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 احلفاظ على الطاعات بعد رمضان

احلفاظ على الطاعات : "خطبة اجلمعة بعنوان -حفظه اهللا  -ألقى فضيلة الشيخ حسني بن عبد العزيز آل الشيخ 

صلى اهللا عليه  -، واليت حتدث فيها عن األمر باالستقامة على طاعة اهللا من كالم اهللا وكالم رسوله "بعد رمضان

 .رص على الطاعات وعدم ضياعها بعد رمضان، وذكَّر بوجوب احل-وسلم 

 

 اخلطبة األوىل

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له رب األرض والسماوات، 

ه وعلى وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدا عبده ورسولُه أفضلُ من سارع إىل اخلريات، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك علي

 .آله وأصحابه أهل التقوى والصاحلات

 :أما بعد، فيا أيها املسلمون

؛ فهي سبب الفالح، وهي عاملُ النجاح، وهي وسيلةُ الفوز يف الدنيا -جل وعال  -أُوصيكم ونفسي بتقوى اهللا 

 .]٥٢: النور[ الْفَائزونَ هم فَأُولَئك ويتقْه اللَّه ويخش ورسولَه اللَّه يطعِ ومنويف اآلخرة، 

 :إخوة اإلسالم

: -جل وعال  -إن أوامر القرآن كثريةٌ يف الدعوة إىل االستقامة على التقوى، واالستمرار على اهلُدى، يقول ربنا 

مقتا فَاسكَم ترأُم نمو ابت كعلَا ما ووطْغ١١٢: هود[ ت[. 

من األمر باإلقامة على أمور اإلسالم، والتزام منهج الدين، واالستمرار يف التقيد بقيوده، وصايا عظيمة ربانية تتض

 .والوقوف عند حدوده، واالستجابةُ ألوامره واالنتهاُء عن زواجِره على الوجه األكمل والطريق األقوم
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ت وجيزة مجيلة املعىن قليلة املبىن، إا يوصي أمته بوصية عظيمة ذات عبارا -صلى اهللا عليه وسلم  -ورسولُنا 

 .وصيةٌ تقتضي لزوم االعتقاد الصحيح، والتمسك بالصرب على الطاعات واجتناب املنهيات

أوصين وقل يل يف اإلسالم ! يا رسول اهللا: فقال -صلى اهللا عليه وسلم  -جاء سفيانُ بن عبد اهللا الثَّقَفي إليه 

م: قُل«: ا بعدك، فقالقوالً ال أسألُ عنه أحدباهللا، مث استق صحيح مسلم"؛ واحلديثُ يف »آمنت." 

جل  -إا وصايا يف القرآن والسنة تكفَلُ العيشةَ الرضية، وتضمن احلياةَ الطيبة والسعادة األبدية، يقول ربنا 

 الْجنة أَصحاب أُولَئك) ١٣( يحزنونَ هم ولَا علَيهِم خوف فَلَا استقَاموا ثُم اللَّه ربنا قَالُوا الَّذين إِنَّ: -وعال 

يندالا خيهاًء فزا جوا بِملُونَ كَانمع١٤ ،١٣: األحقاف[ ي[. 

 :فيا إخوة اإلسالم

وأن يشكُره حق  - جل وعال -إنه ينبغي على من تفضل اهللا عليه باملُسارعة إىل اخلريات يف رمضان أن حيمد اهللا 

الشكر، مث عليه أن يسري على الطريق املستقيم، وأن يزداد تقربا إىل املوىل العظيم، وأن يكون حذرا أشد احلَذَر 

من إهداء حسناته لغريه، أو أن يبوَء بفعله القبيح أن يبوَء بسيئات غريه، وذلك ال حتصل السالمةُ منه إال بأن 

عراض املسلمني، وأن يكون حذرا أشد احلَذَر من أذية املؤمنني، وأن يتحلَّل من حقوق ومظاملِ يصونَ لسانه عن أ

 .املسلمني

من كانت عنده مظلمةٌ ألخيه من عرضٍ أو من «: قال -صلى اهللا عليه وسلم  -عن النيب " صحيح البخاري"يف 

ينار، إن كان له عملٌ صاحلٌ أُخذ منه بقدرِ مظلَمته، وإن مل شيٍء فليتحلَّلْه منه اليوم قبل أن ال يكون درهم وال د

 .»يكن له حسنات أُخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

إن املُفلس من أميت من يأيت يوم القيامة بصالة «: قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب " صحيح مسلم"ويف 

، وأكلَ مالَ هذا، وضرب هذا، وسفك دم هذا، فيعطى هذا من وصيامٍ وزكاة، ويأيت وقد شتم هذا، وقذف هذا

حسناته وهذا من حسناته، فإن فنِيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أُخذ من خطاياهم فطُرِحت عليه، مث طُرِح يف 

 .»النار
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املسلم من سلم «: يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -، فرسولُنا -أيها املسلم  -فالسالمةَ السالمةَ، واحلَذَر احلَذَر 

 .»املُسلمون من لسانه ويده

، أن سفيان حينما طلب -حديثٌ حسن صحيح : يف رواية عند الترمذي، وقال -وهلذا جاء يف حديث سفيان 

؟ فأخذَ رسولُ اهللا ما أخف ما ختاف علي! يا رسولَ اهللا: قال له -صلى اهللا عليه وسلم  -هذه الوصية من النيب 

 .»عليك هذا«: بلسان نفسه الشريفة، مث قال -صلى اهللا عليه وسلم  -

جل  -حافظًا جلوارحك، واحفَظ أعمالك الصاحلة حىت تلقَى اجلزاَء احلسن عند اهللا  -يا أيها املسلم  -فكُن 

 ربك واعبد: نبيه بقوله -عال جل و -، وذلك ال يكون إال باالستقامة على طاعة اهللا، وهلذا أمر اهللا -وعال 

 .]٩٩: احلجر[ الْيقني يأْتيك حتى

بارك اهللا لنا يف القرآن والسنة، ونفعنا مبا فيهما، أقولُ هذا القول، وأستغفر اهللا يل ولكم ولسائر املسلمني من كل 

 .ذنبٍ، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

 



 
 ٤/١٠/١٤٣٢ :النبوياملسجد من     آل الشيخحسني . د :لشيخل    احلفاظ على الطاعات بعد رمضان: اجلمعةخطبة 

-4 - 

 اخلطبة الثانية

هللا رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له إله األولني واآلخرين، وأشهد أن نبينا حممدا احلمد 

 .عبده ورسوله أفضلُ اخللق أمجعني، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أمجعني

 :أما بعد، فيا أيها املسلمون

، وال تشغلنكم مطالب احلياة الفانية عن حقائق اآلخرة الباقية؛ فإن - جل وعال -اعمروا أوقاتكم بطاعة اهللا 

صلى  -إىل املمات، كما كان عليه نبينا حممد  -جل وعال  -الفالح والظَّفَر إمنا هو يف االستقامة على طاعة اهللا 

 .-اهللا عليه وسلم 

من صام رمضان مث أتبعه ستا من شوال فكأمنا « :أنه قال -صلى اهللا عليه وسلم  -مث إنه قد صح عن رسول اهللا 

 .»صام الدهر كلَّه

وهلذا ذهب مجهور أهل العلم إىل استحبابِ صيام ست من شوال، سواٌء كانت متفرقةً أو متتابِعة، إال أنه من كان 

أن الواجب أَولَى : قاعدةُ الشريعة عليه صوم واجب فإنه ال ينبغي أن يقدم عليه غريه من التطوعات، ملا عليه

 .وآكَد من غري الواجب

 .الصالة والتسليم على النيب الكرمي: أمرنا بأمرٍ عظيم، أال وهو -جل وعال  -مث إن اهللا 

أيب بكرٍ، : ى سيدنا ونبينا حممد، وارض اللهم عن اخللفاء الراشدين واألئمة املهدينيعلاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك 

 .، وعثمان، وعلي، وعن سائر الصحابة واآللِ أمجعني، ومن تبِعهم بإحسان إىل يوم الدينوعمر

اللهم أصلح أحوالنا وأحوال املسلمني، اللهم احفظنا واحفظ املسلمني يف كل مكان، اللهم احقن دماء املسلمني 

 .يف مجيع األماكن واألزمان

العليم ا إنك أنت السميعل مناللهم تقبالرحيم ابب علينا إنك أنت التواللهم ت ،. 
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 .اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات، املسلمني واملسلمات، األحياء منهم واألموات

اللهم اشف مرضانا ومرضى املسلمني، اللهم نفِّس كربات املسلمني وفرج مهومهم، اللهم فرج همومهم، اللهم 

 .يا حي يا قيوم واكفهم من أمور دنياهم وأُخراهم

اللهم وفِّق ويلَّ أمرنا ملا حتب وترضى، اللهم وفِّق مجيع والة أمور املسلمني ملا فيه خري رعاياهم، اللهم ولِّ على 

 .املسلمني خيارهم، واكفهم شرارهم يا حي يا قيوم

 :عباد اهللا

ا، وسبا كثرياذكروا اهللا ذكركرةً وأصيالًحدعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ، وآخروه ب. 

 


