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 ُسُبل المحافظة على الطاعات

ُسُبل المحافظة على خطبة الجمعة بعنواف: " -حفظو اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ حسين بن عبد العزيز آؿ الشيخ 
المحافظة على الطاعات والتي تكوف باالستقامة عليها والثبات، والُمداومة على  "، والتي تحدَّث فيها عنالطاعات

 .فعلها والُمسارعة في تأديتها، وُمجاَىدة النفس على العبادة والُبعد عن المحظورات

 

 الخطبة األولى

، وأشهد أف نبيَّنا محمًدا الملُك العالَـّ لو ، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريكعلى نعمة اإلسالـالحمد هلل 
 .-عليو أفضُل الصالة والسالـ  - عبُده ورسولُو

 أما بعد، فيا أيها المسلموف:

 .هي سبُب الفالح في الدنيا وفي األخرى؛ ف-جل وعال  -ُأوصيكم ونفسي بتقوى اهلل 

 :، ُحجَّاج بيت اهللفو المسلمأيها 

على  - جل وعال -بسالمٍة وعافيٍة وراحٍة واطمئناف، أتمَّ اهلل  - بحمد اهلل - لنُُّسكىنيًئا لكم على نعمِة إتماـِ ا
 جميع المؤمنين النػَّْعم ودفَع عنهم النػَّْقم، وجعل اهلل حجَّكم مبرورًا، وسعَيكم مشكورًا، وذنًبنا ذنَبكم مغفورًا.

 أما بعد، فيا عباد اهلل:

ت، ويرفُع بو الدرجات، ويُدِخُل بو الجنَّات، ولكن للحجّْ المبروِر عالماٌت يُعرُؼ الحجُّ المبروُر يُكفُّْر اهلل بو السيئا
 .بها، ذكَرىا أىُل العلم من خالؿ استقراء النُّصوص من القرآف والسنَّة
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 الحاجُّ راغًبا في اآلخرة، ، وأف يرِجعَ -جل وعال  - : أف يستقيَم العبُد على طاعة اهللأال وإف أعظم تلك العالمات
ًرا إلى الُمسارعة إلى األعماؿ الصالحة، ُملتزًِما طاعَة اهلل   -حتى الممات؛ اسِتجابًة لقوؿ اهلل  - جل وعال -ُمشمّْ

 .[99: الحجر] اْلَيِقينُ  يَْأتَِيكَ  َحتَّى رَبَّكَ  َواْعُبدْ : -جل وعال 

 - جل وعال -لى البرّْ والتقوى، وربُّنا : االستقامَة الدائمَة ع-ومنها الحجُّ  - نعم؛ إف من عالمات قبوؿ الطاعات
 َتْطَغْوا َواَل  َمَعكَ  تَابَ  َوَمنْ  ُأِمْرتَ  َكَما فَاْسَتِقمْ : -وىو أمٌر ألمَّتو  - يقوؿ لمن ُغِفر لو ما تقدَّـ من ذنبو وما تأخَّر

 .[ٙ: فصلت] ِلْلُمْشرِِكينَ  َوَوْيلٌ  وهُ َواْستَػْغِفرُ  ِإلَْيوِ  فَاْسَتِقيُموا، [ٕٔٔ: ىود] َبِصيرٌ  تَػْعَمُلوفَ  ِبَما ِإنَّوُ 

فقاؿ: يا رسوؿ اهلل! قل لي في اإلسالـ قواًل ال أسأُؿ عنو أحًدا  - صلى اهلل عليو وسلم -جاء رجٌل إلى النبي 
 «.ُقل: آمنُت باهلل، ثم استِقم»بعدؾ. فقاؿ: 

 أيها المسلموف:

، مع الصبر على فعِل -عزَّ شأنُو  - وتماـ المحبَِّة لو - عالجل و  -إنها االستقامة التي تتضمَُّن كماَؿ الذؿّْ هلل 
 المأموراِت واجِتناِب المحظورات، والصبر على المقدورات، مع اتباِع محاسِن األخالؽ ونبيِل الصفات.

 جاء رجٌل إلى الحسن البصري، فقاؿ لو: إف جزاء الحجّْ المبرور المغفرة. فقاؿ لو الحسن: "آيُة ذلك: أال يقودَ 
 إلى سيِّْئ ما كاف عليو من العمل".

وذكَر ابُن رجٍب وغيره أف رجالً حجَّ ثم باَت مع قومو في مكة، فدَعتو نفُسو إلى معصية اهلل، فسِمَع ىاتًِفا يقوؿ: يا 
 ىذا! ألم ُتُحجَّ؟! فجعل اهلل ذلك سبًبا لِعصمتو من ذلك الذنب.
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 أيها المسلموف:

اب وعظيُم األجر؛ فإف أعظم ما ينبغي أف يُعَتنى بو في ىذه الحياة اغايُة الُعظمى، إنو وإف كاف الحجُّ لو جزيُل الثو 
 .-جل وعال  -وىي: تحقيُق اإليماف هلل 

إيماٌف باهلل، ثم جهاٌد في سبيل اهلل، ثم حجّّ »عن أيّْ األعماؿ أفضُل؟ قاؿ:  - صلى اهلل عليو وسلم -ُسِئل النبي 
 .؛ وىو في "الصحيحين"«مبرور

ْنسَ  اْلِجنَّ  َخَلْقتُ  َوَما: ىو الغايُة التي ُخِلق الخلُق من أجلها -جل وعال  -يماُف باهلل فاإل  لِيَػْعُبُدوفِ  ِإالَّ  َواإْلِ
بالعبادِة والخوِؼ والرجاء  - جل وعال -، إنو اإليماُف الُمتضمُّْن تحقيَق التوحيد بإفراد اهلل [ٙ٘: الذاريات]

 -، وال يدُعو ويسأُؿ إال ربَّو -جل وعال  -، فالمؤمُن الصادُؽ ىو الذي ال يعُبُد إال اهلل واإلنابِة والتوكُِّل والدعاء
 َواَل يقوؿ:  - جل وعال -، فغربُّنا -عز وجل  - وال جلَب نفٍع إال من اهلل فال يطُلُب كشَف ُضر   ،-سبحانو 

َفُعكَ  اَل  َما اللَّوِ  ُدوفِ  ِمنْ  َتدْعُ  . واآلياُت في ىذا  [ٙٓٔ: يونس] الظَّاِلِمينَ  ِمنَ  ِإًذا فَِإنَّكَ  فَػَعْلتَ  فْ فَإِ  َيُضرُّؾَ  َواَل  يَػنػْ
 كثيرٌة جدِّا.

ا دخل »في حديث ابن مسعوٍد يقوؿ:  - صلى اهلل عليو وسلم -ورسوُؿ اهلل  من ماَت وىو يدُعو من دوف اهلل نِدِّ
 ؛ رواه البخاري.«النار

من لِقَي اهلَل ال ُيشِرُؾ بو شيًئا دخَل »أنو قاؿ:  - اهلل عليو وسلم صلى -وخرَّج مسلٌم من حديث جابر عن النبي 
 «.الجنَة، ومن لِقَيو ُيشِرُؾ بو شيًئا دخَل النارَ 

 -بطاعتو فيما أمر، واجِتناِب ما نهى عنو وزَجر، وأال يُعَبَد اهلل  - صلى اهلل عليو وسلم -إنو اإليماُف برسوؿ اهلل 
 .َعو وقرَّرَه بقولو أو فعلو أو تقريرهبشيٍء إال بما شرَ  - جل وعال
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صلى اهلل عليو وسلم  -وأما الُمجاَىدة في سبيل اهلل؛ فإف أعظَمها: ُمجاَىدُة النفس على طاعة اهلل وطاعة رسولو 
صلى اهلل  -أف النبي  - "صحيحٌ  ، ورواه الترمذي، وقاؿ: "حديٌث حسنٌ -بإسناٍد حسن  -؛ فقد روى أحمد -

 .«جاِىد من جاىَد نفَسو في سبيِل اهللمُ ال» قاؿ: - عليو وسلم

جاء رجٌل إلى أحد ِكبار الصحابِة فقاؿ لو: إني أريُد أف أغُزو. فقاؿ: "عليك أواًل بنفسك فاغُزىا، وعليك بنفِسك 
 .فجاِىدىا في سبيل اهلل"

لُمحاَفظة على الصلوات أال وإف أعظَم الُمجاَىدة: أف ُيجاِىَد اإلنساُف نفَسو على فعل المأمورات؛ ومن ذلك: ا
 المفروضة، وأال ُيشِغَل اإلنساَف عنها شيٌء إال لُعذٍر قاىٍر.

أال أدلُّكم على ما يمُحو اهلُل بو الخطايا، »أنو قاؿ:  - فيما رواه مسلم - صلى اهلل عليو وسلم -جاء عن النبي 
وكثرُة الُخطا إلى المساِجد، فذلكم الصالة، ويرفُع بو الدرجات؟ إسباُغ الوضوء على المكارِه، وانتظاُر الصالِة بعد 

 .«الرّْباُط، فذلكم الرّْباُط، فذلكم الرّْباطُ 

من أف يُؤِذَي إخوانَو المؤمنين  - لسانًا ويًدا وجوارِح -أال وإف أعظم الُمجاَىدة للنفس: أف يحَفظ اإلنساُف نفَسو 
ُر الحسنات حقوُؽ المخلوقين، فنبيُّنا بقوٍؿ أو فعل؛ فإف من أعظم  يقوؿ في  - صلى اهلل عليو وسلم -ما يُكدّْ

 .«ما نَهى اهلل عنو، والُمسلُم من سِلَم الُمسِلموف من لسانِو ويِدهالُمهاِجر من ىجَر »الحديث الصحيح: 

. «وف من الُمفِلس؟أتدرُ »قد حذَّرَنا من اإلفالس الحقيقي، حينما قاؿ:  - صلى اهلل عليو وسلم -إف رسوؿ اهلل 
الُمفِلس: ىو من يأتي بصالٍة وصياـٍ وزكاٍة وصوـٍ وحج ، ثم ». قاؿ: قالوا: الُمفِلُس ىو من ال ِدرَىم عنَده وال ِدينار

يأتي يـو القيامة وقد شتَم ىذا، وضرَب ىذا، وأخَذ ماَؿ ىذا، فيأُخُذ ىذا من حسناتو، وىذا من حسناتو، فإف 
 «.ِخذ من سيئاتهم فطُرِحت عليو، فطُِرح في النارفِنَيت حسناتُو أُ 
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 أيها المسلموف:

إف من الُمجاَىدة للنفس: أف يكوف اإلنساف ذا ىمٍَّة عالية، ونفٍس شريفٍة توَّاقٍة إلى فعل الخيرات، فصحابُة رسوؿ 
، [1ٗٔ: البقرة] َراتِ اْلَخيػْ  فَاْسَتِبُقوا: -جل وعال  -لما سِمعوا قوَؿ اهلل  - صلى اهلل عليو وسلم -اهلل 

 حِرَص كلُّ واحٍد أف يكوف ىو الُمسارِع الُمساِبَق لغيره في ذلك. [ٕٔ: الحديد] رَبُّْكمْ  ِمنْ  َمْغِفَرةٍ  ِإَلى َسابُِقوا

 .- رضي اهلل عن الجميع -"ما استَبقنا إلى خيٍر إال سبَػَقنا إليو أبو بكٍر" : -رضي اهلل عنو  -يقوؿ عمر 

ال حسَد إال في اثنتَػْين: رجٍل آتاه اهلل مااًل فهو يُنِفُق منو سرِّا »يقوؿ:  - لى اهلل عليو وسلمص -ورسوؿ اهلل 
 «.وجهًرا، ورجٍل آتاه اهلل القرآف فهو يتُلوه ويُعلُّْمو آناَء الليل وناء النهار

 َواَل  َتَخاُفوا َأالَّ  اْلَماَلِئَكةُ  َعَلْيِهمُ  تَػتَػنَػزَّؿُ  َقاُموااْستػَ  ثُمَّ  اللَّوُ  رَبػَُّنا قَاُلوا الَِّذينَ  ِإفَّ أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم: 
 .[ٖٓ: فصلت] تُوَعُدوفَ  ُكْنُتمْ  الَِّتي بِاْلَجنَّةِ  َوَأْبِشُروا َتْحَزنُوا

 أقوُؿ ىذا القوَؿ، وأستغفُر اهلل ليبارؾ اهلل لي ولكم في القرآف، ونفَعنا بما فيو من اآليات والُهدى والُفرقاف، 
 ولكم ولسائِر المسلمين من كل ذنٍب، فاستغِفروه، إنو ىو الغفور الرحيم.
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 الخطبة الثانية

وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو إلُو األولين رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يـو الدين، الحمد هلل 
 .ضُل الصالة والتسليم إلى يـو الدينواآلخرين، وأشهد أف سيَدنا ونبيَّنا محمًدا عبُده ورسولُو عليو أف

 س:ناأما بعد، فيا أيها ال

 ، فهي وصيُة اهلل لألولين واآلخرين.-جل وعال  -ُأوصيكم ونفسي بتقوى اهلل 

 عباد اهلل:

ـَ األعماؿ الصالحة يكوُف باالسِتغفار  ْغِفُرواَواْستػَ  النَّاسُ  َأفَاضَ  َحْيثُ  ِمنْ  َأِفيُضوا ثُمَّ ؛ ومن ذلك: الحجُّ، إف ِختا
 .[99ٔ: البقرة] َرِحيمٌ  َغُفورٌ  اللَّوَ  ِإفَّ  اللَّوَ 

إنو االستغفار الذي يكوف باللساف ويُواِطُئو القلُب، وتُقارِنُو التوبُة النَُّصوح، وإال فمن استغفَر بلسانِو وقلُبو على 
بوؿ عنو مسدوًدا وعن اإلجابِة المعاصي معقود، وأف يرِجَع إلى السيئات ويُعود؛ فُيخَشى عليو أف يكوف باُب الق

 مردوًدا.

ـَ الحجّْ أوَصى عباَده في آخر آيٍة تتحدَُّث عن أحكاـ الحجّْ في سورة  - جل وعال -إف اهلل  حينما ذكر أحكا
: سرِّا وجهًرا في جميع األحواؿ في األقواؿ واألفعاؿ - جل وعال -البقرة بوصيٍَّة عظيمة، وىي: تقوى اهلل 

 .[ٖٕٓ: البقرة] ُتْحَشُروفَ  ِإلَْيوِ  َأنَُّكمْ  َواْعَلُموا وَ اللَّ  َواتػَُّقوا

 أمرنا بأمٍر عظيم، أال وىو: الصالة والسالـ على النبي الكريم. -جل وعال  -ثم إف اهلل 

: أبي بكٍر، وعمر، محمد، وارَض اللهم عن الخلفاء الراشديننا دِ سيّْ و على نبيّْنا وأنِعم اللهم صلّْ وسلّْم وباِرؾ 
،و   الصحابة أجمعين، ومن تِبَعهم بإحساٍف إلى يـو الدين.اآلِؿ و وعن  عثماف، وعلي 
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، اللهم أنِزؿ عليهم اللهم الُطف بعبادؾ المؤمنين، اللهم الُطف بعبادؾ المؤمنين، اللهم الُطف بعبادؾ المؤمنين
 .واَلهم، وتُلمُّ بها شَعَثهمتُغنيهم بها عمن سواؾ، ُتصِلُح بها أح رحمًة من رحماتك يا ذا الجالؿ واإلكراـ

، اللهم احفظ المسلمين في كل اللهم احفظ المسلمين في كل مكاف، اللهم احفظ المسلمين في كل مكاف
 ، اللهم احفظهم في الشاـ وفي اليمن، اللهم احفظهم في الشاـ وفي اليمن وفي سائر الُبلداف.مكاف

في مصر وفي تونس وفي ليبيا، اللهم ارزُقهم الحياَة الطيبَة والعيشَة اللهم أصِلح أحوالَنا وأحواَؿ إخواننا الُمؤمنين 
 .الرِضيَّة، واجعلهم ُمجتمعين على الحق والبرّْ والتقوى يا ذا الجالؿ واإلكراـ

ـَ الحرمين وّفق وليَّ أمرنااللهم  لما ُتحبُّ وترضى، اللهم أِطل في ُعمره على الطاعة والتقوى، اللهم أِطل في  خاد
 .يا ذا الجالؿ واإلكراـ اللهم وأيّْد بهما الحقَّ  ،وُعمرنا على البرّْ والتقوى ُعمره

اللهم وفّْق جميَع والة أمور المسلمين لخدمة رعاياىم، اللهم اجمع بينهم وبين رعاياىم على الحقّْ والتقوى يا حيُّ 
.  يا قيُّـو

اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لنا ولهم يا غفور اللهم ارَحم المسلمين، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لنا ولهم، 
 يا رحيم.

 لمؤمنين والمؤمنات.وا ،لمسلمين والمسلماتل اللهم اغفر

اللهم ال تجعل فينا شقيِّا وال محروًما، اللهم ال تجعل فينا شقيِّا وال محروًما، اللهم اجعلنا من أىل الفالح 
. احوالسعادة، اللهم اجعلنا من أىل الفوز والنج  يا حيُّ يا قيُّـو

اللهم اشِف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشِف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ُمنَّ على إخواننا ُحجَّاج 
 بيت اهلل بالعودة إلى بُلدانهم سالمين غانِمين تائبين آيِبين يا ذا الجالؿ واإلكراـ.
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 .-عليو أفضل الصالة والسالـ  - وبُسنَّة سيد ولد عدناف اللهم انَفعنا بهدي القرآف، اللهم انَفعنا بهدي القرآف

اللهم أنت الغنيُّ ونحن الفقراء، أنِزؿ علينا الغيَث، اللهم أنِزؿ علينا الغيَث، اللهم أنِزؿ علينا الغيَث، اللهم اسِقنا، 
.  اللهم اسِقنا، اللهم اسِقنا يا حيُّ يا قيُّـو

 عباد اهلل:

 سبُّْحوه بُكرًة وأصياًل، وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالمين.اذكروا اهلل ذكًرا كثيًرا، و 

 


