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عنوان اخلطبة

أعمال يسرية هبا أجور كبرية (اجلزء األول)

عناصر اخلطبة

/1من سن سنة خري فاتبع عليها فله أجره /2أربع من
ِ
عمل األحياء جيري لألموات /3حفر قرب مليت مسلم
/4الطاعم الشاكر مبنزلة الصائم الصابر /5عبادة يف أايم
الصرب /6الصرب على الطاعون.

الشيخ

عبدهللا بن عبده نعمان العواضي

عدد الصفحات 11
اخلطبة االوىل:
إن احلم ددد م هم ددده ونس ددسعينهه ونس ددس فرهه ونع دوهلل مم م ددن ن ددرور أنفس ددناه
ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل لهه ومدن يضدلل فدال يدادي لدهه
وأن د ددهد أن إل د دده إ هللا وح د ددده ن د دري ل د ددهه وأن د ددهد أن م د دددا عب د ددده
نِ
اوا اح د د نن تاد ا اتِد د ِه او ا ااد دوتا نن إِ ن اوأان د ددسام
ين اتمناد دواَ اتدن ا د دواَ َ
ورس د دولهه ا
(اي أايدُّ اه د دا ال د دُ ا
ِ
نات اتدن ادواَ اربن الد ام الند ُِي اخلا ا الدم َِمدن
ُّم َسدل امو ان)لتل عمدران]102ه ا
(اي أايدُّ اهدا الند ا
ِ ِ
دن َفدٍ وا ِحد ادة وخلادن ِمَندهدا اَوجهدا وبد ن ِ
م مَند اه امدا ِر اجدا اك دريا اون اسداء اواتدن ادواَ َ
ا ا ا ا َ ا ا اا
اوا
ا
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ِ
ِ
اوا اك دا ان اعلادَي ال َم ارقِيبا)لالنسدداء]1ه ( ااي أايدُّ اه دا
الندُي تا اس داءلاو ان بِده اواأل َار اح د اام إِ نن َ
ِ
نِ
صدلِ َ لا الد َم أ َاع امدالا ال َم اويدا َ ِفد َر لا الد َم
ين اتمناوا اتدن اوا ن
اوا اوقاولاوا قاد َو اسدديدا * يا َ
الُ ا
اوا اوار اسولاها فاد ا َد فا ااَ فاد َوَا اع ِظيما)لاألحزاب.]71-70أمدا
هللاناوبا ال َم اوامن يا ِط َع ن
بعد:
أيهددا املسددلمون :إن ينددا اددارة راابددة تتيددة مجلهددد اليسددريه الددُي ي د ول إ
الدرب الددوفريه ويددي معروضددة للمسنافسددله وكافيددة للددل املس دددمله مددن دخددل
فيهددا ربد بددال خسدرانه وِل مددا و ِعدد بددال حرمددانه فدد،ين الس ددار احلريصددونه
وأين الراغبون احملبون؟
إهنا اارة ليٍ لطلبها رأت مايله و للفوَ فيها خربة و هللكاء ااريه وإمنا
لطلبها حرص إمياينه وللفوَ فيها ي ل مملوعود النبوي.
يُه الس ارة ميداهنا األعمال وليٍ األمواله ويساجر فيها صلحاء املخلوقل
مددع رب العدداملله لي،خددُوا ربد اددارام مندده سددبحانه يددوم ل ائدده الددُي يرجددون
ِ
ضد دلِ ِه إِ دن دها اغ افد دور
ور * لِياد د اوفَِياد اه َم أا اجد د اوراي َم اوياِزيد د ادد اي َم ِمد د َن فا َ
فيد دده( :ااد د اارة لاد د َن تادباد د ا
ان الور)لفاطر.]30-29:
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عباد هللا :إن يُه الس ارة يي اارة األجور الل ريةه على أعمال يسدريةه يف
أبد دواب صد دداحلة عديد دددةهل يف العلد ددم وادد ددداه والصد ددالة والصد دددقةه والصد ددال
والصربه وغري هللل .
وأرم ي ددُه الس ددارة منه ددا م ددا يعل ددم ق دددر راب دده إ هللاه ومنه ددا م ددا يل ددون
م دددرا رجدرينه أو أسددل أجدراه ومنهددا مددا يلددون م دددرا رجددر عمددل صددا
كبري يلون أيله إ قلة من النات.
فسع ددالوا الي ددوم-معش ددر املس ددلمل -إ السع ددرل عل ددى ي ددُه األعم ددال الص دداحلة
وأج ِريا اللبريهل حىت هدم أنفسدنا علدى يدُه الس دارة الراابدة وحياتاندا ماَالدت
يف فرصدة اممهدداله وأعضددادِ مادامدت قددادرة علددى األعمداله وتلد نعمددة
يشلريا إ أولو األلباب.
أيهددا امل منددون :مددن األعمددال اليسددرية الددري هبددا أجددور كبددرية :أن يبسددد املسددلم
بعمل خري له أصل يف الشدر فيددعو لفعلده ب دول أو فعدل أو إعاندة عليدهه أو
فعلاه فيعمله النات اقسداء بههل قال رسدول هللا -صدلى هللا عليده وسدلم" :-مدن
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ُت بهه كان له أجره كاماله ومن أجور مدن اسدُت بده يدن
اس ا ن
سن خريا فا َ
من أجوريم نيئا"(رواه أمحد).
وقال عليه الصالة والسالم" :من سن سنة خري فاتبع عليها فله أجرهه وم ال
ِ
غري من وص من أجوريم نيئا"(رواه الرتمُي).
أجور من اتبعه ا
صدلنى هللاا عليدده وسدلن ام-
ومددن األم لددة علددى يددُا :أن قومدا وفدددوا علددى الند  -ا
واحلاجةا عليهم مديةه فحم على الصدقة علديهمه فابسددأ رجدل مدن األنصدار
ص دَرة ك ددادت كف دده تع ددز عنه دداه فسس ددابع الن ددات بع دددهه فعن ددد
ملص دددقة ف دداء بِ ا
هللل قال الن -عليه الصالة والسالم" :-من سن يف امسالم سنة حسنةه
فل دده أجري دداه وأج ددر م ددن عم ددل هب ددا بع دددهه م ددن غ ددري أن ي ددن م ددن أجد ددوريم
نيء"(رواه مسلم).
وجاء رجل إ رسول هللا يطلب منه راحلة لي ايد عليهاهل للون راحلسه قد
يللته فلم جيد عندهه فدلده رجدل علدى مدن يعطيده راحلدةه فعندد هلللد قدال
رسد ددول هللا -صد ددلى هللا عليد دده وسد ددلم" :-مد ددن دل علد ددى خد ددري فلد دده م د ددل أجد ددر
فاعله"(رواه مسلم).
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أ فددانظروا -اي عبدداد هللا -مينددة ويسددرة فدداعملوا أو ادع دوا أو دل دوا إ أعمددال
صدداحلة يس،سددى النددات بلددم فيهدداهل لسنددالوا األجددر اللبددري الددُي قددد ين طددعه
فد ن جت ادددوا فدداعملوا هلللد بددل أيلدديلم وأو دكددمه ليسددسنوا بلددم يف حيدداتلم
وبعد مماتلم.
ومدن األعمدال اليسدرية الددري هبدا أجدور كبددرية :العلدم الندافع الددُي ياعمدل بده مددن
بعد معلَِمهه والصدقة اجلاريدةه وتدر ولدد صدا ه واملرابطدة يف سدبيل هللا .قدال
رسد د ددول هللا -صد د ددلى هللا عليد د دده وسد د ددلم" :-أربد د ددع مد د ددن عمد د د ِدل األحيد د دداء جيد د ددري
لألم دوات :رج ددل ت ددر ع ب دا ص دداحلا في دددعوي فيبل دده دع دداديمي ورج ددل تص ددد
بصدقة جاريةي له أجريا من بعده ما جرتي ورجل علم علماي فعمل به من
بعدهي فله م ل أجر من عمل بهي من غري أن يندس مدن أجدر مدن عمدل بده
ند د ديءه ورجد د ددل مد د درابل يداَن امد د دى لاد د دها اع املاد د دها إ يد د ددوم احلسد د دداب"(رواه أمحد د ددده
والطرباين).
وقال صلى هللا عليه وسلم" :إهللا مات امنسدان ان طدع عملده إ مدن دال :
صدقة جاريةه أو علم ينسفع بهه أو ولد صا يدعو له"(رواه مسلم).
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فيددا سددعادة مددن ره أو ده علددى الس ددوا والصددال فلددانوا بعددده كددُل هل فد ن
نسوه من دعائهم بعدد
صالحهم لن ينسيهم فضل أبيهم عليهمهل فلُل لن يا ا
موتد ددهه ومد ددن رأا اسد ددس امسهم دعد ددا ألبد دديهم حد ددل خلَد د بعد ددده يد ددُه الُريد ددة
الصاحلة.
ومددا ي ددال يف األب ي ددال يف األم احلريصددة علددى اسددس امة أو ديدداه وت دربيسهم
الرتبية الصاحلة .أ ِ
فصلوا أجوركم من حياتلم إ مدا بعدد وفداتلم حصدال
أو دكم.
واي رب من قدم من مالده بدل يديده ف علده نفعدا مسدسمرا للعبدادهل كد،ن أجدرا
هن د دراه أو حف د ددر بئ د دراه أو ب د ددد مس د د داه أو مرك د ددز عل د ددم ِف د ددعه أو دارا لليس د دديم
واألرملدة واملسدلله أو ندرا مصداح أو طبدع كسبدا ِفعدة ووَعهداه ف،جريددا
يصل إ قربه ما ب ي خريه بل عباد هللا.
واي ف ددال م ددن عل ددم علم دا ِفع دا ف،ودع دده يف كس دداب جي ددد م بع ددد موت ددهه أو
جعل دده يف أ ددا الن ددات فحمل ددوه م ددن بع ددده فس رب دوا إ هللا بس دببهه فل ددم م ددن
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األجددور الددري تصددل إليدده علددى األعمددال الصدداحلة الددري يعملهددا مددن اسددسفاد مددن
علمه! وكم ندعو اليوم لعلمائنا الساب ل ممل فرة كلما مر بنا أ ر مدن ترريدم
العلمية وقد فارقوا احلياة منُ قرونه وماَالت دعوات النات ملرمحة تبل هم.
ٍ ِ
ِِ
صار يف النرَم ِ
البعيد قاروِ
وما مات من ياهدا ا
األِم بعلمه *** ولو ا
األجر سائر *** ويب ى لسا ان الصد ِ فيه ايسوِ.
وكي
ا
ميوت املرءا و ا
وأم ددا الراب ددع يف احل ددديم األول ال ددُي جي ددري ل دده أج ددره بع ددد موت دده فه ددو :ال ددُي
م ددات مرابط دا يف س ددبيل هللا عل ددى ددر م ددن ددور امس ددالمه إهللا قص ددد ب ددُل
حراسة الدين ونصرة امسالمه وإعدالء كلمدة هللا -تعدا -ه وإ جت حيصدل لده
ال واب املوعود.
ويف فضل يُا العمل قال عليه الصالة والسالم أيضا" :كل ميت خيسم على
عمله إ الُي مات مرابطا يف سبيل هللا ف نه ينمو له عمله إ يوم ال يامةه
ويا من من فسان ال رب"(رواه أبو داود والرتمُي).
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أيها امخوة الفضدالء :ومدن األعمدال اليسدرية الدري هبدا أجدور كبدرية :حفدر قدرب
مليدت مسددلمه أو ندراده لددهه أو اسدسئ ار مددن حيفدره لددههل فد ن يددُا العمدل قلمددا
ينسبه له النات مع أن وابه عظديمهل قدال رسدول هللا -صدلى هللا عليده وسدلم:-
"م ددن حف ددر ملي ددت ق دربا ف،جنَ ده في ددههل أج ددرا هللا ل دده م ددن األج ددر ك دد،ج ِر مس ددلن
أسلنه إ يوم ال يامة"(رواه البيه ي واحلاكم).

فيا له من أجر جزيل! ف،ين أيل الد وره الراغبون يف األجدور؟ وأيدن أيدن مدن
حيفر قبورا لي علها ألموات املسلمل يبس ي بُل وجه هللا -تعا -؟
أقول قويل يُاه وأسس فر هللا يل وللم.
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اخلطبة الثانية:
احلمد ددد م رب العد دداملله والصد ددالة والسد ددالم علد ددى الند د األمد ددله وعلد ددى تلد دده
وصحبه أمجعل.
أم ددا بع ددد :أيه ددا املس ددلمون :اي م ددن ترغب ددون يف ال دوابه وكب ددون ج دوائز امللِ د
الشاكر م على هلللد ين َدزل مندزل
الويابهل تنسوا أن الطاعم مما أحل هللاه
ا
الصدائم الصددابر يف األجدره فهددل نددلرِ هللا ب لوبندا وألسددنسنا عنددما نسمسددع مبددا
أحل لنا هللا من الطعام والشراب؟
قددال رسددول هللا -صددلى هللا عليدده وس ددلم" :-الطدداعم الشدداكر لدده م ددل أج ددر
الصائم الصابر"(رواه أمحد والرتمُي).
قددال بعددع العلمدداء" :إن الشدداكر ملددا رأا النعمددة مددن هللا وحددبٍ نفسدده علددى
بة املنعم مل لبه وإظهاريا مللسانهل ِل درجة الصابره فالسشدبيه واقدع يف
حبٍ النفٍ محملبة"(فيع ال دير).
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وقال بعع أيل العلم " :نلر الطاعم الُي ي وم حَاء أجر الصائم الصابر
ي د ددو :أن يطع د ددم املس د ددلمه مث يعص د ددي مري د ددهه وي د ددسم ن د ددلره حتي د ددان طاعات د دده
جبوارح ددههل ألن الص ددائم قا درن ب دده الص ددرب لص ددربه ع ددن احملظ ددوراته وك ددُل قا درن
ملطاعم الشلره في ب أن يلون يُا الشلر الُي ي وم حَاء هلللد الصدرب
ي اربه أو يشداكلهه ويدو تدر احملظدورات علدى مدا هللكرِه"(صدحي ابدن حبدان
(.)18 /2
أيها امخوة اللدرام :إن الصدرب علدى قددر هللا وعلدى طاعسده مدن األعمدال الدري
تنددال هبددا األجددور الل ددريةه ومددن مواطندده يف هللل د  :الصددرب يف أايم الفددُت علددى
األعمدال الصداحلة الدري يشدن عملهددا فيهدا بسدبب خدوله أو حدربه أو قلددةه
أو انش د ال مله أو انص درال كب ددري إ الدددنياه أو غ ددري هللل د م ددن الفددُت ال ددري
تصرل النات عن الدينهل قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-ف نن من
ِ
أايم الصربه الصربا فيه م ال قبع على اجلا َمره للعامل فيهم م ادل أجدر
ورائلم ا
دل رجددال يعملددون م د ادل عملدده" قيددل :اي رسددول هللا :أجد ادر أسددل مددنهم؟
أسد ا
أجر أسل منلم"(رواه أبو داود).
قال " :ا
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وم د ددن م د دواطن الص د ددرب ال د ددري تن د ددال في د دده األج د ددور :الص د ددرب عل د ددى الب د دداء يف بل د ددد
الطدداعونهل ق ددال رس ددول هللا -علي دده الص ددالة والس ددالم" :-ل دديٍ م ددن أح ددد ي ددع
الطدداعونه فيملددم يف بلددده صددابرا سسددباه يعلددم أندده يصدديبه إ مددا كسددب
هللا لههل إ كان له م ل أجر نهيد"(رواه البخاري).
فيا أيهدا الندات :سداب وا إ يدُه األعمدال اليسدريةهل فد ن وراءيدا أجدورا كبدريةه
واَرعوا اليوم كي كصدوا غدا أجرا مقياه وتنالوا وام وافيا:
ص اد النزا ِرعاو ان اما اَارعاوا
وت اما اك اسبا َ
ت *** اواَحي ا
اغدا تاد او نَّف النُّد اف ا
ِ
صنادعاوا
إِ َن أ َ
ٍ اما ا
اح اسناوا أحسنوا ألنفسهم *** وإن أسادوا فابَئ ا
نس،ل هللا لنا وللم توفي ا يصحبه خُ نه ورابا يلح ه خسران.
يُا وصلوا على الن املصطفى...

