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عنوان اخلطبة

الصالح

عناصر اخلطبة

ٔ/أمهية الصالح واإلصالح ٕ/مثرات الصالح وفوائده
ٖ/عظم جزاء الصاحلني يف الدنيا واآلخرة ٗ/العالقة
بني العمل الصاحل واحلياة السعيدة.

الشيخ

إمساعيل زلمد القاسم

عدد الصفحات ٛ
اخلطبة األوىل:
الصالح واإلصالح مسةُ ِ
رسل اهلل -عليهم السالم ،-قال اهلل يف معرض
ِ
ِ
اس ُكلّّ ِم َن
يسى َوإلْيَ َ
ذكر أنبيائو -عليو السالمَ ( :-وَزَك ِريَّا َويَ ْحيَى َوع َ
َّ ِ ِ
)[األنعام ،]ٛ٘ :وقال عن إبراىيم -عليو السالمَ ( :-وآتَ ْي نَاهُ
ين َ
الصالح َ
ِ
اآلخرةِ لَ ِمن َّ ِ ِ
ِ
فِي ُّ
ين)[النّحل ،]ٕٕٔ :وقال
الصالح َ
سنَةً َوإِنَّوُ في َ َ
الدنْ يَا َح َ
َّاس فِي ال َْم ْه ِد َوَك ْهالً َوِم َن
عن عيسى -عليو السالمَ ( :-ويُ َكلّْ ُم الن َ
ِ
َّ ِ ِ
مران.]ٗٙ :
الصالح َ
ين)[آل ع َ
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وقد أمرىم اهلل -سبحانو وتعاىل :-بأداء العمل الصاحل فقال( :يَا أَيُّ َها
ِ
ِ
صالِ ًحا)[ادلؤمنون ،]٘ٔ :ولذا قال
ُّ
الر ُس ُل ُكلُوا م َن الطَّيّْبَات َوا ْع َملُوا َ
ك
ضاهُ َوأَ ْد ِخلْنِي بَِر ْح َمتِ َ
صالِ ًحا تَ ْر َ
سليمان -عليو السالمَ ( :-وأَ ْن أَ ْع َم َل َ
اد َك َّ ِ ِ
فِي ِعب ِ
ين)[النَّمل .]ٜٔ :قال ابن كثري -رمحو اهلل -يف قولو -
َ
الصالح َ
ضاهُ)[النَّمل" :]ٜٔ :أي عمالً حتبو وترضاه".
صالِ ًحا تَ ْر َ
تعاىلَ ( :-
أىل الصالح فجعلهم مع أرفع خلقو منزلة ،فقال -سبحانو:-
وامتدح اهللُ َ
َّ ِ
ِ ِ
ين
الر ُس َ
( َوَم ْن يُ ِط ِع اللَّوَ َو َّ
ول فَأُولَئِ َ
ين أَنْ َع َم اللَّوُ َعلَْي ِه ْم م َن النَّبيّْ َ
ك َم َع الذ َ
ّْيقين و ُّ ِ
الصالِ ِحين وحسن أُولَئِ َ ِ
و ّْ ِ
ِّساء،]ٜٙ :
الش َه َداء َو َّ َ َ َ ُ َ
الصد َ َ
َ
ك َرفي ًقا)[الن َ
بل إن صالح العباد يكون فيو النجاة من ادلهالك يف الدنيا ،قال -
ك الْ ُقرى بِظُْل ٍم وأَ ْىلُها م ِ
سبحانو( :-وما َكا َن ربُّ َ ِ ِ
)[ىود:
َ َ ُ ْ
صل ُحو َن ُ
ََ
َ
ك ليُ ْهل َ َ

.]ٔٔٚ

أس َعد ذريتَو ِمن بعده ،قال -سبحانوَ ( :-وَكا َن
نفسو َس َعد و ْ
ومن َ
صلَحت ُ
صالِ ًحا)[الكهف ،]ٕٛ :وىذا األب ىو األب السابع ،قال ابن
أَبُ ُ
وى َما َ
"ح ِفظا بصالح أبيهما ،ومل يَذكر ذلما
عباس -رضي اهلل عنهماُ :-
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صالحا".
ً
قال ابن كثري -رمحو اهلل -يف تفسري اآلية" :فيو دلي ٌل على أن الرجل الصاحل
ظ يف ذريتو ،وتشملهم بركةُ عبادتو يف الدنيا واآلخرة بشفاعتو فيهم،
ُُي َف ُ
قر عينُو هبم ،كما جاء يف القرآن
َوَرفْ ِع درجتهم إىل أعلى درجة يف اجلنة ،لتَ َّ
ووردت بو السنة".
ِ
واهلل -سبحانو -يتوىل أمر الصاحلني ،قال -سبحانو( :-إِ َّن َوليّْ َي اللَّوُ
ْكتَاب و ُىو ي تَ ولَّى َّ ِ ِ
ِ
َّ ِ
)[األعراف ،]ٜٔٙ :قال ابن
ين
الصالح َ
الذي نَ َّز َل ال َ َ َ َ َ
َ
تيمية -رمحو اهلل" :-ىذا التويل ذلم جزاء صالحهم وتقواىم".

خيرا استعملو"،
قال النيب -صلى اهلل عليو وسلم" -إذا أراد اهلل بعبده ً
فقيل :كيف يستعملو يا رسول اهلل؟ قال" :يُوفّقو لعمل صالح قبل

الموت"(رواه الرتمذي).

وَتْرج
والعبد الصاحل عند وفاتو ُُْي ِسن الظن مبواله ،ويُوفَّق حلسن اخلامتةَ ،
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روحو سهلة من جسده ،وجنازة ِ
العبد الصاحل َتتلف عن غريىا ،قال النيب
فخي ٌر
بالجنَازةِ ،فَِإن تَ ُ
ك صالحةً ْ
صلى اهلل عليو وسلم" :-أ َْس ِرعُوا َ
تُقدّْمونها إِ ِ
فشر تضعونوُ عن رقابِكم"(رواه أبو
ك ِس َوى ذلك ّّ
ليوَ ،وإِ ْن تَ ُ
ُ

داود).

ادلال والولد ،وبقي العمل ،فإن ادليت ال ينتفع
وضع يف القرب ،ورجع ُ
وإذا ُ
أعمال صاحلة ،قال النيب -صلى اهلل عليو وسلم:-
إال من ثالث ،وكلُّها
ٌ

"إذا مات اإلنسان انقطع عنو عملو إال من ثالثة :إال من صدقة جارية،
أو علم ينتفع بو ،أو ولد صالح يدعو لو"(رواه مسلم).

مث بعد ذلك يهنأ باجلزاء العظيم ،كما وردت بو اآليات والسنة ،كما يف
ادي َّ ِ ِ
ت لِ ِعب ِ
ين َما ال
حديث أيب ىريرة -رضي اهلل عنو" :-أَ ْع َد ْد ُ َ
الصالح َ
تَ ،وال َخطََر َعلَى قَ ل ِ
ْب بِ ْش ٍر ،مصداق ذلك
َع ْي ٌن َرأَ ْ
تَ ،وال أُذُ ٌن َس ِم َع ْ
ِ
ِ
ِ
اء بِ َما
س َما أُ ْخف َي لَ ُه ْم م ْن قُ َّرة أَ ْعيُ ٍن َج َز ً
في كتاب اهلل( :فَالَ تَ ْعلَ ُم نَ ْف ٌ
جدة("]ٔٚ :متفق عليو).
َكانُوا يَ ْع َملُو َن َّ
)[الس َ
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َّ ِ
آمنُوا
ين َ
وصلَح عملُوَ ( :و َع َد اللَّوُ الذ َ
وقال -سبحانو -يف ثواب من آمن َ
ِ
الصالِح ِ
أيضا:
َج ٌر َع ِظ
َو َع ِملُوا َّ
يم)[ادلائدة ،]ٜ :وقال ً
ات لَ ُه ْم َم ْغف َرةٌ َوأ ْ
َ
ٌ
َ
َّ ِ
الصالِح ِ
ِ
َّات ال ِْف ْر َد ْو ِ
س
ن
ج
م
ه
ل
َ
ات َكانَ ْ
ت ُْ َ ُ
آمنُوا َو َعملُوا َّ َ
ين َ
(إِ َّن الذ َ

نُ ُزالً)[الكهف.]ٔٓٚ :

وفقنا اهلل لعمل الصاحلات.
بارك اهلل يل ولكم يف القرآن العظيم.
أقول قويل ىذا وأستغفر اهلل يل ولكم.
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اخلطبة الثانية:
العمل ادلو ِ
صالح ِ
افق للشرع ،الذي عملو ادلؤمن أو
مصدرىا
احلياة السعيدة
ُ
ُ
ِ
صالِ ًحا ِم ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْ ثَى َو ُى َو
ادلؤمنة ،قال اهلل -سبحانوَ ( :-م ْن َعم َل َ
ِ
س ِن َما َكانُوا
َج َرُى ْم بِأ ْ
َّه ْم أ ْ
ُم ْؤم ٌن فَ لَنُ ْحيِيَ نَّوُ َحيَاةً طَيّْبَةً َولَنَ ْج ِزيَن ُ
َح َ
يَ ْع َملُو َن)[النّحل.]ٜٚ:
العمل الصاحل ،فإنو الذي سيجين مثرة عملو ،قال -
العبد
وإذا أدى ُ
َ
سبحانو( :-من َع ِمل ِ ِ ِ ِ
ك بِظَالٍَّم
َساءَ فَ َعلَْي َها َوَما َربُّ َ
َْ َ َ
صال ًحا فَلنَ ْفسو َوَم ْن أ َ
ِ ِ
صلَت.]ٗٙ :
لل َْعبِيد)[فُ ّ
فالعمل الصاحل يلحق العبد يف حياة ادلؤمن بركةً وتوفي ًقا يف عمره ،وعملو،
ومالو ،وولده ،ويكون سادلا بإذن اهلل من الشرور ،ومن أدى العمل
ً
ٍ
ٍ
ومتابعة للرسول -صلى اهلل عليو وسلم -ظََفر مبحبة اهلل،
بإخالص هلل
َّ ِ
ِ
آمنُوا َو َع ِملُوا
ين َ
وزلبة مالئكتو ،وأىل األرض ،قال -تعاىل( :-إِ َّن الذ َ
الصالِح ِ
)[م َرَي ،]ٜٙ :قال رلاىد -رمحو
ات َسيَ ْج َع ُل لَ ُه ُم َّ
َّ َ
الر ْح َما ُن ُودِّا َ
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اهلل" :-أي :زلبة الناس يف الدنيا" ،وقال ابن حيان -رمحو اهلل" :-ما أقبل
مودَتم
عبد بقلبو إىل اهلل ،إال أقبل اهلل بقلوب ادلؤمنني إليو ،حىت يرزقَو َ
ورمحتَهم".
وادلسلم ال يستصغر أداءَ ِ
العمل الصاحل مهما كان ،قال النيب -صلى اهلل
عليو وسلم" :-لقد رأيت رجالً يتقلب في الجنة ،في شجرة قطعها من
ظهر الطريق كانت تؤذي الناس"(رواه مسلم).
ولذا ُيرص ادلسلم على أداء األعمال الصاحلة؛ كاحملافظة على اجلُ َمع
واجلماعات ،وتالوةِ كتاب اهلل الكرَي ،و ِ
أداء احلج والعمرة ومتابعتِهما قدر
رلالس العلماءِ ،
ِ
اإلمكانِ ،
ومالزمة ِ
وح ِلق الذكر،
وبذل الصدقة واإلحسان،
واالقرت ِان بادلرأة الصاحلة فإهنا خري متاع الدنيا ،ويُكْثر من الدعاء بأن يوفقو
صالِ ًحا
للعمل الصاحل ادلُتقبَّل كدعوة سليمان -عليو السالمَ ( :-وأَ ْن أَ ْع َم َل َ
اد َك َّ ِ ِ
ك فِي ِعب ِ
ين)[النَّمل ،]ٜٔ :أو
ضاهُ َوأَ ْد ِخلْنِي بَِر ْح َمتِ َ
تَ ْر َ
َ
الصالح َ
بدعوة يوسف -عليو السالم( -تَ وفَّنِي مسلِما وأَل ِ
ْح ْقنِي
ُْ ً َ
َ
بِ َّ ِ ِ
وسف.]ٔٓٔ :
الصالح َ
ين)[يُ ُ
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أسأل اهلل -عز وجل -أن تكون أعمالنا صاحلةً وخالصةً لوجهو الكرَي.
مث اعلموا أن اهلل أمركم بالصالة والسالم على نبيو؛ فصلوا عليو ،صلى اهلل
عليو وعلى آلو وصحبو أمجعني.

