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 اتساع أبواب الخير في الرسالة المحمدية  :خطبة الجمعة القادمة بعنوان
 د. محمد حرز 

 م 2021  مايو  14  –هــ 1442  شوال2بتاريخ:  

التنزيل  محكم  في  القائل  هلل  َواْعبُُدوا    َيا﴿    الحمد  َواْسُجُدوا  اْرَكعُوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها 

تُْفِلُحونَ  لَعَلَُّكْم  اْلَخْيَر  َواْفعَلُوا  ال  (، 77الحج:    )﴾  َربَُّكْم  َوْحدَهُ   ُ َّللاه إاِل  إِلَهَ  ال  أَْن  َوأَْشَهدُ 

َوَرُسولُهُ أشهد  َشِريَك لَه وَ  دًا َعْبدُهُ  ْن َسْهِل ْبِن  ع ه  ن ابن ماج سن القائُل كما في    أَنه ُمَحمه

ُ َعْنُهَما ـ    َسْعد   ِ    ـ َرِضَي َّللاه إِنه َهذَا اْلَخْيَر     : قَالَ   -صلى هللا عليه وسلم-أَنه َرُسوَل َّللاه

ِلْلَخْيِر   ِمْفتَاًحا   ُ َّللاه َجعَلَهُ  ِلعَْبد   َمفَاِتيُح فَُطوَبى  اْلَخَزاِئِن  َوِلِتْلَك  َوَوْيٌل  َخَزاِئُن  ِللشهر ِ  ِمْغالَقًا 

ُ ِمْفتَاًحا ِللشهر ِ ِمْغالَقًا ِلْلَخْيرِ    لى المختار هم صل وسلم وزد وبارك علفال,« ِلعَْبد  َجعَلَهُ َّللاه

فاتقوا هللا  أما بعد:                    وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلي يوم الدين .

يَا عباد هللا  {  أَيَُّها    }  ُمْسِلُموَن  َوأَْنتُْم  إَِلَّ  تَُموتُنَّ  َوََل  تُقَاتِِه  َحقَّ   َ اتَّقُوا َّللاَّ آَمنُوا  الَِّذيَن 

(  اتساع أبواب الخير في الرسالة المحمدية ) :  ثم أما بعد  (102]سورة  أل عمران )

 عنوان وزارتنا وعنوان خطبتنا . 

 : عناصر اللقاء

 : وقفة بعد رمضان . أوالً 

 ديننا دين الخير. : ثانًيا

 : نماذج مشرفة لفعل الخير في كل زمان ومكان . ثالثًا

السادة وأهلهأما    :أيها  الخير  حديثنا عن  يكون  أن  إلى  ليس    ,حوجنا  والخير  وخاصة 

,    الخيرفي    ل الخير في رمضان استمر ا على رمضان فحسب فيامن كنت تعم تصرً مق

بقية الشهور   الخير ونبي صلى هللا  هو  وخاصة وديننا  ,  فرب رمضان هو رب  دين 

 نبي الخير وقرآن هو قرآن الخير وشريعتنا هي شريعة الخير .  هو  عليه وسلم 

 : وقفة بعد رمضان . أوالً 

ل فيه  بِ و قُ   ,و خسر فيه من خسر  , رمضان ربح فيه من ربحشهر  انتهي  :أيها السادة  

قبل طرد  ,  من  فياو  طرد  من  فنهنئه    فيه  منا  المقبول  من  شعري  ليت    يا  و,ليت 

 !! شعري من المطرود منا فنعزيه  

                                                                  على فراق ليال ذات أنوار*** جودي بالدمع من أسف عينيفيا 

                                                                   إَل لتمحيص آثام وأوزار*** على ليال لشهر الصوم ما ُجعلت

 منا المصلى ومنا القانت القارئ *** ما كان أحسننا والشمل مجتمع

لمن أحب هللا فأحبه هللا    المن تاب وأناب وقُبل ؟هنيئ    اسابق فسبق !هنيئ    لمن  افهنيئ   

هنيئ   تع  ا !  المطرود  أيها   , تهانيا  تهانينا  المقبول  أيها  ؟  له  فغفر  استغفر  زينا  المن 

 !! زينااتع

السادة: ف  أيها  الصائمين  بأنفاس  معطرة  المساجد  رأينا  ورأينا    يلقد   .. رمضان 

رمضان    يرمضان مزدحمة بصفوف المصلين .. بل وسمعنا للمساجد في  المساجد ف

ف  ادوي   قلوبنا  وأسعد  بل  العالمين  رب  وقرآن  البر    يبالذكر  أهل  تنافس  رمضان 

وتبكى    .. قلبك  يتألم  شوال  شهر  أيام  فجر  أول  من   .. ولكن   . والمحسنين  والخير 

فؤ ويتحسر   .. ؟داعينك  المؤمنون  !!!أين  حسرات  نفسك  وتتمزق   .. أين  ك   ..  !

ا  رمضان ؟!! أين الذاكرون هللا كثير    ي!! أين القائمون هلل فرمضان ؟  يالمصلون ف
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!!. إنك بعد انقضاء رمضان ترى المساجد خاوية إَل من رحم هللا !! مع  والذاكرات ؟

 المساجد حالها إلى الكبير المتعال ..!!  يأول فجر من شوال تشك 

فكن ربانيا وَل تكن رمضانيا فإن رب رمضان هو       هللا أكبر .. ما الذى حدث ؟!!

رب بقية الشهور واأليام .. هو هللا الواحد الحق .. الذى َل ند له .. وَل ضد له .. وَل  

 في صفاته .. أحد  فيأسمائه .. أحد  فيوالد له .. وَل ولد له .. قل هو هللا أحد .. أحد 

ما يتعبدون ويجتهدون في رمضان  إن قو   -رحمه هللا    -ر  شْ أفعاله جل وعال . قيل لبِ 

، فقال : بئس القوم َل يعرفون هلل حقا إَل في شهر رمضان ، إن الصالح الذي يتعبد  

أيما أفضل رجب أو شعبان ؟ فقال  -رحمه هللا    -ويجتهد السنة كلها . وسئل الشلبي  

 . : كن ربانيا وَل تكن شعبانيا

لوعة ، وفي نفوس األبرار حرقة . رمضان و في قلوب الصالحين  شهر    انقضىو 

من عدت    فيا !!كم من صحائف بيضت ، وكم من رقاب عتقت ، وكم حسنات كتبت  ف

ك و معاصيك و غفلتك : تمهل قليال ، تفكر قليال: كيف تعود إلى السيئات ،  وبإلى ذن

  , حاها هللا من صحيفتكو ربما قد طهرك هللا منها . كيف تعود إلى المعاصي و ربما م

يا عبد هللا أيعتقك هللا من النار فتعود إليها ؟ أيبيض هللا صحيفتك من األوزار وأنت  

تسودها مرة أخرى ؟ يا عبد هللا : آه لو تدري أي مصيبة وقعت فيها . آه لو تدري 

ا . يا عبد هللا إياك أن  ا، و بالحب بغض  أي بالء نزل بك ، لقد استبدلت بالقرب بعد  

ال تهدم ما بنيت ، َل تسود ما بيضت  فنكاثا .  أتكون كالتي قضت غزلها من بعد قوة  

 . نك َل تضر إَل نفسك إ ، َل ترجع إلى الغفلة و المعصية فو هللا 

وطاعته يجب أن   سبحانه  عبادة الربفحسب إنما  فالخير ليس مقتصر على رمضان  

ت .  َل  غيره  دون  رمضان  على  قاصرة  البصري  قال    لذا كون  لم    الحسن  هللا  :'إن 

لعمل  قرأ  يجعل  ثم  الموت،  دون  أجال   َحتَّى ) المؤمن  َربََّك  اْليَِقينُ  َواْعبُْد   (يَأْتِيََك 

  )99سورة الحجر ]

ا عليه وتركت الخير بعد رمضان احذر فعلت الخير في رمضان وكنت حريص  فيا من  

شعار    ؟ لمنالنفاق   الصالح  العمل  على  فالمداومة   . والسماء  األرض  رب  هلل 

القربات   أحب  ومن  بل   .. فالمؤمنين  كما  العالمين  رب  هللا  عن    يإلى  الصحيحين 

قال : "أْكلَفوا  من العمل ما تطيقون ، فإن هللا       النبيعائشة رضى هللا عنها أن  

ل حتى تملوا ، وأن أحب  العمل إلى هللا أدومه وإن قل ، وكان إذا عمل عمال  َل يم

 أثبته" 

 : ديننا دين الخير. ثانًيا

وما أرسل    , ودعا إلى الخير في كل زمان ومكان  ,دين الخيرهو    ديننا    أيها السادة:

محمد ا بالخير    هللا  إَل  وسلم  عليه  ما  ,  صلى هللا  لكل  شامل  اسم  به  والخير:  ينتفع 

آجال أو  عاجال  الخير  وأن      ,المرء  شرعي، مقص  فعال  مأ  قوَل  كان  سواء عمل  ٌد 

ا من أبواب  نا  أن فتح لعلينا وكرمه وجوده   هللا    فضل  من لذا    ،   ومطلٌب إنساني  كثير 

، والتسابُق إليها في  ى الخيرات وترك المنكرات  على الـمسارعة إلنا  ، وحث  اتالخير

  يئات؛ سللو  لدرجات، ومـح ل الحسنات، ورفع    جلب  في ذلك من  كل وقٍت وحين، لـمـا  

للصدور   واألحزانلودفع  وانشراح  وعال  لهموم  جل  آَمنُوا   :قال  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا   ﴿

[، ويقول  77الحج:  ]ْفِلُحوَن ﴾  اْرَكعُوا َواْسُجُدوا َواْعبُُدوا َربَُّكْم َواْفعَلُوا اْلَخْيَر لَعَلَُّكْم تُ 
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َ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء   :سبحانه ُ َجِميع ا إِنَّ َّللاَّ ﴿ فَاْستَبِقُوا اْلَخْيَراِت أَْيَن َما تَُكونُوا يَأِْت بُِكُم َّللاَّ

كان صغيرا أو حقيرا وبين جل وعال أن كل عمل خير مهما    .148البقرة:  ]قَِديٌر ﴾  

يعلمه،   )  فإنه  ربنا  َعِليمٌ َوَما  قال  بِِه  فَِإنَّ هللاَ  َخْيٍر  ِمْن  وكل 127النساء:  ) تَْفعَلُوا   .

يََره *  :(عمل ستراه في صحيفة أعمالك قال جل وعال ا  َخْير  ٍة  ذَرَّ ِمثْقَاَل  يَْعَمْل  فََمْن 

ا يََره ٍة َشر  يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ كل ما تعمله من خير ولو كان  ف، نعم   8ة:  لالزلز] )َوَمْن 

اآلخرة في  تراه  ذرة  صح  وزن  أبي    تك. فيفي  عن  مسنده  في  أحمد  اإلمام  روى 

ُث أَْخبَاَرَها ) هذه اآلية  -وسلمصلى هللا عليه  -هريرة، قال: قرأ رسول هللا     )يَْوَمئٍِذ تَُحد ِ

فإن أخبارها أن تشهد  " :قالوا: هللا ورسوله أعلم. قال ."أتدرون ما أخبارها؟" :قال

على كل عبد وأمة بما َعِمل على ظهرها، أن تقول: عمل كذا وكذا، يوم كذا وكذا،  

يا سعادة من وفق لعمل الخير    ا لمن كانت أعماله كلها خير وفهنيئ     "فهذه أخبارها

. 

السادة: نيٍة    :الخير  أيها  وكل  طيٍب،  قوٍل  وكل  صالح،  عمٍل  كل  ؛  خالصة يشمل 

واإلحسان إلى النفس  كلها خير  وطاعة النبي  خير،  كلها  طاعة هللا فالتوحيد خير و

واألمر    وخير،   خيٌر،  وأموات ا  أحياء   الوالدين  وبِرُّ   ، خير،  الناس  إلى  اإلحسان 

بالمعروف والنهي عن الـمنكر خيٌر، وصلة األرحام خير، واَلنشغال بذكر هللا تعالى  

اليتامى    خيٌر، الجيران  و  ,  خيروكفالة  الَحَسن  باإلحسان  التعامل مع  والـُخلُق  خيٌر، 

الطريق عن  األذى  وإماطة  خير،    خيٌر،  ث  التلوُّ من  البيئة  على  والـمحافظة  خير، 

والوفاء   بالوعد  واَللتزام  خير،  واألمانة  خير،  والصدق  خير،  اآلخرين  واحترام 

  . والقرآن كله خير وديننا كله خير والصالة خير والزكاة خيربالعهد خير،  

ِعْنَد    لذا َخْيٌر  اِلَحاُت  الصَّ َواْلبَاقِيَاُت  ْنيَا  الدُّ اْلَحيَاِة  ِزينَةُ  َواْلبَنُوَن  اْلَماُل   ﴿ قال سبحانه: 

َكاةَ َوَما   قال تعالى  و  .46َرب َِك ثََواب ا َوَخْيٌر أََمال  ﴾ ]الكهف:  ﴿ َوأَقِيُمواْ الصَّالَةَ َوآتُواْ الزَّ

ْن خَ  ُمواْ ألَنفُِسُكم م ِ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر ﴾ البقرة:  تُقَد ِ  َ إِنَّ َّللا   ِ ِعنَد َّللا   .110ْيٍر تَِجُدوهُ 

ا  أَْجر  َوأَْعَظَم  ا  َخْير  ُهَو   ِ ِعنَد َّللاَّ تَِجُدوهُ  َخْيٍر  ْن  م ِ أِلَنفُِسُكم  ُموا  تُقَد ِ َوَما   ﴿ تعالى:  وقال 

الم  ﴾ ِحيٌم  رَّ َغفُوٌر   َ إِنَّ َّللاَّ  َ قال  ,و  20زملَواْستَْغِفُروا َّللاَّ ذر رضي هللا عنه  أبي  عن 

تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف   :رسول هللا صلى هلل عليه وسلم 

وبصرك   لك صدقة،  الضالل  أرض  في  الرجل  وإرشادك  المنكر صدقة،  ونهيك عن 

للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك  

َعْن أَبِي ذَر ٍ و   .:رواه الترمذي ] وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقةصدقة،  

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: )ََل تَْحِقَرنَّ ِمْن اْلَمْعُروِف َشْيئ ا َولَْو أَْن تَْلقَ  ى  قَاَل: قَاَل ِلَي النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ

 ( رواه مسلم أََخاَك بَِوْجٍه َطْلٍق( وفي رواية طليق

ال انقضى  سادة:أيها  قد  تتكرر  إن كان رمضان  أيديكم مواسم  والخير مستمر    فبين 

عليها   ومن  األرض  يرث هللا  أن  يوم  ،  ,  إلى  األعمال  أجل  من  الخمس  كالصلوات 

العمل   إن صلحت صلح  القيامة   يوم  العبد  القربات وأول ما يحاسب عليها  وأعظم 

كله   العمل  فسد  فسدت  وإن  النوافل  ,كله  صيام  فهناك  رمضان  صيام  انتهى  ولئن 

َحدَّ  أَنَّهُ  َعْنهُ   ُ َرِضَي َّللاَّ  ِ أَيُّوَب اأْلَْنَصاِري  أَبِي  ِ  كالست من شوال فعْن  أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ثَهُ 

َكِصيَاِم   َكاَن  اٍل  َشوَّ ِمْن  ِست ا  أَتْبَعَهُ  ثُمَّ  َرَمَضاَن  َصاَم  َمْن  قَاَل  َوَسلََّم  َعلَْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى 

مسلم  الدَّْهِر( )  ,  رواه   : ليلة  كل  في  مشروع  الليل  فقيام  رمضان  قيام  انتهى  ولئن 
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ِ ْبِن َعْمٍرووفي حديث  ْهَجعُوَن (  َكانُوا قَِليال ِمَن اللَّْيِل َما يَ  ُ َعْنُهَما  َعْبِد َّللاَّ ـ َرِضَي َّللاه
َعلَْيِه َوَسلَّمَ   ـ    ُ ِ َصلَّى َّللاَّ َظاِهُرَها ِمْن    )   قال:   أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ اْلَجنَِّة ُغَرف ا يَُرى  إِنَّ فِي 

لِ  أَْعَرابِيٌّ  فَقَاَم  َظاِهِرَها   ِمْن  َوبَاِطنَُها  ِ بَاِطنَِها  َرُسوَل َّللاَّ يَا  ِهَي  أَََلَن    :فقَالَ   ؟َمْن  ِلَمْن 

نِيَامٌ  َوالنَّاُس  الطَّعَاَم َوصلى بالليل   َوأَْطعََم  ولئن انتهت زكاة  ,   (رواه الترمذي  اْلَكاَلَم 

والصدق  ، المفروضة  الزكاة  فهناك  نافسك    والمساكين   اليتامىعلى     ةالفطر  وإذا 

﴿ َوَساِرُعوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن  قال هللا   ا فاتركها لهم ونافسهم في اآلخرة  يالناس في الدن

]آل عمران:    ﴾ ِلْلُمتَِّقيَن  أُِعدَّْت  َواأْلَْرُض  السََّماَواُت  َعْرُضَها  َوَجنٍَّة  وقال .[133َرب ُِكْم 

اْلُمتَنَافُِسوَن ﴾ ]المطففين:   فَْليَتَنَافَِس  ذَِلَك  َوفِي  اَل تعالى: ﴿ َسابِقُوا  وقَ .[26تعالى: ﴿ 

]الحديد:    ﴾ َواأْلَْرِض  السََّماِء  َكعَْرِض  َعْرُضَها  َوَجنٍَّة  َرب ُِكْم  ِمْن  َمْغِفَرٍة  وقال  ..21إِلَى 

التنافس في أعماِل  (فافعل  أحدٌ   هللا  إلى  يسبقك  َل  أن   استطعت  إن “وهيب بن الورد:  

الصحيحين َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ رضي هللا عنه  ففي  -:الخيِر وصيةٌ نَبَِويَّة، وُسنَّةٌ ُمحمدية 

ذََهَب أَْهُل الدُّثُوِر   :أَنَّ فُقََراَء اْلُمَهاِجِريَن أَتَْوا َرُسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم فَقَالُوا 

فَقَاَل:   اْلُمِقيِم،  َوالنَِّعيِم  اْلعُلَى    نَُصل ِي،   َكَما  يَُصلُّونَ :  قَالُوا  ”ذَاَك؟  َوَما “بِالدََّرَجاِت 

َويَُصوُموَن َكَما نَُصوُم، َويَتََصدَّقُوَن َوََل نَتََصدَُّق، َويُْعتِقُوَن َوََل نُْعتُِق، فَقَاَل َرُسوُل هللا  

َمْن  “ :صلى هللا عليه وسلم  بِِه  َمْن َسبَقَُكْم، َوتَْسبِقُوَن  أَُعل ُِمُكْم َشْيئ ا تُْدِرُكوَن بِِه  أَفَاَل 

ى يَا َرُسوَل  بَلَ :  قَالُوا  ”وُن أََحٌد أَْفَضَل ِمْنُكْم إَِلَّ َمْن َصنََع ِمثَْل َما َصنَْعتُمْ بَْعَدُكْم، َوََل يَكُ 

ة   ُدبُرَ  َوتَْحَمُدونَ  َوتَُكب ُِرونَ  تَُسب ُِحونَ  ”هللا، قَاَل:   .”ُكل ِ َصاَلٍة ثاََلث ا َوثاََلثِيَن َمرَّ

ُ   َصلَّى  –النبي  لقول    !!فوات األوانفالبدار البدر بالخير واألعمال الصالحة قبل    َّللاَّ

َويُْمِسي    بِاأْلَْعَمالِ   بَادُروا“  َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ  ُمْؤِمن ا  ُجُل  الرَّ يُْصبُِح  اْلُمْظِلِم  اللَّْيِل  َكِقَطعِ  فِتنا  

ْنيَا الدُّ بِعْرض من  ِدينَهُ  يَبِيُع  ا  َكافِر  َويُْصبُِح  ُمْؤِمن ا  َويُْمِسي  ا  فهذه    مسلمرواه    ”َكافِر 

الكلب فغفر هللا لها    المرأة    فسقت  يلهث عطشا    عهد بني إسرائيل رأت كلبا    ىعل  ةبغي

 : وهلل در القائل          الذنوب

 إذا كانت الرحمة بالكالب  ***      تغفر الخطايا للبغايا 

 فكيف تصنع الرحمة      ***       بمن وحد رب البرايا 

 أقول قولي هذا واستغفر هللا العظيم لي ولكم                           .
 : الخطبة الثانية

ُ َوْحَدهُ َل   الحمد هلل وَل حمد إَل له وبسم هللا وَل يستعان إَل به َوأَْشَهُد أَْن َل إِلَهَ إَِل َّللاَّ

د ا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ    وبعد ........................  َشِريَك لَه َوأَنَّ ُمَحمَّ

 : نماذج مشرفة لفعل الخير في كل زمان ومكان . ثالثًا

قال  فعل    السادة:أيها   إسالمية،  وفضيلة  شرعية  وفريضة  رباني  أمر  الخير 

اَلِة  الصَّ َوإِقَاَم  اْلَخْيَراِت  فِْعَل  إِلَْيِهْم  َوأَْوَحْينَا  بِأَْمِرنَا  يَْهُدوَن  ة   أَئِمَّ َوَجعَْلنَاُهْم  سبحانه:) 

( األنبياء   ) َعابِِديَن  لَنَا  َوَكانُوا  َكاِة  الزَّ ,73َوإِيتَاَء  السادة  تعالوا    (  هذا  أيها  نخوض 

، ونشم من  العذب    نميره  من   ونرتوي  ظالله،   في  نتفيأ   –  الخيرات  بستان  –البستان  

الزَلل   معينه  من  وننهل  هذه  ,عبيره،  عن  الصحيحة  السنة  كتب  خبايا  في  ونقلب 

لنتلمس  فتعالوا سريعا  لنأخذ منها الدروس والعبر     الثمار اليانعة، واألزهار الرائعة

  التطبيق العملي من رجال تخرجوا من مدرسة الحبيب محمد صلى   هللا عليه وسلم  

هذا أبو بكر الصديق رضي هللا عنه كان سباقا، وحريصا على أن يكون له سهم في  ف
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ِ  :اَل  كل وجوه الخير، فقد روى مسلم في صحيحه )َعْن أَبِى ُهَرْيَرةَ قَ  -قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ا  -صلى هللا عليه وسلم قَاَل » فََمْن   .قَاَل أَبُو بَْكٍر أَنَا .« » َمْن أَْصبََح ِمْنُكُم اْليَْوَم َصائِم 

قَاَل   .«قَاَل » فََمْن أَْطعََم ِمْنُكُم اْليَْوَم ِمْسِكين ا   .تَبَِع ِمْنُكُم اْليَْوَم َجنَاَزة  «. قَاَل أَبُو بَْكٍر أَنَا

ا «. قَاَل أَبُو بَْكٍر أَنَا  » قَالَ  .أَبُو بَْكٍر أَنَا ِ   .فََمْن َعاَد ِمْنُكُم اْليَْوَم َمِريض  -فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ

فالمداومة على العمل  .« ةَ » َما اْجتََمْعَن فِي اْمِرٍئ إَِلَّ َدَخَل اْلَجنَّ   -صلى هللا عليه وسلم

 الصالح شعار المسلمين  

العمل الصالح فقال له  الخير وكان يدوم على     رضي هللا عنه    بالل بن رباح  بل هذا

ثْنِي بِأَْرَجى ْساَلِم فَِإن ِي    النبي صلى هللا عليه وسلم يوما يا بالل َحد ِ َعَمٍل َعِمْلتَهُ فِي اإْلِ

َخْشَف   اللَّْيلَةَ  َسِمْعُت  فَِإن ِي  مسلم  رواية  وفي  اْلَجنَِّة  فِي  يََديَّ  بَْيَن  نَْعلَْيَك  َدفَّ  َسِمْعُت 

ا فِي   ْر َطُهور  َساَعِة لَْيٍل أَْو  نَْعلَْيَك بَْيَن يََديَّ فِي اْلَجنَِّة  َعَمال  أَْرَجى ِعْنِدي أَن ِي لَْم أَتََطهَّ

على    المداومةهللا أكبر أنها فضل  (نََهاٍر إَِلَّ َصلَّْيُت بِذَِلَك الطُُّهوِر َما ُكتَِب ِلي أَْن أُصلى

لقد رأيت رجال ) :عن أبي هريرة عن النبي صلى هلل عليه وسلم قال و  العمل الصالح.

تؤذي   كانت  الطريق  ظهر  من  قطعها  شجرة  في  الجنة  في  رواه  ] (الناسيتقلب 

( الصحيحين(1914مسلم:  في  لفظ  غصن ) :وفي  وجد  بطريق  يمشي  رجل  بينما 

له فغفر  له  هللا  فشكر  فأخره  الطريق  على  مت  شوك  عليه ف(  هللا  ف   .ق  من  الشكر 

ماذا؟ مقابل  الرجل  لهذا  والجنةُ  من    والمغفرةُ  الناس  يؤذي  شوك  غصن  أزاح 

 !الخير طريقهم، فما أعظم فضل هللا، وما أوسع أبواب

صحائفكم  فا وامألوا  الطاعات،  عمل  إلى  وسابقوا  الخيرات،  فْعل  من  ستَكثِروا 

الصالحات  مكتوبة    بالباقيات  واآلجال  محسوبة   آَمنُوا  ( فاألنفاس  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا 

لَعَلَُّكْم   اْلَخْيَر  َواْفعَلُوا  َربَُّكْم  َواْعبُُدوا  َواْسُجُدوا  هذا    77الحج:  ] تُْفِلُحونَ اْرَكعُوا  فيا 

وَل أراك  ،وانقضي الزمان وفاتك    ،أمال    أملتفكم  ،  وعمرك  محسوب   ، نفسك معدود

وفاتك  حتى  تفيق   قدمك.  تلقي  ذلل  ندمك    ، فاحذر  طول  قبل  ،وخف  حياتك  واغتنم 

رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح    فى الحديث الذىكما قال المصطفىموتك   

قبل خمس ، حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك    ا))اغتنم خمس  

 ( ، وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك

 دقات قلب المرء قائلـــة له *** إن الحياة دقـــــائق وثوان  

 فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها ***   فالذكر لإلنسان عمر ثان 

فعل الخير، وَل راحة  ب  إَل  قيمة للحياة بدون فعل الخير، وَل نجاة للعبد في اآلخرةَل  

فعل الخير، وَل  نفسية وَل سعادة قلبية للعبد دون فعله الخير، وَل دخول للجنة دون  

هللا دون فعل الخير، وَل نور في القلب وَل في القبر وَل على الصراط   فوز برضوان

 .. دون فعل الخير

اْلفَْحَشاِء   :عباد هللا  َعِن  َويَْنَهى  اْلقُْربَى  ِذي  َوإِيتَاِء  ْحَساِن  َواإْلِ بِاْلعَْدِل  يَأُْمُر   َ إِنَّ َّللاَّ  ﴿

[، َوأَقِِم الصَّالةَ، إِنَّ الصَّالةَ تَْنَهى  90النحل:  ]َواْلُمْنَكِر َواْلبَْغيِ يَِعُظُكْم لَعَلَُّكْم تَذَكَُّروَن ﴾  

ُ يَْعلَُم َما تَْصنَعُونَ  اْلُمْنَكِر، َولَِذْكُر هللاوَ َعِن اْلفَْحَشاِء   .أَْكبَُر، َوَّللاَّ

 كتبه العبد الفقير إلى عفو ربه  

                                                                                                                                                                                                    د/ محمد حرز 

 إمام بوزارة األوقاف 


