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 اتساع أبواب اخلري يف الرسالة احملمدية   خطبة بعنوان: 
 م 2021 مايو 14 –هـ 1442 شوال 2بتاريخ: 

 
 عناصر الخطبة:

 الرسالة المحمدية دعوة إلى كل خير : أوًلا
 المداومة على الخير والطاعةثانًيا: 
 أبواب الخير بعد رمضان صور ونماذج ثالًثا: 

 المـــوضــــــــــوع
اْْلَْْيَاِت   : }كتابه الكرمييف    القائل  العاملني؛ احلمد هلل رب   َلَعلَُّكْم  َوافْـَعُلوا اْلَْ  }والقائل:  .   (148  : البقرة){.فَاْسَتِبُقوا  ْْيَ 

 :عدأما ب  له وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك   .(77احلج:  ) { تـُْفِلُحونَ 
  ة إلى كل خيردعوالرسالة المحمدية : أوًلا
؛ وإننــا لــو نإــرد إا نــدا ات املــرمنني يف القــر ن ْي للنــاو وعفــش النــر عــنهمجــا ت بلــ  اْلــ  الرســالا ادمديــاإن 

 . فسدةالنر واملعر  و صلحا اْلْي واملالكرمي لوجددها جا ت لتحقيق 
ْد إفَّا فقــا َروى ابُن أيب حامت أنَّ رجًل  َ  هللا يقــول: ا  أيهــا الــ ين أتى عبدهللا بن مسعوع فقــال: اْعهــَ ل لــه: إ ا ْعــْ

َْْعك؛ فإنه خٌْي ََيمر بها أو َشرٌّ يَنهى عنه. أ.ه  . ـ منواا فَأْرِعها 
ارُِعوَن يف اْلــَْْْيَاِت َويــَْدُعونـََنا  ابملسارعا يف اْلــْيات –عليهم السلم  – أنبيائههللا مدح لقد  و  انُوا ُيســَ فقــال: } ِإُــَُّْم كــَ

ا وَ  ِعنَي{ )ا نبيــــا :رََغبــــً ا َخاشــــِ انُوا لَنــــَ ا وَكــــَ ( وقــــال بعــــد مــــا مــــدح املتصــــفني اب عمــــال الصــــاحلا مــــن عبــــاعه 90رََهبــــً
اِبُقوَن{ )املرمنـــون:  ْم {ـــََا ســـَ ْْيَاِت َوهـــُ ارُِعوَن يف اْلـــَْ َك ُيســـَ َتِبُقوا 61الصـــاحلني:} ُأولََـــِ ــْ ( ا وأمـــرد بـــ لك فقـــال: }فَاسـ

ْْيَاِت{ )البقـــرة  وَن{ )امل ففـــني: (ا و 148اْلـــَْ اَفِ  اْلُمتَـَناِفســـُ ْليَـتَـنـــَ َك فـَ اِبُقوَن 26قـــال:} َويف َ لـــِ (. وقـــال: } َوالســـَّ
اِبُقوَن يف -رمحــه هللا-(؛ قــال ابــن القــيِ م 12 – 10السَّاِبُقوَن* ُأوَلََِك اْلُمَقرَّبــُوَن* يف َجنــَّاِت النَِّعيِم{)الواقعــا:  : “الســَّ

نْيا إا اَْلْْياِت ُهمْ   السَّاِبُقوَن يوَم الَقيامِا إا ابنَّاتا. الدُّ
وحنن نعلم مجيًعا أن الرسالا ادمديا نزل  يف مكا وهي تعج ابلنر والفساع؛ فصنع  يف أهلها ختليا قبــل التحليــا؛ 

الــ   يف كلمتــه  -رضــي هللا عنــه –يصــور  لــك ســيدد جعفــر بــن أيب  الــ  ختليــا مــن كــل شــر ؛ و ليــا بكــل خــْي؛ 
َل َجاِهِليــ ا  ام النجاشي قائًل ألقاها أم َنامَ  ؛:  ا أَيـ َها اْلَمِلُك ُكن ا قـَْوًما َأهــْ تـَـاَ  ؛نـَْعبـُـُد اْ َنــْ ُل اْلَميـْ َواِح َ  ؛َوَنَْكــُ  ؛َوَنَِْت اْلفــَ

اَم  يُ  ابْــَِوارَ ؛ َونـَْق ــَُش اْ َْرحــَ ِعي َ  ؛َوُنســِ ِ  ِمنــ ا ال ــ  ِو ُل اْلقــَ واًل ِمنــ ا ا َفُكنــ ا َعلــَى َ لـِـَك حــَ    ؛َوَيَْكــُ ا َرســُ نــَ ُ إلَيـْ  ُ َ  ا  بـَعــَ
ْدَقُه َوَأَمانـَتـَـُه َوَعَفافــَهُ  َبُه َونــِ ْن   ؛نـَْعِرُف َنســَ ْن ُعونــِِه مــِ َُِد مــِ ُن َو اَب ا ُكنــ ا نـَْعبـُـُد حنــَْ ْلـَـَش مــَ َدُه َونـَْعبـُـَدُه َوََ ُِ  لِنـَُوحــ  فــََدَعاَد إَا ا

ارَِة َواْ َْوَ نِ  ــَ َرَد بِ  ؛احلِْجـ ــَ ِدي ِ َوَأمـ ــَْ ْدِا احلـ ــِ اِ  ؛صـ ــَ ــر ِحمِ  ؛َوَأَعاِ  اْ ََمانـ َلِا الـ ــِ َوارِ  ؛َونـ ــِْ ِن ابـ ــْ ارِِم  ؛َوُحسـ ــَ ْن اْلَمحـ ــَ َواْلكـــَ   عـ
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َاَد َعْن اْلَفَواِحِ  َوقـَْوِل الز وِر َوَأْكِل َماِل اْلَيِتيِم َوَقْ ِف اْلُمْحَصَناتِ   ؛َوالد َما ِ  ُ َ وَ  ؛َوَُ ْحَدُه اَل ُنْنِرُك َوَأَمَرَد َأْن نـَْعُبَد ا
ْسَلِم “ َع َعَلْيِه أُُموَر اْْلِ ًَا ا َوَأَمَرَد اِبلص َلِة َوالز َكاِة َوالص َياِم ؛ فـََعد   )سْية بن هنام(.. ِبِه َشيـْ

ا  بــن َجبــَل  رضــي هللا عنــهوقــد بــني نــلى هللا عليــه وســلم لِ  َواِب  " :؛ أبــواب اْلــْي فقــالُمعــَ اْلــَْْيِ: َأالَ َأُعلــَُّك َعلــَى أَبـــْ
ِل  لُة الرَّجــُ َََا َكَما ُيْ ِفُئ املَاُ  النــَّاَرا َونــَ ِل تَّ تــَل الصَّْوُم ُجنٌَّاا َوالصََّدَقُا ُتْ ِفُئ اْلَِ يـْ ْوِف اللَّيــْ ُْم يف جــَ اَ  ُجنـُـوُْ : )تـََتجــَ

 .(ي  حسن نحيح الرتم ِ وقال: حد".)[ 17-16ْعَلُموْن( ]السجدة:َعِن اْلَمَ اِجِش( َح َّ بـََلَغ: )يَـ 
ِبيُحا  :معدًعا أبواب اْلْي يف الرسالا ادمديا  نلى هللا عليه وسلم    -أيً ا  –  ويقول »ِإنَّ أَبـَُواَب اْْلَْْيِ َلَكثـِـْيٌَة: التَّســْ

مَّا َوالتَّْحِميُدا َوالتَّْكِبُْيا َوالتـَّْهِليُلا َواَ ْمُر اِبْلَمْعُروِفا َوالنَِّهُي َعِن اْلُمْنَكِرا َوُُتِيطُ  ِمُش اَ نــَ ِن ال َّرِيــِقا َوُتســْ  اَ َ ى عــَ
َتِ ي ِ  اِن اْلُمســـْ َش اللَّْهفـــَ اقـَْيَك مـــَ ِة ســـَ دَّ َعى ِبنـــِ ِها َوَتســـْ ى َحاَجتـــِ َتِدلَّ َعلـــَ ِدلُّ اْلُمســـْ يا َوتـــُ ِدى اَ ْعمـــَ ِة َوَتـــَْ دَّ ُل ِبنـــِ ا َوَ ْمـــِ

 )نحيح ابن حبان(. .  َعَلى نـَْفِسَك«ِ رَاَعْيَك َمَش ال َِّعيِ ا فـََهَ ا ُكلُُّه َنَدَقٌا ِمْنكَ 
 وهك ا جا ت الرسالا ادمديا عاعيا إا خْي ؛ ودهيا عن كل شر .

 المداومة على الخير والطاعةثانًيا: 
قد انق ى؛ ربح فيه من ربح وخســر فيــه مــن خســر؛ فعلــيكم ابملداومــا   -مبا فيه من خْي و اعا  -شهر رم ان  إن  

ال اعــا هــي ونــيا هللا عــز وجــل ْلــْي خلقــه وهــم ا نبيــا  علــيهم الصــلة اْلــْي و مــا علــى  املداو على اْلْي وال اعا؛ ف
ُ  َحيــ ا  }  :والسلم؛ حي  جا  يف القر ن قوُل عيسى عليه السلم ا ُعمــْ ؛ (31)مــرمي {.َوَأْوَناِن اِبلصََّلِة َوالزََّكاِة مــَ

ر هللا ســيِ د البنــر بــ لكا فقــال تعــاا ــَّ } وقــد أمــَ ْد رَب نُي َواْعبــُ َك اْلَيقــِ . فالعبــاعة وال اعــا (99)احلجــر  {َك حــَ َّ َيَْتِيــَ
ا يتعبــَّدون ومتهــدون يف رم ــانا فقــال: تكون على الدوام ال يف رم ان فحســ  ؛ وقــد   ر احلــايف: إنَّ قومــً قيــل لِبنــْ

رمحه  -نَا ُكلَّهاا وُسَِل النبليُّ بَ  القوُم قوٌم ال يعرفون هلل حق ا إالَّ يف رم انا إنَّ الصاحل ال ِ يتعبَّد ومتهد السَّ 
ا أف ل؛ رج ا أو شعبان-هللا   !! ارم انيً ؟ فقال: كن رابني اا وال تكن ؛ أو رم ان : أُّيُّ

عند هللاا مبعىن أن هللا لو هداك  م أن عملك لي  مقبواًل فلو عدت إف ما كن  عليه قبل رم ان من املعاني فاعل
ع  إف املعصياا فاعلم أن رجوعك إف املعصيا مرة أخِر عليــٌل علــي أن عملــك ووفقك إف  اعا وبعد ال اعا رج

مــرعوٌع عليــك. قــال  يــي بــن معــا  : " مــن نــام رم ــان وقلبــه علــى املعصــيا معقــوعا وعزمــه أن يرجــش إف الــ ن  
 ويعوعا فصومه عليه مرعوعا وابب القبول يف وجهه مسدوع " .

إن من جزا  احلسنا احلسنا بعدهاا ومن عقوبا السيَا السيَُا بعدهاا فــإ ا   : "-رمحه هللا    –  احلسن البصرى  ويقول
 ". ه إا ال اعاا ويصرفه عن املعصياقبل هللا العبد فإنه يوفق

 : "  ابن  عم إن مل تكن   ز عة فأن    نقصان".قال أيً او  
َة فقــــــال لقــــــد زيــــــل هللا   ت الصــــــيام ابلنــــــكرو  دَّ ــِ وا اْلعــــ ــُ ْم : } َولُِتْكِملــــ ــُ َداُكْم َوَلَعلَّكــــ ــَ ا هــــ ى مــــــَ ــَ ََُّ َعلــــ ُوا ا َولُِتكــــــَ ِ 

ُكُروَن {.) البقــرة:  كر ال اعــا  اعــا مثلهــا " ا فنــكر الصــيام نــيام مثلــه وهكــ ا ا 185َتنــْ (  قــال العلمــا  : " شــُ
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ْكًرا  ول لك هناك فرا بني النكر واحلمد ا فاحلمد ابللسان والنكر ابلعمــل ا قــال تعــاا : } اْعَملـُـوا  َل َعاُووَع شــُ
َِ النَُّكوُر {.) سبأ :  (ا فالنكر يكون من جن  النعما ال  أنعم هللا ْــا عليــكا فــإ ا تكاســل 13َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِع
ى عدم قبول العمل عنــد هللاا وإ ا عاوم عليهــا وابتهــا فهــ ا عليــل علــى قبو{ــا العبد عن ال اعا فه ا يكون عليل عل

رضــي هللا عنهــا  -املداوما علــى ا عمــال الصــاحلاا فعــن عائنــا -نلى هللا عليه وسلم-عند هللاا وكان هدِ النيب 
مــال إا هللا وإا إ ا عمل عملً أابتــه." ) مســلم(ا وأحــ  ا ع  -نلى هللا عليه وسلم-قال : "كان رسول هللا    -

: " أحـــــ  ا عمــــال إا هللا أعومهـــــا وإن -نـــــلى هللا عليــــه وســــلم-رســــوله أعومهــــا وإن قلـــــَّ ا قــــال رســــول هللا 
 .ُه ِعُّيًَا ") البخاِر ومسلم.( : " َكاَن َعَملُ -رضي هللا عنها  -قل.") متفق عليه(ا وقَاَل  َعاِئَنَا 

 . وانفصلتصلا وما كان ل ْيه انق ش فما كان هلل عام وا
 صور ونماذج بعد رمضان أبواب الخير : ثالًثا

؛ من الصيام والقيام والقر ن  وأبواب خْيه  إ ا كان رم ان قد م ى بعباعاته و اعاته  أيها اإلخوة المؤمنون:
مســـتمرة وعائمـــا ؛ فبعـــد انتهـــا  نـــيام رم ـــان ... هنـــاك نـــيام النوافـــل : ) كالســـ  مـــن  أبـــواب اْلـــْي هـــ هفـــإن 

واالانني , واْلمي  ( , ) وعاشورا  ( , ) وعرفا ( , ) والاا أ م من كل شهر ( ؛ ) ونوم يوم وف ر شوال ( , ) 
ْن متابعــِا اْلحســاِن بعــَد  يوم (؛ وغْيها ؛ وكل ه ه ا  م {ا ف ــلها وعليلهــا مــن الســنا وأنــ  بــ لك خبــْي !! وإنَّ مــِ

لََّم رم ان نياَم السِ  ِ  من شوالا فَعْن َأيب أَيُّوب اْ َ  ِه َوســَ ُ َعَليــْ َُّ لَّى ا َُِّ نــَ وَل ا ُه أَنَــُّه ؛ َأنَّ َرســُ ُ َعنــْ َُّ َي ا ِِ  َرضــِ اِر ْنصــَ
ِز على احلســنِا قَاَل:" َمْن َناَم رََمَ اَن تَّ أَتْـبَـَعُه ِست ا ِمْن َشوَّال  َكاَن َكِصَياِم الدَّْهِر". )مسلم(ا ووجُه  لك َأنَّ هللا مَ 

م أجــُر نــيام ســنا   بعنِر أمثا{َِ  اا فحصــَل مــْن  ِلكــُ اا فصياُم رم اَن م اعًفا بعنرِة شهور ا ونياُم الس ِ  بستنَي يومــً
وُمَها متفرقــًا يف أوَّل النــهر ووســ ه و خــرها واَ وا  كاملا . ووقُتها يف شوالا وهي مستحبٌا وغُْي واجبا ا ويصحُّ نــَ

 [.84: } َوَعِجْلُ  ِإلَْيَك َربِ  ِلرَتَْضى { ] ه: ابلق اِ  قبَل نيام الس ؛ قال تعاا املباعرةُ 
ونبــيكم نــلى هللا عليــه وســلم كــان عائــم القيــام  ــوال  ؛, فقيــام الليــل منــرو  يف كــل ليلــا  وبعد انتها  قيام رم ــان  

َها؛ َكْيَ  َكاَنْ  َنَل  اقدماه شكرً  العام ح  تورم  ُ َعنـْ َُّ ُ هلل تعاف؛ وقد سَل  َعاِئَنُا َرِضَي ا َُّ َُِّ َنلَّى ا ُة َرُسوِل ا
َرَة رَكْ  َدى َعنــْ (. وا ن َعَلْيِه َوَسلََّم يف رََمَ اَن؟ فـََقاَلْ  :" َما َكاَن يَزِيُد يف رََمَ اَن َواَل يف غـَـْْيِِه َعلـَـى ِإحــْ ًا".)البخاِر عــَ

والت ــو  وابهــاع كثــْية . وقــرا ة  بعد أن انته  ) زكاة الف ر ( :  فهنــاك الزكــاة املفروضــا , وهنــاك أبــواب للصــدقا
 القر ن وتدبره ليس  خانه برم ان: بل هي يف كل وق  .

يف كــل وقــ  وكــل زمــان ..... فاجتهــدوا أيهــا ا حبــا يف هللا يف ال اعــات .... وإ كــم  أعمــال اْلــْي وهكــ ا .... 
؛ فــل تــدروا مــ  يلقــاكم ملــك فــاهلل ... هللا يف االســتقاما والثبــات علــى الــدين يف كــل حــني.. والكســل والفتــور .

مــن الليــاف أنــبح يف ولقــد كــان بعــف الســل  إ ا وفــق لقيــام ليلــا ؛   روا أن َيتيكم وأنــتم علــى معصــيا  املوت؛ فاح
 على التوفيق . ااا ومعل نيامه شكرً ُارها نائمً 



 (4 ) 

ال يــراور روغــان  هك ا م  أن يكون العبد ... مســتمر علــى  اعــا هللا ,  بــ  علــى شــرعه , مســتقيم علــى عينــه ,
الثعال  , يعبد هللا يف شهر عون شهر , أو يف مكان عون  خر , ال ... وأل  ال ..!! بل يعلم أن رب  رم ان هــو 

( , وقــال : } ... 112رب  بقيا النهور وا  م .... قال تعاا: } فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمْن ََتَب َمعــَك.. { هــوع: )
 ( . 6ِه َواْستَـْ ِفُروُه... {.) فصل  فَاْسَتِقيُموا ِإلَيْ 

 –نــه رضــي هللا ع –فهــ ا أبــو بكــر وليكن لكم القدوة يف سلفكم الصاحل وكي  كــانوا يتســابقون إا أبــواب اْلــْي ؛ 
َه النــيبُّ   االرجُل ال ِ ما َوَجد  ريقً  ى فيهــاا فحينمــا وجــَّ عليــه نــلَّى هللا  –عِلم أنَّ فيها خــْيًا وأجــًرا إالَّ ســَلكها ومنــَ

نــلَّى هللا  –إا أنحاِبه بعــَف ا ســَلِا عــن أفعــاِل اْلــِْي اليوميــَّاا كــان أبــو بكــر  الصــديق هــو ا يــ ا قــال   –وسلَّم  
نكم اليــوَم جنــازًة؟اا قــال -عليه وسلَّم  ن تَبـِـش مــِ : ا َمن أنبَح ِمنُكم اليوَم نائًما؟ “ا قال أبو َبكر : أدا قــال: ا فمــَ

نكم اليـــوَم أبـــو بكـــر : أدا قـــال: ا ف ــاَع مـــِ ن عـ م مـــنكم اليـــوَم ِمســـكيًنا؟ “ا قـــال أبـــو بكـــر: أدا قـــال: ا فمـــَ ن َأْ عـــَ مـــَ
ــال رســـوُل هللا  ــو بكـــر: َأدا فقـ ا؟اا قـــال أبـ ــً ــلَّم  –مري ـ ــلَّى هللا عليـــه وسـ ل -نـ َ  إالَّ عخـــَ تَمْعَن يف امـــر ــْ : ا مـــا اجـ

 . ابَنََّا .ا) أخرجه مسلم(
فهنــاك مــن يصــاب ابلفقــر بعــد ال ــىنا  ن اْلنسان ال يدِر ما ا يعرض لــه؟ات؛ فإا استبقوا اْلْي تقاعسونفيا أيها امل

وهناك من ي ىن غىن يصل به إا عرجا ال  يانا وهناك من يعرض له املرضا وهناك من يصيبه ا{رما ح  يصل بــه 
ــوم  ــال املعصـ ــريعا؛ ولـــ لك قـ ــه املـــوت سـ ــن َيتيـ ــاك مـ ــا اْلـــرفا وهنـ ــلَّم –إا عرجـ ــه وسـ ــلَّى هللا عليـ : ا اَبِعروا - نـ

ا ُمفنــِ ًداا أو مــوًَت  ُ  ًداا أو َهَرمــً ا ُمفســِ ىًن ُم ِ يـًـاا أو مَرضــً ًياا أو غــِ روَن إالَّ فقــًرا ُمنســِ ًزاا أو اب عماِل سبًعا؛ هْل تَنتإــِ هــِ
ا؛ )النسائي والرتم ِ وحسنه الدجاَل فنرُّ غاِئ   يُنتَإرا أو الساعَا فالساعُا أْعهى وأمَ   . (رُّ

الف ــن يعلــم أن أنفاســه معــدوعةا وســاعات إقامتــه يف الــدنيا حمــدوعةا ويــدرك أن احليــاة فــر ا مــن اغتــنم إن املــرمن 
 –ه ه الفر  وعمل الصاحلاتا فاز وسعد يف الدنيا وا خرةا ومن ضــيعها خــاب وخســرا وقــد حــدََّب ابــُن َعبــَّاو  

ا قبــَل َــ :  –م نــلَّى هللا عليــه وســلَّ  –قائًل: قاَل َرســوُل هللِا   –رضي هللا عنهما   لرجــل  وهــو يَِعإــه: ا اغتــنْم َســً
ــَل شــُ ِلكا وحياتَــ  ك قب ِركا وفراغــَ قِمكا وِغنــاك قبــَل فـَقــْ حََّتك قبــل ســَ كا ونــِ ك قبــَل موتــِكا؛ شــباَبك قبــَل هَرمــِ

 ونححه(. ) احلاكم
ات ؛وتفــرل لــك إا اْلْيات؛ وسار  إا الصاحلات , تنل ال كات؛ وتستجاب منــك الــدعو  –أيها احلبي   –فباعر  

 الكرابت؛ وتنل املرضات من رب ال  ت .
نسأل الله أن يثبتنا على طاعته؛ وأن يتقبل منا؛ وأن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين 

 الصائمين القائمين على الدوام يا رب العالمين!!
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