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 باب الحث على االزدياد من الخير في أواخر العمر 
  

  َعلَي هِ  ّللَاه  َصلَى الَنِبي   َصلَى  َما :   قَالَت   َعن َها ّللَاه  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعن  

ره   َجاءَ  إِذَا : }   َعلَي هِ  نََزلَت   أَن   َبع دَ  َصََلة   َوَسلَمَ    إِالَ {    َوال فَت حه  ّللاَِ  َنص 

ِدَك، َرَبَنا سهب َحاَنكَ : "  فِيَها يَقهوله  ِفر   اللَههمَ  َوِبَحم  ".  ِلي اغ   

 

  عند  الخير في واالجتهاد الصالحات باألعمال  العناية  على الحث فيه

  حياته يختم  حتى الخير متابعة على يحرص اإلنسان  العمر تقدم

  للمؤمن   ينبغي هكذا العمل في زاد  العمر زاد كلما  الصالح بالعمل

م    فِينَا َجاَهدهوا َوالَِذينَ  ِدَيَنهه ا  َعِملَ  َمن  [ 69:العنكبوت] سهبهلَنَا  لََنه    َصاِلح 

ِمن   َوههوَ  أهنثَى أَو   ذََكر   ِمن   ؤ  ِيَيَنهه  مه م   َطي َِبة   َحيَاة    فَلَنهح  ِزَيَنهه َرههم   َولََنج   أَج 

َسنِ    َرب ِكهم   ِمن   َمغ ِفَرة   إِلَى َسابِقهوا  ، [97:النحل]  َيع َملهونَ   َكانهوا َما بِأَح 

َها  َوَجَنة   ضه ِض  َعر  ِض  الَسَماءِ  َكعَر  :  سبحانه وقال ، [21:الحديد] َواألَر 

تَبِقهوا   إِلَى  َوَساِرعهوا: سبحانه ويقول ، [148:البقرة]  ال َخي َراتِ  فَاس 

  كلما والسيما  يسارع فالمؤمن ، [133:عمران آل] َرب ِكهم   ِمن   َمغ ِفَرة  

  منها واالستكثار  الصالحات األعمال متابعة  على  يحرص العمر تقدم

  وأعظم لحسناته  وأوفر الصالحة  ألعماله أوفر ذلك  يكون حتى

ره   َجاءَ  إِذَا : تعالى  قوله نزل لما ولهذا ألجره؛   َوال فَت حه  ّللاَِ  َنص 

:  وقال واالستغفار والتحميد التسبيح  من  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  أكثر[ 1:النصر]

  نصره وهي وأستغفره أسبحه  أن  رأيتها  إذا ربي  أمرني عَلمة إنها

ا، هللا دين  في الناس  ودخول عليه مكة وفتح المشركين على   أفواج 

  ويكثر  والتكبير  والتحميد التسبيح  من يكثر  حياته  آخر  في ملسو هيلع هللا ىلص وكان
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  ركوعه في لي اغفر  اللهم وبحمدك ربنا اللهم سبحانك: قوله من

  آخر وفي بعمله، القرآن  يفسر به  يعمل يعني  القرآن، يتأول وسجوده

.الرسالة إلكمال والسَلم الصَلة عليه   الوحي تتابع  حياته  

 

  اإلنسان كان إذا عليه  مات ما  على  المرء  يبعث:  جابر حديث كذلك

  على يحرص  أن بالمؤمن فجدير معلوم وهو  عليه مات ما على  يبعث

  ما على  يبعث  إنسان كل ذلك على يبعث حتى الخيرات  من االستكثار

  الخيرات من يستكثر   أن بالمؤمن  فجدير شر أو  خير من عليه  مات

  والتحميد والتهليل والتسبيح  والحج والصيام والصدقة كالصَلة

  هذا غير إلى المريض  وعيادة الجنائز  واتباع  القرآن  وقراءة والتكبير

  ما وبأكثر  يجد  ما بأحسن  حياته  يختم  حتى يستكثر؛   الخير وجوه من

. والهداية التوفيق الجميع هللا رزق . الخير  من يجد  
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