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 ــــ الحمــــد هللا ربالعــــالمين، ناصــــر المتقــــين، ومؤي ي بكفايتــــه وعنايتــــه عبــــاده الصــــالحيند المــــؤمنين، ومتــــول.  
 ه كفــاه اهللا شــر أحســن فيمــا بينــه وبــين ربــ نْ ب إليــه جــازاه، وَمــتقــر  نْ َمــْن توكــل عليــه كفــاه، وَمــ ؛ســبحانه.. ســبحانه  

 عاداه نْ اده ومَ ُحس.  
العزيز، الجّبار القّهار، المنـتقم مـن الكـافرين والظـالمين،  وحده ال شريك له، القوي  وأشهد أن ال إله إال اهللا،

  . الرؤوف الرحيم، اللطيف بعباده المؤمنين
د األبــرار واألطهــار، ه، إمــام األخيـار وســي وخليلُــ هِ ِقـلْ خَ  نْ ه ِمــوصــفي  ،هاهللا ورســولُ  دُ ْبـوأشـهد أن ســيدنا محمــداً عَ 

  . لخالئق يوم القراراألعظم لجميع اوالشفيع 
     اللهم صل حِ وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صالة تَ  مْ وسل بها العقد ل،  ب، رَ بهـا الُكـ جُ وتفـر
  . .. أما بعد .العالمين رب  صالة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا ياو بها األمور الصعاب،  نُ ر، وتهو رَ بها الض  يلُ زِ وتُ 

ســنتناول ســوياً حكمــة اإلســراء والمعــراج التــي  ،ونحــن فــي أيــام اإلســراء والمعــراج: ة المؤمنــونفيــا أيهــا األخــو 
حتـى  ،نـافنـا بـه رب لنستعين بها على أداء أحكـام ديننـا، ونتعـاون بهـا علـى أداء مـا كل  ،نحتاجها جميعاً اآلن في حياتنا

  .التي أعدها اهللا للصالحين من عباد اهللانخرج من الدنيا وقد نلنا رضا اهللا، وُحْزنا ما نبغيه من الجنة 
َلَقـْد  [[[[[[[[   :وجـل  عـز  التـي قـال لنـا فيهـا اهللالحسـنة إن األمـر الـذي سـنتحدث فيـه هـو األسـوة  : إخـواني وأحبـابي

 َه َواْليَـْوَم اْآلِخَر َوذََكَر اللَمن َكاَن يـَْرُجو اللِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لاألحزاباألحزاب٢١٢١((  ]]]]]]]]  َه َكِثيًراَكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل الل(( .  
اهللا عليــه  ىصــل المصــطفى  يِ دْ ويتمســكون بَهــ ،الــذين يُظهــرون شــعائر اإلســالم -إن كثيــراً مــن المســلمين اآلن 

 ،يــوتهم ومــع جيــرانهمفــي ب ولــبعض الَعَنــتِ  ،يتعرضــون لــبعض المشــاق فــي أعمــالهم - فــي تعــاملهم بــين األنــام وســلم
وإن لـم ينطـق بـذلك بلسـان  ،هالِـ، ويقـول بلسـان حَ عـز وجـل  مـن اهللا - والعيـاذ بـاهللا  - الظـن  د ُيسـئُ والبعض منهم ق

 ،وأنّفــذ تعــاليم شــريعتك ،وأمشــي علــى نهــج قرآنــك ،كلنبيــ بــعٌ ومت  ،بكتابــك قٌ وُمصــد  ،بــك أنــا مــؤمنٌ  يــا رب  :هاِلــقَ 
 وال يـزال  ني؟دَ َسـعـاداني وحَ  نْ  تتـولى قهـر َمـني؟ ولماذا ال تكيد الذي يكيدني؟ ولمـاذا الفلماذا ال تضر الذي يضر

   .ي وتركتنييت عن لقد تخل  :حتى يقول ،يقول
 أو لـبعض المتاعـب فـي تعـامالتهم ،وهذا أمٌر يحدث لكثير من الناس إذا تعرضوا لبعض المشاق في حياتهم

 واهللا -ي األسـواق، وغيـرهم في العمل، أو في البيـت، أو مـع الجيـران أو مـع األهـل واألقـارب، أو مـع التجـار فـ -
 وجــل لــم ينســنا طرفــة عــين وال أقــل، ولكنــه عــز  وجــل ــاُس َأن . الــم  [[[[[[[[ :قــال لنــا ولمــن قبلنــا ولمــن بعــدنا عــزَأَحِســَب الن

رَُكــوا َأن يـَُقولُــوا آَمنــا َوُهــْم َال يـُْفتَـُنــونَ  َلــيَـْعَلَمن . يـُتـْ ــْبِلِهْم فـَ اللــُه الــِذيَن َصــَدُقوا َوَلــيَـْعَلَمن  َوَلَقــْد فـَتَـنــا الــِذيَن ِمــن قـَ
  .)العنكبوتالعنكبوت٣٣: : ١١((  ]]]]]]]]  اْلَكاِذبِينَ 

حتى يثبت للـرحمن صـدق دعـوى اإليمـان، فيبـدو للـذي يتعـرض لالمتحـان إمـا  !!اإليمان البد له من امتحان
، وجـاءه العـون مـن وإذا فعل ذلك جاءتـه النجـدة واإلغاثـة مـن اهللا - ويرضى بما قّدره مواله ،أن يصبر على أمر اهللا

 مالئكة اهللا، وفر ج اهللا عنه كل   ره موالهكرب، وقهر أعداءه، ولكن بعد أن يرضى بما قد .  
ويظـن أنـه مـا دام يعبـد اهللا فالبـد أن يكـون  ،ويريد أن تسير األكوان على وفـق هـواه ،أما الذي يتعجل األمور

  .عز وجل  ة اهللا في امتحان أهل اإليمان باهللالخلق جميعاً طوع أمره ورهن إشارته، فهذا غافٌل عن حكم
وحبسـوه  ،ه جميعـاً العـداءأهلُـ هُ بَ اَصـإلى اهللا بين عبـاد اهللا، نَ  حبيبٍ  ب حَ ى اهللا، وأَ لَ اهللا عَ  هُ قَ لَ خَ  لٍ جُ رَ  مُ رَ كْ هذا أَ 

 يزوجــونهم وال وال ،ون لهــم وال يشــترون مــنهميُعــبِ وال يَ  ،ال يطعمــونهم ،بــين جبلــين هــو ومــن آمــن بــه ثــالث ســنوات
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ولـم يكتفـوا  .وَمـْن معـه اهللا عليـه وسـلم ىصـل يتزوجون منهم، حتى وصل األمر إلى الغاية القصوى مـن البـؤس والضـّر لـه 
مــا يخطــر علــى بــالهم مــن أنــواع  ويتفّنــون لهــم فــي كــل  ،بــل أخــذوا يعــذبون أصــحابه بشــتى أصــناف العــذاب !!بــذلك

َلُكْم { { { { { { { {         :وقال لهم اهللا عليه وسلم ىصل كي، غضب رسول اهللا وعندما ذهب إليه بعضهم ليشت ،العقاب ـبـْ َلُكْم إن َمـْن َكـاَن قـَ ـبـْ إن َمـْن َكـاَن قـَ
دينِـِه، َأْو يُــْمَشُط دينِـِه، َأْو يُــْمَشُط لَـيُـْؤَخُذ الرجُل فَـُيْحَفُر َلُه الـُحْفَرَة فَـُيوَضُع الـِمْنَشاُر علـى رَْأِسِه فَـُيَشق باثنتــيِن، مـا َيْصـرِفُُه عـن لَـيُـْؤَخُذ الرجُل فَـُيْحَفُر َلُه الـُحْفَرَة فَـُيوَضُع الـِمْنَشاُر علـى رَْأِسِه فَـُيَشق باثنتــيِن، مـا َيْصـرِفُُه عـن 

}}}}}}}}        َصِبِه َولَـْحِمِه ما َيْصرِفُُه عْن ِديِنهِ َصِبِه َولَـْحِمِه ما َيْصرِفُُه عْن ِديِنهِ بأمشاِط الـحديِد ما بـيَن عَ بأمشاِط الـحديِد ما بـيَن عَ 
وال يحولـه عـن  ،ال يغيره ذلك عن عقيدته فـي اهللا، ١١١١١١١١

  .عز وجل  اإليمان باهللا
أن ظـن  نْ َمـ فـذهب إلـى الطـائف، وظـن  ،حتى اضطروه إلى الخروج من بينهم اهللا عليه وسـلم ىصل  ولم يزالون به

وســيجد مـــن يســتقبلونه بالعنــاق واألحضـــان معلنــين اإليمــان بـــه  ،ســتالحقه وجــل  عـــز  وأن عنايــة اهللا ،األمــر ســيتحول
 عبيـدهم يرمونـه بالحجـارةأغـروا بـه طوا عليـه صـبيانهم و ومصدقين بالقرآن، لكن األمر كان بخـالف ذلـك، فقـد سـل، 

  فعل؟ ماذا .صلوات اهللا وسالمه عليهوال يزالون به حتى خرج من بلدهم  ،أفظع األلفاظبويّسبونه 
وما دام باب اهللا مفتوحاً فال ييـأس المـؤمن مـن رحمـة  ،تخّلى عنه الجميع، ولكن باب القريب السميع مفتوح

ل ُعســره إلــى إلــى عبــده طرفــة عــين برحمــة وشــفقة وحنــان لبــد  رَ ظَــلــو نَ  عــز وجــل  وال يقــنط مــن فــرج اهللا، ألن اهللا ،اهللا
إلـى اهللا بعـد  اهللا عليـه وسـلم ىصـل فتوجـه  !!وجعلـه مـن عبـاده السـعداء ،ءوزال عنه الضّر والبأسا ،يسر، وكربه إلى فرج

النصـر، وجـاءه الرضـا، و  جـاءه الفـرج مـاذا حـدث؟. أن يأس من ُنصـرة عبـاد اهللا، وكفـى بـاهللا وليـاً، وكفـى بـاهللا نصـيراً 
  .عز وجل  وجاءه الُيسر من اهللا

: وقـال لـه ،وأخذه إلى موضع مسـجده الشـريف ،الكبير العلي  عز وجل  فجاءه األمين جبريل وفّرحه بفضل اهللا
 يــنِ دِ  رِ ْشـوتجـد فيـه أنصـاراً يعاونونـك علـى نَ  ،سـيحولك إلـى هــذا المكـان عـز وجـل  أبشـر ههنـا دار هجرتـك، فـإن اهللا

 ،اهللا ثــم أخــذه ليلتقــي بإخوانــه مــن األنبيــاء والمرســلين ليتعــرف مــنهم علــى مــا القــوه فــي دعــوة الخلــق إلــى. الــرحمن
لـم يجـد أحـدهم الطريـق مفروشـاً بـالورود، ولـم يجـد أحـدهم النـاس علـى  !!فوجد أنهم جميعاً قد القوا مثل ما القـى

ولكـنهم صـبروا ألمـر اهللا،  ،والشـدة والكـرب ،ينتظرونه بعد تلقي الوحي، بـل وجـدوا العنـت والضـيق أحر من الجمر
 ـا َصـبَـُروا وََكـانُوا ِبآيَاتِنَـا يُوِقنُـونَ َوَجعَ [[[[[[[[ :ج اهللا عنهم كل ضائقة في هذه الحياةففر ـًة يـَْهـُدوَن بَِأْمرِنَـا َلم ُهْم أَِئم   ]]]]]]]]ْلَنا ِمنـْ

  ..))السجدةالسجدة٢٤٢٤((
 أو  ،ومن كل شدة نتعرض لهـا فـي أجسـامنا ،لنا أجمعين من كل ضائقة جَ رَ خْ المَ  فلنعلم جميعاً علم اليقين أن

ٌر َجِميــٌل [[[[[[[[  ::المــؤمنين والمؤمنــات عــز وجــل  ل الــذي أمــر اهللا بــهمــا هــو الصــبر الجميــأو فــي آمالنــا، إن  ،فــي حياتنــا َفَصــبـْ
وعـن  ،ولم يتحول ولم يتغير عن أحكـام ديـن اهللا ،ألمر اهللا رَ بَـ صَ  نْ مَ فَ ، ، ))يوسفيوسف١٨١٨((  ]]]]]]]]َوالّلُه اْلُمْستَـَعاُن َعَلى َما َتِصُفونَ 

   .اهللا سينصره ولو بعد حين فإن  ،تعاليم شرع اهللا
حولـه أن يسـتدرجوه ليخـون األمانـة، أو ليقبـل الرشـوة، عليـه أن يصـبر ألمـر  نْ لـذي يريـد َمـفالموظف األمـين ا

 ما فعل رسول اهللا أسوة ب ،أبداً مبدأه  رَ اهللا، وال يتحول عن دينه، وال يغيـ م ىصلوأصحابه الكـرام واألنبيـاء  اهللا عليه وسل
علـــى  عـــز وجـــل  ج اهللا كربـــه، وأزال اهللا عســـره، ونصـــره اهللافـــر  ،هرِ بْ ي َصـــِفـــ قَ دَ َصـــوَ  رَ بَـ َصـــ فـــإذا .نو ن أجمعـــو والمرســـل
ـــُر [[[[[[[[ :نـــاً قلـــوبهم وقلوبنـــائِ مْ طَ مُ  - وقـــال فـــي شـــأنهم وفـــي شـــأن أمثـــالهم ،أعدائـــه ـــُه َخيـْ ـــُه َوالّل َوَيْمُكـــُروَن َوَيْمُكـــُر الّل

                                      

 .رضي اهللا عنه عن خباب أخرجاه في الصحيح من حديث إسماعيل  ١
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  .))األنفالاألنفال٣٠٣٠((  ]]]]]]]]اْلَماِكرِينَ 
غريـه يُ قـد وبالهـدى المحمـدي القـويم،  ،أن يبنـي حياتـه وحيـاة أوالده بـالطريق المسـتقيمعليـه مـثًال ر تعـذ فمن 

 إخوانه الت البضاعة جار بغش،  وخداع المشترين بشتى األساليب التـي يخترعونهـا ويبتكرونهـا  ،الكيل والميزان وغش
 رَ بَـ إذا َصـولكنـه ! ال ؟فهـل يسـتجيب لهـم!! في األرض بطرفة عين ونَ لُ عْ أموال الناس بها، ألنهم يريدون أن يَـ  اليبتزو 

ه بـين القـوم اللئـام، ويجعـل لـه سـيعز  عـز وجـل  يغيـر طريقـة التعامـل التـي هـدانا إليهـا كتـاب اهللا، فـإن اهللا مْ ولَـ ،ألمر اهللا
 ــالعــز ــ ،ولــم يتحــول عــن اإليمــان بــاهللا ،ك بــأمر اهللاة فــي الــدنيا والثــواب يــوم لقــاء الملــك العــالم، ألنــه تمسر ولــم يغي

  .عز وجل  المبادئ القويمة واألحكام الكريمة التي جاءته من عند اهللا
 ،وال ينتظر درساً بعد عمله إال لمن كان محتاجاً إلـى ِعْلمـه ،المدرس الحكيم الذي يُرضي اهللا في عملهوكذا 

ياتهم سعيراً فال يبارك لهم فـي أوالدهـم، وجعلوا ح - ه بين المتكالبين على الدروس الخصوصيةيُعز  عز وجل  فإن اهللا
ويبـارك لــه فـي أوالده، ويجعلهـم فـي الـدنيا مصــلحين  - ويجعـل حيـاتهم جحيمـاً مـع كثـرة األمــوال التـي فـي حـوزتهم

  .اهللا عليه وسلم ىصل رسول اهللا  ىِ دْ هَ وفي اآلخرة سعداء وناجين، ألنه تمسك بِ 
َال تـََزاُل طَائَِفـٌة ِمـْن أُمتِـي َال تـََزاُل طَائَِفـٌة ِمـْن أُمتِـي         {{{{{{{{: صل اهللا عليه وسلموقد قال . ظيفةوهكذا األمر يا إخواني في كل عمل وفي كل و 

}}}}}}}}        َعَلى الناسَعَلى الناس  قَاِئَمًة بَِأْمِر الّلِه، َال َيُضرُهْم َمْن َخَذَلُهْم َأْو َخاَلَفُهْم، َحتٰى يَْأِتَي َأْمُر الّلِه َوُهْم ظَاِهُرونَ قَاِئَمًة بَِأْمِر الّلِه، َال َيُضرُهْم َمْن َخَذَلُهْم َأْو َخاَلَفُهْم، َحتٰى يَْأِتَي َأْمُر الّلِه َوُهْم ظَاِهُرونَ 
٢٢
........  

ــة الن ن ُســوالعمــل بِ  ،علــى الجهــاد بتعــاليم القــرآنوهــؤالء علــيهم الصــبر فــي امتحــان اإليمــان  فــال  ،العــدنان ي ِب
 رُ يغيـ حتى يدخلون في قول اهللا ،لونون وال يُبد  وجل ُهم [[[[[[[[  :عز ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَه َعَلْيـِه َفِمـنـْ

ُهم من يَن ُلوا تـَْبِديالً  َتِظُر َوَمامن َقَضى َنْحَبُه َوِمنـْ حزابحزاباألاأل٢٣٢٣((  ]]]]]]]]َبد((..    
ــَعــوهــؤالء وَ وهــؤالء وَ  ــْبِلِهْم [[[[[[[[ --  ووعــده ال يتخلــفووعــده ال يتخلــف  --  م اهللام اهللاهُ هُ دَ دَ َع ــن قـَ ــَتْخَلَف الــِذيَن ِم ــا اْس ــي اْألَْرِض َكَم لََيْســَتْخِلَفنـُهم ِف

لَنـُهم من بـَْعِد َخْوِفِهمْ  ِذي اْرَتَضى َلُهْم َولَُيَبدَلُهْم ِدينَـُهُم ال َننوما هي إال لحظة صبر قصيرة   ).).نورنورالال٥٥٥٥((  ]]]]]]]]َأْمًنا َولَُيَمك
 ة طويلة، إعزازاً بنصر اهللا لعباد اهللا المؤمنينيعقبها حياة عز.  

ِتي َفَلُه أَْجُر ِماَئِة َش�ِھيدٍ {{{{{{{{: اهللا عليه وسـلم ىصل قال  ِتي ِعْنَد َفَساِد أُم� َك ِبُسن� ِتي َفَلُه أَْجُر ِماَئِة َش�ِھيدٍ َمْن َتَمس� ِتي ِعْنَد َفَساِد أُم� َك ِبُسن� ِتي َفَلُه أَْجُر ِماَئِة َش�ِھيدٍ َمْن َتَمس� ِتي ِعْنَد َفَساِد أُم� َك ِبُسن� ِتي َفَلُه أَْجُر ِماَئِة َش�ِھيدٍ َمْن َتَمس� ِتي ِعْنَد َفَساِد أُم� َك ِبُسن� ِتي َفَلُه أَْجُر ِماَئِة َش�ِھيدٍ َمْن َتَمس� ِتي ِعْنَد َفَساِد أُم� َك ِبُسن� ِتي َفَلُه أَْجُر ِماَئِة َش�ِھيدٍ َمْن َتَمس� ِتي ِعْنَد َفَساِد أُم� َك ِبُسن� ِتي َفَلُه أَْجُر ِماَئِة َش�ِھيدٍ َمْن َتَمس� ِتي ِعْنَد َفَساِد أُم� َك ِبُسن� ِتي َفَلُه أَْجُر ِماَئِة َش�ِھيدٍ َمْن َتَمس� ِتي ِعْنَد َفَساِد أُم� َك ِبُسن� }}}}}}}}َمْن َتَمس�
٣٣
: اهللا عليـه وسـلم ىصـل وقـال         ........

َال، أَنـُْتْم َال، أَنـُْتْم : : يَا َرُسوَل اللِه أََلْسَنا ِإْخَواُنَك؟ قَالَ يَا َرُسوَل اللِه أََلْسَنا ِإْخَواُنَك؟ قَالَ : : َرِضَي اللُه َعْنهُ َرِضَي اللُه َعْنهُ ني َلُمْشَتاٌق ِإلى ِإْخَواني، فـََقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطاِب ني َلُمْشَتاٌق ِإلى ِإْخَواني، فـََقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطاِب إِ إِ         {{{{{{{{
مـنهم يـا مـنهم يـا   بسـبعين منّـا أوبسـبعين منّـا أو: : قالقال. . َأْصَحاِبي، ِإْخَواني قـَْوٌم آَمُنوا ِبي َوَلْم يـَُروني، عمل الواحد منهم بسبعين منكمَأْصَحاِبي، ِإْخَواني قـَْوٌم آَمُنوا ِبي َوَلْم يـَُروني، عمل الواحد منهم بسبعين منكم

}}}}}}}}وهم ال يجدونوهم ال يجدون  ،،أنتم تجدون على الحق أعواناً أنتم تجدون على الحق أعواناً   ،،بل بسبعين منكمبل بسبعين منكم: : رسول اهللا؟ قالرسول اهللا؟ قال
٤٤٤٤٤٤٤٤

أو كما قـال ادعـوا اهللا . . . . . . . . 
  .موقنون باإلجابة وأنتم

        : : : : الخطبة الثانيةالخطبة الثانيةالخطبة الثانيةالخطبة الثانية

 وأشـهد  .يته فـي الـدنيا وسـعادته يـوم الـدينالعالمين، ولّي المؤمنين، وكافي عباده المتقين بكفا الحمد هللا رب
ه، العبـد اهللا ورسـولُ  دُ ْبـداً عَ مـحَ وأشـهد أن سـيدنا مُ  .بـع هـداهأطاعـه وات  نْ َمـ إله إال اهللا وحده ال شـريك لـه، يُعـز  أن ال

األول الذي آمن باهللا ولم يكن في الكون سواه، فصبر وصابر وجاهد في ذات اهللا، حتى مـأل اهللا بـه أركـان الوجـود 
   ... أما بعد .وسالمه عليه صلوات اهللاهداية ونوراً وفقهاً وعلماً 

                                      

  .عن أبي هريرة في مسند ابن حبان واإلمام أحمد وعن ثوبان في سنن ابن ماجة  ٢
  .رضي اهللا عنه عن أبي هريرة في مشكاة المصابيح  ٣
  .رضي اهللا عنه عن أبي هريرة بي يعلىصحيح ابن حبان وسنن النسائي ومسند أ ٤



 ِسر ابتالء المؤمنين                                                 فضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد

 .م٦/١٢/١٩٩٦هـ الموافق ١٤١٧من رجب  ٢٦الجمعة بالقاهرة كانت هذه الخطبة بمسجد األنوار القدسية             ٤

وتكونـــوا مـــن  ،ولكـــم تســـعدوا وتفلحـــوا فـــي حيـــاتكم اســـمعوا إلـــى وصـــية اهللا لـــي  :فيـــا أيهـــا األخـــوة المؤمنـــون
 ُكـْم تـُْفِلُحــ  [[[[[[[[ :كـمالسـعداء بعـد لقــاء ربُقـوْا اللّــَه َلَعلِذيَن آَمنُــوْا اْصـِبُروْا َوَصـاِبُروْا َورَاِبطُــوْا َواتـَهــا الـآل آل ٢٠٠٢٠٠((  ]]]]]]]]ونَ يَـا أَيـ

  . ))عمرانعمران
 أمــركم كثــرة الجاحــدين بنعمــة رب العــالمين، فــإن الــدنيا إلــى زوال ومــا  ال يغــرنكم كثــرة الهــالكين، وال يفســدن

من يـوم إال نُـودّع فيـه أناسـاً إلـى اهللا، ويخـرج المـرء مـنهم كمـا دخـل الـدنيا عاريـاً لـيس معـه إال العمـل الصـالح الـذي 
فـال يـرى معـه  ..))األنعـاماألنعـام٩٤٩٤((  ]]]]]]]]َوَلَقْد ِجْئُتُمونَا فـَُراَدى َكَما َخَلْقنَـاُكْم َأوَل َمـرةٍ   [[[[[[[[هللا يقول له ومناد ا ،قدمه في هذه الحياة

وال محـــامون بـــأمره  ،لـــيس معـــه عشــيرة عنـــه يـــدافعون. إال عملــه الصـــالح ،وال مـــؤازراً وال مســـاعداً  ،شــفيعاً وال معينـــاً 
 نُ والمؤمن عنـدما يتـذكر تلـك السـاعة ُيْحِسـ .عز وجـل  في رحاب اهللا ى عنه بعد أن صارقد تخل  ألن الكل  ،يتصرفون

  .العمل ويصلح شأن نفسه
 وأن  ،،))الـنجمالـنجم٤٢٤٢((  ]]]]]]]]َوَأن ِإلَـى رَبـَك اْلُمنتَـَهـى[[[[[[[[ :أن تتـذكر أنـك مسـافر إلـى اهللا -يـا أخـي المـؤمن -فعليك دائماً 

تقــع  فــي الطريــق تســيرا وأنــت وربمــ !!ل مضــغهافربمــا تضــع لقمــة فــي فيــك ال ُتكمــ !!هــذا الســفر ربمــا يكــون اآلن
 !!؟عـز وجـل  ومـاذا جّهـزت للقـاء الكـريم !!وفي تلك الساعة ماذا أعـددت؟ !!ويحملونك إلى حيث ال أهل وال رفيق

ولـن يُقـدم لـك الجسـم  ،هنا على ما أطعمتها مـن فنـون األطعمـة وألـوان المشـروباتلن تستطيع البطن أن تشكرك ه
وإنمــا ال ينفــع  ،نعمــت عليــه بــالنوم هنــا، وبالســفر إلــى هــذه الجهــات وتلكــم المصــائف وغيرهــاالشــكر علــى أنــك أ

  .  عز وجل  وصبر وإرادة هللا ،من طاعة وعبادة وحسن سلوك عز وجل  اإلنسان إال ما يقدمه للرحمن
ســائرون،  عــز وجــل  وإلــى اهللا ،وتــذكروا دائمــاً أنكــم عــن الــدنيا قريبــاً راحلــون ،فــاجعلوا المــوت مــنكم علــى بــال

   .عاملون عز وجل  ، ولن ينفعكم في هذا اليوم إال ما أنتم له هللاوعن األهل والجميع راحلون
 ،بــاترُ وأن يوفقنــا لعمــل الصــالحات وفعــل القُ  ،أن ُيحســن أعمالنــا، وأن يصــلح خاتمتنــا عــز وجــل نسـأل اهللا 

وال يفتننــا بالمعاصــي مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن،  ،ة رســول اهللاواالستمســاك بســن ،ويعيننــا علــى التمســك بمــا أمــر اهللا
  .شأنه جل ومن عصيانه  ،ويحفظنا جميًعا من مخالفة أمره

واإلقبــال علــى  ،وتــرك المنكــرات ،أوالدنــا وزوجاتنــا وبناتنــا لفعــل الخيــرات قَ وفــأن يُ  ســبحانه وتعــالىونســأله 
  .عمل الصالحات

والمسـلمات، والمـؤمنين والمؤمنـات، األحيـاء مـنهم واألمـوات إنـك  اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وللمسـلمين
 العالمين سميع قريب مجيب الدعوات يا رب.  

 قهــم للعمــل بأحكــام هــذا الــدين، وأصــلح والة أمــور اللهــم أصــلح أحــوال إخواننــا المســلمين أجمعــين ووف
  .العالمين تك يا رب من بري  كَ تِ يرَ خِ  ةِ ن وإلى تنفيذ سُ  ،وأرشدهم للعمل بشريعتك ،المسلمين أجمعين

َهـى َعـِن اْلَفْحَشـاء َواْلُمنَكـِر َواْلبَـْغـِي ﴿ :عباد اهللا يَِعُظُكـْم ِإن الّلَه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواِإلْحَسـاِن َوِإيتَـاء ِذي اْلُقْربَـى َويـَنـْ
  . ]النحل٩٠[ ﴾َلَعلُكْم َتذَكُرونَ 

  .وأقم الصالةذكروا اهللا يذكركم واستغفروه يغفر لكم ا
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