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وأشـهد أن ال  .، بيـده اخلـري وهـو علـى كـل شـئ قـديرالعـاملني، لـه امللـك ولـه احلمـد، حيـي ومييـت B ربِّ  احلمد
ــه التصــريف  إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه، يعطــي مــن يشــاء ومينــع مــن يشــاء، ويعــزُّ  مــن يشــاء ويــذل مــن يشــاء، ل

هللا  وأشـهد أن سـيدe دمحماً عبـدُ  .وهـو علـى كـل شـئ قـدير ،مر القـاطع يف ُملكـه وملكوتـهواحلكم النافذ، واأل ،املطلق
ه من خلقه وخليله، إمام األنبيـاء واملرسـلني، وقائـد الغـر احملجلـني، والشـفيع األعظـم للخالئـق أمجعـني، ه، وصفيُّ ورسولُ 

  .يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم
لم و�رك علــى ســيدe دمحم الفــاتح ملــا أغلــق، واخلــامت ملــا ســبق، والقائــد احلــق �حلــق، واهلــادي إىل وســاللهــم صــلِّ 
فيــا أيهــا  ... أمــا بعــد. وكــل مــن دعــا بدعوتــه إىل يــوم الــدين ،ى هللا عليــه وعلــى آلــه وأصــحابهصــلَّ  .الصــراط املســتقيم

  :مى هللا عليه وسلَّ صلَّ األخوة يف هللا واألحباب يف رسول هللا 
ونظــرت إىل مــا حنــن فيــه يف جمتمعنــا مــن علــل وأمــراض،  ،دبرت حلظــة يف مــا ورد يف حادثــة اإلســراء واملعــراجتــ

قد وضع يده على الداء وشخص له الدواء الذي مينح ا�تمع كلـه العافيـة  مصلى هللا عليه وسلَّ فوجدت احلكيم األعظم 
�شـارات  مى هللا عليـه وسـلَّ صـلَّ  وقـد أشـار إىل ذلـك. مليـه وسـلَّ ى هللا عصـلَّ والرخاء إذا مشى على �ـج حبيـب هللا ومصـطفاه 

وال معقـدة  ،أل�ا أمثـال بسـيطة وسـهلة ليسـت غامضـة علـى الُبسـطاء ،ويفقهها األحباب ،حكيمة يعيها أويل األلباب
  . بل أمثال ضر�ا لنا يعيها كل مسلم عادي، ال يعقلها إال الفالسفة واحلكماء

ونقـيس بـه أعمالنـا وأفعالنـا،  ،ونطبق عليه أحوالنا ؛واحد �خذه على سبيل العظة والعربة لٌ ثَ من هذه األمثال مَ 
 مى هللا عليـه وسـلَّ صـلَّ فقد ورد عنه  ،هللا�ذن ينفعنا مجيعاً بديننا يف حياتنا ومماتنا  وجلَّ  عزَّ  لعل هللا ،ونتأسى �ديه يف حياتنا

َی-ا ِجْبِری-ُل َم-ا َی-ا ِجْبِری-ُل َم-ا َی-ا ِجْبِری-ُل َم-ا َی-ا ِجْبِری-ُل َم-ا َی-ا ِجْبِری-ُل َم-ا َی-ا ِجْبِری-ُل َم-ا َی-ا ِجْبِری-ُل َم-ا َی-ا ِجْبِری-ُل َم-ا : : : : : : : : َق-الَ َق-الَ َق-الَ َق-الَ َق-الَ َق-الَ َق-الَ َق-الَ         ........َوُھ-َو یُِری-دُ أَْن َیزی-دَ َعَلیَھ-اَوُھ-َو یُِری-دُ أَْن َیزی-دَ َعَلیَھ-اَوُھ-َو یُِری-دُ أَْن َیزی-دَ َعَلیَھ-اَوُھ-َو یُِری-دُ أَْن َیزی-دَ َعَلیَھ-اَوُھ-َو یُِری-دُ أَْن َیزی-دَ َعَلیَھ-اَوُھ-َو یُِری-دُ أَْن َیزی-دَ َعَلیَھ-اَوُھ-َو یُِری-دُ أَْن َیزی-دَ َعَلیَھ-اَوُھ-َو یُِری-دُ أَْن َیزی-دَ َعَلیَھ-ا        ،،،،،،،،َعِظیَمةً الَ َیْستَِطیُع َحْمَلَھاَعِظیَمةً الَ َیْستَِطیُع َحْمَلَھاَعِظیَمةً الَ َیْستَِطیُع َحْمَلَھاَعِظیَمةً الَ َیْستَِطیُع َحْمَلَھاَعِظیَمةً الَ َیْستَِطیُع َحْمَلَھاَعِظیَمةً الَ َیْستَِطیُع َحْمَلَھاَعِظیَمةً الَ َیْستَِطیُع َحْمَلَھاَعِظیَمةً الَ َیْستَِطیُع َحْمَلَھا        أَتَى َعَلى َرُجٍل قْد َجَمَع ُحْزَمةً أَتَى َعَلى َرُجٍل قْد َجَمَع ُحْزَمةً أَتَى َعَلى َرُجٍل قْد َجَمَع ُحْزَمةً أَتَى َعَلى َرُجٍل قْد َجَمَع ُحْزَمةً أَتَى َعَلى َرُجٍل قْد َجَمَع ُحْزَمةً أَتَى َعَلى َرُجٍل قْد َجَمَع ُحْزَمةً أَتَى َعَلى َرُجٍل قْد َجَمَع ُحْزَمةً أَتَى َعَلى َرُجٍل قْد َجَمَع ُحْزَمةً {{{{{{{{: أنه

ِتَك َعَلْیِھ أََماَنةُ النَّاِس الَ َیْستَِطیُع أَدَاَءَھا َوُھَو یُِریدُ أَْن َیِزیدَ َعَلْیَھا: : : : : : : : ھذَا؟ َقالَ ھذَا؟ َقالَ ھذَا؟ َقالَ ھذَا؟ َقالَ ھذَا؟ َقالَ ھذَا؟ َقالَ ھذَا؟ َقالَ ھذَا؟ َقالَ  ِتَك َعَلْیِھ أََماَنةُ النَّاِس الَ َیْستَِطیُع أَدَاَءَھا َوُھَو یُِریدُ أَْن َیِزیدَ َعَلْیَھاھذَا َرُجٌل ِمْن أُمَّ ِتَك َعَلْیِھ أََماَنةُ النَّاِس الَ َیْستَِطیُع أَدَاَءَھا َوُھَو یُِریدُ أَْن َیِزیدَ َعَلْیَھاھذَا َرُجٌل ِمْن أُمَّ ِتَك َعَلْیِھ أََماَنةُ النَّاِس الَ َیْستَِطیُع أَدَاَءَھا َوُھَو یُِریدُ أَْن َیِزیدَ َعَلْیَھاھذَا َرُجٌل ِمْن أُمَّ ِتَك َعَلْیِھ أََماَنةُ النَّاِس الَ َیْستَِطیُع أَدَاَءَھا َوُھَو یُِریدُ أَْن َیِزیدَ َعَلْیَھاھذَا َرُجٌل ِمْن أُمَّ ِتَك َعَلْیِھ أََماَنةُ النَّاِس الَ َیْستَِطیُع أَدَاَءَھا َوُھَو یُِریدُ أَْن َیِزیدَ َعَلْیَھاھذَا َرُجٌل ِمْن أُمَّ ِتَك َعَلْیِھ أََماَنةُ النَّاِس الَ َیْستَِطیُع أَدَاَءَھا َوُھَو یُِریدُ أَْن َیِزیدَ َعَلْیَھاھذَا َرُجٌل ِمْن أُمَّ ِتَك َعَلْیِھ أََماَنةُ النَّاِس الَ َیْستَِطیُع أَدَاَءَھا َوُھَو یُِریدُ أَْن َیِزیدَ َعَلْیَھاھذَا َرُجٌل ِمْن أُمَّ         }}}}}}}}ھذَا َرُجٌل ِمْن أُمَّ
٢
........          

الَ   ﴿﴿ :شــأنه عــزَّ هــو قولــه  ،للخــاص والعــام ،ت حكمتــه جعــل املبــدأ العــام جلميــع األeمه وجلَّــت قدرتــإن هللا عــزَّ 
أعلــم بقــواه  وجـلَّ  عــزَّ  وهـو ،مل يكلـف أحــداً يف الوجـود إال علــى قـدر طاقتــه ،،))البقــرةالبقــرة٢٨٦٢٨٦((  ﴾﴾ ُوْسـَعَهايَُكلِّـُف اّ�ُ نـَْفســاً ِإالَّ 

 عـزَّ  ألنـه ،لـيت وهبهـا لـه الـرمحن، وإذا زاد يف تكليفـه زاد يف عطائـهوحيمل اإلنسان على قدر القـوى ا ،وقدرته وحقيقته
مٍ َوَما رَبَُّك   ﴿﴿ :حكم عدل لطيف خبري، جعل القاعدة اإلهلية جلميع البشر وجلَّ    ......  ))فصلتفصلت٤٦٤٦((  ﴾﴾لِّْلَعِبيِد  ِبَظالَّ

لـك وأعانـك علـى فخلقك يف الدنيا وكّلفك ببنني وبنات على قدر ما تتحمل، إن كنـت تتحمـل البنـني وهـبهم 
لك وأعانك على ذلـك، وإن كنـت تتحمـل البنـني والبنـات وهـبهم مجيعـاً لـك  نذلك، وإن كنت تتحمل البنات وهبه

إن هللا خل--ق إن هللا خل--ق إن هللا خل--ق إن هللا خل--ق إن هللا خل--ق إن هللا خل--ق إن هللا خل--ق إن هللا خل--ق         {{{{{{{{: مى هللا عليــه وســلَّ صــلَّ وأعانــك علــى ذلــك، وجعــل لــك مــن األرزاق الــيت قــّدرها قبــل اخللــق وفيهــا قــال 

ر األرزاق وانتهــى منهــا علــى أن تســري فيهــا علــى أمــر هللا، قــدَّ  ،،،،،،،،٣٣٣٣٣٣٣٣}}}}}}}}        ممممممممالخل--ق وق--دَّر األرزاق قب--ل خل--ق آدم ب--ألفي ع--االخل--ق وق--دَّر األرزاق قب--ل خل--ق آدم ب--ألفي ع--االخل--ق وق--دَّر األرزاق قب--ل خل--ق آدم ب--ألفي ع--االخل--ق وق--دَّر األرزاق قب--ل خل--ق آدم ب--ألفي ع--االخل--ق وق--دَّر األرزاق قب--ل خل--ق آدم ب--ألفي ع--االخل--ق وق--دَّر األرزاق قب--ل خل--ق آدم ب--ألفي ع--االخل--ق وق--دَّر األرزاق قب--ل خل--ق آدم ب--ألفي ع--االخل--ق وق--دَّر األرزاق قب--ل خل--ق آدم ب--ألفي ع--ا
َوالَِّذيَن ِإَذا َأنَفُقوا َملْ ُيْسرُِفوا َوَملْ يـَْقتـُُروا وََكـاَن بـَـْنيَ َذلِـَك   ﴿﴿ :حيث قال يف شأنكموعـال  جلَّ وشرع هللا الذي بينه يف كتابه 

  ..))الفرقانالفرقان٦٧٦٧((  ﴾﴾ قـََواماً 

فمن حاد عن الشـرع هلـواه ضـاقت بـه األرزاق، ومل  ،وكتاب هللا، وسنة رسول هللا واملنهج الوسط هو شرع هللا،
ر لـه مـن أقـوات، ويريـد أن ينفـذ مـا يف هـواه فيعجـز رصـيده مـن الـرزق عـن تنفيـذ مـا يريـده ألنـه خمـالف يتحمله ما قُـدِّ 
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  الرتغيب والرتهيب رواه البزار عن الربيع بن أنس عن أيب العالية أو غريه عن أيب هريرة ٢
  ".بل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف عامقدر هللا املقادير ق: "رواه مسلم عن عمر مرفوعاً ولفظه  ٣
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نصــب، ورة يتحايــل، ورة رة يغــش، ورة يســرق، ورة يكــذب، ورة ي ؛فيحيــد عــن الطريــق املســتقيم ،لشــرع هللا
يف الــرزق، علــى ســبيل  وجــلَّ  عــزَّ  لــه وألوالده وبنيــه، فقــد قــّدر هللا وجــلَّ  عــزَّ  يــزوغ، ورة يــروغ ألنــه يريــد مــا ال يريــده هللا

ْمَن ُصْلَبھُ، َف-إِْن ْمَن ُصْلَبھُ، َف-إِْن ْمَن ُصْلَبھُ، َف-إِْن ْمَن ُصْلَبھُ، َف-إِْن ْمَن ُصْلَبھُ، َف-إِْن ْمَن ُصْلَبھُ، َف-إِْن ْمَن ُصْلَبھُ، َف-إِْن ْمَن ُصْلَبھُ، َف-إِْن ِبَحْسِب اْبِن آدََم أُْكالٌَت یُقِ ِبَحْسِب اْبِن آدََم أُْكالٌَت یُقِ ِبَحْسِب اْبِن آدََم أُْكالٌَت یُقِ ِبَحْسِب اْبِن آدََم أُْكالٌَت یُقِ ِبَحْسِب اْبِن آدََم أُْكالٌَت یُقِ ِبَحْسِب اْبِن آدََم أُْكالٌَت یُقِ ِبَحْسِب اْبِن آدََم أُْكالٌَت یُقِ ِبَحْسِب اْبِن آدََم أُْكالٌَت یُقِ         {{{{{{{{: يف خري الكالم وقال مى هللا عليه وسلَّ صلَّ  نه النيباملثال قوت األجسام وبيَّ 

        ........٤٤٤٤٤٤٤٤}}}}}}}}        َفثُلٌُث ِلَطَعاِمِھ، َوثُلٌُث ِلَشَراِبِھ، َوثُلٌُث ِلَنَفِسھِ َفثُلٌُث ِلَطَعاِمِھ، َوثُلٌُث ِلَشَراِبِھ، َوثُلٌُث ِلَنَفِسھِ َفثُلٌُث ِلَطَعاِمِھ، َوثُلٌُث ِلَشَراِبِھ، َوثُلٌُث ِلَنَفِسھِ َفثُلٌُث ِلَطَعاِمِھ، َوثُلٌُث ِلَشَراِبِھ، َوثُلٌُث ِلَنَفِسھِ َفثُلٌُث ِلَطَعاِمِھ، َوثُلٌُث ِلَشَراِبِھ، َوثُلٌُث ِلَنَفِسھِ َفثُلٌُث ِلَطَعاِمِھ، َوثُلٌُث ِلَشَراِبِھ، َوثُلٌُث ِلَنَفِسھِ َفثُلٌُث ِلَطَعاِمِھ، َوثُلٌُث ِلَشَراِبِھ، َوثُلٌُث ِلَنَفِسھِ َفثُلٌُث ِلَطَعاِمِھ، َوثُلٌُث ِلَشَراِبِھ، َوثُلٌُث ِلَنَفِسھِ         ؛؛؛؛؛؛؛؛َكاَن الَ َمَحاَلةَ َكاَن الَ َمَحاَلةَ َكاَن الَ َمَحاَلةَ َكاَن الَ َمَحاَلةَ َكاَن الَ َمَحاَلةَ َكاَن الَ َمَحاَلةَ َكاَن الَ َمَحاَلةَ َكاَن الَ َمَحاَلةَ 

فــإذا زاد عــن احلــد تعبــت أجهــزة اهلضــم  ،ري هــذا اجلســم ±مــر خــالق األرض والســماءيفجعــل الغــذاء دواء لتســ
ليأكــل مــا لــيس وقــد يكــون قــد اســتدان  ،العــالج يطلــبوزاد نصــيب اإلنســان يف دمــه مــن غذائــه، فيتعــب وميــرض و 

، فلــو اختــار طريــق الســماء مــا !!ليتعــاجل مــن مــرض جلبــه إســرافه عليــهقــد يســتدين أيضــاً ، و !!جلســم يف حاجــة إليــها
  .احتاج أن ميد يده إىل الوسطاء

ة وسـوء آخر يشكو مـن التخمـ رجلٌ  وراءهشتكى من اجلوع، مث جاء ورد أن رجًال ذهب إىل احلسن البصري وا
ما اشتكى هـذا وال  ،لو كان ما زاد يف بطن هذا، يف بطن هذا: هُ رضي هللا عنـفقال  !اهلضم ويرجو دواء يهضم به طعامه

ــدٌ   ﴿﴿ :وأنــتم تعلمــون مجيعــاً أن الثـُلّــة املباركــة والــيت يقــول فيهــا هللا. هــذا أرســل  ،،))الفـتحالفـتح٢٩٢٩((  ﴾﴾رَُّســوُل ا�َِّ َوالَّــِذيَن َمَعــُه  حمَُّمَّ
نح-ن نح-ن نح-ن نح-ن نح-ن نح-ن نح-ن نح-ن         ،،،،،،،،ارج-ع إل-ى أھل-كارج-ع إل-ى أھل-كارج-ع إل-ى أھل-كارج-ع إل-ى أھل-كارج-ع إل-ى أھل-كارج-ع إل-ى أھل-كارج-ع إل-ى أھل-كارج-ع إل-ى أھل-ك{ : للطبيـب قولتـه املشـهورة مى هللا عليـه وسـلَّ صـلَّ  وقـال ،قوقس عظيم مصر طبيباً فـرّدوهإليهم امل

}}}}}}}}        قوم ال نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا ال نشبعقوم ال نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا ال نشبعقوم ال نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا ال نشبعقوم ال نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا ال نشبعقوم ال نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا ال نشبعقوم ال نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا ال نشبعقوم ال نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا ال نشبعقوم ال نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا ال نشبع
        !.!.!.!.!.!.!.!.یعنى فمن أین یأتینا المرض؟یعنى فمن أین یأتینا المرض؟یعنى فمن أین یأتینا المرض؟یعنى فمن أین یأتینا المرض؟یعنى فمن أین یأتینا المرض؟یعنى فمن أین یأتینا المرض؟یعنى فمن أین یأتینا المرض؟یعنى فمن أین یأتینا المرض؟        ٥٥٥٥٥٥٥٥

ى هللا عليـه صـلَّ   ، ولـذا قـال، ولـذا قـال))األعـرافاألعـراف٣١٣١((  ﴾﴾  ُمْسـرِِفنيَ وُكُلوْا َواْشـَربُوْا َوالَ ُتْسـرُِفوْا ِإنـَُّه الَ حيُِـبُّ الْ   ﴿﴿؟ كيف �كل ¸ ربّ 
}}}}}}}}َما َعاَل َمِن اْقتََصدَ َما َعاَل َمِن اْقتََصدَ َما َعاَل َمِن اْقتََصدَ َما َعاَل َمِن اْقتََصدَ َما َعاَل َمِن اْقتََصدَ َما َعاَل َمِن اْقتََصدَ َما َعاَل َمِن اْقتََصدَ َما َعاَل َمِن اْقتََصدَ { { { { { { { { ::::::::، وقال ٦٦٦٦٦٦٦٦}}}}}}}}        ْقِتَصادُ ِنْصِف اْلَمِعیَشةِ ْقِتَصادُ ِنْصِف اْلَمِعیَشةِ ْقِتَصادُ ِنْصِف اْلَمِعیَشةِ ْقِتَصادُ ِنْصِف اْلَمِعیَشةِ ْقِتَصادُ ِنْصِف اْلَمِعیَشةِ ْقِتَصادُ ِنْصِف اْلَمِعیَشةِ ْقِتَصادُ ِنْصِف اْلَمِعیَشةِ ْقِتَصادُ ِنْصِف اْلَمِعیَشةِ االاالاالاالاالاالاالاال        {{{{{{{{ :موسلَّ 

والذي حيتاجه جسم اإلنسان الذي قدره له  .٧
واألدويـة واألمـراض، فمـن اتبـع وإىل العلـل واألسـقام،  ،، ما زاد حيتاج إىل النصـب واالحتيـالوجلَّ  عزَّ  يف الرزق الرمحن

من الرجس واأللباس، وجعلـه يف أحسـن عافيـة حـىت  وجـلَّ  عزَّ  الشريعة السمحاء عافاه هللا من سؤال الناس، وشفاه هللا
لكنـه ال  ،ره لـه الـرزاقمث بعد ذلك حيتاج اإلنسان إىل كم حمـدود مـن املالبـس يكفيهـا مـا قـدَّ  .وجلَّ  عزَّ  الناس يلقى ربَّ 
الفرتينـات، و¿خـذ منهـا أحـدث املوضـات ويرمـي مـا خلفـه، ̧و ليتـه ينتفـع بـه   كل يوم يريـد أن يشـاهد،ك يرضى بذل

كــان يف النـــزع صــلَّى هللا عليــه وســلَّم أن رجــالً يف زمانــهىف معــىن احلــديث الشــريف كمــا أمــر الشــرع الشــريف، فقــد ورد 
ــه وســلَّ صــلَّ فســاقوا اخلــرب إىل رســول هللا   !..، ليتــه كــان جديــداً !ليتــه كــان كلــه: األخــري ومسعــوه يهــذي ويقــول  مى هللا علي

إن هـذا الرجـل كـان ¿كـل رغيفـاً فجـاءه سـائل فقطعـه نصـفني، أكـل : صلوات هللا وسالمه عليهفقال  ،ففسر هلم ما مسعوه
 ¸ ليتـه كـان كلـه للسـائل،: فلمـا عـاين األجـر والثـواب يف سـكرات املـوت قـال ،نصفاً وأعطى السـائل النصـف اآلخـر

  .¸ ليته كان اجلديد :وكان ال يلبس ثو�ً جديداً إال وأعطى القدمي للفقري، فلما عاين أجره وثوابه قال
وحنـن كـم لنـا مــن جديـد يف بطـون الـدواليب تقضــي عليـه العتّـة ويهلـك مــن كثـرة اخلـزن، ال نلبسـه وال نوزعــه مث 

أن زينتـه جبمـال وجهـه، ولـيس جبمـال لبسـه، ومجـال  نشتكي الفقر واحلاجة ونقول ُدخولنا ال تكفينا، ونسـى املـرء فينـا
ــادة هللا وطاعــة هللا هُ         {{{{{{{{: مى هللا عليــه وســلَّ صــلَّ  فقــد قــال ،وجهــه ال يكــون إال بعب هُ َش--َرُف اْلُم--ْؤِمِن َص--الَتُھُ ِباللَّْی--ِل َوِع--زُّ هُ َش--َرُف اْلُم--ْؤِمِن َص--الَتُھُ ِباللَّْی--ِل َوِع--زُّ هُ َش--َرُف اْلُم--ْؤِمِن َص--الَتُھُ ِباللَّْی--ِل َوِع--زُّ هُ َش--َرُف اْلُم--ْؤِمِن َص--الَتُھُ ِباللَّْی--ِل َوِع--زُّ هُ َش--َرُف اْلُم--ْؤِمِن َص--الَتُھُ ِباللَّْی--ِل َوِع--زُّ هُ َش--َرُف اْلُم--ْؤِمِن َص--الَتُھُ ِباللَّْی--ِل َوِع--زُّ هُ َش--َرُف اْلُم--ْؤِمِن َص--الَتُھُ ِباللَّْی--ِل َوِع--زُّ َش--َرُف اْلُم--ْؤِمِن َص--الَتُھُ ِباللَّْی--ِل َوِع--زُّ

------------------------------------ا ِف------------------------------------ي أَْی------------------------------------ِدي النَّ------------------------------------اِس  ------------------------------------ا ِف------------------------------------ي أَْی------------------------------------ِدي النَّ------------------------------------اِس اْس------------------------------------ِتْغَناُؤهُ َعمَّ ------------------------------------ا ِف------------------------------------ي أَْی------------------------------------ِدي النَّ------------------------------------اِس اْس------------------------------------ِتْغَناُؤهُ َعمَّ ------------------------------------ا ِف------------------------------------ي أَْی------------------------------------ِدي النَّ------------------------------------اِس اْس------------------------------------ِتْغَناُؤهُ َعمَّ ------------------------------------ا ِف------------------------------------ي أَْی------------------------------------ِدي النَّ------------------------------------اِس اْس------------------------------------ِتْغَناُؤهُ َعمَّ ------------------------------------ا ِف------------------------------------ي أَْی------------------------------------ِدي النَّ------------------------------------اِس اْس------------------------------------ِتْغَناُؤهُ َعمَّ ------------------------------------ا ِف------------------------------------ي أَْی------------------------------------ِدي النَّ------------------------------------اِس اْس------------------------------------ِتْغَناُؤهُ َعمَّ ------------------------------------ا ِف------------------------------------ي أَْی------------------------------------ِدي النَّ------------------------------------اِس اْس------------------------------------ِتْغَناُؤهُ َعمَّ     ::٨٨٨٨٨٨٨٨}}}}}}}}اْس------------------------------------ِتْغَناُؤهُ َعمَّ
ْن َأثَـ ﴿﴿ مـن  ؛لـيس مـن الزينـة احلسـية وإمنـا مـن الزينـة اإلميانيـة الروحانيـة ،،))الفـتحالفـتح٢٩٢٩((  ﴾﴾  ِر السُّـُجودِ ِسيَماُهْم ِيف ُوُجوِهِهم مِّ

  .وجلَّ  عزَّ  تقوى هللا، وخوف هللا، والعمل مبا حيبه هللا

                                      
  .عن املقدام بن معد يكرب أخرجه ابن حبان وابن ماجة  ٤
  السرية احللبية -، فقبل صلَّى هللا عليه وسلم اهلدية ورد الطبيب رداً مجيالً النيبكان الطبيب من ضمن هدية املقوقس حاكم مصر إىل  ٥
  .عن أنس يف الدرر املنتثرة  ٦
 ، وجممع الزوائد وجامع املسانيد عن عبد هللا بن مسعودابن أيب شيبة  مصنف ٧
  رواه الطرباين يف األوسط ٨
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 .م٢٨/١١/١٩٩٧ -هـ ١٤١٨من رجب  ٢٨جيزة يوم اجلمعة املوافق  -كانت هذه اخلطبة مبسجد األنوار القدسية �ملهندسني    ١

 ،يكــون عنــد اإلنســان مــا يكفيــه، ويطلــب مــا يطغيــه، فــال يســع الــرزق الــذي قــدره لــه هللا فيــه واملصــيبة أنــه قــد
َعَلْیِھ أََماَنةُ النَّ-اِس الَ َیْس-تَِطیُع َعَلْیِھ أََماَنةُ النَّ-اِس الَ َیْس-تَِطیُع َعَلْیِھ أََماَنةُ النَّ-اِس الَ َیْس-تَِطیُع َعَلْیِھ أََماَنةُ النَّ-اِس الَ َیْس-تَِطیُع َعَلْیِھ أََماَنةُ النَّ-اِس الَ َیْس-تَِطیُع َعَلْیِھ أََماَنةُ النَّ-اِس الَ َیْس-تَِطیُع َعَلْیِھ أََماَنةُ النَّ-اِس الَ َیْس-تَِطیُع َعَلْیِھ أََماَنةُ النَّ-اِس الَ َیْس-تَِطیُع         {{{{{{{{        :فيقع فيما قال فيه ،فسه ما تشتهيهًال عما مل حيّله له هللا ليعطي لنفيبحث مييناً ومشا

ومـع  !ومهـام وظيفتـه تقتضـيه العمـل ليـل �ـار !وقـد يكـون ذا منصـب مرمـوق        ........}}}}}}}}        َوُھَو یُِری-دُ أَْن َیِزی-دَ َعَلْیَھ-اَوُھَو یُِری-دُ أَْن َیِزی-دَ َعَلْیَھ-اَوُھَو یُِری-دُ أَْن َیِزی-دَ َعَلْیَھ-اَوُھَو یُِری-دُ أَْن َیِزی-دَ َعَلْیَھ-اَوُھَو یُِری-دُ أَْن َیِزی-دَ َعَلْیَھ-اَوُھَو یُِری-دُ أَْن َیِزی-دَ َعَلْیَھ-اَوُھَو یُِری-دُ أَْن َیِزی-دَ َعَلْیَھ-اَوُھَو یُِری-دُ أَْن َیِزی-دَ َعَلْیَھ-ا        ،،،،،،،،أَدَاَءَھاأَدَاَءَھاأَدَاَءَھاأَدَاَءَھاأَدَاَءَھاأَدَاَءَھاأَدَاَءَھاأَدَاَءَھا
ن الوجاهــة، فيكلــف نفســه ±عمــال إضــافية، وهــو مل يقــم �ألعمــال األصــلية، فيمنــع ذلــك يريــد أن يكــون لــه مزيــد مــ

 ومحـل نفسـه املسـئولية أمـام نفسـه وقومـه وأمـام ربِّ  ،املعروف يف هذه األعمـال عـن املـؤمنني ألنـه وكـل �ـا ومل يقـم �ـا
  .ألنه محل نفسه ±عباء ال يطيقها، وجلَّ  عزَّ  العاملني

ــ ضــي هللا عنــهُ ر  لقــد كــان عمــر بــن اخلطــاب ل أعبــاء الرعيــة ال ينــام لــيالً وال �ــاراً إال غفــوة بعــد صــالة عنــدما حتمَّ
جســمك حظّــه مــن النــوم؟  ْم تعــطِ ـلَــ مَ ـلِــ :فيقولــون لــه ،!!ومــك ¸ عمــرنلقــد طــال : وم بعــدها مســرعاً ويقــولالصــبح يقــ

}}}}}}}}        ت نفسيت نفسيت نفسيت نفسيت نفسيت نفسيت نفسيت نفسيوإن نمت لیالً ضیعوإن نمت لیالً ضیعوإن نمت لیالً ضیعوإن نمت لیالً ضیعوإن نمت لیالً ضیعوإن نمت لیالً ضیعوإن نمت لیالً ضیعوإن نمت لیالً ضیع        ،،،،،،،،أنا إن نمت نھاراً ضیعّت رعیتيأنا إن نمت نھاراً ضیعّت رعیتيأنا إن نمت نھاراً ضیعّت رعیتيأنا إن نمت نھاراً ضیعّت رعیتيأنا إن نمت نھاراً ضیعّت رعیتيأنا إن نمت نھاراً ضیعّت رعیتيأنا إن نمت نھاراً ضیعّت رعیتيأنا إن نمت نھاراً ضیعّت رعیتي        {{{{{{{{        ::::::::هُ رضي هللا عنفيقول 
النهار  رضي هللا عنهُ  فجعل .٩٩٩٩٩٩٩٩

وٌل َعْن وٌل َعْن وٌل َعْن وٌل َعْن وٌل َعْن وٌل َعْن وٌل َعْن وٌل َعْن ؤؤؤؤؤؤؤؤَوُكلُُّكْم َمسْ َوُكلُُّكْم َمسْ َوُكلُُّكْم َمسْ َوُكلُُّكْم َمسْ َوُكلُُّكْم َمسْ َوُكلُُّكْم َمسْ َوُكلُُّكْم َمسْ َوُكلُُّكْم َمسْ . . . . . . . . ُكلُُّكْم َراعٍ ُكلُُّكْم َراعٍ ُكلُُّكْم َراعٍ ُكلُُّكْم َراعٍ ُكلُُّكْم َراعٍ ُكلُُّكْم َراعٍ ُكلُُّكْم َراعٍ ُكلُُّكْم َراعٍ         {{{{{{{{، العباد فكان �اره يف خدمة العباد، وليله يف طاعة ربِّ . وجلَّ  عزَّ  هبِّ والليل لر  هلرعيت

  .١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠}}}}}}}}        َرِعیَِّتھِ َرِعیَِّتھِ َرِعیَِّتھِ َرِعیَِّتھِ َرِعیَِّتھِ َرِعیَِّتھِ َرِعیَِّتھِ َرِعیَِّتھِ 
لنـا، مل يكلفنـا أن خنـرجهم إىل املصـايف  لَّ وجـ عـزَّ  كّلفنا هللا ±والدe نسعهم ±رزاقنا على قدر ما قـّدره املـوىلفقد  

، لكـن مل يكلفنـا أن نسـتدين وحنمـل غشيان املسـاخر أو احملرمـاتوأمنا من  أو املشايت إال إذا وجدت معنا االستطاعة
م ونـوفر هلـم العلـ ،أنفسنا أثقاًال فوق أثقالنا لنخرجهم إىل املصايف أو إىل املشايت، وإمنا علينا أن نطعمهـم مـن احلـالل

ـــى قـــدر وســـعنا ـــذي عل ـــا ±ن نســـتدين آالف . والصـــحة والســـكن ال ـــا، مل يكلفن ـــى قـــدر أرزاقن ـــا ســـكناً عل قـــدر هللا لن
رثــه ونرتكــه تركــة عــاجزة ألبنائنــا لنشــرتي هلــم ســكناً فــوق طــاقتهم وطاقتنــا، وإمنــا علينــا أن و اجلنيهــات ممــا نعجــز عنــه ون

مــن مل يرزقــه هللا الرضــا فلــن يرضــى ولــو َمَلــك كــل ُمقــدرات نتحمــل ظــروف احليــاة ونكّيفهــا �لرضــا لنرضــى عــن هللا، ف
لكن الرضا هو         ........١١١١١١١١١١١١١١١١}}}}}}}}        َمْنھوماِن ال َیْشَبعاِن طاِلُب ِعْلٍم وطاِلُب دُْنیاَمْنھوماِن ال َیْشَبعاِن طاِلُب ِعْلٍم وطاِلُب دُْنیاَمْنھوماِن ال َیْشَبعاِن طاِلُب ِعْلٍم وطاِلُب دُْنیاَمْنھوماِن ال َیْشَبعاِن طاِلُب ِعْلٍم وطاِلُب دُْنیاَمْنھوماِن ال َیْشَبعاِن طاِلُب ِعْلٍم وطاِلُب دُْنیاَمْنھوماِن ال َیْشَبعاِن طاِلُب ِعْلٍم وطاِلُب دُْنیاَمْنھوماِن ال َیْشَبعاِن طاِلُب ِعْلٍم وطاِلُب دُْنیاَمْنھوماِن ال َیْشَبعاِن طاِلُب ِعْلٍم وطاِلُب دُْنیا        {{{{{{{{ :مصلى هللا عليه وسلَّ قال  !!البشر يف هذه احلياة

ي علـى قـدر مـا قـّدره لـه ألنـه ميشـ ،يـوم العـرض والنشـورلالذي يكيف األمور، وُيصّلح الـدهور، وجيعـل املـرء مسـتعداً 
   .وجلَّ  عزَّ  املوىل

ه اآلن فلنصرب حىت ُحيضر هللا اخلري الـذي نشـرتيه بـه ءمل يكلفنا هللا أن نشرتي أÐÐً �لتقسيط، فما ال منلك شرا
قـدر مـا ال طاقـة لنـا �ـا، وإمنـا املسـلم يسـري علـى  رتض �لـر� فنحّمـل أنفسـنا أعبـاءً يف أوانه ووقته، مل يكلفنـا هللا أن نقـ

فتحنا على أنفسنا أبواب التقسيط واستسهلناها، وأبواب القرض �لر� وسّهلناها، فأصـبح الـرزق  .أفاض به هللا عليه
موزعـاً نصــيباً لألقسـاط، ونصــيباً لســداد القـروض، ونصــيباً للمصــائف واملشـايت، ونصــيباً لكــذا وكـذا، مث يشــتكي املــرء 

  هلم حاجاÒم؟ من أين أطعم أوالدي؟ ومن أين أسدّ : ويقول
وأe يف ضــرورة وهــي مباحــة يل، فيفــيت  ،رشــوة؟ فيقــول إن رزقــي ال يكفيــينالÔخــذ  مَ ِـ وعنّفــه لــؤ فــإذا ســأله امــر 

نفســـه ليوقـــع نفســـه يف غضـــب هللا وال يشـــعر، ألن املـــؤمن ال يســـتدين إال لضـــرورة قصـــوى، عنـــدما ال يوجـــد يف بيتـــه 
لكـن ال يسـتدين  ،معـه مـا يسـد تكاليفهـا، أو أمـر مـن هـذا القبيـلعاجلـة ولـيس  طعام، أو تعـرض أحـد أوالده جلراحـة

فكـل  - لشراء فيديو، وال يسـتدين لشـراء ثالجـة، وال يسـتدين لفسـحة يف إيطاليـا، وال يسـتدين لسـهرة هنـا أو هنـاك
ه ذلـك أو مـا شـاب ،وال يستدين أيضـاً لعمـل حفلـة لعيـد مـيالد، أو حفلـة عيـد زواج -هذه أمور ال يبيحها له شرع هللا

 وجـلَّ  عـزَّ  مما ننفق فيه مجلة أرزاقنا مث نشكو إىل هللا، ونستبيح احملرمات وحنمل أنفسنا اإلمث تلـو اإلمث ألننـا كمـا قـال هللا
الَ ِبَكِثی-ٍر تَْش-َبُع، اْب-َن الَ ِبَكِثی-ٍر تَْش-َبُع، اْب-َن الَ ِبَكِثی-ٍر تَْش-َبُع، اْب-َن الَ ِبَكِثی-ٍر تَْش-َبُع، اْب-َن الَ ِبَكِثی-ٍر تَْش-َبُع، اْب-َن الَ ِبَكِثی-ٍر تَْش-َبُع، اْب-َن الَ ِبَكِثی-ٍر تَْش-َبُع، اْب-َن الَ ِبَكِثی-ٍر تَْش-َبُع، اْب-َن الَ ِبَقِلیٍل تَْقَنُع وَ الَ ِبَقِلیٍل تَْقَنُع وَ الَ ِبَقِلیٍل تَْقَنُع وَ الَ ِبَقِلیٍل تَْقَنُع وَ الَ ِبَقِلیٍل تَْقَنُع وَ الَ ِبَقِلیٍل تَْقَنُع وَ الَ ِبَقِلیٍل تَْقَنُع وَ الَ ِبَقِلیٍل تَْقَنُع وَ         ،،،،،،،،ِعْندََك َما َیْكِفیَك َوأَْنَت تَْطلُُب َما یُْطِغیَك، اْبَن آدَمَ ِعْندََك َما َیْكِفیَك َوأَْنَت تَْطلُُب َما یُْطِغیَك، اْبَن آدَمَ ِعْندََك َما َیْكِفیَك َوأَْنَت تَْطلُُب َما یُْطِغیَك، اْبَن آدَمَ ِعْندََك َما َیْكِفیَك َوأَْنَت تَْطلُُب َما یُْطِغیَك، اْبَن آدَمَ ِعْندََك َما َیْكِفیَك َوأَْنَت تَْطلُُب َما یُْطِغیَك، اْبَن آدَمَ ِعْندََك َما َیْكِفیَك َوأَْنَت تَْطلُُب َما یُْطِغیَك، اْبَن آدَمَ ِعْندََك َما َیْكِفیَك َوأَْنَت تَْطلُُب َما یُْطِغیَك، اْبَن آدَمَ ِعْندََك َما َیْكِفیَك َوأَْنَت تَْطلُُب َما یُْطِغیَك، اْبَن آدَمَ         ،،،،،،،،اْبَن آدَمَ اْبَن آدَمَ اْبَن آدَمَ اْبَن آدَمَ اْبَن آدَمَ اْبَن آدَمَ اْبَن آدَمَ اْبَن آدَمَ         {{{{{{{{: لنا يف حديثه القدسي

                                      
 .ريخ دمشق عن أىب القاسم العلوى ٩

  .صحيح البخارى ومسلم عن ابن عمر ١٠
 .عن عبد هللا بن مسعود رواه البيهقي والبزار والدارمي ١١
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 .م٢٨/١١/١٩٩٧ -هـ ١٤١٨من رجب  ٢٨جيزة يوم اجلمعة املوافق  -كانت هذه اخلطبة مبسجد األنوار القدسية �ملهندسني    ١

  ........١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢}}}}}}}}        إِذَا أَْصَبْحَت ُمَعافًى في َجَسِدَك آِمناً في ِسْرِبَك ِعْندََك قُوُت َیْوِمَك َفَعَلٰى الدُّْنَیا اْلَعَفاءُ إِذَا أَْصَبْحَت ُمَعافًى في َجَسِدَك آِمناً في ِسْرِبَك ِعْندََك قُوُت َیْوِمَك َفَعَلٰى الدُّْنَیا اْلَعَفاءُ إِذَا أَْصَبْحَت ُمَعافًى في َجَسِدَك آِمناً في ِسْرِبَك ِعْندََك قُوُت َیْوِمَك َفَعَلٰى الدُّْنَیا اْلَعَفاءُ إِذَا أَْصَبْحَت ُمَعافًى في َجَسِدَك آِمناً في ِسْرِبَك ِعْندََك قُوُت َیْوِمَك َفَعَلٰى الدُّْنَیا اْلَعَفاءُ إِذَا أَْصَبْحَت ُمَعافًى في َجَسِدَك آِمناً في ِسْرِبَك ِعْندََك قُوُت َیْوِمَك َفَعَلٰى الدُّْنَیا اْلَعَفاءُ إِذَا أَْصَبْحَت ُمَعافًى في َجَسِدَك آِمناً في ِسْرِبَك ِعْندََك قُوُت َیْوِمَك َفَعَلٰى الدُّْنَیا اْلَعَفاءُ إِذَا أَْصَبْحَت ُمَعافًى في َجَسِدَك آِمناً في ِسْرِبَك ِعْندََك قُوُت َیْوِمَك َفَعَلٰى الدُّْنَیا اْلَعَفاءُ إِذَا أَْصَبْحَت ُمَعافًى في َجَسِدَك آِمناً في ِسْرِبَك ِعْندََك قُوُت َیْوِمَك َفَعَلٰى الدُّْنَیا اْلَعَفاءُ         ،،،،،،،،آدَمَ آدَمَ آدَمَ آدَمَ آدَمَ آدَمَ آدَمَ آدَمَ 
َل-بِ         {{{{{{{{: مصلى هللا عليه وسـلَّ قال  َ َوأَْجِملُوا ِفي الطَّ َل-بِ اتَّقُوا ا[َّ َ َوأَْجِملُوا ِفي الطَّ َل-بِ اتَّقُوا ا[َّ َ َوأَْجِملُوا ِفي الطَّ َل-بِ اتَّقُوا ا[َّ َ َوأَْجِملُوا ِفي الطَّ َل-بِ اتَّقُوا ا[َّ َ َوأَْجِملُوا ِفي الطَّ َل-بِ اتَّقُوا ا[َّ َ َوأَْجِملُوا ِفي الطَّ َل-بِ اتَّقُوا ا[َّ َ َوأَْجِملُوا ِفي الطَّ َل-بِ اتَّقُوا ا[َّ َ َوأَْجِملُوا ِفي الطَّ أو كمـا  ........١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣}}}}}}}}تَّ-ى تَْس-تَْوِفَي ِرْزَقَھ-اتَّ-ى تَْس-تَْوِفَي ِرْزَقَھ-اتَّ-ى تَْس-تَْوِفَي ِرْزَقَھ-اتَّ-ى تَْس-تَْوِفَي ِرْزَقَھ-اتَّ-ى تَْس-تَْوِفَي ِرْزَقَھ-اتَّ-ى تَْس-تَْوِفَي ِرْزَقَھ-اتَّ-ى تَْس-تَْوِفَي ِرْزَقَھ-اتَّ-ى تَْس-تَْوِفَي ِرْزَقَھ-اَف-إِنَّ َنْفس-اً َل-ْن تَُم-وَت حَ َف-إِنَّ َنْفس-اً َل-ْن تَُم-وَت حَ َف-إِنَّ َنْفس-اً َل-ْن تَُم-وَت حَ َف-إِنَّ َنْفس-اً َل-ْن تَُم-وَت حَ َف-إِنَّ َنْفس-اً َل-ْن تَُم-وَت حَ َف-إِنَّ َنْفس-اً َل-ْن تَُم-وَت حَ َف-إِنَّ َنْفس-اً َل-ْن تَُم-وَت حَ َف-إِنَّ َنْفس-اً َل-ْن تَُم-وَت حَ . . . . . . . . اتَّقُوا ا[َّ

  . وأنتم موقنون �إلجابةادعوا هللا ،قال
        ::::الخطبة الثانیةالخطبة الثانیةالخطبة الثانیةالخطبة الثانیة

وأشـهد أن ال إلـه إال هللا وحـده ال . وجعلنا من عباده املسـلمني ،احلمد B الذي هداe هلذا اإلميان وهلذا الدين
علـى سـيدe دمحم وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم،  و�ركْ  مْ وسـلِّ اللهـم صـلِّ . ه ورسـولهشهد أن سيدe دمحماً عبدُ شريك له، وأ

   .. أما بعد .العاملني ¸ ربَّ وأعطنا اخلري، وادفع عنا الشر، وجننا واشفنا، وانصرe على أعدائنا 
ٌت یُِكنُّ-ھُ، ٌت یُِكنُّ-ھُ، ٌت یُِكنُّ-ھُ، ٌت یُِكنُّ-ھُ، ٌت یُِكنُّ-ھُ، ٌت یُِكنُّ-ھُ، ٌت یُِكنُّ-ھُ، ٌت یُِكنُّ-ھُ، َبْی-َبْی-َبْی-َبْی-َبْی-َبْی-َبْی-َبْی-: : : : : : : : َلْیَس الْبِن آدََم َحقٌّ في ِسَوى ھِذِه اْلِخَصالِ َلْیَس الْبِن آدََم َحقٌّ في ِسَوى ھِذِه اْلِخَصالِ َلْیَس الْبِن آدََم َحقٌّ في ِسَوى ھِذِه اْلِخَصالِ َلْیَس الْبِن آدََم َحقٌّ في ِسَوى ھِذِه اْلِخَصالِ َلْیَس الْبِن آدََم َحقٌّ في ِسَوى ھِذِه اْلِخَصالِ َلْیَس الْبِن آدََم َحقٌّ في ِسَوى ھِذِه اْلِخَصالِ َلْیَس الْبِن آدََم َحقٌّ في ِسَوى ھِذِه اْلِخَصالِ َلْیَس الْبِن آدََم َحقٌّ في ِسَوى ھِذِه اْلِخَصالِ         {{{{{{{{        : مصلى هللا عليه وسـلَّ قال  :فيا أيها األخوة املؤمنون

فاملؤمن يطلب منه هللا أن يسرت عورته �حلـالل الطيـب وال يزيـد . . . . . . . . ١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤}}}}}}}}        َوثَْوٌب یَُواِري َعْوَرتَھُ، َوِجْلُف اْلُخْبِز َوالَماءِ َوثَْوٌب یَُواِري َعْوَرتَھُ، َوِجْلُف اْلُخْبِز َوالَماءِ َوثَْوٌب یَُواِري َعْوَرتَھُ، َوِجْلُف اْلُخْبِز َوالَماءِ َوثَْوٌب یَُواِري َعْوَرتَھُ، َوِجْلُف اْلُخْبِز َوالَماءِ َوثَْوٌب یَُواِري َعْوَرتَھُ، َوِجْلُف اْلُخْبِز َوالَماءِ َوثَْوٌب یَُواِري َعْوَرتَھُ، َوِجْلُف اْلُخْبِز َوالَماءِ َوثَْوٌب یَُواِري َعْوَرتَھُ، َوِجْلُف اْلُخْبِز َوالَماءِ َوثَْوٌب یَُواِري َعْوَرتَھُ، َوِجْلُف اْلُخْبِز َوالَماءِ 
إال إذا وّسـع عليـه هللا مـن احلـالل،  ،على ذلك، فلو كان يكفيه بدلتان للشـتاء وبـدلتان للصـيف فـال يزيـد علـى ذلـك

أن يرتشي أو يغش ليشرتي مزيداً من املالبس حبجة أن ذلك جيعلـه يكـون يف املسـتوى الالئـق ±مثالـه لكنه ال جيوز له 
eثنــا وفراشــنا وبيوتنــا، فلــو اتقينــا هللا يف هــذا  ،وأمــر أبنائنــا وأمــر بناتنــا ،يف ا�تمــع، وكــذا يف كــل أمــر مــن أمــورÐوأمــر أ

ولكننــــا نتبــــع الــــنفس وأهواءهــــا والشــــهوات واملــــالذ  األمــــر فــــإن اخلــــري ســــيفيض عنــــدe وسيصــــري أضــــعافاً مضــــاعفة،
  .!!ومستحسناÒا، فذلك الذي يوبقنا ويفرقنا

َواّ�ُ َفضَّـَل بـَْعَضـُكْم َعلَـى بـَْعـٍض   ﴿﴿ :وجلَّ  عزَّ  وقد قال هللا ،ننا ننظر إىل من فوقنا يف األرزاقأأكثر والذي يتعبنا 
مـا الـذي حيفـظ املـرء؟ الوصـية . �لتقـوى  وجـلَّ  عـزَّ  لكن الكرامة عند هللاوليست العربة �لرزق و  ،،))النحلالنحل٧١٧١((  ﴾﴾ ِيف اْلرِّْزقِ 
ْنُظْر إَِلى َمْن تَْحتََك َوالَ تَْنُظْر إَِلى َمْن َفْوَقَك إِنَّ-ھُ أَْج-دَُر ْنُظْر إَِلى َمْن تَْحتََك َوالَ تَْنُظْر إَِلى َمْن َفْوَقَك إِنَّ-ھُ أَْج-دَُر ْنُظْر إَِلى َمْن تَْحتََك َوالَ تَْنُظْر إَِلى َمْن َفْوَقَك إِنَّ-ھُ أَْج-دَُر ْنُظْر إَِلى َمْن تَْحتََك َوالَ تَْنُظْر إَِلى َمْن َفْوَقَك إِنَّ-ھُ أَْج-دَُر ْنُظْر إَِلى َمْن تَْحتََك َوالَ تَْنُظْر إَِلى َمْن َفْوَقَك إِنَّ-ھُ أَْج-دَُر ْنُظْر إَِلى َمْن تَْحتََك َوالَ تَْنُظْر إَِلى َمْن َفْوَقَك إِنَّ-ھُ أَْج-دَُر ْنُظْر إَِلى َمْن تَْحتََك َوالَ تَْنُظْر إَِلى َمْن َفْوَقَك إِنَّ-ھُ أَْج-دَُر ْنُظْر إَِلى َمْن تَْحتََك َوالَ تَْنُظْر إَِلى َمْن َفْوَقَك إِنَّ-ھُ أَْج-دَُر اااااااا        {{{{{{{{        :مصلى هللا عليه وسـلَّ  يف قوله -احفظوها وعوها  -النبوية 

ِ َعَلْیكَ  ِ َعَلْیكَ أَْن الَ تَْزدَِري ِنْعَمةَ ا[َّ ِ َعَلْیكَ أَْن الَ تَْزدَِري ِنْعَمةَ ا[َّ ِ َعَلْیكَ أَْن الَ تَْزدَِري ِنْعَمةَ ا[َّ ِ َعَلْیكَ أَْن الَ تَْزدَِري ِنْعَمةَ ا[َّ ِ َعَلْیكَ أَْن الَ تَْزدَِري ِنْعَمةَ ا[َّ ِ َعَلْیكَ أَْن الَ تَْزدَِري ِنْعَمةَ ا[َّ ِ َعَلْیكَ أَْن الَ تَْزدَِري ِنْعَمةَ ا[َّ ونقنـع  ،انظر إىل من هو فوقك يف الدين، فنحن نقنع ±قل األعمال الصاحلات .١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥}}}}}}}}        أَْن الَ تَْزدَِري ِنْعَمةَ ا[َّ
من فالن وفالن وفالن، أe أصلي وفالن ال يصـلي، مـع أن املـؤمن عنـده دائمـاً طمـع يف مزيـد  أنفسنا ونقول حنن خري

َوَال   ﴿﴿ويف ذلـك يقـول لنـا هللا  .أل�ا نصيبه الذي ¿خذه من دنياه وهو خارج منهـا للقـاء هللا ،من عبادة هللا وطاعة هللا
نـَْيا َنِصيَبكَ تَنَس  ما النصيب الذي Ôخذه معك؟ العمل الصاحل والعمـل الرافـع والعمـل املقبـول   ..))القصصالقصص٧٧٧٧((  ﴾﴾ ِمَن الدُّ

  .وجلَّ  عزَّ  عند هللا
  ﴿﴿ :يزيـده هللاوأقل منه يف الدنيا، فريى فضل هللا عليه، ونعم هللا عليـه فيشـكر هللا فدونه فينظر اإلنسان ما هو 

دة بركـة مــن هللا يف الـرزق القليــل فيقــوم  ،،))إبــراهيمإبــراهيم٧٧((  ﴾﴾َشــَكْرُمتْ َألزِيـَدنَُّكْم  لَـِئن دة يف الكــم تكـن الــ̧ز وقبـل أن تكــون الـ̧ز
، يبـارك هللا يف ولـدي فيفقـه والعـالج مقام الكثري، يبـارك هللا يف بـدين وحيفظـه مـن األمـراض فيـوفر علـى نفقـات الـدواء

، ومـا ننفقـه يف !علـي نفقـات الـدروس، يبـارك هللا يف طعـامي وأوالدي فمـا يكفـي الواحـد يكفـي اجلماعـة العلوم فيـوفر
منـه وأعطيـه للفقـراء واملسـاكني  ، يبـارك هللا يف مالبسـي فالـذي ينفـق يف عـام يعـيش حـىت أمـلَّ !شهر يكفينا عاماً كامالً 

  .على عطا¸ه وجلَّ  عزَّ  هللا، إذا شكره املؤمن من شكروهذا نصيب  .�ركه بقدرته وجلَّ  عزَّ  ألن هللا ،!!واأليتام
كلما جالست أحداً وجدته غـري راض عـن هللا   ،كثريفمجتمع ال يشكر هللا ال على قليل وال   !!أما ما نراه اآلن
اآلن ذهبــت الربكــة وصــعدت  ىمــا النتيجــة؟ كمــا نــر  !غــري شــاكركنــوز احليــاة، الكــل غــري راض و   حــىت ولــو فــتح هللا لــه

                                      
  .ين يف األوسطعن ابن عمر يف جامع األحاديث رواه الطربا  ١٢
  .عن أيب محيد الساعدي رواه احلاكم ١٣
  رواه الترمذي والحاكمرواه الترمذي والحاكمرواه الترمذي والحاكمرواه الترمذي والحاكم ١٤
  رواه الطبرانى وابن عساكر عن أبي ذررواه الطبرانى وابن عساكر عن أبي ذررواه الطبرانى وابن عساكر عن أبي ذررواه الطبرانى وابن عساكر عن أبي ذر ١٥
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 .م٢٨/١١/١٩٩٧ -هـ ١٤١٨من رجب  ٢٨جيزة يوم اجلمعة املوافق  -كانت هذه اخلطبة مبسجد األنوار القدسية �ملهندسني    ١

إىل   وجـــلَّ  عـــزَّ  وال أبســـط مهومنـــا إذا وكلنـــا هللا ،اء، ووكلنـــا هللا إىل أنفســـنا وال نســـتطيع أن نقـــوم ±قـــل أمـــورeلســـمل
 .>> مث الدعاء<  .أنفسنا


