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ال يغـريِّ ! سـبحانه! العاملني، قدَّر كل شئ فأحسن تقديره، ودبَّر كل أمر فأحسن تـدبريه، سـبحانه احلمد � ربِّ 
  .إرادته، وال يغالب قوته شئ يف األرض وال يف السماء إال 2ذنه

، يعلــم خبــاE النفــوس، ومكنــون الضــمائر، ومــا تضــمره الســرائر، وأشــهد أن ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه
وأشـهد أن سـيدS دمحم عبـد هللا ورسـوله طـب القلـوب وعافيتهـا، ونـور ، عـالم الغيـوب عـز وجـل وغيوب القلوب، ألنه

صار وضياؤها، وحياة األجسام وشفاؤها   .األب

أو أدىن مـن حضـرة عـالم الغيـوب،  وسـر قـاب قوسـني ك على سيدS دمحم احلبيب احملبوبوسلم وZر اللهم صلِّ 
  . الكاشف األعظم لكل هول إذا ادهلمت اخلطوب وآله وصحبه وسلم

، نرجع إىل صفحات التاريخ ملسو هيلع هللا ىلصوحنن يف أEم ذكرى ميالد رسول هللا . فيا أيها اإلخوة املؤمنون ...أما بعد
د، والّنزاعات والشقاق واخلالفات، ألف وأربعمائة عام، وننظر إىل اrتمع الذي فتَّتت أعضائه األحقاد واألحسا

كيف تغّري هذا اrتمع يف حلظة واحدة إىل درجة أن هللا مدح أهله . وسيطر على أهله األثرة واألSنية وحب الذات
َصاَصةٌ حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوَال جيَُِدوَن ِيف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِممَّا ُأوتُوا َويـُْؤثُِروَن َعَلى َأنـُْفِسِهْم وَ {{  :فقال   َلْو َكاَن ِ�ِْم َخ

وا مع أن بني األمرين بون بعيد؟  ..))احلشراحلشر((  }}   كيف تغريَّ

كيف حتول الرجل شديد األSنية واالعتزاز بنفسه، واحلرص على ذاته إىل رجل يتنكر لنفسه، ويُظهر اخلري 
عاجلهم به النيب الرءوف الرحيم ! بسيطعلى يدي إخوانه ويؤثرهم ويفضلهم يف الرب واملعروف على نفسه؟ بدواء 

صر  صار .... صلوات هللا وسالمه عليه، وما أحوج جمتمعنا يف هذا الع الناس ُمتزِّق روابط  توقد عادت الكرَّة، ف
احملبة اليت جيب أن تكون بينهم األحقاد والنزاعات والتنافس يف حطام الدنيا الفاين، وحب الرEسة والزعامات، 

  ...هكذا صرت الناس ...  فاتوالشقاق واخلال

بل إن هذا التأثري وصل إىل مداه يف أجسامهم، فتجد الناس قد كثرت أمراض أجسامهم، ملا أصاب قلو�م 
مما ذكرSه، وليس بسبب أوبئة أو ميكروZت أو جراثيم، وإمنا مما تعانيه القلوب من بغضاء وكراهية، ومن حب األثرة 

فيحسد أخاه على رزق أعطاه له . ا مل يـُْفِلح الكيد حزن، وإذا اشتد احلزن مرضواألSنية، يكيدون لبعضهم، فإذ
هللا، ويوّد أن تزول هذه النعمة عن أخيه، فإذا أبقاها هللا اشتد وجده، وكثر حزنه، حىت يتغري طبعه، وتتوتر نفسه، 

صاب Zهللع واجلزع قلبه وأمراضًا يف أجساد الناس، بسبب  كل هذا نراه يف جمتمعنا أمراضًا بني الناس وبعضهم،. وُي
  .تغري القلوب حنو إخوا م وذوي رمحهم وأقار�م ومعارفهم وأصدقائهم وزمالئهم يف األعمال ويف التجارات

صــيدليات عــالج هلــذه األمــراض؟ أبــداً  هــل يوجــد فيلســوف أو حكــيم ظهــر أو مل ...  !مــا العــالج؟ أيوجــد يف ال
  .ال وألف كاليظهر يستطيع أن يعاجل هذه األمراض؟ ك
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  ::يف شأنه  عز وجل لكن الذي عاجل هذه األمراض يف طرفة عني هو الذي قال هللا
ُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف بـَْنيَ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإخْ { ُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َواذُْكُروا نِْعَمَة اَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنـْ َواSً وَُكنـْ

ُ َلُكْم َآEَتِِه َلَعلَُّكمْ  ُ اَّ َها َكَذِلَك يـُبَـنيِّ   .إىل هذا احلل نأي °تدو  ،،))آل عمرانآل عمران  ١٠٣١٠٣((  } تـَْهَتُدونَ  فَأَنـَْقذَُكْم ِمنـْ

يف يــد شــرع هللا، ويف أحكــام ديــن هللا، ويف بنــود كتــاب هللا الــذي نــزل بــه ....  إذاً حــّل هــذا األمــر يف يــد مــن؟
ُ، َوَمِن ابُتََغى الُھ%دَى ِف%ي َغْی%ِرِه         {{{{{{{{: ملسو هيلع هللا ىلصذي قال يف شـأنه وال ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  ُ، َوَمِن ابُتََغى الُھ%دَى ِف%ي َغْی%ِرِه ُھَو الَِّذي َمْن تََرَكھُ ِمْن َجبَّاٍر َقَصَمھُ ا1َّ ُ، َوَمِن ابُتََغى الُھ%دَى ِف%ي َغْی%ِرِه ُھَو الَِّذي َمْن تََرَكھُ ِمْن َجبَّاٍر َقَصَمھُ ا1َّ ُ، َوَمِن ابُتََغى الُھ%دَى ِف%ي َغْی%ِرِه ُھَو الَِّذي َمْن تََرَكھُ ِمْن َجبَّاٍر َقَصَمھُ ا1َّ ُ، َوَمِن ابُتََغى الُھ%دَى ِف%ي َغْی%ِرِه ُھَو الَِّذي َمْن تََرَكھُ ِمْن َجبَّاٍر َقَصَمھُ ا1َّ ُ، َوَمِن ابُتََغى الُھ%دَى ِف%ي َغْی%ِرِه ُھَو الَِّذي َمْن تََرَكھُ ِمْن َجبَّاٍر َقَصَمھُ ا1َّ ُ، َوَمِن ابُتََغى الُھ%دَى ِف%ي َغْی%ِرِه ُھَو الَِّذي َمْن تََرَكھُ ِمْن َجبَّاٍر َقَصَمھُ ا1َّ ُ، َوَمِن ابُتََغى الُھ%دَى ِف%ي َغْی%ِرِه ُھَو الَِّذي َمْن تََرَكھُ ِمْن َجبَّاٍر َقَصَمھُ ا1َّ ُھَو الَِّذي َمْن تََرَكھُ ِمْن َجبَّاٍر َقَصَمھُ ا1َّ

َراُط الُمْستَِقیُم، ُھَو الَّ%ِذي َم% ْكُر الَحِكیُم، َوُھَو الّصِ ِ الَمِتیُن َوُھَو الذِّ ُ، ُھَو َحْبُل ا1َّ َراُط الُمْستَِقیُم، ُھَو الَّ%ِذي َم%أََضلَّھُ ا1َّ ْكُر الَحِكیُم، َوُھَو الّصِ ِ الَمِتیُن َوُھَو الذِّ ُ، ُھَو َحْبُل ا1َّ َراُط الُمْستَِقیُم، ُھَو الَّ%ِذي َم%أََضلَّھُ ا1َّ ْكُر الَحِكیُم، َوُھَو الّصِ ِ الَمِتیُن َوُھَو الذِّ ُ، ُھَو َحْبُل ا1َّ َراُط الُمْستَِقیُم، ُھَو الَّ%ِذي َم%أََضلَّھُ ا1َّ ْكُر الَحِكیُم، َوُھَو الّصِ ِ الَمِتیُن َوُھَو الذِّ ُ، ُھَو َحْبُل ا1َّ َراُط الُمْستَِقیُم، ُھَو الَّ%ِذي َم%أََضلَّھُ ا1َّ ْكُر الَحِكیُم، َوُھَو الّصِ ِ الَمِتیُن َوُھَو الذِّ ُ، ُھَو َحْبُل ا1َّ َراُط الُمْستَِقیُم، ُھَو الَّ%ِذي َم%أََضلَّھُ ا1َّ ْكُر الَحِكیُم، َوُھَو الّصِ ِ الَمِتیُن َوُھَو الذِّ ُ، ُھَو َحْبُل ا1َّ َراُط الُمْستَِقیُم، ُھَو الَّ%ِذي َم%أََضلَّھُ ا1َّ ْكُر الَحِكیُم، َوُھَو الّصِ ِ الَمِتیُن َوُھَو الذِّ ُ، ُھَو َحْبُل ا1َّ َراُط الُمْستَِقیُم، ُھَو الَّ%ِذي َم%أََضلَّھُ ا1َّ ْكُر الَحِكیُم، َوُھَو الّصِ ِ الَمِتیُن َوُھَو الذِّ ُ، ُھَو َحْبُل ا1َّ أُِج%َر، َوَم%ْن أُِج%َر، َوَم%ْن أُِج%َر، َوَم%ْن أُِج%َر، َوَم%ْن أُِج%َر، َوَم%ْن أُِج%َر، َوَم%ْن أُِج%َر، َوَم%ْن أُِج%َر، َوَم%ْن ْن َعِم%َل ِب%ِھ ْن َعِم%َل ِب%ِھ ْن َعِم%َل ِب%ِھ ْن َعِم%َل ِب%ِھ ْن َعِم%َل ِب%ِھ ْن َعِم%َل ِب%ِھ ْن َعِم%َل ِب%ِھ ْن َعِم%َل ِب%ِھ أََضلَّھُ ا1َّ

فكتــاب هللا وديــن هللا وشــرع هللا هــو العــالج هلــذه  ........٢٢٢٢٢٢٢٢}}}}}}}}َحَك%%َم ِب%%ِھ َع%%دََل، َوَم%%ْن دََع%%ا إِلْی%%ِھ ُھ%%ِدَي إَِل%%ى ِص%%َراٍط ُمْس%%تَِقیمٍ َحَك%%َم ِب%%ِھ َع%%دََل، َوَم%%ْن دََع%%ا إِلْی%%ِھ ُھ%%ِدَي إَِل%%ى ِص%%َراٍط ُمْس%%تَِقیمٍ َحَك%%َم ِب%%ِھ َع%%دََل، َوَم%%ْن دََع%%ا إِلْی%%ِھ ُھ%%ِدَي إَِل%%ى ِص%%َراٍط ُمْس%%تَِقیمٍ َحَك%%َم ِب%%ِھ َع%%دََل، َوَم%%ْن دََع%%ا إِلْی%%ِھ ُھ%%ِدَي إَِل%%ى ِص%%َراٍط ُمْس%%تَِقیمٍ َحَك%%َم ِب%%ِھ َع%%دََل، َوَم%%ْن دََع%%ا إِلْی%%ِھ ُھ%%ِدَي إَِل%%ى ِص%%َراٍط ُمْس%%تَِقیمٍ َحَك%%َم ِب%%ِھ َع%%دََل، َوَم%%ْن دََع%%ا إِلْی%%ِھ ُھ%%ِدَي إَِل%%ى ِص%%َراٍط ُمْس%%تَِقیمٍ َحَك%%َم ِب%%ِھ َع%%دََل، َوَم%%ْن دََع%%ا إِلْی%%ِھ ُھ%%ِدَي إَِل%%ى ِص%%َراٍط ُمْس%%تَِقیمٍ َحَك%%َم ِب%%ِھ َع%%دََل، َوَم%%ْن دََع%%ا إِلْی%%ِھ ُھ%%ِدَي إَِل%%ى ِص%%َراٍط ُمْس%%تَِقیمٍ 
  .األدواء

  صدور أصحابه؟ ملسو هيلع هللا ىلصنريد دواءاً واحداً من كتاب هللا لننظر كيف عاجل به رسول هللا 

ُأولَئِـَك َعلَـى ) ٤(َوالَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِمبَا أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَمـا أُنْـِزَل ِمـْن قـَْبِلـَك َوZِْآلَِخـَرِة ُهـْم يُوِقنُـوَن {هذا الدواء امسعوه 
  :اهلداية والفالح ´مرين اثنني اً إذ. . ))البقرةالبقرة٥٥، ، ٤٤((  } ُهًدى ِمْن َر�ِِّْم َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

صدِّق به القلب قبـل العقـل، فـإذا  ملسو هيلع هللا ىلصاليقيين مبا أنزل هللا على رسوله اإلميان  واإلميان اليقيين هواإلميان الذي ي
ــذ مــا  صــدَّق القلــب ال يعــرتض علــى أمــر قضــاه هللا، وال يُنــازع يف ُحْكــم َحكــم بــه كتــاب هللا، بــل يســلِّم ألمــر هللا، وينفِّ

 عـز وجـل يه له يف الدنيا النجاح، ويف اآلخرة السعادة يوم لقـاء هللاجاء يف كتاب هللا، ألنه يعلم علم اليقني أن ذلك ف
مــثالً ألجســامهم  عــز وجــل و¸ فقــد أيقنــوا أن أمــرهم كلهــم يف الــدنيا ضــرب هللا لــه ملسو هيلع هللا ىلصوعلــى هــذا كــان أصــحابه 

وا Zلـذاكرة إىل أو يغري مدارك العقل ليسـم! وأبدا م َمْن منَّا ميلك أو يستطيع أن يغري مالمح وجهه أو طوله أو وزنه؟
أو يزيد يف أعضائه عضواً عن اآلخرين؟ أو يظهر مبيزة يف جسمه ختـالف النـاس ...  مستوى غري ما أوجده عليها هللا؟

وَمــْن منَّــا اختــار قبيلتــه الــيت جــاء ...  بــل َمــْن منَّــا اختــار لنفســه الزمــان واملكــان الــذي أنشــأ وُوجــد فيــه؟....  أمجعــني؟
! ... لـيت خيـرج مـن الـدنيا فيهـا؟ ال أحـدوكذلك َمْن منَّا خيتار الساعة ا...  اS سبباً يف وجوده؟منها؟ ووالديه اللذان ك

  !وَمْن منَّا يستطيع أن يقدِّر لنفسه ماذا حيدث له يف غده، وحيدث كما يريد؟

كـن قلـم الســماء إننـا نتوقـَّع ونتأمَّـل ونتطلــع ونرسـم يف عقولنـا خططـا حلياتنــا ونتوقـع يف قلوبنـا بـرSمج لعمــرS، ل
َمْن َلْم َیْرَض ِبَقَضاِئي، َمْن َلْم َیْرَض ِبَقَضاِئي، َمْن َلْم َیْرَض ِبَقَضاِئي، َمْن َلْم َیْرَض ِبَقَضاِئي، َمْن َلْم َیْرَض ِبَقَضاِئي، َمْن َلْم َیْرَض ِبَقَضاِئي، َمْن َلْم َیْرَض ِبَقَضاِئي، َمْن َلْم َیْرَض ِبَقَضاِئي، { { { { { { { { : هو الذي حيدد مقادير األشياء، والذي يعرتض عليه يقول هللا تعاىل له يف حديثه القدسـي

صنع؟ وماذا يفعل؟ ٣٣٣٣٣٣٣٣}}}}}}}}        َوَلْم َیْصِبْر َعَلى َبالَِئي، َفْلَیْلتَِمْس َربّاً ِسَوايَ َوَلْم َیْصِبْر َعَلى َبالَِئي، َفْلَیْلتَِمْس َربّاً ِسَوايَ َوَلْم َیْصِبْر َعَلى َبالَِئي، َفْلَیْلتَِمْس َربّاً ِسَوايَ َوَلْم َیْصِبْر َعَلى َبالَِئي، َفْلَیْلتَِمْس َربّاً ِسَوايَ َوَلْم َیْصِبْر َعَلى َبالَِئي، َفْلَیْلتَِمْس َربّاً ِسَوايَ َوَلْم َیْصِبْر َعَلى َبالَِئي، َفْلَیْلتَِمْس َربّاً ِسَوايَ َوَلْم َیْصِبْر َعَلى َبالَِئي، َفْلَیْلتَِمْس َربّاً ِسَوايَ َوَلْم َیْصِبْر َعَلى َبالَِئي، َفْلَیْلتَِمْس َربّاً ِسَوايَ    ماذا ي

ــاِة {عــز وجــل الــرزاق يف أمــر الــرزق بقــول ملسو هيلع هللا ىلصوأيقــن أصــحاب رســول هللا  ــنَـُهْم َمِعيَشــتَـُهْم ِيف اْحلََي َحنْــُن َقَســْمَنا بـَيـْ
نـْيَ    ..))الزخرفالزخرف٣٢٣٢((  }االدُّ

لقــد ...  فعلمــوا أن هــذا األمــر � فلــم االخــتالف مــع عبــاد هللا يف أمــر قضــاه هللا قبــل خلــق اخللــق ´لفــي عــام؟
..  فلـم نتحاسـب علـى أمـر قـدَّره هللا؟ ٤٤٤٤٤٤٤٤}}}}}}}}        لفي ع%املفي ع%املفي ع%املفي ع%املفي ع%املفي ع%املفي ع%املفي ع%امإن هللا خلق الخلق وقدَّر األرزاق قبل خلق آدم ب%أإن هللا خلق الخلق وقدَّر األرزاق قبل خلق آدم ب%أإن هللا خلق الخلق وقدَّر األرزاق قبل خلق آدم ب%أإن هللا خلق الخلق وقدَّر األرزاق قبل خلق آدم ب%أإن هللا خلق الخلق وقدَّر األرزاق قبل خلق آدم ب%أإن هللا خلق الخلق وقدَّر األرزاق قبل خلق آدم ب%أإن هللا خلق الخلق وقدَّر األرزاق قبل خلق آدم ب%أإن هللا خلق الخلق وقدَّر األرزاق قبل خلق آدم ب%أ        {{{{{{{{:  ملسو هيلع هللا ىلصقال 

_________________________________________________  
  وكرَّم هللا وجهه ���� رواه الرتمذي عن اإلمام عليّ   ٢
  .رواه الطرباين عن أيب هند الداري، ورواه البيهقي عن أنس  ٣
  ".قدر هللا املقادير قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف عام" :رواه مسلم عن عمر مرفوعاً ولفظه  ٤
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  ومل نتنافس يف شأن مل ينل املرء منا إال ما قدَّر هللا ملاضغيه أن ميضغاه؟

  .ملسو هيلع هللا ىلصهذا هو الذي قاله هللا يف القرآن كذلك وكذلك سنة النيب العدSن 

َأْو يـُـَزوُِّجُهْم ذُْكـَراSً َوِإÃًSَ ) ٤٩(يـََهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإÃًSَ َويـََهـُب ِلَمـْن َيَشـاُء الـذُُّكوَر {{أمر اإلجناب هبة من الوهاب
  ..))الشورىالشورى٥٠٥٠  --  ٤٩٤٩((}}  َوَجيَْعُل َمْن َيَشاُء َعِقيًما

ومــاذا أفعــل إذا اعرتضــت علــى القضــاء إال عــدم ..  فلــم أحســده علــى أن هللا أعطــاه أوالداً وأعطــاين البنــات؟
صول على الثواب واجلزاء الذي أعده هللا   ؟عز وجل ملن رضى ´مره وسلم بقضائه احل

أما االعرتاض على أمر هللا ال يزيـد القلـب إال حسـداً وحقـداً وبغضـاء وإحنـا علـى خلـق هللا ويزيـد اجلسـم تـوتراً 
ْنَسـاَن ُخِلـَق َهُلوًعـا  {{:وقلقاً وإضطراZً وأمراضاً أشار هللا إليها فقـال جـل يف عـاله ِإَذا َمسَّـُه الشَّـرُّ َجُزوًعـا ) ١٩(ِإنَّ اْإلِ

ـــُه اخلَْ ) ٢٠( ـــُر َمُنوًعـــا َوِإَذا َمسَّ َصـــلَِّني ) ٢١(يـْ أنـــتم احملميـــون مـــن هـــذه األمـــراض ..... .....   ))املعـــارجاملعـــارج٢٢٢٢  --  ١٩١٩((  })٢٢(ِإالَّ اْلُم
صـــني مـــن ســـنة رســـول هللا.... ألنكـــم أخـــذمت التطعـــيم مـــن كتـــاب هللا شـــر هـــذه  عـــز وجـــل ، فوقـــاكم هللا...  ، والتح

  .... كل حياتكم معكم ويف  جمتأنفسكم وىف أهليكم وىف األمراض يف 

  )٤البقرة  (}َوZِْآلَِخَرِة ُهْم يُوِقُنونَ  {{:أما األمر الثاين

ِ َوُسنَِّتي: : : : : : : : تََرْكُت ِفیُكْم َشْیئَْیِن َلْن تَِضلُّوا َبْعدَُھَماتََرْكُت ِفیُكْم َشْیئَْیِن َلْن تَِضلُّوا َبْعدَُھَماتََرْكُت ِفیُكْم َشْیئَْیِن َلْن تَِضلُّوا َبْعدَُھَماتََرْكُت ِفیُكْم َشْیئَْیِن َلْن تَِضلُّوا َبْعدَُھَماتََرْكُت ِفیُكْم َشْیئَْیِن َلْن تَِضلُّوا َبْعدَُھَماتََرْكُت ِفیُكْم َشْیئَْیِن َلْن تَِضلُّوا َبْعدَُھَماتََرْكُت ِفیُكْم َشْیئَْیِن َلْن تَِضلُّوا َبْعدَُھَماتََرْكُت ِفیُكْم َشْیئَْیِن َلْن تَِضلُّوا َبْعدَُھَما        {{{{{{{{: ملسو هيلع هللا ىلصقال  ِ َوُسنَِّتيِكتَاَب ا1َّ ِ َوُسنَِّتيِكتَاَب ا1َّ ِ َوُسنَِّتيِكتَاَب ا1َّ ِ َوُسنَِّتيِكتَاَب ا1َّ ِ َوُسنَِّتيِكتَاَب ا1َّ ِ َوُسنَِّتيِكتَاَب ا1َّ ِ َوُسنَِّتيِكتَاَب ا1َّ   ٥٥٥٥٥٥٥٥}}}}}}}}        ِكتَاَب ا1َّ

  .ادعوا هللا وأنتم موقنون Zإلجابة

        ::::الخطبة الثانیةالخطبة الثانیةالخطبة الثانیةالخطبة الثانیة

  .نا لنهتدي لوال أن هداS هللاحلمد � الذي هداS هلذا وما ك

وأشهد أن ال إلـه إال هللا وحـده ال شـريك لـه، يقـدِّر األشـياء 2رادتـه، وخيرجهـا إىل الوجـود حبكمتـه، ومـن رضـى 
  .فله الرضا، ومن سخط فله السخط

دنيا وأشــهد أن ســيدS دمحماً عبــد هللا ورســوله ســيد األولــني واآلخــرين، واإلمــام األعظــم الــذي Zتباعــه صــالح الــ
  .والسعادة يف يوم الدين

وسلم وZرك على سيدS دمحم وارزقنـا اتبـاع شـريعته، وامـأل قلوبنـا مبحبتـه واجعلنـا حتـت لـواء شـفاعته اللهم صلِّ 
  .العاملني أمجعني E ربَّ 

يا علـم أصـحاب رسـول هللا مبـا علمـه هللا علـم اليقـني أن الـدن...  يـا إخـواين Zرك هللا فـيكم أمجعـنيف ...أما بعـد
ليســت حلــّي وطنــاً، وال تــدوم إلنســان ســكناً، وعلمــوا أ ــا ممــر ومعــرب إىل الــدار اآلخــرة، فاختــذوها معــرباً، ومل يشــغلوا 

  .هلم يف هذه احلياة عز وجل أنفسهم بزخارفها ومطارفها، بل رضوا مبا قدَّره هللا

  ما الذي أفسد معظم أفراد اrتمع؟
_________________________________________________  

  .ىف الفتح الكبري عن أبـي هريرة) ك(  ٥
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ذا، سـيارة ماركتهـا كـذا، وظيفـة هيئتهـا كـذا، والـذي ال يبلـغ هـذه شقة صـفتها كـ: أن هلم تطلعات يف عامل الدنيا
صــل علــى مــا °ــواه نفســه، وإن كــان يف ذلــك  األشــياء مبــا أÌه هللا، يبحــث عــن الطــرق امللتويــة الــيت حرمهــا هللا، ليح

حمدودًا، لكن فيه الكرم واجلود إذا اتبع  ج النيب . عز وجل غضب هللا   .ملسو هيلع هللا ىلصقد يكون رزقه 

ه تــراه يرتشـــي Ìرة، وخيـــدع Ìرة، ويغــش مـــرة أخــرى، ويضـــحك علـــى إخوانــه، وخيـــادع أهلـــه فــإذا أراد أن يزيـــد
صـل إليـه ألن هللا اسـتدعاه إليــه، فيمـوت حبسـرته، ومل يتــنعم  وذوي رمحـه وجريانـه علـى مــال رمبـا ينتهـي عمـره قبــل أن ي

  .ملسو هيلع هللا ىلصبشهوته، ألنه خالف أمر هللا، وفعل ما  اه عنه رسول هللا 

ام جعــل هللا لــه أبــواZً مــن احلــرام ينفــق فيهــا هــذا املــال، فقــدَّر يف جمتمعنــا أنــواع املســكرات فــإذا مجعــه مــن احلــر 
واملخدَّرات لتأخذ األموال احلرام اليت جاءت عن طريـق الشـبهات، وفجَّـر لنـا يف دنيـاS املبـاين الـيت ينـافس فيهـا عليـة 

صـراً عظيمـاً علـى سـاحل مـن السـواحل ال يـذهب إليـه إال مـرَّة كـل عـام، وإذا طلبـت منـه شـيئاً  القوم، فيبين أحـدهم ق
        ش%رُّ ش%رُّ ش%رُّ ش%رُّ ش%رُّ ش%رُّ ش%رُّ ش%رُّ         {{{{{{{{: ورد ىف األثـرللفقراء واملساكني واأليتام، Ðيت لك ´لف حجة، ألن هللا ال يوفقه لفعل اخلريات، وإمنا كان كما 

صراً يف الدنيا ونسى أنه مقبل على اآلخرة }}}}}}}}        د في الترابد في الترابد في الترابد في الترابد في الترابد في الترابد في الترابد في الترابالمال ما ُوسِّ المال ما ُوسِّ المال ما ُوسِّ المال ما ُوسِّ المال ما ُوسِّ المال ما ُوسِّ المال ما ُوسِّ المال ما ُوسِّ    :فهذا بىن لنفسه ق

  إال اليت كان قبل املوت يبنيها     عد املوت يسكنها   ب ال دار للمرء

  ر خاب Zنيهاـوإن بناها بش   كنه     ــفإن بناها خبري طاب مس

جيمع شبابنا األموال Zلكاد، وإن أراد أن يتـزوج صـرف عشـرات اآلالف مـن اجلنيهـات علـى حفـالت الـزواج، 
رة إىل إيطاليـا أو فرنسـا ليقضـي فيهـا شـهر الـزواج األول، فينفـق ورمبا يريد أحد أقاربه أن يكرمه يف نظره، فيعطيه تـذك

  :املال فيما يغضب هللا هالَّ أنفقه يف عمرة إىل بيت هللا احلرام، ليكون أول ما يتقابل مع زوجته يف بيت قال فيه هللا

  ))آل عمرانآل عمران٩٧٩٧((}}  اَوَمْن َدَخَلُه َكاَن َآِمنً {{

ىل النيب الكرمي ليوثق روابـط الـزواج بيـنهم ليكـون هـذا املـال فيمـا يرضـي هالَّ فكر هو وزوجته أن يقضيا زEرة إ
  !!هللا وحيبه هللا

صات واملغنني وغـريه إىل آخـر ! هال صنع وليمة للفقراء واملساكني حىت يكون زواجاً مباركاً  ومل ينفقاه على الراق
  .ما تعلمون

فلـو أيقنـا ´ن  مـن أيـن اكتسـبته؟ وفـيم أنفقتـه؟: أال تعلم E أخي إنك ُتسأل عن كـل قـرش يـوم القيامـة سـؤاالن
هذه الدنيا إىل زوال، وأن إىل ربك املنتهى، وإننا سنحاسب علـى كـل نـََفـس قضـيناه فيهـا، وكـان هـذا األمـر يف قلوبنـا 

صلح حالنا، وكنا على خري ما حيبه هللا، ويرضى عنه سيدS وموالS رسول هللا    .>> مث الدعاء<< ....   .ملسو هيلع هللا ىلصال ن


