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 العالمين الحمد هللا رب،  أكرمنا بهذا الد ين، الذي أساسه األلفة والمحب والتعاون ة بين الناس أجمعين، والتكاتف ة والمود
  . والتحاض على عمل البر لجميع المسلمين

ال لنا وق ،تحدثينيك له، خاطبنا وهو أحكم الحاكمين، ودعانا وهو أصدق الموأشهد أن ال إله إال اله وحده ال شر 
  ).آل عمران١٠٣( ﴾َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهللا َجِميًعا َوال تـََفرقُوا﴿ :السابقين والمعاصرين والالحقين -وللمسلمين 

وأغناهم به بعد فاقة،  ة،د ذل رقة، وأعزهم به بعبه العرب بعد فُ  عّز وجل اهللا  عَ مَ ن سيدنا محمدًا عبد اهللا ورسوله، جَ وأشهد أ
 ،ينكماألمين ال ي بِ ك على هذا الن ار وب مْ وسل  اللهم صل  .وحكامًا للدول ،عاًة لألمم، وسادة للعالماألغنام الحفاة العراة رُ  عاةَ وجعل رُ 

 ﴾نَ َوَما َأْرَسْلَناَك ِإال رَْحَمًة ِلْلَعاَلِمي﴿ :ينتلى إلى يوم الد نه الذي يُ وقال فيه في قرآ ،أعلى اهللا شأنه في كتابه المبين الذي
  ).اءاألنبي١٠٧(

 صل  تبعهم نْ وكل مَ تباعه الهادين المهديين، أباركين، و وصحابته المُ  ،وآله الطيبين ،وبارك على سيدنا محمد مْ اهللا وسل 
 آمين .. آمين ،واجعلنا منهم أجمعين ،نيبإحسان إلى يوم الد،  العالمين يا رب.  

  :إخواني جماعة المؤمنين
 ال حد محاكم وخالفات في ال ،وتناحٌر بين المسلمين ،تقاتٌل بين المؤمنين !!يرى عجباً اآلن  مينسلمن ينظر في أحوال الم

ومنهم الذي  ،فحش األلفاظومنهم الذي يتكلم بأ ،عانومنهم الل  ،ابن منهم السب ييرى المسلم .كم فيها إلى سنينلها تحتاج للحُ 
ما  .يصنع ذلك صلى اهللا عليه وسلموباسم اإليمان يفعل، وباإلقتداء بالنبي  م يتحرك،يزعم أنه باسم اإلسال والكل  ،أحط األعمال صنعي

 :حوله على هذه الشاكلة؟ ال واهللا، كانوا كما وصفهم اهللاكانوا الذين   النبي الصفي أصحاب وهل كان  !!جب العجابهذا الع
اُء َعَلى اْل﴿ ِذيَن َمَعُه َأِشدٌد َرُسوُل اهللا َوالنَـُهمْ ُمَحم والرحمة  ،والعطف ،والشفقة ،تراحم والتوادال ).الفتح٢٩( ﴾ُكفاِر رَُحَماُء بـَيـْ

  ـواإليثار  ،والحنان
 ِب ِمَن اْلَقْولِ ﴿مع بعضهم؟  كيف كان حديثهم يا ربير عنه  ،ال ينطقون إال بالكالم الطيب ).الحج٢٣( ﴾َوُهُدوا ِإَلى الطيُعب

 ،فرح الحزينوالتي تُ  ،ر الخاطرنتقون الكلمات الطيبة التي تس ي ).أطايب الكالم كما تنتقون أطايب الطعامكنا ننتقى ( :فيقولأحدهم 
 ،حريٌص على أخيه الكل  ).الحجرات١٠( ﴾نَما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ إِ ﴿ :والتي تجعل الناس يشعرون جميعًا بقول اهللا ،ذهب األلموالتي تُ 
 يحب الخير ألهله  والكل ع بذلك ويسع ،بال طلبولو يسارع في جلب الخير ألى مسلٍم من المسلمين  وذويه، والكلى نحو يتبر
  .في ُعاله طلباً لمرضاة اهللا جل  ،ذلك

ثنين في غاية امرين ربى أصحابه على أ صلى اهللا عليه وسلمألن النبي !! صرنا نحن اآلن على غير ذلك؟ مَ ولِ  !!كانوا كذلك؟  مَ لِ 
  :ميةاأله

وأصبحت الدنيا  ،الدنيا من قلوبهم ب حُ  عَ لَ ، حتى خَ سعى بهم في طريق اهللا، ومشى بهم في نور كتاب اهللا :األمر األول  
، والدنيا جعلوها عّز وجل به القلب ملٌك لمقل  .ر على القلبين، وال تُعكر لهم بال، وال تخطُ زخرفها وزينتها وزهرتها ال تشغل لهم عو 

سبب كل ما نحن  ما !!وصف ما نحن فيه اآلن وسببه صلى اهللا عليه وسلمًال في قلوبهم أبداً، ألن النبي حِ لم يجعلوا لها مَ في أيديهم و 
فتش عن أى مشكلة بين  .١)يئةطِ خَ  ل كُ   أسُ ا رَ يَ نْـ الد  ب حُ ( :صلى اهللا عليه وسلمفيه؟ يقول فيه الحكيم الذي أرسله العزيز الحكيم 

  .الدنيا ب هو حُ  طرفين، تجد أن سبب هذه المشكلة ي بين أ ،بين دولتين ،بين حزبين ،نبين فريقي ،ن عائلتينبي ،شخصين

                                                           

حب الدنيا ( :كان عيسى ابن مريم يقول :وألحمد في الزهد عن سفيان قال رواه البيهقي في الشعب بإسناد حسن إلى الحسن البصري رفعه مرسال، ١
  ).أصل كل خطيئة والمال فيه داء كثير
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زعامة ما طمعًا في وإ - انخلفها لسواننا نذهب ونتركها لغيرنا و ، كل ا وال نرثهارض ترثنفي أ إماو ما طمعًا في ماٍل فاٍن، الدنيا إو 
هذه هي الدنيا وما  .الحقّ  كِ لِ بة في شهرة عاجلة بين الخلق، هو أول من يتبرأ منها يوم لقاء المَ ألحد، وإما رغو كرسي ال يدوم أ

  !!مسلمينتصنعه بنا جماعة ال
 ى النبِ رب ارة و  ان الدنيأصحابه على أ يضغر ارة، ال يحرصون على ما فيها من شهوات، وال يقبلون بالكلية على ما فيها رارة ومر

يجعلوها وسيلة لبلوغ المراد وتحقيق اآلمال، ليست غاية عند واحٍد منهم، وإال فانظر انية وأمواٍل ونساٍء وثمرات، وإنما من زهرة ف
  !!  معي

وال  ،نتخاباتاوال يرجو من ورائه مساندًة في  ،له في تجارة وال مشاركاً  ،اً وال نسيب ،ليس قريبًا له - كيف يتنازل رجٌل لرجٍل 
ت وخرج ،إال إذا كان هذا مأل اهللا باإليمان قلبه !!؟يملكه تسخو نفسه عن نصف ما كيف  - أمر ي اعدة في أيرجو من ورائه مس

  ).الحشر٩( ﴾َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ ﴿ :هم اهللا وقال فيهم في كتاب اهللادحالدنيا بالكلية من قلبه، ولذلك م
فيأتي بضيف  ،لفرٍد واحد زادٌ  الإلخوانهم عن غنًى فيتبرعون بالزائد، ولكن قد يكون البيت ليس فيه إلم يكونوا يتبرعون 

ٌر آلَوا﴿ :عّز وجل وابتغاء رضاء اهللا  ،فيما عند اهللا طمعاً  !!جائعين، لماذا؟والده ويبيت هو وزوجه وأ ،ول اهللا فيطعمهرس ِخَرُة َخيـْ
وقوة إيمانهم  ،ي اهللاليه إلثبات يقينهم فوسعوا إ ،دركوها شأنه في قلوبهم وأعلو وأ ،لكالم وعقلوهفهموا هذا ا ).األعلى١٧( ﴾َوأَبـَْقى

  .في ُعاله جل في اهللا 
سنين، لكن انظرهم عند الفعل أين كثر الفصحاء والالوما أ ،وما أكثر المتكلمين ،متحدثينأما نحن في عصرنا فما أكثر ال

 ،وكأن كل وظيفتهم هي اللسان ،يحُثون الناس على فعل الخير وال يسعون إليه وال ينتهون،الناس  ينهون ،يأمرون وال يأتمرون !!هم؟
  ).ص٢٤( ﴾ُلوا الصاِلَحاتِ الِذيَن َآَمُنوا َوَعمِ ال إِ ﴿ :كان اإليمانألصالح الذي هو الركن األعظم من وليس لهم في وظيفة العمل ا

ليس اإليمان ( :صلى اهللا عليه وسلمونا دائمًا بأعمال الصالحات، وقد قال فيهم النبي مقر  مانَ اإلي رَ في كتاب اهللا تَـ  رْ ظُ انْ 
. عّز وجل  نحسن الظن باهللا: وقالوا ،ماني وغرهم باهللا الغرورن قومًا خدعتهم األما وقر في القلب وصدقه العمل، وإ ولكن ،بالتمني
  .قروناً دائماً بالعمل الصالحاإليمان م .٢)لو أحسنوا الظن ألحسنوا العمل ،وكذبوا

وجاءه من بالد الشام ألف فيها حفنة دقيق،  دْ عُ ألنه لم يَـ  ،وشكت على مجاعة وقحطأن المدينة أ مَ لِ أنظر إلى التاجر الذي عَ 
 ا ونعطيك عها على أنفسنوز نريد أن نقاسمك، نأخذ البضاعة ون: لين بالدقيق، وذهب إليه تجار المدينة مجتمعين وقالوا لهجمٍل محم

من : قالوا .جاءني من أعطاني أكثر من هذا: نعطك الضعفين، قال: قالوا .أكثر من هذا يأعطان نْ مَ  ينءقد جا: قال .ضعف ثمنها
ها صدقة مثالها، أشهدكم بأنأ رِ شْ عَ بِ  ين ن يأخذها مِ ، بأعّز وجل وعدني اهللا : خلف منا أحد؟ قالتن تجار المدينة ولم يجاءك ونح

   .مسلمينلفقراء ال
التاجر ( :صلى اهللا عليه وسلموالصالحين األنبياء إمام يقول فيهم سيد المرسلين و !! أتدرى ما منزلة هؤالء؟ !!أين هؤالء؟

   .٣)يوم القيامةوالصالحين الصدوق األمين مع النبيين والصديقين والشهداء 
ن والسوالر والضروريات، واحتكار البنزي ،ر األقواتالذين يتفننون في احتكا !!؟من المحتكرين في هذا الزمان أين هؤالء

 كرالمحت( :م يعلمون علم اليقين قول سيد األنبياء والمرسلينمع أنه!! في لحظات وال يعنيهم شأن المسلمينطائلة مواًال ليربحوا أ
                                                           

لَْيَس اِإليَماُن بِالتَمني َوال : (ه، وروى أبو نعيم وابن النجار عن أنٍس رضي اهللا عنهمن مرويات الحسن البصري رضي اهللا عن ٢
الناِفُع ، َوِعْلُم  ِب ، فََأما ِعْلُم اْلَقْلِب فَاْلِعْلمُ بِالتَحلي ، َوَلِكْن َما َوقـََر ِفي اْلَقْلِب َوَصدَقُه اْلَعَمُل ، اْلِعْلُم ِعْلٌم بِاللَساِن ، َوِعْلٌم ِفي اْلَقلْ 

الَكيس َمن دان نفسه : (، وروى الطبراني وأحمد والترمذي عن شداد بن أوس رضي اهللا عنه)اللَساِن ُحجُة اللِه َعَلى بَِني آَدمَ 
  ).وعمل لما بعد الموت، والعاجز َمن أتبع نفَسه هواها وتمنى على اهللا األماني

  . لخدري رضي اهللارواه الترمذي عن أبي سعيد ا ٣
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  ـ  ٤)أخطأ طريق الجنة خاطئ
تحتكر  .ضعافافيرفع السعر ويبيعها أ يجدها الناس فال تشح في السوقو  ثمنها لوعر هو الذي يخزن السلعة حتى يوالمحتك

تقياء األنقياء الذين صدقوا في من األبذلك ن و كيوهل  !!على إخوانه في الدين؟ !!نين؟معلى المؤ  !!؟ على المسلمين؟نْ على مَ 
 العالمين؟ كال واهللا اإليمان لرب!!  َما اْلُمؤْ ﴿ :العالمين إن المؤمنين كما قال فيهم ربُقوا اهللا ِإنِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بـَْيَن َأَخَوْيُكْم َواتـ

  ).الحجرات١٠( ﴾َلَعلُكْم تـُْرَحُمونَ 
موال من الجواهر واأل ،ال يعلم مداها إال اهللاوبها خزائن  وفُتحت قصور كسرى لمين فاتحين لبالد فارس،دخل جنود المس

   .كانوا فقراء ويسكنون في الصحراء  أغلبها لم يرها هؤالء ألنهممن أصناف الحياة الدنيا التي والسالح وغيرها 
ن في هذا الصندوق من كاما   إلى رنظ، و ها وجواهرهالي حُ كسرى على الصندوق الذي تدخر فيه زوجة   رَ ثَـ عَ من الجند رجٌل 

ذا بنداء قائد الجيش سعد بن أبي إ ،الجند من دخول القصور وأخذ ما فيها من متاعلزوجة كسرى، وبعد انتهاء  جواهر وذهٍب وغيره
حتى كان الرجل ُيحضر اإلبرة التي  ،فسارعوا ).من وجد من الجند شيئًا فليحضره إلى موضع األمير( :ينادي رضي اهللا عنهوقاص 
د فيه ففتحه فوج .يستطيع حملهصندوٍق ال الرجٌل بالوجاء  -  لم يجد إال كوز ماء ُيحضره ،الم يجد إال إبرة ُيحضره -  وجدها

 .نعم: هل تدرى قيمته؟ قال: قال .ما فيه ه ورأيتُ فتحتُ نعم، : تعلم ما في هذا الصندوق؟ قال: اللؤلؤ وما ذكرناه، فقال لهو هب الذ
ولكن  منك، خوفاً ال وإني جئتك به ، أصالً لي نفسي ما جئتك لو سولت : قال !!أن تأخذ بعض ما فيه؟ كَ سُ فْ لك نَـ  ألم ُتسولْ : قال

   .جل في ُعالهبحضرة اهللا وصدق إيماٍن  ،خوفاً من اهللا .عّز وجل رائر ويرى غيب الضمائر سممن يطلع على ال خوفاً 
ولها في المدينة المنورة وآخرها في ، قافلة من اإلبل أانظروا قدر هذه القافلة - قافلة لحمل هذه الغنائم  ن يجهزوافأمر أ

ضعت في مكان في المسجد ووُ  -لة بهذه الجواهر وهذه الغنائم مرصوصة محم  الٌ مَ جِ  !!بالد فارس، حوالى ثالثة آالف كيلومتراً 
رضي اهللا بن أبي طالب  فقال على  ).مناءمًا أدوا هذا ألُ إن قو ( :فُوضعت في مكان فسيح، فلما رآها عمر ومن معه فقال فلم يسعها،

س والنا ،ن تمشي وراءكرزق اهللا الرعية أ ،عن ذلكنفسك ألنك عففت  ).المؤمنينفعفت رعيتك يا أمير  تَ فْ فَ عَ ( :وكرم اهللا وجههعنه 
   .كما يقول البعض- ملوكهم  ينِ على دِ 

 ،ل الخير أهم عندهم من تحويش الفلوس، األخ عندهم في اهللا أغلى من الدنيا وما فيها، فع!!ذه الشاكلةفكان كلهم على ه
والعمل  رضاء اهللا،هو أهم ما كان يحرصون عليه  .أو محارمهمن جيرانه أو أقاربه  -  من الخلقواحد ومعاداة رجٌل  ،وفتح الكنوز

 ،نهم يعلمون علم اليقين أن الدنيا إلى زواله عن الدخول في هذه الدنيا طمعاً ورغبة ألاعة حبيب اهللا ومصطفاه، والتنز وط ،بشرع اهللا
ٌر ِلَمِن اتـَقى َوال ُتْظَلُموَن فَِتيالُقْل َمتَ ﴿ :ن اآلخرة خيٌر وأبقى عند الواحد المتعالوأ نـَْيا قَِليٌل َواالِخَرُة َخيـْ النساء٧٧( ﴾اُع الد.(   

و بغتة وال يستطيع أن يقدم حسنة أهم الموت فجأة و يموتون وقد يأتونرى كل يوٍم أُناسًا  ،ونسير نحوه الموتنسينا نحن 
وُتسول لنا أنفسنا بأننا باقون ولن نخرج من الدنيا، ونهجر القريب ونقطع  ،، ومع ذلك نغُفل عن تلك الخاتمةيتوب من ذنٍب جناه

  . عليه أفضل الصالة وأتم السالمونُكسر القواعد التي وضعها المصطفى  ،رحاماأل
ٍر من يى كثالعالمين، حتى التبس عل يًا صريحًا رب هْ ى عنها نَـ هَ زاحم المسلمين في أعمال نَـ وبعضنا ي ،يعق األبوينبل بعضنا 

وجدوا  الم  !!؟اإليمانى أو هذا رأ ،هل هذا هو رأى اإلسالم !!؟ندري ما الصحيح فيما نراه ال :المسلمين فأصبحنا نسمعهم يقولون
 مع أنه سيخرج ويتركها إن ،أن تحققه نفسه فى هذه الدنياوما تريد  أصبح يُفتي على حسب هواه ألن كلٌ  ،فى اإلختالف بين األقوام

ومنزل طرح ال منزل  ،إلتواء ال دار استواءن هذه الدار دار إ :يها الناسأ( :صلى اهللا عليه وسلممع قول رسول اهللا  !!جالً عاأو جًال آ

                                                           

  ).ال يحتكر إال خاطئ(: بلفظروى اإلمام مسلم في صحيحه من حديث معمر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه  ٤
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ة لمن هي الغاش ن أسعد الناس بها أرغبهم عنها، وأشقاهم بها أرغبهم فيها، أال وإ ،يحزن لشقاءمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم  .فرح
دم توبته وأخر شهوته من نفسه وقفيها وية لمن أطاعها، والخائنة لمن انقاد إليها، فطوبى لعبٍد اتقى فيها ربه وناصح نتصحها، والمغا

نشر ثم يُ  ،وال أن يُنقص من سيئة يزيد في حسنة،ال يستطيع أن  ،ة ظلماءلهم دفُيصبح في داٍر م ،ن تلفظه الدنيا إلى اآلخرةقبل أ
  .٥)و إلى ناٍر ال ينفك عذابهايمها أوُيحشر إلى جنة يدوم نع

  ).نتم موقنون باإلجابةأادعوا اهللا و : (أو كما قال
  :الخطبة الثانية

 هُ دُ مِ حْ نَ  ،العالمين الحمد هللا رب  على ما وضعه من نور اإليمان في قلوبنا عّز وجل،  وإلى الطريق المستقيم وهدانا إلى الحق. 
محمد وبارك على سيدنا  مْ وسل  اللهم صل  .هاهللا ورسولُ  دُ بْ عَ  شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً  ن ال إله إال اهللا وحده الوأشهد أ
والناجي وأتباعه الذين صدقوا في  ،والسائر بنفسه وأصحابه وأتباعه على المنهج القويم ،مستقيمالطريٍق الاهللا إلى باهللا إلى الداعي 

  .اتباعه يوم الهول العظيم
  :ماعة المؤمنينأيها األخوة ج

الزهد في الدنيا أن تركها، وإنما  وليس - زهد في الدنياالبعد  أصحابه عليه صلى اهللا عليه وسلماألمر الثاني الذي ربى النبي 
وال نتركها لليهود ومن على شاكلتهم، لكن ال  ،وينفقها في وجوه الحالل التي أباحها له ذي الجالل واإلكرام ،يسعى لها من حالل

   .في شرعه عّز وجل حرمها اهللا  يسعى الكتسابها في تجارة في أمورٍ بطريق حرام، وال  إلى أخذها منوال يسعى  ،ذها من حرامأخي
تجارة  -كما تعلمون  - آخر، وأولها وأهمها وأخطرها المشاكل التي ال أول لها واللنا نا اآلن وسبب وهذا ما جرى ل

ن يين عن الواقع، يمشون مغيبت في المدارس حتى بين الصبيان، وأصبح شباب المسلمين مغيب المخدرات والمسكرات التي انتشر 
ومنهم من يذهب إلى الهروين  ،ومنهم من يذهب إلى الحشيش ،عن الذاكرة، منهم من يتناول البرشام، ومنهم من يأخذ البانجو

  .األمةليهدموا شباب هذه  رها لنا األعداءأموٌر صد  !!وغيره والكوكايين
باب المسلمين على شهنا جانًا لمن يأخذها ويوزعها م ،سرائيل يوميا تُلقي أطنانًا من البانجو في سيناءتعلموا أن إ نيكفي أ

  .بابنا كما نراه اآلنالطامة الُعظمى التي جعلت ش وهذه هيالتي تأتينا وتلقيها في أى مكان،  مراكب، ناهيك عن المللقضاء عليه
، واألمان ألمن، واإليمان يقتضي امؤمن يمشي خائفًا على نفسه، مع أننا أهل اإليمان ح التي جعلت كل ثم تجارة السال

إذن لماذا هذه الجرائم العظام كل يوم من مسلم  ،٦)كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه( :في كل وقت وحيننسمع 
   !!؟لمسلم

: من أين لك بهذا يا أخي؟ رجٌل يقول !!فيفتون بأن هذا الذي قتلته كافر !!بالقرآنبدأوا يحاولون إثبات جرائمهم ويوثقونها 
هل الشرك ليعيش أ !!ي بالدنا وبالد المسلمينت فظاهرة تفش  !!يف تحكم عليه بالكفر؟، ك!!)ال إله إال اهللا محمٌد رسول اهللا(

شوه ويُ  !!؟والقتل والترويع في بالد المسلمين ،والجزع الهم و  ،تكون القالقل والفزعو آمنين،  أوروبا وفي أمريكاوأهل الكفر في 
من العبارات التي نسمعها من والمروعون والسفاحون وكذا وكذا إلى ما النهاية هل اإلسالم هم القتلة أن أب ،اإلسالم بهذه الصورة

  !!وانيبة على تشويه صورة والمسلمين يا إخها متأل التي كل  !!وكاالت األنباء العالمية
ن تتداعى أيوشك ( :صلى اهللا عليه وسلمحرٌب شديده يقول فيها النبي  !!؟هذه الحرب التي ننحن فيها اآلننا بابش كهل يدر 

 ،ال: نحن يومئٍذ يا رسول اهللا؟ قال ةٍ قل  نْ مِ  وَ أَ : قالوا -كلها تجمعت علينا األمم   -ها تعليكم األمم كما تتداعى األكلة على قصع
                                                           

 .كنز العمال عن ابن عمر رضي اهللا عنه  ٥
  .أحمد ومسلم والبيهقي عن أبي هريرة رضي اهللا عنه ٦
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الدنيا وكراهية  ب حُ : وما الوهن يا رسول اهللا؟ قال: قالوا .، ُقذف في قلوبكم الوهنكغثاء السيل  غثاءٌ  مكئٍذ كثير، ولكنأنتم يوم
  .وكراهية الموت مع أنه حٌق واقٌع ال مناص منهالدنيا ونسيان الموت  ب حُ : ما نحن فيه اآلنهذا هو  .٧)الموت

 مالنبي  ممهعللنخرج بها، ما  ن نحرص عليهاهذه الدنيا لرسالة سامية ينبغي أ أننا جئنا في :األمر الثانيفي  صلى اهللا عليه وسل
  .البد لك من مهمة تحددها لنفسك قلبك بها لتخرج بها من الدنيا وقد فُزت وُجزت؟ تطالمهمة التي رب

 ونريدي ).الكهف٢٨( ﴾َغَداِة َواْلَعِشي يُرِيُدوَن َوْجَههُ َيْدُعوَن رَبـُهْم بِاْل﴿ :ل اهللا في نفٍر حول رسول اهللاقد تكون المهمة كما قا
   .بوجه اهللا يوم لقياه وافوز يأن 

ُهْم َوَرُضوْا َعْنهُ ﴿: ليفوز بقول اهللا وعال جل لمهمة الغاية منها رضاء اهللا قد تكون ا  ،هم رضوا عنه. )ةتوبال١٠٠( ﴾رِضَي الّلُه َعنـْ
  .لهم منازل الرضوان في الجنانوهؤالء ، عّز وجل هو رضي عنهم ف

   .فيدخلها آمناً مطمئناً  ،أن يحظى بالجنة ،سلم من وجوده في الدنيامدها الوالغاية التي يقص ،المهمةالغاية من قد تكون 
 :اهللا ن يكون من الذين يقول فيهموأ ،ومن أهوالها ومن طول حشرها ،األمان من فزع يوم القيامةالغاية هي وقد تكون 

  ).األنعام٨٢( ﴾َك َلُهُم االْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ أُولَئِ ﴿
ٌل إلى رسول اهللا رج ذهب .قد تكون الغاية من مهمته أن يكون من األحياء عند ربهم يرزقون، يريدون أن ينالوا الشهادة

 -  صلى اهللا عليه وسلمنبي فبايعه ال !!نظر ماذا يطلب الرجلا ).على أن تُقطع رقبتي من ههنا فأدخل الجنةعاهدك أريد أن أ(: وقال
فبشره بالجنة ألنه  ،وأخبروه ي بِ وجاءوا إلى الن  ،وما هي إال لحظات وُقطعت عنق الرجل ،ت الغزوةأوبد - وكان قبل إحدى الغزوات
  ).زابحاأل٢٣( ﴾َعَلْيهِ  رَِجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا اهللاِ ﴿ :صدق ما عاهد اهللا عليه

ووزع الرسول الغنائم على  ،ت بنصر المسلمين وحصولهم على غنائم كثيرة من الكافرين المحاربينوفي إحدى الغزوات إنته
ولكنى  - ى الدنيا على الحصول عللم أتبعك  :يأ – بعك على مثل هذالم أت : الرجل عطاه ما ُقدر له، فقالأوجاء رجٌل ف، المقاتلين

والعقد   !!باعوا النفس والمالانظر إلى الذين  .)أفلح إن صدق( :صلى اهللا عليه وسلمن أنال الشهادة وأدخل الجنة، فقال تابعتك على أ
 ِإن اهللاَ ﴿؟ ل فيهم اهللاماذا قا !!صلى اهللا عليه وسلموالوكيل الذي وقع العقد عن اهللا هو حضرة النبي  !!حد المتعالكتبه لهم الوا

فَـيَـْقتُـُلوَن َويـُْقتَـُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقا ِفي التـْورَاِة َواالْنِجيِل  َواَلُهْم بَِأن َلُهُم اْلَجنَة يـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل اهللاِ اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن أَنـُْفَسُهْم َوَأمْ 
  ).التوبة١١١( ﴾َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ ِبَعْهِدِه ِمَن اهللا فَاْسَتْبِشُروا بِبَـْيِعُكُم الِذي بَايـَْعُتْم ِبِه وَ  َواْلُقْرَآِن َوَمْن َأْوَفى

ما  كيف قلبك وجوارحك وكل و  ،في سبيل تحقيقها رْ وسِ  ،روج من الدنياأخي غاية ترجوها من اهللا بعد الخ حدد لنفسك يا
 ما حولك لتنفيذها، واحرص أن  معك وكل ل شيئًا تجده عند اهللا وتقول كااليَا َحْسَرَتى  ﴿: ما قال اهللاتخرج من الدنيا ولم تحص

   .وال ينفع التحسر وال ينفع الندم ).زمرال٥٦( ﴾اللهِ  عَلى َما فـَرطُت ِفي َجنبِ 
، فيسعى في عمره في يحددها بنفسه على وسع قدراته التي أعطاها له اهللا ،للمؤمن أن يكون له غاية عند اهللا ءٍ أهم شي

  .ه على بلوغ غايته وتحقيق أمنيتهينُ عِ يُ  ،إذا نوى وصدق عّز وجل  ويعلم علم اليقين أن اهللا ،سبيل تحقيقها
نا وال مبلغ علمنا، وأن ينصرنا على وأن ال يجعل الدنيا أكبر هم  ،بناو ن يصفي قلوأ ،ما في انفسنان يصلح أ عّز وجل نسأل اهللا 

ن يجعلنا من الذين يستمعون القول وأ ،بحبيب اهللا ومصطفاهواإلقتداء  ،وتنفيذ شريعة اهللا ،ويعيننا على العمل بكتاب اهللا ،نفوسنا
على استعداد للقاء اهللا بما نقدمه من  وأن يجعلنا دوماً  ،وكلماٍت مجيدة ،وأعماٍل رشيدة ،ةوأن يوفقنا لنهاية سعيد ،فيتبعون أحسنه

 والخير إلى خلق اهللا أعمال البر،  ة إلى حضرة اهللاونقدمه من عبادات مرضي.  

                                                           

  أحمد وأبو داود عن ثوبان رضي اهللا عنه ٧
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قريٌب مجيب  إنك سميعٌ  ،األحياء منهم واألموات ،وللمؤمنين والمؤمنات ،وللمسلمين والمسلمات ،اغفر لنا ولوالدينا اللهم
  .العالمين رب الدعوات يا 
 ف بين قلوب عبادك المؤمنين اللهموالشحناء من اللهم انزع الفتن  .في هذا البلد وفي كل بلٍد إسالمي يا أكرم األكرمين ،أل

واجعلهم في اآلخرة  ر،وحياتهم في الدنيا على نو  ،نور وباطنهم نور واجعل المسلمين ظاهرهم ،البغض الصدور نْ وطهر مِ  ،سالنفو 
  .على نور أجمعين نورٌ 

ببلدنا أراد  وكل من ،رهمواجعل كيدهم في نح ،والكافرينالمبغضين والحاقدين و تك من المنافقين اللهم احرسنا بحراس
  .فاجعل شره في نحره يا خير الناصرين بالمسلمين شراً و 

  .وسلم المسلمين من شرورهم أجمعينوكل من حارب المسلمين فاجعل حربه عليه،  ،اللهم اقتل اليهود ومن عاونهم أجمعين
  .حوال المسلمين أجمعينأو  أحوالناأصلح و  ،وزوجاتنا وأمهاتنا ،صلح شبابنا وفتياتناأو  ،ى أمورنا شرارناوال تول  ،مورنا خيارنااللهم ولي أ

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم  ِإن اهللاَ ﴿، اتقوا اهللا :عباد اهللا َلَعلُكْم يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َويـَنـْ
  ).النحل٩٠( ﴾َتذَكُرونَ 

  .ستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالةاذكروا اهللا يذكركم، وا           
  

*********************** 


