
فال ُمِضلَّ له،  ه هللاُ نا، من يهدِ أعمالِ  نا ومن سيئاتِ أنفسِ  رورِ من شُ  ��ِ  ه، ونعوذُ ه ونستغفرُ ه ونستعينُ ، حنمدُ �ِ  احلمدُ 

.هه ورسـولُ أن حممًدا عبدُ  له، وأشهدُ  ريكَ ه ال شَ وحدَ  إال هللاُ  أن ال إلهَ  فال هاِدَي له، وأشهدُ  ومن ُيْضِللْ   

)الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا َهللا َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ َ� أَيـَُّها (  

ُهمَ ( َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ اتـَُّقوا هللاَ ا رَِجاالً َكِثريًا َوِنَساًء وَ َ� أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

)الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ هللاَ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا  

وَلُه فـََقْد ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع َهللا َوَرسُ * َ� أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا َهللا َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا (

: أما بعد) .. َفاَز فـَْوزًا َعِظيًما  

ا، وُكلَّ ُحمَْدثٍة ُحمْد��ُ  وشرَّ األمورِ  ،وسلمَ  عليهِ  لى هللاُ صَ  مدٍ حمُ  اهلدي هديُ  تعاىل، وخريَ  هللاِ  كالمُ   احلديثِ  فإنَّ أحسنَ 

.ارِ يف النَّ  اللةٍ ضَ  ِبْدَعٌة، وُكلَّ ِبْدَعٍة ضاللٌة، وكلَّ   

على ما إال من يكسُر حاجَز احلراِم، وميشي مع َموجِة احلياِة فيها ال يعيُش  إننا يف أ�مٍ  :هناَك من يقولُ لألسف أنَّ 

هامُ رأَسه قليًال حىت ال ُتصيبَ  ِطئُ ، ويُطأتقتضيِه األ�مِ  .وليَس َشرطاً أن تُرضَي ضمريَك الشَّريَف على الدَّوامِ ، ه الّسِ  

راَيب  تفوُز مناقصاتُ ه، وكيَف الرَّاشَي كيَف تسُري ُمعامالتُ  ذلكَ  هل رأيتَ : ويضرُب األمثلَة ويقولُ 
ُ
ه، وهل رأيَت ذلَك امل

أموالُه، وكيَف زانْت أحوالُه، وهل رأيَت ذلَك الَغشَّاَش كيَف أصبحْت جتارتُه، وكيَف تضاعفْت  تضخَّمتْ كيَف 

صبَح جنَم السَّهرِة، وهل رأيَت ذلَك السَّخيَف كيَف أصبَح وأ ،الشُّهرةُ  بلَغ ِقمَّةَ ثروتُه، وهل رأيَت ذلَك الكذَّاَب كيَف 

شاهديَن، وُمتابعيَه �ملالي
ُ
، وأنَت ال تزاُل حتتفُظ من األمثلِة الكثريةِ وذلَك َني، وهل رأيَت ذلَك وذلَك حمبوَب امل

    .الَقديرةِ مببادئَك 

ِز يف النَّظِر إىل حقائِق األموِر، بعيداً عن أقداِر وحكمِة العزي � َسطحيٌّ ينبغي أن يكوَن تفكريُ هل  .. فسبحاَن هللاِ 

ُح نوعاً من النَّاِس  الغفوِر، امسعوا معي إىل حديثِ  رسوِل ِهللا صلى هللاُ عليه وسلَم وفيه آيٌة من كتاِب ِهللا تعاىل، توضِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْنهُ  َي هللاُ َرضِ َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر فَـ  ،عليهم أبواَب النِّعمِ قد فتَح هللاُ  َ : (، َعْن النَِّيبِّ َصلَّى ا�َّ ِإَذا رَأَْيَت ا�َّ

نـَْيا َعَلى َمَعاِصيِه َما حيُِبُّ  َا ُهَو اْسِتْدرَاجٌ  ،يـُْعِطي اْلَعْبَد ِمْن الدُّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، )فَِإمنَّ فـََلمَّا َنُسوا (: ُمثَّ َتَال َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

فالعطاُء الدُّنيويُّ  ،)َذا ُهْم ُمْبِلُسونَ َما ذُكُِّروا ِبِه فـََتْحَنا َعَلْيِهْم أَبـَْواَب ُكلِّ َشْيٍء َحىتَّ ِإَذا َفرُِحوا ِمبَا أُوُتوا َأَخْذَ�ُهْم بـَْغَتًة فَإِ 

).لَِئن َشَكْرُمتْ َألَزِيَدنَُّكمْ : (كما قاَل تعاىل  كاَن مع عبادٍة وُشكرٍ   إذاإال من ِهللا سبحانَه ليَس دليالً للمحبَِّة،   



، وهو بِبساطٍة أن يكوَن العبُد أو القوُم يف نِعِم ِهللا تعاىل ُمنغمسوَن، )األمُن من مكِر ِهللا تعاىل(هناَك شيٌء يُدعى 

أََفَأِمَن أَْهُل : (يف أمثاِل هؤالءِ وهم على َمعصيِته ُمقيموَن، فال هم يُطيعوَن، وال ُهم يشكروَن، وقد قاَل هللاُ سبحانَه 

أََفَأِمُنواْ َمْكَر اّ�ِ * أََو أَِمَن أَْهُل اْلُقَرى َأن َ�ْتِيَـُهْم َ�ُْسَنا ُضًحى َوُهْم يـَْلَعُبوَن * اْلُقَرى َأن َ�ْتِيَـُهْم َ�ُْسَنا بـََيا�ً َوُهْم َ�ِئُمونَ 

.، فمثُل هؤالِء �تيهم البأُس والعذاُب غفلًة، يف ِحِني نوٍم أو لعبٍ )اْخلَاِسُرونَ  َفالَ َ�َْمُن َمْكَر اّ�ِ ِإالَّ اْلَقْومُ   

ً و�إلسالِم ديناً ومبحمٍد صلى هللاُ عليه وسلَم نبيَّاً أن يعيَش حلظَته فقط على أيِّ حاٍل  ف ال ينبغي ملن رضَي �ِ� ر�َّ

ودوَن أن ا أخَذ واكتسَب، أِمن حالٍل هو أو حراٍم، وال ينظُر إىل عمِله، أهو يف نوٍر أو يف َظالٍم، يُبايل مبِ وال ، تكانَ 

وامسع ملن أراَد العاجلَة �يِّ طريقٍة،  ِهللا ُخيرب� �لنَّتائِج والنِّها�ِت، وبَني أيدينا كتابُ ، واملآالتِ  إىل عواقِب األمورِ  يَنظرَ 

نـَْيا َوزِينَـتَـَها نـَُوفِّ إِلَْيِهْم أَْعَماَهلُْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها ال يـُْبَخُسوَن َمْن كَ (و�يِّ وسيلٍة،  أُولَِئَك الَِّذيَن لَْيَس * اَن يُرِيُد اْحلََياَة الدُّ

).َهلُْم ِيف اآلِخَرِة ِإال النَّاُر َوَحِبَط َما َصنَـُعوا ِفيَها َوَ�ِطٌل َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ   

.. عباَد هللاِ   

وإىل من بلَغ املنصَب الرَّفيَع، على أنَّه رجٌل رفيٌع، إىل من مجَع املاَل العظيَم، على أنَّه رجٌل عظيٌم،  البعضُ اليوُم ينظُر 

دوَن النَّظِر إىل  أنَّه �جٌح َمشهوٌر، على وينظروَن إىل الرَّجِل املشهوِر، وعلى من وصَل الِقمََّة، على أنَّه رجٌل ِقّمٌة، 

  .وكيَف اشتهَر، وفيَم اشتهرَ  مجَع، وكيَف بلَغ، وكيَف وصَل،َف كي

 حنتاُج إىلالشُّكِر والصَّالِح، كِقصِص جناٍح، حنتاُج أن نعرَف كيَف هم مع لألجياِل  حنُن إذا أرد� أن نَعرَض هؤالِء 

 أ� وأ� وأ�: ، وال يقولُ )ضِل ربِّنامن فَ هذا : (إذا خرَج للنَّاِس قالَ ِممَّْن لكن ، يف مجيِع ا�االتِ �جحٍة  إبراِز ُقدواتٍ 

وإذا كاَن احلكمُة ضالَة املؤمِن حيُث وجَدها فهو أحقُّ ِ�ا، وقد يكوُن مليئاً �جلوانِب السَّيئِة دينياً وأخالقياً،  ،وأ�

خطورُ فيِه فكيَف للشَّباِب أن يُفرِّقوا يف هذا املشهوِر، ما هو اَحلسُن 
َ
  .  وما هو اجلانُب امل

الذيَن أنعَم هللاُ تعاىل عليهم ولكْن كاَن منهم ، املشاهريِ  عن كثٍري من األقواِم واألفرادِ  لقد أخرب� هللاُ تعاىل يف كتابِه

.الفساُد الكثُري، وماذا كاَن جزاُء َمن أِمَن مكَر ِهللا العزيِز القديرِ   

َهْل َأَ�َك َحِديُث : (نصِبه، وماذا كاَن جزاُء ِعصيانِه وَكذِبه، فقالَ لِكه ومَ لقد ذكَر لنا هللاُ تعاىل عن عاقبِة من اغرتَّ مبُ 

وأَْهِدَيَك ِإَىل * فـَُقْل َهل لََّك ِإَىل َأن تـَزَكَّى * اْذَهْب ِإَىل ِفْرَعْوَن ِإنَُّه طََغى * ِإْذ َ�َداُه َربُُّه ِ�ْلَواِد اْلُمَقدَِّس طًُوى * ُموَسى 

* فـََقاَل َأَ� رَبُُّكُم اَألْعَلى * َفَحَشَر فـََناَدى * ُمثَّ أَْدبـََر َيْسَعى * َفَكذََّب َوَعَصى * اُه اآليََة اْلُكبـَْرى َفَأرَ * َربَِّك فـََتْخَشى 

ُ َنَكاَل اآلِخَرِة َواُألوَىل  َرًة لَِّمن َخيَْشى* َفَأَخَذُه ا�َّ .)ِإنَّ ِيف َذِلَك َلِعبـْ  



يـََرى النَّْجَم تِيهاً ْحتَت ِظلِّ رِكابِهِ *** َمرِّداً َفَكْم َقْد رَأَيـَْنا ظَاِلماً ُمتَ   

َأَ�َخْت ُصروُف احلاِدَ�ِت بِبابِهِ *** فـََعمَّا قليٍل َوْهَو يف َغَفالتِِه   

َوال َحَسناٌت تـَْلَتقي ِيف كَتابِهِ *** َفَأْصَبَح ال َماٌل َوالَ جاٌه يـُْرَجتَى   

هِ ذابِ وَط عَ سَ  بَّ عليِه هللاُ وصَ *** اعالً فَ  انَ مِر الذي كَ �ألَ  وزيَ وجُ   

ِإنَّ َقاُروَن َكاَن ِمْن قـَْوِم : (ُسبحانَه أغناُه، فقالَ تفضََّل عليه و ِغناُه، وَنسَي من مالُه و عمَّْن أطغاُه عزَّ وجلَّ وأخرب� 

َناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمَفاِحتَُه لَتَـُنوءُ  َ َال حيُِبُّ  ُموَسٰى فـَبَـَغٰى َعَلْيِهْم َوآتـَيـْ ِ�ْلُعْصَبِة أُوِيل اْلُقوَِّة ِإْذ قَاَل َلُه قـَْوُمُه َال تـَْفرَْح ِإنَّ ا�َّ

ُ * اْلَفرِِحَني  نـَْيا َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن ا�َّ اَر اْآلِخَرَة َوَال تـَْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ ُ الدَّ ِغ اْلَفَساَد إِلَْيَك َوَال تـَبْ َوابـَْتِغ ِفيَما آَ�َك ا�َّ

َا أُوتِيُتُه َعَلٰى ِعْلٍم ِعْنِدي َأَوملَْ يـَْعَلْم َأنَّ ا�ََّ َقْد أَْهَلَك ِمْن قـَْبِلِه ِمَن اْلُقُروِن * ِيف اْألَْرِض ِإنَّ ا�ََّ َال حيُِبُّ اْلُمْفِسِديَن  قَاَل ِإمنَّ

َفَخرََج َعَلٰى قـَْوِمِه ِيف زِيَنِتِه قَاَل الَِّذيَن يُرِيُدوَن * َأُل َعْن ُذنُوِ�ُِم اْلُمْجرُِموَن َمْن ُهَو َأَشدُّ ِمْنُه قـُوًَّة َوَأْكثـَُر َمجًْعا َوَال ُيسْ 

نـَْيا َ� لَْيَت لََنا ِمْثَل َما أُوِيتَ َقاُروُن إِنَُّه َلُذو َحظٍّ َعِظيمٍ  ، هذا قوُل الذيَن ال يعلموَن، فماذا قاَل الذيَن )اْحلََياَة الدُّ

ٌر ِلَمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِحلًا َوَال يـَُلقَّاَها ِإالَّ (؟، يعلمونَ  َفَخَسْفَنا * الصَّاِبُروَن  َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َويـَْلُكْم ثـََواُب ا�َِّ َخيـْ

َتِصرِينَ ِبِه َوِبَدارِِه اْألَْرَض َفَما َكاَن لَُه ِمْن ِفَئٍة يـَْنُصُرونَُه ِمْن ُدوِن ا�َِّ َوَما َكا ).َن ِمَن اْلُمنـْ  

نيا َحقرياً، فقالَ ، فاشرتى به مثناً كثرياً   � عن جزاِء من أُوَيت ِعلماً خربَ وأَ  َناُه آَ�تَِنا : (من الدُّ َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبأَ الَِّذي آتـَيـْ

َها َفأَتْـبَـَعُه الشَّْيطَاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن  نَ * َفاْنَسَلَخ ِمنـْ ا َلَرفـَْعَناُه ِ�َا َوَلِكنَُّه َأْخَلَد ِإَىل اْألَْرِض َواتـََّبَع َهَواُه َفَمثـَُلُه  َوَلْو ِشئـْ

بُوا ِ��َ  تَِنا فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن َحتِْمْل َعَلْيِه يـَْلَهْث َأْو تـَتـْرُْكُه يـَْلَهْث َذِلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ

بُوا ِ�َ�تَِنا َوأَنـُْفَسُهْم َكانُوا َيْظِلُمونَ * تَـَفكَُّروَن يَـ  ).َساَء َمَثًال اْلَقْوُم الَِّذيَن َكذَّ  

: ربِّ األرِض والسمواِت، كما قاَل تعاىلالذيَن أمنوا مكَر وأخَرب عن عقاِبه العاِم الذي ينتظُر أهَل املعاصي والسيِّئاِت، 

أَْو َ�ُْخَذُهْم ِيف * اْ السَّيَِّئاِت َأن َخيِْسَف اّ�ُ ِ�ُِم اَألْرَض َأْو َ�ْتِيَـُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث َال َيْشُعُروَن أََفَأِمَن الَِّذيَن َمَكُرو (

 الكثريةُ  ابُع يف القرآِن الَقصصُ تَ ، وهكذا تَـ )َأْو َ�ُْخَذُهْم َعَلى َختَوٍُّف فَِإنَّ َربَُّكْم َلرُؤوٌف رَِّحيمٌ * تـََقلُِّبِهْم َفَما ُهم ِمبُْعِجزِينَ 

تعالِ ، ألمثالُ وا
ُ
.ِعربًة وِعظًة للنَّاِس من جحِد نِعمِة الكبِري امل  

 هللاَ  ويل هذا وأستغفرُ قَ  أقولُ ، احلكيمِ  والذِّكرِ  ، ونفعين وإ�كم مبا فيه من اآل�تِ العظيمِ  يل ولكم يف القرآنِ  هللاُ  �ركَ 

.حيمُ الرَّ  فورُ ، فاستغفروه حق�ا، وتوبوا إليه ِصدًقا، إنه هو الغَ نبٍ ذَ  من كلِّ  املؤمننيَ  يل ولكم ولسائرِ  اجلليلَ  العظيمَ   



 أنَّ  له، وأشهدُ  ريكَ ه ال شَ وحدَ  إال هللاُ  أن ال إلهَ  ه، وأشهدُ ه وامتنانِ له على توفيقِ  كرُ ه، والشُّ على إحسانِ  �ِ  احلمدُ 

:أما بعد ..ه، وسلََّم تسليًما كثريًا ه وَصْحبِ عليه وآلِ  ورسولُه، صلى هللاُ  حممًدا عبُد هللاِ   

..أيُّها األحباُب   

فّرِطَني اآلمننيَ  وعلى العكِس من هؤالءِ 
ُ
ْؤِمِنَني َعاِئَشَة ف، طائعَني ُجمتهديَن خائفنيَ ، جتُد أهَل اإلمياِن الَعاصَني امل

ُ
َعْن أُمِّ امل

َها قَاَلتْ  َرِضَي هللاُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َهِذِه اْآليَةِ  َسأَْلُت َرُسوَل ا�َِّ : َعنـْ ، )َوالَِّذيَن يـُْؤُتوَن َما آتـَْوا َوقـُُلوبـُُهْم َوِجَلةٌ : (َصلَّى ا�َّ

دِّيقِ : قَالَ  ،أَُهْم الَِّذيَن َيْشَربُوَن اْخلَْمَر َوَيْسرُِقوَن؟: قَاَلْت َعاِئَشةُ  َوَلِكنـَُّهْم الَِّذيَن َيُصوُموَن َوُيَصلُّوَن  ،َال َ� بِْنَت الّصِ

ُهمْ  ا َتال .. عبادٌة وخوٌف .. ال إلَه إال هللاُ  ،)َويـََتَصدَُّقوَن َوُهْم َخيَاُفوَن َأْن َال يـُْقَبَل ِمنـْ
َّ
رمحَه هللاُ  صريُّ البَ  احلسنُ ولذلَك مل

).مناً وأَ  إساءةً  مجعَ  املنافقَ  ، وإنَّ فقةً وشَ  إحسا�ً  مجعَ  املؤمنَ  إنَّ (: هذه اآل�ِت قالَ   

نيامن كاَن لذلَك و  : َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  الَ كما قَ يوَم القيامِة،   امِ تَّ ال جازاُه هللاُ �ألمنِ ، خائفاً من ِهللا تعاىل يف الدُّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ ( نـَْيا َأَخْفُتُه يَـ : يـَُقوُل ا�َّ ْوَم اْلِقَياَمِة، َوِعزَِّيت َال َأْمجَُع َعَلى َعْبِدي َخْوفـَْنيِ، َوَال َأْمجَُع َلُه أَْمنَـْنيِ، ِإَذا أَِمَنِين ِيف الدُّ

ُتُه يَـ  نـَْيا أَمَّنـْ .)ْوَم اْلِقَياَمةِ َوِإَذا َخاَفِين ِيف الدُّ  

 فاجتمَع يف قلِبه خوفاً ورجاًء، وكاَن له من ِهللا خرياً وعطاًء،والعبُد مىت كاَن خائفاً تقيَّاً، وجَد يف قلِبه رجاًء قو�ً، 

ِم الغيوِب،  وهكذا ال مينُع خوُف عبدٍ  َعْنُه، َأنَّ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللاُ فمن الذُّنوِب، أن يكوَن راجياً رمحَة عالَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل َعَلى َشابٍّ َوُهَو ِيف اْلَمْوِت فـََقالَ  َوا�َِّ َ� َرُسوَل ا�َِّ َأّينِ أَْرُجو  :قَالَ  ،)َكْيَف جتَُِدَك؟(: النَِّيبَّ َصلَّى ا�َّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،َوِإّينِ َأَخاُف ُذنُوِيب  ،ا�ََّ  ِإالَّ  ،َال َجيَْتِمَعاِن ِيف قـَْلِب َعْبٍد ِيف ِمْثِل َهَذا اْلَمْوِطنِ (: فـََقاَل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

ُ َما يـَْرُجو ).َوآَمَنُه ِممَّا َخيَافُ  ،أَْعطَاُه ا�َّ  

َقرَِّبَني الشُُّهوِد، الرُّكَِّع السُُّجوِد،  ْسأَُلَك اَألْمَن يـَْوَم الَوِعيِد، َواجلَنََّة َدْارَ نَ اللَُّهمَّ َ� َذا احلَْبِل الشَِّديِد، َواَألْمِر الرَِّشيـِد، 
ُ
اخلُُلوِد، َمَع امل

وِفَني ِ�لُعُهوِد، إِنََّك َرِحيٌم َوُدوٌد، َوإِنََّك تـَْفَعُل َما تُرِيدُ 
ُ
نَـَنا َوبـَْنيَ َمَعاِصيكَ  بِهِ  اللَُّهمَّ اْقِسْم لََنا ِمْن َخْشَيِتَك َما َحتُولُ ، امل ، َوِمْن بـَيـْ

نـَْيا طَاَعِتَك َما تـُبَـلِّْغَنا بِِه َجنـََّتَك، َوِمَن الَيِقِني َما تـَُهوُِّن بِهِ  َنا َمَصاِئَب الدُّ تَـَنا،  ُهمَّ َمتِّْعَنا �َِْمسَاِعَنا، اللَّ َعَليـْ َوأَْبَصارَِ� َوقـُوَّاتَِنا َما َأْحيَـيـْ

نـَْيا َأْكبَـَر  الَواِرَث ِمنَّا، َواْجَعْل َ�َْرَ� َعَلى َمْن ظََلَمَنا، َواْنُصْرَ� َعَلى َمْن َعاَداَ�، َوال َجتَْعْل ُمِصيبَـتَـَنا ِيف َواْجَعْلُه  ِديِنَنا َوال َجتَْعْل الدُّ

َلَغ ِعْلِمَناَمهَِّنا َنا َمْن ال يـَْرَمحَْنا، َوال َمبـْ اً إال فرَّجَته، وال َديْناً إال قضيَته، لنا ذنباً إالَّ غفرتَه، وال مهَّ  دعْ ال تَ اللهم ، ، َوال ُتَسلِّْط َعَليـْ

سرياً إال وال مريضاً إال شفيَته، وال ُمبتلى إالَّ عافيَته، وال َضاالً إالَّ هديَته، وال غائباً إال رددتَه، وال مظلوماً إال نصرتَه وال أ

.األكرمنيَ  ك � أكرمَ ضا إالَّ قضيَتها ويسرَ�ا بفضلِ ولك فيها رِ  اجًة لنا فيها صالحٌ فَكْكَته، وال ميتاً إالَّ رمحَته، وال ح  




