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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الدنيا والدين فى القرآن الكريم

 السيد المفضال رئيس نادى الصيد ..     
 السادة المستمعون الكرام ..     
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ، وبعد :     
مذد سذيد فإنى أحمد إليكم هللا الذىى   إلذه إ   ذو ، وأصذلى وأسذلم علذى سذيدنا ومو نذا مح     

األولين واآلخرين ، وأمير األنبياء والمرسلين ، صلى هللا عليه وسلم وعلى آله األبرار وأصحابه 
الكرام ومن وا  م بإحسان إلى يوم الدين ، ورضى هللا عذن يذيوخنا األءذالء وعذن سذلة األمذة 

 الصالح أءمعين .
 أيها األعزاء :     
تكذاكر  علذىم مذواان القذول ، ولكنذى فضذل  أن أتكلذم بدا لى أن أحذدككم الليلذة أرتءذا  ، ف     

معكم فذى موضذو" ا الذدنيا والذدين فذى القذرآن الكذريم ا خاصذة ونحذن فذى ا يذهر رمضذان الذىى 
دى للناس وبينا  من الهدى والفرقان ا وأمر اآلخرة بالنسبة لنا أمر خاير ،  أنزل فيه القرآن 

 كاد  تلهينا عن فقد خلقنا هللا لآلخرة ولم نخلق للدنيا التى 
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آخرتنا و ى خير وأبقى من دنيانذا الفانيذة التذى يذبهها مو نذا رسذول هللا صذلى هللا عليذه وسذلم 
 فى سرعة زوالها بسوق قام  كم أنفض  ، كم قال : ربح من ربح وخسر من خسر .

 أيها المستمعون الكرام :     
، فإنذه المعءذزة الكبذرى التذى تحذد   إننا أمة القرآن ، وحق لنذا أن نتيذه بذه علذى الكذافرين     

وتتحدى اإلنس والءن إلى يوم الدين ، وقد عءز العرب أيام بالغذتهم عذن أن يذاتوا بسذورة مذن 
مكله ، فكبت  معءزة القرآن ، وكبت  بكبو  القذرآن الرسذالة المحمديذة ، فصذرنا نحذن المسذلمين 

بذين يديذذه و  مذن خلفذه ، وصذذرنا علذى الحذق مديذدين بالذذدليا القذائم الذىى   ياتيذذه البااذا مذن 
حفظذه ما ، وعلذى ينحن العرب أككر المسلمين فهما للقرآن الكريم ، وأقدر م على الناذق بذه سذل

كله أو بعضذه ، وقذد أختذرق علينذا الءذدران بمخترعذا   ذىا الزمذان فصذار يتلذى علذى مسذامعنا 
ا نتفذا" بذه ، ألنذه كذالم  بالليا والنهار ، و و كفيا بتحريك الوءذدان إىا تذدبرناو وحرصذنا علذى

هللا ، فهو على من على ، وحكيم من حكيم ، وعزيز من عزيز ، وقد قذال تعذالى فذى يذانه :   
إن  ىا القرآن يهدى للتى  ى أقوم ويبير المدمنين الىين يعملون الصالحا  أن لهم أءرًا كبيرًا 

 . 1* وأن الىين   يدمنون باآلخرة أعتدنا لهم عىابًا أليمًا (
 وقد نبهنا القرآن الكريم إلى حكمة هللا فى وءودنا ، فقال تعالى :      

                                                 
 -

1
 من سورة اإلسراء . 10و  9اآليتان : 
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  وما خلق  الءن واإلنس إ  ليعبدون * مذا أريذد مذنهم مذن رزق ومذا أريذد أن يامعذون * إن 
 . 1هللا  و الرزاق ىو القوة المتين (

ته وفق يرعه ،   عذن وتدركون من اآليا  السابقة أن هللا خلقنا وكفا أرزاقنا لنقوم بعباد     
فذإن عبادتذه فذى الذدنيا حاءة منه تعالى لعبادتنا ولكن ليكرمنا فى دنيانذا وأخرانذا بتلذك العبذادة ، 

تدعونا إلى استقامة سلوكنا والكذة عذن األىى ، فيرتذال الحذاكم والمحكذوم ، والتذابت والمتبذو" ، 
لغنذذى علذذى الفقيذذر ، ويعذذاون ويتذذراحم المدمنذذون بذذاألخوة اإلسذذالمية القائمذذة بيذذنهم ، فيعاذذة ا

القذذوى الضذذعية ، ويعلذذم العذذالم الءا ذذا ، فيصذذلح المءتمذذت اإلسذذالمى ، وفذذى ىلذذك أكبذذر دعايذذة 
براز لمزاياو .  عملية لإلسالم وا 

 أيها األعزاء :     
إن القرآن الكريم أمرنا باوامر ونهانا عن نواو ليعالج النقائص التى تعترى النفوس البيرية      

، وفى التكالية اليرعية رفعة ألقدارنا وتمييز بين المحسن والمسىء عنذد هللا ، و ذو  بابيعتها
، ومذا  2مدمنذا كمذن كذان فاسذقا   يسذتوون (سبحانه الحكذم العذدل ، و والقائذا :   أفمذن كذان 

ءاءنا فى القرآن الكذريم مذن األحكذام اليذرعية مءمذال عهذد هللا إلذى مو نذا رسذول هللا صذلى هللا 
لم ببيانه وتفصيله فى قوله تعالى :   وأنزلنا إليذك الذىكر لتبيذين للنذاس مذا نذزل إلذيهم عليه وس

 .  3ولعلهم يتفكرون (
                                                 

1
  من سورة الذاريات . 58 – 56اآليات  -

2
  من سورة السجدة . 18آية :  -

3
  من سورة النحل . 44آية :  -
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وقد قام مو نا رسول هللا بهىو المهمة خير قيام فصار الير" واضحا ءليذا   خفذاء فيذه ،      
تذى دعذا إليهذا . ومذت وما على المسلم إ  أن يحا حالل هللا ويحذرم حرامذه ويتخلذق بذاألخالق ال

وضذول اليذرل فذى أحكامذذه فذإن هللا تعذالى أمذذر أن يقذوم الذدعاة إلذى هللا فذذى كذا ءيذا فيذذامرون 
بالمعروف وينهذون عذن المنكذر ليذىكروا النذاس بحذدود هللا ومواعظذه وىلذك فذى قولذه سذبحانه   
 ولذذتكن مذذنكم أمذذة يذذدعون إلذذى الخيذذر ويذذامرون بذذالمعروف وينهذذون عذذن المنكذذر وأولئذذك  ذذم

واألمر بالمعروف والنهى عن المنكر من خصذائص األمذة المحمديذة التذى وصذفها  1المفلحون (
سبحانه بقوله الكريم   كنتم خيذر أمذة أخرءذ  للنذاس تذامرون بذالمعروف وتنهذون عذن المنكذر 

. قارنوا  ىا القول الكريم بالوصة الىى وصة به هللا تعالى بنى إسرائيا فذى  2وتدمنون باهلل (
كريم   لعن هللا الىين كفروا من بنى إسرائيا على لسان داود وعيسذى بذن مذريم ىلذك بمذا قوله ال

. فذإىا  يذا  3عن منكر فعلوو لبئس ما كانوا يفعلذون ( عصوا وكانوا يعتدون * كانوا   يتنا ون 
هللا ألحدنا أن يكون آمرا بالمعروف ونا يا عن المنكر فليبدأ بنفسه ألنها أقذرب النفذوس إليذه ، 

قد نعى هللا على أحبار بنى إسرائيا أنهم كذانوا يذامرون النذاس بذالبر وينسذون أنفسذهم . فقذال ف
  4تعالى   أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون (

                                                 
-

1
 من سورة آل عمران . 104اآلية  

-
2

 من سورة آل عمران . 110اآلية  
3

  من سورة المائدة . 79و  78ان اآليت -
4

  من سورة البقرة . 44اآلية  -
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فانظروا كية نفى العقا عنهم حين أمروا غير م ولذم يذاتمروا فذى أنفسذهم . و يذك أن اإليمذان 
ب المدمنين لالتعاظ بما تسمعه مذن الذواعظين الصذادقين ، وقذد تذتعم بكلمذة فتنقلذك يهيىء قلو 

 فى دينك درءا  وهللا ىو الفضا العظيم . 
إن إمامنذذا اليذذافعى رضذذى هللا عنذذه يقذذول مذذت علمذذه وفقهذذه وفضذذله : صذذحب  الصذذوفية      

 فاخى  عنهم كلمتين : 
 عك .  أ ( : قولهم الوق  كالسية إن لم تقاعه قا     
 ك بالبااا .لهم نفسك إن لم تيغلها بالحق يغلت  ب ( : وقو      
ىن يءب أن يسار" كا منا للخيرا  ويعاير أ ا التقوى والصالل لياخى عذنهم مذا ينفعذه       وا 

فذذى دينذذه ، ألن العمذذر محذذدود مهمذذا اذذال أمذذدو ، واألءذذا مءهذذول   يذذدرى أحذذد منذذا وقتذذه وقذذد 
بابنا ، فينبغذذى أن نكذذون مذذن المذذو  علذذى حذذىر وأن نهيذذىء المذذو  علذذى غذذرة وفذذى يذذيفاءانذذا 

باألعمذذال الصذذالحة أنفسذذنا لحسذذن لقذذاء هللا ، وقذذد قذذال إمامنذذا علذذى كذذرم هللا وءهذذه : مذذن راقذذب 
المو  سار" إلى الخيرا  . وما أ نانا إن سارعنا مبكذرا للخيذرا  وأاذال هللا آءالنذا فقذد ورد فذى 

رو وحسن عمله ( . ومن واءب كا منا أن يحما نفسه الحديث اليرية :   خيركم من اال عم
حمال على الااعا  ألنها بابعها تستحب العاءا على اآلءا وتدكر الراحذة علذى الءهذاد . ومذا 
أرو" مذذا يقذذول سذذادتنا الصذذوفية فذذى وصذذة الذذنفس حذذين يقولذذون : نفسذذك كالدابذذة إن ركبتهذذا 

ن ركبتك قتلتك . والتعاون على البر والتقو   ى من لوازم الدينحملتك ، وا 
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والمذذذدمن ضذذعية بمفذذذردو قذذوى بإخوانذذذه  1ألنذذه تعذذالى يقذذذول   وتعذذاونوا علذذذى البذذر والتقذذوى (
 الصالحين ، ويد هللا مت الءماعة .

إننا فى بداية سعينا لآلخرة نحتاج إلى ككيذر مذن الصذبر والمكذابرة لنحمذا نفوسذنا فذى عذزم      
ريبها ، سنىوق حالوة الااعا  ونرى نفوسنا منقادة وقوة على الااعا  ، لكننا بعد قليا من تد

باختيار ذذذا إليهذذذا فذذذى يذذذوق   يعتريذذذه الملذذذا و مذذذة   ييذذذوبها الكلذذذا ، ألن هللا تعذذذالى وعذذذد 
ن هللا لمت المحسنين ( أى  2المءا دين عونه فقال تعالى   والىين ءا دوا فينا لنهديهم سبلنا وا 

مصذذداق لقولذذه تعذذالى   والذذىين أ تذذدوا زاد ذذم نيسذذر علذذيهم اذذرق الوصذذول إلذذى مرضذذاتنا وىلذذك 
 . 3 دى وآتا م تقوا م (

وبعد  ذىا المذدخا المتقذدم أتنذاول بعذون هللا موضذو" المحاضذرة بقذدر مذا يتسذت لذه الوقذ       
 ألنه موضو" مترامى األاراف ككير التفاصيا .

فذذى القذذرآن يقذذول اإلمذذام الصذذوفى الكبيذذر سذذيدى يذذقيق البلخذذى رضذذى هللا عنذذه : عملذذ       
قولذه سذبحانه   ومذا أوتيذتم مذن يذىء عيرين سنة حتى ميذز  الذدنيا مذن اآلخذرة فاصذبته فذى 

فقولذه تعذالى فذى وصذة  4فمتا" الحيذاة الذدنيا وزينتهذا ومذا عنذد هللا خيذر وأبقذى أفذال تعقلذون (
أمذا نعذيم  اآلخرة   خير وأبقى ( يفيد أن نعيم الدنيا بى ابها و  يبقى أل له ألنه يفنى بفنذائهم ،

 اآلخرة فيبقى على الدوام و  يفنى أبدا ، وقد وعد هللا 
                                                 

-
1

 من سورة المائدة . 2اآلية  
2

  من سورة العنكبوت . 69اآلية  -

-
3

 من سورة محمد . 17اآلية  
4

 من سورة القصص . 60اآلية  -
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المدمن التقى بحسن الكواب ءزاء سعيه الصالح فى دنياو آلخرته ، وقد سماو هللا سعيًا ميكورًا 
 1فى قوله تعالى :   ومن أراد اآلخرة وسعى لها سعيا و و مدمن فاولئك كان سذعيهم ميذكورًا (

. 
خاذورة قولذه تعذالى فذى آخذر اآليذة :   أفذال تعقلذون ( ، وكيذة نفذى هللا بهذىا وانظروا فذى      

األسذذتفهام العقذذا عمذذن آكذذر الذذدنيا علذذى اآلخذذرة ، فغفذذا بذذدنياو عذذن السذذعى لآلخذذرة ، فسذذرعان 
مازال  عنه دنياو ولم يءد فى آخرته عمال صذالحًا يقربذه إلذى هللا زلفذى ، وكذان العقذا الصذحيح 

ه ليذذوم الحسذذاب ، يذذوم يقذوم النذذاس لذذرب العذذالمين ، يذذوم ينظذذر المذذرء يقتضذى منذذه أن يعذذد عدتذذ
ا علذى مافراذ  فذى فذى كتذاب هللا تعذالى :   يذا حسذرت ماقدم  يداو ، ويقول الكافر ، كمذا ءذاء

ن كن  لمن الخاسرين (  . 2ءنب هللا وا 
الذدنيا واعءبوا لما يقوله سيدى يقيق البلخى من أنه تدبر القرآن عيرين سنة حتذى ميذز      

 من اآلخرة .
يقول سيدنا عبدهللا بن عباس رضى هللا عنهما : ألن أقرأ البقرة وآل عمران فى تذدبر خيذر      

من أن أقرأ القرآن كله  ىرمة ، أى مسرعًا غير متدبر . وقذد قذال تعذالى :   كتذاب أنزلنذاو إليذك 
 . 3مبارك ليدبروا آياته وليتىكر أولوا األلباب (

                                                 
1

  من سورة اإلسراء . 19اآلية :  -

-
2

 من سورة الزمر . 56اآلية :  
3

  سورة ص .من  29اآلية :  -
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 1  أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها (غافلين عن تدبرو ،فقال تعالى:لوندد سبحانه با
 : اإلسالم عقيدة وعما     
حذا ألن أخذاف عذىاب اآلخذرة ، فذإن اإليمذان مذدمن منذا إنذى آمنذ  بذاهلل ، فذال مو  يقولن      

اء فذذى لذذيس عقيذذدة فحسذذب ، بذذا إن العقيذذدة اإلسذذالمية يترتذذب عليهذذا عمذذا  بذذد منذذه ، فقذذد ءذذ
الحديث اليرية : ا بنذى اإلسذالم علذى خمذس : يذهادة أ  إلذه إ  هللا وأن محمذدًا رسذول هللا ، 

يتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، و  قام الصالة ، وا  حج البي  من أستاا" إليه سذبيال ا وقذد حذىر وا 
هللا المذذدمنين مذذن إ مذذال الفذذذرائة المفروضذذة علذذيهم ، وبذذين فذذذى محكذذم كتابذذه الكذذريم أنهذذذم 
مسدولون عنها يذوم القيامذة ، فمذن فذر  فذى أدائهذا تمنذى عنذد موتذه أن يرءعذه هللا إلذى الذدنيا 
ليقوم بآدائها ، وبين سبحانه أنه   سبيا إلى ما يتمنذاو عنذد المذو  مذن الرءعذة للذدنيا ، و ذو 

ر هللا ، ما يتبين لكم من قوله تعالى :   يا أيها الىين آمنوا   تلهكم أموالكم و  أو دكم عن ىكذ
ومن يفعا ىلذك فاولئذك  ذم الخاسذرون * وأنفقذوا ممذا رزقنذاكم مذن قبذا أن يذاتى أحذدكم المذو  
فيقول رب لو  أخرتنى إلى أءا قريذب فاصذدق وأكذن مذن الصذالحين * ولذن يذدخر هللا نفسذًا إىا 

 .  2ءاء أءلها وهللا خبير بما تعملون (
                                                 

-
1

 من سورة محمد . 24اآلية :  
2

  من سورة المنافقون . 11 – 9اآليات : من  -



 10 

سذمع  هللا يقذول :   يذا أيهذا الذىين آمنذوا ( وكان ابذن مسذعود رضذى هللا عنذه يقذول : إىا      
 فارعها سمعك ، فإنه خير تدمر به أو ير تنهى عنه .

وقد قال ابن عباس رضى هللا عنهما : ما قصر أحد فى الزكاة والحج إ  سال الرءعة عنذد      
المذذو  ، وقذذد أخذذى رضذذى هللا عنذذه  ذذىا المعنذذى مذذن قولذذه تعذذالى   فاصذذدق ( أى أعاذذى للفقذذراء 

قة مالى ، ومن قوله تعالى   وأكن مذن الصذالحين ( أى الحءذاج الذىين أكملذوا ديذنهم بذاداء صد
 فريضة الحج التى يكما بها دين المسلم .

أمذذا قولذذه تعذذالى :   عذذن ىكذذر هللا ( الذذواردة فذذى اآليذذا  السذذابقة ، فقذذد ءذذاء فذذى معنا ذذا      
 الصلوا  الخمس وسائر األىكار التى حة عليها ير" هللا .

 
 : زينة الدنيا والباقيا  الصالحا     
ويقذذول تعذذالى فذذى سذذورة الكهذذة محذذىرًا مذذن التلهذذى بالمذذال والبنذذين عذذن ااعذذة هللا سذذبحانه     

وتعالى :   المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيا  الصالحا  خير عند ربك كوابا وخيذر أمذاًل 
ب المذدمن عليهذا مس وكذا الااعذا  التذى يكذا، والمقصود بالباقيا  الصالحا  الصلوا  الخ 1(

 .فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدار اآلخذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرة 
                                                 

-
1

 من سورة الكهف . 46اآلية :  
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الدنيا فى قوله الكريم فذى وما أرو" التيبيه الىى ساقه هللا تعالى إلينا ودل به على سرعة فناء 
ا الحياة الدنيا كماء أنزلناو من السماء فاختلط بذه نبذا  كسورة الكهة أيضًا :   واضرب لهم م

، فذإن النبذا  مذا كذاد  1وو الريال ، وكان هللا على كا يذىء مقتذدرًا (األرة فاصبح  ييمًا تىر 
ينب  ويز ر حتى صار  ييما يابسا تذىروو الريذال فضذا" فذى الهذواء ، ولذم يبذق لصذاحبه منذه 

 أكر .
ىا  ون هللا علينا يان الدنيا إلى  ىا الحد فهو يدعونا إلى أمر اآلخرة لنعتنى بها ونءذد       وا 

نكذم تءذدون ىلذك صذريحا فذى ككيذر إتيان الااعا  والكذة عذن المخالفذا  فى كسب كوابها ب ، وا 
من آيا  هللا كقوله تعالى   زين للنذاس حذب اليذهوا  مذن النسذاء والبنذين والقنذااير المقناذرو 
من الى ب والفضة والخيا السمومة واألنعام والحرث ىلذك متذا" الحيذاة الذدنيا وهللا عنذدو حسذن 

يذذر مذذن ىلكذذم للذذىين اتقذذوا عنذذد ربهذذم ءنذذا  تءذذرى مذذن تحتهذذا األنهذذار المذذآب * قذذا أدنبذذئكم بخ
خالدين فيها وأزواج ماهرة ورضوان من هللا وهللا بصير بالعباد * الىين يقولذون ربنذا إننذا آمنذا 
فذذاغفر لنذذا ىنوبنذذا وقنذذا عذذىاب النذذار * الصذذابرين والصذذادقين والقذذانتين والمنفقذذين والمسذذتغفرين 

 .  2باألسحار (
                                                 

-
1

 من سورة الكهف . 45اآلية :  
2

  من سورة آل عمران . 17 – 14اآلية : من  -
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 : عنى الز د فى اإلسالمم     
و  يفوتنا أن هللا ءعا المنفقين أموالهم فى سبيا هللا من الىين اتقوا ربهم كما ءعلهذم مذن      

، ومذن ىلذك تذدركون أن نهذى القذرآن الكذريم عذن الخالدين فى الءنذة والظذافرين بنعيمهذا المقذيم 
لكسب من حالل كما يظذن الءهذالء فتنان بالدنيا وزينتها ليس معناو الدعوة إلى الفقر وترك األا

بذذا المنهذذى عنذذه أن ينصذذرف بكسذذب الذذدنيا عذذن السذذعى لآلخذذرة ، ولذذىلك يقذذول سذذيدى اإلمذذام 
عنه : لذيس الز ذد أن تتذرك الذدنيا مذن يذدك و ذى  لكبير ءالل الدين الرومى رضى هللاالصوفى ا

 فى قلبك ، با الز د أن تترك الدنيا من قلبك و ى فى يدك .
 ىا ترون أنه قد يكون الفقير حريصا علذى الذدنيا غيذر زا ذد فيهذا ، وقذد يكذون  ومن قوله     

ن ملكها ، ويدفعه إلى أن ينفق من ماله ككيرًا فذى مرضذاة ربذه متعظذا بقولذه  الغنى زا دًا فيها وا 
مذن يريذد الذدنيا ومذنكم  ، وبقولذه تعذالى :   مذنكم 1تعالى :   ما عندكم ينفد وما عند هللا باق (

، وبقوله تعالى :   من كان يريد العاءلة عءلنا له فيها ما نيذاء لمذن نريذد  2اآلخرة ( من يريد
، كم ءعلنا له ءهنم يصال ا مذىموما مذدحورا * ومذن أراد اآلخذرة وسذعى لهذا سذعيا و ذو مذدمن 

 . 3فاولئك كان سعيهم ميكورًا (
                                                 

1
  من سورة النحل . 96اآلية :  -

2
  من سورة آل عمران . 152ة : اآلي -

3
  من سورة اإلسراء . 19و  18اآليتان :  -
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 : اإلنفاق فى سبيا هللا     
 أيها األعزاء :     
ى المسلمين أغنياء ما فرة هللا الزكاة عليهم وءعلها حقًا للفقذراء والمسذاكين لو لم يكن ف     

. وقد كان فى سادتنا الصحابة أغنياء ، كسادتنا عكمان ابن عفان ، وعبد الرحمن بن عذوف ، 
والزبير بن العوام ، وسعد بن أبى وقاص ، و د ء لم يقفوا فى بذىل أمذوالهم فذى سذبيا هللا عنذد 

نما تءاوزو ا بككير ، فمولوا الءيوش ، وكسوا العرايا ، وأاعمذوا الفقذراء حد الزكاة الم فروضة وا 
والبائسين ، با كذان بعذة أسذالفنا الصذالحين ينفذق المئذا  فذى الفريضذة ، وينفذق اآل ف فذى 
النافلة الزائدة عن فريضة الزكاة ، ىلك بان النفوس البيرية تبخا بغريزتها عن اإلنفذاق وتحذب 

 وا ذا وفذى يذحها وآكذروا هللا تعذالى ال حبا ءما ، ولكن أسذالفنا ءا ذدوا أنفسذهم فذى اكتنازاألمو 
باموالهم ، وسءا هللا لهم إيكار م فى بىلها حتى على أنفسذهم كمذا فعذا سذادتنا األنصذار الذىين 
آووا إخذذوانهم المهذذاءرين حذذين وفذذدوا علذذيهم مذذن مكذذة فذذرارًا بذذدينهم ، فقذذال تعذذالى فذذى إيكذذار م 

على أنفسهم :   والىين تبذوأوا الذدار و اإليمذان مذن قذبلهم يحبذون مذن  ذاءر إلذيهم المهاءرين 
و  يءدون فى صدور م حاءة مما أوتذوا ويذدكرون علذى أنفسذهم ولذو كذان بهذم خصاصذة ومذن 

 .  1يوق يح نفسه فاولئك  م المفلحون (
 

                                                 
1

  من سورة الحشر . 9اآلية :  -
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نوا فى حاءة إليه والخصاصة  ى الحاءة فقد فضلوا إخوانهم األنصار على أنفسهم بما كا     
 ، و ىا سخاء ووفاء .

ومذذن ىلذذك تذذرون أن المسذذلم يءذذب أن يالذذب الذذدنيا مذذن األسذذباب الميذذروعة ، فذذإىا ملذذك      
األموال فيءب أن ينفق منها فى مرضاة ربه ، و  يبخا بالزكاة المفروضة على تلك األموال كما 

ن يسخو فى النفقة فال يقة فيها يفعا أككر المسلمين فى زماننا  ىا بكا أسة ، ويءب كىلك أ
عند حد الفريضة ، با يتعدا ا إلى صدقا  النافلة ، وقد قال صلوا  هللا وسالمه عليه : ا نعذم 
المال الصالح للمذرء الصذالح ا ، كمذا أنذه ءذاء فذى دعواتذه اليذريفة : ا و  تءعذا مصذيبتنا فذى 

و بىلك يعلمنا صلى هللا عليذه وسذلم أن ديننا ، و  تءعا الدنيا أكبر  منا و  مبلغ علمنا ا ، و 
تكون اآلخرة أكبر  منا فال نغفا عنها بدنيانا الفانية ، وقد ءاء فذى دعواتذه اليذريفة أيضذًا : ا 
اللهم اقسم لنا من خييتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ، ومن ااعتذك مذا تبلغنذا بذه ءنتذك 

 ، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ا .
فالعاقا يالب الدنيا ليستعين بها على أمر آخرته ، وقد قال سيدنا عكمان بن عفان رضى      

هللا عنه ، و و من أغنياء الصحابة الكذرام : ا لذو  أنذى خيذي  أن يكذون اإلسذالم كلمذة أسذد ا 
 بهىا المال ما ءمعته ا .

لذىين أمتنعذوا عذن إيتذاء المذدمنين ا –رضذى هللا عنذه  –وقد قاتا سيدنا أبذو بكذر الصذديق      
الزكاة بعد وفاة رسذول هللا صذلى هللا عليذه وسذلم وحملهذم بالسذية علذى إيتائهذا ألنهذا حذق مذن 

 حقوق هللا تعالى ، وقد اعتبر األمتنا" 
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عن أدائها  دمًا لركن من أركان الدين ، وقال قولته الميهورة : ا وهللا لو منعذونى عقذال بعيذر 
  عليه وسلم لقاتلتهم عليه ، أينقص الدين وأنا حى   ا .كانوا يددونه للنبى صلى هللا

وقد ناقيه الصحابة الكرام فى تبرير قتالهم وسندو اليرعى ، وقالوا له : كية تقاتلهم وقد      
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ا أمر  أن أقاتا النذاس حتذى يقولذوا   إلذه إ  هللا ، فذإىا 

دماء م وأموالهم إ  بحقها وحسذابهم علذى هللا ا ، فقذال لهذم رضذى هللا  ىقالو ا فقد عصموا من
 عنه : ومن حقها إيتاء الزكاة والرسول يقول فى استكنائه : ا إ  بحقها ا .

      
 :نحن مسلمون بالءغرافيا      
وقد كان ييخى العارف باهلل سيدى الييخ على عقذا رضذى هللا عنذه   انتقذا إلذى رضذوان      
( يقذذول : نحذذن مسذذلمون بالءغرافيذذا ، فاسذذاله : مذذا  ذذو  1948مذذن مذذارس سذذنة  24 فذذى هللا

المقصود من قولك بالءغرافيذا ، فيقذول : أى إننذا علذى الخرياذة الءغرافيذة بذالد إسذالم ، ولكننذا 
لسذذنا مسذذلمين بذذالتابيق الفعلذذى ليذذر" هللا ألن أحكذذام ديننذذا معلومذذة ، لكذذن المسذذلمين يهملذذون 

 العما بها .
وقذذد كذذان المغفذذور لذذه السذذيد محمذذد إقبذذال الفيلسذذوف الباكسذذتانى العظذذيم رحمذذه هللا يتذذالم      

كييخى مما آل إليذه أمذر المسذلمين ، فقذد قذال فيمذا ترءمذه عنذه إلذى العربيذة صذديقى العالمذة 
 الييخ الصاوى يعالن مد هللا فى عمرو :
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 اوف  فى أرة األعا     ءم كم فى أرة العرب
 لهب  أبا   لم ألق فيها المصافى      ولكم رأي                       

فهذذو يتذذالم ألنذذه لذذم يذذر المسذذلمين متخلقذذين بذذاألخالق المحمديذذة الزكيذذة التذذى تحلذذى بهذذا      
أسذذالفهم مذذن العذذرب والعءذذم ، و يذذك أن ىلذذك التخلذذة كذذان نتيءذذة حتميذذة لإل مذذال فذذى تابيذذق 

لدنيويذذة التذذى يتقلذذب فيهذذا غيذذر المسذذلمين فذذى اليذذرق التعذذاليم اإلسذذالمية ولافتنذذان بالحيذذاة ا
والغرب ، مت أن هللا تعالى حىرنا من األفتنان بها فى مكا قوله تعالى :     يغرنك تقلب الذىين 

، وفى قوله تعذالى :   ولذو  أن  1كفروا فى البالد * متا" قليا كم ماوا م ءهنم وبئس المهاد (
يكفذذر بذذالرحمن لبيذذوتهم سذذقفا مذذن فضذذة ومعذذارج عليهذذا يكذذون النذذاس أمذذة واحذذدة لءعلنذذا لمذذن 

ن كا ىلك لمذا متذا" الحيذاة الذدنيا  يظهرون * ولبيوتهم أبوابًا وسررًا عليها يتكئون * وزخرفًا وا 
 . 2واآلخرة عند ربك للمتقين (

فى عتابه ليباب المسلمين فذى  ذىا الزمذان  –نور هللا مرقدو  –ويقول السيد محمد إقبال      
: 

تكتسبوا فخار المسلمينا مآكر القوم انتسبتم     ل ألى
                                                 

1
  من سورة آل عمران . 197و  196اآليتان :  -

2
  من سورة الزخرف . 35 – 33اآليات : من   -
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 ودينا  دنيا   عزو ودولة          منكم    1النورين  وأين مقام ىى                  
 كنز الفاتحينا  فيه   ال            ربحتم    األواب    على   وفقر                  
 الصالحينا حتى  وتغتابون    ايا    الخا  أقمتم فى الىنوب وفى                  
ن    و م ستروا عيوب الخلق فضال                     المتقينا  أبر   كانوا  وا 
 بكم حول المىا ب حائرينا ألق              الحمقاء   المدنية    ى                  
 حرم األمينالتحءب عنكم ال   المال ى    صنم   لكم لقد صنع                    

       
 : الدنيا فى نظر اإلمام اليافعى     
وقبا أن ينصحنا السيد محمد إقبال بقوله المتقدم ، نصحنا إمامنا اليافعى رضى هللا عنه      

 بقوله :
 القوا الدنيا وخافوا الفتنا      فانا       عبادًا   هلل   إن                 
    سكنا  لحى  ليس    أنها نظروا فيها فلما علموا                           
 صالح األعمال فيها سفنا       واتخىوا      لءة  ءعلو ا                 

نما قصد إمامنا اليذافعى رضذى هللا عنذه باذالق الذدنيا عذدم الركذون إليهذا وا فتنذان بهذا       وا 
وقذد صذور هللا مذا سذيكون عليذه فذى اآلخذرة حذال المذدمنين األتقيذاء  دون السعى فيها لآلخرة .

 وحال الكافرين الىين غرتهم 
                                                 

1
من بنات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلقب بذى النورين ، وقد أنفق من أمواله  أى سيدنا عثمان بن عفان ، ألنه تزوج اثنتين -

  كثيراً فى خدمة اإلسالم والمسلمين ، رضى هللا عنه .
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الحياة الدنيا ، فقال تعالى فى حذال المذدمنين الذىين أاذاعوو سذبحانه وتعذالى فذى الذدنيا وتقربذوا 
 م سذذرًا إليذذه بصذذالح األعمذذال :   إن الذذىين يتلذذون كتذذاب هللا وأقذذاموا الصذذالة وأنفقذذوا ممذذا رزقنذذا

 ، 1نه غفور يكور (ليوفيهم أءور م ويزيد م من فضله إوعالنية يرءون تءارة لن تبور * 
وقوله تعالى :   وأنفقوا مما رزقنا م سرًا وعالنية ( يفيد أنه كان  لديهم األموال فذى الذدنيا فلذم 

 خرة على الدنيا .يغتروا بها ، با أنفقو ا فى مرضاته تعالى ولم يبخلوا بإنفاقها إيكارًا منهم لآل
ويقول تعالى فى حال الكافرين :   والذىين كفذروا لهذم نذار ءهذنم   يقضذى علذيهم فيموتذوا      

و  يخفة عنهم من عىابها كذىلك نءذزى كذا كفذور * و ذم يصذارخون فيهذا ربنذا أخرءنذا نعمذا 
وقوا فمذا صالحًا غير الذىى كنذا نعمذا أو لذم نعمذركم مذا يتذىكر فيذه مذن تذىكر وءذاءكم النذىير فذى

 . 2للظالمين من نصير (
 

 : الءهاد بالنفس والمال     
بذاموالهم وأنفسذهم فذى ومن الوصة الىى وصة به هللا عبذادو المتقذين نذرى أنهذم ءا ذدوا      

سبيا هللا تعالى ، ألن العبادا  منها ما و بدنى كالصالة والصيام ، ومنهذا مذا و مذالى كالزكذاة 
 ، ومنها ما و بدنى ومالى

  
                                                 

-
1

 من سورة فاطر . 30و  29اآليتان :  
2

  من سورة فاطر . 37و  36اآليتان :  -
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فى آن واحد كالحج ، واألتقياء مذن المذدمنين يتقربذون إلذى ربهذم بالنذاحيتين البدنيذه والماليذة ، 
ن تدمنذذوا وتتقذذوا  ألنذه تعذذالى نذذدد بذذالبخالء فذذى قولذذه تعذذالى :   إنمذذا الحيذذاة الذذدنيا لعذذب ولهذذو وا 

م أنذت م تبخلذوا ويخذرج أضذغانكم *  ذايدتكم أءوركم و  يسذالكم أمذوالكم * إن يسذالكمو ا فذيحفك
 ذذد ء تذذدعون لتنفقذذوا فذذى سذذبيا هللا فمذذنكم مذذن يبخذذا ومذذن يبخذذا فإنمذذا يبخذذا عذذن نفسذذه وهللا 

ن تتولوا  ، وقذد تذال رسذول هللا  1تبدل قومًا غيركم كم   يكونوا أمكذالكم (سيالغنى وأنتم الفقراء وا 
ن تتولوا يسذتبدل قومذًا غيذركم كذم   يكونذوا أمكذالكم ( فقذال أصذحابه  صلى هللا عليه وسلم :   وا 

رضوان هللا عليهم : ومن يستبدل بنا ؟ وكان سيدنا سلمان الفارسى إلى ءنب رسذول هللا صذلى 
هللا عليذذه وسذذلم ، فضذذرب رسذذول هللا صذذلى هللا عليذذه وسذذلم علذذى فخذذد سذذلمان فقذذال : ا  ذذىا 

 .وأصحابه ، والىى نفس محمد بيدو لو كان اإليمان منواا بالكريا لتناوله رءال من فارس ا 
 

 : مدمنون تيتاق إليهم الءنة     
سلمان  ىو المنزلة عند رسذول هللا صذلى هللا عليذه وسذلم ، فإنذه فذى لو  تعءبوا أن تكون      

غزوة األحزاب كان  و الىى أيار علذى رسذول هللا صذلى هللا عليذه وسذلم بحفذر الخنذدق ليحذول 
 وسذذالمه عليذذه ، ويذذارك بنفسذذه بذذين األعذذداء وغذذزو المدينذذة المنذذورة ، فاخذذى برأيذذه صذذلوا  هللا

 صلى هللا  
                                                 

-
1

 من سورة محمد . 38 – 35اآليات : من  
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عليه وسلم فذى الحفذر ، وكذان سذلمان قويذا فذى ءسذمه وعزمذه فذابلى فذى الحفذر بذالء حسذنًا ، 
فاختصم فيه المهاءرون واألنصار يريد كا فريق أن يضمه إلى ءانبه ، فقضى صلى هللا عليه 

ا آل البيذ  ، وقذد نذال سذلمان وسلم فى يان سلمان ، فقال صلى هللا عليذه وسذلم : سذلمان منذ
رضى هللا عنه بهىا الناق النبوى غاية اليرف ، فقد صار بىلك من آل البي  األاهار األخيذار 

 الىين نصلى عليهم فى كا تيهد فى صلواتنا ، كما أمرنا الير" اليرية .
رابذة و و رضذى هللا عنذه فارسذى األصذا ، ولذيس بينذه وبذين العذرب لحمذة القرابذة ولكنهذا ق     

تهذذا األنسذذاب ، وسذذبحان هللا وصذذدق اليقذذين و ذذى أسذذباب تفذذوق فذذى قو الذذدين وصذذفاء اإليمذذان 
الفعال لما يياء ، و و أحد أربعة تيذتاق إلذيهم الءنذة ، كمذا ورد فذى الحذديث و ذم : سذلمان ، 

 وبالل ، وعمار ، وعلىم رضى هللا عنهم وعن السادة الصحابة أءمعين .
ا لهذذب و ذذو عذذم النبذذى صذذلى هللا عليذذه وسذذلم مذذن أ ذذا النذذار ألنذذه و  يخفذذى علينذذا أن أبذذ     

أستحب الكفر علذى اإليمذان ، كمذا أن سذيدنا نوحذا أراد أن ييذفت  بنذه حذين أختذار الكفذر علذى 
ونقذرأ ىلذك فذى قولذه تعذالى :   ونذادى نذول ربذه فقذال رب إن اإليمان ، فلم يقبذا هللا يذفاعته ، 

ن وعذدك الحذق وأنذ  أحكذم الحذاكمين * قذال يذا نذول إنذه لذيس مذن أ لذك إنذه  ابنى من أ لذى وا 
عما غير صالح فال تسالن ما ليس لك به علم إنذى أعظذك أن تكذون مذن الءذا لين * قذال رب 

 إنى أعوى بك أن أسالك ماليس لى به علم 
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وا   تغفر لى وترحمنى أكن من الخاسرين * قيا يا نذول أ ذبط بسذالم منذا وبركذا  عليذك وعلذى 
 . 1عك وأمم سنمتعهم كم يمسهم منا عىاب أليم (أمم ممن م

فانظروا كية أرانذا هللا تعذالى أن األنسذاب   تنفذت مذت قاذت األسذباب ، كمذا أرانذا أن الذدنيا      
غر  بمتعتها الفانية أ ا الكفر والغفلة عن اآلخرة ، فحرمهم هللا من نعذيم الءنذة المقذيم وءعذا 

 باهلل من سوء الخاتمة . لهم فى النار العىاب األليم ، ونعوى
 

 : أخراج الزكاة     
وفى مناسبة البخا والبخالء انصذح لسذادتى السذامعين وسذيداتى السذامعا  بذا انصذح كذا      

إن ركذن المسلمين والمسلما  فى بالدنا وغير ا أن يخرءوا زكاة أموالهم ايبذة بهذا نفوسذهم ، فذ
أقذا مذن القليذا ، وكذم مذن أمذوال فذى البنذوك أو  أوى بإقامتذه فذى زماننذا إ  القليذا الزكاة   يعن

صناديق التوفير   يخرج أصحابها عنها الزكاة إمذا بخذال أو ءهذال باحكذام الزكذاة ، وقذد سذمعتم 
ما يهدد به هللا الممتنعين عن إيتاء الزكاة . فبادروا بإخراءها واءعلوا لعامكم فى حسذاب الزكذاة 

تم مذذا يسذذتحق علذذى مذذا حذذال عليذذه الحذذول بنسذذبة ربذذت بدايذذة كابتذذة حتذذى إىا انتهذذى العذذام أخذذرء
 العير   أو بالتعبير 

                                                 
1

 من سورة هود . 48 – 45اآليات :  -
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% ( و ذذى نسذذبة ضذذئيلة   يءذذوز أن نبخذذا بهذذا علذذى الفقذذراء والمسذذاكين . و   2,5المصذذرفى 
يفذذوتكم ابعذذًا أن التوقيذذ  القمذذرى  ذذو المعتذذد بذذه فذذى اإلسذذالم ، فذذال أعتذذداد فذذى حسذذاب الزكذذاة 

عامك للزكاة أول رمضان كان  نهايذة عامذك آخذر يذعبان الذىى بالتوقي  اليمسى ، فإىا بدأ  
يليه . وأنو فى قلبك أن ما تعايه  و من الزكاة المفروضة عليك ، والنية محلها القلب . و بذد 

كءمعيذة عتبذارى ، فذال يءذوز أن تعاذى زكاتذك ليذخص ا فى الزكاة من التمليك ليخص ابيعذى
ن كذان ىلذذك مذن األعمذذال خيريذة ، و  يءذذوز أن تعذاون بالزكذذاة فذى ب نذذاء مسذءد أو مدرسذذة   وا 

 الصالحة ( ألن الزكاة حق للسائا والمحروم ، وليس  لاعمال الصالحة .
و  يظنن أحدكم أن الضرائب التى تحصلها الحكومذة منذا تغنذى عذن الزكذاة ، ألن الضذرائب      

 مفروضة بتيريت مدنى ، والزكاة مفروضة بتيريت ربانى .
المحاصذذيا الزراعيذذه المقتاتذذه كذذالقمح ، والذذىرة ، واليذذعير إلذذخ ..وكذذىلك العنذذب ،  ذذىا ، و      

عليهذذا الزكذذاة بيذذرواها والذذبلح ، واألغنذذام ، واألبقذذار ، والءذذاموس ، واإلبذذا ، تسذذتحق عليهذذا 
المبينة فى كتب الفقه ، ومن لم يستات أن يتبين الحكم بنفسه فليسال أ ذا العلذم تنفيذىًا لقولذه 

 .  1اسالوا أ ا الىكر إن كنتم   تعلمون (تعالى :   ف
                                                 

1
 من سورة النحل . 43اآلية :  -
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نى على أستعداد  فتائكم دائمًا فى تلك األحكام ألنى درستها كواءذب يذرعى ينفعنذى فذى       وا 
دينى وينفت غيرى من المسذلمين . أمذا بكذالوريوس التءذارة الذىى حصذل  عليذه مذن الءامعذة ، 

يعفينى عن دراسذة يذر" هللا القذويم الذىى فإنما  و لدنياى وكسب معايى فيها ، و  يغنينى أو 
 تعبدنى به هللا سبحانه وتعالى .

 
 : أوصاف أ ا التقوى      
 أيها المستمعون األعزاء :     
هذه : ا   تنذال نعمذة إ  بفذراق أخذرى ، و ذى امنا علذى بذن أبذى االذب كذرم هللا وءيقول إم     

  نحصذا علذى رغيذة الخبذز الذىى ناكلذه  ية ، فإنناملحكمة بالغة دل  على صحتها تءاربنا الع
وسائر أاعمتنا إ  بعد أن نبىل ءهودًا مضنية نضحى فيها براحتنا ، ولكننا حين نتنذاول اعامذًا 
ونتىوقه ننسى متاعبنا ، وكىلك حياتنا األخروية تقتضى منا ءهودًا متواصلة ولكنها مستااعة 

ن أسذتااعتنا ، فذى حذين أنذه أسذبغ علينذا ا ، بذا كلفنذا أقذا مذألنه تعذالى لذم يكلفنذا فذوق ااقتنذ
نعمة ظا رة وباانة ، بمعنذى أنذه أعاانذا منهذا فذوق حاءتنذا ، فذاىكروا هلل فضذله ورأفتذه ، فقذد 

 أعاانا أككر مما نحتاج وكلفنا أقا مما نستايت .
ف خالدة كيف  عن ءهذاد م المتواصذا فذى مرضذاته اوصبا عبادو المتقينوصة إنه تعالى     

 لى مكال :   أمن  و قان  آناء الليا ، فقال تعا
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ساءدًا وقائمًا يحىر اآلخرة ويرءذو رحمذة ربذه قذا  ذا يسذتوى الذىين يعلمذون والذىين   يعلمذون 
 . 1إنما يتىكر أولو األلباب (

ويقول تعالى :   إن المتقين فذى ءنذا  وعيذون * آخذىين مذا آتذا م ربهذم إنهذم كذانوا قبذا      
اًل من الليا ما يهءعون * وباألسحار  م يسذتغفرون * وفذى أمذوالهم ىلك محسنين * كانوا قلي
. أرأيذتم كيذة قذاموا الليذا والنذاس نيذام ، وكيذة تقربذوا إلذى هللا تعذالى  2حق للسائا والمحروم (

باألستغفار قبا الفءر ، وكية  ان  عليهم النفقة فى سبيا هللا ، فادوا بهمة العبذادة البدنيذة ، 
 ادة المالية .وأدوا فى كرم العب

إنهم لم ينخدعوا بزخرف الدنيا الموقو  ، با أتءهوا بهممهم إلى اآلخرة إيكارًا منهم للباقى      
 وعلى الفانى ، فخدموا آخرتهم بدنيا م فتءاوزوا آفاق الدنيا المحدودة إلذى ءنذا  النعذيم الخالذد

:   كلذذوا وايذذربوا  نيئذذًا بمذذا الذذىى أعذذدو هللا لعبذذادو المتقذذين يذذوم يقذذول لهذذم عنذذد البعذذث والءذذزاء 
. واأليام الخالية عندئى  ى أيامنا  ىو التى نحيا ا فذى الذدنيا فمذن  3أسلفتم فى األيام الخالية (

  أحسن فيها لنفسه كان من المتقين الىين يسمعهم هللا ىاك الخااب .
                                                 

1
 من سورة الزمر . 9اآلية :  -

2
 من سورة الذاريات . 20و  16اآليات :  -

3
 من سورة الحاقة . 24اآلية :  -
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 : من صفا  األتقياء     
اد هللا المتقذين ، فكذذان ممذذا قذذال فذذى وصذة إمامنذذا علذذى بذذن أبذى االذذب كذذرم هللا وءهذذه عبذذ     

 وصفهم :
ا عظذذم الخذذالق فذذى أنفسذذهم فصذذغر مذذا دونذذه فذذى أعيذذنهم ، فهذذم والءنذذة كمذذن رآ ذذا فهذذم      

 منعمون ، و م والنار كمن قد رآ ا فهم فيها معىبون .
نيا ا صبروا أيامًا قصيرة أعقبتهم راحة اويلة ، تءارة مريحة يسر ا لهم ربهم ، أرادتهم الذد     

 فلم يريدو ا ، وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها .
 ا   يرضون من أعمالهم القليذا ، و  يسذتككرون الككيذر ، فهذم ألنفسذهم مهتمذون ، ومذن     

هم خاف مما يقال له فيقول : أنا أعلم بنفسى من غيذرى ، أعمالهم ميفقون ، إىا زكى أحد من
يقولون ، واءعلنى أفضا مما يظنون ، واغفر وربى أعلم بى من نفسى ، اللهم   تداخىنى بما 

 لى ما  يعملون .
يمانذذًا فذذى يقذذين ،       ا فمذذن عالمذذة أحذذد م أنذذك تذذرى لذذه قذذوة فذذى ديذذن ، وحزمذذًا فذذى لذذين ، وا 

وحرصًا فى علم ، وعلمًا فى حلم ، وقصدًا فى غنى ، وخيوعًا فى عبذادة ، وتءمذاًل فذى فاقذة ، 
 ذدى ، وتحرءذًا عذن امذت ، ويعمذا األعمذال اًا فذى ونيذا وصبرًا فى يدة ، والبذًا فذى حذالل ،

 الصالحة و و على وءا .
ا يمسى و مه اليكر ، ويصبح و مه الىكر ، يبي  حىرًا ، ويصبح فرحًا ، حذىرًا لمذا حذىر      

 من الغفلة ، وفرحًا بما أصاب من الفضا والرحمة . 
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، بعيذدًا فحيذه ، لينذًا قولذه ،  ا يعفو عمن ظلمه ، ويعاى مذن حرمذه ، ويصذا مذن قاعذه     
اًل خيذذرو ، مذذدبرًا يذذرو ، فذذى الذذز زل وقذذور ، وفذذى المكذذارو غائبذذًا منكذذرو ، حاضذذرًا معروفذذه ، مقذذب

 صبور ، وفى الرخاء يكور ،   يحية على من يبغة ، و  ياكم فيمن يحب .
لنذذاس مذذن ا نفسذذه منذذه فذذى عنذذاء والنذذاس منذذه فذذى راحذذة ، أتعذذب نفسذذه آلخرتذذه ، وأرال ا     
 نفسه.

 
 : عبرة القصص     
 أيها المستمعون الكرام :     
إن هللا سذذبحانه قذذص علينذذا مذذن أنبذذاء األقذذدمين مذذا فيذذه عبذذرة ومزدءذذر ، وكذذان ممذذا قصذذه      

تعالى ما قاله مدمن آل فرعون لقومه حين ىكر م بآخرتهم فقال ءا يانه حاكيًا عنه :   وقذال 
ن اآلخذرة  الىى آمن يا قوم اتبعون أ دكم سبيا الرياد * يذاقوم إنمذا  ذىو الحيذاة الذدنيا متذا" وا 

 ى دار القرار * من عما سيئه فال يءزى إ  مكلهذا ومذن عمذا صذالحًا مذن ىكذر أو أنكذى و ذو 
 . 1مدمن فاولئك يدخلون الءنة يرزقون فيها بغير حساب (

م ، فقذذال تعذذالى :   وقذذا ح فذذى كتابذذه الكذذريلوقذذد حضذذنا هللا تعذذالى ككيذذرًا علذذى العمذذا الصذذا     
أعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمدمنون وستردون إلذى عذالم الغيذب واليذهادة فينبذئكم بمذا 

 .  2كنتم تعملون (
                                                 

1
 من سورة غافر . 40 – 38اآليات :  -

2
 من سورة التوبة .  105اآلية :  -
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وقال تعالى :   أفمن كذان مدمنذا كمذن كذان فاسذقا   يسذتوون * أمذا الذىين آمنذوا وعملذوا      
ون * وأمذا الذىين فسذقوا فمذاوا م النذار كلمذا الصالحا  فلهذم ءنذا  المذاوى نذز  بمذا كذانوا يعملذ

 . 1أرادوا أن يخرءوا منها أعيدوا فيها وقيا لهم ىوقوا عىاب النار الىى كنتم به تكىبون (
وقذذال تعذذالى :   إن قذذارون كذذان مذذن قذذوم موسذذى فبغذذى علذذيهم وآتينذذاو مذذن الكنذذوز مذذا إن      

تفرل إن هللا   يحب الفرحين * وابتغ فيما مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة إى قال له قومه   
آتاك هللا الدار اآلخرة و  تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن هللا إليك و  تبغ الفساد فذى 

* قال إنما أوتيته على علم عندى أو لم يعلم أن هللا قد أ لك األرة إن هللا   يحب المفسدين 
ًا و  يسال عن ىنوبهم المءرمون * فخرج عأككر ءممن قبله من القرون من  و أيد منه قوة و 

على قومه فى زينته قال الىين يريدون الحياة الدنيا يالي  لنا مكا ما أوتى قارون إنه لىو حذم 
عظذذيم * وقذذال الذذىين أوتذذوا العلذذم ويلكذذم كذذواب هللا خيذذر لمذذن آمذذن وعمذذا صذذالحا و  يلقا ذذا إ  

كان له من فئة ينصرونه مذن دون هللا وماكذان مذن الصابرون * فخسفنا به وبدارو األرة فما 
المنتصرين * وأصبح الذىين تمنذوا مكانذه بذاألمس يقولذون ويكذان هللا يبسذط الذرزق لمذن ييذاء 
من عبادو ويقدر لو  أن من هللا علينا لخسة بنا ويكانه   يفلح الكافرون * تلك الذدار اآلخذرة 

 فسادًا والعاقبة  نءعلها للىين   يريدون علوًا فى األرة و  
                                                 

1
 من سورة السجدة . 20 – 18اآليات :  -
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للمتقين * من ءاء بالحسنة فله خير منها ومن ءاء بالسيئة فذال يءذزى الذىين عملذوا السذيئا  
 . 1إ  ماكانوا يعملون (

فانظروا كية كفر قارون باهلل تعالى وبنعمة هللا عليه فنسبها لنفسه وخبرته ، وكية بخذا      
وكيذذة أغتذذر بالذذدنيا وزخرفهذذا وزينتهذذا ، فخسذذر فلذذم ينفذذق مذذن أموالذذه الذذوافرة فذذى مرضذذاة هللا ، 

الدنيا واآلخرة ، ىلك  و الخسران المبين . وصدق هللا سذبحانه وتعذالى إى يقذول :   زيذن للذىين 
كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الىين آمنوا ، والىين اتقوا فوقهم يوم القيامة وهللا يرزق من 

 . 2يياء بغير حساب (
 

 : أيها األحباب     
إنذا إننا ممتحنذون بزينذة  ذىو الحيذاة الذدنيا ، كمذا ءاءنذا ىلذك صذريحًا فذى قولذه تعذالى :        

نذا لءذءعلنا مذا علذى األرة زينذة لهذا ل اعلون مذا عليهذا صذعيدًا نبلذو م أيهذم أحسذن عمذاًل * وا 
 . 3ءرزا (
رون زينذذة والصذذعيد معنذذاو : التذذراب ، والءذذرز معنذذاو : الذذىى   نبذذا  فيذذه ، فهذذى كمذذا تذذ     

موقوتة ليس لها دوام ، و ذو مذا يءعلنذا علذى حذىر مذن األقتتذان بهذا ومذا يسذتنهة  متنذا فذى 
 العناية بامر آخرتنا والسعى لمرضاة هللا فيها . 

                                                 
1

 من سورة االقصص . 84 – 76يات : اآل -
2

 من سورة البقرة . 212اآلية :  -
3
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 : حسن الظن باهلل تعالى     
 ينإن حسذذن الظذذن بذذاهلل واءذذب علذذى كذذا مذذدمن ومدمنذذة ، ولكذذن اليذذياان يغذذر المذذدمن     

ظذذنهم بذذاهلل تعذذالى ويسذذتغله فذذى خذذداعهم فيذذزين لهذذم المعاصذذى ويمنذذيهم  والمدمنذذا  فذذى حسذذن
بمغفرة هللا وسعة رحمته ، فيءب علينا ءميعًا أن نتقذى خذدا" اليذياان واسذتغالله لحسذن ظننذا 
باهلل تعالى ، فنىكر أنفسنا بما علمنا إياو مو نا رسول هللا صلى هللا علينا وسذلم مذن أن حسذن 

، وييذذهد ىلذذك قولذذه تعذذالى :   ووصذذينا اإلنسذذان بوالديذذه إحسذذانًا الظذذن يقتضذذى حسذذن العمذذا 
حملته أمه كر ًا ووضعته كر ًا وحمله وفصاله فى كالكون يهرًا حتى إىا بلغ أيدو وبلغ أربعذين 

ترضذاو  سنة قال رب أوزعنى أن أيكر نعمتك التى أنعم  علذى وعلذى والذدى وأن أعمذا صذالحاً 
نى من المسلمين * أولئذك الذىين نتقبذا عذنهم أحسذن مذا فى ىريتى إنى تب  إليك  وأصلح لى وا 

 . 1عملوا ونتءاوز عن سيئاتهم فى أصحاب الءنة وعد الصدق الىى كانوا يوعدون (
و اتان اآليتان نزلتا فى يان سيدنا أبى بكر الصديق ، فقد صحب مو نا رسول هللا صذلى      

سول هللا صلى هللا عليه وسلم عيرين سنة هللا عليه وسلم قبا أن تاتيه الرسالة ، وكان عمر ر 
، وكان سيدنا أبو بكر أصغر منه بسنتين ، فلما بلغ رسول هللا صذلى هللا عليذه وسذلم األربعذين 

  ، فكان سيدنا ءاءته أعظم الرسا   يانًا وأعمها دعوة وأبقا ا على الزمن
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بكذر فذآمن أبذواو وأو دو أبو بكر أول مذن آمذن بذه مذن الرءذال ، وعذم اإليمذان أسذرة سذيدنا أبذى 
الكرام . فقدر رضى هللا عنه فضذا هللا  الصحابة وبناته وزوءته ، ولم يقت ىلك لغيرو من سادتنا

عليه فى ىلك ، ودعا دعذاءو الذىى خلذدو لذه كتذاب هللا الكذريم ، فالذب أن يلهمذه هللا يذكر  ذىو 
يهذب لىريتذه ا سذتقامة ، كذم النعمة الكبرى ، وأن يوفقه للعمذا الصذالح الذىى يرضذاو هللا ، وأن 

سال هللا التوبة ، فكان سداله التوبة بعد اإليمان وأداء العما الصذالح . فوعذدو هللا  ذو وأمكالذه 
 قبول العما والتءاوز عن السيئا  ودخول الءنة مت أ ا التقوى وأ ا المغفرة .

 
 : الدنيا ممرنا لآلخرة     
 أيها األحباب :     
حىرنا ككيرًا من كيد اليياان ، وىكرنا ككيرًا بيوم القيامة ، وخوفنا مذن يذدته إن هللا تعالى      

وأ واله ، وءعا الدنيا ممرًا لآلخرة ، وءعا اآلخرة مقرنا الدائم ، وعلمنا مو نذا رسذول هللا صذلى 
هللا عليذذه وسذذلم أن ناخذذى مذذن ممرنذذا لمقرنذذا مذذا ينفعنذذا يذذوم ينظذذر المذذرء مذذا قذذدم  يذذداو ، فلذذيكن 

األسمى مرضاة هللا تعالى ، ولذيكن علذى بالنذا دائمذًا قولذه تعذالى :   يذا أيهذا النذاس أتقذوا   دفنا
ربكم واخيوا يومًا   يءزى والد عن ولدو و  مولودو  و ءذاز عذن والذدو يذيئًا إن وعذد هللا حذق 

 . 1فال تغرنكم الحياة الدنيا و  يغرنكم باهلل الغرور (
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 يغر الناس ويخدعهم بوسواسه . والغرور  و اليياان الىى     
وليكن على بالنا كىلك ما نصح به مدمن آل فرعون قومه حين قال لهم ما حكذاو هللا عنذه      

ن  :   وقال الىى آمن ياقوم اتبعون أ دكم سبيا الرياد * ياقوم إنما  ىو الحياة الذدنيا متذا" وا 
ومن عما صالحًا مذن ىكذر أو أنكذى اآلخرة  ى دار القرار * من عما سيئة فال يءزى إ  مكلها 
 . 1و و مدمن فاولئك يدخلون الءنة يرزقون فيها بغير حساب (

ياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وفقنى هللا       ياكم لما يحب ويرضى وءعلنى وا  وا 
 أولئك الىين  دا م هللا ، وأولئك  م أولوا األلباب .

 م عليكم ورحمة هللا وبركاته ،وأيكر لكم حسن أستماعكم والسال     
 حسن كاما الملااوى .
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