1 von 6

خطبة الجمعة 12.12.2014

!

الحمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا محمد الصادق الوعد األمني ،أخرجنا
من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار املعرفة والعلم ،ومن وحول الشهوات إلى جنات
ع ْن ِد ِ
ين ِه
م ْن يَ ْرتَ َّد ِمنْ ُك ْم َ
منُوا َ
القربات .أما بعد ،قال تعالى ﴿ :يَاأَيُّهَا ا َّل ِذي َن آ َ
ُحبُّ ُه ْم َوي ِ
سوْفَ يَأ ْ ِتي اهللَُّ ِب َقوْم ٍ ي ِ
ع َلى ْ
املُؤ ِْم ِن َ
ع َلى
ني أ َ ِعزَّ ٍة َ
ُحبُّونَ ُه أ َ ِذ َّل ٍة َ
فَ َ
ض ُل اهللَِّ يُؤْ ِت ِ
اف ِري َن يُجَ ِ
ا ْل َك ِ
م َة َال ِئم ٍ ذَلِ َ
س ِبي ِل اهللَِّ َو َال يَ َ
ك فَ ْ
خافُو َ
اهدُو َ
يه
ن َلوْ َ
ن ِفي َ
َشا ُء َواهللَُّ َو ِ
م ْن ي َ
اسعٌ عَلِي ٌم ﴾ .أيها األخوة ،اإلنسان عقل يد ِرك ،وقلب يحب ،وجسم
َ
يتحرك ،وغذاء العقل العلم ،وغذاء القلب الحب ،وأية دعوة تتجه إلى العقل وحده ال تنجح،
وأية دعوة تتجه إلى القلب وحده ال تنجح ،ال تنجح الدعوة إال إذا اتجهت إلى القلب
والعقل معا ً .دعوة اليوم تتجه إلى القلب ،إلى الحب ،فاهلل سبحانه وتعالى شاءت حكمته
ُحبُّ ُه ْم َوي ِ
أن يجعل العالقة بينه وبني املؤمنني عالقة حب ﴿ :ي ِ
ُحبُّونَ ُه ﴾ لذلك لم َ
يرض أن
يأتيه اإلنسان مكرهاً ،قال تعالىَ ﴿ :ال إِ ْك َراهَ ِفي الدِّي ِ
ن ﴾ أراد اهلل عز وجل أن تأتيه
طائعاً ،أن تأتيه عن حب ،أن تأتيه بمبادرة منك ،أن تأتيه وبإمكانك أال تأتيه ،أن تصلي
وبإمكانك أال تصلي ،أن تضبط حركتك في الحياة وبإمكانك أن تتفلت ،ألنك مخير وآثرت
طاعته ومحبته واإلقبال عليه ،إذا ً أنت تحبه ،هذا الدين شطره علم وشطره حب .لكن يقول
بعض العلماء :من أعجب العجب أن تعرفه ثم ال تحبه ،ومن أعجب العجب أن تحبه ثم ال
ع ْن ِد ِ
ين ِه﴾ لذلك الذي يرتد عن
م ْن يَ ْرتَ َّد ِمنْ ُك ْم َ
منُوا َ
تطيعه ،فهذه اآلية﴿ :يَاأَيُّهَا ا َّل ِذي َن آ َ
سوْفَ يَأ ْ ِتي اهللَُّ
دينه ال يحب اهلل ،والدليل فسوف يأتي اهلل بقوم ال يرتدون عن الدين﴿ :فَ َ
ُحبُّ ُه ْم َوي ِ
ع َلى ا ْل َك ِ
ِب َقوْم ٍ ي ِ
ع َلى ْ
املُؤ ِْم ِن َ
اف ِري َن﴾ املؤمنني
ني أ َ ِعزَّ ٍة َ
ُحبُّونَ ُه أ َ ِذ َّل ٍة َ
ع َلى ْ
املُؤ ِْم ِن َ
ع َلى
ني أ َ ِعزَّ ٍة َ
يقهرونهم ،يستعلون عليهم ،أنظر إلى هذه الصفة﴿ :أ َ ِذ َّل ٍة َ
اف ِري َن يُجَ ِ
ا ْل َك ِ
اهدُو َ
س ِبي ِل اهللَِّ﴾ بأموالهم ،بوقتهم ،بخبرتهم ،بعلمهم ،بلسانهم،
ن ِفي َ
بدعوتهم ،بعملهم ﴿ َو َال يَ َ
غو َ
م َة َال ِئم ٍ( التأخذهم في اهلل لومة الئم﴿:ا َّل ِذي َن يُبَ ِّل ُ
خافُو َ
ن
ن َلوْ َ
اال ِ
خ َ
ت اهللَِّ َويَ ْ
خ َ
شوْنَ ُه َو َال يَ ْ
س َ
شوْ َ
ن أَحَ دا ً إِ َّال اهللََّ( أال ال إيمان ملن ال محبة له ،شطر
ِر َ
هذا الدين أن تعرفه ،وشطره اآلخر أن تحبه ،فإذا عرفته وأحببته حققت الهدف من
وجودك ،لذلك فالعبادة :طاعة طوعية ،ليست قسرية ليس فيها إكراه ،أنت ُمخير فيما
ُكلفت ،بإمكانك أن تأتي املسجد وبإمكانك أن تذهب إلى امللهى ،بإمكانك أن تتزوج
وهناك من يزني ،بإمكانك أن تأكل املال الحالل وهناك من يأكل املال الحرام ،بإمكانك أن
تكون محسنا ً وبإمكانك أن تكون مسيئاً ،أنت ُمخير ،لذلك يثمن عملك بأنك مخير أتيته
طائعاً ،لكن أهل الدنيا ،اإلنسان يحب ،الحب جزء ،حتى إن هناك عيدا ً للحب إال أن
البطولة أن تعرف من تحب ،قد تحب مخلوقا ً فانيا ً تتركه أو يتركك ،لو أحب إنسان امرأة

2 von 6

خطبة الجمعة 12.12.2014

!

ولتكن زوجته البد أن تفارقه أو البد أن يفارقها) :عش ما شئت فإنك ميت ،وأحبب
من شئت فإنك مفارقه ،واعمل ما شئت فإنك مجزي به( .إذا ً اهلل عز وجل أراد أن
ُحبُّ ُه ْم َوي ِ
تكون العالقة بيننا وبينه عالقة حب والدليل هذه اآلية﴿ :ي ِ
ُحبُّونَهُ﴾ عالمة إيمانك
أنك تحب اهلل ،وأن قلبك يضطرب إذا ذكرت اهلل .أيها اإلخوة ،أما عامة الناسَ ﴿ :و ِم َن
م ْن يَت ِ
النَّ ِ
ن اهللَِّ أَنْدَادا ً ي ِ
َّخذُ ِم ْن دُو ِ
ب اهللَِّ﴾ إن لم تحب اهلل الب ّد من
اس َ
ُحبُّونَ ُه ْم َكحُ ِّ
أن تحب شيئا ً آخر ،ألن اإلنسان الذي ال يحب ليس من بني البشر ،أي إنسان يحب،
فاملؤمن يحب اهلل ومحبة اهلل أصل ،ويحب رسوله فرع ،يحب صحابته جميعا ً فرع ،يحب
املؤمنني فرع ،يحب املساجد فرع ،يحب القرآن الكريم فرع ،يحب العمل الصالح فرع،
لذلك هناك حب في اهلل وهناك حب مع اهلل ،الحب في اهلل عني التوحيد والحب مع اهلل عني
م ْن يَت ِ
﴿ َو ِم َن النَّ ِ
ن اهللَِّ أَنْدَادا ً ي ِ
َّخذُ ِم ْن دُو ِ
الشرك ،قال تعالى:
ُحبُّونَ ُه ْم
اس َ
منُوا أ َ َ
ش ُّد حُ بّا ً هللَِِّ﴾ صيامك محبة هلل ،ما الذي يمنعك وأنت في
ب اهللَِّ َوا َّل ِذي َن آ َ َ
َكحُ ِّ
بيتك وحدك أن تأكل ما تشتهي في نهار رمضان أو أن تشرب املاء العذب الفرات؟ ما
الذي يمنعك؟ محبة اهلل ،فهذا الشهر يؤكد فيه اإلنسان أنه يحب اهلل عز وجل ،إال أن اهلل
عز وجل من أجل أن نصل إليه وأن نرتقي إليه أودع فينا الشهوات ،أعطانا مجاالً
مسموحا ً به من هذه الشهوات وحرم علينا مجاالً آخر ،أودع فيك حب املال ،سمح لك
بالزواج الشرعي وإنجاب األوالد وحرم عليك الزنا ،أودع فيك حب املال سمح لك بالكسب
املشروع وحرم عليك الكسب غير املشروع ،أودع فيك حب العلو في األرض ،سمح لك أن
تعلو في األرض بطاعة اهلل ،وبطلب العلم ،وبخدمة الخلق ،وحرم عليك أن تعلو في األرض
بسبب قوتك وقهرك للناس ،فجميع الشهوات التي أودعها اهلل فينا فيها جانب مسموح به
هو ما قاله اهلل عز وجل ﴿ :ب َِقيَّ ُة اهللَِّ َ
خيْ ٌر َل ُك ْم إِ ْ
مؤ ِْم ِننيَ﴾ وفيها جانب محرم
ن ُكنتُ ْم ُ
ني َوا ْل َقنَ ِ
الش َهو ِ
لذلك قال تعالى ﴿ :زُيِّ َن لِلنَّ ِ
َّ
ساء َوا ْلب َِن َ
ب
اطي ِر
َات ِم َن النِّ َ
اس حُ ُّ
م ِة َواألَنْعَام ِ َوا ْلحَ ْر ِ
ث ذَلِ َ
ض ِة َوا ْل َ
خيْ ِل ْ
هبِ َوا ْل ِف َّ
ْ
امل ُ َقنطَ َر ِة ِم َن الذَّ َ
ع
سوَّ َ
امل ُ َ
متَا ُ
ك َ
ا ْلحَ ي ِ
َاة ال ُّدنْيَا ﴾ هذه الشهوات ما أودعها اهلل فينا إال لنرقى بها إلى رب األرض
والسماوات .كيف نتقرب إلى اهلل؟ تمشي امرأة في الطريق بأبهى زينة ،كل مفاتنها
ظاهرة ،وليس في األرض كلها قانون يمنعك أن تنظر ،فإذا أنت تغض الطرف محبة هلل،
طاعة هلل ،تقربا ً إلى اهلل ،ثم تزوجت امرأة صالحة تنظر إليها بملء عينيك تشكر اهلل
عليها ،فأنت بالشهوات ترقى مرتني مرة صابرا ً ومرة شاكراً ،إذا غضضت بصرك عن
امرأة ال تحل لك ترقى إلى اهلل صابراً ،وإذا نظرت إلى من تحل لك ترقى إلى اهلل شاكراً،
إذا ترفعت عن صفقة مشبوهة البضاعة فيها محرمة أو طريقة الكسب محرمة ترقى إلى
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اهلل صابراً ،فإذا كسبت ماالً حالالً ،واشتريت به طعاما ً وشرابا ً أطعمت أهلك وأكرمتهم
ترقى إلى اهلل شاكراً ،كاملنشار وأنت تغض البصر ترقى وأنت تنظر إلى زوجتك ترقى،
وأنت تكف عن املال الحرام ترقى وأنت تأكل املال الحالل ترقى ،لوال الشهوات التي
أودعها اهلل فينا ما ارتقينا إلى رب األرض والسماوات .لكن خطأ اإلنسان أنه يحب
العاجلة وال يلتفت إلى اآلجلة ،قال تعالىَ ﴿ :ك َّال ب َْل ت ِ
َاج َل َة َوتَذَ ُرو َ
ُحبُّو َ
ن ا ْلع ِ
ن
اآل ِ
ْ
خ َرةَ﴾ فاملوت ينهي كل شيء ،ينهي قوة القوي ،وضعف الضعيف ،وغنى الغني ،وفقر
الفقير ،ووسامة الوسيم ،ودمامة الدميم ،ينهي كل شيء ،فالدنيا تنتهي باملوت وال يليق
بعطاء اهلل أن ينتهي باملوت عطاء اهلل أبدي سرمديَ ﴿ :ك َّال ب َْل ت ِ
ُحبُّو َ
ن ا ْلع ِ
َاج َل َة
اآل ِ
خ َرةَ﴾ ﴿ َوت ِ
امل َ َ
ن ْ
ُحبُّو َ
َوتَذَ ُرو َ
ن ْ
ال حُ بًّا جَ ًّما﴾ واملال محبته خطأ وبغضه خطأ ،إنك
إن أحببته وجعلته وسيلة إلى اآلخرة كان املال أعظم نعمة بني يديك ،وإنك إن أحببته من
أجل أن تستمتع به في الدنيا يأتي املوت وينهي هذه املتعة .اآلن هناك محبة عقلية
ومحبة حسية ،اإلنسان كلما ارتقى تغلب عليه املحبة العقلية ويبتعد عن املحبة الحسية،
يعني طالب يحب أن يستمتع مع أصدقائه ،يحب أن يسهر ،أن يذهب إلى النزهات ،يدع
النزهات واللقاءات وكل أنواع املتع ويعكف على الدرس ،يحب أن يكون عاملاً ،محبته للعلم
ليست حسية لكنها عقلية ،ومحبته للنزهات حسية ،فيؤثر املحبة العقلية على املحبة
الحسية حتى في صحتنا الطعام الطيب جدا ً يؤذينا ،فاإلنسان يغلب عليه حرصه على
صحته يأكل طعاما ً خفيفا ً أما الطعام الذي ترغبه النفوس ال يناسب األجسام ،فلذلك
كلما ارتقينا تغلب علينا الحب العقلي ،أن تأتي من بيتك إلى املسجد أنت ماذا تحب ؟
تحب في الحقيقة أن تبقى في السرير لكنك تدافع رغبتك في السرير وتأتي إلى املسجد
هذا حب عقلي ،فكلما ارتقيت إلى اهلل يغلب عليك الحب العقلي لذلك قال تعالى﴿ :
َسى أَن ت ِ
هوَ َ
هوَ َ
ُحبُّوا ْ َ
َسى أَن تَ ْك َرهُوا ْ َ
شيْئًا َو ُ
شيْئًا َو ُ
ش ٌّر َّل ُك ْم
خيْ ٌر َّل ُك ْم َوع َ
َوع َ
َواهللُّ يَ ْع َل ُم َوأَنتُ ْم الَ تَ ْع َلمُ و َ
ن ﴾ وعسى أن تكرهوا شيئا ً هذه كراهة عقلية وهو خير لكم
وعسى أن تحبوا شيئا ً وهو شر لكم واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون .اآلن اهلل عز وجل ما قبل
ن اهللََّ فَاتَّ ِبع ِ
ن ُكنْتُ ْم ت ِ
ُحبُّو َ
دعوى محبته إال بالدليل قال تعالىُ ﴿ :ق ْل إِ ْ
ُوني يُحْ ِببْ ُك ْم
اهللَُّ َويَ ْ
غ ِف ْر َل ُكمْ﴾ أما أن تقول أنا أحب اهلل وال تستقيم على أمره هذه دعوى كاذبة ،فاهلل
عز وجل ما قبل دعوى محبته إال بالدليل وشيء آخرَ ﴿ :ل ْن تَنَا ُلوا ا ْل ِب َّر حَ تَّى
تُنْ ِف ُقوا ِممَّ ا ت ِ
ُحبُّو َ
ن ﴾ هنا جاءت الشهوات لنرقى بها إلى رب األرض والسماوات ،أنت
تحب املال ولن ترقى إلى اهلل إال إذا أنفقت املال ،تحب الراحة لن ترقى إلى اهلل إال إذا
امل َ َ
ع ْن ْ
اجعِ يَ ْدعُو َ
ض ِ
ن َربَّ ُه ْم
تجافت جنوبك عن املضاجع ﴿ :تَتَجَ افَى جُ نُوبُ ُه ْم َ
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َ
خوْفًا َوطَمَ عًا﴾ .نحن في عالقتنا مع الطرف اآلخر ،مع األقوياء في العالم الغربي
خطأنا كبير أننا أحببناهم فاكتشفنا أنهم ال يحبوننا ،لكن اهلل أخبرنا بهذا قال تعالى﴿ :
ُحبُّونَ ُه ْم َو َال ي ِ
وال ِء ت ِ
هَا أَنْتُ ْم أ ُ َ
ُحبُّونَ ُكمْ﴾ فإذا كرهت من أمرك اهلل أن تكرهه ،وأحببت
وال ِء ت ِ
من أمرك اهلل أن تحبه كنت على منهج اهلل﴿ :هَا أَنْتُ ْم أ ُ َ
ُحبُّونَ ُه ْم َو َال
ي ِ
وحفت النار بالشهوات ،اإلنسان يحب املكاره محبة
ُحبُّونَ ُكمْ﴾ لذلك ُحفت الجنة باملكاره ُ
وحفت النار
عقلية ويبتعد عن الشهوات مع أنه يحبها محبة حسيةُ ،حفت الجنة باملكاره ُ
بالشهوات .مرة ثانية أيها األخوة :اإلنسان عندما يدعي أنه يحب اهلل فاهلل عز وجل ال
يعذبه أبداً ،حينما يحب اإلنسان ربه فاهلل ال يعذبه ،أما عندما يدعي محبته فاهلل يعذبه،
صا َرى نَحْ ُن أَبْنَا ُء اهللَِّ َوأ َ ِ
الدليلَ ﴿ :و َقا َل ِ
حبَّا ُؤهُ﴾ بماذا ر ّد اهلل عليهم؟﴿
ت ا ْليَهُو ُد َوالنَّ َ
ُق ْل فَلِ َم يُ َعذِّبُ ُك ْم ِبذُنُو ِب ُك ْم ب َْل أَنْتُ ْم ب َ
َش ٌر ِممَّ ْن َ
خ َلقَ﴾ .إذا ً اهلل عز وجل يؤكد لنا أن
دعوى محبته ال تقدم وال تؤخر ،وأن اهلل ال يعذب أحبابه وهذه بشارة كبيرة جدا ً إن اهلل ال
يعذب أحبابه ،إذا كنت تحبه حقيقة فاهلل ال يعذبك ،أما إذا كان اهلل يبتلي املسلمني بما ال
يحتملونه فمعنى ذلك أنهم يدعون محبته .اآلن هناك آية أيها األخوة واهلل الذي الإله إال
خوَانُ ُك ْم َوأَزْ َواجُ ُك ْم وع ِ
ن آبَا ُؤ ُك ْم َوأَبْنَا ُؤ ُك ْم َو إِ ْ
ن َكا َ
هو تقصم الظهرُ ﴿:ق ْل إِ ْ
َشي َرتُ ُك ْم
َس ِ
خ َ
َال ا ْقتَ َرفْتُمُ وهَا َو ِتجَ ا َرةٌ تَ ْ
مو ٌ
اك ُن تَ ْر َ
شوْ َ
ب إِ َليْ ُك ْم
سا َدهَا َوم َ
ن َك َ
َوأ َ ْ
ضوْنَهَا أَحَ َّ
جه ٍ
سولِ ِه َو ِ
م ِر ِه َواهللَُّ َال
س ِبيلِ ِه فَتَ َرب ُ
َّصوا حَ تَّى يَأ ْ ِتيَ اهللَُّ ِبأ َ ْ
َاد ِفي َ
ِم ْن اهللَِّ َو َر ُ
يَه ِْدي ا ْل َقوْ َم ا ْلفَ ِ
اس ِقنيَ﴾ معنى ذلك إذا آثرت بيتا ً ليس لك اغتصبته على طاعة اهلل
فالطريق إلى اهلل مسدود ،إذا آثرت تجارة ال ترضي اهلل فالطريق إلى اهلل مسدود ،إذا
آثرت امرأة هي زوجتك ال ترضي اهلل تحبها على معصية فالطريق إلى اهلل مسدود ،إذا
آثرت تجارة ،بيتاً ،زوجة ،إذا آثرت أن تكون مع عشيرتك على باطل فالطريق إلى اهلل
مسدود .اآلن املحبة العقلية والحسيةَ ﴿ :ق َ
ب إِ َليَّ ِممَّ ا يَ ْدعُونَ ِني
ب
ِّ
السجْ ُن أَحَ ُّ
ال َر ِّ
إِ َلي ِْه ﴾ هل هناك شاب في األرض في القارات الخمس ال يستمتع بامرأة ،امرأة العزيز
بارعة الجمال هي سيدته ،ماذا قال؟﴿ َق َ
ب إِ َليَّ ِممَّ ا َي ْدعُونَ ِني
ب
ِّ
السجْ ُن أَحَ ُّ
ال َر ِّ
إِ َلي ِْه﴾ فلذلك أيها اإلخوة قضية املحبة العقلية والحسية مهمة جداً ،السجن وما فيه من
متاعب مع طاعة اهلل أحب إلى هذا النبي الكريم من أن يُمتع نفسه بامرأة ال تحل له.
اآلن ما معنى أن يحبك اهلل؟ هنا معنى أن يحبك اهلل أي يلقي محبتك في قلوب الخلق﴿ :
ع َليْ َ
ك مَحَ بَّ ًة ِمنِّي﴾ إذا أحبك اهلل ألقى محبتك في قلوب الخلق وليس في
َوأ َ ْل َقيْتُ َ
األرض شيء أثمن من أن يحبك الخلق وأن يثقوا بك وهذا من فضل اهلل عز وجل .لذلك
أيها األخوة ،اآلن دخلنا في موضوع آخر هناك ما يسمى بحقائق اإليمان وهناك ما
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يسمى بحالوة اإليمان ،حالوة اإليمان شيء يصعب تصوره ،حالوة اإليمان تجعلك بطالً،
تجعلك متميزاً ،تجعلك تؤثر ماعند اهلل على الدنيا بأكملها ،حالوة اإليمان تجعلك
كاملرجل ،حالوة اإليمان تهبك رؤية صحيحة ،ومنطقا ً سليماً ،ولسانا ً صادقاً ،ومحبة هلل،
م ْن ُك َّن ِف ِ
يه َوجَ َد حَ َال َوةَ ْ ِ
ن :أ َ ْ
اإليمَ ا ِ
وأمناً ،وطمأنينة ،وسكينة ،وسعادة ،لذلك) :ث َ َال ٌ
ن
ث َ
ب إِ َلي ِْه ِممَّ ا ِ
يَ ُكو َ
سوَا ُ
همَ ا(
ن اهللَُّ َو َر ُ
سو ُلهُ ،اهلل في قرآنه ورسوله في سنته ،أَحَ َّ
بمعنى حينما تتعارض مصلحتك مع النص الشرعي تؤثر طاعة اهلل وتركل مصلحتك
بقدمك عندئذ تذوق حالوة اإليمان ،حينما تركل صفقة رابحة جدا ً لكنها ال ترضي اهلل
م ْن ُك َّن ِف ِ
يه َوجَ َد حَ َال َوةَ ْ ِ
ن يَ ُكو َ
ن :أ َ ْ
اإليمَ ا ِ
تذوق حالوة اإليمان) :ث َ َال ٌ
ن اهللَُّ
ث َ
امل َ ْر َء َال ي ِ
ني ِ
ب إِ َلي ِْه ِممَّ ا ِ
ب ْ
ن يَ ْك َرهَ أ َ ْ
ُحبُّ ُه إِ َّال هللََِِّ ،وأ َ ْ
همَ ا َوأ َ ْ
سوَا ُ
ن
َو َر ُ
ُح َّ
سو ُلهُ ،أَحَ َّ
يَعُو َد ِفي ا ْل ُكفْ ِر َكمَ ا يَ ْك َرهُ أ َ ْ
ن يُ ْقذَفَ ِفي النَّا ِر( .أيها األخوة ،الحب جوهر الدين ،أنت
تسعد بالحب ،تسلم بطاعة اهلل وتسعد بالحب ،والذي يحب اهلل عز وجل اهلل يحبه ،ما
معنى أن يحبك اهلل ؟ يلقي في قلبك السكينة ،تسعد بها ولو فقدت كل شيء ،وتشقى
بفقدها ولو ملكت كل شيء ،إذا أحبك اهلل يلقي في قلبك الرضا ،إذا أحبك اهلل يعطيك
م ْن يُؤْتَ ا ْل ِ
ح ْكمَ َة فَ َق ْد أُو ِتيَ َ
خيْرا ً َك ِثيرا ً ﴾ إذا أحبك اهلل يعطيك
الحكمة:
﴿ َو َ
ني أَحَ قُّ ِب ْ
ن ُكنْتُ ْم تَ ْع َلمُ و َ
ن إِ ْ
م ِ
ي ا ْلفَ ِري َق ْ ِ
ن*
األ َ ْ
الرضا والسكينة ويعطيك األمن ﴿ :فَأ َ ُّ
سوا إِيمَ انَ ُه ْم ِبظُ ْلم ٍ أُو َل ِئ َ
ك َل ُه ُم ْ
م ْهتَدُو َ
م ُن َو ُ
ن ﴾ يعني
األ َ ْ
منُوا َو َل ْم يَ ْل ِب ُ
ا َّل ِذي َن آ َ َ
ه ْم ُ
أال تفرق بني جوهرة ثمينة فيوجد باستانبول جوهرة )أملاسة( بحجم البيضة وقد سمعت
القصة من عشرين سنة أن ثمنها  150مليون دوالر ،وبحجمها في فحمة واألملاس أصله
فحم ثمنها قرش ،وازن بني أملاسة ثمنها  150مليون دوالر ،وبني قطعة فحم واألملاس
فحم أصله ،هناك إنسان فحمة ،هناك إنسان أملاسة ،الفرق بني املؤمن وغير املؤمن فرق
كبير جداً ،كبير إلى درجة مذهلة ،أحيانا ً ترى خاتم أملاس ثمنه أربع ماليني ،وهناك خاتم
ثمنه خمس ليرات ،يمكن خاتم الخمس ليرات حجره أكبر ،بني خمس ماليني وخمس
ليرات هذا الفرق بني املؤمن وغير املؤمن ،لذلك أيها األخوة اإلنسان إذا أحب اهلل وصل
إلى كل شيء ،والحب له ثمن والثمن باهظ ،أال إن سلعة اهلل غالية ،أال إن سلعة اهلل
ي رسوله الكريم
غالية ،أال إن سلعة اهلل الجنة .نفعني اهلل وإياكم بالقرآن العظيم وبهد ِ
صلى اهلل عليه وسلم وأقول قولي هذا وأستغفر اهلل لي ولكم ولسائر املسلمني من كل ٍ
ذنب
ٍ
وخطيئة ،فاستغفروه ،إنه هو الغفور الرحيم
------------------------------------------------------------------------------------الحمد هلل الذى ال يحمد على مكروه سواه ،نحمده على كل حال ونعوذ به من حال أهل
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النار .وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن سي َدنا ونب َّينا محم ًدا عب ُد اهلل
ٍ
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني ومن ت ِب َعهم
ورسو ُله ص ّلى اهلل وس َّلم
بإحسان
َ
كثيرا .أما بعد ،أيها املسلمون :سأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :ماذا
تسليما
وس َّلم
ً
ً
تحب يا أبا بكر؟
قال :أحب ثالثا ً يا رسول اهلل ،قال :ما هي؟ قال :أحب إنفاق مالي عليك ،والجلوس بني
يديك ،وإدامة النظر إليك! ثم قال :وأنت يا عمر؟ قال :وأنا ثالثا ً يا رسول اهلل ،أحب
الحق ،وقول الحق ،والنهي عن املنكر! وسأل عثمان :وأنت يا عثمان؟ قال :أحب إطعام
الطعام ،وإفشاء السالم ،والصالة بالليل والناس نيام! ثم قال :وأنت يا علي؟ قال :أحب
إكرام الضيف ،والصوم في الصيف ،وقتل العدو بالسيف! وتابع صلى اهلل عليه وسلم
فقال :وأنت يا أبا ذر؟ قال :أنا أحب أشياء غريبة! قال :ما هي؟ قال :أحب الجوع ،وأحب
املرض ،وأحب املوت! قال :ال أحد يحب هذا يا أبا ذر؟ قال :يا رسول اهلل ،أنا إن جعت
رق قلبي ،وإذا مرضت خف ذنبي ،وإذا مت لقيت ربي .فصلوات اهلل وسالمه على نبينا
محمد وعلى سائر إخوانه من األنبياء واملرسلني ورضى اهلل عن الصحابة أجمعني وعلى
.من تبعهم والتابعني ونحن معهم بفضلك وكرمك وجودك ومنِّك يا أكرم األكرمني

