وقفوهم إنهم مسؤولون

للشيخ السيد مراد سالمة
اخلطبة األوىل

أخي احلبيب :حديثنا يف هذا اليوم الطيب امليمون املبارك عن املسؤولية إمام رب الربية يف ذلك اليوم العصيب الرهيب الذي صوره
اهلل تعاىل بقوله{ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما َعمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ حمْضَراً َومَا َعمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيَْنهَا َوبَيْنَهُ َأمَداً َبعِيداً } [آل
عمران { ]03:يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْ َغمَامِ } [الفرقان { ]52:يَوْمَ َيعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ } [الفرقان { ]52:يَوْمَ تَرَوَْنهَا تَذْ َهلُ كُلُّ
حمْ َلهَا وَتَرَى النَّاسَ ُسكَارَى َومَا هُم بِ ُسكَارَى وَ َلكِنَّ عَذَابَ اهللِ شَدِيدٌ } [احلج ]5:يوم
ح ْملٍ َ
ضعَةٍ عَمَّا أَ ْرضَعَتْ وََتضَعُ كُلُّ ذَاتِ َ
مُ ْر ِ
احلاقة ،يوم الطامة ،يوم القارعة ،يوم الصَّاخة { يَوْمَ يَفِرُّ ا ْلمَرْءُ مِنْ َأخِيهِ *وَ ُأمِّهِ وَأَبِيهِ * َوصَاحِبَتِهُ وَبَنِيهِ * لِكُلِّ امْرِئٍ مْنهُمْ يَوْمَئِذٍ
َشأْنٌ ُيغْنِيهِ } [عبس. ]02-52:
ذكر اليوم اآلخر يطهر القلوب من احلسد والفرقة واالختالف.
ذكره يهدد الظَ َلمَة لريعووا ،ويعزي املظلومني ليسكنوا؛ فكل سيأخذ حقه ال حمالة ،حتى يقاد للشاةِ اجللحاء من الشاة القرناء،
فال ظلم وال هضم:
والوزن بالقسط فال ظلم وال يؤخذ عبد بسوى ما عمال
ذكر اليوم اآلخر ميسح على قلوب املستضعفني واملضطهدين واملظلومني مسحة يقني تسكن معه قلوبهم ،ثم تثبت مشاء وهي تتطلع
ملا أعده اهلل للصابرين من نعيم يُنسى معه كل ضرٍّ وبالء وسوء وعناء ،وتتطلع ملا أعده اهلل للظاملني من بؤسٍ يُنسى معه كل هناء
يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطانِ
يوم عبوس قمطرير أمره فيه تشيب مفارق الولدانِ
ويقول اآلخر:
يوم القيامة والسماء متورُ

مَثّل لنفسك أيها املغرور
إذ كورت مشس النهار وأدنيت

حتى على رأس العباد تسريُ

وإذا اجلبال تقلعت بأصوهلا

ورأيتها مثل السحاب تسري
ورأيتها مثل احلميم تفورُ

وإذا البحار تأججت نريانها
وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت
فيقال سريوا تشهدون فضائحاً
وإذا اجلنني بأمه متعلق

فتقول لألمالك أين نسريُ؟
وعجائباً قد أحضرت وأمورُ

خوف احلساب وقلبه مذعورُ
كيف املقيم على الذنوب دهورُ

هذا بال ذنب خياف هلوله

عن أي شيء يسألك اهلل وهل أنت عبد اهلل كنت على قدر املسؤولية أم أنك خنتها و ضيعتها
اجلواب أيها األحباب:
أن اللـه عز وجل يسأل العبد بعد الصالة عن أربع:
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عن عمره فيما أفناه؟! وعن علمه ماذا عمل فيه؟! وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟! وعن جسمه فيما أباله؟! هذه األربع
هي موضوع لقائنا مع حضراتكم يف هذا اليوم الكريم املبارك.
أحبيت الكرام :أعريوني القلوب واألمساع فإن املوضوع من األهمية مبكان واللـه أسأل أن يسرتنا فوق األرض وحتت األرض ويوم
العرض.
وال شك أن اللـه عز وجل سيسأل العبد يف ساحة احلساب عن كل ما قدم يف هذه احلياة.
قال اللـه سبحانهَ {:فمَنْ يَعْ َملْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ َومَنْ يَ ْع َملْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ َرهُ } [الزلزلة.]8-2:
ج َمعِنيَ عَمَّا كَانُوا َي ْعمَلُونَ } [احلجر.]20-25:
وقال جل وعال{ :فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلََّنهُمْ أَ ْ
فكم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك اللـه إياها ،وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها اهلل لك وأبداها.
صلَّى اهللُ عَلَيْهِ
ولكن النيب قد ذكر أن اللـه سبحانه سيسأل العبد عن أربع  ،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَ ْسعُودٍ ،قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ َ
وَسَلَّمَ " :لَا َتزُولُ قَ ْدمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ :عَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ ،وَعَنْ ُعمْرِهِ فِيمَا َأفْنَاهُ ،وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ َوفِيمَا
أُنْفَقَهُ ،وَعَنْ عِ ْلمِهِ مَاذَا َع ِملَ فِيهِ "()1
ً

أوال :السؤال عن العمر
العمر ما العمر أيها اإلباء العمر هو راس مالك و هو رصيدك يف هذه احلياة و لكن الناس خيتلفون يف االجتار بهذا املال فمنهم من
رصد عمره للشهوات و تتبع الفضائيات و العكوف على احملرمات فهذا كان عمره وبال عليه خسر وخاب و اهلك نفسه فخسر
جعُونَ فََتعَالَى اللَّهُ
الدنيا و االخرة قال اهلل تعاىل حاكيا عن هؤالء قال اللـه تعاىلَ { :أفَحَسِبْتُمْ أََّنمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأََّنكُمْ إِلَيْنَا ال تُرْ َ
ا ْلمَلِكُ الْحَقُّ ال إِلَهَ إال هُوَ رَبُّ ا ْلعَ ْرشِ ا ْلكَرِيمِ }[املؤمنون.]111-112:
الذكَرَ
جعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْ ِن َّ
وقال سبحانه{ :أَيَحْسَبُ اإلِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَ ِنيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَ َ
واألنْثَى أَلَ ْيسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْ ِييَ ا ْلمَوْتَى } [القيامة.]23-01:
العمـــر ينقـــص والذنـــوب تزيــد

وتقـــال عـــثرات الفتـــى فيعـــود

هــل يســتطيع جحــود ذنـب واحـد

رجــــل جوارحـــه عليـــه شـــهود

واملــرء يســأل عــن سـنيه فيشـتهي

تقليلهــــا وعـــن املمـــات حيـــيد

العمر يولي ستسأل عن كل ساعة ،عن كل يوم ،عن كل أسبوع ،عن كل سنة ،عن عمرك كله فيما أفنيته.
قال احلسن البصري رمحه اللـه تعاىل " :يا ابن آدم إمنا أنت أيام جمموعة فإن مضى يوم مضى بعضك وإن مضى بعضك مضى
كلك".
ولذا كان احلسن رمحه اللـه يقول " :ما من يوم تطلع فيه الشمس إال وينادي بلسان احلال ويقول يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى
عملك شهيد فاغتنمين فإني ال أعود إىل يوم القيامة.
وكان عبد اللـه بن مسعود رضي اللـه عنه يقول " :واللـه ما ندمت على شئ كندمي على يوم طلعت مشسه نقص فيه أجلي ومل
يزد فيه عملي".
 - 1أخرجه الدارمي ( )345والترمذي (.)2412
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العمر هو البضاعة احلقيقة ،وواللـه ما منحنا هذه البضاعة الكرمية للهو واللعب وامللذات والشهوات ،واللـه ما للهو خلقنا بل
خلقنا لغاية كرمية ولغاية عظيمة.
قال جل وعالَ { :ومَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَاإل ْنسَ إال لِيَعْبُدُونِ } [الذاريات.]21:
هذه هي الغاية اليت خلق اللـه هلا اخللق ،واللـه ما خلقنا اللـه لنضيع األعمار أمام املسلسالت ،وأمام املباريات ،وأمام األفالم،
وأمام هذا العبث واللـهو الذى حتول فى حياة هذه األمة املسكينة إىل جد.
ومن أمجل ما قيل يف قول اللـه تعاىل فى حق نيب اللـه حييى { وَأتينَاهُ احلكْمَ صَبِياً }[مريم ،]15:قال مجهور املفسرين :أي
آتاه اللـه احلكمة وهو طفل صغري فذهب إليه يوماً بعض أترابه من زمالئه قبل أن يوحي اللـه إليه بالنبوة فقالوا :يا حييى هيا بنا
لنلعب! فقال حييى :واللـه ما للعب خلقنا واللـه ما للهو والعبث خلقنا.
واللـه ما خلقنا لنضيع األعمار ،فإن جُلَّ األمة اآلن يقضي جُلَّ الليل أمام التلفاز وال حول وال قوة إال باللـه العلي العظيم.
يا من ميضي عمرك وأنت ال تدري ..اعلم بأنك ستسأل عن هذه الساعات ..ستسأل عن هذا العمر..
وتذكر يا من ميضي عمرك وأنت يف غفلة أن الدنيا مهما طالت فهي قصرية ،ومهما عظمت فهي حقرية وأن الليل مهما طال البد
من طلوع الفجر ،وأن العمر مهما طال البد من دخول القرب ،تذكر وصية احلبيب لعبد اللـه بن عمر كما يف صحيح البخاري أنه
أخذ مبنكيب عبد اللـه بن عمر وقال يا عبد اللـه((:كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل))
وكان ابن عمر يقول" :إذا أمسيت فال تنتظر الصباح ،وإذا أصبحت فال تنتظر املساء".
ولقي الفضيل بن عياض رجالً فقال الفضيل :كم عمرك؟! قال الرجل :ستون سنة ،قال الفضيل :إذاً أنت منذ ستني سنة تسري
إىل اللـه توشك أن تصل .فقال الرجل :إنا هلل وإنا إليه راجعون .قال الفضيل :هل عرفت معناها ،قال :نعم عرفت أني هلل عبد
وأني إىل اللـه راجع.
قال الفضيل :يا أخي من عرف أنه هلل عبد وأنه إليه راجع ،عرف أنه موقوف بني يديه ومن عرف أنه موقوف عرف أنه
مسئول ،ومن عرف أنه مسئول فليعد للسؤال جواباً .فبكى الرجل وقال :يا فضيل وما احليلة؟! قال الفضيل :يسرية ،قال :ما
هي يرمحك اللـه؟ ،قال :أن تتقي اللـه فيما بقي من عمرك يغفر اللـه لك ما قد مضى ،وما قد بقي من عمرك.
املفضّل بن يونس رأى حممد بن النضر حزيناً كئيباً.
فقال له :ما شأنك؟
قال :مضت الليلة من عمري ،ومل أكتسب شيئاً ،فإنا هلل وإنا إليه راجعون!
كان اخلليل بن امحد يقول(:أثقلُ الساعاتِ علي ساعةٌ آكل فيها!)
فاهلل أكرب ماأشد الفَنَاءَ يف العلم عنده؟! وما أوقد الغرية على الوقت لديه!
وقال اخلليفة الصاحل عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه :إن الليل والنهار يعمالن فيك ،فاعمل فيهما.
ً
ثانيا :عن علمه ماذا عمل به؟!
السؤال الثاني وهو ما أنت بصدده األن أخي املستمع الكريم أنت األن تتحمل رسالة العلم و العمل فاعلم يقينا أنك ستسأل عن كل
كلمة استمعت إليها يف خطبة مجعة ،أو حماضرة أو قرأتها فى كتاب ،ستسأل عن علمك الذى تعلمت ،ماذا عملت به؟؟ تُرى منذ
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متى وحنن نسمع عن اللـه؟! تُرى منذ متى وحنن نسمع عن رسول اللـه ؟! ومع ذلك سرتى البون شاسعاً بني القول والعمل،
سرتى فجوة خطرية بني القول ،والعمل ،وهذه الفجوة سبب من أسباب النفاق ،قال تعاىل :يَاأَُّيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ َتقُولُونَ مَا ال
تَ ْفعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا ال تَ ْفعَلُونَ [الصف.]0-5:وقال جل وعال{ :أَتَ ْأمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُ َسكُمْ َوأَنْتُمْ
تَتْلُونَ ا ْلكِتَابَ َأفَال َتعْقِلُونَ} [البقرة.]22:
فكل آية وكل حديث مسعته األن ومل تعمل به فان اهلل تعاىل سيسألك ملاذا مل تعمل بها؟
فقاطع الرحم يسمع حرمة قطيع األرحام
وآكل الربا يسمع حرمة الربا
وقاتل النفس يسمع حرمة قتل النفس اليت حرام اهلل إال باحلق
والظامل يسمع اآليات واألحاديث اليت حترم و جترم الظلم
ومن يؤذي جريانه يسمع ويعلم حرمة أذية اجلريان
فاذا وقف هؤالء بني يدي رب األرض و السماء فانه سيسأهلم ماذا علموا فيما علموا ؟
عن أبي مالك األشعري رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :القرآن حجة لك  ،أو عليك)(أخرجه مسلم)
يقول اإلمام الشاطيب يف كتابه القيم "املوافقات" " :إن كل علم ال يفيد عمال ليس يف الشرع ما يدل على استحسانه".
قال تعاىل :أَتَ ْأمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُ َسكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ ا ْلكِتَابَ أَفَال َتعْقِلُونَ [البقرة.]22:
ويف الصحيحني من حديث أسامة بن زيد أن النيب قال(( :يؤتى بالرجل فيلقى يف النار فتندلق أقتاب بطنه (أي أمعاءه) ،فيدور
بها كما يدور احلمار يف الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون :يا فالن مالك؟ أمل تكن تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر فيقول:
بلى كنت آمر باملعروف وال آتيه وأنهى عن املنكر وآتيه)
لذا كان احلبيب املصطفى يستعيذ من علم ال ينفع كما يف صحيح مسلم وسنن الرتمذي من حديث زيد بن األرقم أن النيب كان
يقول يف دعاءه ((...اللـهم إني أعوذ بك من علم ال ينفع ومن قلب ال خيشع ومن نفس ال تشبع ومن دعوة ال يستجاب هلا))
وقال أبو الدرداء رضي اللـه عنه " :إنين أخاف أن يقال لي يوم القيامة أعلمت أم جهلت؟ فأقول :علمت فال تبقى آية آمرة أو
زاجرة إال جاءتين تسألين فريضتها فتقول اآلمرة :هل ائتمرت؟ وتقول الزاجرة :هل ازدجرت؟"
إن هذه الفجوة تبذر بذور النفاق يف القلوب كما قال عالم الغيوب{ :يَاأَُّيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا ال تَ ْفعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ
أَنْ تَقُولُوا مَا ال تَ ْفعَلُونَ [الصف.]0-5:
ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه ماذا عمل به؟!
ً
ثالثا :عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟!
السؤال الثالث عن تلك القضية والغاية اليت هي سبب الشحناء والبغضاء وال أكون مبالغا اذا قلت أن اصل كل شر و بالء يف العامل
هو املال
فمن أجل املال يهجر األب ابنه ويقطع الولد أباه
من أجل املال خياصم اجلار جاره
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من أجل املال تسفك الدماء وتهتك األعراض
من أجل املال الثروات تقام احلروب املدمرة فتهلك احلرث والنسل
ملاذا كل هذا؟
ألننا مل نعي ومل نوقن أن اهلل تعاىل سيسال عن املال مرتني من أين اكتسبته؟ وفيما أنفقته؟
أيها األحباب إن املال ظل زائل وعارية مسرتجعة.
املال نعمة من اللـه مَنَّ بها عليك ،وزينة زَيَّنَكَ اللـه بها.
فيامن تتعامل بالربا ماذا قائل أنت لربك يوم القيامة؟
يا أكال للمواريث ماذا أنت قائل لربك يوم القيامة
يا من تتعامل بالرشوة واحملسوبية ماذا أنت قائل لربك يوم القيامة؟
أيها املوظف الذي ضيع وظيفته وخان أمانته ماذا أنت قائل لربك يوم القيامة؟
يا من تنفق مالك يف املسكرات واملخدرات ماذا أنت قائل لربك يوم القيامة؟
أيها األحبة الكرام  :الدنيا كلها إىل زوال والعمر كله إىل فناء  ،ويوم أن نام السلطان الفاتح حممد بن ملك شاه على فراش املوت
 ،وكان من السالطني األثرياء األغنياء قال  :اعرضوا عَلَىَّ كل ما أملك من اجلوارى والغلمان  ،والنساء  ،واألموال  ،واجلواهر بل
 ،وليخرج اجلند مجيعاً  ،فخرج اجليش عن َبكْرَة أبيه  ،فنظر السلطان إىل هذا امللك العظيم وبكى وقال  :واللـه لو قَبِلَ منى ملك
املوت كل هذا الفتديت به !!
ثم نظر إىل جنوده وقال  :أما هؤالء واللـه ال يستطيعوا أن يزيدوا فى عمرى ساعة ثم أجهش بالبكاء وقال  { :مَا أَغْنَى عَنِّي
مَالِيَهْ()58هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ } [ احلاقة .] 52 - 58 :
و هو من هو الفاتح العظيم الذي حقق نبوءة رسول اهلل –صلى اهلل عليه و سلم -و فتح القسطنطينية
وإمنا هو مال ورثتنا كما يف صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي اللـه عنه قال :قال (( :أيكم مال وارثه أحب إليه من
ماله))؟ قالوا :يا رسول اللـه ما منا أحد إال وماله أحب إليه من ماله وارثه ،قال(( :فإن ماله ما قدم ومال ورثته ما أخر))
لذا يقول املصطفى كما يف صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللـه عنه(( :يقول العبد :مالي مالي ،وإمنا له من ماله
ثالث :ما أكل فأفنى ،أو لبس فأبلى ،أو أعطى فأقنى ،وما سوى ذلك ،فهو ذاهب وتاركه للناس))
ولذا ورد فى سنن الرتمذي أن عائشة رضي اللـه عنها ذحبت شاة وتصدقت بها كلها إال الذراع فقال النيب (( :ما بقى من الشاة
يا عائشة))؟ قالت :ما بقي منها شيء إال الذراع ،فقال املصطفى (( :بقي كلها إال الذراع))
إن الذي تصدقت به هو الذي سيبقى لك يف ميزان أعمالك يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اللـه بقلب سليم.
وامسع حلبيبك املصطفى وهو يقول كما يف صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال(( :أيها الناس إن اللـه طيب ال يقبل إال طيباً
وإن اللـه أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني قال تعاىل {:يَاأ َُّيهَا الرُّ ُسلُ كُلُوا مِ َن الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَ ْعمَلُونَ عَلِيمٌ ))
[املؤمنون.]21:
وقال تعاىل للمؤمنني{ :يَاأَُّيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَ َزقْنَاكُمْ [البقرة ،]125:وقال :يَاأ َُّيهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَا ْعمَلُوا صَالِحًا } [املؤمنون ،]21:وقال { :يَاأ َُّيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا َر َزقْنَاكُمْ} [ البقرة ،] 125 :ثم ذكر ((الرجل
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يطيل السفر أشعث أغرب َيمُدُّ يديه إىل السماء يقول :يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام  -وفى رواية ((وملبسه حرام )) -
وغُذِي باحلرام َفأَنَّى يُستَجَاب لذلك) م
عن اجلنيد قال :كان احلارث ـ بن أسد ـ كثري الضر ،فاجتاز بي يوماً وأنا جالس على بابنا ،فرأيت يف وجهه زيادة الضر من
اجلوع ،فقلت له :يا عم ،لو دخلت إلينا ،نلت من شيء عندنا؛ فقال :أو تفعل؟ قلت :نعم ،وتسرني بذلك ،وتربني؛ فدخلت
بني يديه ،ودخل معي ،وعمدت إىل بيت عمي ،وكان أوسع من بيتنا ،ال خيلو من أطعمة فاخرة ،ال يكون مثلها يف بيتنا سريعاً؛
فجئت بأنواع كثرية من الطعام ،فوضعته بني يديه ،فمد يده ،وأخذ لقمة ،فرفعها إىل فيه ،فرأيته يلوكها وال يزدرها ،فخرج وما
كلمين؛ فلما كان الغد ،لقيته ،فقلت :يا عم سررتين ثم نغصت علي ،فقال :يا بين ،أما الفاقة فكانت شديدة ،وقد اجتهدت أن
أنال من الطعام الذي قدمته إلي ،ولكن بيين وبني اهلل عالمة ،إذا مل يكن الطعام عند اهلل مرضياً ارتفع إىل أنفى زمنه فورة ،فلم
تقبله نفسي ،فقد رميت بتلك اللقمة يف دهليزكم ،وخرجت.
أيا من عاش يف الدنيا طويالً ** وأفنى العمر يف قيلٍ وقالِ
واتعب نفسه فيما سيفنى *** ومجَّعَ من حرامٍ أو حاللِ
هب الدنيا تقادُ إليك عفواً *** أليس مصري ذلك للزوالِ؟!
واملال احلرام حيبط أجور املزكني ،بل سيكون عليهم وباالً ونكاالً يوم القيامة ،قال النيب الكريم صلى اهلل عليه وسلم[ :إذا أدَّيْتَ
زكاةَ مالِك فقد قضَيْتَ ما عليك فيه ومَن مجَع مالًا حرامًا ثمَّ تصدَّق به مل يكُنْ له فيه أجرٌ وكان ِإصْرُه عليه] (صحيح ابن حبان
 0511عن أبي هريرة رضي اهلل تعاىل عنه).
توهم نفسك لو وقفت أنت و أبو بكر الصديق أمام اهلل تعاىل يوم القيامة و سأل اهلل تعاىل أبا بكر –رضي اهلل عنه – عن ماله من
أين اكتسبه و فيما أنفقه؟
سيجد أبو بكر الصديق للسؤال جوابا صوابا اكتسبه من احلالل و انفقه يف طاعة الكبري املتعال
فاذا سألك اهلل تعاىل ذلك السؤال ماذا أنت قائل و جميب ؟!!!
أبو ذر رضي اهلل عنه-
دخل رجل على أبي ذر رضي اهلل عنه فجعل يقلب بصره يف بيته فقال[ :يا أبا ذر ! أين متاعكم؟ ال أرى أثاثاً يف البيت وال
متاعاً! أين متاعكم؟ قال :إن لنا بيتاً نوجه إليه صاحل متاعنا وليس هذا .قال :ال بد لك من متاع ما دمت هاهنا .قال أبو ذر  :إن
صاحب املنزل ال يدعنا فيه ،ال بد أن يأخذه منا ويأخذنا منه يوماً من األيام].وكان علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه يقول[ :إن
الدنيا قد ارحتلت مدبرة ،وإن اآلخرة قد ارحتلت مقبلة ،ولكل منهما بنون ،فكونوا من أبناء اآلخرة ،وال تكونوا من أبناء الدنيا
فإن اليوم عمل وال حساب ،وغداً حساب وال عمل]
أقول هذا القول ،وأستغفر اهلل العظيم الكريم لي ولكم ولسائر املسلمني من كل ذنب؛ فاستغفروه ،إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
احلمد هلل رب العاملني ،والعاقبة للمتقني ،وال عدوان إال على الظاملني
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما.
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ً
رابعا :عن جسمه فيما أباله
أحباب رسول اهلل – صلى اهلل عليه و سلم-السؤال الرابع سؤال عن جسدك الذي هو أمانة لديك يف أي شيء أبليته هل سخرته
يف الشهوات و امللذات و شرب احملرمات
هل أبليت هذا اجلسد يف الصد عن سبيل اهلل والصد عن سنة رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم-
أم أنك حافظت على األمانة وعلمت أن اهلل ما منحك هذا اجلسد إال ليكون مطية للروح إىل اهلل تعاىل وإىل طاعته ورضاه
السمْعَ وَالَْبصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوالً [اإلسراء.]01:
امسع إىل قول اهلل تعاىل :إِنَّ َّ
سيسأل الفؤاد والقلب عما وعاه من اعتقاد ،هل امتأل القلب حبب اللـه وحبب رسول اللـه واملؤمنني وامتأل يف الوقت ذاته ببغض
الشرك واملشركني والباطل واملبطلني؟! سيسأل السمع عن كل ما مسع سيسأل البصر عن كل ما رأى ،فهل يا ترى ال يسأل العبد
بني يدى الرب سبحانه إال عن هذه اجلوارح فحسب...؟ كال بل سيسأل اإلنسان عن جسمه كله.
سيشهد هذا اجلسم كله مبا قدم ومبا صنع ومبا فعل سيشهد السمع والبصر والفؤاء ستشهد الرجل واليد واجلوارح عامة قال تعاىل:
الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى َأفْوَا ِههِمْ وَُتكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَ ْشهَدُ أَرْجُ ُلهُمْ ِبمَا كَانُوا َيكْسِبُونَ [يس.]12:
وقال اللـه جل وعال {وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ َفهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا َشهِدَ عَلَ ْيهِمْ َسمْ ُعهُمْ وَأَْبصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ
جعُونَ }
خلَ َقكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ َوإِلَيْهِ تُرْ َ
ِبمَا كَانُوا يَ ْعمَلُونَ َوقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ َشهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَ َق كُلَّ َشيْءٍ وَهُوَ َ
[فصلت.]51-12:
سيشهد عليك بدنك كله وسوف تسأل عن هذا البدن وعن هذا اجلسم فيما أبليته ،هل أبليت جسمك فى عمل الدنيا واآلخرة أم يف
عمل الدنيا فحسب؟
فال حرج أن يبلي اإلنسان جسمه يف عمل الدنيا ويف عمل اآلخرة ،واخلطأ واحلرج أن يفنى وأن يبلي جسمه كله وحياته كلها يف
عمل الدنيا ليضيع بذلك حق اللـه وعمل اآلخرة ،ياأخي يف اللـه تاجر وعَمِّر وابنِ وامجع املال من احلالل لكن ال تنسى حق
الكبري املتعال ال تنسى اآلخرة .اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل آلخرتك كأنك متوت غداً ،فال حرج أن جتمع بني األمرين.
كيف ابلى الصاحلون أجسادهم يف طاعة اهلل
النيب – صلى اهلل عليه وسلم-
عن عائشة -رضي اهلل عنها -أن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ،فقلت له :ملَ تصنع هذا يا
رسول اهلل وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال(( :أفال أحب أن أكون عبداً شكورا) ،متفق عليه.
السلف الصاحل
كان أحد الصاحلني يصلي حتى تتورم قدماه فيضربها ويقول يا أمّارة بالسوء ما خلقتِ إال للعبادة .
دخلت إحدى النساء على زوجة اإلمام األوزاعي رمحه اهلل فرأت تلك املرأه بلالً يف موضع سجود األوزاعي  ،فقالت لزوجة
األوزاعي  :ثكلتك أمك !! أراك غفلت عن بعض الصبيان حتى بال يف مسجد الشيخ ( أي مكان صالته بالليل ) فقالت هلا زوجة
األوزاعي  :وحيك هذا يُصبح كل ليلة !! من أثر دموع الشيخ يف سجوده .
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كان أبو مسلم اخلوالني رمحه اهلل يصلي من الليل فإذا أصابه فتور أو كسل قال لنفسه  :أيظن أصحاب حممد صلى اهلل عليه
وسلم أن يسبقونا عليه  ،واهلل ألزامحنهم عليه  ،حتى يعلموا أنهم خلفوا بعدهم رجاال !! ثم يصلي إىل الفجر .
خالد بن الوليد رضي اهلل عنه-
تأملوا كيف ابلى جسده يف اهلل خالد بن الوليد -رضي اهلل عنه -على فراشه وقال" :لقد شهدتُ مائة زحف أو زُهاءَها ،وما يف
جسدي موضع شرب إال وفيه ضربةٌ أو طعنة أو َرمْية ،ثم هأنذا أموت على فراشي كما ميوت العَيْر ،فال نامت أعني اجلبناء"!!
الدعاء ..............................................................
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