
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل تعاىل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيده اهلل   

فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده  

ُمْسلُِمونَ }، ورسوله َوَأْنُتْم  إِالَّ  ََتُوُتنَّ  َوال  ُتَقاتِِه  اهللََّ َحقَّ  ُقوا  اتَّ آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيه ُكُم  {}َيا  َربَّ ُقوا  اتَّ النَّاُس  َا  َأهيه َيا 

ُقوا اهللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن   الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجاالً َكثرِياً  َونَِساًء َواتَّ

    {بِِه َواْْلَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبًا 

ذُ } َلُكْم  َوَيْغِفْر  َأْعاَمَلُكْم  َلُكْم  ُيْصلِْح  َسِديدًا  َقْوالً  َوُقوُلوا  اهللََّ  ُقوا  اتَّ آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيه َوَمنْ َيا  اهللََّ  ُنوَبُكْم  ُيطِِع   

َعظِيامً  َفْوزًا  َفاَز  َفَقْد  اهلل   {َوَرُسوَلُه  صىل  اهلدي هدي حممٍد  وخري  اهلل،  كتاب  احلديث  أصدق  فإن  بعد:  أما 

 وسلم، ورش اْلمور حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللٍة يف النار  عباد اهلل: عليه 

وأفكارهم ومبادؤهم وعروقهم جتدهم كلهم متفقون عىل الوصول لغاية إن الناس مهام اختلفت عقائدهم  

 فالكل يبحث عنها والكل يتمناها !!  واحدة وهدف مشرتك إهنا ))السعادة((

 لكنهم اختلفوا يف سبيل احلصول عليها .. 

م قال وبعضه  فمنهم من قال أنه لن جيدها إال بامتالك املاليني، وبعضهم ظنها باملنصب واجلاه والسلطان،

 ! من أحكام الرشيعة وحماكاة الغرب بفكرهم وعاداهتم وطريقة عيشهمهي بالتفلت 

 حقيقة السعادة ونرى هل هذه هي أسباب السعادة احلقيقية؟!   رَ فتعالوا بنا لنَ

أما للقائلني بان السعادة هي يف  املال  فنقول لقد أوجز أبو طالب وأجاد ملا وصف حقيقة املال حينام ذهب 

فقال:خيطب خ عليه وسلم  اهلل  للنبي صىل  بنت خويلد  زائل   دجية  املال  ظل  فإن  ُقل   املال  كان يف  ))فإن 

 وأمر حائل وعارية مسرتجعة((  

، بل ليس هذا املراد فاملال قد يكون سبب سعادة يف الدنيا واآلخرة  وليس املراد التقليل من شأن املال أبدًا، 

أيدي   حركته  ما  إذا  املال  أكرم  والرشفاء!ما  أمحد    الصاحلني  اإلمام   روى  ورسوله  اهلل  حيب  كام  ورصفوه 

أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: )إنام الدنيا ْلربعة نفر وذكر النبي صىل اهلل عليه وسلم منهم   والرتمذي



 

 

فهذا بأفضل   فقال: ومنهم رجل أو عبد آتاه اهلل ماالً فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رمحه، ويعلم هلل فيه حقًا، 

أي: عند اهلل جل وعال، فام أكرم املال إذا ما عرف اإلنسان الغاية منه، واستغله يف حياته ووجوده يف   املنازل

 طاعة اهلل. 

لكننا كلنا يعلم أن املال غالبا سبب الشقاء يف الدنيا واآلخرة عندما يسعى جلمعه ولو من حرام فليس املهم  

االس  واهلدف  املهم  إنام  ،  الوسيلة  وكد  تعب  بغري  يأت  املال ال  بتحصيله ْلن  العبد  فيشقى  املال  من  تكثار 

ويشقى بتشغيله وذهاب غالب وقته وهو يسعى لتنميته وزيادته ويشقى قلقا خوفا عليه من ضياعه وذهابه  

!! 

صري  ولو علم سيد اخللق أن املال سبب سعادة لطلبه وْلتته الدنيا راغمة صاغرة ولكنه آثر أن ينام عىل احل

 ولو علمت بجنبه ودعا فقال ))اللهم اجعل رزق آل حممد كفافا(( 

واما االخرة فال يعطيها اال ملن حيب ونال احلظوة واملكانة عند اهلل  والدنيا يعطيها اهلل ملن حيب وملن ال حيب  

 :  فهو مل يعط لرسوله لدنيا ْلنه يف ساحات يوم القيامة سيناديه ويقول له

 فهذا هو العطاء احلقيقي   {ىضولسوف يعطيك ربك فرت }

إنام أوتيته عىل علم }قارون شغل الدنيا بملكه وماله وسلطانه وتكرب حتى قال عن ماله متناسيا فضل اهلل  

وَنُه ِمْن ُدوِن اهللَِّ َوَما }فكان الرد من اهلل   {عندي   َكاَن ِمَن    َفَخَسْفنَا بِِه َوبَِداِرِه اْْلَْرَض َفاَم َكاَن َلُه ِمْن فَِئٍة َينُُْصُ

ينَ   فام أغنى عنه ماله وسلطانه ...  {املُْنَْتُِصِ

كريستينا أونسيس  ابنة املليونري وامللياردير أونسيس ورثت عن أبيها مخسة آالف مليون دوالر وكانت يف 

كل عام تزوج وتطلق نفسها آخر العام  تبحث عن السعادة فلم جتدها وأخريًا وجدت مقتولة يف بيتها!   مل 

املاليني  تغن   هلا  حتقق  ومل  شيئًا  املاليني  اهلل  سعادة، عنها  كتاب  يف  مقرر  وتعاىل:  وهذا  سبحانه  َفال }  يقول 

ََبُْم َِبَا اَم ُيِريُد اهللَُّ لُِيَعذِّ   صور العذاب باملال يف اآلخرة، ال، بعض الناس يت  {ُتْعِجْبَك َأْمَواهُلُْم َوال َأْوالُدُهْم إِنَّ

ْنَيا }بل يف الدنيا واآلخرة ليس يف اآلخرة فقط،  ََبُْم َِبَا يِف احْلََياِة الده اَم ُيِريُد اهللَُّ لُِيَعذِّ  . {إِنَّ

يقول النبي صىل اهلل عليه وسلم ))قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه اهلل بام آتاه(( فهذا هو الفالح وهذه 

 هي الطمأنينة 

يكفي الساعي خلفها والالهث ورائها ما قاله رسول اهلل ْليب وأما القائل بأهنا يف املنصب واجلاه والرئاسة ف 

ذر ملا جاء إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم يطلب منه أن يستعمله أمريا أو قائدا رواه اإلمام مسلم )) فرضب  



 

 

،  يا أبا ذر ! إهنا أمانة، وإهنا يوم القيامة خزي وندامة) النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل كتف أيب ذر وقال: ) 

 إال من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها(( 

قال اهلل عليه وسلم  أن رسول اهلل صىل  بن يسار ريض اهلل عنه  الشيخان عن معقل  ))ما من عبد    :وروى 

 يسرتعيه اهلل رعية فيموت يوم يموت وهو غاش هلم إال حرم اهلل عليه اجلنة(( 

ح النهار من عظم اْلمانة التي انيطت بعنقه والتي  فال عجب أن نرى عمر بن اخلطاب ال ينام الليل وال يرتا

 رفض أن تكون ْلبنه عبد اهلل من بعده وقال ))أال يكفي آل اخلطاب واحدا(( 

أفقر  من  كانوا  لو  أهنم  اآلخرة  منازل  أول  ومعاينة  املوت  سكرات  يف  يتمنون  املناصب  أصحاب  وهاهم 

 ول وقت سكرات املوتالناس فعبد امللك بن مروان من أعظم خلفاء بني أمية يق

))وددت لو أين كنت غساال(( فلام بلغ ذلك )أبا حازم ( العابد الزاهد قال: احلمد هلل الذي جعلهم يتمنون   

 أهنم مثلنا عند املوت وال نتمنى أننا مثلهم عند املوت .... 

ة  فكذلك الكريس والنقول يف هذا كثرية وكام أسلفنا فقلنا إن املال  ظل زائل وأمر حائل وعارية مسرتجع 

 لو دام لرجل ملا وصل لغريه  واملنصب 

 أين مات املعتمد أبرز أمراء اْلندلس وأكثرهم شهرة مات يقتات الطعام من القاممة  

وهاهم طغاة العُص الذين تسلطوا عىل رقاب العباد يف بالد املسلمني رأيناهم بأم عيننا وقد أحال اهلل عزهم  

جسده  وتشوه  حرق  من  ومنهم  اجلرذ  دور  أخذ  أن  بعد  قتل  من  فمنهم  ضعفا  وقوهتم  فقرا  وغناهم  ذال 

الغد وما هو    ومنهم من سجن وسيق مكبال بالسالسل ومنهم من هو يف هم وغم دائم وقلق مستمر من 

خوف   عن  ناهيك  يعشوهنا  التي  هذه  سعادة  أي  عليكم  فباهلل  ؟؟  حاله  يصري  وأين  ابنه    اْلبمصريه  من 

 فكل واحد منهم خياف من غدر اآلخر   من أبيه واْلخ من أخيه  واالبن

الذرة الغرب فجر  بأن  الغربيون فهؤالء لعلهم اغرتوا  بالعيش كام يعيش  السعادة  بأن  وغزى   أما للقائلني 

   الفضاء وغاص يف أعامق البحر وأعطى اجلسد كل ما يشتهيه دون قيد أو رشط أو حرمة وعيب !!!

باقي   تفوق  النفيس  الطب  عيادات  هي  وها  ودوائها  غذائها  تطلب  تُصخ  أعامقهم  يف  الروح  بقيت  لكن 

واْلعجب من    العيادات وحاالت االنتحار يف بلداهنم تفوق آالف املرات بلدان من يصفوهنم بالتخلف،

 ذلك االنتحار اجلامعي ومكاتبه حتى أن السويد من أكثر الدول يف العامل حاالت انتحار  



 

 

فقال كتابه  يف  ربنا  لنا  بينها  التي  للسعادة  يصلوا  مل  ُمْؤِمٌن  }:  فهم  َوُهَو  ُأْنَثى  َأْو  َذَكٍر  ِمْن  َصاحِلًا  َعِمَل  َمْن 

 {ِزَينَُّهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ َفَلنُْحيَِينَُّه َحَياًة َطيَِّبًة َوَلنَجْ 

اإلسالم وهو   بزيارة شيخ  قمنا  طلقاء  ونحن  وسبلها،  الدنيا  بنا  إذا ضاقت  كنا  اهلل:  القيم رمحه  ابن  يقول 

وهو   مهوم،  من  بنا  ما  يرسى  حتى  نراه  أن  إال  هو  ما  فواهلل  يقول:   ، دمشق  يف  القلعة  سجن  يف  مسجون 

كنه مع اهلل،  يقول: فإذا سلمنا عليه قال لنا: املسجون من سجن عن خالقه، واملأسور من أرسه املسجون، ل

عندي،   أمنية  أقىص  هي  عندهم  ما  أغىل  يب؟  يصنعون  ماذا  أعدائي،  يب  يصنع  ما  ويقول:  وشيطانه،  هواه 

لل شهادة  قتيل  وإن  ريب،  أرض  يف  سياحة  وتسفريي  ترحييل  وإن  بريب،  خلوة  سجني  إن  ريب يقول:   قاء 

ويقول: ماذا يفعلون يب؟ هل عندهم أعظم من هذا، إما أن يكون سجنًا، أو ترحياًل، أو قتاًل، وكلها أمنيات 

 للمؤمنني. 

ويقول أحد السلف: مساكني أهل هذه الدنيا، جاءوا إليها وخرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، قيل: وما 

 أطيب ما فيها؟ قال: التلذذ بعبادة اهلل. 

ول ابن تيمية رمحه اهلل: إن يف الدنيا جنة من مل يدخلها مل يدخل جنة اآلخرة إهنا التلذذ بالعبادة، وطاعة  ويق

 اهلل. 

 وهذه الوصفات ال جتدها إال بكتاب اهلل وسنة رسوله والتزام منهج اهلل ظاهرا وباطنا... 

  

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 


