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 حقوق العباد ال كثرة العباداتاحلساب .. معيار 
 5891عام خطب من 

احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد محداً يوايف نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك،  وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك اللهم ال أحصي ثناءاً 

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدًا عبده ورسوله وصفيه 
وخليله خري نيب أرسله، أرسله اهلل إىل العامل كله بشريًا ونذيراً. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا 

 ملالممني إىل يوم الدي،، وأوصيكم أيها اسمسلمون حممد وعلى آل سيدنا حممد صالًة وسالمًا دائمني
 ونفسي اسمذنبة بلقوى اهلل تعاىل.

 أما بعُد فيا عباَد اهلل:

رأينا صوراً الطّاعاِت واإلقباِل إىل اسمساجد، م، مقياِس العبادِة و إىل اسمسلمنَي اليوم إننا إذا نظرنا 
على اهلِل عزَّ وجّل، فأكثُر خبرٍي وإقباٍل نلصّوُر أنَّ جلَّ اسمسلمنَي نليّمُ، خريًا و منها، وعدنا نلفاءُل 

يهرعوَن إىل الصالِة يف أوقاهتا، وما أكثَر م، يشدُّ نفسُه إىل جمالِس الذّكر  ى، وأكثرهممألمساجدهم 
 .هنا وهناك

وصدِق  اليد،ونظافِة  ،م، مقياِس الّلعاملنَي أنفسهم لمإىل حاِل هؤالِء اسمسولك، إذا نظرنا 
م، تشاؤم، وحتّولِت الّطمأنينُة واألم، إىل خوٍف ّلفاؤُل لدينا إىل األمانة، عدنا خبيبِة أمل، وحتّوَل ال

ويقبلوَن إىل هبم اسمساجد م، هؤالِء الذي، متللئ فإّنَك للفاجأ سخِط اهلِل سبحانُه وتعاىل ومقله، 
ع، وتسمُع أحداثًا تشيُب هلا الولدان، قبلوَن إىل الطّاعاِت يف أوقاهتا، تفاجُأ منهم بأموٍر ويالّصلوات 

تسمُع م، ذلك  حالله وحرامه، م، وع، أكِل حقوِق اسمسلمني، وع، اللهاِم اسماِل  ،اخلياناِت اسمالّية
بني يديِه يفعلوَن هذا، وأنَّ مؤمننَي باهلِل يقفون يلصّوُر أنَّ مسلمنَي أخبارًا ال يكاُد عقلك كّله 

  .يفعلوَن كلَّ هذاويضعوَن ميىن على يسرى يف تبّلٍل وخشوع 
اسمني علواقِع جلِّ اسمسلمنَي اليوم، وغدًا إذا قاَم الّناُس لربِّ ال -فيما أعلقد  -هذه صورٌة دقيقٌة 

هل ينظُر إليهم م، مقياِس ينظُر إىل أعماهلم؟  على أيِّ اسمقياسني حياسبهم؟ وعلى أيِّ األساسني
نطاِق األخرى الّداخلِة يف عنهم كلَّ الّسّيئاِت وكثرِة اإلقباِل إىل اسمساجد، ويعفو  الّسجوِد والرّكوع

وعلى عاملة، وعلى أساِس نظافِة اليّد؟ حياسبهم على أساِس اسمالّلعامل؟ أم إنَّ اهلَل سبحانُه وتعاىل 
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 خاّصة واحلقوِق اليت هي حقوقهُ ويعفو ع، الّلقصرِي يف العباداِت احملفوظِة أو اسمضّيعة؟ أساِس األمانة 
 غداً؟ ترى كيَف حياسُب اهللُ اسمسلمنَي ؟ وليست عائدًة إىل حقوِق العباد

كّنا جلوسًا عنَد رسوِل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم )قال: وغريُه ع، عليٍّ رضي اهلُل عنُه  البزارروى 
يف يا رسوَل اهلل أخربين ع، ألنِي شيٍء فجلَس إىل رسوِل اهلِل وقال: فأقبَل إلينا رجٌل م، أهِل العالية، 

فهو وأّما أشّده فشهادُة أن ال إله إال اهلل وأنَّ حمّمدًا عبدُه ورسوله، "أّما ألينه  فقال: ؟اإلسالِم وأشّده
يا أخا العالية: إنَّ وال صياماً وال مكاة، صالًة اهلُل لُه ال يقبُل إنَّ م، ال أمانَة لُه  :، يا أخا العاليةاألمانة

ُه حّّت تال يقبُل منُه صالفصّلى به فإنَّ اهلَل  -أي قميصًا  –فلبَس منُه جلبابًا مااًل حرامًا م، أصاَب 
هكذا يقوُل  .(حرام"جتلبَب جبلباٍب م، أن يقبَل صالَة إنساٍن إنَّ اهلَل أكرُم وأجّل ينّحَي عنُه جلبابه، 

  .مصلى اهللُ عليِه وسلّ رسوُل اهلل 
ي اهلِل عزَّ أمواهلا وخرياهتا ووقَف بنَي يدع، الّدنيا ونفَض يدُه ع، إذًا فغدًا إذا رحَل اإلنساُن 

على وُل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم، ل، حياسبُه اهلُل احلساَب العسري كما قاَل رس  وجّل حافيًا عارياً 
على الفم على نظافِة اليد، على األمانة، والّطويلَة جّداً يوقفُه الوقفَة الّطويلَة حقوقه اخلاّصِة به، ولكّنُه 

إمنا تعبََّد عبادُه مبا تعّبدهم به م، أوامر ونسَي أنَّ اهلَل الذي  ،واسلمرأهاالذي أكل م، حقوِق الّناس 
اليت ينبغي أن نعلمها، وا حقوَق الّناس، هذه هي احلقيقُة م، أجِل أن حيفظألزمهم هبذه األوامر 

الذي العقاب  حيثّياتِ ع، حيّدثنا اهلُل عزَّ وجّل وانظروا فلقد وقفُت على آياٍت كثرية م، تلَك اليت 
اهلِل مقِت اليت تبنيُّ حيثّياِت كّلها رأيُت أنَّ هذه اآلياِت  فواسمالقنَي يوَم القيامة، باجلاحديَ،  اهللُ سينزله 

)كاّل بل ال اخللق، امسعوا هذه اآلياِت مثاًل: إمنا ترّكُز على األمانِة و لّلعاون، عزَّ وجّل إمنا ترّكُز على ا
وحتّبوَن اسماَل حبّاً وتأكلون الّّتاَث أكاًل سمـّا * تكرمون اليليم * وال حتاّضوَن على طعاِم اسمسكني * 

عندما يقوُل بعَد عذابه ع،  للحديثِ  بني يديه، ومقّدمةً اليت حيّدثنا اهللُ عنها هذه هي احليثّيات  ،مجّاً(
وجيَء يومئٍذ جبهّنم * )كاّل إذا دّكِت األرُض دّكاً دّكا * وجاَء ربَُّك واسمألُ صّفاً صّفا * ذلك مباشرًة: 

 .ُر اإلنسان وأّّن لُه الذّكرى(يومئٍذ يلذكّ 
ومل يرّكز مل يؤّدِه كما ينبغي، وال على قياِم ليٍل على صالٍة قّصَر يف آداهبا، مل يرّكز البياُن اإلهلّي 

على وإمّنا رّكَز على الّلعامل، على األمانة، الذّكر، مل يكونوا يّتبّعوَن يف جمالِس على أنَّ هؤالِء النّاس 
 اسماِل احلرام.أن يفطَ، اإلنساُن نفسُه م، أكِل 

بأن نعلَم أننا عبيٌد سماذا ألزمنا اهلُل  ؟هبذا االعلقاداهلل، أال تسألوَن أنفسكم: سماذا ألزمنا اهلُل  عبادَ 
طأطَئ وال حيلاُج إىل أن ن ،عبوديّلنا لهإىل أن نعلم اهلُل ال حيلاج سماذا؟ ؟ ، وإلٌه لناوبأنُّه مالٌك لناله؟ 
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ألزمنا هبذا ولك،َّ اهلَل عزَّ وجّل لعبوديّلنا له، ال حتلاُج إىل ممارسٍة فربوبيّلُه كاملٌة بنَي يديه،  أسنا ذاّلً ر 
وحسبنا للّديّاِن حساباً، خفنا م، أن يظلَم بعضنا بعضاً، فإذا خفنا اهلل حّت خناَف اهلل، االعلقاد 

الذي أذن اهلُل عزَّ إال على الّنهِج العادل فل، أتقّدَم بيدي إىل إنساٍن وحسبنا ليوِم القيامِة حساباً، 
ة: هل جاءت م، حالٍل إال بعَد أن أنظَر وأحسبها بدقّ يف يفَّ أضعها وجّل، ول، متلدَّ يدي إىل لقمٍة 
 .هبذه العقيدةنا اهللُ دَ أم م، حرام؟ م، أجِل هذا تعبَّ 
ذلك  كلُّ باإلكثاِر م، مراقبله؟  وسماذا أمرنا اهلُل وسماذا أمرنا اهلُل بذكره؟ وسماذا أمرنا اهلُل بالّصالة؟ 

كلُّ هلل عزَّ وجّل  ذكرنا ومراقبلنا وخوفنا م، اهلل، صالتنا تغّذي عقيدتنا دعمًا هلذا االعلقاد، مرنا به أُ 
ذلك ذكرتُه لكم، والعقيدُة تصبُّ يف اسمعىن الذي سبحانُه وتعاىل، م، اهلل ذلك يزيُدنا شعوراً باخلوِف 

ع، االحنراِف ترّدها وتصّدها احليواناُت هلا غرائز لُك غرائز كما متلكها احليوانات، ميألنَّ اإلنساَن ال 
ع، أن تكوَن مثَل قد كّرمَك اهلل و أما أنت يابَ، آدم بالغريزة، ذا كه الذي فطرها اهلُل عليهع، هنجها 

وإمنا أورثَك اهلُل بداًل إىل صراٍط ال احنراَف فيه، يدفعَك دفعاً مماٌم امسُه الغريزة ، ليَس يف عنقك احليوان
َ هبذه االغريزِة عقاًل، مثَّ تّوَج عقلك م،  الّلعامل مع إخوانك،  لك سبيل لّرسالِة اليت أرسلها إليك، بنيَّ

متدَّ كيَف ينبغي أن ال تضَع خمافَة اهلِل نصَب عينيك،  معهم، كيَف ينبغي أن كيَف ينبغي أن تلعامَل 
وتقّلبَت أوغلَت يف اسماِل احلرام  تن أنإوكيَف أنَّ اهلَل حيّذرك ، هم، اسماِل إال م، حلّ يدَك إىل قرٍش 

يف الّدنيا وإّنَك مهما دعوَت اهلَل ِصرفًا وال عدالً، يف حباِر احملّرمات فإنَّ اهلَل ل، يقبَل منك واسلغرقت 
 ل، ُيسلجاَب لدعائك. 

ذكَر يف يف احلديِث الّصحيح، حديٌث طويل، أمل تسمع كالَم اسمصطفى عليِه الّصالُة والّسالم 
، ذي طمريِ، يطيُل الّسفرأشعَث أغرب، قّصَة الّرجِل اسمسافر آخرِه رسوُل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم 

 له؟سلجاُب فأّّن يُ رام، حبوملبسه م، حرام، وغّذَي يقوُل: يا ربِّ يا رّب، ومأكله م، حرام، باليني، 
يطيُل الّسفر، بعيد ع، األسواق،  شأنُه شأن الّزّهاد،  ،رجل أشعث أغرب :انظر إىل ما يقولُه اسمصطفى

لقمٌة واحدٌة يف ميزاِن اهلِل عزَّ وجّل، الّلعّبد ال قيمَة له نيا، ملعّبد، لك، كل هذا كأنَّ الّرجل طّلَق الدّ 
اشلغل يف األسواق وك، بكاملها، ّصفِق يف األسواِق سنًة يقوُم مقاَم الم، حرام يأكلها هذا اإلنساُن 

وأن ال متدَّ على أن تأكل م، احلالل  ،البعيَد ع، الّدنياوال تك، هذا الزّاهد  انعًا أو مارعاً أو صتاجراً 
  .هكذا يعلمنا اسمصطفى عليِه الصالُة والسالم، وأن ال تنكَر حقوقهم يدَك إىل ماِل الّناس

وخمادعُة اهلِل عزَّ وجّل، اهلُل ال خُيدع، أاّل جيعلنا ممّ، خيادعوَن اهلل إنين أسأُل اهلَل سبحانُه وتعاىل 
م، وىل مثراِت خمافلنا أجيعَل م، ن أتفوُق جرائَم الفسوِق والعصيان، أسأُل اهلَل عزَّ وجّل رمّبا جرمية، 
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حّّت وإن ألحٍد م، عباده، إىل ظلٍم معنويٍّ أو ماّديٍّ وأن ال متلدَّ أيدينا أن نؤّدَي للّناِس حقوقهم، اهلل 
فاألمُر يف ذلَك سهل، ورمحُة رّبَك وسعت كلَّ يف الّنوافِل واألذكار، يف الطّاعات وإن قّصرنا قّصرنا 
رقابنا مثقلٌة إن و يا أن ال نرحَل م، هذه الّدنم، اهلِل عزَّ وجّل أن تكوَن مثرُة خمافلنا ولك،َّ اسمهّم شيء، 

ِه وصراطه، فاسلغفروُه يغفر ديهوالّرجوَع إىل يل ولكم اسمثوبة أسأُل اهلَل سبحانُه وتعاىل حبقوِق الّناس، 
 لكم.


