
   خطبة العالمة الشهيد  كانت الدنيا مهه جعل اهلل فقره نصب عينيه من  

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام  :     1

 من كانت الدنيا مهه . جعل اهلل فقره نصب عينيه

 92/11/1221تاريخ اخلطبة: 
 

احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد محدًا يوايف نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك احلمد كما ينبغي 
جلالل وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك اللهم ال أحصي ثناءًا عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدًا عبده ورسوله 

يه وخليله خري نيب أرسله، أرسله اهلل إىل العامل كله بشريًا ونذيراً. اللهم صل وسلم وبارك على وصف
سيدنا حممد وعلى آل سيدنا حممد صالًة وسالمًا دائمني متالزمني إىل يوم الدين، وأوصيكم أيها 

 املسلمون ونفسي املذنبة بتقوى اهلل تعاىل.

 أما بعُد فيا عباَد اهلل:

اّّتذتُه منُذ سنواٍت عن رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم يل أن ألفَت نظركم إىل حديٍث  هل
. ولقد رأيُت من خالِل ما قد ودستورًا حليايتشعارًا وأساسًا ، بل اّّتذتُه منُذ فجِر شبايب طويلة

، رأيُت من ومنهجًا حليايتستوراً الّنبويِّ العظيِم دمن اّّتاذي هلذا احلديِث عزَّ وجلَّ عليِه عاهدُت اهلَل 
، يف كلِّ ما قاَل ووعدعليِه وسلََّم  بل رأيُت مصداَق كالِم رسوِل اهلِل صّلى اهللُ ذلَك مثاراً عظيمة، وراِء 
منُه دستوراً أن جيعَل هو اآلخُر فمن شاَء منكم  .إىل هذا احلديثمن اخلرِي أن ألفَت نظركم لعلَّ 

 .فلُه أن يفعَل ما يشاء. ومن شاَء أن يرتاَب أنُّه سريى ما قد رأيتوال شكَّ حلياتِه فعل، 
، وجعَل فقرُه ُنصَب مشلهمهُّه شّتَت اهلُل "من كانِت الّدنيا : صّلى اهلُل عليِه وسلَّميقوُل املصطفى 

وأتتُه وجعَل غناُه يف قلبه، مجَع اهلُل مشله،  مهّهُ ومن كانِت اآلخرُة  .ما ُكِتَب له، ومل يأتِه من الّدنيا عينيه
هو مرويٌّ من حديِث زيِد بِن ثابت، فمرويٌّ بطرٍق شّّت، واحلديُث أيُّها اإلخوُة  ".الّدنيا وهي راغمة

ورواُه احلاكُم يف ، ورواُه ابُن ماجه، وقد رواُه اإلماُم أمحدوعبِد اهلِل بِن مسعود، وعبِد اهلِل بِن ُعمر، 
صّلى اهلُل عليِه ا رسوُل اهلِل ن.. هكذا يقوُل سيِّدُ  دواحولكنَّ املعىن خمتلفة، بألفاٍظ متقاربة،  مستدركهِ 

نيا مهَّ وسلَّم وجعَل فقرُه نصَب  ،"أفشى اهلُل ضيعتهويف روايٍة:  ".شّتَت اهلُل مشلهُه : "من كانِت الدُّ
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اهللُ "كفاُه ويف روايٍة:  "،مجَع اهلُل مشله اآلخرَة مهّهُ ه. ومن جعَل ومل يأتِه من الّدنيا إال ما ُكتَب ل عينيه،
 ". وأتتُه الّدنيا وهي راغمةوجعَل غناُه يف قلبه، همَّ الّدنيا واآلخرة، 

أنَّ الّسبُب األّول: لسببنِي اثنني،  على طريٍق واحدٍ مهومي كلَّها  لقد حاولُت أيّها النّاُس أن أمجعَ 
يف طُُرٍق وُسُبٍل مهُّه ففرٌق كبرٌي كبرٌي بنَي أن يوزَّع اإلنساُن يف حياِة اإلنسان،  ذلَك أكثُر حتقيقًا للرّاحةِ 

ومهُّه ن حيصَر اّّتاهُه أ. وبنَي وقد متّزَق بينهايصبُح وميسي ، وإذا هو مقّسٌم جمّزٌء بنَي هذِه اهلموم، شّّت 
 هذا أمرًا منطقّياً  وإذا كانَ  .قلبهعلى  تسابقهااهلموِم و  تشابهمن د، وإذا هو قد ارتاَح يف طريٍق واح

الذي ينبغي لإلنساِن ما هو الّسبيُل األوحُد فيه؟ حنصَر مهومنا فما هو الطّريُق األفضُل الذي ينبغي أن 
أنَّ اجلواَب واضٌح  ؟ ال شكَّ أماَم السُُّبِل األخرىويريَح نفسُه  وكلَّ مهومِه فيهِ أن يصبَّ كلَّ اهتماماتِه 

والذي فيه، نصبَّ مهومنا مجيعًا ، الطّريُق األوحُد الذي ينبغي أن باهلِل واليوِم اآلِخرملن كاَن يؤمُن 
هو طريُق  وغاياتِنا كلَّها يف سبيلهِ أن جنمَع أهدافنا له، والذي ينبغي مجيعًا حنصَر أنشطتنا ينبغي أن 

. وهذا هذِه إىل اهللِة يّ رحلِتنا الّدنيو يف بصددِه شئنا أم أبينا أو الطّريُق الذي حنُن مرضاِة اهلِل عزَّ وجّل، 
 .أيضاً أمٌر منطقيٌّ ال ميكُن أن يرتاَب فيِه من آمَن باهلِل واليوِم اآلخر

وإن خرجنا إىل ابتغاَء الّرزق، مبتغانا إن خرجنا إىل الّسوِق فمالَنا ال جنعُل وإذا كاَن األمُر كذلَك 
وإن ابتغاَء الّتآنِس والّصداقة، وزمالَءنا نا وأصدقاءنا نساهرنا إخواوإن واجلامعاِت ابتغاَء العلم، املعاهِد 

ملاذا ال جنعُل هذِه األنشطَة كلَّها وإىل اخلرِي أو هنيناهم عِن الّشّر، دعونا الّناَس إىل اهلِل سبحانُه وتعاىل 
إن كدحنا إن تعّلمنا أو عّلمنا،  إن أمرنا الّناَس أو هنيناهمملاذا ال جنعُل غاياتِنا تصبُّ يف هذا الطّريق؟ 

الذي حنُن مصبوغًا ومّتجهًا إىل الطّريِق خالَل ذلَك كلِِّه  ملاذا ال جنعُل مهّنايف سبيِل الّرزِق أو أعطينا، 
 .. هذا شيءطريُقنا إىل اآلخرة ،طريُقنا إلى اهللوهو  ؟نسرُي فيِه فعالً 

؟ أنُّه الّصادُق املصدوق، أمل نعلم اهلُل عليِه وسّلمصّلى : ألسنا وقد آمنّا برسوِل اهلِل شيٌء آخر
من  ": فها هَو ذا يقولفيما يقوُل وفيما يعد؟ رمحًة للعاملنَي إال وهَو صادٌق وأنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ ما أرسلُه 

سيُِّدنا رسوُل اهلِل  وصدقَ  ."وأتتُه الّدنيا راغمةوجعَل غناُه يف قلبه، مجَع اهلُل مشله، رُة مهُّه خكانِت اآل
فهَو يّتقي ألسنَة لُه مهوم،  كلٌّ مّنا أيُّها اإلخوة  ؟"مجَع اهلُل مشله" :ولكن ما معىن صّلى اهلُل عليِه وسلَّم،

قد أقامُه اهللُ أن يكوَن وكلٌّ منّا حياوُل هذا هّم. أن يتحّدَث الّناُس عنُه بسوء، الّناس، ال حيبُّ 
أو  يعيَش يف خطٍر من أمنِه على حياتهِ فهَو ال حيبُّ أن والّطمأنينة، يف حياٍة من األمِن سبحانُه وتعاىل 

غرَي مفضوٍح يف أيٍّ من  ، أن يعيَش مستوراً أن يعيَش كرمَي الّنفسوكلٌّ مّنا حيبُّ ، وهذا همٌّ ثاٍن. كرامته
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، وكلٌّ مّنا يفكُِّر مبصريِه ومآلهوهذا همٌّ ثالث. أو االجتماعّيِة املختلفة، أو اإلنسانّيِة الّدنيويِّة أمورِه 
أو  بشقاٍء مل يكن يتوّقعهُ َأ وأن ال يُفاجَ أن يلقى مأمنُه يف اآلخرِة أيضاً، إذا ارحتَل عن هذِه الّدنيا حيبُّ 

 صّلى اهللُ عليِه وسلَّم؟  فماذا يقوُل سيُِّدنا رسوُل اهللِ . رابعمل يكن ينتظر، وهذا همٌّ بعذاٍب 
، وهذا معىن عزَّ وجلَّ املختلفِة رضى اهلِل أي من كاَن يبتغي يف أنشطتِه  "،من كانِت اآلخرُة مهّه"

همَّ كفاُه اهلُل سبحانُه وتعاىل  ."مجَع اهلُل مشله" ".مهّه ِت اآلخرةُ من كانَ ": قولِه عليِه الّصالُة والّسالم
كفاُه اهللُ فأقامُه يف مأمٍن من العيش،  األخطاَر كفاُه اهلُل سبحانُه وتعاىل ألسنتهم عنه،  الّناِس فحجَز 

فنقلُه من أمٍن إىل آخر، بعِد املوِت ومقبٌل عليها من األخطاَر املقبلَة اليت هو آٍت سبحانُه وتعاىل 
 مجَع اهللُ مشله"."وهذا معىن قولِه عليِه الصالُة والّسالم: 
وأنا صّلى اهلُل عليِه وسلََّم يف هذا الذي يقولُه سيُِّدنا رسوُل اهلِل ولقد فّكرُت منُذ سنواٍت طويلٍة 

يف طلِب عزَّ وجلَّ على سرٍي أقاميَن اهلُل اهلُل عليها منُذ نعومِة أظفاري، إىل احلياِة اليت أقاميَن أنظُر 
وأنا ال أعي ّدنيا شيئاً، من معاين الوأنا ال أعي وشرعِه إىل دراسِة ديِن اهلِل عزَّ وجلَّ على توّجٍه العلم، 

ولكّنُه عهٌد أخذُه عليَّ والدي  ،الّدنيويِّ شيئاً مقوِّماِت سعادتِه يف مستقبلِه من معىن إقامِة اإلنساِن 
؟ واهلِل الذي على هذا الّنهجوثّبتين . لكن ما الذي حّصنين أوفّيُه عهدهعزَّ وجلَّ أحببُت أن رمحُه اهلُل 
مجَع اهللُ مهُّه من كانِت اآلخرُة " :قالُه سّيُدنا رسوُل اهلل صّلى اهلُل عليِه وسلَّم: هذا الذي هوال إلَه إال 

من شياطنِي إيلَّ فيها شيطاٌن  وسيوسُ فما ساعٌة  اهلُل همَّ الّدنيا واآلخرة".كفاُه " ويف روايٍة: مشله".
الذي قطعُه سيُِّدنا رسوُل اهلِل الّنبويِّ إاّل وأجلُأ إىل هذا الوعِد اإلنس، ، أو شيطاٌن من شياطنِي اجلنّ 

 .على نفسِه ملن كاَن هذا شأنهصّلى اهللُ عليِه وسلََّم 
وإذا قد أصبَح مهوماً، ، وإذا هبّمَي الواحِد أتعّوُذ من أن أنكبَّ على وجهي يف طرِق الّدنياوكنُت 
 ، تسرََّب هنا وهنا وهناَك دفّتنيحمصورًا بنَي أن كاَن  كاملاِء الذي تسّرَب بعدَ تتفرُّع وتتزايُد  هبذِه اهلموِم 

إىل هذِه اهلموِم من أن يتحوََّل مهَِّي الواحُد يُذ باهلِل سبحانُه وتعاىل عكنُت أستمثَّ تبّخَر ومضى،  
 فماذا كانِت العاقبة؟ الكثرية، 

لقد كفايَن اهلُل سبحانُه  :صّلى اهلُل عليِه وسلَّمرسوُل اهلِل لقد كانِت العاقبُة ما وعدين بِه سّيُدنا 
، وال أريُد أن كلَّ هم، وال أريُد أن   وتعاىل ولقد أقاميَن اهللُ  .أخرَج من اإلمجاِل إىل الّتفصيلأبنيِّ

. وأنا ال أحبُّ احلديَث لنفسي وأرجوُه من اهلِل سبحانُه وتعاىليف خرٍي ممّا كنُت أتأّملُه سبحانُه وتعاىل 
ملن مل يكن يؤمُن هبا، احلقائِق  من أجِل ّتسيدِ يُلَجُأ يف بعِض األحياِن ولكنَّ اإلنساَن عن الّذات، 

  .، يف بياِن واقعهذِه احلقائَق يف شخصال بدَّ من أن أجسَِّد كاَن يف ريبٍة منها، وملن  
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ال نّتقي  وملاذادستوراً لنا؟ كلُّنا من هذا احلديِث فلماذا ال جنعُل مجيعًا  فإذا كاَن هذا هو األمر، 
نيا مهُّه "من كانِت الدّ  :أفما رأيتم مصداَق الشِّقِّ األّول؟ منُه بالشِّقِّ الثّاينُه لنتمسََّك الشِّقَّ األوََّل من
أناسًا وّجهوا مهومهم وال أزاُل أرى واهلِل ما أكثَر ما رأيُت  ؟"أفشى اهلُل ضيعته"، أو: شّتَت اهلُل مشله"

وّجهوا مهًّا آخَر إىل أن يكونوا يف هذِه الّدنيا ، فهذا هّم. أفئدَة الّناِس حبّاً متبّوئنَي إىل أن يكونوا آنًا 
ة، وهذا وشهرٌة باسقإىل أن تكوَن هلم كلمٌة نافذٌة وّجهوا مهومهم وهذا همٌّ ثاٍن. من أغىن الّناِس مااًل، 

يف أموٍر دنيويٍّة وأنداَد هلم يف هذِه احلياِة زمالَء إىل أن ينافسوا ويسابقوا وّجهوا مهومهم . ثالثهمٌّ 
 شّّت، وهذا همٌّ رابع. 

صّلى اهلُل عليِه مظهٌر لصدِق كالِم رسوِل اهلِل يعيشوَن وكلٌّ منهم إالَم آَل حاهلم وها هم أوالِء 
إىل إال ال خيرُج من فقٍر يف روايٍة أخرى عليِه الّصالُة والّسالُم إنَّ أحدهم كما قاَل املصطفى وسلَّم؟ 

 .ظمأً كّلما ازداَد كرَع منُه كأساً    ا؛ كّلماملاَء امللح، وال ميارُس من الّدنيا إال كما يشرُب اإلنساُن فقر
ابتغوها، ومل يتحّقق هلم هدٌف من األهداِف اليت  ،وال ينتقلوَن من همٍّ واحٍد إاّل إىل مهوٍم شّّت 

الّلتنِي وال على األمِن والّطمأنينِة ال على الغىن الذي حبثوا عنُه عثروا، هيمنوا، و  فال على أفئدِة الّناسِ 
كما قاَل سّيُدنا رسوُل اهلِل دنياهم غصصًا  و وعثروا أيضاً. وبقيت مهومهم  هيمنواابتغاها كلٌّ منهم 

 .صّلى اهللُ عليِه وسلَّم
ونصبُّها يف ملاذا ال نضفرُها  كلَّهامهومنا  ، فلماذا ال جنعُل ونلمُسهاوإذا كانت هذِه حقيقًة نراها 

وبيدِه الذي بيدِه أمرُنا،  ؟ أن يرضى عنّا مالُكناإىل هدٍف واحد ملاذا ال جنعُل مهّنا مّتجهاً  ؟همٍّ واحد
بيدِه بيدِه املاُل وبيدِه الغىن و بالُبغض، أو لتتوّجَه إلينا لتتوّجَه إلينا باحلبِّ وبيدِه أفئدُة النّاِس رزقُنا، 
ته ونّتجُه يف سلوكنا إىل مرضا دينهفنخلُص مَع اهلِل سبحانُه وتعاىل  ملاذا ال نّتجُه إىل هذا الينبوعِ  .الفقر

 ؟ ّتشى خاللَ نياكدخالَل ذلَك ؟ ّتشى وال نبايل يف ذلَك بشيء وننتهي عن نواهيهِ  ننفُِّذ أوامرهُ 
 هذاكلُّ ؟  رصيِد ُكرهالنّاِس لَك إىل  ّتشى خالَل ذلَك أن يتحوََّل رصيُد ُحبِّ ذلَك عاقبَة أمرك؟ 
 .كلُّ هذا يضمنُه لَك خالُقَك وموالكيضمنُه لَك ربُّك،  

 يكتِب اهلُل سبحانهُ  ،حمبوبًا عنَد ربِّكجيعُلَك ومارِس الّسبيَل الذي  توّجه إىل اهلِل سبحانُه وتعاىل
يكتِب اهللُ ، لتناَل مرضاتهاّّته إىل اهلِل سبحانُه وتعاىل  .يف األرضلَك القبوَل بنَي عبادِه وتعاىل 

حارساً على أوامرِه لتكوَن قائمًا سبحانُه وتعاىل هلِل ااّّته إىل  .سبحانُه وتعاىل لَك الّرغَد من العيش
ليَس ك، تناُم قريَر العنِي ملَئ عينيمكلوءٍة بعنايته، على حياٍة ، يُِقمَك اهلُل سبحانُه وتعاىل حلدوده

 .هنالَك همٌّ يشاغُب عليَك حياتك



   خطبة العالمة الشهيد  كانت الدنيا مهه جعل اهلل فقره نصب عينيه من  
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قوِل ربِّنا لإال وهَو ظلٌّ أو شرٌع  هذا الكالمَ ومل يقل سيُِّدنا رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم 
أجرهم ولنجزيّنهم  فلنحييّنُه حياًة طّيبةً من ذكٍر أو أنثى وهو مؤمٌن ))من عمَل صاحلاً : سبحانُه وتعاىل

لكلِّ ما واحلياُة الطّيبُة هي الّضمانُة ا، يف الّدني (())فلنحييّنهم حياًة طّيبةً  .((يعملونبأحسِن ما كانوا 
))بأحسِن ما كانوا أي يف اآلخرِة  ))ولنجزيّنهم أجرهم((، صّلى اهلُل عليِه وسلَّم هللِ اقالُه سيُِّدنا رسوُل 

مثَّ إنَّ اهلَل عزَّ ملُء قلبك، ، وغناَك ، واألمُن يالحُقَك يف آخرتك. فاألمُن معَك يف دنياكيعملون((
 وخادماً يطوُف من حولك. يأمُر الّدنيا أن تكوَن طوَع أمرَك وجلَّ 

يف بيوتِنا؟ يف كثرٍي ممّا أمرنا بِه  ملاذا نعرُض عن أوامِر اهللِ : ؟ إذاً أليَس هذا كالَم سيِِّدنا رسوِل اهلل
من الّضامُن ؟ هنا وهنا وهناك؟ ونوزُِّع أهدافنا مهوماً شؤوننا كلِّهايف يف ّتاراتِنا؟ يف أسواِقنا؟ يف أهلينا؟ 

الذي بعَد أن أعرضَت عن اهلِل عزَّ وجلَّ  حتقُِّق لَك آمالكَ هذِه إىل سعادٍة تتحوََّل مهوُمَك لَك أن 
 بيدِه كلُّ شيء؟ 

دستوراً يف إسالمِه  صادقٍ  مسلمٍ أن يّتخَذ منُه كلُّ إنساٍن م، أمتىّن هذا احلديُث الّنبويُّ العظي
أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهلًل ، يف الشِّقِّ األوَِّل منهويّتقي الوقوَع يتمسَُّك بالشِّقِّ الثّاين منُه حلياته، 

 العظيم، فاستغفروُه يغفر لكم... 
 


