أما بعد أيها المسلمون
في كل صباح يخرج الناس إلى أعمالهم ومدارسهم  ،ويبقون فيها
إلى ما بعد الظهر ثم يعودون إلى بيوتهم  ،وهم أكثرهم الكل والنوم
 ،ثم يستيقظون من غفلتهم بعد العصر أو بعد المغرب وينتشرون
في السواق والمطاعم والمنتزهات ونحوها  ..ثم يعودون بعد يوم
حافل بالشهوات وتضييع الوقات إلى النوم والسترخاء  ..لقد بذلوا
 .أموالهم وأوقاتهم وجهودهم من أجل الدنيا وشهواتها
ولو سألت أحدهم ماذا قدمت للسلم في هذا اليوم الحافل ..لكان
الجواب  ..لشيء..نعم لشي ءبل ربماقدم خدمات جليلة للشيطان
..وأعوانه

 :أيها الخوة في ا
إن نعم ا علينا كثيرة ل تعد ول تحصى  ..فهو سبحانه قد خلقنا
من عدم  ...وكبرنا من صغر  ....وعلمنا من جهالة  ...وهدانا من ضللة
 ..وكسنا من بعد عري  ..وأغنانا من بعد فقر  ..وجعلنا نسير على
هذه الرض مطمئنين  ..نأكل من خيراته  ..ونتمتع بنعمه و كراماته ..
لم يجعلنا طيرا في الهواء  ..ول سمكا في الماء  ..ولم يجعلنا حيوانا
 ..ل يعرف اللف من الباء
رزقنا السمع والبصر والفؤاد ..وفضلنا على كثير من خلق تفضيل
يقو لتعالى } وbلbقbد aكbرeمaنbا بbن`ي ءbادbم bوbحbمbلaنbاهdم aف`ي الaبbر cوbالaبbحaر` ..
`يل{
وbرbزbقaنbاهdم aم`ن bالطeيcبbات`  ..وbفbضeلaنbاهdم aعbلbى كbث`ير gم`مeن aخbلbقaنbا تbفaض f
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ويقول سبحانه } أbلbم aتbرbوaا أbن eاللeه bسbخeر bلbكdم aمbا ف`ي السeمbوbات` وbمbا ف`ي
الbرaض`  ،وbأbسaبbغ bعbلbيaكdم aن`عbمbه dظbاه`رbة fوbبbاط`نbة ، fوbم`ن bالنeاس` مbن aيdجbاد`لd
a
..

} ف`ي اللeه` ب`غbيaر` ع`لaم gو bbل هdدfى و bbل ك`تbاب gمdن`يرg
لقمان 19
bالbرaض ، bوbأbنaزbل bم`نb
ويقول سبحانه ) اللeه dالeذ`ي خbلbق bالسeمbوbات` و a
السeمbاء` مbاء fفbأbخaرbج bب`ه` م`ن bالثeمbرbات` ر`زaقfا لbكdم ، aوbسbخeر bلbكdم dالaفdلaكb
الbنaهbار * bوbسbخeر bلbكdم dالشeمaسb
ل`تbجaر`ي bف`ي الaبbحaر` ب`أbمaر`ه`  ،وbسbخeر bلbكdمa d
وbالaقbمbر bدbائ`بbيaن`  ،وbسbخeر bلbكdم dاللeيaل bوbالنeهbار * bوآتاكم م`ن aكdل cمbا
سbأbلaتdمdوه.. dوbإ`ن aتbعdدvوا ن`عaمbة bاللeه` bل تdحaصdوهbا  ..إ`ن` a e
النaسbان bلbظbلdوم wكbفeارw
}
ابراهيم 34
 :أيها الحباب
وبعد هذه النعم العظيمة ماذا قدم كل منا للسلم ؟
ماذا قدمنا لديننا ؟ كل منا يسال نفسه ثم يجيب عليها ..فهو
الخصم والحكم  .كل منا ينظر إلى الموقع الذي يمارس حياته من
خلله  ،ثم يرى ماذا قدم لدينه وأمته؟؟
 :فالرجل في بيته على سبيل المثال
ما هي الوسائل التي اتبعها في نشر دين ا بين افراد أسرته
وعائلته ؟
هل عرض عليهم دين ا تعالى كما ينبغي؟؟
هل قام بنفسه أو مع غيره بتعليمهم ما يحتاجونه من أمور
..الدين ؟؟
أما الموظف فنسأله ماذا فعل لمؤسسته ودائرته ؟؟ هل عامل
زملئه معاملة إسلمية  ،وحاول أن يدلهم على الخير  ،ويحثهم
على التعاون والنضباط في العمل  ،والظهور بمظهر المسلم
الحق ؟؟ هل حاول أن ينشر الدعوة إلى ا بين زملئه ومراجعيه
ومرؤسيه  ،بالدعاء والكلم الطيب  ،والخلق العالية  ،والمعا ملة
الصادقة ..أو بتوزيع الشريط والكتاب والمجلة النافعة؟؟

والرجل في حيه ماذا قدم لجيرانه ؟ هل زراهم في ا  ،هل تفقد :
أحوالهم واحتياجاتهم ؟؟ هل نصحهم عن الخطاء التي
يمارسونها ؟؟ هل دلهم على الخيرو حثهم عليه ؟؟ فجعل من
نفسه أبا لصغيرهم وولدا لكبيرهم  ،وأخا لمن هو في سنه .أم انه
تقوقع وعاش حالت كمون دائم في قعر بيته  ،ل يهمه أحد من
الجيران مات أو مرض أو أصيب ؟؟ بل ربما قام بأذيتهم بإزعاجهم
بالصوات المختلفة  ،أو بترك أولده أمام البواب وفي الشوارع يؤذون
خلق ا  ،يدخنون ويجاهرون بترك الصلة لفساد شباب الحي ،
.إضافة إلى تخلفه عن صلة الجماعة أو بعض فروضها
والتاجر في تجارته ماذا قدم للسلم ؟؟ هل حرص على ان تكون
أمواله خاليه من الشبهة والمحرم ؟؟ أم ان الدنيا وحب المال
هماهمه الول والخير
و المرأة ماذا قدمت لبنائها ولزوجها ولجيرانها ولصديقاتها من خير
وعلم ودعوة وتوجيه ؟؟
كيف استغلت مكانتها التي وهبها ا إياها في خدمت دينها ..لقد
سخر ا لها الب والبن و الزوج ..و أمرهم جميعا بالحسان إليها
.. ..ورعايتها والسعي على خدمتها
فهل استغلت هذه الفرصة  ..وربت أبناءها على اليمان وحثت زوجها
على اللتزام بالدين  ،وهل حرصت على نشر الخير ببين جيرانها
وصديقاتها؟؟ أم أنها استغلت تلك المكانة في معصية ا تعالى ،
فأمرت الرجال بإحضار المنكرات في البيت بحجج واهية  ،وضيعت
أبناءها وسهلت لهم فعل المنكرات  ،و أكثرت من الخروج إلى
السواق والمجمعات ومدن الملهي وضياع الوقت والدين؟؟

أخواني في ا  :أسئلة كثيرة جدا يصدمنا الجواب عليها  ،إل من
رحم ا ..فاكثر الناس قد خسر في هذا الجانب ..فكان أبعد الناس
 ..عن ا وعن خدمة دينه نسأل ا السلمة والعافية من ذلك
اخوة اليمان  :فلنجلس مع أنفسنا ونحاسبها  ،ولنحدد مدى خدمتنا
لدين ربنا  ،فان وجدنا خيرا فلنحمد ا ولنحرص على الزيادة  ،وان
وجدنا تقصيرا فلنحرص على تلفيه فيما بقي من أعمارنا

