تارة لن تبور
المد ل رب العالي ،والصلة والسلم على سيد الولي والخرين ممد صلى ال عليه وعلى آل ه وص حبه
وسلم تسليما 0كثيا 0إل يوم الدين ،أما

بعد:

الداخل ف مال التجارة والستثمار يسعى لن تكون تارته ناجحة ،واستثماره متاز ،بل ويسعى ع ب الط ط
والبامج لن يتلك الموال ف أقل وقت ،ويعب عن هذا ب "الشطارة ،وفهم سوق العمل ،والبة المت

ازة"،

وكل هذا وغيه ف المور الدنيوية والادية ما ستنتهي برور اليام ،وبجرد موت النسان ت ذهب ك ل ه ذه
العمال والهود والبة والشطارة إل أناس آخرين ،ولن يستفيد من هذه الموال والهود إل بالثوب البيض
الذي سيدخل به ف

قبه.

وإن الكثي من الناس اليوم غافلون أو متغافلون عن التجارة القيقية ،والربح الصحيح الباقي ،ف إن الش طارة
القيقية هي الت ينتفع با صاحبها حي يكون ف أمس fالاجة إليها ،وف الوقت العصيب حي يص بح ف أش د
الاجة إل السنة الواحدة فل يدها ،وهنا يد أنه كان مدوعا 0بزخرف الياة الدنيا

وزينتها.

إننا اليوم ف أمس fالاجة إل أن نعقد صفقة مع ال  -عز وجل  ،-وهذه الصفقة سهلة ويسية ،وربها مضمون،
ولن يسر أحد فيها ،فلو نظرنا إل ما أعده ال  -عز وجل  -لن يدخل ف هذه التجارة لوجدنا الرب ح ال وفي،
والعائد الكبي؛ مقابل رأس الال القليل ،ولنستعرض جيعا 0هذه التجارة مع رأس الال ،ونقارن رأس ال ال م ع
أرباحه وفوائده الت تعود على العبد نفسه ،ولن نتكلف بل ف حدود المكن الذي يستطيعه كل واح د من ا،
ونذكر مالي من هذه الالت فقط فيما

يلي:

أول :0الذكر ل  -عز وجل  ،-حيث قد حث ال  -عز وجل  -على أن يكون العبد دائم التصال بال  -عز وجل
 ،وذكر ما أعده للذاكرين فقال} :و|الذ•اك{ر‚ين| الل•ه| ك~ث{يا 0و|الذ•اك{ر|ات{ أ~ع|د• الل•ه €ل~ه €م م•غ}ف{ ر|ة 0و|أ~ج} را 0ع|ظ{يم ا0ا{ 0الحزاب ،-35-ودل• النب  -صلى ال عليه وآله وسلم  -على أن الذاكرين سابقي لغيهم فعن أب هري

رة

-

رضي ال عنه  -قال :قال رسول ال  -صلى ال عليه وسلم )) :-سبق الفردون ،قالوا :وما الفردون يا رس

ول

ال؟ قال :الذاكرون ال كثيا 0والذاكرات((-مسلم ،-وجاءت السنة النبوية لتحث على ما جاء به القرآن الكري
فعن أب موسى الشعري  -رضي ال عنه  -قال :قال رسول ال  -صلى ال عليه وسلم )) :-مثل الذي يذكر ربه
والذي ل يذكره مثل الي واليت((-متفق عليه ،-ومن ثواب الذكر ل  -تبارك وتعال  -ما جاء عن أب هري رة

-

رضي ال عنه  -أن رسول ال  -صلى ال عليه وسلم  -قال)) :يقول ال  -تعال  :-أنا عند ظن عبدي ب ،وأنا معه
إذا ذكرن ،فإن ذكرن ف نفسه ذكرته ف نفسي ،وإن ذكرن ف مل ذكرته ف مل خي

منهم((-البخاري.-

والذكر يشمل الستغفار الذي هو سبب لغفرة الذنوب قال  -تعال } :-ف~ق•ل‘ت €اس}ت|غ}ف{ر€وا ر|ب•ك•م} إ‚ن•ه €ك~ان~

غ~ف•ارا-{0

نوح ،10-وهو من أسباب الرزق ،والبكة ،والمداد بالال والبني قال  -تعال } :-ي€ر}س{ل‚ الس• م|اء“ ع|ل~ي}ك• م} م{ د}ر|ارا0
* و|ي€م}د{د}ك•م} ب‚أ~م}و|ال• و|ب|ن‚ي| و|ي|ج}ع|ل‘ ل~ك•م} ج|ن•ات” و|ي|ج}ع|ل‘ ل~ك•م} أ~ن}ه|ارا{0نوح ،-11-وهو من أسباب الرحة قال  -تعال
} :ل~ }ول~ا ت|س}ت|غ}ف{ر€ون~ الل•ه| ل~ع|ل•ك•م} ت€ر}ح|م€ون~{النمل ،-46-وفيه اقتداء بالنب  -صلى ال عليه وآله وسلم  ،-فقد صحعنه أنه كان يقول)) :ي|ا أ~̃يه|ا الن•اس €ت€وب€وا إ‚ل~ى الل•ه{ ف~إ‚نfي أ~ت€وب €ف{ي ال‘ي|و}م‚ إ‚ل~ي}ه{ م{ائ~ة~

م|ر•ة”((-مسلم-

ثانيا :0الصلة على الرسول  -صلى ال عليه وآله وسلم  ،-وقد جاء المر بالصلة على النب ف كتاب ال  -ع ز
وجل  -ف قوله  -تعال } :-إ‚ن• الل•ه| و|م|ل~ائ{ك~ت|ه €ي€ص|لšون~ ع|ل~ى الن•ب‚ي fي|ا أ~̃يه|ا ال•ذ{ين| آم|ن€وا ص|لšوا ع|ل~ي}ه{ و|س|ل™م€وا ت|س}

ل{يما0

ا{ 0الحزاب" -56-وصلة ال  -عز وجل  -على النب  -صلى ال عليه وآله وسلم  -ذكره بالثناء ف الل العلى،
وصلة ملئكته دعاؤهم له عند ال  -سبحانه وتعال  ،-ويا لا من مرتبة سنية حيث تردد جنبات الوجود ثناء ال
على نبيه ،ويشرق به الكون كله ،وتتجاوب به أرجاؤه ،ويثبت ف كيان الوجود ذل ك الثن اء الزل الب دي
الباقي ،وما من نعمة ول تكري بعد هذه النعمة وهذا التكري ،وأين تذهب صلة البشر وتسليمهم بعد صلة ال
العلي وتسليمه ،وصلة اللئكة ف الل العلى وتسليمهم ،إنا يشاء ال تشريف الؤمني بأن يقرن ص لتم إل
صلته ،وتسليمهم إل تسليمه ،وأن يصلهم عن هذا الطريق بالفق الزل العل وي الكري
الطبة الثانية

الطبةالثانية ايهاالخوةوللصلة على النب  -صلى ال عليه وآله وسلم  -فضائل عظيمة ذكرها الرسول  -صلى
ال عليه وآله وسلم  -ف عدة أحاديث ،ومن

فضلها:

·

امتثال المر اللي ف قوله  -تعال } :-ي|ا أ~̃يه|ا ال•ذ{ين| آم|ن€وا ص|لšوا ع|ل~ي}ه{ و|س|ل™م€وا

·

التشبه ،بل التخلق بلق النبياء؛ حيث أنم يصلون على النب  -صلى ال عليه وآله وسلم

·

ت|س}ل{يما.{0
.-

مكافأة من ال  -عز وجل  -بأن يازيه بأعظم ما صنع ،بيث يصلي عليه أضعاف ما صلى على النب

 صلى ال عليه وسلم  -فعن ع|ب}د{ الل•ه{ ب}ن‚ ع|م}ر‚و ب}ن‚ ال‘ع|اص‚  -رضي ال عنهما  -أ~ن•ه €س|م{ع| الن•ب‚ي•  -ص| ل•ىالل•ه €ع|ل~ي}ه{ و|س|ل•م|  -ي|ق•ول•)) :م|ن} ص|ل•ى ع|ل~ي• ص|ل~اة 0ص|ل•ى الل•ه €ع|ل~ي}ه{ ب‚ه|ا
·

ع|ش}را-((0مسلم-

سبب ف دفع الموم وغفران الذنوب فقد جاء عن أب بن كعب  -رضي ال عنه  -قال :كان رسول

ال  -صلى ال عليه وسلم  -إذا ذهب ربع الليل قام فقال)) :يا أيها الناس اذك روا ال ،اذك روا ال،
جاءت الراجفة ،تتبعها الرادفة ،جاء الوت با فيه ،جاء الوت با فيه(( ،قال أب بن كعب :فقل ت :ي ا
رسول ال إن أكثر الصلة ،فكم أجعل لك من صلت؟ قال)) :ما شئت(( ،قال :قلت :الربع؟ قال)) :ما
شئت ،وإن زدت فهو خي(( ،قلت :النصف؟ قال)) :ما شئت ،وإن زدت فهو خي(( ،قال :أجعل ل ك
صلت كلها؟ قال)) :إذن تكفى هك ،ويغفر لك
·

ذنبك((-الترمذي.

ف الصلة على النب  -عليه الصلة والسلم  -رفع الدرجات ،وحط الطايا ،فعن أ~ن|س €ب}ن €م|ال{ك”

-

رضي ال عنه  -ق~ال~ :ق~ال~ ر|س€ول• الل•ه{  -ص|ل•ى الل•ه €ع|ل~ي}ه{ و|س|ل•م| )) :-م|ن} ص|ل•ى ع|ل~ي• ص|ل~اة 0و|اح{د|ة 0ص|ل•ى الل•ه€
ع|ل~ي}ه{ ع|ش}ر| ص|ل~و|ات” ،و|ح€ط•ت} ع|ن}ه €ع|ش}ر €خ|ط{يئ~ات” ،و|ر€ف{ع|ت} ل~ه €ع|ش}ر€

د|ر|ج|ات”((-النساءي.

ويستمر الؤمن يقطف الثمار ،والفضائل الناتة من أفضال الصلة والسلم على النب  -صلى ال عليه وآله وسلم
 ،وهذا السوق القيقي لن يريد التجارة الرابة ،والكسب الوفي الذي ل خسارة فيه؛ فأين من ي دخل ه ذاالسوق؟ ،وأين التاجرون؟ وأين

الشمرون؟.

كل هذه الكاسب وغيها من بابي فقط من أبواب الي والجر فكيف إذا دخلنا غيها ،وإذا كان هذا الج ر

من مالي فقط فكيف إذا صاحب هذا اليان الصادق بال  -تبارك وتعال  -ف هذه العبادة وغيها من العبادات
والشعائر.

نسأل ال  -عز وجل  -أن يهدينا سواء السبيل ،وأن يردنا إل دينه مردا 0جيل ،0وصلى ال على سيدنا ممد وعلى
آله وصحبه وسلم ،والمد ل رب

العالي.

