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ي ُِوُرُاءُ ُالما ِلُ بِالُهدًىُ .تِلك ُمِ نُأُكب ِر ُ
نستطِ يعُ ُُ ،والجر ُ
اْل إخ َوةُ ا إلك َِرام،
أَيُّهَا إ ِ

تُعص ُِرناُهذا؛ُحبُُالدنياُوُالُمُيُلُُُِإليهاُ.ونتِيج ُةًُلِه ِذُِهُ
آفا ُِ

نُ
ُِإنُُأكبرُنِعمةٍُأنعمَُّللاُ ِبهاُعليناُهوُأُنُخلقُناُوُأُوُجُدُناُمِ ُ

الصدُامُاتُُ ُوالنِزاعاتُُ ُعلى ُ
الحا ِلُ أيضًاُ ُ،تُحدثُُ ُ ُِ

الُعُدُ ُِمُوأُكرُمُناُ ِبنِعم ُِةُالحياةُ.ونحنُمُعاشِرُالمسلِمِ ينُنعل ُمُ

حدُثُُ ُالُفوضىُ
ي ِ ُ،وُتُ ُ
عُ
اَلجُُِتمُا ُِ
ي ُِ ُوُ ُِ
الُمُسُتُوُىُ ُالُفُرُ ُِد ُ

صرُ علىُ ه ِذهُِ الحياةُُُِالدُنيا ُ
النُسُ ُِ
بِأنُُُحياةُُ ُِ
انَُُلُ تقت ِ

اركُوهُاُجمِ يعًاُوُمُغا ُِدرُوهُاُ
والهرجُ ُمِ نُأج ِل ُدُنُيًُاُنحنُ ُتُ ُِ

فحسبُ.فبعدُ ُه ِذهُِالحياةُِ ُحياةُ ُأُخُرُىُأُبدِيةُ.فإِنُ ُحقِيقة ُ

تُُأُوصاناُ رسول ُ
يو ًما ُ.ولِكيُُُنتُفُادُىُ مِ ثلُُُه ِذهُُِالُزُمُا ُِ

انُيُمُوتُُيو ًماُ،قالُُ
ه ِذهُِالحياةُُِالُتِيَُلُتتغير؛ُأُنُُكلُُِإنس ٍ

ت».
صي ٍُةُم ِهم ٍُةُوُقُال«ُ:أَ إكث ُِروا ِذك َإر َهاذ ِِم اللذا ِ
َّللاُُِؐ ِبو ِ

4

صيةُ ُتحمِلُ ُالداءُ ُلِك ِلُ
ت ۢ ثُم إِلَ إينَا ت إُر َجعُون﴾ ُ 1ُ.أُيُُ :اُلموتُ.وَلُشكُ ُأنُه ِذهُِالو ِ
تُعُالُى﴿ُ:كُ ُّل نَ إفسۢ ذَآئِقَةُ ٱ إل َم إو ِ
ُ

انُضعِيفٍ ُغلبُ ُهُطمعُ ُهُوُحُِرُصُ ُهُعلىُالدنياُ .
إُِنس ٍ

ي إاْلَعِزاءُ ،
إِ إخ َوتِ َ

ُ

تُُوالحش ُِر ُ،وأُنُ الناسُ لنُ يُخُلُدُواُ فِيُ
إُِنُ حقِيقةُ المو ُِ

ي إاْلَعِزاءُ ،
ِإ إخ َوتِ َ

قُُالُتِيُُأُكُدُُُعليهاُ الُن ِبياءُُ
الدنيا ُ،كانتُ مِ نُُأُهُ ُِمُُالحقائِ ُِ

سبُناُربناُعزُوجلُ .
سبُُأنفسُنا ُقبلُأنُيُحُا ُِ
َلُبدُُأُنُنُحُا ُِ

نُُطُولُُحُيُاُِتناُ ه ِذُِهُُمهماُ
والرسلُُُعلي ِهمُ السالم ُ.و ِإ ُ

بُ
وُأُنُُُندُومُُُعلىُُمُحُاسُبُ ُِةُُالنف ِسُ وَلُ نغفُلُُُعنهاُ بِسب ُِ

امتدتُ َُُ،لُتقاسُأُبدًاُبِطو ِلُالحياةُِالُخر ِويةُ.فه ِذُِهُالُحُيُاةُُ

لُالحياةُُِالُيومِ يةُ.عليناُأنُنُدُ ُِركُُعُبُو ُِديتُن ِ
اُّلِلُِتعالىُ
مشا ِغ ُِ

صيرةُُ ِجدُاُ.قالُرسولَُّللاَُُِؐ «ُ:ما ِلي َو ِلل ُّد إنيَا ،إِن َما َمثَ ِلي
ق ِ

نُ
ارسُُ ه ِذهُِ العبودِيةُ ُ،وُنسُتُ ُِعدُُُلِيو ِمُ القِيامة ُ.وُأُ ُ
وُأُنُ نُمُ ُِ

ست َ َ
ش َج َرة ،ث ُم َرا َح
ظل تَحإ تَ َ
َو َمثَ ُل ال ُّد إنيَا َك َرا ِكب اِ إ

نتذكرُُدُائُِ ًُماُبِأنُُثمةُُحياةُُأُخرىُتُنُتُظُِرُناُ،سُتُعُرُضُُفِي ُِهُ

َوتَ َر َك َها»ُ2.وقدُ أقامُ َّللاُ تعالىُُلناُُاُلمقارنةُُُبينُ الحيا ِة ُ
آنُالك ِر ِيمُوُقُالَُ ﴿ُ:و َما َٰ َه ِذ ِه
الدنياُوالحياةُُِالخرىُفِيُالقر ِ

أُعمالُناُعليناُوُسُنُسُأُلُ ُعُنُهُا ُأُمامُ ُربُِناُسبحانهُوتعالىُ .
تۢ َواِن َما ت َُوف إونَ
قالُُُتُعُالُى﴿ُُ:كُ ُّل نَ إفس َٓذَائِقَةُ ا إل َم إو ِ

ي
ا إل َحيَاةُ ال ُّد إنيَا ِإَّل لَه ٌإو َولَع ٌ
ِب ۢ َو ِإن الد َ
ار إاْلخِ َر َة لَ ِه َ

ُوركُ إم ي إَو َم ا إل ِق َٰي َم ِةۢ فَ َم إن ُزحإ ِز َح ع َِن الن ِار َوا ُ إدخِ َل
اُج َ

ا إل َحي ََوانُ ۢ لَ إو كَانُوا يَ إعلَ ُمون﴾ُ 3.

ا إلجَنةَ فَقَ إد فَ َ
ازۢ َو َما ا إل َح َٰيوةُ ال ُّد إنيََٓا اَِّل َمتَاعُ ا إلغُ ُرور﴾ُ 5.
ُ

اْل إخ َوةُ ا إلك َِرام،
أَيُّهَا إ ِ

أُسألُُالمولىُعزُوجلُأُنُيجعلناُعبِيدًاُلهُصالِحِ ينُُ،

سيَان"ُِ ُ،بمعنىُأُنهُ
سانُ َم إعلُو ٌل ِبالنِ إ
لقدُقالُالقدماء"ُ:اَ إ ِْل إن َ

قُكيُُنفوزُُ ِبُ ِرضاهُُ
وُأُنُُيوفِقناُُِلمُمُارُسُ ُِةُعُبُو ُِديتُِناُ ِبح ٍُ

مُعُرُضُُدا ِئ ًماُُِل ُِلنسُيُانُ.ونحنُُماُأكثرُُماُننُسُىُ ِبأُنُه ِذ ِهُ

يومُالقِيامةُُِ.إنهُولِيُذلِكُوُالُقُا ُِدرُُعليهُ.آمِ ينُ ُ.

صيرةُ .
الدنياُزائِلةُ،وُأُنُ ُمدُتُناُ فِيُه ِذ ِه ُالدُنُيُاُمحدودة ُق ِ
فُن ُِعيشُُوُكُأُنُناُلنُُنُغا ُِدرُُه ِذهُِالدنياُأُبدًاُ.وه ِذُِهُالُحُالُُتؤدِيُ
بُ،
ِبناُ ِإلىُالغفلةُِعنُمراقب ُِة َُّللاُِوعنُتذُكُ ُِر ُيو ُِم ُالحِ سا ِ
ص ُعلىُالنُي ِلُمِ نُه ِذهُِالدنيا ُ ِبقد ِرُما ُ
فُتُجُرُناُُِإلىُالحِ ر ِ ُ
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