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األموال واألوالد

ممخص الخطبة

ٔ -االبتالء يكون في الخير والشر -ٕ .المال يكون نقمة وابتالء -ٖ .األوالد نعمة وشقاء.
-------------------------

الخطبة األولى

دار محاسبة وجزاء ،ففي الدنيا بحسب أعمالنا يتحدد
أما بعد :إن الدنيا دار عمل وابتالء ،واآلخرة ُ
فريق كل منا ،ففريق في الجنة وفريق في السعير ،واالبتالء واالمتحان واالختبار كميا كممات بمعنى
متقارب ،واالبتالء قد اقترن في أذىان أكثر المسممين باألمور السيئة عمى النفس ،كالمرض والفقر

والعذاب ،لكنو حقيقة يكون أيضا باألمور المحببة والتي تعجب النفس ،كالصحة والعافية والمال،
ِ
يقول اهلل تعالى :وَنْبمُو ُكم بِ َّ
ون [األنبياء.]ٖ٘:
الش ِّر َواْل َخ ْي ِر فتَْنةً َوِالَ ْي َنا تُْر َج ُع َ
ْ
َ
فقد يبتمي اهلل عبدا بالفقر أو المرض ،فيصبر ذلك العبد ليكفر عن سيئاتو في الدنيا وليرفع من

درجاتو في اآلخرة ،كما قال النبي (( :ما يزال البالء بالمؤمن والمؤمنة في نفسو وولده ومالو حتى
َم َوالُ ُك ْم
يمقى اهلل وما عميو خطيئة)) .وقد يبتمي اهلل تعالى عبدا بالمال والولد ،يقول تعالىِ :إنَّ َما أ ْ
الد ُك ْم ِفتَْنةٌ [التغابن.]ٔ٘:
َوأ َْو ُ

فالمؤمن ـ عباد اهلل ـ ينجح بتوفيق اهلل لو في ىذا االختبار الذي يرسب فيو كثير من الناس ،ذلك أن

اهلل تعالى أن وسع لو في رزقو وصان وجيو عن سؤال الناس،
اهلل تعالى إذا ابتاله ورزقو المال شكر َ
امتنانا ِ
فانا في مرضاة اهلل ،ويتجنب إنفاق المال فيما يُغضب اهلل .وأما إذا رزقو
وعر ً
فتراه ينفق ُش ْك ًار و ً

عالما أو داعي ًة إلى اهلل
الولد فإنو يشكر اهلل تعالى ويستعين بو عز وجل في تربية ذلك الولد ،لينشأ ً
نافعا في مجتمعو ،ويجعل ىم وفكر أوالده من ذكور
أو
ً
مجاىدا في سبيمو ،أو عمى أقل تقدير عضوا ً
واناث منصبا عمى خدمة اإلسالم والمسممين واعالء كممة الدين.

عباد اهلل ،إن فتنة المال والولد فتنة عظيمة ،والواقع يشيد أن أكثر المسممين قد فشموا في ىذا

االختبار نسأل اهلل العافية.

إن اهلل تعالى قد وصف الكفار والمنافقين في كتابو الكريم بأنيم أىل الدنيا والنعيم ،فقالَ :ذ ْرنِي
ِّ
ين أُوِلي َّ
الن ْع َم ِة [المزمل ،]ٔٔ:وقال تعالى عن المكذبين أصحاب الشمال :إَِّنيُ ْم َكا ُنوا قَْب َل َذِل َك
َواْل ُم َكذبِ َ
ين [الواقعة ،]ٗ٘:ووصف اهلل تعالى اإلنسان بأنو يطغى إذا كثر مالو وحاللو فقالَ :كالَّ ِإ َّن
ُمتْ َرِف َ

ِ
استَ ْغ َنى [العمق.]ٚ ،ٙ:
ان َل َي ْ
ط َغى أ ْ
نس َ
َن َرآهُ ْ
اإل َ
فالغالب أن المال يكون نقمة وابتالء ،وسببا لمطغيان إن لم يتح ّل العبد بتقوى اهلل ومخافتو ،وان لم
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يؤد حق اهلل في تمك النعمة ،فأنت ترى بعض من أنعم اهلل عمييم بالمال ال ينفقونو في الغالب في
مرضاتو ،فمنيم من ينفق عشرات اآلالف في سفر إلى الخارج ليعود ىو وأبناؤه بآثام كثيرة وتأثُّر

واعجاب بالغرب الكافر ،ومنيم من ينفق المبمغ نفسو أو أكثر منو في فرح فاجر ،يستجمب إليو
المغنين والمغنيات الفاسقين والفاسقات ،لي ْغ ِ
ضب اهلل تعالى وىو ال يبالي ،ويدعو إلى فرحو وجياء
ُ
القوم ويترك الفقراء والمساكين من قرابتو ومعارفو لمفروق االجتماعية التي بين الفريقين ،وصدق النبي

إذ يقول(( :شر الطعام طعام الوليمة؛ يمنعيا من يأتييا ،ويدعى إلييا من يأباىا)) .ومنيم من ينفق
مئات األلوف عمى سيارة أو ساعة ،ورحم اهلل عمر بن عبد العزيز عندما عمم أن ابنا لو اشترى

الفص
خاتما بألف درىم فكتب لو" :قد بمغني أنك اشتريت فصا بألف درىم ،فإذا بمغك كتابي فبع
ّ
وأشبع بو ألف جائع ،واشتر خاتما بدرىمين ،واجعل نقشو :رحم اهلل امرؤا عرف قدر نفسو" .فأين

عمر رحمو اهلل ممن يشتري ساعة بستين ألف أو يفصل ثوبا بألفي لاير؟! أما ما ينفقو الناس في

تعمير بيوتيم والبذخ الذي يصرفونو في المظاىر الكاذبة من أجل إرضاء الناس ولكي يحوزوا عمى

إعجابيم وانبيارىم فالحديث عنو يطول ويدمي القموب ،ورحم اهلل امرؤا عرف قدر نفسو فأنزليا

منزليا.

وأستغفر اهلل.

-------------------------

الخطبة الثانية

أما بعد :إن الولد ـ عباد اهلل ـ أيضا من الفتنة واالبتالء واالختبار الذي فشل فيو الكثيرون ،فنحن

نعمميم في أحسن المدارس الدنيوية ،ونمبسيم أفخر الثياب وأغالىا ،ونطعميم أجود الطعام ،ونقتني

ليم األلعاب اإللكترونية الغالية ،وربما أرسمناىم في اإلجازات إلى الخارج ليكتسبوا لغة أجنبية أو

ليتعمموا ثقافات جديدة ،ولكننا لألسف الشديد أىممنا أىم األمور وىو ما أمرنا اهلل تعالى بو إذ يقول
َِّ
ود َىا َّ
اس َواْل ِح َج َارةُ [التحريم ،]ٙ:فكثير من
َىِمي ُك ْم َن ًا
ار َوقُ ُ
آم ُنوا قُوا أَنفُ َس ُك ْم َوأ ْ
عز وجلَ :يا أَيُّيَا الذ َ
الن ُ
ين َ
أوالد المسممين اليوم ِمن أردأ الناس ُخمُقا ودينا ،تراىم في ك ّل شارع وسوق ،ال يوقّرون كبيرا ،وال
افتقد
يعرفون لجار حقّو ،وال تكاد تراىم في بيت من بيوت اهلل تعالىُ .يروى أن ىشام بن عبد الممك َ
عمي ،فقال
ابنا لو في صالة الجمعة ذات يوم ،فأرسل إليو فقال الولد معتذ ار :إن بغمتي استعصت ّ
لو :أما استطعت أن تأتي ماشيا؟! فحرمو من الركوب إلى الجمعة شي ار كامال .فأين أنتم يا أولياء
األمور من ىذا؟! وىال حرمتم أبناءكم من األمور التي تحجزىم وتؤخرىم عن صالة الجماعة؟!

إن أكثر شباب اليوم حسن الممبس والمظير الخارجي ،قد ينظر الجاىل إلييم فينبير من غناىم
ويسر لمنظرىم ،فيقول كما قال السابقون :يا لَيت لَنا ِمثْ َل ما أُوتِي َقارون ِإَّنو لَ ُذو ح ٍّ
ظ َع ِظ ٍيم
َ َْ َ
َ
َ ُ ُ ُ
ّ
َ
[القصص ،]ٜٚ:أما المؤمنون فيقولون :ويمَ ُكم ثَواب المَّ ِو َخير ِلمن آمن وع ِم َل ص ِالحا وال يمَقَّاىا ِإالَّ
َ ً َ ُ َ
ٌْ َ ْ َ َ َ َ
َْ ْ َ ُ
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ون [القصص.]ٛٓ:
الصَّابِ ُر َ
فاتق اهلل ـ يا عبد اهلل ـ في مالك وولدك؛ ألن اهلل تعالى قادر عمى أن يعذبك بيا في الدنيا ،وذلك بأن

يكون المال والولد لك مصدر قمق وىم وازعاج ،فال تدري كيف تحافظ عمى ما عندك من مال وكيف
تنميو ،وال تدري متى يعود ابنك إلى البيت إن خرج مع رفاقو ،وىل يعود يا ترى سالما ،وكم من

مفرط تخرج ابنتو مع صويحباتيا ،فال يعرف مع من وال إلى أين ،اتصمت بو ىيئة األمر
ميمل ّ
ك
بالمعروف الستالم ابنتو والعياذ باهلل ،وصدق اهلل تعالى إذ يقول عن المنافقين وأشباىيمَ :فال تُ ْع ِج ْب َ
ِ
يد المَّوُ ِل ُي َع ِّذ َبيُ ْم بِيَا ِفي اْل َح َي ِاة ُّ
ون
الد ْن َيا َوتَْزَى َ
الد ُى ْم ِإَّن َما ُي ِر ُ
َم َوالُيُ ْم َوال أ َْو ُ
سيُ ْم َو ُى ْم َكاف ُر َ
ق أَنفُ ُ
أْ

[التوبة .]٘٘:لقد خسر وخاب من جمع ماال وعدده يحسب أن مالو أخمده ،لقد خسر وخاب ألنو
ويسأل عن أبنائو وبناتو :عمى أي دين وممة رباىم
ُيسأل عن مالو :من أين اكتسبو؟ وفيم أنفقو؟ ُ
وأنشأىم؟

فاتقوا اهلل عباد اهلل ،فإن لكم ربا أنتم مالقوه ،وسيسألكم عن كل صغيرة وكبيرة ،أحصاه اهلل ونسوه.
نفعني اهلل واياكم بالقرآن العظيم...

