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تأمين مستقبل األبناء

ممخص الخطبة

 -1من سنة اهلل تفضيل بعض الناس عمى بعض -2 .الحكمة في تفضيل بعض الناس عمى
بعض -3 .السبل والوسائل الموصمة لتأمين حياة كريمة لذريتنا من بعدنا.
-------------------------

الخطبة األولى

ميسر لما خمق لو .وفي
لقد خمق اهلل األرض وقدر فييا أقواتيا ،وخمق الخمق وقدر ليا أرزاقيا ،وكل ّ
ذىب
ىذه الحياة يوجد الغني المفرط الذي رزقو اهلل ماالً بغير حساب ،وآتاه اهلل من األموال ما شاءٌ ،
أيضا الفقير المدقع الذي ال يجد ما يسد رمقو ،فيو
وفضة وعقار وأنعام رزًقا من عند اهلل .ويوجد ً
جوعا لشدة فقره.
يوما من مات ً
يعيش عمى حسنات الناس ،بل ربما وجدت ً

شيئا من ىذه الدنيا أو حرميم .وىذه إرادة اهلل
وبين ىذين الشخصين درجات متفاوتة ممن آتاىم اهلل ً
وحكمتو ،يقول جل وعال :أ ُ ِ
ِّك َن ْح ُن َق َس ْم َنا َب ْي َنيُ ْم َم ِعي َشتَيُ ْم ِفي اْل َح َي ِاة ُّ
الد ْن َيا َوَرَف ْع َنا
ون َر ْح َمةَ َرب َ
َى ْم َي ْقس ُم َ
ِ
ٍ ِ ِ
ق َب ْع ٍ
ون
ضا ُس ْخ ِريِّا َوَر ْح َمةُ َرب َ
ضيُ ْم فَ ْو َ
ضيُ ْم َب ْع ً
ض َد َر َجات ل َيتَّخ َذ َب ْع ُ
َب ْع َ
ِّك َخ ْيٌر م َّما َي ْج َم ُع َ

[الزخرف.]32:

فيذه حكمة اهلل ،فقد فضل بعض الناس عمى بعض لحكمة أرادىا ،فييا مصالح الناس ،وىي سبب

الستمرار الحياة ،ولوال ذلك لفسدت الحياة ولم تعمر ،ولما تسخر الناس بعضيم لبعض .ولو تساوى
الناس لم يحتج أحد ألحد ،ولم يعمل أحد ألحد ،وذلك ىو فساد األرض ومن عمييا.

وعندما يفقو المؤمن ذلك تتورث لديو قناعة وطمأنينة ورضا بما قسم اهلل لو ،لكن البالء كل البالء

والمصائب والدمار إنما تنشأ عندما ال يرضى اإلنسان بما قسمو اهلل لو َّ
وقدره لو ،فيسعى ليحصل

عمى ما لم يُ َّ
تأمينا
قدر لو من رزق أو يُكتب لو ،ويكون ىذا السعي بوسائل محرمة؛ وكل ذلك ً
أمانا ألحد ،بل
يوما ً
لمستقبمو ومستقبل أسرتو كما يزعم ،وما درى ىذا المسكين ّ
أن الحرام ما كان ً

إنما ينشئ الخوف والدمار والضياع لإلنسان ومن يعولو بسبب أكل الحرام أو التعامل بو ،وعند

الترمذي من حديث جابر بن عبد اهلل قال :قال رسول اهلل (( :إنو ال يربو لحم َنبت من سحت إال
كانت النار أولى بو)).

أمة محمد ،أيتيا األمة المباركة المرحومة ،وفي ظ ّل زيادة تعقيدات الحياة المعاصرة وزيادة الفتن،
يزداد المرء منا خوًفا عمى أسرتو في حال غيابو عنيم بموت أو غيره ،فيزداد عندنا الشعور بأىمية
تأمين حياة كريمة لذريتو من بعده .وىذا أمر طبعي فطري ال ُي ْن َك ُر عمى أحد ،لكن السؤال الذي
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يطرح نفسو في مثل ىذه الحال :ما ىي الحياة الكريمة التي يمكن أن نؤمنيا لذريتنا من بعدنا؟

وينبني عميو سؤال آخر ال يق ّل أىمية عنو وىو :كيف يكون تأمين ىذه الحياة الكريمة؟ وما ىي
السبل والوسائل الموصمة إلى ىذا المقصود العظيم؟

جيدا أننا في أيامنا ىذه قد اختمّت
أخي الكريم ،وقبل أن نجيب عمى السؤال األول يجب أن نعي ً
عندنا كثير من الموازيين وانقمبت كثير من المفاىيم ،حتى إن بعض الناس أصبح يرى المعروف

منكر والمنكر معروًفا ،وبناء عميو فإن إجابة السؤالين السابقين عند الكثير من الناس لن تكون
ًا
صحيحة ،إال إذا كانت الخمفية الفكرية لمن يحاول اإلجابة مبنية عمى أسس شرعية من كتاب اهلل

وسنة رسولو  .وحيث إن عصرنا ىو عصر الماديات البحت ،عصر يربط كل شيء بالمال والمنفعة

الدنيوية والمصالح الشخصية ،وما عدا ذلك فال قيمة لو وال وزن؛ فإن اإلجابة عمى السؤالين السابقين
لن تكون صحيحة عند من انصبغ بصبغة ىذا العصر وانطبع بطابعو ،وأما من وفقو اهلل فكان بعيد

النظر عالي اليمة وكان ممن قد أوتي اإليمان واليقين باهلل فإنو سيوفَّق إلجابة صحيحة عمى ذينك

السؤالين.

إخوة اإليمان ،وبحثًا عن إجابة السؤالين فمننظر في كتاب اهلل عز وجل ،ولنقف قميالً مع قصة ذكرىا
اهلل في سورة الكيف في قصة موسى مع الخضر عمييما السالم ،عندما طمب الخضر من أىل

يتيدم في تمك القرية،
يضيفوىما فأبوا ،ثم قام الخضر عميو السالم ببناء جدار كاد أن ّ
القرية أن ّ
َج ًار [الكيف ،]77:ثم
ت َعمَ ْي ِو أ ْ
ت التَّ َخ ْذ َ
فتعجب موسى عميو السالم من فعل الخضر وقال لو :لَ ْو ِش ْئ َ
ّ
ِ ِ
ِ
ِ
َما اْل ِج َدار فَ َك ِ
نز َليُ َما
لما أخبره بعد ذلك بالسبب قالَ :وأ َّ
ان تَ ْحتَوُ َك ٌ
يم ْي ِن في اْل َمد َينة َو َك َ
َ
ُ
الم ْي ِن َيت َ
ان ل ُغ َ
ِّك [الكيف.]22:
َن َيْبمُ َغا أَ ُش َّد ُى َما َوَي ْستَ ْخ ِر َجا َك َنزُى َما َر ْح َم ًة ِم ْن َرب َ
ص ِال ًحا فَأ ََر َاد َرُّب َ
ان أ َُب ُ
ك أْ
َو َك َ
وى َما َ
فيا ىو الخضر ىو وموسى عمييما السالم يطمبان من أىل القرية التي نزال بيا أن يضيفوىما،

فيرفض أىل القرية استضافتيما أو إعطاءىما أي شيء ،فبقيا جائعين بال طعام ،ويرى الخضر عميو

فيقوم ببنائو ،فيتعجب موسى عميو السالم من فعل الخضر عميو السالم،
السالم جدا ار قديما متيالكا ّ
ويقول لو بأن ىؤالء القوم ال يستحقون بناء الجدار ليم؛ فيم لم يقوموا بضيافتنا ،فيبين لو الخضر
مخبأ ليما ،فأراد اهلل
عميو السالم أنو إنما أعاد بناء الجدار ألنو َليتِيمين ،وكان تحت ىذا الجدار كنز ّ
أن يكبر اليتيمان حتى يستخرجا كنزىما ،وانما حفظ اهلل ليما ىذا الكنز ألن أباىما كان رجال
صالحا.

فتأمل ـ يا عبد اهلل ـ في القصة تجد إجابة السؤالين:

أما األول :وىو الحياة الكريمة التي ينشدىا كثير من الناس ،ما ىي؟! إنيا ـ عباد اهلل ـ تقوى اهلل
ِ ٍِ
َّار لَِفي
ظاىر
ًا
والعمل بطاعتو واصالح النفس
ً
وباطنا ،يقول تعالىِ :إ َّن األ َْب َرَار لَفي َنعيم َوِا َّن اْلفُج َ
َج ِح ٍيم [االنفطار .]14 ،13:قال بعض أىل العمم" :النعيم لألبرار ليس في اآلخرة فقط ،بل ىو في
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الدنيا واآلخرة .والجحيم الذي ىو لمفجار في الدنيا واآلخرة".

وأما السؤال الثاني :كيف يكون ىذا التأمين لمحياة الكريمة؟! والجواب :إنو يكون بتربية األبناء عمى

الخير والصالح ،وربطيم بربيم ج ّل وعال ،وعدم ربط قموبيم بالدنيا فقط .وىكذا يحفظ لنا أبناؤنا،
وتحفظ ذرياتنا من بعدنا .قال ابن كثير في تفسير ىذه اآلية" :فيو دليل عمى أن الرجل الصالح يحفظ

في ذريتو ،وتشمل بركة عبادتو ليم في الدنيا واآلخرة؛ بشفاعتو فييم ورفع درجتيم إلى أعمى درجة
في الجنة لتقر عينو بيم".

واليوم ـ معاشر المؤمنين ـ أصبح الكثير من المسممين يربي أبناءه تربية مادية دنيوية محضة،

فاألبناء يغرس فييم حب الدنيا من خالل معاممة الوالدين ،فتجد أن بعض اآلباء واألميات يحرصون

أشد الحرص عمى التحاق أبنائيم بالمدارس ،واتمام الدراسة والوصول إلى الجامعات ،ويتعبون في
ّ
سبيل ذلك أشد التعب ،ويجاىدون من أجمو جيادا عظيما ،ويغضب الوالدان عمى االبن إذا لم يفمح
في دراستو أو إذا رفض مواصمة الدراسة ،ويبينان لو أن ىذا مستقبمو الذي ال يمكنو العيش بدونو،

ويحرص الكثير من اآلباء واألميات عمى أن يكون أبناؤىم من المتفوقين األوائل ،وفي المقابل تجد

ائدا ـ لمستقبل األبناء األخروي؛
أن اآلباء واألميات ال يُولُون اىتماما مماثال ـ فضال عن أن يكون ز ً
فقد يكون االبن ال يصمي أو أنو يكذب ويغش أو يرتكب معاصي أخرى ،فتجد أنو ال يوجد ذلك

االىتمام بالقضية ،واذا نبيوا ونصحوا ُّ
ىزوا رؤوسيم وقالوا :نسأل اهلل أن ييدييم .وىذا كل ما يمكن

أن يفعمو أب أو أم البنيما التارك لمصالة مثال ،أما لو تعمق األمر بالدراسة فإن االبن سوف يتعرض

لشتى أنواع العقوبات من الوالدين.

إننا ـ عباد اهلل ـ نوقظ أبناءنا لمذىاب لممدارس في ك ّل صباح ،في موعد محدد دائما وال نتخمف عنو
إال لظروف قاىرة ،بينما ال نفعل الشيء ذاتو مع صالة الفجر ،نرحمو من االستيقاظ لمصالة؛ ألنو
مسكين متعب قد أجيد من كثرة المذاكرة ،وبعدىا بساعة واحدة أو أقل أحيانا نوقظو لممدرسة بال

رحمة.

إننا ـ عباد اهلل ـ نضرب األمثمة ألبنائنا بقدوات في أمور الدنيا كالطبيب المشيور فالن والميندس

فالن والكاتب فالن ،أما أن نضرب أمثمة لقدوات من عمماء األمة عمماء الشريعة ونقول :ليتك مثل

الشيخ فالن أو الداعية الفالني فيذا ما ال يسمعو األبناء منا إال من رحم اهلل.

معاشر المؤمنين ،تمك تربية كثير منا اليوم ألبنائو وذريتو ،وذلك مفيومنا لممستقبل والحرص عمى

نظن الحياة الكريمة في الوظيفة والمال والجاه والمنصب،
المستقبل ،ما ىي إالّ نظرة دنيوية محضةّ ،
وتنحصر عندنا في ذلك فقط ،فيل عقمنا ما نقرؤه في كتاب ربنا؟!

إنيا قضية تحتاج إلى مراجعة ومحاسبة ،وفقنا اهلل واياكم لما يحبو ويرضاه.
-------------------------
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الخطبة الثانية

معاشر اآلباء واألميات ،يا من يريد تحسين المعيشة لنفسو وأبنائو فيقع في الحرام بسبب ذلك ،يقول
ِ
ِ
ِ
َع َمى [طو .]124:قال
ام ِة أ ْ
تعالىَ :و َم ْن أ ْ
ض َع ْن ذ ْك ِري َفِإ َّن َلوُ َمعي َش ًة َ
َع َر َ
ضن ًكا َوَن ْح ُش ُرهُ َي ْوَم اْلق َي َ
القرطبي في تفسيره" :ومعنى ذلك أن اهلل عز وجل جعل مع الدين التسميم والقناعة والتوكل عميو

وعمى قسمتو ،فصاحبو ينفق مما رزقو اهلل عز وجل بسماح وسيولة ويعيش عيشا رافعا ،كما قال اهلل
ٍ
مستول عميو الحرص الذي ال يزال
الدين
تعالىَ :فمَنُ ْحيَِيَّنوُ َح َياةً َ
طي َِّبةً [النحل .]77:والمعرض عن ّ
يطمح بو إلى االزدياد من الدنيا ،مسمط عميو الشح الذي يقبض يده عن اإلنفاق ،فعيشو ضنك،

وحالو مظممة ،كما قال بعضيم :ال يعرض أحد عن ذكر ربو إال أظمم عميو وقتو ،وتشوش عميو

رزقو ،وكان في عيشو ضنك" انتيى كالمو رحمو اهلل.

وذكر ربنا ،واال فإننا لن ِ
فإن كنا نريد تأمين الحياة الكريمة ألنفسنا ولذرياتنا فعمينا بطاعة ربنا ِ
نجن َي
العمى يوم القيامة ،عافانا اهلل واياكم من ذلك.
ضنك العيش في ّ
في حال مخالفة ذلك إال َ
الدنيا و َ

ترد بزيادة بنسبة معينة ألجل
ّأييا المؤمنّ ،إنو ليس بعذر عند اهلل أن تتعامل بالربا فتقترض عمى أن ّ
أن تشتري بيتا أو قطعة أرض تأمينا لمستقبل الذرية كما تظن ،وليس بعذر عند اهلل أن نترك الصالة
نقصر في حق والدينا فال ننفق عمييما بحجة
بحجة االنشغال بطمب الرزق ،وليس بعذر عند اهلل أن ّ
نفرط في أوامر اهلل و نقع فيما حرم اهلل بحجج مشابية
ادخار المال لألبناء ،وليس بعذر عند اهلل أن ّ

لتمك التي ذكرت فيما سبق .أال فميعقل ذلك كل مسمم حتى يفتح اهلل عمينا ويبسط لنا من بركاتو ،قال
ات ِمن الس ِ
َى َل اْلقُرى آمنُوا واتَّ َقوا َل َفتَ ْح َنا عَم ْي ِيم برَك ٍ
اء واأل َْر ِ
تعالىَ :وَل ْو أ َّ
اى ْم
ض َوَل ِك ْن َك َّذبُوا َفأ َ
َن أ ْ
َخ ْذ َن ُ
ْ
َ ْ ََ
َ
َ َ َ ْ
َّم َ
ِ
ون [األعراف.]79:
بِ َما َك ُانوا َي ْكس ُب َ

فيمموا ـ عباد اهلل ـ إلى الحياة الكريمة والعيش الرغيد في رحاب الطاعة وروضة اإليمان ،يقول
اآلخ ِرة و َكان المَّو س ِميعا ب ِ
ِ
يد ثَواب ُّ ِ َّ ِ
اب ُّ
ير
ص ًا
الد ْن َيا َو َ َ َ ُ َ ً َ
الد ْن َيا فَع ْن َد المو ثََو ُ
ان ُي ِر ُ َ َ
سبحانوَ :م ْن َك َ
[النساء .]134:يقول ابن كثير رحمو اهلل في تفسير ىذه اآلية" :أي :يا من ليس ىمو إال الدنيا ،اعمم
أن عند اهلل ثواب الدنيا واآلخرة ،واذا سألتو من ىذه وىذه أعطاك وأغناك وأقناك" انتيى كالمو.
الميم أغننا بحاللك عن حرامك وبفضمك عمن سواك...

