بسم هللا الرحمن الرحٌم
دارا وضرب لهم آجالً
هللا قدَّ ر للناس أ ْق ً

هللا خلق كل شًء وقدره تقدٌرا:
قال تعالى:
ش ِرٌ ٌك فًِ ا ْل ُم ْلكِ َو َخلَ َق ُكل َّ َ
ض َولَ ْم ٌَ َّتخ ِْذ َولَداً َولَ ْم ٌَ ُكنْ لَ ُه َ
ش ًْ ٍء َف َقد ََّرهُ َت ْقدٌِراً
س َم َاوا ِ
ت َو ْاْلَ ْر ِ
الَّذِي لَ ُه ُم ْل ُك ال َّ
[سورة الفرقان]

ةار هل فلهاا مو غارات غٌار اناا ل رفاة ،وهاً أن
أر ْد َتهاا أن تكاون مرباااا لي ََّاٌ َ
فأنت ممكن أن تنشئ غرْ َفة ،فلو َ
تكااون متناَّاااة مااك لمركاااة ،فلااو أ ةنهااا أقْ ا ٌَر ماان راارْ ة لمر َك َاااة ،فها غ غٌاار َّم َرا ةدرل ت ْراادٌر  ،وكا لل لااو أنة ََّا ْر َرها
منخرة ،ولو أ ةنل إن د َ
َخ ْل َ
ت إلٌها لم تت َم ةكن مين َفا ْت

لااال لي َت ْخارَّف فهاً َّغرْ َف ِاة َّا ين ٌَات اناا غا ٌ ا ،إال أنة ت ْرادٌرها

َّ ٌِّ ِئ ،فال ةت ْردٌر شً ِ ْ
ٌخ َتليف رن َ
لخ ْلر.
ف ن ْر ََّه فإنّ ٌَ َّدغَّ َتغي ل لي َّك ِّل أ ْن ا جَّْ اميه ،فلاو أ ةنهاا كانات قغاٌرل لَماا كاان
فاإلنَّان خل َر َّه هللا ،فلو أر د أن ٌَّ َن ِّظ َ
وٌلا َتري َّم ة
لهارة ل ٌ ْنااَحي َّ ْ ،
لحعاام
هنال َ ٌّل ليه  ،ولو أنة هللا تعالى ما خلر ه ل َم ْر َ
غل لما أمْ َك َن إال أنْ ٌأكل كما تأكل ي
غ ْ ن مَّااشرل ،كٌف َتغي َّل للُّ ْرمة إلى ل َرمَ ،
فالخ ْلر شً  ،و ل ةت ْردٌر شً ِ آخر.
يا َر يم يه! من ل ة
َخلَ َق َ
الخ ْل َق بِ ِع ْل ِم ِه ،و َقدَّ َر لهم أ ْقدَ ًرا"

وه

لمعنى مََّّْ تراد من قوله تعالى:
س َّوى
اس َم َر ِّب َك ْاْلَ ْعلَى (ٔ) الَّذِي َخلَ َق َف َ
س ِّب ِح ْ
َ
[سورة اْلعلى]

س َّوى :أي نا ََّل.
َف َ
يمارهاا ،لكانّ رْ تيراا َّ أل ْشاجار
فث َ
فاأل ْشجار لو أ ةنها شام َيخة ،و َم ْلَّا  ،و رترارها ثالثون متر الَّْ َت ال أن ن ْرحي َ
َمعْ رول ،ولو أ ةنها مك ألرة لكانت غٌر َمعْ رولة َف َّك ّل شً مخلور يا َردَر.
قال تعالى:
ش ِرٌ ٌك فًِ ا ْل ُم ْلكِ َو َخلَ َق ُكل َّ َ
ض َولَ ْم ٌَ َّتخ ِْذ َولَداً َولَ ْم ٌَ ُكنْ لَ ُه َ
ش ًْ ٍء َف َقد ََّرهُ َت ْقدٌِراً
س َم َاوا ِ
ت َو ْاْلَ ْر ِ
الَّذِي لَ ُه ُم ْل ُك ال َّ
[سورة الفرقان]

وقال تعالى:
إِ َّنا ُكل َّ َ
ش ًْ ٍء َخلَ ْق َناهُ بِ َقد ٍَر

[سورة القمر]

غ ِّدر لو أنة لرَّ ْدرل رلى ْ
رل ه
لرؤ ٌَة تقا َر َرت لما أمْ كنل أن ت ْش َ
هل َّت َ

لكأس من لماا ! ها

لماا لغاافً

لزالل فٌه مالٌٌن ْ
ل َع ْ ل ُّ
لرؤٌة لرأٌ َ
لاكتٌرْ ٌا ،فلو أنة هللا َّا انه وتعالى وَّ َةك لرَّ ْدرل رلى ْ
ْات لكابيناات ل َ ٌةاة ،ولماا
شاعر
أمْ كنل شرل لما  ،فالَّةمْ ك له َر َت َااة ،و لاغار لاه َر َت َااة ،وأ ْ ٌاناا إلنَّاان إ أ َكا َل شاٌبا اميقاا ،وشاٌبا مالي اا
َ
اال َّرْ َقة ،ولو أنة هللا رز وجل ر َف َك َّاَّي ٌةة ألرغال ل َ د ْ
َت ٌاتنا ج ٌما.
وقال تعالى:
إِ َّنا ُكل َّ َ
ش ًْ ٍء َخلَ ْق َناهُ ِب َقد ٍَر
[سورة القمر]

وقال تعالى:
ض َّ
هللا َقدَراً َم ْقدُوراً
هللا فًِ الَّذٌِنَ َخلَ ْوا مِنْ َق ْبل ُ َو َكانَ أَ ْم ُر َّ ِ
س َّن َة َّ ِ
هللا ُ لَ ُه ُ
ج فٌِ َما َف َر َ
َما َكانَ َعلَى ال َّن ِب ًِّ مِنْ َح َر ٍ
[سورة اْلحزاب]

دلٌل الترجٌح ٌُ َع ُّد أكبر دلٌل على ُوجود هللا:
ل لل ٌَّ َعا ُّد أكاار دلٌال رلاى وَّ جاود هللا ،دلٌال ل ةتارْ جٌ ْ ،
قا َّ
مثال ،أن ترا َت مرتااا لكهرااا  ،ألاٌس ياإمكاان
وأو َ
ه
لكهراابً أن ٌقك لمرتاا رلى رْ تيرا ه كاٌر؟! الى ،ولكن ه غٌر كٌم ،أو فً مكاان مختا ه
ف! إال أنة ها
َّارجِّ  ،وكال شاً فٌاه
فً ك ّل لاٌاوت تجادغَّ معْ َتاديل الرتراا  ،وها ََّامةاغَّ لعلماا دلٌال ل ةتارْ جٌ  ،وال تارْ جٌ ااال م َ
لمرتااا

ْيكمة ،أيْ أنة ور غَّ ر ْرال كٌما جعلاه فاً ها

لمكاان ،وها أ َ ا َّد أكاار أل يدلةاة لتاً َّت َؤٌِّاد ،أو َّت َؤ ِّكاد وَّ جاود هللا راز

وجاال ،ولاال أن تَّااتناح يماان ْ
خلاار إلنَّااان مااا ال ٌَّ َعا ُّد ،وال ٌَّ ْ غااىَ ،ر َتاااة لاغاار ،و َر َتاااة ل ةَّاامْ ك ،و لشا ّم و لرؤٌااة،
و إل َّاسَ ،ف َّك ّل شً خل َر َّه هللا يا َردَر دقٌر.
هللا حدد آجال الخلق:
وضرب لهم آجالً
َ
أجلَّهم ال ٌَّتأخرون َّا َرة وال ٌَّْ َت ْرديمون.
أي أنة هللا تعالى ق ةدر آجا َل لخالبرٌ ،ث إ جا َ
ٔ .عدم قصم الظالم فرصة لكً ٌتوب:
ٌرول هللا َّا انه وتعالى:
س ًّمى لَقُضِ ًَ َب ٌْ َن ُه ْم
س َب َق ْت مِنْ َر ِّب َك إِلَى أَ َج ٍل ُم َ
َو َما َت َف َّرقُوا إِ َّل مِنْ َب ْع ِد َما َجا َء ُه ُم ا ْل ِع ْل ُم َب ْغٌا ً َب ٌْ َن ُه ْم َولَ ْو َل َكلِ َم ٌة َ
اب مِنْ َب ْع ِد ِه ْم لَفًِ َ
ش ٍّك ِم ْن ُه ُم ِرٌ ٍ
ب
ور ُثوا ا ْل ِك َت َ
َوإِنَّ الَّذٌِنَ أ ُ ِ
[سورة الشورى]

فه غ آلٌة أٌها إلخول ،لو تأم ْةلنا فٌها ل َا ْ
ت َّنروََّّنا َّ ّاا هلل رز وجل.

لازرْ  ،فاامْ َت َنك هاالل ة
( َولَ ْو َل) كماا تعلماون ارْ ف مْ تيناا ه ليوَّ جاود ،لاوال لمحار لَ َهلَال ة
لازرْ ليوَّ جاود لم َحار،
و مْ َت َنك َقغْ م لعااد لعَّغال لي ََّ َا َاٌْن :مْ َت َنك َقغْ م لعااد لرجار لعَّغال يا َكلي َم هة َّ َا َر ْ
وألجل َّم ََّمةى.
ت من راِّل
ه
وهنال َّؤ ل ْ
ٌحر ه اعاة لنااس ،فها لرااجر ،و لظاالم ،و لعاار للو ليادٌَن ،و لا ي ٌاؤ ي مان ولاه ،وها
لكافر ،غي ة َّت َّه جٌِّدل ،ومال َّ َّه كثٌر ،و لناس ٌخافو َن َّه ،فأٌن هللا؟ لما ال ٌ ْرغي َّم َّه؟ ه َّاؤ ل ٌَ يار َّد كثٌار ؟ و لجاو ل هاو
آلٌة قال تعالى:
س ًّمى لَقُضِ ًَ َب ٌْ َن ُه ْم
س َب َق ْت مِنْ َر ِّب َك إِلَى أَ َج ٍل ُم َ
َو َما َت َف َّرقُوا إِ َّل مِنْ َب ْع ِد َما َجا َء ُه ُم ا ْل ِع ْل ُم َب ْغٌا ً َب ٌْ َن ُه ْم َولَ ْو َل َكلِ َم ٌة َ
اب مِنْ َب ْع ِد ِه ْم لَفًِ َ
ش ٍّك ِم ْن ُه ُم ِرٌ ٍ
ب
ور ُثوا ا ْل ِك َت َ
َوإِنَّ الَّذٌِنَ أ ُ ِ
[سورة الشورى]

فما د م ه

إلنَّان لم ٌأتً أجله ،إ هنال فرغه فً هيد ٌَ يت يه.

و لدلٌل قال تعالى:
ُ
ِس ِب َما َكا ُنوا ٌَ ْف َعلُونَ
وح أَ َّن ُه لَنْ ٌُ ْؤمِنَ مِنْ َق ْو ِم َك إِ َّل َمنْ َقدْ آَ َمنَ َف ََل َت ْب َتئ ْ
َوأوح ًَِ إِلَى ُن ٍ
[سورة هود]

غاة لي ٌَتاول ،ورنادي ألاف قيغةاة اول ها
وما د م أنة إلنَّان ٌعاٌ  ،معناى لال أَ ةنا َّه أَّرْ حاً فَّرْ َ

لموقاو ،

فهنال َمن ٌرْ َتكيل أكار لكاابرٌ ،ا رلّ لما لم َت ْرغي مْ َّه؟ ث ةم َّتراجأ أ ةنه تال إلى هللا! معناى لال أنّ ري ْلا َم هللا ليغاالي يل،
َرلي َم فٌل َ
غة لي َت َّتول ،وه شً ِ دقٌر جد  ،قال تعالى:
لخٌْر فأَرْ حال فَّرْ َ
س ًّمى لَقُضِ ًَ َب ٌْ َن ُه ْم
س َب َق ْت مِنْ َر ِّب َك إِلَى أَ َج ٍل ُم َ
َو َما َت َف َّرقُوا إِ َّل مِنْ َب ْع ِد َما َجا َء ُه ُم ا ْل ِع ْل ُم َب ْغٌا ً َب ٌْ َن ُه ْم َولَ ْو َل َكلِ َم ٌة َ
اب مِنْ َب ْع ِد ِه ْم لَفًِ َ
ش ٍّك ِم ْن ُه ُم ِرٌ ٍ
ب
ور ُثوا ا ْل ِك َت َ
َوإِنَّ الَّذٌِنَ أ ُ ِ
ٕ .هللا ٌُ ْم ِهل ول ٌُ ْهمِل:
مااا ه ا غ لكلمااة؟ أنة ر ْ مااة هللا ََّ ا َا َر ْ
ق ا َا َّه ،لااٌس ل َرغْ ااد أن ٌَّ َع ا ِّ َاهم ،وال أن ٌَ ْرغي ا َمهم ،وال أن ٌَّرااٌ َم رلااٌهم
ت َغ َ
غ َرغَّ رن يتَّْ َعة ْ
أخحا  ،و ٌَّ اَّي ال رلاى لعاشي َارل ،وألنّ
ل َّدود ،ال ،ولكن ل َرغْ د أنْ ٌَرْ َ َمهم ،فاألل لرة ٌم ٌَ َّ ةُّ ا َ
ق َا َّه.
هللا َّا انه وتعالى ر ْ مته ََّ َا َرت َغ َ
قال تعالى:
س ًّمى
س َب َق ْت مِنْ َر ِّب َك لَ َكانَ ل َِزاما ً َوأَ َجل ٌ ُم َ
َولَ ْو َل َكلِ َم ٌة َ
[سورة طه]

ري را َّاهَّم َو َقغْ مَّهم ،ولكان ليز ما إهْ الكهم.
قال تعالى:
اب مِنْ َب ْع ِد ِه ْم لَفًِ َ
ش ٍّك ِم ْن ُه ُم ِرٌ ٍ
ب
ور ُثوا ا ْل ِك َت َ
إِلَى أَ َج ٍل ُم َ
س ًّمى لَقُضِ ًَ َب ٌْ َن ُه ْم َوإِنَّ الَّذٌِنَ أ ُ ِ
[سورة الشورى]

ال :حالاالِ ال ٌَّم يكاانَّ أن ٌ ا ْن َج َ ،ف َهاال ٌمكاان أن ٌاارقن َّ امَّه فااً لعااام ل ِّدر َّااً؟ ال ،إلااى أن ٌااأتً
أَ ْو َ
ق ا َم َثا ه
المْ يت ان ،وه

ل لاه ،واعاد المْ يت اان ٌرْ ََّّال ،ولكان قاْلاه ال ٌَرْ ََّّال ،وها
َّار َ
المْ يت ان هاو َ
أجا ِل ق ي

ةتاى ال ٌكاون

لإلنَّان َّجة ة رلى هللا.
قال تعالى:
صالِحا ً َغ ٌْ َر الَّذِي ُك َّنا َن ْع َمل ُ أَ َولَ ْم ُن َع ِّم ْر ُك ْم َما ٌَ َت َذ َّك ُر فٌِ ِه َمنْ َت َذ َّك َر
ص َط ِر ُخونَ فٌِ َها َر َّب َنا أَ ْخ ِر ْج َنا َن ْع َملْ َ
َو ُه ْم ٌَ ْ
ٌر
َو َجا َء ُك ُم ال َّنذٌِ ُر َف ُذوقُوا َف َما لِل َّظالِمٌِنَ مِنْ َنصِ ٍ
[سورة فاطر]

فاهلل رز وجل اٌةن أ ّنه ال ٌَ ْهليل إال هاليكا.
قال تعالى:
سمٌِ ٌع َعلٌِ ٌم
هللا لَ َ
لِ ٌَ ْهلِ َك َمنْ َهلَ َك َعنْ َب ٌِّ َن ٍة َو ٌَ ْح ٌَا َمنْ َح ًَّ َعنْ َب ٌِّ َن ٍة َوإِنَّ َّ َ
[سورة اْلنفال]

قال تعالى:
س ِخ ُروا ِم ْن ُه َقال َ إِنْ َت ْس َخ ُروا ِم َّنا َفإِ َّنا َن ْس َخ ُر ِم ْن ُك ْم َك َما َت ْس َخ ُرونَ
ص َن ُع ا ْلفُ ْل َك َو ُكلَّ َما َم َّر َعلَ ٌْ ِه َم ََل ٌ مِنْ َق ْو ِم ِه َ
َو ٌَ ْ
[سورة هود]

غ َمهَّم ،وهللا تعالى ٌرول:
فاهلل تعالى َق َ
س ِبٌل َ الَّذٌِنَ َل ٌَ ْعلَ ُمونَ
اس َتقٌِ َما َو َل َت َّت ِب َعانِّ َ
َع َو ُت ُك َما َف ْ
َقال َ َقدْ أ ُ ِجٌ َب ْت د ْ
[سورة ٌونس]

وه اعد أراعٌن َّنة ةتاى أجاال هللا لا ةدرول ،فاإلنَّاان نرََّّاه قغاٌر لنظار ،وٌَّرٌاد اعاد َّاارات معْ ادودل أنْ
َّت ََّ َّم لمَّألة! ولكنة هللا رز وجل ٌَّمْ يهل ،وال ٌَّ ْهميل.
قال تعالى:
َو َج َعل َ لَ ُه ْم أَ َجَلً َل َر ٌْ َب فٌِ ِه
[سورة اإلسراء ،مِنَ اآلٌة ]99

أي أنة هللا َّا انه وتعالى ق ةدر آجال لخالبر َ ٌْث إ جا أَ َجلَّهم ال ٌَّْ تأخيرون َّا َرة ،وال ٌَّْ َت ْرديمون.
ٖ .طول عمرك هو اْلنسب لك:
إال أنة هنال مال ظة ،وألنّ هللا رز وجل ْيك َم َّت َّه م ْ
َّحلَ ِ
اف لاه ٌَ ْاو َم لريٌاماة ران ْيك َماة ألَجال
رة فاإلنَّاان لاو َّك َش َ
ل ي را َش َّه ََّ ٌَرَّول :ل مد هلل رلِّ لعالمٌنَ ،ف َّك ُّل ما ٌروله إلنَّان مين كالم أنّ فالنا مات فً رٌعاان شااااه فها ميان
َج ْهلينا ،و ْيك َم َّة هللا م ْ
َّحلَ َرة وال ٌعْ يرفَّها إال هللا.
أج هل ،وٌ ََّؤ ِّك َّد ه َّدرا لناً رلٌه لغةالل و لَّةالم.
إ
ألج َل ل ي ك َت َا َّه هللا لً هو أ ْن ََّلَّ َ
َ

غلةى ة
هللا َرلَ ٌْ يه َو ََّلة َم ٌَ ْدرَّو فٌرول:
ان ل ةن ياًُّ َ
َك َ
اللَّ ُه َّم بِ ِع ْل ِم َك ا ْل َغ ٌْ َب َوقُدْ َر ِت َك َعلَى ا ْل َخ ْل ِق أَ ْحٌِنًِ َما َعل ِْم َت ا ْل َح ٌَا َة َخ ٌْ ًرا لًِ َو َت َو َّفنًِ إِ َذا َعل ِْم َت ا ْل َو َفا َة َخ ٌْ ًرا لًِ
[ رواه النسائً ]

ٗ .تقصٌر العمر:
أجال ،ولكنة لراتيل ر ةدل لاه أجلا َّه! ها غ
أجليه ،وثمة ررٌدل خحٌرل ،وهً أنّ له َ
ٌجل أن تعْ َتري َّد أنّ لمٌِّت َمرتول يا َ
ررٌاادل فاَّي ادَل ،فا ا َ ر لزل ا َل ،فال َمرغااود أ ّنااه َم ٌِّا ِ
َّ
اٌموت يا ََّااال
أجلي ا يهَ ،ف َعلي ا َم هللا تعااالى ،و َق ا ةدر ،وققااى أنة ه ا َّا
ات يا َ
ل َماارة ،وها يا ََّااال لر ْتاال ،وها يا ََّااال ل َها ْادم ،وها اااال َ رْ ر ،وها اااال َ َرر إلااى غٌاار لاال ماان ألَّاااال ،وهللا
ل لموت و ل ٌال.
َّا انه وتعالى خلر لموت و ل ٌال ،وخلر َّ َا َ
أجلياه ،معناى لال أنة لكاافر َّاار هللا راز
أجلَّه ،ولو لم ٌَّ ْر َتل لَعا َ إلاى َ
اعقهم قال اأن ل َم ْرتول َم ْرحو ِ رلٌه َ
أجال ،وجا لراتيل َف َ ََّ َم ه
أجال! كال ِم مَّقْ يل ،فاهلل تعالى ق ةدر َ
وجل ،فهو تعالى ق ةدر له َ
أجال ٌعْ لَ َّم أ ةناه ال ٌعاٌ
ل إلى هللا تعالى أن ٌكون ج َع َل له َ
َفكأن له أَجالن ،وه ااحي ل ،أل ةن َّه ال ٌلٌر أن ٌَّ ْن ََّ َ
ألجل قال أو نيه!.
َ

لاه

لا ةتة ،فإ ْقل َ
أجال اعٌد  ،أو
أجال غٌر رٌرًّ ٌ ،عْ لم أ ةنه َّ ٌَّ ْر َتل ،وجعل له َ
ت :ال ٌعْ لم ،معنى لل أنة هللا تعالى جعل له َ
أجل َّه أ َ َد ألمْ َارٌنَ ،كريعْ ال لجاهال االعو قيال ،وها را ْ ر أقا َا مان نال ،ووَّ جاول لرغااو و لقةامان رلاى
ٌجْ عل َ
يكاا يه ل َمنهًّ رنه ،وكأنة هللا تعالى َر ََّم َّخ ةحة و لراتيل أ ْف ََّدَها رلٌه!!!
لراتيل الرْ ت ي
٘ .إطالة العمر:
ورلى ه ٌ ََّخرة ف قوله غلى هللا رلٌه وَّلةم :غي لَ َّة لرة ي َّم تزٌاد فاً لعَّمْ ار ،أي هاً َّاال حاول لعَّمْ ار ،فهناال
توجٌه لحٌف جد  :لعَّمْ ر ال ْ
ل كام
ٌزد د َز َمناا ،ولكان غي ناى اال َع َمال لغاالي  ،فأنات فاً َم ا ّل تيجااري ماثال ،هال ٌَ َّهمُّا َ
ت ،أم كام َو َج ْاد َ
َّا َرة َف َت ْ َ
ال غاالي  ،ها غ هاً قٌ َم َّتاه! لا لل
ت فاً لادُّرْ ف مان لارا ؟! فرٌماة ألَ َجال يا َّم ْ تاو غ مان َر َم ه
أل ادٌث لتً َت ْدرو يا َّ
حول ل َّعمَّر َّت َوجة ه ه ل ةت ْوجٌه ،أي أن ٌَ ْ َت ين َم ه لعَّمر ااألرمال لغالي َ ة.
فالناً رلٌه لغالل و لَّالم لم ٌكن من ل َّم َعمِّرٌن فً لعمر َ
كز َمن :ثالث وَّ ُّتون َّنة را َشاها غالى هللا رلٌاه
غل هَّد غ إلاى لغِّاٌن وإلاى فرنَّاا ،و آلن ياأمرٌكاا ،وقاال لاً أ ِ كاان فاً َو شي ا ْن َّ
حن :ري ْش َّ
ات هناال أ َماد ،
وَّلةم ،وو َ
و آلن فٌها َّاْعة مَّا يجد ،وفً اارٌس ْ َت َرلو اإنشا لمَّ يجد رقم ألف! و ٌَّ َع ُّد إلَّالم ل ِّدٌن لثانً فاً لااالد ،ولا لل
أ ْق ََّم هللا تعالى ياعَّمْ ر لناً رلٌه لغالل و لَّالم.
قال تعالى:
س ْك َرتِ ِه ْم ٌَ ْع َم ُهونَ
لَ َع ْم ُر َك إِ َّن ُه ْم لَفًِ َ
[سورة الحجر]

 .ٙالعِنا ٌَة بالصِ َّحة وإطالة العمر:
ألجل َم ْ دود َ ،فلي َم لعينا ٌَة االغي ة ة؟ فرَّ ْل َّ
ت له :لعينا ٌَة االغي ة ة ميان أجال اال َتٌْن :إمةاا
َّألنً أَ َ َّد إلخول ،ماد م َ
أن تعٌ َشها ،وأنت مرٌةِ رلى لرر

ألجل ف َّه َو ه ََّو! فاال َم َرةَّ ال ٌَّ ْنهاً
 ،وإمةا أن تعٌ َشها وأنت غ ٌ ِ ! أما َ

ٌاال

َّرٌم را َ ٌنا من لدةهْ ر.
ألجلَ ،ف َكم مين
إلنَّان ،إ ةنما ل ي ٌَّ ْنهً ٌال إلنَّان هو نتها َّ َ
ه
وقال تعالى:
س أَنْ َت ُم َ
اب ْاآلَخ َِر ِة
وت إِ َّل بِإِ ْذ ِن َّ ِ
اب ال ُّد ْن ٌَا ُن ْؤتِ ِه ِم ْن َها َو َمنْ ٌُ ِردْ َث َو َ
هللا ِك َتابا ً ُم َؤ َّجَلً َو َمنْ ٌُ ِردْ َث َو َ
َو َما َكانَ لِ َن ْف ٍ
س َن ْج ِزي ال َّ
شاك ِِرٌنَ
ُن ْؤتِ ِه ِم ْن َها َو َ
[سورة آل عمران]

 .7لن تندم على عمرك إل ما فاتك من عمل صالح:
رمال ،وإلاى خ ْيدما هة ،وإلغْ االا ااٌن لنااس،
رمل غاالي ه  ،إلاى
ل ري هلم ،إلى
وأنت إ كان رمرل ثمٌنا ،من حل ي
ه
ه
وإٌناس ة
لز ْوجة و ألوالد ،فهجْ َعل رمرل َغ ين ٌّا االعمل لغالي  ،أل ةنل لن ت ْندم رلى لدنٌا يا َشً ه إال رلاى ماا فاتال منهاا
من لعمل لغالي .
وراُّنا رز وجل قال:
صالِحا ً فٌِ َما َت َر ْك ُ
َح َّتى إِ َذا َجا َء أَ َح َد ُه ُم ا ْل َم ْو ُ
ت َك ََّل إِ َّن َها َكلِ َم ٌة ه َُو َقائِل ُ َها
ون ( )99لَ َعلًِّ أَ ْع َمل ُ َ
ت َقال َ َر ِّب ْ
ار ِج ُع ِ
َومِنْ َو َرائِ ِه ْم َب ْر َز ٌ
خ إِلَى ٌَ ْو ِم ٌُ ْب َع ُثونَ
[سورة المؤمنون]

كلمة ل ر ال ت ْر َح َّك ْ
أجال.
رزقا ،وال َّت َررِّ لَّ َ
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