بسم هللا الرحمن الرحيم
خطط قبل أن ُيخطط لك
القرار الذي يتخذه اإلنسان في شأن مصيره قلّما تنقده األيام :
أيها األخوة الكرام ،سأنطلق في ذي ا اللءيال الطيي

قي قءولي أنيا أراذيا خطييرة ،يهاه ،ذي و القءولي  :إقيا أ

تخطط وإقا أ يخطط لك،
إقا أ تضع خط ف حياتك ،تفحصها ق حي آلخير ،تعيهلها ،إقيا أ ترسيم ذيهفا ه وتتخي ليو وسيافأ فأني
ف حال راقي ،هاه،
وأقا أ تهع اآلخر يخطط لك ،إ خطط  ،إ رسق الهيه  ،إ انتءيي الوسيافأ ،كني رققيا ه صيعماه،أقا
إ ا خطط لك تكو رققا ه سهاله،
أي كقا ترو ذنياك كيانيا في األرع تعييم القسيتءمأ ،تخطيط للقسيتءمأ ،وذنياك كيانيا أخيري تعييم
الحاضيير ،أفعالهييا رهوه فعييأ ،وذنيياك كيانييا أخييري تعيييم القاض ي  ،الكيييا ال ي ي يعيييم القاض ي كيييا

مي ،

والكيا ال ي يعيم الحاضر كيا أقأ ماله ،أقا الكيا ال ي يعيم القستءمأ ذو الكيا ال ك العاقأ،
أ،ري استميانا على أل

شيا النتي،ي قؤلقي ،يهاه ،وقؤسيف ،يهاه ،ثالثي مالقفي قي يخططيو  ،وسيمع

وتسعو مالقف ق يخطط لهم ،يعيم ليس عنهو خط  ،وليس عنهو ذه

واضح ،يعيم وقتو يستقتع،

أنا أخاط الشما خطط لقستءملك ،قا ا تريه أ تكيو حينقيا تضيع ذيهفا ه واضيحاه؟ ذنياك قءولي أتيأثر مهيا
كثيراه،
إن القرار الذي يتخذه اإلنسان في شأن مصيره قلّما تنقده األيام
قاأ هللا تعالى:
س ُبلَ َنا .
َوالَّذِينَ َجا َهدُوا فِي َنا لَ َن ْه ِد َي َّن ُه ْم ُ
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العاقل من بحث عن الحقيقة و وصل إليها :
وهللا أيها األخوة ،قستحيأ وأل
قستحيأ أ تمحث ع ذه

أل

قستحيأ أ تمحث ع الحءيءي وال تصيأ إليهيا ،قسيتحيأ وألي

ألي

نميأ وال تصأ إليو ،خطط،

حياة يوقي  ،أكلنا ،شرمنا ،عقلنا ،تعمنا ،سهرنا ،نقنا ،استيءظنا ،تزو،نا ،أن،منيا ،ثيم تيأت النعيوة ،ذي ا شيأ
قعظم المشر ،قليارا ققليرة لم يهر مها أحه ،و قل قليل قق خططوا لقستءملهم صاروا أعالم األق ،
أنا أ كر ذ ا كثيراه ،قرة سأل طالم ق يأتين ماسم تا،ر كمير ،هاه عيام ذنيا عيام ألي

وسيتقف وسيمع

وتسييعي ولييو عالقي تاقي  ،لييم يييتقك أي طالي أ يعطيني أي اسييم ،قلي لهييم :وأنييا أيضيا ه ال أعيير  ،أقييا سيييهنا

صالح الهي ال ي خطط ،وانتصر على سمع وعشري مليهاه رميياه ،سييهنا الصيهيق ،سييهنا عقير ،سييهنا عثقيا ،
سيهنا عل  ،اإلقام الشافع  ،أمو حنيف  ،أقطا العلم ،أقطا الءياهة ،أقطا اإلصالح ،أعالم األق  ،خططوا.
ذأ تظ أ ذ و إقكاناتك فءط؟ ال وهللا ،كأ إنسا عنهو طاقيا إ ا ف،ير كيا إنسيانا ه كمييراه ،خطيط ،ذي و
الحييياة تقضي سييريعاه ،كييأ واحييه قيينكم وأنييا قعكييم لييو عقيير يسييأأ نفسييو ذي ا السييؤاأ القحيير  ،كيي
السنوا

األرمعو ؟ وهللا قض كلقح المصر ،صهق وال أمالغ سو

قضي ذي و

تقض السنوا القتمءي قي أعقارنيا أيضيا ه

كلقييح المصيير ،ف،ييأة كن ي ر ،ياله فأصييمح خمييراه ،نعييوة ،ف ي قييهينتنا قف ي وخقس يو وفيياة يوقي يا ه ،خقس يو نعييوة
قطموع ي تءريم ياه ،اقييرأ ذ ي و النعييوا أصييحامها كييانوا ر،ييااله ،كييانوا عقييهال ،كييانوا ت،يياراه ،أصييمحوا خمييراه علييى
ال،هرا  ،أليس ك لك؟
قا ا أعههنا له و اللحظ ؟ قا ا أعههنا لرحل االنتءاأ ق مي إلى قمر؟ ذأ ذناك ق حيهث في حيياة المشير
أكثر واقعي ق قغاهرة الهنيا؟ ذأ ي،رؤ إنسا أ يءوأ أنا ال أقو ؟ أمهاه  ،ذناك فنا ف مله ق،اور ،وذو قغ
قشهور ،هاه ،قرأ قرة عنو ،ف كأ حياتو قا أكأ طعاقا ه ف القسال ،قي أ،يأ صيحتو ليم يأكيأ إال لحقيا ه أميضياه،
رياض يوقي  ،لم يرك طافرة أمهاه ،ثم قا  ،أنا توقع أنو ال يقو ! أي نظام

اف ق ذأ ،رياض يوقيي  ،أنيا

قع الرياض  ،قع النظام الغ اف  ،أنا لس ضهو ،لك إياك أ تظ أ ذناك إنسا ال يقو .
كل مخلوق يموت وال يبقى***إال ذو العزة والـــجبروت
والليل مهما طــــال***فال بد من طلوع الفـــجر
والعمر مهما طــــال***فالبد من نزل الـــــقبر
العاقل من خطط لساعة لقاء هللا ّ
عز وجل :
قا ا خطط لساع لءال هللا عز و،أ؟ قا العقأ الصالح ال ي تهخرو ييوم الءياقي ؟ قيا العقيأ الصيالح الي ي
ينزأ قعك إلى الءمر؟ أنا أروي قصتي ،
قرة التءي قع شخص حهثتو قلياله ف الهي فطر لحهيث  ،فطل لءال أسموع ـ الءص ق ثالثي سن ـ
أ كر أنو التءينا كأ خقيس لءال طيماه ،معع األشخاص الطيمي كنا نلتء قعو كأ خقيس ،لك لف نظري أ ذ ا
ال ي هعانا يتقتع مأ واق تفوق حه الخياأ ف ميتو ،ف أثاث ميتو ،في قركماتيو ،شي ل قتقييز ،يير طميعي  ،قيرة
اتصأ م امنو قاأ ل  :أم فءه اكرتو ،خر ق القعقأ ونس أي ميتو ،معه حي اتصأ م قيرة ثانيي قياأ لي :
أم توفاو هللا ،قل لو أي الصالة؟ قاأ ف ال،اقع الفالن  ،فأنا كن ف القسي،ه كي أشييعو كوا،ي  ،أحيه علقيال
الشام يمهو كا يحضر عنهو أيضاه ،فءاأ كلق  ،قياأ :أخيوكم ـ أميو فيال ـ كيا قؤ نيا ه فترحقيوا علييو ،كيا صيوتو
حسناه ،إ صلى عنهي أقوأ لو :تفضأ أ  ،اإلنسا ييتكلم عشير سياعا عي حياتيو في اليهنيا لكي العيالم يءيوأ:
أخوكم كا قؤ نا ه فترحقوا عليو ،تعلق

هرسا ه ال ينسيى ،اعقيأ عقياله ييتكلم عنيك هقيءي  ،سيتو ثانيي فءيط ،اسيأأ

نفسك ـ ال سقح هللا وال قهر ـ ليو أ هللا تيوفى أحيهنا قيا ا يءياأ عنيو وذيو في الينعم قميأ أ ييهف ؟ اشيتري ميتيا ه؟

أسس عقاله طميعيا ه؟ ذ و عاها .تزو،ي  ،أكلي  ،شيرم  ،نقي  ،اسيتيءظ  ،سيافر  ،تنزذي  ،أشييال طميعيي ال
ت كر عنه القو  ،قا ال ي ي كر عنه القو ؟ األعقاأ ال،ليل .
سيهنا الصهيق  ،سيهنا عقر ،سيهنا عثقا  ،سيهنا عل  ،الصحام الكرام ،صالح الهي األيوم  ،اإلقيام أميو
حنيف  ،الشافع  ،ق أن ؟ أن ليس أقأ ق أي واحه ،هللا عاهأ ،قا ال ي يقنعك أ تكو شيفا ه ق كوراه؟ قا الي ي
يقنعك أ تكو إنسانا ه كميراه عنه هللا طمعا ه؟ خطط ،اهرس ،احصأ على شهاهة عليا ،التءيي قيع شيخص قياأ لي :
عقري سمعو سن اليوم أخ

ليسانس  ،قا ذ و الهق ؟ سمعو سن .

إنسا أرسأ امنو إلى األزذر ليتعلم ،معه خقس سنوا عياه يحقيأ الشيهاهة ،وعيي خطيميا ه في قريتيو ،فلقيا
ألءى خطم أقام أميو األق ـ والهو أق  ،عقرو خقسي وخقسيو عاقاهيـ مكيى األ مكيال قيراه ،كيأ قي حيوأ األ
توذقوا أنو مكى فرحا ه مامنو ،والحءيء خال

لك ،ذو مكى أسفا ه على نفسو ،كي

أقضى حياتو في ال،هيأ ،ركي

هامتو ذو ف صعيه قصر ،وات،و نحو الءاذرة ،ومء يقش شهراه إلى أ وصأ إلى الءاذرة ،قاأ  :أيي األزعير؟
ال يحفظ اسقو ،قالوا لو :قا األزعر؟ قاأ  :قكا التعلم ،قياأ :اسيقو األزذير ،النتي،ي أوصيلوو إليى األزذير ،وفي
الخاقس والخقسي مهأ متعلم الءرالة ،والكتام  ،وتامع وقا قا إال وذو شيخ األزذر.
إ الءرار ال ي يتخ و اإلنسا ف شأ قصيرو قلقا تنءهو األيام.

ٌ
قرابة إال طاعتهم له :
الخلق كلُّهم عند هللا سواسية ليس بينه وبينهم
وهللا لو أ واحهاه قنكم أراه أ يكو أكمر قفكر ف العالم فيالطريق سيالك ،أنيا لي كلقي أتيأثر مهيا تيأثراه ال
حهوه لو :سيهنا سعه م أم وقاص ق أقر الصحام إلى النم وق عالق قحمي النمي علييو الصيالة والسيالم
لو أنو كا يهاعمو فيءوأ :
هذا خاليَ ،ف ْل ُي ِرنِي ام ُرؤٌ خالَه .
[الحاكم في المستدرك عن جابر]

وكا ف الحر يءوأ:
يا سعد ارم فداك أبي وأمي .
[ ابن ماجه وأحمد عن علي ]

وقا فهي النم عليو الصالة والسالم ف حياتو كلها صحاميا ه مأميو وأقيو ،تيوف النمي علييو الصيالة والسيالم
فءاأ لو عقر رض هللا عنو ـ عقالق اإلسالم ـ:
ٌ
قرابة إال
يغرنك أنه قد قيل خال رسول هللا ،فالخلق كلُّهم عند هللا سواسية ،ليس بينه وبينهم
يا سعد ،ال َّ
طاعتهم له.
أي واحه قنكم ق أي عافل  ،ق أي أسرة ،ق أي قصهر ،ق أي عرق ،أي واحه قنكم مإقكانو أ يصيأ
إلى أذهافو كلها ،والهليأ:

ورا
ُكالًّّ ُّن ِم ُّد هَـؤُ الء َوهَـؤُ الء مِنْ َع َطاء َر كب َك َو َما َكانَ َع َطاء َر كب َك َم ْح ُُ ًّ
[ سورة اإلسراء ]

إ الءرار ال ي يتخ و اإلنسا ف شأ قصيرو قلقا تنءهو األيام إ ا كا صاهراه حءيا ه عي إراهة وإيقيا  ،كي
ام ق شف

ن  ،فءير ،قوظ  ،تا،ر ،قهن  ،ريف  ،على العي والرأس عنه هللا،

هخأ على النم شخص قاأ لو :
أهالًّ بمن خبرني به جبريل
قاأ لو  :أو قثل ؟! قاأ لو :
نعم يا أخي ،خامل في األرض علم في السماء
قه تكو حا،ما ه ميوزارة في أقيأ وظيفي  ،وقيه تكيو قالقي ظفيرك أحيانيا ه مكيأ قي في اليوزارة ،قيرة كني
مقؤتقر إسالق ف القغر  ،مأضخم فنهق ف القغر كان تعءه قؤتقرا الءق  ،قع الف،ر سقع قرالة قيرن
رافع  ،أطلل ق ناف ت  ،فإ ا عاقأ الحهيء يصل الف،ر ف وقتو مصو أمكان  ،وكا مالفنهق قؤتقر إسيالق
وققم ،قل  :لعأ ذ ا القوظ

أقر عنه هللا ق كأ ق ف الفنهق ،ققك  ،ذ ا اإليقا .

المؤمن سعادته تنبع من الداخل دائما ًّ :
أيها األخوة الكرام ،الل ة تحتا إلى قاأ ،وتحتا إلى وق  ،وتحتا إلى صيح  ،ولحكقي مالغي مالغي هافقيا ه
ذناك واحهة ناقص ،
ف المهايا شا ف أوأ حياتك ،عنهك قوة ذضم تطح الح،ار ،وعنهك وق  ،لك ال يو،ه عنهك قياأ،
يأت وق أسس عقاله صار عنهك قاأ والصح قو،يوهة لكي ال يو،يه وقي  ،وهللا قياأ لي قيهير قعقيأ :تسيع
وعشرو سن الساع الخاقس صماحا ه أنا ف القعقيأ ،و أخير نخير واحيه معيه القغير  ،ال يقليك وقتيا ه ليسيتقتع
مالقاأ ،األعقاأ النا،ح ،هاه تحتا إلى قتامع  ،يكو صياحمها قعيو قالييي و لكي ال يو،يه عنيهو وقي ليسيتقتع
مالقاأ ،ذ و القرحل الثاني  ،قاأ وصح لك ال يو،ه وق  ،الثالث  :ذناك قاأ ووق أل اإلنسيا يتءاعيه و يسيلم
أوالهو ،فعنهو هخأ فلك لك ال يو،يه صيح  ،أسييه أورييك عليى شيحوم ثالثيي عليى التهيا قفاصيأ عليى قرحي
مالقعهة ،ذ و الهنيا ،أقا القؤق سعاهتو تنمع ق الهاخأ قعو هافقا ه .
قا ا يفعأ أعهاف م ؟ مستان ف صهري ،إ أمعهون فإمعاهي سيياح  ،وإ سي،نون فسي،ن خليوة ،وإ
قتلون فءتل شهاهة ،فقا ا يفعأ أعهاف م ؟ ف الهنيا ،ن ق لم يهخلها لم يهخأ ،ن اآلخرة.

ٌ
بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة :
من كانت له
فكر ،خطط،
رسوأ عاقأ سيهنا عقر على أ رمي،ا ـ ذ و ف الشقاأ هول تامع لالتحاه السيوفيت سيامءا ه  ،معهيه سييهنا
عقر أ رمي،ا كان والي عنهو وذو ف القهين ـ فعاقلو على أ رمي،ا أرسأ رسواله ،وصأ القهيني في اللييأ،
فكرو أ يطرق ما أقير القؤقني  ،فتو،و إلى القس،ه ،فسقع ر،اله يمك ويصل ويءوأ :رم ذيأ قملي تيومت
فأذنئ نفس أم رههتها فأعزيها؟ سألو :ق أن يرحقك هللا؟ قاأ :أنا عقر ،قاأ :ييا أقيير القيؤقني أال تنيام اللييأ؟
قاأ :أنا إ نق ليل أضع نفس أقام رم  ،وإ نق نهاري أضع رعيت  .خطط ،سيهنا عقر صار عقيالق

اإلسالم ،صار ق الخلفال الراشهي  ،سيهنا عقر كا يخط قيرة ف،يالو خياطر أنيو لييس مينيك وميي هللا أحيه،
ذو أقير القيؤقني  ،قطيع الخطمي وقياأ :كني عقييراه ترعيى نقيا ه لمني قخيزوم عليى قيراريط ،كني راعيياه،
فسألو أحه الصحام ليم قلي ذي ا؟ قيا عالقي ذي ا الكيالم مقوضيوع الخطمي ؟ قياأ، :يالتن نفسي وأنيا أخطي
وقال ل  :ليس مينك ومي هللا أحه فأره أ أعرفها قيهرذا ،كني أرعيى نقيا ه لمني قخيزوم عليى قيراريط.
خطط ،فكر ،اطل أ تكو قؤقنا ه كميراه ،أه العماها  ،اقرأ الءرن الكريم ،اطل العلم،
ٌ
بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة.
من كانت له
من كان مع هللا كان هللا معه :
ل كلق أقولها هافقا ه :إ كن قع هللا كا هللا قعك ،إ أقمل عليو أقمأ عليك ،إ توهه إليو تيوهه إلييك،
إ أتيتو قشيا ه أتاك ذرول  ،ذك ا الحهيث:
ت إِلَ ْي ِه ذ َِراعا ًَّ ،وإِنْ َت َق َّر َب إِلَ َّي ذ َِراعا ًّ َت َق َّر ْب ُ
إِنْ َت َق َّر َب إِلَ َّي ِبشِ ْب ٍر َت َق َّر ْب ُ
ت إِلَ ْي ِه َباعا ًَّ ،وإِنْ أَ َتانِي َي ْمشِ ي أَ َت ْي ُت ُه
ه َْر َولَ ًّة
[ البخاري ومسلم عن أبي هريرة]

لو يعلم القعرضو انتظاري لهم ،وشوق إلى ترك قعاصيهم ،لتءطع أوصالهم قي حمي  ،ولقياتوا شيوقا ه
إل  ،ذ و إراهت مالقعرضي  ،فكي

مالقءملي ؟

فكير ،وهللا سيقع عي أسيرة ال أشييمع قي روايي ذي و الءصي  ،أسيرة ؛ أ وأم ومنييا وشيما  ،يسييتيءظو
،قيعا ه قمأ الف،ر مساع  ،يصلو قيام الليأ ،يءرؤو الءرن  ،يؤ

الف،ر يصلو ،قاع ثم ينصر

األواله إليى

هراستهم ،واألم تهيئ الطعام ،الساع السيامع ييأكلو  ،وينطلءيو إليى قهارسيهم ،وأعقيالهم ،ذي ا الميي ،ني وهللا
مإقكانييك أ ت،عييأ ميتييك ،ن ي ف ي الييهنيا ،أي مي ي  ،سييتو قتييراه تح ي األرع ،شييقال  ،يقكنييك أ ت،علييو ،ن ي ،
رفتا ،ن  ،هخأ قحهوه ،ن  ،الءضي مالح  ،الءضي مالصل ماهلل .

في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة اآلخرة :
السكين أي و،هذا رسوأ هللا؟
في الغار :يا رسول هللا لقد رأونا ،قال له :ما ُنك باثنين َّ
هللا ثالثهما
و،هذا إمراذيم ف النار:
س َال ًّما َعلَى إِ ْب َراهِي َم .
قُ ْل َنا َيا َنا ُر ُكونِي َب ْردًّا َو َ
[ سورة األنبياء اآلية ]96 :

و،هذا يونس ف مط الحو :
س ْب َحا َن َك إِ كني ُك ْن ُ
َف َنادَى فِي ال ُُّل ُ َما ِ
اس َت َج ْب َنا لَ ُه َو َن َّج ْي َناهُ مِنَ ا ْل َغ كم
ت مِنَ ال َُّالِمِينَ (َ )78ف ْ
ت أَنْ َال إِلَ َه إِ َّال أَ ْن َت ُ
َو َك َذلِ َك ُن ْن ِجي ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ
[ سورة األنبياء اآلية ]77 :

و،هذا أذأ الكه

كانوا ف الءصور فو،هوذا ف الكه

ف الكه

:

ف َين ُ
َفأْ ُووا إِلَى ا ْل َك ْه ِ
ش ْر لَ ُك ْم َر ُّب ُك ْم مِنْ َر ْح َمتِ ِه َو ُي َه كي ْئ لَ ُك ْم مِنْ أَ ْم ِر ُك ْم مِر َف ًّقا
[ سورة الكهف اآلية ]69 :

وأن ي ت،ييهذا ف ي مي ي صييغير ،قتواضييع ،أ،ييرة تح ي األرع ،قييع زو ،ي عاهي ي ،ييهاه ،صييار ميتييك ،ن ي
ماالتصاأ ماهلل  ،مقعرف هللا ،أن ف ،ن ،
وفي الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة اآلخرة،
والهليأ :
َو ُيدْ ِخل ُ ُه ْم ا ْل َج َّن َة َع َّر َف َها لَ ُه ْم .
[ سورة محمد اآلية ]9 :

اقوا طعقها ف الهنيا.
من وسائل الوصول إلى الجنة اإلعداد لساعة اللقاء:
األقيير ميييهك ال يحتييا إلييى قيياأ، ،ن ي هللا ف ي أرضييو ال تحتييا إلييى قيياأ ،ال تحتييا إلييى سييقع  ،وال إلييى
قنص  ،وال إلى قكان  ،وال أنا ام فال  ،أي إنسا كافنا ه ق كا إ ا أقمأ على الواحيه اليهيا كيا في ،ني  ،إقيا
أ تخطط وإقا أ يخطط لك ،خطط.
قرة أحه أخواننا الكرام توفاو هللا ،شيع ال،نازة إلى الءمر ،فلقا فتح الينعم حقيأ ذي ا اإلنسيا  ،وضيع في
الءمر ،وهللا ال ي ال إلو إال ذو قا و،ه على و،و األرع إنسانا ه أعءأ قق عقأ له و الساع  ،قا ا أعهه لهي و
الساع ؟ إ لك قرينا ه يهف قعك وأن قي  ،وتهف قعو وذو ح  ،فإ كا كريقا ه أكرقك ،وإ كا لفيقا ه أسلقك،
أال وذو عقلك.

ذ و الهنيا قهقا تك

نيا ه ،قهقا تك قويا ه ،ذناك قو  ،فال كال والمطول أ تعه له و الساع  ،أ تعيه عقياله

صالحا ه ،أ تعه طاع هلل ،أ تعه طلما ه للعليم ،أ تعيه فهقيا ه للءيرن  ،أ تعيه إنفاقيا ه للقياأ ،أ تعيه ميراه للواليهي  ،أ
تعه ترمي ألوالهك ،ذ و وسافأ الوصوأ إلى ال،ن .
اإليمان مرتبة أخالقية ومرتبة علمية :
فيا أيها األخوة الكرام ،خطط ،إقا أ تخطط وإقا أ يخطط لك ،انتمو ال تك رققا ه سهاله ،ك رققيا ه صيعما ه،
سأقوأ لك كلق هقيء  :لو أن طمي

قثاله وفحص إنسانا ه قيتا ه مسيم ،فيإ ا قلي  :قوتيو طميعي ن،يا الي ي سيققوو،

أن طمي قناعتك أنو قا مسم ،طمعا ه ترك القي قف قليو  ،قهقوا لك خقس قاليي  ،أنا أقوأ كلق  :لو قمض
القف قليو  ،وكتم وفاة طميعيي  ،انتهيي

عنيه هللا ،القيؤق رقيم صيع ال يكتي خيال

قناعتيو ،ال تحي سيياط

ال،الهي الالسع  ،وال أقام سمافك ال ذ الالقع  ،القؤق ال يماع وال يشتري ،ذ و عظق اإليقا :
وهللا يا عم! لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي ،على أن أترك هذا األمر ما تركته ،حتى
يُهره هللا أو أهلك دونه .
[ السيرة النبوية]

ذ ا اإليقا  ،فالقؤق قرتم أخالقي  ،ال يو،ه قيؤق يكي

 ،وال يغيم ،وال يحتياأ ،وال يتيوقر ،وال يحءيه،

وال يخهع قستحيأ:
ِب .
ُي ْط َب ُع ا ْل ُم ْؤمِنُ َعلَى ا ْلخ َِال ِل ُكلك َها إِ َّال ا ْل ِخ َيا َن َة َوا ْل َكذ َ
[ أحمد عن أبي أمامة]

اإليقا قرتم أخالقي  ،واإليقا قرتم علقي  ،ذ ا القؤق عر

هللا ،عر

الحءيء القطلء .

من عرف هللا عرف كل شيء :
إ عرف هللا عرف كأ ش ل ،وإ فاتتك قعرف هللا فاتك كأ ش ل ،وهللا أح إليك ق كأ ش ل،
ابن آدم اطلبني تجدني ،فإذا وجدتني وجدت كل شيء ،وإن فتك فاتك كل شيء ،وأنا أحب إليك من كل
شيء.
قييرة ثاني ي  :إقييا أ تخط يط وإقييا أ يخط يط لييك ،و ال يو،ييه إال هللا ،تءييوأ ل ي  :ظييرو  ،عنييه هللا ال يو،ييه
ظرو

صعم  ،تءوأ ل  :أزق عقأ ،عنه هللا ال يو،ه أزق عقأ ،يهيئ لك أعلى هخأ وأفضأ حياة ،إ ا كا هللا

قعك فق عليك؟ وإ ا كا هللا عليك فق قعك؟ ويا ر قا ا فءه ق و،هك؟ وقا ا و،ه ق فءهك؟

الدين اإلسالمي دين جماعي و دين فردي :
الهي اإلسالق هي ،قاع  ،وهي فرهي ،هعك ق الناس ،إ ليم يطمءيوا اليهي طمءيو وحيهك ،تءطي

كيأ

ثقارو وحهك ،ال يو،ه إال هللا ،ذأ ذناك شا ق الشما الطيميي أقياق ال يتقنيى ميتياه؟ ال يتقنيى هخياله قعءيواله؟
وهللا ذ ا أقأ عطال ق هللا لك ،خلق لك ال،ن  ،خلءك ل،ن عرضها السقاوا واألرع ،أنا أتقنى أ تخطيط ،أ
تضع خط  ،أ تهقق ف صلواتك الخقس ،متفكرك مخلق السقاوا واألرع
يا أخوا ال يو،ه إال هللا وأن قخلوق لل،ن  ،وعنهقا تتءر ق هللا ت،ه هخل ف عالم نخر ،أحه أخواننيا
حج ـ توف رحقو هللا ـ ذنأتو ف ميتو معه الحج ،قاأ ل كلق  :وهللا ليس على و،و األرع ق ذو أسيعه قني إال
أ يكو أتءى قن .
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