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 خماصُر ادراكِب والسقاراِت  -66

َد هلل َؿح ؾِلح َفاَل َهاِدَي َلُه،  إِنَّ اْلح َتِعقـُُه، َمنح ََيحِدِه اهللُ َفاَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمنح ُيضح َؿُدُه َوَكسح َكحح

يَك  َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِلَه إاِلَّ اهلل َوحح ًدا َعبحُدُه َوَرُسوُلُه.َوَأشح  َلُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ

 أما بعد. 

ُؽروا اهللَ تعاىل عذ  ا ادممـون أن تشح فاتؼوا اهللَ عباَد اهلل، فننَّ من الواجِب عؾقؽم أَيه

كَِعِؿه، التي منَّ هبا عؾقؽم، فنكه ما من كِعؿٍة تصُل إلقؽم، إال بتؼديِر اهللِ تعاىل وتقسِره، 

 كِعؿٍة فِؿَن اهللِ.فام بِؽمح من 

  أَيا الـاس.

تح  ه هلم، من االخرتاعاِت التي غرَّ َ إن من كِعِم اهللِ تعاىل عذ أهِل هذا الزماِن ما يَّسَّ

. ت العسَر، فاْلؿُد هللِ عذ ما يَّسَّ  حقاَة الـاِس، قربت البعقَد، ويَّسَّ

ُد لـػِسه، واهللُ تعاىل ابتالكم هبذا لقـظَر: أتشؽروكه أو تؽػروكه؟ فؿن شؽَ  َر فنكام يؿفِّ

 ومن كَػَر، فننَّ اهللَ غـيٌّ عن العادني.

ه لؽم، من كعٍم عظقؿٍة، يف ادآكل وادشارب،  فاشؽروا اهللَ أَيا الـاُس عذ ما يَّسَّ

ويف ادراكِب وادالبِس، ويف سائِر شموِن حقاتُِؽم ومعاِشُؽم، فننَّ شؽَر اهللِ تعاىل 

ُكْم َوَلئِْن َكَفْرُتْم إِنَّ ـعمِ سبٌب دزيٍد من اخلِر وال ُكْم َلئِْن َشَكْرُتْم ََلَِزيَدنَّ َن َربُّ : ﴿َوإِْذ َتَأذَّ

 َعَذاِِب َلَشِديٌد﴾

                                 

  (.7( سورة إبراهقم: ))
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 أَيا الـاس.

ها اهللُ ألهِل هذا العرِص وسائَل الـَّؼِل، من السقاراِت  إن من الـِّعم التي يَّسَّ

مل تؽوكوا بالِغقه، إال بشقِّ األكػِس،  وغِرها، التي تـؼؾؽم وحتؿُل أثؼاَلؽم، إىل بؾدٍ 

َر يف صاعِة اهللِ تعاىل، وكػِع عباِدِه.  فحقه هذه الـعؿِة أن ُتشَؽَر، وأن ُتسخَّ

رها يف إْلاِق الرضِر بـػِسه، أو  فنن من الـَّاِس من أساَء استعامَل هذه ادراكِب، فسخَّ

سقاراِت وادراكَب ُد هذه البغِره، فؾم ُُيِسن الترصَف فقفا، فِؿن الـاِس َمن يؼو

ُدها وهو ومـفم من يؼو، ها، وهو جاهٌل بؼواعَد الؼقادةِ ومـفم من يؼودُ ، بَّسعٍة فائؼةٍ 

ٌط بلسباب السالمة ومـفم من يؼوُد هذه السقاراِت من غِر مراعاٍة ألكظؿِة ، مػرِّ

 ادروِر والسِر، غَر مباٍل بلرواِح الـاِس وممتؾؽاِِتم.

ٌر واستفتِت  .صقٌش وخباٌل  اٌر وه

ودا كاكت هذه حاَل كثٍر ممَّن يؼوُد السقاراِت، كاكت الـتقجُة ملساًة فادحًة،  

 ذهب بسبَبِفا كثٌر من األكػِس واألمواِل. ،اجَع متواصؾًة، وحوادَث مروعةً وفو

ا هذه الـعؿَة حقَّ رعايتِفا، ُخُذوا أسباَب الـجاِة،  من  فاتؼوا اهللَ عباَد اهللِ، وارَعوح

خماصِر هِذِه السقاراِت ومفالِؽِفا، واعؾؿوا أنَّ أهمَّ األسباِب التي تِؼي أخطاَر هذه 

ِ وادروِر، وااللتزاَم هبا، فننَّ يف ذلك خرًا عظقاًم، فقه حػُظ  رح ادراكِب تعؾهَم أكظؿِة السَّ

اهلل ذ ص األكػِس، وحػُظ األمواِل، وتوقي األخطاِر، وصاعُة اهللِ ورسولِه ادختار 

، الَؾَذيحن َأَمرا بطاعِة والِة األموِر، يف غِر ادعصقِة، فقجب عذ ادممن أن وسؾم  عؾقه

، وأكظؿِة ادروِر؛ تعبهدًا هللِ، وحتؼقؼًا دصؾحِة العباِد والبالِد.  ِ رح  يؾتزَم بؼواعِد السَّ


