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ومن یتق هللا یجعل لھ مخرجا   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ومن یتق هللا یجعل لھ مخرجا - 001القصة: 

2020 -08-29  

  التقوى .

بسم هللا الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  األمین .

  أیھا األخوة الكرام ؛ قال تعالى : 

َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرجاً ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

أحد علماء دمشق ذكر لي ھذه القصة ، جاء لعنده طالب ال یعرفھ قال لھ : أنا من تالمیذك ، و ال یوجد  

عندي رأس مال ، وال وظیفة مرموقة ، وال بیت ، وعمري ثالث وعشرون سنة ، و لیس عندي أمل أن 

ماذا أفعل ؟ قال لھ : اتق هللا ، قال لھ : ھذه أین تصرف ؟ طبعاً مستھزئ ،  أتزوج لخمسین سنة قادمة ،

  قال : یا بني ھذا الذي عندي .

ذھب بعدما وقف الموقف الغیر مؤدب من 

شیخھ ، ھو موظف بشركة اعتبر المحل 

التجاري لھ ، داوم بشكل دقیق ، كلما یأتي 

زبون یعتني بھ كثیراً و یقنعھ ، الحظ صاحب 

ً ، الغلة ارتفعت الم حل أن الوضع لیس طبیعیا

ودوامھ جید ، إذا ذھب للصالة في الجامع 

یستغرق ثماني دقائق فقط ، یصلي السنة 

والفرض ویعود ، ال یبقى ساعتین ، تابعھ 

صاحب المحل أكثر من سنة ، یتق هللا ، عند صاحب المحل بنت رائعة جداً شاھده أنسب شخص لھا ، 

ً في كفرسوسة بأرقى البیوت ، ثم قال لھ : فعمل معھ تمثیلیة أ أنا أرید أن آخذ رأیك خذ لھ بیتا

، اختر لي أنت والشاب ال یعلم ، بعد ما انتھى من كسوة البیت ، قال لھ : ھذا البیت لك أنا بالسیرامیك

  اخترتك زوجاً البنتي .

  قال تعالى : 
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َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرجاً ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

  خواننا الكرام ؛ یقول النبي صلى هللا علیھ وسلم :أ 

العباد على هللا أال  (( ما حقُّ العباد على هللا إذا ھم عبدوه ؟ قلُت : هللا ورسولھ أعلم ، قال: حقُّ 

بھم   ))یعذِّ

  [ متفق علیھ عن معاذ بن جبل ]

افتحوا على قسم حق الوالد  اسمعوا أیھا الشباب هللا عز وجل أنشأ لكم حقاً علیھ ، في الجامع الصغیر 

حق الزوجة على زوجھا ، حدیث على ولده ، حق المولود على والده ، حق الزوج على زوجتھ ، 

، وھناك حدیث تقرؤه یقشعر جلدك ؛ حق المؤمن على هللا أن یعینھ إذا طلب العفاف ، أتسمعون طویل

  أیھا الشباب .

  أیھا األخوة ؛ 

َ یَجْ    عَْل لَھُ َمْخَرجاً ﴾﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

  الدعاء :

ةَ أَْعیٍُن َواْجعَْلنَا ِلْلُمتَِّقیَن إَِماماً ﴾ یَّاتِنَا قُرَّ   ﴿ َربَّنَا َھْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُّرِ

وأسأل هللا أن یھب كل واحد منكم غیر متزوج زوجة صالحة ، تسره إذا نظر إلیھا ، تحفظھ إن غاب  

  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . عنھا ، تطیعھ إن أمرھا ،

   

 


