
حّب الدنيا رأس كل خطيئة

  

  

سوريا - السويداء - مجدي نعيم – الاربعاء 04-11-2021::

  

:قال تعالى في محكم تنزيله

  

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

  

بسم الله الرحمن الرحيم

  

(آل عمران١١٦) {َأْمَواُلُهْم َوَلا َأْوَلاُدُهْم ِمَن الّلَِه َشْيًئاِإّنَ اّلَِذيَن َكَفُروا َلْن ُتْغِنَي َعْنُهْم}

  

قصة رائعة جدًا:      قرأت اليوم هذه العبرة الجميلة للسيد المسيح (عليه السلام) تحت عنوان من أكل الرغيف الثالث؟ 

  

ولما أرادااليهودي ) ثالثة أرغفة من الخبز،كان بصحبته رجل من اليهود وكان معهما (معيروى أن عيسى بن مريم (عليه السالم)
أن يتناوال طعامهما وجد عيسى (عليه

السالم) أنهما رغيفان فقط.

  

فسأل اليهودي: أين الرغيف الثالث؟
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. فأجاب: والله ما كانا إال اثنين فقط

  

ورد عليهيده على عينيه ودعا الله له فشفاه الله عز وجلحتى أتيا رجًال أعمى فوضع عيسى (عليه السالم)لم يعلق نبي الله وسارا معًا
.بصَره

  

! فقال اليهودي متعجبًا: سبحان الله

  

بحق من شافا هذا األعمى ورد عليه بصره.:صاحبه اليهودي مرة أخرىوهنا سأل السيد المسيح

  

.أين الرغيف الثالث، فرد: والله ما كانا إال اثنين

  

أتيا نهرا كبيرا.سارا ولم يعلق سيدنا المسيح على الموضوع حتى

  

فقال اليهودي: كيف سنعبره؟

  

فقال له النبي: قل باسم الله واتبعني.

  

!اللهفسارا على الماء ، فقال اليهودي متعجبا: سبحان

  

بحق من سيرنا على الماء أين الرغيف الثالث؟: وهنا سأل السيد المسيح صاحبه اليهودي مرة ثالثة

  

.فأجاب: والله ما كانا إال اثنين

  

فتحولأن يحولها ذهبًا ،جمع (عليه السالم) ثالثة أكوام من التراب ثم دعا اللهوعندما وصال الضفة األخرىلم يعلق سيدنا المسيح
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ت الى ذهب.

  

!من الذهب؟فقال اليهودي متعجبا: سبحان الله لمن هذه األكوام

  

قليال.فقال عليه السالم: األول لك، والثاني لي ، وسكت

  

فقال اليهودي: والثالث؟

  

 !فقال عليه السالم: الثالث لمن أكل الرغيف الثالث

  

!!فرد بسرعة: أنا الذي أكلته

  

. اليهودي غارقًا في لذة حب المال والدنيافقال سيدنا المسيح: هي كلها لك ، ومضى تاركًا

  

فلما رأوا الذهب ترجلوا ، وقاموا بقتله شر قتلة.قليال حتى جاءه ثالثُة فرسان ،بعد أن جلس اليهودي منهمكا بالذهب لم يلبث إال

  

!!مات ولم يستمتع به إال قليال! بل دقائق معدودة!مسكين

  

!! سبحانك يا رب !! ما أحكمك وما أعدلك

  

من أحد صاحبيه، بدأ الشيطان يلعب برؤوسهم جميعا ، فدنا أحدهمبعد أن حصل كل واحد منهم على كومة من الذهب

  

بدال من توزيعها على ثالثة،نصف كومة إضافيةقائال له: لم ال نأخذ أنا وأنت األكوام الثالثة ونزيد
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!!!فقال له صاحبه: فكرة رائع

  

لنتغدى قبل أن ننطلق؟؟فنادوا الثالث وقالوا له: ممكن تشتري لنا طعاما

  

فوافق هذا الثالث ومضى لشراء الطعام؟

  

!!إنها حقا فكرة ممتازةلم ال تتخلص منهما وتظفر بالمال كله وحدك؟؟: وفي الطريق حدثته نفسه فقالت له

  

وهو ال يعلم كيد صاحبيه له!!!!المال كلهفقام صاحُبنا بوضع السم في الطعام ليحصل على

  

.وماتا وماتوا جميعًاثم أكال الطعام المسموم فما لبثا أن لحقا بصاحبيهماوعندما رجع استقباله بطعنات في جسده حتى مات،

  

وحده.وجد أربعة جثث ملقاة على األرض ووجد الذهبوعندما رجع نبي الله عيسى (عليه السالم)

  

...هكذا تفعل الدنيا بأهلها فاعبروها وال تعمروها:فقال

  

 : وهذه العبرة تذكرنا بالآية الكريمة بقوله تعالى

  

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

  

 .بسم الله الرحمن الرحيم
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{ُزّيَِن ِللّنَاِس ُحّبُ الّشََهَواِت ِمَن الّنَِساِء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الّذََهِب َواْلِفّضَِة َواْلَخْيِل اْلُمَسّوََمِة َواْلَأْنَعاِم َواْلَحْرِث
َذِلَك َمَتاُع اْلَحَياِة الّدُْنَيا َوالّلَُه ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب} (آل عمران: 14)

  

الكريم أمّتَه من فتنة المال، فروى البخاري ومسلم من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه: أن الرسول الكريم صلىوقد حّذَر الرسول
قال لأصحابه: "فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أنالله عليه وسلم،

تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم
.

  

والله من وراء القصد

  

.الفقير لله مجدي نعيم

  

 5 / 5


