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  .وصحبه آله وعىل حممد سيدنا بعده, نبي ال من عىل والسالم والصالة وحده هللا احلمد
َّ  نَس ۡلِ ٱوَ  نَّ لِۡ ٱ ُت َخلَقۡ  َوَما ﴿: وتعـاىل تبارك احلق يقول ِ ٓ  ٥٦ ُبُدونِ ِلَعۡ  إ رِيدُ  َما

ُ
 ّمِن ُهمِمنۡ  أ

ٓ  قٖ ّرِزۡ  رِيدُ  َوَما
ُ
ن أ

َ
َ ٱ إِنَّ  ٥٧ عُِمونِ ُيطۡ  أ زَّاُق لٱ ُهوَ  َّ ِ لۡ ٱ ُذو رَّ ۡ ٱ ُقوَّة   . ]٥٨−٥٦: الذاريات[ ﴾٥٨ َمتِيُ ل

 رزقــك, كتــب أجلــك كتــب فكــام ,كبرزقــ تكفــل قــد خلقــك الــذي أن تــنَس  ال: املــسلم أخــي
 باألجــل كيقينــك بــالرزق يقينــك فلــيكن حيــا, مادمــت يأتيــك مــضمون ورزقــك مكتــوب فأجلــك

 العمـــر فـــإن باألمـــل تغـــرتَّ  وال مـــضمون, زقالـــر فـــإن للـــرزق هتـــتم فـــال وحـــده, اهللا إىل أمرمهـــا فـــإن
 اهللا عبـادة مـن أجلـه مـن ُخلقـت عـّام  عيالـك ورزق رزقـك طلـب عىل السعي ُيلهينَّك وال حمدود,
نَّ  وال مرضـاته, وطلـب الرزاق طاعة عن الرزق طلب شغلنَّكيَ  وال رشيعته, وإقامة وحده  َهتـتمَّ
 ُينـال ال اهللا عنـد فـام بمعـصيته اهللا رزق يطلب ممن تكن وال تنفد, ال اهللا خزائن فإن احلالل لِقلَّة
نَّ  وال بطاعتـــه, إال  أهلهـــا ولآلخـــرة ,وخـــَدمها أهلهـــا للـــدنيا فـــإن الـــدنيا عـــىل النـــاس بتكالـــب تغـــرتَّ

رهــا, ر مــن فُكــنْ  لآلخــرة, ُخلقنــا ونحــن لنــا ُخلقــت قــد الــدنيا وإن وعامَّ  مــن تكــن وال اآلخــرة ُعــامَّ
ر  يف  اهللا قـــىض كـــذا الفنـــاء, إىل وأهلهـــا ومـــصريها يـــدوم, ال نياالـــد عمـــران فـــإن الـــدنيا ُعـــامَّ
ٰ لَۡ ٱ ُذو َرّبَِك  هُ وَجۡ  َقٰ َوَيبۡ  ٢٦ فَانٖ  َهاَعلَيۡ  َمنۡ  ُكُّ  ﴿: كتابـه  ,]٢٧−٢٦: الـرمحن[ ﴾٢٧ َرامِ كۡ ۡلِ ٱوَ  لِ َل

ِ ٱ ِعندَ  إِنََّما ﴿ ِ ٱ ِعنـدَ  َوَما يَنَفدُ  مۡ ِعنَدكُ  َما ٩٥ لَُمونَ َتعۡ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّكمۡ  َخۡيٞ  ُهوَ  َّ  بَـاقٖۗ  َّ
ِينَ ٱ زَِينَّ َوَلَجۡ  وٓ  لَّ ْ َصَبُ جۡ  ا

َ
حۡ  َرُهمأ

َ
ْ  َما َسنِ بِأ   . ]٩٦-٩٥: اجحل[ ﴾٩٦ َملُونَ َيعۡ  َكنُوا

  !عنها? وتغافلنا نسيناها كيف حلالنا واهللاِ  عجبُت  فيها, شك ال حقائق هذه
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ادِ  َقنْ  وٍْس  بِْن  َشدَّ
َ
ِّ  َعِن  أ ِ  الَْمـوِْت، َنْعدَ  لَِما وََعِمَل  َغْفَسهُ  َدانَ  َمنْ  الَْكيُِّس «: قَاَل  ☺ اجَّ

ْيبَعَ  َمنْ  َوالَْعاِجزُ 
َ
ِ  بَلَ  َوَيَمىنَّ  َهَواَها َغْفَسهُ  أ   . )١(»ابَّ

ْغيَـا يِف  ازَْهـدْ «: النـاس وأحبَّـه اهللا أحبَّـه عملـه إذا عمل عن سأله ملن☺  وقال ُّ بَّـَك  ا  حُيِ
، ُ بَّ  اَجَّاِس  ِعنْدَ  ِفيَما َهدْ َوازْ  ابَّ   .)٢(»اَجَّاُس  َك حُيِ

َحبَّ  َمنْ «:  ☺اهللا رسـول وقـال
َ
رَضَّ  ُدْغيَاهُ  أ

َ
َحـبَّ  َوَمنْ  بِآِخَرتِِه، أ

َ
رَضَّ  آِخَرتَـهُ  أ

َ
 بِـُدْغيَاُه، أ

  .)٣(»َفْفىَن  َما بَلَ  َفبىَْق  َما فَآثُِروا
 وال ومالــك, دارك وتــرتك وولــدك, كأهلــ تفــارق يــوم الــدنيا, مــن رحيلــك يــوم ُأَخــيَّ  فتــذكر

َ  َمـالٞ  يَنَفعُ  َ  مَ يَوۡ  ﴿: تعـاىل اهللا قـال آلخرتـك, قدمت ما إال ينفعك وال عملك, إال كتبعُ يَ   َو
َّ  ٨٨ َبُنونَ  ِ َت  َمنۡ  إ

َ
َ ٱ أ  عـام اهللا آثـر الـذي القلـب وهـو ,]٨٩−٨٨: الـشعراء[ ﴾٨٩ َسـلِيمٖ  بٖ بَِقلۡ  َّ

ه, ه عام النفس ىوهن ورجاه, ربه وخاف سوا   .هتوا
ــت غــري مــستعد لــه, فبــادر بالتوبــة  فــال مفــر ألحــد مــن املــوت, وقــد يأتيــك يــا عبــد اهللا بغتــة وأ
واملــسارعة يف اخلــريات واغتنــام الفــرص يف طلــب مرضــاة رب األرض والــسموات, فكــأين بــك 

ته وكربـه وآالمـه, وترتقـب مـن اهللا إحـدى البـرشيني, إمـا البـرشى برضـا اهللا بـه, تعاين سكرا  وثوا
أو البــرشى بغــضبه وعقابــه, فتــستيقن حينئــذ بنجاتــك وفــوزك, أو تــستيقن بخــسارتك وهالكــك, 
وينقطــع رجــاؤك وأملــك, فُتحمــل إىل أول منازلــك يف اآلخــرة, وهــي التــي كنــت يف الــدنيا تبنيهــا 

                                                 

ــيُِّس « ., والبغــوي يف رشح الــسنة وحــسنه واحلــاكم وصــححه, رواه الرتمــذي وحــّسنه, ورواه اإلمــام أمحــد)١( : »الَْك
َمــْن « ,حاسـبها:  أي أذهلــا واسـتعبدها, وقيــل»َمــْن َداَن َغْفــَسهُ « ,العاقـل املتبـّرص يف األمــور, النّـاظر يف العواقـب

ْيبََع َغْفَسُه َهَواَها
َ
ِ « ,ي جعل نفسه تابعة هلواها يعطيها كل ما هتوى وتشتهي أ»أ ـه كـريم غفـ»َوَيَمىنَّ بَلَ ابَّ  ور بأ

 .رحيم, غني عنه وعن عمله, فال يعاقبه بل يدخله اجلنة ويعطيه ما يشتهي
 . رواه ابن ماجه والطرباين واحلاكم وصححه)٢(

قــــال اهليثمــــي يف , صــــحيح عــــىل رشط الــــشيخني:  عنــــه رواه أمحــــد والبــــّزار وابــــن حبــــان والبيهقــــي واحلــــاكم وقــــال)٣(
 ."رواه أمحد والبزار والطرباين, ورجاهلم ثقات: "املجمع
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لنفــــسك, فإمــــا نعــــيم وفــــرح ورسور, وإمــــا جحــــيم وهــــمٌّ وضــــيق وعــــذاب ألــــيم, إمــــا روضــــة مــــن 
وإما حفرة من حفر النريان, فأي احلالتني سيكون يف القرب حالك? وأي املصريين رياض اجلنة, 

  سيكون بعد غد مصريك? وكيف ستكون بعد قليل هنايتك?
ــك مــا ُوِجــدت فيهــا إال لتخــرج منهــا, فــال  فاحــذر يــا أخــي الــدنيا وزينتهــا وزخرفهــا, واعلــم أ

ِينَ ٱ إِنَّ  ﴿:  تعـاىلتطمئن إليها وال تنخدع هبا, وكن منها عـىل حـذر, قـال اهللا ٓ  ُجونَ يَرۡ  َ  لَّ  َءنَالَِقا
 ْ ِ  َورَُضوا ِ َيوٰ لَۡ ٱب نۡ ٱ ة ْ طۡ ٱوَ  َيالُّ نُّوا

َ
ِينَ ٱوَ  بَِها َمأ ٰ  َعنۡ  ُهمۡ  لَّ ٰ  تَِناَءاَي ْوَلٰٓ  ٧ فِلُونَ َغ

ُ
  ئَِك أ

ۡ
ٰ َمـأ ارُ ٱ ُهمُ َو  لَـّ

ْ  بَِما  .]٨−٧: يونس[ ﴾٨ ِسُبونَ يَكۡ  َكنُوا
 اَكنَـِت  لَـوْ «:  ☺قـال ألعدائـه, وأعطاها أوليائه عن زواها ما قدر اهللا عند للدنيا كان لوف
ْغيَا ُّ ِ  ِعنْدَ  َيْعِدُل  ا َبةَ  ِمنَْها اَكفًِرا َسىَق  َما َنُعوَضةٍ  َجنَاحَ  ابَّ  .)١(»َماءٍ  رَشْ

ٓ َولَوۡ  ﴿:  اهللا قول تسمع ألم ن َ
َ
ةٗ  لَّاُس ٱ يَُكونَ  أ مَّ

ُ
ٰ  أ ََعلۡ  ِحَدةٗ َو ِ  َنالَّ  ُفرُ يَكۡ  َمنل

 ِ ةٖ  ّمِن اُسُقفٗ  ِلُُيوتِِهمۡ  لرَّٱب بۡ  َوِلُُيوتِِهمۡ  ٣٣ َهُرونَ َيظۡ  َهاَعلَيۡ  َوَمَعارِجَ  فِضَّ
َ
ٰ أ ًرا ابٗ َو  َهاَعلَيۡ  َوُسُ

ۚ ُرفٗ َوزُخۡ  ٣٤ ونَ  ُٔ َيتَِّك  ٰ  ُكُّ  ن ا ا لَِك َذ ِ َيوٰ لَۡ ٱ عُ َمَتٰ  لَمَّ نۡ ٱ ة ۚ لُّ  ﴾٣٥ ُمتَّقِيَ لِلۡ  َرّبَِك  ِعندَ  ِخَرةُ ٱوَ  َيا
  .]٣٥−٣٣: الزخرف[

 ويميلوا إىل طلب الدنيا ويرتكوا ,أي لوال أن يفتتن الناس بام عند الكفار فيكفروا مجيعا
با وُرسًرا من فضة وذهب  وذلك ;اآلخرة جلعل اهللا لبيوت الكفرة ُسُقًفا وَدَرًجا وسالمل وأبوا

  .هلوان الدنيا عند اهللا
أن يكون الناس كفارا أمجعون, يميلون إىل الدنيا, جلعل اهللا تبارك وتعاىل لوال : قال احلسن

  .)٢(واهللا لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فعل ذلك, فكيف لو فعله: الذي قال, ثم قال
ال يصيُب عبٌد من الدنيا شيًئا إال نقَص من درجاتِِه عنَد اهللاِ, وإن كان عليه : قال ابُن عمرَ 

  .)٣(كريًام 
                                                 

 . واحلاكم وصححه,هذا حديث صحيح غريب, ورواه ابن ماجه:  رواه الرتمذي وقال)١(

  .تفسري الطربي) ٢(
  ".يدسنده ج: أخرجه ابن أيب الدنيا, وقال املنذري: "قال احلافظ يف الفتح) ٣(
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ٰ  َرتِِهمۡ َغمۡ  ِف  ُهمۡ فََذرۡ  ﴿: ل اهللا تعاىلقا َيۡ  ٥٤ ِحيٍ  َحتَّ
َ
نََّما َسُبونَ أ

َ
ُهم أ الٖ  ِمن ۦبِهِ  نُِمدُّ  مَّ

ٰ يۡ لَۡ ٱ ِف  لَُهمۡ  نَُسارِعُ  ٥٥ َوَبنِيَ     .]٥٦− ٥٤: املؤمنون[ ﴾٥٦ ُعُرونَ يَشۡ  َّ  بَل تِۚ َر
 فيها من املال والولد لكرامتهم عند يظن املغرتون بالدنيا املنخدعون هبا أن ما آتاهم اهللا

ْ  ﴿اهللا,  كۡ  نُ َنۡ  َوقَالُوا
َ
مۡ  َثُ أ

َ
ٰ أ وۡ  ٗ َو

َ
ٰ َوأ بِيَ  نُ َنۡ  َوَما ادٗ َل , وما هي إال فتنة ]٣٥: سبأ[ ﴾٣٥ بُِمَعذَّ

َ  ﴿وابتالء واستدراج,  ِينَ ٱ َسَبَّ َيۡ  َو ْ َكَفُروٓ  لَّ َما ا نَّ
َ
نُفِسِهمۚۡ  َخۡيٞ  لَُهمۡ  ِل ُنمۡ  أ

َ
 لَُهمۡ  ِل ُنمۡ  إِنََّما ّلِ

ْ َداُدوٓ لَِيۡ  ۖ مٗ إِثۡ  ا ِهيٞ  َعَذابٞ  َولَُهمۡ  ا ٓ  ﴿: , وقال]١٧٨: آل عمران[ ﴾١٧٨ مُّ مۡ  َوَما
َ
ٰ أ ٓ  لُُكمۡ َو َ  َو

وۡ 
َ
ٰ أ ِ  ُدُكمَل َّ  َفٰٓ ُزلۡ  ِعنَدنَا ُتَقّرُِبُكمۡ  لَِّت ٱب ِ ْوَلٰٓ  الِحٗ َصٰ  وََعِمَل  َءاَمنَ  َمنۡ  إ

ُ
ٓ َجزَ  لَُهمۡ  ئَِك فَأ  ءُ ا

عۡ ٱ ْ  بَِما ِف لّضِ ٰ لۡ ٱ ِف  َوُهمۡ  َعِملُوا   .]٣٧: سبأ[ ﴾ ٣٧ َءاِمُنونَ  ِت ُغُرَف
 وزهـــد عنهـــا ورغـــب ومتاعهـــا, بزخرفهـــا قلبـــه يتعلـــق ومل وملـــذاهتا, شـــهواهتا عـــىل صـــرب فمـــن

 الناس قادة ليكونوا  اهللا خيتارهم الذين هم ,لقاءه راجًيا بوعده واثًقا اهللا عند ما إىل وشّمر فيها,
ةٗ  ُهمۡ ِمنۡ  َناوََجَعلۡ  ﴿: تعـاىل اهللا قـال ذلـك, يف وأئمـتهم اخلري, إىل ئِمَّ

َ
مۡ  ُدونَ َيهۡ  أ

َ
ـا رِنَـابِأ ْۖ  لَمَّ وا  َصـَبُ

 ْ ٰ  َوَكنُوا    .]٢٤: السجدة[ ﴾٢٤ يُوقُِنونَ  تَِناَي
 بــــــاالبتالء املــــــؤمنني عبــــــاده نفــــــوس وأعــــــدَّ  للتقــــــوى, أوليائــــــه قلــــــوب امــــــتحن مــــــن فــــــسبحان
 العقيــدة وأن القلــوب يف يرســخ ال اإليــامن أن وقــىض باملكــاره, اجلنــة طريــق وحــفَّ  والتمحــيص,

 والولــد, واملــال النفسبــ والتــضحيات بــاالبتالء إال ختلــص ال النفــوس وأن أصــحاهبا عــىل تِعــزُّ  ال
ٓ  ﴿: تعـاىل اهللا قال َحِسَب  ١ مٓ ال

َ
ن لَّاُس ٱ أ

َ
ْ ُكوٓ ُيۡتَ  أ ن ا

َ
ْ َيُقولُوٓ  أ  َولََقـدۡ  ٢ َتُنـونَ ُيفۡ  َ  َوُهمۡ  َءاَمنَّا ا

ِينَ ٱ َفَتنَّا ُ ٱ لََمنَّ فَلََيعۡ  لِِهۡمۖ َقبۡ  ِمن لَّ ِينَ ٱ َّ ْ  لَّ ٰ لۡ ٱ لََمنَّ َوَلَعۡ  َصَدقُوا  .]٣−١: العنكبـوت[ ﴾٣ ِذبِيَ َك
 ٱ ّمِـنَ  ٖص َوَنۡقـ وعِ ۡلُـٱوَ  ِف وۡ ۡلَـٱ ّمِـنَ  ءٖ بِـَشۡ  لَُونَُّكمَوَلَبۡ  ﴿: تعاىل وقال

َ
ٰ ۡمـۡل  ٱوَ  لِ َو

َ
 نُفـِس ۡل

ٰ ٱوَ    .  ]١٥٥: البقرة[ ﴾تِۗ لََّمَر
ِ  ﴿ :تعـاىل اهللا قـال مـنهم, ُأخـذ ممـا بأعظم سبيله يف املبتلني ُيعوِّض واهللا ٰ ٱ َوبَّشِ  ١٥٥ ِبِينَ لصَّ

ِينَ ٱ ٓ  لَّ َصٰ  إَِذا
َ
ِصيَبةٞ  ُهمَبتۡ أ ْ قَالُوٓ  مُّ ِ  إِنَّا ا َّ ِ  ٓ ا ٰ  هِ إَِلۡ  نَّ ْوَلٰٓ  ١٥٦ ِجُعـونَ َر

ُ
ٰ  ِهمۡ لَـيۡ عَ  ئِـَك أ  ّمِـن تٞ َصـلََو

ّبِِهمۡ  ۖ َورَۡحَ  رَّ ْوَلٰٓ  ةٞ
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  ئَِك َوأ   .]١٥٧−١٥٥: البقرة[ ﴾١٥٧ َتُدونَ ُمهۡ ل
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 يكــاد ال حتــى واملالحقــة واملطــاردة اخلــوف مــن حلظــات املــسلم عــىل يمــرُّ  الطريــق هــذا ففــي
 اآمنًــ  مــالًذا وال ملجــأً  الواســعة األرض هــذه يف ينــال وال ,نــصًريا  وال اوليــ األرض أهــل مــن جيــد

 سكنوُيــ بطنــه يمــأل مــا جيــد ال اجلــوع مــن حلظــات املــسلم عــىل يمــرُّ  الطريــق هــذا ويف إليــه, يــأوي
 اهللا وحيمــد هفيأكلــ الــشجر ورق إال جيــد ال وقــد طعــام, رديء أو يابــسة خبــز كــسريات إال جوعــه
ين قدر وعىل وقدره, قضائه عىل   .الرجال بتىليُ  واإليامن الدِّ

  ِن بْ  َسْعدٍ  نْ قَ 
َ
يْتيُِن : اَل قَ  اٍص قَّ وَ  ِ أ

َ
 َوَرُق  الَّ إِ  َطَعـامٌ  اَجَـ اَمـ ☺ يِبِّ اجَّـ عَ مَ  َسبَْعةٍ  َسابِعَ  َرأ

  احْلُبْلَةِ 
َ
َحُدنَا يََضعَ  َّ حَ  احْلَبَلَةِ  وِ أ

َ
اةُ  تََضعُ  امَ  أ  .)١(الشَّ

نــه فيهـــا يفقـــد حلظـــات املــسلم عـــىل تـــأيت الطريـــق هــذا ويف  ويـــراهم ,اهللا يف حيـــبهم الـــذين إخوا
 .إليه إال اهللا من له ملجأ وال دوره, ينتظر وهو ويعذبون ويؤرسون قتلونيُ 

 قومـــه ورضبـــه نـــوح قبلـــه وأوذي اهللا, خليـــل وهـــو النـــار يف إبـــراهيم ُألقـــى الطريـــق هـــذا ففـــي
 الـــسيد وُذبـــح زكريـــا, باملنـــشار ونــرشِّ  قريتـــه, مـــن لـــوط وُأخــرج اهللا, رســـل أول وهـــو أدمـــوه حتــى

 :قــــال حتــــى طعــــام وال فجــــاع األرض يف ســــاح حتــــى ♠موســــى وُطــــورد حييــــى, احلــــصور
ٓ  إِّنِ  َرّبِ  ﴿ نَزلۡ  لَِما

َ
َّ  َت أ َ ِ   .]٢٤: القصص[ ﴾٢٤ فَقِيٞ  َخۡيٖ  ِمنۡ  إ

ــــواع شــــتى ☺ وأوذي  ختــــرج, روحــــه كــــادت حتــــى اشــــديدً  اخنًقــــ بردائــــه فُخنـِـــَق  اإليــــذاء, أ
 )٣(ِشــْعِب  يف وُحــورص طريقــه, يف الــشوك وُوضــع لربــه, ســاجد وهــو )٢(جــزور َســَال  عليــه وُوضــع

 يــأكلون مــا جيــدوا فلــم وجــاعوا  اشــديدً  َجْهــًدا ِهــدواُج  حتــى معهــم ومــن وأصــحابه هــو طالــب أيب
                                                 

َّ «, كــل شــجر مــن شــجر الــشوك كــالطلح والعوســج: َثَمــر العــَضاة, والعــضاةهــي : بلــة رواه البخــاري, واحلُ )١( ــ  َح
َحُدنَا يََضعَ 

َ
اةُ  تََضعُ  َما أ  يريـد أن أحـدهم كـان إذا قـىض حاجتـه ألقـى شـيًئا كـالبعر الـذي تلقيـه الـشاة مـن شـدة »الشَّ

 . قلة وضيق معيشة ومل يكن هلم طعام إال ورق احلبلةألهنم كانوا يف ذلك الوقت يف خشونة املأكل
ال) ٢(   .الناقة: بعد نزوله من بطن أمه, واجلَُزور) ولد الناقة(الغشاء الذي يكون عىل احلَُوار : السَّ
ْعُب ) ٣( هو ما انفرج بني جبلني, وهـو منـزل بنـي هاشـم ومـساكنهم مـن مكـة, وهـو الـذي حـارص فيـه املـرشكون : الشِّ

  . ومن معه من املسلمني وبني هاشمرسول اهللا
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ت وداره, وطنــه ☺ وتــرك الــشجر, أوراق إال ــام عليــه ومــرَّ  جوعــه, يــُسدُّ  طعاًمــا فيهــا جيــد ال أ
 حتـــى احلـــصري عـــىل وينـــام التمـــر, رديء ويأكـــل ,منخـــول غـــري الـــشعري خبـــز يأكـــل ♠وكـــان
 وال إليهــا, التفــت وال الــدنيا, اهللا ســأل ومــا ,)١(ليــف حــشوه أدم مــن فراشــه كــان و جنبــه, يف يــؤثر
ــدٍ  آلِ  ِرْزَق  اْجَعــْل  اللَُّهــمَّ «: ربــه يــدعو وكــان فيهــا, أهلهــا نــافس  ملــن يقــول وكــان ,)٢(»قُوتًــا حُمَمَّ
ْغيَا، يِل  َما«: ذلـك يف يعاتبـه نَا َما ولِتُّ

َ
ُّ  يِف  أ  َراحَ  ُعـمَّ  َشـَجَرٍة، حَتْـَت  اْسـتََظلَّ  َكَراِكـٍب  إِالَّ  ْغيَاا

 .)٣(»َوتََرَكَها
، َولَْم َفبُـثَّ َشـْكَوى ☺لَْم َفْمتَِلْئ َجوُْف اجَّيِبِّ :  قَالَْت ▲َوَقْن َخئَِشَة   ِشبًَعا َقطُّ

َحٍد، َواَكنَِت الَْفاقَةُ 
َ
ِْه ِمَن الِْغىَن، وَ )٤(إِىَل أ َ

َحبَّ إِ
َ
ْلَِتـِه ِمـَن  أ َ ََظلُّ َجائًِعا يَلْتَوِي ُطوَل  َ إِْن اَكَن 

رِْض، َوثَِمارَِها، َورََغَد َعيِْشَها، َال َفْمنَُعُه ِصيَاُم يَْوِمهِ اجْلُوِع فَ 
َ
يَع ُكنُوِز اْأل َل َربَُّه مَجِ

َ
، َولَْو َشاَء َسأ

 
َ
رَى بِِه، َوأ

َ
ا أ ُ رمَْحًَة ِممَّ َ بِْكي 

َ
قُـوُل َولََقْد ُكنُْت أ

َ
ا بِِه ِمَن اجْلُـوِع، َوأ : ْمَسُح نِيَِدي بَلَ َنْطِنِه ِممَّ

ْغيَا بَِما َفُقوتَُك  ُّ ِ لََك الِْفَداُء، لَْو َيبَلَّْغَت ِمَن ا ِ «: َفيَُقوُل ! َغْف ْغيَا، إِْخـَوا يَا َخئَِشُة، َما يِل َولِتُّ
ِ الَْعْزِم ِمَن الرُُّسِل َصرَبُوا بَلَ  و

ُ
َشدُّ ِمْن َهَذا، َفَمـَضْوا بَلَ َحـالِِهْم، َفَقـِدُموا بَلَ ِمْن أ

َ
 َما ُهَو أ

 ِ  َ
ْن ُفَقـرصِّ

َ
ْهُت يِف َمِعيـَشيِت أ ْستَْحيِي إِْن تََرفَّ

َ
ِ أ ِجُد

َ
ْجَزَل ثََواَنُهْم، فَأ

َ
ْكَرَم َمآَنُهْم، َوأ

َ
َربِِّهْم، فَأ

َحبُّ إِ 
َ
ٍء ُهَو أ ْ َ ِ َغًدا ُدوَغُهْم، َوَما ِمْن 

ِخالَّ
َ
ِ َوأ قَاَم َنْعـُد : قَالَْت » يَلَّ ِمَن اللُُّحوِق بِإِْخَوا

َ
َفَما أ

 َ ِّ َّ تُُو   .)٥(☺إِالَّ َشْهًرا َح
 بــن ُأماَمــة أبــو يرويــه واحلــديث ,لــه مــرض يف ▲ لعائــشة يقــول وهــو حالــه تأملــت ولــو
َبرْيِ يَْوًما بَلَ : َقـاَل  ,َسـهل نَا وَُعْرَوُة ْنُن الزُّ

َ
ِ :  َخئَِشَة، َفَقالَـْت َدَخلُْت أ ْفتَُمـا نَـيِبَّ ابَّ

َ
 ☺لَـْو َرأ

                                                 

  .هو ما يستخرج من النخيل ويصنع منه احلبال: اْللِّيُف , واجللد املدبوغ: اْألََدمُ ) ١(
ن أ وفيـه بيـان , وقيل القوت هو الكفايـة مـن غـري إرساف,ى قدر ما يمسك الرمقأ :اقوتً  .رواه البخاري ومسلم )٢(

 .يدعو لنفسه بأفضل األحوالنام إ ☺ن النبي الكفاف أفضل من الغنى أل

 . وصححه واحلاكم, رواه الرتمذي وقال حسن صحيح, ورواه أمحد)٣(

   .الزمة املقتضية للصرباحلاجة امل: الفاقة )٤(
 . كتاب الشفا بتعريف حقوق املصطفىيف أورده القايض عياض )٥(
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ُ ِعنِْدي ِستَُّة َدنَاِغرَي : َذاَت يَْوٍم يِف َمَرٍض َمرَِضُه، قَالَْت  َ ْو َسـبَْعٌة -َواَكَن 
َ
َ أ :  قَالَـْت - قَاَل ُمو

 ِ َمَرىِي نيَِبُّ ابَّ
َ
َقَها، قَالَْت ☺فَأ فَرِّ

ُ
ْن أ

َ
ِ فََشَغليَِن وَ :  أ ، قَالَـْت ☺َجُع نيَِبِّ ابَّ ُ َّ َخفَـاُه ابَّ :  َح
ليَِن َقنَْها، َفَقاَل 

َ
تَُّة؟ قَاَل «: ُعمَّ َسأ بَْعُة؟: َما َفَعلَْت السِّ ْو السَّ

َ
ِ ، لََقْد اَكَن َشـَغليَِن : قُلُْت » أ َال َوابَّ

ِه، َفقَ : وََجُعَك، قَالَْت  َها يِف َكفِّ َ «: اَل فََدَخ بَِها، ُعمَّ َصفَّ ِ لَْو لَـيِقَ ابَّ  َوَهـِذهِ َما َظنُّ نيَِبِّ ابَّ
  .)١(»ِعنَْدهُ 

 عليهــــا احلــــساب خيــــشى ســــبعة, أو دنــــانري ســــتة مــــن ☺ اهللا رســــول خــــوف هــــذا كــــان فــــإن
 ربـه, طاعـة عـن مجعهـا شـغله قـد كـان ظهـره, وراء اآلالف خلَّـف برجـل ظنك فام عنها, والسؤال
 بـالفقر, يعتـذر اهللا لدين قدم عّام  ُسئل إذا َمن فيا نفسه, وتزكية عبادته, قيقوحت مرضاته, وطلب
 لـدين العمـل عـن والـشدة الفاقـة مـن وصـحابته اهللا برسول كان ما شغل هل املال, وقلة والفاقة

 .طاعته? يف واالجتهاد اهللا
 ,هأرستــ و معيــشته ظــروف حتــسني بقــصد املــال ومجــع الكــسب يف عمــره خــرية ضــيع مــن ويــا

 يف واجتهـــــادك كِجـــــدّ  كـــــان هـــــّال  اهللا, ديـــــن إىل والـــــدعوة واالجتهـــــاد العلـــــم عـــــن بـــــذلك نـــــشغلاو
 مــــن بــــد ال قلــــت فــــإن ألخرتــــك, والعمــــل ولــــدك وتربيــــة نفــــسك وتزكيــــة وقلبــــك دينــــك إصــــالح
 .ودنياك دينك إصالح بني مناصفة العمر جعلت فهّال  العيال, عىل السعي و الكسب
ٰ  نُ نَسٰ ۡلِ ٱ بَلِ  ﴿:  اهللا القـ امكـ راألمـ نكـل و َ ٞ يَ بَِص  ۦِسهِ َنفۡ  َ َ  ١٤ ة لۡ  وۡ َول

َ
 ۥَمَعاذِيَرهُ  َقٰ أ

 .]١٤−١٥ القيامة[ ﴾١٥
 َيُقــوُل  ﴿: ويقــول يتــذكر ,عياًنــا جهــنم ورأى اآلخــرة حقــائق عــاين إذا اإلنــسان فــإن وهلــذا

 ٰ مۡ  تَِن لَيۡ َي   .]٢٤: الفجر[ ﴾٢٤ ِلََياِت  ُت قَدَّ
ـــ  رأس فهـــو دينـــك مهـــك ولـــيكن ربـــك, مرضـــاة إىل ســـارع األوان فـــوات قبـــل − أخـــي − افهّي
اِس ٱ َوِمنَ  ﴿: تعـاىل قـال ,أبـًدا بعـدها تربح لن خسارة خرست أضعته إذا ,مالك  ُبـدُ َيعۡ  َمـن لَـّ

                                                 

 .والبيهقي يف سننه, رواه أمحد, وابن حبان  )١(



                                                                                    
 

Ôi†{}a<àÂ<Ø{ËÇi<÷<ê{}_U

َ ٱ َّ  ٰ َ َصابَهُ  فَإِنۡ  ٖفۖ َحرۡ  َ
َ
نَّ طۡ ٱ َخۡيٌ  ۥأ

َ
َصـاَبتۡ  نۡ  ۦۖ بِهِ  َمأ

َ
ٰ  نَقلَـَب ٱ َنـةٌ فِتۡ  هُ أ َ  َخـِسَ  ۦِهـهِ جۡ وَ  َ

نۡ ٱ ۚ ٱوَ  َيالُّ ٰ  ِخَرةَ ۡ ٱ انُ ۡسَ لُۡ ٱ ُهوَ  لَِك َذ  .]١١:احلج[ ﴾١١ ُمبِيُ ل
دۡ  لَّارِ ٱ َعنِ  زِحَ زُحۡ  َفَمن ﴿: تعـاىل قـال بعده, خسارة ال فوًزا فزت ربحته إذا و

ُ
 نَّةَ لَۡ ٱ ِخَل َوأ

ِينَ ٱ إِنَّ  ﴿ ,]١٨٥: عمـران آل[ ﴾فَازَ  َفَقدۡ  ْ  لَّ ْ وَ  َءاَمُنوا ٰ ٱ َعِملُوا ٰـ لَُهمۡ  ِت لَِحٰ لصَّ  ِمـن رِيَتۡـ تٞ َجنَّ
 ٱ تَِهاَتۡ 

َ
ٰ نۡ ۡل ۚ َه ٰ  ُر  .]١١: الربوج[ ﴾١١ َكبِيُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َذ

 قبــل أن يغلــق باهبــا فــال يفــتح أبــدا, وتــّرضع قربــك إىل اهللا, وبــادر بتوبــة نــصوٍح فاجتهــد فــيام ي
وه خوفـــا وطمعـــا, واســـأله ســـبحانه العـــون إىل اهللا بالغـــدو واآلصـــال ويف ســـائر األوقـــات, وادعـــ

والــسداد والتوفيــق يف أمــورك كلهــا, واغتــنم أوقــات اإلجابــة فــإن هللا ســاعات ُتفــتح فيهــا أبــواب 
الــسامء, وال ُيــرد فيهــا ملــسلم دعــاء, كجــوف الليــل وُدُبــر الــصلوات وباألســحار, ولــيكن دعــاؤك 

 الدعاء إذا صادف خـشوعا يف , فإن خاشعدعاء فقر ومسكنة وإحلاح, بنية صادقة وقلب حارض
القلـــب, وانكـــسارا بـــني يـــدي الـــرب, وذال لـــه وتـــرضعا, وكـــان يف أوقـــات اإلجابـــة, وبـــدأ الـــداعي 

, وقــّدم بــني يــدي حاجتــه التوبــة واالســتغفار, ☺بحمــد اهللا والثنــاء عليــه والــصالة عــىل رســوله 
 رغبـة ورهبـة, وتوسـل وألحَّ يف مسألته إحلاح الغريق الذي تقطعت به أسـباب النجـاة, ودعـا ربـه

  .إليه بأسامئه وصفاته وتوحيده, وقّدم بني يدي دعائه صدقة, فإن هذا الدعاء ال يكاد يرد أبدا
ننـا املـسلمني يف كـل مكـان, وأن  أسأل اهللا الكريم احلليم املنـان أن يـصلح حالنـا وحـال إخوا

د صفنا ويمكن لنا يوفقنا ملا حيب ويرىض من صالح األقوال واألعامل, وأن جيمع شملنا ويوح
ديننا الذي ارتضاه لنا, وأن يقينا رش الفتن فتن الشهوات والشبهات مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن, إنـه 

  .قريب جميب سميع الدعاء, وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم
  .وصىل اهللا عىل حممد وعىل آله وصحبه وسلم

ت استغف   .رك وأتوب إليكسبحانك مهللا وبحمدك أشهد أن ال إهل إال أ

│  



 





 


