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 الرحيم  الرمحن  اهلل بسم

 بعد:  أما  وبركاته، اهلل ورمحة  عليكم وسالم

  ادات الزي  ببعض  جمملة  (املستقبل   من  اخلوف )  لرسالة   الثانية  الطبعة  هي  فهذه

 هجمت  التي   الزمن   هذا   يف  سيام  ال  ماسة  املوضوعات  هلذه  احلاجة   وإن  والتوثيقات،

  اهلل،   رحم  من  إال  جزعة   الدنيا  وعىل   هلعة   القلوب  فأصبحت  والغموم  اهلموم  فيه

 عباد   الشيطان  به  خيوف  الذي  املستقبل  من  املسلم  ملوقف  بيان  الرسالة  هذه  ويف

 أوالده   حياة  أو   حياته،  فشل  أو   ،أوالد  صالح  عدم  أو  ، مرض  أو   ، فقر  من  الرمحن 

  خاصة  بصفة  العلم  وطالب  عامة  بصفة  املسلم  موقف  بيان  الرسالة  هذه  ويف   إلخ...

  حني   بني  ما  وتذكره  تذاكره  حيسن   مما  ذلك  غُّي  إىل  ،تفريط  وال  إفراط  بال  املال  من

  بحجة  املتنوعة   الدنيا  فتن   يف  األقدام  تنزلق  ولئال  ، الشيطان عىل الطريق  لقطع   وآخر

 ذلك.  وغُّي  املستقبل  تأمني

 ثبتنا.   الرصاط وعىل  برصنا، وللحق وسددنا، اهدنا اللهم 

   وبركاته  اهلل ورمحة  عليكم والسالم

 الريس  ريس  بن العزيز  عبد  د.

 العتيق اإلسالم  موقع عىل  املرشف

com.islamancient://http 
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  الغم   ذلك  من   وأصاهبم  املستقبل،  من  اخلوف   ُيرددون  املسلمني  من  كثًُّيا  نإ

  املستقبل   شأن  وُيعظِّم  ،هذا   عىل  أوالده  ُيرّب   اآلباء  بعض  إن  حتى  ،واهللع  والوهم

  عند  عامة  ثقافة  أصبحتف  ،شعًبا   قلبه  من  يأخذ  حتى  ولده   قلب  يف  منه  واخلوف

 تبعه   مما   وأضعفهم  فأوهنهم   الباب  هذا  من  الشيطان  عليهم  دخلف  املسلمني

 سواء–  وتتبعها  وبالدنيا  ومجعها  باألموال  قهموعلّ   اهلل،  طاعة  يف  والفتور  الضعف

  ،ذلك  أمثال و  املستقبل  تأمني  ألجل   ذلك  وكل   ،ورساهبا  وباألماين-حرمة  أو  بحل

 تفريط.  وال إفراط  بال الباب،  هذا يف  وسًطا املسلم  يكون أن  ينبغي   الذيو

م املوضوع هذا   استهالل ويف  بمقدمات:  ُأقدِّ

  فإن   ، مطلب    ودنياه  دينه  أمر  يف  ينفعه  ما  عىل  اإلنسان  حرص  األوىل: املقدمة

 هريرة  أب  عن  مسلم  اإلمام  روى  له  نافع  هو  ما  كل  يف  جيتهد  عقله  بمقتىض  العاقل

  فإن   ،تعجز  وال  باهلل  واستعن  ينفعك،  ام  عىل  احرص»  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن 

  وما   اهلل  قدر  قل:  ولكن  وكذا،  كذا  لكان  كذا  فعلت    أين  لو  تقل:  فال  يشء  أصابك

 .(1)«فعل  شاء

 

 (. 2664)  مسلم  صحيح (1)
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  من   ينفع  فيام  عامة  فهي  موصولة،   هنا  )ما(  «ينفعك  ما  عىل  احرص»  فقوله:

  ودنياه، دينه يف ينفعه  ما حتصيل يف جيتهد أن  املسلم  عىل فينبغي  والدين، الدنيا أمور 

  ما   فيرتك  كسواًل   بطَّااًل   يكون   ال و  دينه،   فُيهمل  تديرن    ورقيق    دين    ضعيف    يكون   وأال 

 دنياه.  يف ينفعه

  : ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قول  مقتىضو   ،رشعي    مطلب    األسباب  فعُل   الثانية: املقدمة

  الكتاب   دلَّ   وقد   األسباب،   فعل  يف   ُيسعى  أن   « باهلل  واستعن  ينفعك  ما   عىل   احرص»

  طائفتني  بني   وسط  السنة   أهل  فإن   األسباب،   فعل  عىل  السنة   أهل  وإمجاع  والسنة

 الباب:   هذا يف ضّلت

 له.  إرادة  ال جمبوًرا  العبد  جعلت وقد اجلربية، األوىل: الطائفة

  فعل   يف   اهلل  عن  مستقاًل   العبد   جعلت  وقد   القدرية،   هلم:  املقابلة  الثانية  الطائفة

 نفسه.  فعل خيلق األسباب،

  التعلرق  مع  قدرةً   للعبد  وأن  األسباب  فعل  يف  االجتهاد  بني  جيمعون  السنة  وأهل

 َيَشاءَ   َأن    إاِلا   ونَ َتَشاء    َوَما﴿  تعاىل:  قال  كام   سبحانه،  بيده  كله  األمر  وأن  سبحانه،  باهلل

 [. 29 ]التكوير: ﴾ال َعاملَِيَ  َرب   اهلل

  ابن  اإلسالم  شيخ  ذكره  ومما  األسباب، وفعل  اهلل  عىل  االعتامد  بني  معاجل  والواجب

  األسباب  ترك  وأن   التوحيد،   يف   نقص   األسباب  عىل  االعتامد  أن  القيم   وابن  تيمية 
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  البس    وهو   والغزوة   املعركة  دخل    فقد   بينهام،  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي   مجع    وقد   ،(1)العقول  يف   قدح  

  كثُّي    وكان ،(2)رف  غ  للم  
 
 األمرين.   بني ع  فجم   بالنرص،  الدعاء

  فعلها،   يف   ُيفّرطون   أو   األسباب  فعل   يف   يغلون  إما  أهنم   كثُّيون   فيه   خُيطئ   ومما

  وهذا   لتعبردا   مقتىض  هو  هذا  بأنَّ   ًجا حتجر   األسباب  فعل  يف  فّرطوا  الذين  أكثر  وما

وَ ﴿  سبحانه:  قال  خطأ، م    َجَعَل   الاِذي  ه  َض   َلك  وا  َذل والا   األَر  ش  وا   َمنَاكِبَِها  ِف   َفام  ل   َوك 

قِهِ  ِمن   ور   َوإَِلي هِ  ِرز   [.15 ]امللك: ﴾الن ش 

  سبحانه:   قال  اهلل،  لعبادة  ُخلقنا  أننا  وقت  كل  يف  نستحض ل   الثالثة: املقدمة

نا   َخَلق ت    َوَما﴿ ِ ونِ   إاِلا   َواإِلنَس   اْل  ب د  َيع 
  عظيمة  مرتبة    والعبادة  [56  ]الذاريات:   ﴾لِ

 مقام   وهو املقامات  أعظم يف  بالعبودية ملسو هيلع هللا ىلص حممًدا نبيه اهلل  وصف لذا   عالية، ودرجة  

ب َحانَ ﴿   سبحانه:  قال  واملعراج،  اإلرساء ى  الاِذي  س  َ ِجدِ   ِمن    َلي الا   بَِعب ِدهِ   َأْس  َرامِ   امل َس    اْل َ

 

  إىل   فااللتفات "  ([: 130  /   1)   الفتاوى   ]جمموع  يف  كام  تيمية   ابن  اإلسالم   شيخ  قال  ( 1) 

 عن   واإلعراض   العقل   ف  نقص   أسبابا  تكون  أن   األسباب   وحمو  التوحيد   ف   رشك   األسباب

 ."الرشع ف   قدح بالكلية  األسباب

  ف   قدح   اَأسبابا   تكون  أن   األسباب  فمنع"  ([:259  /   1)   اهلجرتني  ]طريق   يف  القيم   ابن  وقال

  والتوكل،   التوحيد   ف  قدح   مسببها   عن   النظر   وقطع   معها   والوقوف  وإثباهتا  والرشع،   العقل

 وبي  والتوحيد،   األمر   بي   مجع  به  القيام   وتعلق   مسببها  إىل  والنظر   منازهلا  وتنزيلها   هبا   والقيام

 . "الكامل وهو والقدر، الرشع

 (. 1357)   لممس صحيح (،5808)  (4286)  ( 3044)  البخاري صحيح (2)
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ِجدِ  إىَِل    ما  فإن هلل،  عبودية   أفعالنا  جعل  عىل  ولنحرص  [1 ]اإلرساء:  ﴾ األَق َص  امل َس 

 أقسام:  نفعله

 العبادات.  من  ذلك  وغُّي ،النافلة أو  الفريضة كصالة ذاته، يف عبادة   قسم  

  روى كام  اهلل،  طاعة  عىل  معينة   وسيلة  نجعله  أن ينبغي  املباح  وهذا  مباح،  وقسم  

 جزئي   قضيت  وقد  فأقوم  الليل،  أول   أنام  ..."  قال:  أنه    معاذ  عن  البخاري

 .(1)"قومتي أحتسب  كام نومتي  فأحتسب يل، اهلل  كتب  ما فأقرأ النوم، من

  قال:   ملسو هيلع هللا ىلص   النبي   أن    وقاص  أب  بن   سعد   عن  ومسلم  البخاري   وروى

  فم  ف  جتعل  ما  حتى  عليها،  أجرت  إال  اهلل  وجه  هبا  تبتغي   نفقة  تنفق  لن  إنك»

 .(2)«امرأتك

  خروجك   ف   حتى  اخلري،  تريده  يشء  كل   ف   انوِ   بني  يا"  :  اليامي  زبيد  وقال

  ما  بخري  تزال   ال  فإنك  اخلري  انو  بني  يا"  أمحد:  اإلمام  وقال  ،(3) "حاجة  ف  الكناسة  إىل

 . (4) "اخلري نويت

 

 (. 4342)  البخاري (1)

 (. 1628)  مسلم  (،6733)  (6373)  ( 5354)  ( 4409)  (2742)  (1295)  البخاري (2)

 (. 70  /  1)  واحلكم العلوم جامع  (3)

 (. 104 /  1)  املرعية واملنح الرشعية اآلداب (4)
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بني  أن   )الفرقان(  كتابه  يف  تيمية   بنا  اإلسالم  شيخ  ذكر  وقد   من  درجة  أرفع  املُقرَّ

  هبا  ُيتعّبد  عبادة  بني  ما  فحاهلم   كلها،  بأحواهلم  تعّبدوا   املقربني وأن  اليمني، أصحاب

  عىل هبا يستعينون  مباحات بني وما مستحًبا،  أو واجًبا كان سواء والصالة  كالصيام

  عملوايست   مل  بأهنم  األولني  عن نقصوا  وهم  اليمني،  أصحاب  هؤالء   وييل  اهلل،  طاعة

 .(1)اهلل طاعة  يف املباحات

  أعاملنا   وعن  موقوفون،  اهلل  يدي  بني  وغًدا   ،خملوقون   لعبادةل  أننا  فلنستحض

َلئَِك ﴿  سبحانه:  قال  كام  نجاتنا  أسباب  من  سبب    وأعاملنا   مسؤولون، َحاب    أ و    َأص 

ناةِ  َمل ونَ   َكان وا  باَِم   َجَزاءا   فِيَها  َخالِِدينَ   اْل َ   نجعل   أن  فلنحاول  [14  ]األحقاف:  ﴾َيع 

ب عبادة  نفعله ما  كل  االجتهاد.  غاية   ذلك يف  نجتهد أن  اهلل   فاهلل  اهلل، إىل هبا  نتقرَّ

  دينًا،   وباإلسالم  رًبا،   باهلل  آمن   قد  أنه  املسلم   يميز  مما   إنَّ   الرابعة: املقدمة

  اهلل  بقضاء  اإليامن  ذلك  ومن  هلل،  كلها  األمور  سّلم  قد  وأنه   رسواًل،  ملسو هيلع هللا ىلص  وبمحمد  

 ضيت. وقُ  رتُقدِّ   قد  األمور  وأن وقدره،

    عمر  عن  عمر  ابن   نع  الطويل  جربيل  حديث  يف  سلمم   اإلمام  روى

  فقال:   «اإليامن؟  عن  فأخربين»  وقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  سأل    -السالم  عليه-  جربيل  أن  وفيه

 

 (. 34 )ص   الشيطان وأولياء الرمحن أولياء بني الفرقان (1)
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  خريه   بالقدر   وتؤمن  اآلخر،  واليوم  ورسله  وكتبه  ومالئكته  باهلل  تؤمن   أن  اإليامن:»

 . (1)«ورشه

  ُقضيت   قد  األمور  أن  نعلم  وأن   وقدره   اهلل   بقضاء  نؤمن  أن   علينا   فيجب

  مسلم اإلمام  روى يشء كل  اهلل وكتب  ،حسمت  قد  واآلجال  قسمت   قد   األرزاق و

 مقادير  اهلل  كتب»   قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   أن    العاص  بن   عمرو  بن  اهلل  عبد   عن

 .(2)«سنة ألف  بخمسي واألرض الساموات خيلق  أن قبل اخلالئق

  األنس   ُيدخل  ما   أعظم  من  هو   به   والرضا   هلل   والتسليم   والقدر   بالقضاء   واإليامن 

 اح  وانرش  وفرح    نس  أُ   ذا  كان  ،أكثر  وقدره  اهلل  لقضاء  سّلم  فكلام  املؤمن،  قلب  عىل

 . احلياة   مُ سلب به اإليامن  لذلك  أعظم،  صدر  

 املؤمن،  ألمر  عجبا»  :ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  قال  قال:    صهيب  عن  مسلم  روى

  خريا  فكان شكر،  ْساء أصابته إن  للمؤمن، إال ألحد   ذاك وليس  خري، كله أمره إن

 .(3)«له خريا  فكان صرب رضاء، أصابته وإن له،

 

 (. 1)  مسلم  صحيح (1)

 (. 2653)  مسلم  صحيح (2)

 (. 2295  /  4)  مسلم  صحيح (3)
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  وعدله  بقسطه  واهلل"  قال:  أنه     مسعود  بن   اهلل  عبد  عن  (1)   البيهقي  روى

زن اهلم  وجعل ،والرضا اليقي ف والفرح الروح جعل  . "والسخط  الشك ف واْل 

  ليس   إنه  قيل:  وقد"  قال:  الطرطويش   بكر  ألب  والبدع(  )احلوادث   كتاب  ويف

ِصيَبة    ِمن    َأَصاَب   َما﴿  تعاىل:  قوله  وهي  (2)"اآلية  هذه  من   أسىل   تعاىل  اهلل  كتاب  ف  م 

ضِ   ِف  م    ِف   َوال  األَر  ِسك  َأَها  َأن    َقب لِ   ِمن    كَِتاب    ِف   إاِلا   َأن ف  َ  ( 22)  َيِسرير   اهللاِ   َعىَل   َذلَِك   إِنا   َنرب 

َكي ال
ا  لِ م    َما  َعىَل   َتأ َسو  وا  َوال  َفاَتك  َرح  م    باَِم   َتف  ِب    ال  َواهللا    آَتاك  لا   ُي  ور    ُم  َتال    ك   ﴾َفخ 

  [23-22 ]احلديد:

  عليم  من   وأهنا  ، سطرت  قد   الصحف   يفو  ُقدرت   قد   األمور   أن  علمنا  فإذا

ا  باهلل  فلنرض  ،وآبائنا  أمهاتنا  من  بنا  أرحم  رحيم،  رمحن  حكيم،   وقضائه  وبقدره  ربًّ

 قدم  قال:  أنه    اخلطاب  بن  عمر  عن  ومسلم  البخاري  روى  ،ورمحةً   حكمةً 

  السبي،  يف  ا صبيً  وجدت  إذا  تبتغي، السبي،  من   امرأة  فإذا بسبي  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل   رسول عىل 

 طارحة  املرأة  هذه  أترون »  :ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل   رسول  لنا   فقال   وأرضعته،  ببطنها   فألصقته  أخذته 

  : ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  فقال  تطرحه،  أال  عىل  تقدر  وهي  واهلل  ال،  قلنا:  «النار؟  ف  ولدها

 .(3)«بولدها هذه  من بعباده  أرحم هلل»

 

 (. 205)   برقم: للبيهقي،  اإليامن شعب  (1)

 (. 172 )ص   للطرطويش  والبدع احلوادث  (2)

 (. 2754)   مسلم  (5999)  البخاري (3)
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  غزو    يف   صبيها  ت  فقد    أم    من  ا ن ب    أرحمُ   أنه  وكيف   ،اهلل    رمحة    تأمل  أكرب!  اهلل

  فرتفعه  الصبي،  هذا  جتد  فجأة  هبا  إذا  ثم  مات،  قد  صبيها  بأن  الظنون  هبا  واشتّدت

  أنه  رمحته   فمن   ،املرأة   هذه  من  بنا  أرحم  سبحانه   اهللُ   كله  هذا   مع  ثم  ثدهيا،  وُتلقمه

ن  علمه  يناسبه  ما  أحد  لكل  يقدر ن  وجهله  علمه  م    يسلمو  ":  القيم  ابن  قال  ،جهله  م 

 أغناه  ولو  الفقر  إال  يصلحه  ال  من  عباده   من   فإن  ،لهوعد  بحكمته  املعطي  للقاسم

  من  ومنهم   ، ذلك  ألفسده  أفقره  ولو  الغنى  إال  يصلحه  ال  من   ومنهم  ،ذلك  ألفسده

 الصحة  إال   يصلحه   ال   من  ومنهم  ،ذلك  ألفسده  أصحه  ولو  املرض  إال   يصلحه  ال

 .(1) "ذلك  ألفسده أمرضه ولو

  قال: ف  الرمحة  يف  الفاحتة  سورة  أوائل  جعل  أنه  اهلل  رمحة  ظمع    عىل   يدل   ومما

د  ﴿ م  َنِ   (1)  ال َعاملَِيَ   َرب    هللِاِ  اْل َ ْح  ِحيمِ   الرا  كل   ابتداء   جعل   بل  [2-1  ]الفاحتة:  ﴾الرا

 اجلزعُ   م  فل    كذلك،  ربنا   كان  فإذا  ،ذلك   غُّي   إىل   الرحيم،   الرمحن  اهلل   بسم   بقول:   سورة 

  قد  ، سالية  ونفوسنا  ،راضيةً   قلوبنا  تكون   أن  البد  ره؟وقدَّ   اهللُ  قضاهُ   مما  واخلوُف 

ِمن ونَ   ال  َوَرب َك   َفال﴿  سبحانه:  قال  هلل،  هُ كلَّ   أمرها   مت  سلَّ  ؤ  وكَ   َحتاى  ي  م  َك    َشَجرَ   فِياَم   ُي 

م   وا ال ث ما  َبي نَه  ِسِهم    ِف  ََيِد  ا  َأنف  اا َحَرجا وا َقَضي َت  ِِم َسل م  ياما  َوي 
لِ  [. 65 ]النساء: ﴾َتس 

  ولتنرشح  وقدره،  بقضائه  ض  ر  ولن   الرحيم،  الرمحن  ربنا  عىل  ولنُقبل  ،اهلل    ق  فلنتَّ 

 ومل  ش  خ  ن    مل  كذلك   كنا  فإذا  نبًيا،  ملسو هيلع هللا ىلص   وبمحمد  دينًا   وباإلسالم  رًبا   باهلل  رًضا  صدورنا

 

 (. 148  /2)  السالكني  مدارج (1)
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  فإذا  -وتعاىل  سبحانه-  رحيم  رمحن  عليم  حكيم  من  املستقبل  ألن  املستقبل،  فخ  ن  

  للشيطان  نجعل  وال  اهلموم  وال  الغموم  علينا   م هتج  فال  سعادة  أهل   كنا   كذلك   كنا 

  وإشغاله  آدم  بني   لتخويف  السعي  كل  يسعى  الشيطان  أن  وتأكدوا  ،مدخاًل   علينا

اَم ﴿ :تعاىل قال  اهلل،  عبادة  عن م    إِنا ك 
ي َطان    َذلِ ف    الشا َو  َياَءه    خي 

لِ م    َفال  َأو  اف وه   َوَخاف ويِن   ََتَ

ن ت م   إِن   ِمنِيَ  ك  ؤ   [. 175 عمران:  ]آل ﴾م 

 فضله  واستشعروا  احلكيم،  العليم  الرحيم،  الرمحن  رمحة   واستشعروا  اهلل  فاتقوا

  من  بك  نزلت  كم  أحوالك،  من   مىض  فيام  البرص  ُتقلب  أن  ذلك:  يزيد  ومما  علينا،

جها يبة مص  ضيق   ومن نعمة، إىل  نقمة   من  اهللُ فقلبهُ  سوءً  بحال   ظننت  وكم اهلل، ففرَّ

  الكافرين  من   الدنيا  هل  كأ  ن  كُ ن    وال   ،قلوبنا   يف  التوحيد   م وُنعظِّ   اهلل   ق  فلنتَّ   ، سعة  إىل

 هبم  وأحاط    ، وحزن    وهم    جزع    أهل    فكانوا   ،ا هب  قواتعلَّ   الذين  املسلمني  بعض    من  أو

   .أسقطهم اهلموم أرض وعىل فأضعفهم جانب كل  من املستقبل من اخلوُف 

  العليم،   احلكيم  الرحيم  الرمحن  بربنا  الظن  ُنحسن   أن   جيب  اخلامسة: املقدمة

  وغُّي  ومال  صحة   من   قسمه  وما  أقداره  يف  به   الظن   ُنيسء  وأال   والفضل،   املن  ذي

م    َقد    َوَطائَِفةر ﴿  :سبحانه  قال  ذلك ت ه  م    َأََها ه  س  ف  َ   بِاهللاِ  َيظ ن ونَ   َأن  ق    َغري  ياةِ   َظنا   اْل َ
اِهلِ  اْل َ

رِ األَ  ِمن   َلنَا َهل   َيق ول ونَ  ء   ِمن    م  ل   يَش  رَ  إِنا   ق  ه   األَم  لا  [.154 عمران:   ]آل اآلية  ﴾هللِاِ  ك 
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َب ﴿  : وقال َعذ  كِيَ   َوامل  نَافَِقاِت   امل  نَافِِقيَ   َوي  ِ َكاِت   َوامل  رش  ِ   َظنا   بِاهللاِ   الظاان يَ   َوامل  رش 

ءِ  و  ءِ   َدائَِرة    َعَلي ِهم    السا و  م    َعَلي ِهم    اهللا   َوَغِضَب   السا م    َوَأَعدا   َوَلَعنَه    َوَساَءت    َجَهنامَ   هَل 

ا  [. 6 ]الفتح:  ﴾َمِصريا

  أكثر   فام  هذا،  يف  يتفاوتون  واملسلمون  السوء،  ظن  باهلل  يظنون  فالكافرون 

  اهلل،   حرم  ما  واترك  اهلل  اتق  ملسلم:  قيل  فإذا  السوء،  ظن  باهلل  ظنوا  الذين  املسلمني

ضه   اهلل  حرم  ما  ترك  من  فإن  بربه   الظن   ُييسء  املسلمني   بعض  تر  منه...  خًُّيا   عوَّ

  الظن  أحسن  ولو  ،!املحرم  هذا  عىل  فيبقى  هذا؟  من  خًُّيا  ُيعوضني  كيف  ويقول:

ضه  بربه   يف   وصّغره   املثل  هذا   فكربِّ   الكثُّية،  األمثلة  من   مثل   وهذا منه،   خًُّيا  اهلل لعوَّ

 . كلها حياتك 

  لنا   حيصل  قد   كذا  يف   اهلل   أطعنا  لو   ويقولون:  برهبم  الظن  ُيسيئون  الذين  أكثر  وما

  حُيسن  ال  لكن  ناصًحا   بعضهم  يكون   وقد-  العوام  من  يأتيه  من   يأتيه  أو  ...   وكذا  كذا 

  كذا  لك  حيصل  فإنه  -هلل  وتقوى  طاعة   هو   مما -  كذا   فعلت  لو   له:   فيقول  - النصح

 سبحانه!   باهلل الظن فُيسيئون وكذا،

  وال   أعلم  وال   أرحم  فال  به،  األمور  ُنعلق  وأن  بربنا  الظن  ُنحسن  أن   فيجب

  نجتهد   أن   هذا:   ومقتىض   به،  الظن  تسئ   وال  بربك  الظن   فأحسن  ، سبحانه  منه   أحكم 

  دين  نرتك  وأال  إليه،  الناس  ندعو  وأن  أنفسنا  يف  به  نقوم  وأن  اهلل  بدين   التمسك  يف

  ابن و   أمحد  عند   ثبت   ، وتعاىل  سبحانه  باهلل   الظن   ولسوء  والظنون  األوهام  هلذه  اهلل
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 الدنيا   كانت  من»  يقول:   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل   رسول  سمعت   قال:   ثابت  بن  زيد  عن   (1)  ماجه 

  ، له   كتب  ما  إال   الدنيا  من  يأته  ومل  عينيه،  بي   فقره  وجعل  أمره،  عليه  اهلل  فرق  َهه،

 وهي  الدنيا  وأتته  قلبه،  ف  غناه  وجعل  أمره،  له  اهلل  مجع  نيته،  اآلخرة  كانت  ومن

 . «راغمة

  اهلل  حتمل   ،وحده  اهلل  إال   َهه  وليس   وأمسى   العبد  أصبح  إذا   "  م:القي  ابن  قال

 ، لذكره  ولسانه  ،ملحبته  قلبه  وفرغ  ،أَهه  ما  كل  عنه  وْحل  ،كلها  حوائجه  سبحانه

 وغمومها   َهومها  اهلل  ْحله  ،َهه   والدنيا  وأمسى   أصبح  وإن  ،لطاعته  وجوارحه

 ذكره   عن  ولسانه  اخللق  بمحبة  حمبته  عن  قلبه  فشغل  ،نفسه   إىل  ووكله  ،وأنكادها

 .(2) " وأشغاهلم بخدمتهم  طاعته  عن وجوارحه بذكرهم

  : عنه  اهلل  قال   آدم  بني   إضالل    وهدُفه   إبليس   شغُل   كان  ملا   إنه  السادسة: املقدمة

تَِك   َقاَل ﴿ م    َفبِِعزا ِوَيناه  َِعيَ   أَل غ  م    ِعَباَدكَ   إاِلا   (82)  َأمج  َلِصيَ   ِمن ه  - 82  ]ص:   ﴾امل  خ 

  : تعاىل  قال   احلزن   ذلك   ومن   يستطيع  ما  بكل   اهلل  طاعة عن اخللق  يرصف  صار  [38

اَم ﴿ َوى  إِنا ي َطانِ   ِمنَ   الناج  نَ   الشا ز  َيح 
ِهم    َوَلي َس   آَمن وا  الاِذينَ   لِ نِ   إاِلا   َشي ئاا  بَِضار    اهللاِ  بِإِذ 

لِ   اهللاِ  َوَعىَل  َيَتَوكا مِ   َفل    عن   ضعف  باحلزن  املؤمن  انشغل  فإذا  [10  ]املجادلة:  ﴾ن ونَ امل  ؤ 

 أن   واملقصود   "القيم:   ابن   قال  القاتل  واخليال   األوهام   مع   وعاش  ،وفرت   الطاعة، 

 

   (4105)  رقم  ماجه سنن ( 467/ 35)   أمحد مسند (1)

 (. 84 )ص  الفوائد  (2)
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  ويوهن  القلب  يضعف  اْلزن  ألن  وذلك  منه.  يستعاذ  ِما  اْلزن  جعل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي

اَم ﴿  تعاىل:  قال  املؤمن،  حزن  من   الشيطان  إىل  أحب   يشء  وال  اإلرادة،  ويرض  العزم،  إِنا

َوى ي طانِ   ِمنَ   الناج  نَ   الشا ز  َيح 
  من   مرض  فاْلزن  [10  ]املجادلة:  ﴾ آَمن وا  الاِذينَ   لِ

 .(1) " وتشمريه وسريه هنوضه من يمنعه القلب  أمراض

  تعاىل   كقوله  عنه  فاملنهي  ، منفيا  أو  عنه،  منهيا  إال   القرآن  ف  اْلزن   يأت  مل" وقال:

 [ 88  ]اْلجر:  {عليهم  حتزن   وال}  وقوله:  [139  عمران:  ]آل  {حتزنوا  وال  هتنوا  وال}

  فال}  كقوله:  واملنفي  [40  ]التوبة:  {معنا  اهلل  إن  حتزن  ال}  وقوله:  موضع،  غري  ف

 .[38 ]البقرة: {ُيزنون  هم  وال عليهم خوف 

 يشء   وأحب  للقلب،  فيه  مصلحة  وال  مسري،  غري  موقف  اْلزن  أن  ذلك   وْس

 إنام}  تعاىل  اهلل   قال  سلوكه،  عن  ويوقفه  سريه،  عن  ليقطعه  العبد   ُيزن  أن  انالشيط  إىل

  أن  الثالثة   ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وهنى   [10  ]املجادلة:  {آمنوا  الذين  ليحزن  الشيطان  من   النجوى

  وال  بمطلوب،  ليس  فاْلزن  ُيزنه.  ذلك  ألن  الثالث،  دون  منهم  اثنان  يتناجى

  اهلم  من   بك   أعوذ   إين  »اللهم  فقال  ،ملسو هيلع هللا ىلص  يالنب  منه  استعاذ   وقد  فائدة،  فيه  وال   مقصود، 

 . (3)  " م اهل  قرين فهو (2)واْلزن«

 

 (. 279  )ص: السعادتني  وباب  اهلجرتني طريق (1)

 (.2893)  البخاري صحيح (2)

 (. 500  /1)  السالكني  مدارج (3)
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  خيوف  كأن  األوالد؛  أو  النفس   أو  املال  يف  سواء  ،املستقبل  من  التخويف  وهكذا 

 ...  وهكذا  ،أوالده  حياة أو حياته نجاح يف املستقبل من

ي َطان  ﴿  : تعاىل  قال  ومكره  الشيطان  وسوسة  من  كله  وهذا م    الشا ك  رَ   َيِعد    ال َفق 

م  َوَيأ م   ك  َشاءِ   ر  م    َواهلل  بِال َفح  ك  فِ   َيِعد  الا   ِمن ه    َرةا َمغ  يمر   َواِسعر   َواهلل  َوَفض 
  ]البقرة:  ﴾َعلِ

  الرمحن  وعد  إىل  اإليامن  وأهل  الرمحن،  وعد  واآلخر  الشيطان   وعد  هذا  [268

  عن  ثبت ما أحسن وما  ،غُّيه وال   الفقر  خيشون  فال  موقنون   مصدقون   به  بل  أقرب،

ي َطان  ﴿  :تعاىل  قوله  يف  مسعود  ابن م    الشا ك  رَ   َيِعد   ملة،   للملك  إن"  قال:  ﴾ال َفق 

 اهلل.   فليحمد  وجدها  فمن  باْلق؛  وتصديق  باخلري،  إيعاد  امللك  فلمة  ملة،  وللشيطان

 .(1)  "باهلل فليستعذ وجدها فمن باْلق؛ وتكذيب بالرش، إيعاد الشيطان وملة

  قرب   وإذا  قرب،  وللملك  قرب  فللشيطان   اليشء،  من   القرب   هي  :واللمة

 القلب   يف  أوقع  امللك  قرب  وإذا  عليه،  والعزم  الرش  فعل  القلب  يف  أوقع   الشيطان

 .(2)  عليه  والعزم اخلُّي فعل

 

  صوب   وقد   (572/ 5)   تفسُّيه   يف   والطربي  ( 1/373)   تفسُّيه  يف   الرزاق  عبد   أخرجة  (1)

 الرفع.  حكم وله طرق  من موقوًفا  وجاء (، 5/637)  وقفه  الرازيان

  إملام   أراد  القلب،  يف   تقع  واخلطرة  اهلمة "(:273  /4)  واألثر  احلديث  غريب  يف  النهاية   قال   (2)

 من   كان  وما   امللك،  من  فهو  اخلُّي،  خطرات  من  كان  فام  منه،  والقرب  به  الشيطان  أو  امللك

 "الشيطان من فهو  الرش، خطرات 
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  الشيطان   ملة  من   هوو  الطاعة   عن  يضعف  الذي  املستقبل  من  فالتخويف

  به،   واالستعانة   بربه،   الظن  إحسان  مع  الرمحن  عىل  وليقبل  ، منها  باهلل  فليستعذ 

 . له  كله  األمر وتفويض عليه،   والتوكل

 هذا،  وبعد

  لياتوالكام  املال   عىل   تنافسهم  م  ظُ وع    بالدنيا،  فيه  الناس  تعلق   رثُ ك    زمن   يف  نعيش   إننا 

 املال   لة ق    من  يشتكي  من   فمنهم  وينوح،  يشتكي   من  ر  ثُ وك    ،الزائفات   واملظاهر

  صحته،   يشتكي  من   ومنهم  جتارته،  يشتكي  من  ومنهم  واملكوس،  الضائب    ض  ر  وف  

  هذا   مثل  بأن  الناس  بعض  وطبُخ   وإذا  ذلك،  غُّي  إىل  أوالده،   يشتكي  من  ومنهم

  زماننا  قال:  املاضني،   من  األمثلة بعض  له   وذكرت  وغُّيها،  الرشعية   بالطرق  ُيعالج

 األزمان.  من مىض  عام خيتلف

   القائل:  ل قا وكام كغُّيه،  زماننا أن والواقع

 سوانا  عيبر  لزماننا وما ***  فينا والعيب زماننا نعيب

  اآلباء  من املاضون عليه ما   واسرتجع التاريخ كتب يف  -قلياًل  ولو- قرأ من إن 

ر    وإنام  م، هُ   م هُ   الناس   وجد    سبقهم،   ومن   واألسالف   بأحسن   وفاز  بالنوال  ظف 

  مع   األزمان  كل  يف  الناس  فكل  ذلك  عدا  وما  ،اجلالل  ذا  اهلل  اتقى  من  األحوال

  يشتكي  من  ومنهم  األموال  قلة   يشتكي  من  فمنهم  دنياهم،  يشتكون  الدين  ضعف

 ...إلخ.  األبناء  عقوق يشتكي من  ومنهم الصحة،  ضعف
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  والذي   الرشعية،  بالنظرة  األمور  هذه  إىل  ننظر  أن  هذا  مثل  يف   احلل  لذلك

  هذا  يف  الناس  من   كثًُّيا  إن  بل  قبلنا،   من   عند  موجود  هو  الزمن   هذا  يف   منه  ُيشتكى 

  حاله،  توسط   مع  املايض  الزمن  يف   الناس  من  كثُّي   من  خُّي    هو  حاله  ضعف  مع   الزمن 

  يعرفها   كان   ما  نعم  هلم   وتيّّست  رزق  أبواب  -اجلملة  حيث  من -  للناس   انفتح   فقد

 . لصحَّ  املايض  الزمن   أغنياء كل  قيل لو  بل املايض، الزمان أغنياء من  كثُّي 
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 األموال بنقص األحوال تغّير من املوقف

 جهات:  من األمر هذا  إىل  ننظر أن  ينبغي

  صور   من  وهو   وفوائده  حكمه   وله  سبحانه  اهلل  من  بالء  هذا  أن   :األوىل اجلهة

َا  َيا﴿  سبحانه:  قوله  تأّمل  ،أجله  من  خلقنا  الذي  االختبار  َتِعين وا  آَمن وا  الاِذينَ   َأُّي   اس 

 ِ رب  الةِ   بِالصا ابِِرينَ   َمعَ   اهللاَ  إِنا   َوالصا ول وا  َوال   (153)  الصا َتل    ملَِن    َتق  ق   اهللاِ   َسبِيلِ   ِف   ي 

َواتر  يَ   َبل    َأم  ونَ   ال  َوَلكِن    اءر َأح  ر  ع  م    ( 154)  َتش  َوناك  ء    َوَلنَب ل  ِف   ِمن    بََِش  و  وعِ   اخل َ  َواْل  

َوالِ   ِمن    َوَنق ص   سِ   األَم  ابِِرينَ   َوَبرش     َوالثاَمَراِت   َواألَنف  م    إَِذا  الاِذينَ   (155)  الصا   َأَصاَبت ه 

ِصيَبةر  ا  َقال وا  م  ا  هللِاِ   إِنا َلئَِك   (156)  اِجع ونَ رَ   إَِلي هِ   َوإِنا ِم    ِمن    َصَلَواتر   َعَلي ِهم    أ و  ةر   َرهب  َ  َوَرْح 

َلئَِك  م   َوأ و  ونَ  ه  َتد   [.157-153 ]البقرة: ﴾امل  ه 

  إال   الدنيا   هذه  يف   ُوجدنا  ما  ونحن   البالء،   صور   من   صورة  األموال   نقص   إذن

بِيَث   اهلل  لَِيِميزَ ﴿  واالمتحان،  لالبتالء   تعاىل:  قالو  [37  ]األنفال:  ﴾الطاي ِب   ِمن    اخل َ

نَا   إِناا﴿ ضِ   َعىَل   َما  َجَعل  ا  ِزينَةا   األَر  م    هَلَ َوه  نَب ل 
َسن    َأُّي  م    لِ   وقال:   [7  ]الكهف:   ﴾ َعَمالا   َأح 

َت   َخَلَق   الاِذي﴿ َياةَ   امل َو  م    َواْل َ َوك  َيب ل 
م    لِ ك  َسن    َأي  وَ   َعَمالا   َأح  و  ال َعِزيز    َوه   ﴾ر  ال َغف 

نَا  إِناا ﴿   وقال:  [ 2  ]امللك: َشاج    ن ط َفة    ِمن    اإِلنَسانَ   َخَلق  نَاه    َنب َتلِيهِ   َأم  ا   َفَجَعل   َسِميعا

ا  وامتحان.  ابتالء حال يف فنحن [2 ]اإلنسان:  ﴾َبِصريا
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  الدنيا   إن»  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي  أن    اخلدري  سعيد  أب   عن  مسلم  اإلمام  وروى

 واتقوا   الدنيا  فاتقوا  تعملون،  كيف  فينظر  فيها،  مستخلفكم   اهلل  وإن   خرضة،  حلوة

 .(1)«النساء  ف كانت إْسائيل بني فتنة أول  فإن النساء،

  وواجبنا   االبتالء،   من   كله  هذا   ،وغني    فقُّي    ووجود  األحوال   تغُّير   من   ترى  فام

 رذك  ثم  وغُّيها  األموال  بنقص  االبتالء   سبحانه  اهلل  ذكر  لذا  الصرب،  االبتالء  جتاه

  ابن  حكاه العلم، أهل بإمجاع واجب   الصرب أن ولُيعلم-اآلية  ذكر تقدم كام -الصرب

  الكثُّية   دلةاأل  جاءت  وقد  العلم،   أهل  من   اوغُّيمه  ،( 3)   القيم  وابن  (2)  تيمية 

َا   َيا﴿  بالصرب:   األمر  يف وا   آَمن وا   الاِذينَ   َأُّي  رِب  وا  اص  وا  َوَرابِط وا   َوَصابِر  م    اهللاَ  َواتاق    َلَعلاك 

ونَ  لِح  ف   [.200 عمران:   ]آل ﴾ت 

َوّفا   إِنااَم ﴿  تعاىل:  قوله  الصرب  فضل  ومن ونَ   ي  ابِر  م    الصا َره  ِ   َأج    ﴾ِحَساب    بَِغري 

  خري   وجدنا"  قال:  أنه    اخلطاب  بن  عمر  عن  البخاري  وعلق   [10  ]الزمر:

 وفضله. الصرب وجوب يف  كثُّية  واألدلة .(4) "بالصرب عيشنا

 

 (. 2742)  مسلم  صحيح (1)

 (. 136 )ص   الشيطان وأولياء  الرمحن  أولياء  بني  والفرقان (،359  /  5)  الكربى  الفتاوى (2)

 (. 151 /  2)  السالكني  مدارج (3)

 اهلل. حمارم  عن الصرب  باب الرقاق، كتاب البخاري، صحيح (4)
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  الرىض   فإن  الرىض،  وهي  أعىل  درجة  إىل  الصرب  درجة  من   ننتقل  أن  واألفضل

  الشكر،  الرىض  من وأعىل  عظيمة،  عبادة  وهو   العلم،  أهل  قويل  أصح  عىل  مستحب

  ، قلبي    أمر    والرىض   الصرب  بني   الفرقو  (1) )الفرقان(  كتابه  يف  تيمية  ابن  هذا  ذكر

ط؛  ترك  يف  والصرب  لرىضا  فيجتمع   أن  إال  للصرب،   ومناف    حمرم  التسخط  ألن  التسخر

 اإلسالم   عن و   رًبا   اهلل   عن   ترىض  بأن   يزداد   الرىض   أما   احلد،   هذا   عند   يقف   الصرب 

رها  قد   اهلل  أن  وتستشعر  األقدار  هبذه  فرتىض  نبًيا،  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  عنو   دينًا،   فيمتلئ  قدَّ

  قلبي   أمر  هو  بل  واملصيبة،  األمل  زوال  متني   عدم  الرىض  معنى  وليس  هبا،  رىًض   قلبك

  متنوا  ذلك   ومع   اهلل،   أنبياء  الراضني  خُّي   فإن   لفظه،  عليه  دلَّ   الذي   الرىض  معنى   فيه

ه    َناَدى  إِذ    وَب َوَأي  ﴿  تعاىل:  قال  املصائب،  من  حاهلم  تغُّي نِي  َأين    َربا َت   الرض     َمسا   َوَأن 

َحم   اِْحِيَ  َأر   .   (2)  القيم ابن هذا ذكر [83  ]األنبياء: ﴾ الرا

  هلل   عبادةً   تزداد  بل  ،الرىض  درجة   عند  تقف  فال  الشكر،   الرىض  من  وأعىل

  اهلل  فتشكر  خُّي،   املصيبة   هذه  أن   يقينًا  قلبك  امتأل  قد   ألنه  املصيبة،   عىل   اهلل   شكرتو

   عليها.

 الشاكرين.  من   وإياكم جيعلني  أن العال  وصفاته احلسنى بأسامئه  اهلل  أسأل

 

 (. 136 )ص   الشيطان وأولياء الرمحن أولياء بني الفرقان (1)

 (. 160 /  2)  السالكني  مدارج (2)
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  من  فائدة ال  أنه نعلم بأن  ،العقل بنظر املصائب هذه إىل  ننظر أن  :الثانية اجلهة

  فائدة،  الشكاية  يف   لكان  احلال،  تغُّيَّ   والتسخط  الشكوى  يف  كان  لو   واهلل  ،الشكاية

  تزيدك   قد  بل  ،هي    هي    احلال  فإن   اشتكيت   مهام  وأنه  ذلك  خالف   عىل   واألمر   أما

  واحلزن   سيام  ال   الباب،  هذا  من   مدخل  للشيطان   فيكون  وحزًنا،  ضعًفا   الشكوى

  شيخ  هذا  بنيَّ   كام  للحزن  تدعو  ال  الرشيعةو   ،الشيطان  من  وهو  رشًعا  مذموم  

َوى   إِنااَم ﴿  تعاىل:   قال   ،(1)تيمية  ابن   اإلسالم  ي َطانِ   ِمن    الناج  نَ   الشا ز  َيح 
 آَمن وا   الاِذينَ   لِ

ِهم    َلي َس وَ  نِ   إاِلا   َشي ئاا  بَِضار  ل    اهللاِ  َوَعىَل   اهللاِ  بِإِذ  َيَتَوكا ِمن ونَ   َفل  -[. 10  ]املجادلة:  ﴾امل  ؤ 

 - احلزن عىل الكالم سبقو

  ينفع،   ال  ما  إىل  يركن  ال  والعاقل  والتسخط،  والنوح  الشكوى  من  فائدة  فال

 فعل  يف  واالجتهاد  اجلد  لعدم  وسبب  بل  ،والبدن   الدين  يف  ضار    ووه   فكيف

 األسباب؟ 

مهم  وأن   عباده   عىل  ُيضيِّق  أن   وحكمته   اهلل   رمحة   من  أن   :الثالثة اجلهة   ما   ُيقسِّ

ل  وفقُّي،  غني  بني   قال  املعنى،  هذا  إىل  أشار  اهلل  أن  وكيف  الزخرف  سورة  آيات  وتأمَّ

ال﴿  سبحانه: ونَ   َأن   َوَلو  ةا   النااس    َيك  نَا َواِحَدةا   أ ما َعل  ر    ملَِن    َْلَ ف  َنِ   َيك  ْح  ب ي وهِتِم    بِالرا
ا  لِ فا ق    س 

ة   ِمن   ونَ  َعَلي َها َعاِرَج َومَ  َفضا ب ي وهِتِم   (33) َيظ َهر 
ا  َولِ َوابا ا َأب  را   ( 34) َيتاكِئ ونَ  َعَلي َها َوْس  

 

 (. 16  /  10)  الفتاوى جمموع (1)
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ا فا ر  خ  ل    َوإِن    َوز  َياةِ   َمَتاع    ملَاا  َذلَِك   ك  َيا  اْل َ ن  تاِقيَ   َرب َك   ِعن َد   َواآلِخَرة    الد  ل م 
  َوَمن    (35)  لِ

رِ   َعن   َيع ش   َنِ  ِذك  ْح  ا َله   َقي ض  ن   الرا وَ  َشي َطانا  [.36-33 ]الزخرف:  ﴾َقِرينر  َله   َفه 

  وجعل   أغنياء  الكافرين  جلعل   واحدة  أمة  الناس  يكون  أن  لوال  ربنا:  فيقول

  بحقارة  خُيربنا  اهلل  أن  كيف  فتأمل  ذلك،  جيعل  مل   لرمحته  اهلل   لكن   فقراء،  املسلمني

  الكافرين   سيجعل  كان   أنه  -طاعته   يف   اسُتعمل  ما  إال-  الغنى   وحقارة  عنده  ياالدن 

 . بالدنيا مغرتين  كافرين الناس يبقى  حتى ذلك  يفعل مل  لكنه املسلمني، دون  أغنياء

  يقدر   اهلل  أن  ولنعلم  أنفسنا،  اجعولنُر  العظيمة،  املعاين  هذه  أمثال  فلنستشعر

ين  أقواًما   أن  ُيؤمل  مما  فإن  ونفسه،  حاله   من   به   أعلم  وهو  يناسبه  ما   أحد   لكل   قد  خُّيَّ

 وصاروا   التعبرد  وتركوا   الرشعي،   العلم  حتصيل   وتركوا   اآلخرة،  عىل   اإلقبال  تركوا 

 يف   ضعفوا   بل  ، احلد  هذا   عند   يقفوا  ومل   وُيسابقوهنم،  دنياهم   يف  الناس   ُينافسون 

  املحرمات،   وفعل   قرصَّ   من   ومنهم  الواجبات،   وترك  قرصَّ   من  ومنهم   تديرنهم،

 وكل   إليه،  بالنسبة  احلال  وتغُّي  الدنيا  هذه  شكاية  يف  وهناره  ليله  أصبح  من  ومنهم

 ذكره.  تقدم كام  تقصُّي هذا
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 املال من املسلم موقف

كم    املال  اهلل  خلق  قد   اإلسالم   شيخ  أفاد  وقد  الدنيا،   مجلة  من  واملال  عظيمة،  حل 

  بذم   وال   الدنيا  بذم  تأت    مل   الرشيعة  أن  (3) رجب  وابن  (2) ياجلوز  ابنو  (1) تيمية  ابن

  مطلًقا  الدنيا  يذمون  الذين  وإنام  قال:  له،  كالم    ثنايا  يف  تيمية  ابن  ذكر  وقد  مطلًقا،  املال

 منها.  حظهم  لفوات وإنام  اهلل طاعة  لفوات يذموهنا وال  العوام، من  كثُّي  

  واجلّهال   املتصوفة   من   كثًُّيا   أن  (4) اخلاطر(  )صيد  كتابه   يف   اجلوزي  ابن   وبنيَّ 

ف    ما  والدنيا  املال  من  املذموم  وإنام  الرشيعة،  به  تأت  مل  وهذا  مطلًقا،  الدنيا  ذّموا  رص 

 حممود.  فإنه اهلل طاعة   يف اسُتعمل  ما املقابل  يف لذا اهلل،   طاعة عن   العبد

  كل    وإنام   الفقر،  وكذلك   مطلًقا،  مذموًما  وال  مطلًقا  حمموًدا  ى الغن  ليس  فإذن

  فهو   كذلك  يكن   مل  ومن   حممود،  فهو  اهلل  طاعة يف   حاله  استعمل فمن  حاله،  بحسب

  عليه-  إبراهيم   كان  اجلوزي:   ابن  قال   مال،   ذا   كان   من  األنبياء  من   فإن   مذموم، 

  عليه -  داود  أن  وذكر  بمواشيه.  املدينة  امتألت  حتى  املوايش،  كثُّي  -السالم

 

 (. 148- 147  /  20)  وىالفتا  جمموع (1)

 (. 225  )ص اخلاطر  صيد (2)

 (. 186  / 2)  واحلكم العلوم جامع  (3)

 (. 483  )ص اخلاطر  صيد (4)
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  من أويت وقد  ملك وهو  -السالم عليه-   سليامن  قصة   خيفى  وال   غنًيا.  كان  -السالم

 .(1)أويت  ما  الدنيا

  يف   ذكر  ثم   أغنياء،   كانوا  األنبياء   من  كثًُّيا  أن   كالمه   ثنايا  يف  اجلوزي  ابن  وذكر

  سفيان   وكان  الزيت،  ويبيع   جتارة  ذا  كان  املسيب   بن  سعيد   أن  اخلاطر(  )صيد  كتابه 

  هو  املذموم  ليس  اجلوزي:  ابن  فقال  املبارك،  ابن  وكذلك  جتارة،  ذا  أيًضا  الثوري

  غُّي  بطريق  حُيصله   أن  إما   املال،  بتحصيل   يتعلق  ما   املذموم  وإنام  املال،  حتصيل

  املال، حتصيل  عند  حسنة نية  عنده  يوجد  أال أو  اهلل،  طاعة  عن  به  ينشغل أو  رشعي،

 . (2) اهلل طاعة  يف املال يستعمل أال  أو

  مااًل   ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  سأل  أنه    حزام  بن  حكيم  عن  ومسلم  البخاري  روى

 حلوة،   خرضة  املال   هذا  إن  حكيم،  يا»  فقال:  سأله،  ثم  فأعطاه،  سأله  ثم  فأعطاه،

 فيه،   له  يبارك   مل  نفس   بإرشاف   أخذه   ومن   فيه،  له  بورك  نفس  بسخاوة  أخذه  فمن

 .(3)احلديث «... يشبع وال يأكل  كالذي

  مطلًقا   والدنيا  املال   نذم   أن  يصح   ال ف  الدنيا،   ويف  املال  يف   وسًطا   نكون  أن   فينبغي 

  اهلل،   بطاعة  اجلميع  مع  نتعامل  وإنام  ،قلوبنا  يف  وندخلها  بالدنيا   نتعلق  املقابل  يف  وال

 

 (. 167  )ص اخلاطر  صيد (1)

 (. 222  )ص اخلاطر  صيد (2)

 (. 1035)  ( 1034)  مسلم   (6441)  (3143)  (2750)  ( 1427)  البخاري صحيح (3)
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  فكل    مذموم  فهو  ذلك  خالف  عىل  كان   وما  حممود،  فهو   اهلل   طاعة   يف   منه  اسُتعمل   فام

 بحسبه. 

  ال   املقابل   ويف   اهلل،  رشع  خُيالف  مل  إذا   املال   حتصيل  يف   نكسل  أال   أيًضا  وعلينا 

 باملال   القلب  فتعلق  باملال،  متعلًقا  القلب   يصبح  وأن  به،  قلوبنا   تتعلق  أن  لنا  يصح

 يف    هريرة  أب  حديث  ذكر  ملا  (1)تيمية  ابن   اإلسالم  شيخ  قال  كام  له،  عبودية

 ،(2)«...  الدرهم  عبد   تعس  الدينار،  عبد  تعس »  قال:   ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   أن  وفيه   البخاري، 

 ."له عبًدا صار فقد وسخًطا  حًبا اهلل  بغُّي قلبه علَّق  من أن  فيه  العبودية  وجه"  :قال

  هذا  فإن   مطلًقا،  فيه  ومزّهدين   له  حماربني   نكون   ال  املال،   أمر  يف   وسًطا  فلنكن 

    العاص  بن  عمرو  عن  أمحد  اإلمام  عند  ثبت  كام  للمؤمن  نافع  املال  ألن  ؛خطأ

 تتعلق  أال  املقابل  ويف  ،(3)«الصالح  للمؤمن  الصالح  املال   نعم»  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن

 ذكر وقد نية، فيه لنا نجعل وإنام حتصيله، ويف ذاته يف ًداومقص  نجعله وال ،به قلوبنا

  مذموًما،   ليس   هذا  مثل   يف  املال  مجع   وأن   مال،  ذا   كان   الصحابة  من  كثًُّيا   أن   تيمية  ابن

 يدخل  مل  الصحابة  عند   كان   الذي  املال  وهذا  باملال،  القلب  يتعلق   أن  هو  املذموم  وإنام

  كُثر   لذا  قلوهبم،  املال  دخل  فقد  بعدهم  ممن   كثُّي  أما  أيدهيم،  يف   كان  وإنام  قلوهبم

 

 (. 92  )ص  العبودية (1)

 (.6435)  البخاري صحيح (2)

 (. 299)  املفرد  األدب يف والبخاري (، 22188)  شيبة  أب وابن  (،17802)  أمحد رواه (3)
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 قطعها   فمتى  الباطن،  عالئق  قطع  هو  واألصل   "  :القيم  ابن   قال  ،(1) عندهم  احلرص

 كثر،   ولو  يرضك   مل  قلبك   ف  وليس   يدك   ف  املال  كان  فمتى  الظاهر،  عالئق  ترضه  مل

 يشء.  منه يدك ف يكن مل ولو رضك قلبك ف كان ومتى

 رشيطة   عىل   نعم   قال:  دينار؟  ألف   ومعه  زاهدا،  الرجل  أيكون  أْحد:  لإلمام   قيل

  ما   مع  األمة  أزهد  الصحابة  كان   وهلذا  نقصت،  إذا  زنُي   وال  زادت  إذا  يفرح  أال

 كان   إن  نعم   قال:  زاهدا؟  املال   ذو  أيكون  الثوري:  لسفيان  وقيل  األموال.  من   بأيدُّيم 

 .(2)"وصرب  شكر  نقص وإن  شكر، ماله ف  زيد إذا

 جائعان  ذئبان  ما »  قال:   ملسو هيلع هللا ىلص   النبي  أن  مالك  بن  كعب  نع   الرتمذي  عند   ثبت

  هو  فاملذموم  .(3)«لدينه  والرشف   املال   عىل   املرء  حرص  من   هلا  بأفسد  غنم  ف  أرسال

 بالطرق   املال  مجع  يف  فنسعى  تفريط،  وال  إفراط  الب  وسًطا  نكون  أن  فينبغي  احلرص،

 تنشغل   أال  ذلك  ومقتىض   قلوبنا،  املال  يدخل  وأال  ذلك،  يف   نية  لنا  يكون  وأن   املباحة،

  نومه  من  هواستيقاظ  وإيابه  وذهابه   قيامه  عند  أحدنا   هم   يكون  وأال  به،  قلوبنا

  األحوال  تغُّّي و  ،والضائب  الرسوم   يفو  املال،  هذا  يف  التفكر  ومسائه  وصباحه

 

 (. 645  )ص  األوسط  اإليامن (1)

 (463  /1)  السالكني  مدارج (2)

 (. 2376)   يالرتمذ سنن (3)
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 عبادة   ضيع ي  ال أو  تفريط،   وال  إفراط  بال  املوازنة   مع  بيده   ما  فعلب  يسعى  وإنام   ...إلخ،

 سبق.  من بينهام مجع  كام  بينهام جيمع  أن حياول بل ذلك، وغُّي علم  من

  يريد -  طائفة.  واملال  العلم  بني  مجع   قد  قال:  أنه   اجلوزي  ابن  ذكر  ما  لطيف  ومن

 العلم  لطالب  عذًرا   وليس  ،-العلم   وحتصيل  الرزق  حتصيل  بني  مجعوا  أهنم  بذلك

 املسيب   بن  سعيد  ذلك  فعل  كام  بينهام  جيمع  بل  العلم،  ألجل  الرزق  حتصيل  يدع  أن

 .(1) املبارك وابن  والثوري

  عىل  الصرب  يف  قوة  هلام  فكان  احلايف،  وبرش  أمحد  اإلمام  أما  اجلوزي:  ابن  قال  ثم

  مل  ومن  فعلهام،  فليفعل   كحاهلام   حاله  كان   فمن  هلام،  مؤذًيا  هذا  يكن   ومل  املال،   لةق

 .( 2)وغُّيه  املسيب   بن  كسعيد   لسلف ا   من  آخرون   فعل  كام  فليفعل   كحاهلام  حاله  يكن 

ل  وال  نفسه،  حلال   ينظر  منا  فكل     يف   ُيبالغ  ال  املقابل  ويف  تطيق،  ال  ما  نفسه  حُيمِّ

  هذا   وذكرت   تفريط،  وال   إفراط  بال  وسًطا  فنكون  الدنيا،  ملذات   من   نفسه  إعطاء 

 صيل وحت  التعبرد  يف  مقرصين  أصبحوا  إخواننا  من  طائفة  أن  من  ذكره  تقدم  ملا  تأكيًدا

  حًبا   قلوهبم  فمألوا   الدنيا،   وأهل  البّطالني  من  لكثُّي   جمالسني  أصبحوا  بل  العلم،

 املال.  إىل  احلاجة بسبب وأفسدوها  للدنيا 

 

 (. 222  )ص (، 55  )ص اخلاطر  صيد (1)

 (. 49  )ص اخلاطر  صيد (2)
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    عمر  ابن  عن  البخاري  روى  كام  الدنيا،   من  للتقلل  الرشيعة  دعت  وقد

  مسلم   روىو ،(1) «سبيل عابر أو غريب  كأنك الدنيا ف كن »  قال: أنه  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  عن

  العالية،   بعض  من  داخال  بالسوق،  مر  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن  اهلل،  عبد  بن   جابر  عن

 أن   ُيب   أيكم »  قال:   ثم  بأذنه،  فأخذ   فتناوله  ميت،  أسك  بجدي  فمر  كنفته،  والناس

 أنه  أحتبون»  قال:  به؟  نصنع  وما  بيشء،  لنا  أنه  نحب  ما  فقالوا:  «بدرهم؟  له  هذا

  فقال:   ميت؟   وهو   فكيف   أسك،  ألنه  فيه،  عيبا   كان   حيا،  كان  لو  واهلل  قالوا:  «لكم؟

 رشح  يف  امللقن  ابن  هذا  ذكر  ،(2) «عليكم  هذا  من  اهلل،  عىل  أهون  للدنيا  فواهلل»

 .(3) النووية األربعني

  واملال   الدنيا  حتصيل  إىل  العبد  يسعى  أن  أفضل:  أهيام  :(4)العلم  أهل  اختلف  وقد

 األول  القول  إىل   ذهب   ؟كفايته   عىل   زاد  ما   إىل  يسعى  أال  أو   اهلل،   سبيل  يف  إلنفاقه 

 احلسن.  الثاين القول وإىل النخعي،  إبراهيم 

 ليصل  والتكسب   السعي  األصل  حيث  من   األفضل  أن  -  أعلم  واهلل-  واألظهر

 ألمرين:  لكوذ  ويتصدق، وينفق رمحه، 

 

 (.6416)  البخاري صحيح (1)

 (. 2957)  مسلم  صحيح (2)

 ( 367)ص األربعني  تفهم  عىل  املعني  (3)

 (. 196  / 2)  واحلكم العلوم جامع  (4)
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  بن   الرمحن  وعبد  وعثامن،  بكر،  كأب  الصحابة،  من  مجاعة    فعل  هذا  أن  األول:

 .   عوف

ًعا هذا يف أن الثاين:  متعدًيا.  ن ف 

،  األصل  هذا  عن  ينتقل  قد  لكن   املال   لتحصيل  سعيه  يف  يكون  كأن  لعارض 

  طلوبوامل  ،بالدنيا   قلبه  تعلرق   من   أو  غُّيه،   أو  علم  طلب  من  أفضل،   هو   ملا  تفويت 

  من  ذكره  تقدم  ملا  إليه   حيتاج  ما  بتحصيل  يكتفي  هذا  فمثل   كذلك،  يكون  أال

 . -أعلم واهلل- العوارض 

  وقلَّ   به،  قلبه  تعلَّق  املال  بجمع  اشتغل  إذا  الناس  غالب  أن  يعلم  أن  ينبغي  ومما

 أو  ماله   زاد  إذا  من  قال:  الزاهد؟  من  أمحد:  اإلمام  سئل  وقد  ذلك،  من  يسلم  من

 .(1)بذلك يبايل   ال نقص

 

 

  

 

 (. 463 /  1)  السالكني  مدارج (1)
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 منها: أمور، املذموم التعلق واملال بالدنيا التعلق عدم أسباب من

  ومقتىض   واآلخرة،   الدنيا  يف   خُّي   لكل   سبب  فالتوحيد  التوحيد،   :األول األمر

 يف   ُتبالغ   الأو   والقدر،  بالقضاء  اإليامن  مع  اباألسب  فعل  بني   جتمع  أن  التوحيد

  وأن  إليها  وسيلة  الدنيا  جتعل  وأن  ومقصدك،  مهك  اآلخرة  جتعل  وأن  األسباب،

 وتعاىل.   سبحانه  هو  إال  إله ال  الذي ربك  ُيريض  فيام تستعملها

  هو   الدعاء   الدعاء؟  معنى   ما   أتدري  خُّي،  كل   مفتاح   هوو  الدعاء،    :الثاني األمر

 َوإَِذا﴿   يقول:  لذا  يشء،   كل   بيده  الذي   سبحانه   وهو   بسؤاله،   الناس   يأمر   من  سؤال 

َوةَ   أ ِجيب    َقِريبر   َفإيِن    َعن ي  ِعَباِدي   َسَأَلَك  اِعي   َدع  َتِجيب وا  َدَعايِن   إَِذا  الدا َيس  ِمن وا   يِل   َفل   َول ي ؤ 

م    ِب  ونَ   َلَعلاه  د  ش    وكان  هب  ويفرح  بدعائه  يأمرنا  بحانهس   فهو  [186  ]البقرة:  ﴾ َير 

  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  العاص  بن  عمرو  بن  عبداهلل  عن  مسلم  أخرج  للدعاء  مالزًما  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي

  اهلل   عىل   فلنقبل   ،(1) «طاعتك  عىل  قلوبنا  رصف  القلوب  مرصف  اللهم »  :  قال

  التوحيد   عىل  ُيثبتنا  وأن  سبحانه،  له  رىًض   فيه  بل  ُيشغلنا  ال  غنًا  ُيغنينا  بأن  اءبالدع

 . اهلل  وعبادة لعلما يف  واالجتهاد واجلد والسنة

 وعدم   باآلخرة،  ُيذكرون  الذين  اخلُّي   وأهل  العلم  طالب  جمالسة  :الثالث األمر

 الرجل  ُيفسد   ما   أكثر  أن   مللحوظا  من   فإن   للحاجة،  إال   الدنيا   أصحاب  جمالسة

  فالن   له:  فقالوا   الدنيا   بحب  قلبه   مألوا   جالسهم  إذا  ألنه   الدنيا؛  ألهل   جمالسته 

 

 ( 2654)  مسلم  صحيح (1)
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 أنت   ما  ملجاوزة  جتتهد  أن  والبد  خطُّي   وضعك  أن  أو   حُتّصل.  مل  وأنت   كذا  حّصل

 ...إلخ.  فيه

  إذا   ثم  وإيابه،  وذهابه  ومركبه  لباسه  يف  الدنيا  عن  غافل    إخواننا  بعض  إن  واهلل

 ُيوّسع  وبدأ  فيها،  يفكر  فبدأ  األمور   هذه  ألمثال  انتباهه  لفتوا  هؤالء  أمثال  جالس 

 أهل   من   الصاحلني   جمالسة   عىل  احرص  لذلك  قلبه،  عليه   فُيفسدون   هبا   ويتعلق   نظره

رِب  ﴿  :ملسو هيلع هللا ىلص   ملحمد  اهلل   قال  اخلُّي،   عىل  وُيعينونك  باآلخرة  كنُيذكرو  الذين  اخلُّي   َواص 

َسَك  ونَ   الاِذينَ   َمعَ   َنف  ع  ونَ   َوال َعَِش    َغَداةِ بِال    َرهبا م    َيد  ِريد  َهه    ي  د    َوال  َوج  م    َعي نَاكَ   َتع    َعن ه 

ِريد   َياةِ   ِزينَةَ   ت  َيا  اْل َ ن  نَا  َمن    ت طِع    َوال  الد  َفل  َبه    َأغ  ِرَنا  َعن    َقل  َبعَ   ِذك  ه    َوَكانَ   َهَواه    َواتا ر   َأم 

ا طا ر   [. 28 ]الكهف: ﴾ف 

َوى  ال رِب    َعىَل   َوَتَعاَون وا﴿  تعاىل:  وقال َوانِ   اإِلث مِ   َعىَل   َتَعاَون وا  َوال  َوالتاق  د    ﴾ َوال ع 

ِ ﴿   تعاىل:  وقال  [2  ]املائدة: س     َلِفي  اإِلنَسانَ   إِنا   (1)  َوال َعرص   آَمن وا   الاِذينَ   إاِلا   (2)  خ 

اِت  َوَعِمل وا اِْلَ ا الصا ق   َوَتَواَصو  ا  بِاْل َ ِ بِا َوَتَواَصو  رب   [. 3-1 ]العرص: ﴾(3)  لصا

  مفتون   هو  من  اخلُّي  أهل  من  فإن  اخلُّيين،  من  ننتقي  أن  ينبغي  إنه  أصدقكم  ثم

  إليك،   هذا   فينقل  وزخرفها   الدنيا   وحب   الفتنة  بمرض  فُأصيب  املفتونني  جُيالس   أو

  عندهم  الصاحلني  أصحابك  بعض  رأيت  فإذا  اخلُّيين،  بعض   من   حتى   حذًرا  فكن

  فدعهم  يستجيبوا   مل  وإن   هلل،  فاحلمد   منك   استجابوا  فإن   مفناصحه   للدنيا   تتبع 

 بالدنيا.  ُيعلقونك ال  الذين اخلُّيين  عن وابحث
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- والولد والزوجة  الوالدان وهم - إليك   الناس أحب من   الفتنة   تكون وأحياًنا 

  مقّربوك  يضك  أن  فاحذر  جهاًل،  وإنام  ةعداو  ال  وشفقةً   لك  حمبةً   هذا  فيذكرون  ،

 هذا.  بمثل وحمبوك

َا﴿  سبحانه  قال م    ِمن    إِنا   آَمن وا  الاِذينَ   َياَأُّي  َواِجك  م    َأز  اَلِدك  ا  َوَأو  وًّ م    َعد    َلك 

م   وه  َذر  وا ﴿  وقال:   [14  ]التغابن:  ﴾ َفاح  َلم  اَم   َواع  م    َأنا َوال ك  م    َأم  الد ك   اهللاَ  َوَأنا   فِت نَةر   َوَأو 

رر   ِعن َده     من  إال  دنياال  أصحاب  جمالسة  من  حذرين  فلنكن  [28  ]األنفال:  ﴾َعظِيمر   َأج 

  خيالط   أن   اخللطة  أمر   ف  النافع  والضابط "  :القيم   ابن   قال  وللحاجة  علينا   حق   له

 واْلهاد،  العلم،  وتعلم  واْلج،  واألعياد   واْلامعة،  كاْلمعة   اخلري  ف  الناس

 . (1) "املباحات وفضول  الرش، ف ويعتزهلم والنصيحة

وا  ق ل  ﴿  العربة:  بأخذ  أمرنا  اهلل  فإن  مىض،   مما  العربة  أخذ  :الرابع األمر   ِف   ِسري 

ضِ  وا  ث ما   األَر  بِيَ   َعاقَِبة    َكانَ   َكي َف   انظ ر    ابن  عن  مسلم  وروى  [11  ]األنعام:  ﴾امل  َكذ 

عظ  من السعيد"  قال: أنه   مسعود  .(2) "بغريه  و 

  الذي  ما   ، فيها  قرّص   أو   والطاعة  والعبادة  العلم   وأمهل  الدنيا   حّصل  من  إىل  انظر

  ينو    ومل  حالاًل   كانت  إن  كلها،   أموره  عليه  وذهبت  شيًئا،  يستفد  ومل   مات   ؟استفاد

  هذا  من  واستفاد  عليه  فهي  حراًما   كانت  وإن  عليه،  وال  له  ليست  فهي   خًُّيا  فيها

 

 (. 453  / 1)  نستعني وإياك نعبد إياك  منازل  بني  السالكني  مدارج (1)

 (. 2645)  مسلم  صحيح (2)
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 املال  صاحب  وكأن  قربه، يف ُوضع  كالمها  سواء،  والفقراء هو فأصبح الورثة، املال

  كانوا   بأقوام  أمثلة  لنا  اهلل  ورضب  مىض،  ممن  العربة  خذ  فلذا   ما،  يوًما  مال  ذا  يكن  مل

 . مهب لنعترب   ُفتنوا ثم  خُّي أهل

َبَعه    ِمن َها  َفانَسَلَخ   آَياتِنَا  آَتي نَاه    الاِذي  َنَبأَ   َعَلي ِهم    َوات ل  ﴿  تعاىل:   قال ي َطان    َفَأت    َفَكانَ   الشا

  ُفتن  ثم   علم   صاحب   كان   الرجل  هذا   أن  كيف  [175  ]األعراف:   ﴾ال َغاِوينَ   ِمن  

 .-وإياكم  اهلل  عافاين- بالدنيا

ر    :اخلامس األمر اَم ﴿  سبحانه   قال   خالقها،  من   هبا   أعرف   وال  الدنيا  حقيقة   تذكر   إِنا

َياة   َيا  اْل َ ن  ور   َلِعبر   الد  ِمن وا  َوإِن    َوهَل  ؤ  وا  ت  م    َوَتتاق  تِك  ؤ  م    ي  وَرك  م    َواَل   أ ج  َأل ك  م   َيس  َواَلك   ﴾ َأم 

 [ 36 ]حممد:

  خاضها منو ،(1)  " يرمي وكنيف يغيل قدر الدنيا إنام "  الكرخي: معروف قال

  وقال ،(2)  " رصعته الدنيا صارع من "الداراين:   سليامن  أبو  قال  أهلكته  وصارعها

 .(3)" فأماين بقي وما فحلم الدنيا من مىض ما  "دينار: بن سلمة

 

 (. 361/ 8)  األولياء حلية  (1)

 (. 10/274)  األولياء حلية  (2)

 (. 238/ 3)  األولياء حلية  (3)
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  واآلخرة   أمد،  الدنيا"  عمُّي:  بن  عبيد  قال  قتية، و  فهي  مباحة  لذاهتا   كانت  إذاو

 .(1) "أبد

  لذات:   من  الدنيا  يف ما غاية يقول:  اجلوزي ابن قال أالم دفع أهنا  لذاهتا يف ما  غايةو

 الوردي  ابن  قالو  واإلثم.  والندامة  احلّسة  دهابع  جاء  حمرمة   كانت  فإن  األمل،  دفع

 الميته:  يف

يتها عيشة أهنأ إن  حل   واإلثم لذاهتا ذهبت ***  قض 

 

ل  لكن   واآلخرة،  الدنيا  يف  الرفعة  من  فيه  وكم  به  الصدر  وانرشاح  العلم  لذة  تأمر

 سبب  هو   وكم   اهلل،  بطاعة  االشتغال  من  فيه  وكم  اهلل،  برضوان  الفوز  من  فيه  وكم

  غُّي  إىل  أجلها،  من  ُخلقنا   التي  حياضها   عن   والذود  الرشيعة  حلامية   أقوام   لتجنيد 

  جتار  مىض   سنة،  وأربعني  عرشين  قبل  العلامء  من  مىض  فيمن  انظر  املعاين،  من  ذلك

 قال  ُيرددون:  الناس  زال  فال  العلامء،  هم  سُّيهتم؟  بقيت  الذين  من  علامء،  ومىض

  هؤالء   أما   ..وهكذا.    عثيمني   ابن  قال    األلباين  قال     باز  ابن

 العربة.  باب  من  -ذكروهم إن- الناس يذكرهم   وإنام ذكرهم، فنُيس التجار

 

 (. 373/ 3)  األولياء حلية  (1)
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  عند   فيام  والنظر  الدنيا  عن  عينه   صغرت   فمن  العني؛  تصغُّي   : السادس األمر

نا  َواَل ﴿  : تعاىل قال  النعم  من عنده  ما  نفسه يف  عظم الناس  نَا َما  إىَِل  َعي نَي َك   ََت دا   بِهِ  َمتاع 

ا َواجا م   َأز  َرةَ  ِمن ه  َياةِ  َزه  َيا اْل َ ن  م   الد  تِنَه  نَف 
ق   فِيهِ  لِ ر  َرب َك  َوِرز  َقى  َخري   [131 ]طه: ﴾َوَأب 

 (1)" النظر فضول  يكرهون كانوا "الطائي: داود قال

 .ورسوًرا   سعادة  صدره  وانرشح  وفرح  وقنع  أنس  النعم  من  عنده  ما  عظم  ومن

  »انظروا وسلم: عليه  اهلل  صىل اهلل  رسول   قال قال:  هريرة  أب عن مسلم  أخرج

  نعمة واتزدر  ال أن  أجدر  فهو فوقكم، هو من إىل تنظروا وال منكم، أسفل من  إىل

  الدنيا  وعن الفائزين من  لتكن العظيمة املعاين هذه عىل  فاحرص (2) عليكم« اهلل

 . الناجني  من

  ام ع  ففوالتع  االستغناء  إن  ،والرئاسة  الناس  أيدي  يف  عام  الزهد  :بعالسا األمر

  النبي  أن  سعيد،  أب  نع   الشيخان  أخرج  جسيم  وخلق  عظيم   خُّي  الناس  أيدي  يف

  عن   مسلم  صحيح  ويف  ،(3)«اهلل  يغنه   يستغن  ومن  اهلل،  يعفه  يستعفف  ومن»  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص

  : «والغنى  والعفاف  والتقى  اهلدى  أسألك   إين  اللهم»  :ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول   قال  مسعود  ابن

 

 (. 360/ 7)  األولياء حلية  (1)

 (. 2963)  مسلم  (2)

 (. 1053)  مسلم  (1469)  (1427)  البخاري (3)
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  الصدقات   أن  وذكر  السفىل،  من  خُّي     العليا  اليد  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  وذكر  النفس،  غنى  أي

 األحاديث.  من  ذلك غُّي إىل  الناس... أوساخ

  يلتفت   لئال  الناس؛  أيدي  يف  مما  الزهد  عىل  النفس  بمجاهدة  الرشيعة  أمرت  فقد

 وذلك  الناس؛  حُيبه  الناس  أيدي  يف  عام  يزهد  من  فإن  ولذلك  بيده،  وال  بقلبه،  إليها

  حيبون  فيام  يشاركهم  ألنه  كرهوه؛  املال  سأهلم  فمن  املال،  حبِّ   عىل  جمبولة    النفوس  أن

 . وغُّيه(1)رجب ابن  املعنى هذا ذكر ،ينافسهم  أو

  أن   من  أشمل وهي  كثُّية  صور   لرئاسةلف  الرئاسة،  يف الزهد الزهد:  أعظم  ومن

 العلم  يف   يقدم  وأن  أمر،  إذا  يطاع  أن  عىل  احلرص  صورها   فمن  املناصب  يف  تكون 

  :قالوا   أهنم  السلف،  بعض  عن  الشاطبي  نقل    وهكذا...  والرأي  والكالم  املجالسو

 .(2) "  الروايس اْلبال  إزالة من أعظم الصاْلي قلوب من  الرئاسة إخراج  "

  إليه   أحب   الرياسة   تكون   من   الناس  من   فإن  الرياسة  وحب  وإياك  سفيان:   وقال

 .(3) والفضة  الذهب  من

 

  يف   السلف   آثار  من  جلملة  ذكره  بعد  نقل   ما   لطيف  ومن   ( 204/ 2)  واحلكم  العلوم  جامع  (1)

 وأهلها:  الدنيا  وصف يف السلف  بعض قول  أحسن وما  ذلك:

ا  م  ي   و 
ة   إ الَّ  ه  يف  ... ج  ي ل ة  ت ح  ا   ُمس  ي ه  ل  ب   ع  ُهنَّ   ك ال  ر اهُب ا  مه  ذ 

ت   اج 

إ   ا  ن  ف  ب ه 
ت ن  ل اًم  ُكن ت   جت   ا... س  ه 

ل   ه 
إ ن   أل  هب  ا  و 

ت ذ  ت ك   جت   ع  هُب ا  ن از     ك ال 

 (. 258 /  1)  للشاطبي االعتصام  (2)

 (. 88  /1)  حاتم أب  البن والتعديل  اجلرح (3)
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  َما ﴿  سبحانه:   قال  والرئاسة،  املال   إىل  يرجع   النار   دخول  سبب  أن   اهلل  بنيَّ   وقد

نَى   َيه    َعن ي  َأغ 
َطانَِيه    َعن ي   َهَلَك   ( 28)  َمالِ ل  ار    تِل َك ﴿  سبحانه:  وقال   ، ﴾س   اآلِخَرة    الدا

َها َعل  ونَ   ال  لِلاِذينَ   َنج  ِريد  ا  ي  وًّ ل  ضِ   ِف   ع  ا  َوال  األَر  تاِقيَ   َوال َعاقَِبة    َفَسادا ل م 
  ]القصص:   ﴾لِ

83]. 

  هو   مطلًقا  الذكر  أفضل  إن  بتدبرر،  القرآن  وقراءة  اهلل   ذكر  كثرة  :ثامنال األمر

  به  ُيتقرب  ذكر  فأفضل  ،  (1)  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  حكاه  باإلمجاع،  القرآن

 سبحانه.  اهلل كالم ألنه  القرآن، قراءة هو  اهلل إىل

  نفسه  وجُياهد  عليه   ُيداوم  اهلل،  كتاب  من  ورًدا  له  فليجعل  األكمل  أراد  من  ثم

  فقد  ،مالزمته عىل نفسه  وجُياهد  عليه  ُيداوم  الذكر من  ورًدا  له  وليجعل  قراءته،  عىل

 عرشة   ثنتي  يوم  كل  يف  اهلل  ُيسبح  كان  أنه    هريرة  أب  عن  سعد  ابن  عند  ثبت

 . ليه ع  ُيداوم ورًدا جعله فقد ة،تسبيح  ألف 

  هذه  جماهدة  نستطيع  ولن  الذكر،  إكثار  نستطيع   فلن  ورًدا   لنا  نجعل  مل   إذا  ونحن

  ما   وأحسن ،إمتامه  عىل النفس ُنجاهد ورًدا لنا  نجعل بأن إال بالسوء  األمارة النفس

  وهو  بركة،   النهار   أول  يف  فإن  النهار،  أول  يف   الورد  هبذا  للقيام  ُيسعى   أن   هو   يكون 

 . بعدُ  عليك  بصعُ  النهار   أول  يف وردك  يف فرطت إذا لذا سواه،  مما انشغااًل  أقل

 

 (. 120  /  19)  الفتاوى جمموع (1)
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  يف   نعيم   أبو   أخرج  القلب،  صالح  أسباب   أعظم   من   اهلل   ذكر   عىل   ة املواظبو

 القرآن   قراءة  أشياء:  مخسة  القلب  دواء"  قال:  أنه   اخلواص،  إبراهيم  عن  )احللية(

 .(1) "الصاْلي  وجمالسة  السحر،  عند  والترضع   الليل،  وقيام  البطن،  وخالء  بالتدبر،

  رقة   أجيد  ألمحد:  قيل  حتى  مذموم، الشبع  فإن  الشبع،  عدم أي البطن:  خالء  ومعنى

 أظن.   ال قال:   يشبع؟ من قلب

ر    :تاسعال األمر ر  املوت،  تذكر د  املوت  فتذكر   لق رص   سبب    وهو   الدنيا،  يف  ُيزهِّ

م  ﴿  وجل:  عز  قال  األمل،  ُيطول  أن  الشيطان  حُياول  ذلك  مقابل  ويف  األمل، ه    َيِعد 

َمن يِهم   م   َوَما َوي  ه  ي َطان   َيِعد  ا  إاِلا  الشا ورا ر   [.120 ]النساء: ﴾غ 

ِفق وا﴿  تعاىل:  وقال م  َرَزق    َما  ِمن    َوَأن  م    َيأ ِتَ   َأن    َقب لِ   ِمن    نَاك  ت    َأَحَدك    َفَيق وَل   امل َو 

ال   َرب   َتنِي  َلو  ر  َق   َقِريب   َأَجل    إىَِل   َأخا دا ن    َفَأصا يَ   ِمن    َوَأك  اِْلِ رَ   َوَلن    (10) الصا َؤخ   اهللا   ي 

ا سا َها َجاءَ   إَِذا  َنف  َمل ونَ  باَِم  َخبرِير   َواهللا  َأَجل   [.11-10 افقون:]املن  ﴾َتع 

ه    َوَيب َقى  (26)  َفان    َعَلي َها  َمن    ك ل  ﴿  يقول:   واهلل  واعظ،  خُّي   فاملوت   َرب َك   َوج 

و اللِ   ذ  َرامِ   اْل َ س    ك ل  ﴿  وقال:   [27-26  ]الرمحن:  ﴾َواإِلك  ِت   َذائَِقة    َنف  اَم   امل َو    َوإِنا

نَ  و  َوفا م    ت  وَرك  مَ   أ ج  ِزَح   َفَمن    ال ِقَياَمةِ   َيو  ح  ِخَل   الناارِ   َعن    ز  ناةَ   َوأ د  َياة    َوَما   َفازَ   َفَقد    اْل َ  اْل َ

َيا ن  ورِ  َمَتاع    إاِلا  الد  ر   [.185 عمران:  ]آل ﴾ال غ 

 

 (. 327 /  1)  األصفياء وطبقات األولياء حلية  (1)
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  تذكر   فإهنا  القبور  فزوروا»  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي  أن  هريرة  أب  عن   مسلم   أخرج

 (1)«املوت

ر  للغاية،   مفيد   املوت   تذكر  إن   واهلل   تدعوك   وعندما   نومك،   قبل  املوت   فتذكَّ

  الدنيا  يف   العبد  تزهيد  يف  مفيد  تذكره  فإن   الدنيا،   ذههب  للتعلق  أو  املعصية،  إىل  نفسك

 املوت.   بعد يبقى  ملا وحتميسه  وتشجيعه

  قيامته.   قامت   فقد  مات   من   وقالوا:  الصغرى  بالقيامة  املوت   العلامء   سمى  وقد

  أجله،  من  ُخلقنا  وملا  املوت،  بعد  ينفعنا  بام  نشتغل  ألن  يدعونا  بعده  وما  املوت  فتذكر

  عن  باألماين  فينشغل  األمل  وطول  األماين   عىل  حريص  الشيطان   فإن   نغفل  الوأ

 اهلل.  طاعة

  وأن  عنا،  راضًيا  اهلل نلقى وأن والسنة، التوحيد عىل  وإياكم يثبتني  أن  اهلل  أسأل

 به  واملستعيذين  يه،يرض  بام  عليه   املقبلني  والورع،  والزهد  القناعة  أهل  من  جيعلنا

 . الرامحني  أرحم إنه  ُيسخطه، ما  كل من  بكرمه سبحانه أعاذهم ف

 

   

 

 (. 976)  مسلم  صحيح (1)


