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ISp-̄  km-¼¯n-I A-̈ -S-¡-̄ n-eq-sSbpw A-Sn-b-́ cm-h-Ø-bn-eq-sS-bp-am-WtÃm \m-
an-t¸mÄ Po-hn-̈ v sIm-−n-cn-¡p-¶Xv. C-Xv \-S-̧ n-em-¡n-b-Xn-sâ ]n-¶n-ep-Å D-t±-iy ip-
²nsbtbm cm-{ão-b-s¯tbm Ip-dn-̈ v C-hn-sS ]-d-bp-¶nÃ. H-cn-¡epw C-Xv A-Xn-\p-Å 
th-Zn-bpaÃ. F-¶mÂ, C-t¸mÄ \mw hn-t[-b-cm-bn sIm-−n-cn-¡p-¶ {]-Xnk-Ôn \-s½ 
]Tn-̧ n-t¡-− hf-sc {]-[m-\-s¸-« H-cp ]mT-ap−v. C-kvvemw \n-c -́cw A-Xn-sâ A-Wn-I-
tfm-Sv B-lzm-\w sN-bvXp-sIm-−n-cn-¡p-¶ ]mTw; J-\mA-̄ v AY-hm D-Å-Xv-sIm-−v 
Xr-]v-Xn-s¸-Sp-I. a-säm-cp `m-j-bnÂ ]-d-ªmÂ  AÀ-dn-fm _n-am-J-kaÃm-lv.  s]m-Xp-sh 
C-\nbpw In«-Ww F-¶m-{K-ln-¡p-¶-h-\m-WtÃm a-\p-jy³. 

  َعْن أَِبي َواِقٍد اللْيِثي قَالَ 
ثـَُنا فـََقاَل لََنا َذاَت يـَْومٍ  َم ِإَذا أُْنِزَل َعَلْيِه فـَُيَحدُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل ِبيا نَْأِتي النقَاِم إِ  ُكن ن اللَه َعز َوَجل قَاَل ِإنا أَنـَْزْلَنا اْلَماَل ِإلِ

َحب َأْن َيُكوَن ِإلَْيِهَما ثَاِلٌث َوَال َوِإيَتاِء الزَكاِة َوَلْو َكاَن ِالْبِن آَدَم َواٍد َألََحب َأْن َيُكوَن ِإلَْيِه ثَاٍن َوَلْو َكاَن َلُه َواِديَاِن َألَ الصَالِة 
  (احمد)  يَْمَألُ َجْوَف اْبِن آَدَم ِإال التـَراُب ثُم يـَُتوُب اللُه َعَلى َمْن تَابَ 

ُهوَماِن ال يَ  بَـَعاِن طَالِبُـُهَما: طَاِلُب َعِلٍم، شْ َعْن زَْيِد بن َوْهٍب، َعْن َعْبِد اللِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم:َمنـْ
َيا نـْ (طبراني) َوطَاِلُب الد  

 »شب معه اثنتان : الحرص على المال ، والحرص على العمر يهرم  ابن آدم وي« قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 
  (المعجم الوسط طبراني)

 

Cu A-Xym-{K-l-̄ n-s\-Xn-sc-bp-f-f {]Xn-tcm-[-am-Wv J-\m-A¯v. Camw am-hÀZn (d) 
sb-t¸m-ep-Å-hÀ ]-d-bp¶-Xv J-\mA-̄ v ap-Jy-ambpw aq-¶v X-c-̄ n-em-sW-¶m-Wv.   

  "والقناعة قد تكون على ثالثة أوجه:
الوجه األول: أن يقتنع بالبلغة من دنياه ويصرف نفسه عن التعرض لما سواه؛ وهذا أعلى منازل أهل القناع. ثم ذكر قول 

  تتجاوز رغبته من الدنيا بْلغته". مالك ابن دينار : "أزهُد الناس من ال
الوجه الثاني: أن تنتهي به القناعة إلى الكفاية، ويحذف الفضول والزيادة. وهذا أوسط حال المقتنع، وذكر فيه قول 

 بعضهم: "من رضي بالمقدور قنع بالميسور

ن كثيًرا، وال يطلب ما تعذر وإن كان الوجه الثالث: أن تنتهي به القناعة إلى الوقوف على ما سنح، فال يكره ما أتاه وإن كا
يسيرا. وهذه الحال أدنى منازل أهل القناعة؛ ألنها مشتركة بين رغبة ورهبة، فأما الرغبة: فألنه ال يكره الزيادة على الكفاية 

(ادب الدنيا و الدين اختصارا)  إذا سنحت، وأما الرهبة، فألنه ال يطلب المتعذر عن نقصان المادة إذا تعذرت"  
 

C-XnÂ A-h-km-\w ]-d-ª Xm-gv-¶ ]-Sn-bm-Wv kÀ-Æ-km-[m-cW-am-bn J-\mA-̄ v sIm-
−v D-t²-in-¡-s¸-Sp-¶Xv. C-̄ -c-¡mÀ-¡v hen-b a-l-Xzhpw Øm-\-hp-am-Wv Zo-\n-ep-Å-
Xv.   
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  َأن أَبَا َعِلي َأْخبَـَرُه أَنُه َسِمَع َفَضاَلَة ْبَن ُعبَـْيٍد أَنهُ 
ْسَالِم وََكاَن َعْيُشُه َكفَ    (احمد)  افًا َوقـََنعَ َسِمَع َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم يـَُقوُل ُطوَبى ِلَمْن ُهِدَي ِإَلى اْإلِ

  ِرو ْبِن اْلَعاصِ َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعمْ 
 َعُه اللَم قَاَل َقْد َأفْـَلَح َمْن َأْسَلَم َورُِزَق َكَفافًا َوقـَنـُه َعَلْيِه َوَسلى اللِه َصلَرُسوَل الل اْلَكَفاف : اْلِكَفايَة (مسلم)     ِبَما آتَاهُ هُ َأن

  .ِبَال زِيَاَدة َوَال نـَْقص
  َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة قَالَ 

  (ابن ماجة)  ْن َأْشَكَر الناسِ ُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم يَا أَبَا ُهَريـَْرَة ُكْن َورًِعا َتُكْن َأْعَبَد الناِس وَُكْن قَِنًعا َتكُ قَاَل رَ 
 

C-h-cnÂ s]-Sm³ {]-hm-N-I³ F-t¸mgpw {]m-À -°n-¡m-dp-−m-bn-cp¶p. A-hnS-¶v io-en-
¨ c-−v Zp-B-IÄ C-§-s\-bm-Wv.   

  َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة قَالَ 
 ُهمَم اللُه َعَلْيِه َوَسلى اللِه َصلٍد ُقوتًا قَاَل َرُسوُل اللة : اْلُقوت َما َيُسّد قَاَل َأهْ (مسلم)    اْجَعْل رِْزَق آِل ُمَحمَغة َواْلَعَربِيل الل

َها َوالدَعاء ِبَذِلَك  نـَْيا َواِالْقِتَصار َعَلى اْلُقوت ِمنـْ ل ِمْن الدَقلَمق ، َوِفيِه َفِضيَلة التـال فَـ شرح مسلم)  ( الرَقاَل : َشَرَحُه ِاْبن َبط
نـَْيا َوالزْهد ِفيَما فـَْوق َذِلَك َرْغَبة ِفي تـََوفر نَعِ  َقى ِفيِه َدلِيل َعَلى َفْضل اْلَكَفاف َوَأْخذ اْلبُـْلَغة ِمْن الد يم اْآلِخَرة َوِإيثَارًا ِلَما يـَبـْ

 طََلَب اْلَكَفاف ، فَِإن اْلُقوت َما اْلُقْرطُِبّي : َمْعَنى اْلَحِديث أَنهُ َعَلى َما يـَْفَنى ، فـَيَـْنَبِغي َأْن تـَْقَتِدَي بِِه أُمته ِفي َذِلَك . َوقَاَل 
  (فتح الباري)  ْعَلمأَ  يـَُقوت اْلَبَدن َوَيُكّف َعْن اْلَحاَجة ، َوِفي َهِذِه اْلَحاَلة َسَالَمة ِمْن آفَات اْلِغَنى َواْلَفْقر َجِميًعا ، َواَلله

، وبارك  تنياللهم قنعني بما رزق« ا ، قال : كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يدعو يقول : عن ابن عباس ، رضي اهللا عنهم
  (حاكم)  »لي فيه ، واخلف على كل غائبة لي بخير 

 

H-cn-¡Â D-]-Im-c-{]-Zam-b H-cp Zp-B ]Tn-̧ n-̈ p X-cm³ B-h-iy-s¸-« H-cmÄ-¡v A-hnS-¶v 
C§-s\ ]-d-ªp sIm-Sp-̄ p:      

  .قل اللهم اغفر لي ذنبي ووسع في خلقي وبارك لي في كسبي وقنعني بما رزقتني وال تفتني بما زويت عني
 

k-Xy-̄ nÂ DÅ-Xv sIm-−v Xr-]v-Xn-s¸-«v Po-hn-¡p-¶-h³ A-\p`hn-¡p¶ a-\:kp-Jhpw 
kw-Xr-]v-Xnbpw hn-h-c-Wm-Xo-X-amWv. A-Xv H-cp-]t£, FÃmw D-Å H-cp tIm-So-izc-\p 
e-̀ n¨p-sIm-Å-W-sa-¶nÃ. H-cp I-Y C-§-s\-bm-Wv: H-cp cm-Pm-hn-\v F-́ v sN-bv-Xn«pw a-
\-Ê-am-[m-\w e-̀ n-¡p-¶nÃ. ]-cn-lm-cw At\z-jn¨v A-h-km-\w H-cp tbm-Kn-bp-sS A-Sp-
s¯¯n. tbm-Kn ]-dªp: \n-§-fp-sS km-{am-Py-̄ n-se G-ähpw k-́ p-ã-\-mb B-sf 
I-s−-̄ n A-bm-fp-sS Ip-̧ m-bw AÂ-]t\-cw A-Wn-bp-I, F-¶mÂ k-am-[m-\w e-̀ n-
¡pw. cm-Pm-hv ]-«m-f-¡m-sc \m-ep-]m-Spw ]-d-ª-b¨p. I-−p-ap-«n-b-h-sc-Ãmw X-§Ä ]qÀ-
W-am-bn k-́ p-ã-cÃ F-¶-dn-bn¨p. A-h-km-\w hgn-tbmc-̄ v D-®p-Ibpw D-d-§p-Ibpw 
sN-¿p-¶ H-cp bmN-I-t\m-Sv A-t\z-jn-̈ p. Xm³ ]qÀ-W k-t´m-j-hm-\m-sW-¶v A-bmÄ 
A-dn-bn¨p. bm-N-I³ sIm-«m-c-̄ n-te-¡v F-gp-¶-Ån-¡-s¸«p. F-¶mÂ, cm-Pm-hn-\p \Â-
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Im³ A-bm-fp-sS I-¿nÂ Ip-̧ m-b-ap-−m-bn-cp-¶nÃ. k-am-[m-\w h-kv-{X¯n-tem `-£-W-
¯ntem k-¼¯ntem AÃ F-¶v C-Xn-eq-sS cm-Pm-hv a-\-Ên-em¡n. kq-̂ o-h-cy\m-b ap-
l½-Zv _v-\pÂ hm-knAv (d) ]-d-bp-am-bn-cp-¶p:    

يبل الخبز اليابس بالماء ويأكله ويقول: "من قنع بهذا لم يحتج إلى أحد". -الّله تعالىرحمه  -وكان محمد بن واسع   
 

C-h-sc-¡p-dn-̈ -tÃ \-_n-X-§Ä ]-dª-Xv ?   

ُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َمْن قَاَل َرُسو  َعْن َسَلَمَة ْبِن ُعبَـْيِد اللِه ْبِن ِمْحَصٍن اْلَخْطِمي َعْن أَبِيِه وََكاَنْت َلُه ُصْحَبٌة قَالَ 
َياَأْصبَ  نـْ َما ِحيَزْت َلُه الدترمذي)(  َح ِمْنُكْم آِمًنا ِفي ِسْربِِه ُمَعاًفى ِفي َجَسِدِه ِعْنَدُه ُقوُت يـَْوِمِه َفَكأَن  

ابن آدم ، عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك ، ابن « عن ابن عمر قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 
ثير تشبع ، ابن آدم إذا أصبحت معافى في جسدك آمنا في سربك عندك قوت يومك فعلى آدم ال بقليل تقنع ، وال من ك

  و في هذا يقال  :   (شعب االيمان)  »الدنيا العفاء 
  لم يلق في دهره شيئا يؤرقه       إن القناعة من يحلل بساحتها  

 

{]-Xy-£-̄ nÂ ]-Ww sIm-−v FÃmw Xn-I-sª-¶v \-ap-¡v tXm-¶mw. H-cn-¡-epaÃ. 
B-bp-Êv ap-gp-h³ [-\-k-¼m-Z-\-̄ n-\v th-−n Hm-Sn-\-S-¶ H-cmÄ A-h-km-\w ]m-Sn:   

  َوتـَْرَحالِ  لَحتى َمَتى أَنَا ِفي حَ 
  َوُطوِل َسْعٍي َوِإْدبَاٍر َوِإقْـَبالِ                     

َفك ُمْغَترِبًا    َونَازُِح الداِر َال يـَنـْ
  َعْن اْألَِحبِة َال َيْدُروَن َما َحاِلي                     

  ِفي َمْشِرِق اْألَْرِض ُطرا ثُم َمْغرِِبَها 
  ى بَاِليَال َيْخِطُر اْلَمْوُت ِمْن ِحْرٍص َعلَ                    

  َوَلْو قـََعْدُت أَتَاِني الرْزُق ِفي َدَعٍة  
  .إن اْلُقُنوَع اْلِغَنى َال َكثْـَرُة اْلَمال                   

 

sF-izcyw F-¶-Xv a-\-Ên-sâ Kp-W-am-Wv F-¶v A-t±-lw C-Xn-eq-sS Xn-cn-̈ -dn-bp-¶p. C-
Xv {]-hm-NI-sâ A-[ym]-\w X-s¶-bm-Wv.    

قلت :  »يا أبا ذر ، أترى كثرة المال هو الغنى ؟ « عن أبي ذر رضي اهللا عنه ، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : 
ليس كذلك إنما الغنى غنى القلب « قلت : نعم يا رسول اهللا . قال : » أن قلة المال هو الفقر ؟  وترى« نعم . قال : 

  (حاكم) »والفقر فقر القلب 
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وروي أن موسى عليه السالم سأل ربه تعالى فقال أي عبادك أغنى قال أقنعهم مما أعطيته قال فأيهم أعدل قال من 
  أنصف من نفسه

 

a-lm\m-b k-AvZv (d) aI-s\ D-]-tZ-in-¡m-dp-−m-bn-cp-¶p:   

  .َلْبَت اْلِغَنى ؛ فَاْطلُْبُه بِاْلَقَناَعِة ؛ فَِإنُه َمْن َلْم َيُكْن َلُه قـََناَعٌة َلْم يـُْغِنِه َمالٌ يَا بـَُني ! ِإَذا طَ 
 

Cu A-h-Ø-sb-̧ -än-bm-Wv JpÀ-B³ 16:97 Â l-bm-X³ Yz¿n-_ F-¶v ]-d-ª-Xv.    

َلُنْحِييَـنُه َحَياًة طَيَبًة ) قال: القنوع. وفي هذا طبري)   (  عن الحسن البصرّي، قال: الحياة الطيبة: القناعة.  عن علّي( فـَ
  .: "من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه "-رحمه اهللا تعالى -الجوزي المعنى قال ابن 

 

G-Xp hn-j-b-̄ n-ep-sa¶ t]m-se J-\m-A-̄ nepw Xn-cp-ta\n (k) X-s¶-bm-Wv \-½p-
sS am-Xr-I. ]mÀ-̧ nSw, `-£Ww, D-]-Ic-Ww Xp-S§n-b FÃm Im-cy-§-fnepw A-hnS-¶v 
G-sd e-fn-X-am-bh sIm-−v Xr-]v-Xn-s¸-«p.   

لنبي (اخالق ا  عن ابن مسعود ، قال : دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في غرفة له ، كأنها بيت حمام
  لالصفهاني)  

 

H-cp ]-Þn-X³ hn-i-Zo-I-cn-¡p-¶-X-\p-k-cn-̈ v,  

وكانت ضيقة فكان إذا أراد أن يسجد في صالة الليل غمز عائشة رضي اهللا   كان بناء بيوته من لَِبن وسقفها من جريد
وكان الداخل يتناول سقف بيته بيده.  عنها فكّفت رجليها ليسجد فإذا قام بسطتهما  

DaÀ (d) {]-hm-N-I `h-\w k-µÀ-in-̈  A-\p`-hw C-{]-Im-cw ]-d-bp-¶p:   

.... اْلَبَصَر ِإال ِه َما رَأَْيُت ِفيِه َشْيًئا يـَُردِه  ُأُهٌب َثالَثٌَة فَـ َفَجَلْسُت فـََرفـَْعُت رَْأِسى ِفى اْلبَـْيِت فـََواللَه يَا َرُسوَل اللُقْلُت : ادُْع الل
َأِفى َشك أَْنَت يَا اْبَن « :اَل َأْن يـَُوسَع َعَلى أُمِتَك فـََقْد ُوسَع َعَلى فَاِرَس َوالروِم َوُهْم الَ يـَْعُبُدوَن اللَه فَاْستَـَوى َجاِلًسا فـَقَ 

نـَْيا  اْلَخطاِب ُأولَِئَك قـَْومٌ  َباتـُُهْم ِفى اْلَحَياِة الدَلْت َلُهْم طَي(بيهقي)  »ُعج  

{]-hm-N-I-cp-sS hn-cn-̧ v I-−-t¸m-sgm-s¡ Xm³ I-c-ªn-«p-−v F-¶v ]-d-ª B-C-i 
_ohn (d) bp-sS Nn-e A-\p-̀ -h-§Ä:  

  (بخاري)  َما َأَكَل آُل ُمَحمٍد صلى اهللا عليه وسلم، َأْكَلتَـْيِن ِفي يـَْوٍم، ِإال ِإْحَداُهَما َتْمر
َلْيِه َوَسلَم َقِطيَفٌة َمْثِنيٌة، َصاِر فـََرَأْت ِفَراَش َرُسوِل اِهللا َصلى اللُه عَ َعْن َمْسُروٍق، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: َدَخَلْت َعَلي اْمَرَأٌة ِمَن اْألَنْ 

؟ "  فـََقاَل: " َما َهَذا يَا َعاِئَشةُ  فَاْنطََلَقْت فـَبَـَعَثْت ِإَلي ِبِفَراٍش َحْشُوُه الصوُف، َفَدَخَل َعَلي َرُسوُل اِهللا َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 
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ي ِبَهَذا قَاَل: " رُديِه يَا َعاِئَشُة، قَاَلْت: قـُْلُت: يَا َرُسوَل اِهللا ُفَالنٌَة اْألَْنَصارِيُة َدَخَلْت َعَلي، فـََرَأْت ِفَراَشَك َفَذَهَبْت فـَبَـَعَثْت ِإلَ 
  يهقي)(ب فـََواِهللا َلْو ِشْئُت َألَْجَرى اهللاُ َمِعَي ِجَباَل الذَهِب َواْلِفضِة "

أن عمر بن الخطاب قال لحفصة: أخبريني بألين فراش فرشت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت: كان لنا كساء من 
هذه المائدة أصبناه يوم خيبر، فكنت أفرشه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كل ليلة فينام، وإني ثنيته له ذات ليلة فلما 

قلت: فراشك كل ليلة، إال أني ثنيته الليلة قال: (أعيديه لحالته األولى فإنه منعني  أصبح قال: (ما كان فراش البارحة ؟)
 وطاءته البارحة من الصالة) فأرسل عمر عينيه بالبكاء.

عن ثابت قال  أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح رسول اهللا صلى اهللا 
  حمدية)(الشمائل الم  عليه وسلم

 

{]-hm-N-I-cp-sS ho-Sv, h-eo-Zv _v-\p A-ÐnÂ a-en-In-sâ Im-e-̄ m-Wv ]-Ån-bp-sS hn-]p-eo-
I-c-WmÀ-Yw s]m-fn-̈ p-am-än-bXv. hn-h-c-a-dnª k-Cu-Zp-_v-\p ap-k-¿_pw A-_q-D-am-
abpw ]-d-ªp:    

  سعيد بن المسيب يقول يومئذ:
واهللا لوددت أنهم تركوها على حالها، ينشأ ناشئ من أهل المدينة ويقدم القادم من اآلفاق فيرى ما اكتفى به رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه وسلم في حياته، فيكون ذلك مما يزهد الناس في التفاخر والتكاثر "
، ت فلم تهدم حتى يفصل الناس عن البناء ويروا ما رضي اهللا لنبيه صلى اهللا عليه وسلموقال يومئذ أبو أمامة: " ليتها ترك

 ومفاتيح خزائن الدنيا بيده "
 

th-W-sa-¦nÂ {]-hm-N-IÀ-¡v G-ähpw ap´n-b Po-hn-Xw sX-c-sª-Sp-¡m-am-bn-cp-¶-tÃm.   

  َعْن أَِبي ُأَماَمةَ 
ْسَناِد َعْن النِبي َصلى اللُه َعلَ  ثـَْنا ِبَهَذا اْإلِ َم قَاَل َوُحدُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل ِبييْ َعْن الن َوَجل ي َعزرَب َم قَاَل َعَرَض َعَليِه َوَسل

فَِإَذا ُجْعُت َتَضرْعُت ِإلَْيَك  لَِيْجَعَل ِلي َبْطَحاَء َمكَة َذَهًبا فـَُقْلُت َال يَا َرب َوَلِكْن َأْشَبُع يـَْوًما َوَأُجوُع يـَْوًما َأْو َنْحَو َذِلكَ 
  (احمد)  ُتَك َوَشَكْرُتكَ َوذََكْرُتَك َوِإَذا َشِبْعُت َحِمدْ 

 

Camw _q-kzocn (d) bp-sS hm-¡p-IÄ:  

  وراودتُه الجباُل اُلشم من ذهبٍ 
  عن نفسِه فأراها أيما شممِ                       

  وأكَدْت زُْهَدُه فيها ضرورتهُ 
  إن الضرورةَ  التعدو على العصمِ                       
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C-Xn-se dm-h-Z F-¶-Xn-\v \n-c -́cw B-h-iy-s¸-Sp-I, sI©p-I F-s¶m-s¡-bm-WÀYw 
(bq-kp-̂ v 23 t\m¡pI). 

C¯cw kp-J-§-sf-sbÃmw \n-cm-I-cn-̈  {]-hm-N-IÀ-¡v AÃm-lp hen-b sF-izcyw {]-
Zm-\w sN-bvXp (kq-d-̄ p-fp-lm 8). 

C-Xp X-s¶-bm-bn-cp-¶p Xn-cp-kz-lm-_-̄ n-sâbpw Pohn-Xh-gn.  

أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء قد ربطوا قال: "رأيت سبعين من  -رضي اهللا عنه -عن أبي هريرة 
  في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته".

بد الّله، عأن سلمان الخير حين حضره الموت عرفوا منه بعض الجزع، قالوا: ما يجزعك يا أبا « عن عامر بن عبد الّله 
وقد كانت لك سابقة في الخير؟ شهدت مع رسول الّله َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلم مغازي حسنًة، وفتوًحا عظاما! قال: يجزعني 
أن حبيبنا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلم حين فارقنا عهد إلينا قال: "لَيكِف اليوم منكم كزاد الراكب" فهذا الذي أجزعني؛ فُجمَع 

  »سلمان فكان قيمته خمسة عشر دينارًا، وفي رواية: خمسة عشر درهما  مال

 

k-am-\am-b \n-ch-[n Ncn---{Xkw-̀ -h-§Ä \-ap-¡v D-²-cn-¡m³ I-gn-bpw. C-§-s\- D-f-fXp-
sIm-−v kw-Xr-]v-Xcmbn Po-hn¨-Xp sIm-−v \-½p-sS ap³-Km-an-IÄ-¡v hÃXpw \-ã-s¸-
t«m? H-¶p-a-nÃ. A-sÃ-¦nepw kq£vamÀ-Y-̄ nÂ Nn-́ n-̈ mÂ H-tc ku-I-cy-§Ä X-s¶-
bm-Wv ]m-h-s¸-«-h\pw ]-W-¡m-c\pw A-\p-̀ -hn-¡p-¶Xv, A-Xn-sâ \n-e-hm-c-̄ nÂ hy-
Xym-k-ap-s−-¦n-epw. A-_p-±À-ZmAv (d) ]-d-bp-¶p:  

حينما قال: "أهل األموال يأكلون ونأكل، ويشربون ونشرب، ويلبسون ونلبس، ويركبون  -رضي اهللا عنه  -أبو الدرداء 
مد لّله ". وقال أيًضا: "الحونركب، ولهم فضول أموال ينظرون إليها وننظر إليها معهم، وحسابهم عليها ونحن منها بَراء

  الذي جعل األغنياء يتمنون أنهم مثلنا عند الموت، وال نتمنى أننا مثلهم حينئذ،
 

AXp-sIm-−v D-ÅXp-sIm-−v Xr-]v-Xn-s¸-«p Po-hn-¡m³ \mw ]Tn-¡p-I. A-_qlp-ssd-d 
(d) ]-dª-Xp t]m-se A-h-cm-Wv \Ã-hÀ.   

  خيار المؤمنين القانع، وشرارهم الطامع
 

A-Xn-\v {]-[m-\-a-m-bn th-−Xv, H-¶v ]-W-ap-s−-¦nepw C-sÃ-¦nepw e-fn-X Po-hn-Xw io-
e-am-¡-em-Wv.    

ل قال : عن معاذ بن جب(مسند الشهاب)   عن أبي هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : المؤمن يسير المؤنة 
بعثني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إلى اليمن قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : يا معاذ إياك و التنعم عباد  لما

مطاع    ح ثالث مهلكات ش« عن أنس قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :    (بيهقي) اهللا ليسوا بالمتنعمين 
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منجيات خشية اهللا في السر والعالنية ، والقصد في الغنى والفقر ، وكلمة ، وثالث وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه 
  َعْبُد اللِه ْبُن َعباسٍ (بيهقي)     »الحق في الرضا والغضب 

 ُجْزٌء ِمْن َخْمَسٍة َوِعْشرِيَن ُجْزًءا ِمْن دَ َأن نَِبي اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَاَل ِإن اْلَهْدَي الصاِلَح َوالسْمَت الصاِلَح َواِالْقِتَصا
  بزار)(  قال صلى اهللا عليه و سلم من اقتصد أغناه اهللا ومن بذر أفقره اهللا ومن ذكر اهللا عز و جل أحبه اهللا(دود)    النبُـوةِ 

 

k¼¯v B-h-iy-am-sW-¦nepw A-an-X-am-bmÂ hn-jamWv.     

  ْدِري يـَُقوُال َعْن ِعَياِض ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن َسْعٍد أَنُه َسِمَع أَبَا َسِعيٍد اْلخُ 
ا الناُس ِإال َما ُيْخِرُج اللُه َلُكْم ِمْن قَاَم َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َفَخَطَب الناَس فـََقاَل َال َواللِه َما َأْخَشى َعَلْيُكْم أَيـهَ 

نـَْيا فـََقاَل رَُجٌل يَا َرُسوَل اللِه أَيَْأتِ  ُه َعَلْيهِ َزْهَرِة الدى اللِه َصلَفَصَمَت َرُسوُل الل رُر بِالش  َوَسلَم َساَعًة ثُم قَاَل َكْيَف قـُْلَت ي اْلَخيـْ
ُر بِالشر فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  ٌر  َر َال يَْأِتي ِإال ِبَخْيرٍ ِإن اْلَخيْـ  قَاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللِه أَيَْأِتي اْلَخيـْ َأَو َخيـْ
ْت َخاِصَرتَاَها اْستَـْقبَـَلْت الشْمَس ُهَو ِإن ُكل َما يـُْنِبُت الربِيُع يـَْقُتُل َحَبطًا َأْو يُِلم ِإال آِكَلَة اْلَخِضِر َأَكَلْت َحتى ِإَذا اْمَتَألَ 

 ِبَغْيِر َحقِه َفَمثـَُلُه َكَمَثِل الِذي َفَمْن يَْأُخْذ َماًال ِبَحقِه يـَُباَرْك َلُه ِفيِه َوَمْن يَْأُخْذ َماًال  َدْت فََأَكَلتْ ثـََلَطْت َأْو بَاَلْت ثُم اْجتَـرْت فـََعا
نـَْيا َوَخاَف َعَلْيِهْم ِمنْـ (مسلم)     يَْأُكُل َوَال َيْشَبع َرُهْم ِمْن َزْهَرة الدَم َحذه َعَلْيِه َوَسلى اللُه َصلَها ، فـََقاَل َهَذا َفَمْعَناُه : أَن

ر بِالشر ؟ َوُهَو ِاْسِتْفَهام ِإْنَكار يْ الرُجل : ِإنَما َيْحُصل َذِلَك لََنا ِمْن ِجَهة ُمَباَحة َكَغِنيَمٍة َوَغْيرَها ، َوَذِلَك َخْير ، َوَهْل يَْأِتي اْلخَ 
 ى اللِبّي َصلب َعَلْيِه َشّر ، فـََقاَل َلُه النيـَتَـَرت ًرا ثُم ُعُد َأْن َيُكون الشْيء َخيـْ َعاد ، َأْي يـَبـْ ه َعَلْيِه َوَسلَم : َأما اْلَخْير اْلَحِقيِقّي َواْسِتبـْ

ُكْم ِمْن َزْهَرة ، َأْي َال يـَتَـَرتب َعَلْيِه ِإال َخْير ، ثُم قَاَل : ( َأْو َخْير ُهَو ) َمْعَناُه : َأن َهَذا الِذي َيْحُصل لَ َفَال يَْأِتي ِإال ِبَخْيٍر 
َنة ، َوتـَْقِديره : اْلَخْير َال يَْأِتي ِإال ِبَخْيٍر ، َوَلِكنْ  نـَْيا لَْيَس ِبَخْيٍر ، َوِإنَما ُهَو ِفتـْ ي ِإلَْيِه ِمْن لَيْ  الدْهَرة ِبَخْيٍر ِلَما تـَُؤدَسْت َهِذِه الز

قْـَبال َعَلى اْآلِخَرة ، ثُم َضَرَب ِلَذِلَك َمَثًال فـَقَ  َنة َواْلُمَناَفَسة َواِالْشِتَغال ِبَها َعْن َكَماِل اْإلِ َل َصلى الله َعَلْيِه َوَسلَم : ( ِإن  ااْلِفتـْ
 يـَْقُتل َحَبطًا هُ لربِيع يـَْقُتل َحَبطًا َأْو يُِلّم ِإال آِكَلة اْلَخِضر . . . ِإَلى آِخره ) َوَمْعَناُه : َأن نـََبات الربِيع َوَخِضرَ ُكّل َما يـُْنِبت ا

لَْيِه اْلَحاَجة َوَتْحُصل بِِه اْلِكَفايَة ي َتْدُعو إِ بِالتَخَمِة ِلَكثْـَرِة اْألَْكل ، َأْو يـَُقاِرب اْلَقْتل ِإال ِإَذا اُقْـُتِصَر ِمْنُه َعَلى اْلَيِسير الذِ 
ُهْم َمْن َيْسَتْكِثر ِمْنُه اْلُمْقَتَصَدة فَِإنُه َال َيُضّر ، َوَهَكَذا اْلَمال ُهَو َكَنَباِت الربِيع ُمْسَتْحَسن َتْطُلبُه النـُفوس َوَتِميل ِإلَ  ْيِه ، َفِمنـْ

ُهْم َمْن يـَْقَتِصد ِفيِه َفَال  َوَيْستَـْغِرق ِفيِه َغْير َصاِرف  يَْأُخذ ِإال َيِسيًرا ، َلُه ِفي ُوُجوهه ، فـََهَذا يـُْهِلكُه َأْو يـَُقاِرب ِإْهَالكه ، َوِمنـْ
  (شرح مسلم)  َوِإْن َأَخَذ َكِثيًرا فـَرَقُه ِفي ُوُجوهه َكَما تـَْثِلطُُه الدابة فـََهَذا َال َيُضّرُه 

 

Cu l-Zo-knÂ k¼-̄ v Zp-cp-]-tbm-Kw sN-¿p-¶-h-s\-]-än {]-hm-N-I³ \-S-̄ p-¶ D]-am 
{]-tbm-Kw F-{X-am{Xw a-t\m-l-c-am-bn-cn-¡p¶p?!  

c−v, AÃm-lp-hn-sâ J-Zv-dnÂ \mw ]qÀ-W hn-izm-kw AÀ-̧ n-¡p-I (^m-XznÀ 35, bq-\p-
kv 107, lqZv 6, kp-Jv-dp-̂ v 32). AÃm-lp hn-[n¨-Xv \-ap-¡v F-̄ n-bn-cn-¡pw (hn-i-Z-hn-h-
c-§Ä-¡v C-lvbmC-se a-Zv-lpÂ J\m-A F-¶ `m-Kw t\m¡p-I).   
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أدركه   لو فر أحدكم من رزقه« ري رضي اهللا عنه قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : عن أبي سعيد الخد
وعن عقبة بن عبد الغفار قال : قال رسول اهللا َصلى اهللا َعَليه وَسلم : والذي نفسي بيده (طبراني)     »كما يدركه الموت 

  (اتحاف الخيره)  أتيه برزقه أنى يكونإن اهللا ليتجر لعبده المؤمن من وراء كل تاجر حتى ي
حتى  ال تستبطئوا الرزق ، فإنه لم يكن عبد ليموت« عن جابر بن عبد اهللا ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : 

قال ابن مسعود إذا طلب أحدكم  (حاكم)  »أخذ الحالل وترك الحرام  ب ي الطليبلغ آخر رزق هو له ، فأجملوا ف
      فليطلبها طلبا يسيرا وال يأتي الرجل فيقول إنك وإنك فيقطع ظهره فإنما يأتيه ما قسم له من الرزقالحاجة 

 

CXn-s\m¶pw k-¶-²-cm-bn-sÃ-¦nÂ \m-sf \mw tJ-Zn-t¡-−n h-cpw.  

  َعْن أََنٍس قَالَ 
 يـَْوَم اْلِقَياَمِة أَن َود َوَال َفِقيٍر ِإال َم َما ِمْن َغِنيُه َعَلْيِه َوَسلى اللِه َصلنـَْيا ُقوتًا  أُِتَي ِمنْ هُ قَاَل َرُسوُل الل (ابن ماجة)  الد  

 

JpXp_ t\m«vkv 
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