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tem-Iw ]p-Xn-b H-cp hÀ-j-s¯ h-c-thÂ-¡m-\p-Å H-cp-¡-̄ n-em-W-tÃm. B-fp-IÄ 
Cu h-c-thÂ-]n-s\ h-en-b H-cp D-Õ-h-hpw B-tLm-j-hpw (New Year Celebration) B¡n 
C-¶v am-än-bn-«p-−v. hn-izm-kn-I-sf kw-_-Ôn-̈ n-S-t¯m-fw H-cn-¡-epw C-Xv \-Ã-X-Ã. C-kvv-
emw C-§-s\ H-cp N-S-§v ]Tn-̧ n-̈ n-«n-Ã. C-\n H-cp s]m-Xp B-tLm-jw F-¶p sh-̈ mÂ 
X-s¶ Xn³-a-b-Ãm-̄  F-s -́¦n-epw H-¶v Cu B-N-c-W-̄ n-sâ t]-cnÂ \-S-¡p-¶p-
t−m? a-Zy-]m-\w, B-̀ m-k-̄ -c-§Ä, \n-im-]mÀ-Sn-IÄ, \r-̄ -§Ä... C-sXm-s¡-bm-Wv 
C-¶-s¯ ]p-X-ph-Õ-cm-tLm-jw! 

H-cp hÀ-jw B-bp-knÂ \n-¶v A-SÀ-¶p ho-Wv, A-Sp-̄ -Xv h-¶mÂ F-§-s\-bm-Wv H-cp 
hn-izm-kn-¡v k-t´m-jn-¡m³ I-gn-bp-I? AÂ-]-hpw Iq-Sn a-c-W-t¯m-Spw A-h-km-\-
t¯m-Spw A-Sp-̄ p F-¶-Xv sIm-−v b-YmÀ-Y-̄ nÂ A-h³ Iq-Sp-XÂ Nn-́ n-¡p-I-bpw 
Zp:Jn-¡p-I-bp-a-tÃ sN-t¿-−-Xv?. 

\mw Cu Zp³-bm-hn-Â tI-h-ew bm-{X-¡mÀ am-{X-am-W-tÃm. \-½p-sS B-bp-Êm-Wv bm-
{XmZq-cw. am-k-hpw sIm-Ã-hpw B-gv-N-bp-sa-Ãmw C-Xn-se tI-h-ew h-gn-̄ m-h-f-§Ä am-
{Xw. C-amw C-_v-\pÂ J-¿nw (d) ]-d-bp-¶p:    

قد قال ابن القّيم رحمه اهللا تعالى : العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه ، ومدة سفره هو 
.عمره الذي كتب له ، ثم جعلت األيام والليالي مراحل لسفره ، فال يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر  

 

A-Xp-sIm-−v \mw F-̄ n-s¸-Sp-¶ Hmtcm Xm-h-f-̄ nÂ sh¨pw B-bp-Ên-s\-̧ -än-bpw Po-
hn-X-s¯-̧ -än-bp-ap-Å Nn-́ -I-fm-Wv \½nÂ D-−m-t¡-−-Xv.  

s]m-Xp-sh a-\p-jym-bp-Êv A-Ãm-lp A-©p -L-«-§-fm-bn-«m-W-tÃm kw-hn-[m-\n-̈ n-«p-Å-
Xv. H-¶v, Ip-«n-¡m-ew/ {]m-b-]qÀ-̄ n B-hp-¶-Xp-h-sc-bp-Å k-a-bw. A-]qÀ-Æw Nn-e-bm-
fp-IÄ-¡v Cu Im-e-̄ p X-s¶ Im-cy-{]m-]v-Xn-bpw ]-Iz-X-bpw D-−m-hm-dp-−v. C-_v-dm-lo-
an (A) s\-Ip-dn-̈ v Jp-À-B³ 21:51 Â ]-d-b-p¶p:   

ــــَراِهيَم ( َنــــا ِإبـْ ْبــــُل وَُكنــــا بِــــِه َعــــاِلِمينَ َوَلَقــــْد آتـَيـْ يخبــــر تعــــالى عــــن خليلــــه إبــــراهيم، عليــــه الســــالم، أنــــه آتــــاه  )  ُرْشــــَدُه ِمــــْن قـَ
  .فذكر في التفسير: أنه كان ابن ثالث سنين رشده من قبل، أي: من صغره ألهمه الحق والحجة على قومه،

 

b-lv-bm \-_n (A) sb-̧ -än 19:12 Â ]-d-bp-¶p.    

نَـــــاُه اْلُحْكـــــ( ٍة َوآتـَيـْ ايَــــا َيْحيَـــــى ُخـــــِذ اْلِكتَــــاَب ِبُقـــــوأي : الفهـــــم والعلـــــم والجـــــد والعــــزم، واإلقبـــــال علـــــى الخيـــــر، )  َم َصــــِبي
قــــال عبــــد اهللا بــــن المبــــارك: قــــال معمــــر: قــــال الصــــبيان    .االجتهــــاد فيــــه وهــــو صــــغير حــــدث الســــنواإلكبــــاب عليــــه، و 

ـــا نلعـــب. قـــال: مـــا للعـــب خلقـــت ـــا: اذهـــب بن ـــن زكري ـــى ب ـــر)    ليحي ـــن كثي ـــاس رضـــي اهللا عنهمـــا: (اب ـــن عب ـــوة قـــال اب النب
 (تفسير البغوي)     { َصِبيا } وهو ابن ثالث سنين

 

H-cn-¡Â D-aÀ (d) Nn-e Ip-«n-IÄ-¡-cn-In-eq-sS \-S-¶v t]m-hp-I-bm-bn-cp-¶p.    
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ـــر)  ـــم يبـــرح (ابـــن الزبي ـــه  -فنفـــروا مـــن هيبتـــه، ول ـــق ضـــيقة  -رضـــي اهللا عن فقـــال لـــه: مالـــك لـــم تبـــرح؟! فقـــال: مـــا الطري
  فأوسعها لك، وال لي ذنب فأخافه.

 

F-¶mÂ, C-Xv A-]qÀ-h-am-Wv. s]m-Xp-sh Ip-«n-IÄ-¡v kz-́ w Im-cyw t\m-¡m-\p-Å 
{]m-]v-Xn Ip-d-hm-Wv. A-Xp-sIm-−v c-£n-Xm-¡-fm-Wv A-h-cp-sS A-̈ -S-¡w {i-²n-t¡-−-
Xv. kv-t\-ln-¡p-¶-tXm-sSm-̧ w B-h-iy-am-b XÀ-_n-b-̄ pw in-£-bpw in-£-W-hpw C-
¡m-e-̄ v am-Xm-]n-Xm-¡-Ä Ip-«n-IÄ-¡v \Â-In-bn-cn-¡-Ww.    

  (ابن ابي الدنيا)  »أحبوا أوالدكم وأحسنوا أدبهم « قال صلعم 
ـــال  ـــن عمـــر لرجـــل : ق ـــرك « اب ـــه وهـــو مســـئول عـــن ب ـــك فإنـــك مســـئول عن ـــن عمـــر ،   »يـــا هـــذا أحســـن أدب ابن عـــن اب
  »كان يضرب بنيه على اللحن « أنه 

  قال لقمان البنه : ضرب الوالد لولده كالسماد للزرع
  »الوليد سيد سبع سنين وعبد سبع سنين « قال النبي صلى اهللا عليه وسلم : 

 

A-sÃ-¦nÂ J-eo-̂ -bm-bn-cp-¶ AÐpÂ a-en-In-sâ A-h-Ø \-ap-¡pw h-cpw.     

  مروان) يحب ابنه (الوليد)، وال يأمره باألدب، فخرج لحانًا، فقال: أضر حبنا بالوليد.كان (عبد الملك بن 
 

a-\p-jym-bp-Ên-sâ c-−m-a-s¯ L-«-am-Wv bp-h-Xzw (i-_m-_v). \-·-I-sf h-f-sc s]-s«-
¶v kzo-I-cn-¡m³ ]m-I-̄ n-ep-Å-XmWv Cu L-«w. bq-\p-kv 83 s\ hn-i-Zo-I-cn-̈ p sIm-
−v ]-Þn-X³-amÀ ]-d-bp-¶p.    

ــــى الخــــوف، لمــــا  ــــي إســــرائيل، صــــبروا عل ــــن بن ــــِه } أي: شــــباب م ْوِم ــــْن قـَ ــــَن ِلُموَســــى ِإال ُذريــــٌة ِم ــــا آَم ــــال: { َفَم ولهــــذا ق
ــــــوبهم اإليمــــــان. ــــــي قل ــــــت ف ــــــم-والحكمــــــة  ثب ــــــن لموســــــ -واهللا أعل ــــــا آم ــــــه م ــــــه، أن الذريــــــة بكون ــــــن قوم ــــــة م ى إال ذري

بســــبب مــــا -والشــــباب، أقبــــل للحــــق، وأســــرع لــــه انقيــــاًدا، بخــــالف الشــــيوخ ونحــــوهم، ممــــن تربــــى علــــى الكفــــر فــــإنهم 
 (تفسير السعدي)  أبعد من الحق من غيرهم -مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة

 

A-kv-lm-_pÂ I-lv-̂ n-s\-Ip-dn-̈ v A-hÀ sN-dp-̧ -¡m-c-msW-¶v JpÀ-B³ {]-tXy-Iw F-
Sp-̄ p ]-d-ª-tÃm. C-_v-\p I-koÀ (d) ]-d-bp-¶p:      

وا  َصــــل مــــن الشــــيوخ، الــــذين قــــد عتــــوا وعَ يوهــــم أقبــــل للحــــق، وأهــــدى للســــب-وهــــم الشــــباب-فــــذكر تعــــالى أنهــــم فتيــــة 
ـــــن  ـــــه وســـــلم شـــــبابًا. وأمـــــا المشـــــايخ م ـــــر المســـــتجيبين هللا ولرســـــوله صـــــلى اهللا علي ـــــن الباطـــــل؛ ولهـــــذا كـــــان أكث فـــــي دي
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أخبـــر تعـــالى عـــن أصـــحاب الكهـــف أنهـــم    قـــريش، فعـــامتهم بـَُقـــوا علـــى ديـــنهم، ولـــم يســـلم مـــنهم إال القليـــل. وهكـــذا 
 (ابن كثير)  كانوا فتية شبابًا

A-tXm-sSm-̧ w H-t¶m c-t−m sX-äp-IÄ a-Xn bp-h-Xz-s¯ \-in-̧ n-¡m³.   

  قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه:
  "يا قبيضة بن جابر إني أراك شاّب الّسّن، فسيح الصدر، بّين اللسان.

  وإّن الشاّب، يكون فيه تسعة أخالق حسنة، وخلق سيء، فيفسد الخلق السيء األخالق الحسنة.
  رواه البيهقي والحاكم.  فإياك وعثرات الشباب".

 

A-Xp-sIm-−v h-f-sc {i-²-bpw Pm-{K-X-bpw B-h-iy-ap-Å k-a-b-am-Wv bp-h-Xzw. bp-h-

Xzw t\À-h-gn-bnÂ sN-e-h-gn-̈ -h-\v ‘AÀ-in-sâ X-WÂ' A-S-¡w \n-c-h-[n {]-Xn-̂ -e-§-
fp-−v.  Nne Xn-cp-h-N-\§Ä:  

  ما من شىء أحب إلى اهللا من شاب تائب (الديلمى عن أنس)
  .أخرجه الديلمى وأخرجه أيًضا : ابن عدى

  ربه  (كنز العمال)  إن اهللا تعالى يحب الشاب الذي يفني شبابه في طاعة

فضــــل الشــــاب العابــــد الــــذى تعبــــد فــــى شــــبابه علــــى الشــــيخ الــــذى تعبــــد بعــــد مــــا كبــــرت ســــنة كفضــــل المرســــلين علــــى 
مـــــا مـــــن شـــــاب يـــــدع لـــــذة الـــــدنيا ولهوهـــــا ويســـــتقبل     النـــــاس (ابـــــن شـــــاهين فـــــى األفـــــراد والـــــديلمى عـــــن أنـــــس)ســـــائر 

ـــذل شـــبابه  ـــارك شـــهوته فـــى المبت ـــم يقـــول اهللا أيهـــا الشـــاب الت ـــين وســـبعين صـــديًقا ث بشـــبابه طاعـــة اهللا إال أعطـــاه أجـــر اثن
  )لى أنت عندى كبعض مالئكتى (أبو نعيم فى الحلية

 

A-h-tcm-Sv A-Ãm-lp Im-Wn-¡p-¶ Im-cp-Wy-s¯-̧ -än C-amw dm-knX-§-Ä tc-J-s¸-Sp-̄ p-
¶p:   

ـــه جـــاء ج ـــه وســـلم فقـــال :وروي أن ـــي صـــلى اهللا علي ـــى النب ـــل إل ـــة ســـنه   بري ـــدي مـــن حداث ـــؤمر الحافظـــان أن أرفقـــا بعب " ي
، حتــــى إذا بلــــغ األربعــــين قيــــل احفظــــا وحققــــا " فكــــان راوي هــــذا الحــــديث إذا ذكــــر هــــذا الحــــديث بكــــى حتــــى تبتــــل 

  (تفسير رازي)  لحيته
 

A-Sp-̄ -Xm-Wv Ip-lq-e-̄ n-sâ (a-[y-h-b-Êv) L-«w. G-I-tZ-iw \mÂ-]-Xv h-b-Êm-hp-¶-
tXm-sS C-Xv B-cw-̀ n-¡p-¶p. \mÂ]-Xv F¶Xv ]-Xn-sb ]-Xn-sb Xn-I-ª B-ßo-b-X-
bn-te-¡v am-td-− k-a-b-am-Wv. Cu {]-m-b-̄ n-sâ {]m-[m-\yw G-sd h-ep-Xm-Wv F-¶v 
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A-lv-Jm-̂ v 15 ]Tn-̧ n-¡p-¶p. CXn\v Nn-e ap-̂ -Ên-dp-IÄ \Â-In-b hn-i-Zo-I-c-Ww t\m-
¡p-I.    

هــــا تبتــــدىء باالســــتكمال ، والــــدليل عليــــه قولــــه تعــــالى وأمــــا الكمــــاالت الحاصــــلة بحســــب القــــوى النطقيــــة والعقليــــة فإن
َعْمــــَت َعَلــــ ُه َوبـََلــــَغ َأْربَِعــــيَن َســــَنًة قَــــاَل َرّب َأْوزِْعِنــــى َأْن َأشــــُكَر نِْعَمَتــــَك التــــي أَنـْ وعلــــى والــــدي } : { حتــــى ِإَذا بـََلــــَغ َأُشــــد ي

 إنمــــا يحصــــل مــــن هــــذا الوقــــت ، وهــــذا فهــــذا يــــدل علــــى أن توجــــه اإلنســــان إلــــى عــــالم العبوديــــة واالشــــتغال بطاعــــة اهللا
ـــدىء باالســـتكمال مـــن هـــذا الوقـــت فســـبحان مـــن أودع فـــي هـــذا  ـــة إنمـــا تبت ـــأن القـــوة النفســـانية العقليـــة النطقي تصـــريح ب
ـــي قـــط إال بعـــد أربعـــين ســـنة ، وأقـــول  ـــم يبعـــث نب ـــال المفســـرون ل ـــاب الكـــريم هـــذه األســـرار الشـــريفة المقدســـة ، ق الكت

م فــــإن اهللا جعلــــه نبيــــاً مــــن أول عمــــره إال أنــــه يجــــب أن يقــــال األغلــــب أنــــه مــــا جــــاءه هــــذا مشــــكل بعيســــى عليــــه الســــال
ـــز  ـــروى أن عمـــر بـــن عبـــد العزي الـــوحي إال بعـــد األربعـــين ، وهكـــذا كـــان األمـــر فـــي حـــق رســـولنا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وي

  رازي)(تفسير   لما بلغ أربعين سنة كان يقول : الّلهم أوزعني أن أشكر نعمتك إلّي تمام الدعاء
ــــَت األربعــــين، َفُخــــْذ  ــــه؟ قــــال: إذا بـََلْغ ــــرحمن قــــال: قلــــت لمســــروق: متــــى يؤخــــذ الرجــــل بذنوب ــــد ال ــــن عب عــــن القاســــم ب

  حذرك.
ـــاء  ـــذنوب أربعـــين ســـنة حي ـــة بدمشـــق: تركـــت المعاصـــي وال ـــي أمي ـــد اهللا الحكمـــي أحـــد أمـــراء بن ـــن عب قـــد قـــال الحجـــاج ب

  من الناس، ثم تركتها حياء من اهللا، عز وجل.
  أحسن قول الشاعر:وما 

  (ابن كثير)  َصَبا ما َصَبا َحتى َعال الشيُب رأَسُه ... فلما َعالُه قال للباطل: ابُطل
وقـــد ذكـــر غيـــر واحـــد أن اإلنســـان إذا بلـــغ هـــذا القـــدر يتقـــوى جـــداً خلقـــه الـــذي هـــو عليـــه فـــال يكـــاد يزايلـــه بعـــد ، وفـــي 

ـــى األ« الحـــديث  ـــى وجـــه مـــن زاد عل ـــده عل ـــح إن الشـــيطان يجـــر ي ـــأبي وجـــه ال يفل ـــب ويقـــول ب ـــم يت وأخـــرج » ربعـــين ول
مـــن أتـــى عليـــه األربعـــون ســـنة فلـــم يغلـــب « أبـــو الفـــتح األزدي مـــن طريـــق جـــويبر عـــن الضـــحاك عـــن ابـــن عبـــاس مرفوعـــاً 

  وعلى ذلك قول الشاعر :» خيره شره فليتجهز إلى النار 
  إَذا الَمْرُء واَفي األْربعيَن ولْم َيُكنْ 

رُ ل                      ُه ُدوَن ما يـَْهَوى َحياُء و ال ِستـْ
  َفدْعُه وال تَنِفْس َعلْيِه الذي َمَضى

  (تفسير الوسي)   وإْن َجر أَسباَب الَحياِة لُه الُعْمر                  
 

C-Xp -I-gn-ªmÂ ssi-Jq-J-̄ n(hmÀ-[-Iyw)te-¡v {]-th-in-¡p-¶p. B-ßo-b-X-bn-epw 
k-\ym-k-̄ n-epw am-{Xw {i-² tI-{µo-I-cn-t¡-− k-a-b-am-Wv hmÀ-[-Iyw.    

يقــــول: إنـــي أعــــده يصـــوم فـــي الحــــر، فيقـــال لـــه: أنــــت شـــيخ كبيـــر. ف -رضـــي اهللا عنــــه  -كـــان (أبـــو موســــى األشـــعري) 
  ليوم طويل.
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إلــــى ابــــن عقيــــل وهــــو يقــــول: 'أنــــا اآلن ابــــن الثمــــانين، واهللا أجــــد همــــة وعزًمــــا واســــتفادة مــــن الوقــــت كمــــا كنــــت  وانظــــر
 وأنا ابن العشرين'. إني ال آكل الطعام كما تأكلون فقالوا له: فكيف تأكل؟

 تى ال أضيع وقتي'.قال: إني ألضع الماء على الكعك حتى يصير عجيًنا فآكله سريًعا ح
 

Im-c-Ww A-Ãm-lp H-cmÄ-¡v \Â-Ip-¶ _-lp-a-Xn-bm-Wv hmÀ-[-Iyw.     

  َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ 
ـــَنةً  ـــَالِم َأْربَِعـــيَن َس ْس ـــُر ِفـــي اْإلِ ـــٍر يـَُعم ـــْن ُمَعم ـــاَل َمـــا ِم ـــِه َوَســـلَم َق ـــوَل اللـــِه َصـــلى اللـــُه َعَلْي  ِإال َصـــَرَف اللـــُه َعْنـــُه َثَالثَـــَة َأن َرُس

ـــَواٍع ِمـــْن الْـــَبَالِء اْلُجنُـــوَن َواْلُجـــ ـــِه اْلِحَســـاَب فَـــِإَذا بـَلَـــَغ ِســـتيَن َرَزقَـــُه أَنـْ ـــِإَذا بـَلَـــَغ َخْمِســـيَن َســـَنًة لَـــيَن اللـــُه َعَلْي َذاَم َواْلبَــــَرَص َف
ـــَماِء فَـــ ـــُه َأْهـــُل الســـُه َوَأَحبـــُه اللفَـــِإَذا بـََلـــَغ َســـْبِعيَن َســـَنًة َأَحب نَابَـــَة ِإلَْيـــِه ِبَمـــا ُيِحـــب الثَمـــانِيَن قَِبـــَل اللـــُه َحَســـَناتِِه  ِإَذا بـََلـــغَ اللـــُه اْإلِ

 َر َوُســـمـــَأخ ـــا َت ـــِه َوَم ـــْن َذنِْب َم ِم ـــد ـــا تـََق ـــُه َم ـــَر اللـــُه َل ـــَغ ِتْســـِعيَن َغَف ـــِإَذا بـََل ـــي َأْرِضـــِه َوَشـــَفَع َوَتَجـــاَوَز َعـــْن َســـيَئاتِِه َف َي َأِســـيَر اللـــِه ِف
  (احمد)  ِألَْهِل بـَْيِتهِ 

 

Cu _-lp-a-Xn-bp-sS A-S-bm-f-am-Wv \-c-_m-[n-¡p-¶-Xv.    

َقــــاَل : َمـــــا َهــــَذا ، قَـــــاَل : إْجـــــَالٌل  َعــــْن َمالِـــــِك بْــــنِ  ـــــَراِهيُم عليـــــه الصــــالة والســـــالم ، فـَ أَْيَمـــــَن ، قَــــاَل : َأوُل َمـــــْن َشــــاَب إبـْ
  .فقال يا رب ما هذا قال وقار قال اللهم زدني وقارا(ابن ابي شيبة)  و في اثر اخر :   َوِحْلمٌ 

 ـــِه َصـــلـــاَل َرُســـوُل الل ـــاَل : َق ـــِن ُعَمـــَر ، َق ـــْوَم َعـــِن اْب ـــُه نُـــورًا يـَ ـــي اِإلْســـالِم ، َكانَـــْت َل ـــْن َشـــاَب َشـــْيَبًة ِف ـــِه َوَســـلَم : َم ى اللـــُه َعَلْي
يقــــول اهللا : إنــــي ألســــتحي مــــن عبــــدي وأمتــــي يشــــيبان فــــي اإلســــالم أعــــذبهما بعــــد « قــــال صــــلعم     (طبرانــــي)  اْلِقَياَمــــةِ 
  (ابن ابي الدنيا)  »ذلك 

 

C-amw ap-Pm-ln-Zv ]-d-bp-¶p:    

  (ابن ابي الدنيا)  بالسواد فرعونأول من خضب  « عن مجاهد قال : 
 

C-sXm-¶pw Ku-\n-¡m-sX hmÀ-[-Iy-̄ n-epw ]m-]-§-fp-am-bn \-S-¡p-¶-h-sâ Im-cyw I-
ã-am-Wv.    

  ْن أَِبي ُهَريـَْرَة قَالَ ع
 ــــزَك ــــْوَم اْلِقَياَمــــِة َوَال يـُ ــــْم اللــــُه يـَ ــــِه َوَســــلَم َثَالثَــــٌة َال ُيَكلُمُه ُــــو ُمَعاِويَــــَة َوَال يـَْنظُــــُر َقــــاَل َرُســــوُل اللــــِه َصــــلى اللــــُه َعَلْي يِهْم َقــــاَل أَب

  (مسلم)  َعَذاٌب أَلِيٌم َشْيٌخ زَاٍن َوَمِلٌك َكذاٌب َوَعاِئٌل ُمْسَتْكِبرٌ ِإلَْيِهْم َوَلُهْم 
ـــًدا: ـــْيِهْم َغ ـــُر اللـــُه ِإَل ـــِه َوَســـلَم:"َثالثٌَة ال يـَْنُظ ـــاَل َرُســـوُل اللـــِه َصـــلى اللـــُه َعَلْي ـــاَل: َق ـــٌل اتَخـــَذ  َعـــْن ِعْصـــَمَة، َق ـــْيٌخ زَاٍن، َورَُج َش

" األَْيَماَن ِبَضاَعةً  َوبَاِطٍل، َوَفِقيٌر ُمْخَتاٌل َمْزُهو َحق (طبراني)  َيْحِلُف ِفي ُكل  
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  َعْن أَِبي ُهَريـَْرةَ 
ـــاَل َلَقـــْد َأْعـــَذَر اللـــُه ِإلَـــى َعْبـــٍد َأْحيَـــاُه َحتـــى بـَلَـــَغ ِســـتينَ  ـــْن النبِـــي َصـــلى اللـــُه َعَلْيـــِه َوَســـلَم َق َأْعـــَذَر َأْو َســـْبِعيَن َســـَنًة َلَقـــْد  َع

  (احمد)  اللُه َلَقْد َأْعَذَر اللُه ِإلَْيهِ 
  عن أبي بكرة أن رجال قال : يا رسول اهللا أي الناس خير ؟ قال : من طال عمره و حسن عمله 

  (حاكم)قال : فأي الناس شر ؟ قال : من طال عمره و ساء عمله  
 

G-ä-hpw A-h-km-\-s¯ L-«-am-Wv l-dw (A-Xn-hmÀ-[-Iyw). A-Xn-\p-ti-jw a-c-W-am-Wv. 
C-¡m-e-b-f-hnÂ kÂ-IÀ-a-§Ä hÀ-[n-̧ n-¡m-\p-Å B-tcm-Kyw \-ap-¡v D-−m-hn-sÃ-¦n-
epw t\-c-s¯ \mw \-Ã Im-cy-§Ä sN-bv-Xn-cp-¶-h-cm-sW-¦nÂ A-Xn-sâ {]-Xn-̂ -ew A-
h-km-\w h-sc A-Ãm-lp tc-J-s¸-S-p¯n sIm-−n-cn-¡pw.   

  َعْن ُموَسى ْبِن أََنِس ْبِن َماِلٍك َعْن أَبِيهِ 
ــــا ِســــْرُتْم َمِســــيرً  ــــا َم ــــِة َأقْـَواًم ــــرَْكُتْم بِاْلَمِديَن ــــْد تـَ ــــاَل َلَق ــــِه َوَســــلَم َق ــــٍة َوَال َأن َرُســــوَل اللــــِه َصــــلى اللــــُه َعَلْي ــــْن نـََفَق ــــُتْم ِم َفْق ا َوَال أَنـْ

  ُكونُوَن َمَعَنا َوُهْم بِاْلَمِديَنِة فـََقاَل َحَبَسُهْم اْلُعْذرُ َقَطْعُتْم ِمْن َواٍد ِإال َوُهْم َمَعُكْم ِفيِه قَاُلوا يَا َرُسوَل اللِه وََكْيَف يَ 
  (ابو داود)

 

H-cp I-hn ]m-Sp-¶p.   

  يا راحلين إلى الَبيت العتيق َلَقْد ... سْرُتم ُجُسوما وسْرنا نحُن أرواحا 
  إنا أَقمنا على ُعْذٍر وَعْن َقَدٍر ... وَمْن أقاَم على عْذٍر فقد راحا 

 

C-§-s\ A-©v L-«-§-fn-eq-sS-bm-Wv \-½p-sS B-bp-Êv I-S-¶p-t]m-hp-¶-Xv. C-\n Nn-e-
sc A-Ãm-lp H-¶n-tem c-−n-tem am-{Xw Np-cp-¡-pI-bpw sN-¿mw.   

ــــَوفى َوِمــــْنُكْم َمــــْن يـُــــَرد ِإلَــــى َأْرَذِل اْلُعُمــــِر ِلَكــــْيَال ثُــــم ُنْخــــرُِجُكْم  ُلغُــــوا َأُشــــدُكْم َوِمــــْنُكْم َمــــْن يـُتَـ يـَْعَلــــَم ِمــــْن بـَْعــــِد ِطْفــــًال ثُــــم لَِتبـْ
  (الحج)  ِعْلٍم َشْيًئا

ــــبس واشــــتد  ــــيض وي ــــن مــــريم مــــر بمشــــيخة فقــــال : معاشــــر الشــــيوخ أمــــا علمــــتم أن الــــزرع إذا اب ــــا أن عيســــى اب فقــــد دن
حصــــاده ؟ قــــالوا : بلــــى قــــال : فاســــتعدوا فقــــد دنــــا حصــــادكم . ثــــم مــــر بشــــباب فقــــال : معاشــــر الشــــباب أمــــا تعلمــــون 

ــــى تحصــــدون ــــِن         أن رب الــــزرع ربمــــا حصــــده قصــــيال ؟ . قــــالوا : بلــــى قــــال : فاســــتعدوا ؛ فــــإنكم ال تــــدرون مت َع
ــــُيوِخ : َمــــا يـُْنَتظَــــُر بِــــالزرِْع ِإَذا بـََلــــَغ ؟ قَــــاُلوا : اْلَحَصــــاُد اْلَحَســــِن اْلَبْصــــِري أَنــــُه قَــــاَل َذاَت يـَــــْوٍم ِلجُ  َلَســــائِِه : " يَــــا َمْعَشــــَر الش

ُلَغ " (الزهد للبيهقي)   ، قَاَل : يَا َمْعَشَر الشَباِب : ِإن الزرَْع َقْد ُتْدرُِكُه اْلَعاَهُة قـَْبَل َأْن يـَبـْ
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a-\p-jy-Po-hn-Xw £-Wn-I-hpw \n-Êm-c-hp-am-sW-¶v a-äp-Å-hsc ]Tn-̧ n-¡p-I-bm-Wv 
C§s\ Np-cp-¡p-¶-Xn-eqsS A-Ãm-lp sN-¿p-¶-Xv. B-Jn-d-̄ p-am-bn Xp-e-\w sN-¿p-
t¼mÄ \-½p-sS-sbm-s¡ Po-hn-Xw F-{X \n-Êm-c-am-Wv?.    

ـــا ـــه وســـلم : ي ـــل لنـــوح صـــلى اهللا علي ـــدنيا والعـــيش فيهـــا  قي ـــا أفضـــلهم شـــكرا ، كيـــف وجـــدت ال ـــين عمـــرا ، وي أطـــول النبي
  .؟ قال : كرجل دخل بيتا له بابان فأقام في البيت هنيهة  ثم خرج

 

C-Xv a-\-Ên-em-¡p-¶n-S-̄ m-Wv H-cp hn-izm-kn-bp-sS Po-hn-X hn-P-bw. C-Xp Xn-cn-̈ -dn-ª-
h-cp-sS-bpw A-Ãm-̄ -h-cp-sS-bpw C-S-bn-ep-Å hy-Xym-kw H-cp D-]-a-bn-eq-sS C-amw K-km-
en (d) \-ap-¡v ]Tn-̧ n-̈ v X-cp-¶p.  

" اعلـــــم أن مثَـــــَل أهـــــِل الـــــدنيا فـــــي غفلـــــتهم كمثـــــِل قـــــوٍم ركبـــــوا ســـــفينة، فـــــانتهوا إلـــــى جزيـــــرٍة ُمْعِشـــــبة، فخرجـــــوا لقضـــــاء 
[قائــــد الســــفينة] مــــن التــــأخر فيهــــا، وأمــــرهم أن يقيمــــوا بقــــدر حــــاجتهم، وحــــذرهم أن يُقِلــــع  الحاجــــة فحــــذرهم المــــّالح

ــــــِة وأوســــــِعها فاســــــتقروا فيهــــــا،  بالســــــفينة ويتــــــرَُكهم، فرجــــــع بعُضــــــهم وبــــــادروا ســــــريعا، وهــــــؤالء صــــــادفوا أحســــــَن األمِكن
وأنهارهـــا المطــــرِدة وثمارهـــا الطيبــــة والبـــاقون انقســـموا ِفَرقــــا، األولـــى: اســــتغرقت فـــي النظــــر إلـــى أزهــــار الجزيـــرة المونقــــة 

ــــا دون األول فنجــــى فــــي الجملــــة، الثانيــــة: كــــاألولى  وجواهرهــــا ومعادنهــــا، ثــــم اســــتيقظ فبــــادر إلــــى الســــفينة فلقــــي مكان
ـــه، فتشـــاغل  ـــم تســـَمح نفُســـه لتركهـــا، فحَمـــل منهـــا مـــا قـــِدَر علي ـــت علـــى تلـــك الجـــواهِر والثمـــار واألزهـــار، ول لكنهـــا أكّب

إلــــى الســــفينة فوجــــد مكانــــا أضــــيَق مــــن األولــــى، ولــــم تســــمح نفســــه برمــــي مــــا استْصــــَحَبه فصــــار  بجمعــــه وحملــــه فوصــــل
ُمــــْثقال بــــه، ثــــم لــــم يلبَــــث أن ذبُلــــت األزهــــار ويِبســــت الثمــــار وهاجــــت الريــــاح، فلــــم يجــــد بُــــّدا مــــن إلقــــاء مــــا استصــــحبه 

ثــــم ســــمعوا نــــداءه بالرحيــــل، حتــــى نجــــى بحشاشــــة نفســــه، الثالثــــة: تولّــــدت فــــي الِغيــــاظ، وغَفَلــــت عــــن وصــــيِة المــــالح، 
ـــة  ـــر حتـــى هلكـــت، الرابعـــة: اشـــتدت بهـــا الغفل فمـــرت، فوجـــدت الســـفينة قـــد ســـارت، فبقيـــت فيمـــا استصـــحبت فـــي الب
ــــاه علــــى وجهــــه  ــــنهم مــــن ت ــــا مــــنهم مــــن افترســــته الِســــباع وم ــــداء، وســــارت الســــفينُة فانقســــموا فرق ــــى عــــن ســــماع الن حت

يـــات...إلى أن قـــال: فهـــذا مثـــل أهـــل الـــدنيا فـــي اشـــتغاِلهم حتـــى هلـــك ومـــنهم مـــن مـــات جوعـــا، ومـــنهم مـــن نهشـــته الح
ـــه بصـــير عاقـــل، وهـــو  ـــزُعم أن ـــبَح مـــن ي ـــه: ومـــا أق ـــه بقول ـــم خـــتم مثل ـــِة أمـــرهم.. ث ـــتهم عـــن عاقب ـــة، وغفل بحظـــوظهم العاجل
يغتــــر باألحجــــار مــــن الــــذهب والفضــــة والهشــــيِم مــــن األزهــــار والثمــــار، وهــــو ال يصــــحبه شــــيء مــــن ذلــــك بعــــد المــــوت 

 ان "واهللا المستع
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