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 احرص عذ مو يـػعك -801

كحؿده وكستعقـه وكستغػره، وكعوذ بوهلل من رشور  ،احلؿد هلل إن  

له، ومن يضؾل فؾن دمد  أكػسـو وسقئوت أعاملـو، من هيده اهلل فال مضل  

وأشفد أن ال إله إال اهلل وحده ال  ،ذم عاله له ولقًو مرشدًا، أمحده جل  

صذ اهلل عؾقه وعذ آله  ،د أن حمؿدًا عبد اهلل ورسولهوأشف ،رشيك له

 بع سـته بنحسون إىل يوم الدين، أمو بعد:وصحبه ومن ات  

فنن تؼوى اهلل  ،ؼوا اهلل تعوىل حق التؼوىؼوا اهلل عبود اهلل، ات  فوت  

بؿػوزهتم ال يؿسفم يـجي ادتؼني فوهلل  ،تعوىل سبى خلر الدكقو واآلخرة

إِنَّ لِْلُمتَِّقنَي ﴿:واهلل جل وعال وعد ادتؼني مػوزاً زكون، السوء وال هم حي

 .[18]الـبل:﴾َمَفاًزا

تؼوى اهلل تعوىل هي خر مو يتزود به العبد دؼوبؾي مو يعوكقه من أمر ف

من أهواهلو وكربوهتو وشدائدهو وباليوهو، ومن أعظم مو يـجو به  ،الدكقو

ألعامل التي هي إكام هي او ،وريوم ال درهم وال ديـ ،العبد يوم الؼقومي

 مطويو عبود اهلل.

ه اهلل إن الـبي صذ اهلل عؾقه وعذ آله وسؾم خص   !أهيو ادممـون
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تعوىل بلن آتوه جوامع الؽؾم، وجوامع الؽؾم هي الؽؾامت الؼؾقؾي التي 

تشؿل خرًا كثرًا وكػعًو ممتدًا ال حيده زمون وال مؽون، فتتجووز ادعوين 

يؽون كػع الؽالم وعظقم أجؾه كبرًا ال ذ وجوزة الؾػظ األلػوظ، فع

 ه حد، وال يؼترص عـد أمد أو مؽون أو زمون.حيد  

روى اإلموم مسؾم ذم صحقحه من حديٌ أيب هريرة  !أهيو ادممـون

ادؤمن »أن الـبي صذ اهلل عؾقه وعذ آله وسؾم قول:  :ريض اهلل عـه

، ثم قول صذ اهلل عؾقه «خر ويف كل   ،القوي خر من ادؤمن الضعوف

فإن أصابك  ،واستعن باهلل وال تعجز ،حرص عذ ما ينفعكا»وسؾم: 

اهلل وما شاء  رُ َد وإىام قل: قَ  ،أمر فال تقل: لو أين فعلت كان كذا وكذا

 .«فعل، فإن لو تفتح عمل الشوطان

 ،فذا احلديٌ الـبوي اجلومع خلر كثر ذم أمر الدين وأمر الدكقوف

الـوس ذم غػؾي عـه وخمولػي له، فنن احلديٌ قد مجع من أبواب  كثر من

مو إذا أخذ به ادممن  ،السعودة ومػوتقح اكرشاح الصدر وصؿلكقـي الؼؾى

 فوز فوزًا عظقاًم وسبق سبؼًو كبرًا.

، «حرص عذ ما ينفعكا»إن الـبي صذ اهلل عؾقه وسؾم يؼول: 
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ومو يـػعك إمو أن وهذه وصقي لؽل مممن أن حيرص عذ مو يـػعه، 

وإمو أن يؽون ذم أمر دكقوك، وكالمهو يشؿؾه قول  ،يؽون ذم أمر ديـك

 .«حرص عذ ما ينفعكا» الـبي صذ اهلل عؾقه وسؾم:

د والعؿل ذم حتصقل ادطولى احلرص مؼتضوه السعي والؽ وإن  

ذم ، إن احلرص ال يؿؽن أن يؽون قوئاًم وادحولوإدراك ادرغوبوت 

مسومرة وكسل، فنن من اخلذالن  كىعؿؾه وقد تواذم  مـفٍ أحد وال

، واإلكسون البد أن يسعى ينالتوابغض األموين كام أن من التوفقق 

 .ذم أمر الدكقو وأمر اآلخرة هلقدرك مطؾوب

عن ذم العجز يومًو  وال ترغبن توكل عذ الرمحن ذم األمر كؾه

 الطؾى 

 وقط الرصىوهزي إلقك اجلذع يتس أن اهلل قول دريم أمل تر

 رزق له سبى ولؽن كل   ه جـتهولو شوء أن دمـقه من غر هز  

وإدراكفو، إن الطولى فقـبغي لؾؿممن أن يسعى ذم حتصقل األمور 

م يريد كجوحًو لقس صوحى الذي يتواكى عن التحصقل صوال العوم ث

وال فطـي، إن التوجر الذي يرتاخى ذم دمورته ثم يريد عؼل وال كقس 
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ربوح ال يؿؽن أن يدرك ذلك بولؽسل، فنكه من مل مؽوسى وجـي أ

وأن  ،ل، فقـبغي لـو أن كعؿل هبذه الوصقيى وجيد مل جيد ومل حيص  ؾيط

كلخذهو ذم أمر ديــو وأمر دكقوكو، أن كحرص حرصًو عظقاًم عذ كل مو 

فقه كػعـو، ولؼد أمركم ربؽم بذلك فقام أمركم به كبقؽم صذ اهلل عؾقه 

ولقس ذلك مؼصورًا عذ صوعي أو ، «ا ينفعكحرص عذ ما»وسؾم: 

عبودة، بل يشؿل كل أمر يؽون من أمر الدكقو واآلخرة، فنن كل يشء له 

 درك به. سبى ي  

الؾفم إكو كسللك اهلدى والتؼى والعػوف والرشود والغـى، الؾفم 

 أهلؿـو رشدكو وقـو رش أكػسـو.
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 الثوكقي:اخلطبي 

ر كؾه، احلؿد هلل محد الشوكرين، أمحده سبحوكه وأثـي عؾقه اخل

وأشفد أن حمؿدًا عبد اهلل  ،وأشفد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له

قتػى أثره اصذ اهلل عؾقه وعذ آله وصحبه ومن اتبع سـته و ،ورسوله

 بنحسون إىل يوم الدين، أمو بعد:

تدركوا مطولبؽم وحتصؾوا خر فوتؼوا اهلل عبود اهلل، اتؼوا اهلل تعوىل 

ْل َعَذ اهللَِّ َفُهَو َحْسُبهُ ﴿الدكقو واآلخرة، قول اهلل تعوىل:  ﴾َوَمْن َيَتَوكَّ

َعْل َلُه َْخَْرًااَوَمْن َيتَِّق اهللََ﴿وقول جل وعال:  ،[1]الطالق: َوَيْرُزْقُه ِمْن * َْجْ

َتِسُب   .[1 - 2]الطالق:﴾َحْوُث ال ََيْ

رجه وسعقه ال ي   ،اإلكسون يسعى ذم هذه الدكقوإن  !أهيو ادممـون

ٍء َخَلْقنَاُه ﴿، عن قدر اهلل تعوىل، فؽل يشء بؼضوء وقدر ا ُكلَّ ََشْ إِىَّ

 الـبي صذ اهلل عؾقه وسؾم أكه ال يدرك وقد بني  ، [94]الؼؿر:﴾بَِقَدرٍ 

: بوحلرص الذي هو كد لمرينباإلكسون مطولبه ذم دين أو ذم دكقو إال 

لبدين وعؿؾه وجفده ذم سعقه، كام أكه البد أن يعطف عذ اإلكسون ا

ذلك عؿاًل قؾبقًو وهو االستعوكي بوهلل تعوىل، صؾى العون ممن بقده مؼولقد 
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كل يشء، فال يدرك اإلكسون أمرًا من أمر الدكقو إال بعون اهلل تعوىل، 

عذ حتصقؾفو مو حصؾتفو، فؽقف رشبي ادوء لو مل يعـك اهلل تعوىل ف

سلل مـه كل يشء، وي  طؾى مـه فوهلل تعوىل ي   ،ر العظقؿي والؽبرةبوألمو

 .الدققق واجليل

، فنن من «واستعن باهلل» :، وال تـس«حرص عذ ما ينفعكا»

أهالً الـوس من حيرص عذ مو يـػعه لؽـه يعتؿد عذ جفده ويرى كػسه 

كل اإلكسون إىل جفده وعؿؾه فنكه وكل إىل إلدراك كل مطؾوب، وإذا و  

 .عف وهوانض

 فلول مو جيـي عؾقه اجتفوده إذا مل يؽن عون من اهلل لؾػتى

إكـو بحوجي إىل أن كعؾق قؾوبـو بوهلل تعوىل ذم صؾى العون ذم دققق 

، ذم صالح أكػسـو وصالح أوالدكو، واستؼومي أحوالـو، هاألمر وذم جؾقؾ

ق استؼومي دكقوكو وأخراكو، إكـو ال كدرك مطؾوبًو من ادطولى إال بصد

االعتامد عذ اهلل تعوىل، فؿن صدق ذم اعتامده عذ اهلل وسعى بلخذ 

األسبوب وتوكل عؾقه جل وعال ذم إدراك مطؾوبه كون ذلك من 

 .أسبوب كجوحه وإدراك سعقه
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 ؼيض إله اخلؾق مو كون قوضقووي***عذ ادرء أن يسعى ويبذل جفده 

األمر عذ يض مو يشوء وحيؽم مو يريد، فنذا جوء ؼفوهلل جل وعال ي

فوعؾم أن اهلل مل يؼدر  ؛خالف مو حتى وتتؿـى بعد حرصك واستعوكتك

ففو الغـي احلؿقد  ،د وال بخالً علوإخالفًو ذلك لك ال عجزًا وال 

إكام اقتضً حؽؿته ورمحته أن يؿـعك والؼوي العزيز جل وعال، 

ففو الغـي احلؿقد الؼدير جل  ،ه وبخؾهزجعدصؾحتك وكػعك، ال ل

ك يـبغي أن يستسؾم اإلكسون عـد فوات مطؾوبه بعد بذل وعال، ولذل

حرص عذ ما ينفعك واستعن ا»جفده واستعوكته بربه، ولذلك قول: 

قؼول الـبي صذ اهلل عؾقه ، فنذا مل تلت الـتقجي عذ مو تريد ف«باهلل

وإىام  ،فإذا أصابك َشء فال تقل: لو فعلت كذا كان كذا وكذا»وسؾم: 

 .«ء فعلقل: قدر اهلل وما شا

جوء رجالن يتصامن عـد الـبي صذ اهلل عؾقه وسؾم ذم قضقي 

ؽم عؾقه: حسبي فؾام خرج قول ادؼيض عؾقه الذي ح   ،فؼه ألحدمهو

إياك »اهلل وكعم الوكقل، فؼول له الـبي صذ اهلل عؾقه وعذ آله وسؾم: 

 «سفإن اهلل يلوم عذ العجب وَيب الكو س،والعجز وعلوك بالكو
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فإذا غلبك أمر فقل: حسبي اهلل »ثم قول:  ،طـي واالحتقوطالػيعـي: 

 .«وىعم الوكول

ذم مؼوم عجزه  ،اإلكسون بؿثل هذه الؽؾامت الطقبي أأمو أن يتجر

نذا فوت مو ففنهنو ال تـػعه وال تدفع عـه مؽروهًو،  ؛وقصوره وتؼصره

حتى وترغى بعد أخذك األسبوب واستعوكتك برب العبود فؼل: قدر 

شوء فعل، يعـي: هذا تؼدير اهلل، وهذا مو شوءه جل وعال وهو  اهلل ومو

احلؽقم فقام يعطي ويؿـع، ال معطي دو مـع وال موكع دو أعطى، له 

والؼدرة الـوفذة ذم كل مو يريده سبحوكه  ،احلؽؿي ذم كل مو يػعؾه

 وبحؿده.

الؾفم إكو كسللك اهلدى والتؼى والعػوف والرشود والغـى، الؾفم 

مأل قؾوبـو بؿحبتك، وارزقـو ادكو وقـو رش أكػسـو، الؾفم أهلؿـو رش

و عذ مو يـػعـو، وخذ تعظقؿك، وارزقـو التوكل عؾقك، الؾفم أعـ  

بـواصقـو إىل مو حتى وترىض ذم أمر ديــو ودكقوكو، الؾفم آمـو ذم أوصوكـو، 

وأصؾح أئؿتـو ووالة أموركو، واجعل واليتـو فقؿن خوفك واتؼوك 

 و رب العودني. واتبع رضوك ي
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أقول هذا الؼول وأسلله جل وعال أن يعومؾـو برمحته ولطػه، وأن 

حيرشكو ذم زمرة عبوده وأولقوئه، وصذ اهلل وسؾم عذ كبقـو حمؿد وعذ 

  آله وأصحوبه أمجعني.

  


