
  "قضاء حوائج الناس أولى من حج النافلة ومقدم على نوافل العبادات "

 
أعمالنرا ، مرن  إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شررو  أنفسرنا وئري ات

هللا ، وحرده ا شرريل لره ،  يهده فال مضرل لره ، ومرن يضرلل فرال لراد  لره ، وأشرهد أن ا إلره إا

عليه ، وعلرى للره وأصرحابه ، والترابعين  ده و ئوله ، صلوات هللا وئالمهوأشهد أن محمداً عب

 أما بعد فيا جماعة اإلئالم : ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 

من َوَا يقرروهللا هللا تعررال :"  بارروَن َمررنن َلرراَجَر إنلَررينهن من ياحن ررنن قَرربنلنهن يَمرراَن من ن وا الرردَّاَ  َواإلن ءا يَن تَبَرروَّ َوالَّررين

داونَ  رمن َصَااَصرةَ َوَمرنن ياروَ  يَجن من َولَون َكراَن بنهن هن وَن َعلَى أَننفاسن ثنرا ا أاوتاوا َوياؤن مَّ من َحاَجةً من لن داو ن  فن  صا

ونَ  فنلنحا اولَ نَل لاما النما هن فَأ  (. 9")الحشر/شاحَّ نَفنسن

قضاء الحوائج واصطناع المعروف باب وائع يشمل كل األمو  المعنوية  إن أصوة اإلئالم :

والحسية الت  حثنا اإلئالم عليها ، قاهللا العالمة السعد   حمه هللا : أ  ليعن بعضكم بعضاً علرى 

طنررة مررن حقررو  هللا البرر ولررو ائررم جررامع لكرل مررا يحبرره هللا ويرلرراه مررن األعمراهللا ال ررالرة والبا

 (.218تفسير السعد  :  ")وحقو  اآلدميين

عالية جداً ف  اإلئالم الري  جراءت عقائرده  فمساعدة اآلصرين من أع م أبواب الخير ولها مكانة

وشرائعه إلصالح العالقة بين العبد و به، وبين العباد أنفسهم، ولهريا حرا اإلئرالم علرى إياراهللا 

وألن اعدة لحيروان فلهرا أجرر ع ريم ـ النفع لآلصرين بقد  المستطاع ـ حتى ولو كانر  لريه المسر

لم الثرواب مرن  بره، فرإن مرن شرروط قبولهرا ليه المساعدة نوع من العبادة الت  يرجو بها المسر

وحاوهللا المسلم على األجرر أن تكرون لريه المسراعدة صالارة هلل تعرالى يرجرو بهرا المسرلم  لرا 

 به، وأن يرزقه الثواب المترتب على ليه المساعدة، ويمكرن أن ينرو  المسرلم بهريه المسراعدة 

نررو  إدصرراهللا السرررو  علررى أكثررر مررن نيررة ممررا ا تتعررا   مررع اإلصررالك المطلرروب، فرريمكن أن ي

لاره "المسلم وليه نية مطلوبة وممدوحة ويثاب المسلم عليها  صن وَ  تادن وأحبا األعماهللان إلرى هللا ئاررا

ويمكن أن ينو  شكر هللا على نعمه عليه وأنره أننراه عرن نيرره فهرو  ")الطبران (.  على مسلم

ايرا فر  لريا كثيررة، أمرا بريهللا يخرج صدقة لريه النعمرة ببريهللا المعونرة لغيرره مرن المحتراجين والنو

المساعدة من أجرل المارالح الشخارية، فرإن كنر  تعنر  بالمارالح الشخارية أن يريرد اإلنسران 

الثناء من الناس ونحو ذلل، فإن ذلل يتنافى مع اإلصالك، وبالتال ، فثواب المسلم منها لرو مرا 

قد حال ف  الدنيا على ما  يتحقق له من مالحة ف  الدنيا، أما ف  اآلصرة فال أجر له فيها، ألنه

 ..عمل ألجله، وأدلة  لرو ة اإلصالك عند بيهللا المساعدة أو نيرلا من أفعاهللا الخير كثيرة

 قضاء الحوائج من مكا م األصال  :
السع  فر  قضراء حروائج النراس مرن األصرال  اإلئرالمية العاليرة الرفيعرة التر  نردب  عباد هللا :"

، وجعلها من باب التعاون على البر والتقوى الي  أمرنا هللا إليها اإلئالم وحا المسلمين عليها 

َوانن  "تعالى به فقاهللا ف  محكم تنزيله : ثنرمن َوالنعاردن ن َوتَعَاَوناوا َعلَى النبنر ن َوالتَّقنَوى َوَا تَعَاَوناوا َعلَرى اإلن

قَابن  يدا النعن َ َشدن َ إننَّ َّللاَّ   .(2المائدة/)"َواتَّقاوا َّللاَّ

النب  صلى هللا عليه وئرلم المثرل والنمروذج األعلرى فر  الحررك علرى الخيرر والبرر ولقد لرب 

واإلحسان ، وف  ئعيه لقضاء حوائج الناس وبخاصة للضعفاء واأليترام ،واأل امرل ، فلقرد أمرره 

رَرأَةً َكرالى بيلل ف  كتابه الكريم فقاهللا : هللا تعا َن فنر  " َعنن ثَابنٍ  ، َعنن أَنٍَس  لر  هللا عنره أَنَّ امن

َء ، فَقَالَ ن : يَا َ ئاوهللَا هللان ، إننَّ لن  إنلَينَل َحاَجةً ، فَقَاهللَا : يَرا أامَّ فارالٍَن ، انن اررن  أَ َّ  رَكلن َعقنلنَها َش ن الس ن

نن َحاَجتنَها.أ َ  لَلن َحاَجتَلن ، فََخالَ َمعََها فن  بَعنضن الطارا ن ، َحتَّى فََرَن ن من أحمد ") شن ن ن ، َحتَّى أَقنضن

 (.مسلمو

 عل  النفس  نوع من اإليثا



 

يَن  "ولررو نرروع مررن اإليثررا  الرري  مرردح هللا تعررالى برره المررؤمنين فقرراهللا :  يَن الَّررين رن َهرراجن لنلنفاقَررَراءن النما

َ وَ  وَن َّللاَّ ررا َوانًا َويَنناا لن ن َو ن َن َّللاَّ اًل من من يَبنتَغاوَن فَضن َوالنهن من َوأَمن لن يَا ن نن دن وا من جا رن َ ئارولَها أاولَ نرَل لارما أاصن

قاوَن ) ادن رداوَن فنر  8الاَّ من َوَا يَجن باروَن َمرنن َلراَجَر إنلَرينهن من ياحن نن قَبنلنهن يَماَن من ن وا الدَّاَ  َواإلن ءا يَن تَبَوَّ ( َوالَّين

رمن َصَااَصر من َولَون َكاَن بنهن هن وَن َعلَى أَننفاسن ثنرا ا أاوتاوا َوياؤن مَّ من َحاَجةً من لن داو ن رهن صا ةَ َوَمرنن ياروَ  شارحَّ نَفنسن

وَن ) فنلنحا اولَ نَل لاما النما  .(9-8الحشر/فَأ

إصوة اإليمان : وا يقتار السع  ف  قضاء حوائج الناس على النفع المراد  فقر ، ولكنره يمترد  

ليشررمل النفررع بررالعلم، والنفررع بررالرأ  ،والنفررع بالنارريحة ، والنفررع بالمشررو ة ،والنفررع بالجرراه ، 

لن والنفع با لسلطان . ومن نعم هللا تعالى على العبد أن يجعله مفاتحرا للخيرر واإلحسران ، َعرنن َئرهن

، َمفَاتنيحا  ن َصَزائننا النَخينرن َوالشَّر ن ننَد َّللاَّ ا َعلَينهن َوَئلََّم، قَاهللَا: "عن ن َصلَّى َّللاَّ َجاهللاا، بن َئعنٍد، عن النَّبن   َها الر ن

فنتَا " فَطاوبَى لنَمنن َجعَلَها من غنالقًرا لنلنَخينررن ، َو من فنتَاًحا لنلشَّرر ن ، َوَوينَل لنَمنن َجعَلَها من غنالقًا لنلشَّر ن ، َومن ًحا لنلنَخينرن

 .( )ابن ماجة والطبرانى

 قاهللا أبو العتالية :اقض الحوائج ما ائتطع *** وكن لهم أصيل فا ج. 

 م الفت  ***يوم قض  فيه الحوائج.افلخير أي

والسع  ف  قضاء حوائج الناس مرن الشرفاعة الحسرنة التر  أمرنرا :"هللا عباد :"شفاعة حسنة 

رفَعن َشرفَاَعةً َئري ن َةً  ننَهرا َوَمرنن يَشن ريَب من فَعن َشفَاَعةً َحَسرنَةً يَكارنن لَرها نَان هللا تعالى بها فقاهللا : " َمنن يَشن

قنيتًا ) ٍء ما ا َعلَى كال ن َش ن ننَها َوَكاَن َّللاَّ فنَل من    .(85/النساء  يَكانن لَها كن

بل أنهرا مرن أحرب األعمراهللا وأعاللرا وأزكالرا عنرد هللا تعرالى ، فعرن  :أحب األعماهللا إل  هللا 

ابن عمر  ل  هللا عنه قاهللا قاهللا  ئوهللا هللا صلى هللا عليه وئلم : " أحبا الناسن إلرى هللا أنفعاهرم 

لاه على مسلم أو تَكن  صن وَ  تادن رى عنره َديننراً للناس وأحبا األعماهللان إلى هللا ئارا بَرةً أو تَقنضن فا عنره كارن شن

وعراً وألَنن أمشرَى مرع أصر  المسرلمن فر  حاجرٍة أحربا إنلَرىَّ مرن أن أعتكرَف فر  لريا  دا عنره جا را أو تَطن

ضاه مأل  يَه أَمن ضن المسجدن شهًرا ومن كفَّ نضبَه ئتَر هللاا عو تَه ومن َكَ َم َنينَ ه ولو شاء أن يامن

ًلا يومَ  القيامةن ومن مشى مع أصيه المسلمن ف  حاجٍة حتى تتهيأَ له أثبَ  هللاا قدَمه يوَم  هللاا قلبَه  ن

رردا الخررلا العسررَل  ررد العمررَل كمررا يافنسن لاررق لَيافنسن هللاا األقررداما وإنَّ ئارروَء الخا  والطبرانرر  فرر  األوئرر   )" تَررزن

  (.ابن أبى الدنيا ف  كتاب قضاء الحوائج  والاغير  والكبير 



كما أنها لون من ألوان الادقة ،َعنن أَبنر  َئرالٍَّم ، قَراهللَا أَبارو :"إصوة اإليمان  ":صدقة ومنة  

رهن ، قالنر ا : يَرا َ ئاروهللَا هللان  ننرها َعلَرى نَفنسن سا َصَدقَةَ من ٍم َطلَعَ ن فنيهن الشَّمن :َعلَى كال ن نَفنٍس فن  كال ن يَون  ، ذَ  ٍ

رروَ  ررَن أَتََارردَّ ا ، َولَررينَس لَنَررا أَمن ررنن أَين بنيررَر ، َوئارربنَحاَن هللان ، من ررَدقَةن : التَّكن ررَوابن الاَّ ررنن أَبن اهللَا ؟ قَرراهللَا : ألَنَّ من

ننَكرر وفن ، َوتَننَهررى َعررنن النما را بنررالنَمعنرا ررتَغنفنرا هللاَ ، َوتَررأنما ا ، َوأَئن رردا نهللن ، َواَ إنلَررهَ إناَّ َّللاَّ هللاا َوالنَحمن ررزن رن ، َوتَعن

يقن النَّ   َعنن َطرن
َكةَ عا األََصرمَّ َواألَبنَكرَم َحتَّرى الشَّون رمن َمرى ، َوتاسن ردن  األَعن رَم ، َوالنَحَجرَر ، َوتَهن اسن ، َوالنعَ ن

رردَّةن َئرراقَينَل إنلَررى اللَّهن  ررعَى بنشن ررَ  َمَكانََهررا ، َوتَسن هللاَّ َعلَررى َحاَجررٍة لَررها قَرردن َعلنمن ررتَدن سن فَررانن يَفنقَررهَ ، َوتَررداهللاا النما

فَعا  يان ، َوتَرن تَغن سن رَل ،  النما رَل َعلَرى نَفنسن نن رَدقَةن من رنن أَبنرَوابن الاَّ يفن ، كارلا ذَلنرَل من عن َ اَعينَل َمَع الضَّ دَّةن ذن بنشن

َوتن  ؟ فَقَراهللَا َ ئاروهللاا هللان  رَر فنر  َشرهن َر ، قَاهللَا أَباو ذَ  ٍ : َكينَف يَكارونا لنر  أَجن َجتََل أَجن َل َزون َماعن َولََل فن  جن

با بنرهن ؟ صلى هللا عليه وئلم: أََ أَ  تَسن َت َصينَرها ، فََماَت ، أَكاننَ  تَحن َ َك ، َوَ َجون ينَ  لَون َكاَن لََل َولََد فَأَدن

ا  ا َصلَقَها ، قَاهللَا : فَأَننَ  َلَديَتَها ؟ قَاهللَا : بَلن َّللاَّ  َلَداها ، قَراهللَا قالن ا : نَعَمن ، قَاهللَا : فَأَننَ  َصلَقنتَها ؟ قَاهللَا : بَلن َّللاَّ

قارها ، قَراهللَا : َكريَلنَل فََضرعنها فنر  َحالَلنرهن ، َوَجن نبنرها َحَراَمرها ، فَرإن : فَأَنن َ  زا ا َكاَن يَرن قاها ؟ قَاهللَا : بَلن َّللاَّ زا نن  تَرن

رَ  يَاها ، َوإننن َشاَء أََماتَها ، َولََل أَجن ا أَحن  (.أحمد والنسائ  ). "َشاَء َّللاَّ

مغفررة وتثبير  أقردام العبرد علرى الارراط وئبب لل:"إصوة اإليمان  مغفرة لينوب العبد :"

َسيننا : َئأَلن ا أَ يوم القيامة ،  وقَاهللَا النحا ولارها بن  َعنن داصا ن صلى هللا عليه وئلم ، فَقَاهللَا:َكراَن داصا هللان النَّبن  

ًءا ن زن َزاٍء ، جا ولَها ثاَلَثَةَ أَجن أَ داصا لنهن َجزَّ هن َمأنذاونًا لَها فن  ذَلنَل ، فََكاَن إنذَا أََوى إنلَى َمننزن ًءا لننَفنسن رزن هللن ، َوجا

أَ  زن أَ جا هن ، ثامَّ َجزَّ ًءا لننَفنسن زن لنهن ، َوجا رةن ، َواَ ألَلن رةن بنالنَخاصَّ رَل َعلَرى النعَامَّ دا ذَلن نَرها َوبَرينَن النَّراسن ، فَيَررا ها بَين

ها َعلَر رما يَرها ، َوقَسن رلن نَادن رلن النفَضن رةن إنيثَرا ا أَلن ءن األامَّ زن يَرتنهن فن  جا نن ئن من َشين ًا ، َوَكاَن من را َعننها ى قَردن ن يَدَّصن

نن  ينن ، فَمن من فن  الد ن لنهن رمن فَضن من ذاو الَحَوائنجن ، فَيَتََشاَنلا بنهن ننها من ذاو النَحاَجتَيننن ، َومن ننها من ذاو النَحاَجةن ، َومن ها

رمن ، وَ  ر  لَها من بنالَّرين  يَننبَغن لن بَرا ن من َعننرها ، َوإنصن َسراَءلَتنهن رنن ما رةَ من من َواألامَّ ها رلَحا من فنيَما أَصن غَلَها يَقاروهللاا : ، َويَشن

يابَل نغن الشَّ  نَّرها َمرنن أَبنلَرَغ ئارلنَطا نًرا لن ر  َحاَجتَرها ، فَإن يعا إنبنالَنن رتَطن دا النغَائنَب ، َوأَبنلنغارونن  َحاَجرةَ َمرنن اَ يَسن الن

َم النقنيَاَمررةن .. َمررنن َجالََسررها ، أَون قَاوَ  ررهن يَررون ا قََدَمين يعا إنبنالََنَهررا إيرراه ، ثَبَّررَ  َّللاَّ ررتَطن   َمررها فنررَحاَجرةَ َمررنن اَ يَسن



دَّها إناَّ بنَهرا ، أَون بنَمينسارو ٍ  فا ، َوَمرنن َئرأَلَها َحاَجرةً لَرمن يَررا ننَارن رَن َحاَجٍة َصابََرها ، َحتَّى يَكاوَن لاَو النما  من

ررَدها َئررَواءً  نن ن عن وا فنرر  النَحررق  ررمن أَبًررا ، َوَصررا ا لاقاررها ، فََارراَ  لَها ررطاها َوصا ررَع النَّرراَس منرره بَسن هللان ، قَرردن َوئن  النقَررون

ي وا ابن ئعد")..  (.لت نرمن

يَن لارررم :"  قررراهللا تعرررال :" عبررراد هللا  معيرررة هللا عرررز وجرررل :"  الَّرررين يَن اتَّقَررروا وَّ َ َمرررَع الَّرررين إننَّ َّللاَّ

ناونَ  سن حن (. ومعن  إن هللا مع اليين اتقوا أ  لم اليين ع موا أوامر هللا باتباعهرا 128)النحل /"ما

لم ألل الشفقة والرحمة والعطف علر  صلرق هللا ومعنر   واجتناب النوال  واليين لم  محسنون

أن هللا معهم أ  أنه يتوالم بالحماية والرعاية واإلحسان والهداية  ومن كان هللا معره فقرد  برح 

 الدنيا واآلصرة ومن طرده هللا مرن معيتره فقرد صسرر الردنيا واآلصررة وذلرل  لرو الخسرران المبرين

ئربب ألن يكرون هللا تعرالى فر  عرون العبرد وحاجتره كمرا م فقضاء حوائج الناس واإلحسان إلريه"

ن صررلى هللا عليرره وئررلم  كرران فرر  عررون أصيرره وحاجترره ، َعررنن َئررالنٍم ، َعررنن أَبنيررهن ، أَنَّ َ ئارروهللَا َّللاَّ

ا "قَاهللَا: يررهن َكراَن َّللاَّ ها َمرنن َكراَن فر  َحاَجرةن أَصن ررلنما رها َواَ ياسن لنما رلنمن اَ يَ ن سن رو النما رلنما أَصا سن  َعرزَّ َوَجرلَّ فرر  النما

من النقنيَ  رنن كارَربن يَرون بَرةً من ا َعزَّ َوَجرلَّ َعننرها بنَهرا كارن َج َّللاَّ بَةً فَرَّ لنٍم كارن سن َج َعنن ما اَمرةن َوَمرنن َحاَجتنهن َوَمنن فَرَّ

َم النقنيَاَمةن  ا يَون لنًما َئتََرها َّللاَّ سن ين   والت نرن   دأبو داوو مسلمو الباَخا ن وأحمد  ")َئتََر ما  (. من

إن صرنائع المعرروف تقر  ماررا ع إصروة اإليمران :" :" وئربب لردفع السروء عرن العبررد

. فال ينبغ  على المسلم أن تطررده الطيررة عرن طلرب حاجتره أو السرع  فر  قضراء حاجرة السوء 

ٍرو . قَاهللَا : قَاهللَا َ ئاوهللاا هللان صلى هللا عليه وئلم:َمنن  َ  رنن نيره ، فعَنن َعبندن هللان بننن َعمن يَرَرةا من تنرها الط ن دَّ

رمَّ  َرَك . قَالاوا : يَا َ ئاوهللَا هللان ، َما َكفَّاَ ةا ذَلنَل ؟ قَاهللَا : أَنن يَقاروهللَا أََحردالامن : اللَّها رَر َحاَجٍة ، فَقَدن أَشن  اَ َصين

َك. َك ، َواَ إنلَهَ َنينرا َك ، َواَ َطينَر إناَّ َطينرا  أحمد(. ")إناَّ َصينرا

ى ن قَاهللَا:َصَرَج بل شرع  ف  ا لَمن ى األَئن
فَ ن بننن أَبنى أَون إلئالم صالة تسمى صالة الحاجة ، َعنن َعبندن َّللاَّ

ررهن  ررنن َصلنقن ن أَون إنلَررى أََحررٍد من ن صررلى هللا عليرره وئررلم فَقَرراهللَا َمررنن َكانَرر ن لَررها َحاَجررةَ إنلَررى َّللاَّ نَررا َ ئارروهللاا َّللاَّ َعلَين



عَ  أن َولنياَال ن َ كن ردا فَلنيَتََولَّ يمن النَحمن شن النعَ ن ن النعَرن ن َ ب  يما ئابنَحاَن َّللاَّ ا النَحلنيما النَكرن تَيننن ثامَّ لنيَقالن اَ إنلَهَ إناَّ َّللاَّ

نن كا  َمتنَل َوَعَزائنَم َمغنفنَرتنَل َوالنغَننيَمةَ من بَاتن َ حن وجن أَلاَل ما مَّ إنن نى أَئن يَن اللَّها ن النعَالَمن ن َ ب  َّ ر ٍ َوالسَّالََمةَ ل ن بن ّلِلن

تَها َواَ َحاَجةً ل  لَلَ  جن ا إناَّ فَرَّ تَها َواَ َلمًّ أَلاَل أَاَّ تََدَع ل  ذَننبًا إناَّ َنفَرن نن كال ن إنثنٍم أَئن ًلا إناَّ قََضينتََها  من  ن

نَّرررها ياقَررر رررَرةن َمرررا َشررراَء فَإن ننيَا َواآلصن ررررن الررردا رررنن أَمن َ من رررأهللَاا َّللاَّ رررين    ")دَّ ا لررر  ثارررمَّ يَسن من  (. ابرررن ماجرررة والت نرن

 الخطبة الثانية :

ازلنررا  عبرراد هللا الحمررد  هلل  ب العررالمين والاررالة والسررالم علرر  أشرررف المرئررلين أمررا بعررد فيررا

طالمرا حرج المسرلم   س وفقره األولويرات وأن حرج النافلرةحوهللا قضاء حروائج النرانواصل الحديا 

قراهللا ..من بي  هللا الحررام بالماهللا الجائعة أول   دفاألكبا هناك أولويات تقدم عليه ..فة حج الفريض

إذا اجتمع  الماالح األصروية الخالاة ، فإن أمكن تحايلها حارلنالا  " العز بن عبد السالم :

 . . "، وإن تعي  تحايلها حالنا األصلح فاألصلح واألفضل فاألفضل

ولقررد اقترردى :" عبرراد هللا :" الاررحابة يقترردون بالرئرروهللا صررل  هللا عليرره وئررلم

الاحابة الكرام  لوان هللا عليهم بالنب  صلى هللا عليه وئلم ف  الحرك علرى السرع  لقضراء 

رها إنلَرى  رَ  هللاا َعنن حوائج الناس ، وكانوا يكتبون إلى واتهم بيلل ، فقد َكتََب عاَمرا بننا النَخطَّرابن َ لن

ن : إننَّررها لَرمن يَررَزهللان لن  رعَرن   َشن وَئررى األن رروَه أَبنر  ما جا من وا رن من ِ فَرأَكن فَعاروَن َحررَوائنَج النَّراسن إنلَررينهن رروهَ يَرن جا لنَّراسن وا

رَمةن .  رمن َوالنقنسن كن هللان أَنن ياننَارَف فنر  النحا َن النعَدن يفن من عن لنمن الضَّ سن ابرن عبرد البرر : ")النَّاسن ، فَبنَحسنبن النما

ن عمرر برن الخطراب كران إذا عن معمر عرن عاصرم برن أبر  النجرود أ(.والمجالسة وجوالر العلم 

بعا عماله شررط علريهم أا تركبروا برذونرا وا ترأكلوا نقيرا وا تلبسروا  قيقرا وا تغلقروا أبروابكم 

دون حوائج الناس فرإن فعلرتم شري ا مرن ذلرل فقرد حلر  بكرم العقوبرة قراهللا ثرم شريعهم فرإذا أ اد أن 

ا علررى أمرروالهم ولكنرر  يرجررع قرراهللا إنرر  لررم أئررلطكم علررى دمرراء المسررلمين وا علررى أعرالررهم و

بعثررتكم لتقيمرروا بهررم الاررالة وتقسررموا فيرر هم وتحكمرروا بيررنهم بالعرردهللا فررإن أشرركل علرريكم شرر ء 



 )فا فعوه إل  أا فال تضربوا العرب فتيلولا وا تجمرولا فتفتنولا وا تعتلوا عليها فتحرمولرا.

ةَ عررنن أَبنرر  النَحَسررنن ، قَرراو.(324 /11الماررنف ، لعبررد الرررزا  الاررنعان   رررَّ ررنا ما و بن رررا هللَا : قَرراهللَا َعمن

رنن إنَمراٍم ياغنلنرقا بَابَرها داوَن ذَون   عن ا َ ئاروهللَا هللان صرلى هللا عليره وئرلم يَقاوهللاا:َمرا من يَةَ : إنن ن  َئرمن عَاون لنما

ررَواَب السَّررَماءن داوَن َصلَّتنررهن  لَررَق هللاا أَبن ررَكنَةن ، إناَّ أَنن . النَحاَجررةن ، َوالنَخلَّررةن ، َوالنَمسن ررَكنَتنهن ، َوَحاَجتنررهن ، َوَمسن

الً َعلَى َحَوائنجن النَّاسن .  َ جا
يَةا عَاون ي وأحمد  )فََجعََل ما  (. الت نرمن

كان أبو بكر الاديق  ل  هللا عنره يحلرب للحر  أننرامهم ، فلمرا ائرتاخلف قالر  جا يرة مرنهم : 

 صل  فيه عن ش ء كن  أفعلهما د اآلن ا يحلبها ، فقاهللا أبو بكر : بلى وإن  أل جو أن ا يغيرن 

ولقد كان عمرر يتعالرد األ امرل يسرتق  لهرن المراء بالليرل، و له طلحرة بالليرل يردصل بير  امررأة، 

؟  فدصل إليهرا طلحرة نهراً ا، فرإذا لر  عجروز عميراء مقعردة فسرألها: مرا يارنع لريا الرجرل عنردكن

، فقراهللا طلحرة: ثكلترل قال : ليا مي كيا وكريا يتعالردن  يرأتين  بمرا يارلحن  ويخررج عنر  األذى

عمر تتبع؟.وكان أبو وائل يطروف علرى نسراء الحر  وعجرائزلن كرل يروم  أمل يا طلحة، أعو ات

فيشتر  لهن حوائجهن وما يالحهن.وقاهللا مجالد: صرحب  ابرن عمرر فر  السرفر ألصدمره فكران 

 يخدمن .

 أحسن إلى الناس تستعبد قلوبَهام * * * فطالما ائتعبَد اإلنساَن إحسانا 

عنوانا  وكانن  رَّ من عنَوانًا لي  أمٍل * * * يرجو نَداَك فإن  الحا  على الد لرن من

كنا إنن صانتل أ كانا  دادن يديل بحبلن هللان معتاًما * * * فأن ه الر   واشن

دانا   من كان للخير من اًعا فليس له * * * على الحقيقة إصواَن وأصن

 لماهللاا لإلنسان فت انا من جاد بالماهللا ماهللَا الن اسا قاطبةً * * * إليه وا

بعض الناس قد يغره المناب والوجالة والمكانة ، فيترفرع عرن قضراء إصوة اإليمان واإلئالم : 

 فنقوهللا له ليا صير األمة بعد نبيهرا الارديق  لر  هللا عنره ، كران يواىرب علرى حوائج الناس ،



لن َ  الخالفة حوائجهرا ، ىانراً أن  ذلب عمر  ل  هللا عنه لقضاء صدمة عجوز مقعدة ، فبعد أن وا

 عن ذلل العمل ، فإذا به يجد أن الخليفة قد ئبقه ليلل أبا بكر ئتشغله الخالفة ولو بشكل مؤق 

سا بالليل امرأة د ولو يعن جن فر  حالرة المخرا   وليا الفا و  عمر  ل  هللا عنه ولو صليفة ، وا

، فكانر  لر  تمررن    أجرلرا تعان  من لام الروادة ، فحرا  زوجتره علرى قضراء حاجتهرا وكسرب

ولو ف  الخا ج ينهمل ف  إنضاج الطعام بالنفخ على الحطب تح  القد  حترى  المرأة ف  الداصل

هلل أن ليرأه  الدصان لحيته وتفيض عيناه بالدمع ا من أثر الدصان الكثيف فحسب بل شركراً  يتخلل

ليفتين ابو بكر والقاص للخ األحاديالي  مجموعه مقتطفه من  وزوجته لقضاء حوائج الناس

 .. وعمر  ل  هللا عنهما

 

 

 

 

  
 


