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عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال : قال ر�سول اهلل  :

» من �سره اأن ي�ستجيب اهلل له

 عند ال�سدائد والكرب 

فليكثر الدعاء في الرخاء « 

�سحيح الرتمذي وال�سل�سلة ال�سحيحة : 593

الـدعــاء
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ســؤال النـــاس

عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال : قال ر�سول اهلل  :

»من �ساأل النا�س اأموالهم تكثراً 

فاإنما ي�ساأل جمر جهنم 

فلي�ستقل منه اأو لي�ستكثر« 

�سحيح م�سلم وامل�سند و�سحيح اجلامع 6278
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المراءون

عن الفي�ض بن اإ�سحاق قال: 

�سمعت ف�سياًل يقول: لو قيل لك: يا مرائي. لغ�سبت ول�سق عليك وت�سكو فتقول:
قال يل: يا مرائي. ع�ساه قال حقاً من حبك للدنيا تزينت للدنيا وت�سنعت للدنيا.

ثم قال: اتق اأال تكون مرائياً واأنت ال ت�سعر ت�سنعت وتهياأت حتى عرفك النا�س فقالوا : 
هو رجل �سالح فاأكرموك وق�سوا لك احلوائج وو�سعوا لك يف املجال�س، واإمنا عرفوك باهلل 

ولوال ذلك لهنت عليهم.
قال: و�سمعت الف�سيل يقول: تزينت لهم بال�سوم فلم ترهم يرفعون بك راأ�ساً. تزينت لهم 

بالقراآن فلم ترهم يرفعون بك راأ�ساً، تزينت لهم ب�سيء بعد �سيء، اإمنا هو حلب الدنيا.
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عن جابر اجلعفي قال: 

قال يل حممد بن علي: يا جابر اإين ملحزون واإين مل�ستغل القلب.
قلت: وما حزنك؟ وما �سغل قلبك؟ 

قال: يا جابر اإنه من دخل قلبه �سايف خال�س دين اهلل �سغله عما �سواه، يا جابر ما الدنيا ما ع�سى اأن 
تكون؟ هل هو اإال مركب ركبته اأو ثوب لب�سته اأو امراأة اأ�سبتها؟ يا جابر اإن املوؤمنني مل يطمئنوا اإىل 

الدنيا لبقاء فيها ومل ياأمنوا قدوم االآخرة عليهم ومل ي�سمهم عن ذكر اهلل ما �سمعوا باآذانهم من 
الفتنة ، ومل يعمهم عن نور اهلل ما راأوا باأعينهم من الزينة ففازوا بثواب االأبرار ، اإن اأهل التقوى اأي�سر 
اأهل الدنيا موؤونة واأكرثهم لك معونة ، اإن ن�سيت ذكروك ، واإن ذكرت اأعانوك ، قوالني بحق 
اهلل قوامني باأمر اهلل فاأنزل الدنيا كمنزل نزلت به وارحتلت منه اأو كمال اأ�سبته يف منامك 
فا�ستيقظت ولي�س معك منه �سيء ، واحفظ اهلل تعاىل ما ا�سرتعاك من دينه وحكمته.

آه مــن الـدنـيــا
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وخل عنك عنان الهم يندفع   هون عليك فكل االأمر ينقطع 

وكل اأمر اإذا ما �ساق يت�سعفكل هم له من بعده فرج

فاهلل يفرجه و�سوف ينقطعاإن البالء واإن طال الزمان به 

فرج اهلل قريب
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�سوف تم�سي و�سوف ُتك�َسُف َك�ْسفاً لي�س من �سدة ت�سيبك اإال 

حيب فاإنَّ  ق َذْرُعك الرَّ النار يعلـو لهيبها ثم َتطَفـاال ي�سِْ

الُهْلك فواَفْت نجاته حين اأَ�ْسَفىقد راأينا من كان اأ�سفى على

إن مع العسـر يسـرا


