
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب   

 

مجيل أن يعيش اإلنسان يف هذه الدنيا عىل أمل ، فلوال األمل ملا أكل آكل وال رشب شارب وال عمرت هذه 

فيها،   مستخلفني  اهلل  جعلنا  التي  أن  الدنيا  مانع  معال ال  وأن  حتّصل  األخرة  يف  وعينك  الدنيا  يف  األمور   

 تكدح يف األرض لتحصل ثواب األخرة    

لكن املنهي عنه ان حيمل طول األمل أحدنا عىل أن يضحي بدينه من أجل دنياه ، وأن يتكالب عىل شهوات   

بكى وكل مدخور  نيس أن كل ناع سينعى وكل باك سيي ونسى أنه ميت ابن ميت  دنياه ويرتك أخراه،   وأن ي 

   سيفنى وكل مذكور سينسى ليس غري اهلل يبقى.

ففاجأهماآل للدار العمل عن  فأهلتهم آماهلم طالت أقواما  اهلل ذم قدل  فهم   غافلون، وهم األجل خرة، 

ِذيَن َكَفُروا }تعاىل:   اهلل قال   .هيهات  هيهات ولكن   فات؛  ليستدركوا ما هلم   اهلل  لومد   أن  يتمنون ُرَبََم َيَودُّ ال 

                                                                                                              {َذْرُهْم َيْأُكُلوا َوَيَتَمت ُعوا َوُيْلِهِهُم اأْلََمُل َفَسْوَف َيْعَلُمونَ  َلْو َكاُنوا ُمْسلِِمنيَ 

 وال عليها، وحرصه الدنيا يف رغبته أمله، وزادت طال أجله من اقرتب كلَم أنه آدم ابن أمر عجيب من وإن

َيَزاُل فَعْن َأِب   ، قليل وهم  اهلل  مهمن سلّ  إال هذا من  يسلم َعَلْيِه َوَسل َم َقاَل: ))اَل  الن بِيِّ َصىل  اهلل ُ  ُهَرْيَرَة َعِن   

ْنَيا َوطول األمل(( ُمت فق َعَلْيهِ  : يِف ُحبِّ الدُّ ا يِف اْثننَْيِ      َقْلُب اْلَكبرِِي َشابًّ

ه ل  من فالعاقل ُكلُّ َنْفٍس  }  : تعاىل قال حي، كل هب اهلل  ما وعد  النعيم  من فيه هو ما ينسه ول األمل،  طول يغر 

اْْلَن ةَ  َوُأْدِخَل  َفَمْن ُزْحِزَح َعِن الن اِر  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  ُأُجوَرُكْم  ْوَن  ُتَوف  ََم  َوإِن  ْنَيا َذائَِقُة املَْْوِت  َفاَز َوَما اْْلََياُة الدُّ َفَقْد   

                                                {إاِل  َمَتاُع اْلُغُرورِ 

بَمنْكِبِي   َوَسل َم  َعَلْيِه  اهلل ُ  َصىل   َرُسوُل اهلل ِ  َأَخَذ  َقاَل:  ُعَمَر  اْبِن  بَمنْكَِبي     -وَعِن  َقاَل  ْنَيا  -َأْو  الدُّ يِف  ُكْن  فَقاَل: 

ْحَت َفََل َتنَْتظُِر املََْساَء َوإَِذا َأْمَسْيَت َفََل َتنَْتظُِر َقاَل: َفَكاَن اْبُن ُعَمَر َيُقوُل: إَِذا َأْصبَ  .َكَأن َك َغِريٌب َأْو َعابُِر َسبِيلٍ 

تَِك ملََِرِضَك َوَمْن َحَياتَِك ملَِْوتَِك.  ب اَح َوُخْذ ِمْن ِصح   الص 

 وطنًا الدنيا هذه يتخذ أن للمؤمن ينبغي   ال وأنه األمل، قرص يف عظيم أصل اْلديث وهذا رجب: ابن قال

 للرحيل.   جهازه يئُي  سفر جناح عىل كأنه فيها   حاله  نيكو وإنَم  ومسكنًا،



 

 

 

 :فقال  إليه، نتوجه  بيتاً  لنا إن :فقال  متاعكم؟  أين  أباذرٍ : يا  فقال  بيته،  يف ينظر    فجعل ذر  أب عىل  رجل ودخل

   فيه.   يدعنا ال  البيت صاحب إن: قال هنا، ها دمت ما  متاع من لك البد إنه

 لآلخرة،  والنسيان الدنيا،  يف  والرغبة بالتوبة، والتسويف الطاعة، عن الكسل األمل طول من  ويتولد

  القيامة، يوم وأهوال والعقاب  والثواب والقب  املوت بتذكر يقع  إنَم  وصفاءه رقته ألن القلب، يف والقسوة

اأْلَمَ }:تعاىل   قال َعَلْيِهُم  َفَطاَل  َقْبُل  ِمْن  اْلكَِتاَب  ُأوُتوا  ِذيَن  َكال  َيُكوُنوا  ِمنُْهْم  َواَل  َوَكثِرٌي  ُقُلوُُبُْم  َفَقَسْت  ُد 

 {َفاِسُقونَ 

َقاَل َوَعْن   َعنُْه  َعِن  )): عيل َرِِضَ اهلل ُ  َفَيُصدُّ  اهْلََوى  ا  َفَأم  اأْلََمِل  اهْلََوى َوُطوُل  ي 
تِ ُأم  ُف َعىَل  َأََتَو  َما  َأْخَوَف  إِن  

َوَهِذِه   اآْلِخَرَة  فُينيس  األمل  َوأما طول  َواِحَدٍة اْْلَقِّ  َولُِكلِّ  َقاِدَمٌة  ُمْرحَتَِلٌة  اآْلِخَرُة  َوَهِذِه  َذاِهَبٌة  ُمْرحَتَِلٌة  ْنَيا  الدُّ

ْنَيا َفاْفَعُلوا َفإِن ُكُم اْلَيْوَم يِف َداِر اْلَعَملِ    َواَل ِحَساَب َوَأْنُتْم َغًدا يِف ِمنُْهََم َبنُوَن َفإِِن اْسَتَطْعُتم َأن اَل َتُكوُنوا َبنِي الدُّ

 . (( َداِر اآْلِخَرِة َواَل َعَمَل 

 أقول ما تسمعون وأستغفر اهلل ل ولكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


