
 الصالحات بالعامال الوأقات اغتنام

 عاليها الندم قبل
  

الله صلى الله رسول : أخذ قال ، عانهما الله رضي عامر ابن عان
عاابر أوأ غريب كأنك الدنيا في كنفقال: (  بمنكبي وأسلم عاليه

فل أمسيت : إذا يقول عانهما الله رضي عامر ابن ). وأكان سبيل
صحتك من وأخذ المساء، تنتظر فل أصبحت وأإذا الصباح، تنتظر

لموتك.  حياتك وأمن لمرضك،

ل المؤمن وأأن ، الدنيا في المل قصر في أصل الحديث هذا
ًا الدنيا يتخذ أن له ينبغي ًا، وأطن وألكن فيها، فيطمئن وأمسكن
:للرحيل جهازه سفر: يهيء جناح عالى كأنه فيها يكون أن ينبغي

هي الخرة وأإن متاع الدنيا الحياة هذه إنما قوم ( يا:  تعالى قال
) .  القرار دار

إنما وأللدنيا يقول:(( مالي وأسلم عاليه الله صلى النبي وأكان
راح ثم شجرة ظل في قال راكب كمثل الدنيا وأمثل مثلي

) .  وأتركها

ذا : من لهم قال أنه لصحابه السلم عاليه المسيح وأصايا وأمن
ًا البحر موج عالى يبني الذي ًا تتخذوأها فل ، الدنيا تلكم ، دار . قرار
قد الدنيا : إن يقول عانه الله رضي طالب أبي بن عالي وأكان

بنون منهما وألكل ، مقبلة أرتحلت قد الخرة ،وأإن مدبرة أرتحلت
اليوم فإن ، الدنيا أبناء من تكونوا وأل ، الخرة أبناء من فكونوا ،

ًا ، حساب وأل عامل .  عامل وأل حساب وأغد

مقبلة، وأالخرة عانه، مولية الدنيا ممن الحكماء: عاجب بعض قال
المقبلة.  عان وأيعرض بالمدبرة، يشتغل إليه

بدار ليست الدنيا خطبته: إن في العزيز عابد بن عامر وأقال
الظعن، منها آهلها عالى وأكتب ، الفناء عاليها الله قراركم،كتب

من بحضراتكم ما بأحسن الرحلة منها ـ الله رحمكم ـ فاحسنوا
التقوى.  الزاد خير فإن وأتزوأدوأا المقلة،

 الدنيا في المؤمن حال

ًا، وأل إقامة دار للمؤمن الدنيا تكن لم وأإذا للمؤمن فينبغي وأطن
غريب كأنه يكون أن : إما حالين أحد عالى فيها حاله يكون أن

كأنه يكون أوأ وأطنه، إلى للرجوع التزوأد همه غربة، بلد في مقيم
القامة بلد إلى يسير وأنهاره، ليله هو بل البتة، مقيم غير مسافر
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في يكون أن عامر ابن وأسلم عاليه الله صلى النبي وأصى فلهذا ،
:  الحالين هذين أحد عابى الدنيا

يتخيل الدنيا في غريب كأنه نفسه المؤمن ينزل أن :فأحدهما
، الغربة ببلد القلب متعلق غير فهو ، غربة بلد في لكن القامة،

الحسن: المؤمن : قال إليه يرجع الذي بوطنه متعلق قلبه لب
ثم ، الجنة وأزوأجته هو أسكن آدم خلق لما لنه كالغريب الدنيا في

ًا فالمؤمن ذريتهما، وأصالح ، إليها الرجوع وأوأعادا منها، أهبطا أبد
الوأل.  وأطنه إلى يحن

 فإنها عادن جنات عالى فحي

 المخيم وأفيها الوألى منازلك

 ترى فهل العدوأ سبي وألكننا

 وأنسلم أوأطاننا إلى نعود

 مغرم فهو أوأطانه به وأشطت نأى إذا الغريب أن زعاموا وأقد

 التي غربتها فوق اغتراب وأأي

 تحكم فينا العاداء أضحت لها

الدنيا في ارحم : اللهم دعاائه في يقول السلمي عاطاء كان
ًا موقفي وأارحم وأحشتي، القبر في وأارحم ، غربتي بين غد

.  يديك

سكر من الشيطان، خمر : الدنيا الرازي معاذ بن يحي قول أحسن وأما
ًا الموتى عاسكر في إل يفق لم منها الخاسرين.  مع نادم

غير مسافر كأنه الدنيا في نفسه المؤمن ينزل أن : الثاني الحال
ينتهي حتى السفر منازل قطع في سائر هو وأإنما ، البتة مقيم

في حاله هذه كانت وأمن ، الموت وأهو ، آخره إلى السفر به
الستكثار في همة له وأليس للسفر، الزاد تحصيل فهمته الدنيا،

جماعاة وأسلم عاليه الله صلى النبي أوأصى وألهذا الدنيا، متاع من
. الراكب كزاد الدنيا من بلغهم يكون أن أصحابه من

برجل ظنك : ما أصبحت. قال : كيف وأاسع بن لمحمد قيل
 ؟ الخرة إلى وأرحله يوم كل يرتحل

 العمر أوأقات اغتنام عالى الحث
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مضى يوم مضى كلما ، مجموعاة أيام أنت : إنماالحسن وأقال
بعضك. 

النهار يوضعك يوضعانك، مطيتين بين أنت إنما آدم ابن وأقال
.  الخرة إلى يسلمانك وأحتى النهار، إلى وأالليل ، الليل إلى

الناس ينزلها مراحل وأالنهار الليل : إنما الطائي داوأد قال
استطعت فإن سسفرهم، آخر إلى بهم ذلك ينتهي مرحلة مرحلة

انقطاع ،فإن فافعل ، يديها بين لما زادا مرحلة كل في تقدم أن
، لسفرك فتزوأد ، ذلك من أعاجل وأالمر ، هو ما قريب عان السفر
بغتك.  قد بالمر فكأنك ، أمرك من قاض أنت ما وأاقض

أنت بل ، مقيم أنك لك يخيل أخي : يا أخ إلى السلف بعض وأكتب
ًا ذلك مع تساق ، السير دائب ًا سوق ، إليك موجه الموت ، حثيث

بكار فليس ، عامرك من مضى وأما وأرائك، من تطوى وأالدنيا
عاليك. 

 مسافر سبيل الدنيا في سبيلك

 عادة حمل من للنسان بد وأل

 قاهر صولة خاف إن سيما وأل

، شهره يهدم يومه من بالدنيا يفرح : كيف الحكماء بعض قال
من يفرح وأكيف ، عامره تهدم وأسنته سنته يهدم وأشهره
.  موته إلى حياته وأتقوده ، أجله إلى عامره يقوده

: ستون قال ؟ عاليك أتت : كم لرجل عاياض بن الفضيل وأقال
تبلغ، أن يوشك ربك إلى تسير سنة ستين منذ قال: فأنت سنة،
: قال هي؟ قال: ما يسيرة، ؟قال الحيلة : فما الرجل فقال

بما أسأت،أخذت إن فإنك ، مضى ما لك غفر بقي فيما تحسن
بقي.  وأبما مضى

به سارت مطاياه، وأاليام الليالي كانت الحكماء: من بعض قال
:  بعضهم قال هذا وأفي ، يسر لم وأإن

 مراحل إل اليام هذه وأما

 قاصد الموت إلى داع بها يحث

 أنها ـ تأملت لو ـ شيء وأأعاجب

 قاعاد وأالمسافر تطوى منازل
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العامار، نقص في سريعين وأالنهار الليل يزل : لمالحسن قال
أحيط فقد بعد، له: أما أخ إلى الوأزاعاي . وأكتب الجال وأتقريب

فأحذر وأليلة، يوم كل قي بك يسار أنه وأأعالم جانب، كل من بك
وأالسلم.  به، عاهدك آخر يكون وألن ، يديه بين وأالمقام الله

 لحظة كل في الجال إلى نسير

 مواحل وأهن تطوى وأأيامنا

ًا الموت مثل أر وألم  كأنه حق

 باطل الماني تخطفه ما إذا

 الصبا التقريط أقبح وأما

 شامل للرأس وأالشيب به فكيف

 التقى من بزاد الدنيا من ترحل

 قلئل وأهن أيام فعمرك

 تقصيره عالى وأالحث المل طول ذم

هذا من مأخوذة فهي عانهما، الله وأضي عامر ابن وأصية وأأما
وأأن المل، قصر لنهاية متضمنة وأهي روأاه الذي الحديث
ينتظر لم أصبح وأإذا الصباح، ينتظر لم أمسى إذا النسان
: قلت المروأزي قال ، ذلك قبل يدركه أجله أن يظن بل ، المساء

: قال ؟ الدنيا في الزهد شيء أّي ـ أحمد يعني ـ الله عابد لبي
وأاسع بن محمد .وأكانأمسي قال: ل أصبح، إذا من ، المل قصر

تكون أن فلعلها ، الله لهله: أستودعاكم قال ينام أن أراد إذا
وأقال النوم، أراد إذا دأبه هذا فكان منها، أقوم ل التي منيتي

رأسه عاند وأعاهده إل يبيت ل أن أحدكم استطاع المزني: إن بكر
الدنيا، أهل في يبيت أن لعله يدري ل فإنه فليفعل، مكتوب،
.  الخرة أهل في وأيصبح

ّد من منزلته كنه الموت أنزل : ما الله عابد بن عاون وأقال ًا عا غد
فقل: صلتك تنفعك أن أردت إذاالمزني:  بكر وأقال أجله، من

الله صلى النبي عان روأي مما مأخوذ وأهذا ، غيرها أصلي ل لعلي
الدرداء أبي عان ) روأى مودع صلة قال: ( صل أنه وأسلم عاليه

منذ عامرك هدم في تزل لم إنك آدم : ابن قال أنهما وأالحسن
.  السلف بعض أنشد . وأمما أمك بطن من سقطت

 نقطعها باليام لنفرح إنا
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 الجل من يدني يوم وأكل

ًا الموت قبل لنفسك فاعامل  مجتهد

 العمل في وأالخسران الربح فإنما

 الصالحة العامال في العمر أيام استغلل عالى الحث

يعني: ) ، لموتك حياتك وأمن ، لسقمك صحتك من : ( وأخذ قوله
بينك يحول أن قبل الصحة في الصالحة العامال اغتنم
صلى النبي عان الوصية هذه معنى روأي الموت. وأقد وأبينها

: الناس كثيرمن فيهما مغبون : ( نعمتان وأسلم عاليه الله
صلى الله رسول أن عاباس ابن وأعان ) ، وأالفراغ الصحة

ًا : ( اغتنم يعظه وأهو لرجل قال وأسلم عاليه الله قبل خمس
وأغناك ، سقمك قبل وأصحتك ، هرمك قبل : شبابك خمس

) .  موتك قبل وأحياتك شغلك، قبل وأفراغك ، فقرك قبل

آدم : ابن السلم أوأل في نتوسط : كنا قيس بن غنيم وأقال
وأفي لكبرك، شبابك وأفي شغلك، قبل فراغك في اعامل

لموتك.  حياتك وأفي ، لخرتك دنياك وأفي لمرضك صحتك

: ( بادروأا وأسلم عاليه الله صلى النبي عان هريرة أبي وأعان
ًا بالعامال الدخان،أوأ أوأ ، مغربها من الشمس : طلوع ست
) .  العامة أمر أوأ ، أحدكم وأخاصة الدابة، أوأ الدجال،

: تعالى قال كما عامل، بعدها ينفع ل العامة المور هذه وأبعض
ًا ينفع ل ربك آيات بعص يأتي (يوم تكن لم إيمانها نفس
ًا إيمانها في كسبت أوأ قبل من آمنت ) .  خير

وأسلم عاليه الله صلى النبي عان ، هريرة أبي عان الصحيحين وأفي
، مغربها من الشمس تطلع حتى الساعاة تقوم : ( ل قال ،

ل حين فذلك ، أجمعون آمنوا الناس، وأرآها طلعت فإذا
ًا ينفع في كسبت أوأ قبل من آمنت تكن لم إيمانها نفس

ًا إيمانها ) .  خير

نفسا ينفع لم خرجن إذا : ( ثلثا قال وأسلم عاليه الله صلى عانه
ًا إيماها في كسبت أوأ قبل، من آمنت تكن لم إيمانها : خير
).  الرض وأدابة ، وأالدجال مغربها، من الشمس طلوع

يقدر ل قبل الصالحة بالعامال المبادرة المؤمن عالى فالواجب
يدركه بأن أوأ ، موت أوأ بمرض إما ، وأبينها بينه وأيحال عاليها
عامل.  معها يقبل ل التي اليات هذه بعض
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فل تنفق، أن وأيوشك كاسدة الخرة بضاعاة : إن حازم أبو قال
النسان بين حيل وأمتىكثير.  وأل قليل إلى منها يوصل

يتمنى عاليها، وأالسف الحسرة إل له يبق لم وأالعمل
المنية. تنفعه فل ، العمل من فيها يتمكن حالة إلى الرجوع

يأتيكم أن قبل من له وأأسلموا ربكم إلى ( وأأنيبوا:  تعالى قال
من إليكم أنزل ما أحسن *وأاتبعوا تنصروأن ل ثم العذاب

تقول أن تشعروأن ل وأأنتم تغتة العذاب يأتيكم أن قبل
كنت وأإن الله جنب في فرطت ما عالى حسرتى يا نفس
من لكنت هداني الله أن لو تقول أوأ الساخرين لمن

فأكون كرة لي أن لو العذاب ترى حين تقول * أوأ المتقين
) .  المحسنين من

* ارجعون رب قال الموت أحدهم جاء إذا ( حتى:  تعالى وأقال
ًا أعاما لعلي وأمن قائلها هو كلمة إنها كل تركت فيما صالح

 ) . يبعثون يوم إلى برزخ وأرائهم

 ركوع فضل الفراغ في اغتنم

 بغتة موتك يكون أن فعسى

 سقم غير من رأيت صحيح كم

 فلته الصحيحة نفسه ذهبت
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