
 الرقائق
 التشاغل �أمور الدنیا عن العبادة

 
و�تكاثرون  ،-جل وعال-یتشاغل الناس في أمور �ثیرة و�نسون أنهم خلقوا لعبادة هللا  :السؤال

فتذهب نفسه حسرات، سؤالي: هل من  ا�األموال و�تباهون بها مما یز�د تشوف الفقیر وتطلعه إلیه
 عالج �قي الفقیر التحسر و�حمي مْن منَّ هللا علیه ورزقه؟

التشاغل والتلهي �أمور الدنیا ونسیان الهدف الذي خلق اإلنس والجن من أجله وهو  :الجواب
  }التََّكاُثرُ َأْلَهاُكُم {: -سبحانه وتعالى-جاء التنبیه علیه �قوله  -جل وعال-تحقیق العبود�ة هلل 

َحتَّى { �عني شغلكم التكاثر في األموال وفي متع الدنیا ألهاهم وشغلهم عما خلقوا له ]١التكاثر: [
و�ذا تذ�ر اإلنسان الموت أقبل على ر�ه  ،ألن المقابر تذ�ر �الموت]؛ ٢التكاثر: [ }ُزْرُتُم اْلَمَقاِبرَ 

 ذ�ر الموت الذي هو هاذم اللذات. ولذا جاء األمر �اإلكثار من ،وخفف من لهثه وراء دنیاه

ألن الدنیا  ؛-جل وعال-ال شك أن التشاغل �أمور الدنیا �شغل عن العبادة عن عبادة هللا 
ومع ذلك ال ینسى أن یبحث  ،واألصل في العاقل أن ینشغل �ما خلق له ،ضرة �النسبة لآلخرة

ْنَیا{ :-جل وعال-لتنبیه �قوله ولذا جاء ا ،عما �قیم �ه هذا الهدف  }َوال َتنَس َنِصیَبَك ِمَن الدُّ
 .�عني الذي تستطیع �ه إقامة هذا الهدف]، ٧٧القصص: [

�ذا نظر إلى هذا الغني وتلذذه واستمتاعه بهذه لفقیر الذي یتشوف و�تطلع، و وأما �النسبة ل
إذا «فعالج هذا الفقیر �حدیث:  ،تحسرتال شك أن نفسه تتقطع و ف ذلك الدنیا وهو ال �ستطیع

[البخاري:  »نظر أحد�م إلى من فضل علیه في المال والخلق، فلینظر إلى من هو أسفل منه
أحرى أال نزدري نعمة هللا  في أمور الدنیا؛ ألنهنا أن ننظر إلى من هو أسفل منا رْ مِ أُ ، ف]٦٤٩٠
ولكن  ،]١٧٨٠الترمذي: [ »علیه فإنه أجدر أن ال یزدري نعمة هللا« �ما جاء في الحدیث علینا

بل ینظر إلى من هو  ،فإنه ال �جوز له أن ینظر إلى من هو أسفل منه ینإذا نظر في أمور الد
 .-جل وعال-لیزداد مما �قر�ه إلى هللا  ؛أعلى منه
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