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حاجة العباد الفقراء إلى اهللا الغنّي
يا ِعبادي..

قال: ”يا  أنه    ربه  عن  رواه  فيام  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قال   
بينكم  وجعلته  نفيس  عىل  الظلم  حرمت  إين  عبادي 
هديته  من  إال  ضالٌّ  كلكم  عبادي  يا  تظاملوا،  فال  ا  حمرمً
من  إال  جائعٌ  كلكم  عبادي  يا  أهدكم،  فاستهدوين 
أطعمته فاستطعموين أُطعمكم، يا عبادي كلكم عارٍ إال 
من كسوته فاستكسوين أكسكم، يا عبادي إنكم ختطئون 
فاستغفروين  ا  مجيعً الذنوب  أغفر  وأنا  والنهار  بالليل 
فترضوين،  رضي  تبلغوا  لن  إنكم  عبادي  يا  لكم،  أغفر 
أولكم  أن  لو  عبادي  يا  فتنفعوين،  نفعي  تبلغوا  ولن 
رجل  قلب  أتقى  عىل  كانوا  وجنكم  وإنسكم  وآخركم 
لو  عبادي  يا  شيئًا،  ملكي  يف  ذلك  زاد  ما  منكم  واحد 
أفجرِ  عىل  كانوا  وجنكم  وإنسكم  وآخركم  أولكم  أن 
لو  عبادي  يا  شيئًا،  ملكي  من  نقص  ما  واحد  قلب 
صعيد  يف  قاموا  وجنكم  وإنسكم  وآخركم  أولكم  أن 
نقص  ما  مسألته  واحد  كل  فأعطيت  فسألوين  واحد 
البحر، أدخل  إذا  املخيط  ينقص  كام  إال  عندي  مما  ذلك 
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ا فليحمد اهللا، ومن   يا عبادي إنام هي أعاملكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خريً
وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه“ (رواه مسلم).

احفظ اهللا يحفظك:
فقال: ا؛  يومً ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  خلف  كنت  قال:  عنهام،  اهللا  ريض  عباس  بن  اهللا  عبد  عن   
 ”يا غالم إينّ أعلمك كلامت: احفظ اهللا حيفظك، احفظ اهللا جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل 
اهللا، وإذا استعنت فاستعن باهللا، واعلم أن األمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك بيشء مل ينفعوك 
وك إال بيشء قد كتبه اهللا  وك بيشء مل يرضّ إال بيشء قد كتبه اهللا لك، ولو اجتمعوا عىل أن يرضّ

حف“ (رواه الرتمذي). عليك، رفعت األقالم وجفّت الصّ
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