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ورجٌل   ... بالسالم  بدأني  رجٌل   : مكافأتھم  على  أقدُر  ال  أربعةٌ  عباس:  بن  األمة عبدهللا  حبُر  قال 
إالّ  عني  یكافئھ  فما  الرابُع   فأّما   ... حاجتي  في  یمشي  قدماه  اغبّرت  ورجٌل   ... المجلس  في  لي  وّسع 

أھالً  رآني  ثم  یقصُده،  یفكُر في من  لیلتھُ  فبات  أمٌر  بھ  نزل  قال: رجٌل   ... : ومن ھو؟  قیل  هللا 
جّربھا...  من  إالّ  یعرفھا   ال  لذةٌ  الناس  حوائج  قضاء  في  إّن  القیم:  إبن  وقال  بي،  فأنزلھا  لحاجتھ 

الجنة. تُدخلك  حسنٍة  أُي  تدري  ال  فإنك  شیئا،  منھ  تستصغر  وال  كان،  مھما  الخیَر  فافعل 

قضاء حوائج الناس

 ،  " األطفال  أخالق   " استعمل  العآلم  الملك  یدي  بین  الظآلم  في  أُجلست  :إذا  الجوزي  أبن  یقول 
من  حآجتك  طلب  في  وألّح  الطفل،  ھذآ  أنت  فكن  یأُخذه،  حتى  بكى  یُْعَطھ  ولم  شیئا،  طلب  إذآ  فالطفُل 
إال  َرِحٍم؛  قطیعةُ  وال  إثٌم،  فیھا  لیس  بدعوٍة  یدعو  مسلٍم  من  علیھ وسلم: "ما  قال صلى هللا   ،" ربك 
یَصِرف  أن  وإّما  اآلخرِة،  في  لھ  ِخَرھا  یدَّ أن  وإّما  لھ دعوتَھ،  َل  یُعِجّ أن  إّما  ثالَث:  إحدى  بھا  أعطاه 

لَْم  َما  ِألََحِدُكْم  "یُْستََجاُب  أیضاً:  ویقول  أكثُر"  هللاُ   : قال  نُكثُِر،  إذًا  قالوا:  مثلَھا،  السُّوِء  من  عنھ 
. ِلي"  یُْستََجْب  فَلَْم  َدَعْوُت  یَقُوُل  یَْعَجْل: 

" أخالق األطفال "

البشر. رّب  من  نداؤھا  اآلخیر  الثلث  و صالة  البشر،  بصوت  نداؤھا  المكتوبة  الصلوات  أّن 
البشر. بعض  یسمعھا  اآلخیر  الثلث  وصالة  البشر،  كلُّ  نداَءھا  یسمُع  المكتوبة  الصالة 

فأعطیَھ"  سائٍل  من  اآلخیر"ھل  الثلث  وصالة  الصالة"  على  "حّي  نداؤھا:  المكتوبة  الصالة 
هللا  اصطفاھم  َمن  یُؤدیھا  اآلخیر  الثلث  صالة  بینما  المسلمین؛  أغلُب  یُؤدیھا  المكتوبة  الصالة 

.  � ُخفیةً  إال  أحٌد  یُصلیھا  فال  اللیل  صالة  أما  ریاًء،  بعضھم  یُصلیھا  ربما  المكتوبة  الصالة 
الدنیا  عن  إنقطاٌع  فھي  اآلخیر  الثلث  صالة  الوساوس؛أما  بأدائھا  یمتزج  المكتوبة  الصالة 

تأنس  لكي  تؤدیھا  اللیل  صالة  بینما  المسجد؛  في  أحًدا  تُقابل  لكي  تؤدیھا  ربما  المكتوبة  الصالة 
. وُسؤلك  ھّمك  لھ  وتبث  معھ  تتكلم  و  مع هللا،  بالحدیث 

ُمجاب.  اللیل  من  اآلخیر  الثلث  صالة  دعاء  بینما  یُجاب؛  ربما  المكتوبة  الصالة  في  الدعاء 
معھ  والحدیث  بسماعھ  یأنس  أن  لھ  أراد هللا  من  إالّ  لھا  یُوفق  ال  اللیل  من  اآلخیر  الثلث  صالة 

. مناجاتھ  وسماع  یدیھ  بین  للجلوس   " العزة  رّب  من  دعوة  "بطاقة  على  حصل  لمن  فھنیأً 


