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إعداد: ليلى الشافعي

كان يكره املسلمني أشد الكره فهو أحد القواد الروس املالحدة الكبار 
الذين حاربوا املس���لمني واملجاهدين في أفغانستان. انه القائد الروسي 
اجلنرال أناتولي اندربوتش الذي ولد في أذربيجان. كان ملحدا ش���ديد 
التعصب ضد اإلس���الم لدرجة انه كان يحقد على كل مسلم يراه مبجرد 
النظر، لم يكن يبحث عن اليقني الى ان جاء نقله الى منطقة »جالل اباد« 
ليكون قائدا للقوات الروسية وندعه هو يكمل: كان هدفي تصفية القوات 
املس���لمة املجاهدة وكنت أعامل أسراهم بقس���وة شديدة وأقتل منهم ما 

استطعت، قاتلناهم بأحدث األسلحة، والغريب انهم لم يكونوا ميلكون 
سوى البنادق ولكن كنت أرى جنودي يفرون أمامهم فبدأ الشك يتسرب 
الى نفسي، فطلبت من جنودي ان يدعوا لي بعض األسرى الذين يتكلمون 
الروسية فأصبحوا يدعونني الى اإلسالم، تبدلت نظرتي عن اإلسالم الى 
ان اتخذت القرار وهو إعالن إسالمي. ولكنني صممت عليه امام محاوالتهم 
إلقناعي بغير االسالم ودعوت أسرتي الى االسالم حتى أسلمت زوجتي 

وابني وابنتي وأصبحت مؤذنا لعل اهلل يغفر لي.

القائد الروسي الذي أصبح مؤذنًا
يا من أرجوه لكل خير، وآمن سخطه 
عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل 
يا من يعطي من سأله يا من يعطي من لم 
يسأله ومن لم يعرفه حتننا منه ورحمة، 
أعطني مبسألتي إياك جميع خير الدنيا 
وجميع خير اآلخرة، واصرف عني مبسألتي 

إياك جميع شر الدنيا وشر اآلخرة.

دعاء

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

شاهد واحد
تزوج��ت منذ فترة طويلة ولكن احد الش��هود على عقد 
ال��زواج تأخر ولم يحضر فأمتمنا العقد بش��اهد واحد هل 

هذا العقد صحيح؟
الشهادة في عقد الزواج شرط لصحته عند جمهور الفقهاء 
� عدا املالكية � لقوله ژ »ال نكاح اال بولي وشاهدي عدل« 

اخرجه البيهقي 7/125 واسناده صحيح.
واملالكية ال يشترطون االشهاد، وامنا يشترطون االعالن 
فال تكفي الشهادة وحدها، ولكن االشهاد مستحب عند العقد 
وواجب عند الدخول فإن وجدت الش����هادة عند الدخول او 
وقت العقد كان العقد غير صحيح، ويفس����خ بطلقة بائنة. 
والقاع����دة عند جمهور الفقهاء – عدا احلنفية – ان ما يطلع 
عليه الرجال غالبا مما ليس مبال وال يقصد منه مال: كالنكاح 
والطالق، والرجعة، وااليالء، والظهار، والنسب، واالسالم، 
والردة، واجلرح والتعديل، واملوت، واالعس����ار، والوكالة 
والوصاية، والشهادة على الشهادة ونحو ذلك، فإنه يثبت 
بشهادة شاهدين ال امرأة فيهما. لقوله تعالى: )فأمسكوهن 
مبعروف او فارقوهن مبعروف واشهدوا ذوي عدل منكم – 
الطالق: 2( ولقوله ژ في النكاح: »ال نكاح اال بولي وشاهدي 

عدل« اخرجه البيهقي 7/125 واسناده صحيح.
واجاز احلنفية قبول شهادة رجل وامرأتني فيما سوى 
احل����دود والقصاص يتقبل في الن����كاح والطالق والوكالة 
والوصاية، لقوله تعالى: )واستشهدوا شهيدين من رجالكم، 
فإن لم يكون����ا رجلني فرجل وامرأت����ان ممن ترضون من 

الشهداء – البقرة 282(.
وجمهور الفقهاء قصروا هذه الش����هادة فيما هو مال او 
مبعنى املال كالبي����ع واحلوالة ونحو ذلك ويجوز فيها ان 
تثبت بش����اهد وميني املدعي وبناء على ما سبق ان عقدكما 
فاس����د، ويترتب عليه ثبوت النس����ب، والعدة على املرأة 

ولها املهر.

من حقك االمتناع
ان��ا حديثة الزواج لم انتقل بعد لبيت الزوجية ولم أتس��لم 
مهري بعد من زوجي لكنه يلح بطلب املعاش��رة في فندق )مع 
علمه ان اهلي يرفضون هذا الش��يء( من حني آلخر الى ان يتم 
العرس وانتقل ملنزله وهذا قد يس��تغرق وقتا طويال بس��بب 
ظروف��ه املادية، فما احلكم الش��رعي في حالت��ي هذه؟ هل انا 
مذنبة اذا لم اس��مع كالمه؟ او انا مذنبة اذا خالفت اهلي؟ او انه 

ال يحق له طلب ما ذكرته اال بعد ان أتسلم مهري؟
من حق الزوجة ان متتنع عن الذهاب الى بيت الزوجية 
اذا امتنع الزوج عن دفع املهر، وبينكما ش����رطا كما يظهر 
فعليه ان يفي بالشرط، وهو ان يتم الدخول بعد دفع املهر 

في بيت الزوجية، وليس على الزوجة اثم في هذا.

لحم الكالب
 س��معت ردكم باإلذاعة بخصوص أكل حلم الكالب ألناس 
مس��لمني ويقطنون في دول غير اس��المية وع��ادة أكل حلوم 
الكالب أمر شائع وعادي وكان السؤل هل يجوز لهذا املسلم أن 
يأكل حلوم الكالب وما حكم الشرع؟  وأعتقد ولست جازما أن 
ردكم كان جواز أكلهم للحوم الكالب وهذه االجازة خاصة ملثل 
حالة السائل ومنطقة سكنهم والبيئة واملجتمع والعادات، أرجو 
توضي��ح الرد مكتوبا والدالئل التي جتيز ذلك علما بأن الدالئل 
التي حت��رم أكل حلوم الكالب واضحة ومعروفة جليا وجزاكم 

اهلل عنى خير اجلزاء؟
احليوانات املفترسة: وهي كل دابة لها ناب يفترس به، 
سواء أكانت أهلية كالكلب والسنور األهلي، أم وحشية كاألسد 
والذئب والضبع والنمر والفهد والثعلب والسنور الوحشي 
والس����نجاب والفنك والس����مور والدلق )وهو أبومقرض( 
والدب والقرد وابن آوى والفيل، حكمها: أنها ال يحل شيء 
منها عند احلنفية والشافعية واحلنابلة وهو قول للمالكية، 
غير أن الضبع والثعلب قال بحلهما أبو يوس����ف ومحمد. 
واستدل اجلمهور على حترمي هذا النوع كله أو كراهته كراهة 
 ÿ حترميية � بقطع النظر عن األمثلة  بحديث أبي هريرة
عن رس����ول اهلل ژ أنه قال: »أكل كل ذي ناب من السباع 
حرام«. ومن استثنى الضبع منهم استدل بأخبار كثيرة عن 
بعض الصحابة، منها ما ورد من حديث ابن أبي عمار قال: 
»سألت جابر بن عبداهلل عن الضبع أآكلها؟ قال: نعم، قلت: 
أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: أس����معت ذلك من نبي اهلل ژ؟ 
قال: نعم«. وروي أيضا من حديث نافع مولى ابن عمر، قال: 
أخبر رجل ابن عمر أن س����عد بن أبي وقاص يأكل الضباع، 

قال نافع: فلم ينكر ابن عمر ذلك.
والقول املش����هور للمالكية انه: يك����ره تنزيها من أكل 
احليوانات املفترسة سواء أكانت أهلية كالسنور والكلب، 
أم متوحشة كالذئب واألسد. وللمالكية في القرد والنسناس 
ق����ول باإلباحة، وهو خالف املش����هور عندهم لكن صححه 
صاحب التوضيح. 27 � لكن الشافعية أباحوا بعض األمثلة 
الس����ابق ذكرها: باإلضافة إلى الضبع والثعلب كالسنجاب 
والفنك والسمور محتجني بأن أنيابها ضعيفة. وقالوا في 
السنور الوحش����ي، واألهلي، وابن آوى، والنمس، والدلق: 
إنه����ا محرمة في األصح، وقيل في هذه اخلمس����ة األخيرة 
كلها باحلل عندهم. 28 � أما احلنابلة فقد أباحوا من األمثلة 
السابقة الضبع فقط. وقالوا: إن في الثعلب والسنور الوحشي 
رواية باإلباحة. وأما املالكية فقد استدلوا بقول اهلل تعالى: 
)قل ال أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه...( إلخ 
اآلية فإن حلوم الس����باع ليست مما تضمنته اآلية، فتكون 
مباحة، وأم����ا ما ورد من النهي ع����ن أكل كل ذي ناب فهو 

محمول على الكراهة.

ال يكلم زوجته
هل يج��وز للزوج ان ميتنع ع��ن كالم زوجته إهانة لها 
وعدم تقدير، ودون أن يكون لذلك سبب مقبول وامنا ملجرد 

خالف بسيط بينهما؟
ال يجوز لل���زوج ان ميتنع عن كالم زوجته ملا ذكر، 
ألن هذا من الهجر وهو ال يجوز لغير س���بب فسقها أو 
نشوزها مثال، فاملراد من الهجر ردعها، وفي كل األحوال 
فإن الهج���ر ال يجوز أكثر من 3 أيام لقول النبي ژ »ال 
يحل ملس���لم أن يهجر أخاه فوق ث���الث« البخاري 11/21 

ومسلم 4/984.

القربى إلى اهلل بتنفيس الكربات وقضاء الحاجات
قضاء حوائج الناس من أعظم 
الصدق���ات، وم���ن أفضل وأكرم 
الفضائل اإلنسانية، وعندما سئل 
رسول اهلل ژ أي الناس خير؟ 
أنفعهم  الن���اس  قال ژ: »خير 
للناس« ثم سئل أي العمل خير؟ 
فقال ژ": »س���رور تدخله على 
مؤمن«، وحول فضيلة الس���عي 
لقضاء حوائج الناس نتعرف على 

آراء املختصني:
امل���اص: جبلت  يقول د.بدر 
النفوس على حب من أحسن اليها 
وامليل الى من يسعى في قضاء 

حاجاتها قال الشاعر: 
أحس���ن الى الناس تستعبد 

قلوبهم
فلطاملا اس���تعبد اإلنس���ان 

إحسان 
وقد أم���ر اهلل تعالى بخدمة 
الناس وقضاء حوائجهم فقال عز 
من قائل: )وافعلوا اخلير لعلكم 
تفلحون( فاملسلم يسارع الى فعل 
اخلير ألنه واثق مبثوبة اهلل له 
في كل خطوة يخطوها في فعل 
اخلير، روى الشيخان عن رسول 
اهلل ژ انه قال: »كل يوم تطلع 
فيه الش���مس تعدل بني االثنني 
صدقة، وتعني الرجل على دابته 
أو ترفع عليها  فتحمله عليه���ا 
متاعه صدق���ة، والكلمة الطيبة 
صدقة، وبكل خطوة متشيها الى 
الصالة صدقة ومتيط األذى عن 

الطرقات صدقة«.
 وأكد د.املاص ان خدمة الناس 
تعد بابا واسعا من أبواب اخلير 
لكل من يلجه أو يحسن الدخول 
اليه ليحتل قلوب الناس ويحوز 
رضاهم، عن ابن عباس ÿ عن 
النبي ژ قال: »من مشى في حاجة 
أخيه كان خي���را له من اعتكافه 
عشر س���نني ومن اعتكف يوما 
ابتغاء وجه اهلل جعل اهلل بينه 
وبني النار ثالثة خنادق كل خندق 

أبعد مما بني اخلافقني«.

من أبواب الخير

يذكر د.املاص قصة ابن املبارك، 
رحمه اهلل، حني سافر يريد احلج 
فاشترط ابن املبارك ان تكون له 
اإلمارة وكان من عادة الناس إذا 
سافروا أن يؤمروا عليهم احدهم 
فوافق صاحبه فكانا كلما وصال 
مكانا ما قام ابن املبارك في خدمة 
أخيه ونهاه ان يعمل شيئا، وكلما 
أراد أخوه ان يفعل شيئا قال له: أنا 
األمير هنا وآمرك أال تعمل شيئا، 
انه مبدأ إنساني على جانب كبير 

من األهمية، أال وهو خدمة الناس 
فهو ينمي التعاون بينهم ويزرع 

احملبة والثقة والرحمة.

فضيلة

ان املس���ارعة  وأكد د.املاص 
الى فعل اخلي���رات فضيلة من 
أكرم الفضائل اإلنس���انية التي 
تدل عل���ى املع���دن الطيب عند 
اإلنس���ان وصاحب هذه الصفة 
النفس���ية ولذته  يجد متعت���ه 
الروحية في السبق الى الطيب 
من القول والعم���ل بال تردد أو 
إبطاء وقد ذكر القرآن الكرمي هذا 
اخللق احلميد في أكثر من موضع 
فقال في سورة آل عمران: )ليسوا 
سواء من أهل الكتاب أمة قائمة 
يتلون آيات اهلل آناء الليل وهم 
يسجدون يؤمنون باهلل واليوم 
اآلخر ويأمرون باملعروف وينهون 

عن املنكر ويسارعون في اخليرات 
وأولئك من الصاحلني(.

فوائد جمة

وحول فوائد قضاء املس���لم 
حاجة أخيه املسلم ذكر د.املاص 
قوله تعالى )إن هذا القرآن يهدي 
أقوم ويبشر املؤمنني  للتي هي 
الذين يعملون الصاحلات ان لهم 
أجرا كبي���را( وقوله تعالى )من 
يش���فع شفاعة حس���نة يكن له 
نصيب منها ومن يشفع شفاعة 
سيئة يكن له كفل منها( وقوله 
)فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره(، 
وقوله تعالى )هل جزاء اإلحسان 
إال اإلحسان(، وقوله تعالى في 
احلديث القدسي ملا خلق اخللق: 
)أنا اهلل ال إله إال أنا خلقت اخلير 
وقدرته فطوبى ملن خلقته للخير 

وخلقت اخلير له وأجريت اخلير 
على يدي���ه( وقوله ژ: »إن هلل 
خلقا خلقهم لقضاء حوائج الناس 
يفزع الناس اليهم عند حوائجهم 
أولئك اآلمنون من عذاب اهلل يوم 

القيام«.

المثل األعلى

يقول الداعية عبدالعال علي: 
من سمات املسلم املبادرة الى فعل 
اخليرات وايثار القربات وتقدمي 
العون للمسلمني وتفريج الكربات 
واملسارعة الى اخليرات، فإن بادر 
الى ذلك فقد امتثل ألمر اهلل تعالى 
)فاس���تبقوا اخلي���رات( وقوله 
)وافعلوا اخلير لعلكم تفلحون( 
وقوله جل شأنه )وسارعوا الى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السموات واألرض أعدت للمتقني( 
فيس���عد املس���ارعون الى فعل 

اخليرات بجنات عرضها األرض 
والسموات فكيف بطولها.

وزاد، ولقد ضرب الرس���ول 
ژ املثل األعلى في املبادرة الى 
املال  مساعدة الضعفاء وإنفاق 
على البؤساء فقد روى البخاري 
عن عقبة بن احلارث ÿ قال: 
صلي���ت وراء رس���ول اهلل ژ 
باملدينة العصر فس���لم ثم قام 
مسرعا فتخطى رقاب الناس الى 
بعض حجر نسائه ففزع الناس 
من سرعته فخرج عليهم فرأى 
انهم قد عجبوا من سرعته قال: 
ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت 
ان يحبسني فأمرت بقسمته وفي 
رواية له: كنت خلفت في البيت 
تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته، 
وس���ار على دربه ژ صحابته 
الكرام فتأسوا به في التعجل في 
الطاعات،  الطيبات وإتيان  فعل 

فعن جابر ÿ: قال رجل للنبي 
ژ يوم أحد: »أرأيت ان قتلت فأين 
أنا؟ قال: في اجلنة فألقى مترات 
ك���ن في يده ثم قاتل حتى قتل« 
ولم يكن الرس���ول ژ والسلف 
الصالح يقتصر عملهم على النفع 
ألنفسهم فحسب بل كانوا يبادرون 
الى مساعدة الناس ومعاونتهم 
وكشف كرباتهم والتصدق عليهم 
وال ميلون ذلك وال يتباطأون في 
مد يد العون والزكاة والصدقات 

الى احملتاجني.

خير الناس

وأضاف: لقد كان الصاحلون 
السابقون وشأن املؤمنني اليوم 
املسارعة الى اخلير قبل فواته، 
فقد يعجز عن اتيانه في املستقبل 
ملرضه أو فقره أو غيره، لذا نصح 
الرسول أمته باملبادرة الى فعل 
الطيبات فقال ژ »اغتنم خمسا 
قبل خمس: ش���بابك قبل هرمك 
وغن���اك قبل فق���رك وصحتك 
قبل مرضك وحياتك قبل موتك 
وفراغك قبل ش���غلك«، وليعلم 
املس���لم ان خير الناس أنفعهم 
للناس فمن قدم معروفا الى الناس 
نال محبة ربه ثم محبة الناس، 
وفاز برضوان اهلل وجنته ووجد 
من يأخذ بأزره إذا نزلت به نازلة 

فإن اجلزاء من جنس العمل.

مخالف للشرع

وقال إن مما يؤس���ف له ان 
بعض املس���لمني يتكاس���ل عن 
فع���ل اخلير ومس���اعدة الناس 
وال ينحصر عند ذلك بل يعدهم 
بتحقيق آمالهم ومساعدتهم ثم 
ينقض العهد معهم فيغش���اهم 
احلزن واألسى بعد ان أفرحهم 
بوعده لهم بالنفع، وبني الداعية 
علي ان ه���ذا اخللف من بعض 
الناس أمر مخالف للشرع ولطبع 
املسلم ومناف لألخالق الفاضلة 
وانه من سمات املنافقني املخادعني 
)الذين ينقض���ون عهد اهلل من 
بعد ميثاق���ه ويقطعون ما أمر 
اهلل به أن يوصل ويفسدون في 
األرض أولئك هم اخلاس���رون( 
وهؤالء املخادعون ينالون العذاب 
األليم بسبب خلفهم للوعد واغراء 
غيرهم بالوعد الكاذب وغدرهم 
له���م، وأكد ان املؤمن الفطن هو 
من يقضي حوائج الناس حتى 
يقضي اهلل حاجته وييس���ر له 
أمره ويحقق له آماله ويعظم له 

املثوبة واجلزاء األوفر.

مركز الدر
استأنف مركز الدر النسائي 
التراث  التابع جلمعية احي���اء 
االس���المي فرع العقيلة نشاطه 
ف���ي دورات علمية قدمت حتت 
شعار »من اراد ان يعرف طريق 

النجاة فعليه بالعلم«.

مستشفى الكويت
مت افتتاح مستشفى الكويت 
ومسجد علي عبدالوهاب املطوع 

في الصومال.

مركز الدراسات
نظم مركز الدراسات اخليرية في 
الهيئة اخليرية االسالمية العاملية 
ورشة عمل »اجلرافولوجي« ملوظفي 
الهيئة حتت عنوان »تعرف على 
نفس����ك من خالل ما تخطه يدك« 

حاضر فيها د.احمد البدري.

»نسائية اإلصالح«
اقام���ت اللجن���ة النس���ائية 
بجمعية االص���الح االجتماعي 
برنامجا تدريبيا للمرأة الكويتية 

حول االستثمار الناجح.

إذاعة إسالمية
ش����هدت مدينة ارف����ني بوالية 
كاليفورنيا االميركية انطالق اول 
اذاعة اسالمية ناطقة باالجنليزية 
بهدف التواصل مع املجتمع وتعزيز 
احلوار وحتسني صورة االسالم.

عمرة المتميزين
أدى الدارس���ون مبراكز دور 
القرآن الكرمي عمرة املتميزين التي 
نظمتها ادارة الدراسات االسالمية 
حتت شعار »على خطى احلبيب« 
ضمت 120 من الدارسني املتميزين 
في املراكز، وكانت مبنزلة مكافأة 

دينية وثقافية للدارسني.

عبدالوهاب الشايع أثناء احملاضرة د.سعيد األصبحي متوسطا املشاركني

العنزي والشمري يتوسطان املهتدين غزل الصوف تراث كويتي

دورة دعوية في مركز تايز للتواصل الحضاري »فنون اإلتيكيت« باألمانة العامة للزكاة

»تعريف الجهراء« زارت القصر األحمر التراث الكويتي في »واشوقاه«

ألقى عبدالوهاب الش����ايع في مركز تايز للتواصل احلضاري محاضرة بعنوان 
»كيف تدعو غير املسلمني الى االسالم«؟ مبينا ان الداعية يختلف متاما في اسلوبه 
ونهجه في الدعوة عن االمام واخلطيب، وبني الش����ايع الركائز االساسية للتعريف 
باالسالم لغير املسلمني. وحتدث مدير املركز م.عبدالعزيز الدعيج عن تفعيل دور 

الدعوة في التواصل مع الطرف اآلخر.

نظمت االمانة العامة للجان الزكاة التابعة جلمعية االصالح االجتماعي دورة 
تدريبية بعنوان »فنون الس���كرتارية واالتيكيت« قدمها مدير ادارة العالقات 
العامة واالعالم بجمعية الش���يخ عبداهلل النوري اخليرية د.سعيد االصبحي، 
وتناولت الدورة املواصفات املهنية والس���لوكية في العمل وكيفية التعامل مع 

االمناط الشخصية املختلفة.

في اطار التواصل االجتماعي مع املهتدين اجلدد، قام فرع اجلهراء ل� »التعريف 
باإلس���الم« برحلة ترفيهية ثقافية الى قصر االحمر ضمت املهتدين اجلدد من 
اجلالية الهندية والذين يتحدثون اللغة التلغوية وعددهم 12 مشاركا ورافقهم 
خالل الرحلة الداعية محمد بالل من دعاة فرع اجلهراء ورئيس قس���م الدعوة 

بالفرع عيادة الشمري.

حتت شعار »هذا خلق اهلل فأروني ماذا خلق الذين من دونه«، كان امللتقى 
الثقافي اجلماهيري »واشوقاه« الذي شارك فيه 31 مركزا من دور القرآن الكرمي 
ومراكز الس���راج املنير ومراكز االترجة ومراك���ز حلقات القرآن الكرمي، والذي 
احتوى عل���ى الكثير من اآليات الكونية في خل���ق اهلل، وعرض كل مركز آية 

يتحدث فيها عن االعجاز االلهي في مخلوقاته.

أسبوع حدث في

الداعية عبدالعال عليد.بدر املاص

الماص: باب 
واسع من أبواب 
الخي�ر قليل من 
يلجه أو يحس�ن 
إلي�ه الدخ�ول 

علي: يس�عد 
المس�ارعون إلى 
الخي�رات  فع�ل 
بجن�ات عرضه�ا 
األرض والسموات 
فكي�ف بطولها؟!

حرص السلف الصالح على قضاء الحوائج
< كان أبوبكر الصديق ÿ يحلب للحي أغنامهم فلما 
استخلف قالت جارية: اآلن أال يحلبها؟ فقال أبوبكر: بلى واني 

ألرجو أال يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله.
< وكان عمر ب����ن اخلطاب ÿ يتعاهد بعض األرامل 
يسقي لهن املاء بالليل ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة 
فدخل اليها طلحة نهارا فإذا هي عجوز عمياء مقعدة فسألها: 
م����ا يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت: ه����ذا له منذ كذا وكذا 
يتعاهدني يأتيني مبا يصلحني ويخرج عني األذى فقال 

طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة، عثرات عمر تتبع؟
< وكان أبووائل يطوف على نس����اء احلي وعجائزهم 

كل يوم فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن.
< وقال مجاهد: صحبت ابن عمر في الس����فر ألخدمه 

فكان يخدمني اكثر.
< وكان حكيم بن حزام يحزن على اليوم الذي ال يجد 
فيه محتاجا ليقضي له حاجته فيقول: ما أصبحت وليس 
ببابي صاحب حاجة إال علمت انها من املصائب التي أسأل 

اهلل األجر عليها.


