
 

 

--------------جديرة ابلقراءة و التأمل .... حكمة رجل عجوز
دخل "مقاتل بن سليمان" رمحه هللا ، على --------------

الناس يسعى ويكد ويتعب ليؤمن مستقبل أوالده ظنا منه أن وجود املال يف 
أيديهم بعد موته أمان هلم، وغفل عن األمان العظيم الذي ذكره هللا يف  

وا ِمْن َخْلِفِهْم ذ رِِّيًَّة ِضَعاًفا َخاف وا َعَلْيِهْم فَ ْليَ ت َّق وا كتابه:(َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تَ رَك  
العامةا·مساءً  11:21أكتوبر، الساعة  11اَّللََّ َوْليَ ق ول وا قَ ْواًل َسِديًدا).  

Yaşlı bir adamın okumaya ve düşünmeye değer bilgeliği 



Mukatil b. Süleyman (Allah ona rahmet etsin) halifeliğe geldiğinde el-Mansur’un huzuruna çıktı. 

Mansur ona şöyle dedi: “Bana öğüt ver ey Mukatil” (Bunun üzerine Mukatil) şöyle dedi: “Sana 

gördüklerimle mi yoksa duyduklarımla mı öğüt vereyim?” Mansur “gördüklerinle” dedi. (Mukatil) 

şöyle dedi: “Ey müminlerin emiri! Ömer b. Abdulaziz’in 11 oğlu oldu ve geride 18 dinar bıraktı. 5 

dinara kefenlendi, 4 dinara onun için bir mezar alındı ve geri kalan da oğulları arasında dağıtıldı. 

Hişam b. Abdulmelik’in de 11 oğlu oldu. Her bir çocuğun mirastan payı bir milyon dinardı. Allah’a 

yemin olsun.  Ey müminlerin emiri! Bir gün Ömer b. Abdulaziz’in çocuklarından birini görmüştüm. 

Allah yolunda cihad için 100 at bağışlıyordu. Ve Hişam’ın çocuklarından birini (de görmüştüm ki) 

çarşıda dileniyordu. Ömer b. Abdulaziz ölüm döşeğinde iken insanlar şöyle sordular “Çocuklarına ne 

bıraktın ey Ömer?” Dedi ki: “Onlara Allah’tan sakınmayı bıraktım. Eğer salihlerden olursalar Allah 

salihleri gözetir. Eğer bunun dışında olurlarsa onlara Allah-u Teala’ya günah olarak kullanacakları bir 

şey bırakmayacağım.” 

Düşün, bir çok insan çocuklarının geleceğini teminat altına almak için, (kendi) ölümlerinden sonra 

onları güvenceye alacaklarını zannettikleri malları ellerine verme amacıyla koşturuyor ve yoruluyor. 

(Fakat) en büyük güvence Allah’ın kitabında zikrettiği şu (güvencedir): “Ürperip titresin o kimseler ki, 

kendi arkalarında zayıf ve çaresiz aile fertleri bırakmış olsalardı, onlar için korku ve endişe 

duyacaklardı. O halde, Allah'tan korksunlar ve haksızlığı önleyici sağlam bir söz söylesinler.” (Nisa,9) 

 
 


