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  هذا الكتاب

  
ٌ جادةٌ أخاذةٌ مسؤولةٌ ، تعىن مبعاجلِة اجلانِب املأسوي من حياِة البشريِة جانـب                دراسة

التشاؤِم ، واهلم والغـم ، واحلـزِن ،         االضطراِب والقلقِ  ، وفقِد الثقِة ، واحلرية ، والكآبِة و          
  . والكدِر ، واليأس والقنوِط واإلحباِط 

وهو حلٌّ املشكالِت العصر على نوٍر من الوحي ، وهدي من الرسالة ، وموافقٍة مـع                
الفطرِة السويِة ، والتجارِب الراشدِة ، واألمثاِل احليِة ، والقصِص اجلذَّاِب ، واألدِب اخلالَِّب ،               

فيه نقوالت عن الصحابة األبرار ، والتابعني األخياِر ، وفيه نفحات من قصِيِد كباِر الشعراء               و
  . ، ووصايا جهابذِة األطباِء ، ونصائِح احلكماِء ، وتوجيهاِت العلماء 

كلُّ ذلك مع ما يوافق     . ويف ثناياه أُطروحات للشرقيني والغربيني ، والقدامى واحملدثني         
مما قد ه وسائلُ اإلعالم ، من صحٍف وجمالت ، ودورياٍت ومالحق ونشرات احلقتم.  

 مشذَّب مهذَّب وجهد ، بمرت وهو يقولُ لك باختصار . إن هذا الكتاب مزيج :  
  

  ))اسعد واطمئن وأبشر وتفاءلْ وال حتزن (( 
  

*************************************  
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   املقدمة

هللا ، وا  احلمد على رسوِل اهللاِ  ، وعلى آله وصحبِه وبعد لصالةُ والسالم :  
، عسى أن تسعد بقراءتِه واالستفادِة منه ، ولك قبل أن تقرأ            ) ال حتزن   ( فهذا الكتاب   

  . هذا الكتاٍب أن حتاكمه إىل املنطِق السليِم والعقِل الصحيِح ، وفوق هذا وذاك النقْل املعصوم 
     ِف احلكمرِه وذوقِه ومشِِّه ، وإن من ظلِم املعرفِة            إنَّ من احلياملُسبق على الشيِء قبلَ تصو

  . إصدار فتوى مسبقٍة قبلَ اإلطالِع والتأمِل ، ومساِع الدعوى ورؤيِة احلجِة ، وقراءِة الربهان 
كتبت هذا احلديث ملن عاش ضائقةً أو أملَّ بِه هم أو حزنٌ ، أو طاف به طـائف مـن                    

  ! وأينا خيلو من ذلك ؟. أقض مضجعة أرق ، وشرد نومه قلق مصيبٍة ، أو 
هنا آيات وأبيات ، وصور وِعرب ، وفوائد وشوارد ، وأمثالٌ وقصص ، سكبت فيهـا                
عصارة ما وصل إليه الالمعون ؛ من دواٍء للقلِب املفجوِع ، والروِح املنهكِة ، والنفِس احلزينِة                

  . البائسِة 
ِعِش احلياة كمـا    : بل يقولُ   . أبِشر واسعد ، وتفاَءلْ واهدأ      : اب يقولُ لك    هذا الكت 

  . هي ، طيبةً رضية يجةً 
هذا الكتاب يصحح لك أخطاء خمالفِة الفطرة ، يف التعامِل مع السنِن والناِس ، واألشياِء               

  . ، والزماِن واملكاِن 
ِة احلياِة ومعاكسِة القـضاِء ، وخماصـمِة   إنه ينهاك ياً جازماً عن اإلصراِر على مصادم   

املنهِج ورفِض الدليل ، بل يناديك من مكاٍن قريٍب من أقطاِر نفِسك ، ومن أطراِف روِحـك                 
أن تطمئن حلُسِن مصِريك ، وتثق مبعطياِتك وتستثمر مواهبك ، وتنسى منغـصاِت العـيِش ،                

  . وغصص العمِر وأتعاب املسريِة 
  : ى مسائل هامة يف أوله وأريد التنبيه عل

أنَّ املقصد من الكتاب جلْب السعادِة واهلدوِء والسكينة وانشراحِ  الصدِر ، وفـتح                :األوىل
 . باِب األمِل والتفاؤِل والفرج واملستقبِل الزاهِر 
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وهو تذكري برمحة اِهللا وغفراِنِه ، والتوكُِّل عليه ، وحسِن الظن بِه ، واإلمياِن بالقـضاِء                
  .  والعيِش يف حدوِد اليوِم ، وترِك القلِق على املستقبلِ  ، وتذكُِّر ِنعِم اهللاِ  والقدِر ،
وهو حماولةٌ لطرِد اهلم والغم ، واحلزن واألسى ، والقلِق واالضطراِب ، وضيِق الصدِر                :الثَّانية

 .واالياِر واليأِس ، والقنوِط واإلحباِط 
، ومـن    ρيِل ، ومن كالم املعـصوِم       مجعت فيه ما يدور يف فلِك املوضوِع من الترت          :الثالثة

األمثلِة الشاردةِ  ، والقصِص املعربِة ، واألبياِت املؤثّرِة ، وما قاله احلكماُء واألطبـاُء               
واألدباُء ، وفيه قبس من التجارِب املاِثلة والرباهِني الساطعة ، والكلمِة اجلادِة ولـيس              

سياسياً ؛ بل هو دعوةٌ مِلحةٌ مـن أجـِل          وعظاً جمرداً ، وال ترفاً فكرياً ، وال طرحاً          
 . سعادِتك 

هذا الكتاب للمسلم وغريه ، فراعيت فيه املشاعر ومنافذ النفِس اإلنسانيِة ؛ آخذاً يف                :الرابعة
 . االعتبار املنهج الرباينَّ الصحيح ، وهو دين الفطِرة 

ـ                : اخلامسِة ى يف  سوف جتد يف الكتاب نقوالٍت عن شرقيني وغربيني ، ولعلّه ال تثريـب عل
 . ذلك ؛ فاحلكمة ضالةُ املؤمِن ، أنى وجدها فهو أحق ا 

مل أجعلْ للكتاب حواشي ، ختفيفاً للقارئ وتسهيالً له ، لتكون قراءاته مستمرةً               :   السادسة
 . وجعلت املرجع مع النقِل يف أصِل الكتابِ  . وفكره متصالً 

ذلك ؛ ورأيته أنفع وأسهل ،      مل أنقلْ رقم الصفحِة وال اجلزِء ، مقتدياً مبن سبق يف              :  السابعِة
 .فحيناً أنقلُ بتصرٍف ، وحيناً بالنص ، أو مبا فهمته من الكتاِب أو املقالِة 

مل أرتب هذا الكتاب على األبواِب وال على الفصوِل ، وإمنا نوعت فيه الطَّـرح ،                 :الثامنِة
بعـد  فربما أداخلُ بني الِفقراِت ، وأنتقلُ من حديٍث إىل آخر وأعـود للحـديِث               

 . صفحاٍت ، ليكون أمتع للقارئ وألذّ له وأطرف لنظرِه 
مل أُِطلْ بأرقاِم اآلياِت أو ختريِج األحاديث ؛ فإنْ كان احلديثُ فيه ضعف بينتـه ،                  :التاسعِة

          ذلك أو سكت وهذا كلُّه طلباً لالختـصار ،      . وإن كان صحيحاً أو حسناً ذكرت
  . ))واملتشبع مبا مل يعط كالبِس ثويب زوٍر (( وبعداً عن التكراِر واإلكثاِر واإلمالِل ، 
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رمبا يلْحظُ القارئ تكراراً لبعض املعاين يف قوالب شتى ، وأساليب متنوعٍة ، وأنـا                 :العاشرة
قصدت ذلك وتعمدت هذا الصنيع لتثبت الفكرةُ بأكثر من طرٍح ، وترسخ املعلومةُ             

 . بغزارِة النقِل ، ومن يتدبِر القرآن جيد ذلك 
تلك عشرةٌ كاملةٌ ، أقدمها ملن أراد أن يقرأ هذا الكتاب ، وعـسى أن حيمـلَّ هـذا                     

الكتاب صدقاً يف اخلِرب ، وعدالً يف احلكمِ  ، وإنصافاً يف القوِل ، ويقيناً يف املعرفِة ، وسداداً يف                    
  .الرأِي ، ونوراً يف البصرية 

 أقِصد به طائفةً خاصةً ، أو جـيالً         إنين أخاطب فيه اجلميع ، وأتكلم ، فيه للكلّ ، ومل            
  . بعينِه ، أو فئةً متحيزةً ، أو بلداً بذاتِه ، بل هو لكلِّ من أراد أنْ حييا حياة سعيدةً 

  
يضيُء بال مشٍس ويسري بال  ورصعت فيـِه الـدر حـىت
 ـدمهن واجلـبني سحر ـ  فعيناه ــرمِش واجليـ ِد وهللا در ال

  
*****************************************  
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  يــا اهللا
  

  ، إذا اضطرب البحر  :   ﴾ يسأَلُه من ِفي السماواِت والْأَرِض كُلَّ يوٍم هو ِفي شأْنٍ          ﴿
وهاج املوج، ِت وهبالريح يا اهللا :  السفينِة ، نادى أصحاب .  

 ،   يف الـسريِ    القافلةُ  وحارتِ  ،  عن الطريقِ   ومال الركب  اِء احلادي يف الصحر   إذا ضلَّ 
  . يا اهللا: نادوا 

  . يا اهللا :  املنكوب ، نادى املصاب الكارثةُ وجثمِت النكبةُِت وحلّ ،إذا وقعت املصيبةُ
يا :  السائلني ، صاحوا      يف وجوهِ   الستور لِتسِد ، وأُ  نيبلا أمام الط   األبواب وصدِتإذا أُ 

  .  اهللا
   .يا اهللا:  ، نادوا  احلبالُعِت وتقطَّاآلمالُ  وانتهِتلُب الس وضاقِت احليلُإذا بارِت
إذا ضاقتعليك األرض مبا رح بتوضاقت عليك نفس ك مبا محلتيا اهللا:  ، فاهتف .  
 الكلِ إليه يصعد م والدعاءُ   الطيب ،  اخلالص   واهلاتف ،  الص ادق   والـد ، الـربيءُ  مع  ،  

ع الواِلوالتفجه  .  
 إليه تاألكُ مد ف  حاِر يف األس      يف املل   ، واأليادي يف احلاجات ، واألعني واألسئلةُ  اِتم ،  
  . يف احلوادث
 األرواح  وتسكن  القلوب  تطمئن وبذكرِه وتنادي،  وتلهج  وتستغيثُ  تشدو األلسن  بامسِه

   ﴾اللَّه لَِطيف ِبِعباِدِه  ﴿،  اليقني ، ويستقردشر ال ، ويثوب األعصاب املشاعر وتربدودأُ ،
هـلْ   ﴿،   الكلماتِ  وأمثن  ،  العباراتِ  ، وأصدق   احلروفِ  وأمجلُ  األمساءِ أحسن: اهللا    

  ! .؟ ﴾تعلَم لَه سِمياً 
لِّمِن الْملْـك    ﴿  ، ةُمكْ واحلِ  والقدرةُ  ، والعز  صرةُ والن  ، والقوةُ  فإذا الغىن  والبقاءُ    : اُهللا

  .   ﴾الْيوم ِللَِّه الْواِحِد الْقَهاِر
وما ِبكُم من نعمٍة     ﴿  واإلحسان ،     د ، والو   واملدد ثُ ، والغو   والعنايةُ فإذا اللطف : هللا  ا

  .  ﴾فَِمن اللِّه 
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  .  واجلربوِت ، واهليبِة والعظمِةاجلالِلذو : اهللا 
 اللهم أبرد . اً أمن  ، وعند اخلوفِ    سروراً وة ، وجزاء احلزنِ   لوعة سلْ  مكان ال  اللهم فاجعلْ 

  .   اإلمياِن مباِءر األرواِح مجئْ ، وأطف اليقِني بثلِجج القلِبالِع
 ألق على العيونِ    يا رب ،  اهرِة الس منك ، وعلى النفوسِ    منةًأ اًعاس ن  سكينة ،   طربِة املض 

قريباً ها فتحاً وأثب  . هِد  ا  يا رب  إىل نورِ   حيارى البصائر ك  ل املنـاهجِ  الَّ ، وض   إىل صـراطك   ، 
  .  والزائغني عن السبيل إىل هداك

   ر صادقٍ اللهم أزل الوساوس بفج    من النور ، وأزهق   مائِر باطل الض لٍق بفي   من احلـق   ، 
من جنوِد مبدٍد كيد الشيطاِنورد ِن عوك ممنيسو .  

اللهم أذهبوأزلْا احلزن  عن ،عنا اهلم ا القلق من نفوسِن ، واطرد .  
 إال   إال عليك ، والسؤالِ     إال إليك ، والتوكلِ    ك ، والركونِ   إال من  ِف بك من اخلو   نعوذُ

  . نا ، نعم املوىل ونعم النصرية إال بك ، أنت وليمنك ، واالستعاِن
***************************************  

  كن سعيداً
 . العمل الصاحل مها سر حياتك الطيبة ، فاحرص عليهما اإلميان و -
 . اطلب العلم واملعرفة ، وعليك بالقراءة فإا تذهب اهلم  -
 . جدد التوبة واهجر املعاصي ؛ ألا تنغص عليك احلياة  -
 . عليك بقراءة القرآن متدبراً ،وأكثر من ذكر اهللا دائماً  -
  . أحسن إىل الناس بأنواع اإلحسان ينشرح صدرك -
 . كن شجاعاً ال وجالً خائفاً ، فالشجاع منشرح الصدر  -
 . طهر قلبك من احلسد واحلقد والدغل والغش وكل مرض  -
 . اترك فضول النظر والكالم واالستماع واملخالطة واألكل والنوم  -
 . امك يف عمل مثمر تنس مهومك وأحزانك  -
 . عش يف حدود يومك وانس املاضي واملستقبل  -
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 . ن هو دونك يف الصورة والرزق والعافية وحنوها انظر إىل م -
 . قدر أسوأ االحتمال مث تعامل معه لو وقع  -
 . ال تطاوع ذهنك يف الذهاب وراء اخلياالت املخيفة واألفكار السيئة  -
 . ال تغضب ، واصرب واكظم واحلم وسامح ؛ فالعمر قصري  -
 . ال تتوقع زوال النعم وحلول النقم ، بل على اهللا توكل  -
 . أعِط املشكلة حجمها الطبيعي وال تضخم احلوادث  -
 . ختلص من عقدة املؤامرة وانتظار املكاره  -
 . بسط احلياة واهجر الترف ، ففضول العيش شغل ، ورفاهية اجلسم عذاب للروح  -
 . قارن بني النعم اليت عندك واملصائب اليت حلت بك لتجد األرباح أعظم من اخلسائر  -
 .  اليت قيلت فيك لن تضرك ، بل تضر صاحبها فال تفكر فيها األقوال السيئة -
 . صحح تفكريك ، ففكر يف النعم والنجاح والفضيلة  -
 . ال تنتظر شكراً من أحد ، فليس لك على أحد حق ، وافعل اإلحسان لوجه اهللا فحسب  -
 . حدد مشروعاً نافعاً لك ، وفكر فيه وتشاغل به لتنسى مهومك  -
 .  وال تؤخر عمل اليوم إىل غد احسم عملك يف احلال -
 . تعلم العمل النافع الذي يناسبك ، واعمل العمل املفيد الذي ترتاح إليه  -
 . فكر يف نعم اهللا عليك ، وحتدث ا واشكر اهللا عليها  -
 . اقنع مبا آتاك اهللا من صحة ومال وأهل وعمل  -
 . تعامل مع القريب والبعيد برؤية احملاسن وغض الطرف عن املعائب  -
 . تغافل عن الزالت والشائعات وتتبع السقطات وأخبار الناس  -
 . عليك باملشي والرياضة واالهتمام بصحتك ؛ فالعقل السليم يف اجلسم السليم  -
 . ادع اهللا دائماً بالعفو والعافية وصاحل احلال والسالمة  -

*****************************  
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  فكر واشكر
  

وِإن  ﴿ك   قـدمي  ك ومن حتتِ   فوقِ ك من رم عليك فإذا هي تغ    عم اهللاِ  أن تذكر نِ    :املعىن
 ،   وماءٌ  ، وهواءٌ   وكساءٌ  يف وطن ، غذاءٌ     ، أمن   يف بدنٍ  ةٌحِص ﴾تعدواْ ِنعمةَ اللِّه الَ تحصوها      

    لديك الدنيا وأنت ما تشعر  احلياةً  ، متلك    ظَـاهِ       ﴿  وأنت ال تعلم ـهمِنع كُملَـيغَ عبأَسةً ور
   ﴾ فَِبأَي آلَاء ربكُما تكَذِّبانِ    ﴿   ورجالنِ  ، ويدانِ  اِنت وشف عندك عينان ، ولسانٌ     ﴾وباِطنةً
ك ،  د على سـاقي    تعتمِ وأنْ! ؟ أقدام رتِتك ، وقد ب    متشي على قدمي    أنْ  سهلةٌ لةٌأ هي مس  هلْ

 متأل معدتك   وأنْ! ؟ نوم الكثريِ  ملُ أطار األ   أن تنام ملء عينيك وقد     قأحقي! ؟ سوق عتِطوقد قُ 
ـ  ، ون  ر عليه الطعـام   كِّ وهناك من ع    الباردِ  وأن تكرع من املاءِ     الشهي من الطعامِ  ص عليـه   غ

الشبأمراضٍ راب  تفكَّ! ؟ قاٍم وأس  ِعر يف مس ك وقد ع   يف نظرِ  مم ، وتأملْ  وفيت من الص   ك وقـد 
 أنعم   عقلك وقد   ، واملح  ذاِم واجلُ ت من الربصِ  وك وقد جن  ِدلْإىل جِ  سلمت من العمى ، وانظر    

   .  والذهوِل باجلنوِنفجع ومل تعليك حبضورِه
يف بصرِ  أتريد  أُ  كجبلِ ك وحده ؟  ذهباً ٍدح  !هـل  ! ؟  ك وزن ثهالن فضةَّ    بيع مسعِ  أحتب

 لياقوِت اللؤلؤ وا   بيديك مقابل عقودِ    تقايض هلْ! ك فتكون أبكم؟   بلسانِ تشتري قصور الزهراءِ  
  مهمومـاً   ، تعـيش    ، ولكنك ال تدري     جسيمةٍ  وأفضالٍ  عميمةٍ عٍمإنك يف نِ  ! لتكون أقطع؟ 

 ،   الوارفـةُ   ، والعافيةُ  ئُ اهلان  ، والنوم   البارد  ، واملاءُ  ئُ الداف  وعندك اخلبز  اً ،  كئيب  حزيناً مغموماً
يف املفقودِ  تتفكر   املوجود  وال تشكر  من خسارةٍ  ، ترتعج  ٍة مالي  السعادة،  وعندك مفتاح  وقناطري  
  ﴾  وِفي أَنفُِسكُم أَفَلَا تبِصرونَ    ﴿  واشكر ر ، فكّ   واألشياءِ  والنعمِ  واملواهبِ  من اخلريِ  مقنطرةٌ

ـ     ك ، وأصدقائِ  فيِتك ، وعا  ك ، وبيتك ، وعملِ     يف نفسك ، وأهلِ    رفكّ ك ك ، والدنيا من حوِل
  .   ﴾ رونهايعِرفُونَ ِنعمت اللِّه ثُم ينِك﴿

*****************************************  
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  ما مضى فات
  

  لـإلرادةِ  ، وقتلٌ   وجنونٌ سيه محق آ مل ه ، واحلزنُ   معه واستحضار   املاضي والتفاعلُ  رتذكُّ
إن.  احلاضرةِ  للحياةِ وتبديد ملف     طْ املاضي عند العقالء يو  ى وال ير  وى ، يلَغيف   عليه أبـداً   ق 
  عليه فال يرى النور    دصو ، وي   أبداً  فال خيرج   اإلمهالِ  يف سجنِ  يٍة قو  حببالٍ دقي ، ي   النسيانِ زنزانِة

  حيييهِ  ، ال الكدر   هح يصح ال الغم و ،    يصلحه ال اهلم و ،   ه يعيد  ألنه مضى وانتهى ، ال احلزنُ      ؛
 ألن ، ه عدم   املاضي ،    نفسك من شبحِ    ، أنقذْ   الفائتِ  يف كابوس املاضي وحتت مظلةِ      ، ال تعش 
أتريد  أن تر د   ِص النهر إىل موالشمس إىل مطلعِ    ِهب ،      واللنب إىل الثدي     ِهها ، والطفل إىل بطن أم ، 

 ، وانطراحك على     واحتراقك بنارهِ   تفاعلك مع املاضي ، وقلقك منه       ، إنَّ  ، والدمعة إىل العنيِ   
  .   مفزع  خميف رهيب مأساوي وضعأعتابِه

 ، ذكر    الراهنةِ  للساعةِ ف ، ونس   للجهدِ  ، ومتزيق   للحاضرِ  يف دفتر املاضي ضياع    القراءةُ
ي ، وال طائـل مـن   ِض وقُ انتهى األمر  ﴾ ِتلْك أُمةٌ قَد خلَت    ﴿:  مث قال     األمم وما فعلت   اُهللا

  . ريخ التا عجلِة ، وإعادِة جثة الزماِنتشريِح
  ، وكالذي ينشر    أصالً  الطحني وهو مطحونٌ    للماضي ، كالذي يطحن    ودإن الذي يع  

ال خترج األموات من قبـورهم ، وقـد   :  قالوا ملن يبكي على املاضي   وقدمياً.   اخلشبِ نشارةُ
  . ب الكِذأكره: ؟ قال  ال جتتر ملَ : قالوا للحماِر أم البهائِم على ألسنِةذكر من يتحدثُ

  قصورنا اجلميلـة ، وننـدب       مباضينا ، ملُ   رنا ونشتغلُ  عن حاضِ  جزعإن بالءنا أننا ن   
 ألن هذا هو     ؛  ما مضى ملا استطاعوا     على إعادةِ   واجلن  اإلنس  اجتمعتِ األطالل البالية ، ولئنِ   

  .   بعينهاحملالُ
  واملاُءماِم إىل األيح تتجه الر ألنَّ؛  وال يلتفتون إىل اخللِفإن الناس ال ينظرون إىل الوراءِ 

والقافلةُ ، إىل األماِمينحدر إىل األماِم تسري فال ختالف ، س ة احلياةن  .  
****************************************  
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يومك يومك  
  

 فال تنتظر املساءُ   إذا أصبحت    اليوم فحس ، ب ستعيش    ِه الذي ذهـب خبـريِ      ، فال أمس 
 هـو   هه ، وأدركك ـار     مشس كت الذي أظلَّ  اليوم. ن  إىل اآل  ِتأ الذي مل ي    ، وال الغد   ِهوشِر
يوم ك فحسب  عمر ،  ك يوم وكأنك ولدت فيـهِ    ك العيش هلذا اليومِ    يف خلدِ   ، فاجعلْ   واحد  

فيهِ ومتوت    ،   حينها ال تتعثر ِه املاضي ومهِّ  ك بني هاجسِ   حيات املـستقبلِ   ، وبني توقـعِ    ِه وغم  
ك  تركيزك واهتمامك وإبـداعك وكـد       اصرف  فقطْ  ، لليومِ   املرعبِ ِه وزحفِ  املخيفِ ِهوشبِح
حبضورٍ راًكْ ، وذِ   بتأملٍ  واطالعاً  بتدبرٍ  وتالوةً  خاشعةً  البد أن تقدم صالةً    ك ، فلهذا اليومِ   وجد  

 ،   باجلسمِ  ، واعتناءً   باملظهرِ  ، واهتماماً   باملقسومِ  ، ورضاً   يف خلقِ  ناًس يف األمور ، وح    ، واتزاناً 
  .  لآلخرين ونفعاً

 اً شهور  ، ومن ثوانيهِ   ه وجتعل من دقائقه سنواتٍ    م ساعاتِ سلليوم هذا الذي أنت فيه فتقُ     
 تزرع ،  فيه اخلي   ر ، ت    سدي فيه اجلميل ، تستغفر     فيه من الذنب ، تذكر    أ ، تتـهي    فيه الـرب 
ـ   ى فيه برزقِ   ، ترض   وسكينةً  ، وأمناً   وسروراً  هذا اليوم فرحاً    ، تعيش  للرحيِل ، كك ، بزوجِت
   ﴾  فَخذْ ما آتيتك وكُن من الـشاِكِرين       ﴿تواك  سك ، مب  ك ، بعلمِ  ك بوظيفتك ، ببيتِ   بأطفاِل
تعيشهذا اليوم بال ح وال حسٍد وال حقٍد ، وال سخٍط وال انزعاٍجٍنز ،  .  

مكتبـك تقـول     على   ها أيضاً  واحدة جتعلُ   قلبك عبارةً  إن عليك أن تكتب على لوحِ     
  اجلاف األمِسك خبز ر هذا اليوم فهل يض    اً شهي اً حار  إذا أكلت خبزاً   ).كيومك يوم (: العبارة  

املنتظِر الغائِب غٍدالرديء ، أو خبز   .  
  ، أو تم    األجاجِ  أمس امللحِ   من ماءِ  م ، فلماذا حتزنُ    هذا اليو   زالالً  عذباً إذا شربت ماءً  

  .  احلار اآلسِن  غٍدملاِء
لن أعيش  (:  ألخضعتها لنظرية   عارمةٍ  صارمةٍ  فوالذيةٍ ك بإرادةٍ إنك لو صدقت مع نفسِ    

  ـ   حلظة يف هذا اليوم يف بناءِ       كلَّ  حينها تستغلُّ  . )مإىل هذا اليو  مواهبـك ،    ك وتنميـةِ   كياِن
 ، أو   اً، أو سـب    شاًح أو فُ  جراً ه  ألفاظي فال أنطق   بهذِّ أُ لليوم فقطْ :  ، فتقول     عملك وتزكيِة
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لليوم .  ورتابةٌ  ، وإمنا نظام    وال بعثرةٌ   بييت ومكتبيت ، فال ارتباك      سوف أرتب   ، لليوم فقطْ   غيبةً

  ندامي ، واالتزانِ    جسمي ، وحتسني مظهري واالهتمامِ      فأعتين بنظافةِ  فقط سوف أعيش   يف 
  . مشييت وكالمي وحركايت

  ، والتـزودِ    وجهِ  صاليت على أكملِ   ي ، وتأديةِ   رب  يف طاعةِ   فأجتهد  سأعيش لليوم فقطْ 
  .   نافٍع كتاٍب ، ومطالعِة فائدٍة يف كتيب ، وحفِظ مصحفي ، والنظِر ، وتعاهِدبالنوافِل

 ها الشائكةِ  بغصونِ  منه شجرة الشر    وأجتثُّ  يف قليب الفضيلةً    فأغرس  سأعيش  فقطْ لليوِم
   .  ظن وسوِءل وِغ وحقٍد وحسٍد ورياٍءجٍب وعٍربمن ِك

   لليوم فقط سوف أعيش خرين ، وأسدي اجلميلَ    اآل  فأنفع    مريـضاً   إىل الغري ، أعود   ، 
أشيجنازةً ع   حريان ، أُ   لُّ ، أد جائعاً طعم   أفر ، عن مكروبٍ  ج   مع مظلـومٍ    ، أقف    أشـفع ،  

  .   كبرياًلُّ ، أِج صغرياً ، أرحم عاملاًكرمأ ، ، أواسي منكوباًلضعيٍف
  فيا ماضٍ   ؛ لليوم فقط سأعيش    سك ، فلن أبكي عليك ولن       كشمِ  ذهب وانتهى اغرب

ألنك تركتنا وهجرتنا وارحتلْ؛ ألتذكرك حلظة تراين أقف بدينا ولن تعود إلينا أبد اآلت عن  .  
 ، ولن أبيع نفسي مع األوهـام   أتعامل مع األحالمِ    فلن  الغيبِ ت يف عاملِ   أن ويا مستقبلُ 

ألنه مل خيلق وألنه مل يكن مذكوراً؛  ال شيء  غداً ، ألنَّ ميالد مفقوٍدلَولن أتعج .  
 أيها اإلنسانُ  كيومك يوم  ـى         السعادةِ  يف قاموسِ   كلمةٍ  أروعملن أراد احليـاة يف أ 

  . لهاِل حها وأمجِلصوِر
****************************************  
  يتَأ حىت ي املستقبلَاترِك

  

ـ   إجهاض احلمـلِ    األحداث ، أتريد   ال تستبقِ   ﴾ مر اللِّه فَالَ تستعِجلُوه   أَتى أَ  ﴿ ل  قب
 ،  طعم  ، وال   ، ليس له وجود     ال حقيقة له   مفقود  غداً  إنَّ !؟ قبل النضج     وقطف الثمرةِ  !؟ِهمتاِم

 ،   كوارثـه   نتوقع  ،  حلوادثهِ  ، وتم  ِهِب من مصائِ  س ، ونتوج   أنفسنا بهِ   ، فلماذا نشغلُ   وال لونٌ 
  الغيبِ  أنه يف عاملِ    املهم !؟  وحبور  ، فإذا هو سرور     ، أو نلقاه    بيننا وبينه  حالُ ي وال ندري هلْ  



                                                  ال حتزن
13 

ف قبل  نا نقِ حىت نأتيه ، ومن يدري؟ لعلَّ       ال نعرب جسراً    ، إن علينا أنْ    د بع  إىل األرضِ  مل يصلْ 
  . ما وصلنا اجلسر ومررنا عليه بسالٍمنا ، وربِلل وصو قب ينهار اجلسر ، أو لعلَّ اجلسِروصوِل

  مث االكتـواءِ    الغيـبِ   كتابِ  وفتحِ  يف املستقبلِ   أوسع للتفكريِ   مساحةً إن إعطاء الذهنِ  
.  للظلِّ ألنه مصارعةُ ؛    عقالً مذموموهو   ،    أملٍ ألنه طولُ ؛    شرعاً  ممقوت  املتوقعةِ باملزعجاِت

ه  ، وهذا كلُّ    واملصائب  والفقر  العري واملرض   اجلوع ستقبلِه م ع يف  من هذا العامل يتوقُ    إن كثرياً 
 كُم         ﴿   الشيطانِ   مدارسِ قرراِتمن مِعـدي اللّهاء وشكُم ِبالْفَحرأْميو الْفَقْر كُمِعدطَانُ ييالش 

  .   ﴾مغِفرةً منه وفَضالً
كثري م سوف جيوعون غداً    ؛ الذين يبكون     هموسوف   وسوف ميرضون بعد سنةٍ    ، أل ،
 ،   أن يراهن علـى العـدمٍ      ه يف يد غريه ال ينبغي له       الذي عمر  إنَّ.  عام  بعد مائةِ  ينتهي العاملُ 
  .  ال حقيقة له مفقوٍد بشيٍء االشتغالُ له ال جيوزي مىت ميوتوالذي ال يدِر

  .  باليومنك مشغولٌه ، ال تنتظر زحوفه ، أل ، ال تسأل عن أخباِريأتيك حىت اترك غداً
ه ومل  شرق مشس  مل ت   يف يومٍ   ليقضوه نسيئةً   نقداً  هؤالء يقترضون اهلم    فعجب ن تعجب إو

    . مِل األير النور ، فحذار من طوِل
****************************************  

   ؟مثكيف تواجه النقد اآل
  

قعاُءالر س خفاُء الس ب  هو  ، وشتموا الواحد األحد ال إله إال       عاله    يف ازق جلَّ وا اخلالق الر 
  فماذا أتوقع ،   أنا وأنت وحنن         ـ    أهل احليف واخلطأ ، إنك سوف تواجـه ! بـاً ك حر  يف حياِت

وساُضر     ِمث اآل قِد ال هوادة فيها من الن ومـن اإلهانـةِ      املقصودِ  ، ومن التحطيم املدروسِ     املر ،  
دِةاملتعم   عطي وتبين وتؤ   مادام أنك تثر وتسطع  عنك حىت تتخـذ      ، ولن يسكت هؤالءِ     وتلمع 
 ما يسوؤك    منهم  فانتظر مِه، أما وأنت بني أظهرِ    هم   من  فتفر  يف السماءِ   أو سلماً   يف األرضِ  نفقاً
ويبكي عينك ، ويمضجعكدمي مقلتك ، ويقض  .  

ـ    ميتاً  ال يرفسون كلباً    ، والناس   ال يسقطُ  إن اجلالس على األرضِ    هم يغـضبون    ، لكن
 ال توبة لـك     ذنبم م  ، فأنت عنده    ، أو ماالً    ، أو أدباً    ، أو علماً    صالحاً همتقْعليك ألنك فُ  
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 معاين   ، وتنسلخ من كلِّ     احلمدِ  صفاتِ  عليك ، وتنخلع من كلِّ      اهللاِ معحىت تترك مواهبك ونِ   
 فاصـمد   إذاً.   بالضبطِ ه يريدون  ، هذا ما    ، مكدوداً  ماً حمطَّ  صفراً  ، اغبي !  ، وتبقى بليداً   النبِل
  املهيبـةِ   الصامتةِ  كالصخرةِ  وكن  ))دح أُ أثبت((  هم وحتقريِ مِه وتشويهِ  ونقدهم  هؤالءِ لكالِم
تتكسر  عليها حب ا على البقاءِ   لتثبت وجودها وقُ    الربدِ اتهؤالءِ  أصغيت لكالمِ  إنك إنْ .  در  

   أ عمرك ،    ك وتكديرِ  حياتِ كِريم الغالية يف تع   وتفاعلت به حققت أمنيته    ح فْال فاصـفح الـص
   اجلميل ، أال فأعرض عنهم   مما ميكرون   يف ضيقٍ   وال تك  . حمترمـةٌ   السخيف ترمجةٌ  إن نقدهم  

  .   املفتعلُمثُ اآلون النقدك يكُ وزِنلك ، وبقدِر
 تستطيع أن تغلق أفواه هؤالءِ     إنك لن  ،  تستطيع أن تعتقل ألسنتهم لكنك تس       ولن تطيع 
  أن تدفن نقده م وجتن     مواْ   ﴿!. ِمراحك ألقواهلِ طِّا ، و  يهم بتجافيك هلم ، وإمهالك لشأوتقُلْ م

ِظكُميِبغ ﴾  أنْ بل تستطيع  ِه يف أفواهِ   تصبم اخلر ك وتقـومي    حماسنِ  فضائلك وتربيةِ   بزيادةِ لَد
 مـن    ، سـليماً    لدى الكلِّ  وباً عند اجلميع ، حمب    ريد أن تكون مقبوالً    كنت ت  إنْ.  كاعوجاِج
  .   بعيداًلت أمالً وأم طلبت مستحيالً ، فقد عند العاِملالعيوِب

************************************************  
حٍدأ من  شكراًال تنتظر  

  

  الغالب غريه ، وشكر ، فعبد الكثري اخلليقة ليشكروه ورزق اُهللا العباد ليذكروهخلق اهللاُ 
 إذا  دمص على النفوس ، فال ت     عم غالبةٌ  الن راِنفْ وكُ  واجلفاءِ  والنكرانِ  طبيعة اجلحودِ  سواه ، ألنَّ  

 قد كفروا مجيلك ، وأحرقوا إحسانك ، ونسوا معروفك ، بل رمبا ناصـبوك               وجدت هؤالءِ 
 نقَمواْ ِإالَّ أَنْ    وما ﴿  ألنك أحسنت إليهم    إال  الدفني ، ال لشيءٍ     ، ورموك مبنجنيق احلقدِ    داَءالِع

ى  رب  أبٍ  قصةُ ِه املشهود ، فإذا يف فصولِ      العاملِ  سجلَّ  وطالع  ﴾ أَغْناهم اللّه ورسولُه ِمن فَضِلهِ    
وغذّ ابنه اه وكساه  وأطعمه  وسقاه   وأد ، وعلَّ  به ، ـ          مه ب  ، سهر لينام ، وجاع ليـشبع ، وتِع

  لريتاح ، فلم ا طر  استخفافاً   العقورِ  كالكلبِ بن وقوي ساعده ، أصبح لوالدهِ      هذا اال  شارب ،  
  .   وبيالً ، عذاباً صارخاً ، عقوقاً ، مقتاً، ازدراًء
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    مجيلِ أال فليهدأ الذين احترقت أوراق مـي اإلراداتِ   ، وحمطَّ  طِر عند منكوسي الفِ   هم  ، 
  .  ه خزائند عند من ال تنف املثوبِةوا بعوِضؤوليهن

ـ  للغري ، وإمنا يوطِّ     اإلحسانِ  ، وعدمِ   اجلميلِ  ال يدعوك لتركِ   ب احلار إن هذا اخلطا   ك ن
  .  ، فال تبتئس مبا كانوا يصنعون واإلحساِن هلذا اجلميِل ، والتنكِرعلى انتظار اجلحوِد
ـ   طُ غم ك ال يضر   ، مثَّ   على كل حالٍ    ألنك الفائز  ؛  اهللاِ ِهوجاعمل اخلري لِ    ،  ك من غمط

 وامحدِ  ك من جحد  وال جحود ،    اهللا ألنك احملسن   واليد ،   ـا   ﴿  السفلى  من اليدِ   العليا خريمِإن
  .   ﴾نطِْعمكُم ِلوجِه اللَِّه لَا نِريد ِمنكُم جزاء ولَا شكُوراً 

 ما مسعوا الـوحي      ، وكأم  غاِء عند الغو   اجلحودِ ِة من جبلَّ   من العقالءِ  ل كثري ِهوقد ذُ 
مر كَأَن لَّم يدعنا ِإلَى ضر مسه كَذَِلك زيـن           ﴿ ه ومترده و على الصنف عت    ينعي اجلليل وهو 

 فكتب به هجاءك ، أو منحت        قلماً فاجأ إذا أهديت بليداً   ال ت  ﴾ ِللْمسِرِفني ما كَانواْ يعملُونَ   
  عند هـذهِ   ، هذا هو األصلُ    ا رأسك     ، فشج   ا على غنمهِ    يتوكأ عليها ويهش    عصاً جافياً
  . !  ؟ يف عاله ، فكيف ا معي ومعك مع باريها جلَّ اجلحوِد يف كفِنطِة احملنالبشريِة

****************************************  
   للصدر انشراحاآلخرين إىل اإلحسانُ

  

ـ   من إسعادِ   املستفيدين أولُ. ِه كطعمِ  ، واخلري  ِه كرمسِ  ، واملعروف  ِه كامسِ اجلميلُ اِس الن 
هم ذا اإلسعادِ    املتفض  لون   يف نفوسهِ   عاجالً  ، جينون مثرته م ،  ِهِرهـم ، وضـمائِ     ، وأخالقِ  م

  . فيجدون االنشراح واالنبساط ، واهلدوء والسكينة
   من ه  فإذا طاف بك طائف أو أملِّ  م   بك غم  وأسِد  غريك معروفاً   فامنح جتـدِ   مجيالً  له  

 مكروباً ذْ ، أنقِ  اً ، انصر مظلوم   اً حمروم أعِط. احةالفرج والر   عِ  اً جائع  ، أطعم ، اً مريض د  أعن ،  
  . ك خلِفك ومنك من بني يدي السعادة تغمر ، جتِدمنكوباً

 ة عقـاقري   النفـسي   اخلريِ  ، وعوائد   وبائعه ومشتريه   حامله  ينفع الطيب ك  اخلريِ  فعلَ إنَّ
  .  إلحسانر واهم بالب قلوبرتِمالذي ع  يف صيدليِة تصرفمباركةٌ
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ن أ ولو   ((  القيمِ  يف عاملِ   جاريةٌ  صدقةٌ  األخالقِ  على فقراءِ   املشرقةِ  توزيع البسماتِ  إن
  ال يعلـم   اآلخـرين على    ضروسٍ  حربٍ  إعالنُ  وإن عبوس الوجهِ   )) ِق طلْ خاك بوجهِ أتلقى  

  .   الغيوِبم عالَّقيامها إال
  ؛ واألرضها الـسموات  دخول جنة عرض    أمثرت بغي لكلب عقورٍ    من كف   ماءِ شربةُ

  .   محيد اجلميل ، غين ، حيب مجيلٌ شكور غفور صاحب الثواِبألنَّ
 يا من ت هددهم وتـشاغلوا    املعروفِ  هلموا إىل بستانِ    والفزع واخلوفِ   الشقاءِ  كوابيس 

وما ﴿ اً وذوق اً ولون اً وستجدون السعادة طعم    وخدمةً  وإعانةً  ومواساةً  وضيافةً ، عطاءً اآلخرينب
  .  ﴾ولَسوف يرضى} 20{ِإلَّا ابِتغاء وجِه ربِه الْأَعلَى} 19{ِلأَحٍد ِعنده ِمن نعمٍة تجزى

*****************************************  
   الفراغ بالعمِلطرِدا

  

رضواْ ِبـأَن    ﴿ عةٌ أذهام موز   والشائعات ألنَّ  يِف األراج  هم أهلُ  الفارغون يف احلياةِ  
  .  ﴾يكُونواْ مع الْخواِلِف

 يف   املـسرعةِ   فيبقى كالـسيارةِ    ، ه من العملِ   صاحب  يوم يفرغُ   أخطر حاالت الذهنِ   إنَّ
  .   ذات اليمني وذات الشماِل جتنح بال سائٍقاحنداِر

 اًغ يف حياتك فرا   يوم جتد حينها   أ فتهي للهم والفزعِ  والغم      لك   ، ألن هذا الفراغ يسحب 
 ، ونصيحيت لك     مريجٍ  فيجعلك يف أمرٍ    من أدراج احلياةِ    واملستقبلِ  املاضي واحلاضرِ  اِت ملفَّ كلَّ

  ، وانتحـار    خفـي   وأد  ألنه  القاتلِ  من هذا االسترخاءِ    بدالً  مثمرةٍ ولنفسي أن تقوم بأعمالٍ   
  .  ٍن مسكِّبكبسوٍل

 حتـت    السجنيِ  بوضعِ  الصنيِ  يف سجونِ   الذي ميارس   بالتعذيب البطيءِ   أشبه راغًإن الف 
  .   باجلنوِن السجنيصاب ي هذه القطراِت انتظاِر ، ويف فتراِت قطرةً دقيقٍة كلَّر يقطُأنبوٍب

  .  ة الومهي هلذه احلروِبقةٌ ممز ، وعقلك هو فريسةٌف حمتِرص ِل ، والفراغُ غفلةٌالراحةُ
ب مكتبك ، أو أصلح      ، أو رت    ، أو اكتب    ، أو طالع   ح أو اقرأ ، أو سب      صلِّ اآلن قم   إذاً

غريك حىت تقضي على الفراِغبيتك ، أو انفع ، وإين لك من الناصحني   .  
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من السعادة مقابل هـذا     % 50 العامل    ، ويضمن لك أطباءُ     العملِ  الفراغ بسكنيِ  اذبح
 ني يغردون باألناشيد كالعصافريِ   ئر إىل الفالحني واخلبازين والبنا     ، انظ   فحسب ِئ الطار اإلجراِء
  . ب ألنك ملدوغٌ دموعك وتضطر وأنت على فراشك متسح وراحٍةيف سعادٍة

****************************************  
  ال تكن إمعة

  

 هم وكثريإن هذا هو العذاب الدائم ،  . خرينب يف اآل  تذُ تتقمص شخصية غريك وال    ال
وا هرهم ، ومواهبهم ، وظروفهم ، لينص      هم ، وكالم  هم وحركاتِ الذين ينسون أنفسهم وأصواتِ   

خرين ، فإذا التكلّات اآليف شخصيفوالص لفواالحتراق ، ات للكيان وللذَّ ، واإلعدام.  
 ملواهـبِ  ، فلماذا يتفقـون يف ا  واحدٍة يف صورةٍ   اخلليقة مل يتفق اثنانِ    آخردم إىل   آمن  
  . واألخالق

  . لك يف الدنيا شبيهيت مثُأ ولن يلٌيثم  مل يسبق لك يف التاريِخآخر أنت شيٌء
 نفسك يف سـرداب التقليـد واحملاكـاة          عن زيد وعمرو فال حتشر     اًامأنت خمتلف مت  

  . والذوبان
   تك  انطلق على هيئتك وسجي﴿       مهبرشاٍس مكُلُّ أُن ِلمع ِلكُ ﴿،   ﴾قَدو    وةٌ ههلٍّ ِوج

ختالف  تبدل نربتك ، ال     كما خلقت ال تغري صوتك ، ال        عش   ﴾ مولِّيها فَاستِبقُواْ الْخيراتِ  
  . وجودك وتقتل استقاللك، هذب نفسك بالوحي ، ولكن ال تلِغمشيتك 

 ألنـك   ؛أنت لك طعم خاص ولون خاص ونريدك أنت بلونك هذا وطعمك هـذا              
  . ))عةال يكن أحدكم إم((كذا خلقت هكذا وعرفناك ه

 ، وهكـذا     وقصري  ، وطويلٌ   وحامض حلو :  األشجارِ  بعاملِ  أشبه  الناس يف طبائعهم   إنَّ
 ،  اًيمتك أن تكون مـوز     ألن مجالك وق    ؛  إىل سفرجل   فال تتحولْ  فإن كنت كاملوزِ  . فليكونوا

  . ياتهآ الباري فال جتحد ِتياآ  منيةٌآنا نا وقدراِتنا ومواهِبنا وألسنِتإن اختالف ألواِن
******************************  
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  قضاء وقدر
  

 ﴾ما أَصاب ِمن مِصيبٍة ِفي الْأَرِض ولَا ِفي أَنفُِسكُم ِإلَّا ِفي ِكتاٍب من قَبِل أَن نبرأَها               ﴿
 جف ، القلم   فعِت ، ر الصحف    كتبت املقادير ،     ، قضي األمر ،  ﴿ قُل لَّن ي  با كَتا ِإالَّ منِصيب
  .  بكصِيي ِل مل يكنك ، وما أخطأكِئخطي ِل، ما أصابك مل يكن  ﴾اللّه لَنا

    إن هذه العقيدة إذا رسخت   ت يف ضمريِ   يف نفسك وقر واملِ   عطيةً  البليةُ ك صارت ، نةُح 
 من  ك قلق  فال يصيب  )) منه بِصياً   به خري   اهللاُ ِدِرومن ي ((  الوقائع جوائز وأومسةً    ، وكلُّ  حةًنِم

 قـد  ر والقضاُء الباري قد قد  ، فإنَّ   بيتٍ  ، أو احتراقِ    ماليةٍ  ، أو خسارةٍ   قريٍب  أو موتِ  مرٍض
 املـصائب   ألهـلِ اًهنيئ. رفِّ كُ حصل ، والذنب، واألجر  هللاِ  هكذا ، واخلريةُ    ، واالختيار  حلَّ

لَا يسأَلُ عما يفْعـلُ وهـم        ﴿  الباسط ،   ،  ، املعطي ، القابضِ    خِذصربهم ورضاهم عن اآل   
  . ﴾ يسأَلُونَ

  دأ أعصاب ك ، وتذْ   نفسِ ك وتسكن بالبلُ  ولن هب وساوس  ك حـىت تـؤمن     ِر صـد
 أنـه كـان      ، ال تظن   حسراٍت ك نفس  فال تذهب  ٍق مبا أنت ال    القلم  ، جف   والقدرِ بالقضاِء
  ، وحفـظُ    أن ب   الريحِ عن ، وم  بسِك ين  أنْ  املاءِ س اجلدار أن ينهار ، وحب     ك إيقاف بوسِع

ـ  ، وين   املقدور  على رغمي ورغمك ، وسوف يقع      الزجاج أن ينكسر ، هذا ليس بصحيحٍ        ذُفُ
  .   ﴾فَمن شاء فَلْيؤِمن ومن شاء فَلْيكْفُر ﴿ وبتكمل الُّ ، وِحيالقضاُء

استسلم  للقدر قب   ل أن تطو  ق جبيش السخ ط والتذم   بالقضاءِ ر والعويل ، اعترف  ل أن   قب
 لُيدمهك سي يل ، مث وقع ما كنـت       ك إذا فعلت األسباب ، وبذلت احلِ       بالُ أ فليهد إذاً ،   دِم الن

لو أين فعلت كذا لكان كذا وكذا ،        (( لْ ، فهذا هو الذي كان ينبغي أن يقع ، وال تقُ           حتذر
  . )) وما شاء فعلْر اُهللاقد : لْولكن قُ

***************************************  
   ﴾ِإنَّ مع الْعسِر يسراً  ﴿
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 ،  املرض عافيـةٌ د ، وبعم نوهِر السد ، وبع  مأ ري  الظَّ د ، وبع   بعد اجلوع شبع   يا إنسانُ 
ه أَن يأِْتي    فَعسى اللّ  ﴿  الظالم  العاين ، وينقشع   فك ، وي   ، ويهتدي الضالُّ    الغائب سوف يصلُ 

  .  ﴾ ِبالْفَتِح أَو أَمٍر من ِعنِدِه
بش    ر الليل بصبح صادق يطارداجلبال ، ومسارب األوديةِ    وِس على رؤِ  ه   بش ،  ر املهموم 

  حانيةٍ  وكفٍ  ،  املنكوب بلطف خفي   ِر ، بش   البصرِ ِح ، وملُ  ِءو الض  يف سرعةِ  لُ يصِ ئمفاج فرٍجِب
  . وادعٍة

  .الِل الظِّ خضراء وارفةّ وراءها رياضاً ، فاعلم أنَّ ومتتد الصحراء متتدإذا رأيت
  . ِعقطُن أنه سوف ي ، فاعلم ويشتدل يشتدبإذا رأيت اِحل
   .  سكينةٌِعز ، ومع الفَن أم ، ومع اخلوِف بسمةٌمع الدمعِة

النار  الرعايةَ  ، ألنَّ   اخلليلِ  إبراهيم  ال حترق  فَ ة الرباني تحت لَـى     ﴿ ةَذَاِف نلَاماً عسداً ورب
اِهيمرِإب ﴾   .  

البحر  ال ي ِرغِل كَ قيم الر حألنَّ  ِنم ،  الص وت القوي   طَ الصادق نبـ   ق ﴿     ِعـيكَلَّا ِإنَّ م
  .    ﴾ربي سيهِديِن
يف الغارِ  املعصوم  بش صاحِ ر به  بأنه وح ده     الهـ    ؛   معناجلَّ يف ع فـرتل األمن  ح  والفـت

  . والسكينة
 ،  عاسةَ والت يق والض دكَ الن  إالَّ نَو ال ير   القامتةِ مِه ظروفِ اَءقّ وأرِ  ، هم الراهنةِ إن عبيد ساعاتِ  
 ِبج وراء احلُ  مهوا أبصار دميأال فلْ . بسح فَ اِر وباب الد   إىل جدار الغرفةِ   ألم ال ينظرون إالَّ   

ِهوا أعنة أفكاِرقُِلطْوليإىل ما وراء األسواِرم .  
 ولٌ د  ، األيام   الفرجِ ة انتظار  العبادِ  ، وأفضلُ   احلالِ  دوام حاِل فمن املُ  ذرعاً ق فال تضِ  إذاً
 لّ قُ ، والدهرب   والليايل ح ، ب  اىل ، والغيب مستور   اهللا   ، ولعلَّ   يوم هو يف شأنٍ     كلَّ  ، واحلكيم 

يإ ، واًك أمر بعد ذلثُِدحن مع العِرسي اً ، إرسن مع العِرسي اً رس.  
*******************************  

   حلواًاصنع من الليمون شراباً
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الذكياألريب واجلاهلُ اخلسائر إىل أرباٍحلُ حيو ، الر دِيعاملصيبة مصيبتِني جيعلُد .       
  .  وبصرهع التاريِخ مس مألتدولةً دينِة يف امل فأقاممن مكةَ ρ  الرسولُدِرطُ
س جن أمحد بن  ح نلَب       وجلد ، فصار إمام السنة ، وح  تيمية فأُ  بس ابن ج من حبـسهِ   ِرخ 
 ، وأقعد ابـن     ِهقْ يف الفِ   فأخرج عشرين جملداً    معطلةٍ ٍر بئْ ِر يف قع  ضع السرخسي  ، وو   مجاً علماً
 اجلوزي مـن    في ابن  ، ون   احلديثِ  كتبِ  وأنفعِ ن أشهرِ  جامع األصول والنهاية م    فن فص األثِري

  السبعِ د القراءاتِ بغداد ، فجو   مالك بن الريبِ    محى املوتِ   ، وأصابت    فأرسل للعاملني قصيدته  
 يب اهلذيل فرثاهم  ؤ أيب ذ   ، ومات أبناءُ    العباسيةِ  الدولةِ  دواوين شعراءِ  لُالرائعة الذائعة اليت تعدِ   

صت هلبإلياذة أنِه ، وذُا الدهروصفَّل منها اجلمهور ، ق هلا التاريخ .  
  كوب ليمـونٍ   هم منها ، وإذا ناولك أحد     ِق املشرِ  يف اجلانبِ   فانظر إذا دامهتك داهيةٌ  

فْ حِ  إليهِ فأضفةًن  جلْ  فخذْ ر ، وإذا أهدى لك ثعباناً     كَّ من س ده   باقيـه ، وإذا      الثمني واتـرك 
لدغتومناعةٌ واٍقصلٌ فاعلم أنه مك عقرب حصينة ضد س احلياِتم   .  

ف يف ظرفكِ  تكي     القاسي ، لتخرج لنا منه  راً زه واْ    ﴿  ويامسيناً داً وورهكْرى أَن تسعو 
لَّكُم ريخ وهئاً ويش﴾   .  

ها العارمةِ  فرنسا قبل ثورتِ   سجنت شاعر  ومتشائماً  متفائالً ِنين جميدي   هما  فأخرجا رأسي
  فنظر إىل الطـنيِ    وأما املتشائم .  فضحك  يف النجومِ   فنظر نظرةٌ  فأما املتفائلُ .   السجنِ  نافذةِ من

 بل   ؛ ض ليس موجوداً   احملْ  ، ألن الشر   خر للمأساةِ  إىل الوجه اآل   انظر.  ااور فبكى  يف الشارعِ 
هناك خريكْ وموفَسب تأ وحجر.   

*****************************************  
﴿ اهعِإذَا د طَرضالْم ِجيبن يأَم ﴾  

  

 ، وتسأله إليه الكائنات  وتصمد ، به املنكوب   ، ويستغيثُ  ليه املكروب إ زعمن الذي يفْ  
املخلوقاته ِر بذِك ، وتلهجاأللسنوت لِّؤههوالَّإ ال إله نه اُهللا؟ إ القلوب ه .  
وحق أن وعليك    علي لشدِة يف ا   ندعوه خاِء والر راِء والس راِء والض ،   يف  إليـه   ونفـزع 

  ،   سائلني باكني ضارعني منيـبني      بابهِ عتباِت  على  وننطرح  يف الكرباتِ  إليه لُ ونتوس اِتمِلاملُ
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  ﴾اه أَمن يِجيب الْمضطَر ِإذَا دع﴿ هح فتلَّح ويه فرجرعسوي،  ه  ن عو لُ ويصِ ه مدد يأيتحينها  
  فينجي الغريق ويرد    الغائب ويعايف املبتلي وينصر   ي الضالَّ ِد املظلوم ويه   ويشفي املريض ويفر ج 

  .  ﴾فَِإذَا رِكبوا ِفي الْفُلِْك دعوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين  ﴿ عن املكروِب
 ِبتك إىل كُ  حيلُأُ ولكن   ،  والكربِ  واحلزنِ  والغمِ  اهلمِ إزاحِةد عليك هنا أدعية     رسأولن  

السوتناديهِ  فتناجيهِ  ؛  معه  لتتعلم شريف اخلطابِ   ِةن  وتدعوه    وترجوه، فإن وجد ته ت كلَّ  وجد 
  أخـرى ، وطاعـةٌ  ك عبـادةٌ  دعاءك ربإن شيء ،    ن فقدت اإلميان به فقدت كلَّ     إ ، و  شيٍء

  وال يغتم  وال يهتم  ال أن  حري اِء الدع  فن  جييد  ، وإن عبداً    املطلوبِ  فوق حصولِ  ةٌعظمى ثاني 
   األبواِب ه كلُّ  حبلُ إالَّم  يقلق كل احلبال تتصر إالَّ  توصد  وهو بابه  قريب مسيع  جييـب     جميب ، 

دعاه   إذا املضطر يأموأنت -كر الفقري  الضعيف  احملتاج    وهو الغين ،  القوي  الواحد   املاجـد  - 
 هج فالْ  بك اخلطوب  تمََََّ ، وألَ   بك النوازلُ   إذا نزلت   ﴾ تِجب لَكُم ادعوِني أَس  ﴿بأن تدعوه   

ـ   اجلبني لتقـديسِ   ِغ ، مر  هر ونص حهه فت  واسألْ  مدده  ، واطلب  ِه بامسِ  ، واهتف  ِهبذكِر  ،  ِه اِمس
   وأرغم ،   ِةلتحصل على تاج احلري سام النجاةِ  لتحوز وِ  ِهف يف طني عبوديتِ    األن  يـد   ، مد ك ،  ي

  ، انتظـر    بابه مالز عليه ،     ، أحلَّ  ِه يف سؤالِ   ، بالغْ  ِه من طلبِ   لسانك ، أكثر    ، أطلق  كيارفع كفَّ 
 حىت تـسعد   إليه تبتيالًلْ إليه ، تبت ك فيه ، انقطع    ظن  ، أحسن  ِه بامسِ د ، أش  حه فت ه ، ترقب  فُطْلُ
ِلفْوتح .  

**************************************  
  وليسعك بيتك

  

العلةُز ةُ الشرعي ةُ السني : بعد  والال ، والفارغني َ   ِه وأهلِ ك عن الشر    هني والفوضويني ، فيجتمـع 
ـ  كم ، ويسرح   احلِ رِردك بِ  ذهن ك ، وجيود   خاطر ك ، ويرتاح  ك ، ويهدأ بالُ   عليك مشلُ   ك طرفُ
  . ا ملعارِفيف بستاِن

ما يأ فنجح    القلوبِ باُءط أ به جر عزيز  دواءٌ  والطاعةِ عن اخلريِ   ما يشغلُ  إن العزلة عن كلِّ   
  لناموسِ ر ، وإقامةٌ  كْ للفِ  تلقيح  وعن الدمهاءِ  غِو واللّ  عن الشر   ، يف العزلةِ   لك عليهِ  ، وأنا أد   جناٍح
 يف  املمدوح  واالختالطُ  احملمود  ، وإمنا كان االجتماع     والتذكرِ  اإلنابةِ  مبولدِ  ، واحتفالٌ  اخلشيِة
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  حذارِ  فحذارِ  والعطالةِ  البطالةِ  ، أما جمالس   ِر على اخلي   والتعاونِ ِملْ العِ  وجمالسِ ِعم واجلُ الصلواِت
 بِكاك ،    جبلدِ ، اهرب    عليك لسانك ، وليسعك بيتك ، االخـتالط          على خطيئتك ، وأمسك 

 يف نفسك ، ألنـك      ِر واالستقرا اهلمجي حرب شعواء على النفس ، وديد خطري لدنيا األمنِ         
وأساتذة التبشري بالفنت والكوارث واحملن، حىت        ، وأبطال األراجيفِ    أساطني الشائعاتِ  جتالس ،

  . ﴾لَو خرجواْ ِفيكُم ما زادوكُم ِإالَّ خباالً ﴿  قبل أن يصلك املوت مراٍتعب س يوٍممتوت كلَّ
  أو فعـلِ    خريٍ  من قولِ  ك إالَّ  يف غرفتِ  اُءك واالنزو  إقبالك على شانِ   فرجائي الوحيد  إذاً

ك  ، ولسان  ك من اإلهدارِ   ، وعمر  ك من الضياعٍ   وقت  قلبك عاد إليك ، فسلم      ، حينها جتد   خٍري
 ،  فرب ع  ، ومن جر    الظنِ ك من سوءِ  ك من اخلنا ونفس    ، وأذن  ك من القلقِ   ، وقلب  من الغيبةِ 

  .  عليه السالم فقلْل مع العواِم ، واسترسومن أركب نفسه مطايا األوهاِم
*************************************  

  العوض من اهللا
  

 حبيبتيه   أخذت من(( تبست واح ت منه ، إذا صرب    ضك خرياً  عو إالَّال يسلبك اهللا شيئا     
 هتضو من أهل الدنيا مث احتسب ع ه صفي من سلبت (( يعين عينيه    ))ه منهما اجلنة  ضتعو فصرب

 فإن هـذا     على هذا املنوالِ   س ، وقِ  ِدلْ يف اخلُ   احلمدِ تي له ب  ين من فقد ابنه وصرب ب     ))ةنمن اجل 
مثالجمرد  .  

فال تأسفرها عنده جنةٌ على مصيبة فان الذي قدوِع وثواب وضوأجر عظيم  .  
     إن أولياء اهللا املصابني املبتلني ينوم يف الفِ   ه رِسدو ﴿       مفَـِنع متربا صكُم ِبملَيع الَمس

  .  ﴾ عقْبى الداِر
أُولَـِئك علَـيِهم    ﴿ر   ويف ثواا ويف خلفها اخلي     وض املصيبةِ وحق علينا أن ننظر يف عِ     

  .بني للمصابني ، بشرى للمنكو هنيئاً ﴾ صلَوات من ربِهم ورحمةٌ وأُولَـِئك هم الْمهتدونَ
 إن عم  وكرتُ ر الدنيا قصري  خرةُ ، واآل  ها حقري هناك ،   ئوِفصيب هنا كُ   وأبقى فمن أُ    خري 

 ما على   نيا العاشقون هلا الراكنون إليها ، فأشد       املتعلقون بالد  أماومن تعب هنا ارتاح هناك ،       
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  عليهم معظُ راحتهم فيها ألم يريدوا وحدها فلذلك ت       هم منها وتنغيص  ظُقلوم فوت حظو  
املصائب وتكرب  عندهم  ؛  النكبات  مهم فال يرون إالَّ    ينظرون حتت أقدامِ    أل  نيا الفانيـة    الـد

  .الزهيدة الرخيصة
 فطْ بني أسطرها لُ    برسالةٍ  الراحبون ، فقد بعث لكم      وأنتم يٌءأيها املصابون ما فات ش    

 املصيبة أن ينظـر     رب عليه سرادق   الذي ض   على املصابِ  إن.  اختيار سن وح  وثواب فوعطْ
  ﴾فَضِرب بينهم ِبسوٍر لَّه باب باِطنه ِفيِه الرحمةُ وظَاِهره ِمن ِقبِلِه الْعذَاب           ﴿لريى أن النتيجة    
  .  وأعلى وأجلُّ وأبقى وأهنأ وأمرأُ خري، وما عند اِهللا

**************************************  
  و احلياة هاإلميان

فلسون من كنوِز اإلمياِن ، ومن رصيِد اليقِني ، فهـم            امل  هم  معاين الشقاءِ   بكلِّ األشقياُء
  . ﴾  ومن أَعرض عن ِذكِْري فَِإنَّ لَه مِعيشةً ضنكاً﴿ أبداً يف تعاسٍة وغضٍب ومهانٍة وذلٍَّة

 ها        ال يغم ها ويذهبها ويفرحالنفس ويزكّيها ويطهر ومهّها وقلقها إالَّ اإلميانُ باهللا     سعد
  . رب العاملني ، ال طعم للحياِة أصالً إالَّ باإلمياِن 

إنَّ الطريقة املثلى للمالحدِة إن مل يؤمنوا أن ينتحروا لريحيوا أنفسهم من هذه اآلصـاِر               
عنٍة أبديٍة حاقت   واألغالِل والظلماِت والدواهي ، يا هلا من حياِة تاِعسة بال إميان ، يا هلا من ل               

ونقَلِّب أَفِْئدتهم وأَبصارهم كَما لَم يؤِمنواْ ِبـِه أَولَ          ﴿باخلارجني على منهج اهللا يف األرض       
 وقد آن األوانُ للعاِمل أن يقتنع كلَّ القناعة ، وأن يؤمن             ﴾مرٍة ونذَرهم ِفي طُغياِنِهم يعمهونَ      

 بعد جتربٍة طويلٍة شاقٍة عبر قُروٍن غابرٍة توصل بعدها العقْـلُ إىل             ال إله إال اهللا   بأنَّ  كلَّ اإلمياِن   
                  وله له امللك لَ صادقون ، وأنّ اهللا حقسأن الصنم خرافةٌ والكفر لعنةٌ ، واإلحلاد ِكذْبةٌ وأنّ الر

 وهو على كلِّ شيء قدير احلمد .  
  .  حرارةً وبرودةً ، تكون سعادتك وراحتك وطمأنينتك وبقدِر إمياِنك قوةً وضعفاً ،

﴿                مهنـِزيجلَنـةً وباةً طَييح هنِييحفَلَن ِمنؤم وهأُنثَى و ن ذَكٍَر أَواِلحاً مِملَ صع نم
ِسهم لَحسِن موعـوِد    وهذه احلياةُ الطيبةُ هي استقرار نفو      ﴾ أَجرهم ِبأَحسِن ما كَانواْ يعملُونَ    
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                 باريهم ، وطهارةُ ضمائِرهم من أوضـاِر االحنـراِف ، وبـرود قلوِبهم حبب هم ، وثباترب
أعصاِبِهم أمام احلوادِث ، وسكينةُ قلوِبهم عند وقِْع القضاِء ، ورضاهم يف مـواطن القـدر ،                 

  . رسوالً  نبياً وρألم رضوا باِهللا رباً وباإلسالم دِيناً ، ومبحمٍد 
*************************************  

  ة اخللياجِن العسل وال تكسِر
  

الرفق ما كان يف شيٍء إالَّ زانه ، وما نزع من شيٍء إالَّ شانه ، اللـني يف اخلطـاب ،                     
داُء ،  البسمةُ الرائقةُ على احمليا ، الكلمةُ الطيبةُ عند اللقاِء ، هذه حلُلٌ منسوجةٌ يرتديها الـسع               

وهي صفات املؤِمِن كالنحلة تأكلُ طيباً وتصنع طيباً ، وإذا وقعت على زهرٍة ال تكـسرها ؛                 
إنَّ من الناِس مـن تـشرِئب لقـدوِمِهم         . ألنَّ اهللا يعطي على الرفِق ما ال يعطي على العنِف           

         األفئدةُ وتشي وحتييهم ، األبصار إىل طلعاِتهم وتشخص ، م حمبون     األعناقأل ، األرواح معه
  . يف كالمِهم ، يف أخذهم وعطاِئهم ، يف بيعِهم وشراِئهم ، يف لقاِئهم ووداِعِهم 

إن اكتساب األصدقاِء فن مدروس جييده النبالُء األبرار ، فهم حمفوفون دائماً وأبداً الٍة              
  . سؤالُ والدعاُء من الناِس ، إنْ حضروا فالِبشر واألنس ، وإن غابوا فال
ادفَع ِبالَِّتي ِهي أَحسن فَِإذَا الَّـِذي        ﴿: إنَّ هؤالِء السعداء هلم دستور أخالٍق عنوانه        

       ِميمح ِليو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيب﴾         اشِة ، وحلِمِهـماجلي ميتصون األحقاد بعاِطفِتِهم فهم
، يتناسون اإلساءة وحيفظون اإلحسان ، متُر م الكلمات النابيـةُ           الداِفئ ، وصفِْحهم الربيِء     

هم يف راحٍة ، والناس منهم يف أمٍن ،         . فال تلج آذام ، بل تذهب بعيداً هناك إىل غِري رجعٍة            
 املسلم من سِلم املسلمونُ من ِلساِنِه ويِدِه ، واملؤمن من أِمنـه           (( واملسلمون منهم يف سالم     

إن اهللا أمرين أنْ أصل من قطعين وأن أعفُو عمن ظلمين           ((  ))الناس على دماِئهم وأمواِلهم     
بشر هـؤالء بثـواٍب      ﴾ والْكَاِظِمني الْغيظَ والْعاِفني عِن الناسِ     ﴿ ))وأن أُعطي من حرمِني     

  . عاجٍل من الطمأنينِة والسكينِة واهلدوِء 
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  ٍر          وبشرهم بثواٍب أخرويهغفوٍر يف جناٍت ون ٍق    ﴿ كبٍري يف جواِر ربِد ِصدقْعِفي م
   . ﴾ِعند مِليٍك مقْتِدٍر 

**********************************  
﴿ الْقُلُوب ِئنطْمأَالَ ِبِذكِْر اللِّه ت ﴾  

  

ئد ال يكذب   الصدق حبيب اِهللا ، والصراحةُ صابونُ القلوِب ، والتجربةُ برهانٌ ، والرا           
  ﴾ فَـاذْكُروِني أَذْكُـركُم   ﴿أهله ، ومل يوجد عملٌ أشرح للصدِر وأعظم لألجِر كالـذكر         

وذكره سبحانه جنته يف أرِضِه ، من ملْ يدخلْها مل يدخل جنة اآلخرِة ، وهو إنقاذٌ للنفس من                   
طالع دواوين  .  كلِّ فوٍز وفالٍح     أوصاِبها وأتعاِبها واضطراِبها ، بلْ هو طريق ميسر خمتصر إىل         

  .الوحي لترى فوائد الذكِر ، وجرب مع األياِم بلْسمه لتنالَ الشفاَء 
بـذكره تـزاح جبـالُ     . بذكره سبحانه تنقشع سحب اخلوِف والفَزِع واهلم واحلزِن         

  . الكَرِب والغِم واألسى 
لُ األصيلُ ، لكن العجـب العجـاب        وال عجب أنْ يرتاح الذاكرون ، فهذا هو األص        

   .  ﴾ أَموات غَير أَحياء وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ ﴿ كيف يعيش الغافلون عن ذِكِرِه 
يا من شكى األرق ، وبكى من األمل ، وتفجع من احلوادِث ، ورمته اخلطوب ، هيـا                  

  .  ﴾ ه سِمياًهلْ تعلَم لَ ﴿ اهتف بامسه املقدس ،
بقدِر إكثارك من ذكِره ينبسطُ خاطرك ، يهدأُ قلبك ، تسعد نفْسك ، يرتاح ضمريك ،                
ألن يف ذكره جلَّ يف عاله معاين التوكِل عليه ، والثقِة به واالعتماِد عليه ، والرجوِع إليـه ،                   

يع إذا نوِدي ، جميب إذا سئلَ       وحسِن الظن فيه ، وانتظار الفرِج منه ، فهو قريب إذا دِعي ، مس             
، فاضرع واخضع واخشع ، وردِد امسه الطيب املبارك على لساِنك توحيداً وثنـاًء ومـدحاً                

       والسرور والنـور      – حبوِلِه وقوِتِه    –ودعاًء وسؤاالً واستغفاراً ، وسوف جتد السعادة واألمن 
 ا ﴿واحلبورينالد ابثَو اللّه ماهِةفَآتاِب اآلِخرثَو نسحو  ﴾  .   

*****************************  
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   ﴾ أَم يحسدونَ الناس علَى ما آتاهم اللّه ِمن فَضِلِه ﴿
    

احلسد كاألكلِة املِلحِة تنخر العظم خنْراً ، إنَّ احلسد مرض مزمن يعيثُ يف اجلسم فساداً               
وقد قالوا  . و ظاملٌ يف ثوِب مظلوم ، وعدو يف ِجلْباِب صديٍق           ال راحة حلسود فه   : ، وقد قيل    

 : لَهبدأ بصاحبِه فقت ، لَهداحلسِد ما أع هللا در .  
إنين أى نفسي ونفسك عن احلسِد رمحةً يب وبك ، قبل أنْ نرحم اآلخـرين ؛ ألننـا                  

دماَءنا ، ونوز حلومنا ، ونسقي الغم اهلم نطعم نوم جفوننا على اآلخرين حبسِدنا هلم ع .  
التنغيص والكدر واهلم احلاضـر أمـراض      . إنَّ احلاسد يشِعلُ فرناً ساخناً مث يقتحم فيه         

بِليةُ احلاِسِد أنه خاصم القـضاَء ،       . يولّدها احلسد لتقضي على الراحِة واحلياِة الطيبِة اجلميلِة         
  . ب مع الشرع ، وخالف صاحب املنهِج وام الباري يف العدِل ، وأساء األد

يا للحسد من مرٍض ال يؤجر عليِه صاحبه ، ومن بالٍء ال يثاب عليـه املُبتلَـى بـه ،                    
كلٌّ يصاحلُ  . وسوف يبقى هذا احلاسد يف حرقٍة دائمٍة حىت ميوت أو تذْهب ِنعم الناِس عنهم               

 اِهللا وتتنازل عن مواِهِبك ، وتلِْغي خصاِئـصك ،          إالَّ احلاسد فالصلح معه أن تتخلّى عن نعمٍ       
                   ، حاسد إذا حـسد يرضى على مضٍض ، نعوذُ باِهللا من شر لَّهومناِقبك ، فإن فعلت ذلك فلَع

  . فإنه يصبح كالثعباِن األسوِد السام ال يقر قراره حىت يفِرغَ مسه يف جسم بريٍء 
  .  من احلاِسِد فإنه لك باملرصاِد فأاك أاك عن احلسد واستعذ باِهللا
***********************************  

  اقبِل احلياة كما هي
    

                 ِزجـتِن ، ما ، كثريةُ التلـوحالُ الدنيا منغصةُ اللذاِت ، كثريةُ التبعاِت ، جامهةُ احملي
  . بالكدِر ، وخِلطت بالنكِد ، وأنت منها يف كَبد 

زوجةً ، أو صديقاً ، أو نبيالً ، وال مسكناً وال وظيفةً إالَّ وفيـه مـا                 ولن جتد والداً أو     
                   رأساً برأس ، واجلـروح وجِرِه ، لتنِه بربِد خيشر وعنده ما يسوُء أحياناً ، فأطفئ حر ، ريكد

 قصاص.  
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خيـٍر  أراد اُهللا هلذه الدنيا أن تكون جامعةً للضديِن ، والنوعني ، والفريقني ، والرأيني               
وشٍر ، صالٍح وفساٍد ، سروٍر وحزٍن ، مث يصفو اخلَير كلُّه ، والصالح والسرور يف اجلنـِة ،                   

الدنيا ملعونةٌ ملعونٌ ما فيها إال      (( : يف احلديث   . ويجمع الشر كله والفساد واحلزنُ يف الناِر        
       وعاملٌ ومتعلم اِهللا وما وااله وال ت    ))ذكر واقعك يف عـاِمل          فعش من اخلياِل ، وحلّـق سرح

املثالياِت ، اقبلْ دنياك كما هي ، وطوع نفسك ملعايشتها ومواطنِتها ، فسوف ال يصفو لـك                 
                  ا وال منوالكمال والتمام ليس من شأ فْوألنَّ الص ، وال يكملُ لك فيها أمر ، فيها صاحب

  . صفاِتها 
 ال يفرك مؤمن مؤمنةً إن كره منـها خلقـاً           ((: لن تكمل لك زوجةٌ ، ويف احلديث        

   . ))رضي منها آخر 
                 ر ونغـضونذر ما تعس ، رذ ما تيسونأخ ، فحونص فُوفينبغي أنْ نسدد ونقارب ، ونع

  . الطَّرف أحياناً ، ونسدد اخلطى ، ونتغافلُ عن أموٍر 
******************************************  

  البالِء تعز بأهِل
تلَفَّت يمنةً ويسرةً ، فهل ترى إالَّ مبتلى ؟ وهل تشاهد إالَّ منكوباً يف كل داٍر نائحةٌ ،                  

  . وعلى كل خد دمع ، ويف كل واٍد بنو سعد 
                 كمن الصابرين ، فلست أنت وحدك املصاب ، بـل مـصاب املصائِب ، وكم من كم

ن مريٍض على سريره من أعواٍم ، يتقلب ذات الـيمِني وذات            أنت بالنسبِة لغِريك قليلٌ ، كم م      
  . الشماِل ، يِئن من األِمل ، ويصيح من السقم 

  . كم من حمبوس مرت به سنوات ما رأى الشمس بعينه ، وما عرف غري زنزانته 
   .كم من رجٍل وامرأٍة فقدا فلذاِت أكبادِهما يف ميعِة الشباِب وريعاِن العمِر 

  . كم من مكروٍب ومِديٍن ومصاٍب ومنكوٍب 
                   للمـؤمِن ، ودار ناليقني أنِّ هذه احلياة سـج ؤالِء ، وأنْ تعلم ِعلْم آن لك أن تتعز
لألحزاِن والنكباِت ، تصبح القصور حافلةً بأهلها ومتسي خاويةً على عروشها ، بينها الشملُ              
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موالُ وافرةً ، واألوالد كُثر ، مثَّ ما هي إالَّ أيام فـإذا الفقـر               جمتِمع ، واألبدانُ يف عافية ، واأل      
    واألمراض والفراق تثَالَ          ﴿واملواَألم ا لَكُمنبرضو ا ِبِهملْنفَع فكَي لَكُم نيبتفعليك أن    ﴾ و 

 بالنـسبة   توطِّن مصابك مبن حولك ، ومبن سبقك يف مسريِة الدهِر ، ليظهر لك أنك معـاىفً               
هلؤالِء ، وأنه مل يأتك إال وخزات سهلةٌ ، فامحِد اهللا على لُطْفِه ، واشكره على مـا أبقـى ،                     

  . واحتِسب ما أخذ ، وتعز مبن حولك 
 قدوةٌ وقد وضِع السلى على رأِسِه ، وأدِميت قدماه وشج وجهه ،             ρ ولك يف الرسول    

جِر ، وطُِرد من مكَّة ، وكُِسرت ثنيته ، ورِمي ِعرض           وحوِصر يف الشعِب حىت أكل ورق الش      
زوجِتِه الشريف ، وقُِتل سبعون من أصحابِه ، وفقد ابنه ، وأكثر بناِته يف حياتِه ، وربط احلجر                  
على بطِنه من اجلوِع ، واتِهم بأنه شاِعر ساِحر كاهن جمنونٌ كاذب ، صانه اُهللا من ذلـك ،                   

  موسـى                  وهذا بالٌء البد ـرجا ، وذُِبح حيىي ، وهقُِتل زكري وقد ، ال أعظم منه ومتحيص منه 
ووضع اخلليلُ يف الناِر ، وسار األئمةُ على هذا الطريق فضرج عمر بدِمِه ، واغتيل عثمـانُ ،                  

 أَن تدخلُواْ   أَم حِسبتم ﴿وطٌِعن علي ، وجِلدت ظهور األئمِة وسِجن األخيار، ونكل باألبرار           
  .  ﴾الْجنةَ ولَما يأِْتكُم مثَلُ الَِّذين خلَواْ ِمن قَبِلكُم مستهم الْبأْساء والضراء وزلِْزلُواْ

********************************  
  

  الصالة.. الصالة 
   ﴾ والصالَِةيا أَيها الَِّذين آمنواْ استِعينواْ ِبالصبِر  ﴿

  

                حاالً إىل الصالِة ، تثُب بتالبيبك ، فقم قك احلزنُ ، وأخذ اهلموطو فإذا دامهك اخلَو
 بأذِن اِهللا باجتياِح مستعمراِت األحـزاِن       –لك روحك ، وتطمئن نفسك ، إن الصالة كفيلةٌ          

  .والغموِم ، ومطاردِة فلوِل االكتئاِب 
 فكانت قُرةَ عيِنِه وسـعادته      ))أرحنا بالصالِة يا باللُ     (( : ل   إذا حزبه أمر قا    ρكان  

 هجتو .  



                                                  ال حتزن
29 

               يف وجـوههم رتوكش ، م الضوائق إذا ضاقت قوٍم أفذاٍذ كانت ِسري وقد طالعت
 مهمهم وِهموإرادات مهلم قُواه فزعوا إىل صالٍة خاشعٍة ، فتعود ، اخلطوب .  

ِرضت ِلتودى يف ساعِة الرعِب ، يوم تتطـاير اجلمـاجم، وتـسيلُ             إنّ صالة اخلوِف فُ   
  . النفوس على شفراِت السيوِف ، فإذا أعظم تثبيٍت وأجلُّ سكينٍة صالةٌ خاشعةٌ 

إنَّ على اجليِل الذي عصفت به األمراض النفسيةُ أن يتعرف على املسجِد ، وأن ميـرغَ                
 ولينقذ نفسه من هذا العذاِب الواِصِب ، وإالَّ فإنَّ الدمع سوف حيرق             جبينه ِليرِضي ربه أوالً ،    

  . جفْنه ، واحلزن سوف حيطم أعصابه ، وليس لديِه طاقةٌ متده بالسكينِة واألمِن إال الصالةُ 
 هذِه الصلوات اخلمس كلَّ يوٍم وليلٍة كفارةٌ لذنوِبنا ، – لو كنا نعقلُ  –من أعظِم النعِم    

ةٌ لدرجاِتنا عند ربنا ، مث هي عالج عظيم ملآسينا ، ودواٌء ناِجع ألمراِضنا ، تـسكب يف                  رفع
ضمائِرنا مقادير زاكيةً من اليقني ، ومتُأل جواحننا بالرضا أما أولئك الذين جـانبوا املـسجد ،    

فَتعـساً   ﴿ وتركوا الصالة ، فمن نكٍد إىل نكٍد ، ومن حزٍن إىل حزٍن ، ومن شقاٍء إىل شقاءٍ                
مالَهملَّ أَعأَضو ملَّه ﴾  .   

*****************************  
  

  حسبنا اهللا ونعم الوكيل
  

تفويض األمِر إىل اِهللا ، والتوكلُ عليِه ، والثقة بوعِدِه ، والرضا بصنيعِه وحسن الظن بِه                
 صفاِت املؤمنني ، وحينما يطمئن العبد       ، وانتظار الفرِج منه ؛ من أعظِم مثراِت اإلمياِن ، وأجلِّ          

     ِه يف كلِّ شأِنه ، جيد الرعاية ، والوالية ، والكفاية ، والتأييدعلى رب إىل حسٍن العاقبِة ، ويعتمد
  . ، والنصرةَ 

حسبنا اُهللا وِنعم الوكيلُ ، فجعلها اُهللا عليه        : ملا ألقي إبراهيم عليه السالم يف الناِر قال         
:  وأصحابه ملا هددوا جبيوِش الكفار ، وكتائـِب الوثنيـِة قـالوا              ρ وسالماً ، ورسولُنا     برداً
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فَانقَلَبواْ ِبِنعمٍة من اللِّه وفَضٍل لَّم يمسسهم سوٌء واتبعواْ         } 173{حسبنا اللّه وِنعم الْوِكيلُ   ﴿

  .  ﴾  يٍمِرضوانَ اللِّه واللّه ذُو فَضٍل عِظ
إنَّ اإلنسان وحده ال يستطيع أنْ يصارع األحداث ، وال يقاوم امللماِت ، وال ينـازل                
                  األمـر ضمبواله ، ويفو ه ويثقضعيفاً عاجزاً ، إال حينما يتوكلُ على رب ِلق؛ ألنه خ اخلطوب

 ﴿ائب ، وأحاطت به النكبـات       إليه ، وإال فما حيلةُ هذا العبِد الفقِري احلقِري إذا احتوشته املص           
 ِمِننيؤم مكَّلُواْ ِإن كُنتولَى اللِّه فَتعو﴾ .   

توكلْ على القوي الغين ذي القُوِة املتني ، لينقـذك مـن     : فيا من أراد أن ينصح نفسه       
          كك ودثارباِت ، واجعلْ شِعارالوكي   الويالِت ، وخيرجك من الكُر مفـإن    لُحسبنا اُهللا وِنع ، 

حـسبنا اِهللا وِنعـم     : قلَّ مالُك ، وكثُر دينك ، وجفَّت مواِردك ، وشحت مصاِدرك ، فناِد              
  .الوكيلُ 

                طٍْب فاهتفمن ظاِلٍم ، أو فزعت من خ تعبأو ر ، من عدو حسبنا اُهللا  : وإذا خفت
   .وِنعم الوكيل
    .﴾ وكَفَى ِبربك هاِدياً ونِصرياً ﴿

**********************************  
  

  ﴾  قُلْ ِسريواْ ِفي اَألرِض﴿
  

مما يشرح الصدر ، ويزيح سحب اهلم والغم ، السفَر يف الـدياِر ، وقَطْـع القفـاِر ،                   
والتقلب يف األرِض الواسعِة ، والنظر يف كتاِب الكوِن املفتوِح لتشاهد أقالم القـدرِة وهـي                

جٍة ، ورياضاً أنيقةً وجناٍت               تكتب على صفحاِت الوجوِد آياِت اجلماِل ، لترى حدائق ذات 
ألفاً ، اخرج من بيتك وتأملْ ما حولك وما بني يديك وما خلفك ، اصعِد اجلبـال ، اهـبِط                    

 جتد  األودية ، تسلِّق األشجار ، عب من املاِء النمِري ، ضع أنفك على أغصاِن اليامسني ، حينها                
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روحك حرةً طليقةً ، كالطائِر الغريِد تسبح يف فضاِء السعادِة ، اخرج من بيِتك ، ألِق الغطـاء          
  .األسود عن عينيك ، مث سر يف فجاِج اِهللا الواسعِة ذاكراً مسبحاً 

إنَّ االنزواء يف الغرفِة الضيقِة مع الفراِغ القاتل طريق ناجح لالنتحاِر ، وليست غرفتك              
 العاملُ ، ولست أنت كلَّ الناِس فَِلم االستسالم أمام كتائِب األحزان ؟ أال فاهتف ببصِرك                هي

   ِثقَاالً   ﴿: ومسِعك وقلِبكواْ ِخفَافاً وِفرتعال لتقرأ القرآن هنا بني اجلداوِل واخلماِئـل ،           ﴾ ان ،
  . صة وصولِه من التلِّ بين الطيوِر وهي تتلو خطَب احلب ، وبين املاِء وهو يروي ق

                 ، هعليـه نفـس ا األطباُء ملن ثَقُلَـت الَ يف مسارِب األرض متعةٌ يوِصيرحإن الت 
ويتفَكَّرونَ ِفـي    ﴿وأظلمت عليِه غرفته الضيقةُ ، فهيا بنا نسافْر لنسعد ونفرح ونفكر ونتدبر             

   . ﴾ ت هذا باِطالً سبحانكخلِْق السماواِت واَألرِض ربنا ما خلَقْ
************************************  

  فصرب مجيلٌ
  

التحلِّي بالصرب من شيِم األفذاِذ الذين يتلقون املكاره برحابِة صدٍر وبقوِة إرادٍة ، ومناعٍة              
  ! . وإنْ مل أصرب أنا وأنت فماذا نصنع ؟. أبية 

  ؟ هل تعلم لنا زاداً غريه ؟ هل عندك حلٌّ لنا غري الصِرب 
كان أحد العظماِء مسرحاً تركض فيه املصائب ، وميداناً تتسابق فيِه النكبات كلمـا              

  . خرج من كربٍة زارته كربةٌ أخرى ، وهو متترس بالصِرب ، متدرع بالثقِة باِهللا 
  . هكذا يفعلُ النبالُء ، يصارعون امللماِت ويطرحون النكباِت أرضاً 

: أال ندعو لك طبيباً ؟ قال       :  وهو مريض ، قالوا      -رضي اُهللا عنه  -دخلوا على أيب بكر     
  . إين فعالٌ ملا أريد : يقولُ : فماذا قال ؟ قال : قالوا . الطبيب قد رآين 

ِر واصرب وما صربك إالَّ باِهللا ، اصرب صبر واثٍق بالفرِج ، عامل حبسِن املصِري ، طالٍب لألج                
، راغٍب يف تفكِري السيئاِت ، اصرب مهما ادهلمت اخلطوب ، وأظلمِت أمامك الدروب ، فإنَّ                

  . النصر مع الصبِر ، وأنَّ الفرج مع الكَرِب ، وإن مع العسِر يسراً 
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قرأت سري عظماٍء مروا يف هذه الدنيا ، وذهلت لعظيِم صِربِهم وقوِة احتماِلهم ، كانت               
ائب تقع على رؤوِسهم كأنها قطرات ماٍء باردٍة ، وهم يف ثباِت اجلبـاِل ، ويف رسـوِخ                  املص

احلِق ، فما هو إالَّ وقت قصري فتشرق وجوههم على طالئع فجِر الفرِج ، وفرحـِة الفـتِح ،                   
وأحدهم ما اكتفى بالصِرب وحده ، بل نازلَ الكواِرث ، وصـاح يف وجـِه               . وعصِر النصِر   

  . املصائِب متحدياً 
***************************************  
ال حتمِل الكرة األرضية على رأِسك  

  

نفر من الناِس تدور يف نفوِسهم حرب عامليةٌ ، وهم على فُرش النوم ، فـإذا وضـعِت           
          والسكَّري طَ الدمغة املعدِة ، وضحوا قُرأوزارها غَِنم برقـون مـع األحـداِث ،       حيت. احلر

يغضبون من غالِء األسعاِر ، يثورون لتأخر األمطاِر ، يضجون الخنفاِض سعِر العملِة ، فهم يف                
  .  ﴾يحسبونَ كُلَّ صيحٍة علَيِهم ﴿انزعاٍج دائٍم ، وقلٍق واِصٍب

 ، دِع األحداث علـى األرضِ      ال حتمِل الكرة األرضية على رأِسك     ونصيحيت لك أنْ    
إن بعض الناس عنده قلب كاإلسفنجة يتشرب الشائعاِت واألراجيف         . وال تضعها يف أمعاِئك     

                 كفيلٌ أن حيطم صاحبه لكلِّ شيٍء ، وهذا القلب للتواِفِه ، يهتِز للوارداِت ، يضطرب يرتعج ،
  . ، وأن يهدم كيان حاِمِلِه 

 إىل إمياِنهم ، وأهلُ اخلوِر تزيدهم الـزالزلُ         أهلُ املبدأ احلق تزيدهم الِعرب والعظات إمياناً      
خوفاً إىل خوِفِهم ، وليس أنفع أمام الزوابع والدواهي من قلٍب شجاٍع ، فإن اِملقْدام الباسـلَ                 
واسع البطاِن ، ثابت اجلأِش ، راسخ اليقِني ، بارد األعصاِب ، منشرح الصدر ، أما اجلبـانُ                  

 يوم مرات بسيف التوقّعات واألراجيِف واألوهاِم واألحـالِم ،  فهو يذبح فهو يذبح نفسه كلَّ     
فإن كنت تريد احلياة املستقرةَ فواِجِه األمور بشجاعٍة وجلٍد ، وال يستخفنك الذين ال يوقنون               
، وال تك يف ضيٍق مما ميكرون ، كن أصلب من األحداِث ، وأعىت من ريـاِح األزمـاِت ،                    

ارمحتاه ألصحاِب القلوِب الـضعيفِة ، كـم ـزهم األيـام هـزاً              وأقوى من األعاصِري ، و    
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، وأما اُألباةُ فهم من اِهللا يف مدٍد ، وعلى الوعـِد يف              ﴾ ولَتِجدنهم أَحرص الناِس علَى حياةٍ    ﴿
  .  ﴾ فَأَنزلَ السِكينةَ علَيِهم ﴿ ثقٍة

****************************************  
ال حتطمك التوافه  

  

 ذْكَرال ي تافه حقري مهِِّه أمر كم من مهموٍم سبب . !!  
           مهعزاِئم ردم ،وما أبهواْ   ﴿: هذه أقوالُهم  . انظر إىل املنافقني ، ما أسقط مهَمنِفـرالَ ت

 ري    ﴿،   ﴾ ِفي الْحفِْتنالَ تةٌ  ﴿،   ﴾ ائْذَن لِّي وروا عنوتيب ﴾   ،﴿ ةٌ   نآِئرا دنِصيبى أَن تشخ ﴾  ،
  .  ﴾ما وعدنا اللَّه ورسولُه ِإلَّا غُروراً  ﴿

  . يا خليبِة هِذِه املعاطس يا لتعاسِة هذِه النفوِس 
مههم البطونُ والصحونُ والدور والقصور ، مل يرفعوا أبصارهم إىل مسـاء املُثُـِل ، مل                

دابته وثوبه ونعلُه ومأدبته ، وانظـر       : هم أحِدِهم ومبلغُ ِعلِْمِه      . ينظروا أبداً إىل جنوم الفضائل    
لقطَّاٍع هائٍل من الناِس تراهم صباح مساء سبب مهومهم خالف مع الزوجِة ، أو االبـِن ، أو                  

           تافه كلمٍة نابيٍة ، أو موقف ِر ، ليس عندهم      . القريِب ، أو مساعهؤالِء البش من  هذه مصائب 
إذا : املقاصِد العليا ما يشغلُهم ، ليس عندهم من االهتماماِت اجلليلِة ما ميُأل وقتهم ، وقد قالوا                 

خرج املاُء من اإلناِء مأله اهلواُء ، إذاً ففكر يف األمِر الذي تم له وتغتم ، هلْ يستحق هـذا                    
ك وراحِتك ووقِتك ، وهذا غُـبن       اجلهد وهذا العناَء ، ألنك أعطيته من عقِلك ولَحِمك ودمِ         

اجعلْ لكِل شـيء حـداً      : يف الصفقِة ، وخسارةٌ هائلةٌ مثنها خبس ، وعلماُء النفِس يقولون            
فـأعِط القـضية     ﴾قَد جعلَ اللَّه ِلكُلِّ شيٍء قَدراً        ﴿: معقوالً ، وأصدق من هذا قوله تعاىل        

  . و حجمها ووزا وقدرها وإياك والظلم والغلُ
هؤالِء الصحابةُ األبرار مههم حتت الشجرِة الوفاُء بالبيعِة فنالوا ِرضـوان اِهللا ، ورجـلٌ           

 احلرمانُ واملقت فكان جزاءه البيع حىت فاته معهم أمهَّه مجلُه ,  
  . فاطرِح التواِفه واالشتغال ا جتد أنَّ أكثر مهوِمك ذهبت عنك وعدت فَِرحاً مسروراً 

*******************************  
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اُهللا لك ارض مبا قسم  
  تكن أغىن الناِس

  

أنَّ عليك  : مر فيما سبق بعض معاين هذا السبب ؛ لكنين أبسطُه هنا ليفهم أكثر وهو               
فَخذْ مـا    ﴿أن تقْنع مبا قُِسم لك من جسٍم وماٍل وولٍد وسكٍن وموهبٍة ، وهذا منطق القرآن                

 و كتيآت  اِكِرينالش نكُن م ﴾             علماِء السلِف وأكثر اجليِل األوِل كانوا فقراء مل يكن إنَّ غالب 
لديهم أُعطيات وال مساكن يةٌ ، وال مراكب ، وال حشم ، ومع ذلك أثْروا احلياة وأسعدوا                 

 ، فَبوِرك هلـم يف      أنفسهم واإلنسانية ، ألم وجهوا ما آتاهم اُهللا من خٍري يف سبيِلِه الصحيحِ            
أعماِرهم وأوقاِتهم ومواهبهم ، ويقابلُ هذا الصنف املبارك مٌأل أُعطوا من األمـواِل واألوالِد              
                ِة واملنـهِج احلـقم احنرفوا عن الفطرِة السويشقاِئهم وتعاسِتهم ، أل سبب والنعِم ، فكانت

 ، انظر إىل من محل شهاداٍت عامليةً لكنه         وهذا برهانٌ ساطع على أن األشياَء ليست كلَّ شيءٍ        
نكرةٌ من النكراِت يف عطائِه وفهمِه وأثرِه ، بينما آخرون عندهم علم حمدود ، وقد جعلوا منه                 

  . راً دافقاً بالنفِع واإلصالِح والعماِر 
ي إن كنت تريد السعادةُ فارض بصورِتك اليت ركبك اُهللا فيها ، وارض بوضعِك األسر             

، وصوِتك ، ومستوى فهِمك ، ودخِلك ، بل إنَّ بعض املربني الزهاِد يذهبون إىل أبعِد مـن                  
  . ارض بأقلَّ مما أنت فيِه ودون ما أنت عليِه : ذلك فيقولون لك 

  : هاك قائمةً رائعةً مليئةً بالالمعني الذين خبسوا حظوظهم الدنيوية 
  .  موىل أسود أفطس أشلُّ مفلفلُ الشعِر  عاملُ الدنيا يف عهدِه ،عطاُء بن رباح

 ، حليم العرِب قاطبةً ، حنيف اِجلسِم ، أحدب الظهِر ، أحىن الساقني              األحنف بن قيس  
  . ، ضعيف البنيِة 
 حمدثُ الدنيا ، من املوايل ، ضعيف البصِر ، فقري ذاِت اليِد ، ممزق الثيـاِب ،                  األعمش

  . رثُ اهليئِة واملرتِل 
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 صلوات اِهللا وسالمه عليهم ، كلٌّ منهم رعى الغنم ، وكـان داود              األنبياء الكرام بل  
  . حداداً ، وزكريا جناراً ، وإدريس خياطاً ، وهم صفوةُ الناِس وخير البشِر 

إذاً فقيمتك مواهبك ، وعملُك الصاحلُ ، ونفعك ، وخلقك ، فال تأس على ما فات من       
 ﴾ نحن قَسمنا بينهم مِعيشتهم ِفي الْحياِة الدنيا       ﴿اٍل أو عياٍل ، وارض بقسِمة اِهللا        مجاٍل أو م  

.  
****************************************  

واألرض ها السماواتذكّر نفسك جبنٍة عرض  
أو ذقت ظلماً   إنْ مجعت يف هذه الداِر أو افتقرت أو حزنت أو مرضت أو خبست حقاً               

فذكِّر نفسك بالنعيِم ، إنك إن اعتقدت هذه العقيدةَ  وعملت هلذا املصِري ، حتولت خسائرك                
إن أعقلَ الناِس همُ  الذين يعملون لآلخرِة ألا خري وأبقى ،            . إىل أرباِح ، وبالياك إىل عطايا       

           هم ومنتهى أمـانيهم ،      وإنَّ أمحق هذه اخلليقة هم الذين يرون أنَّ هذه الدنيا هي قرارهم ودار
                  مال يـرون إالَّ حيـا ـماحلوادِث ، أل الناِس عند املصائِب ، وأندهم عند هم أجزعفتجد
الزهيدة احلقرية ، ال ينظرون إالَّ إىل هذِه الفانيِة ، ال يتفكرون يف غِريها وال يعملون لسواها ،                  

هم فرحهم ، ولو أم خلعوا حجاب الـراِن         فال يريدون أن يعكّر هلم سرورهم وال يكدر علي        
عن قلوِم ، وغطاء اجلهِل عن عيوِم حلدثوا أنفسهم بداِر اخللِد ونعيِمها ودوِرها وقصوِرها ،               
                االهتمـام والكـد اليت تستحق ا واِهللا الدارولسمعوا وأنصتوا خلطاِب الوحِي يف وصِفها ، إ

 دواجله .  
ف أهِل اجلنة بأم ال ميرضون وال حيزنون وال ميوتون ، وال يفىن             هل تأملنا طويالً وص   

شبابهم ، وال تبلى ثيابهم ، يف غرٍف يرى ظاهرها من باطِنها ، وباِطنها من ظاهرِها ، فيها ما                   
ال عني رأت ، وال أُذُنٌ مسعت ، وال خطَر على قلِب بشٍر ، يسري الراكب يف شـجرٍة مـن                     

ئة عاٍم ال يقطعها ، طول اخليمِة فيها ستون ميالً ، أارها مطَِّردةٌ قصورها منيفةٌ ،                أشجارِها ما 
قطوفُها دانيةٌ ، عيونها جاريةٌ ، سررها مرفوعةٌ ، أكوابها موضـوعةٌ ، منارقُهـا مـصفوفَةٌ ،                  
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ها ، منتهى األماين فيها     زرابيها مبثوثةٌ ، متَّ سرورها ، عظُم حبورها ، فاح عرفُها ، عظُم وصفُ             
  ! ما لنا ال نتدبر ؟! ، فأين عقولُنا ال تفكر ؟

إذا كان املصري إىل هذه الداِر ؛ فلتخف املصائب على املصابني ، ولتقَر عيونْ املنكوبني               
  . ، ولتفرح قلوب املعدمني 

ائب ، اعملوا صـاحلاً ؛      فيها أيها املسحوقون بالفقِر ، املنهكون بالفاقِة ، املبتلون باملص         
   .   ﴾ سالَم علَيكُم ِبما صبرتم فَِنعم عقْبى الداِر ﴿لتسكنوا جنة اِهللا وجتاوروه تقدست أمساؤه 

****************************************  
   ﴾  وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً﴿

  

 غُلُو وال جفاٌء ، ال إفراطٌ وال تفـريطٌ ، ومـن أراد              العدلُ مطْلَب عقلي وشرعي ، ال     
السعادة فعليِه أنْ يضبطَ عواطفه ، واندفاعاِتِه ، وليكن عادالً يف رضاه وغـضِبِه ، وسـروِرِه                 
وحزِنِه ؛ ألن الشطَطَ واملبالغةَ يف التعامل مع األحداِث ظلم للنفِس ، وما أحسن الوسـطيةَ ،                 

نزل بامليزان واحلياةُ قامت على الِقسط ، ومن أتعِب الناِس من طـاوع هـواه ،                فإنَّ الشرع   
واستسلم لعواطِفهِِ وميوالِته ، حينها تتضخم عنده احلوادثُ ، وتِظلم لديه الزوايا ، وتقـوم يف                

حىت إن  قلِبه معارك ضاربةٌ من األحقاِد والدخائِل والضغائِن ، ألنه يعيش يف أوهاٍم وخياالٍت ،               
بعضهم يتصور أنَّ اجلميع ِضده ، وأنَّ اآلخرين حيبكون مؤامرةً إلبادتِه ، وتمِلي عليه وساوسه               

  . أنَّ الدنيا له باملرصاِد فلذلك يعيش يف سحٍب سوٍد من اخلوِف واهلِّم والغِم 
ن مـن القـيِم     إن اإلرجاف ممنوع شرعاً ، رخيص طبعاً ، وال ميارسه إالَّ أناس مفلسو            

  .  ﴾ يحسبونَ كُلَّ صيحٍة علَيِهم هم الْعدو ﴿احليِة واملبادِئ الربانيِة
                  لَ وقوع مـا ختـافال يكونُ ، ولك قب ما خياف ه ، فأكثرعلى كرسي كقلب أجِلس

 حينها تنجو من    وقوعه أن تقدر أسوأ االحتماالِت ، مث توطِّن نفسِك على تقبل هذا األسوأ ،             
  . التكهناِت اجلائرِة اليت متزق القلب قبلَ أنْ يقَع احلَدثُ فَيبقَى 

     ابهها العاقلُ النفيا أي :            م األحـداث واملواقـفوال تـضخ ، هأعِط كلَّ شيء حجم
ن أحبب حبيبك هوناً ما ، فعـسى أ       (( : والقضايا ، بل اقتصد واعدلْ والبغِض يف احلديث         
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 يومـاً مـا                  يكون بغيض ناً ما ، فعسى أن يكون حبيبكيوماً ما ، وأبغض بغيضك هو ك(( 
  . ﴾ير واللَّه غَفُور رِحيمعسى اللَّه أَن يجعلَ بينكُم وبين الَِّذين عاديتم منهم مودةً واللَّه قَِد﴿

  .  حقيقة هلا إنَّ كثرياً من التخويفات واألراجيف ال
*********************************  

  احلزنُ ليس مطلوباً شرعاً ، وال مقصوداً أصالً
  

والَ تحـزنْ    ﴿: وقوِلـه    .   ﴾ والَ تِهنوا والَ تحزنوا    ﴿: فاحلزنُ منهي عنه قوله تعاىل      
ِهملَيِر موضٍع      ﴾ عنْ ِإنَّ اللّ    ﴿: وقوله  .  يف غيزحا الَ تنعم كقولـه    .  ﴾ ه فَـالَ   ﴿: واملنفي

فاحلزنُ مخود جلذْوِة الطلِب ، وهمود لـروِح اهلمـِة ،            .  ﴾خوف علَيِهم والَ هم يحزنونَ      
  . وبرود يف النفِس ، وهو حمى تشلُّ جسم احلياِة 

للقلب ، وأحب شـيٍء إىل      أن احلزن موقِّف غري مسير ، وال مصلحة فيه          : وسر ذلك   
ِإنمـا   ﴿:أن يحِزن العبد ليقطعه عن سِريه ، ويوقفه عن سلوِكه ، قال اهللا تعـاىل                : الشيطان  

أن يتناجى اثناِن منهم دون     (( :  ρوى النيب    . ﴾ النجوى ِمن الشيطَاِن ِليحزنَ الَِّذين آمنوا     
وحزنُ املؤمِن غير مطلوٍب وال مرغوٍب فيه ألنه مـن األذى            . ))الثالِث ، ألن ذلك يحِزنه      

  . الذي يصيب النفس ، وقد ومغالبته بالوسائِل املشروعِة 
                فاحلزنُ ليس مبطلوٍب ، وال مقصوٍد ، وال فيه فائدةٌ ، وقِد استعاذ منه النيبρ    فقـال :

رين اهلم ، والفرق ، وإنّ كان ملا مضى أورثه  فهو ق))اللهم إين أعوذُ بك من اهلم واحلزِن       (( 
  . احلُزنَ ، وكالمها مضِعف للقلِب عن السِري ، مفتر للعزِم 

              للروِح ، يورثُها الفتور والنكَّد للعيِش ، وهو مصلٌ سام للحياِة وتنغيص واحلزنُ تكدير
 ، فتهوي عند احلُسِن ، وتنطفئُ عند مباهج         واحليرة ، ويصيبها بوجوٍم قاٍمت متذبٍل أمام اجلمالِ       

  . احلياِة ، فتحتسي كأس الشؤم واحلسرِة واألِمل 
 :ولكن نزول مرتلِتِه ضروري حبسِب الواقِع ، وهلذا يقولُ أهـلُ اجلنـِة إذا دخلوهـا                 

هم يف الدنيا احلـزنُ ،   فهذا يدلُّ على أم كان يصيب ﴾ الْحمد ِللَِّه الَِّذي أَذْهب عنا الْحزنَ   ﴿
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فإذا حلَّ احلُزنُ وليس للنفِس فيه      . كما يصيبهم سائر املصائِب اليت جتري عليهم بغِري اختياِرهم          
حيلةٌ ، وليس هلا يف استجالبِه سبيلٌ فهي مأجورةٌ على ما أصاا ؛ ألنه نوع مـن املـصائِب                   

  .  احليِة الكفيلِة بطرِده فعلى العبِد أنْ يدافعه إذا نزل باألدعيِة والوسائِل
والَ علَى الَِّذين ِإذَا ما أَتوك ِلتحِملَهم قُلْت الَ أَِجد ما أَحِملُكُـم              ﴿: وأما قوله تعاىل    

  . ﴾ علَيِه تولَّواْ وأَعينهم تِفيض ِمن الدمِع حزناً أَالَّ يِجدواْ ما ينِفقُونَ
على نفِس احلزِن ، وإمنا مدحوا على ما دلَّ عليه احلزنُ من قوِة إميـاِنهم ،                فلم يمدحوا   

ِلعجِزهم عن النفِقة ففيِه تعريض باملنافقني الذين مل حيزنوا على           ρحيث ختلَّفوا عن رسوِل اِهللا      
  . ختلُّفهم ، بل غَبطُوا نفوسهم به 

ما كان سببه فوت طاعٍة ، أو وقـوع          وهو   –فإن احلُزن احملمود إنْ حِمد بعد وقوِعِه        
دليلٌ علـى حياتـِه     :  فإنَّ حزنَ العبِد على تقصِريِه مع ربه وتفريِطِه يف جنِب مواله             –معصيٍة  

  . وقبوِلِه اهلدايةَ ، ونوِرِه واهتداِئِه 
ما يصيب املؤمن من هم وال نصب وال حزن ،          (( :  يف احلديِث الصحيِح     ρأما قولُه   

فهذا يدلُّ على أنه مصيبةٌ من اِهللا يصيب ا العبد ، يكفّر ا              . ))كفر اُهللا به من خطاياه      إالَّ  
من سيئاِته ، وال يدلُّ على أنه مقام ينبغي طلبه واستيطانه ، فليس للعبِد أن يطلـب احلـزن                   

رِضيه ، أو شرعه لعباِدِه     ويستدعيه ويظن أنه عبادة ، وأنَّ الشارع حثَّ عليه ، أو أَمر به ، أو                
       ولو كان هذا صحيحاً لَقَطَع ،ρ          ِرحشنه موصدر ا باهلموِم ، كيففَهرباألحزاِن ، وص هحيات 

  ! . ووجهه باسم ، وقلبه راٍض ، وهو متواصلُ السروِر ؟
           ِد بن أيب هالة ، يف صفِة النيبوأما حديثُ هن ρ :  ))   كان متواصلَ ا ألحزاِن  أنه((  ، 

   . ρفحديثٌ ال يثبت ، ويف إسنادِه من ال يعرف ، وهو خالف واقِعِه وحاِلِه 
               اها ، واُهللا عن احلزِن على الدنيا وأسبا هوكيف يكونُ متواصلَ األحزاِن ، وقد صان

! تيـِه احلـزنُ ؟    فمن أين يأ  ! عن احلزِن على الكفاِر ، وغَفَر له ما تقدم من ذنِبِه وما تأخر ؟             
ومن أي الطرق ينساب إىل فؤاِدِه ، وهو معمور بالـذِّكِر ، ريـانٌ              ! وكيف يصلُ إىل قلِبِه ؟    

بلْ كـانَ   ! باالستقامِة ، فياض باهلداية الربانيِة ، مطمئن بوعِد اِهللا ، راض بأحكامه وأفعاِله ؟             
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، صلوات اهللا وسالمه عليه     )) وك القتال   الضح(( دائم الِبشِر ، ضحوك السن ، كما يف صفته          
ومن غاص يف أخبارِه ودقَّق يف أعماِق حياِتِه واستجلَى أيامه ، عرف أنه جاَء إلزهاِق الباطِل                . 

ودحِض القَلَِق واهلم والغم واحلُزِن ، وحتريِر النفوِس من استعماِر الشبِه والـشكوِك والـشرِك               
  .  واالضطراِب ، وإنقاذِها من مهاوي املهالِك ، فللِه كم له على البشِر من ِمنٍن واحلَيرِة

    املروي كلَّ قلب حزين       (( : وأما اخلرب ـن        ))إن اهللا حيبه ، وال معرف إسنادفال ي 
     هترواه وال نعلم ِصح .              وكيف يكونُ هذا صحيحاً ، وقد جاءت امللَّـةُ خبالِفـِه ، والـشرع

فاحلزنُ مصيبةٌ من املصائِب اليت يبتلي اُهللا ا عبده ، فإذا ابتلي            : وعلى تقديِر صحِتِه    ! نقِْضِه؟ب
والذين مدحوا احلزنَ وأشادوا بـِه ونـسبوا إىل         . به العبد فصري عليِه أحب صربه على بالِئِه         

نهي عنه ، واألمر بضده ، مـن        الشرِع األمر به وحتبيذه ؛ أخطؤوا يف ذلك ؛ بلْ ما ورد إالَّ ال             
 ، والـسروِر دايـِة اِهللا ،        ρالفرِح برمحِة اِهللا تعاىل وبفضلِه ، ومبا أنزل علـى رسـوِل اِهللا              

  . واالنشراِح ذا اخلِري املبارِك الذي نزلَ من السماِء على قلوِب األولياِء 
    راآلخ وأما األثَر : ))    بصاُهللا عبداً ن يف قلِْبِه نائحةً ، وإذا أبغـض عبـداً          إذا أحب 

وله معىن صحيح ، فإنَّ املؤمن      . إنه يف التوراة    : فأثر إسرائيلي ، قيل      . ))جعلَ يف قلبه ِمزماراً     
           فَِرح ممترن ، الٍه العب على ذنوبِه ، والفاجر حزين .       يف قلوِب الـصاحلني رلَ كسوإذا حص

.  اخلرياِت ، وقصروا فيِه من بلوِغ الدرجاِت ، وارتكبوه من الـسيئاِت              فإمنا هو ِملا فاتهم من    
            مهعلى فوِت الدنيا وشهواِتها ومالذِّها ومكاسِبها وأغراِضها ، فهم هصاِة ، فإنخالف حزِن الع

  . وغمهم وحزنهم هلا ، ومن أجِلها ويف سبيِلها 
:  وابيضت عيناه ِمن الْحزِن فَهو كَِظيم ﴾       ﴿ :  )) يل إسرائ ((  وأما قولُه تعاىل عن نبيِه      

 هوبين هبالتفريق بين بذلك كما ابتاله عن حالِه مبصاِبه بفقِْد ِولِدِه وحبيِبِه ، وأنه ابتاله فهو إخبار
عليه ، بـل    وجمرد اإلخباِر عن الشيِء ال يدلُّ على استحساِن ه وال على األمِر به وال احلثِّ                . 

أمرنا أنْ نستعيذَ باِهللا من احلزِن ، فإنه سحابةٌ ثقيلةٌ وليل جِامثٌ طويلٌ ، وعائق يف طريِق السائِر                  
  . إىل معايل األمور 
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وأمجع أرباب السلوِك على أنَّ حزنَ الدنيا غَير حمموٍد ، إال أبا عثمان اجلربي ، فإنه قالَ                 
ألنـه إن مل    : قـال   . ةٌ ، وزيادةٌ للمؤمِن ، ما ملْ يكن بسبِب معصيٍة           احلزنُ بكلِّ وجٍه فضيل   : 

  . يوجب ختصيصاً ، فإنه يوجب متحيصاً 
ال ريب أنه حمنةٌ وبالٌء من اِهللا ، مبرتلِة املرِض واهلم والغم وأما أنه من منـاِزِل                 : فيقالُ  
  . الطريِق ، فال 

ِء االنشراِح ، وسؤاِل اِهللا احلياةَ الطيبةَ والعيشةَ الرضية ،          فعليك جبلب السروِر واستدعا   
إنَّ يف الدنيا جنةً ، من      : وصفاَء اخلاطِر ، ورحابة الباِل ، فإا ِنعم عاجلة ، حىت قالَ بعضهم              

  . مل يدخلها مل يدخلْ جنةَ اآلخرِة 
ي قلوبنا لصراِطِه املستقيِم ،     واهللا املسؤولُ وحده أن يشرح صدورنا بنوِر اليقِني ، ويهد         

  . وأنْ ينقذنا من حياِة الضنِك والضيِق 
********************************  

  
  
  ةــوقف

  

: فإنه ِلكشِف الكُرِب واهلم واحلـزِن       . هيا تف حنن وإياك ذا الدعاِء احلار الصادِق         
ه إال اُهللا رب العرِش العظـيِم ، ال إلـه إال اُهللا رب              ال إله إال اُهللا العظيم احلليم ، ال إل        (( 

السمواِت ورب األرِض ورب العرِش الكرِمي ، يا حي يا قيوم ال إله إال أنـت برمحتـك                  
   . ))أستغيثُ 

اللهم رمحتك أرجو ، فال تِكلْين إىل نفسي طرفَةَ عيِن ، وأصلح يل شأينَ كلَّه ، ال                 (( 
إله إال أنت ((  .  
   . ))استغفر اهللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه (( 
   . ))ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني ((
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 ))                  ، ـكأمِتك ، ناصييت بيِدك ، ماٍض يفَّ حكم عبِدك ، ابن ابن ، كإين عبد اللهم
         ك ، أسألك بكلِّ اسٍم هو لك مسلٌ يفَّ قضاؤأو           عد ، يف كتابـك يت به نفسك ، أو أنزلته

علَّمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به يف علِم الغيِب عندك ، أنْ جتعل القرآن ربيع قليب                  
  . )) ، ونور صدري ، وذهاب مهِّي ، وجالء حزين 

 ))              ـِل واجلُـبخِل ، والبز والكَسجواحلزِن ، والع إين أعوذُ بك من اهلم ِن ،  اللهم
   . ))وضلِع الديِن وغلبِة الرجاِل 

   .))حسبنا اُهللا ونعم الوكيلُ (( 
************************************  

 ابتسم  
الضِحك املعتدلُ بلْسم للهموِم ومرهم لألحزاِن ، وله قوةٌ عجيبةٌ يف فـرِح الـروِح ،                

إين ألضحك حىت يكونَ إمجامـاً       : -عنه   رضي اُهللا    –وجذِل القلِْب ، حىت قال أبو الدرداء        
يضحك أحياناً حىت تبدو نواجذُه ، وهذا ضحك العقالِء البصراِء           ρوكان أكرم الناس    . لقليب  

  . بداِء النفِس ودواِئها 
: ولكنه ضحك بال إسراٍف     . والضحك ِذروةُ االنشراِح وِقمةُ الراحِة وايةُ االنبساِط        

وتبسمك يف  : (( ولكنه التوسط   )) . إنَّ كثرةَ الضحِك تميت القلب      ال تكثِر الضحك ، ف    (( 
 ﴿: ومن نعيِم أهِل اجلنِة الضحك      .  ﴾ فَتبسم ضاِحكاً من قَوِلها    ﴿،  )) وجِه أخيك صدقةٌ    

  . ﴾فَالْيوم الَِّذين آمنواْ ِمن الْكُفَّاِر يضحكُونَ 
لسن ، وجتعلُه دليالً على سعِة النفِس وجودِة الكـف ،           وكانِت العرب متدح ضحوك ا    

  . وسخاوِة الطبِع ، وكرِم السجايا ، ونداوِة اخلاطِر 
  )) : هِرم (( وقالَ زهري يف 

 كأنك تعطيه الذي أنت سـائله       تــراه إذا مــا جئتــه متــهلِّالً
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يف العقائِد والعبـادات واألخـالِق      واحلقيقةُ أنَّ اإلسالم بين على الوسطيِة واالعتداِل        
والسلوِك ، فال عبوس خميف قامتٌ ، وال قهقهةٌ مستمرةٌ عابثةٌ لكنه جد وقور ، وخفَّـةُ روٍح                  

  . واثقٍة 
  : يقول أبو متام 

        إنـه ـلِ      نفسي فـداُء أيب علـياملتأم ِل كوكباملؤم صبح 

      أحيانـاً وقـد اجلد جيم و     فَِكهمن مل يهزِل     ينض ويهزلُ عيش

إن انقباض الوجِه والعبوس عالمةٌ على تذمِر النفِس ، وغلياِن اخلاطِر ، وتعكُِّر املـزاِج               
﴿رسبو سبع ثُم ﴾ .   
  . » ولو أن تلقى أخاك بوجٍه طلْق «*  

ألنفِسِهم ليس املبتسمون للحياة أسعد حاالً      : (( » فيِض اخلاطِر    «  أمحد أمني يف     يقولُ
فقط ، بلْ هم كذلك أقدر على العمِل ، وأكثر احتماالً للمسؤوليِة ، وأصلح ملواجهِة الشدائِد                

  .ومعاجلِة الصعاِب ، واإلتياِن بعظائِم األموِر اليت تنفعهم وتنفع الناس 
لثانيةَ  لو خيرت بني ماٍل كثٍري أو منصٍب خطٍري ، وبني نفٍس راضيٍة بامسٍة ، الخترت ا               

وما كلُّ ما يف احليـاِة إذا كـان         ! وما املنصب مع انقباِض النفِس ؟     ! ، فما املالُ مع العبوِس ؟     
وما مجالُ الزوجة إذا عبست وقلبت بيتها       ! صاحبه ضيقاً حرجاً كأنه عائد من جنازة حبيٍب؟       

  . وجعلت بيتها جنةً  زوجةٌ مل تبلغْ مبلغها يف اجلماِل – ألف مرٍة –خلري منها ! جحيماً ؟
وال قيمةَ للبسمةَ الظاهرِة إال إذا كانت منبعثةً مما يعتري طبيعة اإلنساِن من شـذوذ ،                

وكان . فالزهر باِسم والغابات بامسةٌ ، والبحار واألار والسماُء والنجوم والطيور كلُّها بامسةٌ             
وشر وأنانيٍة جتعلُه عابساً ، فكان بذلك نشازاً        اإلنسانُ بطبعِه بامساً لوال ما يعرض له من طمٍع          

يف نغماِت الطبيعِة  املنسجعِة ، ومن اجِل هذا ال يرى اجلمال من عبست نفسه ، وال يـرى                   
احلقيقةَ من تدنس قلبه ، فكلُّ إنساٍن يرى الدنيا من خالل عِمله وفكِْره وبواِعثه ، فإذا كـان                  
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البواعثُ طاهرةً ، كان منظاره الذي يرى به الدنيا نقيـاً ، فـرأى              العملُ طيباً والفكر نظيفاً و    
  .الدنيا مجيلةً كما خلقت ، وإالَّ تغبش منظاره، واسود زجاجه ، فرأى كلَّ شيء أسود مغبشاً

هناك نفوس تستطيع أن تصنع من كلِّ شيء شقاًء ، ونفوس تستطيع أن تصنع من كلِّ                
رأةُ يف البيِت ال تقع عينها إال على اخلطأ ، فاليوم أسـود ، ألنَّ طبقـاً                 شيٍء سعادةً ، هناك امل    

كُِسر ، وألن نوعاً من الطعاِم زاد الطاهي يف ِملِْحه ، أو ألا عثرت على قطعٍة من الورِق يف                   
، احلجرِة ، فتهيج وتسب ، ويتعدى السباب إىل كلِّ من يف البيِت ، وإذا هو شعلةٌ من نـاِر                    

وهناك رجلٌ ينغص على نفِسه وعلى من حوله ، ِمن كلمٍة يسمعها أو يؤوهلا تأويالً سيئاً ، أو                  
ِمن عمٍل تاِفٍه حدثَ له ، أو حدثَ منه ، أو من ِربٍح خِسره ، أو من ِربٍح كان ينتظره فلـم                      

. يسودها على مـن حولـه       حيدثُ ، أو حنو ذلك ، فإذا الدنيا كلُّها سوداُء يف نظِره ، مث هو                
هؤالء عندهم قدرةٌ على املبالغِة يف الشر ، فيجعلون من احلبِة قُبةً ، ومن البذرِة شجرةً ، وليس                  

  . عندهم قدرةٌ على اخلِري ، فال يفرحون مبا أُوتوا ولو كثرياً ، وال ينعمون مبا نالوا ولو عظيماً 
خلري لإلنساِن أن يِجد يف وضِع األزهاِر والرياحِني واحلُب يف          احلياةُ فن ، وفن يتعلَّم ، و      

ما احلياةُ إذا وجهت كلُّ اجلهوِد      . حياتِه ، من أن جيد يف تكديِس املاِل يف جيبِه أو يف مصرِفه              
  ! فيها جلمِع املاِل ، ومل يوجه أي جهٍد لترقيِة جانب الرمحِة واحلب فيها واجلماِل ؟

كثر الناِس ال يفتحون أعينهم ملباهِج احلياِة ، وإمنا يفتحوا للدرهِم والديناِر ، ميـرون               أ
على احلديقِة الغناِء ، واألزهاِر اجلميلِة ، واملاِء املتدفِِّق ، والطيوِر املغردِة ، فال يأون هلا ، وإمنا                  

      ون لديناٍر يدخلُ وديناٍر خيرجيأ .كان الدينار وسيلةً للعيشِة السعيدِة ، فقلبـوا الوضـع   قد 
وباعوا العيشة السعيدة من أجِل الديناِر ، وقد ركِّبت فينا العيونُ لنظِر اجلماِل ، فعودناهـا أال                 

  . تنظر إالَّ إىل الديناِر 
إن الفرصـة   . ليس يعبس النفس والوجه كاليأِس ، فإنْ أردت االبتسام فحارب اليأس            

للناِس ، والنجاح مفتوح بابه لك وللناِس ، فعود عقلك تفتح األمل ، وتوقُّع اخلِري               ساحنةً لك و  
  . يف املستقبِل 
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إذا اعتقدت أنك خملوق للصغِري من األموِر ملْ تبلغْ يف احلياِة إال الصغري ، وإذا اعتقدت                
نفذُ منـها إىل الـساحِة      أنك خملوق لعظائِم األموِر شعرت مٍة تكسر احلدود واحلواجز ، وت          

الفسيحِة والغرِض األمسى ، وِمصداق ذلك حادثٌ يف احلياِة املاديِة ، فمن دخل مسابقة مائـِة                
متٍر شعر بالتعِب إذا هو قطعها ، ومن دخل مسابقة أربعماِئِة متٍر ملْ يشعر بالتعِب من املائـِة                  

حدد غرضك ، وليكن سامياً     . د من الغرِض    فالنفس تعطيك من اهلمِة بقدِر ما حتد      . واملائتِني  
إمنا يـصد   . صعب املناِل ، ولكن ال عليك يف ذلك ما دمت كلَّ يوٍم ختطو إليه خطواً جديداً                 

اليأس وفقدانُ األمِل ، والعيشةُ السيئةُ برؤيِة الشروِر        : النفس ويعبسها وجيعلُها يف سجٍن مظلٍم       
  .  ، والتشدِق باحلديِث عن سيئاِت العاِمل ال غري ، والبحِث عن معايِب الناِس

وليس يوفَّق اإلنسانُ يف شيء كما يوفَّق إىل مرب ينمي ملكاتِه الطبيعيِة ، ويعادلُ بينها               
ويوسع أفقه ، ويعوده السماحةَ وسعةَ الصدِر ، ويعلِّمه أن خير غرٍض يسعى إليِه أن يكـونَ                 

ناس بقدِر ما يستطيع ، وأنْ تكون نفسه مشساً مشعةً للضوِء واحلب واخلِري ، وأنْ       مصدر خٍري لل  
  . يكون قلبه مملوءاً عطفاً وبراً وإنسانية ، وحباً إليصاٍل اخلِري لكلِّمن اتصل به 

               ، م ، وتعاجلها فتبـسمها فتبسعليها ، تنظر فيلذُّها التغلُّب البامسةُ ترى الصعاب النفس
وتتغلب عليها فتبسم ، والنفس العابسةُ ال ترى صـعاباً فتخلفهـا ، وإذا رأتهـا أكربتهـا                  

وما الدهر الذي يلعنه إال مزاجه وتربيته ، إنه يـؤد           . واستصغرت مهَّتها وتعلَّلت بلو وإذا وإنْ       
 رابضاً ، إنه ينتظر حـىت       النجاح يف احلياِة وال يريد أن يدفع مثَنه ، إنه يرى يف كلِّ طريق أسداً              

  . متطر السماُء ذهباً أو تنشق األرض عن كَنٍز 
إن الصعاب يف احلياِة أمور نسبيةٌ ، فكلُّ شيٍء صعب جداً عند النفِس الصغريِة جـداً ،      

ذا وال صعوبة عظيمةً عند النفِس العظيمِة ، وبينما النفس العظيمةُ تزداد عظمةً مبغالبِة الصعاِب إ        
                كالكلِب العقوِر ، إذا رآك خفت منه سقماً بالفراِر منها ، وإمنا الصعاب بالنفوس اهلزيلِة تزداد
وجريت ، نبحك وعدا وراءك ، وإذا رءاك زأُ به وال تعريه اهتماماً وتربق له عينك ، أفسح                  

  . الطريق لك ، وانكمش يف جلِده منك 
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ِرها بضعِتها وِصغِر شأِنها وقلَِّة قيمتِها ، وأا ال ميكـن           مثَّ ال شيء أقتلُ للنفِس من شعو      
            كبري منها خري نتظروال ي ، اإلنـسان      . أن يصدر عنها عملٌ عظيم فِقدعِة يبالض هذا الشعور

الثقة بنفِسه واإلميان بقوِتها ، فإذا أقدم على عمٍل ارتاب يف مقدرِتـه ويف إمكـاِن جناِحـه ،        
الثقةُ بالنفس فضيلةٌ كربى عليها عماد النجاِح يف احلياِة ، وشـتان            . ٍر ففِشلَ فيِه    وعاجله بفتو 

بينها وبني الغروِر الذي يعد رذيلةً ، والفرق بينهما أنَّ الغرور اعتماد النفِس على اخلياِل وعلى                
ؤوليِة ، وعلـى تقويـِة      الِكبِر الزائِف ، والثقةُ بالنفس اعتمادها على مقدرِتها على حتمِل املس          

  )) . ملكاِتها وحتسِني استعداِدها 
  : يقول إيليا أبو ماضي 

 !ابتسم يكفي التجهم يف السما : قلت   وجتهمـا»!كئيبةٌ السماُء   « : قالَ  
 !لن يرجع األسف الصبا املتـصرما         ابتسم:فقلت له!الصبا ولَّى: قالَ  
صارت لنفـسي يف الغـراِم جهنمـا          اليت كانت مسـائي يف اهلـوى: قالً

 !قليب ، فكيف أُطيـق أن أتبـسما          خانت عهـودي بعـدما ملَّكتهـا
  هـا: قلتتقارن فلـو واطرب ــا   ابتسم ــه متأملَّ ــرك كلَّ ــضيت عم  !ق
 املـسافِر كـاد يقتلـه الظَّمـا         مثلُ  التجـارةُ يف صـراٍع هائـٍل: قالَ  

! لدٍم ، وتنفُثُ كلمـا هلثـت دمـا           أو غـــادٍة مـــسلولٍة حمتاجـــٍة
  قلت :مـا أنـت جالـب ، مـا         ابتسموِشفائها ، فإذا ابتـسمت فرب.. 

وجٍل كأنك أنت صرت املُجرمـا ؟        أيكونُ غـريك جمرمـاً ، وتبيـت يف
أَأُسر واألعداُء حـويل يف اِحلمـى ؟          دى حويل علت صـيحاتهمالِع: قال  
  قلت :هممل يطلبـوك بـذم أجـلَّ وأعظمـا          ابتـسم منهم كُنلو مل ت! 
وتعرضت يل يف املالبـِس والـدمى        املواسم قـد بـدت أعالمهـا: قال

الزم ــرض ــاِب ف ــي لألحب ـ    وعل ي لـيس متلـك درمهـا       لكن كفِّ
  ـك مل تـزلْ: قلتيكفيك أن عـدما          ابتسمـِة ممن األحب حياً ، ولست! 

ــال  ــاً: ق ــايل جــرعتين علقم ابتسم ، ولئن جرعت العلقما     : قلت  اللي
ــاً ــريك إن رآك مرنم ــلِّ غ ــا   فلع ــاً وترنم ــة جانب ــرح الكآب طَ
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 ــنم ــراك تغ ــاًأت ــالتربِم درمه أم أنت ختـسر بالبـشاشِة مغنمـا ؟           ب
ــا   يا صاِح ال خطر علـى شـفتيك أنْ ــِه أنْ يتحطَّم ــا ، والوج تتثلَّم
والـد تضحك بهفإنَّ الش األجنُمـا          فاضحك ولذا حنب ، جى متالِطم !

نيا ويـذهب مرغَمـا     يأيت إىل الـد    البشاشةُ ليس تـسِعد كائنـاً: قال  
شرب ، فإنـك بعـد لـن تتبـسما           ابتسم مادام بينـك والـردى: قلت  

ما أحوجنا إىل البسمِة وطالقِة الوجِه ، وانشراِح الصدِر وأرحييِة اخلُلُِق ، ولطِف الروِح              
أحٍد وال يفخر أحـد     إنَّ اهللا أوحى إيلَّ تواضعوا ، حىت ال يبغي أحد على            ((ولِني اجلانِب ،    

   . ))على أحٍد 
******************************************  

  ــــةوقف
  

 ، فهـل    ك فحزنت  ابن بس ، ر   شيئاً كعفَ فما ن   احلزن باألمسِ  بت ألنك جر   :ال حتزنْ 
نج؟ح ! مات والد   ك فحزنت فهل عاد خِس! ؟ اَ حي ك فحزنت رت جتارت  فهل عادت ، اخلسائر  
  !؟رباحاًأ

 تدد فـاز   من الفقـرِ    ، وحزنت   مصائب  فصارت  ألنك حزنت من املصيبةِ     :ال حتزنْ 
داًكَنوحزنت ، من كالم أعدائك فأعنتهم فما وقعع مكروٍهت من توقُّ عليك ، وحزن .   

 ،   وفـري   ، وال مالٌ    حسناءُ  ، وال زوجةٌ    واسعةٌ ن دار ز ينفعك مع احلُ    لن  فإنه  :حتزنْ ال
  . جباُء ن ، وال أوالد ساٍمال منصبو

  صـحراءَ   ، واحلديقةَ  ةًلَظَن ح  ، والوردةَ  اًقم علْ  الزاللَ ريك املاءَ  ي نَز احلُ  ألنَّ  :ال حتزنْ 
  . طاق ال ي ، واحلياة سجناًقاحلةً

  وأمـن  انٌن ، وج   ولسانٌ  ورجالنِ  ويدانِ  وشفتانِ  وأذنانِ  وأنت عندك عينانِ    :ال حتزنْ 
   .  ﴾فَِبأَي آلَاء ربكُما تكَذِّباِن ﴿:   يف األبداِن وعافيةٌوأمانٌ

  ، وثـوب   ه تـشرب  ه ، وماءٌ   تأكلُ  ، وخبز  هن تسكُ  ، وبيت  هدِقتع ت  ولك دين   :ال حتزنْ 
لْتبس؟  تأوي إليها ، فلماذا حتزنْ ، وزوجةٌه!  
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**********************************  
  نعمة األمل

  

  . ملَّ يتأَ أنْ للعبِد خرياً يكونُ ، فقد أبداًاً وال مكروه ، دائماً ليس مذموماًاألملُ
 نم ز م الطالبِ  ، وتألُّ  م األلَ  يصاحب  الصادق  ، والتسبيح   يأيت مع األملِ   ر الدعاء احلا  إنَّ
.  فأشرق يف النهايـةِ    لبدايِة احترق يف ا    ، ألنه  ذاًبه ج  عاملاً ثمر ي  الطلبِ له ألعباءِ  ومح التحصيِل

  مـن القلـبِ     مـع األملِ    ، ألنه انقدح   باً خالَّ  مؤثراً  أدباً نتج ت ه ملا يقولُ   ومعانات م الشاعرِ وتألُّ
  ميـور  اباً جذَّ اً حي تاجاً نِ خرج ت ومعاناة الكاتبِ .   األفئدةَ ك وحر  املشاعر  فهز  والدمِ والعصِب

  .  والذكرياِت والصوِرِرببالِع
ـ ِل املُ ِهِو تكْ  ، وملْ  اتمز األَ هذع ومل تلْ   والراحةِ عِة الد  حياةَ  الذي عاش   الطالب إنَّ مات  ، 

  .  فاتراًالً متره يبقى كسوالً هذا الطالبإنَّ
 كاماً ر  ، تبقى قصائده   صصع الغ  املر وال جتر    وال ذاق   األملَ  الشاعر الذي ما عرف    وإنَّ
 مـن   ج ومل ختر  ِه من لسانِ  ت خرج ه قصائد  ، ألنَّ   القولِ  من زبدِ  تالً ، وكُ   احلديثِ من رخيصِ 

  . هحه وجواِنها قلبش ا فهمه ومل يِعظ ، وتلفَِّهوجداِن
 دوِل وم  الرسالةِ رعاشوا فج  لني الذين  املؤمنني األو  حياةُ :  وأرفع  األمثلةِ وأمسى من هذهِ  

 ، ألـم    اًلم عِ مق ، وأع  جةً هلْ  ، وأصدق   قلوباً  ، وأبر   إمياناً م أعظم ، فإُ  ِثع الب  ، وبدايةَ  ِةامللَّ
  املألوفاتِ ، وفراق  واإلبعادِ  ، واألذى والطردِ    والتشريدِ ِرقْ اجلوع والفَ  أملَ :  واملعاناةَ ملَعاشوا األَ 

 وه ،جوالتعذيبِ  ، والقتلِ   اجلراحِ  ، وأملَ   املرغوباتِ ر    ـ  ، والث   الصفوة الصافيةَ   ، فكانوا حبق  ةَلَّ
ذَِلـك ِبـأَنهم الَ      ﴿ يف التـضحية ،       يف النبل ، ورموزاً     ، وأعالماً   يف الطهرِ   ، آياتٍ  اةَبتجاملُ

يِصيبهم ظَمأٌ والَ نصب والَ مخمصةٌ ِفي سِبيِل اللِّه والَ يطَؤونَ موِطئاً يِغـيظُ الْكُفَّـار والَ                 
  . ﴾ونَ ِمن عدو نيالً ِإالَّ كُِتب لَهم ِبِه عملٌ صاِلح ِإنَّ اللّه الَ يِضيع أَجر الْمحِسِنني ينالُ

   ويف عامل الدنيا أناس قد  نتِ موا أروع اجهم تأملَّ   مأل ،    كَوا ، فاملتنيب وعه احلُ تم  ى فأنـشد 
  :رائعته 

  يف الظـالمِ    إالَّ  تـزور  ليسف   ــا حيــاَءوزائــريت كــأنَّ



                                                  ال حتزن
48 

  : م للناس ، فقد بالقتِل املنذِر بن النعمانُهفَ خوغةُوالناب
فإنكمشس وامللوك كواكـب   إذا طلعتمل يب دكَ منهن وكب 
ثْ أولئك الذين أَوكثريم ، وا احلياةَروا تأملَّأل .  
 إىل حني ،     لك ومتاعاً   قوةً  ، فرمبا كانت   عاناِة من امل  فخ من األمل وال ت     فال جتزع  إذنْ

إنْ فإنك  تعش  الفؤادِ  مشبوب  اجلَ  حمروق و ؛  النفسِ ى ملذوع أرق     وأصفى من أن تعيش  بارد  
 ولَـِكن كَِره اللّه انِبعاثَهم فَثَبطَهم وِقيلَ اقْعـدواْ مـع          ﴿  ، ِسفْ الن  خامد ِةم اهلِ  فاتر املشاعِر

 الْقَاِعِدين﴾   
ذا شاعراً  ذكرت   َـ   وهو يلفظُ   الفراقِ  واألسى وأملَ   عاش املعاناة يف  ه األخـريةَ   أنفاس 

رثي يب ، ي  إنه مالك بن الر   : ف والتزويق    عن التكلُّ   بعيدةٍ هرِة الش  ، ذائعةِ  ِنس احلُ  بديعةِ قصيدٍة
  :نفسه 
ـ ين بِ ر تملَأَ عتباهلُـلةَالَ الـض وأص  ىدانَ عفَّ يف جيش ابِنبحتا غازي  

ــِه ــومر دفلل ــ أُي ي ترــاًك ــب   طائع ــرقمتييِن ــأعلى ال ــا ب  ن ومالي
  لياليــاي مقــيم إنــبرابيــٍة   فـانزال رحلي دنا املوتيبفيا صاحِ 

  أقيما علـياليـوم أو ـ بعوال   ليلـٍةضـ ت  ن مــا بيــاالين قــد تبــيعِج
مـضجعي األسـنِة بـأطرافِ  طاًوخ   وردــى ع ــيا عل نــضلَي ــا ف   ردائي

ــس ــاروال حت ــاك اُهللاداين ب  لياا  عوِس ت ض أنْ ر الع  ذاتِ ن األرضِ ِم   فيكم
  

  محماً  ثارت  اليت  املفجوعةِ  الثاكل ، والصرخةِ    ، والعويلِ  ِج املتهد  الصوتِ  ذاك إىل آخرِ 
يف حياتِه املصاِب بنفسِهوِع املفج هذا الشاعِر قلِبمن  .  

 ألنـه   وِح الر  يف أعماقِ   ، وتغوص   القلوبِ غاِفه إىل شِ   كلمات لُِص ت  احملترق إن الوعظَ 
حاً قَِريباً  ﴿  واملعاناةَ األملَيعيشفَت مهأَثَابو ِهملَيةَ عِكينلَ السفَأَنز ا ِفي قُلُوِبِهمم ِلمفَع﴾ .   

 ه يف أحشائِ   حشاكحىت يكونَ   ه يف أشـواِقاق املشتال تعذلِ 
 لقد رأيت فيها  ال حياةَ   ولكنها باردةً   لشعراءَ  دواوين ،   موال روح أل    ناء ،   قالوها بال ع

  .  من الطِني وكتالً من الثلِج قطعاًفجاءت، ونظموها يف رخاء 
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ورأيت يف الوعظِ  فاٍت مصن   ز وال حت    شعرةً  يف السامعِ   ال ، ريف املُ  ك ِتِصن م   ةً ذرأل ، 
يقولونها بال حوال معاناٍة ، وال أٍمل وال لوعٍةقٍةر  ،﴿ِفي قُلُوِبِهم سا لَياِهِهم مقُولُونَ ِبأَفْوي﴾ .  

 ر بكالمِ  أن تؤثِّ  فإذا أردت  ِرك أو بشع  به أنت قَ   ك ، فاحترق وتأثَّ  لُب ، ه وتفاعلْ  به وذقْ  ر 
معه  ِمن         ﴿،ر يف الناس    ترى أنك تؤثِّ    ، وسوف تتأَنبو تبرو تزتاء اها الْمهلَيا علْنفَِإذَا أَنز

  . ﴾ كُلِّ زوٍج بِهيٍج
************************************  

  نعمة املعرفة
  

  . ﴾ وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ فَضلُ اللِّه علَيك عِظيماً ﴿
ِإني أَِعظُـك أَن تكُـونَ ِمـن         ﴿  للعمرِ قح ، وم   للحياةِ حب وذَ  للضمريِ  موت اجلهلُ

 اِهِلنيالْج﴾ .  
والعلم للروحِ  البصرية ، وحياةٌ    نور   قُ ، ووللطبعِ ود    ، ﴿        ـاهنييتـاً فَأَحين كَانَ مم أَو

  . ﴾ كَمن مثَلُه ِفي الظُّلُماِت لَيس ِبخاِرٍج منها وجعلْنا لَه نوراً يمِشي ِبِه ِفي الناِس
 علـى    ، وحصولٌ   على الغامضِ   عثور  العلم  العلم ، ألنّ    مع يأيت  واالنشراح  السرور إنَّ

الَّالضللمستوِرة ، واكتشاف والنفس ، على املُ واالطالِع اجلديِد مبعرفِةعةٌولَ م سطْتِفر .  
ا اجلهلُ أم فهو  لٌلَ م وح ألنه حياةٌ   نٌز ،   ال جديد     اًب ، و ال مـستعذَ      فيها وال طريـف  ، 
  .  كالغِد ، واليوم كاليوِمأمِس

  عنك  ، لتذهب  ل الفوائد  وحص  عن املعرفةِ   واحبثْ  العلم  فاطلبِ  السعادةَ  تريد  كنت فإنْ
الغموم ِني ِعلْماً    ﴿ ،    واألحزانُ  واهلمومِزد بقُل رو ﴾    ، ﴿     لَقالَِّذي خ كبِم رأْ ِباساقْر ﴾   

 ر صفْ  ، وهو جاهلٌ   ِه أو جباهِ  ِه مبالِ  أحد وال يفخر . ) ) يف الدينِ  هه يفقِّ  به خرياً   اهللاُ من يردِ (( .
ك ِمـن   أَفَمن يعلَم أَنما أُنِزلَ ِإلَي     ﴿ : ه ليس كامالً   وعمر ةً تام ه ليست  حيات  ، فإنَّ  من املعرفةِ 

  . ﴾ ربك الْحق كَمن هو أَعمى
قال الزخمشري :  
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ـ  ِب وطِي غانيةٍ ِلص ونِم   يل ألـذُّ العلوِمسهري لتنقيِح  اِق عِن
ومتايعويـصٍة حلـلِّباًلي طر   ساقي دامِةأشهى وأحلى من م  

أقالمي على أوراقهـاوصرير     أحلى من الدكاِءو  اِق والعـش 
  عن أوراقي  لقي الرملَنقري ألُ   هافِّ لـد الفتـاِة من نقِروألذُّ
 يا منـ حياول باألمـاين ربيتت  كم  بني م ستٍلغ راقـي   وآخر  
أأبيتسهران الد نوماً  جى وتبيتـه  وتبغي بعد  ـ   ذاك  اقي ِحل
 ما أشرف    املعرفة ، وما أفرح  النفس     ا ، وما أثلج  الص در برب    دها ، وما أرحب اخلاطر  

   . ﴾أَفَمن كَانَ علَى بينٍة من ربِه كَمن زين لَه سوُء عمِلِه واتبعوا أَهواءهم  ﴿برتوهلا ، 
***************************************  

  فن السرور
  

  الـذهنِ   ثبـات   يف سرورهِ   فإنَّ  ، هؤه وهدو  ، واستقرار   القلبِ  سرور  النعمِ من أعظمِ 
ـ   كيـف   عرف  ، فمن  سدر ي  فن  السرور إنّ.  ، وقالوا   النفسِ  وابتهاجِ  اإلنتاجِ وجودِة ه  جيلب
ـ   اليت من بنيِ    ، والنعمِ   العيشِ  ومسارِ  احلياةِ  من مباهجِ   عليه ، وحيظى به استفاد     وحيصلُ ه  يدي

 ك وال يتحر   من الزوابعِ   ، فال يهتز    االحتمالِ  قوةُ  السرورِ  يف طلبِ   األصيلُ واألصلُ. هومن خلفِ 
  . سفْ النشرق ، تِه وصفاِئ القلِب قوِةوحبسِب.  ِه للتواِف ، وال يرتعجللحوادِث

 إن خوالطبيعةِ ر  وض عاملقاومةِ ف  وج زواألحزانِ  والغمومِ  للهمومِ  ، رواحلُ   النفسِ ع   ، 
فمنعو د نفستجلُّر واله التصبدهانت وخفَّ عليه املزعجات ، عليِهت األزمات  .  

فأهونُ   املنايـاإذا اعتاد الفىت خوض  بـه الوحـولُ     ما متر  
ـ  بـالنفس فَ    ، واالهتمـام    النظرةِ ةَ ، وضحالَ  ِقفُ األُ ق ضيِ  السرورِ ومن أعداءِ  حسب  ، 

 ، فكأن هـؤالءِ    ﴾ أَهمتهم أَنفُسهم  ﴿  بأم ه أعداءَ  وصف  قد  وما فيه ، واهللاُ     العاملِ ونسيانُ
القاصرين ي رن الكَ وِه يف غريِ  رونَهم ، فال يفكّ    يف داخلِ  نَوم    وال يعيـشو ،   ن لـسواهوال   م ، 

ونَيهتم عل إنَّ.   لآلخرين ي أنْ  وعليك  ن تعن أنفسِ  لَاغَش نا أزمانـاً   ، ونبتعد عن ذواتِ    ا أحياناً ن 
  . اآلخرينا ، وإسعاد أنفسِنإسعاد: ين  أمرنا ، فنكسبنا وأحزاننا وغمومى جراحسننِل
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 وال   وال يهرب  ت ، فال يتفلَّ    وتعصمه ك تفكري لجم أن ت   : السرورِ  يف فن  من األصولِ 
فإنك إنْ   يطيش ،  تركت  تفكري ك وشأن ه ج مفَ وطَ حح  وأعاد ،  عليك  م وقـرأَ   األحـزانِ  لف  
عليك املآسي منذُ   كتاب  ولدت ك أم إنَّ. ك التفكري   إذا شرد  أعاد    لك املاضي اجلريح    ـروجرج

ـ  ه خبطامِ ك ، فاخطم   مشاعر ك وأحرق  كيان وهز،  ك   أركان  ، فزلزلَ   املخيف املستقبلَ ِه التوج 
املفيِد املثمِر على العمِلِز املركّاجلاد  ، ﴿ يلَى الْحكَّلْ عوتو وتمالَِّذي لَا ي ﴾ .   

ا مرتلتها ،   هرتلَ ت ها ، وأنْ   قيمت  احلياةَ عطي ت  أنْ  : السرورِ  يف دراسةِ  ومن األصول أيضاً  
ـ   ، ألا أم    والصدود  إال اإلعراض   منك  ، وال تستحق   وفهي هلْ  ِر اهلج ـ  وم  ،   الفجـائعِ  عةُرِض
 ردوها كَ صفُ.  على ما فات منها    حزنُ ا ، وي   هتمها كيف ي   هذه صفت  ن ، فم   الكوارثِ وجالبةُ
هـا  م ، ومنع  ها حمـسود   ، وسيد  ها مفقود  ، مولود  عٍة بقيِ ها سراب  ، ومواعيد  بلَّها خ ، وبرقُ 
مهدغَ بسيِفها مقتولٌ ، وعاشقُد هاِرد .  

ـ ن فيهـا ي   ِني الب راب غُ أبداً   منـازِل أهـلُينا حنـنِبين أَ بأً  قِع
 قـوا  يتفر  الـدنيا فلـم    مهمجعت   معشٍرننبكي على الدنيا وما ِم

ـ  اجلَ أين اِببكَ ىل  اُأل األكاسـرةُةُرنز وا الكنوز  فال بقني   واقُ وال ب 
ـ  اه حلـد  ووى فح حىت ثَ  هِشيع ِباُءض الفَ ضاقن م ن كلِّ ِم ض يق 
خرس  ملْودوا كأنْ إذا ن أنَّ  وا يعلم ـ الكالملٌالَ هلم ح ـ  م  قطلَ

  .  )) ِم بالتحلُّملْ واِحلِم بالتعلُّ إمنا العلم(( : ويف احلديِث
 اآلدابِ ويف فن :   ـ  ه واجتالبِ  باصطناعِ  وإمنا السرور ب سِه أسـبابِ   ، واقتنـاصِ   ِهِتم  ، 

  . عاً طبه ، حىت يكونَ بوادِرِفوتكلُّ
  . م والتربر والتذم العبوس مناستحقنيا ال ت الدإن احلياةَ

كْحم قـرارِ   الـدنيا بـدارِ    ما هذهِ   ي جـاِر يف الربيـِةِة املني  
 بينا ترى اإلنسان فيها مراًِبـخ  ـ ألفي تهــ خن األخبــاِر ِمــراًب 
  واألكـدارِ   من األقـذاِرواًفْص ها  تريد، وأنتٍرد على كَتعِبطُ

ـ    بتطلِّم  هـا طباِعد ِضـاِم األي فومكلِّ ذْ يف املاء جنـارِ  ةَو  
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  ، ألنَّ   احلـزنِ   آثارِ  كلِّ ك من حياتِ   ترتع  أنْ  ال تستطيع   فيها أنك  ريب  اليت ال  واحلقيقةُ
ـ     ﴿،   ﴾لَقَد خلَقْنا الِْإنسانَ ِفي كَبٍد       ﴿ هكذا   لقتخاحلياة َ  ن نطْفَـٍة   ِإنا خلَقْنا الِْإنسانَ ِم

، ولكن املقصود أن ختفّف من حزِنـك         ﴾ِليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عمالً      ﴿،   ﴾أَمشاٍج نبتِليِه   
ومهِّك وغمك ، أما قَطْع احلُزِن بالكليِة فهذا يف جناِت النعيِم ؛ ولذلك يقولُ املنعمون يف اجلنة                 

وهذا دليلٌ على أنه مل يذهب عنه إال هنـاك ،           .  ﴾ذْهب عنا الْحزنَ    الْحمد ِللَِّه الَِّذي أَ    ﴿: 
، فمن عرف  ﴾ونزعنا ما ِفي صدوِرِهم من ِغلٍّ        ﴿كما أنَّ كلَّ الِغلِّ ال يذهب إال يف اجلنِة ،           

 هذا طبعها وخلُقُها    حالةَ الدنيا وصفتها ، عذَرها على صدوِدها وجفاِئها وغَدِرها ، وعِلم ان           
  . ووصفُها 

فكأَّا حلَفَت لنا أنْ ال تِفـي        حلفت لنا أنْ ال ختون عهودنا
  

فإذا كان احلالُ ما وصفْنا ، واألمر ما ذكرنا ، فحِري باألريِب الناِبِه أنْ ال يعينها على                 
دافع  هذه املنغصاِت بكلِّ ما أويتَ مـن         نفِسه ، باالستسالِم للكدِر واهلم والغم واحلزِن ، بل ي         

 ﴾وأَِعدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوٍة وِمن رباِط الْخيِل ترِهبونَ ِبِه عدو اللِّه وعدوكُم             ﴿قوٍة ،   
   . ﴾ نواْفَما وهنواْ ِلما أَصابهم ِفي سِبيِل اللِّه وما ضعفُواْ وما استكَا ﴿، 

**********************************  
  ةـــوقف

  

 إن كنت فقرياً فغريك حمبوس يف ديٍن ، وإن كنت ال متلك وسـيلةَ نقْـٍل ،                  :ال حتزنْ   
فسواك مبتور القدمني ، وإن كنت تشكو من آالٍم فاآلخرون يرقدون على األِسـرة البيـضاِء              

  . سواك فقد عدداً من األوالِد يف حادٍث واحٍد ومنذ سنواٍت ، وإن فقدت ولداً ف
 ألنك مسلم آمنت باِهللا وبرسِلِه ومالئكِتِه واليوِم اآلِجِر وبالقضاِء خِريِه وشره            :ال حتزنْ   

، وأولئك كفروا بالرب وكذَّبوا الرسلَ واختلفوا يف الكتاِب ، وجحدوا اليوم اآلخر ، وأحلدوا               
   . يف القضاِء والقَدِر



                                                  ال حتزن
53 

 إن أذنبت فتب ، وإن أسأت فاستغفر ، وإن أخطأت فأصـِلح ، فالرمحـةُ                :ال حتزنْ   
  . واسعةٌ ، والباب مفتوح ، والغفران جم ، والتوبةُ مقبولةٌ 

 ألنك تقلق أعصابك ، وز كيانك وتتعب قلبك ، وتقـض مـضجعك ،               :ال حتزنْ   
  . وتسِهر ليلَك 

   :قال الشاعر 
ذَرعاً وعند اِهللا منـها املخـرج         ولَرب نازلٍة يضيق ـا الفـىت       
فُِرجت وكانَ يظنها ال تفـرج        ضاقت فلما استحكمت حلقاتها 

************************************  
  ضبطُ العواطف

  

 الغامرِة ، واملصيبِة الدامهِة ،      عند الفرحةِ : تتأجج العواطف وتعصف املشاعر عند سببني       
صوٍت عند نعمٍة ، وصوٍت عنـد  : إين نِهيت عن صوتين أمحقين فاجرين       (( : ويف احلديِث   

إمنا (( :  ρولذلك قال   .  ﴾ِلكَيلَا تأْسوا علَى ما فَاتكُم ولَا تفْرحوا ِبما آتاكُم         ﴿ ))مصيبٍة  
فمِن ملَك مشاعره عند احلدث اجلامث وعند الفرح الغـامِر ،            . ))الصِرب عند الصدِمة األوىل     

استحق مرتبةَ الثباِت ومرتلةَ الرسوِخ ، ونالَ سعادة الراحِة ، ولذَةَ االنتصاِر على النفِس ، واُهللا                
                 اخلري هجزوعاً وإذا مس ه الشروإذا مس ، فخور فِرح اله وصف اإلنسان بأنهمنوعاً ،  جلَّ يف ع

  . فَهم على وسطيٍة يف الفرِح واجلزِع ، يشكرونَ يف الرخاِء ، ويصربون يف البالِء . إالَّ املصلِّني 
إنَّ العواطف اهلائجةَ تتِعب صاحبها أيما تعٍب ، وتضنيِه وتؤملُه وتؤرقُه ، فإذا غـضب               

لتهبت حشاشته ، فيتجاوز العـدلَ ،       احتد وأزبد ، وأرعد وتوعد ، وثارت مكامن نفِسِه ، وا          
وإن فرح طِرب وطاش ، ونسي نفسه يف غمرِة السروِر وتعدى قدره ، وإذا هجر أحداً ذمه ،                  
ونِسي حماسنه ، وطمس فضاِئلَه ، وإذا أحب آخر خلع عليه أومسة التبجيِل ، وأوصله إىل ذورِة                 

بيبك هوناً ما ، فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما وأبغض           أحبب ح (( : ويف األثر   . الكماِل  
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وأسألك العدل يف (( : ويف احلديث  . ))بغيضك هوناً ما ، فعسى أن يكون حبيبك يوماً ما          
   .  ))الغضب والرضا 

               كَّم عقلَه ، ووزنَ األشياء وجعل لكلِّ شيء قدراً ، أبصر احلقن ملك عاطفته وحفم  
     ، الرشد فرووقع على احلقيقِة ،     ، وع﴿        ابالِْكت مهعا ملْنأَنزاِت ونيا ِبالْبلَنسا رلْنسأَر لَقَد

   . ﴾ والِْميزانَ ِليقُوم الناس ِبالِْقسِط 
مبيزان القيم واألخالِق والسلوِك ، مثلما جاء باِملنهِج السوي ، والشرِع           إنَّ اإلسالم جاَء    

   ، طاً    ﴿وامللِّة املقدسِة ،    الرضيسةً وأُم اكُملْنعج كَذَِلكفالعدِل ، الصدِق يف األحباِر ،        ﴾و ، 
  . ﴾وتمت كَِلمت ربك ِصدقاً وعدالً ﴿والعدِل يف األحكاِم واألقوال واألفعاِل واألخالِق ، 

*********************************  
  ρسعادةُ الصحابِة مبحمِد 

 

إىل الناِس بالدعوِة الربانيِة ، ومل يكن له دعايةٌ من دنيا ، فلم يلـقρ                لقد جاَء رسولُنا    
إليه كَنز ، وما كانت له جنة يأكلُ منها ، ومل يسكن قصراً ، فأقبلَ احملبون يبـايعون علـى                    

األرِض خيـافونَ أنْ    شظٍف من العيِش ، وذروٍة من املشقَِّة ، يوم كانوا قليالً مستـضعفني يف               
  . يتخطفهم الناس من حوِلهم ، ومع ذلك أحبه أتباعه كلَّ احلِب 

حوصروا يف الشعِب ، وضيق عليهم يف الرزِق ، وابتلوا يف السمعِة ، وحوربـوا مـن                 
 وه كلَّ احلبالقرابِة ، وأُوذُوا من الناِس ، ومع هذا أحب .  

   هم على الرمبعض ِحبيف             س الكفـار نتفن من آخرونَ يف العراِء ، ومنهم بسضاِء ، وح
 وه كلَّ احلبهذا أحب قوا يف النكاِل بِه ، ومعتعذيبِه ، وتأن .  

             مومالعِب شبا ، م ودورهم وأهليهم وأمواهلم ، طُردوا من مراتِع صباهملبوا أوطاس
 كلَّ احلب ومع أحبوه ، ومغاين أهلِهم .  

              احلنـاجر القلوب منهم لِْزلوا زلزاالً شديداً ، وبلغتتلي املؤمنون بسبِب دعوِته ، وزاب
 أحبوه كلَّ احلب وا باِهللا الظنونا ، ومعوظن .  
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عرض صفوةُ شبام للسيوِف املُصلَتِة ، فكانت على رؤوِسِهم كأغـصاِن الـشجرِة             
  . الوارفِة 

خضراء تنِبت حولنا األزهـارا      لُّ حديقِةوكأنَّ ظلَّ السيِف ِظ
                 ـميف نزهٍة ، او يف ليلة عيٍد ؛ أل مكأ رجالُهم للمعركِة فكانوا يأتونَ املوت موقُد

 أحبوه كلَّ احلب .  
يرسلُ أحدهم برسالٍة ويعلم أنه لن يعود بعدها إىل الدنيا ، فيؤدي رسالته ، ويبعـثُ                

  . حد منهم يف مهمٍة ويعلم أا النهايةُ فيذهب راضياً ؛ ألم أحبوه كلَّ احلب الوا
ولكن ملاذا أحبوه وسِعدوا برسالِته ، واطمأنوا املنهجِه ، واستبشروا بقدومِه ، ونـسوا              

  ! كلَّ أٍمل وكلَّ مشقٍة وجهٍد ومعاناٍة من أجِل اتباِعِه ؟
عاين اخلِري والفرِح ، وكلَّ عالماِت الرب واحلق ، لقـد كـانَ آيـةً               إم رأوا فيِه كلَّ م    

         ـمحبديثـِه ، وأفْع همصدور حبناِنِه ، وأثلج غليلَ قلوِبِهم أَبرد للسائلني يف معايل األموِر ، لقد
  . أرواحهم برسالِته 

ساباً ، وأفاض على    لقد سكب يف قلوم الرضا ، فما حسبوا لآلالم يف سبيِل دعوتِه ح            
  . نفوِسِهم من اليقِني ما أنساهم كلَّ جرٍح وكَدٍر وتنغيٍص 

صقَلَ ضمائرهم داه ، وأنار بصائرهم بسناه ، ألقى عن كواِهلهم آصار اجلاهليـِة ،               
وحطَّ عن ظهوِرهم أوزار الوثنيِة ، وخلع من رقاِبهم تبعاِت الشرِك والضالِل ، وأطفـأ مـن                 
                توسـكن ، همنفوس على املشاعِر ماَء اليقني ، فهدأت احلقِد والعداوِة ، وصب نار أرواِحهم

  . أبدانهم ، واطمأنت قلوبهم ، وبردت أعصابهم 
وجدوا لذَّةُ العيِش معه ، واألنس يف قربِه ، والرضا يف رحاِبِه ، واألمـن يف اتباعـِه ،                   

  .  ، والِغىن يف االقتداء به والنجاة يف امتثاِل أمِرِه
﴿       الَِمنيةً لِّلْعمحِإلَّا ر اكلْنسا أَرمِقيٍم        ﴿،    ﴾وتـساٍط مِدي ِإلَى ِصرهلَت كِإنو﴾  ،

تلُـو  هو الَِّذي بعثَ ِفي الْأُميني رسوالً منهم ي        ﴿  ، ﴾ ويخِرجهم مِن الظُّلُماِت ِإلَى النورِ     ﴿
 ،﴾ علَيِهم آياِتِه ويزكِّيِهم ويعلِّمهم الِْكتاب والِْحكْمةَ وِإن كَانوا ِمن قَبلُ لَِفي ضلَاٍل مِبٍني              
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﴿         ِهملَيع تاَألغْالَلَ الَِّتي كَانو مهرِإص مهنع عضيـوِل ِإذَا      ﴿ ، ﴾ وسِللرواْ ِللِّه وِجيبتاس
د ِييكُمحا ياكُم ِلما  ﴿،  ﴾عهناِر فَأَنقَذَكُم مالن نٍة مفْرفَا حش لَىع مكُنتو﴾ .   

  .  حقّاً مع إماِمهم وقدوِتهم ، وحق هلم أنْ يسعدوا ويبتهجوا لقد كانوا سعداء
ِذ النفوِس من ويـالِت     اللهم صلِّ وسلِّم على حمرِر العقوِل من أغالِل االحنراِف ، ومنق          

  . الغواِيِة ، وارض عن األصحاِب واألجماِد ، جزاَء ما بذلُوا وقدموا 
**************************************  

حياِتك اطرِد املَلَلَ ِمن  
  

إن من يِعش عمره على وتريٍة واحدة جدير أن يصيبه املللُ ؛ ألن النفس ملولةٌ ، فـإنَّ                  
 بطبعِه يملُّ احلالةَ الواحدةَ ؛ ولذلك غاير سبحانه وتعاىل بني األزمنـِة واألمكنـِة ،                اإلنسانَ

               وحار ، وأسود لٌ ، وأبيضبوسهلٌ وج ، ارواملطعوماِت واملشروباِت ، واملخلوقاِت ، ليلٌ و
: الختالف يف كتاِبـِه     وبارد ، وظلٌّ وحرور ، وحلْو وحامض ، وقد ذكر اُهللا هذا التنوع وا             

﴿     هانأَلْو ِلفتخم ابرا شطُوِنهِمن ب جرخانٍ  ﴿   ﴾يوِصن رغَيانٌ ووِصن﴾ ﴿   ـرغَياِبهاً وشتم
 وِتلْك األيام نداِولُها بـين     ﴿ ﴾وِمن الِْجباِل جدد ِبيض وحمر مختِلف أَلْوانها      ﴿ ﴾متشاِبٍه
  .  ﴾الناِس

 ﴾لَن نصِبر علَى طَعاٍم واِحدٍ    ﴿: وقد ملَّ بنو إسرائيل أجود الطعاِم ؛ ألم أداموا أكْله           
النفس ملولـةٌ ،    : وكان املأمونُ يقرأُ مرةً جالساً ، ومرةً قائماً ، ومرةً وهو ميشي ، مث قال                . 
﴿وداً وقُعاماً وِقي ونَ اللّهذْكُري الَِّذينوِبِهمنج لَىع﴾  .  

ومن يتأمِل العباداِت ، يِجد التنوع واجلدةَ ، فأعمالٌ قلبيةٌ وقوليةٌ وعمليةٌ وماليةٌ ، صالةٌ               
وزكاةٌ وصوم وحج وجهاد ، والصالةُ قيام وركوع وسجود وجلوس ، فمن أراد االرتيـاح               

عمِلِه ، واطالِعِه وحياِتِه اليوميِة ، فعند القراءِة مثالً         والنشاط ومواصلةَ العطاِء فعليِه بالتنويِع يف       
ينوع الفنونَ ، ما بني قرآٍن وتفسٍري وسريٍة وحديٍث وفقٍه وتاريٍخ وأدٍب وثقافٍة عامٍة ، وهكذا                
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                 ع وقته ما بني عبادٍة وتناوِل مباٍح ، وزيادٍة واستقباِل ضيوٍف ، ورياضٍة ونزهٍة ، فسوفيوز ،
جيد اجلديد وتستملح التنويع ا حتبمتوثِّبةً مشرقةً ؛ أل هنفس  .  

*************************************  
دِع القَلَق  

  

  : ال حتزنْ ، فإنَّ ربك يقولُ 
﴿    كردص لَك حرشن أَلَم ﴾  :           وسـلَك ، النور وأبصر لَ احلقلكلِّ من مح وهذا عام

  .  اهلُدى 
فَمن شرح اللَّه صدره ِللِْإسلَاِم فَهو علَى نوٍر من ربِه فَويلٌ لِّلْقَاِسيِة قُلُوبهم مـن               أَ﴿
  . إذاً فهناك حق يشرح الصدور ، وباطلٌ يقسيها :  ﴾ِذكِْر اللَِّه 
 فهذا الدين غايةٌ ال يصلُ إليها إال        : ﴾فَمن يِرِد اللّه أَن يهِديه يشرح صدره ِلِإلسالَمِ       ﴿

  . املسدد 
  . يقولُها كلُّ من يتيقَّن رعاية اِهللا ، وواليته ولطفه ونصره:  ﴾الَ تحزنْ ِإنَّ اللّه معنا  ﴿
 وقَـالُواْ   الَِّذين قَالَ لَهم الناس ِإنَّ الناس قَد جمعواْ لَكُم فَاخشوهم فَزادهم ِإميانـاً            ﴿

  . كفايته تكفيك ، وواليته حتميك :  ﴾حسبنا اللّه وِنعم الْوِكيلُ 
﴿          ِمِننيؤالْم ِمن كعبِن اتمو اللّه كبسح ِبيا النها أَية     :  ﴾يسلك هذِه اجلاد وكلُّ من

  . حصل على هذا الفوِز 
وما سواه فميت غَير حي ، زائلٌ غَير باٍق ،          :  ﴾ي لَا يموت  وتوكَّلْ علَى الْحي الَّذِ    ﴿

  . ذليلٌ وليس بعزيٍز 
واصِبر وما صبرك ِإالَّ ِباللِّه والَ تحـزنْ علَـيِهم والَ تـك ِفـي ضـيٍق ممـا                    ﴿
فهذِه معيتـه اخلاصـةُ     :  ﴾ هم محِسنونَ  ِإنَّ اللّه مع الَِّذين اتقَواْ والَِّذين     } 127{يمكُرونَ

 وجهاِدهم ألولياِئِه باحلفِظ والرعايِة والتأييِد والواليِة ، حبسِب تقواهم .  
﴿ِمِننيؤم منَ ِإن كُنتلَواَألع مأَنتوا ونزحالَ توا وِهنالَ تاً يف العبوديِة واملكانِة : ﴾وعلو .  
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  .  ﴾الَّ أَذًى وِإن يقَاِتلُوكُم يولُّوكُم اَألدبار ثُم الَ ينصرونَ لَن يضروكُم ِإ ﴿
﴿ ِزيزع قَِوي ِلي ِإنَّ اللَّهسرا وأَن نلَأَغِْلب اللَّه بكَت﴾ .  
  .  ﴾ لْأَشهادِإنا لَننصر رسلَنا والَِّذين آمنوا ِفي الْحياِة الدنيا ويوم يقُوم ا ﴿

 ريتأخ لن ووعد ، خيْلَف لن وهذا عهد .  
  . ﴾فَوقَاه اللَّه سيئَاِت ما مكَروا}44{وأُفَوض أَمِري ِإلَى اللَِّه ِإنَّ اللَّه بِصري ِبالِْعباِد ﴿
  . ﴾ وعلَى اللِّه فَلْيتوكَِّل الْمؤِمنونَ ﴿

     أنك رفلماذا حتزنُ يف هـذا اليـوِم ،               ال حتزنْ وقد ، بسإال يوماً واحداً فَح ال تعيش
  ! وتغضب وتثور ؟
   . ))إذا أصبحت فال تنتظر املساَء ، وإذا أمسيت فال تنتظِر الصباح (( : يف األثِر 
 أن تعيش يف حدوِد يوِمك فَحسب ، فال تذكِر املاضـي ، وال تقلـق مـن                  :واملعىن  

  : قال الشاعر . املستقبِل 
ـبل غَيواملؤم ولك الساعةُ اليت أنت فيهـا        ما مضى فات

               ، ومـضت املاضي ، واجترار املصائِب اليت حـدثت إنَّ االشتغالَ باملاضي ، وتذكُّر
  . والكوارثَ اليت انتهت ، إمنا هو ضرب من احلُمِق واجلنوِن 

 ر: يقول املَثَلُ الصيينِجس ه ال تعرباً حىت تأتي .  
  . ال تستعجِل احلوادثَ ومهومها وغمومها حىت تعيشها وتدركَها : ومعىن ذلك 

أمسك وقد ولَّى ، وغـدك وملْ       : يا ابن آدم ، إمنا أنت ثالثةُ أياٍم         : يقولُ أَحد السلِف    
  . يأِت ، ويومك فاتق اَهللا فيه 

كيف يرتاح من يتذكر ما صار      ! ِم واملستقبِل ؟  كيف يعيش من حيملُ مهوم املاضي واليو      
  ! . فيعيده على ذاكرِتِه ، ويتأملُ له ، وأملُه ال ينفعه ! وما جرى ؟

: أي  : ))إذا أصبحت فال تنتظر املساَء ، وإذا أمسيت فال تنتظِر الصباح            (( : ومعىن  
         مالع ِسنحلَ ، وتاألج األمِل ، تنتظر مومك لغِري هذا اليـوِم         أن تكونُ قصري لَ ، فال تطمح
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الذي تعيش فيه ، فتركّز جهودك عليه ، وترتب أعمالَك ، وتصب اهتمامك فيـِه ، حمـسناً                  
  . خلقَك مهتماً بصحِتك ، مصلحاً أخالقَك مع اآلخرين 

*************************************  
  ةٌــوقف

  

 مفروغٌ منه ، واملقدور واقع ، واألقالم جفَّـت ، والـصحف              ألنَّ القضاءَ  :ال حتزنْ   
 نِقصوال ي وال يزيد ، ريف الواقِع شيئاً وال يؤخ مك ال يقدفحزن ، وكلُّ أمٍر مستقر ، طُويت .  

 ألنك حبزِنك تريد إيقاف الزمِن ، وحبس الشمِس ، وإعادةَ عقارِب الساعِة             :ال حتزنْ   
  . ي إىل اخللِف ، ورد النهِر إىل منبِعِه ، واملش

 ألنَّ احلزنَ كالريِح اهلوجاِء تفسد اهلواَء ، وتبعثر املاَء ، وتغيـر الـسماَء ،                :ال حتزنْ   
  . وتكسر الورود اليانعة يف احلديقِة الغناِء 

 البحـِر ، وكـاليت       ألنَّ احملزون كالنهِر األمحِق ينحدر من البحِر ويصب يف         :ال حتزنْ   
  . نقضت غزهلا من بعِد قوٍة أنكاثاً ، وكالناِفِخ يف قربٍة مثقوبٍة ، والكاتِب بإصبعِه على املاِء 

 فإنَّ عمرك احلقيقي سعادتك وراحةُ باِلك ، فال تنفق أيامـك يف احلـزِن ،                :ال حتزنْ   
 وال تسرف يف إضاعِة حياِتك ، فـإنَّ اهللا  وتبذِّر لياليك يف اهلم ، وتوزع ساعاِتك على الغمومِ    

  . ال حيب املسرفني 
******************************  

  لفرح بتوبة اهللا عليك
  

: أال يشرح صدرك ، ويزيلُ مهَّك وغمك ، وجيلب سعادتك قولُ ربك جلَّ يف عـاله                
ا تقْنطُوا ِمن رحمِة اللَِّه ِإنَّ اللَّه يغِفر الذُّنوب         قُلْ يا ِعباِدي الَِّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسِهم لَ        ﴿

      ِحيمالر فُورالْغ وه هِميعاً ِإنبـ      ﴾ج مهوتأنيـساً       »يا عبادي « ؟ فخاطَب ، تأليفاً لقلـوِبِهم
! هـم ؟  ألرواِحِهم ، وخص الذين أسرفُوا ، ألم املكثرون من الذنوِب واخلطايا فكيف بغريِ            

واهم عِن القنوِط واليأِس من املغفرِة وأخرب أنه يغفر الذنوب كلَّها ملـن تـاب ، كبريهـا                  
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 التعريِف الـيت    » الـ« مث وصف نفسه بالضمائِر املؤكدِة ، و        . وصغريها ، دقيقها وجليلَها     
  .  ﴾ ِإنه هو الْغفُور الرِحيم ﴿: تقتضي كمال الصفِة ، فقال 

والَِّذين ِإذَا فَعلُواْ فَاِحشةً أَو ظَلَمواْ أَنفُسهم        ﴿: سعد وتفرح بقوِلِه جلَّ يف عاله       أال ت 
                ـمهلُواْ وا فَعلَى مواْ عِصري لَمو ِإالَّ اللّه وبالذُّن ِفرغن يمو وِبِهمواْ ِلذُنفَرغتفَاس واْ اللّهذَكَر

  !؟ ﴾ يعلَمونَ
ومن يعملْ سوءاً أَو يظِْلم نفْسه ثُم يستغِفِر اللّه يِجـِد اللّـه              ﴿: ِلِه جلَّ يف عاله     وقو

  !؟ ﴾غَفُوراً رِحيماً 
ِإن تجتِنبواْ كَبآِئر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاِتكُم وندِخلْكُم مـدخالً             ﴿: وقوِلِه  

  !؟ ﴾ اًكَِرمي
ولَو أَنهم ِإذ ظَّلَمواْ أَنفُسهم جآؤوك فَاستغفَرواْ اللّه واستغفَر          ﴿: وقوِلِه عز من قائٍل     

  !؟ ﴾لَهم الرسولُ لَوجدواْ اللّه تواباً رِحيماً 
  !؟ ﴾ صاِلحاً ثُم اهتدىوِإني لَغفَّار لِّمن تاب وآمن وعِملَ  ﴿: وقوِلِه تعاىل 

  .﴾رب ِإني ظَلَمت نفِْسي فَاغِْفر ِلي فَغفَر لَه﴿: وملا قَتلَ موسى عليه السالم نفساً قال 

فَغفَرنا لَه ذَِلك وِإنَّ لَه ِعندنا لَزلْفَى وحـسن          ﴿: وقال عن داود بعدما تاب وأناب       
  .  ﴾ مآٍب

حىت إنه عرض رمحته ومغفرته ملن قالَ يلبتثليِث ، فقـال           !! حمه وأكرمه   سبحانه ما أر  
لَّقَد كَفَر الَِّذين قَالُواْ ِإنَّ اللّه ثَاِلثُ ثَالَثٍَة وما ِمن ِإلَـٍه ِإالَّ ِإلَـه واِحد وِإن لَّـم                  ﴿: عنهم  

     كَفَر الَِّذين نسمقُولُونَ لَيا يمواْ عهنتي   أَِليم ذَابع مهونَ ِإلَـى اللّـِه      } 73{واْ ِمنوبتأَفَالَ ي
ِحيمر غَفُور اللّهو هونِفرغتسيو ﴾  .  

يا ابن آدم ، إنك ما دعـوتين        : يقولُ اُهللا تبارك وتعاىل     (( : فيما صح عنهρ     ويقولُ  
 آدم ، لو بلغت ذنوبك عنانَ       ورجوتين إال غفرت لك على ما كان منك وال أبايل ، يا ابن            

السماِء ، مثَّ استغفرتين غفرت لك وال أُبايل ، يا ابن آدم ، لو أتيتين بقُراِب األرِض خطايا                  
   . ))مث لقيتين ال تشرك يب شيئاً ، ألتيتك بقراِبها مغفرةً 
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    ويف الصحيح عنهρ    مـسيءُ       (( : أنه قال بالليِل ليتوب طُ يدهالنـهاِر ،    إنَّ اهللا يبس 
   . ))ويبسطُ يده بالنهار ليتوب مسيُء الليِل ، حىت تطلع الشمس من مغرِبها 

    ويف احلديث القدسي : ))             ذنبون بالليِل والنـهاِر ، وأنـا أغفـرت يا عبادي ، إنكم
   . ))الذنوب مجيعاً ، فاستغفروين أغفر لكم 

و ملْ تذنبوا لذهب اُهللا بكم وجلـاَء        والذي نفسي بيدِه ، ل    (( : ويف احلديِث الصحيِح    
   .))بقوٍم آخرين يذنبون ، فيستغفرون اهللا ، فيغفر هلم 

والذي نفسي بيدِه لو ملْ تذنبوا لَِخفْت عليكم ما هو أشـد            (( : ويف حديٍث صحيٍح    
 بجمن الذنِب ، وهو الع(( .   

   . ))ائني التوابون كلُّكم خطَّاٌء ، وخري اخلطَّ(( : ويف احلديِث الصحيح 
ُهللا أفرح بتوبِة عبِده من أحدكم كان على راحلِتِه ، عليها           (( : أنه قالَ    ρوصح عنه   

طعامه وشرابه ، فضلَّت منه يف الصحراء ، فبحث عنها حىت أِيس ، فنام مث استيقظ فـإذا                  
   . )) الفرِح أخطأ من شدِة. اللهم أنت عبدي ، وأنا ربك : هي عند رأِسه ، فقال 

اللهم اغفر يل ذنيب فإنه ال يغفر      : إنَّ عبداً أذنب ذنباً فقال      (( : أنه قالَ    ρوصح عنه   
اللهم اغفر يل ذنيب فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت          : الذنوب إال أنت ، مث أذنب ذنباً ، فقال          

فقال اُهللا عـز    . ر الذنوب إال أنت     اللهم اغفر يل ذنيب فإنه ال يغف      : ، مث أذنب ذنباً ، فقال       
  . ))عن الذنِب ، فليفعلْ عبدي ما شاء، ويعفو بدي أنَّ له رباً يأخذُ بالذنِبوجلَّ عِلم ع

  .  ما دام أنه يتوب ويستغفر ويندم ، فإين أغفر له :واملعىن 
***************************************  

  كلُّ شيٍء بقضاٍء وقدر
  

؛ أنـه ال     ρ شيٍء بقضاٍء وقدٍر ، وهذا معتقد أهِل اإلسالِم ، أتباِع رسوِل اهلدى              كلُّ
  . يقع شيٌء يف الكوِن إال بعلِم اِهللا وبإذِنه وبتقديِره 
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ما أَصاب ِمن مِصيبٍة ِفي الْأَرِض ولَا ِفي أَنفُِسكُم ِإلَّا ِفي ِكتاٍب من قَبِل أَن نبرأَهـا                  ﴿
  .  ﴾ ذَِلك علَى اللَِّه يِسريِإنَّ 

  .  ﴾ ِإنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه ِبقَدٍر ﴿
ولَنبلُونكُم ِبشيٍء من الْخوف والْجوِع ونقٍْص من اَألمواِل واألنفُِس والثَّمـراِت            ﴿

اِبِرينِر الصشبو ﴾  .  
إنَّ أمره كلَّه له خري ، إنْ أصابته سراُء شكر           !! عجباً ألمِر املؤمنِ  (( : ويف احلديِث   

   . ))فكان خرياً له ، وإنْ أصابته ضراُء صرب فكان خرياً له ، وليس ذلك إال للمؤمن 
إذا سألت فاسأِل اَهللا ، وإذا استعنت فاستعن باِهللا ، واعلم           (( : أنه قال    ρوصح عنه   

 ينفعوك بشيٍء مل ينفعوك إال بشيٍء قد كتبه اُهللا لـكِ  ، وإن               أنَّ األمةَ لو اجتمعوا على أنْ     
                 ، فعِت األقالمر ، اُهللا عليك كتبه وك إال بشيٍء قدبشيٍء مل يضر وكاجتمعوا على أن يضر

 وجفَِّت الصحف(( .   
واعلم أن ما أصابك مل يكنع ِليخطئَك ، وما أخطأك          (( : ويف احلديِث الصحيح أيضاً     

   .)) يكن ليصيبك ملْ
  . )) جف القلم يا أبا هريرة مبا أنت الٍق (( : أنه قالَ  ρوصح عنه 
احرص على ما ينفعك ، واستعن باِهللا وال تعجز ، وال تقلْ            (( : أنه قالَ    ρوصح عنه   

  . )) قدر اُهللا وما شاَء فَعلَ : لو أين فعلت كذا لكان كذا وكذا ، ولكن قلْ : 
   . ))ال يقضي اُهللا قضاًء للعبِد إال كان خرياً له ((  : ρويف حديٍث صحيٍح عنه 

نعم بشرِطها من   : هلْ هي خير للعبِد ؟ قالَ       : سئل شيخ اإلسالِم ابن تيميةَ عن املعصيِة        
  . الندِم والتوبِة ، واالستغفاِر واالنكساِر 

يئاً وهو خير لَّكُم وعسى أَن تِحبـواْ شـيئاً          وعسى أَن تكْرهواْ ش    ﴿: وقولُه سبحانه   
  .  ﴾ وهو شر لَّكُم واللّه يعلَم وأَنتم الَ تعلَمونَ
فلُمـين أو فَـذَر املقادير هي      ـرِز اِإلبعلى غر جتري املقادير 

*****************************************  
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جانتظِر الفر  
  

     ِج   :  أفضلُ العبادِة    «: يف احلديِث عند الترمذيالفَر انتظار «  .﴿     حبالـص سأَلَـي
   .﴾ ِبقَِريٍب

اِح صمن الفت حإىل الصباِح ، وارتقِب الفَت فانظر ، املهمومني واملغمومني الح حب .  

 احلبلُ انقطع «: تقولُ العرب إذا اشتد « .   

  .زمِت األمور ، فانتظر فرجاً وخمرجاً  إذا تأ:واملعىن 

ومن  ﴿: وقالَ جلَّ شأنه  .  ﴾ومن يتِق اللَّه يجعل لَّه مخرجاً        ﴿:  سبحانه وتعاىل    وقالَ
  .  ﴾ ن أَمِرِه يسراًومن يتِق اللَّه يجعل لَّه ِم ﴿.  ﴾ يتِق اللَّه يكَفِّر عنه سيئَاِتِه ويعِظم لَه أَجراً

 بروقالت الع :  
ــه ــرات مثَّ ينجِلينـ ــه    الغمـ ــذهبن وال جينـ مث يـ

 وقال آخر  :  
وكم سروٍر قد أتى بعد األسـى  كم فرٍج بعد إيـاٍس قـد أتـى
 احلْو اجلنى الرائق من شوِك السف       من حيسِن الظن بذي العرِش جـىن

   .))أنا عند ظن عبدي يب ، فلْيظن يب ما شاَء (( : ويف احلديِث الصحيِح 
  .  ﴾حتى ِإذَا استيأَس الرسلُ وظَنواْ أَنهم قَد كُِذبواْ جاءهم نصرنا فَنجي من نشاء  ﴿

 هسبحان راً ﴿: وقولهسِر يسالْع عراًِإنَّ} 5{ فَِإنَّ مسِر يسالْع عم  ﴾  .  
   . ))لن يغلب عسر يسرين ((  : - وبعضهم جيعلُه حديثاً –قال بعض املفسرين 

 راً ﴿: وقال سبحانهأَم ذَِلك دعِدثُ بحي لَّ اللَّهلَع ﴾  .  
  .﴾ِه قَِريب من الْمحِسِننيِإنَّ رحمت اللّ ﴿. ﴾أَال ِإنَّ نصر اللِّه قَِريب﴿: وقالَ جلَّ امسه

   . ))واعلم أنَّ النصر مع الصبِر ، وأن الفَرج مع الكُرِب (( : ويف احلديِث الصحيح 
 وقال الشاعر :  

فأقرب األمِر أدناه إىل الفَـرِج       إذا تضايق أمر فانتظر فَرحـاً
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 وقال آخر :  
  شؤوٍن تكونُ أو ال تكـونُ      يف  سهرت أعني ونامـت عيـونُ
ــونُ   فدِع اهلم ما استطعت فِحمــ ــوم جن ــالنك اهلم  ـ
 ـِس سيكفيك يف غٍد ما يكونُ  إن رباً كفاك ما كانَ باألمــ

 وقال آخر :  
 وال تنامن إال خـايل البـالِ        دِع املقادير جتري يف أعنِتهـا
يغير اُهللا ِمن حـاٍل إىل حـاِل         ما بني غمضِة عيٍن وانتباهِتهـا

************************************  
  وقفــة

  

فإنَّ أموالك اليت يف خزانِتك وقصورك السامقةَ ، وبساتينك اخلضراَء ، مـع              :ال حتزنْ   
  . زيادةٌ يف أسِفك ومهِّك وغمك : احلزِن واألسى واليأِس 

باء ، ودواء الصيادلِة ، ووصفةَ الطبيِب ال تسعدك ، وقـد            فإنَّ عقاقري األط   :ال حتزنْ   
  . أسكنت احلزن قلبك ، وفرشت له عينك ، وبسطت له جواحنَك ، وأحلفته جلدك 

 ، وتحـسن    على عتباِت  الربوبيـةِ    وأنت متلك الدعاَء ، وتجيد االنطراح        :ال حتزنْ   
لثُ األخري من الليِل ، ولديك ساعةُ متريغ اجلبِني         املسكنة على أبواب مِلِك امللوِك ، ومعك الث       

  . يف السجوِد 
 فإنَّ اهللا خلَق لك األرض وما فيها ، وأنبت لك حدائق ذات جٍة ، وبساتني            :ال حتزنْ   

فيها من كلِّ زوٍج يٍج ، وخنالً باسقاٍت له طلع نضيد ، وجنوماً المعاٍت ، ومخائل وجداول ،                  
  !! ولكنك حتزن 

 فأنت تشرب املاء الزالل ، وتستنشق اهلواء الطَّلْق ، ومتشي علـى قـدميك               :ال حتزنْ   
  .معاىف ، وتنام ليلك آمناً 

***************************************  
  أكِثر من االستغفاِر
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} 11{ علَيكُم مدراراً  يرِسِل السماء } 10{فَقُلْت استغِفروا ربكُم ِإنه كَانَ غَفَّاراً      ﴿
  . ﴾ويمِددكُم ِبأَمواٍل وبِنني ويجعل لَّكُم جناٍت ويجعل لَّكُم أَنهاراً

فأكثر من االستغفاِر ، لترى الفرح وراحةَ الباِل ، والرزق احلالِل ، والذرية الصاحلةَ ،               
 والغيثَ الغزير .  

﴿   بواْ رِفرغتأَِن اسِت            وـؤيى ومسٍل مناً ِإلَى أَجساعاً حتكُم معتمِه يواْ ِإلَيوبت ثُم كُم
 لَهٍل فَضكُلَّ ِذي فَض ﴾ .  
من أكثر من االستغفاِر جعلَ اُهللا له من كلِّ هم فَرجاً ، ومن كـلِّ               (( : ويف احلديِث   

   . ))ضيٍق خمرجاً 
اللهم أنت ريب ال إلـه إال       (( :  احلديثُ الذي يف البخاري      وعليك بسيِد االستغفار ،   

أنت ، خلقتين وأنا عبدك ، وأنا على عهِدك ووعِدك ما استطعت ، أعوذُ بك من شر مـا                   
  . ))نوب إال أنتصنعت ، أبوُء لك بنعمِتك علي ، وأبوُء بذنيب فاغِفر يل ، فإنه ال يغفر الذ

**********************************  
  عليك بذكِر اِهللا دائماً

  

  ﴾فَاذْكُروِني أَذْكُركُم ﴿ :وقال   . ﴾ أَالَ ِبِذكِْر اللِّه تطْمِئن الْقُلُوب     ﴿: قالَ  سبحانه    
.  ﴾ وسبحوه بكْرةً وأَِصيالً  } 41{يا أَيها الَِّذين آمنوا اذْكُروا اللَّه ِذكْراً كَِثرياً        ﴿: وقال  . 

.  ﴾ يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا تلِْهكُم أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم عن ِذكِْر اللَّـهِ             ﴿: وقال سبحانه   
وِمن } 48{وسبح ِبحمِد ربك ِحني تقُوم     ﴿: وقال  .  ﴾واذْكُر ربك ِإذَا نِسيت      ﴿: وقال  

  ِإدو هحبِل فَسومِ اللَّيجالن ارواْ         ﴿: وقال سبحانه   .  ﴾ بتِفئَةً فَاثْب مواْ ِإذَا لَِقيتنآم ا الَِّذينها أَيي
  .  ﴾واذْكُرواْ اللّه كَِثرياً لَّعلَّكُم تفْلَحونَ 

مثَلُ الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه ، مثَـلُ احلـي             (( : ويف احلديِث الصحيِح    
   .  ))وامليِت
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(( ما املفِّـردون يـا رسـولَ اِهللا ؟ قـال            : قالوا  . )) سبق املفردون   (( :  ρوقوله  
   . ))الذاكرون اهللا كثرياً والذاكرات 

أال أخربكم بأفضِل أعماِلِكم ، وأزكاها عند مليِككُم وخيٍر         (( : ويف حديٍث صحيٍح    
ن تلقوا عـدوكم فتـضربوا أعنـاقهم        لكم من إنفاِق الذهِب والوِرِق ، وخٍري لكم من أ         

 اِهللا (( : قال . بلى يا رسول اِهللا :  ؟ قالوا ))ويضربوا أعناقُكُم ِذكْر(( .   
يا رسـول اِهللا إنَّ شـرائع       : فقال   ρأنَّ رجالً أتى إىل رسول      : ويف حديث صحيح    

ال يزالُ لـسانك    (( : قال   . اإلسالم قد كُثرت علي ، وأنا كَِبرت فأخربين بشيٍء أتشبثُ بهِ          
   . ))رطْباً بذكِر اِهللا 

*****************************************  
  ال تيأس من روِح اِهللا

  

  . ﴾ ِإنه الَ ييأَس ِمن روِح اللِّه ِإالَّ الْقَوم الْكَاِفرونَ  ﴿
﴿ هواْ أَنظَنلُ وسالر أَسيتى ِإذَا استاحنرصن ماءهواْ جكُِذب قَد م ﴾ .  
﴿  ِمِننيؤنِجي الْمن كَذَِلكو مالْغ ِمن اهنيجنو ﴾ .  
  . ﴾هناِلك ابتِلي الْمؤِمنونَ وزلِْزلُوا ِزلْزاالً شِديداً} 10{وتظُنونَ ِباللَِّه الظُّنونا ﴿

******************************************  
ن أساء إليكعم اعف  

  

              عليهم من الناِس ، احلاقد ه املنتقماِص الباهِظ ، وهو الذي يدفعالقَص ه مـن   : مثنيدفع
قلِبه ، ومن حلِمِه ودِمِه ، من أعصاِبه ومن راحِتِه ، وسعادِته وسروِرِه ، إذا أراد أنْ يتشفَّى ، أو             

 قَدأو ح عليِهم غضب .إنه اخلاسر بال شك  .  
 والْكَـاِظِمني الْغـيظَ     ﴿: وقد أخربنا اُهللا سبحانه وتعاىل بدواِء ذلك وعالِجِه ، فقالَ           

  .  ﴾والْعاِفني عِن الناِس 
  .  ﴾ خِذ الْعفْو وأْمر ِبالْعرِف وأَعِرض عِن الْجاِهِلني  ﴿: وقالَ 
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   . ﴾ سن فَِإذَا الَِّذي بينك وبينه عداوةٌ كَأَنه وِلي حِميمادفَع ِبالَِّتي ِهي أَح ﴿: وقالَ 
*************************************  

  عندك نعم كثرية
  

                  أنـك على هذِه النعِم ، واعلم هِم اِهللا اجلليلِة ويف أعطياِتِه اجلزيلِة ، واشكُريف ِنع فكِّر
  . مغمور بأعطياِتِه 

  .  ﴾ وِإن تعدواْ ِنعمةَ اللِّه الَ تحصوها ﴿: قال سبحانه وتعاىل 
  . ﴾ وأَسبغَ علَيكُم ِنعمه ظَاِهرةً وباِطنةً  ﴿: وقال 

  . ﴾ وما ِبكُم من نعمٍة فَِمن اللِّه ﴿: وقال سبحانه 
وِلـساناً  } 8{ نجعل لَّـه عينـينِ     أَلَم ﴿: وقال سبحانه وهو يقرر العبد بنعِمِه عليِه        

  .  ﴾ وهديناه النجديِن} 9{وشفَتيِن
 نعمةُ احلياِة ، ونعمةُ العافيِة ، ونعمةُ السمِع ، ونعمةُ البـصِر ، واليـديِن                :ِنعم تترى   

يقـولُ   . )اإلسالَم  ( : يةوالرجلين ، واملاِء واهلواِء ، والغذاِء ، ومن أجلِّها نعمةُ اهلدايِة الربان           
أتريد بليون دوالر يف عينيك ؟ أتريد بليون دوالٍر يف أذنيك ؟ أتريد بليون دوالر               : أحد الناِس   

يف رجليك ؟ أتريد بليون دوالٍر يف يديك ؟ أتريد بليون دوالٍر يف قلبك ؟ كم من األمـواِل                   
  !! . الطائلِة عندك وما أديت شكْرها 

****************************************  
  الدنيا ال تستحق احلزن عليها

  

أنْ ال تم بتوافِه األموِر ، فصاحب اهلمِة العاليِة         : إنَّ مما يثبت السعادة وينميها ويعمقُها       
  . مهُّه اآلخرةُ 

اِهللا عـز   اجعلْ اهلم مهّاً واحداً ، هم لقاِء        : قال أحد السلِف وهو يوِصي أحد إخواِنه        
  . ﴾ يومِئٍذ تعرضونَ لَا تخفَى ِمنكُم خاِفيـةٌ         ﴿وجل ، هم اآلخرة ، هم الوقوِف بني يديِه ،           
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فليس هناك مهوم إال وهي أقلُّ من هذا اهلم ، أي هم هذه احليـاةُ ؟ مناصـِبها ووظاِئفهـا ،                     
  !! ِتها وقصوِرها ودوِرها ، ال شيء وذهِبها وفضِتها وأوالِدها ، وأمواِلها وجاِهها وشهر

أَهمتهم أَنفُسهم يظُنونَ ِباللِّه غَير      ﴿: واُهللا جلّ وعال قد وصف أعداَءه املنافقني فقال         
 قهم  ﴾الْحعاليةٌ أبداً : ، فهم مِهم هم ، وليست هلمهم وشهواتم وبطونهأنفس !  

: رِة انفلت أحد املنافقني يبحثُ عن جمٍل له أمحر ، وقالَ الناس نحت الشج ρوملَّا بايع 
 عِتكُمإيلَّ من بي حلُصويل على مجلي هذا أحب . داجلمِل   «: فور له إالَّ صاحب مغفور كلُّكم

  .  »األمحِر 

: فقـال سـبحانه     . ال تنفروا يف احلر     : إنَّ أحد املنافقني أمهته نفسه ، وقال ألصحابِه         
  .  ﴾ قُلْ نار جهنم أَشد حراً﴿

   ي    ﴿: وقال آخرفِْتنالَ ته ، فقال سبحانه      .  ﴾ ائْذَن لِّي وـِة     ﴿: ومهُّه نفسنأَالَ ِفي الِْفت
  .  ﴾ سقَطُواْ

ـ      ﴿: وآخرون أمهتهم أموالُهم وأهلوهم      لَن ِفرغتا فَاسلُونأَها والُنوا أَمنلَتغـا  .  ﴾ اشِإ
اهلموم التافهةُ الرخيصةُ ، اليت حيملُها التافهون الرخيصون ، أما الصحابة األجالَُّء فإم يبتغون              

  . فضالً من اِهللا ورضواناً 
**********************************  

ال حتزنْ واطرِد اهلم  
  

، وأكثر النـاِس مهومـاً وغمومـاً      راحةُ املؤمن غَفْلَةٌ ، والفراغُ قاتلٌ ، والعطالَةُ بطالَةٌ          
  . واألراجيف واهلواجس رأس ماِل املفاليِس من العمِل اجلاد املثمِر . وكدراً العاطلونَ الفارغونَ 

فتحرك واعملْ ، وزاولْ وطالع ، واتلُ وسبح ، واكتب وزر ، واستفد من وقِتك ، وال                 
يدخلُ عليك اهلم والغم ، واهلاجس والوساوس ، وتصبح         جتعلْ دقيقةً للفراِغ ، إنك يوم تفرغُ        

  . ميداناً ألالعيِب الشيطاِن 
*************************************  
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  اطلب ثوابك من ربك
  

اجعلْ عملك خالصاً لوجِه اِهللا ، وال تنتظر شكراً من أحٍد ، وال ـتم وال تغـتم إذا                   
ه لئيماً ، ال يقدر هذِه اليد البيـضاء ، وال احلـسنة الـيت               أحسنت ألحٍد من الناِس ، ووجدت     

  . أسديتها إليه ، فاطلب أجرك من اِهللا 
وقال سبحانه عـن    .  ﴾يبتغونَ فَضالً من اللَِّه وِرضواناً       ﴿: يقول سبحانه عن أولياِئه     

وما ِلأَحٍد   ﴿. ﴾ا سأَلْتكُم من أَجٍر فَهو لَكُم     قُلْ م  ﴿.  ﴾ وما أَسأَلُكُم علَيِه ِمن أَجرٍ     ﴿: أنبياِئه  
  .  ﴾ِإنما نطِْعمكُم ِلوجِه اللَِّه لَا نِريد ِمنكُم جزاء ولَا شكُوراً ﴿.  ﴾ِعنده ِمن نعمٍة تجزى

 قال الشاعر :  
      هجواِزي ال يعدم يفعِل اخلري نبني     م رفالع اِهللا والناِس   ال يذهب 

                ، وحياسـب ويعاقـب ، ويعطي وميـنح ثيبفهو الذي ي األحد وحده فعامِل الواحد
  . ويرضى ويغضب ، سبحانه وتعاىل 

: من القتلى ؟ فذكروا له األمساء ، فقالوا         : قُتلَ شهداُء بقندهار ، فقال عمر للصحابِة        
  . ولكن اهللا يعلَمهم  : فدمعت عينا عمر ، وقال. وأناس ال تعرفُهم 

هذا : ، فقال أهلُه    ) من أفخِر األكالِت    ( وأطعم أحد الصاحلني رجالً أعمى فالوذَجاً       
  ! لكن اهللا يدري : فقالَ ! األعمى ال يدري ماذا يأكلُ 

                 وما أسديته مته من خٍري ، وما عملته من ِبرما قد عليك ويعلم طَِّلعما دام أنَّ اَهللا م  من 
  . فضٍل ، فما عليك من الناِس 

********************************  
  لوم الالئمني وعذْل العذَّاِل

  

ودع أَذَاهـم    ﴿.  ﴾ والَ تك ِفي ضيٍق مما يمكُـرونَ       ﴿ ﴾ لَن يضروكُم ِإالَّ أَذًى    ﴿
  .  ﴾ فَبرأَه اللَّه ِمما قَالُوا ﴿.  ﴾ وتوكَّلْ علَى اللَِّه وكَفَى ِباللَِّه وِكيالً

 أنْ رمى فيِه غـالم ِبحجـر       ال يضر البحر أمسى زاخـراً
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ال تبلِّغوين عن أصحايب سـوءاً ، فـإين         (( : : قال   ρويف حديٍث حسن أنَّ الرسول      
   . ))أُِحب أنْ أخرج إليكم وأنا سليم الصدِر 

***********************************  
  ال حتزنْ من قلَِّة ذاِت اليِد ، فإن الِقلَّةُ معها السالمةُ

  

كلّما ترفَّه اجلسم تعقدِت الروح ، والقلَّةُ فيها السالمةُ ، والزهد يف الدنيا راحةٌ عاجلةٌ               
  .  ﴾ ِإنا نحن نِرثُ الْأَرض ومن علَيها ﴿: يقدمها اُهللا ملن شاَء من عبادِه 

  : قال أحدهم 
 ذاك النعـــيم األجـــلُّ  مـــاٌء وخبـــز وِظـــلُّ
 إنْ قلــــت إين مقــــلُّ كفــرت نعمــةَ ربــي

 دافئٌ ، وظلٌ وارف وخبز الدنيا إال ماٌء بارد ما هي !!  
  : وقال الشافعي 

 ـب وفِيضي آبار تكْرور تبِِرا      أمطري لؤلؤاً مساء سرنديــ
قوتاًأنا إنْ عشت أعدم قـربا        لست أعـدم لست وإذا مت

نفس حر ترى املذلَّـةَ كُفْـرا         مهَّيت ِهمةُ امللـوِك ونفـسي
 ين يف رسالِتِهماجلاد ، ادقني يف دعوِتِهمالص ، ةُ الواثقني مببادِئهما عزإ .  

*********************************  
تا يقَّعال حتزنْ ممو  

  

  ! أكثر ما يخاف ال يكونُ : وجد يف التوراِة مكتوباً 
  يف األذهـاِن ، أكثُـر مـن                  : ومعناه فإنَّ األوهام ، ال يقع الناس فُهإنَّ كثرياً مما يتخو

  . احلوادِث يف األعياِن 
األخبـاِر  إذا جاءك حدثٌ ، ومسعت مبصيبٍة ، فتمهلْ وتأنَّ وال حتزنْ ، فإنَّ كثرياً من                 

  ! والتوقُّعات ال صحة هلا ، إذا كان هناك صارف للقدٍر فيبحثُ عنه، وإذا مل يكن فأين يكونُ؟



                                                  ال حتزن
71 

  . ﴾ فَوقَاه اللَّه سيئَاِت ما مكَروا}44{َأُفَوض أَمِري ِإلَى اللَِّه ِإنَّ اللَّه بِصري ِبالِْعباِد ﴿
***********************************  

  نقْد أهِل الباطِل واحلُساِد
  

   فإنك مأجور–     وحسدِهم يساوي قيمتك ،          – من نقدهم معلى صِربك ، مثَّ إنَّ نقده 
  . مث إنَّ الناس ال ترفس كلباً ميتاً ، والتافهني ال حساد هلم 

 همقال أحد :  
 اوال ترى ِلِلئَاِم الناِس حـساد       إن العرانني تلقاهـا محـسدةً

  

  : وقال اآلخر 
هوا الفىت إذْ مل ينالوا سعيدسح      وخـصوم أعداٌء لـه فالناس 
حسداً ومقتـاً إنـه لـذميم         كضرائِر احلسناِء قُلْن لوجِهها

  

 وقال زهري :  
ال يرتع اهللا منهم ما له حـِسدوا         محسدون على ما كان من ِنعـٍم

 وقال آخر :  
حىت على املوِت ال أخلو ِمن احلسِد         سدوين على مويت فوا أسـفاً     هم حي 

 وقالُ الشاعر :  
جتد من ظلم الوشاة ولن د  وشكوتــس ــيب حب ــؤدد إال أُص  ذا س
والتافــه املــسكني غــري حمــسد   ال زلت ياسبط الكـرام حمـسداً

يا موسى ، مـا     (( :  عنه ، فقال اُهللا عز وجلَّ        سألَ موسى رب أنْ يكف ألسنةَ الناسِ      
   !! ))اختذت ذلك لنفسي ، إين أخلقُهم وأرزقُهم ، وإم يسبونِني ويشتمونِني 

   عنه وصحρ    قال وجلَّ     (( : أنه آدم ،        : يقولُ اُهللا عز ويشتمين ابن ، آدم ين ابنيسب
إنه يسب الدهر ، وأنا الدهر ، أقلِّب الليلَ والنهار كيف       وما ينبغي له ذلك ، أم سبه إياي ف        
  . ))احبةٌ وال ولد، وليس يل صإنّ يل صاحبةً وولداً : أشاُء ، وأما شتمه إياي ، فيقولُ
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إنك لن تستطيع أن تعتقل ألسنةَ البشِر عن فري ِعرِضك ، ولكنك تستطيع أن تفعـلَ                
   . اخلري ، وجتتنب كالمهم ونقدهم

  :قال حامتٌ 
 مسعت فقلت مري فانفـذيين     وكلمة حاسد من غري جـرم
ــبين ــي ومل تع ــا عل ومل ينــد هلــا أبــداً جبــيين  وعابوه

 وقال آخر   :  
فمضيت ثَمة قلت ال يعنـيين        ولقد أمر على السفيِه يـسبين

  : وقال ثالثٌ 
 طَقإذا نفـال ت فيهالس ـهِجب       إجاِبِتـه الـسكوت ِمن فخري 

  . إنَّ التافهني واملخوسني جيدون حتدياً سافراً من النبالِء والالمعني واجلهابذِة 
ــا    ُّــي أُِدل ــين الالئ  !كانت ذنويب فَقُلْ يل كيف أعتذر؟       إذا حماس

فض ضـغطُ الـدِم     أهلُ الثراِء يف الغالِب يعيشون اضطراباً ، إذا ارتفعت أسهمهم اخن          
يحـسب أَنَّ مالَـه     } 2{الَِّذي جمع ماالً وعـدده    } 1{ويلٌ لِّكُلِّ همزٍة لُّمزةٍ    ﴿عندهم ،   
هلَدِة} 3{أَخطَمذَنَّ ِفي الْحنبكَلَّا لَي ﴾  .  

  ! ٍف افعلْ ما هو صحيح  ، مث أدر ظهرك لكلِّ نقٍد سخي: يقولُ أحد أدباِء الغرِب 
 ال ترد على كلمٍة جارحٍة فيك ، أو مقولٍة أو قصيدٍة ، فإنَّ              :ومن الفوائِد والتجارِب    

                  ، األعداء ، والعفـو مثوبـةٌ وشـرف والصمت يقهر ، املعايِب ، واحللم عز االحتمالَ دفن
ـ                 ا ونصف الذين يقرؤون الشتم فيك نسوه ، والنصف اآلخر ما قرؤوه ، وغريهم ال يدرون م

  . فال ترسخ ذلك أنت وتعمقه بالرد على ما قيل ! السبب وما القضيةُ 
الناس مشغولون عين وعنك بنقِص خبِزهم ، وإنَّ ظمأ أحـِدهم           : يقولُ أحد احلكماِء    

  . ينسيهم مويت وموتك 
لكنه بيت فيه سكينةٌ مع خبز الشعِري ، خري من بيٍت مليء بأعداٍد شهيٍة من األطعمِة ، و                

  . روضة للمشاغبة والضجيج 
***********************************  
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  وقفــة
  

فإنَّ املرض يزولُ ، واملصاب حيولُ ، والذنب يغفـر ، والـدين يقـضى ،                : ال حتزنْ   
  . واحملبوس يفك ، والغائب يقدم ، والعاصي يتوب ، والفقري يغتين 

ألسود كيف ينقشع ، والليل البهيم كيـف ينجلـي ،           أما ترى السحاب ا    :ال حتزنْ   
إذاً فشدائدك إىل رخاء ، وعيشك إىل       ! والريح الصرصر كيف تسكن ، والعاصفة كيف دأ ؟        

  .هناء ، ومستقبلُك إىل نعماِء 
ةٌ  هليب الشمس يطفئُه وارف الظلِّ ، وظمأُ اهلاجرِة يربده املاُء النمري ، وعض             :ال حتزنْ   

اجلوِع يسكِّنها اخلُبز الداِفئُ ، ومعاناةُ السهِر يعقبه نوم لذيذٌ ، وآالم املرِض يزيلها لذيذُ العافيِة                
  . ، فما عليك إال الصرب قليالً واالنتظار حلظةً 

فقد حاِر األطباُء ، وعجز احلكماُء ، ووقف العلماُء ، وتساءلَ الـشعراء ،               :ال حتزنْ   
  : رت احليل أُمام نفاِذ القدرِة ، ووقوِع القضاِء ، وحتميِة املقدوِر قال علي بن جبلةَ وبا

ــلُ نفــسنا بعــسى     عسى فـرج يكـونُ عـسى نعلّ
ـــ ــنط وإن القي ــال تق  ـت مهّـاً يقـبض النفـسا        ف
ــر ــا يكــونُ امل ــأقرب م ــِسا    ف ــرٍج إذا يئ ــن ف ُء ِم

***************************************  
  اختر لنفسك ما اختاره اُهللا لك

  

  . قم إن أقامك ، واقعد إنْ أقعدك ، واصرب إذا أفقرك ، واشكر إذا أغناك 
  )) . نبياً  ρرضيت باِهللا رباً ، وباإلسالِم ديناً ، ومبحمد : (( فهذه من لوازم 

 مهقال أحد :  
ــدب ال تـــدبر لـــك أمـــراً ــأولوا الت ــى ف ِري هلْك
ــا   وارض عنــا إن حكمنــا ــك ِمنك ــن أوىل ِب  حن

***************************************  
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  ال تراقب تصرفات الناس
  

  . فإنهم ال ميلكون ضراً وال نفعاً ، وال موتاً وال حياة وال نشوراً ، وال ثواباً وال عقاباً 
  : قال أحدهم 

مـات راقب الناس نمهّـاًم   ــسور ــذِة اجل ــاز بالل  وف
  : وقال بشار 

 وفاز بالطيباِت الفاِتك اللَِّهـج     من راقب الناس مل يظفر حباجتِه
  . حنن يف عيٍش لو علم بِه امللوك جلالدونا عليِه بالسيوِف : قالَ إبراهيم بن أدهم 

 كان أهلُ اجلنِة يف مثِل حاِلنا إـم    إن: إنه ليمر بالقلِب حالٌ ، أقولُ       : وقال ابن تيمية    
  . يف عيٍش طيٍب 

إنه ليمر بالقلِب حاالت يرقص طرباً ، من الفرِح بذكرِه سبحانه وتعـاىل             : قال أيضاً   
  . واألنس به 

فَضِرب  ﴿وقال ابن تيمية أيضاً عندما أُدِخل السجن ، وقد أغلق السجانُ الباب ، قال               
  .  ﴾ ه باب باِطنه ِفيِه الرحمةُ وظَاِهره ِمن ِقبِلِه الْعذَاببينهم ِبسوٍر لَّ

أنا جنيت وبستاين يف صـدري ، أنـى         ! ماذا يفعلُ أعدائي يب ؟    : وقال وهو يف سجِنه     
  . سرت فهي معي ، إنَّ قتلي شهادةٌ ، وإخراجي من بلدي سياحةٌ وسجين خلوةٌ 

ال يـستويان   ! وأي شيٍء فقد من وجد اهللا ؟      !  فقد اهللا ؟   أي شيء وجد من   : يقولون  
  . أبداً ، من وجد اهللا وجد كلَّ شيء ، ومن فقد اهللا فقد كلَّ شيٍء 

سبحان اِهللا ، واحلمد ِهللا ، وال إله إال اُهللا ، واُهللا أكـرب ،               : إلن أقولُ   (( :  ρيقول  
 عليه الشمس إيلَّ مما طلعت أحب(( .   

نأكلُ ويأكلون ، ونشرب    : حد السلِف عِن األثرياِء وقصوِرهم ودوِرهم وأمواهلم        قال أ 
  . ، ويشربون ، وننظر وينظرون ، وال نحاسب ويحاسبون 

  . ﴾ ولَقَد ِجئْتمونا فُرادى كَما خلَقْناكُم أَولَ مرٍة  ﴿
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ما وعـدنا اللَّـه      ﴿: واملنافقون يقولون   .  ﴾ صدق اللَّه رسولَه   ﴿: املؤمنون يقولون   
  .  ﴾ ورسولُه ِإلَّا غُروراً 

حياتك من صنع أفكاِرك فاألفكار اليت تستثمرها وتفكر فيها وتعيشها هي اليت تؤثر يف              
  . حياِتك ، سواٌء كانت يف سعادٍة أو شقاوٍة 

رت ساقاه ، حتمد ربـك علـى نعمـِة          إذا كنت حافياً ، فانظر ملن بتِ      : يقولُ أحدهم   
  . الرجلَين 

 قال الشاعر :  
  

وال أضيق به ذرعاً إذا وقعـا        ال ميُأل اهلولُ قليب قبل وقعِتـِه
************************************  

  أحسن إىل الناس
إنَّ (( : حيح  ويف حديٍث ص  . فإنَّ اإلحسانَ على الناِس طريق واسعةٌ من طرِق السعادِة          

كيـف  : قـال   . يا ابن آدم ، جعت ومل تطعمين        : اهللا يقولُ لعبدِه وهو حياسبه يوم القيامِة        
أما علمت أنَّ عبدي فالن ابن فالٍن جاع فما أطعمته          : قال  ! أطعمك وأنت رب العاملني ؟    

كيف : قال  . سقين  يا ابن آدم ، ظمئت فلم ت      . ، أما إنك لو أطعمته وجدت ذلك عندي         
   العاملني أما علمت أنَّ عبدي فالن ابن فالٍن ظِمئَ فما أسـقيته ،            : قال  ! أسقيك وأنت رب

كيـف  : قال  . يا ابن آدم ، مرضت فلم تعدين        . أما إنك لو أسقيته وجدت ذلك عندي        
ض فما عدته ،    أما علمت أنَّ عبدي فالن ابن فالٍن مر       : قال  ! أعودك وأنت رب العاملني ؟    

   . ! ))أما إنك لو عدته وجدتين عنده ؟
وجدته عنـدي ؛ ألنَّ اهللا عنـد        : هنا لفتةٌ وهي وجدتين عنده ، ومل يقلْ كالسابقتني          

واعلم أنَّ أدخل    . ))يف كلِّ كبٍد رطبٍة أجر      (( : ويف احلديِث   . املنكِسرة قلوبهم ، كاملريض     
فكيف مبن أطعم وسقى ، ورفع      . يل اجلنة ، ألا سقت كلباً على ظمأ         امرأةً بِغياً من بين إسرائ    

  !  الضائقة وكشف الكُربةَ ؟
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    عنه صح وقدρ    قال أنه : ))      ، ال زاد لـه ـند بِه على معفضلُ زاٍد فلي كان له نم
 ال ظهر له بِه على من ٍر فليعدكان له فضلُ ظه مركو . ))ومن أي ليس له ب .  

  وقد قال حامتٌ يف أبياٍت له مجيلٍة ، وهو يوِصي خادمه أنْ يلتمس ضيفاً يقولُ 
فـإنَّ الليـل ليـلٌ قـر أوقد     ـرفأنـت ح إذا أتى ضـيف 

  :  ويقول المرأته 
وحدي      إذا ما صنعِت الزاد فالتمسي له آكلُه أكيالً فإين لست 

  : وقال أيضاً 
ــال ــاوي إنَّ امل ــحأم ــاٍد ورائ ويبقى من املاِل األحاديثُ والـذِّكْر        غ

 إذا حشرجت يوماً وضاق ا الصدر   أماوي ما يغين الثـراُء عـِن الفـىت
  

  : ويقول 
ِغنانا وال أزرى بأحسابنا الفقْر      فما زادنا فخراً على ذي قرابٍة

  

  وقال عروةُ بن حزاٍم 
بوجهي شحوب احلق واحلق جاهد       رىأزأُ مـين أن مسِنـت وأن تـ

وأحسو قراح املاِء واملـاُء بـارد        أوزع جسمي يف جسوٍم كـثريٍة
وكان ابن املبارِك له جار يهودي ، فكان يبدأ فيطعم اليهودي قبل أبنائِه ، ويكسوه قبل                

     قال  . بعنا دارك   : أبناِئه ، فقالوا لليهودي : داري بألفي         جـوار ها ، وألفقيمت ديناٍر ، ألف 
  !. فأسلم بإذِن اِهللا . اللهم اهِدِه إىل اإلسالِم : فسمع ابن املبارِك بذلك ، فقال ! . ابن املبارِك 

ومر ابن املبارك حاجاً بقافلٍة ، فرأى امرأةً أخذت غُراباً ميتاً من مزبلـٍة ، فأرسـلَ يف                  
    ا           : أثِرها غالمه فسأهلا ، فقالت لقىوأمـر      . ما لنا منذُ ثالثِة أياٍم إال ما ي ، عينـاه فدمعت

حـج  : بتوزيِع القافلِة يف القريِة ، وعاد وترك حجته تلك السنِة ، فرأى يف مناِمِه قائالً يقولُ                 
 مغفور وذنب ، مشكور وسعي ، مربور .  

  .  ﴾ ِسِهم ولَو كَانَ ِبِهم خصاصةٌ ويؤِثرونَ علَى أَنفُ ﴿: ويقولُ اُهللا عز وجلَّ 
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 مهوقالَ أحد :  
عن صاحيب يف أرضِه ومساِئـِه       إين وأنْ كنت امـرأً متباعـداً
وجميب دعوِته وصوت نداِئـه      ملفيده نصري وكاشف كَربـِه
يا ليت أنَّ على فضلَ كـساِئِه        وإذا ارتدى ثوباً مجيالً ملْ أقـلْ

  

 يا ِهللا ما أمجلَ اخللُق ! وما أحسن السجايا ! وما أجلَّ املواهب !  
  . ال يندم على فعِل اجلميِل احد ولو أسرف ، وإمنا الندم على فعِل اخلطأ وإنْ قلَّ 

  : وقال أحدهم يف هذا املعىن 
اِد والشر أخبثُ ما أوعيت ِمن ز       اخلري أبقى وإنْ طال الزمانُ بـِه       

*****************************************  
  إذا صكَّت أذانك كلمةٌ نابيةٌ

  

 واهجر مالمةَ من تشفَّى أو حسد      احِرص علـى مجـِع الفـضائِل
قُِبلت وبعد املوِت ينقطع احلسد       واعلم بأنَّ العمر موسم طاعـٍة

  

إنَّ على أهِل احلساسيِة املرهفة من النقـِد أنْ يـسكبوا يف            : يقولُ أحد علماِء العصِر     
  . أعصاِبهم مقادير من الربوِد أمام النقِد الظاِمل اجلائِر 

  . »  ِهللا دو احلسِد ما أعدلَه ، بدأ بصاحِبِه فقتله« : وقالوا 
  : وقال املتنيب 

 ِش أشـغالُ  ما فاته وفضولُ العي      ِذكْر الفىت عمره الثاين وحاجته    
   

 رضي اُهللا عنه األجلُ جنةٌ حصينةٌ : وقال علي .  
  . اجلبانُ ميوت مراٍت ، والشجاع ميوت مرةً واحدةً : وقال أحد احلكماء 

وإذا أراد اهللا بعبادِه خرياً يف وقت األزمات ألقى عليهم النعاس أَمنةً منه، كمـا وقـع                 
  . حد ، حىت سقط سيفُه مراٍت من يِده ، أَمناً وراحة باٍل النعاس على طلحة رضي اهللا عنه يف أُ
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                  يزيٍد وهو على بغلِتِه ، وكـان مـن بن نعس شبيب ألهِل البدِعة ، فقد وهناك نعاس
 اج ، فقال الشاعرغزالةُ هي الشجاعةٌ اليت طردِت احلج هأشجِع الناِس ، وامرأت:  

   

فتخاُء تنِفر ِمن صفِري الـصافِر        أسد علي ويف احلروِب نعامـةٌ
أم كان قلبك يف جناحي طائِر       هالّ برزت إىل غزالةَ يف الوغى

  

قُلْ هلْ تربصونَ ِبنا ِإالَّ ِإحدى الْحسنييِن ونحن نتربص          ﴿: وقال اُهللا تعاىل عز وجلَّ      
  . ﴾  من ِعنِدِه أَو ِبأَيِدينا فَتربصواْ ِإنا معكُم متربصونَِبكُم أَن يِصيبكُم اللّه ِبعذَاٍب

وما كَانَ ِلنفٍْس أَنْ تموت ِإالَّ ِبِإذِْن اهللا ِكتاباً مؤجالً ومـن يـِرد               ﴿: وقال سبحانه   
  .  ﴾ نؤِتِه ِمنها وسنجِزي الشاِكِرينثَواب الدنيا نؤِتِه ِمنها ومن يِرد ثَواب اآلِخرِة 

  

 وقال الشاعر :  
 ِمن األبطاِل ويحِك لَن تراِعـي      أقولُ هلا وقد طـارت شـعاعاً
  عن األجِل الذي لِك مل تطاعي فإنِك لو سـألِت بقـاء يـوٍم
 فما نيـلُ اخللـوِد مبـستطاعِ       فصرباً يف جماِل املـوِت صـبراً

 فيخلع عن أِخ اخلنـِع الـرياعِ       ما ثوب احلياة بثـوِب ِعـزو
  

  . إي واهللا ، فإذا جاء أجلُهم ال يستأخرون عنه ساعةً وال يستقدمون 
  : قال علي رضي اُهللا عنه 

ِمـن املـوِت افـر يومي أي          يـوم قُـِدر ر أميوم ال قُـد 
ــه ر ال أرهبــد ــوم ال قُ  قدوِر ال ينجو احلَـِذر    وِمن امل  ي

  

  . اطلبوا املوت توهب لكم احلياةُ : وقال أبو بكٍر رضي اُهللا عنه 
*********************************  

  وقفــة
  



                                                  ال حتزن
79 

اهللا يدافع عنك، واملالئكةُ تستغفر لك، واملؤمنون يشركونك يف دعاِئهم          فإنَّ  : ال حتزنْ   
 كلَّ صالٍة ، والنيبρ وا ، ك وعداً حسناً ، وفوق هذا رمحةُ أرحم الرامحني يشفعلقرآنُ ِيعد .  

 فإنَّ احلسنة بعشر أمثاِلها إىل سبعمائِة ِضعٍف إىل أضعاٍف كثريٍة ، والـسيئةُ              :ال حتزنْ   
  ! ومن جوٍد ال يقاربه جود! مبثلها إال أنْ يعفو ربك ويتجاوز ، فكم ِهللا ِمن كرٍم ما سمع مثله 

فأنت من رواِد التوحيِد وحملِة امللَِّة وأهِل القبلِة ، وعندك أصلُ حـب اِهللا               :ال حتزنْ   
  . ، وتندم إذا أذنبت ، وتفرح إذا أحسنت ، فعندك خري وأنت ال تدري  ρوحب رسوله 

 فأنت على خٍري يف ضراِئك وسراِئك ، وغناك وفقِرك ، وشدِتك ورخاِئك ،              :ال حتزنْ   
  ،نْ أصـابته سـراءَ      ، وليس ذلك إال للمؤمنِ     إنَّ أمره كلَّه له خري    ،  ملؤمِن  عجباً ألمِر ا  (( 

   .  )) رب فكان خرياً لهفصكان خرياً له ، وإنْ أصابته ضراُء فشكر 
***********************************  
  الصرب على املكاِرِه وحتملُ الشدائِد
  طريق الفوِز والنجاِح والسعادِة

  

﴿ ِإالَّ ِباللّهِ    و كربا صمو ِبرِصفُونَ       ﴿.  ﴾ اصا تلَى مانُ ععتسالْم اللّهِميلٌ وج ربفَص ﴾ . 

 ﴾ واصِبر علَـى مـا أَصـابك       ﴿.  ﴾ سالَم علَيكُم ِبما صبرتم    ﴿  .﴾ فَاصِبر صبراً جِميالً  ﴿

  .  ﴾ اصِبرواْ وصاِبرواْ وراِبطُواْ﴿
 رضي اُهللا عنه ن العيِش « : قال عمربالصِرب أدركنا حس  « .   

  . الصرب ، والدعاُء ، وانتظار الفَرِج : ألهِل السنِة عند املصائِب ثالثةُ فنوٍن 
 وقال الشاعر :  

ولكننا كُنا على املوِت أصـرب        سقيناهمو كأساً سقونا مبثِلهـا
  

إم يزعمون أنَّ لـه     : أحد أصرب على أذى ِمسعه من اِهللا        ال  (( : ويف حديث صحيح    
رِحم اُهللا موسى ، ابتلي باكثر من       (( :  ρوقال   . ))ولداً وصاحبةً ، وإنه يعافيهم ويرزقُهم       

 هذا فصرب(( .   
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   . ))من يتصبر يصبره اُهللا (( :  ρوقال 
لقـوا دونـه    جهد النفوِس وأ   دببت للمجِد والساعون قـد
همد حىت ملَّ أكثرصربا       وكابدوا ا أوىف ومن ند موعانق ا 
آكلُه د متراً أنتِبرا       ال حتسِب اد حىت تلْعق الصتبلغ ا لن 

  

  . إن املعايل ال تنالُ باألحالِم ، وال بالرؤيا يف املناِم ، وإنما باحلزِم والعزِم 
************************************  

  
  

كعال حتزنْ من ِفعِل اخلَلِْق م  
  وانظر إىل فعِلهم مع اخلالِق

خلقتك وتعبد  ! عجباً لك يا ابن آدم      (( :  عند أمحد يف كتاِب الزهِد ، أن اهللا يقولُ          
تـبغض إيلَّ   غريي ، ورزقتك وتشكر سواي ، أحتبب إليك بالنعِم وأنا غـين عنـك ، وت               

 ك إيلَّ صاعدإيلَّ ، خريي إليك نازلٌ ، وشر باملعاصي وأنت فقري((. !!   
وقد ذكروا يف سرية عيسى عليه السالم أنه داوى ثالثني مريضاً ، وأبرأ عميان كثريين               

  . ، مث انقلبوا ضده أعداًء 
************************************  

  زِقال حتزنْ من تعسر الر
  

وِفي السماء   ﴿فإنَّ الرزاق هو الواحد األحد ، فعنده ِرزق العباِد ، وقد تكفَّلَ بذلك ،               
  .  ﴾ِرزقُكُم وما توعدونَ 
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فإذا كان اُهللا هو الرزاق فِلم يتملَّق البشر ، وِلم تهانُ النفس يف سبيِل الـرزِق ألجـل                  
: وقال جلَّ امسه    .  ﴾ ن دآبٍة ِفي اَألرِض ِإالَّ علَى اللِّه ِرزقُها       وما مِ  ﴿: قال سبحانه   ! البشِر ؟ 

  .  ﴾ ما يفْتِح اللَّه ِللناِس ِمن رحمٍة فَلَا ممِسك لَها وما يمِسك فَلَا مرِسلَ لَه ِمن بعِدِه  ﴿
*********************************  

  أسباب ونُ املصائب
﴿ ِإنما يوفَّى الصاِبرونَ أَجرهم ِبغيِر      : انتظار األجِر واملثوبِة من عند اِهللا عز وجلَّ          . 1

   . ِحساٍب ﴾
 :رؤيةُ املصابني . 2

 على إخواِنهم لَقَتلْت نفـسي      ولوال كثرةُ البـاِكني حـويل
يف كلِّ واٍد   : و ممتحناً ؟ وكما قيل      فالتِفت يمنةً والتفت يسرةً ، هل ترى غال مصاباً أ         

  . بنو سعٍد 
  . وأا أسهلُ من غِريها . 3
  . وأا ليست يف دِيِن العبِد ، وإمنا يف دنياه . 4
5 . منها أحياناً يف احملاب وأنَّ العبودية يف التسليم عند املكارِه أعظم .  
  : وأنه ال حيلة . 6

ــها ــة يف حتوِيل ــاترِك احليل  احليلـةُ يف تـرِك احليـلْ        إمنا ف
   

  .  ﴾وعسى أَن تكْرهواْ شيئاً وهو خير لَّكُم  ﴿: وأنَّ اخلربة ِهللا رب العاملني . 7
*******************************  

  ال تتقمص شخصية غِريك
  

هو الَّـِذي جعلَكُـم خالَِئـف       و ﴿ ﴾ وِلكُلٍّ ِوجهةٌ هو مولِّيها فَاستِبقُواْ الْخيراتِ      ﴿
  .  ﴾قَد عِلم كُلُّ أُناٍس مشربهم  ﴿ ﴾اَألرِض ورفَع بعضكُم فَوق بعٍض درجاٍت 
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  ومن عظمِة رسوِلنا         الناس ، وصنعات وطاقات وقدرات مواهبρ    أنه وظَّف أصحابه
ِء ، ومعاذٌ للِعلِْم ، وأُيب للقرآِن ، وزيد للفرائِض          حسب قُدراِتهم واستعداداِتهم ، فعلي للقضا     

  . ، وخالد للجهاِد ، وحسانُ للشِعر ، وقيس بن ثابٍت للخطابِة 
 مِضر كوضِع السيِف يف موضِع الندى       فوضع الندى يف موضِع السيف بالعال

  

  .زالذوبانُ يف الغِري انتحار تقمص صفاِت اآلخرين قتلٌ مجِه
اختالف صفاِت الناِس ومواهِبهم ، واخـتالِف ألـسنِتهم         : ومن آياِت اِهللا عز وجلَّ      

                 ِتِه وصالبِتِه نـصر اإلسـالمبشد األمةَ وامللَّة ، وعمر فأبو بكر برمحِتِه ورفِقِه نفع ، وألواِنهم
الَ يكَلِّف   ﴿ا وانفع ا ،     وأهله ، فالرضا مبا عندك من عطاٍء موهبةٌ ، فاستثمرها ومنِّها وقدمه           

   .  ﴾ اللّه نفْساً ِإالَّ وسعها
إنَّ التقليد األعمى واالنصهار املسرف يف شخصياِت اآلخرين وأد للموهبـِة ، وقَتـلٌ              

  . لإلرادِة وإلغاٌء متعمد التميِز والتفرِد املقصوِد من اخلليقِة 
**********************************  

  ز العزلِةـع
  

  . وأقصد ا العزلة عن الشر وفضوِل املباِح ، وهي مما يشرح اخلاطر ويذهب احلزن 
ال البد للعبِد من عزلٍة لعبادِته وذكِره وتالوِته ، وحماسـبِته لنفـِسه ،              : قال ابن تيمية    

  . ودعاِئه واستغفاِره ، وبعِده عن الشر ، وحنِو ذلك 
ما مسعت  : ، ملخصها أنه قال     ) صيِد اخلاطِر   ( وزي ثالثة فصوٍل يف     ولقد عقد ابن اجل   

وال رأيت كالعزلة ، راحةً وعزاً وشرفاً ، وبعداً عن السوِء وعن الشر ، وصوناً للجاِه والوقِت                 
 للقاِء ، وِحفظاً للعمِر ، وبعداً عن احلساِد والثقالِء والشامتني ، وتفكُّراً يف اآلخرِة ، واستعداداً       

اِهللا عز وجلَّ ، واغتناماً يف الطاعِة ، وجوالن الفكر فيما ينفع ، وإخراج كنـوِز اِحلكَـِم ،                   
  . واالستنباط من النصوِص 

  . وحنو ذلك من كالِمِه ذكره يف العزلِة هذا معناه بتصرف 
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مةُ العـرض ،    ويف العزلِة استثمار العقِل ، وقطْف جنى الفكِر ، وراحةُ القلِب ، وسال            
                 الرحيِم ، وهجـر األنفاِس يف الطاعِة ، وتذكُّر عن املنكر ، واغتنام األجِر ، والنهي وموفور
امللهياِت واملشغالِت ، والفرار من الفِنت ، والبعد عن مداراِة العدو ، ومشاتِة احلاقِد ، ونظراِت                

ِب ، ومطالبِة احلقوِق ، ومـداجاِة املتكبـِر ،          احلاسِد ، ومماطلِة الثقيِل ، واالعتذاِر على املعاتِ       
  . والصِرب على األمحِق 

عوراِت اللساِن ، وعثراِت احلركاِت ، وفلتـاِت الـذهِن ،           : ويف العزلِة ستر للعوراِت     
  . ورعونِة النفِس 

فالعزلةُ حجاب لوجِه احملاسِن ، وصدف لدر الفضِل ، وأكمام لطلْع املناقـِب ، ومـا                
سن العزلةَ مع الكتاِب ، وفرةً للعمِر ، وفسحةً لألجِل ، وحببوحةً يف اخللوِة ، وسـفراً يف                  أح

  . طاعِة ، وسياحةً يف تأمٍل 
ويف العزلِة حترص على املعاين ، وحتوز على اللطائِف ، وتتأملُ يف املقاصِد ، وتبين صرح                

  . الرأِي ، وتشيد هيكلَ العقِل 
  .  جذٍل ، والقلب يف فَرٍح اكرب ، واخلاطر يف اصطياِد الفوائِد والروح يف العزلِة يف
ألنه ال يراك إال اُهللا ، وال تسمِع بكالِمك بشراً فال يـسمعك إال              : وال ترائي يف العزلِة     

 البصري السميع .  
ِخ ، وشداِة   كلُّ الالمعني والنافعني ، والعباقِرة واجلهابذِة وأساطني الزمِن ، ورواِد التاري          

الفضائِل ، وعيوِن الدهِر ، وكواكِب احملافِل ، كلُّهم سقَوا غَرس نبلهم من ماِء العزلِة حـىت                 
  . استوى على سوِقِه ، فنبتت شجرةُ عظمِتهم ، فآتت أُكُلَها كلَّ حٍني بإذِن ربها 

  : قال علي عبِدالعزيز اجلُرجاينُّ 
رأوا رجالً عن موقِف الذُّلِّ أحجما        ايقولون يل فيك انقبـاض وإمنـ
ولكن نفس احلُر حتتمـلُ الظَّمـا        إذا قيلَ هذا مورد قلت قـد أَرى
 بدا طمـع صـيرته ِلـي سـلَّما         ومل أقِض حق العلِم إن كنت كلَّما
د كان أحزمـا    إذن فاتباع اجلهِل ق أأشقى به غَرسـاً وأجنيـِه ذلَّـةً
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مظَّمـا       ولو أنَّ أهل العلِم صانوه صـاولو عظَّموه يف النفـوِس لَع 
محياه باألطمـاِع حـىت جمـا        ولكن أهـانوه فهـانوا ودنـسوا

  

 خليٍل احلنبلي بن وقال أمحد:  
ــز والــرا ــن أراد الع ــلِ   م ــم طوي ــن ه ــةَ ِم  ح

ــ ــرداً م ــيكُن ف ــال ــلِ   ن الن ــى بالقليـ  ِس ويرضـ
ــِل  كيف يـصفو المـرٍئ مـا ــن عــيٍش وِبي  عــاش ِم
ــوٍل ــن خت ــٍز ِم ــني غم ــلِ  ب ــداجاِة ثقيــ  ومــ
ــسوٍد ــداراِة حــ ومعانــــاِة خبيــــِل    ومــ
ــبيلِ    آِه مـــن معرفـــِة النـــا ــلِّ س ــى ك  ِس عل

  

  : وقال القاضي علي بن عبدالعزيِز اجلرجاني 
 صرت للبيِت والكتاِب جليسا    ت لذةَ العيِش حتـىما تطعم 

 ـم فما أبتغي سـواه أنيـسا        ليس شيٌء أعز مـن العلــ
 ِس فدعهم وِعش عزيزاً رئيساً      إنما الـذُّل يف خمالطـِة النـا

  : وقال آخر 
 فدام ِلي اهلنا ونمـا الـسرور        أِنست بوحديت ولِزمت بـييت

فمـا أبـايلوقاطعت األنام   األمري أم رِكب اجليش أسار  
  : وقال احلميدي احملدث 

 سوى اإلكثاِر من قيٍل وقـالِ      لقاُء الناِس ليس يفيـد شـيئاً
لكسِب العلِم أو إصالِح حاِل       فأقِْللْ مـن لقـاِء النـاِس إالَّ

  : وقال ابن فارس 
 تقضى حاجةٌ وتفوت حـاج     وقالوا كيف حالُك قلت خرياً
عسى يوماً يكونُ له انفـراج        إذا ازدمحت مهوم الصدِر قُلْنـا
دفاتر يل ومعشوقي الـسراج       ندميي ِهريت وأنـيس نفـسي
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  . للخطَّايب )) العزلِة(( ولك أن تراجع كتاب . كلُّ من أحب العزلة فهي ِعز له : قالوا 
**********************************  

  فوائد الشدائد
  

فإنَّ الشدائد تقوي القلب ، ومتحو الذنب ، وتقِصم العجب ، وتنسف الِكبر ، وهـي                
               عطِف املخلوقني ، ودعاٌء من الصاحلني ، وخضوع ذوبانٌ للغفلِة ، وإشعالٌ للتذكُِّر ، وجلْب

  رللواحد القهاِر ، وزج وإحيـاٌء للـذكِر ،    للجربوِت ، واستسالم ، مقـدم ونذير ، حاضر
وتضرع بالصِرب ، واحتساب للغصِص ، ويئةٌ للقدوِم على املوىل ، وإزعاج عن الركوِن على               
                  ، من الذنِب أكرب ِتروما س ، ا واالطمئنان إليها ، وما خفي من اللطِف أعظم الدنيا والرضا

  . وما عفي من اخلطأ أجلُّ 
***********************************  

  وقفـةٌ
  

 ألنَّ احلزن يضعفُك يف العبادِة ، ويعطِّلك عن اجلهاِد ، ويورثُك اإلحباط ،              : ال حتزنْ   
  . ويدعوك إىل سوء الظن ، ويوقعك يف التشاؤِم 

 فإنَّ احلزن والقلق أساس األمراِض النفسيِة ، ومصدر اآلالِم العصيبِة ، ومادةُ            :ال حتزنْ   
  . االياِر والوسواِس واالضطراِب 

ومعك القرآنُ ، والذكر ، والدعاُء ، والصالةُ ، والصدقةُ ، وفعلُ املعروِف ،               :ال حتزنْ   
 املثِمر والعملُ النافع .  

اكتب .. سبح اقرأْ   ..  وال تستسلم للحزن عن طريِق الفراِغ والعطالِة ، صلِّ           :ال حتزنْ   
  . تأملْ .. زر .. لْ استقب.. اعملْ .. 

﴿   لَكُم ِجبتوِني أَسعاد ﴾ ﴿         ـِدينتعالْم ِحبالَ ي هةً ِإنفْيخعاً ورضت كُمبواْ رعاد ﴾ 

﴿    ينالد لَه ِلِصنيخم وا اللَّهعواْ           ﴿ ﴾ فَادعدا تاً مأَي ـنمحواْ الرعأَِو اد واْ اللّهعقُِل اد  فَلَـه
  .  ﴾ اَألسماء الْحسنى 
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*******************************  
  قواعد يف السعادة

  

اعلم أنك إذا مل تِعش يف حدوِد يوِمك تشتت ذهنك ، واضطربت عليـك أمـورك ،                  .1
إذا أصبحت فـال تنتظـِر املـساء ، وإذا     (( : وكثرت مهومك وغمومك ، وهذا معىن       

 . )) اح أمسيت فال تنتظِر الصب

 . انس املاضي مبا فيه ، فاالهتمام مبا مضى وانتهى حمق وجنونٌ  .2

 . ال تشتغلْ باملستقبِل ، فهو يف عاِمل الغيِب ، ودِع التفكر فيه حىت يأيت  .3

4.  كتأنَّ النقد يساوي قيم واعلم ، من النقِد ، واثبت تز ال . 

 . اةُ الطيبةُ السعيدةُ اإلميانُ باِهللا ، والعملُ الصاحلُ هو احلي .5

 . من أراد االطمئنان واهلدوء والراحةَ ، فعليه بذكِر اِهللا تعاىل  .6

 . على العبِد أن يعلم أنَّ شيٍء بقضاء وقدٍر  .7

 . ال تنتظر شكراً من أحٍد  .8

 . وطَِن نفسك على تلقِّي أسوأ الفروِض  .9

 . لعلَّ فيما حصل خرياً لك  .10

 . كلُّ قضاٍء للمسلِم خري له  .11

 . كِّر يف النعِم واشكر ف .12

 . أنت مبا عندك فوق كثٍري من الناِس  .13

14.  جمن ساعٍة إىل ساعٍة فَر . 

 . بالبالِء يستخرج الدعاُء  .15

 . املصائب مراهم للبصائِر وقوةٌ للقلِب  .16

 . إنَّ مع العسِر يسراً  .17

18.  ال تقِض عليك التواِفه . 

 . إن ربك واسع املغفرِة  .19
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20. ال تغضب ال تغضب ، ال تغضب ،  . 

 . احلياةُ خبز وماٌء وظلٌّ ، فال تكترثْ بغري ذلك  .21

  . ﴾وِفي السماء ِرزقُكُم وما توعدونَ  ﴿ .22

 . أكثر ما يخاف ال يكونُ  .23

 . لك يف املصابني أُسوةٌ  .24

25.  مقوماً ابتاله إنَّ اهللا إذا أحب . 

 . كَرر أدعيةَ الكَرِب  .26

 .  اجلاد املثمِر ، واهجِر الفراغ عليك بالعمِل .27

 . اترِك األراجيف ، وال تصدق الشائعاِت  .28

29.  ماخلص رضأكثر مما ي ِتكبِصح رك على االنتقاِم يضوحرص كحقد . 

 . كلُّ ما يصيبك فهو كفَّارةٌ للذنوِب  .30
***********************************  

   ؟وِلم احلزنُ وعندك ستةُ أخالٍط
  

   مبصيبٍة ، فـدخلَ عليـه          ) : الفرِج بعد الشدِة    (  ذكر صاحب لياحلكماِء ابت أنَّ احد
: ما هي ؟ قال     : قالوا  . إين عملت دواًء من ستِة أخالٍط       : إخوانه يعزونه يف املصاِب ، فقال       

الصرب خري مـا    : ثالثُ  وال. علمي بأنَّ كلَّ مقدور كائن      : والثاين  . الثقةُ باِهللا   : اخللطُ األولُ   
ومل أكن أُعني على نفسي     ! إنْ مل أصرب أنا فأي شيء أعمل ؟       : والرابع  . استعمله املمتحنون   

من ساعٍة إىل سـاعٍة     : والسادس  . قد ميكن أن أكون يف شر مما أنا فيه          : واخلامس  . باجلزع  
 جفَر .  

**********************************  
حك املشاكلُ واعترضتك ال تودامهت الصعاب كنْ إذا واجهتز

  العوائق ، واصرب وحتملُ
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مما تهني بِه الكـرام فهاِتهـا         إنْ كانَ عندك يا زمانُ بقيـةٌ
  

إنَّ الصرب أرفق من اجلزِع ، وإنَّ التحمل أشرف من اخلوِر ، وإن الذي ال يصرب اختياراً                 
  . سوف يصرب اضطراراً 

  : وقال املتنيب 
فؤادي يف غشاٍء مـن نبـاِل        رماين الدهر بـاألرزاِء حـىت
إذا أصـابتين سـهام رِت النصالُ على النصاِل      فصرتتكس
ألين ما انتفعت بـأنْ أُبـايل        فعشت وال أُبـايل بالرزايـا

  

  : وقال أبو املظفر األبيوردي 
 أَِعز وأحداثُ الزمـاِن ُـونُ      تنكَّر يل دهري ومل يدِر أنـين
هكيف اعتداؤ ريين الدهرأُريِه الصرب كيف يكـونُ        فبات ي وِبت

  

             وأشرف ِر ، وخبز الشعِري ، أعزعوخيمةَ الش ، مع حفـِظ مـاِء      –إن الكوخ اخلشيب 
  . اَء مع التعكِري والكَدِر  من قَصٍر منيٍف وحديقٍة غن–الوجِه وكرامِة الِعرِض وصونَ النفِس 

احملنةُ كاملرض ، البد له من زمن حىت يزول ، ومن اسـتعجل يف زوالـِه أوشـك أن                   
يتضاعف ويستفحل ، فكذلك املصيبةُ واِملحنةُ البد هلا من وقٍت ، حـىت تـزول آثارهـا ،                  

  . الصرب وانتظار الفرِج ومداومةُ الدعاِء : وواجب املبتلي 
*******************************  

  ـةــوقف
  

ومن  ﴿ . ﴾ والَ تيأَسواْ ِمن روِح اللِّه ِإنه الَ ييأَس ِمن روِح اللِّه ِإالَّ الْقَوم الْكَاِفرونَ              ﴿
ـ       ﴿ . ﴾يقْنطُ ِمن رحمِة ربِه ِإالَّ الضآلُّونَ        حالْم نم اللِّه قَِريب تمحِإنَّ ر  لَـا   ﴿.  ﴾ِسِنني

وعسى أَن تكْرهواْ شيئاً وهو خيـر لَّكُـم          ﴿ . ﴾ تدِري لَعلَّ اللَّه يحِدثُ بعد ذَِلك أَمراً        
 ﴾ باِدِهاللَّه لَِطيف ِبِع ﴿ . ﴾وعسى أَن تِحبواْ شيئاً وهو شر لَّكُم واللّه يعلَم وأَنتم الَ تعلَمونَ         

ِإذْ تـستِغيثُونَ ربكُـم      ﴿.  ﴾ الَ تحزنْ ِإنَّ اللّه معنا     ﴿.  ﴾ورحمِتي وِسعت كُلَّ شيٍء      ﴿. 
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   لَكُم ابجتفَاس﴾ . ﴿              ـهتمحر رنـشيطُـوا وـا قَنِد معثَ ِمن بيلُ الْغزنالَِّذي ي وهو ﴾ . 

  .  ﴾  ورهباً وكَانوا لَنا خاِشِعنيويدعوننا رغَباً﴿
 قال الشاعر :  

إذا مل تــرض منــها بــاملزاِج  مىت تصفُو لك الـدنيا خبـٍري
 وخمرجه من البحـِر اُألجـاجِ       أمل تر جوهر الـدنيا املـصفَّى
جرت مبسرٍة لـك وابتـهاِج        ورب مخيفٍة فجـأت ِبهـوٍل

سـالمٍة ب بامتنــاٍعور ـداعِوجـاِج       ع ـدعإقامٍة ب ورب
*************************************  

  
جليٍس يف األناِم كتاب وخري  

  

االنقطاع إىل مطالعة الكتاب ، واالهتمام بالقراءة ، وتنميـة          : إنّ من أسباب السعادة     
  . العقِل بالفوائِد 

  : رد احلزن عنك فيقول واجلاحظ يوِصك بالكتاب واملطالعة ، لتط
والكتاب هو اجلليس الذي ال يطِريك ، والصديق الذي ال يغِريك ، والرفيق الـذي ال                
يملُّك ، واملستميح الذي ال يستريثك ، واجلار الذي ال يستبطيك ، والصاحب الذي ال يريد                

 ، وال حيتـالُ لـك       استخراج ما عندك بامللِق ، وال يعاملُك باملكْر ، وال خيدعك بالنفـاق            
  . بالكِذِب 

والكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك ، وشحذ طباعك ، وبسط لـسانك ،                
                  ، صدرك ، ومنحك تعظـيم العـوام رم ألفاظك ، وحببح نفسك ، وعمبنانك ، وفخ وجو

مة من الغرِم وصداقة امللوك ، وعرفت به شهٍر ما ال تعرفه من أفواِه الرجال يف دهٍر ، مع السال       
، ومن كد الطلب ، ومن الوقوِف بباِب املكتسب بالتعليم ، ومن اجللوس بني يدي من أنت                 

  . أفضلُ منه خلُقاُ ، وأكرم منه ِعرقاً ، ومع السالمة من جمالسة البغضاء ، ومقارنة األغنياء 
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تـه يف   والكتاب هو الذي يطيعك بالليل كطاعته بالنهار ، ويطيعك يف الـسفر كطاع            
احلضِر ، وال يعتلُّ بنوٍم ، وال يعتريِه كَلَلُ السهِر ، وهو املعلِّم الذي إن افتقرت إليه مل خيِْفرك                   
                   ت ريحطاعتك ، وإن هب عنك الفاِئدةَ ، وإن عزلته مل يدع وإن قطعت عنه املادة مل يقطع ،

ماً بأدىن حبل كان لك فيه      أعاديك مل ينقلب عليك ، ومىت كنت معه متعلِّقاً بسبب أو معتص           
غىن من غريه ، ومل تضرك معه وحشةُ الوحدة إىل جليِس السوِء ، ولو مل يكن مـن فـضله                    

مع ما يف   . عليك وإحسانه إليك إالَّ منعه لك من اجللوس على باِبك ، والنظر إىل املارة بك                
دِة اخلوِض فيما ال يعنيك ،      ذلك من التعرض للحقوق اليت تلزم ، ومن فضوِل النظِر ، ومن عا            

ومن مالبسِة صغاِر الناِس ، وحضوِر ألفاظهم الساقطة ، ومعانيهم الفاسـدة ، وأخالِقهـم               
لكان يف ذلك السالمةُ مث الغنيمةُ ، وإحراز األصل مع استفادِة           . الرديئة ، وجهاالم املذمومة     

 ، وعن اعتياد الراحـِة وعـن        الفرِع ، ولو مل يكن يف ذلك إال أنه يشغلك عن سخف املُىن            
  . اللَّعِب ، وكل ما أشبه اللعب ، لقد كان على صاحبه أسبغ النعمة وأعظم اِملنةَ 

: وقد علمنا أن أفضل ما يقطع به الفُراغُ ارهم ، وأصحاب الفكاهات ساعاِت ليلهم               
وال عقل وال مروءة ، الكتاب ، وهو الشيء الذي ال يرى هلم فيه مع النيل أثر يف ازدياد جتربة          

وال يف صون ِعرض ، وال يف إصالح ديٍن ، وال يف تثمري مال ، وال يف رب صـنيعٍة وال يف                      
  . ابتداِء إنعاٍم 

  : أقوالٌ يف فضل الكتاب * 
يا بِني ، ال تقوموا يف األسواق إال على         : قال املهلَّب لبنيه يف وصيته      :  وقال أبو عبيدة    

  . زراد أو وراق 
: قرأت على شيخ شامي كتاباً فيه من مآثِر غطفان ، فقـال             : وحدثين صديق يل قال     
غربت أربعني عاماً ما ِقلت وال      : ومسعت احلسن اللؤلؤي يقول   . ذهبِت املكارم إال من الكتب      

  . بت وال اتكأت ، إال والكتاب موضوع على صدري 
وبئس الشيء النوم الفاضل عن     . نوم  إذا غشيين النعاس يف غري وقت       : وقال ابن اجلهم    

تناولت كتاباً من كتب اِحلكم ، فأجد اهتزازي للفوائد ، واألرحيية اليت تعتريين عند              . احلاجة  
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الظفر ببعض احلاجة ، والذي يغشى قليب من سرور االستبانة ، وعز التبني أشد إيقاظاً مـن                 
  . يِق احلمِري ، وهدِة اهلَدِم 

   اجلهم  وقال ابن :           منه الفائدة ، ورأيـت ه ، ورجوتالكتاب واستجدت إذا استحسنت
ذلك فيه ، فلو تراين وأنا ساعة بعد ساعة أنظر كم بقي من ورقة خمافة استنفاده ، وانقطـاع                   
املادة من قلبه ، وإن كان املصحف عظيم احلجِم كثري الورِق كثري العدِد فقد متَّ عيشي وكمل                 

  . سروري 
فقال ابـن   . لوال طولُه وكثرةُ ورِقِه لنسخته      : لعتيب كتاباً لبعض القدماء فقال      وذكر ا 

لكين ما رغَّبين فيه إال الذي زهدك فيه ، وما قرأت قطُّ كتاباً كبرياً فأخالين من فائدة                 : اجلهم  
 منها كما دخلت من صغار الكتب فخرجت وما أحصي كم قرأت ، . !  

ِكتاب أُنِزلَ ِإلَيك فَالَ يكُن ِفي صدِرك حرج منه          ﴿: أرفعها  وأجلُّ الكتب وأشرفها و   
ِمِننيؤى ِللْمِذكْرِبِه و نِذرِلت ﴾   .  

  

  : فوائد القراءة واملطالعة * 
 . طرد الوسواِس واهلم واحلزِن  .1

 . اجتناب اخلوِض يف الباطِل  .2

 . االشتغالُ عن البطَّالني وأهِل العطالِة  .3

 . فتق اللسان وتدريب على الكالم، والبعد عن اللَّحِن، والتحلِّي بالبالغِة والفصاحِة .4

 . تنميةُ العقِْل ، وجتويد الذِّهِن ، وتصفيةُ اخلاِطِر  .5

 . غزارةُ العلِم ، وكثرةُ احملفوِظ واملفهوِم  .6

 . االستفادةُ من جتارِب الناِس وحكِم احلكماِء واستنباِط العلماِء  .7

 . إجياد املَلَكَِة اهلاضمِة للعلوِم ، واملطالعةُ على الثقافات الواعية لدورها يف احلياة  .8

زيادةُ اإلمياِن خاصةً يف قراءة كتِب أهِل اإلسالِم ، فإن الكتاب من أعظم الوعاظ ،                .9
 . ومن أجلِّ الزاجرين ، ومن أكرب الناهني ، ومن أحكِم اآلمرين 

10. ِت ، وللقلب من التشرذُِم ، وللوقِت من الضياِع راحةٌ للذِّهن من التشت . 
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الرسوخ يف فَهِم الكلمِة ، وصياغِة املادِة ، ومقصوِد العبارِة ، ومدلوِل اجلملِة ،               .11
 . ومعرفِة أسراِر احلكمِة 

وليس بأنْ طعمت وال شـربتا       فروح الـروِح أرواح املعـاين
***********************************  

  قفــةو
  

قد رآين  : أال ندعو لك الطبيب ؟ فقال       : مرض أبو بكٍر رضي اهللا عنه فعادوه ، فقالوا          
  .إين فعالٌ ملا أريد : فأي شيء قال لك ؟ قال : قالوا . الطبيب 

  . وجدنا خير عيشِنا بالصِرب : قال عمر بن اخلطاِب رضي اهللا عنه 
  .  ، ولو أنَّ الصرب كان من الرجاِل كان كرمياً أفضلُ عيٍش أدركناه بالصرب: وقال أيضاً 

أال إن الصبر من اإلميان مبرتلة الـرأِس مـن          : وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه         
وقال . إنه ال إميان ملن ال صبر له        : اجلسِد ، فإذا قُطع الرأس بار اجلسم ، مث رفَع صوته فقال             

 :كْبةٌ ال تمطي و الصرب.  
  . الصرب كَنز من كنوِز اخلِري ، ال يعطيه اُهللا إال لعبٍد كرٍمي عنده : وقال احلسن 

ما أنعم اُهللا على عبٍد نعمةً ، فانتزعها منه ، فعاضه مكاـا             : وقال عمر بن عبدالعزيز     
 ضه خرياً مما انتزعهالصرب ، إالَّ كان ما عو .  

  . شيئاً من ختِم اخلِري فيما دونه إال الصرب ما نال أحد : وقال ميمون بن مهران 
ِإنما يوفَّى   ﴿: كلُّ عمل يعرف ثوابه إال الصرب ، قال تعاىل          : وقال سليمان بن القاسم     

  . كاملال املنهمر : قال  ﴾الصاِبرونَ أَجرهم ِبغيِر ِحساٍب 
*****************************  

  داً آخر وحياةً أخرى ، ويوماً ثانياًال حتزنْ ألنَّ هناك مشه
  

جيمع اهللا فيه األولني واآلخرين ، وهذا جيعلك تطمئن لعدِل اِهللا ، فَمن سِلب مالُه هنـا                 
  !! وجده هناك ، ومن ظُلم هنا أُنصف هناك ، ومن جار هنا عوِقب هناك 
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احلياة الدنيا مل تكتملْ    إن مسرحية   : ((  الفيلسوف األملاين أنه قال      » كانت   « نقل عن   
بعد ، والبد من مشهٍد ثاٍن ؛ ألننا نرى هنا ظاملاً ومظلوماً ومل جند اإلنصاف ، وغالباً ومغلوباً                  

  )) . ومل جند االنتقام ، فالبد إذن من عاٍمل آخر يتم فيه العدلُ 
 اآلخر والقيامة ،    وهذا الكالم اعتراف ضمين باليوم    : قال الشيخ علي الطنطاوي معلِّقاً      

  . من هذا األجنيب 
  ــاه ــوزير وكاتِب ــار ال وقاضي األرِض أجحف يف القضاِء        إذا ج
ــلٌ    وي ــم ــلٌ ثُ يــلٌ مث و يلقاضي األرِض من قاضي السماِء       فَو

   .﴾  لَا ظُلْم الْيوم ِإنَّ اللَّه سِريع الِْحساِب﴿

*********************************  
  أقوالٌ عامليةٌ ونقوالت من جتارِب القوِم

  

فكل إنسان يستطيع القيام بعمله مهما كان        : (( » روبرت لويس ستيفنسون     « كتب  
              العيش بسعادة حىت تغيب الشمس وهذا ما تعنيه   . شاقّاً يف يوم واحد ، وكل إنساٍن يستطيع

  )) .احلياة 
  )) . واحد ، أمس ذهب ، وغَد مل يأِت ليس لك من حياِتك إال يوم: (( قال أحدهم 

حـني  : حني أصبح صبياً ، والصيب يقول       : فالطفل يقول    : » ستيفن ليكوك  «كتب  
ولكن ماذا بعد الزواج؟ وماذا بعد كل هذه املراحل؟         . وحني أُصبح شاباً أتزوج     . أُصبح شاباً   

ظر خلفه ، وتلفحه رياح باردة ، لقـد         ين. حني أكون قادراً على التقاعد      : تتغري الفكرة حنو    
فقد حياته اليت ولَّت دون أن يعيش دقيقةً واحدة منها ، وحنن نتعلَّم بعد فواِت األواِن أنَّ احلياة                  

  )) . تقع يف كل دقيقة وكلِّ ساعة من يومنا احلاضِر 
  . وكذلك املسوفُون بالتوبة 

ةٌ كم منعت من خري وأخـرت       ، فغنها كلم  ) سوف  ( أنذرتكم  : (( قال أحد السلف    
  )) . من صالح 
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  .   ﴾ذَرهم يأْكُلُواْ ويتمتعواْ ويلِْهِهم اَألملُ فَسوف يعلَمونَ  ﴿
كانت حيايت مليئة باحلظِّ السيئ الـذي مل         : (( » مونتني «يقول الفيلسوف الفرنسي    

  )) . يرحم أبداً 
  خلْقهم ، على الرغم من ذكائهم ومعارفهم ، لكن          هؤالء مل يعرفوا احلكمة من    : قلت 

 ﴾ومن لَّم يجعِل اللَّه لَه نوراً فَما لَه ِمن نورٍ          ﴿،   ρمل يهتدوا دي اهللا الذي بعث به رسوله         

  .  ﴾ ِإنا هديناه السِبيلَ ِإما شاِكراً وِإما كَفُوراً ﴿ .
  )) . ن هذا اليوم لن ينبثق ثانيةً فكِّر إ : (( » دانسي « :يقول 
 ٍع (( : وأمجلُ منه وأكملُ حديث : قلتصلِّ صالةَ مود((   

ومن جعل يف خلِدِه أن هذا اليوم الذي يعيش فيه آخر أياِمِه ، جدد توبته ، وأحـسن                  
  .  ρعمله ، واجتهد يف طاِعة ربِه واتباِع رسوِلِه 
    : »كاليداسا  « كتب املثل املسرحي اهلندي الشهري

  حتيةً للفجر
  انظر إىل هذا النهار

  ألنه هو احلياة ، حياة احلياة
  يف فترِتِه ، توجد خمتلف حقائِق وجوِدك

ومنعمةُ الن  
يدالعملُ ا  
  واُء االنتصاِر

  وألن األمس ليس سوى حلٍُم
  والغد ليس إال رؤى

  س حلْماً مجيالًلكن اليوم الذي تعيشه بأكمله جيعل األم
  وكل غد رؤيةً لألمِل

  فانظر جيداً إىل هذا النهار
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  هذه هي حتية الفجر
*********************************  

  اسألْ نفسك هذه األسئلة
  

  : أغلق األبواب احلديدية على املاضي واملستقبل ، وعش دقائق يوِمك 
بشأِن املستقبِل ، أو احلـنِني      هل أقصد أن أؤجل حيايت احلاضرة من أجل القلِق           .1

 ؟ )) حديقة سحرية وراء اُألفُِق (( إىل 
2.                ثَتـدثْ يف املاضـي ، حيـدهل أجعل حاضري مريراً بالتطلُِّع إىل أشياء ح

 وانقضت مع مروِر الزمِن ؟ 

هل أستيقظُ يف الصباِح ، وقد صممت على استغالِل النهاِر ، واإلفادِة القصوى              .3
 ألربِع والعشرين املقبلة ؟ من الساعات ا

 هل أستفيد من احلياة إذا ما عشت دقائق يومي ؟  .4

 أو اليوم ؟ .. يف الغِد ؟ .. مىت سأبدأُ يف القيام بذلك ؟ األسبوع املقبل ؟  .5

 : ما اسوأُ احتماٍل ميكن أنْ يحدث ؟ مث : اسألْ نفسك  .6

  .  جهز نفسك لقبولِه وحتمِلِه -
الَِّذين قَالَ لَهم الناس ِإنَّ النـاس قَـد     ﴿. لتحسني ذلك االحتماِل     باشِر دوٍء    -

   .  ﴾جمعواْ لَكُم فَاخشوهم فَزادهم ِإمياناً وقَالُواْ حسبنا اللّه وِنعم الْوِكيلُ 
********************************  

  وقفــــة
    

﴿ جي ِق اللَّهتن يمجاًورخم ل لَّهلَى } 2{عكَّلْ عوتن يمو ِسبتحثُ لَا ييح ِمن قْهزريو
 هبسح وراً ﴿.  ﴾ اللَِّه فَهسٍر يسع دعب لُ اللَّهعجيس ﴾ .  

  )) . واعلم أن النصر مع الصِرب ، وأن الفرج مع الكرِب ، وأنَّ مع العسِر يسراً (( 
  )) . عند ظن عبدي يب فلْيظُن يب ما شاء أنا (( 
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﴿ ِليمالْع ِميعالس وهو اللّه مكِْفيكَهيفَس ﴾  .   
﴿ وتمالَِّذي لَا ي يلَى الْحكَّلْ عوتو ﴾  .  
  .  ﴾فَعسى اللّه أَن يأِْتي ِبالْفَتِح أَو أَمٍر من ِعنِدِه  ﴿
  .  ﴾ اللَِّه كَاِشفَةٌ لَيس لَها ِمن دوِن ﴿

**************************************  
  احلزنُ حيطِّم القوة ويهد اجلسم

  

إن رجال : ((  احلائز على جائزة نوبل يف الطب »ألكسيس كاريل  «قال الدكتور 
  )) . األعماِل الذين ال يعرفون جماة القلِق ، وميوتون باكراً 

 أن من األسباب املتلفة : قضاٍء وقدٍر ، لكن قد يكون املعىن كلُّ شيء ب:   قلت
 وهذا صحيح . للجسم احملطِّمة للكيان ، هو القلق .  

  ! )) : واحلزنُ أيضاً يثري القُرحة(( 
، )) مشكلة العصبية ((  مؤلف كتاب »مونتاغيو . جوزيف ف  «يقول الدكتور 

  )) !!.  ما تتناولُ من طعاٍم ، بل بسبِب ما يأْكُلُك أنت ال تصاب بالقُرحِة بسبِب: (( يقول فيه
  : قال املتنيب 

ويشيب ناصية الغالِم ويهـِرم      واهلم خيترم اجلـسيم حنافـةً
  .  تأيت القُرحةُ يف الدرجة العاشرِة من األمراض الفتاكة » اليف « وطبقاً لة 

  : وإليك بعض آثاِر احلُزِن 
دِع القلق : (( طعة من كتاب الدكتور إدوار بودولسكي ، وعنوانه ترمجت يل ق

  : إليك بعضاً من عناوين فصوِل هذا الكتاب )) وانطلق حنو األفضِل 
 .ماذا يفعلُ القلق بالقلِب  •
•  ضغطُ الدِم املرتفع يغذِّيه القلق . 

 . القَلَق ميكن أن يتسبب يف أمراِض الروماتيزم  •

 . اً ملعدِتك خفِّف من قلِقك إكرام •
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 . كيف ميكن أن يكون القلق سبباً للربِد  •

 . القلق والغدةُ الدرقيةُ  •

•  السكري والقلق مصاب . 

كارل مانينغر ، أحد األطباء املتخصصني يف الطِب النفسي ، . ويف ترمجة لكتاب د
 حولَ ال يعطيك الدكتور مانينغر قواعد: (( ، يقول )) اإلنسان ضد نفسه : (( وعنوانه 

كيفيِة اجتناِب القلِق ، بل تقريراً مذهالً عن كيف حنطم أجسادنا وعقولنا بالقلِق والكبِت ، 
  )) . واحلقِد واالزدراِء ، والثورِة واخلوِف 
راحة القلب ، وهدوَء :  ﴾والْعاِفني عِن الناِس  ﴿: إن من أعظم منافع قوله تعاىل 

  . دة اخلاِطِر ، وسعةَ الباِل والسعا
 : (( »مونتني  « الفرنسية ، يقول حاكمها الفيلسوف الفرنسي »بوردو  «ويف مدينة 

 يف معاجلة مشاكلكم بيدي وليس بكبدي ورئيت أرغب . ((  
  ماذا يفعل احلزنُ ، واهلم واِحلقْد ؟ 
 أربعة أسباٍب – ، معهد الطب »كورنيل  « من جامعة –وضع الكتور راسل سيسيل 

  : ب يف التهاِب املفاصِل شائعة تسب
 . ايار الزواِج  .1

 . الكوارثُ املاديةُ واحلزنُ  .2

3.  الوحدةُ والقلق . 

4.  واِحلقْد االحتقار . 

إن : (( وقال الدكتور وليم مالك غوينغل ، يف خطاب الحتاد أطباء األسنان األمريكيني      
 يف توزيع الكالـسيوم يف اجلـسم ،         ميكن أن تؤثر  .. املشاعر غَيِر السارِة ِمثْل القلِق واخلوِف       

  )) . وبالتايل تؤدي إىل تلَِف األسناِن 
  : وتناول أمورك دوء 
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إن الزنوج الذين يعيشون يف جنوِب البالِد والصينيني نادراً ما    : (( يقول دايل كارنيجي    
  )) . يصابون بأمراض القلِب الناجتِة عن القلِق ؛ ألم يتناولون األمور دوء 

إن عدد األمريكيني الذين يقبلون على االنتحار هو أكثر بكثري من الـذين             : (( ول  ويق
  )) . ميوتون نتيجة لألمراض اخلمسة الفتاكة 

 قال تصد وهذه حقيقة مذهلة تكاد !  
  : حسن ظنك بربك 

  ))!بداًإن اهللا يغفر لنا خطايانا، لكن جهازنا العصيب ال يفعل ذلك أ: ((قال وليم جاميس
 عز وجلَّ   -إن الرجاء يف رمحة اهللا       : ((»العواصم والقواصم «ذكر ابن الوزير يف كتابه      

  )) .  يفتح األمل للعبِد، ويقويه على الطاعِة ، وجيعلُه نشيطاً يف النوافِل سابقاً إىل اخلرياِت-
  ه وتوبته  وهذا صحيح ، فإن بعض النفوس ال يصلحها إال تذكُّر رمحة اهللا وعفو            : قلت

 وتثابر وحلمه ، فتدنو منه ، وجتتهد .  
  : إذا هام ِبك اخليالُ 

  )) . ال توجد وسيلةٌ يلجأُ إليها اإلنسانُ هرباً من التفكري : (( يقول توماس أدسون 
وهذا صحيح بالتجربة ، فإن اإلنسان قد يقرأُ أو يكتب وهو يفكر ، ولكن من أحسن                

لعملُ اجلاد املثمر النافع ، فإن أهل الفراغ أهـلُ خيـاٍل وجنـوٍح              ما حيد التفكري ويضبطه ا    
  . وأراجيف 

****************************  
  رحب بالنقِد البناِء

  

إنَّ كلَّ ما يتفق مع رغباِتنا الشخصيِة يبدو حقيقياً ، وكلَّ مـا             : (( يقولُ أندريه مورو    
  . هو غري ذلك يثري غضبنا 

لك النصائح والنقد ، فالغالب أننا حنب املدح ونطْرب له ، ولو كان باطالً ،               قلت وكذ 
 وخطأٌ خطري ولو كان حقّاً وهذا عيب النقد والذّّم ونكره .  
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وِإن } 48{وِإذَا دعوا ِإلَى اللَِّه ورسوِلِه ِليحكُم بينهم ِإذَا فَِريق منهم معِرضـونَ            ﴿
  .  ﴾ ن لَّهم الْحق يأْتوا ِإلَيِه مذِْعِننييكُ

عندما يتم التوصلُّ إىل قراٍر ينفَّذُ يف نفـِس اليـوِم ، فإنـك              : (( يقولُ وليم جاميس    
ستتخلَّص كلياً من اهلموِم لبيت ستسيطر عليك فيما أنت تفكر بنتائِج املشكلِة ، وهو يعين أنك                

يركز على الوقائِع ، فامِض يف تنفيِذِه وال تتوقَّف متردداً أو قِلقـاُ أو              إذا اختذت قراراً حكيماً     
تتراجع يف خطواِتك ، وال تضيع نفسك بالشكوِك اليت ال تلد غالَّ الشكوك ، وال تـستمر يف                  

  )) . النظِر إىل ما وراِء ظهرك 
  : واشدوا يف ذلك 

عمـره نفقالعزماِت ي تشتحريان ال    وم     وال إخفـاق ظفـر
 وقال آخر :  

 فإنَّ فساد الـرأي أة تتـرددا       إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزميٍة
فَِإذَا عزم الْأَمر فَلَـو      ﴿. إن الشجاعة يف اختاِذ القراِر إنقاذ لك من القلِق واالضطراِب           

مراً لَّهيلَكَانَ خ قُوا اللَّهدص ﴾.   

**************************************  
  ال تتوقف متفكِّراً أو متردداً
  بل اعملْ وابذُلْ واهجِر الفراغ

  

، يف كتابـِة    ) هـارفرد   ( أستاذُ الطب يف جامعِة     : يقولُ الدكتور ريتشاردز كابوت     
للمرضـى الـذين    ) العمِل  ( بصفيت طبيباً ، أنصح بعالِج      ) : (( مب يعيش اإلنسانُ    ( بعنوان  
فالشجاعةُ اليت مينحها العملُ لنا     .. من االرتعاِش الناتِج عن الشكوِك والتردِد واخلوِف        يعانون  

  )) . دائم الروعِة ) أمرسونُ ( هي مثلُ االعتماِد على النفِس الذي جعله 
   .  ﴾ فَِإذَا قُِضيِت الصلَاةُ فَانتِشروا ِفي الْأَرِض وابتغوا ِمن فَضِل اللَِّه  ﴿
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ميكن سر التعاسِة يف أن يتاح لك وقت لرفاهيِة التفكِري ،           : (( يقولُ جورج برناردشو    
فيما إذا كنت سعيداً أو ال ، فال تم بالتفكِري يف ذلك بل ابق منهمكاً يف العمل ، عندئذ يبدأُ                    

!  من عقِلـك     دمك يف الدوراِن ، وعقُلك بالتفكِري ، وسرعان ما تذِهب احلياةُ اجلديدة القلق            
  )) . عملْ وابق منهمكاً يف العمِل ، فإنَّ أرخص دواٍء موجوٍد على وجِه األرِض وأفضلُه 

  .  ﴾ وقُِل اعملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤِمنونَ ﴿
  .  » احلياةُ قصريةٌ جداً ، لتكون تافهةً «: يقولُ دزرائيلي 

  .  »احلياةُ أقصر من أن نقصرها بالشحناِء  «: رِب وقال بعض حكماِء الع
﴿       ِسِنني ددِض عِفي الْأَر ملَِبثْت ـأَلْ        } 112{قَالَ كَمٍم فَاسوي ضعب ماً أَووا يقَالُوا لَِبثْن
ينادونَ} 113{الْعلَمعت مكُنت كُمأَن ِإلَّا قَِليالً لَّو مقَالَ ِإن لَِّبثْت ﴾  .  

  
  : أكثر الشائعاِت ال صحة هلا 

 – وهو رمبا أعظم حمارٍب هندي يف التاريخ األمريكـي           –يقولُ اجلنرالُ جورج كروك     
إنَّ كلَّ قلِق وتعاسِة اهلنوِد تقريباً تصدر من خميلِتهم وليس من            «:  من مذكراته    77يف صفحة   

   .»الواقِع 
لَو خرجواْ ِفيكُم ما زادوكُم      ﴿ ﴾  كُلَّ صيحٍة علَيِهم     يحسبونَ ﴿: قال سبحانه وتعاىل  

واْ ِخالَلَكُمعضاالً وَألوبِإالَّ خ ﴾  .  
    إنه اختذ هذِه الترنيمة واحداً من       - »كولومبيا   « من جامعة    –يقولُ األستاذُ هوكس 

جد أبداً ، فإنْ كان يوجد عالج       لكلَّ علٍّة حتت الشمس يوجد عالج ، أو ال يو          «: شعاراِتِه  
   . »حاول أن جتده ، وإن مل يكن موجوداً ال تم بِه 

ما أنزل اُهللا من داٍء إال أنزل له دواء عِلمه من عِلمه وجِهلَه             (( : ويف حديٍث صحيٍح    
 جِهلَه نم(( .   

  : الرفق جينبك املزالق 
  . » حنناُء مثلُ الصفصاِص ، وعدم املقاومِة مثلُ البلُّوط  اال« :ياباينٌّ لتالميذِه قال أستاذٌ 
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   . ))املؤمن كاخلامِة من الزرِع ، تفيئُها الريح يمنةً ويسرةً (( : ويف احلديث 
  . واحلكيم كاملاِء، ال يصطدم يف الصخرِة، لكنه يأتيها يمنةً ويسرةُ وِمن فوِقها وِمن ِحتتها

  . )) املؤمن كاجلمِل األِنِف ، لو أُنيخ على صخرٍة ألناخ عليها (( : ويف احلديِث 
  :  ما فات لن يعود 

﴿ كُما فَاتلَى ما عوأْسلَا تِلكَي ﴾  .  
ال  «: وقف الدكتور بول براندوين ، وألقى بزجاجِة حليٍب إىل األرِض ، وهتف قائالً              

   . » تبِك على احلليب املُراق
عليك : ة وقالِت العام لك عسري بكْتالذي مل ي .  

      ملوسى عليهما السالم قبـل أن خيلقـين           : وقال آدم اُهللا علي أتلومين على شيٍء كتبه
فحج آدم موسى ، فحج آدم موسـى ، فحـج آدم            (( :  ρبأربعني عاماً ؟ قال رسولُ اِهللا       

   . ))موسى 
  .  حوِلك وخارِجك واحبث عن السعادِة يف نفسك وداخلِك ال من

إنَّ العقل يف مكانِه وِبنفِسِه يستطيع أن جيعل اجلنة         (( : قال الشاعر اإلجنليزي ميلتون     
   ! ))جحيماً ، واجلحيم جنةً 

  : قال املتنيب 
وأخو اجلهالِة يف الشقاوِة ينعم   ذو العقِْل يشقى يف النعيِم بعقِلِه

  

   : فاحلياةُ ال تستحق احلزن
   !! »  مل أعرف ستة أياٍم سعيدِة يف حيايت« : »  سانت هيلينا« نابليونُ يف قال

   »عددت أيام سعاديت فوجدتها ثالثة عشر يوماً «:. -اخلليفةُ-قال هشام بن عبِدامللِك 
   .  »يا ليتين ملْ أتولَّ اخلالفة «: وكان أبوه عبدامللِك يتأوه ويقولُ 

  . احلمد ِهللا الذي جعلهم يفررون إلينا وال نفر إليهم  : قال سعيد بن املسيِب
ودخل ابن السماِك الواعظُ على هارون الرشيِد ، فظمئ هارونُ وطلب شربة مـاٍء ،               

: لو منعت هذِه الشربة يا أمري املؤمنني ، أتفتديها بنصِف ملكك ؟ قـال               : فقال ابن السماِك    
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قال . نعم  : نعت إخراجها ، أتدفع نصف ملكك لتخرج ؟ قال          لو م : فلما شرا ، قال     . نعم  

  . فال خري يف ملٍك ال يساوي شربة ماٍء : ابن السماِك 
  . إنَّ الدنيا إذا خلت من اإلمياِن فال قيمة هلا وال وزن وال معىن 

  : يقولُ إقبالُ 
وال دنيا ِلمن مل يحيـي دينـا         إذا اإلميانُ ضاع فـال أمـانٌ

فقد جعل الفنـاء هلـا قرينـا         ن رضي احلياة بغـِري ديـٍنوم
  

إنَّ النـصر الـسياسي ،       «) : االعتماِد على النفِس    ( قال أمرسونُ يف ايِة مقالتِه عن       
                 قأمامك ، فال تـصد وارتفاع األجوِر ، وشفاءك من املرِض ، أو عودة األياِم السعيدِة تنفتح

   . »وال شيء جيلب لك الطمأنينة إال نفسك . ن كذلك ذلك ؛ ألنَّ األمر لن يكو
  .  ﴾ ارِجِعي ِإلَى ربِك راِضيةً مرِضيةً} 27{يا أَيتها النفْس الْمطْمِئنةُ ﴿

بوجوب االهتماِم بإزالِة األفكاِر اخلاطئِة من       «: حذَّر الفيلسوف الروائي أبيكتويتوس     
   . »الهتماِم بإزالِة الورِم واملرِض من أجساِدنا تفكِرينا ، أكثر من ا

والعجب أنَّ التحذير من املرض الفكري والعقائدي يف القرآن أعظـم مـن املـرِض               
ِفي قُلُوِبِهم مرض فَزادهم اللّه مرضاً ولَهم عذَاب أَِلـيم ِبمـا             ﴿: اجلسماينِّ ، قال سبحانه     

  .  ﴾فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم  ﴿ ﴾كَانوا يكِْذبونَ 
ال يتأثر اإلنسانُ مبا     «: تبنى الفيلسوف الفرنسي مونتني هذه الكلماِت شعاراً يف حياِتِه          

   . »حيدثُ مثلما يتأثر برأِيِه حول ما حيدثُ 
يخطئين ، وما   اللهم رضين بقضائك حىت أعلم أن ما أصابين مل يكن ل          (( : ويف األثر   

   . ))أخطأين مل يكن ليصيبين 
****************************************  

  وقفـــةٌ 
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ألنَّ احلزن يزعجك من املاضي ، وخيوفك من املستقبِل ، ويـذهب عليـك            : ال حتزنْ   
  . يومك 

لـروح ،   ألنَّ احلزن ينقبض له القلب ، ويعبس له الوجه ، وتنطفئُ منـه ا             : ال حتزنْ   
  . ويتالشى معه األملُ 

ألنَّ احلزن يسر العدو ، ويغيظُ الصديق ، ويشِمت بك احلاسـد ، ويغيـر               : ال حتزنْ   
  . عليك احلقائق 

ألنَّ احلزن خماصمةٌ للقضاِء ، وتربم باحملتوِم ، وخروج على األنِس ، ونقمـةٌ              : ال حتزنْ   
  . على النعمِة 

ن ال يرد مفقوداً وذاهباً ، وال يبعثُ ميتا ، وال يـرد قـدراً  ، وال                  ألنَّ احلز : ال حتزنْ   
  . جيلب نفعاً 

فاحلزنُ من الشيطاِن واحلزنُ يأس جامثٌ ، وفقر حاضـر ، وقنـوطٌ دائـم ،           : ال حتزنْ   
 ذريع وإخفاق ، وإحباطٌ حمقَّق .  

﴿    كردص لَك حرشن 1{أَلَم {  ِو نكا عنعضووكرز}2 {   كـرظَه الَِّذي أَنقَض}3 {
  كِذكْر ا لَكنفَعر4{و {   ًراسِر يسالْع عفَِإنَّ م}5 {   ًراسِر يسالْع عِإنَّ م}6 {    غْـتفَـِإذَا فَر

ب7{فَانص {غَبفَار كبِإلَى رو ﴾  .  
************************************  

  باهللاال حتزنْ ما دمت مؤمناً 
  

             ةَ والشقاَء مع اإلحلاِد والشكرالرضا واهلدوِء واألمِن ، وإنَّ احلَي إنَّ هذا اإلميان هو سر .
 خلت أفئدتهم من نوِر الرساِلة ، فطفحت ألسنتهم عـِن           – بل عباقرةً    –ولقد رأيت أذكياء    

  . الشريعِة 
  !!  ما لنا إال السكوت له تناقض: يقولُ أبو العالِء املعري عِن الشريعِة 

 اية إقداِم العقوِل ِعقالُ : ويقولُ الرازي .  
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  . حيرين اهلمداينُّ ، حريين اهلمداينُّ : ويقولُ اجلويين ، وهو ال يدري أين اُهللا 
  . إنَّ العقل الفعال هو املؤثِّر يف الكوِن : ويقولُ ابن سينا 

  : ويقولُ إيليا أبو ماضي 
ولقد أبصرت قُدامي طريقاً فمشيت        أعلم ِمن أين ولكين أتيت    جئت ال   

 عداً عن احلققُرباً وب إىل ير ذلك من األقواِل اليت تتفاوت  .  
فعلمت أنه حبسِب إميان العبِد يسعد ، وحبسِب حيِرِتـِه وشـكِّه يـشقى ، وهـذِه                 

:  منذُ الِقدم ، واملنحرف األثيم فرعون قال         األطروحات املتأخرةُ بنات لتلك الكلماِت العاتيةِ     
  .  ﴾ أَنا ربكُم الْأَعلَى ﴿: وقال .  ﴾  ما عِلمت لَكُم من ِإلٍَه غَيِري ﴿

  . ويا هلا من كفرياٍت دمرِت العامل 
سيكتشف اإلنسانُ أنه    «:  » مثلما يفكر اإلنسانُ   «يقولُ جاميس ألني ، مؤلف كتاب       

لما غير أفكاره إزاء األشياِء واألشخاِص اآلخرين ، ستتغري األشياُء واألشخاص اآلخـرون             ك
  حياِتـِه               .. بدوِرِهم ا ظـروف للسرعِة اليت ستتغري وسندهش ، أفكاره رشخصاً ما يغي دع

   . » ..املاديِة ، فالشيُء املقدس الذي يشكِّل أهدافنا هو نفسنا 
بلْ ظَننتم أَن لَّن ينقَِلـب الرسـولُ        ﴿: اخلاطئِة وتأثِريها ، يقولُ سبحانه    وعن األفكاِر   

.  ﴾ والْمؤِمنونَ ِإلَى أَهِليِهم أَبداً وزين ذَِلك ِفي قُلُوِبكُم وظَننتم ظَن السوِء وكُنتم قَوماً بوراً             
﴿     ظَن قالْح رونَ ِباللِّه غَيظُني             كُلَّه رٍء قُلْ ِإنَّ اَألميِر ِمن شاَألم ا ِمنل لَّنقُولُونَ هِة ياِهِليالْج 
  .  ﴾ ِللَِّه

وكلُّ ما يحقِّقه اإلنسانُ هو نتيجـةٌ مباشـرةٌ ألفكـارِه       «: ويقولُ جاميس ألني أيضاً     
 من خـالِل أفكـاِرِه ،       واإلنسانُ يستطيع النهوض فقطْ واالنتصار وحتقيق أهداِفهِ      .. اخلاصِة  

   . » وسيبقى ضعيفاً وتِعساً إذا ما رفض ذلك
ولَو أَرادواْ الْخروج َألعدواْ لَـه       ﴿: قال سبحانه عن العزميِة الصادقِة والفكِر الصائِب        

 ماثَهانِبع اللّه لَـِكن كَِرهةً ودع ﴾  .  
  .  ﴾  خيراً لَّأسمعهمولَو عِلم اللّه ِفيِهم ﴿: وقال تعاىل 



                                                  ال حتزن
105 

  .  ﴾ فَعِلم ما ِفي قُلُوِبِهم فَأَنزلَ السِكينةَ علَيِهم  ﴿: وقال 
*****************************************  

  ال حتزنْ للتواِفِه فإنّ الدنيا بأسرها تافهةٌ
فـيم كنـت    :  منه ، فقالوا له      رمي أحد الصاحلني الكبار بني براِثِن األسِد ، فأجناه اهللاُ         

  . وماذا قال العلماُء فيِه !! . أفكِّر يف لعاِب األسِد ، هلْ هو طاهر أم ال : تفكِّر ؟ قال 
 للباسلني مع القنـا اخلطَّـارِ      ولقد ذكرت اهللا ساعة خوِفـِه
 يوم الوغى للواحـِد القهـارِ      فنسيت كلَّ لذائـٍذ جياشـٍة

 ِمنكُم مـن   ﴿:  مايز بني الصحابِة حبسِب مقاصدِهم ، فقال – يف عاله     جلَّ –إنَّ اهللا   
   .  ﴾ يِريد الدنيا وِمنكُم من يِريد اآلِخرةَ

  ! . ذكر ابن القيم أنَّ قيمة اإلنساِن مهته ، وماذا يريد ؟
   .أخربين عن اهتماِم الرجِل أُخربك أي رجٍل هو : وقال أحد احلكماِء 

هها      أال بلَّغ اُهللا احلمى من يريـدوبلَّغ أكناف اِحلمى من يريد 
 وقال آخر :  

ــا ــاِس وباملطاي ــامللوِك مــصفَّدينا  فعــادوا باللّب  وعــدنا ب
انقلب قارب يف البحِر ، فوقع عابد يف املاِء ، فأخذ يوضئ أعضاءه عـضواً عـضواً ،                  

أردت أن أتوضأ قبل    : جنا ، فسئل عن ذلك ؟ فقال        ويتمضمض ويستنشق ، فأخرجه البحر و     
  . املوِت ألكون على طهارٍة 

 قدســيةً ويــداك يف الكُــالَِّب   ِهللا درك مــا نــسيت رســالةً
يف ساعةُ واملوت يف األهـداِب        أفديك ما رمشت عيونك رمشةُ     

  !! ملاِء وهم يوضئونه اإلمام أمحد يف سكراِت املوِت يشري إىل ختليِل حليِتِه با
  .  ﴾ فَآتاهم اللّه ثَواب الدنيا وحسن ثَواِب اآلِخرِة ﴿

***********************************  
العفو العفو  
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فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره     ﴿: فإنك إنْ عفوت وصفحت نلت عز الدنيا وشرف اآلخرِة          
  .   ﴾ علَى اللَِّه

 وك ، لئالَّ حترق به نفسك «: يقولُ شكسبريال توقِد الفرن كثرياً لعد « .   
مِد للشمِس أعنييف مغيـٍب ومطْلـعِ        فقلْ للعيوِن الر تراها حبق 
 بأبصاِرها ال تستفيق وال تعـي       وسامح عيوناً أطفأ اُهللا نورهـا

مـا  : فقـال  ! إنك رجلُ سوء:  التابعي  وقال أحدهم لساِمل بِن عبِداهللا بِن عمر العاملِ 
  . عرفَين إالَّ أنت 

    أمريكي تـستطيع            «: قال أديب واحلجارةُ عظامي ، لكـنلن أن حتطِّم الِعصي ميكن
   . »الكلمات النيل مين 

بلْ يدخلُ  : فقال أبو بكر    ! واِهللا ألسبنك سباً يدخلُ معك قربك       :  قال رجل أليب بكر     
  !! .  أنت معك قربك

قال عمرو اآلن وقعـت يف الـشغِل        . ألتفرغن حلرِبك   : وقال رجلٌ لعمرِو بن العاِص      
  . الشاِغِل 

  »دعونا ال نضيع دقيقةً من التفكِري باألشخاِص الذين ال حنبهم«: يقولُ اجلنرالُ أيزاور
واِهللا ما  : قالِت النخلةُ   . متاسكي ، فإين أريد أنْ أطري وأدعِك        : قالِت البعوضةُ للنخلِة    

  ! شعرت بِك حني هبطِت علي ، فكيف أشعر بِك إذا طرِت ؟
  : قال حامتٌ 

خـارهعوراء الكرمي اد ما     وأغفرم اللئيِم تكرعن شت وأُعرض 
  

هم وِإذَا خـاطَب   ﴿: وقـال تعـاىل     .  ﴾ وِإذَا مروا ِباللَّغِو مروا ِكراماً     ﴿: قال تعاىل   
  .  ﴾ الْجاِهلُونَ قَالُوا سلَاماً 

   . »إنَّ الرجل الغاضب ميتلئ دائماً سماً  «: قال كونفوشيوس 
   . ))ال تغضب ، ال تغضب ، ال تغضب (( : ويف احلديِث 

   . ))الغضب مجرةٌ من النار (( : وفيه 
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  . الغفْلَِة الغضِب ، والشهوِة ، و: إنَّ الشيطان يصرع العبد عند ثالٍث 
*****************************  

  
  

  العامل خِلق هكذا
  

 – وهو من أكثر الرجاِل حكمةً ممن حكموا اإلمرباطورية الرومانية           –يقولُ ماركوس أويليوس    
جاحـدين ، حيبـون      سأقابلُ اليوم أشخاصاً يتكلَّمون كثرياً ، أشخاصاً أنانيني          « : ذات يوم   
  !»، ألنين ال أختيلُ العامل من دوِن أمثاهلم ن مندهشاً أو مرتعجاً من ذلك أكو، لكن لنأنفسهم

إنَّ الرجل املثايلَّ يفرح باألعماِل اليت يؤديها لآلخرين ، وخبجـلُ إن             «: يقولُ أرسطو   
أدى اآلخرون األعمال له ، ألن تقدمي العطِف هو من التفوِق ، لكن تلقِّي العطِف هو دليـلُ                  

   . »الفشل 
   . ))اليد العليا خري من اليِد السفلى (( :  احلديث ويف

  . والعليا هي املعطيةُ ، والسفلى هي اآلخذةُ 
******************************************  

  ال تحزنْ إذا كان معك ِكسرةُ خبٍز
كرتسي بوغرفةُ ماٍء وثو  

  

داً وعشرين يوماً ، وملا جنا سأله الناس عن         ضلَّ أحد البحارِة يف احمليِط اهلادي وبقي واح       
إذا كان لديك املـال     : إنَّ أكرب درٍس تعلمته من تلك التجربِة هو         : أكِرب درٍس تعلَّمه ، فقال      

  ! الصايف ، والطعام الكايف ، جيب أنْ ال تتذمر أبداً 
  . احلياةُ كلُّها لقمةٌ وشربةٌ ، وما بقي فضلٌ : قال أحدهم 

  : ال ابن الوردي وق
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 وعِن البحِر اجتـزاٌء بالوشـلْ      ملْك ِكسرى عنه تغين ِكسرةٌ
الدكتور رجييم، والدكتور : إنَّ أفضل األطباِء يف العاِمل هم  «: يقولُ جوناثان سويفت 

   . » هادئ ، والدكتور مِرح ، وإنَّ تقليل الطعاِم مع اهلدوِء والسروِر عالج ناجع ال يسألُ عنه
  قلت :              ء متعةٌ للقلـِب وعيـدالِفطنةَ واهلدو ذهبوالبطنةُ ت ، مزمن ألنَّ السمنة مرض

 عاجلٌ وغذاٌء نافع سرور للروِح ، واملرح .  
*************************************  

  ال حتزنْ من حمنٍة فقد تكونُ منحة
  وال حتزنْ من بليٍة فقد تكونُ عطية

  

إن عادة النظر إىل اجلانِب الصاِحل من كلِّ حادثٍة ،           «: تور صموئيل جونسون    قال الدك 
   . »هلو أمثن من احلصول على ألِف جنيٍه يف السنِة 

  .﴾أَوالَ يرونَ أَنهم يفْتنونَ ِفي كُلِّ عاٍم مرةً أَو مرتيِن ثُم الَ يتوبونَ والَ هم يذَّكَّرونَ﴿
  : لى الضد يقولُ املتنيب وع

وجترييب       ليت احلوادث باعتين اليت أخذت مين حبلمي الذي أعطت
  . ال حليم إال ذو جتربة : وقال معاوية 

  : قال أبو متاٍم يف األفشني 
عنـده نعمٍة هللا كانـت ــاِر   كم ــٍة وإس ــا يف غُرب فكأ
  . رى عليك نعمةً ، فقيدها بالشكِر إين أ: قال أحد السلِف لرجٍل من املترفني 

وضرب  ﴿،   ﴾  لَِئن شكَرتم َألِزيدنكُم ولَِئن كَفَرتم ِإنَّ عذَاِبي لَشِديد           ﴿: قال تعاىل   
            كَاٍن فَكَفَرن كُلِّ مغَداً ما رقُها ِرزأِْتيهةً يِئنطْمةً مآِمن تةً كَانيثَالً قَرم ِم اللّـِه     اللّهعِبـأَن ت

  .  ﴾ فَأَذَاقَها اللّه ِلباس الْجوِع والْخوِف ِبما كَانواْ يصنعونَ
***********************************  

  كن نفسك
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إنَّ مشكلة الرغبِة يف أنْ تكون نفـسك ،          «: يقولُ الدكتور جاميس غوردون غليلكي      
كما أنَّ مشكلة عدِم الرغبِة هـي يف أن         . مةٌ كاحلياِة البشريِة    هي قدميةٌ ِقدم التاريخ ، وهي عا      

   . »تكون نفسك هي مصدر الكثِري من التوتِر والعقِد النفسيِة 
أنت يف اخلليقِة شيٌء آخر ال يشبهك أحد ، وال تـشبه أحـداً ، ألنَّ                 «: وقال آخر   

  .  ﴾ ِإنَّ سعيكُم لَشتى ﴿: اىل قال تع . » مايز بني املخلوقني – جلّ يف عاله –اخلالق 
 »تدريِب الطفلِ «كتب إجنيلو باتري ثالثة عشر كتاباً، وآالف املقاالِت حول موضوِع           

ليس من أحٍد تِعٍس كالذي يصبو إىل أنْ يكون غير نفسِه ، وغَير جـسدِه                «: ، وهو يقولُ    
   . »وتفكِريه 

  .  ﴾ ماء ماء فَسالَت أَوِديةٌ ِبقَدِرهاأَنزلَ ِمن الس ﴿: قال سبحانه وتعاىل 
  . لكلٍّ صفات ومواهب وقدرات فال يذوب أحد يف أحٍد 

 ما هكذا تورد يا سعد اإلِبـلْ        أَوردها سعد وسعد مـشتِملْ
  

 اقرأ نفسك ، واعـرف    : إنك خلقت مبواهب حمددٍة لتودي عمالً حمدداً ، وكما قالوا           
 مماذا تقد .  

سيأيت الوقت الذي يـصلُ      « : »االعتماِد على النفِس     «قال أمرسونُ يف مقالِتِه حول      
فيه علم اإلنساِن إىل اإلمياِن بأنَّ احلَسد هو اجلَهلُ ، والتقليد هو االنتحار ، وأن يعترب نفـسه                  

امتالِء الكون باألشياِء الصاحلِة    وأنه رغم   . كما هي مهما تكِن الظروف ؛ ألنَّ ذاك هو نصيبه           
، لن حيصل على حبِة ذُرٍة إال بعد زراعِة ورعايِة األرِض املعطاِة له ، فالقوى الكامنةُ يف داخِلِه                  

   . »، هي جديدةٌ يف الطبيعِة ، وال أحد يعرف مدى قدرِته ، حىت هو ال يعرف ، حىت جيرب 
﴿ ى اللّهريلُواْ فَسمقُِل اعونَوِمنؤالْمو ولُهسرو لَكُممع  ﴾  .  

*********************************  
  وقفــة

  

  . هذه آيات تقوي من رجاِئك ، وتشد عضدك ، وحتسن ظنك بريك 
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ِإنَّ اللَّه يغِفـر    قُلْ يا ِعباِدي الَِّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسِهم لَا تقْنطُوا ِمن رحمِة اللَِّه              ﴿
 ِحيمالر فُورالْغ وه هِميعاً ِإنج وبالذُّن ﴾ .  

والَِّذين ِإذَا فَعلُواْ فَاِحشةً أَو ظَلَمواْ أَنفُسهم ذَكَرواْ اللّه فَاستغفَرواْ ِلذُنوِبِهم ومـن              ﴿
  . ﴾  علَى ما فَعلُواْ وهم يعلَمونَ يغِفر الذُّنوب ِإالَّ اللّه ولَم يِصرواْ

  . ﴾ ومن يعملْ سوءاً أَو يظِْلم نفْسه ثُم يستغِفِر اللّه يِجِد اللّه غَفُوراً رِحيماً  ﴿
﴿            ساِن فَلْيعاِع ِإذَا دةَ الدوعد أُِجيب ي قَِريبي فَِإنناِدي عِعب أَلَكِإذَا سواْ ِلي  وِجيبت

  . ﴾ ولْيؤِمنواْ ِبي لَعلَّهم يرشدونَ 
﴿              ـعم ِض أَِإلَهلَفَاء الْأَرخ لُكُمعجيوَء والس كِْشفيو اهعِإذَا د طَرضالْم ِجيبن يأَم

  . ﴾ اللَِّه قَِليالً ما تذَكَّرونَ
الناس قَد جمعواْ لَكُم فَاخشوهم فَزادهم ِإمياناً وقَـالُواْ         الَِّذين قَالَ لَهم الناس ِإنَّ       ﴿

فَانقَلَبواْ ِبِنعمٍة من اللِّه وفَضٍل لَّم يمسسهم سوٌء واتبعواْ         } 173{حسبنا اللّه وِنعم الْوِكيلُ   
  . ﴾ ِرضوانَ اللِّه واللّه ذُو فَضٍل عِظيٍم

  . ﴾فَوقَاه اللَّه سيئَاِت ما مكَروا} 44{وأُفَوض أَمِري ِإلَى اللَِّه ِإنَّ اللَّه بِصري ِبالِْعباِد ﴿
*****************************************  

  رب ضارِة نافعةٌ
  

عـش  عاهاتنا تساعدنا إىل حـد غَيـِر متوقَّـٍع ، ولـو ملْ ي              «: يقولُ وليم جاميس    
دوستيوفسكي وتولستوي حياةً أليمةً ملا استطاعا أنْ يكتبا رواياِتهما اخلالدةَ ، فاليتم ، والعمى              

   . »، والغربةُ ، والفقر ، قد تكونُ أسباباً للنبوِغ واالجناِز ، والتقدِم والعطاِء 
      اُهللا بالبلوى وإنْ عظمت عمويبتلي اُهللا بعض القـوِم بـالنعمِ        قد ين 

فَالَ تعِجبك أَموالُهم والَ أَوالَدهم      ﴿:  األبناء والثراَء ، قد يكونون سبباً يف الشقاِء          إنَّ
  .  ﴾ ِإنما يِريد اللّه ِليعذِّبهم ِبها ِفي الْحياِة الدنيا

  .  أنه مقْعد ، بسبِب»النهايِة«، و »جامِع األصوِل« :ألَّف ابن األثِري كُتبه الرائعة ، كـ 
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  ! مخسة عشر جملَّداً ؛ ألنه حمبوس يف اجلُب»املبسوط  «وألَّف السرخسي كتابه الشهري 
  ! وهو مسافر ) زاد املعاد ( وكتب ابن القيم 
 وهو على ظهِر السفينِة ) صحيح مسلم ( وشرح القرطيب !  

 لُّ فتاوى ابِن تيمية كتبها وهو حمبوسوج !  
  . دثون مئاِت اآلالِف من األحاديِث ألم فقراُء غرباُء ومجع احمل

  ! وأخربين أحد الصاحلني أنه سجن فحفظ يف سجِنِه القرآن كلَّه ، وقرأ أربعني جملَّداً 
  ! وأملى أبو العالء املعري دواوينه وكُتبه وهو أعمى 

  !وعمي طه حسني فكتب مذكّراته ومصنفاِته 
  . ن منصِبه ، فقدم لألمِة العلم والرأي أضفاف ما قدم مع املنصِب وكم من المٍع عِزل م

قليلٌ من الفلسفِة جيعلُ اإلنسان مييلُ إىل اإلحلـاِد ، لكـن             «: يقولُ فرانسيس بايكون    
   . »التعمق يف الفلسفِة يقرب عقل اإلنسان من الديِن 

  .  ﴾ ِإنما يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماء ﴿.  ﴾ وما يعِقلُها ِإلَّا الْعاِلمونَ  ﴿
  . ﴾ وقَالَ الَِّذين أُوتوا الِْعلْم والِْإميانَ لَقَد لَِبثْتم ِفي ِكتاِب اللَِّه ِإلَى يوِم الْبعِث  ﴿
م تتفَكَّروا ما ِبصاِحِبكُم من     قُلْ ِإنما أَِعظُكُم ِبواِحدٍة أَن تقُوموا ِللَِّه مثْنى وفُرادى ثُ          ﴿

  .  ﴾ ِجنٍة 
   . »إنّ أي مؤمٍن حقيقي لن يصاب مبرٍض نفسي  «: بريل . أ . يقولُ الدكتور أ

  .  ﴾ ِإنَّ الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت سيجعلُ لَهم الرحمن وداً  ﴿
  . ﴾  ذَكٍَر أَو أُنثَى وهو مؤِمن فَلَنحِيينه حياةً طَيبةً من عِملَ صاِلحاً من ﴿
  .   ﴾ وِإنَّ اللَّه لَهاِد الَِّذين آمنوا ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم  ﴿

**********************************  
  اإلميانُ أعظم دواء
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اإلنسانُ  «من كتاِبِه ) 264( الصفحة يقول أبرز أطباِء النفِس الدكتور كارل جائغ يف  
خالل السنواِت الثالثني املاضيِة ، جاء أشخاص من مجيـِع           « : »احلديثُ يف حبثِه عِن الروِح      

أقطاِر العاِمل الستشاريت ، وقد عاجلت مئاِت املرضى ، ومعظمهم يف منتصِف مرحلِة احليـاِة ،            
 يكن بينهم من ال تعود مشكلته إىل إجياِد ملجأ ديين أي فوق اخلامسِة والثالثني من العمِر ، وملْ       

إن كالّ منهم مِرض ألَّنه فقد ما منحـه         : يتطلَّع من خالِلِه إىل احلياِة ، وباستطاعيت أنْ أقول          
 ف من ملْ يستِعد إميانه احلقيقيشللمؤمنني ، ومل ي الدين« .   

﴿ ن ِذكِْري فَِإنَّ لَهع ضرأَع نمنكاًوةً ضِعيشم  ﴾  .  
  . ﴾ سنلِْقي ِفي قُلُوِب الَِّذين كَفَرواْ الرعب ِبما أَشركُواْ ِباللِّه ﴿
ظُلُمات بعضها فَوق بعٍض ِإذَا أَخرج يده لَم يكَد يراها ومن لَّم يجعِل اللَّه لَه نوراً                 ﴿

  .  ﴾ فَما لَه ِمن نوٍر
**************************************  

طراملُض اُهللا جييب  
  

 ينهار لوال أنه استمد اإلهلام من القوِة        – الزعيم اهلندي بعد بوذا      –كاد املهامتا غاندي    
لو ملْ أصلِّ ألصبحت    : اليت متنحها الصالةُ ، وكيف يل أنْ أعلم ذلك ؟ ألنَّ غاندي نفسه قال               

  .  زمٍن طويٍل جمنوناً منذُ
فَِإذَا رِكبـوا    ﴿: هذا وغاندي ليس مسلماً ، وإمنا هو على ضاللٍة ، لكنه على مذهِب              

      ينالد لَه ِلِصنيخم ا اللَّهوعِفي الْفُلِْك د ﴾   .﴿     اهعِإذَا د طَرضالْم ِجيبن يواْ  ﴿.   ﴾ أَمظَنو
  .   ﴾ لّه مخِلِصني لَه الدينأَنهم أُِحيطَ ِبِهم دعواْ ال

سربت أقوال علماِء اإلسالِم ومؤرخيهم وأدباِئهم يف اجلملِة ، فلم أجد ذاك الكالم عن              
القلِق واالضطراِب واألمراِض النفسيِة ، والسبب أم عاشوا من ديِنهم يف أمـن وهـدوٍء ،                

والَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وآمنوا ِبما       ﴿: وكانت حياتهم بعيدةً عن التعقيِد والتكلُِّف       
 مالَهب لَحأَصو ئَاِتِهميس مهنع كَفَّر ِهمبِمن ر قالْح وهٍد ومحلَى ملَ عزن ﴾  .   
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 فـال   إمنا بيين وبني امللوِك يوم واحد ، أما أمـسِ          «: امسع قول أيب حازٍم ، إذْ يقولُ        
   . »! جيدون لذَّته ، وأنا وهم من غٍد على وجٍل ، وإمنا هو اليوم ، فما عسى أن يكون اليوم ؟

  . ))بركته ونصره ونوره وهدايته : اللهم إين أسالُك خير هذا اليوٍم (( : ويف احلديِث
﴿        كُمذُواْ ِحذْرواْ خنآم ا الَِّذينها أَيه تعاىل   وقولٌ ﴾ ي :﴿      نَّ ِبكُـمِعرشلَا يو لَطَّفتلْيو
  .  ﴾ أَحداً

  : وقال الشاعر 
لتفينـا تبـد ى واحلـوداثُ تفعـلُ       فإنْ تكـِن األيـاممعؤسى ونِبب 
ــيس جتمــلُ فمــا لينــت منــا قنــاةً صــليبة ــا للــيت ل  وال ذللتن
 مـاال يـستطاع فتحمـلُ     تحملُ   ولكن رحلناهـا نفوسـاً كرميـةً
وصحت لنا األعراض والناس هزلُ       وقينا حبسِن الـصرب منـا نفوسـنا

وما كَانَ قَولَهم ِإالَّ أَن قَالُواْ ربنا اغِْفر لَنا ذُنوبنا وِإسرافَنا ِفي أَمِرنا وثَبت أَقْدامنا                ﴿
  .  ﴾فَآتاهم اللّه ثَواب الدنيا وحسن ثَواِب اآلِخرِة } 147{لْكَاِفِرينوانصرنا علَى الْقَوِم ا

****************************************  
را تتصومم ال حتزنْ فاحلياةُ أقصر  

  

ذكر دايلْ كارنيجي قصةَ رجل أصابته قُرحةٌ يف أمعائه ، بلغ من خطورِتها أنَّ األطباء               
 اسـم   - »هـاين    «وفجأة اختذ   : قال  . ددوا له أوان وفاِتِه ، وأوعزوا إليه أنْ جيهز كَفَنه           ح

إذا مل يبق يل يف هذِه احلياِة سوى أمـٍد قـصٍري ،             :  قراراً مدهشاً إنه فكَّر يف نفِسِه        –املريِض  
ف حـول العـاِمل قبـل أنْ        فلماذا ال أستمتع ذا األمِد على كلِّ وجه ؟ لطاملا متنيت أنْ أطو            

وابتاع تذكرة الـسفر ، فارتـاع       . يدركين املوت ، ها هو ذا الوقت الذي أحقِّق فيه أمنييت            
!! إننا ِحنذّرك ، إنك إن أقدمت على هذِه الرحلِة فستدفن يف قاِع البحِر              : أطباؤه ، وقالوا له     

 أال يدفن جثماين إال يف مقابِر       كال لن حيدث شيٌء من هذا ، لقد وِعدت أقاريب         : لكنه أجاب   
  :  السفينة ، وهو يتمثَّل بقوِل اخلياِم »هاين  «وركب . األسرِة 

تعال نـروي قـصةً للبـشر       رملْـِو الـسحب العمر ونقطع 
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 قصر يف األعماِر طولُ الـسهر       فما أطال النوم عمـراً ومـا
  .  وهذه أبيات يقوهلا وثني غري مسلم 

لقـد  : بدأ الرجلُ رحلةً مشبعةً باملرِح والسروِر ، وأرسل خطاباً لزوجِتِه يقولُ فيـه              و
شربت وأكلت ما لذَّ وطاب على ظهِر السفيِنة ، وأنشدت القصائد ، وأكلت ألوان الطعـاِم                

  ! مث ماذا؟. كلَّها حىت الدِسم احملظور منها، ومتتعت يف هذه الفترِة مبا مل أمتتع به يف ماضي حيايت
مث يزعم دايل كارنيجي أنَّ الرجل صح من علَِّتِه ، وأنَّ األسلوب الذي سـار عليـه                 

  !! أسلوب ناجع يف قهِر األمراِض ومغالبِة اآلالِم 
إنين ال أوافق على أبياِت اخلياِم ، ألنَّ فيها احنرافاً عن النهج الرباينِّ ، ولكن املقصود من                 

  . سرور والفرح واالرتياح أعظم بكثٍري من العقاقِري الطبية أن ال: القصِة 
****************************************  

  اقنع واهدأ
  

 الرومي قالَ ابن :  
مركبـاً ِلـشقي صب اِحلراألشـقياءِ      قر مركب صإمنا اِحلر 
 ِءوعلى املُتعباِت ذيـلُ العفـا       مرحباً بالكفاِف يـأيت هنيئـاً

وما أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم ِبالَِّتي تقَربكُم ِعندنا زلْفَى ِإلَّا من آمن وعِملَ صـاِلحاً               ﴿
  .  ﴾ فَأُولَِئك لَهم جزاء الضعِف ِبما عِملُوا وهم ِفي الْغرفَاِت آِمنونَ

يف أمريكا ،   ) 1رقم(  القَلَق هو القائلُ     لقد أثبت اإلحصاُء أنّ    «: يقول دايل كارنيجي    
ففي خالِل سني احلرِب العامليِة األخريِة ، قُِتلَ من أبناِئنا حنو ثُلُِث مليون مقاتٍل ، ويف خـالِل                  

ومن هؤالِء األخريين مليونُ نسمٍة كان . هذه الفترِة نفِسها قضى داُء القلِب على مليوينْ نسمٍة      
   . »ِق وتوتِر األعصاِب مرضهم ناشئاً عِن القل

 »ألكسيس كاريل    «نعم إنَّ مرض القلِب من األسباب الرئيسيِة اليت حدت بالدكتوِر           
   »إن رجال األعماِل الذين ال يعرفون كيف يكافحون القلق ، ميوتون مبكِّرين«: على أن يقول
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تموت ِإالَّ ِبـِإذِْن اهللا     وما كَانَ ِلنفٍْس أَنْ      ﴿: والسبب معقولٌ ، واألجلُ مفروغٌ منه       
  .  ﴾ ِكتاباً مؤجالً

وقلَّما ميرض الزنوج يف أمريكا أو الصينيون بأمراِض القلِب ، فهؤالِء أقوام يأخـذون              
                  ناً ، وإنك لترى أن عدد األطباِء الذين ميوتون بالـسكتِة القلبيـِة يزيـداحلياة مأخذاً سهالً لي

فالحني الذين ميوتون بالعلَّة نفِسها ، فإنَّ األطباء حييون حياةً متوترةً           عشرين ِضعفاً على عدِد ال    
   !!»طبيب يداوي الناس وهو عليلُ  «. عنيفةً ، يدفعون الثمن غالياً 

*******************************  
  الرضا مبا حصل يذهب احلُزن

  

  )) . وال نقولُ إال ما يرضي ربنا : (( ويف احلديث 
 عليك واجباً مقدساً ، وهو االنقياد والتسليم إذا دامهك املقدور، لتكون النتيجةُ يف              إنَّ

  . صاِحلك ، والعاقبةُ لك ؛ ألنك ذا تنجو من كارثِة اإلحباِط العاجِل واإلفالِس اآلجِل 
 قال الشاعر :  

 ومفِْرِق رأسي قلت للشيب مرحبا      وملا رأيت الشيب الح بعارضـي
 تنكَّب عين رمـت أنْ يتنكبـا         ولو ِخفْت أين إنْ كَفَفْت حتـييت
فـساحمت هِه أذهبـا        ولكن إذا ما حلَّ كُريوماً كان للكُر به النفس 

ال مفر إال أن تؤمن بالقدِر ، فإنه سوف ينفُذُ ، ولو انسلخت من جلِدك وخرجت من                 
  !! ثياِبك 

من أيـن أَتتنـا      «:  حيث تساءل    »القدرةُ على اإلجناِز     «ابه  نِقلَ عن إميرسون يف كت    
إن احلياة الرغدة املستقرةَ اهلادئة اخلالية من الصعاِب والعقباِت ختلق سـعداء            : الفكرةُ القائلةُ   

الرجاِل أو عظماءهم ؟ إنَّ األمر على العكِس ، فالذين اعتادوا الرثاء ألنفـسِهم سيواصـلون                
والتاريخ يشهد بـأنَّ العظمـة      .  ولو ناموا على احلريِر ، وتقلَّبوا يف الدمقِس          الرثاَء ألنفسهم 

والسعادة اخلبيثُ ، وبيئات ال يتميز فيها بني طيٍب وخبيٍث ، يف هذه البيئاِت نبـت رجـالٌ                  
   . »محلوا املسؤولياِت على أكتاِفهم ، ومل يطرحوها وراء ظهوِرهم 
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دايِة الربانيِة يف األياِم األوىل للدعوِة احملمدية هم املوايل والفقراُء          إنَّ الذين رفعوا علم اهل    
والبؤساُء ، وإنَّ جلَّ الذين صادموا الزحف اإلمياينَّ املقدس هم أولئك املرموقـون والوجهـاِء               

لَِّذين آمنوا أَي الْفَِريقَيِن خير     وِإذَا تتلَى علَيِهم آياتنا بيناٍت قَالَ الَِّذين كَفَروا لِ         ﴿: واملترفون  
أَهـؤالء ﴿.  ﴾ وقَالُوا نحن أَكْثَر أَمواالً وأَولَاداً وما نحن ِبمعذَِّبني   ﴿.  ﴾ مقَاماً وأَحسن نِدياً  

        اِكِرينِبالش لَمِبأَع اللّه سا أَلَيِننين بِهم ملَيع اللّه نوا      ﴿.  ﴾  منآم وا ِللَِّذينكَفَر قَالَ الَِّذينو
.  ﴾ قَالَ الَِّذين استكْبرواْ ِإنا ِبالَِّذي آمنتم ِبِه كَـاِفرونَ           ﴿.  ﴾ لَو كَانَ خيراً ما سبقُونا ِإلَيِه       

﴿         يالْقَر نٍل مجلَى رآنُ عذَا الْقُرلَ هزلَا نقَالُوا لَوِظيمٍ وِن عيـةَ    } 31{تمحونَ رقِْسمي مأَه
كبر ﴾ .  

وإين ألذكر بيتاً لعنترة ، وهو خيربنا أنَّ قيمته يف سجاياه ومآِثِرِه ونبِلـِه ال يف أصـِلِه                  
  : وعنصِرِه ، يقولُ 

 أو أسود اللوِن إين أبيض اخلُلُـقِ        إن كنت فـإين سـيد كَرمـاً
*****************************************  

  إنْ فقدت جارحةً من جوارحك
لك جوارح بقيت فقد  

  

  : يقولُ ابن عباس 
 ففي لساين ومسعي منهما نـور       إنْ يأخِذ اُهللا من عيين نورمهـا
 ويف فمي صارم كالسيِف مأثور      قليب ذكي وعقلي غري ذي ِعوٍج
  .﴾وعسى أَن تكْرهواْ شيئاً وهو خير لَّكُم﴿اِب ، ولعلَّ اخلري فيما حصلَ لك من املص

  : يقولُ بشار بن برٍد 
 فليس بعـاٍر أن يقـال ضـرير         وعيرين األعداُء والعيـب فيهمـو
 فإنَّ عمى العيـنِني لـيس يـضري         إذا أبصر املرُء املـروءة والتقـى
ــري رأيت العمى أجراً وذُخراً وِعصمةً ــثالِث فق ــك ال  وإين إىل تل
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انظر إىل الفرِق بني كالِم ابِن عباٍس وبشاِر ، وبني ما قاله صاحلُ بن عبدالقـدوِس ملَّـا                  
  : عمي 

 ضريِر العِني يف الدنيا نـصيب      على الدنيا السالم فما لـشيٍخ
 وبويخِلف ظنه األملُ الكـذ      ميوت املرُء وهو يعـد حيـاً
 فإنَّ البعض ِمن بعٍض قريـب       يمنيين الطبيب شـفاء عـيين

                  ، دعويس رؤجذاك ي لكن ، والرافِض له إن القضاء سوف ينفذُ ال حمالة ، على القاِبل له
  . وهذا يأمثُ ويشقى 

كتبت تعزيين على عبدامللِك ، وهـذا       : كتب عمر بن عبدالعزيِز إىل ميمون بن مهران         
  . مر مل أزل أنتظره ، فلما وقع مل أُنِكره أ

*********************************  
  األيام دولٌ

  

يا أبا   «:  زار بقي بن خملٍد يف مرٍض له فقال له           - رمحه اهللا  –يروى أنّ أمحد بن حنبل      
   .» ..سقِم ال صحة فيها عبدالرمحن ، أبشر بثواِب اِهللا ، أيام الصحِة ال سقم فيها ، وأيام ال

أن أيام الصحِة ال يعرض املرض فيها بالباِل ، فتقوى عزائم اإلنساِن ، وتكثر              : واملعىن  
وأيام املرِض الشديِد ال تعرض الصحةُ بالباِل ، فيخيم على الـنفِس            . آمالُه ، ويشتد طموحه     

: اإلماِم أمحد مأخوذٌ من قولِه تعـاىل        وقولُ  . ضعف األمِل ، وانقباض اهلمِة وسلطان اليأس        
﴿          كَفُور وسؤلَي هِإن ها ِمناهنعزن ةً ثُممحا رانَ ِمنسا اِإلنأَذَقْن لَِئن9{و {    دعاء بمعن اهأَذَقْن لَِئنو

        فَخ لَفَِرح هي ِإننع ئَاتيالس بذَه قُولَنلَي هتساء مرضِملُـواْ     } 10{ورعواْ وربص ِإالَّ الَِّذين
كَِبري رأَجةٌ وِفرغم ملَه لَـِئكاِت أُواِلحالص ﴾   .  

خيرب اُهللا تعاىل عن اإلنساِن ومـا فيـِه مـن            « : - رمحه اُهللا    –قال احلافظُ ابن كثٍري     
 ، أنه إذا أصابته شدةٌ بعد نعمٍة ، حصل          الصفاِت الذميمِة ، إال من رحم اُهللا من عباِدِه املؤمنني         

له يأس وقنوطٌ من اخلِري بالنسبِة إىل املستقبِل ، وكفر وجحود ملاضي احلاِل ، كأنه مل ير خرياً                  
   . » ومل يرج فرجاً
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  .   ﴾ لَيقُولَن ذَهب السيئَات عني ﴿: وهكذا إن أصابته نعمةٌ بعد نقمٍة 
  .  ﴾  ِإنه لَفَِرح فَخور ﴿نالين بعد هذا ضيم وال سوٌء ، ما ي: أي يقولُ 

ِإالَّ الَّـِذين صـبرواْ      ﴿: قال اُهللا تعاىل    . فرح مبا يف يِدِه ، بطر فخور على غريه          أي  
كَِبري رأَجةٌ وِفرغم ملَه لَـِئكاِت أُواِلحِملُواْ الصعو ﴾ .  

***************************************  
  سريوا يف األرض

  

  
 مهاهلموم : قال أحد يذهب السفر .  

 ، يف بياِن فوائِد الرحلِة يف طلِب        » احملدثُ الفاضلُ  «قال احلافظُ الرامهرمزي يف كتاِبِه      
  : العلِم واملتِع احلاصلِة ا ، رداً على من كِره الرحلة وعاا ما يلي 

لى أهِل الرحلِة مقدار لذَِّة الراحِل يف رحلِتِه ونشاِطِه عند فصوِلِه           ولو عرف الطاعن ع    «
من وطنِه ، واستلذاِذ مجيِع جوارِحِه ، عند تصرِف األقطاِر وغياِضها ، وحداِئِقها ، ورياِضها ،                
 وتصفُّح الوجوِه ، ومشاهدِة ما ملْ ير من عجائِب البلداِن ، واختالِف األلـسنِة واأللـواِن ،                
واالستراحِة يف أفياِء احليطاِن ، وظالِل الغيطاِن ، واألكِل يف املساجِد ، والشرِب من األوديِة ،                
والنوِم حيثُ يدركه الليلُ ، واستصحاِب من حيبه يف ذاِت اِهللا بسقوِط احلشمِة ، وترِك التصنِع                

وِلِه إىل مقصِدِه ، وهجوِمِه علـى       ، وكلِّ ما يصلُ إىل قلبِه من السروِر عن ظفِرِه ببغيِتِه ، ووص            
 لعلَّمه أنَّ لذَّاِت الدنيا جمموعـةٌ يف حماسـن تلـك            –الِس الذي مشَّر له ، وقطع الشقَّةَ إليه         

املشاهِد ، وحالوِة تلك املناظِر ، واقتناِص تلك الفوائِد ، اليت هي عند أهِلها أى مـن زهـِر                   
   .» ياِن ، من حيثُ حِرمها الطاعن وأشباههالربيِع ، وأنفس من ذخائِر الِعق

 وجاِنِب الذُّلَّ إنَّ الذُّلَّ يجتنب      قوض خيامك عن ربٍه أُِهنت بِه
*******************************************  

  وقفـــةٌ
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  )) . لسخطُضا، ومن سخطَ فَلَه ا، فمن رضي فله الر اهللا إذا أحب قوماً ابتالهمإنَّ((
أشد الناِس بالء األنبياُء ، مثَّ األمثلُ فاألمثلُ يبتلى الرجلُ على قدِر دينِه ، فـإنْ                (( 

                    لي على قدِر دينه ، فما يـربحبالؤه ، وإن كان يف دينه رقَّةٌ ابت كان يف دينِه صالبةٌ أشتد
   )) . البالُء بالعبِد ، حىت يتركه ميشي على األرِض وما عليه خطيئةٌ

 ))        كلَّه خري هه        !! عجباً ألمِر املؤمِن إنَّ أمروليس ذاك ألحِد إال للمؤمِن ، إن أصابت
  )) . سراء شكر فكان خرياً له ، وإنْ أصابته ضراء صرب فكان خرياً له 

 ))               على أنْ ينفعوك بشيٍء مل ينفعوك إال بشيٍء قد كتب أنَّ األمة لو اجتمعت واعلم
  . ))تبه اُهللا عليك ك ، وإِن اجتمعوا على أنْ يضروك بشيٍء مل يضروك إال بشيٍء قد كاُهللا ل

  )) . يبتلى الصاحلون األمثلُ فاألمثلُ (( 
   . ))املؤمن كاخلامِة من الزرِع تفيئُها الريح يمنةً ويسرةً (( 

********************************************  
   املوِت تبسمحتى يف سكراِت

  

 سـنةً   78، مع الفسحِة يف التعمِري فقد عـاش          ) 440ت( فهذا أبو الرحياِن البريوينُّ     
مِكباً على حتصيِل العلوِم ، منصباً إىل تصنيِف الكتِب ، يفتح أبواا وحييطُ بشواكِلها وأقراِبها               

لم ، وعينه النظر ، وقلبه الفكر ، إال          وال يكاد يفارق يده الق     –بغوامِضها وجلياِتها   :  يعىن   –
  رياهلْغة الطعاِم وعلقِة الرياِش ، مث ِهجب إليه احلاجةُ يف املعاِش من فيما متس–  ـهندييف – أي د 

علم يسفر عن وجهِه قناع اإلشكاِل ، وحيسر عن ذراعيـِة أكمـالُ             : سائِر األياِم من السنِة     
  . اإلغالِق 

دخلت على أيب الرحياِن وهـو جيـود        : قيه أبو احلسِن علي بن عيسى ، قال         حدث الف 
 قد حشرجت نفسه ، وضاق ا صـدره ،          – أي وهو يف نزِع الروِح قارب املوت         –ِبنفِْسِه  

كيف قلت يل يوماً حساب اجلداِت الفاسدِة ؟ أي املرياثُ ، وهـي             : فقال يل يف تلك احلاِل      
يا هـذا ، أودع     : أيف هذِه احلالِة ؟ قال يل       :  من ِقبل األم ، فقلت له إشفاقاً عليه          اليت تكونُ 
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فأعدت ذلـك   ! الدنيا وأنا عاملٌ ذِه املسألة ، أال يكون خرياً من أنْ أخلِّيها وأنا جاهلٌ ا ؟               
م اليت جتتاح   إا اهلم !! عليِه ، وحِفظَ وعلَّمين ما وعد ، وخرجت من عنِدِه فسمعت الصراخ           

  . ركام املخاوِف 
هلْ أكمـل  : والفاروق عمر يف سكراِت املوِت ، يثعب جرحه دماً ، ويسألُ الصحابة             

  ! . صالته أم ال ؟
 ρمضرج بدماِئِه ، وهو يسألُ يف آخِر رمٍق عن الرسوِل           )) أُحٍد(( وسعد بن الربيع يف     

  ! ، إا ثباتةُ اجلأِش وعمار القلِب 
 كأنك يف جفِن الردى وهو نـائم        وقفت ما يف املوِت شك لواقـِف
ووجهك وضاح وثغـرك باسـم       متر بك األبطالُ كلمـى هزميـةً

  

مرض أبو يوسف فأتيته أعوده ، فوجدته مغمى عليِه ، فلمـا            : قال إبراهيم بن اجلراِح     
ال بأس ندرس بـذلك     : قال  ! يف مثِل هذه احلاِل ؟     : ما تقولُ يف مسألٍة ؟ قلت     : أفاق قال يل    

  .لعلَّه ينجو به ناٍج 
أن يرميها الرجلُ ماشياً أو راكبـاً ؟        : يا إبراهيم ، أيما أفضلُ يف رمي اجلماِر         : مث قال   

  أخطأت  : قال  . راكباً  : قلت .  أخطأت  : قال  . ماشياً  : قلت .  هما أفضلُ ؟ قال     : قلتأي :
 يوقف عنده فاألفضلُ أنْ يرميه ماشياً ، وأما ما كان ال يوقف عنده ، فاألفـضلُ أن                  ما كان 

      الصراخ عليه وإذا هـو قـد باب داِرِه حىت مسعت من عندِه فما بلغت يرميه راكباً ، مث قمت
  . رمحةُ اهللا عليه . مات 

ى رأِس أحـِدِهم بكُرِبـِه      املوت جامثٌ عل  !! هكذا كانوا   : قال احد الكُتاِب املعاصرين     
وغُصِصِه ، واحلشرجةُ تشتد يف نفِسِه وصدِرِه ، واألغماُء والغشيانُ حميطٌ بِه ، فإذا صـحا أو                 
أفاق من غشيِتِه حلظاٍت ، تساءل عن بعِض مسائِل العلِم الفرعيِة أو املندوبـِة ، ليتعلَّمهـا أو                  

  . املوت منه األنفاس والتالبيب ليعلِّمها ، وهو يف تلك احلاِل اليت أخذ فيها 
سـداده يف موقٍف نسي احلليم        طـارالبي فيه الناِبـه ويطيش
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        به      !! يا ِهللا ما أغلى العلم على قلوِبهم موعقولَه محىت يف ساعِة   !! وما أشغلَ خواطره
فرمحـةُ اِهللا  !! روا العلم الرتِع واملوِت ، مل يتذكروا فيها زوجةً أو ولداً قريباً عزيزاً ، وإمنا تذك        

 يِن . تعاىل عليهمفبهذا صاروا أئمة يف العلِم والد .  
*********************************  

  أسرار الشدائِد
  

               الفريـد يف كتاِبـِه املعجـب املصري يوسف الكاتب بن أمحد األديب أورد املؤرخ  
 أي انكـشاف الغمـِة      – اإلنسانُ أن سفور احلالِة      وقد علم : فقال  ) املكافأةُ وحسن العقىب    (

 عن ضده ، حتم البد منه ، كما علم أنَّ اجنالء الليلُ يسفر عن النهار ، ولكن خور                   –والشدِة  
الطبيعِة أشد ما يالزم النفس عند نزوِل الكوارِث ، فإذا مل تعاجلْ بالدواِء ، اشـتدِت العلـةُ ،                   

حملنةُ ، ألن النفس إذا مل تعن عند الشدائِد مبا جيدد قُواها ، تـولَّى عليهـا اليـأس                   وازدادِت ا 
  . فأهلكها 

 باِب أخباِر من ابتلي فصرب ، فكان مثرةُ صِربه حـسن            –والتفكُّر يف أخباِر هذا الباِب      
لرب عز وجـلَّ ،      مما يشجع النفْس ، ويبعثُها عن مالزمِة الصِرب وحسِن األدِب مع ا            –العقىب  

  . حبسِن الظن يف موافاِة اإلحساِن عند ايِة االمتحاِن 
الشدائد قبل املواهِب ، : قال بزرمجهر :  خامتةٌ «  : - يف آخر الكتاِب –وقال أيضاً 

 ويلذُّ معه تناوله ، هبِه موقُع اجلوع قبل الطعاِم ، حيس تشبه « .   
 –شدائد تصِلح من النفِس مبقداِر ما تفسد من العيِش ، والتترف ال «: وقال أفالطونُ 

   . »  يفسد من النفِس مبقداِر ما يصلح من العيِش–أي الترف والترفُّه 
حافظ على كلِّ صديٍق أهدته إليك الشدائد ، والْه عن كلِّ صديٍق  «: وقال أيضاً 
   . » أهدته إليك النعمةُ
 الترفُّفه كالليِل ، ال تتأملْ فيه ما تصدره أو تتناولُه ، والشدة كالنهاِر ، «: وقال أيضاً 

   . » ترى فيها سعيك وسعي غِريك
   . » الشدةُ كُحلٌ ترى به ما ال تراه بالنعمة «: وقالُ أزدشري 
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 أصغرمها قوةُ قلِب صاحِبها: وِمالك مصلحِة األمِر يف الشدِة شيئان  «: ويقول أيضاً 
   . » على ما ينوبه ، وأعظمها حسن تفويِضِه إىل مالِكِه ورازِقِه

وإذا صمد الرجلُ بفكِرِه نحو خالِقِه ، علم أنه ملْ ميتِحنه إال مبا يوجب له مثوبةً ، أو 
  . ميحص عنه كبريةً ، وهو مع هذا من اِهللا يف أرباٍح متصلٍة ، وفوائد متتابعٍة 

ر فأما إذا اشتدعه ، وبِرم مبقاِمه فيما قصرذائلُه ، وزاد تصن تلقاء اخلليقِة ، كثرت هفكر 
عن تأملِه ، واستطال من اِملحِن ما عسى أن ينقضي يف يوِمِه ، وخاف من املكروِه ما لعلَّه أنْ 

 خيطئه .  
أييِدِه البصائر ، وهي وإمنا تصدق املناجاِة بني الرجِل وبني ربِه ، لعلِمِه مبا يف السرائِر وت

  . بني الرجِل وبني أشباِهِه كثريةُ األذيِة ، خارجةٌ عن املصلحِة 
وِهللا تعاىل روح يأيت عند اليأِس منه ، يصيب به من يشاُء من خلِقِه ، وإليِه الرغبةُ يف 

وهو حسيب وِنعم تقريِب الفرِج ، وتسهيِل األمِر ، والرجوِع إىل أفضِل ما تطاول إليه السؤلُ ، 
  . الوكيلُ 

للتنوخي ، وكررت قراءته فخرجت منه بثالِث ) الفرج بعد الشدِة ( طالعت كتاب 
 فوائد :  
أنَّ الفرج بعد الكرِب سنةٌ ماضيةٌ وقضيةٌ مسلَّمةٌ ، كاليِح بعد الليِل ، ال شك فيه   :األوىل

 . وال ريب 

 . رفع فائدةً للعبِد يف ديِنِه ودنياه من احملاب أنَّ املكاره مع الغالِب أمجلُ عائدةً ، وأ  :الثانيةُ

أنَّ جالب النفِع ودافع الضر حقيقةٌ إمنا هو اهللا جلَّ يف عاله ، واعلم أنّ ما أصابك مل   :الثالةُ
 . يكن ِليخِطئك وما أخطأك ملْ يكن ليصيبك 

**************************************  
  حقارةُ الدنيا

  

قصيدةُ عدي بِن زيٍد أحب غلي من قصِر األمِري طاهِر :  العاملُ الشهري يقولُ ابن املبارِك
  .بِن احلسِني لو كان يل 
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  : وهي القصيدةُ الذائعةُ الرائعةُ ، ومنها 
 ـــِر أأنــت املــربؤ املوفــور  أيها الشامت املُعيـر بالدهــ
 أنت جاهـلٌ مغـرور    ـاِم بلْ     أم لديك العهد الوثيق من األيـ

  أنْ ال تصيبك أنت مصيبةٌ مثلُهم؟             : أي يا من ِمشت مبصائِب اآلخرين، هل عندك عهد !
  فلماذا الشماتةُ إذنْ ؟ ! أم هلْ منحتك األيام ميثاقاً لسالمِتك من الكوارِث واحملِن ؟

 ، مـا سـقى      لو أنَّ الدنيا تساوي عند اِهللا جناح بعوضةِ       (( : ويف احلديِث الصحِيِح    
إنّ الدنيا عند اِهللا تعاىل أهونُ من جناِح البعوضِة ، وهذه حقيقـةُ              . ))كافراً منها شربة ماٍء     

  ! قيمِتها ووزِنها ، فِلم اجلزع واهللع عليها ومن أجلِها ؟
 أنْ تشعر باألمِن على نفِسك ومستقبلك وأهِلك ومعيشِتك ، وهي جمموعةٌ            :السعادةُ  
  . الصرب :  اِهللا وقضائِه وقدرِه ، والقناعةُ يف اإلمياِن والرضا

*****************************************  
  قيمةُ اإلمياِن

  

  .  ﴾ بِل اللَّه يمن علَيكُم أَنْ هداكُم ِللِْإمياِن ﴿
 اِهللا يف   نظر املسلِم إىل الكافِر ، وتذكُّر نعمـةِ       : من النعيِم الذي ال يدركُه إالَّ الفطناُء        

اهلدايِة إىل دين اإلسالِم ، وأنَّ اهللا عز وجلَّ مل يقدر لك أنْ تكون كهذا الكافِر يف كفِره بربه                   
ومتردِه عليِه ، وإحلاِده يف آياِته ، وجحوِد صفاِته ، وحماربِته ملواله وخالِقه ورازِقه ، وتكذيِبـه                 

       مث تذكَّر ، باِهللا ورسولِه واليوِم          لرسِله وكتبه ، وعصياِنِه أوامره تؤمن ، دموح ك مسلمأنت أن 
                   باعر بثمن وال تقدذاته نعمةٌ ال ت ي الفرائض ولو على تقصٍري ، فإنَّ هذا يف حداآلخِر ، وتؤد

أَفَمن كَانَ مؤِمناً كَمـن كَـانَ        ﴿: مباٍل ، وال تدور يف احلسباِن ، وليس هلا شبيه يف األعياِن             
  .  ﴾ اِسقاً لَّا يستوونَفَ

حىت ذكر بعض املفسرين أنَّ ِمن نعيِم أهِل اجلنِة نظُرهم إىل أِهل الناِر ، فيشكرون ربهم على 
   . » وبضدها تتميز األشياُء «: هذا النعيِم 

*************************************  
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  وقفـــةٌ
  

 إال اُهللا سبحانه وتعاىل ، لتفرِدِه بصفاِت األلوهيـِة ،           أي ال معبود حبق   : ال إله إال اُهللا     
  . وهي صفات الكماِل 

 جلَّ ثناؤه وتقدست أمساؤه ، وتبارك امسه ،         –إفراد الرب   : روح هذه الكلمِة وسرها     
       هه ، وال إله غريبِع ذلك من    باحملبِة واإلجالِل والتعظيِم ، واخلوِف والرجاِء ، وتوا        –وتعاىل جد

التوكِّل واإلنابِة والرغبِة والرهبِة ، فال يحب سواه ، وكلُّ ما يحب غريه فإمنا يحب تبعاً حملبِته                 
، وكوِنه وسيلةً إىل زيادِة حمبِته ، وال يخاف سواه وال يرجى سواه ، وال يتوكَّل إال عليـِه ،                    

        إال منه رهبإال إليِه ، وال ي رغبإال        وال ي تابوال ي ، إال له نذرإال باِمسِه ، وال ي حلفوال ي ، 
إليِه ، وال يطاع إال أمره ، وال يتحسب إال بِه ، وال يستغاثُ يف الشدائِد إال به ، وال يلتجـأ                      

 : إال إليِه ، وال يسجد إال له ، وال يذبح إال له وباِمسِه ، وجيتمع ذلك يف حرٍف واحٍد ، وهو                    
  . أنْ ال يعبد إال إياه جبميِع أنواِع العبادِة 

******************************************  
  معاقون متفوقون

  

     كاٍظ العددهـ ، مقابلةٌ مع كفيـف       1415 / 4 / 7 يف   10262يف ملحِق ع 
ريِخ حممود بن حممٍد املدينَّ ، درس كتب األدِب بعيوِن اآلخرين ، ومسع كتـب التـا               : يدعى  

واالِت والدورياِت والصحف ، ورمبا قرأ بالسماِع على أحِد أصدقاِئه حىت الثالثِة صـباحاً              
  . حىت صار مرجعاً يف األدب والطُّرِف واألخبار 

اصرب علـى   : يف الشرِق األوسِط كالماً ، منه       ) فكرة  ( كتب مصطفى أمني يف زاويِة      
بابرِة ، فإنَّ السوط سوف يسقطُ ، والقيد سوف         كيد الكائدين ، وظلِم الظاملني ، وسطوِة اجل       

  . ينكسر ، واحملبوس سوف خيرج ، والظالم سوف ينقشع ، لكن عليك أن تصرب وتنتظر 
 ذرعاً وِعند اهللا منها املخـرج      ولَرب نازلٍة يضيق ا الفـىت
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يوعيني يف ألبانيا مع    قابلت يف الرياِض مفيت ألبانيا ، وقد سجن عشرين سنةً ِمن قبل الش            
األعماِل الشاقَِّة ، واحلبِس والكيِد ، والنكَّاِل والظلِم ، والظالِم وجـوِع ، وكـان يـصلِّى                 
                 واحتسب حىت جـاءه ربومع هذا ص ، الصلواِت اخلمس يف ناحيٍة من دورِة املياه خوفاً منهم

 ، ٍل ﴿الفرجفَضاللِّه و نٍة ممواْ ِبِنعفَانقَلَب ﴾ .   

رئيس جنوِب أفريقية ، سجن سبعاً وعشرين سنةً ، وهو ينادي           ) نلسون مانديال   ( هذا  
حبريِة أمتِه ، وخلوِص شعبِه من القهِر والكبِت واالستبداِد والظلِم ، وهو مِصر صامد مواصلٌ               

       الدنيوي حىت نال جمده ، مستميت .﴿    ِفيه مالَهمأَع ِهمِإلَي فوونَ      ﴿ ﴾ انـأْلَمـواْ تكُونِإن ت
  .  ﴾ فَِإنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ ِمن اللِّه ما الَ يرجونَ

 وما ثبتت إال ويف نفِسها أَمـر       وأشجع مين كُلّ يوٍم سـالميت
﴿ ثْلُهم حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمِإن ي ﴾ .   

**********************************  
  ال حتزن إذا عرفت اإلسالم

  

ما أشقى النفوس اليت ال تعرف اإلسالم ، ومل تِد إليه ، إنَّ اإلسالم حيتاج إىل دعايـٍة                  
من أصحابِه وحملِتِه ، وإعالن عاملي هائل ، ألنه نبأ عظيم ، والدعايةُ له جيب أن تكون راقيةً                  

ومن يبتِغ غَير    ﴿ذابةً ، ألنَّ سعادة البشريِة ال تكونُ إال يف هذا الديِن احلق اخلالِد ،               مهذبةً ج 
هلَ ِمنقْبالَِم ِديناً فَلَن ياِإلس ﴾  .  

سكن داعيةٌ مسلم شهري مدينة ميونخ األملانية ، وعند مدخِل املدينِة توجد لوحةٌ إعالنيةٌ              
فنصب هذا الداعيـةُ   . » أنت ال تعرف كفراِت يوكوهاما «: انيِة كربى مكتوب عليها باألمل   

أنت ال تعرف اإلسالم ، إنْ أردت معرفته ،          «: كربى جبانب هذه اللوحِة كتب عليها        لوحةً
واالت عليه االتصاالت من األملاِن من كـلِّ حـدٍب           . » فاتصل بنا على هاتِف كذا وكذا     

 يف سنِة واحدة قرابة مائة ألِف أملاينٍّ ما بني رجٍل وامرأٍة وأقـام              وصوب ، حىت أسلم على يدهِ     
  . مسجداً ومركزاً إسالمياً ، وداراً للتعليِم 
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إن البشرية حائر حباجٍة ماسِة إىل هذا الديِن العظيِم ، لريد إليهـا أمنـها وسـكينتها                 
 سبلَ السالَِم ويخِرجهم مِن الظُّلُماِت ِإلَـى        يهِدي ِبِه اللّه مِن اتبع ِرضوانه      ﴿وطمأنينتها ،   

   .  ﴾النوِر ِبِإذِْنِه ويهِديِهم ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم 
  . ما ظننت أنَّ يف العاِمل أحداً يعبد غري اهللا : يقول أحد العباِد الكباِر 

  لكن﴿    كُورالش اِديِعب نقَِليلٌ مو  ﴾   ،﴿ ن        وع ِضلُّوكِض ين ِفي اَألرم أَكْثَر ِطعِإن ت
وما أَكْثَر الناِس ولَو حرصـت       ﴿،   ﴾ سِبيِل اللِّه ِإن يتِبعونَ ِإالَّ الظَّن وِإنْ هم ِإالَّ يخرصونَ         

ِمِننيؤِبم ﴾  .  
 إىل العاصمِة اخلرطـوِم يف      وقد أخربين أحد العلماِء أن سودانياً مسلماً قدم من البادية         

                اً يف وسِط املدينِة ، فسأل هذا املسلمفرأى رجل مروٍر بريطاني ، أثناِء االستعماِر اإلنكليزي :
! وهلْ أحد يكفـر بـاهللا ؟      : قال  . باِهللا  : كافر مباذا ؟ قالوا     : قال  . كافر  : من هذا ؟ قالوا     

  .! ﴾ فَما لَهم لَا يؤِمنونَ ﴿. رأى ، مث عاد إىل الباديِة فأمسك على بطِنِه مثَّ تقيأ مما مسع و
   يقرأُ    : يقولُ األصمعي مسع أعرايب :﴿         كُما أَنثْلَ مم قلَح هِض ِإنالْأَراء ومالس برفَو

  ! سبحان اِهللا ، ومن أحوج العظيم حىت يقسم ؟: ، قال األعرايب  ﴾ تنِطقُونَ
  . ن الظن والتطلُّع إىل كرِم املوىل وإحساِنه ولطفه ورمحته إنه حس

النعدام : فقال أعرايب    . ))يضحك ربنا   (( : قال   ρوقد صح يف احلديِث أنَّ الرسول       
  . من رب يضحك خرياً 

ـ    ﴿،   ﴾ وهو الَِّذي ينزلُ الْغيثَ ِمن بعِد ما قَنطُوا        ﴿ ِه قَِريـب مـن     ِإنَّ رحمت اللّ
 ِسِننيحالْم ﴾ ﴿ اللِّه قَِريب رصأَال ِإنَّ ن  ﴾  .  

  : من يقرأُ كتب سِري الناِس وتراجم الرجاِل يستفيد منها مسائل مطَِّردةً ثابتةً منها 
أنَّ علم : أنَّ قيمة اإلنساِن ما يحسن ، وهي كلمةٌ لعلي بن أيب طالٍب ، ومعناها        .1

أدبه أو عبادته أو كرمه أو خلقه هي يف احلقيقِة قيمتـه ، وليـست               اإلنساِن أو   
     هومنصب هه أو هنداملَّى  ﴿: صورتوتو سبى  } 1{عمالْأَع اءهأَن ج ﴾  .﴿  دبلَعو

كُمبجأَع لَوِرٍك وشن مم ريخ ِمنؤم ﴾  . 
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 وتضحِيته تكونُ مكانته ، وال يعطى له اْـد          بقدِر مهَِّة اإلنساِن واهتماِمِه وبذِلهِ     .2
 . جزافاً 

 د متراً أنت آكلُهال حتسِب ا  ..  
  .  ﴾ وجاِهدوا ِفي اللَِّه حق ِجهاِدِه ﴿.  ﴾ ولَو أَرادواْ الْخروج َألعدواْ لَه عدةً  ﴿
 ، وهو الذي يكتب سـريته       يصنع تارخيه بنفِسِه بإذِن اهللا    نسان هو الذي    أنَّ اإل  .3

 .  ﴾  ونكْتب ما قَدموا وآثَارهم  ﴿: بأفعاِلِه اجلميلِة أو القبيحِة 
وإنَّ عمر العبِد قصري ينصرم سريعاً ، ويذهب عاجالً ، فال يقـصره بالـذنوِب                .4

قَـالُوا   ﴿.  ﴾ ها لَم يلْبثُوا ِإلَّا عِشيةً أَو ضحا       ﴿: واهلموِم والغموِم واألحزاِن    
 ينادأَلْ الْعٍم فَاسوي ضعب ماً أَووا يلَِبثْن ﴾  . 

 وال عملٌ يرضى بِه اُهللا صـاحلُ        كفى حزناً أنَّ احليـاة مريـرةٌ
 

  : من أسباِب السعادِة  •
 . ﴾ حِيينه حياةً طَيبةًمن عِملَ صاِلحاً من ذَكٍَر أَو أُنثَى وهو مؤِمن فَلَن ﴿: العملُ الصاحلُ  )1
 .  ﴾ ربنا هب لَنا ِمن أَزواِجنا وذُرياِتنا قُرةَ أَعيٍن  ﴿: الزوجةُ الصاحلةُ  )2
3(  الواسع ويف احلديِث : البيت : )) يل يف داري عوس اللهم(( .  
4(  الطيب بويف احلديِث : الكس : ))ال يقب بباً إنَّ اهللا طيلُ إال طي(( .  
 .  ﴾ وجعلَِني مباركاً أَين ما كُنت ﴿: حسن اخلُلق والتودد للناِس  )5
والَ  ﴿.  ﴾  لَم يسِرفُوا ولَم يقْتـروا      ﴿: السالمةُ من الديِن ، ومن اإلسراِف يف النفقِة          )6

سبالَ تو ِقكنلُولَةً ِإلَى عغم كدلْ يعجِط تسا كُلَّ الْبطْه ﴾  . 
  : مقومات السعادِة  •

 صابر وجسم ، ولسانٌ ذاكر ، شاكر قلب .  
  . وعليك بالشكر عن النعم والصرب عند النقم واالستغفار من الذنوب 
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لو مجعت لك علْم العلماِء ، وحكمة احلكماِء ، وقصائد الشعراِء عِن الـسعادِة ، ملـا                 
من  «:  صادقة على تذوِقها وجلِْبها ، والبحِث عنها وطرِد ما يضادها            وجدا حىت تعزم عزميةً   
   . » أتاين ميشي أتيته هرولةً

  .  كتم أسراِرِه وتدبِريه أموره :ومن سعادِة العبِد 
ذكروا أنّ أعربياً استؤمن على سر مقابل عشرِة دنانري ، فضاق ذرعاً بالسر ، وذهب                

نِري ، وردها عليِه مقابل أنْ يفشي السر ، ألنَّ الكتمان حيتاج إىل ثباٍت وصٍرب               إىل صاحِب الدنل  
، ألنَّ ِنقاط الضعِف عند اإلنساِن كشف أوراِقِه         ﴾ الَ تقْصص رؤياك علَى ِإخوِتك     ﴿: وعزميٍة  

ريِة ، والـنفس مولعـةٌ      للناِس ، وإفشاُء أسراِره هلم ، وهو مرض قدمي ، وداٌء متأصلٌ يف البش             
وعالقةُ هذا مبوضوِع السعادِة أنَّ من أفشى أسراره فالغالب         . بإفشاِء األسراِر ، ونقِْل األخبار      

 تمعليه أن يندم وحيزن ويغ .  
ويف . وللجاحِظ يف الكتماِن كالم خالَّب يف رسائِلِه األدبيِة ، فليعد إليهـا مـن أراد                

، وهذا أصلٌ يف كتماِن السر ، واألعرايب يقول          ﴾ طَّف ولَا يشِعرنَّ ِبكُم أَحداً    ولْيتلَ ﴿: القرآن  
  . وأكتم السر فيه ضربةُ العنِق : 

***************************************  
  لن متوت قبل أجِلك

  

  . ﴾ مونَ فَِإذَا جاء أَجلُهم الَ يستأِْخرونَ ساعةً والَ يستقِْد ﴿
هذه اآليةُ عزاٌء للجبناِء الذين ميوتون مراٍت كثريةً قبل املوِت ، فلْيعلموا أنَّ هناك أجالً               
مسمى ، ال تقدمي وال تأخري ، ال يعجلُ هذا املوت أحد ، وال يؤجله بشر ، ولو اجتمع أهـل    

وجـاءت سـكْرةُ     ﴿: ثبات  اخلافقين ، وهذا يف حد ذاتِه جيلب للعبِد الطمأنينة والسكينة وال          
قِت ِبالْحوالْم ﴾  .  

 فَما كَانَ لَه ِمن ِفئٍَة ينصرونه ِمن دوِن اللَِّه ومـا             ﴿: واعلم أنَّ التعلُّق بغِري اِهللا شقاٌء       
ِصِريناملُنت كَانَ ِمن ﴾  .  
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 فيها للمشاهِري من العلمـاِء      للذهيب ثالثةٌ وعشرون جملداً ، ترجم     ) ِسير أعالِم النبالِء    ( 
واخللفاِء وامللوِك واألمراِء والوزراِء واألثرياِء والشعراِء ، وباستقراِء هذا الكتاِب جتد حقيقـتني             

  : مهمتني 
 أنَّ من تعلَّق بغِري اِهللا من ماٍل أو ولٍد أو منصٍب أو حرفٍة ، وكله اُهللا إىل هـذا          :األوىل  

وِإنهم لَيـصدونهم عـِن الـسِبيِل        ﴿: وعذاِبِه وحمِقِه وسحِقِه    الشيِء ، وكان سبب شقاِئِه      
فرعونُ واملنِصب قارونُ واملالُ ، وأُميةُ بن خلٍف والتجـارةُ ،           .  ﴾ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ  

 والولد ِحيداً ﴿: والوليدو لَقْتخ نمِني وذَر ﴾   .  
    اج             أبو جهل واجلاهأبو مسلم والسلطةُ ، املتنبئ والشهرةُ ، واحلج ، أبو هلٍب والنسب ،

  . والعلو يف األرِض ، ابن الفراِت والوزارةُ 
 أنَّ مِن اعتز باِهللا وعمل له وتقرب منه ، أعزه ورفعه وشرفه بـال نـسٍب وال                  :الثانيةُ  

نُ ، سلمانُ واآلخرةُ ، صهيب والتضحيةُ ،        باللُ واألذا : منصٍب وال أهٍل وال ماٍل وال عشريٍة        
 ، ا ﴿عطاٌء والِعلْملْيالْع ةُ اللِّه ِهيكَِلمفْلَى وواْ السكَفَر ةَ الَِّذينلَ كَِلمعجو  ﴾  .  

***************************************  
  » يا ذا اجلالِل واإلكراِم «

  

أي الزموها ، وأكثروا منها ،       . »ذا اجلالِل واإلكراِم    ألظُّوا بيا   « : أنه قال    ρصح عنه   
      وداوموا عليها ، ومثلُها وأعظم :     يا قيوم العـاملني       : وقيل  . يا حي لـرب األعظم إنه االسم

فما للعبِد إال أنْ يهتف ا وينادي ويستغيث        . الذين إذا دعي به أجاب ، وإذا سئل به أعطى           
  .  ﴾ ِإذْ تستِغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم ﴿: رج والظفر والفالح ويدمن عليها ، لريى الف

 ا أعياديف حياِة املسلِم ثالثةُ أياٍم كأ :  
من املعاصي        يوم لمي فيه الفرائض مجاعةً ، ويسـوِل ِإذَا      ﴿:  يؤدسِللرواْ ِللِّه وِجيبتاس
  .  ﴾ دعاكُم
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فيه من ذ    ويوم إىل رِبِه           يتوب من معصيِتِه ، ويعود نِبِه ، وينخلع :﴿     ِهملَـيع ابت ثُم
  .﴾ ِليتوبواْ

ه على خامتٍة حسنٍة وعمٍل مربوٍر          ويوماُهللا       ((:  يلقى فيه رب لقاء اهللا أحـب أحب نم
 لقاءه((.   

وداٍر هي الدنيا ويوٍم هو الـدهر         وبشرت آمايل بشخٍص هو الورى
  

 متيزهم  مخس مسائل  ، فوجدت يف حياِتهم      - رضوانُ اِهللا عليهم     –قرأت ِسري الصحابة    
 غِريهم عن :  

 اليسر يف حياِتِهم ، والسهولةُ وعدم التكلُّف ، وأخذ األمور ببساطة ، وتـرك               :األوىل  
  .  ﴾ ونيسرك ِللْيسرى ﴿: التنطع والتعمق والتشديد 

 ِعلْمهم غزير مبارك متصلٌ بالعمِل ، ال فضولَ فيه وال حواشي ، وال كثرة                أن :الثانيةَ  
   . ﴾ ِإنما يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماء ﴿: كالٍم ، وال رغوة أو تعقيد 

 أنَّ أعمال القلوِب لديهم أعظم من أعماِل األبداِن ، فعندهم اإلخالص واإلنابةُ             :الثالثةَ  
وكلُ واحملبةُ والرغبةُ والرهبةُ واخلشيةُ وحنوها ، بينما أمورهم ميسرةٌ يف نوافـِل الـصالِة               والت

فَعِلم مـا ِفـي      ﴿: والصياِم ، حىت إن بعض التابعني أكثر اجتهاداً منهم يف النوافِل الظاهرِة             
 قُلُوِبِهم﴾ .   

منـها ، واإلعـراض عـن ارجهـا          تقلُّلهم من الدنيا ومتاِعها ، وختفُّفُهم        :الرابعة  
ومن أَراد اآلِخرةَ وسعى لَهـا       ﴿: وزخارِفها ، مما أكسبهم راحةً وسعادةً وطمأنينةً وسكينةً         

ِمنؤم وها وهيعس ﴾  .  
 تغليب اجلهاِد على غِريه من األعماِل الصاحلِة ، حىت صار ِسمةً هلم ، ومعلماً               :اخلامسة  

باجلهاِد قضوا على مهوِمهم وغموِمهم وأحزاِنهم ، ألنَّ فيه ذكراً وعمـالً وبـذالً              و. وشعاراً  
  . وحركةً 
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: فااهد يف سبيل اِهللا من أسعِد الناِس حاالً ، وأشرِحهم صـدراً وأطيبـِهم نفـساً                 
﴿الْم علَم ِإنَّ اللَّها ولَنبس مهنِديها لَنوا ِفينداهج الَِّذينو ِسِننيح ﴾ .   

يف القرآن حقائق وسنن ال تزولُ وال حتولُ ، أذكر ما يتعلق منها بسعادِة العبِد وراحـِة              
  : باِلِه ، من هِذِه السنِن الثابتِة 

      هرصأنَّ مِن استنصر باِهللا ن :﴿        كُمامأَقْد تثَبيو كُمرنصي وا اللَّهرنصِإن ت ﴾  .  ومـن
سأله   أجابه  :﴿   لَكُم ِجبتوِني أَسعله     .   ﴾ اد ومن استغفره غَفَر :﴿    لَه فَرِلي فَغ فَاغِْفر  ﴾ 

: ومن توكَّل عليِه كفاه     .  ﴾ وهو الَِّذي يقْبلُ التوبةَ عن ِعباِدِه        ﴿: ومن تاب إليه قبل منه      . 
﴿ سح ولَى اللَِّه فَهكَّلْ عوتن يمو هب ﴾ .   

 ﴾  ِإنما بغيكُم علَى أَنفُِسكُم ﴿: البغي : وأنَّ ثالثةً يعجلُها اُهللا ألهِلها بنكاِلها وجزائها        

ولَا يِحيق الْمكْر السيئُ     ﴿: ، واملكر    ﴾  فَمن نكَثَ فَِإنما ينكُثُ علَى نفِْسِه         ﴿: ، والنكثُ   
وأنَّ .  ﴾ فَِتلْك بيوتهم خاِويةً ِبما ظَلَموا     ﴿: أنَّ الظامل لن يفلت من قبضِة اِهللا        و.  ﴾ ِإلَّا ِبأَهِلهِ 

           شكور مثرة العمِل الصاِحل عاجلةٌ وآجلةٌ ، ألنَّ اهللا غفور :﴿      نسحا وينالد ابثَو اللّه ماهفَآت
فإذا عرف العبد ذلك    .  ﴾ ِبعوِني يحِببكُم اللّه  فَات ﴿: ، وأن من أطاعه أحبه       ﴾ ثَواِب اآلِخرةِ 

          رصنوي يرزق ألنه يتعاملُ مع رب ، رسعد وس :﴿    اقزالر وه ِإالَّ    ﴿،   ﴾ ِإنَّ اللَّه رصا النمو
 ﴾ه هو التواب الرِحيم      ِإن  ﴿: ، ويتوب    ﴾ وِإني لَغفَّار لِّمن تاب    ﴿: ، ويغفر    ﴾ ِمن ِعنِد اللّهِ  

هلْ تعلَم لَه    ﴿: ، فسبحانه ما أكمله وأجله       ﴾  ِإنا منتِقمونَ   ﴿: ، وينتقم ألوليائه من أعداِئِه      
   . !؟ ﴾سِمياً 

     اُهللا    –للشيِخ عبِدالرمحِن بِن سعدي ها     – رمحهمةٌ امسالوسـائلُ املفيـدةُ يف     (  رسالةٌ قي
إنَّ من أسباِب السعادِة أنْ ينظر العبد إىل نعـِم اِهللا عليـه ،               «: ، ذكر فيها    ) ياِة السعيدِة   احل

  . » فسوف يرى أنه يفوق ا أمماً من الناِس ال تحصى ، حينها يستشعر العبد فضل اِهللا عليه
 فئاٍم مـن النـاِس يف       حىت يف األموِر الدينيِة مع تقصٍري العبِد ، جيد انه أعلى من           : أقولُ  

                 رقـداحملافظِة على الصالِة مجاعةً ، وقراءِة القرآن والذكِر وحنْو ذلك ، وهذه نعمةٌ جليلةٌ ال ت
  .  ﴾ وأَسبغَ علَيكُم ِنعمه ظَاِهرةً وباِطنةً ﴿: بثمٍن 
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ناس بعد خروِجهم   استعرض ال : وقد ذكر الذهيب عن احملدِث الكبِري ابِن عبِد الباقي انه           
  . ببغداد ، فما وجد أحداً منهم يتمنى أنه مكانه ويف مسالخه ) داِر السالِم ( من جامِع 

 وسليب إجيايب فِْضيالً ﴿: وهلِذِه الكلمِة جانبا تلَقْنخ نملَى كَِثٍري مع ماهلْنفَضو ﴾  .  
ك تفاصيل اجلُمـلْ    منهم فاتر  كلُّ هذا اخللْـِق ِغـر وأنـا

  

****************************************  
  وقفـــةٌ

  

  :  ρقال يل رسولُ اهللا :  قالت – رضي اُهللا عنها –عن أمساء بنِت عميٍس 
اُهللا اُهللا ربـي ال     : ؟  . أو يف الكرِب    . أال أُعلِّمِك كلماٍت تقوِلينهن عند الكرِب       (( 

    .))أُشرك به شيئاً 
اُهللا ريب ، ال شريك له      : من أصابه هم أو غم أو سقم أو ِشدةٌ ، فقال            (( : ويف لفٍظ   

   . ))كُِشف ذلك عنه . 
هناك أمور مظلمةٌ توِرد على القلِب سحائب متراكماٍت مظلمةً ، فإذا فر إىل ربِه ،                «

 أحٍد من اخللِق ، كشف عنه ذلـك ،          وسلّم أمره إليِه ، وألقى نفسه بني يديِه ِمن غِري شِركةِ          
   . » فأما من قال ذلك بقلٍب غافٍل الٍه ، فهيهات

 قال الشاعر:  
نا سـِلمتبِ      وما نبايل إذا أرواحشن ماٍل وِمن ِمن مبا فقدناه 
جتـعرم والِعز طَبِ       فاملالُ مكتسبع وقاها اُهللا ِمن إذا النفوس 

**********************************  
  من خاف حاسداً

  

 . ﴾ وِمن شر حاِسٍد ِإذَا حسد  ﴿: املعوذات مع األذكاِر والدعاِء عموماً  .1
الَ تدخلُواْ ِمن باٍب واِحٍد وادخلُواْ ِمن أَبـواٍب          ﴿: ِكتمانُ أمِرك عِن احلاِسِد      .2

 .  ﴾ متفَرقٍَة



                                                  ال حتزن
133 

 .  ﴾  لَّم تؤِمنوا ِلي فَاعتِزلُوِن وِإنْ ﴿: االبتعاد عنه  .3

4.  أذاه اإلحسانُ إليه ِلكف :﴿ نسأَح ِبالَِّتي ِهي فَعاد ﴾  . 

************************************  
خلُقك نحس  

  

  . حسن اخلُلُِق يمن وسعادةٌ ، وسوُء اخلُلُِق شؤم وشقاٌء 
أال أُنبئُكم بأحبكم وأقرِبكُم    (()) . لُِقِه درجةَ الصائِم القائمِ    خ إن املرء لَيبلغ حبسنِ   (( 

فَِبما رحمٍة   ﴿. ﴾ وِإنك لَعلى خلٍُق عِظيمٍ    ﴿ . ))خالقاُأحاسنكم أ ! مني جملساً يوم القيامِة ؟    
وقُولُـواْ ِللنـاِس    ﴿ . ﴾ ن حوِلك من اللِّه ِلنت لَهم ولَو كُنت فَظّاً غَِليظَ الْقَلِْب الَنفَضواْ مِ          

  .  ﴾ حسناً
 يف وصفها املعصوم عليه     – رضي اهللا عنهما     –وتقولُ أم املؤمنني عائشةُ بنت الصديق       

  . )) كان خلُقُه القُران (( : صالةُ ريب وسالمه 
به اُهللا خيراً ، وإنَّ     نعيم عاجلٌ وسرور حاضر ملن أراد       : إن سعةَ اخلُلُق وبسطَه اخلاطِر      
  . نكَد مستمر وعذاب مقيم : سرعة االنفعاِل واِحلدِة وثورة الغضِب 

*************************************  
  دواُء األرِق

   

  ماذا يفعلُ من أُصيب باألرِق ؟ 
  . األرق تعسر النوِم ، والتململُ على الفراِش 

  . الَ ِبِذكِْر اللِّه تطْمِئن الْقُلُوب ﴾﴿ أَ: األذكار الشرعيةُ  .1

 .  ﴾ وجعلْنا النهار معاشاً ﴿:هجر النوِم بالنهاِر إال حلاجٍة ماسٍة  .2

 .  ﴾ وقُل رب ِزدِني ِعلْماً ﴿: القراءةُ والكتابةُ حىت النوِم  .3
 .  ﴾ ر نشوراًوجعلَ النها ﴿: إتعاب اجلسِم بالعمِل النافِع اراً  .4

 . التقليلُ من شرِب املنبهاِت كالقهوِة والشاِي  .5
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 فقالوا لنا ما أقصر الليل عندنا      شكونا إىل أحباِبنا طول ليِلنـا
 يقيناً وال يغِشي لنا النوم أعينا       وذاك بأنَّ النوم يغِشي عيوم

  . ِن ، ومذاق السعادِة مرارةُ الذنِب تنايف حالوة الطاعِة ، وبشاشة اإلميا
قُِل انظُـرواْ    ﴿: املعاصي متنع القلب من اجلوالِن يف فضاِء التوحيِد         : يقولُ ابن تيمية    

  .  ﴾ ماذَا ِفي السماواِت واَألرِض

************************************  
  عواقب املعاصي

  

 .  ﴾ بِهم يومِئٍذ لَّمحجوبونَكَلَّا ِإنهم عن ر ﴿: حجاب بني العبِد وربه  .1

 . إذا ساء فعلُ املرِء ساءت ظنونه : يوحش املخلوق من اخلالِق  .2

  .  ﴾ الَ يزالُ بنيانهم الَِّذي بنواْ ِريبةً ِفي قُلُوِبِهم ﴿: كآبةٌ دائمةٌ  .3

4.      يف القلِب واضطراب خوف :﴿      لِْقي ِفي قُلُوِب الَِّذيننـا    سِبم بعواْ الركَفَر
 .  ﴾ أَشركُواْ ِباللِّه

  . ﴾  فَِإنَّ لَه مِعيشةً ضنكاً﴿: نكد يف املعيشِة  .5

 .  ﴾ وجعلْنا قُلُوبهم قَاِسيةً ﴿:  يف القلِب وظلمةٌ قسوةٌ .6

7.  يف الوجِه وعبوس م  ﴿: سوادتأَكْفَر مهوهجو تدواس ا الَِّذينفَأَم ﴾  . 

 )) . أنتم شهداُء اِهللا يف أرِضِه : (( بغض يف قلوِب اخللِْق  .8

ولَو أَنهم أَقَامواْ التوراةَ واِإلِجنيلَ وما أُنِزلَ ِإلَيِهم من ربِهم           ﴿: ضيق يف الرزِق     .9
 .  ﴾ ألكَلُواْ ِمن فَوِقِهم وِمن تحِت أَرجِلِهم 

10.      الرمحِن ، ونقْص واْ  ﴿: اإلمياِن ، وحلولُ املصائِب واألحزاِن      غضبآؤفَب
وقَالُواْ ﴿.  ﴾ بلْ رانَ علَى قُلُوِبِهم ما كَانوا يكِْسبونَ       ﴿. ﴾ ِبغضٍب علَى غَضبٍ  

 ا غُلْفنقُلُوب ﴾  . 

**************************************  



                                                  ال حتزن
135 

  
اطلِب الرزق وال حتِرص  

  

  . ﴾وما ِمن دآبٍة ِفي اَألرِض ِإالَّ علَى اللِّه ِرزقُها﴿: يرزقُها رب العاملنيالدودةُ يف الطِِّني 
       الشكور ها الغفوريف الوكوِر يطعم تغـدو ِخماصـاً        (( : الطيور ، الطري كما يرزق

   . ))وتروح ِبطاناً 
  .  ﴾ عميطِْعم والَ يطْ ﴿: السمك يف املاِء يرزقُه رب األرِض والسماء 

  . وأنت أزكى من الدودِة والطِري والسمِك ، فال حتزنْ على رزِقك 
عرفت أناساً ما أصابهم الفقر والكدر وضيق الصدر إال بسبِب بعِدهم عن اِهللا عز وجلَّ               
، فتجد أحدهم كان غنياً ، ورزقُه واسع وهو يف عافيٍة من ربِه ويف خٍري من مواله ، فأعرض                   

ن طاعِة اِهللا ، واون بالصالِة ، واقترف كبائر الذنوِب ، فسلبه ربه عافية بدِنِه وسعة رزِقِه ،                  ع
 ومن أَعـرض    ﴿: وابتاله بالفقِْر واهلم والغم ، فأصبح من نكٍد إىل نكٍد ، ومن بالٍء إىل بالٍء                

ِبأَنَّ اللّه لَم يك مغيراً نعمةً أَنعمها علَى قَـوٍم          ذَِلك   ﴿ . ﴾ عن ِذكِْري فَِإنَّ لَه مِعيشةً ضنكاً     
     ا ِبأَنفُِسِهمواْ مريغى يتـن            ﴿.  ﴾حفُـو ععيو ِديكُمأَي تبا كَسٍة فَِبمِصيبن مكُم مابا أَصمو

  .  ﴾ ناهم ماء غَدقاًوأَلَِّو استقَاموا علَى الطَِّريقَِة لَأَسقَي ﴿.  ﴾ كَِثٍري
 هنيئاً مريئاً أيها القاتلُ الـصب      أتبكي على ليلى وأنت قتلتـها

**************************************  
﴿ ِقيماطَ املُسترــــا الصاهِدن ﴾  

  سر اهلدايِة
  

ط املـستقيم الـذي     ولن يهتدي للسعادِة ولن جيدها ولن ينعم ا ، إال مِن اتبع الصرا            
 تركنا حممدρ  يف جناِت النعيِم ِقيماً﴿: على طرِفِه ن وطرفُه اآلخرتساطاً مِصر ماهنيدلَهو﴾.  
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فسعادةُ من لزم الصراط املستقيم أنه مطمئن حلسِن العاقبِة ، واثق من طيِب املـصِري ،                
بت يف سلوِكِه هذا السبيلُ ، يعلم انَّ له هادياً          ساكن إىل موعوِد ربِه ، راٍض بقضاِء مواله ، خم         

يهديِه على هذا الصراِط ، وهو معصوم ال ينطق عن اهلوى ، وال يتبع من غوى ، قَولُه حجـةٌ     
لَـه   ﴿: على الورى ، حمفوظٌ من نزغاِت الشيطاِن ، وعثراِت القراِن ، وسقطاِت اإلنـساِن               

دِن يين بم اتقِّبعِر اللِّهمأَم ِمن هفَظُونحلِْفِه يخ ِمنِه وي ﴾  .  
وهذا العبد جيد السعادة يف سلوِكِه هذا الصراط ؛ ألنه يعلم أنَّ له إهلاً ، وأمامه أسوةً ،                  
وبيِدِه كتاباً ، ويف قلِبه نوراً ، ويف خلِده ، واعظاً ، وهو ذاهب إىل نعيٍم ، وعاملٌ يف طاعٍة ،                     

  .  ﴾ ذَِلك هدى اللِّه يهِدي ِبِه من يشاُء ﴿:  خٍري وساٍع إىل
إنَّ نور اِهللا يف قلـيب وهـذا مـا أراه             أين ما يدعى ظالماً يا رفيق الدرِب أينا

: صراطُ اهلدايـِة واإلميـاِن ، واحلـسي         : معنوي وِحسي ، فاملعنوي     : ومها صراطان   
راطُ اإلمياِن على مِنت الدنيا الفانيِة له كالليب من الـشهواِت ،            الصراطُ على متِن جهنم ، فص     

والصراطُ األخروي على متِن جهنم له كالليب كشوِك السعداِن ، فمن جتاوز هذا الـصراط               
                إىل الصراِط املستقيِم زالـت ِب إيقانِه ، وإذا اهتدى العبدبإمياِنِه جتاوز ذاك الصراط على حس

  . وأحزانه مهومه وغمومه 
*******************************************  
  عشر زِهراٍت يقطفُها من أراد احلياة الطيبة

   

 .  ﴾ والْمستغِفِرين ِباَألسحاِر ﴿: جلسةٌ يف السحر لالستغفاِر  .1

 .  ﴾ ويتفَكَّرونَ ِفي خلِْق السماواِت واَألرِض ﴿: وخلوةٌ للتفكُِّر  .2

 .  ﴾ واصِبر نفْسك مع الَِّذين يدعونَ ربهم ﴿: السةُ الصاحلني وجم .3

 .  ﴾ اذْكُروا اللَّه ِذكْراً كَِثرياً ﴿: والذِّكْر  .4

 .  ﴾ الَِّذين هم ِفي صلَاِتِهم خاِشعونَ ﴿: وركعتاِن خبشوٍع  .5

  . ﴾ أَفَالَ يتدبرونَ الْقُرآنَ ﴿: وتالوةٌ بتدبٍر  .6
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7.  يوٍم شديِد احلر أجلي (( : وصيام يدع طعامه وشرابه وشهواته من(( .  

  . ))حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه (( : وصدقةٌ يف خفاٍء  .8

من فرج عن مسلِم كربةً من كُرِب الدنيا فرج         (( : وكشف كربٍة عن مسلٍم      .9
  . ))اُهللا عنه كربةً من كرِب يوِم القيامِة 

 . ﴾ والْآِخرةُ خير وأَبقَى ﴿: وزهد يف الفانيِة  .10
  . تلك عشرةٌ كاملةٌ 

ولو أوى إىل رب    .  ﴾ سآِوي ِإلَى جبٍل يعِصمِني ِمن الْماء      ﴿: من شقاِء ابِن نوٍح قولُه      
  . األرِض والسماِء لكان أجلَّ وأعز وأمنع 

     أنا أُحيي وأُ  : ومن شقاِء النمروِد قوله  ص ثوباً ليس له ، واغتصب صفةً ال        . ميتفتقم
  . حتلُّ له ، فُِبِهت وخسأ وخاب 

  .  ﴾ فَأَخذَه اللَّه نكَالَ الْآِخرِة والْأُولَى ﴿
مفتاح السعادِة كلمةٌ ، ومرياثُ امللَِّة عبارةٌ ، ورايةُ الفالِح مجلةٌ ، فالكلمـةُ والعبـارةُ                

  .  ρحممد رسولُ اِهللا  . ال إله إال اُهللا: واجلملةُ هي 
والَّـِذي جـاء     ﴿: صـدقْت   : أن يقال له يف السماِء      : سعادةُ من نطقها يف األرِض      

  .  ﴾ ِبالصدِق وصدق ِبِه
وينجـي اللَّـه     ﴿: أنْ ينجو من الدماِر والشناِر والعاِر والناِر        : وسعادةُ من عمل ا     

  .  ﴾ ازِتِهمالَِّذين اتقَوا ِبمفَ
  .  ﴾ وِإنَّ جندنا لَهم الْغاِلبونَ ﴿: أنْ يعان وينصر ويشكَر : وسعادةُ من دعا إليها 

  .  ﴾ وِللَِّه الِْعزةُ وِلرسوِلِه وِللْمؤِمِنني ﴿: أنْ يرفع ويكرم ويعز : وسعادةُ من أحبها 
  .  ﴾ يخِرجهم من الظُّلُماِت ِإلَى النوِر ﴿: راً هتف ا باللٌ الرقيق فأصبح ح

ومن يِهِن اللَّه فَما لَه      ﴿: وتلعثم يف نطقهِا أبو هلٍب اهلامشي ، فمات عبداً ذليالً حقرياً            
  .  ﴾ ِمن مكِْرٍم



                                                  ال حتزن
138 

ولَِكن  ﴿: طاهرٍة  إا اإلكسِير الذي حيولِّ الركام البشري الفاين إىل قمٍم إلميانيٍة ربانيٍة            
  .  ﴾ جعلْناه نوراً نهِدي ِبِه من نشاء ِمن ِعباِدنا

ال تفرح بالدنيا إذا أعرضت عِن اآلخرِة ، فإنَّ العذاب الواصب يف طريِقك ، والغـلَّ                
ِإنَّ ربـك    ﴿.  ﴾ هلَـك عنـي سـلْطَاِنيه     } 28{ما أَغْنى عني ماِليه    ﴿: والنكالُ ينتظرك   

  .  ﴾ لَِبالِْمرصاِد
وال تفرح بالولِد إذا أعرضت عن الواحِد الصمِد ، فإنَّ اإلعراض عنه كلُّ اخلـذالِن ،                

  .  ﴾ وضِربت علَيِهم الذِّلَّةُ والْمسكَنةُ ﴿: وغايةُ اخلسراِن ، وايةُ اهلواِن 
ساءة العمل حمق للخامتِة وتباب يف املصِري       وال تفرح باألمواِل إذا أسأت األعمال ، فإنَّ إ        

وما أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم ِبالَِّتي تقَربكُم       ﴿ ﴾ ولَعذَاب الْآِخرِة أَخزى   ﴿: ، ولعنةٌ يف اآلخرِة     
  .  ﴾ ِعندنا زلْفَى ِإلَّا من آمن وعِملَ صاِلحاً

*************************************  
  وقفــةٌ

  

يف رفع هذا الدعاِء مناسبةٌ بديعةٌ ، فإنَّ صـفة        : ))يا حي يا قيوم برمحِتك أستغيثُ       (( 
احلياِة متضمنةً جلميع صفاِت الكماِل ، مستلزمةٌ هلا ، وصفةُ القيوميةُ متضمنةٌ جلميِع صـفاِت               

هو اسم  : أجاب ، وإذا سئل به أعطى       األفعاِل ، وهلذا كان اسم اِهللا األعظم الذي إذا دِعي به            
   القيوم حياةُ أهِل اجلنِة ، ملْ               . احلي لتمجيع األسقاِم واآلالم ؛ وهلذا ملا كم ة تضادواحلياةُ التام

ونقصانُ احلياِة تضر باألفعاِل ، وتنـايف       . يلحقْهم هم وال غم وال حزنٌ وال شيٌء من اآلفاِت           
 القيوميِة لكماِل احلياِة ، فاحلي املطلق التام احلياِة ال تفوته صفةُ الكماِل ألبتة              القيومية ، فكمالُ  

، والقيوم ال يتعذَّر عليه فعل ممكن ألبتة ، فالتوسلُ بصفِة احلياِة والقوميِة له تأثري يف إزالِة مـا                   
  . يضاد احلياةَ ويضر باألفعاِل 

 قال الشاعر :  
 وختشى وال احملبوب من حيثُ تطْمع      كروه من حيث تتقـيلعمرك ما امل  

فما درك اهلم الـذي لـيس ينفـع          وأكثر خوِف الناِس لـيس بكـائِن
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*************************************  
  تعاملْ مع األمِر الواقِع

  

سيؤِتينا اللّـه   ﴿: نه نفسك إذا هونت ما قد عز هان ، وإذا أيست من الشيِء سلت ع   
  .  ﴾ ِمن فَضِلِه ورسولُه ِإنا ِإلَى اللِّه راِغبونَ

قرأت أنَّ رجالً قفز من نافذٍة وكان بأصبِعه اليسرى خامت ، فنشب اخلامتُ مبـسماِر يف                
 يقولُ عـن    النافذِة ، ومع سقوِط الرجِل اقتلع املسار أصبعه من أصلها ، وبقي بأربع أصابع ،              

ال أكاد أتذكَّر أن يل أربع أصابع يف يٍد فحسب ، أو أنين فقدت أصبعاً من أصـابِعي                  : نفِسِه  
قدر : (( إال حينما أتذكر تلك الواقعةَ ، وإال فعلمي على ما يرام ، ونفسي راضيةٌ مبا حدث                 

  )) . اُهللا وما شاء فعل 
ِتِف ملرٍض أصابه ، فعاش طـويالً وتـزوج ،          وأعرف رجالً بِترت يده اليسرى من الك      

ورزق بنني ، وهو يقود سيارته بطالقٍة ، ويؤدي عمله بارتياٍح ، وكأنَّ اِهللا مل خيلق له إال يداً                   
  )) . ارض مبا قسم اُهللا لك ، تكن أغىن الناس : (( واحدةً 

ا وحياِتنا ، قبل مخسني     ما أسرع ما نتكيف مع واقِعنا ، وما أعجب ما نتأقلم مع وضِعن            
سنةً كان قاع البيِت بساطاً من حصٍري النخِل ، وقربة ماٍء ، وقدراً من فخـاٍر ، وقـصعةً ،                    
  . وجفنةً، وإبريقاً ، وقامت حياتنا واستمرت معيشتنا ، ألننا رضينا وسلَّمنا وحتاكمنا إىل واقِعنا

ــرد إىل والنفس راغبـةٌ إذا رغَّبتـها وإذا ت ــع ــٍل تقْن  قلي
وقعت قتنةٌ بني قبيلتِني يف الكوفِة يف املسجِد اجلامِع ، فـسلُّوا سـيوفهم ، وامتـشقوا                
رماحهم ، وهاجت الدائرةُ ، وكادِت اجلماجم تفارق األجساد ، وانسلَّ أحد النـاِس مـن                

 فوجده يف بيِته ِيحلب     املسجِد ليبحث عن املُصلِح الكبِري والرجِل احلليِم ، األحنِف بِن قيٍس ،           
غنمه ، عليه كساٌء ال يساوي عشرة دراهم ، حنيلُ اجلسِم ، حنيف البنيِة ، أحنف الـرجلني ،                   
فأخربوه اخلرب فما اهتزت يف جسِمِه شعرةٌ وال اضطرب ؛ ألنه قِد اعتاد الكوارث ، وعـاش                 

ه وكأنْ مل حيدثْ شيٌء ، فإذا إفطاره        خرياً إنْ شاء اُهللا ، مث قُدم له إفطار        : احلوادث ، وقال هلم     
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ِكسرةٌ من اخلبِز اليابِس ، وزيت وملح ، وكأس من املاِء ، فسمى وأكل ، مثَّ محد اَهللا ، وقال                    
مث لبس  . بر من بر العراق ، وزيت من الشاِم ، مع ماِء دجلة ، وملح مرو ، إا لنعم جليلةٌ                    : 

 دلف على اجلموِع ، فلما رآه الناس اشرأبت إليه أعناقُهم ، وطفحت             ثوبه ، وأخذ عصاه ، مث     
غليه عيونهم ، وأنصتوا ملا يقولُ ، فارحتل كلمة صلٍْح ، مثَّ طلب من الناِس التفرق ، فـذهب                   

  . كلُّ واحداً منهم ال يلوي على شيٍء ، وهدأت الثائرةُ ، وماتِت الفتنةُ 
خلَق وجيب قميِصه مرقـوع       رداؤهقد يدرك الشرف الفىت و

  : يف القصِة دروس ، منها  •
أنَّ العظمة ليست باألِة واملظهِر ، وأنَّ قلَّة الشيِء ليست دليالً على الشقاِء ، وكذلك               

أَكْرمـه ونعمـه    فَأَما الِْإنسانُ ِإذَا ما ابتلَاه ربه فَ       ﴿: السعادةُ ليست بكثرِة األشياِء والترفُِّه      
  .  ﴾ وأَما ِإذَا ما ابتلَاه فَقَدر علَيِه ِرزقَه فَيقُولُ ربي أَهانِن} 15{فَيقُولُ ربي أَكْرمِن

              هوال دار هروال قَص وال نعلُه هبوأنَّ املواهب والصفاِت الساميِة هي قيمةُ اإلنسان ، ال ثو
وعالقةُ هذا  .  ﴾ ِإنَّ أَكْرمكُم ِعند اللَِّه أَتقَاكُم     ﴿:  علمِه وكرمِه وحلمِه وعقلِه      ، إا وزنه يف   

مبوضوِعنا أن السعادة ليست يف الثراِء الفاحِش ، وال يف القـصِر املنيـِف ، وال يف الـذهِب         
فَـالَ تعِجبـك     ﴿ : والفضِة ، ولكن السعادةَ يف القلِب بإميانِه ، برضاه ، بأنسِه ، بإشـراقهِ             

  مهالَدالَ أَوو مالُهوـا             ﴿  ﴾ أَممم ـريخ ـوواْ هحفْرفَلْي ِتِه فَِبذَِلكمحِبرِل اللِّه وقُلْ ِبفَض
  .  ﴾ يجمعونَ

عود نفسك على التسليِم بالقضاِء والقدِر ، ماذا تفعلُ إذا ملْ تؤمن بالقضاِء والقـدِر ،                
ذُ يف األرِض نفقاً أو سلَّماً يف السماِء ، لن ينفعك ذلك ، ولن ينقذك مـن القـضاِء                   هلْ تتخ 
  إذنْ فما احللّ ؟ . والقدِر 

  . ﴾أَينما تكُونواْ يدِرككُّم الْموت ولَو كُنتم ِفي بروٍج مشيدٍة﴿:  رضينا وسلَّمنا:احللُّ 
اليت أخـربين   تلك الساعةُ   : فظِع األوقاِت يف عمري     من أعنِف األيام يف حيايت ، ومن أ       
 من الكتِف ، ونزل اخلرب على مسعـي         – رمحه اُهللا    –فيها الطبيب املختص ببتِر يد أخي حممٍد        

َا أَصاب ِمن مِصيبٍة ِإلَّا ِبِإذِْن       ﴿:  كالقذيفِة ، وغالبت نفسي ، وثابت روحي إىل قوِل املوىل           
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  ؤن يماللَِّه و   هِد قَلْبهوقولِه    ﴾ ِمن ِباللَِّه ي ، :﴿  اِبِرينِر الصشبم    } 155{وهتـابِإذَا أَص الَِّذين
  .  ﴾ مِصيبةٌ قَالُواْ ِإنا ِللِّه وِإنـا ِإلَيِه راِجعونَ

  . كانت هذه اآليات برداً وسالماً وروحاً وريحاناً 
أَم أَبرموا أَمراً    ﴿ا احليلةُ يف اإلمياِن والتسليِم فَحسب ،        وليس لنا من حيلٍة فنحتالُ ، إمن      

  .  ﴾ وِإذَا قَضى أَمراً فَِإنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ ﴿ ﴾ واللّه غَاِلب علَى أَمِرِه ﴿ ﴾ فَِإنا مبِرمونَ
ٍء هلا يف سبيِل اِهللا بالقادسـيِة ،        إن اخلنساء النخعيةَ تخرب يف حلظٍة واحدِة بقتِل أربعِة أبنا         

فما كان منها إال أنْ محدِت ربها ، وشكرت موالها على حسن الصنيِع ، ولطِف االختياِر ،                 
      فمثلُهـا تـشكر ، وحلوِل القضاِء ؛ ألنَّ هناك معيناً من اإلمياِن ، ورافداً من اليقِني ال ينقطع

التـسخطُ  ! ا ملْ تفعلْ هذا فما هـو البـديلُ إذنْ ؟          وتؤجر وتسعد يف الدنيا واآلخرِة ، وإذ      
فمن رضي فله الرضا ، ومن      (( ! والتضجر واالعتراض والرفض ، مث خسارةُ الدنيا واآلخرِة         

   . ))سخط فله السخطُ 
  . إنا ِهللا وإنا إليه راجعون : إن بلسم املصائِب وعالج األزماِت ، قولُنا 

 ، فنحن خلْقُه ويف ملِكِه ، وحنن نعود إليِه ، فاملبدأُ منه ، واملعاد إليه ،                  كلُّنا هللاِ  :واملعىن  
  . واألمر بيدِه ، فليس لنا من األمِر شيٌء 

فكيف أبكي على شيٍء إذا ذهبا        نفسي اليت متلك األشياء ذاهبـةٌ
 ﴿ههجِإلَّا و اِلكٍء هيا فَ﴿ ، ﴾ كُلُّ شهلَيع نونَ﴿ ،﴾اٍنكُلُّ متيم مهِإنو تيم كِإن﴾.    

لو فوجئت خبٍرب صاعِق باحتراِق بيِتك ، أو موِت ابنك ، أو ذهاِب مالك فماذا عساك                
أنْ تفعل ؟ من اآلِن وطِّن نفسك ، ال ينفع اهلرب ، ال جيدي الفرار والتملُّص مـن القـضاء                    

، واعترف بالواقِع ، واكتسِب األجر ، ألنـه لـيس           والقدر ، سلِّم باألمِر ، وارض بالقدِر        
التربم مبـا حـصلَ   : نعم هناك خيار آخر ، ولكنه رديٌء أحذِّرك منه ، إنه  . أمامك إال هذا    

إنك ! والتضجر مما صار ، والثورةُ والغضب واهليجان ، ولكن حتصلُ على ماذا من هذا كلِّه ؟   
يف علياِئه ، ومقْت الناِس ، وذهاب األجِر ، وفادح الوزِر ، مثَّ             سوف تنالُ غضب الرب جلَّ      
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                احملتوم عنك األمر عنك املصيبةُ ، وال ينصرف عليك املصاب ، وال ترتفع ال يعود :﴿ ددمفَلْي
  .  ﴾ ِبسبٍب ِإلَى السماء ثُم ِليقْطَع فَلْينظُر هلْ يذِْهبن كَيده ما يِغيظُ

**************************************  
  ما حتزنُ ألجِلِه سينتهي

  

الظاِمل واملظلوِم ، والقوي والضعيِف ، والغين والفقـِري ،          : فإنَّ املوت مقدم على الكلِّ      
 أمم وبعدك متوت أمم فلست ِبدعاً من الناِس أنْ متوت ، فقبلك ماتت .  

  :  مقربةً دفن ألف مِلٍك عليها لوحةٌ مكتوب فيها ذكر ابن بطوطة أنَّ يف الشماِل
هم سِل الطني عنـهمعظاماً    وسالطين صارت العظام والرؤوس 

غفلةُ اإلنساِن عن هذا الفناِء املداهِم له صباح مساء ، وظنـه            : إنَّ األمر املذهل يف هذا      
يـا   ﴿: ترِم وتراخيه عن النهايِة  احلقَِّة لكلِّ حي         أنه خالد خملَّد منعم ، وتغافلُه عن املصِري احمل        

          ِظيمٌء عيِة شاعلَةَ السلْزِإنَّ ز كُمبقُوا رات اسا النهأَي ﴾   ،﴿      ـمهو مهاباِس ِحسِللن براقْت
  .  ﴾ ِفي غَفْلٍَة معِرضونَ

        رقائل  – القُرى الظاملةَ وأهلها ، قال     ملا أهلك اُهللا األمم ، وأباد الشعوب ، ودم ِمن عز- :
انتهى كلُّ شيٍء عنـهم إال اخلـرب        ! ؟ ﴾ هلْ تِحس ِمنهم من أَحٍد أَو تسمع لَهم ِركْزاً           ﴿

  . واحلديث 
فقد مضى حبديِث القوِم ركبانُ        هل عندكم خرب من أهِل أندلسٍ     

************************************  
  وقفــةٌ

  

 مشتِملٌ على توحيِد اإلهليِة والربوبيِة ، ووصِف الرب سبحانه بالعظمِة           :دعاء الكرِب   
واِحللِم ، وهاتاِن الصفتاِن مستلزمتاِن لكماِل القدرِة والرمحِة ، واإلحساِن والتجاوِز ، ووصفِه             

  .  هو سقف املخلوقاِت وأعظمها بكماِل ربوبيِته للعاِمل العلوي والسفلي والعرِش الذي
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والربوبيةُ التامةُ تستلزم توحيده ، وأنه الذي ال تنبغي العبادةُ واحلب واخلوف والرجـاُء              
     وسلب كلِّ نقٍص           . واإلجاللُ والطاعةُ إال له ، إثبات كلِّ كماٍل له ه املطلقةُ تستلزموعظمت

  . ِتِه وإحساِنِه إىل خلِقِه ومتثيٍل عنه ؛ وِحلمه يستلزم كمال رمح
فعلْم القلِب ومعرفته بذلك توجب حمبته وإجاللُه وتوحيده ، فيحصلُ له من االبتـهاِج              
واللذِة والسروِر ما يدفع عنه أمل الكْرِب واهلم والغم ، وأنت جتد املريض إذا ورد عليـِه مـا                   

وى الطبيعةُ على دفِع املرِض احلسي ، فحصولُ هذا         يسره ويفرحه ، ويقوي نفسه ، كيف تق       
  . الشفاِء للقلِب أوىل وأحرى 

***************************************  
  االكتئاب طريق الشقاِء

  

هـ ، أنَّ هنـاك     1410 يف شهِر صفر سنة      240عدد  ) املسلمون  ( ذكرت جريدةُ   
  !  مليون مكتئٍب على وجِه األرِض 200

بني دولٍة غربيٍة وأخرى شرقية        !!  العامل االكتئاب قوفقٍري    ! ال يفر أو غين .   إنه مـرض
  !! وايته يف الغالِب االنتحار .. يصيب اجلميع 

االنتحار ال يعترف باألمساِء واملناصِب والدوِل ، لكنه خياف من املؤمنني ، بعض األرقاِم              
إالَّ أنَّ آخـر    .. يون مريٍض يف كـلِّ أحنـاِء العـاِمل           مل 200تؤكد أنَّ ضحاياه وصلوا إىل      

اإلحصاءاِت تؤكّد أنَّ واحداً على األقلِّ بني كل عشرِة أفراٍد على وجِه األرِض مصاب ـذا               
  !! املرِض اخلطري 

وقد وصلت خطورةُ هذا املرِض أنه ال يصيب الكبار فقط ، بل يِصلُ إىل حد مدامهـِة                 
ه اجلنِني يف بطِن أم!!  

 : االكتئاب بوابةُ االنتحار  •
﴿ كُملُواْ أَنفُسقْتلُكَِة ﴿،  ﴾ َالَ تهِإلَى الت ِديكُملْقُواْ ِبأَيالَ تو ﴾  .  

تذكر األخبار اليت تناقلتها ِوكاالت األنباِء أنَّ مرض االكتئاِب قد متكَّن مـن الـرئيِس               
وتعود إصابةُ الرئيس األمريكي ذا املرِض      ). د رجيان رونال(السابق للوالياِت املتحدة األمريكية     
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باإلضـافِة  .. لتجاوِزه سن السبعني يف الوقِت الذي ال يزالُ يتعرض فيه لضغوٍط عصبيٍة كبريٍة              
   .﴾ ولَو كُنتم ِفي بروٍج مشيدٍة﴿للعملياِت اجلراحيِة اليت أُجريت له على فتراٍت متالحقٍة ،

كثري من املشاهِري وخاصةً من يعملون بالفن ، يدامهُهم هذا املرض ، وقد كان              وهناك ال 
 يف موِت الشاعِر صالح جاهني ، وكذلك يقال         – إنْ مل يكن الوحيد      –االكتئاب سبباً رئيساً    

 : ونَ ﴿إنَّ نابليون بونابرت مات مكتئباً يف منفاهكَاِفر مهو مهأَنفُس قهزتو ﴾  .  
وما زلنا نذكر أيضاً اخلرب الذي طيرته وِكاالت األنباِء ، احتلَّ صدر الصفحاِت األوىل              
يف أغلِب صحِف العاِمل ، عن اجلرميِة املروعِة اليت ارتكبتها أم أملانيةٌ بقتِل ثالثٍة مـن أطفاهلـا،                  

هلا خافت أنْ تورثهم العذاب     واتضح أنَّ السبب هو مرضها باالكتئاِب ، وحلبها الشديِد ألطفا         
       رتبِه ، فقر هذا العذاِب بقِتلهم الثالثِة      !!  »إراحتهم «والضيق الذي تشعر من ..   مث قتلـت

  . !!نفسها 
  إىل خطورِة األمرِ   ) منظمِة الصحِة العامليةِ  (وأرقام 1973ففي عام   .. تشري    م كان عدد 

 م ،   1978يف عام   % 5ت هذه النسبةُ لتصل إىل      ، وارتفع % 3املصابني باالكتئاِب يف العاِمل     
يف !! كما أشارت بعض الدراساِت إىل وجوِد فرٍد أمريكي مصاٍب باالكتئاب من كلِّ أربعٍة              

 م أنَّ هنـاك     1981حني أعلن رئيس مؤمتِر االضطراِب النفسي الذي عقد يف شيكاغو عام            
اِب ، أغلبهم من دوِل العاِمل املتقدم ، وقالت          مليوِن شخٍص يف العاِمل يعانون من االكتئ       100

   ﴾أَوالَ يرونَ أَنهم يفْتنونَ ِفي كُلِّ عاٍم مرةً أَو مرتيِن﴿!! أرقام أخرى أم مائتا مليون مكتئٍب
ن ليس الذكي الفطِ  : وقال أحدهم   . اصنع من الليموِن شراباً حلواً      : قال أحد احلكماِء    

أُولَـِئك علَيِهم  ﴿الذي يستطيع أنْ يزيد أرباحه، لكن الذكي الذي حيولُ خسائره إىل أرباٍح               
  .  ﴾صلَوات من ربِهم ورحمةٌ وأُولَـِئك هم الْمهتدونَ 

  !! ال تنطِح احلائط : ويف املثِل 
  .  فائدةً تعود عليك خبيٍر  ال تعاِند من ال تستفيد من عناِدِه:واملعىن 

ــهعشــيئاً فد إذا مل تــستطع ــستطيع ــا ت  وجــاِوزه إىل م
  .  ﴾فَأَثَابكُم غُماً ِبغم لِّكَيالَ تحزنواْ علَى ما فَاتكُم ﴿وال تطحِن الدقيق ، : وقالوا  
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د وتكرر ؛ ألنَّ يف ذلك قلقاً        أنَّ األمور اليت فُرغ منها وانتهت ال ينبغي أن تعا          :واملعىن  
  . واضطراباً وتضييعاً للوقت 

  . ال تنشِر النشارة  : - وهو مثلٌ إنكليزي –وقالوا أيضاً 
  .  أي نشارةَ اخلشِب ، ال تأت وتنشرها مرةً ثانيةُ ، فقد فرغ منها :واملعىن 

الَِّذين قَـالُواْ    ﴿اضي ،   يقولون ذلك ملن يشتغلُ بالتوافِه ، واجترار اهلموِم ، وإعادِة امل          
اِدِقنيص مِإن كُنت توالْم أَنفُِسكُم نوا عؤرا قُِتلُوا قُلْ فَادا مونأَطَاع واْ لَودقَعو اِنِهموِإلخ﴾.  

هناك جماالت للفارغني من األعماِل ميكن سدها ، كالتزوِد بالصاحلاِت ، ونفِْع الناِس ،              
، وزيارِة املقابِر ، والعنايِة باملساجِد ، واملـشاركِة يف اجلمعيـاِت اخلرييـِة ،               وعيادِة املرضى   

وجمالِس األحياِء ، وترتيِب املرتِل واملكتبِة والرياضِة النافعِة ، وإيصاِل النفع للفقراِء والعجـزِة              
  .  ﴾ ِإنك كَاِدح ِإلَى ربك كَدحاً فَملَاِقيِه ﴿واألرامِل ، 

 فحلو وأماَّ وجهـه فجميـلُ       املعروِف أما مذاقُـهومل أر ك  
  . اقرِأ التاريخ لتجد املنكوبني واملسلوبني واملصابني 

: وبعد فصوٍل من هذا البحِث سوف أطلعك على لوحٍة من احلزِن للمنكوبني بعنـوان          
  . تعز باملنكوبني 

ـ      اقرأ التـاريخ إذْ فيـه الِعـرب رب ضلَّ قوم ليس يدرون اخل
﴿          كادِبِه فُؤ تثَبا نِل مساء الرأَنب ِمن كلَيع قُصكُـالًّ نكَـانَ ِفـي      ﴿ ،    ﴾ و لَقَد

   .  ﴾ فَاقْصِص الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ  ﴿ ،  ﴾ قَصِصِهم ِعبرةٌ 
 مبواطِن القضاِء: قال عمر عإال التمت وما يل مطلب أصبحت .   

  . أنه مرتاح لقضاِء اِهللا وقدرِه ، سواٌء كان فيما حيلو له أو فيما كان مراً : ومعىن ذلك 
   هموإنْ               : وقال بعض ، هلم الـصرب إنْ كان الفقر ، ِن ركبتالراحلتي ما أبايل على أي
 كان الغىن هلو الشكر .  

 يف عاٍم واحٍد فماذا عسى أنْ يقول؟        ومات أليب ذؤيب اهلذيلِّ مثانيةٌ من األبناِء بالطاعونِ       
  : إنه آمن وسلَّم وأذعن لقضاِء ربِه ، وقال 
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وجتلُّــدي للــشامتني أُريهــم       أين لريِب الدهِر ال أتضعـضع 
ألفيت كلَّ متيمـٍة ال تنفـع         وإذا املنيةُ أنـشبت أظفارهـا

  .  ﴾ ما أَصاب ِمن مِصيبٍة ِإلَّا ِبِإذِْن اللَِّه  ﴿ 
   : - معزياً نفسه –وفقد ابن عباٍس بصره فقال 

 ففي فؤادي وقليب منـهما نـور        إنْ يأخِذ اُهللا من عـيين نورهـا
 ويف فمي صارم كالسيِف مشهور      قلــيب ذكــي غــري ذي ِعــوٍج

  .  وهو التسلِّي مبا عنده من النِعم الكثريِة إذا فقد القليل منها 
اللهم ِلك احلمد ، إنْ     : وة بن الزبِري ، ومات ابنه يف يوٍم واحداً ، فقال            وبترت ِرجلُ عر  

كنت أخذت فقد أعطيت ، وإنْ كنت ابتليت فقد عافيت ، منحتين أربعة أعضاِء ، وأخذت                
وجزاهم ِبمـا صـبروا جنـةً        ﴿. عضواً واحداً ، ومنحتين أربعة أبناٍء وأخذت ابناً واحداً          

حِريراًو﴾  ،﴿  متربا صكُم ِبملَيع الَمس﴾ .   
وقُتل عبداِهللا بن الصمِة أخو دريٍد ، فعزى دريد نفسه بعد أن ذكر أنه دافع عن أخيـِه                  

 اهللا فقال دريدال حيلة يف القضاِء ، مات أخوه عبد ر املستطاِع ، ولكنقد :  
دتعنه اخليل حىت تبد اللون أسود    وحىت  وطاعنت عالين حالك  
 ويعلــم أنَّ املــرء غــري خملَّــد طعان امرئ آسى أخاه بنفـسه
وجدي أنين مل أقلْ لـه يدي       وخفَّفت كذبت ومل أخبلْ مبا ملكت

 ياً للمصابني –ويروى عِن الشافعيواعظاً ومعز - :   
  إذا حكم القضاءُ   وِطب نفساً   دِع األيام تفعـلْ مـا تـشاُء
ــِة وال مســاُء  إذا نزل القضاُء بـأرِض قـوٍم فــال أرض تقي

  : وقال أبو العتاهيِة 
  خار لك اُهللا وأنت كاِره ؟  كم مرِة حفَّت بك املكاِره

  ! كم مرٍة خفنا من املوِت فما متنا ؟
  !  اجلديدةُ والقوةُ واالستمرار ؟كم مرٍة ظننا اا القاضيةُ وأا النهايةُ ، فإذا هي العودةُ
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كم مرٍة ضاقت بنا السبلُ ، وتقطَّعت بنا احلبالُ ، وأظلمت يف وجوِهنا اآلفـاق ، وإذا                 
  .  ﴾ قُِل اللّه ينجيكُم منها وِمن كُلِّ كَرٍب ﴿! هو الفتح والنصر واخلري والِبشارةُ ؟

قت علينا أنفسنا واألرض مبا رحبت ، فإذا هو اخلري كم مرٍة أظلمت أمامنا دنيانا ، وضا      
  .  ﴾ وِإن يمسسك اللّه ِبضر فَالَ كَاِشف لَه ِإالَّ هو ﴿! العميم واليسر والتأييد ؟

من علم أنَّ كلَّ شيٍء دون      ! من علم أنَّ اهللا غالب على أمِره ، كيف خياف أمر غِريه ؟            
   دوِنه ؟    اِهللا ، فكيف خيو غِريه ، وهو يقولُ           ! فونك بالذين من من خاف اهللا كيف خياف من :

  .  ﴾ فَالَ تخافُوهم وخافُوِن ﴿
  . معه سبحانه العزةُ ، والعزةُ ِهللا ولرسولِه وللمؤمنني 

والَِّذين آمنوا ِفي الْحياِة    ِإنا لَننصر رسلَنا     ﴿،   ﴾ وِإنَّ جندنا لَهم الْغاِلبونَ    ﴿معه الغلَبةُ   
 ادهالْأَش قُومي مويا وينالد ﴾ .   

وعزيت وجاليل ما اعتصم يب عبد ، فكادت        (( : ذكر ابن كثٍري يف تفسِريه أثراً قدسياً        
وعزيت وجاليل ما اعتـصم  . له السماوات واألرض ، إال جعلت له من بيِنها فرجاً وخمرجاً     

   . ))ي بغريي إال أسخت األرض من حتِت قدميِه عبد
 تحمل األثقالُ ، وتكابـد      ))ال حول وال قوة إال باهللاِ         (( بـ  : قال اإلمام ابن تيمية     

  . األهوالُ ، وينالُ شريف األحواِل 
    العبد ها أيكنوِز اجلنِة      ! فالزم ا كرتٌ منمس      . فإ بنوِد السعادِة ، ومن اراِت وهي من

  . الراحِة ، وانشراِح الصدِر 
***************************************  

  االستغفار يفتح األقفال
  

إنَّ املسألة لتغلق علي ، فأستغفر اهللا ألف مـرٍة أو أكثـر أو أقـلَّ ،    : يقول ابن تيمية  
 ها اُهللا عليفيفتح .  

﴿  هِإن كُمبوا رِفرغتاس كَانَ غَفَّاراًفَقُلْت﴾ .   
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  . إنَّ من أسباِب راحِة الباِل ، استغفار ذي اجلالل 
  . رب ضارٍة نافعةٌ ، وكلُ قضاٍء خري حىت املعصيةُ بشرِطها 

: قيل البن تيمية   . )) للعبِد قضاء إال كان خرياً له      ال يقضي اهللاُ  ((: فقد ورد يف املسنِد     
ولَو أَنهم  ﴿. عها التوبةُ والندم ، واالستغفار واالنكسار       نعم ، إذا كان م    : حىت املعصية ؟ قال     

   ﴾ِإذ ظَّلَمواْ أَنفُسهم جآؤوك فَاستغفَرواْ اللّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدواْ اللّه تواباً رِحيماً
  : قال أبو متاٍم يف أياِم السعوِد وأياِم النحِس 

فكأنها ِمـن ِقـصِرها أيـام         نُ بالسعوِد وباهلنـامرت سنو 
 فكأا مـن طوِلهـا أعـوام        مثَّ انثنت أيام هجـٍر بعـدها
ــالم  مثَّ انقضت تلك السنونُ وأهلُها ــأنهم أح ــا وك  فكأنه

رونها لَم يلْبثُوا ِإلَّا عـِشيةً أَو       كَأَنهم يوم ي   ﴿ ،   ﴾وِتلْك األيام نداِولُها بين الناسِ     ﴿
  .  ﴾ ضحاها

عجبت لعظماء عرفَهم التاريخ ، كانوا يستقبلون املصائب كأنها قطرات الغيـِث ، أو              
          اخللِْق حممد وعلى رأِس اجلميع سيد ، النسيم هفيفρ         الَ ﴿: ، وهو يف الغاِر ، يقولُ لصاحِبه

ويف طريِق اهلجرِة ، وهو مطارد مشرد يبشر سراقة بأنه يسور سواري  .  ﴾ للّه معناتحزنْ ِإنَّ ا 
  ! كسرى 

 وحياً وأفضت إىل الدنيا بأسرارِ     بشرى ِمن الغيِب ألقت يف فِم
  .  ﴾ سيهزم الْجمع ويولُّونَ الدبر ﴿: وهو يقولُ  ρويف بدر يثب يف الدرِع 

 أدبت يف هوِل الردى أبطاهلـا       أنت الشجاع إذا لِقيت كتيبةً
)) صفُّوا خلفي ، ُألثين على ريب : ((  يقولُ للصحابِة – بعد القتِل واجلراِح    –ويف أُحٍد   

  . إا ِهمم نبويةٌ تنطح الثريا ، وعزم نبوي يهز اجلبال . 
ماِء العرِب ، كان محتبياً يكلِّم قومه بقصٍة ، فأتاه رجلٌ           قيس بن عاصم املنقِري من حل     

فما حلَّ حبوته ، وال أى قصته ، حىت انتهى مـن            . قُِتل ابنك اآلن ، قَتلَه ابن فالنة        : فقال  
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بأْسـاء  والصاِبِرين ِفي الْ   ﴿! غسلوا ابين وكفِّنوه ، مثَّ آذِنوين بالصالِة عليه         : كالِمه ، مث قال     
  .  ﴾ والضراء وِحني الْبأِْس

حلـارِث  . أعطوه فالناً   : وِعكِرمةُ بن أيب جهٍل يعطى املاء يف سكراِت املوِت ، فيقولُ            
 اجلميع بِن هشاِم ، فيتناولونه واحداً بعد واحداً ، حىت ميوت .  

**************************************  
  الناس عليك ال لك

  

 العاقل احلصيف جيعلُ الناس عليِه ال له ، فال يبين موقفاً ، أو يتخذ قراراً يعتمد فيـِه                   إنَّ
على الناِس ، إن الناس هلم حدود يف التضامِن مع الغِري ، وهلم مدى يصلون إليـِه يف البـذِل                    

 والتضحيِة ال يتجاوزونه .  
      إىل احلسِني بِن علي انظر–    وأرضاه بنِت الرسوِل      –  رضي اُهللا عنه وهو ابن ρ   ُقتلي ،

فال تنبس األمةُ ببنِت شفٍة ، بل الذين قتلوه يكبرون ويهلّلون على هذا االنتصاِر الضخِم ِبذِحبِه                
  : يقولُ الشاعر . ، رضي اُهللا عنه !! 

ــزميال   جاؤوا برأِسك يا ابن بنِت حممٍد ــِه ت ــزمالً بدماِئ  مت
 قتلوا بك التكـبري والتـهليال      لـت وإمنـاويكبرون بـأنْ قُت

  

ويساق أمحد بن حنبٍل إىل احلبِس ، ويجلد جلداً رهيباً ، ويشرف على املوِت ، فـال                 
 أحد معه كيتحر .  

ويؤخذُ ابن تيمية مأسوراً ، ويركب البغل إىل مصر ، فال متوج تلك اجلموع اهلـادرةُ                
 ولَا يمِلكُونَ ِلأَنفُِسِهم ضراً      ﴿ هلم حدوداً يصلون إليها فَحسب ،        اليت حضرت جنازته ، ألنَّ    

يا أَيها النِبي حسبك اللّه ومِن اتبعك        ﴿،   ﴾ ولَا نفْعاً ولَا يمِلكُونَ موتاً ولَا حياةً ولَا نشوراً        
 ِمِننيؤالْم لَى ا   ﴿ ،   ﴾ ِمنكَّلْ عوتو   وتمالَِّذي لَا ي ياللَّـِه        ﴿ ،   ﴾ لْح ِمن نكوا عنغلَن ي مهِإن

  .  ﴾ شيئاً
 فإنه الركن إنْ خانتك أركـانُ    فالزم يديك حببِل اِهللا معتصماً
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***********************************************  
  

  » ما عال مِن اقْتصد «رفقاً باملاِل 
  

  : دهم قال أح
واستغِن ما شئت عن عم وعن خاِل          امجع نقـودك إنَّ الِعـز يف املـالِ        

إنَّ الفلسفة اليت تدعو إىل تبذيِر املاِل وتبديدِه وإنفاِقه يف غِري وجِهِه أو عدِم مجِعه أصالً                
   .ليست بصحيحٍة ، وإمنا هي منقولةٌ من عباِد اهلنوِد ، ومن جهلِة املتصوفِة 

إنَّ اإلسالم يدعو إىل الكسِب الشريِف ، وإىل مجِع املاِل الشريِف ، وإنفاقِه يف الوجـِه                
))  الصاحلُ يف يِد الرجِل الصاحلِ     ِنعم املالُ ((:  ρالشريِف ، ليكون العبد عزيزاً مباله، وقد قال         

 . وهو حديثٌ حسن .  
فهلْ تنتظرون  (( : قر املضين املهلك    وإنَّ مما جيلب اهلموم والغموم كثرةُ الديوِن ، أو الف         

اللهم إين أعوذُ بك من الكفـِر       (( : فقال   ρولذا استعاذ    . ))إالَّ غىن مطغياً أو فقراً منسياً       
   . ))كاد الفقْر أنْ يكون كفراً (( و  . ))والفقِْر 

ُهللا ،  ازهد يف الدنيا حيبـك ا     (( : وهذا ال يتعارض مع احلديِث الذي يرويه ابن ماجة          
 ك الناسفيما عند الناِس حيب على أنَّ فيِه ضعيفاً  . ))وازهد .  

 أن يكون لك الكفاف ، وما يكفيك عن استجداِء الناِس وطلـِب مـا               :لكن املعىن   
                ، عنهم وجهك ومن يـستغِن   (( عندهم من املاِل ، بلْ تكونُ شريفاً نزيهاً ، عندك ما يكف

  . )) يغِنه اُهللا 
إنك إنْ تذَر ورثَتك أغنياء ، خري من أن تذَرهم عالةً يتكفَّفـونُ             (( : الصحيِح  ويف  

  . )) الناس 
 حقوق أناٍس ما استطاعوا هلا سدا      أَسد به ما قد أضـاعوا وفرطـوا

  

  : يقولُ أحدهم يف ِعزِة النفِس 
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لعـلْ  أقبح األقـواِل كـالَّ و      أحسن األقواِل قويل لك خـذْ
اليد العليا املعطيـةُ ، واليـد        . ))فلى   الس اليد العليا خري من اليدِِ    (( : ويف الصحيح   

   .  ﴾ يحسبهم الْجاِهلُ أَغِْنياء ِمن التعفُِّف ﴿السفلى اآلخذةُ أو السائلةُ ، 
 عز وجلَّ ضِمن الرزق      ال تتملَّق البشر فتطلب منهم رزقاً أو مكسباً ، فإنَّ اهللا           :واملعىن  

واألجلَ واخللْق ألنَّ عزةَ اإلمياِن قعساُء ، وأهلُه شرفاُء ، والعزةُ هلم ، ورؤوسهم دائماً مرتفعةٌ                
  : قال ابن الوردي .  ﴾ أَيبتغونَ ِعندهم الِْعزةَ فَِإنَّ الِعزةَ ِللِّه جِميعاً ﴿: ، وأنوفُهم دائماً شاخمةٌ 
 قطْعها أحسن من تلك القُبـلْ       أرغــب تقبيــل يــٍدأنــا ال

 ِرقِّها أو ال فيكفـيين اخلجـلْ       إنْ جزتين عن صنيِع كنت يف
*******************************************  

  ال تتعلق بغِري اِهللا
  

             من الناس والقلـق هو اُهللا ، فلماذا اخلوف والرزاق ؟   إذا كان احمليي وامليت منـهم  !
                 ، منـهم والتقرب ، رضاهم بالناِس ، وطلب اهلموم والغموم التعلُّق أنَّ أكثر ما جيلب ورأيت

  . واحلرص على ثناِئهم ، والتضرر بذمهم ، وهذا من ضعِف التوحيِد 
ــام   فليتك حتلو واحليـاةُ مريـرةٌ ــى واألن ــك ترض وليت

وكلُّ الـذي فـوق التـراِب         لُّ هينإذا صح منك الود فالكُ
***************************************  

  أسباب انشرِح الصدِر
  

 فإنه ِبحسِب صفاِئِه ونقاِئه يوسع الصدر ، حىت يكون أوسع مـن             :التوحيد  : أمهُّها  
  . الدنيا وما فيها 

ومن أَعرض عن ِذكِْري فَِإنَّ لَـه        ﴿: ىل  وال حياة ملُشرٍك وملِحٍد ، يقولُ سبحانه وتعا       
فَمن يِرِد اللّـه أَن يهِديـه        ﴿: وقال سبحانه   .  ﴾ مِعيشةً ضنكاً ونحشره يوم الِْقيامِة أَعمى     
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ِم فَهو علَى نوٍر    أَفَمن شرح اللَّه صدره ِللِْإسلَا     ﴿ :وقال سبحانه    . ﴾ يشرح صدره ِلِإلسالَِم    
   . ﴾ من ربِه

سنلِْقي ِفـي   ﴿وتوعد اُهللا أعداءه بضيِق الصدِر والرهبِة واخلوِف والقلِق واالضطراِب ،          
ـ   ﴿،   ﴾ قُلُوِب الَِّذين كَفَرواْ الرعب ِبما أَشركُواْ ِباللِّه ما لَم ينزلْ ِبِه سلْطَاناً            يِة فَويلٌ لِّلْقَاِس

فَمن يِرِد اللّه أَن يهِديه يشرح صدره ِلِإلسالَِم ومـن يـِرد أَن              ﴿ ،   ﴾ قُلُوبهم من ِذكِْر اللَّهِ   
  . ﴾ يِضلَّه يجعلْ صدره ضيقاً حرجاً كَأَنما يصعد ِفي السماء

اُء أشرح الناِس صدوراً ، وأكثرهم حبـوراً ،         العلم النافع ، فالعلم   : ا يشرح الصدر    ومم
          النبوي من املرياِث احملمدي سروراً ، ملا عندهم هموأعظم :﴿       لَمعت كُنت ا لَمم كلَّمعو﴾  ،

﴿ ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه هأَن لَمفَاع ﴾  .  
 ، وضياًء يف الوجِه ، وسـعةَ يف         فإنَّ للحسنِة نوراً يف القلبِ    : العملُ الصاحلُ   : ومنها  

   . ﴾ لَأَسقَيناهم ماء غَدقاً ﴿الرزِق ، وحمبةً يف قلوِب اخللِْق ، 
 فالشجاع واسع البطاِن ، ثابت اجلَناِن ، قوي األركـاِن ، ألنـه              :الشجاعةُ  : ومنها  

 ، األراجيف هز ه احلوادثُ ، والم يؤولُ على الرمحِن ، فال التوجسات هوال تزعِزع .  
 هلا الليلُ إال وهي ِمن سندٍس خـضر         تردى ثبات املوِت حمراً فما أتـى
 ِمن الضرِب واعتلت عليه القنا السمر       وما مات حىت مات مضِرب سـيِفِه

  

  .  فإا كدر حاضر ، ووحشةٌ جامثةٌ ، وظالم قامتٌ :اجتناب املعاصي : ومنها 
 وقد يورثُ الـذُّلَّ إدمانهـا       رأيت الذنوب تميت القلوب

  

والَِّذين هم   ﴿ من الكالِم والطعاِم واملنام واخللطِة ،        :اجتناب كثرِة املباحاِت    : ومنها  
واْ واشـربواْ    وكُلُ  ﴿ ،   ﴾ ما يلِْفظُ ِمن قَوٍل ِإلَّا لَديِه رِقيب عِتيد        ﴿،   ﴾ عِن اللَّغِو معِرضونَ    

   .﴾ والَ تسِرفُواْ
*************************************  
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  فُِرغ من القضاِء

  

              املرضى باهلواجِس واهلموِم طبيب القلِق واالضطراِب ، فقال لـه الطبيـب سألَ أحد
  فيِه حركةٌ وال             : املسلم خلِقِه وتدبِريه ، وال يقع فرغَ من أنَّ العامل قد إال بإذن اِهللا     اعلم سمه 

   . ))يخلُق اخللْق خبمسني ألف سنٍةإنَّ اهللا كتب مقادير اخلالئِق قبل أنْ ((! ، فِلم اهلم والغم؟
  : قال املتنيب على هذا 

 وتصغر يف عِني العظيِم العظاِئم      وتعظُم يف عِني الصغِري صغارها
*********************************  

مِة اللذيذُطَعاحلري   
  

من عنده ثالمثائٍة وستون رغيفاً وجرة زيٍت وألف        ) : املسار  ( يقولُ الراشد يف كتاِب     
 ه أحدوستمائة مترة ، مل يستعبد .  

وما  ﴿مِن اكتفى باخلبِز اليابِس واملاِء ، سِلم من الرق غال ِهللا تعاىل             : وقال أحد السلِف    
 هٍد ِعندىِلأَحزجٍة تمعِمن ن ﴾  .  

  : قال أحدهم 
ولو أين ِقِنعت لكنـت حـراً         أطعت مطامعي فاسـتعبدتين

 وقال آخر :  
على أنهم فيها عراةٌ وجـوع       أرى أشقياء الناِس ال يسأموا
 سحابةُ صيٍف عن قليٍل تقشع      أراها وإنْ كانت تـسر فإـا

ن يسعون على السعادِة جبمع املاِل أو املنصِب أو الوظيفِة ، سوف يعلمون أم              إنَّ الذي 
ولَقَد ِجئْتمونـا فُـرادى كَمـا        ﴿هم اخلاسرون حقّاً ، وأم ما جلبوا إال اهلموم والغموم ،            

          ـوِركُماء ظُهرو اكُملْنوا خم مكْترتٍة ورلَ مأَو اكُملَقْنـاةَ       ﴿،   ﴾ خيونَ الْحِثرـؤـلْ تب
   .  ﴾ والْآِخرةُ خير وأَبقَى} 16{الدنيا
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************************************  
التراب هتخمد سفيانُ الثوري  

  

               فقال له الناس ، التراِب يف مزدلفة وهو حاج ةً منكوم د سفيانُ الثوريأيف مثِل  : توس
ملخديت هذِه أعظم من خمدِة أيب جعفٍر       :  تتوسد التراب وأنت محدثُ الدنيا ؟ قال         هذا املوطنِ 

  . املنصوِر اخلليفِة 
﴿ اللّه با كَتا ِإالَّ منِصيبقُل لَّن ي ﴾  .  

*********************************  
إىل املُرِجِفني ال تركن  

  

اطئةُ املغلوبةُ ، اليت خياف منها أكثر الناِس ، إمنا هي           الوعود الكاذبةُ ، واإلرهاصات اخل    
   ، أوهام﴿            اللّهالً وفَضو هنةً مِفرغكُم مِعدي اللّهاء وشكُم ِبالْفَحرأْميو الْفَقْر كُمِعدطَانُ ييالش

 ِليمع اِسعو ﴾  .  
  . ِس والشعوِر باإلحباِط واإلخفاق مثرات اليأ: والقلق واألرق وقُرحةُ املعدِة 

***********************************  
متوالش ك السبيضر لن  

  

    األمريكي ه       : يقولُ  ) إبراهام لينكولن   ( كان الرئيسوجأنا ال أقرأُ رسائل الشتِم اليت ت
            عليها ؛ ألنين لو اشتغلت مظروفها فضالً عن الرد مت شـيئاً لـشعيب   إيلَّ ، وال أفتحا ملَا قد 

﴿مهنع ِرضِميلَ ﴿،  ﴾ فَأَعالْج فْحفَِح الصفَاص ﴾ ، ﴿ لَامقُلْ سو مهنع فَحفَاص ﴾ .   
  : قال حسانُ 

سـيِن تبـاحلز ما أبايل أنب        ـٍب لئـيمأو حلاين بظهِر غَي
قراِء الشتامني املتسلقني على أعراِض الناِس ،        أنَّ كلماِت اللؤماِء والسخفاِء واحل     :املعىن  

 أو أن يتحرك منها شجاع ، أنْ يتلفت هلا مسلم وال ميكن ، مهوال ت ال تضر .  
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كان قائد البحريِة األمريكيِة يف احلرِب العامليِة الثانيِة رجالً المعاً ، حيرص على الشهرِة              
أصبح اليـوم   : الشتائم والسباب واإلهاناِت ، حىت قال       ، فتعاملَ مع مرؤوسيِة الذين كالوا له        

عندي من النقِد مناعةٌ ، لقد عجم عودي ، وكربت سين ، وعلمت أنَّ الكالم ال يهـدم وال                   
  . ينِسف سوراً حصيناً 

وقد جاوزت حـد األربعينـا       وماذا تبتغي الـشعراُء منـي
  

  . أحبوا أعداءكم : ه قال  أن– عليه السالم –يذكر عن عيسى 
 أنْ تصدروا يف أعداِئكم عفواً عاماً ، حىت تسلموا مـن التـشفِّي واالنتقـاِم               :واملعىن  

     ،كُمواحلقِد الذي ينهي حيات﴿     ِسِننيحالْم ِحبي اللّهاِس وِن النع اِفنيالْعو ﴾ .))  اذهبوا فأنتم
  .  ﴾ عفَا اللّه عما سلَف ﴿،  ﴾ م الْيوم الَ تثْريب علَيكُ﴿، )) الطلقاُء

*************************************  
  اقرأ اجلمال يف الكوِن

  

مما يشرح الصدر قراءةُ اجلماِل يف خلِْق ذي اجلالِل واإلكراِم، والتمتع بالنظِر يف الكوِن،              
هذَا خلْق   ﴿ ﴾ فَأَنبتنا ِبِه حداِئق ذَات بهجةٍ     ﴿: هذا الكتاب املفتوح ، إنَّ اهللا يقولُ يف خلِقِه          

   .﴾قُِل انظُرواْ ماذَا ِفي السماواِت واَألرِض ﴿،  ﴾ اللَِّه فَأَروِني ماذَا خلَق الَِّذين ِمن دوِنِه
وسوف أنقلُ لك ، بعد صفحاِت ، من أخباِر الكوِن ما يدلُّك على حكمٍة وعظمـٍة                

  .  ﴾ ي أَعطَى كُلَّ شيٍء خلْقَه ثُم هدىالَِّذ﴿
 قال الشاعر :  

صوراً ما قرأتهـا يف كتـايب         وكتايب الفـضاُء أَقـرأُ فيـِه
  

يف .. يف التلِّ   .. يف اجلدوِل   .. قراءةٌ يف الشمِس الالمعِة ، والنجوِم الساطعِة ، يف النهِر           
  يف املاِء ، .. اهلواِء يف .. يف الضياِء .. يف الثمرِة .. الشجرِة 

ــةٌ ــه آي ــه الواحــد  ويف كــلِّ شــيٍء ل ــدلُّ علــى أن ت
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  : يقول إيليا أبو ماضي 
 كيف تغدو إذا غدوت علـيالَ       أيها الشاكي ومـا بـك داٌء
 أن ترى فوقه النـدى إكلـيالَ     أترى الشوك يف الوروِد وتعمى
  يف الوجوِد شيئاً مجيال    ال يرى   والذي نفـسه بغـِري مجـاٍل

*******************************************  
﴿ ِلقَتخ فونَ ِإلَى الِْإِبِل كَينظُرأَفَلَا ي ﴾  

  

الَّـِذي   ﴿. من ينظر إىل الكوِن يعلم أنَّ املبدع حكيم ال يلعب بالنرِد            : يقولُ أينشتاين   
لَقَهٍء خيكُلَّ ش نسأَح ﴾  ،﴿ قا ِإلَّا ِبالْحماهلَقْنا خثاً ﴿،  ﴾ مبع اكُملَقْنا خمأَن متِسبأَفَح ﴾.  

 أنَّ كلَّ شيٍء ِبحسباٍن وحبكمٍة ، وبترتيٍب وبنظاٍم ، يعلم من يرى هذا الكون               :واملعِىن  
 جري األمور جمازفةً ، جلَّ يف عالهأنَّ هناك إهلاً قديراً ال ي .  

لَا الشمس ينبِغي لَها أَن      ﴿،   ﴾ الشمس والْقَمر ِبحسبانٍ   ﴿: قولُ سبحانه وتعاىل    مثَّ ي 
  .  ﴾ تدِرك الْقَمر ولَا اللَّيلُ ساِبق النهاِر وكُلٌّ ِفي فَلٍَك يسبحونَ

**********************************  
صال جيدي اِحلر  

  

وِلم اهلَلَع  !فِلم اجلَزع ؟   . ))وت نفس حىت تستكمل رزقها وأجلَها       لن مت (( :  ρقال  
وكَـانَ  ﴿،   ﴾ وكُلُّ شيٍء ِعنده ِبِمقْدارٍ    ﴿! وِلم اِحلرص إذنْ ، إذا انتهى من هذا وفَرغَ ؟         ! ؟

   . ﴾ أَمر اللَِّه قَدراً مقْدوراً
**************************************  

  زمات تكفِّر عنك السيئاِتاأل
  

آُهللا ما أوطأ راحلةً املتوكل على اِهللا ، وما أسرع          : يذكَر عن الشاعِر ابن املعتز أنه قال        
ما يصيب املؤمن من هم ، وال غـم ، وال           (( : أنه قال    ρوقد صح عنه    !! أوبةَ الواثِق باِهللا    
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 . ))كةُ يشاكُها ، إال كفَّر اُهللا ا من خطاياه          وصٍب ، وال نصٍب ، وال مرٍض ، حىت الشو         
  . فهذا ملن صرب واحتسب وأناب ، وعرف أنه يتعاملُ مع الواحِد الوهاِب 

  : قال املتنيب يف أبياٍت حكيمٍة تضفي على العبِد قوةً وانشراحاً 
ما دام يصحب فيِه روحك البدنُ       ال تلق دهرك إال غير مكتـرٍث

 وال يرد عليك الغائـب احلـزنُ         يدمي سروراً ما سِررت بـِهفما
﴿ اكُما آتوا ِبمحفْرلَا تو كُما فَاتلَى ما عوأْسلَا تِلكَي ﴾  .  

**********************************  
  » حسبنا اللّه وِنعم الْوِكيلُ  «

  

. قاهلا إبراهيم ملا أُلقي يف الناِر ، فصارت برداً وسالماً            : »يلُ  حسبنا اللّه وِنعم الْوكِ   « 
 وقال حممدρ  ٍد ، فنصره اُهللايف أُح .  

أمـا  : ألك إيلَّ حاجةٌ ؟ فقال له إبراهيم        : ملا وِضع إبراهيم يف املنجنيِق قال له جربيلُ         
 معا إىل اِهللا فَنإليك فال ، وأم !  

   رقغي تلك ، بسبب             البحر هذا ، ومخدت ولكن جف ، ِرقحت ا  « : ، والنارنبـسح
   . »اللّه وِنعم الْوِكيلُ 

.  ﴾ قَالَ كَلَّا ِإنَّ مِعي ربي سـيهِدينِ       ﴿: رأى موسى البحر أمامه والعد خلفه ، فقال         
  . فنجا بإذِن اِهللا 

لغار ، سـخ اهللا احلمـام فبنـت عـشها ،            ملا دخل ا   ρذُِكر يف السريِة أنَّ الرسول      
  . ما دخل هنا حممد : والعنكبوت فبنت بيتها بفِم الغاِر ، فقال املشركون 

 خِري الربيِة مل تنـِسخ ومل تحـمِ         ظنوا احلمام وظنوا العنكبوت على     
 من الدروِع وعن عاٍل من اُألطمِ        عنايةُ اِهللا أغنيت عـن مـضاعفةٍ      

اً رامحاً ، حينها                 إاً قديراً ناصراً وليونظر أنَّ هناك رب ، حها العبدا العنايةُ الربانيةُ إذا تلم
  . يركن العبد إليه 

  : يقولُ شوقي 
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 منْ فاحلوادثُ كُلُّهـن أمـانُ      وإذا العنايةُ الحظتك عيونهـا
  . ﴾  وهو أَرحم الراِحِمنيفَاللّه خير حاِفظاً ﴿،  ﴾ فَِإنك ِبأَعيِننا ﴿

*************************************  
  مكونات السعادِة

  

    عنه وعند الترمذيρ  : ))             يوِمِه قوت بِه ، معاىفً يف بدنه ، عندهبات آمناً يف ِسر من
   . ))، فكأمنا ِحيزت له الدنيا حبذاِفِريها 

 ، وعلى مأوى وكان آمناً ، فقد حصل علـى أحـسِن             إذا حصل على غذاءٍ   : واملعىن  
السعاداِت ، وأفضِل اخلرياِت ، وهذا حيصلُ عليه كثري من الناِس ، لكنهم ال يذكرونـه ، وال                  

  . ينظرون إليه وال يلمسونه 
فأي نعمٍة متّـت علـى      .  ﴾ وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي   ﴿: يقولُ سبحانه وتعاىل لرسوله     

  ؟  ρوِل الرس
أهي املادةُ ؟ أهو الغذاُء ؟ أهي القصور والدور والذهب والِفضةُ ، ومل ميلك من ذلـك                 

  شيئاً ؟ 
كان ينام يف غرفٍة من طٍني ، سقفُها من جريـِد النخـِل ،               ρإنَّ هذا الرسول العظيم     

ثِّر يف جنبِه ، ورهن ِدرعه      ويربطُ حجريِن على بطِنِه ، ويتوسد على خمدٍة من سعف النخِل تؤ           
  . عند يهودي يف ثالثني صاعاً من شعٍري، ويدور ثالثة أياٍم ال جيد رديء التمِر ليأكله ويشبع منه

 من الشعِري وأبقى رهك األجـلُ        ِمت ودرعك مرهونٌ على شظفٍ    
      ـهِم أعذبـتـ          ألنَّ فيك معاين الي  لُحىت دعيت أبا األيتاِم يـا بطَ

  

  : وقلت يف قصيدٍة أخرى 
 بيت من الطِني أو كهف من العلمِ         كفاك عن كلِّ قصٍر شاهٍق عمدٍ     
 نصي اخلياِم اليت من أروِع اخلـيمِ        تبين الفضائل أبراجـاً مـشيدةً      
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ِإنـا   ﴿،   ﴾ ولَسوف يعِطيك ربـك فَترضـى     } 4{ولَلْآِخرةُ خير لَّك ِمن الْأُولَى     ﴿
ثَرالْكَو اكنطَيأَع ﴾  .  

***************************************  
  نصب املَنِصب

  

 الوردي قال ابن ، متاعِب احلياِة املنصب من :  
 يا عنائي من مـداراِة الـسفَلْ        نصب املنصِب أوهي جلَـدي

خذُ ماء الوجِه ، والصحة والراحةَ ، وقليلٌ من         انَّ ضريبةَ املنصِب غاليةٌ ، إا تأ      : واملعىن  
                     مسعِته ، من راحِته ، من عرِقِه ، من ِدِم ، من اً ، منها يوميتلك الضرائِب اليت يدفع ينجو من

 ))عمِت املرضعةُ وِبئست الفاطمةُ   ِن(( . ))ال تسأِل اإلمارةَ  ((عزِته ، من شرِفه ، من كرامِته ،         
﴿ ع لَكهلْطَاِنيهي سن ﴾  .  

 قال الشاعر :  
 !أليس مصري ذلك للـزواِل ؟       هِب الدنيا تصري غليك عفـواً

ويبقَـى وجـه     ﴿قدر أنَّ الدنيا أتت بكل شيٍء ، فإىل أي شيء تذهب ؟ إىل الفناِء ،                
  .  ﴾ ربك ذُو الْجلَاِل والِْإكْراِم 

  .  تكن يا بين رأساً ، فإنَّ الرأس كثري األوجاِع ال: قال أحد الصاحلني البنه 
ال تِحب التصدر دائماً والترؤس ، فإنَّ االنتقاداِت والـشتائِم واإلحراجـاِت            : واملعىن  

  . والضرائِب ال تصلُ إال إىل هؤالء املقدمني 
ويل السلْطة هـذا إنْ عـدلْ        إنَّ نصف الناِس أعـداٌء ِملـن 

*****************************************  
  هيا إىل الصالة

  

  . ﴾ يا أَيها الَِّذين آمنواْ استِعينواْ ِبالصبِر والصالَِة ﴿
  . إذا حزبه أمر فَِزع إىل الصالِة  ρكان 
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   . ))أِرحنا ا يا باللُ (( : وكان يقولُ 
   . ))جعلت قرةُ عيين يف الصالِة (( : ويقولُ 

  . إذا ضاق الصدر ، وصعب األمر ، وكثر املكْر ، فاهرع إىل املصلَّى فصلِّ 
  . إذا أظلمت يف وجِهك األيام ، واختلفت الليايل ، وتغير األصحاب ، فعليك بالصالِة 

   كان النيبρ           ٍر واألحزاِب وغِريهاصدره بالصالِة ، كيوِم يد اِت العظيمِة يشرحيف املهم 
أنه ذهب إىل القلعـِة مبـصر       ) الفتِح  ( وذكروا عِن احلافِظ ابن حجٍر صاحِب       . من املواطِن   

 ج اُهللا عنهفقام يصلي ، ففر ، فأحط به اللصوص .  
أنَّ رجالً من الصاحلني لقيه لص يف إحدى طرِق الشاِم          : وذكر ابن عساكر وابن القيِم      

 ليصلي ركعتني ، فقام فافتتح الصالة ، وتذكَّر قول اِهللا           ، فأجهز عليه ليقتله ، فطلب منه مهلةٍ       
فرددها ثالثاً ، فرتل ملك من السماِء حبربـٍة          . ﴿ أَمن يِجيب الْمضطَر ِإذَا دعاه ﴾      : تعاىل  

 واصطَِبر  وأْمر أَهلَك ِبالصلَاةِ   ﴿. أنا رسولُ من جييب املضطر إذا دعاه        : فَقَتلَ ارم ، وقال     
ِإنَّ الصالَةَ كَانت علَى الْمؤِمِنني      ﴿ ،   ﴾ ِإنَّ الصلَاةَ تنهى عِن الْفَحشاء والْمنكَرِ      ﴿،   ﴾ علَيها

   . ﴾ ِكتاباً موقُوتاً
ن  يا أَيها الَِّذي    ﴿:  ρوإن مما يشرح الصدر ، ويزيلُ اهلم والغم ، الصالةُ على الرسول             

  .  ﴾ آمنوا صلُّوا علَيِه وسلِّموا تسِليماً
     ذلك عند الترمذي بن كعب     : صح يأنَّ أُب–     يا رسول اِهللا ،    :  قال   – رضي اُهللا عنه
ما شـئت ، وإنْ     (( : الربع ؟ قال    : قال   . ))ما شئت   (( : كم أجعلُ لك من صاليت ؟ قال        

   رزدت فخي(( .   قال :ن ؟ قال    الثُّلُثي : ))       أجعلُ لك  : قال   . ))ما شئت ، وإنْ زدت فخري
   . ))إذنْ يغفر ذنبك ، وتكْفى مهُّك (( : صاليت كلها ؟ قال 

من صـلَّى علـي     (( : وهنا الشاهد ، أنْ اهلم يزولُ بالصالِة والسالِم على سيِد اخللِْق            
أِكثروا من الصالِة علي ليلة اجلمعِة ويـوم        ((   .))صالةً واحدةً صلَّى اُهللا عليِه ا عشراً        

     معروضةٌ علي ـت ؟       : قالوا   . ))اجلمعِة ، فإنَّ صالتكمأرم نا وقدعليك صالت عرضكيف ت !
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إنَّ للذين يقتدون   . )) ساد األنبياءِ إنَّ اهللا حرم على األرِض أنْ تأكل أج       ((:  قال -أي بليت -
  . لَ معه نصيباً من انشراِح صدِره وعلو قدِره ورفعِة ذكرِه ويتبعون النور الذي أُنِز ρبه 

اللهم صـلِّ   : هي الصالةُ اإلبراهيميةُ     ρأكملُ الصالِة على الرسوِل     :  يقولُ ابن تيمية    
على حممِد وعلى آل حممٍد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك علـى حممـٍد                  

  . إنك محيد جميد . على إبراهيم وعلى آِل إبراهيم يف العاملني وعلى آِل حممٍد كما باركْت 
 فأنت اليوم أغلى مـا لَـدينا        نسينا يف وداِدك كُـلَّ غـاِل
 لنا شرفاً نـالم ومـا علينـا        نالم على حمبـِتكم ويكفـي

****************************************  
  الصدقةُ سعةٌ يف الصدِر

  

فعلُ اإلحساِن ، من الـصدقِة      : ويدخلُ يف عموِم ما جيلب السعادة ويزيلُ اهلم والكدر          
               ، ردبِه الص عوسأحسِن ما ي وإلسداِء اخلِري للناِس ، فإنَّ هذا من اكُم   ﴿والِبرقْنزا رأَنِفقُواْ ِمم﴾ 

   . ﴾ والْمتصدِقني والْمتصدقَاِت ﴿، 
البخيلُ والكرمي برجلين عليهما جبتاِن ، فال يزالُ الكرمي يعطي ويبذلُ ،             ρ وقد وصف 

                   ، ومينـع ه ، وال يزالُ البخيلُ ميـسكوأثر من احلديِد حىت يعفُو عرةُ والدعليه اجلب عفتتوس
         حىت تضيق عليِه روحه نِفقُـو    ﴿! فتتقلَّص عليِه ، فتخنقهي ثَلُ الَِّذينمـاء     وِتغاب مالَهـونَ أَم

               ِن فَِإن لَّمفَيا ِضعأُكُلَه تاِبلٌ فَآتا وهابٍة أَصوبٍة ِبرنثَِل جكَم أَنفُِسِهم نثِْبيتاً متاِت اللِّه وضرم
   . ﴾ ى عنِقكوالَ تجعلْ يدك مغلُولَةً ِإلَ ﴿: وقال سبحانه وتعاىل  .  ﴾ يِصبها واِبلٌ فَطَلٌّ 

إنَّ غلَّ الروِح جزٌء من غلِّ اليِد ، وإنَّ البخالء أضيق الناِس صدوراً وأخالقاً ؛ ألـم                 
خبلُوا بفضِل اِهللا عز وجلَّ ، ولو عملوا أنَّ ما يعطونه الناس إمنا هو جلب للسعادِة ، لـسارعوا                   

  . ﴾ ضاً حسناً يضاِعفْه لَكُم ويغِفر لَكُمِإن تقِْرضوا اللَّه قَر ﴿إىل هذا الفعِل اخليِر ، 
وِممـا   ﴿،   ﴾  ومن يوق شح نفِْسِه فَأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ        ﴿: وقال سبحانه وتعاىل    

  ﴾ رزقْناهم ينِفقُونَ

فاملالُ عاريةٌ والعمـر رحـالُ        اُهللا أعطاك فابذلْ ِمن عطيتـِه
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 يأسن جيِر يعذُب منه سلـسالُ       ملاِء إنْ حتبس سـواِقيهاملالُ كا 
  : يقولُ حامتُ 

        الغيـب غـريه أما والذي ال يعلـم         حيي العظام البيض وهـي رمـيموي 
ــيم      لقد كنت أطوي البطن والزاد يشتهى       ــال لئ ــوٍم أنْ يق ــة ي خماف

فاً ، وأن تنتظر رواده ليـأكلوا معـه ،          إنَّ هذا الكرمي يأمر امرأته أنْ تستضيف له ضيو        
  : ويؤانسوه ليشرح صدره ، يقولُ 

آكلُه وحدي      إذا ما صنعِت الزاد فالتمسي له أكوالً فإين لست 
  :  مثّ يقولُ هلا وهو يعلن فلسفته الواضحة ، وهي معادلةٌ حسابيةٌ سافرةٌ 

  خبيالً خملـدا   فريضى فؤادي أو    أريين كرمياً مات ِمن قبِل ِحينِه
  . هلْ مجع املاِل يزيد يف عمِر صاحِبه ؟ هلْ إنفاقُه ينقص من أجِله ؟ ليس بصحيٍح 

***************************************  
ال تغضب  

  

﴿ ِليمع ِميعس هِعذْ ِباللِّه ِإنتغٌ فَاسزطَاِن نيالش ِمن كرتَغَنا يِإمو ﴾  .  
   . ))ال تغضب ، ال تغضب ، ال تغضب (( : أحد أصحابه فقال  ρ أوصى

 وغضب رجلٌ عنده فأمره ρ  أنْ يستعيذ باِهللا من الشيطاِن الرجيِم .  
ِإنَّ الَِّذين اتقَواْ ِإذَا مسهم طَاِئف       ﴿،   ﴾ وأَعوذُ ِبك رب أَن يحضرونِ     ﴿: وقال تعاىل   
طَاِن تيالش نونَ مِصربم مواْ فَِإذَا هذَكَّر ﴾ .   
  .  ρيوِرثُ الكَدر واهلم واحلزن اِحلدةُ والغضب ، وله أدواٌء عند املصطفى إنَّ مما 
وِإذَا ما غَِضبوا    ﴿ ،    ﴾ والْكَاِظِمني الْغيظَ  ﴿ جماهدةُ الطبِع على ترِك الغضِب ،        :منها  
   .  ﴾ هم يغِفرونَ
الطهور شـطْر  ((  الوضوُء ، فإنَّ الغضب مجرةٌ من الناِر ، والنار يطفئُها املاُء ، :ها  ومن

   . ))الوضوُء سالح املؤمِن (( ، )) اإلمياِن 
  .  إذا كان واقفاً أن جيلس ، وإذا كان جالساً أن يضطجع :ومنها 
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  .  أنْ يسكت فال يتكلم إذا غِضب :منها 
  . ر ثواب الكاظمني لغيِظهم ، والعافني عن الناِس املساحمني  أن يتذك:ومنها أيضاً 

***************************************  
صباحي دِور  

  

وسوف أخربك بورد من األذكاِر تداوم عليه كلَّ صباٍح ، ليجلب لـك الـسعادة ،                
  . ك حىت تمسي وحيفظك من شر شياطِني اإلنِس واجلن ، ويكون لك عاِصماً ِطيلة يوِم

   :ρمن هذِه األدعيِة ، وهي اليت صحت عنه 
1.                  ، ال شريك له هدحِهللا ، وال إله إال اُهللا و ِهللا ، واحلمد أصبحنا وأصبح امللك

           وهو على كلِّ شيٍء قدير ، وله احلمد امللك ما يف هذه      . له ريأسألُك خ رب
 بك من شر هذه الليلِة وشر ما بعدها ، رب           الليلِة ، وخير ما بعدها ، وأعوذُ      

أعوذُ بك من الكسِل وسوِء الكِبِر ، رب أعوذُ بك مـن عـذاٍب يف النـاِر                 
 )) . وعذاٍب يف القِرب 

اللهم عامل الغيِب والشهادِة ، فاطر السماواِت واألرِض ، رب          (( :  وحديثُ   .2
نت ، أعوذُ بك من شـر نفـسي ،          كلِّ شيء وملِيكه ، أشهد أنْ ال إله إال أ         

 . ))وشر الشيطاِن وشركِه ، وأنْ أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إىل مسلٍم 
بسِم اِهللا الذي ال يضر مع اِمسه شيٌء يف األرِض وال يف السماِء             (( : وحديثُ   .3

 العليم ثالث مراٍت  . ))، وهو السميع . 
د محلة عرِشك ومالئكتك ومجيع خلِقك      اللهم إين أصبحت أشهدك وأشه    ((   .4

أنك أنت اُهللا ال إله إالَّ أنت ، وحدك ال شريك لك ، وأنَّ حممـداً عبـدك                  
 . أربع مرات  .  ))ρورسولُك 

 . )) أعلم ، وأستغفرك ملا ال أعلماللهم إين أعوذُ بك أنْ أشرك بك شيئاً وأنا(( .5
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 اإلخالِص ، وعلى ديـِن نبينـا   أصبحنا على ِفطْرِة اإلسالِم ، وعلى كلمةِ    ((  .6
  . )) ، وعلى ملَِّة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من املشركني ρحممٍد 

عدد خلِْقِه ، ورضا نفِسِه ، وِزنه عرِشـِه ، وِمـداد            : سبحان اِهللا وحبمدِه    ((  .7
 . ثالث مراٍت  . ))كلماِتِه 

 . ثالث مراٍت  . )) نبياً ρ ومبحمٍد رضيت باِهللا رباً ، وباإلسالم ديناً ،((  .8
9.  )) لَقما خ شر اِت منثالثاً يف املساء  . ))أعوذُ بكلماِت اِهللا التام . 

اللهم بك أصبحنا ، وبك أمسنا ، وبك حنْيا ، وبك منوت ، وإليك              ((  .10
 النشور(( .  

11.  ))            داحلم وله املُلْك له ، وهو على    ال إله إال اُهللا وحده ال شريك له ، 
 مائة مرة  . ))كلِّ شيٍء قدير . 

*********************************  
  وقفـــة

  

أنْ يكلك اُهللا على نفِسك ،      : أمجع العارفون باهللا على أنَّ اِخلذْالن       : (( يقولُ ابن القيم    
  . والتوفيق أنْ ال يِكلك اُهللا إىل نفِسك . ويخلِّي بينك وبينها 

لِّبون بني توفيقِه وخذالِنِه ، بِل العبد يف الساعِة الواحدِة ينالُ نصيبه من هذا              فالعبيد متق 
وهذا ، فيطيعِه ويرضيِه ، ويذكره ويشكره بتوفيِقه له ، مث يعصيِه وخيالفُه ، ويسِخطُه ويغفـلُ                 

  . عنه خبذالِنِه له ، فهو دائر بني توفيِقه وِخذْالِنِه 
شهد وأعطاه حقَّه ، عِلم ِشدة ضرورِته وحاجِته إىل التوفيق يف           فمىت شِهد العبد هذا امل    

كلِّ نفٍَس وكلِّ حلظٍة وطرفِة عيٍن ، وأنَّ إميانه وتوحيده بيِدِه تعاىل ، لو ختلَّى عنه طرفة عـٍني                   
 السماء  هو من ميسك  : لَثُلَّ عرش توحيِده ، وخلَرت مساُء إمياِنِه على األرِض ، وأنَّ املمسك له              

  )) . أنْ تقع على األرِض إال بإذِنِه 
*****************************************  
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  الكتاب املبارك.. القرآنُ 
  

ومن أسباِب السعادِة وانشراِح الصدِر قراءةُ كتاِب اِهللا بتدبٍر ومتعٍن وتأمٍل ، فـإنَّ اهللا               
قَد جاءتكُم موِعظَةٌ    ﴿لصدوِر، ووصفه بأنه رمحةٌ،     وصف كتابه بأنه هدى ونور وشفاٌء ملا يف ا        

 ،  ﴾أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُـوٍب أَقْفَالُهـا         ﴿،   ﴾ من ربكُم وِشفَاء لِّما ِفي الصدورِ     
﴿         جِر اللِّه لَوِعنِد غَي كَانَ ِمن لَوآنَ وونَ الْقُرربدتِتالَفاً كَِثرياً   أَفَالَ يواْ ِفيِه اخد ﴾   ،﴿   ـابِكت

  .  ﴾ أَنزلْناه ِإلَيك مبارك لِّيدبروا آياِتِه
  . مبارك يف تالوِتِه ، والعمِل به ، وحتكيِمه واالستنباِط منه : قال بعض أهِل الِعلِْم 
م مقيٍم ، فأخذت املصحف     أحسست بغم ال يعلمه إال اُهللا ، و       : وقال أحد الصاحلني    

 فجأةً هذا الغم ، وأبدلين اُهللا سروراً وحبوراً مكان ذلـك            – واهللا   –وبقيت أتلو ، فزال عين      
يهِدي ِبِه اللّه مِن اتبـع ِرضـوانه    ﴿،   ﴾ ِإنَّ هـذَا الْقُرآنَ ِيهِدي ِللَِّتي ِهي أَقْوم       ﴿. الكدِر  

   . ﴾ وكَذَِلك أَوحينا ِإلَيك روحاً من أَمِرنا ﴿  ، ﴾ سبلَ السالَِم
****************************************  

  ال حترص على الشهرِة
والغم فإنَّ هلا ضريبةً من الكدِر واهلم  

  

احلرص على الظهوِر والشهرِة ،     :  ويكدر صفاءه واستقراره وهدوءه      مما يشتت القلب  
  .  ﴾ لَا يِريدونَ علُواً ِفي الْأَرِض ولَا فَساداً ﴿ضا الناِس ، وطلِب ر

  : ولذلك قال أحدهم باملقابِل 
 ومل يبت طاوياً منها على ضـجرِ       من أمخل النفس أحياها وروحهـا
 فليس ترمي سوى العايل من الشجرِ       إنَّ الرياح إذا اشـتدت عواصـفُها

  

ويِحبونَ ﴿،   ﴾  يرآؤونَ الناس   ﴿ . ))ِه ، ومن مسع مسع اُهللا بهِ      ى اُهللا ب  من راءى راء  ((
   .﴾والَ تكُونواْ كَالَِّذين خرجواْ ِمن ِدياِرِهم بطَراً وِرئَاء الناِس﴿ ، ﴾ أَن يحمدواْ ِبما لَم يفْعلُواْ
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ا حتتـهعم الرياِء يِشف ك عـاري    فإذا ال ثوبحفْت بِه فإنت 
***********************************  

  احلياةُ الطيبةُ
  

من القضايا الكربى املسلَّمِة أنَّ أعظم هذه األسباِب اليت أكتبها هنا يف جلِب الـسعادِة               
هو اإلميانُ باِهللا رب العاملني ، وأنَّ السباب األخرى واملعلوماِت والفوائـد الـيت مجعـت إذا                 

هديت لشخٍص ومل حيصلْ على اإلمياِن باِهللا ، ومل حيز ذلك الكنز ، فلن تنفعه أبداً ، وال تفيده              أُ
  . ، وال يتعب نفسه يف البحِث عنها 

  . إنَّ األصل اإلميانُ باِهللا رباً ، ومبحمٍد نبياً ، وباإلسالِم ديناً 
 يقولُ إقبالُ الشاعر :  

 وأرى املؤمن كوناً تاهِت اآلفاق فِيه       ق ِتيـهإمنا الكافر حريانُ له اآلفـا
  

من عِملَ صاِلحاً من ذَكٍَر أَو أُنثَى        ﴿: وأعظم من ذلك و أصدق ، قولُ ربنا سبحانه          
معواْ يا كَانِن مسم ِبأَحهرأَج مهنِزيجلَنةً وباةً طَييح هنِييحفَلَن ِمنؤم وهلُونَو ﴾  .  

  : وهناك شرطان 
ِإنَّ الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت سيجعلُ لَهـم         ﴿اإلميانُ باِهللا ، مثَّ العملُ الصاحلُ ،        

  .  ﴾ الرحمن وداً

  : وهناك فائدتان 
لَهم الْبشرى   ﴿احلياةُ الطيبةُ يف الدنيا واآلخرِة ، واألجر العظيم عند اِهللا سبحانه وتعاىل             

  .  ﴾ ِفي الْحياِة الدنيا وِفي اآلِخرِة
********************************  
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  البالُء يف صاِحلك
  

إن اهللا إذا أحـب     (( : ال جتزع من املصائِب ، وال تكترثْ بالكوارِث ، ففي احلديِث            
  . )) خطُ قوماً ابتالهم ، فمن رضي فله الرضا ، ومن سخط فَلَه الس

**************************************  
  عبوديةُ اإلذعاِن والتسليِم

  

ولَنبلُونكُم ِبشيٍء من الْخـوف      ﴿ومن لوازِم اإلمياِن أنْ ترضى بالقدِر خريِه وشرِه ،          
       ِر الصشباِت ورالثَّماألنفُِس واِل وواَألم نقٍْص منوِع والْجوعلى    .  ﴾ اِبِرين إنَّ األقدار ليست

رغباِتنا دائماً وإمنا بقصوِرنا ال نعرف االختيار يف القضاِء والقدِر ، فلسنا يف مقاِم االقتـراِح ،                 
  . ولكننا يف مقاِم العبوديِة والتسليِم 

لناِس أشد ا (( ،  )) أُوعك كما يوعك رجالن منكم      (( يبتلى العبد على قدِر إميانه ،       
من يرِد  (( ،   ﴾ فَاصِبر كَما صبر أُولُوا الْعزِم ِمن الرسلِ       ﴿،  )) بالًء األنبياُء ، مثَّ الصاحلون      

      منه اُهللا بِه خرياً يصب((     ، ﴿         لُـوبنو اِبِرينالصو ِمنكُم اِهِدينجالْم لَمعى نتح كُمنلُوبلَنو
 كُماربأَخ ﴾  ،﴿  ِلِهمِمن قَب ا الَِّذيننفَت لَقَدو ﴾.   

****************************************  
  ِمن اإلمارة إىل النجارة

  

 كان يسكن قصراً فخماً ، وعنده الدنيا        – أمري وابن خليفة     –علي بن املأمون العباسي     
، فرأى عامالً يكدح ِطيلةَ النـهاِر ، فـإذا          مبذولةٌ ميسرةٌ ، فأطلَّ ذات يوٍم من شرفِة القصِر          

أضحى النهار توضأ وصلَّى ركعتني على شاطئ ِدجلة ، فإذا اقترب الغروب ذهب إىل أهِله ،                
                  وأنه ال قوت له ، عليهن اً يكدحفأخربه أن له زوجةً وأختني وأُم يوماً من األياِم فسأله فدعاه

 ، وأنه يصوم كلَّ يوٍم ويفطر مع الغروِب على ما حيصلُ ،             وال دخل إال ما يتكسبه من السوقِ      
فترك القصر ، وترك اإلمارة ، . ال واحلمد ِهللا رب العاملني : فهلْ تشكو من شيٍء ؟ قال       : قال  



                                                  ال حتزن
168 

وهام على وجهِه ، ووجد ميتاً بعد سنواٍت عديدٍة وكان يعملُ يف اخلشب جهة خرسـان ؛                 
والَِّذين اهتدوا زادهـم هـدى       ﴿ه هذا ، ومل جيدها يف القصِر ،         ألنه وجد السعادة يف عملِ    

 مقْواهت ماهآتو ﴾  .   
يذكِّرين هذه بقصِة أصحاب الكهِف ، الذين كانوا يف القصور مع امللِك ، فوجـدوا               

 ، وقال   الضيق ، ووجدوا التشتت ، ووجدوا االضطراب ؛ ألنَّ الكفر يسكن القصر ، فذهبوا             
  .  ﴾ فَأْووا ِإلَى الْكَهِف ينشر لَكُم ربكُم من رمحته ويهيئْ لَكُم من أَمِركُم مرفَقاً ﴿: قائلُهم 

أحب إيلَّ ِمن قـصٍر منيـِف         لبيت ختفـق األريـاح فيـِه
  ... سم اِخلياِط مع األحباِب ميدانُ 

ق مع احلب واإلمياِن ، ومع املودِة يتـسع ويتحمـلُ الكـثري ،               أن احمللَّ الضي   :واملعىن  
   . ))جفاننا لضيوِف الدار أجفانُ ((

****************************************  
  من أسباِب الكدِر والنكِد جمالسةُ الثقالِء

  

   الطبـِع ،      هو: وقيل الثقيلُ   . احلمقى  : وقيلَ  . الثقالُء أهلُ البدِع    : قال أمحد ثخـني 
الَ يكَـادونَ    ﴿،   ﴾  كَأَنهم خشب مـسندةٌ       ﴿املخالف يف املشرِب ، البارد يف تصرفاِته ،         

   . ﴾ يفْقَهونَ حِديثاً
 عنهم أنَّ األرض متيلُ يف اجلهِة اليت هو فيها: قال الشافعي إيلَّ فأظن إنَّ الثقيل ليجلس .  
  .  ﴾ ربنا اكِْشف عنا الْعذَاب ِإنا مؤِمنونَ ﴿: رأى ثقيالً ، قال وكان األعمش إذا 

 ِجسم الِبغاِل وأحـالم العـصافريِ        ال بأس بالقوِم ِمن طُوٍل وِمن ِقصرٍ      

وِإذَا رأَيت الَِّذين   ﴿جمالسةُ الثقالِء محى الربِع،     : وكان ابن تيمية إذا جالس ثقيالً ، قال         
      مهنع ِرضا فَأَعاِتنونَ ِفي آيوضخي﴾  .﴿   مهعواْ مدقْعِئ كنافخ     ((. ﴾فَالَ تمثلُ اجلليِس السي

إنَّ ِمن اثقِل الناِس على القلوِب العِري من الفضائِل الصغري يف املُثُِل، الواقف علـى               . )) الكِري
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 معهم حتى يخوضواْ ِفي حِديٍث غَيِرِه ِإنكُـم ِإذاً          فَالَ تقْعدواْ  ﴿ ،  شهواِته ، املستسلم لرغباِته   
مثْلُهم ﴾ .   

 قال الشاعر :  
 أنت يف املنظِر إنسانٌ ويف امليزان ِفيلْ        أنت يا هذا ثقيلٌ وثقيـلٌ وثقيـلْ

 إذا ابتليت بثقيٍل ، فسلِّم له جسمك ، وهاجر بروِحك ، وانتقلْ عنـه             : قال ابن القيِم    
 ولَا تِطع من أَغْفَلْنا      ﴿. وسافر ، وملِّكْه أذناً صماء ، وعيناً عمياَء ، حىت يفتح اُهللا بينك وبينه               

  . ﴾ قَلْبه عن ِذكِْرنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطاً
**********************************  

  إىل أهِل املصائِب
  

من قبضت صفيه من أهِل الدنيا مثَّ احتسبه عوضـته منـه            (( : يف احلديِث الصحيِح    
  . رواه البخاري  . ))اجلنة 

يف حياِتك يل عظات ـاً       وكانتفأنت اليوم أوعظُ منك حي
 . ))عوضته منهما اجلنة    ) أي عينيِه   ( من ابتليته حببيبتيِه    (( : ويف احلديِث الصحيح    

  .  ﴾  تعمى الْأَبصار ولَِكن تعمى الْقُلُوب الَِّتي ِفي الصدوِرفَِإنها لَا ﴿
 إذا قبض ابن العبـِد املـؤمِن قـال          – عز وجلَّ    –إنَّ اهللا   : (( ويف حديٍث صحيٍح    

: قبضتهم مثرة فؤاِده ؟ قـالوا       : قال  . نعم  : قبضتم ابن عبدي املؤمِن ؟ قالُوا       : للمالئكِة  
ابنوا لعبدي بيتاً يف اجلنِة ،      : قال  . حمدك واسترجع   :  ماذا قال عبدي ؟ قالوا       :قال  . نعم  

  . رواه الترمذي . )) ومسوه بيت احلَمِد 
يتمنى أناس يوم القيامِة أنهم قُِرضوا باملقارِض ، ِملا يرون من حسِن عقـىب              :  ويف األثِر   
سالَم علَـيكُم ِبمـا      ﴿،   ﴾ وفَّى الصاِبرونَ أَجرهم ِبغيِر ِحسابٍ    ِإنما ي  ﴿. وثواِب املصابني   

  متربراً    ﴿ ،   ﴾ صبا صنلَيا أَفِْرغْ عنبِإالَّ ِباللّـهِ      ﴿ ،   ﴾ ر كربا صمو ِبراصِإنَّ    ﴿،   ﴾ و ـِبرفَاص
قاللَِّه ح دعو ﴾.   
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اجلزاِء من ِعظِم البالِء ، وإنَّ اهللا إذا أحب قوماً ابـتالهم ،             إنَّ ِعظَم   : (( ويف احلديِث   
  . رواه الترمذي )) . فمن رضي فله الرضا ، ومن سِخط فلُه السخطُ 

الصرب والقدر واألجر ، وليعلِم العبد انَّ الذي أخذ هو الـذي            : إنَّ يف املصائِب مسائلَ     
  . ﴾ ِإنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ اَألماناِت ِإلَى أَهِلها ﴿أعطى ، وأنَّ الذي سلب هو الذي منح، 
والبد يوماً أنْ تـرد الودائـع        وما املالُ واألهلون إال وِديعـةٌ

************************************  
  مشاهد التوحيد

  

  : أموراً )  من الناِس استقباِل األذى( إنَّ من مشاهِد التوحيِد عند األذيِة 
 وهو مشهد سالمِة القلِب ، وصفائِه ونقاِئه ملـن آذاك ، وحـب              :مشهد العفِْو   أولُها  

وإيصالُ اخلَيِر والنفِع له ، وهي درجة أعلى وأعظم ، فهـي تبـدأ              . اخلِري وهي درجةٌ زائدةٌ     
. ، وهو أنْ تساحمه ، وأنْ تغفر له زلَّته          أنْ ال تؤذي من آذاك ، مثَّ العفو         : بكظِْم الغيِظ ، وهو     

والْكَاِظِمني الْغيظَ والْعاِفني    ﴿أنْ تبادله مكان اإلساءِة منه إحساناً منك ،         : واإلحساِن ، وهو    
    ِسِننيحالْم ِحبي اللّهاِس وِن النلَى اللَّهِ      ﴿،   ﴾ عع هرفَأَج لَحأَصفَا وع نفَم ﴾   ، ﴿ فُـوا  وعلْي

  . ﴾ ولْيصفَحوا
إنَّ اهللا أمرين أنْ أِصلَ من قطعين ، وأنْ أعفو عمن ظلمِني وأنْ أُعطي              (( : ويف األثِر   

   . ))من حرمِني 
 وهي أنْ تعلم أنه ما آذاك إال بقضاٍء من اِهللا وقَدٍر ، فإنَّ العبد سبب                :ومشهد القضاِء   

  . القاضي هو اُهللا ، فتسلِّم وتذْعن ملوالك من األسباِب ، وأنَّ املقدر و
 وهي أنَّ هذا األذى كفارةٌ من ذنوبك وحطٌّ من سيئاِتك ، وحمـو              :ومشهد الكفارِة   

 فَالَِّذين هاجرواْ وأُخِرجواْ ِمن ِدياِرِهم وأُوذُواْ ِفي سـِبيِلي           ﴿لزالِّتك ، ورفعةٌ لدرجاِتك ،      
  . ﴾ اْ ُألكَفِّرنَّ عنهم سيئَاِتِهموقَاتلُواْ وقُِتلُو
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 ادفَع ِبـالَِّتي ِهـي       ﴿من احلكمِة اليت يؤتاها كثري من املؤمنني ، نزع فتيِل العداوِة ،             
          ِميمح ِليو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيفَِإذَا الَِّذي ب نسأَح ﴾   ، ))    سِلم املسلمون من من املسلم 

   . ))لساِنه ويدِه 
  أتون العـداوِة ،                 : أي آذاك ِبِبشر وبكلمٍة لينٍة ، وبوجٍه طليٍق ، لترتع منه لْقَى منأن ت

  . ﴾ وقُل لِِّعباِدي يقُولُواْ الَِّتي ِهي أَحسن ِإنَّ الشيطَانَ يرتَغُ بينهم ﴿وتطفئ نار اخلصوِمة 

ِر إنَّ احلُرق الِبشكٌن ريهعنـوانُ        شيمت رصحيفةٌ وعليها الِبش
  :  ومن مشاهِد التوحيِد يف أذى من يؤذيك 

وهو انَّ هذا مل يسلَِّط عليك إال بذنوٍب منـك أنـت ،             : مشهد معرفِة تقصِري النفِس     
،  ﴾  هو ِمن ِعنـِد أَنفُـِسكُم      أَولَما أَصابتكُم مِصيبةٌ قَد أَصبتم مثْلَيها قُلْتم أَنى هـذَا قُلْ         ﴿
﴿ ِديكُمأَي تبا كَسٍة فَِبمِصيبن مكُم مابا أَصمو ﴾   

أنْ جعلك مظلوماً   : وهناك مشهد عظيم ، وهو مشهد حتمد اهللا عليِه وتشكره ، وهو             
  . ال ظاملاً 

وهذا كابني آدم ، إذ قال      . اللهم اجعلْين مظلوماً ال ظاملاً      : وبعض السلِف كان يقولُ     
لَِئن بسطت ِإلَي يدك ِلتقْتلَِني ما أَناْ ِبباِسٍط يِدي ِإلَيك لَأَقْتلَك ِإني أَخاف اللّـه                ﴿: خريمها  

الَِمنيالْع بر ﴾  .  
 إن ترحم مـن آذاك ، فإنـه       : مشهد الرمحِة وهو    : وهناك مشهد لطيف آخر ، وهو       

يستحق أن  : يستحق الرمحةَ ، فإنَّ إصراره على األذى ، وجرأته على جماهرِة اِهللا بأذيِة مسلٍم               
   . ))انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً (( ترق له ، وأنْ ترحمه ، وأنْ تنقذه من هذا ، 

 ينفـق علـى     وملَّا آذى ِمسطَح أبا بكٍر يف ِعرِضِه ويف ابنِتِه عائشة ، حلف أبو بكٍر ال              
ولَا يأْتِل أُولُوا الْفَضِل ِمنكُم والسعِة       ﴿: مسطٍح ، وكان فقرياً ينفق عليه أبو بكٍر ، فأنزل اُهللا            

أَن يؤتوا أُوِلي الْقُربى والْمساِكني والْمهاِجِرين ِفي سِبيِل اللَِّه ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلَا تِحبونَ             
  . فأعاد له النفقة وعفا عنه . بلى أُِحب أن يغفر اُهللا يل : قال أبو بكٍر .  ﴾ ن يغِفر اللَّه لَكُم أَ
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هيِه يا عمر ؟ واهللا ما تعطينا اجلَزلَ ، وال حتكـم فينـا              : وقال عيينه بن ِحصٍن لعمر      
خِذ الْعفْـو    ﴿: نني ، إنَّ اهللا يقول      يا أمري املؤم  : فهم به عمر ، فقال احلر بن قيس         . بالعدِل  

      اِهِلنيِن الْجع ِرضأَعِف ورِبالْع رأْموكان وقَّفاً عنـد         : ، قال     ﴾ و ، فواِهللا ما جاوزها عمر
  . كتاِب اِهللا 

رحـم  قَالَ الَ تثْريب علَيكُم الْيوم يغِفر اللّه لَكُـم وهـو أَ            ﴿: وقال يوسف إخوِتِه    
اِحِمنيالر ﴾  .   

اذهبوا فأنتم  (( : يف املِأل فيمن آذاه وطرده وحاربه من كفاِر قريش ، قال             ρ وأعلنها  
ليس الشديد بالصرعِة ، إنما الشديد الـذي        (( :  قاهلا يوم الفتِح ، وِيف احلديِث        ))الطلقاُء  

   . ))ميلك نفسه عند الغضِب 
   : قال ابن املبارِك

دِحِم الشفيقِ      إذا صاحبت قومـاً أهـل وكذي الر فكْن هلم 
فتبقى يف الزماِن بـال رفيـِق        وال تأخذْ بزلَّـِة كـلِّ قـوٍم

  

من عفَـا    ﴿اغفر ملن أخطأ عليك مرةً سبع مراٍت        : موجود يف اإلجنيل    : قال بعضهم   
   ﴾ وأَصلَح فَأَجره علَى اللَِّه

  ك ،               : أيضك وِعرسبع مراٍت ، ليسلم لك دين فْوعليه الع رأخطأ عليك مرةً فكر من
                  راحِتـك ومـن نوِمك ومـن دِمك ، ومن أعصاِبك ومن من اصك ، فإنَّ القَصويرتاح قلب

  .ِعرِضك ، وليس من اآلخرين 
ِإنَّ الـنفْس    ﴿.  »  مدينةً أشجع من الذي يفتح   : الذي يقهر نفسه     «: قال اهلنود يف مثٍل هلم      

يبر ِحما روِء ِإالَّ مةٌ ِبالسارَألم ﴾  .  
**********************************  

  
  



                                                  ال حتزن
173 

  وقفـــةٌ
  

أما دعوةُ ذي النوِن ، فإنَّ فيها من كماِل التوحيِد والترتيِه للرب تعاىل ، واعتـراِف العبـِد                   «
أدويِة الكرِب واهلم والغم ، وأبلغ الوسائِل إىل اِهللا سـبحانه يف            بظلمِه وذنبه ، ما هو من أبلغ        

قضاِء احلوائِج فإنَّ التوحيد والترتيه وتضمناِن إثبات كلِّ كماٍل ِهللا ، وسلب كلِّ نقٍص وعيٍب               
واالعتراف بالظلِم يتضمن إميان العبِد بالشرِع والثواِب والعقـاِب ، ويوجـب            . ومتثيٍل عنه   

ساره ورجوعه إىل اِهللا ، واستقالته عثرته ، واالعتراف بعبوديتِه وافتقاِره إىل ربـه فهاهنـا                انك
   . » التوحيد ، والترتيه ، والعبوديةُ ، واالعتراف: أربعة أموٍر قد وقع التوسلُ ا 

﴿  اِبِرينِر الصشبةٌ قَالُواْ    } 155{وِصيبم مهتابِإذَا أَص ـِه        الَِّذينــا ِإلَيِإنا ِللّـِه وِإن 
  .  ﴾ أُولَـِئك علَيِهم صلَوات من ربِهم ورحمةٌ وأُولَـِئك هم الْمهتدونَ} 156{راِجعونَ

**************************************  
  اعِنت بالظاهِر والباطِن

  

   لطيف وشيٌء شريف ، وهو أنَّ بعض احلكمـاِء  صفاُء النفِس بصفاِء الثوِب ، وهنا أمر
  . وهذا أمر ظاهر . مِن اتسخ ثوبه ، تكدرت نفسه : يقولُ 

وكثري من الناِس يأتيِه الكَدر بسبِب اتساخ ثوِبِه ، أو تغيِر ِهنداِمِه ، أو عـدِم ترتيـِب                  
ه اليومي ، والكونُ بـين      مكتبِتِه ، أو اختالِط األوراِق عنده ، أو اضطراِب مواعيِده وبرناِمجِ          

على النظاِم ، فمن عرف حقيقة هذا الديِن ، علم أنه جاء لتنظيِم حياِة العبِد ، قليِلها وكثِريها                  
ويف .  ﴾  ما فَرطْنا ِفي الِكتاِب ِمن شـيءٍ        ﴿، صغِريها وجليِلها ، وكلُّ شيٍء عنده حبسباٍن         

 النظافة إنَّ اهللا(( : حديٍث عند الترمذي حيب نظيف (( .   
   . ))إنَّ اهللا مجيلٌ حيب اجلمال (( : وعند مسلٍم يف الصحيِح 

   . ))جتملُوا حىت تكونوا كأنكم شامةٌ يف عيوِن الناِس (( : ويف حديٍث حسٍن 
 مشي اجلماِل إىل اِجلماِل البـزلِ        ميشون يف احلُلِل املضاعِف نسجها    
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حق على املسلِم أنْ يغتسل يف      (( : وعند البخاري   . االهتمام بالغسِل   : زأولُ اجلماِل   
 كلِّ سبعِة أياٍم يوماً ، يغسلُ فيه رأسه وجسمه (( .  

وكان بعض الصاحلني يغتسلُ كلَّ يوٍم مرةً كعثمان بِن عفان فيما           . هذا على أقلِّ تقديٍر     
 ، ورد عنه﴿ ابرشو اِردلٌ بستغذَا مه ﴾  .  

كإعفاِء اللحِية وقص الشارِب ، وتقليِم األظافِر ، وأخِذ الشعِر          : ومنها خصالُ الفطرِة    
الزائِد من اجلسِم ، والسواِك ، والطِّيِب ، وختليِل األسناِن ، وتنظيِف املالبـِس ، واالعتنـاِء                 

البسوا البياض ،   (( ،  ومنها لُبس البياِض    . باملظهِر ، فإنَّ هذا مما يوسع الصدر ويفسح اخلاطر          
 وكفِّنوا فيه موتاكم(( .   

 يحيون بالريحاِن يوم السباِسبِ    رقاق النعاِل طيباً حجـزاتهم
إنَّ املالئكة ترتلُ بثياٍب بـيٍض علـيهم        : (( لبِس البياِض   :   وقد عقد البخاري باب     

 ِبيض عمائم . ((  
ٍري ، وتنظيم الوقِت ، فوقت للقراءِة ، ووقت للعبادِة ،           ومنها ترتيب املواعيِد يف دفتٍر صغ     

وِإن من شيٍء ِإالَّ ِعندنا خزاِئنه       ﴿،   ﴾ ِلكُلِّ أَجٍل ِكتاب   ﴿ووقت للمطالعِة ، ووقت للراحة ،       
   . ﴾ وما ننزلُه ِإالَّ ِبقَدٍر معلُوٍم 

وهذا صـحيح ،    . الكونُ بين على النظاِم      : يف مكتبِة الكوجنرِس لوحةٌ مكتوب عليها     
 أنَّ  – سبحانه وتعاىل    –ففي الشرائِع السماويِة الدعوةُ إىل التنظيِم والتنسيِق والترتيِب ، وأخرب           
الشمس والْقَمـر    ﴿: الكون ليس هلْواً وال عبثاً ، وأنه بقضاٍء وقدٍر ، وأنه بترتيب وحبسباٍن              

الشمس ينبِغي لَها أَن تدِرك الْقَمر ولَا اللَّيلُ ساِبق النهاِر وكُلٌّ ِفي فَلَـٍك              لَا   ﴿ . ﴾ ِبحسباٍن
وجعلْنـا اللَّيـلَ     ﴿.  ﴾ والْقَمر قَدرناه مناِزلَ حتى عاد كَالْعرجوِن الْقَِدميِ       ﴿.  ﴾ يسبحونَ  

  نوحِن فَميتآي ارهالنواْ            ولَمعِلتو كُمبن رالً مواْ فَضغتبةً ِلتِصرباِر مهةَ النا آيلْنعجِل وةَ اللَّيا آي
وما ﴿ . ﴾ ربنا ما خلَقْت هذا باِطالً     ﴿. ﴾ عدد السِنني والِْحساب وكُلَّ شيٍء فَصلْناه تفِْصيالً      

  اء وما السلَقْنخ   ا لَاِعِبنيمهنيا بمو ضا ِإن         } 16{الْأَرنِمن لَّد اهذْنخواً لَّاتِخذَ لَهتا أَن نندأَر لَو
ا فَاِعِلنيكُن ﴾ .   
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  : ﴾ وقُِل اعملُواْ ﴿
: كان حكماُء اليوناِن إذا أرادوا معاجلة املصاِب باألوهاِم والقلق واألمراِض النفـسيِة             

قصري إال وقد عادت إليـه عافيتـه                  جيربونه وقت على العمِل يف الفالحة والبساتني ، فما مير 
   . ﴾ وقُِل اعملُواْ ﴿،  ﴾  فَامشوا ِفي مناِكِبها ﴿وطمأنينته ، 

إنَّ أهل األعماِل اليدوِية هم أكثُر الناِس راحةً وسعادةً وبسطة باٍل، وانظر إىل هـؤالِء               
لكون من الباِل وقوِة األجساِم ، بسبِب حركِتهم ونـشاِطهم ومـزاوالِتهم ،             العماِل كيف مي  

   . ))وأعوذُ بك من العجِز والكسِل ((
*********************************************  

  التِجئ إىل اهللا
  

ِمن هو  : هو االسم اجلليلُ العظيم ، هو أعرف املعارِف ، فيه معىن لطيف ، قيل               : اُهللا  
                     إليـِه ، وال ميكـن إليه ، وترضى بِه وتركن ه ، وتسكنوحتب ، القلوب وهو الذي تأهلُه ، أَله

فاطمة ابنته دعـاء     ρللقلِب أبداً أن يسكن أو يرتاح أو يطمئن لغريِه سبحانه ، ولذلك علّم              
قُِل اللّه ثُم ذَرهم     ﴿ ،   وهو حديثٌ صحيح   . ))اُهللا ، اُهللا ريب ال أشرك به شيئاً         (( : الكرِب  

ومـا   ﴿ ،    ﴾اللَّه لَِطيف ِبِعباِدهِ   ﴿ ،    ﴾ وهو الْقَاِهر فَوق ِعباِدهِ    ﴿ ،    ﴾ ِفي خوِضِهم يلْعبونَ    
ـ             طِْويم اتماوالـسِة وامالِْقي موي هتضِميعاً قَبج ضالْأَرِرِه وقَد قح وا اللَّهرِميِنـِه   قَدِبي ات

ِإنَّ  ﴿ ،    ﴾ وم نطِْوي السماء كَطَي السِجلِّ ِللْكُتبِ      ﴿ ،    ﴾ سبحانه وتعالَى عما يشِركُونَ     
   .  ﴾ اللَّه يمِسك السماواِت والْأَرض أَن تزولَا

***************************************  
عليِه توكَّلْت  

  ه ، وتوكُّلُه عليـِه ، واكتفـاؤه                ومنإىل رب هضفي السعادة على العبِد ركونأعظِم ما ي
ِإنَّ وِليـي اللّه الَِّذي نزلَ الِْكتـاب        ﴿،   ﴾ هلْ تعلَم لَه سِمياً    ﴿بواليتِه ورعايتِه وحراستِه ،     

اِلِحنيلَّى الصوتي وهاء ﴿ ، ﴾ وِليونَأَال ِإنَّ أَونزحي مالَ هو ِهملَيع فواللِّه الَ خ  ﴾  .  
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**********************************  
  أمجعوا على ثالثٍة

  

طالعت الكتب اليت تعتين مبسألِة القلِق واالضطراِب ، سواٌء كانت لسلِفنا من حمـدثني              
لـشرقيِة والغربيـِة واملترمجـِة ،       وأدباء ومربني ومؤرخني أو لغِريهم مع النشراِت والكتِب ا        

والدورياِت واالَِّت ، فوجدت اجلميع جممعني على ثالثِة أسِس ملن أراد الـشفاء والعافيـة               
  : وانشراح الصدِر ، وهي 

 االتصالُ باِهللا عز وجلَّ ، وعبوديته ، وطاعته واللجوُء إليه ، وهـي مـسألةُ                :األولُ  
   . ﴾ه واصطَِبر ِلِعبادِتِه فَاعبد ﴿اإلمياِن الكربى ، 

 إغالق ملف املاضي ، مبآسيِه ودموِعه ، وأحزاِنه ومصاِئِبه ، وآالِمه ومهوِمـه ،               :الثاين  
  . والبدِء حبياٍة جديدٍة مع يوٍم جديٍد 

 ترك املستقبِل الغائِب ، وعدم االشتغاِل بِه واالماك فيِه ، وترك التوقعـاِت              :الثالثُ  
  . نتظاراِت والتوجساِت ، وإنما العيش يف حدوِد اليوِم فَحسب واال

 ِسي ، : قال علينه يوطول األمِل ، فإن اكمونَ ﴿إيعجرا لَا ينِإلَي مهوا أَنظَنو ﴾  .  
  يحـسبونَ كُـلَّ     ﴿: إياك وتصديق األراجيِف والشائعاِت ، فإنَّ اهللا قال عن أعداِئه           

ِهملَيٍة عحيص ﴾  .  
وعرفت أناساً من سنواٍت عديدٍة ، وهم ينتظرون أموراً ومصائب وحوادث وكوارث            

               همشيع فون أنفسهم وغريهم منها، فسبحان اهللا ما أنكدخووال يزالون ي ، ثَـلُ  !! ملْ تقعوم
 أنبوٍب يقطُر على رأِسِه قطرةً من       هؤالِء كالسجِني املعذَِّب عند الصينيني ، فإم جيعلونه حتت        

. املاِء يف الدقيقِة الواحدِة ، فيبقى هذا السجني ينتظر كلَّ قطرٍة مثَّ يصيبه اجلنونُ ، ويفقد عقله                  
،  ﴾ لَا يقْضى علَيِهم فَيموتوا ولَا يخفَّف عنهم من عذَاِبها         ﴿: وقد وصف اُهللا أهل الناِر فقال       

  . ﴾  كُلَّما نِضجت جلُودهم بدلْناهم جلُوداً غَيرها ﴿،  ﴾ ا يموت ِفيها ولَا يحىيلَ ﴿
****************************************  
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  أِحلْ ظاملك على اهللا
  

وعنــد اِهللا جتتمــع اخلــصوم  إىل الدياِن يوم احلشِر منـضي
 أنه ينتظر يوماً جيمع اُهللا فيِه األولني واآلخرين ، ال ظلم يف             ويكفي العبد إنصافاً وعدالً   

ونضع الْمواِزين الِْقسطَ ِليوِم     ﴿ذلك اليوِم ، واحلكم هو اُهللا عز وجلَّ ، والشهود املالئكةُ ،             
خ نٍة مبِإن كَانَ ِمثْقَالَ حئاً ويش فْسن ظْلَمِة فَلَا تامالِْقياِسِبنيا حكَفَى ِبنا وا ِبهنيٍل أَتدر ﴾ .  

*****************************  
  كسرى وعجوٍز

  

أنَّ عجوزاً فارسيةً كان عندها دجاج يف كوٍخ جمـاوٍر          : ذكر بزر مجهر حكيم فارس      
           إىل قريٍة أخرى ، فقالت ك الدجاج     : لقصِر كسرى احلاكِم ، فسافرتأستودع ا ف. يا ربلم

غابت ، عدا كسرى على كوِخها ليوسع قصره وبستانه ، فذبح جنوده الدجاج ، وهـدموا                
         إىل السماِء وقالت فالتفتت أنا فأين أنت        : الكوخ ، فعادِت العجوز غبت ، فأنصفها ! يا رب

لَيس اللَّه ِبكَـاٍف    أَ ﴿. اُهللا وانتقم هلا ، فعدا ابن كسرى على أبيه بالسكِني فَقَتله على فراِشِه              
لَـِئن   ﴿:  ، ليتنا مجيعاً نكونُ كخيري ابين آدم القائِل           ﴾ عبده ويخوفُونك ِبالَِّذين ِمن دوِنهِ    

         لَكلَأَقْت كِإلَي ِدياِسٍط ياْ ِببا أَنلَِني مقْتِلت كدي ِإلَي طتسعبد اِهللا املقتول ، وال      ((  . ﴾ ب كن
 ، إنَّ عند املسلِم مبدأ ورسالةً وقضيةً أعظم من االنتقـاِم والتـشفي              ))ن عبد اهللا القاتل     تك

  . واِحلقِْد والكراهيِة 
******************************************  

  مركَّب النقِْص قد يكونُ مركَّب كماٍل
  

﴿         لَّكُم ريخ ولْ هاً لَّكُم برش وهبسحالعباقرِة شقُّوا طريقهم بـصموٍد       .  ﴾  لَا ت بعض
إلحساِسهم بنقٍص عارٍض ، فكثري من العلماِء كانوا موايل ، كعطاٍء ، وسعيِد بـن جبيـٍر ،                  

  . وقَتادةَ ، والبخاري ، والترمذي ، وأيب حنيفة 
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ادة ، وابِن أم    وكثري من أذكياِء العاِمل وحبوِر الشريعِة أصام العمى ، كابن عباٍس ، وقت            
  . مكتوم ، واألعمِش ، ويزيِد بِن هارون 

الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ ، والشيخ عبداِهللا بن محيد ،            : ومن العلماء املتأخرين    
وقرأت عن أذكياء وخمترعني وعباقرٍة عرٍب كان م عاهـات ،           . والشيخ عبدالعزيِز بن باٍز     

    ومع ذلك أثَّروا يف التاريخ ، وأثَّـروا يف                فهذا أعمى ، وذاك أصم ، قْعدوثاٍن م ، أعوج وآخر 
  .  ﴾ ويجعل لَّكُم نوراً تمشونَ ِبِه ﴿. حياِة البشريِة بالعلوِم واالختراعاِت والكشوِف 

 مل تنِل   ليسِت الشهادةُ العلميةُ الراقيةُ كلَّ شيٍء ، ال تم وال تغتم وال تِضق ذرعاً ألنك              
                  كلُّ شيء ، بإمكاِنك أنْ تـؤثِّر ا ليستالشهادة اجلامعية ، أو املاجستري ، أو الدكتوراه ، فإ

كم مـن رجـٍل   . وأنْ تلمع وأنْ تقدم لألمِة خرياً كثرياً ، ولو ملْ تكن صاحب شهادٍة علميٍة        
نظرت .  وطموِحه ومهَِّته وصموِده شهٍري خطٍري نافٍع ال حيملُ شهادةً ، إمنا شق طريقه بعصاميِتهِ     

يف عصِرنا احلاضِر فرأيت كثرياً من املؤثِّرين يف العاِمل الشرعي والدعوِة والوعي والتربيِة والفكِر              
واألدِب ، مل يكن عندهم شهادات عامليةٌ ، مثلُ الشيخ ابن باِز ، ومالِك بِن نيب ، والعقـاِد ،                    

  . ودودي والندوي ، ومجٍع كثٍري والطنطاوي ، وأيب زهرة ، وامل
  . ودونك علماء السلِف ، والعباقرة الذين مروا يف القروِن املفضلِة 

ــداما  نفس عصاٍم سودت ِعـصاما ــر واإلق ــه الك وعلَّمت
 هلْ تِحس ِمنهم من    ﴿  وعلى الضد من ذلك آالف الدكاترِة يف العاِمل طوالً وعرضاً ،            

ارض مبا قسم   (( : القناعةُ كَنز عظيم ، ويف احلديِث الصحيِح        .  ﴾ أَحٍد أَو تسمع لَهم ِركْزاً    
   . ))اُهللا لك تكُن أغىن الناِس 

  . ارض بأهِلك ، بدخِلك ، مبركِبك ، بأبناِئك ، بوظيفِتك ، جتِد السعادة والطمأنينة 
  . ))  النفِس الِغىن ِغىن(( : ويف احلديِث الصحيِح 

  . وليس بكثرِة العرِض وال باألمواِل وباملنصِب، لكن راحة النفِس ، ورضاها مبا قَسم اهللا
اللهم ((: وحديِث   . )) العبد الغين التقي اخلفي    إنَّ اهللا حيب  ((: ويف احلديِث الصحيِح    

  . )) اجعلْ غناه يف قلِبِه 
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 من املطاِر ، متوجهاً إىل مدينٍة مـن املـدِن ،            ركبت مع صاحِب سيارةٍ   : قال أحدهم   
فرأيت هذا السائق مسروراً جِذالً ، حامداً ِهللا وشاكراً ، وذاكراً ملواله ، فسألُه عـن أهِلـه                  
                  ، بـسيف الشهِر مثامنائِة رياٍل فَح عشرِة أبناٍء ، ودخلُه فأخربين أنَّ عنده أسرتني ، وأكثر من

  . كنها هو وأهلُه ، وهو مرتاح الباِل ، ألنه راٍض مبا قَسم اُهللا له وعنده غُرف قدميةٌ يس
فعجبت حينما قارنت بني هذا وبني أناٍس ميلكونُ ملياراٍت من األمواِل والقصوِر            : قال  

  . والدوِر ، وهم يعيشون ضنكاً من املعيشِة ، فعرفت أن السعادة ليست يف املاِل 
ٍري ، وثري شهٍري عنده آالف املاليني وعشرات القصوِر والدوِر ،           عرفت خبر تاجٍر كب   

                   أهِله ، ألنه ق اخلُلُِق ، شرس التعامِل ثائر الطبع ، كاسف الباِل ، مات يف غربٍة عنوكانَ ضي
  .  ﴾ نا عِنيداًكَلَّا ِإنه كَانَ ِلآياِت} 15{ثُم يطْمع أَنْ أَِزيد ﴿مل يرض مبا أعطاه اُهللا إياه ، 

من معاِمل راحِة الباِل عند العريب القدِمي أنْ يخلُو بنفِسه يف الـصحراِء ، وينفـرد عـِن      
  : األحياِء ، يقولُ أحدهم 

ــري     عوى الذئب فاستأنست بالذئِب إذْ عوى      ــدت أِط ــسانٌ فِك ــوت إن وص

وِددت أين يف ِشعٍب من الشعاِب       : وقال سفيانُ الثوري  . وقد خرج أبو ذر إىل الربذِة       
    ماِل املسلِم       (( : ويف احلديِث   ! ال يعرفُين أحد ريأنْ يكون خ وِشكا مواقـع     : ي يتبع مغَن

   . ))القطِر وشعف اجلباِل ، ويفر بديِنه من الِفِنت 
ر وأسامةُ بن زيـٍد  فإذا حصلِت الفنت كان األسلم للعبِد الفرار منها ، كما فعل ابن عم   

  . وحممد بن مسلمة ملا قُِتل عثمانُ 
عرفْت أناساً ما أصام الفقْر والكدر وضِيق الصدِر إال بسبِب بعِدهم عِن اِهللا عز وجلَّ               
، فتجد أحدهم كان غنياً ورزقُه واسعاً ، وهو يف عافيٍة من ربه ، ويف خـٍري مـن مـواله ،                      

اِعة اِهللا ، واون بالصالِة ، واقترف كبائر الذنوِب ، فسلبه ربه عافية بدِنـه ،                فأعرض عن ط  
وسعةَ ِرزِقِه ، وابتاله بالفقِْر واهلم والغم ، فأصبح من نكٍد إىل نكٍَد ، ومن بـالٍء إىل بـالٍء ،                     

ك ِبأَنَّ اللّه لَم يك مغيراً نعمـةً        ذَِل ﴿ ،   ﴾ ومن أَعرض عن ِذكِْري فَِإنَّ لَه مِعيشةً ضنكاً       ﴿
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        ا ِبأَنفُِسِهمواْ مريغى يتٍم حلَى قَوا عهمعا      ﴿: ، وقوله تعاىل     ﴾أَنٍة فَِبمِصيبن مكُم مابا أَصمو
  .﴾طَِّريقَِة لَأَسقَيناهم ماء غَدقاًأَلَِّو استقَاموا علَى الأَن و﴿ ، ﴾كَسبت أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثٍري

وِددت أنَّ عندي وصفةً سحرية ألقيها على مهومك وغموِمك وأحزاِنك ، فإذا هـي              
ولكن سوف أخربك بوصفٍة طبيٍة من عيادِة علماِء امللَِّة         ! تلْقف ما يأِفكون ، لكن ِمن أين يل ؟        

ق ، وارض بالرزِق ، وسلّم بالقضاِء ، وازهد يف الـدنيا ،             اعبِد اخلال : ورواد الشريعِة ، وهي     
  . انتهى . وقصِر األمل 

        هامس ، ي شهٍري أمريكيالعاِلم نفسان هو أبو عِلـم الـنفِس       ) وليم جاميس   ( عجبت ،
ظر إىل  إننا حنن البشر نفكِّر فيما ال منلك ، وال نشكر اهللا على ما منلك ، ونن               : عندهم ، يقولُ    

اجلانِب املأسوي املظلِم يف حياِتنا ، وال ننظر إىل اجلانب املشرِق فيها ، ونتحسر على ما ينقصنا   
   . ))وأعوذُ باِهللا من نفٍس ال تشبع ((  ، ﴾ لَِئن شكَرتم َألِزيدنكُم  ﴿، وال نسعد مبا عندنا ، 

ه ، مجع اُهللا مشله ، وجعلَ غنـاه يف قلِبـه ،             من أصبح واآلخرةُ مهُّ   (( : ويف احلديِث   
وأتته الدنيا وهي راغمةٌ ، ومن أصبح والدنيا مهُّه ، فرق اُهللا عليِه مشله ، وجعلَ فَقْره بـني                   

 ولَِئن سأَلْتهم من خلَق السماواِت والْأَرض      ﴿ . ))عينيه ، ومل يأِته من الدنيا إالَّ ما كٌِتب له           
  .  ﴾ وسخر الشمس والْقَمر لَيقُولُن اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَ

******************************************  
  وأخرياً اعترفُوا

  

عاملٌ روسي ، نِفي إىل جزيرِة سيبرييا ، ألفكـاِره املخالفـٍة لإلحلـاِد ،          ) سخروف  ( 
ال : هناك قوةً فاعلةً مؤثرةً يف العاِمل خالف ما يقولُه الشيوعيون           والكفِر باِهللا ، فكان ينادي أنَّ       

ِفطْرةَ اللَِّه الَِّتي فَطَـر      ﴿. أنَّ النفوس مفطورةٌ على التوحيِد      : ومعىن هذا   . إله ، واحلياةُ مادةٌ     
  .  ﴾ الناس علَيها

وي الضمِري مبتور اإلرادِة    إنَّ امللحد ال مكان له هنا وهناك ؛ ألنه منكوس الِفطْرِة ، خا            
  . ، خمالف ملنهِج اِهللا يف األرِض 
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 أو  –قابلت أستاذاً مسلماً يف معهِد الفكِر اإلسالمي بواشنطن قبل سقوِط الـشيوعيِة             
   بسنتني ، فذكر يل هذه اآلية        –االحتاِد السوفييت  :﴿        ـا لَـمكَم مهارصأَبو مهتأَفِْئد قَلِّبَن

فَأَتى ﴿ :سوف تتم هذه اآليةُ فيهم    : وقال ﴾نواْ ِبِه أَولَ مرٍة ونذَرهم ِفي طُغياِنِهم يعمهونَ         يؤِم
        ِقِهمِمن فَو قْفالس ِهملَيع راِعِد فَخالْقَو نم مهانينب اللّه ﴾   ،﴿      ِهملَـيا عـلْنسوا فَأَرضرفَأَع

  .   ﴾ فَيأِْتيهم بغتةً وهم لَا يشعرونَ  ﴿ ، ﴾ فَكُلّاً أَخذْنا ِبذَنِبِه ﴿ ، ﴾ ِم سيلَ الْعِر
****************************************  

  حلظات مع احلمقى
  

كالم عجيب ، ومقالةٌ رائعةٌ يف وصِف الشيوعيِة ، حينمـا           ) الرسالة( للزياِت يف جملِة    
) الربافـدا ( لفضاِء إىل القمِر وعادت ، فكتب أَحد رواِدها مقاالً يف صـحيفِة             أرسلوا سفينة ا  

  . صِعدنا إىل السماِء فلم جند هناك إهلاً وال جنةً وال ناراً وال مالئكةً : الروسيِة ، يقولُ فيها 
م سـوف   أتظنون أنك !!  عجباً لكم أيها احلُمر احلمقى       « : فكتب الزيات مقالةً فيها     

ترونَ ربكُم على عرِشِه بارزاً ، وسوف ترون احلُور الِعني يف اجلنـاِت ميـشني يف احلريـِر ،                   
وسوف تسمعون رقرقة الكوثِر ، وسوف تشمون رائحة املعذَّبني يف الناِر ، إنكم إنْ ظننـتم                

حنـراف  ذلك خسرتم خسرانكم الذي تعيشونه ، ولكن ال أفسر ذلك التيـه والـضالل واال              
        ق إال بالشيوعيِة واإلحلاِد الذي يف رؤوِسكمبال مساٍء         . واحلُم بال غٍد ، وأرض إنَّ الشيوعية يوم

أَم تحـسب أَنَّ أَكْثَـرهم       ﴿ إىل آخِر ما قال ،       » .. ، وعملٌ بال خامتٍة ، وسعي بال نتيجٍة         
      ِإلَّا كَالْأَن مِقلُونَ ِإنْ هعي ونَ أَوعمسِبيالً      يلُّ سأَض ملْ هاِم بونَ      ﴿ ،    ﴾ عفْقَهالَّ ي قُلُوب ملَه 

ومن يِهِن اللَّه فَما لَه ِمن       ﴿ ،   ﴾ ِبها ولَهم أَعين الَّ يبِصرونَ ِبها ولَهم آذَانٌ الَّ يسمعونَ ِبها          
أَعمالُهم كَرماٍد اشتدت ِبِه الريح ِفـي يـوٍم          ﴿ ،   ﴾ أَعمالُهم كَسراٍب ِبِقيعةٍ   ﴿،   ﴾ مكِْرٍم
  .  ﴾ عاِصٍف

، وهو ينهد غاضباً على هـذِه       ) مذاهب ذوي العاهاِت    ( ومن كالِم العقاِد يف كتاِب      
إنَّ الفطـرة   : الشيوعيِة ، وعلى هذا اإلحلاِد السخيِف الذي وقع يف العاِمل ، كالم ما معنـاه                
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 هذا الدين احلق ، دين اإلسالِم ، أما املعاقون عقلياً واملختلفون وأهـلُ األفكـاِر                السوية تقبلُ 
  .  ﴾ وطُِبع علَى قُلُوِبِهم فَهم الَ يفْقَهونَ ﴿. العِفنِة القاصرِة ، فإا ميكن أنْ ترتكب اإلحلاد 

لُ يف عاِملهم ، وهو خطيئةٌ      إنَّ اإلحلاد ضربةٌ قاصمةٌ للفكِر ، وهو أشبه مبا يحدثُه األطفا          
  !! ﴾....أَِفي اللِّه شك ﴿: ولذلك قال اُهللا سبحانه وتعاىل. ما عرف الدهر أكرب منها خطيئةً 

اهللا :  يعين   -أن الصانع   : بلْ ذكر ابن تيمية     . أنَّ األمر ال شك فيه ، وهو ظاهر         : يعين  
ال فرعونُ ، مع العلٍم أنه معترف به يف باطِنه ، ويف        مل ينكره أحد يف الظاِهِر إ      –سبحانه وتعاىل   

قَالَ لَقَد عِلمت ما أَنزلَ هــؤالء ِإالَّ رب الـسماواِت            ﴿: داخلِه ، ولذلك يقولُ موسى      
مبا يف  ، ولكن فرعون يف آخر املطاِف صرخ         ﴾ واَألرِض بصآِئر وِإني لَأَظُنك يا ِفرعونُ مثْبوراً      

   . ﴾ آمنت أَنه ال ِإِلـه ِإالَّ الَِّذي آمنت ِبِه بنو ِإسراِئيلَ وأَناْ ِمن الْمسِلِمني ﴿:  قلِبه 
**************************************  

  اإلميانُ طريق النجاِة
  

حقيقـةٌ  ) اإلمياِن  الطب ِمحراب   ( ، وكتاب   ) اُهللا يتجلَّى يف عصِر العلِم      ( يف كتاِب   
وجدت أنَّ أكثر معني للعبِد يف التخلُّص من مهوِمه وغموِمه ، هو اإلميانُ بـاِهللا عـز                 : وهي  

ما أَصاب ِمن مِصيبٍة ِإلَّا ِبِإذِْن       ﴿ ،    ﴾  وأُفَوض أَمِري ِإلَى اللَّهِ     ﴿وجلّ، وتفويض األمِر إليه ،      
   . ﴾  يهِد قَلْبهاللَِّه ومن يؤِمن ِباللَِّه

ويضع عنهم   ﴿من يعلم أنَّ هذا بقضاٍء وقدٍر ، يهِد قلبه للرضا والتسليِم أو حنو ذلك ،                
 ِهملَيع تاَألغْالَلَ الَِّتي كَانو مهرِإص ﴾  .  

 ِمن اهللا إال قد أصابت فىت قبلي        وأعلم أين مل تـِصبين مـصيبةٌ
  

( ، و   ) ألكـس كاريـل     ( ، و   ) كرسي مريسون   ( رِب الالمِعني ، مثل     إن كُتاب الغ  
، يعترفون أنَّ املنقذ للغرِب املادي املتدهوِر يف حيام إمنا هو اإلميانُ باِهللا عز              ) دايل كارنيجي   

وجلَّ ، وذكروا أنَّ السبب الكبري والسر األعظم يف حوادِث االنتحاراِت اليت أصبحت ظاهرةً              
 لَهم عـذَاب   ﴿ رب العاملني ،     – عز وجلَّ    –لغرِب ، إنما هو اإلحلاد واإلعراض عِن اهللا         يف ا 
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ومن يشِرك ِباللَِّه فَكَأَنما خر ِمن السماء فَتخطَفُه الطَّير     ﴿،   ﴾ شِديد ِبما نسوا يوم الِْحسابِ    
   .﴾ اٍن سِحيٍق أَو تهِوي ِبِه الريح ِفي مكَ

 هـ ، نقـالً     1415/ 4/ 21يف عددها بتاريخ    ) الشرق األوسط   ( ذكرت جريدةُ   
أنها حاولِت االنتحار أكثـر     ) : جورج بوش   ( عن مذكراِت عقيلِة الرئيِس األمريكي السابِق       

   .من مرٍة ، وقادِت السيارة إىل اهلاويِة تطلب املوت مظانه ، وحاولت أنْ ختتنق 
: قال الناس   . لقد حضر قزمانُ معركة أُحٍد يقاتلُ فيها مع املسلمني فقاتلُ قتاالً شديداً             

فاشتدت به جراحه فلم يصرب ، فَقَتلَ نفسه        !! ))إنه من أهِل النارِ   ((:  ρفقال  . هنيئاً له اجلنةُ    
  . ﴾ وهم يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ صنعاًالَِّذين ضلَّ سعيهم ِفي الْحياِة الدنيا﴿بالسيِف فمات، 

   . ﴾  ومن أَعرض عن ِذكِْري فَِإنَّ لَه مِعيشةً ضنكاً﴿: وهذا معىن قوِلِه سبحانه وتعاىل
إنَّ ركعـتني بوضـوٍء     . إنَّ املسلم ال يقدم على مثِل هذِه األموِر ، مهما بلغت احلالُ             

وِمـن آنـاء     ﴿أنْ تنهيا كلَّ هذا الغم والكدِر واهلم واإلحباِط ،          وخشوٍع وخضوٍع كفيلتان    
  .  ﴾ اللَّيِل فَسبح وأَطْراف النهاِر لَعلَّك ترضى

 ﴾فَما لَهم لَا يؤِمنونَ﴿: إنَّ القرآن يتساءلُ عن هذا العاِمل ، وعِن احنراِفه وضالِله فيقولُ 

م عِن اإلمياِن، وقد وضحِت احملجةُ ، وقامِت احلجةُ، وبان الدليلُ ، وظهر ما هو الذي يرده! ؟
،  ﴾سنِريِهم آياِتنا ِفي الْآفَاِق وِفي أَنفُِسِهم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق﴿. احلق ، وسطع الربهانُ

 العبادة ، وأنَّ اإلسالم دين كاملٌ يستحق  صادق ، وأنَّ اهللا إله يستحقρ يتبني هلم أنَّ حممداً 
  . ﴾ومن يسِلم وجهه ِإلَى اللَِّه وهو محِسن فَقَِد استمسك ِبالْعروِة الْوثْقَى﴿أنْ يعتنقه العاملُ ، 

******************************  
درجات  حىت الكُفَّار  

  

ذكر أنـه حـضر     ) : سريةٌ إىل األماِم    ( عنوان  ب) جورج بوش   ( يف مذكراِت الرئيِس    
، رئيِس االحتاِد السوفييت يف موسكو ، قال فوجدتها جنازةً مظلمةً قامتـةً ،              ) جنازة برجنيف   

      ةً     ﴿نصراينٌّ وأولئك مالحدةٌ    ) بوش  (ألنّ  . ليس فيها إميانٌ وال روحدـوم مهبنَّ أَقْرِجدلَتو
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فانظر كيف أدرك هذا مع ضالِلِه احنراف أولئك ،          .  ﴾  الَِّذين قَالُواْ ِإنا نصارى    لِّلَِّذين آمنواْ 
ومن يبتـِغ غَيـر      ﴿! ألنَّ األمر أصبح نسبياً فكيف لو عرف بوش اإلسالم ، دين اِهللا احلق ؟             

  .  ﴾ خاِسِريناِإلسالَِم ِديناً فَلَن يقْبلَ ِمنه وهو ِفي اآلِخرِة ِمن الْ
الفرِق ( وذكَّرين هذا مبقالٍة لشيِخ اإلسالِم ابِن تيمية ، وهو يتحدثُ عن أحِد البطائحيِة              

ما لكم يا ابن تيمية إذا جئْنـا        : يقولُ هذا البطائحي البِن تيمية      ) . الضالِة الصوفيِة املنحرفِة    
  يعين أهل السنِة     –إليكم –      ، نا وبطلتكرامت بارت        نا إىل التِتر املغوِل الكفاِر ظهرتوإذا ذهب

أتدري ما مثلُنا ومثلُكُم ومثَلُ التتاِر ؟ أما حنن فخيولٌ بيض ، وأنـتم              : كرامتنا؟ قال ابن تيمية     
بلْق ، والتتر سود ، فاألبلق إذا دخل بني السوِد أصبح أبيض ، وإذا خالط البض أصبح أسود ،                   

ن نوٍر ، إذا دخلتم مع أهِل الكفِر ظَهر هذا النور وإذا أتيتم إلينا وحنن أهل                فأنتم عندكم بقيةٌ م   
وأَمـا   ﴿. النوِر األعظِم والسنة ، ظهر ظالمكم وسوادكم ، فهذا مثلكُم ومثلُنا ومثلُ التتاِر              

   .  ﴾ الَِّذين ابيضت وجوههم فَِفي رحمِة اللِّه هم ِفيها خاِلدونَ
**********************************  

  إرادةٌ فوالذيةٌ
  

ذهب طالب من بالِد اإلسالِم يدرس يف الغرِب ، ويف لندن بالذاِت ، فسكن مع أسرٍة                
بريطانيٍة كافرٍة ، ليتعلَّم اللغة ، فكان متديناً وكان يستيقظُ مع الفجِر البـاكِر ، فيـذهب إىل               

كان ماًء بارداً ، مثَّ يذهب إىل مصالَّه فيسجد لربه ويركـع ويـسبح              صنبوِر املاِء ويتوضأُ ، و    
أمرين : ماذا تفعلُ ؟ قال     : ويحمد ، وكانت عجوز يف البيِت تالحظه دائماً ، فسألته بعد أياٍم             

 : قال. فلو أخرت الوقت الباكر حىت ترتاح يف نوِمك مثَّ تستيقظ           : قالت  . ديين أنْ أفعل هذا     
إرادةٌ تكـسر   : فهزت رأسها ، وقالت     . لكن ريب ال يقبلُ مني إذا أخرت الصالة عن وقِتها           

  . ﴾ ِرجالٌ لَّا تلِْهيِهم ِتجارةٌ ولَا بيع عن ِذكِْر اللَِّه وِإقَاِم الصلَاِة ﴿!! احلديد 
هذِه اإلرادةُ هي اليت أوحـت إىل        . إنها إرادةُ اإلمياِن ، وقوةُ اليقِني ، وسلطانُ التوحيدِ        

سحرِة فرعون وقد آمنوا باِهللا رب العاملني يف حلظِة الصراِع العاملي بني موسى وفرعون ، قالوا                
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 ﴾ قَالُوا لَن نؤِثرك علَى ما جاءنا ِمن الْبيناِت والَِّذي فَطَرنا فَاقِْض ما أَنت قَاضٍ              ﴿: لفرعون  

لتحدي الذي ما سمع مبثِلِه ، وأصبح عليهم أنْ يؤدوا هذه الرسالة يف هذه اللحظـِة ،                 وهو ا . 
  . وأنْ يبلِّغوا الكلمة الصادقة القوية إىل هذا امللحِد اجلباِر 

                 ـهزيٍد إىل مسيلمة يدعوه إىل التوحيِد ، فأخـذ مـسيلمةُ يقطع بن دخل حبيب لقد
والشهداء ِعنـد    ﴿ال صاح وال اهتز حىت لقي رب شهيداً ،          بالسيِف قطعةً قطعةً ، فما أنَّ و      

 مهورنو مهرأَج ملَه ِهمبر ﴾  .  
  :ورفع خبيب بن عدي على مشنقِة املوِت ، فأنشد 

 على أي جنٍب كان يف اِهللا مصرعي      ولست أبايل حني أُقتـلُ مـسلماً      

**************************************  
  فطرة اِهللا

  

جاءتها ِريح عاِصف   ﴿. إذا اشتد الظالم وزجمر الرعد وقصفِت الريح، استيقظِت الفطرةُ        
             ينالد لَه ِلِصنيخم اْ اللّهوعد أُِحيطَ ِبِهم مهواْ أَنظَنكَاٍن وِمن كُلِّ م جوالْم ماءهجو﴾  . رغَي

فَلَولَـا أَنـه كَـانَ ِمـن         ﴿: و ربه يف الشدِة والرخاِء ، والسراِء والـضراِء          أنَّ املسلم يدع  
ِحنيبسثُونَ     } 143{الْمعبِم يوطِْنِه ِإلَى يإنَّ الكثري يسألُ اهللا وقت حاجِته وهو       .  ﴾ لَلَِبثَ ِفي ب

 عز وجلَّ ال يلعب عليه كمـا        متضرع إىل ربه ، فإذا حتقَّق مطلبه أعرض ونأى جبانِبه ، واهللاُ           
.  ﴾ يخاِدعونَ اللّه وهو خـاِدعهم     ﴿يلعب على الولداِن ، وال يخادع كما يخادع الطفلُ ،           

إنَّ الذين يلتجئون إىل اِهللا يف وقِت الصنائِع ما هم إال تالميذٌ لذاك الضالِّ املنحرِف فرعـون ،                  
  .  ﴾ آآلنَ وقَد عصيت قَبلُ وكُنت ِمن الْمفِْسِدين  ﴿: واِن الذي قيل له بعد فواِت األ

أن تاتـشر رئيـسة     : مسعت هيئة اإلذاعِة الربيطانيِة تخرب حني احتلَّ العراق الكويت          
الوزراِء الربيطانية السابقة كانت يف واليِة كلورادو األمريكيِة ، فلما مسعِت اخلرب هِرعـت إىل               

  ! وسجدت الكنيسِة 
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وال أفسر هذه الظاهرة إال باستيقاِظ الفطرِة عند ِمثِْل هؤالِء إىل فاطِرها عز وجلَّ ، مع                
كلُّ مولوِد يولـد علـى      (( : كفِرهم وضالِلهم ، ألنَّ النفوس مفطورةٌ على اإلمياِن بِه تعاىل           

   . ))الفطرِة ، فأبواه يهوداِنِه أو ينصراِنه أو ميجساِنِه 
**********************************************  

ىه بأجٍل مسمزِق ، فإنر الرال حتزنْ على تأخ  
  

الذي يستعجلُ نصيبه من الرزِق ، ويبادر الزمن ، ويقلق من تأخِر رغباِته ، كالـذي                
ر واألرزاق مقدرةٌ ، فُـِرغ      فاألمو! يسابق اإلمام يف الصالِة ، ويعلُم أنه ال يسلِّم إال بعد اإلمام           

وِإن يِردك   ﴿،   ﴾ أَتى أَمر اللِّه فَالَ تستعِجلُوه     ﴿منها قبل خلِْق اخلليقِة ، خبمسني ألف سنٍة ،          
  .  ﴾ ِبخيٍر فَالَ رآد ِلفَضِلِه

   إين أعوذُ بك من جلِد الفاجِر ، وعجِز الثقةِ          «: يقولُ عمر كلمـةٌ  وهـذِه   .  » اللَّهم
فلقد طُفْت بفكري يف التاريِخ ، فوجدت كثرياً من أعداِء اِهللا عـز وجـلَّ ،                . عظيمةٌ صادقةٌ   

ووجدت كثرياً من املسلمني    . العجب العجاب   : عندهم من الدأِب واجللِد واملثابرِة والطُّموِح       
 به عليم ، فأدركت عمق كلمِة عمر        ما اهللاُ : عندهم من الكسِل والفتوِر والتواكُِل والتخاذُِل       

   . - رضي اُهللا عنه –
*****************************************  

  انغمس يف العمِل النافِع
  

أنَّ الوليد بن املغريِة وأُمية بن خلٍَف والعاص بن وائل أنفقوا أمواهلم يف حماربِة الرسـالِة                
ولكن كثرياً من املسلمني    .  ﴾ ا ثُم تكُونُ علَيِهم حسرةً ثُم يغلَبونَ       فَسينِفقُونه  ﴿وجماِة احلِق   

ومن يبخلْ فَِإنمـا     ﴿يبخلون بأمواِلهم ، لئالَّ يشاد ا منار الفضيلِة ، ويبىن ا صرح اإلمياِن              
  . ، وهذا جلَد الفاِجر وعجز الثقِة  ﴾ يبخلُ عن نفِْسِه
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فإذا هي يف مرحلـٍة مـن       ) : احلقد  ( اليهوديِة ، بعنوان    ) جولدا مائري   (  مذكّراِت   يف
مراحِل حياِتها تعملُ ست عشرة ساعةً بال انقطاٍع ، يف خدمِة مبادِئهـا الـضالَِّة وأفكاِرهـا               

  . دولةً ، ومن شاء فلينظُر كتاا ) بن جوريون ( املنحرفِة ، حىت أوجدت مع 
فاً من أبناِء املسلمني ال يعملون ولو ساعةً واحدةً ، إمنا هم يف هلـو وأكـٍل                 ورأيت ألو 

  .  ﴾  ما لَكُم ِإذَا ِقيلَ لَكُم انِفرواْ ِفي سِبيِل اللِّه اثَّاقَلْتم ِإلَى اَألرِض ﴿وشرٍب ونوٍم وضياٍع 
لو منت  :  أال تنام ؟ قال      :فقال أهلُه   . كان عمر دؤوباً يف عمله ليالً واراً ، قليل النوم           

  . يف اللّيِل ضاعت نفِْسي ، ولو منت يف النهاِر ضاعت رعيِتي 
كان يطري من دولـٍة  ) : السيف واحلكم ( بعنوان ) موشى ديان   ( يف مذكراِت اهلالِك    

 ، ويعقـد    إىل دولٍة ، ومن مدينٍة إىل مدينٍة ، اراً وليالً ، سراً وجهراً ، وحيضر االجتماعاتِ               
واحسرتاه ، هـذا    : فقلت  . املؤمتراِت ، وينسق الصفقاِت ، واملعاهدات ، ويكتب املذكّراِت          

                زجالفاجِر وع هذا جلد كثٍري من املسلمني ، ولكن زجإخواِن القردِة واخلنازيِر ، وذاك ع لَدج
  . الثقِة 

 قطيِة ِمن ذُهِل بِن شـيبانا     بنو اللَّ    لو كنت من مازٍن مل تستِبح إِبلي      
 لقد حارب عمر العطالة والبطالة والفراغ ، وأخرج شباباً سكنوا املسجد ، فـضرم              

: إنَّ مع الفراغ والعطالِة     . اخرجوا واطلبوا الرزق ، فإنَّ السماء ال متطر ذهباً وال فضةً            : وقال  
: وإنَّ مع العمِل والنـشاِط      . عصيب واهلم والغم    الوساوس والكدر واملرض النفسي وااليار ال     

وسوف ينتهي عندنا القلق واهلم والغـم ، واألمـراض العقليـةُ            . السرور واحلُبور والسعادة    
والعصبيةُ والنفسيةُ إذا قام كلٌّ بدوِرِه يف احلياِة ، فعِملِت املصانع ، واشتغلِت املعاملُ ، وفتحِت                

ت اخلرييةُ والتعاونيةُ والدعويةُ ، واملخيمات واملراكز واملُلتقيات األدبيةُ ، والـدورات            اجلمعيا
 ﴾وساِرعواْ﴿،   ﴾ساِبقُوا ﴿ ،    ﴾ فَانتِشروا ِفي الْأَرضِ   ﴿،   ﴾وقُِل اعملُواْ    ﴿ ..العلميةُ وغَيرها   

   . )) يِده وإن نيب اِهللا داود كان يأكلُ من عمِل(( ، 
، حتدث عن هذِه املسالِة بإسهاٍب ، وذَكَـر         ) صناعةُ احلياِة   ( وللراشِد كتاب ، بعنوان     

  . أنَّ كثرياً من الناِس ال يقومون بدوِرهم يف احلياِة 
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وكثري من الناِس أحياٌء ، ولكنهم كاألمواِت ، ال يدركون سر حياِتهم ، وال يقـدمون                
الَّ  ﴿ ،   ﴾ رضواْ ِبأَن يكُونواْ مـع الْخواِلـفِ       ﴿مِتهم ، وال ألنفِسهم خرياً      ملستقبلهم وال ألُ  

  .  ﴾ يستِوي الْقَاِعدونَ ِمن الْمؤِمِنني غَير أُوِلي الضرِر والْمجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللِّه
بدوِرها يف احلياِة ، ودخلت     قامتρ   إنَّ املرأة السوداء اليت كانت تقُم مسجد الرسول         

  . ﴾ وَألمةٌ مؤِمنةٌ خير من مشِركٍَة ولَو أَعجبتكُم﴿  ذا الدوِر اجلنة 
أدى ما عليِه ، وكسب اجراً ذا األمـِر ،           ρوكذلك الغالم الذي صنع اِملنرب للرسوِل       

  .  ﴾ ِجدونَ ِإالَّ جهدهموالَِّذين الَ ي ﴿ألنَّ موهلته يف النجارِة 
 م بدخوِل الدعاِة املسلمني سـجون       1985مسحِت الواليات املتحدةُ األمريكيةُ عام      

أمريكا ، ألنَّ ارمني واملروجني والقَتلَةَ ، إذا اهتدوا إىل اإلسالِم ، أصبحوا أعضاًء صاحلني يف                
 جمتمعاِتهم﴿ تاً فَأَحين كَانَ مم اِس أَوِشي ِبِه ِفي النموراً ين ا لَهلْنعجو اهنيي﴾ .  

دعاءاِن اثناِن عظيماِن ، نافعاِن ملن أراد السداد يف األموِر وضبِط النفِس عند األحداِث              
  . والوقائِع 

 . ))اللهم اهدِني وسـددين     : قُلْ  (( : قال لهρ     حديثُ علي ، أنَّ الرسول       :األولُ  
  . اه مسلم رو

اللَّهم أهلمـين   : قلْ  (( :  ρقال له   :  حديثُ حصين بن عبيٍد ، عند أيب داود          :الثاين  
   . ))رشدي ، وِقين شر نفَّسي 

فأكثر ما جيين عليه اجتـهاده        إذا ملْ يكن عونٌ من اِهللا للفىت
الكـدر  : كراِهيةُ املوِت ، يورد العبد      التعلُّق باحلياة ، وعشق البقاِء ، وحب العيِش ، و         

وِضيق الصدِر واملَلَق والقلق واألرق والرهق ، وقد الم اهللا اليهود على تعلُِّقهم باحلياِة الدنيا ،                
 يعمر أَلْف   ولَتِجدنهم أَحرص الناِس علَى حياٍة وِمن الَِّذين أَشركُواْ يود أَحدهم لَو           ﴿: فقال  

  .  ﴾ سنٍة وما هو ِبمزحِزِحِه ِمن الْعذَاِب أَن يعمر واللّه بِصري ِبما يعملُونَ
أنها أي حياٍة ، ولو كانت حياة البهائِم        :  تنكري احلياِة ، واملقصود      :منها  وهنا قضايا ،    

  .نهم حيرصون عليها والعجماواِت ، ولو كانت شخصيةً رخيصةً فإ
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ِعـم  : ألِف سنٍة ألنَّ اليهودي كان يلقى اليهودي فيقولُ لـه           :  اختيار لفِظ    :ومنها  
فذكر سبحانه وتعاىل أم يريدون هذا العمر الطويل     . ِعش ألف سنٍة    : أي  . صباحاً ألف سنٍة    

ولَعذَاب الْآِخرِة أَخزى وهم لَـا       ﴿مصريهم إىل ناٍر تلظَّى     ! ، ولكن لو عاشوه فما النهايةُ ؟      
  .  ﴾ ينصرونَ

  . ال هم واُهللا يدعى : من أحسِن كلماِت العامِة 
أنَّ هناك إهلاً يف السماِء يدعى ، ويطلب منه اخلير ، فلمـاذا ـتم أنـت يف                  : واملعىن  

ن يِجيب الْمضطَر ِإذَا دعاه ويكِْشف      أَم ﴿األرِض ، فإذا وكَّلت ربك مك ، كشفَه وأزاله          
   . ﴾وِإذَا سأَلَك ِعباِدي عني فَِإني قَِريب أُِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا دعاِن  ﴿ ، ﴾السوَء 

  

 ومدِمِن القرِع لألبواِب أن يِلجـا       أخِلق بذي الصِرب أنْ حيظى حباجِتِه
  

**************************************  
  يف حياِتك دقائق غاليةٌ

  

  : رأيت موقفيِن مؤثِّريِن معبريِن للشيِخ علي الطنطاوي يف مذكّراتِه 
حتدثَ عن نفِسه وكاد يغرق على شاطِئ بريوت ، حينما كان يـسبح             : املوقف األولُ   

لك اللحظاِت يذِعن ملواله ، ويود لـو        فأشرف على املوِت ، وحِمل مغِمياً عليِه ، وكان يف ت          
  . عاد ولو ساعةً إىل احلياِة ، ليجدد إميانه وعمله الصاحل ، فيصِل اإلميانُ عنده منتهاه 

ذَكَر أنه قِدم يف قافلٍة من سوريا إىل بيِت اِهللا العتيِق، وبينمـا هـو يف                : واملوقف الثاين   
أيام ، وانتهى طعامهم واشرابهم ، وأشرفوا على املوِت ، فقام           صحراِء تبوك ضلُّوا وبقُوا ثالثة      

وألقى يف اجلموِع خطبة الوداِع من احلياِة ، خطبةً توحيدية حارةً رنانة ، بكى وأبكى الناس ،                 
 ِفي  يسأَلُه من  ﴿وأحس أنَّ اإلميان ارتفع ، وأنه ليس هناك معني وال منقذٌ إال اُهللا جلَّ يف عاله                 

  . ﴾ السماواِت والْأَرِض كُلَّ يوٍم هو ِفي شأٍْن 
وكَأَين من نِبي قَاتلَ معه ِربيونَ كَِثري فَما وهنواْ ِلما أَصابهم            ﴿: يقولُ سبحانه وتعاىل    

 ِحبي اللّهواْ وكَانتا اسمفُواْ وعا ضمِبيِل اللِّه وِفي س اِبِرينالص ﴾ .  
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إنَّ اهللا حيب املؤمنني األقوياء الذين يتحدون أعداءهم بصٍرب وجالدٍة ، فال يِهنون ، وال               
يصابون باإلحباِط واليأِس ، وال تنهار قواهم ، وال يستكينون للذِّلَِّة والضعِف والفشِل ، بـل                

       رابطون ، وهي ضريبةُ إمياِنهم بربواصلون ويدون وييصم     وبـديِنهم هم وبرسوِلهم ))  املـؤمن
 عيِف ويف كلٍّ خريإىل اِهللا من املؤمِن والض وأحب خري القوي(( .   

  :  يف ذاِت اِهللا فقال – رضي اُهللا عنه –جرحت أُصبع أيب بكٍر 
  

ــِت هلْ أنِت إال إصـبع دِميـِت ــا لِقي ــبيِل اهللا م  ويف س
  

   ا الرسول        ووضع أبو بكٍر إصبعه يف ثَقِْب الغاِر ليحمي ρ       من العقرِب ، فلُدغ ، فقرأ
  . فربئت بإِذن اِهللا  ρعليها 

ضع إصـبعك   : ما السر يف شجاعِتك ، وأنك تِغلب الرجال ؟ قال           : قال رجلٌ لعنترة    
جِل ،  فوضعها يف فِم عنترة ، ووضع عنترةُ إصبعه يف فِم الر          . يف فمي ، وخذ إصبعي يف فمك        

وكلٌّ عض إصبع صاحِبه ، فصاح الرجلُ من األمل ، ومل يصرب فأخرج له عنترةُ إصبعه ، وقال                  
  . أي بالصِرب واالحتماِل . ذا غلبت األبطال : 

إنَّ مم يفرح املؤمن أن لُطف اِهللا ورمحته وعفوه قريب منه، فيشعر برعايِة اِهللا وواليِتـِه                
 والكائنات واألحياُء والعجماوات والطيور والزواحف تشعر بأنَّ هلا رباً خاِلقاً           .حبسِب إمياِنِه   

  .  ﴾ وِإن من شيٍء ِإالَّ يسبح ِبحمدِه ولَـِكن الَّ تفْقَهونَ تسِبيحهم ﴿ورازقاً 
  

حمدك يمحداً ليس غري يا رب        مدكُلُّ اخلالِئِق تـص له يا من 
  

حب : دنا ، العامةُ وقْت احلرِث يرمون احلب بأيديهم يف شقوِق األرِض ، ويهتفون              عن
} 63{أَفَرأَيتم ما تحرثُـونَ    ﴿يابس ، يف بلٍد يابٍس ، بني يديك يا فاطر السماوات واألرِض             

  . لربي ، وتوجه إليِه ، سبحانه وتعاىل إنها نزعةُ توحيِد ا.  ﴾ أَأَنتم تزرعونه أَم نحن الزاِرعونَ
      احلميِد كشكعبد قعاِملص وهو أعمى    –قام اخلطيب –        أخـرج مـن ، ربا عال اِملنفلم 

  : اُهللا ، باخلطِّ الكويفِّ اجلميِل ، مث هتف يف اجلموِع : جيبِه سعفة خنٍل ، مكتوب عليها بنفِسها 
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جرهــش ــك ال ــر لتل  الغـــصوِن النـــِضرهذاِت  انظُ
ــها ــِن الـــذي أنبتـ ــِضره  مـ ــا باخلــ  وزاــ
ــِدره   ذاك هـــو اُهللا الـــذي ــه مقْتــ  قُدرتــ

  . فأجهش الناس بالبكاِء 
إنه فاطر السماواِت واألرِض مرسومةٌ آياته يف الكائناِت ، تنطق بالوحدانيِة والصمديِة            

  .  ﴾ ا ما خلَقْت هذا باِطالًربن ﴿والربوبيِة واأللوهيِة 
من دعائِم السروِر واالرتياِح ، أنْ تشعر أنَّ هناك رباً يرحم ويغفر ويتوب على من تاب           

ورحمِتي وِسعت كُلَّ  ﴿: ، فأبِشر برمحِة ربك اليت وسعِت السماواِت واألرض ، قال سبحانه     
أنَّ أعرابياً صلى مع رسوِل     : عاىل ، ويف حديٍث صحيٍح      ، وما أعظم لطفه سبحانه وت      ﴾ شيٍء
:  ρقال  . اللهم ارمحين وحممداً ، وال ترحم معنا أحداً         : ، فلما أصبح يف التشهِد قال        ρاِهللا  
وكَـانَ   ﴿ضيقت واسعاً ، إنَّ رمحة الِه وسعت كلَّ شيٍء          : أي   . ))لقد حجرت واسعاً    (( 

ِمِننيؤِحيماًِبالْمهذِه بولِدها (( ،  ﴾  ر بعباِدِه من اُهللا أرحم(( .   
: أحرق رجلٌ نفسه بالناِر فراراً من عذاِب اِهللا عز وجلَّ، فجمعه سبحانه وتعاىل وقال له         

. يا رب ، ِخفْتك ، وخـشيت ذنـويب          : يا عبِدي ، ما حملَك على ما صنعت ؟ قال           (( 
  . حديثٌ صحيح  . ))فأدخله اُهللا اجلنة 

  . ﴾ فَِإنَّ الْجنةَ ِهي الْمأْوى} 40{وأَما من خاف مقَام ربِه ونهى النفْس عِن الْهوى ﴿
حاسب اُهللا رجالً مسرفاً على نفِسه موحداً، فلم جيد عنده حسنةً ، لكنه كان يتاجر يف                

  . فأدخله اُهللا اجلنة . حنن أولْى بالكرِم منك ، جتاوزوا عنه: ل اُهللالدنيا، ويتجاوز عِن املُعِسِر، قا
  . ﴾  لَا تقْنطُوا ِمن رحمِة اللَِّه ﴿،  ﴾ والَِّذي أَطْمع أَن يغِفر ِلي خِطيئَِتي يوم الديِن ﴿

 فأِقمه علي   أصبت حداً ،  : صلَّى بالناِس ، فقام رجلٌ فقال        ρأنّ الرسول   : عند مسلٍم   
   . ))اذهب فقد غُِفر لك (( . قال . نعم : قال  . ))أصليت معنا ؟ (( : قال . 

  .  ﴾ ومن يعملْ سوءاً أَو يظِْلم نفْسه ثُم يستغِفِر اللّه يِجِد اللّه غَفُوراً رِحيماً ﴿
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فه ، وعن ميينِه وعن مشاِلِه ، وِمـن         هناك لُطف خفي يكْتنف العبد ، ِمن أماِمِه ومن خل         
فوِقه ومن حتِت قدميِه ، صاحب اللُّطِف اخلفي هو اُهللا رب العاملني ، انطبقت عليهم الصخرةُ                
يف الغاِر ، وأنجى إبراهيم من الناِر ، وأجنى موسى من الغرِق ، ونوحاً من الطُّوفاِن ، ويوسف                  

  . من اجلُب وأيوب من املرِض 
***************************************  

  وقفــة
  

      ها قالتةَ أنلَمس رسول اِهللا    : عن أم مسعتρ    ُه مصيبةٌ     (( :  يقولصيبمسلٍم ت ما من
 اللَّهم اجرين يف مصيبيت وأخلـف يل        ﴾ ِإنا ِللِّه وِإنـا ِإلَيِه راِجعونَ     ﴿: ، فيقولُ ما أمره اُهللا      

   . )) منها ؛ إالَّ أخلف اُهللا له خرياً منها خرياً
 قال الشاعر :  

 تدوم على حي وإنْ ِهي جلَّـتِ       خليلي ال واِهللا مـا ِمـن مِلمـٍة
 وال تكِثر الشكْوى إذا النعلُ زلَّتِ       فإنْ نزلت يوماً فال ختْضعن هلـا
 فصابرها حىت مضت واضمحلَّتِ     فكم ِمن كرٍمي قد بلي بنوائـٍب
 فلما رأت صربي على الذُّلِّ ذلَّتِ      وكانت على األياِم نفسي عزيزةً

  : وقال آخر 
 وربما ِخري يل يف الغم أحيانـا        يضيق صدري بغم عند حاِدثٍة
لـهأو يوٍم يكونُ الغـم بحانـا      ورحاً وريوعند آخِره رو 

 إالَّ ويل فرج قد حلَّ أو حانـا          ِضقت ذرعاً عنـد ناِئبـٍةما
********************************  
  األفعالُ اجلميلةُ طريق السعادِة

  

إذا كان تـرك الـشر      : رأيت يف أوِل ديواِن حاٍمت الطّائي كلمةً مجيلةً له ، يقولُ فيها             
 هعيكفيك ، فد .  
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  ه بذلك           إذا ك  :ومعناهه ، فحسبواجتناب رعِن الش كوتان يسع الس﴿ مهنع ِرضفَأَع ﴾ 
 ،﴿  مأَذَاه عدو﴾ .   

  . حمبةُ للناِس موهبةٌ ربانيةٌ ، وعطاٌء مبارك من الفتاِح العليِم 
يثٌ بأرٍض ،   ما نزل غ  : يفَّ ثالثُ خصاٍل    : يقول ابن عباٍس متحدثاً بنعمِة اِهللا عز وجلَّ         

             بذلك ، وليس يل فيها شاةٌ وال بعري ررتاهللا وس بقاٍض عـادٍل ، إالَّ       . إالَّ محدت وال مسعت
وال عرفت آيةً من كتاِب اِهللا ، إالَّ وِددت أنَّ النـاس            . دعوت اهللا له ، وليس عنده يل قضيةٌ         

 يعرفون منها ما أعرف .  
عةُ الفضيلِة بينهم وسالمةُ الصدِر هلم ، والنصح كلُّ النصِح          إنه حب اخلِري للناِس ، وإشا     

  . للخليقِة 
 يقولُ الشاعر :  

 سحاِئب ليس تنتِظم الـبالدا     فال نزلت على وال بأرضـي
 إذا مل تكِن الغمامةُ عامةً ، والغيثُ عاماً يف الناٍس ، فال أريدها أنْ تكون خاصةً                 :املعىن  

   ﴾الَِّذين يبخلُونَ ويأْمرونَ الناس ِبالْبخِل ويكْتمونَ ما آتاهم اللّه ِمن فَضِلِه﴿، فلست أنانياً يب
 اضِة ، وعن خلِقِه اجلموِحه الفير ثُ عنلُ حاٍمت ، وهو يتحدشجيك قوأال ي :  

هالغيـب غـري يي العِ  أما والذي ال يعلـمحوي      ـي رمـيمظام البيض وه
ــيم     لقد كنت أطِوي البطن والزاد يشتهى ــالَ لئ ــوٍم أن يق ــة ي خماف

****************************************  
ارالض والعلم النافع الِعلْم  

  

ِإميانَ لَقَد لَِبثْـتم ِفـي      وقَالَ الَِّذين أُوتوا الِْعلْم والْ     ﴿. ِليهِنك الِعلْم إذا دلَّك على اِهللا       
إنَّ هناك علماً إميانياً ، وعلماً كافراً ، يقولُ سبحانه وتعاىل عن            .  ﴾ ِكتاِب اللَِّه ِإلَى يوِم الْبعثِ    

: م  ويقول عنه .  ﴾ يعلَمونَ ظَاِهراً من الْحياِة الدنيا وهم عِن الْآِخرِة هم غَاِفلُونَ          ﴿: أعداِئِه  
ويقولُ عنهم   .  ﴾ بِل ادارك ِعلْمهم ِفي الْآِخرِة بلْ هم ِفي شك منها بلْ هم منها عِمونَ                ﴿
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واتلُ علَيِهم نبأَ الَِّذي آتيناه آياِتنا       ﴿: ويقولُ جلَّ وعال    .  ﴾  ....ذَِلك مبلَغهم من الِْعلْمِ    ﴿

ولَو ِشئْنا لَرفَعناه ِبها ولَـِكنه أَخلَد      } 175{نها فَأَتبعه الشيطَانُ فَكَانَ ِمن الْغاِوين     فَانسلَخ مِ 
                ث ذَِّلـكلْهي كْهرتت ثْ أَولْهِه يلَيِملْ عحثَِل الْكَلِْب ِإن تكَم ثَلُهفَم اهوه عباتِض وِإلَى اَألر

وقال سبحانه وتعـاىل    .  ﴾ قَوِم الَِّذين كَذَّبواْ ِبآياِتنا فَاقْصِص الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ       مثَلُ الْ 
إنه علـم لكنـه ال يهـدي ،         :  ﴾ كَمثَِل الِْحماِر يحِملُ أَسفَاراً    ﴿: عِن اليهوِد وعن علِمهم     

ةً ، ونقْلٌ ليس بصاِدٍق ، وكالم ليس حبق ،          وبرهانٌ ال يشفي ، وحجةٌ ليست قاطعةً وال فاجلِ        
وداللةٌ ولكن إىل االحنراِف ، وتوجه ولكن إىل غي ، فكيف جيد أصحاب هذا العلِم السعادة ،                 

وقَـوِلِهم قُلُوبنـا     ﴿،   ﴾ فَاستحبوا الْعمى علَى الْهدى    ﴿: وهم أولُ من يسحقُها بأقداِمهم      
ب غُلْفا ِبكُفِْرِهمهلَيع اللّه علْ طَب ﴾   .  

رأيت مئاِت األلوِف من الكتِب اهلائلِة املذهلِة يف مكتبِة الكوجنرس بواشنطن، يف كـلِّ              
                  األمة اليت حتتضن كلِّ جيٍل وشعٍب وأُمٍة وحضارٍة وثقافٍة ، ولكن ٍص ، عنويف كلِّ ختص ، فن

افرةٌ بربها ، إا ال تعلم إال العامل املنظور املشهود ، وأما ما وراء              هذه املكتبة العظمى ، أُمةٌ ك     
          يعوال و وال قلْب رصع وال بـى         ﴿ذلك فال مسا أَغْنةً فَمأَفِْئداراً وصأَبعاً ومس ما لَهلْنعجو

ين شم مهتلَا أَفِْئدو مهارصلَا أَبو مهعمس مهنٍءع ﴾ .  
        ، وِزيخل مـرالب ولكن ، مقفزي رممريضةٌ ، وإنَّ الت زالعن ولكن ، رضأخ وضإن الر

وما تأِْتيِهم من    ﴿.  ﴾ كَم آتيناهم من آيٍة بينةٍ     ﴿وإن املاء عذْب زاللٌ ، ولكن يف الفم مرارةً          
  . ﴾ انواْ عنها معِرِضنيآيٍة من آياِت ربِهم ِإالَّ كَ

***************************************  
  أكِْثر من االطِّالِع والتأمِل

  

كثْرةُ املعرفِة ، وغزارةُ املادِة العلميِة ، واتساع الثقافِة ، وعمـق            : إنَّ مما يشرح الصدر     
والغوص على الدليِل ، ومعرفةُ سر املـسألِة ، وإدراك          الفكِر ، وبعد النظْرِة ، وأصالةُ الفهِم ،         

بـلْ   ﴿ ،   ﴾ ِإنما يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماء      ﴿مقاصِد األموِر ، واكتشاف حقائِق األشياِء         
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ئن الـنفِْس ،    إنَّ العاِلم رحب الصدِر ، واسع الباِل ، مطم        .  ﴾ كَذَّبواْ ِبما لَم يِحيطُواْ ِبِعلِْمِه      
  .. منشرح اخلاطِر 

بكثْـرِة اإلنفـاِق منـه تا       يزيدإنْ به كفّـاً شـدد وينقص 
محاقـات  : يل ملف كبري يف درِج مكتيب ، مكتوب عليه          : يقولُ أحد مفكَّري الغرِب     

  . منها ارتكبتها ، أكتبه لكلِّ سقطاِت وتوافه وعثراٍت أُزاولُها يف يومي وليليت ، ألختلَّص 
ولَا ﴿سبقك علماُء سلِف هذه اُألمِة باملُحاسبِة الدقيقِة والتنقيِب املُضين ألنفِسهم           : قلت  

  .  ﴾ أُقِْسم ِبالنفِْس اللَّوامِة
 البصري ةً من الشريِك لشريِكِه : قال احلسنبحاسم لنفِسِه أشد املسلم .  

مه من اجلمعِة إىل اجلمعِة ، فإنْ وجد حسنةً ِمحد اهللا ،            وكان الربيع بن خثيٍم يكتب كال     
  . وإنْ وجد سيئةً استغفر 

يل ذنب من أربعني سنةً ، وأنا أسألُ اهللا أنْ يغفره يل ، وال زلت               : وقال أحد السلِف    
   .  ﴾ والَِّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وِجلَةٌ ﴿أُحلُّ يف طلِب املغفرِة 

********************************  
كفْسن حاِسب  

  

احتفِظ مبذكّرٍة لديك ، لتحاسب ا نفْشك ، وتذكر فيها السلبياِت املالزمـة لـك ،          
  . وتبدأ بذكْر التقدِم يف معاجلِتها 

   قال عمر :           وزنوا ، وتزيوها قبل أن تحاسبوا ، وِزنقبل أنْ ت نوا للعرِض  حاِسبوا أنفُسكُم
  . األكِرب 

  : ثالثةُ أخطاٍء تتكرر يف حياِتنا اليومية 
  .  ضياع الوقِت :األولُ 
   . ))ِمن حسِن إسالِم املرِء تركه ما ال يعنيِه (( :  التكلُّم فيما ال يعين :الثاين 
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عاِت املثـبطني ،     االهتمام بتواِفِه األموِر ، كسماِع ختويفاِت املُرِجفني ، وتوقُّ         :الثالثُ  
  . وتوهماِت املُوسوِسني ، كَدر عاجلٌ ، وهم معجلٌ ، وهو من عوائِق السعادِة وراحِة الباِل 

  :يقولُ امرؤ القيِس 
 وهلْ يِعمن من كان يف العصر اخلايل        أال ِعم صباحاً أيها الطَّلـلُ البـايل
مــنع  اهلمـوم ال يِبيـت بأوجـالِ      قليلُ  وهــلْ يِعمــن إال ســعيد م

  

اللّهم ((:  ρعم العباس دعاًء جيمع سعادة الدنيا واآلخرِة ، وهو قولُه            ρعلَّم الرسولُ   
   . ))إين أسألُك العفْو والعافية 

  . وهذا جامع مانع شاٍف كاٍف فيه خري العاجِل واآلجِل 
  .  ﴾ فَلَا يِضلُّ ولَا يشقَى ﴿،   ﴾ فَآتاهم اللّه ثَواب الدنيا وحسن ثَواِب اآلِخرِة ﴿

***************************************  
كَمذوا ِحذْرخ  

  

إن من سعادِة العبِد اخذُ احلَيطِة واستعمالُ األسباِب ، مع التوكُِّل على اِهللا عز وجلَّ ، ف               
بارز يف بعِض الغزواِت وعليه ِدرع ، وهو سيد املتوكَّلني ، وقال ألحِدهم ملا قـال     ρالرسول  

  )) .اعِقلها وتوكَّل : (( أعِقلُها يا رسول اِهللا ، أو أتوكَّلُ ؟ قال : له 
 اِهللا  فاألخذُ بالسبِب والتوكُّلُ على اِهللا قُوام التوحيِد ، وترك السبب مع التوكُِّل علـى             

  . قدح يف الشرِع ، وأخذُ السبِب مع ترِك التوكُِّل على اِهللا قَدح يف التوحيِد 
أنَّ رجالً قص ظفره ، فاستفحل عليه فمات ، ومل يأخـذْ            : وذَكَر ابن اجلوزي يف هذا      

  . باحليطِة 
  . ورجلٌ دخلَ على محاٍر من سردان ، فهصر بطنه فمات 

ال تسرع حىت نـِصل     :  أنه قال لسائِقِه     – الكاتِب املصري    –حسني  وذكروا عن طه    
  . مبكِّرين 

  . رب عجلٍة ب ريثاً : وهذا معىن مثٍل 
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 قال الشاعر :  
 وقد يكونُ مع املتعجِل الزلـلُ       قد يدِرك املُتأني بعض حاجِته

  

         ومن ، القدر ، بلْ هو منه عارضوقِّي ال يِه   فالتلُب ﴿ لَطَّفتلْيو ﴾   ،﴿      ـرالْح ِقـيكُمت 
كُمأْسِقيكُم باِبيلَ ترسو ﴾ .   

******************************************  
  اكْسِب الناس

  

ومن سعادِة العبِد قُدرته على كسِب الناس ، واستجالب حمبـِتهم وعطِفهـم ، قـال                
    عليه السالم إبراهيم :﴿ اجو       ٍق ِفي الْآِخِرينانَ ِصدل لِّي ِلسالثّنـاُء  : ، قال املفـسرون      ﴾ ع

  موسى      . احلسن ي    ﴿:  وقال سبحانه وتعاىل عننةً مبحم كلَيع تأَلْقَيهم    . ﴾ وقال بعض :
  .ما رآك أحد إال أحبك 

  .ةُ اخللِْق أقالم احلق وألسن . ))أنتم شهداُء اِهللا يف األرض (( : ويف احلديِث الصحيِح 
  نادي يف أهِل السماِء       (( : وصحأهـلُ        : أن جربيل ي هحبوه ، فيفالناً فأحب إنَّ حيب

   .))السماِء ، ويوضع له القبول يف األرِض 
 أسباِب الود ومن : ةُ اخلُلقعالكالِم وس طةُ الوجِه وِلنيبس .  

مـا  (( :  ρالرفق ؛ ولذلك يقولُ     :  جلِْب أرواِح الناِس إليك      إنَّ من العوامِل القويِة يف    
 شيٍء إال شانه زع منيف شيٍء إال زانه ، وما ن فقكان الر(( .   

   . ))من يحرم الرفق ، يحرم اخلري كلّه (( : ويقول 
  . الرفق يخرج احلية من جحرها : قال أحد احلكماء 

  . عسل ، وال تكِْسِر اخلِلية اجِن ال: قال الغربيون 
املؤمن كالنحلِة تأكلُ طيباً ، وتضع طيباً ، وإذا وقعـت           (( : ويف احلديِث الصحيِح    

 هعلى عوٍد ، مل تكِسر (( .  
************************************  
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  تنقَّلْ يف الدياِر واقرأْ آياِت القُدرة
  

األسفار والتنقُّلُ يف الدياِر ورؤيةُ األمصاِر ، وقد سـبقت           : ومما جيلُب الفرح والسرور   
 ﴾انظُرواْ ماذَا ِفي السماواِت واَألرِض       ﴿: قال سبحانه   . كلمةٌ يف أول هذا الكتاِب عن هذا        

   .﴾ واْأَفَلَم يِسريواْ ِفي اَألرِض فَينظُر ﴿  ،﴾ قُلْ ِسريوا ِفي الْأَرِض فَانظُروا ﴿، 
 قال الشاعر :  

مـٍع فيـه ضـيالقلـب إال إنْ كُِبلْتـا       وال تلبثْ ِبرب ذيبي 
فيـه نفْـع بغرفـالت بشـِرقْتا       وغر إنْ ِبرِِِيقك قد قوشر 

ومن يقرأْ رحلة ابِن بطُّوطة ، على ما فيها من املبالغاِت ، ِجيِد العجب العجـاب ِمـن                  
حانه وتعاىل ، وتصريِفه يف الكوِن ، ويرى أا من الِعرب العظيمِة للمؤمِن ، ومـن                خلِْق اِهللا سب  

  . الراحِة له أنْ يسافر ، وأنْ يغري أجواءه ومكانه وحملَّه ، لقرأ يف هذا الكتاِب الكوينِّ املفتوِح 
   : - وهو يتحدث عن التنقِل يف الدياِر –يقولُ أبو متام 

 بالرقْمتِني وبالفسطاِط ِجـرياين    اد اهلوى وأنابالشاِم أهلي وبغد
حتى ِإذَا بلَـغَ مغـِرب       ﴿،   ﴾ فَِسيحواْ ِفي اَألرضِ   ﴿ ،   ﴾قُلْ ِسريوا ِفي الْأَرِض      ﴿ 
  .  ﴾ حتى أَبلُغَ مجمع الْبحريِن أَو أَمِضي حقُباً ﴿ ، ﴾ الشمِس

************************************  
  جد مع املتهجدِين

   

  . قيام الليِل : ومما يسعد النفْس ويشرح الصدر 
أنَّ العبد إذا قام من الليِل ، وذكر اهللا ، مث توضأ وصـلَّى ،               : يف الصحيح    ρوقد ذكر   

وِمن اللَّيِل فَتهجد ِبِه     ﴿ ، ﴾ كَانوا قَِليالً من اللَّيِل ما يهجعونَ      ﴿. أصبح نشيطاً طيب النفِْس     
اِفلَةً لَّكن ﴾ .   
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يـا  (( :  ، وهو حديثٌ صحيح عنـد أيب داود           يذهب الداء عن اجلسدِ    وقيام الليلِ 
ِنعم الرجلُ عبداِهللا   (( ،  )) عبداهللا ، ال تكن مثْل فالٍن ، كان يقوم الليل ، فترك قيام الليِل               

  . )) يِل لو كان يقوم من الل
ال تأسف على األشياِء الفانيِة ، كلُّ شيٍء يف هذه احلياِة فاٍن إال وجهه سبحانه وتعاىل                

﴿    ههجِإلَّا و اِلكٍء هيا فَانٍ    ﴿  ،     ﴾ كُلُّ شهلَيع نلَاِل     } 26{كُلُّ مذُو الْج كبر هجقَى وبيو
   .  ﴾ والِْإكْراِم

  . سف على دنياه ، كالطِّفِل الذي يبكي على فقِْد لعبِتِه إنَّ اإلنسان الذي يأ
**********************************  

  ـةٌـوقْفَـ
  

»                 ق بينهما أنَّ اهلـموح ومعذّباِتها ، والفرآالِم الر كلُّ اثنِني منهما قريناِن ، ومها من
        على ح ألُّمن التيف املستقبِل ، واحلز روِل املكروهِ توقُّع الشاحملبـوِب ،      ص يف املاضي أو فـوات

وكالمها تألُّم وعذاب يِرد على الروِح ، فإنْ تعلَّق باملاضي سمي حزناً ، وإنْ تعلّق باملـستقبِل                 
  . »سمي مهّاً 
 اللَّهم إين أسألك  العافية يف الدنيا واآلخرِة ، اللَّهم إين أسألُك العفْو والعافية يف              (( 

                بِني يدي عايت ، اللهم احفظين منرو عورايت وآِمن راست نياي وأهلي ومايل ، اللهمدِيين ود
   . ))وِمن خلْفي ، وعن مييين وعن مشايل وِمن فوقي ، وأعوذُ بعظمتك أنْ أُغْتال ِمن حتيت 

 قال الشاعر :  
ــةُ وال أمل تر أنَّ ربك ليس تحـصى ــِه احلديث ــهأياِدي  قدمي
 يقِيم وال مهومـك باملُقيمـه      تسلَّ عِن اهلموِم فليس شـيٌء
 إليك بنظـرٍة ِمنـه رحِيمـه       لعلَّ اهللا ينظُـر بعـد هـذا

**************************************  
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  ثَمنك اجلنةُ
  

 يقولُ للشاعر :  
  

 على شيٍء إذا ذهبا     فكيف أبكي  نفسي اليت متِلك األشياء ذاهبـةٌ
   

إنَّ الدنيا بذهِبها وفضِتها ومناصِبها ودوِرها وقصوِرها ال تستأهلُ قطرة دمٍع ، فعنـد              
الدنيا ملعونةٌ ، ملعونٌ ما فيها إال ذكْر اِهللا ، ومـا وااله ،              (( : قال   ρالترمذي أنَّ الرسول    

   . ))وعاملاً ومتعلَّماً 
  : قولُ لِبيد إا ودائع فحسب ، كما ي

  

والبد يوماً أنْ تـرد الودائـع         وما املالُ واألهلون إال وِديعـةٌ
   

إن امللياراِت والعقاراِت والسياراِت ال تؤخر حلظةً واحدةً من أجِل العبِد ، قال حـامتُ               
 الطّائي :  

 الصدرإذا حشرجت يوماً وضاق ا         لعمرك ما يغين الثَّـراُء عـن الفـىت        
  

: اجعلْ للشيء مثناً معقوالً، فإنَّ الدنيا وما فيها ال تساوي املؤمنِ          : ولذلك قال احلكماُء    
﴿ لَِعبو وا ِإلَّا لَهيناةُ الديِذِه الْحا همو ﴾  .  

    البصري ال جتعلْ لنفِسك مثناً غري اجلنِة ، فإنَّ نفْس املـؤمِن غاليـةٌ ،              : ويقولُ احلسن
  . بعضهم يبيعها برخٍص و

إنَّ الذين ينوحون على ذهاِب أمواِلهم ودِم بيوِتهم واحتراِق سياراِتهم ، وال يأسفون             
وحيزنون على نقِْص إمياِنهم وعلى أخطاِئهم وذنوِبهم ، وتقصِريهم يف طاعِة ربهـم سـوف               

وا على هـذِه ؛ ألنَّ املـسألة        يعلمون أم كانوا تافهني بقدِر ما ناحوا على تلك ، ومل يأسف           
  .﴾ِإنَّ هؤلَاء يِحبونَ الْعاِجلَةَ ويذَرونَ وراءهم يوماً ثَِقيالً﴿: مسألةُ قيٍم ومثٍُل ومواقف ورسالٍة

******************************************  
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احلقيقي احلب  
        إنَّ من ، عدأولياِء اِهللا وأحبائِه ِلتس من ِد السعداِء ذاك الذي جعل هدفه األمسى        كُنأسع 

 وجلَّ ، وما ألْطف قوله اِهللا عز به املنشودة حوغايت :﴿ هونِحبيو مهِحبي ﴾ .   
حيبونه ، ولكن العجب من قوِلِه حيبهم ؛ فهـو          : ليس العجب من قولِه     : قال بعضهم   

قُلْ ِإن كُنتم تِحبونَ اللّه فَـاتِبعوِني        ﴿: طاهم ، مث حيبهم     الذي خلقهم ورزقهم وتوالَّهم وأع    
اللّه كُمِببحي ﴾ .  

رجلٌ يحب اهللا ورسوله    : وانظر إىل مكرمِة علي بِن أيب طالٍب ، وهي تاج على رأسِه             
 ه اُهللا ورسولهوحيب ، .  

      اللَّ   ﴿إنَّ رجالً من الصحابة أحب وقُلْ ه دأَح ها يف كـلِّ ركعـٍة ،          ﴾ هدفكان يرد ،
:  ρويتولَّه بذكِْرها ، ويعيدها على لسانه ، ويشجي ا فؤاده ، وحيرك ا وجدانه ، قال لـه                

   . ))حبك إياها أدخلَك اجلنة (( 
  :  ما أعجب بيتني كنت أقرؤمها قدمياً ، يف ترمجٍة ألحِد العلماِء ، يقول 

 بليلى وسلمى يسلُب اللُّب والعقْال        حب اهلاِئمني من الـورى     إذا كان 
 سرى قلبه شوقاً على العاِمل األعلى        فماذا عسى أن يفعل اهلاِئم الـذي      

  

  . ﴾ وقَالَِت الْيهود والنصارى نحن أَبناء اللِّه وأَِحباؤه قُلْ فَِلم يعذِّبكُم ِبذُنوِبكُم ﴿
إنَّ جمنون ليلى قتله حب امرأٍة ، وقارون حب ماٍل ، وفرعون حب منصٍب ، وقُتـل                 

  . محزةُ وجعفر وحنظلةُ حباً هللا ولرسوله ، فيا لبعِد ما بني الفريقني 
****************************************  

  وقفــــة
  

»   اً يف أمريكا ، منه       300ينتحرعشرةٌ يف نيويورك وحدها       ضابِط شرطٍة سنوي ومنـذُ  .. م
وهي ظاهرةٌ أقلقِت السلطاِت ،     ..  م يتزايد عدد ضباط الشرطِة املُنتِحِرين هناك         1987عام  

  .وقام االحتاد الوطين لضباِط الشرطِة ببحِثها 
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 الذي يعيـشون    توتر األعصاِب الدائمِ  :  هو   أبرز أسباِب انتحاِر الضباطِ   لقد وجد االحتاد أنَّ     
فيه ، فهم مطالبون دائماً بالثَّباِت يف األزماِت ، وحتمِل الضغوِط املتزايدِة مع ارتفـاِع نـسبِة                 
اجلرميِة ، وحتمل اآلالِم الناجتة عن التعامِل مع ارمني، ورؤيِة جثِث الضحايا من أطفاٍل ونساٍء               

 معهم بشكٍل دائٍم ، فهي تساعدهم أو تسهلُ          وجود األسلحةِ  :والسبب الثاين هو    . وعجائز
  . عليهم عملية االنتحاِر 

وقد وجد أنَّ مثانني باملائِة من حوادِث انتحاِر الضباِط تتم بسالِحهم اخلاص ، يف ثالثِة أيـاٍم                 
  .  » متتاليٍة انتحر ثالثُة ضباٍط ، كلٌّ منهم بواسِطة مسدِسِه املريي

********************************  
  شريعةٌ سهلةٌ ميسرةٌ

مـا  } 1{طه ﴿إنَّ مما يثلج صدر املسلم ظاهرةُ اليسِر والسماحِة يف الشريعِة اإلسالميِة            
،  ﴾الَ يكَلِّف اللّه نفْساً ِإالَّ وسعها      ﴿،   ﴾ونيسرك ِللْيسرى  ﴿،   ﴾أَنزلْنا علَيك الْقُرآنَ ِلتشقَى   

ويضع  ﴿،   ﴾ وما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرجٍ       ﴿،   ﴾ لَا يكَلِّف اللَّه نفْساً ِإلَّا ما آتاها       ﴿
     ِهملَيع تاَألغْالَلَ الَِّتي كَانو مهرِإص مهنراً     ﴿،   ﴾ عسِر يسالْع عِر   } 5{ فَِإنَّ مسالْع عِإنَّ م

ربنا الَ تؤاِخذْنا ِإن نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا والَ تحِملْ علَينا ِإصراً كَما حملْته علَى                ﴿ ، ﴾يسراً
                 م ا أَنتنمحارا ولَن اغِْفرا ونع فاعا ِبِه وا الَ طَاقَةَ لَنا ملْنمحالَ تا ونبا رِلنِمن قَب ا الَِّذينالَنو

ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوا عنرفَانص ﴾  .  
إنَّ الدين يسر ، ولـن      (( ،  )) رفع عن أُميت اخلطأُ والنسيانُ وما استكِْرهوا عليِه         (( 

)) بعثت باحلنيفية السمحِة    (( ،)) ، سددوا وقاِربوا وأبِشروا     )) يشاد الدين أحد إالَّ غلبه      
   .))خير دينكم أيسره  (( ،

عِرضت على شاعٍر معاصٍر يف دولٍة وزارةٌ يتوالَّها ، على أنْ يترك طموحاِته ورساالِته              
  : وأطروحاِته احلقَِّة ، فقال 

 فؤادي حـراً طلِيقـاً غريبـا        خذوا كلَّ دنياكُم واتركُـوا
ــروةً ــم ث ــإني أعظمك  سـلِينا   وإنْ ِخلْتموين وحيـداً     ف
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********************************************     
  أُسس للراحِة

  

عـشرون   «هـ مقالـةٌ بعنـوان   1415 / 4 / 3بتاريخ ) أهالً وسهالً  ( يف جملِّة   
  . حسان مشسي باشا . بقلم د  » وصفٍة لتجنِب القلق

  :من معاين هذه املقالِة 
لَّ شيٍء بقضاٍء وقدٍر ، فال يأْسِف العبـد ، وال حيـزنْ   إنَّ األجلَ قد فُِرغ منه ، وإنَّ ك  

إنَّ رزق املخلوِق عند اخلالِق يف السماِء ، فال ميلكُه أحد ، وال يتصرف فيـه                . على ما جيري    
وإنَّ املاضي قد ذَهب موِمه وغموِمه ، وانتهى فلن يعود، ولو اجتمع            . قوم ، وال مينعه إنسانٌ      

وإنَّ املستقبل يف عاِمل الغيِب ، ومل حيـضر إىل اآلن ، ومل يـستأِذن      . ه على إعادِته    العاملُ بأسرِ 
وإنَّ اإلحسان إىل الناِس يضفي على القلِب سروراً ، وعلـى           . عليك ، فال تستدِعِه حىت يأيت       

  .ي إليِه الصدِر انشراحاً ، وهو يعود على مسدِيه أعظَم بركٍة وثواٍب وأجٍر وراحٍة ممن أُسد
ومن ِشيم املؤمِن عدم االكتراِث بالنقِْد اجلائر الظاِمل ، فلم يسلَم من السب والشتِم حىت               

  . رب العاملني ، الذي هو الكاملُ اجلليلُ اجلميلُ ، تقدست أمساؤه 
  : قلت يف أبياٍت يل 

ئتضعاً قد وأدم ِرقحق    فعالم ت قِْلقويظلُّ ي  ك اإلرهـابلْب 
 نام اخلِلي تفَتحـت أبـواب      وكِّلْ ا رباً جلـيالً كلَّمـا

*************************************  
  احذِر الِعشق

  

           مستمر رحاِضر ، وكَد ها هموِر ، فإنق الصإياك وِعش .      ه عـنعدسعادِة املسلِم ي من
م وعشِقهم ، وشكواهم اهلجر والوصل والفراق ، فإنَّ هذا من فـراغ             تأوهاِت الشعراِء ووِهلهِ  

أَفَرأَيت مِن اتخذَ ِإلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى ِعلٍْم وختم علَى سمِعِه وقَلِْبِه وجعلَ               ﴿القلِب  
  . ﴾ علَى بصِرِه ِغشاوةً
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 فمِن املُطالب والقتيلُ القاِتـلُ      هوأنا الذي جلَب املنية طَرفُـ
إنين أستحق وأستأهلُ ما ذُقت من األِمل واحلسرِة ؛ ألنين املتسبب األعظم فيما             : واملعىن  

  . جرى يل 
  : وآخر أندلس يتباهى بكثرِة هياِمه وعشِقه ووِهلِه ، فيقولُ 

  وميـت  وروع باجلوى حـي     شكا أمل الِفراِق الناس قبلـي
 فإني ما مسعـت وال رأيـت       وأما ِمثْلما ضـمت ضـلوعي

ولو ضم بني ضلوعِه التقوى والذْكر وروحانيةً وربانيةً ، لَوصلَ إىل احلق ، ولَعر الدليل               
ِإنَّ ﴿،   ﴾ فَاستِعذْ ِباللّهِ وِإما يرتَغَنك ِمن الشيطَاِن نزغٌ       ﴿: ، وألبصر الرشد ، ولَسلَك اجلادة       

   .﴾ الَِّذين اتقَواْ ِإذَا مسهم طَاِئف من الشيطَاِن تذَكَّرواْ فَِإذَا هم مبِصرونَ 
  . فليرجع إليِه) الداُء والدواُء(إنَّ ابن القيِم عاجل هذِه املسألة عالجاً شافياً كافياً يف كتاِبِه 

  : باً منها إن للعشق أسبا
 . فراغُ من حبه سبحانه وتعاىل وذكِْرِه وشكِره وعبادِتِه  .1
قُل لِّلْمـؤِمِنني    ﴿: إطالق البصِر ، فإنه رائد جيلب على القلِب أحزاناً ومهوماً            .2

مهوجفَظُوا فُرحيو اِرِهمصأَب وا ِمنضغي ﴾ ،))سهاِم إبليسالنظرةُ سهم من ((.  
 إىل كلِّ عٍني أتعبتك املنـاِظر      مىت أرسلت طرفك رائداًوأنت  

رأيت الذي ال كُلُّه أنت قادر       بعِضِه أنت صاِبر عليه وال عن 
ِإنَّ الصلَاةَ تنهـى     ﴿التقصري يف العبوديِة ، والتقصري يف الذِّكِْر والدعاِء والنوافِل           .3

  . ﴾ عِن الْفَحشاء والْمنكَِر
 هِق ، فمندواُء الِعش أم:  

﴿ لَِصنيخا الْماِدنِعب ِمن هاء ِإنشالْفَحوَء والس هنع ِرفصِلن كَذَِلك ﴾  .  
 . االنطراح على عتباِت العبوديِة ، وسؤالُ املوىل الشفاء والعافية  .1
والَِّذين هم ِلفُروِجِهم    ﴿ ،   ﴾ ويحفَظُوا فُروجهم  ﴿وغض البصِر وحفْظُ الفرِج      .2

 . ﴾ حاِفظُونَ
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 . وهجر دياِر من تعلَّق بِه القلب ، وترك بيتِه وموطِنِه وذكِْرِه  .3
 ِإنهم كَانوا يساِرعونَ ِفي الْخيراِت ويدعوننا      ﴿: واالشتغالُ باألعماِل الصاحلِة     .4

 .  ﴾ رغَباً ورهباً 
5.   واجوالز  عيراء       ﴿الشسالن نلَكُم م ا طَابواْ ماِتـِه أَنْ     ﴿ ،    ﴾  فَانِكحآي ِمنو

يا معشر الشباِب ، مـِن      ((   ، ﴾ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجاً لِّتسكُنوا ِإلَيها      
 جالباءة فليتزو استطاع منكم(( .  

****************************************  
  حقوق األخوِة

  

  . مما يسعد أخاك املسلم أنْ تناديِه بأحب األمساِء إليِه 
أُكِْنيِه حني أُنادِيـه ُألكِرمـه       َءةُ اللَّقـبووالـس هوال أُلقِّب 

تبسمك يف وجِه   (( ،  )) ولو أنْ تلْقى أخاك بوجه طلٍْق       (( وأنْ ش وتبش يف وجِهه      
 أي تترك له فرصةً ليتكلَّم عـن نفـِسه   –وأنْ تشجعه على احلديِث معك       . ))أخيك صدقةٌ   
 وتأل عن أموِره العامِة واخلاصِة ، اليت ال حرج يف السؤاِل عنها ، وأنْ ـتم                 –وعن أخباِرِه   

ت بعـضهم   والْمؤِمنونَ والْمؤِمنـا   ﴿ ،   ))من مل يهتم بأمِر املسلمني فليس منهم        (( بأموره  
  .  ﴾ أَوِلياء بعٍض

ال (( : أنْ ال تلومه وال تعذله على شيٍء مضى وانتهى ، وال حترجه بـاملزاِح               : ومنها  
   . ))تماِر أخاك وال تماِزحه ، وال تِعده موعداً فتخِلفه 

*************************************  
  »! ولكن ال تذنب ..  أسرار يف الذنوِب «

  

قصم : أنَّ الذنب كاخلتم على العبد ، ومن أسرارها بعد التوبِة           : ذكر بعض أهِل العلِم     
ظهر العجِب ، وكثرةُ االستغفاِر والتوبةُ واإلنابةُ والتوجه واالنكسار والندامة ، ووقوع القضاِء             

  .والقدِر ، والتسليم بعبوديِة مقابلِة القضاِء والقدِر 
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  . الرحيِم والغفوِر والتواِب : حتقُّق أمساِء اِهللا احلسىن وصفاِته العلى مثِل : نها وم
*************************************  

اطْلُِب الرزق وال حتِرص  
   

سبحان اخلالِق الرازِق ، أعطى الدودةَ رزقها يف الطَِّني ، والسمكة يف املاِء ، والطائر يف                
  . ملةَ يف الظَّلماِء ، واحلية بني الصخوِر الصماِء اهلواِء ، والن

أنَّ حيةُ عمياء كانت يف رأِس خنلٍة ، فكان يأتيها          : ذَكَر ابن اجلوزي لطيفةً من اللَّطائِف       
عصفور بلحٍم يف فِمه ، فإذا اقترب منها ورور وصفَّر ، فتفتح فاها ، فيضع اللحم فيِه سبحان                  

سخر ثَالُكُم ﴿ هذا هلِذه منأَم مِه ِإالَّ أُمياحنِبج ِطريالَ طَاِئٍر يو  ﴾  .   
هـمموِم حشاكا     وإذا ترى الثعبان ينفُثُ سذا بالس من فاسأله 
 حتيا وهذا السم يمـُأل فاكـا       واسأله كيف تعيش يا ثعبانُ أو

يا مـريم    ﴿: زقُها يف احملراِب صباح مساء ، فقيل هلا         كانت مرمي عليها السالم يأتيها ر     
  .  ﴾ أَنى لَِك هـذَا قَالَت هو ِمن ِعنِد اللِّه إنَّ اللّه يرزق من يشاُء ِبغيِر ِحساٍب

.  ﴾ ياهموالَ تقْتلُواْ أَوالَدكُم من إمالٍَق نحن نرزقُكُم وإِ        ﴿ال حتزنْ فرزقُك مضمونٌ     
 وملْ يولد ةُ أنَّ رازق الوالِد ، هو الذي مل يلدلتعلم البشري .  

إنَّ صـاحب اخلـزائِن      ﴾ والَ تقْتلُواْ أَوالدكُم خشيةَ ِإمالٍق نحن نرزقُهم وِإياكُم        ﴿
  !  ؟الكربى جلَّ يف عاله قد تكفَّل بالرزِق ، ِفبم القلق والزعيم بذلك اُهللا

﴿ وا لَهكُراشو وهدباعو قزاللَِّه الر وا ِعندغتفَاب ﴾  .  
  .  ﴾ والَِّذي هو يطِْعمِني ويسِقِني ﴿

*****************************************  
  وقفـــة

  

 ، أكبر شأٍن    أما الصالةُ فشأُا يف تفريِغ القلِب وتقويِته ، وشرِحه ، وابتهاجِه ولذَِّته            «
، وفيها اتصالُ القلٍب والروِح باِهللا ، وقُرِبه والتنعِم بذكِرِه ، واالبتهاِج مبناجاِته ، والوقوِف بني           
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يديِه ، واستعماِل مجيِع البدِن وقُواه وآالِتِه يف عبوديِتِه ، وإعطاِء كلِّ عـضو حظَّـه منـها ،                   
مالبسِتهم ومحاورِتهم ، واجنذاب قوى قلِبِه وجوارِحِه إىل ربـه          واشتغاِله عن التعلُِّق باخللِق و    

وفاطِرِه ، وراحتِه من عدوه حالة الصالِة ما صارت بِه من أكِرب األدويِة واملفرحاِت واألغذِيـِة        
 وأما القلوب العليلةُ فهي كاألبـداِن ، ال تناسـبها إالَّ          . اليت ال تالئم إال القلوب الصحيحة       

  . » األغذيةُ الفاضلةُ
فالصالةُ من أكِرب العوِن على حتصيِل مصاِحل الدنيا واآلخرِة ، ودفْع مفاِسـد الـدنيا                «

واآلخرِة ، وهي منهاةٌ عن اإلثِْم ، ودافعةٌ ألدواِء القلوِب ، ومطْردةٌ للداِء عن اجلسِد ، ومنورةٌ                 
 والنفِْس ، وجاِلبةٌ للرزِق ، ودافعـةٌ للظُّلْـِم ،           للقلِب ، ومبيضةٌ للوجِه ، ومنشطةٌ للجوارحِ      

وناِصرةٌ للمظلوم ، وقامعةٌ ألخالِط الشهواِت ، وحافظةٌ للنعمِة ، ودافعةٌ للنقمـِة ، ومرتلـةٌ                
  . » للرمحِة ، وكاشفةٌ للغمِة

*************************************  
  شريعةٌ سمحةٌ

  

، ما يف الشريعِة من الثَّواِب اجلزيِل والعطاِء الضخِم ، يتجلَّى ذلك            مما يفرح العبد املسلم     
واحلسناِت املاحيـِة ، كالـصالِة ،       . يف املكفِّراِت العشِر ، كالتوحيِد وما يكفِّره من الذنوِب          

 واجلمعِة إىل اجلمعِة ، والعمرِة إىل العمرِة ، واحلج ، والصوِم ، وحنو ذلك من األعماِل الصاحلةِ                
وما هناك من مضاعفَِة األعماِل الصاحلِة ، كاحلسنِة بعشِر أمثاِلها إىل سبعمائِة ِضـعٍف إىل               . 

ومنها املصائب املكفِّرةُ فال    . ومنها التوبةُ جتُب ما قبلها من الذنوِب واخلطايا         . أضعاٍف كثريٍة   
           خطاياه اُهللا بِه من إال كفَّر أذى املؤمن من ِر الغيِب      ومنها  . يصيببظه املسلمني له دعوات .

ومنها . ومنها شفاعةُ املسلمني له وقت الصالِة عليِه        . ومنها ما يصيبه من الكرِب وقت املوِت        
وِإن تعـدواْ ِنعمـةَ اللّـِه الَ         ﴿، ورمحةُ أرحم الرامحني تبارك وتعاىل        ρشفاعةُ سيد اخللِق    

   . ﴾ يكُم ِنعمه ظَاِهرةً وباِطنةًوأَسبغَ علَ ﴿،  ﴾ تحصوها
*****************************************  

  ﴾ لَا تخف ِإنك أَنت الْأَعلَى  ﴿



                                                  ال حتزن
208 

  

  :أوجس موسى يف نفِسِه ِخيفةً ثالث مراٍت 
نا أَو  ِإننا نخاف أَن يفْرطَ علَي     ﴿:  عندما دخل ديوان الطاغيِة فرعون ، فقال         :األوىل  

   .﴾ قَالَ لَا تخافَا ِإنِني معكُما أَسمع وأَرى ﴿:  ، قال اُهللا  ﴾ أَن يطْغى
  . ال ختف ، إنين أمسع وأرى : وحِقيق باملؤمِن أن تكون يف ذاكرتِه ويف خلِده 

  .  عندما ألقى السحرةُ ِعِصيهم ، فأوجس يف نفِسه خِيفةً موسى :والثانية 
   .  ﴾لَا تخف ِإنك أَنت الْأَعلَى﴿ : هللا تعاىل فقال ا
كَلَّا ﴿: وقال موسى  ﴾ اضِرب بعصاك ﴿:  ملا أتبعه فرعونٌ جبنوِده ، فقال له اُهللا          :الثالثةُ  

  . ﴾ ِإنَّ مِعي ربي سيهِديِن
*************************************  

  إياك وأربعاً
  

كورثُ ضنت ِر أربعدالص اخلاطِر وضِيق راملعيشِة وكَد :  
  .  التسخطُ من قضاِء اِهللا وقدِره ، وعدم الرضا بِه :األوىل 
فَِبما كَـسبت    ﴿، ﴾  قُلْ هو ِمن ِعنِد أَنفُِسكُم     ﴿ الوقوع يف املعاصي بال توبٍة       :الثانيةُ  

 ِديكُمأَي﴾ .   
 ، وحب االنتقاِم منهم ، وحسدهم على ما آتاهم اُهللا مـن              احلقد على الناسِ   :الثالثةُ  

  )) .ال راحة حلسوِد ((  ،  ﴾أَم يحسدونَ الناس علَى ما آتاهم اللّه ِمن فَضِلِه﴿ فضِله 
   .﴾ اً ومن أَعرض عن ِذكِْري فَِإنَّ لَه مِعيشةً ضنك﴿ اإلعراض عن ذكِر اِهللا :الرابعةُ 

******************************************  
  
  

  اسكُن إىل ربك
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  .راحةُ العبِد يف سكوِنه إىل ربه سبحانه وتعاىل 
َأَنزلَ اللَّه سـِكينته   ﴿: وقد ذَكَر اُهللا السكينةَ يف مواطن من كتاِبه عز من قائٍل ، فقال     

   ِمِننيؤلَى الْمعوِلِه وسلَى رع ﴾   ،﴿   ِهملَيةَ عِكينلَ السلَى      ﴿ ،   ﴾ فَأَنزع هتِكينس زلَ اللّهأَن ثُم
  . ﴾ فَأَنزلَ اللّه سِكينته علَيِه  ﴿ ، ﴾ رسوِلِه

والسكينةُ هي ثبات القلِب إىل الرب ، أو رسوخ اجلنان ثقةً بـالرمحِن ، أو سـكُونُ                 
والسكينةُ هدوُء لواِعِج النفِْس وسكونها ، واستئناسها وركُودهـا         . دِر  اخلاطِر توكُّالً على القا   

وعدم تفلُِّتها ، وهي حالةٌ من األمِن ، يحظَى ا أهلُ اإلمياِن ، تنقذُهم مـن مزالـِق احليـرِة                    
وشـكِره  واالضطراِب ، ومهاوي الشك والتسخِط ، وهي حبسب واليِة العبِد لربه ، وذكِْره              

، ومتسِكه دِيه ، وحبه خلالِقِه ، وثقِتـه يف           ρملواله ، واستقامِته على أمرِه ، واتباِع رسوِلِه         
                   إال أياه ال يدعو إال اهللا، وال يعبد ،ر ما عداهوهج ، سواه مالِك أمرِه ، واإلعراِض عم﴿  تثَبي

  . ﴾ اِبِت ِفي الْحياِة الدنيا وِفي اآلِخرِة اللّه الَِّذين آمنواْ ِبالْقَوِل الثَّ
*****************************************  

  كلمتان عظيمتان
  

  كلمتان نفعين اُهللا ما يف احملنِة : قال اإلمام أمحد 
 يا أمحد ، اثبت ، فإنك تجلد يف السنةِ        : لرجٍل حبس يف شرِب اخلمِر ، فقال        : األوىل  

          تصرب يف اخلمِر مراراً ، وقد تِلدأْلَمونَ        ﴿. ، وأنا جا تونَ كَمأْلَمي مهونَ فَِإنأْلَمواْ تكُونِإن ت
فَاصِبر ِإنَّ وعد اللَِّه حق ولَا يستِخفَّنك الَّـِذين لَـا            ﴿ ،    ﴾ وترجونَ ِمن اللِّه ما الَ يرجونَ     

   . ﴾ يوِقنونَ
 واإلمام أمحد قد أُِخذَ إىل احلبِس ، وهـو مقيـد            –ألعرايب قال لإلماِم أمحد     : الثانيةُ  

يبشرهم ربهـم    ﴿. يا أمحد ، اصرب ، فإنما تقتل من هنا ، وتدخلُ اجلنة من هنا               : بالسالسِل  
   . ﴾  نِعيم مِقيمِبرحمٍة منه وِرضواٍن وجناٍت لَّهم ِفيها

*******************************************  
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  من فوائِد املصائِب
  

. سبحان مِن استخرج الدعاء بالبالِء      : استخرج مكنوِن عبوديِة الدعاِء ، قال أحدهم        
: يعين  . صوته  ألمسع  : أنَّ اهللا ابتلى عبداً صاحلاً من عباِدِه ، وقال ملالئكِته           : وذكَروا يف األثِر    
  . بالدعاِء واإلحلْاِح 

أَن } 6{كَلَّا ِإنَّ الِْإنسانَ لَيطْغى    ﴿:  كَسر مجاِح النفِس وغيها ؛ ألنَّ اهللا يقول          :ومنها  
  . ﴾ رآه استغنى

 عطف الناِس وحبهم ودعاؤهم للمصاِب ، فإنَّ الناس يتضامنون ويتعاطفون مع            :ومنها  
  . ابتلي من أُصيب ومِن 

 صرف ما هو أعظم من تلك املصيبِة ، فغنها صغريةٌ بالنسبِة ألكرب منـها ، مثَّ                 :ومنها  
فإذا عِلم العبد أنَّ هذه مثار املصيبِة أنس        . هي كفَّارةٌ للذنوِب واخلطايا ، وأجر عند اِهللا ومثوبةٌ          

   .اِبرونَ أَجرهم ِبغيِر ِحساٍب ﴾﴿ ِإنما يوفَّى الصا وارتاح ، ومل يرتعج ويقْنطْ 
************************************  

  :العلم هدى وِشفاٌء 
  

نفْي الوسواِس عن الـنفِْس ،      : أنَّ من فوائِد العلِم     ) مداواة النفوس   ( ذَكَر ابن حزٍم يف     
  . وطرد اهلموِم والغموِم واألحزاِن 

 ملن أحب الِعلْم وشغف به وزاوله ، وعمل به وظهر عليـه             وهذا كالم صحيح خاصةً   
  . نفْعه وأثره 

فعلى طالِب العلِم أن يوزع وقته ، فوقت للحفِْظ والتكراِر واإلعادِة ، ووقت للمطالعِة              
  . العامِة ، ووقت لالستنباِط ، ووقت للجمِع والترتيِب ، ووقت للتأمِل والتدبِر 

  لُـه يف الثَّـرىفكُنالً ِرجــا    رج ــِه يف الثُّري ــةُ ِهمِت وهام
*******************************************  

  عسى أن يكون خرياً
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ذَكَر من كالِم أهِل العلِم ما جمموعـه        ) : األرج يف الفرج    ( للسيوطي كتاب بعنوان    
 املصائب تسفر عن عجائب وعن رغائب ال يدركُها         يفيدنا أنَّ احملَاب كثريةٌ يف املكارِه ، وأنَّ       

  . العبد ، إال بعد تكشِفها واجنالِئها 
 نوائب هذا الدهِر أم كيف حيذر      لعمرك ما يدري الفىت كيف يتقي
 وما ال يرى مما يِقـي اُهللا أَكْبـر          يرى الشيء مما يتقـى فيخافُـه

******************************************  
  السعادةُ موهبةٌ ربانية

  

                 الٌ ال جيـدممن الناِس جيلسون على األرصفِة ، وهم ع ليس عجباً أنْ يكون هناك نفر
احدهم إال ما يكفي يومه وليلته ، ومع ذلك يبتسمون للحياِة ، صدورهم منشِرحةٌ وأجسامهم           

إال ألنهم عرفوا أنَّ احلياة إمنا هي اليـوم ، ومل يـشتغلوا             قويةٌ ، وقلوبهم مطمئنةٌ ، وما ذلك        
  . بتذكُِّر املاضي وال باملستقبِل وإمنا أفنوا أعمارهم يف أعماِلهم 

 على النجاِة مبن قد عاش أو هلكا        وما أُبايل إذا نفـسي تطـاوعين       

 ، ولكنهم بقُوا يف فراٍغ      وقاِرنْ بني هؤالء وبني أناٍس يسكنون القصور والدور الفاخرة        
  . وهواجس ووساوس ، فشتتهم اهلم ، وذهب م كلَّ مذهِب 

 فكُلُّ بعيٍد اهلم فيهـا معـذَّب         حلا اُهللا ذي الدنيا مناخاً لراِكبٍ     
*********************************************  

  الذِّكْر اجلميلُ عمر طويلٌ
  

املسلِم أنْ يكون له عمر ثاٍن ، وهو الذِّكْر احلسن ، وعجباً ملن وجـد               من سعاِدة العبِد    
  .الذكْر احلسن رخيصاً ، وملْ يشتِرِه مباِله وجاِهه وسعِيه وعمِله 

: وقد سبق معنا أنَّ إبراهيم عليِه السالم طلب من ربه لسان صدٍق يف اآلخِرين ، وهو                 
  .الثَّناُء احلسن ، والدعاُء له 
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وعجبت ُألناٍس خلَّدوا ثناًء حسناً يف العاِمل حبسِن صنيعِهم وبكرمِهم وبذِْلهم ، حىت إنَّ              
مـدحنا ،  : ماذا أعطاكم زهري ، وماذا أعطيتمـوه ؟ قـالوا         : عمر سأل أبناء هِرم بِن سناٍن       

   .ذهب واِهللا ما أعطيتموه ، وبقي ما أعطاكم: قال عمر . وأعطيناه ماالً 
  . الثناُء واملديح بقي هلم أبد الدهِر :يعين 

ــيه ــرا أنْ تواِس ــِة طُ روِر الذي واساك يف احلزنِ       أوىل الِربيعند الس 
 من كان يألفُهم يف املرتِل اخلـشنِ        إن الكرام إذا ما أُرِسـلُوا ذكـروا

******************************************  
  راثيأُمهات امل

  

  : هناك ثالثُ قصائد خلَّدت من ِقيلت فيهم 
ابن بقية الوزير الشهري ، قتله عضد الدولِة ، فرثاه أبو احلسِن األنباري بقصيدِته الرائعِة               

  :العامرِة ، ومنها 
 حلق ِتلْك إحدى املُعجـزاتِ      علُو يف احليـاِة ويف املمـاِت

 وفود نداك أيـام الـصالتِ       امواكأنَّ الناس حولك حني ق
 وهم وقفُـوا ِقيامـاً للـصالةِ        كأنك واِقف فـيهم خطيبـاً
ــاِت  مددت يديك حنومهُو اختفـاًء ــيهم باِهلب ــدمها إل  كم
 يواروا فيه تلـك املكْرمـاتِ      وملا ضاق بطن األرِض عن أنْ
 ليك اليوم صوت الناِئحـاتِ    ع  أصاروا اجلو قربك واستعاضوا
 ألنك نصب هطِْل اهلـاِطالتِ      وما لك تربةٌ فـأقولُ تـسقى
 بتربيــِك الفــؤاِد الراِئحــاِت  عليك حتيـة الـرمحِن تتـرى
ــاتِ   ِلعظِْمك يف النفُوِس تبات ترعى ــاٍظ ثق ــراٍس وحفَّ حب 
 نـت أيـام احليـاةِ     كذلك كُ  وتوقد حولك الـنريانُ لـيالً

. ما أمجل العباراِت ، وما أمجل األبياِت ، وما أنبلَ هذِه املُثُل ، وما أضخم هذِه املعاين                  
  !! اهللا ما أجملها من أومسٍة ، وما أحسنها من ِتيجان 
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وددت واِهللا أنـين    : ملَّا مسع هذه األبيات عضد الدولة الذي قتله ، دمعت عيناه وقال             
وص يفَّ قُتلت وقِيلت ، تِلب .  

  :ويقتلُ حممد بن محيٍد الطوسي يف سبيِل اِهللا ، فيقولُ أبو متام يرثيه 
فْدِح األمـرولي كذا فليجلَّ اخلطب         ـذْرماؤهـا ع ٍن مل يِفضيس ِلعفلي 
ــٍد ــد حمم ــالُ بع ــِت اآلم  وأصبح يف شغٍل عن السفِر الـسفر        توفِّي

ـىتردجراً فما دمثياب املوت ح         رضٍس خدنس هلا الليلُ إال وهي من 
ما مات من ِقيلت    :  إىل آخِر ما قال يف تلك القصيدِة املاِتعِة ، فسِمعها املعتصم ، وقال              

 فيه هذِه األبيات.  
            كرمياً آخر يف ساللِة قُتيبة بِن مسلٍم القائِد الشهِري ، هذا الكرمي ورأيت    بذل ماله وجاهه 

، وواسى املنكوبني ، ووقف مع املصابني وأعطى املساكني ، وأطعم اجلائعني ، وكان مـالذاً                
  :للخائفني ، فلما مات ، قال أحد الشعراء 
سعيٍد حني مل يبق مـشِرق مضى ابن           فيـِه مـادح غـالَّ لـه وال مغِرب 
 ناِس حـىت غيبتـه الـصفائح      على ال   وما كنت أدري ما فواِضـلُ كفِّـِه
 وكانت به حياً تـِضيق الـصحاصح        وأصبح يف حلٍد ِمـن األرِض ضـيٍق
دموعي فإنْ تِفض سأبكيك ما فاضت         اجلـواِبح ك مـين مـا ِجتـنبفحس 
ٍء وإنْ جـلَّ جـاِزعزر فما أنا ِمن   وال بــسروٍر بعــد موِتــك فــاِرح

ــواِئح يمت حي سـواك ومل تقُـمكأنْ مل    ــك الن ــى أحــٍد إال علي  عل
لقد عظمت ِمن قبلُ فيـك املـدائح          لئن عظُمت فيك املراثـي وذكْرهـا

  :وهذا أبو نواس يكتب تاريخ اخلصيِب أمِري ِمصِر، ويسجل يف دفتِر الزماِن امسه فيقولُ 
ــزور  إذا مل تزر أرض اخلصيِب ركابنا ــالٍد بعــدهن ت ــأي ب  ف
 ولكن يسري اجلود حيثُ يـسري      فما جازه جود وال حلَّ دونـه
ــدور  فىت يشتري حسن الثَّنـاِء مباِلـه ــدائراِت ت ــم أنَّ ال  ويعل

  .مث ال يذكُر الناس من حياِة اخلصيِب ، وال من أياِمه إال هذِه األبيات 
*********************************************  
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  وقفــــــةٌ
  

اللهم اِقسم لنا ِمن خشيِتك ما حتُولُ به بيننا وبني معاصيك ، ومن طاعِتـك مـا                 ((
تبلُغنا به جنتك ، ومن اليقِني ما تهونُ به علينا مصائب الدنيا ، ومتعنا بأمساِعنا وأبـصاِرنا                 

 الواِرث منا ، واجعلْ ثأرنا على من ظَلَمنا ، وانصرنا على مـن              وقوِتنا ما أحييتنا ، واجعلْه    
عادانا ، وال جتعلْ مصيبتنا يف دينِنا ، وال جتعِل الدنيا أكرب مهنا ، وال مبلـغ ِعلِْمنـا ، وال                     

   .))تسلِّطْ علينا بذنوبنا من ال يرمحنا 
  :قال علي بن مقلة 

على اليأِس القلوب إذا اشتملت    حيـبالر دروضاق ملا بِه الـص 
ـتواطمأن طنِت املكـارهوأو      يف أماكِنها اخلطـوب وأرست 
ــب  ومل تر النكشاِف الـضروجهاً ــِه األري ــىن ِحبيلِت  وال أغ
 مين بـه القريـب املُـستجِيب       أتاك على قُنوِطك منـه غَـوثٌ
وكُلُّ احلادثـاِت وإن تناهـت        قريـب ـا فـرج ٌفموصول

****************************************  
ِضمهوال ي ال يظِْلم رب  

   

أال حيق لك أنْ تسعد ، وأنْ دأ وأنْ تسكن إىل موعوِد اِهللا ، إذا علمت أنَّ يف السماء                   
  . دخل امرأةً النار يف ِهرة رباً عادالً ، وحكماً منصفاً ، أدخل امرأةُ اجلنة يف كلٍب ، وأ

فتلك امرأةٌ بغي من بين إسرائيل ، سقت كلباً على ظمٍأ ، فغفر اُهللا هلا وأدخلها اجلنة ،                  
  . ِملا قام يف قلِبها من إخالِص العمِل ِهللا 

                   ها تأكـلُ مـنها ، وال تركتها ، وال سقتوهذِه حبست قطَّةً يف غُرفٍة ، ال هي أطعمت
  . ِض ، فأدخلها اُهللا النار خشاِش األر

               ثيـبأنه سبحانه وتعاىل جيزي على القليِل ، وي صدرك حبيثُ تعلم ثلجك ويفهذا ينفع
  . على العمِل الصغِري ، ويكافئُ عبده على احلقِري 
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أربعون خصلةً ، أعالها مِنحةُ العِرت ما من عامٍل يعمـلُ           (( : وعند البخاري مرفوعاً    
فَمن يعملْ ِمثْقَالَ ذَرٍة     ﴿ ))رجاء موعوِدها وتصديق ثواِبها إال أدخله اُهللا اجلنة         خبصلٍة منها   
هرراً يي7{خ {هراً يرٍة شلْ ِمثْقَالَ ذَرمعن يمئَاِت ﴿ ، ﴾ وـيالس نذِْهباِت ينسِإنَّ الْح ﴾ .  

ماً ، وأطعم جائعاً ، واسِق ظامئـاً ،         فرج عن مكروٍب ، وأعِط حمروماً ، وانصر مظلو        
                   تاِئهاً ، وأكرم ضيفاً ، وِبر مى ، وأرِشدأُع ع جنازةً ، وواِس مصاباً ، وقُدمريضاً ، وشي دوع
جاراً ، واحترم كبرياً ، وارحم صغرياً ، وابذُلْ طعامك ، وتصدق بِدرِمهك ، وأحِسن لفظك                

  . لك ، وكُف أذاك ، فإنه صدقةٌ 
إنَّ هذه املعاين اجلميلة ، والصفاِت السامية ، من أعظِم ما جيلب السعادة ، وانـشراح                

  . الصدِر ، وطرد اهلم والغم والقلق واحلزن 
هللا ِدر اخلُلُِق اجلميِل ، لو كان رجالً لكان حسن الشارِة ، طيب الرائحِة حسن الذكِْر ،                 

  . باِسم الوجِه 
********************************************  

  اكتب تأرخيك بنفِْسك
  

                  ، كبري قبل صالِة الظهِر بساعٍة ، فقام رجلٌ شيخ ، ِة احلرِم يف شدجالساً يف احلر كنت
                 سرى كوباً ، ويسقيهممىن كوباً ، ويف اليعلى الناِس باملاِء البارِد ، فيأخذُ بيدِه الي باِشروأخذ ي

  قُه                  منرحىت أسقى ِفئاماً من الناِس ، وع ، عاد فأسقى جاره ، ماِء زمزم ، فكلَّما شرب شارب
                  مـن يِد هذه الشيِخ الكبِري ، فعجبـت دوره ليشرب من كلٌّ ينتظر جلوس والناس ، بيتصب

             مه للخِري ، ومن إعطاِئه هذا املاَء للناِس وهو يتبسحب صِربِه ومن أنَّ اخلري     جلِدِه ومن وعلمت ، 
يسري على من يسره اُهللا عليه ، وأنَّ ِفعلَ اجلمِيل سهلٌ على مـن سـهله اُهللا عليـه ، وأنَّ ِهللا                      
                 جري الفضائل ولـو كانـتعبادِه ، وأنَّ اُهللا ي يشاُء من ها منخاراٍت من اإلحساِن ، مينحاد

  . خلير لعباِد اِهللا ، ويكرهون الشر هلم قليلةً على يِد أناٍس خريين ، حيبون ا
  . ρأبو بكر يعرض نفسه للخطِر يف اهلجرِة ، محايةً للرسوِل 

  . وحامتُ ينام جائعاً ، ليشبع ضيوفه 
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  . وأبو عبيدة يسهر على راحِة جيِش املسلمني 
 نيام املدينة والناس يطوف وعمر.  
  . يطعم الناس ويتلوى من اجلوِع عام الرمادة ، ل

  . ρوأبو طلحة يتلقى السهام يف أُحٍد ، ليقي رسول اِهللا 
 على الناِس بالطعاِم وهو صائم باِشراملبارِك ي وابن .  

 ومضوا يعدون الثناء خلـودا      ذهبوا يرون الذكر عمراً ثانيـا
  . ﴾ رياًويطِْعمونَ الطَّعام علَى حبِه ِمسِكيناً ويِتيماً وأَِس ﴿

********************************************  
  أنِصت لكالِم اِهللا

  

هدئ أعصابك باإلنصاِت إىل كتاِب ربك ، تالوةً ممتعةً حسنةً مؤثِّرةً من كتاِب اِهللا ،               
تسمعها من قارٍئ جموٍد حسِن الصوِت ، تصلُك على رضواِن اِهللا عز وجلَّ ، وتضفي علـى                 

  . ِسك السكينة ، وعلى قلِبك يقيناً وبرداً وسالماً نف
يتأثَّر إذا مسع القرآن من سـواهρ         ، حيب أنْ يسمع القرآن من غِريِه ، وكان          ρكان  

                أصحاِبه أنْ يقرؤوا عليِه ، وقد أُنزل عليِه القرآنُ هو ، فيستأنس من وكان يطلُبρ   وخيـشع
 ويرتاح .  

 يكون لك دقائق ، أو وقت من اليوِم أو الليِل ، تفتح فيِه املذياع أو                إنَّ لك فيِه أسوةً أنْ    
  . مسجالً ، لتستمع إىل القارِئ الذي يعجبك ، وهو يتلو كالم اِهللا عز وجلَّ 

إنَّ ضجة احلياِة وبلبلة الناِس ، وتشويش اآلخرين ، كفيلٌ بإزعاِجك ، وهد قُـواك ،                
:  سكينةٌ وال طمأنينةٌ ، إالَّ يف كتاِب ربك ويف ذكِر مـوالك              وليس لك . وبتشتيِت خاطِرك   

﴿الْقُلُوب ِئنطْمم ِبِذكِْر اللِّه أَالَ ِبِذكِْر اللِّه تهقُلُوب ِئنطْمتواْ ونآم الَِّذين ﴾  .  
  يأمرρ            سورِة النساِء ، فيبكي ابن مسعوٍد ، فيقرأ عليه منρ     ه علىحىت تنهمر دموع

ك اآلن (( : ه ، ويقولُ خدبحس(( .   
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: ومير بأيب موسى األشعري ، وهو يقرأُ يف املسجِد ، فينصت له ، فيقولُ له يف الصباِح                  
لو أعلم يا رسول اهللا أنـك       :  ، قال أبو موسى      ))لو رأيتين البارحة وأنا أستمع لقراءِتك       (( 

  . تستمع يل ، حلبرته لك حتبرياً 
هلْ أَتـاك   ﴿بعجوٍز ، فينصت إليها من وراِء باا ، وهي تقرأُ            ρن أيب حامت مير     عند اب 
   . ))نعم أتاين ، نعم أتاين (( :  ، تعيدها وتكررها ، فيقولُ  ﴾ حِديثُ الْغاِشيِة

  . إنَّ لالستماِع حالوةً ، ولإلنصاِت طالوةً 
 أوربا ، فأحبر يف سفينٍة ، وركبت معه امـرأةٌ           أحد الكُتاِّب الالمعني املسلمني سافر إىل     

من يوغسالفيا ، شيوعيةٌ فرت من ظُلٍم ومن قهِر تيتو ، فأدركته صالةُ اجلمعِة  مع زمالِئـه ،                   
فقام فخطبهم ، مث صلَّى م وقرأ سورة األعلى والغاشية ، وكانِت املرأةُ ال جتيـد العربيـة ،                   

وإىل اجلرِس وإىل النغمِة ، وبعد الصالِة سألت هذا الكاتب عن هذِه            كانت تنصت إىل الكالم     
ومل متكنـي   : اآلياِت ؟ فأخربها أا من كالِم اِهللا عز وجل ، فبقيت مدهوشةً مذهولةً ، قال                

ِمثِْل هــذَا   قُل لَِّئِن اجتمعِت اِإلنس والِْجن علَى أَن يأْتواْ بِ         ﴿: لغيت ألدعوها إىل اإلسالِم     
  . ﴾ الْقُرآِن الَ يأْتونَ ِبِمثِْلِه ولَو كَانَ بعضهم ِلبعٍض ظَِهرياً

  . إنَّ للقرآِن سلطاناً على القلوِب ، وهيبةٌ على األرواِح ، وقوةً مؤثَّرةً فاعلةً على النفوِس
ا أمام تـأثِري القـرآن      عجبت ألناٍس من السلِف األخباِر ، ومن املتقدمني األبرار، ادو         

لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبٍل لَّرأَيتـه خاِشـعاً           ﴿: ،وأمام إيقاعاِته اهلائلِة الصادقِة النافذِة      
  .  ﴾ متصدعاً من خشيِة اللَِّه

نهـم  وِقفُـوهم إِ   ﴿: فذاك علي بن الفُضيل بن عياٍض ميوت ملَّا مسـع أبـاه يقـرأُ               
   .  ﴾ ما لَكُم لَا تناصرونَ} 24{مسئُولُونَ

وعمر رضي اُهللا عنه وأرضاه من مساِعه آليٍة ، ويبقى مريضاً شهراً كامالً يعاد ، كمـا                 
 ولَو أَنَّ قُرآناً سيرت ِبِه الِْجبالُ أَو قُطِّعت ِبـهِ          ﴿. يعاد املريض ، كما ذكر ذلك ابن كثٍري         

   .  ﴾ اَألرض أَو كُلِّم ِبِه الْموتى 
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 ﴾ ...وِإذْ يتحاجونَ ِفي النارِ    ﴿: وعبداِهللا بن وهٍب ، مر يوم اجلمعِة فسمع غالماً يقرأُ           

  . ذَكَره الذهيب . فأُغمي عليه ، ونقل إىل بيتِه ، وبقي ثالثة أياٍم مريضاً ، ومات يف اليوم الرابِع 
فأصـابين مـن    :  عاملٌ أنه صلَّى يف املدينِة ، فقرأ القارئ بسورِة الواقعِة ، قال              وأخربين

. الذهوِل ومن الوجِل ما جعلين اهتز مكاين ، وأحترك بغِري إرادٍة مين ، مع بكاٍء ، ودمِع غزيٍر                   
  .  ﴾ فَِبأَي حِديٍث بعده يؤِمنونَ ﴿

  ! نا عِن السعادِة ؟ولكن ما عالقةُ هذا احلديِث مبوضوِع
               ، فِقده وعيـهه اإلنسانُ يف األربِع والعشرين ساعةً كفيلٌ أنْ يإنَّ التشويش الذي يعيش
وأن يقلقه ، وأن يصيبه باإلحباِط ، فإذا رجع وأنصت وسمع وتدبر كالم املوىل ، بـصوٍت                 

             إليه نفسه ه ، وعادتشدقارٍئ خاشٍع ، ثاب إليه ر حسٍن من       وسـكنت ، بالبلـه توقر ،
إنين أُحذَّرك ذا الكالِم عن قوٍم جعلُوا املوسيقى أسـباب أُنـِسهم وسـعادِتهم              . لواِعجه  

وارتياِحهم ، وكتبوا يف ذلك كُتباً ، وتبجح كثري منهم بأنَّ أمجل األوقات وأفضل الـساعات                
يني الذين كتبوا عن الـسعادِة وطـرِد القلـِق          يوم ينصت إىل املوسيقى ، بلْ إنَّ الكُتاب الغرب        

  ﴾ وما كَانَ صالَتهم ِعند الْبيِت ِإالَّ مكَاء وتصِديةً        ﴿. جيعلون من عوامِل السعادِة املوسيقى      
   .  ﴾ ساِمراً تهجرونَ ﴿، 

، والـصدقρ    إنَّ هذا بديلٌ آِثم ، واستماع حمرم ، وعندنا اخلير الذي نزل على حممدٍ        
لَا يأِْتيِه الْباِطلُ ِمن بيِن يديِه       ﴿: والتوجيه الراشد احلكيم ، الذي تضمنه كتاب اِهللا عز وجلَّ           

  . ﴾ ولَا ِمن خلِْفِه تِرتيلٌ من حِكيٍم حِميٍد 
        سين حممدي إمياينٌّ شرعي نا للقرآِن مساعفسماع﴿  هنيى أَعرا     تِع ِمممالد ِمن ِفيضت م

  قالْح فُواْ ِمنرلةُ واحلمقـى               ﴾ عبه إال اجلَه الٍه عابثٌ ، ال يقوم هم للموسيقى مساعومساع ، 
   . ﴾ وِمن الناِس من يشتِري لَهو الْحِديِث ِليِضلَّ عن سِبيِل اللَِّه ﴿والسفهاُء من الناِس 

*****************************************  
كلٌّ يبحثُ عِن السعادِة ولكن  
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وهو كتاب جم الفائدِة ، أخاذٌ جذَّاب       ) لُطْف التدبِري   ( للعاِمل اإلسكايفِّ كتاب بعنوان     
                يادِة ، فإذا االحتيـالُ واملكـرى الكالِم فيه البحثُ عن السيادِة والسعادِة والرمؤد ، جالَّب

وضرب من السياسِة ، وأفانني من االلتواِء ، فَعًلها كثري من امللـوِك والرؤسـاِء ،                والدهاُء ،   
واألدباِء والشعراِء ، وبعِض العلماِء ، كلُّهم يريد أنْ يهدأ وأنْ يرتاح ، وأنْ حيصل على مطلوبِه                 

  : ، حىت إنه من عناويِن هذا الكتاِب 
الح ِنفاٍر أو ذاِت بين ، ماذا يفعلُ املنـهزم يف           يف لطِف التدبِري ، تسكري شغٍب ، وإص       

مكائِد األعداِء ، مكايدةُ صغٍري لكبٍري ، يف دفِع مكروٍه بقوٍل ، يف دفِع مكروٍه مبكروٍه ، يف دفِع              
مكروٍه بلُطٍف ، يف لُطِف التدبِري يف دفِع مكروٍه ، يف مداراِة سلطاٍن ، يف االنتقاِم من سـاِلب                   

إىل آخـِر   . اخلالِص من ِنقْمٍة يف الفتِك واالحتراِز منه يف إظهاِر أمٍر إلخفاِء غِريه             ملٍك ، يف    
  . تلك األبواِب 

ووجدت أنَّ اجلميع كلَّهم يبحثون عِن السعاِدة واالطمئناِن ، ولكن قليلٌ منـهم مـِن               
  : وخرجت من الكتاِب بثالِث فوائد . اهتدى إىل ذلك ووفِّق لنيِلها 

 أنَّ من مل جيعِل اهللا نصب عينيه ، عادت فوائده خساِئر وأفراحـه أتراحـاً ،                 :وىل  األ
    . ﴾ سنستدِرجهم من حيثُ الَ يعلَمونَ  ﴿وخرياته نكباٍت 

 أنَّ الطرق امللتوية الصعبة اليت يسعى إليها كثري من الناِس يف غِري الشريعِة ، لنيِل                :الثانيِة  
ولَو أَنهم فَعلُواْ ما     ﴿ يف طريق الشرِع احملمدي ،       – بطُرٍق أسهلَ وأقرب     –دِة ، جيدوا    السعا

  . فينالون خير الدنيا وخير اآلخرِة  ﴾ يوعظُونَ ِبِه لَكَانَ خيراً لَّهم وأَشد تثِْبيتاً
 ، وهم يظُنون أم يحسنون صـنعاً ،          أنَّ أُناساً ذهبت عليهم دنياهم وأخراهم      :الثالثِة  

وينالون سعادةً ، فما ظفروا ذه وال بتلك ، والسبب إعراضهم عن الطريِق الصحيِح الـذي                
َتمت كَِلمت ربك    ﴿بعث اُهللا به رسلَه ، وأنزل به كتبه ، وهي طلب احلق ، وقولُ الصدِق ،                 

دبالً الَّ مدعقاً واِتِهِصدِل ِلكَِلم ﴾ .  
  :كان أحد الوزراِء يف هلوِه وطرِبه ، فأصابه غم كاِتم ، وهم جاِثم فصرخ 

ــتِريِه ــاع فأش ــوت يب فهذا العيش ما ال خـري فيـِه          أال م
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وددت لـو أنـين ممـا يلِيـِه      إذا أبصرت قرباً مـن بعيـٍد
ـرنفْـس ح ق  أال رِحم املهيمنبالوفاِة علـى أخيـِه      تصد 

**************************************  
  وقفــــةٌ

  

أي يف حاِل الرفاهيِة واألمِن والعافيِة ؛ ألنَّ ِمن مسِة املؤمِن           : فليكِْثِر الدعاء يف الرخاِء      «
 ، خبالِف الكافِر    الشاكِر احلازِم ، أنْ يِريش الشهم قبل الرمي ، ويلتجئ إىل اِهللا قبل االضطرارِ             

    واملؤمِن الغيب قيالش﴿               ِسين هنةً ممِنع لَهوِإذَا خ ِه ثُمِنيباً ِإلَيم هبا رعد رانَ ضالِْإنس سِإذَا مو
  .  ﴾ ما كَانَ يدعو ِإلَيِه ِمن قَبلُ وجعلَ ِللَِّه أَنداداً

 ِمن ورطاِت الشدائِد والغموِم ، أنْ ال يفعل بقلبهِِ ولساِنه عِن            فتعين على من يريد النجاةَ    
     ِه إىل حضرِة احلقوجالت–   سِد واالبتهاِل إليه والثَّناء عليه ، إذ املراد بالـدعاء يف            – تقدباحلم 

 التوفيـِق    دعاء الثناِء والشكِر واالعتراِف باِملنن ، وسؤالِ       – كما قاله اإلمام احلليمي      –الرخاء  
 مل يوف ما عليـِه      – وإنْ جِهد    –واالستغفاِر لعوارِض التقصِري ، فإنَّ العبد       . واملعونِة والتأييِد   

               ِنِه ، فقدِتِه وفراِغه وأمِن ِصحمالحظْه يف زذلك ، ومل ي غفل عن حقوِق اهللا بتماِمها ، ومن من
 ِفي الْفُلِْك دعوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين فَلَما نجـاهم           فَِإذَا رِكبوا  ﴿: صدق عليه قولُه تعاىل     

  .  » ﴾ ِإلَى الْبر ِإذَا هم يشِركُونَ
**************************************  

وجحيم نعيم  
  

ن ،  نشرت الصحف العامليةُ خرباً عن انتحاِر رئيِس وزراِء فرنسا يف حكِم الرئيِس ميترا            
والسبب يف ذلك أنَّ بعض الصحِف الفرنسية شنت عليِه غارةً من النقِْد والشتِم والتجـريِح ،                
فلم جيد هذا املسكني إمياناً وال سكينةً وال استقراراً يعود إليه ، ومل جيد من يركن إليه ، فبادر                   

  . فأزهق روحه 
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نتحاِر مل يهتِد باهلدايِة الربانيِة املتمثَّلِة يف قوِلِه        إنَّ هذا الرجل املسكني الذي أقدم على اال       
  ﴾ لَن يضروكُم ِإالَّ أَذًى    ﴿:  وقوِله سبحانه     ﴾ والَ تك ِفي ضيٍق مما يمكُرونَ        ﴿: سبحانه  
 الرجل فَقَـد مفتـاح       ، ألنَّ   ﴾ واصِبر علَى ما يقُولُونَ واهجرهم هجراً جِميالً       ﴿: ، وقوله   

   . ﴾ من يضِلِل اللّه فَالَ هاِدي لَه ﴿: اهلدايِة ، وطريق السداِد وسبيل الرشاِد 
إنَّ من وصايا اآلخرين لكلِّ مثْقٍل باهلم واحلزِن ، أنْ يأمروه باجللوِس على ضفاِف النهِر               

  . لثْلِج ، ويستمتع باملوسيقى ، ويلعب النرد ، ويتزلَّج على ا
جلسةٌ بني األذاِن واإلقاِمة يف روضٍة      : لكن وصايا أهل اإلسالِم ، وأهلَ العبوديِة احلقَِّة         

من رياِض اجلنِة ، وهتاف بِذكِر الواحد األحِد ، وتسليم بالقضاِء والقدِر ، ورضاً مبا قسم اُهللا                 
  . ، وتؤكُّلٌ على اِهللا جلَّ وعال 

************************************  
﴿ كردص لَك حرشن أَلَم ﴾  

  

فتحقَّقت فيه هذِه الكلمةُ ، فكان سهل اخلـاطِر ،           ρنزلَ هذا الكالم على رسوِل اِهللا       
منشرح الصدِر ، متفائالً ، جياش الفؤاِد ، حي العاطفِة ، ميسراً يف أموِرِه ، قريباً من القلوِب ،          

انياً من الناِس يف هيبٍة ، متبسماً يف وقاٍر ، متحبباُ يف مسو ، مألوفاً للحاضر                بسيطاً يف عظمٍة ، د    
                    شـبعابـِة ، ويللد ا ، مشرق الطلْعِة ، غزير احلياِء ، يهشاملُحي اخلُلُِق ، طلْق والبادي ، جم

يه اليأس ، وال يعرف اإلحباط ،       للقاِدم ، مسروراً بعطاِء اِهللا ، جِذالُ باِهلباِت الربانيِة ، ال يعتر           
وال خيلد إىل التخِذيِل ، وال يعترف بالقنوِط ، ويعجبه الفألُ احلسن ، ويكره التعمق والتشدق                
، والتفيهق والتكلُّف والتنطُّع ؛ ألنه صاحب رسالٍة ، وحاملُ مبدأ ، وقدوةُ أُمـٍة ، وأُسـوةُ                  

  أجياٍل ، ومعلِّم                 فضائل ، وحبـر عمجثٍُل ، ومز ملُ جمتمٍع ، وكنأسرٍة ، ورج شعوٍب ، ورب 
  .عطايا ، ومشِرق نوٍر 
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 ويضع عنهم ِإصرهم واَألغْالَلَ الَِّتـي  ﴿ميسر لليسرى ، ، وإنه بإجياٍز   : إنه باختصاٍر   
   ِهملَيع تةً لِّلْ  ﴿:   أو بعبارٍة أخرى      ﴾كَانمحر  الَِمنيراً     ﴿!!  وكفى    ﴾ عـشبمـاِهداً وش

   .﴾ وداِعياً ِإلَى اللَِّه ِبِإذِْنِه وِسراجاً مِنرياً} 45{ونِذيراً
تنطُّع اخلوارِج ، وتزندق أهِل املنطِق عبيِد الدنيا        : إنَّ مما يعارض الرسالة امليسرة السهلة       

ى اللّه الَِّذين آمنواْ ِلما اختلَفُواْ ِفيِه ِمن الْحق ِبِإذِْنِه واللّـه            فَهد ﴿، واحنراف مرتزقِة األفكار     
  . ﴾ يهِدي من يشاُء ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم 

******************************************  
  مفهوم احلياِة الطَّيبِة

  

 السجِن من وراِء القضباِن احلديديِة أنْ       بإمكانك وأنت يف  : يقولُ أحد أذكياِء اإلنكليِز     
تنظُر إىل اُألفُِق ، وأنْ تخِرج زهرةً من جيِبك فتشمها وتبتسم ، وأنت مكانك ، وبإمكاِنـك                 
وأنت يف القصِر على الديباج واحلريِر ، أنْ حتتد وأنْ تغضب وأنْ تثور ساخطاً مـن بيِتـك                  

  .وأسرِتك وأمواِلك 
يست يف الزماِن وال يف املكاِن ، ولكنها يف اإلمياِن ، ويف طاعِة الـدياِن ،                إذنْ السعادةُ ل  

والقلب حملُّ نظِر الرب ، فإذا استقر اليقني فيه ، انبعثِت السعادةُ ، فأضفت على               . ويف القلِب   
ظِّـراِب  الروح وعلى النفِس انشراحاً وارتياحاً ، مثَّ فاضت على اآلخرين ، فصارت علـى ال              

  . وبطوِن األودية ومنابِت الشجِر 
أمحد بن حنبل عاش سعيداً ، وكان ثوبه أبيض مرقَّعاً ، خييطُه بيِدِه ، وعنـده ثـالثُ                  

 كمـا قـال     –غُرٍف من طٍني يسكُنها ، وال جيد إال ِكسر اخلُبِز مع الزيِت ، وبقي حـذاؤه                 
   غالـب   سبع عشرة سنةً يرقِّعها وخييطُ   –املترمجون عنه ةً ويصومها ، ويأكلُ اللحم يف شهٍر مر

األياِم ، يذرع الدنيا ذهاباً وإياباً يف طلَِب احلديِث ، ومع ذلك وجد الراحة واهلدوء والسكينة                
واالطمئنان ؛ ألنه ثابت القدم ، مرفوع اهلامِة ، عارف مبصِريه ، طالب لثواٍب ، ساٍع ألجٍر ،                  

  .  جنٍة عاملٌ آلخرٍة ، راغب يف
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 املـأمونُ ، والواثـق ، واملعتـصم ،    – الذين حكموا الدنيا –وكان اخللفاُء يف عهِده  
واملتوكلُ عندهم القصور والدور والذهب والفضةُ والبنود واجلنـود ، واألعـالم واألومسـةُ              

             وٍر ، وقَضوا يف كَدما يشتهون ، ومع ذلك عاش ومعهم ، والعقارات هم يف    والشاراتا حيـات
هم وغم ، ويف قالقل وحروٍب وثوراٍت وشغٍب وضجيٍج ، وبعضهم كان يتأوه يف سـكراِت             

  . املوِت نادماً على ما فرط ، وعلى ما فعل يف جنِب اِهللا 
ابن تيمية شيخ اإلسالِم ، ال أهل وال دار وال أسرة وال مال وال منصب ، عنده غرفـةٌ                   

 أمية يسكنها ، وله رغيف يف اليوِم ، وله ثوباِن يغير هذا ذا ، وينام أحيانـاً        جبانِب جامِع بين  
جنته يف صدِره ، وقتلُه شهادةٌ ، وسـجنه ِخلْـوةٌ ،            : يف املسجِد ، ولكن كما وصف نفسه        

 أُكُلَها كلَّ   وإخراجه من بلِدِه سياحةٌ ؛ ألن شجرة اإلمياِن يف قلِبِه استقامت على سوِقها ، تؤيت              
يِضيُء ولَو لَم تمسسه نار نور علَى نوٍر يهِدي          ﴿حٍني بإذِن ربها ميدها زيت العنايِة الربانيِة ،         

ادهم والَِّذين اهتدوا ز   ﴿ ،  ﴾ كَفَّر عنهم سيئَاِتِهم وأَصلَح بالَهم     ﴿ ،    ﴾ اللَّه ِلنوِرِه من يشاءُ   
 مقْواهت ماهآتى ودِعيِم ﴿ ، ﴾ هةَ النرضن وِهِهمجِفي و ِرفعت ﴾  .   

خرج أبو ذر رضي اُهللا عنه وأرضاه إىل الربذِة ، فنصب خيمته هناك ، وأتى بامرأِتـه                 
يتعبد ويقـرأُ ويتلـو     وبناِتِه ، فكان يصوم كثرياً من األياِم ، يذكُر مواله ، ويسبح خالقه ، و              

ويتأملُ ، ال ميلك من الدنيا إال مشْلةً أو خيمةً ، وقطعةً من الغنِم مع صحفٍة وقصعٍة وعـصا ،                    
يف بييت ما أحتاجه من الدنيا ، وقد أخربنا         : أين الدنيا؟ قال    : زاره أصحابه ذات يوم ، فقالوا       

ρ ُها إال املأنَّ أمامنا عقبةً كؤوداً ال جييز ِخف .  
كان منشرح الصدِر ، ومنثلج اخلاطِر ، فعنده ما حيتاجه من الدنيا ، أما ما زاد علـى                  

 وغموم ومهوم حاجِته ، فأشغالٌ وتِبعات .  
أبو ذر يف القرن اخلامِس عشر ، متحدثاً عن غُربِة أيب ذر وعن             : قلت يف قصيدٍة بعنوان     
  : ه ، وعن هجرِته بروِحه ومبادِئه ، وكأنه يتحدثُ عن نفِسه سعادِته ، وعن وحدِته وعزلِت

 باملنايا الطفت حـىت أحـسا      الطفُوين هـددتهم هـددوين
أنزلُوين رِكبت يف احلق نفْـسا        أركبوين نزلت أركب عزمـي
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واملنايا أجتاحها وهي نعـسى       أطرد املـوت مقْـِدماً فيـولِّي
غربيت الرمالُ وقالـت ـا         قد بكتوتأس ال ختـف يا أبـا ذر 
 ِمن يقيين ما ِمت حـىت أُدسـا         قلت ال خوف مل أزلْ يف شباٍب
 وتلقَّنت مـن أماِليـِه درسـا        أنا عاهدت صاِحِبي وخليلـي

***************************************************  
  ! السعادةُ ؟إذنْ فما هي

  )) .فطوىب للغرباِء (( ، )) كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل (( 
  

ليِس السعادةُ قصر عبِدامللك بِن مروان ، وال جيوش هـاروِن الرشـيِد وال دور ابـِن              
اجلصاِص ، وال كنوز قارون ، وال يف كتاِب الشفاِء البِن سينا ، وال يف ديواِن املتنيب ، وال يف                    

  . حدائِق قرطبة ، أو بساتِني الزهراِء 
        ـحالسعادةُ عند الصحاِبة مع قلَِّة ذاِت اليِد ، وشظِف املعيشِة ، وزهادِه املـوارِد ، وش

  . النفقِة 
               السعادةُ عند ابِن املسيِب يف تألُِّهه ، وعند البخاري يف صحيِحِه ، وعند احلسِن البصري

 استنباطاِته ، ومالٍك يف مراقبِته ، وأمحد يف ورِعِه ، وثابٍت البناينِّ             يف ِصدِقِه ، ومع الشافعي يف     
ذَِلك ِبأَنهم الَ يِصيبهم ظَمأٌ والَ نصب والَ مخمصةٌ ِفي سِبيِل اللِّه والَ يطَـؤونَ        ﴿يف عبادتِه   

ين ودع الُونَ ِمننالَ يو ِغيظُ الْكُفَّارِطئاً يوماِلحلٌ صمم ِبِه علَه الً ِإالَّ كُِتب ﴾ .   
ليسِت السعادةُ شيكاً يصرف ، وال دابةً تشترى ، وال وردةً تشم ، وال براً يكالُ ، وال                  

 نشراً يبز .  
  . السعادةُ سلوةُ خاطٍر حبق حيِملُه ، وانشراح صدٍر ملبدأ يعيشه، وراحةُ قلٍب خلٍري يكْتِنفُه

الِت                  كنـِع املـسهِور ، وكثْرِة األشـياِء ، ومجِع يف الدأننا إذا أكثْرنا من التوس ا نظُن
واملرغِّباِت واملشتهياِت ، أننا نسعد ونفرح ومنرح ونسر ، فإذا هي سـبب اهلـم والكَـدِر                 

ا تمدنَّ عينيك ِإلَى ما متعنا      ولَ ﴿والتنغيِص ؛ ألنَّ كلَّ شيٍء مه وغمه وضريبِة كدِه وكدِحِه           
  .  ﴾ ِبِه أَزواجاً منهم زهرةَ الْحياِة الدنيا ِلنفِْتنهم ِفيِه
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         صِلٍح يف العاِمل رسولُ اهلدى حممدإنَّ أكرب مρ           ى من اجلـوِع ، العاش فقرياً ، يتلو ،
 يف نعيٍم ال يعلمه إال اُهللا ، ويف انشراٍح وارتياٍح ،            جيد دقْلَ التمِر يسد جوعه ، ومع ذلك عاش        

،  ﴾ الَِّذي أَنقَض ظَهرك  } 2{ووضعنا عنك ِوزرك   ﴿وانبساٍط واغتباٍط ، ويف هدوٍء وسكينٍة       
  . ﴾ اللّه أَعلَم حيثُ يجعلُ ِرسالَته ﴿،  ﴾ وكَانَ فَضلُ اللِّه علَيك عِظيماً ﴿

الِبر حسن اخلُلُِق ، واإلمث ما حاك يف صدِرك وكرهـت أن        (( : ديِث الصحيِح   يف احل 
 يطلع عليه الناس ((.  

  :إنَّ الرب راحةٌ للضمِري ، وسكونٌ للنفِس ، حىت قال بعضهم 
 واإلمثُ أقبح ما أوعيت من زادِ       الرب أبقى وإنْ طال الزمانُ بـه

إنَّ احملسن صراحةً يبقى يف هـدوٍء        . ))مأنينةٌ ، واإلمث ريبةٌ     الرب طُ (( :  ويف احلديث   
يحسبونَ ﴿وسكينٍة ، وإنَّ املريب يتوجس من األحداِث واخلطراِت ومن احلركاِت والسكناِت            

  ِهملَيٍة عحيأنْ يقلق وأنْ يرتِبك وأنْ              .  ﴾ كُلَّ ص فإنَّ املسيء البد ، بأنه أساء فحس والسبب
  . ضطرب ، وأنْ يتوجس ِخيفةً ي

هظنون لُ املرِء ساءتِم        إذا ساِء ِفعهـوت ِمن هق ما يعتادوصد
واحللُّ ملن أراد السعادة ، أنْ يحسن دائماً ، وأنْ يتجنب اإلساءة ، ليكـون يف أمـٍن                  

  . ﴾ ـِئك لَهم اَألمن وهم مهتدونَالَِّذين آمنواْ ولَم يلِْبسواْ ِإميانهم ِبظُلٍْم أُولَ﴿
               سعد بن أيب وقَّاٍص ، وقـد على رأِسِه ، يريد من الغبار حيثُّ السري ، يثور أقبل راكب
ضرب سعد خيمته يف كِبِد الصحراِء ، بعيداً عِن الضجيِج ، بعيداً عِن اهتماماِت الـدهماِء ،                 

ِتِه ، معه قطيع من الغنِم ، فاقترب الراكب فإذا هو ابنـه عمـر ،                منفرداً بنفِسِه وأهِلِه يف خيم    
أعوذُ باِهللا من شرك    : قال  . يا أبتاه ، الناس يتنازعون امللك وأنت ترعى غنمك          : فقال ابنه له    

 إنَّ اهللا (( : يقـولُ    ρ، إين أوىل باخلالفِة مني ذا الرداِء الذي علي ، ولكن مسعت الرسول              
 اخلفي قيالت العبد الغين حيب(( .   
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إن سالمة املسلِم بديِنه أعظم من ملِك كسرى وقيصر ؛ ألنَّ الدين هو الذي يبقى معك        
ِإنا نحن نِرثُ الْأَرض     ﴿حىت تستقر يف جناِت النعيِم ، وأما امللك واملنصب فإنه زائلٌ ال حمالة              

ا وهلَيع نمونَوعجرا ينِإلَي ﴾  .  
*******************************************  

بالطَّي الكِلم إليِه يصعد  
  

كان للصحابِة كنوز من الكلماِت املباركاِت الطَّيباِت ، اليت عمهم إياها صفوةُ اخللْـِق              
ρ .  

هم معرفتهم بقيمِة األشياِء    وكلُّ كلمٍة عند أحِدهم خري من الدنيا وما فيها ، وِمن عظمتِ           
  .ومقاديِر األموِر 

رب إين ظلمت نفسي    : قلْ  (( : أنْ يعلِّمه دعاًء ، فقال له        ρأبو بكٍر يسألُ الرسول     
ظُلماً كثرياً ، وال يغفر الذنوب غال أنت ، فاغفر يل مغفرةً من عنِدك وارمحين ، إنك أنت                  

 الرحيم الغفور(( .   
   .))اسأِل اهللا العفو والعافية (( : ِس للعبا ρويقولُ 

 ين : قلْ (( : ويقولُ لعليداهدِني وسد اللَّهم(( .   
   . ))اللهم أهلمِني رشدي ، وِقِني شر نفسي : قلْ (( : ويقولُ لعبيِد بِن حصٍني 
عزمية علـى   اللهم إين أسالُك الثبات يف األمر ، وال       : قلْ  (( : ويقولُ لشداِد بن أوٍس     

الرشِد ، وشكر نعمِتك ، وحسن عبادِتك ، وأسألُك قلباً سليماً ، ولساناً صادقاً ، وأسألُك                
                      إنـك أنـت عـالَّم ، ك ملا تعلموأستغفر ، ما تعلم شر وأعوذُ بك من ، لمِر ما تعيخ ِمن

   . ))الغيوِب 
   .))شكِْرك وحسِن عبادِتك اللهم أعين على ذكِرك و: قلْ (( : ويقولُ ملعاٍذ 

   .))اللهم إنك عفُو حتب العفْو ، فاعف عني : قويل (( : ويقولُ لعائشة 
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سؤالُ رضواِن اِهللا عز وجلَّ ورمحِتِه يف اآلخرِة ، والنجاِة مـن            : إنَّ اجلامع هلذِه األدعيِة     
  .تعاىل وشكِره غضِبه ، وأليِم عقاِبه ، والعوِن على عبادِته سبحانه و

إنه ليس فيها طلـب     . طَلَب ما عند اِهللا ، واإلعراض عم يف الدنيا          : وإنَ الرابط بينها    
  .أمواِل الدنيا الفانيِة ، وأعراِضها الزائِلة ، أو زخِرفها الرخيِص 

**************************************  
  رى وكَذَِلك أَخذُ ربك ِإذَا أَخذَ الْقُ ﴿

 ِديدش أَِليم ذَهةٌ ِإنَّ أَخظَاِلم ِهيو ﴾  
  

ظُلمه لعباِد اِهللا ، وهضمه حقوقهم      : إنَّ من تِعاسِة العبِد ، وعثْرِة قدِمِه وسقوِط مكانِتِه          
  .خف ممن مل جيد له عليك ناصراً إال اهللا : ، وسحقُه ضعيفهم ، حىت قال أحد احلكماِء 

  . تاريخ األمِم أمثلةً يف األذهاِن عن عواقِب الظَّلمِة ولقد حفظ لنا 
 ، فيبتليـه اُهللا  ρ، وحياولُ اغتياله ، فيدعو عليه  ρفهذا عامر بن الطفيل يكيد للرسول      

  . بغدٍة يف حنِْره ، فيموت لساعِته ، وهو يصرخ من األِمل 
تِلِه ، فيدعو عليه ، فـيرتلُ اُهللا         ، ويسعى يف تدبِير ق     ρوأربد بن قيٍس يؤذي رسول اِهللا       

  . عليه صاعقةً حترقُه هو وبعريه 
اللَّهـم ال   : وقبل أنْ يقتل احلجاج سعيد بن جبٍري بوقٍت قصٍري ، دعا عليه سعيد وقال               

فأصاب احلجاج خراج يف يدِه ، مثَّ انتشر يف جسِمِه ، فأخذ خيـور              . تسلِّطْه على أحٍد بعدي     
مث مات يف حالٍة مؤسفٍة كما خيور ، الثور .  

                احلـرم أيب جعفِر املنصوِر ، وخرج أبو جعفر يريـد فاً منوخ واختفى سفيانُ الثوري
املكِّي وسفيانُ داخل احلرِم ، فقام سفيانُ وأخذ بأستاِر الكعبِة ، ودعا اهللا عـز وجـلَّ أن ال                   

  .بئِر ميموٍن قبل دخوِله مكَّةَ يِدِخلَ أبت جعفر بيته ، فمات أبو جعفر عند 
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وأمحد بن أيب دؤاٍد القاضي املعتزيلُّ يشارك يف إيذاِء اإلماِم أمحِد بن حنبل فيدعو عليهم               
أما نصف جسمي ، فلو وقع عليه الذباب لظننـت أنَّ           : فيصيبه اُهللا مبرض الفاِجل فكان يقول       

  . قُِرض باملقاريض ما أحسست القيامة قامت ، وأما النصف اآلخر ، فلو
                  ، أخـذَه اِت الوزيِر ، فيسلِّطُ اُهللا عليه مـنيحنبل أيضاً على ابن الز بن ويدعو أمحد

  .وجعلَه يف فرٍن من ناٍر ، وضرب املسامري يف رأِسه 
ومحزةُ البسيوينُّ كان يعذِّب املسلمني يف سجِن مجاِل عبِدالناصر ، ويقولُ يف كلمٍة لـه               

. تعاىل اُهللا عما يقولُ الظـاملون علـواً كـبرياً           ؟   » أين إلُهكم ألضعه يف احلديِد       «: ؤذية  م
 بشاحنٍة حتمـلُ حديـداً ،       – وهو خارج من القاهرِة إىل اإلسكندريِة        –فاصطدمت سيارته   

إال قطعـاً   فدخل احلديد يف جسمه من أعلى رأِسِه إىل أحشاِئه ، وعجز املنقذون أنْ يخرجوه               
وقَالُوا من   ﴿،   ﴾واستكْبر هو وجنوده ِفي الْأَرِض ِبغيِر الْحق وظَنوا أَنهم ِإلَينا لَا يرجعونَ             ﴿

  .  ﴾ أَشد ِمنا قُوةً أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَِّذي خلَقَهم هو أَشد ِمنهم قُوةً
الح نصٍر من قادِة عبِدالناصِر ، وممن أكثر يف األرِض الظلُّـم والفـساد ،               وكذلك ص 

                  عمِرِه يف تعاسٍة ، ومل جيد ة سنواٍت منزِمنٍة ، عاش عدعشرِة أمراٍض مؤملٍة م أصيب بأكثر من
همعالجاً ، حىت مات سجيناً مزجوجاً بِه يف زنزاناِت زعماِئه الذين كان خيدم الطب له.   

فَصب علَيِهم ربك سوطَ    } 12{فَأَكْثَروا ِفيها الْفَساد  } 11{الَِّذين طَغوا ِفي الِْبلَادِ    ﴿
واتِق دعوة املظلـوِم ،     (( ،  )) إنَّ اهللا ليملي للظاِمل ، حىت إذا أخذه مل يفِْلته           ((  ،    ﴾ عذَاٍب

 فإنه ليس بينها وبني اِهللا حجاب((.   
  .إنَّ الرجل ليظلمين فأرحمه : براهيم التيمي قال إ

ِلم تبكي ؟   : وسرقت دنانري لرجٍل صاحل من خراسان ، فجعل يبكي ، فقال له الفضيلُ              
  . ذكرت أنَّ اهللا سوف جيمعين ذا السارِق يوم القيامِة ، فبكيت رمحةً له : قال 

لٌ أحد علماِء السلِف ، فأهدى للرجصنع يل معروفاً : ِل متراً وقال واغتاب رج ألنه.  
*****************************************  
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 بالباِب أنا: قلت  
  

              عليها قطعةٌ مجيلةٌ للشاعِر العـاملي على هيئِة األمِم املتحدِة بنيويورك لوحةٌ ، مكتوب
  : واُأللفِة واالحتاِد ، يقولالسعدي الشريازي ، وقد ترمجت إىل اإلجنليزيِة وهي تدعو إىل اإلخاِء

  

ـهملَّـا زرت بالبـاِب أنـا        قال يل احملبـوب ببايب قلت من
 حينمــا فرقــت فيــه بيننــا  قال يل أخطأت تعريف اهلوى
ـهـا جئتفلم وِهنـا         ومضى عـامالبـاب عليـه م قأطر
ــامث َّ إالَّ   قال يل من أنت قلت أنظُر فما ــاِب هن ــت بالب  أن
وعرفْت احلُب فادخلْ يا أنـا        قال يل أحسنت تعريف اهلوى

  

البد للعبد من أٍخ مفيٍد يأنس إليه ، ويرتاح إليه ، ويشاركُه أفراحه وأتراحه ، ويبادلُـه     
   اً بودِلي     ﴿. ودأَه نِزيراً مل لِّي وعاج29{و { ونَ أَِخياره}30 {ِري   اِبـِه أَز ددش}31 {

  .  ﴾ ونذْكُرك كَِثرياً} 33{كَي نسبحك كَِثرياً} 32{وأَشِركْه ِفي أَمِري
 يواسيك أو يسِليك أو يتوجـع       والبد من شكوى إىل ذي قرابٍة      

  

 ،   ﴾ وأَلَّف بين قُلُوِبِهم   ﴿ ،    ﴾ كَأَنهم بنيانٌ مرصوص   ﴿،   ﴾  بعضهم أَوِلياء بعضٍ    ﴿
  .  ﴾ ِإنما الْمؤِمنونَ ِإخوةٌ  ﴿

******************************************  
  البد من صاحٍب

  

أين املتحابون  (( . إنَّ من أسباِب السعادِة أنْ جتد من تنفعك صحبته ، وتسعدك رفقته             
   . )) ِظلِّي يوم ال ِظلَّ إال ظلِّي يف جاليل ، اليوم أُِظلُّهم يف

   .))ورجالِن حتابا يف اِهللا ، اجتمعا عليِه وتفرقا علِيه (( 
*******************************************  
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وعقلي شرعي مطلب ناألم  
  

وٍع وآمـنهم مـن     الَِّذي أَطْعمهم من ج    ﴿،   ﴾ أُولَـِئك لَهم اَألمن وهم مهتدونَ     ﴿
  . ﴾ثُم أَبِلغه مأْمنه  ﴿،  ﴾  ومن دخلَه كَانَ آِمناً﴿،  ﴾أَولَم نمكِّن لَّهم حرماً آِمناً﴿،  ﴾خوٍف

من بات آِمناً يف ِسرِبِه ، معاىفً يف بدِنِه ، عنده قُوت يوِمِه ، فكأنما ِحيـزت لـه                   (( 
   .))الدنيا حبذافِريها 

  . إميانه ورسوخه يف معرفِة احلق ، وامتالؤه باليقِني :فأمن القلِب 
 سالمته من االحنراِف ، وبعده عِن الرذيلـِة ، وامـتالؤه بالـسكينِة ،               :وأمن البيِت   

  . واهتداؤه بالربهاِن الرباينِّ 
  . ورعايتها بالشريعِة  مجعها باحلب ، وإقامةُ أمِرها بالعدِل ، :وأمن األمِة 

فَالَ تخافُوهم وخـافُوِن ِإن      ﴿ ،    ﴾ فَخرج ِمنها خاِئفاً يترقَّب    ﴿واخلوف عدو األمِن    
ِمِننيؤم مكُنت ﴾ .  

  . وال راحة خلائٍف وال أمن مللِحٍد ، وال عيش ملريٍض 
  

ةٌ وكفـافصـح مرما العـ         إن  ىفإذا وليا عـن العمـِر ولَّ
  

ِهللا ما أتعس الدنيا ، إنْ صحت من جانٍب فسدت من جانٍب آخر ، إنْ أقبـل املـالُ                   
 حلَّ املوت وإنْ صلُح احلالُ واستقام األمر ، حلَِّت املصائب اجلسم وإنْ صح ، اجلسم ِرضم .  

     األعشى من إىل الرسوِل   ) جنٍد  ( خرج الشاعرρ   ه بقصيدٍة ويسلفعرض لـه     ميتدح ، م
أبو سفيان فأعطاه مائة ناقٍة ، على أنْ يترك سفَره ويعود إىل دياِرِه ، فأخذ اإلبـل وعـاد ،                    
وركب أحدها فهو جلت به ، فسقط على رأِسِه ، فاندقَّت عنقُه ، وفارق احلياة ، بال ديـٍن                   

  :  فهي بديعةُ احلُسِن يقولُ فيها، ρأم قصيدته اليت هيأها ليقوهلا بني يدي رسول اِهللا . وال دنيا
  

فللِّه هذا الدهر كيـف تـرددا         شباب وشيب وافتقار وثـروةٌ
 والقيت بعد املوِت من قد تزودا       إذا أنت ملْ ترحلْ بزاٍد من التقى
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 وأنك ملْ ترِصد ملا كان أرصـدا        ندمت على أنْ ال تكون كمثِْلِه
***************************************  

  أجماد زائلةٌ
  

إنَّ من لوازِم السعادِة احلقَِّة أنْ تكون دائمةً تامةً ، فدوامها أنْ تكون يف الدنيا واآلخرِة                
  . ، يف الغيِب والشهادِة ، اليوم وغداً 

  . ومتامها أنْ ال ينغصها نكَد ، وأنْ ال خيْدش وجه حماِسنها بسخٍط 
 حتت شجرٍة مترتَّهاً يشرب اخلَمر فأراد عدي       – ملك العراِق    –جلس النعمانُ بن املنذِر     

أيها امللك ، أتدري ماذا تقـولُ هـذِه         :  أنْ يعظه بلفٍظ فقال له       – وكان حكيماً    –بن زيد   
 جرةُ ؟ قال امللكماذا تقول : الش : تقولُ : قال عدي:  

 ميزجون اخلمر باملـاِء الـزاللْ      حولنـارب ركِب قد أناخوا
ـم رهحاالً بعد حالْ      مثَّ صاروا لَِعب الـد هروكذاك الد

  .  فتنغص النعمانُ ، وترك اخلمر ، وبقي متكدراً حىت مات 
 ،  وهذا شاه إيران الذي احتفل مبروِر ألفِني ومخسمائِة سنٍة على قيام الدولِة الفارسـيةِ             

وكان يخطِّطُ لتوسيِع نفوِذه ، وبسِط ملكِه على بقعٍة أكرب من بلِدِه ، مث يسلب سلطانه بـني                  
  .  ﴾ تؤِتي الْملْك من تشاء وتِرتع الْملْك ِممن تشاء ﴿عشيٍة وضحاها 

 مفلساً ، ال يبكي     ويطرد من قصوِرِه ودوِرِه ودنياه طرداً ، وميوت مشرداً بعيداً حمروماً          
   ونٍ     ﴿: عليه أحديعاٍت ونكُوا ِمن جرت 25{كَم {  ٍقَاٍم كَِرميموٍع ورزو}وا  } 26ٍة كَانمعنو
ا فَاِكِهنيِفيه ﴾ .  

وكذلك شاوشيسكو رئيس رومانيا ، الذي حكم اثنتني وعشرين سنة ، وكان حرسه             
      سبعني ألفاً ، مثَّ حييطُ شعب إرباً إرباً        اخلاص وجنوده قونهِمن ِفئٍَة       ﴿ه بقصِرِه ، فيمز ا كَانَ لَهفَم 

 ِصِريناملُنت ا كَانَ ِمنموِن اللَِّه وِمن د هونرنصذهب ، فال دنيا وال آخرة .  ﴾ ي لقد .  
لّ ،  مجع الرئاسة واملال ، ولكنه أذاق أمته أصناف الـذُّ         : وذاك رئيس الفلبِني ماركوس     

وأسقاها كأس اهلواِن ، فأذاقه اُهللا غُصص التعاسِة والشقاِء ، فإذا هو مشرد من بالِدِه ومن أهِله                 
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أَلَم  ﴿: وسلطاِنه ، ال ميلك مأوى يأوي إليه ، وميوت شقياً ، يرفض شعبه أن يدفَن يف بلِدِه                    
  . ﴾فَكُلّاً أَخذْنا ِبذَنِبِه ﴿،  ﴾لَّه نكَالَ الْآِخرِة والْأُولَىفَأَخذَه ال ﴿،  ﴾يجعلْ كَيدهم ِفي تضِليٍل

*********************************************  
  اكتساب الفضائل أكاليلٌ على هاِم احلياِة السعيدِة

  

مطلوب من العبِد لكي يكسب السعادة واألمن والراحة ، أن يبادر إىل الفضائل ، وأنْ               
   . ))احرص على ما ينفعك واستِعن باِهللا (( رع إىل الصفاِت احلميدِة واألفعاِل اجلميلِة يسا

أِعني على نفِسك بكثْرِة    (( : مرافقَته يف اجلنِة فيقول      ρأحد الصحابِة يسألُ الرسول     
 عـن بـاٍب     واآلخر يسألُ  . ))السجوِد ، فإنك ال تسجد ِهللا سجدةً ، إالَّ رفَعك ا درجة             

وثالثٌ يسألُ فيقولُ    . ))ال يزالُ لسانك رطباُ من ذكر اِهللا        (( : جامٍع من اخلِري ، فيقولُ له       
ال تسبن أحداً ، وال تضِربن بيِدك أحداً ، وإنْ أحد سبك مبا يعلم فيك فال تـسبنه                  (( : له  

   . )) أنْ تفِْرغ من دلِْوك يف إناِء املستقي مبا تعلم فيه ، وال حتِقرنَّ من املعروِف شيئاً ، ولو
اغتِنم مخساً قبل   (( ،  )) بادِروا باألعماِل فتناً    (( : إنَّ األمر يقتضي املبادرةَ واملُسارعة      

 ﴾راِتِإنهم كَانوا يساِرعونَ ِفي الْخي     ﴿،  ﴾ وساِرعواْ ِإلَى مغِفرٍة من ربكُم وجنةٍ     ﴿ ،   ))مخٍس  
  . ﴾ والساِبقُونَ الساِبقُونَ ﴿، 

  : ال تهِملْ يف ِفعِل اخلَيِر ، وال تنتظر يف عمِل الِبر ، وال تسوف يف طَلَِب الفضائِل 
ــواِن  دقَّات قلِب املـرِء قائلـةٌ لـه ــائق وث ــاة دق  إنَّ احلي

  . ﴾ وِفي ذَِلك فَلْيتنافَِس الْمتناِفسونَ ﴿ 
                  إزاره ، فقال له عمر اً جيره ، يرى شابدم اخلطاِب بعد أنْ طُِعن وثَج بن يـا  (( : عمر

وهـذا أمـر بـاملعروِف يف        . ))ابن أخي ، ارفَع إزارك ، فإنه أتقى لربك ، وأنقى لثوبك             
  . ﴾ ِلمن شاء ِمنكُم أَن يتقَدم أَو يتأَخر ﴿سكراِت املوِت 

لسعادة ال حتصلُ بالنوِم الطويِل ، واخللوِد إىل الدعِة ، وهجِر املعـايل ، واطِّـراِح                إنَّ ا 
   . ﴾ ولَـِكن كَِره اللّه انِبعاثَهم فَثَبطَهم وِقيلَ اقْعدواْ مع الْقَاِعِدين ﴿. الفضائِل 
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لَّو  ﴿ ،   ﴾ الَ تنِفرواْ ِفي الْحر    ﴿: إنَّ منطق أصحاِب اهلمِم الدنيِة والنفوِس اهلابطِة يقولُ         
   . ﴾ كَانواْ ِعندنا ما ماتواْ وما قُِتلُواْ

ما لَكُم ِإذَا ِقيلَ لَكُم انِفرواْ ِفـي         ﴿: وقد ي العبد بالوحي عن التأخِر عن ِفعِل اخلِري          
ولَـِكنه أَخلَـد ِإلَـى      ﴿،   ﴾ م لَمن لَّيبطِّئَن  وِإنَّ ِمنكُ  ﴿ ،   ﴾ سِبيِل اللِّه اثَّاقَلْتم ِإلَى اَألرضِ    

ذَِلك ِبأَنهم اسـتحبواْ الْحيـاةَ      ﴿،   ﴾ أَعجزت أَنْ أَكُونَ ِمثْلَ هـذَا الْغرابِ      ﴿،   ﴾ اَألرِض
 ﴾ مواْ ِإلَى الصالَِة قَامواْ كُسالَى    وِإذَا قَا ﴿،   ﴾ والَ تنازعواْ فَتفْشلُواْ   ﴿،   ﴾ الْدنيا علَى اآلِخرةِ  

والكيس من دان نفْسه وعِمل ملا بعد املوِت ،         (( ،  )) اللَّهم إين أعوذُ بك من الكسِل       (( ،  
   . ))والعاجز من أتبع نفْسه هواها ، ومتنى على اِهللا األماين 

*********************************************  
نااخلُلدهناك ال ه والنعيم   

هلْ تريد أن تبقى شاباً معاىفً غنياً خملَّداً ؟ إنْ كنت تريد ذلك فإنه ليس يف الدنيا ، بلْ                   
هناك يف اآلخرِة ، إنَّ هذِه احلياة الدنيا كَنب اُهللا عليها الشقاء والفناء ، ومساها هلـواً ولِعبـاً                   

  . ومتاع الغروِر 
عدماً مِفلساً ، وهو يف عنفوان شباِبِه ، يريد درمهاً فال جيده ، يريد              عاش أحد الشعراِء م   

زوجةً فال حيصلُ عليها ، فلما كربت ِسن وشاب رأسه ، ورق عظْمه ، جاءه املالُ من كـلِّ                   
  :مكاٍن ، وسهلَ أمر زواجِه وسكِنه ، فتأوه من هذه املتاداِت وأنشد 

    أرجوه ابن عـشريناما كنت سـبعينا          إذ كنت بعـد مـا جـاوزت هلِّكْتم 
 ِمثلُ الظِّبـاِء علـى كُثبـاِن يربينـا          تطُوف يب من بنـاِت التـرِك أغِْزلـةٌ
 فما الذي تـشتكي قلـت الثمانينـا         قالوا أنينـك طـول الليـِل يـسِهرنا

وظَنوا أَنهم ِإلَينا لَـا      ﴿،   ﴾  تذَكَّر وجاءكُم النِذير   أَولَم نعمركُم ما يتذَكَّر ِفيِه من      ﴿
  . ﴾ وما هِذِه الْحياةُ الدنيا ِإلَّا لَهو ولَِعب ﴿،  ﴾ يرجعونَ 

  .إنَّ مثَلَ هذِه احلياِة الدنيا كمسافٍر استظلَّ حتت ظلِّ شجرٍة مث ذهب وتركها 
**********************************  
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  أعداُء املنهِج الرباينّ
قرأت كتباً للمالحِدة الصادين عن منهج اِهللا شعراً ونثراً ، فرأيت كالم هؤالِء املنحرفني              
عن منهِج اهللا يف األرِض ، وطالعت سخافاِتهم ، ووجدت االعتداء اجلارف على املبادِئ احلقِة               

جدت هذا الركام الرخص الذي تفوه به هؤالء ورأيت من سوِء           ، وعلى التعاليِم الربانية ، وو     
قلَِّة حياِئهم، ما يستحي اإلنسانُ أنْ ينقُل للناِس ما قالوه وما كتبوه وما أنشدوه أدِبهم ، ومن.  

 وعلمت أنَّ اإلنسان إذا ملْ حيملْ مبدأً ومل يستشِعر رسالةً ، فإنه يتحولُ إىل دابـٍة يف                 
أَم تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعِقلُونَ        ﴿: سالخ إنساٍن ، وإىل يمٍة يف هيكٍل رجٍل         ِم

  . ﴾ ِإنْ هم ِإلَّا كَالْأَنعاِم بلْ هم أَضلُّ سِبيالً
كيف يسعد هؤالِء وقد أعرضوا عـِن اِهللا الـذي          : وسألت نفسي ، وأنا أقرأُ الكتاب       

  !لك السعادة ويعطيها سبحانه وتعاىل ملن يشاُء ؟مي
كيف يسعد هؤالِء وقد قطعوا احلبال بينهم وبينه ، وأغلقوا األبواب بني أنفِسهم اهلزيلِة              

  ! املريِض وبني رمحِة اِهللا الواسعِة ؟
  !كيف يسعد هؤالِء وقد أغضبوا اهللا ؟
  ! وكيف جيدون ارتياحاً وقد حاربوه ؟

 –دت أنَّ أول النكاِل أخذ يصيبهم يف هذه الداِر مبقدماِت نكاٍل أخـروي              ولكني وج 
:  يف نار جهنم ، نكالُ الشقاِء ، وعدم املباالِة ، والضيق ، وااليار واإلحباطُ                –إنْ مل يتوبوا    

   . ﴾  ومن أَعرض عن ِذكِْري فَِإنَّ لَه مِعيشةً ضنكاً﴿
اً منهم يريد أنْ يزول العاملُ ، وأنْ تنتهي احلياةُ ، وأنْ تنسف الدنيا ، وأن                حىت إنَّ كثري  
  . يفارق هذه املعيشة 

سوُء األدِب مـع اِهللا ،  : إنَّ القاسم املشترك الذي جيمع املالحدة األولني واآلِخرين هو       
عراض عن العواقِب ، وعدم املباالِة      واازفةُ بالقيِم واملبادِئ ، والرعونةُ يف األخِذ والعطاِء واإل        

أَفَمن أَسس بنيانه علَى تقْوى ِمن اللِّه وِرضواٍن خير أَم من            ﴿: مبا يقولون ويكتبون ويعملون     
  . ﴾ لْقَوم الظَّاِلِمني أَسس بنيانه علَى شفَا جرٍف هاٍر فَانهار ِبِه ِفي ناِر جهنم واللّه الَ يهِدي ا
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 إنّ مل يتوبـوا     –إنَّ احللَّ الوحيد هلؤالِء املالحدِة ، للتخلُِّص من مهوِمهم وأحـزاِنهم            
،  ﴾ قُلْ موتواْ ِبغيِظكُم   ﴿:  أنْ ينتحروا وينهوا هذا العيش املُر ، واملر التاِفه الرخيص          –ويهتدوا  

   . ﴾ كُم خير لَّكُمفَاقْتلُواْ أَنفُسكُم ذَِل ﴿
*******************************************  

  حقيقةُ الدنيا
إنَّ ميزان السعادِة يف كتاِب اِهللا العظيِم ، وإنَّ تقدير األشياِء يف ِذكِْرِه احلكيم ، فهـو                 

يكُونَ الناس أُمةً واِحدةً    ولَولَا أَن    ﴿يقرر الشيء وقيمته ومردوده على العبِد يف الدنيا واآلخرِة          
وِلبيوِتِهم } 33{لَجعلْنا ِلمن يكْفُر ِبالرحمِن ِلبيوِتِهم سقُفاً من فَضٍة ومعاِرج علَيها يظْهرونَ          

ع الْحياِة الدنيا والْـآِخرةُ    وزخرفاً وِإن كُلُّ ذَِلك لَما متا     } 34{أَبواباً وسرراً علَيها يتِكؤونَ   
ِقنيتِللْم كبر ِعند ﴾ .  

  .هذِه هي حقيقةُ احلياِة ، وقصورها ودورها ، وذهبها وفضتها ومناصبها 
إنَّ من تفاهِتها أنْ تعطي الكافر مجلةً واحدةً ، وأن يحرمها املؤمن ليبين للنـاِس قيمـة    

  .احلياٍة الدنيا
كيف يكونُ  :  عتبة بن غزوان الصحايب الشهري يستغرب وهو خيطب الناس اجلمعة            إنَّ

، مع سيِد اخلَلِْق يأكلُ معه ورق الشجِر جماهداً يف سـبيِل اِهللا ، يف                ρيف حالٍة مع رسوِل اِهللا      
أمرياً على إقليٍم ،     ، فيكونُ    ρأرضى ساعاِت عمِرِه ، وأحلى أياِمِه ، مثَّ يتخلَّف عن رسوِل اِهللا             

  .حياةٌ رخيصةٌ حقّاً  ρوحاكماً على مقاطعٍة ، إنَّ احلياة اليت تقبلُ بعد وفاِة الرسوِل 
 على أنهم فيها عراةٌ وجـوع       أرى أشقياء الناِس ال يسأموا
 سحابةُ صيٍف عن قليٍل تقشع      أراها وإنْ كانت تـِسر فإـا

، وقدρ   اٍص يصيبه الذهولُ وهو يتولَّى إمرة الكوفِة بعد وفاِة الرسوِل            سعد بن أيب وقَّ   
أكل معه الشجر ، ويأكلُ جلداً ميتاً ، يشويِه مثَّ يسحقُه ، مث حيتسيِه على املاِء ، فما هلذِه احلياِة                    

لْآِخرةُ خيـر   ولَ ﴿  ρ ، وتأيت بعد ذهابِه      ρوما لقصوِرها ودوِرها ، تقبلُ بعد إدباِر الرسوِل         
   .﴾ لَّك ِمن الْأُولَى
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              بسا تفاهةُ الدنيا فَحإ ، ـا     ﴿إذنْ يف األمر شيٌء ، ويف املسألِة سرمونَ أَنبـسحأَي
    ِننيباٍل وم ِبِه ِمن مهِمدونَ      } 55{نرعشل لَّا ياِت بريِفي الْخ ملَه اِرعسواِهللا مـا   (( ،   ﴾ ن

  . )) أخشى عليكم الفقر 
 وهو يف املشرِبة ، ورآه على حصٍري أثَّر يف جنبِه ، وما             ρملَّ دخل عمر على رسوِل اِهللا       

 رمعينا ع دمعت ، معلّق يف بيتِه إال شعري .  
 قدوةُ الناِس وإمام اجلميع ، يف هذِه احلالـِة          ρإنَّ املوقف مؤثِّر ، أنْ يكون رسولُ اهللا         

﴿قَالُوا ماِقووِشي ِفي الْأَسميو امأْكُلُ الطَّعوِل يسذَا الراِل ه ﴾ .  
     رميا رسول اِهللا         : - رضي اُهللا عنه     –مثَّ يقولُ له ع قـال  ! كسرى وقيصر فيما تعلم

أيف شك أنت يا بن اخلطاب ، أما ترضى أن تكون لنا اآلخرةُ وهلم الدنيا               ((  : ρرسولُ اهللا   
. ((   

ادلةٌ واضحةٌ ، وقسمةٌ عادلةٌ ، فلْيرض من يرضى ، ولْيسخطْ مـن يـسخطُ ،                إا مع 
               رهِم والديناِر والقصِر والسيارِة ويعملْ هلا وحدها ، فلـنأرادها يف الد وليطلُِب السعادة من

  .جيدها والذي ال إله إال هو 
﴿       فوا نهتِزينا ويناةَ الديالْح ِريدن كَانَ يـا الَ           مِفيه ـمهـا وِفيه مـالَهمأَع ِهمِإلَي 
أُولَـِئك الَِّذين لَيس لَهم ِفي اآلِخرِة ِإالَّ النار وحِبطَ ما صنعواْ ِفيها وباِطلٌ             } 15{يبخسونَ

   . ﴾ ما كَانواْ يعملُونَ
 ني معـرج  فليس ا للـصاحل  عفاٌء على دنيا رحلْت لغِريهـا

****************************************  
  مفتاح السعادِة

  

إذا عرفت اهللا وسبحته وعبدته وتألَّهته وأنت يف كوٍخ ، وجـدت اخلَيـر والـسعادةَ                
  . والراحة واهلدوء 
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ولكن عند االحنراِف ، فلو سكنت أرقى القصوِر ، وأوسع الدوِر ، وعندك كـلُّ مـا                 
  .هي، فاعلم أنها ايتك املُرةُ ، وتعاستك احملققةُ ؛ ألنك ما ملكت إىل اآلِن مفتاح السعادِةتشت

  . ﴾ وآتيناه ِمن الْكُنوِز ما ِإنَّ مفَاِتحه لَتنوُء ِبالْعصبِة أُوِلي الْقُوِة ﴿
*****************************************  

  وقفـــةٌ
  

  . يدفع عنهم شرور الدنيا واآلخرة : إي .  ﴾ اللَّه يداِفع عِن الَِّذين آمنواِإنَّ  ﴿
»                 كلَّ مكروٍه ، ويدفع عنهم وبشارةٌ من اِهللا للذين آمنوا ، أنه يدفع ووعد هذا إخبار

  كلَّ شر من شروِر الكفاِر ، وشروِر وسوسِة الشيطاِن ، وشـرورِ            – بسبِب إمياِنهم    –عنهم  
                خفِّف عنهمعند نزوِل املكارِه ما ال يتحملونه ، في أنفِسهم ، وسيئاِت أعماِلهم ، وحيملُ عنهم

ستكِثرستقلٌّ ومهذه املدافعِة والفضيلِة حبسب إمياِنه ، فم غاية التخفيِف ، كلُّ مؤمٍن له من «.   
ون عليه الشدائد والنوائـب     من مثراِت اإلمياِن أنه يسلِّى العبد به عند املصائِب ، وته           «

﴿    هِد قَلْبهِمن ِباللَِّه يؤن يمعنِد اِهللا ، وأنَّ ما               ﴾ و ا منأ ه املصيبةُ ، فيعلمالذي تصيب وهو العبد
أصابه مل يكُن ليخطئه ، وما أخطأه مل يكُن ليصيبه ، فريضى ويسلِّم لألقداِر املؤِملة ، وـونُ                  

   .»ب املزعجةُ ، لصدوِرها من عنِد اِهللا ، وإليصاِلها إىل ثواِبِه عليه املصائ
************************************  

وا يعيشكيف كان  
   

تعال إىل يوٍم من أيام أحِد الصحابِة األخباِر ، وعظماِئهم األبراِر ، علي بن أيب طالـٍب                 
حو علي يف الصباِح الباكِر ، فيبحثُ هو وفاطمةُ         ، مع فلذِة كبِدِه ، بص      ρمع ابنِه رسوِل اِهللا     

                  سويـتلم ، ِة الربِد وخيرجشد طعاٍم فال جيداِن ، فريتدي فرواً على جسِمِه من عن شيٍء من
ويذهب يف أطراِف املدينِة ، ويتذكر يهودياً عنده مزرعةٌ ، فيقتحم علي عليه بـاب املزرعـِة                 

. يا أعرايب ، تعاىل وأخِرج كـلَّ غَـرٍب بتمـرٍة            :  ، ويقولُ اليهودي     الضيِق الصغِري ويدخلُ  
         ه ، أيوإخراج ، الكبري هو الدلو ةً مع اجلمِل       : والغربنعاوه من البئِر مإظهار .  فيشتغلُ علي
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–     عطيِه بعددِ             – رضي اُهللا عنهه ، فيبرهةً من الزمِن ، حىت تِرم يداه ويكلُّ جسم الغروِب   معه 
ويعطيه منها ، ويبقى هو وفاطمةُ يأكالن ِمـن هـذا            ρمتراٍت ، ويذهب ا ومير برسوِل اِهللا        

  . التمِر القليِل طيلة النهاِر 
  . هذِه هي حيام ، لكنهم يشعرون أنَّ بيتهم قد امتأل سعادةً وحبوراً ونوراً وسروراً 

  ، واملُثُل السامية ، فهم يف ρ بعثَ ا الرسولُ إنَّ قلوم تعيش املبادئ احلقَّةَ اليت
أعماٍل قلبيٍة ، ويف روحانية قُدسيٍة  يبصرون ا احلق ، وينصرون ا الباطل ، فيعملون                

  . لذاك وجيتنبون هذا ، ويدركون قيمة الشيِء وحقيقة األمِر ، وسر املسألِة 
فاألولُ مدفونٌ ، والثاين ملعـون      ! ةُ هامان ؟  أين سعادةُ قارون ، وسرور وفرح وسكين      

  . ﴾ كَمثَِل غَيٍث أَعجب الْكُفَّار نباته ثُم يِهيج فَتراه مصفَراً ثُم يكُونُ حطَاماً﴿
السعادةُ عند بالِل وسلمان وعماٍر ، ألنَّ بالالً أذَّن للحق ، وسلمان آخى على الصدِق               

أُولَِئك الَِّذين نتقَبلُ عنهم أَحسن ما عِملُوا ونتجاوز عن سيئَاِتِهم ِفي            ﴿ امليثاق   ، وعماراً وفّى  
  .  ﴾ أَصحاِب الْجنِة وعد الصدِق الَِّذي كَانوا يوعدونَ

******************************************  
  أقوالُ احلكماِء يف الصبِر

  

قال      ي أنوشروان أنه على ضربني        : حكى عن املكاِرِه يف الدنيا تنقسم فيه  : مجيع فضرب
 هشفاؤ ال حيلة فيه ، فاالصطبار دواؤه ، وضرب ِحيلةٌ ، فاالضطراب .  

  .اِحليلةُ فيما ال حيلة فيه ، الصرب : كان بعض احلكماِء يقولُ 
  . النصر مِن اتبع الصرب ، اتبعه: وكان يقالُ 

ومن األمثاِل السائرة ، الصرب مفتاح الفَرِج من صبر قَدر ، مثرةُ الصِرب الظَّفـر ، عنـد                  
  . اشتداِد البالِء يأيت الرخاُء 

خِف املضار من خلِل املسار ، وارج النفْع من موضِع املنِع ، واحـرص              :  وكان يقالُ   
     على احلياِة بطلِب املوِت ، فكم        ه البقاِء ، وأكثـرفناٍء سبب ه استدعاُء الفناِء ، ومنبقاٍء سبب من 

  . ما يأيت األمن من ِقبل الفزِع 
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  . إنَّ يف الشر ِخياراً : والعرب تقولُ 
 قال األصمعي : ٍض : معناهبع أهونُ من رأنَّ بعض الش .  

فاعلم أنه قد يكونُ أجلُّ منها ، فلتـهن         إذا أصابتك مصيبةٌ ،     : معناه  : وقال أبو عبيدة    
  .عليك مصيبتك 

عواقب األموِر تتشابه يف الغيوب ، فرب حمبـوٍب يف مكـروٍه ،             : قال بعض احلكماِء    
  . ومكروٍه يف حمبوٍب ، وكم مغبوٍط بنعمٍة هي داؤه ، ومرحوٍم من داٍء هو شفاؤه 

  . فٍع من ضر رب خٍري من شر ، ون: وكان يقالُ 
اصرب على الشر إنْ قَدحك ، فربما أجلى عمـا          : وقال وداعةُ السهمي ، يف كالٍم له        

 ريحالص غوِة اللنبك ، وحتت الرفرحي .  
بواْ حتى ِإذَا استيأَس الرسلُ وظَنواْ أَنهم قَد كُذِ        ﴿: يأيت اُهللا بالفرِح عند انقطاِع األمِل       

  .  ﴾ِإنما يوفَّى الصاِبرونَ أَجرهم ِبغيِر ِحساٍب ﴿، ﴾ ِإنَّ اللّه مع الصاِبِرين﴿،  ﴾جاءهم نصرنا
 يأيت باحملبوِب من الوجِه الذي قدر       – جلَّ وعال    –وكما أنَّ اهللا    : يقولُ بعض الكُتاِب    

قطاِع األمِل، واستبهاِم وجوِه اِحليل، ليحض سائر خلْقه        ورود املكروِه منه، ويفتح بفرج عند ان      
مبا يريدهم من متام قدرته ، على صرف الرجاء إليِه ، وإخالِص آماِلهم يف التوكُِّل عليه ، وأنْ                  
                  ِح منه ، فال يعدلُوا بآماِلهم علـى أيوتوقُِّع الر م يف وقٍت من األوقاِت عنوا وجوههوزال ي

احلاالِت ، عِن انتظاِر فرٍج يصدر عنه ، وكذلك أيضاً يسرهم فيما ساءهم ، بـأنْ                حاٍل من   
ملو ِحلقه كان أنكى فيهم ٍة سهلٍة ، ممِلممب ممنها، وافتداه كفاهم مبحنٍة يسريٍة، ما هو أعظم .  

ـهعواقب بك حممـودبالِعللِ    لعلَّ عت ِت األجسامما صحفرب 
 قال إسحاق   ا من اهللكِة ، فتكون تلـك             :  العابد همبحنٍة خيلِّص داُهللا العب رمبا امتحن

  . احملنةُ أجلَّ نعمٍة 
إنَّ مِن احتمل احملنة ، ورضي بتدبِري اِهللا تعاىل يف النكْبِة ، وصرب على الـشدِة ،                 : يقالُ  

   . كشف له عن منفعِتها ، حىت يقف على املستوِر عنه من مصلحِتها
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اِملحن تأديب من اِهللا ،     : حكي عن بعِض النصارى أنَّ بعض األنبياِء عليهم السالم قال           
واألدب ال يدوم ، فطوىب ملن تصبر على التأديِب ، وتثبت عند احملنِة ، فيجب له لُبس إكلِيـِل                   

  . اعِتِه الغلَبِة ، وتاِج الفالِح ، الذي وعد اُهللا به مِحبيه ، وأهِل ط
   الِفِنت ، فإنَّ الطريـق              : قال إسحاق ةُ احملِن ، وأعراضك أِسنإذا أصابت ، رجاحذِر الض

  . املؤدي إىل النجاِة صعب املسلِك 
 االغتباط : قال بزرمجهر عقبِج بالصِرب ، يالفَر انتظار .  

******************************************  
  ن باِهللا ال خييبحسن الظَّ

  )) . أنا عند ظن عبدي يب ، فليظن يب ما شاء (( 
فكذلك ِعلَّةُ الرجاِء ومادتـه ،      . إنَّ الرجاء مادةُ الصِرب ، واملُعني عليه        : لبعِض الكُتاِب   

عون مـن   حسن الظَّن باِهللا ، الذي ال جيوز أن خييب ، فإنا قد نستقري الكرماء ، فنجدهم يرف                
أحسن ظنه م ، ويتحوبون من ختيب أملُه فيهم ، ويتحر جون ِمن قصدهم ، فكيف بـأكرِم                  

  . األكرمني ، الذي ال يعوزه أنْ مينح مؤمليه ، ما يزيد على أمانيهم فيه 
             ِك عبِده برحابِه ، وانتظاره ، لتمسِة اهللا جلَّ ِذكْرظلِِّه   وأعدلُ الشواهِد مبحب وِح منالر

ومآِبه ، أنَّ اإلنسان ال يأتيه الفَرج ، وال تدركُه النجاةُ ، إال بعد إخفاِق أملِه يف كلِّ ما كـان    
يتوجه حنوه بأمِله ورغبِته ، وعند انغالِق مطالِبِه ، وعجِز حيلِته ، وتناهي ضرِه وحمنِته ، ليكون                 

بداً إىل اِهللا عز وجلَّ ، وزاجراً له على جتاوز حسِن ظنه بـه              ذلك باعثاً له على صرِف رجاِئِه أ      
﴿                 مِإن كُنـت واْ لَكُـمِجيبتـسفَلْي موهعفَـاد ثَالُكُمأَم ادوِن اللِّه ِعبونَ ِمن دعدت ِإنَّ الَِّذين

اِدِقنيص﴾ .   
**************************************  

  
  حمد األموِريدرك الصبور أ
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الفَرج والروح يف اليقِين والرضا ، واهلـم واحلـزنُ يف           : رِوي عن عبِداهللا بِن مسعوٍد      
  . الشك والسخِط 

  . الصبور ، يدرك أحمد األموِر : وكان يقولُ 
 من أفْضِل آداب الرجـاِل أنـه إذا نزلـت         : مسعت أعربياً يقولُ    : قال أبانُ بن تغلب     

                جائحةٌ استعمل الصرب عليها ، وأهلم نفْسه الرجاء لزواِلها ، حىت كأنه لصِربه يعـاين بأحِدهم
اخلالص منها والعناء ، توكُّالً على اِهللا عز وجلَّ ، وحسِن ظن به ، فمىت لِزم هذه الصفة ، مل                    

 ومعه ، نجح ِطلْبتهزيل كُربيه ، ويه يلبثْ أن يقضي اُهللا حاجته ، ويه ومروءته وِعرضدين .  
خِف الشر من موضِع اخليِر ، وارج اخليـر مـن           : روى األصمعي عن أعرايب أنه قال       

                  ما يأيت األمن احلياِة ، وأكْثَر ه طلباملوِت ، وموٍت سبب ها طلبحياٍة سبب بفر ، رموضِع الش
  . من ناحِية اخلوِف 

هـاوإذا العنايةُ الحظتأمـانُ        ك عيون ـنفاحلواِدثُ كلُّه من
  :  وقال قطري بن الفجاءِة 

 يــوم الــوغى متخوفــاً حلِمــاِم  ال يــركَنن أحــد إىل اإلحجــاِم
ــة ــاِح دريئ ــد أراين للرم من عـن ميـيين مـرةً وأمـامي           فلق
ن جلـامي   أحناء سرجي أو عنـا      حىت خضبت مبا حتدر ِمن دمـي
ومل أُصب أصبت وقد جذع البـصريِة قـاِرح اإلقـداِم         مث انصرفت

  :العاقلُ يتعزى فيما نزل به من مكروٍه بأمريِن : وقال بعض احلكماِء 
  . السرور مبا بقي له :أحدمها 
  . رجاُء الفَرِج مما نزلَه به :واآلخر 

  :واجلاهل جيزع يف حمنِتِه بأمريِن 
  . استكثار ما أوى إليه :دمها أح

  .  ختوفُه ما هو أشد منه :واآلخر 
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اِملحن آداب اِهللا عز وجلَّ خللِقِه ، وتأديب اِهللا يفتح القلوب واألمسـاع             : وكان يقالُ   
  . واألبصار 

فيها متحيص من الذنِب ، وتنبيه من الغفلـِة ،          : ووصف احلّسن بن سهٍل اِملحن فقال       
عرض للثواِب بالصِرب ، وتذكري بالنعمِة ، واستدعاٌء للمثوبِة ، ويف نظِر اِهللا عز وجلَّ وقضاِئِه                وت

 اخليار .  
الَِّذين قَالُواْ ِإلخـواِنِهم وقَعـدواْ لَـو         ﴿. فهذا من أحب املوت ، طلباً حلياِة الذِّكِْر         

نوا عؤرا قُِتلُوا قُلْ فَادا مونأَطَاع اِدِقنيص مِإن كُنت توالْم أَنفُِسكُم  ﴾ .  

  : أقوالٌ يف ويِن املصائِب 
  . ما أصغر املصيبة باألرباِح ، إذا عادت بسالمِة األرواِح : قال بعض عقالِء التجاِر 
  .إنّ تسلِم اِجللَّةُ فالسخلةُ هدر : وكان من قوِل العرِب 

  .أس أرض من عمراٍن ، وإن جفاها الزمانُ ال تي: ومن كالِمهم 
  .ر جرى فيه املاُء البد أن يعود إليه : والعامة تقول 

مل يتفاضلْ أهلُ العقوِل والديِن إال يف استعماِل الفـضِل يف حـاِل             : وقال ثامسطيوس   
  .القُدرِة والنعمِة ، وابتذاِل الصِرب يف حاِل الشدِة واحملنِة 

***************************************  
  وقفــــةٌ

  

  . ﴾ ِإن تكُونواْ تأْلَمونَ فَِإنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ ِمن اللِّه ما الَ يرجونَ ﴿
وهلذا يوجد عند املؤمنني الصادقني حني تصيبهم النوازلُ والقالِقلُ واالبتالُء ِمن الـصِرب             

 والطُّمأنيِنة والسكُّوِن والقياِم حبق اِهللا ماال يوجد عشر ِمعشاِرِه عند من ليس كذلك ،               والثباِت
  .وذلك لقوِة اإلمياِن واليقِني 
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يقولُ ربكـم تبـارك     (( :  ρقال رسولُ اِهللا    : عن معقِل بن يساٍر رضي اُهللا عنه قال         
يا بـن آدم ، ال      .  غىن ، وأمأل يديك رِزقاً       يا بن آدم ، تفرغْ لعباديت ، أمأل قلبك        : وتعاىل  

  . )) تباعد مين ، فأمْأل قلبك فقراً ، وأمْأل يديك شغالً 
اإلقبالُ على اِهللا تعاىل ، واإلنابةُ إليه ، والرضا بِه وعنه ، وامتالُء القلِب من حمبِتـه ،                   «

 ، وجنةٌ ، وعيش ، ال نـسبة لعـيِش           واللَّهج بذكِْرِه ، والفرح والسرور مبعرفِته ثواب عاِجل       
  . » امللوِك إليه ألبتةَ

****************************************  
  ال حتزنْ إنْ قلَّ مالُك أو رثَّ حالُك

ك شيٌء آخرفقِيمت  
  

 رضي اُهللا عنه قال علي : حِسنقيمةُ كلِّ امرٍئ ما ي.  
وكـلُّ  . ثر ، وقيمةُ الشاعِر شعره أحسن فيِه أو أسـاء           فقيمةُ العاِمل ِعلْمه قلَّ منه أو كُ      

صاحِب موهبٍة أو حرفٍة إمنا قيمته عند البشِر تلك املوهبةُ أو تلك احلرفةُ ليس إال ، فليحـرِص                  
العبد على أنْ يرفع قيمته ، ويغلي مثنه بعمِلِه الصاِحل ، وبعلِْمه وحكمِته ، وجوِدِه وحفِْظـِه ،                  

ِعه ، ومثابرِته  وحبِثِه ، وسؤاِله وِحرِصِه على الفائدِة ، وتثقيِف عقِْلِه وصقِْل ذهنِه               ونبوِغه واطِّال 
  .، وإشعاِل الطموِح يف روِحِه ، والنبِل يف نفِسِه ، لتكون قيمته غاليةً عاليةً 

*************************************  
  ال حتزنْ ، واعلم أنك بوساطِة الكُتِب

ي مواهبك وقدراِتكميكننمأن ت   
  

مطالعةُ الكتِب تفتق الذِّهن ، ودي الِعرب والعظاِت ، ومتد املطَّلِع مبدٍد من اِحلكـم ،                
وتطلق اللسان ، وتنمي ملَكةَ التفكِري ، وترسخ احلقائق ، وتطرد الشبه ، وهي سلوةٌ للمتفرِد ،                

لسامِر ، ومتعةٌ للمتأمِل ، وسراج للـساري ، وكلَّمـا كٌـررِت             ومناجاةٌ للخاطر ، وحمادثةٌ ل    
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املعلومةٌ وضبطت ، ومحصت ، أمثرت وأينعت وحان ِقطافُها ، واستوت على سوِقها ، وآتت               
 هوالنبأُ مستقر ، لَها أج ها ، وبلغ الكتابأُكُلها كلَّ حٍني بإذِن رب.  

   املطالعِة ، وتر رللطَّبِع     وهج رصيف اللساِن ، وح سهبا ، ح النظِر يف الكتِب واالنفراد ك
، وركود للخاطِر ، وفتور للعقِل ، وموت للطبيعِة ، وذبولٌ يف رصيِد املعرفِة ، وجفاف للفكِر                 

  .، وما من كتاٍب إال وفيِه فائدةٌ أو مثَلٌ ، أو طُرفةٌ أو حكايةٌ ، أو خاطرةٌ أو نادرةٌ 
هذا وفوائد القراءِة فوق احلَصِر ، ونعوذُ باِهللا من موِت اِهلمِم وِخسِة العزميِة ، وبـروِد                

  .الرمِح ، فإا من أعظِم املصائِب 
****************************************  
  ال حتزنْ ، واقرأْ عجائب خلِق اِهللا يف الكوِن

  

، جتِد العجب العجاب ، وتقـضي علـى مهوِمـك           وطاِلع غرائب صنِعِه يف املعمورِة      
  .وغموِمك ، فإنَّ النفْس مولعةٌ بالطَّريِف الغريِب 

 ρبعثَنا رسولُ اِهللا    : روى البخاري ومسلم ، عن جابِر بن عبِداِهللا رضي اُهللا عنه ، قال              
اً من متٍر ملْ ِجيد لنا غَيره ، فكان أبو          ، وأمر علينا أبا عبيدة ، نتلقَّى ِعرياً لقريٍش ، وزودنا ِجراب           

  .عبيدة يطينا مترةً مترةً 
منصها كما ميص   : كيف كنتم تصنعون ا ؟ قال       : فقلت   : - الراوي عن جابٍر     –قال  

 أي  –الصيب ، مثَّ نشرب عليها من املاِء ، فتكفينا يومنا إىل الليِل ، وكنا نضرب ِبعصينا اخلَبطَ                  
  .  مث نبلُّه فنأكُلَه –ورق الشجِر 
 أي كصورِة التلَّ    –وانطلْقْنا على ساحِل البحِر فإذا شيٌء كهيئِة الكثيِب الضخِم          : قال  

قالَ أبـو   : قال  .  فأتيناه ، فإذا هي دابةٌ تدعى العنبر         –الكبِري املستطيِل املُحدودِب من الرمِل      
، ويف سبيِل اِهللا ، وقد اضطُررتم فكُلُوا         ρال بلْ حنن رسلُ رسول اهللا       : ل  مث قا . ميتةٌ  : عبيدة  

 –ولقد رأيتنا نغترف من وقِْب عيِنه       : قال  . فأقمنا عليه شهراً وحنن ثالمثائة حىت ِمسنا        : قال  . 
 – ونقتطع منه الِفدر      الدهن ،  – أي باجلراِر الكبريِة     – ونفرقُها بالقالِل    –أي من داخِل عيِنه     

فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثالثة عشر رجالً ، فأقعـدهم يف            .  كالثوِر أو قدِر الثوِر      –أي الِقطع   
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وقِب عيِنِه ، وأخذ ضلعاً من أضالِعِه فأقامها ، مثَّ رحل أعظم بعٍري ، ونظر إىل أطوِل رجـٍل                   
  .فحمله عليِه ، فمر من حتِتها 

 نا مندنا املدينة ، أتينا رسول اِهللا      وتزوا قدمحلِْمه وشاِئق ، فلم ρ   ، فذكرنا له ذلـك ،
: ، قـال    )) هو رزق أخرجه اُهللا لكم ، فهل معكم من حلِمِه شيٌء فتطعمونـا ؟               : (( فقال  

  .، فأكل منه  ρفأرسلْنا إىل رسوِل اِهللا 

  : ﴾  الَِّذي أَعطَى كُلَّ شيٍء خلْقَه ثُم هدى﴿
البذرةُ إذا وِضعت يف األرِض ال تنبت حىت تز األرض ِهزةً خفيفةً ، تـسجلُ جبهـاز                 

 البذرةُ وتنبت فتفقس ، رتِرخ :﴿ تبرو تزتاء اها الْمهلَيا علْنفَِإذَا أَنز ﴾ .   

  : ﴾  الَِّذي أَعطَى كُلَّ شيٍء خلْقَه ثُم هدى﴿
شبرت قثاءةً مبصر ثالثة عـشر      : يف باِب زكاِة الزرِع     ) السنن( داود يف كتابِه    قال أبو   

  .ِشبراً ، ورأيت أُترجةً على بعٍري بقطعتين ، قُطعت وصيرت على مثِْل ِعدلِْني 

  : ﴾  الَِّذي أَعطَى كُلَّ شيٍء خلْقَه ثُم هدى﴿
 أنَّ هناك   – يف إحدى حماضراِته     –س لآلياِت الكونيِة    ذكر الدكتور زغلولُ النجار الدار    

جنوماً انطلقت من آالِف السنواِت ، وهي يف سرعِة الضوِء ، ومل تصلْ حىت اآلن إىل األرِض ،                  
  . ﴾ فَلَا أُقِْسم ِبمواِقِع النجوِم  ﴿وما بقي إال مواقعها 

﴿ده ثُم لْقَهٍء خيطَى كُلَّ شى الَِّذي أَع ﴾ :  
 2 م ص    1953/ 9/ 27 بتـاريِخ    396يف العدِد   ) جريدة األخباِر اجلديدة  (جاء يف   

باريس دخول الفاحتني ، حيرسه عشرات من رجاِل البوليس         ) أونا( دخلُ صباح اليوِم     «: أنه  
 80000هذا فهو حوت نروجيي ضخم حمنطٌ ، وزنـه          ) أونا  ( أما  . ، الراكِب والراجِل    

 وكان حمموالً على عشِر جراراٍت مربوطٍة بسيارِة نقٍل ضخمٍة ، وسيعرض احلوت ملدِة              كيلو ، 
شهر ويسمح للناِس بدخوِل كرِشِه املضاِء بالكهرباِء ، ويستطيع عشرةُ أشخاص أنْ يـدخلوا              

  .بطنه مرةً واحدةً 
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ى املكاِن الذي يوضع    وبوليس املدينِة ، مل يتفقا عل     ) أونا  ( لكن املشرفني على معرِض     
 خشيةَ أنْ ينهار الشارع فوق حمطِة القطاِر األرضي هعخيشون وض وهم ، فيه احلوت.  

 متراً ، وقد صيد     20 شهراً ، فإنَّ طوله      18وبرغِم أنَّ ِسن هذا احلوِت ال يزيد على         
            له ِنعتص ةٌ ، لنقِْله يف       يف شهِر سبتمرب من العاِم املاضي يف مياِه النرويج ، وقدعربةُ قطاٍر خاص 

  . »  مترا30ًجولٍة عبر أوربا ، ولكنها اارت حتته ، فصنعت له سيارةُ جر ، طوهلا 

  : ﴾  الَِّذي أَعطَى كُلَّ شيٍء خلْقَه ثُم هدى﴿
ا خشيت أنْ تنبت    النملةُ تدِخر قُوا من الصيِف للشتاِء ؛ ألنها ال خترج يف الشتاِء ، فإذ             

                  طعاماً ، نصبت نفسها كالعوِد ، فيقع ةُ يف الصحراِء إذا مل جتدها نصفني ، واحليةُ ، كسرتاحلب
 فتأكله عليها الطائر .  

  : ﴾  الَِّذي أَعطَى كُلَّ شيٍء خلْقَه ثُم هدى﴿
رأيت باليمِن عنقود   : لُ  مسعت معمر بن راشٍد البصري يقو     : قال عبدالرزاِق الصنعاينُّ    

      ٍل تامغب عنٍب ، وقْر .﴿     ِضيدن ا طَلْعاِسقَاٍت لَّهلَ بخالنسقى    .  ﴾ وكلّ األشجاِر والنباتاِت ت
وللنباتاِت مناعةٌ خاصةٌ ، فمنها القويةُ       . ﴾ ونفَضلُ بعضها علَى بعٍض ِفي اُألكُلِ      ﴿مباٍء واحٍد   
  . منها الشوكيةُ اليت تدافع بشوِكها ، ومنها احلامضةُ الالِّذعةُ بنفسِها ، و

  : ﴾  الَِّذي أَعطَى كُلَّ شيٍء خلْقَه ثُم هدى﴿
) : الطالع السعيد اجلامع جنباء أنباء الصعيد     (قال كمالُ الدين اُألدفوي اِملصري يف كتاِبه        

اٍل باللّيثي ، ووِزنت حبةُ عنٍب ، جاءت زنتهـا          رأيت قطف عنٍب ، جاءت زنته مثانيةُ أرط        «
  . » عشرةُ دراهم ، وذلك بأُدفو بلِدنا

  : ﴾  الَِّذي أَعطَى كُلَّ شيٍء خلْقَه ثُم هدى﴿
: وقد ذكر علماُء الفلِك أنَّ الكون ال يزالُ يتسع شيئاً فشيئاً كمـا تتـسع البالونـةُ                  

﴿ اهنيناء بمالسونَ   ووِسعا لَمِإنٍد ووأنَّ احمليطات        .  ﴾ ا ِبأَي ، وذكروا أنَّ األرض اليابسة تنقص
 ، سعا ﴿تتاِفهأَطْر ا ِمنهنقُصن ضأِْتي اَألرا ناْ أَنوري لَمأَو ﴾ .  
  



                                                  ال حتزن
247 

  : ﴾  الَِّذي أَعطَى كُلَّ شيٍء خلْقَه ثُم هدى﴿
 صورةٌ لثمرِة كرنـٍب     112 هـ ص    1402 سنة   62 عدد) الفيصل( جاء يف جملِة    

 كيلو غراماً ، وبلغ قطرها متراً واحداً ، وصورةٌ لبصلٍة يابسٍة واحدة ،              22وزنت  ) ملفوف(
  . سم 30 كيلو غراماً ، وبلغ قطرها 2,3وزنت 

 60واحدٍة بلغ حميطُها أكثر من      ) طماطم(وذكرِت الةُ عِقب ذلك ، أنَّ مثرة بندورٍة         
ذي ) جوزيه كارمن (  وأنَّ هذه األشياء غَير العاديِة ، نبتت يف أرِض املُزاِرِع املكسيكي             سم ، 

  . اخلربِة الطويلِة يف الزراعِة والعنايِة باألرِض ، مما جعلَه املزارع األول يف املكسيِك 
**************************************  

  يا اهللا يا اهللا
   

﴿ جني ٍبقُِل اللّهِمن كُلِّ كَرا وهنيكُم م ﴾ .  
﴿ هدبِبكَاٍف ع اللَّه سأَلَي ﴾ .  
  . ﴾ قُلْ من ينجيكُم من ظُلُماِت الْبر والْبحِر ﴿
  . ﴾ ونِريد أَن نمن علَى الَِّذين استضِعفُوا ِفي الْأَرِض  ﴿

  . ﴾  فَتاب علَيِه وهدىثُم اجتباه ربه ﴿: وقال عن آدم 
  . ﴾ ونجيناه وأَهلَه ِمن الْكَرِب الْعِظيِم  ﴿: ونوٍح 

  . ﴾ قُلْنا يا نار كُوِني برداً وسلَاماً علَى ِإبراِهيم  ﴿: وإبراهيم 
  . ﴾ عسى اللّه أَن يأِْتيِني ِبِهم جِميعاً ﴿: ويعقوب 
  . ﴾ أَحسن بي ِإذْ أَخرجِني ِمن السجِن وجاء ِبكُم من الْبدِووقَد  ﴿: ويوسف 

  . ﴾ فَغفَرنا لَه ذَِلك وِإنَّ لَه ِعندنا لَزلْفَى وحسن مآٍب ﴿: وداود 
  . ﴾ فَكَشفْنا ما ِبِه ِمن ضر ﴿: وأيوب 
  . ﴾ ونجيناه ِمن الْغم ﴿: ويونس 
  . ﴾ فَنجيناك ِمن الْغم ﴿ : وموسى
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ووجدك } 6{ أَلَم يِجدك يِتيماً فَآوى     ﴿،   ﴾ ِإالَّ تنصروه فَقَد نصره اللّه       ﴿: وحممد  
  . ﴾ ووجدك عاِئالً فَأَغْنى} 7{ضالّاً فَهدى

    :﴾  كُلَّ يوٍم هو ِفي شأٍْن ﴿
  . ، ويكشف كرباً ، ويرفع أقواماً ، ويضع آخرين يغفر ذنباً: قال بعضهم 

ــي ــةُ تنفِرج ــتدي أزم لَِج  اشــالب ــبحِك ب ــد آذن ص  ق
   ﴾ لَيس لَها ِمن دوِن اللَِّه كَاِشفَةٌ ﴿: سحابة مثَّ تنقشع 

*********************************************  
  ال حتزنْ ، فإنَّ األيام دولٌ

  

  : مبكة ، فقال كُثِّر عزة ) عارٍم(ن الزبري حممد بن احلنفيِة يف سجِن سجن اب
وما شدةُ الدنيا بـضربِة الِزِم       وما رونق الدنيا بباٍق ألهلـها
 ويصِبح ما القيته حلم حالـكِ       هلذا وهذا مدةٌ سوف تنقضي

:  وابن احلنفية وِسجن عارِم كحلِم حاملٍ      وتأملت بعد هذا احلدث بقروٍن، فإذا ابن الزبريِ       
   . ﴾ هلْ تِحس ِمنهم من أَحٍد أَو تسمع لَهم ِركْزاً ﴿

 واحملبوس واحلابس مات الظاملُ واملظلوم.  
 بطوح كلُّ بطَّاٍح ِمن الناِس له يوم.  

***************************************  
  ﴾  اختصموا ِفي ربِهمهذَاِن خصماِن ﴿

  

   ))لتؤدنَّ احلقوق إىل أهلِها حىت يقاد للشاِة اجللْحاِء من القرناِء (( : ويف احلديِث 
هـا املغـرورمثِّلْ أنفِْسك أي      ماُء متـوريوم القيامِة والـس 
 كيف الذي مرت عليِه دهـور     هذا بال ذنٍب خيـاف ِلهوِلـِه

***********************************  
  ال حتزنْ ، فيسر عدوك
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ترِهبونَ ِبِه   ﴿: إنَّ حزنك يفْرح خصمك ، ولذلك كان من أصوِل امللَِّة إرغام أعداِئها             
كُمودعاللِّه و ودع ﴾ .  

شيةٌ يبغـضها  إا مل((: أليب دجانة ، وهو خيطر يف الصفوِف متبختراً يف أُحد    ρوقولُه  
  .وأمر أصحابه بالرمل حولَ البيِت ، ليظهروا قوم للمشركني  . ))اُهللا إال يف هذا املوطِن 

إنَّ أعداء احلق وخصوم الفضيلِة سوف يتقطَّعون حسرةً إذا علموا بـسعاِتنا وفرِحنـا              
  .  ﴾  ودواْ ما عِنتم ﴿، ﴾تسؤهم ِإن تِصبك حسنةٌ  ﴿،  ﴾  قُلْ موتواْ ِبغيِظكُم﴿وسروِرنا ، 

يوماً قلْبـه أنضجت من بر         طـعـى يل شـراً مل يقد متن 
  :وقال آخر 

امتني أُرِيهــموجتلُّــدي للــش      ـضعهِر ال أتضعِب الدي لريأن 
   .))اللهم ال تشِمت يب عدواً وال حاِسداً (( : ويف احلديِث 

   .))ونعوذُ بك من مشاِتِة األعداِء ( (: وفيه 
 وونُ غـري مشاتـِة األعـداءِ        كُلُّ املصائِب قد متُر على الفىت

 وكانوا يتبسمون يف احلواِدِث ، ويصربون للمصائِب ، ويتجلَّدون للخطوِب ، إلرغاِم            
واْ ِلما أَصابهم ِفي سـِبيِل      فَما وهن  ﴿: أُنوِف الشاِمِتني ، وإدخاِل الغيظ يف قلوِب احلاسدين         

  . ﴾ اللِّه وما ضعفُواْ وما استكَانواْ
**********************************  

تفاؤلٌ وتشاؤم  
  

وأَما الَِّذين ِفي قُلُـوِبِهم     } 124{ فَأَما الَِّذين آمنواْ فَزادتهم ِإمياناً وهم يستبِشرونَ        ﴿
ضرونَمكَاِفر مهواْ واتمو ِسِهمساً ِإلَى ِرجِرج مهتادفَز  ﴾ .  

                راً على املنهٍج احلقا يف ذلك خيالعسري ، ورأو اقمن األخياِر تفاءلوا باألمِر الش كثري :
﴿ ئاً ويواْ شِحبى أَن تسعو لَّكُم ريخ وهئاً ويواْ شهكْرى أَن تسعو لَّكُم رش وه﴾  .  

أحب الفَقْر واملرض واملوت ، ألنَّ      : أُحب ثالثاً يكرهها الناس     : فهذا أبو الدرداِء يقولُ     
  .الفقر مسكنةٌ ، واملرض كفَّرةٌ ، واملوت لقاٌء باِهللا عز وجلَّ 
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  : ره الفقري ولكن اآلخر يكره الفقر ويذُمه ، ويخرب أنَّ الكالب حىت هي تك
هرت عليِه وكشرت أنياـا      إذا رأت يوماً فقـرياً معـدماً

  :واحلُمى رحب ا بعضهم فقال 
فسألتها بـاِهللا أن ال تقِْلِعـي        زارت مكفِّرةُ الذنوِب سريعةً

  :لكن املتنيب يقولُ عنها 
  ِعظـامي  فعافتها وباتـت يف     بذلت هلا املطارف واحلـشايا

  . ﴾ السجن أَحب ِإلَي ِمما يدعونِني ِإلَيِه ﴿: وقال يوسف عليِه السالم عِن السجِن 
  :وعلي بن اجلهم يقولُ عِن احلبِس أيضاً 

حبــسي وأي مهنــٍد ال يغمــد   قالوا حِبست فقلت ليس بضائري     
  :ولكن علي بن حممٍد الكاتب يقولُ 

    نِكد خطْب بست فقلتقالوا ح         صـدبه الزمـانُ املُر حى عليأن 

مرحباً باملوِت ، حبيب جاء على فاقٍة ،        : واملوت أحبه كثري ورحبوا بِه ، فمعاذٌ يقولُ         
  .أفلح من ندم 

  :ويقولُ يف ذلك احلُصين بن احلماِم 
أِجد أستبقي احلياة فلم رتا    لنفسي حي  تأخماةً مثْل أن أتقـد 

 نزلْ : ويقولُ اآلخر ال بأس باملوِت إذا املوت.  
 وا منهوه وفروا من املوِت وسبراآلخرين تذم ولكن .  

           الناِس على حياٍة ، قال سبحانه وتعاىل عنهم أحرص الَِّذي     ﴿: فاليهود توقُلْ ِإنَّ الْم
  . ﴾ ِقيكُمتِفرونَ ِمنه فَِإنه ملَا

  :وقال بعضهم 
ومايل بعد هذا العيِش عـيش      ومايل بعد هذا الـرأِس رأس 

فَِمنهم من قَضى نحبه وِمنهم      ﴿: والقتلُ يف سبيل اِهللا أمنيةٌ عذْبةٌ عند األبراِر الشرفاِء          
ِظرنتن يم ﴾  .  
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 رواحة ينشد وابن :  
 وطعنةً ذات فزٍع تقِذف الزبدا     لكنين أسألُ الـرمحن مغفـرةً

  :ويقولُ ابن الطِِّرماح 
ال جتعلْ وفاِتي إنْ أتـت ِن املطاِرفِ      أيا ربسيعلو حب عجعلى شر 
 يصابون يف فج ِمن األرض خائفِ       ولكن شهيداً ثاويـاً يف عـصابٍة

  : بثينة غري أنَّ بعضهم كِره القتلَ وفر منه ، يقولُ مجيلُ
 وأي جهــاٍد غريهــن أُريــد يقولون جاِهد يا مجيلُ بغـزوٍة

   ه يف الثغـوِر             :  وقال األعرايباملوت على فراشي ، فكيف أطلب قُـلْ    ﴿واِهللا إين أكره 
      اِدِقنيص مِإن كُنت توالْم أَنفُِسكُم نوا عؤروِتكُ      ﴿،   ﴾ فَاديِفي ب مكُنت قُل لَّو    الَِّذين زرلَب م

 اِجِعِهمضلُ ِإلَى مالْقَت ِهملَيع كُِتب ﴾  . النفوس هي اليت ختتلف إنَّ الوقائع واحدةٌ لكن.  
***********************************  

  أيها اإلنسان
  

اق  يا من ملَّ من احلياِة ، وسِئم العيش ، وضـاق ذرعـاً باأليـاِم وذ                :أيها اإلنسانُ   
  .الغصص ، أنَّ هناك فتحاً مبيناً ، ونصراً قريباً ، وفرجاً بعد شدة ، ويسراً بعد عسٍر 

إنَّ هناك لُطفاً خفياً من بِني يديك ومن خلِقك ، وإنَّ هناك أمالً مشرقاً ، ومـستقبالً                 
 إن لِضيِقك فُرجةً وكـشفاً ،       . ﴾ وعد اللَِّه لَا يخِلف اللَّه وعده      ﴿حافالً ، ووعداً صادقاً ،      

الْحمد ِللَِّه الَِّذي أَذْهب عنا      ﴿. وملصيبِتك زوالٌ ، وإن هناك أنساً وروحاً وندى وطالً وظالً           
  . ﴾ الْحزنَ

 آنَ أنْ تداوي شكَّك باليقِني ، والتواء ضمِريك باحلق ، وِعوج األفكاِر             :أيها اإلنسانُ   
  .املسريِة بالرشِد باهلُدى ، واضطراب 

آن أنْ تقشع عنك غياهب الظالِم بوجِه الفجِر الصادِق ، ومرارِة األسى حبالوِة الرضا ،               
  .وحنادِس الِفنت بنوٍر يلقف ما يأفكُون 

   إنَّ وراء بيداِئكم القاحِلِة أرضاً مطمئنةً، يأتيها رزقُها رغَداً من كلِّ مكاٍن:أيها اإلنسانُ
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ى رأِس جبٍل املشقَّة والضىن واإلجهاد ، جنةً أصاا وابلٌ ، فهي ممرعةً ، فإنْ مل                وإنَّ عل 
  .يصبها وابلٌ فطلٌّ من البشرى والفأِل احلسِن ، واألمِل املنشوِد 

 أال أيها الليل الطويلُ أال انجِل ، أبـِشر          :يا من أصابه األرق ، وصرخ يف وجِه الليِل          
  . صبح ميلؤك نوراً وحبوراً وسروراً  . ﴾ س الصبح ِبقَِريٍبأَلَي ﴿بالصبِح 

      ه اهلمأذهب لُب نِن الثابِتـة    :يا منالـس جاً ، ولك منأُفُِق الغيِب فَر دك ، فإنَّ منوير 
  .الصادِقة فُسحةً 

 مـن    كفِْكف دموعك ، وأِرح مقلتيك ، اهدأْ فإنَّ لك         :يا من مألت عينك بالدمِع      
خالِق الوجوِد واليةً ، وعليك من لطفِه رعايةً ، اطمئن أيها العبد ، فقد فُرغ مـن القـضاِء ،          
                اجلهِد ، وثبت األجر عروق وذهب ظمأُ املشقَِّة ، وابتلَّت ، لَ اللُّطفصوح ، ووقع االختيار

 يلديِه السع ال خييب عند من .  
  لِقـِه ، حـسِن              فإنك تتعاملُ مع غ    :اطمئنالٍب على أمِرِه ، لطيٍف بعباِده ، رحيٍم خب

  . الصنِع يف تدبِريِه 
 فإنَّ العواقب حسنةٌ ، والنتائج مرحيةٌ ، واخلامتة كرميةٌ :اطمئن  .  

بعد الفقِر ِغنى ، وبعد الظَّمأ ِري ، وبعد الفراِق اجتماع ، وبعد اهلجر وصلٌ ، وبعـد                  
   . ﴾لَا تدِري لَعلَّ اللَّه يحِدثُ بعد ذَِلك أَمراً  ﴿ ، وبعد السهاِد نوم هادئ ، االنقطاِع اتصالٌ

 ـلُ وملَّ احلادي وحار الدِليلُ      ملعت نارهم وقْد عسعس الليـ
 ـِن عليلٌ وطرف عيين كِليلُ      فتأملتها وِفكْري مـن البيــ

وغرامي ذاك الغرام الـدِخيلُ       عنـىوفؤادي ذاك الفـؤاد امل
 للمِلماِت هل إليـِه سـبيلُ ؟       وسألْنا عن الوكيـِل املرجـى
 أكرم املُجِزِلني فـرد جليـلُ       فوجدناه صاحب املُلِْك طُـراً

 أبـشروا ،    أيها املعذَّبون يف األرِض ، باجلوِع والضنِك والضىن واألِمل والفقِْر واملرِض ،           
والـصبِح  } 33{واللَّيِل ِإذْ أَدبر   ﴿فإنكم سوف تشبعون وتسعدون ، وتفرحون وتِصحون ،         

فَرِإذَا أَس ﴾  .   
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ــي ــِل أنْ ينجِل ــد ِللَّي فالب ــِسر ــِد أنْ ينك للقي ــد  والب
 يِعش أبد الدهِر بـني احلُفـر        ومن يتهيب صـعود اجلبـاِل

لُطفاً                  وحق و من موالهفضالً ، وأنْ يرج ه خرياً ، وان ينتظر منهبرب على العبِد أن يظُن 
، جدير أنْ يوثق مبوعوِدِه ، وأنْ يتعلَّق بعهوِدِه ، فال جيلـب             ) كُن( ، فإنَّ من أمره يف كلمِة       

                يف كلِّ نفٍس لُطف إال هو ، وله رويف كلِّ حركٍة حكمةٌ ، ويف       النفع إال هو ، وال يدفع الض ،
كلِّ ساعٍة فَرج ، جعل بعد الليِل صبحاً ، وبعد القحِط غَيثاً ، يعطي ليشكر ، ويبتلي ليعلم من      
يصِبر ، مينح النعماء ليسمع الثَّناء ، ويسلِّطُ البالء ليرفع إليه الدعاُء ، فحري بالعبِد أن يقـوي                  

ادعواْ ربكُم  ﴿،   ﴾ واسأَلُواْ اللّه ِمن فَضِلهِ    ﴿يمد إليه احلبال ، ويِكثر السؤال       معه االتصال ، و   
  . ﴾ تضرعاً وخفْيةً

       ـهل ما أرجو وأطْلُبني ِردتين الطَّلبا   لو ملْ توِد كفِّك ما علَّمِمن ج  
 ، ونِفد ماؤهم ، وأشرفُوا على       انقطع العالُء بن احلضرمي ببعِض الصحابِة يف الصحراءِ       

يا علي يا عظيم ،     : املوِت ، فنادى العالُء ربه القريب ، وسأل إهلاً مسيعاً جميباً ، وهتف بقوِلِه               
     يا حكيم ا             . يا حكيمـقووا وتوضؤوا ، واغتـسلوا وسفرتل الغيثُ يف تلك اللحظِة ، فشرب

  . ﴾ غيثَ ِمن بعِد ما قَنطُوا وينشر رحمته وهو الْوِلي الْحِميدوهو الَِّذي ينزلُ الْ ﴿. دوابهم 
***************************************  

  ةٌــــوقف
  

حمبةُ اِهللا تعاىل ، ومعرفُته ، ودوام ِذكِْره ، والسكُونُ إليه ، والطمأنينةُ إليه ، وإفـراده          «
جاِء والتوكُّلُ ، واملعاملةُ ، حبيثُ يكون هو وحده املستويل علـى مهـوِم              باحلُب واخلوِف والر  

هو جنةُ الدنيا ، والنعيم الذي ال يشِبهه نعيم ، وهو قُرة عِني املُِحبني ،               . العبِد وعزماِته وإرادِته    
  . » وحياةُ العارفني

أسباب لزواِل اهلموِم والغمـوِم ،      : ناعةُ  تعلُّق القلِب باِهللا وحده واللَّهج بِذكِرِه والق       «
والضد بالضد ، فال أضيق صدراً ، وأكْثَر مهّاً ، ممن تعلَّق قلبه             . وانشراح الصدِر واحلياةُ الطَّيبة     

  . » بغِري اِهللا ، ونسي ِذكْر اِهللا ، ومل يقْنع مبا آتاه اُهللا ، والتجِربةُ أكرب شاهٍد
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*************************************  
  تعز باملنكوبني

  

  . ﴾ ولَقَد أَهلَكْنا ما حولَكُم من الْقُرى ﴿
الربامكةُ ، أُسرةُ اُألسرةُ اُألبهِة والترِف والبذِْل       : وممن نِكب نكبةً داميةً ساحقةً ماحقةً       

 ، فإنَّ هارون الرشيد سطا عليهم بين عـشيٍة          والسخاِء ، وأصبحت نكْبتهم ِعربةً وعظةً ومثالً      
وضحاها ، وكانوا يف النعيِم غافلني ، ويف حلاِف الرغِد داِفئني ، ويف بستاِن الترِف مـنعني ،                  
                  ورهم ، وهـدمب دوهم يلعبون ، على يِد أقرِب الناِس إليهم ، فخر حىاِهللا ض فجاءهم أمر

واستلب عبيدهم ، وأسال دماءهم ، وأوردهم موارد اهلاِلكني ،          قصورهم ، وهتك ستورهم ،      
                   ح بنكاِلهم عيون أطفاِلهم ، فال إله إال اُهللا ، كـم مـنمبصاِبهم قلوب أحباِبهم ، وقر حرفَج

            ، فكتأجلِهم س عربٍة من من وكم ، لبتارِ     ﴿نعمٍة عليهم سـصا أُوِلي الْأَبوا يِبرتفَاع ﴾  . 
 نكبتهم بساعٍة ، كانوا يف احلرير يرفُلون ، وعلى الديباِج يزحفون ، وبكـأِس األمـاين                 قبل

  يترعون ، فيها هلوِل ما دهاهم ، ويا لفجيعِة ما عالهم 
 وهكذا تمحق األيام والـدولُ     هذا املصاب وإالَّ غريه جلـلُ

وسـكَنتم ِفـي     ﴿ وغفْلٍة من األيـاِم      اطمأنوا يف ِسنٍة من الدهِر ، وأمٍن من احلدثان ،         
 .  ﴾ مسـاِكِن الَِّذين ظَلَمواْ أَنفُسهم وتبين لَكُم كَيف فَعلْنا ِبِهم وضربنا لَكُـم اَألمثَـالَ             

 على جواِنِبهم اجلنود واصطفَّت ، البنود على رؤوِسِهم خفقت.  
أنيس ومل يـسمر مبكَّـة سـاِمر          لصفّا كأنْ مل يكُن بني احلَجوِن إىل ا      

رتعوا يف لذَِّة العيِش الهني ، ومتتعوا يف صفْو الزمان آمِنني ، ظنوا السراب ماًء ، والورم                 
                   ، ـضمنوالعاريـة ال ت ، ستردلُوداً ، والفناء بقاًء ، وحسبوا الوديعة ال تماً ، والدنيا خشح

   .﴾ وظَنوا أَنهم ِإلَينا لَا يرجعونَ ﴿ واألمانة ال تؤدى ،
 وللزماِن مـسرات وأحـزانُ      فجائع الدهِر ألـوانٌ منوعـةٌ
 وال يدوم على حاٍل هلا شـأنُ        وهذه الدار ال تبقي على أحٍد
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شـيِد ،   أصبحوا يف سروٍر وأمسوا يف القبوِر ، ويف حلظٍة من حلظاِت غَضِب هاروِن الر             
سلَّ سيف النقمِة عليهم ، فقتل جعفر بن حيىي الربمكي ، وصلبه مثَّ أحرق جثمانه ، وسـجن                  

  .أباه حييي بن خالٍد ، وأخاه الفضل بن حيىي ، وصادر أمواهلم وأمالكهم 
 بن  وملا قَتلَ أبو جعفر املنصور حممد بن عبِداِهللا بن احلَسِن ، بعث برأِسِه إىل أبيِه عبِداهللاِ               

رمحك اُهللا يا أبا القاسم     : احلسِن يف السجِن مع حاجِبِه الربيِع ، فوضع الرأس بني يديِه ، فقال              
، فقد كنت من الذين يفون بعهِد اِهللا ، وال ينقُضون امليثاق ، والذين يِصلون ما أمر اُهللا بِه أنْ                    

  : الشاعِر يوصل وخيشون ربهم وخيافون سوء احلساِب ، مث متثَّل بقوِل
 ويكفيه سوءاِت األموِر اجتنابها      فىت كان حيميه ِمن الذُّلِّ سـيفُه      

قد مضى من بؤِسنا مدةٌ     : قُلْ لصاحِبك   : والتفت إىل الربيع حاجِب املنصوِر ، وقال له         
  ! ، ومن نعيِمك ِمثُلها ، واملوعد اُهللا تعاىل 

  : فقال –عمارةُ بن عقيٍل :  وقيل – وقد أخذ هذا املعىن العباس بن األحنِف
  بنظرِة عٍني عن هوى النفِْس تحجب   فإنْ تلحظي حايل وحالـِك مـرةً      
 مير بيوٍم مـن نعيمـِك يحـسب          ِجند كُلَّ مر مـن بـؤِس عيـشيت        

  ) .قوٍل على قول ( كما يف 
ين القاتلُ واملقتولُ ؟ أيـن اآلمـر        أين هارون الرشيد وأين جعفر الربمكي ؟ أ       : واآلن  

واملأمور ؟ أين الذين أصدر أمره وهو على سريرِه يف قصرِه ؟ وأين الذي قِتـل وصـِلب ؟ ال        
شيء ، أصبحوا كأمِس الدابر ، وسوف جيمعهم احلكم العدلُ ليوِم ال ريب فيه ، فال ظُلْم وال                  

يوم يقُـوم النـاس    ﴿،  ﴾ اٍب لَّا يِضلُّ ربي ولَا ينسى  قَالَ ِعلْمها ِعند ربي ِفي ِكت      ﴿هضم ،   
 الَِمنيالْع بةٌ ﴿ ، ﴾ِلراِفيخ فَى ِمنكُمخونَ لَا تضرعِئٍذ تموي ﴾  .  

      ها ؟ قال           : قيل ليحىي بن خالٍد الربمكيلعلَّها : أرأيت هذه النكْبة ، هل تدري ما سبب
عنها غافلون دعوةُ مظلوٍم ، سرت يف ظالِم الليِل وحنن  .  

  : ونكب عبداهللا بن معاوية بِن عبِداِهللا بِن جعفر ، فقال يف حبسِه 
 فلسنا ِمن األمواِت فيها وال األحياء       خرجنا من الدنيا وحنن ِمن أهِلهـا
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 ياجاء هذا من الـدن    : عِجبنا وقلنا    إذا دخل الـسجانُ يومـاً حلاجـٍة
 إذا حنن أصبحنا احلديث عن الرؤيـا     ونفرح بالرؤيـا فجـلُّ حـديِثنا
 وإنْ قبحت مل تنتظر وأتت سـعيا        فإنْ حسنت كانت بطيئـاً جميئُهـا

إا لن متُر علي    : سجن أحد ملوِك فارس حكيماً من حكماِئهم ، فكتب له رقعةً يقولُ             
قربتين من الفرِج وقربتك من النقمِة ، فأنا أنتظر السعة ، وأنت موعود بالضيِق فيها ساعةٌ ، إال   

.  
               وغلب عليِه االحنـراف ، اٍد سلطانُ األندلِس ، عندما غلب عليه الترفعب ابن نكبوي

اع الغناِء ، فاستغاث    عِن اجلادِة ، فكثرِت اجلواري يف بيتِه ، والدفوف والطَّنابري ، والعزف ومس            
 على أعداِئِه الروم يف األندلِس ، فعرب ابن تاشفني          – وهو سلطانُ املغرِب     –يوماً بابن تاشفني    

. البحر ، ونصر ابن عباِد ، فأنزله ابن عباٍد يف احلدائِق والقصوِر والدوِر ، ورحب به وأكرمه                  
  . املدينة ويف خمارِجها ، ألنَّ يف نفسه شيئاً وكان ابن تاشفني كاألسِد ، ينظر يف مداخِل

وبعد ثالثِة أيام هجم ابن تاشفني جبنوِده على اململكِة الضعيفِة ، وأسر ابن عباٍد وقيده               
) أغمـاتٍ ( وسلَب ملكه ، وأخذ دوره ودمر قصوره ، وعاث يف حدائِقِه ، ونقَلَه إىل بلـِده                 

فتقلَّد ابن تاشفني ِزمام احلُكِم ، وادعـى أنَّ          .  ﴾  نداِولُها بين الناسِ   وِتلْك األيام  ﴿أسرياً ،   
  .أهل األندلِس هم الذين استدعوه وأرادوه 

ومرِت األيام ، وإذا ببناِت ابِن عباٍد يِصلْنه يف السجِن ، حافياٍت باكيـاٍت كـسِيفاٍت                
   :جائعاٍت ، فلما رآهن بكى عند الباِب ، وقال
 فساءك العيد يف أغمات مأسـورا       فيما مضى كُنت باألعياِد مسرورا
يغِزلْن للناِس ما ميِلكْـن قطمـريا         ترى بناِتك يف األطمـاِر جائعـةً
 أبــصارهن حــسرياٍت مكاِســريا  برزنَ حنْـوك للتـسليِم خاشـعةً
 طأ ِمـسكاً وكـافُورا    كأنها مل ت    يطأْن يف الطِني واألقـدام حافيـةٌ

  :مثَّ دخل الشاعر ابن اللَّبانِة على ابِن عباٍد ، فقال له 
أصب ا ِمسكاً عليك وحنتمـا        تنشق ريـاحني الـسالِم فإنمـا
 بأنك ذو نعمى فقد كُنت منعما      وقُلْ جمازاً إن عـدمت حقيقـةً
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 عليها وتاه الرعد باِمسك معِلمـا       بكاك احليا والريح شقَّت جيوا
  .وهي قصيدةٌ بديعة ، أوردها الذهيب ومدحها 

 أنها مرت بقِرب    – رضي اُهللا عنها وأرضاها      –روى الترمذي ، عن عطاٍء ، عن عائشة         
            فن فيه مبكة ، فسلَّمت عليِه ، وقالتومثُلـك إال   يا عبداِهللا ، ما مثلي      : أخيها عبِداهللا الذي د

 متمكما قال م:  
 من الدهِر حىت ِقيل لن يتـصدعا        وكُنا كندماين جذيمـةَ برهـةً
 أصاب املنايا رهط كسرى وتبعا      وِعشنا خبٍري يف احليـاِة وقبلنـا
 لطُوِل اجتماٍع مل نِبت ليلةً معـا        فلما تفرقْنـا كـأني وماِلكـاً

وود ه مثَّ بكتعت.  
يا متمم ، والـذي نفـسي بيـده ،          : وكان عمر رضي اُهللا عنه يقولُ ملتمِم بن نويرة          

يـا  . لَوِددت أين شاعر فأرثي أخي زيداً ، واِهللا ما هبِت الصبا من جند إالَّ جاءتين بريِح زيٍد                  
  :ل متمم يقو. متمم ، إنَّ زيداً أسلم قبلي وهاجر وقتل قبلي ، مثَّ يبكي عمر 

 حبييب ِلتذْراِف الدموِع السواِفكِ     لعمري لقد الم احلبيب على البكا
كاِدكِ       فقال أتبكي كـلَّ قـٍرب رأيتـهلقٍرب ثوى بني اللِّوى فالـد 
 فدعين فهذا كلُّـه قـرب ماِلـكِ         فقلت له إن الشجى يبعثُ الشجى

  : فجاء الشاعر ابن عبدون يعزيهم يف هذه املصيبِة فقال نكب بنو األمحِر يف األندلِس ،
فما البكاُء على األشباِح والصوِر       الدهر يفجع بعد العـيِن بـاألثِر
 عن نومٍة بني ناِب اللَّيِث والظُّفُرِ       أاك أاك ال آلُـوك موعظـة
 اً مبن شاءت من البـشرِ     فدت علي  ولَيتها إذ فدت عمـراً خبارجـٍة

ِإنما مثَلُ الْحياِة الدنيا كَماء أَنزلْناه ِمن        ﴿، ﴾ فَلَما جاء أَمرنا جعلْنا عاِليها ساِفلَها      ﴿
ِت اَألرض زخرفَها   السماِء فَاختلَطَ ِبِه نبات اَألرِض ِمما يأْكُلُ الناس واَألنعام حتى ِإذَا أَخذَ           

               ِصيداً كَأَن لَّما حاهلْنعاراً فَجهن الً أَوا لَينرا أَماها أَتهلَيونَ عقَاِدر مها أَنلُهأَه ظَنو تنيازو
   .﴾ تغن ِباَألمِس

**************************************  
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  مثرات الرضا اليانعة
  

  . ﴾ ي اللّه عنهم ورضواْ عنهرِض ﴿
وللرضا مثرات إميانيةٌ كثريةٌ وافرةٌ تنتج عنه ، يرتفع ا الراضـي إىل أعلـى املنـازِل ،          

  . فيصبح راسخاً يف يقِينه ، ثابتاً يف اعتقاِده ، وصادقاً يف أقواِله وأعماِله وأحواِله 
       هياِن ما يكرهرِته يف جعبودي من األحكام عليه    فتمام .        ِر عليه منها إالَّ ما حيبولو مل جي

من الصِرب والتوكِل والرضا والتضرِع     . ، لكان أبعد شيٍء عن عبودية ربه ، فال تتم له عبودية             
الرضـا   إالَّ جبرياِن القدِر له مبا يكره ، وليس الشأنُ يف            –واالفتقاِر والذُّلِّ واخلضوِع وغَيِرها     

فليس للعبِد أنْ يتحكَّم يف     . بالقضاِء املالئم للطبيعِة ، إمنا الشأنُ يف القضاِء املُؤِلِم املناِفِر للطَّبِع            
قضاِء اِهللا وقدِره ، فريضى مبا شاء ويرفض ما شاء ، فإنَّ البشر ما كان هلِم اِخليرةُ ، بلْ اخلريةُ                    

 ، ألنه عاملُ الغيِب املطَِّلع على السرائِر ، العاملُ بالعواقِب           اِهللا ، فهو أعلم وأحكم وأجلُّ وأعلى      
  . احمليطُ ا 

  

  : رضاً برضا 
ولْيعلم أنَّ رضاه عن ربه سبحانه وتعاىل يف مجيِع احلاالِت ، يثِمر رضا ربه عنه ، فـإذا                  

 رضي عنـه يف مجيـع       رضي عنه بالقليِل من الرزِق ، رضي ربه عنه بالقليِل من العمِل ، وإذا             
                  اه ومتلَّقه ؛ ولـذلك انظـرإذا ترض شيٍء إىل رضاه عرأس وجده ، عنده احلاالِت ، واستوت
للمخلصِين مع ِقلَِّة عملِهم ، كيف رضي اُهللا سعيهم ألم رضوا عنه ورضي عنهم ، خبـالِف                 

ِخطُوا ما أنزلَ اهللا وكرهـوا رضـوانه ،         املنافقني ، فإنَّ اهللا رد عملهم قليله وكثريه ؛ ألِم س          
  . فأحبط أعماهلم 

  

  :من سِخط فله السخطُ 
والسخطُ باب اهلم والغم واحلزِن ، وشتاِت القلِب ، وكسِف الباِل ، وسوِء احلـاِل ،                

 الدنيا قبل   والرضا يخلِّصه من ذلك كلِّه ، ويفتح له باب جنةِ         . والظَّن باهللا خالف ما هو أهلُه       



                                                  ال حتزن
259 

اآلخرِة ، فإنَّ االرتياح النفسي ال يتم مبعاكسِة األقداِر ومضادة القضاِء ، بل بالتسليِم واإلذعاِن               
                  قصة ابن الراوندي أذكر يف قضاِئه وقدرِه ، وال زلت همتال ي ر األمِر حكيموِل ، ألنَّ مدبوالقب

رياً ، فرأى عامياً جاهالً مع الدوِر والقـصوِر واألمـواِل           الفيلسوف الذَّكِّي امللحِد ، وكان فق     
أنا فيلسوف الدنيا وأعيش فقرياً ، وهذا بليد جاهلٌ وحييـا           : الطائلِة ، فنظر إىل السماِء وقال       

ولَعذَاب الْـآِخرِة أَخـزى      ﴿فما زاده اُهللا إال مقْتاً وذُالّ وضنكاً        . غنياً ، وهذه ِقسمةٌ ِضيزى      
ونَورنصلَا ي مه ﴾ .  
  

  : فوائد الرضا 
فالرضا يوِجب له الطُّمأنينة ، وبرد القلِب ، وسكونه وقراره وثباته عند اضطراِب الشبِه              

، ويقـولُ    ρوالتباِس والقضايا وكثْرِة الوارِد ، فيثق هذا القلب مبوعوِد اِهللا وموعوِد رسـوله              
عدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه وما زادهـم ِإلَّـا ِإميانـاً             هذَا ما و   ﴿: لسانُ احلاِل   
والسخطُ يوجب اضطراب قلِبه ، وريبته وانزعاجه ، وعدم قراِرِه ، ومرضـه              .  ﴾ وتسِليماً

ما وعدنا اللَّه ورسولُه ِإلَّـا       ﴿ :ومتزقه ، فيبقى قِلقاً ناِقماً ساِخطاً متمرداً ، فلسانُ حاِله يقولُ            
فأصحاب هذه القلوِب إن يكُن هلم احلق ، يأتوا إليه مذِعِنني ، وإن طُوِلبوا باحلق                .  ﴾ غُروراً

إذا هم يصدِفون ، وإنْ أصام خري اطمأنوا به ، وإنْ أصابتهم فتنةٌ انقلبوا على وجـوهِهم ،                  
كما أنّ الرضا يرتلُ عليه الـسكينة        .  ﴾ ذَِلك هو الْخسرانُ الْمِبني    ﴿خرِة  خسروا الدنيا واآل  

اليت ال أَنفَع له منها ، ومىت نزلت عليه السكينةُ ، استقام وصلحت أحوالُه ، وصـلح بالُـه ،                    
 عنـه الـسرور     والسخط يبِعده منها حبسِب قلَِّته وكثرِته ، وإذا ترحلت عنه السكينةُ ، ترحل            

ومـن  . ترتُّلُ السكينِة عليِه    : فمن أعظَِم نعِم اِهللا على عبِده       . واألمن والراحةُ وِطيب العيِش     
  . الرضا عنه يف مجيِع احلاالِت : أعظِم أسباِبها 

  

  : ال تخاِصم ربك 
 السخط عليِه   فإنَّ. والرضا خيلِّص العبد من مخاصمِة الرب تعاىل يف أحكاِمه وأقضيِته           

من عدِم رضاه بأقْـِضيِته ،      : مخاصمةٌ له فيما مل يرض به العبد ، وأصلُ خماصمِة إبليس لربه             
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وإنما أحلد من أحلد ، وجِحد من جحد ألنه نـازع ربـه رداء              . وأحكاِمه الدينِية والكونِية    
وِت ، فهو يعطِّلُ األوامر ، وينتـِهك املنـاهي ،           العظمِة وإزار الكربياِء ، ومل يذِعن ملقاِم اجلرب       

  . ويتسخطُ املقادير ، ومل يذِعن للقضاِء 
  

  :حكْم ماٍض وقضاٌء عدلٌ 
مـاٍض يفَّ   (( : وحكم الرب ماٍض يف عبِده ، وقضاؤه عدلٌ فيه ، كما يف احلـديِث               

واُهللا . و من أهِل الظُّلِم واجلـوِر       ومن مل يرض بالعدِل ، فه     . )) حكمك ، عدلٌ يف قضاؤك      
أحكم احلاكمني ، وقد حر الظلُّم على نفِسه ، وليس بظالٍَّم للعبيِد ، وتقدس سبحانه وتـرتَّه                 

  . عن ظُلِْم الناِس ، ولكن أنفُسهم يظلمون 
نَّ األمريِن   يعم قضاء الذنِب ، وقضاء أثِرِه وعقوبِته ، فإ         ))عدلٌ يف قضاؤك    ((: وقولُه  

وقد يقضي  . من قضاِئه عز وجلَّ ، وهو أعدلُ العادلني يف قضاِئه بالذنِب ، ويف قضاِئه بعقوبِته                
سبحانه بالذنِب على العبِد ألسراٍر وخفايا هو أعلَم ا ، قد يكونُ هلا من املصاِحل العظيِمة ما                 

  . ال يعلمها إال هو 
  

  : ال فائدة يف السخِط 
إما أنْ يكون لفواِت ما أخطأه مم حيبه ويريده ، وإما إلصابٍة مبا يكرهه              : لرضا  وعدم ا 

فإذا تيقَّن أنَّ ما أخطأه مل يكُن ليصيبه ، وما أصابه مل يكن ليخطئه ، فال فائدة يف                  . ويسخطُه  
 جف القلم مبـا     ((: ويف احلديث   . سخِطه بعد ذلك إال فوات ما ينفعه ، وحصولُ ما يضره            

                    ، ِهي من القدِر ، وكُِتبـِت املقـاديرفُِرغَ من القضاِء ، وانت أنت الٍق يا أبا هريرة ، فقد
 فحوجفَِّت الص ، ِفعِت األقالمور(( .   

  

  : السالمةُ مع الرضا 
والغلِّ ، وال   والرضا يفتح له باب السالمِة ، فيجعلُ قلبه سليماً ، نقياً من الغش والدغِل               

ينجو من عذاِب اِهللا إال من أتى اهللا بقلٍب سليٍم ، وهو الساِلم من الشبِه ، والشك والشرِك ،                   
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قُِل ﴿: وتلبِس إبليس وجنِده ، وختذيِلِه وتسويِفِه، ووعِده ووعيِده ، فهذا القلب ليس فيِه إال اهللاُ     
 ِضِهموِفي خ مهذَر ثُم ونَ اللّهبلْعي﴾  .   

وكذلك تستحيلُ سالمةُ القلِب من السخِط وعدِم الرضا ، وكلَّما كان العبد أشد رضاً              
     لَمه أسكان قلب ، .    غَلُ والغشخِط   : فاخلبثُ والدالس ه     . قرينصحه ونوسالمةُ القلِب وبر :

من مثراِت الرضا   : مةُ القلِب منه    وسال. وكذلك احلسد هو من مثراِت السخِط       . قرين الرضا   
فالرضا شجرةٌ طيبة ، تسقى مباِء اإلخالِص يف بستاِن التوحيِد ، أصلُها اإلميانُ ، وأغـصانها                . 

ذاق طعم اإلمياِن من رضي باِهللا      (( : يف احلديِث   . األعمالُ الصاحلةُ ، وهلا مثرةٌ ياِنعةٌ حالوتها        
ثالثٌ من كن فيه وجد ـن       (( : ويف احلديث أيضاً     . ))حبمٍد نبياً   رباً ، وباإلسالم دِيناً ، و     

   ..... ))حالوة اإلمياِن 
  

 كالش طُ بابخالس :  
والسخطُ يفتح عليِه باب الشك يف اِهللا ، وقضائه ، وقدِره ، وحكمِتِه وعلِمِه ، فقلَّ أنْ                 

ويتغلغلُ فيه ، وإنْ كان ال يشعر به ، فلو فتش نفـسه             يسلَم الساِخطُ من شك يداخلُ قلبه ،        
                كصطحباِن ، والشمعلوالً مدخوالً ، فإنَّ الرضا واليقني أخواِن م يقينه دجغاية التفتيِش ، لو

          خط قريناِن ، وهذا معىن احلديِث الذي يف الترمذيضا     (( : والسإِن استطعت أن تعمل بالر
 . ))فإن مل تستطع ، فإن يف الصرب على ما تكره النفْس خيراً كـثرياً               . عل  مع اليقِني ، فاف   

فالساخطُون ناِقمون من الداخِل ، غاضِبون ولو ملْ يتكلموا ، عندهم إشـكاالت وأسـئلةٌ ،                
  ِلم هذا ؟ وكيف يكونُ هذا ؟ وملاذا وقع هذا ؟: مفادها 
  

 نوأم ضا ِغىنالر:  
الرضا بالقدر ، مأل اُهللا صدره ِغىن وأمناً وقناعةً ، وفرغ قلبه حملبِتـه              ومن مأل قلبه من     

ومن فاته حظُّه من الرضا ، امتأل قلبه بضد ذلك ، واشتغل عما             . واإلناِبة إليه ، والتوكُِّل عليه      
  . فيه سعادته وفالحه 
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من اِهللا ، وال عيش لساِخٍط ، وال قرار         فالرضا يفرغُ القلب ِهللا ، والسخطُ يفرغُ القلب         
                    زهيدةٌ ، ومـصائبه تهوعطي ، باِخس وحظَّه ، ناقص لناِقٍم ، فهو يف أمر مريٍج ، يرى أنَّ رزقه

 خبسه وحرمـه    – يف نظِرِه    –مجةٌ ، فريى أنه يستحق أكْثر من هذا ، وأرفع وأجلَّ ، لكن ربه               
   وابتاله ، وأضناه هوكيف يرتاح ، وكيف حييا ؟            ومنع قَه ، فكيف يأنسوأره ﴿    مهِبـأَن ذَِلك

 مالَهمطَ أَعبفَأَح هانووا ِرضكَِرهو طَ اللَّهخا أَسوا معبات ﴾ .  
  

 كْرضا الشمثرةُ الر :  
فـإنَّ  . اِن  والرضا يثمر الشكر الذي هو من أعلى مقاماِت اإلمياِن ، بل هو حقيقةُ اإلمي             

غاية املنازِل شكِر املوىل ، وال يشكُر اُهللا من يرضى مبواهبه وأحكاِمه ، وصـنِعه وتـدبِريه ،                  
  . وأخِذه وعطاِئه ، فالشاكر أنعم الناِس باالً ، وأحسنهم حاالً 

  

 خِط الكفرمثرةُ الس :  
فإذا رضي العبد عن    . كُفْر املنِعم   والسخطُ يثِمر ضده ، وهو كُفْر النعِم  ، ورمبا أمثر له             

وإذا فاتـه   . ربه يف مجيِع احلاالِت ، أوجب له لذلك شكره ، فيكونُ من الراضني الشاكرين               
وإمنا وقع احليف يف االعتقاداِت واخلللُ      . الرضا ، كان من الساخطني ، وسلك سبل الكافرين          

ون أن يكونوا أرباباً ، بلْ يقترحون على ربهـم ،           يف الدياناِت ِمن كوٍن كثٍري من العبيِد يريد       
  . ﴾ يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا تقَدموا بين يدِي اللَِّه ورسوِلِه ﴿: ويِحلُّون على موالهم ما يريدون

  

  : السخطُ مصيدةٌ للشيطاِن 
 فهناك يصطاده ، والسيما     والشيطانُ إمنا يظفر باإلنساِن غالباً عند السخِط والشهوِة ،        

إذا استحكم سخطُه ، فإنه يقولُ ما ال يرضي الرب ، ويفعلُ ما ال يرضيه ، وينـوي مـا ال                     
      رضيِه ، وهلذا قال النيبيρ      وال نقولُ       (( : عند موت ابنِه إبراهيم ، العني وتدمع حيزنُ القلب

العوارِض اليت توِجب للعبِد السخط على القَدِر ،        فإنَّ موت البنني من      . ))إال ما يرضي ربنا     
   النيب فأخربρ         ال يقولُ يف مثِْل هذا املقاِم الناِس ، فيتكلَّمون مبـا ال          –أنه الذي يسخطُه أكثر 
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ولو ملح العبد يف القضاِء     .  إال ما يرضي ربه تبارك وتعاىل        –يرضي اهللا ، ويفعلون ما ال يرضيه        
  . روهاً إىل ثالثِة أُموٍر ، هلان عليه املصاب مبا يراه مك

  .  علمه حبكمِة املقدِر جلَّ يف عاله ، وأنه أخبر مبصلحِة العبِد وما ينفعه :أوهلا 
 أنْ ينظر لألجِر العظيِم والثواِب اجلزيٍل ، كما وعد اُهللا من أُِصيب فصرب ِمـن                :ثانيها  

  . عباِدِه 
أَهم يقِْسمونَ رحمـةَ     ﴿: واألمر للرب ، والتسليم واإلذعان للعبِد        أن احلُكم    :ثالثُها  

كبر ﴾ .   
  

  : الرضا يخرج اهلوى 
والرضا يخرج اهلوى من القلِب ، فالراضي هواه تبع ملراِد ربه منه ، أعين املراد الـذي                 

يف القلِب أبداً ، وإنْ كان معه شعبةٌ من هذا          حيبه ربه ويرضاه ، فال جيتمع الرضا واتباع اهلوى          
  . ، وشعبةٌ من هذا ، فهو للغاِلب عليه منهما 
ــِني   إنْ كان رضاكُم يف سـهري ســى و ــسالم اِهللا عل ف

  

  .  ﴾ وعِجلْت ِإلَيك رب ِلترضى ﴿
  

 فما جلرٍج إذا أرضـاكمو أملُ       إنْ كان سركُم ما قال حاِسدنا
  

******************************************  
  وقفـــة

  

  )) . تعرف إىل اِهللا يف الرخاِء ، يعرفْك يف الشدة (( 
» )فتعر(    اِءبتشديِد الر ) ِإىل اهللا(   علـى         :  أي كِر لهإليِه بطاعِته ، والش بوتقر بحتب

 )يف الرخاءِ (. صدِق االلتجاِء اخلاِص قبل نزوِل بليِته       سابِغ نعمِته ، والصرب حتت مر أقِْضيِتِه ، و        
  ِة البدِن ، فـالزِم الطاعـاِت واإلنفـاق يف                : أيِة العمِر وصحعِن والنعمِة وسعِة واألميف الد
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 بتفرِجيها عنك ،    )يعرفْك يف الشدة  (. القُرباِت ، حىت تكون متِصفاً عنده بذلك ، معروفاً به           
  . » لك من كلِّ ِضيٍق خمرجاً ، ومن كلِّ هم فرجاً ، مبا سلف من ذلك التعرِفوجعِله 

نبغي أنْ يكون بني العبِد وبني ربِه معرفةٌ خاصةٌ بقلِبِه ، حبيثُ جيده قريباً لالسـتغناِء               ي «
، وال يزالُ العبـد     له منه ، فيأنس بِه يف خلوِته ، وجيد حالوة ذكِْره ودعاِئه ومناجاِته وطاعِته               

يقع يف شدائد وكُرٍب يف الدنيا والربزِخ واملوقِف ، فإذا كان بينه وبني ربه معرفةٌ خاصـة ،                  
  . » كفاه ذلك كلُّه

*************************************  
  اإلغضاُء عِن هفواِت اإلخواِن

   .﴾ جاِهِلني خِذ الْعفْو وأْمر ِبالْعرِف وأَعِرض عِن الْ ﴿
 خلُلٍُق أو خلُقَين ينكرمها منه، إذا رضي سائر أخالِقه          - أي األخ  –ال ينبغي أنْ يزهد فيِه      

                ديقال الِكن وقد ، عوزوالكمال م ، ِشيِمه ، ألنَّ اليسري مغفور وِمحد أكثر ، :   من كيف تريد
 نفْس اإلنساِن اليت هي أخص النفوِس به        مع أنَّ . صديِقك خلُقاً واحداً ، وهو ذو طبائع أربٍع         

، ومدبرةٌ باختياِره وإرادِته ، ال تعطيه قِيادها يف كلِّ ما يريد ، وال تجيبه إىل طاعِته يف كلِّ ما                    
فَلَـا تزكُّـوا     ﴿،   ﴾ كَذَِلك كُنتم من قَبلُ فَمن اللّه علَيكُم       ﴿! جيب ، فكيف بنفِس غِريه ؟     

قَىأَنفُسِن اتِبم لَمأَع وه كُم ﴾.   
 : - رضي اهللا عنـه  –وحسبك أنْ يكون لك من أخيك أكثره ، وقد قال أبو الدرداِء           

فأخذ الشعراُء هذا املعىن ، فقـال أبـو         ! معاتبةُ األِخ خير من فقِْده ، من لك بأخيك كلِّه ؟          
  :العتاهية 

 ا بكلِّ أخيـك مـن لـك       ني  أَأُخي من لك ِمن بـين الـد
 ـك كلُّ من مل تعِط كُلَّـك        فاسـتبِق بعــضك ال يملُّـــ

 وقال أبو متاٍم الطائي:  
 من لك يوماً بأخيـك كُلِّـهِ        ما غنب املغبون ِمثْـلُ عقِْلـِه

  .طَلَب اإلنصاِف ، ِمن قلَِّة اإلنصاِف : وقال بعض احلكماء 
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  !! ِضينا عن أنفُِسنا ، فكيف نرضى عن غِرينا حنن ما ر: وقال بعضهم 
ال يزهدنك يف رجٍل محدت سريته ، وارتضيت وتريته ، وعرفـت  : وقال بعض البلغاِء   

 عيب خفي ، حتيطُ به كثرةُ فضائِله ، أو ذنب صغري تستغفر له قـوةُ                –فَضله ، وبطنت عقله     
باً ال يكونُ فيه عيب ، وال يقع منه ذنب ، فـاعترب              مهذَّ – ما بقيت    –وسائِله ، فإنك لن ِجتد      

بنفسك بعد أالَّ تراها بعِني الرضا ، وال جتري فيها على حكِم اهلوى ، فإنَّ يف اعتباِرك ـا ،                    
 وقد قال الشاعر ، ذنبي ويعِطفك على من ، واسيك مما تطلبواختباِرك هلا ، ما ي:  

      رضى سجاياهذا الذي ت كلُّهاومن           ـهمعايب عـدبالً أنْ تكفى املرء ن
  :وقال النابغةُ الذُّبياينُّ 

ـهٍق أخاً ال تلُمتبسجاِل املهذَِّب       ولست مبالر على شعٍث أي
وليس ينقض هذا القول ما وصفناه من اختباِره ، واختباِر اخلصاِل األربع فيه ، ألنَّ ما                

   عنه يف كبوٍة                 اعوز فيه معفو سيء الظَّنوال أنْ ت ، ها منهوحشك فترةٌ جتدهذا ال ينبغي أنْ ت ، 
تكونُ منه ، ما مل تتحقَّق تغيره ، وتتيقَّن تنكُّره ، وليصرف ذلـك إىل فتـراِت النفـوِس ،                    

به ، وال   واستراحاِت اخلواطِر ، فإنَّ اإلنسان قد يتغير عن مراعاِة نفِسه اليت هي أخص النفوِس               
ال يفِسدنك الظَّن على    : وقد قيل يف منثوِر اِحلكِم      . يكونُ ذلك من عداوٍة هلا ، وال ملٍل منها          

يا بين ، من غضب من إخواِنـك        : وقال جعفر بن حممٍد البِنه      . صديٍق قد أصلحك اليقني له      
من : وقال احلسن بن وهٍب     . الّ  ثالث مراٍت ، فلم يقُل فيك سوى احلق ، فاِختذْه لنفِسك خِ           

 –وقد روي عـن علـي       . حقوٍق املودِة أخذُ عفِْو اإلخواِن ، واإلغضاُء عن تقصري إن كان            
 ِميلَ ﴿ : يف قوِله تعاىل –رضي اُهللا عنهالْج فْحفَِح الصضا بغِري عتاٍب :  ، قال  ﴾ فَاصالر .  

 الرومي وقال ابن :  
   الناس همقـذى من دربا    والدنيا والبــش ــدر م ــٍني أو يك ــم بع  يِل

 ـمهذَّب يف الدنيا ولـست املهـذَبا        ومن قلِّة اإلنصاِف أنك تبتغي الـ
  :وقال بعض الشعراِء 

 ولكن هجرنا مطـر الربيـعِ       تواصلُنا علـى األيـاِم بـاٍق



                                                  ال حتزن
266 

تـراه لكـن هبـوك صوعوِععلــى  يرــز ــِه داين الن   عالَِّت
سوى دلُ املطاِع على املُطيـِع        معاذ اِهللا أنْ تلقـى ِغـضاباً

   ﴾ ولَولَا فَضلُ اللَِّه علَيكُم ورحمته ما زكَا ِمنكُم من أَحٍد أَبداً ﴿
 وهلْ عود يفُوح بـال دخـانِ        تريد مهـذَّباً ال عيـب فيـه

﴿ زقَىفَلَا تِن اتِبم لَمأَع وه كُمكُّوا أَنفُس ﴾.   
************************************************  

  الصحةُ والفراغُ
  

ينبغي أال تضيع ِصحة جسِمك ، وفراغ وقِتك ، بالتقصِري يف طاعِة ربـك ، والثِّقـِة                 
ل فرصة فراِغك ، فليس كلُّ الزماِن       بسالِف عِملك ، فاجعلْ االجتهاد غنيمة صحِتك ، والعم        

 لٌ أو أسفيلوِة موللخ ، غٌ أو ندممستعداً وال ما فات مستدركاً ، وللفراِغ زي.  
  .الراحةُ للرجاِل غفْلةٌ ، وللنساِء غُلْمةٌ : وقال عمر بن اخلطاِب 

 ةٌ : وقال بزرمجهردةً ، فالفراغُ مفْسدهجإنْ يكِن الشغلُ م.  
احمللول :  احلكماِء وقال بعض العقول ، وتعِقد فسدا تواخللواِت ، فإ اكمإي.  

ال متِض يومك يف غري منفعٍة ، وال تضع مالك يف غير صـنيعٍة ،               : وقال بعض البلغاِء    
 فالعمر أقصر من ينفَد يف غِري املنافِع ، واملالُ أقلُّ من أنْ يصرف يف غِري الصانع ، والعاقلُ أجلُّ                  
  .من أنْ يفين أيامه فيما ال يعود عليه نفعه وخريه ، وينفق أمواله فيما ال حيصل له ثوابه وأجره 

             ذلك قولُ عيس ابن مرمي ، على نبينا وعليه السالم ثالثـةٌ  : وأبلغُ من الرب :  ، املنطـق
من كان نظره يف غيِر اعتباٍر فقد       والنظر ، والصمت ، فمن كان منطقُه يف غِري ذكٍر فقد لغا، و            

  . سها ، ومن كان صمته يف غِري ِفكٍْر فقد هلا 
********************************************  

  اُهللا ويلُّ الذين آمنوا
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العبد حباجٍة إىل إلٍه ، ويف ضرورٍة إىل موىلً ، والبد يف اإللِه من القُـدرِة والنـصرِة ،                   
واملُتِصِف بذلك هو الواحد األحد امللك املهيمن       .  ، والغنِم ، والغناِء والقوِة ، والبقاِء         واحلُكِم

  .، جلَّ يف عاله 
فليس يف الكائناِت ما يسكُن العبد إليِه ويطمئن به ، ويتنعم بالتوجه إليه إال اُهللا سبحانه                

ِإذْ  ﴿:  وثُ املـستغيثني ، وجـار املـستجريين         ، فهو مالذُ اخلائفني ، ومعاذُ املُلجِئني ، وغ        
     لَكُم ابجتفَاس كُمبِغيثُونَ رتسهِ     ﴿،   ﴾ تلَيع ارجلَا يو ِجريي وهوِنِه     ﴿،   ﴾ ون دم ملَه سلَي

  ِفيعالَ شو ِليةٌ يف احلياةِ              ﴾ وه وحصل له به مودر اِهللا ، وإنْ أحبعبد غي ومن ،    الدنيا ، ونوع 
لَـو كَـانَ     ﴿ فهو مفْسدةٌ لصاحبه أعظم من مفسدِة التذاِذ أكِل الطعاِم املسموِم            –من اللَّذَِّة   

 فإنَّ قوامهما بأنْ تأهلـا      ﴾ ِفيِهما آِلهةٌ ِإلَّا اللَّه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَِّه رب الْعرِش عما يِصفُونَ          
و كان فيهما آهلةٌ غري اِهللا ، مل يكن إهلاً حقّاً ، إذ اُهللا ال ِمسي له وال ِمثْل لـه ،                      اإلله احلق ، فل   

فعِلم بالضرورة اضطرار العبِد    . فكانت تفسد ، النتفاء ما به صالحها ، هذا من جهة اإلهلية             
بـالقوي ، والفقـِري     إىل إِهلِه ومواله وكاِفيِه وناصِره ، وهو اتصالُ الفاين بالباقي ، والضعيِف             

بالغين ، وكلُّ من مل يتِخذ اهللا رباً وإهلاً ، اتخذ غريه مـن األشـياِء والـصوِر واحملبوبـاِت                    
،  ﴾ أَرأَيت مِن اتخذَ ِإلَهه هـواه      ﴿: واملرغوباِت ، فصار عبداً هلا وخادماً ، ال حمالة يف ذلك            

أعبـد  :  قال   ))يا حصين ، كم تعبد ؟       (( : ويف احلديِث   .  ﴾ هةًواتخذُوا ِمن دوِن اللَِّه آلِ    ﴿
: قـال    . ))فمن ِلرغِبك وِلرهِبك ؟     (( : قال  . سبعةً ، ستةً يف األرِض ، وواحداً يف السماِء          

   .))فاترِك اليت يف األرِض ، واعبِد الذي يف السماِء (( : قال . الذي يف السماِء 
ِد إىل اِهللا ، أنْ يعبد اهللا ال يشرك به شيئاً ، ليس له نظري فيقاس بـه ،                   واعلم أنَّ فقر العب   

 شِبهي بعِض الوجوِه –لكن كثريةٌ – من حاجة اجلسِد إىل الطعاِم والشراِب ، وبينهما فروق .  
 فإنَّ حقيقة العبِد قلبه وروحه ، وهي ال صالح هلا إال بإهلها اِهللا الذي ال إله إال هـو ،                   
فال تطمئن يف الدنيا إال بذكِْره ، وهي كادحةٌ إليه كدحاً فمالقيته ، والبد هلا من لقاِئه ، وال                   

  .صالح هلا إال بلقاِئِه 
ــا ومــن لقــاء اِهللا قــد أحبــا بح ــه اُهللا أشــد  كــان ل
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ــه فــضالً وال تتِكــلْ  وعكسه الكاِره فـاهللا اسـألْ  رحمت
ذَّات أو سرور بغِري اِهللا ، فال يدوم ذلك ، بلْ ينتقلُ من نـوع إىل                 ولو حصل للعبد ل   

نوع ، ومن شخٍص إىل شخٍص ، ويتنعم ذا يف وقٍت ويف بعض األحواِل ، وتـارةً أُخـرى                   
يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتذُّ ، غري منعٍم له وال ملتذٍّ له ، بلْ قد يؤذيِه اتصالُه به ووجوده                    

  . ه ، ويضره ذلك عند
  . وأما إهله فالبد له منه يف كلِّ حاٍل وكلِّ وقِت ، وأينما كان فهو معه 

 إذا رضيت فهـذا منتـهى أملـي         عساك ترضى وكلُّ الناِس غاضـبةٌ      
من أرضى اهللا بسخِط الناِس ، رضي اهللا عليه ، وأرضى عنه الناس             (( : ويف احلديِث   

وال زلت أذكر    . )) الناس ، سِخط اُهللا عليه وأسخط عليِه الناس          ومن أسخط اهللا برضا   . 
  : الشاعِر وقد مدح أبا دلٍف األمري فقال ) العكوك (قصة 

 إالَّ قضيت بـأرزاٍق وآجـالِ       وال مددت يداً باخلِري واِهبـةً
ِلك نـولِّي بعـض     وكَذَ ﴿فسلَّط اُهللا عليِه املأمون فَقَتلَه على بساِطِه بسبِب هذا البيت           

  .  ﴾ الظَّاِلِمني بعضاً ِبما كَانواْ يكِْسبونَ 
****************************************  

  إشارات يف طريِق الباِحِثني
  

للسعادِة والفالِح عالمات تلوح ، وإشارات تظهر ، وهي شهود على رقي صاحبها ،              
ا وجناِح حاِملها ، وفالِح مِن ات صف .  

أنَّ العبد كلَّما زاد وزنه ونفاسته ، غـاص يف قـاِع            : فمن عالماِت السعادِة والفالِح     
البحاِر ، فهو يعلم أنَّ العلم موهبةٌ راسخةٌ ميتِحن اُهللا ا من شاء ، فإنْ أحـسن شـكَرها ،                    

ين آمنوا ِمنكُم والَِّذين أُوتـوا الِْعلْـم         يرفَِع اللَّه الَّذِ    ﴿وأحسن يف قبوِلِه ، رفعه به درجاٍت        
وكلَّما ِزيد يف عملِه ، زيد يف خوِفِه وحذَِره ، فهو ال يأمن عثرة القدِم ، وزلَّـة                  .  ﴾ درجاٍت

اللساِن ، وتقلُّب القلِب ، فهو يف محاسبٍة ومراقبٍة كالطائِر احلِذر ، كلَّما وقع على شـجرٍة                 
وكلَّما زيد يف عمِره ، نقص من       . ف مهارة القناص ، وطائشة الرصاِص       تركها ألخرى ، خيا   
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ِحرِصِه ويعلم علم اليقِني أنه قِد اقترب من املنتهى ، وقطع املرحلة ، وأشرف على وادي اليقني                 
 .                     ، وهو كلَّما ِزيد يف ماِله ، زيد يف سخاِئه وبذْلِه ؛ ألنَّ املال عاريـةٌ ، والواهـب ممـتحن
وهو كلَّما زيد يف قدِره وجاِهه ، زيد يف قُرِبه          . اسباِت اإلمكاِن فُرص ، واملوت باملرصاِد       ومن

من الناِس وقضاِء حوائِجهم والتواضِع هلم ؛ ألنَّ العباد عيالُ اهللا ، وأحـبهم إىل اِهللا أنفعهـم                  
  .لعياِله 

بره وتيهِه ، فعلْمه غري نـافٍع ،        أنَّ كلَّما زيد يف علِمِه ، زيد يف كِ        : وعالمات الشقاوِة   
وهو كَّلما زيد يف عمِله ، ِزيد يف فخـره          . وقلبه خاٍو ، وطبيعته ثخينةٌ ، وطينته ِسباخ وعرةٌ          

فهو الناجي وحده ، والباقون هلْكى ، وهو الـضامن          . واحتقاِره للناس ، وحسِن ظنه بنفسِه       
وهو كلَّما ِزيد يف عمِره ، زيد يف ِحرِصِه ، فهو           . اِلِف  جواز املفازِة ، واآلخرون على شفا املت      

               القواِرع وِقظهوال ت ، ه املصائبزعزعاحلواِدثُ ، وال ت كهحرال ت ، وعمن وعوهو كلَّما  . مج
ِزيد يف ماِله ، زيد يف بخِله وإمساِكه ، فقلْبه مقفر من الِقيم ، وكفُّه شحيحةٌ بالبذِْل ، ووجهه                   

وهو كلَّما زيد يف قدِره وجاِهه ، زِيد يف ِكِربه وتيِهه ، فهو مغرور              . صفيق عري من املكارِم     
يحـشر  (( : مدحور ، طائش اإلرادِة منتفخ الرئِة ، مريش اجلناِح ، لكنه يف النهايِة ال شيء                

وهذِه األمور ابتالٌء من     . ))ِمهم  املتكبرون يوم القيامِة يف صورِة الذَّر ، يطؤهم الناس بأقدا         
  . اِهللا وامتحانٌ ، يبتلي ا عباده فيسعد ا أقوام ، ويشقى ا آخرون 

****************************************  
  الكرامةُ ابتالٌء

  

ـ               نبي لطاِن واملاِل ، قال تعاىل عـنامتحانٌ وابتالٌء ، كاملُلِْك والس ه وكذلك الكرامات
، فهو   ﴾ هذَا ِمن فَضِل ربي ِليبلُوِني أَأَشكُر أَم أَكْفُر        ﴿: سليمان ملَّا رأى ِعرش بلقيس عنده       

سبحانه يسِدي النعمة لريى من قِبلها بقبوٍل حسن ، وشكرها وحفظها ، ومثَّرها وانتفع ونفع               
ملعطي ، واسـتعان ـا يف محـادِة     ا ، ومن أهلها وعطَّلها ، وكفرهاً وصرفها يف محاربِة ا          

 الهالواهِب جلِّ يف ع .  
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كما أنَّ احملـن    . فالنعم ابتالٌء من اِهللا وامتحانٌ ، يظهر ا شكْر الشكُوِر وكُفر الكفوِر             
تلَاه  فَأَما الِْإنسانُ ِإذَا ما اب      ﴿: منه سبحانه ، فهو يبتلي بالنعِم كما يبتلي باملصائِب قال تعاىل            

وأَما ِإذَا ما ابتلَاه فَقَدر علَيِه ِرزقَه فَيقُولُ ربي         } 15{ربه فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ     
 ، أي ليس كلُّ من وسعت عليِه وأكرمته ونعمته ، يكـونُ ذلـك                ﴾  ....كَلَّا} 16{أَهانِن

  .  وال كلُّ من ضيقت عليِه رزقه وابتليته ، يكونُ إهانةً مين له إكراماً مين له ،
************************************  

  الكنوز الباقيةُ
  

إنَّ املواهب اجلزيلة والعطايا اجلليلة ، هي الكنوز الباقيةُ ألصحاا ، الراحلةُ معهـم إىل               
: اِن والرب والتقُّى واهلجرِة واجلهاِد والتوبة واإلنابـِة         داِر املقاِم ، من اإلسالِم واإلمياِن واإلحس      

لَّيس الِْبر أَن تولُّواْ وجوهكُم ِقبلَ الْمشِرِق والْمغِرِب ولَـِكن الِْبر من آمن ِباللِّه والْيـوِم               ﴿
  . ﴾ هم الْمتقُونَ ﴿: إىل قولِه تعاىل  ﴾ ...اآلِخِر 

**************************************  
  مهَّةٌ تنطح الثُّريا

  

إذا أُعطي العبد مهَّةً كربى ، ارحتلت بِه يف دروِب الفضائِل ، وصِعدت بِه يف درجـاِت    
  .املعايل 

ومن سجايا اإلسالِم التحلِّي بِكرب اهلمِة ، وجاللِة املقصوِد ، ومسو اهلدِف ، وعظمـِة               
هي مركز السالِب واملوجِب يف شخِصك ، الرقيب على جوارِحـك ، وهـي              فاهلمة  . الغايِة  

. الوقود احلسي والطاقةُ امللتهبةُ ، اليت متد صاحبها بالوثوِب إىل املعايل واملسابقِة إىل احملاِمـِد                
جـِري يف   بإذن اِهللا خيراً غري جمذوٍذ ، لترقى إىل درجاِت الكماِل ، في           . وِكبر اهلمِة جيلب لك     

فال يراك الناس واقفاً إال على أبواب       . عروِقك دم الشهامِة ، والركِْض يف ميداِن العلِم والعمِل          
الفضائِل ، وال باسطاً يديك إال ملهماِت األموِر ، تنافس الرواد يف الفضائِل ، وتزاحم الـسادة                

وبـالتحلِّي باِهلمـِة ،     .  ، وال تقبلُ باألقلِّ      يف املزايا ، ال ترضى بالدون ، وال تقف يف األخريِ          
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يسلب منك سفساف اآلمال واألعماِل ، ويجتثُّ منك شجرةُ الذُّلِّ واهلـواِن ، والتملُّـق ،                
واملداهنِة ، فكبري اِهلمةُ ثابت اجلأِش ، ال ترهبه املواقف ، وفاقدها جبانٌ ِرعديد ، تغلق فمـه                  

  . الفهاهةُ 
تغلطْ فتخِلط بني ِكِرب اهلمة والِكبر ، فإن بينهما من الرق كما بني الـسماء ذاِت                وال  

الرجِع واألرِض ذاِت الصدِع ، فِكرب اهلمِة تاج على مفِْرق القلِب احلُر املثايل ، يسعى به دائماً                 
مظُ على ما فاته مـن حماسـن ،         وأبداً إىل الطُّهِر والقداسِة والزيادة والفضِل ، فكبري اهلمِة يتل         

ويتحسر على ما فقده من مآِثر ، فهو يف حنٍني مستمر ، وٍم دؤوٍب للوصـوِل إىل الغايـِة                   
  .والنهايِة 

  .ِكبر اهلمِة ِحلْيةُ ورثِة األنبياِء ، والِكبر داُء املرضى بعلَّة اجلبابرِة البؤساِء 
فيـا  . اً إىل الرقي ، والِكبر يهبطُ به دائماً إىل احلضيِض           فِكرب اهلمِة تصعد بصاحِبها أبد    

طالب العلم ، ارسم لنفسك ِكرب اهلمِة ، وال تنفلت منها وقد أومأ الشرع إليها يف فقهيـاٍت                  
إباحةُ التيمِم للمكلٍَّف عنـد     : تالبس حياتك ، لتكون دائماً على يقظٍة من اغتناِمها ، ومنها            

اِء ، وعدم إلزامِه بقبوِل ِهبٍة مثن املاِء للوضوِء ، ملا يف ذلك من املنِة اليت تنالُ من اهلمـة                    فقِْد امل 
 مناالً ، وعلى هذا فقِيس .  

  :فاهللا اهللا يف االهتماِم باهلمِة ، وسلِّ سيِفها يف غمراِت احلياِة 
ـ       هو اِجلدث حىت تفضل العني أختها      وِم سـيدا   وحتى يكون اليوم للي

***************************************  
  

  قراءة العقول
  

مما يشرح اخلاطر ويسر النفْس ، القراءةُ والتأملُ يف عقوِل األذكياِء وأهِل الِفطنِة ، فإنها               
 وخـريةُ   وسيد العـارفني  . متعةٌ يسلو ا املُطالِع لتلك اإلشراقاِت البديعِة من أولئك الفطناِء           
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، وال يقاس عليِه بقيةُ الناِس ، ألنه مؤيد بالوحي ، مصدق بـاملعجزاِت ،                ρالعاملني ، رسولُنا    
  . مبعوثٌ باآلياِت البيناِت ، وهذا فوق ذكاِء األذكياء وملُوع األدباِء 

***********************************  
  ﴾ وِإذَا مِرضت فَهو يشِفِني ﴿

  

استدميوا  «: وقال  .  » اإلقاللُ من الضار ، خري من اإلكثاِر من النافعِ         «: قال أبقراطُ   
   .» الصحة بترِك التكاسِل عن التعِب ، وبترِك االمتالِء من الطعاِم والشراِب

فليجود الغداء ، وليأكُـلْ علـى نفـاٍء ،          : من أراد الصحة     «: وقال بعض احلكماِء    
بعد العشاِء ، وال                  وليشرب بعد الغداِء ، ويتمش درِب املاِء ، ويتمدقلِّلْ من شعلى ظماٍء ، ولي 

ينم حىت يعرض نفسه على اخلالِء ، وليحذر دخول احلماِم عقِيب االمتالء ، ومرةٌ يف الصيِف                
   . » خري من عشٍر يف الشتاِء

 فليباِكِر الغداَء ، وليعجـِل العـشاء ،         –قاء   وال ب  –من سره البقاُء     «: وقال احلارثُ   
   .» ولُخفِِّف الرداء ، وليقلَّ ِغشيان النساِء

ِقصر ذاِت اليِد ، وفراق األحبـِة ،  : مخس يذبن البدنَ ، ورمبا قَتلْن      «: وقال أفالطون   
   .» وجترع املغايِظ ، ورد النصح ، وضِحك ذوي اجلهِل بالعقالِء

 عاٍد للطبيعِة «: ومن جوامِع كلماِت أبقراط قولهكلُّ كثٍري ، فهو م «.   
ألين مل أمجع بني طعاميِن رديـئِني ، ومل          «: ما لك ال مترض ؟ فقال       : وقيل جلالينوس   

   .» أُدِخل طعاماً على طعاٍم ، ومل أحِبس يف املعدِة طعاماً تأذَّيت منه
   اجلس مرضم  وأربعةُ أشياء ت :          واجلماع ، واألكلُ الكثري ، الكثري والنوم ، الكثري الكالم

  الكثري .   الكثري ب        : فالكالميلُ الشضعفُه ، ويعجماِغ ويالد خيقلِّل م .   الكثري والنوم : يصفِّر
واألدواء العِسرة  الوجه ، ويعمي القلب ، ويهيج العني ، ويكسلُ عن العمِل ، ويولِّد الغليظة ،                

 .   الكثري واجلماع :            رخي العصبطُوبات البدِن ، وير جفِّفالقُوى ، وي ضعفدنَ ، ويالَب دهي
، ويورثُ السدد ، ويعم ضرره مجيع البدِن ، وخنفض الدماغ لكثْرِة ما يتحلَّلُ منه من الروِح                 
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اِف مجيِع املستفرغاِت ، ويستفِرغ من جوهِر الروِح شـيئاً          وإلضعافُه أكثر من إضع   . النفساين  
  . كثرياً 

  . اهلم ، واحلزنُ ، واجلوع ، والسهر : أربعةٌ دم البدن 
 فرحإىل اخلُضرِة ، وإىل املاِء اجلاري ، واحملبوِب ، والثماِر : وأربعة ت ظرالن .  

تصبح واإلمساُء بوجِه البغيِض والثقيِل والعدو ،       املشي حافياً ، وال   : وأربعة تظِلم البصر    
  . وكثْرةُ البكاِء ، وكثرةًُ النظِر يف اخلطِّ الدقيِق 

لُبس الناعِم ، ودخوِل احلماِم املعتدِل ، وأكلُ الطعـاِم احللـِو            : وأربعةٌ تقوي اجلسم    
  . والدسِم ، وشم الروائِح الطيبِة 

الكِذب ، والوقاحـةُ ، وكثْـرةُ       :  الوجه، وتذهب ماءه وجته وطالقَته       وأربعةٌ تيبس 
  . السؤاِل عن غِري علٍم ، وكثْرةُ الفجوِر 

  . املروءةُ ، والوفُاء ، والكرم ، والتقوى : وأربعةٌ تزيد يف ماِء الوجه وجِته 
 البغضاء واملقْت والكَِذ: وأربعةٌ جتلب ، واحلسد ، رميمةُ الِكبوالن ، ب .  

قيام الليِل ، وكثْرةُ االستغفاِر باألسحاِر ، وتعاهـد الـصدقِة ،            : وأربعةٌ جتلب الرزق    
  . والذِّكْر أول النهاِر وآِخره 
  . نوم الصبحة ، وقلِّةُ الصالِة ، والكسلُ ، واخليانةُ : وأربعةٌ متنع الرزق 

 أكِْل احلامِض والفواكِه ، والنوم على القفا ، واهلم          إدمانُ: وأربعةٌ تضر بالفهِم والذهِن     
 والغم ، .  

فراغُ القلِب ، وقلَّةُ التملِّي من الطعام والشراِب ، وحسِن تدبِري           : وأربعةٌ تزيد يف الفهم     
  . الغذاِء باألشياِء احلُلوِة والدِسمِة ، وإخراج الفضالِت املثقِّلِة للبدِن 

**************************************  
ذُوا ِحذْركمخ  

  

فاحلازم يتوقَّف حىت يرى ويبصر ، ويترقَّب ، ويتأمل ، ويعيد النظر ، ويقرأ العواقب ،                
ويقدر اخلطواِت ، ويربم الرأي ، وحيتاط ويحذر ، لئالَّ يندم ، فإن وقع األمر على مـا أراد ،                    
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ورضـي ومل   . قدر اُهللا ، وما شاء فَعلَ       : انِت اُألخرى ، قال     حِمد اهللا ، وشكر رأيه ، وإن ك       
  . حيزنْ 

*******************************************  
  نواـيـبـتـف

  

فالعاقلُ ثابت القدِم ، سديد الرأْي ، إذا هجمت عليِه األخبار ، وأشكلِت املسائلُ ، فال         
كم ، وإمنا يمحص ما يسمع ، ويقلِّب النظر ، ويحادثُ الفكر            يأخذُ بالبواِدر ، وال يتعجل احلُ     

ألن تخطئ يف العفِو ،     : وقالوا  . ، ويشاِور العقالء ، فإنَّ الرأْي اخلمري ، خري من الرأي الفطِري             
  .  ﴾  فَتصِبحوا علَى ما فَعلْتم ناِدِمني ﴿خري من أنْ ختطئ يف العقوبِة 
*****************************************  

وأقِْدم اعزم  
  

إنَّ كلَّ ما أكتبه هنا من آياٍت وأبياٍت ، وأثٍر وِعرب ، وقصٍص وِحكم ، تدعوك بأنْ تبدأ         
وال تـستطيع   . حياةً جديدةً ، ِملْؤها الرجاُء يف حسِن العاقبِة ، ومجيِل اخلتاِم ، وأفضِل النتائِج               

   م مهوِمك وغمومك              أن تستفيد إال ٍة صادقٍة ، وعزٍم حثيٍث ، ورغبٍة أكيدٍة يف أن تتخلَّص من
. البد له من سوِط عزٍم      : كيف يتوب العبد ؟ قال      : قيل ألحِد العلماِء    . وأحزاِنك وكآبِتك   

وآدم ليس من   .  ﴾لرسِلفَاصِبر كَما صبر أُولُوا الْعزِم ِمن ا      ﴿ولذلك ميز اُهللا أُويل العزِم باِهلمِم       
، وكذلك أبناؤه ، فهي ِشنِشنةٌ نعرفُها ِمن أخزِم، ﴾فَنِسي ولَم نِجد لَه عزماً﴿أُويل العزِم ، ألنه   

  .واُهللا املستعانُ . ومن يشاِبه أباه فما ظلَم ، لكن ال تقْتِد به يف الذنِب ، وتخاِلفْه يف التوبِة
***********************************  

  ليست حياتنا الدنيا فحسب
  

سعادةُ اآلخرِة مرهونةٌ بسعادِة الدنيا ، وحق على العاِقل أن يعلم أنَّ هذه احلياة متصلة               
               وغد ا حياة واحدةُ ، الغيب والشهادةُ ، والدنيا واآلخرة ، واليومهم  . بتلك ، وأبعض وظن
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أوعى ، وتشبث بالبقاِء ، وتعلَّق حبياِة الفناء ، مث مات ومآربه            أنَّ حياته هنا فحسب ، فجمع ف      
  . وطموحاته ومشاغلُه يف صدِره 

ــا ــدو حلاجاِتن ــروح ونغ  وحاجةُ من عاش ال تنقـضي      ن
قى له حاجـةٌ مـا بِقـي         متــوت مــع املــِر حاجاتــهوتب 
 ـر الغـداِة ومـر العـِشي        أشاب الصغري وأفين الكبيــ
ــا ــت يومه ــةٌ أهرم أتى بعد ذلـك يـوم فِتـي         إذا ليل
آمالٌ بعيدةٌ ، وأحالم مديدةٌ وطموحات عارمةٌ ،        :  وعجبت لنفسي والناِس من حويل      

                  رخبأو ي خربأو ي شاورا وال يمن الواحد ذهلةٌ ، مث يذهبم ا  ﴿ونوايا يف البقاِء ، وتطلَّعاتمو
  . ﴾ ذَا تكِْسب غَداً وما تدِري نفْس ِبأَي أَرٍض تموتتدِري نفْس ما

  :وأنا أعرض عليك ثالث حقائق 
 مىت تظن أنك سوف دأُ وترتاح وتطمئن ، إذا مل ترض عن ربـك وعـن                 :األوىل  

  ! أحكاِمه وأفعاِله وقضاِئه وقدِره ، ومل ترض عن رزِقك ، ومواهِبك وما عندك
 هلْ شكرت على ما عندك من النعم واأليادي واخلربات حىت تطلب غريهـا ،               :الثانية  
  . إنَّ من عجز عن القليِل ، أوىل أن يعجز عن الكثري ! وتسأل سواها ؟

 ملاذا ال نستفيد من مواهِب اِهللا اليت وهبنا وأعطانا، فنثمرها، وننميها، ونوظِّفُها             :الثالثة  
  . يها من املثالِب والشوائِب ، وننطلق ا يف هذه احلياِة نفعاً وعطاًء وتأثرياً توظيفاً حسناً ، وننق

إن الصفاِت احلميدة واملواهب اجلليلة ، كامنةٌ يف عقوِلنا وأجساِمنا ، ولكنها عند الكثري              
جها من الطِني ،    منا كاملعادِن الثمينِة يف التراِب ، مدفونةٌ مغمورةٌ مطمورةٌ ، مل ِجتد حاذقاً يخرِ             

  . فيغسلُها وينقِّيها ، لتلمع وتشع وتعرف مكانتها 
***************************************  

الفرج قريثما يرب واِري من البطْش حلٌّ مؤقَّتالت  
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لعبِد الغين األزدي ، وهو لطيف جذَّاب ، يتحدث فيه عمن           ) املتوارين  ( قرأت كتاب   
 خوفاً من احلجاِج بن يوسف ، فعلمت أنَّ يف احلياِة فسحةً ، ويف الشر خياراً ، وعـِن                   توارى

  . املكروِه مندوحةً أحياناً 
  : وذكرت بيتِني لألبيوردي عن تواريِه ، يقولُ 

 فعيين ترى دهري وليس يراين      تسترت ِمن دهري بِظلِّ جناِحِه
ري ما دفلو تسأِل األيام عنوأين مكاين ما عرفت مكـاين       ت

هذا القارئ األديب الالمع الفصيح الصاِدق ، أبو عمرو بن العالِء ، يقولُ عن معاناِتـه      
أخافين احلجاج فهربت إىل اليمن ، فوجلت يف بيٍت بصنعاء ، فكنت من              «: يف حالة االختبار    

الغدواِت على سطِح ذلك البيِت ، إذْ مسعتنشدرجالً ي :  
 ـِر له فُرجةٌ كحـلِّ الِعقـالِ       ربما جتزع النفوس من األمـ

: قـال   . مات احلجاج   : وقالَ آخر   : قال  . فسررت ا   : قال  . فُرجةٌ  : فقلت  : قال  
   .»مات احلجاج : أو بقوِله . فرجةٌ : فواِهللا ما أدري بأيهما كنت أُسر ، بقولِه 

كُلَّ يوٍم هـو     ﴿إنَّ القرار الوحيد النافذ ، عند من بيده ملكوت السماواِت واألرِض             
   . ﴾ِفي شأٍْن

  . توارى احلسن البصري عِن عني احلجاج ، فجاءه اخلرب مبوِتِه ، فسجد شكراً اِهللا 
            للش هرغي سجدفي ، هم ميوتكر فرحاً وسروراً   سبحان اِهللا الذي مايز بني خلِْقه ، بعض

﴿        نظَِرينوا ما كَانمو ضالْأَراء ومالس ِهملَيع كَتا بلُ      .  ﴾ فَموآخرون ميوتـون ، فتتحـو
  . البيوت إىل مآِتم ، وتقرح األجفانُ ، وتطعن مبوم القلوب يف سويداِئها 

  . ِه ، فبكى إبراهيم فرحاً وتوارى إبراهيم النخِعي من احلجاج ، فجاءه اخلرب مبوِت
 من عظِم ما قد سرين أبكـاين        طفح السرور علي حىت إنـين

               بـصروي ف أرحِم الرامحني ، فهو يرى ويسمعإنَّ هناك مالذاٍت آمنة للخائفني يف كَن
أَتصِبرونَ وكَانَ ربك   وجعلْنا بعضكُم ِلبعٍض ِفتنةً      ﴿الظاملني واملظلومني ، والغالبني واملغلوبني      

  . ﴾ بِصرياً
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، وهو جالس مع     ρذكرت ذا طائراً يسمى احلُمرة ، جاءت ترفرف على رسوِل اهللا            
(( :  ρأصحاِبه حتت شجرٍة ، كأا بلساِن احلاِل تشكو رجالًَ أخذ أفراخها من عشها ، فقال             

   . ))خها من فجع هذه بأفراِخها ؟ ردوا عليها أفرا
  : ويف مثل هذا يقولُ أحدهم 

 تشكو إليك بقلِب صب واجِف  جاءت إليك محامـةٌ مـشتاقةٌ      
 حرم وأنك ملجـأٌ للخـاِئفِ       من أخرب الورقاء أنَّ مكـانكم      

. واِهللا لقد فررت من احلجاج ، حىت استحييت من اِهللا عز وجلَّ : وقال سعيد بن جبٍري     
ِلم تبتسم ؟ قال : قال احلجاج . يَء به إىل احلجاج ، فلما سلَّ السيف على رأِسه ، تبسم            مث ج 

يا هلا من نفٍْس كبريٍة ، ومن ثقـٍة يف          . أعجب من جرأتك على اِهللا ، ومن ِحلِْم اهللا عليك           : 
  .  اإلميانُ وهكذا فليكُِن. وعِد اِهللا ، وسكوٍن إىل حسِن املصِري ، وِطيِب املُنقلَب 

**************************************  
  أنت تتعاملُ مع أرحِم الرامحني

إن لفت نظَرك هذا احلديثُ ، فقد لفت نظري أيضاً ، وهو ما رواه أمحد وأبو يعلـى                  
 ، إنَّ   يا نيب اهللاِ  : وهو مدِعم على عصا ، فقال        ρوالبزار والطرباينُّ ، أنَّ شيخاً كبرياً أتى النيب         

 اُهللا وأنَّ حممداً    تشهد أنْ ال إله إال    (( :  ρيل غدراٍت وفجراِت ، فهل يغفر يل ؟ فقال النيب           
 ))اهللا قد غفر لك غدراِتك وفجراِتكفإن (( : قال  . نعم يا رسول اِهللا     :  قال   ))رسول اهللا ؟  

  . اُهللا أكرب ، اُهللا أكرب : فانطلق وهو يقول . 
منها سعةُ رمحِة أرحِم الرامحني ، وأنَّ اإلسالم يهدم ما قبله           :  مسائل   أفهم من احلديث  

                   ما قبلها ، وأن جبال الذنوب يف غفراِن عالّم الغيوب الشيٌء ، وأنه جيـب وأن التوبة جتب ،
  . عليك حسن الظَّن مبوالك ، والرجاُء يف كرِمه العميِم ، ورمحِته الواسعِة 

*******************************  
  براهني تدعوك للتفاؤِل
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البن أيب الدنيا ، واحد ومخسون ومائة نص ، ما بـني             » حسِن الظَّن باهللاِ   «يف كتاِب   
                 ِن الظَّـنسة على حِك اليأِس والقنوِط ، واملُثابرآيٍة وحديث ، كلُّها تدعوك إىل التفاؤِل ، وتر

ص الوعِد أعظَم من نصوِص الوعيِد ، وأدلَّةَ التهديـِد ،           وحسِن العمِل ، حىت إنك لتجد نصو      
  .وقد جعل اُهللا لكلِّ شيٍء قدراً 

***************************************  
حياةٌ كلُّها تعب  

  

 لقتا هكذا خكدِر احلياِة ، فإ ال حتزنْ من.  
 أمر طارئ ، والفـرح فيهـا        إنَّ األصل يف هذه احلياة املتاعب والضىن ، والسرور فيها         

 ا ؟. شيٌء نادرضها ألولياِئه مستقرحتلو هلذه الداِر واُهللا مل ير!  
ولوال أنَّ الدنيا دار ابتالٍء ، مل تكُن فيها األمراض واألكدار ، ومل يِضِق العـيش فيهـا                  

ح كذَّبـه قومـه     على األنبياء واألخبار ، فآدم يعاين اِملحن إىل أن خرج من الـدنيا ، ونـو               
واستهزؤوا به ، وإلبراهيم يكاِبد النار وذَبح الولد ، ويعقوب بكى حـىت ذهـب بـصره ،                  
وموسى يقاسي ظُلم فرعون ، ويلقى من قومه اِملحن ، وعيسى بن مرمي عاش معدماً فقـرياً ،                  

  وحممدρ           أقارِبه أحب ِه محزة ، وهو منالفقْر ، وقتِل عم صاِبري       وغري .  إليه ، ونفوِر قوِمِه منه
        هللمؤمِن حـظٌّ          . هؤالء من األنبياِء واألولياِء مما يطُول ِذكْر لقِت الدنيا ِللَّذَِّة ، مل يكنولو خ

ويف الـدنيا سـِجن      . ))الدنيا سجن املؤمِن ، وجنـةُ الكـافِر         ((  :  ρوقال النيب   . منها  
  . وكدرت مشاِرب الصاِدِقني. لون ، ونغص على كباِر األولياِء الصاحلون، وابتلي العلماُء العام

*******************************  
  

  وقفـــــة
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من كانِت  ((:  يقولُ    ρمسعت رسول اِهللا    :  قال   – رضي اُهللا عنه     –عن زيِد بِن ثابٍت     
. دنيا إال ما كُتب له    ومل يأِتِه من ال   الدنيا مهَّةُ ، فرق اُهللا عليِه أمره ، وجعل فقره بني عينيه ،              

تهكانِت اآلخرةُ ِني يف قلومن وجعل غناه ، ه الدنيا وهي راغمةٌ، مجع اُهللا له أمرهِبِه ، وأتت((.   
من جعل  (( : يقولُ   ρمسعت نبيكم   :  قال   – رضي اُهللا عنه     –وعن عبِداهللا بن مسعوٍد     

، كَفَاه اُهللا هم دنياه ، ومن تشعبت به اهلُموم يف أحـواِل             اهلموم مهاً واحداً ، وهم آخرته       
 لَكِديِتها هأَو باِل اُهللا يف أينيا ، مل يالد. ((  

  : » الببغاء «قال الكاتب املعروف بـ 
ــِج ــذْهب اهلم ــب م ــتِهِج     تنكَّ ــصِرب تب ــذْ بال وع
ــا ــم األيـ ــإنَّ مظلـ ــال ح  فـ ــوج ب ــِجم حمج  ج
ومتْنعنـــا بـــال حـــرِج   تــساحمنا بــال شــكٍر
ــا ــف اهللا يف إتيـ ــجِ   ولُطـ ــن اللّج ــتح ِم ــِه ف  ن
ــعٍة ــيٍق إىل س ــن ِض  وِمــن غــم إىل فــرجِ    فِم

*****************************************  
  الوسِطيةُ جناةٌ من اهلالك

  

  :ء متام السعادة مبين على ثالثِة أشيا
 .اعتداِل الغضِب  .1
 .اعتداِل الشهوِة  .2
 .اعتداِل الِعلِْم  .3

فيحتاج أن يكون أمرها متوسطاً ، لئالَّ تزيد قوةُ الشهوِة ، فتخِرجه إىل الرخِص فيهِلك               
   .))وخري األموِر أوسطُها (( . ، أو تزيد قوةُ الغضِب ، فيخرج إىل اجلموِح فيهلك 

إذا : وكذلك الغضب .  بإشارة قوِة الِعلِْم ، دلَّ على طريِق اهلدايِة         فإذا توسطِت القُوتانِ  
زاد ، سهل عليِه الضرب والقتلُ ، وإذا نقص ، ذهبِت الغريةُ واحلميةُ يف الديِن والـدنيا ، وإذا                   

إذا زادت ، كـان الِفـسق       : وكذلك الـشهوةُ    . توسط ، كان الصرب والشجاعةُ واِحلكْمةُ       
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ور ، وإنْ نقصت ، كان العجز والفتور ، وإن توسطت ، كانِت العفةُ والقناعةُ وأمثالُ                والفج
  ﴾وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً ﴿ ))عليكم هدياً قاِصداً (( ويف احلديِث . ذلك 

*************************************  
  املرُء بِصفاِتِه الغاِلبة

  

نْ تغِلب صفات اخلِري فيك صفاِت الذَّم ، فيساق إليك الثناُء حىت علـى              من سعادِتك أ  
شيٍء ليس فيك ، ومل يقْبِل الناس فيك ذما ولو كان صحيحاً ، ألنَّ املاء إذا بلغ قُلَّتني مل حيمِل                    

  .إنَّ اجلبل ال يزيد فيه حجر وال ينقصه حجر . اخلبث 
 بن عاصم حليِم العرِب ، ويف الربامكِة الكرمـاء ، ويف            طالعت هجوماً مقذعاً يف قيسِ    

قُتيبة بن مسلٍم القائِد الشهِري ، ووجدت أنَّ هذا الشتم واهلجـو ، مل يحفـظْ ومل ينقـلْ ومل          
يصدقْه أحد ، ألنه سقط يف حبِر احملاسِن فغرق ، ووجدت على الضد من ذلك مدحاً وثناًء يف                  

 مسلٍم اخلراساين ، ويف احلاكم بأمر اهللا العبيِدي ، ولكنه مل يحفظْ ومل ينقلْ               احلجاج ، ويف أيب   
  .ومل يصدقه أحد ، ألنه ضاع يف ركاِم زيِفهم وظلِمهم ووِرهم ، فسبحان العادِل بني خلِْقِه 

*****************************************  
  هكذا خِلقت

  

فلماذا تعسف املواهب ويلْوى عنق الصفاِت      )) . سر ملا خِلق له     كلٌّ مي : (( يف احلديث   
إن اهللا إذا أراد شيئاً هيأ أسبابه ، وما هناك أتعس نفْساً وأنكد خاطراً مـن                ! والقدراِت لَيا ؟  

لفراغ الذي  الذي يريد أنْ يكون غَير نفِْسه ، والذكي األريب هو الذي يدرس نفسه ، ويسد ا               
وضع له ، إن كان يف الساقِة كان يف الساقِة ، وإنْ كان يف احلراسِة كان يف احلراسِة ، هـذا                     
سيبويه شيخ النحِو ، تعلَّم احلديث فأعياه ، وتبلَّد حسه فيع ، فتعلَّم النحو ، فَمهر فيه وأتـى                   

 عمالً ليس من شأِنِه ، كالـذي يـزرع          الذي يريد : يقولُ أحد احلكماِء    . بالعجب العجاب   
  . النخل يف غوطِة دمشق ، ويزرع األترج يف احلجاِز 
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حسانُ بن ثابٍت ال يجيد األذان ، ألنه ليس بالالً ، وخالد بن الوليد ال يقسم املواريث                 
  . حدد موِقعك : ، ألنه ليس زيد بن ثابٍت ، وعلماُء التربيِة يقولون 

*********************************  
  البد للذَّكاء ِمن زكاء

  

مسعت إذاعة لندن تخرب عن حماولِة اغتياِل الكاتب جنيِب حمفوٍظ ، احلائِز على جـائزِة               
                  ، هلذا الذَّكي لُ ، وعجبتن قبها مقرأت بذاكرايت إىل كتٍب له كنت نوبل يف األدِب ، وعدت

قيقة أعظم من اخلياِل ، وأنَّ اخللود أجلُّ من الفنـاِء ، وأن املبـدأ الربـاينَّ                 كيف فاته أنَّ احل   
      مى من املبدِأ البشريأس ماويِإالَّ             ﴿الس يِهدن الَّ يأَم عبتأَن ي قأَح قِدي ِإلَى الْحهن يأَفَم 

ِه ، مستخدِماً قدراِته القوية يف التصويِر       مبعىن أنه كتب مسرحياٍت من نسج خيالِ      .  ﴾ أَن يهدى 
  . والعرِض واإلثارِة ، والنهايةُ أا أخبار ال صحة هلا 

لقد استفدت من قراءِة حياِته مسألةً كربى ، وهي أنَّ السعادة ليست سعاد اآلخـرين               
               وأنت يف هم بك الناس سروحزٍن  على حساِب سعادِتك وراحِتك ، فليس بصحيٍح أن ي وغم

                ويالس ضيء للناس ، واملنهجلي بعض املُبدِعني ، ويصفُه بأنه حيترق إنَّ بعض الكُتاَّاِب ميدح ،
الثابت هو الذي جيعلُ املبدع يضيُء يف نفِْسه ويضيُء للناِس ، ويعمر نفسه بـاخلِري واهلـدى                 

  . والرشِد ، ليعمر قلوب الناِس بذلك 
نفع اإلنسان لو حاز على ملِك كسرى وقلبه بالباطـِل مكـسور ،   وبعد هذا ، فماذا ي  

إنَّ املوهبةَ إذا مل تكن سبباً يف النجاِة ،         ! وحصل على سلطاِن قيصر وأملُه عن اخليِر مقصور ؟        
  ! فما نفعها وما مثرتها ؟

*****************************************  
  

  كُن مجيالً تر الوجود مجيالً
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إنَّ من متاِم سعادِتنا أنْ نتمتع مبباهج احلياِة يف حدوِد منطِق الشرِع املقدِس ، فاُهللا أنبت                
هو  ﴿حدائق ذات جٍة ، ألنه مجيلُ حيب اجلمالَ ، ولتقرأُآيِا الوحدانية يف هذا الصنع البهيج                

  .  ﴾ الَِّذي خلَق لَكُم ما ِفي اَألرِض جِميعاً
لزكيةُ واملطعم الشهي واملنظر البهي ، تزيد الصدر انشراحاً والـروح فرحـاً             فالرائحةُ ا 

الطَّيـب ،   : حبب إيلَّ من دنياكم     (( : ويف احلديث   .  ﴾ كُلُواْ ِمما ِفي اَألرِض حالَالً طَيباً     ﴿
   . ))والنساُء ، وجِعلت قُرةُ عيين يف الصالِة 

م والورع املُظِلم ، الذي دلف علينا من مناهج أرضيٍة ، قد شوه مبـاهج               إنَّ الزهد القاتِ  
: ((  ρاحلياِة عند كثٍري ِمنا ، فعاشوا حيام مهَّا وغما وجوعاً وسهراً وتبتالً ، بقولُ رسـولُنا                 

عـن سـنيت    لكني أصوم وأُفطر ، وأقوم وأفتر ، وأتزوج النساء ، وآكُلُ اللحم ، فمن رغب                
  )) .فليس مين 

          الطوائِف بأنفسهم بعض ما فعله فعجب ، طب ، وذاك      ! وإنْ تعجبفهذا ال يأكلُ الر
                  ـسللنفِس وطم وا أنَّ هذا تعذيبم ما علماملاء البارد ، وكأ ال يشرب وآخر ، ال يضحك

   . ﴾ ِلِعباِدِه والْطَّيباِت ِمن الرزِققُلْ من حرم ِزينةَ اللِّه الَِّتي أَخرج  ﴿إلشراقها 
: أكل العسل وهو أزهد الناِس يف الدنيا ، واُهللا خلق العـسل ليؤكـل                ρإنَّ رسولنا   

: وتزوج الثَّيباِت واألبكـار     .  ﴾ يخرج ِمن بطُوِنها شراب مختِلف أَلْوانه ِفيِه ِشفَاء ِللناسِ        ﴿
ولـِبس أمجـل الثيـاِب يف       .  ﴾  ما طَاب لَكُم من النساء مثْنى وثُالَثَ ورباع          فَانِكحواْ﴿

جيمع بني حق الروِح     ρفهو  .  ﴾ خذُواْ ِزينتكُم ِعند كُلِّ مسِجدٍ     ﴿: مناسباِت األعياِد وغِريها    
  . ِة اليت فطر اُهللا الناس عليها وحق اجلسِد ، وسعادِة الدنيا واآلخرِة ، ألنه بعث بديِن الفطر

**************************************  
  

  أبِشر بالفَرج القريِب
  



                                                  ال حتزن
283 

ال تدوم علـى    .  مهما تعاظمت وامتدت     –إنَّ الشدائد   : يقولُ بعض مؤلِّفي عصرنا     
 واسوداداً ، أقرب    أصحاِبها ، وال ختلَّد على مصاِبها ، بل إا أقوى ما تكونُ اشتداداً وامتداداً             

ما تكونُ انقشاعاً وانفراجاً وانبالجاً ، عن يسٍر ومالءٍة، وفرٍج وهناءٍة ، وحياٍة رخيٍة مـشرقٍة                
وضاءٍة ، فيأيت العونُ من اِهللا واإلحسانُ عند ذروِة الشدِة واالمتحاِن ، وهكذا ايةُ كلِّ ليـٍل                 

 صاِدق غاِسق ، فجر.  
ويحمد غب السير من هو سائر        م تنقـضيفما هي إال ساعةٌ ثُـ

***********************************  
  أنت أرفَع ِمن األحقاد

  

أسعد الناس حاالً وأشرحهم صدراً ، هو الذي يريد اآلخرة ، فال حيسد الناس على ما                
ومثُلٌ ساميةٌ من الِبر واإلحساِن ، يريد إيصال        آتاهم اُهللا من فضِلِه ، وإمنا عنده رسالةٌ من اخلِري           

وانظر إىل ابِن عباٍس حبِر العلِم وترجمـاِن        . نفِْعه إىل الناِس ، فإنْ مل يستطع ، كف عنهم أذاه            
القرآِن ، كيف استطاع خبلُقه اجلم وسخاوِة نفِسه مساراِته الشرعِة ، أنْ حيول أعداءه من بين                

وبين مروان ومن شايعهم إىل أصدقاء ، فانتفع الناس بعلِْمه وفهمه ، فمأل اـامع ِفقهـاً                 أُميةَ  
لقد نسي ابن عباٍس أيام اجلمِل وِصفِّني ، وما قبلها ومـا بعـدها ،               . وذكراً وتفسرياً وخيراً    

 حبق حبـر    –بح  وانطلق يبين ويصلح ، ويرتق الفتق ، ويسمح اجلراح ، فأحبه اجلميع ، وأص             
 ، وهو من هو يف كرِم أصـِلِه وشـهاِمته           - رضي اُهللا عنه     –وهذا ابن الزبِري    . األمِة احملمديِة   

وعبادِته ومسو قدِره ، فضل املُوجهةَ جمتهداً يف ذلك ، فكان من النتائِج أن شِغلَ عن الروايِة ،                  
لواقعةُ فضِربِت الكعبةُ ألجل مجاورِته يف احلرِم       وخِسر مجعاً كثرياً من املسلمني ، مثَّ حصلِت ا        

وليس هـذا   .  ﴾  وكَانَ أَمر اللَِّه قَدراً مقْدوراً      ﴿، وذُِبح كثري من الناِس ، وقُِتل هو مثَّ صِلب           
إنَّ . تنقُّصاً للقوِم ، وال تطاوالً على مكانِتهم ، وإمنا هي دراسةٌ تارخيية جتمع الِعبر والِعظـاِت              

                  كلِّـفـا تها إالَّ الِقلَّةُ القليلةُ من البشِر ، ألال جيمع فح والعفْو ، صفاتفق واللِّني والصالر
  . اإلنسان هضم نفِْسه ، وكبح طموِحه ، وإجلام اندفاِعه وتطلِّعه 

***********************************  
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  وقفــــة
  

»   قولهρ  : ))    إىل اِهللا فة       تعردقى      ))يف الرخاِء ، يعرفك يف الشيعىن أنَّ العبد إذا ات 
اهللا وحفظ حدوده ، وراعى حقوقه يف حاِل رخاِئه ، فقد تعرف بذلك إىل اِهللا ، وصار بينـه                   
وبني ربه معرفةٌ خاصةٌ ، فمعرفه ربه يف الشدِة ورعى له تعرفه إليه يف الرخاِء ، فنجـاه مـن                    

ائِد ِذه املعرفة ، وهذه معِرفة خاصةٌ ، تقتضي قُرب العبِد من ربه وحمبته لـه وإجابتـه                  الشد
  . » لدعاِئه

الصرب إذا قام به العبد كما ينبغي ، انقلبت اِملحنةُ يف حقِّه ِمنحةً ، واستحالِت البليـة                  «
 يبتِلِه عطية ، وصار املكروه حمبوباً ،        عطية ، وصار املكروه حمبوباً ، فإنَّ اهللا سبحانه وتعاىل مل          

فإنَّ اهللا تعاىل على العبِد عبوديةً يف الضراِء ، كما له عبوديةٌ يف السراِء ، وله عبوديةٌ عليه فيما                   
                 مراتِب العباِد ، وحبسِبه كانـت ِة يف املكاِرِه ، ففيه تفاوتونه ، والشأنُ يف إعطاِء العبوديحيب

  . » ازلُهم عند اِهللا تعاىلمن
******************************************  

  الِعلْم ِمفتاح اليسِر
  

الِعلْم واليسر قرينان وأخواِن شقيقاِن، ولك أنْ تنظر يف حبوِر الـشريعِة مـن العلمـاِء                
صد ، ووقعـوا علـى      إم فهموا املق  ! الراسخني ، ما أيسر حياُم ، وما أسهل التعامل معهم         

املطلوب ، وغاصوا يف األعماِق ، بينما جتد ِمن أعسِر الناِس ، وأصعِبهم مراسـاً ، وأشـقِّهم                  
طريقةً الزهاد الذين قلَّ نصيبهم من الِعلِْم ، ألم مسعوا جمالً ما فهموها ، ومسائل ما عرفُوها                 

علِْمِهم وضحالِة فهِمهم ؛ ألم مل يقعوا على احلقائِق، ، وما كانت مصيبةُ اخلوارج إالَّ من قلَِّة       
  . ومل يهتدوا إىل املقاصِد ، فحافظُوا على النتِف، وضيعوا املطالب العالية، ووقعوا يف أمٍر مريٍج 

*************************************  
  ما هكذا تورد اِإلِبل
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الَّ أنَّ فيهما سطوةً عارمةً على الـسعادِة واليـسِر          طالعت كتابِني شهرييِن ، ال أرى إ      
 احلكيم ما الشارع ِن أتىاللذي .  

  يش        » إحياء ِعلوم الدينِ   «فكتابروالبهذلة( للغزايلِّ ، دعوةٌ صارخةٌ للتجويِع والع ( ،
حاديـِث ،   فهو جيمع مـن األ    . لوضِعها عِن العاملني     ρواآلصاِل واألغالِل الِيت أتى رسولُنا      

املتردية والنِطيحة وما أكل السبع ، وغالبها ضعيفةٌ أو موضوعةٌ ، مث يبين عليها أُصوالً يظنهـا                 
  . من أعظِم ما يوصلُ العبد إىل ربه 

وقارنت بني إحياِء علوِم الدين وبِني الصحيحني للبخاري ومسلم ، فبان البونُ وظهـر              
 :قَّةٌ وتكلُّف ، وهذه يسر ومساحةٌ وسهولةٌ ، فأدركت قول الـربي             الفرق ، فذاك عنت ومش    

   . ﴾ ونيسرك ِللْيسرى﴿

 أليب طالب املكَّي ، وهو طلب مِلح منه لترِك احلياة          » قُوت القلوبِ  « :والكتاب الثاين   
يبـاِت ، والتـسابِق يف طـرِق        الدنيا واالنزواء عنها ، وتعطيل السعِي والكسِب ، وهجِر الطَّ         

  .الضنِك والضىن والشدة 
أبو حامٍد الغزايلُّ ، وأبو طالٍب املكي ، أرادا اخلَبر ، لكن كانت بضاعتهما              : واملؤلِّفان  

يف السنِة واحلديِث مزجاةً ، فمن هنا وقع اخلَلَلُ ، والبد للدليل أن يكون مـاهراً يف الطريـق                   
ولَـِكن كُونواْ رباِنيني ِبما كُنتم تعلِّمونَ الِْكتاب وِبمـا كُنـتم            ﴿ريتاً يف معرفة املسالِك     ِخ

  .  ﴾ تدرسونَ

*****************************************  
  أشرح الناِس صدراً

  

ضا والتفاؤلُ ، فهو مبشر ، ينهى       انشراح الصدِر والرρ  :  الصفةُ البارزةُ يف معلِِّم اخلِري      
عن املشقَِّة والتنفري، وال يعرف اليأس واإلحباط ، فالبسمةُ على محياه ، والرضا يف خلـِده ،                 

إنَّ جلَّ مهمِتِه أن يضع عنـهم       . واليسر يف شريعِته ، والوسطيةُ يف سنِته ، والسعادةُ يف ِملَّته            
  .  كانت عليهم إصرهم واألغالل اليت

*************************************  
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  رويداً.. رويداً 
  

                 ، يف املـسائِل ، األهـم جدرإنّ من إضفاء السعادة على املُخاطبني بكلمة الوعي ، الت
فلـيكُن أول مـا     (( :  ملَّا أرسلَه إىل الـيمِن       – رضي اُهللا عنه     –ملعاٍذ   ρيصدق هذا وصيته    

إذن يف املسألة أولٌ وثاٍن     .  احلديث   ..... ))وهم إليه ، أنْ ال إله إال اهللا وأين رسولُ اِهللا            تدع
وقَـالَ   ﴿! وثالثٌ ، فلماذا نقحم املسائل على املسائل إقحاماً ، وملاذا نطرحها مجلةً واحدةً ؟             

  . ﴾ دةً كَذَِلك ِلنثَبت ِبِه فُؤادك ورتلْناه ترِتيالًالَِّذين كَفَروا لَولَا نزلَ علَيِه الْقُرآنُ جملَةً واِح
إنَّ من سعادِة املسلمني بإسالِمهم أنْ يشعروا باالرتياح من تعاليِمه وباليسر يف تلقِّـي              

ـ              ِت أوامره ونواهيه ؛ ألنه أتى أصالً إلنقاذهم من االضطراِب النفسي والتشررِد الذِّهين والتفلُّ
  . االجتماعي 

 ، ألنَّ    ﴾ الَ يكَلِّف اللّه نفْـساً ِإالَّ وسـعها        ﴿التكليف مل يأِت يف الشرِع إال منفياً         «
  . » التكليف مشقَّةٌ ، والدين مل يأِت باملشقَِّة ، وإمنا أيت إلزالِتها

ٍر احلاضر والبادي وصيته ، فيخربه حبديٍث خمتصρ   إنَّ الصحايب كان يطلب من الرسوِل       
  .، فإذا الواقعيةُ ومراعاةُ احلاِل واليسر هي السمةُ البارزةُ يف تلك النصائِح الغاليِة 

إننا خنطئُ يوم نسرد على املستمعني كلَّ ما يف جعبِتنا من وصايا ونـصائح ، وتعـاليم                 
  . ﴾ه علَى الناِس علَى مكٍْث ونزلْناه تِرتيالًوقُرآناً فَرقْناه ِلتقْرأَ﴿وسنٍن وآداب، يف مقاٍم واحٍد 

  

 ما هكذا تورد يا سعد اإلِبـلْ        أوردها سعد وسعد مـشتِملْ
**********************************************  

  
  كيف تشكُر على الكثِري
  وقد قصرت يف شكِْر القليِل

  



                                                  ال حتزن
287 

املاِء البارِد العذِْب الزالِل ، ال حيمده على القصوِر الفخمـِة ،            إنَّ من ال حيمد اهللا على       
  . واملراكِب الفاِرهِة ، والبساتِني الغناِء 

وإنّ من ال يشكُر اهللا على اخلبِز الدافِئ ، ال يشكره على املوائِد الـشهيِة والوجبـاِت                 
 سواًء ، وكثري من هؤالء أعطى ربه املواثيق         اللَّذيذِة ، ألنَّ الكنود اجلحود يرى القليل والكثري       

               قويتصد نفقوي وأغدق عليه فسوف يشكُر م  ﴿الصارمة ، على أنه مىت أنعم عليه وحباههِمنو
          اِلِحنيالص ِمن نكُونلَنو قَندصِلِه لَنا ِمن فَضانآت لَِئن اللّه داهع ن75{م { اها آتـن   فَلَمم م

  . ﴾ فَضِلِه بِخلُواْ ِبِه وتولَّواْ وهم معِرضونَ
وحنن نالحظُ كلَّ يوٍم من هذا الصِف بشراً كثرياً ، كاسف الباِل مكـدر اخلـاطِر ،                 
خاوي الضمِري ، ناقماً على ربه أنه ما أجزل له العطية ، وال أحتفه برزٍق واسٍع بينما هو يرفُلُ                   

 ِغل مثـل هـذا                  يف صحوهو يف فراٍغ وفسحٍة ، فكيف لو ش ٍة وعافيٍة وكفاٍف ، ومل يشكُر
  .إذنْ كان أكْثر شرداً من ربه ، وعقوقاً ملواله وسيدِه ! اجلاحد بالكنوِز والدوِر والقصوِر ؟

كْر وصاحب احلذاِء يؤجل الش   . سوف أشكر ربي إذا منحين حذاًء       : احلايف منا يقول    
حىت حيصل على سيارٍة فارهٍة نأخذ النعيِم نقْداً ، ونعطي الشكْر نسيئةًُ ، رغباتنا على اِهللا ملحةٌ                 

  . ، وأوامر اِهللا عندنا بطيئةُ االمتثاِل 
***********************************  

  ثالثُ لوحاٍت
  

   :بعض األذكياء علَّق على مكتِبِه ثالث لوحاٍت مثينٍة 
  . أي ِعش يف حدوِد اليوم  . يومك يومك: مكتوب على األوىل 

  . أي فكِّر يف ِنعِم اِهللا عليك ، واشكُره عليها  . فكِّر واشكر: وعلى الثانيِة 
   .ال تغضب: وعلى الثالثِة 

 أن  إا ثالثُ وصايا تدلُّك على السعادِة من أقْرِب الطرِق ، ومن أيسِر السبِل ، ولـك               
  . تكتبها يف مفكِّرِتك لتطاِلعها كلَّ يوٍم 

***********************************  
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  وقفــــة
   

من لطائِف أسراِر اقتراِن الفرج بالكرب ، واليسِر ، أنَّ الكرب إذا اشـتد وعظُـم                 «
هـذا هـو    وتناهى ، وحصل للعبد اليأس من كشِفه من جهِة املخلوقني تعلَّق باِهللا وحده ، و              

  . حقيقةُ التوكُِّل على اِهللا 
وأيضاً فإنَّ املؤمن إذا استبطأ الفرج ، وأِيس منه كثْرِة دعاِئه وتضرِعه ، ومل يظهر عليه                

إمنا أُتيت من ِقبِلِك ، ولو كان فيك خـري          : أثر اإلجابِة ، فرجع إىل نفِسه بالالَّئمِة ، وقال هلا           
  تُألجب .    أحب وهذا اللوم             ، انكسار العبِد ملواله وجبكثٍري من الطاعاِت ، فإنه ي إىل اهللا من

واعترافُه له بأنه أهلٌ ملا نزل من البالِء ، وأنه ليس أهالً إلجابِة الدعاِء ، فلذلك تـسرع إليـه                    
  . » حينئٍذ إجابةُ الدعاِء وتفريج الكرِب

      أدهم الزاهد بن ونا عليـه         حنن يف عيٍش ل    «. ويقولُ إبراهيمجلالـد ، و علم به امللوك
  . » بالسيوِف

إن كان أهلُ اجلنِة يف    : إا لَتمر بقليب ساعات أقولُ       «: ويقولُ ابن تيمية شيخ اإلسالِم      
  . » ِمثِْل ما أنا فيه ، فهم يف عيٍش طيٍب
************************************  

ها الناسوا أياطمِئن  
  

 أكْثر من ثالثني كتاباً ، كلُّهـا تخربنـا أنَّ يف ذروة             » الفَرِج بعد الشدةِ   «يف كتاب   
املُدِهلمات انفراجاً ، ويف قمِة األزماِت انِبالجاً ، وأنَّ أكثر ما تكون مكبوتاً حزيناً غارقـاً يف                 

           هذا الض ولِة واخلروِج منهِح والسما تكونُ إىل الفت بيف      النكْبِة ، أقْر نوخيِك ، وساق لنا التن
كتاِبه الطويل الشائِق ، أكثَر من مائيت قصٍة ملن نكبوا ، أو حبـسوا أو عزلُـوا ، أو شـردوا                     
وطُردوا ، أو عذِّبوا وجلدوا ، أو افتقروا وأملقوا ، فما هي إال أيام ، فإذا طالئـع اإلمـداد                    

أس ، وباشرتهم على حني غفلٍة ، ساقها هلـم الـسميع            وكتائب اإلسعاد وافتهم على حني ي     
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اطمئنوا ، فلقد سبقكُم فوق يف هذا الطَّريِق        : إنَّ التنوخي يقولُ للمصابني واملنكوبني      . ايب  
 مكم أُناسوتقد :  

 وعناهم ِمن شأِنِه مـا عنانـا        صِحب الناس قبلنا ذا الزمانـا
 ـاِليه ولكن تكدر اإلحـسانا      يع ليــربما تحِسن الـصِن

إا .  ﴾ ولَقَد فَتنا الَِّذين ِمن قَبِلِهم     ﴿ ،   ﴾ولَنبلُونكُم ِبشيٍء    ﴿ إذنْ فهذه سنةٌ ماضية     
يغـاِير  قضيةٌ عادلةٌ أنْ يمحص اُهللا عباده ، وأنُ يتعبدهم بالشدِة كما تعبدهم بالرخاِء ، وأنْ                
              رذموالت طُ واالعتراضسخعليهم األطوار كما غاير عليهم الليل والنهار ، فِلم إذن الت﴿   لَـوو
مهنِإالَّ قَِليلٌ م لُوها فَعاِركُم مواْ ِمن ِديجرأَِو اخ كُملُواْ أَنفُسأَِن اقْت ِهملَيا عنبا كَتأَن ﴾ .  

*******************************************  
  صنائع املعروِف تقي مصارع السوِء

  

صنائع املعروف تقي    : - رضي اهللا عنه     –من أمجِل الكلماِت ، قولُ أيب بكٍر الصديق         
} 143{فَلَولَا أَنه كَانَ ِمن الْمسبِحني     ﴿: وهذا كالم يصدقه النقلُ والعقلُ      . مصارع السوِء   

كال واِهللا ال يخزيـك اُهللا      (( :  ρتقولُ خدجيةُ للرسول    .  ﴾  ِفي بطِْنِه ِإلَى يوِم يبعثُونَ     لَلَِبثَ
فانظُر  . ))أبداً لتِصلُ الرِحم ، وحتِملُ الكلَّ ، وتكِسب املعدوم ، وتعني على نواِئِب الدهِر               

  . رِم البدايِة على جالِلة النهايِة كيف استدلَّت مبحاسِن األفعاِل على حسِن العواقِب ، وكَ
 » الفَرِج بعد الشدةِ  « البِن اجلوزي ، و      » املنتظم « للصايب ، و   » الوزراء «ويف كتاب   

أن ابن الفراِت الوزير ، كان يتتبع أبا جعفٍر بن بـسطاٍم باألِذيـة ،         : للتنوخي قصةٌ ، مفادها     
 منـذُ   –شدائد كثريةً ، وكانت أُم أيب جعفر قد عودته          ويقصده باملكاره ، فلقي منه يف ذلك        

 أنْ جتعل له يف كلِّ ليلٍة ، حتت خمدته اليت ينام عليها رغيفاً من اخلبِز ، فإذا كان                   –كان طفالً   
فلما كان بعد مدة من أذيِة ابِن الفراِت له ، دخل إىل ابن الفـراِت  . يف غٍد ، تصدقت به عنه       

. ال  : لك مع أُمك خبز يف رغيف ؟ قال         : احتاج إىل ذلك فيه ، فقال له ابن الفراِت          يف شيٍء   
فذكر أبو جعفر احلديث ، فحدثه به على سبيل التطايِب بذلك من            . البد أن تصدقين    : فقال  

ر عليك تدبرياً لـو متَّ      ال تفعلْ ، فإني بت البارحة ، وأنا أُدب        : فقال ابن الفراِت    . أفعاِل النساِء   
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الستأصلْتك ، فنمت ، فرأيت يف منامي كأنَّ بيدي سيفاً مسلوالً ، وقد قصدتك ألقتلك به ،                 
              إليك ، وانتبهت ي ، فما وصلتك به منسترت ك بيِدها رغيفين أُمفعاتبـه أبـو    . فاعترضت

 ، وبذل له من نفِْسه ما يريده        جعفر على ما كان بينهما ، وجعل ذلك طريقاً إىل استصالِحه          
واِهللا ، ال   : وقال له ابن الفراِت     . من حسِن الطاعِة ، ومل يربح حىت أرضاه ، وصارا صديقين            

  . رأيت مني بعدها سوءاً أبداً 
***************************************  

  مام يعني على مواصلِة السيِراستج
      

 أنَّ يف الشريعِة سعةً وفُسحةً ، تعني العبد على االستمرار يف عبادِته وعطاِئـه   من املعلومِ 
، وكان ميـزح وال      ﴾ وأَنه هو أَضحك وأَبكَى    ﴿كان يضحكρ    وعمِله الصاِحل ، فرسولُنا     

راِهيـة  يقولُ إال حقّاً ، وسابق عائشة رضي اُهللا عنها ، وكان يتخولُ الصحابة باملوعظِة ، ك               
                 ، ين أحدالد شادأنه لن ي خربكلُِّف والتشديِد ، ويق والتعمآِمة عليهم ، وكان ينهى عن التالس

ويف احلديِث أيضاً أنَّ لكل عابـد       . إال غَلَبه ، ويف احلديِث أنَّ الدين متني ، فأوِغلُوا فيه برفٍْق             
وال يلبثُ املتكلِّف إال أنْ ينقطع ، ألنـه نظـر إىل            . اع  ِشرةً ، وهي الشدةُ والضراوةُ واالنِدف     

احلالِة الراهنِة ونسي الطوارئ وطُول املُدة وماللة النفْس ، وإالَّ فالعاقلُ له حد أدىن يف العمـِل                 
يداوم عليه ، فإنْ نشط زاد ، وإنْ ضعف بقي على أصِله ، وهذا معىن األثر من كالِم بعـِض                    

  .  للنفوِس إقباالً وإدباراً ، فاغتنموها عند إقباهلا ، وذروها عند إدباِرها إنَّ: الصحابة 
وما رأيت نفراً زادوا يف الكْيِل ، وأكثَروا من النوافل ، وحاولوا أنْ يغالوا ، فـانقطعوا                 

  . وعادوا أضعف مما كانوا قبلَ البدايِة 
وقـد الم اُهللا قومـاً      .  ﴾ ا علَيك الْقُرآنَ ِلتشقَى   ما أَنزلْن  ﴿والدين أصالً جاء لإلسعاد     

كلَّفُوا أنفُسهم فوق الطَّاقِة ، مث انسحبوا من أرِض الواقع ناكِثني مـا ألزمـوا أنفـسهم بـه                   
   .  ﴾  حق ِرعايِتهاورهباِنيةً ابتدعوها ما كَتبناها علَيِهم ِإلَّا ابِتغاء ِرضواِن اللَِّه فَما رعوها﴿

وميزةُ اإلسالِم على سائر األديانُ أنه دين فطرٍة ، وأنه وسطٌ ، وأنه للروِح واجلـسِم ،                 
 والدنيا واآلخرِة ، وأنه ميسر﴿ مالْقَي ينالد ذَِلك ﴾  .  
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 أي النـاس  يا رسول اِهللا ،  : فقال   ρجاء أعرايب إىل النيب     : عن أيب سعيد اخلُدري قال      
، مث رجلٌ معتزلٌ يف ِشعٍب من الشعاِب        د بنفِسه وماِله يف سبيِل اهللاِ     مؤِمن جماهِ ((: خير ؟ قال  
:  ، وعن أيب سـعيٍد قـال         ))يتقي اهللا ويدع الناس من شره       (( : ويف روايٍة    . ))يعبد ربه   

لم غنم يتبع ا شـعف اجلبـاِل        يوشك أنْ يكون خري ماِل املس     (( : يقولُ   ρمسعت النيب   
  . رواه البخاري  . ))ومواقع القطِْر ، يفر بديِنه من الِفِنت 

   زلةِ    «: قال عمرذُوا حظَّكم من العقول اجلنيِد      . » خ سنةُ العزلـِة    «: وما أحكابدم
إال السالمةُ من الغيبِة ، ومن      لو مل يكُن يف العزلِة      : وقال اخلطَّايب    . »أيسر من مداراِة اخللطِة     

  . رؤيِة املنكِر الذي ال يقدر على إزالتِه ، لكان ذلك خرياً كثرياً 
الوحدة خري  (( : ويف هذا معىن ما أخرجه احلاكم ، من حديث أيب ذر مرفوعاً ، بلفظ               

  . وسنده حسن  . ))من جِليِس السوء 
 أنَّ العزلة واالختالط خيتلف باختالِف متعلقاما ،        » كتاب العزلة  «وذَكَر اخلطَّايب يف    

فتحمل األدلَّةُ الواِردةُ يف احلض على االجتماِع ، على ما يتعلَّق بطاعِة األئمِة وأموِر الـديِن ،                 
               االكتفاء بنفِسه يف حق فرع باألبداِن ، فمن واالفتراق ها يف عكِسِه ، وأما االجتماعوعكس

وحمافظِة دينِه ، فاألوىل له االنكفاف من خمالطِة الناِس ، بشرِط أنْ يحافظَ على اجلماِعة               معاِشِه  
واملطلوب إمنـا  . ، والسالِم والرد ، وحقوِق املسلمني من العيادِة وشهوِد اجلنازِة ، وحنِْو ذلك        

لوقِت عن املُهمـاِت ، وجيعـلُ   هو ترك فضوِل الصحبِة ، ملا يف ذلك من شِغِل الباِل وتضييِع ا           
                  حوله منه ، فهـو أر منه على ما البد االجتماع مبرتلِة االحتياِج إىل الغداِء والعشاِء ، فيقتصر

  . واُهللا أعلم . للبدِن والقلِب 
طريق من آثر العزلةَ ، أن يعتقد سالمة الناِس من شره            : »الرسالة «وقال القُشريي يف    

 شـهوده  :والثاين  ينتجه استصغاره نفْسه ، وهي صفةُ املتواضِع ،       :األول  العكس ، فإنَّ    ، ال   
  . مزيةً له على غِريه ، وهذه صفةُ املتكبِر 

  . والناس يف مسألِة العزلِة واخللطِة طرفاِن ووسطٌ 
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امع اخليِر ،    من اعتزل الناس حىت عن اجلُمِع واجلماعاِت واألعياِد وجم         :فالطرف األولُ   
  . وهؤالِء أخطؤوا 

 من خالط الناس حىت يف جمالِس اللَّهِو واللَّغِو والقيِل والقاِل وتـضييِع             :والطرف الثاين   
  . الزماِن ، وهؤالء أخطؤوا 

 من خالط الناس يف العباداِت اليت ال تقوم إال باجتماٍع ، وشاركهم يف مـا                :والوسط  
لتقوى وأجر ومثوبةُ ، واعتزال مناسباِت الـصد واإلعـراِض عـن اِهللا             فيه تعاونٌ على الِبر وا    

   . ﴾وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً ﴿وفضوِل املباحاِت 
************************************************  

  وقفـــــة
  

يف سبيِل اِهللا ، فإنه     عليكم باجلهاد   (( :  ρقال رسولُ اِهللا    : عن عباد بِن الصامِت قال      
 واهلم اُهللا به الغم ذِهبمن أبواِب اجلنِة ، ي باب(( .   

»                 فْس مىت تركتبالوجدان ، فإنَّ الن معلوم فأمر ، والغم اجلهاد يف دفْع اهلم ا تأثريوأم
 فإذا جاهدتـه ِهللا ،      صائل الباطِل وصولته واستيالءه ، اشتد مهُّها وغمها ، وكربها وخوفُها ،           

قَاِتلُوهم يعـذِّبهم اللّـه      ﴿: أبدل اُهللا ذلك اهلم واحلُزن فرحاً ونشاطاً وقوةً ، كما قال تعاىل             
       ِمِننيؤٍم مقَو وردِف صشيو ِهملَيع كُمرنصيو ِزِهمخيو ِديكُم14{ِبأَي{   ظَ قُلُوِبِهمغَي ذِْهبيو ﴾ 

   .» شيء أذْهب جلَوى القلِب وغمه وحزِنه من اجلهاِد ، واُهللا املستعانُفال . 
 قال الشاعر :  

وألْبس ثوب الصِرب أبيض أبلجـا        وإين ُألغضي مقليت على القـذى
قضـي ـا        وإين ألدعو اهللا واألمـرجفَرتأن ي فمـا ينفـك علي 
عليه وجوه تدوكم من فىت سجـا         هرخأصاب هلا يف دعوِة اِهللا م

*************************************  
  مساِرح النظر يف امللكوت

  



                                                  ال حتزن
293 

من طُرِق االرتياِح وبسِطة اخلاطِر ، التطلُّع إىل آثاِر القُدرِة يف بديِع السماواِت واألرِض              
 يف الزهـرة ، يف الـشجرِة ، يف          – عاله    جلَّ يف  –، فتستلذّ بالبهجة العامرِة يف خلِق الباري        

اجلدوِل ، يف اخلميلِة ، يف التلِّ واجلبل ، يف األرِض والسماِء ، يف الليِل والنهاِر ، يف الـشمِس                    
فَاعتِبروا يا   ﴿والقمِر ، فتجد املتعة واُألنس ، وتزداد إمياناً وتسليماً وانقياداً هلذا اخلالِق العظيِم              

اِرأُوِلي الْأَبص ﴾.   

   أسلموا    يقول أحد إىل كتـاِب          : الفالسفِة ممن يف القُدرِة ، نظرت إذا شككْت كنت
  . الكوِن ، ُألطالع فيه أحرف اإلعجاِز واإلبداِع ، فأزداد إمياناً 

*********************************  
  خطوات مدروسة

  

ال تنقطِع عن التأليف ولو أنْ تكتب يف        : أوصاين بعض العلماِء فقال     : يقولُ الشوكاينُّ   
  . فأخذت بوصيِته ، فوجدت مثرا : قال . اليوِم سطرين 

القطـرةُ  :  وقال   ))خري العمِل ما داوم عليه صاحبه وإنْ قلَّ         (( : وهذا معىن احلديث    
  . مع القطرِة جتتمع سيالً عظيماً 

 خر قد أثَّـرا   على صليِب الص    أما ترى احلبلَ بطُوِل املـدى
                 ـلُّ ونتعـبمةً واحدةً ، فنأن نفعل كلَّ شيٍء مر أننا نريد من وإمنا يأتينا االضطراب
ونترك العمل ، ولو أننا أخذْنا عملنا شيئاً فشيئاً ، ووزعناه على مراحل ، لقطعنا املراحـل يف                  

يف مخسِة أوقاٍت متفرقـٍة ، ليكـون العبـد يف           هدوٍء ، واعتِبر بالصالِة ، فإنَّ الشرع جعلَها         
إن ((: استجماٍم وراحٍة ، ويأيت هلا باألشواق ، ولو جمعت يف وقٍت ، مللَّ العبد، ويف احلديِث                 

ووِجد بالتربِة ، أنَّ من يأخذُ العملَ على فتـراٍت ،           . )) املُنبت ال ظهراً أبقى وال أرضاً قطع        
  . زه من أخذه دفعةً واحدةً ، مع بقاِء جذوِة الروِح وتوقُِّد العاطفِة ينجز ما مل ينج

 :ومما استفدته عن بعض العلماِء ، أنَّ الصلوات ترتب األوقاِت ، أخذاً من قوِل الباري                
ع أعمالـه الدينيـة     فلو أنَّ العبـد وز     . ﴾ ِإنَّ الصالَةَ كَانت علَى الْمؤِمِنني ِكتاباً موقُوتاً       ﴿

  . والدنيوية بعد كلِّ صالٍة ، لوجد سعةً يف الوقت ، وفسحةً يف الزمِن 
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فلو أن طالب الِعلْم، جعل ما بعد الفجِر للحفِْظ يف أي فن شاء،             : وأنا أضرب لك مثَالَ   
علمي الدقيِق ،   وجعل بعد الظُّهر للقراءِة السهلِة يف اامع العامة ، وجعل بعد العصر للبحِث ال             

وما بعد املغرِب للزيارِة واُألنِس ، وما بعد العشاِء لقراءة الكُتِب العصريِة والبحوِث والدورياِت 
               ونور ددبصريِته م واجللوس مع األهل ، لكان هذا حسناً ، والعاِقل له ِمن .﴿     قُواْ اللّهتإَن ت 

  .  ﴾ يجعل لَّكُم فُرقَاناً
*******************************************  

  بال فوضوية
     

مما يكدر ويشتت الذِّهن ، الفوضويةُ الفكريةُ اليت يعيشها بعض الناِس ، فهو مل حيـدد                
                   مـن دوالب ، ودروب مشل فكْرِه ونظِره ؛ ألن املعرفة شعوب إىل ما جيمع قُدراِته ، ومل يقصد

  .آيِتها ومعرفِة مسالكها ، ويجمع رأْيه على مشرٍب معروٍف ، ألنّ التفرد مطلوب حتديِد 
. وكذلك مما يشتت الذهن ، ويوِرث الغم ، الدين والتِبعات املاليةُ والتكاليف املعيشيةُ              

  : وهناك أصولٌ يف هذه املسألِة أريد ِذكرها 
 أحسن اإلنفاق ، وحِفظ ماله إالَّ للحاجة ، واجتنب          ومن:  ما غال مِن اقتصد      :أوهلا  

والَِّذين  ﴿،  ﴾ِإنَّ الْمبذِِّرين كَانواْ ِإخوانَ الشياِطِني  ﴿التبذير واإلسراف ، وجد العون من اِهللا     
   . ﴾ ِإذَا أَنفَقُوا لَم يسِرفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَِلك قَواماً

  
 كسب املال من الوجوِه املُباحِة ، وهجر كلِّ كسٍب حمرٍم ، فإنَّ اهللا طيـب ال                 :الثاين  

  .  ﴾ ولَو أَعجبك كَثْرةُ الْخِبيِث ﴿يقبلُ إال طيباً ، واُهللا ال يبارك يف املكسِب اخلبيِث 
، وترك العطالـِة والبطالـِة ،        السعي يف طلِب املاِل احلالِل ، ومجعه من حلِّه           :الثالث  

فَـِإذَا   ﴿: دلُّوين على السوِق : واجتناِب إزجاِء األوقاِت يف التفاهاِت ، فهذا ابن عوف يقول           
                لَّكُـمكَـِثرياً لَّع وا اللَّـهاذْكُرِل اللَِّه ووا ِمن فَضغتابِض ووا ِفي الْأَرِشرلَاةُ فَانتِت الصقُِضي

  . ﴾ تفِْلحونَ
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******************************************  
  مثنك إميانك وخلُقُك

  

مر هذا الرجلُ الفقري املعدوم ، وعليِه أمسالٌ باليةٌ وثياب رثَّة ، جائع البطْن ، حايف القدِم       
ع ، مغمور النسِب ، ال جاه وال مالٌ وال عشريةٌ ، ليس له بيت يأوي إليِه ، وال أثاث وال متا                    

، يشرب من احلياِض العامِة بكفَّيه مع الواردين ، وينام يف املسجِد ، خمدته ذراعه ، وفراشـه                  
البطحاُء ، لكنه صاحب ِذكٍر لربه وتالوٍة لكتاِب مواله ال يغيب عِن الصف األوِل يف الصالِة                

 . ))يا جليبيب أال تتزوج ؟      (( : صاح به   فناداه باِمسِه و   ρوالقتاِل ، مر ذات يوٍم برسوِل اِهللا        
يا رسول اِهللا ، ومن يزوجين ؟ وال مالٌ وال جاه ؟ مثَّ مر به أخرى ، فقال له مثْل قولِه                     : قال  

:  ρاألوِل ، وأجاب بنفِس اجلواب، ومر ثالثةً ، فأعاد عليه السؤال وأعاد هو اجلواب ، فقال                 
 ))   انطِلق ، وقُلْ له        يا جليبيب رسولُ اِهللا   :  إىل بيِت فالٍن األنصاريρ      ، يقرئُك الـسالم  

   . ))ويطلب منك أن تزوجين ِبنتك 
              إىل هذا األنـصاري بيٍت شريٍف وأسرٍة موقرٍة ، فانطلق جليبيب من وهذا األنصاري

ـ : فقال األنصاريρ    وطرق عليه الباب وأخربه مبا أمره به رسولُ اِهللا            ρى رسـول اهللا     عل
                 فتعجـب ره اخلَبزوجت ؟ وتسمع وال مالٌ وال جاه جك بنيت يا جليبيبوكيف أُزو ، السالم

ال مالٌ وال جاه ؟ فتسمع البنت املؤمنةُ كالم جليبيٍب ورسالة الرسـوِل             ! جليبيب  : وتتساءلُ  
ρ اِن طلب رسوِل اِهللا :  فتقول ألبويهادأترρي بيِدِه  ، ال والذي نفس .  

وحصل الزواج املبارك والذُّريةُ املباركةُ والبيت العامر ، املؤسس على تقوى مـن اِهللا              
ورضواٍن ، ونادى منادي اجلهاِد ، وحضر جليبيب املعركة ، وقتل بيده سبعةً من الكفاِر ، مث                 

عن مبدِئه الذي مات مـن       و ρقُتل يف سبيِل اِهللا ، وتوسد الثرى راضياً عن ربه وعن رسوِله             
 القتلى ، فيخربه الناس بأمساِئهم ، وينسون جليبيباً يف غمرِة احلديث            ρأجِلِه ، ويتفقَّد الرسولُ     

 يذكُر جليبيباً وال ينساه ، وحيفظُ امسـه يف          ρ، ألنه ليس المعاً وال مشهوراً ، ولكن الرسول          
   . ))فِقد جليبيباً لكنين أ(( : الزحاِم وال يغفله ، ويقولُ 
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قَتلْـت سـبعة مث     (( : وجيده وقد تدثَّر بالتراب ، فينفض التراب عن وجهه ويقولُ له            
ويكفـي هـذا    . ))قُِتلْت ؟ أنت مين وأنا منك ، أنت مين وأنا منك ، أنت مين وأنا منك       

  . الوسام النبوي جليبيباً عطاًء ومكافأةً وجائزةً 
إنَّ .  له ، ورسالته اليت مات من أجِلهـا          ρانه وحب رسوِل اِهللا      إنَّ مثن جليبيٍب ، إمي    

فقره وعدمه وضآلةُ أسرِته مل تؤخره عن هذا الشرِف العظيِم واملكسب الضخِم ، لقد حـاز                
فَِرِحني ِبما آتاهم اللّه ِمـن فَـضِلِه    ﴿: الشهادة والرضا والقبول والسعادة يف الدنيا واآلخرة    

   . ﴾ ويستبِشرونَ ِبالَِّذين لَم يلْحقُواْ ِبِهم من خلِْفِهم أَالَّ خوف علَيِهم والَ هم يحزنونَ
  . إنَّ قيمتك يف معانيك اجلليلِة وصفاِتك النبيلِة 

  . إنَّ سعادتك يف معرفِتك لألشياِء واهتماماِتك ومسوك 
 عائقاً يف طريق التفوِق والوصوِل      - يوماً من األيامِ   -ما كان   إنَّ الفقر والعوز واخلمول،     

هنيئاً ملن عرف مثنه فعالً بنفِسه ، وهنيئاً ملن أسعد نفسه بتوجيهِه وجهاِده ونِبله ،               . واالستعالِء  
   . وهنيئاً ملن أحسن مرتين ، وسعد يف احلياتِني ، وأفلح يف الكرتيِن ، الدنيا واآلخرِة

**********************************************  
  يا سعادة هؤالء

  

الَِّذي يـؤِتي مالَـه     } 17{وسيجنبها الْأَتقَى  ﴿: بآيٍة   : - رضي اُهللا عنه     –أبو بكٍر   
  . ﴾ يتزكَّى

  حبديِث   : - رضي اهللا عنه     -عمر : ))        قصراً أبيض يف اجلنِة ، قلت ا ملن هذ : رأيت
  . )) لعمر بنش اخلطاِب : القصر ؟ قيل يل 
اللهم اغفْر لعثمان ما تقدم من ذنِبه ومـا         (( : بدعاِء   : - رضي اهللا عنه     -وعثمانُ  

   . ))تأخر 
 وعلي- ه اهللاُ  ورسولُه ((  : - رضي اهللا عنهاهللا ورسوله ، وحيب لٌ حيبرج (( .  

  .)) اهتز له عرش الرمحِن ((   : -  رضي اهللا عنه-وسعد بن معاٍذ 
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 ٍرو األنصارياِهللا بن عموعبد- مان ((: - رضي اهللا عنهجكلَّمه اُهللا ِكفاحاً بال تر ((.  
   . ))غسلته مالئكةُ الرمحِن ((   : - رضي اهللا عنه -وحنظَلَةُ 

****************************************  
  ويا شقاوة هؤالء

   

  . ﴾ النار يعرضونَ علَيها غُدواً وعِشياً ﴿: فرعونُ 
  . ﴾ فَخسفْنا ِبِه وِبداِرِه الْأَرض ﴿: وقارونُ 

  . ﴾ سأُرِهقُه صعوداً ﴿: والوليد بن املغرية 
  . ﴾ ويلٌ لِّكُلِّ همزٍة لُّمزٍة ﴿: وأُميةُ بن خلف 

  . ﴾ دا أَِبي لَهٍب وتبتبت ي ﴿: وأبو هلٍب 
  . ﴾ كَلَّا سنكْتب ما يقُولُ ونمد لَه ِمن الْعذَاِب مداً ﴿: والعاص بن وائٍل 

****************************************  
  وقفــــــة

  

 وإضـاعةُ   قلَّةُ التوفيِق وفساد الرأي ، وخفاُء احلق وفساد القلب ، ومخولُ الذِّكِْر ،             «
الوقِت ، ونفْرةُ اخللْق ، والوحشةُ بني العبِد وبني ربه ، ومنع إجابِة الدعاِء ، وقسوةُ القلـِب ،                   
وحمق الربكِة يف الرزِق والعمِر ، وحرمانُ العلِم ، ولباس الذُّلِّ ، وإهانةُ العدو وضيق الصدِر ،                 

لقلب ويضيعون الوقت ، وطولُ اهلم ، وضنك املعيشِة         واالبتالُء بقرناِء السوِء الذين يفسدون ا     
تتولَّد من املعصيِة والغفِلة عن ذكِر اِهللا ، كما يتولَّد الزرع عـن املـاِء ،                ... ، وكَسف الباِل    

  . » وأضداد هذه تتولَّد عن الطاعِة. واإلحراق عن الناِر 
»       والغم االستغفاِر يف دفْع اهلم ا تأثريا اشترك يف العلِْم به أهلُ امللـِل           أموالضيِق ، فِمم 

وعقالُء كلِّ أمة ، إنَّ املعاصي والفساد توِجب اهلم والغم ، واخلوف واحلزن، وِضيق الصدر ،                
وأمراض القلب ، حىت إنّ أهلها ذا قضوا منها أوطارها ، وسئمتها نفوسهم ، ارتكبوها دفعاً ملا         

  :  من الضيِق واهلم والغم ، كما قال شيخ الفسوِق جيدونه يف صدورِهم
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 وأُخرى تداويت ِمنهـا ـا      وكأٍس شـِربت علـى لـذٍَّة
الذنوِب واآلثاِم يف القلوِب ، فال دواء هلا إال التوبةُ واالستغفار وإذا كان هذا تأثري« .  

*************************************  
  يرِرقْقاً بالقوار

  . ﴾ وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً ﴿.  ﴾ وعاِشروهن ِبالْمعروِف  ﴿
   .))استوصوا بالنساِء خرياً ، فإن عواٍن عندكم(( : ويف احلديِث 

   . ))خريكم خريكم ألِهلِه ، وأنا خريكم ألهلي (( : ويف حديِث آخر 
أَفَمـن   ﴿ : ، القائم على احلب اململوُء تقوى ورضواناً         البيت السعيد هو العامر باُأللفةِ    

أَسس بنيانه علَى تقْوى ِمن اللِّه وِرضواٍن خير أَم من أَسس بنيانه علَى شفَا جـرٍف هـاٍر                  
   . ﴾ نيفَانهار ِبِه ِفي ناِر جهنم واللّه الَ يهِدي الْقَوم الظَّاِلِم

*****************************************  
  بسمةٌ يف البدايِة

  

من حسِن الطالع ومجيِل املقابلِة تبسم الزوجِة لزوِجها والزوج لزوجِته ، إن هذه البسمة              
ضحاكاً  ρوكان   . ))وتبسمك يف وجه أخيك صدقةٌ      (( : إعالنٌ مبدئي للوفاِق واملصاحلِة     

  . بساماً 
،  ﴾ فَسلِّموا علَى أَنفُِسكُم تِحيةً من ِعنِد اللَِّه مباركَةً طَيبـةً          ﴿: ويف البدايِة بالسالِم    

  . ﴾ وِإذَا حييتم ِبتِحيٍة فَحيواْ ِبأَحسن ِمنها أَو ردوها ﴿ :ورد التحيِة من أحِدمها لآلخِر 
  : قال كُثير 

 ك عزتحيك يا مجـلُ        ةُ بالتسليِم وانصرفتتها مثل ما حيفحي
 مكان يا مجالً حييت يا رجلُ       ليت التحية كانت يل فأشكرها

اللهم إين أسألُك خير املوِجل وخـري املخـرِج ،          (( : ومنها الدعاُء عند دخول املرتِل      
   .)) اِهللا ربنا توكَّلنا باسم اِهللا وجلْنا ، وباسِم اِهللا خرجنا ، وعلى
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وقُل لِِّعباِدي يقُولُواْ الَِّتي ِهي      ﴿: ِلني اخلطاِب من الطرفني     : ومن أسباِب سعادِة البيِت     
نسأَح ﴾ .  

مل جيِن قتـل املـسلِم املتحـرِز          وكالمها السحر احلاللُ لو أنـه
لَلْ وإنْ هي أوجزتمــ إنْ طال ملْ ي ــوجِزود احمل ــا مل ت ثُ أد 

يا ليت الرجل ويا ليت املرأة ، كلٌّ منهما يسحب كالم اإلسـاءِة وجـرح املـشاعِر                 
واالستفزاِز ، يا ليت أما يذكراِن اجلانب اجلميل املشرق يف كلٍّ منهما ، ويغضاِن الطـرف                

  . عن اجلانِب الضعيِف البشري يف كليهما 
: رأِته ، وجتاىف عن النقِص ، سِعد وارتاح ، ويف احلـديِث             إن الرجل إذا عدد حماسن ام     

   . ))ال يفرك مؤمن مؤمنةً ، إن كره منها خلُقاً رضي منها آخر (( 
  . ال يبغِض وال يكره : ومعىن ال يفرك 

ــطْ  من ذا الذي مـا سـاء قـطْ ــه احلــسىن فق ــن ل  وم
ولَولَا فَضلُ اللَِّه علَـيكُم      ﴿ : من الذي ما ما نبا سيف فضائِله وال كبا جواد حماسِنه          

  . ﴾ ورحمته ما زكَا ِمنكُم من أَحٍد أَبداً
أكثر مشاكِل البيوِت من معاناِة التوافِه ومعايشِة صغاِر املسائِل ، وقد عشت عـشراِت              

باِب أن البيت مل    القضايا اليت تنتهي بالفراِق ، سبب إيقاِد جذوا أمور هينةٌ سهلة ، أحد األس             
يكن مرتباً ، والطعام ِمل يقدم يف وقِته ، وسببه عند آخرين أن املرأة تريد مـن زوجهـا أن ال                     

  .يكثر من استقباِل الضيوِف ، وخذْ من هذه القائمة اليت تورثُ اليتم واملآسي يف البيوِت 
ش اخليال واملثالياِت ، اليت ال      إن علينا مجيعاً أن نعترف بواِقعنا وحاِلنا وضعِفنا ، وال نعي          

  . حتصلُ إال ألويل العزِم من أفراِد العاِمل 
حنن بشر نغضب وحنتد ، ونضعف وخنطئُ ، وما معنا إال البحثُ عن األمِر النـسيب يف                 

  . املوافقة الزوجيِة حىت بعد هذه السنواِت القصريِة بسالِم 
دم يف هذه الكلمة ، إذ يقول بعـد وفـاة           إن أرحيية أمحد بِن حنبل وحسن صحبته تق       

  . لقد صاحبتها أربعني سنةً ما اختلفت معها يف كلمٍة : زوجتِه أم عبِداهللا 
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إن على الرجل أن يسكت إذا غضبت زوجته ، وعليها أن تسكت هي إذا غـضب ،                 
  . حىت دأ الثائرةُ ، وتربد املشاعر ، وتسكن اضطرابات النفِس 

مىت رأيت صاحبك قد غَِضب وأخذ يتكلَّم        «:  » صيِد اخلاطرِ  «وزي يف   قال ابن اجل  
، وال ) أي ال تعتد به وال تلتفت إليه ( مبا ال يصلح ، فال ينبغي أن تعقد على ما يقولُه ِخنِصرا            

 أن تؤاخذه به ، فإن حاله حالُ السكراِن ال يدري ما جيري ، بل اصرب ولو فترةً ، وال تعـولْ                    
عليها ، فإن الشيطان قد غلبه ، والطبع قد هاج ، والعقلُ قد استتر ، ومىت أخذت يف نفِسك                   
عليه ، أو أجبته مبقتضى فعله ، كنت كعاقل واجه جمنوناً ، أو مفيٍق عاتب مغمـى عليـه ،                    

  . طبِع به فالذنب لك، بل انظر إليه بعِني الرمحِة ، وتلمح تصريف القدر له ، وتفرج يف لعِب ال
واعلم أنه إذا انتبه نِدم على ما جرى ، وعرف لك فضل الصبِر ، وأقـلُّ األقـساِم أن                   

  . تسِلمه فيما يفعلُ يف غضِبه إىل ما يستريح به 
وهذه احلالةُ ينبغي أن يتلمحها الولد عند غضب الوالِد ، والزوجةُ عند غضِب الزوج ،               

 تعولْ على ذلك ، فسيعود نادماً معتذراً ، ومىت قُوبل على حالته             فتتركه يشفى مبا يقولُ ، وال     
  . ومقالِته صارِت العداوةُ متمكِّنةً ، وجازى يف اإلفاقِة على ما فُِعل يف حقِّه وقت السكِْر 

وأكثر الناِس على غيِر هذا الطريِق ، مىت رأوا غضبان قابلُوه مبا يقولُ ويعملُ ، وهـذا                 
   .» ضى احلكمِة ، بل اِحلكمةُ ما ذكرت ، وما يعقلُها إال العاملونعلى غير مقت

*****************************************  
  حب االنتقاِم سم زعاف يف النفوِس اهلائجِة

  

 قصص وحكايات لبعِض أهل البطِش الذين أنزلوا        » املصلوبون يف التاريخ   «يف كتاب   
وأقسى املُثالت ، مث ملا قتلوهم ما شفى هلم القتلُ غليالً ، وال أبـرد               خبصومهم أشد العقوباِت    

                  ِحـسأن املصلوب بعد قتِلِه ال يتألَّم وال ي بجب ، والعم على اخلُشهلم عليالً ، حىت صلبوه
وال يتعذب ، ألن روحه فارقت جسمه ، ولكن احلي القاتل يأنس ويرتاح ، ويـسر بزيـادِة                  

إن هذه النفوس املتلمظة على خصوِمها املضطرمةَ على أعداِئها لن دأ أبـداً ولـن                . التنكيِل
 هم قبل خصوِمِهمرتسعد ، ألن نار االنتقاِم وبركان التشفِّي يدم .  
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وأعجب من هذا أن بعض خلفاِء بين العباس فاته أن يقتل خصومه من بين أمية ، ألم                 
هم من قبورهم وبعضهم رميم فجلدهم ، مث صلبهم ، مث أحرقهم            ماتوا قبل أن يتولَّى ، فأخرج     

  . إا ثورةُ احلقِد العارِم الذي ينهي على املسراِت وعلى مباهِج النفِس واستقراِرها . 
  . إن الضرر على املنتقِم أعظم ، ألنه فَقَد أعصابه وراحته وهدوءه وطمأنينته 

 يبلغُ اجلاهلُ ِمـن نفْـِسهِ     ما ال يبلغُ األعداُء مـن جاهـٍل
﴿  ِظكُميواْ ِبغوتِظ قُلْ ميالْغ اِملَ ِمناَألن كُملَيواْ عضاْ علَوِإذَا خو ﴾ .  

*****************************************  
  وقفــــةٌ

  

توبـِة  ليس للعبِد إذا بِغي عليه وأُوذي وتسلَّط عليه خصومه ، شيء أنفع له مـن ال                «
النصوِح ، وعالمةُ سعادِته أن يعكس فكره ونظره على نفِسه وذنوِبه وعيوِبه ، فيـشتغل ـا                 
وبإصالحها ، وبالتوبِة منها ، فال يبقى فيه فراغٌ لتدبر ما نزل به ، بل يتـولَّى هـو التوبـة                     

 عبـٍد ، ومـا      وإصالح عيوبه ، واُهللا يتوىل نصرته وحفظه والدفع عنه والبد ، فما أسعده من             
أبركها من نازلٍة نزلت به ، وما أحسن أثرها عليه ، ولكن التوفيق والرشد بيِد اِهللا ، ال مانٍع ملا          
أعطى وال معطي ملا منع ، فما كلُّ أحٍد يوفَّق هلذا ، ال معرفةً به ، وال إرادةً له ، وال قـدرةً                       

   . »عليه ، وال حول وال قوة إال باِهللا 
 ومل يزلْ مهما هفا العبد عفـا        وفو دائمـاًسبحان من يعفو

 جاللُه عن العطا لذي اخلطـا      يعطي الذي خيطي وال مينعـه
*******************************************  

  ال تذُب يف شخصيِة غريك
  

:  فالتقليد   .طور التقليد ، وطور االختياِر ، وطور االبتكاِر         : متر باإلنسان ثالثةُ أطوار     
هو احملاكاةُ لآلخرين وتقمص شخصياِتهم وانتحالُ صفاِتهم والذوبانُ فيهم ، وسـبب هـذا              
التقليِد هو اإلعجاب والتعلُّق وامليلُ الشديد ، وهذا التقليد الغايل ليحمل بعضهم على التقليـد         
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 وهـو وأْد للشخـصية      يف احلركاِت واللحظاِت ، ونبرِة الصوِت وااللتفاِت ، وحنو ذلـك ،           
ويا ملُعاناِة هؤالِء من أنفِسهم ، وهم يعكسون اجتاههم ، ويـسريون            . وانتحار معنوي للذاِت    

فالواحد منهم ترك صوته لصوِت اآلخِر ، وهجر مشيته ملشيِة فالٍن ، ليت هذا              !! إىل اخللِف   
ه هالة من السمو والرفعِة ، كالِعلِْم       التقليد كان للصفاِت املمدوحِة اليت تثري العمر وتضفي علي        

والكرِم واحللِم وحنوها ، لكنك تفاجأُ أن هؤالء يقلِّدون يف خمارِج احلروِف وطريقِة الكـالِم               
  !! . وإشارِة اليِد 

إنك خلْق آخر وشيٌء آخر ، إنه جك أنت من خالِل           : أريد التأكيد عليك مبا سبق      
ذُ خلَق اُهللا آدم إىل أن ينهي اُهللا العامل ، مل يتفق اثناِن يف الـصورِة                صفاِتك وقدراِتك ، فإنه من    

 واخِتلَاف أَلِْسنِتكُم وأَلْواِنكُم   ﴿: اخلارجيِة للجسِم ، حبيثُ ينطبق شكلُ هذا على شكِل ذاك           

  ! نا ؟فلماذا حنن نريد أن نتفق مع اآلخرين يف صفاِتنا ومواهِبنا وقدراِت. اآلية  ﴾......
وِمـن   ﴿: إن مجال صوِتك أن يكون متفرداً ، وإن حسن إلقاِئك أن يكون متميـزاً               

ودس اِبيبغَرا وهانأَلْو ِلفتخم رمحو ِبيض دداِل جالِْجب ﴾ .  
************************************  

  املكظومون يف انتظار لطْف اهللا
  

  اِملص ه إذا تراكضِت األلفاظُ يف ميداِن البياِن ، بل ميضي             هذا اخلطيبال يلتوي لسان قع
  .ساطعاً صارماً متدفِّقاً 

 وحسب ، وخطيب اإلسالم وكفى ، كـان يرفـع صـوته              ρهو خطيب الرسول    
يا ﴿: لنصرِة الدين ، إنه ثابت بن قيِس بن مشّاس ، وأنزل اُهللا              ρباخلطِب بني يدي رسول اِهللا      

ـِر                 أَيهِل كَجِبـالْقَو وا لَـهرهجلَا تو ِبيِت النوص قفَو كُماتووا أَصفَعروا لَا تنآم ا الَِّذينه
وظن قيس أنه هـو املقـصود ،        .  ﴾ بعِضكُم ِلبعٍض أَن تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لَا تشعرونَ         

فسأل عنه ، فأخربه الصحابةُ اخلَبرρ        ،  يبكي ، وفقده رسولُ اِهللا       فاعتزل الناس واختبأ يف بيِته    
   . ))كالَّ ، بل هو من أهِل اجلنِة (( : فقال 
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  . فصارِت النذارةُ بشارةٌ 
 فما جِزع احملزونُ حىت تبسما     هناٌء حما ذاك العـزاء املقـدما

راً كامالً ليالً واراً ، حىت كاد        تبكي شه  – رضي اُهللا عنها     –وتبقى عائشةُ أم املؤمنني     
البكاء ميزق كِبدها ويفري جسمها ، ألا طُعنت يف ِعرضها الشريِف ، العفيِف ، فجاء الفرج                

ومحدِت .  ﴾ ِإنَّ الَِّذين يرمونَ الْمحصناِت الْغاِفلَاِت الْمؤِمناِت لُِعنوا ِفي الدنيا والْآِخرةِ          ﴿: 
  .رت أطهر الطُّهِر ، كما كانت ، وفرح املؤمنون ذا الفتِح املبِني اهللا وصا

               وضـاقت ، بتمبا رح األرض عليهم والثَّالثةُ الذين ختلَّفوا عن غزوِة تبوك ، وضاقْت
 ونزل  - سبحانه –عليهم أنفسهم ، وظنوا أن ال ملجأ من اِهللا إال إليه ، أتاهم الفرج ممن ميلكُه                 

  . غوثُ من السميِع القريِب عليهم ال
*************************************  

له على العمِل الذي ترتاح احرص  
  

إنَّ مطالعتك وكالمك يف العلِم يزيد : ابتدأين مرض ، فقال يل الطبيب  «: يقولُ ابن تيمية 
ك إىل علِمك ، ال أصرب على ذلك ، ال أصرب على ذلك ، وأنا أحاكم: فقلت له . املرض 

: فقلت له . بلى : أليسِت النفس إذا فرجت وسرت قويِت الطَّبيعةُ ، فَدفعِت املرض ؟ فقال 
لَا ﴿ »هذا خارج عن عالِجنا: فقال. فإن نفسي تسر بالعلِم ، فتقوى به الطبيعةُ ، فأجد راحةً 

لَّكُم ريخ ولْ هاً لَّكُم برش وهبسحت ﴾ .  
ـهعواقب ك حممـودبتبالِعللِ    لعلَّ ع ما صحِت األجسامفرب 

********************************************  
  كُالً نِمد هؤالِء وهؤالء

  

ما أحوجنا إىل املثابرِة واستثماِر الوقت ، ومسابقِة األنفاِس بالعمِل الصاِحل النافِع املفيِد ،              
نقدم لآلخرين نفعاً ووعياً وخدمة وثقافةً وحضارةً ، وسوف نسعد إذا           إننا سوف نسعد يوم     

  . علمنا أننا مل نأِت إىل احلياِة سدى ، ومل نخلق عبثاً ، ومل نوجد لِعباً 
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   تراجم شرقيني وغربيني ، ساسةً وعلماء         »األعالم   «يوم تصفَّحت فوجدت للزركلي 
عهم أم نابغون مؤثِّرون المعون ، ووجدت يف ِسريهم مجيعاً          ، وحكماء وأدباء وأطباء ، جيم     

سنة اِهللا يف خلِقه ، ووعد اِهللا يف عباِده ، وهي أن من أحسن من أجل الدنيا وفّي نصيبه مـن                     
الدنيا ، من الذيوِع والشهرِة واالنتشاِر ، وما يلحق ذلك من ماِل ومنصٍب وإحتاٍف ، ومـن                 

كُالًّ نِمـد    ﴿: ناك ، من النفِع والقبوِل والرضا واألجِر واملثوبِة         أحسن لآلخرِة وجدها هنا وه    
   . ﴾ هـؤالء وهـؤالء ِمن عطَاء ربك وما كَانَ عطَاء ربك محظُوراً

ووجدت يف الكتاِب أيضاً أن هؤالِء العباقرِة الذين قدموا للبشرية نفعـاً ونتاجـاً ومل               
 وجدتهم أسعدوا الناس أكثر مـن       –خص منهم غير املؤمنني باِهللا ولقاِئه        وأ –يعملُوا لآلخرة   

                وبعضهم يثـور ، هم ينتحرأنفِسهم ، وأفرحوا أرواح اآلخرين أكثر من أرواحِهم ، فإذا بعض
  . من واقِعه ويغضب من حياِتِه ، وآخرون منهم يعيشون بؤساً وضنكاً 

د يب قوم وشقيت أنا ، وانتفع يب مٌأل وحرِمت          ما هي الفائدةُ إذا سع    : وسألت نفسي   
  !أنا ؟

                 ـعأنَّ اهللا أعطى كلَّ أحٍد من هؤالِء البارزين ما أراد ، حتقيقاً لوعِده ، فجم ووجدت
منهم حصل على جائزِة نوبل ، ألنه أرادها وسعى هلا ، ومنهم من تبوأ الصدارة يف الشهرِة ،                  

ن وجد املال ، ألنه هام به وأجبه ، ومنـهم عبـاد اِهللا              ألنه حبث عنها وشغف ا ، ومنهم م       
 ، يبتغون فـضالً     - إنْ شاء اُهللا     –الصاحلون ، حصلُوا على ثواِب الدنيا وحسِن ثواِب اآلخرِة          

  . من اِهللا وِرضواناً 
أن املغمور السعيد الواثق من منهِجه وطريِقـه ،         : إنَّ من املعادالت الصحيحة املقبولة      

 مببادِئه وفكِرِه أنعم حظّاً من الالمِع الشهِري الشقي .  
 »تولوسـتوي    «إنَّ راعي اإلبِل املسلِم يف جزيرِة العرِب أسعد حاالً بإسـالِمه مـن              

الكاتب الروائي الشهِري ، ألن األول قضى حياته مطمئناً راضياً ساكناً يعرف مصريه ومنقلبه ،               
  . ثر اجلهِد ، مل يربد غليلُه من مراِده ، وال يعرف مستقبله والثاين عاش ممزق اإلرادِة ، مبع
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إنه اإلميانُ  . عند املسلمني أعظم دواٍء عرفته البشريةُ ، وأجلُّ عالٍج اكتشفته اإلنسانيةُ            
وقـد  . لن يسعد يف احلياِة كافر بالقضاِء والقدِر        : بالقضاِء والقدِر ، حىت قال بعض احلكماِء        

ذا املعىن كثرياً ، وعرضته لك يف أساليب شتى ، وأنا على عمد ، ألنين أعرف                أعدت عليك ه  
                 هطُ عليه فيما نكرهه ، وقد نتسخبالقضاِء والقدِر فيما حنب من نفسي ومن كثري مثلي أننا نؤمن

   . ))ه أن تؤمن بالقدِر خِريه وشره ، حلِوه ومر(( : ، ولذلك كان شرطُ امللَِّة وميثاق الوحِي 
************************************  

  ومن يؤمن باهللا يهِد قلبه
  

أسوق هنا قصةً لتظهر سعادة من رضي بالقضاِء ، وحرية وتكدر وشك من سِخط ِمن               
  : القضاِء 

 ،  »رياح على الصحراِء     « مؤلّف كتاِب    »بوديل   «فهذا كاتب أمريكي المع ، امسه       
 م إفريقية الـشمالية     1918 وأربعة عشر كتاباً أخرى ، وقد استوطن عام          » ρالرسول   «و  

. الغربية ، حيث عاش مع قوٍم من الرحل البدِو املسلمني ، يصلُّون ويصومون ويـذكرون اهللا                 
هبت ذات يوٍم عاصفةٌ عاتية ، محلت رمال الـصحراِء          : يقولُ عن بعِض مشاهِده وهو معهم       

ألبيض املتوسط ، ورمت ا وادي الرون يف فرنسا ، وكانت العاصفة حارةً             وعربت ا البحر ا   
                  ، من منابِتِه لفـرِط وطـأِة احلـر ر رأسي يتزعزعكأنَّ شع شديدةً احلرارِة ، حىت أحسست
فأحسست من فرِط الغيِظ كأنين مدفوع إىل اجلنون ، ولكن العرب مل يشكوا إطالقاً ، فقـد                 

واندفعوا إىل العمل بنشاٍط ، وقال رئيس القبيلِة الشيخ         . قضاٌء مكتوب   : الوا  هزوا أكتافهم وق  
مل نفقِد الشيء الكثري ، فقد كنا خليقني بأن نفقد كلَّ شيٍء ، ولكن احلمد ِهللا وشـكراً ،                   : 

  . فإن لدنيا حنو أربعني يف املائة ِمن ماشِيتنا ، ويف استطاِعتنا أن نبدأ ا عملنا من جديد 
فقد كنا نقطع الصحراء بالسيارِة يوماً فانفجر أحد اإلطـارات ،           .. مثَّة حادثةٌ أخرى    و

                ، واهلـم وانتابين القلق ، وتوالين الغضب ، قد نسي استحضار إطار احتياطي وكان الشائق
ماذا عسى أن نفعل ؟ فذكَّروين بأن االندفاع إىل الغضِب لـن            : وسألت صحيب من األعراِب     

دي فتيالً ، بل هو خليق أن يدفع اإلنسان إىل الطيِش واحلُمِق ، ومن مث درجت بنا السيارة                  يج
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وهي جتري على ثالثة إطارات ليس إال ، لكنها ما لبثت أن كفَّت عن السري ، وعلمـت أن                   
هم ، بل البرتين قد نفَد ، وهناك أيضاً مل تثر ثائرة أحٍد من رفاقي األعراِب ، وال فارقهم هدوؤ                

  ! مضوا يذرعون الطريق سرياً على األقداِم ، وهم يترنمون بالغناِء 
قد أقنعتين األعوام السبعةُ اليت قضيتها يف الصحراِء بني األعراِب الرحِل ، أنَّ امللتاثني ،               

يت ومرضى النفوِس ، والسكريين ، الذين حتفلُ م أمريكا وأوربة ، ما هم إال ضحايا املدينِة ال                
  . تتخذُ السرعة أساساً هلا 

إنين مل أعاِن شيئاً من القلق قطُّ ، وأنا أعيش يف الصحراِء ، بل هنالك يف جنـِة اِهللا ،                    
              ا األعراب السكينة والقناعة والرضا ، وكثريون من الناِس يهزؤون باجلربيِة اليت يؤمن وجدت

  . ، ويسخرون من امتثاِلِهم للقضاِء والقدِر 
 بـذاكريت إىل                ولكن من وا كِبد احلقيقة ، فإين إذ أعـوديدري ؟ فلعلَّ األعراب أصاب 

وأستعرض حيايت ، أرى جلياً أا كانت تتشكَّلُ يف فتراٍت متباعدٍة تبعـاً حلـوادث         .. الوراِء  
تطرأ عليها ، ومل تكن قطُّ يف احلُسباِن أو مما أستطيع له دفعاً ، والعرب يطلقون علـى هـذا                    

  .   ، ومسه أنت ما شئت »قضاُء اِهللا  « أو »ِقسمة « أو »قدر  «:  من احلوادث اسم اللون
إنين بعد انقضاِء سبعةَ عشر عاماً على مغادريت الصحراء ، ما زلـت             : وخالصةُ القوِل   

أختذ موقف العرِب حيال قضاِء اِهللا ، فأقابلُ احلوادث اليت ال حيلة يل فيها باهلدوء واالمتثـال                 
لسكينة ، ولقد أفلحت هذه الطباع اليت اكتسبتها من العرب يف دِئة أعصايب أكثر مما تفلح                وا

  . اهـ ! ...آالف املسكِّناِت والعقاقِري 
وإن خالصة رسـالِة     ρإن أعراب الصحراِء تلقَّنوا هذا احلق من مشكاِة حممٍد          : أقولُ  

هم من الظلماِت إىل النوِر ، ونفِْض التراِب عـن          املعصوِم هي إنقاذ الناِس من التيِه ، وإخراجِ       
فيهـا   ρإنّ الوثيقة اليت بِعث ا رسولُ اهلُـدى      . رؤوِسهم ، ووضِع اآلصاِر واألغالِل عنهم       

أسرار اهلدوِء واألمِن ، وا معاملُ النجاِة من اإلخفاق ، فهي اعتراف بالقضاء وعمل بالدليل ،                
إن الرسالة الربانية جاءت لتحدد لـك       . ة ، وكدح بنتيجة     ووصول إىل غاية ، وسعي إىل جنا      
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موقعك يف الكون املأنوس ، ليسكن خاطرك ، ويطمئن قلبك ، ويزول مهك ، ويزكو عملك                
  . ، وجيمل خلقك ، لتكون العبد املثايل الذي عرف سر وجوده ، وأدرك القصد من نشأته 

***************************************  
   وسطاملنهج

  

   . ﴾وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً ﴿
                  هجة ِمـنفَاَء ، وال إفراط وال تفريط ، وإن الوسطيوال ج ِط ، فال غُلُوسالسعادة يف الو

إن من خصائِص اإلسالِم أنه دين وسٍط ،        . رباينٌّ محيد مينع العبد من احلَيِف إىل أحِد الطرفين          
اليهوديِة اليت محلِت الِعلِم وألغِت العمِل ، والنصرانيِة اليت         :  اليهوديِة والنصرانيِة    فهو وسطٌ بني  

غالت يف العبادِة واطَّرحِت الدليل ، فجاء اإلسالم بالِعلِْم والعمِل ، والروِح واجلَسِد ، والعقِل               
  . والنقِل 

فال تغلُ فتنهك جـسمك     : ك  وإن مما يسعدك يف حياِتك الوسطية ، الوسطيةُ يف عبادتِ         
وتقضي على نشاطك ومداومِتك، وال جتف فتطرح النوافل وختدش الفـرائض وتـركن إىل              

فال تتلف أموالك ولك دخلك فتبقى حسرياً ممِلقاً ، وال متـسك            : ويف إنفاقِك   . التسويِق  
د املفرِط واللِّـِني    بني اجل : ووسطٌ يف خلِقك    . عطاءك وتبخلْ بنوالك ، فتبقى ملوماً حمروماً        

املتداعي ، بني العبوِس الكاِحل والضحِك املتهافِت ، بني العزلِة املوحشِة واخللطِة الزائدِة علـى               
 احلد .  

إنه ِمنهج االعتداِل يف أخِذ األموِر ، واحلكِم على األشياِء ، ومعاملِة اآلخـرين ، فـال                 
لُّ به أصلُ اخلير ، ألن الزيادة ترف وسـرف ،           زيادة يطفو ا كيلُ الِقيِم ، وال نقْص يضمح        

فَهدى اللّه الَِّذين آمنواْ ِلما اختلَفُواْ ِفيِه ِمن الْحق ِبِإذِْنِه واللّـه             ﴿: حفاٌء  ‘والنقص جفاٌء و  
  . ﴾ يهِدي من يشاُء ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم 

شـر  : ط وسيئة التفريط ، وإن اخلير بني الشرين         سيئة اإلفرا : إنّ احلسنة بني السيئتني     
باطِل الزيادِة وباطِل النقِص ، وإن السعادة بـني         : الغلُو وشر اافاِة ، وإن احلق بني الباطلِني         

  . شقاِء التهوِر وشقاِء النكوِص : الشقاءين 
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*************************************  
  ال هذا وال هذا

  

وهو الذي جيتهد يف السِري حىت يـضر        . أشر السيِر احلقحقة    : رف بن عبداهللا    يقولُ مط 
وهو الذي يتعسف يف واليِته ألهِله       . ))شر الرعاء احلُطَمةُ    (( : ويف احلديِث   . بنفسِه ودابِته   

 والتـهوِر ،    إن الكرم بني اإلسراِف والبخِل ، وإن الشجاعة بني اجلنبِ         . أو من واله اُهللا شأنه      
وإن احللم بني احلدِة والتبلُّد ، وإن البسمة بني العبوس والضحك ، وإن الصرب بـني القـسوة                  
واجلزِع ، وللغلو دواٌء هو التخفيف من هذا الغلو ، وإطفاُء شيٍء من هذا اللـهيب احملـرق                  

هِدنــــا الصراطَ  ا ﴿وللجفاِء دواء هو سوطُ عزٍم ، وومضةُ ِهمة ، وبارقةُ من رجاٍء ،              
ِقيم6{املُست {الِّنيالَ الضو لَيِهموِب عغَِري املَغض لَيِهمع متأَنع اطَ الَِّذينِصر ﴾ .   

*******************************  
  
  

  وقفـــــةٌ
  

. ليس يف الوجود شيٌء أصعب من الصِرب ، إما عن احملبوِب، أو علـى املكروهـاتِ                «
وتلك املدةُ حتتاج إىل زاٍد يقطـع بـه         . ذا امتد الزمان ، أو وقع اليأس من الفرِج          وخصوصاً إ 

  : سفرها ، والزاد يتنوع من أجناٍس 
  .  تلمح مقداِر البالِء ، وقد ميكن أن يكون أكثر :فمنه 
   .  أنه يف حاِل فوقها أعظم منها ، مثل أن يبتلى بفقِْد ولٍد وعنده أعز منه:ومنه 

  .  رجاء الِعوِض يف الدنيا :ومن ذلك 
التلذُّذُ بتصويِر املدِح والثناِء من اخللْـِق فيمـا         : ومنه  .  تلمح األجِر يف اآلخرِة      :ومنه  

  . ميدحون عليه ، واألجر من احلق عز وجلَّ 
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  .  أن اجلزع ال يفيد ، بل يفضح صاِحبه :ومن ذلك 
 يقدحها العقلُ والفكر ، فليس يف طريِق الصِرب نفقةٌ سواها      إىل غيِر ذلك من األشياء اليت     

  .  » ، فينبغي للصابِر أن يشغل ا نفسه ، ويقطع ا ساعاِت ابتالِئِه
*********************************************  

  من هم األولياُء
  

ى تكبريِة اإلحراِم ، والولَه      انتظار األذاِن باألشواِق ، والتهافُت عل      :من صفات األولياء    
بالصف األوِل ، ومداومِة اجللوِس يف الروضِة ، وسالمةُ الصدِر ، وظهور مراسـيِم الـسنِة ،                 
وكثرةُ الذِّكِر ، وأكل احلالِل ، وترك ما ال يعين ، والرضا بالكفاِف ، وتعلُّم احملِي كتاباً وسنةً                  

    عا ، والتوجيللـشدائِد ، وبـذْلُ             ، وطالقةُ املُح اخلالِف ، والصرب ملصائب املسلمني ، وترك 
  . املعروِف 

التوسطُ يف املعيشِة أفضلُ ما يكونُ ، فال غىن مطغياً وال فقراً منسياً ، وإمنا مـا كفـى                   
                  وشفى ، وقضى الغرض ، وأتى باملقصوِد يف املعيشِة ، فهو أجلُّ العيِش عائـدةً ، وأحـسن

  . القوِت فائدةً 
 بيت تسكُنه ، وزوجةٌ تأوي إليها ، ومركب حسن ، وما يكفي من املـاِل                :والكفايةُ  

  لسد احلاجِة وقضاِء الالزِم 
********************************  

  اُهللا لطيف بعباِدِه
  

 هـ ، ذهب جمموعةٌ من البحارِة       1376أخربين أحد أعياِن مدينِة الرياِض أنه يف عام         
بيِل إىل البحِر ، يريدون اصطياد السمِك ، ومكثوا ثالثة أيام بلياليهن مل حيـصلُوا               من أهِل اجل  

على مسكٍة واحدٍة ، وكانوا يصلون الصلواِت اخلمس ، وجبانبهم جمموعةٌ أخرى ال تسجد ِهللا               
سجدةً ، وال تصلّي صالةً ، وإذا هم يصيدون ، وحيصلون على طلِبهم من هذا البحِر ، فقال                  

حنن نصلي ِهللا عز وجلَّ صالٍة ، وما حصلْنا على شـيٍء            ! سبحان اِهللا   : ؤالِء اموعِة   بعض ه 
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فوسوس هلم الشيطانُ بتـرِك     !! من الصيِد ، وهؤالء ال يسجدون ِهللا سجدةً وها هو صيدهم            
 إىل  الصالِة ، فتركُوا صالة الفجِر ، مث صالة الظهِر ، مث صالة العصِر ، وبعد صالِة العصِر أتوا                 

البحِر فصادوا مسكةً ، فأخرجوها وبقروا بطنها ، فوجدا فيها لؤلؤةً مثينةً ، فأخذها أحـدهم                
ملا أطْعنا اهللا ما حصلنا عليها ، وملـا عينـاه           ! سبحان اِهللا   : بيِده ، وقلَّبها ونظر إليها ، وقال        

يعوضنا :  البحِر ، وقال     مث أخذ اللؤلؤة ورمى ا يف     . إن هذا الرزق فيه نظر      !! حصلْنا عليها   
اُهللا ، واِهللا ال آخذُها وقد حصلت لنا بعد أن تركْنا الصالة ، هيا ارحتلُوا بنا من هذا املكـان                    
الذي عصينا اهللا فيه ، فارحتلُوا ما يقارب ثالثة أمياٍل ، ونزلُوا هناك يف خيمِتهم ، مث اقتربوا من                   

قروا بطنها فوجدوا اللؤلؤة يف بطِن تلـك الـسمكِة ،     البحِر ثانية ، فصادوا مسكة الكنعد ، فب       
بعد أنْ بدؤوا يصلُّون ويذكرون اهللا ويستغفرونه ،        . احلمد ِهللا الذي رزقنا رزقاً طيباً       : وقالوا  

  . اهـ . فأخذوا اللؤلؤة 
فانظر كيف كان من ذي قبل ، يف وقت معصيٍة ، وكان رزقاً خبيثاً ، وانظر كيـف                  

ولَو أَنهم رضواْ ما آتاهم اللّه ورسـولُه         ﴿.  طاعٍة ، وأصبح رزقاً طيباً       أصبح اآلن يف وقتِ   
    . ﴾ وقَالُواْ حسبنا اللّه سيؤِتينا اللّه ِمن فَضِلِه ورسولُه ِإنا ِإلَى اللِّه راِغبونَ

  . نه إنه لطف اِهللا ، ومن ترك شيئاً ِهللا عوضه اُهللا خرياً م
     وقد دخل مسجد الكوفِة ليصلي ركعيت        - رضي اهللا عنه     –يذكِّرين هذا بقصٍة لعلي ، 

ودخل علي  . يا غالم ، احبس بغليت حىت أصلي        : الضحى ، فوجد غالماً عند الباِب ، فقال         
 املسجد ، يريد أن يعطي هذا الغالم درمهاً ، جزاء حبسه للبغلِة ، فلما دخل علي املـسجد ،                  
أتى الغالم إىل خطاِم البغلِة ، فاقتلعه من رأِسها وذهب به إىل السوِق ليبيعه ، وخرج علي فما                  

اذهب إىل الـسوِق ،     : وجد الغالم ، ووجد البغلة بال خطاٍم ، فأرسل رجالً يف أثِرِه ، وقال               
 ، فشراه بدرهٍم    وذهب الرجلً ، فوجد هذا الغالم حيرج على اخلطامِ        . لعلَّه يبيع اخلطام هناك     

واِهللا لقد نويت أن أعطيه درمهاً حـالالً ، فـأىب إال أنْ             ! ، وعاد خيرب علياً ، قال سبحان اهللا         
  . يكون حراماً 
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وما  ﴿: إنه لطف اهللا عز وجلَّ ، يالحق عباده أينما ساروا وأينما حلُّوا وأينما ارحتلُوا               
     لُو ِمنتا تمأٍْن وكُونُ ِفي شوداً ِإذْ              تـهش كُملَـيا عٍل ِإالَّ كُنمع لُونَ ِمنمعالَ تآٍن وِمن قُر ه

   . ﴾ تِفيضونَ ِفيِه وما يعزب عن ربك ِمن مثْقَاِل ذَرٍة ِفي اَألرِض والَ ِفي السماء
********************************************  

﴿  ِمن قْهزريوِسبتحثُ لَا ييح ﴾  
  

أن رجـالً   :  ما يناسب هذا املقـام       » الفَرِج بعد الشدةِ  «وقد ذَكَر التنوخي يف كتابِه      
ضاقت عليه اِحليلُ ، وأُغلقت عليه أبواب املعيشِة ، وأصبح ذات يوٍم هو وأهلُه ال شـيء يف                  

لثاين ، فلما دنِت الشمس للمغيِب ،       فبقيت أنا وأهلي اليوم األول جوعى ويف ا       : بيتهم ، قال    
اذهب وانطلق والتمس لنا رزقاً أو طعاماً أو أكالً ، فقد أشرفْنا على املوِت              : قالت يل زوجيت    

ما يف بيِتنا إال هـذِه      : فتذكَّرت امرأةً قريبة يل ، فذهبت إليها وأخربتها اخلَبر ، قالت            : قال  . 
    السمكةُ وقد أنتنت .  ا ، فإنا قد أشرفْنا على اهلالِك         عل: قلت بطنها    . ي ا وبقرت وذهبت

             قريبيت ، قالت ها بآالِف الدنانِري ، وأخربتمنها لؤلؤةً بعت ال آخذُ معكـم إال     : ، فأخرجت
فاغتنيت فيما بعد ، وأثَّثت من ذلك بييت ، وأصلحت حايل ، وتوسـعت يف               : قال  . قسمي  
  .  سبحانه وتعاىل ليس غريه فهو لطف اِهللا. رزقي 

  . ﴾ وما ِبكُم من نعمٍة فَِمن اللِّه ﴿
﴿ لَكُم ابجتفَاس كُمبِغيثُونَ رتسِإذْ ت ﴾ .  

******************************************  
  ﴾ وهو الَِّذي ينزلُ الْغيثَ ﴿

نه كان بأهِله يف الصحراِء ، يف جهِة الباديِة ، وكـان            أ: حدثنا أحد الفضالِء من العباِد      
فانقطعت املياه ااورةُ لنا ، وذهبت ألتمس ماًء ألهلـي ،           : قال  . عابداً قانتاً منيباً ذاكراً ِهللا      

فوجدت أن الغدير قد جف ، فعدت إليهم ، مث التمسنا املاء مينةً ويسرةً ، قلم جند ولو قطرةً ،                    
 القريب ايـب ،     - سبحانه –كنا الظمأُ ، واحتاج أطفايل للماء ، فتذكرت رب العزِة           وأدر
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                وسـالت ، وبكيـت يدي ركعتني ، مث رفعت القبلة وصلَّيت واستقبلت ، متفتيم فقمت
 ﴾..... أَمن يِجيب الْمضطَر ِإذَا دعـاه      ﴿: دموعي ، وسألت اهللا بإحلاٍح ، وتذكرت قوله         

اآلية ، وواِهللا ما هو إال أن قمت من مقامي ، وليس يف السماء من سحاب وال غـيم ، وإذا                     
بسحابة قد توسطت مكاين ومرتيل يف الصحراِء ، واحتكمت على املكان ، مث أنزلت ماءها ،                

محـدنا اهللا  فامتألِت الغدرانُ من حوِلنا وعن مييننا وعن يساِرنا ، فشربنا واغتسلنا وتوضأنا ، و             
سبحانه وتعاىل ، مث ارحتلت قليالً خلْف هذا املكان ، وإذا اجلدب والقحطُ ، فعلمـت أن اهللا                  

وهو الَِّذي ينزلُ الْغيثَ ِمن بعِد مـا قَنطُـوا           ﴿: ساقها يل بدعائي ، فحمدت اهللا عز وجلَّ         
 ِميدالْح ِليالْو وهو هتمحر رنشيو﴾  .  

إنه البد أن نلح على اِهللا سبحانه وتعاىل ، فإنه ال يصِلح األنفس ، وال يرزق وال يهدي                  
واُهللا ذكَر أحد أنبيائـه     . ، وال يوفِّق وال يثبت ، وال يعني وال يغيثُ ، إالَّ هو سبحانه وتعاىل                

اِرعونَ ِفي الْخيراِت ويدعوننا رغَبـاً ورهبـاً        وأَصلَحنا لَه زوجه ِإنهم كَانوا يس      ﴿: فقال  
اِشِعنيا خوا لَنكَانو ﴾  .   

************************************  
اُهللا خرياً منه ضهعو  

  

ذكر ابن رجب وغريه أنَّ رجالً من العباِد كان يف مكة ، وانقطعت نفقتـه ، وجـاع                  
 على اهلالِك ، وبينما هو يدور يف أحِد أزقَِّة مكة إذ عثر على ِعقِْد مثٍني             جوعاً شديداً ، وأشرف   

فوصفه : غاٍل نفيٍس ، فأخذه يف كمه وذهب إىل احلَرِم وإذا برجٍل ينشد عن هذا العقد ، قال                  
فأخذ العقـد   : قال  . يل ، فما أخطأ من صفِته شيئاً ، فدفعت له الِعقْد على أن يعطيين شيئاً                

اللـهم إين   : قلـت   . ب ، ال يلوي على شيء ، وما سلَّمين درمهاً وال نقرياً وال قطمرياً               وذه
                   ريـح ـتضين خرياً منه ، مث ركب جهة البحِر فذهب بقارٍب ، فهبهذا لك ، فعو تركت
هوجاُء ، وتصدع هذا القارب ، وركب هذا الرجل على خشبٍة ، وأصبح على سطِح املـاِء                 

ريح مينةً ويسرةً ، حىت ألقته إىل جزيرِة ، ونزلَ ا ، ووجد ا مـسجداً وقومـاً                  تلعب به ال  
أئنك تقـرأ  : يصلُّون فصلَّى ، مث وجد أوراقاً من املصحِف فأخذ يقرأ ، قال أهل تلك اجلزيرِة  
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    القرآن ؟ قلت :  أبناءنا القرآن    : قالوا  . نعم أعلِّمهم بأجرٍة ، مث ك     . علِّم خطاً ،   فأخذت تبت
  . فعلَّمتهم بأجرٍة . نغم : أتعلِّم أبناءنا اخلطَّ ؟ قلت : قالوا 

إن هنا بنتاً يتيمةً كانت لرجٍل منا فيه خير وتوفِّي عنها، هل لك أن تتزوجها؟               : مث قالوا   
العقْد ذلك بعينِه بعنِقها          : قال. ال بأس : قلت ا فوجدت ها ، ودخلتفتزوجت .ةُ ما قص : قلت

هذا العقِد ؟ فأخربِت اخلَبر ، وذكرت أن أباها أضاعه يف مكة ذات يوم، فوجده رجلٌ فسلّمه                 
  . فأنا الرجلُ : قال . إليه ، فكانَ أبوها يدعو يف سجوِده ، أن يرزق ابنته زوجاً كذلك الرجل 

إنَّ اهللا طيب ال    (( فدخل عليه الِعقْد باحلالِل ، ألنه ترك شيئاً ِهللا ، فعوضه اهللا خرياً منه               
   . ))يقبلُ إالَّ طيباً 

******************************************  
  إذا سألت فاسأِل اهللا

  

                   ٍة إىل أن نلحوإن التقصري منا ، إننا حباجٍة ماس ، جميب وإنه مسيع ، إنَّ لطف اِهللا قريب
بـل منـرغُ    .  دعوت فلم يستجب يل      دعوت: وندعوه ، وال نملّ نسأم ، وال يقولُ أحدنا          

 ، ونعيد ونبدئ تلـك      ))يا ذا اجلالِل واإلكراِم     (( وجوهنا يف التراِب ، وتف ، ونلظُّ بـ         
األمساِء احلسىن والصفاِت العلى ، حىت جييب اُهللا سبحانه وتعاىل طلبنا ، ، أو خيتار لنا خربةً من                  

   . ﴾م تضرعاً وخفْيةً ادعواْ ربكُ ﴿عنده سبحانه وتعاىل 
ذكر أحد الدعاِة يف بعِض رساِئله أن رجالً مسلماً ذهب إىل إحدى الدول والتجأ بأِهله               
إليها ، وطلب بأن متنحه جنسية ، فأغلقت يف وجهِه األبواب ، وحاول هذا الرجـل كـلَّ                  

ِت اِحليلُ ، وسدِت السبل ،      احملاولِة ، واستفرغ جهده ، وعرض األمر على كلِّ معارِفه ، فبار           
عليك بالثلث األخِري من الليِل ، ادع موالك ، فإنه          : مث لقي عاملاً وِرعاً فشكا إليه احلال ، قال          

إذا سألت فاسأِل اهللا ، وإذا اسـتعنت        (( :  وهذا معناه يف احلديث      –امليسر سبحانه وتعاىل    
ى أن ينفعوك بشيٍء ، مل ينفعوك إال بشيٍء قد          فاستعن باهللا ، واعلم أن األمة لو اجتمعوا عل        

فواِهللا لقد تركت الذهاب إىل الناس ، وطلب الشفاعات         :  قال هذا الرجل     – ))كتبه اُهللا لك    
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، وأخذت أداوم على الثلث األخري كما أخربين هذا العاِلم ، وكنت أهتـف ِهللا يف الـسحِر                  
        متمبعروٍض عادي ومل أجعل بيين وبينـهم واسـطة ،           وأدعوه ، فما هو إال بعد أيام ، وتقد 

فذهب هذا اخلطاب ، وما هو إال أيام وفوجئْت يف بييت ، وإذ أنا أُدعى وأسـلَّم اجلنـسية ،                    
  . وكانت يف ظروٍف صعبٍة 

********************************************  
  ﴾ اللَّه لَِطيف ِبِعباِدِه ﴿

  

  : الدقائق الغاليةُ 
 اعتدى على أمـواِل امـرأٍة       – وقد مساه    –أن أحد الوزراِء يف بغداد      :  التنوخي   ذكر

عجوٍز هناك ، فسلبها حقوقها وصادر أمالكها ، ذهبت إليه تبكي وتشتكي من ظلِمه وجوِزه               
ألدعونَّ اهللا عليك ، فأخذ يضحك منها باستهزاٍء ،         : ، فما ارتدع وما تاب وما أناب ، قالت          

وهذا جلربوِته وفسِقه يقـول باسـتهزاٍء ، فـذهبت          . ليك بالثلِث األخِري من الليل      ع: وقال  
وداومت على الثلِث األخري ، فما هو إال وقت قصري إذ عِزل هذا الوزير وسـلبت أموالُـه ،                   

ز ،  وأُخذ عقاره ، مث أُقيم يف السوِق يجلد تعزيراً له على أفعاِله بالناِس ، فمرت بـه العجـو                  
  . لقد وصفت يل الثلث األخري من الليِل ، فوجدته أحسن ما يكونُ ! أحسنت: فقالت له 

هلْ مـن   (( : إنَّ ذاك الثلث غاٍل من حياِتنا ، نفيس يف أوقاتنا ، يوم يقولُ رب العزِة                
   . ))سائٍل فأعطيه ، هلْ من مستغفٍر فأغفر له ، هلْ من داٍع فأجيبه 

ومسعت مساعاٍت وأثر يف حيـايت حادثـات ال         .  حيايت على أين شاب      لقد عشت يف  
أنساها أبد الدهِر ، وما وجدت أقرب من القريِب ، عنده الفرج ، وعنده الغوثُ ، وعنـده                  

  . اللطف سبحانه وتعاىل 
لمـا  ارحتلت مع نفٍَر من الناِس يف طائٍرة من أا إىل الرياِض يف أثناِء أزمِة اخللـيِج ، ف                 

أصبحنا يف السماِء أُخِبرنا أننا سوف نعود مرةً ثانيةً إىل مطاٍر أا خللٍل يف الطـائِرة ، وعـدنا       
                  وا إصالحه ، مث ارحتلْنا مرةً أخرى ، فلما اقتربنا مـن الريـاِض أبـتوا ما استطاعوأصلح
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اولُ أكثر من عـشِر     العجالت أنْ ترتل ، فأخذ يدور بنا على مساء الرياِض ساعةً كاملةً ، وحي             
حماوالٍت يأيت املطار وحياولُ اهلبوط فال يستطيع ، فريحتلُ مرةً أخرى ، وأصابنا اهللع ، وأصاب                
الكثري االيار ، وكثر بكاُء النساِء ، ورأيت الدموع تسيلُ على اخلدوِد ، وأصبحنا بني السماِء                

تذكرت كلَّ شيٍء فما وجدت كالعمِل الصاِحل       واألرِض ننتظر املوت أقرب من ملِح البصِر ، و        
، وارحتل القلب إىل اِهللا عز وجلَّ وإىل اآلخرِة ، فإذا تفاهةُ الدنيا ، ورخص الدنيا ، وزهـادةُ                   

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، له امللك وله احلمد وهو كلِّ               (( : الدنيا ، وأخذْنا نكرر     
   وا إىل اِهللا وأنْ               ، يف هتافٍ   ))شيٍء قديربالناِس أن يلجؤ يهتف مسن كبري صادٍق ، وقام شيخ 

  . يدعوه ، وأنْ يستغفروه وأنْ ينيبوا له 
  . ﴾فَِإذَا رِكبوا ِفي الْفُلِْك دعوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين ﴿: وقد ذكر اللُِه عن الناِس أم

اه ، وأحلحنا يف الدعاِء ، وما هو إال وقت ، ونعود            ودعونا الذي جييب املضطر إذا دع     
للمرِة احلادية عشرة والثانية عشرة ، فنهبطُ بسالم ، فلما نزلْنا كأنا خرجنـا مـن القبـوِر ،             
وعادِت النفوس إىل ما كانت ، وجفِت الدموع ، وظهرِت البسمات ، فما أعظم لطـف اِهللا                 

  . سبحانه وتعاىل 
ــِسيناه   يف ضر ِحيـلُّ ِبنـاكم نطلب اهللا   ــا ن ــت باليان ــإنْ تولَّ  ف

فإنْ رجعنا إىل الشاطي عـصيناه       ندعوه يف البحِر أنْ ينجي سفينتنا
ــا ســقطْنا ألنَّ احلــافظ اُهللا  ونركب اجلو يف أمـٍن ويف دعـٍة وم

   .   إنه لطف الباري سبحانه وتعاىل ، وعنايته ، ليس إال
**************************************  

  » من لَنا وقت الضائقِة ؟ «
  

 ذكـرت أن    -وهي جريدةٌ قدميةٌ كانت تصدر يف البالد      -  »القصيم« ذكرت جريدةُ   
شاباً يف دمشق حجز ليسافر ، وأخرب والدته أنَّ موعد إقالِع الطائرِة يف الساعِة كذا وكـذا ،                  

ه إذا دنا الوقت ، ونام هذا الشاب ، ومسعت أمه األحوال اجلوية يف أجهـزِة                وعليها أنْ توقظ  
اإلعالِم ، وأنَّ الرياح هوجاُء وأنَّ اجلو غائم ، وأنَّ هناك عواصف رمليةً ، فأشـفقت علـى                  
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                  ال يـساعد ه أمالً منها أن تفوته الرحلةُ ، ألنَّ اجلوبابنها ، فما أيقظت علـى  وحيدها وخبلت
السفِر ، وخافْت من الوضِع الطارِئ ، فلما تأكَّدت منْ  أنَّ الرحلة قد فاتت ، وقد أقعلـِت                   

  . الطائرةُ بركَّاِبها ، أتت إىل ابِنها توقظُه فوجدته ميتاً يف فراِشه 
 ِإلَى عاِلِم الْغيِب والشهادِة     قُلْ ِإنَّ الْموت الَِّذي تِفرونَ ِمنه فَِإنه ملَاِقيكُم ثُم تردونَ          ﴿

   . ﴾ فَينبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ
  . فر من املوِت ويف املوِت وقَع 

   .  »للناجي يف البحر طريق« : وقد قالِت العامةُ 
  . وإذا حضر األجلُ فأي شيء يقتلُ اإلنسان 

*************************************  
 قصِص املوِتمن  

  

أنه كان بأرِض الشام رجـلٌ لـه        : ذكر الشيخ علي الطنطاوي يف مساعاِته ومشاهداِته        
سيارةُ لوري ، فركب معه رجلٌ يف ظهِر السيارة ، وكان يف ظهِر السيارة نعش مهيأ لألمواِت                 

لراكـب  ، وعلى هذا النعش شراع لوقِت احلاجِة ، فأمطرِت السماُء وسال املاُء فقام هـذا ا               
فدخل يف النعش وتغطَّى بالشراِع ، وركب آخر فصِعد يف ظهِر الشاحنِة جبانِب النعِش ، وال                
يعلم أنَّ يف النعِش أحداً ، واستمر نزولُ الغيِث ، وهذا الرجلُ الراكب الثاين يظن أنه وحده يف                  

 كف الغيثُ أم ال ؟ وملا       هلْ: ظهر السيارِة ، وفجأةً يخرج هذا الرجلُ يده من النعِش ، لريى             
أخرج يده أخذ يلوح ا ، فأخذ هذا الراكب الثاِين اهللع واجلزع واخلوف ، وظن أن هـذا                  

  . امليت قد عاد حياً ، فنسي نفسه وسقط من السيارِة ، فوقع على أم رأسِه فمات 
  . ت ذه الوسيلِة وأنْ يكون املو. وهكذا كتب اُهللا أن يكون أجلُ هذا ذِه الطريقِة 

كلُّ شـيٍء بقـضاٍء وقـدر   ــرب ــرب أي ِع ــا ِع  واملناي
                  وعلى العبِد أنْ يتذكَّر دائماً أنه حيِملُ املوت ، وأنه يسعى إىل املوِت ، وأنـه ينتظـر 

 رضـي   –املوت صباح مساء ، وما أحسن الكلمة الرائقة الرائعة اليت قاهلا علي بن أيب طالب                
إن اآلخرة قد ارحتلت مقبلةً ، وإن الدنيا قد ارحتلت مـدِبرة ،             (( :  وهو يقولُ    –اُهللا عنه   
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فكونوا من أبناء اآلخرة ، وال تكونوا من أبناء الدنيا ، فإن اليوم عملٌ وال حساب ، وغداً                  
  . )) حساب وال عملٌ 

ِله ، وأن يجـدد     وهذا يفيدنا أنَّ على اإلنسان أن يتهيأ وأن يتجهز وأن يصلح من حا            
  . توبته ، وأن يعلم أنه يتعاملُ مع رب كرٍمي قوٍي عظيٍم لطيٍف 

                   إن املوت ال يستأذنُ على أحٍد ، وال حيايب أحداً ، وال جياملُ ، وليس للموت إنـذار
   ﴾أَرٍض تموتوما تدِري نفْس ماذَا تكِْسب غَداً وما تدِري نفْس ِبأَي ﴿مبكر خيرب به الناس، 

*****************************************  
  ﴾  لَّا تستأِْخرونَ عنه ساعةً ولَا تستقِْدمونَ﴿

  

أن باصاً كان مليئاً بالركاب ، وكـان        : ذكر الطنطاوي أيضاً يف مساعاِته ومشاهداِته       
أقـف هلـذا    : ِلم تقف ؟ قال     :  الركاب   سائقُه يلتفت يمنةً ويسرةً ، وفجأة وقف ، فقال له         

: قالُوا  . انظروا إليه   : ال نرى أحداً ، قال      : قالوا  . الشيخ الكبِري الذي يشري بيده لريكب معنا        
! واِهللا ال نرى أحداً من الناِس       : قالوا كلُّهم   . هو أقبل اآلن لريكب معنا      : قال  ! ال نرى أحداً    

  . عِد سيارِتِه وفجأة مات هذا السائق على مق
 فَـِإذَا جـاء أَجلُهـم الَ         ﴿لقد حضرت منيته ، وحلَّت وفاته ، وكان هذا سـبباً ،             

، إنَّ اإلنسان جيبن من املخاوِف ، وينخلع قلبه مِن مظانِّ            ﴾ يستأِْخرونَ ساعةً والَ يستقِْدمونَ   
الُواْ ِإلخواِنِهم وقَعدواْ لَو أَطَاعونا ما قُِتلُوا قُلْ فَادرؤوا         الَِّذين قَ  ﴿املنايا ، وإذا باملآمِن تقتلُه ،       

       اِدِقنيص مِإن كُنت توالْم أَنفُِسكُم نوجلَّ ،       .  ﴾ع يف لقاِء اِهللا عز فينا أننا ال نفكر والعجيب
  .  يف املخاوِف وال يف حقارِة الدنيا ، وال يف قصِة االرحتاِل منها إال ذا وقعنا

*************************************  
  فرمبا صحِت األجسام بالعلِل

  

أن رجالً أصابه الشللُ ، فأُقعد يف بيته ، ومرت عليه سنوات طـوالٌ              : ذكر أهلُ السيِر    
 ذات يـوٍم    من امللِل واليأِس واإلحباِط ، وعجز األطباُء يف عالِجه ، وبلَّغوا أهله وأبناءه ، ويف              
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نزلت عليه عقرب من سقِف مرتِله ، ومل يستطع أن يتحرك من مكاِنه ، فأتـت إىل رأِسـه                   
وضربته برأِسها ضرباٍت ولدغته لدغاٍت ، فاهتز جسمه من أمخِص قدميه إىل مشاِش رأِسـه ،                

 وينـتفض الرجـلُ     وإذا باحلياةُ تدب يف أعضاِئه ، وإذا بالبرِء والشفاء يسري يف أحناِء جسِمه ،             
ويعود نشيطاً ، مث يقف على قدميه ، مث ميشي يف غرفِته ، مث يفتح بابه ، ويأيت أهله وأطفاله ،                     

 رصعقون ، فأخربهم اخلَبقون وكادوا من الذهول يفإذا الرجلُ واقفاً ، فما كانوا يصد .  
  !! فسبحان الذي جعل عالج هذا الرجِل يف هذا 

ِض األطباِء فصدق املقولة ، وذكَر أن هناك مصالً ساماً يـستخدم            وقد ذكرت هذا لبع   
  .بتخفيٍف كيماوي ، ويعاجلُ به هؤالِء املشلولون 

  . فجلَّ اللطيف يف عاله ، ما أنزل داًء إال وأنزل له دواًء 
****************************************  

  
  ولألولياء كرامات

  

يذهب إىل الشماِل ليجاهد يف سبيل اِهللا       : د الزاهد من التابعني     هذا صلةُ بن أشيم العاب    
، ويضمه الليلُ فيذهب إىل غايٍة ليصلي فيها ، ويدخل بني الشجِر ويتوضأ ، ويقوم مـصلياً ،                  

 وهو يف صالته ، ويدور به ، وصلةُ يف تبتلـه            »ِصلة  « وينهد عليه أسد كاسر ، ويقترب من        
إن :  يقطع صالته وِذكره ، ويسلِّم صلةُ بن أشيم من ركعتني ، مث يقولُ لألسِد                مستمر ، ومل  

فأرخى األسد ذيله وذهب مـن      . كنت أُمرت بقتلي فكلْين ، وإن تؤمر فاتركْين أناجي ريب           
  . املكان ، وترك صلة يصلي 

ور عـن   وغريها من كتِب التاريِخ ، وهذا مـذك  »البداية والنهاية « ولك أن تنظر يف     
يف كتِب تراجِم الصحابِة ، أنه أتى هو ورفْقةٌ معه من سـاحِل              ρ موىل رسوِل اِهللا     »سفينة«

يا أيها األسد أنا مـن      : البحِر ، فلما نزلُوا الرب فإذا بأسٍد كاسر مقبٍل يريدهم ، فقال سفينةُ              
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فولَّى األسد هارباً ،     . وأنا خادمه ، وهؤالء رفقيت وال سبيل لك علينا         ρأصحاِب رسوِل اهللاِ      
  . وزأر زأْرةً كاد ميأل ا ربوع املكاِن 

                 نِن اِهللا يف خلِقِه ما يـشهدوإال ففي س ، ها إال مكابرواألحداثُ ال ينكر وهذه الوقائع
                عشراِت القصِص الصحيحِة الثابتِة يف هذا الباب ، لكن تمبثل هذا ، ولوال طولُ املقاِم ألورد

إن علم  . ةً من هذا احلديث ، لتعلم أن هناك ربا لطيفاً حكيماً ال تغيب عنه غائبةٌ                يكفيك دالل 
ما يكُونُ ِمن نجوى ثَلَاثٍَة ِإلَّا       ﴿: اهللا يالحق الناس ، ولطفه سبحانه وتعاىل وشهوده واطالعه          

ذَِلك ولَا أَكْثَر ِإلَّا هو معهم أَيـن مـا          هو راِبعهم ولَا خمسٍة ِإلَّا هو ساِدسهم ولَا أَدنى ِمن           
   . ﴾ كَانوا

*****************************************  
  كفى باِهللا وكيالً وشهيداً

   

أن رجالً من بين إسرائيل طلب من رجٍل أن يقرضه ألف           : ذكر البخاري يف صحيحِه     
: قال  . كفى باهللا شهيداً    : قال  . اهد إال اُهللا    ما معي ش  : هل لك شاهد ؟ قال      : ديناٍر ، قال    

مث أعطاه ألف دينار    . كفى باهللا وكيالًً  : قال  . ما معي وكيل إال اُهللا      : هل معك وكيلٌ ؟ قال      
، وذهب الرجل وكان بينهما موعد وأجلٌ مسمى ، وبينهما ر يف تلك الدياِر ، فلما حـان                  

ا لصاحِبها األوِل ، فوقف على شاطئ النهِر ، يريد قاربـاً            املوعد أتى صاحب الدنانِري ليعيده    
اللهم : يركبه إليه ، فما وجد شيئاً ، وأتى الليلُ وبقي وقتاً طويالً ، فلم جيد من حيملُه ، فقال                    

إنه سألين شهيداً فما وجدت إال أنت ، وسألين كفيالً فما وجدت إال أنت ، اللهم بلِّغه هذه                  
 أخذ خشبةً فنقرها وأدخل الدنانري فيها ، وكتب فيها رسالةً ، مث أخـذ اخلـشبة                 مث. الرسالة  

ورماها يف النهِر ، فذهبت بإذِن اهللا ، وبلطِف اِهللا ، وبعنايِة اِهللا سبحانه وتعاىل ، وخـرج ذاك       
الرجلُ صاحب الدنانري األولُ ينتظر موعد صاحبِه ، فوقف على شاطئ النهِر وانتظر فما وجد               

فعرضت له اخلشبةُ بالدنانري ، فأخذها وذهـب        ! ِلم ال آخذ حطباً ألهل بييت ؟      : اً ، فقال    أحد
  . ا إىل بيِته ، فكسرها فوجد الدنانري والرسالة 

 الهى الوكالة ، فتعاىل اُهللا يف عألنَّ الشهيد سبحانه وتعاىل أعان ، وألن الوكيل أد .  
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  .  ﴾ مؤِمنونَ وعلَى اللِّه فَلْيتوكَِّل الْ ﴿
﴿ ِمِننيؤم مكَّلُواْ ِإن كُنتولَى اللِّه فَتعو ﴾  .  

**********************************************  
  وقفــــةٌ

  

 قال لبيد :  
 إنَّ ِصدق النفِس يزِري باألملْ      فاكذِب الـنفس إذا حدثْتـها

 وقال البسيت:  
   طبعك املكدود باهلم حِ         راحةً  أِفدبشيٍء مـن املـز وعلِّلْه جتم 

     إذا أعطيته ذاك فلـيكن ِمن امللحِ        ولكن عطى الطعاممبقداِر ما ي 
  : وقال أبو علي بن الشبل 

 بقاء الناِر تحفـظُ بالوعـاءِ       حبفِظ اجلسِم تبقى النفس فيـٍه
د هلا طـول الرجـاِء      وال متد  فباليأِس املُِمض فـال تِمتهـا
وذكِّرها الشدائد يف الرخـاِء       وِعدها يف شـدائدها رخـاًء
 وبالتركيـِب منفَعـةُ الـدواءِ    يعد صـالحها هـذا وهـذا
*****************************************  

  أِطب مطعمك تكن مستجاب الدعوِة
  

يقة ، وهو أحد العشرِة املبشرين باجلنِة ، وقد         كان سعد بن أيب وقَّاص يدرك هذه احلق       
  . بسداِد الرمي وإجابِة الدعوِة ، فكان إذا دعا أُجيبت دعوته كَفَلِق الصبِح  ρدعا له 

   ِل سعٍد يف الكوفِة ،           – رضي اُهللا عنه     –أرسل عمرأناساً من الصحابة يسألون عن عد 
أما سـألتموين   : ِد حي لبين عبٍس ، قام رجلٌ فقال         فأثىن الناس عليه خيراً ، وملا أتوا يف مسج        

: فقال سعد   . عن سعٍد ؟ فإنه ال يعدلُ يف القضيِة ، وال حيكم بالسويِة ، وال ميشي مع الرعية                  
فطال عمر هذا   . اللهم إنْ كان قام هذا رياًء ومسعةً فأعِم بصره ، وأطلْ عمره ، وعرضه للفِنت                
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ط حاجباه على عينيه ، وأخذ يتعرض للجواري ويغمزهن يف شوارِع الكوفِة ،             الرجِل ، وسق  
  . شيخ مفتون ، ، أصابتين دعوة سعٍد : ويقول 

                  وجلَّ ، وصدق النية معه ، والوثوق مبوعـوِده ، تبـارك اُهللا رب إنه االتصالُ باِهللا عز
  . العاملني 

 –رضي اُهللا عنه  -أن رجالً قام يسب علياً      : أيضاًَ  عن سعد    : »سِري أعالِم النبالءِ  « ويف  
               والشتِم ، فقال سعد الرجل يف السب عن علي ، واستمر اللهم اكفنيـه مبـا     : ، فدافع سعد

فانطلق بعري من الكوفِة فأقبل مسرعاً ، ال يلوي على شيء ، وأخذ يدخل من بـِني                 . شئت  
  .  خبفَّيه حىت قتله أمام مشهٍد ومرأى من الناِس الناس حىت وصلَ إىل الرجِل ، مث داسه

﴿ ادهالْأَش قُومي مويا ويناِة الديوا ِفي الْحنآم الَِّذينا ولَنسر رنصا لَنِإن ﴾  .   
وإنين أعرض لك هذه القصص لتزداد إمياناً ووثوقاً مبوعوِد ربك فتـدعوه وتناجيـه ،               

ادعوِني أَسـتِجب    ﴿: فُه سبحانه ، وأنه قد أمرك يف حمكم الترتيل فقال           وتعلم أن اللطف لط   
اِن ﴿ .  ﴾ لَكُمعاِع ِإذَا دةَ الدوعد أُِجيب ي قَِريبي فَِإنناِدي عِعب أَلَكِإذَا سو ﴾  ..   

 عنايةُ  لقد استدعى احلجاج احلسن البصري ليبطش به ، وذهب احلسن وما يف ذهنه إال             
اِهللا ولطف اهللا ، والوثوق بوِعد اِهللا ، فأخذ يدعو ربه ، ويهتف بأمساِئه احلـسىن ، وصـفاِته                   
العلى ، فيحول اُهللا قلب احلجاِج ، ويقذف يف قلبه الرعب ، فما وصل احلسن إال وقد يـأ                   

معه على الـسريِر ، وأخـذ   احلجاج الستقباِله ، وقام إىل الباِب ، واستقبل احلَسن ، وأجلسه   
  . فما هو إال تسخري رب العزِة واجلالِل !! يطيب حليته ، ويترفَّق به ، ويلني له يف اخلطاِب 

إنَّ لطف اِهللا يسري يف العاِمل ، يف عامل اإلنساِن ، يف عاِمل احليواِن ، يف الرب والبحِر ، يف                    
وِإن من شيٍء ِإالَّ يسبح ِبحمدِه ولَـِكن الَّ تفْقَهونَ          ﴿،  الليِل والنهاِر ، يف املتحرِك والساكِن       
  .  ﴾ تسِبيحهم ِإنه كَانَ حِليماً غَفُوراً

  يستـسقي بالنـاِس ، ويف                : صح جرأنَّ سليمان عليه السالم قد أُويت منطق الطِري ، خ
          العِزة ، تدعو اإلله الذي يعطي         طريِقه من بيِته إىل املصلَّ رأى منلةً قد رفعت رجليها تدعو رب

  . أيها الناس ، عودوا فقد كُفيتم بدعاِء غِريكم : ومينح ويلطف ويغيثُ ، فقال سليمان 
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    ، بدعاِء تلك النملِة ، النملِة اليت فِهم كالمها سليمانُ عليه الـسالم فأخذ الغيثُ ينهمر
قَالَت نملَةٌ يا أَيها النملُ ادخلُوا       ﴿:  أخواا يف عامل النمِل      وهو يزجف جبيشه اجلرار ، فتعظُ     

 ﴾ فَتبسم ضاِحكاً من قَوِلها    }18{مساِكنكُم لَا يحِطمنكُم سلَيمانُ وجنوده وهم لَا يشعرونَ       

  .  هذه العجماواِت يف كثري من األحيان يأيت لطف الربي سبحانه وتعاىل بسبب. 
وِعزيت وجاليل ، لوال شيوخ ركَّـع ،        : (( وقد ذكر أبو يعلى يف قدسي أن اهللا يقولُ          

  )) . وأطفال رضع ، وائم رتع ، ملنعت عنكم قطْر السماِء 
********************************************  

  وإنْ من شيء إال يسبح حبمِد ربه
  

  .  اهلدد يف عاِمل الطيوِر عرف ربه ، وأذعن ملواله ، وأخبت خلالِقه إنَّ
ذهب اهلدهد ، وكانت تلك القصةُ الطويلةُ ، وانتهت إىل تلك النتائِج التارخييِة ، وكان               

اهلدد أذكى من فرعون    ! عجيب  : سببها هذا الطائر الذي عرف ربه ، حىت قال بعض العلماِء            
فَر يف الرخاِء فما نفعه إميانه يف الشدة ، واهلدهد آمن بربه يف الرخاِء ، فنفعه إميانه                 ، فرعونُ كَ  
  . يف الشدِة 

ما  ﴿: وفرعونُ يقول   .  ﴾......أَلَّا يسجدوا ِللَِّه الَِّذي يخِرج الْخبءَ      ﴿: اهلدهد قال   
ن الشقي من كان اهلدهد أذكى منه ، والنملة أفهـم           إ . ﴾ ......عِلمت لَكُم من ِإلٍَه غَيِري    

وإن البليد من أظلمت سبله ، وتقطَّعت حبالُه ، وتعطَّلت جوارحه عن النفِع ،              . ملصِريها منه   
  .  ﴾  ِبها لَهم قُلُوب الَّ يفْقَهونَ ِبها ولَهم أَعين الَّ يبِصرونَ ِبها ولَهم آذَانٌ الَّ يسمعونَ ﴿

يف عامل النحل لطف اِهللا يسري ، وخريه جيِري ، وعنايته تالحق تلكم احلشرة الضئيلة               
املسكينة ، تنطلق من خليتها بتسخٍري من الباري ، تلتمس رزقها ، ال تقع إال علـى الطيـِب                   

              ر ، تعودهالز بالوروِد ، تعشق يم ، الرحيق الطاهِر ، متص ه    النقيلةً بشراٍب خمتلٍف ألوانحمم
فيه شفاٌء للناِس ، تعود إىل خليِتها ال إىل خليٍة أخرى ، ال تضلُّ طريقها ، وال حتار يف سبِلها ،                     

} 68{وأَوحى ربك ِإلَى النحِل أَِن اتِخِذي ِمن الِْجباِل بيوتاً وِمن الشجِر وِمما يعِرشـونَ       ﴿
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ي ِمن كُلِّ الثَّمراِت فَاسلُِكي سبلَ ربِك ذُلُالً يخرج ِمن بطُوِنها شراب مختِلف أَلْوانه              ثُم كُلِ 

  .  ﴾ ِفيِه ِشفَاء ِللناِس ِإنَّ ِفي ذَِلك آليةً لِّقَوٍم يتفَكَّرونَ
تعلم أن هناك   أن  : إن سعادتك من هذا القصص ، ومن هذا احلديِث ، ومن هذه الِعرب              

لطفاً خفياً ِهللا الواحِد احلِد ، فتدعوه وحده ، وترجوه وحده ، وتسأله وحده ، وأنَّ عليـك                  
واجباً شرعياً نزلَ يف امليثاِق الرباينِّ ، ويف النهِج السماوي أن تسجد له ، وأن تـشكره ، وأن                   

بشر الكثري وهذا العامل الـضخم ،  إن عليك أنْ تعلم أن هذا ال. تتوالَّه ، وأن تتجه بقلِبك إليه       
ال يغنون عنك من اِهللا شيئاً ، إم مساكني ، إم كلهم حمتاجون إىل اِهللا ، إم يطلبون رزقهم                   
صباح مساء ، ويطلبون سعادم وصحتهم وعافيتهم وأشياءهم وأمواهلم ومناصبهم مـن اِهللا             

  . الذي ميلك كلَّ شيٍء 
﴿   اسا النها أَيي        ِميدالْح ِنيالْغ وه اللَّهاء ِإلَى اللَِّه والْفُقَر مإن عليك أن تعلـم       ﴾  أَنت ،

علم اليقِني أنه ال يهديك وال ينصرنك ، وال حيميك وال يتوالك ، وال حيفظُك ، وال مينحـك                   
ـ                ِة والـسؤاِل   إال اُهللا ، إن عليك أن توحد اجتاه القلِب ، وتفرد الرب بالوحدانيـِة واأللوهي

                 إىل اخلالِق ، وأن الفاين حيتاج واالستعانِة والرجاِء ، وأن تعلم قْدر البشِر ، وأن املخلوق حيتاج
               إىل القوي إىل الغين ، وأن الضعيف حيتاج حيتاج والقوةُ والغىن والبقاُء   . إىل الباقي ، وأن الفقري

 هدحةُ املطلقةُ ميلكُها اُهللا ووالعز .  
ا علمت ذلك ، فاسعد بقربِه وبعبادِته والتبتِل إليه ، إليه ، إِن استغفرته غَفَر لـك ،                  إذ

وإن تبت إليه تاب عليك ، وإن سألته أعطاك ، وإن طلبت منه الرزق رزقك ، وإن استنصرته                  
  . نصرك ، وإن شكرته زادك 

******************************************  
  ارض عن اهللا عز وجلَّ

  

أن ترضى عن ربك    . ))نبياً ρ، ومبحمٍد    باِهللا رباً ، وباإلسالم ديناً     رضيت((من لوازِم   
  .سبحانه وتعاىل ، فترضى بأحكاِمه ، وترضى بقضاِئه وقدِرِه ، خِريه وشِره ، حلِوه ومره 
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إن االنتقائية باإلمياِن بالقضاِء والقدِر ليست صحيحةً ، وهي أن ترضى فَحسب عنـد              
  . موافقِة القضاِء لرغباِتك ، وتتسخط إذا خالف مرادك وميلك ، فهذا ليس من شأِن العبِد 

إن قوماً رضوا بربهم يف الرخاِء وسخطُوا يف البالِء ، وانقادوا يف النعمِة وعاندوا وقت               
 انقَلَب علَى وجِهـِه خـِسر الـدنيا     فَِإنْ أَصابه خير اطْمأَنَّ ِبِه وِإنْ أَصابته ِفتنةٌ  ﴿النقمِة ،   
   . ﴾ والْآِخرةَ

لقد كان األعراب يسلمون ، فإذا وجدوا يف اإلسالِم رغداً برتوِل غيٍث ، ودر لـٍنب ،                 
  . فانقادوا وحافظوا على ديِنهم . هذا دين خيٍر : ونبِت عشٍب ، قالوا 

دباً واضحمالالً يف األمواِل وفناًء للمرعـى ،        فإذا وجدوا األخرى ، جفافاً وقحطاً وج      
  . نكصوا على أعقام وتركُوا رسالتهم ودينهم 

إن هناك أناساً يرضون عـن اِهللا عـز         . هذا إذن إسالم اهلوى ، وإسالم الرغبِة للنفس         
ـ                   سعون وجلَّ ، ألم يريدون ما عند اِهللا ، يريدون وجهه ، يبتغون فضالً من اِهللا ورضواناً ، ي

  . لآلخرِة 
  

 وباملصطفى املختاِر نوراً وهاديا     رضينا بك اللهم رباً وخالقـاً
 وإال فموت ال يسر األعاديـا       فإما حياةٌ نظَّم الوحي سـريها

إن من يرشحه اُهللا للعبوديِة ويصطفيه للخدمِة وجيتبيه لسدانِة امللَِّة ، مث ال يرضى ـذا                
 آتينـاه    ﴿: اِء واالجتباِء ، هلو حقيق بالسقوِط األبدي واهلالك السرمدي          الترشيِح واالصطف 

       اِوينالْغ طَانُ فَكَانَ ِمنيالش هعبا فَأَتهِمن لَخا فَانساِتنـراً         ﴿،   ﴾ آييخ ِفـيِهم اللّـه ِلمع لَوو
   . ﴾  معِرضونَلَّأسمعهم ولَو أَسمعهم لَتولَّواْ وهم

إن الرضا بوابةُ الديانِة الكربى ، منها يلج املقربون إىل ربهـم ، الفرحـون ـداه ،                  
  . املنقادون ألمِره ، املستسلمون حلكمه 

  مقَسρ            ٍن ، فأعطى كثرياً من رؤساِء العرِب ومتـأخري العـرب ، وتـركينغنائم ح
لرضى واإلمياِن واليقني واخلِري العميِم ، فكـأم عتبـوا ألن           األنصار ، ثقةً مبا يف قلوِبهم من ا       
وفسر هلم السر يف املسألِة ، وأخربهم أنه معهـم ، وأنـه              ρاملقصود مل يظهر هلم ، فجمعهم       
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                   م ، لنقِْص ما عندهم من اليقني ، وأما األنـصارهم ، وأنه ما أعطى أولئك إال تأليفاً لقلوحيب
 إىل  ρا ترضون أن ينطلق الناس بالشاء والبعري ، وتنطلقون برسـوِل اِهللا             أم(( : فقال هلم   
األنصار شعار ، والناس ِدثار ، رحم اُهللا األنصار ، وأبناء األنصاِر ، وأبناء أبناِء               ! رحاِلكم ؟ 

األنصاِر ، لو سلك الناس ِشعباً ووادياً ، وسلك األنصار شعباً وواديـاً لـسلكت وادي                
ومألتهم املسرةُ ، ونزلت عليهم السكينةُ ،       . فغمرتهم الفرحةُ    . ))ِشعب األنصاِر   األنصاِر و 

  .  ρوفازوا برضا اِهللا ورضا رسوِلِه 
إن الذين يتطلعون إىل ِرضواِن اِهللا ويتشوقون إىل جنٍة عرضها السماوات واألرض ، ال              

  . ، وال عوضاً عن هذا النواِل العظيِم يقبلون الدنيا حبذافِريها بدالً من هذا الرضواِن 
يا رسول اِهللا ، ما     :  بعض املاِل ، فقال      ρفأعطاه   ρأسلم أعرايب بني يدي رسول اِهللا       

بايعتك على أن يأتيين    :  قال   ))على ماذا بايعتين ؟   (( : ρفقال رسولُ اِهللا    . على هذا بايعتك    
إن تصدِق ((: قال له).وأشار إىل قفاه(ن هنا وخيرج م) وأشار إىل حلِْقه(سهم طائش فيقع هنا   

ا . ))اُهللا يصدقُكه راضياً مرضيطائش ونفذ من حنِره، ولقي رب وحضر املعركة، وجاءه سهم .  
 تلك الكنوز من اجلواهِر والذَّهب      ما املالُ واأليام ما الـدنيا ومـا
 ه األكداس ِمن أغلى النشب    ما هذ  ما اد والقصر املنيف وما املـىن
 تفىن ويبقى اُهللا أكرم من وهـب        ال شيء كُـلُّ نفيـسٍة مرغوبـٍة

قليلي الدين ، ضحلى األمانة ، مقفرين يف        .  ذات يوم أمواالً ، فأعطى أناساً        ρووزع  
جرحت أجـسامهم   عامل املُثُل ، وترك أناساً ثُلَّمت سيوفُهم يف سبيِل اِهللا ، وأُنفقت أمواُهلم، و             

إين (( :  خطيباً يف املسجِد وأخربهم باألمِر ، وقال هلم          ρيف اجلهاِد والذب عن امللَِّة ، مث قام         
أعطي أناساً ِملا جعل اُهللا يف قلوِبهم من اجلزِع والطمِع ، وأدع أناساً ملا جعل اُهللا يف قلوِبهم                  

كلمةً ما أريد   : فقالَ عمرو بن تغلب      .  ))عمرو بن تغلب  :  منهم   – أو اخليِر    –من اإلمياِن   
  . أنَّ يل ا الدنيا وما فيها 

 ، طلب ما عند اِهللا ، إنَّ الدنيا         ρ إنه الرضا عن اِهللا عز وجلَّ الرضا عن حكِْم رسوِلِه           
   . ρال تساوي عند الصحايب الواحد كلمة راضية بامسة منه 
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اباً من عنِد اِهللا ، وجنةً عنده ورضواناً منه ، مل            ألصحاِبه ثو  ρلقد كانت وعود الرسول     
  ِعديρ    من يفعلُ كذا وله اجلنةُ ؟ : كان يقول هلم .  أحداً منهم بقصِر أو واليِة إقليٍم أو حديقٍة

وهو رفيقي يف اجلنِة ؟ ألن البذلُ الذي بذلوه واملالُ الذي أنفقوه واجلهد الذي قدموه               : وآلخر  
 الداِر اآلخرِة ، ألن الدنيا مبا فيها ال تكافئُ اهود الضخم ؛ ألـا مثـن                 ، ال جزاء له إال يف     

 وبذْلٌ زهيد وعطاٌء رخيص ، خبيس .  
   وعند الترمذي :   رسول اِهللا    -رضي اُهللا عنه    -يستأذنُ عمر ρ      ال ((:  يف العمرِة ، قال

   . ))تنسنا من دعاِئك يا أخي 
 ، اإلمام املعصوم ، الذي ال ينطق عن اهلوى ،           ρدى    وقائل هذه الكلمة هو رسولُ اهل     

           فيما بعد ا الدنيا ومـا         : ولكنها كلمةٌ عظيمةٌ ومثينةٌ ونفيسةٌ ، قال عمر كلمة ما أريد أنَّ يل
  . فيها 

   .ك يا أخينسنا من دعائال ت:  ، قال لك أنت بعينِك ρولك أنْ تشعر أن رسول اِهللا 
ربه فوق ما يصفُه الواصفون ، فهو راٍض يف الغىن والفقِر ،             عن   ρكان رضا رسول اهللا     

راٍض يف السلِْم واحلرِب ، راٍض وقت القوٍة والضعِف ، راٍض وقت الصحِة والـسقِم ، راٍض                 
  . يف الشدِة والرخاِء 

 حىت ما جيـد     ρ مرارة اليتِم ، وأسى اليتِم ، ولوعة اليتِم فكان راضياً ، وافتقر              ρعاش  
 ، وكان يربطُ احلجر على بطِنه من شدِة اجلوِع ، ويقترض شـعرياً              - أي رديئه    –تمِر  دقَلَ ال 

من يهودي ويرهن درعه عنده ، وينام على احلصري فيؤثر يف جنِبه ، ومتر ثالثةُ أيام ال جيد شيئاً                   
ء جعلَ لَك خيراً من     تبارك الَِّذي ِإن شا    ﴿يأكلُه ، ومع ذلك كان راضياً عن اِهللا رب العاملني           

   . ﴾ ذَِلك جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار ويجعل لَّك قُصوراً
 –ورضي عن ربه وقت ااِة األوىل ، يوم وقَف هو يف حزِب اِهللا ، ووقفِت الـدنيا                  

خبيالئها ، فكان راضياً عن اِهللا       حتاربه خبيِلها ورِجلها ، بغناها بزخرِفها ، بزهِوها          –كلُّ الدنيا   
رضي عِن اِهللا يف الفترِة احلرجِة ، يوم مات عمه وماتت زوجته خدجيةُ ، وأُوذي أشد األذى                 . 
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كذَّاب ، وساحر   : ، وكُذب أشد التكذيِب ، وخدشت كرامته ، ورمي يف ِصدِقِه ، فقيل له               
 وجمنونٌ ، وشاعر ، وكاهن ، .  

ِرد من بلِده ، ومسقِط رأسِه ، فيها مراتع صباه ، ومالعـب طفولِتـه ،                ورضي يوم طُ  
إنِك أحب بالِد اِهللا إيلَّ ، ولوال       (( : وأفانني شباِبه ، فيلتفت إىل مكة وتسيلُ دموعه ، ويقول           

 أنَّ أهلك أخرجوين منك ما خرجت(( .   
          إىل الطائِف ليعِرض دعوته ، في وبأسـوِأ       ورضي عن اِهللا وهو يذهب ، واجه بأقبِح رد
  . استقباٍل ، ويرمى باحلجارِة حىت تسيل قدماه ، فريضى عن مواله 

                وضعباخليِل ، وت طاردويرضى عن اِهللا وهو خيرج من مكة مرغماً ، فيسري إىل املدينة وي
  . العراقيلُ يف طريِقه أينما ذهب 

  . كل زمٍن يرضى عن ربه يف كلِّ موطٍن ، ويف كل مكاٍن ، ويف 
فيشج رأسه ، وتكسر ثنيته ، ويقتلُ عمه ، ويذبح أصحابه ، ويغلـبρ               حيضر أُحداً   

  )) . صفُّوا ورائي ُألثين على ريب : (( جيشه ، فيقول 
يرضى عن ربه وقد ظهر ِحلْف كافر ضده من املنافقني واليهود واملشركني ، فيقـف               

  .  ، مفوضاً األمر إليه صامداً متوكِّالً على اِهللا
   .﴾ ولَسوف يعِطيك ربك فَترضى ﴿:  ρوجزاُء هذا الرضا منه 

******************************************  
  ِهتاف يف وادي خنلة

  

    املعصوم أُخرج حممدρ             دـرطرداً وش ه ، طُرده ووطنمن مكة حيث أهلُه وأبناؤه ودار
 والتجأ إىل الطائِف فقُوبل بالتكذيِب وجوِبه باجلحوِد ، وـاوت عليـه احلجـارةُ               تشريداً ، 

 والشتم واألذى والس .  
               ، ـجلْعه مبرارِة املصيبة يفعيناه بدموع األسى تِكفاِن وقدماه بدماِء الطهِر ترتفاِن ، وقلب

 اِهللا إىل القـوي إىل      فإىل من يلتجئ ؟ ومن يسألُ ؟ وإىل من يشكو ؟ وإىل من يقـصد ؟ إىل                
  . القهاِر ، إىل العزيِز ، إىل الناصِر 
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   استقبل حممدρ             بعباراِت الشكوى وشكر مواله ، وتدفَّق لسانه ، القبلة ، وقصد رب
  .وصادِق النجوى وأحر الطلِب ، ودعا وأحلَّ وبكى ، وشكا وتظلَّم وتألَّم 

 دوِد ِظمـاءُ  واملآسي على اخل   املآقي من اخلطـوِب بكـاُء
ــواُء    وشفاه األيـاِم تلـثم وجهـاً ــود واألن ــه الرع تتحن

اللهم إين أشكو إليك ضعف     (( : مواله وإهله ليلة خنلة ، إذْ يقول         ρامسع سؤال النيب    
قويت وِقلَّة حيلِتي وهواين على الناِس ، أنت أرحم الرامحني، ورب املستضعفني ، وأنت ريب               

ِكلُين ؟ إىل قريٍب يتجهمين ، أو إىل عدو ملَّكْته أمري ، إن مل يكن علي غَـضب  ، إىل من ت   
                  ، له الظلمات فال أبايل ، غري أن عافيتك هي أوسع لُي ، أعوذُ بنور وجِهك الذي أشرقت
 وصلُح عليه أمر الدنيا واآلخرِة ، أن يرتلُ يب غَضبك ، أو حيلَّ يب سخطُك ، لك العـتىب                  

 حىت ترضى ، وال حول وال قوة إال بك((   .   
**********************************************  

  جوائز للرعيل األول
  

لَقَد رِضي اللَّه عِن الْمؤِمِنني ِإذْ يباِيعونك تحت الشجرِة فَعِلم ما ِفي قُلُوِبِهم فَأَنزلَ               ﴿
ِهملَيةَ عِكينحاً قَِريباًالسفَت مهأَثَابو  ﴾ .  

رضـواِن  .. هذه غايةُ ما يتمناه املؤمنني وما يطلبه الصادقون وما حيرص عليه املفلحون             
  . إن الرضا أجلُّ املطالِب وأنبلُ املقاصِد وأمسى املواهِب . اِهللا 

ِليغِفر لَك اللَّه    ﴿: هنا يف هذه اآلية جاء رضا اِهللا ، بينما ذُِكر يف موضٍع آخر الغفرانُ               
     رأَخا تمو ِمن ذَنِبك مقَدا تويف موطٍن ثاٍن التوبةُ     .﴾ م:﴿       اِجِرينهالْمو ِبيلَى الناهللا ع ابلَقَد ت

   . ﴾ للّه عنك ِلم أَِذنت لَهمعفَا ا  ﴿:ويف ثالٍث العفو  .  ﴾واَألنصاِر 
ق ، ألم يبايعونك حتت الشجرِة وعلم اُهللا ما يف قلـوِبهم ،              فالرضوان احملقَّ  :أما هنا   

فبيعتهم بيعةٌ ألرواحهم الثمينِة عندهم لتزهق ملرضاِة امللِك احلق ، وبيعةٌ ألنفـسهم النفيـسِة               
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لتذهب ملرضاِة الواحِد القهاِر ، وبيعةٌ لوجودهم وحيام ، ألنَّ يف موم حياة للرسالة ، ويف                
  .  للملة ، ويف ذهاِبهم بقاًء للميثاِق قتلهم خلوداً

وِعلم ما يف قلوم من اإلمياِن املكِني واليقِني املتني ، واإلخالِص الصايف والصدِق الوايف              
، لقد تعبوا وسهروا ، وجاعوا وظمئُوا ، وأصام الضرر والضيق ، واملشقةُ والضىن ، لكنـه                 

  . رضي عنهم 
 واألوالد والديار ، وذاقُوا مرارة الفراِق ولوعـة الغربـِة ،            لقد فارقُوا األهل واألموال   

  . ووعثاء السفِر وكآبة االرحتاِل ، لكنه رضي عنهم 
  . لقد شردوا وطُِردوا وفُرقُوا وتِعبوا وأُجهدوا ، لكنه رضي عنهم 

 هل مكافأةُ   غنائم من إبل وبقٍر وغنٍم ؟     : هل جزاُء هؤالء ااهدين واملنافحني عن امللِة        
عروض ماليةٌ ؟ هل تظن أنه يِربد غليل هؤالِء         : هؤالء املناضلني عن الرسالة الذابني عن الديِن        

  . الصفوِة اتباِة والنخبِة املصطفاِة ، دراهم معدودةٌ أو بساتني غناء أو دور منمقةٌ ؟ ال 
        اِهللا ، وي هم عفوفرحرضيهم رضوانُ اِهللا ، ويصدورهم كلمٍة    ي ـا    ﴿: ثلجم ِبماهزجو

متِكِئني ِفيها علَى الْأَراِئـِك لَـا يـرونَ ِفيهـا شمـساً ولَـا               } 12{صبروا جنةً وحِريراً  
ِنيٍة من  ويطَاف علَيِهم ِبآ  } 14{وداِنيةً علَيِهم ِظلَالُها وذُلِّلَت قُطُوفُها تذِْليالً     } 13{زمهِريراً

  .  ﴾ قَواِرير ِمن ِفضٍة قَدروها تقِْديراً} 15{ِفضٍة وأَكْواٍب كَانت قَواِريرا
****************************************  

  الرضا ولو على مجر الغضا
  

خرج رجلٌ من بين عبٍس يبحثُ عن إبِله اليت ضلَّت ، فذهب والتمسها ، ومكث ثالثة                
ٍم يف غياِبه ، وكان هذا الرجل غنياً ، أعطاه اُهللا ما شاء من املاِل واإلبِل والبقِر والغنِم والبنني                   أيا

والبناِت ، وكان هذا املالُ واألهلُ يف مرتٍل رحٍب على ممر سيٍل يف دياِر بين عبس ، يف رغـٍد                    
زورهم ، وأن املصائب قـد      وأمٍن وأماٍن ، مل يفكر والدهم ومل يفكر أبناؤه أن احلوادث قد ت            

  . جتتاحهم 
إنَّ احلوادث قد يطْرقْن أسحارا       يا راقد الليِل مسروراً بأوِلـه
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              هم ، معهم أموالُهم يف أرٍض مستوية ، ووالدهم غائبهم وصغارنام األهلُ مجيعاً كبار

ٍء ، حيملُ الصخور كمـا      يبحثُ عن ضالَِّته ، وأرسل اُهللا عليهم سيالً جارفاً ال يلوي على شي            
حيملُ التراب ، ومر عليهم يف آخر الليِل ، فاجتاحهم مجيعاً ، واقتلع بيوم من أصلها ، وأخذ                  
األموال معه مجيعاً ، وأخذ األهل مجيعاً ، وزهقت أرواحهم من تدفُِّق املاء ، وصاروا أثراً بعد                 

  . ى اللساِن عيٍن ، فكأم مل يكونوا ، صاروا حديثاً يتلى عل
وعاد األب ثالثِة أياٍم إىل الوادي ، فلم يِحس أحداً ، ومل يسمع رافداً ، ال حـي وال                   

ال زوجة ال ابن ال ابنة      !! يا للداهيِة الدهياِء    !! ناطق وال أنيس ، املكانُ قاع صفْصف ، يا اُهللا           
  !!  ال شيء ، إا مصيبةٌ ، ال ناقةَ ال شاةَ ال بقرة ، ال درهم ال دينار ، ال ثوب

إذا مجلٌ من مجاِله قْد شرد ، فحاول أنْ يدركه وأخذ بذِيله علَّـة أن     : وزيادةً يف البالء    
                   ، آخـر ه إىل مكان يأوي إليه ، وبعد حٍني ووقٍت من هذا اليوم مسعه أعرايبجيد رجالً يقود

: ليفِة يف دمشق ، وأخربه اخلَبر ، فقالَ         فأتى إليه وقاده ، وذهب به إىل الوليِد بِن عبِدامللك اخل          
  . رضيت عن اِهللا : كيف أنت ؟ قال 

وهي كلمةٌ كبريةٌ عظيمةٌ ، يقولُها هذا املسلُم الذي حملَ التوحيد يف قلِبه ، وأصبح آيةً                
  . للسائلني ، وعِظةً للمتعظني ، وعربةً للمعتربين 

  . الرضا عن اِهللا : والشاهد 
ضى وال يسلِّم للمقدر ، فإن استطاع أن يبتغي نفقاً يف األرض أو سلَّماً يف               والذي ال ير  
   ﴾فَلْيمدد ِبسبٍب ِإلَى السماء ثُم ِليقْطَع فَلْينظُر هلْ يذِْهبن كَيده ما يِغيظُ﴿: السماء، وإن شاء

********************************************  
  وقفــــــة

  

  : قال أبو علي بِن الشبل 
  

 وعداً فخريات اجلناِن ِعـدات      وإذا مهمت فناِج نفسك بـاملُىن
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حىت تزول مـك األوقـات        واجعلْ رجاءك دون يأِسك جنةً
 جلساؤك احلُـساد والـشمات      واستر عن اجلُلَساِء بثَّـك إمنـا
للحي من قبِل املمـاِت ممـات         ودِع التوقُّع للحـوادِث إنـه
يف أهِلِه مـا للـسروِر ثبـات         فاهلم ليس له ثبات مثـِل مـا
 مل تــصف للمتــيقظني حيــاةُ  لوال مغالطةُ النفـوِس عقوهلـا

*******************************************  
  اختاذُ القرار

  

  .  ﴾  ِإنَّ اللّه يِحب الْمتوكِِّلني ﴿.  ﴾اللِّه فَِإذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى  ﴿ 
                واحلـريةُ واإلربـاك ه القلقعندما يريد أن يتخذ قراراً ، فيصيب إن كثرياً منا يضطرب

إن على العبِد أن يشاور وأن يـستخري اَهللا ،          . والشك ، فيبقى يف أٍمل مستمٍر ويف صداٍع دائٍم          
ا غلب على ظنه الرأي األصوب واملسلك األحسن أقدم بال إحجـام ،             وأن يتأمل قليالً ، فإذ    

وانتهى وقت املشاورِة واالستخارِة ، وعزم وتوكَّل ، وصمم وجزم ، لينهي حيـاة التـردد                
  . واالضطراِب 

الناس وهو على املنرب يوم أُحد ، فأشاروا باخلروِج، فلبس ألمته وأخـذ              ρلقد شاور   
ما كان لـنيب إذا     (( : قال  . لعلَّنا أكرهناك يا رسول اهللا ؟ لو بقيت يف املدينِة           : وا  سيفه ، قال  

  . على اخلروِج  ρوعزم  . ))لبس ألمته أن يرتعها حىت يقضي اُهللا بينه وبني عدوِه 
إن املسألة ال حتتاج إىل تردٍد ، بل إىل مضاٍء وتصميٍم وعزٍم أكيٍد ، فـإن الـشجاعة                  

  . القيادة يف اختاِذ القراِر والبسالة و
 ﴾ وأَمرهم شورى  ﴿،   ﴾ وشاِورهم ِفي اَألمرِ   ﴿: مع أصحاِبه الرأي يف بدٍر       ρتداول  

  .وأقدم ، ومل يلِو على شيٍء  ρ، فأشاروا عليه فَعزم 
جهـِد ،   إن التردد فساد يف الرأِي ، وبرود يف اهلمِة ، وخور يف التصميِم وشـتات لل               

أعرف أناساً من   . وهذا التردد مرض ال دواء له إال العزم واجلزم والثبات           . وإخفاق يف السيِر    
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سنواٍت وهم يقِدمون ويحجمون يف قراراِت صغريٍة ، ويف مسائل حقريٍة ، وما أعرف عنـهم                
  . إال روح الشك واالضطراِب ، يف أنفِسهم ويف من حوهلم 

لإلخفاِق أن يصل إىل أرواِحهم فَوصلَ ، ومسحوا للتشتِت ليزور أذهـام            إم مسحوا   
  . فزار 

إنه جيب عليك بعد أن تدرس الواقعة ، وتتأمل املسألة ، وتستشري أهل الرأي، وتستخري               
  . رب السماواِت واألرِض ، أن تقِدم وال تحِجم ، وأن تنِفذ ما ظهر لك عاجالً غري آجٍل 

و بكر الصديق يستشري الناس يف حروِب الردِة ، فأشار الناس كلهم عليه بعدِم              وقف أب 
                  لإلسـالِم ، وقطْـع ه للقتاِل ، ألن هذا إعزازيق انشرح صدرهذا اخلليفة الصد القتاِل ، لكن

                 للفئاِت اخلارجِة على قداسِة الديِن ، ورأى بنوِر اِهللا أن القتـال خـري لدابر الفتنِة ، وسحق  ، 
والذي نفسي بيدِه ، ُألقاتلن من فرق بني الصالِة والزكاِة ، واهللا            : فصمم على رأيه ، وأقسم      

فلما علمـت أن اهللا     : قال عمر   . لقاتلتهم عليه    ρلو منعوين عقاالً كانوا يؤدونه لرسوِل اهللا        
         أنه احلق الطيب    . شرح صدر أيب بكر ، علمت املبارك ، الصحيح    ومضى وانتصر وكان رأيه 

 جس فيه وال ِعوالذي ال لُب .  
  إىل مىت نضطرب ؟ وإىل مىت نراوح يف أماكِننا ؟ وإىل مىت نتردد يف اختاِذ القراِر ؟ 

  

 فإنَّ فساد الـرأي أنْ تتـرددا        إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزميٍة
    

لَو ﴿:  القوِل ، وإعادِة النظِر يف الرأي        إنَّ من طبيعِة املنافقني إفشال اخلطَِّة بكثرِة تكرارِ       
الَِّذين قَـالُواْ    ﴿ .  ﴾ خرجواْ ِفيكُم ما زادوكُم ِإالَّ خباالً وَألوضعواْ ِخالَلَكُم يبغونكُم الِْفتنةَ         

  .﴾كُم الْموت ِإن كُنتم صاِدِقنيِإلخواِنِهم وقَعدواْ لَو أَطَاعونا ما قُِتلُوا قُلْ فَادرؤوا عن أَنفُِس
 فحياتهم مبنيـةٌ    » لعلَّ « ويعشقون   » ليت « دائماً ، وحيبون     » لو «إم يصطحبون   

مذَبذَِبني بين ذَِلـك الَ ِإلَـى        ﴿على التسويِق ، وعلى اإلقداِم واإلحجاِم ، وعلى التذبذِب ،           
  .  ﴾ هـؤالء والَ ِإلَى هـؤالء

  . معنا ومرةً معهم ، مرةً هنا ومرةً هناك مرةً 
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 وهو يقولون يف أوقاِت     ))كالشاة العائرِة بني القطيعني من الغنِم       (( : كما يف احلديِث    
وهم كاذبون على اِهللا ، كاذبون على أنفسهم ،          .  ﴾  لَو نعلَم ِقتاالً الَّتبعناكُم     ﴿: األزماِت  

.  ﴾ ائْذَن لِّي والَ تفِْتنـي     ﴿: ون وقت الرخاِء وأحدهم يقول      فهم يسرون وقت األزمِة ، ويأت     
ِإنَّ بيوتنا عورةٌ وما ِهي      ﴿: ويقولون يف األحزاِب    . إنه مل يتخذ إال قرار اإلخفاِق واإلحباِط        

  . ولكنه التخلص من الواجِب ، والتملُّص من احلق املبِني  . ﴾ ِبعورٍة
*******************************************  

أُح ـاثبتد  
ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين آمنوا     ﴿الثبات والتصميم واجلزم والعزم ،      : إنَّ من طبيِعة املؤمِن     
قـراِرهم  ، ويف    ﴾ فَهم ِفي ريِبِهم يتـرددونَ     ﴿: ، أما أولئك     ﴾ ِباللَِّه ورسوِلِه ثُم لَم يرتابوا    

إن عليك أيها العبد إذا ملع بارق       . يضطربون ، وعلى أدباِرهم ينكصون ، ولعهوِدهم ينقضون         
  . الصواِب ، وظهر لك غالب الظن ، وترجح لديك النفع ، أن تقِدم بال التواٍء وال تأخٍر 

ــلْ ــوفاً ولع ــاً وس ــرح ليت وامِض كالسيف على كف البطلْ        اطَّ

 ن ، وذهب إىل حكيٍم يشتكيه ، قال              لقد ترديرجلٌ يف طالق زوجته اليت أذاقْته األمر د :
أربع سنواٍت وأنت حتتـسي     : قال  . أربع سنواٍت   : كم لك من سنة مع هذه الزوجِة ؟ قال          

  ! السم ؟
ن صحيح أن هناك صرباً وحتمالً وانتظاراً ، لكن إىل مىت ؟ إن الفِطن يعلم أن هذا األمري                

  . يتم أو ال يتم ، يصلح أو ال يصلح ، يستمر أو ال يستر ، فْليتخذْ قراراً 
  : والشاعر يقولُ 

ــشتِهيـ ــا ال ت ــالج م ـِه النفس تعجـلُ الفـراِق        وع
 والذي يظهر من السِري واستقراِء أحواِل الناِس ، أن اإلرباك واحلرية يأتيهم يف مواقف              

  : ما يأتيهم يف أربِع مسائل كثريٍة ، لكن غالب 
 يف الدراسِة واختياِر التخصِص ، فهو ال يدري أي قسم يسلكُه ، فيبقـى يف                :األوىل  

وعرفت طُالَّباً ضيعوا سنواٍت بسبب تردِدهم يف األقساِم ، ويف الكلياِت ، فيبقى             . ذلك فترةً   
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ضهم يدخلُ يف قسٍم سنةً أو سنتني ،        بعضهم متردداً قبل التسجيل ، حىت يفوته التسجيلُ ، وبع         
 ذَرم ذَرش عمر فيذهب ، إىل الطب فريتضي الشريعة مث يرى االقتصاد ، مث يعود .  

ولو أنه درس أمره وشاور واستخار اهللا يف أوِل أمِرِه ، مث ذهب ال يلوي على شـيء ،                   
  . ألحرز عمره وصان وقته ، ونال ما أراد من هذا التخصِص 

 العملُ املناسب ، فبعضهم ال يعرف ما هو العمل الذي يناسبه ، فمرةً يعتنـق                :انية  الث
وظيفةً ، مث يتركُها ليذهب إىل شركٍة ، مث يهجر الشركة إىل عمل جتاري حبٍت ، مث حيـصلُ                   

  . على العدِم واإلفالِس والفقِر مث يلزم بيته مع صفوِف العاطلني 
 باب رزٍق فلْيلزمه ، فإنَّ رزقه من هذا املكاِن ، ومن لزم باباً              من فُتح له  : وأقولُ هلؤالِء   

  . أُويت سهولته وفَتحه وحكمته 
 الزواج ، وأكثر ما يأيت الشباب احلريةُ واالضطراب يف مسألِة اختياِر الزوجِة ،              :الثالثة  

اليت يراها االبن أو الـيت      وقد يدخلُ رأي اآلخرين يف االختياِر ، فالوالد يرى لولدِه امرأةً غري             
  . تراها األم ، فرمبا وافق االبن رغبة والِده ، فيحصلُ ما ال يريده ، وما حيبه ، وما ال يقدمه 

ونصيحيت هلؤالِء أن ال يقدموا يف مسألة الزواِج باخلصوِص إال على ما يرتاحون إليه يف               
  . مسألةُ مصِري امرأٍة ال مكان للمجازفِة ا جانِب الدين واحلُسِن واملوافقِة ، ألن املسألة 

 تأيت احلريةُ واالضطراب يف مسألِة الطالِق ، فيوماً يرى الفراق ويوماً يـرى              :الرابعة  
املعايشة ويوماً يرى أن ينهي املعايشة ، وآخر يرى أن يقطع احلبل ، فيصيبه مـن اإلعيـاء ،                   

  .ألمِر ، ما اُهللا به عليم وحمى الروِح ، وفساِد الرأي ، وتشتِت ا
إن على العبِد أن ينهي هذه الضوائق النفسية بقراِره الصارِم ، إن العمر واحـد ، وإن                 
                  ر ، وإن الساعة لن تعود ، فعليه أن يعيشها سعادةً يشارك فيها بنفِسه ، يشاركاليوم لن يتكر

إن العبد املسلم إذا هم     . اِذ القراِر   بنفِسه يف استجالِب هذه السعادِة ، وتأيت هذه السعادةُ باخت         
  : وعزم وتوكل على اِهللا بعد أن يستخري ويشاِور ، صار كما قال األول 

         ـه عينـهألقى بـني مهَّي وأعرض عن ذكِْر العواقِب جانبا       إذا هم
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       كتصميِم الدهِر ، وانطـالق كإقدام السيل ، ومضاٌء كمضاِء السيِف ، وتصميم إقدام 
فَأَجِمعواْ أَمركُم وشركَاءكُم ثُم الَ يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةً ثُم اقْضواْ            ﴿انطالِق الفجِر ،    ك

  .  ﴾ ِإلَي والَ تنِظروِن
***********************************************  

  كما تدين تدان
  

اء وحنن نغضب ، ونريد منهم أن يكونـوا         نريد من الناِس أن يكونوا حلم     ! عجباً لنا   
  . كرماء وحنن نبخلُ ، ونريد منهم الوفاء حبسن اإلخاِء ، وحنن ال نؤدي ذلك 

وهل عود يفوح بـال دخـاِن         تريد مهـذَّباً ال عيـب فيـِه
  . من ألخيك كلِّه : وقالوا 

  : وقال آخر 
ـهٍق أخاً ال تلُمتبسعلى شعٍث    ولست ِبم   الرجاِل املهذَّب أي

 الرومي وقال ابن:  
ـ       ـمهذَّب يف الدنيا ولست مهذَّبا       وِمن عجِب األياِم أنك تبتغي ال

*************************************************  
  وقفــــةٌ

  

  : قال إيليا أبو ماضي 
 كيف تغدو إذا غدوت علـيال      أيها الـشاكي ومـا بـك داٌء
اجلُناِة يف األرض نفـس حيال      إنَّ شرتتوقَّى ،قبل الرحيـِل الـر 
 أن ترى فوقها النـدى إكلـيال       وترى الشوك يف الوروِد، وتعمى
 من يظُن احليـاة عبئـاً ثقـيال        هو عبٌء على احليـاِة ثقيـلٌ
 الال يرى يف الوجوِد شيئاً مجـي        والذي نفـسه بغـري مجـاٍل
ال ختف أنْ يزول حىت يـزوال         فتمتع بالصبِح ما دمـت فيـِه
ال يطُـوال       وإذا ما أظـلَّ رأْسـك هـمر البحث فيه كيقص
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 فِمن العاِر أن تظـلَّ جهـوال        أدركت كُنهه طيـور الـروايب
قـيال  ِختذت فيه مـسرحاً وم      ما تراها واحلقلُ ِملْك سـواها

**********************************************  
  ضريبةُ الكالِم اخلالَِّب

  

. إنّ سعادتنا تكملُ يف قياِمنا بواجبنا مع خالِقنا ، مث مع خلِْقه ، مع اِهللا مث مع اإلنساِن                   
 إن الكالم سهلٌ نطقُه وجتبريه وزخرفته ، لكن األصعب من ذلك صياغته يف مثٍُل عليـا مـن                 

أَتأْمرونَ الناس ِبالِْبر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنـتم تتلُـونَ          ﴿الصفاِت احلميدِة واألعماِل اجلليلِة     
   .  ﴾ الِْكتاب أَفَالَ تعِقلُونَ

       وضعكما يف احلديث –إنَّ اآلمر باملعروِف التارك له ، والناهي عن املنكِر الفاعل له ، ي 
قيامِة يف الناِر ، فيدور بأمعاِئه كما يدور احلمار برحاه ، فيسأله أهلُ النـاِر                يوم ال  –الصحيح  

  . كنت آمركم باملعروِف وال آتيِه ، وأاكُم عن املنكِر وآتيِة : عن سر هِالكه ، فقال 
غَـريه ها الرجلُ املعلِّـميا أي        هالَّ لنفِسك كان ذا التعلـيم

 أبو معاذ الرازي فبكى وأبكى الناس ، مث قال وقف الوعظُ الشهري :  
 طبيب يداوي الناس وهو عليلٌ      وغري نقي يأمر الناس بـالتقى

كان بعض السلِف إذا أراد أن يأمر الناس بالصدقِة ، تصدق هـو أوالً ، مث أمـرهم ،                   
  . فاستجابوا طواعيةً 

أراد أن يأمر الناس بالِعتِق ، وقد طلب منه         وقرأت أن واعظاً يف عهِد القروِن املفضلِة ،         
                    فأمر من الرقيق أن يسأل الناس ذلك ، فجمع نقوداً يف وقٍت طويل مث أعتق رقبةً ، مث أم كثري

  . بالِعتق ، فاقتدى الناس وأعتقُوا رقاباً كثرية 
**********************************  

  الراحةُ يف اجلنِة
  

﴿ لَقْنخ ٍد لَقَدانَ ِفي كَبا الِْإنس ﴾ .   



                                                  ال حتزن
337 

إذا وضعت قدمك يف اجلنـِة      : مىت الراحةُ ؟ قال     : يقولُ أمحد بن حنبلَ ، وقد قيل له         
  . ارحتت 

              ونكبات وحوادثُ ومصائب وفنت وزعازع ال راحة قبل اجلنِة ، هنا يف الدنيا إزعاجات
 وحزنٌ ويأس وغم وهم ضرم ، .  
صفواً من األقذاِء واألكـداِر        وأنت تريدهاطُِبعت على كدٍر

أخربين زميلُ دراسٍة من نيجرييا ، وكان رجالً صاحب أمانٍة ، أخربين أن أمه كانـت                
ما أوقظك إال لراحِتك ،     : قالت  . يا أماه ، أريد الراحة قليالً       : توقظُه يف الثلِث األخري ، قال       
 يا بين إذا دخلت اجلنة فارتح .  

   علماِء السلِف     –كان مسروق أحد –        ساجداً ، فقال له أصحابه لـو أرحـت    :  ينام
  . راحتها أريد : قال . نفسك 

  . إن الذين يتعجلون الراحة بترِك الواجِب ، إمنا يتعجلون العذاب حقيقةً 
  .  يقرب من اِهللا إنَّ الراحةً يف أداِء العمل الصاِحل ، والنفِع املتعدي، واستثماِر الوقِت فيما

 ربنا عجل لَّنا ِقطَّنا قَبلَ       ﴿: إنَّ الكافر يريد حظَّه هنا ، وراحته هنا ، ولذلك يقولون            
   . ﴾ يوِم الِْحساِب

  . نصيبنا من اخلَيِر وحظَّنا من الرزِق قبل يوِم القيامِة : أي : قال بعض املفسرين 
، وال يفكِّرون يف الغِد وال يف املستقبِل ، ولذلك خسروا         ﴾ نَ الْعاِجلَةَ ِإنَّ هؤلَاء يِحبو   ﴿

  . اليوم والغد ، والعمل والنتيجة ، والبداية والنهاية 
                ن ال تـستقرملو وهي مزاج ، رمكد ها الفناُء فهي شربلقِت احلياِة ، خامتتوهكذا خ

  . ىن وفقر على شيء ، نعمةٌ ونقمةٌ ، شدةٌ ورخاٌء ، غ
  : هذه هي النهاية 

﴿ اِسِبنيالْح عرأَس وهو كْمالْح أَالَ لَه قالْح مالَهوواْ ِإلَى اللِّه مدر ثُم ﴾ .  
**********************************************  

  وقفـــــةٌ
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  : قال إيليا أبو ماضي 
ـِدمتشتكي وتقولُ إنـك مع كم  ؟   واألرضملكُك والسما واألجنُم  
ــرنم    ولك احلقولُ وزهرهـا وأرجيهـا ــلُ املت ــسيمها والبلْب ون
 والشمس فوقك عسجد يتـضرم      واملــاُء حولــك فــضةٌ رقْراقــةٌ
ــِدم   والنور يبين يف السفوح ويف الـذُّرا ــاً يه ــةً وحين  دوراً مزخرف

ــسم ؟  وامجاً ؟هشت لك الدنيا فما لك  وتبــسمت فعــالم ال تتب
 هيهــات يرجعــه إليــك تنــدم  إن كنت مكتئباً لعز قـد مـضى
 هيهــات مينــع أنْ ِحيــلَّ جتهــم أو كنت تشفق من حلوِل مـصيبٍة
 شــاخ الزمــانُ فإنــه ال يهــرم أو كنت جاوزت الشباب فال تقلْ

  فما زالت ِطلُّ مـن الثَّـرىانظرت   ِنها تــتكلَّمِحلــس تكــاد صــور
**************************************************  

  الرفْق يعني على حصوِل املقصوِد
  

مرت آثار ونصوص يف الرفِق ، والرفق شفيع ال يرد يف طلِب احلاجاِت ، ولك أن تعلم                 
رين ، الذي ال يتسع إال ملرور سيارٍة واحدٍة فَحسب ، ال تـدخلُها              أن الطريق الضيق بني جدا    

هذه السيارة إال برفٍق من قائِدها وحذٍر وتوق ، بينما لو أقبل ا مسرعاً وأراد املرور من هذا                  
املكان الضيِق الصطدم مينةً ويسرةً وتعطلت سيارته ، والطريق مل يِزد ومل ينقص ، والـسيارةُ                

والشجرةُ الصغريةُ الـيت    . هي ، لكن الطريقة هي اليت اختلفت، تلك برفٍق وهذه بشدٍة            هي  
نغرسها يف حوِض فناِء أحِدنا ، إذا سكبت عليها املاء شيئاً فشيئاً تشرب منه وينفعها ، فـإذا                  

اِنها ،  أخذت كميةً من هذا املاء بعينِه وحجمه وألقيته دفعةً واحدة القتلعت هذه النبتة من مك              
  . إن كمية املاِء واحدةٌ ولكن األسلوب تغير 

إن من خيلع ثوبه برفٍق يضمن سالمة ثوِبه ، خالف من جيِذبه بقوٍة ويسحبه بـسرعٍة ،                 
  . فإنه يشكو من تقطُِّع أزراِره ومتزِقِه 
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ن ومن اللطائف يف انكشاِف عدم صدِق إخوِة يوسف يف جميِئهم بثوِبِه ، وزعِمهـم أ              
أم خلعوا الثوب برفق فلم حيصل فيه شقوق ، ولو أكله الذئب كما زعمـوا               : الذئب أكله   

  . ملزق الثوب كلَّ ممزٍق ، ومل خيلْعه خلْعاً 
نرفق بإخواننا   . ))وإن لنفِسك عليك حقاً     (( : إن حياتنا حتتاج إىل رفٍق نرفق بأنفِسنا        

   . ))رفقاً بالقواريِر (( : رفق باملرأِة ن . ))إن اهللا رفيق حيب الرفق (( : 
: على اجلسوِر اخلشبِية اليت بناها األتراك على ممراِت األاِر ، مكتوب يف أول اجلـسِر                

  . ألن املار دوٍء ال يسقطُ ،أما املسرع فجدير أن يهوي إىل مستقر النهر . رفقاً رفقاً 
 ، وله دراجةٌ ناريـةٌ ،       » السلمية « مدينة   ويف مذكّراٍت ألديب سوري كان يسكن يف      

أراد أن يعرب ا على جسر بناه األتراك من اخلشِب على النهِر ، وهم بنوه ملن أراد أن ميـشي                    
فذهبت مسرعاً على جسري ، فلما أصـبحت مـن          : بدراجته متئداً متأنياً ، قال هذا الرجل        
      نمي طاً النهر ، نظرتأعلى اجلسِر متوس       بنفسي وال بدراجيت فاضطربت ةً ، وأنا مل أرفقرسةً وي

  . وكانت قصةً طويلة ... يب واختلَّ نظري ، فوقعت بدراجيت يف النهِر 
 :لوحةٌ مكتوب فيهـا     : إنَّ على مداخِل حدائٍق الزهوِر والورود يف بعِض مدِن أوروبة           

»فَّقرسالمة ذاك الورِد الباهي        ، ألن الداخل مسرعاً ال يرى ذاك النبت اجلم         »ت يل وال يضمن
  .، فيحصل الدعس والدفس واإلبادة ، ألنه ما رفق وال تأنى 

. إن العصفور ال يترفَّق كالنحلة      : إن العصفور تربوية تقول     : هناك معادلة تربوية تقول     
ٍد مل  املؤمن كالنحلة ، تأكلُ طيباً وتضع طيباً ، وإذا وقعـت علـى عـو              (( : ويف احلديث   

فالنحلة ال تِحس ا الزهرةُ أبداً ، وهي تعلق الرحيق دوء ، وتنالُ مطلوا برفٍق               . )) تكسِره  
والعصفور على ضآلِة جسِمه خيرب الناس برتوِله على سنابل ، فإذا أراد الرتول سقط سقوطاً ،          . 

  . ووثب وثْباً 
سـنبلةُ  : م لوحةً بديعة احلسِن ملخصها  وال أزالُ أذكر قصة الرسام اهلندي ، وقد رس     

قمح عليها عصفور قد وقع ، وهذه السنبلة مليئةٌ باحلب ، مترعرعةُ النمو ، باسقةُ الطـوِل ،                  
وعلَّقها املِلك على جداِر ديواِنه ، ودخل الناس يهنئون امللك ذه اللوحِة ويشكرون الرسـام               
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ور يف وسِط الزحاِم فاعترض على اللوحِة ، وأخرب أـا           على حسِنها ، ودخل رجلٌ فقري مغم      
ما عندك؟ : خطٌأ ، وضج الناس به وصجوا ، ألنه خالف اإلمجاع، فاستدعاه امللك برفٍق وقال               

ألنَّ الرسـام رسـم     : وِلم ؟ قـال     : قال  . هذه اللوحةُ خطٌأ رمسها ، وغَلطٌ عرضها        : قال  
السنبلة مستقيمةً ممتدةً ، وهذا خطٌأ ، فإنِّ العصفور إذا نزل على            العصفور على السنبلِة وترك     

: وقال الناس . صدقت  : قال امللك   . سنبلة القمِح أماهلا، وأخضعها ، ألنه ثقيلٌ ال ميلك الرفق           
  . وأنزل اللَّوحة ، وسحبت اجلائزةُ من الرساِم . صدقت 

  .عالِج ، ويف مزاولِة العمِل واألخِذ والعطاِء إنَّ األطباء يوصون بالرفِق يف تناوِل ال     
فذاك يقلع ظفْره بيده ، وذاك يباشر ِسنه بنفِسه ، وآخر يغص باللقمة ، ألنه أَكَربها وما 

  . أحسن مضغها 
         رفتدم زجمروإن الريح ت ، لبعِض السلِف أنه قال    . إن املاء يترفَّق إن ِمـن ِفقْـِه   : قرأت

  . قَه يف دخوِله وخروِجه منه ، وارتداِء ثوِبه وخلِْع نعِله وركوِب دابتِه الرجل ِرفْ
إن العجلةَ واهلوج والطيش يف أخذ األموِر وتناوِل األشياء ، كَِفيلةٌ حبـصوِل الـضرِر               

ع ما كان الرفق يف شيء إالَّ زانه ، وما نـز          (( : وتفويِت املنفِعة ، ألن اخلَير بين على الرفِق         
 من شيء إالَّ شانه الرفق((.    

 له النفوس وختشع ، له القلوب وتنقاد ، له األرواح ذعنإنَّ الرفق يف التعامِل ت .  
إن الرفيق من البشِر ِمفتاح لكلِّ خيٍر ، تستسلم له النفوس املستعصية ، وتثـوب إليـه                 

 ِلنت لَهم ولَو كُنت فَظّاً غَِليظَ الْقَلِْب الَنفَضواْ ِمن          فَِبما رحمٍة من اللّهِ    ﴿القلوب احلاقدةُ ،    
ِلكوح ﴾ .  

*******************************************  
  وقفــــةٌ

  

  :طه حسني يتحدثُ بصيغِة الغائب 
كان يرى نفسه إنساناً من الناِس ولد كما يولدون ، وعاش كما يعيشون ، يقـسم                 «
لنشاط فيما يقسمون فيه وقتهم ونشاطهم ، ولكنه مل يكن يأنس إىل أحٍد ، ومل يكن                الوقت وا 
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يطمئن إىل شيء ، قد ضِرب بينه وبني الناِس واألشياء حجاب ظاهره الرضا واألمن ، وباطنه                
                ها احلـدودالنفِس ، يف صحراء موحشة ال حتد واضطراب والقلق ِله السخطُ واخلوفمن ِقب ،

وال تقوم فيها األعالم ، وال يتبين فيها طريقه اليت ميكن أن يسلكها ، وغايته الـيت ميكـن أن                    
  .  » ينتهي إليها

إن كـان   : إا متر بالقلِب حلظات من السرور أقول         «: يقولُ شيخ اإلسالِم ابن تيميةَ      
   . »أهلُ اجلنة يف ِمثِْل هذا العيش ، إنهم لفي عيٍش طيٍب 

   .»حنن يف عيش لو علم به امللوك جلالدونا عليه بالسيوِف  «: وقال إبراهيم بن أدهم 
************************************  

net.saaid.www://http/   

  حىت تكون أسعد الناس
  

 .وسلوةُ العابدين , ِني املوحدين وهو قرةُ ع, ويزيلُ الغموم ,اإلميانُ يذِْهب اهلموم  •
•  ما مضى فات , مات فيما مضى ,وما ذهب فقد ذهب وانقضى , فال تفكر. 
 .كلُّ شيٍء بقدٍر ، فدِع الضجر , والرزِق املقسوِم , ارض بالقضاِء احملتوِم  •
•       القلوب أال بذكر اِهللا تطمئن ,   الغيـوِب     , وحتطُّ الذنوب ـ , وبه يرضى عالّم ه تفـرج  وب

 .الكروِب 
 .وحسد, وحقد, وما عليك ممن جحد  , ويكفي ثواب الصمِد, ال تنتظر شكراً  من أحٍد  •
 .وأمجع مهَّك إلصالِح يوِمك , وعش يف حدوِد اليوِم , إذا أصبحت فال تنتظِر املساء  •
 .دك وال تم بالغِد ؛ ألنك إذا أصلحت يومك صلح غَ, اترِك املستقبلَ حىت يأيت  •
 .حناَءوأزلْ منه الش, وأخرج منه البغضاء , ونقِِّه من احلقِد , طهر قلبك من احلسِد •
 .وقلِّلْ من املخالطِة , وأقبلْ على شأِنك , وكن جليس بيِتك , اعتزِل الناس إال من خٍري  •
 .ورافِق املعرفة , وصاحِب الِعلْم , فسامِر الكتب , الكتاب أحسن األصحاِب  •
 .فعليك بالترتيِب يف ملبِسك وبيِتك ومكتِبك وواجِبك , ونُ بين على النظاِم الك •
 .وطالِع احلدائق الغناء وتفرج يف خلِْق الباري وإبداِع اخلالِق , اخرج إىل الفضاِء  •
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 .واهجِر الفراغَ والبطالةَ , واجتنِب الكَسلَ واخلمولَ, عليك باملشي والرياضِة  •
 .فكر يف عجائبِه ، وتدبر غرائبه واستمتع بقصِصه وأخباِره اقرأ التاريخ ، وت •
 .وغير من الروتِني الذي تعيشه , ونوع أساليب معيشِتك , جدد حياتك  •
 .حذِر التدخني والشيشةَ وغَيرهاوا, منها كالشاي والقهوِةاهجر املنبهاِت واإلكثار  •
 . مظهِرك مع السواِك والطيِب اعِنت بنظافة ثوِبك وحسِن رائحِتك وترتيِب •
 .ال تقرأْ بعض الكتِب اليت تربي التشاؤم واإلحباطَ واليأس والقنوطَ  •
 .ويبدلُ السيئاِت حسناٍت , تذكر أن ربك واسع املغفرِة يقبلُ التوبة ويعفو عن عباده  •
ِر والـرزِق والذريـِة     اشكر ربك على نعمِة الديِن والعقِل والعافيِة والستِر والسمِع والبـص           •

 . وغِريها
  .!أال تعلم أن يف الناس من فَقَد عقله أو ِصحته أو هو حمبوس أو مشلولٌ أو مبتلًى ؟ •
•  مع القراِن حفظاً وتالوةٌ ومساعاً وتدبراً فإنه من أعظِم العالِج لطرِد احلزِن واهلم عش. 
واعتمد عليه فهو حـسبك     , واجلأ إليه   , ه  وارض حبكمِ , توكلْ على اِهللا وفوض األمر إليه        •

 وكافيك. 
واحلم على من أساَء إليـك      , وأعِط من حرمك    , وصلْ من قطعك    , اعف عمن ظلَمك     •

 واألمن جتِد السرور. 
•   رة إال باِهللا        «كَرالبالَ وتصلح احلالَ        »ال حولَ وال قو ا تشرحا األثقالُ    ,   فإ حملوت ,

 .ي ذا اجلالل وترض
 .فمعه الرزق والفرج والذريةُ والِعلْم النافع والتيسري وحطُّ اخلطايا , أكثر من االستغفاِر  •
 .اقنع بصورِتك وموهبِتك ودخِلك وأهِلك وبِيتك جتِد الراحةَ والسعادةَ  •
  .يام دولٌ اعلم أن مع العسِر يسراً ، وأن الفرج مع الكَرِب وأنه ال يدوم احلالُ ، وأن األ •
•  منه كلَّ خٍري ومجيِل , تفاءلْ وال تقنطْ وال تيأس ك وانتظربرب وأحسن الظن .  
  .فإنك ال تدري باملصلِحة فقد تكونُ الشدةُ لك خيراً من الرخاء , افرح باختياِر اِهللا  لك  •
• والع رعنك الِكب بينك وبني اِهللا ويعلِّمك الدعاء ويذهب بالبالُء يقر روالفَخ بج.  
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  .أنت حتملُ يف نفِسك قناطري النعم وكنوز اخلريات اليت وهبك اهللا إياها  •
أحسن إىل الناس وقدِم اخلري للبشِر ؛ لتلقى السعادة من عيادِة مريٍض وإعطاِء فقٍري والرمحـِة             •

  .بيتيٍم 
 .ريضةَ اجتنب سوء الظن ، واطرِح األوهام ، واخلياالِت الفاسدةَ ، واألفكار امل •
  .وما جنا من الشدِة بشر , فما سِلم من اهلم أحد , اعلم أنك لست الوحيد يف البالِء  •
  . تيقَّن أن الدنيا دار حمٍن وبالٍء ومنغصاٍت وكدٍر فاقبلْها على حاِلها واستعن باِهللا  •
•           توقتلَ وام ِبسِزلَ وحن عفيمن سبقوك يف مسريِة احلياِة مم تفكر    وصودر ونكب وابتلي ِحن

.  
كل ما أصابك فأجره على اِهللا من اهلم والغم واحلزِن واجلوِع والفقـِر واملـرِض والـديِن                  •

  .واملصائِب 
•                 وتـذكر العبـد ، النفس وتردع ، األمساع واألبصار وحتيي القلب أن الشدائد تفتح اعلم

 وتزيد الثواب .  
  .وال تستسلم لألراجيِف , وال تصدِق الشائعاِت , نتظر السوَءوال ت, ال تتوقِع احلوادثَ  •
ويف اِهللا كفايـةٌ وعنـده      , وغالب ما يسمع من مكروٍه ال يقع        , أكثر ما يخاف ال يكونُ       •

  .رعايةٌ ومنه العونُ 
  . لةُ األحزاِن وهم رسلُ الكَدِر ومح, ال جتالِس البغضاَء والثُقالَء واحلَسدة فإم حمى الروِح  •
وعود نفسك املبادرةَ للصالِة , وأكثِر املُكْثَ يف املسجِد  , حافظْ على تكبرية اإلحراِم مجاعةً       •

 السرور لتجد.  
•    املـصائِب             , إياك والذنوب اهلموِم واألحزاِن ، وهي سبب النكباِت ، وبـاب ا مصدرفإ

  .واألزماِت 
فلها سـر عجيـب يف       . سبحانك ِإني كُنت ِمن الظَّاِلِمني﴾    ﴿ال ِإلَه ِإالَّ أَنت     داوم على    •

  .ونبأٌ عظيم يف رفِع احملِن , كشف الكْرِب 
 .ال تتأثْر من القوِل القبيِح والكالِم السيِئ الذي يقال فيك ، فإنه يؤذي قائلَه وال يؤذيك  •
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ورجالً ،  يئاً مذكوراً   بحت ش  ألنك أص   ؛ سب أعدائك لك وشتم حساِدك يساوي قيمتك       •

  . مهماً
وهذه ،  وجعلَك مشهوراً ،  وحطَّ من سيئاِتك    ،  اعلم أن من اغتابك فقد أهدى لك حسناِته          •

  .نعمةٌ 
واسلِك الوسطَ وإيـاك    , والزِم السنةَ واقتصد يف الطاعِة      , ال تشدد على نفِسك يف العبادِة        •

 لُووالغ.  
فبقدِر صفاءِِ توحيِدك ونقاِء إخالِصـك تكـونُ        , أخلص توحيدك لربك لينشرح صدرك       •

  .سعادتك 
وال تغرنـك الزوابـع     , كن شجاعاً قوي القلِب ، ثابت النفِس ، لديك مهـةٌ وعزميـةٌ               •

 واألراجيف.  
عليك باجلود فإن صدر اجلواِد منشرح وباله واسع ، والبخيلُ ضيق الصدِر ، مظلم القلِب ،                 •

  .مكدر اخلاطِر 
  .وتواضع هلم جيلّوك , وألن هلم الكالم حيبوك , ط وجهك للناِس تكسب ودهم أبس •
•      بالناِس   , ادفع باليت هي أحسن وكثّـر  , وسـاملْ أعـداُءك     , وأطفِئ العداواِت   , وترفق

 أصدقاَءك.  
اً فاغتنمه بربمها ليكون لك دعاؤمها حصناً حصين      , من أعظم أبواِب السعادِة دعاُء الوالدين        •

  .من كلِّ مكروٍه 
واعلم أن هذه هي سنة اِهللا يف النـاِس         , اقبل الناس على ما هم عليه وسامح ما يبدر منهم            •

  .واحلياِة 
  . فأنت تريد من الناِس ما ال تستطيعه فكن عادالً, ال تعش يف املثالياِت بل عش واقعك  •
  .خ فكلما ترفَّه اجلسم تعقَّدِت الروح عش حياة البساطِة وإياك والرفاهيةَ واإلسراف والبذْ •
وفيها من السداِد واإلرشاِد ما يصلح      , حافظْ على أذكاِر املناسباِت فإا حفظُ لك وصيانةٌ          •

 كبه يوم. 
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•                 للراحِة ليكن ها يف وقٍت واحٍد ، بل اجعلْها يف فتراٍت وبينها أوقاتِع األعمالَ وال جتمعوز

  .عطاؤك جيداً 
•   أنـك               انظر إىل من هو دونك يف اجلسِم والصورِة واملاِل والبيِت والوظيفِة والذريِة ، لتعلم

  .فوق ألوِف الناِس 
•                   ال خيلو من عيـٍب، فـوطِّن وصديق أن كل من تعاملُهم من أٍخ وابٍن وزوجٍة قريب تيقّن

  .نفسك على تقبِل اجلميِع 
ح له، والرزق الذي فُِتح لك ، والعمل الـذي          الزِم املوهبة اليت أعطيتها، والعلم الذي ترتا       •

  .يناسبك
إياك وجتريح األشخاِص واهليئاِت، وكن سليم اللساِن ،طيب الكالِم ، عـذْب األلفـاِظ ،                •

  . مأمونَ اجلانِب 
واجلود ثوب واسع يغطي النقائص     , اعلم أن االحتمالَ دفن للمعائب ،واحللم ستر للخطايا          •

 واملثالب.  
نفرد بنفِسك ساعةً تدبر فيها أمورك ، وتراجع فيها نفسك ، وتتفكر يف آخرِتك ، وتصلح                ا •

  .ا دنياك 
•       ك الوارفك املرتليةُ هي بستاناُء   , مكتبتك الغنفيها مع العلماِء واحلكمـاِء      ,وحديقت فترتَّه

  .واألدباِء والشعراِء 
•       واحلرام احلاللَ وإياك سؤالَ الناِس    و, اكسِب الرزق من الوظيفِة     , اجتنب ريوالتجارةُ خ ,

  . وضارب مباِلِك واقتصد يف املعيشِة 
وكْن كعامِة  , وال تشهر نفسك بلباٍس     , ال لباس املترفني وال لباس البائسني       , البس وسطاً    •

  .الناِس 
ةَ ، ويفسد املودةَ ، ويقطع      ال تغضب فإن الغضب يفسد املزاج ، ويغير اخللق ويسيُء العشر           •

  .الصلة 
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سافر أحياناً لتجدد حياتك ، وتطالع عواملَ أخرى ، وتشاهد معاملَ جديدةً ، وبلداناً أخرى                •

 .، فالسفر متعةٌ 
احتفظُ مبذكرة يف جيِبك ترتب لك أعمالَك ، وتنظم أوقاِتك ، وتـذكرك مبواعيـِدك ،                 •

  .وتكتب ا مالحظاتك
•    م قريبـاً              ابدِأ الناساالهتمام ؛ لتكون حبيباً إىل قلو همهم بالبسمِة ، وأِعربالسالِم ، وحي

  .منهم 
•                    م عليك ال لك وليس معك إال اُهللا وال تغتـرأ على الناس ، واعترب ثق بنفِسك وال تعتمد

  .بإخواِن الرخاِء 
ن هذ عنوانُ الفـشِل     وتأخري األعماِل والتسويف بأداء الواجِب ، فإ      ) سوف(احذر كلمة    •

  .واإلخفاِق 
•  وتقدم واعزم يف املواقِف ، بل اجزم يف اختاِذ القراِر ، وإياك والتذبذب اترك التردد .  
•                 ع عمرك يف التنقِل بني التخصصاِت والوظائِف واملهِن ، فإن معىن هذا أنك مل تنجحال تضي

  . يف شيء
ائِب والتوبِة ودعاِء املسلمني ، ورمحِة الرمحِن،       افرح مبكفراِت الذنوِب كالصاحلاِت ، واملص      •

   . ρوشفاعِة الرسوِل 
عليك بالصدقِة ولو بالقليِل ، فإا تطفئُ اخلطيئةَ ، وتسر القلب ، وتذِْهب اهلم ، وتزيد يف                  •

  .الرزِق 
ملرشد إىل  والدالُّ على النجاِح ، وا    ,  فإنه القائد إىل السعادِة       ρاجعلْ قدوتك إمامك حممداً      •

  .النجاِة والفالِح 
واملارستان لتعرف نعمةَ   , والسجن لتعرف نعمة احلريِة     , زِر املستشفى لتعرف نعمةَ العافية       •

  .العقِل ؛ ألنك يف ِنعم ال تدري ا 
•     ك التواِفهمن حجِمها       , ال حتطم ويِل األموِر واملبالغـِة      , وال تعِط املسألةَ أكرب من واحذر

  .حداِث يف األ
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وإياك وحماولةَ  , كن واسع األفُِق ، والتمِس األعذار ملن أساَء إليك لتعش يف سكينٍة وهدوٍء               •

 .االنتقاِم 
فال حتقق أمنيتهم الغالية يف تعكـِري  , ال تفِرح أعداءك بغضِبك وحزِنك فإن هذا ما يريدون        •

  .حياِتك 
فإن هذا  , بغِض الناِس ، وكرِه اآلخرين      ال توقد فرناً يف صدرك من العداواِت واألحقاِد ، و          •

 دائم عذاب .  
طلق الوجِه حمترماً جلالِّسك ، منصتاً حلديِثهم       , صموتاً إال من خٍري     , كن مهذباً يف جملِسك      •

  .وال تقاِطعهم أثناء الكالِم , 
ِر مثـالِبهم   فإياك والوقوع يف أعراِض الناِس وذك     , ال تكن كالذباِب ال يقع إال على اجلُرِح          •

  .والفرِح بعثراِتهم وطلِب زالِتهم 
املؤمن ال حيزنُ لفواِت الدنيا وال يهتم ا ، وال يرهب من كوارِثها ، ألا زائلـةٌ ذاهبـةُ                    •

  .حقريةٌ فانيةٌ 
وافزع إىل اِهللا   , اهجِر الِعشق والغرام ، واحلب احملرم ؛ فإنه عذاب للروِح ، ومرض للقلِب               •

  . ِره وطاعِته وإىل ذك
والسعيد من غض بصره    , إطالق النظِر إىل احلراِم يورثُ مهوماً وغموماً وجراحاً يف القلِب            •

 هرب وخاف.  
وعليك باملفيِد ، واجتنِب التخمة ، وال تنم وأنـت          , احرص على ترتيِب وجباِت الطعاِم       •

  .شبعانُ 
مث وطّن نفسك لتقبلَ ذلك فسوف جتد       , قدر أسوأ االحتماالِت عند اخلوِف من احلوادِث         •

 الراحةَ واليسر .  
•      احلبلُ انقطَع إذا اشتد ,     عالليلُ انقش وإذا أظلم ,     عسات األمر وإذا ضاق ,    رـسع ولن يغلب

  .يسريِن 
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يـده  تفكّر يف رمحِة الرمحِن ، غَفَر لبغي سقت كلباً، وعفا عمن قَتلَ مائةَ نفٍس ، وبـسط                   •

  .للتائبني ، ودعا النصارى للتوبِة 
بعد اجلوع شبع ، وعقب الظمِأ ِري، وإثر املرض عافيةٌ ، والفقر يعقبه الغىن ، واهلم يتلـوه                   •

 .السرور ، سنةٌ ثابتةٌ 
 وتذكرها عند الشدائِد ، واعلم أا من أعظـِم          ﴿ أَلَم نشرح لَك صدرك ﴾     تدبر سورة    •

  .يِة عند األزماِت األدو
ال إله إال اُهللا العظيم احلليم ، ال إلـه إال اُهللا رب العـرِش               (( أين أنت من دعاِء الكَرِب       •

   . ))العظيم ،ال إله إال اهللا رب السمواِت ورب األرِض رب العرِش الكرمي 
 قائمـاً   ال تغضب إذا غضبت فاسكت و تعوذْ من الشيطاِن وغير مكانـك ، وإن كنـت                •

  . فاجلس وتوضأ وأكثر من الذكِر 
ال جتزع من الشدِة فإا تقوي قلبك ، وتذيقُك طعم العافيِة ، وتشد من أزِرك وترفع شأِنك                  •

  .، وتظهر صربك
التفكر يف املاضي حمق وجنون ، وهو مثل طَحِن الطحِني ونشِر النشارِة وإخراج األمواِت               •

  .من قبوِرهم 
• انظر                 ا أسهلُ من غِريها ، وتأسأ أجرها ، واعلم حإىل اجلانِب املشرِق من املصيبِة ، وتلم 

  .باملنكوبني 
, وجف القلم مبا أنـت الٍق       , ما أصابك مل يكن ليخطئَك ، وما أخطأك مل يكن ليصيبك             •

  . وال حيلة لك يف القضاِء 
وأضف إىل ماِء املصائِب حفنة     , راباً حلواً   واصنع من الليموِن ش   , حول خسائرك إىل أرباٍح      •

  .وتكيف مع ظرِفك , سكٍر 
فإن املعونة ترتل علـى     , ال تيأس من روِح اهللا وال تقنط من رمحة اهللا ، وال تنس عون اهللا                 •

  .قدر املؤونِة 
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طي وكم من نعمٍة يف     , وأنت ال تدري بالعواقِب     , اخلريةُ فيما تكره أكثر منها فيما تحب         •

 نقمٍة ، ومن خٍري يف جلباِب شر.  
وحـاولْ أن تفكـر يف الـنعِم واملواهـِب          , قيد خيالَك لئال جيمح بك يف أوديِة اهلموِم          •

  .والفتوحاِت اليت عندك 
ومن عالمات السعادِة اهلـدوُء والـسكينةُ       , اجتنب الصخب والضجةَ يف بيِتك ومكتِبك        •

 والنظام. 
وهي تسمو بالنفِس يف آفاٍق علويٍة ، واجر بالروِح إىل          , لى املصاعِب   الصالةُ خير معني ع    •

  .فضاِء النوِر والفالِح 
  .إن العملَ اجلاد املثمر حيرر النفس من الرتواِت الشريرِة واخلواطِر اآلمثِة ، والرتعاِت احملرمِة  •
  .  ، والدار اآلخرةُ السعادةُ شجرةٌ ماؤها وغذاؤها وهواؤها وضياؤها اإلميانُ باِهللا •
•                  ونال صالح ، الناس ه وأسعدنفس أسعد ، شريف لُقوخ سليم وذوق ، جم به أَدعند من

  .الباِل واحلاِل 
والتمس له فنون احلكمـِة     , ونوع عليه األساليب    , روح على قلِبك فإن القلب يكّلُّ وميلُّ         •

  .وأنواع املعرفِة 
ر ، ويوسع مداِرك النظِر ويفتح اآلفاق أمام النفِس فتخرج مـن مهِّهـا              العلم يشرح الصد   •

  .وغمها وحزِنها 
فلذةُ الظفِر ال تعدهلا لذةٌ ، وفرحـة        , من السعادِة االنتصار على العقباِت ومغالبةُ الصعاِب         •

  .النجاِح ال تساويها فرحةٌ 
وال تبخسهم أشـياَءهم ،     . ن يعاملوك به    إذا أردت أن تسعد مع الناِس فعاِملْهم مبا حتب أ          •

  . وال تضع من أقداِرهم 
إذا عرف اإلنسانُ نفسه ، والعلم الذي يناسبه ، وقام به على أكمِل وجٍه ؛ وجـد لـذة                    •

  . النجاح ومتعة االنتصاِر 
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باملعرفـِة  املعرفةُ والتجربةُ واخلربةُ أعظم من رصيِد املاِل ؛ ألن الفرح باملاِل يمي ، والفرح                •

  .إنساينٌّ 
إذا غضب أحد الزوجني فليصمِت اآلخر ، وليقْبلْ كلٌّ منهما اآلخر على ما فيه فإنه لـن                  •

  .خيلو أحد من عيٍب 
اجلليس الصاحلُ املتفائلُ يهون عليك الصعاب ويفتح لك باب الرجاِء ، واملتشائم يسود الدنيا               •

 .يف عينك 
حةٌ وكفايةٌ ماٍل فقد حاز صفْو العيِش ، فليحمِد اهللا وليقنـع ،             من عنده زوجةٌ وبيت وص     •

 فما فوق ذلك إال اهلم .  
معاىفً يف جسِدِه ،عنده قوت يوِمِه ، فكأمنا ِحيزت له          , من أصبح  منكم آمناً يف ِسرِبِه        (( •

   .))الدنيا 
ن حقاً على اهللا أن يرضيه       رسوالً ، كا    ρمن رضي باِهللا رباً وباإلسالِم ديناً ، ومبحمٍد         ((  •

  . ، وهذه أركانُ الرضا))
أصولُ النجاِح أن يرضى اُهللا عنك ، وأن يرضى عنك من حولَك وأن تكونَ نفسك راضية                 •

  .وأن تقدم عمالًً مثمراً
الطعام سعادةُ يوٍم ، والسفر سعادةُ أسبوٍع ، والزواج سعادة شهٍر ، واملالُ سـعادةُ سـنٍة،      •

  . ادةُ العمِر كلِّه واإلميانُ سع
لن تسعد بالنوِم وال باألكِل وال  بالشرِب وال بالنكاِح ، وإمنا تسعد بالعمِل وهـو الـذي                   •

  .أوجد للعظماِء مكاناً حتت الشمِس  
من تيسرت له القراءةُ فإنه سعيد ألنه يقطف من حدائِق العاِمل ، ويطوف علـى عجائـِب                  •

  .الدنيا ويطوي الزمانَ واملكانَ 
•  اخلاطر الشعِر يريح الربيُء راحةٌ ، ومساع األحزان ،واملزاح ذِْهبحمادثةُ اإلخوان ت.  
أنت الذي تلون حياتك بنظِرك إليها ،فحياتك من صنِع أفكاِرك ، فال تضع نظارةً سـوداَء                 •

 يكعلى عين.  
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•              يف الذين حتبهم وال تعِط من تكرههم حلظةً واحدةً من حياِتك ، فإ م ال يعلمون عنك    فكر

  .وعن مهِّك
، وغمـرك فـيض مـن        ، وسكنت نفسك   إذا استغرقْت يف العمِل املثمر بردت أعصابك       •

  .االطمئناِن 
السعادةُ ليست يف احلَسِب وال النسِب وال الذهِب، وإمنا يف الديِن والعلِم واألدِب وبلـوِغ                •

 .األرِب 
معروِف يداً، وأكثرهم على اإلخواِن فضالً ، وأحـسنهم         أسعد عباِد اِهللا عند اِهللا أبذُهلم لل       •

  .على ذلك شكراً
إذا مل تسعد بساعِتك الراهنِة فال تنتظر سعادةً سوف تطلُّ عليك من األفِق ، أو ترتلُ عليك                  •

  .من السماِء 
ه هذا مما   فكّر يف جناحاِتك ومثاِر عمِلك وما قدمته من خيٍر وافرح به ، وامحِد اهللا عليه ، فإن                 •

 الصدر يشرح.  
•                 ختاف غٍد، فتوكلْ عليه، فإذا كان معك فمن اليوِم وهم أمِس يكفيك هم الذي كفاك هم

  ؟ وإذا عليك فمن ترجو؟
بينك وبني األثرياِء يوم واحد ، أما أمس فال جيدون لذته ، وغد فليس يل وال هلم ، وإمنـا                     •

  !هلم يوم واحد ، فما أقله من زمٍن 
السرور ينشطُ النفس ، ويفرح القلب ، ويوازنُ بني األعضاِء ، وجيلُب القـوة ، ويعطـي                  •

  .احلياةَ قيمةً والعمر فائدةً 
الغىن واألمن والصحةُ والدين وركائز السعادِة ، فال هناَء ملعدٍم ، وال خائف وال مريض وال                 •

 بل هم يف شقاء , كافر.  
ومن اتبع اليسر نال    , ومن سلك التوسطَ أدرك الفوز      , ادةَ  من عرف االعتدالَ عرف السع     •

 الفالح.  
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: وليس يف قاموِس السعادة إال كلمة واحدةٌ        , اآلنَ  : ليس يف ساعِة الزمِن إال كلمةٌ واحدةٌ         •

  .الرضا 
ِة فلوال كرب الشد  , وتفكّر يف سرعِة زواِلها     , إذا أصابتك مصيبةٌ فتصورها أكرب تهن عليك       •

  .ما رجيت فرحةُ الراحِة 
إذا وقعت يف أزمة فتذكر كم أزمٍة مرت بك وجناك اُهللا منها ، حينها تعلم أن من عافـاك                      •

  . يف األوىل سيعافيك يف األخرى 
العاق ليوِمه من أذهبه يف غري حق قضاه ،أو فرض أداه ، أو جمٍد شيده ، أو محٍد حصله ، أو                      •

 .قرابٍة وصلها، أو خٍري أسداهعلٍم تعلمه، أو 
ينبغي أن يكون حولك أو يف يدك كتاب دائم ؛ ألن هناك أوقاتاً تذهب هدراً، والكتـاب                  •

 به الزمن ويعمر خري ما حيفظُ به الوقت.  
حافظُ القرآِن ، التايل له آناَء الليِل وأطراف النهاِر ال يشكو ملالً وال فراغاً وال سأماً، ألن                  •

  .حياته سعادةً القرآن مأل 
فإن جنحت  , مث استخِر اهللا وشاور أهلَ الثقة       , ال تتخذ قراراً حىت تدرسه من جوانِبه كافَّةً          •

 فهذا املراد و إال فال  تندم   .  
العاقل يكِثر أصدقاءه ويقللُ أعداءه ، فإن الصديق حيصلُ يف سنٍة والعدو حيصل يف يـوم ،                  •

   .فطوىب ملن حببه اهللا إىل خلِْقِه
اجعل ملطالِبك الدنيوية حداً ترجع إليه ،وإال تشتت قلبك وضاق صدرك ، وتنغص عيشك               •

  .  ، وساء حالُك 
ينبغي ملن تظاهرت عليه نعم اِهللا أن يقيدها بالشكِر ، وحيفظها بالطاعِة ، ويرعاها بالتواضِع                •

 لتدوم.  
وصِقلَت أخالقُه باخلَيِر نـال حـب اِهللا        من صفت نفسه بالتقوى ،وطَهر فكره باإلمياِن ،          •

  . وحب الناِس 
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•                 فهو الذي عرف كيف يعـيش دِحقيقةً ، أما العاملُ ا احلزين الكسولُ اخلاملُ هو املتعب

 يسعد كيف فرعو.  
ه إن لذةَ احلياة ومتعتها أضعاف أضعاِف مصائِبها ومهوِمها، ولكن السر كيف نصل إىل هذ              •

  . املتعِة بذكاٍء 
لو ملكت املرأةُ الدنيا ، وسيقت هلا شهادات العاِمل ، وحصلت على كلِّ وسـاٍم ولـيس                  •

  .  عندها زوج فهي مسكينة 
  .احلياةُ الكاملةُ أن تنفق شبابك يف الطموِح ،ورجولتك يف الكفاِح ،وشيخوختك يف التأمِل  •
، فإن عندك من العيوِب ما ميُأل الوقت إصـالحه          لُم نفسك على التقصري ، وال تلْم أحداً          •

 .فاترك غريك 
•                 ويـشرح ، النفس القلوب ، ويؤنس ِسراألفهام ، وي جيلو أمجلُ من القصِور والدوِر كتاب

 وينمي الِفكْر ،الصدر  .  
شر ، فُزت   اسأل اهللا العفْو والعافيةَ ، فإذا أعطيتهما فقد حزت كلَّ خيٍر ، وجنوت من كل                 •

  .بكلَّ سعادٍة 
رغيف واحد ، وسبع متراٍت ، وكوب ماء ، وحصري يف غرفة مع مصحٍف ، وقـلْ علـى                    •

 الدنيا السالم.  
السعادة يف التضحية وإنكاِر الذاِت ، وبذِل الندى وكف األذى ، والبعـِد عـن األنانيـِة                  •

  .واالستئثاِر 
القلب ويذِْهب املَلَلَ وينشطُ على العمِل ، وجيلـو         الضحك املعتدلُ يشرح النفس ، ويقوي        •

 اخلاطر.  
•                 وأكثـر االستغفار وأدمن ، األذكار ومن لِزم ، العبادةُ هي السعادةُ ، والصالح هو النجاح

  . االفتقار فهو أحد األبرار 
وال يفشي  خري األصحاِب من تِثق به وترتاح ، وتفضي إليه مبتاِعبك ، ويشاركُك مهومك               •

  .سرك 
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ال تتوقع سعادةً أكرب مما أنت فيه فتخسر ما بني يديك ، وال تنتظر مصائب قادمةً فتستعجل                  •

  .  اهلم واحلَزنَ 
ال تظن أنك تعطي كل شيء ، بل تعطي خرياً كثرياً ، أما أن حتوي كل موهبة وكل عطية                    •

 فهذا بعيد.  
 .ِنعم جهلُها الكثري .. صاحلٌ اف من رزٍق ، وجار امرأةٌ حسناُء تقيةٌ ، ودار واسعةُ ، وكف •
  .فن النسياِن للمكروِه نعمةٌ ، وتذكُّر النعِم حسنةٌ ، والغفلةُ عن عيوِب الناِس فضيلةٌ  •
•                   ـريمن املاِل ، والصحة خ من الفراِغ ، والقناعةُ أعظم ألذُّ من االنتقاِم ، والعملُ أمتع العفْو

 .من الثروِة 
لوحدةُ خير من جليِس السوِء ، واجلليس الصاحلُ خير من الوحـدِة ، والعزلـةُ عبـادةٌ ،                  ا •

  .والتفكر طاعةٌ 
• مؤهم شواستعداؤ ، فَهبالناِس س والوثوق ، قمالعزلةُ مملكةُ األفكار ، وكثرةُ اخللطة ح.  
  . ع العثراِت ِخذْالنٌ سوُء اخلُلُِق عذاب ،واحلقد سم ، والغيبةُ رذالةٌ ،وتتب •
  .  شكر النعِم يدفع النقم ، وترك الذنوِب حياةُ القلوِب ، واالنتصار على النفِس لذةُ العظماِء  •
  . خبز جاف مع أمٍن ألذُّ من العسِل مع اخلوِف ، وخيمةُ مع ستٍر أحب من قَصٍر فيه فتنةٌ •
اٍق ، وفرحةُ املاِل منصرمةٌ ، وجمده إىل الزواٍل ،          فرحةُ العلِم دائمةٌ ، وجمده خالد ، وذكره ب         •

  . وذكره إىل ايٍة 
الفرح بالدنيا فرح الصبياِن ، والفرح باإلمياِن فَرح األبراِر ،وخدمةُ املاِل ذلُّ ، والعمـلُ ِهللا                 •

فرش.  
  . حلَسن أحسن ِطيٍب ،والثناُء ا، وعرق العمِل ِمسكِة عذْب ،وتعب اإلجناِز راحةٌعذاب اهلم •
السعادةُ أن يكون مصحفُك أ نيسك ، وعملُك هوايتك ، وبيتك صـومعتك ، وكـرتُك                 •

  .قناعتك 
الفرح بالطعاِم واملاِل فرح األطفاِل ، والفَرح حبسِن الثناِء فَرح العظماِء ، وعملُ الرب جمد ال                 •

  .يفَىن 
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  .  للناِس من طهارِة الضمِري ، وانتظار الفرِج عبادةٌصالة الليل اُء النهاِر ، وحب اخلِري •
 .احتساب األجِر ، ومعايشةُ الصبِر ، وحسن الذِّكِْر ، وتوقُّع اللطِف: يف البالِء أربعةُ فنون  •
•                 وترك الذنوِب ، وأكلُ احلالِل صـالح ، املسلمني الصالةُ مجاعة، وأداُء  الواجِب ، وحب

  .الدنيا واآلخرِة 
ال تكن رأساً فإن الرأس كثري األوجاِع ، وال حترص على الشهرِة فـإن هلـل ضـريبةً ،                    •

  . والكفاف مع اخلموِل سعادةٌ 
عالمةُ احلُمِق ضياع الوقِت ،وتأخري التوبِة ، واستعداُء الناِس ، وعقوق  الوالدين ، وإفشاُء                •

  . األسراِر 
إدماِن الذنوب ، وعدِم املباالِة بسوِء الذكِر ، واألمـِن          يعرف موت القلِب بترِك الطاعِة ، و       •

  .من مكِر اِهللا ، واحتقاِر الصاحلني 
•                      عومن ضـي ، ه أحده أهلُه لن حيبومن مل حيب، يف مكاٍن آخر يف بيِته لن يسعد من مل يسعد

  . يومه ضيع غده
زوجةٌ حمبوبةٌ ، وجليس الصاحلٌ ، ويف اِهللا        كتاب نافع ، وابن بار ، و      : أربعة جيلبون السعادة     •

  .ِعوض عن اجلميِع 
إميانُ وصحةُ وغىن وحريةُ وأمن وشباب وعلم هي ملخص ما يسعى له العقالُء ، لكنها قلَّ                 •

  .أن جتتمع كلُّها 
•                  ببقاِئك ، وليس لديك أمانٌ من روعِة الزماِن ، فال جتعِل اهلم اسعد اآلنَ فليس عندك عهد
ناًنيد قْداً والسرور .  
•                   قوِرز ، سـليم موِجس قْلٌ صحيحو ع ، مستقيم لُقوخ، أفضل ما يف  العاِمل إميانٌ صادق

  .  هاِنئٌ وما سوى ذاك شغلٌ 
الثناُء احلَسن،  : نعمتان ظاهرتان . الصحةُ يف األبداِن ، واألمن يف األوطاِن        : نعمتان خفيتان  •

   .  والذريةُ الصاحلةُ
  .      القلب املبتهج يقتلُ ميكروباِت البغضاِء ، والنفس الراضيةُ تطارد حشراِت الكراهيِة  •
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•                   دواٍء ، والـستر أنفع ألذُّ غذاٍء ، واحلب وطاٍء ، والعافيةُ أسبغُ غطاٍء ، والعلم أمهد األمن

 .   أحسن كساٍء 
  . غريباً وال حزيناً وال سجيناً وال مكروهاً مديناً والد ال يكون فاسقاً وال مريضا واليالسع •
  .  على الشهواِت ، واالنتصار الصاحلاِتلُمع ، و العداواِت ، وإزالةُ الغمراِتاجنالُء :ديالسع •
ـ األ  صاحلاً، وأشأم   يوم تعملُ   بركةً ك ، وأكثر األيامِ   ك إىل بيتِ   خطراً طريقُ   الطرقِ أقلُ •  ِنازم

ألحٍدفيه  تسيء زمن.   
•  إن سب ك بشر  فقد سب       م تعاىل ، أوجدهم من العوا روا يف وجودِ   فشكّ ِمد  ه ، وأطعمم من  ه

  .  وهب فحار من خوٍفمهن ، وآمهر فشكروا غيجوٍع
 نا إن زكامـاً يـصيب     م أمر ه الناس يهم   أنَّ ك ،وال تظن   على رأسِ   األرضيةَ  الكرةَ ال حتملِ  •

  .ك أحدكم ينسيهم مويت وموِت
 على  حن ، وشكر   من املِ   ، وجناةٌ   من الفنتِ  ن ، وأم  نكَ وس  ، وسالمةٌ   ووطن  كفايةٌ لسرورا •

  .   طيلة الزمِن ، وعبادةٌاملنِن
وال (( ،   )) ٍع صـالة املـود    وصلِّ(( ،   ))كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيلٍ       ((  •

   . ))يدي الناِس اليأس عما يف أوأمجع(( ، ))  نه  تعتذر م بكالٍممتكلَّ
•    ازهد يف الدنيا حيب   عند الناِس  فيما  ك اهللا ، وازهدحيبك الناس واعمـلْ  بالقليـلِ  ، واقنـع  

   . اجلليلَ ، وخِف للرحيِل واستعدبالترتيِل
 علـى    ، وال ثنـاءَ     لفاجرٍ  ، وال حمب    ، وال أمن ملذنبٍ     ، وال راحة ملعادٍ    ال عيش ملمقوتٍ   •

   . ٍر ، وال ثقة بغادكاذٍب
  وليس ذاك ألحد إال للمؤمن إن أصابته سـراءُ         ريه خ عجباً ألمر املؤمن إن أمره كلُّ     ((  •

   .)) فكان خرياً له رب صشكر فكان خرياً له ،وأن أصابته ضراُء
ـ    نور ها ، واإلميانُ  ر حديقت ها ، والسرو   باب  ، واحلب   السعادةِ تاحفْ مِ االبتسامةُ •  نها ، واألم

ها جدار .   



                                                  ال حتزن
357 
 النعمـة   ر مع قلب يقـد     مفيد  ، وكتاب   بارد ، وماءٌ  أخضر  ، وروض   مجيلٌ وجه : البهجةُ •

ويتركاإلمث وحيب اخلري .   
  ، ويـسكن    كالثريـدِ   الشعريِ  خبز  ، ويأكلُ  ينام املعاىف على صخر كأنه على ريش حريرٍ        •

كسرى كأنه يف إيواِنالكوخ  .  
•     بعيداً من  عند الناسِ اًه ، بغيض   ملالِ اًه ، حارس   لذريتِ اًاً خادم  غني البخيل يعيش فقرياً أو ميوت ، 

   . يف العاِمل السمعِةئ ، سياِهللا
  ، والتجربـةُ    من السكنِ  نسح أَ ى ،واألمن ن من الغِ   خري والصحةُ  ،  من الثروةِ  األوالد أفضلُ  •

  .   أغلى من املاِل
واحلياء  ، راًكْ ذِ والنظر اعتباراً، والنطقِ  اجعل الفرح شكراً، واحلزن صرباً، والصمت تفكراً،         •

  . طاعةً ، واملوت أمنيةً
 وال يـؤذي أحـداً،       بأحدٍ  وال يثق   بغدٍ  ،وال يهتم   مساءَ ه صباح  يأتيه رزقُ   مثل الطائرِ  نكُ •

   . احلركِة رفيقخفيف الظلِّ
•  الناسِ  خمالطةَ من أكثر  عليهم مقتوه ،   وه ، ومن خبلَ    أهان   ومـن    روهوقَّ عليهم   ومن حلم ،

أجادإليهم ابغضوه  عليهم أحبوه ،ومن احتاج .  
•  والليايل حباىل ،    ، الفلك يدور واأليام د ومن احملالِ  لٌو،  احلالِ  دوام   هو   يومٍ  كلَّ  ، والرمحن 

  . ؟فلماذا حتزنً .. يف شأٍن
،  ال من فقريٍ   امل  تسألُ !؟ العاملني  رب  ونواصيهم يف قبضةِ    السالطنيِ على أبوابِ تقف  كيف   •

   . !!وتطلب خبيالً ، وتشكو إىل جريٍح
ها  ووجهت ها القبولُ وبريد،   ها اخلدود  وقراطيس ها الدمع مداد:  حِر رسائل وقت الس   ابعثْ •

وانتظِر : العرشاجلواب .   
•   إذا سجدت فأخرب    ه بأمورك سراً فإنه يعلم السر     وأخفى ، وال ت ألن ؛  ك   مـن جبـوارِ    سمع

   . وشافع حاسد أسراراً والناسللمحبِة
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•   سبحان من جله عِ   الذلَّ لَع ةًز    ـ فْ ، ومسألته شرفاً ،واخلضوع له رِ       ، واالفتقار إليه غىن ةًع  ، 

   .والتوكل عليه كفايةً
•  اً حالكِ ك من احلزنِ  ك وأصبح حالُ   ببالِ إذا دارهم        وفجعت يف أهلك ومالك ، فال تيـأس،  

  . أمراً  بعد ذلك  اهللا حيدثُلعلَّ
 ، ويعرف ا    وينجو ا الغريق    ،  احلريق  فإا تطفئُ  ﴿ حسبنا اللَّه وِنعم الْوِكيلُ ﴾     ال تنس    •

  .الطريق ، وفيها العهد الوثيق 
  النهر ، وتسكن الشجر ، وتأكل الثمر، وال تتوقع اخلطر ، وال متر             دتِر: طوىب لك يا طائر      •

ن البشِرر ، فأنت أسعد حاالً مقَعلى س  .   
• كفارةٌ واحلزنُ،    مستعارةٌ  حلظةٌ السرور  ،  والعبـادةُ    خسارةٌ  ، والفراغُ  ةٌ شرار والغضب ،  

   . جتارةٌ
 لك  دع ، ت  ها طاعةً  فاجعلْ  الساعةِ نب ، وأنت ا   ، وغداً مل يولد     يف السياقِ  واليوم ،  مات أمِس •

  .    بضاعٍةبأربِح
•  ندميك القلم  وغدير ، وص ك احلرب ، احبك الكتاب  ك، وكرتُ ، ومملكتك بيتـ  ك فـال    ك قوت ،

تأسفعلى ما فات   .  
• األموِر أوائلُكرمبا ساءت وسر كالسحاِبهاتك أواخر ،أوله ب رقهينٌء وآخره غيثٌ ورعد   
• االستغفار   البالّ يفتح األقفال، ويشرح  ِهذْ، ويباألدغال، وهو ع وازةُ ودر الـرزقِ بـونُ ر 

   . التوفيِق
• شافية كافية ست  :دينومروءةٌ وعلم وغىن وعافيةٌ وعفو .   
•   من الذي جييب   ا الغريق إذا ناداه، ويكشف الكرب عن      ، وينقذُ   املضطر إذا دعاه م قال   ؟ن  :

   .  ؟ إنه اُهللايا اُهللا
  ،  سـاحب  ه، فإن الصاحب   السفيِ ، والصاحبِ   الالغي ، والسِ   العقيمِ ابتعد عن اجلدلِ   •

والطبعلص سارقةٌ والعني   .  
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  ، أومسةٌ   اخللقِ ودماثِة  ،  اخلطابِ  ، ولنيِ   مقاطعة املتحدثِ   ، وعدمِ   االستماعِ ي حبسنِ التحلِّ •

   . األحراِرعلى صدوِر
  يا إنـسانُ   فأين الشكر  ..  وأمانٌ  وقرآنٌ  وإميانٌ  ولسانٌ  ورجالنِ  ويدانِ  وأذنانِ عندك عينانِ  •

كُمبآالِء ر اِن﴿فَِبأَيكَذِّبا ت ﴾   .  
•     ِتمتشي على قدميك وقد برت أقدام   على ساقُ   ، وتعتمد ك وقد قُ  يسـيقان ، وتنـام      طعت 

وغريك شرملُ األدنومه وتشبع وسواك جائع ، .   
•   مِمسلمت من الص وجنوت من الربص واجلنون واجلذام ، وعوفيت مـن           ،  والعمى ِمكْ والب 

  !      لرمحن ؟السل والسرطان ، فهل شكرت ا
•   ملُ    عن حاضرنا و نشتغلُ    مصيبتنا أننا نعجزمباضينا ، و   تموأين  نا فأين العقلُ   بغدِ  يومنا و 

  !  ؟احلكمةُ
• الناسِ نقد       لك معناه أنك فعلت ما يستحق    ماً أو  م علماً أو   الذكر، وأنك فقتهمـاالً أو     فَه 
مباً أو جاهاًِصن .  
• تقمالناسِ  يف اآلخرين ، وحماكاةُ    ذوبانُ ، وال  غِريال شخصية   ص   انتحـار   ملعـامل    وإزهـاق 

   .الشخصيِة
، ))   عةً إم واال تكون ((﴿ قَد عِلم كُلُّ أُناٍس مشربهم ﴾، ﴿ وِلكُلٍّ ِوجهةٌ هو مولِّيها ﴾                 •

  . ﴿ ِصنوانٌ وغَير ِصنواٍن يسقَى ِبماٍء واِحٍد ﴾
  ، سـنة ثابتـةٌ     ةٌحن مِ  ، ومع احملنةِ    عطيةٌ  ، ومع البليةِ   حةٌر فَ رحِة ، ومع الت    بسمةٌ مع الدمعةِ  •

   . مطردةٌوقاعدةٌ
• هل ترى إال مبتلً    انظر   نائحةٌ  إال منكوباً ، يف كل دارِ      ى ،وهل تشاهد     وعلى كل خد ،  دمع  

   .ٍدع بنو س، ويف كل واٍد
• األشجارِ  ،وحفيفِ  األسحارِ  ، و نسيمِ   ِر األطيا  من تغريدِ  ك  أمجلُ   معروفِ  من شكرِ  صوت  ،

   . األوتاِروغناِء
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•      بكلفةٍ  هللاِ إذا شربت املاء الساخن قلت احلمد    ت املاء البارد قال كل عضو فيك       ، وإذا شرب :

ِهللاحلمد .   
• سعادةٍ أرخص  ت العقالءِ  يف سوقِ  باع  ت رعند العـاملِ    ماال يعين ، وأغلى سلعةٍ     ك    أن تـألف  

ويألفوك   الناس .  
•  إياك واهلم  فإنه س م    والكَ   ، والعجز فإنه موت ، فإنه خيبةٌ  لَس   فإنه سوءٌ   الرأيِ  ، واضطراب  

 .تدبٍري
• السوءِ جار  اإلنسانِ  من غربةِ   شر   والثناءُ   الشاهقةِ  أرفع من القصورِ    املعروفِ  ، واصطناع ،  

  . هو ادنساحلَ
• الناس بزيادة النعِمأحق أشكر حمياه  أذاه وأطلِق من بذل نداه ومنِعهم ، وأوالهم  باحلب .  
•   واملالُ   إىل األمنِ  السرور حمتاج ،    إىل صدقةِ حمتاج  واجلاه ،  والـسيادة     إىل  الشفاعةِ    حمتاج ، 

   .  إىل التواضِعحمتاجةٌ
•   إال بالتعبِ  نال الراحةُ ال ت  ،  وال تدرك عةُ الد  صِب إال بالن  حـصلُ  ،وال ي    إال  علـى احلـب 

  . باألدِب
 ، والتقوى أمسى    ِةرب أعلى من اخلِ    ، واهلمةُ  ِبِصن من املَ   أجلُّ قلُ ، واخلُ   من الثروةِ   أهم األبناُء  •

  .  من اِد
•  ال تطمع    يف كل ما تسمع    لكل صديقٍ   ، وال تركن    ِشفْ ، وال ت ك إىل امرأةٍ   سر   وال تذهب ،  

                                   .          أمنيٍةوراء كلِّ
•  وال الثقـة      مع الوفاءِ   ، وال احملبةَ    ، وال األمن إال مع الطاعةِ       الراحة إال مع اخللوةِ    ما رأيت ، 

إال مع الصِقد   .   
• رمتنع أكالتٍ   أكلةٍ ب  ,  وسيئٍة  , عداواتٍ وكلمة جتلب ونظـرةٍ   , اخلرياتٍ  متنع ت ـ ع  بِق

   .حسراٍت
•  ح ال يكن ك كَ ب  لفاً، وال بغض ك سر    فاً ، وال حياتك تفاً ، وال تذكّ   رك أَ رفاً ، وال قصدك    س

  .    شرفاً
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  .   وال يرده خبيلٌار جبه ، وال يذلُّرشه ب ، وال حيجبنه أحد ال يهي يف بيته أمريئكل امر •
  .ماً ك عزماً، ووهبأعطاك فهماً ، وك إثْعماً، ومنلْك ِعماً ، ومنحلْ األيام ما زادك ِحأفضلُ •
 ال يراها إال     األصحاءِ  على رؤوسِ   تاج ها إال بعد أن نفقدها ، والعافيةُ       ال نعرفُ  احلياة فرصةٌ  •

  .  املرضى 
•  مىت يسعد من   له ابن  مشاكسةٌ  ، وزوجةُ   عاق   مؤذٍ  ، وجار   ثقيلٌ  ، وصاحب   أمارةٌ  ، ونفس  

وهو ،ى متبع .    
•  ك عليك حقاً ،    ك عليك حقاً ، ولزوجِ    ك عليك حقاً ، ولعينِ    قاً ، ولنفسِ  بك عليك ح  إن لر

   .هه حق ذي حقك عليك حقا ، فأعط كلَّولضيِف
• إشراقاً يفتح لك األمل والتفاؤل فإن له مجاالً جالالً عند طلوعِه إىل الصباِح بالنظِراستمتع  .  
  أو تأليفٍ   أو مطالعةٍ   أو حفظٍ   أو تالوةٍ  ٍركْ من ذِ  كلَم فيه ع   ، فأجنز   فإنه بركةٌ  عليك بالبكورِ  •

ٍرفْأو س.   
• جانباً ، وارضِ    وسطاً ، وامشِ   كن    وتزود بنافلةِ    فريضةً  خملوقاً ، وأكملْ    خالقاً ، وارحم ،  

راشداً تكن  .  
  .ِمِح الر، وقطيعةُ عن الظلِم، والبعد  العمِل، وصالح  القوِل، وسداد اخلامتِةحسن: التوفيق  •
 العزلة   ، وصاحب   حلوةٍ خلوٍةمن   ، وكم    ةًلَّ ذِ  أ وجبت  ٍة زلَّ  ، ورب  ت نعمةً  سلب  كلمةٍ بر •

  . له زفيها ِع
هم  علـى دمـائِ    نه الناس  من أمِ  ه، واملؤمن ه ويدِ املسلم من سلم املسلمون من لسانِ      ((  •

  .))   عنه ما ى اُهللارج من هواملهاجر(( ، ))  م وأمواِهل
• مالِ خري   فَك ما نععلمِ  ، وأجلُّ  ك   فَك ما رعك  ما وسِ   البيوتِ  ، وخري عك األصحاب  ، وخري 

من نصحك     .  
•     إذا مل يكن لك حاسد  فال خ ير فيك ، وإذا مل يكن لك صاحب ـ  فال خ  لـك ، وإذا مل  قلُ

ين فال مبدأ لك يكن لك د   .  
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• نفسك بتذكرِ  س ك ، وأر   حسناتِ رديـك  ا األعناق بأي  ك ، وطوقِ   من سيئاتِ  وبِة قلبك بالت  ح

   . البيضاِء
  القلب ميت ت  ، وكثرة الضحكِ    إخفاق  النومِ  ، وكثرةُ  ةَنطْ تذهب الفِ   ، والبطنةٌ  السمنة غفلةٌ  •

   . عذاب، والوسوسةُ
   .ار دو ، والكرسي العزِلها حزنُ يذهب الواليِةةُحر ، وفَ مرة الفطاِم الرضاِعةُولْ حاإلمارةُ •
  من يؤذي ، وتذكر     ، والسالمةُ   عمن تبغض   ، والبعد  بِح مع من ت   السفر: من لذائد الدنيا     •

  .  النجاح 
    رم اجلَئ ، والصرب يطفمص اخلَ يقهر ، احللم يقيد اإلنسانَ ، واإلحسانُ احلر يستبعدالربُِّ •
  .  عنها ىغنست تكون حينما ي ما أرخص ، واحلاجةُهانُ حني ت ما تكونُأُالدنيا أهن •
•  إذا أه د ، وإذا أحزنك ما حدث باألمسِ       لك قدوم غٍ    غد فمن يكفلُ   مك رزق   فمن يعيـد  

لك األمس.     
• قليلٌ توفيق  وعزلٌ   كثريٍ  من مالٍ   خري ،   ٍة يف عز خ ييف طاعةٍ   ، ومخولٌ  ٍةلَّ يف ذِ   من واليةِ  ر  خ ير 

   . يف معصيٍةمن شدٍة
• ملالقانع كواملسرف ، والعجولُ جمنونٌ ، والغضبانُ أهوج ، طائش ظاملٌ ، واحلاسد  .  
 األحزان ، وميـأل     بِهذْ الشيطان ، وي   ئ ، وخيس   اإلنسانَ  ، ويسعد   الرمحن ي يرض  اهللاِ ركِْذ •

   .امليزانَ
• سعيد   ه وحسن عملُ   من طال عمر  ر مالُ  من كثُ  ه ، وموفق  ه فكثر بر  ل من زاد ع   ه ، ومباركه م

تقواهفزادت .  
  ، وجـائزةُ    مواله أن خيدمه الناس    مد من خ   أن ينسى مهومه ، وثواب      بالناسِ  من اهتم  جزاُء •

ه رزقُمن ترك الدنيا أن يأتيداً غَه ر.  
  ، وال تكثـر     التوبةِ ب مع عدمِ   شيئاً من الذنِ    ، وال حتتقر    شيئاً من النعم مع العافيةِ     ال تستقلَّ  •

   .اإلخالِص مع عدم طاعةً
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•   فرح الرجالِ   احلسنِ  ، والفرح بالثناءِ    األطفالِ الفرح بالدنيا فرح   والفرح ،     مبا عند اهللا فرح  

   . األبراِراألولياِء
• طمأنينةٌ الصدق  صيانةٌ ، واحلياءُ  ريبةٌ ، والكذب   والعلم ، ح مجالٌ ، والبيانُ ةٌج    والـصمت ، 

   .حكمةٌ
  يزيلُ  العملِ  ، وإتقانٌ   املعاناةِ  وعثاءِ بِهذْ ت  االنتصارِ ، ولذةُ  متحو مرارة الصرب      الظفرِ حالوةُ •

  .     مشقته
• اهللاِ  ما يف الدنيا حمبةُ    أطيب   اهللاِ  رؤيةُ  ما يف اجلنةِ    ، وأحسن   الكتبِ  ، وأنفع  كتاب    اهللا ، وأبر  

   .   ρ  اِهللا رسولُاخللِق
• ونظر لنفسه ، ه  اعترب بأمِسد مِنالسعي ،ِس لرموأعدهه ومهِس اهللا يف جهِره وراقب   .  
• ذلٌّاحلرص مهانةٌ والطمع والش ،ِخح والغفلةُ  خيبةٌ، واهليبةُ ةُس ،حجاب .   
ـ   يف الرخـاءِ    اهللاِ  إىل فه أمامك ، تعر    اهللا جتد  ك ، احفظِ   اهللا حيفظْ  احفِظ((   • ك يف   يعرفْ

   . )) باِهللا اهللا ، وإذا استعنت فاستعن ، إذا سألت فاسأِلالشدِة
  عمرك طاعةً  ك ، واجعلْ   حلالِ  صيانةً  مالك ك ، واجعلْ   بالئِ  لزمانِ ك عدةً  زمان رخائِ  اجعلْ •

لربك.   
• لذٍةرب ة ، ومعصيٍةلَّ أعقب ِذ ، وزلةً حسرةً أو جبتوضحكٍة نعمةً سلبت ، جر بكاًءت .  
• النعمإذا شكرت تقر وإذا كفرت ، فر والدنيا إذا ت ، سرتمر تتوإذا بر ، تغر  .  
وصـحة  ,   اآلثامِ  قلةُ  الروحِ وصحةُ ,  الطعامِ  قلةُ  اجلسمِ السالمة إحدى الغنيمتني ، وصحةُ     •

  . ِت عن املقْ البعدالوقِت
  .  ثقيلٌ طويلٌ اهلمويوم,   قصريةٌ السروِروليلةُ,   دقيقةٌ اللذِةويوم,   يوم األِملدقيقةُ •
• نعيمرك ال  ذكَّ البؤس  , ب إليك الطعام  واجلوع حب  ,حلريةان لديك    مثَّ والسجن  , واملـرض 

قك للعافيِةشو .  
  .  والقنوِط والوهِمالتشاؤِم:   وإياك وثالثة أعداٍءيِةم واِحل والراحِةالفرِح: عليك بثالثة أطباء •
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 أن  واحلـظّ ,   أعماهلـا  والفوز أن جتد مثرةَ   , ها هي أن تصل النفس إىل درجة كمالِ       السعادةُ •

هاه الدنيا بإقباِلختدم.  
• يف السحرِ  اجلس  ،  ومد  يدي لنـا    فـأوفِ   مزجاةٍ نا ببضاعةٍ وجئْ:   عينيك وقلْ  وأرسلْ،   ك 

   .جليلُ الكيل يا
,   حىت جتوع  وال تأكلْ ,   حىت تظمأً  وال تشرب ,   واهلرمِ  والسقمِ  من األملِ  من النعم السالمةُ   •

حىت تتعبوال تنم .  
•  ى  من تأن   ومن للخريِ ,  ىحصل على ما متن ى فبالفوِ  تعن ن والعجلةُ, ا  ز  واألمـاينُّ ,   عقـم 

إفالس .  
 فهو أدرى بك منك وأرحم    ,  أقامك فيها   زوال حالةٍ  وال تتمن ,  فيما فعله بك   ارض عن اهللاِ   •

كبك من أم.  
 وإذهـابِ ,   واستغفارٍ ساٍروانك,   وتوبةٍ ها من ندمٍ   بشرطِ حىت املعصيةُ , ريه خ  كلُّ  اهللاِ قضاُء •

  . ِبج والعالكٍرب
• فعسى أن تصيبك منها نفحةٌ    ,  والنهارِ  يف الليلِ   نفحاتٍ  فإن هللاِ   على االستغفارِ  داوم  تـسعد  

  .  الديِنا إىل يوِم
وإذا ,  ب حلم وإذا غضِ , وإذا أذنب استغفر  , ربي ص ِلوإذا ابت ,  ركَم عليه ش  ِعنىب ملن إذا أُ   وطُ •

كَحمع لَد.  
 من  واالستفادةُ,    اهلم وإزالةُ,   اخلاطرِ وصفاُء,   العقلِ وتنميةُ,   اللسانِ  فتق من فوائد القراءةِ   •

  . ل الفضاِئ واكتساب ،التجارِب
  فيما عنده والرهبةِ   والرغبِة,    على اهللاِ  والتوكِل,   واإلنابةِ  والتوبةِ  القلب يف اإلخالصِ   غذاُء •

  .اىله تعوحِب,  من عذابِه
  لترى   )) ك استغيثُ  برمحتِ  يا قيوم   يا حي  (( على   وداوم )) يا ذا اجلالل واإلكرام      ((الزم   •

  .  والسكينةَحرج والفَرالفَ
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 وأنت وأنه ظاملٌ،  وثواب الصِرب،  احللم وأجِر،  وفْ العِلض وفَ ، القضاَءإذا آذاك أحد فتذكرِ    •

مظلوم  ,حظاًفأنت أسعد  .  
ها  بأجرِ  واملصيبةُ والفقر ؟ واملرض  فلماذا احلزنُ ,  ر مقد  والرزق  حمتوم  واألجلُ ذُالقضاء ناف  •

؟ فلم اهلم .  
•   جنة اآلخرةِ  ها مل يدخلْ   من مل يدخلْ   ةٌيف الدنيا جن  , ـ   وهي ذكر ـ  ه سبحانه وطاعت ه ه وحب

واألنسإليه به والشوق .  
•    م أطاعوا أمره واجتيهرضي اهللا عنهم أل ـ ألنه أعطـاهم مـا أمِ  ؛  ورضوا عنه نبوا   ،والُ

  .وا وآمنهم مما خافُ
  .  األموِر مقاليدِه ، وبيِد ويسمع ويرى ويرزق ويستر ويغفر يقدره رب من عندكيف خيزنُ •
 ،   مقبولـةٌ   ، والتوبةُ  ه يغدو ويروح   ، وعطاؤ   ممنوح  ، والعفو   مفتوح  والباب  واسعةٌ الرمحةُ •

وحلمه كبري.   
ـ ِو ، والـصحف طُ     ، واألقالم جفت    منه ، واملقدور واقع    ن ألن القضاء مفروغٌ    حتز ال • يت 

حاصلٌواألجر والذنب مغفور ،     .   
 ك واعـرف   على شأنِ   األجل ، وعش يومك ، وأقبلْ       وانتظرِ  ، لَ األم ِرن العمل وقص  أحِس •

ك واحفظْزمانك  لسان.  
، وال    من زهدٍ  فرش، وال أَ    من معصيةٍ  مسأَ، وال أَ   من قربٍ  ظَعو، وال أَ    من كتابٍ  ديفْال أَ  •

  .   ىن من قناعٍةأغْ
•   ك ومثابرتِ بقدر مهتك وجد ك يتارخيُ كتب   دك،  وا  عطى جزافاً وإمنا يؤخذ جبـدارةٍ      ال ي 

بتضحيٍةنالُوي .   
• هو  ن األمر يهواجعلِ  ن ،  اهلم    اآلخرِةهم يأ للقاءِ ،    فحسبالفضولَ ، واتركِ ِهللا تعاىل   ا و  

 .                                                                                           ٍءمن كل شي
وهـي  ,   والضحكِ  واخللطةِ  واملنامِ  والطعامِ  الكالمِ  كفضولِ  من املزعجاتِ   املباحاتِ فضولُ •

سببالغم  .  
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وال , وال لكوا بكاًء وأسـفاً    , دماً ون  فال تذوبوا حسرةً   ﴾ ى ما فَاتكُم   ِلكَيال تأْسوا علَ   ﴿ •

طاًتنقطعوا عويالً وتسخ.  
• ﴿        ِمِننيؤالْم ِمن كعبات نمو اللَّه كبسفيسددكم ويرعاكم ويدفع عنكم     يكفيكم اهللاُ  ﴾ ح 

  .وحيميكم فال ختافون
• ﴿     قَوات الَِّذين عم يشافيهم من الداءِ  و,  يعافيهم من البالءِ  ,  يدفع عنهم األعداء   ﴾ اِإنَّ اللَّه 

  .  والضراِءهم يف البأساِءحيفظُ, 
, نـا  لنا ما أمهَّ   ييسر, نانا على عدوِ  ينصر, نايسمع كالم , يرانا ﴾ ال تحزنْ ِإنَّ اللَّه معنا    ﴿ •

يكشفنا عنا ما أغم.  
• ﴿    كردص لَك حرشن حاً ا جعلناه فسيحاً وسيعاً مبتهجاً مسروراً ساكناً مطمئناً فرِ   أم ﴾ أَلَم

  !؟ معموراً
 ونـرد , ك كيدهم  عن ونصد, فنحن نكفيك مكرهم   ﴾ وال تك ِفي ضيٍق ِمما يمكُرونَ      ﴿ •

  .عاً ذرقعنك أذاهم فال تِض
,  لـون منـهجاً وسـريةً     واألع,   وشريعةٌ وأنتم األعلون عقيدةٌ   ﴾وال تِهنوا وال تحزنوا   ﴿ •

  .وأخالقاً وسلوكاً, أًواألعلون سنداً ومبد
, ميحـو الزلـة   ,  العثرة يقيلُ,  التوبة يقبلُ,  يعفو عن املذنبِ   ﴾ ِإنَّ ربك واِسع الْمغِفرةِ    ﴿ •

  . على التائبيتوب, يستر اخلطيئة
ه وكرم,   حاصلٌ وتيسريه,  جلٌ عا ولطفه,  قريب  فإن فرجه  ﴾ وال تيأَسوا ِمن روِح اللَّهِ     ﴿ •

  . وفضله عام, واسع
• ﴿   اِحِمنيالر محأَر وهو﴾ ي شايف وي عايف وويتوىل وحيفظُ, يب وخيتار جِتي  ,ويستر  ويغفـر  ,

وحيلمويتكرم  .  
يشفي ,  يعايف املبتلى ,  يهدي الضالَ ,  يرد الغريب , حيفظ الغائب  ﴾فَاللَّه خير حاِفظاً     ﴿ •

  .  الكرِبيكشف,  ريضامل
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ارضوا , واشكوا احلال عليه  , وأعيدوا الشأن إليه  , ضوا األمر إليه  فو ﴾وعلَى اللَِّه فَتوكَّلُوا  ﴿ •

  . اطمئنوا لرعايته, بكفايته
ويزيـل الليـايل    ,  الثقال برويكشف الكُ , فيفتح األقفال  ﴾فَعسى اللَّه أَنْ يأِْتي ِبالْفَتحِ     ﴿ •

  . ويصلح احلالَ,  ح البالَويشر, الطوال
ـ د ه اً ويطر فيذهب غم  ﴾ال تدِري لَعلَّ اللَّه يحِدثُ بعد ذَِلك أَمراً        ﴿ • حزنـاً   اً ويزيـلُ  م 

ويسهل أمراً ويقربعيداًب .  
قاً ويشفي مريضاً ويعـايف     ز ذنباً ويعطي رِ   باً ويغفر  كر يكشف ﴾كُلَّ يوٍم هو ِفي شأْنٍ     ﴿ •

  .  كسرياًوجيرب،  مأسوراً ويفك ،ى مبتلً
وبعـد  ,   سرور وبعد احلزنِ ,   عافيةٌ وبعد املرضِ ,  غىن مع الفقرِ  ﴾فَِإنَّ مع الْعسِر يسراً    ﴿ •

الضيق سوبعد احلبِس,  ةٌعوبعد اجلوِع,   انطالقشبع  .  
ويـرتل  ,   الباب فتحوي,  بلُ احل وينقطع,   القيد يحلُّس ﴾سيجعلُ اللَّه بعد عسٍر يسراً     ﴿ •

  . وتصلح األحوالُ,   الغائبويصلُ,  الغيث
, ويسهل األمـر  ,  الصدر وينشرح,   النفس ودأُ,   فسوف يبدل احلالْ   ﴾فَصبر جِميلٌ  ﴿ •

وحتل العقد ,األزمةُوتنفرج  .  
• ﴿        وتمالَِّذي ال ي يلَى الْحكَّلْ عوتـ  , كبالُويشرح  , ك ليصلح حالُ  ﴾و ,  كوحيفظ مالُ

  .ك آمالُقحقَّوي, كويكرم مآلُ,  كويرعى عيالُ
,  لنا الذنوب  يغفر,  عنا اخلطوب  ويزيلُ,  يكشف عنا الكروب   ﴾حسبنا اللَّه وِنعم الْوِكيلُ   ﴿ •

  .  عنا العيوبيذهب,  يصلح لنا القلوب
, ونصرناك وأكرمناك , وحفظناك ومكناك , كهديناك واجتبينا  ﴾ِإنا فَتحنا لَك فَتحاً مِبيناً     ﴿ •

  . أبليناكومن كل بالء حسٍن
 وال يغلبك حاسد  ,  وال يصل إليك طاغيةٌ   ,   ك عدو  فال ينالُ  ﴾واللَّه يعِصمك ِمن الناسِ    ﴿ •

 ,وال يعلو عليك حاقد  ,وال جيتاحك جبار .  



                                                  ال حتزن
368 
, هداك وسـددك  ,  مكمك وفه  علّ ,  خلقك ورزقك  ﴾وكَانَ فَضلُ اللَِّه علَيك عِظيماً    ﴿ •

  .توالك ورعاك, نصرك وحفظك, أرشدك وأدبك
 واهلداية والعافية ,  والسمع والبصر ,   والرزق قلْ أعطى اخلَ  ﴾وما ِبكُم ِمن ِنعمٍة فَِمن اللَّهِ      ﴿ •

  . واملسكن والكساء,  والغذاء والدواء,  واملاء واهلواء, 
والنـصر  ,  واللطف والفـرج  ,  الكفاية والرشد والسداد   العون و   اهللا جتدِ  إذا سألت فاسألِ   •

والتأييد .  
 ن إنَّ فال حتـز  , ه اجتمعنا ه استمعنا وبدعوتِ  ه اتبعنا ولقولِ  ه آمنا ولرسولِ  نا وبدينِ على اهللا توكلْ   •

  .اهللا معنا
  عدوه ويكبت  وخيذلُ،  ويتوىل أمره   ،  ويعلي شأنه   ،  ع قدره   فريفُ,  ه من ينصر   اهللاُ ولينصرنَّ •

  .مه وخيزي من كادهخص
 وال  وال عونَ وال فرج وال نصر ال إرادة وال قدرة وال تأييد     ))ال حول وال قوة إال باهللا     ((   •

  .  العظيِم إال باِهللا وال طاقةَكفايةَ
 ِنس احلُ  مبشاهدِ ويتمتع,   ويقرأ دفتر اجلمالِ    ،  الكونِ  يطالع كتاب  ﴾أَلَم نجعلْ لَه عينينِ    ﴿ •

  .  احلياِةطرفه يف مهرجاِن رحسوي
  بالكلماتِ يتحدثُ,   اجلذاب  باحلديثِ ينطق,   املشرقِ  بالبيانِ  يتكلم ﴾ وِلساناً وشفَتينِ  ﴿ •

  .ِهيترجم عما يف قلِب,  اآلسراِت
• ﴿     كُمنلَأَِزيد متكَرش لَِئن﴾  فيعظم علم   كُكم ويبارك يف رزقِ   كم ويزيد فهمم   ، ويتحقـق 

كم ونصريكثركم خري.  
  واملالِ يف األهلِ ,  والدنيا يف الدينِ ,   وخاصةً  عامةً ﴾وأَسبغَ علَيكُم ِنعمه ظَاِهرةً وباِطنةً       ﴿ •

  . يف الروِح,   واجلوارِحيف املواهِب, 
,   ظـين بـه    نسحأُ,  حايل عليه  أعرض,   أرفع شكاييت إليه   ﴾وأُفَوض أَمِري ِإلَى اللَّهِ    ﴿ •

  .ه إىل كفايِتأطمئن, هأرضى حبكِم,  عليهكلُأتو
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,  هلم إذا اسـتغفروا    يغفر,  وايغيثهم إذا قحطُ  ,   يرزقهم إذا افتقروا    ﴾اللَّه لَِطيف ِبِعباِدهِ  ﴿ •

وايشفيهم إذا مرض ,لوايعافيهم إذا ابت .  
ـ  دفَمل تن ,  حجابه مل يسدلْ ,   بابه  مل يغلق  ﴾ال تقْنطُوا ِمن رحمِة اللَّهِ    ﴿ • مل ينتـهِ  ,  ه خزائن 

  . ه حبلُمل ينقطع, هفضلُ
• ﴿    هدبِبكَاٍف ع اللَّه سيكفيه ما أمهَّ   ﴾ أَلَي  مينعه ممن كاد له   ,  حيميه ممن قصده  ,  هه وأغم  ,

  .ن مكر بهه ممحيفظُ
• ﴿    قزاللَِّه الر دوا ِعنغتن  فعنده اخلزائُ  ﴾ فَاب  ، ولديه الكنوز   ، وبيده اخلري  ,  وهو اجلـواد 

  .  العليم الفتاحاملنانُ
• ﴿    هِد قَلْبهِباللَِّه ي ِمنؤي نميكشف كربه ويغفر ذنبه    ﴾و  ,  ويذهب غيظه وينري  طريقه ويسدد  

  .خطاه
• ﴿    كُملَيةَ اللَِّه عموا ِنعكنتم أمواتاً فأحياكم   ﴾ اذْكُر  ,فأغناكم وفقراًء,  مالً فهداكُ الَّوض  

  .ومستضعفني فنصركم, مكمعلَّ فوجهلةً, 
 كـم مـرةٍ   ,   عثرت فأقالك  كم مرةٍ ,   طلبت فحباك  كم مرةٍ ,   سألت فأعطاك  كم مرةٍ  •

  .ك دعوته فأجابكم مرٍة, أعسرت فيسر عليك
  ، وتشايف القلـب املكلـوم    ,   اهلموم وتزيلُ،    الغموم  تذهب  على املعصومِ   والسالم الصالةُ •

ا الفضلُوتفتح العلوم وحيصل املقسوم  .  
• ﴿    لَكُم ِجبتوِني أَسعاسألوه مرادكم ,  قدموا إليه حوائجكم  ,  كم ارفعوا إىل اهللا أكفَّ    ﴾اد 

  . اشكوا عليه حالكم, اطلبوه رزقكم, 
• ﴿       اهعِإذَا د طَرضالْم ِجيبي نأَم﴾    ِهذْ فيزيل كربه وبلواه ويويعطيه ما متناه  ,   ما أضناه  ب 

 ,مبتغاهوحيقق .  
•  تصدق بعإن شتموك أو سبوك أو آذوك فعند        هم يف حلِّ  واجعلْ,   األخالقِ ك على فقراءِ  ِضر 

  . ضو الِعاِهللا
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•   إذا خاف رم الـسجني   إذا اغت ,  يا اهللاُ :   احلادي هتف  إذا ضلَّ ,  يا اهللاُ :  ان السفينة نادى  ب

  . يا اُهللا:    صاحإذا ضاق املريض,  يا اُهللا:  دعا
  بشىت اللغاتِ  تدعوه الربيات ,  ه املخلوقات تقصد,   إليه الكائنات    تصمد  ﴾ صمداللَّه ال  ﴿ •

  .   يف سائر احلاجاِتوخمتلف اللهجاِت
 هلـم   يوضـح ,  ةجحيبني هلم املَ  ,   هلم الطريقِ   ينري ﴾ذَِلك ِبأَنَّ اللَّه مولَى الَِّذين آمنوا      ﴿ •

  .هم من اجلهالِةميعل,  حيميهم من الضاللِة,  اهلداية
،   وإحـساناً للغـريِ     ،  ورويداً باملـشاعرِ    ،  بالناسِ ورمحةً،    ولطفاً بالقلوبِ  رفقاًَ بالقواريرِ  •

  . أيها الناس..  وتفضالً على العاِمل
 املعائب  وادفِن,   عن الغلطةِ  واعف,  وتغاض عن اإلساءةِ  ,   عن الزلةِ  وتغافلْ,   الغيظ اكتِم •

تكنالناِس إىل  الناِس أحب .  
• فْ ومِ بابتدخلُ وغرفةٌ,  تاح  ها الرياح  , وقـد نلـت    ,  مع تقوى وصالحٍ  ,  وقلب مرتاح

  . النجاح
ـ  خ  يف كفافٍ  وعفاف,   عن احلاجة أثقالُ   والزائد,   أشغالٌ فضول العيشِ  • يـ    ر ٍخذْ مـن ب 

  . وإسراٍف
,  مشغولون بك  ن الناس وال تظن أ  ,    اآلخرين ر يف تربصِ  وال تفكْ ,  ال حتمل عقدة املؤامرةِ    •

  .  يسبحونٍكلَ يف فَفكلٌّ
• ﴿    اللَّه مكِْفيكَهيويفـلُّ   ،  جندهم  وخيذلُ  ،  فريد كيدهم ويبطل مكرهمِ    ﴾فَس   هم حـد ,

موميحققو   ,ِهذْويبمشلهم بأسهم ويشتت  .  
• ﴿     ِهملَيةَ عِكينلَ السزهمصـدورِ وأطفأ هلـب    ,  وأبرد عليلهم ,   فشفى غليلهم  ﴾فَأَن  ,

وأراحهم ضمائر  ,وطهرهم سرائر.  
  وتذهب  ،  اجلراح وتدملُ،   القلب    وتسعد  ،  النفس  ألا تفتح  ))  الكلمة الطيبة صدقةٌ   ((  •

السالمالغيظ وتعلن  .  
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،   القلـبِ  وهو مـرآةُ  ,   الكتاب  ألن الوجه عنوانُ    ))  أخيك صدقةٌ   تبسمك يف وجهِ   (( •

الفألَ وأولُ الضمِريورائد  .  
• ﴿      نسأَح ِبالَِّتي ِهي فَعيف  والرفـقِ ,   اجلانبِ  ولنيِ  ،  اخلطابِ  ولطفِ  ،  االنتقامِ  بتركِ ﴾اد 

  .  اإلساءِة ونسياِنالتعامِل
، ك  نفـس  وتـسكن  ،ك روح  ولكن لتسعد وتفرح  ﴾ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآنَ ِلتشقَى     ﴿ •

  . ِة وفردوس السعاد ، الفالِحوتدخل به جنةَ
 عن   وبعد  ،  للمشقةِ  ومراعاةٌ  ،  وسهولةٌ  بل يسر  ﴾وما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرجٍ      ﴿ •

  .  واإلرهاِق من التعِبوسالمةٌ،  الكلفِة
• ﴿         ِهملَيع تالْأَغْاللَ الَِّتي كَانو مهرِإص مهنع عضيويرتـاحون    فيسعدون بعد شقاءٍ   ﴾و 

  . ٍنز ويسرون بعد ح ،منون بعد خوٍف ويأعناٍءبعد 
 اهلـدى    فأرى النور أمامي ، وأحس     ﴾ ويسر ِلي أَمِري   * قَالَ رب اشرح ِلي صدِري     ﴿ •

  .والفوز بعد ممايت ، بقليب ، وأمسك احلبل بيدي ، وأنال النجاح يف حيايت 
 فيصبح العذاب ؛   جتاهد فيه بصدقٍ   و  وتطيعه بود   فتعبد ربك حببٍ   ﴾ ونيسرك ِللْيسرى  ﴿ •

  .داً شه يف سبيلِهوالعلقم، فيه عذاباً 
  اجلهـدِ  ِبس ، وإمنا على ح    فال تكليف فوق الطاقةِ    ﴾ال يكَلِّف اللَّه نفْساً ِإلَّا وسعها        ﴿ •

  .  القوِة وعلى مقداِر املوهبِةوعلى قدِر
 ويعترينـا   يبنا الشرود  أوقاتاً ، ويص   ونغفلُ،   أحياناً   م ِ أناف ﴾ربنا ال تؤاِخذْنا ِإنْ نِسينا     ﴿ •

  .      رب  فعفوك ياالذهولُ
ك طـامعون ويف    ا يف فضلِ   من الذنب بساملني ، ولكن     الفلسنا معصومني و   ﴾أَو أَخطَأْنا  ﴿ •

  . رمحتك راغبون 
 ، أنت الذي علمتنـا      ر مساكني  وبش  ضعفاءٌ  فنحن عباد  ﴾ ربنا وال تحِملْ علَينا ِإصراً     ﴿ •

كيف ندعوكنا كما دعوتنا  فأجب.  
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 علينـا    نفوسنا ، بل يسر    نا ومتلَّ  قلوب  وتكلَّ زفنعج ﴾ربنا وال تحملْنا ما ال طَاقَةَ لَنا ِبهِ        ﴿ •

وسهلْوقد فعلت ، علينا وقد أوجبت .   
ـ  ، وفينا ن    اإلساءةُ ر ومنا تبد  فنحن أهل اخلطأ واحليفِ    ﴾واعف عنا    ﴿ •  ،   وتقـصري  صقْ

وأنت جوادرمحانٌ كرمي رحيم  .    
 عـن    إال أنت ، وال حيلـم      وبعي ال  الذنوب إال أنت ، وال يستر       فال يغفر  ﴾واغِْفر لَنا    ﴿ •

   . إال أنت على املسيِءاملقصر إال أنت ، وال يتفضلُ
وبرمحتك ,  نا أعمالُ لُبقْوبرمحتك ت ,   آمالنا ك تعيش وبرمحِت, فربمحتك نسعد  ﴾ وارحمنا ﴿ •

  .ناتصلح أحوالُ
بـل  ,    وال غلو   وال مشقةَ  ف وال تكلّ  ع فيها وال تنطّ   تنع فال  ))بعثت باحلنيفة السمحة  ((  •

  .  واقتصاد ويسر وسنةٌفطرةٌ
 ال  توسـطٌ و,   ال مـشادةٌ   وسهولةٌ,   ال ابتداع  اتباع,  بل الزموا السنة    ))إياكم والغلو ((  •

بال زيادٍةواقتفاٌء,  تطرف  .  
 وهـي    ،    األديانِ ها أحسن  الرسل ودين  ها سيد فرسولُ, توالها را   ))أميت أمة مرحومة  ((  •

  .  الشرائِع أمجلُاه وشريعتأفضل األمِم
 وهذه الثالثة   )) رسوالً    ديناً ومبحمدٍ   وباإلسالمِ  ،  رباً  من رضى باهللاِ   ذاق طعم اإلميانِ  ((  •

  . ن الرضا وأصول الفالِحأركا
  احلـالِ   وسـوءُ   البالِ  وكسف  القلبِ  وشتات مغ وال  واهلم إياك والتسخط فإنه باب احلزنِ     •

العمِروضياع  .  
•      الرضا يكسب يف القلب السكينة والدةَع   ، والراحة واألمن ،    العـيشِ   والطمأنينة وطيـب  

والفَوالسرور رح .  
•   والتـذمرِ   واالعتـراضِ   ،  والتسخطِ غِلوال،   غِلد وال  الغشِ  سليماً من  الرضا جيعل القلب  ،  

  .  والتربِم والضجِروامللِل
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 وإنابـةً ،   ورضى وغىن وأمنـاً      ويقيناً وحباً وقناعةً  ،  من رضي عن اهللا مأل قلبه نوراً وإمياناً          •

  . وإخباتاً
ـ  اجلَ وعنـاءِ ,   الثروةِ وخدمِة,   املالِ  من تبعاتِ  فقد سلمت ,   مجيل صرب: أيها الفقري  • ِعم  ، 

   . عند اِهللا احلساِبه ، وطوِل وخدمِت املاِل وحراسِةومشقِة
•   يا من فقد بصره  : باجلنة مثناً لبصرِ   أبشر   ك ، واعلم  أنك ع رضك ، وسلمت    نوراً يف قلبِ   ت

  .  وامللهياِت املزعجاِتومشاهدِة,   املنكراِتمن رؤيِة
ل وصـقِ ,  يت من الذنوبِ  قِّون,   من اخلطايا  تب فقد هذّ   إن شاء اهللاُ   طهور: يا أيها املريض   •

قلبكوانكسرت وذهب ِك,  ك نفسبرك وعجكب .  
 علـى   وتتحـسر ,  وتنسى النعمة احلاضرة  ,   على املوجودِ   وال تشكر  ملاذا تفكر يف املفقودِ    •

  .  عما لديك الناس وتغفلُوحتسد,   الغائبِةالنعمِة
 ولياٍل,   قليلةٌ وأيام,  وكساٍء,   ماء وجرعةُ,   خبزٍ   قطعةُ  )) غريب كن يف الدنيا كأنك   ((  •

  .  سواء الفقراِء وأفقِر أغىن األغنياِءفإذا قرب , مث ينتهي العامل,  معدودةٌ
•  اخلادمِ  جبانبِ يدفن امللك   ,احلارسِ  جبوارِ والرئيس   ,والشاعر اخلامـلِ   مع الفقريِ   املشهور   ,

مع املسكِنيوالغين والفقري والكسري   ,خمتلفةٌ أعمالٌ داخل القِربولكن متباينةٌ ودرجات  .  
•   إذا زارك يوم مث أحسِ ,   كرمي  له مرحباً بضيفٍ    فقلْ  جديدن  ه بفريـضةٍ   ضـيافت  ى تـؤد  ,

  . فإنه لن يعود واهلموِم باآلثاِمرهوال تكد, د جتد وتوبٍةلُمع يوواجٍب
  إجنازك تسعد  وإذا ذكرت يومك فاذكر   ,  ارخيك املشرق لتفرح  إذا تذكرت املاضي فاذكر ت     •

 ,لتتفاءلَ أحالمك اجلميلةَوإذا ذكرت الغد فاذكر   .  
وكلما ,   من املعلوماتِ  ومستودع,   من املعارفِ  ةٌوجامع,   من التجاربِ   ثروةٌ  العمرِ طولُ •

مربك يوم يعقلونوٍم لق بركةٌإن طول العمِر,   احلياة تلقيت درساً يف فن .  
ـ   ويردع,  وحيثك على الدعاءِ  ,   يذكرك األمن  بد من شيء من اخلوفِ    ال • ,  ةك عن املخالِف

  .  أعظمرك من خطِروحيذّ
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 ليـستيقظ   ِبج ودرجة الع  رب شجرة الكِ  وجيتثُّ,   يذكرك العافيةَ  بد من شيء من املرضِ    وال •

ة الغافلنيك من رقِدقلب .  
 ريكـث  واألعداُء,  ه باللومِ  فال ختسر   قليلٌ والصديق,  كثر بالنكدِ ها أ ر فال تقص   قصريةٌ احلياةُ •

ِقلُ اخلُ عددهم بسوِءفال تزد .  
  حىت تصل   صاعدةً  مث تعود   ،  وتسقطُ ٍة مر  مائةٍ  الشجرةَ فإا تصعد ,   يف املثابرةِ  كن كالنملةِ  •

  .   وال متلُّوال تكلُّ, 
وعلـى  ،  ه  ر مل تكـسِ    على عودٍ  وإذا وقعت ،    طيباً وتضع،   طيباً    فإا تأكلُ  لِةحوكن كالن  •

  .ها ال ختدشزهرٍة
  الـشهواتِ  ة قلبـاً فيـه كـالب      فكيف تدخل السكين  ,   فيه كلب  اًال تدخل املالئكة بيت    •

  . والشبهاِت
•     احذر جمالس اخلصومات ففيها يباع بثمنٍ  الدين  ب ٍسخ  ,وحيرعلى املروءةِ  ج   ,فيها  ويداس 

  . األنذاِل  بأقداِمضرالِع
• ﴿ وابقواس ﴾ ,   ميضي ليس إال املسابقة فالزمن   ,جتري والشمس   ,يسري   والقمر  , والـريح 

ب  ,احلياِة فلن تنتظرك قافلةُ ،فال تقف  .  
 ن ذهـبٍ   على أقدام م   ولن يقدم النصر  ,  هي فإن اد مناه   باً إىل العلياءِ  ثْ و بِث ﴾وساِرعوا﴿ •

ومشقٍة وجوٍع ونصٍبدماء وسهٍر و مع دموٍعولكن  .  
• عرق    القاعدِ سِك العامل أزكى من م   ,الكـسولِ   مـن أناشـيدِ     أمجلُ  الكادحِ وزفرات   ,

املترِف من خروِفألذّ اجلائعِ ورغيف  .  
• الذي يوجه للناجحني من حسادِ     الشتم   مِ هم هي طلقات االنتصارِ فِعد   ,الفوزِ وإعالنات   ,

  . تفوِق لل جمانيةٌودعايةٌ
• واملثابرةُ التفوق   مهةٌ بل من عنده  ,   والتعليمِ  ومستوى الدخلِ   واأللقابِ  باألنسابِ  ال تعترف  

  .  العلياَءأدرك,   مجيلٌوصرب,  متطلعةونفس,  ابةٌوثَّ
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 املتاعب فإن   كشوال ت ,   هيابٍ ري غَ  املصاعب فإن األسد يواجه القطيع من اجلمالِ       ال تتهيبِ  •

األثقالَ لُ حيم احلمار   وال يئن    , من مطلبِ  وال تضجر    فريسته ولـو يف     ك فإن الكلب يطارد 
  . النار

 كلما  كاحلبِل,   فإن رأي االثنني أقوى من رأي الواحدِ        بل شاور   برأيك يف األمورِ   ال تستقلَّ  •
قُرن به حبل آخر قوي وأشتد .  

ه  صاحبِ  عن مقصدِ   النظرِ  منه بغضِ  بل استفد , ةٌ  ه إليك على أنه عداو     يوج  نقدٍ  كلَّ ال حتملْ  •
منك إىل املدِحفإنك إىل التقومي أحوج  .  

•  من عرف  الناس استراح   , ملدحهم   فال يطرب   ، وال جيزع  م سريعو الرضا  ,  هم من ذمأل   ,
  .همكُحِرواهلوى ي,  سريعو الغضِب

•  حاز   فكم من فاضلٍ  ,   الغاياتِ  متنعك من بلوغِ    العاهاتِ ال تظن دا    أو   وهو أعمى أو أصم 
  .  ال أجساٍم مهٍم مسألةُفاملسألةُ,   أو أعرجأشلَّ

•    عسى أن يكون منع  وتأخرك عن مـرادك    , اً  ك لطف  وحجزك عن رغبتِ    عطاءً ه لك سبحانه
  .  بك منكفإنه أبصر,  عنايةً

ك وال يرهب ،  ها  ك رعد فُِخوال ي ,  شعقْ ت  عن قليلٍ   صيفٍ  أا سحابةُ   فاعلم إذا زارتك شدةٌ   •
  . ها فرمبا كانت حمملة بالغيِثبرقُ
• ل أسبوعٍ  عائلية كَّ   بأهلك يف نزهةٍ   اخرج  ا تعرك بأطفالِ فْ فإ ك أكثر   وجتدد حياتك وتذهب  

  . عنك امللل
واعلم أن أنسب مكان لراحة النفس وهدوء       ,  من مل يسعد يف بيته فلن يسعد يف أي مكان          •

  .كو بيت والبعد عن التكلف ه ،الباِل
 زائل   فظلٌّ  واملنصبٍ  الشهرةٍ أما جمد ,  ف وألّ م الناس  ملن علّ   خاصةً ها باقٍ  جمد العلم والثقافةُ  •

 ،وطيف زائف .  
ه  ولكن قيد  يشه يطِ فال تتركْ ,  م واألحزانَ  اآلالَ رجفَ,   املآسي الفكر إذا ترك ذهب إىل خانةِ      •

  . فيما ينفع
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,  وطول جمالـستهم  ،   كالمهم الالهي     ومساع  الناسِ  خمالطةُ  ويقسي القلب  مما يشوش البالَ   •

والعلِم مع العبادِة العزلِةوما أحسن  .  
•   إىل املسجدِ  أشرف السبل سبيلك   ,كك إىل بيتِ   طريقُ  الطرقِ وآمن  , املواقـفِ  وأصـعب  

  . ك للدياِن سجود اهليئاِتوأعظم,  وقوفك أمام السلطاِن
• بصوتٍ  القرآنِ مساع  ح ٍنس ,حاضرٍ  بقلبٍ والذكر   ,والـوعظُ ,   حاللٍ  من مالٍ  واإلنفاق 

  .  للقلِب وبساتني للنفِس موائد فصيٍحبلساٍن
  اخلدودِ  ورقةِ  ،  العيونِ وسواِد،    الوجوهِ  من وسامةِ  أمجلُ, األخالق اجلميلة والسجايا النبيلة    •
  .  الشكِل من مجاِل ألن مجال املعىن أجلُّ؛
• مصارع السوءِ  تقي    املعروفِ صنائع  ,العقلِ وجدار  اهلـوى   من مزالـقِ    مينع   , ومطـارق 

  .  واعٍظ من ألِف أنفعالتجارِب
 اهللا  فامحد والضياع واللهو واللعِبوا أعمارهم يف الفن وقد أذهبإذا رأيت األلوف من البشرِ    •

  .  للمعاىفى سرور املبتلَفرؤيةُ,  على ما عندك من خٍري
وإذا ,   اهللا على التقوى    فامحدِ وإذا رأيت الفاجر  ,   على اإلسالمِ   اهللاَ محِدإذا رأيت الكافر فا    •

  .  اهللا على العافيِةوإذا رأيت املبتلى فامحِد,   اهللا على العلم فامحِدرأيت اجلاهلَ
•  وخلقِت,   بضيائها  لك فاغتسلْ  خلقت الشمس الرياح   وائِ  لك فاستمتع  وخلقـتِ ,  هـا 

اروخلقِت,  ئها مبا لك فتلذذْاألوامحد من أعطى جل يف عاله,  بغذائها لك فاهنأْ الثمار.  
•    العاملَ األعمى يتمىن أن يشاهد   ,واألصم  األصواتِ  يتمىن مساع   ,يـتمىن املـشي     واملقعد 

  .  وتسمع وتتكلموأنت تشاهد,   يتمىن أن يقول كلماٍتواألبكم,  خطواٍت
•  ال تظن   من,   ألحدٍ  أن احلياة كملت  ليس  ومن عنده زوجةٌ  ,   ليس عنده سيارةٌ    عنده بيت 

  .  من األكِلعِن مومن عنده املأكوالت,   قد ال جيد الطعامومن عنده شهيةٌ,  عنده وظيفةٌ
• املسجد اآلخرة  سوق   ,والكتاب والعملُ,   العمرِ  صديق لَواخلَ,   يف القرب   أنيسق احلسن  تاج  

  .  ثوٍب أمجلُوالكرم,  الشرِف
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 ولوثةً تعـصف  ,   النفس ومساً يقتلُ ,   القلب  ينجس اً فإن فيها رجس   دِةإياك وكتاب املالحِ   •

  .كك ويشفى داَء روح يطهر ، وليس أصلح لك من الوحِي ،بالضمِري
ه وينقص،  ة  وتفوته الروي ،   الصواب   ألن الغضبان بفقد  ؛   فتندم   ب قراراً وأنت مغض   ال تتخذْ  •

  . التأملُ
 بل الـنفس ,   النجاح ال حيققوالقلق,   للمستقبلُ ال يصلح  واخلوف,  ال يرد الغائب   احلزنُ •

  .  الراضي مها جناحا السعادِةوالقلب،  السويةُ
 بـل لُـم   ,  حصل لك إخفاٍق  هم على   لُموال ت ,  ك حىت حتترمهم   الناس باحترامِ  ال تطالبِ  •

  .  نفسك فأكرمك الناسوإن أردت أن يكرم,  نفسك
وعلى البـس   ,   سوف خترب  ه إذا علم أن القصور     أن يرضى بكوخِ    الكوخِ على صاحبِ  •

  . ه إذا تيقن أن احلرير سوف يبلى أن يقنع بثياِب املمزقِةالثياِب
•   من أعطى نفس  ه كلما تطلب تشت ت ه قلب  , رهوضاع أم  ,؛ ه مهُّ وكثر  ألن   ملطالـبِ  ه ال حد  

  . ارةٌ غرارةٌ فهي أمالنفِس
نـصيبك يف   :  به من الـدنيا   ويا من فاته نصي   ,   احلمد يف اجلنةِ   لك قصر :  يا من فقد ابنه    •

  .  تنتظرك عدٍنجناِت
• ه يف العشِ   ال يأتيه رزقُ   الطائر  ,واألسد    ال تعطـي    والنملـةُ ,  ه يف العرين   ال تقدم له وجبت 

  . ما وجدوا د كما طلبوا جتولكن كلهم يطلبون ويبحثون فاطلب, هاطعامها يف مسكِن
•  ﴿      ِهملَيٍة عحيونَ كُلَّ صبسحويتوقعون ,   مصيبةٍ وينتظرون كلَّ ,   املوتِ  ميوتون قبلَ  ﴾ي

  .  ونفوسهم ممزقةٌهم هواٌء ألن قلوب ؛ وحركةٍِ وخياٍل صوٍتوخيافون من كلِّ,  كل كارثٍة
•  يف حالةٍ  ك اهللاُ إذا أقام   فال تطلب    فإ,   بك  غريها ألنه عليم ك فال تقل ليته أغنـاين       ن أفقر ،

ليته شفاينك فال تقلْوإن أمرض  .  
•  خرياً ك عن سفرٍ  عسى تأخري   , وعسى ردك عـن وظيفـة      ,   بركةً ك زوجةٍ وعسى حرمان

  .  وأنت ال تعلمألنه يعلم,  مصلحةً
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• أقوى من الشجر   الصخر   ,أقوى من الصخرِ   واحلديد   ,والـريح  ,   أقوى من احلديدِ   والنار
  .  املرسلِة أقوى من الريِحواإلميانُ,  قوى من الناِرأ
,  يف ذاكرتـك   ك فهي حمفورةُ   تصيب  مصيبةٍ وكلُّ,  ىسن ال ي  ك فهي درس   تصيب  مأساةٍ كلُّ •

  . وهلذا هي النصوص الباقية يف الذهِن
• النجاح واملزعجاتِ  واآلهاتِ  واجلراحاتِ  والغصصِ  من املعاناةِ   قطرات   ,اإلخفاق قطرات  

  . ِرو واخلَ واملهانِة والعجِز والكسِلمن اخلموِل
 إمنـا    ،  صاحلٍ  نافعٍ وعلٍم،   ٍنس ح  بثناءِ  وال يسعى للخلودِ    ،  املؤقتةِ الذي حيرص على الشهرةِ    •

  . له  ال مهةَ بسيطٌهو رجلٌ
 ,  من األمـنِ   ور,   من السكينةِ   ألن الصالة فيض    ))نا ا أرح,   الصالةَ أقِم, يا بالل ((  •

باردةٌ طيبةٌوريح ب ئَ فتطف على النفِسواحلزِن اخلوِف نار  .  
•   إذا مل ت؛  ص رباً   ع قَوهنيئاً لك فَ  ,  فنم قرير العنيِ  ،   أحداً   ومل تظلمعال حظـك وطـاب      د 

سعيك فليس لك عدو .  
•    وويلٌ,  يدعون له  هنيئاً ملن بات والناس  ملن نام  يدعون عليه   والناس   ,وبشأحبتـه   ى ملىن ر 

وخسارةً,  القلوبملن لعنت ه األلسن .  
•   إذا مل جتد     اآلخـرة فـإن الـشهود مالئكـةٌ    ك حملكمةِ  ملفَّ  عدالً يف حمكمة الدنيا فارفع   ,

  . احلاكمنيوالقاضي أحكم,  والدعوى حمفوظةُ
•  ﴿  كُموِني أَذْكُرولو ملْ ,   إال هذه لكفى   لومل يكن للذكر من فائدةٍ     ﴾ فَاذْكُر يكن   له نفع  

عاً نفْك لكفى بِهإال أن يذكرك رب  ,فيا له من موسؤدٍدٍدج فى وشرٍفلْ وز .  
ويطهرك ،   غسالً    السيئاتِ  اخلطايا ويغسلُ   اإلميان فهو يذهب    شطر فالطهور. . بشرى لك  •

  .  تعاىل امللوِك ملِكملقابلِة
وتفـك  ,  هاوتصلح ما بعد  ,  اومتحو ما أمامه  ,   ما قبلها   تذهب  كفارةٌ ى لك فالصالةُ  بوطُ •

  .  العيونفهي قرةُ,  هااألسر عن صاحِب
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•         لنقدهم الرجل الذي يسعى دائماً للظفر باحترام الناس وال يتعرض   ,  شـقياً   كثرياً ما يعيش 

  .  للسعادِةود ع والشهرِة وراء الظهوِروالسعي,  بائساً
• النظريات والدروس   ال بل,   ال تكفى   السعادةِ  يف فن كاملشي   وتصرفٍ  وعملٍ  من حركةٍ  بد 

  .  إىل املنتزهاِت أو الذهاِبكل يوم ساعة أو السفِر
• كثرياً وحتاولُ   لألسدِ  البعوضةُ تتعرض    إيذاءه فال يعري    ألنـه  ،   إليهـا    ها اهتماماً وال يلتفت

  . ه عنها مبقاصِدمشغولٌ
 لـك منـه      فيخرج يه املاءَ  عل وتعرض,  ها الزهرة فرييك شوكَ   فإنك تريهِ ,  احذر املتشائم  •

  . ها له الشمس فيشكو حرارتومتدح,  القذى
• ا فيك ,   عنها بعيداً   ال تبحثُ  !؟  السعادة حقاً  أتريديف خيالـك   ,  ك املبدعِ  يف تفكريِ   ؛ إ

  .  باخلِرييف قلبك املشرِق,  ك املتفائلِةيف إرادِت,  اجلميِل
  . منه أن تعلق به قطراتك دونَ حولَ على منه أن ترش ال يستطيعرطْ ِعالسعادةُ •
• مصيب  خناف أن نتـأخر   : ٍة   مر  أكثر من مائةِ    يف اليومِ   اهللاِ  من غريِ  تنا أننا خناف  , أن  خنـاف 

  .  فالنٌ أن يشكخناف,   فالنٌ أن يغضبخناف,   أن نستعجلَخناف, ئ خنط
فهم ,   دائم  حزنٍ  كلَّ  أنَّ هم يعتقدون  ولكن  زائلٌ  سرورٍ كثريون من الناس يعتقدون أن كلَّ      •

  . ِنز احلُ ويكفرون مبوِت ، السروِريؤمنون مبوِت
• العمياءِ  السمكةِ ِلثْنا مِ بعض  ا يف كأسٍ    وهي يف البحرِ    تظنفنحن خلقنا يف عـامل     ,   صغريٍ  أ

  .  واحلزِن والعداوِة واخلوِفِه الكر فأحطنا أنفسنا جبباِلاإلمياِن
 هلم احليـاة وهـم      وإن الذين تضحك  , ها ملن يستحقُّ  اهلدية حتتاج  ولكن    ، إن احلياة كرميةٌ   •

  .  هلم وهم يكشرون ال يستحقون البقاَءوتبتسم، يبكون 
•  محامة يف قفصٍ   وضع صياد     فأخذت تغين فقال الصياد   : مـن  :   فقالت !؟  الغناء أهذا وقت

  .جر فَ إىل ساعٍةساعٍة
أخشى منه إذا   :  ؟ قال   الذهبِ  فإنه يعطي أكياس    إىل السلطانِ  ملاذا ال تذهب  :  قيل حلكيمٍ  •

  . !! لزوجيت ويقدمه هديةًغضب أن يقطع رأسي ويضعه يف أحد تلك األكياِس
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•   باح الكالبِ ملاذا تسمع ن  من الليل سواده     ترى ملاذا   !؟  احلمامِ  لغناءِ  وال تنصت   ،وال تشاهد 

القَحسن ملاذا تشكو لَ!؟  والنجوِمِرم سالنحِلع  وتنسى حالوة الع؟ ِلس.!  
•   فاجتباه ربك واصطفاه وهداه     من الذنبِ  تاب أبوك آدم   ,وشهداءَ ه أنبياءَ  من صلبِ  وأخرج  

  .  منه قبل أن يذنبفصار أعلى بعد الذنِب,   وأولياَءوعلماَء
  البـصرِ   يف ملـحِ   فجاءه الغوثُ ,   يا منانُ  يا رمحانُ :  ناح نوح والطوفان كالربكان فهتف     •

  .  واندحر فقد خسرأما من كفر,   وظفرفانتصر
,   باالقترافِ  فبها اعتراف   رسالة عاجلةُ   ثالث فأرسلَ   يف ظلماتٍ  أصبح يونس يف قاع البحرِ     •

ألن الربقية صادقةٌفجاء الغوث كالربِق,   عن التقصريواعتذر  .  
•      ؛  ته أبيض    توبِ غسل داود بدموعه ذنوبه فصار ثوب ألن القماش ِس نواخليـاطُ  راِب يف احمل  ج  

لَِسوغُ,  أمنيالثوب يف الس ِرح .  
• إذا اشتد عليك األمربك الكَ وضاق ربالفَ فانتظِر ؛ وجاءك اليأس رج .  
•    إذا أردت اهللا يفرج    عنك ما أمهك فاقطع  ك يف أي خملوقٍ    طمع ـ  ,   أم كرب   صغر  قوال تعلّ

  .  كافةًالناِس يف  وأمجع اليأس ، اِهللاري أمالً غَعلى أحٍد
•    نفسك كالسائل الذي يلو      سعيدة رأيت الـسعادة    ك راضيةً ن اإلناء بلونه ، فإن كانت نفس 

وإن كانت ضيقةَ واجلمالَواخلري ، الشقاَء متشائمة رأيت والقُ والشر بح.   
•   إذا أطعمت املعبود  باملوجودِ  ، ورضيت   عن املفقودِ   ، وسلوت      فقـد نلـت ،   املقـصود  

حمموٍد مطلٍب كلَّوأدركت .   
 ِب والتجار ه من العلمِ   يف ذهنِ   ، ولديه حديقةٌ    والذكرِ من عنده بستان يف صدره من اإلميانِ       •

على ما فاته من الدنيا فال يأسف .  
 وظيفة تناسبه، إمنا هو خمدوع      ويبين بيته وجيد  ,   من مؤخر السعادة حىت يعود ابنه الغائب       إنّ •

   .  اليقظِة بأحالِم، مغرور بالسراِب
  .   التخويفاِتراح واطِّ التوقعاِت وهجر ، االهتماِم هي عدم: السعادةُ •
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 عاجلـة    ، وهي رسـالةٌ     اإلخاءِ  وإعالنُ  املودةِ ربونُ ، وهي ع    احلاللُ  هي السحر  :البسمة   •

   . ثابت مطمئنها راٍض على أن صاحب تدلُّ متقلبةٌةٌقَد ، وهي ص واحلب السالمحتملُ
• والفوضويةِ  واالرتباكِ اك عن االضطرابِ  أ   , ـ ,   الترتيبِ  وإمهالُ  النظامِ وسببها ترك ل واحلُّ

  .   ومرانٌةٌ فيه واقعي متزنٌ جدولٌأن يكون لإلنساِن
, ها من عمرِ   منها وينقص  ألنه خيفف ؛    مير  بكل يومٍ   فافرح  أو شدةٌ  إذا وقعت عليك مصيبةٌ    •

  .  ال تتعداه اإلنساِنألن للشدة عمراً كعمِر
•     الدنيوية تنتهي إليه    من املطالبِ  ينبغي أن يكون لك حد   , بيتاً تسكنه وعمـالً     فمثالً تطلب 

  .  على مصراعيها فهذا شقاٌء الطمِع شهيِةأما فتح,  ك حتملُوسيارةً، يناسبك 
,   ومعاناةٍ  ومشقةٍ جماهدٍة هلذا اإلنسان فهو يف       ال تتغري  ةٌ سن ﴾لَقَد خلَقْنا الِْأنسانَ ِفي كَبدٍ    ﴿ •

  . ه مع حياِته ويتعاملَبد أن يعترف بواقِعفال
• يظن  من يقطع  أو الصيدِ  ه كله يف اللعبِ    يوم      وما علم أنه   ,   نفسه  أو اللهو أنه سوف يسعد

   مهاً متصالً وكَ   سوف يدفع هذا الثمن ألنه أمهـل املوازنـة بـني الواجبـاتِ        ؛  راً دائماً   د 
  . واملسلياِت

ألن ما زاد   , ك أو على مكتبك    يف جيبِ   الزائدةُ حىت األوراق , ك يف حياتِ   من الفضولِ  صختل •
  . ما كان ضاراً - يف كل شيء - عن احلاجِة

•   م مل يكونوا يتعمقون يف خطراتِ       الناسِ كان الصحابة أسعدالسلوكِ ودقائِق،    القلوبِ  أل  
  . املقاصِدواشتغلوا ب،  بل اهتموا باألصوِل,   النفِس ووساوِس،
•   تم القلب عند أداء العبادات    وحضوِر،    بالتركيزِ ينبغي أن   , فال خيوال ,  ٍهقْ يف علم بال فِ    ر

  . ِربد بال توال قراءٍة,   بال خشوٍعصالٍة
• ﴿    ِبنيِللطَّي اتبالطَّيفالطّ ﴾ووالزوجـاتِ   واألخالقِ  واآلدابِ  واألعمالِ  من األقوالِ  يبات  

  .   والفالحسن اُأل وحيصلَ ، ذا اللقاِء السعادةُلتتم,   األبراِرلألخياِر
 واألذى   والـشتمِ  ه من السب   آثار هم فال تظهر  يكظمونه يف صدورِ   ﴾والْكَاِظِمني الْغيظَ  ﴿ •

  . بل قهروا أنفسهم وتركوا االنتقام,  والعداوِة
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 وأعتقوا مـن     وأعلنوا السماح   واملغفرةَ وفْ الع وهم الذين أظهروا   ﴾والْعاِفني عِن الناِس     ﴿ •

  .  عليهم والصفح احللمره بل ظَبسحوا فَفلم يكظم,   الثأِرآذاهم من طلِب
• ﴿   ِسِننيحالْم ِحبي اللَّهوهم الذين عفوا عمن ظلمهم بل أحسنوا إليه وأعانوه مبـاهلم            ﴾و

  .  املقاماِت وأجلُّوهلذا أعلى املراتِب, ه إليحيسنون وهم َءفهو يسي, همهم وكرِموجاِه
 هل حتدث بعد مقابلـةِ    :  حاالتك    قائمة بأسعدِ   سجلْ .ك   األمر الذي يسعد   حدد بالضبطِ  •

 ؟ إذا كنـت تتبـع      ؟ أو بعد أدائك عمالً بذاته      ؟ أو ذهابك إىل مكان حمددٍ      شخص معني 
 الـيت    واضحة باألفكارِ  مةً بعد أسبوع أنك ملكت قائ     جتد. ضعه يف قائمتك  , روتيناً جيداً 

  . ك سعيداًجتعلُ
• تعواألمورِ بعد حتديدِ  :  السارةِ  األشياءِ  على عملِ  د   اليت تسعد  األخـرى    كل األمورِ  ك أبعد 

 وليكن قرارك مبحاولـةِ   .  ك اليت ال تسعد   وانس األمور ,   األمور السعيدةَ  أكِد. كعن ذهنِ 
  . ها ذاِت يف حد سارةً جتربةً السعادِةبلوِغ

 يف والثقـةِ , ك بالرضا عن نفسِ  من املهم جداً أن تنتهي إىل قرارٍ      : ها  لْك وتقب ارض عن نفسِ   •
,   املـستقيمِ  طاملا أنت ملتزم بالصراطِ   ,  ه إليك من نقدٍ    مبا يوج   االهتمامِ وعدِم, كتصرفاِت
  .  بالذنِب أو الشعور الشك يدخلُ من حيثُ ربفالسعادةُ

  الكآبةِ كلُّ,   تعاسةٍ  مصدر فالعزلةُ, ق وحيداً معزوالً  ال تب : م اآلخرين    املعروف واخدِ  اصنِع •
وقـد  .  شيئاً من اخلـدمات    وتقدم,  ك والناسِ  بأسرتِ  ختتفي حينما تلتحم    والتوترِ والتعاسِة
  . حلاالت االكتئاباًعالج العمل أسبوعني يف خدمة اآلخرين وصف

ـ    استخدم املزيدِ  –وإرادة   بوعي   –جيب أن حتاول    : أشغل نفسك دائماً     • .  ك من إمكاناِت
ينمي االكتئابفالكسلُ,   أشياء بديعٍة أكثر إن شغلت نفسك بعمِلسوف تسعد  .  

 أن حالتك النفـسية     ه جتد  بعمل جسماين حتب   قم,  إذا أزعجك أمر  :  النكد والكآبة    حارِب •
كـأن  , ه يف املاضي   مسلكاً كانت تسعدك ممارست    وميكنك أن متارس  . والذهنية قد حتسنت  

  .  مع أصدقاءتزاول رياضة معينة أو رحلةً
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•   مـن   من الناسِ .  ال ينتهي  جيب أن تعرف أن عمل الكبارِ     : ه   على عمل ال تكملْ    ال تبتئس 

 والـشخص . هلماعمأوا كل هم إال إذا أجنزيشعرون أم لن يكونوا سعداء راضني عن أنفسِ 
ويستمتع بالبهجة يف الوقـت   , من عمله بال اون    املمكن    يستطيع أن يؤدي القدر    املسؤولُ
  . مادام مل يقصر,  هنفِس

خاصة حينما تباري أحـداً يف      , م أال تقسو على نفسك    تعلَّ:  يف املنافسة والتحدي     ال تبالغْ   •
عمل ما بدون أن تشترط لشعورك بالسعادة أن تفوز .  

•   مشاعرك   ال حتبس  :املشاعرِ كبت  ال تكـتم   .   بالسعادةِ دون الشعورِ  وحيولُ,  التوتر  يسبب
  .كها يف نفِس عن ضغوِط ينفثُ مناسٍب عنها بأسلوٍبعرب. مشاعرك

بـسبب  ,  والـذنبِ ,  واملسؤوليِة,   باالبتئاسِ  الناس كثرياً ما يشعر  :  وزر غريك    ال تتحملْ  •
, فسه عن ن   إنسان مسؤولٌ   أن كلَّ  تذكر, ء مما هو فيه   ءا رغم أم بر   ,  آخر  شخصٍ اكتئاِب

﴿ وال تـِزر    ه بـصرية    وأن اإلنسان على نفسِ   .  وأن للتعاطف والتعاون حدوداً وأولوياتٍ    
   .واِزرةٌ ِوزر أُخرى ﴾

  من وقـتِ   فإنه يسلب ,  ه وقتاً طويالً  إن الشخص الذي يؤجل قراراتِ    : ك فوراً   اختذ قراراتِ   •
 عدم   اآلن ال يعين بالضرورةِ    راِركر إن إصدار الق   ذت. بل وشهوراً ,  وأياماً,  سعادته ساعاتٍ 

  .دع عنه أو تعديله فيما بالتراجِع
•  ك   قدر نفسِ  اعرف : رحم اهللا  (( :  احلكمة القائلة     تذكرِ  على عملٍ  ِمقدا يف اإل  حينما تفكر

 امرءاً عرف فكر يف  , وأردت أن متارس رياضة   ,  إذا بلغت اخلمسني من عمرك     ))ه نفسِ  قدر
وحاول تنميـة مهاراتـك     .  القدم  وال تفكر يف كرةِ    – مثالً   – التنس   املشي أو السباحة أو   

  .باستمرار
 دون إتاحة الفرصة لنفسك كـي        احلياةِ م يف خضِ  أما االندفاع : تعلم كيف تعرف نفسك       •

فهؤالء الذين ال يفهمون أنفسهم لن      . فحماقة كربى , م أوضاعك ومسؤولياتك يف احلياة    يتق
  .يعرفوا إمكانام
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اعمل إن استطعت جزءاً من الوقت ، فقد كان اإلغريق يؤمنون           : ك العملية   ل يف حياتِ  اعتد  •

ِربأن الرجال ال ميكن أن حيتفظ بإنسانيته إذا حمن الوقت الفراغ واالسترخاء م   
ها احملسوبة ،    أخطارِ الطريقة الوحيدة حلياة ممتعة هي اقتحام     : كن مستعداً خلوض مغامرات      •

  خطـرِ  ة مبواجهةِ  مثالًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً بتعلم السباحِ   قم ،   ن عازماً على مواجهة املخاطرِ    لن تتعلم ما مل تك    
الغِقر.   
•     فْال قفل إال سوف يتح      فَ، وال قيد إال سوف يك     وال غائب    ، وال بعيد إال سوف يقرب ،

  .ولكن بأجل مسمى .. صلُيف إال سو
  ، ومفتـاح    ، وباب األملِ    السريِ  ، وزاد   احلياةِ قودفهما و ﴿ استِعينوا ِبالصبِر والصالِة ﴾       •

  ، ونصرٍ   مبنيٍ ، وفتحٍ   صادقٍ ه بفجرٍ ر فبش  ؛  وحافظ على الصالةِ    ،  ، ومن لزم الصرب    ِجرالفَ
  .   قريٍب

• لٌلد بال ج وض  ذّرب عب ِرب وطُ ِح وسد  فأخذ يردد  : أحأَ د حد  ه حفظ    ، ألن    ـوقُلْ ه ﴿
 دأَح واستقلَّ،  ، فلما دخل اجلنة احتقر ما بذل        ﴾ اللَّه    لعة أغلى من الـثمن      ما قدم ألن الس

  .أضعافاً مضاعفة 
 إن كانـت     إن غاليت فيه خدمته وما خدمك ، أو زوجـةٌ          بهل هي الثو  ما هي الدنيا ؟       •

مجيلة تعذب قلبها حببها ، أو مال كثرله خازناً  أصبحت . .؟  هاهذا سرورها فكيف خزن  
  اإلميانِ هم ا صاحب   ، وأسعد   أو باملال أو باجلاهِ     بالعلمِ  السعادةِ كل العقالء يسعون جللبِ     •

  .ه يلقى ربىت ح على كل حاٍلألن سعادته دائمةٌ
  والريبـةِ   واالعتـراضِ   والسخطِ كالشك العقدية    من األمراضِ   القلبِ من السعادة سالمةُ   •

   .  والشهوِةِةهوالشب
 ، فهو الذي     احملاملِ م على أحسنِ  هم وأقواهلَ  ، فهو حيمل تصرفاتِ    هم للناسِ  أعذر  الناسِ أعقلُ •
   .            اح  واستراحرأ
•    ﴿       اِكِرينالش نكُن مو كتيا آتذْ مفَخ  ﴾ك ،    مبا عنك ، ارض بقسمِ     اقنع مـا   اسـتثمر 

  .           اهللا على ما أوالك وامحِد طاقتك فيما ينفعف ، وظِّك من موهبٍةدعن
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•    بطرفٍ  من كل عملٍ   ظاً بل خذْ  فْ أو تفكراً أو تأليفاً أو حِ      ه قراءةً ك كلُّ ال يكن يوم   ونـو ع 

   . للنفِس فهذا أنشطُفيه األعمالَ
• الصلواتالنافعِةمن األعماِل  كل صالة عمالً فجعلْ األوقاِت ترتب .   
 به من أمه اليت ولدته ، فما للعبد إال           به وأرحم  ه ، فإنه أعلم    فيما اختار له رب    إن اخلري للعبدِ   •

  .ه وموالهويفوض األمر إليه ويكتفي بكفاية ربه وخالِق، أن يرضى حبكم ربه 
• أما  واهر األمورِ ، فهو ال يرى إال ظ       الغيبِ ه ال يدري ما وراء حجبِ      لضعفه ولعجزِ  ولعبد 

 أصـبحت عطيـةً     وكم من بليةٍ   صارت منحةً  . ها عند ريب، فكم من حمنةٍ     اخلوايف فعلم   ،
فاخلرييف املكروِه كامن .   

 املـسألة أن آدم تـرك        ، فظاهرِ  ألرِضه إىل ا  ه فأهبطَ ى رب ص وع  من الشجرةِ  أبونا آدم أكلَ    •
األحسن ووقع عليه املكروه ، ولكن عاقب       واألصوب   ة أمره خري جسيم ، فإن     وفضلٌ  عظيم 
 عليه وهداه واجتباه وجعله نبياً وأخرج من صلبِ        اهللا تاب  ه روشـهداءَ   وعلماءَ الً وأنبياءَ س  

﴿ اسكُن أَنت وزوجـك      كم بني قوله   وعابدين ومنفقني ، فسبحان اهللا       وأولياء وجماهدين 
  وأكلٌ  فإن حالة األول سكن    به فَتاب علَيِه وهدى﴾   ﴿ ثُم اجتباه ر    ، وبني قوله     الْجنةَ ﴾ 
وشرب       هلم وال طموحات ، وأما حاله بعد االجتبـاءِ          وهذا حال عامة الناس الذين ال هم  

  .   باذخ كرمية وشرف عظيمة ومرتلةٌ فحالٌ واهلدايِةواالصطفاء والنبوِة
•   النعم  من أجلِّ  ه نعمةٌ فكانت يف حقِّ  , ى فندم وبك   عليه السالم ارتكب اخلطيئةَ    وهذا داود  ,

 العبودية فإن مـن     وهذا مقصود ,   املنكسرِ  الذليل اخلاشعِ   الطائعِ فإنه عرف ربه معرفة العبدِ    
:  ρ تيمية عـن قولـه        ابن ل شيخ اإلسالمِ  د سئِ قو.  وجلَّ  عز  هللاِ  الذلِّ  العبودية متام  أركاِن

  هل يشمل هذا قضاء املعـصيةِ      )) إال كان خرياً له     له شيئاً   ال يقضي اهللاُ   عجباً للمؤمنِ ((
 . واالنكساِر واالستغفاِر والتوبِةها من الندِم بشرِط ؛قال نعم,  ؟ على العبِد

 املعصيِةِر يف تقدي األمِرفظاهر على العبِد مكروه ، وباطن ه إذا اقترن بشرِطه حمبوب .  
,   حمبوباً مرغوباً   له صار   وقع  مكروهٍ  فإن كلَّ  ,  باهرةٌ  ظاهرةٌ  ρ  حممدٍ  وللرسولِ ِهللاوخرية   •

  اِهللا ومناصـرةِ  ، سـوق اجلهـادِ  هم إياه كان سبباً يف إقامةِ      وحماربتِ  ؛ ه له فإن تكذيب قومِ  
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واختـذ  ,  عليه اًفتح,   فيها رسوله   اليت نصر اهللاُ   فكانت تلك الغزوات  ,  ه يف سبيلِ  والتضحيِة
 ولوال تلك ااة من الكفار مل حيصلْ      ,  جنة النعيم  ِةفيها من املؤمنني شهداء جعلهم من ورث      

 هذا اخلري  الكبري والفوز  د  ِروملا طُ ,   العظيمρ  مكروهاً ولكـن يف   األمِرمن مكة كان ظاهر 
ومتيز ،  ووجد أنصاراً   ،    دولة اإلسالمِ   ρ أقام   فإنه ذه اهلجرةِ  ,  ةُ واملن  والفالح ه اخلري باطِن
وملـا  . ه من الكاذبِ  ه وهجرته وجهادِ   الصادق يف إميانِ   فِروع,   الكفرِ هِل اإلميان من أ   أهلُ

    ه يف أحدٍ  غُلب عليه الصالة والسالم وأصحاب  شديداً علـى   ،  ه   مكروهاً يف ظاهرِ    كان األمر
 فقد ذهب من بعـضِ    ,  الوصف  ما يفوق   االختيارِ  وحسنِ  لكن ظهر له من اخلريِ      ، النفوِس
 مـن   واختـذ اهللاُ  ,   عليهـا  واالعتماد،    بالنفسِ  والثقةُ  ،  يوم بدرٍ   بانتصارِ  العجب النفوِس

اهللا وعبِد,   اإلسالم  سفريِ ومصعِب,   الشهداء  كحمزة سيدِ  املسلمني شهداء أكرمهم بالقتلِ   
 وفضح أمرهم ،   أحد   وامتاز املنافقون بغزوةِ  ,   وغريهم  جابر الذي كلمه اهللاُ     والدِ ٍوبن عمر ا
، أسراره  اهللاُ  وكشف   م وهتك أستارهم . .على ذلك أحواله     وقس ρ   ،    ومقاماتـه الـيت

ظاهرها املكروه، وباطن ها اخلريوللمسلمني له  .  
•   ومن عرف ح سلعبدِ  اهللاِ  اختيارِ ن  ه هانت  عليه املصائب  ،  وسهلت   عليه املصاعب   ,وتوقع 

احينـه ، ه  اختيـارِ وحسِن، ه كرِم و اِهللا بلطِفثقةً،  واستبشر مبا حصل  ،  من اهللاِ  اللطف 
يذهب حزن  ه وضجر وال  فال يتـسخطُ  ،   يف عاله    ويسلم األمر لربه جلَّ   ,  ه صدرِ ه وضيق 
يعترض   ، وال يتذمر   ، بل يشكر ويصرب    ،   حىت تلوح له العواقب ،  وتنقشع     عنـه سـحب  
  . املصائِب

•  نوح  عليه السالم   ؤذى ألفـ  سبيِل عام إال مخسني عاماً يف        ي   وحيتـسب  فيـصرب ,  ِه دعوِت
اراً  ه إىل التوحيدِ   دعوتِ  يف نشرِ  ويستمرسراً وجهراً ,   ليالً و  ,  ه ويهلك عدوه   حىت ينجيه رب
  . بالطوفاِن

•  إبراهيم  لقى يف النارِ    عليه السالماه فيجعلُ  ي   وحيميه من النمـرودِ   ,  داً وسالماً  اهللا عليه بر  ،
  .  دينه خالداً يف األرِضوجيعلُ، ه عليهم نصر قومه وي من كيِدوينجيِه
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•     الدوائر    به فرعونُ  موسى عليه السالم يتربص   ،له املكائـد     وحييك   ، يف إيذائـه    ويتفـنن 

هويطارد  ,ه اهللاُ فينصر    ما يأفكون   عليه ويعطيه العصا تلقف   ,ويشق  له البحر  منـه    وخيرج 
  . ه وخيزيه عدو اُهللاويهلك،  مبعجزٍة

•    عيسى عليه السالم ه بنو إسرائيل     حيارب  ،   ويريدون قتلـه   ,  هه ورسالتِ ويؤذونه يف مسعته وأم
ه اُهللافريفعأعداؤه باخلسراِنويبوُء، ه نصراً مؤزراً  إليه وينصر  .  

  ،  البالءِ  صنوف ويذوق,   اإليذاءِ  والنصارى أشد  يؤذيه املشركون واليهودρ   نا حممد   رسولُ  •
  والـشعرِ   والكهانةِ  باجلنونِ  واامِ  وشتمٍ  وسب  وسخريةٍ  واستهزاءٍ  وردٍ جماٍة و من تكذيبٍ 
ـ ويتـهم , ه بأتباِعلُه وينكَّ ويقتل أصحابب ويحار ويطرد,   واالفتراءِ والسحِر   ،ه يف زوجِت
ومير بأزماتٍ   ، ويهدد بالغاراتِ ،    أصناف النكباتِ  ويذوق   , وجيوع ويفتقر   ، وجيـرح ،  

ه خدجيـة   وتذهب زوجت ,   عمه أبا طالب الذي ناصره     ه ويفقد ويشج رأس ،   هكسر ثنيت وت
ـ  ومتوت,   يف الشعب حىت يأكل هو وأصحابه أوراق الشجرِ        رصحوي,  اليت واسته  ه يف   بنات

ويتعرض ,   عمه محزةُ  قويمز,   يف أحد  ويغلب,  ه إبراهيم بني يديهِ    ابنِ  روح ه وتسيلُ حياِت
 وال   الشعريِ  أحياناً خبز   وال جيد  ه من اجلوعِ   على بطنِ  رج احلَ ويربطُ,   حماوالت اغتيال  لعدة
ه زلزاالً شـديداً     مع أصحابِ  ويزلزلُ,   الغصص ويتجرع كأس املعاناة    ويذوق,   التمر رديَء
ـ  ويبتلى بتيه اجلبابرةِ  ،  ه أحياناً   وتعكس مقاصد ,  م احلناجر  قلو وتبلغُ ـ  ِفلَ وص ربين  املتك
  اسـتجابةِ  ِءطْوب،   املنافقني   ومكِر،    اليهودِ وحقِد،   األغنياء    وعجبِ  األعرابِ  أدبِ وسوِء
  عبده وينصر،   دينه    اهللاُ فيظهر،   رفيقه   والفوز،   حليفه   والنصر،   له   مث تكون العاقبةُ  ,  الناِس
ه ولكن  لى أمرِ  ع  غالب واُهللا,  وخيذل أعداءه ويكبتهم وخيزيهم   ،  وحده   ألحزاب ويهزم ا  ،

  .  ال يعلمونأكثر الناِس
 جاهه   ماله ويبذلُ  ه وينفق  يف سبيل دينِ    الصعاب ويستسهلُ،   الشدائد   وهذا أبو بكر يتحملُ    •

 ،الصديِق حىت يفوز بلقِب ، اِهللا يف سبيِلويقدم الغايل والرخيص  .  
• وعمر اخلطابِ  بن  ملؤها اجلها   بعد حياةٍ   ، ه يف احملرابِ   بدمائِ  يضرج والتـضحيةُ   والبـذلُ  د  

والزهدبني الناِس العدِل وإقامةُ والتقشف  .  
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  .هه ورسالِته مثناً ملبادِئ روحوذهبت,   وهو يتلو القرآنح ذُِب بن عفانَوعثمانُ •
  عظيمة من التـضحيةِ     ومقاماتٍ  مواقف جليلةٍ  دع ب  ،  يف املسجدِ   يغتالُ وعلي بن أيب طالبٍ    •

  .  والصدِق والفداِءوالنصِر
•  ه اٌهللا بن علي يرزقُواحلسنيقْ الشهادة ويوالعدواِن الظلِم بسيِفلُت  .  
• وسعيدالعاملُ حبٍري بن الزاهد ِه بإِمث فيبوُء يقتله احلجاج .  
•  الزبِريوابن يوسف الظاِمل بِن احلجاِجم على يِد يف احلِر الشهادِةه اُهللا يكرم  .  
•  حبس اإلمامويأمحد احلق  يف حنبلَ بن  ،جلد فيصريويواجلماعِة السنِة أهِل إمام  .  
• ويقتل الواثقاإلمام بقوِل إىل السنِة اخلزاعي الداعيةَ بن نصٍر أمحد ه كلمة احلق .  
• اإلسالمِ وشيخ  تيميةَ  ابن   منعهه وكتبِ ه وأصحابِ  من أهلِ   يسجن وي  , اهللاُ فريفـع   يف   ذكـره 

  . العاملني
• ِلوقد جدأبو حنيفة من ِق  اإلمامل أبو جعفر املنصورب .  
• لد سعيدبن املسيب العامل الرباينوج   ,املدينِةجلده أمري  .  
• ضربه بال ل بن أيب برده,   احملدثُالعاملُبن عوٍن اهللا وضرب اإلمام بن عبد.  
 لكالم ا  ولكثر  املقام  أو أذى لطالَ    أو قتلٍ   أو جلدٍ   بعزل أو سجنٍ   ىولو ذهبت أعدد من ابتلُ     •

 . وفيما ذكرت كفايةٌ, 
 

  ...ويف اخلتام ، تقبل حتيايت ، وهاك سالمي مقروناً بدعائي لك بالسعادة 
  .سبحانك اللهم وحبمدك ، أشهد أن ال إله أنت أستغفرك زأتوب إليك 

***************************************  
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  ةـمـاخلات
  

د الغين الواحد املاجد ، األحد الصمد احلي القيوم ، ذا اجلالِل واإلكراِم ،              أنا وأنت ، هيا نقص    
لننِطرح على عتبِة ربوبيِته ، ونلتجئ إىل باِب وحدانيِته ، نسأله ونلح يف الـسؤاِل ، ونطلبـه                  

 احمليي املميت والَ ، فهو املعايف الشايف الكايف وهو اخلالق الرزاقالن وننتظر.  
  

  .  ﴾ ربنا آِتنا ِفي الدنيا حسنةً وِفي اآلِخرِة حسنةً وِقنا عذَاب الناِر ﴿
  )).اللهم إنا نسألُك العفو والعافية واملعافاة الدائمة يف الدنيا واآلخرة (( 
 ))           ك حممداللهم إنا نسألك من خري ما سألك منه نبيρ        ما استعاذك ونعوذُ بك من شر ،

 ك حممدمنه نبيρ  . ((  
اللهم إنا نعوذُ بك من اهلم واحلِز ، ونعوذُ بك من العجِز والكَسِل ، ونعوذُ بـك مـن                   (( 

  )) . البخِل واجلُبِن ، ونعوذُ بك من غلَبِة الديِن وقهِر الرجاِل 
  

 ِهللا رب على املرسلني ، واحلمد العزِة عما يصفون ، وسالم العاملني سبحان ربك رب .  
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