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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين.
قا :قاا:
قا:
تعالى( :-وعن أبي هريرة -رضي هللا تعالى عنه -قاا:
أما بعد ،فيقول المؤلف -رحمه هللا تعـالى

هرةد ن ان ب ب ل وب ااهه
بلاهاار
ى بلا
لف ع ااى
من م ل ال و د ل لااف
ما ماان
س « -مااا
ص ى هللا ع ااهه ووس ا
رس  :هللا -ص ا
رس ا

وينص بر ه ويمجسا ه»).

جمي مـن
من
فتعم جميـ
النفي فـتعم
سيان النفـي
في سـيان
نررة فـي
ومولو نرـ
«ما من م ل و» ،ما نافية ،ومن زائدة لتأكيد النفي ،ومولـو
على الـدين
الدين
يولد ،جمي من يولد من بني آ م« ،ما من م ل و د ل لف ع ى بلاهرة»د على الملة ،علـى
بلفلن ِعْنف َّ ِ
على اإلسالم {ِد َّن ِ
َّللا ِْ
الشيايين وتسـب
وتسب
بْل ْس ََل ُم} [آ :عمربن  ،]91ولذا ذكر اجتيال الشـيايين
َ َ
الدين« ،نان ب ب ل وب اهه» يحوالنـه
النه
بسب الوالـدين،
اإلسالم بسـب
هي اإلسـالم
الوالدين في التنر عن هذه الفطرة التي هـي

لى الن ـ ـرانية
طرة ولـــى
هذه الفط ـ ـ
من ه ــذه
نه م ــن
سا ه» يحوالن ــه
ويمجسااااا
وينصاصااا بر ه ويمج
ية« ،وين
لى الي و يـ ــة،
طرة ولـ ــى
من الفط ـ ـ
م ــن

هي اإلســالم،
اإلسالم،
الفطرة هــي
مسلم ،الفطـ
ـل مســلم،
اعصل
على اعصـ
عنهـه علــى
مسلما عنـ
ـلم
ويسلمانه ويجعالنــه
يقل :ويســلما
ولم يقــل:
المجوسية ،ولــم
والمجوســية،
ويجعالنه مسـ ن
بلفلن ِعْنف َّ ِ
{ِد َّن ِ
َّللا ِْ
بْل ْس ََل ُم} [آ :عمربن .]91
َ َ

اامع بل ماماا ب مااام
ما تتنانمع
سا هد ههماااا
ويمجساااا
صاا بر ه ويمج
وينصا
ااه وين
«ناناا ب ب ل وب ا ه

ني مكتمل ــة
لة
عا » ،يعن ــي
ممعاااا

نقص ،لرـن
لرن
فيه نقـص،
خديجا فيـه
ـديج
اععضاء من غير نقص ،وهذا هو اعصل وإال ففي القليل النا ر قد يولد خ ن
اعصل والغال أن ا تولد ب يمة جمعاء مكتملة اععضاء.

«هل تحس ن ن ا من فعا » مقطوعة القرن مكسورة قرن ،لليـي
مقطوعة اعذن يعني من ت رف مخلون ما يوجد ،تولد كاملة.
معا هل تحس

«كما تنمع بل م ب م
{ن ْهرت َّ ِ
هَر َّ
َّللا َّبل ِمي َن َ
اس َعَ ْ َ ا َ
شئتمَ َ ِ ،
بلن َ
الذ
خان الــذ
الفطرة ،وللميخــان
على الفط ـ
الدين علــى
على الــدين
يولد علــى
يولــد
تح
كالنار تحـ
ابن آ م كالنــار
في ابــن
العلم :ون ــاا فــي
العلــم
بسب
المؤن ار بســب
هذه المــؤن
هــذه

حدي
حــدي

قرن وذا ولـد
ولد
في ـاا قـر

ينب ،
نم ينبـ
نـم

ن ن ا من فعا ؟» ،نم يقول أبو هريرة :اقرءوا ون
َت ِفلل لِ َخْ ِق َّ ِ
ابن آ م
اعصل أن ابـن
َّللا} [بلروم  ،]03اعصـل
ْ َ
قول أهــل
أهل
الفطرة يقــول
الفطرة ،والفط ـ
هذه الفط ـ
في هــذه
نر فــي
يه أنــر
أخذ عليــه
أخــذ

اشتعل  ،ـف ذا أزيلـ
يل
الرما اشــتعل
هذا الرمــا
ازيل عن ــاا هــذا
الرما وذا أازيــل
الرمــا

اإلن
من اإلنـ
اعبوين مــن
اعبــوين

بسب
أو بســب

حدي
في حــدي
كما فــي
الشيايين ،كمــا
الشــيايين

جا ت
اا د ننجااا
ءناااا
اوف ءن
قع ع اااوف
قول« :خ قااع
سي يقــول:
قدســي

حرفت م ،ونحن نرى الشيايين شيايين اإلن

عن ــاا

بن حمــار
حمار
عيار بــن
عيــار

تالت م يعنــي
ني
مالم »د فاجتــالت
ا اف ن نا مااالم
بلبلا ا

زماننا هـذا
هذا
في زماننـا
سيما فـي
والجن تتخطف أوال الفطرة ال سـيما

في أن
س الن فـي
اعمر ـ
ار اعمـر
حينما كخر وسائل م التي يستعملون ا النحراف الناس والتأنير علي م ،ف ـار

جاء« :ييصا
ص
كما جـاء:
مستقيما ويمسي فاسنقا ،وفي آخر الزمان كمـا
ي بح الولد
ن
كانر».
ب

س ماد ويم سي
ويمساي
بلر الل ممسا

{ن ْهاْاررت َّ ِ
َّللا
أصل الحــدي
من أصــل
ولي مــن
مه ،ولــي
من كالمــه
مدر مــن
هذا مــدر
شئتم ،هــذا
اقرءوا ون شــئتم،
هريرة :اقــر
بو هري ـ
قول أبــو
يقــول
حدي َ َ ِ :
ق َّ ِ
ِ
هَاَارر بلَّ
لل لِ َخْْا ِ
مولو ي ــوو وال
يولد مولــو
يمكن أن يولــد
لروم  ،]03ال يمكــن
[بلااروم
َّللا} [ب
اق
ااس
َّبل ِمِااي
ي َن َ
بلننَّا َ
اس َعَ ْ ََاااا َ َتْْاافف َ
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وعلى
ـى
الفطرة وعل
ـى الفطـ
على
يولد عل
الديانا  ،وال أن يولـد
من الـديانا
يانة مـن
ملة أو يانـة
بوذ وال أ ملـة
مجوسي وال بـوذ
ن راني وال مجوسـي

الملة وعلى الدين على اإلسالم ،لرن المؤن ار كخيرة ،واعسباب كخيرة في االنحراف.
«ل لف ع ى بلاهرة»  ،يي

فما
أبوين ن ـرانيين فمــا
بين أبــوين
بـين

ولد نم ما

ما
أبوين ي ـوو يين ،مـا
بين أبـوين

ويده ،أو
من ت ويـده،
يتمكن مـن
قبل أن يـتمكن
قبـل

فما
مجوسيين فمــا
أبوين مجوســيين
بين أبــوين
من تن ـييره ،أو بــين
يتمكنا مــن
قبل أن يتمكنـ
قبــل

الولد فــي
في
الولــد

نعم فـي
في
عليها نعـم
به عليـها
يحكم بـه
ماذا يحكـم
الحكما مـاذا
فما الحكـما
تمجيسه ،فمـا
من تمجيسـه،
أبواه مـن
اليوم اعول أو الخاني قبل أن يتمكن أبـ

الحدي
مقتضى الحــدي
كان مقتضــى
أبويه ،وإن كــان
حكم أبويــه،
حكمه حكــم
الدنيا حكمــه
أحكام الــدنيا
أحكــام

أبواه من حرفه عن هذه الفطرة ،وعن هذه الملة.
ولذا أر فه بحدي

الملة لـلمـم يــتمكن
يتمكن
على الملــة
الفطرة علــى
على الفطـ
أنه علــى
أنــه

ص ى هللا ع اهه
رس  :هللا -صا
س ل رسا
قا :سا
نه -قاا:
عناه
رضي هللا ع
هريرة( :وعنه -رضاي
أبي هريـ

وس  -عن أفاا :بلماره ن من يم ت من

صغ رب).

ـركين ،ون عاملنــاهم
ناهم
فال المشـشركين،
عن أيفــال
سالم -عــن
الة والســالم
يه ال ــالة
بي -عليــه
سئل النبــي
يف ،ســئل
بل الترليــف،
ني قبــل
يعنــي

ـدي
ـى الحـحدي
ضى
ـى مقتضـ
علـلى

طرة،
هذه الفط ـ
عن هــذه
حرفه عــن
من حرفــه
ـى الفططـرة واعب ـبوان لـلمـم يتمكنـناـا مــن
ـدون علـلى
يولدو
أن ـ مـم يولـ

لة اعب ــوين
بوين
ناهم معامل ــة
نة ،وإذا عاملن ــاهم
في الجن ــة،
نه ف ــي
لن أن ــه
ضى ذل ــن
سلمون ،ومقتض ــى
سالم ،ف ــمم مس ــلمو
طرة اإلس ــالم
والفطـ ـ

هذا وذا كــان
كان
بائ م ،هــذا
لة آبــائ
ـاملون معاملــة
ـدنيا يعـعاملو
كام الـلدنيا
ـي أحكــام
ـذلن فـفي
ولذلن
سلمين ،ولـ
ير مســلمين،
لدار ف ــمم غيــر
ومعاملة الــدار
ومعاملــة

معاملة الـدنيا
الدنيا
في معاملـة
يعني فـي
اعبوان متفقين على الي و ية والن رانية ،وإال فالولد يتب خير أبويه نينا ،يعنـي
يتب خير أبويه في الدين ،ويتب أمه في الحرية والرن ،ويتب أباه في النس .
من يمـو
يمو
المشركين مـن
أيفال المشـركين
عن أيفـال
السالم -عـن
الة والسـالم
عليه ال ـالة
النبي -عليـه
سئل النبـي
على كل حال المسألة كما سـئل
صغيرا ،فأجاب -عليه ال الة والسالم -فقال« :هللا أع بما ها ب عام ن».
من م
ن
بأن م فـي
في
فأجاب بـأن
المسلمين ،فأجـاب
أيفال المسـلمين
عن أيفـال
سئل عـن
المشركين ،سـئل
سئل عن أيفال المسلمين ،وعن أيفال المشـركين،

مه هللا-
خار -رحمــه
عام ن» ،والبخــار
ها ب عااام
ما هااا
ـر« :هللا أع ا ببمااا
بل أن ايخبـبر:
لن قبــل
بل ذلــن
جاب قبــل
نة ،وأجــاب
الجنــة،
بلجنان » ،لرـن
لرن
ني بلج
وقال« :ناي
عن م وقـال
سئل عـن
نص :سـئل
استدل على أن أيفال المسلمين في الجنة وفي ذلن نـص:

البخار -رحمه هللا -لما لم يكن الحدي

الَلالاال
له الَل
بأنه «ما من مس يم ت لاه
على شريه استدل بأنـه

من بل لف د ها ب ءجابا له عن بلنار» ،يعني يشفعون في أبوي م ،يشفعون ويشفعون في أبوي م،
وجاء بحــدي
حدي
كن ،وجــاء
ما يمكــن،
نةا مــا
سوا بالجنــةا
وهم ليس ـ
نة ،وهــم
سبب م الجنــة
ويدخلوا بســبب
شفعوا ويــدخل
كن أن يشــفع
وهل يمكــن
وهــل

الجنة ،مـا
ما
ـي الجنـة،
مرضعا ففي
له مرض نـع
ابنه ون لـه
وبراهيم ابنـه
عن وبـ
قال عـن
السالم -قـال
الة والسـالم
عليه ال ـالة
النبي -عليـه
صغير نمانية عشر ش نرا.

أن

وبراهيم وهـو
وهو
وبـ

جدا،
ـاء فـفيـي م أق ـقواالن كخي ـيرة جــد
ـر العلمـماء
ـركين ذكـكر
ـال المشـشركين
نة ،أيفـفال
ـي الجنــة،
سلمين فـفي
فال المســلمين
المق ــوو أن أيفــال
شر ق ـقوالن ،القــول
قول
ني عشــر
لى اننــي
ـيم ولــى
ـن القـقيم
شرة ،وابـبن
لى عش ـ
جر ولــى
بن حجــر
أوصل ا ابــن
في م أق ـقواالن أوصــل
ماء فــي
كر العلمــاء
ذكــر
بجنة وال نـار،
نار،
اعول« :هللا أع بما ها ب عام ن» أمرهم ولى هللا -جل وعال ،-وال نحكم ل ـمم ال بجنـة

يعذبون فــي
في
وكون م يعــذبو
النار ،وكــون
خول م النــار،
تقتضي خــول
أعمال تقتضــي
من م أعمــال
يوجد مــن
لم يوجــد
الجنة؛ عن ــمم لــم
في الجنــة
الخاني :أن ــمم فــي
الخــاني:
قال :ون ــمم فــي
في
من قــال
ومن م مــن
ي ،ومــن
عدل اإلل ــي،
مة والعــدل
نافي الحكمــة
هذا ينــافي
شن أن هــذا
مال ال شــن
ير أعمــال
من غيــر
نار مــن
النــار
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ـل بـه
به
يقل
لم يق
وقال :لـم
تيمية وقـال
ابن تيميـة
اإلسالم ابـن
شيخ اإلسـالم
وخطأه شـيخ
أحمد وخطـأه
اإلمام أحمـد
ولى اإلمـام
عيار ولـى
النار ،ونسبه القاضي عيـار
ويؤمرون باقتحام ــاا ،فمــن
من
نار ،ويــؤمرو
نــار

خر ل ــمم ل ـ
خرة ،فيخــر
في ا خ ـ
نون فــي
قال :ايمتحنــو
من قــال
ومن م مــن
مد ،ومــن
أحمــد،

ل ـمم

ليس
النار ليسـ
الجنة والنـار
بين الجنـة
منزلة بـين
في منزلـة
يقول فـي
من يقـول
ومن م مـن
النار ،ومـن
خل النـار،
خل ا خل الجنة ،ومن أبى خـل

أعمال صالحة تؤهل م لدخول الجنة ،ولم يعملوا بضد ذلن فيدخلوا النار.

ابه -
لرن جوابـه
موجو ة ،لرـن
اعقوال موجـو
العلم واعقـ
أهل العلـم
من أهـل
معروف مـن
المسألة معـروف
هذه المسـألة
في هـذه
على كل حال ،الخالف فـي
البار ،
فتح البـار
في فـتح
المسألة فـي
عليه ال الة والسالم« :-هللا أع بما ها ب عام ن» ،وابن حجر بسط المسـألة
في م
جدا فـي
المكلفين ومآل م في ا خرة كالم جميل جـد

وكذلن ابن القيم في يريق ال جرتين في يبقا

وفي غيرهم من أصحاب الفترة مخالن الذين ما بلغ م عوة ما مآل م في ا خرةا
في م
العلماء فـي
اختلف العلمـاء
اعيفال ،اختلـف
حكم ـهؤالء اعيفـال
حكمهـه حكـم
والمجانين الذ اولد وما وهو مجنون ما يعقل حكم
على أقوال كخيرة مظنت ا وهي موجو ة ،بل موجو ة في آخر كتاب يريق ال جرتين لإلمام المحقق
العالمة ابن القيم ،وهذا الرتاب من أنف

كتبه -رحمه هللا ،-وكل كتبه نفيسة ،كل كتبه مفيدة.

الحدي
صحابي الحــدي
هريرة صــحابي
أبي هري ـ
عن أبــي
يعني عــن
نه) يعنــي
(وعنااه)
عالى( :-وع
رحمه هللا تعــالى
قال -رحمــه
نم قــال
نــم
رس  :هللا -ص ى هللا ع ه وس  « -يق لن أءفه بل
شا
ما شاا
صا ش ماا
لفعا د نان ن هللا صاا
ني ببلافعا
عمم ناي
دن ش عد ل عامم

يتر في مسألته ،ويخير هللا -جل وعال -ون شئ

قا :قااا:
قا:
السابق ((قااا:
الســابق

برءمناي
ني
بغار لي دن ش عد بل ا برءم

ـال :ون شـئ
شئ
له») ،ققال:
م ارر لاه

كأنه ايخيـر
خير
كأنـه

وعال-
جل وعـال
يناس  ،هللا -جـل
ذا ال يناسـ
فاغفر لي ،ف ـذا

تقييد بالمشــيئة؛
بالمشيئة؛
من ون تقييــد
ارحمني مــن
لي وارحمنــي
اغفر لــي
يقول :الل ـمم اغفــر
يعني يقــول:
المسألة ،يعنــي
ليعزم المســألة،
ـن ليعــزم
ولرن
ـه ،ولرـ
مكـره لـله،
ال مك
عن التقييد بالمشيئة يوحي بالتر  ،وهللا -جل وعال -ال مكره له ،هللا صان ما شاء.
حدي
في الح ــدي
جاء ف ــي
ج ــاء

قال للمـ ـمري
نه ق ــال
حيح أن ــه
ال ــح

عاء للمـ ـمري
وهذا ع ــاء
شا هللا»د وه ــذا
« :ف اااا ر دن شااااا

ع بج اررد دن شاا
شا
عرو د وال اع
بالتط ير ،يقول ال ائم وهو في الحدي « :ذهب بلظم د وببم ع بلبلعارو

هللا» ،وهذا عاء بخبو اعجر لي
أجره ،وما يدريها

بأن يخب ـب
عاء بــأن
نه عــاء
لرنــه

أنه نبـ
نب
نفسه أنـه
عن نفسـه
اإلنسان عـن
يخبر اإلنسـان
يمكن أن يخبـر
ما يمكـن
يعني مـا
بخبر ،يعنـي
بخبـر

يدعى للم ـمري
شا هللا» يــدعى
شاء هللاا «ف ا ر دن شااا
يه :ون شــاء
جره ،وفيــه:
هللا أج ـ

يط ره هللا من ذنوبه ويقول :ون شاء هللا .فيه تعارر أم ما فيها
فالب .......

ماذاا

فالب .......
لماذاا

فالب .......

هذا عاء ،وهذا عاء« ،ول عمم بلمس ل »ا

فالب .......

بــأن
بأن
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التبرك ولي

 .......وإذا قال :الل م اغفر لي ون شئ

ال« ،ل عمم بلمس ل ن ه

يقول ا للتبرك ،يجوزا

5

م ر له».

فالب .......
منسوخا

فالب .......

ال ال ،ما هو منسوخ ،ال لي

بمنسوخ.

فالب .......

ال هو يقول :الل م اغفر لي ون شئ

فالب .......

تحقينقا ال تعلينقا.

نعم ،وذا جاء الدعاء ب يغة اعمر :اغفر لي ،فال بد أن يكون
فال يتـر
يتر
مجزوما به ،وهو عاء ،فـال
ن
لي ون شــاء
شاء
غفر هللا لــي
شاء هللا ،غفــر
لن ون شــاء
غفر هللا لــن
عاء :غفــر
وهو عــاء:
الخبر وهــو
يغة الخبــر
الدعاء ب ــيغة
جاء الــدعاء
فيه ،وإن جــاء
فيــه،

صيغة اعمـر،
اعمر،
تقتضيه صـيغة
ما تقتضـيه
هللا ،لرن اغفر لي ،ال ،ف ذا جاء ب يغة اعمر فليجزم به ،وليعزم فيه كمـا
وإن جاء ب يغة الخبر :ي ور ،نب

اعجر ون شاء هللا ،فال مان من أن يقرن بالمشيئة ،وقد ل

الدليل على جواز ذلن ،وهذا هو الفرن بين اعمرين.
فالب .......

ما فيه شيء يالما ب يغة الخبر.
تعالى( :-وعن أ س -رضي هللا عنه -قا :قا :رس  :هللا -ص ى هللا ع اهه
نم قال -رحمه هللا تعـالى

الحدي
في الحـدي
به») ،فـي
م :باه
ضر ام:
وس  « -لممن ن أءفه بلم ت للضار

وهذه ال
السابق « :ييقاق لن»د وهـذه
السـابق:

لممنااان ن» ك ــذلن
كذلن
ية ،و« لمم
بالء الناهي ــة،
جزوم ب ــالء
ضارج مج ــزوم
ية ،و«ييقاااق لن» مض ــار
لممنااان ن» ناهي ــة،
ية ،و« لمم
ناهي ــة،

يد الخقيلــة،
لة،
نون التوكيــد
ـرن بنــو
الموضعين؛ عنـنهـه مقتـتر
في الموضــعين
فتح فــي
لى الفــتح
ني علــى
وهو مبنــي
ية ،وهــو
بال الناهيــة،
جزوم بــال
مجــزوم

وأعربوا مضارنعا ون عريا عن نون توكيد مباشر؛ عن ا مباشرة ما فيه فاصل بين ما ،مباشرة للفعل
ف و مبني على الفتح؛ الت اله بنون التوكيد الخقيلة.

حابة ،وكــذلن
وكذلن
بذلن ال ــحابة
ـي المق ــوو بــذلن
يعني
المخايبون ،يعنـ
منرم أي ــاا المخــايبو
احد مــنرم
ني واحـ
ءفه » يعنــي
لممن ان ن أأءاافه
« لمم

الجمي  ،يعنـي
يعني
على الجميـ
حكم علـى
أحدهم ،وفي حكم م من يأتي بعدهم من اعمة؛ عن حكمه على الواحد حكـم

سالم-
الة والس ــالم
يه ال ــالة
وهو مكلـ ـف ب ــأبأوامره -علي ــه
طاب ،وه ــو
يه الخط ــاب،
يتوجهـه ولي ــه
هذه اعم ـمةـة يتوج ـ
من ه ــذه
حد م ــن
كل واح ــد
ك ــل
ونواهيه ،ما يقول وهللا الرسول ن ى ال حابة ما ن انا ،ال أن

حكمن كحكم ال حابة.

« لممن ن أءفه بلم ت لضر م :به» ،اشتد عليه المرر أم أنقل

كاهله الديون ،فقلق وس ر

هذه المالحقــا
المالحقا
أجل هــذه
من أجــل
ينام مــن
وبالليل ال ينــام
ويتاب  ،وبالليــل
يالحق ويتــاب
بيته يالحــق
من بيتــه
خر مــن
ار ،وذا خــر
الليالي وذل بالن ــار،
الليــالي

غلبة الـدين
الدين
من غلبـة
السالم -مـن
الة والسـالم
عليه ال ـالة
النبي -عليـه
استعاذ النبـي
كما اسـتعا
كخيرة كمـا
أمور كخيـ
اعمرار ،أو أمـور
والديون أو اعمـ
وق ر الرجال ،وذا توال

الخابتة فـي
في
عليه هذه ال موم وتلن الغموم فعليه أن يدعو باع عية النبوية الخابتـة
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ررك كت ررا
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كونه يباشـر
يباشر
عن كونـه
فضـالن عـن
هذا الباب ،لرن يتمنى المو  ،جاء الن ي عن ذلن ،جاء الن ي عن ذلن فض

سأل هللا
هذا نســأل
مو هــذا
شر المــو
كونه يباشــر
ية ،كونــه
سأل هللا العافيــة،
سه ،نســأل
تل نفســه
مو فيقتــل
شر المــو
كونه يباشــر
مو  ،كونــه
المــو

محرمـا،
يجوز،
التمني ال يجـوز
مجر التمنـي
كان مجـر
الحدي  ،وذا كـان
في الحـدي
العافية ،يبا ر بنفسه فيدخل النار كما جاء فـي
ن

نب
الدنيا ،وإال نبـ
أمور الــدنيا،
من أمــور
أمر مــن
في أمــر
يعني فــي
به ،يعنــي
نزل بــه،
لضر نــزل
كان لضــر
التمني وذا كــان
من التمنــي
المن مــن
وهذا المنـ
وهــذا
آخر الزمان يمر على قبر أخيه فيقول :يا ليتني مكانه بسب

أنه فــي
في
أنــه

باعمة ،ويخشـى
ويخشى
الفتن التي تع ف باعمـة

تعري
الدين أو تعـ
من زوال الــدين
أس ل مــن
الدنيا أسـ
فزوال الــدنيا
ينه ،فــز
عن ينــه،
فينحرف عــن
يتأنر ب ــاا فينحــرف
من أن يتــأنر
نفسه مــن
على نفســه
علــى

الدين ل ذه الفتنة؛ ولذا قال « :لممن ن أءفه بلم ت لضر م :به».

اإلنسان قتــل
قتل
مباشرة اإلنســان
لنفسه ،مباشـ
اإلنسان لنفســه،
قتل اإلنســان
مباشرة قتــل
على مباشـ
يدل علــى
الشرعية مـماـا يــدل
وع الشــر
في الن ــوع
عرف فــي
ال ايعــرف
حسنا
بالء حس نـن
أبلى بـالء
أبدا ،ال يقتل نفسه م ما نزل به من الضر ،وال حابي الذ مدحوه؛ عنه أبلـى
نفسه ،ن

السالم:-
الة والسـالم
عليه ال ـالة
النبي -عليـه
فقال النبـي
قالوا ،فقـال
ما قـال
السالم -مـا
في المعركة وقالوا للنبي -عليه ال الة والسـالم

ترون ن ايتـه
ايته
نم ترـو
القتل ،نـم
من القتـل
أوق مـن
ما أوقـ
اععداء مـا
في اععـداء
أوق فـي
شجاج ،وأوقـ
رجل شـجاج
استغربوا ،رجـل
نار» ،اسـتغ
«ه ني بلبلناار

في النارا

الجرز ،فوضـ
فوض
هذا الجــر
من هــذا
فجزج مــن
فجرز فجــز
بخبره ،فجــر
آتي بخبـ
أنا آتــي
حابة :أنــا
من ال ــحابة:
احد مــن
قال واحــد
العافية ،قــال
نسأل هللا العافيــة،
نســأل

الذ ال
السالم -الــذ
الة والســالم
عليه ال ــالة
فالنبي -عليــه
ونفذ ،فــالنبي
عليه ونفــذ،
اترأ عليــه
ندييه فاترــأ
بين ندييــه
ذبابته بــين
على اعرر وذبابتــه
سيفه علــى
ســيفه

الغي ،
يعلم الغيـ
السالم -ال يعلـم
الة والسـالم
عليه ال ـالة
النبي -عليـه
مآله ،والنبـي
ينطق عن ال وى المؤيد بالوحي أخبر عن مآلـه،

خوله النـار
النار
ـي خولـه
لرن {ِد ْن ُه َ ِدَّ َو ْءي ُل َءى} [بلنج  ،]4ولما قال ما قال تتبعه هذا ال حابي ففي
ٌ
وأنه قتل نفسه ،انتحر.
قد يتسـب
يتسب
تسب  ،قـد
يوجد تسـب
قد يوجـد
نفسه ،قـد
فال يوجد نص يدل على أن اإلنسان يباشر قتل نفسـه،

بتحريم العمليـا
العمليا
العلم بتحـ
أن يباشر ال يوجد ،ولذا أفتى أهل العلـم
من ن وع الرتاب والسنة ،كونه يتسب

اإلنسان ،لرـن
لرن
اإلنسـان

يدل علي ـاا
ما يـدل
يوجد مـا
عنه ال يوجـد
االنتحارية؛ عنـه
االنتحاريـة

يباشر بنفسـه
بنفسه
لرن يباشـر
ـر ،لرـن
آخر،
شيء آخ
ـذا شـيء
يقتلهـه ههذا
أحدـد يقتل
ـون أح
في ككو

لم يقتـل
يقتل
فالغالم لـم
اعخدو فـالغالم
ـي ق ةـة اعخـدو
ـببا ففي
سبب
ويقتل نفسه ال ،وأما من يستدل بق ة الغالم الذ صار س ن
نفسه ،وإنما ل م على كيفية قتله ،ما باشر ،تسب .
لون مـا
ما
وكدح م ويح ـلو
كدهم وكـدح
من كـدهم
الناس مـن
عيشة النـاس
عيشـة

لما كانـ
كان
ذكر ،لمـا
االنتحار كونه نا ر جدا ال يكا ياـذكر،
في هنــاء
هناء
الناس فــي
ماضية ،والنــاس
الحياة ماضــية،
علي م والحيــاة
دن علــي
ويت ــدن
ذلن فيتســولو
عن ذلــن
يعجزون عــن
وقد يعجــزو
به ،وقــد
يقتاتون بــه
يقتـاتو
فيتسولون ا
وإن كانوا على قلة يد وشظف عيش ،لرن المسلمين ينظرون ولى هذه الدنيا أن ا ممر ،ما تستحق

أن يغض

السالم -اقتنـ
اقتن
الة والسـالم
عليه ال ـالة
عيشه -عليـه
في عيشـه
نظر فـي
ومن نظـر
ا ،ومـن
من أجل ـا،
يتحسر مـن
اإلنسان ،أو يتحسـر
اإلنسـا

يه ال ــالة
الة
بي -عليــه
طش؛ عن النبــي
ولو عطــش؛
جاج ،ولــو
ولو جــاج
يه ،ولــو
دن عليــه
ولو تا ــدن
ولو احتـتاـا  ،ولــو
تاه هللا ،ولــو
ما آتــاه
بمــا
نار ،وينــام
وينام
بيته نــار،
في بيتــه
أوقد فــي
ما أوقــد
ش رين مــا
في ـ
أهلة فــي
نالنة أهلــة
الل نالنــة
نم ال ــالل
الل نــم
نم ال ــالل
الل نــم
يطل ال ــالل
السالم -يطلـ
والســالم
على وسا من أ م ،جلد ،حشوها ليف ،وينام على ح ير يؤنر في جنبه ،لو روضنا أنفسنا على
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هذه العيشـة
العيشة
يعيش هـذه
من يعـيش
وتجدـد مـن
ـد ،وتج
ورغد،
ـيش ورغ
ـن ععيش
وبحبوحة ممن
عم وبحبوحـة
من نعـم
فيهـه مـن
ـيش في
نعيش
هذه اعمور لرأينا ما نع
وينتحر ،متوفر لديه اعكل والشرب ،لرن ينتحر لماذاا

عن أن ينظـر
ينظر
ـي عـن
أوالن ضعف الدين ،اعمر الخاني النظر ولى من فوقه في أمر الدنيا ،وقد جاء الن ي
اإلنسان ولى من فوقه ،بل ينظر اإلنسان ولى من ونه ،كما في ال حيح« ،ن ه أءرى أ لمورف
عم هللا ع ه» ،ا ن المسلمون يشاهدون ما عند الرفار من توس وتقدم في ال ناعا

ووسائل

الحد ولـى
ولى
به الحـد
ل بـه
وقد ي ـل
م ،وقـد
كان مع ـم،
لو كـان
يتمنى أن لـو
الترفيه والحضارة ،نم تجد الواحد من م يتحسـر ،يتمنـى
هذه ا فـافا
انتشار هـذه
أن ينتحر ،وإال فما أسباب االنتحارا ما أسباب انتشـار
من أجل أن يغي

عن هذه الدنياا

المسك ار وال
المخد ار والمسـك
من المخـد
مـن

المخد ار ،
هذه المخـد
ويتعايى هـذه
فيتناول ويتعـايى
الدنيا ،فيتنـاول
هذه الـدنيا،
ينسى هـذه
فيريد أن ينسـى
أقل ،فيريـد
لغيره أقـل
بالنسبة لغيـ
عنه يرى نفسه بالنسـبة

تداء علــى
لى
قول ،واعتــداء
قد للعقــول
من فقــد
ترون مــن
ـدنيا مـماـا تــرو
ـي الـلدنيا
ية -فـفي
سأل هللا العافيــة
له -نســأل
كون مآلــه
لن يكــو
عد ذلــن
نم بعــد
نــم

هذه ا فـة
فة
يتعايون هـذه
من يتعـايو
ـو مـن
البيو ا ن ،بيبيو
جحيم ،البيـو
ولى جحـيم،
الناس ولـى
حياة النـاس
وتحويل حيـاة
غيرهم ،وتحويـل
قبل غيـر
اعهل قبـل
ليكس
ويتعايىا ليكسـ
المخد ار ويتعـايىا
هذه المخـد
من هـذه
يأكل مـن
م د ة من قبل أبنائ م ،نسأل هللا العافية ،لماذا يأكـل
في أول اعمر ،ويعدونه شيايين اإلن

بشيء من ذلن ،وليغي

المـال
المال

لم يح ـل
ل
التي لـم
الحياة التـي
هذه الحيـاة
عن هـذه

في ا ما أ ار وما لرونه ما نجح في راسته ،أو ما نجح في تجارته نم ماذاا الحمد هلل ،يعني وصـل
وصل

في ارســته
سته
فق فــي
خرة ،أو أخفــق
لدنيا وا خ ـ
سر الــدنيا
باهلل ،يخســر
أعوذ بــاهلل
حر ،أعــوذ
فة فينتحــر
وجد وفيفــة
ما وجــد
نه مــا
لى أنــه
مر ولــى
اعمــر
ينتحر ،هذا اوجد ،نسأل هللا العافية.
من أجـل
أجل
وكدز مـن
كد وكـدز
وفي كـد
ـدة ،وفـي
في ششدة
الناس فـي
والترف هو الذ أوصل الناس ولى هذا الحد ،لما كان النـاس

يكون خـل
خل
ـن أن يكـو
وبدالن ممن
ذلن ،وبـد
تح يل المعيشة ،وانشغال ب ذه المعيشة ما ح ل ل م شيء من ذلـن،

يا
تاحـا ومبسـو
صلبه ،ويعـيش
يقيم ب ـاا صـلبه
يسيرة ،يقـيم
رياال يسـي
خله ريـاال
سنة خلـه
بعين سـنة
اإلنسان قبل نالنين ،أربعـين
ومبسو ن
ويعيش مر ن
ردر
يام ترــد
من اعيــام
يوم مــن
في يــوم
لو نق ـ فــي
لن لــو
عد ذلــن
نم بعــد
لوف ،نــم
ش ار اعلــوف
باعلوف ،بعش ـ
لدخول بــاعلوف
صار الــدخول
صــار
أمة محمـد
محمد
حياته ،كل هذا عن اإلنسان في هذا الزمان والعقول في ا خير -وهلل الحمد -الخير في أمـة

ما يح ـل
ل
كل مـا
يأتي م كـل
ولى قيام الساعة ،لرن اوجد م اعسف ،الناس ا ن ما يخفى علي م شيء ،يـأتي
في هذه ا ال  ،الرسائل ،كلما ح ل شيء وصل.

تاحا ،وجعل همه الدين وأكخر من
فلو أن اإلنسان نظر ولى الدنيا بميزان الشرج لعاش مبسو ن
يا مر ن
فقره فــي
في
جعل هللا فقـ
مه جعــل
الدنيا همــه
كان الــدنيا
علمي ،ف ـف ذا كانـ
مبل علمــي،
مي وال مبلـ
أكبر همــي
الدنيا أكبــر
عل الــدنيا
قول :الل ــمم ال تجعــل
قــول
قلبه ،ونسأل هللا العافية ،لو ح ل وكس ما كس ما يكفيه ،جعل فقره بين عينيه ،ائ نما يالحـ
يالح
لقيما يقمــن
يقمن
المسلم لقيمــا
حس المســلم
ذلن ،بحسـ
من ذلــن،
أهون مــن
اعمر أهــو
ـائم ،واعمــر
وهو قـقائم،
نائم وهــو
وهو نــائم
لي وهــو
وهو ي ــلي
الفقر وهــو
ـذا الفقــر
هـهذا

الخلق علـى
على
أكرم الخلـق
الجوج ،أكـرم
أخرجه وال الجـو
وما أخرجـه
السالم -ومـا
الة والسـالم
عليه ال ـالة
بيته -عليـه
من بيتـه
خر مـن
الرسول خـر
صلبه .الرسـول
هللا ،ولو كان

وجاء ـفي الحـدي
الحدي
كافر شربة ماء ،وجـاء
الدنيا تزن عند هللا جناز بعوضة ما سقى من ا نا

8
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رن ا رررر
جلامن م رمن
تا اجل ررامن
ررك كت ررا
شرشرك

8
ترون
ويريد أن ترـو
بالرفار ويريـد
نفسه بالرفـار
ـاو نفسـه
يساو
اانر» ،وذا أ ار أن يس
ال حيح« :بلف ا سجن بلمؤمن و نان بلبلااانر
هذه جنته ف ذه مشكلة.

وجاء الوعيـد
الوعيد
أعظم ،وجـاء
المق و أنه وذا ان ي عن تمني المو  ،فتولي قتل اإلنسان نفسه ال شن أنه أعظـم،
مل ااساه
سه
الشديد على من قتل نفسه« :ومن قمل اسه بحفلفة نحفلفته ب ف ل م بلق ام د ومن ققمال
في هـذا
هذا
الرخيرة فـي
وع الرخيـ
من الن ـوع
بس نالس لمحسا ني بلنار» نسأل هللا العافية ،ولى آخر ما جاء مـن

الباب.

المق و أن اإلنسان عليه في أمر الدنيا أن ينظر ولى من ونه« ،ن ه أءرى أن

لمورف ععمام

له،
عل فعلــه
لى أن يفعــل
ته ولــى
لو همتــه
فوقه؛ لتعلــو
من فوقــه
لى مــن
ظر ولــى
نه فلينظــر
في ينــه
ظر فــي
هللا ع ااهه» ،وإذا أ ار أن ينظــر
فيز ا في عمله.

«ن ن هاان
هان

هان
بهد نان ن هاان
م :باهد
ضر ام:
ءفه بلبلمام ت للضار
لممنان ن أأءافه
يقول « :لمم
هنا يقـول:
بف مممن ااا» ،هنـا
باف

باف
بف

وعال-
جل وعــال
لى هللا -جــل
مر ولــى
ترك اعمــر
يه أم ـمرار ،يتــرك
سية ،فيــه
ضغول نفســية،
يه ضــغول
ضغول ،عليــه
يه ضــغول،
مممن اااا»د عليــه
ويفور أمره ولى هللا« ،ن قل بل

خ بر لي».

ع بل نااة
ناة
وت نني دذب ها اع
ليد وتا
ارر لاي
اة خ ب
ع بلح ااة
ما ها اع
ني ماا
أء ناي

بذلن رجـا
رجا
تف بـذلن
أنن ترتفـ
أسرتن أنـن
ـى أسـ
وعلى
علين وعل
الشديد عليـن
العيش الشـديد
وهذا العـيش
الحالة وهـذا
هذه الحالـة
في هـذه
وما يدرين أنن فـي

اع بْل ُغُر ِ
{و َما بْل َحَ ا ُة ُّ
اإلنسان أن
فعلى اإلنسـان
عمامربن  ،]981فعلـى
ور} [آ :ع
عن هللا يوم القيامـة
بلفْ َ ا ِدَّ َم َم ُ
القيامةا َ
تحقيقه،
في تحقيقـه
فيسعى فـي
أجله فيسـعى
من أجلـه
خلق مـن
الذ خلـق
دف الـذ
ولى ال ـدف
وينظر ولـى
ينظر ولى هذه الدنيا بعين الب ـييرة ،وينظـر
{وما َخَ ْق ُع بْل ِج َّن َو ِْ
وهو أامـر
امر
ية ،وهـو
س ِدَّ لَِ ْعُ ُفو ِن} [بلذبريات  ،]15هو مخلون لتحقيق العبو يـة،
بْل ْ َ
ََ
وفي الــدرس
لدرس
ضمونة ،وفــي
لدنيا مضــمونة،
ياه؛ عن الــدنيا
لى نيــاه
به وال يلتف ـف ولــى
مر بــه
ما أامــر
قق مــا
سارعة فيحقــق
سابقة والمســار
بالمســابقة
السابق في حدي

لرن ال
أمه ،لرـن
ابن مسعو ذكرنا أن رزقه مضمون ومكفول ومكتوب له في بطن أمـه،

جاء اعمــر:
اعمر:
ولذا جــاء
اعسباب ،ولــذا
يباشر اعســباب
عليه أن يباشــر
بل عليــه
اعسباب ،بــل
يباشر اعســباب،
بيته وال يباشــر
في بيتــه
ينام فــي
أنه ينــام
هذا أنــه
يعني هــذا
يعنــي
{وَ َتْنس َ ِِ
ن ب ُّ
نائم؛ عنـه
عنه
رزقي وأنأناـا نـائم
ويأتيني رزقـي
أنام ويـأتيني
أنا أنـام
تقول :أنـا
[بلقصا ،]77 :ال تقـول
لفْ َ ا} [بلق ص:
بلاف
صا َ ََ ِمِ َان
َ
َ
الرالم هـل
هل
مكتوب ومضمون .صحيح مكتوب مضمون ،لرنه مقرون بأسباب ،من يقول مخل هذا الرـالم
سيأتون تزوج ـ
تزوج
ـي أوال ســيأتو
مكتوبنـا لـلي
قول :ون كــان
كان
تزو ويقــول
تي وال يتــزو
في بيتــي
يجل فــي
يجل ـ
ن
لن أو يعتـتدـد علي ــه
يه
من ذل ــن
شيء مــن
يده أو بع ــاا أو بشــيء
ضربه بيــده
مه أو يضـ ـ
من يظلمــه
ترك مــن
هذا ،وال يت ــرك
قول هــذا،
يقــول
تزوج ا مــا
ما
ما تزوج ـ
أو مــا

فيقول :وهللا هذا مكتوب علي ،لماذا أنتقم ممن فلمني وهذا مكتوب علي.

وينظر حقيقـة
حقيقة
لق ،وينظـر
لماذا اخلـق
وينظر لمـاذا
له ،وينظـر
ـلم أن يجعل ـاا همـاا لـه،
المسلم
على المس
اعمور علـى
هذه اعمـور
المق و أن مخل هـذه
ستقيم المبن ــي
ني
سه ال ــرال المس ــتقيم
ليخط لنفس ــه
سالم-؛ لــيخط
الة والس ــالم
يه ال ــالة
سيرته -علي ــه
في ســي
لدنيا ،ويقـ ـق أر ف ــي
هذه ال ــدنيا
هــذه
المقتب
«بل

من ن وع الرتاب والسنة.
حاله تتبـدل
تتبدل
يدريه أن حالـه
وما يدريـه
لرن ومـا
المو  ،لرـن
يتمنى المـو
قد يتمنـى
يعني قـد
لي» يعنـي
ارر لاي
أء ني ما ها ع بلح اة خ ب

بلحظة ،وما يدريه أن هللا ييسر له من أسباب السعا ة.
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ولسع أرى بلسعاوة مش ما:

ولان بلمقي ه بلسع ف.

9

السعا ة بتقوى هللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه ،أما من يرى السعا ة جم المال والوفيفة والرات

لرن ليسـ
ليس
الدنيا ،لرـن
هذه الـدنيا
في هـذه
السعا ة فـي
والق ر والسيارة الفاخرة ف ذا في عقله شيء ،هي من أسباب السـعا
مدة هـذه
هذه
خرة؛ عن مـدة
في ا ـ
السعا ة فـي
تنقط  ،السـعا
التي ال تنقطـ
بالسعا ة التـي
العبرة بالسـعا
السعا ة هذه سعا ة الدنيا فقط ،العبـ

ابــن
بن

وفي حــدي
حدي
ي ،وفــي
تي ال تنت ــي،
ية التــي
سعا ة اعبديــة
لى الســعا
سعى ولــى
خرة ،فيســعى
سبة لسخ ـ
شيئا بالنســبة
ـيئ
الــدنيا
لدنيا ليسسـ شـ ن
لف ا ه ااَ
َ
ان ن اني ببلااف
ص ا د هاهن
ظر بلبلص ا
تنمظاار
نَل تنم
س ع نااَل
أمس ا
سا د وسذب أم
بلمسااا
ظر بلم
تنمظاار
ص حع تنم
ـر« :دذب أأص ا
عمر:
عمـ
يتع
غريب أو عابر س ل» .الذ يت ور الدنيا ب ذه المخابة لن يتعـ

أنه ال
قلنا أنـه
مخلما قلنـا
ولرن مخلمـا
ا ،ولرـن
علي ـا،

كل والش ــرب
شرب
وهو اعك ــل
ياة ،وهــو
ـذه الحي ــاة
ما يحفــف هـهذه
قوم وال بمــا
لدنيا ال تق ــوم
هذه ال ــدنيا
سباب؛ عن هــذه
بذل اعس ــباب
من بــذل
بد م ــن
بــد
واللباس والمسكن ،كل هذه حوائج أصلية ال بد من تحقيق ا.

وذكروا يعنـي
يعني
ويسعى ،وذكـر
ـى هللا ويسـعى،
على
يتوكل عل
نعم يتوكـل
جوعا ويقول هو يتوكل على هللا ،نعـم
ال يعني أنه يمو
ن
في الفــالة
فالة
شون فــي
نة يمشــو
كان نالنــة
ـال :كــان
شير قـقال:
رسالة القشــير
عن رســالة
له عــن
ـر ممـماـا نقلــه
ـي الموافقـقاـا ذكـكر
ـايبي فـفي
الشـشايبي

ويخشى أن يسـقط
يسقط
الناس ،ويخشـى
يريق النـاس
في يريـق
البئر فـي
هذه البئـر
وقالوا :هـذه
بعدهم وقـال
فسقطوا في بئر بالليل ،فجاء أناس بعـدهم

قالوا :لــو
لو
رالم فقــال
سمعون الرــالم
سفل ا يســمعو
في أســفل
لذين فــي
ا ،الــذين
سقط في ــا،
اها ويســقط
يل وال ي ارهــا
حد بالليــل
يأتي أحــد
حد ،يــأتي
في ـ اـا أحــد
ما نتوكــل
نتوكل
على هللا ،مــا
نتوكل علــى
قالوا :نتوكــل
يسمعون ،قــال
جوفه يســمعو
في جوفــه
الذين فــي
سقفناها ،والــذي
غطيناها ،ســقفناها،
يعني غطيناهــا
ناها يعنــي
يمرناهــا

يأنمون،
ذا ،يــأنمو
يأنمون ب ــذا
ـينا يــأنمو
آنمينا
غير آنمـ
ـون أو غيــر
آنمو
سقفوها ،آنمـ
فبالفعل ســقفوها،
شاءوا ،فبالفعــل
ما شــاء
نعوا مــا
الخلق ،لي ــنع
على الخلــق
علــى
لرن جاء أناس بعدهم بعد أولئن وقالوا :كان في مكان هذا في هذا المكان بئر لو حفرناها يستقي

عند ال ـوفية
وفية
ما عنـد
ـرر مـا
يقرر
ـالته يق
رسالته
في رس
القشير فـي
من ا الناس ويستفيدون من ا ،فحفروها ،فخر الخالنة ،القشـير
توكلوا علــى
على
خالع ،توكلـ
ويقول :خــالع
التوكل ويقــول
من التوكــل
النوج مــن
هذا النــو
على هــذا
به علــى
ويستدل بــه
التوكل ،ويســتدل
من التوكــل
النوج مــن
هذا النــو
من هــذا
مــن
هللا ،لرن هل كل من وق له مخل هذا تح ل له هذه النتيجةا

ال ،نا رة من النوا ر ون صح .

على كل حال التوكل بابه معروف{ :وعَ ى َّ ِ
َّللا َن َم َ َّهُ ب ِد ْن ُهْن ُم ْ ُم ْؤ ِم ِن َن} [بلمائفة  ،]30ومعلوم
ََ
ته،
فر ،ول ــبلب عمت ــه
سالم -ل ــبلب المغف ــر
الة والس ــالم
يه ال ــالة
الرسول -علي ــه
سباب ،والرس ــول
نافي اعس ــباب،
كل ال ين ــافي
أن التوك ــل

ولب
الحروب ،ولــب
في الحــروب
استعد فــي
واســتعد

ولب
يناس  ،ولــب
ما يناسـ
الشتاء مــا
في الشــتاء
فــي

هذا مــن
من
فرل هــذا
يناس  ،فرــل
ما يناسـ
يف مــا
في ال ــيف
فــي

يي ،
ألب  ،ييـ
أنا ال ألـب
يقول :أنـا
من يقـول
يأتي مـن
السالم ،-يـأتي
فعل اعسباب وهو ومام المتوكلين -عليه ال الة والسـالم
ما أنـا
أنا
حياة فمـا
لي حيـاة
مكتوب لـي
نم في وسط الطريق في الطرن السريعة بين هذه السيا ار وقل :ون كان مكتـوب
جواب
ئل الج ـ
في أوائــل
مه هللا -فــي
قيم -رحمــه
بن القــيم
كر ابــن
ما ذكــر
خل مــا
هذا ،ومخــل
خل هــذا،
كن أن ي ــنن مخــل
ما يمكــن
بمي ـي  ،مــا

الرافي يقول :هل يمكن الذ يقول مخل هذا الرالم -عن م قالوا الدعاء ما ينف ؛ عنه وذا اكت

لي

قول:
هل يقــول
الرالم هــل
يقول ه ـهذا الرــالم
الذ يقــول
قال :الــذ
لم أ ج -قــال:
عو أو لــم
حاصل ،عــو
حاصل حاصــل
به ف ــوو حاصــل
عو بــه
ما عــو
مــا
كت
كان كتـ
عنه ون كــان
أنتظر اعوال ؛ عنــه
أتزو  ،وأنتظــر
أتبتل وال أتــزو
أتبتــل

يمكن أن
ما يمكــن
يتزو ا مــا
يحتا أن يتــزو
فما يحتــا
لي أوال فمــا
لــي
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رن ا رررر
جلامن م رمن
تا اجل ررامن
ررك كت ررا
شرشرك

10
قال:
الرالم قـال
هذا الرـالم
منه هـذا
سم منـه
من سـم
كل مـن
المقايي  ،كـل
جمي المقـايي
بالجنون بجميـ
يقول مخل هذا الرالم ،فيحكم عليه بـالجنو

مجنون.

جاء
اعسباب جــاء
وفعل اعســباب
معروف ،وفعــل
بابه معــروف
التوكل بابــه
حال التوكــل
كل حــال
على كــل
علــى

النبي -عليــه
عليه
وع ،وفعل ــاا النبــي
به الن ــوع
بــه

حد زعم ــمم أن ــمم
لى حــد
بدون از  ،وعلــى
ليمن بــدو
من الــيمن
يأتون مــن
جا يــأتو
ـن حجــا
وسئل أحمـمدـد عـعن
سالم ،-وســئل
الة والســالم
ال ــالة

يتوكلونا قال :هؤالء يتوكلون على أزوا الناس ،يعني ما يقبلون صدقة ،وال أحد يعطي ما يقبلون

شت م
اعسباب عيشــت
في اعســباب
يسعون فــي
ـون وال يســعو
مون أن ــمم يتوكلـلو
الذين يزعمــو
وفة الــذين
ويأخذون ،والمت ــوفة
دقا  ،ويأخــذو
ال ــدقا
العليا هـي
هي
اليد العليـا
يقولون :اليـد
سا ى» يقولـو
على هذا ،ولذلن يقررون في حدي « :بل ف بلع ا خ ر من بل افف بلبلساا

ا خذة ،والسفلى هي المعطية ،اليد العليا هي ا خذة ،يي

عن هللا
نائبة عـن
العليا نائبـة
اليد العليـا
قالوا :اليـد
لماذاا قـال

ِ
عن هللا،
َّللا} [بلمغابن  ،]97ا خذة السفلى ،وعندهم ا خذة هي العليا؛ عن ا نائبة عـن
{د ْن ُت ْق ِر ُض ب َّ َ
م ،وهللا
شيطان علــيلي م وتوهيمـمهـه ل ــم،
من تلبــيبي الشــيطان
وهذا مــن
نه ،وهــذا
أقرضته هلل ،وأنــانا نائ ـئ عنــه،
قرر أن ـن أقرضــته
القــرر
المستعان.

كم بانا نالثا
هان
«ن ان ن هااان

لي» ،أن ـن
ارر لااي
اة خ ا ب
ع بلح اااة
ما ها ااع
ني مااا
قل بل ا أء نااي
بف مممن اااا ن قاال
بااف

تدر عــن
عن
ما تــدر
مــا

عيش فترس ـ
س
لن تعــيش
تدر  ،لعلــن
صالحة ،ال تــدر
ماالن صــالحة،
ـيش فترسسـ أعمــا
لن تعـعيش
ـدر لعلــن
العواق ـق  ،وال تـتدر
فتن ،وتجم ـم
عرر للفــتن
بالعك  ،تتعــرر
رون بــالعك
عيش وترــو
وقد تعــيش
لن ،وقــد
تدعو لــن،
صالحة تــدعو
ذرية صــالحة
س ذريــة
صالحة ،وترس ـ
صــالحة،
الحط

أعمــا
ماالن

بيد هللا ،لرـن
لرن
أمر بيـد
ـذا أمـر
الجرائم ،ههذا
الفواحش والجـ
المعاصي والفـ
المنر ار والمعاصـي
من المنرـ
علين مـن
به عليـن
يوقد بـه
الذ يوقـد
الـذ

وعال ،-فأنـ
فأن
جل وعـال
يرضي هللا -جــل
فيما يرضــي
تسعى فيمـا
علين أن تســعى
عليـن

مخل هــذا:
هذا:
فقل مخــل
اعمر ،فقـل
حقيقة اعمــر
عن حقيقــة
تدر عـن
ال تــدر

خير لي ،فور أمرك ولى هللا ،الل م أحيني ما كان
الل م أحيني ما كان الحياة نا
خير لي.
وتوفني وذا كان الوفاة نا

خير لي،
الحياة نا

فيه أسئلةا

فالب .......

يدعو الل م أحينيا

المسلم،
اإلنسان المســلم
على اإلنســان
يخشى علــى
زماننا ،يخشـى
في زماننــا
سيما فــي
به ال سـيما
يحيط بــه
ما يحــيط
ويعرف مــا
فروفه ،ويعـرف
يعرف فروفــه
اإلنسان يعــرف
اإلنسـان

سيما مـن
من
يبتلى ال سـيما
المستقيم ،أو يبتلـى
عن ال ـرال المسـتقيم
تحرفه عـن
فتنة تحرفـه
يخشى على نفسه من أن تع ف ببلده فتنـة
بيده حل أو عقد أن يعمل أو يفتي أو يقول ما ال يرضي هللا -جل وعال ،-فمخل هذا لو قال مخـل
مخل

هذا الرالم يي .

