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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 ،أما بعد،
فيقوا المفلـ
المفل
فيقــوا

(وعنهن ) يعنــأ
يعنأ
هريرة( ،وع
أباـا هريـ
ـأ أبـ
يعنأ
عنهن  )-يعنـ
رضهللا ع ع
(وعنهن -رضهههللا
تعالى( :-وع
رحمه هللا تعــالى
-رحمــه

صحابأ الحديث السابق ،وهو أبو هريرة.

نر ور
نرن ر ور هههنر
ان ر هههنرن
عاهههن
عب ع
صهللا ع عهللاهللاوهههو و هههللا -ا «تتعهههب
((قهههق قا قهههق ق ر ههه ق ع -ص هه

رضهللا ،وإن ه ع هع
هللا رضهههللا
ص  ،إن أع هههللا
خموصه
ور خمو
ر

»«( ،إن أع هللا رضهللا ،وإن

ع

ر

خ -أو ه ر هر
ههخ
»).

و ههه

المدونة « :ه
اية المدونــة:
فأ الروايــة
 )»-فــأ

عن وا عـه
عه
،بر عـن
وهو ،بـر
الخبر ،وهـو
ببي ة الخبـر،
ععا ،ببـي
عليه ،ععـا،
ععا ،عليـه،
وهاا ععـا،
و،سر ،وهـاا
وهلخ و،سـر،
ققأ وهلـخ
يعنأ قـقأ
«تعب» يعنـأ
أجله ،وهــو
وهو
من أجلــه
لق مـن
ما ،لــق
هلى مــا
ـببأا هلـى
بسببأا
يلعمد بسـ
ولمـم يلعمــد
الدنيا ول
همعه الــدنيا
كاند همعــه
عمن كانـد
،بر عمــن
وهو ،بــر
ـة ،وهـو
الععاسة،
ـو الععاسـ
وهو
وه
ن وا
أدح تحقيــق
يق
يرر :ا  ،]65فالأــدح
ب اإُْ اوعاهههننو ان [ر هههيرر:
رِ هههب
ههن
ية{ :ومههه َهللا هههج
يق العبوعيــة:
تحقيــق
ج ر اَها ْ

ن قههااهللاال عْهللالهه
قو  { :أُّره ه ر ْنْهه ع رعاه نهنور رْ لهه رْهْ اهييم َهللا لهه ورْهْ اهييرن اماههن
الموصلة للعقــو
ية الموصــلة
العبوعيــة
ية هللا -ج ـ
ج
يق عبوعيــة
ومن ،لقأـأمـم تحقيــق
نم ومــن
ان واخنــم
ااع الاــن
من هياــاع
أدح مــن
ت ْت ه ن [ر ا ه ا  ،]12فالأــدح

وعال -على مراعه على ما جا ،فأ كعابه وسنة نبيه -صلى هللا عليه وسلم ،-وامعث ما جا ،عنه

فبار
ـار
عنه فب
عما ن ـأوا عنـه
وكمـوا عمـا
ـروا ببهـه وكم
بماـا أممر
عليه البالة والسالم -من وفقه هللا من عباعه وعملوا بمالأدح{ :وُ تهننب اا
صهوا
وا
هدفأم ونبب أعينأم هاا الأدح ،وصارت الدنيا ومعاعأا لخدمة هاا الأـدح:

امن ر ُّن و [ر صصا .]77

للدنيا ،ولـو
ولو
،لقد للـدنيا،
أند مماـا ،لقـد
الأدح ،أنـد
لخ الأـدح،
يحقق لـخ
أند مأمور أن تسعى فأ هصالح معاقخ بقدر ما يحقـق

من نا الانـاح
الاناح
أحقر مـن
لانأا أحقـر
ـا ،،لانأـا
قربة مما،،
كافر ـ
ـافر
كاند الدنيا تزن عند هللا جناح بعوضة ما سقى منأا ك اا

الدنيا ومــا
وما
من الــدني
،ير مـن
المار ،يــر
وركععاـا الماـر
ـيرا ،وركععـ
قير
ما تــز
كلأا مـا
الدنيا كلأــا
القيم ،الـدنيا
ابن القــيم،
اا ابـن
كما ــاا
الييـران كمـا
ـر اليي
القاصر
القاص
تزن ق ا
فيأا.
لانه موجـوع،
موجوع،
األص  ،لانـه
،الح األصـ
لان بعض الناس ،وهاا فأ الامار هو األص وفأ المسلمين على ،ـالح
مر العبــور
العبور
على مـر
النو علــى
هاا النـو
من هـاا
كثيرة مــن
أمثلة كثيـ
وسمعنا أمثلـة
أينا وســمعنا
كما رأينـا
وسمععم كمــا
أيعم وسـمععم
للدنيا ،و أريـعم
،لق للــدنيا،
كأنما ،لـق
كأنمـا

وكأنه ي يســمعه،
يسمعه،
المفنن ،وكأنــه
ويفنن المــفنن
الدنيا ،ويــفنن
يلأث ورا ،الــدنيا
الناس يلأــث
بعض النــاس
تاد بعــض
هاا ،تاــد
عبرنا هــاا،
فأ عبـ
وكثروا فــأ
وكثــر
وكأنه ي
حساباته ،وكأنــه
اجعة حسـاباته
وفأ مراجعـة
أعماله وفـأ
من أعمالـه
نلخ مـن
يير نلـخ
وفأ ييـر
وق ار ه ،وفـأ
بيعه وقـ
فأ بيعـه
وهو فـأ
البالة وهـو
وتقام البـالة
وتقـام

وتمثاي مث ما جا ،ياع الدرهم دامـه
دامه
نببا
يسمع ،هاا عابد الدنيا ،وليم معنى هاا أنه ياع
ا
ا
يه الب ــالة
بالة
رسوله -علي ــه
ـر رس ــوله
مر هللا وأم ـمر
لى أم ــر
هاا ،هنا آىـ ـىره عل ــى
ليم ه ــاا،
له ،ي ،ل ــيم
ساد ل ــه،
مه ويس ــاد
لدينار أمام ــه
وال ــدينار

همعه فـأ
فأ
تاون همعـه
أمثلة ،ـدد تاـو
ـاه أمثلـة،
وهاه
الدنيا ،وه
حيام الـدنيا
والسالم -فقد عبده ،هنا تعلق لبه بأاه األقيا ،من حيـام
أنوا المعا األ،ر من بور ومن ز،رح الدنيا.
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اهيه،
امر هللا ونواهيـه
على أوامـر
يفىره علـى
ـث يـفى
بحيث
ـدنيا بحي
ـور الالدنيا
أمور
بعضأم من سيارات يشرب لبه حب قأ ،من أم

حديث عـد
عد
ـأ حـديث
جا ،ففأ
قخبا يقدم أمره على أمر هللا فقد اتخاه ربًّا كما جـا،
هاه هأ العباعة ،وإن آىر
ا
ن و ان ْ ا [ر ت ه ا ]12
وعال{ :-ر ْتخهييور أْاه ر ور اه ه أر ممه اماهن
ج وعـال
بن حاتم عند وله  -ـ
عن هللا
جا ،عـن
بما جـا،
يعنأ بمـا
فعنعأون ،يعنـأ
وينأونام فعنعأـو
فعأتمرون ،وينأـون
يأمرونام فعـأتمرو
أليم يـأمرونام
فقاا :ألـيم
نعبدهم ،فقـاا
اا :ما كنا نعبـدهم،
وعن رسوله ،اا :فعلخ عباعتأم.

أمور
ـور
«تعب» ،سر وهلخ ،هاا ظاهر فيمن دم الدنيا وآىرها وآىر معاعأا وزينعأا ،منأم من يعبد أم اا
به فيمعث ـث  .مــن
من
ـاه عمـماـا أممـره هللا بــه
ـخن هللا ويمعثثـ  ،وتنأـأاه
الزوجةـة بمـماـا يسـسخن
ـأمره الزوجـ
ـا ،مـمثـثالا ،تـتأم
ـر كالنسـسا،
أ،ـ،ر
من أجم ـ
أجم
قرعأ مــن
سم قــر
فأ ســم
سات العليــايا فــأ
فأ الد ارســات
علم فــأ
يالب علــم
ياتأ :يالــب
فأ حيــاتأ:
ساها فــأ
عأ ي أنســاها
المشاهد العــأ
المشــاهد

يق أيــن
ين
يام حليــق
من األيــام
يوم مــن
فأ يــوم
جا ،فــأ
اأة جــا،
لدروس ،فاــأة
ضر الــدروس،
يه ،ويحضــر
لى ىدييــه
عه هلــى
وجأاــاا ،ولحيعــه
النــاس
ناس ا
ـاا ال ـلا بــاألمم
باألمم
ين الامـماا
شة ،أيــن
قوا عا شــة،
باللحىش تقــوا
الرجاا بــاللحىش
لا جم ـم الرجــاا
باألمم ،والــا
ـاا ال ـلا بــاألمم،
الامـماا
نسأا هللا
فحلقأا ،نسـأا
ناعمع ،فحلقأـا
ما ناعمـع،
اللحية مـا
أنا واللحيـة
اللحية ،أنـا
أنا أو اللحيـة
هما أنـ
الد :همـا
زوجعه الـد
فذنا زوجعـه
أمره ،فـذنا
من أمـ
ويعحقق مـن

العافية.
ضروبة م ــن
من
لة المض ــروبة
لدرهم العمل ــة
لاهب ،وال ــدر
من ال ــاهب،
ضروبة م ــن
لة المض ــروبة
لدينار العمل ــة
نرن ر» ،ال ــدينار
ان ر هههنرن
عاهههن
عب ع
«تتعهههب
الدويرات
الانيأات والـدو
الريايت والانيأـات
المضة ،وفأ حكم الاهب والمضة األوراق المعداولة بين الناس من الريـايت

وييرها من أنوا العمالت.
و«ر
وق

صرح و عــه
عه
كون صــرح
ـون اهعمامـمهـه باألىــاىا  ،ويكــو
ـن يكـكو
ـى مـمن
قارة هلـلى
ـاا هقــا
وهاا
ـرا ،وهـ
من المـمرا،
نو مــن
و ه » نــو

األس
مع األسـ
وهاا مـع
األىا  ،وهـاا
فأ األىـا
وهمه فـأ
باله وهمـه
بالـه

يقضون
الناس يقضـو
بعض النـاس
الناس ،بعـض
بعض النـا
عند بعـض
موجوع عنـد
موجـوع

مرا يعن ــأ
نأ
هدب الم ــرا
ـرحون ه ــدب
وهمـم يس ـسرحو
ـع ،وه ـ
ياب للامي ـيع،
رجال ،الخي ــاب
كون رج ـ اـال
لزم أن يك ــو
ـات اليومي ـيةـة ي يل ــزم
األو ـ ات
أيرافأا بايسعشوارات ،أما مسألة الانم فأ ك لحظة وكاا فأاا موجوع.

«تعب عان ر نر ور نرن ر ور

هلى ألـألوان الثيـاب
الثياب
ور خموص » ،الخميبة كسا ،،وهاا هقارة هلـى

و

يا ،وال الب أنأا تاون سوعا.،
وأنواعأا،
علما ،يعنأ مخي ا
ا
ويالبا يكون من الخز أو البوح م ا
ية أن
وجه العبوعيــة
أا ،وجــه
أا وز،رفأــا،
لدنيا وزينعأــا
لى معــاعا الــدنيا
برية علــى
سد حب ـ
لة ،وليســد
هاه أمثلــة
بوع أن هــاه
المقبــوع
يععلق لبه وهمعه فأ هاه األقيا.،

«إن أع هللا رضهللا ،وإن

ع

ر

للدنيا هن
اخمام للـدنيا
يبايع اخمـام
كمن يبـايع
» وي ينظر هلى أمور أ،ر  ،كمـن

هاا الشــخ
الشخ
يعلم هــاا
الدنيا .أي يعلــم
همعه الــدنيا.
هاا همعــه
لم ـي  ،هــاا
يعيه لــم
لم يعيــه
وفى ،وإن لــم
الدنيا وفــى
حيام الــدنيا
من حيــام
أعياه مــن
أعيــاه

أن

أقركوا
ونبروه وأقـرك
الرسوا ونبـروه
المأاجرين وآووا الرسـوا
األنبار الاين تبو،وا الدار واخيمان من بلأم من ب المأـاج

النبأ -عليـه
عليه
أعيى النبـأ
حنين وأعيـى
ينا م حنـين
سمد ينـا
ولما سـمد
األىرة ،ولمـا
على األىـ
المأاجرين فأ أموالأم ونسا أم بايعوا علـى

هلى مـا
ما
لأمـم هلـى
وكلأ
ـرك األنبـار،
وترك
ـنم وت
اخبـ وال نم
من اخب
لة مـن
األعداع الأا لـة
صناعيد ـريا األعـداع
البالة والسالم -صـناعيد
األنبار ،م
فأ لبـه
لبه
فأ لوبأم من هيمان ،هاا الا يفىر الدنيا وي يمأ هي هنا أعيأ ،مث هاا يوك هلى ما فـأ
من هيمان
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جالم ،وهــاا
وهاا
وسعد جـالم
أعيى رهياـاا وســعد
السالم -أعيــى
البالة والسـالم
عليه البــالة
النبأ -عليـه
الحيام ،والنبــأ
هاا الحيـام،
على هــاا
همعه ـتدور علـى
همعـه

ار ،و أر
أبأ و ـار،
ـن أبـأ
ـعد ببن
يا وز عليأم وسعد جالم ،سسعد
فأ البحيح صحيح البخار  ،أعيى ره ا

إنأ ألراه
فالن ،وإنـأ
قيرا ،فقاا له :ما لخ عن فـالن
النبأ -عليه البالة والسالم -ترك
قخبا ما أعياه ا
ا
الأا ـمراارا ،فقــاا
فقاا
الظاهر ،الأــا
ـى الظــاهر،
على
تاون علـ
فالشأاعة تاــو
لبأ ،فالشــأاعة
أمر لبــأ
اخيمان أمــر
مسلماش ألن اخيمــان
ـلم
مفمناـاـا ــاا:
اا :أو مسـ ا
النبأ -عليه البالة والسالم« :-إ هللا أع هللا ،وأ ع من

هلى مـا
ما
يكله هلـى
أنه يكلـه
بمعنى أنـه
َوهو ممنهن » ،بمعنـى
َ

،ير ،كــان
كان
بعضأم ،يــر،
على بعضــأم
لاان علــى
اخيمان لاــان
فأ اخيمــان
عونه فــأ
هم عونــه
الاين هــم
هفي ،الــاين
يعن هــف
لم يعــن
فلو لــم
هيمان ،فلــو
من هيمــان،
عنده مــن
عنــده

بعضأم على ،ير ،من هاا النو الا هنا أعيأ وفى ،وإنا لم يعن لم يوح.
وفأ الزكاة بعض وصن

لوبأم{ :ور مؤْ ه ا قهللاه ه
المفلمة لـوبأم:
الزكاة المفلمـة
هليأم الزكـاة
دفع هلـيأم
من تـدفع
أصناح مـن
من أصـناح
مـن

تولى هللا هياه ــا،
ها،
سمعأا ت ــولى
سالم ،و س ــمعأا
أركان اخس ــالم
من أرك ــان
ركن م ــن
وهأ رك ــن
الزكاة ،وه ــأ
من الزك ــاة
يون م ــن
[ر ت ههه ا  ]56فيعي ــو
حبرها فأ ىمانية أصناح ،ومنأم المفلمة لوبأم ،وهاا النو الا يخشى أن يزيغ هنا لم يعن.

ويوجد مــن
من
لدنيا ،ويوجــد
ية الــدنيا،
االم ،عبوعيــة
هاا الاــالم،
يه هــاا
قق فيــه
من يعحقــق
سلمين مــن
سواق المســلمين
فأ أس ـ
بوع أننــانا رأينــانا فــأ
المقبــوع

الماليين،
مرات الماليــين
نأامة ،مرــات
هلى نأامــة،
بحاجة هلـى
ليسوا بحاجــة
تعب ،ليسـ
هلى تعـب
بحاجة هلــى
ليسوا بحاجــة
الاين ليسـ
الابار الـاين
األىريا ،الابــار
العاار واألىريــا،
العاـار
قدر ال از ــدد عــن
عن
قأ،ش ألن القــدر
ار ،والنعياـاةـة ي قــأ،
بز الماــر
لى أن يبــز
ـات هلــى
بون الشاقـقات
ضأم آيح ي ار بــو
وبعضــأم
مث هـاا
هاا
الب أن مثـ
فأ ال الـب
أنه فـأ
سيما وأنـه
اخنسان ،ي سـيما
منه اخنسـان،
يسعميد منـه
مأولة ي يسـعميد
زياعة مأولـة
الحاجة ي سيما ال از د زيـاعة

كم عنــد
ند
نوم وي ...ب ـب العكــم
لان بأك ـك وي بم ـمراا وي بنــوم
لا ي يعلــان
سن الــا
بار الســن
من كبــار
كون مــن
من يكــو
نو مــن
النــو

مليون
م ار بة الشاقات ،ولأم أسأم كبيرة ًّ
كم مليـو
جدا وعالية فأ أنوا ما يساهم به ،هنا انخمض عنده كـم
فروقأم ،وهــاا
وهاا
على فروقـأم
نيام نـانا مون علــى
الناس نيــام
للض ن ،النـاس
حبة للضـ
للسكر أو حبـة
حبة للســكر
يأك حبـة
هلى أن يأكـ
اضير هلـى
سأم اضــير
سـأم
المسكين ،ييب وبعد ىم مانا

مانا ألن
يات ،لمــانا
بالانون وباليــات،
صيب بــالانو
من أصــيب
ساعها مــن
سأم وكســاعها
ماا األســأم
يوم انخمــاا
فأ يــوم
وسمعنا ورأينــانا فــأ
وســمعنا

همعه هاا الحيام.

فأ مكـان
مكان
تاده فـأ
والمسلم المفمن الراضأ بما كعب هللا له القانع بما در هللا له يعيا على الاماح تاـده
كثيرا{ :أُ اب ايك ا ْ ا ت م اهِِ ُّن ر هللاه ُ [ر عهنا
عنا
نكر كثي اـر
مرتاح وميمرن ويق أر فأ كعاب هللا ،وياكر هللا اا
يقولون{ :أُ ابها اهييك ا ْ ا
ما يقولــو
لى مــا
ساباته علــى
سان حســاباته
يد اخنســان
عاف أن يعيــد
مة ،وتحعــاف
عاف و مــة
فالمسألة تحعــاف
 ،]12فالمســألة
المسلم ،وهــاا
وهاا
لأا المسـلم،
يسعى لأــا
أ أن يسـعى
العأ ينب ــأ
السعيدة العـأ
الحياة السـعيدة
هأ الحيــاة
هاه هـأ
عنا  ،]12هــاه
ت م اهِِ ُّن ر هللاه ُ [ر عهنا

مع األسـ
األس
لان مــع
كثير ،لاــن
مة كثيــر،
وفأ األمــة
الحمد ،وفــأ
موجوع ،وهلل الحمــد
األمر موجــوع
األمــر

كرت فــأ
فأ
العأ نكــرت
مثلة العــأ
يوجد ل مثلــة
نه يوجــد
أنــه

،سرت ،مــانا
مانا
يويلة ،ىـىمـم ،ســرت
مدة يويلــة
باحـا مــدة
كند تابــأ
أند كنــد
األسأم ،أنــد
،سرت األســأم،
وجوع، ،ســرت
له وجــوع،
ـديث لــه
الحديث
الحـ
تابأ فوا ــدد وأر ا
يبير
من يقــوا:
قوا:
وسمع مــن
،رة ،وســمع
لدنيا وا  ،ـ
سر الــدنيا
مانا ،ســر
ج مــانا
من أج ـ
ية مــن
نون أو جليــة
صابه جنــو
له ،وأصــاب
ا،ع ـع عقلــه

يكون المسـلم
المسلم
أ أن يكـو
آمييييين وهو ساجد فأ صالة البنخ ،من أج مانا وهللا ما تساو  ،لان ينب ـأ
يز ي يكون عالة يعام
عز اا

من نـو
نو
يكون مـن
الناس ،يسعى لاسب ما يعينه على تحقيق الأدح ،وي يكـو
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ويفولون
للعباعة ويفولــو
انقيعـوا للعبــاعة
أنأمـم انقيع
ـون أنأـ
عمو
ويعاممونأم ،ويزعمـ
الناس ويعاممــونأم
على أرزاق النــاس
يعيشون علــى
الاين يعيشــو
المعبوفة الــاين
المعبــوفة

هأ اليـد
اليد
هاه هـأ
ليشحا هـاه
الحديث« :ر ون ر عهللاو َو من ر ون ر سهللا » اليد العليا يقولون :هنأا ا ،اةش ليشـحا
العليا ،والا يعييه هأ اليد السملى ،ا ن البورة صحيحة

كن أن يبــير
بير
ما يمكــن
عن هللا ،مــا
ـب عــن
،ا نا ـ ب
يقولون :ي ،ا ،ــا
قأ ،يقولــو
هو المعلقــأ،
،ا هــو
عاعة وا ،ــا
يأ عــاعة
لا يعيــأ
الــا

يكون معوازنـااـا فــأ
فأ
أ أن يكــو
المسلم ينب ــأ
حاا المســلم
وعلى ـك حــاا
الأوان ،وعلــى
هاا الأـ
من هــاا
اولونه مــن
ما يزاولونــه
يبررون مــا
سملى ،يبــررو
ســملى،
حياته كلأا.

صهللا ع عهللاهللاوهو
اهللا -صه
عن ر نناهههللا
هريرة ((عههن
أبا هريـ
ـأ أبــا
يعنأ
عنهن  )-يعنـ
رضهللا ع ع
(وعنهن -رضهههللا
رحمه هللا( :-وع
اا -رحمــه
ىم ــاا
ىــم

من
ما ر مههن
ْنك لهللاو ههما
ب أأْههنك
و ههللا  -ق هق قا «إذر ع ههب
ر ْم ع»).

ص ْا ا
سمعه («أو ص ه
ـن ســمعه
َ ») مـمن
 ،و و ههمم أأَ ه

كما ـررره
الوجوب كمـا
األمر الوجـوب
ـأ األمـر
األصـ ففأ
ـر ،واألص
األمر،
أيضـاا يم األم
«لهللاو م» الالم يم األمر« ،و و م أأَه
َ » ا
ن أمه اا [ر نهن را
أه العلم ،الوجوب ،من أظأر أعلعه على الوجوب{ :لهللاو هيي ار رْْ اهييرن خه ا ن عهن
يبرفه
ما يبـ
يوجد مـا
 ]51رتب عليه وعيد قديد لمخالمة األمر ،مما يدا على أن األمر للوجوب ،ـدد يوجـد
عن الوجوب هلى ايسعحباب ،لان األص فيه الوجوب.

ما ر مههن
من
«لهللاو ههما

ثانأ ال ـلا عيــم
يم
مد الثــانأ
مأ حمــد
ما يكمــأ
عايم ،مــا
مر لا ـا عــايم،
نه أمــر
فأ أنــه
ظاهر فــأ
هاا ظــاهر
» هــاا

سمع يقــوا
قوا
من ســمع
يعنأ ـك مــن
العينأ ،يعنــأ
ـوب العينــأ
للوجوب
هو للوجـ
بيرحمخ هللا ـه هــو
العشميد بيرحمــخ
القوا أو العشــمي
لان القــوا
 .......لاــن
مث رع
البعض مثـ
عن الـبعض
ـأ عـن
يكمأ
السامعين يكم
بعض السـامعين
يرحمخ هللا أو وجوب كما أ على الاماية هنا اا به بعـض

السالم ،يعنأ لو جا ،واحد يسلم ه يلزم ك الماموعة يقولون :وعليكم السالم ،ولو عيم واحد

فأ يلزم ك من سمع يقوا :يرحمخ هللا

ابن القيم يمي هلى أنه يلزم ك من سمع.
يه البــالة
بالة
أده -عليــه
فأ عأــده
سمع فــأ
من ســمع
ْم هم ع» ،لانـنهـه مـماـا نق ـق أن مــن
ص ْا ا ر ْ
َ أو ص ه
«و و ههمم أأَ ه

يرحمخ هللا ،يرحمــخ
يرحمخ
يرحمخ هللا ،يرحمـخ
يقولون :يرحمـخ
أنأم يقولــو
الاثيرة أنأـم
ـو الاثيـ
الامو
فأ الامـ
عيم فـأ
من عيـم
وبوجوعه مــن
السالم -وبوجـوعه
والسـالم
يرحمخ هللا ،وي يلـزم
يلزم
يقوا :يرحمـخ
سمعه يقـوا
الا سـمعه
أ،اه الـا
األص أن أ،ـاه
مازم ،األصـ
يير ماـزم،
علي ييـر
هللا ،لان هاا ي يلزم ،عليـ

قخبـاا عيـم
عيم
أن تاون المسألة فوضى كلأم ببوت مرتمع وكاا .أبو عاوع صاحب السنن سـمع
سمع
ا
فقي لـه:
له:
بدرهم ،فقيـ
يرحمخ هللا ،بـدر
ـاا :يرحمـخ
فقاا:
ـمينة فق
السمينة
ـان الس
ـى ححان
حعى
وحمد هللا وهو فأ سمينة ،فاسعأجر اربااـا حع
اا:
فذنا ــاا
لدعوة ،فــذنا
ااب الــدعوة
كون ما ــاب
ـاا :لعلـلهـه يكــو
مخ هللا  .......ـ اا:
يلزمخ ،ـ يرحمــخ
ما ي يلزم ــخ،
ـخ مــا
ـد نمسـسخ
كلمـمد

بو عاوع الانــة
نة
قعر أبــو
قوا :اقــعر
سمع ــاا اال يقــوا:
نه ســمع
قوا :هنــه
بة تقــوا
ـة ،فالقبــة
هاه اخجابـبة،
ترجى هــاه
مخ هللا ،ترجــى
يرحمــخ
بدرهم.

السماوات
كان بعض المحققين والمعلقين يسعبعدون مث هاه األمور ويقوا :الانة بدرهم عرضأا السـما
نة ،الب ــأ
أ
لد الانــة،
لب ع،لــد
سقد الالــب
عأ ســقد
أ العــأ
مور ،والب ــأ
هاه األمــور،
سعبعدون مث ـث هــاه
بدرهم يســعبعدو
واألرا ،بــدر

يسير ،ويب
فض هللا عظيم ،وفضله واسع ،و د يحقر اخنسان العم البالح ،ويكون فأ نظره اا
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الابيرة« :رت ه ر ر نهن ر و ه
األعماا الابيـ
فأ األعمـاا
هليأا فـأ
يب هليأـا
ما ي يبـ
به من المنازا مـا

فمث هـاه
هاه
تر تتمهم » ،فمثـ
تهر

نه ،وهــاه
وهاه
أأ عنــه
ما نأــأ
نب مــا
مر ،وياعنــب
من األوامــر
سمع مــن
ما ســمع
يه أن يمعث ـث مــا
سان ،عليــه
يحقرها اخنســان،
مور ي يحقرهــا
األمــور
حقيقة العقو .

«لإذر ق ق ا ر ْم ع» اا المشمد أو المسمد -بالسين« :-ر ْم ع ،لهللاو ما رهن ك ع
شميد :يرحمنــانا وإيــاكم
ياكم
فأ العشــميد:
ـا ،فــأ
وجا،
أديكم هللا ،وجـ
أدينا ويأــديكم
يقولون :يأــدينا
مة يقولــو
عض العامــة
صههللاب ه ل » ،بعــض
و:ص
و:
كالم ،فيـه
فيه
وفيه كـالم
البزار ،وفيـه
العرما والبـ
أبأ عاوع والعرمـا
عند أبـأ
السنن عنـد
فأ السـنن
مخرف فـأ
الحديث مخـر
وهاا الحـديث
ولام ،وهـاا
وي مر لنا ولاـم،

راو فيه ضع .

المشمد :يرحمـخ
يرحمخ
يقوا المشـمد:
المععمد ،يقـوا
ـو المععمـد،
البخار ههو
على ك حاا هاا الحديث الثابد فأ البحيح فأ البخـار
يرحمخ هللا،
له :يرحمـخ
يقوا لـه:
حمد هللا يقـوا
بعد أن حمـد
سمعه بعـد
الا سـمعه
أ،وه الـا
يقوا أ،ـوه
ىم يقـوا
الحمد هلل ،ىـم
يقوا :الحمـد
هللا ،العايم يقـوا:
ىم يقوا العايم :يأديكم هللا ويبلح بالام.

سعحق العشــميدش
شميدش
لة ي يســعحق
هاه الحالــة
فأ هــاه
نه فــأ
مد هللا ،فذنــه
مر ،وي حمــد
ما امعث ـث األمــر
عايم ،مــا
لم يحمـمدـد العــايم
هنا لــم
قخ
سالم -ق ــخ
بالة والســالم
يه الب ــالة
بأ -عليــه
ند النبــأ
يم عن ــد
نه عيــم
ألنــه

،ر فل ــم
لم
يم آ،ــر
شمعه ،وعي ــم
مد هللا فشــمعه
فحمــد

يشمعهش ألن األوا اا :الحمد هلل ،والثانأ ما حمد هللا على نلخ.

ييب الحمد ما مناسبعه للعياس

خرف ب ي ــر
ير
ما ي يخ ــر
ـدما م ــا
ـأ ال ـلدما
خرة الماعمع ـعةـة ف ـفأ
من األبخـ ـ
خرف م ــن
عم هللا ،يخ ــر
ـن نع ــم
ـاس نعم ـمةـة م ـمن
ياس
ألن العي ـ

يخرف،
ما يخـر
،رف مـا
عيم ،ـر
ـن هنا عيـم
لان
ـا ،لا
ضرر بال ا ا،
ـرر
به ض اا
ضر بـه
اخنسان ضـر
على اخنسـان
وتراكم علـى
اجعمع وتـ
العياس ،ولو اجعمـع
هنا عيم ىانية كالخ وهكاا .هنا عيم فأ األولى وحمد هللا يشمد ،هنا عيم فأ الثانية وحمـد
وحمد
هللا يشمد ،والثالثة كالخ ،ىم بعد نلخ يق

جيدا.
هللا كما فأ بعض الروايات لاان ا

له :عافـاك
عافاك
ولو ـي لـه
مزكوم ،ولـو
ـخ مزكـوم،
له :هنهنخ
ويقاا لـه
العشميد ويقـاا
العشـميد

دامة (ق ق هللاناهللا -
(وعن -رضهللا ع تع عن  -أن رجالم) جا ،فأ رواية أحمد أنه جارية بن دامـة
صهللا ع عهللاو و هللا -ا أوصنهللا ،ق قا «ُ تغضب» ،ل م مررر ،ق قا «ُ تغضب»).
بوا عل ــى
لى
ناس ،ماب ــوا
عض الن ــاس،
ـخة عن ـندـد بع ــض
ـمة ارس ـسخة
صمة
كون ص ـ
ضب ــدد يك ــو
ضب ،وال ض ــب
عن ال ض ــب،
أأ ع ــن
ـأ النأ ــأ
ف ـفأ

النأأ فــأ
فأ
عليه النأــأ
ينبب عليــه
الا ينبــب
األمر الــا
فما األمــر
قأ ،،فمــا
فيه قـأ،
يعنأ فيــه
عليه يعنــأ
عما ج ـب عليــه
ينأى عمــا
فاونه ينأــى
ضب ،فاونــه
ال ضـب،
عنأا ،وحينرـا
وحينرا
ابععد عنأـا
ضب ،ابععـد
وله -عليه البالة والسالم ُ« :-تغضب» يعنأ ي تباقر أسباب ال ضـب،

اكظم هـاا
هاا
ويضبد ،اكظـم
سببا من األسباب ويضـبد
ي يحب ال ضب منخ ،أو هنا يضبد در أنخ باقرت ا
آىار ،واعم باألسباب العأ تخم أو تنأأ هاا ال ضب مـن
من
ال يظ وهاا ال ضب ،وي ترتب عليه اا
من البيـد
البيد
ا،رف مـن
فاضياع ،أو ا،ـر
جالسـاا فاضـياع
فاجلم ،وإن كنـد
كند
ـد ا امـاا فـاجلم
كند
الحاا هن كن
الوضو ،أو ت يير الحـاا
ا
حب أو ،شـأ
،شأ
الا فيه الن از ش ألن بعض الناس كثير المشاك مع زوجعه وأويعه ،مث هاا هنا حبـ
ضب ،ومـا
وما
له ال ضـب،
يحب لـه
سبب يحبـ
أن يحب هاا ال ضب يخرف من البيد ،بعض الناس عند أعنى سـبب

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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فأ ححاا
ـاا
الب فـأ
القع  ،ـب ال الـب
كثير ما تحب حايت القعـ
أكثر السا لين عن اليالق فأ حاا ال ضب ،اا
ال ضب.
على اخنسـان
اخنسان
لان علـى
عليه ،لاـن
ضوب عليـه،
هلى أن الم ضـوب
تدفع هلـى
القلب تـدفع
فال ضب ي قخ أنه جمرة محر ة فأ القلـب

أن يخم

بعض النـاس
الناس
يضر ب ـيره ،وإي بعـض
ما يضـر
يضبه مـا
بقدر اسعياععه ،وي ياوز له أن يرتب على يضـبه

برها ،ومثـ
ومث
للنمم و بـر
بالعدريب للـنمم
تزوا بالعـد
عنده ملاة هنا يضب يثور ألعنى سبب ،ولان هاه الملاة تـزوا

أقيا ،مكعسـبة،
مكعسبة،
اخنسان وأقـيا،
عليأاـا اخنسـان
ـوا عليأ
مابوا
بليةـة ماب
أقيا ،جبلي
ما يقاا :العلم بالععلم ،والحلم بالعحلم ،هناك أقـيا،
فيعخل
الحميدة فيـعخل
البمة الحميـدة
يكعسب البـم
فاخنسان ـدد يكعسـب
مكعسبة ،فاخنسـان
أقيا ،يريزية وأقيا ،مكعسـبة،

البمة الاميمـة
الاميمة
من البـمة
مـن

بالعدريج.

العقايعش
على العقــايع
يحم علـى
ضب يحمـ
،رةش ألن ال ضـب
الدنيا وا ـ
،ير الـدنيا
ضب ،يـر
عن ال ضــب
النأأ عـن
الاملة النأـأ
هاه الاملـة
فأ هـاه
ـالالوا فـأ

يكون
لان ــدد يكــو
ماموم ،لاــن
ـاا مــاموم،
جيران ،كـ هـهاا
ـى جيـ
على
زوجة أو أويع وي علـ
على زوجــة
ضب علــى
يقعبر ال ضــب
ألنه ــدد ي يقعبــر
ألنــه

سخيه وعقوبع ــه
عه
ضب هللا وس ــخيه
عرا ل ض ــب
يعلمظ بألم ــاما بايرـ ـرة ،فيعع ــرا
لدة ،وي ــعلمظ
لد أو الوال ــدة
لى الوال ــد
ضب عل ــى
ال ض ــب

العاجلة.

األحاعيث عـن
عن
هاه األحاعيـث
(وعن -رضهللا ع عن  -ق قا ق ق ر ق ع -صهللا ع عهللاو و ههللا  )-ـك هـاه
فأ حـديث
حديث
َوهومر») ،فـأ
مهن رهر ع ه َ
صهللا ع عهللاهللاوهو و ههللا -ا « من
أبأ هريرة اا( :ق ق ر ق ع -صه

معاوية « :ه لهللا ر نرن» ،وهنا يقوا«( :من ر ع َومر صب من »).
« صب من » يبعليه بالمبا ب المعنوعة ،وهاه المبا ب ياب الببر عليأا ،فذنا أصيب المسلم
زم ا ،]26
ص ه اب ون أج ه اغو ه ا اْس ه ُ [ر زم ه
ير لــه:
هاا ،يــر
قخ أن هــاا
ببر ف ـفال قــخ
فبــبر
له{ :اإْ م ه ر ه ْل ر ْْ
اخمام ابـن
ابن
كعابه ،واخمـام
ـن كعابـه،
موضعـعا ممن
فأ تسـعين
الببر فـأ
ويقوا اخمام أحمد :هن هللا -ج وعال -نكر البـبر
تسعين موض ا
تالم عـن
عن
الشاكرين ،تالـم
ون،يرة الشـاك
القيم له كعاب من أنمم ما كعب فأ الموضو اسمه :ع مدة البابرين ون،يـ
حد مـا
ما
على حـد
هاه المسألة عن الببر وما جا ،فيه فأ كعاب هللا بالعمبي فأ كالم ي يوجد ل يره علـى

ـخ حعـى
حعى
نلخ
على نل
الببر علـى
مع البـبر
المرا مـع
الولد ،المـرا
فقد الولـد،
يضر ،فقـد
بما يضـر،
فاخصابة بمـا
الباب ،فاخصـابة
فأ البـاب،
كعب فـأ
مما كعـب
نعرح ممـا

من ى ـىواب
يرون مــن
ما يــرو
رضد بالمقــاقاريضش لمــا
ساعهم رضــد
نون أن أجســاعهم
مة يعمنــو
يوم القيامــة
ناس يــوم
يأتأ أنــاس
نه يــأتأ
ي ـي  :هنــه

اخنسان فـأ
فأ
البابرين ،فـ«من ر ع َومر صب من » هاه المبا ب تامر الانوب ،وي ـيزاا اخنسـان
الحديث البـحيح
البحيح
فأ الحـديث
جا ،فـأ
هاه المبا ب حعى يخرف من الدنيا وليم عليه ننب ،وهاه الدنيا كما جـا،
تامرأا الريـاح
الرياح
،امة األرا تامرأـا
مث ،امـة
الزر مثـ
،امة الـزر
مث ،امـة
المفمن مثـ
ومث المـفمن
« َن ر مؤمن وجن ر لهل ل » ،ومثـ

المفمن يبــاب
يباب
ـن أن المــفمن
عن
كناية عـ
ـأ ،،كنايــة
قأ،،
يأزها قـ
ىابعة ي يأزهــا
قارة األرزة ىابعــة
كاألرزة ،قــا
ـافر كــاألر
الاافر
ـمايا ،والاـ
وقما
يميناـاـا وقـ
من نبــور
بور
عرح مــن
ما يعــرح
ظيم مــا
من الث ـثواب العظــيم
قد األويع مــن
فأ فقــد
وجا ،فــأ
بالاوار  ،وجــا،
ـاب بــالا
باب
باألمراا ويبـ
بــاألم
المسلم الـالاـا ي يبــاب
يباب
يباب أو المســلم
المفمن الـالاـا ي يبــاب
أما المــفمن
الثالىة ،وأمــا
الولدين والثالىــة،
الولد والولــدين
فقد الولــد
فيمن فقــد
السنة فــيمن
الســنة
سيراته ي يخمـ ـم
يه س ــيراته
قى علي ــه
تبق ــى

سعاعة أن
مات الس ــعاعة
من عالم ــات
ليم م ــن
أرحم الـ ـلراحمين ،ول ــيم
مة أرح ــم
نه هي برحم ــة
عن ــه

من رهر ع
الحديث «مهن
ممأوم الحـديث
الولدش ألن ممأـوم
سليما معافى موفور البحة موفور الماا والولـد
اخنسان يبقى ا
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ررك كت ررا
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،يرا ،كما لنا فأ حديث« :من ر ع
َومر صب من » أن الا لم يبب منه لم يرع هللا به ا
َومر ه لهللا ر نرن».
ي قخ أن المقه فأ الدين من أعظم أبواب الخير ،لان ه معناه أن الا ي يعمقه فأ الدين أراع

بون ولــم
ولم
ما يق ـقرأون وي يكعبــو
سلمين مــا
عوام المســلمين
ـن ع ـ
نر فراماـا مـمن
قر ألننــانا نــر
ـر
به قـ ًّا
قر ه ـه أراع هللا بــه
ـر
به قـ ًّا
هللا بــه
الاأاع ،وكثيــر
وكثير
فأ الاأــاع
باا فــأ
ـده بــاا
عنده
من عنـ
منأم مــن
الخير ،مــنأم
أبواب الخيــر،
من أبـ
أبواب مــن
عندهم أبـ
لان عنــدهم
تمقأوا ،لاــن
يععلموا وي تمقأـ
يععلمـ
منأم عنده باا فأ الماا ،يباا األمواا اليا لة لنبر اخسالم ورفع حاجة المحعاجين ،ويباا فأ

ـزم منـه
منه
لان ي يليلزم
،ير ،لاـن
هو ،يـر
،ير من هاا الباب الا هـو
جميع أبواب الخير ،نقوا :هاا لم يرع هللا به اا
قرا.
أن يكون هللا -ج وعال -أراع به ًّ
عمتهت ن
صهللا ع عهللاهللاوهو و ههللا -ا « عم
(وعن ربن عا ع -رضهللا ع عنهم  -ق قا ق ق ر ه ق ع -صه
مغا ن لوهم كثو من ر ن ع ر ص

ور رغ»).

يد ي يقاب ـب
بثمن زهي ــد
شأ ،ب ــثمن
يع الشــأ،
بن بي ــع
ال ــبن

شعريأا
سيارة ،تش ــع
ـع الس ــيا
نخ تبيـيع
نأ كون ــخ
شأ ،،يعن ــأ
هاا الشــأ،،
مة ه ــاا
يم ــة

يمعه أنـد
أند
بربع يمعـه
تبيعه بربـع
ساكنه تبيعـه
أند سـاكنه
البيد الـالا أنـد
بون ،البيـد
أند م بـو
ألما ،ىم تبيعأا بعشرة آيح أنـد
بخمسين ا

م بون ،كي
«ر ص

م بون

نعمعان ،كيـ
كي
الم ار نعمعـان،
البحة والمـ
قخ ،البـحة
بال قـخ
نعمعان بـال
هما نعمعـان
ور رغ» همـا

فأ هـاتين
هاتين
اخنسان فـأ
بن اخنسـان
ي ـبن

بع عل ــأ
لأ
اا :ب ــع
رج مـ ـمريض ــاا
جا،ك رجـ ـ
شعر  ،ج ــا،ك
ـان تب ـباـا وتش ــعر
ـين أعي ـيان
ـاتين النعمع ـعين
عين تممثـثـ أن ه ـهاتين
النعمع ــين
هلى هللا
ـخ هلـى
يقربخ
فيما يقرب
البحة فيمـا
هاه البـحة
د هـاه
تسع و ـد
ما تسـع
أنخ مـا
هاا أنـخ
معنى هـاا
ما معنـى
هيد ،مـا
بثمن زهيـد،
البحة فعبيعأا بـثمن
هاا ال ــبن،
بن،
القاا ،هــاا
القي والقــاا،
ملة والقيـ
باللأو وال ملــة
تبيعأا بــاللأو
النار ،تبيعأــا
من النــار،
وينايخ مــن
الانة وينايــخ
فأ الانــة
عرجاتخ فــأ
من عرجاتــخ
ويزيد مــن
ويزيــد

بيع لأــاا
لأاا
المار بيــع
يبز الماــر
هلى أن يبــز
اللي هلــى
من أوا الليـ
القاا مــن
القي والقــاا
على القيـ
ايسعراحات علــى
فأ ايســع
الالسة فــأ
يعنأ ـه الالســة
يعنــأ
نب
نام نبـ
الم ار بسعر مناسب ،بينما ا ،ر نـام

بقية الليـ
اللي
كعاب هللا بقيـة
ـو كعـاب
ويعلو
يعأاد ويعل
ىم ـاام يعأاـد
اللي ىـم
الليـ

هـاا
هاا

فأ هــاه
هاه
رس فــأ
ما يرسـ
ـى مــا
على
ـال علـ
ايال
ـد وايـ
وناد
القاا وناـ
القي والقــاا
أما القيـ
الععب ،أمــا
وتسو الععــب،
تناسب وتســو
بقيمة تناســب
الا بــابا بقيمــة
الــا
الوسا

هو بـثمن
بثمن
ما هـو
بالماان ،مـا
له بالماـان،
وبيع لـه
للم ار وبيـع
هاا ـع للمـ
يقة هـاا
مما ي يميد ،ويقضأ الو د بأاه اليريقـة

هاا مثـ
مث
وعال ،-هـاا
ج وعـال
حرم هللا  -ـ
زهيد ،ههدار له بالماان ،و د يكون بالعكم هنا كان يقضى فيما حـرم
تسو ما ـةة ألـأل
وهأ تسـو
الا يبيع السيارة ويدفع معأا يمة ،بكم تشعر هاه السيارة وهـأ

أقعريأا
اا :أقـع
ـاا

ما ال ــا
لا
يه ،أمــا
حرم هللا علي ــه،
ما حــرم
ات بمــا
ضأ األو ــات
لا يقضــأ
هاا الــا
سيارة ،ه ــاا
شرين والســيا
،ا عش ـ
اا ، :ــا
شرين ،ــاا
بعش ـ

سان أن
لى اخنســان
ـحة ،وعلــى
بحة،
ـة ،ومثلـلهـه البـ
بدون يمـمة،
سيارة بــدو
فع الســيا
أاا مث ـث ال ـلا عفــع
حات فأــاا
ضيأا بالمباحــات
يقضــيأا
ينعبه.
«َي من ص ت

يدا
س م » أند ا ن صحيح تسعييع أن تباا فأ حياتخ ما يقربخ هلى هللا ،ي اـد

يقربخ هليـه،
هليه،
بما يقربـخ
وعال -بمـا
ج وعـال
تععبد هلل  -ـ
تسعييع أن تععبـد
انعبأد ي تسـعييع
ىم هنا انعبأـد
عليخ ،ىـم
ما تدر مانا يبير عليـخ،
ييب مـانا
مانا
عمهللاههللا » ،ييـب
س ل مهم كهك ن عم
والرسوا -عليه البالة والسالم -يقوا « :لتب هللام :ض ور ممسه
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لما مرضـد
مرضد
ـخ لمـا
يكعب للخ
تريد أن يكعـب
مانا تريـد
يسيرة ،مـانا
أقيا ،يسـي
عملد أقـيا،
قيرا أو عملـد
ـير
ما عملـد
البحة مـا
فأ البـحة
تعم فـأ
تعمـ
عملد ق ا
بقدر ما كند تعمله فأ البحة.

قمويا وتحريرًّيـًّـا ،ف ــا،عبر
فا،عبر
ـموي
بار نب ــمين
سم اي،عب ــار
أريد أن أ س ــم
يالب :أن ــانا أري ــد
اا للي ــالب
مدرس ــاا
ثاا :م ــدرس
فأ مث ــاا:
ف ــأ
بمين ق ـ ًّ

بالشمو  ،أنـا
أنا
أجيب بالشـمو
أسعييع أن أجيـب
أنا ي أسـعييع
اليالب :أنـا
اليالب العحرير ورصد عرجاتأم ،اا واحد من اليـالب
ضعي

الحالا ا،عبـر
ا،عبر
ابن الحـالا
اا :يـايا ابـن
العحرير  ،ـاا
عرجة العحريـر
لأ عرجـة
لـأ

القدرة فأ هاا الباب ،فأريد أن تضـاع
تضاع

هاا فــأ
فأ
له هــاا
مانا يمع ـع لــه
العحرير مــانا
فأ العحريــر
صمر فــأ
ـمر
لب آ،ـ،اـا صـ اا
هاا يالــب
ـع ،هــاا
بدا أنــانا مقعنـنع،
اا :ي أبـ اـد
لخ ،ــاا
سن لــخ،
أحســن
مرا ،مـانا
مانا
له هنا مـرا،
يمع لـه
مانا يمعـ
صمر مـانا
ـمر
يأ،ا ص اا
الشمو هاا الا ي يعم فأ حاا صحعه مث الـالا يأ،ـا
رسوله بعـين
بعين
يكعب له هنا مرا فعلى اخنسان أن ينعبه لنمسه ،وينظر هلى ما جا ،عن هللا وعن رسـوله

الحزمَ{ :يور م آتون ك ا ْ
ليعنأ فعلد ،ليعنأ...

العم
من العمـ
يمنعخ مـن
ما يمنعـخ
جا،ك مـا
ا،ى ،وإنا جـا،ك
[ر ا ا  ،]51ما تع ار،ـى

من ر نهن ع ،ر صه
ص
« عمت ن مغا ن لوهم كثو مهن

لد:
لـد

وصحعخ وف اريـخ
ايخ
حياتخ وصـحعخ
أهدرت حياتـخ
ور ه رغ» ،هنا أهـدرت

بالماان ،وإنا كنــد
كند
ـع بالماــان،
تبيع
ـر ، ،وأحياناــاا تبيـ
بعد بـبر،
أند بعــد
نمعه فأنــد
عليخ نمعــه
يعوع عليــخ
قأ ،يعــوع
بدون قــأ،
دة ،بــدو
بدون فا ــدة
بــدو
عييد بعــد.
بعد.
بعد وأعييــد
بالماان ،بعــد
بعد بالماــان،
أنخ بعـد
يكمأ أنــخ
ما يكمــأ
الم ار مــا
د المـ
البحة وو ـد
د البــحة
فأ و ــد
محرمات فــأ
ـتزاوا محرمــات
ومن حياتــه
ته
ش له ،ومــن
ايه لش ـ
ومن ف اريــه
سقمه ،ومــن
صحعه لســقمه
من صــحعه
،ا مــن
سه ،وأن يأ،ــا
به لنمســه
يه أن ينعبــه
سان عليــه
فاخنســان

لموته ،ومن حياته لموته ،فذن هاه الحياة مزرعة تزر فيأا ما ينمعخ فأ ا ،رة.
منلاهههللا
اهللا
صهللا ع عهللاهللاو هو و ههللا  -منل
َي ر ه ق ع -ص ه
عنهم هم  -ق هق قا أأَههي
رضهللا ع عنه
عم هم -رضهههللا
بن ع
(وعن رربههن
(وعههن
ل قا «كن لهللا ر ن و كأ

الممعث « :كن لهللا ر ن و كأ

غ :ب أو ع ب

غ :ب أو ع ب

(ك ن ربن عم -رضهللا ع عنهم -

اوم») .ابن عمر البحابأ الزاهد المقعد المفتسأ
اوم» ،وما الاواب من ابن عمر

تريد أن
سبي تريـد
عابر سـبي
صا ) عـابر
ظ ر صها
تنتظه
لال تنت
قا إذر أمسوج لهال

صا  ،وإذر
ظ ر صههها
تنتظهه
لال تنت
سوج لهههال
أمسههوج
قوا( :إذر أم
له ،يقــوا:
لى أهلــه،
سيرجع هلــى
ريب س ـ
كان وال ريــب
لم بأ ـأاا المكــان
تالــم

السالم « :-عهع
البالة والسـالم
عليه البــالة
النبأ -عليـه
اا النبـأ
عمر ،ـاا
ابن عمــر،
يمعثـ ابـن
فور يمعث
ـور
س ) ،فـ اا
ظ ر ممسه
تنتظه
لال تنت
صا ج لهال
أأصها
ر جم عان ع ك ن م من ر هللاوم» ،فاان ي ينام من اللي هي ليالا.
«كن لهللا ر ن و كأ

غ :ب أو ع ب

األم تضـع
تضع
هيالة األمـ
مع هيالـة
فذنخ مـع
األم  ،فذنـخ
تيي األمـ
اوم» أ ي تييـ
هاوم

هاه الســاعات
ساعات
نام هــاه
لى ايعنــام
سيحرر علــى
را ســيحرر
نه حينرــا
حياته فذنــه
ـعنعأأ حياتــه
ير أنـنهـه ر ايبـاـاا سـسعنعأأ
لا يــر
فأ العم ـم  ،الــا
فــأ
وبعض النـاس
الناس
وهاه الد ا قش ألنه ي يدر معى يأتيه الموت فاأة وي يسعييع أن ينما ما يخيـن ،وبعـض
من بعد آماله يخين لما سيمع بعد العقاعد ،تاده أوا سنة من العوظ
هاا كأنه يريب أو عابر سبي

بعد العقاعـد،
العقاعد،
يمع بعـد
مانا يمعـ
مـانا

ي ،يعنأ ما هأ بافعراضات أو ،يايت ،موجوع فأ وا ع الناس.

أصها ج لهال
لال
صا  ،وإذر أ صا
ظ ر صها
تنتظه
سوج لهلال تنت
أمسهوج
عنهمهم  -ه قا إذر أم
رضهللا ع عنه
(لل ن ربن عم -رضههللا
تنتظ ر مس  ،وَي من ص ت

ْو ت

م ت ).

م ض  ،ومن ْو ت

صه ت
من ص
م ت )َ( ،ي مهن

ض  ،ومن
ومهن
م ضه
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رن ا رررر
جلامن م رمن
تا اجل ررامن
ررك كت ررا
شرشرك

10
أنعم ا ن قـباب
قباب
ه،وان أنـعم
أيام ما كنا فأ الشباب لنا زمي -رحمة هللا عليه -رج صالح يقوا :يـايا ه،ـ

فأ العشرين والثالىين ،فيكم وة وهمة ،ألم يحب ألحدكم أن أصيب ببدا

كلنا يبيبنا صدا

ضعي
سمخ ض ــعي
برت وجس ــمخ
صداعا ،هنا كب ــرت
ـداع
تخ كلأ ــا
اون حيات ــخ
يوم تا ــو
سيأتأ ي ــوم
اا :س ــيأتأ
مة ،ــاا:
وأمـ ـمراا ،ميم ــة
أا ص ـ ا
األقيا،،
أعنى األقــيا،
عليه أعنـى
يشق عليــه
ـار يشـق
صار
السن صـ
به السـن
تقدمد بـه
الا تقــدمد
الابير الـا
اوله ا ن ،الابيــر
ما تزاولـه
تسعييع أن ـتزاوا مــا
تسـعييع
م ــا
ما

يعنأ يعنـأ
يعنأ
مانا يعنـأ
المرا ،مـانا
هاا المـرا،
مثلخ فأ حاا الشباب هنا مرضد ،تبور أنخ حياتخ كلأا بمث هـاا

أنخ ت انم وتسابق هلى الخيرات ب أن تب هلى هاه المرحلة ،أ،ونا هاا توفأ ب ىالىين سنة-

العمر هنا
من أن العمـر
انعباهه مـن
من انعباهـه
عابد مـن
أنا عابـد
لان أنـا
كثير ،لاـن
،ير كثيـر،
له ،يـر
رحمة هللا عليه -فأ قبابه ،ويرجى لـه

تقدم وكثرة السن ،الابير عا اما عاصب رأسه ،لمانا فيه صدا  .هاه حياته ،الر صارت الحياة
اخنسان أن ي عـنم
عنم
قيرا آلمه بينه وإنا ...ك الحياة ت يرت ،فعلى اخنسـان
كلأا على هاا النمن ،وإنا أك
ا
عمره ب أن يب هلى هاا الحد.
اخنسان يالـم
يالم
معناه أن اخنسـان
صا ) ـه معنـاه
ظ ر صها
تنتظه
لال تنت
(إذر أصا ج لال تنتظ ر مس  ،وإذر أمسوج لهال

األم
بر األمـ
على بــر
بنا ،علــى
ـا،
ـير
بيعه وي يعمـ
فأ بيعــه
اوية فــأ
فأ زاويــة
فــأ
يعم قـ ا
قيرا بنـ ا
تي األم الا ياعلخ ت م عما ،لقد له.
يا يافالا عما ،لقد له انعبه

نلخ ي
ومع نلــخ
بالعم  ،ومــع
مأمور بالعمـ
أند مــأمور
ي ،أنــد

جد الرحي ولسد باليقظان

يدر مـانا
مانا
الناس ي يـدر
من النـاس
ـر مـن
كثير
سكران ،كثي
كأنه سـك
كثير كأنـه
انعبه ،كثيـر
له انعبـه،
يقوا ابن القيم :يا يافالا عما ،لقد لـه
الناس ي
من النـاس
كثير مـن
ولالخ كثيـر
معه ،ولـالخ
ييلع معـه،
عليه ييلـع
الباب عليـه
ييرق البـاب
من ييـر
ينعظر مـن
يمينا ينعظـر
،لق له ،فعاده يعخبن ا
لى بــاا
باا
نه علــى
وعوع بدنــه
كر هللا ،وعــو
لى نكــر
سانه علــى
عوع لســانه
لو عــو
عوع ،لــو
ولو تعــو
لوحده ،ولــو
لوة لوحــده،
ـدة وي الخلــوة
الوحدة
يق الوحـ
يييــق
الوحدة ،كثيــر
كثير
حاا الوحـدة،
فأ حـاا
د أو فـأ
مزيد و ـد
عنده مزيـد
صار عنـده
الدنيا هنا صــار
به الـدنيا
ضا د بـه
ما ضـا
الناس مـا
ومساعدة النـاس
الخير ومسـاعدة
الخيـر

من الناس يباب بالوحشة فأ حاا الوحدة ،ولو عوع نمسه على األنم باهلل -ج وعال -واألنم
بعالوة كعابه ما أصيب بأاه الوحشة.
(وعن َ

قا.)...

صهللا ع عهللاهللاوهو و ههللا -
معج ر ه ق ع -صه
جا همعج
عنههه  -ق هجا
رضهللا ع عن
ص ر- :رضههللا
رأل صه

انعأى الو د
ط با .......

نعم العشميد ىالىاا وإ،بار العايم بأنه مزكوم ،والدعا ،له ىابد.

