بسم هللا الردمن الردٌم
إن هللا ٌلوم هلى العجز

صلَّى َّ
َّللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم :
َقا َل ال َّن ِبًُّ َ
سَ ،فإِ َذا َغلَ َب َك أَ ْم ٌر َفقُلْ َ :د ْسبِ ًَ َّ
هللا ُ َون ِْع َم ا ْل َوكٌِل ُ
إِنَّ َّ َ
هللا ٌَلُو ُم َعلَى ا ْل َع ْج ِزَ ،ولَكِنْ َعلَ ٌْ َك بِا ْل َك ٌْ ِ
[ أبو داود ،أدمد ]

هذ ا اليذذمٌ دذذا حمد ا يامٌذ ال ذذً ٌ ذذٌا علذذى وذذل دذ دا حا ٌسذ وعبه ،نذذه و دسذذاي وبذذٌن بوذذل نبذذا
يٌا ه ،حنت فً رٌد اليٌاة ،حنت فً يروة اليٌاة ،واجهت يروة ،دا دوقفذ وونذ د دنذا ن هنذا دذا ٌنه دذوا،
هنا دا ٌهربوا دنها ،هنا دا ٌس سلدوا لبأسها ،هنا دا ٌخض وا ،هنا دا ٌخن وا ،وهنذا دذا ٌن يذروا،
دا دوقف الد دا إ ا واجه ه دبولة ن
هللا ٌَلُو ُم َعلَى ا ْل َع ْج ِز
إِنَّ َّ َ
دذذا ال جذ ن حا س سذذلم للدبذذولة ،حا خضذذل لهذذا ،حا

ذذل فوذذر  ،حا

ذذل يرو ذ  ،حا رضذذى بهذذا ،هذ ا

دوقذذف لذذٌي إسذ دٌا ،ولذذٌي صذذيٌيا ،بذذل إا َّللا سذذبيانه و ذذالى ودذذا حخبذذر النبذذً علٌذذه الصذ ة والسذ م ٌلذذوم علذذى
ال ج  ،يٌندا ج  ،يٌندا خضل للدبولة ،يٌندا س سذلم ،يٌندذا

دذل فوذر  ،يٌندذا

أخذ با سذباح ،يٌندذا

رضى بالهواا ،يٌندا رضى حا ووا موا اآلخرٌا ،لٌي هذ ا هذو الدسذلم ،و لذٌي هذ ا هذو الدذ دا ،حٌذا َّللا عذ
وجل ن ا در وله بٌم َّللا ،دا علٌ إ حا ذمعو  ،ودذا علٌذ إ حا أخذ با سذباح ،ودذا علٌذ إ حا سذ ى ،فوذر،
هٌئ خ ة ،اسأل ف نا ،خ رحي ف ا ،إ ا واجه ذ دبذولة الدذ دا هوذ ا ٌس سذلم ! ي ذى ٌاذال عنذه ضذ ٌف ،خذوار،
هللا ٌَلُو ُم َعلَى ا ْل َع ْج ِز ،ال جذ حا ذرن نفسذ حقذل
دنسيح ،د اوقل ،ان الً ،دنه م ن وَّللا ،يمٌ مقٌد جما  :إِنَّ َّ َ
دا يل ه الدبولة
قال َّللا الى:
اس َت َكا ُنوا َو َّ
ٌل َّ ِ
ض ُعفُوا َو َما ْ
هللا َو َما َ
صا َب ُه ْم فًِ َ
َو َكؤ َ ٌِّنْ مِنْ َن ِبً َقا َتل َ َم َع ُه ِر ِّب ٌُّونَ َكثٌِ ٌر َف َما َو َه ُنوا لِ َما أَ َ
س ِب ِ
هللا ُ
اب ِرٌنَ
ِب ال َّ
ٌُد ُّ
ص ِ
[ سورة آل عمران ]ٔٗٙ :

رٌم حدل ،حخً

ٌوجم حدل ن لدا ا

ٌوجم حدل ن ير  ،الف ل ف ل َّللا ،والامر قمر َّللا ،امع َّللا عذ وجذل،
ٌوجذذم حدذذل ،هذ ا الدوقذذف دوقذذف انه ادذذً ،دوقذذف لذذٌي إسذ دٌا،

وخذ با سذذباح ،وابيذ  ،لدذذا ا هذ ا ا س سذ م
هللا ٌَلُوو ُم َعلَوى ا ْل َع ْجوز ،فذً مراسذ
دوقف ٌ م علٌذه الدذ دا ،إِنَّ َّ َ

هذ الدذامة صذ بة ،لدذا ا صذ بة ن

ٌوجذم بذً

دذل ا سذ ا  ،يذاول حا

ص ح ،امرسذها ،اسذأل عنهذا الد فذوقٌا ،لخذ

الو ذاح ،اقذرح الو ذاح حوثذر دذا دذرة ،نذاق

رافد البا د فوقا فً ه الدامة ،فً ال جارة

ٌوجم حدل ،الديل سنسلده ،فوذر ،ل ذل البضذاعة رٌذر دناسذبة ،ل ذل

دوقل الديل رٌر دناسح ،ل ل ادل دل الناي رٌذر صذيٌ  ،ل ذل سذ ر در فذل ،ل ذل البضذاعة لٌسذت ات قٌدذة
هللا ٌَلُووو ُم َعلَووى
عنذذم النذذاي ،ابيذ عذذا بضذذاعة ات قٌدذذةٌ ،اذذول :يذذل لذذً فذً ال جذذارة ،اصذذبر ،حنذذت دذ دا ،إِنَّ َّ َ
ا ْل َع ْج ِز ،هللا ٌلود  ،حخً وج ً لٌي فٌها حدل ،لدا ا حدل فٌها ن يذاول حا صذليها ،حقن هذا ،ل ذف بهذا ،عادلهذا
هللا ٌَلُوو ُم َعلَوى ا ْل َع ْج ِوز ،بذرٌوً
باإليساا ،نبهها ،ورها ،وج ً حدل فٌها ،دبابرة ،ه ا دوقف رٌر إس دً ،إِنَّ َّ َ
ح يدله ،صاريه ٌا حخً ،حنت ماوم ،ونيا بروا  ،ح يح حا ٌموم بٌننا ه ا ال ام ن حنذت لذودنً ،و دذل
بٌئا ،ه ا الدوقف ح عجنً ،رن ب م ف رة يسا ،حنذت دنذ عن ،وسذاوتٌ ،ذما دللول ذاا ن! عا بذه ،صذاريه ،بذٌا
له ،اج ل يودا بٌن وبٌنه ،ه ا برٌ لٌي فٌه حدل ،وال وجة لٌي فٌها حدل ،وال واج لٌي فٌه حدل ،وال جارة لذٌي
فٌها حدل ،د نى ه ا حن إنساا انه ادً .
قذذرحت ولدذذة حعجب نذذً ،قذذال صذذايبها  :الووذي ٌتووؤف

هللا ٌَلُووو ُم َعلَووى
موون عملووه ي ٌصوولخ ي عموول آ وور  ،إِنَّ َّ َ

ا ْل َع ْج ِز .
يا ت وثٌرة جما ،ب م حا واا ال رٌد دسموما ،ب م حا واا ا دل دا وعا ،ب م حا وانت الدصٌبة ديودة.
نزلت فلما استدكمت دلقاتها***فرجت وكان ٌظن أنها ي تفرج
***
كن عن همومك معرضا*** و ك ِِل ا مور إلى القضا
وابشر ب ٌـــر عاجل*** تنس به ما قد مضــى
فلرب أمر مـــس ط*** لـك فً عواقبه رضـا
ولربما ضاق المضـٌق*** ولـربما اتسع الفضــا
هللا ٌفعل ما ٌشـــاء*** فال تكـــن معترضـا
هللا عودك الـــجمٌل*** فقس على ما قد مضـى
حخذً حنذا مائدذا حبذ ر حننذً حقذذل دذا اآلخذرٌا ،دذا السذبح ن لذٌي د ذذً بذهامة علٌذا ،امرسذها ،وخذ ها اآلا ب ذذم
الوبر ،ن م ب م الوبر ،ور لً حيمهم حا والم

ٌا نل بال لم إ

قا ،حخرجه دا الدمرسة ا ب مائٌة ،قذال لذً  :مري

ا ب مائٌة اليرة ،واإلعذمامي دسذا  ،والثذانوي دسذا  ،ومخلذت ولٌذة الياذود ،وحخذ ت مو ذورا فذً الياذود ،وذل هذ ا
هرٌح عا والم .

وما نٌل المطالب بالتمنً***ولكن تإ ذ الدنٌا غالبا
حنا حب ر حا ه ا البٌت

ٌي دل ،ابي عا رٌر  ،لذٌي دبذولة ،حنذا حقذول لوذم  :هذ ا وذ م نبٌنذا علٌذه الصذ ة

والس م ،وب ض علدا اليمٌ ٌاول  :اليمٌ النبوي البرٌف ويً رٌر د لو ،الارآا ويً د لو،
قال َّللا الى عا النبً صلى َّللا علٌه وسلم:
ودى
َو َما ٌَ ْنطِ ُق َع ِن ا ْل َه َوى * إِنْ ه َُو إِ َّي َو ْد ًٌ ٌُ َ
حنت درٌض ،اسدل قول النبً علٌه الص ة والس م،
اء َب َرأَ ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
ٌب د ََوا ُء ال َّد ِ
لِ ُكل ِّ َد ٍ
اء د ََوا ٌء َفإِ َذا أُصِ َ
هللا َع َّز َو َجل َّ
[مسلم]

حعرف رج فً قلبه علة وبٌرةُ ،نبر صمر  ،وحُخرج قلبه ،وخمر قلبُه إلى حا وقف ،ووصذلت بذراٌٌنه بالذح
اص ناعً ،ووض ت حيبا

على الدبرية ،ودضى على ه ال دلٌة عبروا عادا ،وهذو فذً ح ذم صذي ه ،لدذا ان

لول ما موا  ،جري عدلٌة ،و نج .
إن الطبٌــب له علم ٌدل به*** إن كان للناس فً اآلجال تؤ ٌر
دتى إذا ما انتهت أٌام ردلته*** دــار الطبٌب و انته العقاقٌر
ٌا حخً حنا قضٌت ول عدري فً الد صٌة ،اآلا َّللا ٌابلنً ن! ٌابل و ٌامة،
إ ا قال ال بم ٌ :ا رح ،وهو راول قال َّللا  :لبٌ ٌا عبذمي ،إ ا قذال ال بذم ٌ :ذا رح وهذو ،سذاجم قذال  :لبٌذ ٌذا
عبمي ،وإ ا قال ال بم ٌ :ا رح ،وهو عا

قال َّللا ع وجل  :لبٌ  ،ثم لبٌ  ،ثم لبٌ ،

قال الى فً الارآا الورٌم :
هللا إِنَّ َّ
وب َجمٌِعا إِ َّن ُه ه َُو ا ْل َغفُو ُر
ِي الَّذٌِنَ أَ ْس َرفُوا َعلَى أَ ْنفُسِ ِه ْم َي َت ْق َن ُطوا مِنْ َر ْد َم ِة َّ ِ
هللاَ ٌَ ْغفِ ُر ال ُّذ ُن َ
قُلْ ٌَا ِع َباد َ
الردٌِ ُم
َّ
[ سورة الزمر ]ٖ٘ :

وقال فً الددٌث القدسً:
لو ٌعلم المعرضون شوقً إلٌهم وانتظواري إلوى تورك معاصوٌهم لتقطعوت أوصوالهم مون دبوً ،ولمواتوا شووقا
إلً ،أهل ذكري أهل مودتً ،أهل شكري أهل زٌادتً ،أهل معصٌتً ي أقنطتهم من ردمتً ،إن تابوا فؤنوا دبٌوبهم،
وإن لووم ٌتوبوووا فؤنووا طبٌووبهم ،أبتلووٌهم بالمصوواطب طهوورهم موون الووذنوب والمعاٌووب ،الدسوونة عنوودي بعشوورة أمثالهووا،
وأزٌد ،والسٌطة بمثلها ،وأعفو ،وأنا أرأ

بعبدي من ا م بولدها .

ٌا حخً حنا وبرت ،دامام الالح ٌنبض فالباح دف وح،

قال رسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم:
هلل أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد ،والعقٌم الوالد ،والظمآن الوارد
[الفردوس بمؤثور ال طاب عن أبً هرٌرة ،وانظر فٌض القدٌر]

هللا ٌَلُو ُم َعلَى ا ْل َع ْج ِز ،هنا نا ة دهدة جذما ،حلسذت د دنذا بذأا ا دذر ولذه بٌذم َّللا ،وحا َّللا هذو الف ذال ن ٌذا
إِنَّ َّ َ
حخً ٌس ابلنًٌ ،ا حخً ياول ،دا حمرا حا َّللا سبيانه و الى ٌلٌا قلبه ل .
صلَّى َّ
َّللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم:
قال َرسُو َل َّ ِ
َّللا َ
سول ُ َّ
ص ِّرفُ ُه َد ٌْ ُ
ث ٌَ َ
الر ْد َم ِن َك َق ْل ٍ
هللاِ
شا ُءُ ،ث َّم َقال َ َر ُ
ب َوا ِد ٍد ٌُ َ
اب ِع َّ
ص َب َع ٌْ ِن مِنْ أَ َ
وب َبنًِ آ َد َم ُكلَّ َها َب ٌْنَ إِ ْ
إِنَّ قُل ُ َ
ص ِ
صلَّى َّ
ص ِّر َ ا ْلقُلُو ِ
ص ِّر ْ قُلُو َب َنا َع َلى َطا َعتِ َك
ب َ
سلَّ َم  :ال َّل ُه َّم ُم َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َ
[مسلم]

و مالً سوى فقري إلٌك وسٌلة***فبايفتقار إلٌك فقري أدفع
و مالً سوى قرعً لبابك دٌلة***فإذا رددت فؤي باب أقرع
هللا ٌَلُو ُم َعلَى ا ْل َع ْج ِز
إ ا  :إِنَّ َّ َ
وقال رسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم فً يمٌ آخر:
اهلل َو َي َت ْع َج ْز ..
اس َتعِنْ ِب َّ ِ
َ ...و ْ
[مسلم َعنْ أَبًِ ه َُر ٌْ َر َة]

قصة

حنساها ،ونا درة فً دجلي ،ف ور لً حيمهم ه الاصذة ،لبذمة رراب هذا وذأنً دذا صذمق ها ،وهذً عذا

رجل فً الخادسة و الخدسٌا دا عدر ٌ ،لهر حنه يضر خ بة فذً دسذجم ،وجذم بذابا عالدذا لٌذد اللسذاا ،النذاي
يلاذذوا يولذذه ،دنذذى حا ٌوذذوا دثلذذه ،ولونذذه حصذذب فذذً الخادسذذة والخدسذذٌا ،فهذ ا الرجذذل اب ذ هى حا ٌوذذوا فذذً ه ذ ا
الدواا ،وهو دا الصذ ٌم دذا رٌذف دصذر ،روذح ماب ذه ،وا جذه نيذو الاذاهرة ،فلدذا وصذل إلذى ح رافهذا سذأل  :حٌذا
ا

عر ن حي ا

ولٌي ا

هر ،وهو درو ال لم الدبهور ،باهم بخصا صاليا قال له  :حخً ه ا اسذده ا

هذر البذرٌف،

عر ،مله علٌه الاصة ،سد ها دا رجل ،ودا رجل آخر ،ثم ياات دنها ،فإ ا هً واق ٌة دئة بالدئة ،ه ا

الرجل ال ي بلغ الخادسة والخدسٌا دا عدر
البرٌف ،وعا

لم فً ه ا السا الارا ة والو ابة ،ويفل الارآا الورٌم ،و لح ال لذم

إلى السنة السامسة وال س ٌا ،ودا دات إ وهو بٌخ ا

هر ،واسده ورٌا ا نصاري:

ملك الملوك إذا وهب*** قم فاسؤلن عن السبب
هللا ٌعطً من ٌشـاء*** فـق

على دد ا دب

َّللا ال اٌت دل حخ دا إخواننا الورام عدذر اثن ذاا وخدسذوا سذنة ،قذال لذً  :حنذا ال ذام الداضذً يفلذت
لم ،و ِ
الارآا الورٌم وله ،ب ا ال لم فً الصلر والنا باليجر ،وال لم فً الوبر والو ابة على الدا  ،ودل ل إ ا صذمقت
اهلل َو َي َت ْع َج ْز  ،...حخذً وٌذف حدبذً فذً هذ ا ال رٌذد الذ ي لوذم ن
َّللا سبيانه و الى ٌ ٌن ف
اس َتعِنْ بِ َّ ِ
ج َ ... ،و ْ

 :وَّللا حنذا

حسذ ٌل حا حمٌذر وجهذً عذا النسذا  ،وٌذف

رٌم حا حرض بصري اآلا ن ن م ،ص ح ،قذال لذه بذخ
اهلل َو َي َت ْع َج ْز  ،...انلر إلى دوقف سٌمنا ٌوسف ال ي به واضل ،قال :
اس َتعِنْ ِب َّ ِ
سأرض بصري ن َ ...و ْ
ب إِلَ ٌْ ِهنَّ َوأَ ُكنْ مِنَ ا ْل َجا ِهلٌِنَ
ص ُ
ص ِر ْ َع ِّنً َك ٌْ َدهُنَّ أَ ْ
ب إِلَ ًَّ ِم َّما ٌَدْ ُعو َننًِ إِلَ ٌْ ِه َوإِ َّي َت ْ
س ْجنُ أَ َد ُّ
َقال َ َر ِّب ال ِّ
[ سورة ٌوس

]ٖٖ :

اهلل َو َي َت ْع َج ْز  ،...وقل ٌ :ا رح حعنً على رض البصر ،وٌذف حضذب لسذانً ن
اس َتعِنْ ِب َّ ِ
رض بصر َ ... ،و ْ
اهلل َو َي َت ْع َج ْز ...
اس َتعِنْ ِب َّ ِ
حنا ح سلى باص الناي ،بً دد ل جماَ ... ،و ْ
قال رسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم:
الكٌس من دان نفسه ،ضب نفسه ،والعاجز من أتبع نفسه هواها ،وتمنى على هللا ا مانً
ٌٌ

سبهل هو ا ،وواا حدر فر ا .

قال رسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم:
سعٌِ ُد َمنْ ُوق ًَِ ا ْلفِ َتنَ َ ،و َما مِنْ
س ْه َو ٍةَ ،وال َّ
س ْهل ٌ ِب َ
ار َ
أَ َي إِنَّ َع َمل َ ا ْل َج َّن ِة َد ْزنٌ ِب َر ْب َو ٍةَ ،ث َالثا ،أَ َي إِنَّ َع َمل َ ال َّن ِ
هلل إِ َّي َم َََ َّ
هللا ُ َج ْو َف ُه إٌِ َمانا
ب إِلَ ًَّ مِنْ َج ْر َع ِة َغ ٌْظٍ ٌَ ْكظِ ُم َها َع ْب ٌدَ ،ما َك َظ َم َها َع ْب ٌد ِ َّ ِ
َج ْر َع ٍة أَ َد ُّ
اس]
[أدمد َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ

اس رخا  ٌ ،لد بصر  ٌ ،لد لسانه ٌ ،لد ٌم ٌ ،نام ي ى ٌببل النوم ٌ ،ولم عا الناي لٌببل ،ولذه لٌبذبل ،حدذا
هللا ٌَلُوو ُم َعلَوى ا ْل َع ْجوز ،وال ذاج دذا ح بذل
الد دا فهو وقاف عنم و ذاح َّللا ،هذ ا ٌرضذً َّللا ،هذ ا ٌرضذً َّللا ،إِنَّ َّ َ
نفسه هواها ،و دنى على َّللا ا دانً .
س
َولَكِنْ َعلَ ٌْ َك ِبا ْل َك ٌْ ِ
الوٌّي ،الوٌي هو ال اقل ،والوٌي هو ال ال ،ود نا هنا ال مبٌر ،ولوا علٌ بالوٌي ،فور ،مبر ،خ

 ،هٌذئ

َّللا ه النا ة دا قل ها ،يول و قوة إ
دا اوله لف ا ،عنم لاا دل بخ دهم ،ب م دا خرج دا عنم قال  :و ِ
هللا ٌَلُوو ُم َعلَوى
باهلل ،وه الاصة دا قل ها ،والو اح لم حر إٌا  ،ل َم لذ ْم خ ذ  ،لذ َم لذ ْم و ذح البنذوم ،هوذ ا اإلنسذاا ،إِنَّ َّ َ
س ،اسذ خمم عالذ  ،إا َّللا لدذذا خلذذد ال اذذل قووال لووه  :أقبوول ،فؤقبوول ،ثووم أدبوور فووؤدبر ،قووال :
ا ْل َع ْجو ِوزَ ،ولَ ِكوونْ َعلَ ٌْو َك ِبووا ْل َك ٌْ ِ
وعزتً وجاللً ما لقت لقا أدب إلً منك ،بك أعطً ،وبك آ ذ ،ال ال دنا ال ولٌف .
حنا حضرح دث واضيا ،وايم د ه جها يمٌ جما إلو رونً ،إ ا وضل علٌذه ال دلذة ا جنبٌذة ٌ ٌذه إبذارة
دذ ورة ،حو صذذيٌية ،بذذاع بٌ ذذه بذذأعلى سذ ر ،وقذذبض الذذثدا ب دلذذة حجنبٌذذة ،والجهذذا فذذً جٌبذذه ،ودذذا اسذ خمده ،وإ ا
بالدبلغ وله عدلة د ورة ،ناول له  :ل َم ل ْم س خمم ه ا الجها

الدا الجها د

عال ن ال ال دنا ال ولٌف ،ولكن علٌك بالكٌس ،لٌي هنا بٌل ل ل هنا
ل ل البضاعة رٌر دناسبة ،ل ل س رها رال ،حو لٌي فٌها ودٌ ،اول :

ن ه ا الدثل البسٌ  ،مائدا وحبما حٌذا
جاو يذموم دذا دولفٌذ دذل ال بذائا،

ن دل ،حنا حقول لوم  :وَّللا الذ ي

إلذه إ

هو حصياح اليرف ددا ٌذ اا عدلذه

ٌاذف عذا ال دذل ،نذه لدذا ٌوذوا هنذا دئذة صذايح دصذلية ،دذنهم خدسذة

د فوقوا ،دهدا برمت ا سواد ٌس وعح الخدسة.
حنا حسدل عا ب ّ ٌن لر الناي س ة حبهر ،بالمور ،هنا إ ااا ،إ ااا بالغ ،ل ل اإل ااا ج
هو ج

دا الذمٌا ،بذل

س ،حي علٌ بال ال ،علٌ بال مبٌر ،علٌ بال فوٌر ،حخً هذ ا ا س سذ م
وبٌر دا المٌاَ ،ولَكِنْ َعلَ ٌْ َك ِبا ْل َك ٌْ ِ

السا ج ،ال وول دوانه الالح ،والس ً دوانه الجوارح ،الدسلدوا فً عصور خلفهم عوسوا اآلٌة ،صذار ذوولهم فذً
الجوارح ،هو جالي در اح،

ٌس ى،

قال رسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم:
إن هللا كتب علٌكم السعً فاسعوا
صلَّى َّ
َّللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم :
َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
َّللا َ
ح ِب َطانا
لَ ْو أَ َّن ُك ْم ُك ْن ُت ْم َت َو َّكلُونَ َعلَى َّ ِ
هللا َد َّق َت َو ُّكلِ ِه لَ ُر ِز ْق ُت ْم َك َما ٌُ ْر َز ُق ال َّط ٌْ ُرَ ،ت ْغدُو ِ َماصاَ ،و َت ُرو ُ
[الترمذي]

ير ،
قال َّللا

الى دخا با السٌمة درٌم عنمدا يدلت بسذٌمنا عٌسذى دذا موا رجذل واع لذت النذاي وعنذمدا ح اهذا

الدخاض:
ساق ِْط َعلَ ٌْكِ ُر َطبا َجنِ ٌّا
َوه ُِّزي إِلَ ٌْكِ ِب ِج ْذ ِع ال َّن ْ لَ ِة ُت َ
[ سورة مرٌم ]ٕ٘ :

النخل

ٌه  ،ه إبذارة دذا َّللا إلذى حا هذ ا ال دذر الذ ي سذاق علٌهذا ر بذا جنٌذا ج ذل لذه سذببا ،هذ يَّ ،للا

سذذبيانه و ذذالى ٌذذر د علذذى حبسذ ا سذذباح ولدذذة ،عنذذواا بذذخ
اليروة فٌها بروة ،ودا ٌاول ال وام ،على حا اإلنساا
َفإِ َذا َغلَ َب َك أَ ْم ٌر

ٌج ،

 ،ل اذذً د ذذه ،سذذافر إلذذى ديافلذذةٌ ،أ ٌذ ر د،
ٌ واول .

اليذذمٌ مقٌذذد جذذما ،حنذذت حدذذام دبذذولة ،هنذذا ث ثذذة دواقذذف ،الدوقذذف ا ول  :حا نه ذ م ،الدوقذذف الثذذانً  :حا
سذ ى ،الدوقذذف الثذذانً ٌ ولذذم عنذذه دوقذذف ثالذ  :سذ ى ،فإدذذا حا ذذنج  ،وإدذذا حا

ذذنج  ،إا نجيذذت فذذاهلل سذذبيانه

و الى حرام ل ه ا النجاح ،وحعان علٌه ،والص اح للها ،والالوح لٌنها ،وا فوار سذهلها ،فذإ ا لذم ذنج فهذ هذً
اليودة ،وه ا هو الخٌر ،وه هً الن دة البا نة،
قال الى :
َوأَ ْس َب َغ َعلَ ٌْ ُك ْم نِ َع َم ُه َظاه َِرة َو َباطِ َنة
[ سورة لقمان ]ٕٓ :

َفقُلْ َ :د ْس ِب ًَ َّ
هللا ُ َون ِْع َم ا ْل َوكٌِل
َّللا بً جدٌل ،حدام دبولة ا س س م علٌه لذوم ،السذ ً ٌنبذد إلذى بذاٌا ،إدذا حا نذنج  ،وإدذا
إ ا لم نج  ،و ِ
ح ننج  ،إا نجينا فه ن دة َّللا ع وجل اللاهرة ،وإا لم ننج فه ن دة َّللا البا نة،
ب م حا ا فانا رٌّر رحٌهٌ ،ووا ه ا الخٌرٌ ،وجم قص

وثٌرة به اليالة .

سد ت حا ائرة دا دمٌنة إلى دمٌنة قامم علٌها بخ
بيثوا عا بخ

ن رف حٌا الخٌر ،حخً

دهم جما،

دواا له ،فأخ وا ال ئيذة ،اس رضذوها،

دوان ه فً السلم ا ج داعً د منٌة ،وجموا هنا سائاا حوصل بخصا ،وٌرٌم حا ٌرجذل بال ذائرة،

فب بوا اسده ،اس نور وياول واع رض ولوا موا جمون الجواح:
اي رقت فً الجو ،ال ئية وصلت على حساي حا ه ا البخ

ٌوجم دواا ،ه ناوم  ،ال ذائرة حقل ذت ،ثذم

دٌت ،فبللوا حهله حنه دات ،وصار هنا

ذا  ،بٌندذا

هو وجم دوانا وصل ب م عبر ساعات ،وصل فوجم حهله ٌبووا علٌه ،والناي ٌ ذ وا بذه ،هذ ا الخٌذر ،الخٌذر حا
سافر على ه ال ائرة  ،حنت

رف حٌا الخٌر نُ .رلبت ،قال ل :

ٌوجم دوافاذة ،دذل السذ دة ،د نذى هذ ا حا

ه ا هو الخٌر ،ه ن دة با نة ،حول ن دة لاهرة ،إ ا وافد فهً ن دذة لذاهرة ،لذم ٌوافذد ن دذة با نذة ،سذد لذ حا
سافر ن دة لاهرة ،دا سد ل ن دة با نة ،الصفاة دت ن دة لاهرة ،لم م ن دة با نة ،نجيت ن دة لذاهرة ،لذم
هللا ٌَلُووو ُم َعلَووى ا ْل َع ْجو ِوزَ ،ولَ ِكوونْ َعلَ ٌْو َك
ذذنج ن دذذة با نذذة ،ولوذذا ب ذذا وذذوا دج هذذما ،الوسذ ا هذ ا عاذذاح ،لذ ل  :إِنَّ َّ َ
سَ ،فإِ َذا َغلَ َب َك أَ ْم ٌر َفقُلْ َ :د ْس ِب ًَ َّ
هللا ُ َون ِْع َم ا ْل َوكٌِل
ِبا ْل َك ٌْ ِ
ه ا يمٌ

مقٌد جماٌ ،وجم وجٌه يوذٌم ،وٌوجذم دذنهن ،وٌوجذم ويٌذمٌ ،وجذم عبومٌذة هلل عذ وجذل ،وٌوجذم

د رفة باهلل ،دنهن ،ودوقف وادل للد دا ،عبومٌة هلل ،ويٌم ،راية نفسٌة ،بً دا واا ل  ،لٌي فً اإلدواا حبمع
ددا واا ،لول بً ياٌاة ،ودا بلغ عبم ياٌاة اإلٌداا ي ى ٌ لم حا دذا حصذابه لذم ٌوذا لٌخ ئذه ،ودذا حخ ذأ لذم ٌوذا
لٌصٌبه،
قال رسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم:
ش ًْ ٍء َقدْ َك َت َبو ُه َّ
ش ًْ ٍء لَ ْم ٌَ ْن َف ُعو َك إِ َّي ِب َ
اج َت َم َع ْت َعلَى أَنْ ٌَ ْن َف ُعو َك ِب َ
اج َت َم ُعووا َعلَوى
هللا ُ لَو َكَ ،ولَ ْوو ْ
اعلَ ْم أَنَّ ا ْ ُ َّم َة لَ ْو ْ
َو ْ
ش ًْ ٍء َقدْ َك َت َب ُه َّ
ض ُّرو َك إِ َّي بِ َ
ض ُّرو َك بِ َ
ص ُد ُ
هللا ُ َعلَ ٌْ َكُ ،رفِ َع ْت ا ْ َ ْق َال ُمَ ،و َج َّف ْت ال ُّ
ش ًْ ٍء لَ ْم ٌَ ُ
أَنْ ٌَ ُ
[الترمذي عن ابن عباس]

ه ا هو ال ويٌم ،وَّللا حنا حع ام دا ٌويم ٌووا قم حنجى نفسه دا آ ف ا دراض ،اآلا حيذم مراسذة دذا دذا
درض إ وله حسباح نفسٌة عدٌاة ،الارية نفسٌة ،الوولٌس رول له حسباح نفسٌة ،حدراض الالذح لهذا حسذباح نفسذٌة،
الضل ال الً ضل الهم ،ه ا ٌسبح ضل مم ،حسباح نفسٌة ،وول ه الضلو  ،وه اآل م حسذبابها بذر بذاهلل،

رحٌت ف نا حقون دن  ،و ٌيب ٌ ،رٌم حا ٌضاٌا  ،حدا إ ا ويمت فام ار يت ،حرٌم ملٌ دا الارآا الورٌم حن إ ا
ويمت ر اح،
قال الى :
هللا إِلَها آَ َ َر َف َت ُكونَ مِنَ ا ْل ُم َع َّذ ِبٌنَ
َف َال َتدْ ُع َم َع َّ ِ
[ سورة الشعراء ]ٕٖٔ :

عذ اح البذذر  ،عذ اح ال دذ د ،عذ اح حا رضذذً النذذاي جدٌ ذذا ،الدذ دا دبذذول ه سذذهلة لذذه ،ع قذذة دذذل جهذذة
وايمة ،صور عبما له خدسة حسٌام ،ه ا قال له  :ا ر  ،و ذال إلذًّ  ،جذا سذٌم الثذانً  :حٌذا حنذت ن ذال إلذى هنذا،
فاال له الثال  :لدا ا لم أت إلً ،رضح دنه ،إ ا واا له خدسة حسٌام ،ول وايم حع ى حدرا ،بً صذ ح ،حدذا إ ا
واا عبم لسٌم وايم فلٌي عنم إ حدر وايم ،الد دا دذا علدذة اإلٌدذاا لذه ع قذة دذل جهذة وايذمة فاذ  ،والبذاقوا
جدٌ ا

قٌدة لهم ،نهم

ٌامدوا ،و ٌ خروا ،اعدل لوجه وايم ٌوف الوجو ولها،

قال رسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم:
من جعل الهموم هما واددا كفاه هللا الهموم كلها
سَ ،فوإِ َذا
ل ل اليمٌ ه ا ٌجح حا يفلو  ،وٌجح حا دلوا به إِنَّ َّ َ
هللا ٌَلُوو ُم َعلَوى ا ْل َع ْج ِوزَ ،ولَكِونْ َعلَ ٌْو َك ِبوا ْل َك ٌْ ِ
َغلَ َب َك أَ ْم ٌر َفقُلْ َ :د ْس ِب ًَ َّ
هللا ُ َون ِْع َم ا ْل َوكٌِل ُ
عام الصفاات حيٌانا بً ٌا ذرح حا ٌذ مٌ ،اذول لذ  :لٌذر ا دذر عنذم حخذر ليلذة ،بسذبح فذ ا ،فذ ا ق َمدُذه
سو  ،ه ا و م البر  ،ه ا بً لم ٌوا دا نصٌب  ،وَّللا ُ دا سد به ،فإ ا ويمت ار يت ،وحريت .
هذ ا اليذذمٌ إا بذذا َّللا إ ا ا ضذ فذذً ح هذذاا اإلخذذواا الوذذرام علذذٌهم حا ٌذ ورو ولدذذا حقذذمدوا علذذى عدذذل،
ج  ،إٌا حا س سلم ،إٌا حا نه م ،إٌا حا خنل ،إٌا حا اول :

يول لذً و قذوةَّ ،للا هذو صذايح اليذول

والاذذوة ،ا لذذح دنذذه ،علٌذ بذذالوٌي ،فوذذر ،مبذذر ،هٌذذئ حدذذور  ،نلذذم ،ولذذم دذذل فذ ا ،حقنذذل ف نذذا ،او ذذح و ابذذا ،او ذذح
اسل ،فإ ا رلب حدر ،س ٌت ،ودا نجيت فه ا الخٌر .
رسالة ،ير َ ،
هنا نا ة دهدة جما ،يٌندا س نف ول جهم ال ي ٌال فهو الخٌر ،حدا إ ا لم س نف جهم الذ ي ٌاذل فاذم ٌوذوا
عاابا ،ا بذا دذرٌض ،يرار ذه حرب ذوا ،دذا حخذ نا إلذى ال بٌذحٌ ٌ ،ننذا َّللاَّ ،للا ٌسذلم ،هذ ا لذٌي و دذا إسذ دٌاَّ ،للا
حدر حا س ى ،ضاعف ا در ،ال هاح سياٌا ،ب م ه ا دات ،هو ا َّللا و ح له ، ،ه ا و م درفوض ،حنت أخذ
إلى ال بٌح ،و ه م حا ٌووا بٌبا جٌما دخلصا داهرا فً علده ،س دل الموا ببول جٌم ،مفل صذمقة ،وب ذم لذ
س سلم لل ي ٌيم  ،وهذو الخٌذر ،حدذا قبذل حا سذ نف الجهذم فا س سذ م درفذوض ،ووذل ن ٌجذة ذأ ً ب ذم ا س سذ م

لٌست قضا وقمرا ودا ٌ عم ب ض الناي ،إندا هً ج ا ال اصذٌر واإلهدذالٌ ،اذول لذ  :هذ ا الذموا
حٌمي ا

فال ،حنت لم ر ل ل اه دادا ،حخ ابن يب ٌاٌ ،ي اج إلى رسٌل د مة ،صار د ه قريذة ا د ذا  ،ثابذت،

ٌي اج إلى عدلٌة جرايٌة ،هو ا ر ٌح َّللا ، ،لٌي ر ٌح َّللا ،ه ا اصٌر  ،دو وح علذى الذموا :
حٌمي ا

ضذ ه بذٌا

فال ،ض ه فً دواا عذال ،هنذا حبذٌا وثٌذرة يذم ،

ضذ ه بذٌا

اذل َّ :للا حرام ،إ إ ا اسذ نف ت ا سذباح ،يٌندذا

س نف ها فاهلل حرام ،حدا قبل حا س نف ها فه ا عااح ،وه ا ج ا ال اصٌر ،ه ا وله دا قول النبً الورٌم َ :فإِ َذا َغلَ َبو َك
أَ ْم ٌر َفقُلْ َ :د ْس ِب ًَ َّ
هللا ُ َون ِْع َم ا ْل َوكٌِل ُ
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