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وشرخير من فيها يقع ما مجهوو اصتقبلة الأمور أن ف؛علم 
شيءسها اثعباد بيد ليس اثعزيراسيم، بيد وأنها وآلام، وآمال 

إذاأنه العبد ويعلم مصرانها، ودفع خيراتها، تحصيل ث السعي إلا 
يربه على واتكل أمره، مستقبل أجل من قلقه عن فكره صرف 

وصلحتقليه، اطمأن ذلك فعل إذا ذلك، ث إليه واطمأن إصلاحه، 
وقلفهراا«همه عنه وزال أحواله، 

المحوف،المقل التفكير من أحملهآنما ما القطع هدا ق الشيخ يومحح )١( 
عندايتقل علم أن ههنا فيسن والأحزان؛ والشقاء، للقلق محسا وكونه 

وحدهبيده وأنها هدى، ثم حلقه محيء كل أحسن الذي الحكيم المرير الله 
سواه!من دون 

 Uوامحصلمنلأمحالأمحالة لا كائن اش في ق
سوىللعباد وليس اطه، عند أمرها والأمال والألأم، والشر، فالخثر، 
منعل والتوكل الشر، ودفع الختر، تحصيل ق والسمي الأسباب، الأحد 

إليه،الأٌر وفوصن ربه، عل العبد اعتمد فادا محيء؛ كل ملكوت بيده 
وغشيتهالعلمأنينة، له حصاك " ■والباحة المشروعة بالأسباب وأحد 

سببكل وحارب العموم؛ عنه وانجابم، الهموم، عنه وزالت السكينة، 
فاعتقادككالئاءس؛ والنفمن الوحه بعسس ليسى إي اليائس؛ إل يقوده 

قاتل،سم — ينتقلرك حثر ولا حياتك، ق أمل ولا للث،، مستقبل لا أن 
يبمكه٠حش بالإسان يزال ولا ويقمعها، النفس يصد مظلم، وسجن 

محمله— الحياة ق وأمله الخثر، الإنسان يوهمع فإن ذللئ، من العكس وعل 
العيس،صنوفا من احتاره فيإ الحد وعل الحياة، ل معارفه يومحع أن عل 

استعإل.الآجمر وهبه ما طعإل 
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الأمل،نفك وعود أسابه، واقطع اليأس، فحارب، السرور أرديت، فإذا 
الستمل.ل الخثر وتوقع 

الأتسلأمأن ذللث، الكابة؛ ومحاربة الهم، طرد ذلك عل يعتن ما أعظم ومن 
توغمن والخوف، الحم، ح والأسأريسال التسماوم، ق والإغراق للحرن، 
الإنتاج،ؤيقلل الخيام، يصعق مما — الألأم تقدير ل والإفراط الكرؤه، 

وادرأنفلثط، من الكآبة فحارب، والشقاء؛ البوص ؤضاعفط الألأم، ؤيريد 
غثرإمرافمن بها وابتهج للحياة، وابتسم مسيلا، ذللثط إل اممتهلمتط ما الهم 

والسعادة.بالسرور وتشعر قوة، حياتلثط تردد " "

يحمدآهالشافعي الإمام قال 
تكونلا أو تكون أمور ق و٧تعيوJ أهمتن مهرت 

حنونالهم فحملأنلثط ذس استطمتإعناك« 
يكونما غد ل ّيكلهبخ^ ن لك ما يالامسن كفاك رب إن 




