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مصدر هذا الكتـاب هو الموقع الرسمي لفضيلـة الشيـخ المؤلـف $
يسمح بنشره واالنتفاع به ،وال يسمح بطباعته إال بعد التواصل مع ورثة الشيخ

www.hasona.net
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النفس الصبيانية

( ...ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ )
سورة «طه» اآلية ()84

بسم اهلل ،والحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وإخوانه ومن واله.
أما بعد:
فإليكم نصيحة مختصرة لهؤالء الذين خرجوا من السجون لألفول! فالسكون
يف سجون!!
إذ ألقوا بأنفسهم يف سجن دونه كل سجن ،وأعني :سجن الغفلة واإلعراض!
إنه سجن الصدور.
قال تعالى( :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿ )

سورة «طه» اآلية(.)124

وإن جاز أن يقال يف األول« :سجن الطاعة» ،ويف األخير« :سجن المعصية»،
لقلنا.
إذ كانوا يف األول :يصلون ،ويصومون ،ويزكون ،ويذكرون اهلل تعالى ،ويرجون.
فرارا !!!
ويف األخير :يشطون
ً
إعراضا ،وينشطون ً
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انظرهم ..ها هم ينشغلون بالدرهم والدينار ،متنكرين الصالح ،نابذين
اإلصالح.
لم؟ َ
أتخذوا عند اهلل تعالى عهدً ا؛ فركنوا؟ أرفع عنهم التكليف ،فكفوا؟!
أم أنه التسكين حتى التثوير؟! والمعروفة عرفا :بـ«الخاليا الكامنة» ،أو «القنابل
الموقوتة».
كُفينا وعوفينا ِ
فالسنَّة الجارية أن مؤججي الفتن هم حطبها.
ُ
ووقينا جمي ًعاُّ ،
فلتُرفع أغطية الغفلة ،ولنطرح الجهالة؛ لرتتفع الغمة ،وتبصر العماية ،وتنهد
الهداية.
لنقفز من غبار وركام الماضي ،إلى ركوب الحاضر وهدايته؛ هلل تعالى ،ثم
سالمته وسالمتنا.
لنتصل بالعلم ،ونتواصل مع العلماء ،تالين قوله تعالىَ { :و َع ِ
ج ْل ُت إِ َل ْي َك َر ِّب

لِت َْر َضى}.

لنستغفر اهلل تعالى مما كان ،ونسعى يف التب ّين والتبيين؛ منيبين هلل تعالى راغبين
راهبين.
ِ
السنَّة ،للنجاة ..قبل المعاناة.
لنبادر قبل أن نبا َدر ،ولنركب سفينة ُّ
الحاصل :قال شيخ اإلسالم -رحمه اهلل تعالى« :النفوس الضعيفة ،كنفوس
الصبيان والنساء ،قد ال تشتغل ،إذا تر َك ْته (الباطل) بما هو خير منه لها ،بل قد تشتغل
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بما هو شر منه ،أو بما يكون التقرب إلى اهلل برتكه» «االستقامة» (.)154/2
أال فاعلموا أن دين اهلل تعالى منصور ،وأن حزبه هم الفائزون .وال يزال ،وسيظل
كما كان هلل تعالى يف أرضه من هو قائم بحجته .ستظل األرض يف كل حين تصدح بـ
(اهلل أكب ..اهلل أكب) ،مكررة( .أشهد أال إله إال اهلل) ،مكررة( .أشهد أن محمد رسول
اهلل) ،مكررة ...إلخ.

(ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ
ﯾ ﯿ) سورة «محمد» اآلية (.)38

اهلل تعالى المسؤول أن ُيس ّلمنا يف إسالمنا ،و ُيأمنّا يف إيماننا ،ويحفظ ديارنا ووالة
أمرنا.
هذا زهر جناين ،نثرته بين جوارح إخواين وأبنائي ،أرجو ع َبقه.
ِّ
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وإخوانه وآله وصحبه أجمعين
والحمد هلل رب العالمين.
كتبه
الفقير إلى عفو مواله

أبو عبد اهلل
محمد بن عبد الحميد بن محمد حسونة
يف 1431/3/13هـ 2010/3/2م

