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اسدداياذايامى ماؤدامء، اضت< من وائمي 

نسس[ؤكلأم ثممحف ]تتسم 

بابهق هساا~ وكلام لطف انس ءل~ أرتقك أن رأيت الكتاب لذا قراءتك قبل 
انمالخ؛نيياض لكتاب شرحه ق بهئس جبن ابن الشح ووالدنا شيخا لفضيلة 

اهرحة من والقنوط لليآس يوديان يلأموجب أوخوف وسوسة خالك ١Jلاياحش 

.- والخافية الملأئ ولك ل اش  JU- والتشاؤم 
القولرا1رجاء|بين اتجهع باب 

ورجاؤءخونه ويكون خانقاراجيا، يكون أن صحته حال الختارلثميدق أن ؛ ١^١٠
والمنةالكتاب موص من التمع وتواهمد الرجاء• بمحض الرض حال دل سواء، 
ذلك،عل ٠تذلاAرة ذلك وغ؛ر 

تحال؛وقال [. ٩٩]الامراد: إبأنيمآكيمونه ^اسنثنأس تمال؛ اه قال 

محمسقذ، تحال؛ وتال ؛؛• ٨٧ل؛مسفت ٢^٢١٤^^ إب ياص لا ج 
لعفورؤإذبمُ ونبأغ\محذ\ب ^١)؛نممك تمال؛ وقال ١[ ٠ ءعران:ا" ]آل ومودوحوم وجوه 

ئبمم0قإنآكجارضضهرإزآلأيرازش تحال؛ ينال [• ١٦٧]الاراف؛ رجمته 
دامثؤ.عهشؤ فمحول ثؤر نؤازيثةُ ثملت مي ^١ ٠٥^نمال؛ وقال [• ١ لالأشلار:"اا-٤ 

ممرء.الختى ق،يا والآيات ا"-ه[• ]الهارمة؛ ^ 4j^Likلا،هُ ٥ •او'قٍسهُ حيت، من واما 

•أوآية أوآيات ممرضن آيتتن والرجاءق الخوف ف؛جتءع 
منمامنداس الومن )لويعلم قال؛ افة رصول أن هة يريرة ش دعن ~ ١ 

جممهمن مافهو الرخمة، من اف< الكافرماسو ولويعلم أحد، يجننه ماملع القوية، 
أحد(ءه.

رواءملم.)١( 



؟1عل اسدذا ترى يا ضاذا ىواءه1 ما الوت، من —وأدمى غتقح "

الختازةوصمت، )إذا قال! اش رسول أن هأ الخيري سعيد أي وعن ~ ٢ 
وإن3دمني قالت: صالحت، كانت فان اعناتهم، عل أدالرجال واحتملهاالناس 

الإنسان،إلا ثيء كل صوما بمع ؟ بما تذهبون أين إ ؤيلها يا نالت صالحت، غم كانت، 
صعق(سمعه ولو 

منأ-محدكم إل أقرب )الحنة هي: اغ رمول تال تال: عود. مابن وعن ٣" 
والار.ثلذلاك\".نعله، شراك 

السرحأ

لالرجاء وتعي.، والرجاء، الخوف بين الحمع باب، -ت تعال الله رخمه - المؤلف تال 
المرض.حال 

الخوف؟.أوجاو_، الرجاء جانس، يغالس، الإنسان هل العلمإء فيه اختلف ند البابج هدا 

الخوف،جانس، يغلميإ نال: من ومنهم مطلممأ، الرجاء جانسؤ يغلسا قال؛ من فمنهم 
مهللقآ.

هذاولا هدا، عل هذا يغلسه لا سواء، ورجاؤء حوفه يكون أن تغم، نال من ومنهم 
منض ؛ ، الخوف.جائس، ءالسإ ؤإن اش، مكر أمن ؛ الرجاء جانس، غلب، إن لأته ؛ هذاعل 

ر•حمةاش٠

جهيلقفعالنووي امحارء كإ واحدأ وحوفه رجاءه بجعل الصحة حال ل بعضهم: ونال 
أويمحضه.الرجاء يغلسإ المرض حال ول الكنابؤ، هذا ؤ، 

ؤإذامنه، يقبل اف وان الرجاء، سسإ فالنااءلاعة؛ ق كان إذا أيضا: العلمإء بعض وقال 
العصية.عل يقدم كلأ الخوف؛ فلتغلس، العصية؛ فعل كان 

البخاري,روا• ( ١ ) 

البخاري.)آ(روار• 



لدر؟اسدنا فماذاياضى ماؤيإءه، الوت، من وائمي 

وأنهاش، مكر من أمن أته ه نفمن رأى إذا ه، تفطيب يكون أن له ينبض والإسان 
ؤلريقلك وليالملريق، هذه عن غاليعدل الأمأي، اض عل ومتمن اض، معصية عل مقيم 

الخوف.

وليغالبالطريق ا هال. عن موجب؛ بلا نحاف وأنه وسوسة، فيه أن رأى ؤإذا 
ذكرفيها الألة جع آيايت، أا المؤلفذكر ثم ورجاؤه. خوفه يتوى حش الرجاء جانب 

فيهاوذكر النار، وأهل الخنة أهل فيها ذكر الرجاء، يوجب ما وذكر الخوف، يوجب ما 
رحيم.غفور وأته العقاب شديد وأنه وجل عز صفته 

عقما عفوررحيئر. آلله وان شديلم. آس Iئ ؤآءلنّؤأ تعالت قوله وتأمل 
شدةذكر  ٢٠٧والوعيد اإتها-ياو مقام ق إنه حث [؛ -٩٨٩٩لاأااوالْ; إلا آوسول 
عفوررحو_مإا<.آلعمابوانآ>ةء قيئن ءؤآعلموأالعقاب 

آوعموزآلئحي»وائا ال عنائي قال،ت صفاته كإل وبيان ه نفعن تحدثه حالة ول 

العن.اب؛ذكر عل المغفرة ذكر فقدم ٥[؛ ٠ ٤، ٩ هوآثعد.اثآلأبموه •عدا.يى .وان 
غضه.سبقت الش ورحته اا؛كامالة صفاته وعن وجل، عز ه نفعن تحدث لأنه 

داأنمحمح أن الإنسان عل نحب أنه عل تدل المعنى هدا ق أحاديث المزلف ذكر نم 
طمعما العقوبة؛ من اض صد ما المؤمن )لويعلم الضقول مثل والرجاء، الخوف 

بجتتهأح١(.

فان؛ وحبر نظر علم لويعلم الراد أن لا كيفية وعلم حقيقة علم لوبعلم والراد 
الأن،تدرك لا هدا حقيقة لكن والضلال، الكفر لأهل العن.اب من اممه عند ما يعلم ا،لومن 

^١١،<.من ؤإياكم اطه أعاذنا - ذللت، ل وقع من إلا يدركها لا 
ذلك،حقيقة والمراد أحد(، حننه من كهل ما الرحمة، من عندافه ما الكافر )ولويعلم 

الرحمة.معنى ؤيعلم المغفرة، معنى ؤيعلم رحيم، غفور اض أن يعلم الكافر فإن ؤإلأ 



اعددتاثدل؟فماذاياتهمي ماؤداءه، الوت، من 

ثراكمن أحدكم إل أمرب )الختة توله؛ يل ذلك مض ق أحاديث الؤف وذم 
ذلك(.والنارمثل نعاله، 

إلأقرب ثابا نعاله، لابس الإنسان لأن الخرب؛ j اكل به يضرب العل شراك 
ربإذلك، مثل والنار واحدة، بكلمه للإنسان نحصل رب،ا لأما نعله؛ شراك من أحدنا 
•عصيةصاحبذ مل يمر كان الذي الرجل مثل الخاتل، يقويا كلمة سب النار تحدث 

ينالالذي ذا )من تعال: افة لفلان.فقال اش لايأمر واف تال! تعيه ٣ ويزحرء، فيتهاه 
بكلمةتكالم هريرة؛ أبو ،نال الث،( عسالوأحبلت له غفرت ئد لفلان؛ أغفر ألا عئ 

الخوفيغالب ضإه ق نفه طيب يكون أن الإنسان عل وأ-خرتهافالواج،س، دنياه أوبقت 
الحرماتانتهاك ؤإل بالواجمات التهاون ؤإل الرجاء إل مميل ه نفرأى إن أوالرجاء، 
وأنوصواما، عنده أن رأى ؤإن العلريق، هذا عن فليعدل ورحمنه؛ اف معفرة استناداإل 

الءلريق.أى.عذا عنه. يعدل فإنه منه؛ يقبل؛ لا اف 
٠٠٠

جانبؤيغالب باق الظن محن والرجاءوعندالموت الخوف  Cjhءبمع الزمن أنول* 
مح)لأ:نونيأءئمحإإلآ

اليصري:الحسن يقول بلاعمل، الفلز حن ولايمح عزوجل(أآأ، باق الظن تحن رم 
صالخة،أعإل لهم الدنياوليت من حرجوا حم، الرحة ورجاء الغفرة أمال ألهتهم نوما ُإن 

لأحسنباق الظن لوأحن وكذب اف وأرجورحة ياف الثلن لأحسن إل أحدهم؛ يقول 
ءث؛مانابر، الشخ كلام من وتقدم ~ الصالحة*. لْللبها؛الأع،ال اف رحمة رجا ولو ف، العمل 

اوجاع،جناح عل الحوف جناح الصحة ق بموي أن ا'تصا ءالثلف القيم؛ ان قول ي~ 
الخوف*•جناح عل الرجاء جناح يقوي الدنيا من وعندالخروج 

)ا(ررا.مام)اآ،-أ(.

(.٢٨٧٧سالم))مآ(روا، 



ءتهل؟ءعتنرحاعددنا تهمي يا هماذا ماؤيأءه، الوت، من وادهى 
النماذج:بهذه الكتاب مدا صدئت اتظن حسن باب ومن 

جعلحاي أن أحب ما ظسي.' اكورى سميان تال تال! يإن بن محي أعن ال؛ ت٠ 
والدي•.•ن محول ري ^٧٠^،، إل 

حزق؛عني زال محاسني، يل ~ عروجل ~ دق أن علنت •الما الماد؛ بمص قال، ل٠ 
تفصل•.مدم حاب إذا الكريم لأف 

رتمتيه،عل وهوجاث عرمه، عثئت الثوري سميان إل اجشت، المارك؛ اين نال، ي* 
لم•.يمغر لا اه أف بملن الذي تال؛ حالأ؟ الخ،غ أسوأهذا من له؛ هقلت ،لأنا ت٦٠وتمنا0 
ارن:وموق يقول جعل معاوية *أن الكوق؛ المدر أي عن و٠ 

ياكذابل وق لاطاوابآ، مح—رب ا مبلته نقاميكن اقش تنإف 
التراب*كه ذنوبميء ن عيم رحرب ت فأناوز أونج
السلمي؛أبوعمران تال و٠ 
ئووبمغفيعفاه أن م وأعليره نرف أعدنب اللأي ؤإل 

صمتاه ة رخمق ت، عثلمؤإن ا تإتبمذنوب الاس النعظم ثن ل
ؤ1ين: Jliثوت إنث سولا؛ *مرضآعزابأ، قال؛ ١^^٠ ■*^•١^ ن عذإضتس د* 

لثماكنانيأنأذبإلضلأأرىامحإلأثُ•.
أيكحم لوأنال إيي، مناجاته؛ ل الخكاء بعص *تال الشعب"؛ ق اليهقي ال ت٠ 

ياوبأين لساق، ط بل ما دءا؛ك تركت ما شكواي، ولاما•ع دعائي، قابل غ؛و 
شالخزيز؟وأنتضالأس،وأم

رب•.يا الأعزاء 

افكر، اف لقاء كر، ومن لقاء.، افه أحج، افه احجرلقاء )من اليي.ق؛ قول يزامل 
اهلكاء فامتعد لقاءك،  ٠٥١محب نحيممذ ارصيته إذاكشت، اه؟ لقاء محب لمش لقاءء(، 

الكلاموأعذب رجازك، قلي ل انمنايا احل إلي وقل؛ تيأس، ولا دلاتقممل محنا دلا 
لقاؤك.فيها يكون إل اواع'ت وأحج، ثناوك، ياق عل 



Jهل؟اسدنا مى يا فماذا ود|ءه< ما امن، من وألهى عنقيك "
سهد

بملثوزهلا ْفنننولج' نا ننس مركث ثم إوآش مه ئرجنوث ئذثا ^^١ 
ءتح-نولشيمويجب بمد ئزإمحمنومآلقيثنة مءتو0. ^1^؛،ميتوأبم آ، ٢٨١؛ ٠٨١١!؛

«م-اص.]الزم:

شتتمن وأحب يه جزي فإنك شئت ما واعمل ميت، فانك شئت ما عش محمد )يا 
.٢١١فإنك.مارت،...(

فرداالقيامة يوم ونأي • • • فردا تموت 
جهداالخ؛ر ل يأل لر تقي... لعد طوبا 

اسودتند صحيفة ق تفكر 

صدتنصحت لكإ نفس وق 

عدتأما لو تحهى ما ذنوب وق 
ويومالتررخ ق معه يوحشته الحياة، هده ق إيا0 بمعصيته اض مع مستوحشا كان من 

سبيلاهوأصث أععى الأجرة فهوق أغص هغذب ق ؤدسكاث وأشد أعظم العال 
\[Ur:^y.]

أنالزمن أحوج ما [. ١٥*،،: jVl]•ءداُن،توِعذيمه رق محيت إن أحاث رش!يآ 
اض.سرءإل عن شك معصية له أوعرصتا ديته عل ألند كليا مدؤية يعلنها 

بقدروحفه منك، فربه يقدر افه من تعقلهم؛قواك،واسح ولا بفعلك الناس عظ 
قدرته

الحنة.ق يضعها ندم أول عند نال; ؟ الراحة لذة العبد نحد متى أحدت الإمام مثل 
[.١١١]اكوة: يهزوأم'لمإثتيزآلأهه ؤإن1سأئؤرئ 

.٤٨٢ الترغيب صحح الأاوراني، روا، )١( 



جتآآكاها؟-اعددتا نمى u ضاذا ماوداءه< المحن، من وائمي 

الخنت(•نمادون لنمه لاثرى رالعاتل 

عرصها— الفن لعباد0 أعدمحا الش حتتي— بأن كتابه ق اض خرتا أن الغن أءثلم من 
3المالانحدأحدتافيهاموصع ثم والأرض، المارات 

اشرخداك ندوس الفجنة ِفي ا دثارنرى زئرآذوثدعوك ن

دالجور حمك يعليب وتد وجأب ر ذكن مي دعن
دالخالان -بمي نملان وطاعد والرمالشى ي إلا سر ا٧ 



لدا؟فماذايانمى ماوداءه< الوت، من ّوأدمى 

زهد،من أثرف ولا سية س أشأم ولا بعدهما، وما دم موت س أوءظ ء شئ 
الوحدة.من أسلم ولا كتاب من .لاآنس 

نحشع...منممآنذلم 
نحزن.ر.فلم وذكرالذب 

يعبر•••فلم الم• درأى 
ؤ.تُذل٠ فلم ا،لواءفل وصمع 

ملم.ؤ.فلم اّء وجالس 
ضم..١فلم امء وصاحب 

ومأعنالعغراءفلمثمكىاّ.
يمع...للم الكب وطالع 

١٠ وبمكلم. يض إنسانا كان ؤإن ويثرب يأكل حيوان نهو 
.حلوة.٠ توحشه لر بالعلم تمّد من 

سلوة...لرتفته بالكتب تسل ومن 
.٠الإخوان. مفارقة لرتوحشه القرآن قراءة آنسته ومن 

النقلة...من أممل نوم لا هذا يا 
الشهوة...محن أمللي ولارق 

.القلب. كموت ولامجمة 

الشب..٠من ابلغ نذير ولا 
تكمه...فالتقوى أرادزادا! من 
كمه...فالإسلام عزا! أراد من 

ه..يكفيافه فحكم عدلا! أراد من 



سوهل؟جخ^^،اعددنا ترى ي، ضاذا ماوداءء< الوت، من والهي 
ه...يكفياش فذض أنيسا! راد أس 

ه..ّفامآنيكفيحلما! أراد من 
ه...كفيقالون واعظا! أراد من 

ه...تكفيف١كاعأن غتى! أراد من 

ه...يكفيفاسر نية! أراد من 
١.ه. تكفينالأحلاق حالا! أراد من 

١.تكفيه. ذالآ-محر0 راحة! أراد من 
فالارتكفيه...هذا! كل لريكفه ومن 

والصمت...والنطق، والحركة، النظر، أديعة: ل جموع كله الخم- 
ؤ.غفالة. نهو عبرة فيه يكون لا نظر فكل 
فترة...فهي عبادة ي تكون لا حركة وكل 

نطقلأيكونفيذكرفهولخو..وكل 

فكرفهوسهو...ل لازكون صمت وكل 

ؤ.الخ؛رات. إل مائع الخنة إل شتاق اس 
٠.الشهوات. عن لها المار من أشفق ومن 

اللذات..٠ءن ض الموت ترقب ومن 

ؤالصيبات.. عليه هانت الدنيا عن زهد ومن 

الماص...عتوب عن محه شغله لن >؛يى 
سصية...ضر من امه مال، من وأنفق 

والحكمة..١الفقه أهل وحالط 
ؤ. ٠ والكة الذل أهل وجانب 

.٠ ٠ ه نفق ذل لن ءلوبى 



اسدتال4ا١مى يماذاb مارإراءء< امن، من ع^^كواددى •
خاوتت4...وحشت 

•••ندته س الغضل دأمق 
٠٠٠الدعي لل ئ يمفلم المة وومحعته 

ووحانمك مشيك ق نادة شك ق ترى عل أ>رف؛انظر ءحو» أورأت ا؛إذاكست، 
انهيمرك(.هاطم لريزدك فإن وتقواك، وتارك 

عليدعوني أن القيامة يوم ري محن )إناأخثى يقول؛ كان أنه ٠. الدرداء أي وعن 
•ماعملت؛ياعلمته؟، ذقولت دب• لثيك ياعويمرفأتول• ل• محمول الخلائق رودس 
سوعا.لأتحاراّ،تيلل:سا»إذا اينالأءرابيفيمضحُاو: قال 

ديافُ•له؛ قل •تهاب حملة عن حرم فإن يياي، 
نحثعهق ذللا، يرى أن لريلث اللم إذاطلب الرجل أكان ت جهققئه الخن نال 
العالمأبواب من الماب ليمسي، الرجل كان ؤإن وزعار*ء، وصلاته ؤياده، ولسانه وبصره 
■الدنياومامح،اُ من ح؛دآله فكون يه محعمل 
نارعن غاوا ي؛عاوك لن ١ر٠لاءة عل ولاءدملالث٠ ايُاصي، عن اليوم سعي• لا عنا إن 

القيامة؛يوم عدا فستقول ، ائاصية أياءالثs مموارك ولر اليوم تعمل لر محإذا جهنم، 
٠ناكااا.من جنت، يو أنت، أحمق أيا لالث،ت فسقال [• ١٢]الجدة؛ مثلحاه ثعنل 

IJLo ،يال،يه،والانكسارب؛ن الدعاء ق والغنعإليه الرعية، ومماعمة افة، إل ،اللجوم ؛
ولاكترةكتيهإلاعلمه يزدء فلم اه اءإ0 ممن ، iHLtuلا؛وأن ،علمك، يتهعلث، أن افة ورسؤال 

•وضلالا ح؛رة 



"جتْت؛(لهر؟-اسدنا تئف ي! ف«اذا ^؛٠٠، •L الدن، من وآدهى 
اثؤمظاسطرض 

بالعواب*.والتدض الصح عي والوعظة والعظن !الوعظ ظس,' متظور ابن نال 
وعقاب*.ثواب من نلبه يلين بإ ان للأنهوتديرك !الوعظ هأق/: سده ابن ونال 
بالخوف*.مقرن هوزجر !الوعظ الأصمهاق الراغب وقال 

_•وجها ء ١ ت؟ ل موعنلة لفظ الكريم القرآن ل وورد 
)أ(ؤأوغذكه)ا(>بمهؤ 

)ا"(ؤئوءهلوثه)ه(ؤسلونه 

)ا،(ؤفُئلونثهص(>م'ءطثه )ص>يومح 
)'اا(ؤيوعْلونه)اا(ؤنعظمحه )»ا(ؤتوعطهه 

الحماةونحجٍح الشاغل، كثرة مع خاصة بارئها، وتردهاإل القلوب، تحي الواعظ إن 
وعقلعل الني.ي حرص وهلعها،وند القوس وجنح لأعلها، الدنيا وتنين ا،لزعج، 

نمنء؛و"1م، مل قلدمم دمهمع سالتا حتى وعملهم فقد ه، باه وتل.ىرهم أصحابه، 
نوعنلناعلينا أمل نم يوم ذات، اه رسول بنا )محل تال؛ ه. سايئة بن المياض 

هذهكأن اه رسول يا نائل؛ فقال القلوب، منها ووجالت، العيون، منها ذرفت، بليغه، موعنله 
عيدأحشيآ،ؤإن والaلاءة، والسع افه بتقوى )أوصيكم فقال: تعهدإلنا؟ فإذا مولع موعقلق 

الهديثنالخلفاء وسنة تي بفعاليكم اخلأفاكفرا، ثبري بعدي منكم يمس من فإنه 
بدعة،محدثة كل الأمورفإن ومحدثارت، وإياكم سكوابماوعفواعليهابالواحد، متالراشدين 

صلألأ(ا"ؤبدعت وكل 

<ماي،انيزيد لأبى الوط، ل لف البعنوان؛'منهج نومها ق قيمة؛ري،-؛ برمحالة القراء ونرصي )١( 
صب•بن الرب 

وأخمد.والترمذي أبوداود أحرجه  ٢٢)



u،)؟أسدذا تؤى يا فماذا ؤداءه، ما الوت، من وألهى 

والضربالبدن، ق السياط كتأثير اإقااوب ق فتؤثر القلوب، تقرب محياط فالواعظ 
وصعقه،قوته إعحِا التالمم أثر بض لكن وجوده، حال ق كتاثره انقضائه بعد يوثر لا 

منحرجوا إذا لف المن كثير كان وقد أكتر، الألر بقاء مدة كانت، الضرب قوي ٥^١ 
والوقار.السكينة عليهم حرجوا الذكر، محملغ محلى 

فيتفرقونحماعة، -بما يعقل موعثلة من أفضل يصدقة رجل تصدق )ما الدرداءت أبو قال 
افه-بما(.نفعهم وقد 

علتلقيها موعظة الصدقة أفضل ®إن فقال! ؟ الصدقة أفضل ما أحمد! الإمام وسل 
-بما،؛.فينتفر المسلم أحيلئ، 
بحاجةنحن الصدقة، بأفضز نتصدق أن أجل من للجمع الباب فتحت ذللثا أجل من 

أا المطر.. إل الخدباء الأرض كحاجة الواعغل،، طْ مثل إل بحاجة القلوب، محياط إل 

قلوبتا؟؟؟عن سعا JأتيراXواعظ ينوو 
كتابه!ق الخوزي ابن يقول . والعلاج.٠ أثرها زوال ت، بوسبالمواعغل الأنتفاع 

ازوكرمحلى عن انفصل فإذا يقفلة، امع للمالمواعفل ،إع معنل- يعرض ارقد الخاطر! صيد 
ذلك،ل يتفاوتون الماس رأينؤ ثم فعرفته، نلالن< المبّ_ال فتد؛ررت، والنقلة. ءاددتاالقوة 

:لمن الموعنلة؛عاJها م؛إع عند اليمفلة من صفة عل لايآكون القلس، أن العامة فالحالة 
وقوعها.وإبلامهاوت انقضائها يحد لاتواب باط والكالمباط، الواءثل. أن أحدهما! 
بجمهنحل قد و الحلة، مزاج فيها الإنسان يكون المواعفل ملغ حالة أن والثال! 

وبافاتبما، احتدبته الشواغل إل عاد فإذا قلبه، بحضور وأنصت، انمنيا، أسباب عن وفكره 
،١.كان؟ ك،ا يكون أن يمح كيفح 

يعزممن فمنهم الأثر، بقاء ق يتفاوتون اليقظة أرباب أن إلا الخلق، تحم الخالة وهده 
عنحتثللة قال لمجواكإ الطع ركب 7بمم فلوتو_ءف—، التفالتا، غير من ويمضى تردد بلا 

ستقدم ما ويدعوهم أحيانا، الغفلة إل الطع ببمم يميل أقوام ومنهم حتظلة، نافق ه! نف



"ثهل؟"جتق؛(اسدن1 ترى فماذاb وو|ءه، م، 1^، من وائمي 

بمقدارإلا فيهم يرثر لا وأنوام الرياح، تميلها كالسنبلة نهم أحيانا العمل إل انلواعظ 
صفوان.عل دحرجته كإء مإعه، 

بمععندما اكخصن يتآمر وقد بالناس، تؤمر وهي القلوب مياؤل المواعفل أن شك لا 
والترغيبالترهيب أسلوب ويرجع. يتوب وند ؤيستمر، يتوب وقد أوموعظة، لكلمة 

يملحنم عاطفية الناس بعض هلءاية تكون ونل. وموثر، نوى أسلوب والتذير والوعظ- 
توبته.ق ويصدق حاله 

حلقه.عل افه حجة إقامة منها! وحكم مقاصد وللمواعفل 
صالحيل تعال نال التكليف،، عهدة من والخروج وجل عز اض إل الأعذار ومهات 

آسمهل،كهماوسبجمنختا سلون ؤؤإِدفالخاأءلملا اليهود! بت، اللأصحاب القوم 
[.١٦٤نئقوزب رثك»ووثا!هعو إل معذرة قالوأ ثدييا عيابا 

ءؤوJعلهزيئقونه١تعال؛ قال للمأمور النفع رجاء ومنها؛ 
خمرمن للن، خر واحدا رجلا بلث، القه الهدبث،؛)لأن:،دي فقي الثواب رجاء ومها؛ 
٢١١٣.

اطه؟رمحول يا لمن قلنا؛ النصيحة( رالا.ين الخديث،؛ ففي للمومت؛ن؛ النصيحة ومنها؛ 
.وعامتهم( المسلمين ولأئمة ولرموله ولكتابه رفه قال؛ 

افهإل راالدعوة جفإإقيه؛ القيم ابن قال ومحته، وإعفلامه وجل عر الله إجلال نها؛ مو 
المعرفةحق النه عرف من أن افه رخملن> واعلم وأفضلها*، وأجلها الحبي مقامامتذ أشرف 

معصية.أي يعميه أن يتجرأ لا فإنه 

^3^تحال؛ قال ؛L؟->;،0، التن.ىر و الوعفل إل داما بمناج مولاه إل طريقه ل والمد 
[.٥٥نمعأكؤخ؛نه ^0^^ 

الخاري.أحرجه )١( 
سالم.أحرجه )٢( 



ا؟له اسدنا فماذاياترى ماؤراءه، الوت، من عخر^.وادمى -
هه،دحاطث|

و1علم الذين والدعاق العل،اء إلا الدين لخدمة لابملح أنه يرى الإسلام أبناء كثيرمن 
يضعفأن يلمث فلا بعيدة مسافة وجد بحالهم حاله قارن فإذا والدعوة، العلم ق 'لويل 
بملححاله كانت مهإ فرد كل بل لا لدينه! يقدم لا صلتا فيعيش همته، وتفتر عزمه، 
نجن؛منائمبماألنديئة ت٠الت نال ذلك ل الصعحح، العلريق ملك إذا دينه لنصرة 
افاعتمِ! ٢[.. • زص: نموم>آبئوأآمنب؛ثه فال بمي 

ممحاطث>

وحطايا؟ذنوب وأناعل وأعظهم وأذكرهم الناص أنصح كيف الماس؛ بعض يقول 
وحطايا.ذنوب لهم الصالحين الد عيال ص نرى ص كل له؛ ثيمال 

متغمرونيدسون بقوم ولخاء بكم، افه لدم، ه^ا؛؛)لولرتدلوا محمد حسبك نال 
فيغفرلهم(أا/اف، 

بالحجارة(.لرجتموق رلوعلهتم؛نأنوبي وقدتبعوه؛ !اصحابه مسعودابن وقال 
أرعنىالمحب الحسب أبما ولكن العاصي وآلتنا الذنوب، أحرقتنا لقد أحي واض إي 

اش.رعاك يا ممعك 

يستثمرأن للشيطان مح تأن الخهلر؛ ولكن نسلم، ولن منها سلمنا ما الخهنايا هذه إن 
حطيتتك.ق ويراي ذنبك 

ذلك؟اابكيف أتدرى 

منه.الخروج تستهلح لا فيه، محاصرك حندق الذنوب ^٠ أن روعك؛ ق يلقي 
به.أوالاهتإم للدين العمل أهلية تلبلث، الذنوب هذه أن روءكاث ق يلقي 

االعلويلة اللحى لأصحاب والمذير والدعو، أمرالدين يع إليلثج؛ يوحي ولايزال 
اا١منهم ف،اأنت، لهم أمرالدين لع ا القصيرة والمياب 

)ا(رواْمالم؛/ا-'ا\.



■اسدناممر؟—قجإت(نمى ياذاط ^!٠٠، م، امن، من وادهى 
أحرى•فثة والمتديتون فتة أيك يعرك حش شك ق الوهم هع*ا يضخم وهمكدا 
عليه.تمرر أن من وأوعى أم عقلك يكون أن ينغي إيية حيلة أحي يا وهن«ْ 
•ض بثر يأا تعيد عيادة اعفلم اهئه نتعبد أتت ٠ التدي0ن. من متدين أحي يا فأنت 

باكوحيال.الثي تتعثد ااأنتاا 

الركؤع،بإلهك وعقلت بالوصرء، أطرافك فعلهرت إي،انك حلمك الذي أنت 
بالجود.له وحضعت 

ؤإحلاله،اض بتحفليم النور والقلب ودعائه، اه.ث بذكر المعهلر الفم صاحب أنت 
إيإنكر.لك ومنيتا توحيدك لك فهنيثا 

الذيالدين هذا به... اا؛وه تتعثل. الذي الدين هذا قضيتك قضية، صاحب أحي يا إنك 
إقُؤآلإص حللت،أئن ورما الكون؛ ٠الا إل وهدوملث، الدنيا هذه ق وجودك هوسسب، 

[.٥٦لااذارو1تت لثعدوزه 

إلتدعو اش تدعوإل اش عبد فأنت، شأنلث، من تقلل ولا نحتقرلهلث، لا اا؛ه عبد يا 
مكينا.ت، لوالأرصن* السإواُت جبار الحفلم، القوى 

لمكين*.ه\ئك حازم! لأي نيل 
تحت،وما بينهإ وما والأرض المياوايتخ ق ما له ومولاي مكينا أكون اكيم، فقال،؛ 

الثرى؟ا«.

لؤإياك خطئي أو ربنا، طاعة ل ؤإباك تقمثري أن أحرى مثْ أدكرك أن ل وأذن 
يعفينا.ولا الك؛رى المسؤولية هذه من أبدأ محللنا لا سلوكنا 

أهمحت،.احتمعت، إذا فإما الذنوب أهون أريدأن لا .. أحي. 
البصيرة.طمي عقاثبا كان ■حهليثة فرب الخهئايا أهون أن ١^٠ لا 



؟١٥!اع،ودنا مى يا ه4اذا وداءه< م، ،، jp^tمن 'وادهص ءتإح"
فكنالدين، لهذا العمل عن محاصرنا حندنا الذنوب تكون لا أن يبغي أنول،؛ ولكن 

ذكر.عل عدا من أنت 
؟كيلك وأنا غيري وأعقل أذكر فكيف عاص أنا تتل لا أحي نيا 

إسرائيل:بض عن هك اش قال، فقد عاصيا، كنتر ؤإن انصح عقل ذم لك؛ فيهال، 
الكرفاعل أن عل يدل، مما [ ٧٩]_،: نمهمسأوْ..ه عن تثئامورئ لا ؤًفائوأ 

ولكنعليه، الإ■^ااع بعضهم حكى بل اليبء، عامة مذب عو ومذا بالإنكار، محaلالب 
أئرانسلأماورن.

ددمحمبع؛ن العاصقل يعن ثمهومذنب نن الناس ق ولولريعتل 
منيكن ل؛ ؤإن والزلل، والخلل والقصور النقص مجن مصومن نا ولبثر نحن 

واللام.الصلاة عليه محمد غير لما فمن تقي إلا ناصحا الماص 
عليهاالسكوت معصي،ن أعني أحرى، ل، الونيع لك بؤغ لا معصية ل ووقوعك 

إنكارها.وعدم 
عنعالك ناله ما — وتقصيرنا تفريطنا مع — الآحرين تع.نل أن ؤيدعثا لينا يومما 

الحتى النكر عن ينهى ولا بالمعروف بأمر لا المرء لوكان مر؛ بن معيد غال، ربيعة؛ 
ذاومن وصدق، ماللئ،؛ قال، منكر. عن تس ولا بمعروف أحد أمر ما ثيء فيه يكون 
محيء؛فيه ليس الذي 

هلن ومجعل قاء ّا مذي الذا ن م

تعال؛افه قول، عند الرحمن" الكريم تيسثد كتابه ي، عثيمتن ابن الشيخ قاله ومحا 

[.٤٤ثعقلوزه]الم__رة:  ٦٨٠١صونآاغاسبآلزوسونأذدسكمؤافمثظونألكممب 
المنكر،عن والهي بالمعروف، الأمر يترك أنه باأمربه يقم لر إذا الإنسان أن الأية ل وليس 

الأحدهما فترك وبيها، نفسه وأمر وميه، غثرْ أمر واجمن؛ الإنسان عل أن العلوم فمن 
.ياحتمار— — الأحر ترك ل رحمة يكون 



اسدن1مى يا فماذا رداءْ،  14ائوت، من وائمي 

يالزؤادا'ِارنآثس الثديي؛ بالوعيد بعلمه يعمل لا من توعد فاه كله هدا وح 
لمبتئأ.بمآلذين؛اتغوأ . ٤٤٤]اوتر0: ظونالكممب وأنم وفنون 

[.V-Y]اكف مم،ولورآنه لا ما ئمولوأ عغد عْضثزشا ممثلون لأ نا تمولوت 

ناد،من يمقايبمن شمامهم تقرض ^٢ ض ص أسري للة )مررُت، الني وتال 
اكاس؛الييأمرون كانوا ثمن الدنيا؛ أهل من ا«تك حطاء نالوا: هولأم؟ من نالت: قال: 

ملمالدي ا1عالم رثل هي: وقال أفلاواملون(أاا، الكتاب وهمبملون أمسهم ؤينمون 
شه(ربمرق يضءالناس الراج كمثل به الخثرولايعمل الناس 

يومغوزهلا ثشذزمم لم أم ءثُمّ»أذدزدهم سوآء كفروأ ^إنآلذبجك تعال: اش قول 
 :،^٦[.]١

تعالاض عل بالإمال ولا الموعظة، محل بالخوف يشعر لا كان إذا الإنسان أن تنمه: 

الد•إل الدعوة عند يومترن ولا بالمواعفل، يتعظون لا الدين الكفار من شبها فيه فإن 
ءثيم؛ن.ابن الكريم— القرآن ضر 

منهش لمّ از اوعملت عتتآ نوآ، قه.' هود اش نبي قوم اف ذم وفد 
السلامةاف نسأل - اتفاعيمبالوعنل لعدم [وذلك ١٣٦]الثعرا»: آلو

فعلهقوله وافق فمن القول، أحنوا قد الناس )إن : عودمبن اش عبد وقال 
ه(•نفيوبخ إنا فدلك فعله، قوله حالفا ومن حظه، أصاب الن.ى فداك 
له:محا ق يشد معاذ بن محيى ان كو 

أولاه تلبا يعيهى حتبلا تقن لواعفل الواعظ م
ألالمق ه قالا الفامدحقواعفل من م أفللمن نوم ا ي

٠١٢٩الخاح صحح )١( 

م٨٣١)٢(مجح١ملأuي



ل4ل؟اسدنا فماذاياتئل مارداءهأ ااوت< من "وادمى ع^^قح•

الحا ملرص ارزالدبانه إ>اص النقز بر اظه

قيمومحوماس النبمدادي طيب يالتتى اس النام يتني يرّ وغ
٠٠٠

اسمذا ان كلفك لا حمير، غاسم الرجل ا اأبممب
يمحكت فأنمحه تؤ انتهإن فا غيهمحن ا فاثبمهدأبشك فاب

التيمويشع ك منالقول بدي ويقتتقول ا ميقبل اك فهن
يمعظفمالت إذا عالك ار حمطه اي ونق خالمحن سه لا 

فأنشدت4؛الصالحات من امرأة أته للوعظ، نيئ بن الواحد محي جلس لما 

الذنوبن حمقوما ر يزجلاحتاب ام نآ واعفلا ي
بالعجير الكن مذا هحما سب الريست وأن—ى نته 

مي—بن مأوتبتا ك عيبذا هل قبيصتا أصوتمت ل

وبالقلن مدق صح موني حسبا تايقلا ملان ك

كالمريبم، الهق ت أند تالي والي( الغن مهمح، ُّبم
ذونقىالتقى وصف من ولاكل تعمله لالدوا وصف مجن كل ا م

نمقابا ث؛ُن ا الخطايونبح ذونقى كأي حتى التقى ومحقتا 
باذلابحانه، متعينابه ؤيلوذ؛١٥ ؤيتممع وو0مع ، ٥١يلجاوعبأرإل أن المرء فعل 

هلفبإخلاص داعيا المنقح، هدا من يكون لا أن ءلاتاته كل ل جهده، تمارى و غاية 
هذامن يتكون لا أن الخطاء الضعيف الفقجر العيد الأحرف هذ0 لكانجح والدعاء له بدللت، 

العافيان. ٥١نسأل الخعلورة وتتم وتكمل تكمن فهنا المنقح 



امددتاوهل؟ء؛إخقمفماذاياتئل ماواواءه< الوت، من وائمي 

قرلأتمثل الكتاب هذا وأكب الكلام هذا أسوق وأنا حال لسان القارئ أخي 
فرخماكأكون،تكدياء، أن خثيت إلا عمل عل قول عرصت أما ظه■' التئمي إبراهيم 

رحماك•رب يا 
واحترادتجل|

وهذاالناس، من والمة والخجل الخوف من يعانون ~ تعودهم لعدم ~ همين فإن 
الهلريقيبدأ وأن الخاحز، هذا يكر أن الملم فعل العملين، با،ل،ارمة إلا يزول لا الشعور 
تالقائية.بصورة تدرمحيآ الخجل يزول وسوف 
يرونوهم الماس عل أنكر فكيف، عاصيا، أخآ ل ولكن عاصيا، لتر أنا ت تقل ولا 
•؟ الذنوب من يترفون فنا واقعا أم 

ومسه،أمرته فقد أخيك، ؛، Jjعل ملعنانا لمت، لأنالث، بعدر؛ ليس هذا للثخ؛ فيقال 
يعير_ونالثاللذين تكرمث، ولا ذللت،، ل فامض وتنهاه، ضره تأمر ومضيت، بمتثل، فلم 

قلتركهم ؛ واجلث، عن ؤيثنوك يزذوك، أن يريدون إنا فإمم العاصي، بآحتلثإ 
منبلى لا ؤإثاف< ~ ولكن اخيلثج، هداية ل حاولت، بأنلث، علمهم مع عصيامم، 
[.٥٦]الامص: أحش£اه 



؟له) ادJا اعال٠؛^! يا فماذا ؤراءه، ما ^_، ilمن ئت،سوادهم، 

بكتابالوعظ ااه«يخا 
اه:مماب به يوعظ ما أفضل إن وحث الكتاب إل نلج أن ونل 

تمس:سرت=فمه موعظه جا'؛ةكم ؤننأياآثسمن تعال؛ د دجل عز الول يمول 
[.٤٥]ق: ■ ٢٥٧

همّنعكك؛إأؤ ؤحى [، ٩٢]النمل؛ ؤوانأتلوأآلمر،انه الآ؛اتت هدْ تأمل 
اشالأيات، من ونحوها [، ٢٧]الكهف: نبمق-ه هكثاُ_، بن ، iiJjاو-تى ما وؤؤآئن ٦[، 

هوكا — به وتتأتر القالرب، به توعظ ما وأنني أ؛الح وأنه بالقرآن، الدعوة صرورة إل تثير 
منيطلب ما أعفلم من اض بكلام والوعغل اللاخ أن إل ~ أيضا ~ تثير وص ~ مشاهد 

الرّولهوس.
القرآن،؛.عل ه نففليعرض هو! ما يعرف أن أحبإ ؛رمن المري؛ الحسن نال 

لريديه ، juالحال تناطصت، ثم والموت القران يردعه ب رُس عبدالعزيز• بن الهن نال 
يرتيع؛؛.

حافتعال؛نوله منها منعى الخفاء ق معصية من ركم الإحوة؛ أحد يقول 
العبدقرأ ما المواعفل، من كثير عن تغني واحدة آية [ ٤٦]الرحمن؛ لحغثازه زبب-، مقام 

والقسقنثع، والقلب تل.ءع العين وحدت إلا متأملا، مممكرا القلب حاصر الايات 
اف؛؛.إل المسثر تريد إيإنا تتومج 
—والعيوب بالذنوب اللأي ذوالتقى وأنا ~ رأيت هواما إلا إله لا الدي افه *نر 

تلاوةمن التوبة، عل وأيعث للخشية، ؤإحفارآ للدمع، واستدرارا للقلب، إلانة أعفلم 
]عيلءالحميلبنباديس[.القرآن،وسإءهاا 

مديدة،أزمنة ومارا، ليلا وجهارا، مرا القرآن الإنسان يقرأ أن العظيم الغض من ألتس 
مناوز؛وأآلعلم ؤأ0آإز-'}(' يقول؛ تعال واش ؟ الدهع من عيناه تفيض لا نم عديدة، وأياما 



■له) اعددتا نمى يا فماذا ؤراءه، ما الوت< من وادهس 

نيناوغذ كاتآ إن رب؛آ بض قيقولون ١. نجدا للأدقان يتق إذا فتي-، 
[.١٠—٩ ١ * ٧ ]الإمراءت ويزيذهزخيوعاه يتآكويت• للأذقان ؤنحرون لنمعولأ 
ولاأشرف، ولا أرفع، ثيء عندك يكن لر بالقرآن، الكلم تعظم صدرك ل عظم *إذا 

له،وحا تعظٍأ نوله معاق وفهم وعر، جل اض كلام اّّتءإع *ن أحل دلا ألذ، ولا أنفع، 
زالخارثالحامي[.* Aljliحب ندر عل القول فحب نائله، تعال كان إذ ؤإحلألأ، 

تلم مأي صألم، لو 
ولأجابك. ؟ ,_ا لاقاإوحياة وشفاء، وموعفلة ورخمة، ونور، مدى، القرآن بأن أنومن 

قإلا القرآن يعرف لا السالمين من الكثثر أن علمت، إذا تأمحن، ولكنك إ نعم -ت تردد بلا 
قليهوحياة وشفائه، ورحمته، ونورء، النه، هدى عن استغتاءه يعلن كمن فهو ا رمضان 

النبل[.عم ]دّ إ شهرا عشر أحد 

الإثممن وارتكب يرتيع، فلم نواهيه وزجرته ينتفع، فلم القرآن علم أوق *ومن 
)القرآنقه: قال لويه، وحمحإ عليه، حجة القرآن ومنالخرانمفضوحا؛كان منحا، 
*.لامطى[.أوعالكؤ( للئ، حجة 

محرجنم العلم، طلب ل أوقاته أض من عل غنة من أعْلمها وما حرة من أشدها *فا 
القيم[.زابن المتعاز؛ا قاف و٠عانهإ أسراره قله باشر ولا القرآن، حقائق فهم وما الدنيا من 

وسإعهالقرآن، تلاوة كثرة الوافلت من تعال اف إل العبد به يتقرب ما أعْلم ُومن 
أنكواعلم امتطعت،، ما اف إل تمرب لرجل؛ الأرت بن ■تحاب قال وتفهم، دت؛-بر بتفكر 

رحب[.كلامه*.]ابن من إليه أح—، هو ء بثي إليه تتقرب لن 
رآنالقدبر تت حنالعلم فا.ى الت، رمإن رآن القدبر فت

اكمفيالونة[]ابن 

•لم مرئاء ، ١١



ر؟له اسدنا ياترى هماذر ، ٠٠ماؤي! الرت< من _^_سعكغدإحسس___^_^^^وادهى 

■طاءوعجإ، عريا ا، ؤإنجنا اء، ونرجالا ~ السلم؛ن لحمح مسحتي و٠ 
بالليلوالتحمل، يالتدبر تلاوته من يكثروا وأن الكريم، بالقرآن يعتنوا أن ~ وتأالمان 

الوالدي والتحمل، للخدبر حاصرة القلوب، فيها اض الناب الأوقات j ولاميا والهار، 
تعال;تال مه؛ يتيسر ما يقرأ البحص، إلا محفظ لا والذي المصحف،، من يقرأه محففله 

•أه-تاينانء•ثمحبج؛انهلامحُل: 
بما؟تنصحون التي العقيدة ماكتب باز• ابن مئل 

فتوصيوالنور، الهدى فيه القرآن، افه كتاب وأنفعها; العقيدة كب ^٠ ٥۶١٠فأجاب; 
هئدا^إن والهدى; العقيدة كتاب فهو به يعتنوا أن وصغارا، كبارا وناء رجالا الحمح 

محانبمِىمحثصلالإماء:آه•
متدبر.تلب، من نحرج التي اللفتة صلْ إل فانغلر السنة، أهل كتب، بعض إل أشار نم 

إنحسثا الإسلامي، عالمنا ق غريبا أمرآ تجد أنتا إلا الكريم، القرآن حففل أهمية ااْع 
نجل-نكاد لا أننا •ين عل القرآن، يحفغل تعتني التي، الال-ارس من الألوف، مثات فيه 

بكار[.■مدالكربم لا.د. فيه® والتفكر وفهمه بتدبرْ متخصصة واحدة مدرسة 

ركنابمن منها حملة نقلتؤ والرنائق والدرر والفوائل- انمر و المواعفل بعض فإليلئ، 

موصوعهل فريل• قيم وهوكتاب "■ وجل عز الألة بكتاب لاهتامه به فبدأت آياته* ليدبروا 
ناذج- ممر من وقليل غيض من هوفيض إنا ذكرته وما إليه، الرجؤع محير جزأين ق يقع 

فمهل-.

القرآن؟بمدبر بطفل سمعت هل 
يتلو؛الإذاعة صر قارئا فسمعت، سنوات سبعة ابتي ح اكت، أحدهم; قال 

؛،راءة;نألت، [، ١٨١عمران؛  cJi]كورؤجلامثآ،..ه آس إن ^١ ١٠قول آس س،غ 
اغناهم؟أ*.الذي فمن أغنياء، فشراوهم اس إذاكان 



قخئ^ااسددالهل؟" JJjضاذاياماودا*ْ< من وألهى 
يتقيدمتى المرآن(ت )نحفيئل الأيتداتي الأول الصف ق تلأميد0 القرآن معلم سأل 

ياأمتاذ.معانيه إذانهم الءللأبت أحد فأحاب ؟ القرآن من السلم 
الذيالسؤال هذا عل محب جعلته الش الريية، هذء ابمها ربت الش الأمرة لهذه هنيئا 

يتفلوه.الهلفل ذلك يكن لر 

حثؤبتمال ْكارئ قإن شيئا ئمى قلا ؤؤئصعآلنو'زسآسْل 
المعاملةشأن أن تعلم قهلعا هدا من [- ٤٧]الأنياء: خسأإرته بنا وكي اثناها حندل بن 
غضبيترب عليها فإن العاقل، الرجل إلا قدره لايعرف ءفر\ عفليم، حلقه ومع * ٥١مع 
بهالعناية بدل ق يتردد ولا يتوقف لا قدرْ ثيء وهدا المقيم والنعيم أورصاه وعقابه اش 

بمثل•رجل 

وتزهقلآلمحتوةآلدقا ها يريذآقيءعب؛4م إينا أولدهم^ ثتجكأتيُسولا ^٥^٠ 
[,٥٥لاكوة: أذفن4اأؤفإممنونه 

وحدالها، شوقا علميها، أنامحن بحسده التي بمعاصيه يتعدب العاصي اض! سمحان 
القوت،حشية تعدب نالها إذا ثم الناس، نقنر س وحونا تحصيلها، ق وسعيا عليها، نمره 

لكنللعانابا يا اة، لريرمه إن القيامة يوم الأكبر العذاب نم الفقد، عل حرة نم 
لهم!وأمل لهم سول الشيهلان 

عتدآسثاقام ؤؤأذةُ قوله: ق افه إل انمودية باسم ه؛ الني اننلرإضافة 
غقإثوبي0 ؤثاركآمحى لالإ-راء:ا[، < بمدب ؤنتخنآمحىأمئ [، ١٩]الخن 

[.٢٣عقضنا4 ؤف\0ًىئملريَأ<مناركا عبمِْإ، 
نهومحوب:المحبوب إل سب ما كل لأنه 

سمإاالريثن مدرأدون نوُت، وعلمعظما محرت إليك ااتتبت مل
اشم[زابن 





لهر؟«جإخر(-اسدنا ترى فماذاU ماوإوا«ه، ااوت< من وائمي 

آلدثاق الم عداث لم ءامتوا' آلذمك ق آشجشئ يشخ ان تحئوي( •"الدين ؤإرت> 
[.١ ]اوور:بم ثظنوزه ينلزوآتئزلأ وأس والآجرْ' 

jممن بعض همل بتْلفي وند حدرعا، من الرأة لإحراج سانهلة دعوات ذلك j يدحل 
لأولأعإلأيراهاالراني المرأة بمزاولة لابأس أن الأثمة الدعوات سركثرة فيرى إي،ان، فلبه 

لها*]مدالزيزآلالشخ[.ؤإثاعة للفاحشت العارمنذرامحر عند لص صترفتها، لا وهلة 

إلامحوبا يترك لا والإنسان اش عن القلب إعراض العشق أساب أعفلم ءمن 
اف،عبادة ؤلعم ذاق إذا والقلب عكروه؛ من أوحونا منه، إليه أحب يكون بمحبوبآحر 

فتدبرأيب، ولا أعتع، ولا ألذ، ولا ذلك، من أحل تهل عنده"؛يء يكن لر له والإخلاص 
[،٢٤]يرمق؛Tلم٠هالمارركه عبادئا من إذهُ عغنألئو، CUaiiؤءغن'لاف 

الهمموحفز الأوقات، واستغلال الامتحانات ل الدرجات أعل عل للحصول التسابق 
يمراتهاأعنلم درجات لنيل أير لتتاقس يدفعنا أن لأبد ا،لراتجؤ و المناصب أعل للهمغ 
آمالماتقف أن ينبغي لا بل والأرض، السإوات عرصها جنة بل ورق عل شهادة ليت 

[.١ ءمران:"اأ ]أل: >_؛دز->دئ،ممٌ امل الأعل، إلاعندالفردوس 
٣[،لالفرةان;\ ونصيراه هائيا وضسألنجرمإن عدوا >م وكل ؤؤكد'لكجعلنا 

الدنياأن تتصور لا لكن الناس، ايع نعم؛ المدافعة..، سنة من الأية هذه ل ما *تأمل 
رأسل يعاديه س له الله لقيفى جل•• رأس ل صالح لوتام نواممه بدعوتكرا ستقيم 

لءا؛ضالقرن[..جبل* 

الأعل.يتصل؛الملكوت حب إنه حب؛ أي يضاهيه لا القرأن أهل ناموس ل الحيا 

ؤأ0ثمئنمحمد فيه تالماندْ؛؛ه[*وإمامهم قغ؛وئهآه بقوممبجم ؤدنوذ-،يايىآئه 
بعضيغفل حين عجبك يثقضر رفلا ٣[، ١ عمرازت ]آل يحبثكم1سيم ياتجعوى تحئوزأس 



يماذرياتئيراصددنا1هر؟ماؤراءه، الوت، من .وادمى .قإعق^

مرةيتذاكرونه لخب ؤينشطون — واحدة لخظت يضلع لا -الذي الحب هذا عن الساوين 

ؤأدسئبملإث>الخدلأهؤادزلافلنتاين*ا يدعى نمراي نيس نته ؤإمامهم ا ستة كل 
[؟«٦١]الlرة.•بآلذءبهؤحم< 

قالشاهقة الأبراج أشهر من برج بجوار مروؤية إشارة عند راتقا اكنت يقول 
إلاهي ن،ا ؟؟أ صاغ أنت ماذا لك نيه بإ الرج هدا لوأن نمي؛ فحدكي الخلج منهلقة 
وافهي ، اف كتاب ل آية ل عرصت الأحمر الضوء ينبعث أن ونل معدودة ثواي 

بنلكحصا خعو ثآ؛ إن ^نناولن٢^؛؛، أبراجا ر ذما الأرض ملء من نلي إل أحب 
١[.٠ سنياآلأهنهلكمحوئاه ذ'لاثخئتممى 

وهوثيءصدورهم، نكته بإ تشعرك الاختبار ورقة بعدتسليم الهللأب وجه نإت 
والشإل..؟يالمن — القيامة يرم — الكتب توحذ حن بالوجوه ظنك نإ موتت 

٤[.-١ ٣٨ه ءبرْ.رهمهاقرة >ذاحكهكممزيج 
؟معتثر من فهل مؤبد أوعياب يتقد لا نبم ذلك؛ بعد وما 

-زانية وراحة نوم -من الإجازة ق أنعل ماذا أفكر كثت الإحتبارات من يوم خر آق 
نعث،قانضب^^١ الغرب؛ صلاة وهويقرأل الإمام صرت الأفكارإلا هده يقطع فلم 
بلاق طاعة عن له عطلة لا الومن أن فعلمت [، A-U]الترح: فازعبه ربم، إق ؤه 

طاعة.إل طاعة من ينقل 

القرآن؛ل ذالك ومصداق بعيشه يتهنأ لر القدر سر نحر لر من أنه ملة كل عقلاء أم 
منالخرب *إبرامم آ، ١ ١ ]التغابن؛ بمن باش يؤمن ومن آش يإدن إتُ مصْتؤ من أصاب 
أحد*.الأمام تلاميذ 

اللهوعل القهر ق الملاين مثات تفق أمه إن ٥[ ]!_; ويأآل؛دفآتأ.ؤم< 
كلهذالك الضارة،وتفقأمثال البيع مثلهاعل ونفق المحرمات، عل مثالها ونفق والدخان 



لدلمى يا ضاذا ودا«ْ< ما ائوت، من وأدمى 

نحيها: liالداعي دعاها الفقرإذا تدعي ثم فتها، تزثد دلا الحياة تنقص الي الكالئات عل 
بفيسمفاماُصمحالإبرسمء

اوتوأقول: تعال اش فإن العالمت نهو علمه أبكاه من الثوري: محنيان تال 
ئتقتعال: وقال ١[ ٧• لالإّراء: نجداه عفيم'-تيون ئش إذا آلثلم؛ندبلو-ء 

[.٥٨لسم؛ زمماه علتم،اتنتTلئحمياحلوأنجدا 
عليهمالخاء حاء كف تأمل [. ١٩١صران؛ ]TJ ذألاوسه حلقآان»تئؤ'ت ل ؤويممد؛؛ئنون 

أمراوليس ديدمم، فالتفكر الاستمرار، عل ممل التي )يتفكرون( الضائع الفعل بصيغة 
عارضا.

ليلهءا.قيام خثرمن محاعه ٠لفكرة أبوالا..رداء: قال 
منها؟هوميبنا فكم كثثر، التفكر عبادة تعثليم ق اللف وكلام 

مسوولمحكا مشاكلنا! لخل ومفزعا كلها، حياتنا ق موترا يكون حنن القرآن أرؤع ما 
واحداأصابعه وعفلؤ بيده الثب^ فأحل. عماله، ق نحدها عقبامت، بار ابن للشخ 
ءامتوأآلذمك ^بمائها السورة: .أا حتمت، التي الأوامر هذه من أمر كل عند واحدا 

•٢[.٠ آصموأؤءنابرو١ذو\ث3ار\ؤآئقوأأممهلنفم'وذ1حورتحه]آوعمرال 
ؤإنداراكبرا با جزاء حولها أو ديارهم ق الكافرين عل والأيات العقوبات *قاع 

ربتا:وصدق مالية، وحائر وزلازل، وأعاصير، فآوبثة، الناس: من لغثرهم ونحويفا 
وغذآش4نال لخى نندار٠-لم فارعهأوقنقرئا صنعوأ بنا شث4م تزانآلخسكعنوأ رولأ 

]ئ.صد١[* • تيونس:ا يومثوزه ؤؤماشآلآثت،وأسوعنمكب ولكن؛ تالرءد:ام[، 
\-لخضخوي.{.

٢[.١ ]اكور: وث«عوأ لا ؤنتلئ\\قئ؛انغوأ 
شويتال 

اءمرعدفلقلام فكلأم فا.ة ئبترة ظ







ثدر؟اعددنا مى يا ساذا وراءه1 ما الوت، من وألهى عنخقك "
النداءمذا صح وةّوط، يآس لحظة عليه تلهك ما فإذا بعفواش، واكتة الأمل إل الضلال 

الذيالباب *ذا ل الدخول إلا ه نفعل الرف بين لس أنه يعلن الذي اللعلف، الدي 
القرآن[.يللأل زق اسثد.اناا. إل فيه يلج من بمتاج ولا يمغ، بواب عليه ليس 

العناءأحد فسمعت ميء، واجتاعي ونفى صحي بوصع أمر اكنت امرأة! تقول 
منفنامخ ل-'اآ، ]تله: ناأنزلتاعتلىهم؛ان ٠ ^طه تعال: يفرفوله 

أغلقتما أش بافه م فأنالعادة، عن باحثة أقرأ وبمأت الصحف، فتحت برنامح، 
،ju—الذي العنلم الكنز هذا ق فرمحلنا أننا فعرفت( أحسست«را، وفد إلا المحق( 

ممراء.أيدينا" 

اضأسإء يعرفوا أن للمسالمن انيتبغي [ ١٩]محمد؛ إب إله لا اذهم ؤهأءونو 
أديزوجه أد رجل إل يتزوج أن رجل أراد ولو عظمته، حق اث فتعفلمرا تنها وتف

الذيقاف وكبيره، أمره صغير عن وسأل وحده، أبيه واصم اسمه يعرف أن( ءلال_ا يعامله، 
ونعرفأساءه نعرف ألت( أول سخطه— ونخاف رحمته نرحوا ~ونحن ورزئنا حلقنا 

الأصفهان[.المنة أقوام يرها". نف

منثهق ^ولأ سحانه؛ قوله ولوتدبر أثرا؟ لها محي ولا الأوراد يقرأ الناس س *كثير 
معبلسانه افر يذكر حيث( ذللث(.. ق السر لأدرك [ ٢٨]الكهم،: عن^؛؛1^ اعملتا 

العمر[.]أ.د.ناصر حاله؟ا* هذه لاJاكر أثرا يتفلر فهل قلبه، غفلة 

هف!للمراتي؛ تقول التي هن-ْ موعظة *أي ٧[. : jlIJ]؟؟ احده تنْن ئأ ان ؤاءسن( 
حف،اثم ( حفعاص؛ ولكل أ ارق!كف وللمعقإ! وللزال! 

اشل[ّأد.عمر أوكلم(؟* حل ثيء عليه نحفى لا من نفلر تستشعر أما 

ؤذ'لختممآستعال! لقوله تدبره هو هلءايته مثب يألت( السنة إل الهتدين أحد صرح 
ثد>عوهزلأإن منقْلممإأي، نا بزك-، ثلعوت والذي وةكلموةآومل1ف 





ثدر؟اسدذا ترى يا فماذ! ؤراءه! ما الوت، من عنقق^^وادهى •

يمللا ادحجوبين، الخهال الهانيل الضعاف مقولات آحر إل .. االكبوتة، الغريزة تمرق 

[٥٣لالأ>زابت محابه ذود بن نن؛أدرئ^ سالئنوهزشعا ؤ3إذا ت يقول واغ هذا أ-حال 
إليهنتممل-اول لا ممن الأول المدر رحال وعن الطاهرات، البي اء نعن هذا يقول 

القرآن[.قللال ]ق الأءناقا ؤإليهم 
فحاولطعامك،، مائدة عل ^، ->LJإذا [ ١ ٨ ]الحل: ■محصوهآه لا T_ يغنه ثئدوأ 

اجتمعت،العم هذه كل عليها، اش والمشاربح ا،لطاعم أنولع ءا.د وأهللث، أنت، تحب أن 
أعناناللهم الإيإن، نعمة •همعا ونوتها والأمن، العامة نعمة أونوقها واحدة لخئلة ق لك، 
عبادتالثج.وحن وشكرك ذكرك عل 

أنعل دلالة فميه [ ٤٤زاكل: ؤوكثمنإءنناتياه بلقيس شأن ق - تعال قال 

اكافرة امرأة ؟ا من وهي طويلاساترالسانيها، ثوببماكان 
الخشمةحلبام، حلع ل يتنانن - الشديل. وللأمف، - اللٍات يعص أن ى حق 

تكونأن المدمي من األيس اض من حرف ولا حياء بلا ملابس من يرتدينه في،ا والحياء 
ا.؟ اءالاإم،ن نيعمى ونزامن حشمة أكثر كافرة امرأة 

حتىتركها، ق شدة ثبد وكان الفواحش، ببعض نعلنه من يعال كان الشباب، أحد 

ؤءفذ'الئ،.' — ققءأ يوسم، عن — تعال لقوله تدبره سب تلبه من "مها بال"هاب اة أذن 
لفهفرجع ؛"آء ليو*~ف• آلمحابيرت>ه عبادنا من إذهُ ؤآشمحشآ، لئْ؛ر3أاعنهآشوء 

حسطويل ومتا يمص ولر ؛س، يوسما١^، كا رب لأنجال نحلصا لوكنتا وةالت 
اطه.إل الدعاة أحد النابه هذا صار 

لاتفعلهما التقى ق وتفعل الوجدان، مز اآية [، ١٤]العلق؛ ضئه ؤالمّيعاميانآس 
وكإلالعمل، إحسان وتدعوإل الحهاح، ونكح الوانع، تضعل إما كلها، الدنيا ّالطات 



«جج^ت(وهل؟"اسدنا تئى  Liف«اذا ، ^١٠٥ما ائوت، من وائمي 
إليده أو حانة، إل عينه امتدت إذا الأية ه مذ أحد كل يتحضر أن أجل ن،ا الراقبة، 
القيامأردنا إذا أعيننا نصت، الأية هده تكون أن أريع وما سوء، إل قدمه أوسارت حرام، 

باأذيطبماٌنصل•
الخادمةوحه ق وحاصة بصري يإحللاق أبال لا بل أماون كنت الشباب- بعضن يهول، 

غضعل مهل ا،لممدم الكلام نرأت ^ يمكن لا و صعب هذا أن وأزعم عندنا التي 
البصر®.إْللاق نتركت، البصر 

—؟إليلث، نسبته تحب ولا كتانه عل تحرص مما ~ صدرك ل ما الناس بملم أن برك هل 
الشهدذلك، وتأمل متدبرا، الأية هذه نفح«ع إذن ؟ ظهر لو منه ستت،رأ بل تحب، لا قطعا 

أتريد١[، ٠ تالعاديا>أأ; قأئطذلأ نا ٩[، ]الطارق: ثتلآلئرآم ^،]٢ العفليم؛ 
وها،[ ٨٤لالصاiات: بذنس<نيه ربهُ جآ؛ ^إد كابراميم كن كله؟ هذا س الجاه 

لنترئبوؤك».

علالأية هذْ معتى بمملون ُكث؛رون أماء لالنر؛ذانت آلزونه ية-هدودت> لا ؤثآلذيُتح 
زور،متكر فكل وأعظم، ذللئ، من أعم نالض ناصر؛ فهم وهل-ا فقط، بالزور الشهادة 

وكفىالرحمن"، "عاد صفاتر من عئليمة صفة افتقد فقد عذر بلا ينكره ولر به علم فمن 
الععر[,ناصر د. ]ا. مبيتا®. خرانا ^٧؛، 

حصوصا— لها وإيقاءلهم بالصلاة، أهل؛؛تلث، أٌرك كثرة جراء من بالأل سعرت، رإدا 
أمقلمذلك، ففي ؤأص.هو؟نءتياه ؤؤامزأهللئ،ب1وصالإة تعالت نوله ؤتذكر الفجر صلاه 

قذلك، بعد الصبر ومآل الأجر عاجل اللل،لتذكر لطرد والاحتساب، للصبر دابع 
محمدالحمد[.]ئ. [*. ١٣٢]طه: ظلآؤآنمثهJاJثذؤئه ؤلأمظدث،رزما الأية: 

الكثثراع[ مممهمكاثوأ:مح<]ي:
ويقضىنزوه، عن ليبحثا سر الصيفحر ل نافر بان كبثر فرثا لكن الخر، ل تنفر الناس من 



}4ر؟اسدنا مى يا فماذ! ماوداءه< الوت، من عخ^^بموادهء، ■

الخربشدة لاعتدر أمته نني أو دينه حلمة إل لودعي هناك، أو هنا محرمة شهوة 
الأشهاد.نيام يوم ضرهم عانة الفريقان اوسعلم الأمة ليي الخثر ليبغ الحر ل نافر 

الحسئال [ ٦٧لالز-؛مف: أثُ غدو بمض نعصهمّ يذمتذ ^الأخلاء 
فإذاوصديقه، فريه ق يثع منهم الرجل فإن اظلؤمن؛ن؛ الأصدقاء من *استكثروا المري• 

١[*.• ١ — ١ • • صد؛ممالألاكعرا»/ لثا ؤدن-ا نالوا: ذللت، الكفار رأى 
ماالحر بمجزيلك يدعوك إى إى يالت، آسمحئآء غل ثمثى ؤ-ثآءئه؛■حديهما 

السلمة؛للمرأت توجيه فيه حصوصا مشيها ق بالحياء وصفها [ ٢٥لالقصاست مس£اوثاه 

أمحيعدءه.ناكهي من عفانها عل يدل، بل ، شخصيتهاعل يدل، الرأة عند فالمثي 
سحانهافه ذكره مهم أمر هو بل ا،لرأة حياة ق هامشيا أمرا ليس فهو للمثي الكريمة 

كتابه.ل وتعال 

بالآت؛تإقُرسن ؤؤما جلاله؛ جل ؟يقول البارحة الخوف رصالة فهمت، عل 
همأناعباده-الدين افه.اا نحوف ا،لرئيةالش الرسالة ]الإّراء:ا،ه[فهلأدركئاهده 

ليتناالأعل-؟ التل الدنيا—وفه ملوك من ملك، لوحوفهم الناس حال ما ا تأمل -؟بافه وأنت، 
صائنة.وتوبة ووجلا، محوفا تلؤبنا ؤ، محديثإ لعلها ربا، من الرسالة هده نعقل 

ُينيلم1س^١; 0كوئوأ ئتيادمحوإِن1بخأإن الأص 
منبلغو شبابا يرى وهو المسلم محزن كم [، ٣٢لالود؛ عيمه وبع وآس بنمحله-ء 

ؤيثتداء، مصباح الأية هذه يتلون وهم المتقبل، تآمين بحجة بعد، يتزوجوا لر الكهولة 
كبنالحاجة بأمس واولثلث، وعن بناتمم عن ا-فلاب، يردون آباء يرى عندما الأل! 

قوب\1واو\لإ[يم؟يثدئرونآم»اق>أزش قليل لحلهم بأن ؤيتعللون أشهم، 
[.٢٤]محمد: 



مىاسدتااهر؟»عنغمكذاي، L٠ود1ءه<ف•L الوت، وادهىمن 

عننريبة يار0 مدة ق داره لامتلأت داره، ق حجرا معصية يكل العبد رس اُلو 

T_ؤاحص؛ه ذلك؛ عاليه محفظان واللكان العاصي، حفظ ل يتساهل ولكنه عمره، 
الغزال[.]أبوحامد ٦[*. تالجادلةت ودوْه 

هموما ■،طضمحأ ولئخمل نبيلثا آقتئوأ ؛اننوأ للذيرنث. يفصوأ آلذين 
التسمينل ءونرى ء ١٢]انمكوت: إنهزلك؛دبوثه نن_؛ بنحهلئئهم ؤيخسمهت 

و*ضارتكاب عل يشجعه أن أراد إذا لصاحبه ا^يةولا بآولثلث، يس من بالإسلام 
العامةصعقة من الضإن هدا بمثل مغرور من الكم عنقي، ق يإثمه هذا "•افعل العظائم 

وجهلتهم!*.

طاعةعن أموالهم أث.غالتهم الذين ~ الأموال وأصحاب الريا، آكلو 7أا يوعظ آية أعظم 
ؤؤآوة.وأنوتانوله؛ وص وحيه، من انزله ما آحر وص الربا' آيالتا يه افه حتم ~ما افه 

[.١٢٨ ل\وقوأ: يظلثوزه هفننن،وبلأ ثا ثنى ؤؤاض قم إلآس محب ئزجنوث 
نداءإنه [ ١ ٩ ]الخائن؛■ ؤهاؤمآمءوأكئنبتهه الناحح؛ن نداء تأمل نشوة، وله لذة للنجاح 

ماا.حوبمثلها فانرءوْ، حذوه كتابا هذا جيعا تعالوا البهجة؛ تغمره عال ؛صوتا 
يتض،لا الذي النجاح أردت،إكبر فإن الأفران، عل التفوق، شهادة يستلم حئن المجتهد 

٢[.• ]الخائن: حنسابذه مني ظشت،ايى ^إق فوله؛ ق التعليل مع طويلا فلنقف—٠ الحياة 3، 
ؤمنر-قثآهتعال؛ فوله 3، فتأمل [ ٥٣]مريم: نئاه هرون منرمحا"أحاْ لهُ 

رأيتأل لو روددت -.،؛ النهم، فول الله رحة ومن افه، رحمات، من رحمة الأخوة 
لرويتااشتاق، كإ لرويته نث>تاق، ثم واللام، الصلاة علميه أحوته نستحق، ترانا إحوازٍ،(.فهل 

وأمي،؟•ص بآي 





 uلهر؟*تآآت(ترءااسددا وأدهىمناضت،ماوداءه،فماذا■

تونوله ؤإطلأنه، ظننواه وقوله; البلخ، الوعيد من فيه وما ه ؤؤ.نثعنز نوله; 
.١٦٠سواعظون المالح اللف وكان مه،  ١٦٠ؤإسفبمملتونه ^١^ 

الإئنُ ولاثأتنوأسووحآش تعال:ؤننىلإموأسثنوأ نوله 
النكباتوشدة الصائب كثرة رغم [ ٨٧يوش; ل آلكنفروزه آتموم إلا آش روح من يايشي 

حنهو أبدا يتغيرّ لر الدي أن إلا هه، يعقوب اض نبي عل تعاقبت الش والتغيرات 
تعال.بربه ظنه 

همنلجبلونغمنى اق نئاوى ثاو نعآثكفرين. ثعغادلاكين آزثب ضهأ 
سلهو إليهم والانحياز ومحالتهم، المؤمن؛ن طريق ملوك إن [ ٤٣" ٤٢]مرد; النآ،ه 
أمباحموكانت الفتن، تقاذنتهم ؤإن حتى وعنايته، افه كنف ق الخقة؛لأمم التجاة 
وال؛افمح،الكافرين طريق ملوك أن كا كالخبال، أمواج ل حشب من كميتة سرة، 

j(كالخبال، النيعة المائية الأمباب لهم توفرت ؤإن حتى الهلاك، سيل هو إليهم والانحياز 
وصلابتها.علوها 

هن،0نال قد الكلاب يعص لكن إذا [ ١٨ت ]الكهف بالوميده دواعيه ؤبمته،رنبط 

كتابهل بللانأ تعال اف أخر حتى — والأولياء الملحاء وخالعلته بصحبته العليا الدرجة 

تسليةهن.ا ل، ل ؟ والمالخن للأولياء المحبتن المخاممن ين، الوحن لومتين(  ١١ظنك إ ف— 

•أحعان وعلآله علميه افه صل للنك، الحيح( للمقمرين، وأنى 

الأيةبر-ذْ ليعتم [ ١٥٩عمران; لأل< حوللئه من لاشفوأ آلمتب ءلٍط. كنا لو'كث وؤ 
قوةأن يقيئا يعلم علميه،حتى يظاهرونه أصحاب بجانبه يكون أن يتندعي أمرا يتول من( 

نحمعولا ، نحلمينء أنصارا نكثه لا الثراء; وعفلم الحياة وسعة العلم، وغزارة الاكاء 
الينن كريم، حلمق صاحب يكون أن بصحبتهم،إلا يثن( من الناس فضلاء س عليه 

والاحتإل.والمنح 



^١؟اممدنا يهمى يا هماذا وراءه، ما اهوت، من وأدمى 

 _T؟بدأهذه من أحن يمعاتبة سمعتم هل [ ٤٣زاكوية؛ أذنتلهنته بم عنلك وعما
العجل[.ق ]هو) العانة. بالعفوقبل 

كلعند الخاتمة موء من الصدشن خوف ءانإ يقول؛ التسري اض عبد بن مهل كان 

:]١^٠٣٠٧ ذجيه تعال؛قول• افّ لصفهم الذين دهم م<حمكة، يعتد حْلرة، 
.>>]٦•

قليلا،قف [ ١١]ياطر: إقُ ثصع ولا انى من -محمل ؤوما ^؛ ١١هذه تأمل 
وأخرىتزحف،، أش من ؟وكم آدمية وغر آدمية أش من اللحظة هده ق كم وتمكر؛ 

إما؟ا حملها تضع أو نجمل اللحفلة هذه ل ص تبح، ورابعة تطيل.، وثالثة تمثى، 
القلب«رازهتربية ل درس من أعظمه أفإ تعال  ٠٥١عل عض لا ذلك أوكل بالمليارات 

العلم.صفة العظيمة؛ الصفة 

»ءكدا[ ٧٩]التوية: آلصدمته ؤب آلنومينن من آننطومتث تلمزون 
وهوأخبنالزهم، االقصر؛ن رأى ؤإن لزهم، الختر أهل رأى فإن السلمين، عل شر المنافق؛ 

وأهلالخير أهل رأوا إذا هدا زمننا ق النار.والمتانةون من الأسفل الدرك ق نهو افه، عياد 
مشددون،وهؤلاء متزمتون، هؤلاء قالوا؛ المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر وأهل الدعوْ، 
ءشمين[ؤ]١؛,؛؛ الكلأمء. من ذلكم أشبه وما رجعثون، وهؤلاء أصوليون، وهؤلاء 

هده[ ١١•ليوش: ئْتروايم حاءهم طيبوأ فت. ايم وفلتوأ آسيئسآومح إذا ؤ"حى 
ومتقبلرامحية، بعيشة مبثرة السعة، إل الضيق من الخروج يرقبا الداعية نجعل الأية 

حليلةلحفلوظ مكية المؤلمة ؛فالهوادث الحيطة والغلروف القاسية، المحن رغم واعد، 

خر،ذلكا وكل غفلة، من وتنسه ذنب، من وتطهر مدخر، وثواب مرتقب، نمر من 

؟.والقنوط اليأس فلماذا حر(، له كله أمره إن المؤمن لأمر ذرعجا 



-ءخز^اسدذادهر؟"ف«اذابامى ؤراءه، *L ااوتأ من وائمي 

مغذيثفلنن 1لثننؤ'ث و>ءكاد إدا. شنتا جئم لمد ؤ]4ا. آلئخمين قاراآقد وؤ 
كانتفإذا ٩[ ١ -  ٨٨\مم لليخن دعوأ أن . مدا وغرآلخبالت الأزص وسق 
ؤيرجورحتهالذ نحاف الذي ا،لومن يملب فكيف والإيإن التوحيد عل غثرة تنهد الخبال 

واستعملهاونمها وتدراتلئا، مراميك فاكشفا له( حلق نا مير )كل لمأححت ال 
ولانطع أرصا لا كالتبت، فتكون نمل لر ما تتكلف ولا وأسرتلئ،، وأمتلئ، دينلئ، بيل سق 

ل١٤٨ءاتجموأTّ]يتامْ:نوبيا مؤ وجيه أبنىفلهرا 
أنولعأما ثيء، كل عل القرآن اشتمل [ ٣٨]الأنعام: س،ه لآلكممبمن هثْلشا ^ما 
المخلوقا١تv،عجانبا علم وفيه عليها، يدل ما القرآن ول إلا مسألة فليس العلوم 

مشامروأساء الثرى، نحت وما الأعل، الأفق ق وما والأرصن، الساواتر وملكويت، 

الروحنبقى وكيفية موته، إل الإنسان حلق بدء وفيه الأمم، وأحبار والملائكة، الرسل 
الساعة..]ال—ترش[وأمراط الأرواح، ومقر فيه، والسؤال الشر وعذاب 7أا، تفعل رما 

العلوم.تعداد ق طويلا بعدها واستهلرد 

ثمؤوإِذا فيهم: اممه قال ممن سبه فعل والدين، الفضل أهل ل المساق وقيعة وأما 
بمطوثئكادوث آلعغهفن ي' آلذث وجو؟ ق ستمث ؛١^١ ظياز

[.٧٢]لحج: علتهم؛اننتئاه يظوث بالذئث 
منهم~"والدعاة العل-اء عن أشياء إشاعة عل محملهم يالدين هؤلاء واستخفاقط 

]ئ.بكرأبوزيد[.عليهم. الئناعة يقصد فيهم، الحبة ورجال 
وغلبتهم،الأءا.ّاء انتصار للعيان يثلءو ح؛ن ضروريان، زادان ومعيته، افه يلقاء اليشن 

ائهميظغويننه همرنت> رقال والخل.لأن'ّ اليأس ؤحدث الشسية، الهزيمة محصل لئلا 
[.٢٤لاوقره:بم وآممه يإذزآس يقثمْ ظءت،ض سفئؤضره يكم ماJئوأآس 



أ4ل؟اعددنا ترى ي لماذا ؤرامه، ما 1لوت، من 

[.١٨]المل: ننثكث«كلمه أذخلوأ أشن ثملة،؛٠١ قالغ ؛ J_)Tواد عق ١^١ ^١ 
الذيالخهلر أليس فأمذما، أمة هم خملت نكرة نملة فهي )النملة(، يقل لر نكرة، هنا نملة 
النملة.بإحساس محس من متا كم مليإن؟ نمل هدد الذي الخهلر من أعفلم أمتنا ييدد 

لأمته؟منقذا ويعي 

الحياةهذه *تمملوي ،-؛[. لالازظت: ءئثهأومح4اه إو لنوثث3أ ^^١ يوم ^^،٠؛ 
أجل!أفمن أوصحاهاعشية عندهم ص فإذا  ijyp-Ua^jأهلها عليها يتقاتل التي الدنيا 
بمعإنسان يرتكبها لا ام امرئ الحاقة إما ؟ألا بالايرة يضحون صحائ أو عثية 

•]ميدنْلب[ ليرى!*• 

نثفاولمن^3؛؛، تعال• فوله التخويف، ثل•يل• وهو الرجاء ءلاهرْ ما أعج—V ُوُن 
يبعدثرومحل، أربعة عل اينفرة علق فإنه [ ٨٢]٠^؛ دمآهثدئه مبمبيا وحمل ؤءامن ثاب 

ندامة[.تا؛ن ّ تصحيحيا، 

إماآية[ ٣١ءملأا0: ]أل بمن ^محرآس فالجق إزمحتزنموزآس 
هذهعل يزايد أن لأحد يصح فلا ه^إ، للني الحقيمي ر.الأأبإع ايمة معيار بيان ل واصحة 

يقلبأن ذلك من وأشاء الحبة، بدعوى دينه ل الأبتدلع عن قفلا يثرعه، ر  ١٠بفعل المحبة 
ناقصة.ه|مح ليثي محبته بأن بدعته، عل التلع لريوافق من فيوصف الأمر! 

عليهاممه رزق لقد ت حفصة فقالتا فإن، بما، الر عخليم ابن سنيين بنت لحفصة كان 
ليلةذاتر أنا فبينا قالت، تن.هتا، لا غصة أحل. كنت، أق غير يرزق، أن ثاء ما الص؛ر من 

آشعند إئما قليلا نتئا آس يعهد يثموأ الأية؛ هذه عل أتيت، إذ النحل، سورة أقرأ 
آلذينولثجزبجنث باق عندآس وما سلمو,ذح.ماحمدمحبمدد 

فأذهب(فآءاJما، تالتؤ: [ ٩٦لالحل:هبم، ْكائوأ ما بالحصن ألحرير م>نرذ.أ 
.JهءاكتتؤأجاUا



-لهر؟-إتئ^^اسدذا نمى يا فماذا ، ٠٠ؤي!  l١٠^،، من وادهى 

٣[:١ : ٣٢٠١٨]خذل؛ه ولا ب ح ب نذم ^ أن مم ؤس تحال؛ توله ل نتادة قال 
فليعلماه نمر لكن ؤإن فليداوم، ش لكن فان يصاحب؟ وعلام نحالل؟ من رجل *فلينظر 

تعقهزتؤم؟ذ ؤالأخلأ'ء ال؛ةانت حلة إلا القيامة يوم عداوة أهلها عل ثر سم حلة كل أن 
[*.٦٧]الزخرف: بمضسثيآمحث< 

أبوابوطرفت سنوات ست ١لذرية من حرت عندما الثارين؛ أحد يقول 
واثحءِم'تيتحهثنيا لأ زكريا؛تول تدكرت فائدة، أحد ولر المستشفيات 

افرزقني حتى والرنتة والاستغفار، الدعاء، •ع داتإ، أرددها فأصبحت [ ٨٩]الأسياء: 
الحمد.ولئة بعلفلن، 

أحل•ع فعل ما أته ، بملفثم المعروف، من ممرا يمع لكن ^١٠ ٠١١بعض أن حكي 
حترس ئغموأ وما ؤ ؤيتلو؛ ا نفي •ع فعلت، إنإ فيقول؛ ذللثج، ل له فقيل حثرا، 

[.٢٧٢]الغر؛/ نلأسفلمه 
الإنسانملوك ويجن والعبادات، العقاتد ين وثيقا تلازما الأمة هذ0 سلوك ق *إن 

ومناؤذومحاى ونسى صلاق إن ؤؤل1 والمدرسة؛ والرق والعمل الهتن، ق وأحلافه، 
[*.١٦٢]الأنعام: 

يقتلها،نجعل الختل بتللثؤ دعا صلاته، عن ■إجال؛ءمح داود بن مليان الخيل أيت، لما 
الصافاتبمازه لهت الش ه نفعن فاتقم ه؛ لتفه نقمن انتقاما وسوقها أءتاتها ؤيضرب 

[فاذارأيتؤث>ؤيثاعن٣٣]ص:لأوغاءضقسالأثوقآلأمح 
افه.عن يعدك أن فبل امتهلماعتلمثج، قدر عنه فتاعد افه ذكر عن يصدك ماللمثؤ 

ؤذنو\ثموجل؛ عز  ٠٤٠١قول ن، يقول عياض بن الفضيل صممتؤ العابد؛ بكر تال 
عيفإذا حسنات ظنوها ؛أعال *أتواتال؛ [ ٤٧]النم/لمت،$وئوأ'محبونه ما أش مت 

ئاتاأ.م. 





وهر؟"عخر(-اسدذا ترى  Liف٠اذا ؤداءْ، •L من!ئوت، وائمي 

العمذلك أهل من ؤإياكم اه جعلتا 
أدعهلا أن فقررت والفتيات، الثماب، فتن  lilisمشهورا مغنيا رأيت الدماة أحد يقول( 

ثثنوأؤ!دشمآلذس تعال؛ قوله أذنه ل ألقي أن الاله وألهمي عليه، لت فأنصحه، حتى 
نم١[ • ]\بووج: عداب،ألخزيوه •ءداُن،حهموغم قنهز نزيتوبوأ وآلنومشتام آلمو

إذابالقرآن الوعظ أحمل ف،ا الصحف، ل توبته خيرّ ونرأيتإ إلا أيام ما،_^؛، افه فو ذمت، 
واعيا!وقلبا حنا، انتقاء صادف، 

همتعزآلاخن؛ وهم بنآلختو؛آلدثا ظمرا ^يعلنون تعال؛ نوله j( البمركا الخن عن 
علالدرهم يقل.، أنه دنياه بأمر أحدهم حدق من ليبلغ *إنه نال،؛  tUلالروم• ءففلون4 

زالدرالثور[.اا!٠. يصل محن وما بوزنه، فيخثرك فلفره، 

بركتهوجديت، ريال توجيه ١[  ٥٣لال؛رْ/معآمحم؛نه بالصملآتحلوأإِنآس 
المصيبةعليها اصت لما إذ أيام، تبل حادُث، ق وأختها وأخيها والدتبا بمقد فجعتا لنا أختا 

عظيمةسكينة تلبها عل نزل، أنه م فنقرب؛ا، بكلام موقنة للصلاة، ففزعت، الأية هذه تدكرت 
لالعبد حياة ق به والعمل القرآن تدبر أثر عل عمل تأكيد وذللث، مصييتها. عليها خففت، 
كلمها.خلروفه 

فقال،؛كثرت إذا ولدي ي وصى أن بلغ لعلفه أن محلني؛ري،، حن *_ عذل؛ ابن قال، 
الشرب[.لالآد١ب، [# ٢٣لالإ-راء: أفيه ثنا قل ته 

المحن،واث.تالت الزمن ، JUمهإ»؛بربنا الثلن نحس أن ~ القرآن أهل ~ أحوجنا ف،ا 
شاء(ؤما ب فلغلن ي، همدي ظن همد رأتا "؛ القدمى الحديث، ؤ، ~ تعال قال، 

لسفرهميتزودوا بأن الحجاج أمر [، ١٩٧]القرة: حثرآلرادآلتذؤىه مإث "ؤوثرودوأ 
يمللا أنه فكا التقوى، وهو الآخرة مفر زاد عل سههم نم زاد، بغثر افروا يولا 

يمللا الأخرة والدار تعال الله إل المسار فكذللث، إياه، يلغه بزاد إلا ضلْ إل السافر 
الباطن((.والزاد الظاهر الزاد لاكر الزايين، فجمع؛،ن التقوى، من بزاد إلا 



؟ل4ل اسدوا تهمي يا هماذا ؤراءه، ما الوت، من 

نيبماوأي'و0نماؤاو1 ؤرثآشنلو'ت الأية؛ هده أن طه تنمية ابن الإسلام شخ ذكر 
الثلاثة!التوحيد أنولع ااخماُت [؛ ٦٠\نموأ^•' نمياه ثشووهُ هلآ ؤأصط؛رومندتبت ءآع1نه 
تتخرجهاأن فحاول والصفات، الأمحإء وتوحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، توحيد 

اف<ذهالكابهاا.زادك 

بلحعد١بماتؤهندا مرخأدمسسوا ؤؤهوآلذى الأية! هده ل اف قدرة تأمل 
الشتميش؛العلامة يقول [، ٥٣]القرنان: محجوراه وحجتا نززحا سينا وحنل اجاج 

جلسوأنه الأطلي، الحيط ل بمب الذي نعال المر مائة أتى أنه به أثق من ®حيني 
اض١^٠٠ فإ أحاحآ، ملحا البحر من الأحرى وبيدْ فراتا، عذبا النهر من بيده يغترف 
.أ،٠ ندرته وأجل 

الحق،عل الماصر صعق من أوتعال حولها، الغربان تشكوكثرة أحت، ®لكل 
فرعون،امرأة إما القيامة، يوم إل ومؤمنة مؤمن لكل مثلا الله جعلها امرأة بحال اعتمري 

ذلك!فأثمر برحا، قلبها تعلق أن حولها، الغربان ولا زوجها، طغيان يمنعها لر اش 
القل[.عمر العالينء.]د. اء لنقدوة وصارت بل الحنة، ثم الثبات، 

•غيمهلض المجار ئِن ئمم. ض آلآتنار ؤأ0 تعال؛ قوله أن نفلن لألا 
والرزخ،الدنيا، الثلاثة: دورهم ق نعيم ل هؤلاء بل فقعل، العاد بيوم بمص ١ا -٤ ١٣

بردمن أطب الدنيا ل ونعيم لذة اوأي اكلأتة دورهم ل جحيم ل وأوكك والأخرة، 
؟اموافقته عل والعمل ومحبته، تعال، الرب ومعرفة الصدر، وسلامة القلب، 

المسالملحياة حملة هذْ م\-م[، ]الشرح! قازعبه نيلث، ؤإل رغث،ءاضن،. إذا فؤ 
فرغتؤإذا لسوي، لعمل فانم، ديتي عمل من فرغت، وءيتفإذا للتي.؛، وصمت، 

يحرففلا والتعب، الحد حياة محيا فاللم أخروي، ديك، لعمل نما فا دنيوي عملة من 
الخزائرى[.قط*,]أبوكر للهوواللمسرأوالبهنالة وقتا 



اسدئااهل؟جخربمفماذاباتئف ، ^١٠٠م، ا1وت، من وائمي 

٧٥٥ولومحت لهم بث نزآش زحنؤ ؤد؛ن-ا تعال؛ توله عل السعدي العلامة علق 
باشبمؤمن يلتق *فهل بقوله• [ ١٠٩يمرن؛ زآل حؤللثه من لأنمضوأ انمأب عبيط 

الأخلاق،شرس الملمين، عل كلأ يكون أن به، الإتتداء و اساعه ؤيدعي ورصوله، 
؟!*.فثليعه القول، ظ القالب، غليظ عليهم، الشكيمة شدد 

بزآلخيو؛آليمحاظما ^يعلنون الأية؛ هده عن يقول الشنقيطي العلامة جعل الذي ما 
تدبرأالأية هده يتدبر أن لم مكل عل محب  ٧١٠[؛ ^؛ ١٠٢١١^ةلؤأو0ه ؤن عنأ"لآخنة وهم 

؟٠•الناص من له بيانه اسطاع من لكل عليه دلت، ما ؤيين ممرآ، 
7ا-اابّز، الحم، ~ الرمان آخر نتن أعظم من الأن ~؛ تعال اه رمه ~ نوله ق الخواب؛ 

عنها،الملمين عجز ح الدنيا، لأع،ال الأفرتج إتقان شدة ~ الملمين من العقول صعاف 
وهذاحق، عل ليس عنها العاجز وأن الحق، عل الأعال تللث، عل قدر من أن فنلموا 
الخبرالحكيم فحان لسأنما، ونحفيقا الفتنة، لهده إوفبم>اح الأية هده وق فاحش، جهل 

سليمهاه.وأحسن ماأعلمه، 

محصوهاهلأ آثم بعنة ثعدوأ ؤوإن تعال؛ توله ليلة ل يردد البصري الحسن كان 
علونع إلا نردء ولا ءلرنا نرفع ما لمترا، فيها •ارن فقال: ذلل؛،؟! ق له فقيل [ ١٨]الحل: 
أكثرا.افه نعم من لانعلمه وما نعمة، 

عملهما ويرون يوسف، صورة يةرؤون أناس من الاستغراب ؤيشتد التعجسإ يزداد 

لإلقاء وفوا-»عت مامحي من ذللث، عل ترتبؤ وما أبيه، وبين بيته فرقوا عندمل معه إخوته 
ذللتؤمنه يأق كله ذللثؤ بعد بالسرقة.. واترام< وسجنه، للفتن وتعرضه مملوكا، وبيعه البتر، 
[.٩٢]يوّنط؛ نعفنأئمو،كلمه 5مإيإاحكلمآنيم ^لأ الرائع ؤ ١^٠قف

؟ولايصفحون يعفون فلا ذاالث، يرون 

؟*.لكم اه يغفر أن محبون ألا ؟ أذى ولا مى بلا عفا أخيكإ عقوتر فهلا 



؟اعددظ ترى يا فماذا ؤداءه، ما الوت، من عخقنكءوادهى 

أعظيم اف عند لكنه سهل؛ عمل إنه ؟ لك ليغفر عنك، اش يعفو أن نحب أ٠ 
أولك، أمحاء أو حقك، ل أحظأ مسالم كل عن وتصفح تعفو بأن للف يتحمق وهذا 
انمحئون الأ ؤلتصفحؤأ ؤؤكJهوأ رمات قول فيكرها هدا، نفلن، اسئئلمت، فان ظلمك، 

ؤاسظورئطهُلد.صاسمام[.
[١ ٩ -ان: لالإنئغثوواه حستبلملإ'ؤا زّ إذا ءظدو0 ولد'ن تعال؛ قال 
أعظمونعيمهم حالهم أن لأشك، بادخدوءين؟إ ظنلث، ف،ا الخدم، وصم، *هذا تأمل•• 
النعيم.ذلك، أهل من ؤإياك اش جعلتا وأعل، 

حولوالناس [ ١٨لالخنتاحداه نعآش ثدعوأ ثلأ ش ؤوانآلنسئجد يقرأ؛ فالقارئ 
وثومدد! ميدي أصوامم:يا اعل يدعون الجد ناحية ل المدفون الول صريح 

الخزائري[•بكر آلمرءارئه؟'لأبر يتدبرون 
والتوبةالفرص، واغتنام والاستدراك، التذكر ليحصل ونفع؛ العمر طول حسن •اإن،إ 

يورثهلر فمن لناطر:يم[ نزيدكنه ما ؤأولزثعير؛م تحال: قال كا النصوح، 
تلبه،حياة عل فيعمل أنفاسه، بقية واغتنام معانيه، إصلاح البهاء، وطول التعم،ر، 

المم[.حياته*. ل له خر فلا ؤإلأ المقيم، النعيم وحصول 

أحياناالحمر طول ؛لأن عمله أحسن إذا إلا للإنسان خرا ليس العمر طول محرد إن 

ح؛ر^ تينهمىكزواأساننل تعال؛ قال ك،ا عليه، وضررا للإنسان مرا يكون 
ال،كفارفهؤلاء [، ١٧٨عمران؛ ، ]TJغداثمهتزه يردادوأإقماحوثم ثم ثمل لآذفج؟مءإئما 

لجم،لخثر لا — والزوحات، والبن؛ن العمر وطول والعافية بالرزق يمدهم أي لهم~ اف يمإٍ، 
عيسن[.إثإ.لا;ن بدللمث، يزدادون صوف، لأمم لهم؛ لشر ولكنه 

ققال نم ١[ ٣• عمران: ]؛!، مياه حذنمسألتار3افدحمم شفا عل ^٢ تحال؛ قال 
النقاءيعل. والك،ال النعيم عركم كا أي: اوآلخمي يدعون انه منكم ٠ؤؤلتش بحدها؛ آية 



•قخ^؛(لدر؟-اسدنا مى يا فماذا واواءْ، ما من!ضن، وائمي 
إلب م ما مء من غيركم انتشال إل عزم بكل عوا تأن بكم فالأحرى والشاعت، 

ياشرر[.]ابن عله, أتم ما حش 
[٢٥]الحل: طوأأقاوِكاةيرمآمحنة 

تنوءأما بملم لص بمنه، لا الأمر كأن ويب أهله بأيدي السوء قنوات ييع الأباء ايعفى 
دالوكلالأكل الريا* ق ف. اش رصول لعن كد بمم، يثق بأنه ه نفحايع وربا بالسوء، 

الخوانتلك ق وشى والراتش، والرتثى الراثي الرشوة: وق والشاهدين، والكاتب 
حاJهاوانرإJها.

زد'لكوبرخمته، ثنذرأهؤ ^٥٧ تعال؛ نوله معاق من شيئا تتثعر أن أردت إذا 
ملكتانك فتخيل [، ٥٨ليوست قراءة: وق 5نذنحوأهمح؛رمئاتيعونه 

وغيرها••ومراكب، وأثاث عقار من الناس خمعه ما وحزت الدتا، أرصدة؛نولئ. كل 
نعيشنحن فهل وحلاوته، الارآن بنعيم االؤمن فرح تعادل لا الآية~ هن•، -بنمي إما 

القبل[.تد•ء٠ر التهور؟* هذا 

الخلقكرم نحد خادمه، و فتاه »ع موس قمة تدبر [ ٦٢]الكهف: ءاوآ؛واه ؤءاتثأ 
قويعن.رْ محلحامه، ق ؤيثركه ممره، بتفاصيل محره الصحبة; وحسن المعاملة ولطافة 

[٦٤]الكهف: بغرب محا ما ؤذ'لاش لروعه: إذهابا ه نفعلر السرور يدخل بل خهلثه، 
أخلاقمن هم أين تدرك محللاحم، و أبنائهم بل حلمهم مع الناص من كثير واقع وتأمل 
تدبر.لأ.دناصرااعمر[ج. أ؟ النوة 

ووقاهالقيامت، يرم أهوال من أمه ربه، طاعة من أهبته وأحد الدنيا، ل اف حاف من 

الإنازتسورة ق المحسنين عباده من طاتفة عن سمحانه قوله تأمل الأكثر، الفنع 
)القصاب(.[. ١ ]الإنسان:١ 

قوماحال ق وهي إلا أمة بملك إ اض أن نحد افه كتاب ل الأمم مصايع تدبر 
تعال؟افه كتاب من ذلك، عل أمثلة تورد أن سطع وحثروما!فهل 



^١؟اسدنا تهمي  Ljمماذا وراءْ، •L ائؤت، من وائمي عنخنقك ,
ماأشد من نالوا: حص البلاد، j مثلها نحالق لر الش العإد ذات وص عادا أيلك!ه 

وأملكالممانع، ونوا الخسال، ننحتوا بالواد، الصخر جابوا الذين ثمود وأهالاائv نوة، 
هؤلاءوكل ال،اء، به يلغ صرحا وأراد الأعل، ربكم أنا تال؛ الذي الأوتاد ذا فرعون 
تد-سمرالحوالي-اج'تدبر•و"مروتمما قوتم قمة j( اش دمرهم 

التذاذمن أعثلم أهي بماعه والتذاذك ^1^<، من القرأن ااف١ظرمحة القيم: ابن يقول 
كانمحوبا أحب من أن المعلوم من فإن المطرب؛سماعهم؟ والغناء اللاهي أصحاب 

[١ ٧ ]3،؛ معيده وعزألتيإل أمي عب، ألنثلمثان نتش إليه ثيء أحب وحديثه كلامه 
اشمعصية ل نحرى أنت، الأثار: يعص ول واليتان، الحسنات يكتبان الذين الملكين أي 

الغامحي[.عجية تا;ن ا منهما؟ ولا اش من تستحي ألا يعيك، لا وما 
لوذكر رجفة، أنه الأءراذc سورة ل تعال افه ذكر شعيب، قوم أصات الذي الهلاك 

ذاك؟كان فكيف الظلة، يوم عيان أنه الشعراء سورة ق وذكر صيحة، أنه هود سورة 
سعيبنوم هلاك اض ذكر من ، الأعرافمحورة ق هود قصة أحر مراححة ؤيمكن الحواب 

والظلة.والصيحة، بالرحفة، 

فيهاأظلتهم سحابة وهي، الظلة يوم عذاب أمامم كله، ذللئ، عليهم احتمع اوقد 
شديدةالأرض من ورحمة الماء من صيحة حاءتبم ثم عفليم، ووهج ولحب نار من شرر 

منه*.الأرواح فزهقتا منهم، أسفل من 
jفريد نم كتاب لهو التدبر- من عام ؤل؛دموأ؛ايثتهتهحصاد كاب: من انتهى 
ك،اأسلفنا.إليه الرحؤع بجدر جزأين ل يقع موصوعه 



ل4ل؟«ءخق^ّاعددتا نمى ي، فماذا وداءْ، ما الوت< من وائمي 
اتقلوبصيادة رإها«ست المحاسبِ، 

ولكنتنفه، من واعتل له كان ما بخبر يزال لا البد ران ظه.' الخن نال، 
٠٠همته،الحاسة 

حطيرة1•سالمت 

وربإالقرآن؟ وتقرأ تمل أنك رغم همك ؤيزول، صدرك يشرح لا لماذا تحلم همل، 
وتصدقت؟صت 

الحاله يشعرأن ذلك ومع الذكر، ورب،اأكثر ربه، لنقرأكلام ؤبموم يمل، منا الكبر 
.كلمه.  ٠٧١لذأثر لا ك،اهو وأنه والتصق، أحرك، عاد ثمرا عنه أبعد إن وهمه يتغيركثثرأ، 

؟؟بس، التعرفون هل 

الثل_،.j، وضوح بكل السسس، 
وعلميهاالغاية دم،• الملموبق(، )عيان■، وعطلنا بجوارحنا الذ تمدنا أننا ال كله ؤيعوي■ 

حنإما الخوارح، أمال من أعغلم الخملمة ؤ، وهي ونل>ر، منزلة لها القلية ،والأمال المدار 
ولامتدبرة لا لاهية، نهي تمحل لا .ئلموبنا لكن.. جوارحنا ثحرك صعودوينام نمل 

نحلوعنهي ولا النكر، عل تتهانا هي فلا معنؤر، ولا أنر لصلاتنا يكون فلا خاشعة 
تعن.الشاق عل ولا الهم ثلموبنا 

أوصاعنا....هي فكيف الكريم للقرآن تلاوتنا ؤ، وكن.للثا 
ونصولالدنيا ق نحول ونلوبنا أصواتنا وتملموا شفاهنا ونتحرك المحمر شع ئا أل 

معنا؟؟تقرأ لر فهي 
والصح.ءتإ،اللغو عن للنفس ر وكفابؤ، واحتامحمتشعار فلا صيامنا ؤ، وكذاللثا 

له.الخضؤع واستشعار الله أمر وتدبر 
حلالهحل افه طاعة من الخقيقية والمار الهادة أراد فمن جدا كثرة المسألة إخول... 

الصلاةنحن وناس الخد( اتر مصاغ القلسر صغ )فإن ابوارح *ع بالقلب فليتعبل• 



له)؟اصددنا تئق سذاط ماوداءْ، امن، من ق^ت(-وادمح، .
الجوارحعسادات أن نمع القلب، مائة نحن لا لكن يجوارحا وضر0 والعمرة والميتة 
لكلتوكل،متقلة عبادات له كذللث، فالقال، معها، وقيامه القالسا اتصال ق صلاحها 

ضرْ•ردد جلاله جل رتعظيمه اش، عن والرضي والمتر، الظن، وحن والحب، 

نقهلالدنيا تغرق.....ل نلوبما إن 

؟؟تلرينأ ل لربنا بجب ما تعلمنا هل 

صرأصابا إن ظن، حن ولا صر ولا تقويض ولا توكل فلا القلم.، عطلما أنا أم 
القنوط،للقلب، تسلل باه والعياذ لربإ و والأيتن، الشكوى ا وأكثرنوحزعنا هلعنا 

فاسألواالمدور ق التي تلوبنا ينظرإل ولكن أجسادنا إل يطر لا اف أحتى...إن 
قلمي؟؟عبادة عي كيئيج أنفكم 

يعباداته؟؟هلقليقائ،ا 

أمإليه، الأمر وتفويض عليه الاعتإد ق وصدقت، تركل؟ حق اه عل توكلت، أنا هل 
الخلقأكثر؟أفأئقjمماية 

وحده؟ه لورجاء وذلا وعبودية يإ وتعفلمنه وحثية ف ا حثأمتلئ ا أنهل 

جلاله؟جل اش عن والرنحى والمتر تلي كيف 
سعدتالقلب ميادان ظفرت ومتى التهلب، سريع خالقلمب لالم،جاهدة، نحتاج 

الحقيقية.بالحياة 

•• إحوق• فأنصحكم 
موىفيإ وغثره رجوجل، البحث، محركات ندير نحن ها القلوب أعإل ق يالعلم أولا 

وكيف،نمتر؟ وكيف، نتوكل؟ وكف القلوبح، أمال لمعرفة امتخدماها فهلا الدنيا من 

وحلقهأرادها التي ؛العبادات القلب، وليقوم حلاله؟ جل ونعظمه نحبه وكيف، نرضى؟ 
ولاسر ولا يفلح، ولا يصلح، لا ب، ،رالقلظ!قإنم.' تيمية ابن قال لها، جلاله جل المول 



؟يع} اسدظ ساذاياترى ماؤداءه، ائوت، من وأدمى 

يكنما كل ل4 ولوحصل إليه، والإنابة وجمه ربه بمائة إلا بكن ولا يطمس ولا يطنب، 
ومحوبههومموده حث من ربه إل ذاق نقر فيه إذ يكن؛ ول؛ يطمثن ل؛ الخلوقات من به 

وحشةوفيه اض، عل الإقبال إلا يلمه لا شعث القلب *ق القي«ات ابن وقال ، ومعللوبه* 

معاملته،وصدق اف، يمعرنة السرور إلا يدهه لا حزن وفيه بافه، الأنس إلا يزيلها لا 
إليه«.والعزاء عليه الإخماع إلا يكنه لا قلق وفيه 

قالهما وأبدا دائ،ا تدكر الأحرء قبل الديا ل الحنة وأردت الدارين سعادة أردت من يا 

ماأءليء_، وما له; فقيل فيها• ما أطيب يازق ول؛ الدنيا من ■حرج من *مسكتن لفات البعض 
طابتما نواف وطاعته، بدكر0 والتتع»ا لقائه إل والشوق به والأنس اف محبة فقال؛ ؟ فيها 

ومشاهدته،.إلا؛رؤيته الحنة ولا وطاعته بمحبته إلا الل*نيا 

حونكيدور وما يديلئ، بين وماذا أنت، من يعلم عليلثا ،^ ٠٠اه أن اش؛ عبد اعلم 
امتثالق والعادة والأنس الثهيد، الرنسي، القريب الخبير العليم المتر السميع فهو 

هثمدنهمّ ؤءاثنهم هدى رادهز ؤوآلذِسآهتدوأ دجل• م الول قول لتذكر أدامرْ• 
أعرضؤإذا ■جان،، كل من الخيرات وفود عليه أق؛لت، اف عل العبل• أقيل فإذا [ ١٧]محي: 

بنخالد قال — حانء_، كل من والشر البلاء م،يائب، عليه أقبلتا هوا0 واتح مولأْ عن 
يغلقمش يدرى لا فإنه ؛ إليه فمع الخثر، باب لأحدكم ئتح *إذا ؛ جؤلقممه— معدان 
بالهموم،.اه ابتلأْ المعاصي، عل داوم *من السلف أحد قال عنه،، 

مستوحش.ف عاص وكل ّا مستأنس. ف معليع والثة.افكل العناعق ثمرة الأنس 
تأضفامّاه وبدعها ذنوبرفالأوحشتلث، إذا 

قلبلتؤ.ق اف مقام فاعرف اف س مقاملث، تعرف أن أردت إذا 

الاكاوى'ا/'اأ<ا-؛ا<ا[.



)؟aJترى يا فماذا ما ،، j^lمن عخقحوادْص "

١[،١ لالسجدة: ربمكز إو ثنِ وكل.يم' ئسمتهمى يتوينمكم 
^٤١،نمىذآبقهآثرت[، ١٩]j،: ذ'وكمامحشمنةخيذه ؤوجأ؛ثنكنْآلنوتبالخق 

وناماز ممد آلجخث واذخل ■ثزآثاو زحزح منن آلقبمنة نوم احوزْكم ئوموث قإث 
[.١٨٥]صران: ع 1وغثؤةمحوثاإي 

يمربوائوهمد تدون، والأعإل سج، والأكفان موال، والأهلمة تطرى، الأيام 
العمر،طويل ويا البشر أبا يا اللام؛ عليه لنوح نل وترحل، تربع الدنيأ من وأجيال 

الأحر•من وحر-بمن، أحدهما من دحالت، بابان، له كتبت، تال؛ الدنيا؟ وحديث؛ كيف 

نزدتازل^وأن [، ٨٨و.نهنُحونآمحوإدرحمونيم ني،؛ ^كز 
[.٤٣]غاز: 

الأن؟هم أين الدائن، وشيد المصور بني نيمن وجل عز اش عقله فننظر نتفكر 
كمالنفس، شهوة أين الأمس، لذة أين الأحا-ارثا، ونسيتهم القرون، تراب طمرهم 
بمتضعضعت، قا« هؤلاء؟ أين ندمار وأزلت، رأسا نكست، وكم ندما، وأبمتف رحلت، 
ماعل يا.ريلث، وما الدليل. وحار السيل، وطال مزادهم. وحما زادهم، •حم، القبورؤ 

القدم.مم تزل أم أتثبت، يقال.مون، 
مرمجمن الشرر ق ا معل ونف الأمم لأف، أّفكرك عل أعد 

المهتممالضعيف«ا أين أم اهر واكنكم موى القن أيادهم ون

دمنل كه تحتتاوُت، م ثرى الثوق نأوصافهم تفاصلتإ 

٠٠٠

^^٠٧^—سي،لأبم——5ئى~ابرمنظرا آنبمع يالوُب 



اسدتاتهمي با فماذا وراءه^ ما ائوت، من وادهى 

حاطرة

والأزمان،القبور طوته ما فتدير فكر، بع-ين الخٍاة ل ينظر الفطن المؤمن إن 
الفاسة.الدار نالك حميقة ا فءرذ_والعتاة؛ الطغاة عانية ق ويتمكر 

كنت،قال،ت مهران بن بون عن ؛،؛ ٢٠١ثرت  ١٥١]ؤألهنتكمآلقك١روحىرزمآلمماه 
يانال؛ ثم فكي رزمآل٠قايره حى فقرأ؛ العزيز عد بن عمر عد جالسا 
كانت،إذا النار. أو الخنة ق منزله إل ير"؛ع أن للزائر ولأي نيارة ا،لقابرإلا أرى ما بون 
الالتي الدنيا ق إقامتنا من، فيم الثن ألاف تمتد ند أما مع نيارة محرد الشر ق الإقامة 

[.١١٣لالؤ،>رن: لينئانوتاأويسًفقل ؛تأمل ؟ ضن تتجاوزعدد 
قالالبعيد! للفر يعد ولر القريب،! للسفر أعد لمن عجبا المفرطن• حرة طول فنا 
فأيقال؛ خلمقا( قال؛)أحنهم ؟ أفضل الومنين أى والسلام؛ الصلاة علميه للمني رجل 

امتعدادأأوكالث،بعده لما واحتهم ذكرأ، للمومحت، قال؛)أكشرمم أكيس؟ الؤمن؛ن 
ث.ابآؤإذاكنت، الصيان، مح تلعب، صنا *إذاكنت، الخكإء؛ بعض ونال • الأكياس، 

ّتعال، ه< تعمل ضنى ضعيفا، صرمتؤ شيخا كنت، ؤإذا باللهو، عفلمتؤ 

لأيتؤالغفأصبر ا يامتؤ وفالممر فى م
واتالمل تبمرعا ادر وبزاد الصل ح

حاتواضور أمن عامي التعذا م كإل ف
—،اتبح.—ارالظلم— ق ارق غتؤ أنم كؤإل 

اتوالعفنالزواجر بلا أصك قلبن يكلر 
اتمل قيه أخين عأل يان الإننإ بي

الرم،•صمح والمهقي/ ماجه ابن دواء ٢ ١ ل 



له!؟نمىأمددظ يا سوادهىمنالوت،ماؤراءه،فماذا ——ققت(

واتللفلة مرعوه خملراهم ت
عاليهوا سكه أهل

مخران كد نن مأين 

لجزيال مواه 

فأنم رغا عنهمار 
مكثطول من ا ببمم ك
ادروبر العماغتم ف

نمثران الغفواطلس« 

انمراتبرة ح

ادال_ماذاتبالخ__

يانالرامال كالخي

ادح——شانلالقث____ور 

اخراتنام عفنن م

ات_لا،لالضند_

اتالهبه متى ترنح



■اسدذالهل؟-تثت(مى سذاu وداءْ، •L الوت، من وائمي 
اثاهه>يماثترأن مى 

ئغلثثنىلا .نوم نوم ما أذزتلى نا تإ _. jjTنومنا ؤنiأذزذلى ؤ٠ 

نينهالوأ0 ثوي سزث من عملن وما -مرمحمسا من غمنت ما ثنى ْفز حذ ث *
•٣[ ■ ممرازت ]آل نعٍدايم امدا ؤنيتهُ 

١[.• زالءمران:آ و-ئوبج سصوجوْؤضد *

ظمل\سى'\ا.
]النرءان:بآ[.عق ثصأوظ1ولم ث *
١[.٠ ]مد:ه ه ومد نية ^،ز ظمئذس!قُ حت ٠
]إبرامم:حأ[.وتنووأشم'جآمحايخ ^٢ ^٠ 
]اكءل:؟خ[.ءتيهمتىُفئلمه وتومJعئفيماثؤنيٍدا ؤ٠ 
ألذج' عملغ ئذسمنا ْفد وئؤق( دنيمء عن ضز-هود' مكث م  ٠

[.١١١]الحل: بمJJثوثه 

يى1نمحهئه]الإما.::اها.
•tU١تدعوأصفداناسيإم؛عمه]الإمراء:'ض*
وترىووذ؛إ-إتآلإاو ؤ* 

محآصرصيربزرةاهلد؛أ*اآ•
صففضه]الأنياء:إ'ا[.

•١[ * ]الطورت؟موراروومهرآتجادسم_اه ^٢سووآلثناء ^٠ 



لدر؟اعددنا ترى بإ فماذا وراءْ< ما الوت، من ع~تركوادهى .

[.٢٥]القرنان: ثميلاه ؤ>رلا٢^٣٤٥ بالعمنم دشعيىآص1ء ^٢ ^٠ 

•لالشعراءتمح~همآ سليه بمف آس اق من إقُ .( بغو0 ولا مال، ينمع لا ؛3؛ ^٠ 
سشآتآئلآؤكلأمْسفيآصؤنوسقآلآزضإ^ ونومبممحفيTضرضغ ؤ* 

]1لمل;سا.د'خرينيم 

[.١٤]النمل؛ مهيلاه و-ت>تألأوح(وألإا3 ١ '^٠
[.١ ]غانر:ا■ يؤب آم عل لأ'ءس نرووذ هم ص * 
]ءام؛آه[.سؤء ونهم ؤوهلمآا1عثئ كلهن لا ،]٢ ^* 
٤[.١ ]الدحان: ولا فك عزمول مول يعي لا ض * 
صواباهومال منأذ0لنوبمقلنوثإقُ صف-ا وآلنلأإكئ ؤتؤميموم>٠ 

]الا:\،"ا[.

]الأشلار:بما[.*>مملأتجصمتجا 
"[.l:,j_il]*ؤتولمتمومأاثائلإتآلض؛ه 

[.٢٠٤؛_،: ]lJشمثعأه ولا حل؟ ولا فه نع ب وم ق٠ 
]إبرامم:أأ[.الأتيثه ف حص ش *

٧[.مسْوءراه]الإنسان: ٠ؤووماكانسمُْ 

[.'١ ان؛]الإن3نطر؛راه عثوسا Jوتا ؤ٠ 

[.١٧]النمل: ثعإأأبق''0شيتاه 'ض*



ءآآت(-ثهل؟-اعددظ ترى ط  ١٥١٠٠وداءْ، م، الوت، من وادهى 
اثتبؤفتلأحاديث اس 

واعديتراه، كأنك اش )اصد ت قال ؟ أوصني اف رسول ا قال• ؤقة، جل بن معاذ ن ع٠ 
فاعملسة عملت ؤإذا شجر، وعندكل حجر، كل عند اث واذكر الوني، j نفك 

ا.١ يالعلأتة( روالعلانية ربالمالبجنيهاحنة، 
زالدنياكأنك)كن سالت ■ؤفقإزبمنكبي، اغ رسول أحن• تال؛ عمرقه ابن ن ع٠ 

أصبحترؤإذا الصياح، تتمملر فلا أمست،، )إذا يقول؛ عمر ابن وكان سل(• أوعابر غريب 
الترمذي:فيه وزاد الوتك(أأ،. حياتلث، ومن رضك، صحك من وحد الماء، تتفلر فلا 

اسمكمحا عيداف يا تدرى لا )فإنك، عمر: ابن كلام j وزاد المور( أهل من نفك )وعل• 
غدا(.

اامجأة(أ''آا.يفلهرمويت، أن الساعة أمارامن، من قال؛)إن و٠ 

جنازةق اف رسول مع كنا قال؛ ٠. عازب بن الراء عن ماجه ابن وى ر٠ 
ئآعدوا(مدا لمل إخوابي( تال؛)يا ثم الثرى ز حتى وأبكى لمكى الشر مشد عل نجلس 

كانتال؛ عمان. مول هانئ وعن نأعدوا(، هذاالوم لثل إحوابي رواية؛)اى ول 
تيكي،فلا والمار اله تذكر له؛ فمل ا لخنه يل حتى بكى فر عل وقف إذا عثان 

الآ•>رة،منازل من منزل أول الشد قال؛)إن الم رمول إن افقال ؟ هذا من وبكي 
اهرسول وقال نال؛ إ( منه أشد ف،ا؛،،L•■ ؛ < ١٠يخ ل! ؤإن <، ١٠أبر بعده نإ منه، نجا فإن 

).ارأذ،طلراممإلأامص.ت<ا(ا".

للألباق.الترغيب صحح رواءاممراق )١( 
الخاوي.رواء )٢( 

وحسنهاممراق رواء )٣( 

(.٢٣• للالياق:)٨ الترمذي صحح / ماجه وابن الترمذي رواء )٤( 



؟ثدل امددنا ضى  Ljد4اذامايراءه، ائوت' من 

■ح
فيها..عمرنا هو عاقدا 

تحنفهل الصيف" أيام من يوم ق شجرة ظل نحت قمثرة ينفوة إلا يكن لر 
العمر.اسغلأل 

الترغيب•صحيح والتردي ماجه ابن )١( 



عإخآكاسدذاوها؟-ترى ه«اذاي، ؤراءه، *L اضت< من وائمي 
اكاتحالسلف أموال مي 

ثريالرحل أن — الخيوانات  jllهو!الذي — الخإر هداية امن ه1س.' القيم ابن نال 
ب؛نويفرق إليه، جاء حل فإذا المنزل، برفإ مظلمة ليلة ل البعد من منزله إل به ويأق به 

إلالطريق يعرف لر نمن الم، عل له محثا الذي والصوت به يستونف الذي الصوت 
الخإرا.فهوأبلدمن - وهوابنة - مزله 

تأخرلغثرْ كان ؤإن ممى ض كان فإن همه، عند وقف عبدأ اش ارحم الحزن ونال 
الآحرة٠.أمر من كان ما إلا خر أمر كل ق والرؤية 
أنكرهت وما اليوم. فةا.مه الأخر، ل معك يكون أن أحببت، اما ديتارت بن سلمة قال 

اليوم.فاتركه الاخرة ق معك يكون 
رأتإذا آدم ابن يا نحره، ق فألقها دنياك ق لث، نافومن فنانه دينه ل نافسك، من 
الاخرة((.ق فنافه الدنيا. ق ينافس الرجل 
فافعل®.أحد اف، إل يقلثج يألا اسمملعستج ®إن الوردت بن وهيب، نال 

المعاصى.من الةال_إ استوحش الإيإن صح *إذا ظإقتهت القيم ابن يقول 
لأخراك؟®.أعددت ماذا دنياك متفارق من يا 

مدةرأى يوجد أن بل الدنيا ل تفكر أومن لأ؛نهت نصيحته ل جف؛لقققه الحوزي ابن وقال 
محلويل،القبور ل اللبثا أن وعلم طويلة، مدة منهارأى تمج أن بعد فيها تفكر فإذا طويلة، 

أنهعلم والنار الحنة ل اللبن، ل تفكر فإذا منة، ألف، خمرن أنه علم القيامة يوم ق تفكر فإذا 
يمفىفإنه — مثلا ّنة صتن فرصنا — الدنيا ق مقداربقائه ق النظر عادإل فإذا له، مائة لا 

أكثرهكان الباقي حسم، فإذا الصبا، من عشرة خمس ونحومن النوم، ل منة ثلاثون منها 
فب،اذاممرآ، والنقلة الرياء من فيه وحد للامحرة ما خلص فإذا والمكاسبح، و١لهلاءم الشهوات 

[.الكدلأبنالخوزى:آ•١ ]لفتة الاءاتأأ« هذه الشن وإن،ا الأبدية؟ الحياة تشتري 
واذكركهوكه. حال ق افه أعزه بيبته ثحال ق شهوته مللئ، نمن سهوتلئ، املك 

وهيالأنادم صرير لوممعن، جهول يا يتقول الأ قال؛ حيتا القاتل در فلله مولاك 
إلربك®١سوقآ لت، لمولاك ذكرك عند اّملن، تكتم، 



اهددنالدر؟فهاذاياترى ماؤراءه، الوت، من ء^^زكوادمى ء
ظلمةمن اجعل المدور. بشرح مصحفا واحل محدود، نالعمر بالقوى نزالك أعمر 

نحعابأن إ! ؤإياك الامتغفار وكثرة بالقتاموالدظء وذلك: لشرك، ونور! لقلبك ضياء الليل 
عملك.ول لسانك ول عيتك، ق اض فاتق اض، حرمات لانتهاك فرصة الليل ظلمة 

انمله: الحروقالت ل فنبهته وهونائم، محمدليلة بن العجمي حبيب امرأة انتبهت 
قلل،وزاد بعيد طربق يديك وبض النهار، وجاء الليل ذهب نقد رجل، يا 

يقينا،ا.ند ونحن تيامنا مارت قد 

إلالحديث يرفع من معكم لوكان *أحارول لأصحابه: يومأ اكورى سفيان قال 
عزاف إل الحديث يرفع من معكم فإن قال: لا، قالوا: ؟ بثيء تتكلمون أكتم الينان 
دجل®••

يفضلوش إليك: اطه من ثززث لأما حا وايخ مك، برزت لأما العنامة -فرحك لا 
إحسانهوجود ْن حف تيوس٨٥[، زاو'وكهلثفنحوأهوحيرمنا"تيعونه أشؤير.محي.ء 

الحيس، من ؤسئمئد.رجبمد للن، استدراجا ذااك< يكون أن معه إّاءتلئ، ودوام إليلث، 
[.٤٤]t_؛: ننلنون4 

فلمسترك ؤإذا تدرج، مبأنك فاعلم معاصيه عل وأتت بالعم الئه أمدك إذا 
إوه.العودة ل الإّراع منك أراد أته فاعلم يفضحك 
يقول:وجل م اف إن منها نا أنفعل لخثسا الدنيا حث، إلا ذنوب لما يكون لولر 

[.٦٧حكيه ضٍز ؤإس الآحرْ يريد وآس ؤتريدورت> 
امرءأ..اطه نرحم 

وجو.عز اض أراد ما أراد 
وماذنوب لك و مطلوب، هدا يا وأنت محسوب، قوللث، و مكتوب، كلامك 

نالالقلوب و؛وأ من قلبلث، أنى فإ الغروب ق أ-محوت قد الحياة شمس و تتوب، 
عزمتوإذا يرى، من فاذكر نظرت وإذا يسمع، من فاذكر نهلقت، رإذا السلم،: يعص 
بعلم®•من فاذكر 



؛لخئت(-وها؟"اسدذا مى  Liفماذامار؛واءْ< ائوت، من وائمي 
كلعل متانثا يا أقواله، جع عله مكتوبا يا أنعاله، عن مؤولا يا بأع،اله، مطالثا يا 

عجيب!.أمر لهذا نياتك أحواله، 

محعيم،،قلب قلبك آدم ابن يا الاخرْ، ل لائطاق مرارما العاجلة، تحلوق نظرة كم 
الأندام..-٢١ زلت، محتقرة نظرة فكم سخيف—،، رأى العلرف إءللأوا ل ورأيك 
عليهاإااعبال،لأ باطة دمية بسبب تكون وء ال®حاتمة رحب، ابن ئال، 

الماسء.

ممام•حال؛، ^jJ_ ت تعال نوله منها متعتي الخفاء ل معصية من *كم بعضهم! ونال، 

[.٤٦]الرحن: نتب.، 

إنا،ل،ارت،، حش الثبات طريق الخلوات وطاعة الانتكاسات إل تودي الخلوات ذنوب 

تعال.اض نعمى حين راحتنا نجد أن المحسة! كل والمصيبة الحسرة، كل الحرة 

منلشرك،ودلل راحتلئ، *ادحر لفؤ! البعض ذال، بزاد، نتجهز سفر عل أنك تذكر 
القيامة*.يوم صبحها نومه ورائلث، من فإ0 ونوملئ،، لهوك 

به.ذنبلا اليوم يمر؛لث، *أن قال! ؟ الحافية ما لحكيم قيل 

الحياة.مدة انقضاء وسرعة الرحيل بقرب العلم هو الأمل• فمر 
دعتلقؤإذا فأما الأحرة، طلب، عن ألهتلث، إن المّور متاع *الدنيا حثثر! بن سعيد عن 

الوسيلة*.ونعم ١^٤ فتعم افة رصوان طلي، إل 
كيفؤله! ت، فهالفيه، مات الذي مرصه ل الشافعي عل دحلت، قال! المزل وروى 
ملاقيا،عمل ولسوء مفارقا، وللاحوان راحلا، الدنيا من أصبحت، قال! أصبحتر؟ 

إلأم فأمتنها، الختة تمحترإل أروحي أدري ولا واردأ، اض وعل شاريا، المية ولكأص 
فأءز-اا.المار 



لدر؟اسدتا شماذايامى ماؤداءه، الوت، من وائمي 

محلةإل 'رالننلر تال؛ ؟ العظات أبلغ ما العرب؛ حكإء لعض نيل السلف؛ بعض تال 
سفلرونك*.الوني •اعسكر أوصني.تال؛ اللف؛ لعص رحل وقال الأموات*، 

الدنيا.تراق عليه محان الآ-حرْ له لاحت من 
منعيد فالأوحلتا، حلتا، أو حلت،. أو حلتح، أو أوكست،. كست،، إذا الدنيا؛ 

٠باعها باعها، له مدت ؤإذا ر؛اعها، صرب 
لهرفعت* مللئ، من وكم مات، ملأ، ما عاثز من كم معتزا؛اللامات، نيا 

سا.وما سى قبور من وكم وماسنا. عدنا مريض من وكم مات، علا، العلامات، 

الحيس،:احي 
أوالحمر ؤنال؛لث، مهإ معلوم، سابق وقدر محتوم، ثيء الموت مللئ، نيارة أن تعلم ألا 

عليبكون مسافرين قوم من عجبا يا فقال؛ ميت، عل بكاء اامالخ،ن بعض نمر؟سمع 
منزله!!قد؛^ فر ما 

وةقوأحد ا ؟ دواء له أحد لا داء نلي ل لأحد إل ؛ ؤ. الدرداء لأم رحل قال 
•الموتى( واشهد القبور ل الدرداء؛)اؤللع أم فقالت، ا ؟ بعيدا وأملا سديدة 

ذكرمن لها؛)أكثّري فمالت، قلبها قوة تشكوإليها عانثة إل امرأة وحاءت 
يرققلبلث،(٠الموت 

والموتالدنيا مؤمل أضحكني يلأيث،؛ وأيكال ئلأُث، الدرداء؛)أضحكني أبو قال 
أمربه أرمحي هل بدري ولس فيه ملء وصاحلئا عته، بمعقول ليس وغافل يهللمه، 

والوقوف،الموت، غمرات عند المهلير وهول وحزبه، محمد الأحبة فراق وأبكاق أسخهله، 
نار•إل أم جنة إل أدرى لا ثم تي'،والمراتر يوم وحل عز الاه يدي بتن 

..وصراخوعذاب. حرة وباؤلتها تراب... هرها القبور؟... ما أدرالئ. وما القبور... 

فيهاما ••ولودرى • يتعقل فلا 7أا المار يمر • • أوابا• عبي• لكل • • • وثواب نمم •أو • • وحراب 
.(.فات. ما ..واستدراك العثرات. إقالة طالبا ربه إل ولخأر العبرات... ه نفعل لكّ_، 



ءق^(-ممل؟"اسدنا مى b ف«اذا ردا،،ه، *L ائوت، من وائمي 
واتحكمصواءبموعخ؛ّ مزقعراثنهاد 

وعصاناوى هاك ممان اكمى انفيى كف

االكنمد شكومنويا ذنبشتكي يدسسسؤادي 

االكنمانفى يكفى ول وأق_ٍحم__ميو__دما أص___

ووصالاة محبواه هوأدم ال تمه إليوب ه للإلد ع
الأالرحوأزمع د ثب والركلت أقبماض،والنمت ناليمر 

الأثئات المهلكعبء ت وحلمه أيامنقاصرت ان الزمؤإذا 

اكسصوصلأوفألربمسط ئلح
الأعإلأاحن من ورى الخ-؛ر إيا غ4ااسطعت لدسك واعمل 

الاالأمق لتحق1سار0 واسع د أحمالعوث باس وت
الأالأجيذ وأنقام الأندى فهمبشرا اة الخياء دحسح«

٠٠٠

لتلين عل ترحك أد ل للرُصرويت تاذا م

لمقيدنيا الق ان للإنأن تحب كنمت أو 

لالخليه بالخليل ض زل بمنزلن فلتن

ازمل لكزاد ن مد بولا ماقر سيل دنيا الق سيلك 

يركبذاك نمشه عن ذا حط مض ومهرت ملاذ ته ا مهوالمرن 



لدل؟اسدنا فماذاياتؤى ماؤراءه، اضت1 من ق^ركوادمى .

شرال الاصح يلا مرك عمكان د ق

فراك احفرلشفدا عقالشر وأصح 

»»»

سكنم وداره رر المكن مداره لسأكن دارآ ومشيد 

حيل ةكراحوت المان لكا اترىوأن_اإذا.ضوو
ءمي كل ن عده بعونأل شا يعا هتناإدا ولكن

٠٠٠

شدت وأندأي-أي غل لعغد إل مالحان الل فعرع ٌولا 

ائيالنك يناديإذ شقى وتثرزاد لتابغرحإن تندم م

ادجن مك ركأنولازجوعند فيك يعمل يس لإلك ف

الرم—ادل اممتيقظن وكحي وأنت، ت، احتيفت_اعم

زادثر بغوأتت زاد م هلوم قرفق ون تكأن رضى أت
٠٠٠

ويناولانشىلاتممتن—ا نحن إذا ا ذنوبنأن ير غونمى وت نم

٠٠٠

زادمن أعيدت فإ الرحيل حان ه لراد يانلأعإ غا يامآ ا،ي

غاديغدا فيمن غدآ اتتح ات هيهدأابدأ مرمنشى الث، أنتظن 



■اهل؟-؛تثت؛(اسدذ1 مى ماوراءه،سذاي، ائوت، من ^٥٢؛، 

الممدفالحازم لجاة واّعي وت للمنفى ا ياّتعدي 

دبوت المن مولا ول حلللخي يس له أنتثيتت ند 

الذرزمن ق الشريط عل دت نحاصدا وأمرت تزؤع لر أتت إذا 

حبسا ملطول التقوى من ازأ حهوالرمس ومحك الأحداث إل نجهز 

يمتلا ترجولعلك ا مبأحس ممبعا كنت إذا تدري ما لت، فإن

***

ولاأدريلي بن مري اثرعمتتذبي عل ان ملأتكسأعيني 

عي،ا كذنوب روالالعمذهب وتلك«اعي ة غفلق أنت 

٠٠٠

اصيالمعذوي زاء جا مدري أتعاصي العرش رب لابا شا أي

الواهيبينحي رم ييفل وغزئير ا هلماة للعصصر 

اصيقميان العن عن ؤإلأكفاعمه براز العل تصر إن ف

الخلاصق د فاجهالض رهنت ا الخ8لايمن دكبت قيم وف

٠٠٠





■اسادظ مى ي، ف4«اذا ماود1ءه، ائوت، من وألهى 

ثسابالأكدار شيب المر وعرق بكالمح عمرالشاب مضى 
سس—ساالول—دان ءبم_ل لمسوم زادا وت المل ددت أعوما 

ظزحاطث،
ولاحياة بعدم ليس تام، وعدم محض فاء الموت أن يقلن من نحش المسلم: أخي 
منالحكمة نشت لا كيلك الأم كان لو إذ ار. ولا جة ولا نثر ولا حثر ولا حاب 

والكانرالمؤمن فيكون واستراحوا، الموت بعد جيعا الناس ولامحتوى والوجود، الخلق 

والزاقسواء، والعاصي والءلاع سواء، والمظلوم واإف1الم سواء، والمتول( والقاتل سواء، 
البهائم،من ثر هم الدين الملاحية ميما وهذا سواء، والتقي والفاجر سواء، والمصل 

تعال!نال والحنون. بالمفه ه نفعل نائي و الحياء، رداء حير من إلا ذلك يهول، فلا 
ؤذ;الث،غلأشخملم بنا وق؛ؤن محشنأ وش نل مل ويممحكهمزأأنشبجثوا 

٧[.لااتغا،ن: نسوره 

با-ئؤألموت سكرة ؤؤ-؛آءاثأ تعال؛ قال فيه ثلتح لا ويقين فيه، ريب، لا حق الموت فإن 

المرق نحاصم ومن وسكرته؟! الموت ق نحادل فمن [؛ ١٩زق؛ نحيده منه فغ ما ذ'للث، 
أجلهمجاء امةأجاآُلإذا أ امحه؟ وتأجيل تأحثر عل يقدر ومن أ وصمته؟ 

[.٣٤ؤلأمثهدِتوتيملالأهماف: 

فإذامعلوم وأجل معلوم برزق، فيها يمس الحياة همذه وجه عل، كل؛ذلوف، إن إحوال: 
ساعة.. الرحيل. ساعت منه... مهرب، لا اش الماعة أجله وانقضى رزقه انقضى 

•٣[.لأا: >ذتغن>ويى'عتهناعهولامتمدنوزهل.قالتعال:ؤ3للغرميعادالموت... 
؟؟؟للموت أعددت ماذا 

ذكرامحوت،أاتواذدأ 

منها:فوامم. الموت ذكر من الإكثار وؤ، ايسث،: أحي 
نزوله.قبل للموت الاستعداد عل محن؛ أنه ~ ١ 



لدا؟اعددنا نوى ي1 ف«اذا ؤداءه، ما ^_، ltمن ق^قيوادمى .

الغفلة.أسباب أعظم من الأمل وطول البقاء• طول ل الأمل يقمر الموت ذكر أن ٢- 
منها.بالقليل ؤيرصى الدنيا ق يزهد أنه ٣" 

الطاعة.وول.ءوإل الأحرة ل يرعب أنه — ٤ 

الدنيا.مصائب العبد عل تبون نه أ ٥

الا.نياؤلدات ق والتوسع والبهلر الأشر من يمع أنه ~ ٦ 
فات.ما وامتدراك التوبة عل محث أنه ٧" 

 ~A الهوى.باعث ويطرد الدين، باعث ونحلب الأصن، وياو0ع القلوت يرقق أنه
الك؛روالفللم.وترك التواضع يدعوإل أنه - ٩ 
أءا.ارهم.ونول الإحوان ومسامحة الخاتم صل يل>ءوإل أنه ~ ١ • 

ذدراث4وت1على اثياعدت الأسياب 

الأحرة(تذكركم فإما القبور )زوروا النم، قال القبور' نيارة ~ ١ 
لون.يغح؛ن الموتى ورزية الأموات مغاصل زيارة ٢" 
الشهادة.وتلقينهم الموت، سكرات يعانون وهم المحتضرين مشاهدة ٣— 

دفنها.وحضور علتها والصلاة الختاتز تشيح — ٤ 
ؤؤجآ،رت،تعال• كقوله ومكراته بالموت تذكر الش الأيات ميإ ولا القران، تلاوة — ٥ 

•[ ١٩ل3أ؛ سكوة1كوتلأيؤه 
العباد.إل الموت مللئ، رمل من فإمإ والمرض، الشسب، - ٦ 

سبحانه؛عليه والقدوم بالموت لعثاد0 تدكيرأ تعال افه نحاوثها التي الكونية الفلواهر ٧— 
الا.مرةلأوالعواصم، الأرضية، والاميارات والفيضانات، والراك؛ن، كالزلازل 

البل•وأبادهم الموت أفتاهم التي والخإعات الأمم من الماضقن أحبار مطالعة ٨— 

الألباق.وصححه وابرداود أحل. \ءرج< ( ١ ] 



جنخقتيمدا،ل؟-اسدنا مى يا ^١ ١٠٥ؤداءه، ما ائوت، من وأدمى 
اثمكءب[دأثيف مى 

ولاهملا ولا نقرأ.. ولا غيآ كجما'..ولأ ولا صمرأ بمرق لا الموت »أن اعلم 
•ُلريل* •والسفر قليل• قصثر--والزاد العمر فإن وراحلته، نائم منا تسحآ..فاوعدكل 

١^^٠ل واعدينثسالئا تراه كآنك اش اعبد 

نزولنل ه لفنفلمر عبدا اه رحم أمامك، الآحر0 وانمحب زادك، القوى اجعل 
مننأدهى الموت، بمد لما عمل عبدا افر رحم الموت، اعت نعمل عبدا اممه رحم الموت، 
وراءه.ما الموت 

أهوالل تأملت، وهل الشور؟ وحشة ل يوما فكرت وهل عدة؟ للموت اعددت فهل 
والثور؟الحثر 

تكمثلموبنا....؟؟؛! عل أعزاء أحبة الة،ونودع  ١٩السنة نون الوتوال الأيام، تمر 
فارقاه؟عزيز من القرة ذه هل 

ميماه...؟؟صديق من وكم 

!!وصعناه...؟؟ تره ق حبيب من وكم 

اأ! ونمزح•.. ونفرح ونئرب فنأكل بنوتنا نعودإل ثم 
نحشع...!!!فلاعين 

ولأةلبنحضعؤؤ.أاا

ولاوجل---ااايرجع ربه إل 
القلوب.بست...؟؟اا!ف،ابالهذْ 

وحيتإ[ ٧٤تاي؛رةت كومه اسل او جئيلجؤ؟ فهي ذ'للك- بمد من ئلوبجم مست ^؛٠( 
ارتكبتوالمعاصي غفالت، قد والقوس -حقت،، قد والعيون نستر، قد القلوت رايتؤ 

قدالأمل زهدواءوطول الأحرة ول تكالبوا الدنيا عل الاس انتهكت،،ورأيت، والمحارم 
ا!قادانشغلوا... الموت أملواوعن 



؟يه) أسدنا تهمي يا ضاد! ؤراءه، ئ الوت، من .وادااسم، ي^إخقت^

غافلون....ءن4 نحن بإ تنسى وأذكر أذكركم أن رأيت 
ذائقون.وله قائمون... إليه محالة لا ونحن 

بعنوازتالكتاب هدا فجعلت 

اعددتأله!!*.فاذاياترى ماوراءه الموت من *وألهى 
لمرزادا أعددت فهل العدة. وأءال لسفره، سفرتزود عل عزم من إن المسالم: أحي 
للسمر؟عدة أعددت وهل ؟ الأجرة 

فقولتالصالح والعمل الزاد من اليدين صفر الدار هده من تغرج من مخارة 

[٠٨سآلسئ؛نه\\ؤتم\قآكوث ًقخ ؤلوأدح1>ل يقود•' أو وآآ تالؤمون؛ آزجنوزه 
١[،٠ لولاأحزشإت(أ-جرؤهممظئتوأشبزآجحنزه بمول؛ ولعلمه 

ذلكفإن وعدْ ما وأهوال الموت، ذكر من نكثر أن علمينا الآ->رة حب عل القلب ولتوْليد 

اش.ّ.عل والإمال الدنيا ق الامإك عن للإقلاع الأسباب وأقوى الزواحر، أعظم من 
للرحيل؟..تزودت هل ؟ اه للقاء أعددت ماذا 

تور؛زنم \وةؤ يه رجعوث ؤؤآدموأنذثا الأية؛ هذه مع الإجابة لك وأترك 
[.٢٨١]القرة ه يعلتون ءقن1ئوفإلأ نفسٍما 

لمنمنالممن كشر واهت،ام مر من بمال لا الأحر اليوم إن قالت إذا مغالآ أكون لا 
علمحلر أن دون العض عل فترات'لمويلمة مثت ربا بل الدنا، أيام من يوم بماله ما مثل 

يتعال.ونالناس ترى ألا العالن، لرب الناس يقوم يوم العفليم اليوم ذلك بالهم 

وجهنم حر لاتقاء يأأ<.تعاوون ولا ؤيتهاونون الثتاء، وبرد الها.يفا لحر ويتشمرون 

يذكرونلا الكشر نرى القرآن ل الأحر وبالوم باق الإيان صارة تكرار زمهريرها-ورغم 
أنشأنه من رنينها وونع الأحر اليوم ذلك أساء ّاع محرد إن بعيدا، ويرونه اليوم ذلك 



ءخغتيملهل؟-ترىاسدنا  Ljفماذا وداءه< *L اتوت، من وائمي 
الطامةالماحة، الواسة، \م\م الحاقة، اكارعة، الخائة; القلوب ؤيوقظ المشاعر بمز 

والصمات..الأصإء عذْ آخر إل الرجفة الغاشية، امرى، 

امتن لرنكا أنته ردإلينف، ادوموقالمعق ات تبعإل 
٠يصحومن يتآيرولا ولا الايات هنأ0 أويمع يقرأ الذي ذا من 

ثذمنرونها توم ه عفليم _» آلشاعب زلزلة إث وئٍقم، آتقوأ آلناس قفزا 
همونا نكرى آلئاس وثرى ما حنل ذات ْكث أوصنتاونصع غثا تزصنغ يفز 

٢[.]الحج: شديد4 ولكن .نكرى 
لهايشيب ومشاهد احداثر من فيه وما الآخر اليوم ق سويا نتفكر أحي يا ٠تعال، 
اب،للمحالجار عل والعرصن والنشور، والبعث، الصور ق النفخ ق تتفكر الولدان، 

واجتيازالمصر، وتحديد المقادير لمعرفة الميزان ونصب الكثير، و القليل عن والسؤال 

الشاهدهذه كل نتناول أن ؤمملح نلن إننا بالنار. أوالأشقاء بالحنة الإسعاد إل الصراط 
ؤيزيدوالتدبر للتممكر ومنهج كمثال انمر، ونأط اللامح بعض سنذكر ولكنتا بتفصيل؛ 

الآ■حربالوم واهتامنا إياننا من 
ئريا••

حدأ..

حار..أ..جدأ 

الهّؤتلقى اه تلقى تلقىاغ 

للقاته؟..أعددت فإذا 

.تقن3ل. لا ؤ تيأس. لا . لك. ملكآ الغد فليس اليوم تستعد لر إذا 
.ذنوب. أصحاب وأنت، فآنا 



لدر؟اعددنا فماذايامى ماؤداءه، ائوت، من عخق^.وادهى .

دقآدم، بمي دس الثر من وأنت أنا اش، طاعة ق وممر ونخطئ، نذنب وأتت أنا 
•٢ التوابون(؛ الخطات؛ن وخثر حطاء آدم بتي )كل المحح: الحديث 

)لوالصحيح: الحديث هذا ذلك عل دل الذنوب، من معصومبمن نعيش لن وأنت أنا 

لم(اف فيغفر يتنمرون يذلون بقوم ولخاء بكم الد لذهب تذنبوا لر 
شابهومن ناب، وأخطأولكنه أذنب هه اآدم وأبونآدم، بني من ت، وأنا أن

ظالم.ما أباء 
الحديثل فينول صعقنا، عن محرنا العالن ورب الضعفاء، العسال من وأنت، أنا 

فاّتغفرولخميما الذنوب أعفر وأنا والنهار الليل ل نحطئون إنكم مائي )يا القدمي: 
أءفرلكم٩.

نلْلآدم الله نبي فهذا ، ؤإغراءاته ووسوسته الثم3لان نزعاتر من نسلم لن وأنت، أنا 
.له ووسوس الثسطان عليه 

هوما ترى يا ؟ عوالخرج وما عوالحل ما ترى فيا وسيئات ذنوب أصحاب وأنت:، أنا 

؟وتقصيرنا لضعفنا الدواء 

واردداءز؛اأمر؛الحل إن 

عداترئوأ آليين ينعبادى ^٥٧ تعال: الله بمغفرة وأبشر الله، رخمة من تقنهل لا ١( 

[.٥٣]الزمر: نضلوأ 'نفسيإلأ 

•ماجه ابن أحرجه )١، 
الم.ُأخرجه )٢( 
(.٢٥٧٧سالم)أخرجه )٣( 



اسدنامى يا فماذا وداءه1 ما الوت1 من وائمي 

أو»ووؤن؛هوجع ييك ؤ!0 الذنوب يغفر أنه واعلم الغفار الغفور إل يدك ارغ ٢، 
١^٠١٢٣[.]

أحرى.مرة الذنب منك يتكرر لا حتى الذنوب ق يوتعك محبب كل عن ايتعد ٣( 

فرخمكالصادين دموعك يرى أن اض لعل حطتك عل وابك ذنبك عل احزن ٤( 

رحمةوامحأاءة.

باقامدائإ لتقي ظهرك حلف ناتك حواجعل عينيك أمام ذنبك اجعل ٢ ٥ 

الخنان.وميادرأإل للمحثرات 

هقاؤؤءم؛وش اش عند كرة تكون فلعلها ، صعثرة كانت ولو معصية تحقر لا ٦، 

وعجئذ\ؤضيح]سمر:0\أ
لماعمر عن اش ورمحي وترتايع تتعقل لعلها وعاتها وحامها نفك ح اجلس  ٢٧

تحامحبوا(.أن تبل أنفكم )حاسبوا تال؛ 

رجائكمن أكثر الخياة j وأنت حوتك وليكن والرجاء، الخوف بض *توازنا كن  ٢٨
يتان.والالذنوب وترك الطاعات ق تحتهد لكي السلف، تال كإ 

لوحش الكباتر من بجعله الذنب عل *الإصرار الذنوب عل الإصرار من احذر ٩( 

ذوؤ\اهما عق يهطوأ ولم ؤ ت الشن عباده ق يقول وربنا الصغائر، من الذنب ذلك كان 
[.١٣٥لألء.ران: 

بجعلهولا عليك، يقهل أن نحشى الذي رأسك نوق كالخثل ذنبك اجعل ٢ ١ ٠ 
وذم،.أنفك عل مر كذباب 

الذنوب.مجذرون كانوا وكيف اللف حياة ق اقرأ ( ١١



د4ل؟اسددا يامى ضادا ماؤداءه، الوت، من 

التوبةاض من وستجد الاصتغمار، بدوام وعليك ومغفرته، ائه برحة أبثر ، ١٢
ماؤثغنم عنآائإثا>ت قينموأ عناد؛-، عن آلثدبه يملن اكى >عالت تال والغفران 

]طه:ثأ^هتدئه صبحا ؤءامنوحملر ثاب لعفاولنن [ ٢٥تاكورىت ممعلوث4 
بعباده،أرمه ما وسبحانه، العمل، من المر ويمثل الزلل من الكثثر يغفر فسبحانه [ ٨٢

دعاه..ممن أتربه وما عصاه من عل أحلمه وما 

إلشر بأنك ك يرما وليكن النصرة ليعرفك؛تفسالثؤ ْلريقا الذنب ذلك ليكن ( ١٣

لعفارلعنقانم،ؤءاستعالت تال لك، وتوفيقه ورعايته حففله عن تتغنى ولا ربلن، 

فأتت[ ١ ٥ ل»اطر ؛ JI[سز1ئ ألغا,راأثو [ ٨٢]هله: يئإ^هتدئه صئلأقا وحمل 
وبحمدهسبحانه به إلا قوة ولا حول لك وليس ومسكئن ضعيفا 

أصلايدريك ف،ا الغد إل التوبة تسوف لا الأن، تبن، أنلث، الأن وعاهدربكر قم هيا 
كلأسوصأملأ!أتكمل أنك 

التراب...ل وغدآ معك أنا فاليوم • • • موق عل مكي لا حملي نارئا يا 
فااالذكرىأامت ؤإن معك فاي عثت فإن 

•ري• أمن ميا تحجلا بري نعل ارآ ما وي
يمعأتت دأ وعك معكت الأمن ب

رىذكه كشتا مل كى يسقوُت، أم
اليا دعي حطرأ قن مل كلت ا م

بعدالصر أين وهو؛ الكفر عنه يتساءل أمر عن كتاب يل.يكا فبتن وحثيى؛ أحي 
منذلك بين وما أونار، حنة من الخلود، يدار ومائة الومتؤ سكرات من بلءءآ الحياة، هن.ه 





^3؟اماو،دنا ياتهمي فماذا ماؤيامص، ائؤت، من 'اوادهى •ق^^^ةح^

تعالتلقوله امتثالا ولخري، القصرة لنسى وعظة وذكرى عيره و تذكيرا لتكون كتبته 

بجس)لا م المي وقول [، ٥٥اونؤس< تطغ >ؤذكتفإناكوئ 
التويةبوجوب الكتاب هدا توجت و ، لصه( بمب ما لأخيه مجب حش أحدكم 
نسأل~ -محنمته نم ينا، يبادر أن قبل المبادرة والبادرة، والمسارعة والأوبة اش إل والعودة 

تالحديث يقي النمحسحة وهي العظيمة بالدعامة القيام صريره سان اهءة~ حن اض 

علؤه اش رمول )بايعت ]،; ١٥اطه عبد بن جرير حديث ول ، النصيحة( )الدين 

اكااق ذكرت كا المجاة ممبة فهي الم(رم. ملكل واضح الزكاة ؤإيتاء الصلاة إئامة 
ياتعود أن آن أما رسائل• أرع صمنتها ثم ومحاورات، ونداءات ورن١ئوا ومواعظ- وصايا 
كيفشاب. كل إل دعوة رصالة الأمة. هذ.0 عن النصر يوحر من أتت الأمة. شباب 

وعقلية.قصاتله ذكرت يم عزتبمم الملمون يترج^ 

الشاعر:نول حد عل الكاب هذا ق والإمحاز الاختمار عل حرصّت وند 

_زممالته فيمار الاختمار نم الهمت كلالتهلويل من لكن 

والتقوىوالوؤع والعمل بالُلم يمدنا وأن والرشاد، والهداية السداد العون اه أسأل 
ف،االوكتل• ونعم حجنا وهو المعاد ؤإليه والأحرة الدنيا وله ذلك وهوول الزاد نعم فهي 
فمنزلل من منها كان وما افه، من وتوفيؤا ومنة فضل فحض صراب من فيها لكن 

اليهلمان.ومن نمي 

)ا(،تئقءاو4.

مسالم.)آ(أحرحبم 
عف.طق )٣( 



نمىيا ،ف٠ااذا ^٠١٠٥ؤادهىمنالوت،ما 

ؤإنبمثل— ولك ~ داعيأ ل نكن صوابا الورنات محدء صادفت إن القارئ أحي ووأ 
وصوابافأصلحه وحطأ فسددء حللا رأى من اش فرحم عاذلا لا عاذرآ ل فكن حعلآ 

فآشاعهومحرأ فآذاعه 

إلوالهادي للسداد الوفق واش ياكبمود أبدأ الهدمة هدء ل هنا إل المقام ي ينتهي ؤإذ 
نكرنلا وأن الرمالة هده ق غايتنا ومحقق مقاصدنا يصلح أن اش مائلا الرشاد. طريق 

القائل:فيهم فال ممن ينزحر ولا يتعقل لا ممن 

ضوريبحع لرأنشي ولكننندحمرته ميت من كم يفي ■ًُل
هوروشت خلام وأيلجن عجاب ندأرنتي لت-ال من لكم 
وأمورأمورندجرت من وكم ممبرة وم ندُلّّين من لكم 
وربنتنير يلا ذي الداك فبرة عاش عا مالمن يزده لر ومن 

٠٠٠

فتتزجرالراعي ا يزجرهدائهم ه باتوعظون مولمس,زجركم 

نافعا،ولعبادء حالما ولوحهه صالحا، عمل بجعل أن فدرته، قوحلت اض أسأل، كإ 

ينفعلا يوم وقربة ذحبرة العمل هدا يكون أن العظتم اه وأسأل، الفول، ل يكتب وأن 
الهديث،أهل زمرة من محعلمنا وأن والزلة، الهفوة ؤيغفر الحلمة، يسد وأن حلمة، ولا مال، 

ووالديناومثانحنا درجاتنا يعل وأن يمثابخرملمة، من لواء محت، بمثرنا وأن والسنة، 
^٣١٠٠اللهم الختت، غرفات ل والسالمين 

رصكم محتي ي وأرخمحاي دي أهالمدى ف، تعل 
الن_مابحل ل اكمسود الفم—يص ثرا يدي اهذي الان كإن ف





ودر؟»آتخق(اjjL_1 ياذاياتيى ماؤداءه، ائوت< من وائمي 

الوضعj دالولهمج وانم■محول الصول ذ دالدء اكريع ئل اث رعاك لحمي أخي 
تالغس، يظهر ادعولك 

حدمةق العالية والهمة يالهناعة العامر المديد العمر اه ورزiلئv يوملث، اش اسعد 

وناشباش واش الأديب: النجس، الأريب الحيب اش ل وحمي أخي ومرنه. الدين 
أسمعولر الأيام ي ءلالت١ وإن وصللمثؤ. ق نصرُتؤ إن العير فامنحني اه ل أحبلث، إي 
قالقلمس، أن الأحساب أرؤع يا ثق دربلث،. عن اليوم خطاى بعدت، ؤإن صوتلث،. ما 

يعجزأحبابه الرء يتذكر حينا الله ل أخك، عهدك• عل زالت ما الردح وأن ذكرك• 
الخروفتنسيق ق اللسان ويتعثر العباراُت، ترتيب، ق ومحتار الخواطر صيد عن القلبا 

سحاةأله أسكا ومر. حناُت، ق نور من منابر عل حم احعنا اللهم أنول: فعندها 
أنبرنينه إلا الخنة ولا بعفوه، إلا الأحرة ولا بذكره، إلا الدنيا تطبب لا الذي وتعال 

النظرلذة يرزقنا وأن عنا، وهوراض عليه القدوم يوم نلقاْ وأن طاعته، عل ؤإياك شتتا 
وصفاتهالحمض بأسائه وتعال تبارك اله نكا لقائه، إل والشوق الكريم وجهه إل 

يقيناوأن الحوض، عل اش عبد بن محمد نبينا ولقاءنا،ع ٠ويننا بجعل أن العل 
وأنأهله، هو با هفه محمدأ نبينا عنا بجزي وأن أيدأ. بعدها نظمأ لا ثربة حوصه من 

قومحثرنا ملته، عل وسوقانا محنته، عل يمنيا وأن أمته، عن سبا جزى ما خثر عنا يجزيه 
يسجع،آمتنلا ودعاء تشبع لا ونفس نحثع، لا وفلتا ينفع لا علم من باش ونعوذ زمرته، 

آم؛ز(آمين•

وعاكوحمي أخي أفونات ض لك واجبا حق هي التي واأل-ساجة التمهيد هل-ا وبعل• 
.ماهىالقضيةامرى؟.اش.. 





اعاJدJامى يا وداءه،ضاذا •L الوت،  ٧٣٠وادهمخ 

حظهينل ولر الأجل وافاه ثم الرتب، أعل ونال واجتهد جد إنسانا شاهدنا كم أحي• 
الدنيا.من يؤمل كان الذي 

ولرالوت جاءء ثم الحسناء، الفتاة وحطب الفخم الستا اشترى إنسان عن سمعنا وكم 
حلم.•بما الش بالقناة ين ولر اشترى الذي اليتا يسكن 

الثارانواض الونثر ^، ٧٩١واشترى الكثثر المال خمع إنسان عن بلمنما وكم 
سبوالملبس والمكح والمشرب المطاعم لنبJن حرم ثم الواسعة البساتين وملك الفارعة، 

معادنه.وسلب حياته فتعص انتابه أوعقم أصابه، عضال مرض 
القربتقبله ملتأمثن نشاط كل ؤينشعل إجهاد كل ه نفالإنسان بجهد غلماذا 
السرمدي.ومصيره الأبدي متقبله أمر وتبممل القصر، غاية والقصير 

أوأربعينثلاثين حلال موهومة معاده لتحقيق منة أوثلاث؛ن نحوعشرين يتعس، لماذا 

الأبديةالعادة لتحقيق الأقل عل ذللث، مثل يتمج، ولا مضمونة، وليست، مفترضة سنة 
اليقينية؟.

الإيإنأصعق ذلك، مثل يجد ولا والضيق، الفقر لينجومن ابد كل محي لماذا 

ود،والخلالبقاء دار ق والريلأت الأهوال من ومحلمص واليران، العذاب لينجومن 
ماوليعر0 ملما، ٍلويلأ وليد.رمه جديا الأمرتفكيرا ل فليْكر ؛ إذن ذللث،؟ من شلث، ق أهو 

ابدهر بل بالهزل الأم فيس فته ليستمر رأى، إل فيه بمل حش الاهتام من بتحق 
أهملهفان اJة، الألومعادنه وشقاوته الأبدي الإنسان مصير يتونف، وعلميه ابد، كل 

وسيلةبأي فا>ت، ما تدارلي ذاك عند يمكن ولا منيم، ماعة ولأرتإ ندم ظهره وراء وألقاه 
أحي:تعلم. 

زاحالمن زمدمص ند جر الأمإن 



؟ك) اسدظ ؛٠^^ يا فماذا ؤياءه، •ا الؤت، من 

تناولهاعل وخونك الشهوات ألد برك ومحك طيبا وأتيت مريضا لوكنت أحي 
أفكانوحياتك، صحتك عل محافظة منها وأنفت عتها لامتتعت المرض أونيادة الموت، 

النار؟من ءاLلث، أشد المرض كان أم ؟ اه من أصدق عندك الطيب 
ت؛الحكيف، الشتاء فصل جاء إذا نفك< ترى ؟ الصيف، وحر الشتاء برد تتقي ألت 

جاءكجءنم-وإذا زمهرير من باش نعوذ القارس••• الرد ص وأولادك نفسك وقاية 
يروىبارد وماء بارئ ظل عن وتبحث ؟ المحرقة الشمس حرارة من تبرب كيفا الصيف 

لوحراج اسد ثارجهغز ^٥٥ دجل■ عز قال علم*ا؛ا، وأبني حرا أسل• جهنم فنار • عهلثك• 
ماعةالعياب عنه يفر ولا محيا، ولا يموت لا ا دخلهومن  t٨١تالتو؛ة• يففهوزه كاثوأ 

عندكأحقر جهنم عذاب صار أم فءآأنداه، ؤ-فكيث غرحا، ولا فرجا يرجون ولا 
ثو؛ك3، بأن طفل أحرك لو أنه والعجي، أ منه؟ أقل أو يوما إلا بألمها محس لا قرب عس 

الأنيياءفول والرهان.أفكان بالدليل له مهلالة غر من الخال ق ثوبك لرميت عقربا 

ااالقلم؟ عته مرفؤع صي قول من عندك العلماءأقل وورثتهم 
منوسخروا منلثا لضحكوا حالك للبهائم لوانكشف، بل العقلاء، أفعال ظء ما 

ءقلك<.

رفتتزجالراعي ا يزجرهوابهم ه باتوعظون ميزجركم يس ول

المكانمن تقرب هل الأفراب® ■لنؤع ُخْلر عبارة• علميها كتب لوحة لورأيتر أحي• 
حياتهيعرض لا لكي الابتعاد عل حريصا ثخمحى كل سيكون لا، بالعلع ؟ ال*ءنهور 
محارمس يقرب لماذا القيام؟ يوم أخهتار محشى ألا الدنيا خْلر محل-ر كان من لكن للخهلر، 

٠اض حدود من يقارب من مدد التحدير آيات وهوسهع حدوده ويتعد اش 



أهل؟"عخقيماعددظ يامى فماذا ماوداءه| الوت، من والهي 

^ؤتللئ-حدود[، ٨١لاكوب-ت؛ ■مأ"لؤكادوأيدمهو0ه ؤمزاداوجه؛-مأس مبحانه; يقول 
الإيإنحق اش بأمت، [.نهل ١ زالط—لاق: وفنٌ/ه ظلثر ص. ■حت.ودأش يتعد ومن أش 

النار؟عل وجلد صر ، iJLiأم لتنجو؟ صالحة أعإلأ وعملته عقابه وحفتر ثوابه فرحومت، 
الدين؟محرم يكذب ممن أنت أم 
افررتد ننم جهن ملا فهناسو'شه رمم

ديتادrt—ال الحديت، وكنولذابا أهوتي—اعق تطيولمت، 
الويت،.انمر ومن الطاعن، الثغل ومن الإسلام، نعمة الدنيا من ؛jA،^1 vأخي• 

ؤإلأينسر؟ ؤإلأين جئت؟ ولماذا بم،؟ جاء الذي ومن جثت؟ أين من • مداض• 
المصر؟

مميزآنم هلفلأ، نم سليإ ثم رصعا، ثم وليدا ثم أملث،، بطن ل جتينا كنت، لقد اش؛ مد 
أرذلإل رددمت، فد هرما ثم شيخا ثم كهلا ثم الأربسن، حتى أشدا ثم بالغا ثم مراهقا ثم 

عزاش عل عرض ثم اش، يدي بثن موقف ثم حشر ثم بعثه ثم ق،ر ثم مولت، ثم العمر، 
بدعيكل محه يداي حوض ثم صرامحل، ثم ميزان ثم ب حسا ثم الصحف تهلماير ثم وجل 

الثقي.للكافر أونار للمتقي جنة ثم فتان، ومنافق 
دأ-مابيتإخوال 

موقفاالقضايا أحْلر هي التي، القضتة هذه من يقم، الأسف مع الناس كثثرأس إن 
اشبتقوى ناصح نصحه أو المار من واعثل حدرْ فإذا انتباه، أدنى يعرها ولا اللامبالاة 

بالقول!بادره والحنة والنار والأخرة بالوُت، وذكرْ المنكرامتج، واجتناب الواحاُتؤ وأداء 
لبشبابنا نتمتع نريد تادكرنا؛الوُت، لا متأخرة، الأحرة له؛ أوفال رحيم. غفور اش إن 

بعيد.بعيد منا الأجل دنيانا علينا تعمى لا الحياة، هذه 

ثاًغسث،ئفمّرئاذا تذرى >ونا بعيد عنى ذللث، تقل: لا اه رعاك يا دحيي أخي 
إ"آ[ا]٧^١)،: إنأش ىأزَسوت ثدرى وما عدا 





اعددناوهر؟ءء^ق^اتئل ي؛  ١٥١٠٥مارداءْ،من وأدمى 

وندالدفن• حئن من أو■ءل-ابه الشر نعيم ؤبجدأ  ٢٠٠٠أشد بمل•• فا مته ينج لر ؤإن مته أبر 
إلورحمت*• اف• بفضل فينتقل الساعة تقوم حتى نبئه، ل ينعم ا،لؤمن أن عل الأدلة دلت 

بعضأهلها.وهذه من تعال اه حعلنا الحنة. تحتم وهر ^ ٠٠٠؛؛ولا بقد لا النءى النعيم 
-الحنة• لاس من يبجس " ا-بمنة• فراش من له يفرش " قرْت ل المدمن به ينعم مما صور 

بىفيها يرى ذا عنه وتض ينيا مذ ؤئثم سمها مذ ليأته ابنة، إل باب له ويفتح 
ننامإل يشتاق ولن-لك وجنته- اض برصوان ؤيثر ~ نره• ل له ويمح ~ التعتم- 

الأنصارمذ زجل حنانة ل هي الئذ مع حزجنأ ض•' عازب؛ بن الراء اعة-فعن ال
رؤوأيساعل وكأف حولة وجانثأ ه|مح • ٥١رئول نجلس يلحن- ولمأ الثبر إق ثاسهثا 
المر(،ظاُت، من باق )انئيدوا ممال! نأته ثزثع الأزص ءوديةكئِفي _ وِفي الطتر، 

ئبالَسماصةمحل١^^١ بذ 
الحقأكقان مذ محن معهم الفص، وجوههم كآل الوجؤة بنص الث؛اء، مذ ملايكه إلته 

الثلأمعثته الوين، مللث، بجيء م المر، مث- بثه حتى؛بينوا الحة، حئوط مذ دحئوط 
^١٥ووطنوي افه مذ ممح؛ إل احرجي الُمحه الننم! محا محمول•' رل يند ؛ببش، لحى 

طزقةيده لم'ثدعوهاِفي ١حدها قإدا ثأحدها الئماء ل مذ المطزة سيل ثا سيل قغؤج 
صحةمقآطب منها دثمج الحو.ي، ديك دِفي الكمن ديك ل يبمعلوها تآحد-وها حتى عم 

مذملأ عق بيا بمي بمروذ ئلأ بما دتفنت-وو دال،ت الأزض، وجه عل ^٠-؛، منلئ، 
ص:مح;ذمح.اضلهشثانواامحكةإلأقارا:ىمما 

مذقثئثئت لهم، قمثح قبممقتخوذله الدنيا الماء بياإل ينتهوا حى الدئيا، ل بما سموثه 
مالهُ تمول الئابتة، الث؛اء إل به يتلهى لحر تيها ام الئ؛اء إل موثوما ت؛اء ثل 

أعيد-همدفيها حلمتهم منها ئاق الأرض إل دأعندْ ه، عمح"ىِو، يجاب اكبموا ن.جئ،ت 
ثمولأنمقكانثانيه جثي■؛ ل قعادروحه مال؛ أحرى، ثارة يمنهاأحرجهم 



لدا؟اسدتا ترى فماذا،L وراءْ، *L )مت، من وائمي 

له؛قمولأن الإسلام، ليي هموو<ث دينك؟ ثا له؛ قئولأن اف، رب، ق؛ئوو،ت رئلث،؟ ثى له؛ 
 Uنيثث الئ.محو ^١ ٤Jثثح؟ثن: تقولان م، اض زئوو ئؤ قئوو: يئم؟ ا

ااغئات>دجل،• م اطه قول قللك وصدمت،، نا؛نتايه اف كثان، قرأيت، ة؛ئول<ت 
الحةمث وألنوه الحق من قآزسوة عدى صدى أن الثظء؛ j مناد مثادتم، الأيه تامثو١ه 
ماو:قيوندبمر؛، j له ؤينثح ويبها رذجها ثس ثأيه قال؛ الحق، تاثاإل، له داققخوا 

تذمك^•١ بمرك بالن-تم، أنمر قمول،ث الذح طبن، افامح، حس الوجه حنن رجز ثيأيه 
عنك^١ تقول؛ ءئالخم، بمي الوجه هوجهلث، أنت،؟ تن له؛ قمول، ئوعد محت، ائذي 

..(ؤت١في. أمل إل أرجع لحى الئاعه أقم رث، تمول؛ الئائ، 
الختأ(من هقعدأ يه وحل عر الذ أبدله الذي النار من مقعده برنينه )روره 

هه؛اف' زئول، ، Jliiجنار0 اف رئول مع سهديت، دال ا-قدري نعيد و{ \ض 
٠٤١■؟أصحالإ، عتت قميى يئن الإفأو قإدا بورها، تتئوو ١^٤ هد؛ النا،1و!ن )١^١ 
الأن أنهد ئاث، مومثا كاذ قإذ الرجل؟ هدا ؤ، مول، ما داو،ث قآدتد0 مطزاى يد0 ي تلك 

هداتثول،؛ النار، إل واُ-، له يمح ئم صدقت، تقول؛ ورسوله، عدة محمدا وأن اش إلا إله 
أذيد الحق إن، داُب، له قيقح منزللث،، مهدا آمنت، ود ٥^١ بربم، لوئزيثه متزلك، ثال 

تئوث،مآ له: أومنافقايئوو ■ةائتا ثان نإو ي، j له ثمتح اسكن له؛ تمول إلثه بمهص 
ولاثنيت،لا٥^^، تقول،: ثسا، يقولون الناص تمنت، لاأذرتم، تمول،؛ الرجل؟ هد'ا لب 

٤^١نيك،زسبتبم،لأئاإذمحزث،ؤلأس;ث،لإولهتاب،إلهثئوو: 
ّا4يا3،نمه :ضنه P الئار، ؛j له;١،؛، ونفع هدا، ثه أدلث وجز ع؟ \i4 به 

عليهيموم أحد *؛١ افه رسول، يا الموم؛ بنص ئماثا ااثم1إن(، عيَ ئيم افه حلى ينننها 

.١ صزآ٥ الجاتز" "أحكام j \لأو\و وصححه ؛( Uorوأبوداود)١(  ٧٨.وو\»احمد)٣ الحدث )١( 

•١(. ٠٧٧أخمد))آ(ا-؛محه 



■ممر؟ترآقت(ىواءه،هماذاياترىاسدنL* 1 الوتأ من وائمي 

-.lاض وترو ئمال - ذهل أي - لإل1> عند ئبز، إلا طزاى ثد0 نلكِفي 
مره.له يسور - العروس. نومة بمام - .. ٢١١تانثوأوألذووألئابمي،ه(آلذئث 

لثذذيشاو آحدمحر^٠ أوقاو )إدالإاثن : زئوو)هئآو قاو ئزيزة م عن 
^كظووولأام؟يول:ق\

قدقئولأن; وزثوله، عده محمدا وآن اف إلا لاإله أو أنهد ورئوله اش ئوعبن. مول ثان 
نه;مال م يه ثتورك م تبئوذذراءازننمن، ي ق ق متح مدام ئقوو أئك ثاثنلم 

أحبإلأ يوئك لا الذي الروس م'قئوتؤ جولان؛ ، ^٥٠٤٢^■أنل إل أرجع جول؛ م، 
مولونقئلئالناس تمنت )،; ١٥ثنافقاؤإنكان دلك، منتقجعه اض حشيعئه أهلهإلثه 

علتهفنكم عله اكتم للأرض هقال، دلك ئمول، أئك ثنلم ^١ قد ٠مولأنت أثري، لا مثلت 
دلك(اآآ.مصجعه من افه يظ يهامنيتاحى قلايزال يهاأصلاعه فتخثلفن 
بعضنهذا الأحوذي. اهتح٠ة المش. محليسر ق لأو4؟5ون العروس بور مبةثومه ؤإثإ 

أعلم.واش أمله من محعلنا أن تعال اش نال نرء، ق الوس يه يتمم الذي النعيم 
اثمموئض اثتتخ )٢( 

ينفحترن الصور قال؛ الصرر؟ ما فةالت الني إل أعراي حاء القرن والصورموت 
نفختازتالنفخات، وعدد هه، إمرانل الصورموت وصاحب فيه. 

الصعق.نفخة هي الفنع نفخة ت الأيل 
دابةمن الأرض وجه عل وما الحمعة، يوم ق إلا الساعة تقوم ولا العن،. نفخة الئانٍة؛ 

الساعة.من شنقا الثمس تطل حش مصيخة الحمعة يوم تصح وص إلا 
واثممويأاسل )٤( 

القيامة.يوم حآئم إل ونحوها نورهم من وخروجهم الموتى إحياء بالعث؛ والمراد 

(.٨٦٠)عاصم أي لاين المنة كتاب تحقيق ق الألياي صححه ( ١ ) 
انمحيحة")ا؟مأا(.صساصالأبيفي"اسة 



1ها؟أعددنا نمى يا ماؤداءه،فماذا ائوت، من 

قشرواالموتى اه أنشر يقال الإماتة بعد والإحياء القيامة يوم البعث والرادبالشور: 
فحيوا.أحياهم أي: 

المقر!روإ 

الوقف.إل خميعا البعث يعد وغيرها نيورهم من الأموات حشر هو 
الثماممIرا*إ 

مامع »؛ وذوذء-زمن علتهم ويطول العفلم الموقف ل بالناس البلاء يشتد عدما 
ليشفعواالعالية النازل أصحاب عن العباد فيبحث والكربات، والأهوال الحر من يعانونه 

الطويل،النغاعة حديث سياق ؤإلك البلاء، من فيه هم ما محهم يض كي رحم عد لهم 
ثن؛اكاتةىجاثاز:سا

بإترابمم ٢٤٢٤٤ودكذ لها ثنت ثقول،؛ ربمث لناإل اشمغ ثمولوذت آدم قثأئون ض مبل 
افيإيهكلجم يمحىةل؛قمبنوتي لها لئن الرضقخوذإيرامحمءمول،ت حلل قإثت 

عيثيقاثون وكينتة ^ ١١روح قإئت بجثي قم ومحن لها لنت ثئول،ت موتى قآقوذ 
عزريأنالهاهأنتأذن يائول; ؤشن{ ئمحثد ظم لهاومحن لت ثموو،ت 
تاجيالة دأحر الحابب بقلك قآخمده الآ0 ءُفري، لا بما أخمد• محامت■ ؤيلهثم ل قتودق 

أحم،وب يا دآئول،ت يثمغ، ؤاسم وتزئنط ، 1Uوينبمع ز١سائv ازدخ يامحمد ة؛ئولت 
هأسل،م،قآطلو jlrflائشمح،قآحرخمنهانىثاذِو،يليمممال،ثؤتةمؤ،ثقول،ت أش، 

ازقخزأنكوقزبمتغئثيامحثئ. ^٥١^ ثاجاو.ا، أعوديأخمدةيتلكالحامي.مأحؤله 
3،ثان من منها يأحيج انهليق قيقول؛ أمم(، أمم، رب يا ^yJ،؛ ئثمغ، داشب وتزنمل 

الحامديتلك ثآخمدة أعود ئم قأسل هآئهليق، ئآحرجه، إي؛ان من أوحزدلؤ دئ• مثمال، ينه 
ئشمغ،وائمع تعط ؤسل لك سغ وقز زاتاف، ارم محمن. ثئول،ت؛١ ثاجان.ا له حؤ أم 

أذيك،أذيك،بثئالأذئك، ليي قآحيجت>اكانِق اثعليق قئول؛ أمم،، أمم، رب يا قآثول: 
يتلكدآخن.0 الثاته اعود ثم قأئتز، ئآنطيؤ، النار مس قآحرجه  j\riiمس حزدل حق 

وانفعونزنمله وقزبمتغ رأتك مامحمداديع تاجياد؛فالت له اخؤ م اأ«حامد. 



اسدوامى يا فماذا ؤيإءه، ما الوت، من وائمي 

وضئ}تيوبلأي وش ثمووت اف، إلا لاإله مال ئينى ي ائدن رب يا ٥^؛،: تثمغ 
ومحيِعامحئولأبمإلأالهلأا/

وفزالمائة، ثوم الناس شيد يال،؛)أئا اف رنول، أف هريرة اي؛، وعن 
الداص،داجيبمبنهم صيد ل دالآجرين الألمحذ الذ تبمغ ؟ دلك ثم ثذدوذ 

ؤلأواقكزم،نالأ؛ذون ص،وممنو نيئدلهم 
؟إل لقب ثنثغ من ألأتظئون مادنثلقق-لم ألارذن الناس: كئول تشلدذ، 

نوله;إل الحديث ذكر ثم ... أدمقيأئول لأدم علتئم لبمتحن؛ الناص تنمن قتقول 
دحضمحامية اذصومس مثح م دجل م ناجيايرق ئآئع الرش محت داق قآطيى 

وافيتنطة نز نأتل1* ارقغ محثد يا يماو؛ م قتل أحد عل ربمثغه >ئثا مش الثتاء 
بنيامحمدآذجل قمال: يادب يي يارب أش يادب أش يأتول: راثي هأزقع مممغ 

الح؟يوهبشزتماإائاسفةابيساثاد،امحخبيان، 
الحنةتماييع من ا4ماء؛ن بى ما إن بجب؛ مثي دالي■ى قال؛ م الأبواب ؛ riليث برى 

دبمرى،أُطه أذءبهن دبم محاب؛ذطه 
اساب■)٧( 

ب؛نولا والفاجر الر ؛ juيساوى ألا وحكمته عدله ومن الإلهي العدل مقتفى هو 
والغللمالقه متتهى هو بينهم التسوية فإن ء والى الحس بين ولا والكافر المؤمن 

Xr\-T0]م: صهمخ0ناممح،ص4 
أوكانت، نولا شرا أو كانتا نصرا أعإلهم عل الناس اف توقيف، هر الخاب: ومعش 

واننر)نه.محاكائوأ ^^ثهنواشى. الأعمال جزدا'ت، لجمتع تفصيلا فعلا 

الخارى)'اهي(.)ا(دوا، 

اوخارى)أا'ا؛(.)أ(رواْ 



؟له} اسدذا تهمي يا فماذا ماؤياءه، الوت، من "وادهى ع^^ق^■

التويخومنه العير ومنه اليسير فمنه متباينة• وأحوال نحتلمة الحساب وكيفية 
الوتيعد الحساب أن يعممد أن لم مكل عل محب و والمنح الفضل ومنه والشكيت 

يمقاكائوأاجنمن لتتقلثتن ؤءورءك_ تعال؛ فال الحساب، بعد يكون الحناء وأن حق، 

ولتتظكإلميمّ اوسل ؤهلتطنهميرك سبحانه؛ وفال آه-"آه[، ]الحجر؛ نعملوزه 
امسمحهلالأءراف:آ[.

اكراط:)٨( 

ينجوالناسأن فإ والخاوف، الأهوال هويوم القيامة يوم الأقدام. مزلة الصراط. 
ونزعآ.حوفا القلوب فتمتلئ آحر، هول يدركهم حش اليوم، ذللت، أهوال من هول من 

مضروبجر وهو الصراط، عل المرور حهلرأ، وأشدها اليوم ذللث، أهوال أشد ومن 
علٌسسا•

عمله،حسب كل عظيإ، تفاوتا الصراط عل المارون يمماومحتتظ الصراط؛ عل المامين أمام 
الرحال.كثي يشد ومنهم كالطير، ومنهم يمركالريح، من ومنهم يمركالثرق، من فمنهم 

أست،ياي ئلت، مال؛ كاليرق، أولكم )فيمر ؤه؛ البي عن هريرة أبا فعن 
يمر،ديرمعوطرفةءين؟دمكيف التيئ، إل تروا م ئالء؛ ؟ امحق، كمر ثيء أي يأس، 

الصراط،عل ئالم ونسكم أمالهم، بمم تحري الرجال وشد العليل، كمر ثم الريح، كمر 
المرإلاتطح يفلا الرجل محيء حش العباد، أمال تعجز حش ملم، ملم رب يقول؛ 
ناج،لمخووش به أمرمحث، من اخذ مأمورة معلنة كلالسب، الصراط حاض ول قال؛ زحفا، 

•ومكدوسواكار(أة 
علالعبد ندم بونا ندر وعل الدار، هده ق بالث؛ايت، الصراط عل القيامة يوم فالثبامت، 

المنصوبالصراط عل قدمه ثثوتأ يكون الدار، هن.ْ ق لعبادء اه نصيه الذي الصراط هذا 

الصراط.ذاك عل محيره يكون الصراط هده عل قدرمحيره وعل جهنم• متن عل 

•مالم روا. )١( 



ءوهل؟ءءقر،اسدذا فماذاياترى ماوداءه| امت< من وادهى 
مهتزل مرصع أي؛ مزله، دحض الصراط أن عل الأحاديث دلت الحسر؛ وصف 

حديدمن صلب شوك ~ أي وحسك وكلاليب حطاطف حانتيه عل تستقر، ولا الأغدام 
معيد.أب عن لم مذلك روى كإ السيف، من وأحد الشعر، من أدق مر و- 

السيف(.من واحد الشهرة، من أدق الحسر أن ربلض نال؛ موقوفا 
الصراطمن الزمنون حلص إذا والمار؛ الحنة  ij؛؛التي القنْلرة وهو اكاي؛ الصراط 

وهؤلاءبينهم، كانتا مظالم يممامحون والنار الحنة بض ■ "حرآخر ~ قنطرة عل حبرا 
لمتبقى بل حنامم، تستنفذ لا بيتهم القاصة أن اف لعلم النار، إل متهم أحد يرجع لا 

فحبوناكار من الومنون )نحلص قال الحة، به اه يدخلهم ما الهسنات من 

إذاحش الدنيا ل بسهم كانت م بعض من لعضهم فيقص والنار الحئت ئتهلرة؛؛ن يف 
لبمنزله أهدى لأحدهم بيدء محمد ص فوالذي الحنة لحول ل لهم أذن ونقوا هذبوا 

المتعلمةالذنوب من الؤمنين بتتقية خاص الصراط فهذا . الدنيا( ل كان بمئزله منه الحنة 

الحنةأهل الله وصف كا لأحد، حد ولا غل ئلوب!، ل وليس الحنة يدخلوا حتى بالعاد 
ننرممبإإن<]ابر:يأ[.عق منغلإحؤ'نا صدودمم ق نا فقال؛ 

—الكريم أحي — فتفكر عليه، المرور عند الناس أحوال هي وهذه هوالصراط، هذا 
جهنممواد عل بصرك ونع ثم ودقته، الصراط رأيتا إذا بفؤادك، الفنع س محل؛لث، فيا 
معالصراط عل تمثى أن تا كلفوقل وتغيظها، النار شهيق ّمعلثا قؤع نم ته، حمس 

منلك المانعة بالأوزار ظهرك وثقل قدملثخ، وتزلزل قللثط، واصعلراب حالك، ، صعق— 

إحدىعليه وصنث، إذا بك فكيفج الصراط، حدة عن فضلا الأرض، بساط عل المثي 
المارزبانية وتتناولهم ؤيعثرون، يزلون، يديلث، والحلاتق؛؛ن بحدته، فأحتح رحليك 

أصيفه.ما محاز و أصعبه، ما مرتقى و أفظعه، ما منظر س له فيا والكلاليب، بالخ3لاطيفا 

:\(يوي)0اص^ي.





ء^ريملهل؟-اعاو،دنا ترى  Ljفماذا ودا*ه، ما ااوت< من وائمي 
دارالآ-محرة وجعل وعمل، اجتهاد دار الدنيا الحياة جعل أن وتعال سحاته اش حكمة من 
تالإصاءته، عل واليء إحسانه، عل الحسن نيجزى الناس، فيها محاسبا وجزاء، حساب 

دلكففي [، ٥١تإمراءيم! ألحناسمه مريع آس إن كسسث، ما يقس كل آس تعال• 
ترخمان،عثر من شفاها رببمم يكلمهم أدلاء، حاصحين رب|م يدي بتن العباد يقفا اليوم 

والثثان،العنتج من عليه هم ما *ع والقهلمر، والشر والكيثر، المحشر عن فيسألهم 
القالوب،فيه نحئع مقام من له ؤيا موقف، من له فيا العظيم، اليوم ذللتا أهوال ومعاينة 
محمدنبينا يشفاعة الحاب المإيت،.ويبدأ حتى الثبامتط اس نأل الرؤؤس، فيه وتنكس 
إلفيذمون وشدة، تعب منه وينالهم الموقف، j، المقام ببمم يْلول الخلق أن وذلك" محقأز، 
ونوحاادم فيأتون الحساب، ويبدأ العباد، بين لثقهمى رببمم عند لهم ليفعوا الأنبياء 

عبىإلا - ذنا لنفسه ويدكر عليهم، يأبى وكلهم وعيس وموس ئبرايم 
النيالناس فتاق قس، نبينا عل هفه عيس بحل حف الأنياء، س غمْ عل ويمل 
المقامهو وهذا الحساب،  IjlJربه إل ؤحغع لها(، أنا لجا، )أنا فيقول• فه 

إياه.اس وعده الذي المحمود 

سمحاسبة اطه محاسبهم لا م فقالونيا، ل لأعإلهم تبعا لعباده اطه محاسبة ونحتلم، 
هموهؤلاء النار، يذحلون ثم عليهم، وتحصي أعالهم تعد ؤإنا وسيئاته حنانه توزن 

طربما.ليدنهءإ ولأ سني ٢تكنآس وظلنوأ ؤإنآلذسممنوأ تعال: قال الكفار، 
وتال[. ١  ٦٩- ١ ]اىء:مآ سيراه آس غل ذ'للئ، وكان حنلدئن جهغمّ طريذ إثُ 

•تالرحن؛ا٤[ بميننهمقدحيبالغو'صىؤآ'لأسامه أيضا؛
ساترعن تميزوا الدين الموحدون المؤمنون وهم حساب، بشر الحنة افه يدحلهم ونم 

ألفاسبعون أمض من الحنة )يدحل ه^ي؛ ال نوعلا، جل اطه عل التوكل بحن ة الأم
يتوكلون(لاآ•ربمم وعل دلايتطردن، ولابترقون، لايكتوون الدين هم بشرحاب• 

كانواؤإن سبحانه، ال،ه عل توكلا أحل• س الرقية يهللثون لا أنه أي؛ يسرقون لا ومعنى 

)ا(«طسءاوه.



؟JaJاسدنا فماذايا ، ٠٠مامحياالوت، من وأدمى 

الومعنى يتشاءمون، لا أي: ينفرون لا ومعنى فرهم، يرنون أو هم أشيرنون 
اه.عل لتوكلهم بالكي يتداوون لا يكتوون؛ 
قال..ي:ا-بمة، يدحلهم ثم حا ؤيمررهم عرصآ ذنوببمم عليهم اش يعرض ونم 

؟كذا ذب تعرف ، OjiJbنيمررء ~ سره ~ كتفه عليه بمع حى ربه من )يدنوالومن 
تطوىنم اليوم، لك وأغفرمحا الدنيا ل سرتما نٍقول،ت مرس، أعرف رب أعرف، مول،؛ 

حناته(أا؛.صحيفة 

حناتممسارت نوم وهم الأعراف، أصحاب وهم بعد مصرهم يتحدد لر وفم 
منهبرخمة الخنة اف يدخلهم ثم والنار، الحنة بتن مرتنع عل يونفون فهؤلاء وستاتمم، 

٤[]الرحمن؛١ وآلآددامه بالغو'ْى محوحد ؤئ*وؤلألل>وئو0.بمبميم تعال؛ نال، سحانه، 
لزءاومحإأُ ننم أن أُنحابألآه وئادوأ سجنننمء نمد ي،زئون رجال، آ"لأءنازإ 

[.٤٦]الأعراف: تدحالوهاوهمبملننوزه 
تحتوهؤلأء المومنتن، عصاة وهم العقاب فامتحقوا حسناتيم سيثاتيم عليت ونعم 

باكارمتهم عدب من نحرج نم عدمم، ثاء ؤإن عنهم، عفا ثاء إن سحاته، اه مشيثة 
ثغبرازبئركلا  ٠٤٢^^تعال؛ نال، وعلا، جل الرا■حمين أرحم أوبكرم الشان٠ين بشفاعة 

[.]اكا»ثخ؛ غلمليماه إقما يثدآنرئ إلثب وسيق/لن د'إل~،بمنبماء دون ينعيرما يه، 
منلعضها ؤيقتص تحاسبا فإنما الهائم أما وابن، الإس من الكلفض حاب عن هدا 

الشاةمن الخلحاء يقادللشاة حتى القيامة أهلهايوم إل الحةو3، )لتوين ؛ قال،ك،ا بعض 
القرون.ذات مي والقرناء: لها، قرون لا الى ص: الخيحاء والشاة ؛. القرناء(' 
منعله محاب ما وأول الصلاة، اممه: حقوق من القيامة يوم العد عليه محاسبا محا وأول 

الماسيقخى؛،ن ما وأول الصلاة العيد به محاسب ما )أول قالالدماء، العباد؛ حقوق 

وملم.الخالي روا، )١( 
)أ(روا«ملم.



"لهل؟جخد^اسدذا مى b فماذا ماؤداءه، ائوت< من ؤآدهى 

وذلكباه، الشرك العبدبعد ■sA* محاب ما أشد من بالخلق اكيلمة والحقوق لدماء(أه. اق 

عليكوف ما أحرص الثوم ذلك ل والناس أنمهم، مرتبط؛-ا،لذللومأن العفوعنها أن 
نانبالحالمصاص يكون أن مل الدنيا ق ا،لذلالم من بالتحلل أمر.س لدلك الحنان، 

أوقيءعرصه من لأخيه مئللمات له كانت )من تال: هق1زأنه محه الحدسث، تني والسجان، 
بمدرت أخذ صالح عمل له كان إن درهم. ولا يسار يكون لا أن تبل اليوم ئه نلجحلله 
عله(فحمل صاحبه مجا٠^، أخدمن حستارث، له لرتكن ؤإن مظلمته، 
يعلمحتى الخلق، أعإل به يزن ميزانا للحساب، يتيم أنه أيضا سبحانه عدله كإل ومن 

نؤم؟زآلحىؤذأروذ0 تعال: تال شجا، الناس يئللم لا الذ فإن ٠عاينأن، حابه نتيجة العبد 

•لالأماف؛م~ه[ يناكاثوأبءاي؛تثابمللعوزه 
قالمصاص وكيفية والعماب،، الحساب، من اليوم ذللئ، ق يكون ما السلم علم فإذا 

عمر.ه؛قال كإ محاسب،، أن مل ه نفمحاب أن به حريا كان والجايت،، الثلالم 
•الأكر( للعرض وتزينوا تحاسبوا أن قبل أنفكم )حاسبوا 
الصراط..سترد العثليم؛آنلئح باه أمم 
؟نار آم حنة الداتمة إقامتلثؤ متكون وأين ؟ ستسره كيف، ولكن 

اتجتخ،أ( ١٠)

والياقواتجاللؤلؤ وحصباومحا الملث، وملأطها ذميا س ولهة فضة من لجة بماوها؛ 

•الجتت ف، بيت له ض ركعة عثرة أم، اليوم 3، صل ومن الزعفران، وتربتها والزبرجد 
وعرضالصائمون، إلا يدخله لا الريان اصمه باب، وفيها أبوايج، ثإنية فيها آيوابما: 

فيه.الناس يزدحم يوم عليه ؤيأق أيام، الرحثلاُث، الراكب، مسيرة الياي، 

الألبايوصحح* اكام روا، )١( 
البخاري)ما(روا. 



له)؟اعددظ ياترى ^١ ١٠٥ماودأءه، ائوتأ من وائمي 

والفردوسوالأرض، الساء د؛ن ك،ا درجت-ثن كل لص ما درجة، مائة فتها درجاتما: 
الرص.عرش نوقها ومن الحة أمار مجر ومها أعلاها، 

منومر لأشار؛ين، لذة خمر من دمر لن، من دمر ممن5،، عمل من مر فيها أمارهات 
يرفيه العسل من وأحل اللض من بتاصا أشد هه محمد للني الكوثر مر وفيها ماء، 

الخالأي - الحزر كأمحاق أمحاقها 
أشجارهاؤإن يقهلعها، لا همام مائة ظلها ق الراكب يسير شجرة فيها إن أشجارهات 

من.للة.دانية قريثة العطاء دائمة 

يطوفأمل مها زاوية كل j ميلا، سون عرصها اللزلؤ من محوفة خيمة فيها خيامهات 
 )«f١^٠>(•^؛

زمرةوأول، بابمم، تل ولا ثبامم يض لا مكحلن مرد جرد ابنة أعل الختة؛ أهل 
يمملونولا يمتخطون ولا طرن يتم ولا يبولون لا البدر ليلة القمر صورة عل يدخلون 

٠البخور من ومباخرهم السلث ورشحهم الاهب أسماطهم 
بينهاما لأصاءت الأرض إل اطلعت الحنة نساء من امرأة لوأن الخنة: أهل اء ن

رأسهاعل ولصيفها الهن، من اللحم وراء من سوقها مخ ؤيرى رمحا بينها ما وللأت 
فيها.وما الل.نيا من محر 

يدخلوزتثلاثة وأول الصديق، وأبوبكر محمي. نبينا ت الحنة يدخل من أول 
ماله.ونصح افه عبادة أحن وعبد متعفف، وعفيف الثهيد، 
وعثرةتمنيت الن.ى للنا له؛ يقال يتمنى نماأما تمنى له يقال الحتة؛ أهل آخر نعيم 
الدنيا.أصعان، 

والحسان،الحسن الشباب! وسيدا وعمر، أبوبكر الكهول؛ سيدا الحنة؛ أهل صالة 
عمران،ابنة ومريم محمد، بست؛، وفاطمة خويلل•، ينت، حدمحة الحنة؛ أهل اء نوسطوات 

فرعون.امرأة مزاحم بنتا وآسية 
لولوكأمم رأيتهم إذا السن تللث، عن أعارهم تزيد لا تنلدون ولدان الختة: أهل خدم 

السادة.حوائج قضاء ق ينتشرون منثور 



«أآ»هوهر؟"اسدنا ترى ط ذا L٠iا، ٠٠^;!ما الوت، من وادهى 

ؤوجوٌوحل: عز الرب رؤية ا-بمة لأعل الغيم أعخلم من تعال: اش وجه إل النظر 
[.٢٣٢٢^هناص>ة.إونبانا>يجتي: 

الصراط.إل متوجهون ايانقون وفيهم األؤمنون وأما النار ا*لكافرون يدخل 
جهنم...حر من جزءا سسن من جزء الدنيا ل نارنا ؤإن أبواب، سعة لها أبواببمات 
وصرمهالريع، للراكب أيام ثلاثة ثرة مالكافر منكبي بض ما التارت أمل صفات 

ثلاث.ثره مجالدْ وغالتل. أحل، جيل مثل 
ؤيمرقجوفه، إل نحلص حتى فينفذ روومهم عل بمب شراثبمم، الحار الماء درا:مت 

أهلعل لأمدن الدنيا دار ق قهلرت الزقوم من للمرة ولوأن كان، كا يعاد ثم تدميه من 
معايشهم•الأرض 

ماوعر والصاJيد القيح من النار أمل جلمود من مال ما وعو• الغلن، وطعامهم• 
قدميهأخمص ل توضع من ^٧ النار أهل أعون العنأيينت أعون الكافر. لخم من يسيل 

منهإدماغه.يغل حرتان 

سرها.إل يصل لا نة مسسن ببما ت|وى جهنم j( ألتي حجرأ أن لو تعرعات 
معود؛ابن وتال النار ونول هدا والحجارة والمثرين الكفرة وهمم• الناس النار• ونول 

منت(•من حجارة )هم، 
الحارة.الرح وهو• السموم هواؤها حرهات شدة 

الدخان.قْي وهو■ اليحموم، وفلاه* 
العظامإل وتصل الخلود تحرق تذر، ولا بقي لا ثيء كل تأكل دأنما الحمم، لمالهما؛ 

الأفئدة.عل وتطالع 
الخيارأصناف؛ ثلاثة وتنائي وزفثرأ• تغيفلآ لها يسمعون بعيد من رأوها إذا كلامها؛ 

١واكوؤين إلهآآخر، اش مع دعا من وكل العنيد، 
حزصث،ولو ألفرآلناس الحنة يا-حل ممن أم النار يا-حل من أهملها؛ م؛ 

النار.س ملابس لهم تفصل لبامها؛ "ا.ا[، ]يومف: يموميزه 



لع]؟اسدنا نمى يا ساد! ماؤداءه، الوت، من عقخ^^وادمى أ

واللفحرؤؤسهم، عل الحميم صب وعوت والصهر، الحلول، إنضاج ال،ذاب1 انولع 
دجرمهم•عل متمرن 

بم،النار ؤإ-حاؤلة الوجوم، وتسويد وجوههم عل الكفار صحب والأءبت 
وا،لْلارق،والأغلال بالسلاسل ويمدون فيها، الأمعاء واندلاق الأفثدء، عل واطلاعها 

•معهم وشياطينهم معوداتم وقرن 
■النارآمين عياب وثنا الفردوس( )جنة أعل من اجعلنا ربنا 

الدنيا.س ءهدل؛ن تدكرآحر فتدكر 



■لهل؟اعقئر(اسدن1 مى فماذاU ، ٥٠^!م، رضت، من وائمي 
اثمضات[]ؤطؤيت 

آخراوثذءراتأ

والإخوةوالنات، الأبناء عل الفلرات آخر الإنسان فها بمي اش ]سل- تلك 
السكراتمع_الم وجهه عل وبدو الدنيا، هده عل الفلرات آخر فيها بمي والأخوات، 

والزفرات.الأمان قلبه صميم من ونحرج 
•[ ١ ٩ ]ق■. -محييه بته كث ما ذ'لك بآلخق آلنوت أن 

اثوحدتأبدايات 

ؤكدثذسيآضه■
وكشرتجنانك صعق، إذا علجة.. بداية إما الأمحرة.. الدار إل الرحلة بداية إما 

وفدأهلك،، ض طرمحآ لث، نففتخيل ذنوبلث، الخناء كثف، عند ، iiJLpعرفت إذا خهلوبلثؤ، 
صراخوعلا الأحزان، بلق واشتدت اللسان ملئ، وثقل انمرة، وجفتلث، الحسرة ق ونم، 

وبلاء.هما إلا ذلك يزيدك فلا الدواء سمء،وصاك 
uةاك٠ش؟

نتمنى• ٠ ٠ السينات. عل أو الحنان عل إما صحيفتك فيها تطوى ماعة من أكبر افه 
والأفعال،الأنوال صلاح تتمنى الأقوال... ل تزاد حنة تتمنى الأعإل... ق تزاد حنة 

تحس١[... ٠ تاداسون: سآثلجتن4 وأكن إث(أحرؤهممءاصدت ؤرُن،لولآأحزدى 
انهضن،.قن. الدنيا وأن انتهت، الأيام أن والندم بالشعور تحس الألر... من كعب، بقلب 

عليلثا؛يملون 

]الرحننزعليا ،)كز 
هامدةالحشة وغدت النمات، وخمدت الحركات..١ سكنت، إلا؛الأJنج قوة ولا حول لا 

٠ّ ّ الأن عليها يمل التي الجثة ءذْ لث، نفنحيل اف.. عبد .. فيها٠ تغن لر كأن فيها روح لا 
اللم؛نأن نمور ١ ٠ ١ أءتياتلث١ هى ما ّ . ١ ، UJUأين إل حاللئ،..٠ كيم، .. رهيبة, لحظة إتبا 

الأعناق.عل وحلوها .. ١ أنت، ..,  cilJLf-يمالون الأن 



اسدذافماذاباتئى ماورا«هأ (لوت، من "قت7إر^.وإدهى 
قدمولت نالت صالخة كانت إن الأعناق... عل وحلوها الحنانة عل السلمون وصل 

حيثهناك القرة إل • ٠ ب|ا- تذهبون أين ؤيلها يا نالتت ذللد عثر كانت ؤإن ٠ ٠ فدموق. 

الآ-حرةمنازل أول القور•.• حيث • • الدود. حيث الحإجم... حبك . ١ ١ الغربة حيك . الربة.٠ 
الغربة!بيت 

إلوأسلمت لرابلد وجهزت أحبابك بض من وأحرجت وحملت الكفن ألبرك ثم 
"كث.^J_ ومثواك.. القيامة يوم إل مأواك الشر وصار اللحود بين رهيتآ وصرت الدود 

[.٢٢]؛،: حديده آلثوم د؛م,.زك> غليغطآءلث. ة5ثذئا صدا س ملؤ عق 
مراحلأكل 
قاماالحديدة الحياة واسقثلت الأحرة مراحل أول فيها نزلت ساعة من اف إلا إله فلا 

علوالألر بالهرة فيها الإنسان محس التي اللحنلة إ'ما نكيدة.ّا عيشة أو ااعيال.ة عيشة 
زتآزحعونا.مو؛قان حدهمألموت ا حآء إذا ؤ->فأ اش، جنب ل فيها فرمل لحفلة كل 

يوربجتوزهإق بزنح ورآبمم وبن مآها هد كلنه إيفا ئآج رتمت دنا صبقا أعنز 
*>[.لالؤمون:؟ه-*

محيب!فلا ينادي 

والرصوانالنعيم ل يتقلب شر عإرها، وتفاوت محكاما تقارب دار من اف إلا إله فلا 

ولاتعب يو محب ولا ينادى المقيم، والعيان الححيم دركات ق وقر العفليم... 
الحمؤع،هل.0 كل فيها يفرقه كان ما الإنسان وعاين فيها بإ الأيام انقعلعت مستجيب... 

إلهلحكم الدواؤين فيه فتنشر المفللوم، من الفلالم فيه ؤينصف الحصوم، فيه نحتمع يوم إنه 
العفليم؛المشهد ذلك ق أقيمت الأمم هدْ وكل الحمؤع هده كل والأخرين••• الأولن 

البردون هم نوم ؤ هناك نحيب بإ ودركاما درجاما، لها وتعد الأمثلة، عليهل تنهال لكي 
بنائمى كذ خزكا آلئذم 0 آكهاد جد آلي' ش _، بيم آش عل 'محس 

[.١V- ١٦٣هكنتلاْللمآلءومأإرن_حآرلهضعألحنانم،4]



وهو؟جخ7ه.اهددنا فماذايانمى ماؤراءه، ألوت، من والهي 
فرسوضأ

حيثهناك ناظرة.... اش إل والعيون حاصرة والشهود اش يدي ُين تقف حث هناك 

قمفلأن ابن فلأن يا الد.... منادي منادي جلاله... جل اش يدي ض العد يوقف 
اه.عل للعرض 

تحار؟؟؟:فماذا 

إلما يوما ميمل منا وكل اف، سوى حي مصركل الوت أن علمت ند أنت ها 
اا!صبح.. يليه ليس ماء وماء... مبعده ليس صح ؤ ١ حياته. من الأحير اليوم 

الآ-خرةاا.ار البوابة ءالموت* عبر العغلام الأحداث من الرهيبة السلسالة تلك وتبدأ 
أليم.عذاببا أونار مقيم نعيمها جنة إلا موته بعد ا،لرء ينتظر ولا 

فاذاتحار؟؟؟:





عخ7لآ-وهر؟«أسدذا ترى يا صاذا ؤراءء، ما الوت، من والهي 
ثمالقلب... سويداء ق المصاب فومع الحياة، وفارق سيارة فصيم فجأة حرج عشرة، 

أهله.تلا 

فجأة.ولا والأحداث والكوارث المحاتب من سمعنا وكم عرفنأ وكم رأينا وكم 
اه.دنان،؛ للحيرن—ساع ولا يم نعره يلا النهى ه فيكلمت ن وم

المنإل واننلر ئللمته، ؤئذب النهار يمحوه كيفا الهيم الليل مدا إل انظر أض* 
تال.ولكيف الحميلة الزهرة إل وانظر الأرمحى، عل ويتناثر يممت—، نم ييبس كتف الأخضر 
حرارتبما،وزالت لوما تغم كيفا غروحا عند الشمس إل وانْلر ومارها، رونقها ؤيدهب 

يعقبهاطفولة افّ; عبد يا حالنا وهدا محرزه، يدب كيف الشهر آخر ل القمر إل وانفلر 

مقرق الدنيا هذه ق ان إنفكل وحزاء، حاب نم وبعنا موت نم وهرم كم ثم ثبابا، 
أومقر؟نعيم أيعقبه السفر هدا ق يعقبه ما شعري ليت، ويا 

؟ينتفلرك وماذا ؟ مصيمك وما ؟ عليه قادم أنت، ما اممه عبنه يا فانفلر 
ماذاوتركها ذمت، من ق واستعرض بأهلها وتقلها الدنيا هده ل ملتا فكر 
وجد؟

سائرافه عبد يا وأنت، اء، والثوالرحال والوزراء، والأمراء والفقراء، الأغنياء تركها 
؟العل.ة أحد٠ت، فهل ا الْلريق هذا عل 

انساب!احي 
أينالعالمن؟ رب رفيع إدييى أبن الرّاين؟ شخ نوح أين والأمخرون؟ الأولون أين 
خاتممحمد أبن •هإلوومحت؟ الميين سائر ينز من الكليم موسى أين الرحمن؟ حلثل إبراهيم 
القرونأين السالفق؟ الملوك أين الماضية؟ الأمم أين الأبرار؟ أصحابه أن هس؟ المحن 

أينوالشجعان؟ الأبطال قهروا الذين أن التيجان؟ مفارقهم عل نصت، الدين أين الخالية؟ 
تاهواالدن أين والمشارب؟ ؛اللدامحت، ممتعوا الدين أن والغارب،؟ المشارق لهم دانت، الدين 

لهمتقعقعت، الدين أين وعشيا؟ بكرة الحلل ق راحوا الدين أين كترآوعتيا؟ الخلائق عل 





عإقريموهل؟.اعددنا تئل يا هماذا ؤراءه، ما ائوت، من وائمي 

وبالخط>اواك م بامك وتادتثمب الالشاب ل قللك نعى 
ر|يبوآت؛نهذي الل نكون النداعي متعدألفكن 

بالطيات ومؤمى الماش منب الطيريص الداوى ك ونل

لامسسوبن مة بحالف فكيوب يتن مه نفعل عناق 

التعدازم فالحاة لنجعي وامحللموت نمى ا يتعدي ام

دبوت المن مولا ود خلللحي يس له أنت ييند ن
منوأحسب مت، فإنك ثئتر ما )عس أنت،؛ به الممني وكأن الحديث،، هذا تأمل أحمح، 

وقداحهالصيبان عفلم عرفتا فهل ملامه( فإنلثا شتمتا ما واعمل مفارئم فإنلمثا شتمتا 
الخطسؤ؟

يسركأكان روحالئ،، لقبض أتاك اللحنلة هذْ ق الأن أتاك الوُتؤ مللت، أن ه-، أض؛ 
أنت،عله؟اأاحالالث،وف 

نظرةالدنيا هال0 إل تفلر عندما ؟ الوت، ومكراُتج الروح بمنع تفاجأ عندما فتذكر 
وثلكعنلتج المضاء رد ت9ليعون يولا بحسرة ترمقلثج أهللئ، وعيون والودلع الفران( 
أضعتهاطاعة أء،ال، وعل نفسالثا عل ببما أمرفت، حط؛ثارتا عل وندامة حرة يتقطع 

فيها.وفرطت، 

أممافظفرق النعش عل رفعت، ثم المعتل، ؛ئ-لتا نم كفنلث،، بثراء أهللت، بائر ثم 
أدار؛الثظأحد وتقدم غريبا، فريدآ وحيا.أ القبر ل وضعت، نم قرك، ل لتويع اارحال( 

بكالأحياء تعلق يضلع القبلة.وبعدها إل موجها الأيمن الحنبا عل الشر ل ليجعللث، 
أوأبوك يتقدم نم الشر، ل ؤإزاللئج دفنلث، تول ممن كفنلث، من محلها عقدة آخر مع ماثرة 
بكرحة بالطن بينها اكغرامحتج ما ل ومحتهال اللحد عل اللثناُته ليصف، نريبلث، أو أحوك 





-جإآإنر(ثها؟>اسدنا ترى يا ه4اذا وداءْ، ما الوت، من والهي 

أنظروكآف • • • إخوانه يكتم ولا جثرانه يعرف فلا لماته ثقل فلأنا إن أقول•' قائل ومن 
وتمرعكالأسرة وهي ابنتك سش ثم الخراب، رد عل تقدر ولا الخطاب سمع إليك 

الكلامتسمع واف وأنت ؟• لحاجتي ومن ؟ بعدك من لقس من • • أن• حيي ومول<ت 
تقول.'بك وكأل الخواب رد عل تقدر ولا 

صدرىعل وحيتا حينا، وجتئر همل ا حدهؤغ متالمعرى وأملتا 
اثرمل ين إني أس سالي؛ ق بمجمرندبم، خديا دنحمس 

الوكرثس ب بعيj رب كأفراخ ئركتهم للتاس نى أبي حيي 
اف.لكم اف لكم اف لكم لكم: نقول ونحن 

ىأتد نون جملع لقلايتطح ه ودوائه بطبالطبيب إن 
مضيا فثله رأمأبان دكنذي الداء بالبموت للطيب ا م
اشترىومن ه أوباعدواء الب جلذي والوال—داوى داوي الات م

تضولا رت مثلا ا متنإذانحن ا ذنوبنيرأن غونمى وت تم
شلك

والإخوان.الأصحاب عليك وبكت والخثران الأهل منك وأوحش الأكفان، والينثر 
يرحلم ثدهم عنيلا قليم يقه لأهلصيف، ان الإنا ألاإن

قوتمكر حرات، كربات عمران سكرات الوت ملك نزول عند .، حا١٧ق تمكر 

وأصعحتحدك وبل ءفلامك< ونمتن، أوصالك، نهشت، وند الوت ؛عل. حسملث، حال 

ؤ.اانّ لالديالنوتا 

الأخر:وقال 

—نالنورح—^—^5، م وغفلاماس الن



لدا؟اسدذا ترى يا فماذا ؤداءه، ما l^،، من .وائمي  عقدت(■
هوما ذلك، بعد سة أوالألفين أوالألف أوايتتين الة عشت أنك هب اض! عبد يا 

الشاعر:ئال ك،ا اس أليس ؟ ب 

—امال ك لدا با معش 
كباثممسءليي

0تةعةعوس التقإذا ف

موقنام تعلاك فهن

صورالقشامقة ل لقق 

ريالكدو رياح الدى لت 

مدورالحشرحة يق ضق 

رورت،إلأفيغئكن

وكربات.وعمران لسكرات للموت إن أ أكر اش 

بالتاشمّونثر اليوف ل صرب من أشل الموت ؟ الموثمثا ما أدراك وما والموت 

انتفعواولا بتوم كوا ما بالموت الدنيا أهل فآخر نشر الميت ولوأن بالقاريص وقرض 

مكراتسوى عياب ولا هول ولا كرب المسكين العبد يدي بين يكن 1؛ ولو بعيش، 

من؛إلا الموت سكرات يعرف ولا عيثه عليه يتنغص أن جديرأ لكان بمجردها، الموت 

[.١٩^وتإلإإيوكماكغثنيد.هتق؛ وذاتها®. عاينها 
القاو:در وض 

هفاعلأتت عنا اس النواعغل ا ي

فىنولا ة لخثلق الموت أمنن تلا 

الكهامالك نولر ترجوالنجاة 

علالركوب يثيلتح التعس ركؤبك 

ولدولا ال ملا ة القياموم ي

بالنفسر العم،ه علييعد من ا ي

رسوالعاب بالخجوتمتعت ول

اليبصل عري جنلا الفينة إن 

*اكثترك4منم(ر.منسم
عرمحىالة ليلتشي بر القوضمة 

يوماليومان: بمثلها: الخلائق مع تلر وليلتان )يومان : مالكبن أنس يقول 
اف،هواللميالتأن:يدي بين الوقف ويوم بخْله، ؤإما برضاه ققإما اف< س البشير نحيء 



لهر؟اسدوا تهمي يا فماذا ؤراءه، ما امن، من والهم، 

لهسالقيامة صييحتها وليله مثلها، ليلة يبت فلم القبور أهل مع بره ق الين مبيت ليلة 
الشاعر:قال ليلة(. يعدها 

السكوننمارقتي يومأ دى مرنمومع ت قارن
ونلو>كاهق;ئأووس الش

اللشارى الشتحت ا تعرهي نطيل موحشة براء غة مظلمر منق 

محمولأ.وغدآ المقابر تدخل اليوم إ أم اض 
الدين•النوم إل نحرج فلا تدخلها وغدآ دنحرج، القابر تدحل ايوم أ أض اش 

د؛نفرأيت مت لدفن أعد ند القبور من نم عل مرة *وقمت المشايخ! أحد يقول 
ياكم تمي؛ ل فقلت ا • به• أعلم اض زمن مند ماتت امرأة• ثعر من خصلة الثور التراب 

ماوكل أذى كل عنه وتمنع الخميسل، الشعر تبمل-ا تعتني الفتاة أو المرأة هده كانت ترى 
أأ ؟ والثرى بالتراب اختلعل وند حاله كيف انفلر لكن اا ونعومته حاله رونق ب يلم. 

منتعجب ما بغم الناص يزال ولا يشفي لا والعجب أعجب لا ومال عجبت 
عليهتمر بعضهم أن حف المور زيارة عن والإعراض الناس من ممر من الغفلة العجب 

القيورنيارة عن نهيتكم ركشت ! النيئيقول القيور يرر وهوام نتن تلوالنون ال
ألاالقبور، نيارة عن ميتكم )كنت، ويقول؛ ، الموت( تذكركم فإنما فزوروها ألا 

مست،افه صثحان اطه سبحان الآحرة(ُآ؛، وتذكر انمن وتدمع القلوب ترق قاما نروروها 
بأمروالتحديث، واللغعل والمرج الهرج كثرة وتسمع ترى القبور بتن وأنت حش القلوب 

المول؛-ثنيئعص يدخن من رأيت ربا بل ولهوآ، لغفلة صحكا سمعت ربا بل الدنيا، 

الحاكم.>ا(روا، 

الحاكم.>آ(روا، 



ثدل؟اسدذا ْماذايامى ، ما^١٠٠ائوت، من وادهى عقك، -

هديخلاف وهذا والعافية، السلامة اش أل نشإتة أو قلب نوة إما وهدا القبور، 
مكونق الهلثر روومهم عل كأن الجائز تشتح ق هدنهم كان فقد وصحابته هه البي 

حالمل وتفكر كار واد ار واعتبواتعاظ وحزن ونذكر وتأمل وصمت،، وسكوت 
ومالهم*.

هولق كان أما فمالت جنازة ق يفحلثح رجل نغلرإل الدرداء أبا أن ايالغنا نتادةت نال 
أنحتى الأشياء كل عن |وشازالهم الوت هول كان فلقد الضحل؛،* عن ثغللثج ما الوين، 

معاذبن صعد ونال الجيع* لحزن تحزي من ندري لا و الجائز نشهد أكنا نال• الأعمش 
إذا*كنا النخعي! وقال >ا_ا( هومفعول ما بغير نمى فحدثت، جنازة تعت، )ما 

صزهأمر به نزل قد أنه عرفنا قد لأنا أياما، فينا ذلل؛، عرف الست، أوممعنا جنازة حفرنا 

افرخمالث، فانفلر دنياكم* بأحاديثؤ تحدثون جتائزكم ق فإنكم ونال؛ النار أوإل الجة إل 
تمحتمم أقول حيلا. ردأ إليه يردنا أن افه نأل اليوم حالنا إل وانظر القوم هؤلاء إل 

الرزخيةالجاء من يعقبه وما الوين، ق وتفكر حشؤع مومحلن لأنه ا،لوش هدا ل الغفلة 
وتل.ىراوحياة لالقاو_ا صلاحا ذلل؛، ق لأن الدنيا. وفراق الأخرة الدار ق افه ولماء 

يقولالدنيا بأمور أوالتحاوُثا الضر عند واللهووالزاح الضحك بالقام يلق ولا بالأحرة 
اويم)ئرأيم،طلراممإلأواشرأفظع،نه(اا؛.

لجتهيبل حتى بكى قر عل وقف، إذا عمان كان قال: عمان مول هانئ وعن 

)إنقال: هة افه رصرل إن نال: ؟ ها-ا من ونكي نكي ولا والنار الجة تن-كر له؛ نقتل 
أشدمنه(فإبعا0 منه لربج ؤإن أبرمنه، فإبعده نجامنه فإن الأحرة منازل أول الشر 

فجلسجنازة ل -.ب. افه رسول مع كنا قال: عازب. ين الراء عن ماجه اين وروى 
وقال، فأعدوا( هذا لثل )ياإحواف قالت ثم الثرى، يل حتى وأيكي مكي ام شمثر علط 

ماجه؛ابن )ا(أحرجم 







؟له] اعددظ بإترى فماذا ماؤداءه، ائوت، من والهي 

عنثعجزك مما بالآ-محرة فذكرنك الزيارة تذكرت معصية بفعل نفك همت ؤإذا للمناعة 
القثر.نس فلا العصية. 

اللشأرى الثنحت ا هعرمق ل نقلموحشة براء غة مظلمر منل 

رالحفز ناذا مدرك ف ا -بموقفت إن واذكر ابر بالقغف 

رورمعشرامغثك ليهم وفت رورموعظامغثلك يهم فف

فرا-قدها بعمن وارتبمم رأندهقمورهم رارتم أتملركانوا ك
ا-كنوحتى والعجوز والصبي والشاب العلفل بين يفرق ولا يأق الوت اش سبحان 
فيطنأُه•

فيهنوالكثيب، الخنادل عليهن مسقفة حفر الكثيب، رآهن إذا نحيب لا للمقابر ما 
قغادرته تهلب بفرفته عيني لرتكن حبيبا من كم وثيبا، وثبان وولدان أؤلفال 

٠وهوالحبيب* محيلا بعضهن 

لههلت، عنده رجلامريضافلمإنميت ازرت تعال؛ اش رخمه عتبة بن عبئاش قال، 

نحيك؟,فأنشد:كيف، 

جئس^ازبيالح^ساملون أن—-^ل غ—سداة امتي قيالدنياونامت، مجن حرحت، 

كراضمه إليوتعج-يل حروجسي وصروا ثري نحفر أهل وعجل 
ي*وليلتعل وم، يمح، أتداة غوري صقعل لريعرفوا قعل كأتم 

ؤإحوان:أهل من دفنلث، يتول لمن تقول جئ وكأي أخي 
يوهقومالسراب ر عفن ومضعوه لحدي عل خدي ضعوا 

وْفانيبد البعيى رموق ا رقاقا أثوابه عنوشقوا 
أنكرنسسره—_مثا ثال ——بيحة صضت، مإذا مرمموه وأبفل



ل4ا؟اسدتا نوى b وداءْ<فماذا ما الوت، من -والهي  ءئق<
و0نض وانفه وحانل عب متالواظر نمالت د ون

ره)عريل عاظروا نرا هلملأن فهدا البل اداه ون

فنستمو.اوْ ءهادم تقدى الماركم وجحسكم 

مدرالثرج حمت وأنح نم فلوك يعد نأهلك أن ك
لعرك تلمد ندك—أتم 

ابمزودوك د نأمم وك
الجب؛أخي 

إذاأتت كسف عري ثليست ا ي
هملأتت كيف شعري ليت أو 

إذاول أنا معري مت ليا ي
اؤيبت اكتا متموأتا ا ي

قامشأق ت عقلون أكألا 

نقال:القابر عل رحل مر 

أسمداث الأحمحاكتي 
نعتمصا مشعري لت 

دريتلا ت رالربروأتقلي

راسن مى ايلكبم—زود 

روالو افور بالكالت غ

الفر_ة وءالالم_فرح البش ن
شرالحصيحة اب الكتوصع 

ريعممن مات ا معل أض 
أمريمن تديرت اصّمجا تقبلت ■

_تمثو__ابمس_الأصى_
رنمخأم تم ربحل ه

لالأممثر تقوت الار ادكق ة راحد حتوت الر واذك
منلخفلة كل من واستفاد للاحرق، عمل ناؤلريه أمام الوت وجعل أمله نمر من فإن 
افإل يقربه صالح عمل بدون أمحاعه وفت كل عل ونحر اف، ءلاءة ل عمره لخفنات 

عملراكل أبوحازم؛ نال الدارالأحرة. إل بالانتقال مرور فرح فدم وهوئا لفى زه 



-1ثنت<•1ها؟ اهددئا تُى يا فماذا وداءْ، ما الوت< من والهي 
منكتوجب يموالا هناك إن ثم مت®، متى يفرك لا نم ناتركه أجله من الموت تكره 

الغفلةسان من أحي يا فأيق غد؟ وبعد غدآ؟ أنت أين والاعتبار والمحاسبة التوقف 
ولحظاتالموت سكرات أحي تذكر وحل، عل الموت س وكن رحل، بمن وام وتامل 

الخاب.وطول المزال وهول الشر ووحثة القوت، 

والزوجةالأهل عن والعد وسمر وسياحة بلاد غربة لمهت الحميمة الغربة تذكر 

وحتدآتكون هاك الشر، ل هناك الحقشة الغربة إن الهئقية، الغربة ليس ذلك كل والأولاد 

م،ضثلكحاكواشلأثوكإلأولا ميدألأ٠الولأزوجه 
الغربةشعرأعن قال إذ الحسين بن العابدين نين عل ناله ما تأمل الصالح. عملك 

والثمن*الشام عريب العريب *ليس 

نوالكفاللحد غري__، ب، الغريإن واليمن الشام غريسا الغريب ليس 
لغريت_هق حه لالغرب إن 

هغربتال حا غريثرن تنهلا 

ترىتج-ددزاديرسلثن
اأعثئهنت لوت دنا بْايول 

أمهلنيحي—ث، عني اطه أحلم متا 
ب—لاتدمآي—اهي ات اعممرس

ؤيدأالأJواب٠ أعل_و ال-ذى آن—١ 
و_ايثب عف ق ي—١رنهكتبمتؤ 

ادأيدبهمي عل أنوح يغني 
يعدليكان من يا عذل عنك لع 

لها^٤ ٠٥١الادموعاصح دعني 

والكنان الأوطق ال؛نيمين عل 
نوالمحذل بالره دهرينهال

يطثت_يوت والمص—عنت، وئوتي{ 
افياهمماه:ثلثه

نرقؤيي ذئبي ك—اد'يئ ذ وئ
زيحولا وف حولا اء بكولا 

يئتقرنالد دع——ى اصي الععل 
ىنحرتنالملب ل بقيتؤ حرة 

ثميامحبثابنثأف؛ال
تعذريكنتؤ ب ا متعلم كنت، و ل

مينحلا منهتره عي عل فه





—ئآر( وهل؟-اسدنا نمى  Liف٠اذاماوراءْ، ائوت، من وائمي 

ثردذنىهمنل بلا راق، الؤقل ا أتنا يالمم، وجيد ٠ يد• 
أدهشيندكان ما مطئع هوو مس إيظنت انمي ل صورة ومالي 

١مكرونكي ثص  آنزمحيجدأنالي ئدهمنم أقوو ٠ 
محمضنى ي إلهسواك ال مئزالم ي وجدوا دوي وأنم

مزتبمسندس يالمونسق إسي نامحلإبمبمكبم-اأص ن
أملتينظيرى عل دررى لصار 1حما ميما او مالأمل ماب 

ثكنوالالأمواو رفي و-ئكواتدل ثنلألهورجتي واسدلغ 
هلحينعندا ولدى وصوت 

وزسته_|االدئي_ا ادئمدا|ئ، ن

ثننحلأبلأ م لال نار وص
افيانىصشراظ--نالبم،

واتقننالحتط ابنم بمبمواخ تل ايدئيايآمحا حرى نى دائئرإل 
الند)،زاحه إلا لك تكس وع لا ببموازض دباك أس اشتاعث خذ 

وئيالعل موئرف الشن زائغ ا ت5مرأ نحمدثنيه اهز رايغ ا ي
 Q افَثرمحيلخل واشي انمنياي عن ممي ص
يالخسوج المبمن اريى يءس حننا داعن:في ثوي ينجك مس بما 

نثنوق ام ثق آري، الوصأ ا نا سدنار الختعل الصلاة إ ث
تنوالمان ووالإحوالعن؛-ا"لإر ومنبأ>نا تسنا ه والحمد 

منحال يكون كيف نقال! حالك؟ كيف له نقيل السلف من رجلا الرقاة حضرت 

بغبمرموحثا نثرا ويسمكن حجة، بغير عادل ْالائs عل ؤيقدم زاد، غير من بعيدا سفرا يريد 

أض؟أ
اه.لكاء اه عل القدوم ليوم مات ذا وبإ أعددت ناذا الرجل هدا أنت نفك مثل 



اسدتافماذابانمى ماؤراءه، اضن، من وائمي 

علرصعت تذكرإذا المإت، عند خدلأن وللمعاصي ا،لإت، عند حلاوة للطاعات إن 

كنتؤإن ندمونى، تدُول فتقول• صالحا كنت إن أءناق٠م عل الرجال واحتملك النعش 
للجواب؟أعالدت فإذا ف، تلءهيون أين ؤيل يا فتقول ~ السلامة الض نأل ~ غيرذلك 

الحرةالأكبريوم المنع يوم الفزعة والأحوال الأهوال من القبور بعد ماذا أحمح،• 
القيامة.يوم والنشور والحشر والحساب البعث من العفلام، والدواهي والأمور والطوام 

اكثن لرنكا أننه إليرد نف وموقال العي ات نعإل 
يضعاالصلاة ق الأية هذه ل يردد جبير بن مححيل• *سمعت أيوب! أنى بن القاسم قال 

رجعوثبمإلآشه*•ؤوأدموأئوما مرة؛ وعثرين 
عجيب،وهدوء رهيب صمت ثيء، كل عل محم مكون ت القيامة ليوم صورة هده 

تثقرهيبة عالية صيحة الأوان، وقات الزمان انتهى ونور، موتى سوى هناك ليس 
الفضاء.ق صوما يلءوي الصمت 

•النور• نعثر الموش توقظ 

الأرض..تنشق 
البشر..منها نحرج 

ءراة.ؤحفاة 

عل؛همضارنورم■•

ّكلام• لا القيامة هويوم فاليوم الداء، يلبون يرعون كلهم 
•ذهول• ل حولهم الماس ينثلر 
؟؟؟عليها عشنا المي الأرض هل.ْ هل 

الح؛الدكت..

جفت..الأمار 



ث4ل؟ءعخثر(ّاسدن1 فماذاباتئى الوتءماؤداءه، من والهي 
الأرض..غثر الأرض الحاراشتعلت، 

ماء..الغثر الياء 

اكواء..ية من محقر لا 

وقعت

مميت..ق إلا بمكر لا ه بنممشغول الكل يممت الكل 

•والوحوش. وااشياط؛ن والجن الإض من العدد اكتمل الأن 
واحدة..أرض ق واقفون الكل 

فجأة...

فزعا..والمنع •رهما الرعب. يزيد رهيب صوت ق تنشق إنما بالسياء؛ الموز تتعلق 
أشكالمرمة٠.الياءملاثكة من ينزل 

ؤوذل. حشؤع ق واحدا صفا بمقرن 

يسألونمم..الاس يقنع 
ربما.؛.؟؟١١أنكم 

;رتحفا،للألكة..

ربنا..بحان 

ات..ولخنه بيننا لسس 

قعاليا.. بيح التصوت منهم ينهللق الرش، حلة ينزل حش اللاثكة نزول يتوال 
الخلائق.صمت، 

أرصه،من يشاء حسث، كرميه ويضع وملكه، جلاله ق وتعال أبارك اه ينزل نم 
إلاومحنها يتهم يفصل لا غوقهم، من الرؤدس من تدر دالثمؤا زائغة، أيصارهم الماص 

مضاعف.حرما اليوم هدا ي ولكنها واحد، سمل 







لدر؟اسدنا نمى فماذاي، ماؤراءه، الوت1 من وائمي 

وعملكوبمرك وسمعك فأحضر القيامة يوم أ-بمسن الخلائق موعد أن اعلموا 
قريماْ(يومبممعونمنيغادآلمساد يوم اه،عبئ يا تذكر العفليم للأمر 

سمعكل الصوت ومع فصور [ -٢٤ ٤١]ق؛ الخروج^ يوم ذ'للف إلحق أاص1حه 
صيحةلأما للنداء؛ رأسك ؤيشيب فيطثر اللك مالك اه عل العرض إل ودءاتك، 

الأرض،باتشقاق سمعت إذ الصوت من فنع ق أتت ننإ الرب، عل للعرض واحدة 
ّإء،الإل ببمرك ماحما قدميك عل قاتإ مرك غبار من مغم_ا نخرحت 

ومذككتعرك فتصور ٧[ ]اكر: ثفئ جراد الأجداثكام بن أتن-؛رمحمجون 
ؤوحسعتالأصواتالخلائق، زحمة ل وعمومك وهمومك وأحزاك بخوفك وانفرادك 

الراريمن الوحوش إمال ومحور تذكر ثم ١[،  ٠٨: ٠١٠]غتشاه دتمعإقُ واائ-قنمح 
الثورليوم الخلائقذلت، من وانفرادها توحشها فبعد القيامة، يوم لهول روومها منكسة 

الياءمن يتفعلر ما حافات عل والملائكة الانشقاق ذلك صوت هول فيا الياء وانشقت 

قذمموبك عرش ذقني' أزجآيهاء ذهفذعد داجيآ. نذم؟ني لمح، 
ذلكلشدة فيا [  ١٨-١٦]الخاةة; حافه مغتكمِ عش لا Jمضون فأبن ثمينه. 

رووسمن الشمس أدنيت وقد حافيا، عريانا مفردا فتصوروةوفك< القيامة، يوم وهول الأمر 
الكرباشتد المزعجة الحال عل أنت محا العالمي، رب نلل إلا لأحد ظل لا الخلائق، 

الأقدامواحتلفت، وتحايمت، وتدافعت، الأمم ازدحمت، نم الشمس، حر من والوهج 
كثرةالشمس حر إل وانضاف، العتليم، والخوف العهلس شدة من الأعناق وانقطعت، 

علعرقهم وفاصن راحت، لا و نوم ولا تفاعفإ والعهلس الأجسام، وازدحام الأنفاس 
ألفهمعوز ولها تقاد، جهنم ء علي نحور نم الأبدان، عل ارت؛ع ثم امتضر حس الأرض 

^بى؛ممدمأيرمحبملجآلإضبجروما مللث، ألم، بُون زمام كل مع زمام، 



لعل؟|اعخئت(ّاسدن، ئماذابامى ماؤداءه، المحن، من وائمي 

محسضبولأنيمملإلأضضرصضل:

وذعراوقلقا وحونا رهما ملأالقلوب ند الذي المع المهيل المؤنق فتصورذلك نفى نفى 
علاكقد و بكربك نفك فتومحم أحدهم محالة لا وأنت >عج، ومنفلر موقف من له يا 

أوإلالعادة دار إل القضاء لفصل متفلرون معك والناس الثديي، والرعب والفنع العرق 
ينادىه ينفمنهم واحد كل منفرد بأجعهم ينالون وهم الخلاتق أصوات فتصور الشقاء، دار 

الىذئ«ذحز نا ئنس ْكث ومثر دنيمثا عن ثشمرمحدت ْفث، ثاق  fjiyنفى، 
قايًه0وصثجسه،.وتنجهسأخًه.وأنم يقرآلمرء ض ١آ، ١ ١ تاكءل؛ يْلننوثه 

يتبمرأعندما وحالتك، نملئ، فتصور [، VU~Y؛'ت نهمس يغيي4ه سان يومؤلو ميم امي يكل 
والأهوالوالقلاقل المزعجات من اليوم ذللئ، ل لما حب، والها والأخ والوالد، الولد منك، 
مااليوم ذللئج هول عظم ولولا والذعر، والرعب والمع الخوف من القلوب ملألتا التي 
والكربالخهلر عغلم لشدة ولكن وأبنك أملئ، س تقر أن والحفافل المروءة س كان 

روثهامنلئ،، فروا إذا عليهم لوم لا و منهم فرارك عل تلام فلا ذللث، إل انحعلرك 

ومانكرى ألغاز وري ذاتح-ملخماها طل أزصعت،وثع عنا رضعة طل ثدهن 
قدرعبا، مملوءا الهالة تللثؤ ق أنت، وبينا ٢[، ]١■^؛ سديده عدات"ألأب ولكن نكرى هم 

الميزانفتصور الميزان نصب، إذ العفليم؛ والخوف، الأهوال شدة س الحناجر القلوب ؛لغت، 
وقالاائcوالشائل الأيان ق اكنايرة الكتب، وتصور الأعال، لوزن نصب، وقد وعغلمته، 

لهافيا يلهرك، وراء س أو أوشاللث، يميتلث، ل كتا؛لئ، يع أين متوتع حوفآ، مملوء واحف، 
؛،نواقف، أنن، بينا وتصور حقا، المؤمن محكي نمورها محرد وحْلوب وأهوال واقف، مس 

والأشهادالخلائق رووس عل باسملن، نودي إذ هق، اش إلا عددهم يعلم لا الذين الخلائق 
الخهلرةعن لسألاث، اض عل للعرض هلم فلأن، بن فلأن أين والأحريزت الأولغ، من 





لها؟"ععقيماعددنا فماذاياضل ماؤداءه، اضن، من وائمي 
الأدانتصم وثاداJاد وأموال فظاع إما تعم الخناجر. القلوب وسلح العقول، لها وممليش 
اللأمة..فيه تفلح ولا اكا»ة فه ني لا يوم القلوب وتمنع الأسان وتصك 

ذاهلة،والعقول خائفة، واجفة وجلة والقلوب حامة، والأقدام ءارة، الأجسام 
مكشوفاخرج ثرأاسرآ، وحمداحسثرآكالبدالمسكين وخرج خاشعة، والأبصار 

والأرض؛الساوات جثار إل خرج يواريه، ثوب لا عاليا، حاما ذليلا حمثرآ مهونا 
انقضت.الي والأعوام تشتر الش الأيام عن ومحاسبه ليسأله 

نوديإذ اش. إلا عددهم لايعلم الذين الخلائق مع وانق، وأنت، لث، نفنمور 
أينالأشهاد رووص عل المنال نائي والأخرين، الأولع، مع الخلائق رووس عل باسملث، 

نة.ّألف خمسين مقد.ار0 كان يوم ق افه عل للعرض هلم فلأن بن يافلأن ؟ فلأن بن فلأن 
فيهوتنثر الخصوم نمه وتحمع الأوهام ءندْ وتتبدل الأيام عنده تتتهي يوم إنه 

الموازين•وتنصب الدواؤين 

بحسبها.الخزاء ليكون مقاديرها لإفلهار والوزن العباد أعإل لوزن الميزان ينصب، 
منعلمه محاب ما وأول الصلاة، اش حقوق من القيامة العبديوم عليه محاب ما وأول 

الناسبين مايقغى وأول اكلأة العيد يه محاب ما )أول نال الدماء، العباد حقوق 
وذلالثsباض، الشرك بعد العبد عليه محاب ما أشد من بالخلق المتعلقة والحقوق ّ لدماء( ال 
علمايكوين أحرص اليوم ذللثج ل والناس أنمهم، بالثللومين مرتعد العفوعنها أن 

بالحسناتالقصاص يكون أن نبل الدنيا ل الظ-الم من بالتحلل أمر الحسنات، 
أوقيءعرضه من لأخيه، مثللمة له كانت، )من قال! أنه عنه الحديث، ففي والبثات،، 

بهلورأخدمنه الح ص.عمل له كان إن ولادرهم. دينار لايكون أن نل اليوم، منه فليتحلله 
ءلٍه(أآأ.فحمل صاحه سئات من أخن. حتاُت، له لرتكن ؤإن مفللمته، 

الألبان.وصححه اكسابي رواه ( ١ ) 
الخاوي.)آ(روا، 





-تهل؟-جإآخر(اسددا تهمي فماذاط ماوراءْ، الوت، من وائمي 
مهتتةالسا يوم ل وئمحاوف وشدائدوكروب وحطوب وأهوال مواقف من لها يا نعم 
والأبصار.القلوب 

أبصارهميشد الناس، يشده الذي الرهيب الشامل الدمار ذللث، الأهوال تللث، ومن 
والبحاروتنف سر والحال تزلزل فالأرض تلوحم؛ ينزلزل نقومهم، عليهم ؤيملك 

والنجومعنما، والقمر وتذهب، تكور والشمس وتمور، تتشق والمإء وتفجر، تسجر 
عقدها٠ويتفرمحل صووها يتكدر 

سويا،فيه ما ويسمعون سويا، ؤيرونه سويا، بمضرونه موعد لعل أ"م الخلائق إن ألا 
شريفهموأنثاهم ذكرهم أخمعون، الخلائق فيه يقفإ واحد ومكان واحد مان زل 

منه؛لأحد مفر لا حضوره، من بد لا ومكال نمال موعد شرهم و غنتهم ووصيعهم، 

مشغولالكل اليوم ذللث، ق [، ١٠٣]هود: مئهوده بم،يرممحموعلأآذائؤد'لكبمم 
وترتفرالندم، ألتن وتصخب، الزفراتر، وتوال الصيحاُتؤ، تعال اليوم ذللتؤ ز بنمه، 

والحرة.الندامة صيحامتإ 

أويسمعوهايروها لر حواديث، وءعالمها،ويشهدون بسننها الناس، حياة فيه تتغثر يوم 

ممميى>منا"أذرذلىنا يذمؤدماأذJذاثما الدين يوم النوم ذلك ل، مس 
تالأنتطار'اا-ا<اا.ؤألآ.ت_تون؟زسه ملث،صصسشثا 

أكثرفيه، محال.ُث، مما بيئة عل الناس لتكون بيان؛ وانم وصفا عنه؛١^ قق اض أخر يوم 
الكتاب—٠مقدمة ق الأياُتج ذكر وتقدم تعطيالشأنه— ذكرأحداثه من افه 

ثبرلر الن.ى الصغثر الطفل أن وأحوالها وشدائدها وكرباما القيامة أهوال محن ؤيكفي 
اممه؛وصدق اليوم، ذللث، عول من رأسه يشيبا عمل أي يعمل ولر القلم عليه 

[.١٧]الرمل؛ نيئا4 ثققونإنمبمةومايع3آلود"'ن 



؟ت4ل اسدوا حزي يا ف4اذا ماؤداءه، الوت، من "وأدهى ي^ق^ت^

رسالجال حون تكنا فكيذب يرّ بغمغير الشاب د وق

دانالولارق مفت بض ه هولشدة لا ية القياموم ي

انأوفض ومل أهن ملمررت ه حولوعلمت لة القيامرم ي
٠٠٠

ترعدوالفراتص دمعى اض فوند ف واغة القيامي بشي أل ك
أنؤإياك أبشعه، ما خهلب ومن أشده، ما كرب ومن أعفلمه، ما هول من له فنا 

المدىمحلمال ؤإن لبعيد هومنك ولا ببطيء، إليه سمرك فا تتبعي٠ وأن اليوم هدا تتيطيء 
ؤؤنوم'خئرهمقائل• من عز مال محيكون يكون ما وكل مريب، آت فكل الغاية وامتدت 

[.٤٥ليرس: ساعهبزآياويثعاريونيقأم4 لمّقثوأإقُ 
يومتذكر اه، يدي بين وقوفك تذكر اض، لقاء يوم تذكر اش، عل نا.ومك تنءكر 
•الركب. عل وجثت الأمم وتزاحمت تدافعت يوم ل اش عل العرض 

بينوقمت ٠ ٠ ٠ قلسك و-محفقان أعصابك واثهم،ار حونك وشدة صعقك حينتد تذكر 

وبيدكوقمت . عنه. فنصي ويدعوك منه، تبرب كنت الدي الين، الحق الملك يدي 

قغ.ير، كوتلب كليل بلسان فتمرنها أحصتها، إلا كبيرة ولا صغيرة تغادر لا صحيفة، 

وثبايكرعمرك عن ت ألك يحين تحببه ان نفبأي اش.. من والخوف الحياء عمك 
نحسه؟تلج، وبأي إليه؟، نظر عبن وبأي يديه؟ بئن غدآ تقفظ مدم وبأي وماللث،؟ وء٠للث، 

لأذامني؟ تتح لر لماذا نحلي؟ لر لماذا عبدي يا M• لأئ، يقول عندما ؟، له غدآ تقول ماذا 
عليك.أئعم ألر إلل—،؟ أحن أل! إليلثج، بطري استخفمت، عبدي ترابي؟• لر 

مناق، فتبغتة الموت محيء نحثى ألا شهواته: ل وغرقا العاصي بحر فا ولج من فيا 
الونون،هيبة نحثى ألا ؟ المللع وهول الموت عند الافتضاح نحنى ألا ؟ أكفان إل فرش 



اعددنامى يا ْماذا رداءه< ما الوت، من وأدمى 

يقوميوم المحق، وتطاير بالمزان الأعإل وزن ولحظة ونتا تتشمر اه.ألأ يدي 
الأشهاد.

زمانأي ول مكان أي ل يرانونك شهود عللف إا انته تذهب؟؟ أين ت الكريم أخي 
افعالكعل يشهدون شهود مناك أن واعلمي انتبهي أ-حتا0 يا وأنت، ندهبط؟؟ فأين 

ونأكلعليها نمثي اش الأرض فهوهذه الأول• الشاهد فأما ناحن"ري، تحركاتك ؤيرانون 
يوملها الأرض هن•، عليها، اض يعمي من ومنا عليها اض ونهليع عليها، لننام عليها 

فيهتفضحك الن.ي اليوم يأق سوئط ~ اش عبد ءليها~ عملتا بإ فيه وتتكلم فيه سنتحديثح 
القيامة؟فأنول:يوم متشهي الأرض أن عل الا'ليل ما تقول ولعللث، أمرارك، ، وتكشف

ماألإنس ويال ؤأ-مختالأزص'وذالإا. زلزلتآلأزصزؤاثاه ^١ تعال؛ افه يقول 
فرهااحتازهاه •قدث ؤنومأ1. وتوله• ا~أآ، ]الزلزلة؛ احتازهاه فوط يوميي ه لتا 

فقالأعلم، ورسوله اه قالوا؛ أحبارها( ما )أتدرون بقوله• واللام الصلاة عليه الني 
عملتؤتقول: نلهرها، عل باعمل مدأدأمة كل تشهدعل اخادعاأن هة؛)فإن 

،.(١١أخبارئ فهد، كذا، كذا يوم كداوكذا 
الذيالشاب، ذللث، تذكر هل أ ا ترى فيا أحتا، ويا أحي يا وافه إي الكريم: أحي يا نعم 
شهادةتذكر هل ؤيغمزهن إليهن ينظر لكي، النساء أماكن إل للذهابا بسيارته يتجول 
ويقارفعليها، اطه يعمحى لكي اللأي كلك يسافر الن«ي ذللش، تن>كر وعل ؟ عليه الأرض 

أحي؟ وأثامه سيئاته عن وقفر تفضحه ّوفا الأرض أن تن>كر هل والأثام الفواحش 
إنفعلها،نعم ق وياوأ>>تؤ المعصية فيه للت، جرت الذي المكان ذللثج ق كنتح لما أتذكر 
العصيةالثج تالفعلت، اكي الأرض ولكن ءلث-لثا، يشهد-وا وإ لحريمتلثج ينتهوا إ الماس 

دشواسهاا٠حن ا حسن الحاJيث (، ٣٣ ٥٣)الرمحذي رواه )١( 



؟ل4ل اسددا تئى  Ljضاذاماؤداءه، الوت، من >واددى جغ^_

الفتاةنالك وياترى لاتغفل، الأرض ولكن غافل إنك نعم تشهدعليك، عليهاموف 
ياترىاا يتظروالها أن الناص جالهاوياسهاوتريدص ونثرن الأسواق ق تتجول التي 
ك-انيوم ق وّساما جراتمها عن وتكشف محرعتها سوف الأرض تلك أن شعرت عل 

أنبلامحرم السائق مع تركسإ التي الرأة ءلم<تااتلك عل مة؟ أف خمين •مداره 
يلأاثر نالتي الرأة تلك تذكرت اش؟وعل عل العرض يوم تفضحها موف الأرض 

الشاهدوأما ؟ تمال اه يدي ب؛ن الوثوق يوم أّرارها تكشف موف الأرض أن محرم 
نانناقالءليت_اسنانناوحعليتاأمالتأؤيجلون يكنون الدين ا،للأتكة فهم ~ الثاق• 
-٢١[.١ • لالأشاار: محواتاثاٍينهبجتونماممناثوزه رؤأن ت"الت 

ماإل تطلر وكنت التلفاز جهاز أمام ممن a س تك ق أتذكر الحيب: الأخ أبما 
وحدك؟كنت الوقف..هل ذلك تدكرت لعلك العارية؟ الصور تلك من القنوات سم 

العصية.وهناكتلك فعلت ئا العصية تلك عليك كسوا قد اللائكة أن علمت لو إنك 

اللائكةان علم عل ا؛ ترى يا الفتيات... ليعاكس الهاتف ٌإءة أحال ك آخر ساب 
قتاهالى ولكنها الأذان سممت، الش الفتاه عمله؟ونالك، سوء عليه سجلوا قد الكات؛؛ن 

أوالهاتفية يالكالة انشغيتج لأما الصلاة؛ تللث، تصل ولر وقتها خرج حش الصلاة أداء 
سهادهعن عاقلة الفتاه تللث، أن أجزم إش والتئوات..•• الأفلام تشاهد كانت، لعلها 

والكتابالعلإني؛ن من المدين لأول؛لث، وأقول أعإلها، عليها يخمرن وأمم اللائكة 
قال|الكاسن اللأتكة لأن القيامة، يوم كتايخم ق ّرونه وتكتيوته تقولونه مجا إن الناشز، 

وزنلقاتق ؤ"ذؤذهر سرهم لايشمع ائا ؤام"ءذسجون تعال؛ قال وأعالكم، أهوالكم كتوا 
يعدمسجرى ماذا ترى يا اللائكة، من الكتابة تللئ، وبعد *٨[• لالز■؛ءرف؛ يكسونه لئيم 
نرك،من مج عندما معه نلتني سوف ولكتكه كتا؛لث،، ٌي9لوى ممون عندما ذللث،؟ 

جلاه يأمرك وسوف الدنيا، ق اللائكة عليك كتيته الدى الكتاب هدا سلى وسوف 



له]اعد،دوا ضى  Liفهاد! ، ^١۶٥ما ائوت، من وادهى 

يشنءكت؛ا آلقثنة يوم Jنر ؤJغرج تعال؛ قال يديه، تقف؛؛j( عندما تقرأه بآن وعلا 
لحظةإما [ ١٤-١٣تالإ-راء: باه عنك يثفسكهملم 0آزأكثنكم 

العدوُع جلاله، جل الجبار أمام عاريا حافيا العبد يقف عندما حرجة ماعة إما عجيبة، 
لليله كان من يا شحورك هو فإ واليتان، الحسنايت، ديوان هو اإكتابا وهدا كتارت< 

ترىعندما افه عبد يا حالك ما ؟ الصلوات عن النوم ق وماره القنوات عل الهر 
بقراءته..تؤمر بل له رثيتك جرد عند ينتهي الأمر ليت ويا ؟ الكتاب ذلك ل سيثاتلث، 

والديه؟عق من يا متقرأ ماذا الدخان؟ شارب يا محتقرأ ماذا ؟ محتجد وماذا محتقرأ فإذا 

>>>نفلنامثتعال: نال، الربا؟ آكل يا محتقرأ اذا أبمائه؟ تربية أهمل من يا محتقرأ ماذا 

طاعةعن وأعرنحتج رما عن عفلتج الش الفتاة لتلك، وأنول، .. ٤[ * ]اليأ: ددمن.انناْه ما 

احصنهاهإلا كبيته ولا مبمغينْ يعاين ولا الذي؛ الكتاب ذللثج ق محتجدين ماذا مولاها 
وهتك،أما فحرام لاسك< أما محتقرتين؟ فإذا هناك أءإلكا محتقرتين أختاه [؟؟ ٤٩]الكهف: 

الأية:هذه نحفغلي أن أوصيك فمي،تحذرين؟ خهلير، الأمر أختاه يا الأيام. ل فضياع 
الشالجوارح فهي الثالث، الناهد وأما يْلل»زريلئ،اظاها ولا حاصرا عملوا ما ؤؤؤ■جدوأ 

الجلود.٠.وسائر بل والأذنان والعينان واللسان والقدمان اليدان علينا؛ افه تحم من هي 
لهمثيل لا مشهد إنه ■ * أختاه. يا عليلث، وستشهد افه عبد يا عليلث، لتشهد القيامة يوم محتتأق 
بالقفانحولتخبمر الأسرار لتكشفا الجوارح تبدأ ثم الحساب ؤيبدأ ربه أمام العبد يقم، 

بحريماذا ذلك ونعي ءمحعثاأمح'يه السابقة أياملث، j فعلتها التي والجرائم 
كاقوأبنا ازحلهم اؤؤثسرت بل لا ذللث،؟ عند الخي. يقم، وهل ايد.إمه. ٠ؤؤئ^مممنآ 
وتقول،الإنان أبما عنلثج ونحر اليدان تنهلق عندما حسرتاه..١ فيا [. ٦٥]ص: يكيموزه 

بيدهرب يا الفضائية القنوات ري>«وت حرك بيده الماجنة المجلات اشترى بيده رب* يا 



اسددامى ضاذاiL ماؤداءه، اضن، من ةوئل^و1دمى أ

والشيثةانمح\ن ييدءشرب يارب الغنيات ايإمة،لعاتمات ورئع الأجشية ارأ، يى 
صاعافإ ودا*ا، مملق الفتاة، ونالك والكرات، الخمر نعار بيدء والخيرات 

ماممر وانملورلكي الكياج وصمت وييدعا الضانة بيدعالمستاالماءة يارب اإ • تقول،• 
تعدتالصلاة وعن ذعستا للحرام أنا القدمازت وتتكلم الفضائح يوم إنه الرجال، أمام 
يزدادالأمر ؤإن حا؛؛بج• معمحّ ٤^، لأ ترضون مثست،... الحرام بلاد ؤإن( 

وابمنئريمسععهم عائم >ئأذ م،اثوغا ما إذا رحى الخلود ساتر تتهلق عندما وشدة حرجا 
يرىوعو متعجأ يقم، الشاب ذلك، وكآزٍ، ٢[ * أملت•' يننلوزه يناكائوأ وجلودهم 

أغيةيكل الأذنان شهادة بع وعو محتعجسا إنه ميتة نثلرة كل عليه تشهد المن 
لواجوارحهالرء النرماعناءلسا الأمر محصل ذللث، وبعد إليها••• اتع وفاحثة 

تدميا لر !ا تشهد؟ سمع يا ع أ؟ تشهدين؟ عع، يا ب عالمياه ئهدتم لم لغلودهم 
[٢١]محلت: اسامحتم<محمنيه صأأهاأعظم الخواب ولكن تتكلمين؟اا 

ممنمتكون ومل ؟ مناك حاللثه L ا! ترى يا ولكن انمص-ا•.. الثبل، ذللث، ؤيتتهي 
الاكاتتات؟خالق افه أمام جوارحه تفضحه ثمن متكون أم ياكثاعات الخوارح له شهدت 

الواحدإنه الشهري، رب الأحد الواحد إنه نعم ءلينا؟ يشهي■ أحل• بقي مل ترتم، وأح؛رأيا 
ممتؤأسإ يراك الل.ى [ ٥٣]_،: ميده سء عق'كل يك؛و،بزبلئ،مم بري المود، 

بقاس]ألصران:ه[محان
iaiTj^حانه عليه لامحقي اااJى فسبحان [ ٤ ]الخديد: جئ بمائه العليم 
الصاJور.ق ما يعلم من نبحان ٥[ ١ ]؛V-_؛»-،: ماؤرقلوبمحأه م

وإلافلوأنتعال( افه مراقبة عن هو>النفالة وتتص؛رنا ضضا أسباب محر من إن وافه 
يهافه بعلم العبل• ذللتا لويعلم يرده، لا لكي الناسم، عن ييبمد بجلوبيضه، الن*ك، العثد> 



—إغمر( دعل؟"اعددjا ْماذايامى الوت،ماوراءْ( من وائمي 

ؤ\وون1ولمبانالشهوات j نت،ادى اغ، ص غفل ولكه المة الفعلة نالك نعل لما له ورؤيته 
يعاكسالذي الشاب وذلك آممه بان نم ؤال»مح ئرئه آلاه بان ينأم ؤال»و ضكاه آس 

نشمعالآيةت هذْ تذكر لو اه، الفتتلك •ع حديثه ق وهو تذكر لو الفتات 
منأحدآ أن يعلم لو ما الواحد إن والشهوات العاكسات لترك ١[ ت ]الجائلة نحاوركنآه 

؟تعال الاه من الحياء أين ولكن والحياء، الخجل لأصابه ذنوبه من يه بدنعلم الناس 
أن-يكرى الشباب لتفتن الحرم اللماص ذللث، تلمي أن تل المزمنة الأخت لتللث، وأقول 
فإلالصدور. بيات علتم ومحو تفعلهن، بإ ؤيعلم يراك امحتوى العرش عل الذي الجار 

المحيْل،ااشهيا.،الخبيرِ، البصير، العليم، الفرن أسإء س إن تذكروا ومؤمنة موس كل 
الواح،ونفلر ^كر للعميان يسافر س فيا حهن كل ل اس مرامة توجب لكلها الممتع، 

إنالأثام، عل يمهر س ويا ؟ العلام الللث، رؤية أتيته الحرام، بالننلر يتمع من ويا المنان 
الشهود؟,.شهادة من نحور متى وأحثرآ، ! ؟! هيه سنن. •فأين • • ويعلم؛حاللن<. يراك الفر 

والحراترالفضائح ه وتنكشفتبدوالأسرار وهناك ثر عالعرض ؤيوم خهلير الأمر إن 
وصحيفتلث،مكشوفا تاركنك صار وقد اف عل العرض يوم تذكر والمحاني... والحرائم 

حاف؛هه.متهك،ز محش لا تعرضون ؤوذ»لماو اض وصدق مكشوف ك وحي. مكشوفة 

واستترتالمور وأرنبته الأبواب أغالقتح حيثه الكريم غرك؛ريلث، ما بربلثح ل ثل 
الأستاروهتك الأسرار كشفج عند حوا؛لث، سيكون ذا ما الفجور فقارفته الخلائق عن 

فكروفلانا الفلأنية، الفتاة يعاكس أن هم كذا يوم فلأنا إن I الخلائق رووص عل وينادى 
حلاإذا كان وفلانا والفجور، العهر لبلد صافر وفلانا كذا، فجر اتجاعة عن ينام أن وقدر 
فأدخلأهله فللم قد وفلانا محتا، متا أواها لتيهم الناس ؤإذالقي افر؛العفلادم، بارز بنفسه 
والإحن،والثرور والفتن والمحن والخادمة، والماتق والمنكرات والأفلام، الدثوش عليهم 



ل4ا؟اسددا فماذايامى ماؤداءْ، الوت< من -وادهى ج^^ه

وصورمغازلات رمائل وفلانابممل بق، خل لآ بغيرعذر رممحان وفلاناأفطريومامن 

ولمزوهزأوفلاناسخر والجلأت، والصحف والخوال التت ؤيتثرياق وءاريات، محون 

نصرتهعل فدر مظلوما وفلانارأى ولرينكر، وداس الكرفجامل وفلانارأى ؛الصالخ؛ن، 
جواد،لمال تصدق وفلانا شهيل، لمال فاتل وفلانا عالر، ليقال وفلانا؛علم يثصرْ، فلم 

ا،لكتوناتمن غيرذلك إل فلأن، بن فلأن غيرة هذه غادرلواءيمال لكل ؤينعب 

بآمهؤيتعلق الصغيرؤيكرالكيثر، الأشهادمحيسيب ومعهم العيال فحيتثذيساق والمخيات، 
الثيرانوتسعر الكفار، وييأس الححيم، وتنفر الحميم وتغل خائفامذعورامندهشا، الحتتن 

الاللهم بذنوبنا تفضحنا لا اللهم الجوارح، وتتط-ءا اللسان وثنرس الألوان، وتتغير 
يومنحزنا ولا الجميل، برك واسترنا ا،لوتف ذلك ق ارحنا اللهم العالمن، تفضحنا؛؛ن 

ماواغفرلنا روعاتتا، الوقوف يوم وآس عوراتنا استر اللهم والندامة، الحرة يوم القيامة 
والعصيان.والزلل الذنوب، مر؛ وكان ومضى ملف 

مهر؛ل؛،؟كون والجلودفأين ايوايح عليلثاالشهودوتفضحلث، تشهد يوم تذكر أخي 
يومتأق ثم أجلها! بماوس اه تعمي يامسكتن تأمل عليلته... والشهادة والشهودمنلث، 

،.i،J،pوتشهدالقيامة 

االقياثحتتحس ى متإل أ وراثحة غفلاغادياق ي
االخوارح0 الذ تنهلق يا مؤنقاف متلا م كإل م وك

حاالوانحق الطريقبئت كيف >ثكاوأنتامبمر ا اعجبمي
اممأام،تأيوم امغ؛ صوراص من نماذج ؤإثيك 

محدماءمرْ، من الأخيرة الالأءذلات عند ؤييدأالدم الموت، عند الأول؛ الصورة 
يتال.كرمحدما صالحا ليعمل يتذكر الأثناء تللث، وق جده، س روحه بخروج يمحقن 



عخمإن-لها؟«اسدتا تئل يا فماذا ماوراءْ< الوت< من وائمي 
التيالأول الدنيا إل يرجع ان ويتمنى اه، طاعة ق يستغلها لر التي الساعات آلاف 

الإنسان.يواجهها 

ماإنسان كل ؤيرى الأعإل كتاب يوصع عندما الأءإلت عرض عند الثانية؛ الصورة 
السينعثرات متل. نالها كلمة يترك لر فانه كتابه ل بجا المعصية صاحب نفاجأ وأحر، ندم 
فوانادما؛ فيصح الليل ظلمة ول الموصدة الأبواب داحل به نام فعلا ولا 

كانأنه أوساس ني وقد [ ٤٩]الكهف: إلاأحصنهاه يعايرصغينءولاكتيزة آلخ=ىثبلآ 
الحسرةه نفل وتتفاعل أومحر، معصية من ذرة، كل مثقال علميه يسجلان ملكان علميه 

هذايرى لا أن عل الموت يتمنى بل الحساب، يعرف ولر الكتاب يسلم لر أنه فيتمنى 
يورؤ العياب؛ ذلك يعدب أن ولا الأقدام مملوه ترابا يكون أن كيلك وتمنى العذاب، 

[,٤٠لأآها؟رلأتيكتفيأ4لاكأ: 
بالعل محلمر لا يقينا حسابا نحاسون فامم القيامة، يوم ل المحامية الثالثة؛ الصورة 

يرممثقال ينعل ومن نرم"•. حما دئق بثماو بمنل ؤدس عنها يسأل الدرة حتى إنسان، 
عنسأل يحنني القيامة يوم عبد قدما تزول )لا ١-^-;-؛،؛ وق [ A-U]الزلزلة: تزهُه ٠^١ 

جسمهوعن أنمقه وفيم اكتسبه أين من ماله وعن فيه فعل فيم علمه وعن أفناء فيم عمرء 
أبلاء(.فيم 

,— ذكرها وتقدم — الحوارح شهادة الرابعة؛ الصورة 

ألفسبعون لها يومثد ؛جهنم )يؤتى ههز؛ يقول النار جيء عند ؛ الخامسة الصورة 
الصورة oJlj-اJار الإنسان يرى عندما بجروما( ملك ألف بون زمام كل *ع زمام 

وهويسمعالألنة، منها تصاعدت وقد ملك مليون وتسعإئة آلاف أربعة يجروما العظيمة 
يتذكرحينها مزيد من هل مزيد من هل مرعب؛ بصوت تمنح وص وزفترها تغيظها 



Jهل؟اسدظ يامى فماذا ماؤراءه، اضن، من "وادهى إتئح"

والساعاتباكوبة، اس ونحادعة واكويف والتواق والكل اال*اصى لخثلات الأسان 

لأنسىؤإنها حسرات، وهويضير الذكريات هذ0 كل فائدة ما ولكن ضاعت، المح، الكثثرة 
تثذعكثؤيوم؟اتز فات، قد ما لإصلاح أمل دون الإنسان  ١٦٠يمر التي الدم حالات 

لالفجر:"امآ-أآ[.صوف0بمولأمحسنئ،لإاه 
وزفرت.فأحرقت المار برزت إذا تفكر 



؟ل له اهددتا تؤى يا خماذا ؤراءه، ما ااوت< من والهم، 

الآ>امحراثموم حتام 
الكريموحهه إل النظر ولذة الحنة، ل اف لقاء إل بالشرق لث،، مللمؤمن وخامة 

المإواتعرصها حنة إل انلتمرف حال ق فتفكر بذلك، يكرمنا أن اف نأل هناك، 

مال ومم خسسها بمععوث ^^٠ الأءين، وتلذ الأنفس نشتهي، ما مها جنة والأرض، 
توتكمهذا بمثنهزآسم؟عفذ ثرثهمآلفنع •"لا خذون. أشثهتارئنه»و 

الدار الرمدك،، والنمم الأبدي النبم دار أ ١  ٠٣"١ ' ٢ لالأسا»؛ ْفثوتوعدورىه الذي 
النسيمهواؤها ؤإحاما، حسنها ولايتغير شبابها، تهرم ولا بنياتها، يثرب ولا صكاتها يموت 
كلالكريم وحهه إل بالنظر ؤيتمتعون الراحين، أرحم رمة ل أهلها يقلمح نسم، التوماؤها 

أذنولا رأت،، عض لا ما مها [ ١٢٢]اكاء: الأئهره بزقها ؤسغدهدش^محرى حع، 
العجسة،والناظر اللذيذة والشارب الآكل أنولع من فيها بثر، تلب عل جْلر ولا ممت، 

المتغربة،والفواكه المتدلية والأشجار المزحرفة، والقصور والغرف، الحنة والأزواج 
يئاضل *نهم كان *ا وتذكرهمم الإجوان وتزاور السابغة، والنعم الشجية والأصوات 

برؤيته،والعيون بقربه الأرواح وتمتع علميهم الثه رخوان وأجل كله ذللث، من وأعل الحنان، 
منوماتوا لتناروا افه من الثيات ولولا ومرور، نعيم كل ينميهم الذي يخْلا؛ه والأسيع 

حصلوما الكريم الرب أنالم ما أعل وما النعيم ذللث، أحل ما فلله والسروروالحور، الفرح 
الواصفون.مالايصفه حيروبيجة كل من لم 

وأحلوأيجإ وألذ وأكمل وانم أّنى و وأنمم، وأسمك، وأغل أعل إن إحواف 
والحإلوالإكرام الحلال ذى المتعال الكيير اممه وجه رؤية ومعادة وأسى ولذة متعة وأمنا 

ياأهلنودوا: الحنة الحنة أهل نال؛)إذادخل الني.ق عن صهيب، روى • والكال 
عنؤيزحزحتا وجوهنا، ألريجس هو؟ ما فيقولون: تروء، لر موعدأ افه عند لكم إن الحنة، 
شينااطه أعطاهم ما نوافه قال إليه، ففلرون الحجاب فيكشف، قال: الحنة؟ ؤيدخلتا اكار، 



ثدا؟اسدذا مى يا فماذا ؤراءه، ما الوت، من 

لالحديث مر ا. وزيادْهأ ؤJأنئ^جمنوأاشق تلا: ثم اكلواله(، من إليهم أحب 
الحنة،عي فالحسنى الكريم، اه وجه إل بالتْلر ؤزنادبج أحنئوأآٌى نوله•

الكريم.اش وجه إل الظر والزيادة 

ونينإئبمم حتى الحنة أهل يعطاْ نعتم، أعفلم افه-عزوحل~ رؤية أن عل دليل فيه هذا 
يؤيدهذا الدنيا، ق أحد يراه لا أنه عل يدل وهاوا ه، رومهم عد النعيم، من فيه هم ما 

ا،لعراج؛ليلة ربه ير لر هه الني وأن اثمنٍا، ق أط يرام لا — —تعال افه أن الصحيح القول 
ولأنغبرهم، ولا الرسل لا الدنيا ل أحد يراه فلا الخنة، ق للمومبن وادحريت، نعيم لأما 

الدنيا.ق لشريتهمالضعيفة افه لرؤية الشائن، لايستطيعون أوالخالق الثرأوالناس 
لJةاJدراشر ىمحداJيمحفذلرإل 

الأن استطعتم فإن رؤيته، ق تضاهون لا القمر، هذا ترون ك،ا ربكم ستردن رإنكم فقال؛ 
هات؛نعل فالحافظة ، ٢٢؛فافعلوا( غروبما ومل الشص طلؤح مل صلاة عل تغلوا 

العليها محاففل لا وس وجل عز ال،ه رزية وهم، ابنة أهل *غنم أعظم ل ب الملأت؛ن 

عزوجل•اف رذية له يرجمح، 

^ولديناتعال؛ فوله ل المحمتن الثه؛< وعد الن.ى المزيد س تعال النه وجه إل والنظر 

•>ت<.

يتجركهؤوه،أن يريد موعدا النه عند لكم إن الجنة أهل؛ ريا المنادى،؛ نالك، الخدين،؛ وؤ، 
اكار،عن ويرحرحتا الجنة ويدخلنا موازيننا، ويثقل وجوهنا، يسض أل؛ هو ما فيقولون؛ 

جلالهجل الجبار فإذا رؤومهم فرفعوا الخنة، له أيرنت، نور لهم مي إذا كالللث، هم فييتإ 

لم.مرواه )١( 

)آ(اوخارك،)"آ'اه(،ودم.



-عخآه1عل؟ااسعدا مى ي! ف«اذا وداءه< ما ائوت، من وائمي 
تردفلا يليكم سلام الخة أهل ا وتال: قوتهم، من ييهم أشرف قد أس،اؤء وتقدست 

الخلالذا يا تياركن الملام ومنك الملام أنت اللهم قولهم: من يآحى اكءة مذ، 
أولمحكون ابتت أعل يا محبمول؛ الهم ومماليضحك تارك الرب يم منجل والإكرام، 

النيئ،يوم نهذا يدول ول( يالله، أًلاءوني الذين مادي أين ثماد ت يسممونه ما 
أرضلر لو إي الختت أهل يا محمول• عتا، فارض رضيتا ند أن واحدة كلمة يل فيجمعون 

وجهكأرنا واحدة كلمة عل فيجمعون النيئفاسألول، سايوم جش لرأسكتكم عتكم 
مالولاأننور• مجن نيغشامم لهم ؤيتجل الحجب حلاله حل الرب فيكئمايم تقلوإليه، 

تعالإلاحاضرءريه أحد الجلس ذلك ق لاحرقواولايش بمرقوا لا أن نص ممال افه 
الدنيا،ق غدرانه وكدايذكرءييعض كدا فعالت، يوم أتذكر يافلأن ليمول أنه حش محاضرة 
الآّءإعلدء فيا _.(، متزلتك يلين، يمغمرل بل، ؛يمول■ ل؟ تغمر يإ دب يا محمول* 

ذلةؤيا الآ•محر٠، الدار ق الكريم وجه إل بالتنلر الأبرار مون رة محنا الحاضرة، بتللث، 

ئوم؟دووجوه ثاظره. تأا إلا ى داممْ ئوم؟ز ؤوجوْ الخامرة يالصنقة الراجسن 

يمالخا وفيهالأؤل لئ، منازلا فإئبمدن مهجان يل نعي 
لمون١ ^٠١١^ودإل نم رى تانمدوفيل مي ا ولكن

اف:روية الأثبر ابن ينول النعيم، جنات ق الكريم افه وجه إل الفلر النعم فأيظم 
منهاطه بلغنا الفاحرء، < ٥١يهنايا من العليا والدرجة الأحرة، تحيم ل القصوى الغاية *مي 

نرجو*.ما 

غمابام والأنرمحى تك وليترء مرياء ووالحيمحللث، فليت
رابحاين العتن وبي، و؛ينامر عويينك بيني وليتاالذي 



}يا؟امددنا ترى يا فبماذا ؤراءه، 4، ااوت1 من ■والهي  قئفو<■
رابتتراب الوق نذي اللكل من فالكل ود المنك صح إذا 

،٠*

م__اءادوتيومحك ص نقا ألاي
وزيمأن ة القامق ك لعال
بقفا بهه ن فك

افيهب القلمليم ا يتمتع 

هوجم ونعه الإله وجرى ت

_رحمنفيالةالولأرودواشل

وجههة رؤييم نعيم النعأع—ل 
النءينوا رن الموْنرأوْ ؤإدا 

إلادوا عنهم عوارى تدا إ ن

وىمه رويتد عنيم نعم نله

الرحمنرؤية من أعظم نعيم نأى 

اللي—الم قللق ك منعي ب
لألالعك تلق يش العب يعلي

والعات -بماض د من

بكلاوؤالسملالهاو

لالوالحيالمن ملء 

*٩

انالعرفذي لءإاا_ت ا مات جن

وانالرضة جنق وحهلا؛_^__ه 

انالحيتناك ا ؛يه فيم ه

وانالألائر من مذاتيم ل
رانالأماف-يمفم_اوا اواه
ومنانا ييم النعذا هن«ا حبا ي

منوناف وباق واف هى اش وتعال' بحانه رؤيته إل ونولت وتولهت اشتقت فهلا 

نعيمبعدها ما جزيلة جليلة إلهية ومنحة مكرمة الهدايا وخر العطايا وأجل المنن، أعغلم 
وأنتوارتاحتs ومكنت وهنئت ولدت وقرت نعمت لعين هنيثا يم فهنيثا أبدا، 

إلليس ثاظرْه ريا ؤوجوْنذبًزثاصزْ.إق لجون عز المول يمول اف' * ijjtوأمنت 
طابتما فواف والخلال، العزة ذي ذات وكال وجلال حمال إل ولكن افه صنع جال 
نرىاف سبحان اه سبحان برؤيته. إلا الخنة ولا بجتته إلا الأحرة ولا بذكره، إلا الدنيا 

وراقيناوذكرنا وصمتا وصلينا وسجينا الدنيا ل له ركعنا طالما الذي اش نرى الخنة ق اش 



مىاسدذالهر؟اق0غآآيمفماذاb الوتارماوداءه< من والهي 

وترتاحانمون مر ض ض ض ذلك نمى درجعنا لتنا وهمدنا درجونا وحشثنا 
نممj القصوى الغاية عي الش اض برؤية الأرواح ومنأ القلوب ونمنمن النفوس 
الفاصالة.اض عطايا س العليا والدرجة الأحرة 

وجهإل الفلر لذة إل النثرنون التطلعون التيمون المولعون الولهون المشتاقون فأين 
•- الكريم وجهك روية ارزقنا اللهم ~ الحنة ل هق اض 

•Mالمول نال وليلك النازل تلك j الدائم الخلد وكاله ذلك وتمام 

ملوكالخة أهل [ ١٢٤]الماء: 3؛،^ ؤسأصاوقسمم حقا آش وعد 
ناظرون،افه وجه ؤإل يشتهون، ما كل فيها ولهم يمتعون، السرور أنولع وق آمنون، 

وهمالمتونآمنون، ريب وس محزنون، ولا تنافون لا ينظرون لا ما الله من بالنفلر وينالون 
نعيمهما وصنعل يقوى الذي ذا س الأبواب، لهم مفتحة حاليون، هم أنفاشتهنتا فيا 

مكرمهمتعال والله ومعادتم؟ عيثهم عن التمر بمن الذي ذا من أم ومرورهم، 
الغيمدار جنات نعيم إن ٢[ ' ]الإنسان: كتحراه وملكا زأنث،ئعيثا زأيث،ئم ؤؤإذا يقولت 
مامحمر وكيف، والخصر، والضعل والكلام البيان دونه ؤيقمر الوصف،، عن أحي يا تعظم 

قدريقدر ، كيفأحره؟ من أوله يعرفط ولا كنهه يدرك لا ما يوصف وكتفا يبيد؟ لا و يفنى لا 

ورضوانه،رحمته من وملأها لأحبابه مقرا وجعلها بيده؟ وتعال تبارك الله غرمها دار 
وأودعهاالكريم، بالمقام ومقامها الير، وملكها؛الللئ، العظيم، بالفوز نعيمها ووصفا 

طابوقد وصفها ق أقول ذا ما وآفة، ونقص عيسما كل س وطهرها بحدافثره الحر حيع 
لوهم فيها، أهلها أعئن وقرت، ومرورها وبمجتها نممها ودام أغبارها، واطردت، ثمرها 
أوبالبال عنْلر ما فوق نللئ، كل وطرببا ولداما ودرجاتبما ومقاصرها ونمورها غرفها 

وحصارهاالأذفر، السالث، وملأطها ضة، من ولبنة ذهب، من لبنة بناؤها الخيا، ل يدور 

بابمم،تل لا بموت، لا بمد لامحأس، ينعم يدخلها من الزعفران، وتراما والياقوت، اللؤلؤ 



1ما؟امددنا فماذايامى ماوداءه< الوت، من —.وائمي 

وزوجةنصيجة و|مر0 مطرد مشيدومر متروتصر توريتلألأوربمانة الحتة شبايمم، ولاشى 
محالةق ونعمة وح؛رة وحضرة، وفاكهة ساليمة دار ق أبد ومقام ممره، وحلل حيلة حناء 

الطإءله شمر ما وأول الأنفاس، نفاتس فيه أنفقت، ما أحق فيل: ك،ا ومي مئة عالية 
سلخنلة تضيع أن الحرة كل والحرة الاس، عقلاء عاليه زاحم ما وأحرى الأكياس، 

يكونوكيف الدار، عده إل اطلوصل بالعمل الأست٠نال٠ ء؛و ق والعمرالنفيس الثريف، الونتؤ 

وأمنواالعيس، لهم فهلاءأ_، ١^^، الحة أهل أمن ساعة؟ بشهوة فيها الحنة ؤع من عاتلأ 
واعجياكيفايأنسواعجياواعجياثم واعجيانم اإلقام، طول، جوارافه ق نهتسالهم الأصتام 

الوتس الأمن *ع الأبدان ملامة إلا ما يكن ل! لو وتالي وياه واه ا دوما؟ وبمتأ؛*؛٣، 
يوثرلا وأن بسيها، الدنيا يهجر أن جديرا لكان الخدنان أصنان، ومار والطش وابؤع 

هلالكريم؟ اه وجه تريدالتفلرلل هل يالخورالع؛ن؟ تريدالتمتع فهل عليهاصي؛امهاكان، 
الختة.ماءا)؛ه فا،لوعدإن ؟ ولايمول لايزول الذي الدائم الرملي تريدالتمم 

يحالنداك الفردوس ة جشق ا ديارئون ئ؛قآن زي دعوك ن
تتيخرقواراك الحيب، الهائي *ع القيامة يوم أراك أن اه أسأل ت الحسي، ايلم أنم 

سأكالث،افإذا بريق. عيتيلثج ل وأرى مشرفا، وجهلت، وأرى حرير، تثرقاص حخراء، حلة 

والأ؛اريق.والولدان افه برؤية فزنا نحاحكا؛ ل هالت، 

بجتايتؤملل• ما  ١٠بال"ار فرح ق نلقاك ان نسهل؛ الأسحار وق الول ربنا فنسأل 
عمقس لكم اه أدعو والرسل. قائلة الأصحاب، بما والحلل، الأمار ما وروصات 

•عمعد دار ق شملنا ومحع اكتاد. يوم ق الشأن عثليم بعرش ينللكم رب عى القواد 
عتقامد ئقؤبكط. اهلئا ل فتل كغا إئا ؤ ونقول؛ الحواد، كتف، ق الأحباب، 

-٧٢[.٢٦تالطور: ءاواب،ألثنوه ووقنغأ 



■اسدئاوها؟-جخآل( مى سذاط مارداءْ> من!لوت، وائمي 
وسرهاشديد حرما نار باه، والعياذ تلظى، نار إل ^، التصرف يكون أن واحذر 

عليهاتقوى لا شديد، أولوبطش ها وحرامصديد، وشراحا حديد، وعصيها بعيد، 
ولاالحديد.الحجارة 

ثرالة لواحة محرقاء دهمموحشة شعثاء ة مظلموداء -



اسدداو4)؟يماذاياتئى ماؤراءه، ااوت< من ؛جؤر^وأددى "
ءم؟؟لل[

أ؛أارعامن تإرعاوأشرب ين آكل الخنت ق تمي امثلت افيي إبرامم تال 
نأزدادالدنيا أذأزدإل نقالت؛ ثيءئريدين؟ أي نمى، يا لشي؛ سلت، وأتمتع؛نعيمها، 

•هدا يه نلت الأي لعمل اق 

ثيءأي لفي: سلت، نقومها، من بجحبمهاوأطعم أ-مو النار، ق نمي ثم.ثلت، 
نمىيا لفي؛ سلتؤ منمدا، فأغملعملاانحلص؛٠ أنأرذإلالدنيأ سالت،؛ ؟ تريدين 

فاعمل،.الأمب ق فأنت، 
•عليك• الختة يري،• فيامن 

ؤإفلهارشعاثرالإمحلأم، عل محافظ تعال؛ اض بخشية والياؤلن الفنامر يعار؛ بالتحل 
متحلياااث،، وء٠الوسمتك بعلمك اه دالاعل إليها؛ والدعوة بما بالعمل ونشرما الة 

الإمامتال ولهذا تحال،  ٠٥١حشيان ذللث، وملالث الصالح. والمت، والهاملة، ؛الرجولة، 

تعال،.اه، حشية العلم ءأصل ~ تعال اه رمه ~ أمد 
رالق تعال ه الرافة دعليكريالتحل؛-،دام روالعلن، الق اه خشية نالزم 

علفأمل ١ل٠ل١لر١ تمبماحي فإبماللمسلم ؛ والرجاء الخوف يض ربلث، ساترآإل والعلن؛ 
والسروروالأمبشاروالميح بذكرء، ويانلث، بمحته، تيلث، وليمتلئ يكليتلث، اش 

سحانه.وحكمه بأحكامه 

عنالل٠ل١ءا٠ت، ؤإن إليلث،، نافرة ا،للكوت، عيونامن ه فإن ولاتغربالنسروالحيلة، 

ؤإذاأحموما، أهلهاؤإن عل ونقرأتنوح نتأ وللمعاصي ممموما، أهلهاؤإن عل وشدآموح 
عثليماظه، أواباإل توابارجاعأ، وكن لاللناس، الننع ذللث، ه فليكن الغواية، عن نزعت، 

الدعاء،كفر وكن حاصعالحلاله ومتملتاله، نعرته، ؤباهر بموته، والاستعانة الالتجاءإليه، 

وءفلتال؛،هؤإعراصلتج عيلقر ق وأنت، نملث، يمض ول! سرك ق اه مد أن اه امل• أض 



ق^ق^-وه)؟-اعددظ فماذاياتئل ماوراءْ، امن، من وأدمى 

ولين-ين دمر الول لقتمم دلا بري تحتالون بلا ص ا ي
سله إليا ملأ كد الخلق أفتهلممي المطقى يعد ننس ا ي

لعبذنوب مي؛الب والقلره جهلق إلتعمى كم نقس ا ي

وذليلفهانمرش رب بمص من ه إنذنوبك من وبي( نص ا ي

لولموالدجى ك نعالرى لياظر نوربك تعمي كم ص ا ب

ولمغلا دائذبي ود بقيؤإتني اة النجإل ق الهلربكف 
١ وليطذنوب النح عل جمزل غدا د وناء البكإلا حيلتي ٠ 

سلاء للتا دمريوماللامرئ هل المطفى مرت بعد من 

يرتيع.لر يديه ب؛ن الخبال فلوتتاؤلحت والموت القرآن يردعه لر أمن بطا؛قئهت الهس نال 
للموتيتعد متى الغفلة؟ أودية وسرل الهوى سحاب تنللمله من يتعدللموت نمى 

تلاوةالكريم القرآن هجر من للموت تعد يمتى أوحرام؟ حلال ل افه بأمر لايبال من 
وقتها؟*.الفجرإلايعدحروج لابمل من للموت يستعد مش وعملا؟ 

الرزئي أن *علمت الدنافقال: j زمده سب عن يسأله المري الحسن إل جاءرجل 
معمية،ق يرال أن فامتحن عل معلملع اش أن وعلمت قلي، فاطمأن فرى يأخذه 

رب.,للقاء نقى فأعددت يتتْلرق الموت أن وعلمت، 
صوفت تقول رف وتوتوجل ترحر ولا اف للقاء اللمحنلة هده من اقه عبد يا فامتعين 

أمحلصلاح ق جهدي أبدل سوف المسجد، الفجرل صلاه عل أحاظ مرق أتوت 
الفروأترك الدش أحطم موف للأحيار، ومرافقتهم الصلاة عل ومحافخلتهم ه بمراقتهم 

اللحى،وحلق والدخان بال والإموالموميقى الأغاق الرباومملع أترك موف لبلادالعهر، 



د4ل؟ضاذاياتئيراسدنا ماؤداءه' امن، من "وادهى ع^^^آح•

نفيأعاهد سوف ّلمان، اليإحرال جاري وأنامحح رُحمي وأصل أبرداليي سوف 
واودع،احرمالول. ٥١٨١عل بالحافظات 

)لالفظ: وق أوحرثت(، س، ؤإن شبا باه تشرك >لأ ه الني كلام وتذكر 
ثهلمتؤإن شجا باق تشرك )لا لفظ: وق وحرنت،(، قتلته ؤإن شجا باق تشرك 

الدمن(،ت برتت نقد منسيا تركها فمن متعمدا مكتوبة صلاة تترك ولا وحرقت؛النار 

اف(،ذمت ت برتت< نقد تمدا الصلاة ترك من فإن منعيا الصلاة )ولاتترك لفظ: وق 

نمدممدا مكتوبة صلاة ترك من فإن ممدا مكتوبة صلاة تتركن رولأ ت لفظ ول 

تبريت، فئد ذلك( نعل فمن تمدا صلاة تتركن لفظ-ت)ولا ون، الذ(، ذمة منه برتن 

وقهوللث،(، ثيء كل ومن ماللث، من أحرجاك ؤإن والديك أطع رسوله وذمة افه ذمة 
)ولاتعصلفثل: وق وماللق(، اهللث، من عمج أن أمرك وإن والديك، )ولاتعقن لفنل: 

كلمفتاح فإما الخمر تشرب، ولا فتخل ودناك أمحس، من نحل أن أمراك ؤإن والديك، 
خمراتشربن )ولا لفغل: ون، فاحشة(؛ كل رأس فإنه خمرأ تشربن لفظ-ت)ولا وؤ، ثر(، 
منوالفرار ؤإياك اش، سعمحهل حل بالعصية فإن والعصية! ؤإياك مر كل مفتاح فإما 

علوأنفق فابتج، فيهم وأنت، موت الناس أًاب، ؤإذا الناس! محلك ؤإن الزحف 
وجل(«.عر اف ق وأخفهم أدبا عصاك عنهم تربع ولا طولك، من أهلك، 
واحذرالعاين لرب، ونحريده التوحمد وتحقيق بالعقيدة: الاهتإم ق الذ ه ا٠ 

البالواحد ا عليهعض الفائدة حسده وعليلاج والبيع والخرافاين، شرك ال

والإعراضفجهلها منيم، اعت مولأنا فتندم عنها تغفل لا غيها تفرط لا مملها 
وأولادكأهلك فلقها الأبدي، والشقاء البعيد والضلال افن محوالحران عنها 

وغترهم•



■إآقآحثها؟-اعددنا ترى يا فماذا م! ، Lj^lمن وآدمى 
مسفراكل عقيدة بموان! مهمء عقدست قاتلة 

الصحيحة((؛والستة المؤأن من الدليل مع وجواب >)سؤال 
ممال؟اش حكا ]ا[لاذا 

كيتدوزهإثُ وألإس حلمتألخن ه•' ئال شيئا به نشرك ولا لمد0 حلقنا ج; 
شيئا(به ولايشركوايعبدوه أن العباد عل اف ههت)حق ومال [ ٥٦]الذاريات; 

؟تعال اف نعبئ كيف ]٢[ 

بمبدوأآسمحي<ينإقُ اثنوأ وما ؤ قق؛ قال الإحلاص مع ورسوله اض أمرنا كإ 
مردود.: أي ،  ٢٢١(فهورد أمرنا عله ليس عملا عمل )من وناوه: ]اوة:ه[ 
؟ومحلمعل حونا اش نعبد مل ]٣[ 

أي؛٠ [ ٥٦زالاعراف؛ ؤطمعا4 حوما وآذعوم ؤ هث؛ هال وٍلمعا حونا نعبده نعم، 
(النار من يه وأعوذ الختة اش )أسأل -هؤق! وقال حنته*، ل وْلمعا ناره من حونا 

ل؛[ماموالإحانفيالعأادْ؟

[٢١٨الثعراء;١، تاانساء؛ ءت5لمرقساه ؤإ0^،'^0 قاله•' يرانا الذي وحده اش مرانبة 
يراكفإنه فإنلمتكنترا٠ تراه كأنك اغ تعبد )الإحانأن وذاله; 

له[لأذاأرسلاضالرسل؟

ابرسولا امؤ مقل ل نعئغا ولقد ؤ ه؛ ثال عنه الشرك ونفي عبادته إل للدعوْ 
علاتمن إحوة )الأنبياء ونال ٦'٢[، ؛ ]الحل آلئعونه ؤآحثنبوأ آثم أءنات.وأ 

التوحيد•إل دعوا ارمل كل أي ، واحل•، ود-بهم ثض وأمهاُم 

)ا(مممقءف،.

لم.مرواه )٢( 
داود.أبو رواء )٣( 

ملم.)؛{رواء 
ملم.رواء )٥( 



لدل؟اسدتا ترى يا ف4اذا وداءه< ما الوت، من إإق^^^وادهى -
؟الإله هوتوحيد ما !٦[ 

:]محمد 1سه إقُ إله لا ؤهآءلزأذهُ قوت مال والحكم والنذر كالدعاء بالعبادة إفراد، 
الأن شهادة إليه تدعوهم ما أول )فليكن ت وقال افه، إلا بحق ممود لا أي [، ١ ٩ 

إلهإلأاه(لا/
[U[U __ اض؟إلا لأوله

ينيبثن ئذعدن نا ثان هوآلحق آلك بان ذ'لك ؤ ه' قال  ٠٥١إلا بمحق ممرد لا 

حرماف دون من يعبد بإ وكفر اض إلا لاإل، قال )من وتال [ ٣٠لاق،ان؛آفيطإ؛يم 
ودمه(أآ؛.ماله 

؟اض صفات ل التوحيد معش ما ]٨[ 

وسزكثلهثؤ ه' قال هئ رموله أو شه به اف، وصف ما إنات 
يلقزولا الدنيا الماء إل ليلة كل يتعال تارك ربنا )ينزل م وقال :ا، ١ ١ : لاكودى 

بجلأله(لم.

؟للمسلم التوحيد فائدة هي ما [ ]٩ 

إثث4هممولزينوأ ؛انثوأ  'ضه; قال الأجرة ل والأمن الدنيا ل الهداية 
الأن  ٠٥١عل الماد )حق وقال [،  ٨٢]الأنعام؛ ئهئنون4 اوللهلهمآلآسوهم 

شيئا(ل؛ا.به يشرك لا من يعيب 

متفق)١( 

سالم.روا، )٢( 

لم.مروا، )٣( 

عاليه.را(مق 



—وهل؟ءق^آر( اعددنا فماذاياترى ماؤداءه، الوت، من وائمي 
اض؟أين [ ١٠]

٥[،نطه: علآلم'؛يآذؤئه ئال.ق؛ الرش فوق الساء عل اش ج•' 
سمترحى إن ممابا كب اف )إن وهال-.؛: البخاري*، j حاء وارمع،ك،ا علا رأي: 

العرش(له.فوق عنده فهومكتئب غضي 
]اا[علاشساذاممأمس؟

وأزرهش=فنآأرع إني غناما لا  ٠Jؤقاه' مال ؤيرانا يمعنا بعلمه معنا اض 
وهومريبا سميعا تدعون هي؛)إنكم ومال وتأيدي*، ونمري بحفظي ارأي؛ [ ٤٦]طه؛ 

ؤيراكمسمعكم بعلمه أي! معكم(، 
الذنوب؟ ١٢]

َضصهالنزك إث لأس ممرك لا ظ M' غال باض الئرك الذنوب اعظم ج: 
وهوحالقاك(أآ/ندا ف نجعل قال؛)أن اش؟ عند أعظم الدب أي ومثل [،  ١٣للق،ان؛ 

]"اا[ئهواكركالآكر؟

أنركولا ذق أذعوأ إثتأ ض هك: مال كالدعاء اه نمر العبادة صرف هو ج: 
.٢٤١(باق الإثراك الكبائر )محي ه: ومال ٢[، • ]١^>،: أخداه 

اكركامحمحر؟ل؛ا[ئهوضرر 

عنيأقن -مم مقذ لأئي سثقرك ؤإ>هُ هث؛ قال النار ق الخلود يسب الأم الشرك ج؛ 
الار(لْ؛.شبايحل باق يشرك مات )من ؛ وقال٢^١[، ]الماتدة: ؤماوننآاغاره آنجنه 

البخاري.رواء )١( 
)أ(ثقءف.

ملم.رواه )٣( 
البخاري.رواه )٤( 

ملم.رواه )٥( 



؟١٥اسدتا!مى  Ijم٠اذاؤداءه، •L الوت< من جتئحءوادهى 

الشرك؟•ع العمل يي هل [ ١٠]

]الأسام:محه٠رتاكامأيمLJونه ه نال الشرك مع العمل لايتمع ج• 
قدمحي.حديث ٢، وسرى(أ تركته غتري معي فيه أثرك عملا عمل رمن [؛ ٨٨

مجودواسن؟[٠لالشرك ١٦ل

ونمإقُ باش ئؤبنأْفأرنم ي ه•' قال الأصف مع ة ;كم موجود ت نعم ج؛ 
أمصمن نائل تلحق حص الساعة تقوم )لا ت •محق؛؛ وقال [، ١٠٦تيوسن—ات مقركوزه 
الأوئان(لأآ؛.مدوا وحتى بالشركن 

؟كالأوبء اف صر دعاء حكم U ا ١ ]٧ 

بندتمرت> ءاحر إلها هؤ بغ ثدع ^يلأ ه' نال النار يدحل شرك دعائهم ج• 
افهدون وهويدعومن مات )من وقال ٢[،  ١٣لالثعرا» اكار* ق ش.' آلمنيلإله 

.٢٣١(اكار دخل ندا 

الدعاءا٠ل ١٨ل

إنلتكن أنتحب آذعؤيأ زتحفم ه' قال تعال ش عبادة الدعاء ت نعم ج؛ 

وقال•٦[، ]٣.' داجررأت^ه جهم سيدحلون عبادق عن آلذيتبمثكمون 
)الدئءهوانمادة(ر؛ا.

ملر.رواه )١( 

رواْصحح ( ٢) 

الخاري.روا، )٣( 

الترمذي.)؛(روا، 



ققق^^اسدتاد4ل؟"فماذايامى ماؤداءه، من وائمي 
سء؟الأموات سمع ل؟ا[هل 

وماؤ [، '٨ ،؛ ]١٣ؤبم،لأسيعآدور(4 ت نال.ك الدعاء معون يلا الأموات ج؛ 
الأرضق ساحتن ملائكت ف ران ظ^ا.' وتال [، ٢٢]il^: أثبئنبلسقألمتويه 

اللام(أ،ّني من سلغوف 
أوالغافن؟بالأموات تغث نعل [ ٢٠]

ئسثجا يا نثكم قتتعيثون إذ ؤ ^؛^١٠ قال ه يا ، نتعييل 7أم، تعيث، نلا ج• 
أسغيث^يرحتلن، قيوم يا حي ريا نال! أوغم هم أصابه إذا وكان ٩[، ]الأنفال: 

[٠لمحوزالأس٠انةشراله؟٢١]

؛،[،وإئاكدننيث< >إثال؛ن ه تال باه إلا الامتحانة تحوز لا ج: 
مذاالتذاالاشوإذااسسِباف(اأ/

الحاضرين؟بالأحياء نممن عل [ ٢٢]

علآلإئمّدعاوثوأ ولا ■ءلآيزوألأموئ ؤJنعاؤدوأ ه' نال عليه يهدرون فنا نعم؛ ج؛ 
عونj البد كان ا مالمد عون j رواه ه: قال و ٢[. ]_؛: بمؤ'نه 
أحٍه(لم.

الذرلخراه؟بجون ]مالإ[عل 

]أل،مهمره ئتمثل م«مرا بملي ق ئدزتلاك-ما ؤو>■؟ق قق؛ نال ه إلا الدر بجون لا 
٢.فلايمه(أ اف يعمي أن ندر ومن اف يطع أن ندر رمن ! وقال[، ٣٥ممران 

اتئ.النرواه ر١( 

الترمذي.رواه )٢( 

لم.مرواه )٣( 

المياري.ر؛(رواه 

(٤)/



ر؟له اسددا يامى فماذا ؤراس ما ، u^lمن ؛وْقكوأدمى أ
،[Ja[Y بجونالدحك؛راله؟
الدح: »أى ٢[ ؤنحوان,جووٌقاوه' الأم الترك لأنه.ن يجوز لا 

،.اف<(ألخر ذح من اه )لعن وقالوا، سش 
بالشور؟يجوزالطواف مل [ ٢٠]

[،٢٩اشو أتت >دئومأ قك: قال بالكب إلا ائواف يجوز لا ج: 
ك«تقكان ركمن ومل با العتيق يايبمت طاف )من وتال الكب،، *أي؛ 

(م'ل

يجوزس.واضدأئمالث،؟[،^ ٢٦]

]البزةآلحرامه المتحد شتلن وحهلف ؤ3ول ه' تال الشر إل الصلاة تحرز لا ج! 
^واضاكورولأصاوواإلها(رم.اسشل ؛إا[»أي: 

،احكمانملبالجر؟[ ٢٧]

الشتنهآثاّز يثلثون ؛مميرأ ؤ3لبج ه' تال ممر يالمر العمل ج•' 
باشمات:اكركباشوالخر(اأ/

والكاعن؟العراف نصدق عل [ ٢٨]

محنىقأسؤ'تؤآلأزضؤ3ل٩ قالiمح: الغيب عن إخارمحم ق مدقها لا ج•' 
هديمول با نميته س آد عرافأ أر )_ م وقال [، ٦٥]\كل.■ اهه اصاإق"

•أ ئرياآنزلءلممد(أ 

رواءسلم.ر١( 

اينما"بم•ردا•  ٢٢)

رواءملم.)٣( 

)؛(رواءملم.
رواءآمي.)٥( 



ءغآر،ّلهر؟'اعددنا فماذاياترى ماؤداءه، اضن، من ؤأدهى 
أط؟اشج، سلم ض ٢[ 

الأشج، نماتخ ؤوءددُْ تعال: ئال قال.؛١: و اش إلا أحد الغيب سلم لا ج؛ 
^^ب>ه]الأنمام:وه[)وشماشج،إلأاش\ُ

صن؟محكم أن بجج، ذا ]•ّا[؛ءا 
\ةرهينآأنول سبمم آحكم ؤوأ0 هك؛ ال نوالسنة بالقرآن محكم—وا أن محب ج؛ 

الحكم(؛".يإف الحكم م )اف ه: وقال [، ٩٤ 
للإسلام؟الخالقة ]ا'؟[طحكمالمان؛ن 

قاله،:أجازئ أكثرإذا ممر بما انمل ج: 
اشأنزل مما ؤيتخبمروا اف< بكتاب أئمتهم تحكم ع روما ؤ؟س؛ وقال ؛!، ٤٤لالاتدْ آلكنفروزه 

للأجملالهابايم،لى•
اه؟شر الحك محوز هل [ ]٢٣

وقاوه^:ئلهتؤششؤليىكثنهلاكاين:ب[، باه إلا الحلف، محرز لا ج: 
ئقدأشرك(لاا.شراش حالف )من 

سمءلمحوز-طلقسوالمائم؟

ءفاشم(محتبئرملأ نمنتلث،آس قو<؛ قال الئرك من لأنه تعليقها بجون لا ج• 
من^ ما اشمة: أفرك(؛ْ؛، نقد نمة علق )ْن ص وقال [ ١٧]الأنعام: ه ي 

والأمة.

اسران.>ا(رواْ 

)آ(رواْأبوداود.
ماجه.ابن رواه )٣( 

أح،و.روا، )٤( 
روا،أخمد.)٥( 



اسدداثدا؟ياذايامى ماؤداءْ، الوت، من جئكواددى |
]1"آ[باذاضسلإداله-طد؟

ق1ذءوئآتاههوت قال الصالح والعمل وصفاص اصإئه نتوسل ج; 
[iljpSli :،-١٨٠ ،] شك(ل ب4 سمست محولك اسم يكل ت)اصأس وتال/

محلوق؟استراط محاج لْ"ا[مل 

ميلم،فق ص عبادي نالك ^^٥١ ه' تال محلوق لواسعلة محتاج لا ج: 
وعوقريا مبا تدعون )إثكم وقال [، ١٨٦دعائه إذا احٍبدءوْآااواع 

ويراكم،ُئ.سمعكم يعلمه رأي: معكم( 
]٦م١[ئ٠يواٌءi،تالرّرلهsا؟

منإلئلك انزل نآ تيغ آارسورا ^^؛،١ ^ قال البليغ ص الرسول.ة واسعله ج؛ 
أنلث،نشهد أي ^١^؛ ٠١١لتول جوايا ٢، اشهد(أ ه^؛إت)اللهم وقال [، ^١٦ردك4 

ونصحت،.وآديت، بلغت، قاد 
الرّول|وأه؟]لأمأ[مامملاو،شعائ 

[٤٤]النم: ؤعلسآسنهحمثاه ه قال اه من ^^١ الرسول سفاعة نءلال_ح ج: 
^^^مدفعهفي<ص،آى:شئعالرّولمق.

-.ه؟ورسوله افه نع؛، كف )٨٣[ 
فاتجعؤىه محئ*وجتجن إن ^iU قال الأوامر واملع بالهلاءة تكون المه ج؛ 

منإليه آحج، أكون حش أحدكم وقال.قز؛)لايؤمن اص، ]TJ<ممران: ي»حب؟محإممه 
آحع؛ن(أُ،.والناس ودس داك 

ورا»احد.)١( 

ملم.روا• )٣( 
الرطي.روا• )٤( 

الممحاري.)ْ(روا• 



لعر؟ء؛وهآآ(ءاسدنا مى يا فماذا ، ^١٠٠ما امن، من وأدمى 
٩٣[]

أئنآإلآ نثر أئأ !ينآ ه:نال .ة الرسول مدح ق نالغ لا ج: 
٠٠]ؤ'جده إله !لهكم  ابنالمارى أطرت كإ صوّ )لا -.؛،؛ ونال [، ١١•.■ ٠٠٥١

٢.ورسوله اش مد ُقولوا جد أنا فإنا مريم 
الخلوقات؟هوأول من [ ٤٠]

ققال ^إد ه' قال العرش القلم؛عل- الأشياء ومن آدم الثر من ج•' 
اكالم(لآا.افه حالق ما أول -فأه:)إن وقال [، ٧١]ص: سطما4 حغلي(أثرا 

ممد؟حلق ئيء أي من [ ٤ ١ ] 
أحلفؤهمن ران من حشكم ؤهوآلخى ه' قال نْلمة من محمدا اف حلق ج؛ 
نطقة(؛''/يوما أربعين أمه بطن ل حلقه بج»ع أحدكم )إن •' هه وقال [، ٦٧]غام•■ 

]آأأ[ماحكمالحهادفيسلاله؟
وحنمدوأؤيعالأ خفافا ^٠• قال واللسان والشن بالمال واج-ا الخهاد ج؛ 

وأنمكمبأموالكم المشركين )جاهدوا م وقال [، ٤١]التوة: 
وأككم(ااا.

لاوؤ.ت؛ن؟]مأ[ماهوالولاء 

وآتؤثتاشفه-موالمؤمنون ؤ ^؛؛؛٠؛ قال الموحدين ألمؤمن؛ن والمرة الخكا هو ج؛ 
بعضه؛ءما(لْا.يشد كالمان للمؤمن )المؤمن وقال ٧[، ١ ]التوبة بعم؛ أيلئا، 

الخاري.روا0 ( ١ ) 

أبرداود.رواه )٢( 

عف.مض )٣( 

أبوداود.)؛(رواه 

لم.مرواء )٥( 



،)؟lJأسدظ تئى يا فماذا ؤراءه، ما ائوت، من "وادهى -ءخ^^

ونصرمم؟الكفار موالاة نحور هل [ ٤٤]
*أي؛بهم4 دإقُ بميم يثولم ؤؤس قق؛ قال ونمرمم الكمار موالاة تحوز ج؛لأ 

لموافيبآوبء(»مساصااا.[،وئالم)إنشبمينلأل ٥١اللكهمون«]الأتاوة: 
تْ؛ءسممالولي؟

همولا ءثهمّ حذق لا آس ألو؛ إث ^ألأ قال.ك؛ التقي المدمن هو الول ج؛ 
)إنإوئال آا"-'آآ[، ]يونس: نثموثح^ ويفائوأ ءامثوأ .آلذمك 

الؤمن؛ن(أأ،.وصالح اف ولي 
القرآن؟[٤٦]

منقبعوأ وق5تِولا من إنكم انزل ما ه' نال به للعمل القرآن اف أزل ج: 
ولاصه نحفوا ولا به واعملوا القرآن )اقرودا ونال ٣[، لالأماف؛ دونه1أول؛آ،ه 

٢.يه( ولاتتكئروا به ولاتأكلوا فيه تغلوا 
الحديث؟عن بالقرآن نتغتي هل [ ٤٧]

ثزلما لأا«ي قين ه! قال الحديث عن بالقرآن تغتي نلا ج؛ 
،.معه(١٤ومثله القرآن أونت أق )ألا ه^؛؛ت وقال [، ٤٤]الحل: أيه 

هلنقالمةولأءل3ولاشورسولهها؟[ ٤٨]
تمذموألا ءامغوأ آلذين ه.'قال ورسوله افه قول عل قولا نقدم لا ج؛ 

لالهلاءة إنإ افه معصة ل طاعة )لا ; وقال[، ١ ]الحجرات: وزسووم-ءه آس دى نس 
٢.العروق(؛ 

)\(مممقض.

)آ<مقءلٍه.

أحد.رواء )٣( 
احمد.رواه )٤( 

أبوداود.رواه )٥( 



ثهلأءءآق^ءاسدتا فماذايانوى ماؤداءه، الوت، من وائمي 
اخلفا؟له1[ئذاشلإذا 

آشإو ردوه _,؛ ق ئشزغم ه' نال الصحيحة والستة اهتاب إل نعود ج: 
:بمإ تمسكم ما تضلوا لن أمرين فيكم )تركت نال و [، ٥٩]الناء: وآلرسووه 

•رمحوله وستة اف كتاب 

آما٠ىالاJPة؟٠٠ل

محثأأمحعوأمسمبينال.قت دللرص ّ لريقم كرم[ ج: 
فهومن4 ليس ما هذا أمرنا ز أحدث )من ةء،ات ونال ٢[، ١ لااشورى؛ ههثه ثب رإ 'خيلم ما 

مقبول*غثر رأي! رد( 

حنة؟بدعة الدين j هل [ ٠ ١ ] 

عنكمواممنت دينكم لغم أكنك ^٢^٢ قق! نال حنة بدعة الدين ق ليس ج؛ 
نانالأمور ومحدثات )إياكم وقال ٣[، لالائد0ت ^^،Jغلم^لإتاJثردئاه نمنى 

صلألة(رى.بدعة وكل بدعة محدثة كل 
]؟ه[هلفيالإسلأمّنةضة؟

]الفرنان:ؤرآ-جعلتا ه.' قال به لشتدى خر يفعل كالبادئ نعم ج؛ 

من-fI عمل من وأحر أجرها نله حنة منة الإسلام ل من )من وقال [، ٧٤
بعدْ(رم.

)ا(متمقلج

ابرداود.)آ(روا. 

ملم.رواه )٣( 



امدديال4ل؟ضاذايامى ماؤداح( ااوت< من ؛جد^-وادءى أ

علثكضالإنانيإصلاحشه؟!٣٠؛ 
اتدس؛ونؤاش؛ؤن3ؤأ *امئوأ ؤت1ايا1اذين  iLتال وأعله شه إصلاح عن بد لا ج؛ 

م)إنافممالاشمرلحمااخمى،(ام
ي؛تصبمراليرن؟عش ت،ْآ 

سمئرأآسإن ؤظياآونين؛انثوأ غ1لجق: ه سه وصته اه يكاب عملوا إذا ج-' 

مترلأمالسسمضِرتن(رُ

رئاءالرعدي•)١( 

•اج*.ابن )٢(رواه 



وهل؟ءق^آآت،-اسدظ ترى b فماذا ماوراءه< الوت، من والهي 
امحممتالشدة 

وصعه.أله وعل عده نبي لا من عل لام والوالصلاة وحده ه *الحمد 
هيتكون أن رأيت اللة اس وأ،الإسلام دين أصل هي الصحيحة العقيدة انت ك_ 

الحاصرة.موضع 

إذاوتقبل تصح إب والأقوال الأمال أن والة: الكتاب س الثرعية بالأدلة ومعلوم 
منعنها يتضع ما بطل صحيحة ير العقيدة كانتا فان صحيحة، عقيدة عن صدرت 

منالأح؛ وهوق عنلتُ حبط ص بالإيض يكمن ^3_ تعالت نال ك،ا وأنوال، أعال 
لالاددةت٥[.آلخثيمينه 

يمتللفهيصلن أنركن ين فبمك من آلذين ؤإِل إلك اوم تحال: ونال 
المعنىممرة.هدا ق والأيات [، ٦٥؛]١^٠٢٠

علوالتسليم الصلاة أفضل ربه من علميه الأمتن وموله وستة البتن اطه كتاب دل وند 
الأحر،واليوم ورمله، وكتبه، وملائكته، باش، الإيان ق تتلخمن الصحيحة ااعقيدمم أن 

كتاب ١٢نزل.الي الهحيهحة العقيدة أصول هي الستة الأمور فهذه وشره. محرم وبالقدر 
ِؤةءجق,محمدآ رصوله •با اش وبعث، العزيز، اش 

بهاه أمحر ما ومع الغيب، أمور من به الإيان بجب ما كل الأصول هده عن ويمع 

سبحانه؛اض قول دللي فمن جدا، كثيرة والة الكتاب ق الستة الأصول هده وأدلة 

وآلتومّآلآخرباش ؛امن ئولوأؤم،آيرأن 
تالقرة:ببا[.ؤالكممّأاؤأمحنه وأيلقبكت 

باشءامن عل وآلمومغوزح وبئ-، من إله انزل بنآ ؤ*امنآلرّولا سبحانه؛ وقوله 
[٢٨٥٠تالقرةتالأية رسوي-ءه الحلومن نفرق، لا ورسبي-ء وكثجه-ء ؤمكأآةثهِء 





وهل؟«قةآر(-اسدنا ترى يا فماذا ؤراءه، ما الوت، من وألهى 

مائهمما والتحذير إليه، والدعرة الحق هذا ليال الكتب وأنرل، ارسل افه أرسل وند 

آلل؛عوثهوآحتنبوأ أس اعثدوأ ا)يلأ رسولا امؤ محفل ؤر نعئئا ؤذ}ذو سبحانه؛ قال كإ 
لاكءل:ا-*آ[.

ئاغثدوزه UVjإله لا إوهأدئُ ئومق إقُ بزرنول بزيبمك- ؤؤ*آأنسلثا ت"الت ينال 
تالأن_اء:هأ[.

أثُحجمه حكمي ود0 بن عصلئ، قم امحنت؛انتهُ كثب ^١^ وجرت عز ينال، 
]هود:\-؛أ[.^نوأإ٩^ق١إشيرنتهكjيروث، 

وخوفدعاء من له، العيال تعتد محا بجميع سيحانه اض إفراد محي العبادةت هده وحقيقة 

لهالخضؤع وحه عل المائة أنونع من ذس وغثر وندر، وذبح وصوم وصلاة ورجاء، 
لعفلمته.والذل سبحانه له الخب كال ُع والرب والرب 

اسلم:سصمولفي٠ذاالأصل 
[.]^:Trشآكسألخاِب مم'محالأآزث0ألأ بحانه: كقوله 
لالإمراء:ّاآ[.ئمدوأإلاإJا٥ه ؤذذ0فإريلئااقُ سبحانه: وتوله 

١[.لغام:أ لهآليينؤلؤ'مْأثكفثونه \ش'سحبمتث ؤو\د'إو\' وجرت عر وتوله 
يمدوهآن الماد عل افه )حق ذالت -.؛؛ الني أن معاذ عن المححن ول 

سبتا(,به يشركوا ولا 

أركانمن عليهم، وفرصه مائه عل أوجثه ما بجميع الإبان أيضا؛ باش الإبان ومن 
ؤإقاماش>، رسول محمدا وأن  ٠١١١إلا إله لا أن شهادة وهي: الظاهرة ة الخمالإسلام 
وعثرسبيلا، إليه اصتْلاع لن الحرام اف ستا وج رمضان، وصوم الزكاة، ؤإيتاء الصلاة، 

الطهر-الثرع جاء:أا التي الغرانضن من ذللث، 





اسدنالهل؟-؛زتئر(-مى فماذاي، ماوداء1ْ الوت، من وأدمى 

منثيء ل حلقه يشابه أن غبر من به، اللائق الوجه عل ب1ا وصمه فيجب دجل، عز اه 
[.١١ل\لشووى.' ؤهو1ثيهعأكصونه نيذم ؤوصك~لهث ت تعال قال كإ صفاته، 

]اكحل:أي[.ثعتوزه الأمثالأإن^سظزؤأتيلأ JهVرإوأس ؤ3لأ وجرت عز ونال 
لهموالتابعين همجي اه رمحول أصحاب من والخإعة، السنة أهل عقيدة هي وهده 
عنكتابه"المقالات ق الأشعري الخن أبو الإمام نقلها التي وهي بإحسان، 
والإنجان.العالم أهل من ضرْ نقلها نة الوأهل الحليثا أصحاب 

كإأمروها فقالا؛ الصمات آيات عن ومكحول الزهري اصتل ظ،إقةئه؛ الأوزاعي نال 
جاءت*.

وسفيانمعد بن والليث والأوزاعي، ُاللئإ، امثل جفؤقئع؛ لم مبن الوليل. وقال 
بلاجاءت كإ أمروها حيعأ فقالوا الصفات، ل الواردة الأحبار عن افه رخمهم الثوري 
كش«ّ

عرشهعل سبحانه اطه إن نقول؛ متوافرون والتابعون اكنا جفؤققه؛ الأوزاعي وقال 
منالصفات*.السنة ق ورد ونومنبإ 

نال؛الاستواء عن عليها الله رحمة ماللت، متح الرحن عبد أب بن ربيعة ّثل ولما 
البينالبلاغ الرسول وعل الرسالة الله ومن معقول، غبر والكيف، محهول غبر ااالأّتواء 

التصديق^وعلينا 

محهولوالكيف معلوم ®الاستواء نال؛ ذلك عن هه مالك الإمام متل ولما 
وأمرسوءأ* رجل إلا أراك  ١٠٠لالسانلث قال ثم عنه؛دعة*، والسؤال واجب، به والإيان 

٠ملمةأم المزمتئن أم عن المعنى هذا وروى 





-لهل؟-إقئن(اسددا مى ي،  ١٥١٠٥، ^١٠٥الوت،«ا من وأدمى 
وحل:عز توله عل كلامه عند المشهور تفرْ ل ظقهئه ممر ابن الحافظ ذكر وقد 

1لرشهغل آتنذئ P أيار ث ل والأزص حنيأائنئؤ'ت آلذى آثن وفز 
فائدته.لعظم هاهنا نمله محن الباب هدا ل حنا كلاما ٥[، ]الأءراف:أ 

بطهاموصع هذا ليس حدأ ممرة مقالات المقام هدا ل ارلالناس نصه: ما بف<اقثه قال 
بنوالليث والثوري والأوزاعي مالك الصالح: الملف ماوهب المقام هدا ل نالك وإن،ا 
وهووحديثا. نديأ المسلمن أئمة من وغرهم راهويه بن ؤإسحاق وأحمد والشافعي معد 

أذهانإل المتثادر والقناهر تعطيل، ولا نثبته ولا تكييف غير من جاءت ك،ا إمرارها 
محالوهو ثيء كمثله وليس حلقه، من ميء يشبهه لا اش فإن اش، عن مّفي، المشبهتن 
نبهمن قال: البخاري نيح الخزاعي حماد بن نعيم منهم• الأئمة قال كا الأمر بل المتر، 

هنمبه الله وصم، فيإ وليس كمر، فقد نمه به افه وصف محا جحد ومن كفر، بخلقه النه 
الصحيحةوالأحبار المرمحة الأيات به وردت ما تعال ه أثبت، فمن تشبيه. رموله ولا 
الهدى®.سيل لحالث، فقل. ~ التقانص الله عن ونفى اف بجلال يل؛وا الذي الوجه عل 

باسمث،ممتاالإيهان ياننا، 
لطاعته-حلمهم ملائكة فه بأن المسلم فيرمن وتفصيلا إخمالأ ?أم الإمحان ينقمن 

ايب_-إمص ما يعملون، بأمرْ وهم بالقول بقونه يلا مكرمون عباد بأمم ووصفهم 
وهمتالأسا»:خ'ا[ب مئّبقونيم منحئسه، _وهم jjT_Jإؤُ وماحليهبولانشفعونل 

الموكلونومنهم والنار، الحنة حزنه ومنهم العرش، بحمل الموكلون منهم كثثرة، أصناف 
الحبال.أعإل بحمنل 

ومالكومكابل، كجمثل منهم؛ ورسوله اش سمكا بمن التفصل سيل عل ونومن، 
وقدصحيحة، أحاديث، ق ذكره جاء وقد الصور، ق الموكلبالممخ ؤإمرافيل النار، خازن 

ا-لحانوحالق نور، من الملائكة )حلمت، قال: النبي أن عائشة عن اكحيح ق ثثتذ 
مماوصمإلكم(أاا.وحلقأدم نار، من مارج من 

صمحه.ل ملم احرحه )١( 





؛وثريململ؟"اسدذا نمى يا فماذا وداءْ،  ١٠امت< من وأدمى 

^jJ_بحانه: اطه ئال كا الله، عبد بن محمد نبينا ص وأفضلهم وخاتمهم والمدامة، 

تندحجه أش عل للغام ةمح0 تلا ونيديتن ثبنمين تعال؛ وتال 
تاس:ها-ا[.

وحاثنزأشئسهأش رسول ولكن رجالكم بن ا"ءاو أبا محني كا0 ^ئا تعال؛ ونال 
لالأحزاب:'إ[.

واكم؛نالتفصيل مسل عل به آمنا نميته الثه رسول عن أونت متهم اش مس ومن 
التليم.وأزكى الصلاة أفضل سنا وعل عليهم وغثرهم، ئيرامم لصالح لعود كنوح 

الأحر1باثيوم الإبمان حامث! 

بعدكون مما ورموله به أخرافه ما بكل الإبجان فيه فيدخل ياليوم الإيان وأما 
والصراطوالشدائد الأهوال من القيامة يوم يكون وما ونعيمه، وعذابه الشر كفتنة الوت 

بشإلهكتابه وأخي بيمينه كتابه فآخذ الناس بئن الصحف ونشر والحناء والحساب واليزان 

والإيإنمحمد، لنثيتا المورود بالحوض الإبان أيضا ذلك j ؤيدخل ظهره، وراء من أو 
القرآنل حاء مما ذلك وغر إياهم، وكليمه سبحانه  ٢٠٦لر-المومشن وروية والمار، بالحنة 

الوجهعل وتصديقه كله بدلك الإيان فيجيا الاه رسول عن الصحيحة والستة الكريم 

ورموله.الله بيته الذي 

باتقدر:الإيهان سائسا، 

أربعة؛بأمور الإبان فيتفمن بالقدر الإبان وأما 

وعلمعباده، أحوال وءل»إ يكون، وما كان ما علم ند سبحانه اف أن الأول؛ الأمر 
سبحانهثيء ذك س عليه نحفى لا شوونبم، س ذك وغر وأعالهم وآجالهم أرزاقهم 
تالأمال،تْما[.■٤^٢^ _؛ يكل سبحانه؛ كانال وتعال، 





ثها؟"عخق^ءاعددظ ترى يا فماذا ؤراءه، ما الوت، من والهي 

عنالتواترة الأحاديث ق ثت وما ١[، ا»:ا"ا لالننعياه صبمللأ صت فمذ إش يقرك 
إيإن.من حردل من حبة مثهال نلبه ل كان النارمن من بمرج اش أن اش رسول 

فيحباش، ل وانماداة اف ل والوالأة اف ق والبغض اش ل الخب باض الإيان ومن 

يبمادثم•الكفار ؤيغص لنوالهم، الومنثن المؤمن 
اه.رسول أصحاب الأمة هذه من ^( ١^٠٠٠٥رأس وعل 

لمولالأنياء بعد الماص خثر أمم ُيعممدون ؤنوالومم بحوغبمم واباعة اله فأهل 
إومم(راا.الذين ثم يلمومم الذين ثم قرل )حثرالقرون الشي.ت 

علثم ذوالورين عثان ثم الفاروق عمر ثم الصديق أبوبكر أفضلهم أن ؤستقدون 
الصحابةبقية ثم بالخنة المبشرين العثرة بقية وبعدهم أثسن، عنهم اف رصي المرتضى 

ذلكق أم—م ويعقدون الصحابة بثن ثجر عإ ويمكون أجع؛ن، عنهم اف رصي 
الومتيناش رسول بيت أهل وبحون أجر، فله أخْلآ ومن أجران فله أصاب من محتهدون، 

حيعآ.عنهم ويترصون المؤمنين أمهات اض رسول أزواج وينولون ؤئتولومم به 
ؤيغلونبومم وياض رسول أصحاب يغضون الذين الروافض طريقة من يتروون 

محنيتثردون كا إياها، وجل عز اف أنزلهم التي منزلتهم يوق يئرفُونمم اليتإ، هل أل 
أوعمل.بقرل الميت أهل يوذون الذين الواصب طريقة 

رسولهاف.٠١ بعث المي الصحيحة العقيدة ل الموجزة الكلمة هذه ل ذكرناه ما وجح 
)لاتزالم المي فيها قال ام والخاكة الة أهل الماحية القرفة عقيدة وهي محمدا 
سبحانه(.اش أمر يأق حش خذلهم من لايضرهم منصورة الخق عل أمض من طاتمة 

اثتت؛نهمل الممارى وانرنتا فرنة، وبئت إحدى همل التهود )افرئت ونالت 

واحدة(،إلا المار ل كلها فرئة ومبسن ثلاث عل الأمة هذه ومشرق قرفة، وسبعين 

صحته.عل متفق ( ١ ) 



؟١٨اعددنا؛تؤى يا فماذا ؤراءه، من!ئؤت، عق^لح^و!دهى ■

واص-حابي(،ماأناعف مثل عل كان قاوت)من اض؟ يارسول هي من الصحابة؛ فقال 

حالفها.مما والخدر عليها والاستقامة  ١٢٠محبالتمك الش العقيدة وهي 
نمهمممرة؛ أصناف فهم صدها عل والسائرون العقيدة هدْ عن العحرفون وأما 

فهؤلأءوغّرها، والأحجار والأشجار والخن والأولياء وا،للاثكة والأوثان الأصنام عباد 
معالعرب وأصناف فريش فعلت كإ وءاتل.وهم حالفوهم بل الرسل لدعو؟ لريتجييوا 

علوالنصر اإلرصى وصفاء الأحات يضاء معيودامم يألون وكانوا محمل.،، نيينا 
وأمرهمذللث، ؤأق،أ اش رسول عليهم أنكر فل،ا لهم، وينذرون لهم ؤيذبحون الأعداء، 

إنو'حدا إلثها ؤا"جعو، وقالوا؛ وأنكروه، ذلك ا"سغريوا وحا.0 ه العبادة باحلاص 

لهمويثرح الشرك من وينذرهم اش إل يدعوهم يزل فلم لصتْء، عجاثه لفيء هندا 
أفواجا،اض دين ق ذلك بعد لحلوا ثم هدى من منهم اض هدى حتى يدعوإليه ما حقيقة 

٠٥١رسول من ًلويل واجتهاد متواصلة دعوة بعد الأديان سائر عل اف، دين ففلهر 
الخلقأكثر عل الخهل وغلب الأحوال نيون نم باحسان. لهم والتابعين قتقل وأصحابه 

-بموالاستغاثة ودعائهم والأولياء الأنبياء 3، بالغلو الخاهلية، دين إل الأكثرون عاد حتى 
العرب.كفار معناها عرف كإ اف، إلا إله لا معنى يعرفوا ولر الشرك، أنؤع من ذلك! وضر 

الخهلغلبة بسبلإ_، هدا عصرنا إل الناس ق يتفشى الشرك هنؤا يزل ولر المستعان. قاف 

النبوة.بعصر العهد وبعد 

عندشسؤدا هتولأ؛ قولهم؛ وهى الأولى سهة المتأحرين هؤلاء وشهة 
٣[.^ناسهم'إلأِمحثوثاآلآشزمحه ليونس:ما[، آش< 

كإوكفر، به أمرك فقد كان من كائتا ضرْ عبد من أن وبين الشبهة هده اف أطل وقد 

هنولأءؤيْولورئ يغمنهز ولا بجرهم لا ما آس يؤب من تعال؛ قال 



؛لهل؟"ققق^أسددا ترى يا فماذا ؤراءه،  ١٠ائوت< من وائمي 

اليما 1س اتشبموؤكه ش ؤ ت بقوله صبحانه عليهم اض فرد [، ١٨يونس؛] أللهه عند شفعتوئا 

تيونس:\اا[.غثايشركون^ وشق نبمحممئُ فيآاثن؛ؤ'تؤلأ يعلم 
الشركعي ءيرِهم أو والأولياء الأبياء من غترء همادة أن الأيات هذه ل سبحانه فتي، 

ذلك.شر فاعلوها سإها ؤإن الأتمر 

أشإل Jثمزبوئا إقُ نمات.هلم ما اؤلثآء دوذه-ء مت أ-محذوأ ؤوآلان؛وتن تعال؛ وتال 
فيههب ما ؤر نيتهز ■محمحر أس ولأ بقوله؛ بحانه عليهم اش قرئ ]الزمر؛"؟[. ومحاه 

لالزم:م[.سعوكذثدقدام يهدى لا محئلفوث •'
بهكمر ونحوذلك والرجاء والخوف يالدعاع لشره عبادمم أن سبحانه بن.لك فأبان 
زلنى.إليه تقرببمم أنآلهتنهم قولهم ل وأكذبمم بحانه، 
علميهمالرمل به جاءت لما والمخالفة الصحيحة لااعقيالة الضالة الكفرية العماني ومن 
واللام:الصلاة 

الإلحاددعاة من وغثرهما ولثن ماركس أتلع من العصر هن.ا ل الملاحية يعتمده ما 
منفإن الأسإء، من ذلك أوغير أوبعثية أوشيوعية اسراكية ذلك سموا سواء والكمر، 

الحنةؤإنكار المعاد إنكار أصولهم ومن مائة، والحياة إله، لا أنه الملاحية هؤلاء أصول 

يقينا،ذلكؤ م علمعليه هم ا مودرس كبهم ل نظر ومن، كلها. بالأديان والكمر والنار، 
أمسوأإل بأهلها وممضية السإوية الأديان لحميع مضادة العقيدة هده أن ري_، ولا 

والأحرة.الدنيا ل العواقب 

منبعض أن من المتصوفة وبعض الباؤلتية بعض يعتمده ما للمحق المضادة العقائد ومنر 

موممويالعالم، شؤون ق ؤيتصرفون التدبير ل اض يشاركون بالأولياء يسموغيم 
منوهوا لألهتهم، احترعوها التي الأسإء من ذلك وغر والأءواذ، والأواد بالأنلماب 







اسدنافماذايامى ، ما^١٠٥الوت، من 

ال1شاأةهي فتاؤى 
اثقبور■عني، اثشركيم اثمماؤسات بمص حضم 

يعصعند يقع ما منها متمددة ؛نالفات الإسلامية الجنمعات يعص ل انتشرت ست 
ماض الخالقات هدء أحكام نحتلف وقد والنذور، والأي،ان بالخلف يتمل ما ومنها الشور 
لوتفضلفمدا ذلك دون يكون وما اللة، من المخرج الشرك مل من منها يكون 

السالمانلعامة أحرى ونصيحة لهم، ائل المتلك أحكام وبيان القول سعل ساحتكم 
.بشأما؟ والتهاون المخالفات تلك بأمر التسامل من لهم ترما 

أماببمداْ• اعتدى ومن وأصحابه آله وعل افه رمول عل وملم افه وصل فه الحمد ج؛ 
حولواليتدعة الشركية بالأمور الثروعة الأمور علميهم تلمتس الناس س ممرا فإن بعد• 

نالواحج،الأعمى. والتقليد الخهل الأكتريسبب الشرك ل يقع نل متهم ممرا أن كا الشرر، 
التوحيد،حقيقة لهم سنوا وأن ديتهم للناس يوصحوا أن مكان كل ل العلم أهل عل 

البيعوأنولع الشرك وسائل للناس يوصحوا أن العلم أهل عل بمب ك،ا الشرك، وحقيقة 
آلكثثب١^١ ب؛ييىهمى آس أحد ؤو1د ت وجل عز اطه لقول بمذروها ص محنهم الواقعة 
ماالذيننكتنون ^إن سبحانه; ونال [، ١٨٧ممران: ]lJ الأية ةكتنوئهُه للئايؤلأ ك؛دئهُ 

ذم'آس فتيم أوك؟لئ، آلكثنب ق للئاي بمنة ما بمد بن وآلدئ آلبمئت بن أتركا 
داوكأتق_أمبوثثوأ وأصنغوأ تانوأ ]لأآلذين آشئوثء 

وقالفاءاله(أاا، أحر مثل فله خر عل دل )_ الني ونال [، ١٦-•١٥٩]القر؛؛ 
التعه س أجور مثل الأجر س له كان هدى إل دعا أس واللام• الصلاة علميه أيضا 

النعه ص آثام مثل الإثم س عليه كان غلالة إل دعا وس ثبتا، أجورمم من ذلك ينقص 
أنهالني عن >. معاؤية عن الصحيحين ول • دي؛ا( آثامهم س ذلك ينقص 

صأبحهل مسالم رواه )١( 

أيضا.ملم رواه )٢( 



-1هل؟"ققق^أسدد1 مى b ه4اذا ود1ءه، •L ائوت، من وائمي 
Jli العلمنشر إل الدعو؛ ق والأحاديث والأيات الدين(، ق فقهه خثرا به اف يرد رمن ؛

العلمممرة.وكتإن الإعراض من واكحدير ذللئ، ق الناس وترغيب 

وحديرمعلوم أمر فهو ممره بلدان ق والبيع الشرك أنولع من الشور عند ي؛غ ما أما 
وءلل-امم، والاستغاثة القبور أصحاب، دعاء ذلك نمن منه، واكحدير والبيان بالعناية 

عليهكان الذي الأير الشرك من كله وهذا ونحوذللئ،، الأعداء عل والنصر ارضي شفاء 
م،دتبمأظلكم'م ائائمموألمهمى ّبحانه: اش تالا الخائ؛ة أض 

كنثدوزهإثُ وآلإس ألخن حنمت، ووما ت سبحانه وءال< [، ٢١ثمموزه لع0كلم 
[ouJlII :٥٦ ،] أمروالعنى [، ٢٣]الإمراء: إلا قيثدوأ ؤؤدصرولئح1ب ت سبحانه وتال

٥[.]المة؛ هثدوأأسمحمحنوأكس ؤؤمآابِاوأ1قُ ت سبحانه وقال وأوصى، 
توحيدههي ما وأمروا لأحلها الثقلان حلق التي والعبادة ممرة، الض هدا ل والآيارت٠ 

وندروذبح وحج وزكاة وصوم صلاة من ما أمر الش الءلاءارت، بجميع ونحصيصه سبحانه 
للهومناؤح وختاى ودسثؤا صلاق إن ^٥٧ بحانه! قال كإ العبادة؛ أنولع من ذلل؛، وعثر 

والنصلئ،[، ١٦٣-١٦٢]الأنعام آلنبينزه اول، ودد'للئاامبم،وائا رتآشفين.الأ 

وقاللزيوئ،ؤأغره، اءطسلكأمر.ضل ^إط سبحانه! قال كإ الذبح ومنها العبادة هو 
عواثن فلا ش ؤوانآلن<>ث>ت بحانه! افه وقال ،، اطه( لخر ذح من افه )لعن •هقي! الني 

نإينايه-ء بزهننإنُ ءاحرلأ إلها وجل؛عر ونال [، ١٨]الخزن •؛غآلؤأ-ةواه 
فاؤلر!سورة ل وجل عز وقال ١[،  ١١^]الومتون؛ يشحآلكمروزه لا إذهُ زبب-ء ع-ذ حسابهُ 

ظ،وآشر 

إنبملمم. ثن ما دوذهِء من ثدءوث والذين ألنللش-ج له رمح؛ أس ذ'لءكم 

.ه.طالب، أن بن عل الومفن أمم حدينذ عن صحيحه ق مسلم أحرحع ( ١] 





له)اعددظ تهمي بط ف٠Lذا ، ما^١٠٥الوت، من وائمي 

الصلاةمن القبور عند يفعل ما الشرك ووسائل البيع ومن [، ٣٣لالتوةت 
وصائلومن ومنكر بدعة كله وهدا عليها، والقباب الماحي وبناء عندها والقراءة عندها 

والصارىاليهود اش )لعن قال•أنه اش رسول عن صح ولهذا الأكبر، الشرك 
صححوق عائشة حدث من صحته عل متفق اجد( مأنساثهم ثبور انحلوا 
قبلكمكان من رالأؤإن نال: أنه هب الني عن عبداطه. بن حندب عن مسالم 
أماكمفإل ماجد الشور تتخن'دا فلا ألا ماجد وصالحيهم أسائيم ئور يتخذون كانوا 

والصارىاليهود أن معناهما: ل حاء وما الحديث؛ن مذين ق نأوصح ذس(، عن 
والصلاةاحي مانحادها حم اليه من أمته نحذر احي■ مأنيياتهم قبور يتخلأون كايوا 

السناءذلك ومن الشرك، وساتل من كله هال.ا لأن عندها، والقراءة عندها والعكوف عندها 

ندكإ أهلها، والغلوق الشرك وسائل من ذلك فكل عليها، والنور القباب وانحاذ عليها 

وذبحواالقبور أصحاب عبدوا حتى الأمة هال.0 حهال ومن والممارى اليهود من ذلك وتع 
يعلمكإ الأعلءاء عل والصر الرصى شفاء منهم وطلبوا لهم ونلءروا ببمم، وامتغاثوا لهم 

عربوابن الحيلاق، القادر عبد والشيح والبل"وى، قبرالحض، عند يفعل ما عرف من ذلك 
عنصح وقل■ باه■ إلا قوة ولا حول ولا الممتعان وافه الأكبر الشرك أنولع من وغبرهم 

عليها،والكتابة عليها والبناء عليها والقعود القبور نحميص عن ئهمر أنه افه رسول 
علفالواحم، بأهلها■ الأكبر الشرك وسائل من علتها والبناء نحصيصها لأن إلا ذاك وما 

العالمأهل وسؤال البيع هل•® ومن الشرك هالا من ر الحل• وشعوبا حكومارت< الملمين مع 
أمورمن عليهم أشكل ء،ا الأمة سلف منهج عل والبر الصحيحة، بالعقيدة المعروفين 

اهل،آلد'لمّونمحء>لأؤءسئلوأ دجل* عتّ اُتح بقول عملا بمثرة عل اطه يعبدوا حى دينهم 
يهله افه سهل عايا فيه يلتص طريقا سللث، رمن الني وقول [، ٤٣ثعيوزه 

لرالعباد أن ومعلوم الدين( ق يفقهه حبرا يه افه يرد )من ونوله ، الحنة( إل طريقا 





ء^قريلهر؟"اسدذا نمى يا وراءه،ف«اذا •L الؤت، من وأدمى 

فلأن(،فاء ثم اف شاء ما تولوا دلكس فلأن وشاء اف شاء ما تقولوا لا ) ت هه الني 
لهكان إذا فلأن.. نم اف من أوهذا فلأن، ثم اش لولا ت يقول ان حرج لا أنه بعلم د?،ذا 

ه^إإ;له فقال وثئت،، اف< شاء ما له؛ قال رحلا أن عنه وست، ذللث،• ق سسج، 

افثاء ما نال: إذا أنه عل الحديث، هذا فدل وحد،(، اف ثاء ما قل ندا ف )أحعكي 
الأحاديثبين حعا حرج فلا فلأن شاء نم افه شاء ما قال ؤإن هوالأكمل، فهذا وحده 

التونق.ول كلها.واه والأدلة 
ادوشأمئ سؤال 

والتوسلوءلاءته ومحته بالني بالإيان ارمّل بض الناس بعض بمط _• 
وموالهحياته ل سلام والالصلاة عليه يدعائه التوسل ب؛ن الخانمل يغ كإ وجاهه، بذاته 

فهلمنه، بالمتؤع ذلك، من الشرؤع الساس الخالعد هدا عل ترتم، وتد ثماته، بعد الدعاء 

همليلون الذبن الأهواء أصحاب عل به محيري اياب هذا 3، اللمى بنيل تقصتل من 
الماتل؟هده ل السالمين 

بسبالممنمحع والتوسل المشريع التوسل ب؛ن لايمرقون الناس س كثثرا أن لاسك ج•' 
الشروعفالتومل عنليم. نرق سها أن ومعلوم الخق إل ؤيرثدهم ينههم ص وقلة الحهل 

سبحانهوهوعبادته الثقلين، أحله س وحلق الكتب، به وأنزل الرسل به اض بعث هوالذي 

بهوالإيان والومنن، الرسل جح ومحة واللام، الصلاة عليه رسوله ومحة ومحته 
بهافه أحبمر ما وماتر والنار والحنة والنشور البعث، س به؛ ورسوله افه أخر ما ويكل 

لعادة والالنار، س والنجاة الحنة ليحول الشرعية الوسيلة من كله فهذا ورسوله. 

والإيانومحبته، وصفاته باساته إليه والتوسل بحانه دعاؤه ذللئ، ومن والاحره، الدنيا 

بجنتهوالفوز مرصاته إل وسيلة وجعلها لعباده، شرعها الي الصالحة الأعال وبجمع به 
عزافه قال كا والأحرة، الدنيا ق الأمور وسر الكروب بتفريج أما والفوز وكرامته 









اعددتااعر؟"؛وخقآمفماذايانمى ماودا*ه، ائوت. من والهي 
منمحرجه ولا قاتلها تممع لا العظيمة الكلمة وهذه مميرة، المض هذا ق والايات 

قوهم يقولوما ايانقرن لكن وند به. وصدق به وعمل معناها عرف إذا إلا الترك دائرة 
منوهم تقولها اليهود وهكذا ببما• يعملوا ولر ما يومتوا ب لأمم النار ٌن الأسفل الدرك 
الأمةهدم كفار من والأولياء القبور عباد وهكذا - ما ل!ءابم لعدم ~ الناس أكفر 

بقولهايكونون ولا تنفعهم فلا وعقيدمم، وأفعالهم بأقوالهم عنالمونبا وهم يقولوما 
وعقائدهم.وأعإلهم بأقوالهم ناقضوها لأمم مساّمين؛ 

فقال:سن ل خمعها ثانية ثروؤلها أن العلم أهل ذكربعض وقد 
اهلول والقباد وانقية محبمع وصدقك ؤإحلاص ؛ن يقم عل

اندألهالأشياء من ه الإلموى ط بمنك الكفران ا ثامنهونيد 
شروطهاتجح استوفيا تال البيتان وهذان 
فجميعاه إلا بحق معبود لا معناها أن وتندم للجهل المنال يمعناها العلم الأول؛ 

باطالة.لكها سبحانه اض سوى الناس يمدها الص الألهة 
هوسبحانه افه بآن يقين عل يكون أن قاتلها حق ل فلابد للشك المناق اليقين اكال• 

بالحق.المعيود 

ميعوحل عز وهواه سبحانه لربه العيلو عنالص بآن وذلك الإحلاص الئالث؛ 
أوغيرهاجني أو أوصنم أوملك أوول ني س الذ لغير شيئا منها صرف فإذا العبادات، 

الإخلاص.وهوشرط■ الثرط- هذا ونقص بافه أشرك فقد 
قلبه،ولسانه لسانه، قلبه يْلا؛ق ذلك، ق وهوصادق يقولها أن ومعناه المحدق الراع؛ 

اترككافرا بذلك ويكون تنفعه، لا فابا بمعناها يؤس ب وقله فقعل باللسان قالها فإن 
النافقين.

كافراصار افه محب لا وهو قالها فإن وجل، عز اخ محبا أن ومعناها المحبة، الخامس: 
تعال:قوله ذلك أدلة ومن لكلمافقين، الإسلام ق يدخل لر 

صبمجد من ؤومرئآلئا"ي سبحانه: ه وقول٣[، ١ عمران: ]أل يءحسثكمأسه قاثبعوى 



؟له) اسدنا ترى b فْاذا وراءه<  La)لوت، من ءإةقرآ«وادهى 

٠٣]حثا اشد وآثذين؛ا،حوأ اذاوادا'غئويإنحتآش دونأش  قوالأيات [، ١٦٥،: ٥٠١١
كثيرة.المعنى هذا 

لشريعتهؤينماد وحده اف يعبد أن ومعناه المعنى، من عليه دلت الانقيادلما السائس: 

استكبربل لشريعته ينمي ولر وحال0، الله يمد ولر قالها فإن الحق. أتيا ويعتقد ببا، ويؤمن 
وأمثاله.كإبليس لمإ ميكون لا فإنه ؛،، iJSعن 

فهالعبادة إخلاص من علميه دلت ما يقبل أن ومعناه: علميه، دلت، لما القبول اع: اي
به؛ويرمحى بدللتا يلتزم وأن سواه ما عبادة وترك وحده 

أنياويعتقد افه غير عبادة من يتبرأ أن ومعناه اطه، دون من يعبد ب،ا الكفر الثامن: 
بالصوةأتثننك يمد يائي ويوصذ تكفرباللثعوت سبحانه:افه نال كإ ياطلمة، 

[.٢٥٦لالقرْ: ؤآلأهسعء1؛ميم آلوققلاأنقصاماتا 
اللهلئن بجايمدمن يكفر اش إلا لاإله ئال نال؛)من أنه -.أ؛ افه رمحول عن وصح 

ب،اوكفر افه وحد نال؛)من أنه فه عنه رواية ول اطه(، عل وحسابه ودمه ماله حرم 
ودمه(أا،.ماله حرم اطه دون يعبدمن 

وحدومش الثرومحل، هده بمراعاة الكلمة هن.ْ محققوا أن المسلمن مع عل فالواج—، 
تفاصليعرفا إ ؤإن والمال، الوم حرام لم فهومعليه والاستقامة معناها المسلم من 
تفاصيلالمزمن ، يعرفلر ؤإن به والعمل بالحق وهوالعالم المقصود لأن الشروؤل ^ه 

الهلالو؛ةّالشرومحل 

يالئيعوتيكمن وجل؛ عز افه نال ك،ا افه دون من عبد ما كل هو والهلاءوت 
سبحانه:ونال [. ٢٥٦]القرة:ؤيوملإلاهلمدآسثنسلئ،بالصومآلوسلأأنقصامثاه 

[.٣٦]الحل: مموآمحيبوأأثعود£ه طل ل تعئئا 

صحيحه.ل لم مأحرحهيا ( ١؛ 



•عخةت( لعا؟«اسدنا ترى يا فبماذا ، ^١٠٥ ١١٠الوت1 من وادهى 

والملائكةدالصالخئن لكلأساء  ٠٥١دون من المولين من بدلك يرصى لا لكن ومن 

للتامنونيتها عيادتيم إل دعا الذي اليطان هو الطاغوت ؤإنإ بهلواغيت، لموا فإتم 

هذهتناق التي الأء-إل بن الفرق وأما سوء، كل من العانية وللملمن لنا اف نسأل 
أوأونول عمل كل أن فهو: الواجب، كالها تاق والي ك(، إلا إل، رلأ وهي: الكلمة 
الأمواتكدعاء ؤيمادها, بالكلمة فهوينافيها الأكبر الشرك ق صاحبه يوقع اعتقاد 

والمدرلهم والذبح ونحوذلك، والنجوم والأحجار والأشجار والأصنام والملائكة 
ذلك.وغير لهم والجود 

اممه(،إلا إله )لا وهي: ؤيبطلمها الكلمة هذه ؤيضاد بالكالية، التوحيد ينال لك< فهذا 

والإراعبالضرورة الدين من المعلومة المحرمات من الثه حرم ما استحلال ذلك ومن 
ماححد أيضا ذلك ومجن ونحوذلك، والربا الوالدين وعقوق المكر وشرب لكلزنا 

كوجوباع والإ■^دالدين؛الضرورة من المعلومة والأعإل الأنوال من الله أوجت، 
ونحوذللا،.بالشهادتن والنطى الوالدين وبر رمضان وصوم والزكاة الخمس الصلوات 

كإلهوتناق والإيإن التوحيد تضعف، الي والاعتقادات والأعإل الأقوال آا 
افهشاء ما وقول افه، شر والحلم، الأصغرلكلرياء الشرك ومنها: كشرة فهي الواجب 

،تقّعنكلها المعاصى حيع وهكذا ذلكر، ونحو فلأن ومن الله من هذا أو فلأن، وشاء 
التوحيل.ينال ما جح من الحذر فالواجب، الواجب،، كإله وتنال والإيان التوحيد 

يزيد؛الطاعنوعمل قول والحاعة المنة أهل عند والإيإن ثوابه، ينقص أو والإيان 
وكبالعقيدة كتبؤ ق العلم أهل أوصحها كشرة نللأؤ عل والأدلة وينقص؛المعصية. 

ماؤوإذا تعال: اض قول ذللت، ومن لأله، والحمد وجدها أرادها فمن والحديث، ثر التف

قرائنهمءامغوأ آأزمحت قاما إينثشاج هئذه-ء زائنة ابمكم تقوه من قمنهر سوره انزلت، 



اعددنالدر؟فماذاياتهمي ، ٠٠ماؤر! الونا، من وأدمى 

إداوثاآلنومثوثآلذنن سبحانه: وئوله [، ١٢٤زاكوة: ذشت_ثيج£توةه إينئا 
وتوله٢[، ربيزنثوكلو0ه وعق إينثا رادم ؛ايثتهُ وأ4ئابيو ؤإذا وحلت،٥^؛^؛ 

ممره•المعي هدا ل والآيات١ ٦^١[، ]عريم: الذiرىآسنواسىه سبحانه؛ 

Iصوميراثه يل، حضرمى 
غيرّمحيدعرن المور بمدين حث الصوب، الهلرق، ما الكم صل لادنا بل 

الشخ:ّإحة فهرايت، من يتكون ٌؤلإ{ للماجد، وأئمة افه لكتاب، حقتلة ومنهم افه، 
سغك،تبهلمون كانوا إذا للمتوحد مرنتهم ليعدم للمشرك ارتكابمم سب كفار هؤلاء هل 

الموال.ط! ضوء ل وجهونا كفار؟ هم أم با-بمهل يعدرون وهل إلاافه، لاإله 
وأصحابهوعلآله اض رسول عل وسلم الثه وصل ض، الحمد الرحم الرحن اش بم ج؛ 

جلاه توحيد بيان عل المهلهرة والمنة العزيز الكتاب، دل تقد بعد: أما *بداه، اهتدى ومن 
ممنالل٠ين وهوبن الماس سائر س بالشرك تلبس نمن الأكبر، الشرك أنويع وعل وعلا، 

آلمرءانهندا إل ؤؤاو-تى وعلا؛ جل افه نال بالشرك، علميه بجكم فإنه والسنة القرآن بلغه 
إلملكؤنآا.راآائسوتتبغمآاول وعلا• جل افه وقال [، ١٩لانزركميه-،وسنغه]الأنمام؛ 

٤[.• ]رعد: ونال:[، ٦٧سونلئه]_■:

بالمشركعلميه نحكم الشرك تحاش ثم المهلهرة، والسنة العفليم القرآن بلغه فمن 
يدعوكان فإذا المبرة، وس الدين j الممقه س عليه اقه أوجب، بإ محايته وعدم كاهله 

أوأو؛الأصنام، والأحجار، أوبالأشجار أوبالمجوم بالأموايت، تغيث، ويالأموات، 
ولييه يذللثج من يتتاي، أكبر، سرك فهلءا لهم ينذر بهم يتغيث، يدعوهم بالحز 
ديمهبدل )من : البينال ك-،أ باق، شركه عل قتله وجب وإلا تاب فإن الأمر، 

الرجل؛،j،كان نإذا المثرين، وجهاد اممه إل بالمدعوة -.ي نسه يعن، واف فاقتلوْ(، 
ماعل واستمر اهل نثم والسنة القرآن بلغهم قوم أو؛؛ن المالمين، بلاد ول المساامين 



فماذايامىاسدنالهل؟-ججآآ(ّوادهىمنااوت،ماؤداءه( 

وينذربالأموات، سثنيث أر الأمران يدعر لكن إدا يالثرك، عليه نحكم فاته عليه هو 
أواغفرل فلأن اض نبي أويا فلأن، ميدي يا يقول أوبالأنبياء أوبالملائكة، أوبابن لم 

ثك،حق ا أنحوارك ق أوأنا غاني أورد مريقي اشف أو أوأغثني النار، من أنجتي 
أونمرهم.للملائكة أو للجن أو للميت هلءا يقول 

احداهأللب نع ثدعوأ وتعال سبحانه — يقول اف لأن الأكبر، الثرك من هدا 
حنابهُيإيما يب-، يرهننونُ ءاحزلأ إلثها هؤ خ يدع ومن ؤ سآنهت حل ؤيقول [، ١٨لا-بمنت 

نمحمؤد'لخكمآس وعلان حل ويقول [، ١١٧يفلح^محقزونه لا إنه; ريه-آ عضد 
التذعومز إن قْلمم. بن ما يؤبه-، بن ثدعورت> والذين آلنللدح له 

يثبئلث،ولأ ضزْكمحإح أو،شنة وثوم لتكن أنتجابوأ نا معوأ دءات'ينولؤ نتنعوأ 
بزدوبجهال؛ وهم الثرين عن ؤيقول ١[، ]فاطر: حجته مثلت 

البنا اوئؤ£ورثحآس' مل عندأممه شفعنوتا ويقولورذ> نغفنهنو ولا نفرهم لا ما ألاه 
ؤيقرل[، ١٨تيوس: عما وثعق سحنتهُ الأزص ق ولا لآلشننوت 

آشإل ليمرتوثا نعبدهم؛٩ ما أزلياء يؤبه-، بت آقدوأ ؤوآلخم1ن عنهم؛ وعلا جل 
الإزأس فيه"•نتكون هز نا تهزل ؤإنأس'-محت5لم وتعال سبحانه - وقال زنمنره 
إلتمّ?بمم أصنامهم أن برعمهم كدية ماهم "آء، لالرم• منهوكنذب'=قماره نهدى 

إياها•وشركهم إياها بمادتمم كفرة وماهم زلفى، افه 

الاستهزاءبثهائراممأيو،<حكم 

كإعماءالظاهرة الدين بشعائر الاصتهزاء الإسلامية الجتمعامت، من ممر ل ظهر 

الملة؟من عنمج الذي بالدين الامتهراء هدا مثل فهل — ونحوهما الث؛اب، وتصر اللحى 

افه؟ونقكم الأمر هذا مثل ل وتع من تمححون وبإذا 





-لهر؟جخق^اعددتا فماذاياضل، ماوداءه1 ائوت، من والهي 

^،JUUتال؛)محيل أنه الض عن وصح ١^٠. هده فتهم الله فأنزل اللقاء، عند أجن 
ا.له(أ ؤيل نم له ليل القوم به لضحك فيكذب محيث 

والتحذيرذلك من الخذر واالؤمنات، الؤمن؛ن مع وعل العلم أهل عل فالواجب 
اهأ عانانالوحيمة، والعوافب الكبر ال والفالعفليم الخطر من ذلك ل لما منه، 

محب.سميع إنه المتمم صراطه د!أم بما وسلكا ذللنا، من والملم؛ن 

تماشط جحد من حكم وما أوانتقصهإ، رسوله أوسبإ الذ سج، من حكم ما 
هذهوقؤع لكثرة ذللنا ل الخواب لنا علوا ابافه؟ حرم تما سيئا استحل أو افه، أوجب، 
•الناس؟ من ممر من الشرير 

٠٦٠من كل ج؛  ههز،محمدا الرسول س_، أو او_،، أنولع من نؤع بأي بحانه الله ٠ 
أوباض أواستهزأ أوثقص الإسلام، أوسبا المبؤ أنولع من نؤع بأي الرسل من أوغثره 

لقولكاذ،دصالإسلأماحاعاسن إن، ءنالإّلأم برسوله.فهوكافرمرتد 
عتذزوأ3دمموعدسمزءورك.ألآ 

قالأدلة تيمية ابن أبوالعباس الإمام العلامة بسهل وقد [. ٦٥تاكو;ةت إضغنه 
الكثبمرعل الونوقه أراد نمن ، الرسول" ثاتم عل الملول الصارم ت كتابه ق الآلة هذه 
بالأدلةءالمه واJاع مؤلمه، ولخلألة نائلته لعغلم الكتاب هذا فلمراجع ذللت، ل لأدلة اس 

الثرءيةهق4.
منافه حرمه مما سيئا استحل أو الله أوحثه مما شيثا جحد من حق ل الحكم وهكذا 

أوالزكاة، أووجوب الصلاة، وجوب جحد كمن بالضرورة، الدين من المعلومة الأمور 

صحيح.بإستاد والناثي والترمذي داود أبو واه را 



لدا؟اسدن1 ترى يا ف4اذا وراءه، ما \لوت1 من وألهى قييك 

وجوبجحد أو إله، المتل امتطاع من حق j الحج أووجوب رمضان، صوم وجوب 
أوالوالدين، عقوق أو الخمر شرب استحل من ذللت، ومثل ذلك، أونحو الوالدين بر 

المحرماتمن ذللتا أونحو الربا استحل أو حق، بضر ودماءهم الناص أموال استحل 
كانإن الإسلام عن عرني كافر فإنه الأمة، سلف وبإحماع بالضرورة الدين ص العلومة 

منوغرها المسائل هده الد رحمهم العنإء بعل وهد العلم. أهل الإسلام يدعي 
ذلكعل الوثوق أراد ثمن أدلتها وأومححوا المرتد، حكم باب ق الإسلام نواص 

وغرهم،والحنفية والمالكية والشافعية الحنابلة ص العلم أهل كب ق الباب هدا نلراجع 
اش.ثاء إن ؤيكفي يشفيه ما ليجد 

المعلومةالمسائل من الأمور هده لأن ذلك؛ ق الخهل بدعوى أحل يعدر أن بجون ولا 
-.ق.رسوله وسنة وجل عز اش كتاب ق نناعر وحكمها السلمان بض 

وسلم.وآله محمد نبينا عل الله وصل التوثيق ول والله 

شيئاأواسضل أوتتتنمه اوسبه الحليم بامسول استهزأ مى حكم 
حؤبمدام4أ 

١الله. رسول عل واللام والصلاة افه م بسص: 
المساءصحيقة عن نملا بالقاهرة الإسلام صوت صحيفة نشرته ما عف |_J،C لقد 

مقامالعظيم والمنام الرفيع الخشاب عل الحرأة من الماصي يناير ٢ ٩ ل الصادرة المصرية 
ممراتليا وسلم وأصحابه آله وعف عليه افه صل افه عبد بن محمد ؤإمامنا: سيدنا 

وهوالديك.الحيوانات، أدنى هن بحيوان بتمثيله 

بمقامصريح واستهزاء افر ّوإلحاد يراح، كفر التمثيل هن.ا أن لم ميشك لا ج؛ 
كلتحزن لحرأة إغا-ا المحجفن، الغر وقاني العالمين رب ورسول والأحرين الأولن سيد 

العزيزوغضب النار، ل والخلود والعار اللحتة وتوجب مرمن، كل قلب وتدمي لم، م



وهل؟ءق^قآح«اسدنا مى يا فماذا ، ٠٠^١ م! ائوت، 4ن وادهى 

أونالها لن والكفران والنفاق الشرك حيز إل والإيان الإسلام دائرة من والخروج الخار، 
منأوبثيء العظم، تهزأبالرصول اسمن بكفر الكريم اض كتاب نْلق ولقد بما، رمحي 

ؤزمووي.ء'ىت»زؤءايتسيِء زإض وش وحل؛ عز اه نال الحكم، وشرعه افن، اش كتاب 
نصالكريمة الأية فهده [، ٦٥إبمسكته سمزءوث.لأ 

وقدالم،' أوكتابه الكريم أورموله العظتم بالاه استهزأ من كفر عل قاطع وبرهان، ظاهر 
أوأورموله يافه استهزأ من كفر عل والأمصار الأعصار مع ل الإسلام عبياء أجع 
يكونأنه وهوملم ذللث، من استهزأيثيء من أن عل وأجعوا الدين' من أوقيء كتابه 

ناءتالوْ(دينه بدل -فه؛)من الرسول لقول قتله. محس، الإسلام عن مرتدا كافرا يدللث، 
تضىالاستهزاء أن أوممابه: أورسوله استهزأباه من كفر عل القاطعة الأدلة ومن 

صماتمن وكلامه كلامه، من كتايه الكإل، صفة له سبحانه وافه به، للمستهرأ واحتقار 

وحللالرصلن وحاتم وسيدهم الخلق هوأكمل محمد ورسوله عز'..جل' كاله 
واحتقره،تقمه فقال دينه من أوثيء أوكتابه أورسوله استهزأباش فمن العالمثن، رب 

برسولهوكفر العالن لرب وعداء سافر ونفاق ظاهر كفر وتنقصه ذللت، من ثيء واحتقار 

الكرمالرسول سس، من كفر عل العناء احميع العلم أهل من واحد غيّ نقل وقد الأمم، 
قتله.وجوب وعل ه^قأوتنقصه، 

بمن حد أن عل العلم أهل عوام راجع ظإق؛ه؛ النير ابن أبوبكر الإمام قال 
الشافعيوهومذءب وإّحاق، وأم-د والاوسث، ماللث، قاله وممن القتل®، -فه؛ا الشم، 

حاعاتأن ظأس فمراده الخاعة، بمعى هنا والعامة عادة، ■مع عوام وقو.له• انتهى• 
أنواعايتنؤع الس، أن ولأملث، البي، ما من قتل وجوب عل أجعوا العناء 
منحفر بحيوان وتمثيله وتنقصه واللام الصلاة عليه به الأستهزاء أن ولارب—١ ممره، 





وهل؟ق^ؤآنبماسدنا فماذايامى وراءه| م، ١^٩، من وائمي 

غيرالصلاة أن أويعرى وحل، عز اض غير وبالة بالشرك الخهل كدعوى المسلمخن، ب؛ن 

الاستطاعةمع الحج أوأن واحصة، غير الزكاة أوأن واجب غثر رمضان صيام أوأن واجبة، 
لأباأمورمعلومةالملمن؛ هو؛؛ن ثمن الحهل دعوى ب لاتقل فهذاوأمثاله واجب، عثر 
فلاتملالسالمين بين وانتشرت الإسلام دين من بالضرورة وندعلت السلمان. بين 

أوعندالقبور عند المشركون يفعله ما بجهل أحدبأنه ادعى إذا وهكذا ذللئ،، ل الحهل دعوى 
أوللأصنام أوالذبح لهم، والذر لهم والذبح حم والاستغاثة الأموات دعوة من الأصنام 

أوالأموات من الأعداء عل أوالمر الشفاء أوطاو_، أوالأحجار، أوالأشجار الكواكب، 
الأنبياء..الأصنامأوالخنأوالملائكةأو 

jذللث، افه أوضح وقد أكر، ثرك وأنه بالضرورة، الدين من معلوم أمر هذا فكل 
الاسينذر وهو مكة ق سنة عثرة تلامث، وبقي هه، رموله وأوضحه الكريم كتابه 
وحد0فه العبادة إحلاص وجوب لهم يوضح سنين، عثر المدينة ق وهكذا الشرك هذا 

[،٢٣]الإسراء: إلاإئاْه ثنبدوأ ردكأثُ تعال؛ نوله مثل افه كتاب عليهم ويتلو 
ؤو.آوجل؛ عز ونوله ٠[، سث*إثه ؤإيالد ثنثد سبحانه؛ وقوله 

ااثرلنآإل1اتئ^jb سبحانه؛ وقوله ٥[، ]التنة؛ حثفآءه لهآليين محبين لتنثذوأأس إثُ امثوأ 
٣[،٢- لالز.ر: الحالخنه آليين قي 0ألأ ألديث له محلفا آس نابي بالحق آلخكثم، 

دولقو4ولا ز'ن،آشرلن. ف ومناؤذ ومحاى ؤدسكا ق صلا إن ؤؤلأ بحانه؛ ونوله 
الرسولنحاطيا بحانه وبقوله آ، ١٦٣- ١٦٢]الأسام: أول وأنا امنن وبداللث، 
سبحانهوبقوله ا-أ[، ]الكر؛ر: ،وآئته ^؛11محل 'مح0 أعفع ^٩ ه: 
وتعال؛سبحانه وبقوله [، ١٨]الخن؛ احد<اه بغهؤ لذعوأ فلا ش ؤؤانآونستحد وتعال؛ 

يملحلا إjهل زبه-ء عند حسابهُ فإنعا يه-ء لهُ برهنن لا ءاحر إلها آثي خ ندع ؤوٌن 





•اسدذاوها؟ج^د^ نمى ،فماذاU ما^١٠٠الوت، من وائمي 

وعبادته[، ٥٦]الذاريات: 1ةاو،ووو(ه إثُ ■ظنئآ"ينلألأنس سبحانه؛ لقوله بدلك، 
تعال؛ئال إليه، القلوب، وتوجيه له العبادة ؤإحلاصى رسوله و٠لاءة طاعنته مي؛ 

٢[.١ ئمموزه لعلمحأ مندبم5م حلق5لمؤآلخس ^ه1ذائ1سموألآكلمهمى 
وبعضالصلاة شؤون وبعض المعاملأُت، ائل مبعض مثل نحفى ند التي المسائل أما 

حبةق أحرم الذي النبي عذر ك،ا الخاهل؟ فيها يعذر فقد الخج أد الصيام شؤون 
واصغالهلبب، هدا ^LJ؛، واغل الخبة عنلثإ -ه^.')١•؛؛^ الني له فقال، بالعلب وتلطخ 

التيائل المبعض ومكدا لخهله، بفدية يأمره ولر حجتلئ،(، ل صاغ أنت، ما ٠رتكا ءز 
والحرماتالإسلام وأركان العقيدة أصول، أما فيها، ويمر الخامل فيها يعلم نحفى، قد 

وهو؛؛نأحد فلوئال، السلمان، أحد؛؛ن أي من الخهل دعوى ذلك ق ينل فلا الغلاهرة 

الوالدينعقوق أن أعرف، ما أونال! يعذر، فلا حرام الرنا أن أعرف، ما إنني اذلم،ن؛ 
لأنيعذر؛ فلا حرام اللواط أن أعرف، ما قال؛ أو ويؤدب،، يضربا بل يعذر، فلا حرام 
البعيدةبلاد البعض ل لوكان لكن الإسلام. ل اللم؛ن بتن معروفة طاب أمور هده 
دعوىمنه يقبل قد لمون محولها يوجل- لا التي أفرينا محامل ل أو الإسلام، عن 

الفترة،أهل حكم حكمه ويكون افه، إل أمره يكون لث، ذلعل مات ؤإذا الخهل، 
لحلواعصوا ؤإن الختة لحلوا وأطاعوا أجابوا فإن القيامة، يرم يمتحنون أ*ا-م والصحيح 

الفهاJا العلومة، الواجبات ؤيترك باق الكفر بآعال ؤيقوم الملمتن بتن الذي أما النار، 
ومحجون،،ويصومون موجودون، الله بحمد لمون والموانحح الأمر لأن يعذر؛ 

بتنمعروف، هذا وكل حرام العقوق وأن حرام، الخمر وأن حرام ا الزنأن ؤيحرفون 
التعان.واش ياطاة، دعوى دلك، ق الخهل فا٠ءوى بينهم، وقاس الملمتن 





اعددتااهر؟"ء^ث^مى فماذاي، ماؤراءه، الوت< من والهي 
محمدبجاْ دعائه ق يقول أن للمسلم محوز فلا ذلك، ترك الواجب، بل الشرعي، التوصل 
البيأدعسة ل يرد ولر يشمع لر هذا لأن الأنساء؛ أوبحق الأولياء أوبجاه فلأن، أوبجاه 

محمل،كلام فهدا الصالخ؛ن بقبور باكرك يأمر كونه أما الصحابة'هقل، أدعية ولا 
أوالاسغاثةبسؤالهم، ترك أو ؤترك؛،را-بم يسألهم أته يقتفى الصالخ،ن بقبور التبرك 

إمام،يكون ولا يعزل أن وينبغي جهله، عل يدل هذا فمثل حطبر، شديد كلام هدا ببمم 
الحقله وبئن علم إذا إلا حلفه يصل ولا لغيره، إبدالهم ق السوولتن لدى يسعى أن ينبغي 
•نبلها ما تحب فالتوبة وتاب استقام إذا الله، شاء إن حرج فلا ذلك من وتاب 

وغارنور مثل)غار المرة لأحد الإسلامية الأنار إحياء ل الإعلام حكم  ١٠
جهادهليعرف الأنار لتللت، للوصول الطرق معبد(وت١سياد أم وخيمتي حراء 

به؟ليتأسى 
لأنوجل؛ عز بافه الشرك إل يودى والتعظيم الاحترام وجه عل العناية؛الأثار إن ج؛ 

غاو<تاكثيرة أنواعه باطه والشرك يفيدها. أنه تظن بإ التعلق عل ومحولة صعيفة النفوس 
الحاهل؛ترا-يايتمح كيف له يتضح الأنار هال>ْ عند يقف والدي يدركها، لا الناس 

الشفاء،لحصول وسبت، الله إل قربة ذللن، أن منه ظنا إليه بن، نمن ويدعو ءنالها، ويصل 

تإالكمذللثه بب، محصل؛حتى زيارما، ؤيريتون الضلال دعاه من كثير هدا عل ويعتز 

العكس.عل ب، الغالبل فنعل، العبرة اكصود بأن زوارها محبر من هناك وليس المائي، 
افهرمول مجع حرجنا قال! الليثي واني أيى عن صحيح بإسناد وغيره الترمذي وروى 

تبماويتوطون عندها يعكفون مدرة وللخشركثن بكفر، عهد حدثاء ونحن حنتن، إل 

ك،اأنوا*؛ل ذاُت، لتا اجعل افه رسول يا فقلنا! بدرة فمررنا أنواْل، ذارت، لها! يقال أسلمتهم 
—بيده شي والذي - قلتم المتن إما أكبرإ )افه -.؛! افه رسول فقال أنوامحل، ذات، لهم 



ثدر؟اسدنا مى ف«اذا،L ماؤداءه، من!لوت، —^^—وادهى —

فشبه٢. نجهلون(؛ قوم إنكم قال* آلهة لهم إلهاكإ لنا اجعل لوّى• بنوإسرائيل قالت كإ 
لأ1ئكإدماحمل إمراثيل: بمي قول أنواط ذات لهم كا أنواط ذات لنا اجعل قولهم: 

هذهإحياء ولوكان الألفاظ. لابمجرد واكاصد الاعتباربا،لعاق أن عل ذلك فدل آلهة، 

أرشدواأو أصحابه فعله أو أوأمربذلك، همج، الني لفعله مشروعا أمرا أوزيارما الأثار 
أممعنهم ولا عنه بمفظ فلم افه لرسول وأحبهم الاه بشريعة الناس أعلم وهمم إلته' 

محلولا معبد أم خيمتي مرصع عل عرجوا أنمم محنفل ول( ثور، أوغار حراء، غار زاروا 
ف.النبي بوح التي الشجرة إل يدب الناس بعض هه عمر رأى لما بل البيعة، شجرة 

وعدوهذللث، الملمون له فشكر والشرك، الغلوفيها س الناس عل خوفا أمربقهلعها تحتها 
لهأصل لا متيع أمر إليه الهلرق وتمهيد الآJار تللئ، نيارة أن فعلم؛دلك، ُج؟، ناقبه مس 
إلالمفضية الذرائع يسدوا أن أمورهم وولاة اللم؛ن ءلإء عل والواجب؛ اض، ّ/ع ؤا 

وملموصحبه محمدوآله عل الله ومل التوحيد. لحتاب حماية الشرك، 

ايسلأمء4تها|ؤؤساتل اثثدة ض اثقوادح 

علالأكملأن الأتمان لام والوالصلاة __، JJوالعاقبة العالين، رب ض الحمد 
آلهوعل اض، عبد بن محمد وسيدنا ؤإمامنا نبينا وحيه، عل وأمينه وخليله، ورسوله عبده 

ملامةأن ريب بعدافلأ أما الدين، يوم إل حداه واهنتدى سبيله، سلك وس وأصحابه، 
الكلمة:هن.ه عنوان يكون أن ت، رأيولهذا الفرائض، —م وأعقلالأمور، أهم الحقيا-ة 

منها((.السلامة ووسائل العقيدة ل ءالقوادح 
وصلاح.اد فمن ومر، خبر من به ويدين ان الأنيعتمده ما هي العقيدة: 

هاذاق لأن ذلك، ق الحيي عل محب، وما المحيحة، بالعقيدة التمكر هو والمهللوب: 

.٢١٨والرمدي٢١٨/٥)١(رواْأحد

١٠ •  ٧٣، ١ • الخربمي»_YU خالد إعداد الحرام اللي عل،اء ناوي من )٢( 





لدل؟اعددنا ترى ي1 ^١ ١٠٥وراءه< ما الوت، من أ^^^كوادهى |

افتوحيد وهر واحد دينهم الأنبياء هكذا متفرقات، وأمهاتبمم واحد أبوهم الأب؛ 
له.والإخلاص 

وكتبه،وملائكته، باه، والإيإن بالعبادة، اه وهوإفراد اش(، إلا إله )لا وهومعنى 
والنشور،البعث من ذلائ، بعد يتفيع وما وشره، حبره وبالقدر الأحر، وباليوم ورسله، 

هذا.وضر والصراط، والحساب والزان والنار، والحنة 

ولكن- والسلام الصلاة عاليهم - الأمر -بذا جاءوا كلهم واحد، ديتهم الأساء هكذا 
شريعةق ليس ما فيها التوراة فثريعة العلأت، لأمهات الأولاد ؛مثابة تفرقت، الشراع 

أشياءمحمد نبينا شريعة وق فيها، ليست، أشياء نبلها الش الشرائع وق الإنجيل، 
حلقال كإ الكثير، عنها وحقق الأمة هذه عل اض ير فقد والإنجيل، التوراة ق ما غير 

عليهوقال [، ١٥٧>; ]الأءرافءنيز< ألق؛٤١؛؛>!، وآلأعلل إءنم' غنتم' وعلا؛ 
أصار،فيها ليس سمحة بشريعة بعثه فاض المحن(، بالحنيفية )بعثت واللام; الصلاة 
محنءتمحقآاذِما ■جعل، ؤوما سبحانه؛ ئال، ك،ا حرج، فيها وليي أغلال، فيها وليي 
فقدعند يتيممون لا ؤ؟،ةف نبينا شريعة تبل الاصية الشراغ أتبلع كان [، ٧٨]الخج؛ حرجه 

قوجاء ؤيصلون، يتوصثون نم الماء، يجدوا حص وبجمعوما الصلموالتا يوحرون بل الماء، 

 Jقوجاء وصل، بالتراب سمم عنه أوعجز الماء عدم نمن التيمم، الحمع.ية الشريعة ها٥
والتهيل.التبثر من كثيرة أنولع ذللث، 

إلعامة، الناس إل محمل. النبي و؛عث، خاصة، نومه إل يبعث نبي كل وكان 

إلايصلون لا قبلنا من وكان الأنبياء. حاتم اه وجعله والعجم، والعرب والإنس، الخن 
حيناتصل فانلثؤ المحمدية الشريعة هانْ ق أما صلامم، ومحلأت احدهم وميعهم بق 



■اها؟"إهتئإ(اسدنا ماوراءْ،فماذايانمى ائوت، من وائمي 

والقفار،الصحارى من اض أرض أي ل صليت،، الصلاة حضرت، اه أرض أي ق كت، 
دطهورألأ،•مجدأ الأرض ل )وجعلت واللام: الصلاة عليه قال كإ 

ولاحرج فيها ليس ميسرة واسعة شريعة ه1مح سينا ما حاء التي الإسلامية فالثريعة 
يقصروالسافر وقفي، يفطر أن له بل الصوم، يلزمه لا الريض ذللث، ومن أغلال، 
ؤومنْف-انوجل: عز افه نال كإ الصوم، ؤيقفي رمضان، ل ويفطر الرباعية، الصلاة 
محلالقيام عن عجز إن دالمل [، ١٨٥]القرة: سأياماء ندمسْ أوعق •ِيصا 
صلجب عل الصلاة عن عجز ؤإن جب، عل صل القعود عن عجز ؤإن قاعدآ، 

-محق.اش رسول عن السنة للتا بل صحت، كإ متلقيا، 
ماونحوها الميتة من يأكل أن له جاز الخلال من رقه يد ما الأكل من محي لر ؤإذا 

يموتا.لا حتى رمقه يسد 

له،وبرمبه، والإيإن سمحانه، له والإحلاص الله توحيد هي الإسلامية فالطيدة 
منوعثرذللث، والنار الخنة ومن منالبعث،والنسور، الأحر وباليوم وبملائكته، ويكنيه، 

ما،وأحاط وعلمها الأشياء، قدر صيحاته وأنه وثر0، حثره بالقدر والإي،ان الأحرة، أمور 
والخج.والصيام، والزكاة، الصلاة، الإسلام أركان ومن وتعال. سبحانه ءتو0 وكتبها 

وبرالمنكر، عن والنهي بالمعروفه والأمر اه، ميل فا الخهاد ونرائمه واجماته ومن 
ذللتا.عثر إل الأمانة، وأداء الحديث،، وصدق الأرحام، وصلة الوالدين، 

والمسلث،له والإخلاص بتوحيده، سبحانه له والانقياد فه، هوالاستلام غالإسلأم; 

أمرهلم يالمسلم لأن إسلاما؛ سمي ولهذا واللام، الصلاة عليه رسوله وطاعة بطاعته 
ؤيققانواهيه، ؤييع لأوامره ؤينقاد سواه، ما دون وحاوْ ويعباوْ سبحانه، ؤيوحده فه، 

الإسلام.هكذا حدوده، عند 

,؛)؛Y؛،L.j،(Y)؛'YY،iY'Aالخارى)0م■؟، روا، حديث من (جزء 



؟ثه) اعددنا تهمي يا هماذا ؤراءء، ما الوت، من 

الصلاة،ؤإنام ، ٠٥١رسول محمدأ وأن  ٠٥١إلا إله لا أن شهادة وهي؛ خمسة أركان وله 
سلا.إليه امتظع ش البيت ومج رمضان، وصوم الزكاة، ؤإيتاء 

الصلاةعليه رمحوله محهد\ بأن والإي،ان له، والإحلاصن الاه توحيد معناهمات والشهادتان 

اللة،أماس وهما الدين، أصل هما النهايتان وهاتان والإنس، الخن الثقالن مع إل والسلام 
ؤذ'لكوجل• عز تال ك،ا اف، إلا إله لا عومض وهذا وحده، اه إلا بض معود فلا 

[.٦٢]الخج: هوآفيْلته مايدعوثمندوذه-ء هوآ^،ؤأئ 
عبداضبن محمل. أن وعلم يةير1، عن تشهد أن فمعناها افه رمول محمدآ أن شهادة وأما 

ايئه،عثّاد أشرف وهو حما، الئه هورمول الدل يم الكي الهاشمي الهللب عبي. ابن 
عليهختار من خيار من فهوخيار الإطلاق، عل العرب أفضل محم وأمرته وقرابته 
وأصحابه.آله وعل آدم ولل• وسيد الخلق وهوأشرف واللام، الصلاة 

إلوالإjا١ثا، الزكور إل والإنس، الخن إل عامة للناس بعثه افٌ بآن تنمن أن فعليلث، 
الخميع،إل الله هورسول والبادية، الحاصرة إل والفقراء، الأغياء إل والعجم، العرب 

الخنةيدحلون أمش )كل هق؛ات الني نال النار، فله أمره حالف ومن الحنة، فله اتبعه من 
فقدعصاي ومن الحنة يحل أطاعتي )من قال: يآبى؟ ومن اش رمول يا قيل؛ أبى(، إلامن 

د(ص
برسولهوالإيإن له، والإحلاصن افه، توحيد مصموب العظيمة الإسلامية العقيدة فهذه 

والزكاةالصلاة بوجوب الإيإن مع المرمين، بجمع والإيان حقا، رسوله وأنه محمد 
وشره،حبره والقدر الأحر، واليوم ورمله، وكنه، وملائكته، باممه، والإبجان وا"ني، والصيام 
منوقع وقد المحمدية، الإسلامية العقيدة هي هذه ورسوله، به الد أخثر ما بكل والإي،ان 

الكلمة.هذه ل نبينها أن بجب تقضها ونواقض فيها، قوادح الناس بعض 

:ا(صححاوخارى



لهل؟"؛يقآح«اسدظ ياترى ! ٥١٠٥ماوأراءْأ l^،، من وادهى 
قسمان!واثقوادح 

هذهيتمص م ونباض. نعوذ لكفرأ صاحبه فيكون ؤيبطلها، القيدة هذه يقفى م ن
ويضم.فها.الشدة 

عنمرتدا كانرآ صاحبه ويكون دها، ويفيبهللها الذي وهو• نافضا، يمي فالأول،ت 
للردة،الوجمة دهى الإسلام، نوانض وهي الكفرة، القوادح هو النؤع وهذا الإسلام، 

نوافض.مى نوهذه 

الإنسانيرتد نقد شكآ، ؤيكون اعتمادأ، ويكون عملا، ويكون نولا، يكون والنانضر 
الأربعةالأمور هذه عليه، يطرأ أووثاان< يعتمده، باعتماد أو يعمله، بعمل أو يقوله بقول 
كبهمل العلم أهل ذكرها وفو ؤيثطلها، العقيدة ق يقدح الذي الناقص منها يأف كلها 

الرند".حكم "باب، باحا؛ وسموا 

عندماااغالّ، ل كتما ألف الفقهاء من فقيه وكل العلياء، مذاهب، من مذهب، فكل 

هنذاويسمى الإسلام، بعد يكفر الذي وهو ، الرند حكم باب، يدكر الخا«ود يذكر 
ليمهبدل )من الني.،: فيه نال عنه، وارتد الله دين عن رجع أنه يعني مرتدأ، 

فاكلو،(ااا.

معاذأتبعه ثم اليمن إل الأشعري موصى أبا ؛عث، ■ه^أ< الني، رأن • الصحيحان ول 
ماقالت مجونق عنده رجل ؤإذا وساد-ة، له وألقى انزل نال• عليه ندم فل،ا ُهءوا جبل ابن 

أنزل،لا معاذ; فقال فتهود، ~ السوء دين — دينه ثمراُح فأسلم، تبموديا كان هدا نال• هذ-ا؟ 
ورسولهالنه قضاء يقتل حتى أنزل لا ٧^ انزل، نقالت ورسوله، افه قضاء يقتل حتى 

(.٣٠١٧)ا(صححالخارى)

عن>الهي باب: j، للم ها واللفئل (،  ١٧٣٣، ١ ملم)٥ صحح (، ٦٩٢٣المخارى)صحح )٢( 
الإمارة•كتابإ من علها(، والخرص الإمارة ءلد-ؤ 



له}؟اسدوا ترى يا فماذا ؤداءه، ما الوت، من وأدمى 

يملالإسلام عن الرند أن عل ذلك فدل فقتل(، أبوموصى. به فآمر مرات، ثلاث 
وخلالهكفره عل وأصر يرجع لر ؤإن ف، فالحمد ورجع تاب فإن يستتاب يتب، ب إذا 

أفاكلوه( دسه بدل ه^بت)س لقوله المار؛ إل به 

•1ها|كثيؤة الإسلام ننقض اثني فاثنواقض 
بالقول؛الرئة 

اللعنيعني هوقق، الرسول ب وهكذا الدين، ينقص نول هذا اض، ب مثل 
افإن بخيل، اض إن ظالر، اف إن يقولت أن مثل والمضس، أوللعيب ولرسوله، ف والسب 

هذهكل الأمور، بعض عل يقدر أولا الأمور، بعض يعلم لا وعلا جل اف إن فقيرّ، 
الإسلام.عن وردة سب وأشباهها الأهوال 
—ذلك من نعوذباغ ~ الإسلام عن مرتد نهوكافر بثيء أوعابه أومه اا؛ه انتقص فمن 

تقولكإ يليق، لا بأمر وصفه أو تنقحه أو به استهزأ أو اش ّمإ إذا قولة، ردة وهده 
بعصيعلم لا اف إن لوقال؛ وهكن.ا أغنياء، ونحن فقبر اش إن بخيل، اش إن اليهود! 
مرتدأيكون فهذا حا، يؤمن ولر اف صفات نفى أو الأمور، يعص عل يقدر لا أو الأمور، 
اليثة.بأقواله 

aS_،لراغ إن نال؛ فمن الإسلام، عن ردة فهده الصلاة علينا يوجس، لر اف إن ؛ أوقال
بعيدآعنج_اهالآ كان إذا إلا المءسالمبن، الإسلام؛إحماع عن ارتد فقد الصلاة يوجس، 

الدين،أمور ؤيعرف، الساومين، بين كان إذا وأما كنر، أصر فإن فعلم، يعرف لا السلمتن 
قتل.تابؤإلأ فإن منها، ينتتاب فهدهردة، بواجبة الصلاة ليسستنج قال. مم 

الماس،عل واجب، ضر رمضان صوم أوقال؛ الماس، عل واجمة ضر الزكاة أوقال؛ 
إخماعا،كفر الشالات هذه نال من الماس، عل واجس، غبر الاستطاعة مجع أوالحج 

قرلية.ردة الأمور وهاده منذلك«، باق نعوذ قتل، ؤإلأ تاب فإن ؤيتتاب 

الخاوياصحح 



١الوت، من وادمى  "عقهلهر؟"اسدنا فماذابانوى ؤراءه،  ٥٠
باصل:الردة ومنها 

يمللا لكن واجبة، إبا ؤإن يصل لا نكونه الصلاة، ترك مثل الفعلة والردة 

دينهمينا الذي )العهد البي لقول، العل-،اء؛ أنوال، من الأصح عل ردة هال0 
نركوالكمر الشرك وبين الرجل )بين وقوله ممر(أاا، نقد تركها فمن الصلاة 

الملأة(رآأ.

أصحاب)كان ظه.' فيرم جلالة عل الممق اكابص العقل شقيق بن اض عد ونالا 
وهيفعلية، ردة وهده ا. الملأة(ر ضر كفر ترى الأعإل من شيثا يرون لا محمد 
عمدآ.الصلاة ترك 

يالنجامسةلطخه أو به، مستهينا عليه وقعد الشريف يالمحقا امتهان لو دلك ومن 

الإسلام.عن بدلك يرتد فإنه به، يتهن بقاّمه أووطأه عمدآ، 
للجن،أو لهم يصل أو بدلك، لأهلها يتقرب بالقبور يطوف كوته الفعلية الردة ومن 

نولية.فردة لهم والنل.ر حم والاصتحانة لهم دعاؤه أما فعلية، ردة وهذه 
منووسيلة الدين، ق نائحة فهويدعة الثه، عبادة بدللثج يقصد بالقبور ي طافمن أما 

إليهمالتقرب يقصد ب إذا الدين ق قادحة ياكون؛دعة إنإ ردة، يكون ولا الشرك، وسائل 

منه.جهلا مبحاته افه إل تقربا ذللت، فعل ؤإنا بذللثه، 

صحيح.باستاد ماجه وابن والناني والرمدى أخمل.، الإمام رواه )١( 
ابن.احه،سن ٢٣٢،٢٣١/١(،شاUش٢٦٢٣يىرانظر: 

.^^■٠حديث من ١( ■ )٩٧ 

(،برنم)٦٨الملأ؛ ترك من مل الكفر اسم إطلاق يان باب (، الإيإن)otكاب سالم، صحح )٢( 
.٣٨٩م/افد اكركأرالكقرركاكلأأ<، رين ارحل 

صحح.ؤإسنائه الترمذي رواه )٣( 



لدرأاسدتا نمى ي1 م«اذا وراءْ< *L الوت، من جتلآكو|دهى أ

أوالبعثر يذبح يالذباتح، بحانه لفر0 ؤيتمرب لضراش، يذبح كونه الفعل الكفر وس 
أوحا، يمدهم أوللجن ببما، يمدهم إليهم تقربآ القبور لأصحاب أوالبقرة أوالدجاجة الشاة 

ألنأير، كفرآ ؤيكون ميتة، فيكون اش، لضر به أهل تما وهدا بذلك، إليها يتقرب للكواكب 
الفعلية.الإسلام عن والواتض الردة أنولع من كلها هده ذلك، من العافية افه 

بالاعتقاد:الرئة ومنها: 

يعتة.د،بقلبه بل يفعل، ولر بما يتكلم لر ؤإن بقلبه يعتمدها اش العقدية الردة أنولع ومن 
ولولرتكلم، ما ولوأنه ظالم، أوأنه بخيل، أوأنه فقم، وعلا جل الله أن بقلبه اعتقد إذا 

يوجدلا أنه بقليه أواعتقد السالمين.  ٤١٢يإ■العقيدة هده بمجرد كفر هدا صيثآ، يفعل 
أوجنة يوجد لا أنه بقلبه أواعتقد حقيقة، له ليس هدا ق جاء ما كل وأن نشور، ولا ؛عث، 
الإسلامعن وردة كفر هدا بثيء، يتكلم ولولر بقلبه نللث، اعتقد إذا أحرى، حياة ولا نار، 

العقيدة.هده بسثمإ النار إل مصره ؤيكون باؤللة، أعإله وتكون ذللث، من باه نعوذ 
بخاتمليس أنه أو بصادق، ليس محمدآ أن يتكلم ولوإ بقلبه اعتقد لو وهكذا 

كافرآ.بميميكون فإنه صادق، نى الكذاب مسيلمة أن أواعتقد أنيياء، بعده وأن الأنبياء 
العقيدة.

أتبمماللام عليهم الأنياء من أوغمهم عنى أو أوموص نوحا أن بقله أواعتقد 
غيرْاف •ع يدعى أن بأس لا أنه اعتقد أو الإسلام، عن ردة هذا منهم أحدأ أو كاذبون 

ذلكبقلبه اعتقد إذا غ^ر٠ا، أو وااكواكس_، الثمس أو الناس، من غرهم أو كالأنبياء 
منيدعون ما هو^لحقؤان ؤذ'لكيانأس يقول،ت تعال افه لأن الإسلام؛ عن مرتدآ صار 
هوآلئحم-نإثُ إلغه لا ؤوإلهكتإلهؤ'حد ت بحانه وقال •٣[، للق،ان؛ آفيهللا4 يليه 

وتال;٥[، مشأئرئ>4 ؤإيالئث ئعتد — وقال،؛[، ١٦٣]المرءت 4 آلئحي»ز 

له1ادينسحلصؤت ؤهاذ■ءوأ^س وقال؛ [، ٢٣]الإسراء: ثنثدوأإلا رئلئاأقُ ؤؤدص 



أسدذايامى فماذا ، ^١٠٥ ١٠اضن، من والهي 

بنعبلتك-لنإلءلغدإلآكس اوكر ت بحانه وقال [، ١٤]غاز: ولؤمْآثكدنونه 
العضممره.هذا ل والأيات [، ٦٥]الزمر؛ وصوسسآشمبم؛ه 

أوحن،أوشجر، أونص، مالأثا، من ءثرْ اض *ع يمد أن بجون أنه أواعتقد زعم لمن 
ؤإنمبا، والعمدة كازآ؛القول صار ذلك بالساته وقال نعلق ؤإذا فهوكان، ذلك أوغير 

حيعأ،والعمدة والعمل بالقول صاركازأ اه بغير واستغاث اش غير ودعا ذلك نعل 
ذلك.من العانة اش نسأل 

الأموات،دعاء من الأمصار من كثير ق اليوم القور عباد يفعله ما هذا ق يدحل ومما 
الغوثصيدي يا ا،لدد، ا،لدد صيدي يا يعضهم؛ فيقول منهم، ا،لدد وءللثs بهم، والاستغاثة 

الدينالأموات بماطون تلى، وأصلح غاض، ورد مربمي، اشف بجوارك أنا الغوث، 
عناش تمأل ~ غير0 معه وأمركوا اض وا يالموال، هذا ويأأ«ألوثآم الأوناء، يموث؛م 

دسل،•وعقدى تؤو فهذاكفر ~ ذلك 

وتحوهذا،انصرل اض رسول يا متباعدة أمصار وق بعيد مكان من ينادى وبعضهم 
انصرنااليد، المدد اف؛ رسول يا مريقي، اشفإ اف رسول يا نيره؛ عند يقول وبعضهم 

الغيب،يعلم لا هه والرسول أعدائنا. عل انصرنا فيه، نحن ما تعلم أنت، أءد.ائنا، عل 
أنذلك ح اءتةال ؤإذا والعمل، القول الشرك من هذا سبحانه، اش إلا الغيس، يعلم لا إذ 

وهذاذلك. من العافية افه نسأل وعقديا وفعليا نوليا شركا صار به بأس لا وأنه جار هذا 

والدرعيةالرياض ق واقعا كان البلاد، هذه ق واقعا وكان كثيرة، وبلدان دول ق واح 
الرياضق آية فيم كانت فقد ظلقئع، الوهاب عبد بن محمد المشيح دعوة قيام قبل 

هعيعبدوي٠م الأولياء ص إتبمم يقال؛ وأناس اش، دون من تعبد أشجار وغيرهما، والدرعية 
الاه.مع تعبد وقبور الئه، 



لدل؟اسدنا نمى u فماذا ماوراءْ، الوت( من وائمي 

أيامالردة حروب ق تتل حث الحيلة ل موجودا الخطاب بن نيئ مر ولكن 
بأسابض والحمد اليوم وني اشر ذلك مدم حتى اش دون من يمد مرْ لكن ميلمة، 

•الخراء أقفل السامان وعن عنا وجرام روحه اض تدس محمد الشخ دعوة 
مااف غثر ودعوة الباطلة، والاعتقادات العتليم الثرك من والحجاز نجئ ق لكن وقد 

منالثاف التمف ق جفئلقته الوهاب عبد بن محمد الشيح جاء ذالٍا محمى، ولا يعد لا 
كثبرفعاداه الماص، وأرثي اش، إل دعا منة، ماثي عن يزيد ما قبل أي عشر، الماق القرن 

الحميعاه رحم — سعود وبال، الحق، بعلياء أيده الثه لكن الوتما، وأهل الحهلة العلياء من 
والأولياءوالأحجار الخن عبادة أن لهم وبين افه، توحيد إل الماس وأرشد اض، إل دعا ف— 

كفارمن وأمثاله جهل وأثبماأء،الااب، الحاهلية، عمل من ثرك وغبرهم والصالحين 
ظققعنبين أمالهم، هي هده القثور، وعبادة وهناة، والعزى، اللات عبادتبم ق قريس 

الحزيرةوبقية والحجاز نجد بلاد الدعوة عمتح ثم هدى، ص يديه عل اه وهدى للناس، 
والأولماءالمور ومائة باق الثرك الماس وترك والإييان، الموحتد فيها وانتثر العربية، 

لهمعقول لا محانين أناسا يمد بعضهم لكن بل اش، رحم س إلا يعثدوما لكئوا أن بعد 
فيه.واقعين لكنوا الذي جهلهم عظيم ص وهذا أولياء، ويمومم 
باتشذ^:الؤدة ومنها 

بالثلث،الردة أما بالعقيدة، والردة بالعمل، والردة نكرن؛القول،، الش للردة عرضنا 
أناقال،ت أو شل؛ج، كفر لكفر هذا شاك، أنا لا؟ أم حق اض هل أدري لا أنا يقول،؛ الذي فمثل 

أنالالا؟ والأرحقأم الحنة ^٠)، ۵١٧٧١أوقال:لا؟ حقأم البعث، هل لأأءلم 
شاك.أنا أدري، 

بالضرورةالدين س هومعلوم فيئا لثك.ه لكفرآ قتل ؤإلأ تاب فإن يتتاب، هذا فمثل 
والإجاع■وبالمن 



جخآه«لهل؟ؤاعددظ تيى بإ فماذا ؤداءه، •L من وائمي 
هووعل حق؟ الرسول هل أو حق؟ اض هل أدرى لا أنا ؤئقول• ديته ل يشك فالذي 

لكذبمسيلمة أدري لا أونال؛ السنن؟ ُوحاتم همل أدري لا أونال• كاذب؟ أم صادق 
لا؟أم لكذب - اليمن ق البوة ادعى الذي - العني الأموي هل أدرى ما أونال: لا؟ أم 

ثتل.ؤإلأ تاب فإن الحق، له ؤسن صاحبها بتتاب الإسلام، عن ردة كلها الشكوك هذْ 
لا؟أم واحبة هي هل أوالزكاة لا؟ أم واجبة هي هل الصلاة ل أسلث، لوقال؛ ومثل 

قهوواجب هل الامتطاعت •ع الخج ل أوشك لا؟ أم موواجب هل رمضان وصيام 
ؤإلأوامن تاب فإن صاحبها، يستناب أكبر كفر كلها الشكوك ضل•، لا؟ أم مرة العمر 
فاتالوه(را/دبمي بدل )من هب: الني لقول تل؛ 

حقكلها ~ والحج والصيام والزكاة الصلاة أءني ~ الأمور هنْ بآن الإيان س بد فلا 
وهوالقوادح، من الأول المم هر تةاسم الن«ي هنءا الشرعية، يثروهلها السلمن عل وواجب 

ؤإلأقل.تاب فإن مرتدأيستاب، صاحبه ؤيكون ؤيبهلله، الإسلام يضض الذي المم 
وتتممه،الإيإن تضعف لكنها الكمر، دون القوادح ضووجود اكال: التؤع أما 
لكفرأ.صاحبها يكون لا لكن اه، وغضب للنار معرضا صاحبها ونجعل 

عاص،أنه ويعلم يزل بل يستحله، ولر حرام انه آٌن إذا الزنا *ّتءا• كثثدة ذللتا وأمثلة 
عقيدتهق ندحت العصية وهن.، ناقص، إيإته لكن عاصيا، يكون ؤإنا كافرآ يكون لا هن-ا 

لكفرأ.بن.لك صار حلال الزنا أن فلواعتقد الكفر، دون لكن 
افه،حرم ما استحل لأنه لكفرآ؛ يكون ذللث،، أسبه أوما حلال، الرنة لونال: وهكن>ا 

القوادحمن هذه كل ذللث،، وأشباه الربا وأكل الوالدين وعقوق والميمة الغيبة وكذ«للث، 
والإيإن.للدين الصعقة لعقيدة ال 

ردةتكون ولا الإيإن، ، تضعفالدين ل فاليع العاصي، من أصل• وهي اليع، وهكذا 
شرك.فيها يوجد ما!ر 

المحح.ق البخاري وا، را 



اعددنانمى يا فماذا وراءْ، ما  ILj^tlمن وائمي 

اسع:امثية من 
بدعةفهذه أومة، جدآ م اشر عل سي كأن القبور، عل الماء بدعت ذلك: أ»ثالة ومن 

يمرنولر باه، الكفر جواز يعممد ومحولا بنامحا إذا لكن الإيهان، وتضعف الدين ق تقدح 
ؤيقدرمحم،محزمهم هذا بفعله أنه ظن بل لهم، والدر بمم والاستغاثة الت؛ن دعاء بدلك 

ووسيلةوتقصه، الإيهان تضعف الدين ل نائحة بل؛دعة كفرآ، ليس حنثي العمل فهدا 

الثالي الناس بعض محتفل حيث، النوى بالولد الاحتفال ؛دعة البيع: أمثلة وس 
ولاالني يفعله لر بدعة العمل نهدا الني.^، بمولد الأول ربيع من عثر 

بدعةهده بل الثالث،، ولا الثال القرن أهل يفعلها ولر الراشدون، -حلفاؤه ولا أصحابه 
بالوالدفالاحممال أوغرهما، الخيلاق، القادر عبد أو البدوي، بولد أوالاحتفال محدثة. 

منبب-ا أنزل ما اف لأن العقيدة؛ ق تقدح التي النكرائت، من ومنكر البيع، من بدعة 
ونال، ضلالة( بدعة وكل محدثاما الأمور )وشر : النيئال وند لْلان، م

ونالعليه، نهومردود أي: ، نهورد(أآ، منه لمي ما محيا أمرتا ل أحدُث، )من -.؛،: 
لأ،ونال:)لاكمومحدئت،الأمورفإن

لرإذا الكفر، دون التي الدين ق القرادح ص فالبيع ضلالة(، بدعة وكل بدعة محدثة كل 
وطلببه والاستغاثة الرسول دعوة الاحتفال؛الولي. ق كان إذا أما كفر، فيها يكن 

اف،رمول يا اليد اليد انصرنا، اف رسول يا دعاؤهم وكذا باه، شركا صار النصر 
بعضكاعتماد أوعبره، الغيب، يعلم الرسول أن أواعتمادهم الغوث، الغوث 
الدين،عن وردة ّرل هذا كل الغيب،، يعلمون أنبم والحس؛،ن والخن عل ف الميعة 

غرالولد.أوق الولد ق كان سواء 

سلم.)١(رواه 
صحته.عل متفق )٢( 

صّأحياحه.ل مسالم أحرجه )٣( 



لهل؟ء^إقآثحساسدذا فماذاياتهمي ؤراءه، *L الوت، من وأدمى 

ممروهذا الغيب، يعلمون عثر الاش أئمتهم إن ١^١^^؛ بعض تول هذا ومثل 
فيأثثؤ'توالأزض1شبإبؤدلقُ تعال؛ لقوله الإسلام؛ عن وردة وضلال 

قحرى ما وذكر النبوية، المرة قراءة بمجرد الاحتفال كان إذا أما [، ٦٥أل0؛ه 

تقضه.لا ولكن تقصه الدين ل بدعت فهذا وغزواته، مولده 

به،فيتشاءمون فيه، يسافر لا أنه من صفر شهر ق الخهال بعفس يعقده ما الدعت ومن 
ولاما4ة(أاأ،ولاصفر ولاقرة )لاعدوى -.ب: الض فقدتال وضلال، وهذاجهل 

أوالغولبالأنواء، والتعلق والطثرة العدوى اعتقاد لأن ؛ غول( ولا نوء )ولا لم؛ موزاد 
الدين.ل تقدح التي الخامحلية أمور من هده كل 

ندا،لرصى لعض الخالهلة جعل اة وم؛ باطل، فهدا عدوى هناك أن زعم ومن 
العرب،بعض سمع ولما بطعها، تعدى لا ولكن الصحح، ل ا،لرض لوجود سا تكون 

فإذاالظاء كأبا الرمال j تكون الإبل اش رسول ا نال: )لاعدوى..( م: الض قول 
لالخرب، أنزل الذي من أي؛ الأول( أعدى )ممن قال أجربيا، الأجرب، يحلها 
لرشاء ؤإن الخرب،، هذا __، أجرما شاء إذا وتعال سبحانه اض بيد فالأمر الأول، 
علالمريضة الإبل توردوا لا يعني ممح( عل ممرض بورين )لا قال.،؛ وقد محرما- 

عنوالبعد الثر اتقاء باب، من وذللثح حدة، عل وهذه حدة عل هده تكون بل الصحيحة، 

ماإب يم>ٍّدغا لن ؤئل اض؛ بيد هو إنإ بطعه ثيء يعا-ي لا اش، بيد فالأمور ؤإلأ أسبابه، 
الخانملة،تنبض فلا المرض وجود أسايإ من فالخلهلة [، ٥١]١^٠؛*؛ لئاه أقن يكتب 

منوالخذر الأتقاء من؛اي، الرسول.قي أمرنا هكذا الصحح، قنالل لا فالأجربج 
يعيي،لا وقد يعيي قد لا، ميعدي فإنه حالهذ إذا أنه المعنى ليس لكن الشر، أّثايؤ 
الأول؟(.أعدى هقي؛)فمن قال ولذا وتعال؛ بحانه اممه بيد والأمر 

صذ؛ه.عل متفق ( ١ ر 





لدل؟اسدظ فماذاياترى ماؤراءه، الوت، من وألهى 

الخمعة:حية ل يقول ولكن نهورد(، أمرنا عله علأليس عمل )من وذالت نهوئدا، 
الستةلزوم إل ؤيدعوعم ابلع من الناس بمدر ضلالة، دعة وكل محدثاما الأمور )وشر 

كفايتهمهذا وق عليه، وسقيموا الإسلام يلزموا أن الإسلام أهل عل فالواجب 
همممحكمجدكإو\ئنتظ،وأتعال؛ اض فرل، بيع، إل بحاجة نليسوا وك،الهم، 

فليسوفضله، يحمده وأتمه الدين أكمل قافه ٣( ورصيس،محمآلإطمديناه يعمى 
الراشدينالخلناء رسة بسنني ه^ا؛)عليكم قال، وقد ثبا، يأتون بلع إل بحاجة الناس 

عليها،التواجد(,وعضوا ثبا تمسكوا عدى بس 

علوالمر اف، شرعه ب،ا الملق، محا بل وعمرو، نيد بلح إل بحاجة الناس فلس 
ذماوتعال سبحانه اطه قال كإ الناس، أحدته ما وترك حدوده، عند والوقوف افه، منهج 
[.٢١\ق'ه  aj0تبأو\حمكؤأشزعوأمسمبى وأهلها: للبيع 

و-ضهمدبه، ق للفقه ووقفهم ايلمن، أحوال وأصلح الخثر، نه لما الجميع اف وفق 
وصحبهوآله محمد، سنا همل وملم اش وصل والانحراف، والضلال الزيغ أسماب 

الديزرا؛•يوم إل بإحسان وأتاعهم 

>اااينباز





عآد^-تعل؟-اسعدا يامى ضاذا ماودا«ْ< ااوت< من وائمي 
العنايةنحير الذي الأمامي هوالعلم التوحيد وعلم اللة، دين عن فهوغني التوحيد عن 

تحقيقهالسلم عل محب لذا بمتعلقه، علم كل وشرف اطه بذات يتعلق لأنه وتعليا؛ تعنا به 
ا،هالعبودية ؤإيراد والخرافات، الدعية والعلقوس الشرك ثواب من ونحليصه وتمميته 

يكونأن العمل ^_J، شروؤل من لأن ونحوهما...، أوصيام صلاة من عبادة أي قبل وحده 
عمل،أي صاحه من نجل فلن ذلك غمّ عل العمل ثى فإذا صالحة، عقيدة عل مبشا 

أنك،ا بالتوحيد، إلا ان.L^ الأنمي يلا بل التوحيد، مع إلا عبادة سمى لا والعبادة 

إذاكالحدث ندت، العبادة ق الترك يحل فإذا العلهارة، مع إلا صلاة نمى لا الصلاة 
وصارالعمل وأحثعل أفدها العبادة خالط إذا الترك أن ءرفت، فإذا الهلهارة، ل لحل 

الشبكة،هذه من نحلمك أذ اطه لعل ذلك معرفة عليلث ما أهم أن عرفتا النار، ق صاحبه 
يه-ءئعغننادونيكشسنأنيقزف لا عنه: اظه هال، الذي باه الشرك وهي 

وما^لغاز وماونه آلجغه عتب آس حرم يقد ياّب بقرك من ؤإذهُ [، ٤٨]النماء؛ نذآ،ه 

أقركنين فبميئ بن J!3^_ إنك اوحم( [، ٧٢تالامم؛؛  ٩١بمكجض 
؛احنلا^ومنيدع دذال،ت [، ٦٥مسسآش/ينهلالزم؛ 

فسمى١[،  ١٧]الومون; يملح لا إذهُ رتب-ت عغد حسابهُ عإثما يه-، رهننوهُ 
كافرآ..متركا اف غيرّ دعا من 

وبيعيدنوها؛شركثات لا الصافية، اف؛العقيالة اث محمد أمة ثياب فيا 
فلاإسلام فلا إسلام فلا العقيدة مدت إذا لأنه صيلع؛ أيإ فتضيعوا وخرافات وتصوف 
إملأم.

الساومين.لبعضى المحزن الواغ هنلأا عل وحرة أمي اللم تلب يتقْلح 
والشركثات.البيع فثهم عبمتا قد الجهلةوالثذج يرى حيتا حزنا تله ويذوبؤ 







ثدر؟اسدنا مى يا فماذا ماؤراءه، امت< من >وادهى سقتتق^_

الفتتةبالقيؤر؟:كيفتتدؤج 

بتعظيممدأ ذلك أول بآصحابأاتإن الفتنة تتدرج كيف .لوتأملتم لمون. الم ١٦٠١
ليسقرْ زيارة تبدأ يم منه. وتربه اممه عند منزلته عظم واعتقاد وتقواه صلاحه ق الرجل 

قءند.ْ افه يدأدعاء مكانه.وحينثن. وبركة بركته لاعتقاد ولكن والاعتبار، لتذكرالآحر٠ 
أناعتقاد ق الأمر يتا.رج ءند0اثم اكءاء إجابة وترجى العوام، وأثمباه العوام قلوب 
منينتقل والتقبيلّثم التمسح إل ءيعما..ون الكان هذا حول ثيء كل عل تفيض الركة 
بهللأمتث.فاع ووامعلة وسيلة وانحاذه به، اش عل والإمام به، اه دعاء إل عنده افه دعاء 

هذادام نإ أعل، درجة إل ينتقل ثم جاه افه س له تريب، مكرم ؤتاهر لأته افه؛ عند 
الأموربعض ل التمرن، عل القدرة من افه يعطبه أن بممتئع فليس جاه ذا مكرما 

ثمالمدد منه وي3لد_، به ؤيستغيمثا ونحشاه، ونحافه ؤيرجوه، يدعوه نم ومن الكون وأحوال 
عندهوتتحبر القلوب، منه نحف، وتر القوس، منه توجل الالى الر صاحتا هو يصبح 

وتعلقالقناديل، عليه حوله،وتوتد وي3لاف عنده، يعتكفا مقمان.أ يتخذ نم ومن العقول 
ومتعبد.عيد له ؤيتخد عنده، ؤيذبح ويستلم، ؤيقبل المجد، عليه ؤيبنى المتنور، عليه 

صورالإذحراف،:من محزنة صؤية 

الحيلاقالقادر عبد الإمام الشيح لشر نيارة وصفح ل ذكره؛عضهم ما افه رحكم وتأملوا 
يخشؤع،ركعتين يصل ثم سابعا، وصوءآ ينوصأ أن الزائر عل بحب ما أول ُُإن يقول* جفإسه 

إلاباض،ولانوة حول ولا القادر، عبد تجرالث؛ح يعني المشرفة، الكعبة تللثح إل يتوجه ثم 
يقفاءوأما>نى أغثني، الثقلمجن ماحمت، يا يقول؛ المعغلم الضريح صاحتا عل اللام و؛عد 

القادر،همد الدين ول يا القادر،أءش عبئ الدين محيي يا كر؛ش،أءثتي وتفريج حوائجي 
الخيلاق،القادر عبد سيدي يا الصمداي، العوث حضرة يا القاير، عبد سالهلان يا أغثي 

والآحرة(ا,والدنيا الدين ل الأمور جح ق إليك محاج عاجز مظلوم ومريدك عبدك 



باتئيراعددنافماذا ؤراءه، ما الوت< من وائمي 

وتمكراتمسر 

عينأى أنوام، بين الإسلام حال إليه ماآل اش،أهذا عباد يا هدا ما الإخوة، أبما هدا ما 
المفلرهذا أمام فلاتريقها دمع، من واحدة تْلرة محاجرها ل تتقي أن ا 7أمحمل 

مفلرالخفية، اللة صاحب محمدهقي إل متنمين الإسلام، إل متنبين أقوام ادحزن؟متذلر 
أعتابعل متضرعون باكون، خاشعون سجد، ري أصرحة، مي يوما القبور حول أقوام 

يديبين ك،ايقفون وغبره الخيلأل الشيح يدي يثن يقفون إمم أستارصريح.. وحول قير، 
)أنتالمبرأ لماحب يمولون سبحانه، اه خصائص من هي بآوصاف ؤيمحنومم الاه، 

)محييالأكوان(، ق )انصرف والسإوات(، سيدالأرض و)أنت الكاتتايتر( ل انصرف 
فعليكمالأمور، )إذاأعيتكم أحاديثهم: اللاءاومن الذنوب(و)دانع الدين(،)ماحي 

الأعتاب(.زار من خاب )ما أقوالهم: ومن القبور(، اصحاب 
ءأليهمواشفقوا بالعامة، .ارفقوا أمورالمسالمين. ولاة الدءاةا.يا .أيبما العلياء. أيها ند،اء: 

ؤوتوحيده. حقه حرماته،يغارعل ه،يغارعل يغارلنفسبحانه ربكم •إن وانقدوهم. 

إزالتها:يجبا أخطاء 

مقامإن مشاهل.، عليها أويْللمق مقامات القبور 0 هن مى نأن الين الخهلآ من إن 
ورفعها،تشدها، محرم القبور، كاتر وأحداث فقبور هذْ أما رببمم، عد محفوفل الصالحين 

وبناءوعندها، ؤإليها فيها الصلاة ومحرم القاصبرحولها، ؤإقامة وزمحرفتها، عليها، والثناء 

ثبا،والتعلق وتقبيلها، والمح؛جدراغ٠ا، فيها، من ومناحاة ما، والهلواف عليها، الماجد 

نبيكملعن وند حولها، واللهاديل ليقادالشمؤح ومحرم عليها، الأستاروالمانم وضع ومحرم 
قال:اه رسول أن الصحيحين والرج.ففي الماجد القابر عل انخدين محمد 

القبور)لاتتخدوا وقال: اجد(، مقبورأنسانهم انحنيا والتماري اليهود عل افه )لعنة 
نومعل اطه وثنايعبداشتدغضب، مبري لامحمل ذللئ،(،)اللهم عن أيبماكم فإل مساجد 





اأسدنا•اتهمي ئماذ! ماؤراءه، الؤت، من وائمي 

خلالمن ذلك وسط والخاة، النفس ق آثاره وبيان التوحيد ثمرة إيضاح ٣" 
هوفكان إليه ودعوا التوحيد، حققوا الذين والمحلحض والصالخين الأساء مج نوصح 

إلالاإو4 إوهأذهُ ئوم إي سوسوو مزقبملتئ ؤوناأزس1ثا الأعظم وشأمم الأول همهم 
[.٢٠زالأنياء: أثا 

الانفكاكعل والحرص رموله وستة اطة كتاب من الن/ٍع موص عل الاعتإد ~ ٤ 
منمض حا ولوتال الحق، للوين الغالفت والأعراف والتقاليد والأحداد الأباء عاليه مما 

السإء،من حجارة نتنل أن )يوشك ءباست بن النه عبد قال فقد العلم، إل يتتب 
الالسنن *إن أبوالزنادت ؤيقول وعمر،( أبوبكر قال وتقولوزت افه، رسول تال أنول؛ 

صانتقلوا إلا يوم يمض لر ذلك الماس نتع;الرأى،ولوفعل أن لها ينبغي ولا نحاصم، 
وحالفه((.الرأي وافق ما عل بما ويتمسك تلتزم أن للسنن يسض( ولكن دين، إل دين 

^ؤإدونية وpقالأ وعزما وفعلا قولأ افه رسول سنة يكون؛١^٤ الله إل الْلريق ه~ 
[.٥٤]الور؛ ئهثدواه ئْليثوْ 

والتزاماتياعها، ق الفرس تنشط. والتحدثان البيع أن للناس البيان س لابد ٦" 
الماسويأحذوا ويعوه، ذللث، يعرفوا أن واكءوة العلم لأهل وشاق،ولأبد ثقيل المن 

صعبت،*لما ذلك! إل منبها عميل ابن الوفاء أبر الإمام يقول • إليهم• محوها ر بالمن 
وصعوهاأوصبع تعفليم إل الث.رع، أوص؛ع عن عدلوا والهلغام، الحهال عل ، الكاليف

ؤإكرامهاالقبور تعغليم مثل هم، ضر أمر تحت  ١٣يدخلوا لر إذ عليهم فسهلت، لأنفسهم، 
رقلحأوكتب بالألواح، اجلوتى وحْلاب المران، إيقاد وتقبيلها،ومن عنه،  ٤٠٢٧١مى با 

وكذا..ّإلحاا.ذكذا افعل مولاي يا فيها: 

القوسوتزكية القلوب، وتهلهير الاح، العلم بنشر ورحكم الله وفقكم ما~ااعناية 
وأحكامه.الكريم القرآن بمواعغل الأنتفاع ليحمل 





اسدذافماذاياترى ماوراءْأ الوت، من والهي 

المحاةسائر ولا عل، ولا عثان، ولا عمر، ولا ذللئ،، من شتتا معل ولر بكر ش من 
مانحو عل منهم، بواحد ك تر أحدآ أن صعحح طريق من يثت لر عليهم، اف رخوان 

فهذاالدين، أحكام من سهم ئه اسعوا فها ندوة كانوا بل حماته، ق الني مع منهم وقع 
لزيدبه اكرك اخصاص عل عندهم الدليل لمام إما الأشياء، هذْ ترك عل منهم إ"بماع 

لليسدا ؤإما شأوه، سلغ فلا ءارْ روحه..بخلاف وطهارة شحاته، وكال، بركته، 
الركة،الناس ق تباغ بل حو عد تقف، لا العامة أولأن ستة، ذللث، أن؛بعل من حونا 
هوالتبرك وهدا طهقق.' نال به. يليق لا ما فيه فتعتقل. الخد، عن به بالمرك مج حش 
العملتركوا فالسلف اطه رمول، نحنها بوح الّمح، الشجرة عمر نْيأ ولأجله العباد.ة أمحل 

الفساد«.من عليه يلزم لما كله ؛ال.لك 

ائلالوسوقطع ال4راوع المسا ق واحنهالوا افه، رحكم افه فاتقوا ألا المالموزت أ»را 
توحسل.ق باه الثرك إل ؛آصحاءأا تمحل ئد الني ااثا.يدة، الانحرافايت، هد0 إل الموصلة 

إل fCتمل وقد بغثرافه، القلوب وتتعلق سواه، ؤيرجى اف، غم فيدعى الإلومة 
عياذآاف، غر يملكه الكون أمور التدبثروتصريف، أن فيعممدوا الربوبية توحيد ق الشرك 

أه.الشيهلان حبائل ق والارتكاس الخولأن، من باق 

نياونعوا حيث الإسلام إل ينتب من بعض يعيشه الذي التخبهل التخبدت مدا ومن 
لهاكالنحر لديهم المقدسة للقبور العباداُت، حل بصرفهم السالمون، المشركون فيه وقر 

لقدإليها. الرحال وشد منها الثناء ت، وطلواكرك؛ترابيا بيا والاستغاثة حولها والطلواف 

الأّتغاثان،وكثرت الخدود أعتابيا عل وعقروا الشور أجل من الاهضة الأموال ًرفت، 
عرائضالخهلأء ندم الخهات بعض ول والأموات. الغاسن من الحاجات تفاء وطلتؤ 

بعرائضهميتقدمون وهكذا الرفات، القبورين أولثلث، إل الحاجات ّثؤ وطلالشكوى 



لدا؟اسدنا ترى با ف«اذا ، ^١٠٥ L• ،uj^lمن -عوقئ^^وادمى 

اأريدأبماالأنوال.' هذه فمن وحده لابجونصرفهاإلاض الش وتوسلامم وتفرعامم 
وغبرهوزوجا ولدا تريد وتلك ظلمه، ظالر من يستغيث وذاك أووظيفة* ولدأ، الشح 
دواليك.وهكذا 

ارلهليفة*تت القصة هذه ؤإليك 

الشرصاحب من يطلّي، رحل فجاء مشهور مزار ل جالسا كان الظرفاء أحل. أن يمكى 

آخررجل جاء ثم الرجل هئوا وانصرف، أ متعرة ولادة تلن امرأته لأن الجدة )الول( 
أنيطلب فهو الامتحان، ل لحل اللي ابنه مساعدة الشر صاحمجا من ليطليج بعده من 

هاليس الشر( الول)صاحب، إن اافإريفج; الرجل ذللث، له نال اللحثلة هذه ول ينجحه، 

اأولائما تعرين، حامل لولدامرأة ذهب نقد الأن 

)الهدهدj؛; اإتآسْلر هوه بالا له يلقي ولا شأنا للتوحيلي يرغ لا من إل هتا وأسوق 
منْقان ام آلهان.س ازى لا نن ما ألل؛زدثاو ت هق قال اكوحيل.( عل الغيور 

أولتاتشأو نديتا -ءدابا لآُعديمئُ آلئاي؟نرنن. 
وجدي،آمزاةق يقم. يثبإ سإ من وجئتك يه-، بجعل لم بنا أحطت، ئمال بعيد 

بمبجاومنهاسد.ونِضىوت تجفيىأؤاتيث،بنمتي، 
أثُيهتدون. لا فهم آلثبيل عن قصدهم أغننلهم آشلئن  'مؤنين آئي دون من 

ئغلنون.آق،وما ظون ما لآلثمنؤ'توالأوضويعلمّ غمجآلم،؛ شآلذى نتجدوأ 
تك،ق العقيدة عل الغيرة وتتحرك [، ٠Yl-T ]المل؛ هووُبإآلترثيآلعفليجّه إثُ إلله لا 

وهيووبال، شوم الشرك أن علم لأنه افه لغير يجد أحدأ يرى أن ؤيأبى الطور من طير 
وتتحنيرؤؤسهم قغضع وكيفؤ ؟ افه لغير يمجدون ك؛فح الخمح• يعرنها أن بجب حقيقة 
القامةوتتتصي، العتق ؤيثريت، الرأس يرتغ أن ا،لفروصن كان ؟؟ المخلوقن أمام رقاببمم 



ل4ر؟«جعثئيماعددنا ترى يا فماذا ، ٠٠ؤراما الوت، من وائمي 
ليتفاوتون لكنوا ؤإن المودية، ل الأة أمام سواسية المخلومح، لأن الخلو؛i؛j،؛ أمام 

كرامةوهي اش، وهو الحياة لواهب إلا ينحي لا والفلهّ ف، إلا تذل لا فالجهة المقامات 
العارفون،إلا نحتارها لا عال مقام للإنسان يالنسة فالمودية الكريم، للإنسان اف أعطاها 
جانِافاختار رسولا، عبدأ أو رسولا ملكآ يكون أن بين اه خيره -فؤقب اش فرسول 

ا.؟ الحكمة وهومعلم لايعرفها وكيف، الحقيقة، عرف •محق؛، لأنه المللث،؛ عل العبودية 
ّيى؛س ؤقإن دجل■ عز اّتح قال وحدْ افّ إلا يمد لا أنه يمعنى مؤمنا كان الهدهد إن 

عالمرهذا الهدهد إن وحقيقة [ ٤ ٤ تالإصرا»: سبمّحهلمه ئنمهون ب ولكن بجتدْ-، يتح إثُ 
القومعل الهدهد مر ما العلم.. أهل إلا يعلمها لا التي الأمور بعض لخفايا ومدرك 

لبيوحاء انممض ممه جاهلون إنبمم نال: ولا موقفهم تأول ولا اللاهين، مرور المشركين 
منكان ؤإته خاصا إءدأادآ أعل. هدا اله،وهد إن نائل؛ يقول ند اليقين••• بالجر هه اه 

حقاالأمر ٥^٠١ يكون وهل• العارفين• العقلاء منزلة ل ؤإنه ياداسة المكلفين سليإن جنود 

أبناءمن الاسوهم بعض نجد بينا جئ.، من والانتقاضه تللث،الغضبة الأمر ل المهم م، 
يلينكرون، ولا يغضبون فلا النؤع هل•؛ من فريبة عل.شاهل• يمرون ٠د•ا ومع الإملأم 

التوحيد.طريق عن الضالين الخطتين موقف، ييررون قل 

وذللث،الإمال ذللث، ورأى اليوم لمع، الديار بعض عل الها>ها• لومر اف، اش 
الملمنلبعض الصي،حايت، تللث، ولومحمع والأصرحة، والقبور القساب، إل الإنلفاع 

ا٠الإسلام؟! ودعاة ٠ لهاالملمون. يتب نمتى مرء؛ مؤسفة إماحقيقة اش، لغير تتوجه 
وقومهاننجرون^وجدتها بلقيس؛ عن وهويتحديث، هه للميإن الهدهد قال ذا ما 

لانهثذون؛أيئأفهم عزآشمحل فصدهم مآبيدت،أمملهم آش دون م، ؛يم، 





''عنآغئ^ال4ل؟"اسدذا يا؛^٥، فماذا ؤراءه، •L ائوت، من وادهى 

الآلله إن ؤ تعال؛ قال عياله حال من ثيء عليه بمي لا فهوسبحانه عنده، يشع أن الحاه 
٥[.]آلممران: فيآلئنآ،ه عتبتيٌفيمحمى ■'

د٧شسمسب وصسماهم ويينه بينهم الممفعاء جعلهم المرين عل عاُب تعال افه أن ٌانيا■ 

كهزفموفثولا هئوء لا ما سدوابآش تعال؛ تال مثركثن• 
آلأوضل ولا ألشنئوت ل يظم لا ينا آس أيولث ئل آس^ عند شمعنؤئا خإلأ؛ 

[.١٨ت ]يونس دقرضرش>ه عما ولعق ستحإت4ُ 

نمرهمولا لأنفسيم ؛^ ٠١١لا و الضر يملكون لا الأموات المدعوين هرلأء أن ثالثا! 

~~الذنب عجب إلا آدم ابن من يبقى فلا وبلوا ءغلام٠م واندرست جيفوا قد أموات فهم 
فإنالأساء إلا \ذذب\م عبب إلا الإنان من ثيء كل )ييل م: المي قال كا 
دعاءهمأن ل كغثرهم فهم كله هدا وْع أحالهم تأكل أن الأرض عل حرم اض 

—الصلب أمقل ق لطيف عظم الذنب وعجب وتعال. تارك باش شرك •أم والامتغائن 

مثوىآلآح؛آ،تعال: قال والأسثغفار. الدعاء إل مسالمين كانوا إذا بحاجة وْم 
وقال[، ٢٢]فاطر؛ ألموبه ل من بتم اث وما نشا، من سمع آس إن الأعو'ت ولا 

مبحان[. ٥٢]الروم؛ مديرثزه ولوا إذا م-،عآلصزآايىآء ولأ متبرآلموف ؤدإئلث،لأ تعال. 
قالسمعون، لا ولندائهم غافلون عتهم وهمم الأصرحة، سكنوا أمواتا ول.ءون اله!!أ! 

عنونم نوم-آلق؛نب إل نثبمن،قت ثُ من آش دون بن يدعوأ بنن أصل تحال؛ 
]الأحماف:يمانغ-لمكفريزه وقائوأ أغدآء تب حشزألئاّئكائوأ ؤإذا ه عفلون دعآييز 

محويلأ.ولأ ^>مم؛ناآطزمحكم قلا ؤدلآذعوأمسرنئربندوذب، ٠-٦[، 

اا(مممقد<.



؟1هل اعددنا فماذابامى ماوداءْ، الوت< من وائمي جغخقك 

وحنثهُثنزجون أهمب وبجم آلوبة وبيز إل ئبتعوث يدمرت> اوكأك 
-٧٥[.٥٦]الأ,راء; غداتهءانعذابزلأ،كانمحوثاه ؤمحالوت 

معاش دون يدعومن ثمن أصل أحد لا والعنىت ؟ من وحكم ؟ من كلام هدا أثووت 
التوحيدمهم كيف كتاب: وانظر: - وعندعائهم. عنهم وغافلون له يتجنبون لا أبم 

الاسجابة.عل القادر ليعاينا مح الالقريب وحده فاض — ثمل با أخمد لمحمد 
ورازقه،حالفه عن قلبه الإنسان ينصرف أن من أحط ومهانة ذلة أي اا ا! اش سبحان 

عنعجزت نخرة ءْلام إل وحشؤع ضراعة ل يتوجه ثم ؤيرى، يسمع هومعه ااا-ي ريه عن 
حزماف فان ^كهاماسمسبمافياكرأأإلأالأنياء الدودالدي غارات صد 
ومعالأساء(لاا. أجساد الأرض عل زم اف )إن وهوقوله أجسادهم الأرض عل 

وتعال.تبارك باش شرك مم والاستغاثة دعاءهم أن ق ممرهم فهم هذاكله 
منلإنقاذه  ١٠٠٠متتعيثآ إياها، داعيا والمدد، العون منها فيهللس، إليها يتوجه ثتراه 

قلبهؤيتكوي المؤمن نفلر منها يتأذى حمائاينث، واش راحعورا.إما إليه ؤإثا لاه فإثآ الغرقاا، 

الما دونآس من تنع ^ولأ اف؛ وصدق الخاهلية. والممرفات الشركية الهازل تلك من 
لأنالمثرين أي ٦'١ا. ]يونس! من فعلتيإنكإذا ئإن يممك بممعكولا 

يإئمابه-ء لهُ برهئن لا ءاحر إلها آس مع يدع تحال؛ وقال عغليم. ظلم الشرك 
كافرا.اش غير دعا من فمي [. ١١٧]الومتون؛ يفلح لأ إنهُ نبه-؛ عند حسابهر 

حا.شإقَلآأشأ،ومحاؤلأرظا
آشبن بلئا إو >ثخخو\. دؤيه-، من أجد ولنر أخد أس بث يمق لن زف ل مئ 

i٦١^٧،١٦٣٦•١(واللأظلهواينماحةر٤٧،١٠١)١")ا(أحر-بماكنى)؛لإما(وأُو 

(.٩١واينحان)•١r٧٨/١(والحاكم١٥٧٢ر.ي)وأحدأ/مواودأ 



-عج^لهل؟-اسدتا نمى يا فماذا ؤداءه، ما اضن، من وائمي 

إنلمحن، أنتجت، أذض رتحفم ؤ3قل' ونال *آ'-'ا'آ[.. ]الخن؛ 3رنف-ءيم 
i>L^ vالدعاءمى ن٦[، • لءام: داخريرنت>ه خهم ننيحلون ع؛اديى عن ننغثون ؛!؛

دإِيىعى ،عتادي lJLl-3ؤوإِذا تعاإ(ت ونال بجهنم• اف دق عن اسكثر من توع،• و عبادة 

ثفعاصبى l_، لا قق؛وقال [، ١٨٦؛ ٠٠٨١١]دعازه إذا اجيبديْآذاع هميب 
ثنيؤإيالئ1 صلاتنا! ق قولما مقتفى وهدا [. ١٨٨)ه آئت شاء ما إقُ صرا ولا 

عنادT_ دون من ثد-ءورنش آلذثن  ٦٠تحال؛ وقال ٥[• ]المائ؛ ه منيت ؤإثالث— 

[.١٩٤]الأعراف: 1تاوكم'ه 
ميحانهيكون أن يد ولا بإذنه إلا لأحد أحل ءند0 يحي أن برصي لا الله أن رابعا• 

[،٢٥٥]القرة: ه بإذنه، إو صءت نقفغ ألذى ذا ض تعال: نال له المشفؤع عن راضيا 
قدالوي الت، الشافع أين ثم [، ٢٨]الأساء لننأنشره إقُ يقمعون ^3^* تعال: وقال 
مندآقدوأ تعال: قال له• المشفؤع عن افه رصي عن يدريه وما الهوام وأكلته ترابا كان 

[.٤١٠]الزمر؛ ي،دقلورلإت>ه 3لأ نيئا بملعون ا3لوْفاثوألا تل، ئمعآء دّونآئب 
الأسهلرهذه لكاتء_، القبور عند منتثرة لها أصل لا ونحالفايته أ-محْناء بعنوان رسالة من 

اض.حففله المملكة عام مض سإحة حظيتابممريفل واش عنه اف عفا 



اسدداترى يا فماذا ؤداءه، ما الوت، من -وائمي  قص<-
لإسلاما_ 

وارأنلأم للأمان با مبعد من ينهار كف حق لبن عل ابكي 
ارالبدين للدا وبا قتنرل 

ارجولا ل أهفلا يم يتل طف
درارمالخدين عل لدمعي أبكي 

أشراروالأشرار وادث الحه م

بمن—اررء المل عقصاب المن 

دارإهق الحا لأمو؛الرذائ

ارواصا مواه لا دغ بالمأم 
ارواحد نال فالخهالفالة من 

ارورالشرتيلأمطغى د فق

غارياهل والأحرار ة الرجولأين 
أحط—اروالذ ا بنأحاطت د ون

ارأحبجاءتك كإ رون القعل 
تذكارواعض والالعمل لذي تهم ف

اروكفدان عبة الهاند بع

وتكراركر وغى الj لهم ومن 
ئ—ارواد قوللإملأم وه ونزه

أعمارالفعل مل لهم تشهد 
ارعه يذل ه بود الرقإن 

ارغفرب الإن رب الإل وا توب

ارأوطرء للمفي تشلا ذل بال

حملتإذ الإسلام غربة عل أيكي 
غرصق العلف—ل بكاء ه عليأبكي 

أ؛ك-يف؛كاءلأدلف
نتنمن فيه كم ا وقتنانئلرإل ف

تواجدهأبدى ند ثر الإل ر وانفل
أهلقدممدوا 

ةوقنبلبماروخ دوهم قلل ه
ةمحرمبأشياء قلدوهم ل ب

يطفئهالحق أين عم ند والحي—ل 
ذمتهل والأخلاق الشهامة أين 

دعابا دهرنق رى توم بوكل 
وقعتكإ ا اتينة المقربأحشى 

وردتد قاطه اب كتق أخارهم 
كأندلستمحى أن الشر من أحشى 

قدممن ذووالتوحيد الأسري أين 
وارفعد نالذ دين لدين الن أب

كروافد الشرك لأهل الدين أين 
افلكمتغمن هبوا دين الة أما ي

نفعكميالفر ليس الحق إل عودوا 
يرفعكمذل اليس فلا يعقوموا 



جهم^ااهل؟ؤاعددظ فماذاياتؤى ماؤداءه، الوت، من وأدمى 
دارأكان فالأزمماب الن مبقيتا ه منن بنه الإلترجوا 

مارأنالكون ل ه لوم يقحتى أمم ق دين الهذا ينمر نرجوْ 
ارالثحممنا من ا لنيمول حتى ا ملتثحول ودا أمحنكون حتى 
اريب١^٠ ١^ن مدور يولا وتخرجهم أعداء نحارب حتى 
الثهادة..؟!!!وئراعال التوحيد، أصول وشرح الدين، هدا حقيقة لتوصح قدمنا ماذا 
قالواللام، الملأة عليهم الأسياء محمله الذي الأكبر هوالم التوحيد هم كان لقد 

مق،وووهائا إلا إله لأ انهُ إليه يوج، إثُ رسول بن - يبللك بن ازنلئا ؤؤما تعال؛ 

)إيلث،ذاiهمت بالأهم البدء اليمن؛ إل بعثه لما لمعاذ البي وصية كان ولهذا 
محمدأوأن إلااش إله لا أن يشهدوا أن إل فادعهم جئتهم فإذا الكتاب، أهل من قوما -تآق 

قصلوات خمس عليهم قرصن ئد اش أن فآجمرهم بذلك لك أطاعوا هم فإن الد، رسول 
م؛رمدددت(ُ"

هروكإله بشمول فالتوحيد يالنواحي، عليها وانمض الوصية هذ0 إل أحوجتا فإ 

بما.الاعتاء طزم الش الدعوية الواجمات وهوأول للدعوة، الأسا-ي اكللق 
بالفرؤعهوالاشتغال الأكبر جثهم محعلمون الدماة بعمى يرى من،ا المرء بمزن لكم 

التوجمد.هم عن تشغلهم وكلامية جدلية متاهات ق يتخبطون جمنإ أو الأصول، دون 
دونه،اض إل دعوة فلا وغايتها، افه إل الدعوة منطلق التوجمد أ0 القول؛ وحلاصة 

وعل— جيعأ الرمحل أل وذللئ، إليه، وانتبت، الإسلام، أمياء من باسم يمت، ومهيا 
فكلونياية، وغاية بدءآ الله توحيد إل دعوتهم كانت ~ محمد وحاتمهم سدهم رأّهم 
عمّهده•تيم ما ؤينثوممآفدوأآس قال؛ ما أول لقومه تال رسول 

)ا(اوخارىملم.





لهر؟"عجربماعددنا ترى يا ،فماذا ^١٠٠من)لؤت،ما وادهى 

تحريامحرم زب الحإى.م____آءممس____سا 
يإتئفلمحدم لأم إما امتنماثب مح اويي

إلأللعياءيكون فلا السلفي المنهج وتوصتح لدعومم نحالطهم من بد ولا لكن ؤإذا 
لفالومنهج — أولا — السنة ومن المحححة العمدة من المتمكنى العلم لعللأب أو 

فلا.ؤإلأ المالح 

الفتوى؛هده أخي ؤإلتك 
(؛١٦٧٤)رقم فتوى السعودية، .٤، والإفناء العالمية للبحوث اللجنة فتوى ١~ 

اهماب،وضنحونالآِابويآ.س؟.
ؤبمرببعضآ بعضهم يلعن وأحزابا شيعا دينهم ق لمون الميتفرق أن بجون لا ج؛ 

وتوعدأهله، أوناح أحدثه مجن وذم عنه افه مى ثما التفرق عذا فإن بعض، رناب بعضهم 
-جميعاولاأممي ؤآعثصنوأيختل ؤ تال؛ منه، ورسوله تثرأافه وتد العفليم، بالعياب فاعليه 

آكنتنعدما كلذسممئعوأوآختنهوأمن ةكوثوأ ^3^ توله؛ إل ثمرئوأه 
•وه"١[ ، ١٠٣صران• يساثئء-؛تهتأل، 

ثمآش إل إدمآأمته-م سءح ق مهم لننر بيعا وهائوأ ديبم يرتوأ ^؛0 ؤإِن وةالت 
قلا"■محزئيالثتية جا، ومن ام؛اله-ا عقر دلهُ باٌكشة جاء من يقلون؛3^؛! •؟تاكائوأ بمهم 

١[.٦ ٠ - ١  ٠٩لالأنعام: يْللمونه لأ وم' متنها إقُ 
رتاببعضكم كفارأيضرب بعدى قال(؛)ولاترجعوا أنه الني عن ونت 

ممرة.الدين ق التفرق ذم ل والأحاديث، والآيارت^ بعمى( 
الدينيةومراسها الحياة أعإل وونع؛ينه-م ظمهم هوالذي المسلمان أمر ول لكن ما أما 

واجببل مثرؤع، نهدا والدنا، الدين جوانب من جانب j بواحه كل لقوم والدنيوية 





اعاJدJاترى يا فماذا ، ^٠١٠٥ما ^'-،، ٤١من وادهى 

قوله;ق عاليه اغ حث ما بل به، اض أمر ما تنال الأحزاب هالْ أن شك ولا 

'اه[.لالؤمونتتكزاطو'لجةواثاتيكإإداممونه 

فريقوكل حزب كل كان حيث والتحزب التفرق عدا آثار إل تنظر حينإ ولامحيإ 

أرىُإش لذلك ذلك، من هوأعغلم با وربا والشيق، والسب بالتشنح الأحر يرمي 
حطأ.التحزب هدا أن 

أ.تحزب! تحت كانت إذا إلا وتنتشر تقوى أن للدعوة يمكن لا إنه بعضهم؛ وقول 
أشدالأنان كلماكان وتنتشر تقوى الدعوة إن بل صحح، ضر الكلام هدا إن نقول؛ 

أه.الراشدين. وحلقاته الني لأثار اتاعا وأكثر الد، رمرل وستة افه بكتاب تمكآ 
موالاآحر؛اطه حفظه ومثل 

.؟ صحية أماظاهرة أم ملي أثر الساحة ل الإسلامية كنودالخإعات هل 
الأمةتكون أن أرى والذي صحثة، ظاهرة وليس مزصه ظاهرة الخاعات تعدد ج؛ 

نيهوستة اش كتاب إل سمي واحدآ، حزا الإسلامية 
بكرالعلامة الشح لفضيلة الصدد هذا ق قيمة الة رسإل الكريم القارئ واحيل 

بقولهختمه والذي الإسلامية" واباعاتح والأحزاب الفرق إل الأنتاء "حكم أبوزيد 
الأحوال،،هواستصلاح البحث هذا من الراد أن عل التنبيه أرى الختام ُول (؛ ١٤)ءىْ 
لاغبر.النبوة منهاج عل الاه إل الدعرة ق الملمن خماعة طريق عل المسيبن بدلالة 

الخاعاتهذ0 وتنبيه الفرق. إل يالأنتاءات لمن الحماعة يثقيق من يرهم وتحل. 

عليهكان ما عل النبرة منهاج عل الدعوة إل بالرحؤع وشحها أحطاتها إل ؛الالتفات 

اعداد( ١٥"٦  ١٥٤رصل الُثيبن للشيخ وتوجيهات صرابط الإسلاعية الصحوة كتاب انظر؛ ( ١ 

لوز-أبو من بن خم( 





جثآ^.اعددنااهر؟"فماذاياضى ماؤراءه، الوت، من وائمي 
اممرص•اسر طف . ثاثثا

قيتخبط مكينا يعضهم فتجد النا،س من كفر يفقده الدي والحرام الحلال علم 
القائل:در وش عبادته 

لاتنلردودة مه أعالل تعمم ثرعلبغن وم
البيعيمر لا المعتمد، محلفي ولع عالم تمي شخ من يأحدعلمه أن مسلم لكل ولابد 

أنمي~ غرس الدرس لأن عقيدته؛ اب حعل محامل ولا والتمشعر، والتصوف 

غداإل)من : فالالركب- علمإء من لكون احي المق التي العلمإء حلقات بالدروس 

الحديث:ول ،، حجته(لتاما كأحرحاج له كان أويعلمه خرأ، يعلم أن إلا يريد الجدلا 
رمحولومحنة اش يكتاب إلا يكون لا الدين ل والفقه ، الدين، ل بمقهه جرا لأ افّ يرد لٌن 

تيميةابن الإسلام شخ ءال، كا المبتل، صل الدليل فارق ومن الدليل، فها ^^، اض 
القائل:در وش فال، حننا معه ويقيل دار، حيتا الدليل مع يدور العلم لم<  ١١٥

مفاموالأراء نص الدم وندركه دألتابالهم الهم وب
الشمموحب، من الهدى تبمج سنن ا حإن المدين وم علا وحويندم 

ابننال اف، حشية بالعلم وكفى اه، حشية علمه يورثه الذي هو الحقيقي فالعا1؛ 
الذيحفلي؛الع-الم فمن الخشية( العلم ولكن الحديث، كثرة العلم )ليس : عودم

دينالعلم هدا نال:لن سرين ابن عن الوارللمعصم، ملازمة فليلزمه أوصافه هده 

القائل:در وش ديتكم، احدون عمن فانظروا 
همراتق م العلوخ رم إن فم معلمن ا رالحقمعل اصر 

هحياتول طل الحهذل مح-رع اءة أتعلم الر ملريدق ن وم

٨٦/١)١(مححاممب

.4JLe-_t،(Y)



ل4ل؟1عاودوا ترى يا فماذا ؤداءه، ما ائوت، من 

هلذاتاعيار لا يكونا لر إذا والتقى العالم بواش الفتى —اة حت
هلوفاتأربصا عليه كبر شبابه ونت يم التعلفاته ومن 

فعلمهالآحرة أراد ومن يالعلم، فعليه الدنيا أراد *من الشافعي الإمام يقول 
إلالمهد من والعلم اللتل، نيام من خثر سامة العلم )مذاكرة أبوالدرداء! ؤيقول ؛الحلم*، 

X*Juuيعطك كللئs العلم فأعهل المنيرة، إل المحيرة ومع اللحد، 
قراءةآنسته ومن ملوة، نمته لر بالكتب تل ومن حلوة، توحشه ل؛ بالعلم تمرد من 
الإخوان,مفارقة توحثه لر القرآن 

ويسصعته، ندرلطله مسه ؤيفمغ الشباب، وزمن العمر سادر أن وعليه 
فاستا ولا التعلمن من عدد به يحاب مرض نهو اطنلل وليحذر لتحميله، جهده 

الساج^..*دروّمئ 

العلم.حمثل يعوق مما الاشتغال وكثرة والهموم العاصي أف وليعلم 
باسمر!اسل دابما> 

*ماظأس.' التئمي إبراهيم نول أممثل الكلام هذا أسوق وأنا حال لسان القارئ أخي 
.مكالبا٠ أكون أن خثيت، إلا ءْز، عل قول عرصت 

نونيته!ق الشحطاق قول وأممثل 

اليلقن معل نلأم الى لأبرل ّربكأ ■ميوا وعلملداش 
به*.بالعمل الحدين، حمنل عل تع؛ن ناكنا جظققٌ! وكثع نال 

لريعلما،.ما كفي يعلم ب،ا عمل *من جظلئتئع! منة بن سميان وقال 
بهيعمل لر علم ل عمره صاع من المسكين كل *والمسكين طهإس.' الخوزي ابن قال 

عليه*.الحج،ن قوة مفلسا،ع فقدم الاخرة وحثرايت، الدنيا لذات، ففاتته 
وثنالاد عبل نين مذب معلن هلمبمأمالمبعلموع



-لهل؟اآزخقهامددنا ياتئل ف4اذا يدا٠٥، ما الوت، من وائمي 
ؤإحياءبه، والعمل الغ رجه يه تقصد بأن العلم محللب ق التين احن •بمامة; ابن تال 

منلأهل، أعد لما والتعرض القيامة، يوم الغ من والقرب ياهلظ،، ونحلة غلبه وتنوير الشريعة 
العلمإن نني من عل أشد شتتا ءالحت، ما الثوري؛ سفيان ال قنضله، وعفليم رضوانه 

السااماوأقوال والسنة الكتاب ق النمرص تكاثرت ولذا العمل، بدون له غيمة لا 

قوله:يوم كل ل نقرأ كم بينها، الفصل س ومحدرة بالعمل، العلم ربمل يجوب موكلة 
•^»نولأآثمح،ه* 

حذااليهود فتهم يندحل بعلمهم، يعملوا إ الذين، هم عليهم العناء؛"المغضوب ئال 
فهمنافهل النصارى، ومنهم وخلال، جهل عل يعملون الذين هم والضالون؛ الوصف، 
؛؟«المقصود.,

المانةتوم إ\لثلجر، يقوو<ث)محاء افه رمول تمنت يال،؛ أنه زيد بن أنامة عن روى 
عيهالنار أهل ينتح اياريرحاة، يدير ثا الئارقدود  ijأئتابه د-دلم، الثار قثلشِو، 
المت٤ر؟.عن وئنهائ١ ئأمرئابالمريق محت ألتس نأثلث؟ ما يلان آي ثمولوذ؛ 

حروجوالاندلاق: عمله، ت نحالف الذي أي الرجل( »)نحاءُ الأل١ف؛ الشخ قال 
بسرءةاا.مكانه من الثيء 

الءلاحون.أي برحاْ: الحار يدور كا الأمعاء، جع)فتب( والأثتاب! 
منومحرج جوفه من مما;ينه تتب كتف يفعل ول؛ نال نن حال إل أحي يا فانغلر 

الغأل نهيثته، من إليه وتتعجب، إليه تنظر والناس بالرحى، الحار دوران ما ويدور دبره 

الملامة.

(ؤ٢٩٨٩(طم)٣٢٦٧الخارى)اطقّ:



له)؟اسدنا تؤى يا فماذا ؤراءه،  ١٠الوت< من عتئكوادهى |

تحرضبأئدام  ۶٠أمري ليلة رمررت اش رمول قال تال؛ مالك ين أنس وعن 
ٌنهؤلاءياجمل؟،•ملت• شفاههم؛مقايثضمننار، 

ولااف كتاب )ؤيئرءون رواية؛ ول مالأيفعلون(، يهولون الذين أمتك )حطاء قال؛ 

يه(.يسلون 

يومعبد قدما نزول )لا اف رسول نال قال؛ >ه. الأسلمي برزة أي وعن 
أينمن ماله وعن مه؟ نمل فيم علمه وعن أفناه؟ فيم ءمرْ عن يسأل حس القيامة 

بلاه؟(.فبم حسمه وعن أنمقه؟ وفيم اكشسه؟ 
•ارتحل® ؤإلأ أجابه فإن بالعمل بمف ارالعلم الثوري؛ سميان قال 

بثنوالانكسار إليه، الدعاء ل إليه والمنع الرغبة ومماعقة اه إل عليك؛اللجوم 
كثرةولا علمه يزده فلم اض أعإه ممن ثبعلك لا وأن بعالمك، أن اش وسؤال يديه، 

كلق الأييات مئات بل عثرات محقثل العلم ثللأب بعض فتجد وصلألأ، حوة إلا كتبه 
أوحديث.آية منه محمفل ولا والثهران الشهر عاليه ؤيمر أوأمحبؤع، يوم 

حدأحيره فالفتوى إليها، اصهلررت ؤإن الفتوى من الخدر الخدر العلم طالب يا 
حداروحذار علم، بغثر اض عل تقول أن فاحذر العاين، رب عن توقع وهي ومحرجة، 

والولعالقوى أهل عند نهي أدري• لا بكلمة؛ وعليك منها، والتهالك فيها الترع من 
أويقال وقوله؛ منها، الاسكاف حجابما وبمتكر أدري( )لا العالرث وحنة البارد، كالماء 

أوأظن،يمال الخهل فنصفا أدري، لا العلم نمقا كان ؤإن شاجها، أوما سمّعتر 
ؤ3ةاكاض.لالا فاشه 

الأمرأراد ومن العلم، يقدم أن فعليه اه الا.ءوةإل أراد فمن الْلريق، أول فالعلم 
يقدمأن فعليه المجتمع ل التغيمّ أراد ومن العلم، فليقدم النكر عن والنهي يالمعروفا 

إلمنهم العلم إل أحرج ءالتاص حنبل؛ بن أحد الإمام قال العلريق، أول فهو العلم، 



لهل؟جنهآج(-نوى با فماذا ؤراءه، ما الوت، من وألهى 
لإله بمنام والعلم *رتتن، أد مرة النوم ل إليه بمام الْلعام لأن والشراب؛ العلعام 

لكونم«.

اس|إثى اتدهوة حامسا■ 

الكتابأول منها رف تقدم و" 

واحدالأن انتثرت ولكن ولتلة برم ل تنتشر لر محتمعنا ل الش النكرات إن أض؛ 
الزمانهذا ق الدعوة حكم أمحا المكر. ذلك صنع ل شريكان وهما محكت. وواحدأ فعل، 

المنكرات،وكثرة ال.ءاة نلمة انمتد باز بن العزيز عبد الشح مإحة فيقول 

ءلا؛لتا،،يحمسا واحل. كل عل عن فرض الدعوة تكون اليوم، كحالنا الحهل غلة وعند 

بهوتام الأمر، هدا تول من فيها ووجد ونحوذلك، ومدينة كقرية محدود محل ل كان ؤإذا 
غبره،يد عل الحجة أست، قد لأنه منة، ضر0 حق ق التلخ وصار كفى، اش أمر وبلغ 
٠صواه يد عل اللة أمر ونفد 

طانهم،صج العلمإء عل محّا الماس بقية ؤإل افة أرض بقية إل بالمة ولكن 
عنقرصن وهدا يتهليعون، ما بكل الاه أمر يبلعوا أن ؤياقاتمم، حب الأمر ولاة وعل 

•واكورة اللات ح«ب عل علهم 

تكونفقد محلفا، نمي أمر كفاية فرض وكوتبما مئ فرض كوما أن يعلم وبمذا 
ؤإلأشخاص إل ومنة؛المسممة أشخاص، ؤإل أقوام إل بالسة ء-؛ن فرض الدعوة 

عنهم*.بالأمروكفى نام من ومكامم ملهم ق لجد لأنه أنوام؛ 
انلماهرواحدة(؛ نعل ل أحدكم يدين،؛)لايمسى شرحه ل وهوالقاتل 

تلبسّهإلا فقال؛ . منهافريبة والأحرى مكان 3، المعل تكون ند نثل؛ للتحريم• الهمح، 
ولوبخهلوةاف تمص ألا عل احرص فمال؛ ؟ واحدة ولولخطوة فقيل خميعا. إلا 



لدر؟اسدذا هم،ذاياترى ماؤداءه، امن، من ____قتتقآس____^^س-_^وادهى 

والحرصوالولع والتئى العلم عل يدل الذي الوقف هذا من نحن فأين واحدة*. 

هموحمله اف يسخط نيإ يقعوا أن والتحذيرمن الغثر عل والخرف والرحمة والشفقة 
الدعوة

؟اف إل الدعوة هم من حن فأين 
شعارفهي اطة، إل الدعوة الأول ومهمه الرسة الض وْلثنة أن واعلم 

إلادعوأ ءسبيزاآ هنده.ء اض؛ يقول مهمته، وعنوان وظيفته وحقيقة رسالته 
رتامحة.أو حفل من ءيرِه إل لا له، شريالث، لا وحد0 اش أدعوإل [، ١٠٨]يوسف: 

كلأتاعه، عل وا-بمة كذلك نهي الرسول عل واجبة اف إل اكءوة أن ك،ا أنه واعلم 
البيمتابعة من تصيبه وأن الأحوال، من بحال تركها يعه لا واّت9لاءته حاله يحس، 

وهوصاحبه يتجاوز لا الذي الشخمي الصلاح إن بل الدعوة، من نصيبه يمقار.ار 
اضعند غدأ ثنديه لا البال هادئ القلس، وهوبارئ تستباح، ومحارمه سنهك اض حلءود يرى 

اللائكة؛مافلها.نقالت، عاليها فيقلب، قرية يأخذ أن جمريل أمر اش الأثرت)إن ق ورد ك،ا 
يتمعرلر فابدأفائه به وكذا.فقال'. يدا مند معصية له تصعد لر فلأنا عبدك فيها إن رب، يا 

دجبم.مٌاث>،ص•
قتقصيره أن إلا القصوى، الغاية ذللثج ق نمه ذامتج ق صلاحه من الرغم عل فهذا 

الالك؛ن.أول اف< عند جعله مع؛لباهلل ؤإصلاحه غيره دعوة 
ولجدلهمِبالىآلحنئة والموعظة نبكبالخكمة نجل إل ^^٤ نوله إل وانغلر 

فالخْلابحمكلف،، كل حق ل واجبة اف.ك إل الدعوة لتجدأن [. ١٢٥]الحل؛ حنزب اش 
صارفولا صارف، يصرفه لر ما للوجوبه — ا1دآصولية القاعدة ل كإ — والأمر أمر هنا 

لتجدؤإنلث، وأحكمها. أفضلها نسالاائح أن علينا ه اف أوجب، الاJءوة أسالمسج حى بل هنا، 
وهويسمعوحجة عذر كل من أفلس قل. اف إل الدعوة بواجسط القيام عن التقاعس لم الم

ت)بلغواعزولوآية(.الني قول 



اسدذاوهل؟ج^آربمف٠اذاياتهمي ماوراءْ، الوت، من وائمي 

آمرةأمة أما هي; الأمم ، juالإسلام لأمة الفارقة والعلامة البارزة السمة إن بل 
حضارماما مخ الوفليفة، مدم وستخل القضية لهد0 نمس النكر، عن ناهية بالمعروف 

امة-ص نال؛ والتميز، والرفعة الخفلوة حا وتنال حياما تفاصيل حيع ل وتدخل 

[.١١٠عنآلنغطرونخسونإه]آلصران: احر-جتلئامثامحدن
الإيمانوهوينفي المصطفى إل تستمع وأنت، الأمر حْلورة لتدرك اللم أخي ؤإنلن، 

حدهل النكر عن والهي بالمعروف والأمر اش إل الدعوة بواجب يقم ل( من كل عن 
عنالعجز عند بالقلب الخل إل والدعوة الماطل إنكار وهم،• الصغرى وصورته الأدنى 
لرفإن بيده فاايغ^ر٠ متكرأ منكم رأى )من • قوله ل وذلك والخوارح، باللسان ذللث، ممارسة 
كان(.من خردل حيه ٠ثئل بمددلث، وليس يقليه لريستطع فإن فيلمانه يستطع 

مدىوعن ؟ اهمامنا دائرة ق الدين هدا وحجم مساحة عن نتساءل بنا هلم هدا؛ فيا 

متمكم اا للدين؟ نجهد كم ؟ للءين نبدل كم ؟ الدين لهدا صدورنا ق نحمله الذي الهم 
إلنحولت، بعبادامتؤ رصينا أم ا! ؟ وتورقنا يا تراءى حياتنا ق هوقضية هل ا! ؟ للدين 

ءادات<؟اا.

ماذالإسلامنا؟ ندمنا ماذا به؟ اش ندين الذي لديتنا قدما ماذا لأمتك،؟ قدمت، اذا 

نحن؟نقم لر إذا بالدين يقم س المنكر؟ عن خمنا عل بالمعروف؟ أمرنا هل لآ-؛متنا؟ ندمنا 
دينيبلغ من ؟ الدين هدا محمل من ؟ الإمحان لمعة ّينثر من ؟ منة بممل من ديننا الدين 

كملتالذي المسلم، أيأسا أتت أتت، إنه ؟ العالمن يه يرحم من ؟ للعاين ومحمله اش؟ 
غثرك.وتكمل نفك 

[٤٤]\رخمف.* ونودات1ونه ؤلعومك ونّووك ؤؤإذهُ للجميع، مسؤولية للدين العمل 
أسوةاشر رسول ق ولنا محدود، مكان 3( أو محدود، زمن عند يقف لا الدين لهذا العمل 



اسدنالدر؟فماذايامى ماوداءْ< ائوت، من عئ^كوادمى .

سيله،ق وجهاد افه، إل ودعرة الدين، لهدا عمل كلها ؤه حياته كانت لقد حسنة، 
باحسان.نمهم ومن اوكرام أصحابه ثم ومن 

لم،مكل عاتق عل ملقاة مسؤولية بل طائفة، أو فتة أو جهة عل موقوفآ وليس 

قلنتظنؤ دورآ له يتخد أن يعجز لم موليس الملم؛ن، ي؛ن أدوارأ مونع العمل 
.]٦

تحددأدلا بوئت موئتا ليس العمر وفليفة للدين العمل إليه، الأنتإء قرين للدين العمل 
•وفلتة لفتة كل ق لم مكل قضية للدين العمل كله، العمر وظيفة هو وإن،ا بزمن 

علالدروس ليعْلي الفاروق المومنن أمثر عمر وهدا الكبثرة والهمة الدور وعيتا فهل 
المعروفبالأم عن يذهل لا حنانه من رم، آحر ق الموت فراش عل وهو الموت، فراش 

الدنيا،يودع الأحبرة لحظاته ل وهو يعودونه الاس من ألوف لحل المذكر، عن والنهي 
أنوحدث بكلمة، النطق عل يقوى يكاد وهولا الذاباكن عينيه يطرف ينفلرإليهم وأحد 
إليهيتفلر كعبيه، نحتر إل جلبابا يلبس الأنصار من ثاب اللحذلاُتا هل0 ق عليه لحل 
إليه،ها ميهمالتي، اته هم ليسمع فمه إل يقترب أن أمره نم أقبل، أن إليه وأشار عمر 

أكبركو؛لث،(.الاه وانمى هذاأطهرلصلاتك فإف يصرثيابلث،، أحي ابن )يا • ، ١١٥فعل، فلتا 
عمر،يا درك طه للأمة، الدروس يحعلي، أن م، فته هو ما يشغله لر الموت فراش وهوعل 

الشاعرتقال، ؟ بعمر شبيها الإملأم أبناء س الأمهات لنا تلد فهل 
امعاليهنحم م لثريعة العن سألنا يبن حري لول، أفمساذا 
امبقيهواطه متني بتم أذها لنال نإذا الحبيس، محيب، ومن 

وتالآحرت

c—ونلا إملامنا ن( ولكون ل:بموكام الخيون م































































-وهر؟-إ^غل(اسدذا ترى يا فماذا وداءْ| ما امن، من ^٥٥^، 

ظئمحنؤأمح(أبموبء ثمسدوأ 
_[Tf-YT :j ] تطعهتطعني ومن افه وصله وصلني من مول: بالعرش معلقة والرحم
عليهموتحلم إليك ؤييوون إليهم وتحن ويقطعوك تصلهم رجا لك كان ؤإن الله، 

عللت ما عليهم ظهتر الله من لك يزال فلا تْطعهم، لا استمر فاستمر عليك، ومحهلوا 

صلتهم.عن أوتفتر عزمك أويلن أوتتراجع ثتفعضع فلا الغالب، فأنمح ذلك، 
ولظلمك، عمن اعف حرمك من أععل قلعك من صل الأنبياء، أحلاق هذه 

وصلها(.رحمه هطعت، إذا من الواصل ولكن با،لكافئ الواصل )ليس الحدث: 

وتىسه امزاكائن، إلا ثسا، بافث يئيك لا عبد يغمرلكل والخميس الإثتئن يوٌي، دن، 
لئلقيئمر الخميس وترم الأنمن توم الحؤ أبواب ه^؛<؛)ئمثح قال ثخناء. أخيه 
حتىلحيين أئبروا سال، ئغناء أحيه وبع( بيته نقاإلارجلا'قامغ باطه لابئرك عبد 

يضطيحا(لحى ة1.نن آئظروا يمعللحا حتى أئظروا بمشحا 
واتى...(حميى يوم ثل الأغ؛الِل )تمرض رواية: وق 

فيغفرشعبان من النصف ليلة حلقه حميع إل افه ^ isj:)حبلمعاذبن وحديث 
الوعيدهدا توعد شحناء وأخيه اللم بين كان فإذا مشاحن(. آو القرك إلا حلقه لحمح 
الرحم؟بقطعة فكيف 

•والمثاحه السح عن والعد ومحبتهم لإخوانك قليك تصفية عل أخي فاحرصل 
جعلوقل. الأعال أفضل من الناس بض فالملح التخاصمين بين الإصلاح عل واحرص 

)ألابقوله: المملؤع وصدقة المملؤع وصوم التْلوع صلاة د.رحة فرقا درجته -فى 

(.٢٥٦٥)ا(أ-مجه;ناام)زت 
ماز- ابن أخرحة لغثرْ؛ صحح هريرة.. اءِ، حدث من ٢( ٥ ٦ ٥ لم)ز: مأحزجة؛ )٢( 

العلامةذكرها كفرء شواهد وله معاذ. حديث من ( ٥١٢عاصم)أي وابن ( ٥٦٦٠) ٤٨١آآ/
١(١ ٤ )٤  ١١٠٩- ٣١١٠٥; الشمحة  ijuuiق م 





ممر؟"؛تآج^.اسدنا مى  Ljفماذا ؤراءه، ما الوت، من وائمي 

آلجثبؤآ-يتاو آلقتف ذى فآبأو ؤآلنسثيمءب ثآلبجص آلمنر( دبذى إحنث ؤيالولدثن 
جاره(.نلكرم الأحر والدم بالذ يؤس كان )•••دمن ]الساء:ا"آآ. 

الخثرمحة المع فتها جحل درجة إل الأُر يصل بل جارءا• إل )فليحسن لم• موعند 
محبما لخارء محب حى عبد لايرمن يده شي )والن'ي •' هق نال الإيان، من للجتران 
محرمماف عند الأصحاب )خثر اش! عند الناس هوخر جاره إل محن والن.ي لنمه(• 

لخاره(.خرهم اش عند وخثرالحيران لصاحبه، 
هوالجار؟:من 

أقوالتعددت فقد الحوار حد وأما كافنا، أو مسم كان مواء حاورك، من هو الحار 
الناسعليه تعارف ما —أن افه عند والعلم — الأقرب ولعل الح•، ذللت، بيان ل العلم أهل 

الحارهناك مراسهم، حيتا من يتفاوتون والحران الحار• فهو الحوار حدود ل يا.خل أنه 
ليسالذي الكافر والحار ذوالرحم، الكام والحار الملم، الحار وهناك ذوالرحم، الملم 
يحسبمنها بمزيد بعضهم وهص الحقوق من كثثر ل يشتركون حيعا وهؤلاء برحم، 

ورتبته.حاله 

مزصمحرالجوار؛

الصورةهذه أن ؤيب ولا الكن، ل حاوره من فمْل هو الحار أن الناس بعض يظن 

مفهومل تدخل أخرى صورا هناك أن شك لا لكن الحوار، صور أعظم س ة واحل■ هي 
سذلك وعثر الدراسة،... ومس. والزرعة، والوق، العمل، ق الحار فهناك الحوار، 

صورالحوار•

الجار؛حصى من 

الملامرد الحقوق هن.ْ أهم فمن بعضها، إل نثثر كثثرة حقوق له الحار أن شلث■ لا 
نملفلانة إن اهة! رمول يا ■هه.' للرسول قيل ولما عنه! الأذى وكم■ الدعوة ؤإجابة 

)لااكار(ؤ ل هي فيها، )لاخثر قال! جثراما• تؤذي ثيء لماما ول النهار، وتصوم الليل 



ؤراءه،فماذاباتئيراهددتالدل؟*L الوت، من ج^ةت^وادمى 

•جاره أذى يشكوإليه الني إل رحل وجاء بوائقه(. جاره امن لا من الختت يدخل 
علموافإذا ؤسألوته. به يمرون الناس وجعل نفعل؛ الطريق،• ل متاعك )اطؤح ^ ١٥٠

أنيشكو ^؟^؛١ اه رسول إل السيئ الحار هذا فجاء الحار. ذلك لعنوا له جاره بأذى 
أذىنحمل ابار حقوق ومن الناس(، ئل افه لعنك )فقد فقال يلعنونه, الناس 

كثيريستطيع إذ العالة، والهمم المروءات دوي الكرام ستم من لواحدة واش ؤإما الحار• 
درجةفهن.ْ محسا صابرا أذاهم يتحمل أن 3كن الأحرين، عن أذاْ يكف أن لناس اس 

صثروعمرولمن ؤ تعالت الله ؤيقول لالؤمنونتآ"ه[ب أ>ننآمحئةه ش ياثى ^٠-؛؛ ءاليةت 
حس*ليس نوله؛ ظيقه الحسن عن ورد وقد تالثررىت'مأ[. إنذ'وكلمنمِآلآموه 

وقفاءمقدم الحار حقوق وص الأذيءا، عل الصر الحوار حن الأذى كما الحوار 
وهوجنه إل جاغ دجارء شبعائا بات س ي )ماآس افه رسول يقول حوائجه، 

كانتافقل حوائجهم، قضاء ل ؤيعون ج،<رامم يتفقدون كانوا الصالحن ؤإن يعالم(. 
جارإل ابار ما وبجعنإ جاره، إل  ١٦٢فتبعث فهب الني  ١٦أصحا^ص الرجل تأق الهدية 
عمربن عبدافه ذبح وئا الأول إل ترجع حش دور عشرة س أكثر عل تدور وهكذا آخر، 

عائشةالومنين أم وسألت، اليهودي(. بجارنا فابدأ سالختح )إذا لغلأمهت قال شاة ره^ا 
أهدى؟تال:)إلأةربم،اطث،بم(.وسفإلأط افيحمح:إنلجارين، هرّول 

يطي،قد الحوار قبحكم الحقوق، أؤكد لن هدم ؤإن ت عرضه وصيانة سره اُبار حقوق 
فعلإن أنه صتحضزا جار0 ستر عل نفسه يوطن أن فينبغي حارم أمور بعاس عل الحار 
جنسمن لحراء نفسه عرصى فقد ستره هتك إن أما والآحرة، الدنيا ل اض ستر0 ذلك 

يصيانتهميفخرون العرب كان [.وند ٤٦]ضالc!شتيده يغكر نيلش ^وما عملهت 
تعنترة يقول الخاهلية، ل حتى الخيران أعراض 

امأواهارل جوارى يى حتارت جل بدت إن طرل وأغمز 
أحدهم؛فيقول الإسلام ق وأما 



—ع^^ر( اعددنالهر؟"فماذايامى ماؤداءه، الوت، من وألهى 

سرته لسكون ألاياوره إذأحاري انحرجم

درالخاري جوارى يى حتخرجت ارق جا مإذا أعمى 

إلاتتم لا أبنائه بين الحبة وشيؤع وترابطه المجتمع سعادء أن عل نوكد قانتا وأخرأ 
ليشهدالماس من كفر وانع ؤإن الشريعة، به جاءمحتا مما وضرها الحقوق -اذ0 بالقيام 

الكن،ق له اللاصق جارء اسم يعرف، لا قد الحار إن حش الحاتب هدا ل شديد بقصور 

بعرصهثا ويعبجارء ليخون بعضهم ؤإن جارء، حق لغما بعشهم إن وحتى 

منعد . أعغلم؟ اادذ_، أي الجي مسل الك-ادر■ أكبر من واش وهذا وحريمه، 
جارك(.حليلة تزال رأن العْلامت الخنودث، 

فالميأغنوهم تفقدوهم والماكن: والققراء والطلقا٠ت، والأرامل الأيتام ل اه اش 
—قال وأحسبه — اش مسيل ق كالمجاهد والك؛ن الأرملة عل )الساعي يقولت هقة 

بمماهتموا الوالمين حان فقدوا الدن الأيام بمطر(، لا وكالصالم بمر لا وكالقانم 
يشعروالا حتى كوانميرم لهم كونوا كفالة حنوا عْلفا شفقة حنانا تربية رعاية عناية 

بالمائةوأشار هكذا الحنة ل التيم وكافل )أنا يقول• قهق دالّمح، اوالدتام بمقلءهم 
)أنحبالميله قال قلبه يشكوقوة رجل جاءْ وعندما ب؛؛هءاآ، وهمج والومطى 

يلنءلءاماائا من وأءلعم4 رأسه وامسح الشم الحم ؟ حاجتك وتدرك ئلبلئ، يلن أن 
^إنيقول؛ فاه حق وجه بغر منها أوشيئا أموالهم أخذ واحل-روا حاجتلثه( وتدرك ئلبلئا 
وضتلوتثارا ^ j^ajق يايفلون إيما ئللما ألثئتس أمو'و ياصفلون آلذين 

اليتيمهذا ابنك كان لو أخي فيها اش واتقوا لهم واسثمروها تموها بل ١[، ٠ ]الماء؛ 
وت،وكربعدك س ا؛نالثا يكون أن تريد ك،ا للأيام فكن وفاتلث، بعد يعامل أن تود فكتف 

عثيمحائوأ ضعثا دنيه حلفهمّ من لوثركوأ آلذِمأتن ومححس ؤ دجل؛ م المول قول 
٩[.]اكاء؛ سديداه وكولوأقولا قلتتقوأآس 



؟،) lJأسدنا مى يا فماذ! ؤراءه، ما الوت، من -وادهى -عخةد،

ويحؤهم:وخدم عمال من يدك تحت فيمن افه واتق واحدرادظأم 
)الصلاةالموت: فراش وهوعل البي فها قال الخي الموية الوصية وتذكر 

دينبأنه ينتقدوته الذين الإصسلأم أعداء عل رد هذا وق آياتكم، ملكت وما الصلاة 
نفلمامأن يعلمون أمم مع والسد بالرق الأمثلة ؤيضربون الحقوق، وهمم الإقط_اع 

الإّلأملأْثلله.

منفينقص والأ-بمر العامل يظلم من يا هى؛ اض رسول وصية أين فأتول؛ آدجع 
ؤيضيقويضطهدهم وقتها عن العال رواتب أويوحر راتبه من شثثآ يستحل أد أجرم 

كالبهائمعنده هم يخر أو محملون ولا يطيقون لا ما يكلفهم أو حقهم و؛هضمهم عليهم 
والثتمواف الأذى ألوان حم فيوقعون العال أو الخدم صعق فرصة يتهز وبعضهم 

فيعيشونالبلاد إل حم حاء بموحبها التي والأتفاقات العهود أويقض بادمي لس وكأنه 
ملكإذا اش إن الحائرين: المعتدين الفللمة لهؤلاء أقول للحقوق. وهضم وقهر ظلم عيشة 
والمظلوميوم، وللظالم القلب موء له وأعد ملك، ما صاليه وأساء به فاستيد شيثآ أحدا 

يأحذحتى المظلوم مع والثه الدواتر تدور الباغي وعل حنن، ولوبعد مستجابة دعوته 
القاتل:در وش الظالمون. مأيعمل بغايل وليس حقه 

هرفعل. نواش ا يومع تركأن ك، علير الفقين حلا 
الأحر:ؤيقول 

صرمالخع نجتماه د وعننمضي دين الوم يان ديإل 
الأحر:ؤيقول 

وموالظلهاليء زال ا ومشوم م الظلإن واش ا أم
ومالن جمك المليد عندأ غا اكنومإذااظلس_تعلمي

الأحر:ويقول 



لهر؟«جنةةئ؛(«اسدتا ترى يا فماذا ؤراءه، ما ااوت| من والهي 

يمالمإل ا0 ءشترجع الفللم فضيرا تمت ا مإذا ن تظلملا 
ت_تملر اش وء__ين —يعوعلم.——ك ي ئ__ته وم والظلعين—اك تت——ام 

امرئمال محل ولا لك، محل لا هذا المكين الضعيف هذا ق اض حف اش اتق وأةولت 
ملأجره أعطه بل متوق، كاملا حقه أععله ثرأ يثيتا كان ؤإن نفس، يطيب إلا لم م

و،لالهظلمته لأنك ولعنة وغضا وجرأ نارآ ءايك> الآل هذا يكون أن نبل عرنه، محق أن 
وضبته.يخته 

ؤإذايطيقون لا ما تممهم لا ببمم أرفق وعالا خدما عندك اض جعلهم فيمن اش اتن، 
الحديث:وق هفوامم، اغفر مقطامم عن نحاوز حقهم تخهم لا فأعنهم كلفتهم 

منفالطع4ه بله نحت أحوه كان فمن أيديكم، تحت، لنية افه جعلهم حولكم رإخأ.انكم 
.٢١ذالاذه(ريغلمه ما كلفه فإن يغلبه ما ولايكلفه لماسه من وليه ؤلعامه 

ثيثآولا حائما ولا امرأة بيده افه رسول ضرب رما • عائثة تقول وكا 

حاف مييل j، بجاهي أن إلا نط، 
القوةهذه من الإسلام رهبا فقل أوصربمم حرمتهم أوانتهاك ظلمهم من حدار حدار 

ذسمعتإبالوط. غلامال أضرب )كنت الدري.قالت عود مأي فعن عليها وتوعد 
هوإذا مني دنا فليا ، الغضب، من الصولتا أفهم فلم عود( أيام)اعلم يقولت خلني، مل، صوتا 

الغلام(،هذا عل ْنلث، عبك أنير افه أن أيامعود هويقول؛)اعلم فإذا هب افه رسول 
اوار(رمآا.^٥^، )أمالولرتفعل فقال: تعال، افه هوحرلوجه اش يارسول ت فقلت، 

)ا(أظقءاوه.

نووي.الم)ها/؛خ،هخ( مسروا• )٢( 

(.٢٧٤،٢٧٤/٥()٠١٢/٤(س)٥١٠٩<أبرداود)١٩٤٨(امطي)١٦سلم)٩ْ





اسدواشى يا وداءه،فماذا ما الوت، من وألهى 

الساامين؛إحوانك عل السرور إدخال عل اش عبد يا واحرص 

موتمن مت ل لم الاعتكاف من اش إل أحب اش عباد حاجات تفاء إن أخي: 
ذلكمع ولكن الفتن، عن والعد القرآن وماءْ الليل إحياء من الاعتكاف ق ما مع اف، 

صلالنبي إل رحل حاء لما ولذا ذلك. من  ٠٥١إل أحب الحاجات ذوى حاجات فقضاء 
إلأحب الأعإل وأي الله؟ إل أحب الماس أي الله رمول يا فقال؛ وملم وآله عليه اض 
اللهإل الأعال وأحب للناس، أنفعهم اف إل الناس -.^إت)أحب اض رسول فقال ؟ اف، 

جوعا،محه تهلرد أو دينا، عنه تممي أو كربة، عنه تكثفه أو سلم، عف تدخله مرور 
مجدj - شهرأ المسجد هذا j أعتكفج أن من إل أحن، حاجة ل ل لخ *ع أمتي وكن 

ملأأمضاء يمضب أن ولوثاء غيظه كظم ومن عودته، الله ّر غضبه كما ومن ~ المديتة 
بومتدمه اف بتؤ ل، يثبتها حتى حاجة ل أحنه *ع مشى ومن القيامة، يوم رجاء قلبه الله 

مماالأعإل هذْ أن يرى العفليم الحديث هذا ق والتأمل وتقدم-. الأتدام(ءا،..— تزول 
إلالأعإل أحب وأما للناس، أنفعهم اش إل الماس فآح->ا الأحرين، إل نفعها يتعدى 

تطردأو دما عنه تقف^ا أو كربة عنه ، مكفأو لم، مقلب عل تدحلمه رور فاش 
علميهجيء مل الاعتكاف من أقفل حاجته ل أحيك مع وقيامك جوعا، عنه 

ثقضلمر أو يفيت، مواء جانب، إل ووقفت، معه قمت، إذا وهذا شهرأ. واللام الصلاة 
تزوليوم قدمه اهله بتإ له يثبتها حتى حاجة ق أحيه مع مثى فمن قضيتؤ إذا أمجا 

علميهنال اف،ب سبيل ل كالمجاهد اين والمالضعفاء ص المحاوج عل عي والالأقدام، 
الليلأوالقائم ، ٠٥١والك،نكاتجاهدفيسيل الأرملة عل رسءي والسلام: الصلاة 
الأرملةينفع ما تحصيل ق ء وبجي ين.ه_ج الذي اعي انومعنى . النهار( المائم 

الحا،ع.صحح ق والحديث الكيثر، ق اللهرال رواْ ( ١ ) 
وملم.المغاري رواه ( ٢) 





ومل؟"جخةآآيمتهمياعددنا الوت،ماود1ءه،فماذاb من وائمي 
إنسانا-يضشو،س1لفيحاكت ه: ةاكطسن )اه؛ها(ره،ي واللام 

ومموالأ"رص:ترنمياما
ثخصاان إنولوتسئ ~ ذلك أفعل لا أحدابإيكرهه، أء1د أش مقابل ق المال من 

أحيهذكر رصي لأيه العيية؛ ق شريكا كان يئكر0 ول؛ واصتلده محلامه قرصي أحدا يغتاب 
بالغيب.

ويكتيوانقه أن ينبغي لا غيره يغتاب شخصا سمع من فٍهات اكاركة دم ع~ 

[،٥٥لالءمّص: اعزصوأ نمعوأأء ؤإِدا ؤ الصالحض! شأن ق يقول  ٠٥١٤ويرصى، 

حديثق 'محوضوأ حى عيم ءأءَ(ص ءائغتنا ل آليين'محوضون رأيت قإذا ؤ ويقول؛ 
روا0الذي الحديث ل حاء فقد أحيه، عرض عن الدب، ومحب [، ٦٨]الأنعام؛ عوره-ءه 

منالخجل ومحرم القيامة( يوم النار عنه افه رد أحيه عرض عن رد )من وحسنه! الترمدي 
والنميمة...الغيبة أهل عل الإنكار 

نفكنزْ بني ُيا عمرو؛ لاينه سميان أبى بن عتبة قال سواء، للمغيثة والمستمع القائل 
...القاتل<الإ شريك الممتع فإن البدا، عن لسانك نتنه كإ الحنا، عن 

الغيبة:كفاؤة 

فلاالآدمي\ن، حقوق من وهى النصوح، التوبة إلا كفارة لها وليس الكبائر، من الغيبة 

مفىما عل الميم الحال.. ق عنها الإقلاع هي!. شروتل، بأريعة إلا منها التوبة تصح 
أولرتطع، وإن إخمالأأوتفصيلا، اغتبته من واستسإح تعود.. لا أن عل والعزم . منك. 

والاستغفار.انمعاء من له تكثر غاب أو مات قد كان 

بندديث•وابن الدن؛ا أي ابن دوام ٢ )١ 
وصححه.الترمذي رواه )٢( 



؟141اعددتا م«اذايامى ماردا*ْ، ائؤت■ من اتنور^-واددى 
امي11الهدوالهدرمى 

براودكدابمغمغتر الإن غيوا صذنوب الن ملانحمرن 

مطرنطبراه الإلد عند0 ءهائم تمؤإن مغير الإن 

الكبائر؟من كان إذا كيف ل الكبير؟ بالدب فكيف المحمر الذنب ئان هذا أخي: 
ورسولهالاه أعلن التي نقعل الفريدة الوحيدة الكبيرة هي كانت إذا كيف يل 

منإما [ ٢٧٩]\زقوأ: وزسووي-،يم مزآس يحني—ا قاذثوأ ؤ صربجآ: نمآ مرتكبها؟ يمحارية 
منملعون، شهد ؤإنإ يفعلها لر فقط عليها الشاهد أن وثنارها: وعارها وحبثها شؤمها 

حيرأي رخمته، من وأيعده افه أقمحاه أن بعد تكتنفه رحمة وأي مطرود، مبعد اف رحمة 
أشدصار وقد افن، الخسران الخامر فهو وارتكبها فعلها من أما أومنه، أوله فيه يرجى 

ممنوأشنع وأوتح وأعفلم أنح بل الإسلام، ل نية وثلاثثن ستا زنا ممن وأ-تحث وأمح 
يهليبهل هذا فيا أمه، الرجل ينكح أن وأخفها أعوما لبابا، دإث،ا حوبا سع؛ن أتى 

ركثت،أنت إذا فكيف، لا وألف، لا لا لا ا أملث،؟ ق أحد يفعل أن وترصى وترتاح خاطرك 
إرباجسمه الإنسان يقطع مننلر من وأشنعه افه يا اض يا افه يا بأملث،؛ وزنت وأيتها أملت، 

أقولبأمه، يزن أن بباله محلر لا ولكن ثى وكل وأولاده وماله ه نفمحر يموت إربا 
بذلكرصي نعم وحزنا، ؤيعتمركمدا يدمى والقواد محرق والقلب، تتقْير والكد ولكن 

ينمن،يوم والأحرة، الديا ق له الملازم بالعار ورصي ه نفسفه من له، محلاق لا من 
رصيمن أعلمتم أدييتم والفضيحة للخزي ويا فلأن، بن فلأن غدرء هذء لواء غائر لكل 

أنمن أهون هو ما الخرائم من يرتكنا وأن زية وثلأين سنتا من أعظم أثم يقترف أن 
•هو؟ ٌن الربا آكل الربا، صاحبا إنه أمه ينكح 

صؤيه:بعض ؤإليث 

أوتقفي أن إما له• فقال يسددء أن يستني 1؛ أحاء لأن أخيه عل الل-ين قلبح من أولأ؛ 
عليلث،•دأزثده الدين عيلثه أوأملبا تري، 



عنآقئ(-وهل؟ااعددتا مى بإ ياذا ودا«ه، ما ائوت، من وائمي 
ربا.فهو نفعا حر نرض فكل ولوبريال منها بآكثر العشرة مثلا أقرض من ثانيات 
ثميكدا منه فمط أحيه وب؛ن ينه سلعة فجعل العالن رب عل احتال من ثالثات 

نحلولكن أونحوذلك، عثر بإحدى العثرة كقولنا الحقيقة وق منها. بأكثر عليه ييعها 
غباريصيبك أن الخوف والخوف الخدر ر الخن. هدا فيا ملعة يتهإ فأدخل العال؛ن رب عل 

أوأوتدل أوسر بالربا، فيها يثتنل لكي، دراهمم اارّابا تطير أد الرّ؛ا عل تمن بأن ارّ؛ا 
ماعل وزيادة ربا، فيه يكتب، صأ تحفر أو تشهد أن الحذر الخدر الربا تأكل لر ولو تمر 

فترهمن لنقوم ^١^٠؛، افه أجارنا الخاتمة موء عليه فهومحرب الربا لأكل عقوبة من تقدم 
و4شيالث،ؤلريقالاج ق وأنت، كله هذا تذكر القرار، وبثس النار مأواه ممروعا خولا محنونا 

يعومكما إقُ يقومون لا آلرنوأ ياطلون آلنيرئت> ؤ افه• كلام إل ولنستمع الربا، إل 
v iJjT  آسوآحل ٢^١ مئن آتيع إدما ءالوأ بأنهم ذ'للئ، من آلثنلئن شئئه

ومنآس إل وا4رُْ س1م، ما علهُ قآنتهئ ريهِء من موعطه جا،ُْ منن آلرنوا وحرم ألبيع 
آتقوأءامغوا ئثايهاآلذئرك> ؤ تال• ثم حثلنوث..4، فيها عم اصحتناآلنار ءاولأإلئؤ عاد 
آسمن بحزيا فاذئوأ ثفثلوأ لب فزن مومتئن. إن'تمتم ٢^١ بن يئ نا دذددأ آس 

ؤإنمحّضفموءوسأم'لخفملاثْللعوينتلولاثْللنوث.وإنكاث>ورسوله-، 
،٢٧٥آ\لمقوق.' إن'تمثزثاتلمورّححه وانثصدقوأحم_لخفمّ ميسرؤ إل عنرؤلنظرة دو 

.[YA--YUAJ

ذللئهيم،للثح ولا ذللت،، عن البحثؤ ق ومحتهد ينعى والركة الخثر يريل• كلنا إخوال؛ 

نمحقؤ يقول! وافه وتعال، سبحانه طاعنته أصحاب إلا ينالها ولا وتعال تبارك افه إلا 

ماوتاطه وبالله لده فوا ربا، يدحله ثيء أي ل الركة اض يذهب، أي [ ٢٧٦^^١'^ ٢٠٤٢
أوبنيان أو زواج أو مثرؤع أو انتصاد أو زراعة أو تحارة حرام مال أي أو الربا هن-ا حالهل 

وقالدنيا، ق والخسران والشقاء الشؤم فيه وحل فيه، له يارك لر إلا سيارة أو مؤسسة 



له)؟اسدنا ترى يا فماذا ؤراءه، ما ائوت، من .عزققر^وادهى 

قفشكربا يحلها ووظيفة وأولاد ومنريع زواج كم إحواف الشديد، العياب الآحرة 
مصدقون:رنا بكلام نحن وهل متهون نحن فهل صاحبها، عل قزما وصارت وحرت 

ومثاريعكوأفعاللث، ووقتك ومالك وولدك نفك حمن هدا فيا 1لزمأه نحؤرأس نؤ 

ؤإذاالدارين، بثركة تعش والخبيث الحرام واحدر البارك، الطيب، بالهلال به تقوم ما وكل 
سلعةاشتر وإلا فائدة، بلا يقرصلث، عمن فابححإ ذللا، ونحو أوشرب لأكل اصهلررت 

ثمنها.من وامتفد ئقدآ بعها تم موجلمة 
اممتاءرمادهاتراده،ترض 

فلقدت،، يعريليس وهدا بعيد زمان مند الناس من كثير أذهان ق الحقائق تعثرت لقد 

:هس,صيمفرىاخلأناممثدأ(ءمأخرا 
منكثثر ق العجاب العجيا ذلك من حمل قا. أنه وحد حوله نظرة القى ومن 

والبدعق.والسنة والباطل الحق عندهم فاستوي الأمور، 
لأفكارهيروج فكل الضلالات، فيه وانتثرت الأهواء، فيه كثرت عمر ق فنحن 

قلوبإليه لتمغى القول؛ نحرف، j ويزوفه الحق، لبوس نلك< ؤيلبس لباطله، ويدعو 

عنويصيف، الحق، عن ؤيصد ويضل فيقل الأغرار، أذان له المع ومخ الأغإر؛ 
الهدى*

الحلقبين ينشروه وأن بالحق، ءق؛رترم يرفعوا أن الحلم طلاب عل لزاما كان هتا ومن 

سوؤلتهلك الحسنى له سقت، من اق ليهدي حياضه؛ عن ؤيدودوا عنه يدافعوا وأن 

[.٤٢^ئ'أشَشعيهلالأنغال: صبجوتيشسز>صيؤ 

أحريء،الزنىدظوافير ارب بعنوان• رمالةلكاتيجهدمالأصعلر )١(انظر: 

(.٢٦٧٨الترمذي))آ<أيرداودم\-ا"إ 



■لهل؟ءعخؤثع أسدوا تهمي يا فماذا ، ٥٠^!ما الوت، من وادهى 

لمحنمحدبمفم____بنمبمًفمؤنتوبؤئربذآسيمح، دجل؛ م الميل يقول 
ألفئراننتبثون وئريد علهًفإ يتوب أن، يريد وآس حيز. عين وآس عنكم 

-٧٢[.٢٦]الماء عظناه ثل أن'نجلوأ 

تأثروممن شهوات وامحل ع وءلءاتغال منامح، من السوء أرباب يفعله ما ذلك من 
واكلبيسه، وطمالحق ؤإحفاض وننره الماطل رفع أجل من الزائفة، الغربية يالحماره 

يمحالها عل افلعصية لوتركوا لأمم محيية؛ يأمإء يتميتها للمعاصي تزي\ن من اض ين دل 
منفرةبأمحإء ميتنه يتللحق وتبغيضي السليمة، الهلب-اع منها لقرت إليها الناص دعوا 

الأمثلة:ص •بملة ؤإليالث، 

عفافهامن الرأة حروج ؤيموئا الرأة، بحرية والنور والتعري الفاصح اكرج يسمون 
ستهرالم الاحتلاؤل ؤيسمون تعاطيللحب، الزنا ؤيسمون تحريراللمرأة، وحجاما وفضيلتها 

طلة،الخليعة الممثلة ؤيمون فنانة، الفاسقة الفاجرة الغية ؤيممرن والتميز، يالتقدم 

أتيميعلمرن لأتم اش سبحان الفن، اسم تحت والدياثة والفجور الفسق هدا كل و'بحممن 
الفلأنلممحهأحاو،لأواشفلأن الفاجرالفاسق 

الغنيمع غدأ معادنا فيقولوزن الاسم هدا يقلبرن ولكنهم النفس، منها تشمثز يالفهلرة 
إلوبجروهم الناس يغورا لكي، وهكذا الممتاز، والممثل الخميل، الصولث، صاحب الهدير، 

صاحبهالملعون الحرم الربا مموا كإ • هدا يومنا إل آدم حلق منذ حيلهم فتاللث، ياطلهم، 
الحجابوسموا الربا، اسم فيمسعحرن للأموال،، أوتنمية أواستثإر يالفوائد ت ش لمحاربه 

ومنكافر حامحل طاغوق نفنام وهي الدين، غثر عل الحاة إقامه أما لللحاب انمعح الدلول وا 
ءالتدرجالثريعهء، ااتقن؛ن العصرا، احتياجات لتلبية الثريعة الشريعت،،'مرونة امملوير شعارامات 

.٠ الشريعت ْليق تل 



لدر؟أمددنا ترى يا ،ماذا ؤراءه' ما اضن، من —^^^^——؛وأدهى 

كذاالمحرم؛ الكذب وسموا والقدمين، والكفن الوجه كثف بمي شرعيا حجايا المج 
بنصالحرمة الغية وسموا يهولون، كإ أوأحفرمباحا أوأصمر أبيض وكذبا محرما أسود 

أواتجلمتزبا موعدآ به؛ الإسلام أمر الذي الوعد ق المدق وصموا نقدآ، والسنة) الكتاب 
والصدق،الأمانة عندهم الكمار فقولون! الكافرين ؤيمدحون المسالمين ؤيتبرون انرنتس، 
بأنوقالوا) ملعون؟ حائز ناحر كافر من ذمة وأي بل صدق؟ وأي أمانه أي افه وسبحان 

نفسالتكن فيها الشبة، للأمراصى علاج أبا ~ الهادئة خاصة ~ المحرمة يقى الموس
سبحانيه يتداوى علاج إما قال) من ومنهم روحيا، مشروبآ الخمر) وسموا المدر، ؤيتثرح 

وانحاذبالخليلأت، الاتصال احوا وأبالخمرللعلاج. أباح الذي ومن الله؛ سمحان افه 
الهوايالحرم والحمب والغرام العق وصموا الباب، عند القي للمكيت متعا العثسقات 

شريفةوعلانايت، ءذريا شريفا حيا للعرض) وانتهاك للشرف وذهاب للزنا هووسيلة الذي 

تجإموامونقاهة ترفيه والعهر) والدعارة الفجور بلاد الفرإل وصموا منها. ماغ لا 

وهكذابافه، إلا قوة ولا حول ولا راجعون ؤإناإليه لله جوفإنا وتغيير وتمميس وترؤيح 
والنهيففولأ، بالمعروف) الأمر صموا أمم حش الناس، بعفى عند الموانين ت، تقلعندما 

الكفّارؤبغمى نحررآ، اض ثئ عل والتمرد تزمتا الله بدين والتملث، ننلفلأ، المنكر) عن 
أصوليا،ائئه ثريعة تحكيم إل والل.اعي واعتدالا توسهلما ومحبتهم وموالامم تْلرفا، ومعادامم 

الحققول عن والكويت، لبانة، والمماق سباصة والكال.ب حكا، اقه بغيرشريعة والحاكم 
مبطلا،والحق بطلا، والجرم والعدوصديقا، عدوأ، والماصح فتنة، بالحق والمّدع حكمة، 

والحجابحرية، والفوضى شجاعة، والتهور مملحا، ال الفإل والداعي لوآ، منوالملح 
والفجورحبا، افه بغير والتعلق جريمة، والتعدي ^١، والزواج تقدما، والتبرج وتأحرآ، نحلفا 

غرما،والزكاة عادة، والصلاة شرعية، صرورة والربا مدية، والرشوة ذكاء، واونش تالية، 



-وعر؟«عإيقهاسددgjj ) 1فماذاياماؤراءه، الوت، من وائمي 
والدعرةتمصا، الدليل أعل الأئمة واتاع تكسا، والعلم نزعة، وا"ني ونوما، كسلا والصيام 

غاية.والرياضة نأ، والمجون أدبا، والانحلال، حمويا، والفته ديننا، الرحص ونتع تحزا، اه إل 
أدبايقررونه الذي الأدب، سوء أن واJشايارت، الشباب، ظن حتى ألمافل من ذللث، إل وما 

منتتمكن الش والغواية الضلال وأن بملولة، الإ"مام وأن فا والانحلال والفجور والخلاعة 
اضمنهج عن البعد وأن موضة، وافرج التعري وأن طربا، الماجنة الأغال ملع ممدمي 
الأول!الزمان غير الزمان ت قالوا أونوصحوا تكلموا ؤإذا رجعية. اف منهج اتبلع وأن تقدمية 
^;١٥١١قول ءا،ق حش الزمان آحر ق نحن تغير، الزمان 

اموانبج عيا لزماننا وما غينب، والعيا زماننب نعي

اعجانان الزمق ونطولب، ذنير بغان الزموذا ومج

هدهق يعنينا الذي اواس من كثير عل الحقائق فيها تغيرَُ.تإ الي الأشياء هل.0 ومن 
يونمن كثير ل اللاهي آلأت> فشت، فقل " الغنا نحن؛صنوده ما المختصرة الأسطر 

العلمإل بون ينالذين من بعضا نح وتحن لا، كيف، الخاصة، فضلأعن العامة 
•ثيءإ فته وليس حلال الغناء إن ويقولت يتبجح 

وهوأسقعلالزمان هذا ق العلم إل ينسب من يقوله الكلام فهذا هذا، من تتعجس، لا 
الغناء.سملع عننو الخشؤع يعترتبا التي هي فقتل الخبيثة القلوي، لأن عليه، نرد أن من 

قيبارى ولا عنزان لذللث، لاينتطح حرام حرام الزمان هذا ل نفثي الذي الغناء أن ثم 
ذلل؛،ءانلأنأا؛ا

والرقصوالدف، ملع اليبيح محول، إما الغناء أباح من أن لرأينا قليلا تأملنا ولو 
قلممن العلم إل ينتسبون ممن بقولهم يعتد لا أوممن والطرب، الرقص دينه لأن والغناء؛ 
حقيقتهم.هذه مذ بكلام يغتر لا والمسلم اف، بأوامر وتساهلوا وتقواهم، علمهم 

)ا(كثفاكاع)0(ّ





-لما؟"إ^آزإ(أسدنا ياتئل فماذ! ، ٠٠ماؤر! ائوت، من وائمي 
زفافحفلات لإحماء والئات ايشن ؤإحمار استئجار ق تساهلهم وأيضا 

أملنحن هل ت ونالت هذا، عل أصرت زوجتي *بأن زوجاتمم بأقوال وبنطلون أبنائهم، 
يأتوالر الناس; عنا سيقول وماذا ؟ا، الطربة الفنانة أحفر الذي فلأن.... بيت من درجة 
ا.١ ١ الكلمات..١ تلك أحر إل * أ أ ميت... زواجهم . أ.١ ؟ بفنانة 

الإّلأبآااالاشتراكية قالوا: كا الإسلامية الموسيقى أباح له خلاق لا من وبض 
اللهوبالسمي عن ا— وتدكرآر تنبيها وإنذارا إعذارا أذكرها ~ نحتصرة أسهلر وهد0 

الزناورقية النسطان وموذن النفاق ومبث والممدية، وا،تكاء واللغووالباطل والزور 

والمزين٢ مرد والومزموره الشيعلان وصوت الفاجر، والمرن الأحق، والصوت 

والفقدالشهوات، نمإِ، إل للنفس والمهيج والفجور، بالفق والأمر للمحرمات، 
علوالطامس ٌ اف ذكر عن له والماد للقلب، والملهي والعدالة، المروءه للإنسان 

منكرآ.بكر ولا معروفا يقر فلا القلب،، 

اءوالأوصسافالأمتبالن.ى اوص—افه عل ت، ذلاوه أص

واللواطا الزنوما والفن...، والطرُب، مر اليمرنه! الزمان ط؛ ل الاس ويعص 

التيوالشهوات، للوجد المشرة الرنانة الرفيقة الأصوات هذه إلف، نتيجة إلا شاببها وما 
٢.رادعار محيون ولا الحرمات اقتراف إل تدفعهم 

٥(٥٠ ، ٥ ٤ ، ٤ )٩ الشي>لان صرت )١( 

سر.صرف ( ١٥)الهلري، محريمألان ، ٢١
أحرى،.وفلوامر الزتى ارب بعنوان؛ الأصل إل ثرجع وللأسزادة )٣( 
إلمن)صآ'ا( القيم، لابن اللهغان إغاثة ل منمالة من.كورة التسمية طْ عل الأدلة .)٤( 

فةصدء«يفىّ

١(. Y،YU /Uالثيألان)صوت )0( 



لدر؟اعالأدن1 ترى  Ljفماذاماؤراءه، الوت، من وائمي 

الزمان،هذا ل النتن أم من ، وادرسقى١١الأغاق موضع صار العموم رجه وعل 
وكمفاحشة من أحدث وكم ثباب، من أغوى وكم قلب، من أقسى كم الله إلا إله فلا 
(.١١^^١١إلا الحق بعد وماذا وكم•... وكم فجور إل د-عا 

مكانكل ق واإلومقى الغناء مقامي فانتّشرمحت، الزمان هدا ق البلوى عم، ولقد نعم 

والسلامة،النجاة له ه افه شاء من إلا أحد منها ولريتج تقريآ، ست، كل ق شروره ودحلتر 
ومعأونامم كل محا ويرد-دوذه به، ينشغلون والصغار والكبار اء والنالرحال أصح حش 

عندبه يتلذدون وكذللث، وخالقهم، مولاهم لكتاب وثراءمم ترديدهم من أكثر أحوالهم 
العغلمى.والطامة اعري اكببة هي وهده القرآن، مملع عند تلدذمحم من أكثر مإعه 
علنحفى لا ظاهر أمر ، والغناء؛ " انلوميقى ا،لعازف، بّ_، بوالدنيا الا.ين اد فق

القالبذللث، رأبت، فإذا بالعاصي، إلا بملمثن لا نلب من فكم ميم، وقلب عقل ذي كل 
وثْلبنئلوبهرءامغوأ ^tjj_ يقول; جك اش فإن منحوس، منكوس صاحيه أن فاعرفخ 

[.٢٨]الرعد:وْلتينآكأوب،ه يذ.دفرآش ١^٠ يذ.'عآش 
وفيإنحتمل لا واكام الحديث، بنا لء؛لال مضارها مرد ل المسلم أحي معلت، ولومضيت، 

<^^.٥١شاء إن كفاية نكرلْ 

العلم،إل ومتانأ زورآ المتسويان أقوال واتعوا أهواءهم انعوا أتبمم الناس أصل وقد 
علمإءمن ؤإياك فإيانا الله يرغى ما لا يرضيهم ما بإ حعل الناس يفتنون فهؤلاء 

الأطمالوألعاب والأحراس اعات لكنأشياءكفرة ق الوميقى عمرنايحول ل البلاء (وممازاد )١ 
المتعان.واش عزيمة، إل أمرأبماج ذلك تحاثي نهار الهاتف،، أجيرة وبعض والكيوتر 

•٧([ ١ ) النجد لحمد الناس، س ممر ما ام٠تهاJا ]محرمات 

والخاءالوصيقى نثر عل الحرص كل حربمون وأعواتبمم ومالكا ءود من إلجس جنود هم وها )٢( 
نماياهمعن وتلهيهم الشعوب تحدر التي الوسائل اعثلم من ألما لعلمهم صفوفج؛__، بض 

ربمم.هدى عن الاس إبعاد وسائل أعفلم من أما وذللث، ناعق لكل أذنا وتحعلهم المرية، 



«لها؟«ق^ق^امددظ مى  Ljفماذا ماؤداءه، امن، من وائمي 
إذاانمالر قولة فإن هذا ولأجل بم، إلا الدنيا ولا الدين ل بلاء كان محا فواه السوء، 
بالحق،الماس اعرف ولكن بالماس الحق تحرف ولا يالمواجذ علتها نعص الحق وافقت 

وهديوالمسنة الكتاب يوافق بإ نال با انمرة ولكن هؤلاء، من قال بمن انمرة ولمتا 
.١^^١^١٢الك 
ؤيرةيمنة ويميل ليدندن الإنسان نحلق لر هق اش إن وناف وباق واش لم• الأُم، 

لتوحيدحلق بل واف لا والطنطة، والمنتنة الدندنة عل ويعيش كفا، ويقرب ومعلآ وتم 
وعبادته.اف 

كتابمن بآية مقتصرآ مكتفيا الخاء بحرمة والحزم وأحتج وأمتيل ومآبرهن 
كلاممن نحتمرة ثرة يوجل كمة أحاديث، س أحاديث، وثلاثة كثثرة، آيات، بض من اف 

عاميقم أش نبل عن نضث آلخديث لهو نثرى من آلئاس ومن ؤ تمال؛ تال 
٦[.]همان: اولنألئ،يسابضه ؤنثخدنامروا 

الدينوهم السعداء حال جلث اش ذكر  tiالأية: لهده تفسيره ق ممر ابن الحافغل نال 
عنأعرصوا الدين الأشقياء بذكر عهلفا إعه، بؤيتتفعون اش.خ بكتاب ي٠تدون 

-الطرب وآلأن، بالألحان والخاء ا،لزامثر امتاع عل وأقبلوا  Jiاف كلام بإع الانتفاع 
عندماعود.ه مابن نول فأورد اللهو~ مض ل والمابعض الصحابة أقوال ذكر ثم 

ابننال )وكذا وقال: ساات،، ثلاث، هر(يردذها إلا إله لا والل>ى )"الخاء" فقال: مثل 

•وءثرهم(أأا مر بن وسعيد وعكرمة وجابر عباس 

باحممار.الصوان)صء—٦( حمد تحقيق الحل، نامحي لأبن الغناء ل نتاوى )١( 
لألمبي):آ؛ا-غها(.الزب آلات ممر)مآأ؛(واظرتحرم )•ا(-فراين 





وها؟ءجإ7ق،.اسدذا تؤى  Ljفماذا ؤداءه، م، الوت، من وائمي 

يعزفالتي االلأم-ي آلات لكل اسم *العازف ت المر ق الذجي نول منه وأوصح 
٠.والمنوج والثبابة والطنبور كالمزمار بيا، 

الخفاظ"ُ'آاأ'آ/تذكرة " كتابه ق نحوه ونال 

إلاإذاكانتنحرم لا المعازف إن قال؛ من وقول الرمان، هذا أعاجيب إل تلتفت ولا 
وبينة.هدى ضر عل عنه محازنة فإما والزنى، الخمر مع محمعة 

والكؤبةوكلوالميسر الخمر ~ أدحرم ~ حرمعئ رإناف افه.ب؛ يثقولرسول 
حرام(.مكر 

بنلعل قلت سفيان: نال بذبمة بن عل بن مفيان طريق من اممراف رواثة ول 

اممو؛ة؟(قال:)الأبل(ل؛،ا؛ذبمة:)ما
حرام،والكوبة حرام، والعازف حرام، بقوله؛)الدف محئأ عباس ابن ويفثره 

حرام(١''؛•والمزمار 
الأدلةلتوفر وإد،ا عنده، من الحكم محكم أن يمكن لا هلإ ماس ابن أن ومعلوم 

ءندءءلذلان<ث.

(YXY/١٣٣٧.)

 )Y"( (.ص)٩٧الطرب آلات تحرم
ند)ا/أيأ(وفيالأب)بم'؟ا(واّ)ا./اأأ(أسوفيال>؛(احرحعادوداود>أها"م( 

يرالكثق والفراق ( ٤٥٣ )١ صحتحه ق حان ابن وعنا ( ٢٧٢٩ند،)مل وأبريعل 
آلاتوتحرم ٤( ٩ ، ٤ الخل)٨ مداش أم تحمى الأس،اع )أا/ح؟هأأ،هههأا(.وانظرنز،ة 

٤(٦٠ ٤، )٥ الزان ل والعازف الخاء ذم وأحاديث ( ٥٦، ٠٥)للألباق الطرب 
١(.٥ )١ الزان ق الخاء ذم وأحاديث ٢( ٢ ٢ / ا اليهتي)٠ )٥( 



لع)؟jjl_1 مى يا ف4أذا ؤداءه، ما الوت< من ءق^نق^وادهى 

الوحيشهد الذي الصحاي ضر أن العلم طالب ليعلم ،; •آمحاقةا<لالحاكم قال وند 
•ند محلءيثا يح^ن العتل■ والتنزيل 

الباحات،من وهي فتها، ثيء لا الأمور هن•، إن ؤينول ان إنباق هذا بعد فهل 
•؟ علتكم باض نتع فمن • • حرم(• اذ ت)إن يقول والرسول 
يافيل: ذدفل٢اوسخل'ا،وحسف(لاا أمض من )ليكونن هس: اش رمول ؤيقول 

٢•الخمور(أ وشريت القيان، وكثرت العازف، نال؛)إذافلهرت ؟ ذلك ومتى ا اش رسول 
أنالدلالة اووجه خصر،: ما العازف حديث الاوهفانأآ،عةب إغاثة ق القيم ابن قال 

حلألألماولوكانت ذلك، j الأنة أهل بض لاخلاف الاهوكلها ألان هي: )العازف( 
توعدويل• والحر.. الحمر باستحلال استحلالها فرن ولما استحلالها، عل جك اش ذثهم 

ؤإندخنانئر، فردة ؤيمخهم الأرض، بمم قق اض نحم، بأن فيه منتحل)المعازف( 
..(٧)،.والوءيل،*أالدم ق نعل واحد فلكل الأفعال، هن•، حمح عل الوعيلد كان 

الإنراح١( له)٧ الحا-؛ث علوم معرنة ل تك،ا متصل مرمع أي نل.ت عومض ٢( ٥ ٨ أ/ ) المتورك )١( 
)جا(رالكت)ا/اا([.

٢(.٩ / الأثثر)إ لابن الهاية ] الماء من بحجارة يرمون أي بقوة، •وارمي الةا-ذجت )٢( 
المردمنة صل جعله نردأأي؛ الذ ومخه منها، انح أحرى صورة إل الصورة هوتحويل المسح؛ )٣( 

اسة)ه/يآ(.متن معجم 
([.١٣٥/٤انمل)]١٥^ فها ثُ الأرض: 

الخنق الواردة المن ق والدان ٢( الملاهي)زا/ ذم j الدنيا ش وابن ( ٢٢ ١٣التر،دي)أحرجه )0( 

اءالغنذم وانظرأحاديث ٢( ٥ ٢ / ١ بغد.اد)٨ تاريخ ذيل النجارل وابن ٢( وإ•/ ١ )ق٩٣/ 
.\•( A-U)اسرب آلات وتحريم ٤( • - )٠٣ الميزان ذ والعازف 

)ا"()ا/ا-آ-اا-أ(.

(.٩٠)اللمرب تحريمألان، )٧( 



«وها؟«إججآاعددنا فماذاياترى ماؤداءه، الوت< من والهي 
يخادّضمساص.

الحياءوانعدام الدياثة ضحي هاوْ، منا أيا ق واقعة السح هذا برادر أن ق شك من وما 
ورحمته.يمنه قو٠ اش عافانا المعاصى، هذه أهال بتن والفجور المساد وانتشار 

انتظارj ونحن به، جهروا بل حفية، ولا مرأ بصبح ول( وعم وبع قد كله ذا هل 
٢.الجارة*؛ أمشطئ وأنا الأمطار ستبطثون ءأنتم ت لف البعض نال وند عليه، الوعيد 
فإل

هدمبإظهار قاموا الدين ما، القهاء نمل بإ نواحينا لا ورحمتك، غفرانك اللهم 

حشودانيها، الأرض أتاصي ل عالمهم الفتيا تدور الدين الأربعة الأئمة أقوال ؤإلمكم 
الميز.عناء حالفت، قد أما اظاتفان؛م هدْ تعلم 

تعال؛اطه رمه أبوحنيفة الإمام )١( 
المازامإ،أشد من حنيفة أي ضدهجإ الذنوب،، من وبجعله الغناء يكره حنيفة أبو 

الأغاقامإع الله: رحمهم أصحابه قال حتى الأقوال؛؛، أغلفل - الغناء أي - فيه وقولهم 
والتلذذ؛هكفر«رْ،.فق 

را(نز،رةالأمءاع)ا"إ(.
(.١ • )١ ال>ب وم;مألأت ( ١  I٩٧٤٣/ / ا )١ اسإ ل الرزاق عد )٢( 

شاكلتهم.عل منى ومن والعقلأنين ودبا؛ ئربة انحدته التي الصوب من للغناء اليحئن اعني )٣( 
٢I ٠ )أ/ للزيس الدتائق كز نرح ( T٦٨/ )١ للألرمى المحاف روح ( ٤٣٥ )أ/ الخار الدر )٤( 

٣(.• الض)«الض ( ٣٤٨اللهفان)ا/ إغات ( ٣٦٨الهندة)٣; الفتاوى 

٠حجة يه لاتقوم صعيف حديث تكفثرالمتالذذوالسءاع ل اه رحمهم حجتهم ( )٥ 



1هل؟اعددنا مماذايامى ماؤداءه، الوت، من عإقق^«وأدهى |

افرحه مالك الإمام )٢( 
أنله كان فوجدهامعنية جارية اشترى ءاذاوهال! اسإعه، الغناءوعن عن ئبى مالك 

بالس_اُيردها 

باعها.من عل السالعة ردبه عيبا مغنية كوما نامحر 

الفئاقيفعله *إد،ا  I،JL_؟ الغناء من الوينة أهل فته يرخص عإ جمحا؛ةقع وسئل 
ءناونا<اأه.

تعال:اف رخمه النافس ١^٢ )٣( 
والحال،الباطل يثبه لهومكروه الغناء ءان القضاء أدب، كتاب،" ق الثافعي قال 

شهادته؛١ترد فهومحفته منه استكثر ومن 

حثهإليه س_، من عل وأنكروا تحريمه يمدهبه العارفون أصحابه وصزح 
بإالغناء 1لأدت، ببعض يغني أن الثاق• "المم : روضته ق النووي أبوزكريا فقال 

العازف،ومار والمنج، والعود كالطنبور مطرب وهو الخمر، شاربي شعار من هو 

واستإءه،ا.استعإله بمرم والأوتار، 
محزمةمنفعة عل — الإجارة تعني ~ تمح *دلا • التنثثه ل أبوإسحاق الشيخ وقال 

خلافا.يذكر ولر الخمر* وخمل والزمر كالغناء 

لأبنءِاواور)أ/ه'آ(وشرحللخلأل)هأا(والكافي )ا(ءاللأحد)ا/\ا*آ:ا(الأمبادروف 
(.٣٠الشس)•والتقى ١(  ٥٣للحلأب)٦; حلل محمر 

(Vky )،<س>•٢٧٨/٢صسيjزس٢٢٣/١(ابج)
صلأينربس)اي<صس>-مآ(ّ

الالهنان>ا/بأم(.إغاثة )٣( 

اساون>)ا/\>آآ(ّرأ(روصة 



له)1هافدذا ترى ،مماذا،-١ ^٠١۶٥! ائوت، من ؤأدهى 

سموتهالزنادقة أحدثته شيثا ببغداد ااحال،ت نال؛ أنه الشافعي عن تواتر وند 
القرآن،م،إع عن الناس به يمدون التغبير 

شهادته،ترد منيه فهر لساعها الناس جع إذا الجاؤية ®وصاحب الشافعي؛ وقال 
ديوثآ،أم.كان ذلك فعل فمن اهودياثة وقال؛ فيه القول وأغلنل 

تعال؛افه رخمه حنبل ين أحل الإمام )٤( 
ءالماءفقال: ؟ الماء عن أيى سالت اسه؛ اف عبد قال فقد أحمد الإمام مدهب أما 
ا.المساق،؛ Jفعاله  ٢١٠مالك؛ نول ذكر تم يعجبتي، لا القلب، ق الفاق ست 

ولامزمارولاغناء،؛طبل الأيشهدعرمافيه أحمد؛ الإمام وقال 
علقدرت ءان فقال؛ ؟ طبل صوت معت قميت غل إل دعيت رحل؛ أله وس

فاحرج،.إلا و فاكرم، كره 

المن،ل الإباحة ®الثالث،؛ الإجارة؛ باب ق الحنابلة فقه ق المستئع زاد صاحب، وقال 

محرمُ•يع أد كب داره وجعل والغناء والرم كالزنا محرم نفع عل تصح فلا 
وكرعليه المائل كقتل هدر ~ الدابة أي ~ حنايتها *وباني الغصب،؛ باب ق وقال 

محرمة،.غر حمر وآنية وفضة ذهب وآنية وصليب مزمار 

الناصبممل لأنه الخاء، إنه رمل المدض؛ أبوموص الخاففل تال الخاء. هر اللف لسان ق التغبير؛ )١( 

([.١٢٤السماع)سألة عل ]الكلام التراب( وحس رالد.ذاوالفحص الأرض تجرون الرقص  ٠٢
(.)٨٨—٩٨لال٠قدعي البيع واجتاب السنن ات؛اع جزء )٢( 

(.٢٧٨الزواجرمضي)Y/( ٠٢٣)إبليس يس ٢( ١ ٤ الأم)أ/ ( ٣٥٢اللهفان)ا/ إغاثة )٣( 
اك؛سالفسلأبنسة)ا/0خآ( اثلبواه)هأأ(الأتاُة ^للأسو)ا/خمأ(ُ

(٢٩٧.)

(.٦٩)الأسماع )ه(نزءة 





.وهل؟«؛وقه.اهددنا لماذاياتئل ، ٠٠مايداالوت، من وائمي 

عنالخل بقل ظفر ما ليفش يفحص ءمرْ طول لوأتام إذ الأعناؤا، دوما تقطع مفاوز؛ 
العلإء|ااار".من واحد عن صحح محريق 

بمولمكنلأ شذ من إلا والإح-اع، والسة الكتاب عيه دل الخاء، حكم وهكذا 

إلأنكر0 من بة ونسإعه ل وتساهلهم له استياحتهم من اليوم الناس من كم 
نهذاشاءوا، ما نليقولوا الدسة الأنواء تلوكه مضغة وصرورته والتحجر، الخمود 

الماصس أحد إرصاء ولا قاتل، لقول ندعها نكن إ رسوله وسنة ه اش كتاب 

.٢٣كاف كانا'ص 

ردفتوأش|

منءشن ما لبملم الأرض، بأرجلهن يقربن أن المؤمنات مى قق الله إن اللم؛ أخي 
[.٣١]النور: بازحاينؤب4 ولا ؤ اللت تال ؛ " الخلخال يلبنها التي الزينة 

إليودي لتلا بالأرجل، الأرض اء المصربا وهو التمرغا هذا عن ض قق فارذ 
المالمة،للمشاعر ؤإيقاظآ الكامنة الشهوات لمهيج مدعاة فتكون الخلخال، صوت ظهور 

الأمرفجاء عطرها، أوشم أوحليتها المرأة ثوب رؤية سهوامن تثتر الناس من بعض فإن 
•فتنة إل بجر لملأ الأرض صرب، عن ناهيا الإلهي، الساري 

فسهالتعئد الماطق بالصوت فكيف، عنه منهيا الصامت، الخلخال صوت كان فإذا 

وسمحوقاحة مجن فيها ما بكل اليوم المحيلة ادممة الألأت وتماحبه واليوعة الليونة 

)ا(كفالرءاع)'آ/ا"،م،ي'م(.

)؟U-؟A(الخمدان العزيز عد لأحد العلماء وأئوال والسنة المماب ل والغناء الوسقى أحكام من )٢( 
باختصار.

والخرام)ه7(.الخلال 





اسدناوها؟ج^7هااذماذاياترى ماؤداءه، من!ئوت، وائمي 

اشؤإل أيامهم، غناء من بمراحل أفد الأيام هذه غناء أن تدكر اللت مد اللم أخي 
وثبيحهحن حسنه ٠الغناء مثى نحتا الأيام هذه فجور بجوزون أقوام من الثتكى هق 

العمر*ّغك، من بمدر الذي الساقعل الماح الكلام هذا من زمامم ل غناؤهم أين ميح*، 
والتمحفيق.الرقص ديتها بموفة ولا ومقلديه حزم بابن تغتر فلا 

قالطر|وان، سك عتفيع اء حفه بيس لحق فهدا 
بخدمترامنود أواتجوال جهازاثكاميرا استخدام اثع،تراتحاترمن 

ا|بدوتوث|

مزلمتحدآ منبرة لاقطات وصورة نيديووصوت ومما>ني منافلر ؤينثر محمل الذي 
نضاحنفخ تعر بك حلاعة لقهلات مقاؤير عنها نتعفف البهائم مزرية فاصحة محنية 

والعفافوالخباء والتوحيد للشدة هدم لافاحشة إشاعة رذيلة عار خزي جراتر جرائم 
سخريةامحستهزاء دناءة حة دياثة سفالة نثر فحش حب غش حيانة والحشمة والفضيلة 

ونثرتماعارية وهم، نفسها صورت ثم وجهها عملت فتاة المحرر؛ هده بعض ؤإليك تمكم 
تج،نشرتما؛الأنترنثم بالبالوتواءث، عاؤية وهم، صورتما رأت عندما نفسها فتلت وأخرى 
عراة،وهم الرذيلة يارمون وفاصحة سيئة اوضغأ ق شبات مع فيديوبفتبات ومقطع 
نمورالنا وتاإعورانمن، عن يكشفن لكن الوجه يغطتن فاصح بشكل لمات موفتيان 

بلاعاشت، وتلك انتحرت، هذه النتاخ المشاغل، لبعضن الملابس تبديل غرفة ق النساء 
لرإن عشيقها هدئها وأحرى نيلتها، رأس ونكست وعرضها شرفها ذهب وتلك سمعة، 

الثلهرلقاصمة يا افه سبحان اا؛ه سبحان اش سبحان صورتما، سيتثر نفها من تمكنه 
عظام.ولواهم، وطوام ورزايا وبلايا ٌآٌو، افه يا الله يا ا؛له يا الدهم، وشقاء العمر وصياع 
أينايرانا الذي الشهيد العليم المحثر مح الالقوي، العزيز الجار اممه من( الخوف أين، 

ماتومن الموله، الأوصاع هده عل وهم أرواحهم اطه يقبض أن هؤلاء عنشى ألا كنا، 
عليه.مات ما عل يبعث والعبد قيامته فامت، فقد 

انؤإيإمحلأم القي؛، ي ان كإن كمد من القلسب، يدون هذا لمثل 



؟لع) أسدنا تهمي با ! ٥١٠٥ود1ءه، ما الوت، من وأدمى 

نومسوأ ثديي عداث لهم م نبيل ض يضلون آلذنن ^إن ت يقول وجل عز دالول 
تنجويومأن عل حاب، ألف ألف الحساب ليوم وكحب فلتصل [ ٢٦لص• آلحنابه 
تتقلصورة أو نيديو مقطع كل أن البلوتوث جوال تستخدم من يا أحي نمور الحساب، 

تحمليسمعها أو يرامحا من كل أن الرذية المناظر من ونيها غيرّك جوال إل جوالك من 
جدحشر الأمر أجي آمنوا••• الدين ل ونثرها أشاعتها ل سب لأنائ، اليثايت،؛ أنت، 

مكانق وأتت نعم الفاحشة، إشاعة بسبب تتحملها الش السينات هن،ْ ق وتفكر فكر حهلن 
فيإلتراها جوالك، ق فتحفظها تراها أن تسمملح لا البلوتوث رمالة تأتيك مشغول عام 
بإالرسالة هد0 فتتتقل يعمل واللموتوث فاصحة، صور من فيها ما تدرى لا وأنت، بعل- 
نعوذآمنوا، الذي j الفاحشة تتشر العلمريقة و.ءذْ ضرك، جوالات إل جوالك، من فيها 

يعتربضلوثهص دمزأدوارآلدئن بمملوأأوئارَكاةممآمحننب الخذلان من باه 
محارمبتصوير نفه له مولت، من كل وأذكر [• ٢٠ئزرورت>ه ما ساء ألا ۶^٠> 

عزالله يدي ب؛ن بالوقوف فأذكرء إليه اف نظر متناصيا منهم غفلة حئن عل المسلمين 

صحائفهم.ل الأفعال تللث، يجدون يوم العظيم الوئم، ذلك، هؤلاء يتذ>كر وجل-فهل 
واهمه اش فينتقم ينته لر ومن اف يوليه يتأدب ام من له• فنقول ذلكؤ عل أصر ومن 

•بممل ولا يمهل واش انتقام ذل عزيز 
إناأشد بالدنب، المجاهرة فإن اش من والحياء اش إل الصادقة والعودة والأوبة فالتوبة 

الأحرين.حرمات عل وتعد ال الفنثر عل ؤإعانة 

زاحالمن زمفكا مد قد جر الأمإن وم نا ي
بامحازى كل و للأجرة مزرعة محإنما معها دنممى تمفى أيام الدنتا ط' إن وأذكركم 

عمل.



وهر؟ءقآآج(-اسدنا تهمي b ف٠اذا ود1ءه، ما الوتأ صن وادهى 
أسراعبدا أوصار بباطلك عليه أوأثرت سمعته أوشوهت محته من يونفك أن ثل 

وهؤلهسأ ألا نولمهمآلحى إلآش زدوأ ثم ؤ مقطعك: إل منه نخلرة بمجرد للشهوة 
[.٦٢]الأنعام: اخمأ 

لامبه عنفى وامرام لك محبيل خ

اموالقيرض العوم ياف خن مل الاث-إ إن
لامالغلاق أخك ر تا ومذا ها يشت 

امللأنشاربات لات آكا واياي
بإدانا نذكرهمم أن وبجب الناس آهمتن ق مونه ألا بجب خطثر جن خطثر الأم إن 
للإخوانومفارنة للأونات وتضع للشهوات وتحريلت، ملذات من الأجهزة ط، نحمله 
متكون؟١^^١ ولكن 

زولؤيه كلذا هذب ؤيتنقمي م ناءة أاإلا هي ا ف

ادهجابأض اأتأتروط رص والتح اوأهت 

وباضوافه ووجودها حياما بل وسعادما وعزما وكرامتها وكلها وكانا المرأة فجال 
عليهاكر اللام، فعليها ذلك فقئت ؤإذا وحجاحا، وعنتها وحياتها يإياما همو إنا وتافه 
وكرامةحفاظا الحجاب عليها وأوجب بالمرأة، الإسلام اهتم ذلك أجل ص لوفاما، أربعا 

ليسوالصوم، الصلاة كوجوب واجبة شرعية فريضة عبادة الشرعي فالحجاب وصيانة، 

البلادهده ل كانت، إذا غبرهم، دون ولقوم أخرى، دون لبلد أوتقاليد أوعرفح، عادة 
نحلحه،الطائرة سلم عل وهي بثعشهن بلغ بل وحلعته، نزعته منه حرجنا ؤإذا لبته 

والعرفوالتقاليد العادات وأفرل،: كنت،(. ما حيث، اطه )اتق هها؛ الني بقول وأذكرما 
يشت،ولا الحاممل، عرض بما ويرمى بالأقدام، توطآ أن إلا U فليس الشريعة حالفت، إذا 

ؤعنالفتول وأي حشرة جدا، حشرة قاما الآلة كْ فليمه ولاكرامة، بما عرة ولا إليها، 



؟ثه) اسدوا تئى  Ljف4اذا ؤداءه، ما ائوت، من —^وادص س^—--—.——^^١٣٢

صلاةمن اش هممع يجمح تلتزم واللمة مطلقا، به همرة لا كيلك فحكمه والستة الكتاب 

منعل حكم فاض العض وترفض البعض احد أن أما وأخلاق، وحجاب وصوم وزكاة 
والحجاب[، ٨٥]المرة؛ بثنمه ي؛عضأمحممبومحهمورئ افتومرن ؤ I بقوله هذا فعل 

الحجابيكشف، ولاكف تظهر ندم ولا تطرف •من فلا بكليتها، ا،لرأة نحج—، الشرعي 
لالمجد ل حال، أي عل الاختلاط الرحال ومع بالرجال الاختلاط من الماء مع 

منالتعطر عدم الزينة إبداء عدم النور عدم التثرج عدم متقى الشرعي الحجاب البيت، 

بدونمحفرها وعدم القرآن، محفظها ورعا تقيا شيخا أو ولوؤلبيبا، بأجيي الخلوة عدم بتّها، 
محافظةمن المزلة هدْ إل عنها بمج ن فتن—، نحد لر ؤإذا اف، لثيتؤ حجها ل حتى محرم 

بيا،الرحال افتتان ج—، يما كل من ومنعها وحياتها وعفتها وكرامتها، المرأة عل الإسلام 

دلرهوجنتها الين وجعل بالرجال، ونحتلهلن يتذلن لثلأ علتها للرجل القوامة نجعل 
هوالقاتم؛ذكممإه،والأةالرحل جمل 

الشرعي!الحجاب شروط ومن بيتها، جنتها أولادها، مربية جملها 
وقدمها.وكفيها وجهها حتى بينما جح استيعابه - ١ 

الحم.ؤيفمل بمجم بحيشج صيقا يكون ألا ٢" 
تحته.ما سمف أو فيمبمف رفيقا يكون ألا ٣" 

الكافرات.u_ يشبه ؛-ألا 

ه-ألأش؛هلمسالرحال.

ه.نفق نيئة يكون ألا ٦" 

مبخرا.ولا معليثا يكون ألا ٧" 

الأمة.محلف وآثار والستة الكتاب ل ثابتة ثروط فهدم 



عخلخ^^.لهل؟"اعددظ تئى يا فماذا ؤراءه، ما الوت، من وألهى 
تعال;فول وأماها وأمحرها وأماها الأمة أفضل عل أنزلت التي اه آيات ؤإليك 

ؤيقول[، ٣١: jyJilثوه وكضتن-محضش نا يجزي تدث يف 
تضعهما هو الجلباب: والخه' [. ٥٩]الأحزاب: خلسينه من عنين ؤينذ؛رئ تعالت 

وجوبيه والمقصود الغطوة، أو الغشوة به والمراد وصدرها، ووجهها رامها عل المرأة 
آيةنزلت، يوم زماما ل المؤمنات موشح تروي عاتثة أمنا وهده الوجه، تغهلية 

وقفلهنقريش اء نفدكرن عاسة عند نحن بينها قالتا: شيبة بنت صفية فعن الحجاب 

ولاالأمار، اء نمن أفضل رأين، ما واف ؤإق لفضلا نرئس اء لن)إن عائثة: فقالت، 

•بجتنرهنؤولثأذر؛ان النور سورة نزك ولما بالتنزيل، إبجانا ولا اش لكناب تميما أشد 

علالرجل يتلو منها، اف أنزل ما علتهن يتلون رجالهن؛لهن انقلب جءو:آنه عق 
فغيتإالرجل، مرؤلها إل نامت إلا امرأة منهن فها قرابته، ذي لعل وأخته وبنته امرأته 
تْلوف،أو تمل وهى المحرمة حتى كتاب(، من اش أنزل بها وإيهانا تصديقا به رأسها 

ونحنينا يمرون الركبان )كان هه.' عاتشة لقول وجهها، تغطي، أن عليها بح، 
فإذاوجهها، عل جلثاحا إحدانا سيلت، حاذونا فإذا ؤ^^مح، اش رسول ْع محرمات 
الافتتانمن خوفح بالأرجل الضرب من ممنوعة المرأة كانت، ؤإذا كثفناه( جاوزونا 

مزصهقه-، ل هيْلنغآلذى يالمول محئعن يلأ ؤ وتليينه الصوت ترقيق من وممنوعة 
ؤوإِذا[، ٣١]النور: نينتيزه ين مح، ما لثظم بازجلهن بمتمى ولا ؤ ؛؛، ٣٢]الأحزاب: 

[.٥٣]الأحزاب:محازه وزآء من دتظوهرد متنعا سالتنوهن 
المحاسن،هومحمع الوجه أن عاقل كل عند المعلوم من أقول الوجه، برؤية فكيف 

علميها،تكون زينة كل من الناءلرين عند وأحن أحي فوجهها حسناء المرأه كانتنح ؤإذا 
وإذاوالثياب، الحلية إل لا إليه، بالنظر تكون غاليح والفتنة الوجه إل ينفلر إنها والاء؛لر 

الافتتان،ومحببح ايحامن محمع لأنه زينة؛ أعفلم فالوجه زين؛نها بستر مأمورة المرأة كانتح 
نغعلى)كنا ه.: أمإء حديث، ول عورة(، )المرأة هأه؛: النبي عن الحديث، وق 





عنآآجبموهر؟-اسدنا ياترى :! ١١٠٥ماوراءه، الوت، من وادهى 
ت)نصواالمحح الخدث ق هه السي لمول محرز لا اللحسة لآ->لق فأجاب؛ 

وأرحواالشوارب ه^؛ات)جزوا وقوله ا• القرين( خالفوا اللحى، وأعفوا الشوارب 
ذلكأونحح كإ والذقن الخدين عل با ما محي؛ واللحية • الجوس( خالفوا اللحى، 
أوحلمه وعدم والذقن الخدين عل النابت الثعر ترك فالواجب القاموس، صاحب 

حيعا.الم؛ن الحال اش أصلح نمه، 
وزاد؛الشيخ، محإحة إجابة مثل إجابته فكانت جظ؛ه، ابن الشح سئل كمأ 

اللحى..(ال؛)أعفوا قهه الرسول لأن أبقا، العصية ق داخل منها ثيء رروأخذ 
لكنلامحرزأخذثيءمها، أنه عل وهذايدل •( )دأوئوااللحى• •( ورأرحوااللحى- 

ثيءأحذ من محالمة أب؛ن و أعظم لأنه منها؛ ثيء أحذ من أعظم فالخلق تتفاوت،، المعاصي 
منها»رم.

اتضحاصباح المثل وبيضا ؤدا ماللحى الرحال؛ة كرامرف، واع
رامنكا نحل. يما فحلقهوفرا تأن ول الرسر وأم

منأنه عل يدل الذي البن الواصح الصحح المرح النهى فتكفى الإسبال أما 
هذاأمايكفى الار(أاا. الإزارففي من الكم؛ن من أسفل )ما ه^ق؛ وهوقوله الكباتر 

وأمرفأدهى خيلاء كان فإن خيلاء يلث، لآ إذا وهذا ووعيدا مديدا رادعا زاجرا ين، الحل• 
ولهمدلايزكهم دلاينظرإلهم الشامة يوم اف لايكلمهم ت)ثلاثة قال.ي وأثر وأنكر 
هلمرتيع. من فهل • الكذب( بالحلم، سلته والنفق والمنان إزاره المسبل أليم؛ ءل*اب 

)؛(مممقّ.

لم.مأحرجم )٢( 
)مآ(ذاوىإّلأبأ/ح؛لوآ؛أ؛ؤ

البخاري.رواه ( ٤ ) 

ميم.رواه )٥( 



أله؛ اعددنا ترى يا فماذا ؤداءه، ما من عقآقكوادهى |

ثويككان إذا البعث يوم ق حالك هو ف،ا أ! القيامة يوم اش يكلمهم لا ثمن تكون أن تريد 
طويلا؟!

النار؟إل ثوبك من سم ٤ نجعل ولا الغال أحي انب 
لحميعا لنا النافعت الكل،ات رحاب ل أحرى مرة وأنت أنا سويا نتجول ل معي وتعال 

والآحرة.الدنيا 

الار(اة.الإزارنفي من اصن س أطل  ١٠ص)الني تال 
مفصلعند الساق أسفل ل الناتتان الحفلمأن هما الغال أحي يا هنا بالكحب؛ن المراد 

٦[.]الات،دة: إل وازحالخكلم ؤ تحال؛ قوله ق الذكوران الكعثان وهما القدم 

القميصمن الثياب ق الإسبال تحريم عل يدل النار( ل الكمين أسفل رما وحديث؛ 
تحتما إل وتطويلها إرحائها بجون فلا الملابس لمح والمشت والراؤيل والإزار 
الذنوب.كبائر من أنه عل يدل بالنار ذلك ووعيد الكعب؛ن 

^سلأ.صماف.ولأطرإلهم.ووجمودم
السبل.منهم وذكر أليم(. عذاب 
النفسبوالإعجاب والكبر الخيلاء من تكون بال الإسأساب وأغلب أكثر إن 

أتيتفان الساقن. تصف إل إزارك )إرغ هق؛ تال نقد حلقه وعل اض عل والتتعاظم 
الهلأبمبالخياة(ا".اس.دإن دإ-^الالإزارفإمامن ءإلالكمين-لأاك 

وتكبرأوإعجابا تعاليا الأرض وجه عل الثوب حن بال؛ الإسل الخيلاء ومعنى 

ثوبه.وأطال أمل من أغلب ما اهل نمؤلمة• ووانعة مرة• حقيقة إما • وفخرأ• 

البخاري.رواء )١( 

والرثى.وأبوداود احمل. رواه صحح، )مل(حل.ث 



اسدنامى  Ljفْاذا •L ائوت، من وادهى 

خوفاثوبه بل يأنه ت الفهم من له لاحظ العالم من له تصيب لا من متعدرأ.. يقول ئد 
ازكشر•،نشوء احؤران قائه اقشويهنأ ؤ ت ول يقمال واف اس. النن موخشية 

[.١٣]التوبة: 

منه(بيستحيا أن أحق )قاف يقول؛ والني منهم• وخجلا حياء الناس من 
صل.ق.وما كدب نقل. وتقاليدآ؟ عادة ثوبه يْليل من الناس ومن 

الترعلأن لها. داعي ولا إليها. حاجة لا اسمهر. الترع خالفت إذا والعرف اس 

لرحيلأء ثوبه جر )من يقول؛ قه الني سمع عندما وأرصاه بكره^ أبا إن تعم 
أتعاهده.أل إلا يرقى إزاري ثق أحد إن أبوبكر؛ فقال القيامه( يوم إليه اش ينظر 
جء(اضاله ثمن )لمت المى-.ي: فقال 

خيلاء.إزاره بل بلا ممن بأنه له وشهد بالخنة يكر لأي شهد فالشى 
وكل،ارخي فيإزاره عليه بتقر لا اللحم قليل رجلانحيفا كان ولتكنه 

مزقه.تعاهده استرخى 

؟بالخنة المي.ق ك شهد عل ثوبك: وتطل إزارك بل تمن فيا 
؟الخيلاء بعدم لك وشهد الني زكاك هل 
؟..كعبك عن نزل كنإ ثوبك _Ialj هل 

بشأننبيك لك قاله ما وطبق • الحامل• وكلامهم الناس بقول متم الغاليتلأ أحي نيا 
ارفعأحي ابن إزارْ•)يا أرحى النءى للشاب الخطاب'هؤ بن عمر قال وقد ثوبك، 
لربك(.وأتقى كوبك أنقى فإنه ر ثوبك. 

اأتدخيى1اثءهذراثء3لثرص 

للتنلرملفت وبشكل اكدمحن ظاهرة انتشار من الأيام هده نلاحنل ما له يوسف مما أن 
الحرةؤيفاعف يريد ومما والأةفيرأ، الشباب صنوف ق خصوصا ومأتل.ر؛الخهلر 



فماذايانميراهددنالع)؟ماوراءْ، الوت، من وائمي 

لكادرمحينالعام والتوجيه باب التربية موولية حسم أنيطت ممن غمبمرا خمعا ترى أن 
الخبيثةالقبيحة اهرة القنهذه يإرمحون تراهم وااؤءسسات الدواتر وروما■، والأءلباء 

البيعن صح وند وأهليهم أولادهم أمام بل ومراحعيهم محللاحم من مرأى عل الفارة 
محكقال:)لكضسافىإلأاتجاهرين(.

الدخانيقول الذي العال؛ نول من دعونا وفلان فلأن قول من يعرنا وأحبابي إحواق 

قضيتناوتزن نا أنفونجري أفكارنا لشغل محرم يقول ومن مكروه يقول ومن مباح 
إلالدخن أحي دهملم والحقاتق والتجربة السليم العقل وبميزان والسة الكتاب بميزان 

المناظرة.هذه 

المسجدل تدخن لا لر له نقول طيب إنه يقول ومن ؟ طيب أم خبيثا التدمحن هل — ١ 

لهمّ'آلليبثتومحل يقول• واطه عنه ينزه والمسجد خثين، إنه نعم ؤيقول يراحع فنراه 
١[. ٥٧ل\سم: قمحزم 

بلمنفعة أي فيه ترى لا ؟ وحناته منافعه هي وما ؟ صار أم ناغ التدخن هل — ٢ 
الدخان!علبة عل مكتوب أنه كإ صرار( )لاصررولا الصحح؛ ايديث، وق مضرة كله 

ننص.حلئا؛اجتنابه،.صاربالصحة ءالدحان 

إنهلا لا لا ءص^را٠ءتا، أم مرطبات خضرة، أم فاكهة شراب، أم طعام الوحان هل ٣— 
جؤع.من يغني ولا لايمن كاسمه لحان 

كريه٠أم لديد هو هل ~ ٤ 
قما يقيء شمه محرد الناس فبعض عقليا ايذاة فيه نرى ؟• لا أم إيذاء فته هل ~ ٥ 
استتثاسممنتيجة به المحيتلن بالأسخاصى يفر فالموحن بمدلع يصاب وبعضهم يعلنه، 

ولوأنالا-خان، ق السامة المواد عن الانحة بالأمراض فيمابون بالدخان المختلعل للهواء 



ثما؟ءعو^هساعدديا مى يا فبماذا بماوداءْ، الوت■ من وأدمى 
لمحوغضه. انزعاجه يكون كم أمامه أوامتخط أوبصق اللحن وجه ل نص أسانا 

الصحيح:الحديث ق جاء الأمركإ ولكن بأصعاف ذلك من اعنلم وجوههم ق الدخان 
محرموالإيذاء المدخن جالس من لكل إيذاء التدمحتن ففي شئت(، ما فاصنع تتح ل! )إذا 

أحتنلوأفمد آْفسثوأ وألنو«ض،شما يؤدوذ>"آكوجمنت والذين ؤ تعال؛ يقول 

فلابصلا أو ثوما أكل )من المحح: الحديث ول [، ٥٨]الأحزاب؛ سناه نما  13بهثغا 
بنومنه يتأذى مما نتأذى الملأتكة فإن يته ل لشد ~)لعتزلنا- رواية ول مصلانا- يقربن 

مالبدخان فكم، للرائحة تحاشيا وأنفه فمه غش حريق رائحة ثم إذا والعاقل آدم( 
وأحشائه.صدره إل الدخان رائحة فيدخل والعقل الرجولة ويدعي يزعم من ديأف 

وكانإحو'نآضطإن ؤإنآل٠ندرينكامأ يقول؛ والته وإفساد المال إصاعة و نذير ٦- 
[.٢٧لالإ<سرا»; ه لنبب-هكمورا الشيطس 
أنفقه،وفيم اكتسبه أين من ماله عن الإنسان سائل والغ المال، إصاعة عن ■هه وس 

بالنارنقوده محرق شخصا ولورأينا بالنار، إحراقه من أعفلم للم،ال ؤإصاعة نذير وأي 
افترضوربإ ■بميعا، والصحة والخم المال بإحراق فكيفا والقه، بالحنون عليه لحكمنا 
علالإنفاق j، قصر فربا القرش، إل ماسه وهوحاجة سيجارة، مراء أجل من المدخن 

يمول(.من يضح أن إثا بالمرء )كفي الحدين،؛ وف؛، أهله. 
دينارا*.وادير نارا ءاثربه قالوا؛ وقد 

عن)نس الصحيح: الحا.يثا وق والأؤلرا؛، للأعضاء ومقتر نحير الدخان ٧— 
ومفتر(.نحدر كل 

الومزاجا، أفكارا وأبلد بنية، وأضعف أع،ارا، أنل المدخنن أن وجرب ثبن، ٨— 
التفكثر3، يوثر غترهمم' س وهزلا وضعفا ووهنا شحوبا أكثر بثراب، ولا بملعام يتلذذ 

الدماغ.يتشم، الل.محان لأن الوسواس و ؛الأوهام ويهست.، والتل.كر 





اسدناترى يا فماذا ؤراءه، *L الوت، من و١دهى 

ةالخامق كان الشاب: ذلك قصة ؤالك وأتلع، اف إل تب أبضا، مايتك تكون 
السسسسمىألنيل يرم ودالت، منوامت، لعدة لدحان ا جأسررب وابتل عهر0 من والمرين 

مراقةنحت الركزة العناية غرفة ل أيام عدة ووضع القلب، ل وهبوط مفاجئ ألر سبب 
لهيثةأوامره أصدر علاجه عل المشرف الطبيب إن حيث المملورة، الطبية الأجهزة 

لرصه،الرتيس السبب لأنه الشاب؛ الدخان إدخال بعدم بالمستثنى التمريض 

يستعيدوبدأ صحته تحنت فترة وبعد خفية، له الدخان تالل من خوفا الزوار وتفتيس 
هدافقد الأيام أحد ول للتدمحن، ع-اد حسثا الطبيب يتعليمأت يتقيد ب أته إلا نشاطه، 
اللهنسال مسيجارة وبيده الحياة فارق وقد الحإمات أحد ق فوجدوه عنه فبحثوا الشاب 

سيجاره.يده وق مجان.. .٠ مدخن كل إل سوقها هوسنة مائة إما والعافية.-. السلامة 

ممتدضن:هواتي 

يمابلا المدخن للجميع: والعافية الصحة وأتمنى قراءما الخميع من ارجو 
يومكل لأنه جدد... أصدقاء عل دائإ يتعرف شبابه، عز ق يموت .لأنه بالشيخوخة... 

يزورهلا الليل، طوال يسعل -لأنه بيته..٠ إل اللصوص يدخل لا جديد، طبيب عند 
رائحهكرحة.ممرا...لأن الأسوالأقرباء 

للتدمحن:الغواني هده عن نتحدث أن لأيد للتدخين ؤإنصافا للحق ؤإحقاقا 

يشيب.لا الدخن شعر أذ 
تعضه.لا الكلاب أن 

منزله.يدخلون لا اللصوصرر أن 

قدميه.عل يقف ولا محلس فإنه ، للمواصلات. وسيله أي أو عام نتل ركب إذا إنه 
نقول:المواتي لهذه وتفصيلا 

أوانقبل غاليا وبول شعره، يشيب، حتى العمر به يمتد لا فلأنه الأول: الفانية 
اَ(.)وافه الشيب. 



ثدر؟اعددنا نوى  Ljفماذا ؤراءه، ما الوت، من 

علالكلاب رأته فإذا الضعف، من عليها توكأ عصا يمك، فلأنه الثانية: الفائدة 
عته.واُتعاوتا هابته الهيثه هده 

لأمواله معفلم ينفق أنه أي السرقة.. يستحق ثيثا يملك، لا فلأنه الثالثة: والفايوة 
ااايلؤؤلرال يعل أنه كإ التدمحن، أداء شراء 

صعقالحالن أحدأ ورأى غثرها أو عام، نقل ري إذا فلأنه الرابعة: الفانية أما 
فيه....ه وأحلمقعده عن له ضازل( لخاله قلبه رق صحه اعتلال و بنيته.. 

وتذكير:نداء 

١لأموراات،:وبعض اد>فالورامت، بعض لك، نكرات» افه عبد 
التوابإل التوبة والتوبة الحفلور وترك المأمور، بفعل التجاه ؤلريق الله عد فاسلك، 

غتلث،ل رأس، لن، نفيئثفى ولر عمرك، ل اممه مذ أن افه أحمد أحي الغفور. الرحيم 
بابأن واعلم الغفلة، غبار لثج نفعن وانفض بالتوبة بادر وغفااتلث،.أحي ؤإعراصلث، 

الن.ن_،من التام، أن واعلم ويروح يغدو فضله وأن ممنوح، ربلثا عطاء وأن مفرح التوبة 
للتاسنوأحيرآهنيئا يفرح؛تو؛تلث،، اش وأن حسناُت، ميثاتلئ، يبدل افه وأن له، ب، ذنلا كمن 

؛!.٢٢٢القرة؛ إنأئم'خث.<ألأو'لإن ؤ تعال؛ افه نال لهم اممه محبة 
الشبابل. يه حنتا ممتتاب اسا مي قلباوح ي

صمي حبول من( ماب الحوم ي
٠٠٠

ذيلقا.أمثلت، ميان العوق يل ولامي أيافه ميت، ع
لؤيار الملحلنا إن ل وويدن عان حرمتاحنإن ويل ف

للحذره،حامل تا وأنقدرة جيفة تغطوو ثم مذرة، طفة من حلقت.، آدم ابن يا للئ، عجبآ 
شكرمتؤ،وما فطغيّتؤ، أعطاك، ثللبته خر كل ومن اك، وكورزئلئ٠ واك قربلئ، حلقان١ 

غمرتلثهحتى ذنبا إل ّبا ذنومن معصية، إل معمية من تتنقل تا، أنثرما وأذنت 



د4ا؟«ق^ئج(-١ءددjا مى يا ساذا ودا«ه، ما الوت، من وأدمى 
قاهل ؤيالصلاة ل يتهاوي( من أن أظن تتوب؟ متى شعري فالت الذنوب، 
عنكحل وربا، كلأ ينجووملح، الخطايا عل ويدمن المعاصي( عل ويصر الفراهم( 
تلهوت، وأننائم وأنت، قاتم وأنتج يأتيلث، فربا المفاجئ، المويتح واحذر والخحود الصدود 
عنوحدسا حدنتؤ كم الثوارع، ؤ، وقتلاه ااورت< صرعة ترى، أما تدنب، وأنتؤ وتلعب، 

تنخيعولا يشبايالت، تغر فلا نومه، فراش j( مالت، ان، ومععلة، ضر من مامحتا سليم 
صدقا.له حقآ»لاتعا ءبد؛له تكون الراحل عمرك 3، مرتل ولا تزهوبغناك ولا بصحتك، 

 Jإحوا:

أومزْومها.إلكونن::ساهلبالخلأة 
.١٦٠ويتهاون الزكاة يمنع من،؛ كل، إل 

وبمدط.والديه يعق تن: اركل 

وت،جرهم•أرحامه يقطع من،؛ و ال 
الريا.ثمتعامله ورسوله اش نحارب شُ كل إل 

يرتمحا•أد أوبرّي والئراء' الح 3، يغشم( مز،ث كل، إل 
إلكلنن:ضأومعإلالخاء.

محته•ول أهله عند الدش حل وأن■ رعبه عس ض؛ كل، إل 
وأولاده.زوجته من يعول، من يضح ض؛ كل إل 
•لوط قوم عشم، يعمل أو _j( شم،؛ كل إل 
إزارْ•وجر ثوبه أمل، وشم،؛ إل 

لحبه.حلق إلكزش: 
-.المال، وحصوصا - الغر حقوق وأكل فللم ض: كل إل 
المجر.صلاة عن نام ض: كل إل 

وائثعوذينءالئحرة إل يذهب ض: كل إل 





لهل؟قةثه.اسدذا فماذاياترى ماواراءهl 1^،، من وأدهى 
)البلوت(الورق لعب ل الوقت ويضع الماهي ق اللتال هر بنزت كل إل 

ان،والغنيبن، والمعنوالأفلام، رحيامت،، والم|سلأدت،، السلومتابعة شطرنج، وال
اةطات.واارانمات،واا

عدبالمعاصي ه نفعل أمرق من يا اف، عن والمعرض والعاقل المفرط الشاب أ«را ما 
قريب.ربك إل 

البالوت<.ل ءمر0 صح من ويا 
الأغاق.ومحملع الأفلام مشاهدة ل عمره صح من يا 
والامتراحات.المقاهي ل عمره صع محن يا 

سياراته.وتحميل تلمع ل ءمرْ صح من يا 
النساء.معاكسة ل عمره صع من يا 
الخلاعة.بلاد إل فر الل عمره صع من يا 

والمنتزهات.الشواطئ عل عمره صع من يا 
اض..تعمى أن قبل 

وحل.عز اف ندرة تذكر 

تحميه.وأنت، يراك وجل عر اف أن تذكر 
قأعمائك عفومن أي محرمالث، وقد به، تعصيه الذي الخسد ^ا رزنلتح اف أن تذكر 

\و1

وجل.عز افه بآمر ، ٧١٣الملأتكة فيها تدون صحيفة للث، أن تذكر 
.الصهلفىأمحر كإ يمييه الرزق؛الذس_، يمح العبد أن تذكر 
وحرنه.٠الذنب، تذكر 

والحار.الإثم ويبقى تزول محرمة لذة كل أن تذكر 
١فيهلكنه. المرء عل محتمعن حتى أختها، تحريء العصية أن تذكر 





اعددنانوى يا فماذا ؤداءه، ما الوت، من وألهى 

مطيته.الونيا هالْ جعل لن• وهنئتا 

٠ربه لرصات ووفق عمره بقية تدارك لمن؛ وهتيثا 

يدحله.أن قبل الصالحة بالأعإل قره بني لمزت وهنئتا 

القيامة.يوم الله عل قدومه يوم الله أمام للوقوف استعد لمن؛ وهنئتا 
ماحيه.عل لخسارة والله إنه صالح عمل بلا وينقضي يمر الذي اليوم إن 

بمجردوذلك والعاصي، الذنوب جيع من الأن التخلص " افه بإذن " فبالإمكان 
هاممه إل واوجمة الفائقة التوبة 

صدمن ؤيا والسإء، الأرض رب طاعة ل وفرط ولهى وّهيى ولض غفل من فيا 
يغفررءوف بر ودود، رحيم ربا فإن وتبا أقلع إليه ارجع  ٠۵١إل نيا ند الله طاعة وعن 

وصسوتان وبلمصائب، قل؛قول، والأوب، إليه بالرحؤع ويرصى التوب، ويقبل الذنب، 
مثل!تائب، 

حيلوتم، الهدرب ل أركضا ض ار الجْ>، ل لي
لوالميربمل والتفاللهو بامي أيصيعت د وقل ؤي

ولحن ماب الأجد وتوافأجل ا ويلاإذاض،دن
يلالدافع كتدافعت، وتامحي أنفمدر الق ارعت، وت

يثرأ واقي منال، كدري لق_وبم_لإذاامت_دثإي
ًرعفيمن فكرة أماللث، النن؟.. من المانحي ل التهور قرمحتهم فيمن عرة أماللث، 

منقرئتا بمن اعتبرت أما • وجبن■ وطفل وشاب وكهل شخ من الأنام من ئلك 
همها عزينا أمر كم دفناها أنفس كم حضرناها كم..جنازة وقرين وخليل وشمق صديق 

الأثر.عل نحن اللاحقون ونحن السابقون 

؟أعددُت، ماذا 





-دعر؟«؛ويج(اسدذا ترى يا فماذا ؤراءه، ما ائوت، من والهي 
فرالللحطات قدما ترى يا ذ،اذا إ إ أعارنا منها لنراجع نا أنف*ع نمقها صريعان 

لأندريمنىومعهأ!؟الذي الطويل 

منحال يكون ®كيف ؟.فقال! حالك كيف له فقيل السلف من رجلا الوفاة حضرت 

بغثرموحشا فرا ؤيكن حجة بغثر عائل ملك عل ؤيقدم زاد بغير بعيدا ا مم يريد 
أنتس؟اا«.

بعد،ايا وقال: أفاق ثم عليه غثي جهؤقثه الوفاة حضرته ئا عياض بن الفضيل وهذا 
تحن!!؟«.زادنا فا زادي، وقلة مفري 

فائواهؤسكئبما ٦[، لالجاداة: ومموذه أس احصنت ؤ وجل! عز المول قول ولنتدكر 

[lH  :قعيد.وعزألتيال عنأل؛عين أكلمنان ينش إذ ؤ سبحانه: وقوله ا،  ١٨١صران

ل؟إ! اللكئن هدين j فكرنا فهل ]ق: بنقولإلأضزك،ضته فظ نا 
قوأفعالا أقوالما تدوين عليها ما كل يكلان ولا يغفلان لا معنا همة كل ق كلمة كل 

الروالعلن...

_،ljلأْ وأنت ام أتتل بيته نئن حان الملكه ينلر 
فاواش لا ا إ الملك؛ن هذين متتامحي ونحن المتن تللئ، ْلوال أعالنا عن رصينا فهل 

وئكرات٠أإ!للموت قدما ذا 

إاا؟ لحق واض إما الموت سكرات ق لحظة فكرنا شل 

منازلهمهي وما كانوا أين وأصحاحا بالقبور نعتبر ؟ألا أ لحالنا أتعجب واض إل 
نا...؟لأنفعميا فاذا عمله حب عل كل مصيرهم؟ U الأن؟؟ 
بشهواماالدنيا تشغله لر متا من ١ ومعاص. ذنوب علميه ليس منا من يغطى•. لا منا من 

حطاءآدم بني )كل البييقول يومه•• ل نفه محامحبة عن وطاعته اف ذكر عن 
الخهياثإنالتوابون(,وحير 





ثدر؟ع^ء؛(■اسدذا ترى فماذاط ؤراءه، ٠! )ئوت، من وادمى 
هل؟ السوء ثرنء عن بالتاعد أ فكدنهل ؟ وجل عز اض يرنحي لا ط م نحبا هل 

هل؟ والكدب واان٠يمLن الغيثة من وألسنتنا ؟ والحقد والحسد الك\رياء من دالوJنا نظفنا 

عنوميتا بالمعروف أمرنا هل ؟ اض حرم ما ّكثأ تركنا هل ؟ اض حرم ما الفلرإل تركنا 
وهل••؟وهل•• ل والعمل ديننا نمر أجل من والرحيص المال بذلنا هل ؟ النكر 

•الأخر للرحيل نائم ويعد محاسب أن ان إنلكل صادقة دعوة وهل..؟ 
صادقةبتوبة أحالنا نغل أن راجية خانقة ودمؤع خاشعة بدعوْ لتحاول الأن من 

أطبهمعق مسأسمأ يبالى مل ؤ لنا الحق وعد ذهن-ا بعثرنا أجسادنا تغل أن قبل 
[.٥٣هذأل>وئووألم؛جمه  J*jمبنيع١\رخمت من ثكلوأ لأ 

كلوسعت التي بالمغفرة ءلرقنا لنا ينثر الحق قول نهدا أمل، محع يأس لا أنه واكل 
معنا؟..واف نا؛المعاصي انفعل نرق فلمإذا قيء، 

ربكإل ب مدب، ربه من مالممي الرضي منه ول طاعته، والزم مولاك عل أقبل 
والتزمغثرك.اسقامورجع كا يرضيه ما عل واستقم 

نيقولتالتزامه قبل حياته كانت وكيف التزامه قصة بمكي ستة  ٢٧صنه ثاب نمة ؤإليك 
لعنها أبحث لقدكنت اض، طاعة ق إلا أجدها ولر مكان كل ق عادة العن يحنت، إق 

تذوقتبل طعمها، أتذوق ولر أجدها فلم والشهوة الشهرة، j المال، ل الكرة، j الغر، 
إليا-ءوننى أصحاب ل وكان والهر، والخلمرب الغناء بلاد الكافرة، البلاد إل الأسفار مرارة 

مناللعينة، المائية والإغراءات! السيئة الصحبة بسبسا طويلة فترة الدراسة وتركتا رذيلة، كل 
والسيئات،والخaلايا بالذنوب نفي عل مرقا للصلاة مضيعا وكنت، ومكرات، محيرات 

مفتاحيكون وند ساء، وانر ثاء مش القلوب ببا يفتح سبحانه الاه عند الهداية مفاتيح ولكن 
كنت،الأيام أحد ق إنني، يقول؛ وأصاف مثيرا، أومشهدا أوموعنلة حاطرة أو كلمة القلؤ 

حشودأالمقثرة داخل j( الناس الموطأورأستا بمقثرة فمررت بمِيدة المهلمار طريق عل ذاهبا 



^1؟اعددنا ترى ط فماذا ؤراءه، ما الوت، من عتج^^وادهى |

وجلتاشرة ودخلت س1روإ من فنزلت أرى، لعل الحشد؟ هذا ما ت نفى ق فقلت يرة، 

انقلبالقبلة نحا0 رأصه ووجه قثرْ ل البت وصع وبعدما الين، نبه ميوصع الذي الشر أمام 
ولكنالقبلة إل مرت عدة يوجهوه أن الحميع وحاول الشرق، جهة إل وجل عز افه بقدرة 

تشرالخيف الفلر ذلك رأيت ما وبعد يقولت وأصاف الشر، ق عذابه يرينا أن بقدرته اف شاء 

؟موق بعد مصري وما الين؟ هذا مكان ت، كنأنني لو حال كيف ت نفي وسألت، حال، 
أعودإللا أن عل افه وعاهدت وامحسلت،، منزل إل وعدت اللحنلة ل!، تلق غكت، 

طلثةأحد محكيها القصة هذه اض.. إل الرجؤع أحن وما افه إل وعدت والعاصي، الذنوب، 
اليت،•هذا دنن ل بنمه قام وهوالذي بريئة ل الن أحدكبار من العلم 

uذاتتذلر؟؟؟

أحدينتفلرون العهد ق الحاصرات قاعة ق بالرياض الهني العهد محللاب، اجتمع 
عليهملحل ااا بمفاجأة هم إذا يثمملرون هم وبينا محاصرة، أساعهم عل ليلقي الشايخ 

الكانوصل حتى رباعي، بشلل مصاب، لأنه فقتل، برأسه التحرك كرسيه يقود ساب، 
التنحيةوردوا عليهم، وملم وقم، لم وامتتغراحم، الهللأي، لهثه ومعل للالقاء الخصمى 

وأجريبالرياصة، مغرما شابا أناكنت، ياشباب! وقال؛ عليه وأثنى اطه خمد نم منها، بأحسن 
قنفحهل وذهبتا الأصدقاء أحد عل مجر يوم ودان تقريبا، ١كم ٠ حوال الواحد لنوم ال 

يمنةبتا ت؛نلاعجؤ السيارة وبدأت السيارة، ذريع انفصل التلهحيهل وأثناء الشوارع، أح• 
إلفنفلرت عجلانيا، عل أحيرآ استقرت حتى مرات، عدة الطريق ق ب، وتننقلويسرة 
ترون،كا الرأس إلا مني يتحرك لا رباعي بشلل مصاب، وأنا مات، قد به ؤإذا الساتق 
بهؤإذا حياق شربمل اّرجمح، السيارة انقلاب، أثتاء لأنني أمت،؛ لر أش تعال افه وأحمل 
أيبماتتفلر ماذا قال نم قرآن، قراءة ولا ذكر ولا زكاة ولا صلاة فيه ليس أسود، مريهل 

نعمإ!! الفاجئ الرض يكون فقد الفاجئ الوت يكن ل؛ ؤإذا ا الفاجئ الوت ؟ الشاب، 



وها؟جج^^،«اسدنا مى با فماذا ؤداءه، ما امت1 من والهي 

ا•حنه_لمجآء إذا حى ؤ ت تعال ئال كإ الدم يتفع لا عندها ؟ الوت تنتظر هل ا أ تنتظر! ماذا 
ومنقائلها هؤ إثهاكلمة ئد" ئركت فنا صلحا اغنلأ لش وتآزجعو0. آلنويت،قال، 

الذيالعمل ما ه نفالثاب، مأل، ولو ١[ • -• ٩٩تالؤ*>رن: نوم-بجثو0ه إو نززخ ورآبمم 
ولوسأل،ثيء، لا منهم أوممر الشباب، بعض أحاب، ربإ وتعال؟ سبحانه افه عند يرجوه 
اللاذ إذا حدأ، ممرة أء،الا أما لوجد ؛<؟ ٠۵١يقابل أن نحاف الذي العمل ما ه نفالشاب، 

ا،لوُت،؟يفجأنا أن نل منها نتخلعس 

أنواعلم الغفلة غبار نفسك، عن وانفض تبادر، أن نبل باكوبة بائر • فأهول، أكرر أحي 
منالان_، أن واعلم ليروح، يغدو فضه وأن ممنوح، ربك عطاء وأن مفتوح، التؤبة بابح 

هنيثاوأحبمرا يتويتك، دفرح اش وأن حنامت، مسثاتك يبدل اش وأن له، ذنب، لا كمن الذنتإ 
[.٢٢للتامحنمحبةاضلهمئال 

للذين؛امغوأيان ألم ؤ هث؛ قال وترجع وتتوب ترعوي، أن للت، آن أما ومجي أحي 
بجئواكمحأوئوأصمنضئاJولا 

[.١٦]١^^: فئوثه قسئ،علو؛بملمعفينرآلأد 
وترددحاله، ف۵١Lلح مسمعها ّ. ووو. شراب صاحب، كان دينار؛ بن ماللث، — سمعها 

الخنمكان وورثا الأجلاء، الحل،أء من صار حتى ابهري، الحز ي جلعل 
ه.نفعل مرق ييأسن فلا البصرة، مجل. ق البصري 

—اللهو فرمى؛آلأُت، وطرب لهووترم، محاحبإ وكان أدهم؛ بن إبراهيم - سمعها 
ونالويغرأللب هلوثبمإ محثع أن للذين؛انثوأ يان م' سمع؛ لما وقال — هدا كل واعتزل 

كلوأنفهم، الله، يدعوإل مرارآ~وانصرف * الأوان آن لقد وافه ُنعم قال مزآلخؤه نرل 
اه.سبيل ق شهيدآ ومايت، — ماله 



؟تم) آعددتا تهمي يا م٠اذا ود|ءه، ما الوت، من "غنئ^^كوأدهم، 
العابدالزاهد، عياض بن المضيل توبة قصة واسيع عياض، ين الفضيل ~ سمعها 

وسبطربق، ناطع عاض بن الفضل كان واوتيع■' وعى ممن تكن سمعتها إن لعلك 
يان،]؛_؛؛ Jlؤ يتلو! تاليأ سمع إذ إليها الخدران هويرتقي قينها امرأة عشق أته نويته 

قدآنء،يارب ®بل قال! سمعها ءلٍا مزآنؤه وماثزل، ءامغوأانثذعظوبمملخْفرس 
نرحل،بعضهم! فقال ما، طريق ل عابرون قوم فيها فإذا حربة، إل الليل فاواه فرجع، 

أناوهلت: ففكرت قال! علينا، الهلريق ضلع فضيلأ فإن نصح، حتى وقال؛عفهم؛ 
إلاإليهم اقني مالثه أرى وما بجافول هاهنا السلمئن من وقوم العاصي، ق بالليل أسعى 

الحرام.البيت محاورة توبتي وجعلت، إليلنح، تت قد إف اللهم لأرتلع، 
تان jiJlؤ تعال؛ نوله وهي تاب الأية هذه سمع عندما كالفضيل وكن الله إل فتب، 

اوئوا"أث5ئ؛بع]ذين تةوووا منآلخقؤلأ ثزل وما ليًغرآش ءقفعظوبمم ءامغوأأن للذين 
أس-شأعلنوأأن ه ئمئوث نيم ونحتث دلو؛4لم ألأنذفمنت عي ظال قتل من 

نفسه®.عل مرق افلأييأس [  ١٧-١ ٦ لالحد؛د: نيتاثكم4 فن موبآ أ'لأزصنعن 
قداض رخمه بأن يعلم أن عفليمة اقترفها اش الذنوب كانت مهها العبا• عل بجب، 

آلذينبمبمادى مل ؤ تعال؛ قال يتصور• مما أعثلم تعال افه رحمة وأن ثيء، كل وسعت، 
ألعموزهؤ إأ؛هر خميعا ئوب يعفرأل؛ آس إن آس، رخمة من ثمئطوأ لا نميهم ١ عق اترقوأ 

آلئحلم4لالزص:مه[.
اهأراد فلها والأيام.. المعاصي لحج ل غارقآ بعيدآ اممه... عن غافلا كنت يقول ثاب 

وبعل.الأيام من يوم ففي ٠ الصواب. إل وردل رشدي إل أعائق حادثا ل قد.ر ئد.اية ال 
السريعالهلريق عبر بسارق انهللقت ؟ اكمام؛ مدينة ق عائلية نزهة ق خميلة أياما قضنا أن 

المأثورالسفر أدعوبدعام بأن وبطول ٠ ٠ الثلاث. أحواق ومعي والرياض اليمام بض 
ادرأملأظل الأغاف سيع ل وزين وزجله بخيله عل وأجلب بموته الشيْلان استفزف 

أوالأشرهلةالكريم، القرأن إذاعة سملع عل أحرصن حينذاك أكن ولر افه... عن غافلا 
أبدأ.واحد قلب ق محتمعان لا والبامحلل الحق لأن والعلياء للمشاخ النافعة الإسلامية 



ثهل؟"عخخحاصودنا فماذاياترى ماؤداءه، الوت، من والهي 
اسكتأن متى طلت لخدودْ.. حافظة ض ذاكرة مزمنة صالحة كانت أحواق إحدى 

علاستحوذ وند لذلك أمتجسس، أن ل انى لكن... الحق صوت إل وأمتمع الأغاق 
وفدطلبها فرذفست، الإثم بالعزة مي قاحل. وقوادي جوارحي عل وملك، الشطان 

عتادأفازددت طلبها، المؤمنة أحتي وكررت الأحربان... أختاي ذللا، ل شاركي 
ؤإلأالحال أعجثنث، إن ممساحرأت لها قلت، إق بل ؛ ١ ونحتقرها. منها نخر وأخذنا ؤإصرارآ، 

بقلبهاالعمل ا هن. كرهتح وند مضض عل أختي فهمتت، ا! الهلمريق يارعة عل أنزلتك، 
ومعها.إلا نفأ يكلمف لا وتعال بحاته واض عليها، ما وأدت 

عجلاتإحدى انفجرت بق، ماف من وبقدر بان الحق يكن مالر حمل وفجأة 

منحدرل وهوت طريقها عن بارة الفانحرفتح شديدة.٠ سرعة ثر نونحن بارة ال

يعلمهالا حال ل وأصبحنا مرات... عاوة انقالبت، أن بعال. أعلاها أمنالها فآمحبح جاثي 
؟ح-د.رث، الذي ما ولكن ١ المنكوبة. سيارتنا حول الناس فاجتمع • ■ العفليم• الُل، اش إلا 

الصابرةالمزمنة أختي عدا ما الخفيفة الإصابات بعقس من إلا سالمن، جيعا مخرجنا لقد 
واختارهاما نتهزئ كا التي الحبيبة أمحي ماتت، لقل. نعم • • • ترفيت، فقد الملمة بة المحت

منزلتهايرغ أن اف وأسأل الأبرار الشهداء عداد ل تكون أن لأرجوا ؤإل جواره، إل اق 
العيم.حنات ل درجتها ؤيعل 

فأبمرتانمناء عني وانكنف، أختي، عل أبكي أن فتل نفى عل يكيتؤ فقد أنا أما 
يأراد ند وعلا حل اف أن علمتا والضياع.لأ الغروروالغفلة من فيه كتإ وما نمي، حقيقة 

الصالح.والحمل باه الإيإن ملزها حاليدة حياة بد لا عمرآحاJيدأ، ل خثرأوكتب، 
؟ل اف ميغقر هل نفي; ل اءل وأتوالندم الحزن دمؤح أذرف، أخمح، تذكرت وكل،أ 

 Jألانمجبم عد اسرئوأ ينع؛ادىآلنتن مل ؤ تعال؛ نوله ق قق اطه كان، ق الحواب، فآحا
.[  ٥٣زالزمر؛ هؤآلعفورآارحم؟ا٠ د إنه يغفرآادرونم»خميعاح إنآلله آد،هح زخمة من ثسلموأ 



ثدا؟اسدنا ترى يا فماذ! ، ^١٠٥ما الوت، من .وادمى .ق^خ^^

لايغفراض ان وقال! اض، رحمة من وقنطهم ة الخما عن التؤبة باب أغلق من ؤيل ما 
حجراف، عل متأل جاعل وأمثاله فهذا هائيه، اف ما فلأن الهداة، عن بعيد وفلان لفلان 
الكشرالكثثر ارتكبت، أتت، وفعلت، فعلت، أتت، للعاصى! يقول إبليس، وسوسة هدْ اف رحة 

محرعليه أنت، ما عل ابق ملث،، تعب، لا توسلث، يقبل لا اطه للثج، افه يغمر كتف تتوب كيف 
iU ،، لان يزال ولا وهكذاaييأسحش والأوهام الوساوس هذه بمثل علته يقذف الثي

عفليإجرما ارتكبا ند فهذا ذللئؤ نال س أن المكين هذا ونى اش، رحمة من ؤيقنهل العاصي 
أفجندا«_ج; حديث، من ( ٢٦٢)١ مسلم صحح ل ثبتؤ فقد عليه، وال اف عل واقتات، 

ياتى : هاو ينال افم ثإن يملأن، افه يئفز لا )وافه ^ ١٥رجلأ أف حدث -.؛؛ < ٥١رسول 
يغفرالذي وس ،( _iliوأ-طث، لئلأن قد يملأن أعفز لأ آذ عو ه النى 

هذاوني افه إلا اف إلا [ ١٣٥صران؛ ]TJ، إو*آلقه ؤوستفقرأاذووبح اض؟ أم هو الذنوب 
ذنبكل بغفران مهللقة وهي الف<، كتاب ق آية أفرح هي اش<: قول أن الخاهل 

شنانبمنكلا اس إن ؤ القرآن: الخس أحرجه ما إلا كان U كان لو كان مها كان، U كاط 

ولأملحنان، صيثاته يبدل بل عليه، اش تاب الشرك س تاب ومن [ ١ ١ ٦ ، ٤ ٨ ]النساء، يه-،ه 
لمّؤإن حدج ؤ إله إلا س وما ^ jij؛، jijآس إدح_ح ^١ ١٥يفمزآلذين لمد ؤ تعال؛ فوله 

إليتوبون- .أثلا بنهمّعدارنبي لننئنهمت>كفروأ يمولوث عن، ننتهوأ 
توبتهثلاثة ثالث، اش إن نال: من مم\-أم\[ لالائدْ؛ عفوررحيتثه وآس ؤدنثغفرووهُ آممه 

أينبل وهوموحد، ارتكي، ما وارتكب، الفواحش وفعل وقتل زنا بمن ، فكفمقبولة،، 
وجرماإثا أعغلم ننوؤله بل اكوبة، وبين بينلثا محول فن المائة قاتل حديثا من هو 

الأمرهذا فليكن وأمحرفؤ، وأجرم وانتهلئ، ارتكب، مما أعفلم ذنوبه س قنوؤله ومعصية، 
ولاتنمروا(,)بشروا الخديثؤ: وتذكر فتشقى، نجاوزه ولا عل؛اللث، 

قل:



اعددظمى يا فماذا ؤراءه، ما الوت، من والهي 

هلويذب الر ممن وعمالعفثر مما ي

هيديرم جن عمنح الو يرجذب الاءك ح
هازإليإحضيف الزاء وحا صفا أن

تجيرأمحذاك عن مرك بعفمحم ه منل يس لن ما أي
ورالغفرل الماليد وأنت ذب ل يكر الئد العبا أن
رجديه يت فأنر تغفؤإن ل منوء مدبنتي عإن ن

اسمررمك يفالي، إلا اكواي_ن الث،.شرإو_أف

اعلمفوا وملوبح؛اْبوا منكموطلبما وم لقومل ل
دمينزل تأن ل قبع يشيقنل ألانى انفيوبحك 
واغتنميبقي د نا متدركي قاموى وهوان تل ان الزممض 

الخاصةغرفتها لها كان يرى، ما حسب يمش الكل مدللة، سن، ل تيس أسإء كانت، 
الفيديو.أفلام أحدث إلا يشغلها ما لدبما ليس والقران الصلاة عن بعيدة 

فأرادتمتأحر ونت، ق انتهى وقد الأفلام أحد إل تتمع جفتا الأيام من يوم ول 
إمامتسمع ما ؤإذا النافدة وقنصتا إليها• الهواء ويدحل جوالغرفة ضر الغرفة تفتح أن 

ذ')لث،نامحتاثسميالخق آلنوت نكزه وجا؛ث ؤ الفجر صلاة ل يقرأ المجاور الجد 
سمعتهابل بأذما تسمعها لر ولكنها ٢[، • - ١ ٩ ]j،: ذ'لكتومألؤع-ده العثور ل يمح و. 

الفيديوشراتط إل ونثلرت فبكتؤ الحساب،. الفر، الموت، تتفكر ت، وجلبقلبها 
توبةياربط ت وتبكى تمل وبدأت وتوضأت المهملات، سلة ل ما وألقت، وحطمتها، 

سمعتهاآية سببها وكان العبادة، ولن.ة الراحة طعم وذانت، الأوان،، فوات قبل منى اقبلها 
بقلبها.



اآله اعددنا ترى ي، ساذا ماوراءه، الوت، من وائمي 

الغزارالدمؤع وأسبل العمِات، نامكبي التوبة، ق الناخر أو التردد عن إياك ؤإياك 
تانبة..وأنا عراق هذه - وقولت الوحنان عل 

•• صمثرى تأنيب ~ يارب ~ سافي • • ممثري خوف با جاء ذنوبي(.. حؤ y جاء 
■نحمي• فرط- من، نيْر، أن عيناي كادتا رهب•• يوم من الخوف سياط قلي ألهبت، 
سوفذتم؛ أنا سكي•• جاءك من تطرد لا أنن، إلهي: يا حوي( أعظم ما يامولأى )آْ•• 
أحكي،••

•مني• كان ف- بإ ياربه~ — بون • أف• غتر أدرى• أنت عنى•• تعرف ما أعرف لا أنا 
ذاءم،ص„لأض..هميلأصي..

•فيه• ماقرئتا ما الحل( دربا غثي • اللءروب• كل ل الشيطان ْع سانريتج أنا 
أ"محه••لمائي،~ يا ~ •أنا بجمحني،• محهي•• درب ل مم، إبلت-ر( كان 
•با• غرردا • خا-ءوف• جنل- حول من، للشيطان كان 

•اأ• ثلوب ربخ ربتا • تتورّ،• لا ئالوات التوبة ل فكرت، ؤإذا 

 •To( . ،أعقلم ما يامولاي •)حوي•
وسابا••وجال.^دفراغي،•• غرف-يارب-مال•• 

•؟!• ثياي وقثرت، مزقت، كيف، يالحمقي•• حجاي•• حرق، ل الفجار زين 
•• حينإنتنت،للموصةسثاكيوباي أينعةإٍ،؟!•• 

•وجنوب• جبا؛ كي، ل فكرت، ما •أنا ثإل• •أو • ييميتي. أحل.كتاي.• ؤ، مافكرمحت، أنا 
حوي••(أعظم ما يامولاي( )أ0•• 

•• s_>b_شاة إبليس قيمتي حينا • الحسابه• يوم j( فكري،  ١٠أنا • إلهي• يا 
.• الأبرياء قتل أمقتج وأنا ••؟! حياتي( قل، عل، أفدمت، كيم، أ • يالخهل،• 

ديداني،••دائي،•• يعلم من( أنت الهي،•• يا 
•قري—،• كل من أقرب ل أنت، • طبيب• أي من الطي، أريل، لا 



اسدنالهل؟اجخئ(ّفماذاياترى ماؤواءه، الوت، من وائمي 
(حوي.. أعظم ما يامولاي • )آه• 

أمساذج أغص • دلثكا• أمر حزف فلقد • غمح،• مثرار ل سهل س من إهي • إلهي• يا 
ممماب..

صحاب.نؤع ما يعشه يكن لر ّ وذهاب. محثي عن ■ غيا؛ى• ّر عن ال بيكن ل( 
وشراب..طعامي يتوفر معشآ كان 
١الشباب. عز ق الندي( د)الساس ل حاء 

•رف• غثر من الأسواق j ب يتمشى 
لبيب.٠كل من الألباب أسلب • • لعوب حمقاء مشية مشيش 
•وطني• يمكناجي النار أستري 

حوب••(أعنلم ما يامولأي )آه•• 
منأيئفل؛لي من أنت عني•• العثراتاّاءف مقيل يا الا>ءوات•• محيب يا إلهي•• يا 

سيان..

وصلاة؟.وصوم سيح •ب؛ن راق• أن • المؤمنات. مد عاهل.ت وأنا 
بطهريوتثبثت انمحراق.. زوايا ألغيت ّ.أنا واعتراق ثل أعلمن كي حثت إلهي•• يا 

وعقال..

ؤ.وسلة كل • يردونتي• كي الفجار •■؛ترب الرذيلة. درب ل اليوم بعد أمئى لن أنا 
٠١ متحيلة بقتل فأمانيهم . ١ استطاعوا ما لقتال عليعدوا ١ ١ حيلة ألف ل دروا 

غادربرسميع من قشيب•. ثوب ل غيه..وأذاآمل أذنبت اال•ي بالثوب جئت • إلهي• يا 
محب..

امرلأيح_وبلااالعفوبمبواع—سلمن وشحوي، عبرال فارحم ارحمن يب 

)ا(محاوةاادءوة،العددل؛ا.



ل4ا؟اسدنا ترى يا فماذا ؤداءه، ما الوت، من .وادهى عن؛غق^أ

ومنانتليلأ.. إلا افه يعرف ولا ص-تاع ل يعيش • الرياض. مدينة يكن رجل لكن 
الفجرحتى أمهر كنت .. ت يقول واحدة.. مجدة ف يسجد ولر المجد، يدخل لر سنوات 

الوحدةمن تعال وهي كينة المزوجتي تاركا وص-ياع، لهوولعب ق الوء رفقاء هع 
عاومتدخر فهي الوفية، الزوجة تللث، عني عجزت لقل. عليم، به اض ما والأم والفمق 

صهراقإحدى من جشتح الليال.. إحا-ى ول جدوى.. دون ولكن ؤإرشادي منحتي ؤ، 
تنهنانوزوجتى المغثرة ابنتي فو-حانت صباحآ الثالثة إل تبر الساعة وكانت، . العابثة. 

قاللتل اعات ممن ماتبقى لأكمل المجاورة الغرنة إل ن، فانحهعميق.. ثات سمق 
ربنا~ فيها بمزل التي، الساعات تللن، • الفيديو• جهاز حلال من السائْلة الأفلام مشاهدة 

منهل ؟ له فأغفر مستغفر هل ؟ له فأمتجيسح دلع من هل مقول؛ ~ الدنيا الس،اء إل قق 
هيفإذا الغرنة.. باب فتح الؤسفة٠. الحال هاوْ عل وأنا وفجأة ؟.. موله فأعهليه مائل 
واحتقار،تعجي، نظرة إل نفلمرت ١ عمرها. من ة الخامتتجاوز لر التي الصغيرة ابنتي 

البابأءااق.ث، ثم مرات، *..رددتباثلاث، اف اتق عليلثج، عيب 'ربابا، قاتلة؛ وبادرتتي 
تزاللا فكاإإت٦١ حائرأ، وحلت، الفيديو، جهاز فآءفد.ت، مديد ذهول أصابني . ٠ وذهبت، 

١فرامها. إل عادت ند فوحاJترا إرها ق فخر-بمت، تقتلني وتكاد مامعي، ق تتردد 
حتىات لحفنإلا هي وما الونت،، ذللئ، ل أصابني الذي ما أدرى ما لكلمجنون أمبصت.، 

لصلاةمناديا الرهيس، الليل يحكون ليمزق ب، القريالمجل. من المؤذن صوت انهللق 

الريؤإنإ الصلاة، ق مدياJة رغبة لدى تكن وم • الجل•• إل وذهبت، نوصات الفجر.. 
نيروقرأما الإمام وكثر الصّلاة.. وأهيمت، ٠ الصغثرة. ابنتي لكإت ويقلقني يشغلني كان 
انفجرتحتى الأرض عل جبهتي ووصمتا خلفه ومجدت مجد أن وما القرآن من 

كان٠ متثن. مسح مند هأ ض أمجدها مجدة أول فهن.ْ . محببا. له أعلم لا ما.يلأ ببكاء 
ونفاقكفر من قلمي ل ما كل البكاء ذللئج مع خرج لقد ل.. خثر فاتحة البكاء ذللثج 



-ل4ل؟و^زإه-أسدوا تهمي يا هماذا ؤواءه، •L من!مت، وائمي 

قليلاالمسجد ق جلست الصلاة يعد ٠ يداخل• يسري بدأ الإيان بأن وأحسست اد، ون
صاحيعل دخلت س العمل.. إل ذهبت خى النوم ؤلعم أذق نلم بيتي، إل رجعت ثم 

طولهر البسمب •تأخرة صاعن ل إلا أحضر لا كنت فقد • مكرأ• حفورى استغرب 
البنتهذه لك مخر أن اض احد فقال! بالقصة أخرنه السبب عن مألتي وئا الليل.. 

حانولما الحال.. تلك عل وأنت منيتك تأتك ولر غفلتك، من أيئضتك التي المعرة 
يتسلمأن صاحي من وؤللبت ْلويل، ونت، مند أنم لر حنث مرهقا، كنتا الظهر وقت 

التيالمعرة ابنتي ^٥* شوق ل وأنا الراحة، من نسعلآ لأنال البيت، إل وعدت عمل، 
زوجتيفاستمكي البيت، دحلت، اض.. إل ورجوعي هدايتي اله~في بعد ~ سبا كانت، 
الصدمة،هول من نفي لرأتماللثح ابتتلثج.. ماتت، فقاJتإ! مالك<ا لها فقلمت، ١ تبكي. وص 

ابتلاءهوإلا ما ل حدث ما أن تذكرت نمي هدأت أن وبعل• • ؤلريلأ• بالكاء وانفجرت 
بصاحى،واتصلت، الهاتف، مإعة ورفعتا ^ اش فحمدت إيإل، ليختآر اش.)؛؛ من 

وصليناوكفنها، لها وغالهلفلمة وأخذ صاحي حفر ٠ اعدق. ملالحضور منه وطلبتا 
فحملتها. غبرك. القبر ل يا.خلها أن يليق لا صاحبي ل فقال اشرة، إل ذهبنا نم عليها 

لأضاء الذي الور دننت، وإن،ا ابنتي أدفن لر أنا اللحد.. ق ووضعتها عيني تملأ والدمؤع 
تبزيوأن النار، من سرأ ل يعلها أن وتعال سبحانه الله فأسأل الحياة.. هد0 ق الهلريق 
أ!القصة انتهت، الحناء. خر الصابرة المؤمنة زوجتي 

يتنولا وت متلا ا متتنحن إذا ا ذنوبنأن م غوننس وت نم
٠٠*

اقببا الدنيل عحي ا ومي حلية بباقدنيا الإ ف

الأن—لأموترنع وت متدأ وغوتشتهي شاء تا مل تفعوم الي



لدل؟اسدذا ترى يا ؤداءه،فماذا ما الؤت، من وألهى 

ينتظرذلك يعد من والتراب ترد، والعارية تشد، والرحال، تعد، الأنفاس أن واعلم 
ثموما يالماصى، اللحاق غر الباثي عمى وما حلفإ، من يمثي سلف من أثر وعل الخد، 

ملداتهق وهويرع واياليه ايكض أيام غضي أن نمب مكتوب، وأحل مكدوب أمل إلا 
هتفإل شيء وحيث، طيب بتن تميز ودون حرام أو بحلال عابيء غثر وشهواته، 
للدين.الخهد خاصة الناغ الحمل عل ٠لا٠تها يضح إذ حثها ويبخها 

الانترنت،وصفحات، والللامت، القنواُت، ق الأحرين وأع،ار أوثايت، تضح كيف بل 
بلادإل والفر والنور والتبرج والمعاكات، والأعيان الاحة والمجلات، الشؤمة، 

يضرولايتئع،ذي،ا وغيرذللث، والكرة والنميمة والغيبة الورب، أول بافه، الكفروالعياذ 
مالح.ولا يفد وفيإ 

سمممحا.ل:
الصادق.ا-الإ؛ءان 

بعثلمته.القلتج ؤإشعار اممة مراقبة ٢— 

الصلوات،.عل المحانظة ٣- 

به.والعمل ودراسته وتل.بره القرآن تلاوة —٤ 

ونار.وحنة قيامة و موتاوقبر و وعقاب حاب من فيه الأحروما تذكراليوم ~ ٥ 
وأهالها.أحوالها ق والتفكر المقابر زيارة ~٦ 

المفسدين.محانثة و الهبمالخين ة محال٧— 

ؤوالوعقل والذكر العلم محالص حضور — ٨ 

وسيرهم.الصالح السالف، أحبار قراءة — ٩ 
المفيدة.والكتب، اكاسة الأشرءلة ساع - ١ ٠ 
ذكر0عل يعينلث، أن اغ إل واللجوء فيه والاستمرار الوعا، ص والإكثار الإلحاح — ١ ١ 

عبادته.وحسن وشكره 



اعددناترى يا فماذا ؤداءه، ما ائؤت، من وائمي 

فأقول,اثملتزم ثلشباب أوجهه نداء 
أ.الصحوة! ياثباب القدوة,. 

بنجومبشغفه ومحاهر لها، ويتعصب الريانحية بالمباريات الملتزم الشاب يتعلق حيتا 
!.الصحوةياثباب القدوة.. يقالت الدولية الملاعب 

والعصرالفجر صلاة من الأول الركعة عن التأخر الصحوة ثباب بعض يعتاد حين،ا 
٠الصحوة! ياثباب ١ القدوة. الخمعة لصلاة الحضور عن أويتأخرون 

با،لظهرالزائد الاهتإم ل المانع للشباب الصالحن بعض منافسة العامة يلمحفل حننا 
يقال!ونحوها، النقال( نغإمحتح)الهاتف موضة وركوب المترفة والكاليات الزائف 

ا.الصحوة ياثباب القدوة.؟ 

الأحسارتنقل اكرحة المديعة يراقب شاشة أمام الملتزم الشاب محلى حينا 
ا.الصحوة ياثباب القدوة.. يقال؛ ذلك، ل اهل وين

الديون،محياي ل أوياؤللون المواعيد عن التأخر ق اللتز.ان بعمى يتساهل حينا 
ا.الصحوة ياشباب ١ القدوة. يقال؛ 

ذلكمن ومحمل العامة الأماكن ل والصخب، المزاح ل الصالحض بعض يغرق حننا 
ا٠الصحوة ياشباب القدوة.. يقال؛ ومضايقتهم، للاخرين الإزعاج 
رمضانشهر ق المضحكة الهزلية المللأت متابعة الملتزم الشباب بعضى من يل. حينا 

الفلهرصلاة وتقومم ينامون، ثم الفجر حتى هرون وبأهليهم، أمام وبجاهرون؛ذللثا 
٠أ الصحوة ياثساب . القدوة. خماعة، 

كلامهممن خر أويالأحرين عل ويتهجم ينشتم يغتاب ملتزما ثابا محلى حينا 
ا,الصحوة ياشباب القدوة.. يقال؛ وأفكارهم، 

(.٤٣-٤٢العال)العبد لعادل القدوة عن سألونك ي١ 



لدر؟اسدنا نمى يا فماذا ؤداءه، ما الوت، من عئقآ—وادهى .

لالجلوس أو المختلطة الأماكن ق الدخول ق يترخصون الصالخين الماس يرى حبإ 

أ.الصحوة ياشثاب ٠ القدوة. يةالت بالمعازف، تفج التي المهلماعم 
بلنبناته وبترك الشرعي، بالخجاب زوجته يلزم فلا الملتزم الشاب اهل ينحينا 
أ.الصحوة ياثباب القدوة.. يقال؛ الضيق، أو القصم 

الملاهيأماكن ل أويدخلهم الكفّار، بلاد إل بأهله الملتزم الناب افر يحينا 
ا.الصحوة ياثباب القدوة.. يقال؛ والنكرارت،، 

مناهرق ؤيرنون الولائم من مكثرون حفلابم، ل الهالح؛ن بعض يبدر حينا 
أ.ه٠ ا. الصحوة ياشباب القدوة.. يقال؛ الترف، 

نعاب.نبقى أن الأكبر عيبنا أخطاءنا، نرى أن عيبا ليس 
أنلث،بحجة صالحة فدوة تكون أن عن تقاعس ولا ير، وفآل وعزيمة همة ذا لتكن 

بعضها.ل أو فيها وقعتا 

رالحقئن بدهر الد ابيعش ال الجبصعود با يتهين وم
الملتزم.الناب أخي أرجوه«نلثا ما هدا 

إليلئح؛المسلمة أخيتي وأنت، 

وجواب،)سؤال 

؟لمة الموالمرأة الفتاة صفات هي ما _/ 
صفاما؛س ج/ 

والجاعة.نة الأهل منهج عل عقيدتما؛ 
افهرسول وقال اطه تال ومنهجها؛ 

الفاصل.الإسلامي الخالق وخالمها؛ 



أمددناترى يا فماذا وراءْ< ما ائوت، من وائمي 

والحجاب.والطهارة والعفة الحياء ألحسان 

الصالحات.اء والنوالصحابيات افلومنين أمهات قدوتبمات 

تعال.اف بدين التزمت ولن ولرسوله ف محتها؛ 

اللحود.وصيق القبور لفللمت تقدمه وعمل الآحرة للدار تذكر - حلو.ءاا 
تعال.اض يدين ملتزمة ومؤمنة لمة مكل صدمتها؛ 

الرأة؛تحرير ودعاة والعلإنيين والمناشن والنصارى لليهود يغضها؛ 

وكلقيمة، الوالأفكار الخليعة الصور تنثر محلة وكل وطرب أغنية كل عدوها؛ 
رحا.يغضب ما وكل مترجة، امرأة وكل والملأل<، والتيه والغرام الحب ل وقلم مسلسلة 

رحيم؟غفور اض فإن الصادقة؛شروطها التوبة عل حرصها؛ 

.العاين بين ونثر0 للدين العمل همها؛ 

الرقع.الحداثة ثعر لا الفياض الإسلامي الشعر شعرى؛ 

لاتكواذرة٠ندما ولا والنصة والرقص الغنيات من حال إسلامي زواجها؛ 

افرنولا اح، المبترويح والالقرآن من ثيء وحفنل الناير العلم ل تقضيها إجازخا؛ 
الكثرة.الفاسد من ذلك، ل ث للخارج 

تمل•الموم، فإن بالماح لهوهات 

القس.عن والترويح والتدبر والتفاكر للتأمل نزهتها؛ 
المسالمة:الأخت أيتها وقول 

رآنالقد قلانوزي فكنصباها الحل أّر تن حتك 
انالتيجن مأبس دي وعنهحييتي وق فالاه، اب وحج

انالحنالخالدات ق صوري نققصورا اة الحيمن أبغى لت 



لدر؟اسدنا ترى يا فماذا ؤداءه، ما الوت، من 

أحم،دأحتتيت
والنهج.العقيدة سلامة بإلا حقيقية حياة لا بل سعادة لا 

ال..يعةتعادة القواعد أحي الياك وأرف 

أ؛ا.ا.تقلق ولا باق ارتبهل ( ١ ) 

البلاء•ممر مهإ خثرا نونع ، ر٢ 
حرت.ولو ممرا )ّآ(أءهل 

.شأنك علا مهإ بساطة ل عش ( ٤ ) 

ولثنالنفس عل بئة القامالقالوب فمفتاح دما، يقطر القلب ولوأن ابتسم ( ٥ ) 
الابتسامة.لزم فا الحبة أردت ؤإذا الوجه، وبشاشة الخانب، 
حقلث،.ق أحطأ مهإ احدا تكره لا )٦( 

وهجرك.قهلعلث، وإن الغيب، بغلهر لأحيك، دعاءك تقطع لا )٧( 
للدين:العمل 

ليكفك،العز حفيد ويا الجد صليل ويا الأمة أمل يا الجيب، الحبيب، البارك الابن أتيا 
وأشغل؛ij ،uمعي احضر الوت. انمرة ومن الطامة الثيغل ومن الإسلام نعمة الدنيا من 

سمعك،.وأعرل فكرك 
أنا؟من تقل ولا شا'ناك، ْن تقلل ولا نفلا، نحقر لا لم موأن اللم: الشاب أِاا 

ؤنيجأ:عمر بن عبداغ الخليل المحابيأ يقول الله، عند عظيم كريم عزيز لم مأنث، 
أعظموما رمحلن،؟ أطسبح وما أطيبلأؤ رما ويقول: بالكعبة يطوف هه اف، رسول رأين، 

الوأن ودمه ماله منك، حرمة أعظم افه عند الومن لحرمة بيده محمد نقس وااالى حرمتك، 
دمإراقة من افه عند أهون حجرأ حجرأ الكعبة مدم )لأن ويقول• محرأ( إلا به نفلن 

الياءأهل )لوأن ويقول: ، لم( مقتل من اف عل أهون الدنيا )لزوال ويقول: لم( م

)ا(الرمدىرها'-اا{.



—ق^إج( وهر؟-اسدتا تهمي b ٠ماذا ، ٠٠ؤي! م، الوت< صن وائمي 

عجزاؤةُئثعندا توث ؤوستذتو ، ٢ اكار(ل j الد لأتمهم موس دم ق اشتركوا والأرض 
[.٩٣]اكاء: عظٍثاه عداتآ نةُ وآغد ووعثاتُ غني عضن،مم ؤب 

الخ؛اة؟هذه ق ووظيفتي هودورى ما ؟ أمتي أخدم كيف ؟ لديتي أندم ماذا تقل ولا 
.؟ درحا هو وما عادة بالأحظى كيف 

حركاقكلمإق حياق ض مؤمن أنا الدنيا.. وأسمعها نلها . . ؟ تنمملر ماذا الملم أيبما 
مدويةويميحات محلجلة بصراحة عروقي.أعلنها ق الدم جريان قلمي خفقان سكناق 

واصرخ:واصيع واصدح قل الإيإن القلب ق وتبعث الأذان ونملر الوجدان تم 
عادوللميى العغلمة للغاية وميالاة الحيأبغي لم ما أن

زادالعقيم رى للأخي ونعسمْ يش نعوأن ه الإلا لرص
ادللإمعإن للإيور للنورى اللإنقاذ عى أملم ما أن

ابرهانواك دععل ت أقملا ها محانالإملأم دعي تلما ما ي
قثبما ولا يئايبق واحوك اث آلهن ؤ ت سبحانه قاتل س عز قال مولاك ذكر س وأكثر 

ياالأيمول حيتاقال; درالقائل وف "٣٤[.  ٤٢]طه؛ طهمره إذهُ نزغون غى.آذهبازل 'ج
ر؛اكاااإل محرقا لت لولاك ذكرك عند اسلي تكتب وهي الأقلام صرير سمعت لو جهول 

ثابقابلتي الهادئة الفرعية الهلرق إحدى بوم..ول ذات خرجئ أحدهم: يقول 
الهلريقتلك ق الفتيات بعض بملاحقة مشغولا كان لأنه يراق ار صغرة سيارة يركب 
نفى!اعريق قلت بعيد غبر سرت فتجاوزتها.نلإ مرعآ المارة..كنت من الخالية 

ئواقعدة دام داخل صربع وبمد • ■ يشاء؟ ما يفعل وأدعه أممي الشات؟أم ذلك فأنصح 

(.١٧٤٣سوب)A/ غالاد تاريخ زواتث. < ١  ٣٩٨الترمذي);١( 



؟١٥٠١اسددا ياترى فماذا ؤراءه، ما ائوت، من 

•ينتظرإليهن- ينظر وهر سيارته أونف ند به نإذا ثانية .عدت الأول. الأمر اخترت نقط 

البيوت.أحد ل التفاته..فدخلن أو نفلرة منهن 
نصحته..ثم أولا عليه سلمت إليه وانحهت ونزلتا سيارته.. بجوار سيارق أوشتط 

منلأحد ترضى فهل قرييك، أو ساتك أو أخواتك القيان  ٨٢أن نحيل له هكه مما ثكان 
لكنفقد الخوف.. من ء بثي أشعر وأنا إليه أتحدث كت .. ؟ أويوذتس يلاحقهن أن الناس 

إلالتفت يتكلم..وفجأة لا الرأس مطرق وهو إل يستمع لكن الخم، ممتلئ ضخا شايآ 
لقدالنهبحة.. دافعا،لواصلة ذلك ولكن محرأ.. فاسبشرت( خده عل محاك ئد دمعة فإذا 

م٠ النصيحة. ل أبلغت قد أل رأت حتى الهديث ق عليه فشددت ممامآ مني الخوف رال، 
نفسيافراغا يعيش أنه وأمحرل وعنواق.. هاض رنم مني وطلب امتونفني لكنه ولمحه.. 

ملامحه،ك وتبل. وجهه، تغثر لقد البيت.. ل جاءق أيام وبعد أراد.. ما له فكتبت، ٠ قاتلا. 
الأيامتلك عن محدثني فجعل معه.ب ث، حلوجهه ل الإيإن نور وثع لحيته أطلق فقد 

أمليهفأطت واللعان، السلمين وإيخاء والهلرقات الشرارع ق التسي ق قضاها التي 
ينعبادىآلذينئل ؤ تعالت قوله عليه وتلوت المغفرة، وامع وتعال سبحانه افه بأن وأتيرته 

هؤ'آلغفوزآلتحيمهسرخمةآللآززآسشزآكووب،همعاجإذهُ ثثثطوأ علأنهسه-لملأ أتزئوأ 
فهول-. أزوره أن مني وطلب ودعني ثم ٠ واّشثر' وجهه أسارير فانفرجت [ ٥٣]الزمر؛ 
الأيامفمضت بالزيارة.. نواعدته المستقيم.. الطريق ق السثر عل يساعد© من إل حاجة 

كبيربثبخ فإذا ٠ الباب. وطرقت إليه لهبت فرصة وحدت ولما ٠ - الزيارة ل أسوف وجعلت 
أطرقصاحي.. عن سألته والده.. إنه والأسى.. الخزن آثار علميه ظهرت وقد الباب ينتح 

مات..لقد له.. ويغفر اش يرحمه حافتت بصرت قال ثم برهة وصمت الأرض.. إل يرأسه 
كانأنه وكيف حاله عن محدثتي أحد ثم بالخواتيم.. الأعإل إن حقا قالأت اصتهلرد ثم 

تداركهلقد ٠ - بأيام موته قيل بالهداية عليه اف *فمذ ٠ الله طاعة عن بعيدآ ٠ ٠ افه جنب ل مفرطا 



—وها؟"ججه اسدنا ةماذاياترى ماوداءْ، ائوت، من وأدمى 
أناف< عاهدت وقد ومضيت، حديثه..ءزيتبم من مخ ظإ الأوان.. فوات قل برحمته افه 

مسلم.لكل النصيحة أبدل 
الرغب همّهم، تترغ لا ربك إل و.ادعهم اللامز للغافل؛ن تواصع لم ميا 

ربابل  ٠٢٠٠^كنت ربا أنك يت أتعماة كانوا ؤإن الأحرين عل والتبختر والأمتْلالة 
[،٩٤عالخفأه نند3دنثآس ًفغئم ؤكد/ااتق- فهداك عليك الله فمن اعنلم 
فتنبن ءفأئم ؤكذ'و1ك_ مولاك! فول وتذكر تنموينفك ولا وتواضع واشكره افه فاحمد 

[.١٧]الخجرات: وقوله• عفيًفم4، يمِدآس 
ويعظميكاؤء يشتل أن التائه الضاغ الثبات هؤلاء أحوال وسمع يرى بمن فاللاش 

إخوانهعل ويرقع ه ويزهوينفيتبختر أن لا — دينه عل خوفه 
تعال!افه رحمه القيم ابن قال 

انباكيترحمن الحشية ن ما كلاه؛ن مقلتلقلبك ل واجع

رحمنالاع أصتن بفالقل-، ثلهم مأيضا كنت ربك وشاء ل
وعنصد لمن فقل هلك فحينثد ذنوبه ونى عمله واستكثر بنفسه المرء أعجب ؤإذا 

الشابأخي وجه: وطلاقة وبشاشة ورفق ولين بابتسامة ~ وتام صلمع ثمن ند اطه طاعة 
،،الإيان؛luإل الهداية نعمة إل افه طاعة إل أقبل والغم والهم والضياع الشقاء حياة لتويع 
بعمىيقول لوة، أي تعدلها لا ولذة وطعم ومذاق حلاوة لها فالطاعة الطاعة ولذة 

عليها؛السيوفاا.لخالدونا لذة من فيه نحن  ١٠الملوك وأبناء الملوك السلف؛'لوتعلم 
رانخلأم الإمحوي حمثيء وكل وان عنلاح للإصالله ة شريع

انطوفاد والإفم للظلاج وهمن ا بنحلت ا.ى افا تركنما مل

انثولا ز علا فا.اه ءا ومدوه مثالله ول رمن ما تارنحن



؟دمل أسدذ1 مى ي، فماذا ؤداءه، ما الوت، من وائمي ■ جتهغت(■

خرانلأنسك ا مجهعن حاد من ل مإل دي حمثعل ترآنت—ا 
شريانه منا فينبقى يتدام ا مه لانبدلإ حكضينا٠ دارتئ

وغثرهاوحرف وتعاسة وصنك وشقاء وجمرة صياع من الأمم تعانيه لما علاج لا نعم 
إلاكله ذلك من • نحرج- ولا حل دلا علاج لا منه، اليام محمرخ ليصح ويضج يثن مما 

الخلقالله فطر وفطرة ملحة صرورة اه دين نعم اش دين سوى بدل لا ل الإسلام يدين 

غناءلا للمجد والروح للرس^ن، والهواء للمعتن، الضوء كفرورة صرورة وص علتها، 
أنءلاذا الاه دين عن بعيد وأنت والتحضر والتطور والرقي القدم عن يبحثا فتامن عنه 

وينظموالمخلوق. الخالق بين صلة أكرم يمثل الذي الله دين إل أقبل عادة• العتن ذللثا 
ذلك.كيم، والأرض الهاء بين علاقة أوثق 

قما وأشرف قلبه، الإنسان ل ما وأشرف الإنسان، الأرض ق ما أشرف لأن ذلك 

ؤوْر؛إنءامنوأ ^Tjj_ وتعال• سبحانه الحياة ووامث، الوجود حالق بالله الإيإن قله 
[.٢٨وظمان1كلونم،ه]الرءاو: يذهفرأش الأ هؤ غقلوبهم؛ب 

المزاد..١ونعيم النمس..• وطستا القلتا... وقوة • البدن.. راحة الإيهان ففي نعم 
ااقاو_ا...نور وصون . الكانة.. وعز والحزن..٠ والغم الهم وقلة الصدر... وانشراح 

وثعدالملائكة... وقرب الوحشة... وزوال •٠ العباد. قلوب ق ومهابة • • • الوجه ق ونفرة 
وعظيمالدنيا فقائل وهكذا الإيهان حلاوة وطعم الطاعة... حلاوة وذوق الشياطين... 

الأحرة.فقائل 

الملمأحي للدين اعمل للل-ين اعمل للدين اعمل للدين، بالعمل مولاك فاشم 
هذاإل الوعرة ل وقلث، كل واجعل جهدك، وصاعقا الا•ين هدا يظهر ا كتفهملثا لكن 

ءالعملاللم، أحد يمول الأمر هل-ا ل والكسل، والتفريْل الفتور واحذر تسعل■ الدين 
فك؛رهمه من والقليل أوقاته حثالة اف إل والدعوة الا.ين أعش فمن  ٠٠لله شكر للدين 





لدل؟اسدذا ترى يا فماذا ما الوت، من -وادهى -؛جهق؛(

أينتقل: لا الداية. اش شؤع طريقي أين تقل: البداية.لا اخ طاعة أبدأ أين من تقل: لا 
ؤيراكيرانبك اف أن واعلم النهاية. تأق ربإ ا! سأيدأ غدا تقل: لا كفاية. اف جنة نعيمي 

خالئتثتهزأضن. قوزبمت ؤ الحساب يوم اوالحساب تعمل! ء،ا بغافل اض وما 
رإل ومايع الأمر هدا ل وجد أبدا، تقلق ولا باق فارنعل "٣٩[• ٩٢]الحجر؛ يننلوزه كائوأ 

لإلا تراح م للعبد فليس العمر، من مضى فيا دينك ل تقمترك من ض فنا التوبة 
وهباش. برؤية عينه تقر يوم الزبد يوم إلا قرار للمحي، ولا ؤلوبى، شجرة نحت، الحنة 

المرذلك ل فاصدق جق، اض إل العودة يوم وأسعدها أيامك -؛م أن واعلم الغفلة من 
فيه.تعال افه عرفت يوم أول من عمرك بل ولدت، يوم أول مجن عمرك ما واف 

اس.دعاك أحي 
محرت؛ن:يولد •نعم • مرتئن يولد وقد واحدة مرة يولد ند الإنسان 

يشتركميلاد ذلك الدنيا، نور إل أمه رحم ٠للات من فهويوم؛نرج الأول• اليلاد أما 
أيضا.الحيوانات فيه وتشترك بل والفجار الأبرار والكفار، السلمون البسر كل فيه 

خاصالميلاد هدا اظاعة، نور إل المعمية طلمات من نحرج يوم فهو الثاف: لميلاد اف 
هداوجل عر اش صور وقل• الاستقامة. وملك الهداية لهلريق اليسر من العه وفقه بمن 

قتئإةُ زألغاّيكمن يه-ء ينمى ثورا لهُ ياحيبمهوخلمتأ ميتا اؤمنكان ؤ بقوله• الميلاد 
إنها. ١ ٢ ٢ لالأ،عام؛ ي-'>ننؤرتلي,ه ماكاثوأ لةك؛فرس ئين • كد>'للكنبجاح فارج لص آلفللمت 

هدا.ميلادك الموت بق يلم إن لك .وهنيئا عمر. أي ل تولد فقد بعمر.. يتقيد لا ميلاد 
الإطلاقعل العبد أيام خبر أن عل دليل علميه اف وتوبة مالكا بن كعيا نمة ول 

أمك(وردتكا منذ علميك مر يوم بخر )أبثر • هه الّما لقول توبته يرم وأضلها 
اليوم.بذلك -بنأ ممن نكون أن اف أسأل 

لم.ومالبخاري )١( 



اسدناسر؟ا؛ثغةخت("مى فماذاي، ماؤرايه، من وائمي 
iوظ4أها عتدها اثتؤتف ض بد لا حقيقص 

الأبديةحياته مائة وهو الحقيقة، ق ءمرْ هو الإنسان وقت ١٠ظ.ب.' القتم ابن يقول 
منمحويا ليس ذلك وغبمر وعمره حياته فهو وباش ف وقته فهاكان القيم، لنعيم اق 

الباطلةوالسهووالأمان الغفلة j ونه قطع نإذا البهائم عينة فعيشه عاش ؤإن حياته، 
رأسوالنهار الليل إن حياته• من له محر هن-ا فموت والثءلاإة النوم يه قطعه ما محر وكان 
التاره.وخسارب الخنة ربحها الوْن مال 

0رت'ألعمحن ه ذمناف ذمحاى ذنئؤ صلاق إن ئل ؤ ت ه نولj المسلم أحي 
أنهي الحقيقة تلك [. ١٦٣- ١٦٢زالأسام; ووذ'وكامزتوائ نذر لا 

لوالحهاد ولدعوته ض وقف بل ه، نفأمر س ئيء ق الممرف حق له ليس المسلم 
نعمةكل ل أعضائه، س وعفو حواسه، س حاسة كل ل نبه، شعرة فكل سبيله، 

النعمهذه ومن ، اش محبه الن'ي الوجه ق تمرق أن محب موهبة أو عليه اش أنعمها 
أيمن أغل هو الن«ى والفراغ، الوقت نعمة أحلها، ل عباده عل اف أنعم الي الكئثرة 

يفعله،أومحر سقييها حقها لحظة كل يعْلي أن العاقل فعل هوحياته، فالونتا ثيء، 
يلهينلثاولا الحد، ق إلا تصرفها ولا أوقاتلث، عل حرص فا الأوقات، من أكثر فالواحبات 

فإنهوكنت، بكنت، مارك تقطع ولا دومم، إليك محلص الأمر فان نفسلث، ذات عن الناس 
هوولا وغاية، مائة عثر إل ممتدآ حهلآ الزمان فليس ع«الت،، وما قلتا ما ءلياان، محفوفل 

دائم.حلود والنهار الليل بمقياس 

شوفي:قال 

وانونق دقائاة الحيإن ه لة قاتلرء المب، هالات دق

حلقأنا آدم ابن يا وينادىت إلا فجره ينشق يوم س *ما البمري الحسن يقول 
القيامة((.يوم إلا أعود لا مقيت إذا iإني متى فتزود شهيد، ع«الكا وعل حديد 



أس! اعددنا مى  Ljضاذاماؤراءْ، اضن، من -واددى ئهق("
حرصأمنكم أشد أونامم عل أتوامآلكنوا *أدركت جهئا؛ةنجت المري الخن يقول 

الونت*.إضاعة المن علامة عن يقولون: وكانوا ودنانيركم، دراهمكم عل 

ؤإنالزمان من أوبرهة يوم أوبعض يمريوم ألا عل الخرص كل محرمون وكانوا 
نمعأوإسداء للنفس، أومئاهدة صالح، أوعمل ناير بعلم منها يتزودوا أن دون ضرت 

يشعرون.لا وهم حفاء وتذهب هباء وتضح سدى، الأعإر تترب لا حتى للغير، 
الشاعر:ق'ل 

عمريمن ذاك إ فعل—ا تني امولر دى هأتتص ول( وم ثرم مإذا 
ثيءعل ندمت  ١٠مسعود:)ابن نال لمولاك، يقربك نيإ عمرك لحظات واستغل 

عمل(.نه يزد ولر أحل نقص ه شمعربنتا يوم عل ندس 
عمرى،من ّاءة أصح أن ل لامحل *إنه تال؛ أنه الختل عميل ان الوفاء ش عن ورد 

الفرص،فيه تتتهز نهوغنيمة هوالوقت،، العلمإء  ٤٧٢يإ■العقلاء عند تحصيل أجل ؤإن 
كثيرة*.لتكاليف، فا 

حطرنهوعل حاصره، محن حيرا وغده ه، أممن حثرآ حانحره يكن 1؛ إذا والمؤمن 
أمم•إل مهم إل عام ومن أحن، إل حن من يرض فالمؤمن عظيم، 

ماغير ز وفته ضع فإن نيره، إل خطي المعدودة وأنفاسه العبد، مال رأس فالوقت، 
ويعود.يرُ؛ع أن يمكن لا فات ما لأل عظيمة؛ شديدآوحرنه نل.مه كان اض، محس، 

اهين.كروا ولر عليهم قانت، ساعة عل إلا ثيء عل الخطن أهل يتحئر لا القيامة ويوم 
علحرة تكون نبيه عل واللام والصلاة اغ ذكر ن الخالية ١^^١ ومحالس فيها، 

لكيالنعم؛ أجل ص وأنه الونتج، أهمية يعرف، هوالذي والكيس القيامة، يوم أصحا-٢١ 
أوأوالزس العمر نمى: رحلة مماته وحتى ولادته مند شفر والإنسان شكرها، ل محتهد 

الأشياء.بقية ل استا وحمانص بصفات اض احتصه الذي الوقت، 



.ق^ةق^وهر؟"اسددا مى يا ف4اذا ؤراءه، ما ائوت، من وائمي 

لكيمنذ اللبن مع لأبنانه لقاه حياته ق الوقت أهمتة اللم علم ولو 
الإسلامية.للأمة وحران وصياع إغراق به الحهل لأن ؛ عليه ينثأوا 

اعةكاي حيع خميأن بأ يقينا علمم أعلن يإذا 
ةومحناعصلاح ق ا وأجعلها حيتا محنون أكلا م فل

شمتها،الناس أعرف كانوا لأتبم أوقامم؛ عل يكونون ما أحرصن لف الكان وقد 
و»عغاز، الغزاة ومع متعلم، ا،لتعلم؛ن *مع مهم، غنيمة كل ق يفربإ ونته، ابن فالملم 

إلعبودية من العبودية «نازل ل ينتقل وهلكلا متصدق، ايصدن؛ن ومع ممل، المميز 

غرها.إل عته ينتقل لا معبودواحل عل مستقيم وهو همودية، 

إنبل فارغة، تقعد لا النفس فإن وفراغه، ب٠لالته العبد: عل صررآ الأشياء أعفلم ومحن 
الداترةالرحى بشبيهة النفس اممه حلق ولابد،®وقد يمره ب،ا شغلته ينفعها، بجا يشغلها لر 

فيهاوصع ؤإن محلحنته، حثا فيها وصع فإن تهلحنه، ثيء من ئا بد ولا تسكن، لا الش 

.٠لحنتها٠ حمى أو تراب 

الفرلغأوقايت، ق اض نتقي وأن اش بطاعت نعمرها وأن متم؛أوقاتنا، أن علينا فالواح.ثا 

أوقولمحرم أونظر محرم مقر س فلانضيعهافي،ايمرولاينفع، وغثرعا، والإجازات 
.ذللئ، ونحو للوقت، قتل أو محرم، لهو أو محرم، 



؟لدل اعددنا فماذاباترى ماؤراءه، اضن، من وألهى ؟٦٠^^ "
ُءءط

ومانعةولإحواق، ل تذكرة الكلمة هذه تكون أن اف وأسأل الغاب( الشاهد )فليبلغ 

والأهواءالانحرافات مهاومن اف، إلا مداها يعلم مهاولا ل الانزلاق من اش بإذن لنا 
الفتن.ومقلات 

وانالأخ■بمله واحمص ي بوصيتخذ ني الا أتبما ي
النفعتؤيعم الرحوة الفاودة نتم لكي اجلولف هذا صمنتها مهمة رماتل أرع ؤإليك 

والرشاد.الهدى وجل عز المول سائلا 

الأمة؛شباب يا نعود ان أماأن : الأوش الرسالة !اء 

الأقمىجد والتشكوالأس ة أملهيب تلي ول أدعوكم الحق ياب يا 
النحيبمحال.ينا ليس هبوا الخز شباب يا يْليب بالذل ض ملم قلب ا كيف

العظيمالخير فيكم أن نعلم ونحن اه بإذن الأمل أنتم ونساء( )رجالأ الأمة شباب 
بإوصئئم ألهيثم ولكنكم وأعراصهم.. الملمن دماء عل والغيرة والشهامة والنخوة 

األسالمان،أبناء بعض وينفيه الدين أعداء يةود0 ؤإلهاء وتفبميح إفساد من إليكم وه 
ّالوكيل ؤنيم اش وحسبنا هؤلاء، ضحايا أحد فأنتم 

رابالخة معانقن عرض لثماب شبالى علدور توامره م

شرابالل ظي الشهوات إل وا تعالم هلول تقوامره م

رابالخن شياؤليرها ئدبام عنلما تراميهوامره حم
عنه نفيبعد أن عن مسوول إنسان فكل عذرأ، ليس العامل هذا وجود كان ؤإن 

٠لمرضاته يبادر وأن وجل عز افه يرضى مالأ كل 

يلممنهعكتنبا آلهننمة يوم لهُ ومحرج عنقه-، ل طتمر؟ُ الزمثه إمنن وكلى ؤ تعال؛ قال 
]الإ.ماء:'اا-أا[.ضئ،أنيممحئاه 



رهل؟-عخهه-اسدنا ترى فماذاي، ، ٥٠^! Laالوت، من وائمي 
وهوانذو من الأمة تعسثه ما فقط( ءادرْ لحظات ل )لا دائأ شبابنا يا امتشعروا 

ولاواستشعروا تارنحها، مدى عل عليها نز حاو أسوا يسر مر وحال مك وواقع 
إخوانكملها يممرض التي المبكية الرهيبة العفليمة والألأم والمحن الذابح وا تن

إ!!العالر  ٤١٥١شتى اوق ! أؤلفاله—٠٢ وحتى بل واخواتكهر 
للمدعوةالحهد وبذل والعودة التوبة يتأحثركم أذك»إ استشعروا الأهم■• والأهم 

لأنالووح؛ناأ! وأخواتكئ؛ إخوانكم إنقاذ واخير أمتكم نمر تأخر ل سببا تكونون 
إنؤ تعال؛ قال بشرعه، والتزمتا أوامر0 بتنفيذ نمنا إذا والنصر العزة بتحقيق وعدنا اض 

٧[.]محمد: ^تكلميجتاأساءه 
منالعظيم الريال النداء لهذا خاصعة وحلة خاشعة مصغية بقلوب ثبابتا يا استمعوا 

ظوبمإ•محقع أن ء'\ذف\ للذين يان ألم ؤ وتعال؛ بحانه العالمتن رب خالقكم 
3سنظوبمإقطالأعيرألأند قتل من اوتوأآلكممب تةودوأ؛ةلذى ؛؛3^ دنا

[.١٦]الحديد: ويربجمسوته 

وعذابه،ونعيمه والشر وسكراته، الموت ولقائه.. افه بالمؤمن الشباب أنبا تذكروا 
اليومذللت، ل النه يدي بض الوقوف، وتن.كروا وشدته، والعرض وأهوالها، القيامة وتذكروا 

.العفليهر

منهأيمن فينظر ترجان، لبيته بينه ليي ربه سيكلمه إلا أحد من متكم )ما ؛ قال 
يرىفلا يديه ي؛ن وينظر قدم، ما إلا يرى فلا منه أشأم ويتثلر عمله، من فدم ما إلا يرى فلا 

الارولوشقممرة(لهّإلأالارتكاءوحهه،فاتقوا 

الرعد؛حماو0بح يالذي الحبار العظيم اف أن تعيشوما لحظة كل  ijوتذكروا 
الكبروالخلال العزة ذا الخالق نحعلموا فلا عليكم، ومجطئ يراكم خيفته من والملائكة 

ومسلهر.البخاري رواه ( ١ ت 



ثدر؟اعددنا لهمي يا فماذا ؤراءه، ما الين، من —وائمي 

والسإواتالقيامة يوم نمته حيعآ الأرض والذي الكرز كل سحه الذي النعال 
إليكم!!إالناظرين اهول بيمينه مهلويات 

وحقالسإء أطت، سمعون، لا ما وأس،ع لاترون ما أرى )إي ت -محقق افه رسول نال 
لوتعلمونواف ، ٠٥محاحدأ حبهته واضع وملكا إلا أصاح أرع موضع فيها ما نقط أنا لها 
.٢١الحاJثأممرأ..( ولبكيتم قليلا لضحكتم أعلم ما 

الاستقامةؤلريق سلوك ق والأخرة الدنيا سعادة أن الإسلام ثباب يا وا اعلم
وراءهاالناس من كثير يلهن، التي التامة الحقيقية الدنيا سعادة وحتى اش، إل والدعوة 
اض(إل )العائدون كتيبان وانرووا الأة، إل العودة طريق ل إلا لبتا الشباب وخاصة 

بصدق!يقولون بعضهم أن حد إل حيامم، عل التوبة أئر كان كينا بأنفسكم لتروا 
•افه* إل عودتنا بداية من نحبه الحقيقي وعمرنا حديد من دنا ولانحن 

لالحميل ومن بائلامهم، سط—روها التي الراتعة مابم بعض أحبتنا وتأملوا 
صلاحهم.بعد للدعوق يجد انحاههم توضح أما بعضهم كنات 

ودعوة(:ودة مر 

خثرة داعيأكون وأن الله، دين عل والاستقامة النص—وح التوبة عل *وعزمتا )أ( 
الشبابلحميع صادقة نصيحة أوجهها حييتي ختام وق وماد.. ني داعية كنت أن بعد 

لنوالتفحييل■، المخدراُت، ق ولا الفر ل العادة نجدوا لن الإسلام ثباب ا يفأنول؛ 
الأمرفي اف.. دين خدمة ق والاستقامة.. الالتزام ني إلا رائحتها أوتشموا تجدوها 

ادكر*ؤعن والهي بالمعروقا 
رسالتكم؟أهدم آثاركم؟ أين للإسلام؟ أمة يا قدمتم ماذا 

ينولم وبكة روحأنتم فودوا علام للإسل الحيباب ش
دسالحديي الزاهرء مجتم وأنآ ق.يممسسضته سر م وأنت

الرذي.روا، )١( 



■تهمي يا وراءء<1د4اذا ؤآدهىمنIL^_،ما 

مامآ(.الممحيط شاب )من 
ملتزم— الخمد وض — وأنا اليوم ذلك، ومنذ المسجد إل الميت من أفخرجت )ب( 

قتمام التي والدروس المدوات حضور عل حرما وأصبحت أفارقها، لا اض سوت 
تالثابح.م.جا.الحقة® والحياة الحقيقية العادة ؤلريق إل محدال أن اه وأخمد احي، الم

أنستحيل بأنه ذأنولات قالبي تغمر سعادة أشعر الالتزام يعد أصثعحت *كإ )ج( 
ولوعينيه، بين الدنيا ولوكانت مني، أمهد يكون أن التزاما مني أقل إنسان هناك يكون 

للدروسهوإلقائي افة توفيق بعد الثبات عل ل ماعد ما فأكثر . الماس. أغنى س كان 
 jولاسممت أذن ولا رأت عين لا  ١٠فيها بأن الحنة عن قراءق إل يالإصافة لممل، ا

أحبس وهده الماس، بين والزيارات والأسواق والزينة اللباس س بشر قلب عل حملر 

حاجتيعن تزيد المي الملابس من شيثا أشتري أن أردت كلما فكنت، نلي، إل الأشياء 
^ظتسءالماصإلماسإوس[.؛ ١٥]أفضل« الأخرة ق ها ألبأقول: 

الخالدحنة الفور عل أتذكر افة يغضب أوثيء لسوء نجح نفي رأيت *وكلما )ئ( 
نحلصتند أل ض والحمد غفلتي.. س فأفيق المار عة لوأتذكر الأ؛لأي، الرمل■ي ونعيمها 

أماتافهة، وقصص ماجنة وروايات اهلة صمحلات من عزوجل اش يغضب ما كل من 

تائة[.]فاة وحدي>ث،« قرأن س وجل عز الاه الغناءفقدسجلت،'ءليهامايرغى أترتلة 
طالمها ان الأنأن وهي ابميع ا يدركهأن محب المي الحقيقة أدركنا ®لقل« ره( 

الوينمحي محن ]العثل المحالح* عمله إلا الأحرة ق ينفعه ولا الشر، إل فمصره عمره 
نر؛نآ.المثلة وزوجته 

المخلوقبله صلة لا نحلوفا وأصبحت ، JLjJمن-^الايلة تلك ولدت ®لقن■ )و( 

تائب[.]شاب المافعة* الأمرؤلة وساع القرآن تلاوة عل وأقبلت ٠ السابق. 



لم]؟مىاعددتا يا ؤداءه،فماذا منائوت،ما 

صكإ إليه، الدعرة محال ق صالحة قدوة متي بجعل أن وأدءوْ اش من *أتمنى )ز( 
[.ثمرة التانة  ihJ]\المزا محال ل لكثثرات ندوة قل من 

ومحلباف برصى با وأحراكم حياتكم ل يفركم مما به ئغلتم ما ثبابنا يا امحشدلوا 
بكمعد ويبل الدليلة، ا،لكلومة الحربمة الدييحة الأمة ويعدوينقذ العلمأنية لكم 

النافعة،للمحاصات وحضور الح^ر، أشرطة ،إع ممن بأمره؛ التخبط مسممبلأ 
الثروسائل من يضر عإ وبني والإصلاح، الدعرة ق اد واج؛نه^٧، ١۵١١وصحبة 

.اف ؤإرصاء الحق عل نمن لا الش أوالصحبة والفتنة 

فظهرإليها؛ ه. ملحان بن حرام اشتاق ك،ا الحنة إل يشتانون شبابا نريد إننا شبابنا 
منهكان فإ أمامه من فخرج -خلمه محن بالرمح فهلعنوه الكفار به غدر عندما الصادق نونه 

..الكعبة. ورب )فزت يقول؛ وهو ورأسه وجهه عل منه صغ أن إلا النازف الدم رأى لما 
الكعبة(.ورب فزت 

بانشغالكميفرح الش الرهان إل لا الإسلام ونصر الأمة عز إل يشتاق شبابا نريد 
اف.أعداء بما 

حنينااصي المذللت، لأذوب إل فاضي الميرجح ل مهرى ئ
التيالطاولة عليهم، الطاولة ؤيقالب والمفسدين، الدين أعداء يتحدى شبابا نريد 

بالعسل.محلا الم فيها لهم قدموا 

المثنموت ونمش نعيأن ن اليميمنا وأنا صممننحن 

نالمبطليلأل صمتحدين ن البيالحق ى علتقيمئن م

اللءوةّونشر دينه لخدمة بمرق صائنا شبابا نريد 

بلادالل كق دعوْ الغ يلالومحاد رك دواتالعهجدد 
ادالعبق دأ حمر الكفوترى ورى الل م بظلل الكيغ طث



-تع(-•؟ له) اعددنا تؤى با فماذا وراءه< ما الوت، من وائمي 

الأمةشعراء من لجموعه الشعرة الأيات عن المجموعة هده أيضأ القلب من ؤإليكم 
الكببر.ودورهم اسقاظهم منظرين الأمة أمل الشاب خاطرا ٠لالا الذين الأفاضل 

لمناالمراث تن عولولوا ا ودينا دنيمحلنا دوا أعي

االفانحيشاة والدعبنن ونحا فينولفراطة بملن نم
٠٠٠

ودواني كإن الإية لواحودوا تعأن ان حد قشبابنا 
ودالوجعي ميم بكدا غ

شعاركم:وليكن 

يالهاءوصالحيأبغي لم ما أن

زةأعيش نعوأن ه الالا لرص

ورىالاذ لإنقسالءأسى امأن

ةبالأمالبلاء ذا هؤيزوعني 

همكم:وليكن 

القرآنة رايوملي تممي ا همن
انمككل ق الإنسان يعد أن همنا 

ئنوذامنيأن همنساياإخوتي.. 
الأمحدول بالرسنقتدى.. أن ا همن

دالعنيتعبد المؤهكبت 

ادوللميعالعظمى ة للغاي

زاداليم عظرى للأخونعي 

ادللإمعان للأيمور للن

ادىاله ق طرين عقنك ا مل

انالإيمثنلوذرى أن الكون ق ا همن

الأذانبزديد ا الدنيعد تأن ا همن

رآنالقل نحمالقمة.. ق زى تأن 

رحمنالبى ق الغد•• ق موز كي 
اةدعونكون وب.ا نواللم. الران رح ونهلؤ. ود. نعأن اب شبا يآن فهل 

إلالحقوالهدى؟؟

[.٣١]الور: إلآسحمعايآكؤسورئ وتوبوا ؤ تعال؛ تال 



لدر؟أسدوا ترى يا فماذا ؤراءه، ما الوت، من .وأدهى عغآج^■

إحواثاالإ،ملأم وق جندأ للهدى ومخ الراثا ئئرغ أن لنا ندآذ الإسلام ثى 
اكائكم—ا وثزجعة المانحي محيت—ا ويحيي 

انوسلمعاص وابن عوف وابن ونيل وصفوان عمار أحمال يا الإسلام بني 
انقيحم تكونوا سروا آثارهم على 

الناكيدالرجس من الأنمى غدأتثئرر الصيد جدودنا حياة نحيا إحوبي يا غدأ 
ومدري——دا رومالقرآذفي غدأئنرتل 

فيكم!!!ال الأممحوا فلا  ١١ركم نطلشبابما 
ؤآم1ك1سيض 

[.٢٤]الأنفال:إنهخف/ورنله واذهُ ؤقأه-ء بمحنتحآلنرء ثولث ■"
الأمة:مده يؤخرالميرعن من أنت الثانية: الهمساية ا ]٢ 

نميحاطبتني مصائب، من أصاتبمم وما المسلمن أحبار أتاح مهموما كنت بينا 
البلاءكل ق رئيس سبب وأك بل الأمة، هذه عن النصر يوحر من أنت,، هدا، يا قائلة؛ 
افيه نحن الدي 

،لوأمرJIنوة، ولا ململة أمللث، لا صعيف عبد وأنا ذاك كيم، نفي أيا لها؛ نلت، 
٠انممحوا. ما ولونصحتتهم ائتمروا ما السامان 

معاصيلث،إنما ، VU■^؛الثال، مللث، كبها الي وممحاصيلث، ذنوبك إما مرعة، فقاحلختني 

•الحرماتر. عل وحرصلث، الواحباُنن، عن زهدك إنه مار.. ليل الثه حا بارزت التي 
الصر.,احم ق اللوم عل تلمح، حتى أنا فعلت وماذا لها؛ قلت، 

أنت،فهل طويل، وقت، لفى الأن تفعل ما لك أعد لوجلت والاه عبدالاه يا قالت؛،؛ 
خماعة؟ق الفجر يملون ممن 

•الرات• بعض ل، ؤيفوتني أحيانا، نعم تنا؛ قل



اسدناتهمي يا ف4اذا ، ^١٠٠ما الوت، من وائمي 

وندعدوك، صد الخهاد عل ندرتك تدعى كتف بعينه، مواكانض هدا عقاطعة: قاك 

بذلهاقليلة دناتق كونه يعدو لا عالا، ولا دما يكلفك، لا أمر j أولا، نمك جهاد j فثلتر 
أداءل نحنل الذي وأنت، الخهاد، تهلال_، .كيف، القهار. الواحل افه من مفروصتن كعتين رق 

المباحأذكار وني القرآن، من ورده يقرأ ولر الراتة، السنن وصح الفروصة، الصلوايتؤ 
؟لرخمه واصلا ولا بوالديه، ياوا يكن وإ البصر، بغض يتحفن ولر اء، والم

لتحكمها لر لث، نفوأنتج بلادك، ل اف ئريعة تحكيم ._إ تهلالكيف، واستهلرديت،؛ 
إؤلعامهمعل ولرتحرص الهلءى، إل تدعهم ولر فيهم، الله تتق فلم بيتلثا، أهل وبحما نفسلث، 

٢[،• ]المجر: حماه حكا ؤ'فتحرت.>آكاد ؤ فتهم• اش فال اان'ين من وكنت حلال، من 
١١فكذ.يتإوعشتخوأحالفتالوعل.فامّ؛تحققتاالوعياو 

واحل.بيح يكلها الأمة ل النصر أيتأحر النصر؟ واخر هدا ومال لها نلتؤ 
فيسر؟

٠آء. ثم آ0 نم آْ قالت،1 
ينتهجونكلهم . ١ اض رحم من إلا أمثاللثؤ من الملايين مثا'تإ الا.نيا امستنس.ختإ فقد 
بالأمةلأن النصر يهللبون أمم اُبممح ينعش معصية عءافون ولا بهناعق يبون فلا مجل—، 

.الس،اء. رب، رحم من إلا سواء الخمح أن المزلمة الحقيقة لكن منهم، هوأفضل من 
منبالحيش أن علموا يآبم ول؛ النههر استعجلوا إذا الصحابة أن ءبل.اه يا علمتج أما 
.ذنبابأذنب، 
إلا— عفليمها إل حضرها ومن صغيرها إل كيثرها من الن.نوبإ ل واقعة بأمة باللثح فإ 

؟ومغارما الأرض مشارق ق ما محيى ما ترى ألا 
ذاكوأنا واحد ولوليوم أتصور أكن فلم وجهي، عل تنابا الدح قْلراُت، بدألت، 

أّبايؤمن سببا أكون قد وأهله، الإسلام وأحببت، ورسوله افه أحببتا الذي الرجل 
.المسالمان. هزيمة 



آله) اسدنا مى يا فماذا ؤراءه، ما امن، من ج^^^^سوادهى "

.الأرض• ،؛؛ jijمن ممر ل المنهمرة الييتة المسلمة اللءماء أمار ق شريكا أكون ند أش 
لوزير،موئل لعل وأمتر، حاكم عل اللوم، القاء عد السهل من كان لقد 
بقوميفنرما لا ؤ تعال؛ اش أتدبرنول ول( أولا•• وحطتي عيي ل ألكر ب لكض 

^١٠^،ا نفل جعل الطوي ض الحمد لفي: فقلت [، ١ ١ ]الر•ئ.: بائسآمه نا يعموأ لحى 
؟تنصحن •نبإذا القيامة• يوم إل القرآن ل بمثلها ار؛تح ح( يق

الزكاةواد.نع قأوقاما الخمس الصلوات نصل بالعروض قم بنفسك، ابا-أ فقالت: 
ولوا)نح إل فيها تتقزب فرصة ترك لا بالسنن، اف إل تحبب الوالدين، وعقوق ؤإياك 

ثيءإل تيع لا صدقة، أحيك وجه ق تنمك أن وتادكر وفعلتها، إلا صغرة كانت 
بتكق تطيقها عل حيا مثالا كنت إذا إلا الشريعة يتطييق تهلاو_ا فلا بخلافه وتأت 

اللومتلق ولا ه، نفجهاد ق فثل الزى وأنت الحهاد راية برفع تهلال-، ولا وءملك<، 
ققدوة كن غرك، حال وميتملح نفك أصلح ل المسؤولية، من مربا الأحرين عل 
حبراافة جزاك فتوقف الناس، عيون نانا.ا وقتك تمضى كنت، إذا نته•• مؤ تل• مكان كل 

نفسك..وابلءأبإصلاح كثر فالقاي 
غبمجك،عل محار س وكل معلئ،، ومن أنتإ النصر يوتتكؤ أن بصل-ق اف اّأل وبعدمحا 

ؤسث،أسامحهيتممكم يممموآآس إن ءامثوأ الذين ؤيغاِيا ت فيهم اطة قال ممن فتكون 
٧[.]محمد: 

قصدك إدانة دليل هي فيها تمزحل طاعة وكل ما اش تحمى معصية كل أن واعلم 
,الأبرياء. السالم؛ن دماء محكمة 

وجهي•عل من الدمع حت، وممني كان ما عل اض مستغفرا رأمى فرفمتإ 
•إليل—،• تت، لقال • إليلثؤ• التوبة إما * رُ؛،' يا وقلتإ 





لدر؟أسدنا تهمي يا فماذا رداءْ< ما امن، من غآقق^وادمى "

عبناوأسدل العامة، حاو_اب وأمحغ بالصحة ؤإياك اممة شتي الحسان أخي 
الحديثاف أْلر نتجاذب سويا نجالس أن نتمي لر ما بعد أحي ومحته...، محتاعته أستار 

وحملهاقلي، أملاها التي الة الرّسهذه لك كتت فإني لبعفس، بعضنا هموم وسكي 
قلمك،أبواب لها تفتح أن فيلثج أخي ذأْل( ينفعلئا، ما عل والحرص النمح إليلثا 

أحيفيها، نحده خثرآ تعدم لن اطه ماء أن فإنلثا أمحي فعلتا فإن مويدائه، ل وتضمنها 
لكيوطة، أول من لك ا لذلتهوالعادة الهداية س لونم، العظيم واله الحبيب 

أصتظحولكنني والأرق، والمسبح واكعبج والأحزان، الهموم من فيه أنت مما أخرجلثا 
ؤإرشادفخالهامنوتوجيه صادق ونمح حليبة كلمة من بتا، الفعل اطه بإذن كعثري 

ا.مع؟! يالحبببا قلبا فهل فلبامحتا، 

عنبمفردك بعيدأ آحذك أن ل فاسمح حيرآممرا، أعرفافيلثا إنني، الحسا• أخي 
العاصيعن بعيدأ والضياع، الماد وسائل يعيدآعن ومهواينإالقس، الشباب حليس 

السوء،اء رفقعن بعيدآ الأعمى، القليد عن بعيدآ والمغنيا٠ت،، العجن عن بعيدآ والأيام، 
والخما'تح.الوثرات كل عن بعيدآ والخادعجن، والخلجن الضاا؛ن عن بعيدآ 

سعيدآ،تكون أن تريد فأنت، فليلا، الوراء إل مص ترم أن أريدك وصديمي؛ أخي 
أنتود ذاك، مع وتمزح هذا تداعبا والكبير، للصغير تبتم مازحآ، فرحا، رورآ، م

حلفش.ولا صيق ولا غم ولا هم لا والقلب،، والضمير القس مرتاح سعيدآ تكون 
الهليبؤ،، UJiiأحاطأبإ أن أريد هذا، كل ءناث، وسممت، عرفتخ ما بعد الحببثح! أخي 
لألمميالحل يهل البالشاب فبم، أحاطبح أن أؤيد نعم فيلث،، الخير وفطرة الميثة، ونفلراتلثج 

الباربه،الرحيم لأحيه الأخ لقاء بالجاملة، ولا بالمالءة، ولا لايرتبط؛الادة، لقاء مجعلئح 
لخاءالة الرسهذه تكون فأرجوأن ٣ح، القالمن نابعة ومشاعر وادعة، ^،١^، مي اسمعها 

.،مرهفوحس جيل، رفيقا بييان اللسان عنها يعثر بالقيبط، ب، القل



عخقممأهر؟"اسدنا تهمي يا فماذا ود|ءه، ما الوت< من وآدهى 

حشؤعيعد صراحة يكل عليه نحيب أن وآمل سوالأ أسألك أن أريد الحييبت أخي 
وهو:وحفؤع وتفكر 

نحسبكسف بل ا! والأحباب؟ الأهل س الكشرون وأين ا والأجداد.. أيزالأياء 
نحيبكيف بل المر، ثاحص الخد، عاري اّبم؛ن، حال يديه بين تقف يوم رك 

محيقق تكون عنلوما والأصحاب، الأهل ويفارنك التراب، عليك محتا عندما الملكان 
ويإزحك؟نحاطبك صديق ولا تواتك أم فلا الدودا، ومراغ اللحودا 

محلياتتحت هم الفراق، عل القالوب وأنين . • الحزن. يدمؤع مصحوبا الخواب ستجد 
!؟؟ .. المصير. هو وهدا . ٠ آل. الهو ^ا نعم ا! والتراب؟ الثرى 

خا:سس

:الأمركيلك كان إذا الحست،: أحي 
شبابهومن لوته، حياته ومن ه، لفه نفمن يتزود أن النانل. البصر صاحتا فعل 

النار،أو الحنة محوي الدنيا بعد ولا عتاب، من الموت بعد فإ لرصه. صحته ومن لرمه، 

لك،ء مي التي الخ؛ر لقوافل للانصإم وك وأدعأذنك، ق أهمس فأنتي هنا فمن 
عندك وتيعوالنور، والصلاح والفلاح الخبر طريق عل وتدلكا الله بإذن النور 

افه.!!!شاء إن والغم، والهم، والوحشة، والغللأم، والضياع والشر، الفساد، طريق 

فوافومساءلة، ة مامحبة وقفالنفس مع صادقة وقفة من بد لا الحست،:إذأ أحي 
ونار^، y^is_.Llالخلد فجنة تعمل، بتا ولتجزين تتيهنل، كإ ولتبع؛ن تنام، كإ لتموتن 

للحاصبن.جهنم 

وأيراته، حعاليه اشتدت ؤم أوقاته، تمرت ه نفعن غفل من الخبب• أحي 
الردىمن المزيد إل أيامه وتةود0 حجة، عليه ءمرْ يكون أن من أعغلم العبد عل حرة 



لدر؟اسدنا ترى يا فماذا ؤداءه، ما الوت، من ع^قت^وادهى .

أنمحبقوارعه الدهر وأن ال_ؤدوين، أنمح وتقالبال ان الزمأن واعلم والشقاوة، 
؛آلماظه,واممر يإيقاظه، فاسه اإلتكال٠ان، 

الماجات،ة مرععن وغفل الأنران، فقدان فني شبابه غزه من الخسب،; أحي 
الاعتادوما وأiكار الكسال، ^٥٠١٢ ألأ ^٥٠ ص ي والأماني بالآuل وتحلق 

إنحاعةوالتسويف والتمني الماليس،.... أموال ورؤوس اينبونن، بقاع إلا عليها 
والتنبل.للحاضر 

وإءتسويف<إيا3ى 

وندوالمولع، والقوة الشباب من ول عمرك مقتل ل الأن :إنك الحبيب أحي 
نتداركوموف شبابنا، ق نا أنفنمع دعونا فقالوا؛ ن ال-بمدا الثياب من كشث ر اغت

لهنلة.أي ق يأق الموت أن وا ونالن بنا تقدمت إذا ذلك 

سساء؟اك،ثرا1سي1ب هل 

أحوالل تأملت ولو ا لا! الحواب سعداء؟ اليوم شبابنا أكئر :هل الحبيب، أحي 
ولوّآكا والضحكة؟ الابتسامة مهم رأيت ؤإن ميتة، حال عل لوحدمم متهم الكثبمر 

منع نابالآ"؛م!ن مع ومزاحك ضحكك ل وهحياتلت،؟ ل معيد أنتر هل أحدهم: 
علمرميآ لرأبمي، فيه أنا ما أتناسى ما لولا واف بقوله؛ عليلث، لرد ، ؛ حقيقية؟ سعادة 

وأيالحقيقة...، هذه نحم الدنيا، هموم من أحمل ما ثقل من الوقوف أسطح لا الأرض 

أمإليه؟ وة والدعالا-ين هذا هموم أا عليه! أثقلنت، الش ماذا هموم إ بمملوما؟ هموم 
الأعداءوتكالب الإسلامية الأمة موم هأم ا لها؟ اليهود وتدنيس القدس هموم 

هده3، معادة لا للت،؛ لقال عنها؟ وهل؛حشت، العادة؟ توحد أين ولوسألته عليها؟!... 

إا!أحدها ولر مكان كل ق عادة العن ولقد؛أحثت، أبدأ، الدنيا 



عخيج^ممل؟-اسدنا نمى يا ف«اذا ؤداءه، ما الوت< من وائمي 
صانعة،وأموال صيقة، صدور  iJLaIالثماب، رنتايه وحال حاله عن ولوسألته 

لخياساولا ممة لما نعرف ولا فارغة، وجالسات دائمة، و<ّهرارت، ءلاسة، وتمرقات 

هذائاذا اأ ب! تحن ما ضيق من الوُت، ونمى داتأ نا أنفونكره أحد، يقدرنا ولا معنى 
كاله؟؟؟!ا

شبابنالربمدواالمائة؟^ا 

المادة؟يجدوا لم شابا لماذا أتعلم اف: أخي 
والللأتوالمخدراين، والدحان والهر والهلرب، اللهو ل العادة عن بحثوا لأتم 

عنبحثوا يجدوها! فلم ؟ و... الاخ؛ة الخليعة والجلاتر الثبوهة الإنرنت، وصفحات 

ا! يجدوهاولن يجدوها فلم أنواعها بشتى المحرمات ل عنها بحثوا محلها، غير j، عادة ال
بعيدينفهم [، ١٢٤]طه: صتغاه نعيشه لنُ قإن ؤوسأءنضعنذثرى يقول؛ ه اف لأن 
رسولوسنة اش كتاب هجروا ل وفيجدوما ف، فكيالعادة؟؟ عن ؤييحثون الله عن 

شبابنااليوم.هذاهوحال نعم والنجاة، عادة الوفيها ههز اض 
سبحانويا طريقه، ق اه وتدربه صنع ممن نكون لا أن افه ارجو الحبيب؛ أخي 

الصحابةسر على الركب، أمعد وما الدرب، أوصح وما العلمريق، أ؛ين ما العفليم اف 
أمع،ن.عنهم اطه رضوان لف، وال

العادة؟توجد أين 

هنولرأ اقالموال هذا عل نجيب لكي عادة؟ التوجد أين إذأ الحبيب،؛ أحي 
-موهءشمح1ٍغةُ وهو اتى أن ليفك نن صبحا عمل ؤس ~؛ وتعال حانه ب~ 

[.٩٧]١^٠: جه 
وحجته،الهي، معادة الداحلمية العادة هي الحقيقية المعادة أن الله رحلت، فاعلم 
بتعاليموالاكزام اه إل المقرب ق إلا أبدأ هذا يكون ولن وسعته، الصدر وانشراح 



)؟ajاسدنا مى يا فماذا ؤراءه، ما الوت، من ع7ئ^^وادهى .

سودواأن وأمالما الشباب^. من ممر تطبيقه صدق عن نحل الذي الدين ذلك دينه... 

قلوبهمؤثْلبن ءامتوأ آلذين ؤ تعال؛ والرورقال والفرح الهلمأنينة كل ففيه لرحابه، 
!!.٢٨]\رءد.' الأبذْغرأشوْلنإن1كلونه أبغ\ض 
أوامرنتع أن بئر'؛؛- نحدها وف فوالأنؤرة الدنيا ق العادة أردت إذا الحسب; أحي 

هدالك يصور ونى اك ؤإبأوتردد، اعتراصى بدون وطاعتهإ هى، ورسوله اف 
فهؤلاءالدنيوية، الع من وحرمان الحرية تقييد من نؤع أما ه وتكاليفرْ بأوامالدين 

والعل.ابالل١نيا ق الحرة تكون م ثاالؤiتة واكُة الزيفة عادة الإلا لك يريدون لا 
العافية.اف أل نلأجرة، ال 

ففيهاوانملاح الاستقامة طريق نالك أن ثانية مرة أدعوك إنني الحبب; أحي 
معهم،وتتعرف حم تتغر فلا السوء، رفقاء من الحذر كل والحذر والفلاح، السعادة 

والحبرإنعادة والالاستقامة عل يعينك الذي الصالح الرفيق عن بالبحث وعليك 

أحيفاستعصم تعال، اف4 من زهك ق وفوزك تقواك، ل صلاحك، أن واعلم اف، ثاء 
الهانثئنمن ا الدنيل تكون أن تحب أوتا أحك،• به، تحصنتإ حمن محر فهي القه يتقوى 

فلتتقذلك، أحي أردت، فإن ٠ أ افه! ثاء إن الفرحين الناجين من ة القياموم ؤيالهداء، 
وسلامآ.يردآ ذلك، عافية نحد وسرق، وممرة، صغثرة كل ق — تعال — مولاك 
السعداء؛من تكون حتى الثبابا هؤلاء من الهثي—، أحي يا ن فك

ااندفاع——أيندف^__ع وللإسسسلأم خي يمافه بزمن مابإ ثب

يراعاحيل ا يان، الخنإل ذرنجا إن زم بعا ليعلنه
صياعااّ.ثيا الق تتركه م ولالعاصي ه نديلر شبا'—، 

اعاسعدنيانا لوا يعند لقي سعالسث__اب م_م أولث_كا 



"اعددناادر؟ءقآع^(فماذاياتئل ماؤرايه، الوت، من وائمي 
ينفعأن اش من راجا التواصعة، الصفحات هذه أهدي الحر;إليك درب عل احي 

 ،jI- براليالثيء ولو لك أكتب أن حاولت فقد الكريم، لوجهه حالمة ثبعلها وأن
صدرىويثلج ؛ي يؤذفانه تقسمي، ق درك وقومكانتك علعن لك يعبر الذي 

الذينالشباب إحواذاث، مع الأيام من يوم ل إيإيأ موقفا لك أرى أن وسرورآ بمجه 
الحقيقية.عادة الووجدوا الصحيح الطريق ولزموا يالهداية سبقوك 

وشباكلن، نفوتنقذ اف؟! إل رجعت وتعلنها الصعاب ثنحدى متى الحسب،: أحي 
الالدين وبدون ثيء بالدين فأنت، قبرك، j عنه أل تسون، الذي ديتك< يم وتم

لمعلث، ناميا ت، كنإن عئ تحمل لا أن ارجو الرسالة لهذه قراءك أثناء وفي ثيء•••، 
وتحيه.بمواه بمن نلتقي حنن الشاعر هيجان إما قني صل. ولكن الأحيان، بعض 

رادوحاصبكل وأنشرهاي ها ابشوم دنياعلالمن اي من

اصرالمحق ا ذكرهال رجي تنامالتي نن والرآن القإل اء دع

ولغةمحبة، دلل لتكون الكلمإت، هذه إليلث، سطرت إنني الحست،؛ أحي 

وحلطتتهاجوانحي، مكامن من للتخ امتخرجتتها يديلتج، بين أنثرها ورد وباقة تواصل، 

أنت،إن سعيد أنا وكم ال؛ه، ل الأخوة قوالب، ل إليالئؤ وقدمتها الصيحة، بصدق للثج 

يذللثؤعملمننه أنت، فان البلاغ، إلا عل وما جهدي، حاولت، أي أخي وبفي ملتها' 
كدونحياتلث، ل ة يل. جل. صفحة تفتح أن أخي عيبا فليس المكانة، يئ بتكون فلن 

وأنتؤلثج، لر؛لقانلث، ويوم اك، دنيق لل؛، ونورا نحياء تكون صالحة أععالأ عليها 
واسنودعالث،ومحففللثؤ، ومحففلني ويرعاك، يرعاي واف المفلح، الفاتن، عيد، اليومها 

,وداتعه تضح لا الذي اف 



ثدر؟اهددنا فماذايامى ماؤداءه، الوت، من 

عزتهم؟السلمون كيفايسترجع : الرابعة الرسالة ]٤[ 

قيفتشون كانوا الأعداء.. مل من هزيمة عليهم ونمت، إذا الملمون أجدادنا كان 
نحالفةهم أنفق وحدوا فإذا عليهم، حلت، الي الهزيمة هده سب عن ويٍحثون أنقهم 

متابعةإل عنها والتحول، بتغييرها سارعوا ونيم سؤ من شأن ق محمد الني لسنة 
الأمة..وترية ة ال

اضكان الخْلوة هن.0 تنفيد يعد أمم إلا وعدة عددآ أعدائهم من أقل كانوا أمم ومع 
قينجتايغممكم أنمه ثتحموأ إن ؤ كتابه! ل ذكره لما تحقيقا وتعال.. سبحانه ي؛صرهم 

افه!ساء إن الملمة للأمة النصر استجلاب، أحل من عملية حءلوارت، وهده 
واسألعليها، وتداوم ترتكبها التي المعاصي عن الإقلاع وفورا الأن جاهدا حاول — ١ 

وهماآلمرئ \دنم\ظ ولألأأوكذ'ولك_آحد عهاّّؤ الإقلاع عل يعنك أن وجل عز اض 
والشعوب،،ا.الأمم عل والن>نوبا المعاصي آثار اااست»عث ٠. [٠ ١  ٠٣]،،^_^ طبتجه 
صلاةوحاصة اليوم.. ق مراتأ خمس الجد ق خماعة الصلاة عل حافناو ٢— 

أنت*اقرأ: [... ١٠٣لسء: يمثاه سمةكانئ،ضآتؤسثكئا ؤ الفجر٠. 
الأمهء.هده عن النصر يوحر من 

فإن؛• مالك• من جدا ببل بثيء ولو والمساكين الفقراء عل تتصدق أن حاول 
١^^٠*..رتءلفئمحِج ال*صدقة 

ذلكأخمل سوف تقول ولا الأن.. من الكامل والحجاب< الاحتشام عل احرصي — ٤ 
الملمهءآ.المرأة حجاب، ٠لاست٠عىت  ٠٠عدا

ويكونواالصحابة أولاد مثل ليكونوا حقة إيإنية تربية أولادك تربية عل ٥—احرص 

•التربثة ق المهمة الدروم، بعض • جيلنا- من أضل جيلا 
يوم..كل النافلة صلاة من ٦—أكثر 



لهل؟ءعخ^قيمأسدوا نمى يا هم|اذا ، ^١٠٥ما ا1وت، من وادهى 
حاجةق الأمة أن وذكرهم ملة نة حبطريقة بالعروق وأهلك أصحابك مر ٧— 

وعملا..اتباعا البي صحابة مثل هم ويكونوا أنت تكون بأن وذكرهم إلهم 
الكر«.عن الهي و بالمعروف الأمر اراسمع: 

لهموأعدوأ ؤ وعلميا: وبدنيا نفيا وولدك نفك إعداد من به اف أمرك ما افعل ٨" 
لهمء.وأعدوا ءامتع: [.. ٦٠ت الأنفال ت فوقه ماأتثطعترمن 

وتعالمزراعة، أو صناعة أو دراسة كان مواء عملك,. ل الإخلاص عل احرص ~ ٩ 
وليتعلماكمحارة، نقه التاجر وليتعلم الزراعة، نقه الزارع فليتعلم تعمله، ثيء أي فقه 

العلم..طب فقه الهلال؛إ 

ؤيقرأالغرب،، صلاة بعد يوم المجدكل ق الماس بجمع أن مجدك إمام ذكر ~ ١ ٠ 
ذلك،ل رثي يأن ويمكنه -قؤقب، اش رسول، سنة أومن اممه كنابج من درسا علميهم 
للشخش؛كرالخزاتري,,,,اللم وبيت المسجد بكتاب، 
الخم،,عل التعاون راستمع: تستقيها,, مباحة وسيلة بأي الخم نثر ؤ، ساعد " ١١
وجل,,عز الله إل وتضع الطريق، هذا عل افه شتلن، أن الدعاء من أكشر " ١٢

اللميل،,سهام 'استمع: 

باض(,الثقة 'استمع: الصادقن,, المومنض لعباده وجل عز اف نمرة ؤ، ثث، ~  ١٣
سننمنذ الأمة عم ند الفساد فإن اللمريقومشقته، طول س تتنهل ولا تيأس لا " ١ ٤ 
سموؤل،الإل تح الفالأندلس,,_ تمع: 'امت،., لونتغيمْ اج ومحتة، طويل
كإجد المق أذان كل مجع للصلاة محتمعون لمجن الأن وجدت إذا المهاية., ول 

قاب،الممر أن فاعلم الدين., وساد العلم فيهم نشا قد وأنه الخمعة، لصلاة 'محتمعون 
الرسائل.انتهت، افه,,., ثاء إن أوأدنى ضبوأ 



^)؟اسدنا ه٠اذاياترى ماوداءه> الوت، من عخئ^^-وادهى ا

وثمانيزهدية شعرية ذكرأيان أحست الكتاب هذا حنام وق الْلاف مائة ول 
الكلام،عل كله ؛ذلك ساتر، و\في كلام لأنه المثير؛ الكلام عل قفل للمنثلوم لما وعقلية، 

قال:أنه المي عن بت مح، ونيحه حن وحسنه باؤلل، وباطله حى نحمه 
عائثةوعن الكلام(، ثمح وسحه الكلام كحتن حننه الكلام، يثتزلة )الشم 
وينهحنن، نمتنه )هوكلام؛ قال: الشعر عن اش رمول سيل نالت،: 

ئح(را
و3اَله:)إنبناضربمت(ل".

قالتا:١^؟ من ثيء ١^٠ كال هو ألماثئالن،: عاسه. وهمن 

أنهغثر كقبيحه، ونبيحه الكلام، كعن حسنه كلام، *الثم ^!؛^٥: الشافعي قال 
الخزبه فيقمد للشعر مدح من ورد الكلام*.فإ همل قفله  ٠٧١^صائر، باق كلام 

القبيح.الباطل به فيقصد الشعر ذم ق ورد وما الحسن، 

أنهوأحارو0 إمامهم إليه فشكوا ، هغ الخناب بن عمر المومنتن أمتر إل قوم جاء 
واستنشدْعنه يلغه عتا وسأله منزله من واستخرجه إليه م معهفنام الشعر، يردد 

فانشده:يرددها، كان الي الأيات 

٤(.)١/ح٧٤ ، jLJViللخلامت الئسة الللأ انفلر: )١( 
(.٣٧٥وأبوداود)ا.ه.(واينعا->ه)ه ( ٦١٤٠الثخاري)اخرحه )٢( 
jوالبماري ( ١،١٣٨ آآماأ،أه وأخمد)٦! ( ٢٤والش،اتل)١ ( ٢٨٤٨برنم)الترمذي ب )٣( 

صلصلاووم)هبمبم،به؟(وأسمل)هإه؛(سطرقالأدب 
الشمحةاليلة ق الألباق العلامة ووانقه نس الرمذي؛'حدبث، وتال ءائثة. عن 

)٥/ح٧ْ.٢(.





ل4ا؟اعددنا ترى يا فماذا وراءهأ ما الوت، من -وألهى  "قص(
الآحرة،ذكر إل الةالوب تزعج وتلح؛ن، بتطرب التزهدون ينئيها أشعار ذلك ومن 

تبعضهم كقول )الزهديات( وسمرتها 

االقبايحتتحن ى متإل ا ورائعة غفلق ا غائيا ي

رارحاالخه باش تنطق يأ موتفاق لامحم كإل م وك
٠الواضحار١ ق الطريتحنت كم بهر ست، وأنمنلث، عجا ا ي

.إطلاقه عل الشعر وتقص وانتقد وذم ءابv من عل رد هذا ول 
والزهد!الوعظ 4ختارةفي س1ذاو 4ن نماذج ؤإلهك 

لالخليالخي، لث، وأظلل الرحيأزق، د ننص ا ي

الش_مس ي__ا ش__أهي 

زلبمنزلن لتن

هفيك عليبن ولرك

إفا بنناء الفرن ئ
ةعلر واإل_واتإأح

ضد نجل رب لل
تتقرب!اخوتئآجالنا أيا 

تتق—رب،ا أجالتوني إحا أي
حاثأا،وأحمى آي_امى، أعدد 

أذسإلالفثااليوم ءدأإناءنذا

—لالطوب ل الأمك بيلب 
لالخليسه بل الخلييسس 

لثقيل ثقرى الثن م

زولأالدل_يليف_يىالزي

لالعليدن البا يعتله

لجيل الخيد بعوْ يتل

ونلمبمحو الأمل—ئن مع ونخى 
سيبوأحأعد عع عملتي —ا وم 

نبوأنى أدنه إليد عي وثن

(. ١٣٤- ١٣٣)الألاني للعلأئ اللرب ■تحر.إيت ( ١ ؛ 



-CW.؛•^١؟ اعددنا تئل يا فماذا ؤراءه، ما الوت، من والهي 

ULjه كلذا هن وظرانى نتى متوإل ى متى حت

اتامرة بكا يزرنب إن مرعا حثيثا ا يطلينوت رال
مرانابذاك ى يعنأنا وكشيه وعرة بكرعنل لنا إن

اعيانأرا0 د نأي كى حتالردى ل التنكك عل ؛_ Jlغلب 
اوالخلأنوان الإحارق ؤيفبل الدار إل دآ غيصر من ا ي

رمحبهمك يل ولكس وت حلمل فلا يوما، الذم، حلوت، ما إذا 

بيغيعك بمي ا تأذ ولا قى ما ميغفل اه ولأقناس 
ثتابتحتى اطه، ث لنملهوئا، 

قى،م! م'يغفر ٠٥١أف غ تيمح—ا 

فيهمت، كنالذي المرن محمى ما إذا 

وبذنارهن آثل عوب ذن

ربمتا ثوباينآدنِفي وي

بعريت ثآثيني ق وحله__سث، 

لمريبدروة بى تنهل إل حجة «؛ّيرق مخاز ّمد امء ؤإف 

ئسيارارس، اانحث ثن يل ولئاية الود بناحاك مص ئسيثلثإ 

صردبردص دالئمحرى بمرضك إنا فايتهدت ا محزاة فأخجن 

زارالمد بعإذا وتهللجهم ار حت وأتب، حنن مترك أت
ماروان أيارل، التل أل، وتتياتا امأييم ند بعي وتبك

ديارالتحثرك أن ر وترحثور حم وهوالهم متركت 
ذاراعتك ليس فلدا كمومت، ايا الهنم تلولا لر ل؛؛، فنف



لدل؟تئيرأسدنا  Liف4اذا ؤداءه، ما الوت، من عخخك'ءاد،سم، "
وا؟افعلمالأحماب عن بري حندار الألت س

وارحلد وقا أياموم القاخ أنت فقال
؟وا نزلازل منوأي أُللهم أين نت ت فقل

وافعلا مواه وا لقد ونور الشق ت فقال

لالأجه بادرهم فل أمرهم غاس أن
وافعلا ومالوا نا مام الأيعل وبقي وا فن

لوالزلل الفعميح حاتفهم صل دأب 
ولاحيسلم هلملجا ولا بمسختون لا ف

نملواما الله و لموا وند نورهم ق ندامى 

راق(الفوم ريوانتفلتأهب دنيا الاكن ٌا )ي
اق(يالرفيى حموف فللرح؛ل دزادا )واع

آق(المسحب ن مل تنهع دما يذنوب الك )واب
١ت أرضيه زمان؛ع أصن امح)ي اق(ببيفنى ٠ 

***

مح،دضسمحض،محاينمحض'
ئبيواخلك ا أنلا عدي وأبوة وأبا، أبوأبل ش، أبن مز ا ي

أبمى آدم أبيك وب—؛٧ ي بينأجد م فلقدئنلرت، نإي ■عدي، 
الطفوجه لنت هديت ئلأ وم_دهلم، نلامت النج؛را وأفأنت 

الأثم_ام الكبإل يم الفبإل الرنحيع إل ابمتن ؛ri uا مات مند 
تلن—بل أئت، إل اش-ة وأرى ا لاصأراي دا هشى إل ف



"لهل؟ؤقثق(اسدذا تهمي يا ف«اذا ، ٠٠ما^!ائوت، من وادهى 

اهربذوايك صبعغ د ونوب ئى مئأس، ش ألا 

العروبإ كالئروي،، بك، محن حث، أي هر كأيك، 
وبثنة ناية رجمائل نم ص1احثكل راك تأقسن، 

نم_اكث—>حاذاكانرباثي،ازخ،إلآ كئك،
الدربمقارنك ز عوخ تلوكهلأ ى فتث، أنألأض 

ة،منبد لا ذي ال^^، ١!ز م

يا،حكدعى تأ0 د تريوكنث، 

تطن،لرأ ظهاحكا صوثمبح 
أ،يومزوب ئثم ج، منأراك 

نهم، لأ احأ صأتطلث، 

ل،ئلياجهم حماس النرأيست 

الأفلاىوب٠ ٠٠١؛سم:س، 

يكربوى تبما ميئل وأث 
ربنائتنث، اجترما نوتدكئ 

زوبنولا تتيث، أن وتوش_الئؤ 

الن—اسسس'نم-ربوأي 
صزوب،ود، محمواق، وي 

وبالزهز هالإله ولكص أ وعوبثرأ بميآ مولنتر 

وانحيثأذ بايله ّوحاشا ثفص، كل عن زكا محاثى 
***

رهأملأ، مالوام الأعن مألما ره دهj الفتى اش وعلفه ا ت

مرهعبنمس دذأب متلة شل ايكنعالهمت

رْبفكوم الهمرد نولا لأ كرة ما هلالمم ه يعميلا 

وره-نق ة ليلأول بم؛يت يمي ان ل ه ذاكلهان اكم



لدر؟اسدنا نوى فماذاي1 ماوراءه1 الوت، من ■والهي  تهت(

تثقلمل من حدر عل وكن ل الرجأبما ا بترى اذا ملانظر 

يرتح—ل-—وف دار س—اكن فك—ل ه ير تخثر من زاد الوندم 
واعملب—ا رهنا اقري ل بحوا نأصدعة عل اتوا بمعثرٍ إل وانفلر 

الأجلانشفى ا ثمنمهم فلالأ مروا وادخالمان يشع م فلبرا 
لالملنفعم تم فلالرجال ب غلم تحرمهالأجصال قلل عل اتوا ب

رحنقوم من ديار الأمل أبن 
والأتمالأصرة ل عم منإ س

وهملحنهم بعدهاء وأط

صيماول يمأصص وصحح 

وثموددهم بعن ماد عم ن

ترابالح_اوودىان1لساطأقمت 

دودواللعوؤلهم منهم عمحل 

وديعن ممى أدنو وم

تادىيوا!التراف_مذاإلك

الأنثادأ جا كثو فل

وتل كة المنسادسا 

اصانتقإل وس القاس وأنف

فراراصه يارنزؤع الا مإذا 

سدىد ونبال لن كآن

هعلياقروا نمحى مد نالوا: وق

ائيحالأرواح بوت المادي وح
إدالخن مد أشا ولك

اديالنول قإل ثمغي ا وم
ادازديإل ذنوب الن ولك

مالالحتر غدواوه يس فل

اديينا منادتألأخرى ا وي

ادالتنرم يإل لامكم حم





لدر؟اعددنا ضى يا فماذا ؤداءه، ما الوت، من عخق^-«وادهى -
حائا«|قد انمون فان توبئ »دائضى 

افتانازال مالهوى فالهوى واعمي ا حانند الموت توبافإن نمس يا 

ابأولأنا أحرانز وتلمحطا لقطنا تلقاياكف المرين تا أم

اناموتار آثمرعي يمرى ننثيعه مت ا لنوم يل كل 

اعرياندساى من وأحرج حلمي ا أتركهوال وللأمال منفى ا ي
ادآنقآن د فمرى تقتدآن نا لعبقضتها د قدسن أبع

انابيس لن مفلتا بغي تناترنا ممعن امى نتعا ;النا م

اأغرانرص ا)الحزاجرنان كا يزجرنالدهر وهدا ا حرصنزداد 

اإذعانان الأذقه لر حنت كانومن وك اللاء وأبنوك الملأين 

فانقلواالدهر حادثات يمم صاحت 

مفرشهاالمز ان كمدائن وا حال

اأوءiانان الأوطن ممتدلن 

اوقيعانبرا عرا حفوامتفرشوا 

ثواناني الغاب ثتق لأ ورافمرحا الهوى ادين منل راكضا ا ي

١ا كانقد مفى قد ا ميكفيك لب ق العمر وول ان الزممضى  اكان٠ 

***

السسمارع ينفآن ثى عنمر 
إينمثا ركنزمكواظ

نىالأتكممهااد>أتآم
صيرقاك منالعمر أد ونسيت 

ااحوالهعن اك دثضحئ دائق
تديروالمب مسبل م، وآئ



"سر؟وتقت(اسدذا ترى b سذ| ودا«ْ، U ائوت، من وائمي 

امتمتنا برهوثقسوت دار 
نترث وأئا مبوالمام رح

ولوا عنهراجل انك واعلم 
سرأنمام ا نا نيهزت عن

إلابمهيش العق ى الغنليس 
ثرممه منلف ؟مميا موسمر 

آح——رن عو حع! لا 
^IJL  حقمامحر ثمشل

رىالئاق آمحيين بثساوى ولمي 

وأث———خيا أمور ملأرض ال 

ورمتياء والة الشاموم ب—رور -ااف —كأ;أمث—
تبراد انمرأس ل عحض وأدنت ار النهثمن كورت إذ 

bذ

bذ

bذ

bذ

وإذ

bذ

bذ

كدورالضياء د بعوتيدلت وتتامحرت تاقطت النجرم 

ورتفيم الححل ثا ورايتهخوفها من تفجرت ار الع
مّتحاب الل مثا فرأيتهبأصولها تا تقالعال الخب

ورأمماصى القوم يا لنبلي افطت تذاك عند محاق ال
محتررؤمنين للمومتكتا ايرت فتطثرت نمحاض ال

دورتالهاء لاك أفورأيت ا أملهعن تكشطت هاء ال

ثرزنذنوب الأهل ل عا فلها نثرابمعرت تيم الخح
صوربلاء الول طل علفتى تا وتطيبنا تزخرفان الخن



لدر؟-ئق^.وادمىمنالوت،ماود|«ْ،فماذايامىاعددنا 

ذعورمه وتليصاصن القثى عنق متعله بأمالحت——؛ن ؤإذا 
ايةجناق عنذب لا بذا ه

اّإل نقك اذا-^^١ م

بموقفوتئن إذا ول تقاذا م

قت وأنالخصوم فيك وتعلقت 
قوأث ود الخنعنك ومرنت 

ةولايوليت ا مك أنووددت 

حفرةرهن ز العد يعويقين، 

ياكياحزينا عريانا وحنرت 

دارسلن، وتلثا نحيأن أرصين، 
هيقربواك حمبمثلى أن بت أرمح
احنجو ة حهبملنفلش د مه

الوهدمؤع يالابك—ي تن مها ي
واذرلدامع يالجرئي مض ا مب
ادنوقد الرحيل فرت ند ع—،ن ا ي

مص^^وند اليائي، فات، قد عيين يا 

وانفيلئه ذنوبمن نون مس ا ي

دانرهميرامه رمحك نمس ا ي
غداواحشيه الله حاق س نفا ي

غدق ونوفلث، من لث، ريلنفى ا ي

يعضهاتآكل ار النهذى نفى ا ي
معصيإوم يالحنر وم يفذاك 

وردهذنرت العل المر ف، كي

نك__ثوثك_تثاءك ردأوج ف
ثرعان والخاs ذلردأ ف
رورمبل لمالحساب وم ي

ورمقبد موسور القبضيق 

أمريوء_اولأف_الالأن_ام 
ثرحفتا وأنال—رتمح، -الم ءل 

،رامجالاك،قالأناومتلق
ورالحمملثؤ وح الخراس اق ع

جورمهذب معت وأندأ أب
ورسدوالعوم لياد المعوم ي

انمثاة الحيد بعن مد لأب

افلاتات؛الغفبات ثل ع

براتالعكى وامايكي عض ا ي
نامحنحل دمجت ن ا وماْ 

اتبنجري لتهلفالياء رن واتقي 

زلاتالافر وغه الإلات ب

اتالعرصق اك هنوف الوقوم ي

اتوالهلكرضي العوم يذاك ه

ماةعلكل ل ويغتنله—ا ن م

واتأخن مرء المر يفوم ي



اسدناترى يا ودإءه،هماذا ما 1لوت، من وادهى 

واتأمولا يأحياء ليوا م ويلها يا بقعرهافرون والك
مشراثبميم الحمقون يس نفا ي
ائطتتيم الحماء مقوا حما مل

جهنمعذاب من ليلك نمس ا ي
ةمديمللصلاة رق كنفى ا ي

اواجبفي واناف رق حقأدى 
ديوحر ه مالكي وتم

اثصاهست|شعرلأبي 
داتئرف الطك حان

واكير الخدواعي ل

وبقللاح إصف كي

ابناش أحن 
اْنشهور الإذا ف

زعزين ما رأينم ك
احتبر-ملم
الأل اس النبعمى وت م

ايومرء الممثر محي

ىحل ك٥-، ؛

والدهة غفل3( ا كلن

الدفن مدنيا الي لمن

واصوثى الق ن لح

اتلكمنقومها من يسقون 

اتالوجناعم ونالوجوه لحم 

انشهواتواتركى اف من او خ

اتالأوقراق ا عليهومي ن
اتالطاعوالزمي رس وصصل 

اتالملكن مينجي ذي والفه

وحالحمالقف ا ابم

زوحونو ندم 

روحنض إ إن
وحالحطازلأتفأن 

إفوح؟ نه ثوبيبتن 
الكشوحعنه طويت 

الصدوحالدهر ائر ط

وحاذض بعل عرض 
روحه فا مسدا ج

وحيلوت المعلم 

 rوبمررحدو غي

يؤحوصسوى عب*ا 

وحاليهن علبحن 



}،]؟اسدذا نمى ط م4اذا رداءهL• 1 الوت، من _قتةتيوادمى 

رحإد؛نطلهباض ن ماح طل ك
وحتنكنتؤ إن سء^—^كين؛ م- ا يك نفل عح ن

رحرناعممرن وعن يلرص لتن

٠٠٠

نزاف1دنلأف_ن_نفينلآفف

_ة-نل>نثايل__ضإذ1>ؤلأ5

ثم—رجراح الجمزبم نك وم
سوئهش أئ^١ ولأثنش 

محشرجثياق الكرس ثِفي نإدأد
ةئرنالمئ__زى نزوذ1ث زلان

مدرجشِفيبيضمحاص وإذأئ
نىنلآءضإذ:جنن؛إلاك

والم'يئيانث_وا اونلكئ ث__ت__ا ^١ 
مإذمحوإِذيرم0زلآئ

ثدكلأنذمنمحٌئثزج
وحثةه مندا عةمخ1نى إي ش ولأت

ئنحالعثاكب يهى نالس ب
ويحد؛اع انقطيت مذ ولابد 

^٧١الخ___و !، ١^نزك نإ0 



اعددنانمى يا ؤراءه،فماذا ما الوت، من والهي 

ةألآئبذيطضهم1اقمان
رجمثافوان ان سجوملك 

بدارإثاتةالدثا ا نثإت ل1ون
دربرج—واا يهاووذ العزف زحنإل 

أع—>ج«واممود اثظل يستقيم »ض 

رجأعرانمود الظل يتمم متى 
دجبولر اة الزكإخراج رام رمن 

والهوىيإبلتس والدنيا نفس المي 

ةغملكأس اربآ ثوأغدو أروح 
انتيبطل حاملا وأضحي أمي 

تربةباٌسعدي جتا قل إذا 

تعرصتي اسقم للقاب نالت ؤإن 

ىوالتقادة العببزيا أتفكم 
يلوليس الصا-لض ام مقأريد 

والبكاللدم الإخوان حمر ؤإن 

ادنولد وعيب شيب نراحجلتي 

رهعمه فييشفي بوم رء وللم
ومنكراسؤال الل نكيرأ ى ؤيلق
وعرضهاب الحسطول من بد ولا 

رثهعيدر دين اليوم ان ودي
دتخلي الحلة حنق ة نهل1ش

رجحاؤيه يصرف ذب وهل 

رججتن أين نمه يزكيمابا ن
أزعجاف طاعة عن طامحهم ب

زجيمالكواذب ان الأماء بم

رجحننهن مالأرض اد تكوبا ذن
يتحججلا الحظ قي وثأبت 

جنتأجا نارهشهوات ه ل
رتجمدوى د الرثاب وباء ري

نهجومن ديدين الل نهجهم كم
رجمتفلاعب أي كفرت ح

رجأععلام أدرى ولا ي رحيل
جيوله فييق ضوفر وت وم

تلجلجين مبالتنكيل ومان ي

جيتوهحزم ام مقول وه

جأبلوالحق ق الخلبن بوبجكم 
فحفتنمل تار النل وء1ائف—ة 



؟u،) أسدوا ترى يا هماذا ؤراءه، ما الوت، من —وأدمى 

نحرجربي< ذنمن ي ليكن ب إذا الغطا يكشف حس حظي ثوم نيا 
وسهرارحلء 

ثقلاناليد ساح يتن ما ي

ذيالحالق—J؛S اف آن بم واعل
أنأحل ن مكله—ا ة الييق حل

امحونه منالآيسات أرمل د ن
ةطريقل كان للإنان وأب

اعلهومسا را أمفى انتم ث
التيبفطرتك ورا مفعلدت وول

برحمت أتالتكالف« بت وبلي

مراقبوأنت موى ا مفعملت 

هبآ منذي الالعمر انفخي م حم
مربحتى لات و راق الفا ودن

رةبحون يرتبصحبك والتف 

تقعلعتوالقلوب روحك واس—تل 

ائربحزن دار الأهل اح فاحت
ةكبثراق للفبري عفالمن 

واتحمسمغار والثكل زوج وال
ا_دأبفيحه_ازككانين والاب

بعضهمتساءل وند الحديث وسرى 
بيلناس—اة والرف معنا سالوا ق

إنالإبصادق يمن للمهن ك

انإنإل تج حملر اك ر م
انوالإذعالإحلاص بدءو0 ت

ثقلانالص محلي كنمادْ 

انثذار اعته لون يكلا كي 

صيانالعن عوى التقز تتمي

إيوالإيالتصديق وى سليت 

امفتتحدان النجك وأمام

دياتتالن عا محجوبى كنا م

ماننقول عق صق دأت وب

داق؟الضاء القن مر الفن أي

دثانالحعواف ون تكاذا م

ا)،العينا دمعهت وألقا حزن

الحترانمن فردا ح من -اح واجت
انالأجفماحة لأ يمدمع وال

الحرالتع تهللون يتهللع

جانوالأثزان الأحن ميتا ث

لا)،فاة وفن عمعتم حما مأو 

ذ—انشء —ل ك ^—؛*rc ١ض 







لهر؟"عإآآج("اسدذا فماذايامى ماردا«ْ< اضن، من وائمي 

ال—شان—تم عذل إل ——وجيغا ٠٠ا كلهالخلائق تر للحوم ثش
احانقا حزينعكقنما يء وئب

رىتولا ثإل بالالصحيفة تلقى 

ذييالوارح الجاه وقفر 
مكلاللجحيم تسحب اك وهن

ادحاتبمأن كار نق يضرنك 

نعمقثيء وال الأهن ما فيه
وامكأب_ا»؛ه__االأ»_امواف

منهكوحمك ة متتنرح وال

ثمعمتندا يق صي ق والخل
بيناصولس ة مجهليقار والن

كىا يد الخالذلك يس ولد حل

شربهالالخمرا،لحب ارب ثا ي

شاربمجدامة من تشرب الأمس ي

امحرما قا ناّا يا ظانا مب

ثريوتنالعظام ودلل الخلتشوى 

برةعحبك رآن اجرالقها ي

هأرناتق روض الفارك تا ي
نمجهار ارنالكفمع الحل 

لهفليعمل الماس مآل هذا مع الحل 
انبه لحلمست، همإ همافلا ا ي

نا هتتل ا مدمع يي تبك
زانداروالأ>ذهاّوىالأك

مانعن ومجور ن مه فعلت

رانالقطوسل بلأمل 

انبهه منت، لولكن قصر ن

دسآننِأعامفيه
برانالمياحل ل نخاز أعج
دانالأيل مهعب مثر والح
اييموذاك ثى مغاك وهن

انالأزمدى مقاصر ا فلب 
اييفولتا ترجى ة راحلا 

انالإدمم دائه علين ما ي

آنيم محن ماثرب فوم والي
دوانوالعالفللم ذاحزاء ه

ايالمق للحريت نشود لتع

له_اجرالم_رآنزاء الجهدا 

والميانشعل يالدرعا مت

انالأوثد عائا إليهواصحب 

يرانالنوراهب ان الجراجي 
ياليقغلسانفلت ل الرحيد ج



؛؟4Jاسدنا نمى يا فماذا ؤراءه، ما الوت، من ■عخغغحّوأدهى 

انإمكذا وكن صتت اذا مالخفا يتكشف حى تعلم ولسوف 
هتيمنه غرسسيحمي كل 

درهبيغرس ورد الطب رام من 
اأوزارنوحمق ا فارحنرب ا ي

اوتىكسبامممبا«أاثمد »انا 

ذنوياالك_أسب ذي الانمي ا أن
حنيناأمححى ذي الانمد ا أن
هعليطرت حمذي الانمد ا أن
صراعمبتج اليء د العيا أن
ريعمصساع اشرمحل انمد ا أن
ربمصج بلق دالغريالعبا أن
االخ1ُاين مقيم دالالعيا أن
اسأنعن الخالق د العيا أن
تميظلت ثريد الد العبا أن
كفىددت مير الحقد العبا أن
داعهدت عاهم كدار الغا أن

شفيعمن و }، هالهجرر أن—١ 
وأعفالث، أرجومنالضلر أنا 

لتيومحارخمتي نوع المقطا أن
نقمير عمعل ني أموا ن

اتمموم__اجالتي أن ذر واح

سانالإنولبَ مافلأطل

عيانالن مورد ى بجننلا 

يالإحمانرب ا عليننن وام

ايتؤبأن اصى المعوصدته 
_ا_هقاف_اىٍيء__لزلأت

االرتيبا فيهف جنلر حاض ص

اانميثدي أبلا الأن ال ف
اوالمه الأؤع فلم 

احمى ألقربا ليح أمح
االهلثيبتص ألت أنبلد ون

نصاروف معكل من حووا 

امنيابكم با واند ون

الخ»لوي_امحي ادنعوا نيكم إل
ذوباكه باء الوفل عوكنت 

الحبي؛——ال ال الوصق م يكل

محان فلاك رمحو يرجن وم

اتريبفرجا ل منسسءلثا ر ؤي

الدنواإلا ه بأكب وام 
اللبيياممرعه ول همحثر 







-امددنال4ا؟-عخآهمى فماذاb مارداءهأ 1ضت، من وائمي 

عبميناء للوينط زان ومي

لاماالث، مراحدوق وتغروح ت

مثبة النيأشراك بوف وم

ملشل كن مروح الزع نتح—الح 
ربمهم ثولا يتجي م راحفسلا 

ادحروجهيعان العينضت وغم

مبيعرأس والرجلان الوبْلت 

أحمرواأزك جهق ا مراعاموا وأن
واثرب ولل—إء ا وأكفانا حتوؤي

هدموعي نكزون ايحوعاملك 

صيبيتف واكر غزيدمع ب

رقمتحه لببا حبيل وك

دب،وينك< عليه كفيمحرك 

امحليهد يعن مان الأكفثروا ند ون

واومحلييمنورهن روا بخد وق

واوأدرجنهن بييا فوألم—وك 
وعصوامحل——يهن اق مثك علي

رئامقبران حألموك رة حفوق 

سباالأرض ن مداء بيضمك ت

امرتند بعا حالنذا هان كإذا 



لدر؟اعددنا تهمي يا فماذا ماؤدامه، )لوت، من -وادهى ق^ؤق^|

ومشربل أكوم اليف نكي—ف 
مكنوالفر يش العب يطيفا وكي

بغيهثم غيهب مات ظاله ب

ثةددحللوع دان وئيول وه

ذهبويل يوف مد جديل وك

هثوابوارج—ي اه —اق خ— ى نفا ني

ربيقّوف ى الفتذات لادم فه

ةرحمك مأول—ي ي إلهول ون
ذمايذنبا للاض إن نوا وعف

س—يدينسائك جمي رنن حنولا 
رتأنك من—ا عيفاوالرج حنمي نج

ورىالالق حت، أنإلا ل _،ا — ف

رتمهق للخلت، أنال اتكك< ءالي

ذرئ—ارقا مل كإلهي وصل 
١ار المختد أخمل ع باكوكلاح ٠ 

ادكارالأئوع«:*حل 
المربعوالعهد ع الأربار ادكل خ

وبعه عند وعالمربع والماعز 

محفااله فيردت ا فطزمانا يب وان

شنعالالمح ل عفا معتكزل تولر 
ماثاابدعتهاها أودعتة ليلم ك



-عخقق<•}ها؟ اسدنا فماذاياترى ماؤراءه، ائوت، من وائمي 
هاأهلخ؛هوة ل

ماى خطم لك

وض-تنكتها

لعرأت نج م لك
دل(ترابدلأ

برهمت غمم وك

^ء0أمدمح0 نثوكم 
اللعبق ضتا ركوكم 

٠—ايجبر؛ع تدلم 
دمالنعار ثاليس ف

دمالقزوال ل ب
زفاالمعحمؤع واحمح 
رفوانحواك هواعص 

يهودتنتالأم 
يضراكإيب
علوحالثيب رى تا أم

شمعلالد وغح يلن وم

رصياحص ا يربحك 
ميوأخلالعي وط

غىمن مبواعت—بري 

غاالقاة مفاحواحثي 

ومي رغمق 

أحزبة خل 

ضجم

ت
*مغدب لك

لالخياوات الرب 

دعؤ^يإ ف|1دد؛ا ص

هأمنط م وك
الرقعندالحدا 

بالك___دبدأ عموغه___متا 
عالمتبده هعق 

دمالثاسيا كيا وام

ال——ممئوء ّل دب
زقالمملاذ مد ول

ائمالعراف انحه حم
ينمر الخم ومعظ

دعبالمرتولم، 
علحظرأس الل عل وخ

ئئعد فقوي؛ بق
المن———لمصاد ارتيل ع

يوعمح التمعي دام
ضىوانقرون القن م

دعيحنأن اذري وح



له)؟أسدنا نمى يا فماذا ؤداءه، ما الوت، من ج^^قغكوأدهى ■

ردىال siLijري والكدى الهثل ي وانتهج
غداواك مثوأن 

بلالت بيه لهل آه 

فرالألالرري وم

هأيدعن مبرى بت 
مهوالضاء الفد بع

ةبملأن رق نلا 

هلن مأو مم أو 
ذيالرض انمده وبع

والمحتدىواليتيي 

يالمشاز مفما 

قالموبادا الم^وء م

ىزبغ-اح-ارمؤي

وغىالران موصبا 

_لالأفد__ه م__ن د_—ا 

لزلن مت اجرحا مل
محرمد لعباغفر ف

مرحن مأول تا فأن
هتا«:الأيام هوادض »تس 

افتالأمام قوادك ت تف
دقصاء دعون الندعوك وت

عبلقد حلر عقق 
ألفرالحالقزل واك

عالمتبق واللاح
ودمهوامتصمه د ق

أذيعلاث ثقيد 
هأوأبلمة داهي

ب___عك__—_«ءللث، ——^ل؛ج مل 
ذيوالالحي—ي رى بح 

يرعن دمك، رعن دم

يدقد ند مح ورب

زعالفوم بول وه
ىوطغدى حتن وم

مجهلم———————عأو م لطع
لوجن ميا ا دزادمق

الممعري معق 
الم—م^ماه بكم وارح

نحتاال—أساعارتا جس——ملثا وتنحت 

اأنت——د ٧١—;>< أن اح صا يألا 



-لعا؟-جعآهاعدينا مى  Ljسذا ؤداءه، ما الوت، من وائمي 
اسظاالأكأتطلأةهخير ذات ءرّا نحب أراك 

غيطي  SUدمرومح-—الام تت
اومحدؤع حنت ذاأنم *ك

اأجتو لك دعوتر بكا أب
اإمامه بون تكم علإل 

غناهان مبعينك ا مر ومحل

اناحناديك، ق ه منوتحمل 

حيادمت ا مه نفعلث، يتال

سويس لد الهنرالعمسا ه

ماله عاليقسانا لا ز وك

همناق الإنفرة بكند يزي

طمإوا0 حلمجن تا دذققو فل

اغمجطوى هه عتيشغلك ولر 
ردضأبق ه حمناك ولااله

الالعأرواح ردح الون يق
هد*يوخدبالحه فواظب

اعب>دل ه فثأعفت يإن 
هعناض وال متسأمحن لا ف

احما)ذ وى تقم العالرأس ن
لكنان الإحكا ثو؛وأفضل 

يراخم العالسدك يفلر ا مإذا 

ااسهت مإدا حتم^ ا ب|

ك،وحنمنه—ا وي لاترعك، مت
١إل  اعقلتو لك، حغلن—4 ٠ 

اأمرتوإ0 ميت إن مءلاءسس_آ 
ضاللتاإذا ق الهلؤياويكا وياس

اعريإذا إل الخوك ؤيك

ذهبسساإن لسلث، ذكسسر0 ؤيقى 

اأردتن مل متاته بميس، ت
اكنتحيث، يوجد الحمل فا خفي

ديناثا كفه بإن نقص وي

دتاواجتهتعلم الرت لان
ا*تتا ا؛زخرفهدنيولا 

اكلفتا بزيتتها دنيولا 

اشربتولا ءلعم-متا أن بيس ول
اانتفعتاش ه أعهناكفسسإن 

اعلمتد قلأ، الأسإنال ون

اعملتإ فغ عير؛؛خت ب
رأمتاد لقال ينأن بيس ول

لبتاد قاءة الإمويج يرى ي

اجهلتد قو لأن ه مجثير فخ



ثه]؟اسدنا مى  Ljف٠اذا •Lخ^ن7ق^وادهم،منالوت، 

اصتU لمك ب ك بمتاو مهق ك نهماك ألقؤإن 
جهلاز انمبمار ثمن تض 

اقبت وأتت حهلإن اد ومة

تنحد بعلك ولي نذكر وت
محان وبذت ا آهملتهؤإن 

اعليهندم من فى تعوف ن

اءمق حك صمرت أبإذا 

وينىالهك عنودع ا فراجعه
هحمواله ك بالل محتولا 

ْغناس المj ل باهيس ول

لأ؛مق لتا علمعنك يتعلق م

الالميد نك يغتيا وم

جهلاالعلم نرق ال المجعلت، 

ونبوحي التم، بنها وبي
المواء لانمي ع رفثن ل
الخشاياعل انمي س جلثن ل

ومامت،المباالخيركؤإن 

الفوالابكار تض اقا ومه
شيناار الإثتفرك ييس ول

لحيمن ي، لمحدْ اذا ن

ولقمح لالقبول بل فقاب

اكثرتإذا ون العيل مغر وت

دتاوفهولءالم_ت< إن د وتوج

اعملتا يوما •بما حقإذا 

احعتد فام حطإل تا ومال

دمتانإن الدامة ي تغنا وم

قلتامد وقي، عالي وا ارتفعد ئ

امدرك ت pJaJLا؛ف

اعلمتا مإلا ال الميس فل

اتآته لراق العك، ومالول
كتمتاإن ا يومالثا عنؤيكب 

دمتاهد نلمثؤ مل بالخهإذا 

دكاعا مضية القق رك لعم

اقرأته طإذا تعلمه ص

ارفعتد قلث، علواء لت، لأن

دجلتاقالكواكب عل لأنت، 

اركيتوى التقاهج منت، لأن
اقتض—ضناالخكم من بكر م فك
اعرفتد قلث، ربت، أنا جمإذا 

اأنخته طاعتاء بفنإذا 

دحرنافقه عناءرص_تا إن ف



اعد|دواتئى يا ٠ماذا ماود|ءه، الوت، من وادهى 

اربحته به الإلاجرت وتلا ولاوفعنه راعيتؤإن 

يءيدنيا اله>ده هن خلي

افيهرت فكإذا ا وغايته

محياا هلت وأتا ؟|جث م
ميِاوعن ام اللعومملعمك 

اثيابا مت ليإن رى وتع

حلن دنرم يل كشهد وت

ندلكا كعمرهنحل—ق دل( 
دماهت أتا فزدهدمت هؤإن 

امنهات فا معل تحزن دلا 

امنهت نالا مافع بنيس فل
ايومالقهاء مع ولانضحك 

رمنت سروروأنباللك ومن 

افهاكومهم، ك يرن مول 

ااعترافه لجدت مادإذا ون

اهعا فرعه بابولازم 
ادأبالأدصى رءي رذكوأمم
الامتهه فيصبا الل تنولا 

أؤلت أنل بناصحي ا يونل 
الومالتمريهل ل عي تقهلعن

_االنايءء_وفتي اري ءول 

اوفتوتر ة حميروك ت

احلمتإذ لث، كحلأو مميثسسلث، 

سمحتتاه فا مب حنفكيف 

طيشامها ى مناك سحيلمم 

خلعتاملابسها إن معى وتك

شهدتاQ راد لاتك كأن

احلقتا ملد فجا نمره

تطُتااما مدبك ر أمجوحمن 

افزنراك أحي ت أنا مإذا 
احرن^، ٧١نالفسانيلذا جم

صحكتاإن نكي وف صفإنك 

اغلينأم دى أمدري تا وم
ألتاصإذا سؤال، الي ص وأحلم

ىمتن ابوز ذوالمايا ن،ا ؛

افرعتإن ك له بابيمتح ص

ساذكرتإذا ساء ق_اومفيال
ادفنتد فصعير م كر وفك

انفلرتد قلئ، لفعلو لبنصحك 

اسند قرك دهالتفربمل وب

شختاتا حيبحالك دري تا وم



اعد،دذاتئل يا ه٠Lذا ؤراءه، •L ااوت< من —وادهى 

ادنكشنبعدسييك لك فإ سلا أهدى الصبا مع وكنت 
االخطايبحر أحمى لر ا أنا وه

يدنأم ا محيأّرب دل( 
عشب مر بعشأ أنولر 
مظله مدال بل أحلول( 
ارااكأعلاماحت صد ك

؛^Jiiاب الكتاداك ون

مايالتنمل الفص بح ؤيق
واماسذمم تلا ذم وشك 

يمند يالتفتيق أحت وأن
اخوفاك عيندما الوبكت ول

دعيوأنت ان بالأملك ن وم

تحشىت ولالذنوب من مالت 

اصيالععل مر للمولمي 
عشوىوخبلت الاهمرى رجعت 

بذندون اك ربووامن ول

ندلكل عمي ك يظلمول( 
ردانالحشر يوم جثت وقد ول

الهفب ة الدامت لأعفلم

الهج—تروثبن رمتف

ذاباأهومساعق مليت ولس

اغرقتى حتخضته د قإ ك

كرتامحتى ا صربتهوأنت 
اانتفعتا ومه فينأت ت وأن

اوانتهكته فيت حاللت وأن

أمتاءن بمدين اقتولآأرك 
انتيهتاإ نال ك ونه

ادتفتقشيخ ه منٍح واق
اذمت—ن مأحير ي، فهلب 

انطقتا ئالليب ى وكنول

ادائتكقلللذنكلم١ق
اأطعتولا رت اثتمإ فرت أم

اوزنتإذا ف، حنأن ك لخيل

١وفك ه وترم ارمت٠ 

ارجعتلما لى ووصلرك لعم

اهلكتإذا الحاب ونومت 

احملتإ بوم تقأن ير ع
شصه فيازل، النمرت وأب

عتاأصد قحياتك في، ا معسل 

افررتد ننم جهنؤ مفبلا 
ذبتالا دبمالحديى وكنول



■اسدتا فماذايانمى ، ٥٠^! ١٠٠الوت، من وأدمى 

اظنننولا بت حإ متيس ولد جر الأمإن رفتكولا 
ءسيل أقثمت، كر يكا أي

ازيالمخمن ق نتا ثا منقل 

علمينلمرط بى ا رمبم
اروعفهالعاب رض تلا ف

ااكرين مه بالرجثوي دم
درارىاتسالاالماءك

يلاجدنيا الق لثه عنشر وتن

زاعزيا منايهل ثي وتم
رف؛اسسايعلر إن —ت وأن 

زوردان ميق ايقن ولا،

هنيشت نص مأ لر إن ف
حتىمنك ر مملمها جمدنس ت

اقوثي ك ذنبتر أموصرت 
نهممواحي لك جناء أينفخما 

حدارام ونائلهالهلهم دخ
لاممل فنعليك وا جهلؤإن 

انزمق لأمة يالك لن وم

صيمه مبحي تلث دلا 
ير•حه فيالتغرب نرب وغ

خمولادنيا الق د الزهيس فل

زنامه ومعظره وأكث

دتتاصد نالئ، فإنوصاعقها 

دحتامد فالث، كأنه ؛باطن

امقتوب الحبورث ييم عفل

انحتوق الفان مكه ويدل

دنايعؤإن القرب اك ونجعلم

شتامحيث ا غيهير ال^^ وتلق

تاغرمد قيا فد الحمونجي 

دنأتامك وبولادنت 
اخبتولا ه فيأومعت ولا 

شبتاإذانالخلاص بك لن وم

ااطهرتمك ذلنل ك كأن
ادارنوتاك الفكلك وكيف 

سثنتاوال ضراغم الشى حنإ ك
تالإذا —ساري كالن وك
انعلتإن لم توف مك لعل

ممتأعإن إلا مم العال تن

اكبلتإن إلا ب القلبميت 

اشرهتقد لن، يريقإن وشرق 

دتازهثرإذا ت.،__االأملأن





■لعر؟ج^^ت(اسدنا ضاذايامى ؤداءه،  ١٠الوت، من وائمي 

االطايخملها تعجزمن ذنوب ه لتبر نخ 
االخطايه تلبوسردت اللسال شعرء مفت ند 

ابايننوجه ؤيض تراب التحت ا وأنا زمانطي حيوم ب
انيتجرت اري البة ّتدم وهراسمه مات ند بمي لرّم نآعجب 

اآمينل قه اظرآميانه نحركاتثدى *بمالذ ة فرحم
٠٠٠

القلما هلا طومحن يكم ه كأنا أناملهخف، ا مبعد يدي بل ت
دمعوحدانلثا إذ ك زمانل عوأمي حرة نوحي وبمك ص يا 
تصمات فالأوقشبيه الثرخ واغتنمي زلات الارط فتدركي واّ

مالأمأبلت ا مإذا اب الحرم يبه وعوانركالها صوندمي 

اكتابمويض ى مندي مبأن تابتي كترم بت يندأيقنكنت 
ابإحا عليهرءا ّعملت ؤإن ه يمثلتجزى صحيرا عملت إن ف

االيدعاي رأكنيقمن مالث اقدكبه مكل ليمي أموت 
اوّوءساليذض رل ؤيغفبفمله يضوعنى إلهي ل لع

اناسمن مذرة معرب ا يأتلامنا ت محلغرآإن غفارب ي
اأقإذل|قول اثبمتبمثل 

يمشدكان قرباليي مقإل فلاتعديتي ي إله
يظنلحن رت عفإن لعمدك إلارجائي حيله ال وم



١) aJاسدنا نمى  Liف«اذا ، ٥٠^!•L الوت، من عإقق^.وادمى ■

ندممل لإذينع دأث ا الخطايق ؤ؛ ة زلن مم وك
اعليهدمي ننإ رت فكإدا 

اجنون١^^١ رة بزهأجس 

امحهد الزهدقت صوأي ول

uy.j زطؤيمحتجى لي ب
حيرأيإبب اس المبملي 

والكرمالجود اذا اي_لألوياذاي

مغفرةمنك وأرجو عغلمم ذبي 
ذامتتال_ست،الخيرات إل نمي دعوت 
زمنيق فرطت ند و عمري حرت 
صغريق الأوزار من مملا حملت 

لبل العمر وٌل اب ثيالراح 

ألكه صيعتند عزمي ان زم

فيأصوا يالدل عيشتي انقضت قد 
غلمنيلا وانكساري ام حذي 

دموالنمير والتئيالدل ت أتي
واجتهدواالخبرات ل الجدون م—ار 

خافاراف ذفممسي اء شف

سعدواأوقاتمم التقى لأهل صمت 
عملال قدمت ولا عمري نحيعت 

سيوقرعت امل أنضت عخ
التمنييا فيهر العممي وأن

نادب•اظبمقل__ئلأم
أيكه، لدعث د قأي ك

يعنف لرتعإن ق، الخلنر ل
**

دمالقة زلمن خانقا لث، قدجتت

والكرمران العفووالغفوامع ا ي

مالحروالنعطويق عن وأعرضت 
دمينا فيولاي مة طاعر يغل 

دمالقة زلمن غد ل حجلتي ا ي

أنمم حيرولمن انحملت وم
مالحلة غفالل انقضى والعمرمني 

ووالكرمبالعفخالقي نحد م لإن 
دمالقاق حلا ذليت، وقعإذا 

والكرمالغفران يلئ، منا أرجوالرض
نعموالالجان وا غنموزهم فا ي

يتممرات الخيدإل عبوز فا ي
رمامروالكواشي؛ا اكالوا ن

والزحمالخرف هول، يوم أنجوبه 











وهل؟؛^لأآ^-اءدأدنا ترى ي! ٠ماذا ، ٠٠^!*L الوت، من وادهى 
ا}ْثىتاثمؤضؤع 

١٦٩الإطنبملكن ثان1:
١٧٠الإي،اناص ثاكآ:

١٧٠رسالأدانالرل 

١٧١الإ؛ءاناوومالآض خامأ:
١٧١الإيإناكدر مادسات 

١٧٨العقيدة ل كاوي 

١٧٨القبور........................... عند الثركة ات ال،ارّبعض حكم 

١٨٣التوسل عن موال 

١٨٦............................... إلااش إله لا اكوحيد كلمت ثض 

١٩٠اش يدعوغير من حكم 

١٩١الدين بشعائر الاستهزاء حكم 
١٩٢اطلزاح بعضأحكام 

١ ٩١٠........................... -هؤقإأوالرسول وجل عز اف ب حكم 
تماسيثآ استحل أو أوتقمه سبه أو يالرمول استهزأ من حكم 
١٩٤حرمه 

١٩٦.................. الفقهية؟ والأمور العقيدة ل بالخهل يعدر الذي من 

٢٠ؤ.؛ ........... ؤ...٠ . ...٠ ...١ ٠ ّ.....١ القبور.. عل الهباب نصب حكم  ٠

٢٠... .٠ ,٠ ..٠ ٠ ١ .٠ ٠ ٠ ٠ .٠ .٠ ..٠ .١ ١ ر.٠ ؤ. ٠ ٠ ؤ . ١ ١ ٠ ؤ ... المالحين..٠ بقبور اكرك  ٠

٢٠١انمرة................ وأحد الإّلأبن الآىر إحياء j الإسلام حكم 
٢٠٢منها السلامة ووسائل العقيا.ة ل القوادح 



)؟aJاعددنا فماذاياتئل ماؤراءه، الوت، من وألهى 

اسنمتاثموشؤع 

٢ ٠٨بالقول الردة 

٢٠٩بالفعل الردة 

٢١٠بالاعتماد الردة 

٢١٢بالشك الردة 

٢١٤البدع أثلة من 
٢١٨وأحهلرها القضايا أهم 

٢١٨الصحيحة العقيدة أولأت 

٢٢١الضلالات من صور 

٢٢٢بالقبور؟ اكة تدرج كتف 

٢٢٢الانحراف صرر من محزنة صورة 

٢٢١٠إزالتها نحب أحطاء 

٢٢٤وتشدها القبور عل الثناء وبلاء الثركاق الإمام •ع 

٢٢٦بالقبور................................... الافتتان من لف الّلأمة 

٢١٠٠عنها والخواب حهلرة ثبهة 

٢٦٠٤الإسلام غربة 

٢١٠٦ّ.... ...........١  ٠١٠... ٠١افه^مح.ا.لأ......رسول منهج لزوم أثانيا 
٢٤١الشرعي العلم طالب ثالثآت 

٢٤٢بالعلم العمل رائعات 
٢ ٤٥اه إل الدعوة حامات 

٢ ٥١اه إل الدعرة ل الوسائل أبرز 



أسدواماؤيامهءفماذاياتهمي الوت، من وائمي 

ا}مثىر؛اثموضؤع 

٢٥٧............................... اه •ع والصدق ه الإخلاص سادسات 
٢٥٩..................................... الإحرام تكبيرة ق التفريط احذر 

٢٦٦احJرمعاازلكة 
٢٦٨.............................. القدرة •ع رمضان صيام ترك من احدر 
٢٦٩................ الاسطاعت مع تأمحرء أو برى ا"اج ق التفريط احدر 

٢٧٤الوالدبن بر ق التفريط 

٢٧٨ّ. ٠. ٠ ٠ ر ١. .٠ ّ. . ؟. .. ٠ ..٠ . ؟ . ١. . ٠ ١ .٠ ؤ..٠ .. الأرحام ًلة ق التفريط 
٢٨٠الجار حق ل التفريط احذر 

٢٨٣....... .؛. ٠٠...١. . س الفقراء ايللقات الأرامل الأتام j اش اض 
١٢٨٤ ؤ .٠ ٠ ١ . ونحوهم رحاأم عيال من يدك نحت شمن الاه واتق النللم احذر 

٢٨٧ّ...... ّ.. . ١ .....٠ ٠ ٠ اامثن الإحوتك عل الرور الحال عل احرص 

٢٨٨النية احذر 

٢٩٠الربا من الحذر الخذر 

٢٩٢الحذرالحذرمزالخاء 

٣٠٧امل وقفات 
بخدمةا،لزود الجوال أو الكاْبرا جهاز استخدام من الحذر ادذ«ر 

٣٠٩اللوتوث 

٣١١ّ ..... ٠ .... ٠ ١ ........ ..٠ ٠ ّ. ١. .... الحجاب ق التفربمل من الحذر الحذر 

٣١٤ؤ. . .. .٠ ١ . ٠  ٠١ؤ.. ... ؟ ّ . ؟ .... الأمثال ومن الذحية، حلق من الحذر الحذر 

٣١٧الخدمحن من الحذر الحذر 

٣١٨.نافلرةمعالدخين 



؟اسدتاث4ل ضاذايامى مارداءْ، امن، من 

استمتاثموضهمع 

٣٢١التدمحن نواتي 

٣٢٢وتدم عام نداء 

٣٤٣.................................. وتوجيه اللخزم للشاب أوجهه نداء 
٣٤٤الملة الرأة صفات 

٣٤٦للدين انمل 

٣٠٣........ ..... ٠ .. ٠٠٠....٠. ؤ. ؤ ؤ. واملها محدئ التوقف س بد لا حقيقة 

٣٥٦وختاما 

٣٥٦الأمة شاب يا تعود أن \طآ0 الأول: الر،الة 

٣٦٢ّ....١ ...... ...٠ الأمة.١ هده عن النمر يؤخر من أنت اكاسةت الرمحالة 

٣٦٥^^^لةاكامح:دءرةإلمداب..اؤ.ؤ.ّ..؛....اّ.ه...ب..لأ....ب.لأ.؛ 

٣٧٢.....٠.......  ١٠٠......عزتم الملون يار-أع كيف الرابعة• الرمالة 
علالشعر وتقص وانتقد عابه من عل والرد الخن الشعر فضل 

٣٧٤إًللاقه 

١٣٧٦. .٠  ٠٠...١ ٠ ١ ٠ ؤ ١ ...........١ ٠ والزهد الوعظ ق محتارة نماني من ناذج 

٤٠٨رجاء 

٤٠٩الموضوعات فهرس 
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