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 المؤلف ف  سطور

  كلية جمتمع رام اهلل/ فلسطني  –دبلوم تسويق وإدارة املنتوجات 
  جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني –بكالوريوس تعليم تربية إسالمية 
 عضو هيئة العلماء والدعاة بالقدس الشريف 
 سطنيمشرف عام مركز التنمية األسرية بفل 
 االردن -عضو ومدرب باالحتاد العريب للتنمية البشرية 
  بريطانيا –مدرب بأكادميية قادة التطوير العاملية 
 كندا  -مدرب باملركز الكندي للتنمية البشرية منرتيال 
  مشرف فلسطني وعضو اجمللس االستشاري يف أكادميية سفراء التنمية العاملية للتدريب القيادي

 ريطانياب –والتطوير الشخصي
  م4102رئيس جلنة حتكيم يف مسابقة املدرب املتألق برعاية أكادميية النور للعلم واملعرفة 
 حضور العديد من املؤمترات والندوات واحملاضرات املتنوعة 
  املشاركة والتدريب يف العديد من الدورات الشرعية والرتبوية والتنمية البشرية 

 
 آثار علمية ومؤلفات املؤلف :

 (االنتقال من السرية إىل اجلهريةط الشخصي يف السرية النبوية )التخطي 
  سان بذكر حماسن الدعاة واألعالمالآللئ الح 
 القواعد اهلدهدية يف التوحيد والدعوة إىل رب الربية 
 )بطاقة زفايف ) أحكام وآداب ومنكرات 
 حكم االستمناء يف الشريعة السمحاء 
 الدرر النافعة يف نصح شباب اجلامعة 
 درر الالمعة يف نصح فتاة اجلامعةال 
  لؤلؤة ضلت كيف تعود ؟ 
 تأمالت يف دموع الفرح 
  باقة زهور لكل غيور 
 لكي تكون داعية 
 لعّلك ترضى 

 



  ّب  .. اهلل ُيحح
 فن اإللقاء 

 



 الكتاب بين دفت 
 .. .فجهعلهم من صفوة خلقه ،الحمد هلل الذي رفع بالعلم أقواما
 :، وبعدوالدعاة محمد صلى اهلل عليه وسلموإمام العلماء ، والصالة والسالم على أفضل خلقه

يستهل مقدمة كتابه ف   مهنا نعيم نجمالقارئ لباقة الزهور ذات العبير الطيب يجد أن األخ الشيخ 
من بين  –  الحبيب تبيان حرصه على الغيورين على دين اهلل بعامة وفئة الشباب بخاصة فيقول ) أخ

فكان علّ  لزام أن  سجاياه،زين ُبصِّرُت ما ال تحمد عقباه وال ترجى سجالت الماض  والحاضر الح
و) ما مكن  به رب  خيرًا فأعينون  بقوة ( فمعًا نحم  العقيدة ونبن   بنا،أنبه إليه قبل أن يستفحل 

 .وسويّاً نرفع الضرر ،صلى اهلل عليه وسلموطناً ذا أسس قوية قامت على طاعة اهلل ورسوله 
كانـــت هـــذه الكلمـــات خارجـــة مـــن صـــميم القلـــب لتصـــل إلـــى   –بيـــب خ أختـــ  الغالّيـــة لـــذا أخـــ  الح

كيــف ال   المجيــد،فــأنتم ركــا ز الــدعوة المحمديّــة وحمــاة اإلســالم  الحّيــة،نفوســكم الزكّيــة وضــما ركم 
 (نبياً ورسوال  صلى اهلل عليه وسلموأنتم آمنتم باهلل ربا وباإلسالم دينا وبمحمد 

 
زاده اهلل مـن علمـه  – شـيخفيبـدأ ال النصـيحة،ة تلك الكلمات حتى تشعر بصـدق بقراء أثم ما إن تبد

ثــم يشــير إلــى  األمــر،ثــم بنصــل أولــ   ،وســلمصــلى اهلل عليــه بالوصــية بتقــو  اهلل وإتبــان ســنة نبيــه  -
بعــا األخطــاء التــ  تصــدر عــن الــبعا ممــا تثقــل علــى الــدعوة اإلســالمية دون قصــد مــنهم ظانــاً بهــم 

.. وينتقل بتسلسل را ع ليرتم  كالطفـل فـ  أحضـان أمـه يناشـدها الرحمـة والرفـ  بـه والخير.الحسنى 
وبإخوانـــه، فـــإذا مـــا شـــرب مـــن حنانهـــا همـــس بـــأذن والـــده مناجيـــاً لـــه، طالبـــاً منـــه االبتســـامة والـــدعوة 

 الصالحة له وإلخوانه.
معلمــه معنــى ثــم يمضــ  فــ  أســلوبه العــذب ليجعــل القــارئ يشــم را حــة باقتــه، فيــزور مدرســته ليســأل 

.. حتــى إذا اســتقى منــه ذلــك قــدم إلخوانــه الطلبــة زهــرة مليئــة والعلــن.األمانــة ومراقبــة اهلل فــ  الســر 
 المعلم وأهمية العلم. احترامبالنصل ف  

ولم تفرغ باقته إال بعد توزيع ما فيها من زهور على المدخنين عسى أن يُطَِيْب را حة أفـواههم، وزهـرة 
 القبضان.بالحب للمجاهدين ف  سبيل اهلل والصامدين خلف ُمَجملة بالدم ومفعمة 

الصـادق فـ  مغازيـه  معانيـه،الصـلب فـ   كلماتـه،كتابـه الرقيـ  فـ    -بارك اهلل فيـه  – الشيخنهى يثم 
فـاهلل اهلل مـا أروعـه مـن ديـن ومـا اسـماها مـن  الهامـات،فباإلسالم تحلو الحياة وبه تزهو وتعلـو قا اًل ) 

 لمين.المسرسالة خّص بها 

 



جعلـــت هـــذا الكتـــاب علـــى شـــكل باقـــة مـــن الزهـــور، وكـــل بـــاب علـــى شـــكل زهـــرة،  –  خ أختـــ  أخـــ
وجعلتك النحلة الت  تجن  رحيقها وشهدها. سا اًل اهلل أن ينفعنا بما عّلمنا ويعلمنا ما ينفعنا، ويهـدينا 

علـن إنـه سـميع وإياكم إلى الح  والصراط المستقيم، ويرزقنا اإلخالص فـ  القـول والعمـل، والسـر وال
 .( مجيب
فيــه  مهنــا نعــيمنحــب الشــيخ  اوإنــا نشــهد اهلل أنــ ويرضــاه،عو اهلل أن يســددنا جميعــا لمــا يحبــه وإنــا لنــد

 اهلل.وال نزكيه على  -وإنا نحسبه من الصالحين 
 وعلى آله وصحبه وسلم صلى اهلل عليه وسلموصل اللهم على نبينا محمد 

 
 4فهم  أسعد جراداتالقاض  كتبه 
 المجلس األعلى للقضاء الشرع  عضو

 ر يس محكمة االستئناف الشرعية
 بدولة فلسطين

                                  
 م14/0410 شهر نسأل اهلل الرمحة واملغفرة حيث انتقل جلوار ربه يف 0

 



 تمهيد
 إليكم وصّييت وحمبيت مضموَمة يف باقيت

َرةح  ب ْ وَرٍة وخح  باقيت أزاهر تزدان باجلواهر من سح
 

الصالل زدت قناعة ويقينًا أننا بحاجة ماّسة ف  عصرنا هذا  لّما نظرت إلى سير السلف
فما صلحت به أول هذه األمة هو الطري  الصحيل  معالمها،لِسيَـْر والَسْير على للعودة لتلك ا

 .(ال يكن اليوم ديناً  دينًا،ما لم يكن يومها ) قال اإلمام مالك  آخرها،ليصلل به 
 

ومعذرة منك إذا أصابك  فيها،عساك تجد الرا حة الزكية الطيبة  المتواضعة،فلك زهرة من باقت  
لجوريّة ( مثال قريب لزهر الجميل العذب يحميه ش ء من الشوك و) الوردة ااالشوك، فش ء من 
 .على ذلك
 

. أسأل اهلل عز ، أحب لكم الخير كما أحبه لنفسهحب.. هذه رسالة مُ الغالّية.أخ  الحبيب خ أخت  
... وُعذرًا ين والصديقين والشهداء والصالحينوجل أن يجمعنا وإياكم ف  جنانه ونعيمه، مع النبي

 منكم إن وجدتم قسوة ف  النصل والتذكير، فهذه قسوة المحب الحريص على حبيبه.

 



 المقدمة
 

وما تحركت  سجى،ما صبٌل بدا وما ليٌل  اهلل،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على رسول 
 .الدينوعلى آله وصحبه ومن صار على دربه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم  والشفاة،األلسن 

حمد عقباه وال ترجى من بين سجالت الماض  والحاضر الحزين ُبصِّرُت ما ال تُ  –أخ  الحبيب 
) ما مكن  به رب  خيرًا فأعينون  بقوة (  ، وأن أنبه إليه قبل أن يستفحل بنا سجاياه، فكان علّ  لزام

، هلل عليه وسلمصلى افمعًا نحم  العقيدة ونبن  وطنًا ذا أسس قوية قامت على طاعة اهلل ورسوله 
 الضرر.وسويّاً نرفع 

 
كانت هذه الكلمات خارجة من صميم القلب لتصل إلى   –لذا أخ  الحبيب خ أخت  الغالّية 

كيف ال   المجيد،فأنتم ركا ز الدعوة المحمديّة وحماة اإلسالم  الحّية،نفوسكم الزكّية وضما ركم 
 ورسوال.نبياً   عليه وسلمصلى اهللوأنتم آمنتم باهلل ربا وباإلسالم دينا وبمحمد 

 السبيل،تخط لكم الطري  وتنير أمامكم  ثمينة،ودعوات  رقيقة،بين أيديكم كلمات  –أخ  خ أخت  
فباإلسالم تحلو  واآلخرة،فدونكم الباب فادخلوه عسى أن تجدوا ما تبحثون عنه من سعادة الدنيا 

ين وما اسماها من رسالة خّص بها فاهلل اهلل ما أروعه من د الهامات،الحياة وبه تزهو وتعلو 
 المسلمين.

 زهرة،وكل باب على شكل  الزهور،جعلت هذا الكتاب على شكل باقة من  –أح  خ أخت  
ويهدينا  ينفعنا،سا اًل اهلل أن ينفعنا بما عّلمنا ويعلمنا ما  وشهدها.وجعلتك النحلة الت  تجن  رحيقها 

والسر والعلن إنه سميع  والعمل،اإلخالص ف  القول  ويرزقنا المستقيم،وإياكم إلى الح  والصراط 
 مجيب.

 
 ، أبو الحارثهنا نعيم نجمخ م أخوكم الُمِحب

 
 
 
 

 



 زهرة التواصي باخلري 
 هداك اهلل ملا ُيبه ويرضاه  –أخي البيب 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 

ومن كل  وقاه،من اتقى اهلل و  حقوقه،العبد التقي من حفظ حدود اهلل وراعى  –أخي يرعاك اهلل 
م اهلل بالتقوى له  يحسراً،ومن يتق اهلل جيعل عحْسَرهح  آتاه،خري  من يتق اهلل يكن  ).. قال قتادة أجراً.ويحعظح

 .واهلادي الذي ال يضل ( ،ال ينام والارس الذي ،فمعه القوة اليت ال تحغلب ،ومن يكن اهلل معه ،معه
ها العبد املوفق أثناء الشعائر التعبديّة كما تكون يف مشاعرحهح القلبية ي ح  كله،فالتقوى مجاع اخلري   ْلبحسح
 حياته... فهي الاكم على تصرفاته وأخالقه وسائر شؤون وغريها.ومعامالته التجاريّة والياتّية 

تتحقق هبا ومعها صيانة النفس وحفظها  دائم،وحذر  مستمرة،وخشّية  الضمري،يقظة يف  التقوى؛
ر يف الدنيا وإبعا  ) اهلل:رمحه  -إهنا كما قال مساحة شيخنا العالمة ابن باز  واآلخرة،دها عن كل َشٍر محضح

فيا أخي ال تفوتحك التقوى يف  (إميان باهلل وإميان برسول اهلل ومقتضاه العمل الصاحل  صاحل؛إميان وعمل 
اتق اهلل حيثما   ) عليه وسلم صلى اهلل.. وال تفوتك وصّية نبيك كلها.عملك وجتارتك وشؤون حياتك  

وأطب مطعمك  بالسنة،فأبدل السيئة  (..حسن.الناس خبلق  قمتحها، وخالوأتبع السيِّئة السنة  كنت،
 العبادة.فالتوكل قرين  اهلل،وتوكل على  الدعوة،تكن مستجاب 

ر إليه وتفويض األم وحده،التوكل الصحيح حيث اإلميان باهلل واالعتماد عليه  اهلل،توكل على 
هح،والثقة بنصرحهح واإلقبال علّيه والسري على هديه وأداء حقوق اهلل وحقوق   والطاقة،مث استفراغ الوحسع  َخْلقح

واالخنالع من الول والقوة بأن ال ترى  وتعاىل،وترك التدبري ملن بيده التدبري سبحانه  باألسباب،واألخذ 
إمنا املؤمنون الذين إذا تليت  )قال تعاىل  اخلالئق،الق دون ألحد حيلة وال قوة إال باهلل واالعتماد على اخل

فواهلل إين ألجد يف قلبك الطيب من حب اخلري للمسلمني  ،فهم يرمحك اهللاف (عليهم آياته وجلت قلوهبم 
فما   ،فرفقًا بالناس ولينًا هبم –واهلل حسيبك  ،أحسبك كذلك –والدعوة هلل يف األرض الشيء الكثري 

 وال كانوا هّم أضل من فرعون !!  ،من موسى كنت أهدى
وصحبه، والتابعني هلم بإحسان... واسلك كما  صلى اهلل عليه وسلمفابدأ بالعلم وقراءة سرية املصطفى 

فجزاك اهلل عنا خري اجلزاء وبارك اهلل  الدليل.وما خاب من كانت حكمته  الصالني،سلك األولون من 
 ..نواهيه.لزوم حدوده واجتناب فيك وأعانك وإيانا على تقواه و 

 أخوك الداعي لك باخلري
 مسلم من املسلمني

 



 زهرة األمانة 
 أعانك اهلل على أداء األمانة  –حضرة السيد خ مسؤول 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 

هم على أداء  وتبليغ  األمانة،ًلّما نظرت إىل سلفنا الصاحل وجدت العجب العحجاب من حرصح
صلى حني قال له رسول اهلل  - رضي اهلل عنه -.. نعم فلله دّرك يا أبا ذر الغفاري اهلدايّة.ونشر  ،الرسالة

 .( فيها.وإهنا خلزيٌّ وندامة يوم القيامة إال من أدى حق اهلل  أمانة،) يا أبا ذر إهنا  اهلل عليه وسلم
يق األمة  دَّ  فيها،ن ال يؤدي حق اهلل يبكي بكاًء شديدًا خياف أ - رضي اهلل عنه -أبو بكر وصح

وال  الليل،ما بالحَك ال تنام  فسئل:ال ينام لياًل وال يسكن هنارًا  - رضي اهلل عنه –عمر وفاروق األمة 
 وإذا منتح بالليل ضّيعت نصييب من اهلل !! األمة،إذا منت بالنهار ضّيعتح  فقال:تسرتيح يف النهار ؟! 

 – وحرب األمة عليّ  املال،ُييي الليل بالقرآن ويتصدق جبميع  - رضي اهلل عنه –عثمان أما ذو النورين 
م .. ذاك حاهلمجيعاً.رضي اهلل عنهم  –وسخّي وقت العطاء  القتال،شجاع مقدام وقت  - رضي اهلل عنه

 فأين أنَت أخي املسؤول منهم !!
 !حاللأم حرام غاضًا بصرحك أكان  اجملهول،لحماذا أراك أيها املسؤول منهمكًا مشغواًل يف اقتحام 

! ِلحَ التمييز بني الرعّية ؟! وحتقري جانب منها وتعظيم اآلخر ؟! ساعد يف نشرهوالفساد ت تقبلها،ِلحَ الرشوة 
 أي مسلك سلكت وأي منزلق انزلقت ؟! 

.. ؟! بل واالجتماعية.حاول مرّة واحدة أن تنظر بعنّي اإلقتداء بالصالني كيف كانت حياهتم السياسية 
رضي اهلل  –أو عمر بن اخلطاب  - رضي اهلل عنه -واحد أن تتصور حياة أبو بكر الصديق  حاول مرّة

وخليفتهم مات أمري املؤمنني  - رضي اهلل عنه –عمر بن عبد العزيز .. أما شئت.أو أي صحايّب  - عنه
 يرتك خلفه درمهاً وال ديناراً !!وِلَْ 

 
اجلميل، وتعتاد على وظيفتك ) وتتحمل من نظر من الزينة واملوتأخذ  ال بأس أن تركب سيارة

التبعات ما تتحمل ( ولكن إياك مث إياك أن تركن إىل الدنيا وزينتها وجتعل ذلك سببًا لتغش رعّيتك وختون 
 .اشاً لرعّيته، حرمت عليه اجلنة () من بات غ صلى اهلل عليه وسلماألمانة اليت ألقيت على عاتقك، قال 

. خادمًا هلل وشريعتهوحق عباد اهلل ؟! ألست رضيت أن تكون من منعك أن تؤدي حق اهلل 
.و..و... فلماذا اليوم نرى الكذب لَك وتعمل.وتعهدت أن تفعل وتقوم  عليها،ألست أنت الذي أقدمت 

 



قبل  الغفار،.. فالبدار البدار للتوبة والرجوع إىل الرب عنواناً.املواعيد وانتهاك العهود لَك  وإخالف شعارًا،
 .تعد.. فأنفاسنا حتصى و اآلجال.ألوان وانقطاع األسباب وحلول فوات ا

 
 غلظة،.. وأرجو املعذرة منك إن كان يف أسلويب ذلك.إنه هو القادر على  ويرضاه،فهداك اهلل لحما ُيبحه 

فواهلل ما خط قلمي لك هبذه الكلمات إال بعد ما رأيت بأم عيين ما يعانيه بعض املراجعني والوافدين 
!! فيا رعاك اهلل إياك مث إياك أن تسول لك نفسك أنك أعلى منهم مكانة وأرفع درجة ) إن ملكتبك 

 –وسوء عاقبة الكربياء والرياء  واهلوى،أكرمكم عند اهلل أتقاكم ( وهبذا أظنك عرفت شرور إتباع النفس 
 األمانة. على أداء وأعانك اهلل والسنة.بإتباع اهلدى من الكتاب  التقى،فبادر إىل  –أعاذنا اهلل منهما 

 
 ،،وبركاته،والسالم عليكم ورمحة اهلل 

 
 تأدية األمانةبالتوفيق و الداعي لك 

 ودا رتك أحد المراجعين لمكتبك

 



 زهرة القدوة الحسنة
 4رزَقَك اهلل اإلخالص واألسلوب الحسن –األخ خ إمام المسجد 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 

فأنَت منوذج يقتدي به   البهّي،واملنظر  الندّي،فأنَت صاحب الصوت  اهلل،ال شك أين أحبحك يف 
 ولكن !! الصحيح،.. فبخطاك ترتسم مالمح الطريق تصرفاتك.وقدوة هلم يف  الناس،كثري من 

؟! نسيت حينها أن  4ملاذا أنَت غارق يف طلب الدنيا ؟! منهمك يف حتصيل لذهتا ونسيت اآلخرة
. فعلّيك بالرفق بالعوام من وامتحاناً واعلم انك أكثر الناس متحيصًا  .خلقهاهلل اختارك دون سواك من 

 تلك مهمتك.ف هنار،واملواصلة مع طالب العلم ليل  الناس،
 

فلقد أمرك اهلل باجلديّة يف  ،3الناسواعلم انه ال بد لَك من صفات ومسات تتمّيز هبا عن غريك من 
وأنا أعتذر هلذا  ،فلحَم أراَك اليوم صاحل الظاهر سيئ الباطناإلسالم فقال ) إنه لقول فصل وما هو باهلزل ( 

 .2هداهم اهلل –بعض أئمة وخطباء املساجد  عواقكن هذا هو التعبري ول
دون االلتفات إىل عواقب أفعالك تلك !! خمالفات يف  ترتكبها،فكم هي املخالفات اليت  نعم، 

. إنه ألمر خمجل أن تكون يف فتور وتكاسل عن أمر .العمل.القول بعيد عن  األسلوب،سوء يف  املواعيد،
 ! رة الياة الدنيا واملتاع الزائفونراَك من املسارعني لزه الدعوة،

َ نرى الشّدة والفظاظة يف التعامل مع املصلني  ن وصغاره  –ِلح َ ترضى  –وخاّصة مع كبار السح نعم ِلح
ََتح أحياناً إلشعال وسعيحَك  فحعلحك،وسوء  ،لقولحكَ فمخالفًتك  الشباب،أن تكون سببًا لصدود كثري من  الفح

 .. والسبب أنْت !! التائبني.يشكل حاجزاً أمام قوافل 
.. ِلَْ أشاهْدَك يومًا تسري أمامنا أو... أو.ِلَْ أَرَك يومًا حتض شباب املسجد لزيارة مريض أو هتنحئة صديق 

 .سبحانه هللإرضاًء ليس  –إال خجاًل من فالن  –يف اإلصالح واخلري 

                                  
 –هذه الرسالة لكل إمام ال ُيسن التصرف يف الدعوة، أو يتجاهل أمهّية مسئوليته حنو ال دعوة إىل اهلل، ل ذا كان ت ه ذه الرس الة  0 

صلححني كثري والمد هلل. -مشرياً أن هؤالء قحّلة  –معتذرا عن سوء يف التعبري أو غلظة يف النصح 
ح

 وأن الصالني وامل
 تسعى لتحصيل رزق من تعول، ولكن كن على حذر فاألعني تنظر إليك يف الليل والنهار ن من حقك أ 4 

 ملزيد من املعرفة على شخصية الداعية الناجح ميكنك مطالعة كتايب ) لكي تكون داعية ( 3
راجيا من اهلل أن يتبع القلة  ،بينما األئمة املخلصون والدعاة الصادقون كثر والمد هلل –وأنا قلت البعض ألهنم قلة والمد هلل  2

 الكثر ويسريوا على ما ساروا عليه من اتباع للكتاب والسنة وسرية سلف األمة رضوان اهلل عليهم

 



وحنن حنتاج إىل العمل  خطري،واخلطب جّد  ين فاملصاب كبري،ساحم –أصلح اهلل حالك  –إمام مسجدنا 
 ..النصوح.والتوبة  احملمود،الدؤوب واإلخالص 

 
َك لتعلمنا مما علمك  ولوال حرصحنا عليك وحمبتنا لك َلما  فيه،فواهلل إنا حنبَك  اهلل،حنن حنتاجح

  وإياك.نصحناك وجلسنا 
فباهلل عليك أرنا منك  قصدت،والتناصح وإياك  نشدت،اخلري فيك  –هداك اهلل  –إمامنا الفاضل 

فهي  وعحّزها،ويعود هلا جمدها  األمة،ومبثلحَك تسمو  اخلري،فأنت ممن نرى فيهم  عهدناك،الصالح كما 
 ..العاملني.حتتاج إىل املخلصني 

 اجلزاء.وجزاك عنا خري  بحَك،ونفع  بصرية،على وجعَلَك ممن يدعو إىل سبيله  فيك،فبارك اهلل 
  

 ،،وبركاته،والسالم عليكم ورمحة اهلل 
 

 أخوك احملب والداعي لك باخلري 
 شاب من شباب المسجد
 

 



 زهرة ميراث األنبياء
 رزقك اهلل اإلخالص  –الُمعِلم الفاضل 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بل بالغ  حساس،فأنَت يف مركز  القلب،ت اخلارجة من صميم بعض الكلما وددتح أن أمهس بحّأذنك

أما علمت أن الطبيب ِل يكن طبيبًا يومًا لوال فضل  متأللئ، أنرت العاِل من مشعلك،فأنَت جنم  األمهية.
 ... اخلواحملاسب.اهلل مث جهدك أيها املعلم !! وكذا حال املهندس والطيار والعاِل واملدير 

علحم األول حممد بن عبد اهللفَعَجلتح العحلم بدأ
ح

، فأنَت وريث األنبياء الذين صلى اهلل عليه وسلم ت من امل
 .تلوى األجيال ومريب األجيال ديناراً،ِل يورثوا درمهاً وال 

وبارك فيك إذا كنت تريد  اجلزاء،جزاك اهلل عن األمة اإلسالمية خري  وجل،يا فاتح العقول بذكر اهلل عز 
 سلمني.واملإلسالم لاخلري 

وتسري على  حذوك،وحتذوا  إليك،تستمع  أمامك،اعلم أن فلذات أكبادنا جيلسون الفاضل؛ أيها املعلم 
أال ترى أساتذة البغي والباطل كيف ينشرون فسادهم ومبادئهم  وجل.فصنع هبا ما يرضي اهلل عز  هنجك،

 !! صلى اهلل عليه وسلمطفى اهلدامة ؟! فلحَم اخلجل من نشر شريعة اإلسالم السمحة وسنة نبيك املص
 

فاتق اهلل يف أبناء  النعم،بك رجل واحدًا خري لك من محر  اهلل لئن يهدي –أيها املعلم الفاضل 
 القلب،واعلم أن الكلمة الصادقة إذا خرجت من القلب وقعت يف  هلم.املسلمني فإهنم يرونك قدوة 

 اآلذان.والكلمة الكاذبة إذا خرجت من اللسان ال تتجاوز 
 ،وسلمصلى اهلل عليه ة اليت أتى هبا خري الربيّة واعلم أنه من الضرورّي أن تكون صورة حّية هلذه الدعو 

 بلسانك.قبل أن تذكره لطالبك  وأخالقك،فتنشر العلم الذي تعلمت بسلوكك وتعاملك 
 

علم الفاضل 
ح

وكالماً  نافعاً، إننا ندعوك اليوم يف أول العام الدراسي أن تقدم ألبنائنا علماً  –أيها امل
.. واسكب حنانك... فهم عطشى فاسقهم من نبع الطيب.وأن تتقي اهلل عز وجل يف هذا النشء  مؤثراً،

ك .. إهنم ينتظرون الكلمة الطيبة والعلم شافياً.بلسمًا  –ان شاء اهلل  –ما جتعله  على قلوهبم وّدك و حلمح
 .رفق هبم يرمحك اهللافواعلم أهنم جاءوك ليتعلموا  السن،واألسلوب  النافع،

 ،،خطاك،وبارك اهلل فيك ونفع بك وسدد على الق واخلري 
 الشاكر لك جهوَدك الطيبة 
 مجلس اآلباء

 



 زهرة العلم 
 اإلخالص نفع اهلل بك ورزقك  –األخ الفاضل خ طالب العلم 

  السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 

أسأل اهلل عز وجل أن تصلك رساليت  للذمة،لك وبراءًة  هذه كلمات ووصايا كتبتها تذكرياً ونصحاً 
 وصحة.وأنت يف أمت نعمة وعافية 

احذر أن يكون طلبك ف دين اهلل،وليكن طلبك للعلم من أجل نصرة  هلل،بداية أذكرك بضرورة اإلخالص 
ينتها نوف إليهم ) من كان يريد الياة الدنيا وز وجل قال اهلل عز فقد لوظيفة أو لدنيا خاّصة للعلم الشرعي 

) تعس عبد الدينار تعس  قالثبت عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه و أعماهلم فيها وهم فيها ال يبخسون ( 
فاحذر من هذا  (.عبد الدرهم تعس عبد اخلميصة تعس عبد اخلميلة تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقش 

 اإلخالص.رزقين اهلل وإياك 
 

ة أن ترفع اجلهل عن نفسك لتعبد اهلل على بصرية وأن ترفع النياعقد العزم و  العلم،آخي طالب 
 وغنيمة،اعلم أن حفظ كتاب اهلل عز وجل أجر وفضل و  وجل.اجلهل عن األمة لتعلمهم دين اهلل عز 

والعمل به  اً فإنا نرى أقواماً يف هذا الزمان جعلوا حفظه فرض عليك،ولكن العمل بكتاب اهلل فرض وواجب 
 النصوص.ن هؤالء قد عطلوا كثرياً من أل ،هذافاحذر من  فضاًل،

كنا نتعلم عشر آيات من القرآن ال جناوزها حىت ليهم )  اهلل ع وانرض ةوأحذكرك بقول الصحاب
 وعملوا.كيف مسعوا فعقلوا وفهموا   فلله درح أولئك( نفقهها ونعمل هبا 

 
تاب والسنة على فهم وعليك بالك، إياك مث إياك من التقليد فإنه داٌء عضال ؛العلمطالب أخي 

رمحه اهلل ) أمجع العلماء سلفًا وخلفًا أن من  -الشافعي اإلمام قال  .سوإن رفضك النااألمة سلف 
تقديس الرجال  أحذر لذا استبانت له سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال جيوز أن يرتكها لقول أحد (

 باملسميات.وال هتتم باألمساء وال  اجلميع،على  وتعظيمهم واجعل تعظيم كتاب اهلل وسنة رسول اهلل مقدمة
اعلم أن أهم املهمات وأوجب الواجبات هو و  الصالني.جب بالنفس والغرور فإنه مهلكة لعا مث أحذر

لَّ اهتمامك  تعلَّمه علمًا وعماًل ودعوًة فإن قدوتك حممد صلى اهلل عليه وسلم كان  به،التوحيد فاجعل جح
لَّ   دعوته.جح

 

 



ناسًا الكذب ديدهنم والتورية فإين رأيت أح  والناس،ن صادقًا مع إخوانك ! فكالكذب!مث إياك و 
فاحذر هؤالء وال  هناك،يثبتونه هنا وينكرونه  ،ك كالمًا ويقولون إلخوانك كالماً معروفة عنهم، يقولون ل

 على الصاحب.جتالسهم فإن اجلليس له تأثري 
حذر أن تعتذر وا هلم. تصرفاتك مثبطةً كن تال إن من حولك يرونك قدوة هلم ف العلم؛يا طالب 

 .إن اهلل مطلع عليك ويعلم السرائرصرُياً فوكن قبل تح  البأعذار 
 

وال شيطان أخرس (  ) صلى اهلل عليه وسلمقال فيه رسولنا رد كتمان الق أن جم -حفظك اهلل -واعلم 
 الباطل.حول وال قوة إال باهلل فكيف مبن قال 

فما  واخلوف،رزقهم اهلل علمًا وحفظًا ويشار هلم بالبنان قد أصاهبم اجلنب واخلور  ولقد رأينا أقواماً  
 .وصدق صلى اهلل عليه وسلم ) أخوف ما أخاف عليكم األئمة املضلني ( به،فائدة العلم إن ِل يحعمل 

ينت وبَ أقوهلا لك باختصار إن اقتديت بنبيك عليه الصالة والسالم يف كل شيء وصدعت  ؛يا طالب العلم
) أحسب الناس أن يرتكوا أن رب العزّة فقال بذلك كما أخرب ،  نعلى قدر اإلميا واالبتالءبتلى فسوف تح 

جر وسوف تحلمز وتحغمزنعم  0يقولوا آمنا وهم ال يفتنون ( ، عنك ويتكلم فيكوسوف يقال  ،سوف هتح
 إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا.فاصرب ولكن 

 
املنهزمني أمام أعداء تخاذلني املأولئك  أحذردعاة التعايش مع الكفار،  رأحذ ؛طالب العلمأخي 

السم الزعاف وال تغرت بدروسهم ومبن ُيضر  معوال تغرت بكلماهتم املعسولة اليت تحدس  أحذرهم ،اهلل
وقد حذرنا سلفنا الصاحل من أهل  البدع،مثل أهل فإن هؤالء أقل أحواهلم أشد الذر احذرهم  عندهم،

 .( 4حسام الدين عفانةلشيخنا  -ال ابتداع  إتباع)  على سبيل املثال كتابطالع إن شئت و  ع،البد 
ليكن لك وقت ختلو فيه مع ربك وتقرأ كالمه وتناجيه وتتضرع إليه فإن الدعاء  ؛يا طالب العلم

عز  كتاب ربأدم النظر يف كف .) الدعاء هو العبادة (من أعظم العبادة كما صح عنه عليه الصالة والسالم 
 كثرياً.عليه الصالة والسالم وتأملهما جيداً فإن فيهما خرياً   كويف سنة نبيوجل 

                                  
 4العنكبوت آية  0 

 اإلسالميةبرنامج ماجستري الدراسات  منسق -عفانة بن حممد هو فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى  4
بفلسطني، وهو من طالب علماءنا ابن باز وابن عثيمني رمحهم اهلل، ولقد ألف وأجاد يف كثري من معة القدس جااملعاصرة يف 

حنسبه   –كما يحعد فضيلته من علماء فلسطني إن ِل يكن أشهرهم يف الفقه واألصول والدعوة للكتاب والسنة   –املصنفات 
 ته ميكنك زيارة موقع ) يسألونك ( على شبكة االنرتنتملزيد من املعلومات عن فضيل .كذلك وال نزكيه على اهلل

 



وأن جيعلك مباركاً أينما كنت  النبوية،بالسنة العمل اإلخالص و  وإيانا سبحانه أن يرزقك اهلل سألأ
 .الق. ال خيشى يف اهلل لومة الئموأن جيعلك ممن يقول كلمة 

 
 ،،وبركاته،ة اهلل والسالم عليكم ورمح

 
 الذي عاهد اهلل على قول الق والدعوة إليه
 أخوك المحب خ طالب علم شرع  
 

 



 األبناءتربية زهرة 
 هداك اهلل لما يحبه ويرضاه –ولدي الحبيب الغال  

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 

أزارير  التثاؤب،وفم يتدافع منه  مثقلني،جبفنني  كمن غرفت تخرجكالعادة اليت ال تفارقك 
كاً  مفتوحة قميصك بعثرها ت أحد ؟ ونظرات يب اتصلهل  الشاي،وصوتك املرتفع أين  النقال،ك هاتفماسح

 ك !!د سبباً للنزاع مع من حولجت كَ علَّ هنا وهناك 
الوضع وكأنه ِل ير شيئًا حماواًل االبن جتاهل  - .. يا بينباهلل.ال حول وال قوة إال  أقول:فماذا  

قد عقد العزم على الفصل يف  املرةلكن والده هذه  أصدقائه،وار قد يعيقه عن موعد مع أحد جتنب ح
حميا  فبدت علىقال هلا األب ضعيه يف اجمللس  يدفعها،حتمل الشاي واخلوف  األختجاءت  -وضع ابنه 

لكنين  ال، األب:؟ قال  أيباالبن عالمات الضجر وبرغم علمه أنه املقصود قال هل سيأتيك ضيوف يا 
وأخته تتبعه بنظرة فرح  مثقلة،ومضى األب إىل اجمللس وتبعه االبن خبطوات  أود اجللوس معك على انفراد

 والدها.وقف مل
 

بعد أن جلسا رفع األب بصره إىل السماء ودفع من صدره آهة كبرية ولسان حاله يسأل اإلعانة و  
جترجر  مازلت عمرك اآلن مثانية عشر عامًا وأنتيا بين  مث قال: ونافعاً.يف حوار يأمل أن يكون تربويًا 

وعندما  تؤديها،.. تنام عن الصلوات املكتوبة وال تبايل مىت تؤديها وال كيف .أفعالك من زمن الصبا
كل من يف البيت ُياول جاهدًا جتنب مقابلتك أو الصدام   !حالة من الطوارئ تستيقظ معك  تستيقظ،

أمك إىل  حىت أو الطبيب،إىل  وتأىب أن تصحب إخوتك رفاقك،مع تبذل وقتك يف السهر  معك،اخلاسر 
متضي الساعات الطوال مع أصحابك يف  ترافقنا،يأتينا الضيوف فال جيدونك ونذهب إليهم فال  السوق،

وتبخل على مستقبلك بساعة تقضيها  التافهة،لعب الورق ومشاهدة القنوات الفضائية أو يف األحاديث 
وتسأل عن أدق التفاصيل فيها وال خيطر !!  ك أن جتد مالبسك قد أعيد كيهامه دروسك،يف مراجعة 

قودك إىل يأمل أن تطريق  اأهذه حياة ترضاها لنفسك ؟ أهذ املريضة،ببالك أن تسأل عن جدتك 
 القيقية.السعادة 

 
أحتدى أن تكون قد أمضيت مخس دقائق تتأمل فيها وضعك ووضع أصحابك الذين تصحبهم 

نفسك كم مرة مضى على آخر  اسأل زمانك،منتصف الليل حني تعود إىل املنزل وكأنك فارس إىل ما بعد 

 



آخر مرة صليت  عن اسأهلاآخر مرة زرت فيها جدتك ؟ بل  عن اسأهلامرة تناولت فيها العشاء معنا ؟ 
أنا ال  منها، بل إنك حىت صالة اجلمعة كثرياً ما تفوتك الركعة األوىل !فيها فرضًا غري اجلمعة يف املسجد ؟

أن تضع قدمك على  كبل أريد أسريت،جتاه  واجبايتأطلب منك املستحيل وال أنتظرك أن تعفيين من بعض 
 استطعت.ولك أن أفرش دروبك بالورد ما  الصحيح،الطريق 

بعد الليلة األوىل من رمضان املاضي ِل أرك تقرأ يف كتاب اهلل الكرمي غري أنك متضي الساعة بين؛ يا 
 ..كبدي.ال يا بين هذه ليست عيشة أرضاها لفلذة   الصحف،تني تقرأ كل سطر يف والساع

أدرك ركب  ؛! يا بينّ بايلوأنت ال تح  ،من نفسي خجلتح  معك،كلما تكلمت   بيّن،مباذا تفكر يا 
 .. .الصالني من الصحابة والتابعني

.. يا بيّن رضي اهلل وأبيه.أمه و  أخيه،لكي أجنو منك يوم يفر املرء من  حقك،فها أنا أنصحَك ألوفيك 
 ويتقبلك يف الصالني،، عليك،واهلل أسأل أن يهديك ويتوب  عنك وأرضاك هل تنبهّت ِلح أريده منك ؟

 
 ،،،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتهو 

 
 الداعي لك باهلداية واخلري 
 والُدَك العزيز الحريص على سعادٌتك 

 هرة البر باآلباءز 
 4أطال اهلل عمرك وأصلل عملك  – أب  العزيز الغال 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 

ىل الياة من عدسة واحدة هي .. وصرت انظر إد فتحت عييّن أول ما فتحتها عليك، لقأيب العزيز
وتعلمت وتوسعت مداركي،  ،أعجبح بك وبتصرفاتك ويوم أن كربت أنْت!! بل أقيس الرجال عليك،

صوٌر شىت باملتناقضات رت بعدها أعيش معك يف حلم مزعج متوج فيه وتعددت املصادر علّي.. ص
 !الالمفهومة
ة بني بإال أهنا أخف بكثري من حرارة اهلموم املضطر  الرارة،رمبا تكون يف كلمايت شيء من ؛ أب  العزيز

 .. فتحملها مين يرعاك اهللجواحني.
                                  

أط  ال اهلل عم  ره يف طاعت  ه  –وأمح  د اهلل أن رزق  ين أب فاض  ل  –ه  ذه الرس  الة موّج  ه لك  ل أب غي  ور عل  ى دين  ه وش  رفه وعرض  ه  0 
 .ورزقين برّه وبر والديت

 



لحٍق تتحلى به، وكل يش لهوكل هدف تع ،كل مبدأ حتملهإين أرضع منَك   ،أب  أعزك اهلل ، وكل خح
 ..أنا إال فرع يف شجرة أنَت اصلهاصفة تتزّين هبا، وما 

ت قد بذلت ، فأنما بذلته يف سبيل سعاديت وراحيت أتقدم إليك بالشكر والتقدير كله على ،يا أب 
ا متلكه على قدر جهدك وطاقتك.. ومما جيب مفاحتتك به أيضًا االعرتاف لَك مبيل مجيع أسباب الراحة 
ملاذا ربّيتين على مفاهيم مغلوطة، . .يا أب ولكن؛ ، وتليب املطالب ،تشبع الرغائب من قلب كبري وثقة ممتدة

، وتعاملت مع األشياء من خالهلا ؟! ، فعشت عليها ووزنت الناس هباوموازين مقلوبة، ومقاييس خمتلفة
قلب إهنا مطالب الروح وال ؛ظم املطالبلقد قصرت يف أهم اجلوانب وأع -ساحمك اهلل  – نعم يا أب 

، فهل  وزادها التقوى ووقودها العبادة، وبلسمها العمل الصاحل، وكل هذه األمور غذاؤها طاعة اهللواإلميان
 حبقوقها كما قمت حبقوق اجلسد ؟! قمت

 
اء ، أقول هذا الكالم وأنا أتصفح يف خاطري رصيداً ضخمًا من التجاوزات الشرعّية واألخطيا أيب

.. فمىت أخذت بيدي وذهبت يب إىل حماضرة قّيمة يزداد فيها ليك و مسعناها منكالرتبويّة اليت نالحظها ع
 علمي ؟!

 ومىت دخلت علي بشريط إسالمي مفيد يحعَمرح به وقيت وتكثر به حسنايت ؟!
 مىت أهديتين كتاباً يرشدين إىل الدرب الصحيح ؟!

 داء الصالة ؟!ومىت ألصقت قدمي بقدمك، وكتفي بكتفك أل
 ؟! صلى اهلل عليه وسلمومىت ألقتين مبراكز التحفيظ وشجعتين على حفظ كتاب اهلل وتطبيق سنة نبيه 

 
 ،،،يا أب  يرعاك اهلل

 0يا من أعطاك اهلل الزينة ) املال والبنون زينة الياة الدنيا (
 4وابتالك بالفتنة ) إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة (

 3يوصيكم اهلل يف أوالدكم ( وخّصك بالوصّية )
 2وحذرك من العداوة ) يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأوالدكم عدوا لكم فاحذروهم (

                                  
 24سورة الكهف آية  0 
 01سورة التغابن آية  4 
 00سورة النساء آية  3 
 02رة التغابن آية سو  2 

 



الدرب الذي دعا إليه اهلل .. وإىل ًا هو إىل كل ما ذكرته لَك بعيد.. أبشرك يا أيب أين سأخط يل دربوأخرياً 
 ..قريب صلى اهلل عليه وسلمورسوله 

، وحنن ومنشأ أحالمكم، وامتداد أنسابكم، ، فنحن فلذات أكبادكمفيا معشر اآلباء اتقوا اهلل فينا
 ، وآمال املستقبل السائر..اضي الغابر وسعادة الاضر العابرأحالم امل

، وحب الصحابة رضوان اهلل عليهم، صلى اهلل عليه وسلماتقوا اهلل فينا، وربونا على حب اهلل وحب رسوله 
 ..وأصحابه صلى اهلل عليه وسلمنا حدود اهلل وأحكامه وأخالق نبيه علمو 

نصرب على اجلوع والعطش وال نصرب على النار )والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإميان  فإنا غذونا بالالل،
 .0ألقنا هبم ذيتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ مبا كسب رهني (

يف ظالل على  وأزواجهموإياكم يف ذلك اليوم ) يف شغل فاكهون * هم عسى اهلل عز وجل أن جيعلنا 
 4اآلرائك متكؤون * هلم فيها فاكهة وهلم ما يدعون * سالم قوالً من رب رحيم (

 
 ،إياهااهلل ، هل تفكر جاّدًا يف التغيري وإصالح أسرتك اليت اسرتعاك واختم كالم  معَك يا أب  العزيز

 ..إليك.واب يرجع وهي أمانة يف عنقك ؟! واجل
 

 ،،وبركاته،والسالم عليكم ورمحة اهلل 
 

 الداعي لك بطول العمر وحسن العمل
 ابنك المحب والمشتاق لمصارحتك

                                  
 40سورة الطور آية  0 
 15 -11سورة يس اآليات  4 

 



 لبالغين فقطازهرة 
 تاب اهلل عليك ووقاك السوء –األخ المراه  

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 

.. لظة تأكد من خلو الغرفة وأن الباب رٍع.أسْ هيا  أْسرحع،:  كصوت يناديذلك السمع أما زلت ت
 هل أنت مستعد ؟!  مغلق،

.. وما املانع من ذلك ؟! أسرتك.صحيح ملاذا أغلقت الباب ؟! أختاف أن يراك أحد من أفراد 
 هذا اجلانب املظلم من شخصيتك ؟! ألنه سيفتضح أمرحَك وينكشف للجميع

ِح  ! تلَك الزفرات الساخنة اليت خترج الفعل أن يراك أحد ؟، أختشى بَم تلتفت ميَنًة ويسرهأجب بصراحة لح
 !ضيق تعرب عن عدم رضاك عما تفعل !من صدرك ال

 
مات يف غرفته وبعد كسر الباب عليه وجده والده عاريًّا وأمامه جمالت لعلك نسيت زميلك الذي 

 فهل تتمىن هذه امليتة ؟! إباحية،
فأصابه  علّيه،اليت فتحها أثناء دخول والده  لشاشةأنه ِل يستطع أن يغلق تلك ابل قيل عن بعضهم 

 !!  الصرع
 

َعربح عندما اجتهدت واقتطعت من وقتك 
ح

وكتبت يف الباحث  ساعات،أِل يردعك ذلك الدث امل
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ( فعثرت على قوله تعاىل )  sexجنس ) 

 0( أزكى لهم إن اهلل خبير بما يصنعون
 

أتظن وتعتقد أن ذلك الدث صدفة عابرة أم رمحة واسعة ؟! نعم لقد هداك اهلل هلذه الصفحة 
 ..والذنوب.لتكون مبثابة اإلنذار األول واألخري لتتوب وترتك هذه املعاصي 

فتنّبه فقد يصيبحَك اهلل  اهلل،؟! أم أنك أمنت مكر قد بصرك الذي رزقك إياه أال ختشى أن يصيبك اهلل بف
 ..كما أنت !! وحينئذ ال ينفع الندم  شلل أو بكم أو يبقيك جليساً ب

                                  
 31سورة النور آية  0 

 



، منضمًا إىل سلح باإلميان رافعًا راية التوبةأخي البيب، واهلل إين لك ناصح فهيا امتط صهوة اإلرادة وت
 ركب التائبني، ويكفيك أن تعلم أن اهلل يفرح لتوبتك فرحاً وأي فرح... وال أشك أنك ال حتب اهلل !! إذن

 ..ك له صادقاً ال تعصيه ليبقى حب
 

ك برفقة الصالني والقريبني منهم، واحرص على أخي البيب، تزود من التقوى واهلدى، وعلي
سالحاً تدافع به عن محى اإلسالم واملسلمني، وطريقاً لنصرهتم  0( اإلنترنت، وليكن ) جمالس العلم والذكر

يسعى له بعض البالغني هذا اليوم. واهلل أسأل لك وجلميع مما  واالطالع على مشاعرهم وأخبارهم... بدالً 
 املسلمني واملسلمات التوبة النصوح والرجوع الصادق إىل اهلل عز وجل.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
 الناصل لك والمشف  عليك
 بالغ ومراه  تاب إلى اهلل

                                  
 حبذا لو تقرأ ) اإلنرتنت بني الالل والرام ( من كتايب ) الدرر النافعة يف نصح شباب اجلامعة ( 0 

 



 زهرة النقل العام
 لسيد خ سا   المركبة العموميةا

  سرعتك وصغر مرآتكخفف اهلل
 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يس الكلمات لوأنا أكتب إليك هذه وقفات، وقد جرى دمع العيون، لقد وقفت مع نفسي 

حمبتك األخوة اليت تربطنا، والعقيدة اليت جتمعنا، و عجزاً يف الكالم وال خرساً باللسان ولكنها خوفاً منك أو 
ِل أستطع  عيين،سهر ليلي وأَرَّق شيئًا مفزعًا أ. لقد مسعت نفسي..كبري يف العظيمة يف قليب وقدرك ال

 . منه.فوجدتك أعظم وأكرب  وأفكر به، استيعابه، أخذت أقلبه
وقيل أنَك ال تراعي حرمة أو ،حتاول تسلق الحْصَن اخلطري، وال تراعي املنعطفات الشديدةأنك  مسعتلقد 

نفسي ِل تقبل ما مسعت ملحا علمت عنك من نزاهة شعورك، لذا أخطاء جسيمة ترتكبها دون  ،أدباً 
  وطهارة. فأنت أفضل وسيلة للدعوة إىل اهلل، فكيف بحَك ال حتسن التصرف ؟!

منهم ، كم كانت شهوهتم شراً  –سلمك اهلل  –انظر إىل هؤالء العصاة ،، ،سا  أخ  ال
فإذا وأي عقوبة...  . لقد حلت عليهم عقوبةطويلة.. تبعتها مآٍس قصرية.وأوقات  ،زائفةلظات ،عليهم

وخزي  األوجاع،.. لقد تقلب بعدها يف آهات األمراض وآالم شاة اجلرباء.الناس أعرضوا عنه كال مرآه
ظم يرفع فيها رأسًا من ع ولكنها سنوات ال، شهرينليتها كانت يوًما أو يومني أو شهًرا أو  الفضيحة.

 وال يقوى فيها بدن من شدة املرض.  ،العار
ما الداعي لوضع  ،فباهلل علّيك ،،، إن بعض السائقني أساءوا استخدام سياراهتم،لسا  أخ  ا

 !!فاختار هلا ذلك الجم  ،مرآة كبرية الجم يف سيارتْك ؟! ألَْيس من صنعها أعلم بأمهيتها
 نيوال عجب فأنَت متلك أكثر من مخس استرييو ( أشعر عند ركويب لسيارتَك أنين أدخل إىل ) ِلحَ 

 . احملرمشريط غنائّي، وأحياناً أكثر! وبذلك تؤذي أمساع املسلمني بالغناء 
وأعلن أن سيارته مقهى للمدخنني، دون مراعاة من  بل من السائقني من آذى املسلمني بسيجارته ودخانه،

 .واألطفالعه من كبار السن واملرضى والنساء يركب م
أما الصور فحدث وال حرج، فهذا اجلهد الذي بذلته يف توزيع األضواء امللونة والعاكسات على سقف 

 ...أحياناً صغري ناهيك عن وضع تلفاز  باليسري،السيارة ليس 
رح هبم ملَّا صنعوا السيارة أن ؟! عجبًا هلم كان جيدح  وافذ سيارتحَك بالصق أسودأكان ضروريًّا أن تغطي ن

 !!وَك لوضع اللمسات األخرية عليها استدع

 



أنت ف ...ال تراع  حرمة وال أدبًا وال أخالقاً نعم، واهلل ال أجد مبِررًا لَك ف  كل ذلك إال إذا كنَت 
  .الذي عرفناك شريفاً عفيفاً طاهراً 

ال  البعض من السائقني ولكن الواضح أن ،ياناً قع فيها دون علم فنعذرَك هبا أح،، أخطاء ت،أخ  السا  
 .. .املتكررة ةالالأخالقي هوذلك من خالل تصرفات ،عذراً  هعل لنفسجي

تزداد كلماتك اللطيفة ومشاعرك الرقيقة أثناء وجود الفتيات يف سيارتك... وباملقابل عبارة مليئة  ِلحَ 
حني يقول لك ) لو مسحت اخفض املسجل أو  باألدب واألخالق، ال تستطيع مساعها من كبري يف السن

 أطفئ سيجارتك (
وتقول أنا  .هذا حتذير إياك أن يزّين لك إبليس وأعوانه اخللوة مع امرأة أجنبية عنك ،خ  السا  أ

 سائق وهي ركبت معي ) فما خال رجل وامرأة إال كان الشيطان ثالثهما ( إذاً ماذا الل ؟!
ورزق من اهلل !! فلتكن إبرة املذياع على إذاعة القرآن الكرمي أو شريطَك لتكن سيارتحَك مصدر دعوة هلل 

وحذارح أن تكثر الكالم معها، حدد مكان  .األسلوب الطيب وهم كثر والمد هلل جييد لداعّيٍة منَّ اهلل 
 سفرها فإن كان بعيداً ال خترج معها، واهلل الرازق.

صبح من زمرهتم. وإياك وغالظة األسلوب مع عليك بالرفق واللني مع كبار السن، فغدًا ست
وبادر  ،وأنه أحاط بكل صغرية وكبرية ،ودائمًا تذكر أن اهلل معكْ  .فالسمعة الطيبة والدعاية لكَ  الراكب،

 .فإنه نعم املوىل ونعم النصري ،بالتوبة إليه
من سبيل العصاة  إين أمحد اهلل تعاىل أن أجناك.. .أيها الشريف العفيف الطاهر ،أخ  السا  

ال  حرِّها،كيف يتصاُيون من شدة   أو النار وهم يتقلبون يف حفرة القرب تتذكرهمليتك اجملرمني... فوطريق 
 .. فنجو.وال هم أخرجوا منها  ..فهلكوا.هم احرتقوا 

ذة شرًا على أصحاهبا كم كانت هذه الل -علينا وعليك تاب اهلل  – السا   الحبيبأخ  
كم كان هؤالء و  وتعاىل.سبحانه  اهلل. وتعذبوا هبا أزمانًا ال يعلمها إال الدنيا..فاستمتعوا هبا بضع دقائق يف 

ويوم أن بسط اهلل يده يف الليل  بالليل،تعساء يوم أن بسط اهلل إليهم يده بالنهار ليتوب من عصى منهم 
  بالنهار. فأعرضوا وِل يتوبوا.ليتوب من عصى منهم 

 .أعراضهم الطاهرين املتطهرين ممن صان اهللاجعل منزلتك عند اهلل منزلة  - الكرمي السائق أخي
عليه  صلى اهللمن معصية اهلل حىت يضمن لك نبيك  وأذحنحه واجعل نفسك ممن ضمن فرجه ولسانه وعينه

 أعرف ينفإال جتعل كالمي إليك رمز إشارة أو نص عبارة و  .عرضها كعرض السماوات واألرضجنة  وسلم
ذكرى نذكر هبا واعلم أهنا  .فانزل ذلك اإلحساس مكانه أنك مسلم حريص على أعراض األمة وعفافها،

  البخيس.أنفسنا قبل غرينا يف وقت يعرض فيه العرض النفيس بالثمن 

 



 تجارةزهرة ال
  لك ف  رزقكاهلل بارك  –المسلم السيد خ التاجر 

  السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 

بدأت بالبحث عن السبيل للوصول إليها، وملّا قرأت العطاء عن  غالية،ملا علمت أن السلعة 
ال  ) لمصلى اهلل عليه وسالتجارة الكربى اجتهدت لتعبئ النماذج اخلاصة به، ومصداقًا لقول رسول اهلل 

 فأسرعت إلخبارك لتدرك اخلري والربح وتفوز باجلائزة !! (يؤمن أحدكم حىت ُيب ألخيه ما ُيب لنفسه 
) يا أيها الذين آمنوا هل أدلُّكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم * تؤمنون باهلل ورسولهح وجتاهدون يف 

يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جناٍت سبيل اهلل بأموالكم وأنفسكم ذلكم خرٌي لكم إن كنتم تعلمون * 
بوهنا نصٌر من اهلل  جتري من حتتها األهنار ومساكن طيبًة يف جنات َعْدٍن ذلك الفوز العظيم * وأخرى حتح

أن املال مهما كثر ال ينفع عند اهلل إال إذا   املسلم،. أما علمت أيها التاجر 0وفتٌح قريٌب وبشر املؤمنني (
  .مرضاتهكان يف سبيله وابتغاء 

 - رضي اهلل عنه –يتاجر مع اهلل ويتصدق بكل ماله، وعبد الرمحن بن عوف  - رضي اهلل عنه -فأبو بكر
ي بئر يشرت  - رضي اهلل عنه –. وعثمان بن عفان فهي من حالل وأنفقت بالالل –يدخل اجلنة بتجارته 

، وجهز جيش تبوك اجلنة ى اهلل ابن عفان من سلسبيلسق فقالوا:، فدعوا له رومه ليشرب املسلمني منها
 .(غفر اهلل لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر )  صلى اهلل عليه وسلمفقال له رسول اهلل 

 
فأي جتارة تلك اليت سيباركها  –إن من أعظم الكبا ر والمحرمات الربا  –أيها التاجر املسلم 

إن  والرام،ملئت بالغش والسخط  وأي جتارة يبارك اهلل فيها وقد  وقد أسست على الربا والرام ؟!اهلل
 جتارة يدخلها الغش ال يقلبها اهلل فكيف سيبارك فيها !!

قال  صلى اهلل عليه وسلم، وأنَت تعلم أن رسول اهلل ار وخمادعة الناس والتدليس عليهمِلح االحتك
هم سواء ( عجبت من وقال  ،وشاهديّه ،وكاتبه ،وموكله ،) من غشنا ليس منا ( وقال ) لعن اهلل آكل الربا

نفسك قصورًا يف اآلخرة من ، وابن لأنفق يحنفق عليك –أمرك، تعرف وحترف !! أخي التاجر املسلم 
 .بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم ، وقدم لنفسك قبل أن يأيت يوم ال ينفع فيه مال والجتارتك

، ويقول اآلخر اللهم أعط ل أحدمها اللهم أعط منفقًا خلفاً إن هلل ملكني يقو ) وجاء يف الديث 
، وسارع يف تقدمي واتق اهلل فيما بقي عسى أن يرمحكجتارتك مما حرم اهلل،  بتنقيةفبادر  تلفًا (ممسكًا 
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ال ، تربعاتك وصدقاتك وزكاتك .وحة أمامفأبواب اخلري واإلحسان ما زالت مفت األوان،العرض قبل فوات 
 .، فلم يعد هناك متسع للوقتتغفل عنها

 ،،،م اهلل عليك ورمحته وبركاتهوسال
 الداع  لك بالربل الحالل
 تاجر مسلم تاب إلى اهلل

 



  زهرة كرة القدم
 أتلعب باهلواء وحنن نغرق بالدماء –السيد خ الراكا خلف كيس الهواء 
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 
َ واألعجب من ذلك أننا  مث يبكي... يضحكيبكي مث فجأة انكب على وجهه  ِل نعرف ِلح

َ يبكي يضَحك  وما الذي يبكيك  قلنا:! !أنتحم  قال:!! فلما اقرتبنا منه سألناه : ما الذي يحضحكك ؟! وِلح
 أنتم !! قال:؟! 

 غريب أمره يضحك منا ويبكي منا !! وما الذي يضحكك ويبكيك منا ؟!
اهتمامه على كيٍس مطاطّي يَزحنح لَّ ، وجح اثنان وعشرون شابًا يانحعاً، أمضى الواحد منكم ريعان شبابهقال : 

ه، مث يركلحه بقدمح   ه... قسمًة ضيزى !غرامات من اهلواء، يركض خلفه وينطحه برأسح
 

 .واهلل املستعان –حزناً وفجاعًة وفزعاً ملا وصل إليه حال شباب اإلسالم اليوم  أبكي
ومغارهبا من أبناء األمة اإلسالمية يف تاريخ   األلوف بل جتاوزوا املليون إن ِل يكونوا أكثر يف مشارق األرض

وارضوا  رهبم،وعصوا  أسرهم،.. قد عطلوا مشاغلهم واختلفوا مع كذا.كذا من شهر كذا من عام  
 ..شياطينهم.

 
يوم  بفارغ الصرب ينتظرونالذي ابكوين فهم  اإلسالميةنعم تلك اجليوش اجلرارة من أبناء األمة 

، واآلخر نام طيلة النهار ليسَمر طيلة ( فبعضهم اخذ إجازة لم لكرة القدمكأس العايوم  النصر والفوز ) 
، وآخر بذل ما مجعه خالل عام أو يزيد ليدفع تذكرة السفر ليشاهد الدث ل عاكفًا على التلفازاللي

 !! 0فهو ال يطيق فراق اهلوايات ومشاهدة املباريات مباشرة،
 

من أم وأب اقتتلوا فيما  واحد،أن أخوة يف بيٍت  –ممن أثق هبم  -نعم واهلل مسعت بأم أذين 
 ....فهذا يهتف لفريق كذا وهذا يشجع الفريق كذا بينهم،

                                  
م ررتح جبم ع غف ري م ن الش باب وق د أغلق وا الش ارع الرئيس ي  –ظه اهلل ونف ع ب ه حف –يقول فضيلة الشيخ الداعّية نبيل العوضي  0 

يف مدينة الكويت، وعلتهم الفرحة وأحاطت هبم عالمات النصر... فبادرين شعور وسؤال: ماذا هل عادت القدس وحت رر األقص ى 
 !! القدم اليومالوطين مبباراة كرة  فسألت ما اخلرب قيل : فاز املنتخب –من دنس اليهود ؟! يقول 

 شريط ) إىل مىت الغفلة ( لشيخ نبيل العوضي 

 



أما أطفال البوسنة الزينة وكشمري األسرية وغروزين الكسرية وفلسطني احملتّلة منذ أكثر من نصف القرن ِل 
 ..الطبيعة.يذوقوا طعم الراحة وحالوة النظر إىل أزهار 

.. األوحاش.ويشربون اخلوف ويصارعون  الرصاص،وينامون على أزيز  بالجارة،عبون بالنار ويلهون فهم يل
 !عبون وتشاهدون أبطال كرة القدم !وأنتم تل

نة األخرية من مباريات واألسوأ من هذا كله ما ظهر يف اآلو  اليوم،مهزلة وأي مهزلة وصل إليها شبابنا 
 !برأسها ! امرأة تقفز لتضرب الكرة للنساء !!

 هل أصابتكم الالمباالة ؟! أم أنكم لستم على قدٍر من املسؤولية ؟! وفتياهتا،ماذا جرى لشباب األمة 
، يف بيتحه صلى اهلل عليه وسلمكيف آوى رسول اهلل   - رضي اهلل عنه –عجبت لألرقم بن أيب األرقم 

وعمر وعثمان وعلي وخالد  رو بككيف قاد جيوش املسلمني وفيهم أب - رضي اهلل عنه –وأسامة بن زيد 
 .رضي اهلل عنهم –

؟!  ، أتظنونه ظّنها دمّيةطفاًل يلحق بدبابة ويتسلق عليها –واهلل بأم عيين رأيت  –وأطفال فلسطني قريبون 
.. فإذا به ينتزع مكرب الصوت عن ظهرها ليهديه إلذاعة أعالها.بل يلحق هبا ليأخذ الكأس من 

 ..املدرسة.
... إال أن تتوب إىل بارئها ... فقدت قائدها وخسرت نفسهادم اجلرارة هائمة مائلةوجيوش كرة الق

 وخالقها...
لحقت لغاية أمسى من اللعب  أخي ال عب كرة القدم أما آن لَك أن تدرك ملاذا خلقك اهلل... لقد خح

 !!  0عبادة اهلل ال عبادة الكرةخلقت ل... باهلواء
 

عب النصرايّن كيف ينشر نصرانّيته ؟! والالعب اليهودّي كيف ،،، أما رأيت الالأخي العب الكرة
 ، وأنت صاحب الق واهلداية، وهم أهل الباطل والغواية ؟!!هوديّته ؟! أيكون أقوى منك وأشجعينشر ي

                                  
) املؤمن القوي أحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف ( وقول الفاروق عم ر رض ي  صلى اهلل عليه وسلمأشري إىل حديث رسول اهلل  0 

أمهيّ ة بناي ة اجلس م ليق وى عل ى طاع ة اهلل عنه  ) علموا أبناءكم الرماية والسباحة وركوب اخليل ( وه ذا إن دّل عل ى ش يء دّل عل ى 
... ال ليقوى على مضيعة الوقت يف الركض خلف ك يس م ن اهل واء أو رك وب اهلواي ات صلى اهلل عليه وسلماهلل وحبه وحب رسوله 

 اليت ال ختدم مصاحل األمة. 
بط والش  روط الش  رعية، أم  ا أن وأن  ا ال أح  رم م  ا أح  ل اهلل؛ ف  ال ب  أس ب  الرتويح ع  ن ال  نفس يف ش  يء م  ن اللع  ب املب  اح ض  من الض  وا

نصب جل اهتمامنا يف جتهيز جي وش الالعب ني وتعطي ل ال دوائر وختص يص األي ام واألعي اد للعب ة ك رة الق دم أو لعب ة ك ذا أوك ذا فه ذا 
 فافهم يرمحنا وإياك اهلل. -الذي تعم به البلوى ويدمي القلب ويدمع العني

 



، ال تنسى ذكر اهلل وأنت يف حالة مزاولتك للعبك، فإن القلب الالهي بعيد أخي العب كرة القدم
ن أحاسيسك مع املسلمني ... فلتكمن اهلل كتب عليه الغضب والقسوة قلب البعيدمن اهلل عز وجل وإن ال

، واعلم أننا للعب وتقوية اجلسم على طاعة اهلل، وال بأس يف شيء من االباكني، ومشاعرك مع دموع اليتيم
 حنتاج ألبطال املعارك ال أبطال املالعب...

 .دت، وبارك اهلل فيكالح َلَك أردت، واخلري فيك نش، اإلصأخي العب الكرة
 

 ،،،اهلل وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة 
 

 املنتظر وحدة املسلمني، واستيقاظهم من السبات
 طفل من أطفال المسلمين الباكين 

 

 



 أعانك اهلل على تركه –السيد خ شارب الدخان 
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 
لعل  ك تق  ف إىل  عبارات  ه.م  زق قل  يب يف وأكلمات  ه. أح  دثك ح  ديثا اس  كب روح  ي يف  أخ  ي البي  ب 

أن تقرأ هذه الرس الة بك ل أخي أرجوك بكل صيغ الرتجي نفسي ونفسك واآلخرين !!  إصالحجانيب يف 
وض   ع نص   ب  املواق   ف،اقرأه   ا بعي   داً ع   ن االنفع   االت واخت   اذ  ..ه   دوء وس   كينة القل   ب ال   ذي كتبه   ا ل   ك

  .إىل اهللعينّيك أن جتعل آخر كلمة فيها بداية توبتك ورجوعك 
هذه رسالة من بستان الوعظ أهديها إليك، رائدها اإلخالص، ورائحتها السنة النبوية، منبعثة من 
قلب ُيبك يف اهلل، ويريد لك اخلري، فعندما أنظر إىل وجهك ال أرى إال مسات اخلري والصالح اليت 

وي أو انسداد القلب أو تشجعين ألحتدث وإياك عن سبب مرضك بالسرطان أو ضيق النفس أو السل الرئ
 ...سرعة الغثيان وشحوب الوجه

تنطق شهادة  فبهاحتمل خبيثًا نكدًا بدل الذكر الطيب  عليك عندما أرى تلك الشفاهفكم أحتسر 
 التوحيد، بل هبا تستغفر ربك وتتوب إليه من كل صغرية وكبرية.

َحَوَل منها تطاير املدخان هبا والالطيبة تستغفر ر كم أحتسر عليك عندما أرى تلك الشفاه   -إي واهلل 
صلى اهلل عليه نعم أخي... سيجارتك أبعدتك عن حب اهلل وحب رسوله  حمرقة.االستغفار إىل مجرة 

 ، وحب الصالني من حولحك !!وسلم
أخي الكرمي إين واهلل أخاف عليك من عذاب اهلل فإن يف شرب الدخان معصية هلل وجماهرة وإصراراً أيضاً، 

جاهر
ح

 .0ال يعفي اهلل عنه حىت يتوب وامل
فيما أفنيته، فكيف ستبرر  كأيها المدخن، ألست مسؤواًل عن ماِلك فيما أنفقته، وعمر 

شربك للدخان. وال تـَُوِهم نفسَك أنك ال تستطيع التخلص منه !! فلقد عرفتَك صاحب إرادة 
لى ترك الدخان الذي ال فكيف ِبَك ال تقو  ع –فأنت أمل يبنى عليه مستقبل األمة  –وعزيمة قوية 

 يسمن وال يغن  من جون !!
نعترب العاِل الثالث الدود األخرية لصناعة التبغ الذي انتقل من الرجال إىل أيها املدخن امسع من قال ) 

استعمار  4( واآلن ِل يعد هناك مكان آخر أمام هذه الصناعة إال بلدان العاِل الثالثاملراهقني،  النساء، مث
استنزاف الطاقات البشرية واملادية هلذه الدول، وبكل أسٍف  اهدفهوحرب دون قتال...  ،ةجديد بصورة

                                  
 وعقالً  ني أن التدخني مهلكة ومضر ومتلف للمال واجلسد فهو حرام شرعاً لقد أمجع العلماء الربانيني والفقهاء املخلص 0
 نظمة الصحة العامليةملأمني عام املؤمتر الدويل اخلامس  4 

 



تشجع الغالبية العظمى من دول العاِل الثالث استرياد السجائر األجنبية ألهنا تعتقد أنه سيساهم يف 
لكن القيقة و التبغ، انتعاش االقتصاد الوطين هلذه الدول من خالل اجلمارك و الضرائب املفروضة على 

املبالغ عالج أمراض التدخني أضعاف  ستتحملها يفالعلمية الراسخة اليت تتجاهلها الدول أن املبالغ اليت 
 التبغ.اليت تدخل خزينة الدولة من اجلمارك والضرائب املفروضة على 

ا أطفالنا مستهدفون وشبابن ،حت مستهدفة من قبل شركات التبغ العامليةأصب فلسطينوبالنسبة ل
ضعاف إرادهتم أمستهدفون ونساؤنا مستهدفات والنتيجة الطبيعية تدمري قدرات أبناء شعبنا الفلسطيين و 

  السيجارة.وعزميتهم أمام شهوة 
مليون  4.5يُدِخن يومّيًا ما يقارب )  سنة ( 52 – 41)  فلسطين وقد قرأت أن الشباب ال

تشير و  .الت  يمر به شعبناقاسية الصعبة و الظروف مليون ومأت  ألف دوالر رغم ال 4دوالر (
مركب كيميا   سام أهمها  أربعة آالفالدراسات واألبحاث العلمية أن دخان السجا ر يحتوي على 

 النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون والزرنيخ والرصاص وعنصر البولونيوم المشع.
ركعتني  لح ما عهدتك عليه. واآلن صَ  واألمر يا أخي ُيتاج منك إىل إخالص النّية وصدق العزمية وهذا

متوجهًا فيها إىل اهلل بصدق أن يصرف عنك هذا السوء ودع عنك وساوس الشيطان وكالم أصحاب 
 السوء، قبل أن تعض أيادي الندم يوم ال ينفع العّض !!

تنال وصحبه لتصل إىل شاطئ األمان، و  صلى اهلل عليه وسلمأخي الكرمي... اركب سفينة النجاة مع حممد 
 يف اجلنان. -إن شاء اهلل  –رضا الكرمي املنان، وتسكن بعد ذلك 

 فافهم يرمحك اهلل أن غايتك بالدنيا عبادة اهلل، وليس التدخني والدخان !!
 

 الداعي لك بالتوبة إىل اهلل
 مسلم آذته را حة دخانك

                                  
 ميكن مراجعة دائرة  اإلحصاء املركزي  الفلسطيين ووزارة الصحة لإلطالع على حقائق حول التدخني  0 

 



 زهرة الصمود
 منَّ اهلل عليك بالفرج القريب العاجل  –األخ األسير 

 عليكم ورحمة اهلل وبركاتهالسالم 
 

ۤ إحلَْيهح )  َّا َيْدعحوَنينح ْجنح َأَحبُّ إحيَلَّ ممح وهو  اهلل،..( قاهلا يوسف عليه السالم خوفًا من .قَاَل َربِّ ٱلسِّ
ْجَن فَ تَ َيانح حىت ) َ  سأل،فكان له ما  والذنوب.النيب املعصوم من اخلطأ  ( وكان من خربهم َدَخَل َمَعهح ٱلسِّ

ارح . حىت قال هلم ) .كان.ما   دح ٱْلَقهَّ ٌر أَمح ٱللَّهح ٱْلَواحح َفرِّقحوَن َخي ْ ت َّ ْجنح أَأَْربَاٌب مُّ يَبح ٱلسِّ  (. ٰيَصاحح
فلقد ذكره اهلل يف قرآن يتلى  واألرض،منوذج حّي مستمر ما دامت السماوات  ما كان يوسف إال

وصاحب األسلوب املتني مع  الصبور،ل الداعية البصري والرج –عليه السالم  –فكان  القيامة،إىل يوم 
 والّلني.حتليه بالرفق 

وسنة نبيَُّك  ودرسه،دونك كتاب اهلل فتدبره  –منَّ اهلل عليك بالفرج القريب  –وأنَت أخي األسري 
  .وسري الصحابة والصالني ال تبعدها عنك ،فتعلمها صلى اهلل عليه وسلم

ب أجر َأْسرحك للشيطان او  لقد ف –هداهم اهلل  –لرجيم، كما يفعل بعض األسرى إياك أن تحْذهح
. فال تفرط بنفسك بعد ريق وأصعب فج للوصول جلنة النعيم، اخرتَت أشرف طعرفناَك رجاًل مؤمنًا صابراً 

 اليسري.فلم يبق من الطريق إال الشيء  والصعاب،ما جتاوزت العقبات 
وليست العقول  إخوانك،حبال فأنت أعلم مين  الصدر،أوصيك بالصرب وسعة  –أخي األسري 

 بل إن أصابع اليد ليست واحدة !! متشاهبة،والعواطف لدى األسرى 
َّا أِل تقل ) ربِّ  الصغرية،والذي أقصده أن تكون الوعاء الكبري الذي يسع األوعية  ْجنح َأَحبُّ إحيَلَّ ممح ٱلسِّ

ۤ إحلَْيهح   ع واملذّلة واملهانة !! ( من التنازل وخيانة األمة والرضى باخلنو  َيْدعحوَنينح
 
ُيمل يف صمته الشجاعة والصمود  عرفناه،الرجل الذي  –فكن يرمحك اهلل ويطلق سراحك  

ففي صدرك عقيدة التوحيد وسنة البيب حممد  ،مل يف صمتها الرباكني والزالزلكاجلبال حت  –والتحدي 
 اهلل،على منازل الثبات على دين وفيه أ األفذاذ،. واعلم أن السجن مصنع الرجال صلى اهلل عليه وسلم

 فأنت يف فم العدو ومتناول يده !!
وسجين  ،ونفيي سياحة ،فإن قتلي شهادة ،أما مسعت قول شيخ اإلسالم ابن تيمية " ماذا يفعل يب أعدائي

م َفضحرحَب .." وملّا ألقوا به يف سجن القلعة وأغلقوا األبواب قرأ قوله تعاىل ) .خلوة أخلو هبا مع ريب نَ هح بَ ي ْ

 



ن قحَبلحهح ٱْلَعَذابح  رحهح مح نحهح فحيهح ٱلرَّمْحَةح َوظَاهح وٍر لَّهح بَاٌب بَاطح فال  ،( أولئك رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل علّيه بحسح
 .ترَض لنفسك أن تكون إال معهم

 
َنالحَك ٱبْ تحلحَي هح اعلم أن االبتالء ال يصيب إال املؤمن )  –يسر اهلل لك اخلري وأطلق سراحك  –أخي األسري 

يداً  نحوَن َوزحْلزحلحوْا زحْلَزااًل َشدح ْؤمح رحَك إحالَّ بحٱللَّهح َواَل حَتَْزنْ وما قويل لك إال ) َ  0( ٱْلمح ْ َوَما َصب ْ  ،ذلك خري لك 4( ٱْصربح
وكن  ،فاحفظ اهلل ُيفظك ،فمعه القوة اليت ال تقهر واليد اليت ال هتزم ،فمن كان اهلل معه لن يحغلب أبداً 

نحونَ واعلم )  ،جتاهه يكن جتاهك م حمُّْسح  .( فاهلل خري معني وخري نصري إحنَّ ٱللََّه َمَع ٱلَّذحيَن ٱت ََّقواْ وَّٱلَّذحيَن هح
وإياك أن تركن لعدو  تستطيع،وتبليغ رسالة نبّيك ملن  سجنحك،وعليك بالصرب والدعوة إىل اهلل يف 

ْن بَ ْعدح )  3إىل قلوهبم اهلل فتخضع هلم بالقول أو تدخل الفرحة م مح ْن َأْهلح ٱْلكحَتابح َلْو يَ رحدُّوَنكح َودَّ َكثحرٌي مِّ
وْا حَ  وْا َوٱْصَفحح َ هَلحمح ٱلَْقُّ َفٱْعفح ن بَ ْعدح َما تَ بَ نيَّ ْم مِّ هح سح ْن عحْندح أَنْ فح ً َحَسدًا مِّ ارا فَّ ْم كح َ ٱللَّهح بحَأْمرحهح إحنَّ إحميَانحكح ٰ يَْأيتح ىتَّ

يرٌ  ٱللَّهَ  لِّ َشْيٍء َقدح يمح )  2( َعَلٰى كح َو ٱْلَعزحيزح ٱلرَّحح رح َمن َيَشآءح َوهح نحوَن * بحَنْصرح ٱللَّهح يَنصح ْؤمح  َويَ ْوَمئحٍذ يَ ْفرَحح ٱْلمح
ْجنح وحينئذ تقول ) 1( َن ٱلسِّ ل ) ، بوليس هذا فحسب 4( َقْد َجَعَلَها َريبِّ َحّقاً َوَقْد َأْحَسَن يَبۤ إحْذ َأْخَرَجينح مح

نحنيَ  ْؤمح رح ٱْلمح ن ٱللَّهح َوفَ ْتٌح َقرحيٌب َوَبشِّ بُّونَ َها َنْصٌر مِّ  .7( َوأحْخَرٰى حتحح
 

 ،،،وبركاتهوسالم من اهلل عليك ورمحته 
 

 أخوك الداعي لك بالفرج القريب
 مسلم اشتاق لمعانقة األبطال 

                                  
 01سورة األحزاب : آية  0 
 001اآلية سورة النحل :  4 

والتزم اجلماعة، وإياك والفرقة، فاملؤمن  –صلى اهلل عليه وسلم  –والذي اقصده عليك بالتمسك بكتاب اهلل وسنة نبيك حممد  3
للمؤمن كاملرآة، واملؤمنني كاجلسد الواحد إذا أشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر والمى. فحافظ على الرتابط 

فبارك اهلل  –ألسرى املسلمني معك، وشاورهم باألمر، واحرص على أن تكونوا دعاة توحيد وحمبة وإخياء والتمسك واألخوة مع ا
 فيكم

 011سورة البقرة : اآلية  2 
 2سورة الروم : اآلية  1 
 11سورة يوسف : اآلية  4 
 03سورة الصف : اآلية  7 

 



 الخاتمة نسأل اهلل حسنها
 

ب ويل أمل أن تقبلوا  أملك يف اخلتام إال أن أودعكم وداع حمح .. الالغالّية./ أخيت  أخي البيب
ونسجتها من  كتبتهافهذا ما أعانين اهلل عليه من مجع رسائل متناثرة كنت قد   زهورها،باقيت وتشموا رائحة 

 رائحة،فأحببت أن أمجع أزهارها ألقدمها لكم باقة تزهو بأمجل منظر وأزكى  ،مناظر رأيتها وأخرى عايشتها
ومعتذراً  البعض.ومنبهًا ألمور قد غفل عنها  املسلمني،مث التأليف بني قلوب  اهلل،جيًا يف ذلك مرضاة را

 قليب،فواهلل ما كان ذلك إال بعد ما وقر حبكم يف اهلل يف  والتذكري،منكم تارة أخرى على قسوة يف النصح 
 نفسي.وإيثار لكم يف اخلري والصالح على 

اليت ينشرها أعداء  اهلدامة،رى زهور األمة تذبل وتتساقط أمام الدعوات فما كان يومًا يسرين أن أ
 قلوبكم.من صميم القلب ألزرعها يف بستان  مستخرجة فكانت هذه الرسائل املعمورة.اإلسالم يف أرجاء 

وس بباً يف جن ايت م ن  لوجه ك،وثّقل هبذا العم ل مي زاين واجعل ه خالص اً  لفظي،اللهم ال جتعل حّظي من 
 املوف  ق،واهلل .. أطيق  ه.هب  ذا أك  ون ق  د قل  ت ك  ل م  ا و  ال  رامحني،ي  ا أرح  م  برمحت  ك،وارمح  ين  وغض  بحك، ع  ذابكَ 

 أنيب.ليه إوإن أريد اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت و 
 

 حمبكم يف اهلل
 مهنا نعيم جنم
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