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يكونرءكف فقال! حالك؟ كيف له فقيل السلف من رجلا الوفاة حضرت 
ويكنحجة، بغير عائل ملك علئ ويقدم زاد، بغير بعيدا سفرا يريد من حال 

. ٠٠اأنس؟ قبرأموحشابغير 
بعداريا وقال; أفاق ثم عليه عني الوفاة حفرته لما عياض بن القفل وهذا 

.زادي؛،وقلة ممري 
منشعري ليت فيا يغوينا، واإن~ءلان تلهينا الدنيا وهذ0 نحن نا زاد فما إخواني 

اأثهنحب ونحن ومنكرات سينات إلا معنا وليس اللحفلة نلك في ينجينا 
ومحتاعات؟!ات نح 

غزنالمن بزاد ترحل لم أك إذا 
تزوداد نمن الموت اد بعيت ولاق

الهكّتتكون آلأ علن ندمت 
داأرصان كالذي ر للأمرصد تن
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و؛هسمح

جعلزوال، ولا انقضاء بلا بانا يزل ولم ، والدوام بالبقاء تقرئ الذي ض الحمد 
تحتوالفناء بالزوال أهلها علن وحكم ، والابتلاء للاعتبار محلا الحياة هذه 

•قاء ث أو نعم دار إلن فإما ، والحناء البعث يرم إلن الثرئ أطباق 
.حقا بالون حلقه أذل ، عغليم قاهر من وجل عز فسبحانه 
البرزخفي النجاة بها أرجو له، نريك لا وحده اف إلا إله لا أن وأثهد 

.والمعاد والحشر 
صلئوالرشاد الهدئ سيل إلئ دعا من حير ورسوله، عبده محمدأ أل وأشهد 

•كيرا لميما توسئم التناد، يوم إلئ وأصحابه آله وعالئ عليه الله 
ونبأخطير لأمر خلقوا إنما سدأ، يتركوا ولن عبثا يخلقوا لم الناس محاق وبعد! 

نيره.وكثير شانه لعظيم والتنبه وجل. عز - الله لمعرفة عظيم؛ 
إلئوالإحسان لوجهه، والإخلاص بامره بالحلم طاعته في الحهد لبذل حلقوا 

عباده.

سرجعون،ربهم ؤالن ستبعثون موتهم بعد بل سدئ، يتركوا لن إنهم ثم 
جلقواوعما غافلون، هذا عن الخلق أكثر ولكن ميحاسون، أعمالهم وعلن 
عنوهم الدنتا الخياة ظاهرامن ينلمول ؤ منهمكون الدنيثة وبالدنيا معرضون، لأجله 
واشتغلواعليها، إلا يحرصوا فلم الشهوات اتبعوا ٧[ ; لالررم ^ عاقلون هم الأخر؛ 

يأمنفلا الله مكر \ثوإ\ ؤ بميقون ترئ ا أولخك سنى ، \لأ فيم؛^^١ ,{}لذ\ت 
[.٩٩]الأعراف: الخاّرون؛ا< القوآ إلأ الله مكر 

أوكلثيش ألا ؤ واقفون اممه يدي دن أنهم يدرون لا وكأنهم الأموال، ألهتهم 
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..٥[ ٤ ]!__: الخالمتن4 لرب اثس يمرم يرم عفلمص يوم ص شموئون أئهم 
ولمالأجل وافاه ثم الرب، أعلن ونال واجتهد جد إنسانا شاهدنا كم أتم؛ 

الفخمالبت انترئ ان إنعن سمعنا وكم الدنيا، من يؤمل كان الذي حظه ينل 
ينولم ، امترئ الدي البيت أكن يولم الوُت جاءه لم ، ناء الحالفتاة وحهلب 

لحم.الشبها بالقناة 
واضالوفير، الأثاث وانترئ الكثير ال١ل جمع ان إنعن بلغنا وكم 

والمشرب،المهلعم لذبي حرم نم الواسعة، اننن الثوملك الفارهة، بارات ال
وسلبحياته فنغص انتابه عقم أو ، أصابه عضال مرض ؟_s ؛؛ والملبس والمنكح 
معادنه.

والقصرالةريب\ تقبله ملتامن وينشهل إجهاد كل ه نفالإنسان يجهد فلماذا 
رمدي.المصيره و الأبدي متقبله أمر ويهمل القمر، غاية 

ولستموهومة معادة لتحقيق منة الئلاثن أو العشرين نحو يتعب لماذا 
إالباقية؟ الأبدية العادة لتحقيق الأقل علن ذلك مثل يتعب ولا مضمونة، 

أصعقعلن ذلك مثل يجد ولا والضيق، الفقر من لينجو الحد كل يجد لماذا 
البقاءدار في والويلان الأهوال من ويخلص والنيران، العياب من لينجو الإيان 

وليدرسهجديا، تفكيرأ الأمر ذلك في فليفكر إذن ذلك؟ في أهوشاك والخلود، 
فيه،تقر ويرأي إلى فيه يمل حتن الاهتمام من نعحق يما وليعره مليا، طويلا 
الأبديالإنسان مصير ، يتوقفوعليه الحد، كل الحد هو بل بالهزل الأمر فليس 

منيم،اعة سولأن ندم طهره وراء وألفاه أهمله فإن الخالدة، ومعادنه وشقاوته 
.فات ما تدارك ذلك، عند ممكن ولا 

النفر،هدا في بل اللحظة، هذه الأن - وجل عز - اض إلن وليرجع ي، وليت
إبليس.جنود من جند )موف( ف التسويف، من الحزر كل وليحذر 
منومنهم النوبة تاجيل ألن ويدعوْ محواْ الشيطان له يزين من الناس فمن 





غدأاج-زين الديوم لن غد للن كسل ص اليوم دلاأدخرسغل 
بل، ليحاسه؟ ثاء متن يقبضها غيره بيد وروحه أجله الإنسان يضمن ا وكيف

إلئتكليفه يوم من ربه طاعة عن مسئول أنه يعلم من ص في التسويف يؤخ كيف 
الويتح،نال-عزدون أجلا المؤمن لعمل - وجل عز - اممه يجعل ولم ، موته؟ يوم 

.[ ٩٩]الحجر: ^ المين يأ°تاث حى رنلث، واني ؤ : - وجل 
للرياص سوئ لاتغنمون ورعا وق بمحي اصاركم 

االأإنمهمجتمضي آيامكم ماء بالكاكعلق وق النعم 
القضايا،أخطر هي التي القضية هذه من يقف ، الأسفسمر الناص ص كثيرأ إن 

لهقال الار، من واعفل حذره فاذا انتباه، أدنئ يعيرها ولا اللاميالاين، موقفا 
واإفناناتاااوالهنانين والطربامحن، بالمهلربان نلتقي ، ^٠٠١٥؛ذلك،، من بأس لا را عابثات 

العيابفي ألكم ظننتم إذ الوم ينعكم ولن ؤ وجل-! اض.ءز يقول فلأمناله 
[.٣٩تركونبم]ممف:

النكرات،واجتناب، الواجبات وأداء وجل. عز الله. بتفوئ ناصح يمحه وإذا 
.رحيم١١ غفور اف اءإن بقوله! بائر والحنة، والنار والاحرْ وذكر؛ا،لوت 

.يفرجهااا الله ؛اليوم ت قال أو 
أمرعن الفاسق ه، نفعلن رف واللربه، العاصي هذا يؤمله فرج فاي 
اخالقه؟ 

.المار؟ لمن(عدت إذن 
.يعود؟ لا الشباب، وماضي تتيقفل متن ت باض،JU، لى قل 

.راحلة؟ ولا زاد بلا الآخرْ ممر علن تقدم كيف ويحلثؤ 
فيماالممرف ص ومنعن، تقاد، مريضا ين، وأمالرحيل،، حان إن ستنا-م 

علنوحملت، المثابج، بابيضر وكمنت، العواد، عنك ومسمر الأموال، من جمعنه 
الحرات،٠!^، تغدو نفاد، لها ما وغربة لحد، ضيق في وأودهمته الأعواد، 

المنال.يوم إلن وتروح 
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ب<المحسين من فرب الق رحمت إ0 ؤ ت . وحل عز فوله. معنن ما أتدري 
[.٥٦]الأعراف: 

عزبقوله. أعقبها نالماذا ب فيء كل رست ورحمتي ؤ : - وحل عز - قال وحينما 
بمحزمغون بآياثا هم والذين الزكاة ويوئون ينمون للذين ا فساكس—هؤ : - وحل 

]الأءراف;آها[.

بقولهويضعونها الصالوات بعض عن يغفلون الذين ا،لصاان توعد الله كان ؤإذا 
[.i.r : j]^^_ب انون مملأتهم عن نأ؛ الذين  CDلسن فويل ؤ وحل.: -عز 

حرهمل١ا.أي: وماله، أهله وتر فكأنما العصر صلاة ناتته من أف س وأتمر 
كالواتراتيممرأسادكرات؟أ

أوفثه نمهم أن أمره عن حالمون الذين فنحير ؤ ؛ ّ وحل عز قوله. مض وما 
[.٦٣خًءذابألميلمد: 

ولابه يجز سوءا ينل س الكتاب أهل أ*ازي' ولا بأمابمكم ليس ؤ ت - وجل عز - وقوله 
. ٢٢١[١  ٢٣: ، ]١٧ضيرب ولا ولثا الله دون من له بمجد 

صرك؟.من مض كم مالففلينماض؛رضفقالله: 
عاما.متون قال: 
.تبيرأن يوشك ربك إلئ ير نعاما متين منذ ث فا قال؛ 
راجعون.إليه وإنا ف إنا الرحل: فقال 
أنهعلم فمن راجعون، إلته ؤإنا لله إنا • تقول ، يره؟ نفأنحرف الفضيل: فقال 

أنهفليعلم موقوف أنه علم ومن موقوف، أنه فليعلم راجع إليه وأنه عبد لله 
جوابا,للسؤال فليعد ثول مأنه علم ومن تول، م

جوابا،السؤال لذلك أعد ، يديه؟ بين تقوم يوم آدم ابن يا جوابك أعيدت فهل 
ناجيآ.أحاللثج لا ؤإلأواممه صوابا، حقا جوابك وليكن 

(.٦٢٦لم)ون( ٥٥٢المناري)اخرحه ( ١> 
(.٧١. ٦٨)عباس ءٍا. لحملو الرميب( الخطر الإنسان )قضة من  ٢٢)
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بهاؤإياك ^نفني أن - وجل عر - افه سائلا الوعظة، هده الكرثم أخي ؤإليك 
٠صنه( لأي للذي )تروي ٠ بعنوان هي واش 

واجتناب٠ وجل عز - الله أوامر امتئال إلى نفسي وأدعو الله أخي؛ي أدعوك 
الثدييوالعذاب الأيدي النماء من وتسلم الأبرية، بالسعادة لتقوز منهياته؛ 
•الممرمدى 

إلنبعضهم فكن أهلها، قرءسهمقبين فحت )ل1 قال: نفير، بن حبيرِ عن 
يبكيكما ، الدرداء أبا يا فقالت! يبكى. وحاره جالسا الدرداء أبا ورأيت بعض. 

•وأهله؟ الإسلام - وحل عز - اف أعز يوم في 
هيبينما أمره؟ تركوا هم إذا النه علن الخالق أهون ما جبير، يا ؤيحك ت فقال 

ترئ(ما إلئ وجل.فصاروا اف.عز أمر تركوا المالك، لهم ظاهرة قاهرة أمة 
علنوخوفك الشهوات ألد بترك ونصحك طبيبا وأتيت مريضا لوكنت أحي 
صحتكعلن محاففلة منها وأنفت عنها لامتنعت المرض أوزيادة الموت تناولها 

أشلالمرض كان أم -؟ وحل عز - افه من أصدق عندك الهلبيب أفكان وحياتك، 
ءاJك٠ناUر؟.

كيفالشتاء فصل حاء إذا نفك ترئ الصيف؟ وحر الشتاء برئ تتقى أك 
•جهم زمهرم من باثّ نعوذ • • • الفارس الرد س وأولادك نفك وقاية نالغ 

عنوتبحث المحرقة؟ الشمر حرارة س تهرب كيف الصيف فمل حاءك وإذا 
قال-عزعيابا، وأبقن حرأ أشد جهنم فار • ععلشك. يروى بارد وماء بارئ ظل 

ممونلا لحلها وس ٨[ ١ ]اكوبن: ب بممهوذ كانوا لو حرا أثد جهم نار مل ؤ ت - وجل 
قال.كما مخرجا ولا يرجوفرحا ولا ساعة، العياب عنه يفتر ولا يحيا، ولا فيها 

•جهنم حر من - وجل عز - باق نعوذ ٨[ : ]١٧ ه أبدا فتها 'ٌالد؛ن ؤ وجل-؛ عر 
مومهاوسوصديدها ومقامعها وزفومها وأنكالها وأغلالها جهنم م صار أم 

.أمنه؟ أقل أو يوما إلا بألمها نحى لا عقرب س عندك أحفر وعقاربها وأفاعثها 
منالحال في ثوبك لرميت عقربا وو؛ك، في بأن طفل لوأحبرك أنه والعجب 
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.والبرهان بالدلسل له مطالبة غير 
عنه]مرفؤع صبي فول من عندك أفل العلماء وورثتهم الأنبياء قول أفكان 
.القلم[؟!

وسخروامنك لضحكوا حاك للبهائم لوانكشف بل ، العملاء أفعال هده ما 
عقلك.من 

نتنزجرالواعي يزجرها ر.اي-،م ُه اتوعظون ميزجركم وليس 
أعمالأوعملت عقابه، وخفت ثوابه فرحون الإكان حق باض آمنت فهل 

٠الديزرا، بتوم يكدب ممن أ؛ت أم النار؟ على وجلد صبر فيك أم لتنجو؟ صالحة 

ررتاند نهتم ■بممن هلا ندتتب الهججر من تمر 
الذبتا بهالخديد ولوكنت عذابا ا أهونهتطيق ت ولي

أصبعكوصع بنمك جرب هيهات هيهات عذابه؟ تطيق أك أتظن • أم، يا 
[.١٥وهواكؤى'إلإاضك(هلسرج: النارلترئساك، علن 

عذابهاإن ؤ جهنم؟ عذاب بيتك وأهل نفك تقي أن وصدق بجد فكرت فهل 
[.٦٥غراماه كان 

 Iكفك الإسلام، نعمة الدنيا من ليكفك أتمJوليكفكالطاعة، النغل من و١
الموت.العبر من 

أينر!لي جثت؟ ولماذا ك؟ جاء الذي ومن جثت؟ أين من ت شداض ث اب 
المصر؟•أين م تنر؟ 

ثمفطيما، تم رصثعا، ثم وليدا، نم أمك، بطن في جنينا كنك لقد ت ءبا.افبم 
ثمكهلا، ثم الأربعين، حتن أئسدا ثم بالغا، ثم مراهقا، ثم مميزا، ثم طفلا، 

ثمقبر، ثم موت، ثم العمر، أرذل إلن ت ردت. قد هرما ثم نيبة، نم شيخا، 
ثموجل.، عز ف. ا علن عرض ثم اقه، يدي موقف؛؛ن ثم حشر، ثم بعث، 

اض.حار لابن مختارة( )كلمات رسالة من ( ١ ) 
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كلعنه بذال حوض ثم ، صراط ثم ميزان، ثم اب، حثم المحض، تطاير 
.للكافرين نار أو جنة ثم فتان، منافق 

محييولا محيص عنه لأحد فما عليهم؛١^>,;، وحكم الخلق حلق من فسبحان 
الفهو • وعويله بكائه وثغله ولدا أيتم وكم حلياله. بفراق حالملأ أثكل فكم 

أهلعلن بالموت وحكم الأعمار، مشيد بالموت هدم يعيد. ولا رحيله بعد يبدي 
وعومهموالسيد، منهم الأحرار الأقدار. هام لعرضا وجعلهم الدار. هده 
تساوتوالمعلوك والغني والمملوك. فالملك والتنكيد. بالتنغيص العيش لدة عن 
■'بل' جثار كل الخجابرة بالموت أذل من فسبحان والبيد. المقر في قبورهم في 

•الفور صق إلن القصور سعة من أحرجهم صنديد. بعلل كل الأكاسرة به وكر 
•المهود في والأطفال والخدود. الاباء بهم أحذ المديد. أمدهم حبل ونطع 

بانالموت في وماوئ والمعيد. التراب في وجوههم وعفر اللحود. ومكهم 
العاقليعتبر أفلا الوعيد. يوم إلئ الأجداث بحر في فهم والكبير. الصغير 

يغترفكيف شملهم؛التبديد. وفرق جمعهم بأ الموت أفناهم رفد تلصرعهم 
عنهيكن ولم يفلته لم أحده إذا حتئ لالفلالم يلي تعالئ النه بأن وهوعالم الإنسان 
احدوكيلك ؤ محالة. غير المرن من وهي عالة بدلك هم أنفكاث أما محيي. 

.[ ١ ■ ٢ ]مود: قديد أليم أخده إي ظالمه وم الموئ أحد إذا ربك 
العانيأرباب أين والقرون. المماك أهل أين والحصون. المدائن أهل أين 

أينالماصية. الأم أين منيل. ونمر منح. حمن بكل المتحصنون أين والفنون. 
لرأيتقبورهم في عايتتهم فلو الوعيد عليهم حق العالية؟ القصور أرباب 

منهميمف ولم أوصالهم. ومزق أحوالهم البلاء غير قد أمورهم. من العجيب 
ظلمةفي والإيناس القرب بعد والبأس ذوالندة أصبح أما والعبيد. الأحرار 
•وبعيد وقريب ومحيل ثقي ص منهم أحذ يا المرن أوعفلمهم أما وحبل. اللحود 

تحيدبمنه كتمت، ما ذللث بايءى الموت سكرة وجاءت ؤ الجيد الملك قول أندرهم أما 
عنهوليس بغتة ياتي فالموت غدا، تلقن لما واعمل لنقصك انتبه ويحك [ ١٩]ق!
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مفلسوحدك اللحد فى وصرت صّحّتك يهوئ لكن من ملك إذا لك من • محيي 
نيالخلائق رأيت إذا تنبيه. القبر في فلابد نائما صاح يا كنت إن وحيد. غريب 
بسائقا،لوفف أتيت وقد اهدة. شبتمسك كفن كتابك اقرأ وفيل التهديد موصع 
الحسابأن تدرى قبل تك ألم عمن، لمن يقال أن نبل غوي دموعك فدع وشهيد 
الحابأن تدري ولسّتح شاهدوا قد ما أهوال من حيارئ الخلائق ترئ • شديد 
لرب،ند منه فدك الولن أطاع فمن وصعيد، ثقي هو من تدري ولت شديد 
ندقلي لكن لأنت قد القلوب كل بعيد. منه فذاك وحاك وأحرم عمن ومن 
ناقتكتقيد واحذر زادك فهيء ويحك • حديد القلوب أصحن؛؛ن هلي كأن فن 

واتعغلكلامي. واسمع ربك فرانب ؤيحك التقييد. ينفع ما وحدك نسافر أن قبل 
النبي.عمرك ركن هدم وقد الوت عن غافلا فيا تلن؛التسديد. قلبك اوة قعن 

أماالوعيد. أنذرك أما الوعد ألهجك أما تعيد. ولا تبدي لا غفلتلئح نوم في متن إلن 
.ب تحيد م؛ه كن ما ذلك بالحي المرن سكرة وجاءت ؤ الجيد اللك قول سمعت 

معكلكن ومن والحيران الاقرياء أين والحدود الاباء أين ء-ودارد• يا عبدافه يا 
الشهوات،وةاني الحماعات ومفرق اللذات، هائم واف أتاهم . شهود المجالس في 

•ٌرءن اللحود بطون في تراهم • الساجد منهم وعْلل الناهد منهم فاحلن 
غيرأنت محا علن وأنت تتجرم. بما ماحوذ أنك تعلم أنك الأشياء أعجب ومن 

للمجرمنبرزت إذا آمن القيامة يوم في لكنك يحرم. عليك عما مقلع ولا مقصر 
بيتاوتسكن يتمرم. متن تدري لا فانك واعتبر طال إن بالحمر تغترر فلا • جهنم 

.محكما فيه ص ما ونترك مطعم، فيه وما مشروب فيه وما مظلما، يتك غير 
لكوما دينار ومالك معرأ يرك بحد من وتأتي - الحكم فيه علمت لو وعترك 

تسلم.القيامة هول من فانك صالحا قبل من لتفك قدمت قد كن فإن • درهم 
مغم.فمحياك الدنيا في بقاءك واغتنم اف إلن وارجع مقلعا فكن 

لبحثوعليها، لها فيما ابها حوتذكرت يديها، بن فيما النفوس تفكرت لو 
يحقأما عميانه؟ طال لن الذكاء يحق أما . إليها وفت كل دمعها بريد حزنها 



و^^اهء00سس0ا«ههءءهءءءءءءهءسهس
جففقد بالمعاصي نهاره . زمانه؟ طال لن البكاء يحق أما أوانه؟ حان لن البكاء 

وعيانه.لقاؤه الثديي الموت يديه ويذن ميزانه، حض فقئ بالمعاصي وليله ديوانه، 
الثدييوالخاب وهوانه. ذله فيه الكسر والعرض أركانه المتهدمة المفللمم والقبر 

ممخازيالخلائق رووص بان يفضح فيه العالمن لرب والقيام ديوانه ينشر فيه 
أعماله.

كانتلذة فيا الفلهرا مجني أثقلت خطايا تقود خطيئة وأبكي نفي علئ أنوح 
دمؤعأجرئ العرض ذكر . محيرالي تبق ولم دامت رة حؤيا بقازها قليلا 

.التائبين أفئدة قلقل الحساب وهول الخاضن. 
المقامذكر فقال: وأصاهم العباد أنصب الذي ما فقال: الون ذا رجل مال 

عقولهم،ونذهل باد العقلوب له تذوب ولما اب، الحوخوف الزاد وقلة 
الأخيارفي الحثار أمر ينتظرون وقوف والملائكة أمامهم اش علن والعرض 
أعينهم.نصب وجعلوه نفوسهم في ذلك القوم فمثل والأشرار، 
المرءينتبه ولا . الحمر. وينقضي الأعوام وتمضي الليالي، ونمر الأيام تمر محداممه 

حتئالشباب أعمال من يستريح ولا الكهولة، أعباء أثقلته وقد المسا لعب من 
المحتوم.الأجل يأتيه لم • ■ ظهره الشيخوخة تحي 

الأجلتل صالحا لشك واعمل والزلل الذنوب عن كف شيخ يا 
ملالعبمكنك دام ا ملها واعل ممحالحها والمد 

نزلد نرأسك ومشيب مضن د نتاب بالشا أم

خطاقد نوديك الثسب، بعدما من ولاخطا خهلآ إض تخعلون لا 
وخهياالصبا ميادين في مشن إذا مقارنه شات عدرلن نأي 

 ٠٠ ٠

موجود؟الثيب يرد دواء هل أم مردود فات ند الذي الشباب هل 
بعيدالشباب ارب عقرجؤع أنه أيتستا الشيب رأيت ولما 



دلأب——ذم Sjj 1—1ت—سه 

الدوابذب وتمسا عيسا كنن الخبائب وحب المسا زمن مضن 

العذابنشتري وأن الآحرة عن الدنيا تشغلك أن احذر ت السالم احي فيا 
أكتافعلن نحمل أن قبل فاغتنمها اعة سوالحياة ، نمير العمر أن وأعلم بالمغفرة، 
التيالقبور فى وحدك لحدك، فى الدود بت فى صيقة، صغيرة حفرة إلئ الرحال 
اللخم.و-أكل الدم وص الأبدان وتمزق الأكفان تخرق 
والقصور؟الحدائق أين بالية، وجوههم أصحن، ونانمة نائم من كم أكبر النه 

والطريققرب، فالرحيل انتبه والأملاك؟ المال أين والأولاد؟ الزوجة أين 
.شهيد عليم سمح بصير والخالق عظيم، والخهلر مخوف، 
،والغمراين، الأنين بلئح ونزل ، كراين، البك حلته وقد مغرور يا لت، نففمثل 

.أحصن( قد وماله أوصن، قد فلأنا )إن I يقول قاتل فمن 
.إحوانه( يكالم ولا جيرانه يعرف فلا لسانه ثقل فلأنا )إن I يقول قائل ومن 

،،i_Uا؛نتلث، تبكى ثم الحواب، تمتهلح ولا الخهلاب، تسمع إليك أنفلر وكأني 
ومنبعدك؟ من لنمي من • ••أبي رحيى وتقول؛ وشفرع كالأمرة وهي 

الحواب!رد علن تقدر ولا الكلام تسمع ن، وأنلحاجتي؟( 
و"ثدبترح الثكلن هم وأمتراهم والثامن توصي كأنك 

تحجبهي ا بعدمرحال يراها حدها تالعلم ثم بحرن تغص 
سكب،والعين الترب عليلثا ويح؛ي قاصدا نحوك يالاكمان واقبل 

تأنت تقول فحينتاز 
صدريعلن وحنا حنا وجتي علن حدها مغ انمغرئ وأنبك 
انمرتنادىايياثيل؛يهملتءلن بعرفة ديكي حدييا دتخمس 
الوكرعن بعيدا زغب كأفراخ تركتهم للسامن من ايي -سم( 

فغمسالكمغتسملمالثح لوح إلن فراثلئ، من أحذُت، إذا آدم ابن يا لئح نففتخيل 
عليالث،وبكته والحجران، الأهل منلن، وأوحش الأكفان، لئؤ وألثامحل الغ

العيدان.علن وحملت، والإخوان، الأصحاب 
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خللللخيل بمدي ليحدث مودتي وشن محي سعرض 

لليلاكمات الميكاء إل فمدة المش من يوما انتفت ما إذا 

مذكوركل سيض، مدحور كل يس، فناع كل فبكي، باك كل بان واعلم 
أعلئ.قاف علا من أعالئ. قاف علا من يقن، غير ليس منن 
حرقالين؛ي غداة حتو٠ل مرئ ه يجمعان ك>وا تزود ا نم

لقنعللزاد من ذلك ونل له تثب أعراي وغيرقحة 
نمدمحايزرطائماني لايإن ه تمنيانت بأهاباليك

مثانخلتي لم الردئ نبل مس يا به سلسن از بجه|ري جن
٠ه ٠ 

٠لراحسمابغيرالق٠لنوالكغنوانئ|رللن4نحوئانمسااجمعها 

وحنرمحلا يهمفتلض رداءان الدعركله ذا يا بيع مما نصك 

أبات عنها الله رصي - الدرداء أم نالت I . تميم بني من نيخ وهو - هزار أبو نال 
سريره؟في افن يقول ما ، 1J«IjJL->ألا هزار، 

بلن.ت نلت I قال 
تغرنكملا سريراه، حملة ويا حيراناه، ويا أهلاه، يا ينادي ^ ٢١١قالت 

منعض بمحملوا لم أهلي فإل ، لمت؛ي، كما بكم تلعن ولا عرتني، كما الدنيا 
.وزرىميثاا<

.١^١^، بهذه واعتبر وفكر بالدنيا، تغتر لا عيداه؛ يا 
غنائها!في تقول وقائلة فرح فيها بدار الصالخن بعض جتاز اه 

انالرمجك احمبولايزري حرن يدحالك دارلا آلايا 
الكانيق بالضاق حما مإذا ضيف كل الدارتؤوي فنعم 

بكاءالدار وفي حراب، وهي يول ماياب ؤإذا قريب عن بها اجتاز ثم 
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الدار.رب مات له فقيل عنهم مال وصراخ، 
•وكدا كدا تقول نانلة الدار هد0 من سمعت ونال الباب فهلرق 

كلغاية والوت تغير، ولا يغير اف إن عبدالنه رابا وقالت: امرأة فكت 
الزمان*.بأهلها وذم الخزن بالدار لحل قد - وحل عز والله. مخلوق، 

باكيا.عندهم من فانصرف 
إلاأحد العرب في وما أصبحنا نكبوا الدين العرب ملوك بعض ونالت ؛و 

•قالت ثم وهويرحمنا، إلا أحد العرب في وما ينا وأمويحثانا، وهويحدنا 
ننمقليس مؤتة نيهم ض إذا أمرنا والأمر الناس نرس ؤمحنا 

رقوتمبنا تارات تقالب ا همنمييدوم لا لدار اف ق
حلدطلب أصحن عيد في نوم علن الرمكي بممن بن جعفر أم دخلت وه 
وصيفةأربعمانة رأسي وعلن الحيي هذا مثل عال هجم ونالت؛ ه، تلمكبس 

•لي عاق جعفر ابى أن أزعم وأنا قاتمة، 
المال،إنفاق في رف الكثيرة ممر صاحب طولون بن أحمد أحت وكانت ءو 
فمادينار، ألفا مائة عرمها وليمة علن فأنفقنا لحبها بعضي تزوجت إنها حنن 
•الناس تسال وهي بغداد أسواق من سوق في شوهدت حتئ قليل إلا مفن 
فاحتاجسراحه، أطلق ثم وحبس، وكحل العباس بني حلفاء بعض لع حه 

قدس فانا علي ®تصدقوا للناس؛ وقال الخامع في جمعة يوم يقف أن إلئ 
ءرفتم«.
الهائل؛در وه 

هعرفد نواه ا يومتركع أن علك ر يالمنلاتهن 
العلفل،صياح تصيح طعم الثمانبن، في عمرها جدتي ; رجل قال وه 

الأطفال.وطو_األأمط 

اعتزفمن - وجل عز - باق واعتز بها تغتر فلا ونهايتها، الديا هده ت اه في أخي 
ذل،ه ينفاعتز وس صل، يعلمه اعتز ومن زل، بالدنيا اعتز ومن فل، له بما 
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ومناختإى، بعقله امحز ومن \ءتذ، بصمه امحز ومن مل، بالناس اعتز ومن 
اعتل،ولا ولاقل، ولأمل، ولأصل، ولازل،، ، ذل، فلا - وجل عز - باض اعتز 

ولأاخل.
لابنفقال مبرد ماء مها بقالة فاني الرشيد فاسض يوما المالئ، ابن ودخل 

؛فقال، منعتها لو الشربة هذه مشتريا كنت بكم ا،لومن؛ز، أمتر يا ففال، عفلني المالثؤ 
خروجهامنعن، لو ارأين، ! ، ؛lJشرب. فلما هنيثا. اشرب، فقال،! ملكى. بنصف 

نمقهقيمة ملكا إن ت فنال، . الأخر ملكي، بنصف ؛ نال، ذللث،؟ تشتري كنت، بكم 
هارون.فثكئ فيه. يتنافس لا أن لخليق بوله الأخر نمقه وقيمة ماء ثربة 
عنهالنه مالك.رصي بن أنس عن الدنيا( )ذم كنامحب، في الدنيا أبي ابن وأخرج ؛أي 

أمحلوليا ت فقال . لام العليه - نوح إلن - اللام عليه - الوين، مللثح ررجاء ت قال نه أ. 
فقالبابان، له بيتا دخل كرجل I فقال ولدتها؟ الدنيا وجدرثلأ كيف، عمرا، النبيين 

.الأخر،االار-ح م، حرج ثم هنهة الت؛ وسط قمح، 
بنيمن امرأة أن ورد وقد عام. ألف، من أكثر عمر الذي - اللام عليه - وهو 
صغيرابني مات فقالت! يبكيك؟ ما لها! فقيل عليه. فبكت، ابنها، مات إسرائيل 
فما؛اللث،لها: فقيل منة. تلاثمانة عمره فقالت،: عمره؟ كم لها; فقيل المن. 
أدركتهملئن والله ؛ فقالت، والب;\ن؟ المتن أعمارهم؛_ محمد أمة من بأقوام 

ا.ه.وراكعة.ماجيه ما؛؛ن منة المن هزه لأمكثن 
الستينبين ما آمم، ارأهممار ت الله رسول قال - عنه الله رصي هريرة- أبي عن 

وآقاهممنيجوزذلأث،اأا/الممن، إلن 
أمرهللتؤ ا مالأعوام من ا ألفدهره في تن الماش لوعلد تا 
عمرهمتنعمافيهايتممن ة يمحنبكل ا عمتتم

بفكرهوم مالهترد ولا كلأ مرة ا هفينم الدعت-رده لا 
رهبقفي لمالة أول يت، ممجيقم، أن ن، كله ٌذا ان ك*——ا 

٢٣٣١بتم١)•ْ (رينهاصالآuنى.٤٢٣٦(واينuجه)٣٥،
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وق\د\لأخم:
تطحنة التجورحن الواسمسمآثمم 

ذلكبعد ستة، والآلفين الألف أو ، ا،يانةعشت أنك هب ; عبداف يا 
مصرك؟!هو ما 

يعنه،ويوم موته ويوم ولادته يوم الإنسان علن الأوقات أند إن عبداض; يا 
يحننعلن - وجل عز - النه محلم آدم، ابن علن تكون ما أشد المواطن هده كانت ولما 

يثويوم بموت ويوم ولد يوم عيه وملام ؤ فقال: منها موطن كل -في اللام له ع- 
[.١٠لم:،إ: ي ما 

وأوحشهاكربا الكربان وأشد الساعات أحرج هي ماعق محتأتيك عسداض يا 
الا.نيا،فى مغادرتك ساعة إلن ولادتك منذ عليك تمر ماعة أشد إنها وأمفها، 

منها؟هولأ أعظم ساعة وهل الموت؟ صاعة إنها 
يعدمحالك اعة لا،اعة إلن،مرها بمُص ش الأيام بك ستمضي 

فيوبالغ ه مجالزخرف وفد فأتاه العتاهية، أبي إلن الرئيد هارون بعث 
هن.ْنعيم من فيه نحن ما لنا صف له! ممال كثيرا، شهيا طعاما فيها ووصع ، ذلك، 
.ممال:الدنيا

النمورة اهقش*لل في الما لك،بدا ا معش 
المكرررني رواح اللدئ يت اف;سهس_عندكدا

قال:ماذا؟ نم حس قال: 
انمدورحشرجة ضق في نت عتقالقوس إذا ف
رورغإلاني اكنت، موقنا متعلم هناك ف

لتسرهالمؤمنين أمير إليك بعث • يحين بن القفل ممال الرشيد. هارون فبكن 
حزنته.فا 

ه.ّ ا ١ عمن يزبمنا أن كره عمن فى رآنا لما فإنه دعه، هارون: فمال 
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القائل!در وفه 

يولجب محيق دمر دمرت عمرء ب ثتنمحي يوم وللمرء 
بالسيف،صرب من أشد اطلوت إن ثم وكربات، وغمرات سكرات للموت إن 

منصوته ينقملع فإنه الين وأما روحه، لقاء تغث ويالمضروب يمنح وإنما 
منه،موصع كل وعلئ قلبه علمن وغلب مبلغه، فيه بلغ قد الكرب لأن أله؛ شدة 

علئلوقدر يود بل الامتعانة، قوة فيه يبق فلم فيه، جارحة كل وصعقت، 
العروق،جمع من نجذب والروح والاستغاثة، والصياح الاستراحة؛الأنين 

فخداه،يم ساقاه، ثم قدماه، أولأ فتبرد تدريجيا، أعضائه عفومن كل وكون 
ؤإناطه ؤإتا باطه، إلا قوة ولا حول فلا تاب، يكن لم إن التوبة باب دونه ويغلق 

راجعون.إليه 
بالسيوفصرب من أشد الموت ا الموت؟ ما أدراك وما الموت، تذكر ت عبدافه 

مابالموت الدنيا أهل فاخبر نثر الميت أن ولو بالقاريص، وقرض بالمناشير، ونثر 
هولولا كرب المسكن العبد يدي بن يكن لم ولو بعيش، انتفعوا ولا بنوم لدوا 
ولاعيثه، عليه يتنغمى أن جديرأ لكان ممجردها الموت سكرات سوئ عياب ولا 

.وذاقهاعاينها من إلا الموت سكرات يعرف 
منهكن، ما ذللث <الءيى الموت مكره وجاءت ؤ قال! حيث - وجل عز - افه وصدق 

[.١٩]ق: تحد 

الشاعر:وقال 
يبؤلبآيتالث، إذا يداؤيك لا ا ارتتمهفسكرء للموت إن 

وعلمن للموت فيا ومرارته، كأمه وصعوبة وسكرته الموت فى عبدافه فتفكر 
للعيون،مبكيا للقلوب، مقرحا بالموت وكفئ أعدله، ما حاكم ومن أصدقه، ما 

قاؤلعاللأمنيات.للذات، هادما للجماعات، مفرقا 
قولهْع . [ ١  ٨٥محمران: زآل ب انمرت ذائقه ض كل ؤ وجل.: عز - قوله وفي 



»سءس9ءءءءء9سءسءءءسسؤ،ْ—*—ْ لا؛—ئ ١——١—ذي ئ—وود سمم 
.فيه ناظريه ويشغل له السامع يكفي ما ، الااداتال١ ماذم ذكر من آكثروا ُ •

Iالأبيات بهذه يتمثل ما كثيرأ عنه افه رصي ا-لتهناب بن عمر ا،لومن؛ن أمير وكان 
والولدانال ؤيودئ الإله ببض بثاسه بض يرئ ك-ا شيء لا 

خلدواسا عاد حاؤك قد لخلي خزائنه ا عرمريومص تغن لم 
تردا بينهنجما وابن دالإض له الياح نجري إذ بان - دلا 
يفدد وافا إو|أوب كل من ا لعزتهاث كاض الملوك أين 

وردواا كما يومورد، من لابد بلاكدب مورود سالك حوض 
:هدافيا 

اتيوف مؤع لمز هوغباللذات ماذم الموت ر أذك
تممسرالأملادكارالموت م ة دراحجنالموت ر واذك

عبداف:يا 
مرضولا معلوم زمن ولا معلومة من له ليس المرن أن علن الأمة أجمعت فد 

ذلكمن أهبة علمن المرء ليآكون وذلك معلوم، حال ولا معلوم مكان ولا معلوم 
له.متعدأ 

أوفلب توقف أو صدمة أو جالعلة أو نوبة أو كتة ببغتة، فجأْرٌا ياتى فالموت 

وأحمد)هآخلأ(سحمثصش)؛آخا(راينلج)خهآأ( 
•الذكورة السن صحيح في الأل-اني ووافقه المِمني، صححه - عنه افه رصي - مريرة أبي 

الترمذيوصعقه عنه. اث رصي الخيري. صعد أبي حديث من مهلولأ ( ٢٤٦٠الترمذي)وأحرجه 
ووافقه

بلاالموت أي الفجاة! وموت الفجاهء موت يفلهر وأن • • الساعة. اقتراب ءمن هو• يقول )٠( 
الصالحلف الكان وقد متتقم. أخذة يكون وقد رحمة نؤع يكون وقد نحوه أو مرض من مقدمات 

والعملبالتوبة تعد يوحنن الذنوب من الزمن به يكفر ما أحر لأنه المرن نل ازض يتبرن 
ويتهيأ.المالح 
كثيرمحوت ■ عجيبز بصورة أيامنا في وانتشر زاد فقد سبق فيمن نادرأ يحدث الفجاة موت كان وإن 

السلامة.اف أل ن٠ إنذار سابقة ولا إشعار بلا 



سٍه نملأو-د مرود ؤغسهسْهءءءءءههْْسءءسسس 
العبد.نامة وتقوم الأجل يحان فحينئذ تنفس؛ 
آخرإلئ فاننلر اليوم تلو اليوم وجاءك الأيام، عليك مضت إذا فليلا مص فم 

وأينسأت اللمهيوأين اللذات فأين بالرحيل وأذنت رحلك، طوت إذا الأيام 
المكان.بذلك تنزل لم كأنك نجا يكن لم كأن الشهوات؟ 

الارتحننزول الدما ذا كا نارتحالاثم اهناهننزل
ترجو0خير من فيها خبأت بما أعلم ' ^١٥والأعوام، نون والالأيام مضت نعم 
.القائل در وفه به اممه تلض أونر 

مضفند مض مما مض رما انمض إذا يكن لم شينا كان 
جمبناالنه إني وتوبوا ؤ وجل.: يقول.عز الحبببؤ، الشاب أيها أخيفىالأه، 

[.٣١]الور:مملحون سكمً المؤمنون أيها 
غفلتكمن تب منن وترجع؟ رثك إلن تب متن وتقلع؟ تتوب فمتن 
الدنياهده إلئ تنغلر أعندما الموت؟ وسكرات الروح بنزع تفاجأ أعندما ولهوك؟ 

القفاءرد تطيعون يولا بحره ترمقك أهالك وعيون والودلح؟ الفراق نظرة 
وعلننفك، علن بها أسرفت خطيثات علئ وندامة حرة يتقطع وقلبك عنك، 
٠فيها وفرطت أصعتها طاعة أعمال 
فوقالعش علن رفعت نم ل، الغقليلئ، يم كفتك، بثراء أهلك بادر لم 

موتقل. غريبا، فريدأ وحيدآ القبر في وصعت، نم قبرك، في لتويع الرجال أكتاف 
برأسكفإذا القبلة، إلئ موجها الأيمن الخنب علن الفر في ليجعلك أقاربك أحد 
لرقيه.نمه اكراب من حثوة فيجعل الأرض، إلن يميل 

ممنكفتك من يحلها عقدة آخر مع مباشرة بك الأحياء تعلق ينقطع وبعدها 
٠فبرك في وإنزالك دفنلئ، نولن 

طفي ويجّهاو الJحاJ علئ اللبنات ليصف قريبك أو أخوك أو أبوك يتقدم ثم 
.؛لئ، رحمة بيتها؛الهل؛ن الثغرات 

الحياةمراحل أول تبدأ ك فإذا ، دفنلث، ويتم التراب علبك يهال أن وبعد 
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;الشاعر قال 
الكرزنمارقني ا يومدي رنمرصع مارك غ

؛اهوللي.،_ادكرنك،المر 

برىالأرض باي ادري دلا سادرمص أ'—رضاف
حممريتئمان علن ولام الي مزاد إن رح؛الض وأن

جعأنلاأبالك وفناءنمك، كلهم مم،الأحبة بس إن 
وهذاأونرب حبب فراق علن الض تزرف فد نعم . • المن تزرف فد نعم 

®لنمينمه علن الإنسان هوبكاء . ذلك. من الأشد ولكن • • مؤلم ذاته بحد 
.حرئ. المدامع يل ونوكمدا أأا القلب فيدوب  ١٠شاغل الماس عن نفي من 

ه.نفعلن الألم مرارة من القلوب وتنفطر 
وهدهالدمعات هد0 تتمر هل هو! الموطن هذا ني ه نفيطرح الذي والسؤال 

والحران؟العبرات وهذه . الاهات. 
ونمواهاوتنكبتها ه نفإصلاح يجدئ الذي ؤإنما نحيي لا هذه كل I أفول 
.لولاهاومراقبتها وحنبتها 
Iلأبنه الحكيم لقمان وصايا ومن 

صرمكبملساصرُوضساسلمل
سممل<•

آم؛يا 
ولأتفرطعمل بغير فلاتضيعها معدودة؛ وأنفاسك محدودة، حياتك إن 

مالس وحولك ربك أعهتاك مما تغتر ولا عوض، يغتر الذاهب عمرك بساعات 
عنتفارقك أو تفارقها سوف فإنك طاعته علن بها واستعن وعافية، وصحة وولد 

نرب•
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الشاعر:نال 
يايعليمن الخيرات إلن ارع دّراحل إنك فا الدنيمن تزود 

الودائعترد آن ا يرمولابد ويانع إلا والامحازن اتال نما 
،juمحلفا وحيدأ فريدآ نبرك في تنزل حض المر في ليلة أول تذكر الحبيب أخي 

ذلكفي محض ونتأ تتحر وأنت نفك وتخيل اللحود، وخللمات الثرئ أطباق 
ألاعلئ وحرصا لفلان إرنحاء محيئ ذمت الي أوناك علن الرب الموقف 

الوقفذلك في برك لي فقل وعلان فلأن أجل من اف وعميت علان يغضب 
منأحد محمرصئ هل بل للأوقات الضٍعين هؤلاء من أحد محيضك هل العصيب 

لرصاهمطلبا عمرك ساعات وأهدرت أحلهم من بأوقاتك صحيت الدين هؤلاء 
الليلطوال قبرك عند يملل أن منهم أحد سيرصن هل لي؛ قل . الله ّخهل في ولو 

مهمأحد يرضن لن وافه كلأ ! اقبرك؟؟ في لك ليلة أول في وحشي، فذض 
وأولادهواله وأمزوجاته إلن يرجع وفا حمدفنلث، د بعمنهم كل بل بذلك 

الوقفذللن، لتواجه الموحشة حفرك في السكان أيها أث وتبقن ا وينوك؛ 
الصالحالزاد نقدح؛ عن الناس يلهينلئ، ولا لفلث، فاشيه ا إ لوحدك الربح 

وتبعث،وحدك، قبرك وتدخل وحدك ونموت وحدك خلقت،  tUJL؛الئ،. لف
اا وحدك ونحامي، وحدك 

ارجبيدي ؛؛ن وقفت، إذا حاللن، يكون ساذا معرى نليت، الحثبتح أخي 
مجاملةعمرك من أهدرتها التي الأوقات علن وحاسبلثح والأرض موات ال

اا محتأكلم؟ حجة وبأي ا ا محتعلق؟ لسان فبأي فلأن من وحياء لفلان 
منبنفسلئح صحبت الذين وأوقاك لأوقاتهم المفيعجن هؤلاء أن تذكر أخي 
لعضبعضهم يومئذ الأخلاء ؤ تعالن؛ نال لك أعداء القيامة يوم سيكونون أجلهم 

.اومتنمح]الزمف:إلأ عدو 

١- ١ ٠ ٠ ص الونت، لحفظ طريقة ( ١٢٥١
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القاتل!در وفه 

اعالهفصاأتت الناس ياواعني 
عب*ن يياك لآح^فل 

يغسلهاالناس لثياب كعمحامل 
ولانقصلحقلة الموت تامن لا 

قاصدةالوت مهام بآن واعلم 
الكهامنالك التجاءولم سغي 

علنالركوب ينميك العش ركؤبك 
ولأوليال ا.ةلأمييومالق

الأخروفال 

الرجلا ايهيا ترئ Qذا اننلر 
يهر تر خيص الراد دم ون

دعةعلن باتوا معشر دانفلرإلئ 
رواوالنمان الينيينفع للم بنوا 
همتحرمالامال تلل علن باتوا 

معاتلهممن عز بعد وامتتزلوا 
رحلواما بعد س صارخ ناداهم 

منعمةكانت ال؛ني الوجوء أين 
اءلهممح؛ن عنهم المر نأنمح 

امر؛واوما يومطالماأكلوا يا 

آخر:وقال 
وجدواولا كانوا ما تعل كأنهم 

بالنفسافر عليه يعد من يا 
لأدنىاقل اضتليل اJيإن 

دالنجسالرجس م غارق لثوبه 
والخرسبالخجاب ولوتمتعت 

رصتدما ئهدرع ملكل 
السسعلن غبرى لا الفينة إن 
لرميدمن بغل •>، تركب كنت ما 

العرسليلة التبرتشي وصمة 

ممتللل من حذر علن ركن 
يرتحلوف مدار اكن سفكل 

عملوامما رهنا الثرئ ني فآمجبحوا 
الأجلانقضن لما يغنهم فلم الأ م

ال؛ناللتشمهم فلم الرجال غلب 
نزلواما بئس يا حفرا وأولعوا 

أينالآّرةواكيجانوالحلل
والكللالأمتار تضرب دونها من 

يقتتلالأود عليها الوجوء نالك، 
قد!كلواالأكل فآصبحوامدذاك 

وادنالورئ بئن ذكرهم ات وم
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تالأحر وقال 
والشعثاالشتن يخاف أوالخمار جبهته الشمس تصيب حنن كان من 

جدثاراقا يرما سكن رق نالهته بثسض ر القلل ييألف 
اللبثاالثرئ نحت نمرعا *ي ييل مرحثة غسراء مفللمة قعر ؛ي 

مثانخلتي لم الردئ تبل مس يا يه ازتبلغن هبمبمزي هغبم
يقول:الأخر والقائل 

داثالأجاكن ومالإله إلا وومأ.حإمافيافردس 
وافه:ثعم 

،والخما0 الكافرين على وعذاب رات حويواطتها التراب، القبور ظواهر 
والمملوكفالمالك والبليات، الدواهي بواطنها وفي والحجارة، بالتراب ظواهرها 

الدورسعة من وأخرجوا واليد، القفر في قبورهم تساوت والمملوك رالختي 
بهمأخد اللحود، صيق إلن - والقصور منهم الرغم علن - والقصور والخرف 

الترابفي وجوههم وعمر اللحود، فكنهم المهود في والأطفال والخدود الاباء 
الوعيد.يوم إلئ الأجداث بحر في فهم والمعيد، 

الفجر،طلؤع من لأبد طال مهما فالليل وافه، لا بعيد، عني ذلك تقل: ولا 
قريب.هوآت وما القبر، دخول من فلابد طال مهما والمر 
والشهرياليدم مغربمبه علن ءمر» المرءإلاراكب؛لهر دما 

البرألن ميجا الدبا عن بمجدا للملة يدم كل محيجم ثججت 
ووحشتهوظلمته القبر ندكروا . وندته. وكربته ومكراته الموت تذكروا 
•• وذلته والعرض • • وروعته والمنر • ولوعنه-. والحشر • • وصمته. 

.وخفته. والميزان • • وزلته والمراحل 

راقالفوانشتلريوم تأهب ا الدنيماكن يا 
اقيالرنيحدئ رف قيذ ذذو'->زادأ وأعد 





ْه،«ه نمد بلا م لاذ د زو ن

تالسالم أخي ما 
خوطبلو واض تسمع؟ أذن من هل تدمع؟ ع؛ن من هل يخثع؟ قلب من هل 
.تميع اش حشة من جبل بالقرآن 

و'>دب؟رادترجع مولاك ؤإلن تتوب؟ افه لن إض 
الأملمحلول ر، وغغل اشتاْ بدنممن يا 

ملالموالتمرصندوق اة جنبأني اللت 

الأوءلان،ولفعلتكم المكان، فأوحئكم الف_ور، في وصعتم تدكروا'إذا 
نميرمحل في وانف-ردتم والحيران، والصاحب والإخوان، الأهل وفارقكم 

زاد.تقدمه ولا واد ولا مهاد غير عان اثك 
■لهم قولوا خامحلوهم وفارفوكم الدنيا هدْ ظهر عش معكم كان من تذكروا 

ودياردكم يعمن لنا قلوب فاوحشتح نارلتمونا أحسابنا 
غزارللعراق دمؤع فجاءت ممن من محامن تداكرتا فكم 

تدارالنول اّات وكلحي ينا فلا مضي ثم وقضيتم قضوا 
نزاروموف وزرناكم تم وممسم_ابر نزور ئ'داتمم وكنا 

والرورزالة الخد بعأحسي الممور أمحل 
وربوالحوالتنعم ارة والغضارة الغ د بع
ورصوالتر اكوالعالس والجاهد الشد بع

باٍ ء٠ 

رابالتفي عزك د بعودفنك والماب يبك ثمتمكر 
ابالحيرم إلئ به تبم ه يلوأنت رك بقيت والإذا 

الإمابة ء-زقة غهلعمبتن حان مك حال اومحوفى 

(.٧١.٧•/ )١ ءثد\ش بمالح اكراء( بطله رْا ، '١ 
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سراعاليك صار المر فلولا 
ح4انصرت التراب من حلقت 

JLJa_i _ ثلاياأ سالدنيمده

وضحينولي ناست*ع نصحتك 
تركناولو ات مللمحالتنا 

الأخر:وقال 
رنيبيخالدار الت س

ومالناناخ * لي الت قن
همأيللباين ف٠——؛فؤ؛ 

دونور بالقفى اك: نف

والروابياطح لآشتالأب
الخaلابمن المميح ونبت 

ابُالتوتك مبل نوبادر 
الصوابعالن دل قد فمثالك 

الرحابمن يح الفسا اق لض

علوافا مابث بالاحعن 
رحلواوند أياما 

وازلنازل نمواي 
علوافا موالد وا لق

وإخوان:أهل من يتولندفك لمن تقول بك كأني المسلم أخي 
فوسدوهالتراب عير ومن محعوء لحدي علن حدي صعرا 

فسوهالمد الرص ,»ي 
آنكرتموهئاك ة بسحا

وهفوانفض وحناته هملن 
مرنوههل انفلروا فهلموا 

تموهيفنهده عادم تق

اافرنانا أكفمحه وا قوث

محتتقإذا رثمره فلوابم
هيقالتمنوافلر ماك وقد 

لأنفعادا الن البوناداه 
الفدئوجاركم بكم حبي

نامان:القيامن لأو نامنه، قاهت ففد مات مت كل أف اعلم 
•كبرئ وقيامة صغرئ، قيامة 

روحه،خروج من خاصته في ان إنكل على تقوم ما هي إ الصغرئ فالقيامة 
ثرأوإن فخير، خيرا إن عمله، علن وحصوله سعيه، وانقطاع أهله، وفراق 

•محشر 

واحدة.أخذة وتأخذهم الناس تعم التي هي الكبرئ: والقيامة 
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افرصي - عائشة روته ما قامته؛ ءاْت فقد ممون مت كل أف علن والدليل 
الساعةعن سألوه اض. رسول علن قدموا إذا الأعراب ءكاو قاك; أئها عنها. 

الساعة؟متئ قائلثنت 
نامتالهرم يدركه لم عدا بمش *ij ت فقال منهم ان إنأحدث إلن فنفلره 

مائم<لاا.عليكم 
تيقول ه الني سممت نال! جابر عن لم مرواه ما • أيضا عليه ويدل 

. ٢٢صالمامات ض س كل ايبمث 
أل. عنه الله رصي - أبوهريرة روئ وفجأة، بغتة الأحياء علئ الناعق ولتقومن 

طنمتفإذا معربها من الشمس ئطي حتن الساعة الأئقوم • نال افه. رمول 
شأممالإالمشئسضأز

[.١٠٨:لالآنعام ب خرا في؛؛١^١ كست 
٠ولايطؤيانه أوتايئنه Jويه٠ايسه.ا، الرمطدن نر وقد ٠ رلتقوهذالساعة 

ئلأيطعنه.بماصرفالإضتيسه، وكئومناو1اص: 
٠فيه فلايسقي حوصه، وهويليط ٠ الساعة ولتقومن 

فلأبملعمأاارم.وقدرفعآحدكمأكلتهإلئفيه، وكئومنالساعة: 
قال- وجل عز - افه حلقه أن منذ فيه للنفخ متعد الصور صاحب أن وأحبر 

سمعه،وآصغن جبهته، وحنن القرن، القرن صاحجا التقم وقد أنعم اكف ر.: 
ا.فينئخار٤ ينح يؤمرآن يتتنلرأن 

(.٢٩٥٢(ولحا)٦٥١١ضثه:بالخاري)
.( ٢  ٨٧٨)ملم أخرجه ( ٢ ) 

(.١٥٧(وحمرئ،وسلمر٥٣٦٠٩،١٤١٢،١٠٣٦د
اضرصي - الخيري محمد أبي حدث من ( ١٠٦٥٥)وأحمد ( ٣٢٤٣، ٢٤٣١)الترمذي أخرجه ( ٤ ) 

.الألباني الشيخ وصححه الترمذي، عنه-وحنه 
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المور؟يعد وماذا 
دارإن إما مصرف ثم ثمعرضشافموجل.، وحشر، ونثر، مشج، 

.١^١٢أودار النقاء 
العظيم-يوماليوم الأكبر-ذلكم العرض يوم القيامة ليوم أن اعالموا ل■؛ءوانيت 

ودواهيوعجاني، يمة حوثدائد عظيمة، أهوالا - العافلن لرب الناس يقوم 
وتذابالقلوب، وتخالح ويحتار، الحليم ؤيندهثى الاوي—ث،، فيها يحار وطرام، 

القراد،ؤيتقعير الولدان، وتشيب، الحوامل، ونذهل الأولاد، وننمن الأكباد، 
فظاعإنها نعم . الحناجر القلوب وتيالخر ، العفول، لها وتهليش العيون، فيه وتزيغ 

اوتوجعهالقلوب وتمنع الأسان وتصلث، الأذان تهم وأهوال أهوال وشداند 
الندامة.تضر ولا الملامة فيه تفلح لا يوم وتزيغها الأبصار وتخثع 

والعقولإ حائفة واجفة وحلة والقلوب حافية، والأقدام عارية، الأجسام 
أمحيرأ،كيرأ حيرأ متحيرأ المكسن الحبي وحرج حانعة، والأمار ذاهلة، 
جبارالن خرج يواريه، ُوب لا عاريا، حافيا ذليلا، حقيرا مكشوفا مثهوتا حرج 

النيوالأعوام ، ن، مفالتمح، الأيام عن به ويحاٌاله لبوالأرمى؛ مواُت، ال
.انقضن، 

-وجل عز - اض إلا عددهم يعلم لا الذين الخلائق مع واقف، ن، وأنلثح نفتهور 
حينندتذكر والأخرين، الأولن مع الخالئق رووس علن ملنح بامنودي إذ 

.محلثلئح. وحمقان أعمابك وانهيار -حرفلث، وشدة صحمكه 
فنصيويدعولث، ، منه تهرب كننح الذي ااب،ن، الحق الللث، يدي ب،ن وقفنه 

أحصتها،إلا صغيرة ولا كبيرة تغادر لا صحيفة، وبيدلث، وانم، تج وأنعنه، 

والخزا،للماب أحياء نبورهم من وإخراجهم الوتن وحل. م اض. إحياء : العن،)١( 
٠والحناء للحساب الوقم، إلى ثبورهم من الاٌّل انتسار * والر 

•لحابهم المحنر أرض إلن وجمعهم سوذ،إداس والشر؛ 
•القامة يوم محؤ - وجل، م - الد إلن الرجوع والمعاد؛ 
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.فات الأمر ت فيقال ارجعون، 

تراض أحي 
يهندتتالهججر من تمر 

ذاباعا اعرنهتعليق وك 
تالعاصي أيها فيا 

فماوالأقدام، بالواصي يؤخذ أن فبل اف إلئ ك_ا - معاصي صاحب كلنا و- 
.العاصي لأصحاب، إلا المار (عدت 

ررتاف د قجهم من هلا ن
الذبنا بهالديد ولوكنت، 

؛—لير؛لمحي العئن تنام دك—تف 
Iالقاتل در وفه 
جلودمحمر تنشعوم يه 

وافسداوالزلازل النوازل بوم 
والتنااين بوالتابن غالتيوم 

;عLJالjبم فيا 

صغيرأالذنوبث من تحنرن لا 
عهدهادم تنؤإن المغير إف 

او،لالألأ-كنعن ازجرعوالث، ف
إلههأحب إذا انمب إن 

تنزلئن الخلأي بتدر م ول

الآءلن__الذوائب منه يج، ونش
البالأحمينذنن إذ يه فمل 
الأموالعقبة ور والأمزل 

كبيرأيعود المغيرغدأ إن 
راعليتمعلر الإله عند 

تثميرأوثمرن المياد صعب، 
التصكيراوألهم الم_واد دار 

 Lداض:ع

يوم CDجرليوم  CDمعوتون أنهم أولثلث يش ألا ؤ وجل. اض.عز نول تذكر 
آ.ء . ٤ I لالطم؛ن ب؛ العالبن لرب الثاس يمرم 

•الأجسام وتعرئ الأقدام، وتتعب ، القيام، ويهلول بالغمام، ماء التنمق يوم 
رووسعلن المنادي ينادى يوم المنال، يوم والفضيحة، والمدامة الحرة يوم 

.فلأن( ابن فلأن غيرة هذ0 فلأن، ومعد فلأن ثقي )لقد الأشهاد! 
هلمإنىفلأن؟، ابن فلأن )أين وجل.: اض-عز علن للعرض النادي وينادى 
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منة.ألفا خبن مقداره كان يوم قي -( وجل م - اض علن العرخس 
أميبطن إلن ثم وحدي، أبي صلبا في رمتح راصت لفح البعض يقول 
ثموحدي، أقبر نم وحدي، أموت ثم وحدي، الدبا إلن أخرج نم وحدي، 

ه.أ. وحدي« - وجل عز - فه ا علن أعرض 
مقدارأقدامهم علن فيه قاموا بيومر ظنلثا ررما عنه-ت الله رصي - الحسن قال 

انقهلعتاإذا حتن شربة فيها يثربون ولا أكلة فيها يأكلون لا سة ألفح ح_مسان 
-والجرمن العصاة يقصد بهم. انصرفح جوعا أجوافهم واحترقتح عطشا أعناقهم 

.لفحها١١ واشتد حإها أن قد آنية عحن من فنوا النار إلئ 
الحموم،فيه ونحتمع الأوهام، عنده وتتبدل الأيام، عنده تنتهي يوم إنه 

ونضعؤ الموازين وتنصبا الدواوين، فيه وتنثر المفللوم، من الظالم وينصفه 
وكفىبها أتا خرْدل س حه مثقال كان وإن ض تقإ ؟ ٨٥الماْة / jJالث اووازس 

.[ ٤٧■حامآينب]الآنياء: بما 
الحناءليكون مقاديرها، لأحلهار والوزن العباد، أعمال لوزن الميزان ينصثح 

يمادللشاةح؛ئ القيامة أهلهايوم إلن الحقوق ٠أكؤدن الحديث،! وفي بها، بح
اكرناءألا/الشاة الحلحاءمن 

وأوداجهبيده ورأسه ناصيته القيامة يوم بالقاتل المقتول ايجيء I الهديثح وفي 
.كالنياار٢؛ فيم هازا مل رب يا فيقول: دما، تشخج، 

ارأثدرونت قال ه افه رمول أن ت - عته افه رصي - هريرة أبى حديثح فى وجاء 
نمالٌ~إع. ولا له درهم لا من ينا المملى اطه، رسول يا قالؤا: المملسء؟ من 

را(أخرجهناممم)آخهآ(.
اكخالأuنى.•؛(وصئٍه •• ، ٣٩٩٩)آآ(امحهامطى)بمآ*آ(وسني)



هنمع اإّي  ٥٧تروي «اء»! 

.، النارار١ ش طؤح ثم عليه سلرحت حطاياهم من أخد 
اربمظصت ال ق. الله رسوو أل - عنه الله رصي - الخيري سعجد أبو وروئ 

بمضؤإش'والنار،  ۶١تن ثطرة ض مينون المؤنونسالأار، 
ح-مثلذاشد\وُ\.أ^^^١^١، 

كانئمنزله منه الجئت بي، ئمنزي أهدئ لاحدمحم ، ديدْ محمد مس الذي فو الجنة، 
فىض>'<.

أوأحدطاتته م3، أوكلفه مماهدأأوائتضه ظلم ءألأمن ه؛ افه رسول وقال 
المامةار٣،.يوم فأثاحجيجه شم بميرف، شيتآ منه 

بأثارها يومئدٍتحدث ؤ وحل.; عر - الله قول أصحابه علن ه افه رسول وتلا 
عالئعمل مما أمه وكل عمد كل علئ تشهد ®أن ه؛ فقال أحبارها؟ وما له فقتل 

^واولكواتييومكداوكدامالْأخارها»ر؛/
بينيفتقول! القيامة يوم بالرحل لتعلق الرجل ررإن ؛ - اممه رحمه - الحسن وقال 

حائطي.من محلينة أحدت أنت ت فيقول أعرفك. ما والله فيقول . الله وبينك 
.يابيٌ من حنطا أحدت أنت ت يقول وآخر 

ه.أ. . الخاشن( قلوب قطع وأمثاله فهدا 
ذكر؛ الدنمالدة عني قهلعا )ثيئان i - الله رحمه التميمي. ابراهيمم وقال 

■وحل( عر الله يدي الموقف؛؛ن وذكر الموت، 
وأحاطواطالبوك، عليك وهجم ا، حص_ماؤكل عليك وثب إذ نفك فمثل 

أذنمما أمكنه مما وهذا بثعرك، وهذا بيدك ياحد فهدا إليك، أيديهم ومدوا بك، 

(.٢٤١٨))ا(أتمحهمالم)ادهأ(وهمطي 
:١٥٠المرآ/ا<أا.؛هااا(ون•؛أآ(وسم)ااي'ا، ، ٦٥٣٥^^،))آ(أححه 

•٢( ٠ ٥ )و/ واليهقي ٣،  ٠٥٢)داود أبو أحرجه )٣( 
(.٢٤٢٩)٤(١كر٠ذي)

.- الله حفظه - القاسم اللمك عبد للشخ غدا[ حصماوك هم ]هؤلاء بعنوان رسالة ت وانظر ( ٥ر 
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ىغملة فى وهم الأممِ قضى إذً المرة يوم وأنذرهم ؤ وحل.: عز - ويقول 

:^٣٩.]

العرق،ويكثر العطش، ؤيثتد ، ا،لولود يثيب فيه ، ا،لوعود النوم ذلك إنه 
وتقمالخنان، أبواب وتمنح النيران، وتنفر الزحام، ويثني الألوان، وتتغير 
•والأيمان يالثمانل الكتب 
وذهلتحمالها، الأحمال ذوات ووصعت زلزالها، الأرض زلزك إذا 

وارتفعوالصياح، البكاء وكنر ا، وأهوالهالقيامة وجاءت أولادها، الرصع 
ألفسبعون زمام كل مع زمام، ألف سبعون لها بجهنم وجيء والنواح، الصراخ 

.النار من أحرنا اللهم مدلهمة، مظلمة سوداء وهي يجرونها، ملك 

يخلدا يحاه رمول لكان ا لأهلهتدوم الديا ائن ولوك
يخمدالخمر ولا حرهابملس فلا ترثي والنار رور مغيا د أترل
أمولووجهك ععلشانا فتحشر حالها ؤيحك العميان راكب ليا 

نضداكممل يالدب وآخ—ر ربه يهلاء_ة مشسغ—ول ي؛ن فكم 
مخاليالخ—1ميم ني شتي ذاك منعم الخنان ثي يد عمنهدا 
ترعدواشراض دمعي فاض وند واس التيامة في بشي كأني 

محمدحيرالعاين قام وناد والقضاء للقمل الزان وندمحب 
داف;عا 

الوقفإلئ نحشر والخلائق تدعن، ربها إلن الأم الشأن، عظيم ليوم إنه 
والقلوبدمعا، تذرف والعيون النوم، ذلك هول من ترعد والفرائص عن، وت

النوازليوم إنه جمعا، فجمعناهم الصور في ونفح صدعا، اب الحمن تمميع 
وكرباتهاالقيامة أهوال من ويكفي الحوامل، ووضع الراضع وذهول والزلازل، 
اليوم،ذلك هول من الئلفل رأس يثيب أن ا وأحواله_ا وففلائع_هوشدائدها 

هشسا الولدان يجعل يوما إن'كمرتم نتفون فكيف ؤ ت قال حيث - وجل عز - الله وصدق 





 __a_،y _a J J aaP اسسسسسسسزإإآه نم
ماؤيمعون مسويا، ويرونه سويا، يحفرونه موعد لعلن أجمع الخلق إل ألا 

ذكرهمأجمعون، الخلاتق فته يقف واحد، ومكان واحد، زمان في سويا، مه 
منلأيد ومكاني زماني موعد وفقيرهم، غيهم ووصعهم، سريفهم وأنثاهم، 

بنشهرد يرم وذلك الناس له نجمرع يوم ذلك ؤ منه لأحد مغر لا حضوره، 
لمد:مآ'اا.

أويروها لم حوادث ؤيثهدون ومعالمها، بسننها الناس، جماة فيه تتجر يرم 
ماأدراك ما م )vT( الدين يوم ما أدراك وما ؤ الدين يوم اليوم ذلك مل، من يسمعوها 

.١[ .٩  ١٧: ]١^٠^ (ه ١٩لله)يومثد والأم لمسٍسا نلس تس لا يوم وأ( الدين يوم 
تمابينة علن الناس ليكون بيان؛ وأم وصف بابلغ عنه - وحل عز - اف أحبر يوم 
لشانه.تعقلتما أحداثه ذكر س اممه أكثر فيه، يحدث 

وبيتهسها لوأن تود سوء من عملت وما حيرمحضرا من عمك ما نقص تجدم رم يؤ 
•٣[.أءدادسا4لألتمان: 

[.١ • ٦ عمران; ]آل ب وجوه وتمول وجوه تض وم يؤ 
.[ ١ • ٩ لاألاندة: ب أجنم ماذا فيمول الرمل الله يجمع وم يؤ 
[.٢٧]مفان: على الظالم بمض يوم وؤ 
[.٤٥]يرني:النهاري من ماءةً إلأ يلفرا لم كأن يحشرهم يوم وؤ 
[.١٠٥;]مود ي ومميل فض سهم بإذنه إلأ نمص تكلم لا يأت رم يؤ 
[.٤٨]إبرامم:المهاره الواحد لله ومّدوا والئوات الأرض غني الأرض ل ند وم يؤ 
٠[ ٨٩]الحل: أنمهمًؤ< ءنْ علهم شهيدا أنة كل في بث يوم وؤ 
4يظنون لأ رهمً عماتْ كلمسما وترش ئنسها عن ^١^ نمص كل تأتي وم يؤ 

ااا[ّ]الحل:

[.٥٢]الإّرا،:ثليلأي إلأ بتتم إن ونفئنون بحمده مشجيرن يدعوكم رم يؤ 
[.٧١]الإسراء:4 إامامهمْ أناس كل ندعو وم يؤ 
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[.٤٧لالكهم>:بارزء؛٥ الأرض وترى الجمال مم يوم وؤ 
.[ ١ • ٢ نطه; زرفا# مس انمجرس ونحشر الصور في ينفخ وم يؤ 
.[ ١ • ٤ ]الأنياء: 4 للقب السجل كًلي السماء نطوى وم يؤ 
.[ ١ .• ٩ ]الطور: با ميرا الجمال ونسم  CDمورا النماء نمور وم يؤ 
[.٢٥]المرثان: نزيلاي الملائكه ونزل بالغمام النماء تشمق يرم وؤ 
.[ ٨٩.٨٨]الثعراء: ؟؛؛ ملم بقلب اللم أنى من إلأ وق( بمون ولا مال يفع لا رم يؤ 
أتوهوكل الك شاء س إلا الأرض في وس الموات في من ففزع الصور في ينمح يرم وؤ 

.[ ٨٧]المل: نح، داخرين 

[.١٤]المز.ل:4 مهيلا كفيا الجمال وكانت والجمال الأرض ترجف وم يؤ 
[.١٦]غام:ه سيء منهم الك على يض لا باللون هم وم يؤ 
.[ ٥٢]غانر: الداري موء ولهم النمة ولهم معيرتهم ^، ١٥١يفع لا وم يؤ 
[.٤١]اثم-خان:4 يصرون هم ولا با نود عن مود يني لا وم يؤ 
يصوابا وفال الرحمن لن أذن من إلا يتكلمون لأ صما والملأنكم الروح يموم وم ي4 
[.٣٨لاJا:

[.١٩]الانفطار:ي لله يرمئد والأمر فيئا لفي نفس تملك' لا وم يؤ 
٦[.الخابني]اسن: الئاسلرب' يموم وم يؤ 

[.٢٥٤^مملأدعذ4ولأحنمولأشماصه]انية; 
[.٤٢: ]^١٠٣ ه الأم.ان مه شص وم لؤ 

٠السلمخن معاشر 
الأعناقتشرئب ، حياتهم محي الناس اعتادها كونية مس تتغير اليوم ذللثح محي 

عمامرصعة كل ونذهل ، اكلنير هول س القوس وتمنع ، الأبصار وننمنمر 
هموما سكارئ الناص وترئ ، حملها حمل ذات كل وتضع ، أرصهت 
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. JLiJlJ؛؛اض عذاب ولكن كارئ، ب

التيالوازين تلك وتلاشن المجتمعات، ين الطفيات تزول اليوم ذللمثؤ في 
•الدنا في بها الماص يوزن 

يومئذيبهم أشاب فلا الصور في مخ فاذا ؤ ب ولا فيه نب لا النوم ذلك في 
.[ ١ • ١ : ]^j ب بماءلون ولا 

وءوأبيه رامه أحيه)d ص المرء يمر يوم ؤ قرابة: ولا رحم لا اليوم ذلك في 
.[ ٤٣٧.٣ ]مى; ه لمه شاد يومثذ نهم ازى لكل )d ويميه وصاحيمه 

بقلبالله أتى من إلأ )aa( يمرن ولا مال يفع لا يوم ؤ ولد: ولا مال لا اليوم ذلك في 
.[ ٨٩. ٨٨]اكعرا،! ي سليم 

الملمينمعاسر 

الناسويتفاوت الخلائق من الثمس تدنو ، بنفسه مشغول الكل اليوم ذلك في 
يبٌن ومنهم رتجه، إل دمنهم يمحه إلن عرقه يلغ من قمتهم عرقهم، في 

إلخامأ.العرق 
الندم،ألسنة وتصحب الزفرات، وتتوالئ الصيحات، نتعالن اليوم ذلك 
فيفرك  ١٠عذ حرتق يا ؤ ت قائل فمن والحرة، الدامة صيحات منها وترتثع 

[.٥٦اللهؤ<لالزم: جب 
[.٢٥:كءاب؛هًيأوت لمْ لثي يا ؤ قائل ومن 

[.٤٠]المبأ:ب ئرابا كنت' لينني يا ؤ : يقول وقانل 
خليلابأئخدفلأنا لم لينني ياويلتى ؤ التمنبات؛ صيحات تتوالئ وهكذا 

لامنان:خآ[.

[.٢٤]الفجر:ي لحياتي فدمت ليي يا ؤ يقول؛ وقائل 
.[ ٢٧]الأنعام: ^ ريما بآيات نكذب ولا نرد لسا يا ؤ : يقول وئانل 
٠[ ٩٧]الأنسا،: ب هذا نن ض في كئا ص وطنا يا ^ يقول وقائل 
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[.٥٢نيس;ي مدا عرفيا عن بقا عن ويا يا ؤ يقول! وقائل 
جزاءالنيات كبرا والذين ؤ وجوهم ود وتأيديهم علن الظالون يعص يوم 

اليلمن قطعا وجوههم أءشستً كانا من اش نن لهم ما ذلا ونرممهز بمثلها سٍئة 
.[٢٧ورض: مظنماه 

يقولفحينئد سلم( محلم )اللهم فيها الأنبياء ودعاء عفليمة، ومواقف مناهل 
واثبيتاه.ت الكبير الشيح 

.واحجلتا0 ت الخهلير الكهل ويقول 
.واحيبتاه المسيء الذنب ؤيقول 
.واحرتاء الصغير الحدث ؤيقول 

منوداهمهم ينهلفوا، فلم الندامة وغشيتهم وأشفقوا، مولاهم من وحجلوا 
الرؤؤسنكس عمل علن ووقفوا يخلفوا، لم أنهم معه ودوا ا مالأهوال 

سلها فيا معرضا، مولاك أوامر عن دنياك في ساهيا غافلا كنت فإن فأطرقوا، 
تقال.لا وعثرة وندامة حرة 

الدهر.وشقاء الظهر، وقاصمة العمر، لضيلع يا 
يوءوعالإ>;إلأيورك(

.١[ • .٠ ١ ٣• وسمد ص سهم بإذنه لأتكلمنلسإلأ يأت يوم 
.[ ٣٣]غام: ب عاصم هنْ الله من لكم ما مدبرين نولول وم يؤ 
للهاليوم الملك لمن ضء متهم الله على يخفى لا بارزون هم يوم )؛G التلاق بوم ليندي ُإؤ 

و\(الحساب مرح الله إن الءوْم ظلم لا كستً بما نفس كل تجزئ اليوم )قأ( المهاد الواحد 
يطاعشبع ولا حميم مى للaلاJين  ١٠الحناجركاظمثن لدى القلوب إذ الأزمة يوم وأنذرهم 

 aG( [ ١ ٩ . ١ ٥ ]غافر: الصدوره فحفي وما الأض خالة يقم.
والصعق،المنع نبق إمرافيل ينضح حنن المحرر، في بالنفخ النوم ومحيأذلكم 

هوجهه إلأ هالك شيء كل ؤ مخلوق كل فيموت ؤيمحعفون الناس يقنع فحينئذ 



هنمع لابم  ٥٧زود ن

واذوالج—لأل ربك وجه ومحض فان)3!( يها من  ■[ ٨٨زالممص; 
لالرحمن:ا-آ.7آ[.

الإنانفي وليس الثقل ينت كما فينبتون ماء المن فينزل أربعض فيمكثون 
القيامة.يوم الخلق يركب فمنه ٢،  ١١٧الذهوعجّح واحد عظم إلا بلي إلا شيء 

النهيحين فيها والنشور الثعنا نفخة وهي الثانية النفخة الصور في ينفخ فحينئذ 
همحضرون لدنا جمع مم  ١٥٥واحده صجحه إلأ كانت إن ؤ الأموات كل وجل. ز ع- 

[•٠٣زص: 

حتئوالملأتكة والخن الإنس جميعا؛ الخلق - وجل عز - اف يحشر ذللنه بعد ثم 
[١٤٨تالشرْ;ب جميعا الك كم يأت كوئوا ما أين ؤ العفلم اجلوقف إلئ الوحوش 

(3Dعدا وعدنم أحمامم نقد ( 3Dعندا الرجمن إلام والأرض الحموان لي س كل ن إؤ 
[.٩٠. ٩٣ب]م:م: قرئا المامة يوم وكلهزآتيه 

وإيالثؤأبثعه، ما حطب ومن أشده، ما كرب ومن أعغلمه، ما هول من لك فيا 
ببعيدهومناك؛ ولا ببطيء، إليه مبرك فما تبعيه، توأن اليوم هذا تتبْليإء أن 

عزمحال. سيكون، يكون ما وكل قريب، آتث فكل الغاية، وامتدت المدئ طال ؤإن 
.[ ٤٠لمس:تهمْه الهادغارهون من ساعة إلأ ثنوا لم كأن يحشرهم ويوم ؤ -: وجل 
الأتمياء:أحوال ا1قياْق:من يوم الناس أحوال ْن 

عائل،إمام ت ظله إلا قلل لا يوم ظله في القيامة يوم الله يفللهم *سعة هأت قال 
معالققاليه ورجل عينا،، ففاضت خلاء م ذكرالله ورجل الد، عيادة في نشآ وشاب 

ذاتامرأة دعته ورجل عليه، ومرتا عليه اجتمعا الله في نحابا ورجلان السجد، في 
فآخماهابصدقة تملق ورجل الد، أحاف إني فقال؛ نفسها إلئ وجمال منصب 

ممينهأرآلصنعت مجا سماله تعلم لا حمل 

المن)العصعص(.)١( 
ء ٥٣٨)• ( ٩٢٣ والترُدي)١ ١( • ٣ )١ لم ومله، واممفل (، ٦٨٠٦)الخاوي أ-؛مجه )٢( 

١(. ٧٧٧الرطآ)ر ومالك ( ٩٣٧٣وأحمد)



هْءهه نمد لأبU^؛_ ن—زود 

منكربة محه الد نفى الدنيا، كرب من كربة مجومجن عن نفى امن ه: وقال 
مترومن والآ'؛ءرة، الدنيا عليه؛ي الد ير معسر علن ير ومن القيامة، يوم كرب 

أخيه.عون يي المد كان ما انمد عون ش واش ، والآخرe الدنيا قي اه مسالماسره 
ا.ااكة1ر١ شقأإلئ به له اه مهل علما، ب يالتمى ءلريةا طك ومن 

علنالقيامة يوم اه دعاه . يشالْ آن وعربمتهليع . كثلم أمن ه؛ ونال 
•الحورارأ؛ آي م يخر، حئ الخلائق رؤوس 

.٢٣ااقيامةاليوم آعتائ الماس أمحلول نيذنون هت! وقال 
امنلفظ وفي القيامة" نورايوم له كانت الاه، مجيل م شية شاب امن • ه وقال 

بالموادرلحيتك تصغ أن من حدارى فحداري ار؛، • • الإسلام• قي مي؛ة شاب 
نمنالوصرء آثار من مجحجلن غرا القيامة يوم يل*عون أمم ٢>، ت ه وقال 

(وأبوداود٥٢٩٤ ،  ٦٢٦٤ ،  ١٩٣• ،١  ٤٢٥والرمذي)له، (واللفظ ٢٦٩٩ملم)ر١(أحرجه: 
٢٥٤٤<واينUجه>٤٩٤٦،١٤٠٠) ٦،٣٢٥،٢V٤(وأص٢٤١٧،٢٢٥، ،٢٥٢/٢J،٤•
وبعمهم( ١٢٧وال-غوي)ه( • ٤ ت ، ٥ ٣ حبان)٤ وابن ( ٣٤٤والدارُي)0( ٢ ٢ ه، ١ ٤ ، ٥ • • 

.يختصرْ 

^سمل،ومداود)إيلأ؛(وادنمابر1حاة(
ابنوصحح داود أبي صحح في الآو_اتي حنه ( ١٤ ٩٧)يعلى وأبر ( ٤٤٠، ٤  ٣٨)م وأحمد 

.( ٦٣٩٤)الخا،ع وصحح ماجه- 
حمسدبن وعبد ( ٩٨وابنماحه)هآي(وأحماو)أ/هه، له، واللفظ ( ٣٨٧)ملم أحرجه )٣( 

حبان)و1أا(.(وابن ٤١٨)
اضرصي ة. عببن عمرو حديث من ( ٣١٤٢، ٣١٤٥)والنايي ( ١٦٣٥)الترمذي '' أحرحه ( ٤ ) 

الترمذيصحح الألباني وصححا ى )حليثحسءنصسححءرب(أ. ت الترمذي ونال - عنه 
افرصي - مرة بن كعب حديث من ٣(  ١٤٤)والنسائي ( ١  ٤٦٣ ) الترمذي وأحرجه • الناثي وصحح 

-الألباني للعلامة الجامع صحح وانفلر • ائي النوصحح الترمذي صحح الألباني وصححه - عنه 
(.٦١٨٣اض-رقم)ه/ رحمه 

مماحةله ثدم بالسواد( الثيب تغيير باجتناب الأمجاد )إتحاف البهلأل فرح الشح كتاب • رام )٥( 
.واسعة رحمة افه. رحمه - باز بن عبدالعزيز الوالد الشح 
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Ualy»l ٢ ١ فاوغعلاُ غرته يطيل آن •تكم ؛؛.

يتجاوزممسرأ أتيت إذا I لفناء يقول فكان الناس، يداين الرجل أكان ه؛ وقال 
اه.محزوجل.نتجاوزفلقي فال: بمجاوزمحا. لعلااد-ءزوجل.آن عنه؛ 
فلالهال"ااوقال.:في انله آفلله عنه أنفلرمعسرأآوومحع امن ت ه وقال •  ٢٢عن٠أر

الخئة،من مقعدء ؤيرئ دفعة، أول في له يغفر • حمال ست اه عند اللشهيد 
الوقار،تاج رآصه علن ؤيوصع الأكبر، المنع من ؤيأمن الشر، عياب ؤيجمارمن 

انمنالحور من اثنمحنوبحمازوجة يثزوج لها، رما الدنيا مجن ■مر ب اليائوتة 
.آٌأل؛٢ س بن م ؤيثمع 

قلليفي أفللهم اليوم بجلالي التحايرن أين ت القيامة يوم يقول اه ءإن ت ه وقال 
يوملأظلللأظلي.رْا.

الوحدين:عماة احوال من 
الذليميبه النار، فى مخلد حالي والكافر كافر، الصلاة; ترك من حال ءب 

■والعار والخزي والهوان 
القيامة،يوم نحاة ولا برهانا ولا نورأ له تكن لم عنها، ونكال بها تهاون ومن 

حالف.بن وأبي وهامان وقارون فرعون مع القيامة يوم وكان 
حقهاإلاكانلايودي ولافضة ذهب صاحب امامن ه؛ نال الزكاة؛ انع مه 

محكوكابهاجهنم، نار في عليها فاحم، نار من مغايح له صفحت القيامة يوم له 

بم؛آ(واواني)-ها(واينماجه، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٦(ويمر١٣٦)١(أ-محهاسري)
)ا">"ا؛(وئااث،)•،■(.

ه١ر٦٢لم)(وم٣٤٨الخارى)•رأ(أخرجه 
'آ(.لم)؛/آ-مآ(ورنم)1'،)'آ(م

معديالقيام;ن حدث من ١(  ٦٧٣)• وأحمد ( ٢٧٩٩)ص وابن ١(  ٦٦٣)أخرجه: )٤( 
صحيحفي الألباني ورانقه غريب( صحح حن حدين، )هذا الترمذي آ-ال، - عنه اممه كرب-رصي 

ماجه•الترمذكادابن 
٢ْ(.٦٦(ورذ٠ه)١٩٨٨/٤)٥(•ام)





^^^esssmssseMSMMMSMssssMم—،—ه لأس—a 1—1—ذي و_نوه رسءو 
ءْارةأعلالارأرا،.

وقيج،غماالى نار بمك م يجرجر إثما الغفا إناء م يشرب *الذي ال.ت قه 
.اوالذعب( رواية 

والقمةالذمب آنية م تشربوا ولا الJسااج ولا الخرير تلسسوا الا رواية؛ وفي 
تمالإهلمنيانمنياألم

بطونهمفي يأكلون إيما ظنما اليتاس أْواو يأكلون الذين إن ؤ ت - وجل عز - افه قال ؛؛؛• 
.[ ١ • : ، ]١٧ب معيرا ومبملرن نارا 

يأكلفإنما حق غير ومن شرعي ب بلا التتاس أموال يأكل من أن وانمن؛ 

سلموسمالآرضطو؛هسمب،بءد
معمن القيامة يوم بملوته فإنه ظلمأ الأرض من سبرأ أحذ أمن ه؛ قال "؛؛أ 

آرص؛ناالْ/
البقركأذناب، سياط معهم قوم ت آرنما النارلم أهل من رصمان ه قال أو 

كامنةرءوسهن ، مائلأيت، مميلات عاريات وساءكاسيات بهاالناس، يضربون 
كدامسيرة من ليوجد ييحبما ؤإن ، ولايجدن الخته يدحلن لا الماتلة، البنت 

وكذا«لا■/
الإامةارَاا.ناريوم من بلجام اف ألجاه محناه، علم عن سئل امن ه! أوقال 

(.١٤٤٦٦وأحمد)( ٥٧• والماثي)٩ ٢( • • سالم)٢ أخرجه: ( ١ر 
•٢(.٦٠(وسالم)0٦٣٤اJخارى))آ(؟خرجه; 
(.٢٠٦٧ملم))'ا(أخرجه: 
(.١٦١٢(وسالم)٢٤٥٣اJخارى))؛(أخرجه: 

(.١٦١لم)•وم٣( ١  ٩٨البخاري)أخرجه: )٥( 
(.١٦٩٤(وuلك)٩١٠٨٨، ٨٤٥١(وأحمد)٢١٢٨نلم))٦(أخرجه: 

،٢٦١٠)أ/ (وأح٠ر ٢٦٦،  ٢٦ماجه)١ وابن ( ٢٦٤٩واكرمدي)( ١٠٦٥٨داود)أبر أخرجه: )٧( 
=وه؛،خ-ه(واينبان)هو(والحاكم)ا/ا>ا(وابموي)>؛ا( ، ٦٠٥
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عدابولهم يركيهم، ولا ولاينظرإلمهم، ، اه لا،كلمهم اثلاثت ; ه قال ،>؛؛- 
لأتايثهريلا ايع ورمل السل، ابن  ٩٠م س ماء فضل علن رجل ألم: 

سلثسرجلأ ورجر لت، يف لز ك وى يريد مآ أغطاْ غإن ليدسا للأ 
،.١١١يآحدعا؛ركدا كذا بها اعش لقد باه نحلمآ اشتر 

ولهمولايزكيهم القمامة يوم ولايطلرإليهم اه لايكلمهم أثلاثت و.: قال 
والن٠ىسلعثتئالن1فالثاجر،النانالأثيلأبمشباإلأث، ءالابآلم: 

وادلإزار،ألآ/
او\؛دو؛.العاق ت الق؛امة يوم إليهم - همزوجل - اه لاينفلر ررثلاثة ه؛ وقال 

وائدمزعنيواوويه. العاق Jداطونالخنة؛ لا وثلاثة والديوث. المترجاله. واراة 
يرئممعنن أهله في الخبث يقر هوالذي والديون اعطزارم. ئما والمنان الخمر. 

يغار.ولا فيسكت أهاله فى الكر 
ولهمولايزيهمولايتنلرإلهم القمامة اهيوم لايكتمهإ *ثلاثة هت: وقال 

وءاتلمسممرار؛،.كداب. وم؛ك زان، شخ ت اليم عياب 
وحرمالنار، افدلت اوجب سل مسلإأ^نه، امرئ اثظو■حن، أمن قال و٠ 
كآنأوإل قال: . l_، ئنكاوذينانيرأيارّول رجل: له نقال ١^٤٠ عته 

يائأتكأرْ؛.
حدثماجه ابن صحح ني وصحح الترمذي، صحح في الألباني وصححه الترمذي، حنته و= 

صحح(.)حسن داود: أبي صحح في وقال )آ"آ"آ(وحنن)اا"اآ(.ا 
.١( • (وسالم)٨ ٢٦٧٢البخاري))١(أحرجه: 

دJ١iy\J(o٣rri٢oك^^J(Jo^Tهمطي)\\٦\آJ\ى
(.٢٦•والدارمي)٥ ٢( ٢ • )٨ وابن ٤( • )٧٨ 

يقولهاتئ النصحح ني الألباني الشح صححه ٦( " )٨٧ واحمو ( ٢٥٦٢)ائي النأحرجه )٣( 
صحح(.)حسن 

ّ( ٧٣ ٩٣وأحد)( ١٠٧لم)مأخرجه )٤( 
J(وانمار٠ي١٤٣0(وس)٢٣٢٤اح<)(واينم٥٤١٩اتي)(وا

•(٢٦ّ)٣
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بهانأحدمبي؛انم نجنع، جرح ثث رجل ُ؛ام فان بيمن أفان هأ• قال '••؛* 
حرتبنمه مدى ارثادريي رجل-؛ قال مات، حش الدم رنآ نما يده، 

الأسحار.عقوبة وهده ٢. عليثالجأةار 
منسربان وعليها القيامة يوم تقام موتها نل نتب لم إذا ارالنائحة ت ه ال قه 

• ٢٢جربأرس ودرع قطران 
بحيثوالحكة الحرب اعفانها علن لهل ريالمذاب بالرصاصى تكسئ المعتئ 

وهوالقميص.الدؤع تغملية بدنها يغطي 
وحاجتهمخالتهم دون فاحتجب شيأ أمورl_؛j، من ولي امن ه: ؛!؛-ومال 

.، ٣١٠.القيامة.يوم محه اه احتجب وفاقتهم وفقرمحم 
ماتلءوشقه القيامة إحداهماحاءيوم إلئ فمال امرأتان له كان امن ت ه قال وه 
اطتطأل؛،.لمغل وفي 

والمومنتنو. محمدأ نبيه - وجل عز - اف يكرم العظبم الموقف ذلكم ومي 
عددالتجوم،الآنية فيه كذا، إلن كذا مجن احرصي : ^٠ محه يمول بالحوض. 

وآبيصسامن،وأبردمنالثلج، وسسانمل، وأدبلطسس، 
•آبداالْا يروئ لم يثرب لم بملمأأبداومن لم  ٠٠٠شرب من 

انتفمنافق كل عنه ؤيذاد شربة اعفلم ني الا بهيض 
عنهويذاد وأصحابه، ه افه رسول كان ما مثل على كان من إلا منه يشرب لا 

يردس آمملر حكا الحوصن علن ُلتي ه؛ يقول والخماعة، السنة لأهل المخالف 
شعرتهل فتنال آمتي ومن مني رب يا فأقول دوني ناما ّجؤحد منكم، علي 

)١(أخرجه:
)أ(،سالم)أمأه(.

•والحاكم ماجه وابن داود أبو ، ٣١
ماجه.واب■ والناني داود وأم أحمل ( ٤ ر 

)•ا/أهم(.الزوان مجمع ت ر . الأوسط في البزاروالطبراني رواه (  ٥١



 _^-U٠٥٥٥نه مل لإب

ا.١ أءما،هماار مالئ  J<Oyo-؛يرحوا ما واه بعلك عملوا ما 
انمدتال كما فأتول يعلك، أحدثوا ما لاتدري إنالثا انقال؛ ت أحر حديث وفي 

وأنتغليهم الرقيب أنت كنت ترءي~ي فن بهم دمت ما شهيدا عليهم وكن ؤ ؛ 
،.^١١٧١٢نيمٍدهلس: 

فيقول.؛يعيك، أحدثوا ما لاتدري إنك ت له افيقال أحر! حديث وش 
الأمور،ومحل.ثان ؤإياك بالة عبداه يا فعليك غير؛عديال'آ، لن محقا محقا 

وقسك،أثمره فالتم، الرسول حوحض برد ين تكون أن بداض ع يا أردمت، ؤإدا 
I

التائجوظهرت الأعمال ووزنت عباده محاسبة من وتعالئ تبارك اض مغ فإذا 
الحنة،إلن فماله صالحا كان إن عماله، ب حعلن حزاءْ كل ينال أن إلا يبق لم 

جهنم،طريق إلا الحنة إلئ طريق هناك وليس النار، إلن فماله ذلك غير كان ؤإن 
علئنمسب الذي الصراط فوق بالمرور إلا الحنة إلئ يصل أن أحال ينهلح فلا 

حطاطيفاحانثيه علمن مزلة مدحخة الصراط، محا أدراك وما جهنم، ظهراني 
كمرثم المرق، كمر افيمرأولكم ؟عمالهم فدر علن الماس يجوزْ وكلألب 

الخراطعلمن نائم ونسكم يهمأعمالهم، تجري الرجال وشد ثمك٠رالهلر، الؤيح، 
بمممليعفلا الرجل حمريمء انماد، تعجزأعمال حش طم، ملم ربا ينول 

يهأمرت من احد مأمورة معلقة كلأنم، الخراط حافي وفي زحنا. إلا المسر 
روايتهبعد عنه. افه رصي - أبوهريرة ]فال المار® ني ومكردس ناج، نمخدوش 

حريفاارر؛؛.يعون لجهنم قعر إن بيده هريرة أي نفس راوالذي • الحل-ث 

بكر.أيي اساءت حدث من ( ٢٢ ٩٣)ص ( ٦٥٩٣)البخاري أخرح، )١( 
الخارى)هآآأ(وتلم0آخأ(.)؟(أخرجه 

٠أبعده وأمحقه ، محقه بعيد .حيق يقال؛ اامحقآ؛عالا. ؛ عنهما. افه رصي - عباص أبن قال ، ٣١
الم)اهآآ(.اوخاري)همهآ('وما-؛محه 

.١٩٥ملم;أحرحه )٤( 
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وأحدالشعر عن أدق الحر أن رابلغني ت - عنه الله رصي - الخيري معيد أبو محال 

مناJضاار١،.
هعمضنا حننا ر؛ك على ك-ان واريت إلأ نكم وإن ؤ ت يقول نمالئ تبارك وافه 

الورودمن فأتت ، الصراط علن والمرور المور • هنا بالورود محالمقمود  ١tU ل■مربم؛ 
اكقعالمورد ذلك هول قلبك في فاسنعر شك، في النجاة ومن ضن، علن 

٠مه للنم^اة تعد ت

أمالمخدوش؟ المار من أم السالم؟ المار من أنت هل نفك صل ؛ آدم ابن فيا 
•النار؟ في وجوههم علن يكبون الذين س أنك 

الأمانةإن الرحم؟ وصلت هل الأمانة؟ أدت هل 1 نفك، صل ؛ آدم ابن فيا 
وتوهم، الأرحام وصل الأمانة فاد . القيامة يوم الصراط جنبني تقومان والرحم 
لقلنفد مغللمة سوداء تحتك جهنم إلئ ونظرت ، الصراط علمن صرت إذا نفك 

يحلفيما الأن فتفكر أحرئ، وتزحف أحيانا نمشي وأنت ، لهيبها وعلا معيرها 
،تحته من جهنم سواد علن بصرك وير ثم ، ودقته الصراط رأيت إذا الفنع من بك 
صحفامع الصراط علن تمشي أن كلفت وقد وتغينلها، النار شهيق سمعك مع نم 

منلك المانحة ؛الأوزار ظهرك ومل قدمك، وتزلزل قوادك، واصهلراب حالك 
عليهوضعت إذا بك فآكيف ، الصراط حدة عن قفلا الأرض بساط علن المشير 

والخلائقالئانير، القدم ترفع أن إلئ واصهلررت بحدته فاحت رجليك إحدئ 
وأنت، والكلأليب ؛الخهلاطض النار زبانية وتتناولهم ، ويعترون يزلون يديك ؛؛ن 

منله فيا ، أرجلهم وتعلوا رؤؤسهم جهنم إلي( فل فتينكسون كيف إليهم تنفلر 
.ّالمرآا سالم فاللهم أ؟ أضيقه ما ومجاز ؟ أصبعه؛ ما ومرتقئ ا؟ أففلعه ما منغلر 

عظم)Z(ليوم )X( نعويون أئهم أولبك يش ألا ؤ ت وتعاض تبارك الله قول تذكر 
ونماضتبارك الرب يدي يفنون؛؛ن .٦[ ٤ : ]l__ ؤ< انمالم؛ن لرب اثس بموم يوم 

. ١٨٣)ا(مام: 
ا٥ رص الخلفي اض لعبد الأخر النوم رحاب في رحلة )٢( 
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إلنيديه بض من يصدرون ثم بأفعالهم، ؤيجازيهم بأعمالهم ذهمرهم للحساب 
القائلدر وفه جحيم دار أو النعيم دار 

الدارما )الوت بعد شعري فاليت داحله الناس وكل باب المرن 
المارفرطت نؤإن الإله يرمحي بما صالت إن دن عخة الدار 
تختارأنت اذا ملشك اوت|ر وفرصا لياص مجا محلان سا 
أقول:الحة وهي الأولي، الدار عن، الكلام وقبل 

وباممهوافه دونها بعيش ويهنأ يأنس كتف واعجبا واعجا نم واعجا نم واعجا 
والعطشوالحؤع ادن من، الأمن مع الأبدان سلامة إلا ا بهيكن، لم د وتافه 

ماعليها يوثر لا وأن بببها، الدنيا يهجر حديرأبأن لكان الحدثان أصناف وسائر 
يتحدثالناعر قال كما الكدر طبعها س والتي صروراته من والتنغص التمرم 

الدنيا:عن، 

والاكدارذار الأقمن، صمرأ تريد٠ا وأنت كدر عبي، يعت 

الدنيا.هده 
،ات٠ ب 



دلأب—ذم 1—1 ت—وود صس 

الحة:

لعبادهاش أعدها التي رمدى الالعفلم والفوز الأيدي التعتم دار فهي ابنة أما 
بثر،قلب علن خطر ولا ممعت أذن ولا رأت لاع؛ن ما فيها وجعل المالحض، 

نهاحيتغير ولا بابها ثيهرم ولا ا بنيانهيخرب ولا سكانها ممون لا دار 
أرحمرحمة في أهلها يتقلب نيم، التوماؤها النسيم هواؤها ؤإحانها، 

سبحانكفيها دعواهم حيآن، كل الكرم وجهه إلن ويتمتعون؛النظر ، الراحمين، 
العالين.رب لته احمد أن دعواهم; وآخر سلام، فيها وتحيتهم اللهم 
سمعتأذن ولا رأت عين لا ما فيها الأنهار نحتها من تجرى جنات يخلهم حمؤ 

الحجيسة،والنانلر اللذيذة، والمشارب المآكل أنولع من بثر قلب على خطر ولا 
والفواكهالمتدلية. والأشجار المزخرفة والغرف والقصور نة، الحوالأزواج 

ماوتذكرهم الإخوان وتزاور السابغة. والنعم النجية، والأصوات المتغربة، 
وتمتع• عليهم الله رخوان وأجل كله ذلك من وأعلن الحنان رياض في منهم كان 

وسرورنمم كل بنسجهم الذي بخطابه والأ'ماع برؤيته والعيون بقربه الأرواح 
النعيمذلك أحلن ما فلله والحبور، الفرح من وماتوا لهناروا الله من الثبات ولولا 

لابمفهوبهجة خم كل من لهم حمل وما الكرم، الرب لهم أنا ما أعلن وما 
ولهذاالعاليات ايازل تاك في الدائم الخلود وكماله ذلك وتمام الواصفون، 

[.١١٢]اكاء:ب فلا الله من أصدى وما حما الله وعد أيا فها خالدين f : تعالن 
تصوراتناكل يفوق مقيم وهونعتم الحنة نعيم وصف علن يقدر الذي ذا من 

وهمالأعين وتلذ الأنفس تنتهي ا م—ففتها وتوقعاتنا، تمنياتنا ويتعدي وتقديراتنا 
'ضتر لم ما ا، ١ ٧ ؛ لااجدْ ب؛ أم، قرة م، لهم أخفي ما نفس نعلم فلا ؤ خالدون فيها 
نعيمهموصف علن يقوي الذي ذا من • بشر قلب علن يخطر ولم أذن تسمع ولم 
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تباركواف ومعادنهم، عينهم عن اكُبير يحس الذي ذا من أم ومرورهم، 
.٢[ ' لالإن_ان: ب مرا ونمحا نبا رأيت نم رأبت وإذا ؤ يقول! مكرمهم وتعالئ 

البياندونه ويقمر الوصف، عن أحي يا يعغلم المعيم دار حنان نعيم إن 
مايوصف وكيف يبيد، ولا يمنن لا ما يحصر وكيف والحمر، والقبط والكلام 

-آحره من أوله يعرف ولا كنهه يدرك لا 
ابهلأحبمقرأ وجعلها بيده، وتعالن تبارك اض غرسها دار قدر يفدر كيف 
بالملكوملكها العظيم، بالفوز نعيمها ووصف ورضوانه، رحمته من وملاها 
كلمن وؤلهرها ، بحدافيرْ الخير حميع وأودعها الكرم، بالمقام ومنامها الكبير، 

•، ١ وُفصر وآفة عتب 
نعيمهاودام ، أنهارها واطردت ثمرها طاب وقد وصفها في أقول ماذا 

ومقاصيرهاوقصورها غرفها في وهم فيها أهلها أ-من وفرت ومرورها، وبهجتها 
الخيال،في يدور أو بالبال يخْلر ما فوق ذلك كل وطربها، ولداتها ودرجاتها 

اللمولووحصباوها الأذفر، السلئ، وملاطها قفة، من ولبنة ذهب، من لبنة بناؤها 
اليون، ولا ويخلد يأس ولا ينعم يدخلها س الزعفران، وترابها والماقوت، 

•شابهم يض ولا نابهم نلن 
،الدهث، أمشاطهم ولأيتفلون، ولاممتخطون، يثغوطون، ولا يبولون، لا 

وَنجامتنمالألوة.َورَشثن؛س، 
ويسبي،  S_Jكل الباهر حسنهن يستغرق فحورها الص: الحور أزواجهم أما 

زوجتانامريء لكل ر؛ منها الطرف يحار بمل ملب كل ويسنهوبم عقل كل جمالهن 
نلوبهمُحّربماٌنوراءِالطلموابممنالحس، يرظ سمايوراينِ، 

بكرهالله بحون يبل ، ٢٢١١١ثحامحد ولا بينهم ثباعفى لا واب>، رجل محلج، علن 

العجب،اش.كرتى الخونة.رحه فم ابن للأمام الأفراح( بملاد 1لن الأرواح رحالي لزاما اظر )١( 
انسطاب.والوصف العجاب 

(.٢٨٣٤)آ(الخارى)أهآم(ونالمرهأ1ا، 
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منامرأة اطلعت لو سنة وثلاث؛ن ثلاث أبناء مك_*حلين، بيض مردأ جردأ وعنيا 
ولتصبمهاينهما، ما ولأصاءت ريحا ينهما ما لملأت الأرض إلن الحنة اء ن

أنلكم )إن مناد! ينادي ؛ ليهاوما الدنيا من حير رأسها علمن حمارها( )أي؛ 
فلاتصحوا أن لكم ؤإن أبدأ، تهرموا فلا تنبوا أن لكم وإن أبدأ، مموتوا فلا محوا 

أبدأ®.محوا نبأ فلا تنعموا أن لكم ؤإن أبدأ، تمموا 
نهل،أحد سمعها ما أصوات بأحسن أزواجهن ليغنمن الحنة أهل أزواج محإن 

سمعلم بأصوات يرض للنورالمن ئجتنما الحنة م *إن داورسوواث<ه: 
وسننفلادبآس، الناعمان وئحن بيد، ئلأ الخالدات أنحن ت بملي مثلها الخلائق 

طضتيكايىلاوكناكأرا/
أعيان(بقرة ينظرون كرام قوم أزواج الحسان، الحرات )نحن ت به ؛_/!، مماؤإن 

نحننخسف، فلا الامنات نحن نمتنه، فلا الخالدات )نحن ت به يغنن مما وإن 
نفلعنه(.فلا القيمات 

العدارئحافتاه الحنة طول نهرأ الحنة فى ارإل ت - عنه اممه رصي - أبوهريرة يقول 
الحنةفي أل يرون ما حتى الخلائق، يمحه صوت بأحسن يعنن متقابلات قيام 
والتحميدالتسبيح الله ناء إن قال! الغناء؟ ذاك وما ا هريرة أبا يا نلنا؛ مثلها، لذة 

.وثعاليااتارك الرب علن وثناء 
الملائكةأصوات سماع منه واعلن العض، الحور من أزواجهم غناء ماهمهم ف

الكرثم.وجهه إلئ النفلر ولذة العالن رب حيتاب سميع منهما وأعلن ، والنبتغ، 
والمرجانالياقوت كأنهن المكنون اللؤلؤ الع؛ن الحور أوصاف بمص وعاك 
•محإتجاز باختمار 

والتفاحفللورد الشباب، ماء أعفائهن في جرئ ١^^، الأتراب العرائس فهن 
الثغور،حوته ما وللولوالمنغلوم النهود، تضمنته ما وللرمجان الخدود، ته لبما 

ء ٤٢٣ )ه واحد ( ٢٥٦٤)الزمدي أخرجه ( ١ت 
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إذاوجهها محاسن من الشص نحرى الخمور، عليه دارت ما والJطاءة وللرنة 
ماقفل حبها قابلتا إذا ، ابتمن، إذا ثناياها بان من البرق ويضيء برزت، هى 

إليهصمها وإن الحبسن، ممحادثة ظنك فما حادثته وإذا النيرين، تقابل فى تشاء 
ماءوالالأرض ؛؛ن ما لملأت الدنيا علمن اطنمتج لو ، الغ۵ن^ن بتمانق فما 

بينما لها ولتزحرف وتسبيحا، وتكبيرأ تهليلا الخلائق أفواء ولأمتنهلقنs ريحا 
كماوالممر الشص صوء تا ولطمعان، كل سواها عن ولأعمصسّنا الخافقان 

نوريطع القوم. الحي بافه ظهرها علن من ولامن النجوم، صوء الشمس تطمس 
•زوجها وجه في صحكت قد حوراء هوثغر فإذا روومهم أهلها فيرفع الحنة في 

الحطب*ن لا وذهب قفة من وساقها إلا شجرة من فيها فما I نجرها وأما 
.والخشس، 

العسل.من وأحلن الزبد من الن ، القلأل، فامثال ثمرها! وأما 
•مما!نخيرون وفاكهة ينتهون، مما طير لحم وطعامهم; 
يتغثرلم ولبن مصش، وعل للشاربين، لده وحمر آمن، لحر ماء وشرابهم؛ 

طعمه.

والقفةبالذهب فيها يحلون تبرق، والامندص والالحرير ت هم ولئام
واللرلؤ•
يشتهون،ما كل فيها ولهم ممتعون، المرور أنولع وفي آمنون ملوك الحنة أهل 

ولايخافون لا ينفلرون، لا ا مالنه من بالنفلر وينالون ناظرون، الله وجه وإلن 
مفتحةحاليون، هم أنفاشتهت فيما وهم آمنون، المنون ريب ومن ا يحزنون 

الأبواب.لهم 
نفيجة،وثمرة مهلرد ونهر مشيد ونمر تهتن، وريحانة لا يتلأ نور الحنة 
وفاكهةسليمة، دار في أ؛او في ومقام كثيرة، وحلل جميلة، ناء حوزوجة 
بهية.عالية محلة فى ونعمة وحبرة وحفرة 

العلماءإليه سمر ما وأولن الأنفاس، نفائس فيه أنفقت ما أحق فيل! كما وهي 
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الناس.عقلاء عليه زاحم ما وأحرئ الأكياس، 
غيرني النفيس والعمر الشريف الوقت ص لحظة تقّع أن الحرة كل والحرة 

قيهاالحنة باع س عاقلا يكون وكيف الدار، هدم إلن الموصل بانممل الاشتغال 
صاعة.بشهوة 

الفضلوأهل واللام، الصلاة علميهم والمرسلين الأنبياء رويا إلئ اشتقت فهلا 
الحنة؟في 1حمعين عنهم اممه رصي والتابمن الصحابة من 

تريدهل الكركر؟ اممه وجه إلن النظر تريد هل العان؟ بالحور التمتع تريد هل 
يحول؟ولا _رول لا الدي الدائم الرمدى انميم 

عنالمنزه وجهه وردية الحمد، العزض وزيارة المزيد يوم الحنة في هناك إن )ثم 
يومفاستمع البدر، ليلة والقمر الظهيرة في الشمس ترئ كما والشبيه، التمثيل 

علكافحي نزيركم وتعالي(-ي-بارك ربكم إن • • ابنة أهل ر؛يا النادي؛ بادي 
إذاحنن مسرعين، ظهورها علئ توون فيلهم، أعدت قد بالجانب فإذا الزيارة 
يغادرفلم هناك، وجمعوا موعدا، لهم جعل الذي الأفتح الوادي إلئ انتهوا 
نصينثم - هناك ثج فنمبكرسيه - وتعالئ تبارك الريب. أمر أحدا، منهم الداعي 

ومنابرذهب، من ومنابر زبرجد، من ومنام لدلو، من ومنام نور، من منام لهم 
فوقهمالكراسي أصحاب يرون ما المسك، كثبان على أدناهم وجلس قفة، من 
نادئأماكنهم، بهم واطمأنت هم، مجالبهم استقرت إذا حتن انملمايا، في 

1نولهم س بأحسن التحية هده ترد فلا . عليكم. سلام . الحنة. أهل يا • النادي 
لهمفيتجلن والإكرام، الخلال ذا يا تباركت لام، الومنك لام الأنت اللهم 
ماأول فيكون . . الحنة. أهل يا ويقول لهم، وضحك - رتعالئ ارك تب- ارب 

يوملهذا يروني، ولم اتجب بأًلاءوني الدين شائي أين ت تعاض منه يسعون 
أهليا فيقول! عنا فارض رصينا، قد أن I واحدة كلمة علمن فيجتمعون المزيد، 

لونيفالزبد، يوم هذا جنتي، أسكنكم لم عنكم أرض لولم إني - • الحنة 
جلالهجل - الرب فيكشف إليه( ننفلر وجهل—، )أرنا • واحدة كلمة عض فيجتمعون 
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قضئ. وتعالئ سبحانه افه أن لولا ما نوره من فيغشام لهم، ويتجالئ لحجب، ا- 

-تعالن - ربه حاصره إلا أحد الجلس ذلك في يض ولا • لاحنرقوا يحترنوا لا أن 
ببعضيذكره وكذا، كذا قيلت يوم أتذكر فلأن، يا I يقول إنه حتئ محاصره 

بلغتكغفرتي ت بلن I فيقول لي؟ تغفر ألم رب يا • فيقول الدنيا، في غدرانه 

الكرم؛وجهه إلئ الأبرار؛النفلر عيون قرة ويا • الحاصرة يتلك ياُلذْ'الأّماع ف" 
الخاسرة.بالصفقة الراحعين ذل ؤيا الأجرة، الدار فى 

بمايسل أن تض وء ياسره يوءئذ ووجوه وأ( ناظره إلربما ئاضره)H( يومثذ جوه وؤ 

سشس'مح'ثسس 
أو٠لانناونسلمودإلن نعترئ هل العدوفسي ولكتا 

انتهتىكلأمايناكم.رحمهاف4.را،.
رالمهحنان عندالله لبمالب ا هجتمطه فكن 

والالمل من الوال ثكل ا هيفالقلب ليم ميا تمنغ 
والخلاليالحمة مليء ه وجونعم الإله ه وجتركا 
•حرب بن أحمد يقول 

.لخون( ازر علن الخة يؤءر لا ثم الشمس، علئ الخلل يزتر أحدنا )إن 
الأس—قاموأمنوا العيس لهم فهناب ا،لوت الخنة أهل ر'أمن الرقاثر؛ يريد قال 

بملابقاسه عقك؛، كاب وهو ( ٤٣٢ ص) الازاح[ بلاد إش الأرواح ]حائي كأب من )١( 
للقلوبمحرك حلوة، العرائس تلك إلن وللمثستاق ملوة لالمّحزون وهو معناه يوافق ولغفله ماه م

سامهلا فيه، لنفلر لمنرق لقارئه ممتع القدوس الملك مجاورة إلئ للقوس وحاد مطلوب أحل إلئ 
الالطلب في البهي لعل ما علن القلائد وفرائد الفرائد بيانع علن مضل الأنيس يمله ولا الخلص 

وصففي هنا ذكره محا أن ريب ولا - الله رحمه - لولفه مقدمه من . .الكتب.من  ٥١٢فيما يه يفلفر 
إليه.الثار نحابه فصول ش مفصلة ذكرها وفد والستة، الكاب من أدلة علن تند مالخنة 
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•المقام" طول اش جوار في لهم لهنتئا 
وبهجتهاوسرورها ونممها وبهائها وجمالها الحنة من عبداض؛ يا أنت فاين 

واسبرقهاوحريرها وريحانها وروحها وحيراتها وحورها وخلودها وحبرتها 
وأكوابهاونفتها وذهبها ومرجانها وعبقريها وثمرها وغرسها وأراذكها 

ونممهاوخمرها ولهها ومائها وعلها وفواكهها وأباريقها وصحافها وعجلها 
وااكرا٠ة.الرضوان دار في الخالد الدائم اشم 
الكسسلأنعلمن الهة غآتت بل رحيمة لت الرحمن >سالعة يا 

فيالآلفإلأرا^دلأانمانا بمالهياسالرحمنلس 
الإيماناكموئ-ع 1لأأرلو اذادمؤئ ةالرح_منميامال،د

وانيالحغلة مالاراذل يئن كامد موتك الرحمن ملعة يا 
انالأثمر يأبمعرصتا فلمي الشثري أين الرحمن مالعة يا 
ذوإمكانالمرن بل تر المهفخاطب من هل الرحمن يية يا 
انذووإيمم وهعنك اب طال مبر كيف الرحمن طنمة يا 

زجهم[:الثانيق: والدار 
لنوتعالى نارك اش جعلها وقد والعموم، والهموم والأحزان النقاء دار هي 

١٣١^والأهوال الكال من فتها وأعد معاصيه، في وأوضع أمره، ، خالف الما  ١٥
اركتباف إلا خطره يعلم ولا ان، بالحنحت يدخل ولا سال، ايعلمن يخطر 

ويندموالفظاعتها، ويمنعوا لهولها، يهنوا حنن أهلها يراها أن فما وتعالئ، 
سل®من مرد' إل5، مل يمولون ؤ العمل، دار إلن الرجعة ؤيتمنوا الدم أعظم 

.[ ٤.٤٥ ٤ ]الئورئ: طرفِحتيب< عن يفرون الدل س حاشمث محا مرضون وتراهم 
واشتدصراخهم فعلن وزفترأ، شهيقا لها سمعوا فيها ألقوا إذا الهول لنية ؤيا 

•والمحور بالويل هم أنفعلن ونادوا ذعرهم 
بانغدا فصيح، ولسان صبيح ووجه صحثح، حد من كم ت أكبر الله أكبر اف 
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•ويصح محيتوجع يضج يئن النار أطاق 
حالما عليك ;الله لي نل ;ها؟ اعتبرت وهل الأهوال؟ هده تذكرت فهل 

ا;المعاصي؟ المجاهر لحرماته والمنتهك وتعالن، تبارك الله لأوامر المضح 
وأغلال؟وّلأل وصديد وزقوم وزمهرير وسموم حر من ت العياب صور تذكروا 
والشور،بالويل بمعلرحون ودركاتها جهنم طقات في وهم المار أهل تذكروا 

أمرمن لهم وما الهلاك أمانيهم عجج، وبالخلاص صبمج بالويل فيها لهم 
ذلمن وجوههم وامودت المواصي، إلئ أنداهم شدت قد فكاك، جهنم 

انبحتوقد العذاب، شدة من كيا وشحوحا، فجاجها من ينالون المعاصى، 
وعلنيهيمون، وأوديتها جهنم في وهم ، المكود وتقطعت الحلوق، منهم 

•يمنون وجوهم 
قدمالك يا الحلول منا نضجت قد مالك يا ، الحديد أثقلما قد مالك! )يا يقولون 

مالكيا ، الكبود منا وتقهلعت ، وتمزقت تفلذت قد مالك يا ، الحلول منا نضجت 
.نعود( لا فاثا أحرجنا مالك يا ، الوجود هذا من حير العدم العدم 

.الخلود من ولأي فيها احووا ث فيقول 
ولكنبالحق جناكم لمد )yy( ناكثون فال!كم رثك عتا فض يا ن١دوا رؤ 

.[ ٧٧: تالز-؛مف ب كارهون سق أكفركم 
منؤيتفجر حديد، من ممقامع روومهم وتهشم القدور، غلي ;هم تغلي والمار 
أجسده؛له؟ر في المار تشتعل من حال فكيف والمديد، والقح الدم أفواههم 

جلودهمنضجت كلما ءؤ وجل.! عز قال. غيره، جلدا أبرل جلده نضج وكلما 
[.on]انء:ي حكيما عزيزا كان الله إو اب العذ ليدوهوا غترها جلودا بيتاهم 

رءوسهمقرق من بمب نار نن ثياب لهم هطمتً كفزوا فالذين ؤ وتحالن: تبارك وقال 
انأرادوا كلما راج حديد من مقامع ولهم رج والجلود بطونهم في ما يه بمهر  ٢١٩الحمم 
.[ ٢٢-١ ٩ ]الجح: الحريق^ عذاب وذوقوا فيها غمأأءٍدثا من منها يخزجوا 
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علىام قي بحبون يرم ؤ وتعالى؛ بارك قال وجهه، علن النار في ويحب 
[.٤٨: ٠٢٠٥١١]ب مم س ذوقوا وجوههم 
[.٤٤ه]الرحمن:  'قوبضتها وتعالئ: تبارك وهال 

هوفيثم ، حليم ويرع طنه، في ما فيصهر روومهم فوق من الحميم ؤبمب 
همولا عنهم، تفتر ولا لعذابها، غاية لا نم ووجهه، مه جفي تشتعل النار 

جهنمعذاب في المجرمن إو ؤ وتعالئ; تيارك نال مخرجا، ولا فرجا منها يرجون 
هالفثانمن هم كائوا ولكن ظلناهز وما وق( مننوذ فيه وهز عئهز يفتر لا ( YOحاليون 
[.٧٦.٧٤: .]الزخرف

هالوجوه ينوي كالمهل بمماء يغاثوا تغثوا يوإن ؤ I وتعالي، تثارلئ، ونال 
]الكهف:\'آ[لأ

ال[ ١ ٥ ]محمد: ب أمعاءهم فيهي حميما ماء وسقوا ؤ وتمار! بارك وقال 
إنيعتبون ولا دعوا، إن يجابون ولا اشتكوا، إدا يعدرون ولا بكوا إذا يرحمون 
[.٢٤]ضلت: بأ المشن من هم فما يننرا وإن ؤ وتعاض؛ نارك فإن امتمنوا، 

المار،أهل اين )مI فقال رمل، من، بكثيب مر - عنه الله رصي ير" أن ويروى 
أمدلهم لكان منها وأخرجوا الرمل هدا عدد جهنم في لثوا إذا أنهم علموا لو 

•آ لهم غاية لا ولكن اعنافهم، يمدون 
من،وادأ حمأشد وجوههم اسودت وند إليهم لونفلرت عبداممه يا فكيف 
ومادتوفخمن، صورهم، شوهت قد الححيم دار في، خلدوا وقد الحميم، 

والأنكالوالكبول والاغادل لأمل الفي وهم وتغلغلتأبدانهم، أجسامهم، 
التمهمط،يتجرعون يبرحون ولا ويقربون، ؤيقيدون حبون وييجرون 

يريهمللت، كن. ؤ ، يخفولا ينقطع لا وعذابهم دائم حزنهم ، العياب، مر ويتذوقون 
الهلكاتدار [ ١  ٦٧]اوئِّة: 4 النار من خارمآن هم وما ءدهمُ رات حأعمالهم الله 
٠واللضحات والأغلال والدركات عير وال

ويشجهنم ورائه من ١( )ْ عجل. جبار كل وحان واننحوا ؤ وتعاض; نارك فال 
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وعنوماهوبميت مكان كو من انموت ويأتيه ولايكاديسءازه يتجرعه وا( ناءصديد من 

[.١٧.١٥ي نمل عذاب ورائه 
والسلاسلأعناقهم في الأئلأل إذ ( ١٩يعنمون يمونز ؤ وتعالئ؛ تمارك ويقول 

[.٧٢٠٧•زغام: ه النارينمون في نم الحمم في ( yDبمحون 
وصماوبكما عميا وجوههم ض القيامة يوم ونحئرهم ؤ وتعالئ; تبارك وشال 

.[ ٩٧]الإّرا،: ه ممرا زدًناممْ حتْ كنما جهنم نأواهمْ 
بممر ص ذوفرا وجوههم عليا الئار في سمحجون يوم ؤ وتعالن: ارك تبوقال 

]القمر:،/؛[.

ازرأهل جلود من سالا ما رهما اق والعالغسالن ت الثار أهل طعام فمن أ!ي 
٠والعرق والصديد القح من نجمع مما 

•وجلودهم الكمرة لحوم ش ومن الزوانى، الماء فروج من بل ما وقيل؛ 
.٢ ١ الخبال(ر طينة المار أهل عمارة قون )يوهم 

الوآنت وفذلاعنته الزقوم وشاعت مبيناثناعت يقول الزقوم، طعامهم ومن 
ممنفكيف *عايشهم الدنما آهل علن لاقيت الدنيا دار في تهلرت الزقوم من سلرة 

كونسالآ<ا
المرارةئدب مذاقه الخحيم، أصل في تنبت شجرة من يخرج ثمر والزقوم! 

الحميم.الحار بالماء إلا يستسيغه فلا الحلق به يغص 
بالحميمالأكل يستسيغه الخالق، في ينشب المرارة، في متناه شوك ت والفريع 

شنيعا.فظيعا عنيفا إسهالا له فيسبب 

.الألباني وحسنه الترمذي وصححه ( ٨٨٣)٩ ماجه وابن ( ٢٤ ٩٢)الترمذي أحرجه ( ١ ر 
ماجه)هآمأ(وأسلا/ىكخممواينمان0يةي(

الترمذيصسها/1ةآ.يةآ)خ»أة(صمحه 
الأعمشلتدليس ماجه وابن الترمذي صعيف في الألباني وصعقه البغوي، وحسنه حبان وابن والحاكم 

٠العلماء من رأيت محن صححها وقد مجاهد عن الأعمش رواية أخرج البخاري ولكن ط مجاهد عن 
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عماالبعد كل البعيد اش ممعاصى الجاهر الله، لحرمات والمنتهك الله لأوامر اكسع 
ضصىاض-موجل-■

جبفي واكرط عقوبته؟ من والأمن وتعالي، تبارك الله بفلر المتخم حال ما 
يناممن، حال U اشرجات؟ حال U الربا؟ آكل حال U الصلاة؟ -ارك حال U افه؟ 
الفجر؟صلاة عن، 

اللهأمر أحدهم إذ وهوئ وشهوات ومعاصي ودعة ؤإعراض غفلة في، هم بينما 
اغننفما يعمهون، سكرتهم في، وهم بأسه وأتاهم نائمون، وهم وتعاض ارك تب

يعذبون،بها فأصبحوا محلويلأ اللذات تلك علير تملثوا يكبون، كانوا ما عنهم 
أيينبع لا حنن الندم، أشد والله فندموا أليما عذابا فأعقبهم وخيما مرتعا رتعوا 
العذابز وهم لهم ال ويقالدم، دمؤع فجرت أسلفوه ما ء-ر، وبكوا ندم، 

مانجرون إنما تصبروا لا أو فاصبروا صلوها ١ تكسبون، كنتم ما ذوقوا ت يحبون 
.تعلمون كتم 

وأورثنالشهوات، وانقضت رات، الحوأعفت اللذات، ذهت 
.الثقوات 

ونعودالهوئ في نذهج، فإلام ود ونماد عوريلثا ادت ع
وفودللجعيم والحجارة هم الهدئ عن، الناكبرن نالغافالون 

ييسبحماتكم إن والله هوا تتيانمذايا همن، همافلن يا 
د*ومجمدايا؛ين بمتن أن ادر نالأوائل افتن الذي إن 

ونل:
اروالعالإثم ؤسض، الحرام هن ا نوتهصتال م، اللداذة نقمن، 
مدهااكارمت، لذة لاحمرن، منتها م مرء عراف سض 

if if. if.

ربرهامُسض تض حلاوته إن فالحرام الأمر رت تنفلا 
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همغلجمر أمني والناص 
يمالقز المإلن أد رة 
وممالسنار من لحشر ام 

يمالرحالرب إلن وانب 

احائغولك وقر ياذك
ذلالف_ن_ااإلن إم

ابةوهمساك عل اجف
دهواجتحماتك واغنم 
•السلم آءم 

جنةفي وفكر الولدان، فيه تثب يوم ، ١^^^ وهول الحار عفلمة تحفر ام
لكوئ)3ل(نزاعذ ؤ لظن لها يقال ونار للمشن، أعدت والأرض موات العرصها 

[.١٧.١٦وتوده<لسرج: ممءوسأدًم 
ثمارهامن آكل الحنة في نفي ®مثلت، I - عنه اض رصي - التئمي إبراهيم قال 

تريدين؟شيء أي نفس يا •' لنفي فقلت، بنعيمها، وأتمتع أنهارها من وأثرب 
.هدابه نلت، الدي العمل في فأزداد الدنيا إلئ أرد أن فقالت،: 

•لنفي فقك نقومها، من وأطعم بجحيمها أحرق النار، في نفي مثلت، نم 
•تريدين؟ شي،ء أي 

العمل.هن.ا من به أتخالهس عماد فاعمل الدنيا إلئ أرد أن ت فقالت، 
فاءمالي،الا؛.الأمنية دار في فأنتج نفس يا لقسي: فقلت، 

فانءلاعة أنه تري عملا أردت ررإذا ت ٠ عنه الله رصي - الداراني مليمان أبو قال 
فاذكرمحظور فعل إلئ لث، نفدءتلنs ؤإذا ، فدعه ؤإلأ فاعمله السنة به وردت 

سوءءاقبته«.

له،والمحبة منه الحياء توحم، التي هى افه ومعرفة ، حقا ومولالث، ربلث، )فاعرف 
منوالفرار به، والأنس إليه والإنابة وحنينه، لقائه إلئ والنوق به القلي، وتحلق 
إليه(رأا.الخلق 

. ٥٨•T/ الصفوة ومحقرة  ٢١؛/•الأولياء حية ( ١ ) 
اكم)أ(.لابن )آ(الفواناو 
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!اوالك؛ن( )مدارج في تعالئ. افه رحمه - الحورية قيم ابن قال 
الوحنة وفته ، وتعالي، تبارك الله عبي، الإقبال إلا يلمه لا شث اكو_، فهم،  ١٠

بمعرفتهالمرور إلا يذهبه لا حزن وفيه وتحاض، تيارك باش ، الأنمِإلا يزيلها 
النيران وفيه إليه، والفرار عليه الأحتماع إلا يسكنه لا قلن، وفيه معاملته وصدق 
وفيهلقائه، وفت ذلك عض، الصبر ومعاقة وقضائه وسميه بأمره ارصا إلا يطفئها 

ولوله، الإخلاص وصدق ذكره ودوام إليه، والإنابة محبته إلا يدها لا فاقة 
.انتهئ،أبدا؛ا الفاقة تلك ند لم فيها وما الدنيا 1ءهر، 

لممن عض الطريق أصيق ما إلهي • تقول أعرابية ررسمعت ؛ الأصمعي، قال 
.انتهئرا' أنبه تكن لم من عض أوحشه وما دليله، تكن، 

تباركالله أن واعلم عاقبتها، سوء فذكرها معمية إض نفك دعتك وإذا 
قوميصالحي من رجل كان )لو ت لممسك فقل عليك، مطلع إليك ناظر وتعاض 

منتامن لا ثم وتعالن( تبارك ربي من أمنحي لا فكيف منه لامتحست يراز 
ولاالماس من يستخفون ؤ وتحاض! تبارك يقول متره، وكشف عقوبته تعجيل 

.[ ١ • ٨ ،: ]4١٧ امل من يرْضى لا  ١٠ثرن ونومي؛ذ األ4 من بمتخمون 
ؤإنماعينيه، فعمر بكى من الحائض ررلمس عنه-! اض صم، ر اقال 
.ءليه،اقدر إذا الحرام من، اشتهئ، ما ترك من، الخائف 

.قويارايعمي صعيف ص ارعجت عنهم.! اف بعضهم.رصي،وقال 
وتعاضتبارك اش عظمة ش الامرإ ١الوتفكر ت عنه. اف الحافى.رصكإ بشر وقال 

جاهل.إلا وتعاض تبارك اض عصن وما • عصوه٠٠ لما 
ومن،اه، فعماض عرف ممنر ارأعجب .! اض رحمه . عبدالحزيز عمر؛ن، يقول 

.إليها،، فركن الدنيا عرف ومن، فأطاعه، الشيهلان عرف 
فهواممه عصئ من، كل، أن ه المي، أصحاب راأجمع افءنه.: قالقتادة-رصي،

.هالة((جش 
ويهللبالقرأن بيده رجل رأيته شيء ارأعجب ؛ - تعاض اض رحمه - حكيم قال 



rjrjou  ء H a هنمد لأب—ذم

.؛ا عماه يم الله عرف محلب من وأعجب ، سواه علما 
اللهعمن من أن - أحمع؛ن عنهم الله رصي - المحابة ررأحمع I غيرْ وقال 

•جاهل" فهو وتعالن نارك 
ولاطاعن ممثل ها نفالعباد أعزت ررما I - الله رحمه يب. البن معيد يقول 

.٧ معصنه ممثل ها نفأهانت 
خمس:فى حمس أ-محي 

قيامفي والهيبة العصية، في والذل القناعة، في والعز القرآن، في الحجة 
•دامحفىتركاس(اللتل، 

الخهلاب-رصيبن عمر ْع خرجت قال; عته. الله رصي - مالك بن أنس وعن 
وهوفيجدار وينه ويني - يقول مسممه بنانا( حائهلآ)أي دخل حنن - عنه الله 

ابنالله لتت_قين والله خ، بح الومنين أمير الخطاب بن )عمر الحاتهل.; جوف 
أوليعدبنك(.الخطاب 

ولموهانت'ُلتهم وألقوها الذنوب صغار على أصروا أقوام علن حمرة فيا 
٠خاتمتهم سوء في سبا فكانت عصوه من عظمة في يوما يتفكروا 
آنلي ءآذن ت هؤ يقول اممه عظمة تذكر  ٠٥١١مخلوقات عفلمة فى فكر ومن 
عاتقةإلئ آذنه شحمة ب؛ن ما العرش حملة من نمالئ الله ملائكة من ملك عن أحدث 
عامءمسعماتة ميرة 

سلهلهوالمشرق. الغرب بين ما د ن، جناح١ محتمانق له السائم. عاليه وجبريل. 
قراهمنحت جناحه طرف فأدخل محدوم قرئ في لام العاليه لوط قوم علن الله 

ونهيقكلابهم نباح المادنكة سمعت حتن ماء العنان إلن الهواء في ورفعها 
ثمالأرض بها ليخف عاليها محافلها قلبها ثم وأناتهم، وصراخهم حميرهم 

ببعيد.الذلالين من هى وما ماء السجيل من موسومة معلمة حجارة يتبعها 

)ا(صمحاباع)؛هح()ا/بىمل
عري.مابن عن عليه متفق ( ٢ ر 
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للهترجون لا لكم ما ؤ تعالن؛ فوله في - عنهما اممه رصي - ■ماس ابن يقول 
.عظمته(؟ حق اممه تعظمون لا لكم رما [  ١٣ت لمح بأ ومادا 

لهحاصعة ومجده وعظمته Jةدرته معترفة لحلاله حاصعة بأمرها الخلويان 
ببحميم يبح إلأ شيء من وإن فيهنإ ومن والأرض السبع الحموان ك تح نؤ منه خانقة 

•٩[]مرم; ي هدا البمنال ونخر الأرض وشنن م-ه بمفطرن السموات ئكاد ؤ [ ٤ ٤ ]الإسراء: 
مقاليدبيده عمله شيء بكل وأحاط مالكه ثيء كل وقهر عفلمتته ثيء كل ملأت 

فدرهحى الله قدروا وما ؤ ب والأرض الحموان كرسنع ومع ؤ والأرض موات ال
بالكونمن كل [ ٦٧]الزمر: ب بيمينه مطويات والسموات الهيامة يرم فضته جميعا والأرض 

غروبوأخر صالح لقوم الصخرة من الناقة سحانه أجرج وندرته ارادته نحت 
وبفربإبراهيم علن وسلاما بردأ النار وجعل نون بن ليونع إجابة الثمس 
عنرائتي فكان البحر وانفلق عينا عثر اثتنا منه انفجرت العصا بالحجر مومئ 

اممنمن الصرع الظر في وينفخ اطه بإذن الوتن يحين عين وجعل يا طريقا 
وشقعين. من الحواريون طاوِا ،نا الماء من مائدة وأنزل بإذنه. طيرا فيصير 
النبيأصاح من افه وامغ أأية يريهم أن مكة أهل اله مئا للبي.٠ شقتن القمر 

وكداه الّثي علن باللام الحجر الثه وانطق العيون كامنال يفور وصار ماء }.ؤ 
النيإلن واشتاق وحن فارقه ئا وصاح الحنع وبكن عن تإليه جاءت الشجرة 

عبنمقعلت وئا ه له المسمومة الشاة فخذ افه وانعلق مكن ه صمه لما فه 
وهوهما وأحد عينيه أحن فحادت الله رمحول فردها وجنتيه علئ قتادة 

اللهوكان الماء في ولا الأرض في شيء يعجزه لا قدير شيء كل علن بمحانه 
مقتدرا•شيء كل علن 
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نعيه:لا فكيف وحل. عز الاه. إنه أخي: احي 
معتوأن تحبه، لا ثم وتعالئ تبارك المولئ تعرف أن الأشياء أعجب من 
غيره،تعامل ثم معاملته قي الربح فدر تعرف وأن الإجابة، عن خر نتأ ثم داعيه 

الثم معميته في الوحثة ألم تذوق وأن له، تتعرض ثم غضه فدر تعرف وأن 
حديثهغير في الخوض عند القالب وه فتذوق وأن وْلاءنه، الأنس تطلب 

العيابتذوق وأن ومماحانه، بذكره المدر انشراح إلئ تشتاق لا ثم عنه والحديث 
.. إليه. والإنابة عليه، الإقبال نعتم إلير منه تهرب ولا ، بغيرْ القلب تعلق عند 

فلبهواطمأن إليه ه نفوسكنت وتعالن تبارك الله أحب من عيس إلا عيس فلا 
وغمومهموم كلها فحياته ت كذك يكن لم ومن بجه، وتنعم بقربه واستأنس به 

ظالمات.عبرات زفرات وحران وآلام 
وتعالنتبارك ممه مهلح فكل والمحبة، الهلاءة لمرة وتعالئ تبارك بالله الأنس إن 

منه.توحش موتعالئ تبارك لله عاص وكل به، مستأنس 
اساسفؤبالله ا دهمهفالذنوب تك ثأوحإذا 

صما>د:
إذاومالن تبارك الرب ولكن وهربت، منه استوحشت حنته إذا المخلوق إن 
إليه.وقربت به أنت خفته 

وأنلئ،عنه لك غنن لا وتعالئ ارك تبالله أن عللثؤ كله هذا من وأءج_، 
بالله إر ففروا ؤ راغّتؤ عنه يبعدك وفيما عنه، معرض وأنت إليه ثيء أحوج 

•٥[.]الداريات: 

لهاتوتل خاطباشك 
تلاقيهأن ولأيي الموت لاقيت إذا  vLlكيف؛يرين؟ نولم البر أين إلن نفس يا 

ونولنقبرك في ووصمت بغتة الموت برز إذا كيف؛لئ، نفس يا آجلا؟ أم عاجلا 
وكيفالقبر؟ في وأتت الملأتكة يسألك إن بك وكيف عميالأؤ؟ إلا م كل عنك 

بك، وكيفالنار؟ خازن إلن افن توأتن، بلن، ، وكيفالحشر؟ يوم وقفت، إذا بلئح 
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دممٍوجنه وريحان قروح )٨٨( اأمهمب؛ن من كان إن قأما ؤ الراحم؛ن أرحم يرحمك لم إذا 

هنكان إن وأما وآ( التمثن أصحاب من ثلث ملام وآ( ١^٣;؛ أصحاب س كان إن وأما )٩٨( 
.٩[ .٤  ٨٨]الواقعة: ب جحم وتصليئ )٣٩( حمتم من فنزو الضابن)٢٩( المكذب؛ن 

حاملوأنت قذرة جيفة تغدو ثم مدرة نطفة من حلقت أدم ابن يا لك عجبا 
طلبتهحير كل ومن اك، وكورزقك قواك وتعالئ تبارك اف حلقك للعذرة، 
إلئمعمية من تنتقل أبت، وما وأذنبت شكرت، وما فعميت أعطاك، 
الذنوب.غمرتك حتئ ذب الئ ذنب ومن معصية، 

ويتاهلبالصلاة يتهاون من أن أتظن تثوب؟ متئ تتوب؟ متئ نعري ليت فيا 
•ورمح، لكد ينجووملح؟ الخطايا علن ودمن المعاص علن ويصر الفرانض، في 

تلهووأنت ياتيك فلمركا ، اأفاجى•ء الموت واحذر والجحود الميول عنك حل 
فكمالثوارع؟ في وقتلاه الموت صرعة ترئ أما معميتك، علن وأنت وتلعب، 
فلانومه، فراش في مات ومعافن علة، غير من مات سليم عن وحدثنا حدقت 

عمركفي تفرط ولا يغناك، تزهو ولا يمحتك، ثنخيع و شباك، تغتر 
توابا.كان إنه واستغفره ربك بحمد وسبح وتعالن تبارك الله إلن فب الراحل، 

بغتةالموت مجيء تخثن ألا شهواته: في وغرق العاصي بحر في لج من فيا 
ألاالطير؟ وهول الموت عند الانفضاح تخشن ألا أكفان؟ إلن فرش من اق فت

الأعمالوزن ولحظة وقى تستشعر ألا افه، يدي بين الوقوف هيبة من تخشن 
المتحف.وتهلماير بالميزان 

العصيباليوم ذلك - القيامة يوم المرء أل يموف - وحل عز - الرب إن أحي 
استغلهاوفيم أنفقها؟ وأين ا قماها؟! كيف وأنفاسه؟ ووقته عمره عن الرهيب. 

العاصيبض بالتشل أم أ المالحان؟ واuقيات بالطاعات ملأئ؟ شيء وبأي 
أوالحذلائم؟ والجرائم موات والالأرصى رب ومبارزة والسيئات 

فيويوفق دل يفانه ربه مرصاة في وقته وحففل عمره اغتنم ممن المرء كان فإن 
وقتهأص-؛ع ممن المرء كان ؤإن والقصور، والغرف والدور بالحور ويبشر الجواب 
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حالهسيكون كيف نعرى فليت ا أ الويل كل له فالويل اممه معصية في عمره وانفق 
ه؟وأنفاّلعمره إغاعته عن متدافع حجة وبأى ا أ قفاه؟ كف وقته عن سئل إذا 

ماذاالرحمن يغضب فيما ونته وأنفق والعصيان الغفلة في عمره صرف من فيا 
هلالرهيب؟ السؤال لذلك أعددت وماذا أ المصيب؟! الموقف لذلك قدمت 
صوابا.للجواب أعددت وهل حوابأ؟ له أعددت 

ونأوهمًفوربك ؤ فيقول: الكبرئ الحقيقة هذه لما وهويقرر الرب إلئ واستمع 
الرب.عزم أقكيف أحي فتأمل [ ٩٣.٩٢نارن^آ(ه]سم: عناكانوا وآ( أجمعتن 

اصحتها؟! فى أوتردد شك أي بعدذلك يبفئ فهل الحقيقة؟ هذه لتقرير وجل-بقه 
ندماالأتزول وهويزيدالأمرإيضاحاوبيانافيقول؛ ه الرسول إلن واستمع 

وعننمأبلاه؟ شبابه وعن آكا0؟ نيم عمره حمس: عن بمال حم، الشامة مديوم 
.،  ١١٠٢٠نما^وماذاثمل آننقه؟ ونم اكتب؟ أين من، ماله 

باعبارين:وقته عن القيامة يوم يسأل الإنسان أن كيف اممه رعاك يا فتأمل 
اأنفقه؟ وفيم قفاه كتف كله عمره عن أل يأ- 
فترةالشباب فترة وهي ألا ومراحله العمر فترات من خاصة فترة عن يسأل - ب 

الليلوقيام العبادة أفي ملأها؟ شيء وبأي قضاها؟ كيف والنشاط• الحيوية 
قضاهاأنه أم الخ، . ...و.النكر؟ عن والنهي بالمعروف والأمر اممه إلن والدعوْ 

والوموالغفالة والثرثرة اللغو في قضاها أنه أم والفجور؟ والفسق العاصي في 
،٢١!إالحبيب؟ أخي جوابك كون عساه فما والقال والقيل الخثير 

معاذ.بن يحين قاله ما علاماتها فمن • علامات للتوبة أل افه رحمك واعلم 
اتوعلامالأمل، محلول التوبة! عن النامر حجب )الناى عنه-؛ اممه رضي 

همة(ر'آ،كل عند النقص، ومعحاسة الخلوة، وب الدمعة، إمحبال التائب، 

(.٩٤٦الااةابة)الترمذي. )١( 
(.١٨١)آ()هآا(>قةر«اِا.

ّاكليد)صآآ(.الجالس ة )م(.>ان
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كمادبه علن يبقي أحدكم أل رراوددت صه الله رصي يبار- بن سلمان وقال 
نملهارر١عالئ أحدكم يقي 

ماتمن عف يكون الناس! من عجا لأيا ؛ نمالئ افه رحمه الصالخين أحد نال 
الدنياعن يقطعك البدن موت إن ، أسد وهو نلبه مات مجن علئ يبكون ولا ، جده 

.، ينهما"ر ما فثتان الاحرق، والدار اض عن يقْلعلئ، القلب موت ولكن وأهلها، 
هذهعبداممه! أبا يا ت يوما له نيل أه مه. الاثه رصي - أحمد الإمام عن يروئ 
•مها تقول شيء أي والنار، ابنة ذكر في التي الرنانق القصاند 
أي؟مثل أحمد! الإمام فقال 
يقولون؛الساتل قال 
اسحستسيما أمدبي لي ال نا مإذا 

نانسين ويا حلني عن الذنب ينخ—ني 
ؤينمينياتجني مبثا لت ولي المن

علي'.أعد الإمام: فقال 
سممت،الباب عليه ورد بيته ولحل أحمد الإمام فقام • عليه السائل فاعادها 

الخ®.. ...ريي.لي فال ما لأإذا وهويردد: الين داخل من نحب 

اناسيإلئ ة داعيرالنغس ة قللمني بؤسة حلوت ؤإذا 
الثللأمدرانيحالق الذي إن فاتءيمنن>الإلهوملها 

يعفلميقدرما محيك ذنبك يمم ما رريفدر ! - محه اض رصي - عياصى ين الفضل ؤيقول 
ونمالئ®.نارك اف يصغرمحي محلك ويقدرمايعفلمذنبك وتعالئ، نارك اش عند 

ولكنصغرذس إلئ تفلر لألا حيان: بن أوص.رصياضمحه-لهرم ونال 
ؤإنونمالن، تبارك الله صغرت فقد ذنبك صغرت فان عمت، من إلن أنذلر 

(.١٢٧الاري)صلأبيعبداض والسام القيم وأنيس الحالي بهجة ( ٢١
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.اضا< عظمت فقد ذنباك عظمت 

تباركف إحلالكم بقدر ®إنه •' - وتعالئ تارك اض رحمه - الحوزي ابن ونال 
أقداركمتعظم واحترامه ءدر0 تعظيم وبقدر وتعالئ، تبارك اف يجلكم رتعالن 

وحرمتكم"لاا.
الالدب صاحب )يا : - عنهما اض رصي - هماس ابن الخليل الصحابي ونال 

أعظم!عملته إذا الذنب من الذنب يتح ولما عاقبته مرء تامن 
.الذنب، من أعظم الذنب علن وأنت والشمال اليمن علن ممن حيانلد ملة ( ١ ) 
الذنب.من أعفلم بك صاح الله ما تدرى لا وأنت وصحكلئ، ( ٢ ) 

.الذنب من أعفلم به ظفرت إذا بالذنب وفرحك )٣( 
الذنب.من أعظم فاتك إذا الذب علن وحرنك ( ٤ ) 

الذب.من أعظم الذنب علن وأنت بابك متر حركت إذا الريح من وحوفلل ، ر٥ 
اإدنبر٢ا.من أعفلم إليك وثعالن تارك افه نظر من قوادك اصهلرات وعدم )٦( 
الرحلنفس فى فوقعت حناء امرأة للأجير وكانت أحير له رحل بالبصرة كان 
:لهافقال ففعلت. باب كل أغلقي لها: فقال امرأته علن ويحل أحيره فارمل 

بينناالذي الباب ناك؛ هو؟ وما I قال نحم. ت قالت تغلقيه؟ لم باب بقي هل 
وانصرفقام ثم مكن اض-عروجل-• وين 

تكنولا المر، في وعدوه العلانية في ض وليا تكن لا • معد بن بلال يقول 
ذاتكن ولا ر، الفي وصديقهم العلانية في والشهوات نفر والإبليس عدو 

.فاجرا؛وقلباك ليحمدوك الله تخشن أك للناس فتظهر لمانن وذا وجهن 
والعافية.الملامة الله نسأل 
اللهيكون أن الله ®اثق امتوصاه! لمن - تعالن الله رحمه - الصالحن بعفر وقال 

.إليك١٠ الناظرين أهون - وتعالن ارك ت- 

را(مدالخا>لأينالخرنى•
تمرق.١( ٤ .٩ ١ ٤ ٨ )ص الهوى )'أآ(ذم 
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اضمعمية علن جرأتك كانت إن نمى يا ويحك ت لها وقل نفك حاطب 

علمكمع كانت وإن كمرك؟ أعفلم فما يراك لا افه أن لاعتقادك ومالئ تارك 
.حيانك وأقل وقاحتك أشد فما و\9ذلأعه 

،نكرهينه مما إخوانك من أخ أو عبيدك من عبد واجهك لو نمس يا ويحك 
تباركاض كن تتعرص؛ن ارة حفبأي له؟ ومقتك عليه غضك يكون فكيف 

اعدابه؟ يهلشن أثك أفتظئ عقابه؟ وشديد وغضبه وتعالئ 
الياصمن الخدر الحذر معاصي( ذو )وكلنا العاصي أحي فاقول! كله هدا ومع 

وتعالئبارك فإنه وتعالئ تبارك افه قبول يعدم والاعتماد اممه رحمة من والقنوط 
جساموذنوب عفنام معاص في وقع إذا من الناس مص ؤإن قريب، لناس اس 

قبولولا التوبة إلن سبيل لا أنه معها اعتقد والاثام الأوزار من ألوانا وقارف 
أوتشملهتوبته تقبل أن س أعفلم الذنب س فيه وغ ما أن وظن لاعتدار، 

ومالئتبارك باض جهله عفليم من بلاشك وهذا القانهلن. من فيكون مغفرته، 
.مغفرته وواصع 

أعفلم.ذنوبك من قنوطك إف ت له ونقول 
الدنيا،في زهده عن ياله . عنه اممه رصي البصري. الحسن إلن رحل جاء 
افهأن وعلمت قلبى، أل فاطم_غيري أحد ياحذْ لن رزقى أف ررعلمت فشال! 

فأعددتينتظرني الموُتآ أل وعلمتن معميته، في يراني أن فاستحييت علي مْلني 
■انتهز لر؛ي" للتاء نمي 

قدرعلن ومالن تبارك افه ررحف ت . الئ نمافه رحمه - لف البعمى وقال 
انتهن.ا؛ منك قربه قدر علن ولعالن تارك منه واستحى عليك، قدرته 

وينبينك تحول حشية اممة تخشن أن الخشبة أقمل ارإل جير! بن سعيد يقول 
.الافعةا، الحشية هي فتلك . طاعته. علن وتحمل معميته، 
منعمرك بل ولدت، يوم أول من عمرك ما راوافه المالحن: بعض وقال 

•انتهز تعالن® النه عرفت يوم أول 
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دليلوتعالئ تارك الله إلئ وتوبته - عنه اللص رصي - مالك بن كعب قمة وفي 
ماركافه إلن توبته هويوم وأقفالها الإطلاق علئ العبد أيام خير أل علئ 

ولدتك•مد عالسك، مر يوم يخير *آبئر ت اض. ينول توبته وقبول وثنالن، 
أُكالا؛انتهن.

بنياريا ت لابنه قال الوفاة حفرته ل، تعالئ افه رحمه الحكيم لقمان أن وذكر 
عالمفيها خصال بت الأن أوصيك ؤإني العاية، هدم إلن أوصيتك ما كثيرأ 

والاخرين؛الأولن 
.عمرك من بقي ما بقدر إلا بالدنيا نفك تشغل ألا ( ١ ) 
إليه.حوائجك بقدر ربك تعبد أن ( ٢ ) 

بها.اكام تريد ما بقدر نادخرْ تعمل أن )٣( 
منها.النجاة لك تفلهر لم ما النار من رقبتك فكاك في شغلك ليكن ( ٤ ) 

وتعالن.نارك الله عذاب علن صيرك بقدر العاصي عالئ جرأتك ليكن )٥( 
تاركاممه فيه يراك لا مكانا فاطلب وتعالئ تبارك اممه تعمى أن أردت إذا )٦( 
اانتهئ.٢١وملأئكتهااوتحالئ 

الإحسان،عن ه الني السلام عليه جبريل سأل لما ت وتعالن تبارك الله في أحي 
إإنلمتكنتراهإإنهيراكأر'آ،.ترام، ائ4ئك تمد اهوآن ; بقوله أجابه. 
مفام؛ن;إلئ ه فأثار 
فربهوستحضر ، إباء لرويته تحضرأ موتعالئ تبارك الله يعبد أن ت الأول 

عاليه.واطلاعه منه وتعالئ تبارك 
حاصرلامعاملة فيعامله إياه مشاهدته علئ وتعالئ تبارك يعبده أن الثاني؛ 

غاى.معاملة 

(.٧١٦، Un؛)\،ju»_,(YU0U)ا(أحرحهاوخارى)\/ا؛؛، 
رمضان.حير لحمد وحكمه( الحكيم )لقمان )٢( 

لم.م)'؟(رواه 



هنمد لأبم  ٥٧نودت-

ندر؟وما منها نأتي عوراتنا افه رسول يا ت فيقول المي أل يصحابي وهذا 
فإذااممه رسول يا قلت ممينك،؛ ملكت ما أو زوجتك من إلا عورتك رراحمظ فقال 
iقلت يراها، فلا أحد يراها ألا ،إن I قال بعض؟ مع بعمهم القوم كان 
ررأيهاI يقول بكر أبو وهذا . الاساا من تستحي أن أحق قاف حاليا أحدنا كان فإذا 

ربي®من استحياء رأسي أغهلي الخلاء أتيت إذا لأفلل فإني اف من استحيوا الناس 
منحياء صلبي أثيم فيما الظلم البيت في لأغتسل ررإني • لف البعض ؤيفول 

حيائهوشدة عثمان وذكر - الله رحمه - البصري الحسن وقال  ٠٠ثوبي آخذ حتئ ربى 
ليفيضالثوب عنه يضع فما مغلق عليه والباب البيت في ليكون كان ارإنه ت فقال 
هنفيربي ا كتفرحل الميي ويال  ٠٠صلبه يقيم أن اء الحيينعه الماء عليه 

ُأزضلت أحرئ رواية وفي كان، حيث معه اه أن يعلم رأن • فيجيبه ويمغيها 
ا.كنتءر١ حيثما مملثا اه أن تعلم آن الإيان 

إسحاق!أبا يا ت فقال عنه. الله رصي - أدهم بن إبراهيم أتن رجلا أن روى رروقد 
به.أنتفع قولأ لي فقل العاصي، علن أصبر لا إني 

قدرتإن حمال خمر لك أقول نعم، ت - عنه اف رضي - إبراهيم الإمام فقال 
٠معميه تفرك لم عليها 

هاتها.الرحل: قال 
رزقه.من تأكل فلا وتعالن بارك اممه تعصي أن أردت إذا ■' إبراهيم قال 

ضأينآكلوكلْافيالأرضسربم•قالالرجل: 
وتعميه؟رزقه من تأكل أن بك أفتحن ت إبراهيم قال 

هاتالثانية.لا، قالالرحل: 
بلائه.اكن تفلا وتعالئ تمارك اض تعمي أن أردت إذا إبراهيم: قال 
بينهماوما والأرض موات الكانت إذا الأولن، من أشد هذه الرحل: قال 

إأمكن؟ فأين له، 
)ئ(مجمعسم)أ-إ(.
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وتعميه.ولأد0 وتكن رزقه تاكل أن أفمحسن هدا، يا إبراهيم! قال 
الثالثة.oUلا، قالالرحل: 

يرالث،لا موصع إلئ فانظر وتعالئ تبارلث، اض تعصي أن أردت إذا إبراهيم; نال 
فيه.فاعمه فيه 

الوالحبوالأرصى موات الفي وما أصغ فكيف، إبراهيم يا الرجل: نال 
•ابال أطاق تحت وما الحار ثم في ما برئ له، وهوبارز إلا موضع والبحار 

بانممية؟.ونحاهر بلائه، وتكن رزقه، تأكل أن أفتحن هدا، يا إبراهيم؛ قال 
ئلالرحل:لأ،طتالرا؛عة.

•أتوب حتن أحرني • له فقل روحك ليقبض اقلون ملك حاءلئ، إذا إبراهيم; قال 
تالارجل؛لأبملض•

مبلولا الوت، مناجاة تامن ولا تعصبه، كنت إدا هذا، يا ت إبراهيم نال 
أحالك؟ يكون فكيف توبة، غير علن فتموت فيوحرك، منلث، 

٠الخامسة هات الرجل! قال 
معهم.تمضي فلا ^سازبانيةوأحذوكإنىالار، إبراهيم: 

يدعوز•لا ن الرجل قال 
فكيفالمعمية، تيع ولا منهم، الأمتناع علن تقدر لا كنت فإذا إبراهيم: قال 

.أترجوالخلاص؟ 

الرجل؛ححم،•قال 
امن.ماتءرا، حمن معه اممه فعبد أدهم، بن إبراهيم الرحل هذا لزم ئم 

إأشياء ستة علن الأعمال امدار تعالن_؛ اض رحمه - وانيهلى الأبوعبدالنه قال 
التعظيمذكر فمن والهيبة. والمحبة، والرجاء، والخوف، ، والحياء التعظيم، 

منتاب الخوف، ذكر ومن تلبه، حطرات يحفظ الخياء ذكر ومن الإخلاص، يهيج 
تصفولهالحبة ذكر ومن الطاعات، إلن تاؤع الرجاء ذكر ومن ذنوبه، 

.١( .٥ ١ ٤ الملأ)ص اف نمد واّءة( الناس س للخاصة الخمة )اكيحت )١( 
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والاحتيار،ال١ا.ييع الهيبة ذكر ومن الأعمال، 

بهيفتضح مرأ يعمل فلا يراه، اض بان يعلم حتئ الإيمان صرح صد يجد ولا 
القيامة.يوم 

وء\ةر!لحفلة فتوقف ممعصية هممن، إذا عدالنه؛ 
وتفعل؟تهم افتبارلئحوتعالئواث أليسيرالث، 

.والثلأم؟ الصلاة عليهم الكرام الملأتكة عد أمرك ينفضح أليس 
الخلق؟عد وئعالن تارك اف فيفضحكؤ مترك ينكشف أن تخاف أليس 
.نكى؟ لم كأن بعدها نهاية ولذتها المعصية لهذه أليى 
.والاحرق؟ الدنيا فى عقاب العصية بعد أليى 
.العصية؟ هذه تركت، إذا يكفيلث، نعتم مى عدك ما أليس 
أعظممن التوبة، إلن ادرة بالم وتنالن اض'ثارك إلئ أسميع افه: في أحي 

فيبقبولها ووعدهم فيها، ورعبهم عباده اض أمر وقد القرباثمتح، وأفضل النجيات، 
لخلكمانمزسون أيها جمجنا الله إلى وتوبوا ؤ وتعالن; نارك قال الاياتق، مى كثير 

٣[; لصد ب إله ئوبوا ئإ ربكم انعمروا ؤ : وتعالن نارك وفال ٣[ ١ : شحوذه 
[٨٢]محل; ه امدئ لم صالحا وعمل وآس تاب، لمن لخمار وإني ؤ •' وتعالن تبارك وقال 

المتوافرة.الايايؤ من ذالث، غير إلئ 
شروط؛للتؤة أن اعلم م ث٠ 

الذنوبثالثالفة.مى نعل ما علن بفله يندم أن )١( 
٠له ملارم الذنب علن وهومقيم توبته تصح فلا مها، أن ، ر٢ 

عاش.ما أبدأ الذنوب من فحل ما إلئ يعود ألا علن بعزم أن )٣( 
تعالن.ض الإخلاص وكذا التوبة في منها لابد الشروؤل وهذه 

بهتعلق فان حق، به يتعلق ولم وتمالن ئيارك الله و؛ين بينه الذنب، كان إذا هذا 
أداهازكاة أوكان اهما، قفأوصوما صلاة كان فإن اوه، ئفوجب، حق 

(.٢٨٩الكبير)>ا(الز،د 
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إنؤيغرمها بقينؤ، إن الناس أموال ويرد الامتطاعة، بحب وذلك ، بالقضاء 
فإن. له الوارث إلن ملمها للأموال التحق مات محإن ٠ منهم يثحل أو تلمن، 
فعليهممكنه لم فان فليفمل، عنه التصدق وأمكن موت أو لغيبة ذلك عن عجز 

.القيامة يوم يرصه أن وثعالن تارك الأة إلن والرحؤع حناته بتكثير 
أومنه، يقتموا حنن أوأوليائه القماص من فيمكنه النفس في كان ما وأما 

.القيامة يوم عنه يرنحيه أن وتعالئ تارك ألنه إلن عجزفالرجؤع ؤإن ، حل في يجعل 
ذكفعل من يدي يض ه نفيكذب أن فالحق I والشتم والهتان الغيبة وأما 

وهيجانالغيفل زيادة يخش ولم ذلك، أمكن إن اغتابه الذي صاحبه من ويستحل 
ليرضيهوثعالئ تارك اممه إلئ فالرجؤع ذلك حشي فإن أونحديده، ذلك إظهار في فتنة 
يبلغهلم فان ذلك، المغتاب بكر إن هذا لصاحبه الكثير والاستغفار القيامة، يوم عنه 

صوالزمشألأمودواإتركلثله١١/الشروط فيكفي 
منتبدأ لا فلماذا عليم، به وافه وشره بخيره انقض مض الذي ؛ افه في أحي 

افهإلئ ورجعة صادقة وتوبة مشرقة، اء بيضسجديدة صفحة ببدء اللحفلة هذه 
.وتعالن تبارك 

ممنفقد ممن مما ممن وما انقمن إذا يكن لم ثيئا كان 
٠. جارية يتعثق وكان ٠ . للطرس قاطنا كان فقد نحن عيا بن المقيل وتذكر 

وجل.!عز ٠ النه نول يفرأ قارئا محسبمع إذ الخيار، 'همليها يتسور لثلة ذات هو فبينما 
تذكرثم . مانا. فأطرق [ ١٦:ب الله لذكر ظوبهم تخشع أن آهنوا للذين بأن لم أؤ 

ملؤهاعين من الوبة دمؤع ذرف أن إلا منه كان فما إسرافه، تذكر وذنوبه غدراته 
أهلس أصح حش عليه كان عما وأقلع فتاب الصائنة والتوبة افه برحمة القين 

الصوح.التوبة الصائنة بالتوبة ذلك كل زمنه في والصلاح الخير 
بنبلال قاله ما حالك يكن لا حتن نفك واستدرك عبدافه يا اطه إلن فتب قم 
لهحق وقد ويضحك ويشرب يأكل مغون مرور رارب تعالن-I افه رحمه - معد 

االأ)صآا.با(.)ا(حان-ة)ابة(نمواس 
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الثار'الا،انتهئ.وقود من أنه ويعالئ ئارك الله كتاب في 
أجالهمن الوت تكرم عمل )كل ءنبم-ت اف دينار-رصي بن ال«ة <<أبوحازم نال 
•انتهز مت(لى متن يضرك لا ثم فاركه 
اقحبينت الخادم هارون لأم قلت تعالي.ت اف الدارانى.رحمه أبوسليمان قال 

كاءْلكرهت مخلوقآ لوعضت، واممه ! قالتآ■ ولم ٠ قاك لا، ■ قالت غرتي؟ أن 
ص.صبالخاشثاركص(لم 

فجاه،مرض فجاة بمن لم )من يقول: - عنه اف رصي - المرى الخن وكان 
ركم(لإا.مفاجأة واحذروا اف فاتقوا 

لمإن أمي وويل )ويلي ت الموت عد عنه. اش رصي - ا-فناب بن عمر ونال 
يرحمكاّ،•

صباحهاليلة من باض )أعرذ ال؛وهءنه-ق1ل; رصي - جبل بن معاذ احتضر ولما 
كنتإني اللهم فاقة، على جاء وحبسب مغب زائر مرحبا بالون مرحثا المار، 

البقاءومحلول الدنيا أحب أكن لم أني تعلم إنك اللهم أرجوك، النوم وأنا أحافك 
الساعاتومكابدة الهواجر لقلمأ ول^كن الأشجار؛ لخرص ولا الأنهار لخري فتها 

انتهئ.اللم( حلق عند يالركبا اللماء ومزاحمه 
لثليعمل رجلا ®ألا ت يقول جعل - عنه افه رصي الدرداء" أبو احتضر ولما 

فقالهؤ؟! الله رسول صاحب، وأنن، أتبكي I امرأته فقالت، وبكئ، هذا، ممرعي 
•انتهمح، ذنوبي'ا من عيه أهجم ما أدرى ولا ص لي )ما عنه: اف رصي 

بعد I٠١ فقال يثكيالئ، ما ت له فقيل بكى، - عنه الله رضي أبوهريرة" احتضر ولما 
أوإلنانر«ص.الخة إن ما اازادوءقبةكؤودالهثط وقلة المفازة 

أبكيما اروالله نال ثم موته عند بكن أنه •' أيضا - عته الله رضي - عنه وروى 
.؛o/T"القائم )ا(الزس 
•٣. ١٣٣ا/الحفاظ )أ(تذمة 

القاّمره7(.طكة(لمدالالك )م()لحظات 
(.٥٧.٥٦^))؛()لحفلاتساكة(نموس 
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ربىمن الثريتن إحدئ انتظر ولكن فرامكم، من جزعا ولا الدنا علن حزنا 
•انتهز نار( أم بجنة وتمالن؛ نارك 

أميريا نحدك كيف ب مات الذي مرصه في - محه النه رصي - الملك لعد ومل 
كمافرادئ جغتموا ولقد ؤ I وتعالن تمارك اض فال كما )أجدني فقال! المؤمنين 
•انتهز ؛ ٩٤ظهودكم°هلالآنمام: لداء خولاكمْ ما م'ٍْوتركم أول خنثاكم 

٠٠أأمّ فلم أمدض رإلهى صرصربنهمدالخز؛ز-رضاشى-ذالت 
انمهئ.اض( إلا إله لا : أفول أني همر أنزجر، فلم وزجرم 
شأعلن أبكى )إنما فقال: احتضر لما - محه اه رصي - فيس بن عامر وبكن 
انتهن.الشتاء( ليل وقيام الهواجر 

يبكيلن\؟ما I له فقيل موته عند - عنه الله رصي - الرناثي يزيد ويكن 
)يايقول: جعل ثم النهار( وصيام الليل مام من يموش ما علن رأبكي فقال؛ 

النوتعارك تبالله إلن لك يتقرب من عنك؟ يموم من لك؟ بملي من زيد 
حلفد ما بكم حل قد فكأنكم بشبابكم تغتروا لا ا إخواني ويحكم بالأعمال؟ 
بي،انتهث•

يبكيك؟ما I له فقيل موته. عند تعالن الله رحمه الزهاد بعض وبكن 
ولمتالذاكرون ويذكره فيهم، ولت الماتمون يصوم أن )أبكي ن فقال 

•انتهز (( ^٠٠
يتنفسفجعل نعوده فيحلنا العباد بعض مرض ت أدهم بن إبراهيم وقال 
وساعانأفهلرته، ؤيوم نمتها، ليلة علن ■ فقال نتاش؟ علام له فقلتا ويتاض 

فيها.ذكرالله عن غفلتح 
عبدأني )لوددت 1 مرصه في يقول - عنه الله رصي - مروان بن عبدالللثا وكان 

■اننهن جالها( في غنيمات أرعن تهامة، من لرجل 
الموت،وهوفى رجل علن لحلنا ؛ - عنه الله رصي - العجلؤى محمد أبو وقال 

•انتهى أيامي( ذمت حتن الدنيا بي )سخرت ت فقال 
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اشاشك كن تنانس رإن ت يمول حعل - عنه اف رصي - معاوية احتضر ولما 
ذنوبهمسيء عن رحيم رب نانت نحاوز أو بالعذاب، لي محلوق ولا عذابا، رب 

لككراب(ض.
.سلهنانية عني هللثا ماليه عني أغنن ما • يقول جعل الدولة عضد احتقر ولما 
حننفيكن فيه فامحللع إليه، بحمله أمر ثم مره أمر؛*محقر الرشيد احتضر ولما 
انتهئملكه( زال قد من ارحم ملكه يزول لا من )يا ت قال ثم لحيته، ابتلتا 

الالأعمالح وصلبي غير الزوال إلئ رء ممجشيء كل 
أحي.يا الدنيا حال هدا 
لأ؟يثكيلما ٠ له فقيل بكن، الوفاة - عنه الله رصي " محيرين بن محمد حفرمته ولما 

وماالعالية، للجنة عمالي وقلة الخالية، الأيام في لتقربملي رأبكي I فقال 
•اننهن الخامة( النار من ينجيني 
ماموعقلة من لها )يا قال; جازة محه. الله رصي - المري بالحز مرت و■لا 
)ياقال; ثم حياة( القلوب من لووافقتح موعفلة من لها ؤيا نسيانها، وأسميع أبلغها 

•، انتهزر اليوم، مت يدفن غد ميت • • النوم في يرونها كأنهم للقوم شاملة غفلمة 
فيالحكم بن المرة علن دخلت : عنه-افه داود-رصي أبي بن عبدالعزيز قال 
أوصني.له; طك فيه مات الذي مرصه 

انتهزرآ،.المفجع( لهذا )اعمل فقال-رصيالاتهءنه-: 
رآهمفلما الثمانية، أو جعة الأبناءه جمع الوفاة عبدالعزيز بن عمر حفرت لما 
-شتيا الدنيا في لكم ما )وافه لابنانه! قال ثم عيناه، ودمعت وامتحبر بكن 

الصالحين،يتولى وتعالن تارك فالله صالحين كنتم فإن - واحده غرفة عنده وكانت 
•، اننهزر الفجور، علن بمال أهمنكم فلن فجرة، تحتم وإن 

)ا()لخظاتّاىن(صامان
.)آ()لخظاتاىة(ص؛أ،

.٣( • )Y/ المشض لخالد لك( )اخرلأ )٣( 



'•ثلاث وأبكاني ثلاث )أمحكتتى ! - عنه اض رصي . الدرداء أبو ال ث
ملءومحاحك عنه، ممغغول وليس وغافل يهللبه، رالوت الدنيا مزمل أصحكنى؛ 

فراقت وأبكانى • علبه اخط سأم عنه وتعالئ تبارك اممه أراضي يدري ولا فيه 
حتنوئنالئ تبارك افه يدي ض والوقوف ا^هلاع، وهول وحزبه، محمد الأحبة 

•انتهز نار( أم أحنة أدري لا ثم تبدوالسرائر، 
ونيأحلفيه مات الذي مرصه أثناء في فال أنه عبدالعزيز بن عمر وعن 

رأسهرغ ثم فعميت، ونهيتني فنمرت، أمرتني الدي أنا قال! ثم فأجلوْ 
همما حمرة لأرئ إني • فقال شديدأ، نظرأ لتنغلر إنك له فقالوا النغلر وأحد 
سعنه اطه رصي قبض. ثم جان ولا بانس 

عندهقعدت فلما مريقا رجلا زرت تعالئ! النه رحمه عتبة بن عبدالنه قال 
فقال:نحدك؟ كف له: نم، 

جنازتيامالون الخأنل داة غقيامتي وقامت الدنيا من حرجت 
كراضأجو دتحجيلي خروجي دء-جلسجمرنريدصردا 

دليلتيل*اهملي يرمي أتن داة غمورثي سر يعرفوا لم كأنهم 
أحيفيار؛ةت

كدللثحالعاقثه خوف فى وخهلرأ ومكراته، أحواله فى شدة للموت أل فكما 
ذلل؛،من وأعظم عليه، مغضوبا كان إن وخطر0 ، القبر ظلمة مقاماه في الخطر 

والعرضالنئور، ويوم ، والبعث، المور، نفح من • يديه بين التي الأخعنار كله 
لمعرفةاجليزان ونم، والكثير، القليل عن والسؤال وثعالئ، تارك الحمار علن 

أوبالإسعاد إما ، القضاء فصل عند الداء انتفنار ثم الصراط، جواز ثم المقادير، 
بالإشقاء.
الجزمبتل علن بها الإيمان ثم معرفتها، من لك لأبد وأهوال أحوال فهذه 

السلمينوخلفاء واكابسن الصحابة من الوت عند للمحتفرين وانوال ]احوال للامتزادة واننلر )٠( 
.- مخرجا محققا . الخرمح؛ن بدار التحمق م لقوالهلالخين[ والصالحين واللاطن والملوك 
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.الاستعداد دواعي نلبك من بينبعث ؛ ذلالئ، في الغكر تطويل يم والتصديق، 

وتعالئ،بارك ربى إلئ اشتياقا ا،لوت ءاحب ت عنه. اض رصي الدرداء. أبو فال 
•انتهز تكفترألخطيش" المرض وأحب وتعالن، نارك لربى تواصعا الفقر وأحب 

منيتمكن ولم قلوبهم، صمم الأخر باليوم الأيمان يدخل لم الناس وأكنر 
.العظيم العلي باممه إلا نوة ولا حول فلا أفئدتهم سويداء 
منبفي ما أصلح بارئة غنيمة )هذه ت تعالئ اف رحمه - عاصم بن أحمد نال 
.انتهئ مفن( ما لك يغفر عمرك 

الحياياه نالبومولت الالٍ_الي ر، شعادييمن، ن
روعهيكن ولا قلبه يْلمثن لا الموس رإن • - عنه اش رصي - حبل بن معاذ قال 

•انتهز وراءه( جهنم جر يخلف حتن 
الأسئلةهذه نفك واسأل وفخر تعال اممه في أحي 
الرمةهذه ستكون أم الصباح؟ ش سأستيقظ الاإيااة كت إذا هل سامرت؟ متئ 

النهاية؟هي 
يلقاكمتن تدرى لا أمر بني )يا ت لابنه - عنه اممه رصي - الحكيم لقمان قال 
.انتهئ يفجاك( أن قبل له فامتعد 

جماعتها؟عن وأتخلف الين، فى الفجر أصلى كيف ■' ننك واسال 
جرالفعن نام ض ومن صنة ومن م جمن عججت، 

——ريبس إذ اللجلي ظلم مي اته حعلفلا والميت 
تلها وقل نفك حاف سبات، في كله ليله ويقضي الطاعات عن ينام ص فيا 

يوملمرحة إلا يعدها تقومض لا نرمة تنامي أن )يوشك ، تنام؛ن؟!( كم )يانفس 
رفادأ(.القبرر فى الرقدة وطول بالموت وكفن المنور، 

فيوالخلود أطول وئعالئ اضتارك أمام والوقوف طويل، القبور في الموم إ0 
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أدالابادراد
ايذلوا. النه. )عباد ت فال وعالير.حس.ث، اغ الخوزي-رحمه ابن الإمام در وفه 

الديالنهج وامحلكوا أنزل، الذي الكتاب واتبعوا المهج، مولاكم مرضات في 
•انتهى من الجنة محا فكم حرج أد شدة محادته مح، لخفتكم وإن نهج، 

أموت؟ولن الدنيا في مخلد أنا هل 
أنبحلم وأنا العاصي هده على متا إذ القيامة يوم وتعالن تبارك ممه مانول ماذا 

•منها وتعالئ تبارك إليه 
ليومصالحا عملا وأعمل أخاف لا فلماذا ة نارا أو جنة هناك أن أعرف كنت إذا 

بنون؟ولا مال فيه ينفع لا 
المار؟أهل من أم . . الحنة. أهل من أنا هل 
أنت:من العاصي أيها 
موتائiبحد ومنيفن تراب من خلفك وتعالئ، تبارك الله عباد من عبد أنينا إمما 

طاعته؟.فى تقمر فكيف المراب، في 
افيه؟ يقصر أن فيحبؤ بأمر عبده يأمر فأينا وتعالى، نارك له عبد أنت أنتاأ؟ من 

وتعالئتبارك الله و رزقه، وتأكل وتعالى تبارك الله أرض في تكن الذي تح أن
أمرك.من شيء علميه يخفن لا 

.[ ٥٦; ]الداريات ي لعيون إلأ والإنس الجن حلمت وما ؤ لعبادو4 خلقك الذي أنت 
موتكعند ثمارها نحصد مزرعة الدنيا لك وتعالى تبارك اثٌ جعل الذي أنت 

أوالنار.الحنة وش القيامة أهوال وش قبرك، وش 
٠وتعالى تبارك الته لمن نعمة من بك ما الذي أنت 
أنتالحميد، الغنى هو وتعالن تبارك والله وتعالى، تبارك الله الئ المفتر انت 

العمروصاع الظهر لقاصمة يا يته في ريصدهLا المجد في الفجر صلاة عن يتخلف من أين أتوو ( ١ ) 
فيالنيعلان ويال الثسهلان ذمة في وكونه خاتمته وسوء نفاق الحماعة عن تخلفه وكفن الدهر ونقاء 

.أنفنا علن يعيننا وأن السلامة اطه ال ناقه ممعصة ثومه وأفتتح كائن النفس خبيث وأصح أذنه 
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وتعبدهتطيعه حتن بالعمل مخلوناته  جمحعلن ونحالن تبارك اممه كرمك الذي 
بصيرة.علن 

؛الله رحمه تيمية ابن الإسلام شخ يقول 
ut  المواترب إش الفقير

مرملأض1نااممالرملد
متنسمةجلب لنمي لّت1ليع لا 

يدبرنيولن ملدنه لي يكس 
القناخمن الرحمن بإذن إلا 

أيدادونه ئا شيأملك ولست، 
يعساونهثما له ر يولا؛له

أيدادائم ذات وصن، والقمرلي 
أجمعهمالخالق حال وهذءالحال 

خالقهدون من معللسا يض لمن 
اجمعهوالحمد)ئملأالكون 

السلم؛اءم 
كثرتومنها ، كثير والبامحلل واحد والحق متعددة، والظلمات واحد النور إن ءإب 
•الغربة هده في يضح لا الحق أن من واثقا فلتكن ، حوللث، من القس 
فإنمنهجه، غير في ولا وئعالن، تارك الله طاعة غير في العزة لأتلتمس ءو 
حميعا.لنه العزة 
اضفان ، عفلما مهما ومنصبانح تغتر؛جاهالث، ولا ، عليلث، الدنيا باقبال تغتر لا ءأ' 

افهزادك وئعالئ تارك ف تواصعك زاد كلما بأنه واعلم أعفلم، وئعالن تارك 
وثعالزعزأ■بارك 

جدورمم^، JLajونجث د وجراب، ذكمن دعني 
الخالدجنان تععلي ة وطاعوالزيد التض في الفخرإلا ا م

حالاتيمجمؤع في الكتن أنا 
عندءيأتيجاءنامن والخيرإن 

الممراتدفع في الغي عن ولا 
ال—لباترب إلن غح ثولا 
كماندجاءياياتشفيع إلن 
ذداتبمم، في أنا س—ردك-ا ولا 

الولاياتلآر؛ام، كون كما 
ذاتله وصف أيدا الغنن ا ك

آتله د بععند، وكلهم 
العاتالترك الخهول فهوالغللوم 

يأتمن؛مد0 وما فيه كان ا م
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والفرقةرحمة الخماعة »إل ، الخماعة في الخمس الصلوات علئ اففل حه 
محيونالخماعة صلاة عن والتخلف ، القاصية الغنم من ياكل والث،يهلان ، عذاب 
.المماق علامات من عزرأ*، 

الإسلاممن حف1الث، فإن وعملا، وفهما وتلاوة حنفلآ الكرم يالفرآن اهتم ؛أب 
.القرآن من حفلك محير علن 

نالإذ فالومن . ومالئ تارك اض معمية في - كان مهما مخلوقا. يطع لا ٠ 
ينفذولا وئعالئ، تارك اف إلا لأحد مع يولا ، صواه لأحد يخضع لا افه( رربي 

معصيةغير في مع أمح)أنا I لقال إرادته عليه ليملي كله العالم جاءه ولو ، أمره إلا 
عنديوالموت ، ءلاعة ولا سمع فلا ممعميته تأمرني حنن أما وتعالن، نارك اف 

منخير وتعالئ تبارك الله طاعق فى لموت وتعالئ، نبارك اض معمية من أهون 
.ذاك أمحت فكن المسلم هكذا معصيته( في حياة 

•. يقول ودنياك دينك علئ لك عون أكبر فإنهم ، الأتقياء إلا تصاحب لا ءإي 
خمطولأاكلدامكللأمأرا/

سفظرآحدكمسيخاللأرآلوقاده: 
تالقائل در وممه 

رانياعفلم وس للنغمحي نلي م بلانمالحتن صاب 
الأخر!ومحال 

الردئمع فتردئ الأردئ ولاتمحب خاريم ناصحب النوم إذاماصحبت 
ومحبةؤإياك ءلاءته، عن ويثغلك ربك عن يبعدك فإنه وء الوجليس وإياك 

القيامة.يوم معهم حشر قوما أحب من فإن والمنافقين، الكفار 

رخصقل إنه له; نقيل الملأة إلئ حمل فكان الفالج حانه آخر في أصابه خثم بن الربح همذا ، ٠١
بالفلاح.١^١٠ اسع رلكض علمت قد * تال لك 
والترمذي.داود آيي صحح في الألباني الشح وحنه  ٢٣٩٥والترمذي ٤  ٢٨٣ داود أبو أحرجه ، ١١

يمحنيداودواممذي.(وضه ٢٣٧٨(والرمذي)٤٨٣٣أبوداود)
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ايناديمناديهرئ ؤيالاحيئ وقئنكانك،الثسب 
التناديوم إلن لامكم ،علمه نانروا مض قد : ونالوا

،ي٠ ٠ 

درئد عتقولا دم النإلحق س—رئ والركب النائم ا أيه

المحاإوب؛رئقوة أساب 
ذنوبولك مطلوب، هذا يا وأنت محوب وقولك مكتوب كلامك آدم ابن 

القلوببان قلبك أض فما الغروب، فى أخازن قد الحياة وشمس نتوب وما 
فيالتمصير هدا ما التمصر فى التقصير عن فاقمر ير يوهو ير العمر عبدائJه 
ففدوقتك وصيعّتا قلبك أهملت فإذا ووقتلثؤ قلثك الأشياء أشرف القصير العمر 
نم<سكا.علئ فابك فات ما علن تبكى لوكن الفوائد منك ذهبت 

ِاؤ،عنهم ليقل أن ؤيزعم ه نفييترك الوتن علن يبجكي 
بكاؤءلاعلمهم علمه لكان ونية تل وعذارأي ان ولوك
مننزو وما الله لدكر قلوبهم تخغع أن للدينآُغوا بأن ألم ؤ وثعالئ؛ تارك يمول 

نهموكشر همتاْقلوبهم الأمد علهم فْلال فل س الكتاب أونوا كالذين يكونوا ولا الحي 
[.١٦]الخديد:قاسمون؛؟< 

قلبه.اوة نمن أعفلم مميثة أحد أصي_ا فما 
القلب.قوة من أعفلم بعقوبة عبد صرب وما 

ضلالفي اونئك الك ذكر من قلوبهم محامية لويل ؤ يقول؛ وتعالئ تبارك واض 
٢٢.]

الكتاب.هدا من ١ صرإّأآما وعلاجه واصبابه الإيمان صعق مظاهر وانظر )ه( 
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•وئعالن تارك افه طاعة علن والدنيا والنفس الهوئ وإيثار 
.فيهم لاحتر من ومرافقة لين ١١٥٠١١مجالسة ءي 
وثعالئ.تبارك الله ذم بغثر الكلام ثرة كه 
الضحك.ثرة كه 
أوشبههحرام من ومشربه ماكله كان ؤإن الحاجة، فرق والشع الأكل ثرة كه 

•وأشر وأعظم وأمر فائهن 
والمخالطة.والكلام، والنوم، الأكل، أشياء! أربعة من القلوبج فقوة 

إلاالقلونمج ت، فوما القلوب، لمساوة إلا الدمؤع جمت، ف،ا الذنوب، كثرة ء؛آ 
توئنالن تارك الله يقول العيوب كثرة من إلا الذنوب كثرت ولا الذنوب، لكثرة 

[.١٤]الطففين:ب يكسبون كانوا ما فلوبهم عنى دان بل لأ كؤ 
فإذاسوداء ةلي4ثكته في ■حطٍثآتحت آحهلآ انميإذا ءإن : ه عنه الحاويّث، وش 
الرانوهر حتزثنلموف، نقدمها، زاد ؤإن ، واو< صقل وثاب وامتغمر محوننع 

.ي؛، يكسنون كاثوا ما ئلوبهم عنى ران بل كلأ ؤ الد؛ يكر الذي 
اانهإدمالدل ديوريث، ونالمالوب يمست، الذنوب رايت، 
ايمسانهوحيربمثلث، القلوب اة يحالذنوب وترك 

فيامور:اهلوب قوة علاج وأما ؛؛ب 
ونحريدالتوحيد كمال بتحقيق وذك وتعالن، تبارك باممه الصادق الإممان ( )١ 

معاص.ولا خرافات ولا بلع ولا شرك فلا العاين، لرب العبودية 
وصفاتهبأمحمانه والعلم وحلاله، وعقلته وتعالئ تبارك افه بقادرة العلم )٢( 
النلأ.

به.والعمل وتدبرْ وسماعه القرآن قراءة )٣( 
الذيوتعالن تبارك الله بذم اللسان وترطيب، الفتور وءد.م واللهج الإكثار ( ٤ ) 

از.واللمبح القلعلميه يتواطأ 
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وقدالإحرام، بتكبيرة المجد في جماعي الخمس الصلوات علئ المحافظة ( )٥ 
الصلاة،وعند الذكر، وعند القرآن، قراءة عند ثلاث! عند قلبك )تفقد نيل؛ 

انتهئ.لك( قلب لا فإنه بقلب عليك ممى أن وتعالير تبارك اقه فاسأل تخنع لم فإن 
وقيامالبهلن، وخلاء بالتفكر، القرآن قراءة I أشياء خمسة القلب )دواء وقيل! 

.هومجالحر، العند والتف.رع الليل، 
العابدينزين كان فلقد صلاته فى يديه بين سيقف من عفلمة باستحضار وذلك 

منارتعد الصلاة إلن قام وإذا لونه، بمفر توضأ إذا كان علي بن الحغ، ابن علي 
أناجي؟!ومن ! ؟ أقوم مآن يدي تدرون؛؛ن ألا فقال؛ ذلك، في له قفل الخوف 
•ولويكنن اللل قيام را"، 
شبهة.أدنى فثه وما الحرام عن والعد الحلال أكل )٧^ 
•ولحيته العبد رأس في الثيب روية )٨( 
الارسن•من بلوغ )٩، 

.الدنياومفارقة الموت كثرة ( ١٠)
المحتضرين.ومشاهدة الموتن يل وتغالحنانز تثيح ( ١١)
.المرض وتذكر المرض عيادة ( ١٢)

.٢ بهار١ والاعتبار أهلها أحوال فى والتفكر القبور زيارة ( ١٢)"

4عالقبور زيارة علن يحافظ انا إننحد لا ولذلك ٠ نله ر انكأهلها وأحوال القبور إلن نغر س  ٢١١
مازلهميرى • والحلان والأصحاب والأخوات والإخوان والأمهات الاياء يرى إذ رالتامل التغكر 
قدوأته ٠ الحرة هع بينهم النزاور انقض قد لعض بعضهم جيران وألهم بينهم سيكون زييأ أنه ويتذي 
وجحيما.نعيما والأرص ماء البين ما وبيتهما القبران يتدانن 

نباركحنيته مز قلبه رق إلا وزيارتها ذكرها إلى النبي.ه ندب التي المنازل هده عبا ندكر ما 
نفه.لهنا محفورأ فرآه نبر نغير علن رف ولا • وتعالى 

جحيم؟أم نعيم علن أيغلق عاصي؟ أم مهليع ءلمن أنغلق _،؟ أي وض ١ من لعلن ١ يغلإه ماذا ءش 
ومرافهاض حنية من ننه اهم إلا الآملات هدْ ه نففى استجاشت ولا الفرات هدْ عبد نفر ما 

واحادله.وحياته وعظمته 
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والنارالحنة وتذكر وتعالئ، تبارك اض عش والعرض القيامة يوم تذكر ( ١٤)
٠فيهما والتفكير 

وتعار.تبارك اممه آلاء ومْلالعة النعم في التفكر ( ١٥)
٠عليهما والعهلف اليتيم رأس ومح الكين إًلهمام ( ١٦)

الناسن.والخالخناء النالحض نجالسة ( ١ )٧ 
المالحالسلف أحبار وفراءة والوعقل والذكر العلم مجالس حضور ( ١٨)

وّيرهم•
وا>>متبشإعوصررها وشؤمها وقبحها الذنوب عقوبات استحقار ( ١ )٩ 

صورها.

بنازلار والاعتبالهالكين، دار في والفلر اممالمتن، نمارع تذكر ( ٢٠)
الغابرين■

سامتغ منه حاف إذا فحيئذ عماه إذا وتحاش تبارك النه ص الخوف ( ٢١)
وثعاش.ئبارك منه خوفا معصيته 

تمحنها آتولع وتعاض تارك  ٠٠٠والخوف 
وتعاش.تبارك افه أمر ما بكل القيام عدم س الخوف ١- 

السلامة..وثعاش تارك اممه أل ن- الأنتكاسة خوف - ٢ 
الثبات..وتحاش تيارك اممه أل ن- الخاتمة محوء خوف - ٣ 

التوبة.فثل الموت ملك فجأة خوف - ٤ 
الموت.عند الأفتماح خوف - ٥ 
,وآلامه ١لو'ّتs محكرات من الخوف - ٦ 
.القبر وفتنة ، ونكير منكر محوال س الخوف - ما 
.القبر عذاب س الخوف - ٨ 
.المعلير هول من الخوف - ٩ 
•وتعار تبارك الله يدي بتن الوقوف هيبة ص الخوف - ١ ' 
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وأقول;
اتسهءا وإ__ؤادكالم

لاماالدمرإلأ لأآراْ 
اانميهدا ا موء النرإن يا 

متىفسعني يان اب جوش
الغناءإلا دم بعأرجي ا م

آبدأأراها لا ي نفؤيح 
الهوئفسيلأصولأكان 

القائل!در وض 

النددة رنمن انب ن

تندحوف مواطرح 

اأهلافساةلمسمن!
انمهوالأهل راكا أما وم

ربقاجل ناإلن وأنف

ثكمسفيابم
امخبرانمهان الإنسنا 

يتنلةة والنينوم يش فانم
ونفسييتشاء ما تفعل اليوم 

تالأحر وقال 

اصيالمعترك المتن لي أبممن 
اّثسراحوافوم قاه أطاع 

تعمسغي الهجران دئ مم 
بيبنح د غفغاديه ني 

الانياسنيالس_رك
منهاربيضي أفبلأن ق

ميقاكبعر،سللبي
ليجسه_يللأولأأدب

وارمياني دخالمولن راني 

ريلنلة م
يللحاء دا 

بدارلنا اة يالخدار ولا 

دلأاولأدت-اللأء—واري
ارالعمن المعمر ممأحذها 

يرئحش قرار بدار الدنيا هده ا م

الامحارمرآمن ح
مارال خيا مبيتهوالمرء 

لامالأقوترنع تموت دا وغ

بالخلاصالمحيمالة وأرهنه 

العاصيغصص يتجرهموا ولم 
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تعرصتيي اسقم للقالب تلتا ؤإن 

قئوالت،العسادة أتزيا فكم 
ليوليس الحين انمسام قألندم

وإنحضرالإخوانللالضواJكا
دناوقئ وعجب ثيب نواحجلي 

عمرهفيه ينقضي يوم وللمرء 
دُنكراالم م نكيرا ييلض 
وعرضهاب الحءلول من ولابد 

عرشهسرن ١^ يوم وديان 
حالينالخلد حنة قي ة — 

الخللينكشف ح؛ن حفلي فياشوم 

أججنارمأتتوات شهله 
رغمدوني د الرشوباب ؤياء 

ومنهجدين الدين م كمنهجهم 
متفرجلاعب كاتي حضرت 
آمرجملام ولاالري رحيلي 
يولجلمه محيق ولمر وموت 
يتل٠ءاجمن رالتتكيل ان سوم
يتوهجرْ حام قموعول 

لجأبوالحق الخلق بئن ؤيحكم 
تنضجفتمش النار في وءلاده_أن 

مخرجذنؤيي من ز يكن لم إذا 
،اءه٠ 
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رذ>

رحلأوسر

وانالأكسد ايع ينمن يا 
الذياه القك حبأن واعلم 

أنأجل من ا كلهالخل—مة حلق 
امخرفمنه الايات أرسل ند 

ةطريقكل ان للإنوأيان 
علهاا ونهبأمرا تض اقثم 

التيبنطرتك غعلورا موولدت 
مخيرأنت بالتكاليف وبليت 

مرابوأنت تهوئ ما نعملتا 
بهتهنأ الذي العمر انقضن تم 

ربتهحن ولأن المراق ودنا 
رةبحيرنبون صحبك والتف 

تتهلعتوالقلوب روحك تل وام
باغحرن الدار أعل اح اجتف

كثيبةللمراق عبرئ فالينت 

نحمعراوالمغار تكلن والزوج 
اتماكازك جهم يدأب والابن 
يعضهمساءل وقد الحديث، وسرئ 

مسيلنااة والوفمعنا مالوا ق
فامرعوالوارثيالث، الحديث، وأي 
أتند نوالكفن ل الغوأتن 

انيمتفائما نللمهيمن كن 
انإنإلن يحتج لم سواك 

والإيمانبالإحلاص وه تدع
الثملانيخلص كي اده بلع

كيلأيكونلهاعسن:__ذارئني
العميانعن التقوئ تتميز 
والإممانالتصديق صوئ لست، 

مفتتحانالنجدان املث، وأم

الديانعن محجؤبا كنت، ا م
نقصانوقي صعق، في وبدأت 

الدانيالقضاء من ر الفأين 
الحدتانءوان_، تكون اذا م

الميتانا عهدموالقت، حزنا 

الخيرانمن حضروا من واجتاح 
انالأجفماحا مملا والدمع 
رانيالحممللع ون يتعللع
والأشجانالأحزان من شيثا 

فلأنوفاة عن معتم اماوم
انفشيء كل —م؛ن اله ر يغ

الم—انلالحهلام صوت كل من 
انفالأكبحلة جللوك لي
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يثتزهمرااكياب *ن يبمبمرددك 
حاجةحامل لت نردا لتعود 

جامنمرك آن الخمر وأمل 
بمركبواركموك ءالٍك صالوا 
جهزوالك الذي النبر رأوا حتن 

مابعاد من نعالهم نؤع وممعت 
مخيماالكون كانا الغللأم جاء 
أتناد نوالعتق الخقيقة ومحا 

امخلملييك الدبا في كتت إن 
اهمرناكعيم في ترفل فظلل 

اماليالمراق عن الرفيق ولك 
النوافالخنان من ^ IJL^أمحت، فت

مجنعماالمزاد ممح وقلل 
صحيفةمتحت وقد الحساب تأتي 

لذبهمائمغ( ■محالخلاثق وترئ 
بغل—ل\ذك-وم اه ل—ك ؤيغل
صعؤةفيه وليس انمراّل وترئ 

بحسنهاوجمالهاالخنان فترئ 
مشقةدون رغيادالعيش ي فف 

واغتلواشرب الخلد ثياب والبس 
ماءماواشرب الأنهار واننلر مر 

معلهرالعيون جار»ي والشهد 
كواعبالنمور حور»ي والزوج 

الكتانريروuة الحعنك 
انالأكفوئ ما الدنيمد• من 

دانيالعواهن بنعش أتوا ف
بالأحزانيحف الغلهور فوق 

بحنانشفمر0 عند ووصعوك 
اكاثيالمغير الين في وصعوك 

اللكاناءك وجردت والروح 
والخذلانر التمام قميذا 

والإبماناد بالتوحيتدعو، 
انالأرك٠لا٠ر بر نبفيح 

والأحياناب الأحبعن يمي 
والميح——انبالأنوار تأتيك 

الثملانالمضاء إلن ينوم حتى 
وبالرصوانكتبت فد بالنور 

انوأمزة بعأنتا ر يون
الأذانء—رقللن في والماص 

نحوالختانفيه بر تعكالمرق 

البيانرفيعة ليه النمور وترئ 
انالأزمالق ة مثانتكض 

والأحزانالأكدار عن د وابع
والأحزانادعزالأكدار وابم
انوالألبالفردوس مرة حح 

الأبدانحوامص الوجوه بيض 
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هداغأصفي الدر سه أكار 
د*بعنحول لا رأ قموهنا 
مجرمامجها يت ا مإذا أما 

ثممكسممصالأذئ
راصصحبك عنك تمرق غإذا 

اعجهمامن مرمر؛ن جاءاك 
حالقدير فرب عن ألأك م

مصدقاوتمت لاادري فضول 
يةبقبالكلام وبخانك يف

تنظرمضمدأرالنللمات الحر *ي 
الررئالد عث يبأن إلن هذا 
مولهية يالنة امالمسيرم 
بهرلهلوعالمت ة القساميوم 
وتعلويالحال له جر تيوم 

اذهأمتأمج ومد المحار وترئ 
كلهامتمومسشرالخلأهم 

احالفحليتا أ مكتنبوهمء 
ولاترئبالشمال الصحيفة تلس 
بالييالحوارح اطه ر بوتخ

مكسلألالح^^م حب توهناك 
ادحانهكأن نار *ي يضعونك 

مفزعشيء الأهوال من ا مجه
الأuءيوالهوامكآلهاا مجه

ازوالرجاصون واممزلز 

الرحمنيرلية رور لمساب 
.ثساماهمالشيعلان

الجرانلقلن سمرم كيف أم 
اللكانحامك نعشك حمال 

رانالنيمن وانل بأيترمن 
رآنبالقاء جالذي وعن 

الثقلانالة مقه بثوتقول 
الجانضربة يضريانك وم

البرازداخل لك.شقرأ 
انالإحسسذي عند المحاصم يوم 

الولدانارق غجممنه يض تب
لف__ررتمنأعلومنأوءلان

القمرانؤيجهع ماء المجه 
انبدخجسرها غعلن فوغلن 

انالمنعظيم إلن ت—وج—هم، م
انهتائل مبدمع تبكم، 

وئالأكداروالأَانف_هام_

انعميومن جور س فعلته 
الضلرانربل وملامل ب

انيهمنه ت، لولكن ر مم
اعدللغلمانالحميم غيهامن 

رانالنيداحل نخل از أعج





sooa هنمد لأبذس اازود ت

ثبموامحب

عنهالله رصي العابديزرا، زين علي قال 
^بضباذاكداف>ؤ

بلانارمأيامي ات >ّاعر ئم
سأشيلا ب؛وزادي طري 

أمهليحسث، عم اه أحلم ا م

ذمتنلة غيا كتت زلة يا 

يعذتنيكان يامن عذلي عنك يع 
اوأنلتهنبي ثلن أندم دعتي 
لهاانتثع لا دموعا اسح لمحي 

ممملرحأ-)^ ٠٧١يلك بين كأنني 
ماضكي أتوايي—ب يند 

يجذبهاوصارازن نزعي واشتد 
ماتغرعرئمم الروح وامتخرج 

وانمرنراالكل وراح وغنموي 
نجلم الناس أولن كان س ونام 

غاسلاحذنانبغي يانرم ونال 
فجرديمنهم دجل فجاءي 

راممماللحد غؤيب الغؤيب إن 
عزنولا حرف ولا بكاء ولا 

بملتيوالوت ترو بم وئنني 
ترتيؤيذني م غاليت وند 
تثظرنياه ومن اصي العهملن 

فليالتف »ي حرة؛ميت، يا 
مدريكنت يي ما كنت؛عتم لو 

واثزندالت-الك—ار الدعر واسلع 
نهلسممحةبهاسي

وأيديهميلبنيرام البعلن 
همميالهوم يجبا أرمن ولم 

مسكاأشرقتجرمحولأهون
همرغريوصاد 

ثثراكممفي وجدوا الإيام مد 
يغسلنيبأنيني ل المالن 

افيمحرأأديبااري-اعارن
وأفرديوأهمراتي النيابِ مذ 

أجمسبتهم اث وصى - طالب أبى بن علي بن الحثن ن علي ص ا 



بعن يزود 
ر\

نمردأالألواح علن واطرحرتي 
داّ'سششمتيدظيى

لهاسابالاكموم رتي والم
واضرنواانمرام إلن وغدمرتي 

لهاركؤع لا صلاة علي صلوا 
مضعلمح، ري جنلي دأنزلوني 
لظرتم،وجهي عن الثوب وست 

مشتملابالعزم محترما نمام 
واءثمرا١^١''، علب نلرا وتال 

فيساافرلأآإساكولأ
مزالهمون، ولجوا وآودعوني 

صور،ز،الينإذدظرتوعالم، 
لهمأقول ا مونكير متكر من 

لأننضبم_رمناث،ياص
انصرفوابعدما مار إلاعل مام 

اونينتها الدنيئغرنالث، نلأ 
الدنيااجمعهاحوئ واننلرإرمن 

بهاوارض دنياك من العناصه حذ 

واكثيالعميان عن كفي نفس يا 

الماثي-طمم،ضر وصارنوتي 
النوم'؛الكننيلأثلأ،أونادئ ذ

حنفيحئن خوؤلآ زادي وصار 
وينمثم يملن ام الإمحلفا 

يرحمنيالد لعل جرد مولا 
يثنينيمتهم واحدأ وأنرلوا 

محثأهمرديبن، وأءالأخ 
وذارىهم،ذر؛ي من، اللي وصعق 

النذي ادحمن من الثوف نن 
يوسنيأخ ولا يق فسأب 

للهّ،نياظن؛هم،سمواك ى^، 
العشيمجاقدكان مهللع عول من 

كانأقزمما u_.نهما إذ 
رتهنمؤثث، مإنثي، ف

نأنملييلهري علن وزري وصار 
وانثلوإنىنملهافيالأضوااو٠لن

اوادواصينير منها عوراخ 
لولم؛ضكإلأرسالمدن

يرحمنيالد لعل جميلا نعلا 

٠٠٠



siaso  ٥ن——ءود ١ هنمد لأبم ١ 

ءؤ2وذوؤر

الدنوباكب الذي المد آنا 
حزيناامحعحئ آناالعبدالذي 

هعليت نعلن الذي د بالعأنا 
م٠أعاضست اييء العجد آنا 
عمريغلع المرمحل العبد أنا 
بممحملمج الضيق العبد أنا 
الخaلايامن يم ئالد العبأنا 
أناسعن اداخاJغS د بالعأنا 
شينللمتإ الثمي العبد أنا 
كفيمددت المشير العبد أنا 
عهدااهدت عكم الغدار أنا 
وصبيارحمني غالشلؤع آنا 
عمرامناك أرجو الضعلر أنا 

ممنعمر علن اسق—ا فوا 
ثماناجالني يعأن ذر وأح

ونثريحشري من حزنا، ؤيا 
ارتومه اء النمتنعلرت 

ءلميث_احيرانا نمت ا مإذا 
ايياكتفح من حجلا، ؤيا 

عدلاب وحوص موذلة 

وبايتأن اني الأمومدته 
سايشكقالمآ زلاته عش 

الرتيبانيها يخيما لم صحاثقا 
اباشيالآنلأادي الئ نم
ايبوالثبة الشبيأيع فلها 

نجساألض لربما يح أص
االييبأكمن اقبلن ولد 

ادرولامحيماحوواسكلم
اببتابابكمومنيوانوقل 

الخعلوياعني وا عادنغإليكم 
ذوباكبه اء الوفعلن وكنت 

ممانرحا نلي منك لير 
يخسايلن اك رنحيرجو وس 
الذتوباإلا به بح اكولم 

ايباللبممرعه هول بمير 
ابشيالولدان عل يجيوم 
اكثيبيه الخبال بحتح واص

محلياهم^يا^ الهلرف حسير 
العيوباالمحنا أبدت ا مإذا 

يباحي ننعلن به أكون 





منهد ا[بزود ن١
ما

ياذهاستوبي

اصظ,ال

الأربعار 
زال—يدع

الفما انزمراندب 

أودء_ليالة كم 
آطوة هل

حنخض لكم 
نكثوتربة 
ملنغبمرأت لكم 
ولم
غملكم  برمه1ت مءومم 

ر،أمذت نبوكم 
لعبالني غت ركوكم 

بجبا مترغ م لل
الندمار عشالبس ف
دمالقزوال بل ن

المترفحضؤع واخضع 
رفوانحعواك واعص 

دتنيه-و تإلام 
تنيالشر يما ميف

اد'

دم

المرتجعهد 
السهودع

االمحنه ينمسوين 

السعيح بالقعلن 
اهتآبادصا ماثم

ومضجعي رقحمني 
اهدثتأحنية حفي 

رتعومعما لمل
المالئوات مالرب 

اتدعيمياونتافص
ر،كمتا نأمم وك
المرقعذا الحذ نب
بالكذتدا معهتا ول

بعالمتد، هعمن 
الدمشابيبا وامكمجا 
الممعوء ّلفل 

رفلاذالمتمال وئ
العالقراف انحعنه 

رليمالمعتلم وم
رتيعالميولته 



هنمد لأبذ1ل اانو3ن و

ونسملالسب ات^ى آم

الشمطد ونيلح دُس 
رصياحنفس يا ييحك 

ميواحلائع—ي وط
داء-تجريبمنض

النماءاجاة نمواخشي 
دئالهل مهم وانت
داغواك ثموآن 

ئالمالست، ه ل ٠٢
الالنر فالررد وم

هأودعمن برئ بت 
ةعوالالنماء د بع

هبحالأن رق نلا 

الذيرض العدم وبع
تديوانمابلي 

قياكان قحما ين
الريقاب الحموء 

—--ارمزبمنئؤياخ— 
الوغنران نموسس، 

المكله عليمن يا 
زللمن رحمت، تاجيا 

مجترملعمد فر اغف
رحممن أولن أنت ن

خطرأس الي نوخط• 
نعند قنوله بق

الخالصاد ارتيمحالن 
وعيالتمح عي متواّ
خيواننالقرون من 
دميتخأن اذري وح

الردئوشلثخ وادتمري 
ذيث__م___رلح_طبلقع

ألواكزلالمسم_راف
اكواللاحق 

هودصتوامه صمفد 

أذيعيلأيث، د من
هلابأو ة داعم

تجعملك الث،كالء
والجدييي الحوي بممح
ينرء>،ومنرءوم

وممد مد وربح 
زعنالبوم ومحول 
وف—ندئ تعومن 

—*—عيمأر م معلي
وجلمن بي ا مدزادم

المضحري معفي 
جمالنبكاه وارحم 

دعيو دعمر يوخ
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تناهيهامن نحد ولا ردا، ل-اصيها يتطح ولا عدأ الأنفاس عليه نعد من فيا 
تخلعوالمهلة للذهاب، تبض وما لايعود، منه مر ما السحاب، مر ممر العمر بدا، 

حدافقد نحهز الحساب، يوم والوعد إياب، له ليس والذاهب السراب، حيع 
التراب.كن لوتهيأ بالركاب، الحادي 
ولدتوند البقاء كيف اقتراب، نفى الأحرة وأما تباعدت، فقد الدنيا أما 

وأحودالتراب، تحت لمصرعي أمتعد أن لى آن فد اقتراب، فى منى والموت 
كانإن كتابي، م؛/ في أو يوم بأي • • أنرئ الحسات، يوم به أمحو الذي العمل 

منألاقى ما ويل ما بالمرئ؛ أوكان ما'ب، حن ويا 'لوئ فيا بالممض؛ 
ءذابل١؛.

القائلدر وف 
ابالشبيد جنتا مم_ا اب تتاما جمنلم ييح يا 
ضبمسي ي نالمن سساب الح بوم همسجلمم يا 

القسومراقبة قضاه؟ وكيف وقته؟ قضئ فيم ه نفيراقب أن لم الموعلن 
حانثلئ،إلئ وضع قد الشريهل أن الشن علم تعلم أنك فلو السجيل، يهل بشر أنثه 

تثقئالحال هذه مثل في فإنلئ، ثر أو حير من لممانك بها ينعلق كلمة كل يجل 
ماتزن أن وبعد وتدبر تفكير بحد إلا تتكلم ولا واليقظة والانتباه الاحتراز دائم 

منيقظ ما ؤ اف: نول فاذكر . . وترصن. تحب ما إلا عليك لايجل كي تقوله 
.[ ١٨]ق: مده دفبّ نه لد ملٍإلأ 

ينيلا أن قبل قحة به الأمر وال وما العمل، دار في دمت ما نفك حاسب 
نفكبة محاصو؛ين بينك يحول الذي ما دنوالأجل، ونبل الفراق نبل الندم، 

فيوالأرضى الموات جبار يدي ؛؛ن والحناء للمحات غدا ستقف أنك تعلم ألم 
ّنة.ألف حمسان مقداره يوم 

انتبها عبداف؟ يا صاع أنت فماذا ؤلويل، القيامة ويوم قليل نميروالزاد الحمر 
•محى)آْ'ا( )ا(اكومةلأين 



لأبل—،—ذم زود تؤ^^^ء««ءءء«د«ءءءءءءءءس0«« 
نلاسمُسم■

من)واسوأتا© I وقل وناله صادق ولسان وجل بقلب عسسلادوبم ربك فناج 
ويليوآثامي، ذنوبي كشرت أيامي طالت كلما ويلي غدأ، يديك بين الوقوف 

اباهواثبأعود، كم وفي أتوب، كم فمن ذنوبي، عفلمت ني كبرت كلما 
أتراكعثرتي، من مقيلي أتراك ا سخهلك من لرقتي مقذأ رب يا أتراك واثباياه، 
الخلائقرووس علن موبخي أتراك بعذابك، معذبي أو ارك نمن منجيتي 
غدأيلقاه لما أواه وجهى، لحياء أواه عورتي، كثف من أواه حقك! فى بتمريهلى 

جدى.النار فى 
ذيليأسلت، ند انممسان وفي وليلي أيامي ا،د مبتا ع

ليليالنار يحلن إن وليلي صدن مثان حرمت، إن نؤيلي 
الآوثرى-تجقال كما لحالي ر'اء فأقول 

غيرحاليبمدهم أتي واعلم واحدأبعدواحد بمرلياني 
غجرساميبعمدعنهم وكأني وأشهددكهم موتاهم وأحمل 

يرانيرتولمتلة قفل يتملالتي وجهبهم عيي م أنا نما 
٠؛٠ ٠ 

ونكاديلثتوتي غيرالذنوب زاد من وليس جل الرحأزف 
مناديللماب ينادي يوما رني وحجتست، ا عغنلي يا 

مراديا؛لمت، رمنيت، حش رمطامم شماوتي عالمأ غليتؤ 
الروادعلن ٌ-ؤ صؤنق، مفي دأ غبه يراد ا معافلا غيا 

الميعادكبيحان عليالث، يحمن ه ندمتما كل ا؛الث، اقرأكت
ادتعمادر نالخرائم وعلن عاجز مرء لعيد النجاة كيفا 

حيادثوب الخأ،ع ليوم والمس ناتعظ ٠رتارث٠ بل نمن غانلأ يا 
٠ه،اء 



هنمح لاب__ ت—وود سهأ 

هلاسناامادر*

تقلعمتن ندرى لا ولكن إ رحالنا نجهز . مفر. بلا وممر وطن، بلا فر م
الرحيل؟متن نعلم ولا رملي الالوطن لذلك الزاد نعد ؟ . . الحياة عن أحالنا 

!الرحلة؟!هده نهاية وأين 
تقولوكأنها صنوان بل سة، مفت ففد لحظات نا أنفهع لنقف لكن 
ومرها،خيرها ومرها، حلوها صاعاتها تراكمت . رجعة. بلا ودانا للجمح 
فانفكر ولا ذلك .كل أكتافا.نحملها الش الصحيفة تك في وكبيرئ صغيرئ 
!نا؟!لأنفصنفيم وماذا عملنا ماذا . لما. سيتقدم فيما مفن، 

ٌن١^ بل إ إ جديد عام كل بداية وفي لحفلة كل في ذهني علن يتردد موال 
فيلحظة فكرنا فعلا هل ا الرد؟ سيكون ترئ يا وماذا الحراب؟ أين ولكن الناس، 

الرصا،كل عنها راضون نحن هل أ أعمال؟ س فدمناْ وما مضت التي السنة تلك 
!منها!واحدا يوما ولو لرا-آع ضل 

الكه—اامسالك ولم اة نرجواكبم
جساليعلن نجري لا ينة فالإن 

فقيلمنها لراجع ّ وحداني. هدوء لحفنات أنفنا ْع نقمها صريعان أمر ما 
إلائلة الأسهذه الأرضي وجه علن ان إنأي أل يلن ص-دفوني نعم إ أ أعمارنا 

تيقول حاله ولسان بالدمؤع تغرقان وعيناه 
الهآسلاع لا ا ونلمح أمدعني 

دينيتعلي ا متعلم كنت لو 
أ؟وقوعه! من ندرى لا الذي الءبيِيل الفر للحظات قدمنا ترئ ا فماذا 
أفاقثم عليه غثي - الله رحمه الوفاة. حضرته لما عياض بن الفضيل فهاوا 

اف.ام لأم ٧ • ص ه ١ ٤ ٢ ٢ صفر ٢ ٢ / ١  ٧٩٣العدد الدعرة مجلا )١( 



مس؛ه نمد لأبزودU-،؛_ ت

والشطانتلهينا، الدنيا وهذء نحن زادنا فما . زادي" وقلة مفري بعد اريا ت ونال 
بناتحمإلا معنا ولص اللحظة تلك فى ينجينا من محزالى لت فيا يغوينا، 

اللهنن لهم ويدا ؤ .! تعالن - قال وءلاءات، حنات أئها نحب ونحن ومنكرات 
[.٤٧]الزر:ب يحتسون يكوئوا لم ما 

ازءياتي حفا إ إ سينجينا؟ هل منا؟ محيقبل عملناه ما هل ولكن نعمل فنحن 
;هيهات و3كن عمله من ببهل حزء عن ولو عن راضز أثه فتها بمص لحظات 
هتينحقن اللكان ه ينلم 

تلعبلأء وأنت لأء جحممل 
فولعن ينفظ عا فمد)w( الضال وعن او؛مان عن انمفان بمش إذً ؤ تعالئ.: نال. 

ا. ٧١٨^ ]ق: ي وء عيد رقأ لدنه إلأ 
س؟أفىكلمملة،فىكلسةساوسنولأ

عنرصينا فهل ■ والعلن. الر في وأفعالنا أنوالما تدوين عليهما ما كل يكلان 
ندمنافماذا واف لا ! إالكاتبين هدين متتاسين ونحن الستين تلك طوال أعمالنا 
!وسكراته!للموت 
الديالرهيب اليوم ذلك في البكاء يضنا لن الوقف؟ لذلك نعدينا اسهل 
الاسوترئ حملها حمل ذات كل وتضع أرصحت، عما مرصعة كل فيه ندهل 

الاحتقار.لحفنات عند نقول انا عفماذا وعفلمنه وهوله محادته من سكارئ 
إلئصباحها ليلة من باق ررأعوذ يقول! الوفاة حضرته لما حبل بن معاذ فهذا 

كنتإني اللهم فاقة علن جاء وحبيب مغيب زائر باطلوت ررمرحبا ت قال ثم ، النار" 
فيهاالبقاء وطول الدنيا أحب أكن لم أني تعلم أثلث أرجوك اليوم وأنا أخافاك 
حلقعند ؛الركبج العلماء لمزاحمة ولكء■ الاتجار، لغرمحو ولا الأنهار لكدي 
الدم

ناأنفونممحاسب نا أنفمع لنصدق . , الدنيا يحب لا الأن منا من عليكم فياف 
كلأعمارنا، من مفت التي المسنين ، ULiعلن نتحسسر أن نبل نحاسب أن نبل 
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هونسوه افن أحصاه ؤ الدم ينفع ذا ما ولكن صالحا لنعمل العودة فقط نريد ذلك 

افصلوات . نستا فهدا لحق وافه إثها الموت سكرات فى واحدة لحظة فكرنا هل 
للموتإن الله إلا لاإله  ١١وهويقول! بالماء الهلماهر وجهه يمح - وسلامه عليه 

معهالموت سكرات حال وهده ذنويه غفرت الأمة نيى فهدا البخاري[ ترواْ سكرات١١ 
اضاحالهاومحا؟أ

هيوما كانوا أين وأصحابها بالقبور نمتبر ألا ! إلحالل أتعجب وافه إني 
ال. نا. لأنفعميا فماذا عمله حسب، علن كل مصرهم؟ ما الأن؟ منازلهم 

قلوبهمتئن مسيرته ^٠ الرسول مع حاصوا من وهم الصحابة فهؤلاء ، شيء 
والصالحون.اكايعون وكدللئح الوقف ذللثح من حويا 

كلحهلان حديهما علن البكاء لأثر العزيز عبد بن وعمر البحرى الحز فهدا 
معحالما فما . . لهماإلا تخلق لم إثها قيل حتن المار من الخوف شدة من ذللثح 
اوأهوالهوالمار وتدنه والحشر وزلته والمرامحل وعذابه القبر وعذابح المار 

قصورالمني الفضاء أعماق في نحلق ونحن ذللثح كل . والكثير. الكير • • وماذا 
المرابحمن الصغيرة الذرات لمللثح ! نحت!ننظر لا لماذا لكن والأماني( الخيال من 

الولكن أحقرنا وما ؤإليها ومنها فيها ه نفشلثح وبلا سيجد يتتاملها من فصدقوني 
إالأهةإ نفرمنا من المثتكن اطه فإلن ! نعقل!
تشغلهلم منا من . ومعاص. ذنوب عليه لبى منا من . يخهليء. لا منا من 

المبىذكر . يومه. فى ه نفمحاسبة عن . عته. وحلل افه ذكر عن بشهواتها الدنيا 
محناءآدم بمي راكل و.: المبي قال عنه. افه رصي - ماللثح بن أنس حديث ي فه 

•الترمذي[ ]^١، •  ١٠١٥^٠١^وحير 
علاماتمن عليه نرئ ومهما علا مهما الخهل1 عن منزه أحد هناك فلبى 
الوطنسكون قبل الموبة علن عهدأ نا أنفمع فلنعقد ربي، رحم من إلا الصلاح 
•الرحلة نهاية ونبل الأبدي 
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بتوبةالنا أحنغل أل وراحة خانقة ودمؤع خاشعة بدعرة لمحاول الأن من 
إالهاوية بنا!لن ترمي أثقالأ نحمل ونحن بغيرنا أحادنا تغل أن قبل صادقة 

اللهنح»ة من شلوا لا أنمهم على أ1ّرما الذين عادي يا ؤشْ لما: الحق وعد فهذا 
.[ ٥٣]الزم: بر الرحجم)rZ( الخمود هم إل جميعا الدنوب يغفر الك إل 

وسعتالتي بالمغفرة طريئا لنا بير الحق قول فهدا أمل، مع يأس لا أيه وتأكد 
.!إمعنا والله بالمعاصي نا أنفعلى رق نفلماذا ، شيء كل 

٠٠٠



هنمل لإبذم للد نو ت

تتوالئ،والأعوام تنطوي، والمفحات . النفس. لمحاسة دعوة 
عمرهستين من وياخذ يحاب، أن نبل ه نفيحاب أن طح بمنا وكل 

.النه يراقب وأن والعبر الواعفل النصرمة 

عندإلا تدرى ولا نحى أن غى ٠>، نحري الأيام وهكذا تركض، الأيام م فها 
•البد أو الكرتم الشهر قدوم أو سنة بداية 

الأمم:والزال 
النهاية؟للرحلة أعددنا ماذا ؛٦ 
أمل؟وحير ثواب حير اف عتل لنجده حير من نا لأنفقدمنا ماذا ءب 
صحائفنا؟فى مجل ماذا ؛؛آ 
فتها؟منرصع التي للحفر٠ أعددنا ماذا ؛٩ 
والقبر؟الموت اليوم تدكرنا هل ؛٦ 
القرآن؟من شيئا قرأنا هل ءآ 
صلاة؟كل دبر والأوراد الأذكار علن شل'ابرل ؛؛آ 

الصلاة؟في خاشعين كنا ؛وهل 
المار؟من به وامنعينا الحنة، اف مالنا ل هه 
ذنوبنا؟من اليوم اض استغفرنا هل ؛■؛ 
وحل.؟اض.ءز يرضى لا ما كل نحنبثا هل ءب 
السوء؟قرناء عن يالتباعد يكرنا شل ء؛:■ 
ةالغم', ألسنتنا ٠ الحقد؟ و د الحو ياء الكب م', ينا قل نفلفنا , اهه 

وال٠بمةوالكدب؟
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اممه؟حرم ما إن النظر تركنا هل أو 
افه؟حرم ما ،>ماع تركناهل ءو 
المذكر؟عن ونهينا بالمعروف أمرنا هل ؛؛؛• 
له؟والعمل ديننا نمرة أجل من والرخص الغالي بذلنا هل -؛؛؛ 

.؟.وهل..وهل.وهل.
الأخير.للرحيل راده ؤيعد يحاب أن ان إنلكل دعوصادقة 

،اٍهه 



أه4ياتالتوحم،و
اةاسسةواسا
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يواسياوةاكسة

أردكالمحثحت العمدة هو التزود وركترة وناعدة وأصل أساس كان ولما 
انمحيحتيالفدة يتعلق فما باز بن عبدالعزدز الشخ الوالد ماحة لكلاما 

الملتزمالنساب بعض وقؤع لاحقك أمور بذكر ثنت نم بمددها، مهمة وفتاوئ 
وقل• وتدكيرأ وسويها محها ذكرتها انتكاسه إلن أدت وربما بالتزامه يخل مما مها 
لربالتوحيد نحريد تقتضى الصحيحة العقيدة أن وحيث الوالد سماحة كلام ذكر 

الزمان.هدا في المسالمين أكثر وواير ومنزلته التوحيد بنان التنويه أحبت العالن 
السنةأهل هومذهب كما بالعبادة، النه إفراد - ت بالتوحيد أفمي ت فأقول 
بتوحيدبالإقرار يكتفي أنه س . البامحللة الذاهب أهل ره يفكما لا والخماعة 

توحيددون الخ، . ...المدبر المين، الحيي الرازق الخالق هو اممه وأن الربوبية 
أنيس الألوهية، لتوحيد مستلزم الربوبية بتوحيد الإقرار إن • وأقول الألوهية 

وحالفهربه الته أن عرف فمن  ٠٠بها والقيام الألهية يوجب الربويية بتوحيد الإقرار 
الربوبيةبتوحيد أفر ومن له، ثريك لا وحده يعثدْ أن عليه وحب أمورم ومدبر 

بتوحيديقرون فهم المنركتن، وعامة لهب وأبي أجهل أبي توحيد هو فهلم-ا فقط 
شخيقول الألوهية توحيد في هي إمما رسلهم وبثن سنهم والخصومة  ٠٠الربوية 
ونزههالصفات س تعالئ الرب تحفه يبما أقر لو الرحل )إن تيمية؛ ابن الإسلام 

يقرحس مزمنا' زولا موحدأ إكن لم شيء كل خالق بانه وأقر عنه ينزه ما ل كص 
. ٢١١(له ثريك لا وحاوه الله بعبادة ويلتزم للعبادة المستحق الإله هو وحده اممه بأن 

الكثيرافه دون ص عبلب فانه الله إلا معبود لا أنه الله إلا إله لا فر ص أحطأ وقد 
ُنكل عبادة يخرج حتى الله إلا بحق معبود لا I قولنا هو المحح ولكن الكير، 

بب[.ابن الإسلام لشخ ٢(  ١٦٦/ ) والفل العقل نعارض در، ] ( )١ 
•قرنان لأبن "؟( A-T")٤ الاعتقاد صحح إلن والإرشاد 
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العبيد،علئ الواجب وجل عر اف حق هو والتوحيد بامحللة، لأنها دونه من عبد 
وأنه، الأعمال صحة وأماس ا كلهالأصول وأصل الدين، أوامر أعظم وهو 

عنض فهو التوهمد عن ض أنه ظن ومن انميد، جمتع علن الأعظم الفرض 
وتعليماتعالمآ به العناية نحدر الذي الأساسي الخلم هو التوحيد وعلم ، اممه دين 
لمالعلن يجب لدا ممتعلقه، علم كل وشرف وجل، عز اممه بيات يتعلق لأنه 

والخرافاتالمدعية والعلقوس الشرك شوائب من وتخليصه وتمنيته تحقيقه 
صيامأو صلاة من عبادة أي قبل وحده لله العبودية ؤإفراد وغيرها، 
،صالحة عقيدة علن مبنيا يكون أن الخل قبول شروط من لأن ، •■•ونحوهما 

تمنلا والعبادة عمل، أي صاحبه من يقبل فلن ذلك غير علن العمل بض فإذا 
الالصلاة أن كما بالتوحيد إلا لما مالإنسان من يلا بل التوحيد، مع إلا عبادة 

إذاكالحدث دت، فالعبادة ني الشرك يحل فإذا ، الطهارة ْع إلا صلاة من ت
الحملوأحبهن أفدها العبادة خالط إذا الشرك أن عرفت فإذا ، الهلهارة في يحل 

هذهمن يخلصلئ، أن الله لعل ذلك معرفة عليك مجا أهم أن اكار في احبه صوصار 
دونما وشر به يشرك أن يغفر لا الله إل ؤ عنه اممه قال الذي بالله الشرك وهي الشبكة 

[.١١٦زالما،:ب يشاء لمن ذلك 
الواجبفالعلم التوحيد هو محرفته الباغ العاهل علن يجب ما أول إن • وأقول 

العلوم.بشرف العلم شرف إذ العلوم٠ وهوأشرف التوحيد، ابتداء 
عثرةثلاث مكث بل بالتوحيد دعوته بدأ إذ وقدوة، أسوة بالثي كفانا 

التوحيدإعلان من دعوته أطوار ء تخل ]ولم غير، لا التوحيد إلن يدعو ممكة سنة 
ومفلاهرْ.الشرك ومحاربة وشواهده 

وهومحه يهل ولا ه، دعوته ابتمداء في التييد؛الأصنام ه الني نرك فلا 
هجرتهفى متخف وهو يه نولا ا شديدات منوات ثلاث بالشعب محاصر 

ولاأنصاره، بين ممدينته ظاهر وهو عته الحديث قهلم، ولا طلبه، في منتي والعدو 
ولاويكر وينتصر وهويجاهد عنه سغل ولا مكة، فتح بعل فيه الحوض باب أغلق 



 yU،،1د ذو ت ^^^^^SSSMSSMSMMn8OTSS.MM؛_ه نملابسسسد ^1^ 1
ونبذالتوحيد علن ؛j-*-؛، عرض تكرير عن القتال علئ البيعة بطلب اكض ولا بمر 

وانمارئاليهود علن اطة المنة ت يقول جعل . الوفاة حضرته ولما . ٢ الثركر١ 
)يحدر1 - عنها الله رصي - عاننة االؤٌنين أم ئالت • ماجدا أنصائهم نور اتخذوا 

ماصنعوا(أآا.
إلاذلك وما التوحيد، وقضايا يالعقيدة يالغ اهتمام هذا أليس عليكم، بالله 
لأنهدورة، كل فوق إليه ومرورتهم حاجة، كل فوق إليه العباد حاجة لكون 

وفاطرهاومعبودها ربها، تعرف بان إلا طمأنينة ولا نعيم، ولا للقلوب، حياة لا 
وحلعز . رحمته من تدنيهم حقة، عملية عالمية معرفة وأفعاله، وصفاته بامماته 

.ومغفرته عفوه من تقربهم و. 
وقايةوأن ، جناية ^ ٥١الترك جناية أن علن تدل بالتوحيد العناية وهده 
المهلقعليه واجب أول إذ وأحره الأمر أول فالتوحيد ، وقاية أمغ منه المجتمع 

كلامهآخر كان من لأن كلامه، آخر وهى التوحيد في للدخول ادت^ن ؛الشه
الله.عزوجل.:فال ، فهاء الأسمه فهو عنه رغب ومن الحنة، دخل الشهادة 

عليهإبراهيم وملة ؛!، ١٣•تالشوِ،; ي نفه منه من إلأ انرامم ملة عن يرغب ُن وؤ 
فيهيقوم مقام وأول الطريق، منازل وأول الرسل دعوة وأول التوحيد، اللام 

أكثروما هدا، عن رغي، هن والسفيه هوالتوحيد - وجل عز - الله إلئ الساللث، 
•العظم الأمر لهذا المنكرين س ايوم سفهاء 
وينشدونطبقاتهم. مختلف، على - وتتعبه الظلم كثرة اليوم الناس استكن لقد 

لهم!فنقول العدل إلن الاستبداد هدا س النجاة طرق 
!- وجل عز - قال عل، بالقالاس ليقوم كتبه، وأنزل ]رسله[ أرسل الله إن 

٢[٥ : لالحدياJ ب يا!مط الناس لقوم والم-زان الكتاب معهم رانزنا رملتا؛انلمات أرسلنا قد لؤ 
وحل.عز النه. حق يحض وهو وقوامه العدل رأس وهو التوحيد المسهل وأعفلم 

(.١٩)الياى لمارك ومفلاهمْ« "الشرك رالأ ر١( 
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•الحوثى جحافل وسترت الخهاد متوق أجله"؛تردت ومن الماد، جمح على 
[١٣]لضان:ب عْليم لفللم النرك إذ نؤ وحل.; عز - نال الشرك الظالم وأعظم 

الفللم.أظلم والشرك العدل أعدل فالتوحيد 
والمرسلنالأنبياء منهج عن الفالن علم، بغير المانل؛ن الظاين أكثر وما 

وبحاجةلمين، المبين يفرق التوحيد في الكلام إن I نائل فمن والرأي بالتأويل 
فيماونتاكلم الناس نتألف أولا ت قائل ومن أ الصف وتوحيد الكلمة وجمع نم إلئ 

دعوتاإوس ما نفروا لا حتن يحثون 
جهاراوبالتمريح ، ابتداء التوحيد ندعوإلئ أن الشرمحل س ليس ت قائل ومن 

.ومكملاته! باثارْ الدعوق ممكن ؤإنما ونهارا ليلا 
محمدأوأن اف إلا إله لا أن يشهدون فالملمون ثرك، يوحد لا نائل! ومن 

!..ويحجون.ويصومون ويصلون اممه، رسول 
ونحنالشرك عن أتكلمونا وحهلورته الشرك عن الكلام سمع إذا قائل! ومن 

وأمهاتموحدين، لمين مآباء س فنحن بيننا ينتشر والتوحيد الموحدة؟ الأمة 
إالشرك؟ عن تآكلمونا فلماذا موحدات 

بالإسلاممركب جهل علن -دل التي الفاشلة الأقاويل من ذلك غير إلن 
والرحمةالشفقة وانعدام التردي، وحالهم لمين الموافر عن وغفلة وبتواقفه، 

غيرعلن اجت٠اع فلا • ا مالهمر به يملح مما الاهتمام عدم في اء البوهوهم عليهم، 
ولاسبيلا، وأقوم طريقا أهدئ فهم والمرسلين، الأمناء طرض إلا طريق ولا التوحيد، 

■الفرع إلن الأصل عن العدول ولا الخلف، منهج إلن فهمهم عن العدول يجوز 
لمين.الملبعض الحزن الوافر هدا علن رم وحأمن الملم نلب يتقهلمر 

والشركياتالبيع فيهم عبثت قد دج والالخهلة يرئ حينما حزنا قلبه ؤيدوب 
وهياماطربا الرؤؤس وتدور ، الش-ركيةرآ، المداتح وتشد البدعية، الأوراد تتلن 

مخمرا.[ ١ .٧ ١ ٣ ] العدد)٠( الاصألأ .جلة )١( 

•والنكرات اكر دلأنل اد الرر او للومري الردة كقمدة < ٢١
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إثرفي وأفواج جماعات، إثر في جماعات الزعومة، الوالد ليالي قي بالدفوف 
بهنغيثون ويالقبور، بدلك نجدون يالمنهمر، يل كاليتقاطرون أفواج، 

وتسمعؤ بأستاره ويتعلقون اعتابه، على ويتمرغون بالتراب، وجوههم ويعفرون 
فلأنيا . أغثني. فلأن يا ! اء والتالرجال مز ينقخ لا الذي والعويل الصراخ 
أ• ■ أرزض 

حاملاالكير، الشيء الشاق من وينكي العدد، ذوايت، الليالي أحدهم ويرحل 
العونؤيطلب والبركة، القرئ ويلتمس القبر، ذلك يدي لن ليدبحه نيره 

الضلال؟هؤلاء عند الإسلام يكون اف-ءزوجل-أهكدا سبحان ! ..واليد.
علنالتعدية الشركية وألوانها الختلفة، العثية بصورها الدروثة صيهلرت لقد 

المسلمينبض يوجد لا يقول من يأتي ثم • الإسلام إلن المسن من كسر عقول 
الحاهليةجديد من علينا تهلل أن للنفس ومؤلم محزن هو كم الله بحان سنرلئط. 

هدهجاءت وما الأولئ بصورتها الحاهالية هدم جاءت وما الأولى، بصورتها 
صوفيةولا الخرافية والصوفية الخبيثة، الجوسية من إلا القبورية الشركية الخاهلية 

الإسلام.في مجوسية ولا الإسلام في 
بتعلقفيما باز بن عبدالعزيز الشخ الوالد سماحة كلمة القاريء أحي ؤإليلئؤ 

الصحيحة.بالعقيدة 

وصحبه.آله وعلئ بعده، نبي لا مآن علن واللام والصلاة I وحده قه الحمد 
اللةاس وأمحالإسلام دين أصل هي الصحيحة العقيدة كانت فلما بعد! أمجا 
.الحاصرة موضع هي تكون أن رأيت 

تمحإنما والأقوال الأعمال أن والمنة الكتان من المرعية بالأدله ومعلوم 
آتبأما بملل صحيحة العقيدة كانت فان صحيحة، عقيدة عن صدرت إذا وتقبل 

وهوعمله مط فهد بالإ،ان بجم ومن ؤ • تأُالتى اش فال كما وأقوال أعمال، من عنها 
.[ ٥ :  oXlii]ى الخاسرين من الاخرْ في 
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محملكننض أشركت كنً ملك من واز إيك أوحي وفد ؤ تعالئ: وقال 
العتىمحرة.والآJاتفىهذا [. ٦٠زالزم: الخاسرينؤو س وتكرس 
الصلاةأفضل ربه من عليه الأمتن وله رمومنة المب؛ن الة اب كتدل، وقد 

وملانكته،باض، الإيمان ت في تتلخص الصحيحة العقسدة أن علمن والتسليم، 
هيتة الالأمور فهده وثره، حيره وباكدر الأحر، واليوم ورمله، وكتبه، 
رسولهبها اف وبعث العزيز، اف كتاب بها نزل التي الصحيحة العقيدة أصول 
منبه الإيمان يجب ما كل الأصول هده عن ويضع واللام، الصلاة عليه محمدا 

فيالمستة الأصول هده وأدلة ورسوله يه النه أحبر ما وجمح الغيب، أمور 
ذللثحفمن جدأ، كثيرة والمنة الكتاب 
سابر ثّإم وانمنرملأ المسرق فل وجومكم تولوا أن ابر ليس ؤ I بحانه اف قول 

آ.١٧٧لالقرْ: والئيتن؟؛< والكتاب والملائكة الأخر واليوم بالله آمن 
وملائكتهباللع آمن كل والمومون ربه من إيه أنزل بما الرسول >؛ؤآمن بحانه! وقوله 

.[ ٢٨٠]المرة: رسله؛؛< من أحد بين نفرق لا ورسله وكبه 
رسولهعلن نزل الذي وانكتاب، ورسوله بالله آمواTمحوا الذين أيها يا ؤ سبمحانه؛ وقوله 
ضلفقد الأخر واليوم ودّله وكتبه وملائكته بالله يكمر ومن فل من أنزل الذي والكتاب 

[.١٦•]_: ب بميدا ضلالا 
إنكتاب في ذلك إ0 والأرض المماء في ما يقم الله أ0 تنم ألم ؤ بحانه: وقوله 

•٧[.ذلكضاممهبميرٌهلاسم: 
جدا;فكثيرة الأصول هنوه علن الدالة الصحبحة الأحاديث، أما 

أميرحديث، من صبمبحه في لم مرواه الذي المتهور الصحيح الحديث، منها 
النيئصسأل لام العليه جبرز ان -كنه.I اف رصي ا-لتهناب. بن عمر المومن؛ن 

واليومورسله، وكيه، وملائكته، باض، تنمن أن ت لإيمان ١٠له! فقال الإيمان، عن 
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أييحديث من الثسخان وأحرجه ، ٢ ١ الخالث١ ا وشره حٍر0 بالقدر ووهن 

اللهحق في اعتقادء لم المعلى يجب ْا جمح عنها يمع الستة الأصول وهدء 
•الغيب أمور من ذلك وغير العال أمر وفي سبحانه 

ماكل دون للعبادة التحق الحق الإله بأنه الإيمان سبحانه! بافه الإيمان فمن 
رهم،بوالعالم بأرزاقهم، والقائم إليهم والمحسن العباد خالق لكونه ؛ سواء 

اللهحلق العبادة ولهذه عاصيهم. وعقاب مهليعهم إثابة علئ والقادر وعلانيتهم، 
أريدما ( ZDلندون إلأ والإنس الجى حلفن وما م تعالئ: فال كما بها وأمرهم الثملين 

.٥٦]الداريات:المتذه الهوة ذو ايرداى م الله إن ( ZDيطعمون أن أريد وما رزق من منهم 

سكمْفلكم من والدين حلمكمْ ١^۶، ربكم اءس-دوا الثاس ؛^١ ^١ ؤ نمالئ: وءال 
منبه فأخرج ءاءً النماء من وأنزل بماء والنماء فراسا الأرض لكم جعل الذي ئهونلآأ( 

.[ ٢.٢٢ ١ ]القرة: ملمون^ وأنم أندادا لله تجعلوا فلا لكم ريقا التمرات 
مماوالتحذير إليه والدعوة الحق هدا لبيان الكتب وأنزل الرمل اممه أرسل وقد 
واجتنبواالك اعبدوا أن رسولا أمة كل في بعننا ولمد ؤ ت بحانه فال كما يفاده 

[.٣٦]الحل: الطاعون^ 
بقامحدون أنا إلأ إله لا أئه إله نوحى إلأ رهمول محن يلك من أرملنا وما ؤ ت تعالن ونال 
[.٢٥]الأنياء: 

نعباواألأ )T( خبير حكم لدن من ةمداْ لم آياته احكمن كتاب ؤ وحل; عز وقال 
\.r[.فمثديرٌوثر،سمد: إنني الله إلأ 

منبه العباد تعبد ما بجميع . وحل عز - الله إفراد هي العبادة؛ هذه وحقيقة 
(٦٣ماجه)وابن ٤(  ٦٩٥داود)وأبو ٤(  ٩٩واكاتي)• ٢( ٦ ١ والرذي)٠ سلم)٨( ]أخرجه )١( 
••ينهما ض وفي صر ابن دث حس 

.ينه اف رصي مِيرة أبي حديث من ( ١ • ، )٩ لم وم( ٤  ٧٧٧، ٥ • ) البخاري أحرجه ( ٣ ) 



ءْءهم نمد لأبذس او3

علئالعادة أنو١٤ من ذلك وغير ونذر وذبح وصوم وصلاة ورجاء وخوف ، دعاء 
لعظمته.والذل سبحانه له الحب كمال مع والرمة، والرغبة له الخضؤع وجه 

اللذقاعد ؤ ; سبحانه كقوله العفليم؛ الأصل هذا في نزل الكركر القرآن وغالب 
[.TJ]\زِ:ه الخالص الدس لله ألا  CDالدس له نخلصا 

[.٢٣لالإِماء: ه إناه إلأ تندوا الأ رئك وفضى ؤ سبحانه: وقوله 
[.١٤]غام:ي الكافرون ولوكرء الد؛بن له مأنم؛ن الله فادعوا ؤ وجل.؛ عز - ونوله 

ا،داحق نال: الجي. أن عّه" النه رصي معاذ- حدث من المحبحين وفي 
١شسأا ولايشركوايه يمدوه العيادأن عن 

منعليهم وفرصه بمائه عان أوجبه ما يجمح الإيمان أيضا: باق الإيمان ومن 
وهي:الظاهرة الخمسة الإسلام أركان 

الزكاة،وإيتاء الصلاة، وإقام افه، رسول محمدأ وأن افه، إلا إله لا أن نهاية 
منذلك وغير بيلا، سإليه اّته؛1اع الحرام،لن النه بيت وحج رمقان، وصوم 

•المطهر الثرع ؛ها جاء التي الفرانص 
اممه.رسول محمي.أ وأن افه إلا إله لا أن شهادة وآعفلمها: الأركان هذه وأهم 

وهلءاسواه. عما ونفيها وحده فه العبادة إخلاص تقتضى افه إله لا أن فنهاية 
اطهدون من تمد ما فكل اطه، إلا بحق معبود لا معناها فان اممه، إلا إله لا معنن هو 
افههو بالحق والعبود بالباطل، معبود فكله ذلك، غير أو جني أو ملك أو بثر من 

البماطلهو دونه هن يدعون ما وأل الخى هو الله بال ذللث ؤ صبحانه: قال كما وحده 
آآ■[.]الخح:

به،وأمرهم الأصيل، الأصل لهذ.ا الثةالين خلق بمحانه النه أن بيان سبق وقد 
الكتب؛به وأنزل رسله به وأرسل 

الخهلمن المسالمين أكثر فيه وير ما لك ليتضح كثيرأ؛ وتدبره جيدا ذلك فتامل 
حفهخالص وصرفوا غيره، افه مع تمدوا حنن الأصيل، الأصل ا العغليم؛هن. 

التعان.فاممه واه، ل
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والتصرفشئونهم ومدبر العالم خالي بال الإبمان ت سبحانه باق الإيمان ومن 

العاينورب والاخرْ الدنيا ماللثا وأئه . محبحانه يشاء كما وقدرته بعلمه فيهم 
لإصلاحالكتب وأنزل الرمل أرمل وأثه . سواه رب ولا غيره حالق لا جميعا 

•والأجل العاجل في وصلاحهم نحاتهم فته ما إلن ودعوتهم الماد 
وهوفيء كل "مالق الله ُؤ • تعالن قال ذلك، جمح في له شريك لا محسحانه وأثه 

[.٦٢ءليىمشي/وكلب<لمر:
علىانوئ تم أيام ستة في والأرض الحموان حلق الذي الله ربكم إذ ؤ ت تعالئ وقال 

١^لأ أن' بانرء مسزات وافجرم والسر واثس حشنا يظنن الئهار التل بمشي ١^-;؛ 
[.٥٤]الأعراف;ب الءا1مثن رب الله نارك رالأم. 

كتابهفى الواردة العلن وصماته الحسنن بأسمانه الإيمان أيضا الإيمان ومن 
ولاتكيف ولا تعطل ولا تحريف غتر من الأمن رسوله عن والشابنة العزيز، 

المعانيمن عليه دثت يما الإيمان مع كيف، باد جاءت كما تمر أن يجب بل • تمثيل 
به،اللائق الوجه علن بها وصفه يجب - وجل عز - لأله أوصاف هي التي العظيمة 

وهوشيء كمتله لتس ؤ ■' تعالن قال كما صماته من سيء في خلقه يشابه أن غير من 
[.١١]الشورئ;ه المتر اتميع 

هتعلنون لا وأنتم بملم الله إذ ال الأمثلله منربوا فلا ؤ وجل.; عز وقال. 
]\كذ:ا\آ.

وأتباعهماف رسول أصحاب من والحماعة السنت أهل عقيدة هي وهده 
كتابهفي القه رحمه الأشعري أبوالحسن الإمام نفلها التي وهي ان، بإح

٠والإيمان العلم أهل من غيره ونفله السنة( وأهل الحديث أصحاب عن )المقالات 
تفقالا الصفات. آيات عن ومآكحول الزهري نل اممه؛ رحمه الأوزاعي قال 

والأوزاعيمالك مثل ت ائته رحمه ملم ن الوليد وقال ا جاءت( كما )أمروها 
الصفاتفي الواردة الأحبار عن - اش رحمهم - الثوري وسفيان سحي ن والليث 
اض-كاالأوزاعي-رحمه وقال كيف، بلا جاءت كما أمروها جميعا! فقالوا 
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الصفاتْن السنة فى ورد بما وذؤُن عرشه، على سحانه اف إن نقول والتابعون 
ثقال ، الامحتواء عن - الته رحمهما - مالك شخ عبدالرحمن أبى بن ريٌة ثل ُّوي 

الرمحولوعلى الرسالة افه ومن معقول غير والكيف  ٠٠مجهول غير )الاستواء 
.اشويق( وعلينا البين، البلاغ 
والكيفمعلوم، )الاستواء قال؛ ذلك، عن اممه. رحمه . مالكا الإمام سئل ولما 

إلاأراك ما للسائل؛ نال ثم ، بدعة( عنه والسوال واجب، به والإيمان مجهول، 
المعتىءنأمالمؤمنين|مسلمة.رضافهوروىهذاوأمريهقاحرج، رجلسوء، 

)نعرف؛ - عليه الأ4 رحمة - المبارك بن عبدالنه عبدالرحمن أبو الإمام وفال عنها، 
.حلقه( من بانن عرثه علن سمواته فوق بانه سبحانه ربنا 

ومنالمحاصرة، هده ش نقله ممكن لا جدأ كثير الباب هدا فى الأئمة وكلام 
مثلالباب، هذا في السنة علماء كتبه ما فليراجع ذلك من كثير علن الوقوف أراد 

ابنمحمد الخليل للإمام )التوحيد( و ، أحمل. الإمام بن افه لعبد )السنة( كتاب 
بكرلأبى )السنة( وكتاب الطري، اللألكائ القاسم لأبي )السنة( وكتاب خزيمة، 

•٢١١ينأبىءاصم
كثيرعفليم جواب وهو ا، حم_اةر لأهل تيمية ابن الإسلام سيخ وجواب 

كلامهممن الكثير فيه ونقل نة، الأهل عقيدة الله رحمه فيه أوضح قد الفائدة، 
.خصومهم قاله ما وبطلان ، السنة أهل قاله ما صحة علن والثلية الشرعية والأدلة 

أهلعقيدة فيها وبين المقام هل بقد ، (١٣مرية د)اف. الموسومة رسالته وهكذا 

.الصميعيء دار I زط مجلدين ر الخوابرة اصم الثب^ بتحقيق طبعتر )١( 
حمدالشخ بتحقيق نيمة طيعة اض بحمد طح ونل الحموية( )الفترى ٠ اض رحمه • ثنتخنا ]يعنى ( ٢ ر 

.اه[ الصميص[ دار I ]ط التويجرى 
الدومحّريفالح للثح شرح ولها • العييكان[ ؛ ]ط عودة( بن رمحمد الشيخ بتحقيق لطمن< )٣( 

محمدالشخ وللعلأمة . الوطن[ دار زط التدمرية( الرسالة بشرح الهدية )التحفة بعنوان الهدي 
•آه[ الخرزي[ ابن • ]ط التدمرية( )تقريب ؛- وسم لها تقريب العبمتن صالح بن 
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الباطلويدمغ الحق يظهر مما المخالفين علن والرد والعقلية، المقلية بأدلاها المنة 
•الحق معرفة في ورغة صالح بفمي العلم أهل من ذلك في نظر من لكل 

-فإنه؛٠^ والصمات الأسماء باب في اعتمدوه فيما المنة أهل خالض من وكل 
يتجهما كل في الواضح اكافص مع والعقلية، القالية الأدلة مخالفة في ولابد. 

'ويضنه 
أوالكرم، كتابه في لنمه أثبته ما سبحانه ض فايبتوا ت والحماعة المنة أهل وأما 

حلمهمثابهة عن سبحانه ونزهوه ممثيل، بلا إنباتا سنته ش يصدهؤ رسوله له أنته 
.كلهابالأدلة وعملوا التناقض من بالملامة ففازوا التعطيل، من بريثا تريها 

فيوسحه وبذل رماله، به بعث الخى بالحي ممسك فيمن سبحانه الله سنة وهده 
بلُؤ • تعالن نال كما حجته، ويفلهر للحى يوقفه أن طلبه فى لله وأخلص ذلك، 
[.١٨:، ]iVyي هوزاهي ^١ للمنه اناطل على بالحي مذف 

.[ "١٣لالنرُان: ب نميرا وأحس بالحمحإ جثتاك إلأ بمثل يأتونك ولا ؤ ت تعالن وقال 
قولعلن كلامه عند الشهور تقبره فى الله. رحمه كثير- ابن الحافظ ذكر وقد 

عنىامتوئ نم أيام ستة في والأرض الممرات حلق الذي الله دبكم إل ؤ ت - وحل عز - الله 
لخلمهاهنا لماله بمن اب البهدا [. ٥٤: ^١؛.> ۶٧١]ي انمرش 

هداليس حدأ كثيرة مقالات المنام هذا في )للناس ت نصه ما افه رحمه قال فائدته، 
اللثهمالح؛ الملف الآs مذهام المقهدا في اللثؤ نؤإمما بعلها، مرصع 

راهويهبن ؤإمحاق وأحمد والشافعي سعد بن والليث والثوري والآونّاعي 
تكييفغير من حاءت كما إمرارها وهو وحديثا، قدمما اللمن أئمة من وعيرهم 

اممهفإن افه، عن منفي المثبيحن أذهان إلئ المبادر والفلماهر تعهليل، ولا تنبيه ولا 
كماالأمر بل المصير، المح وهو سيء كمثله ولمص حلقه، من سيء يشبهه لا 

بخلمهاممه شبه من قال البخاري سخ الخزاعي حماد بن نعيم منهم ' الأئمة نال 
هنفبه الله وصف فيما وليس كفر، فقد ه نفبه لنه ا وصف ما ححد ومن كفر، 
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اووالأخبالصريحة الايات به وردت ما ممه أنت فمن بيه، تثرموله ولا 
ففدالقائص تعالن اف عن ونفئ الله، بجادل يلتق الذي الوجه علئ الصحيحة 

اممه..كير-رحمه ابن كلام انتهئ الهدئ( ميل سلك 
.وتفصيلا حمله بهم الإيمان ت فتضمن بالملائكة الإيمان أما 

مكرمونعباد ووصفهم؛انهم لطاعته، خالقهم ملائكة، لله بأن لم الفيؤمن 
وهمباقول يسمونه لا )؛ء مكرمون هماي ؤ يعملون بأمره وهم بالقول، بقونه يلا 

ختنهمن وهم ارتضى لمن إلا ضون ولا خلفهم وما أيديهم بض ما بمنم وء ينملون بأمره 
[.٢٨.٢٦مشسرنب<لالأنياء: 

الحنةخزنة ومنهم؛ العرش، بحمل الموكلون متهم كثيرة! أصناف وهم 
العباد.أعمال بحفغل الموكلون ومنهم , والنار 

،سمريو ■' منهم ورسوله الله سمن ممن التغميل؛ سيل علن ونومن 
حاءومحي الصور، في يالفح الموكل ؤإسرافيل المار، خازن ومالك، وميكائيل، 

٠صحيحة أحاديث، في يكرهم 
احلمن^نءاس.ة-رصيالآهمها-أنالميق^قال؛ 

،لكمار١ تماوصف آدم وخلق نار، من ارج ممن الحان وخلق نور، مجن الملائكة 
صحيحه.في لم مخرجه 

علنكتبا أنزل بحانه اممه بأن إحمالا الإيمان يجب يالكتب، الإيمان وهكذا 
بالجانرسننا أرسنا ص نؤ تعالئ! فال كما إليه، والا.ءوْ الحق لبيان له ورمأنبيائه 
[.٢٥: Jb^l]ي بالقتل الناس ليموم والميزان الكتاب معهم وأنزنا 

معهموأنزل ومنذدض مترين الثيثن الله نعث واحده أمه الناس كان ؤ ; تعالن وقال 
[.٢١٣:]١^٠، فه٩ احتلموا فيما الناس بين لتحكم بالحد الكتاب 

والزّبوروالإنجيل كالتوراة ؛ منهاالله ممن مما الممصيل سجيل علن ونومن 

لم)\أ'هآ(.)ا(أخرحهم
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وهرلها، والمدق عليها المهيمن وهو وخاتمها، هوأفضلها والقرآن والقرآن. 

افرسول عن السنة به صحت ما ْع وتحكيمه اساعه الأمة جمح علئ يجب الذي 
وأنزلالثفلن، جمح إلن رسولا ه محمدا رسوله بعث سحانه اض لأن ه؛ 
ئيءلكل وتبيانا المدور قي لما نقاء وجعله بينهم، به ليحكم القرآن هدا عليه 

وائمواهاسعوه مبارك أنزلناه كتاب وهذا ؤ تعالئ! قال كما للمؤمن، ورحمة وهدئ 
[.١٥٥]الأنعام: رحمون؟ا< لخثكم 

وبشرئورحمه وهدى شيء لكل نسيانا الكتاب عنيلث رزنا ؤ • سبح—انه وفال 
[.٨٩لالنأءل: لشلسي 

الممواتملك ك الذي جميعا إنكم الله يمول إني اناس أيها يا فل ؤ ت تعالئ وقال 
وكلماتعبالله يؤمن الذي الأمي' انى ورسوله بالله فآمنوا ويمنت هويحيي إلأ إله لا والأرض 
كثيرة.المعئ هدا في والايات ٠ ١[  ٥٨ل١لأءراف; ون؛؛< تهتد لخلكم وائعره 

أرسلسبحانه الل4 أن فنؤمن وممّيالآ، إجمالا يهم الإيمان يجب الرسل وهكذ.ا 
فازأجابهم قمن الخق، إلئ ودعاة ومنذرين مثرين منهم رسلا مادْ إلن 

والندامة.بالخيبة ياء حالفهم ومن عادة، بال
ولميؤ سبحانه; قال كما ه، عبدالله ين محمد نبينا هو I وأقفلهم وخاتمهم 

ّ[ ٣٦: 4 اكئاعوت راجتنوا الله اعدوا أن أميدنرلأ كل في بمثا 
هالر'سل بمد حجه الله عر لناس يكون لتحلا وسدرين مبنرس رسلا ؤ نمالئ؛ وقال 

[.١٦٥]الما،: 

هالين وخاتم الله رسول ولكن دجامً من أحد أبا محمد كان ما ؤ تعالن؛ وقال 
•٤[.لالأحزاب: 

سبيلعلن يه أمنا مينه ناض. رمحول عن أوثبت منهم اممه مئ سومن 
عليهموسلم اف صلن وغيرهم ؤإبرامم وصالح وهود كنوح والتمين؛ التفصيل 

تماه رسوله به اف* أخثر ما بكل الإيمان فه؛ فيدخل الأخر باليوم الإبمادآو١ما 
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منالقيامة يوم يكون وما ونعيمه، وعذابه، القبر، كنتة ا،لوت بعد يكون 
المحقونثر والحناء، والحساب، والمران، والمراؤل، والشدائد، الأهوال، 

ؤيدحلءلهره. وراء أومن بنماله، كتابه وآخذ بيمينه، كتابه فاخذ الناص؛ بض 
والنار.بالحنة والإيان • محمده لنبينا المورود بالحوض الإيمان أيما ذلك؛ في 

الكربمالقرآن في حاء مما ذلك، وغير إياهم. وتكليمه سبحانه لربهم الومنن وروية 
علئوتصديقه كله الإيمان؛ذللئ، فيجب، هؤ، افه رمول عن الصحجحة والسنة 
•ورسوله افه بينه الذي الوجه 

•بآمورأربمة الإيمان بالقادر؛يضمن الإيمان وآما 
عباده،أحوال وعلم يكون، وما كان ما علم قد - وجل عر - اممه أن • ولها أ٠ 
منعليه يخفن لا ثئونهم، من ومرذلك وأعمالهم وأحالهم أرزاقهم وعلم 

[.١١٥]التوبة!ي عليم ثيء بم القّ إذ ُؤ • سبحانه نال كما بحانه؛ ئيء ذللث، 
شيءبكل أحاط هد الله وأن ذيءٍقدير كل على الله أن لتعلموا ؤ ت - وحل عز - وقال 

[.١٢]الخللاق: علماه 
■^٥١ ت سبحانه قال كما وقضاه، فدره ما لكل سبحانه كتابته I الثاني لأمر ا٠ 

.٤[ ]ق: ب حفيظ وعدناكتاي، منهم الأرض تمص علناما 
[.١٢:]_ مض،4 إمام ش أمحتاه ذيْء وكل ؤ : تعالن وقال 
ذللث،إف كتاب في ذللئ، إل والأرض السماء في ما ينلم الله أن تغلم ألم ؤ ت تعالن وقال 

•٧[.بمءتيم]اي; الله على 
يكن،لم يشأ لم وط كان، افه شاء فما الافذة، شيثته يم الإيمان الثالث: لأمر ا٠ 

[.١٨]الحج:؟؛< يشاء ما شل الله إل ؤ سبحانه! قال كما 
[.٨٢]ص: ب فيكوذ كن له يمول أن شنتا أراد إذا أز'»' إنما ؤ وحل.: وقال-ءز 

[.٢٩]التتكوير:ي العالمين رب الله يثؤاء أن إلأ تشاءون وما ؤ سبحانه! وقال 
ربولا غيره خالق لا ، الموحوداُت، جمح بحانه سخلقه ت الراح لأمر ا٠ 
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.[ ٦٢ل1لزم:ه وكيل شيء كل وهوعلى شيء كل حالي الك ؤ : سبحاه قال كما سواه، 
يرزقكمالك غجر خالق س مل عليكم الله نعمت اذكروا الناس أيها يا ؤ •' تعالن وقال 

.٣[ ل»اطر: م؛< فكون نؤ فأس هو إلأ إله لا والأرض السماء من 
والخماعة؛السنة أهل عند الاربعة الأمور بهذه الإيمان يثمل بالقدر فالإيمان 

•اللخ أهل من ذلك بعض أنكر لمن خلافا 
ويتقمنيزيد؛الهلاء_ة وعمل، قول الإيمان أن اعتماد باق الإيمان في ويدخل 
دونهى التي المعاصي من بئيء لمان الممن أحد تكفير يجوز لا وأنه ؛المعمية. 

وعقوقالمسكرات، وقرب الربا، وأكل رقة، والكالزنا، واإ^كفر، الشرك 
الالله إن ءؤ ; سبحانه لقوله ذلك؛ تحل يلم ما الكبائر، من ذلك وغير الوالدين، 

ا.٤٨: ، ]١٧يشاءنح، لمن ذلك دون  ١٠وينفر به يشرك أن يغفر 
منالنار من يخرج اممه أن ه! اممه رسول عن المتواترة الأحادث في ثبت ولما 

.، إيمازر١ من خردل من حبة مثقال قلبه في كان 
والمعاداةاممه، في والموالاة اش، في والبغض اممه، في الهب ت بافه الإيمان ومن 
راض.

•ويعاديهم الكفار ويغض ويوالهم، الومنن المؤمن بحب 
•افّ مول ر أصحاب الأمة هده من رأس وعلن 
بعدالناس خير أنهم ويعتقدون ويوالونهم يحثونهم والجماعة السنة فأهل 

الذينثم يلونهم، الدين نم فرني، الماس احمر ه: التي لقول اء؛ الأنسي
عمرثم الصديق، أبوبكر أقفلهم أن ويعتقدون صحته، علمن متفق يلونهمار٢، 

■أجمع؛ن عنهم الله رض المرتض علي ثم ■، المورين ذو عثمان ثم اروق، الف

الخيري.ممد أيي حديث ُن ١( وسلم)٢٨ ( v٤٤•،٦٥٦•،٢٢البخاري)أخرجه كما )١( 
.- عنه اض رصي . أسم حدث * ٣٠( ١  ٩٣) وملم ٧(  ٥١٠)البخاري وأخرجه . - عنه اش رصي 

لم)همهآ(سحدث(ومهه11، ٦٤٢٧، ٢٦٥١اوخاري0دا^ك )آ(مضعاوه: 
عنهما.,النه رض - حسمن بن عمران 
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كثيرة;أصاف فهم صدها علن والسائرون العقيدة هده عن النحرفون وأما 
والأشجاروالخى اء والأوليوالملائكة والأوثان الأصنام عباد ■' منهم فه 

حالفوهمبل الرسنؤ، لدعوة تجيبوا يلم نهولاع وغيرها، والأحجار، 
يالونوكانوا ه، محمد نيتا من العرب، وأصناف لريش فعلت، كما وعاندوهم 
لهمويذبحون ، الأعداء علمن والنصر المرض وشفاء الخاحالتؤ نقاء معبوداتهم 

للهالعبادة بإحلاصى وأمرهم ذللثح ه اش رمول عليهم أنكر للما لهم، يينذرون 
لخيإءهذا إو واحدا الها الألهه أجعو ؤ ت وقالوا وأنكروه، ذللثح استغربوا وحده، 

ه[.ءجابب<تءس:
ماحقيقة لهم ويشرح النرك، من وسذرهم الله، إلن يدعوهم ه يزل، فلم 

أفواجا؛الله دين ذللث، بعد لحلوا يم هدئ، من منهم الله هدئ حتن يدعوإليه 
افرسول من طويل وجهاد متواصلة دعوة يعد الأديان سائر علئ افه دين ففلهر 

باحان.لهم ءنهم.واكاسن اف هوأصحا؛ه-رض 
دينإلف الأكثرون عاد حنن الخلمح، أكثر علن الحهل وغلب الأحوال، تغيرت ثم 

أنويعمن ذلك وغير بهم والاستغاثة ودعائهم والأولياء الأنياء بالغلوفي الحاهلية، 
المسممان.فاض العربح، كثار معناها عرف كما اض إلا إله لا معتن يعرفوا ولم الشرك، 
وبعدالخهلؤ غلبة بسبي، هدا عصرنا إلن الناس في يتفنن الشرك هدا يزل ولم 
النبوة.بحمر العهد 

محيمهعاونأ هؤلاء ؤ نولهم وهي الأولن، نبهه هي الناحرين؛ هؤلاء وشبهة 
•٣ دمح،يتالزم: الك إر إلأمحمن١ ^٠١ [ ١٨

بهأثرك فقد كان س كانتا غيره عبد س أن وبين الشبهة هذه اممه أبهلل وفد 
هؤلاءويمر؛ون يفعهم ولا يضرهم لا ما اش دون ُن ويمدون ؤ ت تعالن قال كما وكفر؛ 
[.١٨]؛ونى:ه الله محي شاونا 
فيولا الحموان في يعلم لا يما الله أتتجثون قل ؤ I بقوله عليهم بحانه ّالنه فرد 



[.١٨لمس;ي يشركون عما وماد بحانه الأرض 
أوغيرهموالأولياء الأنبياء من غيره عبادة أن الايات هذْ في بحانه ّاف فبين 

ائخذواوالذين ؤ تعالن: فال ذلك، بغير فاعلوها مناها ؤإن الأكبر، الشرك هى 
•٣[ ؛ لالر•٢ّ 4 دش الله إلى لءمر'منا إلأ لمدهم  ١٠أولياء لبه يض 

يهديلا الله إل يحتكرن فيماهمُذه يتهم يحكم الله إل ؤ بقوله: سبحانه اممه فرد 
بالدعاعلغيره عبادتهم أن بحانه سبذك فأبان ٣[ ]الزمر؛ كفاري هوكاذب من 

آلهتهمإن ت قولهم في وأكذبهم بحانه سبه كفر ونحوذلك والرجاء والخوف 
زّلس•إليه تقربهم 

بهجاءت لما والمخالفة الصحيحة، ة للعقل المقالة الكفرية العقائد ومن ءٌ 
أتباعمن العمر هدا في المادخمدة يعتمده ما واللام! الصلاة عليهم الرسل 

أواشتراكية ذلك موا سسواء والكفر الإلحاد دعاة من وغيرهما ولين؛ن ماركس 
إلهلا أنه االأطة هؤلاء أصول من فان ، الأسماء من ذلك غير أو بعشة أو شيوعية 

ومنكلها، ؛الأديان والكفر والنار ؤإنكارالحنة المعاد إنكار أصولهم ومن مائة، والحياة 
مضادةالعقيدة هذه أن ؤيب ولا يقيأ، ذلك علم عليه هم ما ودرسى كتبهم في نفلر 

والاحرة.الدنيا ش العواقب أسوأ إلئ ومففية؛أهلها ماؤية، الالأديان لحمح 
منبعض أن من المتصرفة بعض يعتفده ما ت للحق المضادة الكفرية الحقاند ومن 

العالم،شئون في ويتصرفون التدبير، في افه يشاركون بالأولياء يمونهم 
التياء مالأسمن ذلك وغير والأغواث، والأوتاد بالأنهناب مونهم وي

•لألهتهم احترعوها 
لأنالحرب؛ جاهلية شرك من نر وهو الربوبية، في الشرك أفح من وهدا 

ءيوكان'نركهم العبادة، في أشركوا bنما الربوبية في يشركوا لم العرب كفار 
لإذاُؤ • سبحانه قال كما العبادة فه فيخلصون الشدة حال في وأما ، الرخاء حال 

ييشركون هم إذا انر إلى نجاهم هالنا الدين له محسن الله دعوا الهنلث فى وكنوا 
[.٦٥ت لانمكبوت 
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منسألتهم وكن ؤ سبحاه قال كما وحده، ف بها معترفن فكانوا الربوبية وأما 

والآنضالنماء من يروهكم من قل ؤ : تعالئ وقال [ ٨٧: بلالزخرف الك ليقولن خنفهم 
بيضومن الحي من الميت ويحرج انمتت من الحي يحرج ومن والأبمار النمع يملك امن 

كشرة.الخن هذا في .والآات ٣[ ١ ه]متر^ تممون أفلا فم الك معولون الأمر 
•جهنتن من الأولن على فرادوا الناحرون المشركون أما 

الربوبية.في بعضهم شرك إحداهما! 
وسرحالعلهم من ذلك يعلم كما والشدة، الرخاء في شركهم ت والثانية 
وعندمصر، في وغيرهما والدوى الحن فبر عند يفعلون ما ورأئ أحوالهم، 

والشيحالشام، في عربي وابن اليمن، في والهادي عدن، فى العيدروص مر 
فيهاغلت التي المشهورة القبور من وغيرها العراق، في الحيلأني عثدالقادر 

ذلكش؟ بمكر من وحل.وقل اش-عز حق من الكثير لها وصرفوا العامة، 
الرملمن قبله ومن محمدا.، نبيه به اممه بث الذي التوحيد حقيقة لهم ويبتن 

راجعون.إليه وإنا ف فانا واللام، الصلاة عليهم 
قادةيوفق وأن الهدئ دعاة بينهم يكثر وأن رشدهم، إلئ يردهم أن سبحانه وناله 

قريب.سمع إنه ووسائله، عليه والقضاء الثرك هدا لمحاربة وعلماءهم لمتن الم
عقائدوالصفات، الأسماء باب في ت الصحيحة للشدة المضادة الطائي من و٠ 
-وجل عز - اممه صفات نفي في سبيلهم ملك ومن والمعتزلة الحهمية من البيع أهل 

المعدوماتبصفة - وحل عز . ووصفه الكمال، صفات من سبحانه وتحعليله 
.كبيراعلوا قولهم عن اممه تعالن والمتحيلأت، والخمادات 
فإنهكالأشاعرة بعضها، وأثبت الصفات بعض نفن من ذلك في ويدخل 

وتأولوانفوها التي الصفات من مجته فروا ما نفلتر الصفات من أيبتوه فيما يلزمهم 
بينا.تناقضا ذلك فى وتناقضوا والعقلية. معية الالأدلة بذلك فخالفوا أدلتها، 
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رمولهله أثبته أو ه لتفأثبته ما سبحانه ف أبتوا ففد ؛ والحماعة الة آهل آما 
حلقهمشابهة عن ونزهوه الكمال، وجه على والممات الأٌماء من ؤه محمد 
ولميحرقوا ولم كلها بالأدلة فعمالوا التعطيل؛ انثة ثمن بريئا تنزيها 
هووهدا ٠ ذلك بيان مبق كما - عيرهم فيه ويآ الذي اكتاقفرإ من وسلموا ، يعطلوا 
الكهمالذي المستقيم المراحل وهر والآحرة، الدنيا في عادة والالنجاة سبيل 
وهوإتباعأولهم، صلح;ه تما إلا آخرهم يملح ولن وأئمتها، الأمة هده ملفا 

.خالفهماما وترك والسة، الكتاب 
إلاقوة ولا حول ولا الوكيل، ونعم بنا حوهوسبحانه التوفيق، ولي واف 

وصحبه.وآله محمد نبينا ورمحوله عبده علن وملم افه وصلى به، 
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الإسلام:نواقض 
ومنوأصحابه آله وعلن بعده، نبي لا من علن لام والوالصلاة ممه، الحمد 

بهداْ.اهتدئ 

فيالدخول العباد جمع علن أوجب سبحانه اف أن اللم أيها فاعلم بعد أما 
وأخبرذلك، إلن للدعوة ه نبيه و؛عث\ يخالفه مما والحذر به، والتمسك الإملأم 

وحدرصووغوئ، فمد أءرضىه ومن اسدئ، فقد اتبعه وحل-أنمن -عز 
العلماءوذكر والكمر، الشرك أنولغ ائر ومالردة أمحسثاب من كنيرات آيات في 

منكنيرة بانولع دينه عن يرتد قد اللم أن المرتد؛ حكم باب في الله رحمهم 
الإمحلأم.من خارجا بها ويكون وماله، دمه تحل التي النواقض 
بنمحمد الشخ ذكرها نوافض، عثرة وقوعا وأكثرها أخعلرها ومن 

يليفيما لك ونذكرها جميعا.، افه رحمهم - العلم أهل من وغيره عبدالوهاب 
ْعمنها والعافية السلامة رجاء غيرك، منها وتحير لتحذرها الإيجاز سبيل علن 

بعدها؛تذكر قليلة توضيحات 
الالله إذ ؤ تعالن; اممه فال اممه، عبادة في الشرك العشرة! الواقفر من ت الأول 

[.٤٨:، ]١٧ه بناء لمن ذللي دون ما وينفر به يشرك أن ينفر 
منلالaئ١لم^ن وما الئار وماواه الجنة عيه الله حرم دةدً بالله يشرك من إئه ؤ ت تعالن وقال، 

[.٧٢أصاوب<لالاندة;
٠لهم والذبح والذر بهم، والاستغاثة إ الأموات دعاء ذلك ومن 

ويتوكلالشفاعة ويسألهم يدعوهم وماممل الله وبن ينه جعل من ت الثاني 
إجماعا.كفر ففاو عليهم، 

ّكفر مذهبهم صحح أو كفرهم في شك أو المشركن يكثر لم من • الثالث، 
غيرهحكم أن أو هديه، من أكمل هت الخم، غجر هدتم، أن اعتقد من • الراح 

٠فهوكافر حكمه، علن العلواغيت حكم يفضلون كالذين حكمه من أحن 
لقولهكفر؛ فقد به، ولوعمل ه الرسول به جاء مما شيئا أبغض من ت الخامس 



هنمد اب

.٩[ ]محمد: 4 أعمالهم فأخط الله أنزل ما كرهوا بأئهم ذلك ؤ تعالن: 
كفر،ابه أوعقأوثوابه ه الرسول دين من بشيء استهزأ من • السادس 

ممرتمفد ننذروا لا ( 33نتهزءون كنم ورسوله وآياته أبالله هلً ؤ ت تعالئ قوله والدليل 
[.٦٦.٦٥شإيمانكمهتي: 

والدليلكفر، به أورصي فعله فمن وانملفا، الصرف ومنه ت السحر المائع؛ 
.[ ١ • ٢ ]البقرة: ب تكم فلا صه نحن إثما يمولا حى أحد من تشان وما ؤ تعالن؛ قوله 

تنمالئ فوله والاّليل ت الملمن علئ ومعاونهم المشركن مظاهرة الثامن؛ 
[.٥١:]١٠٧^؛ الهئ١نمتيب القوم يهدى لا الله إنَ منهم لإ>ي' مكم بمولهم من و ؤ 

فهوكافر،محمد شؤريعة عن الخروج عه يالناس بعض اعممد من ت التاسع 
الحاسرين؛<من الأخر؛ وهوفي منه تمل فلن دينا محوالإسلام يتغ وس ؤ ت زاءالن لموله 

[.٨٥]آلعمران: 

•تعالئ قوله والدليل به، يعمل ولا يتعلمه لا افه دين عن الإعراض • العاشر 
[.٢٢]الجدة:ب مصمون المجرمن من إي عنبما أغرض تم ربه بايات ذكر ممن أظلم من وؤ 

وكلهاالمكره، إلا والحائض والخال الهازل الواقض؛؛ن هده جمح في فرق ولا 
يحاورهاأن الم للمفينبغي وقوعا، يكون ما وأكثر حطرا يكون ما أعظم من 

اممهوصلن عقابه وأليم غضه، موجبات من بافه نعوذ ه. نفعلن منها ويخاف 
٠اممه رحمه كلامه اصهن وملم. وصحبه آله وعلن محمد حلمه حير علن 

الاسسنها التي والقواس الأنفلمة أن اعتقد من ت الراح م الففي ويدحل 
ولوإليها التحاكم يجوز أنه أو لها مساوية أنها أو • الإسلام شريعة س أقفل 
القرنفي تطبسنه بملح لا الإسلام نظام أن أو أقفل الحكم؛الشريعة أن اعتمد 

دونبربه المرء علاقة يحمر أوأنه . تخلف في ميبا كان أوأنه • المثرين 
الحياةشئون في يتدخل أن 

كمر.والعامانّث الدولة عن الرين نمل معناها التي العلمانٍة ك١ 
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أوالسارق يد نطع في اض حكم إنفاذ أن يرئ من ت أيضا الرابع في محنيحل 

منكل أيضا! ذك في ويدخل . الحاضر العمر يناسب لا الحصن الراني رجم 
لمؤإن أوغيرها، أوالحدود المعاملات في النه ثريعة بغير الحكم يجوز أنه اعتمد 
اضحرمه ما امياح قد يكون بدلك لأنه الشريحة؛ حكم من أفضل ذك أن يعتقد 

كالزنابالفرورة الدين من معلوم هو مما اغ حرم ما امساح من وكل إحماعا، 
اللمز.بإجماع فهوكافر اممه ثريحة بغير والحكم والربا والخمر 

٠٠٠





اةفتاوىشاسإ
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فتإوىفياأ|قيدة)ا

'.تعالئ. اض باز-رحمه بن عبداض بن عيدالعزيز العلامة الشخ ماحة ل
ما؛ منها متعددة، مخالفات الإ،ملامية ايجتمعات يعص *ي انتثرت I ١ س 

أحكامتختلف وتد والندور. والإيمان بالحلف يثمل ما ومنها؛ ي؛غءنداكور، 
دونيكون وما ، ١^< من الحرج الترك ميل من منها يكون ما يئن الخالقات هذه 

لهم،المسائل تلك أحكام وبيان الموو بسط سماحتكم مصل لو يحيدا ذلك، 
الحالفاتيامجرتلك اهل الثمن لهم ترمبا السالم؛ن لعامة ونصيحة؛حرئ 

بشأنها؟والتهاون 
ومنوأصحابه آله وعالئ الله رمحول علئ وملم الله وصلئ ، لله الحمد ٠ ج١ 
.بهداه اهتدئ 

التركيةبالأمور المشروعة الأمور عليهم تلض الثاس من كثيرأ فإل 1 بعد أما 
الحهلبسبب الاكبر الشرك في يقع مد منهم كيرأ أل كما ، الفور حول واليتيعة 
للناسيوصحوا أن مكان كل في العلم أهل علئ فالواجب الاعمن، والتقليد 

العلمأهل علن يجب كما الشرك، وحقيقة التوحيد، حقيقة لهم يبينوا وأن دينهم 
؛يحدروها حتن بيتهم الوانمة البيع وأنولع الشرك وسائل للناس يوصحوا أن 

ولاللناس فيئئه امحاب أونوا \تج' مقاق' الئه وإذأحذ' ؤ وحل عز افه. لفول 
[.١٨٧ةكتمونهه]آلءعران; 

لياسسئاه ما بعد من والهدئ النات من أنزلنا ما ^٠^^ الذين إذ ؤ بحانه! وقال 
فاوككونوا وأصلحوا نابوا الذين إلأ لآْأ( اللامحون ويلعنهم الله ينمهم أولبك الكتاب في 

٠باز ين عيدالله بن عيدالعزيز الوالد الشخ لماحة بالعقيدة( يتعلؤأ مهمة كتابا)نتاوئ من منمماه ( )١ 
اق«.رحمه 
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عأندل، امن ه: المي [.وقال ١٦.*١٥٩]الغرة:ه الوحم التواب وأناعلهم ائوب 
الصلاةعله أيفأ وقال . ، ص_بمبمحهر١ في مسلم رواه أجر بل نله *تحم 

ذللث،ينقص لا سعه أجورمن الأجرمثل من له لكن ت محدئ دعاإلن أمن والسائم؛ 
التبعه مجن أثام مثل الإثم من صيه لكن ضلالة: إلن دعا ومن شيتأ، أجورهم من 

معاوية.عن الصحيحض وفي أيفارآ؛. لم مرواه شيثا، أثامهم مجن ذلك، ينقص 
•الدتزارم ش حيرايفمهه به يرداه أمن فال: أنه ه الني عن - عنه افه رصي 

والتحذيرذلك، في الناس وترعيبج العلم نشر إلئ الدعوة في والأحاديث والايات 
كثيرة.الملم وكتمان الاعراصى من 

معلومفهوأمر كثيرة، بلدان في والبيع الشرك أنولع من الفور عند مايقع وأما 
منه.والتحذير والبيان بالعناية وحدير 

المرصئ،شماء وحليب بهم، تغاثة والاسالقثور أصحاب دعاء ت ذللئ، فمن 
أهلعليه لكن الذي الأكبر الشرك من كاك وهذا ونحوذلك. الأعداء علئ والنهر 

فنكممن والذين حلمكم الذي ربكم اعدوا الناس أيها يا ؤ سبحانه: اض قال، الحاهلية، 
[.٢١سكمْظونب]اكرة; 

[.٥٦]الداريات:ه ليمدون إلأ والإنس الجن حلمت، وما ؤ ت سسحانه وقال 
أمروالمعنئ! . [ ٢١٠]الإّراء: ي إياه إلأ تمدوا ألأ ربلئ، وفصي ؤ ت بحانه وقال 
هحناء الدين له محلص؛ن الله لسمدوا إلأ أمروا وما ؤ ت بحانه سوقال وأوص. 

لأحلهاالثقلان حلق التي ادة والعبكثيرة، المعنئ هذا في والآيا'ت، ٠ ٥[ ]البية: 

٢١٨٣٤(وأىJ)٥١٢٩(وأبرداود)٢٦٧١^بى) ،٢٧٥٨٥،
٢١٨٥٥، ٢١٨٤٦.])

والدارس( ١٨٩ )٥ وأحمد ٤( ٦ • داو:)٩ وأبو ٢(  ٦٧والترمذي)٤ ٢(  ٦٧]أخرجه.سلم)٤ )٢( 
•-[ عنه الد رض - مترْ أم، حديث من ( ٥١٣)

٧(برقم)١ وأمتي٠ والعمل( القولآ قبل العلم العلم)باب كتان محي معلما البخاري ]أحرجه )٣( 
.١([ • لم)٧٣ موأحرجه 
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منبها أمر التي الهلاء_ات بجمع وتخصمه سحانه، نوحير0 هي بها وأمروا 
كماانمادة، أنوخ من ذلك وغير ونذر، وذبح، وحج، وزكاة، وصوم، صلاة، 

كشريك لا )آآآ( رب لك ومماتي ومناي وسكي صلاتي إف ش ؤ بحانه؛ قال 
[.١٦٢ت ه المسلما؛ن أول وأنا أمرت وبذلك 

تءالكوفر اءفاك إئا ؤ I بحانه قال كما الذبح، ومنها! العبادة؛ هو والنسك 
ا.آ[.صللرنكواحرًه]ص: 

منصحبحه في لم ملعيرالداأحرجه لبح من اطت العن ه: الني وقال 
•- ، ١ ^ اه رصي - طالب أبى بن على ^٠-^!، أٌير حدين، 

[.١٨ت١لخن؛ي أحدا الله يع تدعوا فلا لله الماجد وأل ؤ ت محبحانه القه وقال 
إنهربه عد حسابه قاسا به له برهان لا أحر إلها الله مع يدع ومن ؤ وحل.; عز وقال. 

اللهذلكم ؤ ; فاطر محورة في وحل. عز - وقال [. ١١١^:ب الكافرون يضح لا 
يمموالا ندعوهم إن وآ( قهنمٍر من نملكون  ١٠دونه من تدعون والذين الملك له ربكم 

سكزونضمولأثكيمره
[.١٤. ١٣]غار: 

تالآيات س0 في محبحاته فأوصح 
والأشجاروالأصنام الأموات ودعاء لغيره، والذبح لغيره، الصلاة إق 

٠به والكفر باق الشرك من ذلك كل والأحجار، 
أوحن، أو أولياء أو ملأتكة، أو ، أنبياء من دونه من المرعزين حمتع ؤإل 
.صرا ولا نفعا لراعيهم مملكون لا عيرهم، أو أصنام 

يسمعونلا أنهم بحانه أوصح كما وكفر محرك سبحانه دونه من دعوتهم وإن 
٠له تجيوا يلم سمعوا ولو ، داعيهم دعاء 

والتحذيرذلك، من الحذر والإنس الحي من الكلفن جميع علن فالواجب 

،٩٥٧، ٨٥٧وأحمد)( ٤٤٢٢والئايي)١(  ٩٧٨ام)حم]اخرجه :١( 
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منوالسلام الصلاة علسهم الرسل به جاءت ما يخالف وأثه بهللأنه، وسان مته، 

كلني بخا ولقد •۶ بحانه! قال كما له؛ السادة وإخلاص اممه توحيد إلئ الدعوة 
أرمتاوما ؤ ت بحانه ونال [. ٣٦زالحل;الطاغوت٩ واجتبوا الله اعدوا أن ومولا امة 
[.Toلالآن_ا،;ه قاعدون أئ إلأ إك لا أة إث نوحي إلأ نمول من نلك من 

بحانه،الله إلئ يدعونمها سة عشرة ثلاث مكة في ه مكث وند 
لهناسجاب الله، إلا إله لا معنئ لهم ويوصح به، الترك من الناس ويحذر 

الأكثرون.واساعه هناعتته عن واستكبر الأقلون، 
اجرينالمهبين هناك بمحانه الته إلئ اكءوة فنثر المدينة إلن هاجر لم 

لهموأوصح والرواء الملوك إلئ وكتب، الله، سيل في وجاهد والأنصار، 
افهرصي وأصحابه. هر ذلك في وصابر وصبر الهدئ، من به جاء وما دعوته، 

وزالالتوحيد وانتثر أفواجا، الله دين في الاس ودخل افه، دين خلهر حتن - عنهم 
.س؛عد0 أصحا؛ه يد وعلن ه يده علن الخزيرة سائر ومن والمدينة مكة س الترك 
والغاربالمشارق في سبيله في والحهاد بحانه الله إلئ أصحابه؛الدعوة قام ثم 
ساترعلن اممه دين وفلهر الأرض، في لهم ومكن أعدائه، علن الله نمرهم حن 

الذيهو ؤ وجل.; عز قال. حيث العفليم كتابه في بحانه باولك وعد كما الأديان، 
.[ ٣٣]الوبة:ه المشركون كرْ ولو كله الدين عر نظهره الحي ودين رسوله؛الهدئ أرمل 

والقراءةعندها، الصلاة س القبور عند يفعل ما الترك ووسائل البيع ومن 
وسائلومن ومنكر، بدعة كله وهدا علميها، والقباب اجد الموبناء عندها، 
الدالمهودوالنتمارئالس • نال أنه اينه رمول عن ولهداصح الأكثر، الشرك 
١عنها الله رصص - عائثة حديث س صحته علن متفق اجدا منورالمائهم اتحدوا 

تقال أنه ه الحم، عن عنه" الله وصي - همداممه بن جندب عن لم مصحيح وفي 
اجدآلافلاموصالحيهم نورآنبياتهم كانوايتخذون نبلكم كان من ؤإن ءآلأ 
آام0(ومام، ٤٤٤٤، ٤٤٤١، ٣٤٥٤، ١٣٩•، ١٣٣•،  ٤٣٦برقم)المخاري ]اخرحه )١( 

بر؛م)اآه([.
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الجنخص وما وجل.;ؤ عز غال. كما سواه؛ كل دون وحده اف عبادة وهي 

[.٥٦]الداريات:ه لندون إلأ والإض 
الطهرة،والسنة العظيم الكتاب يتدبر إلا العبادة هذه معرفة إلئ سيل ولا 
فيأشكل عما العلم أهل وموال ، العبادة أنولغ من ورسوله به ار؛ذه أم ما ومعرفة 

أجلها،من العباد حلى الش ونعالئ ثعانه صاض عبادة تعرف وبذلك . ذلك 
افمرصاة إلير الوحيد هوالسبيل وهاوا الله، شرعه الذي الوجه علن وتودئ 
.وعقابه غضبه من والنجاة بكرامته، والفرز سبحانه 
عليهموولن دينه، في الفقه ومنحهم رمحاه، فيه ما لكل المسلم-ين الله وفق 
الدعوةمن عليهم يجب ما لأداء ايلمن علماء ووفق قادتهم، وأصلح خيارهم 
•كرم جواد إنه والتوجيه، والنصح والتعليم 
وحياةفلأن، وبرأس بالأنبياء كالحلف افه، بغير الحلم ت الشرك أنولغ ومن 

كانامن قال! أنه هؤ اممه رسول عن صح وقد والشرف، بالأمانة والحلف فلأن، 
حلم،ارمن وقوله.! ا. صحنهر١ علن متفق آوليممتاءا باطه واس«>الفا حالما 
الخمتاببن عمر المومنن أمير عن أحمد الإمام رواه أشركا فقئ اه دون بشيء 

,صأحيحرأا بامناد 
والترمذيداود أبو أخرجه كفرآوآشرك، فمد الد بغير حلما امن ؛ وقال. 

حلفامن ؛ وقال. • عنهمارم الله عمررصي ابن حديث من بامنادصحيح 
ماأر؛ا.فليس بالأمانة 

س١( ٦ ٤ )٦ لم موأرجه أحر. ومواضع ٦( ١ • ٨ ،  ٦٣٨٣ ، ٢  ٦٧الخارق)٩ ]أخرجه )١( 
.عنه.[ اض رصي عود. مابن حديث 

٢(• )٥ ٣( ١ ٤ ٣.  ١٣/ ا في)الخارة() اكدس الدين وصيا، ( ٤٨٨٦،  ٣٣أحمد)١ ]أخرجه )٢( 
.٢([ • )٦ برقم ٣( ١ ٤ ا/ و)الحارة() القدس الدين ]ضنا، ندْ في وأبوملي 

.( ٤٨٨٦وأحمد)( ٣٢٥داوذ)١ ١(وأبو  ٥٣٥انمرمذي)]أخرجه )٣( 
([.٢٢٤٧١وأحمد)٣( ٢  ٥٣)داوذ أبو ]أخرجه )٤( 
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ولأد«ءلمراباادإلأولاالأنداد، ولأأمهاثكم، لايثثوااواث5م، 1 وقالست 
وأتم»نادِوونالا،.

وقدالأصغر، الترك من الله بغير والحك شره، انمن هذا ش والأحاديث 
دونويضر ينفع أنه أو اض، تعظيم مثل تعظيمه اعتقد إذا الأكبر الشرك إلئ يفضي 

يه.يتغاث أو يدعئ لأن يصلح أنه أو النه، 
اللهمن وهذا وفلان، اممه ولولا فلأن، وثاء النه ثاء ما قول; الباب; هدا ومن 
اهشاء ما ت تقولوا الأ وجن! المثي لمول الأصغر؛ الشرك من كله وهذا وفلان، 

فلأنألآا.شاء ثم uشاءاه قولوا: ولكن فلأن، وشاء 
فلأن؛نم النه من أوهذا فلأن، تم اممه لولا •' يقول بان حرج لا أنه تعلم وبهذا 

•وسنت الن4 ثاء ما ! له فال رجلا أن د.؛ عته وثبت . ذلك في سسب، له كان إذا 
علنالحديث هزا فدل وحاو0أل"آا. الله شاء ما تل؛ ندأ، )ئ ه: له فقال 

ثاءتم الله اء ث)ما قال: ؤإن الأكمل، هو فهزا وحده( افه ثاء )ما قال! إذا أنه 
التوفيق.ولي واممه إ كلها والأدلة الأحاديث بين حمعا حرج فلا فلأن( 

و٠لاءته،ومبه بالنبي.، بالإيمان التوسل بض الناس بمص يخلط :  ٦١٣
وسؤالهحياته، م يدعاته. التوسل يٍن الخلهل يع كما وجاهه. بذاته والتوسل 

•نه،يالمتؤع ذلك من المثرؤع الباص الخلط مدا علن ترتب وتد مماته، بمد الدعاء 
وثندبهءانآصحاسالأ٠واءالذينسمنسيلئزيلهمفيهنااواب، 

السائل؟هذه في السلمين علن يلبون 
والتوسلالثرؤع التوسل بض يفرقون لا الناس من كثيرأ أن لاشك ج؟: 
فرقاسهما أن ومعلوم الحق، إلن ويرشدهم ينبههم من وقلة الخهل بب بالممنوع 

داود)هئآآ(والماز)هأ؟آ([.)ا(لأخر.0أم 
([.١٢٢٨٧٢، ٢٢٨٢٨، ٢٣٧٥٤(رأص)٤٩٨)٢(لأ-محر-بمأبوداود)•

(صحدِثبامحبن١٩٦٥، ٣٢١٢٧، ٢٥٥٧،  ١٨٤٢آ(وأحمد)١  ١٧]أ-محرجهابناجه))٣( 
ءباص.رصىاتيب[.



٥٠٠٠ْ—ن—>، لأب—د _نال ا_ازود ت

الكتب،يه وأنزل الرسل، به اض بعث الذي هر الثرؤع! الترمحل فعظيمآ. 
ومحبةه، رسوله ومحبة ومحبته سبحانه عبادته وهو الثقالين، أحله من وخلق 

البعثمن رسوله به افه أحبر ما وبكل به والإممان والمومين، الرسل حسمح 
الوسيلةمن كله فهذا ه ورسوله به افه أحبر ما وسائر والنار، والحنة والتنور، 

والاحرة.الدنيا في عادة والالمار من والمجاة الحنة ليحول الشرعية 
بهوالإيمان ومحبته، وصفاته بأسمائه إليه واكومحل سبحانه دعاؤه ذلك ومن 
والفوزمرصاته إلئ وسيلة وجعلها لعباده شرعها المي الصالحة الأعمال وبجمع 

والاحرة؛الدنيا في الأمور وتيسير الكروب بتفريج أيضا والفوز وكرامته، بجنته 
هيحنسب لا حيث من ويرزقه تء مخرجا له يجعل الله يتق ومن ؤ وحل.: عز قال. كما 

وقال-عز٤[. : لالءللأق ب بمرا أمره من ك يجعل الله بمق رمن ؤ : سبحانه وقال 
•- وجل عز وقال- ٥[■ ]الطلاق؛ب أجرا لة ويعظم سنانه صه يكمر الله بمق ومن ُؤ ■' - وجل 

جئاتفي المثمين إن ؤ سبحانه وقال [. ١٥]الذارات:ب< وعيون جئات في \ذمحا 0 إؤ 
إرًفاوالكم يجعل الله تمموا إن الذيزآموا أيها يا ؤ ; تعالئ وقال ا  ١٧]الطور; ب ونعيم 
والاياتوالفرقان والهدئ العلم هو [ ٢٩;]الآمال ب لكم ويغفر سيناتكم عكم° ويكفر 

كثيرة.اددتئ هدا فى 
واتثاعبه، والإيمان ه نبيه يمحثة سبحانه اممه إلن اكوسل المئرؤع اكوسل ومن 

أما■ المربات أقفل ومن المالحان الأعمال أعفلم من الأمور هدْ لأن يعته؛ سر 
أووالصالح\ن الأنبياء من غيره بجاه أو ا بحفه أو بياته، أو بجاهه التوسل 
لأفالشرك، وسائل من بل لها؛ أصل لا المي البدع فمن حفهم، أو دواتهم 

ذلك،يفعلوا لم وبحقه و. بالرسول الماص أعلم وهم - عنهم الله رصي - التنحابة 
يذهبوالم - عته افه رصي عمر- عهد في أحدبوا وغا إليه، بمونا لحيرأ ولوكان 

.عنه الله رصي - عمر امحتض بل ؛ ءنالْ يدعوا ولم به، يتوسلوا ولم ه، فبره إلئ 
علنوهو - عنه ائته رصي - فقال أي؛دعائه، ءثدالهلال_,ا، بن العباس هؤ بعمه 
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بعمإليك ثتوسل ؤإثا ثمنا، يئنا إليك ئتوسل أحدبنا إذا كنا إثا رراللهم النبر 
ا.يبحه٦ فى البخاري رواه قيمون. فاسقنالأ سنا 

دعاته؛علن لمون الموأمن يدعوفدعا، أن العباس - عنه اقه رصي أمر- ثم 
وجل-.اض.م فسقاهم 

أ0وخلاصتها! الصمحيحين، في ثابتة وهي الدارذ_هورةلأ،، أهل ويمت 
منصخرة فانحدرت فيه فيحلوا غار، إلئ والطر البيت آواهم قبلنا كان ممن ثلاثة 
ينجيكملن I بينهم فيما فقالوا دفعها، يتهليعوا ولم الغار، ء_اوهم فدت الحل 

وامتغايوا- سحانه - فدعو0 ، أءم.-الكم بصالح اللة تاوعوا أن إلا الصخرة هوْ من 
والتاك!القدرة. بعد الزنا عن بعمته والثاني! والديه. ببر أحدهم! نومحتل به. 

.وحرجواالمخرة عنهم - وجل عز - افه فأزاح الأمانة. بادانه 
الأسبابأعفلم من الصالحة الأعمال أن علن العفليمة الدلائل من القصة وهذه 

أماوالأجرة. الدنيا نداني س والعافية الضائق، من والخروج الكروب تفريج في 
ومحائلومن النكرة، البيع من ا فهن. أوذاته، فلأن أوبحق فادن بجاه التوسل 
-والصحابة الأكبر. اكرلئح من فدلك به والاستغاثة الين دعاء وأما ط الشرك 

إذالهم يستغيث وأن لهم، يدعو أن ه الني من يطلبون كانوا - عنهم اممه رصي 
يألوهلم ه توفي فلما بينهم، حيا كان حين ينفعهم ما كل في وينفع أحدبوا، 

يعلمونلأنهم أوغيرها؛ الشفاعة يالونه ه قبره إلئ ياتوا ولم وفاته، بعد نيتا 
ويومموته نبل هآ حباته في ذلك يجوز ؤإغا ، وفاته بعد يجوز لا ذلك أن 

بينهم- وحل عز - ارت4 ليقضي لهم ليشفع الومنون إليه يتوجه حين القيامة، 
الصلاةعليهم وعين ومؤمن وإبراهيم ونوحا آدم يانون بعدما الحنة ولدحولهم 

([.٣٧١•)ا(لبالخاري)-ا-ا، 
حدثص ء( ٩٣٧)وأحمو ( ٣٣٨٧)داود وأبر ( ٢٧٤٣)وسلم ( ٣٤٦٥)انخاري ]انمحه )٢( 

انصّ-رضاضمحهما-.[



إلئاذهبوا نفي )نفي ت يقول واحد كل ، الثمائ عن فيعتدرون لام، وال
محمدآنثنا ياتوا أن وأرشدهم إليهم اعتدر ٠ اللام عليه - عيئ أتوا فإذا غيري( 

فيدهبذلك، وعده فد سبحانه افه لأن ؛ لهاء آنا لها، ارأتا ت فيقول يأتونه ف، 
اجدأميزال ولا كثيرة، بمحامد ويحمده ، - وجل عز - الله يدي ض احدا يويخر 
سنيارواشفع ، نمل ومحل نمع، وئل رأمك ررارلمع • له يقال حتن 

هووهدا المشهور، التفاعة حدث وهو المحيحن، فى ثابت الخديثر وهدا 
يبجلثأن عسى ؤ ٠ الإسراء سورة في قوله في سبحانه الله ذكره الذي المحمود المقام 
.[ ٧٩زالإسرا،: ه محمودا مقاما رئك 

وجعلناياحمان، وأتباعه وأصحابه آله وعلي؛ محمد نبينا علن وملم افه صلئ 
.قريب سمع إنه ، سماعته أهل من - وجل عز - اممه 

سانمرينضىالإّلأبسنلألكإلأ
الأنوالمن آوينقخها ويفادها يناغيها فيما الونؤع ذلك علن رتب وند ، ٠٥١١

شروطها؟وما صائ؟ \ ajاه؟ إلا مض فا والأصال. 
الركنوهي الدين أساس هي افه إلا إله لا وهي الكلمة هذه أن ثلث، لا ت ج"؟ 
الحدثفي كما النه، رسول محمدأ أن شهادة ْع الإسلام، أركان من الأول 

إلالاإله آن شهادة حمى؛ علن الإسلام أبتي • قال أنه }. النبي عن الصحيح 
ومرمضان، وصوم الزكاة، ؤإتاء الصلاة، ؤإتام اه، محمدأرمول وأن ، ٠٥١

عنهماراممه رصي - عمر ابن حديث، من صحته علئ متفق الييتُ 
-معاذأ بعث لما ه البى أن - عنهما النه رصي - عبامحي ابن عن الصحيح؛ن وفى 

أنإلئ ئادعهم المحابث، أنل من توما تأش ^، ١٠له: قال الثمن إلئ - عنه اف، رصي 
تذافه آن فآعالمهم ^، JlIأطاعوك فإن اه، وأررسول، ،  ٥١إلا إله لا أن يشهدوا 

.٢([ ٥  ٥٧، ٢ ٤ ٣ واكرذي)٤ ١( ٩ وملم)٤ ( ٣٣٤الخاري)•)ا(لأخرح، 
المرأا([.ص(ونالخاوي )آ(لأخرجه 



الهتأن آءلاءوال؛تلذلكنإف التركوالوه، بي هثلوات حس عليهم ايرض 
متفقالحدث  ٢١١٠.نمراثهم.آعتيائهم؛ترد؛ي من توحد ءندة4 عليهم افترض فد 

.كشرة الباب هذا فى والأحاديث عليه، 
الألهيةتض وهى اض، إلا بحق معبود لا ; اشّإلا إله لا أن نهاية ومض ■؛!؛- 
محورةفى وجل. عر - قال كما وحده، ض بالحي ولبها سبحانه، اممه غير عن يحق 
.[ ٦٢]الخح; ي الٍاطل م دونه ٌن يدنون وأد، الحو هو الله بأي ذلك ُؤ • الحج 

ؤئم_ابه لع برهان لا إلهاأخمر الن4 ْع يدع وُن ؤ • المؤمنون محورة في محبحانه وقال 
[.١١٧:؟؛< اثكامون بملح لا إنه ون4 محي حانه 

الرحمنهو إلأ إله لأ واحد إله وإلهكم y ■' البقرة محورة قي - وحل عز - وقال 
[.١٦٣الرحم 

؛،حناء الدين له مثمين الله لينندوا إلأ أمروا وما ؤ I ينة البمحؤورة في وقال 
ؤكشرة المض هذا في والايات ٥[ ]الجة: 

عرفإذا إلا الترك داترة من تخرجه ولا قائلها تنمع لا العغليمة الكلمة وهذه 
الأسفلالدرك في وهم يقولونها المنافقون كان وفد ّ يه وصدق يه وعمل معناها 

أكفرمن وهم تقولها المهود وهأكذا بها. يعملوا ولم يؤمنوا لم لأنهم النار؛ من 
يهولونهاالأمة هذه كفار من والأولياء القبور عباد وهكذا بها، إيمانهم لعدم الناس 
بقولهايكونون ولا تنفعهم فلا وعقيدتهم، وأفعالهم بأقوالهم يخالفونها وهم 

بعضذكر وند وعقايدهم، وأعمالهم، بأقوالهم، ناقضوها لأنهم ملمان؛ 
فقال:بيس في حمعها نمانية، شروْلها من العلم أهل 

الهوالمول وانمياد ان محيح وصدتالث، ُلحلأص علم 
سوئالإلهمنالأثساءودالهاااعمرانم؟ا وزيدثا.نه

1ثروؤلها حمح استوفيا قد البيتان وهذان 

([.١٩لم)وم( ١٤٩٦المخارى)]أخرحه :١( 
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اطه،إلا بحق معبود لا ت معناها أن وتقدم للمجهل التافي ممعناها العلم الأول؛ 
.باطلة كلها سحانه اممه سوئ الناس يعبدها التي الالهة فجمح 

افهبأن يفن علئ يكون أن ياتلها حق قي بد فلا للشك النافي اليمن الثاني؛ 
بالحق.العبود هو سبحانه 

وجل(-عز )وهوالله سحانه لربه العمد يخلص بأن وذلك الإخلاص الثالث؛ 
أوأوصنم أومللت، ولي أو نبي س اممه لغير شيئا منها صرف فإذا العبادات، جميع 
الإخلاص.وهوشرط الشرط، هذا ونفض باممه، أشرك ففد أوغيرها، جني 

لسانه،نليه يهلا؛ق ذلك، في وهوصادق يقولها أن ومعناه الصدق الراح؛ 
بدلكؤيكون تنفعه، لا فإنها يؤمن لم وقله فقط باللسان قالها فإن قلبه، ولسانه 

كافراكاترالنافقين.
-النه يحب لا وهو قالها فإن - وجل عز - افه يحب أن ومعناها الحبة I الخامس 

كالنافقين.الإسلام في يدخل لم كافرا صار . وجل عز 
]آله الله ياتجنكم فاسعوني الله نحنون كنتم إن هل° ؤ تعالن؛ قوله ذلك أدلة ومن 

[.٣١صران: 

والدينالله كحب يحثونهم أندادا الله درن من بمخد من الئاس رمن ؤ سبحانه: وقوله 
كثيرة.الحنئ هذا في والايات [ ١ ٦ ٠ ]الغرة; ب لله حما اشل• آمنوا 

وحده- وجل عز - النه يعبد أن ومعناه العنن من عليه دلت ئا الانقياد السائس؛ 
وحده،اممه يعبد ولم قالها فإن الحق. أنها ؤيعتقد بها، ؤيومن لشريعته، وينقاد 

وأمثاله.كإبليس لما ميكون لا فإنه ، ذلك، عن استكبر بل لشريعته ينقاد ولم 
العبادةإخلاص س عليه دلت ما يقبل أن ومعناه عليه للن، لما القبول I الساح 

١به ويرصئ بذلك يلتزم وأن محواه، ما عبادة وترك ه، وحل. لله 
أنهاويعتقد ائته غير عبادة س يتبرأ أن ومعناه اض دون س يعبد مما الكفر الثامن؛ 

بالمروةانملئ، ففد بالله ويومن يحفر؛الطاغرت، فمن ؤ سبحانه اطه قال كما باطلة؛ 
٠[ ٢٥٦: عبينزه سميع والله لها انفصام لأ الوتقى 
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ممايعسدمنوكفر الد، إلا لاإله نال؛ امن ؛ فال أنه ه افه رمول عن وصح 
.٢ ١ الدال علن وحسابه ودمه ماله حرم الد دون 

ودمهألآ،اله مالدحرم دون بمايعبدمن وكفر وحدالد امن ت رواية وفي 
.صححه في ملم أحرجهما 

،الشروط هذه بمراعاة الكلمة هذه يحققوا أن السلمين جمح علن فالواجب 
ؤإن، والمال الدم حرام ملم فهو عليه والاستقامة معناها لم الممن وجد ومتن 

لمؤإن به، والعمل بالحق العلم هو المقصود لأن ؛ الشروط هده تفاصيل يعرف لم 
.المهللوبة الشروط تفاصيل المؤمن يعرف 

يكمفمن ؤ وجل.: عز - الد فال كما الله، دون من عبد ما كل هو والهلماغوت 
ءان1محسميع رالك لها انمصام لا الوقفي بالمروة اننك ففد بالله ويوس بالطاغوت 

آ-تآ[.]١^٠■; 

هالطاعون واجتتجوا اللء اندوا أن ومولا امة كل في مشا ولقد ؤ بحانه؛ وقال 
[.٣٦]الحل: 

والهالحثنكالأنبياء الله دون من المعبودين من بذلك يرصن لا كان ومن 
إلئدعا الذي هوالشيطان الطاغوت ؤإكا بطواغيت.، سوا ليفإنهم والملائكة 
.سوء كل من العافية وللمس>لمان لنا الله نسأل للناس، وزينها عبادتهم 
والتياممه( إلا إله لا )وهي الكلمة هذه تنافي التي الأعمال من الفرق وأما 

فهو;الواجب، كمالها تنافي 
يالكاليةفهوينافيها الأكو الشرك في صاحبه يوقع أواعتقاد قول أو عمل كل أن 

والنجوموالأحجار والأشجار والأصنام والملائكة الأموات كدعاء ويفادها، 
.ذلك،وغير لهم والجود والنذر لهم والذبح ذلك، ونحو 

)ا(تسلمرذم)مأ([.
([.٢٦٩٧)آ(لُامبرض)آآ، 
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إلاإله لا )وهى وسطالها اللكمة هذه ويفاد باللكية التوحيد ينافى كله فهذا 
اف(.

بالضرورةالدين من المعلومة الحرمات من اض حرم ما استحلال •' ذلك ومن 
ذلك.ونحو والربا الوالدين، وعفوق المكر، وثرب كالزنا، والإحماع، 

الدينمن المعلومة والأعمال الأقوال من الفة أوجب ما جحد ت أيضا ذلانح ومن 
وبررمضان، وصوم والزكاة، الخمس الصلوات كوجوب والإجماع، بالضرورة 
.ونحوذللث، والنطق؛التهادتين الوالدين، 

ونافيوالإيمان، الخوحيد نمق اش والاعتقادات والأعمال الأهوال أما 
ومها:فهيكثيرة، الواجب، كمالها

أوفلأن، وثاء افه اء ثما وقول اض، بغير وايلف، ، كالرياء : الأصغر النرلئ، 
ذلك.ونحر فلأن، ومن ار،ة من هذا 

،الواجب، كمالها وننافي والإيمان التوحيد تضعف، كلها العاصي جمح وهكذا 
ثوابها.ينقم أو والإيمان التوحيد ينافي ما جميغ من الخذر فالواجب، 

وينفمىيالهثاعة يزيد وعمل، ئول اعة: والخمالثه أهلؤ عند والإيمان 
بالمعصية.

يرالتغوكتب العقيدة كتب، في العالم أهل أوضحها كثيرة ذلالثه علن والأدلة 
ف.والحمد وجدها أرادها فمن ، والحديث، 
هذءزادنه أيكم يمول من قمتهم وره أنزك ما وإذا ؤ تعالئ: اض قول ذللث،: ومن 
[.١٢٤]١^:وهمتشنو0ه فزادتهماءانا الذينآمئوا إممانافأما 

عليهمتليت، وإذا قلوبهم وجلتؤ' الله ذكر إذا الذيءث المؤمنون إئما ؤ سبحانه: وقوله 
.٢[ : لالآمال، ي يتوكلون ريهم وعلى إيمائا زادنهم آيالا 

هذافى والايات [ ٧٦]مرم; هدكؤب< اهتدوا الذين الله ويزيد ؤ سبحانه: وقوله 
•كبرة المض 
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ست،مما تدلأ موآثارهم والمتالخين عالعلماء اشنك جواز يرئ من ناك ت _، 
النمر.لغير تشبيه أليس؛؛ه ثم ذللث،؟ حكم نما ، بالنصر. المحابة برك من، 

تعالناه إلن التوسل حكم وما وفاته؟ مد بالغي. الترك ومحز،بمكن بالغي.؟ 

ولابثعره، ولا بوصونه، لا ه، النك، غتر بأحلت التبرك يجوز لا • ج؛ 
وماجده في اض جعل لما بالني.ؤ خاص كلمه بل جده؛ من بشيء ولا مرفه، 

المنهم، باحد - عنيم اممه رصي - الصحابة يغرك لم ولهذا • والركة الحر من ه م
ذلك، JjLSغبرهم، ْع ولا الرائدين الخلفاء مع لا ه وفاته بعد ولا حياته في 

إلنومحيله ذلك ولأن غيره، دون ه بالغي حاص ذلك أن عرفوا فد أنهم علن 
-وجل عز - الله إلن النول يجوز لا وهكذا • • - وحل عز - اث غير ومائة الشرك 

منذللث، ولأو ذلالث، علن الدليل لعدم بركنه؛ أو أوصنته أوذاته هؤ الخم، بجاْ 
افهرصي - الصحابة يفعله لم أيضا ذللث، ولأل ه؛ فيه والغلو به، الشرك وسائل 

فالففد ، الشرعية الأدلة حلاف، ذللث، لأي إليه؛ بقونا لحيرأ كان ولو عنهم-، 
•ارا[ولم1مر؛دعاته: بها4 قالعون الأناءالخنى ولله ؤ الله-عزوجل.: 

أحد.بركة أو أحد حق أو أحد بجاه سبحانه 
وغيروكلامه ورحمته، كعزته، بصفاته، التومز ت سبحانه بامحمانه ويلحق 

ذللث،.

اكامادت،أا،،اض بكلماته التعوذ س الصحيحة الأئدث في جاء ما ذك ومن 
.وقدرته الله بعزة والتعوذ 

وبالإممان، رسوله ومحبة بحانه، الله بمحبة التومل أيضا ويلحق؛د.للثح 

؛•نمول! هؤ اض رصرل معت ص' فات • عنها اليه رصي - اللملمية حكم بنت خونة ين، نحد ( ١ ) 
متزنهيوثحزمن حتن شيء يفر، نم ■حلى، ماثر من التامارت،  ٠٥١أمويبكلمات نال؛ متزلأئم زل 

(.٣٥٤٧)ماجه وان ( ٣٤٣٧)والترمذي له، والأففايم ( ٢٧• )A ملم ١^٢٠ ذلاك>ا 
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أصحابقحة في كما الصالحات، بالأعمال والتوسل ويرمحوله، بالنه 
لماالعظة من فيه و.ئا به أحبرنا مالنا من أحبار من الصحيحض الغارر١ا،وهوفي 

والتيكير.
الإسلامكشيخ . .الحواب.هذا في ذكرته بما الله رحمهم العلماء صرح وقد 

فيحمن بن عبدالرحمن العلامة والشح القيم، ابن العلامة وتالميده تيمية، ابن 
وغيرهم.التوحيد ثمبكتاب الجيد فتح 

ودعاه الني قيه فشفع ه، حياته في بالني الأعمئ توسل حديث وأما 
بجاههذلك وليس بثماعته، الني. بدعاء توسل فهدا بصره، عاليه الله فرد له 

القضاءفي القيامة يوم يه الناس يتشفع وكما الحدث. في واضح هو كما وحقه. 
بهتوسل هذا وكل الحنة، لحولهم في ابنة أهل القيامة يوم به يتشفع وكما بيتهم، 

كماوحقه بياته لا وشفاعته، بدعانه توسل وهو والأخروية، الدنيوية حياته فى 
أنفا.ذكرت س ومنهم العالم، أهل بذلك صرح 

غماالتوحيد، في القادحة المخالفات من حملة في العامة من كثير يع ت سه 
يجوزليل ذبائحهم؟ وأكل مناكحتهم حكم وما يابهر؟ مدرون وهل حكمهم؟ 
المكرمة؟مكة دحولهم 
منونحوذلك لهم، والنير بهم والامتغائة الأموات بدعاء عرف من ت جْ 

ولاالحرام، المجد لحوله ولا مناكحته، تحوز لا كافر مترك فهو العبادة أنولع 
لقولذلك؛ من الله إلئ يتوب حتئ الحهل، ولوالعن المسامين، معاملة معاملته 

حيرئريه ولأمه يوس حش المشركات تنكحوا ولا ؤ القرة: سورة في - وحل عز - الله 
ٌذركٍولوًمن حم مًسم ونمذ يومغوا حز المشركثن تنكحوا ولا انبمتكم مذركةٍولوً من 

٢٢١.]

المومياتجاءكم إذا الذيزآمنوا ياأيها ؤ : الممتحة مورة في وحل. عز - وقوله 

نرسا.ذكرها تقدم )١( 



rjoaat ذي نو3 د—nدلأب

الامحمار إلى ترًجمص فلا مومات علمتموص ظنً باءانهن اغز الله فامحح؛رهن نياجرات 
إذاآشوصتكحوص أن عنكم جاح ولا أمقرا ما هم وآم لهن يحلون هم ولا لهم و حص 

اللهحكم ذلكم أنقموا ما وتنالوا أمشم ما واسألوا امحوافر ؛عمم نمكراولا أجورهن 
•١[.شتيخم؛ب<]اسنة: 

فلانجس المث1وآنول إئما آمنوا الذين أيها يا ؤ I التوبة محورة في - وجل عر - ولقوله 
.[ ٢٨: لاكو;ة ب هذا عامهم بمد الحرام انمنجد بمرُا 

يتوبواحتن الكمار معاملة يعامالوا أن يجب بل جهالأ، كونهم إلئ يلتفت ولا 
وجدناقالوا فاحشه فعلوا وإذا ؤ ; أمثالهم في بحانه اف لقول ذلك؛ من الله إلئ 

فلؤء تعلمون لا ما الله على أمولون بالمحشاء يأمر لا الله إن فل بها أمرنا والله علهاآباءنا 
بدأكمكما الدين له ءحلص؛ن والعوم مسجد كل عند وجوهكم وأقيموا بالقنط ربي أمر 

اللهدون من أولياء الثاط؛ن احدوا إئهم الصلاله عننهم حق وفرما هدئ ثريما D؟( محولون 
.٣[ .' ٢٨ل\لأءو\ف: ه مهتدون أئهم ويحنون 
بالأنرينمحنكم همل فلْ ؤ : وأمثالهم ارئ الثمفي - وجل عز - الله لفول 

هصنعا يحسنون أئهم جرن يحوهم الدئيا الحياة في سعيهم ضل الذين أنمالاوم 
كتترة.ذلك في والآات ١[ • .٤ ١ ٣• ]الكهف: 
؛الدينيشعائر الاستهزاء الإسلامية المجتمعات من ممر في ءلهر ؛ ساُ 
يخرجبالدين الاستهزاء هذا مثل فهل ونحوهما، وتنصرالثياب اللحن، كإعغاء 

اهله.وفغكم الأمر؟ ذلك مثل في وتع من ومماذاثمحون الملة؟ من 
جملةمن وأحكامه وبئرعه وآياته ورسوله بالله الاستهزاء أن ريب لا • جاُ 

الوو( نتهرءون كم ورسوله وآياته أبالله فل ؤ وجل عز - الله لمول الكفر؛ أنولع 
تهزاءالاسذلك فى ويدخل [ ٦٦-  ٦٥]التوبة؛ ه بمد!.بماذكمً كفريم فد 

أحكاممن ذلك غير أو أوالحج، أوالصيام، بالزكاة، أو بالمائة، أو بالتوحيد، 
•عليها المتفق الدين 
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ذلكنحو أو الإسال من ويحذر ثيابه يقمر أو لحيته يعفى ممن الامتهزاء أما 
Iتفصيل فيه فهذا أحكامها، تخفن فد التي الأمور من 

يتوبحتئ ذلك من قيء منه يعرف من ونصيحة ذلك، من الحذر والواجب 
ذلي،في بالشرع تمك بمن الامحتهراء ويحذر ة يشرعه ويلتزم بحانه حمافه إلئ 

دينهعن والردة وعقابه النه غضب من وحذرأ ه ورسوله وحل. عز . الله طاعة 
حيرإنه سوء كل من العافية جميعا وللمسلمين لنا الله نال ، يشعر لا وهو 

.التوفيق ولى والله ثول، م
 U_ : المجتمعاتبعض *ي موجود أمر آونق كفر فيها بألفاظ ا-لزاح

العلمطلبة الأمروموقف هذا عالئ الضوء سماحتكم لوألتن نحنيا السالمة، 
منه؟والاJءاة 

ومنالمنكرات، أعظم من ر الكفوأنولع بالكذب، المزاح أن ثلئج لا ت ج؟ 
حدروقد ، ذللن، من الحذر فالواجِ، هم، مجالفي الناس ب\ن يكون ما أخهلرها 

كمر'ومفد تنذروا لا تهزءون)ءآ( تكنم ورسوله وآياته أبالله هل ؤ بقوله: ذلك من الله 
.[ ٦٦.٦٥إءانكممح]ي: بند 

فيبينهم فيما قالوا قوم في نزلت إنها ؛ - افه -رحمهم ، ال1لفمن كثير قال وقد 
ولاأكدببعلونا، زائناهؤلاءارغب امجارأينامثل • الّكا ْع أسفارهم بعمى 
الآية١١/هذْ ض ساسأ(ئنزل!ض أجن ولا آلمتا، 

أنهقال:ه المي عن وصحً 
صحيحر٢ا.بإمناد والنائي والترمذي داود أبو أحرجه تهء ؤيل ثم له 

ذللئ،من الحذر والمؤمنات المومنين جمح وعلمن العلم أهل عالئ الواجب، ف
الوحيمة،والعواقب، الكبير ال والفالعظيم الخهلر من ذللث، في لما منه والتحذير 

(ط;bري.١٧٢.١٧١/٤)١(ر١جعشراينهم)
داود)'هبمأ(وانمارس)آ'؟آ(.وأم )؟(أخرجه 
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محمحإنه تقيم، الصراطه وبهم با وسلك ذك، من لمين والمافه انا ء_اذ
.مجبؤ 

 A_ رسوله.أوانتتمهما؟آوب اه ب من حكم ما ؛
افه؟حرم مما شينا آواستحل وجل. عز - اه أوجب مما شيتأ جحد من حكم وما 
.الناس؟ ممرمن من الشرور *اد0 ومع لكثرة ذلك ؛ي الواجب، لنا ابمعلوا 
الرسولسب أو السب،، أنولع من نؤع بأي سحانه الله ب من كل I ج٨ 

أوالإسلام، أوسب السب، أنويغ ثن ُوإع بأي الرسل من أوغيره ه محمدا 
يدعيكان إن الإسلام عن مرتد كافر فهو ه برسوله أو باض أواسهرأ تنمص، 

مممورسوك وآياته أباش مل ؤ ! - وجل عر - الته لفول المد<ين؛ بإجماع الإسلام، 
.[ ٦ .٦ ٦ ٥ ]اكوبة: ه إبمانكم بمد ^٠٣ ١٤ءدً'ينذروا لا  ٠٩٩تنهزءون 

فىالمألة هده فى الأدلة افه. رحمه تيمية. ابن أبوالعثاس العلامة بنهل وفد 
ْنالكثير علن الوقوف أراد فمن التسول(لا، شام عن الملول )انمئارم يابه: 
علمهوائاِع مؤلفه ولحلألة فائدته، لعفلم الكتاب هدا فليراجع ذللن، في الأدلة 

٠افه رحمه الشرعية بالأدلة 
النهحرمه مما شيثآ استحل أو الله، أوحيه مما شيئا جحد حومن في الحكم وهدا 

أووجوبالصلاة، وجوب جحد كمن بالضرورة، الدين من المعلومة الأمور من 
السبيلامعلاع من حق في الحج أووجوب رمضان، صوم وجرب أو الزكاة، 

أونحوذلك.الوالدين با وجوب جحد أو إليه، 
الماسأموال استحل أو الوالدين، عقوق أو الخمر، استحل من ذللن، ومثل 
سالمعلومة المحرمات س ذلك نحو أو الربا، استحل أو حق، بغير ودماءهم 

يدعيكان إن الإسلام عن مرتد كافر فاقه الأمة، ٌلف، و؛احماع بالضرورة الدين 
ومحمدالحلواني عبداض ن محمد ت الشيخين بتحقيق علمبتثرن رسالتين في اض بحمد حقق رند ، ١ ) 

محمدوالدكتور نيد، أبو عبداض بن بكر الدكتور ت الفاصلان لهم وقدم * ودرى 'ت أحمد كبير 
للنثر.رمادي دار طعته الدراسة، هونم الأول تلأتة، مجلدات محي وحلع . ١لقحهلازرسعيد بن 



ام.ص اجماع الإسلام 
بابفي الإسلام نواقفى من وغيرها ائل المهذه اض رحمهم العلماء عل يوفد 

فيالباب هذا فليراجع ذلك عالئ الوقوف أراد فمن ، أدلتها ووصحوا المرتد حكم 
يشفيهما ليجد ، وغيرهم والحنفية والمالكية والشافعية الحنابالة من الحالم أهل كتب 

'ذلك في الجهل بدعوئ أحد يحذر أن يجوز ولا - وحل عز - اش ثاء إن ويكفيه 
-اممه كتاب في فناهر وحكمها ل٠ان، الين المعلومة ائل الممن الأمور هذه لأل 
واشوليالتومح•ه، ر-واه ونة - وجل عز 

محاربةفي رسائلهم وتعددت وكثرآعاله، عئزالنفاق الزمان هذا في ت سه 
وذكرأنواعه بجان *ع النفاق حهلر علن الضوء لوألميتم فمدا والمسلمٍن، الإسلام 

دهم؟الم؛ن الونحدير أهاله، صفة 
-وجل عز - افه أوضح وفد كثيرة، أهله وثرور عفليم، حهلره النفاق ؛ ج٩ 

نبيهأيضا صفاتهم أوضح كما ، وغيرها البقرة سورة في الكريم كتابه في صفاتهم 

)a(بمزْبمث هم وما الأخر و؛ادوْم بالك آمئا بموو من الناس ومن ؤ سبحانه اممه قال 
مرضقلوبهم قي o يشعرون وما أنمهم إلأ يندعون وما والذينآموا الله مائعون 

بعدها.والايات [ ١ .• A ]البقرة; بون^ يكذ كانوا بما أليم عذاب ولهم مرضا الله فزادهم 
إلىقاموا وإذا حادعهم وهو الله مائعون اوفافشن إي ؤ ; اء التسورة في وقال 

إلىلا ذللئآ بين مذبذب؛ن )iT؛( فليلا إلأ الله يذكرون ولا الناس يراءون كسالى قاموا الصلاة 
.:ا ١٤٣. ١٤٢ه]اس: هزلأء إل ولا هؤلاء 

٠وغيرها التوبة محورة في أحرئ صفات عنهم الله وذكر 
كماأهله، وتفر تخالفه Jأ■حلأق ويتخلقون الإمحلأم يدعون أيهم الخلاصة؛ 

.وغيرهاالايات هده في سبحانه اممه بجن 
وعملي.اعتقادي نوعان: والنفاق 
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النفاق• صفات من والماء البقرة سورة فى ا،لاذقين عن اض ذكره وما 
لعفلمالأوثان؛ وعباد والممارئ المهود من أكفر بذلك وهم الأكبر. الاعتمادي 

يومأنهم بحانه عنهم افه أخبر وند الناس، س كثير علن أمرهم وخفاء خهلرهم 
.الأر س الأمفل ١^ في القيامة 
عر- باض الأيمان مع الفلاهرة أخلاقهم ببعض اكخلق فهو I العمالي المفاق أما 
فيالصلاة عن والمكاسل والخيانة كالكذب الأخر، وباليوم وبرسوله وحل. 

ُآةت قال أنه ه الّى عن الصحيح الحديث في ثبت ما صفاتهم! وس الخماعة. 
اؤتمنحال1را،.ؤإذاؤاذاوعدآحف، إذاحاوث'كدب، اأن1فقثلأث1 

دلوالفجر، وصلاة العشاء صلاة ت ال؛اذةين عالئ الصلاة ءآثقل ه؛ وقوله 
•كيره المض هذا فى والأحاديث والايات ولوح؛وأاارآ، لأتوهما فيهما ما يعلمون 

علنيعتن ومما الحذر غاية صفاتهم يحذر أن ومؤمنة موس كل على فالواجب 
عنالمنة به صحت وما صفاتهم، ص كتابه في وحل. عز - اض ذكره ما تدبر ذلك 

•ذلك في ه الرسول 

٠٠٠

عته..اه رصي - هريرة أبي حديث من ٥( وملم)٩ ( ٣٣البخاري)أخرجه )١( 
(٠ن١٢٩٦(وانم١رر)٢.٧٦■٢،د٧٥٨(س)٥0٤داود)وأم 

■" همٌّ اض رصي - كصب بن ابي حدث 
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هنم—د لأب م  ٥٧نإ3 د

خار،فيالأتزاء>«<

إلئالإيمان، ثس عيها أسرقت التي القلوب إلئ ا أوجههرسالة هذه 
•;الدين التمسك أهل الصالحض أولتك إلئ الرحمن، بطاعي سعدت التي النفوس 
نيسار من أنت الهيابة، طريق سلكت س أنت أنت؟ من أتدري الحسب أيها 

•و. الني مول من انطلاقا كتبنها • الفالن دروت عن ونحافن المالحن ركب 
إلاوالله الكلمات هده ما . أهالا٢ التنايحب ما لأخيه بمحب حمى آحدكم يؤمن ألا 

-بمب؛ من على أحيانا و ليقالمحب وإن محب وضح ناصح محبة 
ااعنثبهم أنال آن لعلي منهم وك المالح؛ن أب 

الماىإي ؤيا سولوكنا اصي العارته جنمن ره وأك
ولاوزلات أحطاء س اللتزم؛ن إخواننا بعض عليه مارأيت كتابتها إلئ دفعتي 

.التوا؛ينااالخطاين رروخير ذوخطأ فكلنا ذلك في عجب 
[٢ ل . الالتزام( ني يعنوان)حلل رسالة [ ١ ل أهمها؛ من نتن رصانل من الوضع هذا حمع )٠( 

حسينمحمعب لأبي  ٢١الألو فعض أباب في الألمام ]٣[ العنسي. الجيد لعبد ملتزم ْع ة حل
ظاهرة[ ٥ ] العمسمي مقبل لصالح والعلاج الأسباب مع النتكساان أحبار من [ ٤ ] ثامر. محمل 
كتابهفي ذكر الدويش عبداض لمحمد الكور بعد الخور رمالة ]٦[ النجد. صالح لمحمد الإممان صعق 

تنحندم ٠ يكن لخص طريز'لا-ءوء، علن انطون رالتالوضع حول كتب لوءا ١ ٣ و ١ ٢ ص 
•دالحزبي اكنفي الناغط عن فهوحديث بمددْ نحن الذي عتر آم منحن 

الشيحبنشرها اعتنن وند ٠ اض رحمه - اممه الخار عبداض للشبح الهدئ يحد الضلالة رأمباب ذلك; رمن 
.الدحان ءبإو\سمغز 

علنترتدوا )لا و الهدئ( بعد )الملالة ذلك هممن ، اومحع نهي المسجلة الح-اصرات نطاق علن أما 
)أسباب• القرني يفر لعا الهداية( طريز علن التاثط )أصباب . النجد لحمد محاصرتان أدباركم( 

تزخرالإسلامية الصوتية والكبة . القطان لأحمد ١كلوب( )انقلاب , القرني لعايفس الانحراف( 
.هكلأهه . ١ استطرادا( أو اصتقلألأ الظاهرة هذه يعالج مما بالعديد 

.لم ومالبخاري ( ١ ) 



ءسأم—ت—٠ لأب—٥ ا__ذم اد_نود 

الخيرومهم دينهم أمور ويعرنون الله دين علن تممون مأنهم لأعلم محاني 
أوالخطأ ني الونؤع من معصومون أنهم ذللت، يعني لا ولكن - الله اء شإن - الكنتر 

ذكمن يفوته ما وتدارك القص جواب إكمال إلئ عي اليومأ العبد وعلن • الزلل 
ا'عيوبي إلي أهدئ امرءآ اض اررحم عنه. الله -رمحي الخطاب بن عمو نول ذكر ولت 

.غيرهم عكي وصلبه متينة القاعدة لأن - افه ثاء مهل-إن حلها اللتتزمن وأخطاء 
وهيمنهجه علئ والاستقامة الله يدين الالتزام هي الغالية النعمة إن •' أخي 

تعالئ،منه ورحمة وتكرما تقفلا عباده من يشاء لمن الله يهبها عغليمة نعمة 
[١١٢]مرد! ؟1< أمرت كما فامطم ؤ ت يقول واف تعالن الله طاعة لزوم هر والالتزام 

ْعالنؤع لتكاليف ونحمل نوة فالألتزام اسقم( ثم رااإ4 آمنت، اقل الحديث وفي 
الصادق.للعبد اممه ممنحها التي والسعادة اللذة 

منله وليس فقمن لحيته والعفي ثوبه المقمر ذلك هومجرد الالتزام حقيقة هل 
الثوبتقصير فان معناه، غير علن الكلام يفهم ولا فحب،؟ اممه إلا الالتزام 

مرافقةالمقصود وإنما المسلم الرجل في وجودها الواجب، الأمور من اللحية وترك 
هومنحقيقة فاللتزم صحيحا. فهما الالتزام معنن وفهم للطاهر والقول العمل 
متثعاكلها الله طاعة في مجتهد فهو وحده، لله إخلاصا الاستقامة طريق سللثح 
والباطل.للبدعق مخالفا والحق للسنة 

•العمل وصيفة القلب، في وفر ما ولكن بالتحلي ولا بالتمني الأيمان ولبس 
يالعناعةيزيل والأركان بالحوارح وعمل بالحنان واعتقاد باللسان نول الإيمان 

.، ١ يالعمبازر وينقص 
ابالثبأولئلث، بعمى علن يلاحفل ما والأسئ يدعوللحزن مما إن ت أقول 
والتيا إءانهم١٢في و'>ثر بالتزامهم يخل التي لية الالمظاهر بحص من اللتزمحمح 

.ء؛)٤ علتزم مع ة جلمن واختصار بتصرف ( ١ ، 
انتكاسهم.في سبا كانت رمما يل ( ٢١
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-ت أهمها من ولعل منها بعض ذكر سنحاول 
القلوب)أعمال تيمية ابن الإسلام شخ ينول القلوبلها عمل إهمال ؛؛؛" 
اضعالئ والتوكل ورسوله اطه مب مثل الدين وقواعد الإيمان أصول من أصل 

يتعوما له والرجاء منه والخوف حكمه علن والصر والمشاركة له الدين ؤإحلاصى 
هوموضعفالقلب الخلق(ل®*،. جميع علن واجبن الأعمال وهده يقول! ثم ذلك 

الاه ارإن يقول.: المضغة بهذه يهز أن لم مبكل فجد؛ر وعلا جل الرب نفلر 
منوتجر وأءمالكم'ارا، تلويكم يتفرالث دلكن وأموالكم صوركم 

أنعلموا وما القلوب أعمال وأهملوا الخوارح بأعمال اهتموا اليوم الملمان 
أوامرهيمحير الذي الملك يمئابة والقلب الخوارح، صلاح هو القلب صلاح 

الaل١لبأعفلم من وهي الله محبة منها كثيرة القلوب وأعمال الخوارح، وهي 
وغذاءالقالوب. قوت وهي الحبة في - افه رحمه - القيم ابن يقول الغايات وأسمن 
المالعلن مقدمة هي هل الله محبة مع قلوبنا فكيف العيوزرآآ،. وقرة الأرواح 

رسولهومحبة الله محبة من القلب حظ ما ذلك. عكس أم والولد والزوجة 
ولدهمن إليه أحب آكون حئئ أحدكم لايزمن بيده نقمي ®والذي • يقول الذي 

والرغبةوالاستعانة التوكل مع قلوبنا أحوال ما . ، آجممزاز والناس ووالده 
وينبغيالقيم ابن يقول والخثية؟ والاجلأل والتعغليم والخضؤع والخشؤع والرهبة 

مابتماصل الله عند الأعمال فتفاصل المجري هذا نحري الأعمال سائر أن يعلم أن 
الجبغاية إلا العبادة وهل وتوابعهال؛، والحبة والإخلاص الإيمان من القلوب في 
بالضعفعليه عاد القلب عمل لم المأهمل فمتن الممفليم غاية مع الذل غاية ْع 

.الحموي صالح لعبدار-صن القلب( )عبادة بعنوان رسالة وهناك ره( 
.العاشر الجلد تيمية ابن فتاوى رهء،ث( 

ئ؛؛مم
أحمدرواه )٣( 

الصب.)أ(الوابل 



•عادته من الحمقى الهدف إلن يصل ولم 
أصلها;هما عالئمدارها فالعبودية 

.٢١٣١الدلالحبالكامل. آولأ: 
وانتقاصالأخطاء تصد همه محن الناس من ت الاحرين بعيوب ءاوالانشغال 

تيمية؛ابن الإسلام شخ قال كما ه تفعتب وترك بعيوبهم والاشتغال الأحرين 
فهواعفلمعيبه وترك الأحرين بعيوب اشتغل ومن الأذئ علن إلا يقع لا كالذباب 

عنالإنسان رصا العفلمئ ءالمّيثة ت افه. رحمه الحوزي. ابن يقول • جهلا الناس 
هوالذيافلوفق والشخقس آ ر ا، الخلق أكثر عجت محنه وهده بعلمه واقتناعه ه نف

أنلابد العدوالذي أنها وعرف التقوئ وألزمها وانتقصها فحاسبها ه نفإلئ رحع 
الآحرْل"ا،.في الجاةوالفلاح فياهانتها وإن يحارب 

الله-!رحمه . البمري الحز قال وتفقدها ومراقبتها ه نفمحاسبة المرء فعلمن 
سوالكيس تأخراا لغيره كان ؤإن مضئ فه كان فان همه عند وقف عبر افه "رحم 

الأماني.اطه علن وتمنن هواها ه نفانع س والعاجز الموت بعد لما وعمل ه نفدان 
.!افه رحمه - المثيري أبوالقاسم قال كما والإخلاص الإخلاص صعق ؛:؛■ 

بطاعتهيريد أن وهو بالقصد الهلاعة في وتعالن سبحانه الحق افراد الإخلاص 
أوالناس عند محمده أواكتساب لمخلوق تصغ من آخر سيء دون اطه إلن التقرب 

التستري:سهل وقال  ٢٤اطصلإلن التقرب سوئ العاني أوس الخلق س مرح محة 
حركتهتكون أن : هذاغير يجدوا فلم الإخلاص ير نففي الأكياس رانغلر 

نحنفأين لتياره، ولا هوئ ولا نفى لأتمازحه تعالن طه وعلانيته سره في ومكونه 

باخمار.( ٣٨.٣٥الالخزام)ضعف أساب في الإلمام من )١( 
الخاطر.)آ<صاو 

.( ٤٨ضعفالأمام)لأا.أساب ني )م(الألأم 
للتووي.)؛(الأذكار 
اوأبقرآآآ(.)ه(الماور 
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حالط.اممه رحم الإخلاص؟ من 
الكلهم. وليس - المالخين علئ دخيلة ظاهرة وهي بالأثخاص التعلق •؛؛؛• 

اضلكتاب حافظ أو بعالم التعلق يقع وقد مال، لها يرجئ ولا حال معها يستقيم 
يتعلقأن والواجب  ٢١العقدىلبالخانب تتعلق لألها خهليرة ظاهرة وهي ونحوهما 

يحبأن من أحدرك أخي دعوه. الذين دالأشسحساصرإ لا دالشسرع الملترم الشاب 
إلايشاهد فلا معه، وجوده فى ية نقمتحة ويجد إليه مميل ولأنه لذاته الأخر أحدنا 

أخطرمن وهذا الشنمى الارتباط إلئ فنودي وهزله وجده وترحاله حله في معه 
لذاتحب إلن الله فى حب من الحب يتحول حث الله، في الأخوة صفات 

فلتاخئركابه. في ائر حمبه مرتبهذ لأنه الأخر يتبعه أحدنا انحرف فإذا الأشخاص 
دواتنا.برباط لا الله برباط ولربهل الله فى جميعا 

كفيلانمتطير وشرهما خمحليران مرصان وهما بالفس والاعجاب الغرور ء* 
منالتزامه فترة خلال بناه ما حهلم قد يكون وبذلك صاحبهما، وانتكاس بانتقاص 
تغترلا ممتدح فعندما ذلك في سب الناس مدح يكون وقد • وخير وصلاح استقامة 

الظاهرلهم!لا ليس حال كل علن والناس غيرك س ينفك أدرئ أتت فبذلك 
!- عته الله رصي - الصديق بكر أبي ه الله رسول خلفة قول في وتمعن • فقْل 
واغفربون يحمما خيرأ فاجعلني منهم بنفي أعلم وأنا نفي س بي أعلم أنت 

والتواضعالإخلاص قمة إلها أكبر الله يقولوزا؛ مما تؤاخذني ولا يعلمون لا ما لي 
•ربي رحم ْن إلا العض عند وجوده عز الذي 

يخمععبدللمهيمن خاب نما ترفع عالك رش العلرب تواصع 
أنميتعماة لكنوا وإن الأخرين علن والتبختر والأسْلالة الترفع لم ت أم 

اللهقس فل من كننم ؤ"كيلك فهداك عليك اممه قمى أعظم رمما بل مثلهم كنت أنك 
اللهمحس محل من كتم لك كذ ؤ بنفسك تزهو ولا وتواضع واشتكره الله فاحمد ي عليكم 

(.٢١ملتزم)مع ة حل)١( 
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والعجب[ ١٧ل١لحجر١ت؛ب للإممان هداكم أن عليكم يس الله بل ؤ آ ٩٤؛ ]؛_، بء عليكم 
.الخدر فالخدر اض ملاثكة مع كان وفد بإبليس هوئ الذي هو والغرور 

مضولس سهل اض دين فإن العادة في والغلو الدين في التندي من احدر ؛!؛■ 
ناقصيللبعفى يحلو كما الطاعات فى والتهاون المحرمات استحلال هولة ال

.هكذا السهولة فهم الهوئ ومتعي العقل 
جمحفي وسطا كن وأيضا س_تهإاع مالأ تكليف أو الشفة وعدم المر ؤإنما 
اللهيريد ؤ ت يقول والله غلبه إلا أحد الدين ينال ولن تفريط ولا إفراط فلا الأمور 

ولااكطعوزا اهلك ت ويقول [ ١٨٥]البقرة! العسره ولايريدبكم اليسر بكم 
فيهليس الذي المثرؤع بالحد أدائها ولكن العبادة في الاجتهاد عدم ذلك من أممد 
يفعلأو بواجب أويتقيد سنة علئ يواظب من رأوا إن الذين إلئ تلتفت ولا تنهلمر 

متشددت قالوا المنكر عن وينهى بالمعروف يأمر أو المنكرات ويجتنب العناعات 
اأ بدينكم الأة أتعلمون إذأ؟ وماهوالدين . الله. سبحان هكذا ليس الدين متزمت، 

عذابهواحش كله ذلك في الله وراقب وانتثهاكها فإياك الله ممحارم حلوت إذا أه 
متثورأهباء يجعلها كالخبال بأعمال القيامة يوم في يأتي الذي العجل ذلك وتذكر 

حديثمن له يا الحديث في بذلك ورد كما ا ١ انتهكهال اممه ممحارم حلا حينما لأنه 
ثمماذا؟ ثم تهامة كجبال أصبحت حنن تكونك طويلة سنوات عبادة عفليم، 
.كنتؤ، حٍثما لد ءاتق الخلوات. ذنوب ب.، يلماذا؟ متثورأ؟ هباء اممه يجعلها 

والخماعاتوالفرق الحزبيات عليه ؤيففي الالتزام يهدد ما أعفلم من ءو 
مماوالحذر الله.y رسول منهج بلزوم عليك الله في أحي ت وأفول والشعارات 

وثعاراتوفرق وانتماءات وجماعات حزبيات من الهلريق بينان من يخالفه 
الدنياوليس الإسلام في وليس أجله من ويعادي حزبه أجل من ويتعصب يوالي 

.وحاسرون مفلحون الشيطان، وحزب الله حزب I اثنان يان حز إلا 

-Tارجع  ،5TY)_UI.)
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فرحون:لديهم بما حرب م شعا وكانوا دينهم فرقوا الذين من الحذر مالحذر 
جهليدعوعلن وهذا الموفية، الهلرق احدئ علن ايع يبلحرب قائد فهذا 

الجهادإلا يرئ لا وهزا والبدعة، النة ب؛ن يفرق لا اض دين في وسخط ومحلال 
وهذامداهنون، بانهم ويقول بالألقاب وينبذهم ويحتقرهم العلماء وينتف2س ففعل 
همهوهدا ، واحتالمت، تباينت مهما عقائدهم عن النفئر بغض الناس جمع همه 
العلمهمه وهدا عليهم، والثناء والتصوف البيع أهل بمدح والتبجح الخرافة نثر 
.بيته نعيد بل يجاهد ولا يدعو فلا فقعل 

اللسيبا عرائسهمن ؤيبكي ا منهمهاء الأموريمحك 
نهجإلى ويدعو وبمحذر المتاهح هذْ من ينفر ئيمان عمل من مكة عنده ومن 

سواهادون معينة مسالة في الإسلام حصر الذي من اف سبحان ه، الله رسول 
وسريعةوعبادة صافية، عقيدة ديننا يتجزأ، لا وكل كامل الدين إ افّ سبحان 
هالله رسول منهج وهذا ودعوة وعلم ودولة ودين ، ومعاملة وأخلاق وجهاد 

مناكزهو ؤ [ ٩٢لالأن_ا،: ب قاعدون وأنارثكمْ واحده أنه أنتكم' هده إن ؤ : تعالئ قال 
تقتصركذا جماعة ولا كدا طريقة ولا كذا صرفية ولا كذا حزب لأ المامينب< 

يعضأنتومرن ؤ فيه; اض نال نقد هدا فعل وس البعض دون الدين بعض علن 
الثباطان.رجز وخذ فاطرحها نفزؤإلأ جميعا خذها ب بمعض ونكمرون الكتاب 

التحزباواتركن فبهم ممل ولا سم'ضلاظ4جهلأضم 
فأت؛نالدليل دار ا حيثودر مذهبا لك تختي لم عارإن ولا 
مرحباتلت، به أدلن من الحق سوئ ومركز إو_|_ا تأوي ة شنبلا 

Iيقول والأخر 
نح—ربمارم يحزب الحا ميمتعاع—مم مإني 
'صايخدم أملام تنا امذب ح يرا





١٧٩ ٠ه نمد لأبا_ذال اه زو ن»00ْ 

استثار.من ندم ولا استخار من خاب لا أخي 
اللموالنهج والويع العلم أهل من المشايخ حول الالتفاف من ولابد أنول 
المحيحة.والعقيدة 

حياتهفي الإنسان يواجه ما أخْلر من المرض هدا ويعتبر ، الثهوة١٠استحكام ؛!ء 
لمنالحنة ه الرسول صمن وند النار إلن تودي التي الأسباب أكثر وهومن الدنيا 
حولتهعالم من وكم فاسق إلن حولته عابد من فكم وفخذيه، فكيه ما؛؛ن صمن 

عنالماس أبعد من يعرفهم من عند لكنوا الدين من أناما أحرجت وكم جاهل إلن 
والفلرربه وبض بينه نحول ما وغالبا بالإنسان محدق خهلر الشهوة إنها نعم • الأنتكاسة 

الإنسان.تصيب التي الحوادث عامة أصل فالفلر إبليس مهام من مسموم مهم 
بالحبةشقيا الهوئ أسير ونجعله صاحبها قلب علن توثر والشهوة 

حلوالمذاقرئ دالهوجؤإن محب من أشنن الأرض في وما 
آولاثشاقنرفة ة مخافحم، كل لي أ ب؛اكترا• 
المراقخوف دنوا إن ؤسكي علمهم ا حوننأيا إن ؛م فبم

التلاقيمحي به خن ون^١^٠ ١١محي به خن تن
.به® عذب افه غير ثبتا حب أ ُ'ومن ندم حسرة بكاءهم الفلر أمحللق لمن المهاية هده 

بالمجسمحا آعغلم شق العلهم فتلت تهرئ ممن جننت قالوا 
الحقنلي المثول يمؤع يإثما صاحبه الدهر يستفيق لا العشق 
قاتل®.سم والعنق عياب النه لغير ®الحب قال من وصدق 

الظاهر،خطره حيث من عنه أتكلم فإنني الموضع هدا في أتكلم عندما إنني 
قضايافي الشباب استهتار إلئ يعود وهذا به، ءا؛ثين غير فالشباب ذلك ومع 

بالشهوةالانتكاس حدوث إلئ أدت التي الأسباب أكثر من ولعل والمظر، الشهوة 
اتكالموممجون س فيها يبث وما المحرمة الأجهزة من العصر هذا أهل به ابتلي ما 

;وهو مها واحد جهاز عن 

المم.لأبن في  ١٠٧١الكافيشّألصانمول )*(وانظرالخراب 





هنم1،^ ال"م ن9د ترءْْء 

.الهداية وله لنا النه أل نوصعه علئ يزال ولا ا مباريات أو أقائم فيها 
ففارقافث الحهاز لهذا أسيرا كيلك ظ للقرآن حاففلآ كان وآخر 
.الممتعان واش الصالحين 

مزرالأن الوصع إن ت لي وفال لي صديق هاتفي الكتاب هدا اعي ؤلبوقبل 
فولهفتذكرت مماذج لي ذكر ثم ، تتزايد الحهاز هذا بسبب التتكسن وأعداد 
ولاشكابتلاء هزا إن وقلت [ ٣٥]الأناء: فثة'يم والخنر باكر' وتلوكم ؤ تعالن: 

.يشاء ما يفعل واش والتذكير النصح فعلينا 
نذكرهمأن ويجب الماس أعين في تهونه ألا يجب خطثر جد حطتر الأمر إن 
للأوقاتوتضيع للشهوات ونحريك ملذات من الحيان هذا يحمله مما دائما 

ستاكون؟ماذا المهاية ولكن نادخوان ومفارقة 
اروالعالإثم ؤيجض الحرام من ا صفرتهنال كن اللذاذة تض 

النارزه،اد*ا دعمن لذة حيرفي لا ا لهمرد لا موء ع—راقب تبض 
ٍلريقومجانبة الضلال فإن محرم إلن بنفلرة تهن تولا تقلل ولا تحم لا أخي 
علئاستولت أولشهوة بالباطل لهق ا المرء لدئ لبت لشبهة ت يكون أن إما الهداية 

تبدتالأصر العصر وفي اش، طاعة عن وصيته لهق ا عن فصرفته صاحبها قلب 
بشراكها.وأحاطتهم وحاصرتهم الشباب أمام الغرانز 

الماس،يواجه ما الغرار من يواجههم البشر، كائر بشر الأخيار والشباب 
المعاناةعمق يحكس ومشكلاتها القضية هذه عن الشباب س اول الموكثرة 

الأمر.بخهلورة والشعور 
تتحولثم طانشة فكرة أو آثمة نفلرة خلال من تبدو الشهوة هذه مشكلة وأول 

بحاحبه.يهوئ أن يوثلث، ثائر وبركان هائج طوفان إلن 

بابالأسمع النتكسان أحبار ]من كتاب من نقلته الشهوة باستحكام يتعلق فيها ذكرته ما )أو( 
القمصلترى إيه اريع لزاما. ير يوتمرق باحتمار ٣ ٦ . ٢ ٤ ص العميمي لمالح والعادج[ 
القوم.وأحبار والعبر والمواعظ 
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الشررتمنر ممن الثر ومعغلم النغلر من ا •ساوؤارالحوادث كل 
لتردلا نرس بلا ام هالنعل صاحبها ف م فعلت ننلرة كم 

الحلرعلئ موقوف النير أمن م ا هقلبمن ذا دام ا موالسد 
بالضررياي برور ا لامرحجحايلر، ر اخمناقلر، ر ي
شعارانمينمنإ؛لهار لحاء ا٠ 

إنديته شعاتر بعض إخفاء يحاول أحيانا ولكنه الحر سمات وعليه ملتزم شاب 
أهوذلك؟ تفعل لماذا ت صدق عنه ليجيب موالأ إليه أوجه أحفاها ند يكن لم 

فيالخلق رخا نطلب أصبحنا وهل كلامهم؟ من والخشيان الناس س الحجل 
متعاليالك افه ارتضاه الذي  S^JUمعتزأ كن بل اض. هداك يا لا. الخالق؟ صخهل 

ولابها، والاستخفاء دينك شعاتر إنلهار من والحياء وإياك الإسلامية بعفيدتك 
قريأاض عند بالطاعة )_كان قيل:كما فانه بالا لهم تش ولا الاس بكلام -أبه 
غريبا(.الناس بض كان 

ؤيحصلآثارها تتفاقم قد منكلة الدين مذ!اهر إبراز من الحياء إن ■' الله ني أخي 
الإخلاصركان ما ه نفالملتزم وبيد الله. بإذن - مهل حالها بينما عقباه يحمد لا ما 
نتبالأية هده وصع ٠ ذلك من للتخلتس الدا0ا هما النفس هع والصدق لنه 

[.٩٤: ل١لخجر ه \ذضيو عن واعرض تزمر بما ؤ عنيك 
هذهفي يكثر مما ولمزهم. وهمزهم الساخرين لسخرية والتحمل الصبر عدم أو 

قبلمن ولمزهم وهمزهم بهم حرية واليالمالحن الاستهزاء وللأسف. الأيام. 
والحل؛أعمالهم سوء لهم وزين إبليس فتنهم الذين والعقل النفوس صعاف 

أنتما علن والاستمرار الصبر إلا عليك فما اممه س وفتنة ابتلاء ^ا إن أقول! 
نهتم؛التعليقاتلا • تفتر ولا تضعف ولا تهن لا بافه إلا صبرك اصبروما عليه 

محفوفالاستقامة سبيل أن واعلم نفك في ذلك يحز ولا عليك اخرْ ال
،.١١؛الكارْ

بتصرف.( ٢٥١٢٤)ملتزم "ع ة جلس ٢ )١ 



اءءءسهءءءهءءءءءء9ءسءءااْءسءؤق^منه د لأبم  ٥٧زود يسه؛ 
بيوتهمخارج أوقاتهم معظم قفاء الملتزم الشباب بعض علن الملاحفنات من ؛!؛" 

أحوالهاأقل حير فى كانت وإن جلسات رحادت زيارات ممرات هران مت
تضيعهممنها: والواجبات الحقوق من كثر ضباع إلى تودي رمما ولكنها باحات 

ضعلمن إسلام أي بولية أي دين أي إلتزام وأي فها، والتفريْل الغجر لصلاة 
أقامفقد الصلاة علئ حافظ من الصلاة أصاع الإسلام في لأحد ولاحقن الصلاة 

وهيالصلاة ضيعت إذا دين من يبض وماذا الدين هدم ففد أضاعها ومن الدين 
اف.تمسحان اض تمسحان الدين من يفقد ما آخر 

والداكئنوتهما. وقضاء ببرهما القيام وعدم الوالدين حق إضاعة ومنها؛ 
وإياكيهما بارا وكن معهما العالآفة فاحسن افه بعد وجودك تمبب هما اللذان 

الخزيكل والخزي لوالديه للعاق الويل كل والويل فجاهدوا وفهما وعقوقهما 
للوالدينالوقت وأين والديه حق صنع لمن التزام وأي • عليه غضاص ماتا لمن 

ررولأمعروفا ولا علاقة ولا صلة ولا زيارة لرحمه يعرف فلا الرحم قهليعة ! ومنها
•رحم٠٠ قاطع الحنة يدخل 

بوالديهبارأ كان أن بعد فبعضهم إلتزامهم بحد أحوالهم تغير نرئ لدلك نتيجة 
برفقتهوانشغل كله ذلك ترك والبعيد القرب مع وصله خلق ذا لرحمه وصولأ 

الحقوقبتضييع الدين فيوصم نهلير موتمر خهلير مزلق وهذا غيرها، دون فقمل 
التزامه.بحد منه حير التزامه قبل كان وأنه الواجبات وترك 

الباحيحرم أو ويكره والقيام، الصيام فيواصل التزامه بدء في الإفراط -؛!؛- 
الجنونإلن يودي ربما النهاية وفي حقوقها ومنعها النفس علن والتضيق والطيات 

.النهاية فى الحياة وفقدان والوصومحة 

ردأم وج غفالة الديانة ح؛، تزت م من الإيلام علن لهفي 
اديدأحتا يدعونهة يخلاعتاخرآ م جاءنا اب جثومن 

.الدين في والتقيد الغلو عن الكلام وتقدم 
بابهوأسمغلاهر٥ ذكر أحبنا كبير دور لها الإيمان ضعف ظاهرة أن وحيث 
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I- ءقطرٌُا تعدادأ وإيجاز. اختمار والعلاج 
تالإكان صعق عظاعر آولأ؛ 

.، ر١ القالب وقسوة المعاصي ( ٢ ، ١ ) 
الطاس,م• (عدماتقانالعادات٠الكاّا٤،٣)

■)ْ(محسُ. 
)ا"(عدماكربااتامآن.

(A.U ) ض.الخضب وعدم العمالة
الظهورحب )٩( 

والبخل.الشح ( ١٠)
لأفعل.ما قول ( ١١)
رفشالهم.المسالمين يضف السرور ( ١٢)

الورع.)*آا(ةاة 
المعروف.)ةا(احقار 

ا،لأامين.بقضايا الاهتمام عدم ( ١٥)
التا-محن.الأخوة؛_ عرئ انفصام ( ١ )٦ 
المسئولية.امتشعار عدم ( ١١)'

العصية.نزول محي والخوف الفزع ( ١ )٨ 
)ها(ممرةالخدالوالراء.

الإممانية.افة وخفي بالدنيا التعلق ٢( ١ ، ٢٠)
)آآ(الغالأةفىالأهتمام؛الض.

امحمابضعفالإممانثانيا؛ 
الإممانية.الأجواء عن )ا(الأ؛تعان 

.النجد صالح لحمد العلاج - الظاهر - الأسباب ت الإبمان صعق ظاهرة بعنران رصالة من )٠( 
,الرسالة هاز0 من  ٨٨صى فاليتظر وعلاجها القالب قسوة أمجاب ذكرنا وتد ( ١ ) 
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العلموطالب الصالحة القدوة عن الابتعاد ٣( ، ' 
بالعاصي.يعج وسهل في ان الأنوجود ( ؛ 

.بالدنياالاشتغال في الإغراق ٥( 
•والأولاد وازوجة بالمال الانشغال ٦( 

•والكلام والهر والنوم الأكل في الإفراط ٨( 
Iالإيمان معف علاج ثآ• 
القرآن.تدبر ١( 

.الته عفلمة استشعار ( ١ 

•الذكر حلق ولزوم الشرعي العلم طلب ( ٤ ، ٣ 
ه(الأّتكثارسالآءمالانمامح.

.العبادات تنوع ٦( 
الخاتمة.سوء من الخوف ٧( 

ذكرالموت.من ار(الإكثار 
ا،(تدكرمازلالآحرة.

٠الكونية الأيات مع التفاعل ( ١ ٠ 
\ا(ذكراض.

يديه.بين والإنكار افه مناجاة ( ١٢
الأمل.ّآا(ضر 

.الدنياحقارة فى التفكر ( ١٤
اش.حرمات تعظيم ( ١٥

والتواضع.والراء الولاء ( ١ ما ، ١ ٦ 
القس.ومحاسبة القلية الأعمال ( ١ ٩ ، ١ ٨ 

•٢(الدءاء٠
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Iبدأنا ما نكمل والأن 
-الناس س كثير معتادأعند شيئا هذا أصح حيث، ت الصلاة همر الخشؤع دم ع٠ 

ؤدد°أهلحالومنن: أوصاف ذكر عند وجل. عز وافه. ربي-، رحم من إلا 
ا-أ[.]الزمرن: ب خاشعون صلاتهم في هم° الذين المؤ°م؛رنرآ( 

يتحرئأن لم مبكل فحري والآخرة الدنيا قي للملاح سببا الخشؤع كان فإذا 
أركانهاعلن يحافظ وأن قلب، وحفور بكينة يوليها وأن صلاته، في الخشؤع 

يروييوليها أن لا • صورة وأحن وجه أكمل علمن سننها و وواجباتها وشروؤلها 
يومية.عادة مجرد عنده الصلاة وتصح الغراب كنقر أوينفرها وكل، 

بعضأن حيث الخمعة، أو الخماعة صلاة سواء للصلاة؛ التبكير دم ع٠ 
فيين_رع أوبعدما الخهليس، دخول فرب إلا يأتي ولا أحيانا يتأخر الالتزم؛ن 

تكبيرةتفوته الأقل علئ أو الركعتان، أو الركعة تفوته قد بعضهم إن بل الخطبة، 
الذلك ورغم وتكرارا، مرارا منهم الواحد س يتكرر قد التأخير وهدا الإحرام، 

تالسالف بعض يقول يهتم ولا ينتبه 
.مته( يديك فاغل الإحرام يبالي؛تكبيرة لا الرجل رأيت )إذا 

ذلكفي و. اش رغيب رغم الأولن للصفوف ابق يلا بعضهم فان وكيلك 
يفهمواآن يجدواإلا مإلم الأول، والصف الداء في ما الاس ألوبملم • وقوله 

لأسهمرا|رال، عل4 
صفوفوخير وشرهاآخرها، آولها، التجال؛ صفوف اخير ه وقال 
نضناآئلهاا١٢/آخننا، الثناء: 

شاغرةأماكن فيه الأول الصف ويرئ مبكرا المجد يدخل منهم الواحد فتجد 
بعضهميرئ وقد المجد. من آخر مكان أي قي يجلس بل فيها، يجلس فلا 

(.٤٣٧)ولملم ( ٦٠٥)البخاري أحرجه ت عليه متفق ( ١ ) 
١٠)عاجه وابن ( ٠٨٢ ) والنار ( ٦٧٨)داود وأبو ( ٢٢٤)والترمذي ( ٤٤٠)ملم أحرجه ( ٢)  ٠ ٠.)
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أوالصم لأخر ؤيدب فبتري، الفاصل ا،لكان في الإمام حلف اغرأ ثمكانا 
عظيما.أجرأ هم أنفحرموا نل وهؤلاء . ومطه 
أووالخميس، الإثنن كصيام صيام؛ من التوابل؛ أداث علن الحرص دم ع٠ 

كلمن أيام ثلاثة )وهي البيض الأيام صيام الأقل أوعلن الحجة، ذي عثر 
موال.من أوت عامورأ، أويوم الحاج، لغير عرفة يوم أوصام ، شهر، 

صلاةأو الرواتب، الئن أو الليل، كقيام ت اكافلت صلاة عن امحاسل وكدس، 
. ١٠٠٢١^من ذلك غير أو الصحن، 

حميمان،ركعامحت، ئلاث يكتفي ففد الليل من شينا بعض—هم صلن ؤإن 
ركعةعثر إحدئ الليل في يمز من منهم وقليل ا، خمبملي ند وبعضهم 

المي^.يفعل كان كما 
وماتلأهم من قراءته أن شك ولا ت وحفغله الئرأن تراءة من الإكثار دم ع٠ 

أخيركمس-; قال ورموله، وجل. عز - الله إلن الأعمال أفضل من وهي الثات، 

اهمقال.؛ هم؟ من الله يايصول النامزأنالوا؛ ردُأنليرامن فَُلن زل ي' 
/vمأنأضاهنثاش١٢

اقرءوالاصحايه، سقيما المسامة يوم يش نإنه المران 'راقرءوا ه؛ ونال 
آوكآتهناعمامتان، القيامة يرم فإثهناتأبان بران، آل وسورة البقرة، الزمراؤيم• 

اقرءواأصحايهنا، عى ثحاجان صوانآ طم من آوكأنهمايرقان غسايتان، كأنهما 
الطالة|ر'أأ.ستبعنا ولا حسرة، وركها ركة، أخدها فإن ت الهمة صورة 

منشيثا يفرأ وهولم والأربعة، والثلاثة واليوصن اليوم بعضهم علن ير وقد 
وهووالثثهران النهر عليه يمن قد وبحقهم يرأ« يشيئا يقرأ فقد قرأ وإن القرآن، 

.٢( ٩ )٧• واكرذى ١(، ٤ )٢؛؛ وأبوداود ٥( •  ٢٨، 0 • اسرى)يآ أخرجه ( )١ 
(.١،٢٤٢  ٢٧وأحمد)م ( ٣٣٢٦والدائم)٢(  ١٥ماجه)ابن أخرجه صححُ:)٢( 
.٨( ٠ ر٤ مسالم أخرجه )٣( 





ءسهءءءزق^^ءءءءءء9ءءءءسسسس»10ه نم3 اإب_ i،-Uزود تءْْء 
يراهمخالفة له بين أو تميحة إليه أهدى لو بعمهم فإل • النصيحة تقبل دم ع٠ 

،الكلام هذا مثل يسيع لم لو أن ويتمتئ صدره، ويضيق يتبرم فإنه ؛ لها مرتكبا 
بالتقصير؛له اتهام أنه ويرئ ، لعيوبه تميد فيه له النصيحة إهداء في أل يرئ وقل 
انإنكل لأف ؛ منه خطأ وهذا . لوعقل يحتاج ولا ملتزم ه نفنظر في لأنه 

صلواتالأنبياء غير معصوما أحدأ وليس ، والتقصير الخهلآ في للوقؤع معرض 
،رحب بصدر يتقبلها أل صادقة نميحة له أهدئ ممن فحري ، عليهم وسلامه الله 

.والسنة للكتاب موافقة كانت إذا بها يعمل أن يحاول وأن 
الماتزمضمن كثيرأ ترئ أن جدأ المحزن فمن فيه: نائية لا فيما الأوقات ضاعة إ* 

بلالباحات، غير في الأوقات هذه تضع وقد الأوقات، من كثيرأ يضيعون 
,الفاحش. والكلام كالغيبة ومكروهات؛ محرمات 

وعنفيناآفناه، عمره I عن يسأل حش القياّة يوم بت ثادط لاثزول  ٠٠قال.• 
.،  ١١أيلأ0افيم جسما وعن آمثه، ونيم اكتب أين مالثمن وعن فعل، ييم عف 

وأفناه.صيعه فيما وقته عن فهوسؤال آقاءا فينا ارعموْ • فقوله. 
النقالةويقابله تؤخر، ولا تقدم لا والتي سغالباآله؛اتوالأمراكانهة؛ 

.منه أهم هو عما 
ومركبولماس وشراب طعام س المباحان في الخد ومجاوزة والمرق ءو 

أكلهفي الحد نجاوز من لأن الطاعة، لذة فقد الباحات في ان الإننوّع وكلما 
الطاعة.عليه فتثقل الكل ممرض عليه عاد ولباسه وشربه 

العباداتس كثير في يخهليء قد الالتزمان بعض فال الدين؛ ني التفقه دم ع٠ 
ليتفادئينبغي ما علئ دينه أمور يتعلم وأن يتفمه، أن يحاول ولا ينمر، لا وهو 

ومابعقيدته جاهلا يكون أن والأمر والأدهئ • الأخهلماء هذه مثل في الوفؤع 
تراهعقيدته في يتفقه لم جاهل لأنه يدرى لا وهو الملمة من خرج رمما يناقضها 

اشرصي - الأسلمي برزة أبي حديث من ( ٠٣٧)والدارمير ( ٢٤١٧)الترمذي أخرجه صههمح؛ ( ١ ) 
الألباني.ووافقه ص*مح( حن حديث هذا )قال ت الترمذي ت عنه-وقال 



هنمة لأي_خم ا_او__نوه 

الوما اللة من يخؤج وما الدعة من والسة المحرم من الواجب يعرف لا يتخبط 
•الحرام من الحلال يعرف لا يخرج 

للمعلمطلبه في ولحرص الشرعي العلم ويطلب دينه في يتفقه أن اللم فعلى 
ءالي،الأخلأصض-شلئ.

-العلم تحمل في الاجتهاد ِ السنة صحح من ر نيوما افه كتاب حمفل ءو 
-الشرعية الموصى مراد فهم علن الحرصى - تعلمه مما العمل - طلبه علئ الصبر 
.متقن ثيح علن وصبْلها النون بعض حققن - وحمغلها وفهمها الفوائد تقييد 

يصحةالمعروفن العلماء من الحلم مذاكرته.أخذ في احياءه فإن الحلم مدارسة 
الحلمأهل سؤال ٠ وتقديرهم واحترامهم الحلماء محبة - المنهج وسالمه العقيدة 

الاجتهادية-وليحذرالفرعية الخلاف ائل مفي المدر رحابة - عليه أشكل عما 
مراعاةعدم التروي. دون الفتوئ في والترع - التأهل فل التصدر م>ن الحذر كل 

أوعلمهه نفعلن الثناء - الفل في التثت عدم علم. بغير التحدث - الخلاف أدب 
Iالقاتل در وف العلماء إلن الرجؤع دون والامرطة الكتِح علن لاقتصار ا- 

تقجمالانمرامل عن صازلت محيح ر يعيالعلوم رمتا إذا 
تم_ي_راصلمنتومسااميمر**،حش عليلث، ور الأمجى وتلت

مجنعليه هو ما علن تمر يبل علمية، لأصرطة تمع ي ولا يفرأ لا فتجده 
فيهاولوكان حتن الدين، هذا وعن أومنذ الرامه بداية منذ عرفها الني العبادات 

.الأخطاء بعض 
فتجدهممكان. أي في أو السوق في أو البيت في سواء ت النكر إنكار دم ع٠ 

الثم هومحرم مما النكرات من شيء وجود مع أهليهم مع البت في يكونون 
•معهم محقن بل النكر فه الذي المكان من يخرج ولا يناصحهم ولا علهم ينكره 

الصحيحة.والاقياJة التوحيد أهمية عن الكادم وتقدم )٠( 
العلمسان وجامع للشوكاني الأدب ومنتهن الطلب بأدب وعليك ( ٤ ٤ - ٤ ٢ ) هملترم مع جلسة )٠٠( 

أبوزيد.لكر العلم طالب وحلية عبمتن لابن العلم وكتاب همدالر لابن وفضله 



هنم٧^٥ ا-ذص اوود م! ٠٥٠٠٥،
vy

أوْعمحرمة، أمورا تمعون ويأويشاهدون يغتابون أناس مع يجلس وند بل 
أنكرأنا ويقول! المسمن يلتزم بل مساكنا، يحرك ولا ينكر ولا يدحنون أناس 
أالإتمان أصعق، وهذا بقلي 

تهلحتكنت إن اناك تنكر؛اوسأأن عليك إن الحبيب أيها لا محيا• لثل ونئول 
أمرأيعتبر عاليه هم ما أن لهم و١بين معهم نحلى ص أو أهللث، مثلا صح فتنا ذللئ، 

الذيالمجلس هدا مغادرة حينها فعليلئ، ؤإلأ لته؛ فالحمد للن، استجابوا فان محرما، 
يكفي.لا فهدا المنكر، فيه الذي المجلس ترك بدون بالقلب الإنكار أما المعصية، فيه 

أهليضاحك نحده بل وجهه، يتمعر ولا بقلبه، حتن بعضهم ينكر لا فد بل 
الالكر إنكار وعدم محرما، يفعلوا لم وكأنهم منكرهم، ممارمحون وهم الكر 
لمإذا منها التوبة وعدم معاصيهم علئ بالاستمرار المحامي أهل يشجع أنه ثلث، 

آثارعليه باكون ص معهم كان إذا خاصة عليهم، أوينكر يناصحهم س يجدوا 
الملاح.

علئبقوم؛الإ؛كار منكرأ يري عندما والتزامه إيمانه في صادق ان إنكل أن ولو 
كثيراانتشرُنن، لما ويخرج المكان له سيترك أوأنه تركه منه ويهللب، مباشرة صاحبه 

لقلةإلا ذللثح وما إ مباحامتح كأنها الناس س كثير عند أصحن، حتئ يكراين، اس 
أصحابهاولعرف ايكرامن، هده - وجل عز - الله بإذن ولاحنمن، عليهم، الإنكار 
ممنالثداية في ولخجلوا الناس، بتن بها المجاهرة من ولأتموا ونومها نحها 

تقلو؛دللثح ٠ - وحل عز - لته حئاعت نهائيا ذلك بعد يتركونها فد يم يناصحهم، 
•- وجل عر - بإذنه والمنكراين، المعاصي 
أيها)يا عله; وأنتن النه حمد أل بعد ؛ - عنه افه رصي - الصديق أبوبكر نال 
صلمن يضركم لا أنمكم علتكم آمنوا الذين أيها يا م الأية هذه لتمرءون إئكم الناس 

رآواإذا الناس *إن يقول؛ هأ افه رسول سمعن، وإن [ ١٠٥:]الاممة ج اهتديتم إذا 
.٢١١((منه بعقاب اهله يعمهم آن آرشلث، يديه علن يأحذوا فلمم  ٣١١١٠١١
.٤( • • )٠ ٢(وابن/ (وأحمد)ا ٢١٦٩(التردي)٤٣٣٨داود))١(أبو 



٥٥٥٠ه نملأمد J->؛_ Lاوود أ-

يستطعثم فإن فسوءيده، يده يغيره أن منكرأفامتظع رأئ امن ت و. وفال 
.الإثانا١ر ويبدآصعس ثملؤث، يل1ا؛ث يشير لم فزن ءتلس1؛ث، 

كن»؛ؤ ت ه محمد أمة به تمثزت ما وصف فى وجل. عز اف. فول ثنن ولا 
.[١١•عموان:]أل ه اننكر عن وتنهون بالمروف تأمرون للناس أخرجت امة خير 

فيمثلا اهل كاكبها: اعل اكيبغي لا الي الأمور يعفى في شاعل ا٠ 
أحيانآ،اترة سوالغير الصقة اللابس بلبس والسماح ولباسها، المرأة حجاب 

دونها لوحن. ذلك غير أو الخياط أو الأسواق إلئ بالاJه١ب أما لها والسماح 
الحلداخل البائض مع يخلونها ذلك متسبب معها امرأة وجود أودون محرم، 

الخياط.ْع أو 
محيقل. البعفى أن حيث الصغيران البنات لباسي في اهل التوكذلك 

أنهنبحجة حدآ قصيرة تكون قد بل قصيرة، ملابس بناته بالباس لزوجته 
ملابستلثس وهي أوأكثر العامرة سى الئ أحيانا البنت تمل وقد صغيرات، 

•تفريا' الرية إلى قصرة 
واللعبوتعديلها بتقصيرها اللحية أمر فى بعضهم اهل نت أيضا الئاهل ومن 

بها-
أوأحدزوجته أوسفر محرم، بدون الخادمة استقدام أيضات اكسامحل ومن 
يجوز.لا وهذا أونحوذللا، محرم يدون محارمه 

أنويقلن المغيرة الأمور بعفر في يكدب قد بعمهم أن فتجد لكذبI ا٠ 
ليتفادئأو عليه، عر حرج موقف، من التخلص في كالكذب نيئا، يفره لا ذلك 

أومالعتنه، لتتفق وثراء لبع أو نمرته، يريد له لصديق مجاملة أو مالية، حارة 
حوله.من ليضحك 

(.٤١٠٤وأبوداود)•( ٤٩لم)مأحرجه ( ١ر 



دلأبا_ذم ايزوي سمه 

البعضفتجد الصحيحة، التربية تربيتهم وعدم الأولادت حق م لإعمال ا٠ 
أمورش الإنثغال بحجة المت كيرأعن محتب ويهملها زوجته حف ش بممر 

فيترك. أحرئ أوأمور التجارة، في أوالانشغال فيه نشاط له كان إن الدعوة 
رقابةبدون هملا أولاده يترك أو لوحدها، والهموم والملل الوحدة تنامي زوجته 

ادلفسبا الأب هدا فيكون محوء رفقاء علن لتعرفهم ينحرفون وفد وتوجيه، 
بافه.والعياذ ذريته 

القاصيةالغنم من يأكل الدب فان والتفرد؛ العزلة حياة ؤليثار الخماعة قارنة م٠ 
المرءلأن بالفتور ميماب فانه واعتزلهم أخوانه وترك ه ينفان الإنانفرد فكلما 

إلئيحتاج محاق والعلمريق ال۵الخين، ياخوانه كثير قوى ه، ينفصعيف قليل 
والخماعةبالمحبة إلا ان للأننن يتلا وهدا الهمم، ونحي ونشاط تحديد 

والمللاليأس س يلم فلن الأخيار إخوانه عن بعيدأ الملتزم استمر فإذا الصادقة 
معهمكان الدين وجماعته لرفقته إلن بالرجؤع ه نفراودته رمما بل امةلُُ، وال
الحرمةالشهوات همهم بل طاعة ولا إلتزاما يعرفون لا والدين الالتزام مل 

أنالالتزام أولويات ومن جدأ خهلير مزلق وهدا والعصيان. الشرور ودروب 
ويصبريهجرها وأن المعمية على تجن التي، والصمحبة والمتع الميئة فارق 

العلماععن البحث إن أفول ثم ه ينفينجو حنن الصالحن مع ه نفويوؤلن 
والالتفافللشر مغاليق للخير مفاتيح هم الدين الومنن والدعاة والصالحض 

.افه الالتزام؛aلاءة علن والاستقامة الثبات علن سبحانه ائه بعد معن أكبر حولهم 
نشاطله ليس - وإياهم اطه هدانا - الملتزمين فبعض ت الدعو؛ مجال في لتنصير ا٠ 
حولهس الناس فيرئ توجيه، أو ينميحة أحل منه ينتفع فلا الدعرة، في يدكر 
أوه؛دعوتهم نفيكلف ولا بذلك يهتم ولا ضلال في وأصحابه إخوانه ويرئ 

به.ينتفعون محيتا إءهلائهم أو مناصحتهم 

(٢٥٠٢٤)شام هحمت- لحين الالتزام معف أباب في الإلمام رى 



٥٠٠٠٠ه نمووي نء9ءءءءءءءءء9سءء99ء0سءص 909ؤ^^^^9ء
العلمعنده وليس وتذكيرهم الناس وعقل تهلح يلا بأنه البعض يتعذر وقد 
-وحل عز - اممه إلئ الدعوة مجال لأن بمدر؛ ليس هذا ولكن • لذللن، الكافي 
مجالاتلها بل فحب ان ياللموالوعقل والإلقاء الخهلاية عالير موقوفة ليست 

الةأوالريالإسلامي، والكتيب الشريهل، وإهداء الكتابة، فمنها! كثيرة، 
Iيقول و. والرسول شخص، كل ممقدور هو مما ذلك غير إلئ . . القصيرة. 

المجالاتمن مجال بأي الأية هذه يس—مملح والكل  ٢١١٠ولو^عني ُبلغرا 
الذكورة.
فيه نفيكلف، ولا افيددة المجالات هذه أمامه يرئ ممن العجب، ولكن 

فيالقليل في ^بموالكل،لسهمونهم 
كمالياتوغالبها كثيرة. أمور عالئ الآلأف< يصرف فتجده الدعوة، مجال فى ماله 

بسوءلتعذر الدعوة مجال فى البسير منه ؤللبح لو ولكنه ضروريان. لبنتا 
فياهم حمهو فلا الواهية، الأعذار من ذللئؤ وغير الديون وكثرة المائية الفلروف، 

حالهو وهذا اؤللاقا، فيه نثع فاد مماله، ولا بجهده ولا يقلمه ولا بلسانه الدعوة 
العقيم.الأجر ه نفحرم من 

م،إش وقال صالحا وعمل الك إو دعا نمن فولا أحسي وس ؤ ت - وحل عز - قال 
منس، واحدأمحر رجلا ك اه يهدي ن ! وقال. [. ٣٣]فصلت: انمسيىب 

'اآ.حمرانمماأ
لايقصسعه، أجورمن الأجرمثل من له كان هدئ: إلن دعا امن ه: وقال 

بس ئلآثام الإثم من عله كان ت ضلالة إلن دعا ومن تجا، أجورهم من ذلك 
طصسمنصمهمشتاالم.

x٢٦٦٩(واكرطق)٣٤٦١)١(أخرجهالخاري)
(.٢٤(وسلم)٦•٢٩٤٢الخارى))أ(مفقءف:بي 

(.٤٦٠٩داود)وأم ٢(  ٦٧واكرمذي)٤ ٢(  ٦٧سلم)٤ أحرجه )٣( 
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الدوامبأمر يتهاون الملتزمن بعض فتجد ت الوظيفي العمل امر لتهاون ا٠ 
أويخرجالحضور موعد عن أحيانا يتاحر فتجده بها، يعمل التي لوظيفته الرسمي 

حضورهمموعد عن يتاحر وبعضهم امحتئدان. وبدون عير لغتر عمله من 
منوسرقة كدب وهدا مزكرأ، حضر وكأنه مبكر وقت في حضوره ويجل 

الوفليفي.الوقت 
الخاصةالسيارات أو الأدوات أو المعدات من يده تحت ما يستغل قد وبعضهم 

لحمحهي التي العامة الأموال من لأنها حرام، وهدا الشخصية، لأموره بالعمل 
بعضهذه . فمهل الرسمي العمل مجال في إلا منها الاستفادة يحق ولا السلم.\ن، 

الملتزم.الشباب بحفر علئ لوحفلت التي الأمور 
سببلالشرع الانقياد وعدم بالفلألة، ابتلئ باق يحتمم لم من وأقول؛ 

الضلالة،سبيل بالينوب اهل والتضل، الله وجه بالدين يبتغ لم ومن للغواية، 
ويقهمالعمل يحثعل الفلهور وحب والحجب الردئ، بل الهوئ واباع 

فيخصوصا فتهلمكه العبد علئ تحتمع فإنها سيئا الذنوب من تحقرن لا الفلهور، 
يتولهلم ومن الله. بعد ٠ الاستقامة أسباب أعفلم من الحة الصوالرفقة الخلوات، 

علمنفليحرص والثبات والسلامة الجاة أراد من ولابد الشيهلان، تولاه الرحمن 
الحتئ الناني والحلم ورسوله، الله وحب الله عفلجة وغرس قلبه في الإيمان تمكن 
وإحنوقس ثرور من الدنيا هذه في يواجهه ما ولا الشبهات ولا بالشهوات يتأثر 

تشغلها؛الaلاءةلم إن والفر الشباب، انحراف في عفليم دور له الفريغ • ومحن 
عنغفل ومن المامحلل بابتلي بالحق يشتغل لم ومن • ولابد با•للمحبة مغلتك 

الصالحينوسير والرقائق المواعفل منيم. اعة سولأن يندم النفس إهمال عواقب 
.الغفلة من لها وإيقافل للقلوب سياتل هي 

بهااممه يمنن نعمة وأكمل وأم المرء يملكه ما أغلئ الهداية نعمة إن ت الد ض أخي 
عيوالالنعمة هده علئ الحقافل في مسنوليتنا عفلم ندرك فهل الحبي، علن 

وحدهله وتوجه بالله استعن العيد أيها فيا المستقيم، المحراؤل هذا علن للثبات 



ْءءٍه نمد لأب؛ paUزود ت

العينةباب بالأّوخذ وقوة. حول كل من والبراءة والاستعانة والرجاء بالدعاء 
أنكتابه فى بنن وفد أمسابا، لها خلق السببان خلق كما سبحانه فاض ذلك علن 

وأسبابالهداية أسباب معرفة في العبد وتقصير أسبابا، وللضلألة أسبابا للهداية 
علمه.باطل أواجتناب رآه حق سلوك في تقصيره من بأقل يحال ليس الغواية 

وكثرالطريق طال ؤإن أنى من فلابد وحدك كنت، ثمان الحق اض دعاك فالزم 
ابدى.هو وحده والله فهناعه 

ءاته ،ا؛ 
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افلكمتغمن مرا الدين ة اميا 
يفكمالنير ليس الحق إلن عردوا 
يرفعكمالذل فاليس جميعا قومرا 

ادماينقمنه بمن رالإله نرج
أمفي الدين محيا يمر نرجو، 

ملتناحول أمويا نكون حتن 
وتخرجهمأعداء نحارب حض 

واشهديأصيخي الدنيا هد، يا 
النيع^منر نثممن لا 

دةيقوعنكرة يوم أبفنأ 
أماما،ن ال^مهلء يي ري يغ

ةبخديعدينهم عن ؤبمدهم 
يةبدمغيرتا ؤيهدم بتي 

عناينفرب الغال مراس لا 
إلهنايريد ا كيش نعومثا 

،اء،ات،٠؛ 

ارعبه ذل ود؛4 الرقإن 
ارمقالرب إف الرب إلن تريوا 

أوطارللمرء تنتمي لا يالذل 
أك—داران الازمنالمامب من 

ارأتمالكون ني له ينوم حتن 
النارحممنا من لنا يعري حش 

دياراو___اغان ولايدورمن 

تدينقلا محمد بغير أئا 
ملحامثغل فى^ة وص^ن4 

مسترربتاجر من تغزوالحمن 
الخردان وبالخات بالمؤيق

التميدحيلة ا ابتهشا م

ومنسدهدم مبين ان تش
أبلدمخيف شيوعي فوض ولا 

نحتليلا مجالسا تعير نلا 

٠٠٠

 j،o_عنوانللإصلاح اه ؛
محنينا حالت تركناالهدئ ئا 

دؤ،بمالد ول رصمجن ت١ريخنا 
ملإلن يهدى مشعل قرآننا 

ندلهلا ا حكمارتمينا ند 

حسرانالإسلام سوئ شيء وكل 
انّلوفوالإف_اد للنللم وذج 

انشولا عز فلا اعدا، وم
حرانلاشك نهجها عن حاد من 

سس-ريانمنه ينا فينمن ،ادام 
٠٠٠
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رونأنا الدنيهد، مالكنا 

اءيممن صحائف ومطرنا 
اتعلاما وني مسحملناها 

يومسااد الأغممن حرجت، إدا 
ولييأحذنا حان وكنا 

ياسادئ يالهنلوسا يض تغ

حننيدير ان الزمض ا رم
نوميالركب في يرئ لا وأصح 

وآلنيوآلمك_لح_را
آنئناناصي برجع عل تركا 
مالئاالأرض م ة بحقضنا 

اتانبهم آستندمحم هتم
اركاتمباض والحيورد محمو 

افيبلانمابذلاووا-بث
ا،كمالوضك١نوا شهدوا إذا 

تراهمفسلا المساء حنن ؤإن 
اليالليه نحهلملم ات بم

يوم—االأقداح تشهدهم ولم 
امماتمالأغاني همرنوا ا وم
نقالاهم ياعنلمدانوا د وق

عياباأحلأيا تحدون يف
سانم الخلاعة عرف ا فم
عالمبقثور يتثدنوا ولما 

حالدوناحدود مسهسا وأحمس
سيناولا ان الزمني ا مل

تاليناأن تأين الريع غداة 
يناالبتح والفول الهرأيت 

يثاالحبله ندوس ي—ان بطغ 
الحغوناالفللم عن تغضي شما 

آحسروناوم قبالجد مض 
متيناة أئماشوا عد وق

يتااللمأين الدهر ّؤال 
احنيناuصي لدس أذوب 

محوناطا ممات يدعمه 
غمسوناا الدنيفي ءلات كرنا 

ياءالت ن

ديناالإسلام وئ مسعرفوا ا وم
وناوالحصاقل العيدكون 

ماحيناإلا اق الإشفمن 
مّيناالمالحمم إلن لم بولم 

مجونانواديهم لاوا م د وق
لحوناة غيصالعلن ولكن 
ونايعبأج—ريهم لا ا وعلم

رنينامجتمعا ؤيأتالئون 
بنينافي خث الترف عولا 

اللحديناني وا قلبينولم 



هنمد لأبزود ت

امرم بسججوام للم 
اخرجالإّلأمذدمكذلك 

تجنيف كة الكرامه وعالم
اذباتكان أممن وني دع

نوراالإيمان من لي وماتوا 

وناغنثميمال كي حير 
يناآمحرا مجخالما ثيابا 

ونايهأد يدل أن ابن ين
فوتاافنللأ »الماح_اد 

ابمناجنم ض ويا ين
مكيناا وتالثمالجد وابني  الرواسينع أشنيدي د أم

وأنديته علن قلوبنا يثت وأن تمم الملهراء!ه ؤإياك يهدينا أن اض أمحال 
اللهوصلئ • مجيب سمع إنه نالقاه يوم أيامنا وحير خواتيمها أعمالنا حير يجعل 
وصحبه.وآله محمد نبينا علن ومحلم 

٠ب ب 
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حمرأابم بمتك لم ا مإذا 
ارمهفي همك نألماك ؤإن 

جهلاانمجز نمار رس سنجم 
باقوأستا ؛؛s ح——^lJإن ي وتمن

حقنبعد  slLIئولي وتدكن 
اوباJر^تانمحاامحمائهؤإن 

اعالمهندم من يعص ونا ف
ماءم؛ي صاء-ائ، أبمريته إذا 

اله_ويناعتاك ولع ا نراجمه
يهوالت بمالك فل ولائع
غلنالماس في اهل •بمولمس 

نديم علمالئ، عنك نطق م
اياتيتشسد يعنيك ا وم

جهلاابم فوق الال جعلت 
بوقالوحي بنص ا موبجنه
الملواء الغنى رمع لثن 
الخثاياعلن الغني جلى ؤإن 
اتوممال الخيركب ؤإن 

الغوانيأبكار اقتص ا مومه
اشيبار الإ؛—تبم—،ى ولمى 

يلجممن لك عند، ا اميق
نمحيصحح يالمول قنابل 

جهلتاقد لو أن منه فخير 
نهممتاا مليناك م ه 

إذرتجرتاالمتون م وممتمر 
فقدتاوفد علمتا إن وتوجاد 

عحالتايوما أ؛~،~~ا ح—نإذا 
اتجمعند م حميا إلن وملتا 

ندمساإن ة الندامتغلي ا وم
مثلماوند عليك ارتفعوا قد 

اطلستا منيرك ا؛ال>لء مف
اعلسسافوسسمللأم

تاثئله راق ال٠ونوملك 
اكسترن أ يومعنك ؤيكتب 

ندمتاقد نمنك بالخمهل إذا 
ء-دكام؛ المضلة في نمنرك 

راناقإذامحله ه عانتم
اعترفقد ملمك لواء لأنت 

اتلآئتؤضالكواكاِةدلخن
ركنتاالتنوئ متا،ح لأنت 

افتفمتاالخكم ص بكر ثكز 
عريتاد ق;اك أنتح ا مإذا 

أنحتا< ؛طاذإذابفاء 
•حمرثافمد هه أعرصتج فإن 



دلأبي لاذ يزوي »ءهه 

قرلأونملأرابه ؤإن 
ثيشي ا الدنيهده نليتإ 

ا.ثهاإذاغوتَباوء
له—امحباوأتت بهجتت م

ضمثلهمن ام الطموثهلمئك 
بابآا بهلبت إن رئ وتع

دمبركسجوئشه
ومنفن_ئئها تخلق ولم 
أندمزد،واآئت ذندمت وإن 
امنهمات ا معالن تحرى ولا 

امنهانلت مبم-ا؛ع نليس 
يومامهاء ال•ع تمحك ولا 

رهنوأنت بالثرور لك ومن 
انمهالتوفق رتك من دّل 
آاء_تراذله مجدت إذا وناد 

اهعرعا مبابه يلازم 
دأباالأرض م ذك—ره ر ثوأك

ال،امتهنجه المسا ولاتمل 
أولنلأنت يح نميا لي ونل 

لوماالتغريطِ ملن دئندلمي 
افاياتجبمي سري وفي 

جيلامأعدئ ا الصيمع وكنت 

اربحتب4 الإله رت وتاج
اتوموسر ناره سروك 
حلمتاإن كحلمك أو كنيثك 

اس؛لتميه ا متحب فكيف 
طسمىمن،ا ما ءسك صسطعم 
حلمتاا ملأب1هإن ومحن 

دتاشهمما لاتراد أنك ك
كتر٠الاJلاغئتا

اصستهلاناها دياك أمر وحمحن 
مرتاأحراك مي أنت، ا مإذا 
اتحرنالماتي إذا الغاني من 

صبتاإن نكي وف ممإئك 
اغاللتأم دئ اتقاتدري وم

األتمؤاللذا الفي وأخلص 
متنبن ذوالنون بماناداه 

امرنتإن لك بابه تح يفم
اءِإذادرتام_كاوكرفيال،_

ددذت__ارقغيصتكم وفئن 
نثلرتامد لوبعتالك، بمحك 

لطعتاقد 0منل؛، رالتمري■ل 
منتاحيث، بحالك تدري ا وم

^دمسكندثكستا
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الخطايار بعأحض لم أنا وها 
مٍدإآم حمسا أشرب ولم 
نيسه نبعمر أنشأ ولم 

فسثمٌبراد ولمأطل 
كسارأأملأما ص_احست، وقد 

هتججقلم اب اممتوناداك 
المائيفل بالض ئيمجح 

اموا،ولاثنمم دم وتنسك 
منيسي بالتنفأحق أنت ف

احرنمناك ا الدمولوبكت 
دبعوأتت ان بالأملك ومن 

تخثنولت الدترب، من ثملت 
عثراوخبطت النهتري رجعت 
ذقدون ^،^١ ست ولووان

ولكنمل عغي يغلبنك ولم 
المع—اصيعلن للممر ونشفق 
نردأالحشر يوم جثت ولوقد 

افلهفسه الثدامه لأعغلنت 
وتئبالهجير من بر 

ذاباعا أهونهتعليق ولست 
جدر الأمإن فتنكر ولا 

مسميآل بكركشس أبا 

عرمتاحنئ حصته ند كما 

مكرتاحنن ا شريتهوأنت 
اشفعتاوما فسه نشأت وأنت 
هكتاوانتيه فحتالتح وأنت 

صنحجتايمن افتديت آرلذ ولم 
اانبتهتفا الشيب هك ونب
تمتنل قشيخ منه بح وأق

ذمنتامن أجدر قيئ لخمب 
افانعلفنايب ولوكن 

أناد قلك أقل لم لذنبك 
ولاا٠لنتافااشمرت أمرت 

اوزنتإذأ تخف أن لخيلك 
رجعتايا وصلت لو لعن_تك 

هالكت-اإذأ افنسات ولونشتخ 
مماحنلت—اتنوم يرأن ع

ارحمتمجا ونفسك وترحمه 
ثشه يفالنازل وأبمرت 

أغنتاقد حياتك ني ما علن 
ب؛"رتاد ئجهب( لهلأثن' 

الديتيبا الحديد ولوكنت 
فلنتتاولا يت حكما وليس 

رتاتمومنق—4 واكنر« 
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المخازيمن م شئت ا منتل 

طمفلمغرط عجتتي ومهما 
ارمهي نايب ايمترض فلا 

امحهامن ؛الوجب نوي 
الدراريالوك الثاءات;؛كما 

جمسلأالدتا في ءنالثاا وتنشر 
عنيزأمناببها ني وص 
بع—يمثرق تملم الآن وأنته 

زوردان يمنر مامت ولا 
هيننت عحه لآ إن ف

تدض.ا-ححخ،
وثاقغير ذسك أسر وصرت 

منهمواحي جئاك أناء 
ح—زاراوزادلهإ و-؛مالطهم 

ملامفمل عيك جهلوا ؤإن 
انزممر لأمة باللك ومن، 
صيميه فبحمر تالث ولا 

حجرفيه التغرب فوغرب 

حمولأا الدنينر الرعد قلبي 
الأِءرنببادلونود<

امنهوحرجتا ا فارقتهفإن 

فيهاونغلرت ا أكنم-تهؤإن 

صدئتاند فإنك وصاصنها 
امدحتد قكأئك سايه 

ائتمالحبوب يورث عفليم 
اتحنالنوق مكان د1ه ويب

مدتاؤإن الم_روب وتحملك 
مسناحيث فيها التر وثلس 
تاغرمنل ا نيالحمى ونحتي 

اتامنذ ؤوبك ت دنولا 
ولاحسنافيه ولااوصعت 

بالخلأًرزإذائث—؛—مالك ومنر 
رتاؤلها مذلك قل أنك ك

رناوقدآمالفكاك لك وكيفه 
والثينتاالضراغم تخثئر ا ك

المستإذا ري كالماموكن 
املنفإن تثم وفح ملعأللثه 

اع-هممشإن إلا الم-ْم تنال 
اساضللألنضلت

مرئماند بريمك إن وثرق 
الآ.—_نلذازستابه_الأنته 

اسان_اامنالتاوار-ف
ئدسلمشافلام دارالللٍا، 
داهتاننك فنرام لإك
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امتثلتاما افضل نهي حسانك نامتثالها المانح لك جمعت 
اأطالتد ناJطالة لي لأنك يه فوزدت اب تالعوطولتا 

رشدتاإن لك وخذبوصيتي هوي رمتقمحمري ولايغررك 
اوستائة مذا يل قانتا وكانا حتا ما تهوندأردف

الاحرْفي نال بالطاعات وقته عمر من طاعة. فاجعلها اعق مالحياة أنمرت 
بذنالتي نفك إنها • الحرات عليه تتابعت للشهوات استلم ومن الحنان، 
فيارعن بالمعليها حاففل الحرمات ين تضيعها فلا ■ تملك ما أغلئ - جبيك، 

تزود.تزود. ٠ تزود والموات. الارُض عرصها جته كال الخيرات 

ادبالعقات يمالموت إن فه نمد لأبذي للزود ت
ادالرنيوم نل اذر وحتاحي وأنجنيت تما وب 

زادر يبغوأنت بزاد همم وم نيق رفتكون أن أترض 

منونحوا وامتنعتا، وأصابوا وانقطعتا ووصلوا، ورجحنا التقون مار ت ل"؛دواني 
ماعلن ويكي أ-تحارهم دارس وندرس آثارهم في ننفلر تعالوا ووقعتا الإشراك 

زلّتاما كل س ونستغفره ربتا الله إلئ ونتوب، وأصابنا، لحقنا ما علن ونحزن نابتا 
٠الراحمن أرحم يا المغفرة واسع يا القلم به أوطغن القد.م يه 

فاجعلإلهينمرسريآخرْالأخرة ديار إلن الرحجل نرب 
زاخرةإلهي يا جودك ار وسمراحم أكرم أنتا فرحمت، فلئن 
تبدوناحرةحن علنامي وارحم ور بالقم يمب جمآض 

واترةتمدت غاوزار ولت ه ايامالذي السكين آنا ف
الآح_رةورب الدنسا أالك ميا اله معند باللطف وتوله 

ترامأن ة اميالقفي رك يثيءتبالئ غير يكفك نكتي، ولا 
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اثحتوى

الصفحةالوصؤع 

ه0 لأبد للذي ١-تزود 

١١٩. .........................الصحيحة.والعقيدة التوحيد أهمية - ٢ 

١٤٥العميدة في فتاوئ - ٣

١٦٩

٥٢٠٨-المحتوئ 
٠ه،ات 
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