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٠٠٠تمممم هاتتقوى  ٠٠٠زادا ٠ ٠ ٠مزآراد 

٠٠٠يمميه فالإسلام  ٠٠منا.  ٠٠ ٠أراد من 

٠٠ ٠ دلأ ع٠  أرادبمن 

٠٠فذكرافيكفيه  ٠٠٠أنيساٍ ٠ ٠أراد من 
٠٠ ٠ جليسأ ٠ ٠  ٠أراد من 

٠٠ ٠ ٠ يتةهيه تعلم فا  ٠٠٠٠٠. ٠٠أراد من 

٠٠فالأخلأىصم ج4الأ...٠ ٠أراه من 

٠٠٠فالوتJكضه واعط..ه٠ أرادبمن 

٠فا1صاءاتتمميه..  ٠٠ ٠ تى غ ٠ ٠٠أراه من 

تمملد ٠٠٠راحة  ٠٠ أراد من 

رغضثمثنهمهذاهمم1رصهم.. 

ملمبمس



آ
^^ةمةئ1ا

منرأىاممبرٌاسر...
٠٠٠صريتعظ الواعظ وسيع 

٠٠٠يتعلم فلم العلهاء وجاثس 

٠٠ ٠ سركمت  ٠٠٥الماءوقرأعن 
٠٠٠يتتقع فلم الكتب وطالع 

.٠ الوت عتدعهرات الهللع مول عن وغفل 
٠٠ ٠ اش يدي بين الوقوف وعن 

اص

؛م

صض

ناص

٠٠ ئبقرب. يأكل فهوحيوان 

هذ،ث،قجلمء1ى 

ي



ا١ ء ء ^^إمامحآئآ 
♦٠ ثلائ لسعي 

ئنفغطتيشبقْآه؛ذ الم ¥ ٦ بزيجل ؛4^؛ 
بمتجاسمولأس

الأنذعلنهم ^^،سر(ضثاو كاثذبر،آوبوا 
)رايحديدفصسقلوبهموفثيرعمفاسقون4 

آدهمبن إبراهيم ٠ ٠ ٠ الأوو 

رمى٠ ٠ ٠ الأية هذه سبمع فلما صاحسامحووترفاوطرب وكان 
٠٠٠مرارا  ٠٠((الأوان ثقدآن والله اللهووقال»دعم بآلات 

شهيدا-4'ومات ٠ ٠ ٠ ماثه كل وأنفق الله وانصرفايدعوإلى 
الله.سبيل 

ديناربن اأثاذي...ئثك 

انصلحالأية هده سمع فلما ٠ و. ٠ و. ٠ ٠ شراب صاحب وكان 
١لهسنابص،رىخى))صارمنامملماء 

ض ٠٠٠البصرة مسجد البصر'يِؤ البمسن مكان وورث الأجلاء(( 
ذادئ

فمحض؟اإ٠ ٠ ٠ صه على مسوف ييالس فلا 
/اض\

٣
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ا1
عياضبن اسيل ٠ ٠ ٠ 

لكنسمعتها إن ثعلك  ٠٠٠اثراهداثعابد هذا توبة قصات اسجع 
٠٠٠طريق قاطع عياض بن اتفضيل كان ٠ ٠ وارتدع وعى ممن 
امرأةعشق وقد 

إذمهعتاثيايتلو)م٠٠٠شينهاهويرتقيار،ددرانلما 
فلما( ٠ الأية ٠ ٠ لذكرالله قلوبهم تخقع أن آمنوا تلذين يأن 

ورجع٠ ٠ آن قد رب يا بلى : قاو سمعها 
الطريقعابرونؤ قوم فيها فإذا خربة، إلى اثليل فأوه 

اتليلنبيت بل : وقال نرحل ا يقول بعضهم فسمع 
الطريقيقطع عياض بن اثفضيل فإن الصباح ونرحل.ؤ هنا 

٠٠٠علينا بالليل 

منوقوم العاصي، با1ليلؤ أسعى أنا t وقال ففكراثفضيل 
إلاساقتيءاليهم أر'ىاللمح  ٠١٠ ٠ ٠ ل يخافوني ا هاهنالسل4ين 

مجاورةتوبتي وحطت إليك تبت قد إني اللهم • > ٠ > ٠ رتدع ألص 
اربيتارءدرام.ه.ه

٠٠٠آيات عندماسمع كالفضيل وكن الئه إلى ارجع ض
رجعوتاب.«.كممرةقرأذاهذهالآيات«،.

ر؟ ٠٠بهاء فهلو1ورن1 
'لآهوش:>ا



نمحوسمى 

فهواتعاثم،علبمه أدكاه من I اثمؤري سميان يقوو 
يقؤل،{اممه فإن 

م٠■'َ َو ّ ٠ ٠ ٠ ُ  ؛

ئوقه؟ئئأاهجة
تلأدقانؤيخنوق 4 ؤ بمولأ وسزدفإ 

١؟ ١٠٩٠٧٠ ))الإسراء: ه ويزأيدصاحشوها يثوى 

سراإممرأن الإنسان يقرأ أن اممبنِاسمئيه( من أتيس 
وأياما ٠٠٠مديدة أزمنة  ٠٠٠نيلاونهارا ٠ ٠ وجهارا♦ 
؟لاثدمع من عيناه تفيض لا ثم ٠ ٠ ٠ عديدة 

إهحتاملأس٠حووقدقربائدى 
يااسمتر وحتاملأسجابعنض1ثا

لآم\شاممطا يممسف سحوحين سوف 

ات؛دممؤلأش؟ا٠لاينقع حين 































































































































)ُاممق،؛ا(،يرى(اش بأن يعلم )الم 
وممزاني، ٠٠٠قف) تلمرائي{ تقول اثني هذه موعظة أي 

حفثم ٠ ٠ خف t عاص ولم ٠ ٠ ٠ كف) t وممسايق ٠ ٠ ٠ عقال 
٠٠ ج_لأوتطف؟ شيء ^^قعارسدرضلأيحضطيه أما  ٠٠٠

٠٠ ل لعمل عبما بغافل الله وما ؤيراك يراقبك الله أن .فاعلم 
٠٠٠وراقبه مولاك فعظم 

فإذابقتاةفاجاب.. الممولء. هاتفه ين الوقف{ هذا واليك 
٠بعرفها٠ لم لكنه أحواله عن نسألص ٠ الهاتف٠ على الصوت جميلة 

٠٠١نكوص من ر مج،سذرا فسالها 

التعرقطيك..وأود وسب فأجابت، 

٠٠٠ ١١مراقب الهاتف لتكن ذمقال:ه.. فسك_تقايلأه.. 

؟من قيل من مراقب مستغربة، فسألته 

بها؟تأهمل التي الوسسة قبل من هل 

ءلأ.اجابهاف ث
؟٠٠٠امحابرات قبل من مراشب الهاتف هل ^ن 
إ، فأجابها ،, 

١١٠٠٠صاذكةر قالتها الدولة أمن قيل من مراقب الهاتف ذا ا 0

فمن ١١١٠٠الديان الواحد الله قيل من مراقب الهاتف ، جابها
١٠أبدأ الثعل لهذا ص ولم ١^١تف.. أغلقتء بيياُشكائا 

٦٨



وم1ض؟أاسس إنه 
جلدصبم، من إسان سمد4ع 

اثسمواتحالق مع ينضبط ولا ٠ ٠ ٠ سه أقوى ثكوئه 
والأرض♦

الإباحيه، اتمنوائلمحه ما شاهد بنقسه حلى إذا 
انواعو ٠ ٠ وعار♦ وخزي تمروتميمخ من اتمضايحيات 

وائواقعاثماسدة انعقائ،و .ويئثثرؤ ٠ ٠ والشبهات الضلالات 
ووسككهمِهالناس السبهاتف1صلل تبث اتتي والصوان 
؟٠للودينهم هثدتهم 

الإنسانيراقب كم  ٠٠٠الله سبحان  ٠٠٠الله سبحان 
يراقبوكم  ٠٠٠العالبن رب مراقبة ويسس الأخوين، 

٠٠ ال،هيودل الإله وينسى . . ٠ العبيد العبد 

٠٠ ثالث .ويندم ٠ الأحر. ؤيكف ٠ ٠ البعض. فيحجل 
يعلمعندما كله هذا . . . خامس ؤييكم، ٠ ٠ ؤيعتذررابع 

٠٠ متله. محلؤق فيل من مراقب بائه ويمس 
وتعالىسبحانه البميير- العليم بان وتيقن إذاعلم فكيف 

عمالعافل الله )وما ر تعالى قال ؤيراه، طلععليه م- 
((t٧٤ ))البقرة تعملون( 

موصلتهمن لعباده أثرا أقوى سدولا 
١٧١ليس وأنه أقالهم ؤيرى أحوالهم، يعلم بانه باخيارهم لهم 

ط;لآئ؟ ٥١٧١سلون♦ عما بغافل 
يك(دامحر

٦٩
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^^^1محآنآإ1

يومى؟راسأل 
يخوضهامحتحان أول بل ٠ ٠ ٠ اممجراسحان  ٠٠٠الك عبئ 

فراقهمن وثب من فيه ثيتجح ٠ ٠ ٠ ٠ يوم كل صبيحة متا كل 
والنسرانبالنيبة ؤيوجع  ٠٠٠بى الصلبين قدميه صافا 

اتلذيذواثتعاس اثدافئ اتفراش احتطفه من 

يقول ٠٠٠—وه ٠١ومخاتهة الله بعصيان بدأ يوم أقبح وما 
أعثثماوسرثث، بعد ذنب )لا الله- رحمه حزم- ابن الإمام 

بعيرحق(.مؤمن وقتل وقتها، يخرج حتى اثصلأة توتثا من 
اإسلمين__ ييش قد  ٠٠٠الله سبحان  ٠٠٠الله سبحان 

ممثللقتل ؤيحنتون  ٠٠٠كرة أجل من يبكون إنهم  ٠٠٠
٠٠دنيا أجل من ويبتكون  ٠٠٠سلسل مث  ٠٠٠مال وفقد ٠ 

أسهمؤ وخسارة 

يخرج.وتكن ٠ ٠ نعليه ؤيفقد يصلي عندما ويندم ؤيمنن 
تجاهضل تسرى .فماذايا ٠ ٠ يصلها وهولم اثصلأة وقت 
؟إلبه ونونت عليه حلت التي العظيمة الصيبة هذه 

؟؟إاممحراتيوم فايزصليت صادقا كنت ان بالله أسألك 
التخلمين؟؟للري يحكتته 



حينوحرنا تيتفطوأئا اثقلب إن ٠ ٠ ٠ وبالله والله 
السجداآ،ءماهاتأؤ صلاة على الحافظات إلى تدعوأحدهم 

٠٠ ٠ الجماعات اثفجر4ع صلاة على وتوكل 

أحذا٠ ٠ ٠ إر القمس طلؤع اتفجرقبل أصلى إنني ا فيجيب 
عنيسالنا أن يوم اتقيامات يوم تعالى الله به نقابل عمل 

اللهسحان , ٠٠١١٩واآءحقيروالعظيم ٠ ٠ الصغيرورصير. 
إلالله سبحان 

ح^دهابؤب ىسياى دطى،ة أن !و واش 
المانىوالحطام باللدة او الحؤمان ض أسفا لتقضت 

٠٠٠اعسربأمسه فالسمدمن 
٠٠ ونظرسسه. 

٠لومسنجه وأعد حمسه على وحافظا 

وهمسه.حهره الدهؤ وراقب 

بمسيلا نراه مصبح م متالخمسى صلواتك على حاففد 

بالأسنكان ما تمحو أن عل بتوبة الجديد اليوم واستقبل 

'/(م
٧



هى؟أسة اى 
٠ئفسى يتوقف ييظة أي ؤ لاأعلم ا ممسك سائل الله عبي، 

أو٠ ٠ أوماش ٠ ٠ قائم وأنا .أفا ٠ ٠ قلبى دقات تتوقف و أ ٠
؟،نيا اتالمن .أرحل ٠ نائم 

٠الد،نيا من رحلت ؤإذا 

دمن؛مز
رومستقبلي حياتي كيف 

؟إلالوت بعال، وعيسي و٠صيري 

أواو،دعادة أهل من أنا هل جحيم أم-ق ئعيم  '4rسأكون هل  ؤ؟ث 
ييوم٠ ٠ ^ممجوتك 

أ.محلرهده ٠ ٠ 

>يأل ،دت أعارفماذا مواقفتبمرعليك وأحرج وأفضع 
عتل،قال< ؟ الواحة ^،٥ العبي، متىيأ>ال، ، آحمالالإمام سئل 
اٌنة>يشمهاه قدم أول 

الفرحذاتث، المردومى جنة ه ا ديارينفوذ أذ دبي ندفوك 

(أسا )قالما والأرض السموات أن دتاكردائ4ا 
ولكونطائعا كله الكون هب ين، ان فتخجل ( ١ ١ )فصللت< 

ل؛أطيع أن ؤ أرياللا ؤيقول يديرْلهره الذي الوحيد ألت 
أوساأوكوهافالقا )اثنياطوعا بك لأنمسيأتي 

؟إثغيوذثك أئن تقل فلا طاثعثن( 



١ُآم  ١۶
)حطرممتؤععبارة عليها كتب لوحة لورأيت ٠ أخي 

الحذؤر؟الكان من تقترب فهل ٠ ٠ الاقتراب( 

الابتعادعلى حرسا شحمي كل سئمن لا، بالطبع 
للخطر،تع حيا يعرض لا ثم 

أحطاريومألايخشى  LulUيحدرحطر؛كان من لكن 
؟لالقيام 

؟ألالله رصا طلب الأول هبمك هل مسلم يا 

وقلم.بؤرقة تاتى أن الأن منك أريد إنني • • • الله ؤ أحي 
٠٠الشاغلة همومك وتبدأبكتابة ٠ ٠  وتصعهامرتبة٠ 

٠٠ بالك تشغل التي الهموم أقصد وأنا ٠ ٠ الأولويات حسب 
٠٠ نطاقها وتتحرك^ وتجري 

أنلكتكتب أن السهل من لأنه ٠ . ٠ الله مع تصدق أن أريدك 
٠أصلا بال على هذا ولايحصرلك الإسلام، هم ذحمل 

وتنظرعووجل، الله تتقي أن تتمردبنفسك، أن أريدك 
الإسلامهوهم يهمك ستجدمجا هل ؟ ٠٠يهمك الذي ما فعلا 

ذالهموم بأن سنفاحأ أوأئتا  ٠٠الدين هم ٠ ٠ العميده هم ٠ ٠ 
٠٠ امني طلب ٠ ٠ النواج هم ٠ ٠ الوظيفة هم تسعبت؛ قد 

هَالح.؟ألالتعليم 
نلآئ؟ا

٧٣



اثاتربوممنرب-٠ ٠ لأممآنصاالإطمسأني 
٠ذتك بعاد وربها امحئامسة*.  ٠٠اثرابعة 

توقيراللهتعدم نتيجة هذا وكل ٠ ٠ ٠ م،ادقين كنا إذا هذا 
أن٠ ٠ ٠ اثتعقليم وحق ٠ ٠ اثوهار. حق ابك قؤ 

٠٠ والأخير. والأوسط الأول هواثهم الله رصا طلب يكون 
رضاطلب هي المحماة مناحي كل ث كله اتهم يكون أن بهعض 

مماداضواحدا اصومصا جمل ض ٠ ٠ حلاله. حل اللص 
٠٠ كلها همومه 

ايواحتا ٠٠٠الله إلى فادع ٠ ٠ ٠ أكبرهمك الله رضا فإذاكان 
والىالله من كلها ٠ ٠ ٠ حياتنا ٠ ٠ ٠ أيانتا ٠ ٠ .أيزاقثاُ. ٠ ٠ 

٠٠ اللص  ٠٠٠الله t الله مبد الله فل،يذل_قسبيل  ٠٠٠الله 
الله.لمحلق والنصح الله إلى لدعوة اؤ 

نمافاذ\

سن

يلآن؟ا
نييإمح0هذا

٧٤



^س7ائرآ

٠٠ ٠ الأس طريف 
)بايعت١ عنه الله —،رض، اللهصد جريربن يقول 
وانتصحالزكاة وادتاء اتصلاة اقامات علؤ، م الله رسول 

عليه((.)رمتمق، مسلم( تكل، 

مالأحيه يحب حتؤ، أحدكم زلايومي t ه اثنبي وقول 
سعادةعنوان أ اثسعدك، قال عليه((♦ »4تفؤ، ثنفسه( 

♦المحاق نقع ث وسعيه للمعبود إحلأصه t اتعبي 
ترهماليمحصLتلا عريزوغال الدين أزهدا ت ض أ٣ 

الدينهدا بحفظ ؛، ٥٥اللص وأن وادهجزة، الصعفاء 
أوقصر♦الزمن طال الكافرون، ولوكره 

للدعوةالعمي، من إجازة نفسه بمنح أن للمسلم لايسوغ لدا 
اثتقوسلإيزيد الدعوة عن اليعمي، نكوصي، وان الله، إلح، 

الأنبياء♦طريق، هؤ، وهده ودبا0، إلامضاء الومجتات 

الأهاصطقاهم الذين الرسلين عمل، العمل، هدا أن تعلم أما 
أدياعهم؟ثلمن وعملحلقه، من 

مناصطقؤ، الواجب، لهدا الأنبياء اللص اصطفى فكما 
لووالله ,ءاقك ♦ ♦ أصا♦ الواجب لهذا يقوم من الأتباع جملة 

١ط نس لأنك ٠ ٠ ٠ محسممحزاذناة 
rJض ١١٩دينك حلمات دصمااتق لك لك تنو أن تسؤء فلا ،♦ الصطفا

٧٥ I



|جودمضاس«*

أجؤرمىالأجومثل من لم كان جدى إلى دعا )من قاوهء 
ضلالةإلى دعا ومن شينا، أحؤرهم من ذلك ينقمى لا يبعه 

أثامهممن لاينقص نمه من آثام مثل الإثم من عليه كان 
س،لمءء)١^١٠ سيتا( 

٠٠ الأحر. من ياتيك الذي عظمة ل السلم أيها هتحيل 
أيهالك فهنيئا  ٠٠٠؟ملايين يديك على القه لوهدى فكيف 

السلمأيها تنشغل فكيف  ٠٠٠اىئيرالعظيم هذا الداعية 
؟للايتيرالعثليم هذا وتترك  ٠٠٠القه إلى الدعوة عن 

ؤياتيكتتام الله إلى بالدعوة تنشغل حين أنك أماعلمت، 
الهصلهذا أفلايحملك ٠ ٠ ٠ أحر؟ هاتيك ويموت ٠ ٠ أجر. 

؟٠الدعوة إلابذلمه.ه تالوحهدا ولا ٠ تدحروسط. ألا 
تدعوالناس/،،راوجهارا،أن العظيم المقيل هذا ألايحملك 

هوحيرلكالذي الأحرالعظيم هذا طمعاؤ وليلاوذهارا، 
؟إلفيها وما الدنيا من 

فبذلكوبوح٠تنج اللص )شلد،مضل و الولي قول يت، أسم
أنمن أعظم عليك فضل ٌأبي ز»يودس1مهم محثثش_ض-س؛ 
إر؟ إليه الدعوة للعمل^ ^^بيك الله يصطفيك 



مرا

٠٠ وأمان امانة 
٠تلمجتتمعات ئجاة وسفينة ٠ ٠ أمان صمام الله الى الد،عوة 

واثفآث*/ ١٥اتش ت اسش ا1|هذدمة اواقعإو>ة هده كلمافائت و٠ 
٠٠ ٠ والصاق واسع والشرك 

مصلحون(وأهلها بمتلم القرى ليهلك ردك ءان )وما 
مصلحون()وأهلها الجملة تأملِق ١((  ١٧١))هود

الننويو، الشأض_الصلاح لأن  ٠٠٠صالبمون♦ ولمدم-لا 
٠اثبمير. بهزيمة ولاسالي الإببماي، لضعف لاياص بعيدا، 

٠مرشدا وراشدا مصلحا، ^١ ٠١١۵٥٥

تتوثاأن الأمانة أن تثلن )لا » تيمية ابن الإمام بتوو 
أنالأمانة الحراب.إلما ركعتثات-4' برْللمنماءوتصلي 

(٠للناس وذحمله الدين هدا لحمل 

١

■ I ٧٧



لأتكوده.أتكويأو 
أولا3كووا أن أنتأفإما ءأمحا ٠ ٠ أوباوويك* بك كائن الإسلام 
تكون♦.

إلااثدين يتيمة لايصلح أنة يرى الإسلام اء أبتكثيرمن 
وايوموة،اممالم طويل.ق باع ثهم اثذين وامم،عاة اتعالخاء 

أنطبث شلا بعيدة مساس 
تديتهليقدم لا سلبيا فيعيش وتقترهمته، مرمة، يضعفا 

سلاث،إذا ديته ثنصرة يصلح حاله كانت محهما فرد كل بل لا، 
منوجاءرحل ) تعالى: قال ذللثا. اثصحيحه الطريق 

ءالاياتالرسليرن( انموا قوم يا قال يسعى اللينة أقصى 
اعتبرت؟إلفهلا يس((• سؤرة من 

س

ر\قإ*0 

٧٨



١٠٢

♦سراواشاسم» 

ثوكايواخرا أسد اJدرمفنجنئ٠( وتمروا.ا، لا )هفانوا 
امحمر،يتمر.ق اثماس اممئيرمن  ١C(A ا ))اتتوبة نسهون( 

ننوة،عن تيبحث حسراتصيف ظفر.ق كسروين فؤق ممن 
حدمةاثى تودعي اثك، أوهنهنا محرمة شهوة ؤيقضى 

انهمروبيندافر,ق اتtمرل لاعتذرفشدة أمتض أوتفع دينه 
ص>سعاقة سان انف ْسعنم الأ٠ةل وينفع انف نسيم 

؟V((: »اثتوأوة اتصدقات( 

اتهئيرنوهم،أهل رأى فان السدبمين، شرعلى اادأفقث هكذا 
فهو.هالله، عباد وهوأحبث نوهم، القصرين رأى ؤإن 

إذارأوازمنناهذا والتافقوزث النار، من الأسفل الدرك 
والنهيالأمربالعروق وأهل الدعوة، اتبميروأهل أهل 
متقلدون،وهؤلاء مترمتون، هؤلاء التئرقالواt عن 

منذممم أشبه وما رجعيون، وهؤلاء أصوليون، وهؤلاء 
مامملأم. 

ٌمحضهأ
٧٩



رأيت SLcJJtأحد يقول 
شآىطائا مشهؤرا مغنيا 

فقررتواتفتيات، اب الشب
آنمحه،حتى أدعه لا أن 

القهوالهمني عليه، فسلمت 
قوأهٍدعاثىأذنه القي-فت ان 

بمس-ينقبوا الذيمن ل إ) 
محلهميتوبوا لم ثم وانومتات 

عذابوتهم جهنم مذاب 
ثم(, ١٠ ,,البرؤج، اوحريق( 

اياممرت ما شوالله ذهبش، 
توبته.4*حبر وقرأت إلا 

الوعخدأحمل فما الصحف 
انتماءصادف إذا بالقرآن 

واعيالوقليا حسنا، 

مجاناالإسلام تدعي مصا يا 

برهانادعواك على أقبمت، هلا 

أثالإسلام ضان وأنت.4 
؟للإسلام عشت هل  ٠٠٠٠
الإسلامحملتاهم هل  ٠٠٠٠
 m,فماذاقدس،وه؟ثل.



٠٠ نهطة هم 
الأجيالهدايه هم يحبمل إبراهيم الله سؤخ كان تمد 

أوأهله،نوبيته، جيله، علؤغ يشسرممره ولم القائمة، 
عليهمآي1مم(ثو 

مانمس من لها ؤيا أكبمله، ما هم من لنه فيا (٢ ١ ٢ ٩ t رراثيشرة 
٠اىئضيرى(ء محمد ٠ أزكاها؟ل)رد 

ادخلواالنمل أيها يا نملة قالت النمل واد على أتوا إذا )حتى 
)النملة(،يقل ثم نكرة، هتا نيلة ٠(. ١ ٨ ))اتتمل: مساكنكم( 

الذياوقطر أليس فاًنقذتها، أمة هم حملت عرة نملة فهي 
مداكم سليمان؟ هدئنمل اوثْلرالذي من أعئلم أمتتا يهدد 

؟لللأمته منقذا ؤيسعى التصاة، باحساس يحص من 

عفث 



سوسسه 

اهنأيانض نحى ؟: oijijiإئ إنا 

■■معذ 

.سه

ذراش٥^٤ اثدروس تيعطي اثمايوق مبمرأ4_يرالوءن هذا 
٠٠ م، ادوت.ق فراش وهوعلى ٠ ٠ ٠ الوت 

٠٠ ٠ ثضسالأمربامحروفواصضاتر 

الأخيرةمحمحفلأته وهومق يعودونه اثناس من ألوف دخو 
صإسطرفسهاتذاصيودعاكسا 

٠٠٠ىعاىاضقبمة̂ ن
الأسارمن قاب اسظات هذه ث عليه دخل أن وحدث 

^^،ثبا|ثىصت،صيه...سلر|ثيهسروأشار
بء^-٨ أش أمرهَأن شم ٠ ٠ ٠ أقبل أن إنه  ٠٠٠إثيه سهس،ه هغ؟همساته 

أطهرهذا ^هضصرثيابك،فاى فعو، ى ؤ
وهوضفراش٠ ٠ أض، !ممه . ٠ ٠ و)قتيبم( 

٠٠٠اثدروس يمض أن من هوفيه ما يقعلة ثم الوت 
أذاء>، الأمهات ئدثتأ فهل ٠ ٠ ٠ ص b يرثى ف

دسر؟للشبيها 



٠٠ بيك فى مقيم ذكروأنت 
أجرفاعلم(سل حيرفلم علخ دل ء)من ه الله رسول قال 

واللسان،دوبالقول، الله((: اأرحمه النووي محال ))رواهمسام(( 
والكتابة"والإشارة، 

اممتكبوتيةصالتتقلوابم؛كة 
وتاهليم ٠٠٠الغافلؤن لناصحة جدا عقليمة قرصة 

٠٠ ذلك فاغتنم ٠ ٠ ٠ .وتذكيرالأماصيرن ٠ ٠ 

ومكانزمان أي وأنت.ق ٠ ٠ ٠ الومنؤن تنفع الذكرى ذكرفان 
تدعوأن تسدحليع  ٠٠٠أهلك وبين بيتك وأنت.ؤ بل ٠ ٠ 

٠٠ ٠ العنكبوتية وداصتكة التنقل وتذكربالهاتف وتنصح 
نائيةبلاد كانواإ الكثيرالكثيروإن 

كثيرعليك التيسيريهتدي والشكرعيى المحميلله فلله 
مقيمبيتك التكثيووأس.ئ الضلالة التكثيروتتقذمن ؤيتوب 

اثاتامممرأنسلروراءهسلرة 
حافلة^٥ ٠٠١١بالأعمال مليشة مباركة حياة فيهمى سريعة 

١>فأصيحوا يديه اهتدواعلى رجالا ؤيرى بالصالهمحاق، 
^؟٥١ ٠٥١٧١ حق ودعاة هداية مشاعل 

محِمح

٨٣



٠سياه 

علىيدخل أن شرعي علم عنده ثيس لن ينبغي لا 
٠٠٠الإسلام حولرساأة تثيرالشبهات اثكشراثتي مواقع 

ادقاثواممفرواسذإثى لأنهداقديؤدىدامماخلالها 
٠٠بالله. 

نماش:الله سببضل 
اتظلنات(اتمؤراش مى يحرجوي الطاموف أولياؤهم 

الشكوك،قلل4_ات إش ات نؤرالبينمن أي (( ٢ ٥ ٧ < »اثبقرة 
الإسلأمءعن ارتدوا قوم •ؤ نرك الأية* هذه إن ا قيل ولذا 

٠٠٠قليه تستمرث قد شيهة، عليه إذاعرضت والجاهل 
تشربتإذا كالإسفنج قلبه هيكون  ٠٠٠ردها عليه ؤيصعب 

سطىاسمرشي«

تكاثرتنا : - صتي الله رحمه - ١^٥^٥، قيم ابن قال 
شيخناإلي فوعذ الشبهات، علي وتوايدت الإيرادات علي 

وناصحاموصيا ش فقال وأسترسده، أستضط العباس أبي 
واتشيهاتثلايوادات )لا^^لإقلبك ء  ٧

وممنا، إلابهفيتشربها،-فلأينضح الإسفتجسة مثل 
اشةثمرالشبه-اتبظاهره

ه،بصلابتويدضهأ بصفائه فيراه__أا تسموفيها، ا'رامحاولا 
صارممراضرعليها شيقة كل قلبك أسوبف إلأفإذا ؤ ١

سديشيء القه نهعئي ما فوالقه : قال 
ن))مهتاحهييالإسألأم بنمسمحة نفعني ما مثل لإسلام ا ط



١^سرإس 

٠٠ «الرح4ة ٠ ٠ الوحبمة 

رأيتإذا اثرحمن( يرحمهم )اتراحمْؤث الخبيب؛ أخي 
اللهوجه باوأتاث، واباغ تدهسها٠ شلا الطريق إ _ة ذتا

بعصفؤرميوت إذا رحمتها. كما الله يرح٠اثا أن عسى 
٠لاتخيفه حمى ماءفلاتبمربجاسه بركة من يشرب 
يوماآ،ثوف من يؤمنك أن عسى الله وحه بذلك وابتغ 

صرص،كهرةسيرةثإذا البمتاجر. القلوب تبلغ 
بذلكوابدغ الأخر. الجانب إلى فاحملها الطريق وسط 
هممتإذا السوء. ميتة الله يقيك أن عسى الله وجه 

بلالقمامة حاوية ترميه.ؤ امفلأ الطأدبقايا بإلقاء 
منه.الدواب تأكل أن نيتك واجعل البيت بجانب ضعه 

حيثمن الله أن عسى الله وجه بذلك وابتغ 
اضيشفاجدلإذاءحرارة سدت 

الذليؤر♦فيها وتتبرد لتشرب الثاغرفتك شبء.ؤ  ١٠بص 
العطشيوم الله يسقيك أن عسى الله وجه بذلك واباغ 

بسببذنوبها كل عشرلزانية الله وتذكرأن الأكبر. 
تبملأقلوبناالرحمة اجأدل اللهم ماء. شربة سقته كلب 

به..نقوم عمل أي شتمر ولا ^لقك 

م؛سمم

٨،

ص



يىكلؤدرى؟أفمس|
٠٠ أدرى( لا 

اشطؤرتؤإن  ٠٠٠اممتوى اأبمذراآ؛أهذٌمن ا أخي أخي 
توقعوهي  ٠٠٠ومحرجة جدا ضليرة .فاتفتوى ٠ ٠ إثيها 

\ثم\,ايواضدب1

وحذارحذارمن٠ ٠ ٠ بغيرعيم الله على تقول درأن فاح 
٠٠ أدري لإ t ٠ ٠ ٠ منها واثتهاثك فيها اثتسيع 

٠٠ اثعاتم وجنة اتبارد كائاء واثمحيع اتتقوى أهل عند هي ف٠ 
أوسمعتيقال .وقوته ٠ ٠ الأسسكافامجتها حجابها ؤيهتك 

اسلنمثاسالأأدريء..ئسا
٠٠٠أظن أو يقال 

الله.وفقك تهذا فائتبه 

اللههازرحمض ابن اثشيخ اثفريدمن اثنبموذج هذا واليك 
نعلث' أحدكم بيشي )لا لحديث شرحسه ئارث حيث 

{واحدة( 

ملكناتتعلِه* قكون قد ا فسئل  ٠٠٠للتحريم ظاهرالنهي 
فصل٠ إلاجميعا  ١٠٠لا^،^ال: 

ولوالله تعص ألا على احرص فقالء ؟ واحدة ولوىءطوة 
امحئ-ااممييدلضمحسم،محهذا

وايئوفوالرحهات والشفقة وايمرص والؤيع والتقى العلم 
وحملهالله يسخط فيما يقعوا أن مميووالتحذيرمن ا ل

؟ألالله إلى الدعوه هم من نحن فأين ٠ الله إلى الدعوة .هم 
محيمُت.

ناز



٠٠ ؟5 نسى حزب لأى 

سئلإذا السأرما واضا ولا'حزب جماعة لايدعوإثى السلم 
^ماعةوهماكشفاكا؛ح

اص'بإحسانإشيو*اواتتابعينوداسمم مزاثصحابة 

وسلمعليه الله محمدصلى نبيي ا قال قدوته عن ؤإذاسئل 
اتصالح٠اثعمل ا قال سئلعنزاده ؤإذا 
والسبتةاهتإب ا قال لنيله عن سئل ؤإذا 
٠اللص وجه t قال يريد ماذا عن سئل ؤإذا 
٠الإسلام : قال نسبه عن سئل ؤإذا 

ذاافتخروامميسأوضيمأبيالإسلأملأأبليسواه 
XXXX

وأبيأمي الإسلام إنه نسبي عن نمياتوا لا 
نصييلا بغير أنا اندسا هذء ا ي إ

!»
ٌسمُمح؟،

|§لل



أّ؛
استجلابأجل من عملية خملوات هده 

الله:شاء إل اسمة للأمة 

اثنيامحاصي من الإقلاع وشؤرا الأن حامدا حاوو - ١ 
علىيعينك أن مزوجل الله واسأل عليها، وتداوم تردكبها 
(أخداثقرىوهيظاta ١٥١أخذ)^،)وكذثك عتها. الإقلاع 

مراتاؤالسجدخمص جماعة.ق اثصلأة على حافظ - ٢ 
علىكانت الصلاة )إن اثفجر.. صلاة وخاصة  ٠٠اليوم 

٠كتاباموقوتا( الومتين 

ءونوبشي القهراءوالساكين على أويتصدى حاول ٣- 
عصبالسرتْئمى ررصدقة ا فإن  ٠٠مالك من جدا بسيط 

٠٠الرب(( 

الإنال؛كاملمن الأحتساموايحجاب على احرصي ٤- 
٠٠غدا ذلك افعل سوفا تقولى 

ياص
١

(ص

اإللآئ؟\



>أاهظياسئ هدأ!ئ؟ام اإ>ااك 

تيكونواحقة إيمانية تردية أولادك تربية على احرص ٥- 
بعض٠ ٠ جيلنا من أفضل جيلا ؤيكونوا الصحابة أولاد مثل 

اثاوروساصةثاثتوبية.

كليوماممافلة أكثرمزصلأة 

جميلةحسنة بطريقة بالأمروف وأهلك أوموأصحابك ٧- 
أنتتكون بان وذكرهم إليهم حاجة ؤ الأمة أن وذكرهم 

٠٠وعملا اتباعا ه النبي صحابة مثل هم ئفتونوا 

وولدكنفسك إمداد من به الله أمرك ما افعل ٨- 
قوة(ئن اسطغفم ما لهم )وأملوا وبدنيا نفسيا 

ا"((. ٠١))الأنفال 

رأو دراسة كان سواء ٠ ٠ الإحلاصإمملك على احرص ٩- 
١٧١الوالغ فليأعلم تعمله، قيء أي فقه ولعلم أوؤداعة صناعة 

الطاكهلسعام ة التحا) فقه هسحلماكاح١ امة الت؛ فقه 

٨٩
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