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العملالسالف! أحد قال 
والدعوةالدين أعطى فمن ف، شكر للدين 

أربعاأعليه فكم همه من والقليل أوقاته حثالة اف إل 
ؤللفائزين ونل 

تك.منافل ادك بعمن وأتعب ونافس ق ابف
تبدوالسرائريوم حب مريرة والماعر القلب مصؤمر ق متئدولكم 
خاصةللدين للعمل الحهد كل بدل ق الأمة أحُج ما 

يقول؛حالها لسان من زل 
حنفها نقوت وكا ءظ\ه\ فصرنا عظاما كا 

ومرومحوالذنوب القلوب لإصلاح تضغ متى 
المسالمالغيوب. علام ومعاملة العيوب 

والوقوف؛؛نافه عل القدوم يتيقن 
ولقاوناوعليه له عإ ومواله يديه 
أمالالخوض. عل ه نيينا ْع 

الدنياق ما أتليب يعطنا أن 
أحسنيرينا وأن اف )محبة 
اف()روية والحنة ما 

بأيينفعنا وأن 
)كتابالكتب 
وأنالله( 

رباب
الخلق
اطه()رمول 
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الين.واار|>سالأنيياء أشرف عل واللام والصلاة العاين رب لله الحمد 
ووصاياوعظاتووقمات وعم قممي  ٠١بعنوان رسالة يديك فن ويعد• 

وهيالسهلة هذه وجه عل إسان كل ينشده ما فيها بينت والفتيات؛؛ للفتيان 
وماذلك؟ إل العلريق وما العمر ومعادة العيش وهناءة الهكة والحياة عادة ال

سكراتمن بدءأ الحياة هده يعد المصر أين ؤإل الحياة؟ هده ق وجودنا من الغاية 
ووقوفالقبور ل فتن من ذلك ي؛ن وما أونار جنة من الخلود بدار ومائة الموت 

الناسيقوم يوم الله عل والعرصى الله لقاء يوم الله عل القدوم يوم اش يدي ين 
وألهىقيل! كإ وهي عظام وأمور وأحوال ومحلوام أهوال من فيه وما العالمتن لرب 

الموت.وراء ما الموت من 

ومحاوراتونداءات ونصائح وتدكم ورقائق ومواعفل وصايا ذكرت كا 
وذاقالنقاوة بعد عادة والالفللأم بحد النور أبصر لن واعرافات وتوجيهات 

والعصيان.الفرق وذلة مرارة نجع يحد الإيان لذة 
صرخاتفيها قصصا جنباماذكرت وق طياما وبتن الرسالة هذه ثتايا وق 

امموالخلاص النجاة غزار بدمؤع ينشدون أصءحا"يا وزفرات وأنات وصيحات 
الالخببحملها وتنوء الرؤؤس لهولها ويثيب العقول لها محار مما فيه وقعوا 

الراميان.

للمحورات.وتتبحآ للماحشة إشاعة القصمى هدأه مثل إيراد ل أن بملن ولا 
فأوردوتنبيه وتدكم وعرة، عقلة فيه ما القصمى من علمينا قص وجل عز قاف 
افوأثنى العقوبة، من الهم نوما الشنعاء، وفعلتهم لوحل قوم قصة وجل عز 

بعدماالفاحشة ق الونؤع عن وصبره السلام عليه يوسف عل وتعال تبارك 
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تعال:لقوله امتثالا ولغيري اضرة لنمي وذكرى عترة 
ُالدعامةالقيام صرورة يبيان الرسالة هده نوحت لم ه آونومغإرك> تنفع 

بنجرير حدث ول النصيحة[ ]الدين الحديث وق النصيحة وهي العغليمة 
والنصحالزكاة ؤإيتاء الصلاة إقامة عل اممه. رسول رربايعت قال! عبداض 

بوجوبالخاتمة" حن اطه أل ن~ حتمتها ثم النجاة سفينة فهي لم" ملكل 
بنا.ثميبادر أن قبل المادرة والمادرة والمسارعة والأوبة اض إل والعودة التوبة 

)القدوة(.بعنوان الملتزم للشباب موجه نداء 
اويبقيهالكريم لوجهه حالمة يجعلها وأن لمن المحا ينفع أن أسأل واش 

وصلمليم بقلب اش أتى من إلا ينون ولا مال ينفع لا يوم الدين يوم ذحرأل 
أندعوانا وآحر كشرأ ليأ توسلم وصحبه آله وعل محمد ونبينا متينا عل اش 

المعثود.الملك اه بعون القصود ق الشرؤع أوان وهدا الحالين رب ش الحمد 
اايردعالييقرأكتمن اليت فيه اكتبتمكل ويبقى أموت 

اوءفعاليومتقصرى ؤيرحم بمه ن مبي ألل خل

هبجمععنيت يا اتلرآفنا ي
المدىلوبلغ المرء بان علما 

اهلافتح فة بزلمحلفرت إذا ف

رل. يعالفضيلة أخا ان فعذرآ 
وهومقمرالموت لاقى لعمر اق 

أعفلماوز فايجاوز التجاب ب

عفوالعلربه إل أفقرالورى ممثه 

السلميعبدالله بن احمد 
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ياالرحال.. مدرسة يا الأجيال.. مرية يا ر7ءا•• أرصت من يا التقبل.. أم يا 
وعلوسعاو وعمر بكر أب( حفيدة يا والدعاة العلياء محرجة يا ٠ الأمة. أمل، 

أحبتيامن قلها•• ق الإيكال سرى يامن، وسعيد.. ومصعب وخالد وءuحة 
والحياءوالعقل والهلهر بالعفاف عليها اف أنعم مجن يا رسوله.. وأحبت الله 

وفاؤلمةونيتب وخدمحة وعائثة وحفصة وسمية أمياء قدوتك يامن والدين.. 
ديناوبالإسلام ا رببالله ورصيى آمنت من يا وميمونة.. سلمة وأم وصفية 

بالإيانبالتوحيد بالإسلام هي يامن، منهجا•. والمنة وبالكتاب نبيا س وبمحمد 
والثأرفُا'والتمكين، العزة فيها الملف حياة حياتك مصونة ودرة مكنونة جوهرة 
أحكال للأجيالصر ؛ن«ور وازرعي، رجال خثر للأمة وأنجئير الأ؛هلال اصنعي، 

وبركاته.الله ورحمة عليك فاللام طيبة مباركة ادإة عند من، تحية الإسلام بتحية 
ل،بوأمحني، قلبك وأحضري فكرك اشغل، يديك أطرحها؛؛ن أسلة 

مقصدكهي، إليها والدعوة وتحقيقها -٦١ والقيام محرفتها وليكن، فيها الفلر 
وهي؛بالك يشغل وما وغايتك 

أينؤإل الدنيا؟ إل، جئت ولماذا بك؟ جاء الذي ومن، جثت؟ أين من، 
معنىوما لمن،؟ وطاعة تتحجبين،؟ لماذا الممثر؟ أين ؤإل، الدنيا؟ هذه j، نسثرين 

-بما؟ّثمن وهلا ثروطه وما الحجاب 

بالحنةوالفوز افه رصاء الحياة هذه j، غايتك ليكن، 'ثو_،ء كل، وقبل، وأولا 
الار؟من والمجاة 

قول:

ااكريأ أطبأحممي دت وكخرآ وفزأ عزائف ا ومم
انبيل، ل. أحمصرت وأن ادي اعبيلث، قولتحت دخول، 

\لوروني.محمد للدكتور وظيفة( عن تحث، ورهل سنا( و)اركي، اللكة( رانت، الخممرة ألرصائل، واترتي ر١( 
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وكفىنعمة من لها فيا الإسلام نعمة عل واشكريه اممه احمدى اش أمة يا 
حاوتفوزين الدنيا ق سعدت حا الش النعمة هده عل فه والحمد نعمة من -ها 

والأخرى•
مظلومةمهانة امرأة الحاهالية ق كانت الإسلام؟ قبل المرأة كانت كيف أحيتي! 
الكثثرات الواجبمن وعليها حقوق لها ليس  ٤٣١سقعل من كانت مقهورة 

وظلتوكانت وكانت وكانت حية تدفن  ٤٣١يورث كإ تورث كانت الكثبمر 
بالحيلحاء والهدى بالنور جاء الإسلام جاء حتى الوصع هدا عل المرأة 

وبضبينها وساوى المرأة عن الظلم فرفع س المي عل القرآن نزل والإنصاف 
منالمرأة وأحرج حلقتها. تقتضيها أمور ق بينها وحالف أمور ل الرجل 
القواعدوأرسى الإّلأميةُ" البادئ رحاب إل والقوانان'اأ الحادات سجون 

يلأء.كل ومصدر الت؛ع رمحقط السطان عمل من رجس الونان فعند ( ١ ) 
وتعبدابة تدحل وعل ب روح لا جم أم ان إنهي وهل آدم أغوت نمة ارأْ أن الهول وعند 

الرحل.يعده كإ اض 
إبليس.وصلاح الشيطان باب الرأة أن النصارى وعند 
يتشاءمونيل صيثا المرأة يعدون لا مقام ولا لها قيمة لا تورث كالمال فهي جاهملتتهم ل العرب وعند 

ونولالمهء وبمس الق محمل من إلا يرتتا *لا أئوالهم رُن ب وص ويددرتأا ولائما من 
انسم مجا لهن ونم أنزل ما فيهن اش أنزل أمرأحتى للماء نعد لا الخامحلية ل كنا إن أواض ءه عمر 

الميزانللمرأة ووضح فجاء يومثد ، ٤١٨١١أنحاء خمح ل يالرأة المحدق الظلام هدا وسهل لإسلام ا جاء ( ٢ ) 
والواجباتالخموق من لها قرر والهوان. الذل أمر ومن الهلاك مجن وأنقذما لكرامتها الحق 

أنأراد ومن غثرمحم عن فضال أشهم . المي أباع ين ودهشة عجب مثار كان ما والخصاتص 
حيرااء بالمءاصتوصوا بالماء. فيها أوصى التي مكة ل حطبته فليقرأ ه محمد عناتة من يتحقق 

عليه(.)متفق  ٠١بيتكم عوان فإسمن 
يل؛ما ^.١٢ أوجه ومن 
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]\بت:محآثسإةصرنىمؤمح< اصل وس 
ه:الني ونال ١[ لاس: رممحِى 1^1 اث^ وؤ،آيا [ ١٣

(,٦٣٦٨الخاْعت )صحح ،١ تراب من حلق وآدم بنوآدم ءركلكم 
منها.ناشثة ادم عقوبة أن تيمة من برأها 

وهوذءكماواتى من صئلقا عمل من ؤ أحسنت إن الخنة ودخول وللعبادة للتدين جعلها 
وئوله[ ^١٩]الحل: ناطلو0ه ًفائوأ نا بأحسن وك>ونثةز'->نم طثا حتية نؤبنظئخءينةُ 

[.١٩٥عموان: ]آل بنذمأواتىه ضلزيخم ص لااسمع تعال؛ 
وهومتريا وحههُ ظث مثلا صربحتم|ر يما نمزاحدمم ؤإذا ؤ الأش لولاية التشاؤم حرم 

[.١٧تال3-؛مف: كا؛يىثه 
•اا~ه[ ]التكويرت ددّلإالينتايم سألتج^ياى ؤإذاآنثوءردة ؤ وأدها حرم 
وأختا,وأما وزوجة بنتا ؤإكرامها المرأة مع بالتلطف أمر 

وملم( ١٣٩ ٤ Y/ الخاعع ملم،اا)صحح كل عل فريمة العلم ^٠١ ٠١١الّكا.؛ قال تعليمها عل حض 
الخنة،آ,إل طريق له الق صهل علءأ لته يلتمس طريقا سلك رامحن وقال والأش الذم يشمل 

ولاتنكحتتآمر حتى الأيم ®لاتكح نال. لها الأمر وجعل تكرهه ممن الزواج عل المن حرم!حارّ 
[(.١٤١٩]لم ومه[  ١٣٦الخاوي!>،، )ضق ٠ تستأذن حش الكر 
مثلولن تماماؤ كالرجل واجبات ورتب حمونا فأءط١ها البيت ق المرآة شئون الإسلام نظم 

وءاتوأؤ تعال؛ محال فيه التصرف حرة لها.ومالها مهرها [ ٢٢٨القرْت ] أهًوفه عانين الزى 
٤[.لاس: آاسآ;ضدلهنحوه 

الماليةالتمرفات أنرلع كافة ق والمرأة الرجل أهلية بثن فرقا محي م الإسلامي الفقه احكام نتع من 
التكاليفبعض ل إلا فرق لا ذلك وضر وازش والهبة والحوالة والوكالة والإقرار والرهن كالبيع 

حياماوحلبيعق بعضها ل الرجال عن فتختلف وبتيتها حياتها المرأة تكوين حلثيعة تدعو الش الشرعية 
وتشيعاجد المل والحإعة الحمعة وصلاة الخهاد فريضة لها.كإسقاحل بالشبة فيها التسامح إل 

فرق.فلا عداها ي ونحوها الخناتز 
]الاJارة:^ حكال ضز ؤآس منآس ئكنلأ كنتا ينا حزآ، اندنهنا تآو0ل»ؤا ؤآلثار3ه آلئارق وؤ 

ءامغواااذiن ثتآيا ؤ و ٢[ النور: ] -*illU ما'وة و'حاومينا فآحانوأ'لك؛ وآلراي( وؤآلرايأ [ ٣٨
1ح؛بمن لهُ بالأتكآفننعئ وآلأتى بايبم؛ ثربالخرؤآدهن "آ'كٍبقكمآمحبماصفيآكل 

فضإذا مومئؤ ■ا؛ذناكان  ١٧٨]'^٠؛ بإحبمه بم؛ إل؛تمجدايآ؛ فآبياغ _» 
ه^١ صللأ صث ففد وزنوو.، ونزننمرأس بزأمرهم لهمآ-محرة قغون ؤزنولهتأ٠تاأن آس 

ؤآومأشتيلأكنتثن وأنتوشي وآوس1تثء آل٠-تبمدكs إن ؤ [ ٣٦لالأحزابت 
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زآو*غمذضاؤآلمتصدص وآلحإشسءا ؤآكنيتن 3آاع؛-لاوكتي ؤألصدين 
وآائ'ءكرتمممحيرأ ؤآائ'ْة>ئث ثآلخيطلت موجهم ذصهث رآاءثأإمدني يآلثبمى 

أثلهاالتي التكاليف من ذلك رض [ ٣٥]الأحزاب؛ ه ءذلٍعا واجرا معيرة ثم آس اعد 
الحياة.ل ورسالتها تكوينها لطسعة مراعاة الرأة عن الإسلام 

قحقها الإسلام لها فحففل الأمم من أمة اي عند مطلقا التمالل؛ج ق ولا الإرث حق للمراة كن يب 
؛مبميبؤللبما، والأميون رك منا تجيب ؤ أعها بش ق جبا ولوكانت المثراث 

نمقوأءعلا،را ٧[ لال_اء: ه ثفتو0ث\ نهبميجا اوكر منذ ف]؛ منا والأفيويك, ألولدان ئرك منا 
والهرالإنفاق * JLtالذي *و الرجل لأن بل ^,١^١ أو !ساسها j لضن لتس الذكر براث 

والطعام.والكسوة 
حمعوعند العرب عند شاتعا التعدد وكان الإسلام جاء شد بأرح الزوجات تعدد الإسلام حدد 

علتحي ايظم فإذأ التعدد، اوجب بعضهم بل ولوكثر■ شاء عدد بأي ليتزوج الإسلام نل الأمم 
شئوننظم دين أول، الإسلام دين إن بل اروجامحتف تعدد أباح دين أول، أنه إلي< ب، يتأن الإسلام 
لحكموذلك، متعلمان. ومروط وشديدة ممرة بقيود التعدد هذا وند بائح التعدد وحدد ارواج 
صارتالكفر دول بعفن أن بل البشرية• الحياة ستقيم حتى الجتنمع لصالح وتحقيقا سامية وأسرار 

العدلوجوب للتعدي الإسلام اشترط وند وحراب. ودمار وثر اد غمن رأت ئا بالتعدد تنادى 
خفئزأثُنإن 3دكث،ورنغ م؛يى منآليسآء محم طاب، ما نااتكحوأ ؤ تعال: نال الزوجامث، ؛؛ن 

لهكانتؤ ®من الهدين، وق ٣[ لالنساء؛ ه وأءوان\ الأ ذ'للث،اديى ماثكأثإايمثئكم اوما فو'حدة ثعدثوا 
®اقتل،رواية ول مائل شقيه أحل القيامة يوم جاء الأحرى عل لأحداهما بمثل امرأتان 

،١  ٩٦٩ماجه ابن أبوداود-آ-اا٢، ، ١ ١ ٤ ١ وامُذى )او1شآ؛ه-ا، 

التالية:اافإروفج ل فتتجل الإسلام ل الزوجات تحدد مشروعية ق والحكم الفوائد أما 
العوانسمن اJات الزائات والعازبالأيامى عدد بذللئ، فيكثر الرجال من أكثر النماء أن ~ ١ 

الأخلاقعل حيثيالخهلر فيحمل العازيان الفتيات فإذايفعل ولموص-< والأرامل وادللقايت، 
أين.أين بالتاء الرحة فأين الفضيلة، وتدمر 

لزامآفكان مع—ثن ولا معيل بلا الشماء وترلث• وغيرها الحروب بب النماء وكثرة الرجال تلة ٢" 
الشاكل.لعلاج النماء بتعدد القول 

الزوجيةالحياة بآعياء القيام معه تتهلح لا مزمن بمرضن مصابة أو تلد لا عقيأ الرأة كانت، إذا ٣" 
والوئاموالعادة الستر عل ؤإبقاء حهدللإشكال ثانية بزوجة رضيا إذا منصفا الحل يكون فكم 

بالحرام.لريستمتع والزوج الرأة لرتضع 
وتحصينه نفلحفغل ثانية من بد فلا به تقوم أن لانتهلح واحدة الرجال بعضن وأحيانا أيضا ~ ٤ 

تعروما وكثير غاليا؛ لها كاف، فواحد الرأة امرأة؛خلاف، من أكثر عل قل.رة عنده والرجل رجه 



والفشاتللفتيان وعظات ووصايا وعيرووقفات فصص 

استعدادعنده فالرجل شه وحمنل الصبمر يتطح فلا والأمراض والنفاس الخيص الرأة 
منالدف عطلنا التعدد منعنا فإذا الخبمسين فإل المرأة بخلاف سنة مائة من أكثر إل للإنجاب 

الخال.وم الزواج 
الالإسلام ي الرأة نمزلة 

الأماقأءددتسفأإذااعددما عدرمة الأم 
ايراقا أيمألرق ءّى بالالخيا مهده إن روض الأم 

دنل■■
الينات*ع الخن برية تسامت مدرصة الأم وحضن 

تللمرأة الإسلام تكريم ومن 
زوجهامحل الرأة حق ما له نقال الني. جاء رجلا أن وروى الزوج. عل واجب حق الزوجة مقة ن ٠

ولابالوجه يخرب ولا البت ل إلا بمجر ولا اكنس إذا ؤيكسرها طعم إذا ايطعمها فقال 
يهلالقها1.ؤإلأ ما يقوم فإعا شح 

•الرأة حق بممي التعة نكاح ريم حت٠ 
النكاح.عقد فح ق قها ح٠ 
وحفظاوصانةاألرأة مملحة عل حرصا للرجل الكاح ل لولاية ا ٠
الرجلأن القمود إنإ حرية ولا أهلة لا وأما ذليلة أسرة أما ءاايها الرجل توامة من القمود يس ل ٠

ذلكتحتم والخلقةوااطيعة الحياة متطلبات بكل يقوم أن ؤيسمملح ؤيصر التبعات يتحمل هوالن.ي 
والماتن.والراعي والقائم هوالمثول والزوج وزوجها وأولادها لمها نالرأة 

ؤآلنؤذبمهمامحا»وآلنوبغون ؤ الكر عن والنهي بالعروق والأم الل.ين نثر ذ اجها و٠ 
الركوةنيوئوث آلتإوة قيقينوث غغ يهون ُادموف نأثَدت بمض 

[.٧١]التوبة: ضيعوثآهورنومحُ 
مردودة:سهه 

علندرما من وهون الرأة تدر من حط نالإصلأم ا ودين عقل نانمة الرأة ران يقول ديتكم إن 
إنمافمحملق مدى فأين والعقلية. الدينية النواحي ل يارجل اواما مق وذمها بالأعباء القيام 

عينها؟وعر للمرأة الإسلام 
بشهادةامرأتتن شهادة بآن العقل نقمان مر اطه. الرسول نقول الشبهة: هناْ عن الحواب 

مقل—اهرأقوى أم—ا ووجد والرنة والرحة والحنان الحامة العاتلمة الرأة طيعة ل ركب النه فإن رجل 
وجهحبر عل والأمومة الحضانة وخليفة وهي وخلاتمها من وخليفة أهم أداء يمكنها حش النفسية حياما 
أمابل الحياة ل ووخليفتها وحلبيعتها للمرأة بالنية عييا ليس وهن.ا والتأمل التفكر إل تحتاج الهمة وهده 
المرأةذاكرة عل سلي عوامل هن.ْ حقها. ل نقمان الممات هن.ْ فقد بل المحال هدا ق كإل صفة 
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اكىبالأمور وعلم وجمرة دراية أكثر والرجل معها• غثرها شهادة إل فاحتاجت وتذكرها ومعرفتها 
دور.له والاختلاط والمعاملات التجارة فالرجل يذكر0. فقلمإ يإرسه لا ما أما يإرسها 

بطنأمهمن الطفل كامتهلأل اس إلا غاليا طه لا فنا وحدى شهادما الإسلام قل ولذا 
الديةواسلة الفئة الاثار من ترك والقاص والخمل الحيض وأيضا الداخلية. والعيوب والرصاع 

وخلقتها.لركي-تها موافق ل المرأة به يعاب فته عيب لا وهو الرجل بخلاف المرأة كيان ل أثر 
الإسلامرحمة من وهذا رمجضان وتفطر تصل لا أياما تمكث بأما نره. فقد دينها نقصان أما 

طيعتها.وبلاغة ونحملمها صثرها نتيجة والتراب الأجر لها ل فيها عيب وليس 
والخلوةالاختلاط عرصها؛يدنون الحرية باسم ؤيظلموما ؤشدوما المرأة يقتلون فإمم الغرب أما 

ؤيذلومايآيترت|ا ايساواه اسم حافا امرون المال، يا يكسون عليها والقوادة الغاء ل ما ؤيسوفون 
وكرامتهاالمرأة حرية نريد ؤيقولون لشك لا لأنمهم يريدوك والكن والكسرة والقمة بالعمل ؤيرهقوما 
جنازته•ل يسرون القتل يقتلون كله العمل إبم:أنا حقوتها ؤإبات بالرجل وماواتبمآ 

تمجدين.ولخلادك تشتمثن عنك للممدانمن المرأة أيتها أنت تم 
عزيزة.مكرمة نفيسة غالية الأنس ومنتهى القس وصكن الرهمة وموضع الفلرة مطمح الرأة الاه بحان 

ادينالإسلام سوى تيغى ولا ودي عللإسلام ل الحياة فت
ادومللبيت ة ربفأنت 

تحمىبد لا درة وأنت 
طرأل الخيهذا نصف فأنت 

احقال الأجيدأ مبوأنت 
دمانبالإمحلأم حررت د لف

زاعالإسلام حمى ل صمبت 
الحاتصاء نمل تأ'س 

وفخررة مطهالشرم اب حج
عرياالإسلام ابنت ا يقعودا 

رأخياش شرم ينلمت د لق
حديثااهليتهم جادت وع

دياق حيا ت اليتوأد ن
حلرألاق للأخوم اليووأد 

لاليانحضارة الحيتادون 

اافةالإسلأمِلأسلأبم

العاينفالرب شد ك_ا 
انماثنأيادي ن عبحصن 

ناالينيومدرسة 

دفاأمسى د نتر الخ— وفيك 
االخاهلينل ه قالوكنت 

ناالفانحيتم بفوساهمت 
لفيناال؛ ل دى بالهشرفنا 

االقادمجينوق حلق وصاب 
وديناأخلانا اف اك مح

الظالماوق نرأص الرفعت 
ناالنيم مات الملإذلأل 
اشسلالحافينالإفساد من 

فلأالأم_رينفسلالفسدبا
اتقيل هرك فكدي أعي
للناصحنامعي واسدك رؤي
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المحبةمن إمحنار ل الأحر يكمل منها كلأ وجعل المرأة الرجل استعباد ألغت التي 
والرحمة.والمودة 

الرأةوالإ-لأم:منزلة 
حاوالعناية تربيتها عل الإسلام حرص التي البنت هي الإسلام ل المرأة ن إ ٠

امإليها فيحس ابنتان له لم ممن ®ما ه! فقال إليها والإحسان 
كانأنه ات بالبنرحمته. ومن اا"ُ الحنة أدحلتاه إلا أوصحبها صحيتاه 

مجدفإذا . الق، رسول بنت زينب بنت أمامة حامل وهو بالناس يمل 
حملها["؛.قام ؤإذا وصعها 

»منكانلهئلأثيمانأونالرأةهيالأختامقالالميهفها: إ ٠
فلهفيهن اش واتقى صحبتهن فأحسن أوأحتان أوستان أخوات ثلاث 

الحة«"،.

شثابم ٥^١ ولا أس ؤآغبدوا ؤ فقال: حقها افه عفلم الي الأم ما إ ٠
الناسأحق ®من س؛ الني رجل وسال [ ٣٦اء: ]النه إحنثا وبألولدئ0 

قال:_؟ ثم قال: أمك. قال: ص؟ ثم قال: أمك قال: صحبتي؟ بحن 
الأمهاتواقع س الإحسان هن.ا أين أبوك«"،. قال: _؟ ثم قال: أمك. 

أندون وتدفن الرعاية دور ق أو بيتها ق إحداهن تموت حيث لغرب ال 
الأمهات.أقدام تحت الحنة الإسلام وق أبنائها. ص أحد عنها يسأل 

فييرب)حمأ(مفيالتاورك)أ/خيا(.
(.٥٤٣اوخارىفياكح)'ا/آههه(وطم))٢( 
التر.الى)آ-اأ<ا(أمداود)7أها(اينحان)أاا<ا(اكؤرىفيالترف)مآل(.)٣( 

(.٢٥٤٨اسرى)ابهه(د؛))أ(مقث<
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]الماء:وعاثمومن ؤ منرما بحس اض أمر التي الزوجة ما إ ٠
وجعلإليها لتسه3ا' ظد(مسأفكمأزؤجا أن ءايجم وبن ؤ و ؛! ١٩

لنسائهم*؛"'•حاركم *خياركم وقال ٢[ ١ ببمًىم 
والحرصورعايتها باحترامها س الرسول أوصى التي كانت أيا الرأة ما إ ٠

حقأحؤج أق رراللهم وقال! اا"ُ خثرأ بالنساء اراستوصوا فقال.ت عليها 
بالمرأةوالاهتإم التكريم صور من ذلك غر إل والمرأة*''؛ اليتيم الضعمن 

والأبيضالأسود والأعجمي العربي( والمرأة الرحل للخيع اليزان وجعل 
[.١٣]الحجرات: ؤإنأْفنتؤنسمأشأعهأه فقال: التقوى 

ؤلمريقوسمن الموصى حياة الفتيات من ممر وعانى مل الزمان هذا ول 
عنالبعد نتيجة والتعاسة والشقاء والغم والهم والحيرة والزهق والقلق  ٤١٣٠۵١١

هوما الهاشة الهليية والحياة والراحة السعادة إل هوالهلريق ما يتساءلن فتراهن اش 
كله؟ذلك من الخرج ما ونعامة، شقاء من فيه نحن لما والعلاج الحل 

ياأمةافعليكبالإبجان:
حثةويإزج القلوب، بشاشة ثنالعل الذي( تعال ؛ال؛ة الصائن، فالإيإن 

الأحزان.وتزول العمر، ويعد العيش، وبمنا الحياة، تهليب فبالإيإن القواد، 

أنمحرذ دس للإتللمّ صدرة'- ^٤ ٥٥يهديه'- أن آقث يرد يني، ؤ ت نعال قال 
ا.١٢٥يقاثنايصعدؤرألثنآءه]الأنعام: حرجا صيما يض1هُ"-ةعلأصنزُْ 

(.٧٢الزغب)j /r اكذ.وى ( ٨٧٢• V/ الشعب ل المهقي ١(  ٩٧/ ا ُاحت) ابن )١( 
)؟(•تفقد)آ/آهاه(وبرآ/آآ(.

)م(ذنابنئج؛ت)خيا-م(.
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ثقاء،كل من به امتجن من محس مكن وديع حصتن، حمن فالإيان 
اثننؤ تعال؛ قال راحة. وواحة رصا روصة إل الحياة ومحل بلاء، كل عنه ؤيدفع 

االسعيال والعمر الرضية، الراضية والعينة الهليية، الحياة إنه 

فلغخءيغهُومومؤمن ذْمأواتى نن صألحا عمل من ؤ سبحانه: وقال 
.تزناظائوأيمiونهلاص٧٩[ حتو0طئتة 

ا.فيهثيء أطسب، ذاقوا وما منها حرجوا أ الدنيا أهل اين ارمبعضهم قال 
ينعمولا ربه يعرف لا الا.نيا ق عاش فمن هك، الله معرفة قال هو؟ وما قل: 

'".٠١٠البهائم(( عيش فعيثه بخدمته، 
عنوان؟بلا أنت من إيإن؟ بلا أنتر من إسلام؟ بلا أنت، من 

العبودية.عتبة فليلزم الأبدية عادة الأراد من نعم 
يل.حهوالالتقي ولكن مال جع حادة الأرى ولت، 
الأموالق ولا المسك،، ل ولا القصر ق ولا الحسب،، ق عادة اللمتؤ 

والأدب.والعلم اكين ل عادة الإنإ والدهم،، الحاه ق ولا الثهادايت، ق ولا 
المجدسور يعليلث، مإ ونوجد أب ذكر من يعنى 

الخلدحنان نملي وطاعة والزهد التقى ق إلا الفخر ما 
جاههلهب، أبا ولا ماله قارون ولا وزارته هامان ولا ملكه فرعون نفع ما 
به.ونوحريته 

والغم.والهم والضياع والتعاسة النقاء تعني افه معصية 

(.١٧الخا،دي)لبراسف للاحزان ودأءآ )١( 
الخامدى)٧(.لمداسف للاحزان ودأءا )٢( 
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ولأدن_الم_نلمنمىدبّان الإ؛1انظمفلاأمإذا
قريناه لثماء الجعل د فقدين غبر اة الحيطالب ومن 

يكافرةتتشبه أو تقتدي أو تفتخر موحدة مؤمنة لمة مالله مبحان 
أوأوداعرة راقصة أو ة أوممئالأوفنانة أوبوذية أومحومئة نصرانية أو يبمودية 
وخدمحةوعائشة وحفصة ومحمية أمحمإء قدوتك لا. لا.. لا.. خالعة أو ماجنة 

سالمة.وأم 
قائلا:وأدعوك فأناديك أعود 

ضا...ل الإيان سرى من يا 

•• • اش. رسول وأحتت اممه، أحنت من يا 
ؤ.والعقل. بالطهر بالعفاف عالياك افه أنعم من يا 

الله.وعبدت فه، وسجدت فه، ركعت التي أنت 
العفيفة.الطاهرة أنن، الملمة... أنت المؤمنة... أنت 
خرأ«ُا'؟بالشاء ررامتوصوا بقوله: المصطفى. بك أوصى التي أنت 
وينتأ.وزوجه وأختا أما الرجل؛ حياة ق كثبمر نصيب للي من أنت 

المصونة...الخوهرة أيتها 
وال...بل اسمحى 

أن:صفاتها هده بمن يليق هل 
والأجرةالدنيا حادة ب لتموز ه ورموله عنه اطه ماها مما سيثا تفعل ن أ0 

والأخرة.الدنيا شقاوة من لم وت

نحرص،.تقدم )١( 
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الذبحأو افه غر كدعوة أوالعمل الاعتقاد أو القول ل شيئا باطه تشرك أن 0
أوغثرنصر حصول أو صر دير أو نير جلب ل غيرِْ علي التوكل أو لغثره 
]الما،:ه يم يقرك يعفرأن لا آس إن ؤ وحده اض إلا عليه يقدر لا تما ذلك 

٤٨.]

بعبمناتتشبهها أو مدلولها عن تأولها أو وصفاته اممه أسإء من شيئا تححد ن أ0 
•[ ١ ١ ؤهوآلمحآثمبم؛ره]النورى؛ زن>ء ؤتستج؛ه تعال اس فإف الخلوءين 

كمر.ذلك فان ه الرسول أو أوالقرآن اممه ذكر فيه بثيء تتهزئ ن أ0 
كفر.ذلك فان افه حرم ما نحل أو افه أحل ما تحرم ن أ0 
الإسلام.نواقص من ذلك فان به والعمل تعلمه بعدم الله دين عن تعرض ن أ0 
يومأحب من مع المرء فان والملحدين والعماة والمثرين الكفرة تحب ن أ0 

القيامة.

•فهومنهم بقوم تشبه من فإن ثس، بمص فيعأ بالكافرات تتشبه ن أ0 
عليهاحجة فيكون به والعمل وتدبره قراءته الكريم؛عا.م القرآن تبجر ن أ0 

١رنما عند 

معاصيه.عل، بما أوالاستعانة بانكارها عليها الله نعم تكفر ن أ0 
الخامرات.من فتكون متعمدة الصلاة ترك ن أ0 
عليها.عذابا فيكون مالها زكاة تمع ن أ0 
الكبائر.من كبثرة فانه عذر لخر رمضان من يوما تفملر ن أ0 

تحج.أن قبل عاصية فتموت القدرة هع الفريضة حج توحر ن أه 
•الاثات من فتكون حراتبا إل أونيئ أقار-با أوتقطع والديبا تحمؤر ن أ0 
الخنان.يذهب حرام فانه وأعراضهم وأموالهم دمائهم j، الماس تظلم ن أ0 
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وجهأي عل الحرام تتناول أو العاملات ل تغش أو نحون أو تكذب أن 0
به.فالمارأول محت من نبت لحم فأي لكن 

الذنوب.كبائر من قاما أوتقذف أوتب أوتلعن أوتشتم أوتنم تغتاب ن أ0 
ق.محارة أوتحادحمفانما تؤذيأوJاءاض ن أ0 
بأسدعاليه متوعد فانه ائم والبهالآدم_ين من الأرواح ذوات تصور ن أ0 

العقوبات.

المحرموالكلام المحرم لكلنفلر مقدمامإ أو والمحاق الزنا جريمة تفعل ن أ0 
المحرم.والشراب المحرم والطعام الحرمة والخلوة المحرم ملع وال

أن!صماما هذ.ه بمن يليق هل 
أوفصرة اءة عبتلبس أن ٠ تتلثم.٠ أن . تتعطر.. أن وجهها... تكشف 

مهلرزة؟.

أن؛صماما هن.ه بمن يليق هل 
تفتنسمافة غعلوة بنتللونا... ١ ١ . مفتوحة تنورة أو صيقا، فستانا تلبس 
الرحال؟.

أوأنتتكلمعالرجال.ؤ.؟!
املفت...؟ بشكل السوق ق رفيقاما مع وممزح وتضحك تتكلم 
دلع...؟!.أو حاجة بدون السوق ل طويلة أوثانا تقفي 
١هذا مثل تفعل أن مثلك أوصافها هذْ بمن لايليق لاوش لا..• وألفث لا... 

المزمنة!حتي أ٠ 
السوق...ق وزمان، وقت كل ل ؤيراقبك إليك ينفلر هق اش أن اعلمي 

وفيكللcكان.
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س؟.رسوله عنه أومى عنه، نص ما تفعل؛ن يراك أن ترنحي فهل 
\.إأ1ز\شه'

هرحيما عمورا آس وكان محوس ئلأ يغرمن أن ذ'للث،أذر( من علين 

مذلجدوا يوم عل ممرن انتنطرت امرأة ررأيا الني إيقل ألر 
'•٠٠رايه* مهي رمحها 

مسالمة!*يا 

حرأإن عليك، مجلا كبثرأ أو كان صغبمرآ تفعلينه ما كل 1ل أيقنت هل 
آكبمدوزهغش وما ؛)؛( pSiTخائنهينام ؤ يقول؛ قك قافه فشر؟ ثرآ ؤإن فخر... 

[.١٩]غاز: 

انالطغيإل ة داعيوالنص ة ظلق رية بوت حلؤإذا 
رالبلأم الفلق حلذي الإن لها وقل الإله نظر من فانتحى 

حناه!أ٠ 

اوث.يهلان؟.وماثمل من وسيلة تكوق أن ايرصيلث، 
.؟. ٠٠والكفار اض أينداء وسائل من تكوق أن محزنك ألا 

علأشد واحدة متثرجة )امرأة ار! الكفأحد فول تسممن أما نعم؟ 
ما-فع(.ألم، من المسلبن 

ومحخطالحرام، ل ملم ومع j( سا تكوف أن ترنحئن هل الفاصلة! خي أ٠ 
النثران؟٠ويحول الرحمن، 

آ'ااْ(وءححهب■ YUA'i)yUU، (3ابوداود)نةم: الاخز.ثة: 
([.٢٧٠١الأبنفينمالحاح)نم: 
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الحسن...الشكل • . , الصحة .. ممره. بنعم عليك تكرم هف اف • • • خي أ٠ 
هف؛وقال [• ٣٤غعثرهآه لا ؤإنثعدواؤ كثيرة ونعم الل>كاء، 

ا.١٨نح!بمولأإرذأسظوررحمؤه]الحل:ؤؤإنثثدواذننه1سلا 
!؟.ذنب... أو معصية يسن النعم هدم منك تلب أن نحافن أفلا 

ا.! تردينها؟ فهل أمامك، معروضة الحنة • • • خاه أ٠ 
٠اا الجة يحول ويرفض يأبى من فهناك تتعجبي، لا 

الحئةيدحلوؤز أمتي راكل الحل>يثت هدا اسمعي أقول، ما تصدقي وحتى 
الحنةدخل أطام ررثى •قال: هم؟إ ونذ اش رثول يا مالوا: ؛لأسش،ا 

أتى«ُ".ممد عصاق ومذ 
الصحيح،الشرعي ؛الحجاب لئ، التمعدم الرسول. معصية ومن 

المحرمةبل والالملتوية الئلمرق وملوك والاحتلامحل والنور والتيرج 
ا.ساعة؟ شهوة فيها بإ الحنة بيع من عاقلا يكون كيف • • • ة مه٠ 

ألنارعن وخزخ ثنن ؤ هى؛ اض قول تدكري المصدثة: الصادقة أخي 
[.١٨٥ءمران: ]آل أتصوره متع آوغثؤْآلاوقآيقُ ؤما ثان ثقي ؤأذحلأJجثة 
مدمرةآلة تعال الامسوء سبب كان فكم الهاتف،، احن>رى أخاه! 

ال.والفالرذيلة مهاوي إل وجرها بأمرها، ليويتإ 
والاحتلأْلاُت، والعاكوالمكالمات المحرمة العلاقات أن اعلمي أخاه: 

اللهوبدايتها والحياء العفاف نحدش وما الحرمة والخلوة والنور والتيرج 
لهنحديث، فيا الوقؤع تريدين فهل الفضيحة، ومايتها المحرم 

(.١٨٣(^)نهم: ٧٢٨٠الخاوي)نقم: 
الرسول.لخالد ٠ العواقب ءدمؤع بعنوان صغيرة برسالة وأوصيك )٢( 
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أمورهناك إن ~أ يتصرف ~  SUiiالآمحي هذه عن الخطباء أحد وتكلم 
المجتمعهذا أحلاق عل تقضى أن نخشى وفشت وانتشرت الأرض ق ظهرت 

والتيالأحشي بوالخلوة ازلأت والغان المعاكظاهرة وهي ألا لم الم
كرىوطامة عفلمى فضة فولدت كببمرأ اهتإما تول فلم زمن منذ ظهرت 
قضتةوهي ألا منها التحدير عن ن والألوصفها عن الأقلام نمحز ورزية 

يمانمن هن اللمواق اليمان هزلأء لدى الفاض الشاب فل من الإركاب 

ممرأهمل لما أنه الأسبان أعغلم ومن أسبابا ظاهرة لكل أن شك ولا السالمين. 
فلاالزواج بردن مراهقات عوانس وتركهن يماتس تزويج الأمور أولياء من 

ردودمنهن للمبعضى صار والعموم الهموم حبسات البيوت سجينان يزوجن 
خالعةأشرطة من المؤثرات ووجود المغريات كثرة ْع وخاصة قوية فعل 

كراتومولقات لأت لوموفديو از وتلفومجلات وصحف وأقلام 
القصيرةالأثواب يرتدين عاريات كاسيات للأسواق وخروجهن ومحدرات، 

الشباببعض لأدى مما الخميلة الروائح منهن وتفوح الهلويلمة الأكعب ويلن 
وهنمعهن والصداقة العلاقة لإقامة أوقاتين وقطع وملاحمتهن مطاردتس من 

اءالأبمن الإهمال وجود ومع كله لذلك ونتيجة مهن أنقعل الحانيان 
ضعيفاتبعض نحرأت كله المجتمع من الظاهرة بزه وللتاهل والأمهات 

تحت،العشرن القرن ذئاب مع الأثيم بالركوب أكثرهن وما والدين العقل 
الفاجرةوالأيان الكاذبة والمواصد المائة والإغراءات الخ-فية الكالمات إلحاح 

ذهبمتذفإذا الملك تمضغ كإ الفتاة مضغ قصدوا ؤإنإ وكذبوا منهن بالزواج 
الخبيثةمآرببمم من منها انتهوا ما ؤإذا زبالة• برميل أقرب ق رميت، حلأوتبما 

الفارغة.العلبة رمى رموها وعرضها وشرفها عفتها عل وقضوا بكارما وفضوا 
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ؤإنإوالعواطف والغرام الحب يوججون الكذابون يكتبها الحب رمائل من كم 
علوالمضاء ائتا ونبناتنا اصطاد أحل من وحبال وأوهام أكاذيب هي 

غفلةبعد الشيهلاسة المداخل م أعفلمن ؤإن وكرامتهن. وأحلامهن عفتهن 
قليلوالنفوس صعاف ا>سهلاع فقد الهاتف سإعة لهن، والتقويم والتربية الاياء 
البنتعليه الرد بتبادر والذي الهاتف هذا عثر عليهن يدخلوا أن والإمحان الحياء 
وبدايتهاالهاتف ْع والعبث الهاتف هذا سوى وقتها به تقفي ما نجد ل؛ الش الفتاة 
بعضأدمنت ولقد أ نعم وولع اد فالهاتفية المعاكسات مائة ولكن ويبع عث 

يتوقفوإ ات والأمهاء الأبمن غملة عل المكالمات ءار المعاكان الفتيات 
معالمخدوعات المراهقات وخرجت المواعيد صربت بل الحد هذا عند الأمر 
إلالله ق ائي وأحبإخوال للفضجة. ويا للعار ويا المعاكسان الحابثن هؤلاء 

آللهوهوعند هينا ؤخسجوثهُ ؤ متى إل متى إل الغفلة متى إل كون المتى 
عفلمه]الور;ها[.

وعثرةوذكرى عنلة إليكم أمردها ووقعت حصلت مؤلمة قصص هزم 
اتعظمن فالسعيد الدروس منها نأخذ وحتى الرأس 3، المأس يبع أن وقل 
اعتثر.امرء اش ورحم ه. بنفاتعفل س والشقي بغثرْ 

وحدهاوق للنحرج أهلها مع تعيش ثباحا ريعان ق شابة ف-صة؛كازت 
مجتمعنا،ق اائ^ ذلوالحرة للأمي ؤيا نرى كعا الباعة؛مفردها عل وتدخل 

ابينهنشا التيجة هي ما السوق عل التردد كثرة ومع وأمرما أمها س باجمال 
حتىخانقه وصارت هاتفه رقم فاخذت وصداقة علاقة الباعة أحد و؛ين 

زيارةق الأسرة تغيب حتى السانحة الفرصة ينتفلران فصارا الصداقة، قويت 





٢٩والفتيات للفتيان ت وعظا ووصايا ت ووقفا وعبر قصمي 

البال المرفس بعد افه ارك بلا ه أدنلا ،الي بعرصى أصون 

بمحتالأودى إن للمرض وك ه فاحمعأودى إن إل للمال أحت
فاصنمئت ثفإ محلوقا ونستحي حالقا نحثى ولر عرصا تصن لر إذا 

عافهابإمالفور وعل أحوها ليقوم بطها ق م؛رحة آلامآ تشتكي فتاه قمية؛ 
البكرأختك إن بقوله أخاها الطبيب يفاحئ وتشخيصها عليها الكشف وبعد 

التيالمصيبة لعفلم ؤيا الصدمة لهول فيا أحشائها ق صغبمرآ طفلا يتحرك المغثرة 
بكرأخته إن وادهثتاه اْ واعجبالرأس تصيب التي الرصاص من أشد هي 

الحرمةبل والالملتوية الهلرق ولكنها بكرأ تزل ل( هي وبالفعل متزوجة وغر 
أ.م.،، ذلك من باه نعوذ الممنوعة 

مكالمةالبداية كانت الندم! دمؤع تذرف وهي قالت الأحلام! ثى قصة 
لخطتي،وميتفدم بحي أته أوهمني وهمية( حب )قمة إل تطورت عفوية هاتفية 
لتفارمصعقت؛ الحلاقة... وقْير ا بالهجرإ هديل • • رفضت. ٠ • رؤيي• طلب 

أخرجأن مني طلب الرسائل... توالت معتلرة... وردية رسالة مع صورق له 
صوقوبتسجيل المعطرة والرسائل بالصور هددق بشدة... رفضت .. معه. 

عدتلقد .. ممكن. وقت أّرع ق أعود أن عل معه فخرحت . الهاش.. عل 
لفقال الفضيحة.., ٠ ٠ الزواج. له! قلت العار... أحمل وأنا عدت • • ولكن• 

فاجرة•أتزوج لا إمحا ت وسخرية احتقار بكل 
وطالعلاقة بينهإ وأصبحت الهاتف طريق عن شاب عل تحرفت فتاة قصة؛ 

كثثرأ،فتحرحت الخروج منها طلب ثم بالحب، يسمونه ما حمل حتى الأمر 
فامحيرة سيجارة يدخن كان البارة ركبت فل—،ا معه، حرجت ولكنها 
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بولدحشاها وامتلأ بكرامتها عبث وقد بيتها باب عند وهى إلا امتفاقت 
حالهاكان وما والعار. الفضيحة من هربا ها نفوءتالت إلا لبثت ما ثم الزنا، 

نعجة.عل اعتدى إلاكاوئّ_ا وحاله؛ 

مكانمن ويتبعهّا بفلراته يلاحقها كان السوق ق شاب ْع التقت فتاة فء|اة* 
عنكاشفة متزينة متعهلرة حرجت قد وكانت لها، محرم لا وطبعا! آحر، إل 

تفصل.الخال! بلسان ثقول تمثى وهى كانيا باحتيال تمثى وقدميها، يد-٦١ 
عدةوبعل. وامحمها، منزلها وعرف به فاتصلتا هاتفه برقم إليها ألقى 

والدمار.والعار الخزي حيث، وياحذها نحتهلفها أن واّمتطاع أغراها مكالات 
١،( الهاتف)سماعة يمي مسموم خنجر مسها هتالث، 

المع—اصىلخج ق غارقا بعيدآ اش... عن قافلا 
إلورئف رثدي إل أعائق حادثا قدرل الهداية ل اممه أراد فل—،ا ام.. والأن

لعائلية نزهة ق حميلة أياما قفبمينا أن وبعد الأيام من يوم ففي الصواب.. 
ومعيوالرياض اليمام الريع؛؛ن الملريق عبمر بيارق انطلقت، اليمام.؟ مدينة 

بموتهالشيهنان تفزي اسالا١ور الفر أدعويدعاع بأن ويدل ّ.. الثلامث، أحواف 
الله،عن غافلا سبمادرأ لأظل الأغاف سماع ل ولين ورجله بخيله عل( وأجلب 
الإسلاميةامآزاممريم،أوالأشرطة حنذاكأحرصءلنماعس ونرأكن 
أبدأ.واحد قلب، ؤ، محتمحان لا والباطل الحق لأن والعلياء للمشاخ النافعة 

منيطلبت،  ٠١لحدوده حاففلة فئ ذاكرة مؤمنة صالحة كانت، أحواف( إحدى 
لذلك،أستجيبمب، أن ل( ائى ؤ لكن•. الحق صويت، إل وأمتمع الأغانر اسكت، أن 

الإثمبالعزة فآخذتني وقوادي جوارحي عل ومللث، الشيهلان عل استحوذ وقد 
المؤمنةأحتي وكررت ١ ١ الأحريتان. أحتاي ذللثؤ ق شاركي وقد طلبها فرففبمبمتط 



٣١والفتيات للفتيان وعظات ووصايا وعبرووقفات هممص 

قلتإق بل . ونحتقرها.. منها نخر وأحدنا ؤإصرارآ، عنادآ فازددت طلبها، 
أخيصت ا! الْلريق قارعة عل أنزلك ؤإلأ الحال أسك إن لهاساحرآ: 

وتعالسحانه وافه عليها، ما وأدت بقلبها العمل هدا كرهت، وقد مضض عل 
لأيكلفماإلأوسهالأ

إحدىانفجرت محبق، اممه من وبقدر الحسبان ق يكن مالر حمل وفجاه 
اطريقهعن المارة فانحرفتا شديدة.. بسرعة ثر نونحن السيارة عجلات 

مرات..١عدة انقاست، أن بعد أعلاها أسفلها فأصبح حاني منحدر ق وهوت 
حولالماس احتمع فالعغليم... العل افه إلا ا يعلمهلا حال ق وأصبحنا 

منإلا الين، حمحميحا حرجنا لقد حدُث،؟ الذي ما ولكن • المنكوبة. سيارتنا 

فقدالهليثة المحتمة الصابرة المؤمنة أخي ماءا..ا الخفيفة الإصابات بعض 
١تهزئ نكنا التي الحيية أحتي ماتت، لقد نعم ١ توفيت،.١  إلافه واخارها  ٢٠
يرفعأن اممه أل وأسالأبرار الثهداء عداد ق تكون أن لأرجو ؤإف جواره، 
أنقبل نفسي عل بكيتؤ فقد أنا أما ١ النعيم جنات ق درجتها ويعل منزلتها 

فيهكنت، وما نفى، حقيقة فأبصرت الغطاء عنى وانكشف أخي عل أبكير 
وكبخرآ ي أراد قد وعلا جل افه أن .>^، ١۶. والضياع. والغفلة الغرور من 
الصالح.والحمل باقة الإيإن ملؤها جديلءة حياة ي. لا جديدأ مرآ عل 

هلنفي; ق اءل وأتوالميم الحزن دمؤع ؤ أذرفأحتي تذكرت وما 
وأ»1اجئئل ؤ تعال؛ قوله ي هث اه كتاب، ق الحواب، فأجي. ل؟ الأ4 محميغفر 

هوإذهُ خمٍعأُ يغفرآلدثوت آلله إن آس رخمة من مثْلوا لا انفسيم عل اترلوا آلذئن 
القصة.انتهت، [. ٥٣]الزم؛ آتثفوئآلر"ءمه 
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الأغاق..رالأس_تعإع الشطان بل حم؛؛ Lolاش..عن العمالة تفعاله ما هذا 
الغناءالله حرم ولقد افه.. ذكر عن غافلا محعله دائم سكر ق صاحبها أن حيث 

نحرمأن ومل الفرائض من كثتد تفرض أن ومل الهجرة مل المكرمة كة مل 
والسلوك..الأخلاق عل لخطورته وذلك وغثره، خمر من الحرمات سائر 

البداية.من والفضيلة الهلهارة عل ؤيبنى القلب يثب لكي وذلك 

وبمدمالحناء، ؤينقض العقل فهويفد • عاقل• بجهلها لا الغناء وأصرار 
منويقرب القلوب، من الإيإن ونور العثرة ذهاب سب وهو ١ المروءة. 

الذيوهو والفواحش، ا الزنبريد وهو الله عن ويبعده الشيهلان من يتمعه 

قلوبل الشاق وأنست، القناعة وعن الذكر وعن القرآن عن الأمة ألهى 
؛رمستىمي4.

VQlS :^ ،فمدقالشيقنان أغواق مراهقة..٠ فتاة كنت، ءئُ"... الله متر كشفت
بطرقالاستقامة من وحرمني ٠ ٠ الة٠ ءديبوسائل الصلاة وعن الله ذكر عن 

١-أهيم التي بالأغاف شغلني حبتثة•••  .وأعراقالأحلام.. فارس حب، ق ٦ 
القيديوا،وأصلتي؛١١ والأزياء، الموضة متاهات ق -يا أحلق فاسدة بمجلة 

نقىما به ررأقتل(( وهاتف، للرذائل... وتدفع الغرائز تييج أفلاما فيه أرى الن>ى 
تلاشىمناعته حلال، ومن اق... مأمبدأت الأحثر هذا ومن ^١■^؛،، من 

حلال(من شاب عل تعرفتإ رححة..٠ غير إل عقال ذهبا طريقه وعن حياق، 
والحياءبالحرج الأمر أول، ن( أحسست، وقد ؤيكلمنى، أكلمه وأخذت الاتم١، 

وكثرةالحدين، تكرار مع تلاشى الحياء هذا ولكن يالحا.يث،، معه الانفتاح من 

-٧(.القه؛(.)٤ مداه بن زمر والأمار الفائدة أراد ش وآثار نمص ر١( 
ا٥ ٥ — 0 ٤ ) الفريح عبدالكريم بن الازن طراتف. تحص.. . عواتق. الأسرة كثكول )٢( 
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طويلايصمد ل؛ تردد يعد اللقاء وتم اللقاء، مني طلب مدة وبعد . • المكالمات. 
ونمتحتى عديدة، لقاءارت، أعمه الذي اللقاء تم وفعالآ ورجائه• إلحاحه أمام 

اوأنالأيام ومقت • • • وشرل عرصي ولوثت عفتي، فيها فقدت التي الماماة 
هادقنعل حملت( أن وبعد استطع... لر ولكني وقع، ْا أنى أن أحاول 

عنح_ديثا ة حلول • • وأحبني. أحببته صالح يشاب تزوجت، . . الحامعية. 
بايامفا-محرته عل، اممه مر وكشفت( به، لطخت( الذي ذنى له كشمتإ الماضي 
غضباغضس( أتوقع... لر ما الأنام، من فيه وفت، با وصارحته الغرام، 
أنجاوأحر • • أهل• محت إل وأوجعني • • التللاقا• كلمة وجهي ل وقذف شديدأ 
حراتة حبيأنذا وها معدودة، ساعات ل حدث هذا كل قلت،... يالن-ي 

فلاالغموم، وأمفتني الهموم، عل تكالمتإ تنقضي، لا آلام ورهينة تنتهي، لا 
منفهل • هدمت،.. الذي محني أوعل أهدرت، الذي مرل عل أأ؛كي أدرتم( 
أ.بمأساق؟! ة معتم 

كليةق الحامعية الرحلة ق فتاة حياق"' دمر الفيديوالذي شريهد قصة؛ 
الرحلةق ندرس من منهن ثلاُث، أخوات ولها _ نفس _ءلم قم الأدات 
التوسهلة.الرحلة ق والأحريتان الثانوية 

وكانت(العيس، لقمة لهم يوفر لكي وبمهل■ بقالة محل ل، يعمل الأب وكان 
الحم،والأدب الخلق بحن معروفة الحامعية، دراستها ل محتهدة الفتاة هذه 

الميز.لتفرقها إليها التقرب ل ؤيرغبن بحينها زملأتما وكل 
بثابؤإذا الحامعة، بوابة من خرجت، الأيام من يوم ل قصتهات ل تقول 

؛١٥٢—١٤٨احد)الحاج لوصف اصحاياالحب 
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ارماهتإم، أي أعطه ب يعرفني، وكانه إل ينفلر وكان مهندمة، هيثة ق أمامي 
اأرغبأنياحميلة.. •' مثل صيانية وكلعات خافت، يصوت وهومحدسي حلفي 

مسرعة.مرت وأدبك. أحلاقلئ، وءرذتا مدة، مند أراقيك .فانا منك. لرواج ال 
١قبل. من أرا.آ ا،لوقض لهدا أتعرض ب فأنا عرقا، جبيني .وينصب قدماي. تتعثر 

منالاJاة تللث، أنم ولر الموضع، هدا ق أفكر مرتثكة منهكة النزل إل ت، ووصال
وحدتهالخامحة من حروحي ومحي الخال الخوم ول والقلق.. والمنع الخوف 
يوم،كل خلفي والبر ل محاكاته وتكررت وهويبتسم، الباب أمام منتفلرآ 
ا،التقاطهل وترددت البست، اب بمحو ألقاهال صخرة برماله الأمر هدا وانتهى 
بالحب،مملوءة كلمات -بما ؤإذا وقرأتها، وفتحتها ترتعشان ويداي أحذتبما ولكن 
ل..مضايقات من منه بدر عإ والاتحدار والهيام 

ؤإذافرفعته ، الهاتفحرمي رن سويعات وبعد ورميتها الورقة مزقتا 

.لا؟ أم الرسالة قرأت هل ل! ويقول جيل بكلام يطاردف نفسه بالناب 
iJLi ،! !اتصلاعة م.ويعد لئ،. لوالويل عائلتي أخرت تتأدب ز إن له

وأنهويتزوج يستقر أن يريد وأنه مريقة غايته بأن إل يتودد وأحد أحرى مرة 
علأحد عائك لممحر،س وحثي وأنه آمال، كل ل ومحقهم، نمرآ ل وسمك، ثرتم، 

و..و.ؤو..الحياة قيد 

اله—انم،أنتظر وبدأت الكلام، ل معه وأسترمل أكلمه وبدأت له قالي رق 
•جدوى دون ولكن أرام لعل الكلية من خروجي بعد له وأترقب • وقت• كل 3، 

أحرجوبدأت فرحا، فهلرت أمامي.. يه ؤإذا كليمب من يوم ذات وحرجت، 
الإرادةلوية مأنتي معه أمعر كنت، المدينة، أنحاء ل نتجول سيارته ق معه 

يقولفما أصدقه كنتؤ حمي..لقد من لبي ننع وكأنه الخفكير، عن عاجزة 
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تحتوستعيش الوحيدة الوحيدة زوجتي سكونين إنك قوله عند وخاصة 
ل!يمول كان عندما أصدقه .كنت والهناء. الخالة عليه ترفرف واحد سقف 

منيوم وق له، حدود لا حيال ق أطثر الكلام هدا سمعت، وكنا أمثرق، أنت 
أماموففحني متقبل عل وقفي حياق دمر أسودآ• لكن يوم من له لنا الأيام 

دخلتة، مفروششقة إل يقودق به ؤإذا كالعادة معه خرجت، الخلائق، 

الثهإ..ثالشيطان يكون امرأة يجلوبعندما الرجل أن ونسيت سويا نا وجل
أنظرح، الثاد_إ،وحااهدا بكلام نلني وامتلأ قلبي، استعمر النيء؛لان ولكن 

لهداة فريإلأوانا أدر جهنم**ولم اب عذ من عامية يتنا عمم إل وينظر إليه 
.ماأملالث،. أعر الثاد-إ،وفقدت 

١ب؛؟ فحلت ماذا له أقول كالمجنونة قمت، 

زوجتي••أنت محاق لا 
عل•.تعقل لر وأنت؛ زوجتك أكون كتف 

قريبا.عليك أعقد موف 
قالنيران واشتعلت، حل عل ساقاي مارنحة،لأتقوى بيتي إل وذهبت، 

فحلت،؟ماذا حسدىالإياإلهي 
بكاءأبكي وأخالت عيني ل اللءنيا وأظالمتج يهال، ماذا أنا.. أجننت، 

أهلأحدمن يفلح ولر درجة، أنمى إل حال .وساء الدراسة. مرآ،وتركحإ شديدآ 
ومرتالزواج، بل وعده وهو بأمل تعلقتا ولكني ماق، كنه يعرف ن أق 

ذللئ،؟بعد حدمثؤ ماذا الخبال. من أثقل عل وكانت، بعضا، بعضها تنجر الأيام 
منيآق بصوته ؤإذا الهاتف، حرمي رن حياق.. دمرت التي المفاجأة كانت، 

الثيءأن وءلننحا وتياللح، .فرححؤ مهم. لثيء أقا؛للث، أن أؤيد ل.. ؤيقول بعيد 
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علاماتوجهه تبدوعل متجهأ ولكن قابلته الزواج., أمر هوترتيب الهم 
نريدأبدأ.. الزواج أمر ق تفكرى لا ثيء كل قبل قائلات يثادرق به ؤإذا وة الق
حتىوجهه عل وصفعته أشعر أن دون يدي ارتفعت , قيد. بلا سويا نعيش أن 

ولكنغلطتك، متصالح أنالث، أظن كت له؛ وقاك عينيه من بمفر النرر كاد 
أبكي،ا وأنمسرعة البارة من ونزلت، أحلاق، ولا قيم بلا رجلا وجدتلثج 

أطرافبفيديويرفعه ثريهل يدم ق ووجدت فمالك من هنيهة ل! فقال 
له!قلت، اكري3ل، نبيا محأحهلملث، حادة! ببرة وقال مستهترا، أصابعه 

مفاجأةستكون بداخله، ما لتري معي هلمي قال؛ اكربمل,, بداخل وما 
قبيننا تم لما لكملا تصويرا ورأيت، التريئل مابداخل لأرى معه وذهست، للث،، 

ا-،رام.
ياجثان,,,ياخسيس.,,فحالت، ماذا له! قلته 

ة،وهمحركة كل تسجل علينا لمهلة ممحمية لكمثرات هناك لكنت، قالث 

أوامريتحت، كنت، إلأإذا لتدمثرك يدي ق سلاحآ يكون سالشريمل وهذا 
قضيةبل قضيتي لبت، القضية لأن وأبكي أصح وأحيت إشارق• ورهن 

وانتقلتالوحل، ل وممهلتؤ الثريهل,, إعطائي رقص ولكنه بأكملها,, عائلة 
•تماما• با تثق لهي فعلتي عن ميتا لاتعلم وأمرق الدعارة إل حياق 

وحيعوالدي وعلم القضية فتفجرت عمي ابن بيد ووقع الثريتل,, وانتثر 
!!،فهر؛بالعار، ا بيتنبلدتنا،ولهلح أنحاء ق الفضمحة وانتشرت أمرق أفراد 

إلهاجروا وشقيقاق والدي أن وعلمتخ الأنفنار عن واختفبت، نفى لأحي 
يتحديثإالجالس وأصبمتا تتعقبهم، الفضيحة معهم وهاجرت أخرى، بلاد 
الوما^—،يتن وهمت، , لأخر. مامحب من الريط وانتقل الوضؤع., هدا عن فيها 



٣٧والفتيات للفتيان وعظات ووصايا وعبرووقفات قصمن 

قلكلدمة محركني ل الأول الوجه هو الذل هذا وكان الرذيلة، ق ة منغم
البيوتمن العديد تدمر ق الست، الشاي، هذا .وكان حرالك. أستتلح ولا يدْ 

الانتقام..عل .وعزمت، الزهور. عمر ل فتيات متقبل وصيلع 
الفرصةفاغتنمّتإ شديد مكر حالة ق وهو عل دخل الأيام من يوم ول 

منالناص وحلمستؤ آدمي، صورة ق التمثل إبليس فقتلت، ١ بمدية. وطعنته 
والحرمان،الذل مرارة أمع القضبان وراء أصبحت، أن مصثرى وكان شروره، 

فيها..فرطت، الي حياق وعل المثنية فعلتي عل وأندم 
مكان.كل ل تهلاردز٠ الكاميرات أن إل الفيديوحيل شريط تذكرت كل-ا 

براقةيات كلحلف، تنساق فتاة لكل وعنلة عيرة لتكون هذه قصتي فكتبت، 
أحتا0ؤااحذريه..يا الهاتف، واحذري والهيام، والوله بالحبإ مزخرفة أورسالة 

بالكاملبتحهليمي انتهت، التي حياق صورة أختاه يا أماملث، وصعت، 
ثيحموته قبل يردد الحرة،وكان من مات الذي ووالدي أمرق، وتحطم 

.القيامة. يوم إل عليلئخ غاصب.، أنا الوكيل.. ونعم افٌ 
بيدي.روحي وأزهقت، ق حيا دمرت لقد كلمة! من أصعبها ما 
اكي^٤ ٠۵١١قمة محكي اكائبين أحد قال الصالوناتُأ* ل محديث، ماذا فهية؛ 

ته نفعل وهوالشاهد فيقول فيها البهلولة دور يمثل كان 
بتصويرتقوم أن عل مشهور صالون صاحب، ح اتفاقا أحريتؤ كنت، 

مالية.مثاغ مقابل محفية كامثرات طريق عن المحل زبونات 
ث،حييسموما، كيا العرائس تحهيز غرفة ل الكاميرات تضع وكانت، 

بحجةالكاميرات إل توجهن الصالون محاحسم، وكانتا ثيابس، بُزع بمْر، 

٢(. ١TY-Y )٩ أخمد الخاج يوش الحب حايا حنا 
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الخاصةيجلساسا وتشاهدها الأشرطة هذه يأحذ وكنا الرؤية.ء وعدم الإضاءة 
وبعضهنالفتيات بعض عل يتعرف وكان؛عضنا بيننا، فيا وشادلها 

منوزوجتي أحواق أمع أرى ما وففلاءة شدة من وكنتا معروفة شخصيات 
وأخلاقهم.ملوكيامم ولا يديروما بمن أثق لا لأنّي، صالون لأي الذهاب 

جيلهنتم شريهل آخر الصالون صاحية ل أحضرت ارات إحدى وؤ، 
لأننيفقحل.. منه الأول —ات اللقط فشاهدت بيننا.. المترم الاتفاق ب حل 

عجلعل بنسخه فت به إعجابير فرحل ومن منأمري.. عجل عل كنت 
وتوزيعه..بنسخه قاموا الذين أصدقائى عل ووزعته أيضا.. 

ول؛حميحا، لعابنا أسال( الن.ى الشريهل لنثاهد نا وحلاجتمعنا الماء وق 
ل؛سيدة حضرت حيث الحاسمة اللقعلة بدأت حتى التعليقات، من ة الحلنحل 

ابتوجيههالصالون احبة صوقامت، ت، حلإن ما ولكن البداية ق ملامحها أتبين، 
العملتهليع تحتى ثياحا من فاكثر أكثر تقلل بأن نصحتها ثم الخلوص.. 3، 

لح—إل،أصدقائي صفثر هل ومهولأ مذ وقفت، هناك ثياحا.. نوسخت، ؤإلأ 
الحميع..أءجّ_إ الذي الممشوق القوام ذات المرأة هذه كانت، ولقد قوامها، 

صال-شإب ص هم- ءل ض، بم قمت المح، زوجمح،•• زوجمح،•• 
يحلموحده وافه الرحال(، من الكمر أيدي j، وقع الذي الملعون الشريتل حلال، 

إلأينوًلالآن؟.
التيالأشرطة كل وأكر الفيديووأكره، من الثريهل لأخرج قمت 

وأندرهاالأشرطة أحل عل وبحصول ما، دوما افتخر كنت، والتي بحوزن( 
تقلأل؛ ت البطل هذا سئل وحين( مستورة. منها وكبرة محروقة عوائل لبنات 

ولكننعم. قال( صالون؟ أى( إل الذهاب من وأهللن، زوحتلث، متعت، أنلثف 
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حقا.لا عرفته ما وهذا أ-خواما إحدى ع علمي دون من ذهبت زوجتي 
بلالعكس عل قال حمعتها؟ هل وزعتها الي يالأشرطة فعلت وماذا 

أعزوكان زوجتي، هى بالثريهل من أن علموا بعدما توزيحها ازدادت 
للثريط.تونيعا أكثرهم إل  ٢٠٦وأقر:أصدقائي 
الماس،أعراض لامتاحتي ل تعال افه من عقاب هدا أن أعلم المهاية وق 

وعدتحق، تعال اض أن ءرذأا حيث، ممرأ، المحتة من استفدت ولقد 
السوءصديق أن وتعلمت، أصدقائي، من والقاسي الصالح وءرفتا لموارئ، 

رسولوصدق تدان.. تدين كإ  ٠٠ودين وفاء الحياة هده وأن بسوء.. إلا يأق لا 
تؤذوالا قلمه الإيإن يدخل ولر بالساثه أملم من معشر رريا فال! حسن، هؤ اف 

اللمأحيه عورة نتع من فإنه عورامم' نبوا ولا تعيدوهم، ولا السلمإن، 
١ُُ  ١١رحاله حوف، ولوق يفضحه عورته الائه نتع 'ًورته،وْن الاله نتع 
مرةذات فقال الصالونات، ق له ونمت، بحادئة حل،ثني الثساب، أحد ^؛ ٠٥
امأما وأنزلتهالصالونات أحد إل بزوجتي فن.مت، زواج مناسبة عندنا كان 

٠ساعة. يحد لأحدها أعود أن عل الصغيرة وابنتي هم، الصالون 
عنواقفة؛حيل. فوحدنيا لأحاوها رحعت؛ المقرر الوقتر بعد . وفحالآ. 

المكان؟!٠هذا ق واقفة بلئ، ما متعجبا! وسألها السيارة ق فاركبتها الصالون 
عمثركوُبإ الصالون صاحبة سقتني الصالون.. دحلمتج حان فقالت،! 

ت،كانسا وأنيحصوصا الخوف، فأحستح؛عل، يغمى وكاد بدوار فشعرت 
حوقفازداد ابنتلثؤ( كآحن. تات )ألن له! وتقول الهاتف، ق رجلا تكلم 

راكضةالصالون من هريت، أن إلا لثؤ أملفلم مكيدة، الأمر ق أن وشعرت 

صحيح.حديث وهو الترمذي، واه را 
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•إوراني•• بالجتت فجاووا خافوا ١نبمم ويظهر وراني ابمي وخلفت 
مغلقاكان وفد المالون، مدا عن مالت قرة ويعد التحدثان يقول 

أ!باض والعياذ للدعارة وكرأ أنه اكتشف لأنه أغلق ل: فقيل 
والأخرالحين ين بالمالونات مرتادى من كانت، اليدامتج إحدى فهاأاة؛ 

خلفهمن تدار تار حمإلا هى ما الصالونات هذه أن كبثرة قاعة إل ووصلت، 
السيدة!هذه تقول كشرة مشبوهة أعإل 

وكنت،بالنساء، الخاصة للأعراض التجميل صالون إل تذم، امرأة كأي أنا 
دائمةزبونة أصحت، حتى والشهرة معة الذات الصالونات أحد عل أتردد 

المراتمن مرة ل تخ لاحفلحتى طويلة فرة هكذا الحال واستمر عندهم، 
حارواالذين أحد أنه تصورت وهلة ولأول الصالون، إل الشياب، أحد دخول 

مديرةتتقبله الشاب، هذا ن، رأيلكن مثلا، أوأخته زوجته لاصهلحاب 
خرجبالقمثرة لست، فرة وبعد جانبية، غرفة إل وأدخلته يحفاوة الصالون 

منصرفا..!الغرفة من الشاب، 

كان؛الغرفةلأمرأنه اهت،امأولمثبلإل الأمرلمأءرالأَ وبادئ 
٠أ جدة يمهه يتمغ فالصالون يوه م

خصصالتي غبر لأغراض يستخدم الصالون أن ببال ليخهلر كان وما 
واستقبلتهالشباب أحد ودخل ،، الوقفنفس تكرر الثانية المرة ق لكن لها، 

المرةهذه ق أنه إلا منها خرج فترة وبعد الغرفة، نفس وأدخلته الصالون مديرة 
كانت،ها نفالغرفة من الفتيات إحدى خرجن، بدقاتق الشاب خروج وبعل• 
تبينالوقت، مرور ومع ومحكوكي، انتباهي الأمر هذا فأثار الصالون، ق تعمل 

باش!١.والعياذ وكرآللدعارة كان الصالون هذا أن ذللث، عد بل 





والفتياتللفتيان وعظات ووصايا وعبرووقفات قصص 

ومشاهدةالأغاق اّتءإع إل عنها أيضا أنا وانصرفت عني، بمدة أمي كانت 
الفيديو.جهاز عبر الأفلام 

فقامتأحي، أصدقاء أحد رش مرة ول أحي، ْع السوق إل أحرج وكنتا 
ا،بيننالعلاقة ونشأت والغرام، الحس، يكالمان محملة لة الرامعبر بيننا العلاقة 

تتام.لا الي عينه وعن تعال الله عن غافلة أهل،كنت من أحد  ١٢يحلم ولر 
نهورآ،ة الحالهذه عل فكنت، وبينه، بيتي المقابلة إل الحلافة وتهلورت 

الفيديوومشاهدة الأغاق ،اع مبتن ومحي أفقي غافلة، لاهية ساهية وكنت، 
نفسىت، رأيالذي اليوم جاء حش ذللئ، عل كنت، والمقابلأت. المراسلات وق 

أمامأقف، ا وأنمنفلري سيكون كيف، فتذكرت الناس بتن مفضوحة وأنا فيه 
القيامة.يوم الله أمام نقفإ ويوم حميعا الناس وأمام سبحانه الحالق 

المشينةالعاقبة من حائفة مسرعة اس_تيقذلتإ ذللث، بعد التاتبة؛ تقول، 
أحن.حعلبتي بخبر الشابج ذللئج علم أن وبعد لخهليتي. ثاب، تقدم وأنه خاصة 
ونثرير الخاصة الصور بنشر وذللث، أهل، وبتن الناس بتن بالفضيحة ييددق 

وغبرها.الرسائل 
اتالمدرممن وهي المدرسة، ق المدرسات إحدى إل ذهست، فه والحمد 
فأسرمت،ير، فعله وما الشاُب، ل؛، ذلمع فصارحتها؛حكايتي الفاصلات، 

يفعلواأن يتهليعون لا فانيم ءليل؛إ لا ل1 وقالت، اعدق، بمحثرآ الأ4 حزاها 
وقالت،خبرآ اممه حزاها قلبي، فهلمأنت، الأمور، عاقبة نحثون لأمم ثبتا أي 
بجانثل؛،، وأقفأمحاعدك ، سوفأيضا وقالت، آمنوا، الذين عن يداع اممه إن ل! 

ترجعيولا صالحا، تعمل وأن — تعال — فه خالصة توبتلث، تكون أن بثرط- 
وعلفعلت، ما عل وتندمي إليه، العودة عدم عل تعزمي وأن الحمل، ذلك، إل 
أخرى.مرة أعود لا وأن كله، بذللث، فواعدما فات، ما 





والفتياتللفتيان وعظات ووصسايا وعبرووقفات قصمى 

تزمحنجإل ولياتع الأب الاله ولمق الخمن هوالحصن الرواج أن ض ولا 
طريقق عثرة حجرة يكسون أن وليحذر ويصوما ومحئفلها يعفها لكي ابنته 

القصص!حذه وليتعظ زواجها 

وأصرإليها القدض كثرة مع زواجها والدها رفض طسةُُُ، نابه فتاة فصف(؛ 
هذهفاصهلرث خاصة ومواصفات معينة بيئة من إيانا يريد لأنه ذلك؛ عل 

محاركوبينه بينها ودارت وعنيفة شديدة مواجهة والدها تواجه أن إل الفتاة 
وصارحتهاوالدما إل انحهت ثم فائدة ينثر لكن ذلك، بسثب شديدة كلامية 

حيلة.بيدها ليس لأنه لها مصارحتها من تستقي ولر تامة، مصارحة 
ابنبحب أغواها اكيهنان ولكن تحال، انثه إل الأمر ذلك بعد وأوكالت، 

الدينالمرفوصبن حملة من رفقه الوالد ولكن إليها، يميل كان الذي الخ؛ران 
رفضهم.

منهلم تفلم المحفلور ق أوقعها • • • حبيثة ماكرة غواية الشيطان أغواها 
وأقارح—اأهلها ب—؛ن الخبر وانتثر الخيران وعلم فترة بحد أبوها؛القضية وعلم 

إلوانتقل فيه كان الذي مكنه ^٤ مكان، كل ق تلازمه الفضيحة وصارت 
التيابنته زوج أنه انتقاله بعد فعله ما وأول ءّاما مدينته عن بعيدة أحرى مدينة 

زواجها•يرفض كان 

حياق،أيام أقي وأعيش الحاناة، أشد أعاق إش تقول• والأحرى قصة• 
والزواجتقرار والاسان الأممن حرمني يوم ذبحني مكئن، بغير والدي ذبحني 

منيقتطعها السهر، احر مرنتي من يتقاصاها درثثهإت بسبب الهادئ والبيت 

)\\-^\الخزي )ا(اعترسظتس،لأرك 



والفتياتللفتيان وعظات ووصايا وعبرووقفات قصمي 

إلبيدها الشيطان أخذ أن  ١٠الفتاة هذْ مائة رروكانت وكدي وتمي جهدي 
لوالرحال الشباب مع وتتكلم تعاكس فاخدت الشر، إل وساقها الرذيلة، 
لزواجها.أبيها رفض سبا الحضيض ق سمعتها أصحتا حتى الهاتما، 

ترضلا وهي يموت وهو محتقر، وهو أباها نحلل إ فتاة قصة وهي فصةُ" 
والإنجابتقرار والاسالزواج ق الشرعي حقها منعها لأنه امحه، تأن 

منليس وهذا قمر... وهذا طويل.. هذا واهية، بحجج الفرج، ؤإحصان 
الزواج.وقاما البنتح يرن حتى اعترافايتج من ذللثج وضر متوانا، 
منل سببته لما أحللثج، لا فقاو1ات تحلله أن منها طلبا الوفاة حضوت فلما 

الحياة.ل حقي وحرمتي وندامة حرة 
جدرانهثن ببحري لا النزل جدران عل أعلقها بشهاداُتا أعمل ماذا 

السرير؟ق معهإ أنا ومنصمح بشهادة أفعل ماذا طفل؟ 
وأودهأب رجل إل همي أشكو ب صدري؛ إل أصمه ب طفلا؛ رصع أب 
عنيفاذهب، ؛ كمودتلث، لستح ومودته ؛ كحبك، ليس حبه ويردف، ومحني 
ا!.أحد حق حمم لا حكم يفللم، لا عدل يدي القيامة؛؛ن يوم واللقاء 

احتهاحمتروما نمة وأقرئي تردي ولا الزواج إل الفتاة أيتها فارعمح، 
وحرة.؛ ill؛

إليتقدمون الحطاب وكان عمري من عشر ة الخامق ®كنت، تقولت قصة؛ 
ثمطبيبة أصح أن أريد أنني بحجة أرفض وكنتؤ وصوب حدب كل من 

أبيضمحطف، ارتداء أنيد أئي بحجة الزواج أرفض وكنتا الخامحة دحلتا 
منهم إل يتقدمون الذين وأصبح الثلانن من إل وصك حتى جمي عل 

فتاة(.كتاب،)صرحة ق الكلباق، عائل اذكرهاالشخ 



والفتياتللفتيان وعظات ووصايا وعبرووقمات فصص 

متزوجاإنسانا أتزوج والسهر اكب هذا بعد وأقول أرهص وأنا الروجن هثة 
!ثخصأمتزوحاوأتنوج العليا والنهاية والنسب المال عند ذلك يكون كيف 

]أعaلوبىتقول وصارت والأريع؛ن ة الخاممن إل بعدها المرأة هذه ووصلت 
٠١٠زوج[ا،.ولونصف 

عندأيضا تجل هث، افه عند تجل كإ قاما الهاتفية، المكالمات احدرى 
للنيلأو عالياك ذذثن0ذ ملاحا فيتخدموما الحب؛ أدعياء الإنس شياطين 

وعرصلث،.سمعتلئ، من 

فهوصاحبه ولعن تحريمه عل علاوة فانه أنواعه، بشتى التصوير احدرى 
ومديدهاالصحية لإرغام البشر ذئاب يستخدمها التي الأسلحة أحهلر من 

وافترامها.

التهديدل وسائلهم من أبقا فهي الغرامية ائل الرمحكتابة احذري 
والصغهل.

الملونةصفحاما بين تحمل ا فإنهالهابطة والروايات المجلات احذرى 
الزعاف.الم المصقولة وأوراقها 

حاجةبلا وغيرها الأسواق إل الخروج وكثرة نور والالتيرج احذرى 
وعقابه.الخبار نغمب تتعرصين لئلا 

الخلوةمن لث، ذلفإن منفردة، الأحنبي السائق الركوب،ع احذرى 
الحكيم.الئرع منها حدر التي الحرمة 

ناذجنذكر والشقاء والماست، المآسي قصص من نعأذج ذكرنا أن وبعد 
والحياءوالإمحان•الورع نمص من 

)ا(اءترازاتءاس)ه(.



٧:والفتيات وعظات ووصايا ووقفات وعبر قصص 

ا'سل«ام>رةمحخاسصاثتائ

مها.عن عنها الله وصي عائثة أم يول معي امحمعي السامةت أخي 
افهرثمول فه دفن الذي يني أذحو )محئ عنهات اممه رصي يالث ت قصة 

عنردنى ئي وش رذجي ص إء يامول وب محآصع وش وتئم عليه اف صل 
عمره(.من علييابياحياء مئدوده مادحلئإلاوأئا يوافه معهم 

أميرالمحراب وهوشهيد التراب، ق الذي التت من غارت • • إلهي• يا 
هؤلاءمن الإصلامية الأمة بنات تغار لا فلمإدا ه الخطاب بن عمر المومنين 
ومعاكتهن.الفتيات إلامتابعة لهم هم لا الذين الأحياء 

وغيرةحياء بدون لوحدك السائق مع تركبين افه أمة يا لماذا 
•ا محرم؟ بدون الأسواق إل الخروج لماذا 
الثيهلان.حهلوات ونتح  ٠٠٠المهلهرة السنة عن نبتعد لمادا 

المؤمنينأم الحياة؟ ق قدوتلئ، هي من I لمة المأخي يا بالأه فأسألك 
أم)؟(...؟.عائشة 

المراقيةاممه أمة يا الغيرة والغيرة الحياء، فالحياء الثار؟! أم الحنة أتريدين 
المراقبة.

اطبملأئغلق...باب، قملة: 
فاقتربالنوافذ ورصد الأبواب فأغلؤ؛ تبا، يفجر امرأة عل رحل ولحل 

اطهوبين بيننا الذي الباب نعم! فقالتsت يغلق؟ لر باب بقي هل لها؛ وقال منها 
تائبا.انصرف نم فبكى .ق. 



واكياتسيان وطات ^ايا  ٤٨

أتتله1 فقالت نفسها عن امرأة راود رجلا أن الحنيد بن إبراهيم وذكر قصة• 
فل-إفاغلهتها، الأبواب فاغلقي قال: أعلم فأنت والحديث القرآن سمعت قد 

بينكالذي الباب قالت: باب؟ أي قال: أغلقه ل؛ باب بقي قالت؛ منها دنى 
؛١٠لها.يتعرض فلم الله، و؛ين 

اأنفإذا الفللم ليال بعض ل خرجت قال: أعرابي( عن أيضا وذكر قصة؛ 
منزاجر لك كان أما ويلك فقالت: نمها عن فأردتها علم، كأنها بجارية 

قالت:الكواكب إلا يرانا ما وافه إنه فقالت: دين؟ من نام للث، يكن ل؛ إذ عقل، 
،١٠مكوكها؟ فاءين 

وأمرتبالماء اللبن نحلعل أن أرادت اش اللبن بائعة نمة نحففل وكلنا قصة؛ 
وأينالأم' فقالت ذلك من مغ قد عمر ا،لومت؛ن أمبر إن لها: فقالت بدلك ابنتها 
فإنيرانا لا ا،لومنتن أمتر كان ؤإذا البنت: فقالت الأن يرانا لا إنه المرمنتن أمثر 

،٣٠يرن.افه 

<• ٠ وجهها امرأته تكشف، ولا المال يدغ فصف؛ 
إمحاق(بن موصى محلى حضرت القاصي: أخمد بن محمل. أبوعيدافه قال 

مهرأ،ار دينخمسإتة زوجها عل وليها فادعى امرأة إليه فتقدمت، بالري• القاصى 
المرأةإل ينفلمر أن الشهود بعض تدعى فاسشهودك، القاصى: فقال فأنكر. 
تقعلونالزوج: فقال ثومي• للمرأة: وقال الثاهل• فقام شهادته. ق إليها ليشتر 
ا.معرفتهعندهم ليصح قرة موهي امرأتلث، إل ينظرون الوكيل: قال ماذا؟ 

١٠الحارس)همداف بن لإبرامم المم جنات الوعد )١(  ٠)
نمه.السابق الر-؛ع ( ٢ ) 

سدأنس واللجان 0(تدكراذلجن 



والفتياتللفتيان وعميان ووصايا وعبرووقفات قصص 

الرأةفردت وجهها. عن تفر ولا يدعيه الذي عئ أن أشهد فإل ت الزوج فقال 
الهرمدا له وهبت فد أق القاصي أشهد إق فقالت! زوجها من كان ما وأحثرت 

الأخلاق.مكارم ل هذا يكب القاصى! فقال والأخرة. الدنيا ق منه وأبرأته 
..'. ١٠معها وققة >ع القصة هذه ؤإليك ؛ ٥١٥٥

أمراضلعلاج محا ام أنيي فريق ْع بنجلاديش إل رحلة ق كنت 
أرادثا ولوارباك، بردد زوجته ومعه وقور شيخ العلمب إل فتقدم العيون، 
الخوفمن وترجف نكي هي إذا الزوجة( )هذه منها يقترب أن اكالج اتجتب 

فقال!ذلك عن ا زوجهررالطيبا، فسال المرض، من ^ أنبا القليب قفلن 
وجههاتكثف أن متفطر لأما نكي بل الأل؛ من لانكي إما دموعه! وهويغال 

كشترأتعاتبي وكانت والارباك، القلق من البارحة للة تنم ل؛ إ أجني لرجل 
أنيعد إلا للعلاج تأق نلتت، وما • إ وجهي؟ أكشف أن ل أوترصي •  ٠٠وتقول رر 

يقول!هث وافه للاصطرار، ذلك لها أباح ^؛١ الأه بأن مغلنلة أيانا لها أيمت، 
فلمإ[. ١٧٣]١^٥;؛: ه رجمث ئور إنأس عته" عاؤئلآإJم ولا ن^ظئنيزناغ مؤ 

لم؟مأنت هل وقاك! منه نفرت القليب منها اقترب 
متكألا يافه فأمألك لمأ مكت إن ط4.قالت،! والحمد نعم القليب! قال 

انماليةلها أجرت ذلك؛ لك أباح هث افه أن يقبما تعلم كشت، إذا إلا متري 
حدثهق، افه بفضل بصرها إليها وعاد عينها®، ®من الأبيض الماء وأنيل بجاح، 

رجليمني ولا حال عل أصر أن لأحببت، اثنان لولا قالتؤ! أما زوجها عنها 
وأولادي.لزوجها،( ®أي لك وخدمتى القرآن قراءة أجني! 

اللحاءيقي •1 بعنوان)ؤيقى التان جلة ل اكويان أحمد كب عقال '( 



والفتياتلكشان وعظات ووصايا ووقفات وعبر قصمى 

المرأةترى أن أجل وما وعفافها ما بض الملم الرأة هذه شموخ أعظم ما 
بعيدةصادقة عملية صورة ق ينجل إيإن من به أكرم بحثمتها فخورة مصونة 

اللمواقاء التأولئك فأين الهوى وشوائب الرياء من ما،لة واكتaني، التكلف عن 
وأصبحنالمدنية وأدعياء الرذيلة لدعاة أنفسهن وأملممن الحياء، ؤلموق كسرن 
المرأةتلك من أك أين والانحلال، التفسخ ي ويتبايين شهوامن، وراء يلهثن 

الفتياتأولثلث، عل وحزنا أس القلب يتفطر ولكم ا الطاهرة؟ العفيفة 
وبلاهةغفلة بكل أنفسهن وأمالمن الأهواء، طاشت، اللمواق الزهراوان 

والفضيلة،العفة عتاؤين من وعنوان الإيإن، من شعبة الحياء أن ناعق لكل 
قال:٠الصلاح، من متينة وأصول التقى، من راسخة أمس عل قواعده وتقوم 

وحلقحلقا دين لكل ارإن قائلا! شأنه من وأعفلم. حار(<'ا؛، كله ءالحياء 
وحجا-هاحيائها، رمز فسترها المرأة حق ق ذلك، ويتأكد الحياءار'"، الإسلام 

الفتن،ا -هوعصفح، أقدامها، تزلزك الرأة حياء ا-حتالم، ؤإذا كرامتها دليل 
وأئمةال الفدهاقنة -ها ويعينا الأتان بأبخس رخيصة سلمة وأصبحتؤ 

الحياءنالي( لن ليس (: ٢٤١والدين)الدنيا أدب ل الماوردى قال الهوى، 
بموتما"'•ما ويأق يشاء ما فهوبميم محفلور، عن زاجر ولا نتح، عن صاد 

)آ(حن<الأبقفيسحص)ا/هأاآد
ءاءلإّنمد الخجاب• اعودة الراجع: هوْ ونصحك ٧( ١ ٧- • ص) اuناس٨٣١ محالة )٣( 

الإسلامفتاة وأريا درؤيش، وحولة الناصر حامد لحمد ٠ والإملأم الخاهلية ^ وءالرأة القدم، 
الأعداءهوكيد ءالرأة و قطب، لحمد ء الراة تحرير وارقضية الليهي، لصالح نحدعيء لا حش اترتي 

هكذاوراما الخ_صين، سدالعزيز عّلأخمد الرأهء توظيف ق الإسلام وءاحكم الشخ، وكيل لعبداش 
اللاهةلنارك *ا العربية الراة حياة عل احتإعية و٠مآحد الهدى، نور ٠ الد لأمت الحجاب يكون 

الأسطر.هذه لكاتب *ا ^٤ ۵١١طريق عل اراحلاق و نيد أبو بكر للعلامة ء الفضيلة وراحراسة 



والفتياتللفتيان وعظات وومعايا وعبرووقفات قصمي 

القائل:قول تذكري \i4 أمة يا 
تدرىلا فإنك التقوى من تزود 

لاهياوبمبع يمي فتى من فكم 
الزوجهنينوها عروس س وكم 
عمرهمطول يرنحى صغار س وكم 
ةعالغير س مات صحح س وكم 
شصرهالصياح عند س—اكن وكم 

هفإنوألفن ألفا اش عومن 
فإماه الإلتقوى عل فداوم 

الفجرإل نمتس هل لتل جن إذا 
يدريوهولا أكفانه نسءجت وقد 
القدرليلة أرواحهم بضّت وقد 
الفرظالمة أجسادهم أدخلت وقد 
الدهرس حنآ عاش سقيم س وكم 

القبراكنى مس كان قد المسا وعند 

الضرإل ثر يوم بمن د بلا 
الحشرموقع ل الأهوال من أمان 

عمل...ولا حاب وعدأ اب حولا عمل فاليوم افّ، أمة يا افّ فاتق 
ولذلكفتنبه الموت ياتيه حنى يلهوويلعب يزال لا الإنسان أن واعلمي 

ص
كالخيالبينهما ما والمرء يقفلة والمنية نوم فالعيش 

وفارقتبالساق الساق والتفت الحلقوم الروح بلغت إذا اغ أمة يا بك كف 
.١١الزوجوالأصحابوالأهلوالأبناءوالأحاب 

روحكخروج بعد اليوم هدا ل متقولن ماذا اليوم؟ ذلك تتذكرين ألا 
الخلقوم؛ل وتغرغرها الروح طلؤع ص ندأ البرزخ دار إل الرحلة دنك؟ بس 

ملكإل تنغلرين بل تتحدين لا وأنت ينفلرون حولك والأهل والأقارب 
هذهق تفكرت فهل الحناء. بداية ورأسى الختاء عنك كشفا وقد الموت 

الرحلة؟.





والفتياتللفتيان وعظات ووممايا وعيرووقفات قصمى 

حى.ؤ .. الصر. وهدا الآل هو هذا . . افه. أمة يا اض اف< 
مركتئ\إهاية بما بحا 

ضفيآضJئلأكببمهزمحآبجا 
لالؤأنون:آآ-ا'ا!ا.يثسLءررك٠ه ولا 
اض.عل القدوم يوم اش لقاء يوم اض يدي ي؛ن الوقوف إنه 

ا؟أعإلك عن سلت إذا بك كيف ربك؟ عل عرصت إذا كيف أحتاْ.' 
هولإنه جوابا؟. للوال أءاسدت فهل تعال، الاه يدي ب؛ن ستققخن حتا 

القيامة.يوم المحشر 
حفاةررنحشرون افه رسول قال عنها• اف رصي عائثة قالت أحناه! 

اا،بعض؟ إل بعضهم ينثلر والماء الرحال الله، رسول يا فقلت! غرلأ٠١ عراة 
,٠١٠(ا ذلك  ٣۶٠٦٠أن من أشد الأمر عائشة رايا اش.ؤ•' رسول فقال 

معانيه!ق وتفكري فتدبري ألا الأهوال؟ هده ق تفكرت هل أختاه! 
الثيابمن ركم يما عاليكم ليس )عراة( نعل ولا حف بلا أي )حقاه( 

أشدام الحفلموأحواله وشدائده القيامة يوم هول أف أي• أسد( )الأمر ونحوها 
ولكنبسكارى هم وما مكارى الناس وترى الوكان يثيب حيث تذكرين، مما 

خثرعندك أم اليوم؟ لهازا تحييت اسهل وأنت أدهشتهم؟ القيامة يوم أهوال 
بحديذنوب عينيك..٠ هوأمام كإ وحالك ر ا! ذك؟ وكيف والأمان؟. المجاة 

أغرل.جع مختوفن، غيرّ غرلأت ك واسغل. ( ٢٨٥٩)(ولحإ ٦٥٢٧^خارى)
الختانعند تقطع التي الخالدة ومي غلفته، ومي غرك معه وشت قض لر الذي ومر 

نمنمتالتي الغرلة حتى شيثآ امم آبم. س ينقحس لا حلقوا كإ محث؛ررن أمم وافلقمودت 
•مرة أول حلقوا كإ تعاد 



والفتياتلامتياز وعظات ووصايا وعيرووقفات قصمي 

السإء.عنان بلغت آثام والتراب، الرمل 
الشاعر:قال 

الأقلاموترفع نموين، وغدأ وتشتهي تشاء ما تفعل اليوم 
الشاعر:وقال 

ةزادلوكلنم_مصلأمحالاح_لأاشباطل ألأكلثىءم
بينهمتدخل سوف أناس وكل 
عيهسيعلم سيوما امرئ وكل 

الأناملا منهتصفر ة دوييي
الخمائلالإله محي كشفت، إذا 

الشافعي:الإمام وصدق 
ولدولا محال لا القيامة يوم 

يقول:والأخر 

عمرهفته ينقغي يوم وللمرء 

العرسليلة تني الشر وصمة 

يولجفته صيق وقر وموت 
أنبالرغم الكفن هدا ولكن ماتت إذا المرأة كفن هي أثواب خمسة أختام: 

ذلك،أن إلا والكافور، در والالماء مع وحدك تهليبه موتالئ، بحد غسالالث، تس 
تعالاض بعصيان ملطخة وحواسلث، أعضاؤك كانت إذا شيئا هالث، بمغن ليس 

أة،الر لثج تله يتتلفو, أ نار الفم ذلك، يلمت أن العاقة ن تك، قد ْ اخطه، م٠ 

كلمحن القيامة يوم وصتالنز ثبمرك ل مسمتءحنين أنك، ندكرى أختاه: 
العن،تذكري الصالح، العمل إلا قبمرك ق للئ، مؤنس ولا ويرة، صغثره 

لايزول،•الجة نعيم فإن الدنا نمم به القمري )١( 
٨(.١ ٨- ٠ الشائع)ص لخالد والأزياء( والرقة )الماء )٢( 



والفتياتللفتيان وع۵لات ووصايا وعبرووقفات فصحى 

قنفك عن تدرين ولا نار أو جنة إل الناس وافتراق القيامة وهول والنشور 
علوحرصت يه عنيت محتالما الذي الناعم الخد هدا تكون؛ن، الفريةان أي 

الصالح.بالعمل تقيه لر ما النار ستحرقه نحمياله 
فانتثهى،وصمته القبمر صق الفق الوثب لبد عتد تدكرى * ، احاه. 

ومالأند اعلمى العي، رعسد ق وف\ن تهبحن من )ا  ٠٠احاه. 
الرحمن.ربك يرصى لما فاعمل الأكفان تلس>ين وغدآ الثياب تل..ين 

هيؤإنإ عابرة أوشهوة أوثناء حمال أو مال ق عادة التقلّي لا أحتاْ•'■ 
أوامره.والتزام افه بطاعة 

الشرعي،والحجاب عرضك وعل أخلاقك وعل صلواتكؤ عل فحافظي 
والنورالتبرج من اممه اخهل موتحنبي به. وثعال مارك اش أمر كا وذلك 

والأفلامالماجنة والمجلات المائعات والزهيلأت المحرمة والصداقات 
ومال.مارك افه حرم مما ذلك وغر الداعرة 

التبرججريمة نحملن وأنت القيامة يوم يديه تقفي؛؛ن أن افه اتقي افه• أمة يا 
يحرقهمالرجال ليراه جسادك س تكئّفينه العضوالذي إن والزنا• والنفور 

إلفتوبي( ذلك من شيئا فعلت، قد كنت فان تتوب، أن إلا بالنار وثتال مارك اض 
الموت.بك ينزل متى تال.رين لا فانالث، ممكن والوقت، مواتية الفرصة دامت، ما افه 

قلقكأبن عقابك،؟. أليم من حذرك أين قدملمثؤ؟. زلة عل بكاؤك أين 
فليكنالأثام عبك ت، وكتبالأيام يلأ، مضت، لقد لك،؟. العتاب ديد شس 

الدوام.عل اممه من حوقلا، 
تبكين(وأنت، جهنم من زاوية ق حالك، أن ونموري نفسك، تحل أحتاْت 

المظالمه موداء وهى مْلبقة وسقوفها مغاإقة موصدة عليك، وأبواثيا مرأ بكاء 



والفتياتللفتيان وعظات ووصايا ووقفات وعبر قصمن 

نقومهامن تأكلن وأنت عذا«يا، من عنك نحقق صدقة ولا حا رفيقة 
نيئا.عنلئ، تغني فلا دمآ فتكن تكفيك فلا دموعا نكن صديدها، من وسرُين 

القائل:اش ويرحم 

التراح_يوافادىذا م كإل 
الاتعغلمادأ محا كنو فل

توفل كالمنة تائيا 

اصانتقإل النفوس اس وأنف
اصفراره قارنزيع الا مإذا 

دىتبد وفيالشيب كأنك 
عليهامروا قمضى ئد وقالوا: 

يقول:حن الأحر در وش 

حائيالأرواح بالموت وحادي 
الخ—إين من. أثا ولكن

اديالمول قإل يصغي ا وم
ادازديإل ذنوب الن ولك

مالالحغ—ثر دواؤء يس فل
يناديا مناديهالأخرى وب

ادالتنوم يإل محلامكم 

اتهرمأن بابك ثبائر 
«س>سقإران ملثا ححة وص،

إتالمل قبعيثك ام وأي
لمإيأن اش عن مر دهإ ف

هبائر باك فراغووقت 
امبعض ل شغللئ، ال لي

ادمقرئ امل فكدم وق
قدماق_د ان كا مبعض عل 



١٧والفتياتللفتيان وعفنات ووصايا وعبرووقفات قميص 

الشاعر:قال 

الثبعلاك وقد تصابي( كم 
ذيرناك أتد وقو تلهكيف 

رحيلمنه حان قد يأ مقا ي
افارتقبهكرة م وت للمإن 

ارمنتصير حتى تثوي ثم 
يمعلأنت اد المعبأمور 

هفيب نحاٌا يومذكر وت

إلادهر المن اعة مل يس ل

همبا مهترمك بوم كل 
آخر:وقال 

ربي(ل ال قا مإذا 

خلفيعن ذب الوتح—5، 
هكوز،لإقف

آخر:وقال 

نتبولر ا منالعمر ول يل خل
مثنيةالبيوت نبني متى فحتى( 

أختام...

اسلمت؟ دنياها آفات من رأيت من( 

اللبيبوأنت جهلا اطي وتع
قريبمنك الحإم'١؛ وشباك 

عقبب^وم يالرحل دال ل. ؛ع
طبيب- أتتك إن - يداويك لا 

فتجيبوة دعك تاتيم ث
أريبا يا هلجاهدا اعملن ف

ينيبإت المذكر ين مإن 

رقيبا فيهعليك ا للمناي

يصيبوحتأ ل. ناقهمها س

متينعتح.ت اصا ام

أتينيتصثان وبالح

اولكنالمالحين ال فعونتوتح، 

اثبنا ومد تها منا وأعارن

الوت.<الح،ام:



واكياتسيان طات  ٥٨

ممستا؟!وما صحيحة ثاهدتيها ومن 

تنخرم؟!لر بالون حياة وأي 
ينصرم؟!ل؛ بالساعات عمر وأي 

المسالمة!أختي 
الرحيلأزف 
والأحداداالأباء أين وحفؤع! وتفكر وحنؤع صراحة ق نفك اسأل 
أوالأحباب! الأهل من الكشرون وأين 

الفراق!عل القلوب وأزيز الحزن.. بدمؤع ممحوبا الحواب اتحا!.ين 
والتراب؟!الثرى حليات تحت هم 
١هوالصثر. وهذا . هوالمال. هدا نعم 

الترابل عزك بعد ودفنك آب والمشييسك م ق تفكر 

ابالحوم يإل ه بيم تقه فيرأأنت نبواقتت إذا 
ابالإهزقة ممة مقطعتبقى حسمك-محين أوصال ول 

—روابوال اطح الأبلأنتنت رأ ستعلثك صار القبر فلولا 
الرحابمن المح ا بنلفاق ا وتركنولللمإت ا حلقن

للخرابوابنوا للموت دوا لوم يكل صبيحة ق ادي ين

هداسهووحلل.. من عملك ل وكم وزلل، حهلآ من ىا؛ك ل .كم اش. أمة يا 
الأجل..قرب وقل. الدوائب أطراف عل عمرك وشمس 

فاحلم.ا العمران؟ أين فقال! أدهم بن إبراهيم إل حاء رحلا أن يل.كر قصة؛ 
ااالعمران هنا له! القبورفقال عل به وقف، حتى بيده إبراهيم 



والفتياتللفتيان وعظات ووصايا وعبرووقفات قصص 

الشاعر:قال ولذلك 
اسنيهالوت قبل كان التي إلا يكنها الموت بعد للمرء دار لا 

ابانيهحاب يثر ا بناهؤإن ممكنه اب حنبخير بناها فإن 

أحنىاسة:

ميتلدفن أعد قد القبور من م عل مرة وقمت المشايخ; أحد يقول : ٥١٠٥
به..!أعلم اه زمن منذ ماتت • امرأة نعر من حملة المنثور التراب ين فرأيت 

عرالبيدا تعتني الفتاة أو اؤلرأة هده كانت ترى يا كم نمى. ق فقلت 
اونعومته! حماله رونق يذهب ما وكل أذى كل عنه وتمغ الحميل 

ا!والثرى؟ بالتراب احتلط وقد حاله كيف انفلرى لكن 

الدارالأمة.. هذه أمل ويا الدين هذا محمية ويا اش.. أمة يا البدار فالبدار 
وسنالخبز مح-ين أن قبل من تعال فه صادقة ورجعة نصوح توبة إل الدار 

المن!!

أحناه...

الحارية؟!دموعك فأين وذنوب، حهلايا صاحبة ألت 
الماضية؟!الذنوب عل البماء فاين والأءام، المعاصى أسرة ألمت 

حاؤية؟!للمنمى وصحفك وآثامك، عيوبك لمت، هل 
حامية؟!نار هى، ما أدراك وما الهاؤية، عل ستءwرين هل 
ثموح.بتوبة تمال إليه عودي هتا 
الإسلام.وأحنى الإيإن حددي هيا 



والفتياتللفتيان وعظات ووصايا وعمرووقفات قصمي 

القرآنوهو العفليم والنقاء النافع بالدواء لث، نفاشغل الإسلام! أخت فيا 
والنهايةالشيaلان يتبعن اللاق السوء قرينان واتركي مصي ما عل اندمي الكريم• 
باشوالعياذ - الححيم 

الأفلامومشاهدة الفاتنة الخليعة المجلات وقراءة الغناء معلع عن ابتعدي 
قهناك الحقيقية... الغربة تكون فهناك اللمدات... هادم ندكرى الهابطة... 

•• • إخوتك أين أمك... أين أبوك... أين باض... أسالك . . المقابر. ل نحم المقابر، 
لا،الحإل..ب غربة المنصب... غربة  ٠٠المال. غربة يعيثون؟ هم غربة أي 

لالث.عراء:ساقآسبماسسمه إب بمون. ولا مال، يغفع لأ يوم ؤ لا••• وألف 
iWAA  أونأي زلاأن بمئلزون نو ؤviljjأنتأت

أومحأ ثن ءامشتا ذإلأ لز إينبجا ثشثا ينمغ لأ ر،ءئا ءايتحتا بمص محأق توم وقث 
[.١٥٨ضذلثوأإداكإزونب]الآنمام: كسستافيإيباحيرا 

—اش رمحاك يا الحقيقية— الصالح،فالغر؛ة الحمل عن غربة يعيثون إنبمم 
المالح؟العمل عربة هي 

خثرفإل بالثقوى تزودى • • القور• ءالم ل الغربة ءدْ تمش أن فحدار 
التقوى.الزاد 

الوين،تدكر محرد فإن والمصائب الأكدار من الدنيا صفت لو أخش؛ 
مزا.حلوها يجعل 

طامحةل إلا تكون لا وكإلها النعادة وقمة وحالها الحياة لأة إن أختي! 

منتحياء والاسؤإياك متعالية؛عقيا.تك بدينك معتزة كوى أخش! 
بها.والاستخفاء دينلث، شحاتر إظهار 



والفتياتللفتيان وعظات ووصايا ووقفات وعير قصص 

بخيلهممحلون الذين التقدم وأدعياء النوء دعساة احذرى 
المسالمة.المرأة إفساد عل ورجلهم 

Lf-برآ ذلك ل فان البيت، أعإل ق أمك مساعدة عل احرصى أحني• 
سروفها.لبعض وردأ 

البيتق يكون أن المروري من فليس وبزوجك، بنفك رفقا أص•' 
للسوق.فرغ 

';ائسلمة٠١وهذهعشريصائح 

ا،دينوبالإملأم نبيأ، وبمحمد. ربا، ه باق تنمن المسلمة المرأة ~ ١ 
افغضب من محاذر فهي واعتمادا. وعملا قولا عليها الابجأن وتفلهرآثار 

أمره.محالفة ومغبة عقابه أليم ونحني 
لوخشوعها بوصؤتها الخص الصلواُت، عل نحافثل المسلمة المرأة ٢— 

اآثارعلميه0اة،ففلهر العبادة عن يلهيها ولا شاغل، الصلاة عن يشغلها فلا دئتها، 
منالعفليم الخرز وادكر،وهي الفحشاء عن تنهى الصلاة فان الصلاة، 
وعوانه.دسها عمود هدمت قد لها دين لا باصاعتها ؤإما المعاصي 

نحرجلا فهي به، وتتئرف؛التقيد الحجاب عل تحاففل المسلمة المرأة ٣" 
وأرادوصاما الحجاب حدا أكرمها أن وتشكره ه اش متر تطلب متحجثة إلا 

يدتنثآلنومبمن قناء وتعانك ِلآرو'حك ثل آلص يئأيا ؤ ^؛؛٠؛ قال تزكثتها، 
هوجما عمورا آئت وفاث يومحى ئلأ يمقن أن ذ'لكأذر( محبمحأ كن محن 

عينولا يكثف، وجه لا احتلاؤل، ولا منور ولا تبرج فلا [، ٥٩]الأحزاب: 
للاجشي•تظهر قدم ولا تهلرف 

للمانمن.يرما لاثون ثا 



والفتياتللفتيان وعظات ووصايا وعيرووقفات قصهس 

أصومأنا أصل )أنا وتقوض.' الحجاب ل تفرطي أن الحدر كل واحذري 
أوجبالذي قاف الحجاب، ل تفرهلن ذلك وْع .( . وأنا. أنا . اض.. أحاف أنا 

والتز.الحجاب عليك أوجب والصيام الصلاة عليك 
م'قش إذا مومثؤ كان وما ؤ هك؛ لقوله مص أصغي افّ أمة ذ؛ا 

صبملةشل عمد ؤزنولتُ ونن مزأميم لهمآمحْ تكون أن ووسولهُآ«را 
[.٣٦ساه]الأحزاب: 

تندمأم وطاعتها وسمعها ض عبوديتها تحقق الحيار لها ليس اللمة المرأة 
والتقاليدوالعرف العادات تفرصه أوما مجتمعها يريده أوما ها نفهوى 

اي؟.والفلم 
•~ ابنة طرق من طريقا فإليك ~ المحح الشرعي الحجاب ثرومحل ؤإليك 

الوجهكثف، مجوز فلا - اسثناء بلا الحم كل الحجاب يتر أن ١- 
ولاغيرهمالمدمين ولا ١^٥،^؛ ولا 

مرينا.نفسه هو يكون ألا ٢— 

١شفاف عثر محميكا يكون أن ٣" 

صق.غثر فخفاصا وامعا يكون أن — ٤ 

أومبخرة.معهلرة الملابس ثكون ألا ٥- 
الرجال.لملابس مشا-ها الشرعي الحجاب يكون ألا ٦— 

وتدعوهوتكرمه معه فتلن زوجها، طاعة عل تحرص لمة المالمرأة - ٤ 
الخطاب.ل له تغلفل ولا عليه صوتها ترغ ولا براحته وتقوم وتتاصحه الخير إل 

مرجهاوخفظث هرها ث—وصامث، خمنها ^١٠ ٠١صلمتؤ ررإدا ه قال 



٦٣والفتيات للفتيان وعظات ووصايا وعبرووقفات قضمص 

ث«"<.الحق أي من الحك اذخل لها يل ززجها زأطاعت 
الصحيحة،العميدة ئرصعهم قق، اطه ءلاءة عل أءإفالها ئربير المالمة الرأة - ٠ 

ورذائلالُاصي وتحنهم الرسول. وحب هك اممه حب قلوحم ل وتغرس 
وئودلهائوا _؛ا;ما jjfتإيا ؤ نبحانه: ئال الأخلاق، 

ماؤيلهنثون امرهم ما آس يغصون ب شداد غلاظ ملألأ5ات عآتيا ؤآلجازة آلغأس 
•ا"ء يوَُعن4تاسميمت 

ر١لأكنالون i،jLiاثه عنه. صح وقد نحلويأحشي، لا الملمة الرأة ٦" 
الشيطان«ر".ثالثها كان إلا بامراة رحل 

إلاالعامة والجامع الأسواق نحوب ولا محرم، بلا افر يلا وهي 
مترة.محتثمة متحجبة وهى للصرورة، 

افهزرلعن قال به، اختصوا فيا بالرحال نتشبه لا المسلمة المرأة ٧- 
بالرحال؛٠الثاء من والشبهات، بالناء الرحال من المتئبه؛ن 
قالوهيئات،، وموصات، أنياء س به انفردن فيا يالكافرات، تتشبه ولا 

ررمنببمومضّارا''ُ•و. 

حدثمن لفرْ[ محن وقالوا: الوسالأ ط: ١  ٩٩]م ١(  ١٦٦ )رف( ١ ٩ ١ / ل احد أخرجه )١( 
وصححه( ٤١ ٦٣محان)رنم عندابن ه ميرة أن حديث شاميعن وله >؛4• عوف ين ب-الرص 

-١٨•)صفحة الزفاف واداب الر•م، وصحح ٦( ٦ ١ - ٦ ٦ ٠ )رثم الحاح صحيح ل الألباق 

(.٣٨/٣(اص)١١٤/١(م)٩١/٧(مح)٢٢٢/١(١حد)١١٧١،٢١٦٥
اوخارى)هخعه(.)٣( 

(.٨٣٢٣الأوط)ق اممراق ٥( • احمد)آ/ ٤( • ٣١أبوداود)أ/ )٤( 









٦٧والفتيات ^ L_Uوعظات ووصايا وعبرووقفات قصص 

رهد|هوينمئوضاتبية><<

السلمة!أختي 
النهجتمالك لأما متميزة فتاة تكون الصحيح النهج عرفت التي الفتاة إن 

بعضاوحدت حنك يى من أحوتك لبعض ورؤيك بمخالهلتك ولعلك التميز 
منها.ئيء أي ق تقص أن بك تربأ واش الشينة والعادات المنحرفة القلواهر من 

يعنىلا للمرأة ذكرها بان نب؛ن أن منها تحديرآ بعضها نذكر ونحن وحبنا 
والأنمشن.. الطرمن كلأ من فكلها أوالرحال للشباب بة بالناّتحاما 

من؛1^؛الفلواهر تلك بعض إل 

فهيش^ الخن من الشر لابعرف وهن لتوقيه لكن للشر لا الشر عرفت 
الخاها1ية،<.يحرف لا من الإسلام يعرف ررلأ عنه! اش رصي عمر قال وكا 
ذلك،:فمن 

لعملمعهم والتعاون والحرة والعرافن الكهان إل النساء بعض ذهاب ~ ١ 
فرعن:عل المسالة هذه وحكم أوغيره.. )الر؛اءل( 
كاهناأتى ®من الحديث!،: ففي بالتمديق مقرنأ كان إن الكفر الأول: 

"٠١محمدا، عل أنزل بإ كفر فقد فصدقه 
أنىررمن ه النيئ قال كإ وحكمه التصديق دون السؤال محرد الثاق: 

١"يوما،،.أربعين صلاة له تقبل ل؛ ثيء عن فسأله عرافا 

(ro-YT)"مرنءالم امن لحمد الثاب الرسالة ال،ُاصرة الملمة للمرأة عابرة كنات )١( 
(.1٦٣٩جة)وال؛رمذى)هما(اين )أ(أمداود>أ«آم( 

(٣٨• )ه/ ( ٦٨محياحد)؛/ ؤإنإص لم ئدملمت قرلأ ط أنمدةه Y(,__  ٢٣ملم).)٣( 



والفتياتللفتيان وعفلات ووصايا وعبرووحفات قصص ٦ ٨

■حم. محتدي مالأ انيم واعتبار بالغرب الإعجاب ٢" 
قمواء منهم إلينا يفد ما كل ل الشرق أو للغرب الأعمى التقليد ٣" 

أوغرها...اشرمحات أو الأزياء 
فهومنهم،ا.ُأُبقوم تشبه ارمن س؛ لقوله حرام نله• والذي هذا وحكم 

لقولببما غيرها أوإعجاب إليهم فرها بالكفار ليلاي تذهب من افتخار ~ ٤ 
لأتراءىالمشرص أظهر بخن شم ملم كل من بريء رآنا :٠ الني 

نارهماو"'

هوبالغرب الإعجاب من الخلاصى أن الملتزمات( بعمى)الفتيات اعتقاد ه~ 
التصوف،كتب من والقراءة عاليها والحرص اليدعية الناميان بإحياء 

٠٢٠.١١فهورد منه ليس ما هذا أمرنا ل آحدمنه ®من الرسول.I قال وقد 
عثرمحبة إل لله تكون الش وهى الشرعية المحبة الفتيات بعفى ترك آُ~ 

ننضهزيومئذ الأخلاء ؤ تع١لت اش قال وقال كانت. صورة أية عل مرعية 
.[ ٦٧]\إذتمف: ه لع۵رغسوإبأتنتيؤى 

أومطلمقأ أدائها بعدم مواء الصلاة مسألة ق الفتيات من كثير تساهل ٧— 
أوأدائهاالنوم أو وقتها عن يتأحيرها مرعية غير صورة عل أدالها 

تركوالكفر الشرك وبين الرحل ا؛؛ن قال وقد خفيفة مريعة 
ليقوم نم الوضوء فسخ يتوضأ مسلم من ءاما أيضات وقال .ر" الصلأةا١ 

)ل(امدارد)؛/ل"آ>؛(س)'ا/'ه(.
(.٢٢٦٤(امافى)١٦(التر.ني)٤•٢٦٤0)٢(أيوداود)

)أ(مالم)ل/س.



والفتياتللفتيان وعظات ووصايا وعبرووقفات قصمس 

،١١٠أمه، ولدته كيوم وهو انفتل إلا يقول ما فيعلم صلاته 
لانحووا أنيالملام وحكم الأرواح لذوات صور فيها بثياب الصلاة ٨- 

معصلاته صحت لحيوان صورة فيه بثوب إنسان لوصل لكن 
اكحريم•'"

أنومي اء الن؛—؛ن الانتثار ق بدأت قبيحة عادة وهي • التلثم• ظاهرة ~ ٩ 
بدايةوهي الملفتة الصورة بتلك الرحال بذن جر وتعينيها وتكنف تتلمثم 

عورة®؛رالمرأت قال وقد الوجه لكشف 
أوالحافلمة ركوب بمجرد وجوههن والفتيات النساء بعض كثف — ١ ٠ 

عورة."؛المرأة وجه أن ومعلوم المزل من خروجهن أوعند السيارة 
أوالدكان.العرض دخول عند وجوههن النساء بحص كشف — ١ ١ 
ا)وكانبمقر للمايرة الهنركوب عند العباءة أو أوالملاءة الحجاب خلع — ١ ٢ 

أ(هناك! أخرى وآلهة هنا إلها تعبد 
بحجةالرجال والاختلاط؛؛ن الحجاب خلع النساء بعض استحلال —  ١٣

ممرضات.أو طبيبان أمن 
وقزنؤ تحالت افه قال وقد للسوق، البيت من النساء بعض خروج ~كثرة ١ ٤ 

تالأحزاب:م[.^صنكلجآمؤةآلآثه 

(٤٨٦/ UrUرنم){•الواثمة اليجة فتوى )٢( 
 )٣( /r(١٧٣الترذي  )اممداق ١ j(٩٢الأوط  • )ابن ٨ /U(٤ ٦ حان )خزبمةابن إحسان، ٤

<.١٦٨٦)م/

الثمينصالح محمد لو؛سمح الخجاب رسالة تراحع ( ٤ ر 



والفتياتللفتيان وعفيات ووصايا وعيرووقمات قميص ٧ ٠

الطبساتعن البحث دون الرحال الأهلباء عند الكشف النساء بعض تعمد — ١ ٥ 
ال،ات.الم

وحويرغم الشامحلئ أو عندرالكورنيس( للوحه النساء من كثير كثف — ١ ٦ 
أ!.عائلات ولوكن حتى بجوارهن الأحانب الرحال 

منوكأنين لهم و•نحاطبتهن والخدم الساتةان أمام النساء بعفى تكشف — ١ ٧ 
المحارم.

امنهكان ما مواء الفتيات أوغرها والزمحات الأفراح صور تبادل — ١ ٨ 
للذكرى.حففلها فيديو..يحجة شريط أو ورق عل 

تقدمإذا الصالح الشباب بمص من الرواج الفتيات يعص رصا -عدم ١ ٩ 
أتاكمءاذا النبي.ت قول رغم معقدة تكون أن تريد لا أما بحجة إليها 
ادوفالأرض ل فتنة خززجووإلاتمعلواتكن وحلقه دينه ترمحرن من 

م.ض'""
الوقتق الزواج عل ذلك وتقديم المرأة بيد سلاح الشهادة بأن الزعم — ٢ ٠ 

ظاهرة.ذلك ق نة للموالمخالفة الشهادات بعض تآحد حتى الناسب 
طاقتهفوق هو بإ له إرهاقها أو المحروق ق لزوحها الزوجة طاعة عدم 

ثشثااوتعهاهالؤ تعال؛ افه وقدقال علميها، الطاعة وجوب رغم 
[.٢٨٦]الغرة: 

الأمورلتوافه وتفرغهن الخادمات عل الأبناء تربية الأمهات بحض ترك — ٢ ١ 
للواجب.واصح تضييع ذلك وق 

:١٦٥/٢(الخاكمفياكJرك)u١٩٦٧/١-؛ة)الترمذي)'آ/إيىا(اين )ا(روا، 



١٧ والفتيات للفتيان وعظات ووصايا وعبرووقفات فصّص 

للنهىحرام ودJاكا المساء يعص نحلمها التي والميمة النية محالس " ٢٢
ذك.ق الشرعي 

الخليمةالجلأت عبر لة لكقلرامالفارغة الهوايات ببض الانشغال - ٢٣

لحفظمامورة وا1لومنة ونحوها... الطواع وجع الخاء ومعلغ والرقمحن 
وقتها.

الموديلأتوتتبع والثماكة والزينة التجميل ل الطويلة الأوقات صرف — ٢ ٤ 
الصلوات.أونوافل القرآن قراءة عدم مع وءارْ الشعر وتصفيق 

باه.والعياذ الفتيات و؛ن والغرام الحب رصائل — ٢ ٥ 
منالرحلة اف رالحن وقد رحال ولكمن الماء بعض عند الزائدة الحرأة — ٢ ٦ 

اكماء«.راء

قوالتلين المارات وسائقي العارض لأصحاب المساء بعض ملاطفة — ٢٧
ق5تءنعألذى ثتج؛ قلا ؤ تعال! اف قال وقد معهم العبارات 

[.٣٢معروفاب لنم 
زوجولا لها قرار )مضفة(لأ جوية (كخادمه )المكينة المرأة استخدام — ٢ ٨ 

ولأبين.

الأزواجمع للخادمات وتركهن الزوجات بعض عند الخرة وجود عدم —  ٢٩
معهم.احتلاط أوق محرمة لوة حل 

والتمشؤيةالنزهة بغرض واق للأماء والنات الفتيبعض نزول — ٠٣ 

•محلأكزه ؤ، ولزن ؤ تعال؛ اش ئال ومد النفس، عن والرؤيح 



واإقتياتللقتيان وعظات وومايا وعبرووقفات قصمي  ٧٢

الأفلامإل يطر حينا أنواحهن عل الزوجات بعض غبرة عدم - ١٣ 
أعجبفالربا الزفاف صور عل تحتوى اش والمجلات اللأت والم

الكارثة.تكون وعندها زوجته دون احلاهن الزوج 
حفلةيوم النساء إل ينظر حينا أزواجهن عل الزوجات ٥ غر عدم — ٣٢

بغرهاأعجب فلربا زينة وأحمل حلة أحل عل وهن المصة ل الزفاف 
باق.والعياذ عليها قلمه خلف وعندها 

واللاعثتنوالمغن؛ن والفنانين بل والمغنيات الفنانات صور تعليق ظاهرة — ٣٣
الملائكةأن ه الّثي أجمر وقد الغرف أو الدفاتر أو المورمة حمائب عل 

'.١٠صورة ولا كلمب فيه بيتا ندحل لا 
كلماتوحففل والمغنيات المغن؛ن بعض أصوات الفتيات بعض تقليد - ٤٣ 

أب'"من مع »الرء فال وقد حم والإعجاب والألحان ١^^ 
االهمل! هؤلاء تحنرهع أن الملمة ترصي فهل 

قالفتيات يبن الأزياء ومحلأت والأغال الخليعة الفيديو أشرطة -تبادل ٣٥
تكوينبحجة ا ا الدرامي العام مائة فرب عند خاصة وغبمرها الموارس 

الثمافة!!.

الملمة.بالفتاة تليق لا التي المائحة والحركات الرقص عل التدريب — ٣٦
والفيديوبأنف—سهنالأغاق أشرطة بنراء والفتيات النساء يحص قيام — ٣٧

الأحلاق.تدق عل الأدلة أبلغ من وهدا 
ا٠ا الأفلام لمابحة الليل من متأحرة ساعات السهرإل - ٣٨

(.٢١(يم)١•٥٩٤٩/١)١(طقسالخاري)•
(.٢٦٣٩/٤(ب)٣٦٨٨/٧ضضهالخارى)



٧٣والختيات للفتيان وعظات ووصايا وعبرووقفات قميص 

أا.معناها أوتدرك ولولرتفهمها حتى الغربية الأغاق ب،إع التاهي — ٣٩
كثفمن فيها والرياصة،نا واللياقة التدليك الفتيات،لراكز بعض ذهاب ~ ٤ ٠ 

ولوحتى الغرب وتقاليد المنكرات واستمراء المحرمات وانتهاك العورات 

اتبناد لإفالطرق إليه وصلت ما آحر هى وهذا الماء. ين كان 
الإ-لأماافهلسذلكاو

منلهم حلاق لا من بعض لترمز المي ات والبنهللونالماير لمس - ٤ ١ 
. ١١فهومنهم بقوم تثسه ارمن الماقْلينودعاةالأذحلألس.وفدقالست 

أواء المأو الرحال صور فيها المي والبلموزات الفساتن بعض لبى — ٤ ٢ 
المافطة.العبارات أوبحفي الحيوانات 

حفلاتل وخاصة اء المبن والعارية بل القصيرة الملابس لمى " ٤٣

فتياتأنبن اء المجنح تحلم وحتى اء المبن أنه بحجة الزفاف 
اا.نحوالهاوية متهدمات فهن وافه وصيفن متهدمات متطورات 

لمهاوعدم الأفراح اتن وفاتن الفثراء ق الكثيرة الأموال صرف " ٤٤
للأموال..ير وتين. إمراف فيه ذللن، أن ومعلوم مرة من أكثر 

يرنموآخر ينوم ثعّ_ا المأتم قام اك وهنا هنفرم 
إسلامية.غير بحادات وتثبه للمنة نحالفة ذلك، وز الأفنافر "نملويل ٤٥

المي..لعن ل فاعله لوقؤع لحواحب( ا شعر )نتف، النممى ؤناهرة — ٤ ٦ 
محسإعهنم وعل. اكينية للكت.بإ اء والمالفتيات بعمى قراءة م عل. " ٤٧

ثيءكل نحمل والأشرلمة الكتم، طْ أن بحجة الإسلامية للاثرؤلة 
وحدرالضوابهل الإسلام شيع ؤإنا الإسلام عن مغلوؤل فهم وهذا حرام 

منذللا، غير إل ٠ لشأتبا.• ؤإعلأء لها وحففلآ للمرأة صيانة المكرات من 
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ايعافينأن تعال افه وسأل النساء بقز انتشرت التي والعادات الظواهر 
أعلم.وافه الأخلاق ميء من أحمع؛ن 

إلؤوس
إلمثوس
إلؤوةس

1لفوب
إل'كنس
إلمس

ِمء
إللكس
إلمكلةس4ة

للأجانب.وجهها وتكثف يحجاحا شماهل 
كفيها.عل عباءما ثفع 

صيقة.ضثرة عباءة تلبس 
البطالون.تلبس 

شعرها.من وجرء وحداها عيناها وتب؛ن تتنقب 

تعملحارحال.
الأجانب.للرجال زينتها أيدت 
محرم.ُل.ون وغرها للأسواق بيتها تغادر 

الأّّواق;حثآعنصق الأوقات ليسلهائيإلأمم..اء 
والأزياء.
أحناه...

أنفاسهعليه وتحمى لحفناته عليه تعل. من غفالة من العجب كل الحجب 
ينزل.منزل أي إل يتفكر ولا به تسرع والنهار الليل ومهنايا 

بنس_زلدرفيأيالحلولمتقريرة وهى الع؛ن ام تنوكف 
 )Jقإن الأشهاد، تقوم حبن وتذكروا والمعاد الحشر ق تفكروا لحوا

الغللممؤإن لعثرات، المرامحل عند ؤإن لزفرات، الحشر ق ؤإن لحسرات، القيامة 
والخطرات.والخهلوات واللحفلات النفلرات حش تحوي واتكتؤ_إ افلاjءاتب يومئذ 



٧٠والفتيات للفتيان وعظات ووصايا وعيرووقفات قصص 

قوفريق الدرجات، يرتقون الحنة ل فريق السيئات عند العفلمى الحسرة ؤإن 

توتقول مات فلأن يقالت أن إلا هذا ودين ينك وما الدركات، ثtبطون النار 
فات.الأمر فيقال! ارجعون، رب 

افررتد قنم جهن ملا فهه وتتقيير الهجن مر تف
ليبناا حد الحديت ولوكنيابا عأهونر-ا ق تطيت ول

انظرفتلواليوم اليوم وجاءك الأيام ءاليكا مضت، قليلاإذا معي أخي ذكر 
الملهيات،وأين اللذات فأين بالرحيل وأذنت، رحللث، ءلوي>ح، إذا الأيام آحر إل 

المكان.تنزل؛دللث، ل؛ شيئاكآنلث، يكن ب الشهوات، وأين 
الفارنحزول ندنيا الذا كا ارتحلنم ثا هنا نزكاه

خبمرمن فيها خبأت بإ أعلم فالق' والأعوام، نون والالأيام مضت، نعم 
القاتل!در وغ به اض تلقى شر أو ترجوه 

مضىفمد مضى مما مضى ا ومضى انقإذا يكن لر شبتا كان 

بغتةالموت محيء نحنى ألا شهواته! ل وغرق المعاصى بحر ل ولج من فيا 
ألاالطلع؟ وهول الموت عند الانفضاح نحنى ألا أكفان؟ إل فرش من فتاق 
اش.يدي بين الوقوف هيبة نحشى 

الحراتورمحن، توم النرة كثوالغفلأت اد الرقل محلويا ي
اتالمم Juيطول؛،ادأ لرقه إلينزلت، إن بر القق إن 

ما.ينفعلث، أن هك اه لعل الخالية الكلمات ق وتدبري تفكري 
ثحبحيوالحرة، الأسف، وجهالث، عل بدا أماملث، ظهر إذا الموت ملائإ إن 

العصس_إ.الوقف، هاوا من لخفتيي حذافيرها الدنيا للئج لوكاJتا تودين 

آلموتأ'ءد'كم يأت أن لبل بن >lJ_؟ تا بن وأيبقوأ ؤ يقولت ه واه 
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محآتججنن0دشيؤموأش إلأجلز دأ-ؤاثولآآمي قئو3 
.١[ ا-ا * <:ؤآسحتمث0اوأوز)أه]_u^jإذاحآءاخالها L_^Jآس

أحناه...

وحطايا.وآثام وعيوب ذنوب له منا كل 
اس؟افهللاأنشطْنرحمة 

اس؟ارحمة من اليأس لما وهل 
لأواض،ئملأواض\ملأواس.

ثانما عل لث ؤرجودني دعوسي ما إثك آدم ءانن هقأ اض يقول 
الأذ بند مثفنْ بئزاتيا لمنك حطايا تنراب للمي إذ آدم ابن يا • محك 

م•؛ ٢١ءناJ يتالأدئثك حس ثدنب }ن ٩!، ادم ١^٠ ثسا.ى يشرك 
أءفزوثولأس«ص.

 I٢(. ٦٨٧)رنم ملم عند ويعضه (. ٢٧٨٨)رنم والدارمي ١  ٥٧/ ه منيه ق أحمد حرجه آ
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قصة:

أمكأن دون الطويل حياق مشوار يه لأقهير زورق ق ركبت تقول! 
الأمان.بر إل الوصول إل لباعدق محداف أي بيدي 

كدتالحياة، زورق ق وأنا الشديدة، والرياح الهوية العواصف واجهتني 
نمرل زورش بط رمى ربي(، رحمة لولا والذنوب، العاصي من وأهلك أغرق أن 

الغللأممن بداحل ما النهر هدا قتل أحرى، إنسانة منه نخرحنج المال التوبة 
والإيإن.بالور حياق بزمام لث، يممن بدلني أن بعد والضلال 
إلحبي، عمل، محوء ل يزين النهر، ذلك، ل أعرق أن قبل الشيهلان كان 

وأصحوالعصيان، العقوق ل نين سواه، ثيء ولا الغناء أعشق جعلني المعاصي، 
اببالغافل قلي وعل والمواعظ النصائح س،إع عن منح وحاجز وقر ذل أل 

فأصبحرأمي ل الشيطان نفح وحلقه، افه آيات ل وأمكر أتدبر لأن الغلق محكم 
شاكلتيعل هم بمن إلا بالأحرين، الاختلاط من يمنعاف وميائي غروري 

متتالنلمامحن الدراسية تركجت أن بعد الحياة نهر ل وغرقت الأنس، صياطثن من 
الربيرخي لا تافه هدف أجله من أذهب الذي هدل لأن دراسي ل أوفق لر لأف 

.بحانه— س~ 

والصورالأشرطة ادل لتبموقا انحدناها التي المدرسة إل أذهب كن 
وموديلأت..أزياء من بحوزق ما ولأعرض وغثرها.. 

الهبحبالرحيم اش نجال أن وبعد أغرق، أن قبل حيال هي هذه كانتا 
واس_تهلاعتاي اشر البالاتصال الملتزمات الأخوات إحدى أصرت بعدما 
عاوة.محاولات بعد عل التأيثر الله بحول 
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ثماش رصا من جعلت جديدة، مولودة وكاق الهر ذللفا من حرجت 
كىة الدراٌمقاعد إل كحقيقه،عدت عى أمحالدي المنوي هدق الوالدين 

والطاعةالتوبة حلاوة السلإت أحواق أذيق لكي وىوزْ، العلم بحور من أمل 
والفضيااة،والبالحجاب لث، واكمللأت، والمالأغاق نبد إل وأدعوهن 

ذلك..حا أمممليع وسيلة كل اممه إل والرذياة،وأدعوهن المج 
وركمتأ حياق! مشوار بداية ق ركبت الذي الحياة زورق أحرقت 

بيد،الأمل محداف، المجاديف،! أقوى بيدي ومسكت والصر، الايان زورق 
أمحوأخذت بزورقي، مثيت، الأحرى، بيدي والمعرفة العلم ومحداف 

علالأيتسامة وأرسم الثكال، أكتاف، عل وأربت اليتامى، عيون من الدمعة 
زورقيماء والرحمة الحنان وأصح الحيارى، لكل الدرب وأن؛ر الحزانى، ثناه 

قا وأنالزاخر الأمام إل تدفعني والأمل الإيان ونفحات مإئه. حائه ول
إنهفيه، ا وأنذقتها معادة من لها ويا فيه، ركبتا زورق من له ويا زورقي••• 

أنإل فيه أعيش الله- شاء إن — وسأفلل الأن، فيه أعيس الذي الإيان زورق 
ا.م-ألفىالرحمن.
فواتقبل خهتاياها عن ورجعت، بتوبة، الذنوب درن غسلت، لن فطوبى 

يذكن.ألا قبل الممكن وبادرت الأوبة، 

فهبة:لأادئفيضّ

الأملاحظت البيت إل وصولها وبعد االدرسة، من الصغيرة الفتاة عادت 
الخزن.دلك معيب عن الفتاة من هاستوصحت الحرن، انتا-ها محي ابنتها أن 

"A)_jالحرلحمد التائيان نمعس ييعض الأخوات إتحاف ( ١ ) 



٧٩واكيات ستيان 

هدهسسب الدرسة من بالطرد هديتني مدرمش إن رلأْاه فقالتا 
اكلوبماشأّا«.اللابس 

ابش.يا الله يريدها التي الملابس ولكنها الأم• 
تريد.لا المدرمة ولكن • أماه. يا نعم الفتاة! 

فمنيريد وافه تريد لا المدومة ابنتي، يا حنا الأم 
؛،؟IJlpوأنعم وصورك، أوحدك الذي افه أتهليمن 

صرآ.ولا نفعا لقسها تمللئ، لا محا.وقة أم 
؛لأءلحاطه.الفتاة! فقالت، 
وأصت،.ابنتي يا أحست، الأم! فقالت، 

رأتإ__اا موعند الطويلة.. بالس—اب، الفتاة تللئ، ذمت، التافي.ّ اليوم وق 
لث،ذلتتحمل أن الصغثرة لمثإ تالنتي فلم * بقسوة• تؤنبها أحنءيت، معلمتها 
بالبكاءانفجرمحت، أن إلا منها كان فإ إليها صلءيقاتبما مصحوبا؛نظرات، التأنسب، 

الواش عددها! ق قليلة ١ معناها. ق كيثرة بكلمإت الصغثرة تللث، هتمت، ثم 
هو.أم أنت، أطع؟ من أدرى 

هو؟ومن المدرمه! اءلت، فت

ا.هو؟ وأعميه ين ترين. ما أثتافألبس أطعاك، اه، الفتاة! فقالت، 
يكون.ما وليكن سبحانه مأطيعه وأءصيائ،، أطيعه أم 
الولاءأؤلهرت كلمات الصغثر. الفم ذللئ، من حرجت، كلم،ات من لها يا 

تحال.ش الطلق 

القهار.الواحد اش لأوامر والهلاءة الالتزام الصغيرة تللثج أكدت 
المعلمة؟عتها سكتت، هل 
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أمظكاس.ماذاردءا؟سعاء اسة طلبت لقد 
حاق،،.ق سمعتها موعفلة اعفلم ابنتك وعفلتتي ررلقد للأم! ا،لعلمة فقالت 

المغثرة.تلميدما من اييلمة اتعفلت لقد نعم 
العلم.من قسهلآ وأحيت التربية درست التي المعلمة 
قتكون فد صغرة من راا،لوعفلةا، تأخد أن علمها يمتعها ل؛ التي المعلمة 

بناتها.إحدى من 

ذتحيةلتللثاااعلمة.

-ها.وتمسكت الإسلامية التربية تلقت التي الصغثرة الفتاة لتلك وتحية 
ورسوله.اض حب ابنتها ل زرعت التي للأم وتحية 

تهلعنتكالعجٍن وهم أطفازكن أيالJكن بين المئات! فياأيتهاالأمهات 
ورسوله.اممه يرصي الدى الكيل يكيلهم فامرعن متتن كفعا وك.ل.هم 

الصلاة.علمنهم 
تعال.الله طاعة ءالمنهم 
الحق•عل السات علمنهم 
لوهم التربية ماتتهم فإن المراهقة. سن وصولهم قبل ذلك كل علمنهم 

الكثر.عند الأبناء صساع عل الندم أسد متنيمن فإنكن الصغر مرحلة 
التابحين.ولا الصحابة.. عصر ل تكن لر الفتاة وهده 

أمثالنوحد أن ياست3لاءتنا أننا عل يدل مما الخدوثاوهن.ا العصر ل إنعا 
الفتاة.تلاك 

لائم.لومة اش ق تحثي لا وام الحق إظهار عل الحريثة التقية الفتاة 
يديك.؛؛ن ابنتك هاهي . المؤمنة. أحتي فيا 
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والصلاح.التقوى ماء فاسقيها 
الضارة.والخثرات الهلفيليات عنها طاردة بيثتها لها وأصلحي 

أمامك.الأيام وهامي 
والأرض!السإوات رب لا>ياك أودعها التي بالأمانة ماذا فانظوي 

الماس،إل اش وكله اف خهل. بالناس أرصي *من اش رصرل قال 
الاسرا؛«.ُ"موونة اخ كفاه افه برصا الناس أسخط ومن 

اكربأل فامالهداية س قريبة فانلث، وغفيت، فرطت مهإ ادسلمةت أحك، 
القصة!هذه ؤإليك طريقها ل وامعي إياها 

لهاكان يرى، ما حب يعيش الكل مدللة، ييت، ق تعيس أسإء كانت، قصة؛ 
يثغالهاإلاأحدثما لدتبا ليس والقرآن الصلاة عن بعيدة الخاصة رفتها غ' 

الفيديو.أفلام 
وقتل ١^، وقد الأفلام أحد إل نستمع حلمت الأيام من يوم وؤ، 

وفتحت،إليها. الهواء ؤيدحل الغرفة حو لتغثر الغرفة تفتح أن فأرادت متأحر 
سكنهj^^، ؤ الفجر صلاة ق يقرأ المجاور المجد إمام سمع كا ؤإذا النافدة 
زق:ه آلوعْد ذ'للىيوم آلمثور ق وقيح محي. منة ما"تحت ^'^٠ بللي آلنوُء 

اجلوت،تتفكر وجال>ستا بقلبها سمعتها بل بأذما تسمعها لر ولكنها •٢[ — ١٩
قببما وألقتر وحطمتها الفيديو شرائط إل ونغلرت فبكت الحساب. الشر، 

قبلمي اقبلها توبة يارب وتبكي! تمل وبدأت وتوضأت المهملات سلة 

(٥٨٨٦)ه/ الصغهر الخا،ع صحح ( ١ ) 
(.٨٦)٢٨— بادؤيلأن ّالم لأحمد للفتات مؤثرة تصمي )٢( 
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سمعتهاآية ييها وكان العبادة، ولذة الراحة طعم وذاقت الأوان• فوات 
بقلبها.

عندلث، لوعملية عالمية درامة للقرآن دراستك ليكن القران دارمة فيا 
عرة.القرآن ق قصة كل عند للخ، وقفة، آية كل 

أمهاالمغثرة ابنتها فرأت ودفنت، الصالحات إحدى ماتت، الفاصلة أخي فصف؛ 
قراءةبكثرة أوصيكم ولكن ونعمة حثر ل فانا عل نحافوا لا لهات تقول ؤيا رق 

القرآن.ص

تالكريمة خي أ٠ 
النعموزوال للئقاء ّسبا فإيا والمعاصي؛ الذنوب، حميع احذرى 

والحن.المصائسإ ونزول التمم وحلول 
متحدةوأنت، إلا روحلئ، لقبفى الموت لث، مليأتيالث، أن واحذري! 

الصالحة.والأعال المحوح بالتوبة للاحرة 
ومامحتومة، والنهاية معلومة، ءيرِ والأحال مأمونة، غير الحياة ادال«ةت خي أ٠ 

حالبا،ولا عمل اليوم فغدأ، به الهيام يمكن لا قد به، النوم تقومي أن يمكن 
تتهيألا فد اليوم، لمة المتغتنمها لر إذا الفرصة ؤإن عمل. ولا حساب، وغدأ 

الشاعر:قال وكا غدا. الأسباب للث، 

انالإحنائع صأ تتهيوأوان اعة ل كق بز ل
انالإحذر تعن محذرآ ا إليهادر فبت، أمكنإذا ف

والليال؟.العمر أيام اغتنمت، فهلا 

لحمدباسفي)؟م-ص.الملمة الرأة )ا(اثرالقرآنفيتوجيه 
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والوقاس؟,التاعات اغتنمت وهلا 

•ورجعت وأبت مولاك إل بت وهلا 
الأبوية(.رغ ولا ذق إلا بلاء تزل )ما ه؛ طاف أي بن عل يقول 

ربالهب إذا ثيء وكل الممر، إلا الملمة أحني لمرض ثيء كل 
إلارعي ففات... نفى ما فإو العمر إلأ أحرى، أو طريق من سنعيده 

عمرك.ويقضى ذنوبك كثر أن قبل التوبة 
فقط.،اللسان عل تتردد أوعبارة تقال، كلمة لست، التوبة أف واعلمي 

الرّسالة.هدْ آخر ل ها وٌسنن.كر أمور ُعدة تتحقق ولكنها 
آخرتك،ق وزادك جق، اش إل طريهالث، النصؤح التوبة إف لكان أنول بمص أختام؛ 

النصوح.بالتوبة إلا القيامة يوم أفلحت فا 
شؤ جك؛ قوله ق تأمل النصوح، التوبة إل دءوتان، من ه الول أكثر لذا 
يغغرآلزJوبآممه إن \ضج رخمة من ثسلوا لا انهسهم عل اس/فوأ آلذئن يغعبادى 

[.٠٣نوآلثيورآلرحمهزالزم: 'همعآءإط 
عزآلله ان يعلوا ال»و ؤ اشول! باب وهويفح ه اف نول إل واسمعي 

ضيقتلآلقونه وهوالدى ؤ هق: ونال [ ١٠٤]اكوة: ه عنعجادم تحنأآلتوبث 
[.٢٠زالثورى: يج0غصئوآضأياجأظأنا 

٠٠ ٠ أختام 
علالواجبة الأمور من أوكبترة كانت، صغجرة والأيام الن>نوب من التوبة 

وتؤيوأؤ هث! قوله ق النريعة التوبة عل الخن، تلاحفلن ولعللئ، والدوام، الفور 
[.٣١]الور: مسوثممكنمدحوثه 



واساتسيان وطات يا  ٨٤

عفرند الذي ه المعصوم هوالرسول هذا وتدبرى وتفكرى انظرى بل 
واستغفروه،فإقاف إل توبوا الناس أيها ®يا يقول• تأحر وما ذنبه س تقدم ما له 

منة(ااار.مائة اليوم ل إليه أتوب 
... العودة العودة ..٠ التوبة التوبة • • • أحتاه فيا 

ماكل إل ووصك وأحلام؟ uل من تريدين ما كل مت، مح، نحيل 
ثيءكل منلث، صاع بغتة غرة، ح؛ن وعل فجاة ثم وأمنيامحت،، أماق من تريدين 

والبوار.بالخسارة بل نائية، بضر 

ضيعما عل وتتحسرين بل وتتوجعن؟ ضبين حتأ فاذا 
وندامة.حسرة أصابعك، عل تعضن قو بل منالث،، 

الزائل.كلذللأ،منأحلحطامالدن؛ا 
٠مدى؟ ؤيمفى يمر، الذي عمرك من أنت، فأين 

حقيقتهل العمر وهذا مائي. ثيء بأي تقدر لا نفية، جوهرة عمرك إن 
أبدآ.إليلئج يعود ولا نحرج، نفى أنفاسك،، عن عبارة 

نعيممن ئشاين ما  ١١٠تشرين اكنيا، ق مالك، رأس هي الأنفاس هذه 
والرمحان.الروح إل تصلن فيها الأحرة، 

الران.من وتأمنن الخنان، إل تصلن ربها 
المان.الملك وتنفلرينإل الرحمن، يرنحا تفونين وما 

١نصوح؟ توبة بلا العمر ذلك، تميعن فكيف، 
وعبثا؟.مدى أنف؛امك، عيك ممر وكيف 

.١( ٥ ١ رنم)٥ لم مأخرجه )١( 



٨٥والفتيات للفتيان وعظات ووصايا ووقفات وعبر قصص 

يديه.والانطراح إليه، والرجؤع تعال، لله بالتوبة فعليك 
وثقيالزمن من ردحآ تعال اطه عن العملة ل نشا من السعادة بلدة ويشعر 

أدبر،أن بعد فاقبل التواب،، ربه إل ور"ثع وأناب،، تاب ثم تعال الله بمعصية 
ومولاه.خالقه عن أعرض أن بعد الله، لرحمة وتعرض أحجم، أن بحد وتقدم 

.اي11زآايم ينثى ئورا وهُ ؤ-جع1ئ1 عا-مبمه منتا اؤسكان ؤ تعال؛ قال 
[.١٢٢ظنُفيآهتبلالأنمام: 

قلبه.أفسح وما صدره! أشرح ما اشأ إلا إله إلا فلا 
سعادةويتذوق المعصية، جحيم ل مغ أن بعد الهلاءة نعيم ل يتقلب 

حييا،ميكون لا فكيف، والبعد، الصد بحسرة غص أن بعد والخبا، القرب 
٠١ذريد\؟!'ميلادآ وولد جديدآ، خلقا حلق وقد 

الحق.ؤلريق وأبصروا الله هداهم أن بحد ورجال نساء من اعترافات< هي وها 

الضمير.مرتاحة البال، مطيسنة ^{، ٣١١قريرة النوم ًلٌم أذوق مرة ول أل٠ 
سهثررْري

الهداية.بحد الحقيقية بالحياة شرت لقد اه.. تا-ديني أن قبل أحيا أكن ب ٠ 
المحاقهالة 

سيلها.عل الاس يدل أن تذوقها من وعل الإيان•.. حلاوة أحل ا م ٠
شاديةالإبان ظل ل الحقيهمح، بالأمان الأن وأثعر 

ا!"،.الإيان روصة إل العودة أحمل ا م ٠

قرم جر 

الهداية.بحد الحقيقية بالحياة شعريتإ لقد اه.. -بمديني أن قيل أحيا كن أب 
الصا؛هالة 

(٢٢)الغامدي لعدالاطف للاحزان وداعا ( ١ ) 
•٢٧١ابهك، بكر أبر لأمأ' الإمحان رحاب إل( الشيرة ءالم س  ٢٢١



واسياتستيان ظات  ٨٦

للأبد.الظلام طريق وودعت النور طريق حترت ا ٠
الخندى'ا'مثرفت المثالة 

ماتي.ما عل ناومت وما اف رفت ع٠ 
٠"حاليا عابدين سهثر الحاجة ائقا سالصاق هالة 

العصر.متاهات من للخروج الأرجح حيارنا لإسلام ا ٠
جاكسوزأمج؛رمان الأمريكي المغني 

غثرإل الحاهلية رفاق ودعت محلويلة. رحالة يعد الإيعاز نور رفت ع٠ 

.الصادقة التوبة هي هذه قالي من تنهمر الدمؤع رجحة 
'الطريق عرف الذي الموسيقي 

٠■"سميث وندى ولادق• منذ الإسلام أعرف لوكنت نتت مت ٠

لذوجدّبما نفي عن أبحث كنت المؤمنة. القلوب رومحة الإسلام ن أل٠ 
كاثفنالإضيةصا الحيف الدين سإحة 

الإسلام.ل إلا والأمان النجاة أجد ولر الأديان وكل الفالسفات حميع رأت ق ٠
الأمريكي""اليثية الأحياء مصور ابن 

)ا(الموراس)ا،'ا(.

رأ(الصدرسبق)"اه(.
سض)'آ■(.ر اكو )٣( 

)أ(اكدراكبق)اا/(.

(.٩٩)اكور )٠( 

ابق>ا'اا(.)\-(اكدرال

(.١١٢٥))لأ(اسراوابق 



٨٧والفتيات للفتيان وعظات ووصايا وعبرووقفات قصص 

العبوديةمن حررن( الثباب.الإملأم مشاكل لكل الوحيد الحل ص الإسلام ٠
والضياع.

إسلأْه>'<أعلن الذي الملاكمة بطل عل محمد 
اش.ورصون ونعيمها بابنة حلم أ ٠

".٠١١قبة ارحد أصحت إنجزم إلربين! 
مكان.كل ق الإملأم تعاليم أنثر أن أحاول لم ممتائة من لم منا أ ٠

٠٣٠الطريق يعرف فرنى مفكر 
دينالإّلأم الإّلأم. روضة ق الأمان ثاطئ وعرف اضخ رحلة عاش ٠

للأملأم.صدره يشرح تهديه أن اممه يرد من الفطرة 
مارك"محمد 

أ3وللكياصتالأَجٍال:الخام: وصد 
فيكناديت حنساك... بقز ا نزثبما قلبونميت ناديتلث،... لك حبا 

أمرتك.ي؛ن زرعتها الي الخثر بدور فيك نادين • • • الإسلامية أصالتك 
الأبيضالوجه هذا عل لخول إلا الرسالة هذْ لك كتبت ما وافه المسلمة: أخي 

هذاوعل ٠^^، يصبح أن المير الوجه هذا وعل الهيام، يوم مسودآ يصح أن 
الرجؤعبوصوء وتوصي التوبة باء فاغتسل جهنم، بنار يلتهبا أن الطري الحسد 

الحجابحلع منك يريدون بالمرصاد، للأ، ال الشروالفأهل أن واعلمي والأوبة، 

)ا(اكدراتض)هأا(.

ابق)هها(.):ا(صرال

(١٦١))٣(المدر 

)أ(المماوراوابق)ا'\ا(



والفتياتللفتيان وعظات ووصايا وعبرووقفات قميص ٨ ٨

ظنفاحلفي الأخلاق، اوئ بموالتخلق الأسواق ل والتهتك الثياب، ورفع 
والأخرْزائل ظل الدنيا فانإ وحجابك، وشرفك بدينك، وتمسكي الأوغاد أولئالئ( 

عدينتموف إنك، بل أبدآ ذلك، عل تندمي لن أنلث، واكدي القرار، دار هي 
وأسلالع^رات١ فاّكي التوبة ل التأخر أو التردد من إياك ؤإياك افد، بإذن 

تائبة.وأنا عثراق هدم وقول! الوحناُت، عل الغزار الدمؤع 
يام••

مصرى..خوف ي حاء ذنوبي(.. حث بٍ، حاء 
صمبمرى..انسبا — يارب — قني ما 

رهيم،..يوم من الخوف سياط قلبي ألهست، 
نحيبي..فرط من تثيص أن عيناي كادتا 
إلهي؛يا حوبي(( أعظم ما مولاي يا )آه.. 
•أحكي. موف ذي أنا • ينكي،• حاءك من تطرد لا أنت، 

ؤأدرتم،. أنتج ؤ عني. تعرف ما أعرف لا أنا 
مني..كان قل. بإ — رب يا — ؛ولت، ٠ أق. غثر 

١الا.روب. كل J، الشيطان ْع سافرت، أنا 
ؤفيه. سافرت، ما الحق درب غير 

محي،••نهي،•• درب ل ص س 
■• أجنبيه لغبا؛ي،~ يا ~ أنا 

•بّا• غرروا خل•عوف•• حند حول من للثسهنان كان 

ا!..قلوب رب، ربنا ؤ تتوبي،. لا قالوا؛ التوبة 3، فكرت، ؤإذا 



٨٩واكيات ستان ساات 

.غوي(. أعظم ما مولاي يا )آم.. 
وسابا••وجالي--و؛راغي•• مال•• رب~ غرف~يا 

•حجاي. حرق ل الفجاو زين 
ثياي؟!..وقصرت مزقت كيف لمحمقي.. -يا

وباي..قثاكي للموصة ئحت حينا ا.. عقل؟ أين 
شال...أو • بيميي • • كتايا أحد ل فكرت ما أنا 
وحنوب.,جباه كئ ق فكرت ما أنا 

حوي..(أعظم ما مولاي يا )آْ•• 
لاالداب٠شاة إبليس قيمتي حينا ّ الحساب. يوم ل فكرت ما أنا • إلي• يا 
حياثي..؟اقتل عل أقدمت كيف لحهل..ا يا 

الأبرياء..قتل أمنت وأنا 

ودوام••دام•• يعلم من أنت إلهي•• يا 
•• قريب كل من أقرب ل أنت • طيب• أي من الطب أريد لا 

حوي..(أعظم ما مولاي يا )آْ•• 
همي••عافيثوار من لش--بممن يا 

ؤتاب. أم ساذج أغئ • ولي. أمر حري قلقل• 
وذهاب..محيثي عن هماي•• مر عن أل يكن يب 
صحاب..^ ما يعنيه كن يع 

١وشراب. طعامي بتوفر معنيا كان 
الشباب..عز ق الهنا.ي( ل؛)السائق جاء 

رقيب..غثر من الأسواق ق ب يتمشى 





والفتياتللفتيان وعظات ووصايا ووقفات وعبر قصص 

ومصعبوأسامة عل أحفاد عبداهله؛ ين محمل أتاع ؤيا الإسلام ثباب يا 
بتحيةأحسكم الدين وصلاح القاسم ين ومحمد ومعيل وسعد وصهيب وحالي 

محليبة.مباركة اش عند من تحية الإسلام 
يعد!أما وبركاته اطه ورحمة عليكم فاللام 

حفيدويا الجد سليل ويا الأمة أمل يا النجيب الحبيب المبارك الابن أتبما 
الموت.العبر ومن الهناعق الشغل ومن الإسلام نعمة الدنيا من ليكفك الحز 

صمعلث،.وأعرق فكرك وأشغل قلبك معي أحضر 
ولاشأنك من تقلل ولا نفك تحتقر لا لم موأنت السلم! الشاب آمحبما 

عبداللةالحلل المحاي يقول اممه عند عقلتم كريم عزيز لم مأنت أنا من تقل 
أطبكراما ؤيقول! يالكعبة يهلوف س اش رسول )رأيت عنهإ اض رصي عمر ابن 
عندالمزمن لحرمة يدْ محمد نفس والذي حرمتك أعثلم وما رمحك؟ أؤلتب وما 
بدم»لأن ويقول! حيرأ« إلا به نفلن لا وأن ودمه ماله منك حرمة أعثلم افه 

الدنيا>رلزوال ويقول! مالم،ا دم إراقة من اممه عند أهون حجرأ حجرأ الكعبة 
اشتركواوالأرض الهاء أهل رالوأن ؤيقول!  ٠١٠لم،،مقتل من افه عل أهون 

أض؟أخدم كيف لديى؟ أقدم اذا تقل ولا الار«"' ق اممه لأتمهم مؤْن م دل 
هودر-آا؟.وما يالعادة أحفلى الحياة؟كيف هذه ق ووفليفتي ماهودوري 

واصرخ•واصدع واصدح قل 
حادوللمميى الحفلمة للغاييلة وساة الحيأبغي لم ما أن

زادالتم عقلللأخرى ي ونعأعزة يش نعوأل الإله رصي ل
حادللإممان للأيور للنالورى اذ لإنقعى أسلم ما أن

)ا(الر،ذى)ها<مأا<

(,١٧٤٣للأحدب)خ/ بغداد نائح نواي ( ١٣٩٨)الرمدى ( ٢ ) 



والفتياتللفتيان وعفلات ووصايا وعبرووقفات قصص 

الإسلام:شباب فيا 
علالإسلام وراية لواء حاملوا أنتم الغد رجال أنتم الأمة مسقبل أنتم 

شأنرغ الإسلام إن متقبلها[ عن أنبئك أمة شباب عن تأنبئني عواتقكم 
هيدمزنم فى نمنثا ؤ عليهم وأثنى وامتدحهم قدرهم وأعل السلم الشباب 
هببجم ءامنوأ فتنة هم وؤ ؛؛ ١٢تم؛مت 4 صء وءاثددهآ■٤كم وؤ •٦[ ]الأساء: 
فدكر— ظله إلا ظل لا يوم ظله ل اف يظلهم ارمبعة الحديث ول ;!. ١٣زالكهف: 
ليتشاب من ليعجب اف ءإن افااُأ'ويقول عيادة ل نشأ شاب منهم~ 

نغزوارركنا ه: عود مابن ؤيقول والانحراف للهوى يميل أي صثوهءر" له 
شثاب«.الني.ونحن مع 

وطلحةنوات والزبثر)م(ّعل، أسلموا: عندما الصحابة بعمى سن انظر و٠ 
عودموابن سنة ( ١٧عود)وموسعد ستة ( ١٢والأرقم)ستة ( ١١)

سنة.( ١٩نيد)بن ومعد وصهيب وحعفر 

الومنها الحنة* أهل شباب أميي الني.: فيها يقول والحسن لحسن ا ٠
منة.عشر الرابحة يتجاوز 

هماالأنصار من غلأم؛ن يد عل افه لعنه جهل أبا الأمة هذْ فرعون فتل ن م ٠
سنة.( ١٤عفراء)ابنا ومعوذ محاذ 

شبابه.ريحان وهول اليمن إل قاصيا أرمله. حبل بن حاذ م ٠
الحيسول للجيش قائدآ افه.y رسول يعينه ستة ( ١ )٨ سنه نيد بن سامة أ ٠

والأنصار.المهاجرين وشيوخ الصحابة كبار 

)ا(مقضالخارى)مم\؛ا(س)لإ/ام-ا(.
(.٨٥٣/٣•٩/١٧(سنىJهم)٢/٥سjس)٩/.



٩٣والفتياتللمتيان وعظات ووصايا ووقفات وعبر قصص 

(ستة. ١٧)سه ولكن القاسم بن محمد إنه والمسند الهند بلاد قح ْن ٠
قولوا!نباب يا الأكباد وفلدات المواد وأحثاء القلوب قطع ا ي ٠
دينقتلا محمد جر بغأنا واشهدي أصيخى الدنيا هده يا 

ىنأو عنصري عن ألوا تلا 

واهمل أب لا لام الإسأن 
جدودكرمت و ولشرف ا وم

قولوا!
ةغايمن وهل تنا غاياه 

ومالماول الرما ؤإمامنا وأمامن
زلومنوهرآن القتورنا دم

قولوا!

فىيماض بؤمن مباب ث
درباإن زم بععلنها وي

اصيالعه تدنلر اب ب ث
الللمعباب ث م هأولئك 

ملكاالأرض ق ة حقبا بنين
ااتنبفانتهم دهم تعه

اتبنل ة الخلاعرف عا ف
قوميالإسلام أخرم كذلك 

وأني أملام الإسه إن

أئ\S\ سالم ءأن_ا 
ممأو يس بقروا افتخإذا 

مالكريو هالتقى ولكن 

الرحمنرصي من وأغل أمس 
انثمن محمد ول الرسغير 

القرآنق دل العكل والحيل 

ارتياحاام يرنلام وبالإس
راعاذن يأخان الخنإل 

صياعادنيا الق ه ولرترك
عاعاشدنيانا لوا بعثد لق

صالحونااب شبه يدعم
غمونادنيا الل اب طكريا 

ابنينق النتخث رف عولا 
اأمينرأ حخاا_صا ش_بابا 



والفتياتللفتيان وعظات ووصايا وعبرووقفات قصص 

أيكاقالهند ق مسلم بكى ؤإن أرقى الص؛ن ل مسلم اشتكى إذا 
وافدعنارمحا ترة الجريول نرحتى والثام رمحاش ومصر 

افاؤنالوصال اء ممحلف إن 
ابننفا ثمولبا رى محماو 

وطنال الإسلام سوى أرصي ولت 
يبالق اض م اسر ذكنا وأي

وىالهداد وبغأهل شام بال
ةمحنحار أوطة بطيبول 
افأحكمهالهادى لآ بناها ا دني

واحدغام من نحدر عذب 
دالوالام مقا٥ أقمنن دي

يالمالنيل ووالى ه فيشام ال
أوطاللب من أرحاءْ عددت 

برانرح وبالمطاط بالرقمت؛ن وأنا 
المالالعالر فوق بروحى نمو 

باقومن هادى من بأحمد أكرم 

الإنجابعل ادرة قزك لا ة عقيمت للام الإسة أما ي

عراطه نعم ل نتقلب ارك المبالعليب البلد هدا ق نعيش ونحن الناب! أ-ءا 
وأغلاهاالأبدان ل وصحة الأرزاق ل عة ومالأوطان ق أمن من وحل 

علاممه مكر حققت فهلا الإسلام نعمة وأستاها وأماها وأنمها وأعلاها 
النعمة.هده عل اش مكر يتم حتى النعم هذه 

الغايةما حلقت؟ لماذا الأسئلة هده ق معي فكر البارك الجيب الابن تبما أ ٠
السؤالولكن اي،ه، اده لعبا حلقنبدهية واصحة الإحابة وجودك؟ من 

أحزانناا أتراحنأفراحنا مشاعرئ أحلاقتا أقوالما أفعان حياتا هل الأهم 
؟افه مرصاة وق فه مي هل آمالما آلامنا 



٩٥والفتيات ^ L_!Uوعظات ووصايا وعبرووقفات قصص 

متىنحب؟ ولاذا تحب من تحب؟ ماذا قلبك؟ يملأ ماذا نفك.. ل انفلر ٠
ولن؟ولماذا ونسر؟ تفرح 

وأفعالكأقوالك تتحوث؟ بم تمع؟ ماذا من؟ وْع ابلوس؟ تحب ين أ ٠
محركها؟الذي وس تصرفها؟ لمن 

ض،العبودية تحقيق وفيها ومرضاته محبته اطه عبادة توافق كلها ل ه٠ 

 ٠ U البارلث.؟الابن أتبما والرجولة عادة الهي
المرآةأمام والوقوف والظهر باللبس الاهتإم ق والرجولة العادة ل ه٠ 

شل؟شعرك لتصفيف 

والأحاديثالأرقام ورمي الفتيات ملاحقة ق والرجولة عادة الل ه٠ 
الورديةفيآحرالJل؟

المهملاز جهصوت ورفح الأغاف بع ل والرجولة عادة الل ه٠ 
السيارة؟ق والتراقص 

واكهور؟التفحيط ل والرجولة الحادة ل ه٠ 

افه؟حرم ما إل والفلر القنوات تقليب ق والرجولة المعادة ل ه٠ 
بالحديثوالتبجح والضلال العهر بلاد إل الفر ل والرجولة العادة ل ه٠ 

والموبقات؟والداعرات الغامرات عن 

.٠١علميها؛للإجابة والقلب والعقل الفكر إشغال إل محتاج كثثرة سئلة أ ٠
الرجولة؟تكون ماذا ول الرجولة؟ أين سمع ا ٠

ذلكعل  ١٧٥القصص يعص وسنذكر )١( 



والفتياتللفتيان وعظات ووصايا وعبرووقفات قصص 

وحالآوؤ سبحانه أحكم حكم هو بل . أتت. ولا أنا -يا أحكم لا ٠ 
ثثمئبيوما هائون ■"٥^؛٢^٠ ؤإ1ائلمثلؤة بجعضذ'زآاتم ولا محترم شج' 

سهمعم عنهذوأآس ما و-ةاوآضوفأ وؤ [ ٣٧زالور: فيهآلقإوبؤالأبمأرب 
وجال،وؤ [ ٢٣]١^^،: 4 محديلأ بدلوأ وما يفي من ومهم محبهُ عص من 

[.١٠٨]اكوية: ه لآسمحب^ئفيئ^ 
وانشراحوالطمأث الراحة محلمم وذقت والرجولة عادة الوحدت ل ه٠ 

وانشراحوالأنس عادة والالراحة نحد لا لا. العصية ق والأنس الصدر 
التعلقق الدعاء ق القرآن ق الصلاة ق السجد ق إلا البال وراحة المدر 

الصالحة.الرفقة ل ومحته بافه 

الادياتوعال؛ والضلال اتكفر ركب ل حادة اليقلن لم مافه محان 
الدنياق سعيدأ يعيش بالإيإن أنه السكينت هدا ونمى الزائفة والحضارة 
٨[ه ؤلرّوهء آليره ؤممد ؤ الخسران ودغارْ والأحرة 

حلقوأحس وأذل أحقر حثيث نجس رحمن فهو الكافر أما للمؤمن فالحزة 
هنجس آلثثمكوث إننا ؤ منه وأمرق أقفل والخنزير وا3كلب الحيرة افه، 

4كم وآثازمثوى الأسم ثأكل ؤآJذينمو١تتنثثون وؤ [ ٢٨]النوة: 
مالأنه لماذا ٤[ ٤ ]الفرئان: ه نبيلا أمبمئ هب بل م*لأوعنم إقُ هب وؤ؛ن [ ١ ٢ ]محمد: 

.اممه عبادة وهي أحلها هن حلق التي بالغاية قام 
الوالعجب أعجب لا ومال لأعجب إق وتافه وبافه فوافه كله هدا 0ع 

هثثةأمح. س يا أو شكل ل حذوهم محدو أو يقليهم أو باتكفار يتشبه ممن يتقفي 
اءأوثنافتخار أو بيم أوتبجح إليهم فر أومة أومحالأومحالطة أومشية 

•بيم واستعلاء 



٧٩ والفتيات للفتيان وعظات ووصايا وعبرووقفات قصص 

يذهبالله رمحمول محمدا وأن الله إلا إله لا أن يشهد مسلم اش محميحان 
والقميصالضيق البنهلال يلس مزؤية بملريقة شعثراته ليصنف الساذج للحلاق 

تصرفاتوتقوده مض لكان تحرك لم ماش سبحان وتمح بتكسر يمثي الناعم 
ماجنداعر شيوعي أو مراق أو ممثل أد لاعب طباع وتأمرْ راقص 

أهلمن هو الذي الضال الخاسر -يدا يقتدي صايع صايع منحل متهتك حالع 
يبتغومن ؤ الكبر لإحدى إنيا وافه اطه سبحان ينبه. الاهتداء ؤيرك النار 

ولهُن؛عورك> اة*ئردينآس ؤ ؤيقول• ؛؛ ٨٥عمرازت ]؛J، ه _^؛J( دبما عءرآلإسنم 
هوالرسول [. avui^ Ji]ه ؤْكنما طوعا والأزهتب آلثننو'ت ق من أتلم 

ولابمودي ولا الأمة هده من رجل نجا يمع لا يدم نمى ®والذي يقول؛ 
٠١٠•النار® أهل من لكن إلا نج، يؤمن ب ثم مراق 

افهطاعة إل أنل والغم والهم والصنيع النقاء حياة لتويع الشاب أخي 
وحلممومذاق حلاوة لها فالطاعق الطاعق ولدة باض الإيان إل الهداية نعمة إل 

لذةمن فيه نحن مجا الملوك اء وأبنالملوك )لوتعلم لذة أي تعدلها لا ولذة 
اللف.بعض قال كا بالسيوف( عليها لخالدونا 

حمرانالإسلام سوى ئيء وكل وان عنلأم للاصاممه ة ثريح
انمحلوقاد والإفللغللمم وهام محن ا بنحلت الهدى تركا ا مل

انثولا ز عفلا عداه ا ومدؤه مباممه ول رممحن ا تارتحن
خصرانلاشك نمجها عن حاد من مل إل دتم( مشعل:»ا قرآنن

انريثمنه فنا بض يندام مجا ه نبدللا حكإ ارتضينا0 د ن

ا٥ ٧ / ١ ) الصحمحة ( ١ ) 





٩٩ والفتيات لأفتيان وع۵لات ووصايا وعيرووقفات قصص 

الحسب:الشاب أخي معك ثووققة 
إلوانظر ظالمته ويدهب النهار يمحوه كيف البهيم الليل هذا إل انظر 

الزمرةإل وانفلر الأرض عل ويتناثر يتفتت نم ييبى كيف الأخضر الغصن 
اكيفعندغرو-االشمس رونقهاوبيانهاوانفلرإل ؤيذهب تذبل كيف ابمتلة 

قووه،وازم_ا كيف الشهر آخر ق القمر إل وانفلر حرارتيا وزالت لونيا تغتر 
نموبعث موت نم وهرم كتر نم شباب يعقبها طفولة عبداه: يا حالنا وهذا 

قيعقبه ما شعري ليت ويا ممر ق الدنيا هذه ل ان إنفكل وجزاء حاب 
مقر؟أو نعيم أيعقثه الفر هذا 

ينتفلرك؟وماذا مصثرك؟ وما عليه؟ قادم أنت ما عيداه يا فاننلر 
ذهبمن محيلتك ق واستعرض بأهلها وتقلبها الدنيا هده ق مليا فكر 

وحد؟ماذا وتركها 

ياوأنت والماء، والرحال والوزراء، والأمراء والفقراء، الأغنياء تركها 
الحدة؟.'١؛.أحدت فهل ا الهلريق هدا عل سائر عبداه 

إدريسأبن المرملثن شيخ نوح أين والأخرون الأولون أين الشاب؛ أخي 
سائربن من الكليم موسى أن الرحمن خليل إبراهيم أن العالم؛ن رب رفح 

الملوكأين الماضية الأمم أين الأبرار أصحابه أين المتن خاتم محمد أين البيثن، 
الدينأين التيجان مفارقهم عل نصبت الذين أين الخالية القرون أين الماكة 

الدينأين والمغارب المشارق لهم دانت، الذين أين والشجعان الأيهلمال قهروا 
الذينأبن وعتيا كثرأ الخلائق عل تاهوا الذين أين والمشارب ياللذات تمتعوا 
هلوعزأ مة الأرض لحم تقعقعت الذين أين وعشيا بكرة الحلل 3، راحوا 

.٦( ~ )٥ العجلان يرّق بن لعبداه الشاب أ-أا اسه ]١( 



والفتياتللنتيان وعظات ووصايا وعبرووقمات قصص 

مسدادهم وأبالأمم مفني اض أفناهم ركزأ لم أوتسمع أحد من منه تحس 
والمحورالخنادل تحت القبور صيق إل القصور سعة من وأحرجهم الرمم 

بوااكتما عنهم أغني ولا جعوا ما ينفعهم لر اكنهم مإلا ترى لا فأصبحوا 
اءالأقربونسيهم الأصفياء الإخوان وهجرهم والأولياء الأحباء أسلمهم 
لأنثدواتلونهلقوا والبعداء 

وادل بك-لون راحل وأهرص رهتن الحجون بممم 
رادالق ة الأحبانوا كولا وحبيبا لهمن أكلر كاف 

ادُ"البععل لام بالارموا فتم أبيإن فلام بالفعرحوا 
هي،ا وإنبدارفرار، ليست دارهي ق تعيس تذكرأنك الخييب؛ أخي 

للكافر.وحنة للمؤمن سجن أما منها وحبك وأحعلار. أكدار دار 

عثرينتعيش؟ أن تأمل وكم عمرك؟ من بقي كم نفك اسأل ت الحبيب أخي 
الليلاء آنبالماس تزل الفجائع ترى وأنت ذك تأمل سنة.وكيف أر؛عين أم 

المهار.وأؤلراف 

ماشئتواعمل ميت. فإثك نغث؛ ما ®عش ت الحديث ^ا تأمل الحبيب. أطش 
"٠٠مفارقه®فاك ؛ ثشت، من وأحسب وهّ محني اك ف؛ 

الخهلب؟وفداحة الصيثة عفلم عرفت فهل 
ليقبصأتاك اللحنلة، هده ق الأن أتاك الموت مللث، أل هب ت الحبيب أخي 

علميه؟أنت وما حاك يسرك أكان روحك، 

انباثإالنابنمداهبنيوثالعجلان)ماآ-إ٢١(.)١( 



والفتاتللفسان وعظات ووصمايا وعيرووكفات قصمي 

أحكموقد وحيد فيه وأنت القبر ق لك ليلة أول تدكرت هل الحبيب؛ أحي 
ذهبوقد فراشك التراب وأصبح وديدانه هوامه فيك وتحكم إغلاقه عليك 

والتبعات.الحرات وبقست اللذات ذهبت وقد وخمالك، حنك 

هلأم مقيم؟ المعاصي عل وأنت الغيم من مها وما الحنة تريد هل الحيب: أحي 
وحزبه؟الثي3لان أعوان من وأنت والاخرْ الدنيا ل السعادة تريد 
اضأن وا نولكنهم رحمته، وسعة هن افه حلم الناس بحص غر قد الحبيب؛ أخي 

عملوابل لرحمته، ترصوا لر هؤلاء وأن انتقام، ذو عزيز وأنه الحقات شديد 
عقابه.وأليم غضبه أعإلأتوجب 

ماوكل راما ومومالداما الدنيا عل حمالت< الثؤ أنهب، الحسج،؛ أحي 
وأنت،النحيم س مضى ما تذكر فهل النار، هي النتيجة وكانّتت، . . منها. يرصيلث، 

مقيم•لماد ال 
.. والحلول. الحوارح وتفضحك، الشهود عليكف تشهد يوم تذكر ؛ الحبيج، أخي 
كٍن!ميا فتأمل ... عليك،والشهادة منلث، والشهود مهربك،؟ يكون فأين 
،.UJLpوتشهد القيامة يوم اق ثم أجلها س ما اممه تعصى أنت 

بممح?؛بم  ِ'ا•ِِِ-ا'م - ص ر -ا ء. -اِ-•م ءّ• »-ا ١٢

طب*و؛ ادلن حليكم وهؤ سء اذْليى'كإا الذي آس اذهلقئا دالوا علؤثا شيدتم 
ولأابمبمنركم سمنغنولا ئسابم ان وما"يئزيتخمون ه رُجعون 

[.YY-T• لكاك: ثغنلوزه ^١ ظثمجو\ وJكنظداjئز^نءلأ 



والختياتللفتيان وعظات ووصايا وعبرووقفات قصص 

•أبمالع1الؤسث
لألكل:

إيلىؤ ه' قال موتآ... حياة ولكل . • صعقا. قوة ولكل مائة... بداية 
•٣[.]الزم: منتؤإمبو0ه 

زآلهوفوث ؤإئتا >ؤ'كلئفسذابمأبي ه' وقال 
٠١٨٥عمران؛ 

بروآؤىثثنم4ؤ( ولوثمئأ آلنويتح يدوهكم قكوئوا ايثما ؤ ه وقال 

تردونقم ثللقأهضلم ئإنذد منة ^لموثمى إن ئل ؤ %ثت وقال 
لالخمعة:خ[.إناعإiب^تحبلآكهدةي،وبم5ملناقغو>ننالوذه 

يركبدال ه نعذا حط متى ومهرمب ملاذ منه ها المومحت هو 
أقربثرجيه ا ممالردى اب وبا نتاجهوثرجوا الا آميوئل 

ذكرررأكبروا ،؛؛. ٥١رسول )نال نال! عنه افه رقى هريرة ف أص 
.١٠١٠،^^،( يعني ال1داتاا هاذم 

قوةهناك أن نعلم قلم معجزاته، من ومعجزة افه آيات من آية قالون 
فكمحدآ، أ عناف، ولا حاب لا فالموت الموت، وجه ق وممن الأرصى وجه عل 

أمه،صدر يرصع ؤلفلأ الوُت، محلف، وكم عروتهم، عن ملوكا الموت أنزل 
وزوجه•زوج بتن فرق وكم 

ح0آ؛(قالالأبوإآا/ا(اينماجث)زإم: ■\."اأ(واى؛ي)زثم: الترطي)نُم: )ا(لأ>-بم: 
([.٦٨٢الغلل)رنم؛ إرواء وانظر صحح. حس الرطي: حح صق 



١٠٣واسيات سيان 

التاءومرمل ال الأطفومستم الحإعات ومفرق اللذات هائم قالون 
فراقبكى طفل من وكم علتهم، الحزن ألحل بيت من فكم الأماف• وقاطع 
ظليإلأزنمُ...الJيUذكرفيممترإلأiهولأ الموت إنه والديه، 
الهمة؛هده ؤإليك شبابا ولوكتت بمخلمد فلمست  ٠١٠الدنيا إل تطمئن لا 

ثمورأيناها عثناها والمصائب المواجع من ®كم الثايحت أحد يقول 
مرضفأصابه الحامعة وصل أن إل م العالطلب شقيق أخ ل كان نيتاها، 
أظنوكنت — له افه غفر — أشهر بعد يربه لحق نم التسري يدْ فبترت عقال، 

اا.يتا ننم بالخياة أسلوبعده لا أق 
ابهأصوالصحة، القوة مكتمل ق كان فبيالتي من ل صديقا وأعرف 

نمويكوه، وأمرته أهله وحلفا بربه، لحق ثم أقعده مفاجئ خهلر مرض 
بالحياة.اشتغلوا 

فصارتبجاكلة فجاة اصسبح العالية، برنيته الحيش ق صديق لما وكان 

طالسامحبا صديق ول رحبتا، با الأرض به وصافنا سوداء، عينيه ل الدنيا 
فوقعالحياة، وفارق بسيارته فصيم فجأة حرج عشرة، السادسة بلغ ابن له علم 

اهله.ملأ يم a • القل٣ا. سويداء ل المصاب 

والأحدامحث،والكواررثا المان٣ا من معثا راوكم عرفنا وكم رأينا وكم 
فجأة.ولا 

اه.للء>دداناا يرتاع لا و نعيم يره لا النهى فته كلمتا ومن 
الحميعيعلم ل؛ تهابه نفس وكل شديد الموت مذاقه، مر كأس الموت • • أحي• 

ل؛ومن ذاقها، من إلا الحقيقة عل يحلمها لا الموت سكرات ل الأم شدة أف 

٣٠ )صفحة! للقرق ( الزمان حدنتا هكذا 



والفتياتللفتيان وعظات ووصايا وعبرووقفات قصص 

الروحعل بمجم النزع م أدركها• ام الألأم عل بالماس يعرفها إنا يد-قها 
منعمب وكل العروق، من عرق كل ومن أجزائها، جح فيمتغرق ها نف

أعلمن وبشرة، شعرة كل أصل ومن المفاصل، من مفصل وكل الأعصاب، 
الرأسإلأمفلاكومن.

صرمح—،من أشد الموت )إن نالوات حتى وآلامه، كزيه عن أل تفلا 

أوبالسيف القرب ألر لأن ؛ بالمقاريفي( وقرضي بالناشثر، وتم بالسيوذا، 
هووالتترع المجذوب كان إذا فكيف بالرؤح، لتعلقه يؤلم إنا عثرها أو النشر 

انه،ؤنقلبه ق القوة لقاء ؤيميح الضروب يستغيث ؤإنا نفها. الروح 
لأنقواه؛ ونحور قوته ويضعف وصياحه، صوته يقهلع المحتضر ولكن 

منموضع كل غالب حتى شديد قلبه عل وتصاعد فيه قد؛١^ الكرب 
الامتغاية.قوة له يترك فلم جارحة كل وأصعف، منها حزء كل فهد حده 

وسوشه.الموت أل؛ غشيه فقد ت العقل أما 
أبكمه.فقد اللسان؛ وأما 
أصحفها.فقد الأءلرافإ؛ وأما 

ذلك،وغبر والصياح بالأنان الاستراحة عل قور لو أن المحتضر ويود 
حوارآوحدء٠ا الروح ننع عند منه سمعت قوة فيه بقيت يستهلعلأفان لا ولكنه 

حتىوخارجه، داخله الأل؛ وانتشر لونه تغؤ وةاس وصدره، حلقه من وغرغرة 
فلاه، أناملونحمي أصله، إل اللسان ويتقثص جفونه أعل إل الحدقتان ترتفع 
أعضائهمن عضو كل يموت ثم عروقه، من عرق كل منه محدب جل. عن تأل 

نكرة،بعد عفوسكرة ولكل فخن.اه، ثم ساقاه ثم أولأقدماه ضرد تدرمحيا، 
ا،وأهلهالدنيا عن نفلره ينقطع ذلك فعند الحلقوم، بما يبلغ حش كربة، بعد وكربة 
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والحرة.الندامة به اكوبة،ونحيهل باب دونه ويتغالق 
وأنالموت، نكرات عل يعيننا أن الرحيم المر الكريم الخواد اش قأل 

انمنيالأإلإلأاش.من محعلآحركلاما 
محِىل ونا ؤ تعال: قوله ل للتأمل أدعوك الحب الشاب بما أ ٠

آأءؤدل،إنصلاقوكإقومحاىؤمنابى؛تمرنل.س•' ئرذ،هرظونه 
[١ ٦ -٤ ١  ٦٣زالأسام: ه محتنين اول واثآ امنن ؤيد'للف لةُ ثميلق لا آلعثفين). 

بتْلفؤ من ئم ترات من حلفلق ومو"عتاوزهتمخنذ،باليي صبماحثةُ لةُ ال تؤ 
.-٨٣[  ٢٧]الكهف! ه ا اخ ير؛بي اثمك ولا لق موألله لكنأ سوذلقرحلأ 

وسفرممر دار احتيار وقاعت امتحان دار هي الكب الدنيا هذه ق نير أين ل إ ٠
وعبور

العاصيق تتخبهل اطه سخهل إل أم الحنة إل افه مرصاة إل ير نأنت ل ه ٠
جنهم•طريؤا لك وت

وفلانابغتة مات فلأنا وممعنا ممعن وحدثنا حدنّتا المصير: أين ل إ ٠
متىنحلم لا أو؛السرءلان صدمة أو حلمهلة أو نوبة أو بكتة فجأة مات 

معلومزمن ولا معلوم محن له ليس الموت أن عل الأمة أحمعت، وقد تموت 
ماذ'للق بآئق آلنوت سكره وءئ ؤ معلوم مكان ولا معلوم مرض ولا 

[،١ ٩ ]زن ه نجد منه كلت 
طسبلث، أتتإذا داويلث، يلا ا فارتقبهكرة حموت للمإن 

يولموفرصخاب وموت عمره ه فييننمحى وللمرءيوم 
قلماكان دنأوتتوقف، لته نقيتوقفط فجأة ربإ تدري لا الشاب: أحي 

الأحرة.إل الدنيا من فرحل الأجل مح، فحيتئد 
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حياقماهي ولكن سموت كلنا لهاث وقل نفك حاطب ااشاب1 أخي 
جحيم.ل أم نعيم ل أنا هل الوت بعد وعيثي وممرى ومتقبل 

والقبراللحد — الوت وراء ما الموت من وألهى ~ الموت بحد ماذا ثم 
النيويقول المار حفر من حفرة أو الحة رياض من روصة والضرإما ينتفلراف 
 U*: ٠١٠ت«. ص والشر إلا متئلرأقط رأيت

الأملول طره وغتغل اثدنياْ بامن ي
لالحمصندوق بر والقة بغتأق يوت الم

ميوما وقبورهم لحودهم ل الأن هم وكيف أهلها ق وفكر القابر زر 
إليه.صاروا ما إل صرت إذا حالك 

ريآحرعميكون وم يأي أدرى لت إنني فعري ثلمت 
بريقر لحفبلاد الأي وبروحى تمض اللأي أي وب

والحشروالحساب والبعث والأمور والأحوال الأهوال من القثور يعد ماذا 
والثور.

حىكل راحة الموت لكان ا تركنا متنإذا ا وأنول
ثىكل عن ذا د بعأل ونا بحثنا متنإذا ا ولكن

ثراكثرآ حفريدأ وحيدآ قثرك من نحرج يوم الّكين الحيي أبما تدكر 
حافياعاريالاثوبمكشوفاحقبرأذليلا متحبرآمبهوتآ أبرأحرجت 

الأيامعن ومحاسك لمألك والأرض الموات جبار إل خرجت يواريك 
انقضت.الي والأعوام مضت الش 

اشيدي ذن يوقوفك تذكر اض، اء لقيوم تدكر افد، عل ٠دومك٠ تدكر 

(.١٣٢(اسمة)٣٧١/١(م)٤٢٦٧/٢)ا(الترطى)؛/ا>-'امآ(اين.اجه)
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الركب.عل وجثت الأمم وتزاحمت تدافعت يوم ق الله عل العرض يوم ندكر 
ائينإذ اممه إلا يعلمهم لا الذين الخلائق مع وامحق وأنت نفساك نمور 

الأولينمع الخلائق رؤوس عل باسمك نودي إذ الأشهاد رووس عل المنال 
بومل اض عل للعرض م هلفلأن بن يافلأن فلأن بن فلأن أين والأحرين• 

سة.ألف خمس؛ن مقداره لكن 

وتنشرالخصوم قيه ونجمع الأوهام عنده وتتبدل الأيام عنده تنتهي يوم إنه 
الموانين•وتنصب الدواوين فته 

يقوميوم الهول العغليم اليوم ذلكم الأكر العرض يوم القيامة ليوم إن 
وعجائبجسيمة وشدائد عفليمة أهوال اليوم لدلك العاين لرب الناس 

تنخلعفيه ومحار• الحليم ويندهس اللبب فيها محار عفنام ومحلوام ودواهي 
الف_ؤادؤيضلع الولدان وتشيب الأولاد مى وتنالكمود وتذوب القلوب 
الحناجر.القلوب وتطغ العقول وتعلمس 

والعقولية حاثواجفة وجلة والقلوب حافية والأقدام عارية الأجساد 
خاشعة.والأبصار ذاهلة 

الصغرالطفل أن وأحوالها وشدائدها وكرباما القيامة أهوال من ويكفي 
اليومذلك هول من رأّه يثيب عمل أي يحمل ولر القلم عليه محر لم الذي 

[.١٧]الزمل: ه ثبمتا ^ونإنكهمميرثامحُتمبىن ؤ اطه وصدق 
أوطانومن أهل من لفررت ه -بولعلمت و لة القياميوم 

اسانالواارق مفه منيض تبه هوليالثدة ة القياموم ي
ثاناليم عفلثر منتالخلق ق شره ر ممهلريوس عبوم ي
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ذنببغير المغير شاب وتمد 

ودهمجالثعر تقوم يض 
والحواملوالزلازل الموازل بوم 
ازلوالتنواكاين ابن التغبوم 

االمجرمنحال تكون فكفح 

الالأطفذوائب ه منوتنيب 
البالأحم_j_ إذ ه في

والالأهعظيمة ور والأم

الت_ادانأفئدة قلقل الحساب وهول الأائفين دمؤع أجرى العرض ذكر 
الزادوقلة اكام ذكر فقال وأصناهم العباد أنصب الذي ما الصالحvن أحد مثل 

العيال.أكيال له ندوب ولما الحساب وخوف 

الأهلهتدوم دنيا الوكانت ول
دتوقار والنامغرور يي أترف
حلهاومحك العميان راكب فيا 

هربة بطاعمشغول بن يفكم 
نعممان الحنق س—عيد فهذا 

وانقة القيامل بنفي اق ك

ينحلا حياش ول رمان لك
نحمدالحمر ولا يهلفى حرها فلا 

أمولووجهك عهلثانا فتحشر 
دمقيالثقيل ذنب بالوآخر 

يمحليم الححق قى نوذاك 
ترعدوالفرائص دمعى فاض وقد 

والقضاءللفصل الميزان نصب وقد 

أنتفإذا طويل القيامة ويوم قليل والزاد ئصر فالحمر لنفسك فانتبه 
تقول!أن قبل والودلغ الرحيل قيل انتثه انتبه عبدايله يا صانع 

بابالد يه جنتا ممامحاب ا مى قلبم ويا ي
لعمى حمد ناقن مالحاب وم يى خجلتا ي
ذيلقدأمبلت ميان العول يل ولامي أياف ميت ع

ويلار الندخلت إن وويل دن عان جنحرمت إن ويل ف
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هدهإل تنظر عندما الوت؟ ومكرات الرؤح بّزع تفاجأ عندما تذكر 
ردتطيعون يولا بحرة ترمقك أهلك وعيون والوداع الفراق نغلرة الدنيا 

علحا أمرفت ات حطينعل وندامة حرة يتقغح وقلبك عنك القضاء 
فيها.وفرطت أضعتها طاعة أعإل وعل نفك 

فوقالنعش عل رفعت ثم المغل، قلبك ثم كفنلث،، بشراء أهالك بادر ثم 
وتقدمغريبا، فريدآ وحيدآ الشر ق وضعت ثم قرك، ق لتويع الرجال أكتاف 

القبلة.إل موحها الأيمن الخنب عل الشر ق ليجعلك، أقاربك، أحد 
كفنلث،من محلها عقدة آخر مع مثامرة بلث، الأحياء تعلق وبعدها؛؛-٥٥^ 

ليصفقريثك أو أوأحوك أبوك يتقدم ثم القثر، ل ؤإزالك دفنك تول ممن 
ينهالأن وبمله اك، برحمة بينها؛الهلن اكغرات مد ق ومحتهد اللحد عل اللبنات 

ْعتحسن، الرزحية الحياة مراحل تبدأأول فإذا؛لث، دفنلث، ؤيتم التراب ءليك، 
أعددتالذي ممرك تواجه ثم قبرك، عند من ينصرفون وهم ذؤيلث، نعل صوت 

الملكين.وموال القبر دءآبفتنة الكربان ءليلث، فتتوال الدنيا هذه ل له؛اءعاللثإ 
ومنعت،تقاد مريقا وأمبت، الرحيل وحان فرطت، إن عبدافه يا متندم 

علوحملت، اكياب بأبيفى وكفنت، العواد، ءنلئv ومغ حمعت، في،ا اكصرف، من 
حراتالث، عاليتغدوا اذ، نفمالها وغرية لحد ضيق ق وأودعت، الأعواد، 

التناد.يوم إل وتروح 
الدارا ميعدالموت معرى فياليت، ه داخلاس النوكل اب بالموت 

فالمارفرطت، ؤإن ه الإليرضى إ بء_ملتا إن عدن حنة دار ال
ارمحتأنت، اذا مالثؤ لنفانظر فا غبرهماس للنا ممحلان هما 

النعيمدار الحنة ل فريق حبر الل وفريق الحنة ل فريق ذللئإ وبعد 
فيهاوحعل الصالحين، لعباده اه أعدها التي السرمدي العثليم والفوز الأبدي 
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سكانيايموت لا دار بشر، قلب عل حطر ولا سمعت أدن ولا رأت ع؛ن مالأ 
النسيمهواؤها ؤإحاما، حسنها يتعثر ولا شبابيا ييرم ولا بنتاما نحرب ولا 

إلالنظر يويتمتعون ال_راحمين، أرحم رحمة ق أهلها يتقلب نيم التوماؤها 
سلام،ا فيهوتحيتهم اللهم سحاك فيهات دعواهم ح؛ن، كل الكريم وجهه 
الخالن.رب ض الحمد أن دعواهم; وآخر 

الآكلألولع من فيها ار[ الأنهتحتها من تحري ات جن]سيحلهم 
والغرفوالقصور نة الحوالأزواج العجيبة والمنافلر اللذيذة والمشارب 

نعموالالشجية. والأصوات المتغربة والفواكه المدلية. والأشجار ا،لزخرفة 
منوأعل ان الخنرياض ق منهم كان ما وتذكرهم الإخوان وراور السابغة. 

برؤيتهوالبون بقربه• الأرواح وتمتع علحهم• ال،لة رصوان وأجل كله ذلك 
لطارواال؛ة من الثبات ولولا ومرور نعيم كل ينسيهم اان>ى بخطابه والأمإع 

الربائم أنما أعل وما النحيم ذلك أحل ما فلله والحبور، الفرح من وماتوا 
ذلكالواصفون.وتمام يصفه لا مما وبهجة خر كل من لهم حصل ومجا الكريم، 

ابدا٧ ح؛ل؛ثس ؤ ت تحال هال، ولهذا الحاليات الأازل^ نالك، ق الدائم الخلود كإله 
[.١٢٢]اياء:ه ئهلأ منآلله اصدق ومن حقآ وعدآلله 

بمنالذي ذا من أم ومرورهم، نعيمهم وصف عل يقوى الذي ذا من 
رآيثالمثإذا ؤ يقول، مكرمهم وتعال تارك والله ومعادنهم عيشهم عن اشر 

المرورأنولع ن، آمنون ملوك الخنة أهل ٢[. ■ ان؛ تالإنه كبمما وممحا زاتث،وميا 
أنفسهماشتهتا فيإ وهم ناخلرون اممه وجه ؤإل يشتهون ما فيها ولهم يتمتعون 
خالدون.

بيؤيلب كل لب يالماهر فحنهن الحنة أهل أزواج الحنة اء نأما 
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وأنهىأحل ما ملله منها، الطرف محار بل قلب كل ؤيستهوي عقل كل حمالهن 
نمىوالخفون والعتون والخصور والثغور والنهود الخدود تلك أص و وأحمل 
والتوهمةوالتثني التغنج ذوات الحور تلك وتضاجع وتقبل ونعاس تقم 

والقصور.الغرف تلك ق الفرش عل الضحوك واكايا والدلال 

وأراكالحبيب الهادى مع القيامة يوم أراك أن اش اسأل ت الحسب، السالم أحي 
عينكل وأرى مشرقا، وجهك وأرى حرير، من تثرق خضراء، حلة ل تتبختر 
والأباريق.والولل.ان اض برؤية فرنا ضاحكا ل قلتخ سالتلث، فإذا بريق. 

•ملل 7ر-ا ما فرح؛ل،ار ق نلقاك بأن نبتهل الأسحار وق المول ربنا فنال 
الأصحابكدا قاطبة الأصحاب حا والحلل الأيبار حا وروضات بجنات 

قالشأن عفليم بعرش قللكم ري عسى القواد عمق من لكم أدعوالله والرمل. 
الحواد.كنف ق الأحباب مع سعد دار ق ثمالنا ومحع اكناد. يوم 

تغدوجيفةثم مدرة نهلفة هن حلقت، آدم ابن يا لك، عجبا ت فاقول أعود 
خركل ومن وكاك ورزقك قواك ر؛كا خلقلث، للعذرة، حامل وأنت، قذرة 

إلمحمية من تتنقل أنست، ا وموأذنبت، ث٠كررت١ وما فطغست، أعطاك طليته 
تتوبمتى معري فيالستإ الذنوب غمرتلثإ حتى ذنب إل بإ ذنومن معصية 

المعاصيعل ويصر الفرائض ق اهل ويتالصلاة ق يتهاون من أن أنقلن 
واحذروالححود الميول عنكه حل وري كلأ ؤيفلمح ينجو امحنايا عل ويل«من 

تذسبحوأنت، تلهووتلمب، وأنت، نائم وأنتط قائم وأنت، فر؛ءايأتيلث، المفاجئ الموت 
مالتليم معن ينا وحل. حل.رتا كم وايع الق وقتلأ0 المويتآ صرعة ترى اما 
تنخيع؛صحتلث،ولا بشبابلمثؤ تغتر فلا نومه فراش ق مات ومعال علة غثر من 
صدقآ.له طائعا حقا عبدافر تكون الراحل عمرك ق تفرمحل ولا تزهوبغناك ولا 
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لها!وتل نفك حاطب 

وأوبا•الصلاح إل وارجعي وثوبا، الحناح عن أملعكب القست أيتها 
ذنوي.تكفيني الحاهلة أيتها عيوي، شاق شان قد النفس! أيتها 

حيىللحساب لوقدلعاف حوبتي تتابع من نمي اويح ي
ونحييبرق يح حذرآ:بمواحذري ومحلق نفس يا فاسقظي 

طلوبللنفوس موت سهلوات ومحابقى منك ات فما واستدركى 
غريبالوثاق ق عان أعوال وأعول المستغيث بكاء وابكي 

مشيبيحذن نفى يا ذا أفليس بلهوه اعتللن قد الشاب هذا 
وحهلوبحوادث بمرق يجري ا دائبوبمك يكر الهسار هزا 

ذنوباولوغفلت ع-و، بحمى افلا غعني يس لرئ؛ب هدا 
رمحيُاُينام وما قيه النوم ائم نأنا بجهل من يس لأو 

بنقلتعتبر أن قبل تعتبمرتيسا لعلك القصصي هذه اش رعاك يا ؤإليك 
بغثرْاتعغل من فالسعيد الحياة هذه ق وعثرة وعفلة لرما لك وتكون >أا وتنتفع 

غبمره!به اتعفل من والثقى 

وقدينه أمور ق يقمر بدأ تركهم ثم الصالحين مع شاب كان وهؤاففا؛ فء|اة 
الإنعاشكان نم السيارة انقلبت الهلريق وق للتتزه. افرأ مكان الأيام من يوم 

وصعاشر إل حمل عليه.. صلوا زملائه.. إل أهله إل المحزن الحثر حاء مات تم 
احينهالقلوب حزنت الدمؤع ذرفت يرُبمر لن فالتراب فاللبنات .. ثره قق 

له.يدعو رأسه معلأطأ مثره عند الأول صديقه وهو الصالحين أحد جلس 

مإ.ءالأسطر.لكاتب ت( لأبد للأوي )تزود ينظر ا،لواعظ من لاصتزادة ل١ 
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يدعايهمموتك بعد حتى يفعوك الذين بالأختار تلحق أن احرص الشاب! أيبما 
لكيقال فحيتها ربك تلاقي حتى معهم واصر وصاحبهم حم الحق لك. 

[.٢٤]الرعد: صبمبزمه عوريما لم سؤ 
الخل:

رانيم أعغللالتفوءس إما قلبي بلم الصالحان صحة 
أمحلف—الولديه متزوجا وكان صيف كل العهر دول إل المفر دائم رجل قصة؛ 
قإلا لأيفكر النديمة عادته عل مازال أنه إلا عاما الثلأJين يناهز ب وعمره 
أبيضووجهه افر حملقد حرام ل أم حلال من أكانت مواء وملداته تهونه 

تعرفالماهرة الليال إحدى وق وحيوية وقوة ثباب وكله البيض بياض من 
كانمن؟ ؛انتذلار٥ وكان الشقق إحدى إل فرافقها عاهرة راقصة عل هناك 

منادينائي الحاسمة اللحفلة وجاءت منها قرب أن فإ ا،لوت ملك بانتذلار٥ 
ؤإذايالتابون محملا باليه إل ور-؛ع ا،لوت ملك فقبضه ، الرحيل .. الرحيل. 
القار.مواد من أمحول لونه أصبح وجهه أن وهي الكنى ؛ا،لفاجأة 
منفطرد عيه تنهال اكائب وباJأت بدأها المخدرات ق الدمت؛ن أحد قصة؛ 
وربتهحملته التي المزكية الشريفة العفيفة أمه جعل ثم زوجته محللق تم ومحليفته 
أننحافة له فتشتري المخدرات عن له تبحث ها بنفهي تذهب عليه وتعبت 
مهجوهمد وتبلد مات قد عثة داحل عليه يعثر أن مأساته كانت يم يموت 

العملهدا لمثل ة منكومسة تحيمائة من من يالها المخدرات تعاطي ثب ب
اشهث.حرمه الذي 

شانهمن وقلل الخمر كأس فاحتقر وقتل وزنى كآس بئن خثر ثاب قصة؛ 
ومفتاحالخبائث أم فهي فقتل فزنى ومكر الخمر فشرب والقتل الزنى وامتحفلم 
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ولاتشربنلفظ ول شر كل قامامفتاح ®ولاتشرب يقول. شر• كل 
فاذولكل رأس الخم 

ححماسراصقصة: 
مكونةأمرة بان أظفاري نعومة مند ترعرعت قائلا! قصته محكي وثاب 

لدىا ومحبوبالدينية الشعائر عل محاففلآ كنت ؤإحوق، ووالدق والدي من 
امرأةمن وتزوجت ديني نصف أكملت الرواج من بلغت أن بعد الخمح.. 

أطفالا..منها اض رزقني طيبة 
فتعرفتاليوم. ذلك حاء أن إل وأولادي لأهل الناس خثر كنت لقل 

بينيالعلاقة ؛دأت حياق,.دمار ق محبأ كان الذي وء الأصدقاء أحد عل 
•الوقت. بعض ءنل،ه لأقضى بيته ل زرته ليلة وذات يوم.. بعد يوما تزداد وبينه 
.أسأله٠ أن أحاول ولر أنفامي فكتمت غريبة.. رائحتها سيجارة يدحن به ؤإذا 

فمال:لا.. فأحنه: أدخن؟ ماذا أتعرف ل: قال ودهشتي صمتي رأى فبيا 
وأصرعل فألح استعمله.. ولن أعرفه لا إل فقلت: حشيش.ا سيجارة انبا 
لروليتني شفطة أحن.ت المجاملة اب بومن يسيرا.. شيثا ولو استنشق أن 

المخدرات..هاوية ي ساقهل وأنا اللحنلة تلك فمنذ آحدها.. 
علقبض بحدها أسوأ إل ميء س متدنية وحالتي والليال الأيام ومرت 

بداخلوكان المخدرات.. مكافحة رجال قيل س صديقي سيارة أقود وأنا 
أنحاولت التحقيق وأثناء ريال.. خمإئة ومبلغ الحشيش س قهلحة الدرج 

هْفأدانوف • ■ جدوى دون ولكن علاقة أي حا ل ليس بأنه موقفي أبرر 
وغرامةنوات ّنلاث ومجن حلدة وسبعن بخمس عل وحكم الأشياء.. 

والديمن مكونة عائلة أعول القضبان خلف الأن وأنا ريالؤ. ءث.رةآلأف 
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بسببحمك الهائب هذه كل وأطمال.. أمرق وتشردت الكب^رين.. 
وآلام.ونكد عياب إل حياق تحوك لخد . السوء. وأصدقاء الخل.رات 

صاحبها:يقول قصة: 
كانفمد أربعة بل أ والعبث الطيش بيننا محع الأصدقاء.. من ثلاثة كا 
المسولالكلام بالساذجان الفتيات لاصهلياد ندهب فكنا رابحنا.. الشيهلان 

ذئابإل ا تحولتقد بأننا فاحأ نناك وهالبعيدة.. المزاؤع عل متدرجهم ون
اا الإحاس فينا ومات قلوبنا ماتت أن بعد نومحلانس نرحم لا 

الشاطئ!عل والميارات المخيان ل المزارع.. ل وليالنا أيامنا لكت هدا 
أنام.لا الذي اليوم حاء أن إل 

رمتا. واحد لكل الفرية حاهزآ. ء محي كل لكن للمزرعق.. لكلمعتاد ذهبنا 
أحالءناذهب قليل الهلعام.اويعل. وهو ليناه واحد محيء الملمعون.. الشراب 

مرتانطلمق.. عندما تقريبا المادّة الساعة لكنت سيارته العشاء محلعام لشراء 
يارقبفانعللقت عليه.. باّق شحرت العاشرة وق يعود أن دون الماعات 

جانبيعل تندلآ النار نة ألبعض شاهدت العلريق وق ؟ عنه. أبحث 

وهىتلتهمها والمار صديقي يارة سبأم—ا فوجئت وصلت وسما 
اليارةمن إحراجه أحاول كالمجنون أمرعت جانبيها.. أحد عل مقلوبة 

ماكان لكن تماما.. تفحم وقل. جده نصف وجلءت عندما وذهبت المشتعلة، 
تيذي..وأخي عينه فتح دقيقة وبعد ٠ الأرض. إل فنقلته الحياة قيد عل يزال 

القلكنه المتثفى إل به وأّرع بيارق أحمله أن فقررت النار النار.. 
يموتصديقي أرى ا وأنالد«موع فختقتتي أصل، لن فائدة. لا باك: بصوت 
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بدهنهإله له؟نظرت أقول اه؟ماذا أقول ماذا ت يصرخ يه وفوجثت ٠ أمامي. 
اشاش..عميق! بئر من قادم لكنه بصوت محال من؟ ت وسألته 

صديقيأطلق وفجأة ومشاعري، دى ح اح بجنبالرعب، أحتا 
أنفاسه..آخر ولفظ مدوية صرخة 

اروالنيمرخ وهو الراحل•• ص—ليمي صورة لكن • الأيام• ومضنا 
ماذاا وأنأتساءل: نمي ووحدت له؟ا أقول ماذا له.. أقول ماذا تلتهمه.. 

معتسالوقت، نص وق غريبة... رعشة واعتراق عيناي فاصت، له؟ أقول 
يدعونربير خاص نداء أنه فأحت أكثر•. افه • الفجر• لصلاة ينادي ا،لوذن 

والهداية..النور طريق إل يدعوق ١ حياق. من مفللمة فرة عل الستار لأسدل 
١لسنوات. فيها غرفت التي الرذيلة من جدي وطهرت وتوضأت الت، فاغت

فريضة.تفتني لر يومها ومن الصلاة وأديتا 
ء؛رة.وافه فإنها والدنوب، المعاصي ق الوقؤع من الحذر لحذر فا 
بلادعل يسافرون شباب هناك كان قائلا الحادثة هده الدعاة أحد أورد فاه|لة: 

تمرتواسفتاة عل أحدهم تعرف سفراتيم من سفرة وق الحرام بالع ممالوءة 
ذلكإل أخرى مرة الشاب هذا ر"أع فترة وتعد بللْ، عل سافر حتى الحلاقة 

نحضر،لر ا ولكنهوانتظرها، المطار، ق الفتاة تلك تتقبله أن وطلب، البلد 
أنا منهطلبوا عنها طويل بحث وبعد يقبل، لر لكنه غثرها إليه وأحضروا 

وماحضرت إقاع و؛عا• الشاب، هلءا لأحل آخر مكان إل أو المهنار، إل تحضر 
نحبهقضى إذ منيته وكانت، ساحل.أ، الأرضى إل هوى حتى الشاب هذا راها إن 

أنرمن وهذا والعافية، السلامة اطه نسأل مردآ، فإن السجود ذلك وهوعل 
١الفجور. وحبإ والعشق الهوى غلبة 
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ذلكومع خلفه ومن يديه ين من ينح والمال عال منصب ذو شاب قملة؛ 
الأحست قائلا المالحين أحد إل حاء والزهق والطقس والضيق الهم يشتكي 

قشء كل وبذلت صدري، ي ثيء كل وبذلت صدري، ي ثديي بضيق 
الكلامكيةيمى ا،لومحوسملع العالم، بقاع أجل إل فالسفر إستعبح، فلم تشتيته 

والهم،الضيق هذا إزالة ق شيثا يفعل ب والأنفس الأعين تلذ ما وشراء الهادئة، 
أفعل؟،ا.ماذا عاليلث، فبافه 

لا.فال: ^٧؟ ١١^٢٥هلل: قال 
لا.قال؟: تذكراض هل قاوله: 

لا.قال: اصد؟ إل تذهب هل 

اءأطبوزيارة يكية، الكلاسوالموسقى الأغاق س،-ءإع جربت لقد قلت: 
بلسميئا، الضيق هذا من تغير فلم الأمور، من وعيره السفر وحربنا النفس، 

؛،؟JJماأقول حربت، فهلا يوم، بعد يوما يزداد إنه 
أبدأأن أستهلح ولكني أوالصلاة، المسجد ق بالملأة أعدك لا ل: قال 

القرآن.وهوقراءة عل هوأسهل بإ 
متهلهلالتال اليوم ل إل عاد ثم للمنميحة، ثاكرآ صاحبي ءادرز( 

مإ.الو؛^همم

الأحبار؟ما بثر له: قلت، 
قالقراءة بواُتال-أاّت، القرآن، فتحن، نم وتوضأُن،، لالست، ذهبتج قال 

والرابعةوالثالثة الثانية فزدتأ تغادرق، لر الضيقة زالت، وما الأول، الصفحة 
حتىصدري عن روت رويدآ ينزاح صخأ جبلا بأن أحس وأنا ة والخام
ت،فقمحياق، ق -با أشعر لر وطمأنينة براحة وشعرتر داحل، إل الفرح تسلل 
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وماوزخارفها ومتاصبها الدنيا أموال أن أوقن جعلتاق ركعتين وصليت 
سنوأعرف ا، فيهاممه اجي أنتعال، ض مجدة اوي نلا الأدائي من حوت 

للث،..غفرتر فقد قم ل ينول أنه فأشعر بتقصيري، يديه 
■، نصيحتلعل قلبي أعإق من أشكرك إنني 

قزملائه قبل من إقناعه تم منة ( ٢١)العمر ربيع ل جامعي شاب قصة؛ 
الرفإطار ول صيفية، رحلة ق أميا شرق دول إحدى إل بالسفر الأرامة 
إقناعهوتم الفاحشة، فعل الشاب هدا عل عرض والتسلية والترفيه واللعمث، 

ررالإيدزءا،الخبيث المرض لث، ذلومعه عاد أنه يحلم ول؛ المسكين وعاد بعملها 
فحمهتم وعندما متكرر، ؤإمهال عام وتعيا متكرر بإرهاق يصاب وأصبح 

حتىوجرثومية رئوية اتر بالتهابوأصسبا المرض بذلك مصاب أنه وجد 
ققضائها من أكثر المستشفى ق يقضيها عمره من الأ-خرتين المن ق أصبح 

وكان~، افه رحمه ~ تول أن إل المرض أنيكه قد تعبا هزيلا وأصبح الثيت،، 
منارتكبه الذي تصرفه وعل حماقته عل اء للأطبفه أسؤيكرر يقول 

الخبيثة.التصرفات 

•رعايتي• عل أمي فاثرفت صغر وأنا والأي مات أحدهم•• يقول قصة؛ 
خلتنيأد • وحيدها• كنت فقد عل، تصرف أن تستهليع حتى البيوت ل خادمة 

وجاءتحا•• يارآ كنتا الخامعية•• الأرامة من انتهستا حتى وتحلمتا المدرسة 
ياولدياشه تقول وهي عيسها تملأ والدمؤع أمي فودعسي الخارج إل بعثتي، 

علأطمئن حتى رسائل ل أرسل • أخبارك. من تقتنمي ولا لث، نفعل 
أمرتقد آخر شخصا رجعتا • • طويل زمن وبحد تعليمي أكملتا • • صحتك 

إلاأومن لا وأصبحتا • ورجعيه. نحلنس، الأين ل رأستا الغربية لحضارة ال 
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حتىالزوجة عن أوح<ثا وبدأت عالية.. وخليفة عل وتحصلت المائية بالحياة 
ولكنيمحاففلة.. متاوينة فتاة ل اختارت مل والل.ق وكانت . عليها. حملت 

كإبالحياة)الأسممراْلية( أحلم كت لأف الخميلة الخية الفتاة تلك إلا أبت 
كرهتحش لأمي نيئ زوجتي لكنت زواجي من أشهر ستة حلال • يقولون• 
عنفسألتها نكي، بزوجتي bذا المت يحلن الأيام من يوم ول والدق•• 

أصرأن تهلح أملا البيت، هدا ل أمك يا أنا يا نوف.. ل! طالت المسب 
أك؛رسذلكا!

نكيوهي فخرجت غضب لحفلة ل الين من أٌي وٍلردت جنوف جن 
قاليةبلا ولكن عنها أبحث خرجت وبعدساعة ياولدى• الق" أسعدك وتقول؛ 
الأمتلك يتي تنأن وجهل بمكرها زوجتي وامتهناعت • • الميت• إل رجعت 

خلالهاأصت الزمن من فترة عني أمي أخبار انقهلحت الفاصلة.. الغالية 
فجاءتالحر، بأمي وعلمت المستشفى.. إيره عل دخلت، خبيثا بمرض 
ونالتزوجتي ا ؤلردتبمعل تدحل أن وقل عندي•• زوجتي ولكنت تزورف 

حيثمن أمحي ورجعت عنا.. اذهبي منا؟ تريدين ماذا هنا.. ليس ابنلثط لها؛ 
ية،المفّحالتي فيه انتكست، محلول وقتر بحد المستشفى من وخرجت، ا! أتت، 

فقدزوجتي.. سب، لت، ذلوكل ١ الديون. عل وتراكمت، الوخليفة وفقل>ت 
الخميلزوجتي أكرت اف المعنآخر ول الكفرة.. بهللباما ترهقني لكنن، 

المجتمع،ق مكان لث، ليعد ولر وماللثه ونليفتلئؤ فقدت قد لمحا ما ومالح،! 
صاعقةبمثابة الخر هدا لكن محللقني.. أريدك.. لا أنا صرمحة؛ للئط أعلنها فإل 

فيه..كنت، الذي السبات من فاستيقفلت، بالفعل ومحللقتها رأمي.. عل وقعت، 
أين؟ولكن وجدتما. المهاية ول أص، عن أبحث وجهي عل أهيم حرجت 
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اأالحسنين صدقات من تأكل الأربطة إحدى ق تقع كانت 
أنوما احبة.. ثفبدت البكاء ا عاليهأقر وقد وحدتبما عاليها•. دخلت 

أنإلا كان فإ . مرآ. بكاء ويكبت رحليها عند بنمي ألقسي حتى رأيتها 
إلأحذما بعدها كاملة.. ّاءة الحال هده عل شنا البكاء.. ل شاركني 

افهلأوامر متبعا أكون ذلك وقبل لها طائعا أكون أن شى وعاهدت البسن 
أمي،.العمر حبيبة ْع وأحملها أيامي أحل أعيش الأن أنا وها لنواهيه.. محتنبا 

القصة.انتهت 

البيتمن أمه طرد أن الشاب حذا وصل حنث العقوق، يفعل ماذا أرأيتم 
المالحةالزوجة باختيار رمول أمر يتح لر لأنه وذلك • • • تكنه الذي 

فاظفرولدينها، ولحإلها ولحسها لالها لأرع الرأة ررتنك^ قال.ت حبن التدينة 
يداك«.ُ''تربت، الدين بيات 

الدشعل الكلام بصدد المتتكين"ُت أحبار من كتاب صاحم_ا ويقول 
منتكسان.إل اللتزم؛ن وبعض مراهضن إل الكبار الحهاز هذا حول لألقي 

٠^^كان مملحا داعية وتقوى بر عل وكان محنا كان ثابا أعرف فج|لة؛ 
وفجاهائأ صوماره ثائا ليله يقفى ربه كتاب لحففل الحهود كل بدل لوقته 
لقلةيستطع لر ولكن لمنعه الحهود كل وبذل بيته عل الخسث، الحهاز هذا لحل 
التجربةإل از الحههذا قاده الأيام مرور ومع أهله عل وهوانه وصعقه حيلته 
يفيدكمالأ ولع يفيدك ما فخذ وفائدة خر فيه الحهاز هذا أن الشيهلان له وقال 
يطقلر الحين ذلك ومن مر يتجعله منغلر وأغراه الحهاز فتح تردد وبعد 

)ا(.ضقطه.

(.-٢٤٦٣)٢(صالحانمبي)
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البيتق يودييا وأصح الخإعة صلاة ق وفرط الحهاز هذا سحره فقد مفارقته 
اضأل نوضعه عل يزال ولا ا مارات ولا م ب ليس اض لأوقات ال 
الهداية.له ون 

الحهازا-فثمحارقأمترألذا وآخركان قصة: 
المتعان.واقي الصالختن 

مزرالأن الوضع إن ل وقال ل صديق هاتفني الكتاب هذا طاعة وقبل 
قولهفتذكرت ناذج ل ذكر ثم تتزايد الحهاز هدا ثب يالمنتكسين وأعداد 

شكولا ابتلاء هذا إن وقلت [ ٣٥]الأساء: ب وآلئوولُ}أتة وثبموكم ؤ تعال! 
ا.هيشاءءا ما يفعل واش والتيكير التصح فعالينا 

علموضؤع مترمج أنه بعضهم ويقول ~ دارْ الدش الأباء أحد أدخل قصة: 
وتركوازواج إل بكاملها الأسرة خرجت الأيام أحد وق وأحبار" صالحة قناة 

ترىا فأحيانالفضائية القنوات ل تقلب البنت، فأخذت لوحدها الفتاة البنت، 
البيت،من فخرجت، الحارمة شهوما هاجت، حى حب ومرة أغاف ومرة حلاعة 
تنتقلرفلح، الإصعند ووقفت، المارة من شررها ونحمي يهلفثها عمن تبحث 

لصاحبهاوقالت، السيارة فأوقفت، إليها أشارت إليها أشارت رأتبما سيارة فأول 
فلمإاش ، نحافعاقلا خيرأ السيارة صاحس، وكان تشاء ما ي أفعل معك، خيف 
بقهافمنزله وأدخلها أبثرى لها فقال تشاء ما افعل له؛ قالت، معه ركبت 
أنوءليان١ عليم يه اه ما الشهوة -يا حالتها؛لغت، وأن بالقصة زوجته وأختر 
حتىاش بحكم ا وأخترتيبالواحمسا فقامتا نيا شأ وتتول وتحملنها تمدئتها 
لولأف أيديكم نحت، اش جعلني الذي ف الحمد وقالت، تبكي البنت صارت 

هذافقام وعرضي بشرق وعبتخ ولمس، ي لذهسا الضاق من غيركم عند كنت، 
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فرأواأهله هع فجاء هده ق يأتيه أن وأمره بوالدها بالاتصال الرجل 
وأخيهباليمس افه بارك لا الأب .فقال  ١٢٠فأخرتيم قصتها ما وسألوها ابنتهم 
البيتبشرف يذهب كاد الذي أحرى مرة البيت ق أصعه لا وافه فقال فكره 

الفضائية.القنوات بب بكله هذا 

هلله فنقول ثر يأتي ل؛ الحمد وفه محاففذ وأنا الأن إل يقول وبعضهم 
االص.اد.ب.حصول تنفلر 

أحنهق يفعل وذاك أخاه يركب هذا الدش هذا ومآمى قصص ولوذكرنا 
الرأس.ينكس فاضح هومحز مما ذلك وغر الفضائية تاثرأ؛القنوات أمه ق يل 

أمهولوق ثيء أي ق إطفاءها محاول السلامة اطه أل نتحركت إذا فالشهوة 
أولاده.أو بهيمة أو 

نذكرهمأن ومحب الناس أع؛ن ق مونه ألا محب حهلثر حد حهلير الأمر إن 
للأوثانوتضييع للشهرات وتحريك ملذات س الحهاز هذا محمله بإ دائأ 

ستكون؟ماذا النهاية ولكن للإخوان ومفارقة 

والعارالإثم ؤيض الحرام من صفوما نال ص اللذاذة نفنى 
اه.المار،، بحدها س لذة ق خر لا مغبتها ق سوء عواقب تبقى 

قانيتفكيف بربك ل قل محتمعان كيف ودين دش 
كلاماللمناسبة وأنقل از الملفحعلورة من وتقلل وتحتقر نتهن ولا 

النرد•عبدالعزيز بن عثدالله للشخ 
ا،متنزهاتنق وشوارعنا، ا بيوتنق الفتنة نار أوقدنا الش؛خت يقول 

قطوافار الننحو الفراشات يتل>افع كإ والشابات الشباب فتدالمر أوقدناها 
العائلةأفراد أمام الألمة الشاشة نفح أننا ترون ألا الفراش؛ يشل كإ فيها 
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يعيهما بيتلذذ وكل يتئرج، الكل وصغارهم، كارهم ،  ٢٠٦وشإ:ضم 
وزوجتهالبيت رب ~ والضحك،واممثار بالنكت يتمتعون كانوا إن فالأطفال 

أوبتتكالشاب ولدك فان وأفكاره، الملل أحداث يتابعون كانوا ن إ~ 
الممثلةمده عيني إل ينظر فالثاب آخر؛ عال؛ ق جوارك إل ان محلماللذان 
اخر،شعور ل ولكنها أمها حوار إل نحلس كيلك الشابة والبنت تللثا، وقوام 
نمالفخم، الماؤع أوهازا الوسيم، الشاب هذا إل تفلر فهي تامة وعزلة 
هادئام تننم لك الله أحل ما إل فتذهب أنت أما فرشهم، إل الحمع يأوي 
وبنتكالشاب ولدك أما وديع، ولتل مريح، بنوم وتنعم القلب، مهلمس البال، 
الشاب،غيلة تغادر لا الثواغي الممثلات وصور فرشهإ، إل أويا فقد الشابة 

الفتياتأذهان تفارق لا المساق ووجوه 

مشتتاالقس، ممزقا ؤإمإ نائإن، وأمهإ وأنت مفاجعهإ ق يتقلان إمكأ 
ا!عنهم أل تيوم لك فويل العيس، ناعإن البال، هادئا وأمهإ وأنت الدهن 
اا الخلال؟ من وتحرمهإ للفتنة أتعرصها !! الذنب،ق يقعان يوم للثج وؤيل 

وكأنكالبنت، عن الخهلماب وترد الشاب تزوج عن تتعذر الزواج؛ من تحرمهما 
الشاب('؛'.وفتنة الشهوة جحيم من الخروج لهإ تريد لا 

فاصسغّثحت، فإ نحلوقا وتتنحى خلقا نحى ولي عرضا تصمن لآ إدا 
تحال:قوله يمتثل ولر بصره يغص ولر عناما، لفه أطلق لمن فالويل 

آسإن ثم ذ'لاثأرئ هموجهم دمحمْلوأ سأبمضهت( يعصوا للنؤبجر1ت> ل قؤ 
محصثمحث،هموعه

(.١ —٧ ١ )٦ التوبجري لأحمد مكدسة حامات فتياتنا تكون ولا معطلة طاقات شبابنا تكون لا ش حا 
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غضبصره العبد غص فإذا القالب، مرآة الض اش جعل وقد [ -٣٠١٣زالتور؛ 
تمغرممن النار معظم أن كإ النفلر.. من مبدؤها والحوادث، شهوته.. القالس، 

الأربعهلْ حفظ من قيل: ولهدا خطيثة.. ثم حطوة نم نظرة تكون الشرر.. 
تقيل كإ والحطوايت،.. واللفظات،، والخهلراتؤ، اااJحظاتا، وهي دينه.. أحرز 
النظرةنتع لا عل رايا الّ؛يا وقال فلقاء فموعد فكلام امه فابتنغلرة 

صوف،س،الآحرة((\سالطرة، 
قليلا..إلا اض وع_رفا ولا صيلع ق يعيش ّ الرياض. مدينة يكن كان ف،ءالة؛ 

ت،كت١ ٠ مول. . ١ واحدة سحلأة ض لجد وع المجد ليحل إ منوام ومنن.. 
زوجتيتاركا وضياع، لهوولحب ق السوء رفقاء مع الفجر حتى أمهر 

عنيءجزتا لقد عليم به اقه ما والألر والضيق الوحدة من تعاف وهي المكينة 
دونولكن ؤإرثادي نصيحتي ل عا وستدحر ب فهي الوفية، الزوجة تللئا 

وكانتالحانة•• هراق مإحدى من جن، الليال.. إحدى وق جدوى•• 
قتغطان وزوجتي المغ،رة ابنتي فوجئت، صباحا الثالثة تشرإل الساعة 
الليلاعات، سمن ماتبقى لأكمل المجاورة الغرفة إل فانحهت، عميق.. محبات، 

التيالساعاتج لئ، تلالفيديو.. جهاز حلال، من الساقطة الأفلام شاهدة مق 
هلله؟ فأّتجسي، يبع من هل فتقولت ~ الدنيا السإء إل هك - ربتا فيها ينزل 

الحالهدْ عل وأنا وفجأة موله؟.٠ فأعهليه محاتل من هل له؟ فآعفر مستغفر 
منة الخامتتجاوز لر التي الصغثرة ابنتي هي فإذا • الغرفة• باب فح • المؤمنة• 
عساا، ®بابI قائلة ادرتي وبار، واحتقتعجمب، نظرة إئ نفنرته عمرها.. 

والرعذي.واحمد أبوداود أحرجه ( ١ ) 
اكهيد0ا-ّآا(.والأممارuصرينتمداه )أ(ضصرآمشأرادالفانية 
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ابنيأص. وذهت. اب البأغالقت ثم مرات، ثلايثا اش،،..رددتها اتق ءليلن1، 
قتتردد تزال لا حائرأ، وجلت الفيديو، جهاز فاغفالت شا.يد. ذهول 

٠فرانها٠ إل عادت قد فوجاوتها إثرها ق فخرجت، تقتلني وتكاد امص، م

إلاهي وما الوقت، اثج ذلق ابني أصالذي ما أدرى ما كالمجنون أصبحنن، 
الليلمكون ليمزق هبط القريالمجلل من المؤذن صوت انطلق حتى لحظات 
لديتكن ولر جد.. المإل وذهبت، نوصات . الفجر. لصلاة مناديا الرمب، 

ابنتيكلمإت ويقلقني يشغلني كان ن.ي ااؤإنإ الملأة، ق ة شديل. رغبة 
أنوما القرآن من ر نيما وقرأ الإمام وير الصلاة.. وأقيمٌتا الصغ؛رة.. 

ببكاءانفجرت حتى الأرض عل جبهتي ووصعتإ حلفه وسجدت سجد 
سن..مع منل| جق لثه ها أسجل. ة سجل. أول فهذه • سبيا. له أعلم لا شديد 

منقلبي ق ما كل البكاء ذلك، مع حرج لقد ٠ ل. حثر فاتحة البكاء ذلك، كان 
الصلاةلل بعاواخل؟. ري؛يالأ بالإيإن بأن وأحمتج اد وفونفاق كفر 

ذهبت،حتى النوم طعم أذق فلم بنتي إل رجعت ثم قليلا الجد ل حلمت 
الهننح كنفقد مبكرأ.. حضوري استعرب صاحبي عل دحلنن، فلما ؤ العمل. إل 

سب،العني سألني ولما ّ الليل• طول الهر سب، متاحرة ساعة ق إلا أحضر 
الثإأيقذلتالتي المغثرة البنت، هذه للأج مخر أن اض احملّ فقال بالقصة أح،رته 

الفلهروفت، حان ولما . الحال.  CUJ^عل وأنت، منيتلئ، تآتلث، ولر غفلتلث،، من 
يتسلمأن احبي صمن تح وؤللبطويل، ونت، منذ أنم لر حسن، مرهقا، كنت، 

ابنتيلرؤية موق ق ا وأنالراحة، من نسهلآ لأنال البينت، إل وعدت عمل، 
لحالت،١ اض. إل ورجوعي هدايتي اذله~في بعد ~ ببا ستتا كانالتي الصغثرة 

إايتتلأإ.ب متخ ماتفقالت،؛ ماللأ،. لها فقلت، تبكي.. وهي فامتقبلتني البست، 
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هدأتأن وبعد طويلا.. بالبكاء وانفجرت الصدمة، هول من نمى أتمالك 
فحمدنإيإف ليخت؛ر هث اض من ابتلاء هوإلا ما ل حدث ما أن تد.كرت نفي 

اعدق.ملالحضور منه وطو.ت يماحي، واتمالت، الهاتف مإعة ورفعت، هق اممه 
إلا ذهبننم عاليها وصلينا وكفنها، لها وغالطفلة وأحد صاحبي حفر 

ا.موعوالفحملتها . غبمرك. الشر ق يدحلمها أن يليق لا صاحبي ل فقال الشرة، 
أضاءن.ى الالنور دفنت، ؤإنإ ابنتي أدفن لر أنا اللحد•• ق ووضعتها عيني تملأ 

منرأ م ل محعلمها أن وتعال ثحانه صاطه ال فأم٠ الحياة. هده ق لطريق ال 
القمةأ!انتهت، الحناء. محر الصابرة المؤمنة زوجتي محزي وأن النار، 

وقدحياته.. أحر ل برحمته الله تداركه الذي إل أحتي ويا أحي يا فانفلر 
أركانأعغلم الصلاة أن مع واحدة مجدة لله يجد لر تن مع مكث( 

محمدنبيه عل الله افترضها وربه العبد ين صلة وهي الشهادتين•. بعد الإسلام 
منأكثر ل أهلها ومدح ماما الله وعفلمم السابعة الماء إل به عرج لما 
يومالحبي عمل من فيه الله يتنلر ما أول وهي ٠ الكريم. القرآن ل موضعا ث،ان؛ن 

يقبلفلا الحمل.. سائر رد ردها ؤإن عمله، سائر ق نظر قبلها فإن القيامة، 

لها..مضيعا لصلاته تاركآ دام ما صدقة ولا بر ولا حج ولا صوم ولا زكام للعبد 
•أضيع. مراه لما فهو ضيعها ومن دينه حففل حفظها فمن الدين عمود لأما 

تاب،فإ، يستتاب، السالمينؤ. احملع —كافر أوامرأة كان رحلا — الصلاة وتارك 
مقابرق يدفن ولا عليه يمل ولا يكفن ولا يغل ولا مرتدآ، قتل ؤإلأ 

سمر.فالوأسلخقأكزق نا ؤ تعالت اممه قال يورث.. ولا يرث ولا المساإمين 
حلفبندمم من فأم، ؤ تحال! وقال -٣٤[، ٤ ٢ ه آلنحبمين منتل ثلى لز 

النيوقال ، [ ٥٩تم؛م؛ ه عها ئسوفنيلمون ؤاتعواTتيوث عواآتح1وْ 
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ررلأالحديث وق «ُأُ، كفر فقد تركها فمن الصلاة وبينهم بينا الذي ءرالعهد 
منهبرئت فقد متعمدأ مكتوبة صلاة ترك من فان متعمدأ مكتوبة صلاة تتركن 

ؤآوكثوأؤ تعالت قوله والدليل الرحال عل واجب الحإعة مع وأداؤها اش؛؛ ذمة 
للعدومواحهين أتيم مع الخوف صلاة آية وكيلك [ ٤٣لالهمْت ه لرمملن آخ 

حماءة\أُالرسول. حم صل ذلك ومع بالقتال مشغولون وهم 

٠٣١\لاهلافإ هوية قصة 

مشاعربدأ حيث ا،لراهقة، مرحلة هي الإنسان عمر مراحل أحْلر من إن 
الأمورأولياء من وتحصينا ورقابة مذيا تلق إ فإذا التعثر، ق الشابة أو الشاب 

سوء.رفقاء الطريق ق برز إذا حاصة وحيمة... ستكون العواقب فان 

ليدخلاكانوية المرحلمة من التخرج عل مقبل ثاب قصة تبدأ هتا من 
الشإئلطيبة عريقة، أمرة من ما نوعا حيد الدراسي مستواه وهوطالبا الخامحة، 

محموعةعل تعرف ثانوي اكالث، الصم، ق دراسته أثناء ق ولكن الخلال؛ وعبقة 
غريبة،تبدوهيئاخم كانت، المصل، نفس ق معه يدرسون ممن العللأب من 

حيثاومصاحبتهم؛ عليهم التعرف احتار ذللث، مع ولكنه بالريبة توحي فهي 
وصمحكهمتنتهي، لا التي «سواليماآا وررالالدائم، السرور عليهم يلحفل إنه 

صديق،،.محرد الغريق ورربداية ساحب،، قيلارالصاا-صب، إليهم،وكعا النظر يلمن، 

المن.واهل أحمل الإمام رواه ( )١ 
٢(> - ١ )٥ الفهيد مداض بن لناصر والاعتار الفائرة أراد لن وآثار نصص )٢( 
دمعالعواةب)تماأ-،آم(.)٣( 
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مثلأفرح أن المانع ما قال ت ولكنه معهم، الانخراط قبل البداية ق تردد 
•امية• الحمن بنؤع الأمرعاملوه بداية ق . امم. كحيوأعيش فرحهم 
بهالرحسس، ويزداد بجلوئ تزيد والأساماُت، اقآرابه بمجرد يق3ني كالكلأم 

قثلمهم،أحد من برم ل؛ نحو عل والتقدير الاحترام ؤإظهار المعهود، غثر عل 
١االئالةا،مع نفه معه..فوحد وتعامالهم بهم وأعجس_، الخال هذه عل الأمر وبدأ 

يتكلمونأخذوا فشيئا وشيثآ الدراسة مقاعد عل مقتصرا اللقاء مازال ولكن 
الغناءأشرطة عن ثم إبليس( رسهّام الفضائيات ق يشاهدونه وما لخنس، اق 

الكرؤية.المباريات عن وأحيانا الحديدة، 
مابإليهم ؤئتقرب ويجادل ويتمع حديثهم، ق يجاربمم الشاب أخذ 

قالها.أو فعلها أنه وينقاخر قثيحه أمور من يفعله 
بؤعالأمحصص أن خاصة قصرآعليهم اللقاء وقت وأصبح الأيام مضتا 

بمداء اللقعل وتواعدوا ٠ ين،. الحل. محال ق التوسع يمتهليعون فلا كمرة 
بلحبا فيهوقتهم يمضون استراحة لأستثجار ليد.هبوا الأربعاء يوم الدراسة 
الع—،ا بر والتعبالمحتلمة، الفضائيات ومشاهدة الأغاى تعلع وامالبالون 

إلالخروج عل تمروا واسة، الدراسمقاس عل عنه الإفصاح يستهليعون 
،وتضعفيا دراسيتضاءل الشاب هنأا وأخل. كيرة.. أسابح الاستراحات 

فهووالده وأما — اهتإماته تغيرت فقد ءجم_، ولا — المواد حمح ي درحاته 
معخطاب مرة كل المدرسة تبعث . . الحديد. العائلة بست عإره ق عنه مشغول 

الدراسيالتأخر ق الشاب تمر واسوالده إل يوصله لا بالطبع ولكن الابن 
المذاكرة.وترك الأسواق ق والمعاكان للمهر نتيجة 

عنيتحدث أحدهم أحن. الشباب بهولاع الخاصة الحلسات إحلءى ول 
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صالاةاتكون وكف القرسة الدول لإحدى مافر عندما الحنسة مغامراته 

وبيوتالدعارة حوانيت ق تقدم اش المشروبات أمإء عرف وكيف مشبوهة، 
النساء...

النقمةطاقته تفريغ من صديقهم تمكن كيف الخال؛ن انتباه وثد 
تهليعوايأن دون الشاشات خلف يروبا كانوا ما داتأ واش ~ والخنية 

أحدهمقال — أكله يتهليع لا الخزار عند اللحم يرى الخائع كالكلب حراكا؛ 
ولكنالخميع صحك القائمة.. المرة ق معك هب نل. لا لماذا — ازحا م— 

الفكرة.هن.ه امتحن وكأنه يتأمل وقف الشاب صاحبنا 
القريات!لبطل الشاب احبنا صال قة— المدرسق ~ الصباح ول 
دونوأنت جواز، معك ليس لكن فاحابه القادمة المرة ل معلن، سأذهب 
حملما وملريقة الفر، عل والرك من محلية موافقة من بل، ولا العشرين 

الخوانعل حمل وبالتال ا الخوان إءهلاده عل والل.ْ من خلية موافقة عل 

تلقىأن بحل. الخنس ل العملية الدروس ليتلقى وء الرفيق مع ومحافر 
اءأثنوالسبت، والخمعة والخميس الأربعاء أيام السفر وقرر الفلرية، الدروس 
.الأJتان. يوم الدراسة ليواصلا الأحي. ؤيعود الل.راّة 

حرجالن.ى كالعصفور أصبح . ١ بال. عل له نحهلر لر أمورآ وحد محافر فلمإ 
ماعولا لارايع أ ا يشاء ما يثرب يشاء.. ما يقول يشاء.. ما يفعل فمه.. هس 

أوحهم،■دض وازع حتى ولا 
لمم٠ العاظة. منزل لحل فحل بإ مرورآ ماهل، مما فرحا الفر من عاد 

معرثؤع أمحو؛عل. اا والرصا الحان كلمات ليحهلياه رأميها ومل والديه عل 
أيلالمجاور.. للمستوصف ذهب، حال وموآلام مفاصله ل بوجع الوالد 
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اكحاليلإجراء بام قالمستشفيات,. لإحدى ذهب فائدة لا ولكن الدواء.. 
تغربامالإيدز., بفيروس مصاب الأب الكبرى.,. المفاجأة وكانت اللازمة 
حيأ.,يكون فقد رجاء التحاليل أعتدوا حياق. ق ممل حراما أفعل لر , • الأب, 
الوالدعل الحجر المستشفى طيب قرر ذاتبما، النتيجة ونقى التحليل أعادوا 

الشاب,,نهإ وابأيضا,, الفيروس نحمل الأم أن فوجد العائلة بقية وفحص 
الخبيثالمرض وكان صنيعه وسوء بفعلته الابن أنر الاستجواب وبعد 

ماتممدودة ابح أمحإلا اه أبالمرض يمهل لر لأبيه,., الابن هدية رالإيدزآ 
المستحان,واش وابنها,, الأم به لحقت ثم بحدها 
الع؛نلها وتدهع حزنا القلب لها يدمى نمة المعروفن الدعاة أحد وذكر قصة؛ 

ألما.

ذهبالرجل هدا أن القصة ومحصر للخمر,, مدمنا كان رجل نمة إما 
,عبأ, الخمر من يعب بدأ شقته ق وهناك , اد. بالفالمحروقة البلاد أحد إل 

بالخيانثعر حتى وهكذا باكالثة أتبعها نم باكانية أتبعها ثم قارورة شرب 
المياه.,دورة ل مات له؟,, حدث ماذا أتدري , ليتقيء, المياه دورة إل فدهب 
'١'المرحاض, الجامحات مصرف ق رأسه كان ا رأسه,,؟ كان أين أدرى 
الأمومةثمن القصص: أعجب س قصة؛ 

الماثلولدها تثكى,,نحاءلب وهي الأم صوت ارتقع الهيم الليل دأة هل 
أمامها:

هذهين بأعيش وحدى تركني لا إليك... أتوسل ابني يا رجوك أ~ 
والعوز.والحاجه والخوف الوحشة بى تحيتي الأربعة الحيران 

(.T'A-'rUمدالوحن)نمدالحن ندأ ها س ؛ 
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وهولك قاله ما أسيت ٠ بيب. وصاك حينإ لك أيك وصية هذه أبثي ~
اكزوجتمع تمش وذهت ل تنكرت ثم قليلا الدمؤع ذرفت لقد ا محتضر؟ 

•وحدى• وتترض وأولادك 
اللكن وأولادك ولزوجتك لك حائمة لأكون استعداد عل إي بني•. ا~ 
تقول.لما مكترث غم أمه إل يفلر العاق الابن كان والوحدة للفللأم تتركني 

وقاليدأمه ووصعهاق ريال خممائة جيبه من أحمج طويل صمت وبعد 
إإ شهر بعد سأزورك 

ممرةأعال ولدى مشغول• إي قائلات فقاطعها لكني... بني يا قالت 
وبوثلاثة واثنان شهر ومضى حرج••• ثم وقت••• أمع ق إنجازها من لأبل، 
ملقيةوجدت أنيا فيه أحم النءى اليوم ذلك جاء حتى • باحا• عل يقف أو يرها 
حهاداتت.ؤإن ؤ اممه قول من هدا أين ا ا أيام•.. مند الحياة فارقت قل• الأرض عل 

معرومحاهألدئئا ق وصبماحتهنا بجهما ما 
هوثيء كل ومن مالك من أحرجاك ؤإن والديك ®م ه! وقوله ١ا ٥ للف،ان؛ 
فتخل®.ودنياك أهلك من نحل أن أمراك ؤإن والديك ررولأتعص وقوله لكءا 

duiPLd • غميعرف لا صالحا ثابا كان ابني ت وتقول ابنها قصة تحكي أم
انؤإدموحشيش خمر جالساتيم رفقة عل تعرف طريقا، والعمل السجد 

تقولوالخيرات الخمور ق معهم انجرف ناصحته ثيم وتأثر معهم اق فان
متاحروقت ق جاء الليالي من ليلة وق وبيتي نفسي عل أحاف بدأت الأم 

يناديوأنمل وأزبد أرعد قل• به فإذا الباب ثقب ق نظرت بقوة الباب وطرق 
المكينةالأم هذه تمول ثم ا«حول المن يتمكن لر ولكن بقوة الباب ويدير 

عليهأشققت تقريا ماعق رع كء فقدته تقول تماما انقهير بل الصوت انيدأ 
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كانفإ الأم وحنان الأمومة رحمة أنتني حياته عل قلقت صحته عل وقلمت 
معهمكينا وأ-ح_رج الباب حلف احتفى قد بالولد ؤإذا الباب فتحت أن إلا مني 

إئأحب فالموت ذللث، أراد وياليته قتنل يريد أنه ظننت، تقول بقوة يدفعني وقام 
فعرفتعايية أصبحتا حتى ثيايى مرق ثياف يمزق محإذابه منه التهرب حاولت، 

لدفعهنوق بكامل قمت الأم تقول ي الزنى فحل يريد نمى عن يراودف أنه 
بعذابخوفته بافه ذكرته الشباب وقوة الإدمان وحشية أمام استطع ب ولكن 

ثيءكل حد ربيتلئ، أعهليتلثط لأحللث، سهرت أرصعتلث، حملتلث، أملئ، قالت، اش 
يففعل فقام والشي3لان والهوى ه نفغلبته أن إلا منه كان ما تقول ولكن 
وأوقحهأمنعه -جمرما للحارا يا بأمه بمن؟ زنى بامه زنى اممه. إلا لاإله الزنى 

وأحهله.وأمفهه وأقبحه 
اللسباا عواقبهن مويبكى ا منهالقهاء يفحلث، ور أم

وسللث،العفل-ام والدواهي والمصائب والرزايا البلايا هذه ل وقع من فيا 
أقلعافة إل وارجع اطه إل J_، والخرام والسكر والخنا والهوى الردى دروب 
تاسبخ!وصوت ن ل وبلتاس_، بقول وقل افه. إل وأنب 

حيلالهوى درب ق أركضت، رل الحار ن مل ؤب
لوالميريعل اللهووالتفبامي أيصيعت، د وقل وي
حسولن ماب الأحبد وتوافيى أحا دنى منإذا ل وي
اليلدافم كتدافعت، وتامى أنفمدر الق ارعحح وت

ىرآْنوافى منال لتنقدري لدى يدي إذا ويل ويل 
لويب بالرعاطنى وأحبري قمتى ص—ا مإذا ل محي

ولالهمديدة تك؛رون المد وعالتي ار النن مؤيل 
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الشاعر:مال 

رجأععلام أدرى ولا يل رحا دنوفد وهمب سب فواخجكي 
يولجفه برصق وقوموت عمره فيه يشفى وللمرءبوم 

تلجالجيمن بالتنكيل ومان يومنكرا السؤال ق نكثرأ ويلقى 
جيتوهحزم ام مقول وهوعرصه الحساب طول من بل ولا 

أبلجوالحق الخلق تن بوبمكم ه عرثبرز يالدين يوم وديان 
فتنضجتمل ار النق ة وطائفدت خلد الخلحنة ق فهتاثقة 
مخرجوتجا ذنمن ل يكن ل( إذا الغطا يكثف حنن حفلي ماثوم 

ئزلوما لديفرآممي ظوبجم ■محقع ءامئوأأن للدئن تأن ألم ؤ ه' قال 
بجمدممير ظوبجم فقست الأمن عمحم ظال، قبل، من آمحممب ١^١ ؛ةلذ؛ئن ٥^^١ 

[.١٦]الحييين ه فتسقوري 

اثنانسمعها قصة; 

بالأتفرمى وطرب لهووترف صاحب وكان أدهم: بن إبراهم — ١ 
ؤ\وأأو\واقئ؛انغواأن•محثعظوبمjسمع لما وقال — هدا كل واهمزل اللهو~ 

وانصرف~ مرارآ ٠ الأوان آن لقد واش ®نعم قال كْفرآلأبوماثزلمنآلخقه 
اش.سبيل ل شهيدآ ومات ~ ماله كل وأنفق اش يدعوإل 

حالهفانصلح قمحها ووو... شراب صاحب كان دينار: بن مالك ~ ٢ 
مكانوورث الأجلاء،، العناء من ررصار حتى الصري الحسن محلس عل وتردد 

٠١ه(.'نفعل مرق ييأس البصرة)فلا مجد ق البصري الحسن 

(.٢٧حادطر)عل لاشخ الكلام أطايب امن 
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والبلاياوالعار الخزي نإذج القصص من العاذج هزه ين شتان أقول 
وقبلض واارانة والخشنة والعفاف والحياء الإيان قمص نإذج وب؛ن والرزايا 

فياالقلوب نيامحل وتقعلع الآكبد تدمي اش اليئة النإذج بعض أذكر ذكرها 
هي!ؤإليلث، يالحقيدة يتعلق 

قالُأُ!مقدمتها ل معنا، ®اركب بعنوان رسالة صاحب ذكره ما منها 

وبعد!اه... رسول عل واللام والصلاة فه الحمد 
الأول:أمط قصة: 

الغربة..من ملك شخ يا مغموا...مقالث مهموما إئ حلى فقد 
..وبلدك. أهلك إل رجوعك افه يعجل أن عى فقلت؛ 

إليهمتوقي بقدر عرفت لو شيح يا وافه أما قال، ثم وبكى.. فاستعبمر 
•• إئ شوقهم وقدر 

للتدعو ميل أربعإئة من أكثر سافرت قد أمي إن شخ يا تصدق هل 
تقبلمبارك فهورحل ا ا إليها.. يردف أن أله وتفلأن.. الشيخ قر صريح عند 
بحدموته..!ا.حتى . دعاءويسمع الكربان ويقضى الدعوات منه 

الثاق:أما قصة: 
صحيدعل كنت قال؛ جمّين... بن عبداض العلامة شيخنا حدتتي فقد 
ورفعوابالإحرام.. أجمادهم لفوا قد ودعوات.. بكاء ق والماس عرفات.. 

انملأمء.المالك إل أكفهم 
.الياء. من الرحمات نتنزل . وخضوعنا. خثوعنا ق نحن وبينعا 

وتر_زسهاونثرعا.بل بالإكاء حديرة وص العرض محمد للدممور )١( 
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وانحنىحده.. ا وصعقعظمه.. رق قد كسبر.. شخ نظري لفت 
ؤ.وارحمني ل.٠ اشفع • • كريش تكثف أن أمالك فلأن افه ول يا وهويردد • • ظهره 

ادق١ش١١به ا وصحمحليي وايعر ٠ ١ جدي فان1و2سما ١ ورنتح..ت. ويبكى 
مثلكخلوق الول هذا ا! افه غر من الحاجات وتطلب اش!! تدعوغر كيف 

له..شريك لا وحده اض .اح نحيبك. ولا يمعالث، لا ممالولث... عبد 
فلأنالثح قدر تعرف ما أس عجوز.. يا عني إليك مال ثم إل فالتفت 

منحبة تنبت ولا . السإء٠ من قطرة تنزل ما أنه يمينا أومن أنا ا.. ا افه عند 
النيح..بإذن الأرضإلأ 

اساضب.تعالاطه..ماذاأبقي>ّتش..له! .، lliذلك.ا قال فلمإ 

•ومضى ءلهرْ ولاف ذلك.. مني سمع فنإ 
منيديك قز بفيا فأحبارهم والخامس.. والرابع.. الثالث.. وأما 

اليالبينمولاهم.. غر إل اللاجفن هؤلاء أين الله.. يحان قأوراق.. 
موتاهم.من حاجاتيم 

عنهم أين جامدات.. وأجاد باليات.. ءذلام إل ا.لتجهان؛كر؛اترم 
دعاءمع ويالحبن.. حركات يرى الذي أ البن! الحق المالك، أ! ّ الله. 

سواه..عباده يدعوا أن يرصى الكرو؛ان..ولأ 
لترىالإسلام.. بلاد ق >طرذك وقلب الأمة حال عل شئت< إن فابك، 

والمقنعالمإت.٠ لؤ عنالملجأ هي صارت . ١ ورفات وقبورأ ومقامات أصرحة 
إلخ..الكبثر..،، عليها وثاب الصغثر.. عليها نشأ الكربان.. عند 

أولئلأ،أن — المستقيم اممه صراحل بسلوك عليه المنعم ها أي~ تحب، ولا 
الحلق هم بل ~، كذللث، ليتهم ؤيا ~ وهناك هنا مبثوثة قليلة شرذمة المتصوفة 
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وعندماصغيرة، شراعية سفينة ق راكبا ثإن؛ن من أكثر كنا • • )• ت يقول • ٥٧١٠٥
الأمواجب—؛ن ا بتمبط فينة الصارت مكان كل من وغشينا الوج علينا هاج 

الهلثرانتريد ا وكأنبمالمد مع وترتني البحر ئع ق الاستمرار تنوى وكاما الهائلة، 
العونوطالب بالدعاء القبوريون صج العصيبة، الساعة تلك وق النحر، من 

ثيء،عل بمدر لا الذي المت من  Ubثيء، كل عل القدير الحي من لا والمدد 
الذياش رحمه عيسى بن سعيد الشيح إل كسيرة حاثحة وبقلوب توجهوا فقد 

بالرجاءمشوب فنع ل يدعونه وأحيوا سنة، ستإئة من أكثر مند الحياة فارق 
بنذريتسابقون وأخذوا الدين( عمود يا حلها عيسى بن يا عيسى بن )يا قاتلن! 
أمرهموكأن الغرق، من نجوا هم إن قيره عند بتقديمها والتعهد له، النذور 

يتثوجهأن يصح لا موقف هذا بأن إقناعهم حاولت وعندما هك، الله بيد لا بيده 
إليلجثوا أن - ؤإحلاص شفقة ق - منهم ورجوت هك افه غير إل مسللم فيه 

الذيعيي ابن الثخ يتركوا وأن وحده إليه بالتضرع الدين له ونحلصوا رحم 
ثاروادعاءهم، نحيبهم أن كلأعن يسمعهم لا والذي _؛، الأمر من له ليس 

أنلولا الهائجة الأمواج ي؛؛ن يقذفون وكادوا وها؛ى( روهاي جيعا وصاحوا 
هدأتوعندما الفينة. ق إيإبم يكتمون الذين ببعض ثم متهم، حمال افه 

وأقبلطبعأ، عيسى ابن بفضل وليس وحده وعونه افه بفضل ونجوا العاصفة 
الفلزسوء من ونحوفوش يؤنبونني القثوريون هؤلاء أحذ بعضا بعضنا 

قعيي ابن القطب حضور لولا بأنه ومذكرين عل؛النجاة ممتين بالأولياء 
أم.الأماك( بطون ل حميعا لكنا العصيبة الساءة تلك 

الابتعادإل حم وأدى الملمتن من ممرا أصاب الذي الأليم المر الواقع هذا 
المنفلموطيلئلفي مصهلفى لم المالأدب جعل عزهم، ومصدر عقيدتهم عن 
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قطرةمحاجرها من تتقي أن ا -بممحمل عبن )أي وحمرة أسى كل يقول 
السامينأولئك منثلر المحزن، المؤثر النظر هذا أمام تريقها لا الدمع من واحدة 

قمحاكنه من حير_ هو من بيتهم كان ربإ مت قر أءتاد-ا عل مجد لي وهم 
حييبن بيستقر أن يستطيع قلب أي تماته. بعد كذلك يكون أن فأحرى حياته 

عهموأوسالسلمين، يرى حينإ حزعا أويهلر وحدآ محقق فلا ساعة صاحبه 
المعبودات.وكثرة الألة تعدد ل دائرة 

صدورهمل لهم لمأمحملون اليحي؛ن؟! من التثليث لمون المينقم لر 
يلغواب وهم يقاتلومم؟ وفيا بماربونمم؟ وعلام الضغن؟ وذلك الوحدة تلك 
ثلاثةبآلهة الميحيون يدين إغراقهم؟ فيه يغرقوا ولر مبلغهم، بافه الترك من 

ؤيقولونفيه فتتاولون العقل عن وبعدم التعدد هذا بغرابة ينحرون ولكنهم 
منبآلاف يدين من بيتهم من فيوحد لمون المأما الواحد. حكم ل الثلاثة إن 

يشعرون.لا حيتا من أحجار وقطع أموات وحشث، أشجار حذؤع أكثرها الالهة. 
تعسثالتي الخرافة هذ.ه ونحن)رى نبمنأ؛شراب،، أو طعام، كا يلذ كيف 

وقلو-بمم؟!٠السذج بعقول 
ومحعلهاالعباد، قلوبا ق ينخر الضلال هذا نرى ونحن عيش لنا يهلببا هل 

اد؟!.المودهاقنة والمخرفن الدراويش بائيي ألحوبة 
والمصلحونا.ءاة الوأين الحلإء.ّا فأين أعناقنا، ق أمانة الخمؤع هذه إن 

ومغار-بما...؟!.الأرض شارق مق 
وقواعدالتوحيد، أصول وشرح الدين، هذا حقيقة لتوصح قدمنا ماذا 

الشهادة...؟

الأن يشهدون فالمسلمون شرك، يوحد لا يقول! قائل فمن كله هذ.ا ومع 
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عقولعل التعدية الشركية وألوانها المختلفة العيثيه يصورها الدروثة سيطرت 
شركالمسالمين ب—؛ن يوجد لا يقول من ياق ثم • • الإسلام. إل التسين من ممر 

بمورتياالخاهلية حديد من عليتا تهلل أن للقس ومولر محزن ص كم اذإه سبحان 
الخبيثةالمجربة من إلا القويية الشركية الحاهاية هدم جاءت وئ الأول!٠ 

ومنالإسلام. ق ولامحوسية الإسلام ق صوفية ولا الخرافية والصوفية الباطنية 
~اليوم رالقبوريون ! ٠١٠السلفية(رالعمائد ل جاء ما الثتعاء القبوريين أفعال 
العباداتجل بمرقهم المالفون. المشركون فيه وقع فيإ —وقعوا بقرون وقبله 

ابراتبوالتبرك  ١٦٠والاستغاثة حولها والهلواف لها كالنحر ليتهم المقدمة للقبور 
أجلمن الثاهغلة الأموال صرفت، لقد إليها. الرحال وشد منها الشفاء وطلب 

الحاجاتقضاء وطلب الامتغاثات وكثرت الخدود أعتابها عل القوروعفروا 
الشكوىعرائض الخهلأء قدم ات الخهبعض وق والأموات، الغاين من 

بعرائضهميتقدمون وهكذا الرفات المقبوؤين أولثالئ، ال الحاجات وطلب 
الأقوال!ه هل. فمن افه لغثر تمرق أن محوز لا التي وتؤملاتهم وتضرعاتهم 

وتلكظلمه ظال؛ من يستغيث وذلك وفليفة الأحر ؤيرطو ولدأ الشخ أتها اؤيد 
دواليك.وهكذا أوغرم ولدأأوزوجا تريد 

رجلفجاء مشهور مزار ق جالآ كان الثلرفاء أحد أن محكي فهية؛ 
رة!متعولادة تلد امرأته لأن النجدة )الول( بر القصاحب من يهللب 

القبرماحيا من ليهللب بعدم من آخر رجل جاء تم الرجل هذا وانصرفا 
اللحنلةهذه وق ينجحه، أن فهويهلليح الامتحان، ق لحل الذي ابنه مساعدة 

(V1-T؛بوطاس)ا/ حجرال بن أحمل. العلامة للثح )١( 
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ذهبفقد الأن هنا ليس الفر( الول)صاحب إن الظريف: الرجل ذلك له قال 
.٠١'أاولادتها تعسرت حامل امرأة لتوليد 

أودعواتهم؟ بجب لا أو بحاجاتهم؟ يعلم لا اإ؛ه أن أيعتقدون أدرى ولا 
تعال:قوله سمعهم مع أما الثافحين؟ حوائج اء بقفاجلوتى هؤلاء وكل أنه 

[١٨٦]الترة: ه دعان إذا محاع مذأظ،دغوةَ دإِيى عل عنائي نألك إذا ؤؤ 
وأنييائي(؟!أوليائي يقلرادعوا ولر •٦[ ]غام: أنتجت آذعؤل ؤ وقولهت 

حترعبادْآلذييكآصظئ؛آس عل شتقنح؛ئدوسشم ؤ تعال؛ قوله سمعوا أما 
ماءآلثنآء همثل لخفم وأترل والأزص ألشتذي خفأ أمن يق/كورتتنم. أنا 

سممآاءئخألإولقبتوأ لخدان ْقايك ■حدآييىذاُسبهجوما بم، دآقتثا 
رؤ'سنتا وجعل •طلهآأهؤا ذظ الأنصهمارا محرن0أسجمو 

أمنئغلنوث. لا أْغرنم بل آلإ تع أءلنه حاجه آلبمرين بمحنت> لجعل 
اءوه»عأسجالأرض حلمآ؛ ذوخ»ئطم' دءا0 نحيبTكشiرإدا 

همدآثمدستربمل،آيحددخوث.أسبمد؛طمف، ثا قبلا 
لإضآسصامطوث.أشيبمؤارخمتم يدي _L؛U بمقرا 

نعآسشهائوأرسمحأإن
وماآهدج إلأ آمحب والأرض ألثنأؤ'ت ؤر من يغلز لأ قل صئدمحنت>. ثمئز 

-جمر(؟رآادله جمر(؟ رآاش جمر(؟ رآاش ؟ه-هآ[ بمع/،لنايانبجتوث^هتاكل: 
يشركون.مما جمر اممه جمر، افه جمر، اش 

لحوإلا ه محمد ممدنا وأفضلهم — الرمل يرمل ل؛ اممه أن فهموا أما 

،الكي الخرم إمام الثريم بن؛يراهم عود لوالحاج، للمعتمر النهاج انفلر؛ ٢ ١ ١ 
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أس،إعيصع رمول كل لكن أما التوحيد؟! صرح ؤإقامة الأرض من الوثتيه 
أبطلأما [. ٥٩]الأراف: ءءرْته منإلنؤ محم ما ينعومّآغثاووأآس ؤ مرةI أول قومه 

ئتخذوأان وا4نؤب ولا ؤ أما عابديه؟! أحلام وسفه المسح عبادة افه 
«ه[صوه^^^مسون<لآلنمان:

افه.يا فقل لم ميا الدنيا عليك صاقت فإذا 
افه.يا فقل الخهلوب عليك ادلهمت ؤإذا 
افه.يا فقل مرصت ؤإذا 

اش.يا فقل بأسرها الدنيا عليك اجتمعت ؤإذا 
وحرقت®قطمت ؤإن ئيثا باق لاتشرك  ١٠الحديث ففي الشرك واحذر 

والار«.وحرقت قطعت شقاؤإن باش )رلاتشرك لمقل وق 

الأسطرهده يالأ له يلقي ولا شأنا للتوحيد يرغ لا من إل هنا وأسوق 
النن ما آاطم_مقالا وممقد ؤ ه.' اض قال التوحيد( عل الغيور الهدهد )ق 

أولأأد؛محغهتأو IjbJiiعداثا سآلعآيبمتث.لأعدثذُ يقان أم آلهدس أزى 
دجئتكبب، ■محمل لم بما أحملت قمال ■ة>و.لهحم فنكث شمي. مض لثأتي 

وتاعزش٠^؛، طل من وأؤتت ثنلطهم ولحدت ق نثإبمثإبمم. من 
آلئظنلهم ؤره0 آم دون ثن للشنمي يسجدون وقومها وجديها عملهم. 

غنجآلدى ؤ يتجدوأ اقُ يهتدون. لا فهم \بجفي عن فصبمدهم اغتي 
هوزبثتلغون.آممذلاإلنهإقُ غئونوما آلحتءلآلثننوتو!لأزضتيتل»زما 

منطثر قلب ق العقيدة عل الغيرة وتتحرك [. Y1-Y• آلمأ؛يآكتجه 

(Y٩٧-Y٩٦الحاج)محمد>،لخالد والخرافت أا(،مرعمك 
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ووبال،ثوم الشرك أن علم لأنه اض لخر يجد أحدآ يرى أن ويابى الطيور 
نحضعوكيف الله؟ لخر يجدون كيف الحمع. يعرفها أن يجب حقيقة وهي 

الرأسيرتفع أن المفروض لكن الخلوقين؟ أمام رقاحم وتنحني روومهم 
افهأمام سواسية الخلومن لأن الخلومن أمام القامة وتنممب العنق ويثرئب 

الوالغلهر فه، إلا تدل لا فالخبهة القاماُت، ق يتفاوتون لكنوا ؤإن لعبودية اق 

فالحبوديةالكريم، للإنسان افه أعهلاها كرامة وهي الحياة لواهب إلا ينحني 
ينالأ4 حإه افه. فرسول الحارقون إلا نحتارها لا عال مقام للإنسان بالنية 

لأنهالللث، عل العبودية جانب فاحتار رسولأ عثدأ أو رسولأ ملكا يكون أن 
مؤمنالكن الهدهد إن الحكمة؟! وهومعالم يعرفها لا وكيف الحقيقة .عرف 

بجندممتح إؤ" سع من ؤإن ؤ ه' قال وحدْ اطه إلا يعرف لا أنه بمعنى 
ومدركعال؛ هذا الهدهد إن وحقيقة [. ٤٤]الإسراء؛ ه قتبٍحهم ثمتهون لا ولكن 
القومعل الهدهد مر ما العالم.. أهل إلا يحلمها لا التي الأمور بعض لخفايا 

انتفصلكنه جاهلون إخم قال• ولا موقفهم ناول ولا اللاهئن مرور المشركن 
أعلهذا الهدهد إن قائل؛ يقول قد اليئن... بالخثر السلام عليه اض لني وجاء 

منزلةق ؤإنه ؛الحراسة المكلفن مليان جنود من لكن ؤإنه حاصا إعدادأ 
الغضبة_، الأمر ل الهم لكن حقا الأمر هل"ا يكون وقد الحارفن• العقلاء 

هذاومع الإسلام أبناء من وهم الناس بحص نجد بينا طثر، من والأنتفاصة 
قدبل ينكرون، ولا يغضبون فلا النؤع هذا س قريبة مشاهد عل يمرون 
الهدهدمر لو اممه، اطه التوحيد. حلريق عن الضالين الخهلئين موقف يثررون 

القثابإل الأندفاع وذللث، الإمال ذللث، ورأى اليوم الملمين ديار يعص عل 
لغثرتتوجه الملمين لبحص الصيحات، تللثؤ سمع ولو والأصرحة، والقبور 
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آ.الإملأمر ودعاة ٠ السالمون. لها ينتبه فمتى مرة؛ مؤمنة حقيقة إما افه، 
والواقفالقصص من نإيج فإليك ف والرائة والخشية والعفاف الحياء أما 
الرائعة:

فمال:يوم ذات حطب أنه هغ الصديق بكر أي عن ورد ما بدع ومن قصة؛ 
استحياءرامي أغطي الخلاء أتيت إذا لأم قاف اف من استحيوا الماس ءأتيا 

مزريا؛؛•

فإالمظلم »إفلأغتلفيالت قالأبونواس: قال: وءنبيمحالز قصة: 
ثوب،،٠".آخذ حتى رب من حياء صلي أقيم 

كان»إنه فقال: حيائه وشدة عثإن وذكر اض رحمه البصري الحسن وقال قصة؛ 
يمنعهالماء عليه ليفيض الموب عنه يضع فإ مغلق عليه والباب البيت ق لتكون 
أنيممصله«امالحياء 

ثاباكان سنة، ٣ ٠ عمره الذي الشاب ذلك، حثيم( بن وهذا)١^^ فصف؛ 
ائناقمن فيها المي البلاد ■طلث، ق وكان حثا. منه حائفا بافه عالما قوا وسيأ 

موجودونهم والذين ~ آمنوا الذين ق الفاحشة تشح أن محبون الذين الفجار 
الماسإفساد عل يتواطون اق الفهؤلاء كان ~ حلوتنا أبناء ومن يارا دق 

فبحثواالربيع.  jJtjأن نريد يوما: هؤلاء فمال الصالح؛ن. الأطهار الأبرار 
الرح.لتغوي تريد ما لها فتا.غ زانية باغية بغانيه يأتوا أن فاتفقوا يه يقعمن 

اس)-ا/ا'أ(.)ا(راجع;
اب.القصود)٦ ه أس لأب الخلوات ل اش بمراتبه يإت والاا.المان ندكثر ر٢( 
(١٦)ابق انالمدر )٣( 
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ماذا؟عل فماك: دسار. أف لك لها: وقالوا عندهم باغية احل فاتوا 
يزفأن ولكم فقالت: الألف. ولك فقط للة الربع. من ملة عل فقالوا: 
•يمل••• ويفعل 

قرنأميم حلوة ساعة والمكان ءلريقه ق له ودمصت ومحملت فتهيأت 
وقال: ١٢•مح الصورة: تلك عل رآها فلمإ بدنيا. حمال عن وكشفت 

و-أجتها؟لونيا فغرت الحمى بجدك لونزلت بك ركيف 

الوت؛ن؟حبل منك وقطع الموت ملك بك نزل لو بك كيف أم 
أمكيف؛كلوّالكقكرومر؟(.

وأصبحتنصوحا توبة ه فتات هاربة، ولت و عفليمة صرحة فصرخت 
الكوفة.يعابدة لمت حتى العابدات، من 

عليا.الربع أفدها قالوا: الخناق علم ولما 

ديار:بن الري أما قصة: 
فيهكانت، بمصر دار ل دينار بن الري نزل مال إسحاق،ا بن ®محمد فعن 

منيحل فلمإ لأفتننه، فقاك: المرأة فعلمت، بجإلها، الماس متن حميلمة امرأة 
لت،لهل قالمتط: ماللث،؟ الري: فقال ها، نفوأمحلهرت كثمت، الدرب،، ؛اب، 

وهويقول:عليها فأقبل رحل؟ وعيش وطي،، فراش محا 

دواهياالوذاق ا فخلاهات وملذة منهن ال نمعاص ذي وكم 
هياكإ المعاصي تباعان وتبقى وتنمض انماص لدات تمرم 

العاصيايغشى الاه >ابونأ لبد م ومحامراء واه ونا سوا ف
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رأىإل بغداد طريق ق يوما بر يكان أنه الحال بثر ترحمة ل ورد قصة؛ 
ويتوعدويبيد اغتصاتبا يريد بامرأة أمك قد رحل عل بجّممن كمرة حماعة 

يراك،،اف أن م ءإعلله وقال بثر مه فاقرب مه، الاقتراب يريد من كل 
ورجع.'١؛وتاب العصية سكرة من الرجل استفاق فعندها 
رآهافلمإ فتنتها تعرض أن تريد العباد من عابد إل حناء فتاة وتأق قصة؛ 
يالغلىأن وأخشى حميل وجهك فان اض، )اتق لهات وقال الحزن من عيناْ دمعت 

اض(.إل ونابت الفتاة تلك فبكت وصديدأ، وقيحا دمآ فشلر تلفلى نار عل 
غرفتهل وهو الليل منتصف ل عابثة فتاة عليه اتصالت، آحر وثاب فصف؛ 
عصءأت،لبياحانثاإن نل ؤ حزينة! ببرة قال لها؟ قال ما أتدرى • فريدآ• وحيدأ 

مننحف ولر الناس، س الفضيحة نحم، لر إنه عذابممئإهأدهلالأنمامتها[. 
تحفيوما ؛^، ١^١٠خاتنة يعلم الدي ربه من خاف بل والهيئات، الأمن رجال 

نحبولا نارآ أخاف يبكي؛ وهو لها فقال الاتصال الفتاة تلك وكررت الصدور 
عليهاوالحجارة الناس وقودها بنار ذكرها يم لهيبها نحمد ولا سعيرها.. 

العفاف.٠"وانتصر وتات فبكت، غلافل ملائكة 

تمكنفلمإ بالريبة، فهر بامراة الأعراب من رجل خلا ت الأصمعي قال قصة؛ 
والأرصىموات العرصها جنة امرءآ؛؛٤ إن يقول! وجعل سليأ تنحى منها 
ا؟بالساحة! البصر لقليل رجليه بين ما بفتر 

(.٢١)عيدالقصرد سيد أنس لأي الخلوات ل اض د«راةية واللجان السالمان تدكثر ( ١ ) 
انمدااعاليرخآ-\،آ(واكزلعادل )آ(الشاب 



١٤٧والفتيات للفتيان وعظات ووصايا وعبرووقفات قصص 

منبمعصية هاهنا خلوت لو فقال! غيمة رجل دخل أسإء؛ أبو قال فصاة؛ 
وهو^٠ من ينلم ألا ؤ الغيمة! لابتي ماب؛ن ملأ صوتا فمع يراق؟ كان 

النجاة!ء1ريق 

بلءلريقها سلوك ق جهدك كل قابيل العادة تريد كنت إن الشاب أتبما 
سقاء.إل تحتاج حتر بدرة فلبه ل إنسان فكل للغير لها ؤإيما 

كلتفاترصى مل مثحميحا اس للنارض ف
كجني مين مم كلها معاس الن،ا إن

لن،كحص م ولهك كنفنفس م فله
أوالناس هيبة منها يمنعك أو النصيحة ترك س الخدر والحذر أقول! 

فيهاكان التي والمواقف القصص س العاذج هده ؤإليك شأنه من التقليل 
مدأبالحق والتواصي التتناصح مبدأ فان الهليبة والكلمة للتصيحة الأثر أعفلم 
الحرانمن التوقي إل إصافة عليها، الوافر الأجر فاعلها يرجو وهمادة رباف، 

وعملوا؛اننوأ الدين إب ه حتم ثش آلإشنن ؤآدْماوإن ؤ ؛ تعال قال 
]انمرا.بآلْثمهه آلصبصت،وماصوا 

إلتحتاج حر بذرة فلبه ل إنسان وكل تناصحنا. ما الحر.. فينا يزال فلا 
عليهوالشفقة له الرحمة بصورة تنصحه من إل إحسان والنصيحة سقاء. 

\•fالناصح ومراد ورقة رحمة عن يصدر محمى فهوإحسان وعليه له والغيرة 
اكلهلف.غاية بدلها ل فليتلتلف خلقه إل والإحسان ورصاه تعال اممه وجه 

للمريضالشفق العالم الهلبيب معامالة ويعامله ولائمته النصوح أذى ويتحمل 

(.٩٩الخازعي)عباواا؛< بن لإيرامم النعم حنات ا،لوعل. أ( 



والفتياتللفتيان وعظات ووصايا وعيرووقمات قميص  ١٤٨

وصولق ويتلطف ونفرته ته وثرامحلمه سوء وهومحتمل مرصآ المشع 
٠١الناصح.'ثان فهدا ممكن بكل إليه الدواء 

عظيموكن والقوى"، الثر عل تعاوU u الفلاح سل الك ننزال ولا 
وعظيمموته يعد عمله ينقهير لا افه إل فالداعي افه إل الناس يدعوة الهمه 
قيلبموته ناته حتموت ألا يفكر ؤإنإ بالهلاءات وقته بملء يقغ لا الهمة 

الحنة.ل يضعها قدم أول عتد قال! الراحة طعم العبد محي متى أحمد للأمام 
يذهب)الهم الداعية أيبما وتأمل فافعل أحد اطه إل يسقك ألا استطعت فإن 

.الدنيا هم يدمح الدين هم ومعناه الهم( 
الهادئةالفرعية الطرق إحدى *ول يوم. ذات حرجت أحوهم يقول قصة• 
بعضبملاحقة مشغولا كان لأنه يراق لر صغثرة سيارة يركب ثاب ئابلتي 

سرت.فلمإ فتجاوزته. مسرعا المارة..كنت ص الخالية العلريق تلك ق الفتيات 

مايفعل وأدعه أمفي الشاب؟أم ذلك فأنصح أأءود نقمي ل قلت غثريعيد 
.عدتالأول. الأمر احترت فقتل ثواق عدة دام داخل صريع وبعد يشاء؟.. 

أوالتفاته.٠نظرة منهن .سفلر إليهن. وهويفلر سيارته أوقف قد به فإذا ثانية 
البيوت.أحد ق فالحلن 

أولأعلميه سلمت إليه وانحهت ونزلت سيارته.. بجوار سيارق أوقفت 
أوبناتك أو أخواتك الفتيات هؤلاء أن محيل له نلته مما فكان نصحته.. ثم 

أتحدثيؤذ;س؟..كنت، أو يلاحقهن أن الماس من لأحد ترضى فهل قريتك، 
كانالحم، ممتلئ نحخا سابا كان فقد الخوف.. س بثيء أسحر وأنا إليه 

(.٢٥٧))ا(ىاب 
•)٢( الغنام عبدالرحن ين لأمثن يكلمة ل تسمح هل عفوأ بعنوان مطوية )٢( 



والفتياتللفتيان وعظات ووصايا وعبرووقفات قصص 

صالتقد دمعة فإذا إل التفت .وفجاه يتكلم. لا الرأس وهومطرق إل مع تي 
زاللقاس النصيحة.. لمواصالة دافعا ذلك وكان حمأ.. فاصتبئرت حده عل 

قأبلغت قد أق رأيت حتى الحديث ق عليه فثاJدت تماما منتي الخوف 
وعنواق..هاتفي رقم مني وطلب استوقفني لكنه ودعته.٠ ثم التمسبمؤة.. 

قحاءق أيام وبعد • أراد. ما له فكبت ٠ قاتلا. نفيا فراغا يعيش أنه وأخرق 
قالإي،ان نور وشع لحيته أطلق فقل. ملامحه، لت ونيل. وجهه، تغر لقل، ٠ البيت. 
قالتسير ق قضاها التي الأيام تللثإ عن محدثتي فجعل معه.. حلت وجهه 

بأنوأخرته أسليه فاخدت واللعان، المسلمين ؤإيذاء والهلرقات الث،وارع 
ألذينسالي ئل ؤ ت تعال قوله عليه وتلوت المغفرة، وامع وتعال محبحانه الله 

هوإذهُ خمٍعا يغفرآليئوب آس إن آس رخمة س ثمتطوأ لا انفسيم عق اتزئوا 
ودعتيتم واستبشر.. وجهه أساريره فانفرجت [. ٥٣؛ ]١^٠٢٠ه آلٌْورآارميم 

الهلريقق المر عل ياعده من إل حاجة ق فهو أزوره.. أن مني وطلب 
ولماالزيارة.. ق أسوف وجعلت الأيام فمقت بالزيارة.. فواعدنه المستقيم.. 

وقل،الباب يفح كبثر بشيخ فإذا ٠ الباب. وطرقت إليه ذهبت فرصة وجدت 
أطرقصاحبي.. عن سألته والده.. إنه ١ والأسى. الحزن آثار عليه ظهرلتا 

ويغفراه يرحمه ت حافت بموت قال ثم برهة وصمت الأرض.. إل برأسه 
محدثتيأحذ ثم يالخواتيم.. الأععال إن حقا قائلات استهلرد ثم مات؟. لقد له.. 
افهاسأ.فمن طاعة عن ؛حيالأ اس.اجنب ل مفرطا كان أنه وكيف، حاله عن 

فلعا٠ الأوان. فوات قبل برحمته افه تلءاركه لقد ٠ بأيام. موته قبل بالهداية عليه 
لكلالنصيحة أبد،ل أن الله ءاهل،ت وقل، ومضيت،، حديثه..عزيته من مغ 

القصة!!لم..انتهّت م



والفشاتللفتيان وعظات ووصايا وعبرووقفات قصمي 

منومحموعة كت يقول•' الأخوة... أحد به حدثتي موقف وق ؛ ٠٠٥٥
وتحنالغرب لصلاة المؤذن فأذن الأحياء إحدى ل الكرة نلعب الثباب 
الهلاوء_ةأحد عندنا من فمر اللعب.. عن نتوقف ولر الصلاة وأقيمت نلحب.. 

تكلمإن نفي ق قلت إلينا ونرل بميارته توقف رآنا فنإ ~ هو يقول إ ك~ 
فاضربه.قاس بكلام 

حدث؟ما انفلر ولكن 

لاهوهو الموت جاء لو بأحدكم كيف إحواى يا لتات قال يم علينا ملم 
ربه؟ميمابل كيف الصلاة؟ عن 

ثمحجرآ افه حزاك له! وقلنا الأرض إل برؤوسنا فأمحلرقنا الأخ؛ يقول 
نتلا ومن  ٠١٠٠صدقة،، الطيبة اروالكلمة ه؛ يقول وصلنا فتوضأنا ذهبنا 

•منك يقبل ُلن إليه أسأت ومن محبته وجنت كلمته 
مايوما والده مع والشرب الأكل رقص عمره س الرابعة ل محلفل فصف؛ 
معلمتهمن ذلك تعلم بمل لا لأنه كافر أباء أن لعلمه الروضة س عاد ءتالإ.ما 

ابنهمن حدث متأثرابإ الصلاة ق بدأ أن إلا الأب س كان فإ لروضة. ال 
هدايةياقة مالرابعة يتجاوز لا المغير اليرعم هذا فكان مواكلته رقص حنن 

البيوت.ق دعاة كذلك نحن نكون فهل لوالده. 
،١٠الحساب يوم الحساب ؛ ٠٠٥٥

لأحرتهيكرث ولا والدينار، الدنيا أجل من يعيش عاميا رحلا كان 
أحدمن تقدم الما فعتالعام، للنقل التابعة المواصلات ق حابيا يعمل وكان 

(.٤٤البوالحسن)لبوالحسن نلقي الجة ول ندا هتا من )١( 
)٩(.صر ذات وعواتق نصص )٢( 





والفتياتللختيان وعظات ووصايا وعيرووقفات قضيص 

منييتحرك لا رباعي بثلل مصاب وأنا مات، قد به ؤإذا السائق إل فنظرت 
السيارةانقلاب أثناء لأنني أمت ب ١^؛، تعال افّ وأحمد ترون، كإ الرأس إلا 

ذكرولا زكاة ولا صلاة فيه ليس أموي شريهل به ؤإذا حياق ّري3ل امرجعت 
يكنب ؤإذا ا المفاجئ الموت الشاب؟ أبما تنتفلر ماذا قال ثم قرآن، قراءة ولا 

تنتفلرهل تنتظر!!! ماذا نعم المفاجئ!!! المرض يكون فقد المفاجئ الموت 
امثقالأغاء'كذإءإدا > تعال: قال كا الدم ينفع لا عندها الموت؟ 

وصهوثآيلها كلنة إئها ئرتمتأكلاج فينا صبمئلحا اغنن لش زنآزجعون. 
ماه نفالشاب مأل ولو ١[ ٠ -• ٩٩ه إل نززح ورآيهم 
كشرأو الشباب بعض أجاب ربإ وتعال مبحانه اض عند يرجوه الذي العمل 
بهافه يقابل أن محاق الذي العمل ما ه نفالشاب سال ولو ثيء لا منهم 

الموت؟يفجأنا أن قبل منها نتخلص لا لماذ جدأإذا كشرة أعإل أنيا لوجد 
الفمائيةوالقنوات الأفلام ال وينظر الأغاق سع بناب رأيكم ْا 

ميزانق أم ناته حميزان ق الأعإل هذه أتوصع وثتام؟ باب صوألفامحله 
بلكناأن قبل منها نتخلص لا لماذا إذا جدأ واضحة الإجابة أن شك لا سيئاته؟ 

ؤإذاوق ب® التوبة يوجل فالذي !! الشاب؟ أ-أا تنتفلر ماذا والأن القيامة يوم 
الشيطانيزينها الش العبارات س إلخ بشبابك...٠، تمع نفسك مغ أتوب كرت 

فلماذاعبده بتوبة يفرح افه لأن أيضا ومحبته له الله فرح يوجل الحقيقة ق هو إنإ 
محبهم.وافه التاتثين ركب عن نتأحر لماذا بتوبتنا يفرح وافه التوبة عن نردد 

وأجناسهموأعارهم مناصبهم اختلاف عل التائبين حكايات تزال ولا 
وحياةالطاعة حياة بذن الشاسعة العغليمة الفروق وتعطينا ؤ العبر. لما تروي 

الحكايات:تلك س محشرة لفتة أخي ؤإليك ٠ العصية. 



٣)والفتيات للفتيان وعظات ووصايا وعبرووقفات فصص 

الطامةإلئرحاب الصية ضضؤ 

الإيإنحلاوة وتذوق . ال«اءير. الطاعة بنور أيامه أشرفت أن ما 
الهلويلةغفوته من تفاق امحتى قلبه وطمأنينته بشاشته وخالطت 

الصرا ليعقلن. ومحكي. يتذكر.. فجعل ٠ الزيغ. من عليه ماكان وتذكر 
والحفلات١.

صيقْبن أعيثه كنت ما لأدرلئ. كنت ررما اش؛ إل الحائدين أحد يقول قصة؛ 
والرجؤعبحانه.. اش طاعة ل وطيبوبتها الحياة معة تدوقت أنر لولا وغم، 

رحابه!إل 

الشهوات..كل ق راحتي وأطلب سحادق أنثي زمان من ما-ة ظللت، 
فكنتؤالهلائش.٠ الشباب، وق والفواحش.. المعاكسات ق طلتها 

بينأعيش ~ ~حةّا فكنت، وغم.. هم بد ولا يعقبها لذة.. ل مئات كليا 
والحسرة..خ3ل والالضيق ق طويلة وأوقات الشهوة.. لذة ق نميرة لحفنات 
ؤذثنُْصيكا نبمشة فينلهُ ؤسا'مصضذْقرى ؤ وعلا؛ جل الله وصدق 

[((.١٢٤تو>ابمنيبيهلد: 
أكنلر لكنني النكرات.. بتعج التي الحفلات حضور عل مواظبا كنت، 

استجدما أحففل وكشت، لها! التاركن من كنت بل الصلاة! فريضة عل مواظبا 
أساءهموأحفظ. والمغنيات.. الغن،ن من لكم وكلماما الموسيقى ألحان من 

زؤإقامتهم..لكنني وأسفارهم ومشاكلهم بل أمرهم وحياة حناتم وتفاصيل 
صغري!ق أحفظه ما نسبت، أنتي وحدت •ؤإنا شتتا• القرآن من أحفغل أكن 



والفتيات1لفتيان وعظات ووصايا وعيرووقفات قصمي 

متربمأوالأسواق.. المرات ق ْتكعآ . المجون. ل يقضى ليل كان 
•فراغي• وقت ق إليه امحلمح ما وغاية وهمي.. غايتي ذلك كان رالساتا 
أخلفرأكن ل؛ لمحي الراد.. لتحقيق وميالة كل أتمل كنت ١^ ولعظم 

عينيأم بأرى حتى المنقضية.. واللذات الفانية الشهوات تلمك من بثيء 
كروياحا وتشتد أحوال معها تتنغص أقرياثي قرب أو بدف•• ل جللة مصيبة 

لكننيبٍاإ حل فد عقاب ذلك أن أدرك كنت ١ حدآ. ومحلويلة محلويلة لفره 
إوالعمى الضلال من عليه كنت لما الأمر.. نحاهل وأنعمي. السميان.. أتعمد 

برفقاءالتقيت حيتا ١ الخامحية. فرق ؤليلة حياق وقائع هي تلك كانت 
مهدبا!فتى قبلها كنت وقد ا الرذيلة وأصدقاء السوء.. 

•أحرى• مدينة إل ال الانتقإل اصعلررت وظفة.. عل حصلت حنا 
١عمل. شر لأيا 

الهلاء-ةعلامة وجوههم ل الحثران مع ثقة عل لأحصل القدر محاقني 
شديدبضيق فيها أحسست كاملا أسبوعا الثقة تلك ق مكنت والاستقامة.. 

السوء(..أصدقائي)رفقاء كل فقدت لأنتي 
الموس—يقيس_اع أمتهليع لا ا بينهم كنت كا للمعصية فرصة أحد أعد ول؛ 

لزيارف••الحثران أحد حول ت■ من لخيائي الأفلام متابعة أستعليع لا كا ّرأ إلا 
العصيان!ق حياء..ورغبة حياق: ق مرة لأول متاقض باحاس أشعر فكت 

بانشراح.فأشعر الشباب. أولك مع أحلس كنك نس للأ حبي ولشدة 
مواصعوعن ورحمته•• سبحانه.. اطه عغلمة عن العليب كلامهم أسمع وأنا 

والحياة!والحل• بالعليب تفيض كلها أحرى 





والفتياتللفتيان وعظات ووصايا وعبرووقفات قممعص 

إلاأسمع ولا اظاعة.. أهل الأخيار إلا أصاحب لا اه.. طاعة عل ءايتا أياما 
أتحرىفراتفى.. عل محافظا رويته.. ل محل ما إلا أرى ولا اض، يرصي ما 

وحبه!سحانه اممه رصي وأرجوفيها الطاعة 
ومماحبةبالطالمة شي وشغلت والدعاء,. بالصيام ثهوق عالحت 

أقضيهكنت بعدما قائإ خاشعا الصلاة ل ليل أقضي وأؤبصت الأخيار., 
ؤإشراقووجهي وجسدى نفي ق الهلاءة و؛ركة فأحت هائأ,, عاصيا 
وسكينةوطمأنينة عفليمة براحة أشعر كنت يوم بعد يوما وبسمتي., نفلرق 
•حول• من كل ب ويشعر لها يندهس كان حتى • جوارحي• عل شص 

وأذكرحللت., أينا أقبل وجهي•' ل أمرقت قد الأرصى أن أيصا أحست 
اس.,النكل من باهرة ومحة وثقة واحترام بتقدير وأشعر ارتحلت., أينإ بخر 
لماوجوهري ومظهري وجهي من يتجزأ لا جرءأ والخجل الخياء أصبح حتى 
يديعل اهتدى حتى الله عند ثوابه من أعلم ولما الناس، بين ثار من أجيم 

وأسلمآخروذابل أناس، 
دمعةاممه! يدي التدلل؛؛ن وحلاوة العبادة بلدة يقارن أن يمكن ثى لا 
صلاةي خديه عل تنسابا عينه من متدفقة المخلص قلب من تنفجر واحاوة 

فيهااوما وملذاما الدنيا من خر شديد؛ وعيد أو وعدحميد الحرتآثرأبآية 
الهممن حال وغر توبتي وقبل عئ رنحى قد سبحانه الله أن وقتها أيقنتا 

العصيةضيق ومن النور، إل الظلمة ومن والفرح، والمرور عادة الإل والغم 
ومنيفق دلأ يغل قلا هداى قنزآيع ؤ الله؛ وصدق الهياعق رحاب إل 

-١  ٢٣]طه: ه اعنى يؤ*>آلقثئنؤ وخث.رُْ صحكا معيشة لهُ قإن ذيقرى عن اعرص 
١١[((.١٢٤،

١(.١ — حزيمة)٤ ابن بدار العلمي المم اعداد محكي، الد إل عاند )١( 



١٠٧والفتيات للفتيان وعظات ووصايا وعبرووقفات قصص 

غفورالله فان وعد واشه نفك حاب القممى تلك قرأت يعدما 
نمرةذلك ق إن الأوان. فوات قيل عودة من فهل الخدد التائب محب رحيم 

ذكرمن والهدف وهوالغاية وهوثهيد. المع ألقى أو قلب له كان لمن 
شرهاتعفل من عيد والالقصص 
ومعترتحكيم التجارب وق عظة غثره ل له عيد الإن 

ايانوعمهوى اك كفا ماكانيانفى كفى 

حطر«منوعالأقأراب

تقتربهل الاقتراب( ممنؤع )خهلر عبارة علميها كتب لوحة لورأيت قصة؛ 
لكيالابتعاد عل حريصا شخص كل سيآكون لا، بالهلح المحذور؟ المكان من 

يومار أحهلمنحني ألا الدنيا حهلر محذر كان من لكن للمخهلر، حياته يعرض لا 
مسددالتحذير آيات يسمع وهو حدوده ؤيتعد افه محارم من يقترب لماذا القيامة؟ 

الله.حدود من يقترب من 

هدذنهُ ظام فقد آممي حدود يتعد ومن آس' حدود ؤتللث، ؤ ت سبحانه يقول 
ل[.لالطلأق:

تقصثره;ل واقفا يا ممره، عن غافلا فيا 

ادم،نوقوف اب البعل قف نائم، اليقغلة ق وأنت العزائم أهل سمكر 
وتثبهوواحم، مذنب، الأسحار! ق اد ونءلالم، أنا ومل الذل رأس ويئس 
احم،مدمع سحاب الزفرات بريح وابعث وزاحم، متهم تكن لر ؤإن بالقوم 

اللهوولع ذاهبا، انمر س واستدرك تائيا، الباب عل وقم، نائبا، الدحا ل قم 
ءلالبا.للأخرى كنتر إن الدنيا ومحللق راما، رأى الغرور لاح ؤإذا جابا، والهوى 



والفتياتللفتيان وعظات ووصايا وعبرووقمات قميص  ١٥٨

زاحالمزمن مضى قد جد ر الأمإن اب شيا 
غنكق وأنت نفك شخى ولر عمرك ق مد أذ هث اه احمد الخييب! أخي 

وغفلتك.ؤإعراصك 

التوبةاب بأن واعلم الغفلة. غبار عنك وانقص بالتوبة بائر الحبيب! أحي 
منالتائب أن واعلم يغدوؤيروح. قفله وأن ممنوح ريك عهلاء وأن مفتوح 
بتوبتك.يفرح اش وأن • حنان سيئاتك يبدل اش وأن له، ذنب لا كمن الذنب 

ؤتحبآسنحب٢^'^ إن ؤ هلث؛ قال لهم؛ اس محة للتافن هنيئا وأحيرآ 
اl٢٢٢٠كيثهصة;

تبالله إل عد عادة العن بعيدأ فلمتا وعبت وأجرمتا فعلتا ومهإ 
الشقاءحياة محللق الإيإن حياة إل عد ءيو؛كا ءذلم.ت، أو ذنو؛لث، كانتا مهإ إليه 

القاتل!وهو ءبد0 بتوبة يفرح قاس وتب مولاك إل أقبل الشقاء أهل ورفقة 
بلاوالعسثا اللهو حياة عنلثا يع [ ١٥٦،: i^S]1/ه سء ؤسعت؛ل زحمق وؤ 

لاثمثطوامنآلذنزأتريوأعلآ(أفسبلم يتمادى مل ؤ الإي،أن لتجدحلاوة رجعة 
ول[. ٥٣]الزمر: ه هوآلثموزآلئحم إزهُ خميعاج شرآليئوب آس إن اض، رخمؤ 

٠١٠١له؛؛ لاذنب، كمن الدنّب، من ااالتائّبا الحديث، 

زئول،اسه!مال قال! عنه اممه رمحي مالك بن انس وعن 
^ث1نضمداممن،نه

منطلهافدأبس ق ماصفح نجنه منهاقاني قاص وثزابه وعلتهاطعامه 
شدةمن قال مم دخط١مها قآلحد عئد.ة ئاي٠ة >تا هؤ ^١ هؤ'قدلك، من١ زاحلته 
."٠المرح٠، شدة من أحهئآ ربك، وأئا عبي«ى أنت، اللهم المح 

ابنماجت)يا/>هآاأ(امح)>ا/؛ها(ص)آ/اأاا
-[.iJ^-(YU،U(^)^; ٦٣٠٨اا4خاري)زلم: )آ(]تممقءف: 



١٥٩والفتيات للختيان وعظات ووصايا ووقفات وعير قميص 

اذإه.سنيزئوو عل قدم قاوت انه عنه اممه رصي ا"ئارب بن عمر وض 
ثلتهالخمته الم ق صسئا وحدث الم مذ امرأْ ءإذا 

الالنارهشا ق ولدها طارحه الزآة هده يروو ر؛ ه؛ افه رئوو لنا محماو وأرصعتة 
هد0مذ بمادؤ أرحم فه اطه رثوو مماو يتلزحه لا أذ عل مدر وهي وافه 

.٠١٠ئولدهاءا 
بقيما نتدارك أن الأوان أماآن ربنا؟ مع حساباتنا نرامع أن الأوان أماآن 

مننتقفل أن الأوان آن أما غفكا؟ من شه أن الأوان أماآن ا؟ أعارنمن 
رقدتنا؟

يشوشالففاء قنوات تقلب وأنت روحك مص أن احبسي...أسرك ي ٠
والحرائموالحرائر والفواحش والفضائح والتعري والتفسخ التهتك فيها 

عنالقلب وتزيغ الإيان حلاوة ندهب الحبار وغضب والعار والمحاني 
عدأذبلآخيّالأشهوات.

وتغررنحاطبها هاتفك بساعة ممسك وأنت الموت ملك يفجأك أن ترصى أ ٠
١٢...

وأنتالغنا... ْع توأنت خالعة محلة ل أوتنظر الموت لوأتاك اذا م ٠
أوا الرباكل أو الست ق الفجر تصل وأنت فلما؟ ترى وأنت ترقص... 

ونريدوالهلهر والعفاف والنصر الفوز نريد افه بحان محصية، عل أنمت 
والعهرالنكر أفلام بيوتنا وأدحلنا الفجر صلاة ضيعنا ونحن مهر بلا الحنة 

المعاصيبحياة ورضينا والوتر النغم عل وعشنا والغدر الفجور عل وأقمنا 

أهَاأ(-رالكظله-[.(^)ن؛م: ٥٩٩٩البمرى)نوإ: )ا(]ي: 



والفتياتللمتيان وعظات وومعايا وعبرووقفات فصلص 

أنونسينا الفخر هو والولد والخام والنسب الال أن وفلننا والقهر والذل 
والنصر.الخنة ذلك بعد ونريد الفخر كل والفخر الظفر هي التقوى 

محال•س ا فعقك 
الصادق١-الإيان 

الصلواتعل مأ-ا،لحافظة 

والناروالحنة والقيامة والقبر الموت ذكر ت٣- 

وأهلهاأحوالها ق والتفكر القابر زيارة ~ ٤ 
الصالحقنة محال٥— 

والوئلوالذكر اسم محالس حضور — ٦ 
وسيرهمالصالح السالف أخيار قراءة ٧" 
المفيدة.والكتب النافعة الأشرءلة مملع ٨— 
يعينكأن افه إل واللجوء فيه والاستمرار الدعاع من والإكثار الإلحاح ٩" 

عبادته.وحن وشكره ذكره عل 

الكرام:القراء أ.ما 
شك،تحاّب أن منك وأءللب اف تودعك أسالرسالة هذه هاية نل 
وثقفبدينك وتفتخر الاستقامة، عل نفك ونحاهد أعإلك، ق ربلئ، وترام، 

انحلاللئ،يريدون الذي والمصارى اليهود من الإسلام أعداء وجه ل ّد.آمنيحا 
أولئلث،.وجه ل منيعا سدآ فالتقف، كرامتك ؤإهدار دينك، من وغخك، 

تقيديأن افه أرجومن والتي الإرشادات بعض للأج أذكر الختام وقل 
منها:

نواهيه.واحتثب، هث افه أوامر عل حاففل ١" 



والفتياتللفتيان وعظات ووصايا وعبرووقفات قعيص 

->فءلأ،ّلاض.٢- 
المقاهي.ز الخلوص اجتب ٣- 
والغضب.إياك ٤" 

لفك.نحب ما لأخيك أحب — ٥ 
النوء.جلس من محر الوحدة ٦" 

غثرلئ..قبل نفك عيوب أصلح ٧" 
مكرآؤوامتيقفل مبكرأ نم ٨" 
وصعه.تكإر ومن رفعه ف تواضع من ٩" 

واللعن.السب من الفاحش والكلام ياك إ— 
.حكمة لصمت ا— 

~المرءٌعْنأحب•
له.ذنب لا كمن الذنب من لتائب ا— 

اممه.بحلم تغر لا — 
الذ.م^ب^.صغر ملا 

العصية.ل العمر ماعات تضيع لا — 
المار.بعدها لذة ق حر لا — 

إمعة.تكن ولا أعمى تقليدا غثرك تقلد لا — 

بوحه.وهؤلاء يوجه هؤلاء تأق الوجهين ذا تكن لا ~ 
بالمقوى.إلا فضل لا فإنه غرك، تحتقر لا - ٠٢ 

العالمية.المامونية تذطهإات من احدر - ٢١

تستطيع.بإ دينلث، اخدم —  ٢٢

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩





٦٣والفتياتللئتيان وعظات ووْيايا ووقفات وعبر قصمي 

اممه،طاعة ق أشغالت ما متى النفس فان ينمع؛ بإ العمر إثغال والقصود! 
والهلاء_ةتشغلها لر إن راوالتمس اممه. حرم عثا الانتهاء عل لها معينا ذلك كان 

دالعصةا،.ُأُشغلتك 

تحواو إ٠ 
فيها.يفرط أو بالصلاة يتساهل 

7اا•ويتهاون الزكاة يمتع 
وانميهوبمcا•يعق 

وييجرهم.أرحامه 
بالربا.ورصوله؛تعاماله اش محارب 

أويرتثي•أويرثى والشراء، التع ق يغش 
الغناء.إل أويستمع يغني 
بيته.وق أهله عند الا.ش وأدخل رعيته عش 

وأولادْ.زوجته من يعول من يضح 
•لوط قوم عمل يعمل أو يرف 

وجرإزاره•ثوبه أسل 

المالوخصوصا ~ الغر حقوق وأكل ظلم 
المجر.صلاة عن ينام 

والمثعوذين.الثحرة إل يذهب 
والنالحتن•الحية بأهل يستهزئ 

محنثل إل 
ضثل إل 
ثنثل إل 
ثنثل إل 
ثنثل إل 
ثنثل إل 
ثنثل إل 
ثنثل إل 
ثنثل إل 
ضثل إل 
ثنثل إل 
ثنثل إل 
ثنثل إل 
ضثل إل 
ثنثل إل 

(.٦٦)النجد لحمد الشهوات •ع ر،ع ص١ 



والفتياتللفتيان وعظات ووصايا وعبرووقفات قصمن 

نمالد؛نأوتجام•إلدلس• 
الماء.عل بصره ؤيهللق الل٠ين محارم حلف ركضا الأسواق محول إلكلس* 

محةأوثيثة ييجارة اطه( إلا إله درلأ نطق الذي فمه يدنس من! كل إل 
الرائحة.نتنة 

والخيرات.الكرات يستعمل من! كل إل 

به.والعمل وتدبره وتلاوته الكريم القرآن هجر من! ؤل إل 
وال1ر.وء الأهل تجالس مزت ثل إل 
الذكر.اكّايزومحاض هجر ثن: ثل إل 
الحج•مقومات ويملك يتطح وص محج ب من؛ ثل إل 
عليها.أونمن الزور شهادة بمهد ثن: ثل إل 

ثوالالئار.إلثلمن!
للإسلام.يدعهم ولر كمار ائةين وّخدم من عالة استقدم ثن! *كل إل 
اطة.لغر أوذبح افه وغ؛ر حلف ثن: ثل إل 
ميتة.نة ض أو الدين ق ايتيع ثن: ثل إل 
أوقلمه.بلسانه سواء حيرها من المسلمة وخرؤج بالمج نائي ثن: كل إل 

إلمحسم:غفلءنذكراش•
ه.اض رسول أصحاب يسب ثن: ثل إل 
اللهوآلات يبيع أو ا، يتعامل؛الرببنكا ^حر! عقارآ يملك ثن: ثل إل 

والدخانوالفضائيات، ا.ش والوالفيا.يوالاح؛_ة، الغناء وأشرطة والطرب 
اء.التصور نحمل التي والجلأت والصحف والثيشة، 

الورق)البلوت(لعب ق الوقت، ؤيضح القاهي ق الليال يسهر ثن: ثل إل 



والفتياتللفتيان وعظات ووصايا وعيرووقفات قم،مرإ 

والغنيان،والغنين، والأفلام، والمرحيات، الملسلاثق، ومتابعة والشطرج، 
والساقطامتج.والراقصات، 

هنفعل أمرق من يا اض، عن والمعرض والعاقل المفرط الثاب، أيبما فيا 
قريب.فالموت ربلئا إل عد بالمعاصي 

البلموت.ق عمره صح من ويا 
الأغاق.ومملع الأفلام مشاهده ق عمره صح من يا 
والامزاحات.المقاهي ق عمره صع من يا 
سياراته.وتحميل تلمع ق عمره صع من يا 
الناء.محاكة ق عمره صح من يا 
الخلاعة.بلاد إل الفر ق عمره صع من يا 
والمنتزهات.الشواطئ عل عمره صع من يا 

طيبنثباب عل تعرف، ربلئ،، بأمر التزم نفك، حاسس، ر؛لئح، إل عد 
الذبم.ياعأو افه أمر عل الاستقامة إما يديلئ، ؛؛ن فالأمر افه طاعة عل يعينرنلث، 
والملاح.الخثر ياهل إلحق فهيا والدمار، 
عذابهوين بينكم واجعلوا قق اممه اتقوا نقول! وملمة ملم كل إل بل 

الحقيقي،للسفر ونتاهفسا الحدة ولنعد نواهيه، واجتناب أوامره وقاية؛اتأاع 
محنيونا لأننوالثقدة؛ الغفلة من ولتمق والمعاصي، الذنوب من ونتخلص 

وأفحالااأقوالما عل محاسبون باعالنا 
الحياةهاوْ ل ووجودنا معدودة، وأنفامحنا محدودة، قصثرة أعإرنا إن أحوق! 
ذللث،.أدرك لن فهنيئا الصالحات؛ والأعإل بالطاعات والتزود للعبادة 

مهليته.الدنيا هذه جعل و٤نيئآإن• 



والفتياتللفتيان وعظات ووصايا وعيرووقفات قصص 

ربه.لرصات وولى عمره بقية تدارك وهنيئآ1ن1 
دخل،.أن قبل الخالخة بالأعال قرْ بمي وكالن: 

القيامة.يوم اف، عل ذد.ومه يوم افد أمام للوقوف استعد لن: وشيئا 
صاحبه.عل لخارة واف إنه صالح عمل بلا ؤيشتحي يمر الذي اليوم إن 

وذلكوالعاصي، الذنوب حح من الأن التخلص - اف بإذن - فيالإمكان 
افهقّوالثححةإل الصادقة اكوبة بمجرد 

العصيةعل والندم قبحه واستشعار اف نحافة الذنب ترك هي والتوبة 
منيتا.ارك أن أمكنه ما وتدارك عليها قدر إذا إليها يعود لا أن عل والعزيمة 

الأءال;الإءادةب

ح؛دا(التوواةأ

تحالتلقوله وذللث، الأحوال حمح ل الفور عل واُمة أما الحل،اء ذكر 
٣٠![ ١ زالور: ه اع1،ؤنوذلحورى ايه إمحْتا أس إل توبوا وؤ 

•وفحل وحال علم هي أمور ثلاثة الحقيقية اكوبة ويتتفلم 
صاحبهانحجمب، الذنوب وأن وخطرها الذنوب عظم فهومعرفة العلم أما 

عرفتفإذا أوغثرْ، وجل عز اش هو الحبوب ذلك أكان مواء محبوب كل عن 
هوالندم،وهذا المحبوب فواُت، بسست، القلب، تألر منها حدمحن، محققة معرفة ذلك٠ 
تعلقهأما والمستقبل، الماضي ول الحال ل انبحث، القلب، عل الألر هذا غلّب، فإذا 

فيكونبالماضي تحلقه وأما له، ملأسا كان الذي إ الذJ٢بترك فيكون بالحال 
قضاءه،عليه تعين قفازه يم،كن كان إن صيحه، الذي الخير من فات، ما يتلاق 

الحمر.؛آخر إل ١^^٣، ترك عل بالعزم فيكون بالمستقبل تعلمه وأما 

xrUA-rvU)حسين؛La؛^ الدين لسف الثلاث الاقات ;١( 



٦٧والفتيات للفتيان وعظات ووصايا ووقفات وعبر قميص 

الإقلاع
يتوبأن معنى فلا منه، يتوب أن يريد الذي الذنب عن العبد يقلع أن 

فه*ملبس وهو للب من العيد 

لأنعجز، عن وليس اش، لوحه خالعا الإقلاع هذا يكون أن ويثارط 
افه.من أوخوفا فه أقنير أنه يمي لا عجز عن الذنب، عن يقلع الذي 

العملية،هزه إتيان عن عي أصابه ثم الزنا جريمة ارتكب، ان إنذلاائ، ومثال 
العمل.هذا عن عاجز وهو الحالة هذْ ق الزنا عن أقلع أنه نقول ف،كيما 
الدمالثاف: الشرط 

بقملما ونتيجة نمرة يكون والميم ارتكبه، الذي الذنب، هذا عل يندم أن 
اممهعظمة ويذكر خطورته ومدى جريرته ويعلم بالذنب، يعلم بأن ذكرناه أن 

وهىالممسية الحالة هذه من فينتم القيامة، يوم اش يدي بان وموقفه وحآروته 
,ب

المعصيةإل العودة عدم عل العرم المالمثإت الشرط 
الشخصمن إلا يتأتى لا وهذا الذنب، إل يعود ألا جازما عزما يعزم وهوأن 

المحذوروترك المامور فعل عل أيضا الحازم والحزم الذنب، إل يعود أن عل القادر 
حياته,طيلة ذللثؤ والمزام 

ردالحقوقإلأصحابماالشرطالراع: 
مالأكان فإن منها، يتحللهم أوأن أصحابها إل الحقوق اكايب، يرد أن أي 

أوالثليايت، من كان إن مثله فيرد منه صلع قد كان فان باقيا كان إن رده مثلا 
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وهكذا.القومات من كان إن قيمته 

الواقعق ولكن ه نفيسلم أن العلياء بعض مال فقد للحدود بة وبالن
توبتهوتقبل للحدود ه نفيسلم لا أن يمكن أنه العلم أهل من المحققون قال 

وتصح.

فلوقالكالزنا لأصّحاسبما يصرح أن يمكن لا الونوب بعض هناك كيلك 
إثم.هذا عل يرتب أوبزوجته بابنته زنا أنه لثّخءس 

فحلهعل ويندم الشخص؛،احدث لامحر أن يمكن الأحوال هذه ففي 
الحاصعفوأ ويصح حاله يصلح وبذلك أكيدآ، عزمآ يعود لا أن عل ويعزم 

افه.بإذن للمجتمع 

مولهازمن و صدورها الخامس: الشرتل 
الحديثق ورد لما وذلك للشخهس ية بالنالموت نزول قبل تسر أن أي 

أنوالترمذي أحمد الإمام وأحرجه ءنهءا تعال الله رمى صر ابن رواء الذي 
روحهلرتلغ ما أي مالريغرغر* انمد توبة ليمل الله.٠ ®إن قال: ه الشي 

إذاذنبه له يغفر وتعال تبارك الله فان الحد هذا إل يصل نر العبد فيادام حلقومه، 
منالثمي حللؤع قيل التوبة وقعت، إذا وكذللث، مبثاته. عنه ؤيتجاوز منه تاب 

وقحتفإذا الساعة، علامات من هذا لأن حميحا للناس بالنسبة وهذا مغر-با 
لعباده.يغفر ال وتعتبارك الله فإن العلامة هذْ وقبل التحاJيال هذا قبل التوبة 

مابتنعرض ا بابللتوبة ُإن الله رسول مال مال: عال بن صفوان عن 
العاما س_؛عين مبرة ارعرصه رواية ول والغرب(ا الشرق من ما مصراعيه 

٠١٠مغربما،ا.من الشمع تطاغ محي يغلق 

•([ ٢١)^١٧ الجائع تصح؛ح الكبثر ق الط؛راف رواه ا
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ِ^^آةوتآ

منهاتبعض يل وفيإ ممرة التوبة ثمرات 
تالقبول ١— 

موانعهاوانتفت شروؤلها اجتمعت أي صحت إذا أتيا التوبة ثمرات من 
قالتاذناله.

آمميؤتوبواإل ؤ تعال• قوله ق بالتوبة أمر الذي هو وتعال سبحانه فاض 
قبقبولها شانه حل ووعد [. ٣١لالورت |عاتكنملحورىه ايهأوموسورك خميعا 
أمرناوقد [ ٢٥ه عجادْ-ء ص التوبة يمد الذي وهو ؤ تعال؛ قوله 

قائل!من جل فقال الذنوب ق أمرقنا مهإ رحمته من نقنعل ألا وتعال سبحانه 
^بمملأصلوأسرخملمم

ظوأإذا ؤآلذتنو ؤ تعال! وقال [، ٠٣]النم: 4 هوآلثغووألرحم إط *همعاج 
هومنيعفرألذقؤيشإوأس فآسعفثواليقويهم ذكزوأأس يجثأاوظالنوا١تفسبم 

[.١٣٥زآلسران: 

الخال!صلاح — ٢ 
محرآالتوبة ؛عل• ا،لعصية صاحب يكون أن أيضا التوبة ثمرات ومن 

محاصسلأما الذنوب بمجر أن عليه فيجب استقامته عل يلءل وهل«ا مماقبلها 
مالهأو بصحته صار لأنه الذنب عن يقلع كان آخر لسبب لا اف منها يغضب 

توبواؤ تعال• قال اف• لوجه لا النفس لهوى عمل هو ؤإنإ بتوبة، ذللثج فليس 
ولالمحتكم حفظا توبوا شانه جل يقل ولر ٨[ لاك>ريم؛ ه نموا ئوبة أس إل 

ثانويأمر هو ؤإنإ للتوبة، رئيسيا هدفآ ليي والمال الصحة فمراعاة لأموالكم، 
التوبة.نية إليه تتجه أن محوز لا 
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النظرعن ا كفهالعبن فتوبة توبة، الإنان أعضاء من عفو كل وعل 
جيعوهكذا ا الزنعن كفه الفرج وتوبة المحرم ّّاع م، كفه المع وتوبة 

يتوبواللسان الحرم، ل التفكير عن كفه وهي توبة له الفل حتى الجوارح، 
ورسوله.اه عند مكروْ يدعوإل فلا 

ينفعالذنوب عل الماء مع الصالح العمل أن يفلتون الناس س كمر 
الحنانحاب ل وهذا الميثان جانب ق هذا إن ويقولون اض، عند الإنسان 

اطة.شاء غدآزن العبد فيفلح الميثان ميزان عل يرجح الحان ميزان ولل 
نفسالبر نهله ررإن الوصؤع هذا ق المحامى أمد بن اذرث قال وقد 

الأحرىالر وأعال النوافل عمل من بالخبل وأول أقفل بالتوبة الميثان من 
العصيةعل مقيم عبد من الر لأعال الله قبول لأن الخاصى عل وهومقيم 

فضلاالخبر، عمل ق نحلص قلما المعاصي المشغولة؛لد.ه النفس لأن محقق غر 
العملنحلمحى أن فيستحيل بالمشهواتر ملويث، الملم، وهو النة محل أن عن 

مهلال_،الإنسان ولأن -ما وتشبعه الذنوب تتاع من الران علميه كثر إذا المالح 
لالشر ترك أصح هذا وعل كله الخير بفحل مهلالا وليس كلمه، الشر برك 

منالخير ل ان الإنيوقع الشر ترك أن كا الإنسان، عل الواجبة الأول الرلة 
متواصعايصيح الكير عن والتائب، عفيفا، يصبح الزنا عن فالتائب، ه، نقتلقاء 

قا فاعلهمنها يقرب بثايتط الجع وهكذا صادقا يصبح الكذب عن والتائ٣إ 
حالعلهثر الأعال من عمل ل حير لا أنه كا صالحة فضاتل وهى أضدادها 

واحدا،.قلب، ق الشر 

يثذل،آلاهفأولملك صنلحا عتلا سدابوءامرئوصو، إتُ ؤ تعال! محال 
.٢[ ٥ تالفرنانت ه ا رحمعفورا حسم؛بلآانآس سّْثاتهثم 
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للتابالخوف ملازمة ٣— 

خطأهويندكر معميته يتذكر دائأ ليمة الالصحيحة التوبة صاحب 
أننحاف دائا ويقلل الشيهلان عليه فيتحوذ يبتليه وتعال تبارك الئة أن ونحاف 

حديد.ذنب ل بمر ألا فيحرص السابق الذنب له اممه يغفر لا 
والنميمةوالغيثة الكذب من فيحففله سسانه لأمر ق التائب فيخاف 

أمرل نحاف كإ الكريم، القرآن وتلاوة تعال الله بذكر ويشغله الكلام وقفول 
حرامإل ينفلر فلا وسمعه بصرْ أمر ق كذلك ونحاف حلالا إلا يأكل فلا بطته 
الحرامإل يده يمد فلا وقدميه يديه أمر ق أيضا ونحاف معصية، إل يتمجر ولا 
يمثيولا هث، اممه ءلاعة مافيه إل يمدها ؤإنإ لم مؤإيذاء حق بغثر مال أحذ من 

ومواطناد والحهاجد المإل ط يمثى بل والمعاصي اللاهي مواطن إل قدمته 
بغضوالالدنيوية العداوة من فيهلهره قلبه أمر ق أيضا نحاق وأن الهلماعات، 

اشل والبغض اممه ق الحب نحعل وأن الناس حد من ؤيهلهره الدنيا أحل من 
والسمعة.الرياء ونحتنب هق الله لوحه حالمة فيجعلها ءلاعته أمر ق نحاف وأن 

منها!ومتعددة ممرة التوبة دون نحول التي، المحوارف 
الأشرارمن أصدقاء له اتخذ إذا فالإنسان الميتة، والبطانة الموء، رفقة - ١ 

التوبة.ق يفكر فهيإ المعاصير له ؤيرينون النكر، له يزينون فإنبمم 
مجوارفمن ارف صأيضا يعتبران وهنلأان العقيل.ة، وصعق، الخهل ٢" 

بالتوبة.الثائرة عن الإنسان 

وشهوانيا.بالدنيا الإنان وتحلق الشهوايت، ق والإسراف اه ذكر عن الغفلة ٣" 
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مستهإذا إلا التوبة عن للإنسان أزلية صوارف وهي ايحرفة، الأفكار - ٤ 
ويكونحدآ حفر ا،لزيفة الأفآكار أمام الإنسان انحراف لأن اممه، رحمة 

التوبة.وبين بينه حائلا 

اممهرحمة من اليأس درحة إل الإنسان وصل فإذا باق، والعياذ اليأس، — ٥ 
التوبة.ل يفكر لا فإنه 

الصوارف؛هده نواحه كيف 

انميأراد فإذا الصالحة، الرفقة أولأباحتيار تكون الستة لرفقة بالمة - ١ 
يعيشالذي الجتمع يغير أن عاليه فيجب، وتعال تبارك الله إل يتوب أن 

لأمممعهم يعيش صالحن رحال عن والحث، ارفقة بتغيير وذللثج فيه 
وتعال.تبارك اطه ءلاعة عل له عونا اه بإذن ميكورن 

إلأحرى مرة ترده قل. التوبة بعل، الفاسالة ارفقة مع الإنسان مالاومة ؤإن 
العصية.

JUJJ ،أنرولإ التوبة ق أساسيان أمران الحاليس وتغيير المكان تغيير فإن ؛
اطة.بإذن ذللث، ق عفليم 

الإنسانكان فإذا س الدين بأمر وتثميره العقيدة صحيم، الحاهل تعليم ٢" 
وتعال؛تبارك اممه لقول وذلانؤ يتعلم أن له يل- فلا العصية، ق يقع بالحهل 

افهقدر يعرف، فالخلم [. ٢٨]فاطر: ه آلثننئوأ عباده من آلله محش ثما إؤ 
لحلمهوتعال سبحانه افه من يستحي فإنه لأللث، قدره حق وتعال تبارك 
منوذللئا معع.ّية عل اممه يراه ألا عل فهونحرص منه، وبقربه الله ؛قلأرة 

التقوى.تمام 
الحق،ليس عليه هو ما بأن شهواته ق المرق اض ذكر عن الغافل تالك؛ر ٣— 
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سمعتهاإن لعلك العابد الزاهد عياصى ين الفضل توبة نمة اسمع ؛ ٥٧١٠٥
أنهتوبته ويب طريق قابع عياض بن الفضل كان وارتدعت وعى ممن تكن 

لاذينيأن  ٢١ؤ يتلو تاليا سْع إذ إليها الخدران يرتقي هو فبينإ امرأة عشق 
قدرب يا بل ،! سمعها؛LJفلما [ ١ ٦ : jijjJ-i]ه  4JjT^=،^Jقثويم •محثع ان ءامغوأ 

فقالما، طريق ل عابرون قوم فيها فإذا حربة، إل الليل فآواه فرجع آن 
عليناإالطريق يقطع فضيلأ فان نصح حتى وقال نرحل• بعضهم• 

هاهناالسلم\ن من وقوم العاصي. ق بالليل أسعى أنا وقالت،! ففكريت،، قال! 
وجعكإليك تت قد إف اللهم لأرتيع إلا إليهم ساقي الله أرى وما بجافوف 

الخرام.الست، محاورة توبتي 
قولهوص يتوب أن الأية هده سمع عندما كالفغبميل وكن الله إل فتب 

دلاآلي ثن يرل، وما لدًفرآش قلوبجم محثع للذين؛امنواآن يأن ألم ؤ تحال: 
دمحربجمعصسئ،ثلويم الأمد 'طؤز ئال منثتل ١^١ ئآكوئوا؛آلذئن 

[.١٦كسةورنجه]امحدت 

4لدي— ^^__^ن.ب، الكث_^__ر ن وعمالعفير كثا ي

هيديرم جن عصفح الجو  jiذب الاءك ج
هإليان إحقيم، الزاء وجيم، صا أن

تجثرأم ع—دابك، ن موك بعفمحثر ه منل يس لن ما أي
ورالغفول المالميد ت وأن.سإ ذنبم—ل اك_ر الم_ال ا أن

رجديه رفأنتابتغفؤإن ل وءفعفبدسي ع^ن 
لث،رمنيفلث، إليإلا ن وأيك، منلث، رإليأف
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ولاتنسىمتتالاتموت إذإنحن ذنوبنا ثرأن غوتنسى نموت 
اقببا الدنيعل حي دمث لح_ي ية بباقدنيا الإ ف

لامالأقوترفح وت وغدأتموتشتهي تشاء ا متفعل اليوم 

وأقول!اليتزم للشباب أوجهه نداء فهذا الرسالة هذه خام ول 
ا'أ'الصحوة شباب يا القدوة.. 

اهروثبلها، ؤيتعصب الرياصبة بالمثاريات اللتزم الشاب يتعلق ننا ح٠ 
.الصحوة! ياثباب القدوة.. يقال! الدولية اللاعب بنجوم بشغفه 

صلاةمن الأول الركعة عن التأخر الصحوة ثباب بعض يعتاد ينا ح٠ 
١القدوة. يقال! الخمعة لملأة الخمور عن أويناحرون والعصر الفجر 

الصحوة!.يانباب 

الائامق الضائع للشباب المحالح؛ن بحض منافسة العامة يلحظ ينا ح٠ 
)الهاتفنغات موصة وركوب المترفة والكاليات الرائق بالمنلهر الزائد 

الصحوة!..ياشباب القدوة. يقال! ونحوها، النقال( 

تنقلاكرحة المديعة يراقب التلفاز شاشة أمام الملتزم الشاب محلمس ينا ح٠ 
الصحوة!.القدوة..ياشثاب يقال! ذللثج، ق اهل ويتالأحبار 

سدادل أويامحللون المواعيد عن التأحر ق الملتزمين يحص يتساهل ننا ح٠ 
٠١الصحوة القدوة..ياشباب يقال! الديون، 

الماوسفي)آ؛-مأ؛(.سل القدوة ص ;ا(,الوك 
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ونحصلالعامة الأماكن ق والصخب الزاح ق بعض يغرق ننا ح٠ 
اكحو0أياشثاب القدوة.. ت يقال ومفايمتهم، للاحرين الإزعاج ذاك من 

شهرل الضحكة الهزلية المسلسلات متايعة الملتزم الثياب بعض يدمن يتإ ح٠ 
ينامونثم الفجر حتى ؤيسهرون أهليهم، أمام بدلك ومحاهرون رمجضان 
الصحوة!.ياثباب القدوة.. حاعة، الغلهر صلاة وتقومم 

منأوبخر الاحرين عل ويتهجم ؤيثتم يغتاب ملتزما ثابا محلى تنعأ ح٠ 
المحوة!.ياثباب . القدوة. يقال! وأفكارهم، كلامهم 

أوالمختلهلة الأماكن ق الدخول ق يترحمون الصالحين الناس يرى يما ح٠ 
الصحوة!ياثباب القدوة.. يقال! بالمعازف، تضج التي المهناعم ل الخلوص 

ويتركالشرعي بالحجاب زوجته يلزم فلا الملتزم الشاب يتساهل يتا ح٠ 
ا.المحوة ياثباب القدوة.. يقال! أواكق، القصر ين بناته 

أماكنل أويدحلهم الكفار بلاد إل بأهله الملتزم الشاب يسافر ينا ح٠ 
ا.الخحوة ياشباب القدوة.. يقال! والمكرات، الملاهي 

لويسرفون الولائم من فتكثرون حفلاتيم ق الصالحن بعض يبذر ينا ح٠ 
-أ.ه ١٠إ. المحوة ياشباب القدوة.. يقال! الترف، مظاهر 

ابنعنشى أن بر الأكا عيبنرى نأن عيبا يس ل
صالحةفدوة تكون أن عن تقاعس ولا كر وفأل وعزيمة همة ذا ليكن 

بعضها.ق أو فيها ونمت، أنلث، بحجة 
رالحفئن بدهر الد أبيعش الحال صعود يتهيب ن وم

الملتزم.الشاب أحي منك أرجوه ما هذا 
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