






أبتليمن لرحمة الجن للصسدعوة طتهمما كنت الة الرسهذه إن 
أنمهمثرور من هؤلاء لإنقاذ للتحرك للهمم شحذ أيضا وهي بالأنتكاسمة 

-الأتل على ~ نقى أو ضلالته من المتتكس يفيق أن فإما يضيع لن بذلنا و، 
أحرءض_ح لأ ٠ؤإدا اش أحر كما والأمو •• همته يصيفون من همة لبه تل 

ولتجنبالهداية بأمحساب للأحذ لنا ذكرى ملنزما كنت الرسالة وهذه 
..، يشعر لا حيث من نيفس ه نفعلى المرء بأمن لا وآن ، الضلالة صل 

..ءلاعتك إل قلوبنا صرف القلوب مصرف يا اللهم أر صائنة بدعوة ولقل 
اللهم ١١ث لإحوانتا ولدعو ديتك على تلوينا ثبتا الهلوب، مقلتا يا اللهم 

بمدإذثألوبما لأثزغ زيما > : نا ولتدعولأنفا، حيلا ردأ إليك صل من رد 
.النذابه أنت إنك زخنه لدنك من لنا زب خدنتنا 

العبدانماليمحمد بن عادل 

الفرقانجامع اماموحطيب 

تماممن أن ورأيت س، بحعد الكمين عند يالمول ثلمت الخوان، يننس عاصر؛ الرصالت مذ، أصل 
مها،يا والاستناد؛ نداولها هل يميوهمة رمالة واجعلها الزيادات يعص إليها أنحيف أن المائدة 

.ها/ال/،ا،أم يتارخ الدين مجدصلاح ي ألقيت الجلة وامحاضر؛ 



٠القلوب تقاييراطباء ~ ٢

الالتزامهم عن وانتكسوا تراجعوا الذين أولئك اعرايات مع نعيش أن نل 
هذاق الهمة الأمور بحض لنا ليزكدوا ، القلوب أمحلياء نقانير مع نقف أن بد 

يلتفتلا الق الخفية الأنتكامة أسباب ل1 تكثف كلمات وهي الموصؤع 
•الكمرون إليها 

.بالضلالة أبتلي بالله يعنضم لم من : التقريرالأول 
هدايةعن حمج لما بافه اعتصم لو )العبد( فإن I اش~ القيم~رحمه ابن فال 

همنتقيم تمواج إلى هدي ممد باليي يغمحثم دنن ءؤ • تعال الله تال الطاعة 
هوبالله واعممجموا ؤ ت تعال اش قال ، أبدا ثنذله لآ باق عصمته كملت فلو 

،نولاكم به اعتصمتم متى I أى التحجره ؤنغم المسور ننعم موناكم 
يفارقانلا اللذان العدوان وهما ، الشي3لان وعلى أنمكم على ونصركم 

ونقض) اش بالاعتصام كمال بحب العدو على النصرة وكمالا ... العيد 
فماالخذلان حقيقة وهو ، ( اش عصمة من الاغئلاع إل يزدي الاعتصأم هذا 

ولو، نفك وين بيتك وحلى حذلك أن بعد إلا الذنب وبن بينك اش حلى 
،١١٧... مبيلأ إليك الذنب وحل لما ووفقك عصمك 

)بمرق(الربي الكاب دار الالكين)ا/هبما<، .دارج )١( 





امنواالذين يثيست اش فإن ه محئييثا وأصد ؤ ت تمبمرها ق معدي ابن تال 
.١، ،ار ... به وعظوا بما القيام هو الذي الإيمان من به ناموا ما بسبب 
عقوبةفهو بالسيئات، اشتغاله وأما ) افءت رخمه تيمية ابن الإسلام شيح ونال 
i-ثلويإ اث لانغ ثاعوا ظئا ؤ تعال: تال ؤ رآ؛ ( لسان عمده عدم 

:ضل افه وجه بالدين يبتغ لم من ؛ التمريراكاكا 
مجنيمنع ف الدين احلاصؤر إن ؛ اش رحمه تيمية ابن الإسلام شخ نال 

:تعال اش قال كما العذاب توجب، الق الشيطان ولاية ومن الشيطان الهل ت
)سور؛المحالهمجع^ عتادنا مس إية والمخثاء السوء عنة لنصرف يلك كؤ 

ذلك،،صد نعل مجن له مانعا هذا كان الدين، لربه العبد آحلمى فإذا ّ يوش( 
مايفعل ولر الدين، لريه قنلمى ب ؤإذا ذلك،، صد ل له الشيطان إيقاع ومن 
عاليه،الشيطان تساإهل ءقا؛ه من وكان نللأ،، على عوما عليه وثطر له، حلق 
يتقإ كونه على له عقوبة لفجوره إلهامه وكان السيئات، فعل له يزين حتى 

بعملليعمل الرجل ؤإن رر : ه قوله على معلقا حجر ابن الخافط ومل 
عليهسق ذراعين، آو ذولع غير وبيتها بينه يكون ما حتى ابنة أهل 

العاتيةللىا؛ه ل عيدالحق بقول فيدخلها المار أهل بعمل فيعمل الكاب 

■الغ-اوكا بمؤع )( 
•السابق الرجع )أ( 
الئتاوى.بموع )٣( 





نزلواكقوم الذنوب، ومحقرات إياكم •) فقال . الرسول بذلك أمحر وتد 
محقراتؤإن خزنهم، انضجوا حتى بعود، ذا وحاء بعود ذا فجاء واد طن بل 

تهالكه(.صاحها بها يزحذ متى الذنوب 

:ايؤدى سبيل امحوكا اتباع التقريرادخامس؛ 
احلألأنابما بنيا ئانئك 1اقا محنا؛ الزى ظ ض ؤو'\ُ' ت«انى.: تال 

ماظذإلى بقاذص شقاينت-ا؛ الناوينؤْلإاهه هالأبن 
ٌور؛ه ه  ١٧٦ؤ نتهيثأ غاثه ثنؤل' إن الكنب كنئل ذن؛نله خواة واقح 

منلخ يتأن الهوى ابع من على يخاف أنه )) ل اش رحمه القيم ابن تال 
•(()٢( يشعر لا وهو الإيمان 

تمهلكات ثلاث . بقوله واستدل الهالكات، من الهوى ات؛اع أن )) ؛ وتال 
.(( بنمه المرء ؤإعجاب ، مظع وشح متح فهوى المهلكات وأما )ر 

هواهباب من إلا آدم ابن على مدحل له ليس الشيهنان أن يعلم أن )) • وقال 
محيفلا ، وأعماله تلبه عليه د يقحتى عليه يدخل أين من به يهليقا إنه ف، 

.(( الأعضإء ق الم سريان معه فيسري ، الهوى باب من إلا عليه مدخلا 
هه ه ه 

.( ٩٣٢ / ١ )١^٠٤١ حجر ابن أس بجت ت ض الإ.ام روا. )١( 
.اومحريى الكتاب دار ،  ٤٧٢صفحة الثrتتين ونزمة افن روضة ( ) 



.الالتزام عن الأنتكاسة اسباب ٣— 

عنتراجع ممن المدعوين لآحوال وتأمل والربين الدعاْ كلام ل نظر بعد 
:يلي كما وهي الأنتكاسة، أسباب ندكرأهم أن بمنكن التزامه، 

عدمأن ائا ذل(ت الالتزام) ومعالم لأبعاد الإدؤاك أوعدم الفهم عدم — ١ 
بلرفضه، إل ينئي الأمور من أمر أي لأبعاد الإدراك عدم أو المهم، 

يحيطواو_لم بنا كدبوا بل ر وحل؛ عز اش تال كما به، الزهد أو ومعاداته 
يوضء]سورة ثاود'ل؟ص{ اتهم ولنا يعف 
و٠عالملأبعاد القالي الإدراك عدم مجع الفهم أو المهم، عدم قإن وعليه 

متضيهبما اء الوفعدم أو التةص_،؛ر، إل بصاحبه حتنا مع—ينتهي الالتزام، 
ان.JL٠والعاالدعاْ صفوف ق بل اللتزم؛ن، المسالمين صنوف ل الدحول 

)آ(تاللتهمم ^عيفالالتزامأوضر 
غيرأو الالتزام، صعيم، هل وممق المالتزم العاب يعيس أن اش يقدر وتد 

والمشابيةاخاكاة أو الموء، بقرناء والتأسي الإقتداء ل فأحد بالمرة، ملتزم 
النتيجةوتكون به، أويتأمى يقتدي ممن الوسط هدا كان إذا سئما لا لهم، 

الالتزام.أوتلاشي صعق 

غتصرأ.١( ٠ ٤ )Y/ نوح، محي د.السيد اللريق، عل آيات ( ) 
غتمرأ.( ١٠٥السابق،)أ/انمير ( ز 



الطيبة،الأموة على الإسلام تآكيد ق المر عن لنا يكثف السب، هذا ولعل 
إلىذعا مى ) دالا1 المي. عن ح1ء وقد ميما لا السيئة، للقدوة وذمه 
شيئاأجوربم مذ ذلك يضئ نا بنة اجوومذ انأجومئذ مذ لذ كالأ هدى 
مذذلك يشذ نا ئعة مذ آُام مئذ الإيم مذ عليه كاف صناله إلى ذعا ومذ 

مسعاام.رواه مسا( مهم ا يا 
(.'٣—سموطالأضوالأشين) 

الولدين بالحيلولة على لولدْ، الحب عاؤلمة نحمله قد الآءاء بعض أن ذلك 
بلبالإسلام، الألمزام فيه صار الذي انمر هذا ق لاميا والالتزام 
تهمة.اش لدين والعاملان الدعاْ بصحة والالتزام 

إقبالاسمواصقبها)أ(:٤- 

والشهادامت،والأولاد، الأمال من وزحارفها »اريقها الدنياإقبال يكون وتد 
آوا صعقل سب، الهو ا، بهالقلب، وتعلق والجاه، والمركز والوظاتف، 

بك،قلبئن  ijfلرجل افه جعل رما وجرت عر اش يقول الالتزام، تلاثكب 
الأفيالوكان الدنيا، ، iJjTفإذا وعليه الأحزابج[ ]سورة جوفهل؛[آ 

الألمزامعلى يساعد فكر ولا ءلافة، ولا ونت،، محاك يبق لر بها، والتعلق 
الإسلامتحذير مر هو هذا ولعل لأسيه• آو صعقه يكون وحيتثذ بالدين، 
وغدوجل:زإل عز افه يقول إذ بها، والتعلق الدنيا، على الإقبال من الشديد 

همحرأ.١(  ١٧/٢)نوح، محي د.الط ، الريق يلي آ3\ت ]١( 
افض)أ/ااا(هصرأ.الصدر ]٢( 



نسور؛اكنون]'ا*ا[{ باق ذلا^٥٢ الدى الو؛ نلأ'>؛x؛ خق اش 
ما)...يوالله الله:٠ ومول' يال، يال،؛ عوف بن عمرو عن وجاء لقمان[• 

غنىنطت الدوذا غلبم؛ ثبمل ان انحثى ذدئي غلبمإ اخثى الخم 
اطكهز(ررا.محا ذتيكمحإ قاموظ نحا فثاموئ نم كاد نن 

ومسلم.

آتوالسده^يط ئلوساوسى الأءسهطبه ~ ٥ 

بإلقاءيوسوس بالمرصاد، الم~ الملاسيما للإنسان" قاعد الشيطان أن ذلك 
قصبره بجعل الأتل على آو اش، طريق عن يصرفه كي والآ؛اطءل الثبهات 

٠ذمإل لم الستص-، وين والممر^، ؛التضييع محفوفاالطريق هذه 
هوهذا ولعل الالتزام، تلاشي آو بضعف يثتلى الش-هات،، وتلك، الوساوس، 

لها،مع ن قلا ووسوسته الرحيم الشيهيان س لنا الإسلام تحذير دوام ل المر 
غدئهإ إنه' الظان خط}ات ئبموا تعال:ر}لأ اض يقول نستجمي،: ولا 

 a[_^ ١ }]اليقرة[.]سورة ٢

)آ(1الالتزام تلاشي أو ضعف عواقب عن الغفلة ٦— 
معالأمر هذا تعاطي ما، لأمر الخفرة العوانس، عن غفل ص أن ذللمثإ 

حبنإلا ينتبه ولا يفيق ولا المرة، بحسابه س وألغاه أهمله أو فيه، تقصير 
الأماني.تفيد لا حين ؤيتمتى الندم، يتل لا بثإ فيندم العوانت،؛ نزولا 

ختمرأ.١( \  a/y)نوح، محي د.السيد الطريق، على آناُت، ( ) 
همرأ.( ١١٢ ازض،)Y/ المدر )٢( 



^ءء=ءءء)جكء
(:ممواءاضJحيوالتآكلامبوي) 

النفسيبالخواء محس أن مر مى الأمر منام باغ أنه يظن ؛د الملتزم) فالثاب 
هوكما غالإبمان محالة؛ لا اةط ّفإنه لذلك، يفطن لر إن وص والروحي، 

{إبمايءمت؛ا مع ا إيمائلترذادوا ر تعال؛ محوله بدليل ينتقص؛ يريد معروف 
مريم[سورة ت ^^[وملهترتيداشاكينامحدواسى]1ب[{ 

اشرسول وصدق [ الدثر تسورة إيماو1تاّآ[آ ءامنوا الديى ؤيرذاذ ونوله؛} 
فاسألواالثوب* نحلمق كما أحدكم جوف ق ليخلق الأيمان إن يقول؛ حسث، 

فتعهد. واممراني الحاكم رواه قلوبكم' ق الإيمان بجدد أن تعاق اش 
إنيل الدعوية. الحموعة سغل يكون أن محسا — وجدد قدماء ء بالربية 

التربوي؛الأهتم—ام من المزيد تفرقي أحيامحا يالدعوة تمر الي الميتة الثلروف 
الظروفق أكبر يكون ا إنمواكذكير الرعاية إل افاس احياج لأن 

متابعةعن التربوية قدرتها تضعم* الق الدعوية الحموعة و الامحمتثتاثية.. 
صعقها..•C.بقدر بالخور بنيتها ستصاب مجتاجونإليه؛ بما أفرادها 

اتضلرذاوادنلؤ)آ(٨1— 

قوالاعتدال التوسط شلون ولا ممليق، ا جمفوق أنفسهم يجملون فالدين 
هزلأءومثل ؤإيمانية.. ئقسمة لأنتكاسايت، بآحر أو بشكل، معرصون شيء؛ 

)يمرق(.يكن، ثتم ، الدم، طريق على التاتطون ( ١ 
)يصرف(.السابق، المدر ا ١ 



يإلغولا دائه، ^، ^LUسرعة؛ طويلة صحراء يقطع أن يريد من كمثل 
ثناسأ'فالها المتنطمولأ يقول!*هلك حيث اش. رمول وصدق صالته.. 

هلكيإثما الدين في والعلو •إياكم ؤيقول؛'•• • وأحد وأيوداود لم مرواه 
وأحد.ماجه وابن الماثي رواْ الدين' في بالغلو ملكم كالأ من 

(:التساضوالترحص) ٩— 

تساهلمن مندفعن أمسهم محميجدون افه؛ لأمر امت٠uلهم ق يتساهلون فالدين 
أعمالهم،وعلى عليهم السيهلان يستحوذ أن إل وهكذا أكبر تساهل إل صعبر 

،منها!العديدة الآحاد0ث، حاءُت، المعتى هدا وق 

فيآذى هي ١^٧ قطولأ إشإ فال':* غنة اللة نصي آنس ن غ٠ 
منزطمَ غش اث ىممuغلىتيامطى إلأ الثم من أمبجز 

٠وأحمد البخاري رواه المهلكات—' بدلك يغني• الموبماء~ 

فال:*زنئم غاته اث ٍأى الله زنولَ أق ننثود ن الله غد غن و ٠ 
ؤإفيهلكنه حتى الرجل غلى يجثجغن مإثهن الدثوب ومحمرات إياكم 

فاةص 'زلوا نحم'م ظا محن محبَ زم غثه اللهُ طى اد زنول 
يجيءوالويت النود ثمحجيء بميئ اوء محل القوم صيح نحمر 
أحمد.رواه فيها' قيئوا ما وأنقنجوا ثارا نأججوا 'نواذا جمعواحس بالعوو 

يكن،)بمرق(.كحي ، اللص؛ طريق مر التاثطون 



ًًًٍٍٍْْْسًٍ^ءٍ^=^ْسحتبم

(؛ر غيرا٢لآjضداطية الطبيعة — ١ ٠ 

ثمالفلروف، من ظرف ق الالتزام دائرة ق يدحالون ئد أشخاص فهنالك 
عريوعندما رعة، الالضوابط وفق التكيما على قادؤئن عر أنهم يتبن 

منمزلأء منها..ومن الق على يعمل عليه وثقلها بوطأتها مهم الواحد 
محافظأن على ومحرصن الصالحق، للصحية الخماعية البنية ل الدويان يرفضؤر 

للدوبانالمريضة استقلاليته يرض بما يشعر وعندما المغرورة، شخصيته على 

الأدبار-يولي 

(1ر الشهؤة واستحلكم الهوى jدباع ~ ١ ١ 

للسهوةلمون يستو الهوى قوة أمام يضعمون ، كعرهم سر الملترم الباليا 
ؤيتجنب،، التوبة إل اؤع ؤيبافه يعتصم متهم الواحد ولكن صعق فلة خلق 

عاليهتتاع العض أن إلا الذنوب، من كثير من فيسلم الشيطان حطوامحت، 
فتأمرهعاله ويهكى ^له ق فسسعحكم مجئه، تتمك^نإ حتى الهوة تف الهوة 

أمامصريعا نحر محي ،نم والصلاة افه ذكر عن وتصده تفكيره على وتسيهلر 
مالشسهت يقول دينه...حينها ورق إيمانه صعق ومحل شهوته له دعتها معصية 

طريقهم؟غير فطريقلث، الصالخ؛ن واعتزلي فيه، فخوضى الوحل اصابلثا أنت 

)بمرق(يكن، لتم ، طريى ملي اكأثطون 

)يتصرف(.محي ، الكور ؛عل. الخور 



أ!طتيما 

منقريبة واقعية صور مع نعيش أن بنا محنن وتقرير تآصيل من تقدم بعدما 
يمأهلها، حال للسان حكاية صردتها اطلنتكاسان، بعصرٍ، أحوال تتصمن حياتنا 
منالقارئ يستمدها أن يمكن الق وانمر للدروس امتتياطا ذلك أتبعت 
.الصور هذا ي والتأمل الطر 

٠مقلش الظهؤرأصاب حب : الأوثى اتصؤية 

))كنستI فمال الالتزام عن ااأرا-أع إل الخال به تدرج كيف أحدهم حكى 
وأهواءونينة لهوولعب حادا، صيتا أحسن أكن لر الحياة، هامس على أعيس 

..حياتي معالر كانت، هكذا .. وصهواُت، 
مننره ب مدرٌى علينا لمحل الدرامي، العام بداية وح نوالت، الإحدى وف 
رأيته.. والتدين الصلاح >اامارت، عليه ؤيثلهر ( مدرستنا على رجديل نبل 

امهمة تساؤلأات، الطلاب، ق ؤشر الحادة الأفكار بعص الفصل ف يردد 
تافها؟لأكون ■محاJقتإ -هل 

والدواب،الأرض للث، ومخر والصر بالسمع عليلثا وأنعم اش حلقلثا ل ه— 
؟عابثا لتكون 

كتمث،وحيتها مسمعي نيل قلى تطرق الأسئلة هذ0 وكانت، ؟؟ وهل ل•• ه~ 
•الحزنة إجاباتها من محامتحي، آيامص، استعرض 

أحدلعلي شي وحدثتي ، وتقدير اعجاب، نفلره الأستاذ هذا إل ذلر>ت، نه 
أيتقصى ما عتده 







أوناتلي وحدد توات لانقطاعي بعد 
.أحرى ل-حياة لدخولي البداية وكانت 

لأنيبها تمسكي ازداد بل الرياصة، لهذه حماسي على وأنا الأيام مرت وه 
أنإليه ألتمت ل، الذي والخهلآ .. أتراني على وتفوقت مستوياتها ل ارتقيت 

عنببها بوانصرفت يإيماني اهتمامي حاب جلى كانت الرياصة هدم 
•الإيمانتة ومواعظهم التربوية ودروسهم اش ل لخواني، 

.مكثف تدؤيب »ارنامج لارتياؤلي بهم اللهاء مواصلة عن منهم عتذرت ا— 
الالوثثر الفراش إل بجدي فأرمي الخم، مرهق بتي إلي أصإا نت ك~ 

.دعاء أو ذكر ولا وتر صلاة ولا القرآن تلاوة 
حاءالقاصية ؛الضربة ا حتمتهالبطولات إحدى ل ماحنة مباراة بعد و٠ 

ويمدحونيصفقون وراحوا أكتافهم على وحملوني العابث الشباب من فوج 
•والغرور السرور وداخلي النصر بنشوة وأحسست لفوزي، ؤيطربون 

فلاالفجر صلاة عن وتثافالت الخماعة، صلاة عن أتقاعس صبحت أه 

وتناميتالقرآن، من وردي لقراءة ونتأ أحد ولر نادرأ إلا وقتها ق أصليها 
.تماما النوافل 

يصارحيمن منهم وكان بي الأتص-الا المالح الشباب بعض اول ح* 
شعوروبلا حهق ومجن لإخواني، وجفائي إيماني صعق عن الحسنة بالوعتلة 

تغلبح،وكيف، (( الكاراتيه )) مياؤيات عن الكلام بعليهم أهجم كنح، 
•وهناك هتا ماراة ل خصومي على الحديدية بضرباتي 



عنهموانصرفت عي فانصرفوا آخر واد i، وأنهم واد ل أني هولأم وشعر 
وعشيا،غدوأ لي يصفقون الذين الضياع شباب من افربت ذلك، من وبالضد 

ؤإدمانالدخان بشرب أبتاإست، ثم العاصي مقارفة إل وار-؛ع الأيام وتمر 
أحمعإلاالحركات،الطاعات،ولربديناشفآصعت، كشت،ملتزما .. السهرات،

.والبطولات، 

:ا]صوادة هذه .يئوسوعظات،من 

٠سبت، حلقوا ما أنهم الضائع :الشباب، أولا 

دواخلهمل يشعرون واك-نهم هدفا بلا سرون الشباب من الكتتلين فان 
ويهلالثونه_اأنفسهم يوعيون ما كشرأ تراهم ولذا للعسث، خلقوا ما أنهم 

الىالصورة هذه وق اعيهم، نلا قد يعونها الى البتثة ولكن بالرجولة 
قهوااسسج، المدرس الداعية هذا يكون أن أمله برق الشاب هذا نرى ذكرنا 
.بصحبته التحق ولذللث، .. له قيمة إثبات 

..هوائؤدر.القدوة ئانيا:الاواصة 

انبإلا الأخرين بؤيوتر اش يدعوإل أن يكن لا أنه يظن الدعاة فعض 
الشللمن شلة دعوة أرادوا دعاة عن سع وكم اكافه؛ن، *ع تافها يكون 
وأياهمالأفلام وبمشاهدة معهم بالبلوت ؛اللبيسا إلا فيهم تآت؛بى لا أن فظنوا 
هذاترى أنتا وها .. الديانة وتضعف، المروة محرم مذاحة وهذه نك؛ر•• دون 

طرائفهلكثرة أو الكرة لعب بجد لأنه الداعية المدرس بذلك يعجب؛ ب الشاب 



رأىو1وا حيدة صفات من ينقصه ما عندْ وحد حينما به أعجب بل وهزله، 
.حسنة محدوة من فيه 

االط-اعمإل بدعوته استفتح صائع شاب على تعرف، إذا من الدعاة ومن 
وغيرهم،الصالخين بخن يذكر فرق لا أنه الشاب هدا فيجد والإياب والذهاب 

وسوءالتجربة قلة سب إنسانا ر ونحمحالاحتار )حن لا ذللته فعند 

التصرفه

الطلابمن الك_ث،؛رين فإن القدوة الداعية وحول أهمية تزكي الصورة وهدم 

*تزداد الخير لآ٠ل محتهم فإن الدين على يستقيموا ب ؤإن يتأثرون والشباب 
.الإبان بحلاوة سعادتنا : نالتا 

الرياضةل يظنها من نمنهم السعادة عن بحثا الضائع الشباب يتخبط ما كثيرا 
والثراءالأموال كثرة ل يظنها من ومنهم النساء معاكسة ل محبها من ومنهم 

المورةالقصص حلال ومن ؟ الحقيقية الحادة أين يبيتوا أن الدعاة واحمت، ف، 
تس نال الإيمان ق العادة أن للشباب يزكدون والقدوات السالف عن 

مماأحعس، ورمعوله اش يكون أن الإك-ان حلاوة وحد فيه كن مجن ثلاثا 
إذبعل الكفر ق يعود أن يكرم وان ش، إلا محه لا ادء محب وأن سواهما، 

.عليه متفق النار ق يقدفه أن يكره كما منه اف أنقده 
الأول:تال ولدا 

التقإهوالسعيدولكن مال جمع انمعادة وس،ت،ام( 



يالطاعاتنتالدذ لأنتا غامرة سعادة نعيش أنتا الضائع لالثساب نبث أن ؤيوم 
جزاءمنهم نريد لا الأحرين إل ونحس اش إل وندعو الخثرات إل ونساوع 

الأثامحيل أن لهم وسيسين الخقائق ،'<ؤلأء أمام مستتكشس يومها ، شكورا ولا 
..حرنها ونمى لذتها تذهب »/ؤكق وهمية يسعادة إلا تتتهى لا والمث 
والخرصنالدعاة دائرة ق والدخول الاستقامة إل بحاجتنهم سيثعرون وعندها 

*تريدهم ولا تهيئهم بقناعة فيقبلون للدين البدل على 
:اك1هوار بمب الابتلاء 

قؤيممثر تصرفاته ل يتخبط حتى المرء تلب ق وستجءع الأية هده فإن 
واستعراصنالحالس ق التمس على الثناء على الحرمن ذلك، ومن خطواته 

وقإليه الاحرين أنفنآر ؤيلمت، غثرْ على ليثرز الثقالمة أو البدنية العضلات 
الأخمدا أفقد الئلهور حب أن كيف المآمل يالا>ذل ذكرنا الي الصورة 
ثمغيره، اب حعلى أمر ق وبائ دونه، بما الهم وحلط حياته ق التوازن 

.يتوقعه كان ما مموط إل انتهى 
ارتطتإذا وذلك التخبط هذا من أصد عانتها تكون ند الثلهور ومحبة 

العباداتأوكثرت اش لكتاب الحمظ أو الشرعي العلم ق التفوق بإظهار 
.)الرياء( الأصغر الشرك ق صاحبه يدخل الفعل وهدا 

؟الدجال الميح من عندي عليكم هوأخوف يما أتيركم ألا )) I . تال 
لماصلاته فيزين يصلي الرجل يقوم أن الخفي الشرك • تال ، •بلى تلتا • تال 

منالسالف حذر وقد (. ٢٣٨٩)ماجة ابن صحيح (( رجل نظر محن يرى 



أحافما أخوف إن )) I أوص بن شداد قال للريامة والتهلني الئلهور حب 
حبI نال ؟ مي وما I داود لأيي مل الخفية، والشهوة الرياء عليكم 

•آآ صاحها على نحمي وقد الناس على قم، حمية فهي الرئاسة، 
.المدح ث والمبالغة إيالئ، ؛ حامسا 

علىالمدعو تشجيع أجل من والثناء الدح أسلوب، الدعاة بعض يستغل قد 
هالى ذاكا فعل وقد الصالح؛ن ة ومحالالطاعات على ^٠^، ٥١١مواصلة 

تذللئ، من التحدير ق جاء ومما المالغة، وعدم والانضباط الحذر يبغي لكن 
. ٢٦٧الخا0عاصحيح (( الذبح فإنه والتمادح إياكم )) • . قوله 

روا0(( الراب وجوههما ل فاحثوا المداحن رأيتم إذا )) ؛ . وقوله 
٠مسلم 
تللمدح وذمه أصحابه لبعض . التي مدح بتن ابمع ل العلم أهل وقال 

وحنإيمان كمال عنده الممدؤح كان إن يقال أن الآحاديثا ي؛ن والخمع )) 
مدممن ء مي عليه خيفا ؤإن مكروْ ولا بحرام ؤليس نمس ويئاصة يمتن 

.)١( (( شديدة كراهة مدحه كره الأمور 
:وهي أحهمى قضية الصؤية هده ٌق 

علىالرائد الحرمحى إل بجرم قد استقامته ي نحدمه لا أمر ق المدعو مدح أن 
الشابمدا حادثة وق ودعوته، ديته حاب على ذللئ، كان ولو فيه الروز 
غشيالنفس عن الدفيع لفن إتقانه ق الصالحين س أصحابه امتدحه حينما 

.المحو؛ •كتة ، ٨٩صمحة ا-اء3لالي مائل اللسان، خطايا ( ل 



امومكذا .. انتهى ما إل أمرْ وانتهى تعلمها ل للأمتزادة ومايع تلبه على 
آووترديدها الأناشيال حفظ على المدعوين بعض مدح من الدعاة بعض يفعله 
وتعريفهمإبمانهم تقوية إل حاجة ل هم مرحلة j الحاموية الرامح إتقان 

أمورعلى المدعوين نش*؛ع أن عليتا يتبغي ولدا •• ونحوها الدعوية بالأساليب 
تتفعهم.ولا تضرهم قد دنيوية أمور ل المالغة وعدم الخثر 

:انمهادقات الحبة دليل .. الاتصال دوام ؛ سادسا 

قالمدعو إل أوأربعه الدعاة من ثلاثة يهيع التتكم؛ن حوادث الب غق 
تضلعنم الأسابيع أو الأيام ممر ثم •• الآت؛م ترارْ من لإنقاذه محاولة 
أوواح-دأ فيكلف الشيقة بعين إليه ينثلر أن والأول •• غوايته على يثرك 

ؤيندمأمره يراجع فلعله حاله.. عن والمنال عليه الاتصال لواصلة أكثر 
مجنالصالحين رحاب إل العودة قرار انحاذ على يشجعه من فيجد فعله على 

الصابرين.أحر يضيع لن وافه المحمر فالصير، القرة تطول وتد •• حديد 

**













.النساء ..واتقوا الدنيا اتقوا ٦— 

شأالخاس ق بعدى تركت ما )) : فقال النماء فتة عظم عن أمحر. لقد 
٠.ومرهما لم ومالبخاري رواء النماء(( من الرجال على أصر 
كانتإم،رائيل بي فتة أول فإن النماء واتقوا الدنيا فاتقوا ... )) ت س وقال 

.ومرهما ملم ورواه (( لنماء اق 
مجنأنل فلا يسّتهي لر فإن بالزواج ه نفيعف أن التقي بالثاب حري ولدا 

عنبصرْ فيغض ، العمياء الفتنة هالْ إل ييد0 يأحال  ١٠كل عن الاتئاد 
إلالامتملع معممة وقبنب الماجنة، واللات ، الفضائية القتوات مشاهدة 

عنيتعد وذاك هذا ومع الحرمة الآغ-اني حلال مجن بهن والغزل العشق 
٠ونحوها الأمواق ل بالثماء الاختلاط 

ومنؤ وبعدها وتقواه دينه على الحافثلة مميل ل كله ذلك ق ه نفويجاهد 
حفظومن ه يحسب يا حث مئ ؤيزرنة ^٢^ محرجا لة بمل الد يتق 

نحدهاش احففل يممظك، اش .1))احفظ نال ، ورعاْ حفظه افه حدود 
.ومرهما مسالم ورواه ؟..(( نحاهك 

؟الأولى الصالحة الصحبة فاين : ثالثا 

قالإخوة وحق أمره، ؤيتتاموا يثجاهلوه أن لإخوانه الأخ مقارنة يعي لا 
يساعدواأن الصالحة الصحية بثلك الأول وكان المكان بتاعد يتمطع لا اش 

يتقطعلا وأن منه، قرية تكون أخرى صحبة إل بإرشاده غربته ل أخاهم 
أنهيدركون مسذللثج يفعلوا أن يوم وهم •• أحواله عن والمنال به الاتصال 









^==ءءء==رج<ء
محالميصام^، لمادا الظنون ومحاءت المال وعن ؛؛^ ١^٠٠عن ثمى تأحد الممس 
؟الهمم يحط الدنيا أهل مصاحبة أن لي يقول وهو هزلأء 

الحياةهو الوقت إن لي يقول وهو هؤلاء ح الآو٠ات يضح صامى لماذا 
حدأعادي بكلام ٠ؤلأء مع يتكلم صاحي لماذا ؟ المرض يوم عنه وسأل 

يهتمصاحي لماذا ؟ لتصمت أو خثرأ نل لي يقول وهو يتصحهم يكاد ولا 
بمرلماذا ماكزم؛ن؟ حتى ولا عالم طلية لمسوا أنهم مع الاهتمام هدا كل بهم 

؟الركب آخر ق وبجعلي ينونهم ق عليهم 
الىالمبادئ وعن عى يتحلى كفا رحست يما بي صان«تا الدنيا أن أحستا 

علمأمرد الأن أما ؤإيابه ذهابه عن السابق و محدثي كان كثترأ، عنها مجدثي 
أ.الآ،امرار بلغة محدثي مال .. شغل ق كنت .. مشغول أنا مبهمة ؛عباراُت، 
لماذاالدمؤع أبكي وأصبحمت، غرفي ق الآنذلار عن واحتفستا بيي ق جلستا 
كمااش ق أحوه وأنا ي يشلث، هل معي، الأمور هذْ يفعل الصالح صامى 

أنأؤيد لا ؟ به اني أوص ١٠ترك ئاذا ؟ يقول ما حلاف يفعل لماذا ؟ يزعم 
الأيامعلى أبكي أن أؤيد .. الكتب، أقرأ أن أؤيد ••لا الأشرطة إل أمحتع 
.وأمثال بهيا الفلز أحسنت، الي الماضية 

لث،ذلعجالة على الي محمأيام ويعد بتديج الدرامي المساط من انسحبعتا 
قكنت« .. مشغول ا أنفهلت، ؟ حاللث، عن يسأل الأٌعتاذ I وقال الصاحم_ا 

الدرجةهذه إل عي؟ أل تلا لماذا وأنتا عجي يا شي ل وتلتا شغل 
وذها؛لث،.يمجيتلث، يقرح كان من محتقر 



^^=؛ء=ء===^رج(=
بعضعلى وتعرفت المدرمة من القرية المطاعم إل القح أوقات ل ذمت 

كنتأمري، لهم سالمت، فأ بمجيثي ؤيفرحون معي يمزحون فكانوا الشباب 
؟معتثر مجن فهل التزامه، عن فتخلستا الصاحب عي ءًاى لكن ملتزما 
الصؤية؛هده من وعذلاذ، يئوس 

.^^يضة..مكس،ب،دعوى أولا 

لإزالةرامية فكرة ومب الصيفية المراكز فكرة علينا اش نعم من أن نعلم أن 
لإزالةفرصة وهي الضائع والشباب الصالح الشباب ب؛ن والحجاب الحاجز 
أنفلي وق الملمتزمين.. تحام الشباب من ممر أذهان ق يعشعس الق الأوهام 

تطوير٠—ثن محمح أن تطح يالدي المركز ذاك هو الناجح الصيفي المركز 
الحنونوالصدر الواسع اب البوهوكاولك، وعملا عالما سابقا الملتزمثن 
الصاحبكلام من ونستفيد الالتزام.. ق جديأ ليفكروا الضائع للشباب 
يكفيلا اجد المأبواب على الصيفي المركز إعلانات وضع بآن المعرف 

فينبغيله الهاجرين من وهو المسجد إل يذهب لا هزلأء من الشباب 
والشالاتكالامراحات الثياب تواجد أماكن ق ات الإعلانتعلق أن 

اشيهدي ولئن بها)) يممع اض ولعل بهم تكتثل الق الأرصفة على وتوزع 
:الي تال كما العم(( حر محن ، fuمحر واحدأ رجلا بك 

١١مدللا داعية تئن لا : تانيء 
كثرةمجن كتفيه على يرقمه تراه شاب على يتعرف حيتما الدعاة فبعض 

عجيبأ،دلالا ؤيدلله الخدمات 



تالمدعو على عديدة افات ذلك وق 
.التقدير هدا كل يقدر أنه مادام محرأ ه نفل يقلن فقد ~ ١ 

تفسبيعاملونه لا لأنهم الدعاة مجن الشة يبغض المدعو نحعل وند ٢" 
.العاملة 

إلتدعو لمت افه إل تدعو وأنت شخصيا تعلمقأ بك يتعلق وتد ٣— 
.وشخميتك شخصك 

المدعوالشخص هدا عن الابتعاد أو السفر إل بها تضعلر أمحور مملمرا وتد ٤— 
غيركالصالحين عن هو ؤيسحد عته فتيتعد الأمور وتتعر عنك مسحت 

.(( القاصية الغنم من الذئب يأكل ؤإمما )) 
أنلابد داعية كون لكي أنه فيثلن داعية ؤيصبح المدعو هدا يالتزم وتد ٥- 

٠الصلع من مللة فتصيح الدعويين يدلل 
حتىوكبيرة صغيرة كل ق عليك يعتمد المدعوإكاليأ هذا يصبح وقد ٦— 

أحذبعد إلا اش إل يتوب لا فإنه معصية ق ونع إذا أنه المقام به يبلغ 
.مشورتك 

))ت قال كما رفيقا يكون أن بالداعية فالأحرى بعضها هذه كثيرة آفات 
فالرفق. (( شانه إلا شيء من ننع ومجا زانه إلا مء ل الرفق كان ما 

اعدْمبل فمذموم، الدلال أما الموعظة.. وق الصيحة ق الرفق مطلوب•• 
أنتأنك كما ليمه عن مثول أنه الديزاوليشعر لهذا حدمجات يقدم كي 

لهذاأن ليشعر الله ق إخوانه خدمة ق ليتحرك تشجعه أن ءنه،لأيغي مسئول 





يكفربأنه فأتهمه الداعية بدلك الفلن أماء الالتزام ترك الذي الناب فهدا 
علىكان عديدة واتهامات يفعل مالأ يقول وأنه صادقة غر وأحوته العشير 

الظنيحسن أن به الأول وكان \م\خموآ من الانسحاب الأخر القرار أثرها 
تربيتهان إحوعدم نحربته ة لقالولكن الأعذار له ؤيتلص الداعية بذلك 

أنينبغي الداعية أن وهى مهمة قضية إل التفت ولعلي تصرف بما تصرف 
يكونأن على بحرص وأن الصالخين بجميع الظن إحسان على المدعو يربي 

يسيءوجيم فإذا بالداعية.. يتأثر المدعو لأن ايضأ بالآحرين الظن بحن هو 
.ظلم فما مربيه شابه ومن مثله.ا كان بالآحرين الظن 

.عظيم مطلب حياة الوضوح.ق : حامسا 

ليسأنه معك اتفق نعم .٠ ألبته لها داعي لا الهمة والعبارات الأمرار فلغة 
الفتنةلخصلت معلوم كل قيل ولو عقولهم نحنلف فالناس يقال، يعلم ما كل 

أنمجن يمنعك الذي مجا الناص، أمام الوضوح حياتنا ق الأصل لنجعل ولكن 
صالحينليكونوا الشباب من الحموعة لتلك التهرب تحاول أنلث، المدعو نحير 

نحبهمكنا إن ا وأنتالله، إل يدعو لن الحزيل والأجر الدعوة أهمية له بين 
الدعوةثيل مق الث، معميضحي عندها هدايتهم، على تحرصن أن فلابد 

~والعياذمواء إلا الأمر تزيد فلا الأسرار لغة أما الكثير، متالث، وميتعلم 
.ياض— 



;البناء بكمل غيرك دع : سادسا 
وتحدهالاخرين على التعرف سرعة وهي عظيمة موهية يملك ااالعاة يعضى 
أستغلتإذا عظيمة نعمة وهذه أسابيع أو أيام حلال تلوبهم امتلاك يحن 

علىسرق الداعية هدا من الواثع الخطأ يتكرر لا حتى ودكن الدين لهدا 
الطاقاتو'هدار الخهود تضييع ميل من فهدا للاحر ل؛تفرغ يركه ثم واحد 

لكانضره ح الداهية هدا تكامل ولو شاهد.. محر معنا الي المنتكسة والحالة 
ستثغلالقبلة الأيام ق أنك علمت حينما الداعية أيها فأك — وأجمر أحسن 
يحسنلا ممن أصحابك مجن الدعات أحد توصى لا فلماذا وذاك هدا بدعوة 

أمايديك ؛ن ؛الذي المدعو بهيا الاتصال يواصل أن الأحرين على الممرف 
ممنتكون فقد تأثم أن علميك نحاف له ظلم فهدا عته والانصراف إهماله 
؟بدلي ترصّى فهل وانك^سه رح^اعه ق تسب 



؟والجدال النقد بعد :ماذا الرابعة الصٌرة 

واطلعتوالأدية، الوليسمة القصهس من ادات قرأت يالقراءة، شغوف أنا 
الأموروتيسرت — مالنة بلا ذلك أقول — والهازلة الحادة الحلان ألوف على 

مدرسيق الصالحن بعفس باللماءات تعدد حلال مجن ملتزما لأكون 
علىيشجعون وهم إليهم امتع فكنت الحلسات معهم حلت الثانوية.. 

الكتبأسماء أتلقف فكنت فحسب، الكتب مجن ينمع لما ولكن المراءة 
بئنيكن لر ؤإن فأسمنها، الإسلامية المكتبات إل فورأ أذهب ثم والوصائل 

••الدينية للكتب بتوجهي فرحة كانت والي والدتي من أحدت المال يدي 
الغلافإل الغلاف من أنهيه حتى الكتاب أقع لا الليالي وأسهر أقرأ بدأت 

وأقوالللعلماء الفقهية الاختيارات أحففل وبسهولة كنت الحفثل قوى ولأني 
محمؤعكتب عن ينقل انحاصرين أحد مرة وسمعت والتفسير الحديث أهل 

واسأنيها..المال لأجح ي نقفراودتي تيمية ابن الإسلام لشخ الفتاوى 
حتىالشراء أوحل بآن فنصحي شرائها على عازم بأني أستاذي صارحت 

مجنوحرجمت المعاند نثلمرة إليه ففلرت التآصيلية، الكتب بعض من أنتهي 
الحاليات،عشرات قرأت أني المسكين يدري لا نفسي ل أنول وأنا عنده 

كلبه يعجب أن له وحق الإسلام بشيخ وأعجيحا الفتاوى محمؤع تصفحتا 
لهمما ، معي الذين الشباب حال ق كثيرا أتفكر المدرسة ق حلست، ئارئ>• 

تليفانمص العلم طلب أين ؟ الالتزام أين مثلي، يهللعون ولا يمرأون لا 
قيدته،الكلام ق عمم فكلما والتوحيد، الفقه لمدرس أترصد كنمث، قليلا منهم 





==^ءء=ء===^^=ء=^ء==^ءءءء=ح7مء

أوراقهاوقلبت نمي مع جلت الأيام من يوم ول الحد.. ماحي نصيحتهم 
عنتقاعست بل الرواتب بالمن زهدت لقد .. ؟ وحدت فماذا االاص؛ة.. 

لوقلي وعقلي، ، العلماء لحوم ن، بالكلام تلوث لماني •• الفرائص بعض 
وصلتلماذا ألهي يا .. والتهكم؛الخالني(بالحدال نحلقي، بب بدائم صولع 

منالأصحاب نفر .. مظلمة دائرة ق أدور أني أشعر .. اLلوصع؟ هدا إل 
غروراكفى : قلت حينها حق.. بضر الخصوم من وامذكثرت محالي، 

الكتبإل رجعت الوراء.. إل رجعت وبالفعل وتقصرك.. صعقك وأظهر 
وأنتوالغزل.. والحب الأشعار إلا أسمع لا وصرت فيها وغرمت الأدبية 

٠(( اا ذلك بعد ماذا تعلم 
:اثصؤؤة مده من وعظات دىؤيس 

..انمجلة بئست : أولا 

لماظهر الصورة هده ول الاستعجال، حلؤ، الشباب بعصي عليه جبن، فمما 
تممرة أمور ل الشاب اصتعجال 

٠الشرعية حلفيته ح تتناسب لا كنما ل الخوصؤ، الشاب هدا استعجل —١ 
إشباب أمام والفرق المذاهب ل العميقة ائل الم؛حفم، بثا ل اسنعجل، ٢— 

.والحماعة المنة أهل عقيدة وهو الحؤ، المدهبا أطراف علمهمي بمرفوا 
.تأمل، دون الناصحين نصيحة رد ل ٣—استعجل 
سا؛وإ.تأصيل دون الفقهية الخلافات ل الحوصؤر ل ؛~استعجر، 

.وانتقاصهم العلماء مقاصد اتهام ل اّتعجإ، ٥— 





؟دال الجبمد اذا م: ثالثا 

وترى، بها يعرفوا حتى محالمهم ق الشباب بعض بها يتلذذ شهوة الأية هذه 
والواجب، محصه لا أمور ل والخوض الأعراض يكثر مؤلأء من الواحد 

•المعرفة ومحة الفهم ومحاولة الاعتراض وحب الخيال بئن التفريق 
كانواهادى بعد ثوم صل ما )) ؛ فقال الخيال عاقية من ه الني حذر وقل 
لمكصزبوْ ما ؤ تعال فوله اش. رمول تلا ثم • (( الخيل أوتوا إلا عليه 

•حمنونَه قوم نم يل؛ جدلا إل 
محقا(.كان ؤإن الراء ترك ش الحنة رص ل محت زعيم )أنا ؛ ؛ . وقال 
الآنظارعن بعيدا معهم حواره فليجعل الاحوْ صفاء الملأمجةو؛قاء أراد فمن 
حق.شر ولوكان عالمه على للأنتصار فيهؤع بالإثم العزة تآحذه كلأ 

:مسمومة اسمام لحوم ؛ رابعا 

يختموثد ذبه بسوء ابتلي، حق شر فيهم وتكلم العلماء ستر هتك من، فإن 
أخييا وأعلم )) I اش— عساكر—رحة ابن الخاحثل قال كما سيئة خاتمة له 

لحومأن ، تقاته حق ؤيتقيه كنشاْ ممن وجعلنا لرصاته، ؤإياك افه وفقنا 
الوقيعةلأن I معلومة منتقصيهم أمتار هتك ق اش وعادة ، مسمومة العلماء 

مرتعوالافتراء بالزور لأعراصهم واكتاول عثليم، أمره براء منه هم بما فيهم 
مالعل—تعش ب تهم مافه اره أختن، جمعلى والاختلاف وحيم، 

.(()١(خلقذ٠يم.. 

.( الناص متق ) كتاب ص ، ٣٩صتخت اكري، كذب يذن 





وتدفععليه أثرت الي الإشكالات ما لسين فرصة إليه،ووعطي ؤيتع 
زانهإلا شيء ل ارفق كان وما بيده ويؤ-حد الإشكالات وترير الشبهات 

فمنالالتزام عن للتراجع الأول حطوانه ل يكون من اككسين من - ٣ 
يعاملانه إشعاره دون حدأ منه الاقتراب فالأول حاله هدم كات 

الص|الخينمحالس بحضور ؤيطالب الخير آعمال على ويش،<؛ع ، كمتتكص 
.شنْ بحد تور الأمر فلعل إيمانه لرض 

القاء الأخهنبعض بب بالظلم الانحاْ هدا ق نحرك مجن النتكسان محن ٤" 
فينبغيوبينهم بينه الق عدم يسبب أو الدعوية بحموعته من عليه وتعت 
أنله ؤيسن ، فريدأ وحيدأ كان ولو يدينه يتمسك الزمن بأن إقناعه 

كثيرة^^٠ ١٩۵١١جالس فإن العليبة انحموعة هده على حكرأ ليس الالتزام 
الشاكلة،لهذه الشرفة الهاية 3كانت انحموعة هدْ غير مع عاش لو ف، 

.حيدةغير وعالة نكوص مجن له حير وهدا 

وحلعز اش من والتخويف، الوعثل إلا له علاج لا من النتكسين من ٥— 
أو؛إهدائهالوعفل يحن ممن اف ق إخوانه أحد لسان على وذللث، حلاله 
ؤيرغمب،الخاتمة موء يآمساب الغافل هدا ؤيوتظ باش يدكر متامسا شريطا 

*الأحرة عدات من ؤيرهمب، الخئة بنعيم 
علىأصر ولو التتكس بالشاب العلاقة سني لا أن وهي مهمة وصية ٦" 

وفجورهفحشه يزداد من النتكبن مجن فإن بمعاصيه، وجاهر نكوصه 
إأنه ومادام حاله، تغير بعد معه تعاملهم وشدة الصالحين غلعلة بسبإ 



مازالالسلم حق قإن الذنوب، مواقعه ق ساهل ولكن الإسلام عن يرتد 
حارقهوسهوة لنزوة دراُج^^ إنما النتك٠٠مان بعفمن أن سمهد وانياق^ محانا 

والكللبالملل اصيب العاصي إل التعطش قلبه اروى إذا حتى به أحدت 
الآن الشن عالم يعلم وعندها حسراتها ونقى تقطع لذة أنها واكتثف 

عزاش يرصى فيما والعي بالدين بالالتزام إلا طمأنينة ولا نعيم ولا لذة 
بهالاتصال عن يتقعلع لر الذي الصالح أخاه ميتذكر وحينها وجل 

اش،إل ورجوعه توبته لتعلمن به الالتقاء إل ايع فيحاله عن والسؤال 
.حديد من الهداية طريق إل بيده الداعية فيآحذ 

فيزورهرثيه إل التتكى ذاك لإعادة ممره محاولات ق الداعية محتهد ؟-فد 

محاولاتوهي محنزكه، يعقله من آصحايه من ؤيرمل ويدعوْ ضديه 
منالنتكسين من فإن الليل مهام ينسى ألا الآحرى ولكن مشكورة•• 

وألحالليل آحر ل قام افد ل محب أخ من صالحة دعوة بب باش إل عاد 
الهداية..طريق إل فلأن أحي بعودة عيي فر ةادلأ:اللهم بالدعام اش على 

•الرامن أرحم يا برحمتك •• جيلا ردأ إليك فلأن أحي رد اللهم 

٠٠٠٠٠



ا'-اعذارواهيةلل

سببأن التنامه عن اغدكص يعتدرصن الحالات بعمى .ق I الاعتذارالأول 
أنيؤكد وتجده معه، اللتزم^ن الشباب موتعامل الأسيمامة عن 

.اليرر؟ تراجعهواسك1سه،ضلبمبلسا

والشاش من لحظات تعيس أن لك، تدر لو ) I الدؤيس محمد االربي مول 
االسكانهذا آن موداها بنتيجة حرجت ريما فإناك ، الناكصين أحد »ع الحوار 
الهمالسب هم كانوا الآحيار و الا؛ةين أصحابه أن ذلك تماما. مجعدور 

تحكمالخاصة والاعبارات ، الشخصية العواطف إن ،إذ إليه صار مجا وراء 
ؤيقصونا فلأنيقربون فهم لعلاقاتهم، مقياسا وتعد مواتمهم من الكمر 
الوأن ، ية ناممحامله يعامل أن السك؛ن صاحبنا حقل من كان وتد ، الأحر 
الحواصفهم ، اطنهم بيعكس لا ظاهرهم أن أو 1ح\عره\ و ظروفه تراعى 
والسئة الآغ_راصرا من فالديهم ذلك، بجلاف، يتهلق باطنهم لكن الظاهر 

أهلمن فقلتهم بهم صاحبتا وثق وقد الوصف، عن محل ما الدنيثة القاصد 
الويعق ورقة مرعية ومحاورات أحهناء لديهم أن أو كدلكا وليسوا الصلاح 
الناكص—؛ن،الشباب من كبر يرددها حجج من مكررة نسخة إنها والدين! 

هموفلانا فلأنا وأن ، مظلوم مجعدور السكن أن له يسمع لن ليخيل أنه حش 
هوفهذا الئاكصسن، هؤلاء مئهلق من العج|،با ولسن • إصلاله ق السبب 
والحديث، هذا يصدقون الذين اولتلث، مجن العجب لكن . أمثالهم محن التتظر 
وحلقا-ليا عرفتهم الذين الهللأب أموء من وكان - أحدهم - عليهم يطلي، 

كانأنه و مجاصيه من صفحة لي ففتح ، يوم ذات حاصن مجديث، له توجهتا 
الستحيلتصديق أن أرى ما عّهم لص، لذكر الصلاح!( ظاهرهم ) رفقة له 

تقول،مجا صدقتا و عقلي عطلتا أني م، ت له فقلتا منه، العقل إل أقرب 
الاتحرافطهذا عذريسوغ!٧، هذا فهل الحال هذه ش أصحا؛لثا يكون حتن، 





بمصوالعلماء اللف لعض وجال وكذا ، الخصال هذه جعوا ه يومنا 
احتلناولكن إشكال تعال اش بحمد فيه ليس الحالي>ثا وعدا ، كله أو هذا 

أن، المختار الصحح وهو والأكثرون اغققون فاله فالذي ، معناه ق العالخاء 
هذهق اشن يالمنمسه وصاحبها ، نفاق حصال الخصال مذه أن معناه 

المعنىوهذا ، حلاقه يبطن ما إظهار النفاق فإن ، بأحلاقهم ومتخلمق الخصال 
ووعدهحينه من حق ق نفاقه ؤيكون ، الخصال هذه صاحمتا ق مجوحود 
وهوفينلهره الإسلام ق منافق أنه لا الناس مجن وعاهده وحاصمه واثتمنه 

الدركق المخلدين الكفار نفاق منافق انه بهذا الي. ئرد ط الكفر يبض 
الشبهشديد معناه حالصآ( متافقأ )كان ومحوله. ، انار مجن الأسفل 

هذهكانمتا فيمن هذا العلماء يعص محال ، الخمال هذه يسبب ؛الناشز 
هوفهذا ، فيه داخلا فليس منه ذلك يندر من فأما ، عليه غالبة الخصال 
نالهما والأول ) '• حجر ابن الحافثل ومحال ( ... الحديث معنى ل المختار 

حدثإذا أي ، العموم على يدل )حدث( من المفعول حذف إن I الكرماني 
،كذب الحديث ماهية وحد إذا أي ، محاصرا أويصير ، فيه كذب شيء ل كق 

يآمرهاواستخفا يها وتهاون الخمال هذه علميه غالبت من على محمول ونيل 
هذهتفهم أن (فينبغي غالثأ الاعتماد فاسد كان كذلك كان من إن ف، 

وائثاهرة؛المعاصي.للأنتكاسة مررأ نحعل ولا صحيحا فهما الأحاديث 
نفسد،ؤبثن بينه حجج ذلك بعد تبقى لتكنها واعذار|، اعدار| غيرمم ؤيجد 

.C—زوحل القه ام امه تنجين ولاس، النا بهيواجه وحجج 





مصارحةولخظات ، محامية ساعة معها لتقفا مسالثا على تممفل هل ت أحي 
Lنل عليه كت ما ويبن الأن عليه أنت، ما بين تقارن ف،  JS ،^ ، إدأنأدعوك

ألعود، عمل يعده لى الذي نل نفساك صادتا حسابا تجرى 
الشقاوة.وأهل السعادة أهل يتحاور أن نل بعده مجا له صريح حوار إل 

قولتقرأ لت، أو ، مشرعا والعلويق ، مفتوحا ال؛اب، لازال اليقين• احي 
رخمةمن صلوا لا أشمهم على أصرفوا الدين عادى ا تل ) الغموز العزيز 

(الرحيم الغفور >و إنه خميعا الذنوب يغفر افه إن اش 
لأنا من افه إل صرمحة عودة وأعلنها ، نفسالثا مع وحازما وحادا حريئا فكن 

إني، وراءه ما تدرى لا ، العالم محهول 'لريقا تسللثا أن منلث، اءلاJم، لا ني إ، 
 vالقالحال لثا لتالتعود أن ، عليها افه فهلرك الى لفعلرتلث، تعود أن أءلال٠لث

والعابدين.الصالحين ة2لار ق فيها كنعت، 
للهويؤينهض، نكر نفسه، وبجاهد الخ؛ر على محقي من ران شتان احي؛ 

مجنمع )أنتا له يقال ممن فيكون ومحالهم، الصالحين، ومحبا ؤيفيق، 
الحاهرةؤيتجنمبا حليس(. بهم يشقى لا القوم هم له) ؤيتال أحستا( 
هذابين الحاهرين(.شتان إلا معافى أمي العافية)كل أهل من ليصبح بالمعصية 

الصالحين.ؤلريق مر بملوك بجاعر من ويئن 
،الشرق وجهلث، أرى أن أمجل وكلى ، الرسالة هذه لك مهلرلتا الميم؛ احي 

.أنسها ولن إ الق اللعليفة باتسامجلثه وأصعد 





ذابكولخن ى والرممت 

ابأح__ولالكلعما اوههنمن

رابالشكصاحب وى الهوصاحب 

الاب'والم^له—كرت رض —ثت لما 

ابالخجيأ ربن مدا بإذ عدت 

رابسوى متكس لر اي منندي 

وابالصريعة شعس واد القام ن

ابالكتصاحب ا يه بعثى حت

اباكجت وكاناب العتقلكنت 

اس'اثابئآباأ-ض أبمي
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