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أي� قطار تقصد؟ وأي� محطة تعني؟
 •

    ذات يوم ركبنا القطــار عائدين إلى 

قريتنــا البعيــدة ... ويف القطــار كان ينتظرنــا مشــهد عجيب !! 
فهــذا الرجل وعائلته مــا فتئوا طوال الرحلــة يغنون ويرقصون 
ويقهقهــون .. كانت األم تغنــي، والبنات يرقصــن ويتمـايلن، 
واألب يضــرب بالعــود يف جــذل دونمـــا حيــاء أو خجــل ... 

والجميع يف صياح وجلبة وضوضاء.
انزعجنــا أيمـا انزعاج .. وانزعج الــركاب جميًعا .. ولكن 

هؤالء لم يكن يف نيتهم أن يتوقفوا أبًدا.
حاول الجميع معهم ولكن دونمـا فائدة، شكونا إلى اهللا.

حــاول كل منا أن يصم أذنيه عمـا يحــدث حوله ... طالت 
الرحلــة، وأوشــك كل منــا علــى الجنــون، وكاد البعض يفقد 

أعصابه..



٤




وبعــد طول انتظار اقرتبنا من المحطة ومن قريتنا النائية بين 
الجبال.

كان الثلــج يضــرب نافذة القطــار بعنف شــديد .. والمطر 
يهطل بغزارة فيزيد الليل وحشة وكآبة ... فجأة .. هز الصمَت 
صفيــُر القطــار حيــن يتوقــف واســتعد الجميع للنــزول فهذه 

المحطة األخيرة.
كان الظــالم دامًســا والمحطــة موحشــة ... نــزل الجميــع 

وهناك كانت أغرب مفاجأة !!
صياح ومشاجرات ... يا إلهي ماذا حدث؟!

تقــول: تطلعت أنا وزوجي فإذا األب يصيح ويتشــاجر مع 
َمْن يف المحطة !!

وإذا األم تولول، والبنات يعولن .. وانقلب الحال من غناٍء 
وطرب .. إلى نواٍح وصخب.

اقــرتب أحد المســافرين وســأل األََب عن ســبب الصياح 
والمشاجرة فقال: لقد ركبنا القطار خطًأ !! إهنا ليست المحطة 
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التي نريدها !! لقد أخطأنا الطريق .. وهم يرفضون أن يعيدوننا، 
وبدأ يصرخ !!

كانــت المفاجــأة ضخمــة للمســافرين جميًعــا ... وألقــى 
الجميــع بالالئمــة عليه: لماذا لم يكلف نفســه عناء التأكد ولو 

لمرة واحدة من القطار الذي استقله؟


وهكذا حال كثير من الشباب يف هذه الحياة.
 ها هي تمضي بنا يف قطارين ال ثالث لهمـا:

.﴾  ] \   [ Z ﴿ ينتهي إلى محطة :

.﴾ b a      ` _﴿ ينتهي إلى محطة :

:     مشــغولون طــوال الرحلة بمخالفة 

هواهم ومقارعة شــهواهتم، خشيُة رهبم وخوُف مقامه يعمران 
ولــذا   ،﴾ Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼﴿ قلوهبــم 

.﴾    É È Ç Æ ﴿ كانت النتيجة
:      فقد انشــغلوا بدنياهم وتعلقوا 
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بشهواهتم وانقادوا ألهوائهم فآثروا الفانية على الباقية ﴿ ® ¯ 
.(١) ﴾  º ¹  ¸ ¶ µ  ´ ³ ² ± °



هــل قطــار اإليمـــان بــاهللا ۵ والعمــل الصالــح أم قطــار 
اإلعــراض عــن اهللا ۵ والتهــاون بأمره وهنيــه واالنغمـاس يف 

الشهوات؟!!
والشباب يف هذا بين مقلٍّ ومستكثر.

ًثا  : َمْن يبدأ الرحلة منذ البداية يف القطار الخطأ .. ملوِّ

بذلك الفطرة التي وهبها اهللا ۵ له بالمعاصي والمخالفات.
وشــيًئا فشــيًئا .. وذنًبا بعد ذنــب، يزداد الــران على القلب 

حتى يعمى .. وهو عنه أعمى !!
ال شعور .. ال إحساس .. ال عالج .. ال دواء، ولربمـا خرج 
من الدنيا على غير ال إله إال اهللا .. وهو َمْن ولد مسلًمـا وعاش 
بين المســلمين لكن التهاون بالشــرر قد يحــرق البلد أجمع!! 

(١)  «رفيف الروح» ألسمـاء بنت عبد الرحمن الباين.
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ومعظم النار من مستصغر الشرر.
: من يتلون ويتحول، ففي هذا مرة ويف الثاين أخرى؛ 

يســتقيم حينًا ويــدع حينًــا .. تغريه الشــهوات بربيقهــا وربمـا 
اســتنزلته من قطار الصالحين وتدنــس بالمعاصي فصدته عن 
النــزول بمحطــة المســتغفرين  والوصــول لديــار التائبين ... 
وربمـــا أدركته الرحمة فــأدرك القطار مرة أخرى وربمـا َســَبَق 

إليه األجل فمـات على سوء حال والعياذ باهللا.
: أهل االســتقامة الذين مذ ركبــوا قطار الطاعة وهم 

يف ســعادة، شغلوا أنفسهم بالطاعة والعبادة واجتنبوا المخالفة 
والمحاّدة، وإن كانت المخالفة ووقعت المعصية لم تطاوعهم 
قلوهبــم حتى عادوا مــرة أخرى لقطار الصالحين، فهم ليســوا 

بمعصومين.
ولــذا جاءت هذه الرســالة رأفًة ورحمًة وحبZا وشــفقًة على 
ركاب القطار الخطأ، وتثبيًتا وبشرى لركاب القطار الصحيح.

جــاءت لتقــول لمن ركــب القطــار الخطأ خطًئــا أو عمًدا: 
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احــذر! وبادر قبــل أن ُتَبادر .. قبــل أن تعالــج التحول فيحال 
.﴾¾ ½ ¼ » º ¹ ¸﴿ بينك وبينه

جــاءت محذرة كذلك لــركاب القطــار الصحيح من خطر 
االنتكاس وبداياته ومن التساهل معها والتهاون هبا.

جــاءت داعيــة الجميع للثبات على صــراط اهللا كمـا أمر يف 
 R  Q  P  ON  M  L  K  J﴿ كتابــه: 

.﴾V U T S
وكمـا أرشد رسوله ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث عبد اهللا بن مسعود ڤ 
قــال: َخّط لنا رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص َخطXا، ثم قال: «هذا ســبيل اهللا»، 
ثــم خط خطوًطا عن يمينه وعن شــمـاله، ثم قال: «هذه ُســُبل 
-أي: متفرقٌة - علي كل سبيل منها شيطاٌن يدعو إليه»، ثم قرأ: 

 S  R  Q  P  ON  M  L  K  J  ﴿
V U T ...﴾ اآلية (١).

ومن هذا الرســم أســتوحي هذه الكلمـــات فهي طرق ويف 

(١)  رواه أحمد (٤١٤٢)، وحسنه األلباين يف «مشكاة المصابيح» (١٦٦).
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كالمي قطارات كلها تسلك بالعبد بعيًدا عن صراط اهللا.

أوضحــت فيها مــا أعاننــي اهللا ووفقني إليضاحــه بنور من 

القــرآن ونور مــن الســنة فهمـا الوحــي «ما إن تمســكتم به لن 

تضلوا»(١).

وأردفت بقصــة واقعية معاصرة أو ســلفية ﴿½ ¾      ¿ 

Á À﴾.. ثــم تحولــت ألصحــاب القطــار الصحيــح 
مبشــًرا مثبًتا بنور مــن الوحي أيًضا .. وأختــم كل وقفة بوصية 

للجاديــن يف إرادة التغييــر ثم جــاءت أخيًرا تلك اإلرشــادات 

للسادة الركاب المسافرين.

أســأل اهللا أن يجمعني وإخواين على صراط اهللا وأن يسلك 

بنا طريق النجاة.

وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن .. آمين 

(١)  رواه الرتمذي (٣٧٨٨)، وصححه األلباين يف «صحيح الجامع» (٢٤٥٨).
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قطار ومسافرون

قال اإلمام ابن القيم ـ رحمه اهللا تعالى ـ يف رائعة من روائعه:

«الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين، وليس لهم حط عن 

رحالهم إال يف الجنة أو النار.

والعاقــل يعلــم أن الســفر مبنــي علــى المشــقة وركــوب 

األخطار، ومن المحال عــادة أن يطلب فيه نعيم ولذة وراحة، 

إنمـا ذلك بعد انتهاء السفر» (١).





هيا معي لنعرض أنفســنا على الوقفات التالية .. وأنوار من 

 b a ` _ ^ ] \﴿ القرآن وأنوار من الســنة

.﴾e d c

(١)  «الفوائد» ص (٢٦٧) ط. دار عالم الفوائد.
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فليمتني بعد ساعة

القطار خطأ..يا من أســلمت نفســك قلًبا وعقًال للشبهات 
حول الدين بــل ويف رب العالمين فتزعزع إيمـانك واضطرب 

يقينك .. ولربمـا ساءت الخاتمة.
        نور من القرآن:

 ﴾A         @ ? > =  < ; :﴿ :قــال اهللا تعالــى
[الطور:٣٥].

واإلجابــة: ال هــذا وال ذاك فــال بد إذن مِــْن خالق، وكم يف 
القــرآن من أدلة اإليمـــان والوحدانية طالع على ســبيل المثال 

اآليات من (٥٩) إلى (٦٦) يف سورة «النمل».
    نور من السنة :

يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث اهللا 
إليها ملًكا فصورها، وخلق ســمعها وبصرها وجلدها ولحمها 

ن
            نو

ييقققققول
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وعظمهــا ثم قــال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشــاء 

ويكتــب الملك، ثم يقــول: يا رب أجله؟ فيقول ربك ما شــاء 

ويكتــب الملك، ثم يقــول: يا رب رزقه؟ فيقول ربك ما شــاء 

ويكتب الملك ...»(١). 

فيا ترى من أخرب هذا النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي نشأ يف الصحراء هبذه 
األخبــار وتلك العلوم؟ ســيمـا وقد ثبت طبي<ــا أن نوع الجنين 

يتحدد بالفعل بعد مرور هذه المدة.
  تغافل وتعامى عن هذا كله .. وأســلم نفســه 

للشبهات فكيف كانت النتيجة؟ 
       عربة :

هذا أحدهم ويف فرتة الخمســينات ويف كلية الزراعة جامعة 
عين شــمس يقف أمام أصحابه معلنًا إلحاده يقول: لو كان اهللا 

موجوًدا فليمتني بعد ساعة !!

(١)  رواه مسلم (٢٦٤٥).
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دهش الجميع من هذه الجرأة .. وصدروا عن هذا الموقف 

مصادر شــتى فمنهــم من ركن إلى إيمـانه ويقينــه فلم يعبأ هبذه 

الكلمـــات ومنهــم من ظــل مرتقًبــا مرور الســاعة لينظــر ماذا 

سيحدث !

حبــس الطــالب أنفاســهم حيــن أوشــكت الســاعة علــى 

االنتهــاء.. بل انتهــت بالفعل ولم يمــت !! فقام منتشــًيا معلنًا 

عدم وجود اهللا إذ لم يمته !!

وعاد األثيم إلى منزله فوجد أهله على طاولة الغداء فدخل 

يغســل وجهه ويديه فســقط ميًتــا يف الحمـــام ! وعندما عرض 

علــى الطبيب ذكر أنه قد مات ألجــل قطرات ماء دخلت أذنه! 

وهــذه كموتة الحمـار فإنه كذلك لو دخــل الماء أذنه لمات يف 

الحــال!! فتأمــل معــي كيــف أن اهللا أمهله لكنه تمــادى يف غيه 

فكانت هذه الخاتمة له وألمثاله ... فهل من معترب !!
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َعَرْفُتــَك مِْن ُكلِّ َشــْيٍء َظَهْر
ـا اْخَتَفى واْســَتَتْر َعَرْفُتَك مِـمَّ

َعَرْفُتَك مِْن َحاِضَراِت اْلُوُجوْد
ـــا َمَضــى فِي َزَمــاٍن َغَبْر َومِـمَّ

ياْح   َعَرْفُتــَك مِْن َلَفَحــاِت الرِّ
ــَحْر َومِــْن َنَفَحاِت َنِســيِم السَّ

َعَرْفُتَك مِــْن َوْطَأِة اْلَحاِدَثاْت 
َهْر ٍة مِْثــِل َخْمــِل الزَّ َومِــْن ِرقَّ

َفــْت َعَرْفُتــَك مِــْن ِحَكــٍم ُغلِّ
َشــّرْ َوَمْظَهــِر  َخْيــٍر  بَِمْظَهــِر 

َعَرْفُتــَك مِْن ُكلِّ ُعْمــٍق َلَدّي
َعَرْفُتَك مِْن َمْســَمِعي َواْلَبَصْر

ــُعوْر ــا َوَراِء الشُّ َعَرْفُتــَك َممَّ
َعَرْفُتــَك مِْن ُكلِّ َشــْيٍء َشــَعْر

لـَـُه اْألََحــْد بَِأنَّــَك َأْنــَت اْإلِ
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ُحِب الَهاطَِالْت َعَرْفُتَك بِالسُّ
َمــَواْت بِــالٍد  ُكلَّ  لُِتِحيِــَي 

بِــُكلِّ َنَبــاٍت َعِجيــِب النََّباْت
وُمْشــَتبَِهاْت بُِمْخَتلَِفــاٍت 

لـَـُه اْألََحــْد بَِأنَّــَك َأْنــَت اْإلِ
َعَرْفُتَك حيَن َســَلْكُت الِقَفاْر

ــُهوِل اْلِقَطاْر َوَســاَر بِنَا يف السُّ
البَِحاْر َركِْبــُت  ِحيَن  َعَرْفُتَك 

َوِحيــَن َجَرْت بِي َجــواٍر كَِباْر
لـَـُه اْألََحــْد بَِأنَّــَك َأْنــَت اْإلِ

َعَرْفُتــَك ِحيَن َركِْبــُت اْلَهَواْء
َوَطّوْفــُت يف َجنََبــاِت اْلَفَضاْء

ــَماْء َوِحيَن َتأّمْلُت َهذي السَّ
َبَهــاْء ِذي  بَِهــا  َعظِيــٍم  َوُكلَّ 

لـَـُه اْألََحــْد بَِأنَّــَك َأْنــَت اْإلِ
َمْد َوَأنََّك َأْنَت اْلَعظِيُم الصَّ



١٨




وألنين أحبك

استمتع بمـا سطره اإلمام ابن القيم $ يف كتابه «مفتاح دار 

الســعادة» حول عجائب المخلوقات أو طالع كتاب «اإلسالم 

يتحــدى» لمؤلفــه وحيد الديــن خان $، وكتــاب: «براهين 

إيمـانية» للشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداين.

ثبتنــي اهللا وإياك على طريــق اإليمـان وعافانــا من اإللحاد 

وشره.
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الذنب الذي ال يغفر

القطــار خطأ .. يا من تعلق قلبه بغير اهللا حب"ا وخوًفا وتوكًال 
ه جمال التوحيد الذي ُبعث به النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأذل  واســتعانة َفَشــوَّ
ا فيمـا ال يقدر عليه  نفسه لمخلوق مثله .. واعتقد فيه نفًعا وضر"

إال اهللا فعرض نفسه للحرمان من الجنة!!
        نور من القرآن:

 UT  S  R  Q  P  O  N  M  L  K   J﴿
Y X W V﴾  [املائدة:٧٢].

    نور من السنة :

قــال ملسو هيلع هللا ىلص: «من لقي اهللا ال يشــرك به شــيًئا دخل الجنة، ومن 
لقيه يشرك به شيًئا دخل النار»(١). 

ــٌص لــرب  فالشــرك أعظــم ذنــب ُعصــي اهللا بــه، وهــو َتنَقُّ

(١)  رواه مسلم (٩٣).
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العالمين ومســاواة غيـره به، قــال اهللا: ﴿+ , -     . 

/﴾ [األنعـام: ١]، وقــال: ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦    § ﴾ [النساء: ٤٨].

 ﴾D C  B A﴿ والشـرك أظلم الظلم

[لقمـان: ١٣]

 w v u t s r﴿ والشــرك ال يغفره اهللا لمن لقيه به

x﴾ [النساء: ٤٨].

وأمــا ما ســواه من الذنــوب فصاحبها لو لقــي اهللا هبا وبغير 

 z y﴿ توبة فهو يف مشــيئة اهللا إن شــاء عذبه وإن شاء غفر له

} | { ~﴾ [النساء: ٤٨].

والشــرك محبــط للعمل، قــال اهللا لنبيــه ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿§    ¨ 

© ª » ¬ ®﴾ [الزمـر: ٦٥] فمـــاذا يفعــل 

الشرك بأعمـالنا؟!

 L K  J﴿ والشــرك يوجــب لصاحبه الخلود يف النــار

 X  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N  M
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Y﴾ [املائدة: ٧٢] فال يدخل الجنة مشرك.
والشرك خسران الدنيا واآلخرة ... فهل بان لنا خطر الشرك؟

تغافــل عن هــذا كلــه وتجاهلــه وتعامى عنه 

فبعضهــم يعتقد أن للكون أقطاًبا وأبداًال (فال يصل إلى الخلق 

شيء من الحق ـ اهللا ـ إال بحكم القطب) ويرفعون مقام القطبية 

فوق الصديقية!!

وبعضهــم يذهــب لألوليــاء والمقبوريــن ويســألهم قضاء 

الحاجات كتيسير الرزق والشفاء من المرض.

فهذا أحدهم يقول: «الولي أسرع إجابة من الرب».

وآخر يقول: «إذا أعيتكم األمور فعليكم بأصحاب القبور».

وهذه امرأة مســكينة تقــف بجوار قرب البــدوي قائلة: «كده 

يا ســيد أجيلك كل ســنة ومش راضــي تديلي حتــة َعيِّل» كذا 

بلغتهــا العامية، فهــي تطلب منه أن يعافيها مــن العقم ويرزقها 

الولــد، فهل ذلك من اختصاصات العباد أم رب العباد القائل: 
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 ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨﴿
 À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶   µ

.[الشور] ﴾È Ç    Æ ÅÄ Ã Â Á
وبعضهم يعلق األحجبة والتمـائم  (كحدوة الفرس ـ نجمة 

البحــر ـ الخــرزة الزرقــاء ـ فردة حــذاء ـ قرن الفلفل ـ خـمســة 

وخميســة... إلــخ) معتقــًدا أهنــا تجلــب الخير وتدفــع الضـر 

.. وكل ذلــك من الشـــرك، قــال ملسو هيلع هللا ىلص: «من علــق تـميمـة فـقـد 

أشرك»(١).
وبعضهــم يتابع األبـــراج (حظك اليــوم)، ويربـط تصـريف 

األمــور بالكـواكــب والنجـوم، وقـد جاء يف الحديث القدســي: 

«مـن قال: ُمطِْرنا بِنَْوِء كذا وكذا فهو كافٌر بي مؤمن بالكوكب»(٢).

وبعضهم يذهب للعرافين والمنجمين والســحرة ... وهل 

يعلم الغيب إال اهللا؟

(١)  رواه أحمد (١٧٤٢٢)، وصححه األلباين يف «الصحيحة» (٤٩٢).
(٢)  رواه مسلم (٧١).
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 ،[٢٦ [اجلـن:   ﴾ Í  Ì  Ë       Ê  É  È  Ç﴿

﴿É     È Ç Æ Å   Ä Ã Â Á﴾ [األنعام: ١٧].

ًعا وحاكًمـا وقــد قال اهللا:  وبعضهــم يجعــل غيــر اهللا ُمَشــرِّ

﴿{ ~    ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ 

 [٢١ :الشور]

أخــرى  قــراءة  ويف   ﴾Ê  É  È Ç  Æ  ﴿ وقــال: 

﴾ [الكهف: ٢٦].  ْ
ِك

ۡ
ش
ُ
صحيحة ﴿ت

﴿ Z  Y   X ]﴾ [يوسف: ٤٠].
﴿ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô﴾ [املائدة: ٥٠].

فهو وحده الملك المالك لكل ما يف الكون وله وحده األمر 

والنهــي ال معقب لحكمه وال راد لقضائه فيجب على العبد أن 

يفــرده بــكل معاين الربوبيــة (أفعال الــرب) وأن يصرف له كل 

معــاين األلوهيــة (أفعال العبــد) وأن يؤمن بكل مــا وصف اهللا 

به نفســه ووصفه به رســوله ملسو هيلع هللا ىلص من صفات الجالل والكمـال 
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﴿G F E D C﴾ [األعراف: ١٨٠].

      عربة :

علــى عرفــات ويف أعظــم أركان الحــج والنــاس  يف بــكاء 
ودعــوات، قــد لفوا أجســادهم باإلحــرام ورفعــوا أكفهم إلى 
الملك العالم، وبينمـا نحن يف خشــوعنا وخضوعنا، نســتنزل 
الرحمات من الســمـاء، لفت نظري شــيخ كبير، قد رق عظمه 
وضعــف جســده، وانحنى ظهــره، وهو يــردد: يا شــيخ فالن 
أسألك أن تكشف كربتي، اشفع لي وارحمني ويبكي وينتحب 
فانتفض جســدي، واقشــعر جلدي، وِصْحُت به: اتق اهللا كيف 
تدعــو غيــر اهللا؟!! وتطلب الحاجات من غيــر اهللا !! الجيالين 
عبد مملوك، ال يســمعك وال يجيبك، ادع اهللا وحده ال شريك 
له.فالتفت إلي ثم قال: إليك عني يا عجوز، أنت ما تعرف قدر 

الشيخ فالن عند اهللا !!
أنا أؤمــن يقينًا أنه ما تنزل من قطرة من الســمـاء، وال تنبت 
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حبة من األرض إال بإذن هذا الشيخ!!
فلمـا قال ذلك؛ قلت له: تعالى اهللا، ماذا أبقيت هللا؟

ين ظهره ومضى (١). فلمـا سمع مني ذلك َوالَّ
والشرك فاحذره فشرك ظاهر                

ذا القسم ليس بقابل الغفران
ا Mوهو اتخاذ الند للرحمن أي

إنسان ومــن  حجر  مــن  كــان 
يخافه ثم  يرجوه  أو  يدعوه 

ــه كــمــحــبــة الـــديـــان ــب ــح وي

وألنين أحبك

حتــى تحمي إيمـانــك وتعرف خطر الشــرك: طالع «القول 
المفيد شــرح كتاب التوحيد» للشــيخ محمد صالح العثيمين، 
القبوريــة  لكشــف حقيقــة  التوحيــد»  علــى  «دمعــة  وكتــاب 

(١)  وقعت هذه القصة مع الشيخ ابن جربين ونقلها عنه د/ العريفي ـ حفظه اهللا.
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وخرافاهتا، وكتاب «اركب معنا» د. العريفي.

اللهم إين أعوذ بك أن أشرك بك شيًئا أعلمه وأستعفرك لما 

ال أعلمه.
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نسيت قلبي

القطــار خطــأ .. يا مــن أهمــل قلبه وقــدم عليــه االهتمـام 

بجســده، وهــل ُخلــق الجســم إال لخدمــة القلــب يف التعرف 

على الرب وحســن الصلة به؟ فحرم المســكيـن نفسه من جنة 

الدنيا -التعرف على اهللا بأســمـائه وصفاته- وَضُعف حب اهللا 

يف قلبه.. وقلت الخشــية فكان التساهل بالمعاصي والتكاسل 

عــن الطاعات وإن أداها فبغير قلب؛ ألنه وإن فعل األوامر فقد 

أهمل التعرف على اآلمر.
       نور من القرآن:

قال اهللا: ﴿N M L K......﴾  [النساء: ١٣٦].
    نور من السنة :

قــال ملسو هيلع هللا ىلص: «إن اإليمـان لَيْخَلُق يف جوف أحدكم كمـا َيْخَلُق 
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الثوب» (١).
وقال ملسو هيلع هللا ىلص: «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اهللا» (٢).

فالقلب «مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله» (٣).

والقلب موضع نظر الرب وليست الصور وال األجساد.
والقلب سالمته سبب النجاة يوم القيامة ﴿:  ; > = < 

? @ F      E D C B A﴾ [الشعراء].
والقلب فســاده ســبب الخســران يــوم القيامة ﴿¿ 
 Í  ÌË  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À

Ñ Ð Ï Î ﴾ [املائدة: ٤١].
وآفات القلب مهلكة «ال يدخل الجنة من كان يف قلبه مثقال 

ذرة من كبر» (٤).

(١)  رواه الحاكم يف «المستدرك» (٤٥/١)، والطرباين يف «الكبير» (٣٦/١٣)، 
وحسنه األلباين يف «الصحيحة» (١٥٨٥) .

(٢)  رواه البخاري (١٤٥٨)، ومسلم (١٩).

(٣)  رواه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).
(٤)  رواه مسلم (٩١).
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وأول ثالثة تسعر هبم النار مشكلتهم قلبية كما يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
«إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ...»(١). 

وإهمـال القلب سبب لسوء الخاتمة، والعياذ باهللا تعالى.
      عربة :

ها هو أحدهــم ويف اللحظات األخيرة تظهــر عليه أمارات 
االعــرتاض والتســخط على أمر اهللا.. يأيت إليــه بعض أصحابه 
ممــن كان يصلي معه يف المســجد ـ واهللا أعلم بمـا يف القلوب ـ 
ويقول له: هذا المصحف الذي كنت تقرأ فيه فاتق اهللا يف نفسك 
ثــم لقنه.. ال إله إال اهللا، فكانت المفاجــأة !! لقد قال ـ وليته ما 
نطــق ـ: هو (يقصد نفســه) كافــر بالمصحف وبال إلــه إال اهللا،

ومات على ذلك. نعوذ باهللا من النفاق وشره.
يا خادَم الجسِم كم تشقٰى بخدمته                  

خــســراُن فيه  مما  ــَح  ــرب ال أتطلب 
أقبْل على النفس واستكمْل فضائلها  

إنساُن بالجسم  ال  بالنفس  فأنت 

(١)  رواه مسلم (١٩٠٥).
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وقال ابن المبارك $:
القلوب ُتميُت  ــوَب  ــذن ال رأيـــُت 

ـــا ـــاهن ـــــــذَل إدم ــــــورث ال ـــــد ي وق
القلوب ــاُة  حــي الــذنــوِب  ـــرُك  وت

ـــَك عــصــيــاهنــا ـــس ـــف ـــن ـــــٌر ل وخـــــي
وألنين أحبك

امــأل قلبك باإليمـان .. وأحســن التعرف على اهللا.. واعتن 
بالعبــادات القلبيــة، أوصيــك بســمـاع محاضــرات «أعمـــال 

القلوب» للشيخ محمد صالح المنجد 
ـ وقــراءة كتــاب «وما قــدروا اهللا حــق قدره» ألخي/ســيد 

عطوة.
ـ وكتــاب «األســمـاء الحســنى والصفــات العلى» للشــيخ 

عبدالهادي حسن وهبي.
اللهم ارزقنا حسن التعرف عليه واجعلنا ممن أحصى 

األسمـاء الحسنى فأدخلته الجنة. آمين.







٣٧



إنهم يرفضون الجنة !

القطار خطأ .. يا من انتهجت هنًجا غير هنج رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
وســلكت طريًقــا غيــر طريقه، فهجــرت ســنته، وابتعدت عن 
ســيرته ولــم تحــرص على االقتــداء بــه واتباعه ففاتــك الفوز 

العظيم وربمـا حرمت من صحبته يف اآلخرة.

       نور من القرآن:

 ﴾È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ﴿ اهللا:  قــال 
[األحزاب: ٢١].

﴿ 1 2 3﴾ [النور: ٥٤].
 ,  +  *  )  (  '  &  %   $  #      "  !  ﴿
 ﴾9    8  7   6  5  4  3  2  10  /  .  -

[األحزاب: ٣٦].

   نور من السنة :

 قــال ملسو هيلع هللا ىلص: «مــن أطاعنــي دخــل الجنــة ومــن عصــاين فقــد 
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أبى»(١) لكن أناًســا تنكبوا الطريق فاهتدوا بغير هديه .. وقدموا 

آراء الرجــال وأقوالهــم علــى قولــه .. وأنكر بعضهم ســنته .. 

وســب بعضهــم أصحابــه متغافــًال عــن قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «من ســب 

أصحابي فعليه لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين» (٢).

وكيف تكون نتيجة المخالفة؟

١- حرمان من الشرب من يده وحوضه.. 

قال ملسو هيلع هللا ىلص: «سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمـال 

فأقــول: يــا رب أصحابــي، فيقــال: إنــك ال تدري مــا أحدثوا 

بعدك»(٣).

قال ابن حجر: «يؤخذ هبم إلى جهة الشــمـال أي: إلى جهة 

النار».

(١)  رواه البخاري (٧٢٨٠).
(٢)  رواه أحمد يف «فضائل الصحابة» (٨)، وحسنه األلباين يف «الصحيحة» 

.(٢٣٣٩)
(٣)  رواه البخاري (٦٥٢٦)، ومسلم (٢٨٦٠).
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٢- استحقاق دخول جهنم:
 E  D  C  B  A  @  ?  >﴿ تعالــى:  اهللا  قــال 
 PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F

R Q﴾ [النساء: ١١٥].
قال ملسو هيلع هللا ىلص: «وستفترق أمتي على ثالث وسبعين فرقة كلها يف 

النار إال ملة واحدة» قال: «ما أنا عليه وأصحابي» (١).

فاحــرص على أن تكون من الفرقة الناجية متمســًكا بســنة 
نبيك ملسو هيلع هللا ىلص.

متمســًكا كــن  اِء  الَغــرَّ هي العروة الوثقى التي ليس ُتْفَصُم                وبالســنة 
ــك هبا َمْســك البخيل بمـاله وَعــضَّ عليهــا بالنواجــذ تســلم                   تمسَّ

فمرتع هاتيــك الحــوداث َأْوَخُم              وإياك مما أحــدث الناس بعدها  

(١)  رواه الرتمذي (٢٦٤١)، وصححه األلباين يف «صحيح الجامع» (٥٣٤٣).



٤٠




وألنين أحبك



ـ «إيقاظ الهمة التباع نبي األمة ملسو هيلع هللا ىلص» خالد بن سعود العجمي.

ـ «ســـرعة العقاب لمـن خالـف السنة والكتـاب» محمد بن 

عبد اهللا باموسى.

ـ تعلــم ســيرته وتعرف عليــه كتــاب: «الرحيــق المختوم» 

للمباركفوري.

ـ «رياض الصالحين» لإلمام محيي الدين النووي.

اللهــم أحينا على ســنته وتوفنــا على ملته واحشــرنا تحت 

لوائه. 







٤٣



قــرة العــين

القطــار خطأ .. يا مــن هتاونت بالصالة فرتكتهــا بالكلية أو 
أخرهتــا عــن مواقيتهــا فعرضت إيمـانك وانتســابك لإلســالم 
للخــالف بين أهل العلــم فمنهم من يجعله كافــًرا خارًجا عن 
الملة، ال يغســل إذا مات، وال يكفن، وال تصلى عليه الجنازة، 
وال يدفن يف مقابر المســلمين، ومنهم من يجعله فاســًقا فاجًرا 
مجرًما أشــد مــن الزاين والقاتل وشــارب الخمر والســارق .. 

فأيهمـا يقبل العبد لنفسه؟

       نور من القرآن:

 }  |  {  z    y  x  w﴿ تعالــى:  قــال 

~ے ¡ ¢ £ ﴾ [مريـم: ٥٩] .أي: تركوها أو أخروها 
عن وقتها.

والغي: بئر يف أسفل جهنم يسيل فيه صديد أهل النار(١). 

انظر: «السلسةالصحيحة» رقم (١٦١٢).  (١)



٤٤



   نور من السنة :

قال ملسو هيلع هللا ىلص: «أول ما يحاســب عليه العبد من عمله صالته فإن 

صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله» (١).

صالتك أيها الحبيب أحب األعمـال إلى اهللا .. 

صالتك تجعلــك يف ظل العرش يوم القيامــة «ورجل قلبه 

معلق يف المساجد» (٢).

صالتك أيها الحبيب براءة لك من النفاق..

صالتك ناهية لك عن الفواحش والمنكرات..

صالتك نور لك يوم القيامة .. 

صالتك شكر لنعمة اهللا عليك .. 

صالتك راحة وسعادة .. 

صالتك عاصمة من الشهوات وكفارة للسيئات .. 

صالتك حفظ لك وحماية .. 

(١)  رواه الطرباين يف «األوسط» (٢٤٠/٢)، وصححه األلباين يف «الصحيحة» 
.(١٣٥٨)

(٢)  رواه البخاري (١٤٢٣)، ومسلم (١٠٣١).



٤٥



صالتك نجاة من عذاب القرب وعذاب النار..

صالتك تؤهلــك لرؤية اهللا تعالى يف اآلخرة .. ولو لم يكن 

للصالة سوى هذه الفضيلة أليست بكافية؟

يقــول حبيبــك ملسو هيلع هللا ىلص: «إنكم ســترون ربكم كمـا تــرون هذا 

القمــر، ال تضامون يف رؤيتــه، فإن اســتطعتم أن ال تغلبوا على 
صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» (١).

فكيف يفرط المسلم يف سبب يوصله لرؤية وجه اهللا؟ أهان 

عليك الحب والشوق إلى هذه الدرجة؟ 

ال إخالــك تفعــل!! لكن البعــض رغم  كل هــذه الفضائل 

هتاون هبا وتكاسل عنها فكيف كانت النتيجة؟

هذا أحدهم جلد في قبره
قــال ملسو هيلع هللا ىلص: «ُأِمــَر بعبــد من عبــاد اهللا أن يضرب يف قبــره مائة 

جلدة فلم يزل يســأل ويدعو حتى صــارت جلدة واحدة فجلد 
جلــدة واحدة فامتأل قبره عليه نــاًرا فلمـا ارتفع عنه وأفاق قال: 

(١)  رواه البخاري (٥٤٤) واللفظ له، ومسلم (٦٣٣).



٤٦



عالم جلدتموين؟ قالوا: إنك صليت صالة واحدة بغير طهور، 
ومررت على مظلوم فلم تنصره» (١). فكيف بمن ال يصلي؟!

وآخر تكسر رأسه في القبر
رأى ملسو هيلع هللا ىلص رجًال مستلقًيا على قفاه، وآخر قائًما عليه بصخرة 

يهوي هبا على رأســه فيشدخ رأسه فيتدحرج الحجر فإذا ذهب 

ليأخذه لم يرجع إليه حتى يعود رأســه كما كان، فيفعل به مثل 

ما فعل يف المرة األولى ...

وتفســير ذلك يف آخر الحديــث أنه «يأخذ القــرآن فيرفضه 

وينــام عن الصالة المكتوبــة» (٢). فكم صالة يــا ترى قد نمت 
عنها وضيعتها؟!

ولعذاب ا$خرة أشق 
عــن عبد اهللا بن عمرو عــن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه ذكــر الصالة يوًما 

فقــال: «مــن حافــظ عليها كانت لــه نــوًرا وبرهاًنا ونجــاًة يوم 

(١)  رواه الطحاوي يف «مشكل اآلثار» (٢١٢/٨)، وحسنه األلباين يف «صحيح 
الرتغيب والرتهيب» (٢٢٣٤).

(٢)  رواه البخاري (٧٠٤٧).



٤٧



القيامــة، ومن لم يحافــظ عليها لم يكن له نــور وال برهاٌن وال 
نجــاة، وكان - انتبــه - يوم القيامة مع قــارون وفرعون وهامان 

وأبي بن خلف» (١). فمن يرضى هبذه الصحبة؟!

      عربة :



١- خــرج بســيارته للتــو مــن المدرســة الثانويــة.. وأثناء 
عبوره الطريق اصطدمت به سيارة أخرى فسال دمه وتكسرت 
ــرف عليــه  عظامــه.. حملــوه ســريًعا وأعــادوه للمدرســة َتعَّ
المدرســون كان يف اللحظات األخيرة فيا تــرى ماذا قال؟ وبم 
ختم له؟ لقد ردد جملة غريبة!! قال: منذ ســتة أشهر لم أسجد 

هللا سجدة ثم خرجت روحه!!
٢- أما الثاين فخرج مع صاحبين له يف سفر واستقلوا سيارة 
أجــرة ولما حان وقت الصالة دعاهم الســائق للصالة فرتددوا 
فلــم يزل يلــح عليهم حتــى وافقــوا ودخل ثالثتهم المســجد 

(١)  رواه أحمد (٦٥٧٦)، وصححه األلباين يف «مشكاة المصابيح» (٥٧٨).



٤٨




لكنهم لم يخرجوا كلهم! بل ظل أحدهم ساجًدا فلمـا حركوه 
وجدوه قد فارق الحياة! بكى أحدهم بكاء شديًدا جعل السائق 
يتعجــب ويحــاول أن يصــربه فالمــوت حق .. ولعلها حســن 
خاتمة له فرد قائًال: لســت أبكــي ألنه مات إنمـا أبكي ألنه منذ 
(١٥) سنة لم يســجد هللا سجدة فكيف قبضه وهو ساجد؟ إهنا 

لرحمة أقرب ما تكون للعبد التائب.
وكم بين الخاتمتين من الفرق؟ وأيها يريد العبد لنفسه؟

اللهم أحسن خواتيمنا أجمعين.
مهتــِد                على الصلوات الخمس حافْظ فإهنا كل  علــى  مفــروٍض  آلكــُد 
لمكلــٍف تركهــا  يف  رخصــًة  فــال 

غــِد يف  يحاَســُب  عنــه  مــا  وأوُل 
َقْرنــه   المــرُء  يســتوجب  بإهمالــه 

بفرعــوَن مــْع هامــان يف شــرِّ مــورِد
نبيُّنــا  بالصــالة  يوِصــي  زال  ومــا 

لدى الموت حتى كلَّ عن نطق مِْذَوِد



٤٩



وألنين أحبك

حتى نحب الصالة وتتعلق هبا قلوبنا أوصيك بـ:

- كتــاب «لمــاذا نصلــي؟» د/ محمــد إســمـاعيل المقدم 

أو اســتمع لهــا محاضرات صوتيــة. أو النســخة المصغرة منه 

«صاليت حيايت».

- «أهمية صالة الجمـاعة» د. فضل إلهي.

واستمع واستمتع بـ «كيف أتلذذ بالصالة» لمشاري الخراز.

اللهم ارزقنا حب الصالة واجعل قلوبنا معلقة بالمســاجد، 

يا رب العالمين.

ك









٥٣



أعرض اهللا عنه !!

القطار خطأ.. يا من جعلت عالقتك باإلســالم كلمة تدون 

يف الهويــة (البطاقة) فلــم تحرص على تعلمه وتدارســه فضًال 

عن العمل به ونشره.

        نور من القرآن:

 قال اهللا تعالى: ﴿á à ß   Þ   Ý Ü﴾ [حممد: ١٩].

﴿Ì Ë Ê É È Ç Æ Å﴾ [الزمر: ٩].

     نور من السنة :

قال ملسو هيلع هللا ىلص: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»(١).

والمراد بذلك العلم الشرعي وغيره يدخل فيه بالنية الصالحة.

 Û Ú﴿ وحرصك على مجالس العلم رفعة يف درجاتك

â  á à ß Þ Ý Ü﴾ [املجادلة:١١].

(١)  رواه ابن ماجه (٢٢٤)، وحسنه األلباين يف «مشكاة المصابيح» (٢١٨).



٥٤



وحرصــك على طلب العلم طريق إلى الجنة قال ملسو هيلع هللا ىلص:  «من 

سلك طريًقا يلتمس فيه علًمـا سهل اهللا له به طريًقا إلى الجنة»(١).
وحرصك على مجالس العلم حرص على ميراث نبيك ملسو هيلع هللا ىلص 

إذ يقول: «وإن العلمـاء ورثة األنبياء» (٢).

وحرصــك على مجالس العلم عالمــة إرادة الخير بك كما 

يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «من يرد اهللا به خيًرا يفقه يف الدين» (٣).

وحرصــك علــى مجالس العلــم يجعلك من خيــار الناس 

وأفضلهم كما يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»(٤).

وحرصك على مجالس العلم نجاة من الهالك كما يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص:

«الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكر اهللا وما وااله ..»(٥).

(١)  رواه مسلم (٢٦٩٩).
(٢)  رواه أبو داود (٣٦٤١)، وابن ماجه (٢٢٣)، وصححه األلباين يف «صحيح 

الجامع» (٦٢٩٧).
(٣) رواه البخاري (٧١)، ومسلم (١٠٣٧).

(٤)  رواه البخاري (٥٠٢٧).
(٥)  رواه الرتمذي (٢٣٢٢)، وابن ماجه (٤١١٢)، وحسنه األلباين يف «مشكاة 

المصابيح» (٥١٧٦).



٥٥



ثــم أبشــربقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «من غــدا إلى المســجد ال يريد إال أن 
ا حجته» (١). يتعلم خيًرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام1

فكم درًسا تحضر يف األسبوع؟ وكم كتاًبا تدرس؟
وانتظر البشرى يف القرب حين تمتحن: من ربك؟ وما دينك؟ 

ومن نبيك؟
 D C B A @ ? > =﴿ وحينها

G F E﴾ [إبراهيم:٢٧].
واحذر من اإلعراض عن العلم فتكون عقوبة: «وأما الثالث 

فأعرض فأعرض اهللا عنه ...» (٢). 
كمـا للقلوب  حياة  فيه  العلم 

المطُر مسها  ما  إذا  البالد  تحيا 
والعلم يجلو العمٰى عن قلب صاحبه

القمُر الظلمة  سواد  يجلي  كمـا 

الرتغيب  «الكبير» (٩٤/٨)، وقال األلباين يف «صحيح  الطرباين يف  (١)  رواه 
والرتهيب»: «حسن صحيح».

(٢)  رواه البخاري (٦٦)، ومسلم (٢١٧٦).



٥٦




أما الجهل

ويف الجهل قبل الموت موت ألهله
                

ــور قــبــوُر ــقــب وأجــســامــهــم قــبــل ال
ميت بالعلم  يحي  لــم  امـــرًءا  وإن 

                   
ــور نــشــور ــش ــن فــلــيــس لـــه حــتــى ال

وألنين أحبك

أوصيك بدراسة األصول الثالثة التي تمتحن عنها يف القرب. 
تعلم اإلســالم واإليمـان واإلحســان فهي الديــن، واقرأ «علو 

الهمة» د/محمد إسمـاعيل المقدم لتتحمس لطلب العلم(١).
اللهم إنا نسألك علًمـا نافًعا، ونعوذ بك من علم ال ينفع.

(١) تحت اإلعداد (أجمل شيء يف الحياة) حتى نتحمس لطب العلم.







٥٩



غريق في بحر الفتن

القطــار خطأ .. يا من انغمس يف وحل الشــهوات .. وغرق 

يف بحر الفتن ســيمـا أخطرها فتنة النســاء ولم يقف عند حدود 

اهللا بل واقع الحرمات، ولم يعتصم باهللا قائًال: إين أخاف اهللا... 

فكانــت الفواحش .. وكانــت الجرأة علــى الكبائر حتى أظلم 

القلب وانتكس فرأى المعروف منكًرا والمنكر معروًفا!!

        نور من القرآن:

 ﴾Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾﴿
[النساء:١٥١].

 ﴾Ñ Ð Ï Î  Í Ì Ë Ê É ﴿
[اإلرساء: ٣٦]

    نور من السنة :

قال ملسو هيلع هللا ىلص:«ال يزين الزاين حين يزين وهو مؤمن ...» (١).

(١)  رواه البخاري (٦٧٧٢)، ومسلم (٥٧).



٦٠



ويفســره ابن عباس قائًال: «هكذا -وشــبك بين أصابعه ثم 

أخرجها- فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه».

وقــال ملسو هيلع هللا ىلص: «ومن شرب الخمر يف الدنيا فمـات وهو يدمنها 

لم يشربها يف اآلخرة» (١).

ويقول أيًضا: «يا شباب قريش، احفظوا فروجكم ال تزنوا، 

أال من حفظ فرجه فله الجنة» (٢).

والزنا يجمع خالل الشــر كلها من قلــة الدين، وذهاب الورع، 

وفســاد المــروءة، وقلــة الغيرة، وســواد الوجه وظلمته، ويســلب 

صاحبــه أحســن األســمـاء (المؤمــنـ  العفيف) ويســمه بعكســها 

(الفاجــر ـ الفاســق ـ الزاين) وقلة الهيبة من صــدور أهله وأصحابه 

نحــوه، وضيــق الصــدر وتدنيس العرض، وهدم األســر وتشــريد 

األطفــال، وضيــاع األنســاب واختالطها، وقد يؤدي إلى الســرقة 

والقتل، وهو سبب لألمراض الفتاكة كاإليدز والزهري وغيرهما.

(١)  رواه مسلم (٢٠٠٣).
(٢)  رواه الطــرباين يف «األوســط» (٦١/٧)، وحســنه األلبــاين يف «صحيــح 

الرتغيب» (٢٤١٠).



٦١




ويعــرض صاحبــه لعذاب القــرب فُيجعل الزنــاة إذا ماتوا يف 
بناء مثــل التنور (فرن) وهم عراة يأتيهم لهب من أســفل منهم 
فيصيحــون ويحاولون الخروج فيذهب اللهــب فيعودون مرة 
أخرى وهكذا إلى قيام الساعة كمـا يف حديث يف البخاري (١).

لكــن البعض انخــدع بربيق الشــهوات فظن فيها الســعادة 
فتلطخ هبا وانكب عليها فكيف كانت العاقبة؟

      عربة :



همــا شــاب وفتــاة اجتمعا علــى معصية اهللا بســتار الحب، 
وبعــد أن تعددت لقاءاهتمـا، وتخوًفا من الناس ولم يراقبا رب 
الناس اتفقا أن يتقابال بعيًدا عن الناس فاتفقا على أن يذهبا إلى 
مــكان ال يراهما فيه الناس فأراد الشــاب أن يطمئنها فقال لها: 

واهللا آلخذك إلى مكاٍن اُهللا ال يرانا فيه!!
فمن ســمعه يا إخــواين؟ أتعلمون من ســمعه؟ لقد ســمعه 

(١)  انظر نصه برقم (٧٠٤٧).
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ا بمـا هناهما اهللا  جبار السمـاوات واألرض فلمـا استخفيا وهمَّ
عنه، فإذا بمداهمة ليســت تأخذ األجساد ولكن مداهمة تأخذ 
األرواح أخــذ اهللا روحه وأوقف اهللا قلبه وشــل جوارحه َفَخرَّ 

الشاب ميًتا..
وما كان من الفتاة إال أن صعقت وذهلت من هول الموقف، 
فلم تشــعر بنفســها وخرجت أمام الناس وهي تقول يف دهشة: 
يقول: ما يشوفه .. أخذ روحه .. ما يشوفه .. أخذ روحه ..اهـ.

وأما العفة فشرف ألهلها ورفعة يف الدنيا واآلخرة فهي عالمة 
 _ ^ ] \ [ Z Y﴿ على صدق اإليمـــان

` d c b a﴾ [األعراف:٢٠١].
 H﴿ وعالمــة علــى حــب العبــد لربــه وإخالصه
 ﴾Q  P  O  N  ML  K  J  I

[يوسف: ٢٤].

 À ¿ ¾ ½ ¼﴿ ودليــل على صــدق الخوف مــن اهللا
É È Ç Æ Å Ä Ã  Â Á   ﴾ [النازعات].
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وتوصل صاحبها لظــل العرش يوم القيامة كما يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص:

«ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إين أخاف اهللا»(١).

وتجعــل ثوابه مضاعًفــا فـ«العبــادة يف الهْرج ـ كثــرة الفتن ـ 

» (٢) أي: إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص. كهجرة إليَّ
ونجــاة لصاحبهــا مــن الفواحش، وســالمة مــن أضرارها 

كاألمــراض المهلكة، وطهارة للفــرد والمجتمع، وحماية من 

النار، وسبب للزواج المثالي الناجح، وبرهان على الصرب كما 

يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «ومن يتصبر يصبره اهللا» (٣).

وهذه رائعة لواحد من أهل االستعفاف والطهارة إنه:

أبو بكر المسكي 
قال عنه اإلمام ابن الجوزي $: «قيل ألبي بكر المسكي: 

إنا لنشــم منك رائحة المســك علــى الدوام فمـا ســببه؟ فقال: 

(١)  رواه البخاري (١٤٢٣)، ومسلم (١٠٣١).
(٢)  رواه مسلم (٢٩٤٨).

(٣)  رواه البخاري (١٤٦٩)، ومسلم (١٠٥٣).
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واهللا إن لي ســنين عديدة لم أســتعمل المســك، ولكن ســبب 
ذلك أن امرأة احتالت عليَّ حتى أدخلتني دارها وأغلقت دوين 
األبــواب، وراودتنــي عن نفســي فتحيرت من أمــري فضاقت 
بــي الحيل فقلت لهــا: لي حاجة إلــى الطهارة فأمــرت جارية 
لهــا أن تمضي بي إلى بيت الراحة، َفَفَعَلــْت فلمـا دخلُت بيت 
الراحة أخــذُت العذرة (الغائط) وألقيتها على جميع جســدي 
ثــم رجعت إليها وأنا على تلك الحالة فلمـا رأتني دهشــت ثم 
أمــرت بإخراجي فمضيت واغتســلت فلمـا كانــت تلك الليلة 
رأيــت يف المنــام قائــًال يقــول لــي: فعلَت مــا لم يفعلــه غيرك 
ألطيبــن ريحك يف الدنيا واآلخرة، فأصبحت والمســك يفوح 

مني واستمر ذلك إلى اآلن». 
قال الشافعي $:

وقاطًعا الــرجــال  ُحـــَرَم  هاتًكا  يا 
م مكرَّ غير  ِعــْشــَت  الــمــودة  سبل 
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ماجٍد  ساللة  مــن  ا  ــر$ ح كنت  لــو 
مسلم لــحــرمــِة  هــاتــًكــا  كنت  مــا 

ــو بــجــداره مــن َيــــْزِن ُيــــْزَن بــه ول
فافهم لــبــيــًبــا  هـــذا  ــا  ي كــنــت  إن 

وقال أيًضا:
المحرم يف  نساؤكم  تعف  عفوا 

بمسلم يــلــيــق  ال  مـــا  ــوا  ــب ــجــن وت
ــه أقــرضــت ــــإن  ف ــــن  دي ـــا  ـــزن ال إن 

فاعلم بيتك  أهــل  من  الوفا  كــان 

وألنين أحبك

تحصن من الشــهوات بالصوم قــال ملسو هيلع هللا ىلص: «الصوم جنة» (١)، 
وقال أيًضا: «ومن لم يســتطع (أي الــزواج) فعليه بالصوم فإنه 

 ،(٢٢٢٤) والنسائي   ،(٢٦١٦) والــرتمــذي   ،(٩٩٤٧) أحمد  رواه    (١)
وابن ماجه (٣٩٧٣)، وصححه األلباين يف «صحيح الجامع» (٣٨٦٥).
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له وجاء» (١). 

وأوصيك بكتاب: «وال تقربوا الفواحش» للشــيخ/ جمال 

عبد الرحمن، و«صراع مع الشهوات» للشيخ/محمد المنجد.

واستمع لسلسلة: «فواتح شهية للجوعى».

(١)  رواه البخاري (٥٠٦٥).
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أثقل شيء في الميزان

هت الصورة الجميلة لإلســالم  القطــار خطــأ .. يا من َشــوَّ
بســوء المعاملة من ُخْلف الوعد .. وكذب الحديث .. وخيانة 
األمانة، فصارت أفعالك هتدم ما يدعو إليه مظهرك وأقوالك .. 

وصددت الناس عن االلتزام بدين اهللا ۵.. 
شهدت لإلسالم شهادة قوليه ولما تشهد الشهادة العملية.

        نور من القرآن:

قــال اهللا تعالــى: ﴿! " # $ % & 
 2  10  /  .  -  ,  +  *  )  (  '

3 4﴾ [النحل: ٩٤]
﴿¸  º ¹﴾ [البقرة: ٨٣].

    نور من السنة :

قال ملسو هيلع هللا ىلص:«حســن الخلق وحســن الجــوار يعمــران الديار 
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ويزيدان يف األعمـار» (١). 
وقــال أيًضــا: «أدِّ األمانــة إلــى مــن ائتمنــك، وال تخن من 

خانك»(٢).
 H G  F E﴿ :فحســن الخلــق أمــر اهللا تعالى بــه

K J I﴾ [األعراف: ١٩٩]. 
﴿_ ` c b a﴾ [املؤمنون: ٩٦].

وهو كذلك أمر رســوله ملسو هيلع هللا ىلص إذ يقول: «وخالق الناس بخلق 

حسن»(٣).
بــل جعله النبي ملسو هيلع هللا ىلص من أغــراض بعثته فقــال: «إنمـا بعثت 

ألتمم صالح األخالق» (٤).
والخيرية منوطة به: «إن خياركم أحاسنكم أخالًقا» (٥).

(١)  رواه أحمد (٢٥٢٥٩)، وصححه األلباين يف «السلسلة الصحيحة» (٥١٩).
يف  األلباين  وصححه   ،(١٢٦٤) والرتمذي   ،(٣٥٣٤) داود  أبو  رواه    (٢)

«السلسلة الصحيحة» (٤٢٣) .
(٣)  رواه الرتمذي (١٩٨٧)، وحسنه األلباين يف «صحيح الجامع» (٩٧) .

(٤)  رواه أحمد (٨٩٥٢)، وحسنه األلباين يف « السلسلة الصحيحة» (٤٥) .
(٥)  رواه البخاري (٦٠٣٥)، ومسلم (٢٣٢١).
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ويجعلك محبوًبا هللا تعالى وللنبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إن من أحبكم إليَّ 
أحسنكم خلًقا» (١).

بل ويقربـك منـــه يف الجنة كما يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «وأقربكم مني 
مجلًسا يوم القيامة» (٢).

وهو عالمة على كمـال إيمـانك قال ملسو هيلع هللا ىلص: «أكمل المؤمنين 
إيمـاًنا أحسنهم خلًقا» (٣).

ويرفعــك اهللا لدرجــة الصائم القائم قــال ملسو هيلع هللا ىلص: «إن المؤمن 
ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم» (٤).

ويثقــل ميزانــك يوم القيامة قال ملسو هيلع هللا ىلص: «ما من شــيء أثقل يف 
ميزان المؤمن  يوم القيامة من حسن الخلق» (٥).

وســبب لدخــول الجنــة فقد ســئل ملسو هيلع هللا ىلص عن أكثر مــا يدخل 

(١)  رواه البخاري (٣٧٥٩) .
(٢)  رواه أحمد (٦٧٣٥)، وحسنه األلباين يف «صحيح الجامع» (١١٧٦) .

(٣)  رواه أبو داود (٤٦٨٢)، وصححه األلباين يف «صحيح الجامع» (١٢٣٠).
(٤)  رواه أحمد (٢٥٠١٣)، وأبو داود (٤٧٩٨)، وصححه األلباين يف «صحيح 

الجامع» (١٩٣٢).
(٥)  رواه الرتمذي (٢٠٠٢)، وصححه األلباين يف «صحيح الجامع» (٥٦٣٢).
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الناس الجنة، فقال: «تقوٰى اهللا وحسن الخلق» (١).
ويحــّرم العبــد بســببه علــى النــار قــال ملسو هيلع هللا ىلص: «أال أخبركــم 
بمن يحرم علــى النار وبمن تحرم عليه النــار؟ كل قريٍب هيٍِّن 

سهل»(٢).
وهو باإلضافة إلى كل ما سبق سبب عظيم لكسب القلوب 
وتيســير األمور والذكر الحسن والسالمة من شر الخلق وسرت 

العيوب وإصالح ذات البين.
وتأمل معي أيها الحبيب فيمن ترجموا ذلك لعمل:

هذا أبو ذر ت صاحب النبي ملسو هيلع هللا ىلص أتاه بعض غلمـانه وقد 
كسر رجل شاة، فقال له أبو ذر ت: من كسر رجل هذه؟

قــال: أنا فعلتــه عمــًدا؛ ألغيظــك فتضربني فتأثــم! فقال: 
ألغيظن من حرضك على غيظي، فأعتقه (٣).

وحتى مع الحيوان:

(١)  رواه الرتمذي (٢٠٠٤)، وحسنه األلباين يف «الصحيحة» (٩٧٨).
(٢)  رواه الرتمذي (٢٤٨٨)، وصححه األلباين يف «الصحيحة» (٩٣٨).

(٣)  «تاريخ دمشق» (١١/٦٦).
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 فهذا بعضهم يقول: بات عندي ســفيان الثوري، وكان هنا 
ُبلُبــل البني فقال ســفيان: ما بال هذا محبوًســا! لــو ُخلِّي عنه! 

قلت: هو البني، وهو يهبه لك. قال: ال، ولكن أعطه ديناًرا.
قــال: فأخذه، فخلَّــى عنه، فــكان يذهب ويرعــى، فيجيء 
بالعشــي فيكون يف ناحية البيت، فلمـا مات ســفيان تبع جنازته 
فكان يضطرب على قــربه، ثم اختلف بعد ذلك ليالي إلى قربه 
فــكان ربمـا بات عليــه وربمـا رجع إلى البيت ثــم وجدوه ميًتا 

عند قربه فدفن عنده (١). 

      عربة :

ورائعة من مواقف المعاصرين لنا فيها عبرة أيًضا: 

هذا طبيب علم أن الطب رسالة وأمانة وليس مهنة فحسب 
فكان منه هذا الموقف:

خرج صاحبنــا الطبيب من بيته متعجًال فلديــه اليوم عملية 
جراحيــة يجريهــا لبعض األطفــال .. تأخر الطبيــب قليًال عن 

(١)  «سير أعالم النبالء» (٢٦٦/٧).
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موعده فاســتقبله والد الطفل واحتد عليــه وأغلظ له لتأخره .. 
فمـــا كان من الطبيب إال أن تغافل عــن هذا كله وتقدم إلجراء 
العملية ليعلم والد الطفل بعد ذلك أن ســبب تأخر الطبيب هو 

وفاة ولده!!

ورغم ذلك لم يعتذر عن إجراء العملية يف موعدها المحدد.

جزى اهللا كل صادق يســهم يف رفع صــرح هذا الدين بقوله 

وحسن خلقه خير الجزاء.

 تغافل عن هــذا كله فســاءت أخالقه وضرب 

صورة ســيئة إلسالمه والتزامه ونسي أو تناسى أن سوء الخلق 

يجعل العبد مبغوًضا إلى اهللا.

قال ملسو هيلع هللا ىلص: «وإن اهللا يبغض الفاحش البذيء» (١).

ومبغوًضا لرسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «وإن أبغضكم إليَّ وأبعدكم مني 

مجلًسا يوم القيامة الثرثارون، المتشدقون، والمتفيهقون»(٢).
(١)  رواه الرتمذي (٢٠٠٢)، وصححه األلباين يف «صحيح الجامع» (٥٦٣٢).
(٢)  رواه الرتمذي (٢٠١٨)، وحسنه األلباين يف «صحيح الجامع» (٢٢٠١).
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وسبب لزوال الخيرية عنه: «وال خير فيمن ال يألف وال ُيْؤَلف»(١).

وســبب لدخول النار قال ملسو هيلع هللا ىلص: «إن العبــد ليتكلم بالكلمة، 

مــا يتبيــن مــا فيها، يهــوي بهــا يف النار، أبعــد ما بين المشــرق 

والمغرب»(٢). 

وســبب لنفرة الناس وبغضهم، ومجلبة للهم والغم وضيق 

الصدر، وهو يصد عن الحق ويصرف عن الهدى.

ومن أسباب تفكك المجتمعات وفساد ذات البين.

قال الشاعر:
كن ابن من شئت واكتسب أدًبا

النسب عن  محموده  يغنيك 

وقال آخر:
تزيننا بأثواب  الجمـال  ليس 

إن الجمـال جمال العقل واألدب

(١)  رواه أحمد (٩١٩٨)، وحسنه األلباين يف «صحيح الجامع» (١٢٣١).
(٢)  رواه مسلم (٢٩٩٨).
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وقال آخر:
أخالقهم يف  القوم  أصيب  وإذا 

ــًال ــوي ــا وع ــًم ــأت ــم عــلــيــهــم م ــأق ف

وألنين أحبك

ا»  ـ استمتع بموسوعة «هذه أخالقنا حين نكون مؤمنين حق1
للشيخ/محمود الخزندار.

ـ اســتمع لـ«األخالق واآلداب اإلســالمية» للشيخ/محمد 
المنجد.

ـ «من أخالق السلف» د/أحمد فريد.
ثــم ردد معــي: «اللهم اهدين ألحســن األخــالق ال يهدي 
ألحســنها إال أنت، واصرف عني ســيئها ال يصرف عني سيئها 

إال أنت».
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ُشغلوا عن كالمه !

القطار خطأ .. يا من هجرت القرآن وشــغلت عنه باألغاين 

واأللحــان واألول: كالم الرحمــن، والثاين: صوت الشــيطان 

فهل يستويان؟

ويا ترى أيهمـا تســتمع إليه أكثر؟ أيهمـــا تحبه أكثر؟ أيهمـا 

تود أن يكون رفيقك يف القرب؟

       نور من القرآن:

 F E  D C B A @ ﴿ :قال اهللا تعالى

 ﴾  R  Q  P  O  M  L   K  J  I  H  G
[لقمـان: ٦].

قال ابن عباس: هو الغناء، وقال مجاهد: اللهو: الطبل.

الغنــاء  يف  اآليــة  هــذه  نزلــت  البصــري:  الحســن  وقــال 

والمزامير.
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   نور من السنة :

قــال رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ليكونن من أمتي أقوام يســتحلون 

الِحَر والحرير والخمر والمعازف»(١).
وتأمل جيًدا يف الخاتمتين التاليتين:

١- يقول راوي القصة: يف يوم من األيام وأنا يف المستشفى 

وبعد الكشــف علــى إحدى المريضــات، قالت لــي بالحرف 

الواحد: «اهللا يعافيكم كيف التحاليل ترانا ملينا من المستشفى 

متى الخروج ؟».

فأرســلنا التحاليل إلى المخترب وأرســل اهللا سبحانه رسوله 

مــن الســمـاء ... فمـــا هــي إال لحظــات والعينــة تفحــص يف 

المختــرب وملــك الموت عندها يف الغرفــة ... وأنا أقلب ملفها 

خارج الغرفة ... فإذا بالممرضة تأيت بسرعة فزعة تقول: تعال. 

فلمـا دخلــت الغرفة رأيت فتاة غير التــي رأيت ... التي رأيت 

قبل قليل تحرك اليدين وتقول متى الخروج ؟ 

(١)  رواه البخاري (٥٥٩٠).
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هــذه األيــادي التي أرســلت قبل قليــل تعطلــت ... اللون 
شاحب والبصر شاخص األطراف ممدودة والشفاة ترتعش... 
جهــاز النبض يقل وضغط الدم ينــزل بدأت أرى معالم الفراق 
على وجهها ... فخشيت أن تغلق الصحيفة بدون ال إله إال اهللا 

... فأسرعت وقلت: ال إله إال اهللا ...
فإذا بالشفاة ترتعش كأن عليها جبًال ال يتزحزح ... ترتعش 
بــال أحــرف ... كررهتــا ثانيــة وثالثة مــا بقي إال عــدة نبضات 
خشــيت أن تغلق الصحيفة ... فأسرعت عند أذهنا ولقنتها هذه 

المرة تلقينًا.
قلت لها: قولي: ال إله إال اهللا ... ولكن دون جدوى.

فلمـا اشــتد النــزع والحنجرة تدخل وتخرج بدأت أســمع 
حشــرجة وبعــض الحروف تخــرج، هل كانت ال إلــه إال اهللا؟ 
ال والذي نفســي بيده والروح تنزع والصوت المتحشرج ببيت 

ُيَغني حتى ال يدعها تكمل البيت الثاين ... ماتت. 
هل تعرف آخر صفحة ماذا كتب فيها ؟ غنت قبل أن تموت..
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تعرض يوم القيامة على الجبار وقد غنت قبل أن تموت... هي 
اآلن تحت األرض واهللا لو تصرخ يف كل يوم وتعض األصابع 
وتبكي الدم ... ربِّ أخرجني واهللا ال أسمع إال ما يرضيك وال 

أرى إال ما يرضيك وأصوم النهار وأقوم الليل فهل ترجع؟
قال تعالى: ﴿!   " # $ % & ' 
 ﴾ 0  /  .  -  ,  +  *   )  (

[السجدة: ١٢].

ولســت وحدي من مر عليه مثل هذا المشــهد !!! ولعلكم 
ســمعتم أو رأيتم كيف قبض ملك الموت أحــد المغنين على 
المسرح ولم يكمل أغنيته فبمـاذا ستختم صحائفنا ؟ من عاش 

على شيء مات عليه.
يقول رسولنا ملسو هيلع هللا ىلص: «يبعث كل عبد علٰى ما مات عليه»(١). 

٢- يقول أحد عمـال اإلســعاف بالطرق الســريعة: شــاب 
يســير بســيارته ســيًرا عاديfا، تعطلت ســيارته يف أحد األنفاق، 

(١)  رواه مسلم (٢٨٧٨).
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نــزل من ســيارته إلصــالح إحــدى العجــالت، وعندما وقف 
خلف الســيارة، لينزل العجلة الســليمة، جاءت سيارة مسرعة 
وارتطمت به من الخلف، ســقط الشاب مصاًبا إصابات بالغة، 
اتصــل بعض النــاس بنا، فتوجهت مع أحــد زمالئي إلى موقع 
الحادث ســريًعا، شــاب يف مقتبل العمر، ممــدد على األرض، 
عليه مظاهر الصــالح، إصابته بالغة، حملناه معنا يف الســيارة، 
كنــت أحدث نفســي وأقول ســألقنه الشــهادة، عندمــا حملناه 
ســمعناه يهمهــم بكلمـــات، تخالطها أنات وآهــات ، لم نفهم 
منه شــيًئا ، أســرعنا إلى المستشــفى فبدأت كلمـاته تتضح، إنه 
يقرأ القرآن، وبصوت ندي، التفتنا إليه، فإذا هو يرتل يف خشوع 
وســكون، ســبحان اهللا، الدم قد غطى ثيابه، وتكسرت عظامه، 
بــل هو على ما يبدو على مشــارف الموت، أســرعنا المســير، 
اســتمر يقرأ بصــوت جميل يرتــل القرآن، لم أســمع يف حيايت 
مثــل تلك القراءة... أنصتُّ أنا وزميلي لســمـاع ذلك الصوت 
الرخيــم ، أحسســت برعشــة يف جســدي ، فجأة ســكت ذلك 
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الصوت، التفت إلى الخلف، فإذا به رافع إصبع السبابة يتشهد، 

ثم انحنى رأسه، أوقفت الســيارة، قفزت إلى الخلف، لمست 

يده، أنفاســه، قلبه، حركته، ال شــيء فارق الحيــاة، نظرت إليه 

طويــًال، التفــت إلي صاحبي، وصرخ بي، مــاذا حدث؟ قلت: 

مات الشــاب، مــات وهو يقــرأ القرآن، مــات، انفجر صاحبي 

باكًيــا، أما أنا فلم أتمالك نفســي، أخذت أشــهق، ودموعي ال 

تقف، أصبح منظرنا داخل الســيارة مؤثًرا، واصلنا ســيرنا إلى 

المستشفى، أخربنا كل من قابلناه عن قصة الرجل، أخربنا أهله 

وإخوانه، سألناهم عنه فإذا هو صالح قانت آناء الليل وأطراف 

النهار.     

وألنين أحبك

لتكن عالقتك قوية بالقرآن حفًظا وتالوة ومدارســة وتدبًرا 

تتغير حياتك إن شاء اهللا.
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وأوصيك بـ :

ـ «تفسير السعدي» (تفسير ميسر للقرآن كله).

ـ «الطريق إلى القرآن» د/ إبراهيم السكران.

ـ «هكذا عاشوا مع القرآن» د/أسمـاء الرويشد.

اللهــم اجعل القــرآن العظيــم ربيــع قلوبنا ونــور صدورنا 

وجالء أحزاننا يا رب العالمين.
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الحجاب طهر وعفاف

القطــار خطــأ .. يــا من تركــت الحجاب أمــر اهللا يف القرآن 

وأمر نبيه ملسو هيلع هللا ىلص يف السنة وهدي أمهات المؤمنين رضي اهللا عنهن 

أجمعين.

        نور من القرآن:

 r  q  p  o  n  m تعالــى:﴿  اهللا  قــال 
~ے   }  |  {  z  y  xw  v  u   t  s

¡ ¢ £ ¤﴾ [األحزاب: ٥٩]
﴿ m l k  j i     h g﴾ [النور: ٣١].

    نور من السنة :

قال ملسو هيلع هللا ىلص: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط 

كأذنــاب البقر يضربون بها الناس، ونســاء كاســيات عاريات 

مميالت مائالت رءوســهن كأســنمة البخت المائلة ال يدخلن 
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الجنــة وال يجــدن ريحهــا، وإن ريحها لتوجد من مســيرة كذا 

وكذا» (١).

ضِت نفسك للســهام الطائشة والعيون الخائنة؟ لم  فلم عرَّ
خالفت أمر ربك وأمر نبيك ملسو هيلع هللا ىلص؟

لــم عرضت نفســك للعقوبة بدخــول النــار والحرمان من 
الجنة؟

أما علمِت أن الحجاب ليس مجرد ثوب أو غطاء وإنمـا هو 
طاعة هللا ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص وتسليم وانقياد؟ 

 q p o﴿ :قــال اهللا تعالى آمًرا المســلمـات بــه
r﴾ [النور: ٣١].

ولربمـا قلِت: أنا محرتمة ومش الزم الحجاب، أهم شــيء 
األخالق! وكثير من المحجبات سلوكهن ...!!

ملسو هيلع هللا ىلص  النبــي  وبنــات  زوجــات  اهللا  أمــر  ولمــاذا  وأجيــب: 
بالحجاب؟ أين أخالقك من أخالقهن؟

(١)  رواه مسلم (٢١٢٨).
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والحجــاب طهــارة ونقاء قــال اهللا: ﴿ ° ± ² 

 ﴾¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³

[األحزاب: ٥٣]

قلوب الصحابة والصحابيات .. فمـاذا عن قلوبنا؟

تأملي يف اآلية: فالعين إذا لم تر لم يشــته القلب .. فشــهوة 

القلــب ورغبته تابعــة لرؤية العيــن، والقلب عند عــدم الرؤية 

أطهر وعن الفتنة أبعد.

والحجــاب حماية لــك من األذى قال خالقــك العليم بمـا 

 s  r  q  p  o  n  m﴿ يصلحــك: 

 ﴾~  }  |  {  z  y  xw  v  u   t
[األحزاب:٥٩] ُيْعَرْفَن بالعفة فال يتعرض لهن أحد باألذى بقول 

أو فعل والعكس صحيح ونراه ليل هنار!!

والحجاب سرت وحياء واهللا يحب الحياء والسرت .. 
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      عربة :

هــذه محبة لحجاهبا حريصــة عليه كانــت يف طريق عودهتا 

على باخرة ســالم إكســربيس من رحلة العمرة ولما أوشــكت 

الباخرة على الغرق أمسكت بيد زوجها وطلبت منه المسامحة 

فســامحها فتشهدت وشــدت عليها حجاهبا وثياهبا بل رفضت 

أن تخــرج بدونه ثم فــرق الموج بينهمـا وختــم لها على طاعة 

حرصت عليها وأحبتها فرحمها اهللا وغفر لها.

فيا صاحبة القلب الحي واإليمـان الصادق يا طيبة األخالق 

ربمـا ال ينقصك ســوى الحجاب فاستجيبي ألمر اهللا: ﴿» 

 ﴾µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬
[األنفال: ٢٤].

ويف المقابل هناك مــن هتاونت بالحجاب ولعلها لم تعرف 

خطر ذلك فإليهن نقول: 

التربج معصية هللا ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص ألنه مخالفة ألمرهما. 
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والتــربج ســبب للطرد مــن رحمــة اهللا قال ملسو هيلع هللا ىلص: «ســيكون 

يف آخر أمتي نســاء كاســيات عاريات على رؤوســهن كأسنمة 
البخت العنوهن فإنهن معلونات» (١).

وهو سبب لدخول النار كمـا يف الحديث السابق: «ال يدخلن 

الجنة وال يجدن ريحها» (٢).
المتبرجــات  نســائكم  «وشــر  ملسو هيلع هللا ىلص:  قــال  نفــاق  والتــربج 

المتخيــالت وهــن المنافقــات ال يدخــل الجنة منهــن إال مثل 
الغراب األعصم» (٣).

 K J I ﴿ :والتربج مــن أفعال الجاهلية قــال اهللا

.﴾M L
والتربج سبب لتســهيل المعصية قال ملسو هيلع هللا ىلص: «فالعينان تزنيان 

وزناهما النظر» (٤).

«صحيح  يف  األلباين  وحسنه   ،(١٣١/٩) ــط»  «األوس يف  الطرباين  رواه    (١)
الرتغيب والرتهيب» (٢٠٤٣).

(٢)  رواه مسلم (٢١٢٨).
(٣)  رواه أحمد (٨٥٢٦)، وصححه األلباين يف «إرواء الغليل» (٢٣٧٠).

(٤)  رواه مسلم (٢١٢٨).
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وهذه خاتمة وعربة وعظة لكل مسلمة:

       عربة :

يقول الراوي: كنت بمصر أثنــاء أزمة الكويت وقد تعودت 
دفــن الموتــى منذ أن كنت يف الكويت قبــل األزمة وُعرفت بين 
الناس بذلك فاتصلْت بي إحدى العائالت طالبًة مني دفن أمهم 
التــي توفيــت فذهبت إلى المقــربة وانتظرت عند مكان غســل 
الموتى، وإذا بي أرى أربع نســاء محجبات يخرجن مســرعات 
من مكان الغســل، ولم أسأل عن ســبب خروجهن وإسراعهن 
فذلك أمــر ال يعنيني، وبعــد ذلك بفرتة وجيزة نادتنا المغســلة 
لحمل الجثة، فدخلنا نحو أحد عشر رجًال وحملنا الجثة لثقلها 
وضخامتهــا ولما وصلنا إلى فتحــة القرب وكعادة أهل مصر فإن 
أغلــب قبورهم مثل الغرف .. ينزلون من الفتحة العلوية بســلم 
إلى قاع الغرفة حيث يضعون موتاهم دون دفن أو إهالة للرتاب 
.. فتحنــا الباب العلــوي وأنزلنا الجثة من علــى أكتافنا وإذا هبا 
تنزلــق وتســقط منا داخــل الغرفــة دون أن نتمكن مــن إدراكها 
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حتى أنني ســمعت قعقعة عظامها وهي تتكســر أثناء ســقوطها 

فنظــرت مــن الفتحة وإذا بالكفــن ينفتح قليًال فيظهر شــيء من 

العورة، فقفزت مسرًعا إلى الجثة وغطيتها ثم سحبتها بصعوبة 

بالغــة إلى اتجاه القبلة ثم فتحت شــيًئا مــن الكفن(١) تجاه وجه 

الجثــة وإذا بــي أرى منظــًرا عجيًبا!! رأيــت عينيها قد جحظت 

ووجهها قد اســود فرعبــت لهول المنظر وخرجت مســرًعا ال 

ألوي على شيء .. وبعد وصولي إلى شقتي اتصلت بي إحدى 

بنات المتوفاة واســتحلفتني أن أخربها بمـا جرى لوالدهتا أثناء 

إدخالها القرب .. فأردت التهرب من اإلجابة ولكنها كانت تصر 

علــي إلخبارهــا حتى أخربهتــا فإذا هبا تقــول لي: عندمــا رأيتنا 

نخرج من مكان الغسل مسرعات فإن ذلك كان بسبب ما رأيناه 

من اســوداد وجه والدتنا إن ســبب ذلك أن والدتنا لم تصل هللا 

ركعة وأهنا ماتت وهي متربجة (٢).

(١) وهذا الفعل منه ال يجوز ألهنا ليست من محارمه.
(٢)  والمشروع السرت على المسلمين.
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ــا عــجــاْب ــًئ ــا شــي ــن ـــا ســمــعــنــا أخــت إن

ــن الــحــجــاْب ــا ال يــســر ع ــالًم ــوا ك ــال ق

الــرقــاْب فــوق  علقت  خياًما  قــالــوا: 

ــا بــيــن الــثــيــاْب ــًك ــا حــال ــالًم قـــالـــوا: ظ

النقاْب   يف  والتخلف  التأخر  قالوا: 

ــتــطــور يف غــيــاْب ــوا: الــرشــاقــة وال ــال ق

نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاْب

الشباْب يضيعه  ال  للتربج  طريًقا  رسموا 

يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاْب

السحاْب يف  يؤثر  ال  نباح  هذا  أختنا  يا 

يا أختنا صًربا تذوب ببحره كل الصعاْب

يا أختنا أنت العفيفة  والمصونة بالحجاْب

يا أختنا فيك العزيمة والنزاهة والثواْب

عقاْب لهم  الظالمين  مثوى  فالنار 
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الحسابْ يــوم  ظلمهم  يكشف  واهللا 
المآْب حسن  ويــا  الــمــأوٰى  والجنة 

 وألننــا نحب لــك الخير - وهــو مغروس فيك إن شــاء 
اهللا- ننصحك برسالة: «صرخة يف مطعم الجامعة» د/العريفي 

وموسوعة: «عودة الحجاب» د/محمد إسمـاعيل.
 ﴾f e d﴿ واعلمــي أهنا معركــة بدأها إبليــس
وهو يحب التعري وكشف العورات، ونشر الفحشاء .. وأنت 

أحد فصولها فمع من تقفين؟
مــع ما يحبه اهللا ويحبه النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أم مع ما يحبه إبليس لعنه 

اهللا؟
وال نظنك إال محبة هللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص.

اللهم اسرت المسلمـات وحبب إليهن الحجاب.
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وماذا بعد؟

أيهــا الحبيــب: إالم توصــل العبــد هــذه القطــارات التــي 

وسمناها بالخطأ؟

إنه شقاء الدنيا وجحيم اآلخرة إن لم تدرك العبد رحمة اهللا 

.. وقد رأيت من الخواتيم ما فيه عظة وعربة .. لذا فينبغي علينا 

جميًعا وخاصة من وجد نفســه يف واحد أو أكثر منها أن يراجع 

نفسه قبل فوات األوان فإن من أوصله القطار إلى المحطة الخطأ 

فلربمـا لم يمكنه االســتدراك .. وليــس معنى أنني قد أخطأت 

أن اســتمرئ الخطأ وأســتمر عليه فمع أنه طبيعة يف البشر لكن 

رب البشر كذلك هو التواب الرحيم الغفور الودود وهو القائل 

 {  z  y  x  w  v  u  t﴿ ســبحانه: 

 ﴾     ª         ©  ¨    §  ¦¥      ¤    £  ¢  ¡ ~ے   }   |
[الزمر: ٥٣].

وهــو القائل أيًضا يف الحديث القدســي: «يا ابن آدم إنك لو 
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أتيتني بقراب األرض خطايا ثم لقيتني ال تشرك بي شيًئا ألتيتك 
بقرابها مغفرة» (١).

فمـاذا ينتظر العبد بعد ذلك ليغير مســاره وينتقل إلى القطار 

الصحيح؟

هــذا أحدهم قد أســرف على نفســه يف المعاصــي .. رؤي 

وهــو يعاكس فتاة يف إحدى الطرقــات فجاءه بعض الصالحين 

فنصحه وذكره باهللا أل وبالموت وفجأته والساعة وهولها فمـا 

كان منه إال أن أجهش بالبكاء..

يقول الداعية: فلمـا انتهيت من الحديث أخذت رقم هاتفه 

وأعطيته رقمي ثم افرتقنا.

وبعد أسبوعين كنت أقلب أوراقي فوجدت رقمه فاتصلت 

عليه يف الصباح مسلًمـا وسألته: يا فالن أتعرفني؟ فقال: وكيف 

ال أعرف الصوت الذي كان سبًبا يف هدايتي ..

فقلــت: الحمد هللا كيف حالك؟ فقــال: منذ تلك الكلمات 

(١)  رواه الرتمذي (٣٥٤٠)، وحسنه األلباين يف «صحيح الجامع» (٤٣٣٨).
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وأنا بخير ويف سعادة .. أصلي وأذكر اهللا تعالى .. فقلت: ال بد 
أن أزورك اليوم وسأتيك بعد العصر. فرد: حيَّاك اهللا.

وعندما حــان الموعد جــاءين ضيوف فأخــروين إلى الليل 
ولكني قلت: ال بد أن أزوره.

فذهبت وطرقت الباب فخرج لي شــيخ كبير فقلت له: أين 
فالن؟ قال: من تريد ؟!

قلت: فالن ..
قال: من ؟! قلت: فالن.

قال: للتوِّ قد دفناه يف المقربة.
قلت: ال يمكن؛ قد كلمته اليوم يف الصباح.

قــال: صلى الظهر ثم نــام وقال: أيقظوين لصــالة العصر.. 
فجئنا نوقظه فإذا هو جثة هامدة وقد فاضت روحه إلى بارئها.

يقول: فبكيت.
قال لي: من أنت ؟ قلت: تعرفت على ابنك قبل أسبوعين.

قــال: أنت الــذي كلمته؟ دعني أقبل رأســك .. دعني أقبل 
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الرأس الذي أنقذ اهللا به ابني من النار . اهـ.
أرأيتم يا شباب كيف كان وإالم صار وبم ختم له؟!

لقــد انتقل إلــى القطــار الصحيــح فأوصلــه إلــى المحطة 
الصحيحة .. أدركته رحمة اهللا أل فتاب وتاب اهللا عليه.

ترك ما يغضب اهللا أل وإن كان يحبه ويشتهيه ويهواه.
ترك لذة حاضرة عاجلة ليســتمتع بلذة باقية. فمن ترك شيًئا 

هللا عوضه اهللا خيًرا منه.
ثم تأمل معي خاتمة أخرى ويف القطار أيًضا لكنه الخطأ ..

كان جالًســا بجــوار أحــد الدعاة يف طريــق الســفر .. وفجأة 
الحـــظ ذلـكــم الـداعيــة عـالمات المـــوت تظـهر علــى الرجل 
فاغتنم الفرصة وأخذ يلقنه الشــهادة قل: ال إله إال إال اهللا .. قل: 
ال إله إال اهللا وهو ينظر إليه وال يتكلم بشيء .. فلمـا اقرتب األجل 
وأوشكت الروح على الخروج نطق ولكن ليس بال إله إال اهللا بل 

بمـا يوضح لك عالم عاش وكيف قضى حياته وعمره.
ـــال تقولها مش  لقــد قال للداعيــة: الكلمــة اللي أنــت َعمَّ
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عارف انطقها !! يا اهللا تكلم بكل هذه الكلمات ولم يهتد لنطق 

الشهادة!!

إنه عدل اهللا .. من عاش على شــيء مات عليه ﴿= < 

 G  F  E  D  C  B  A  @  ?
K J I﴾ [إبراهيم: ٢٧].

فهل استشعرت أيها الحبيب أننا فقراء إلى اهللا تعالى؟

فقراء إليه يف الحياة وعند الممـات ويف اآلخرة.



أنا الفقير إليك يا اهللا ...

فقير إليه ليعرفك به .. فقير إليه ليحبب طاعته إليك ..

فقير إليه ليعينك على فعلها .. فقير إليه ليتقبلها منك ..

فقير إليه ليثبتك عليها .. فقير إليه ليرحمك عند السكرات

فقير إليه ليغفر لك الزالت.. فقير إليه لينجيك من اللفحات 

ويورثك الجنات ..

وتلك هي الســعادة واهللا يف اإليمـان والعبادة .. فهل الذين 
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انحرفوا عنهمـا حصلوا السعادة؟

 Ç Æ Å﴿ :فقــال نفــى ذلــك  قــد  كال واهللا ألن اهللا 

 ﴾Ð    Ï Î Í Ì Ë Ê É È
[طه: ١٢٤]

وأخًريا أيها األحبة هذه إرشادات للسادة الركاب:



احمد اهللا أن وفقك لقراءة هذه الكلمـات فقد أراد بك خيًرا 

ـ إن شــاء اهللا ـ ولكــن عليــك أن تأخذ باألســباب لتثبت وتزيد 

وليس أن تقف عند القراءة فحسب ومن ذلك:

١- مفتاح التغير هو العلم .. أنا أتعلم إذن أنا أتغير، وأعظمه 

العلم باهللا ﴿ á à ß   Þ   Ý Ü﴾ [حممد: ١٩].

فاحــرص على معرفتــه حق المعرفــة بأســمائه وصفاته .. 
وعلق قلبك به .. واعتن عناية خاصة بدروس العقيدة والتوحيد 

﴿HG F E D C﴾ [األعراف: ١٨٠]. 
٢- اإليمـــان يزيــد وينقص فتعاهد إيمـانــك وكن يف زيادة 
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واحــذر النقصــان قــال ملسو هيلع هللا ىلص: «إن اإليمـــان لَيْخَلــُق يف جــوف 
أحدكــم كمـا يخلق الثوب، فاســألوا اهللا أن يجــدد اإليمـان يف 

قلوبكم» (١). 
قلبــك القديــم .. إيمـانــك القديــم .. صالتــك القديمة .. 
صيامــك القديــم .. جدد ذلك كله .. توكلــك .. إخالصك .. 
خشــيتك لربك .. كل ذلك يزيــد وينقص .. فهل أنت يف زيادة 
أم األخرى؟هل تذكر آخر مرة بكيت فيها شــوًقا إلى اهللا أو من 
خشــيته ؟ إننا نبكي لفراق والد ولقاء ولد، فهل بكينا شوًقا إلى 

اهللا تعالى؟
إذا كان كالمــه ُيقــرأ فيبكــي المحبون، فكيف لو ســمعت 
القرآن منه سبحانه؟ كم تكون سعادتك حين يشكر سعيك يوم 
﴾  Õ Ô Ó Ò Ñ      Ð Ï Î ﴿ :القيامة حين يقال لك

[اإلنسان: ٢٢] .

هــل تؤدي العبــادة مســتمتًعا هبا ذائًقــا لذهتا وهــل تثمر يف 

(١)  رواه الحاكم يف «المستدرك» (٤٥/١)، والطرباين يف «الكبير» (٣٦/١٣)، 
وحسنه األلباين يف «الصحيحة» (١٥٨٥) .
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حياتك أم ال؟
أال فاعتــن عناية خاصــة بالقلب وعباداتــه يظهر ذلك على 

سلوكك وجوارحك.
٣- كل مــا تتعلمه فحوله لعمــل .. وبعد اإلتيان بالفرائض 
اجتهــد يف النوافــل يحبك اهللا .. تــدرج يف األوراد يزكو القلب 
وتنصلــح النفــس، وقليل دائم خير مــن كثير منقطــع .. ركعتا 
م هبــا على النار.  الفجــر ثــم أربع قبل الظهــر وأربع بعدها ُتحرَّ
ركعتــان يف جوف الليــل تناجي فيهمـا ربك مــع ركعة وتر وال 

تكتب من الغافلين.
ورد مـن القـرآن .. درب نفســـك عـلى الدعـاء والمســكنـة 
والتذلل له سبحانه فكل خير إنمـا تحصله من اهللا أل وال تنس 

 H   G F E D ﴿ أن وجه األرض قــد تغير بدعوة
 R Q PO N M L K J I

T  S﴾ [البقرة: ١٢٩].
٤- ليكــن لك دور مــع أصحاب القطار الثــاين .. فالدعوة 
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 Q P﴿ إلــى اهللا مهمــة كل مســلم بحســب قدرته وطاقتــه

 `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X  W  VU    T  S  R
b a﴾ [يوسف: ١٠٨]. «من رأى منكم منكًرا فليغيره 
بيده، فإن لم يســتطع فبلســانه، فــإن لم يســتطع فبقلبه، وذلك 

أضعف اإليمـان ...» (١). 
امنعهــم من الركوب ابتــداء.. ببيان عاقبــة ذلك وخطره .. 

واجتهد مع إخوانك الســتنزال َمْن ركــب وإنجائه من الهالك 

وامأل قلبك حرًصا عليهم وشفقة ﴿| { ~ 

 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
¨  © ª﴾ [التوبة: ١٢٨]. 

واعلــم أن وجــود المصلحيــن وقيامهــم بالنصــح يمنــع 

المجتمع من الهالك فال تغرق السفينة

واعلم أن كل فرد دعوته ففي ميزان حسناتك .. ها هو صائم 

وأنت مفطر .. قائم وأنت نائم .. يتلو وأنت مشــغول «من دعا 

(١)  رواه مسلم (٤٩) .
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إلى هدى، كان له من األجر مثل أجور من تبعه، ال ينقص ذلك 
من أجورهم شــيًئا، ومــن دعا إلى ضاللــة، كان عليه من اإلثم 

مثل آثام من تبعه، ال ينقص ذلك من آثامهم شيًئا...»(١).
وما أحلى أن يجد اإلنســان يف صحيفته حســنات لم يتعب 

فيها؟
وأبشـــر بصــالة اهللا عليك واســتغفار المالئكــة لك وأهل 
الســمـاوات وأهــل األرض حتــى النملــة يف جحرهــا كلهــم 
يصلــون على معلم الناس الخير، أال فاحــِك قصة القطار هذه 
ألصحابــك وإخوانــك وأهدهم نســخة منها تجدهــا يف ميزان 

حسناتك.
٥- كمـــا أن الــركاب درجــات فكذلك الســائرون إلى اهللا 
تعالى مراتب فمنهم السابق بالخيرات ومنهم المقتصد ومنهم 

الظالم لنفسه قال اهللا عنهم: ﴿3 4 5 6 7 
 A  @  ?  >  =  <  ;  :9  8

(١)  رواه مسلم (٢٦٧٤).
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 K  J  I  H  G  F  ED  C  B
 V  UT  S  R   Q  P  O  N  M  L
 c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W

e d﴾ [فاطر].
غفــور: فلهــم ذنــوب .. ذنوبك ليســت عيًبا؛ ألنــه خلقك 
خطــاًء لكن العيب والخطر اإلصرار علــى الذنب والتهاون به 
وتــرك التوبة، وألن يذنــب العبد ويتوب خير لــه من أن ييأس 
ويواصل الذنب بآخر  «ما من عبد مؤمن إال وله ذنب ...» (١).

ولكــن احــذر مع ذلك عاقبــة الذنب فقد يختم بــه للعبد!! 
فكن حريًصا على تغيير درجتك يف القطار إلى األحسن.

٦- ال بـــد للقطـــار مـن قائـد وعـلى الجميــع النـزول عـلى 
التعليمـات والثقـة يف القيـادة .. وقادتنـا علمـاؤنـا على أيـديهم 

تعلمنــا وتربينــا، وما من ملتزم يف مصرـ  بــل وغيرهاـ  إال ولهم 

عليه -بعد اهللا - فضل.. وليس منا مـن ال يعـرف للعالم حقه.. 

«صحيح  يف  األلباين  وصححه   ،(٨٩/٦) «األوســط»  يف  الطرباين  رواه    (١)
الجامع» (٥٧٣٥).
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ويتعيــن عـلــى النـــاس الرجـوع إلــى العلمـاء والصــدور عـن 
 Ç﴿ :رأيهم المبني على فهم الكتاب والسنة، ألن اهللا يقول
 Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
 â á àß Þ Ý Ü  Û Ú Ù Ø     × Ö Õ

ä ã﴾ [النساء: ٥٩].
وأولــو األمــر تشــمل األمــراء الذيــن يحكمون بشــرع اهللا 
والعلمـاء كذلك كمـا قال المفســرون وال بد للســائر يف طريق 
اهللا من معلم مرٍب يتبعه ويوجهه ومن نعمة اهللا على الشاب إذا 

نسك «التزم» أن يواخي صاحب سنة فيحمله عليها.
 

١- احذروا غضب اهللا أل إذ ركبتم معاصيه فكمـا أنه غفور 
رحيــم فهو أيًضا شــديد العقــاب، وإنه يمهــل وال يهمل، وهو 
ســبحانه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وبقدر اســتهانة 

 | { z   y﴿ :العبــد بالمعصية تعظم عند اهللا تعالى
{ ~﴾ [النور: ١٥] فبادروا إلى التوبة.
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٢- قد ذقت أخي مرارة ووحشــة البعــد عن اهللا تعالى فمـا 
يمنعــك أن تذوق لذة القرب منه بحســن التعرف عليه والقيام 

 t ﴿ :بحقــه عليك .. لــم اإلصرار على الهالك؟! ألم تســمع
 ¢  ¡ ~ے   }   |  {  z  y  x  w  v  u

£   ¤     ¥¦ §   ¨ ©        ª        ﴾ [الزمر: ٥٣].
لمن هي إن لم تكن للعصاة أمثالنا؟

ألم يخالط قلبك لذيذ خطابه: «من يستغفرين فأغفر له» (١). 
وذلك يف َسَحِر كل ليلة ؟!

ألــم يصلك: «يــا عبادي إنكم تذنبــون بالليــل والنهار وأنا 
أغفر الذنوب جميًعا فاستغفروين أغفر لكم» ؟! (٢). 

اهللا يفرح بتوبتك مع أنه غني عنك!!
  فمتى تغير مسارك وتفارق قطارك؟ ألم يحن الوقت لتتخذ 

ذلك القرار الشجاع.

(١)  رواه البخاري (١١٤٥).
(٢)  رواه مسلم (٢٥٧٧).
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هذا رجل ظل عمره مع ركاب القطار الثاين (الخطأ) متلبًسا 

بالمعاصــي بل بكبارهــا لكن رحمة ربي أدركتــه جعل يف قلبه 

حب التوبة فسأل عنها ولما ُدلَّ على طريقها سلكها لم يتوقف 

عند القراءة بل نفذ ما أمر به «اذهب إلى أرض كذا فإن بها قوًما 

يعبدون اهللا فاعبد اهللا معهم».. تغيير الشلة!! 

اذهب .. اعبد .. برهن على صدقك يف طلب التوبة وذهب 

الرجل بالفعــل وبينمـا هو على الطريق أتاه الموت فســقط فيا 

تــرى أين يذهب بــه؟ هل تنزل لــه مالئكة الرحمــة أم مالئكة 

العــذاب؟ لقد نزلوا جميًعا هؤالء يقولون: لم يعمل خيًرا قط، 

وهــؤالء يقولون: جاء تائًبا .. فأرســل اهللا ملًكا يف صورة آدمي 

فحكم بينهم بأن قيسوا ما بين األرضين فإلى أيتهمـا كان أقرب 

فهــو من أهلهــا أو تدري مــاذا حصل له؟ أمر يتفطــر له القلب 

واهللا، لقــد أمر الكريم الغفور التواب الودود األرض الصالحة 

أن تقــرب منــه وأرض الســوء أن تبتعد عنه فقاســوا المســافة 
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فوجدوه أقرب إلى األرض الطيبة بشرب فقبض من أهلها(١)!
شرب! إي واهللا فهل تتشجع وتأيت هبذا الشرب يف اإلقبال على 
اهللا تعالى ومن تقرب منه تعالى شربًا تقرب منه ذراًعا ومن أتاه 
يمشــي أتاه هرول إليه  .. لقد حرك اهللا الكريم األرض 
ألجــل أنه حرك قلبه إقباًال على ربه أل أقبل على اهللا فأقبل اهللا 

عليه فهل سنبدأ؟
اللهــم تب علينــا جميًعا.. وامــأل قلوبنا رجــاًء يف رحمتك 
وحسَن ظنٍّ فيك، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين 

معاصيك.آمين.
والسالم عليكم ورحمة اهللا.

رفيقكم يف الرحلة


فيمن كان  قال ملسو هيلع هللا ىلص: «كان  الخدري ڤ  أبي سعيد  (١) والقصة من حديث 
قبلكم رجل قتل تسعة وتسعون نفًسا...» رواه البخاري (٣٤٧٠)، ومسلم 

.(٢٧٦٦)
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٣ .................................................. مقدمة 
١٠ ...................................... قطار ومسافرون 

المحطة األولى : فليمتني بعد ساعة !! ................ ١١ 
المحطة الثانية : الذنب الذي ال يغفر .................. ١٩ 
٢٩ ........................ المحطة الثالثة : نسيت قلبي ! 
٤١ ................. المحطة الرابعة : إهنم يرفضون الجنة 
٤٧ ......................... المحطة الخامسة : قرة العين 
٥٧ ................. المحطة السادسة : أعرض اهللا عنه !! 
٦٣ ................. المحطة السابعة : غريق يف بحر الفتن 
٧٣ ................. المحطة الثامنة : أثقل شيء يف الميزان
٨٣ ................. المحطة التاسعة : ُشغلوا عن كالمه ! 
المحطة العاشرة : الحجاب ُطهر وعفاف.............. ٩٣
١٠٤ .......................................... وماذا بعد ؟

«  تحت ا�عداد  »

- «فواتح شهية للجوعى!!».
- «١٠ قواعد لرتويض الشهوة» . 

يسر اهللا إتمامهما .


