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التقوىاجمللد الرابع والعشرون، العدد األول - جمادى األولى واآلخرة ١٤٣٢ هـ  - أيار/ مايو ٢٠١١ م

من كال� �إلما� �لمهد�

فقومو� 
يها �لعبا�، قبل يوbٍ يسوقكم {v �ملعا�، فا�عو� �ّبكم بصو� �قيق، "¦فQ "شهيق، "�بر¦"� بالتوبة {v �لر� �لغفو�، 
قبل 
[ ت�¦"� {v �لقبو�، "ال تلقو� عصا �لتسيا� � 
�� �ألشر��، "ال تقعد"� {ال مع �ألبر��، "كونو� مع �لصا�قني، "توبو� 
مع �لتّو�بني. "ال تيأسو� من �"  �هللا، "ال متّد"� ظنونكم كالكافرين، "ال ُتعرضو� {عر�� �ملتكّبرين، "ال ُتصّر"� على �لكذ� 
 îهللا.. هو يعلم ما � قل� v} مر�

فّو�  D}" ملنكرين؟� Zال تر"[ {[ كنُت على �حلق "ال تقبلون¥ فكيف مآ
كاأل��لني. 


" � ضالZ مبني. zّياكم لعلى ُهًد} "
"ما � قلوبكم.. "{ّنا 


[ �لِعد� ال ينكر"ن¥ {ال علوًّ� "فساً��، "{�م �
"� Àياِ� �ّبي فما ¦��"� {ال عناً��. 
ال ير"[ �حلالة �ملوجو��، "�ل�كا�  z�
 D}"
�ملفقو��؟ 
فال يدعو �لزما[ بأيديه مصلحا ُيصِلح حاله، "يدفع ما ناله؟ 
ما ظهر� �لبّينا�، "جتّلت �آليا�، "حا[ 
[ يؤتى 
 .àو� ما فا�؟ بل قلوֲדم مظلمة، "صد"�هم ضّيقة، قوb ِفظاà ِغالà، ُخُلُقهم نا� يسعر � �أللفاà، "كِلُمهم تتطاير كالشُّ
ما بقي فيهم 
ثر �ّقة، "ما مسَّ خد"َ�هم ُغر"ُ� مسكنة. يكّفر"ن¥ "ما 
��� على ما يكّفر"ن¥، "ما قلُت {ال ما قيل � 
�لقرÀ[، "ما قر
� عليهم {ال Àيا� �لر-ا[، "ما كا[ حديٌث  ُيفترz، بل "�قعة جّالها �هللا أل"��ا، "يعرفها من يعرÆ �-ة 
 Ìّ}" ،]فو�ًجا "علّي ÷معو
�لر� مع شأ�ا. "كا[ �هللا قد "عد � "�ل��هني"، �لذ� هو تأليف هذ� �ملسكني، 
[ �لناÍ يأتون¥ 
�%د�يا ُيرسلو[، "ال 
ُتَرُ� فرً�� بل يسعى {Ìّ فوÅ من بعد فوÅ "يقبلو[، "ُتفَتح علّي خز�ئن ِمن 
يد� �لناÍ "مما ال يعلمو[، 
 Zقبو Ì هللا "لو يستنكف �لعد� "يكرهو[، "يوضع� ���

عَصم ِمن شر �ألعد�§ "ما ميكر"[، "ُ
عَطى عمًر� ُ
كمِّل فيه كلَّ ما ُ"

نتم ال تبصر"[؟ "لو كا[ هذ� �ألمر  b
� �أل�� "ُيفدي¥ قوb يهتد"[. فتّم كلُّ ما قا Z�æ كما 
نتم تنظر"[. 
فسحٌر هذ� 
من عند غQ �هللا ملا ّمت هذ¨ �ألنبا§ "%لكُت كما يهلك �ملفتر"[. "تر"[ 
[ }اعÉ � كل عاb يتز�يد"[. "ما تر� �ألعد�§ 
 Qهذ� ِمن عند غ
�قيقة � {طفا§ نو� �هللا، فتّم نو� �هللا "هم يفزعو[. فانسابو� {v جحو�هم "ما تركو� �لِغّل "هم يعلمو[. 
�هللا؟ ما لكم ال تستحيو[ "ال تتأّملو[؟ 
حتا�بو[ �هللا بأسلحة منكسر� "
يٍد مغلولة؟ "يل لكم "ملا تفعلو[. 
هذ� فعُل مفتٍر 
كّذ�� 
" مثل �لك 
ُيَِّد �لكا�بو[؟ 
هذ¨ �لكلم ِمن كّذ��؟ ما لكم ال تتقو[؟ 
ال ُتَرّ�"[ {v �هللا 
" ُتتركو[ فيما تشتهو[؟ 

"كّلما 
"قد"� ناً�� 
طفأها �هللا ê ال يتدّبر"[. 

(كتا� تذكر� �لشها�تني)

"ما لكم ال تستحيون وال تتأّملون؟""ما لكم ال تستحيون وال تتأّملون؟"


