


تعينذمه وي

ومن\شتا شؤؤر من الله ؤجؤذ ٠ وٍسعنرلإ تعينه ؤيلحمركأ لله المل إن 
راشهل• له هادى ٥^١ يضلل ؤمن ، له ذلأمضل الله يه-لاأ من آعالغا سنان 

.ؤرموله •ءبل؛ا محمرا أن واشيل . له شرِد،زى لا رحل^١ الله إلا إله لأ آن 
ي،لمون موأنتم إلا تموتن ولا تقاته حق الله اتقوا امنوا الدين أيها ا يؤ 

امنهوحلق واحدة نفس من حلقكم الذي ، ربكم أنقرا الناس ا أيها يؤ 
بهاءلون تالذي الله وأنفوا ، اء ونكئيرا رجالا منهما وبث زوجها، 

ه.رما عيكم كان الله إن والأرحام، 

أعمالكملكم يملح . مديدا فولا وقولوا الله أنفوا امنوا الدين أيها ا يؤ 
.ه عفليما فوزا فاز فقد ورسوله الله يهلع وس • ذنوبكم لكم ويغفر 

،يعل أما 



٣|وغوصويةضساسا 

الصفحاتالرمانة هده كاتب طر يلاذا تتساءل أن الكريم القاريء أيها حقلث من 
اولالتهذا وجراب ؟؟ الغوصوية أو الموصى موصوع فى الصفحات تلو 

الداء.هذا لانر ممر لكل وجلي واضح ، ذهنك إلى يس ند الذي 

وعالمهم، وكانرهم مسلمهم — الناس عقلاء •سها يتبرأ كلمة الفوضى ن إ ٠

عفليمةائر حوعابها ، مذمومة صفة أنها على الخميع ويتفق — وجاهلمهم 
وعدم، وراق ات بعئرة تعنى الغوضى ذ ، غد بعد أو غدا صاحبها يجنيها 

■. ثيء كل في والتفريط- ، الواجبات وتضييع الانضباط 

الفوصويتالرأة وكذلك ، كلمها أموره في يحن لا نراه الفوضوي لرجل او 
.. وتضيع فتضيع غيرها أمور عن فضلا أمورها فى تتخبط• نجدها 

متناسةقصاصان من به حلت التي الفوضى لترى مجأكتبك أدراج إلى نظر أ م
فيشيء كل لترتيب ونس—ارع ، مئرلذلك تمبك كأني( ، مبعثره ومجلات 

وبالذات— لم المبحياة فكيف ا ا العقلاء يرتضيه الذي هذا الصحيح، وضعه 
نتعهدأن المفس هذه تستحق ألا الجهد؟ هن.ا مثل يستحق ألا - الله إلى الداعية 

إثممن لحقها ومحا فنريلمه، اضطراب مجن عراها ما لنرى والجن الجن بتن ثئونها 
؟غرم أو غنم من أصابها فيما النظر نعيل-أن النفس هذه تسنحق ألا ! عنها فننفيه 

هذهني الغي وهزتها الأزمات واجهتها كلما واعتدالها توازنها إليها ثرجع وأن 
؟المائجة ا الدن



صائنافم |وغوضودت 

المشاعرتشرط وعيني ، محالة لا عليها آتية مانها للفرض درَةت إن النفس إن 

شأنليس وهذا ، سلكه انقملع إذا العمد حنان تنفرمحل كما والعقلية العاطفية 
أمرهوكان هواه وأتبع ذكرنا عن نليه أغفلنا من . . ؤ ثان هو بل الص—الحين 

هذهث٠فلاهر محقامحي أكشف أن حياتنا في الفوضوية الة الرسهذه ني بي وح
التربيةأهل بوصايا ذللث أتبع ئم ، بها الابتلاء أسب—اب وأبين ، الذميمة الصفة 

ذللدفي الكمال أزعم ولت . .ودفعه رفعه وسبل ازض هذا علاج في والتجربة 
فيمنالله وبارك ساعدني من خيرا الله يجزى للزيادة، وقابل واسع الموصوع ن، 

،الله بأذن قادمة طبعة في عوارها وتزيل الرسالة هذه ر كنجبر نصيحة لي أهدى 
.الدعاء مجيب محمبع إنك علمتنا بما وأنفعنا ينفعنا مجا علمنا اللهم 

.أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على لم ومحالله وصلى 

كتبه

العاليانمد محمد بن عائل 
الملامجامع وحطجب إمام 



صأساض اكوضوية 

ا

'ما(فوضوإة"ممرد 

هماَى على تطلق اسة في المرضى 

ببعض،بعضه مختلط أي فوصى نعام : يقال ببعض، بعمها الأمور احتلاط ١— 

•فيها شركاء هم أي بينهم، فوصى أموالهم • وبقال 

•• لهم رئيس لا اوون متأي فوصى قوم ■ بقال الرنجة، أو الأمر في اوي والت٢— 

:الأودي الأفوه نال 

بمسمر'نسمضلأحةلملا 
رلأم/ةبمحءامادور'>'؛

فيالقوم : نوله زيد أبي عن العرب لسان في جاء الضوضا الفوضى على يطلق و* 
ويأكل، هداثوب هذا فيلس ُختلطين كانوا إذا بينهم فيما صوصا وفي أمجرهم صوصا 

هذاطعام هذا 

ريعبكل أتبنون ؤ عاد لقوم لام العليه هود قال كما العبث القرصي يرادف وه 
.ب تعبثون أية 

يالتافه،والهم بالباطل الحق فيختالخل ببعض بعمها الأمور حلهل تعني ■' والفوصوية 
.واحدةبدرجة أنها على اليها ويغظن بالهزل، والجد 

العمرناصر الدكتور نررْ الذي المعنى الرّالة، هده ثنايا في الغوصوية ب مرادنا و *
أعماله، متقن عمل ولا ، محدد هدف فلا العمل في الفوضوية 8 ت الفتور رسالته في 

ولاالأمر هذا فى ويشرع ، يتركه نم العمل هذا في يبدأ ، ارنجالأ — الفوصوي ي أ— 
آ.'•٣ I دواليك وهكذا ، صه يتحول نم الْلريق هذا ض ويسير يتمه 

■نرح جئ 'لسك؛ُر الطريق ض آفات من بتصرف اار-مز، نالسم اللغن، م الصحاح ( ١ ] 
٣٢٠٠منحة ، الغربي فحان ، نمبمحتي _• رصالة خمن ( ٢ ١ 
الوطن.دار ، ٤ ٠ صفئ ، العلاج ، الأسباب ، ال٠لاهم ، المحور ( ٣ أ



|وغوضويةضساسا٦

غارقاميعيش فإنه الداء بهذا ابتلى ومن ، لم المحياة ش سئة آثارأ ^ ajiXiأن شك لا 
من، كثيرة الموصى ومقامي فوصريته، ودرجة حياته بحب أكشر أو دة ممفى 

—I أعظمها 

:والطاقات الأوقات ضياع ١- 
مكانكل في أفعاله تطير أحواله، في يتخبقل وهو الأوثان عليه تذهب الفوضوي فان 

قولعليه ويصدق عليه، يتحسر أو ذلك إلى يلتت أن دون هدرأ الساعات عليه تمر و، 
*٠ والفراغ الصحة ٠ الناس من كثير فيهما مغبون نعمتان ٠ ت هه الرمحول 

غناهولا ه ّققل صحته ولا همرمه قل ّثبابه تغل يفلم الحران، نمة في فالفوصوي 
•موته قز حياته ولا شغله، نبل فراغه ولا فقره، نبل 
يومأأمضى مجن ٠ الحكماء: أحد نال كما ه لمفوظالما لوكه عقوقا يعيش ذللي فى وهر 
حيرأو حصله، حمل أو أنله، أومجد ، أداه فرض أو ، نماهحق غير فى مره عس 

.٠ ه نفوظلم يومه عق فمد ه انتبأوعلم ، أمحسه 

•• أ-بعئرةا-يهود
الضعفومواضع ، كثيرةفالنغرات بعامة، أهالها جهود إلى نحتاج الإسلامية الأمة إن 

كانالئان بهيا مر ات كان ولما الدين، هذا عن رمحسوول مطالب مسالم وكل متفرقة، 
أنيشهد الواقع إن ئم للاهتمامات، ؤإهدارا ، للجهود بعثرة الفرصويون تخجهل 

لبدلفيسارعون شمائلهم، وعن أبمانهم عن الحراس ويشعل الاخرين، يربلت، الفوضوي 
أليست، أشعلهاالتي القس تلك وليطنئوا مشاكل، من تسبب ما لحل العفليمة الجهود 

؟كثير حير للإسلام فيها لكان ذلك غير في لوبذلت الجهود هذه 
الذريع:٣-المغل 

البطيئة حركة يتحرك أو محله، غي وانق هو إنما والفوضوي الفشل، تعني الغوضى 
ربانيةسة إنها حقيقي بنجاح يفوز أن ذلك بعد يعقل فهل جوع، مجن تغني ولا تسمن 

1(وينهري يتد٠ور الفوضوي والعمل ويرض، يتطور المتقن المنغلم العمل ء : 



٧اوغو|ءويةضماسا 

أًجغيىمسمتأن سمس'سمللأيرتجي 
المدووإيغال — ٤ 

محوابطيرعى فلا حفهم، يي يقم أو الآمس صلاحية فى يتدخل اكوضوي أن ذلك 
الذيالأمر ، والميعة المفرر بعد من العاقبة فتكون ، اجنعاعية أداب ولا ، شرعية 

وهدا، برنتمثلوا ولأتازعوا ؤ وحل عز نال وند والخانع، والمزق الغرقة إلى يودي 
إنيعبادي يا ٠ القدسي الخدين، ني كما تعالى الله حرمه الذي الظلم مجن نوع المخبهل 
.I . . تظالموا فلا محرما سنكم وحعلته نفي على الظلم حرمتا 
وحشةإلى الأمر تفحل يوقد المتحابين J؛j، الأخوة عرى انفصام إلا الغللم بحد وليس 
ففرقالإسلام ني أو وجل، عز المه في المان تواد' ما ، قال.:وقد وجفاء بسهم 
٠٠ أحدما يحدثه بذنب إلا بثهما 

;والاثياع ه—الفتور 
يشعرذلك من بالضد بل الهلريق، مواصلة على تشجعه ثمارا يرى لا الفوضوي أن ذلك 

الفترةنهايته فتكون ، الإتقان عدم أو بالإهمال الاتهامات عليه وتتوألى بالإفلأس، 
.وانقطاع توقف يعقبها 

:الإمور *ع التعامل في الخكمة فقدان ٦- 
الممل،وموممية التفكير آنية إلى يودي بينة، ورسمها هداف ات تحديد نعدم ٠ ٠  ٠

للأمورالهلحية النفلرة من إلا عادة ينشأ لا مر المن وهدا ، بعينهاالفوضوية هى وهده 
والنتيجةا وآثارها ومالاتها ، أسجابهافي الغفلر دون الأحداث ظواهر عند الوقوف و، 

مامع قرار مجن يتخذ ما تطابق عدم هو الحدث، من والموقف القرار، لاتخاذ الطبيعية 
فىالشيء وصع ص الحكمة ن ت الحكمة، يجانب وبالتالي الحدث، يستوحيه 

ار « . ٠ موضحه 

يسر(بصرف الوطن) دار ه، ٥ صفحة العمر، ناصر • د ت الحكمة 



يياسافم اكوضوية ٨

;العلم ثب في الفوضى ١- 

وفيهاعلم، بغم الله على القوى فغيها العلم، طلب في الموصى الموصى، أعثلم إن 
ونديده في يقع مجا كل يقرأ المرصري فتجد ، والمال للوقت ؤإصاعة للجهد إضاعة 
لايغفعجهد فى أيام بل محاعات وضع ، نفعها من أكر إثمها — الكتب هده — نكون 

عليهفتتراكم ءيااْ عليه تقع كاب كل على أمواله وينفق ، الآحرْ في ولا الدنيا في 
اللهرحمه تيمية ابن الإمحلأم ثيح تال ، سمينهامجن غثها تمييز عن فيعجز وتزداد الكتب 

١٢ "ُ وضلالا حيرة إلا الكتّا كثرة نزيه لم الله أعماء "ومن : تعالى 
أوكابالمتون من مجس شرح تلقكب فكب أحدهم يرع أن العلم طلب فكب الفوضوية ومجن 
آنخوشيخ إلى معدودة لدروس حضوره بعد ينتقل ثم المشايخ، أحد عنا الكتب من 

..وهكذاغيرهما إلى ينتقل ثم 1حر، لكتاب وشرح 
خلفيةدون والتيعة نة الأشل علماء مجن أخدها ، العقيدةتلقى فى الفوضوية ومن 

وشموليةللأفق، توسيعا ذلك في أن البعض ويزعم منالماطل، الحق فيها ممحص علمية 
** أممها بغير مميتا ولو الفوضوية نتاج همن الزعم وهذا للتقليد، ونجنبا التلقي، نى 

دونربعة الأ الذاهبر من يقهلف فهو وامع مذهبه أن يزعم همن ذللته من با وقري
مجاالشرعية الحصيلة مجن عندء علم طالب ملكه إن الك الموهذا ا ألاخر على حدهما [ئ 

عليهتئرببا لا ، مسدد منهج حقه فكب فهو الأنوال ب؛ن والترجيح الدليل اتجاع مجن تمكنه 
يخيهلأو الذاهب بين ١إرختمإ يتتبع الذي الفوضوي اباهل أمجا إليه، والدعوة ملوكه فى 

غيتكالم وند وخيمة، وعانبته خطبر لكه فوذاك، الذهب هذا فى عشواء خجتل 
اللهرحمه — التئمي ان محليناله مجا ذلك ومجن تبحه، شديد وبيتوا السالف اء ءلأذلك 

كله..أُم.الشر فيك اجتمع عالم كل ؛رحمة أحذُت، لو ٠ : — 
تنيجمبغير المذاهبا رخص تتبع أن على الإجماع حكى أنه حزم ابن عن الثاطيكب ونفل 

(بمسير بمرق ) ٢٤صفحة ، الدحان العزبز ب ، الملم طلب ني القرصي ( ١ ر 
٧٢ صمحة الدوصري -بم1ّم ، العنهاء رخص شع عن النها، زجر )أ/ابماآ؟(س العلم بيان جامع ( ٢ ر 



بمحل،ر'امذلا شرعي 
ويهتمالأصول يؤخر فمد العلم، تعلم ني العشوائية العلم، طلب في ومنالفرضوية 

يجمعليل فهوكحاطب وهكذا والسنة، الكتاب على العلم ألة يقدم وند بالمروع 
اللهقال الذين الربانيون يرتضيها لا طريقة وهذه الحفليم، إلى والحقير السمان مع الغث 

النب، تدرسون كتم وبما الكتاب تعلمون كتم بما رباسن كونوا ولكن ؤ فيهم 
الأمرأهل نهم كباره، نجل العلم بصغار الناس يربون الدين محم ا ت الله رحمه مجاهد 
..٠^٢؛وص.

:الأوقات *ع التعامل في الغوضوية ٢- 
:أهمّها عليها تدل كثيرة ءفلاءر الفوصوية من الغوع لهذا 

.والوقت الجيد س تحق يمحا فرق يْل البالممل إءْلاء ( ١ 
ألبته.عمل بغير الطوال الساعات تضييع ٢( 

آ٣١■• واحدة لحظة ني بل ، واحد ونت م عمل من أكثر راكم ( ٣ 
■هامشية تافهة أمور ني الأوقات قتل ( ٤ 
والإرنجالية.المصادفة تمماذفها تدقيق، ولا تخفل بلا تممي اليومية الحهلوات ( ه 
منولبس الدءاة بعض بها يتلبس وقد الوظفتن، وبتن المئون فكب تراها ند المظاهر وهذه 

عنهالم يلايكاد بل وطم، عم مما الأوقات مع التعامل في الفوصوية إن يقال أن الجالغة 
•ماهم ونلتل الله رحم من إلا أحد 

;والزيارة اكعمة في الموضويت ٣— 

ولكنيصاحب، من اختيار المرء أحسن إذا كثيرة متافعا للصحجة أن على الجميع يتفق 
وانجالس، تمرة المالحاكلة نعتي الأصحاب كثرة أن ندرك أن ينبغي كله، ذلك مع 

أنيعني وهذا واهتماماتهم، عقولهم في يختلفون الماص بأن يشهد والواقع ، العديدة 

٩٢ صنحة الماس المصدر من ( ١ ٣ ٤ / ٤ ) الموافقات ( ١  ]
ارصالةة مؤ،، ٢٥٤سمحة ، الراثد أحد محمد ، المنطلق ( ٢ إ 

١اوغاءدار ا)ُآ/آ*ا(ا نوح السد الدكتور ا الطريق على آفات ( ٣ ] 



حياتنافم اكوصوية 

مافيه يحب كل كالإناء معهم سعيس ، العلمية ثقانته في بساطة على السهم جس 
وسرأ، ونهاراليلا مترة فهي الزيارة، في الغوصرية ذلك وبمع - شر أو حير س يشاء 

لمد: الله رحمه سال ايرزي ابن الإمام نل س ذلك من اشتكى ونل ، وجهارا
ذلكويسمون الزيارة كشرة من الناس اعتاده ند نيما معي يجرون كثيرأ حلقأ رأيت 
ويتخيلهيعني، لا وما الناس، أحاديث فيه ويجرون ' الخلوس ويطلبون حدمجة، التردد 
إليه،وتشوق المرور، طلبه وربما الماص، من كثير زماننا فكب يفعله شيء وهدا مة، 

إلىبعضهم بمشي قراهم والأعياد، المهاني، أيام ش خصوصا ، الوحدةمن وامتوحش 
تضييعمجن ذكرته بما ذللث يمزجون بل والسلام، الهاء على يعتمرون ولا بعض، 

الهاتفية،المكالمات في الفوضوية الزيارات، في الفوضوية مجن وغريب آ ار . ان. الزم
•مشهود ممروف أم وهذا 

;بانمادات القيام في الفرضوية ٤— 

معفيعيش العبادات في شأنه وهكذا ، غيره إلى وينتقل إلا أم على تنر لأيالفوضوي 
الليلنيام إلى وبركن ' للقرآن هاجر أنه عليه يمدق حتى يتركه ئم أياما القرآن لأوة 
وفتهاعن الصلوات فيوحر الفرانض إلى الأمر يتحدى بل ، يعرفه لا وكأنه يدعه نم ليال 
الواجماتح تكتفوضوية .. الحج مناسك اداء في أمجرم وكذا ، منفردايصليها وند 

.ألبته.ذلك لايدرك ، أمره مجن غفلة في وهو والمستحبات، 

:الله إلى الدعوة في الموضرية ه- 

بهايتخبقل المي الفوضوية مجن الويخت وتلفى الر، تتجرع الإزمبة المحوه تزال لا 
اممانيةوأخوة يالمثل، نوء حجرية وأعمال تنهار، تربرية خهلط ، اةالدعبعض 

للشماتةفرصة الزلات تتابع في ويجدون المتربصون بدلك يفرح وعندها تت—ميع، 
علىوالحمار الضيق لهم يهيء ما هؤلاء يجد حينما سوءأ الأمر يزداد نم ، والازدراء 

.عليه القبضة وتشديد بل دعوي، نشاط هو مجا كل 

نومجدته، 'نشيء'X في كانت ما 'لفرصي ولكنهاذللث، عن غنى ٌي و"دعاٌ 

٢١ ٧ / ٣ ) ابق انالمدر من نفلا الخاطر، د جم( 
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الدعاةكارؤع تراهم ، مجردة فكرة دعاة الدعاة نجد أن الله إلى الدعوة غي الفرقوية 
اشدمن ونملهم ، للكب قراءة وأكثرهم وقوانسه، وأنفلمته وعقيدته للامِلام فهما 

عا، ونظام بخطة التقيد من ينفرون ولكنهم ، الصلاة في وأحثعهم ، حمامة ادسلمين 
يبالونلا نفسهم قادة فهم ، ملكوها طرق من لهم سنن وما ، اءتقدو0 نقومهم في وقر 

عنالناس أبعد .أولئالث، . منفردين حالفوها أم ، الاحرين الدعاة أعمالهم وافقت أن 
ا(ا،لراوحون هم واولئك إيجابية، ثمرة إلى الوصول 
علىوطنثا ؤ طلى الله فول مع يلتقي لا فردية بصفة الدعوية الأعمال ارتجال ومنطق 

الخير..ه.إلى يدعون أمة منكم ولتكن ؤ تعالى وقوله ب والتقوى الر 
ثمالشباب وتربية الرجال صناعة في أياما يتخبهل ترام أن الداعية حياة في الفوضوية ومجن 

عملإلى مقدمات بلا ينتقل أن يلمث لا نم ، ، الإغاثية الأعمال إلى ويلتفت ينقطع 
!!وهكذا . . آخر دعوي 

؟.يرعاها من نجد ولم السقاية عنها انقطعت أشجار مجن يانعة ثمرة ئرتجى هل ذلك عند 
بجميعالعشوائية على أجيالا يربي الداعية تجل أن الله إلى الدعرة في الفرصوية ومن 

:—أهمها كثيرة مظاهر وليلك . .صررها 

•ا،لهلروحة التربوية البرامج ش العشوائية ( ١ 
الشباب.تجميع في العشوائية ( ٢ 
.الملقاة الدروس اختيار غي العشوائية ( ٣ 

اكليع٧تربيةلأuنيةالإهمال ٤( 
.الدعوية اتِاليب في العشوائية آ ه 

،عواقيهايدركون لا الفوصوية يسلكون الشباب مجن حشودا ترى أن عجب لا وليلك 
فمامربيه شابه ومن طوال، لسنوات تربوا هذا فعلى • • الصحيحة القيود من وينفرون 

حقيرعها ولم الأمانة صيع الذي ول امن اإفرءل على وزره الفوضوي النتاج وهذا . .ظلم 
عنثول موكلكم راع كلكم ذء الأكبر العرض يوم ذلك عن ؤول موهو ، رعايتها

رعيته





١٣ااغونمط،ضصاسا 

زوجته،أمل وزيارة وأرحامه والديه زيارة في طرط الاجتماعية علاقاته يي قوصوي ( ١
بيتهقي اليه ومنهارية لولأنم اصحابه مجن الاخرين دعوة مجن مجكم ذلك مجن وبالضد 

كبدهاتتفطر حتى الحزن ويأتيها الثقة فتسريها لزوجته والملل الكلل يسبب ا مم، 
الفوصويةهده مع نفذ فقد صبرها عفها يلا باكية لفجر بعدها عبنها، وتدمع 

مجيرندر فرنه وند إلا الراتب مض على أيامجا تمر فلا ، المالية مصروفاته في وفوصوي ( ٢ 
بسبعذلك بعد يام الأ تأتي ثم ، عنها غنى في هو ومئتريات تافهة أمجرر في نفقه أ، 

منانة للأسد وهوان بدل ارع في، هله ولا له الماسة الحاجة فيها يعاني عجاف 
العمالالداء هدا لولا كله، ذلك عن نمى في كان وقد أخواته أو أصحابه 
.الإنفاق" في "الفوضوية 

إيلامبمن *الجرح علب يهو'لهوان يهن من 
أخلاقمجته يتعلموا ولم إبمانية تربية مجته يجدوا فلم بنانه ي مراعاته في وفوصوي إ ٣ 

الفوصويهدا ونجد . الصبية هولا، اد لإفاد الإفأمل إهماله تغل وي، الرجال 
معالمظهرت فإذا زمان ات من غبرها في ولا ، الامتحانات في أيمانه مع لأيقف 
وتضجرالزمان، أعاب تصرفاتهم، في العقوق ظاهرة وبرزت حياتهم، في الفشل 

•• وأكثر بذلك تاتي، ركبها يوصوية إلا عب ولا ، الأقدار مجن 
سواناعيب لزماننا وما ا فينوالعيب زماننا نعيب 

هجانايما الزمان نطل ولو حق بغير الزمان ذا ونهجو 

;المرأة حياة في الفوضوية ٧— 
إلىالفوضوية هذه بها تنتهي وقد والنسل، الحرث يهلك فوضوية حياة تعيس قد المرأة 
لهاالمرأة حياة في والفوضى ، ابماءها وفارقت بيتها وهدمت، زوجها خرت مهللمة امرأة 

;محنها . .عديدة ُفااهر 

متأخرةصاعات إلى يموم ذلك تتبع نم الليالي هر فت، اليومحكب المنامح م الفوضوية ( ١ 
ذلكوعند ، تقصير يتبعه تقصير بل ، بواجباتها القيام في محن فلا ، النهار من 

.تكن لم أن بعد والمشاحنات المنكلات تكون و الزوج عند التذمر بذرة تنبت 
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•وابماثها زوجها راحة وتهيغته بيتها رتب ش الغرصوية ( ٢ 

بذل..وقاسها رثة نهيئتها روجها التجمل في الفوضوية ٣( 
عاليهاتاحذ هاتفية عكالمات بلن ما فهي ، واريارات الامالأت ني الفوضوية ( ٤ 

.والإعيلأت الصديقات محن ونلك لهذه عابنت زيارات إلى الأوقات 

ؤإهمالأبيهم غياب بين هؤلاء فيضع بناتها، ومتابعة ، أولادها تربية ش الفوضوية ( ْ 
■برحمته الله يرحمهم أن إلا أمهم 

:التفكير في الفوضوية ٨— 

وستقجحونميوم في تحونه يفما رمة، مزاجية غي يتنلون نوم من ليعجب ارء إن 
محننوع هي اراجية وهذه الغد، في يذمجونه بالأمس مدحوه ومجا الأحر، اليوم غي 

;ضبا . . عديدة صور ولها التفكير في الفوضوية 
حمحي ولا علميه إلا لاثناء محفكرأ أو عالما أو شاعرا يكون ند شخص على وبشدة الإقبال ( ١ 

التحذيريجب بل فيه حير لا مذمجومحا أصبح الشخص بهذا فإذا الواوين تنقلب ،نم له إلا 
ا!ُنه

هذاوتبني ، الدعوية أو الإدارية اليب الأمحمحن أسلوب على وبحماص ال بالإن( ٢ 
حربايشن الفوضوي بهذا فإذا ، الموازين تنقلب نم الاحرين، على وفرضه الأسلوب 

ومارباه مجن لكل الخصم مجونف ويئف ، الأنتغادات له ويكيل الأسلوب هذا على 
•عليه 

لحفناتتمع المسيعيش بل ، المواضع بين رابغل فلا الأفكار ؤلمرح في، الفوضوية ( ٣ 
بمجمرعهاوالتي، ، المتغاره الأفكار مجن الهائل الحشد هدا أمام حيرة في، وبغم، حرجة، 

إ! رمجوزه فاك احد يطيق لا لغزأ اصحت 
سلبياتهيكتشف ثم أصلوبا أو أمجرا أحدنا نحن يأن تعني، لا التفكير في، والفوضوية 

تفلهرالفوضوية ولكن علميه، غبار لا أمر فهذا نجربته بعد لحقيقته إدراكه حلال من 
المتقلبةاراجية هي ؤإنما صحيحة أمجاب وجود عدم ع الواقف تغيير في، جلية 
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وفي، الأحر بعضها من لم يأن فقل بعضها من المسلم ملم إذا ، مجتنوعت أساب للفرضوية 
ومنهاجامسلكا الفوضوية ركب بأحدها أو بها تلس من عامة أساب "انثرإلى القمل هذا 

؛ش ١٠الأسباب هذْ من . الله.يشاء أن إلا 

:اوذهن.ى التفست — ١ 

منللتخكن أو المعضلات لخل صحيح قرار إتخاذ على القدرة عدم يعني التشتت أن ذلك 
يبتلىؤإنما . . بالواجبات القيام عن عاجزا صاحبه يجعل الدهن غي التشتت إن بل ، المشكلات 

ت—منها أمور لعدة تن بالنالمرء 

;الدنيا يريد من منكم ( ١ 
ولمشمله، عليه وفرق عينيه، بين فنرْ الله جعل همه الدنيا كانت من ا ت نال. 

الترمذيرواه ( له ثدر محا إلا الدنيا مجن يأته 
:الهموم وغلبة القلق ( ٢ 

الأولنال كما العمالقة، يحطمان الأمرين هذين أن ذلك 

اسمإويهرمريشتب؛اُب تحأفه يخترم'لجيم والهم 
التركيزعلى القدرة تبديده القلق شنآثار إن :) كاريير ويلبس وم أحدهم فال وكما 

نرارواتخاذ المشكلات حم عن وتعجز ، أفكارناتتشتت نقلق عندما فنحن الدهنكب، 
فها(لا<.

مدبروهو أمره وقاسى أصاع جدْ جل وند يحتل لم المرء إذا 
مبمرللقصد وهو إلا الخطب به نازلا ليس الذي الحزم أُم ولكي 
منخراس جهنخر هنه د إذا حولت عاش ما الدهر ثريع فداك 

:المسر ونفاذ اُنيع ( ٣ 
يختمرأن مجن فيدلأ ، أفكاروويشتت الصاب يمنعه ند الضعيف الرجل أن ذلك 

ولاكابته تضاعف التي الأحزان مع يسترسل لقيوله، والاستعداد الوانع بمجابهت منامه 

النلم.دار t ٢ ٩ صنجة ، الغزالي *حمد أ حياتك جدد ( ١ ) 
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عشواءحبط حبط تحرك إن غيبوبة في هر فكأنما حاله هده كانت ومن ا أ شيئا تغير 
.حاله غكذللث نكلم ؤإن 

:أ(كئرةالخالطغ

أدمض أنفاس دخان س القلب فامتلأ، : الخلطة كثرة ثرء نؤ ما ناما الغيم؛ ابن نال 
عنيعجز وحملا.U ، وصعقاوغما، وهما وتغريا، تشتتا له ويوجب ا يسود حتى 

،'وشتموئامورهم بهم عنها والاثتغال ممالخه واصاعة ، السوء ترناء مونه من حمله 
٢٢ !١ الآخرْ؟ والدار لله منه يبغى فماذا • ثإرادتهم ُْناليهم أودية في فمء 

يشهدوالواير الغوصوي ذللث نشأة أصل في التربية صعق الفوصوية أمجاب أبرز من إن 
أخذوه،شيء إلى اثاروا إن الأخطاء على العتاب وعدم الدلال على تربوا الذين أكشر أن 

بعدمن الأيام عليهم تأتى مدللة تربية عاشوا الذين هؤلاء . . تركوء أمرا كرهوا ثإن 
منالتخانمس يحاولون اليوم فهم معها يتعاملون كيف، يدرون لا ، ام جئوليات مب
فيهكذا وتراهم ، به كلفوا تكليف من التملص يحاولون الغد رفي ، معينة تولية م

غيرهم.أمرهم يدير أن اعتادوا لأنهم أمورهم إدارة يحسنون لا أمرهم من فوضوية 

الفوضوي:بالحلمس التأثر ٣— 
تمحنها نذكر عديدة صور له السب وهذا 

أورعاية أدنى للنذلام تعطي لا فوصوية أصرة محي الإنسان ينشأ تذمل الفوضوية الأسرة ( ١ 
منافمحيط بهذا أو ، ائو بهذا الشديد والتأثر ، التأثر النتيجة وتكون ، أهمية 

■حياته لوازم من لازمة الفوضوية محتصبح ، الموصى 
فهمشيء كل في الفوصوية ديدنهم بصمة المرء يجتلي فند ؛ الموضوي الصاحب ( ٢ 

،بهم يتأثر به فإذا بنذلام يلتزمون ولا بشي، يتقيدون لا ، التخجهل في غارنون 
القاتل:أحن وفد حياته ني له لازما حلقا فتصبح الفرصرية بعدوى بعدها ويماب 
ليفأخر ال بقصالح كم حالاته في الكلأن تصحب لا 

فيخمدالرماد في يوضع كالجمر صريعة الجليد إلى اليليد عدوى 
١٨ سمحة ا الماس المدر ( ١ ر 
.١ ط اس، الكب دار (،  ١/٤٨٩ ر ، ، j^JU>مدرج ( ٢ر 
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 —i النضبط غير الحبماس:

ء-وصوياكان ، عراحلمه محي متقيا كان ومن ، الاس قاعات على بلخ أثر للحماس 
علىويتعرف ، عنه يتحول ثم العمل محي يبدأ الناس بعض لذلك ، مواقفه في لأيتمبط 

شخعلى ويقرأ ، ء-مهم إلى يهجرهم نم [ لهم ويتحس ل العلم ًللأب س مجموعة 
[له ويتحمى ] كتاب في يشرع ، حثن بعد عنه ينعملع نم [ زمانه تيمية ابن يعده و] 

معولا العير مع هو لا ، أبقى ؤلهرا ولا تطع أرصا لا ، منبتا ، هكذا حاله وتتمر ولأيتمه 
،.ور .انفاصه ونعف ، حماصه يحبوا مجا صرعان وهدا النفير، 

إلىتستند لا ومواقف موصلة غير عواطف على ُبنيا كان إذا الحماس أن ، القول وخلاصة 

غينالحماس يقدقه قرار له يقر لا محرصوية محي يرتع بل ، صاحبه ينضبط لا فانه ، برهان 
:الأول قال كما فهو ويسره، بمنه المنضبط 

يعدنانمجعدا لاقيت وإن يمن ذا محيت لا إن يمانيا 

الهوىواتباع الإرادة صعق ٥— 

الأعمالمحي والطام بالحرم، فيها والأخذ الأمور، في الجد الإرادة قوة حلق ظواهر •_ •  ة
مم والمعد 

يكونفلا العمل، في والتباطؤ الكسل إلى ه نفميل أمام يتخاذل فانه الإرادة صعيف أما 
الهزلإلى غالبا يميل وهو أعماله، تنفيذ في حازما يكون ولا ، أمورهفي مجتهدا حادا 

الكسل،إلى ه نفهرى أمام إرادته صعق ولتغحلية ، منهاتعاني المي الفص حالة لتر 
الحازمفالحال وحزما، جدا يتطلب المفنام أعماله،لأن في المفمام يحب لا أن وطبيعي 

والعارضالتزاحم يمنع صليم، عمل نظام وفق وواجباته أعماله يرتب أن لابد العائل 
بخلافللوقت، عائل وتقيم للعمل، متناسق بتوزيم الوقحا فراخ ويملأ ائم، والتم
أصعبفمن الكل، إلى ه نفمجيل أمام إرادته صعق بسبب عنيد ولاحزم لأجد الذي 

هذان ت ، بتنفيذه يتقيد سليم عمل نفنام وفق وواجباته، أشماله يرتب أن لديه المعاب 

بصرفر  ٨٢صفحة ٠ الممر ناصر ٠ لفتور ا ا
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،ْر . ٠ الهوى هذا له شاء متى ، الراحة إلى الإحلال فرصة ه نفهوى على سيفون 
لحاقيذرك بعد وتبغي نوا ونجيته الدجى ٌءررن رربيت 

قال:ان يرم اقبال أحس وند 

حرا!الإهائ—و الو*- ذو الطل هذا لص 
آوصيامهصعق وألت%فين الظن سان 

;وانجاسبق المتابعف عدم - ٦ 
المتيجةوتكون ياول أولا خطراته وعلى ، عمله على ويحاسه ، يتابعه ممن المرء يحرم نقد 

والوءادغينالمللأب حياة في مشهود معروف جب ّوهذا ، صررها بجميع الفوصوية 
واستمرت، الإهمال وثاع ، ١لإنضاءل إنمدم الرنيب غاب ومتى ، والمامال^ن والأبناء 

إلخ. . السوليات من الهروب وكان الأتكالية 

:واكسويف اوثاس-ل ما— 

بمسامملالامحل هذا يقرن ،ولكنه متناثرة أعمال مجن ينشهي أن الإنسان يحب ما كثيرا 
٠يديه بثن البركات وتناثر ، عاليه والمناسبات الفرص 

يحسهبقيعة كسراب أمجالأ ويتحري ، الأوهام من ضررأ يبنى اكريف هذا فى أنه والحق 
غرقلها استسلم مجن الكسولة النفس وهكذا ٠ ٠ شيئا يجده لم جاءه إذا حتى ماء الفلمأن 

.. الخديعة مجهاوي في وصاع اليقظة أحلام في 
الخديعةُهاوى أنمى بك رمت ها مامجحتأنت إن النفس هي 
ةالقمليعأجرها واصيلث ؤإن هواها فناص فوزأ شئت فان 

،ر ة بقيعكسراب فميعادها ا ادهبميعولاتعبان 
الضيق ونت إلى الواجبات تراكم أن نعلم حينما بالفوصوية ت التسويف علاقة وتتضح 

ولاالأعمال يتقن فلا ، بمهم واد كل في يمرب عشوائية في المرء من يجعل لها يتسع 
.شيء كل في التغريهل يحصل ذلك وعند التصرفات يحسن 

الملمدار ، ( ١ ٠ ٠ / ٢ ) الداني، حجغكة حسن الرحمن عجي الأصلاب، الأخلاق ( ١ ] 
الكليم،صرب ديوان ( ٢ ] 
[ju(rح\ذى\اr٦٦^
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;وضوح عدم ٨- 
الخاصرةالتحركات ترى ان ، قرار لها يمر لا نوصوية إلى الرمحلة الأسباب أهم من إن 

لونيعالناس رأوا ولكهم ، مأحا.دة أو واصحة أهداف دون نقوم ، القادمة والخطوات 
معالأعمال نجد ٠ ولدللث ، الأسباب مجن لب أوحماس طفرة فترة تكون وند فعملوا، 

هذاني يبدأ ، أفعال وردود ، تفكيرآني عن نائئة ، الة مجومحولا موجهات غير صخامتهأ 
يسير؟لماذا يدري لا فهو ؛ ١١٠..فيه تمر يلا نم الأمر هذا قي ويشرع ، يتمه ولا العمل 

•• ممة وأي ممة الأمرين بهذين والخهل ؟ يسير كيف يدري ولا 
أعفلمفالمميبة تدري كنت ثإن مميبة فتللمش تدري لا كن إن 

:الأوووي1ت فقه عدم ٩- 
منمجموعة امامه فتتزاحم أمجرم، من حيرة قي المرء يجعل الأولويات فقه إدراك عدم إن 

ويؤخرهده فيقدم ، جميعا بها القيام يصعب تبدومتعارضة ،حني هداف وات المالح 
،بعملها ينوء المشكلات محن مجموعة هده عن تشثا نم ومجن ، نيل أو ضابهل دون تللم؛، 
الضروري،على رالغك-ميلي ، الأهم عش الهم تء-ديم ي-ها سجالغوضوية عفلمها اس 

رادلثبءانىالواب.\لم

اوطارئه:أ-ارصوارف،•

حطراتهتدارك تطيع يلن ناته ، تجاه بالقلق وأصيب بامجر ذهنه اشتغل إذا الإنسان أن ذللث 
علىوتغلب بعمله تذهوّ_ا  oJubنمميبته ، نل من لمفه خططه ما على والسير ١اةادمة 

آلرءأن، لاثلث ؟؟ الصوارف هذه وتكاثرت المصائب هذه ابعب تتإذا فكيف . . همه 
الصوارزهذه أمجثلة ومن ، بالفوصوية سيصاب 

تريبموت ( ١ 

الزوجية٢(المشاكل 

بالامراض"آ(الإبملأء 
الأوة)الغغر(أ(الخسارْ 

ر.اهمنحت ، ناصرانمّر ، الغتور ( ١ إ 
بمسيرإبتصرف ) ٨٦صفحة ، الغتور ، ٢ إ 
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,. الثقلاء الضيوف قدوم ( ٥ 
الأصحابظالم ( ٦ 

أنه لمحطط وقد داوم لحل برجل ، مثلا لذلك ويضرب ، صوارف من ذلك غير إلى 

غرفةمحي بحريق إذا ، هدفه إلى حطوات سار فلما الخاصة، مكثبته في كتاب بمراجعة يقوم 
أنوكاد الذعر عنه وذهبا ، انفضت إذا حتى ، الحريق هذه لإطماء فسارع الغرف من 

أننبل لإطفانها اؤع صي— وبالهلبع — أحرى غرفة في اخر بحريق إذا ، ذهنه يستريح 
هدفهوضوح مع حاجته محضآء فيها يستهني لم الساعات عاليه ذهبت وبذلك ، تسئمحل 

إلىصاحبها وتنقل الارتباك تبب الهنارية الصوارف هي وهكذا ، عمله هولة وص—
.والتصرفات عمال ا/ت تنظيم اثرها على ينهار مزعجة فوصوية 

وثالثوثان ّهم ولكنه لاتقيته واحدا سهما كان ولو 

:الأعمال تونيع عدم - ١١ 
غملةوفي ، بها القيام عن فضلا متابعتها صعوبة يعني هذا فإن متشعبة عمال ات كانت إذا 

الأعمال،هذه في أحذوا إذا حتى شيء كل يفعلوا أن بوضعهم أن البعص يقلن ، ذلك عن 
أرباعأو ، أثلاث أو أنصاف أصحاب من أحدهم وصار ، ثيئا ينجزوا لم أنهم وحدوا 

محيل:كما الأعمال، 

فوصوةبذلك ،وكفى شيئا يعمل لا شيء كل يعمل الذي 
:منها . .حياتنا محي كثيرة أمثلة السبب ولهذا 

يدعفلا عمال جميع بمتابعة السرولثن بعض يعوم الإدارية الأعمال مجال في إ ١ 
الأنهم دونه ممن ١^٠^^ بقية يشعر وبذلك ، أحصاهاإلا كبيرة ولا صغيرة 

فىير السّمر ات ويبقى التحرك، فى مرونة ولايجدون المعاملات، إنهاء يستطجعون 

هذهتراكم وبعد السوولن، هؤلاء يدي إلى يصل حتى الطوال ابيع الأسدوره انتظار 
..فيها فوقعوا منها يفروا أن هؤلاء أراد التي الفوصوية تحمل عمال ا/ئ 

١^إمرار بب والأبناء الزوجة أمور من كنتر تتعطل الزوججة الخيام مجال في ٢( 
.أسرته حاجات فى وواردة شاردة كل متابعة على 

الدروستتوقف وقد والتاحر الركود يحصل والإغاتجة انم'مذ الأنشحلة مجال فى ( ٣ 
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الأعمالتوزيع همدم بب ذلك كل ، إلح . بها. التجرع المواد د تفوند وانحاصرات 
•• نافلمرنه اوتحت بيديه شي، كل بعمل أن على ذلك ص المؤول ؤإصرار 

بجهودهمالظن نون يحند أنهم نايواب ؟ الطريمة مده المعض ينهج لماذا أما 
•بالأخر لأينتون أنهم أو وندرتهم 

;المشورة وعدم بالرأي الإنفراد — ١ ٢ 
إلىالرجوع دون رأيه على معتدأ ، الفرصة له تسنح حسما يعل الإنسان ينهللق فقد 
العاقةوتكون ، يريد ا قساورته ثوم، والرأي ، والمجربة ، الح-رْ ذوي من أحد 

تتراكمأر ، أوالأّاص ، الأصول ويضع الأمور بنانويات يشتغل حيث ، الغوصرية 
ا١ ل بالمرة شيئا ولأبعمل فيقعد الأعمال علمه 

:والذنوب العاصي — ١٣

بالمعاصيواشتغل الله، عن أعرض إذا فالعبد ا  ٠٧٠؛؛١^٠ ت ~ الله رحمه — القيم ابن نال 
قدمتياليممى ؤ : يقول يوم إضاعتها غب يجد المي الحقيقية حياته أيام عليه ضاعت 

،٢١٠- لحياتيه• 

َر(.)َف ، ( ١.٦/٣)اسز، على ١(_ 
ا. ٨ صغحة الملريق على آفات عن ، والدواء الداء ٢( 





٢٣|اغوصويةضص1سا 

سمئ
الفوضويةو -بمهاله من وجهله ، علمه من علمه دواء له وأنزل إلا داء من الله أنزو ما 
،عليه فيقضي ، به الأسان بمص لا حينما حهلورته ونماكد ، انموية مراض ات أشد من 

خياهلون ف—تحهلورتها يدركون لا حيغما أصحابها على الأعراض بعض تقضي كما 
علٍها.وانقضا، تلافها ذلك بعد فصعب ، الأمر أول علاجها 

محياعلاج إلي الجائرة أهمية ساكد محنا ومجن ، قرط والالغثل طريق لموصولة او 
بعدتذهبه التي باب مسات بعمل ثإما ، ابتداء مننه الوقاية مجل باتخاذ وعلاجه الداء، 

الغوصويةأساب تلافينا إذا أننا ذلك ، ابه أسبتلافي العلاج مل وأهم ' ونوعه 
،١ ر منها للنجاة المحيح المنهج لك نأن الله بإذن أستهلعنا 

؛-يلؤم فيها تلخيصما فيهكئ الهإل.ج طوق أي 

:كن حيثما الله اتق ~ ١ 

الهدايةله وكانت حطام وصدد البركة الله رزقه وأساله أنواله في التقوى تلمى من فان 
وفضلا.الله مجن نعمة أموره في 

(٢٩الأنفال،) ه فرقانا.. لكم يجعل الله تتقوا إن أمنوا الذين أيها يا ؤ ؛ نعالك، قال 
رحمتهمن '؛ففن يرنكم برسوله وأمنوا الله اتقوا أمجنوا الذين أيها يا ؤ •' تع-الك، ونال 

(٢٩،الحديد ) ه رحيم غفور والله لكم ويغفر به تمشون لورا لكم وبجعل 
أعمالكملكم بملح مديدأ، نرلأ وقولوا الله اتقوا أمنوا الذين أيها يا ؤ : نعالك، ونال 

ي.عظيما فوزأ غاز نقد ورموله الله يطع ومجن ذنوبكم، لكم ويغفر 
الفوضويةنتكن الأعمال من البركة تنزع التي والمعاصي الذنوب ترك الله تقوى ومن 
،منهاشيء غي وقع إن عنها والإقلاع التوبة إلى المبادرة الحلاص وطريق - تكن لم أن بعد 

.( يمر بتصرف ر i  ٨٨صنحة ، لفتور اا 
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مصيانا، الرزق ومحعة الوقت بركة في مسا يكون ذلك فإن ، الهتاعات من الإكثار مع 
١٢  ١٠رحمه فليصل ، أثره في له ا ينأو ، رزقه م له يط أن ّرْ من ء ه؛ لقوله 
ولنهمك بجمع الله فان كذلك كن فان غايتك الآحرة نجعل أن الله تقوى ومجن 

وجمعتلبه، في غناه الله جعل همه الاحرة كانت ررمن ; عه قال أمرك عليك يشتت 
،٢١الحديث ٠( . . شمله له 

;بالله والإمتعانة الدعاع ٢— 

;تعالى نقال بالإجابة بحانه وعد وقد الله إلى و١لتمرع بالدعاء أمرة الايات جاءت 
ه.لكم استجب دعوني اؤ 

دالوالالتونيق يرزقه وأن وأوقاته أعماله في له بجارك أن الله على يلح أن لم المفعلى 
فيمحا فرار اتخاذ قبل للمملم الاستخارة دعاء الله رسول ّنرع وند ، كله أمرْ في 
يعلمناالله رسول كان قال ج-ابر عن ٠ الخاري صحيح ٠ ففي ، الأمور ُن أم أي 

،بالأمر أحدكم هز إذا رر ; يقول القمآن، مجن السورة يعلضا كما الأمر في الإستخارة 
واستقدرك، بعلمك استخيرك إني اللهم ت ليقل ئم الفريضة، غير محن ركعمن فليركع 

واتولااعلم، وتعلم ، تقدرولاأفدر فانك العفليم، فخلك من واسالك بقدرتك، 
لبنيش لي خير حاجته— مي وي— الأمر هدا أن تعلم كت إن اللهم الغيوب، علام 

هداأن تعلم كت ؤإن فيه، لي بارك ثم لى، ره ويلي، فاقدره أمري وعاقبة ومعاشي 
واقدرليعه، وأمحرفي عي، فاصرفه أمرى، وعاقبة ومعاني ديني فكب شرلكب الأم 
ر٣ا٠ به ارضي ثم ، كان حث الخير 
كلهاإلا أمت ثإذا أصبحت إذا الاه تسال أن ف\ى ابمته ، الله. رّول علم وقد 
محاأوصكمعي تأن امايمحك ت لام والالصلاة عليه قال — عتن نمهاطرفة إلى 
ليوأصلح أستغسث، برحمتك فيوم يا حؤب يا ت امجت ثإذا أصبحت إذا تقولي أن به، 

البخاريرواء ( ١ ز 

الترمذيرواْ ( ٢ ل 
الاصتخارةعند الوعا، باب ، الدعوات كتاب ( ٣ ر 
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٢١١٠أيا >غةءين نفي إلى -كيي ولا كله، ثاني 
إلاشٍئا يفعل أن بمكنه لا والمد تعالى،  aIJIjالاستعانة الدعاء باب ني يدخل ومما 

:وخر خاب ذلك من حرم فان تعالى، بعونه 

ا٢ ر اجتهادْ عليه يجني ما فأول للفتى الله من عون يكن لم إذا 

;الفوضى وذم القيام إلى الشريعة دعوة تفهم ٣- 

جتمأفحؤ ت تعالى فقال العابث سرهم على النار أهل ووبخ والعبث الموصى الله ذم 
منمرتفعات في يبغون عاد قوم وكان رر ه ترجعون لا إلينا وأنكم عبثا خلفاكم أنحا 

إلامنها لهم غاية ولا عفلمتهم، على دالة تكون أن إلا منها لهم لأعرض مباني الأرض 
والعبث، عبثا منهم العمل هذا الله فرأى ، بأسا تدغ ولا ماكنا نووي لا فهي ، التفاحر 

تعالىقال ، اللام عليه هود رسولهم ذللث قالعهم ، العقلاء العلماء شأن من ليس 
ه.تعبتون ءأية ريع بكل تبنون أؤ 

كلفي فموجرد ، الأوقات على بعدل وتوزيعها عمال ات لتنفليم الإسلام توجيه أما 
بنفلامض.ولة فهي المقروصة غير العبادات مجعفلم وفي ، المفروضة الإسلامية العبادان 

وفي، أوقاتهافي تام ^٥١١، تولى مفروضة الصلاة . للفوضى فجه مجال لا محدد، عمل 
فىئت وند جماعية أوبصفة فردية بعفة أديت سواء ، أنوالهاوفى ، حركاتها 

والحج. . تام بتفنام يودى والصوم ، لوقتها الصلاة الله إلى الأعمال أحب أن الصحيح 
للفوضى.فيه مجال لا بنظام تولى والزكاة • • تام بنفنام يودى 

•عليها الخروج يجوز ولا ، بهاالتقيد يجب أنظمة ب الإسلام في المعاملات وعقود 
انحددة،بأوقاتها العبادات فقراته في يدخل نفنام وفق موزع باسلامه الملتزم لم المويوم 

ورموالراحة الممل محن حاجاته حب المسلم يغفلمه والباني 

(٦٠٤)رنم الترغيب صحيح ا ١  إ
١٢١صغحة ، العمر ناصر ، الغترر ( ٢ ت 
ير(يباخممار () ١  ٢/٠٨ ) اليداني، بكة الإملاصة، الأخلاق ( ٣ ;
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;شزونه تنفليم يحس ص صحة ٤- 

يطيقلا أنه ه نفمن يجد لشؤونهم \ذحبئا حبة ا مهعلى المرء يحرص حمنما 
خلتلهدين على الر، و بهم انتدائه ومن هؤلاء، بمجالسة تانره مجن وهذا ، الفوضوية 

تبامور التأثر يحمل ؤإنما 
•لشؤونهم حياة محي النظام حلاوة يستشعر أن آ ١ 
فيكانت ؤإن عابثة محرضوية منه يرون حيغما والعتاب المهيجة منهم يجد أن ( ٢ 

•يم أمر 
أمثلترمن كثجرأ حجرأ فيها ووجدوا الناس من الكثير الطريفة هذه جرب وفد 

ذلك:-

منغلمةنالاوفات العلم أهل من شيوخهم مجن الفنام العلم هللمة تفادة اما ١ 
.الخ. وصوابهل محواعد الشريعة من وللاسساط محددة والمواعيد 

أشمالإدارة يحن ثمن والجربة الخبرة أهل محن الموظف من الثظفين اسفادة إ ٢ 
.أبدافيه للفوصى مجال لا تام بنظام الوظيفة 

•أبنانهن وترية بيوتهن إدارة بمص ممن نديما المتزوجات ص الزوجة استفادة ( ٣ 
الاحريننجره من والاستفادة ، أحقبهافهو وجدها أني المؤمن صالة والحكمة 

أوناتهممن تاحذ محاشلة تجارب مجن حياتهم يحفظون الذين العقلاء طريقة هي 
(المجارب وأما ر ; القاصمي الدين جمال العلامة محال . جدوى دون وطامحاتهم 

ليسالغريزي والعقل أحوالهم، ومجاري للخلق، مخالئلمة مجن نقاد تفإنها 
حيرولا ارمة، والمالمجربة تفيدها ؤإنما ، والدنياالدين مصالح تفهم محي كامحيا 

بلجاهلا، غمرا بقى اعتزل، إذا فالصي المجارب، تحكه لم من عزلة في 
المجارب،من إليه يحتاج  ١٠المعلم مدة في له ويحمل بالمعلم يشتغل أن ينبغي 

وبالعلمالكثير، العمل يحبهل وبالجهل الأحوال، بسماع المجارب بقية وتحمل 
،.١١العمل..!عاز العالم محفل ما ذلك ،ولولا القليل يزكوالعمل 

.٢ ط I الغيم ابن دار ، ١  ٣٤صفحة i مي القاّالدين جماو ، موعطة تهذيب ( ١ ) 
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;الامتسبمال وعدم التأني ْ~ 

ودونالعواثب ني نظر دون لحفلت ني الرء يحياْ الذي الوانع تغيم إرادة م • الاستعجال 
أوللمقدمات، جسد إعداد ودون الواقع بهذا انحبطة ان واللامللظروف نهم 

للأساوب،والومانلرا،
تضجهللا فوضوية النتانج تخرج أن الطميعي فمن العورة بهده الاستعجال أن دام وما 

رفعإرنجى ومجن مجتانية، درامة على ولا أمل تأصيل على النتانح هذه تنم فلم بضابط، 
عواقبفي والتغكر والغلر بالتأني يطاق محا أول مجطالب فانه ه نفعن الغوصوية 

^١١٤إليه دعا الذي العبر محن وهذا ، يخطوعاأن نجل القادمجة الحطوات 
جمجلأي.مجرا واهجرهم ، يقولون ما على واصم ؤ : تعالى تال 

ي.يوفون لا الدين يستخفنك ولا حق الله وعد إن فاصبر ؤ : تعالى ونال 
هديإلى بالحياة يعود أن أراد فقد — عه الله رصي — العزيز عبد بن عمر عه عبر وكما 

ونقى،وحيوية وحماس، فترة، فيه الملك، عبد له يقال ابن له وكان الأربعة، الحلفاء 
يوماله فقال والظالم الانحراف بقايا كل إزالة في الإسراع وعدم ' المْلء أبيه على فأنكر 

،الحق« في وبك بي غلت القدور أن لو أبالي، ما فوالله ؟ الأمور تنفذ لا ابن يا الك ما 
مجرنن،القرآن في الحمر ذم الله فان بني، يا تعجل لا ٠ ت القفيه الأب جواب فكان 

جمالة،عره فيد جملة، الحق على الناس أحمل أن أحاف ثإني الثالثة، في 
٢٢١الخ . . ر فتنة ذا مجن فيكون 
;يعنياخص(ر و"ت،ذى 

.والتصرفات القرارات ارنجال عدم : أولا 
نولأو الفعل فعل غز الترسة والعواقب الاثار في النظر لإمعان التريث : ثانيا' 

•• ا تركهأو القول 

•الصحيح محوصعه في الشيء وضع : وأمرا' 

(٠٧/١)ا(سمتضالطرس) 
١^^،ض يزآفات ليناطم، مست )٢( 



اوغوصويةضصاسا ٢٨

المعقبقفزات من غ وابلخط—ى فريناالث—ابراممس 
الأربضل وأجدى دى أهدم التقني أناه رى'ت 

آر' النصب 'لحارويجنى يصيب دش'لأوان ل'هماء رمتسبم

الفوضويةعلى الترية العواقب إدراك ٦" 

أعمارهم،ويهدرون تفعلون الموضوض رأى ومن بغيرهم، بعتجرون 
ركوبأن إلى اسح الفلر دله كله ذلك رأى ص فشل، إلى مثل من ويخرجون 
أنالمرء يمتتع ذللث وعند منحرف لسلوك وتلص عضال، لرض ركوب الموصرية 

كلض والمغهجية التغفليم سيل وتلمس ، الداء هذا من الغرار هو والجاح الفلاح سبيل 
.بالعلاج ء للي عنلمة خطره وهزه ، شيء 

لفورنهم:ايفلمحن ونجربة خرة جمعت اكي الكتب من الاستفادة ٧- 

فينجحوا ثمن الاخرين نجارب خلاصة تلفي تٌّي الكسب هذء مثل دراسة أن ذللث 
ذللدوعند و٠لاقاتهم أوقاتهم، تنغليم في نجحوا ممن أو أوالجعاعة، الإدارية أعمالهم 

نجاحإلى نجاح من ويخرج النادُين، لابميحة الجريتن بتجربة القائمة خعلواته المرء للد ي
ه.العظيم الفضل ذو والله يشاء من يؤتيه الله قفل ذللد ؤ ث 

:واتقانه العمل على التركيز ٨- 

بعدمن فيحمل وذعولأ، تشتتا له يب الذهن على الأعمال تكاثر أن يعني وهذا 
العملعش المركيز صور وص ، كلهاالأعمال في اكفربط ، واحد لعمل الإتقان 
؛واتقانه 

دراستقشعه إليه علمربميل على بركز أن بالمتعلمم نحري : العلمي المخصص ١( 

,يف ١^١)^ ديوان م لأمجيري ل( 



صاساض اكوضوبة 

تعليميي بعد من به ينتفع وتمكأ إتمانأ ذلك من تغيد ليوبمحئأ ونظرا 
الاخرين•

نيتابئمنه محومطلوب محا يدرك أن الموظف على فسغي ■' الوظيفة مهام تحديد ( ٢ 
يتبعنم ثامجلة دراصة طلب كل بدرامة ويقوم المتطلبات خي ينظر دنيقة متابعة 

مترددة.غير ية وبغفواثق بقلم نظرء وجهة بجيان ذلك 

ماوبحب الداعية، يفنه مجل فيحب ; والإغاثية الدعوية الأعمال في التركيز ا ٣ 
بزمامبمسك فيه،نم يحن الذي الدعوى ايال يحدد وجهد وثن من له يتسع 

تمريحتى والرعاية المائة منه وتكون ويتابعها؛يطورها بها يهتم الثغرة محدء 

عمالوات ، الساء حن فيه ويدوم العطاء فيستمر قوي أماس على العمل همذا 
,راء بمواء بمثل مثلا ذللئ، إلى تحناج الإغائية 

:ه-الإّثشاره

الرفلأهل من غيره عقول إلى بحاجة فهو زكى، رأي أو ذم عقل ُن المرء رزق مهما 
.نوته إلى ثوة ويزداد بصيرته إلى بصيرة ليزداد 

زمح| أرتصحة نصيح برأي محامتعن اكورة ارأي بلغ إذا 
وادمللققوة الخوالي فان غضاضة عليلث الشورى تجعل ؤلأ 

همر أن في وشاورهم ؤ لمبيه الله أمر محن كان وقد 
ب<بينهم شورى وأمرهم ؤ الرافدين الوءن؛ز، ^، الله ثناء من، وكان 

.أصحابه مع المشاور كثرة قه الله ول رّعن وثبت 

يستنيركان مجا وكثيرا الوحي، عليه نزل ا حينمعنها الله رصي خديجة فاستشار 

فيأى غزوة وفي ، بدر أمارى في بدر غزوة في اّتفار وتد مكة فى وعمر بكر ابا 
المديمةنمار في مدين الاستشار الخندق غزوة وفي ، فيهاالقتال أو المدينة، من الخروج 

الماسأيها أثيروا « : ه يردد كان ما وكثيرأ ملمة أم استشار الخديبية صلح في و، 



|وغوضويةضصاس1•٣ 

البخاريرواه ٠ علي 

رمحولمن لأصحابه محشورة أكنر أحدا رأيت مجا ٠ •' قال عنه الله رصي همريرة أبى وص! 
الترمذيرواه ٠ س الله 
الله،بحفظ محفوظ ومجعصوم اليه يوحى الله رمحول وعو لام والالملأة عليه ديدنه هدا 

أنهثلغ لا ٠ والصواب للخطأ عرضة هو ثمن دونه هر بمن نكيف ، تشير يكله ذلك ومع 
رحمهمالمالح والسلف عنهم الله رصي المحابة دأب كان وهكذا ، أحوج للأسثارة 

.جميعا الله 

ترددبمد تثبته أو الزلل من تمنعه ا امحتثار للذي نوة الاستشارة أن ت القول رحلاصة 
بعدجاءت التي المتانتة والخطرات ، حير كل وفي ، الصواب إلى تهديه أو وحيرة 

تحيطهولا العوائق تعونه لا ، النجاح ط-ريق لك يأن بصاحبها حقيق ، وتاُل استثارة 
وتضعشياله نشت بموضوية يتخبهل هل ، ديدنه الاستشارة كانت ومجن ، العشرات 

استخارمن حاب ومجا رقيقه والنظام ، حليفه المجاح أن يشهد الواقع ■' الجواب همه؟ 
مجن١ ت الأول قال كما بعيدا الصواب عن كان المشورة ترك ومجن ٢ أ استشار مجن ندم ولا 

ا.ر ا بعيدأ الصواب عن كان برأيه استبد ومجن ، يشاور لم برأيه أعجب 

الاحاديثهيلة أنظر I فو ، itممت لم أنها وانممح ، ألنم،ة الأحاديث من الكلمات مجذء أن العض يقلن ( ١ 
(٦١١)اكعينة 

حياةفي الأمشثارة ) ومحاصرة ، السر ناصر للدكتور ( الاستثارة فنه ) محاصرة إلى امئمع ، الغانية مجن زيد ل( 
,النجد محمد للشيخ إ السلم 



٣١اوغوضوخضصاسا 

الخاصم:الوصايا ثاني[: 

:العلم ؤللب في فوضويا تكون لا حتى ١- 

العلمطلب على تعتن التي الاماب وبينوا التعلم منهجية في العلم أعل تكلم . . 
ت—بمايلي المنهجمة هذه معالم وتتلخص متكاملة، وبمهجية صحيح يتدرج 

اللهرصول ومنة الله كتاب يتدبر عاقل على يخفى لا فضلا للعلم أن نذكر ( ١ 
انجادلةب درجات العلم أونوا والذبن منكم آمنوا ين الذ الله يرغ ؛ؤ تتعالى نال 
آبه

مريرةأبى فعن والأرض، الموات عرصها جنة إلى طريق صائنة بغية العلم وطلب 
لهالله مهل علما فيه يلتمس ءلريف١' مالك من » ; قال. : قال محه الله رمحي 

ا(>آ<>يقاإلىالجة
اللهنول ذلك ويجن علم بغير الله على يمولون الذين في الوارد العظيم الزجر امحتنعر ( ٢ 

علىلتفتروا حرام وهذا حلال هذا الكذب ألسنتكم نمق لما تقولوا ولا ؤ تعالى; 
عذابولهم قليل، متاع يقلعون لا الكذب الله على يغترون الذين إن الكاذب الله 

ذلكفي الضيئة كلماتهم ومجن الفتوى مجن يتخوفون كانوا المالح السلازا ولذلك 
أني. .سبعون لي شهد حتى أفتيت محا I ت الله رحمه نال مالك، الإمام قاله ما 

مرانيفأ ، معيد بن ويحيى ربيعة َأك حتى أفتيت ما ٠ : وقال I لذلك أهل 
.ر٢،انتهيححI نهياني ولو بذلك 
البما أتكلم أن من إلى أحب لماني يمهلع لأن والله ٠ : الله رحمه القاسم وقال 

.علمليبهأ
ويتأكد، كلهاأمورك ني بالتأني وءاليك العجالة مع يدخل فالشيطان تتعجل لا  ٢٣

(٦١٧٤،)المغير الجامع صحيح وأنفلر ، سننه م الترمذي روا• ( ١ ) 
الجوزيةنتم ابن ، الوس أيلام ( ٢ ) 
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اللهحكم تعرف أن ونجل حففتها تعرف أن قبل الأمور على الحكم م ذلك 
اللهكتاب في هو الحق والميزان ، تصوره عن فرع الشيء على فالحكم فيهأ ورسوله 

.الله. رمول وستة 
آلشيهنانومومة من واحذر حكمه حفي غيما العلم أهل سؤال عن الكبر بمنعك لا ٤( 

فلتوالصفات والولعان الكتب ك ومحي علم طالب أنت . .لك يقول ند فانه 
ساركعن انفث فالمبلغ هذا الأمر بك بلغ فإذا .وهكذا. هزلأء.إلى بحاجة 

٠ه تعلمون لا كنتم إن الذكر أهل قامالوا ثؤ الله نول ونذكر ١ تعين م
مجنير والتغ، القراء من القرآن فنتلقى ، أهله مجن العلم نتلقى أن في اجتهد ( ٥ 

هؤلاءتوافر إن هذا ، اء هالفقمجن والفقه اقليفن مجن والحديث رين المق
سائرعلميه وتلقى كابر ات مجن بعالم العلم طالب أكتفى يكن لم فان المتخممون 

أهالهمن عالم كل تالقي مجن بد فلا والتخص.تمإ التوسع محتله أمجا التاصيو عند العلوم 
فىيحل ومجن ، ١ ر ا( أهله محه يسأل علم كل )١ : الله رحمه مالك الإمام قال كما 
حرجوحده، العلم في لحل مجن » : نيل وفد علم بلا منه حرج شيخ، بلا علم 

ا(ر٢،وحده 

،جملة محه ذهب جملة العلم رام من و الوصول حرم • الأصول يتقن لم  ٦٧٢٠( 
ومجختمرهأصله بضبتل تطالبه، فن لكل والتأسيس التأصيل مجن بد فلا وعليه، 

الإشتغالعدم مجراعاة وينبغي ، وحدهالذاتي بالتحميل لا متقن، سيخ على 
لأصله.>٣؛والإتقان الفجل نبل وتفاريقالمصنفات بالمطولأت 

،٤ .١ الضجر باب من فهذا موجب، بلا آخر إلى مختصر مجن تنتقل لا ٧( 
أوالمشايخ شرح من تتاشاها التي سواء العالمية والضوابط الفوائد تقييد في اجتهد آ ٨ 

;منها عديدة طرق الفوائد هذي ولحمظ ، للكتب قراءتك أثناء عليك مابمر 
الشيخعليها علق اإتي^ المواضع ترقيم بعد الكتاب حاشية في الفوائد كتابة — ١ 

.٤ ٨ ، ٤ ٦ صفحة . القاريء العزيز ب ■ د سسهين، صلي برناُج ( ١ ) 
١٣ صفحة زيد، ام بكر - د انملم، طالب حالية )٢( 

fبشصرف ) الخوزي ابن دار ، ٢ ه صفحة زيد، ام بكر د. العلم، طالب حلية ( ٣ ر 
.باحتهار( )  ٤٠٠ صفحة ٠ المابق الصدر ( )٤ 
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.الوجوه من بوجه فيها نفع لا التي والقصاصات وراق الأ جميع من تخلص ( ٨
والأولىالهائب الكالة خلال من وجوده مجن تأكد تريد من أو؛زور تراجع أن نل ( ٩ 

.كثيرة المفاجأة المحوارف لدن اامحدد الوعد من تريب وقت قبل تكون أن 

ذلكحى المؤلمات بعض تقرأ أن بك حري الوقت صبط أهمية اصّتثعار من لمزيد ( ١٠

المؤلفاتومن ا السلفية والاثار النبوية حاديث والأ القرانية النصوص حمعت التي 
٠() ذلك في المناسبة 

المطوّءمحمد بن جاسم ل ، دمار أم عمار الوقت — ١ 

نوحسيد للدكتور ، الثالحا الخزء ، الطريق على أفان ٢— 
٠غدة أبو القتام عبد . د ، العلماء عند الزمن قيمة ٣— 

:لك والزيارة صحسك في فوضويا تكون لا حتى - ٣ 

الفاصالةأحلاقهم من واغترف حالعلهم مجن حيرها يلس نبيلة صفات الصالحة للصحبة 
التيللحبحجة الهمة المعالم بعض نذكر الجياشة والعاحلمة المبالغة عن بعيدا و، 

:—أعظمها من ، وفكره حياته تنفليم على صاحبها 
حتىكذلك تكون أن بمكن ولا الإسلام، منهج التزمت التيإ بالصحبة عليك آ ١ 

محمدهدي إلى حوال ات كل في والرجوع الله، ّمع تحكيم على المتاحتان يتعاهد 
فيتحابا ورجلان ) : الحدين في البي. اشار هذا ؤإلى واللام الصلاة عليه 

سريعةالتزام على إجتماعهما حال فى تعاهدا أي ، عليه وتفرهما عليه اجتمعا الله 
داودأبو وروى ، ٠ • الله بشريعة العمل على تفرقهما حالة فى وتعاهدا الله، 

تصاحبلا ) قال ءه النبي عن عنه الله رصي الخيري سعيد أبى عن والترمذي 

الدناثقؤ بعنوان ثدرس العمر، ناصر لالدكتور البم-رة، الثروة ؤ بعنوان سحاصرة ذلك، م المناّبة الاثرمحلت سا و( 
وغيرهاالدويش.. محمد للشيخ ( لإغتنام مقترحات ) بعنوان ومحاصرة النرني، عالض للشيخ ( الغالية 

امحر•
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،١ ١ تمي( إلا طعامك ولأيأكل مزما إلا 
ؤإحزائهمثإذلالهم الهلع أمحل بقهر النول على اتفقوا السنة أهل غإن والهتدع، إياك ٢( 

اللهإلى والتقرب ومعاشرتهم مصابهم ومن منهم واكاعد ؤإنمائهم، ؤإبعادهم 
الإمامالواضع محن عدد غي نررذلك وند ٠ . ومهاجمرتهم. بمجانبنهم وجل عز 

٢ر عقيدته في المابوني 
ولاهدى ولا علم بغير غة والالكتاب غي يخوضون الدين ا-ب_اهاوين عن أعرض إ ٣ 

ماعرضفيآياتنا يخوضون الذين رأيت وإذا ؤ : تعالى قال كما . •متن.كتاب 
بعدتقعد فلا الشي3لان يبك وإمحا ، غيوم حديث في يخوضوا حتى عنهم 

الjكرى٠عالقومالظالينه.
إخوانياعلموا ) ;  ٣٩« / ١ الإبانة كتابه في — تعالى الله رحمه — بطة ابن قال 
البدعةإلى واضْلرهم والخماعة المنة محن أئرامجأ أخرج الذي المب في فكرت أني 

فوجدتبميرتهم عن الحق نور وحجب افقدتهم على افلهة باب وفتح والقناعة، 
ولايعنى، لا عما الموال وكثرة والتخمير المى ت أحدهما I مجن ذلك 
فتته،تؤُن لا محن ة مججالوالأخر: فهمه. الومن ينفع ولا جهله، العاقل بمر 

اآر صحبته القلوب وتمد 
:تعالى الله رحمه القيم ابن نال كما ولكن منه، للمرء لأبد أمر الناس مخالطة ٤( 

أحدخلئل متى ام أنأربعة فيها الناس ويجعل انحالهلة، محن يأخد أن للعبد بنبغي 
:الثر عليه دخل بينها بميز ولم بالأخر ام نات 

فإذاوالليلة، اليوم في عنه يستغني لا كالغذاء مخالطته من ; /حدهما 
وهم، الدوام على هكذا ، خالطه إليه احتاج إذا نم الحالطة، ترك منه حاجته أحذ 

للهالناصحون وأدويتها القلوب وأمراض ، عدوه ومكايد وأمرو بالاله العلساء 
•الربح كل الربح مخالطتهم ني القرب فهذا ولحلقه ولرّوله. ولكتابه 

اكانية.اليعت ، النار محكشة ، ١ ٧ صغحة ، علوان ناصح الله عبد ، الإسلامية خر٠٠ الأ ( ١ ) 
ا٩ صفحة زيد أم بكر . د البتدع هجر رصالة ين ، ٤٤٩صنة التوفي ، انمامني واعيل ام للإمام العقيدة ( ٢ ) 
٢١ صفعت المتدع هجر ين ( ٣ ر 



٣٩ااغوصويةضساسا 

دمتفما المرض، عند إليه يحتاج ، كالدواء مخالعلته مجن ت 1وثاني الفم 
مصلحةض مخالقلتهم عن تغنى يلا مجن وهم ، حلطته في ، iJJحاجة فلا صحيحا 

قضتفإذا ونحوها، والامتئارة المعاملات أنواع من إليه نحتاج أنت وما المعاش 
.مجن مخالطتهم بقتت الضرب هذا مخالطة من حاجتك 

وأنواعهمراتبه اختلاف عالي كالداء مخالعلته من وهم ت //مسم//قإلث 
نربحلا من وهو المزمن، والمرض العمال كالداء مخالعلته محن فمنهم ، وضعفه وقوته 
،أوأحدهما والدنيا الدين عاليه ر تخأن بد فلا ذلك ومع ، دنيا ولا دين عليه 
الالذي ومنهم ٠ اخوز الموت مرض فهي واتصلت مخالعلته مجنلثا تمكنت، إذا فهذا 

هنفيعرف ولا منك، تقيد فيينحت أن يحن ولا ، فيفتدك يتكلم أن يحن 
معالسامحعين قلوب على تنزل كالعمي فكلامه تكلم إذا بل ، منزلتها في فيضعها 

يعلتبمجك أنه ويقلن تحدث كلما فيه محن يحدث فهو ، به وفرحه بكلامه إعجابه 
ولاحمالها يطاق لا التي العظيمة الرحا نصف من فانقل سكت ؤإذا ، الجلس به 

ومحنولازمة، فعرصية للروح مخالف كل فمخالطة وبالخملة رض. ا/ على جرها 
،معاشرته من بد له وليس الضرب هذا من بواحد يبتلى أن العبد على الدنيا نكد 

أمجرءمن له الله يجعل حتى بباطنه عليه ويبخل ظاهره ويعطيه بالمعروف فليعاشره 
ومخرجا.فرجا 

فإذام، الأكل بمزلة فهي كله، الهلك مخالطته من ; م/رر/بع //ف
ال— الناس فى الضرب هذا أكشر وما ، العزاء الله فاحن ثإلأ ترياق لأكله اتفق 

،الله رمول ستة عن ادون الموالضلالة، البدع أهل وهم — الله كئرهم 
ينبغيلا الضرب وهدا ستة، والبدعة بدعة السنة فيجعلون ، خلافهاإلى الداعون 

،١١٠المرض أو لقلبه الموت فإما فعل ؤإن يخالطهم، أو يجالسهم أن للعاقل 

الوقت،على حفاظا موعد بغير زيارة تتم ألا على الزائرين لم اليعود أن من بد لا ( ْ 

الأولى.ااطّعة ، القلم دار ، ٤ ٢ صفحة ، النفوس ركية ت١ 



ساتناض اكوصوية 

،١١.. للجهدوتوفيرا 

بلالوقت على حرصهم كان وكيف ، الملف سيرة محي المظر بمداومة عليك آ ٦ 
،٢١. ٠ون وانجاهد  ٠١۶والدالعلماء سما ولا ، حقيقا صحيحا استغلالا واستغلاله 

بانالهاتف رمم اقاية عدم بمغي الم١رغين من الاحراج وعدم الأنفباط من لمزيد ( ٧ 
أنتالمح كأن المضولي^ن من التخلص في لجما تكون أن باك وحري والعند القريب 

أونحوه.بالعائلة خاص الهاتفي الرقم 

:عادتك في فوضويا تكون لا حى ٤- 

إلاوالأنس الخن حلقت ا ومؤ الى تعال ق، بدوْ لهعوالجن الإنس الله حلق إنما 
يضوما ' بالوافل نقمها وجبل الفرائض عر امحافثلة العبودية كمال .ومجن ب ليعبدون 

يلي:ما العبادات في الإنضاط عض 

إذاالمرء يحب — وتعالى بحانه س— وأنه فلبك، في الله عفلمة تستشعر أن يتجنى إ ١ 
ففدوليا لى محادى من القدسي الحدث فى -بماء كما حيرلهام بالفريضة قام 

يزالوما عبيه، افترضته مما إلى أحب بشيء عدي إلى تفرب وما باخرب آذنته 
بهمع يالذي سمعه كتب أحسته فإذا أحبه، حتى واذل إلى؛١Jيتقرب عبدي 

وكن، بها يمشى اكى ورجله ، بها يطش التي ويده ، به يمن الذي ويمره 
البخاريرواه « لأعينه امتعاذنى وكن ، لاعطلهه مألمي 

كانذلك تناسى مجن فإن ، بالعبادات القيام على الجزيل الأجر تثعر تأن باك حري ( ٢ 
طيبةاكن مببك كيف ذلك، من أكثر إلى أمره يتدن لم إن والكل الفتور عاقبته 

وفوق، بشر قلب حينرعلى ولا ممعن أذن ولا رأت، عان مجالا فيها عدن جنات فى 
والمؤمناتالو الله وعد ؤ الكريم وجهه إلى بالنظر والتمتع الله، روية وذاك هدا 

)١(UT(،١٤/٣(،)١٢٦/٣تءاىال>ض^
١١ ٤ / ٣ (،) ١ ٢ ٦ / ٣ الطرش،) ض ص ( ٢ ر 



٤١اوغوضويةضحداس1 

،عدن جنات في طيبة اكن ومس، فيها حاليين ، نهار ات نحتها من نجري جنات 

ناصرة،يومجئد وجوه ؤ ت تعالى وقال ه العظم الفوز هو ذلك أكم، الله س ورضوان 
•4 ناظرة ربها إلى 

قومذلك في اهل نوكم الله، بيوت فير الحاعة مع بالصلاة المام على احرص ٣( 
فويلؤ بالرْ يانها نأو وفتها خروج بعد الصلوات مضاء إلى الخال بهم فتيني 

.ب<ماهون صلاتهم عن هم الذين المصلين 
فانجوالتحصن، تطيق لا صعيمأ كنت فان بالفرانض، اiمرطين بمخاكلة والتأثر إياك ٤( 

كثير.الرمجان هذا اكحلنفي أن وأعلم بممسك 

علبكبالإعتدالفيالماحاتخانالتوكعفيالعنماموالشرابواللماسوالراكب٥( 
الركون،يورث التومع هذا أن ذلك بالفرائص، التفريهل في عفليم سب ونحوها 

,التفريعل هذا مثل إلى يودي أن ممكن الذي مر ات والراحة والنوم 
أنيعني وهذا صحيح، وجه على الواجبة بالعبادات المسام عن التكاثر يلهبك لا آ  ا

فيومواهية ومعاذير بحجج ات بالواجبالأهمال إلى تودي قد عمال وات اكتعباء كثرة 
٠•الخ • والنسيان بالذهول يعتذر ويوم ألوقت بضيق يعتذر 

نبلللمشط واغتام للذمة وابراء للتسويف قطع آلفور، على ادات بالعبالقيام في ٧( 
وصحتكهرمك، قبل ثبابك حمس، قبل حمحا أغتنم أرا ءه قال وقد الكره، 

ا(ار موتك قبل وحياتك شادالك، قبل وفراغك فقرك قبل وغناك سقمك، قبل 

الله:إلى الدعوة في فوضويا تكون لا حتى ٠- 

وحاصل، نشحلهات وإتقان ا-يهود تنفليم إلى تحتاج عمال ات من كغيرها الله إلى الدعوة 
فيوالنهجية الكفار، به الدءاةويغيفل له يفرح الذي الطيب والزرء اليانعة الثمار ذلك 

المعالمهذه وتتلخص الشأن، بهذا العلم أهل ذكرها عديدة معالم لها الله إلى الدعوة 
تش فيما 

عن IIحن بإسناد الدنيا أبي ابن أخرجه :» الأحياء تخريج في العرا>ي الحافظ وقال شيبة، أبى ابن رواه ( ١ ) 
الطرش)آ/ادا(على آفات 
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فهيويومك، فكرك من أ نميبلها ونجعل الاه إز الدعرة هز تحمل أن يبني ( ١ 
نافلةتجعلها أن الخطأ ومن ، وعلمك فورتك بحب عليك الله افترصها فريضة 
غيتوليه أن الواجب أداء ؤإنحا ، نغث محنى ونتنامحاها أردت منى همها تحمل 

،فيها لارحصة عنبمة تتلقاه وأن وتبغض تحب مجا في به وتصدع ، والمكرء المننعد 
للهوىولا تردد فيه للرأي بكون لا حتى ، لديه هوادة لا وجدا ، فيه تردد لا وحزمجا 

حلووهو ، صابرا وتحمله ، مجتدمحا به وتمضى ، راضيا تلقاْ الواجب وهو ، خيار فيه 
١٢ ل . - أصر بك ثإن وتانع ، أمر وان ، عندك 

iJUJLTj ، حظاأو يقعدها فرحة نحصل المرء بها لى يتلعبة ليت الله إلى الدعوة
.القيامجة يوم عتها الله اله ميلم اليدي بين أمانة هي بل كلأ . .يرتجيه ه لمع

فيالله تقوى وجرب يستشعر أن الداعية على وجب الشأن، بهذا الأمر كان فإذا 
القلوبتقوى ومجن ، باطلة باعمال صالحة دعوة يخلْل فلا الدعوي محسلتكه 

•التربية الك ومالديانة ائل مفي اراء بإرتجال ألايشسمخ 

المعرفةحق يعرفك ممن النتِات الدعاق امجتشارة وبعد كفك، معرفتك حلال مجن ا ٢ 
•• -يك يابتن تحملها أن تعليق التي الأمانة ومجا ، نه ثنالذي مجا عبنيك ب؛ن يتحدد 

متابعةأم إ اكربرية انحاصرات والقاء انيءذل أم ؟ العلمية الدروس والقاء العليم أهي 
ذلك،لك نخز فإذا الخ، .. المدرصية نشطت الد حلال من الرجال وصاعة الشباب 
المرءوقيمة والإتقان، ١لإبا٠اع بعل-مجن منك فكان همك، وجمعك نفك* حمرت 

يحسنهما 

المرارفهذه أمجثلة ومجن اكءوي، واجبك عن تمرنك المي الموارف عن ابتعد ( ٣ 
الاحرين.اللءاة مع المشاحنات وتتابع ، الخيال كثرة ١— 
كرجلعاش معهم، عاش مجن فإن بالغوضرية ابتلوا الذين الدعاة مجع العمل ٢— 

تارةه هن. يطغى القوم أولتك حرائق يتابع الإطفاء ألة بزمام ك جمالإطفاء 
الل-اعيةلهن-ا يئه الئة الفالجهد هدا يمحي، أحرى، تارة تلك ويطفيء 

تمرقمام،ع الوهاب لعل- لشوارد، ا (



٤٣|كونميقضصاسا 

,المديد التفكير وض بينه تحول والمى 
إلانلمك يزيدوا فلن ، ااجين ذات إفس—اد رأية حملوا ممن المميمة أهل نجنب ٣— 

.والزفرات بالاهأت وسغلك ، وثان ات عليك تأحد وظلمة حسرة 

وذلك، اطرافه في والنظر ، أركانه على للتعرف صارع ، الدعوي العمل تحديد بعد آ ٤ 
،قدءبمة تجربة من عليه وتعرفوا ، المضمار هدا أغوار مجروا ممن الثقات بسؤال يكون 

يحتاجهلا وما العمل هدا يحتاجه ما وتحديد ، ميدانه إلى بالمزول كذلك ويكون 
،بشأنه تتعالق التي الشرعية حكام ات على المعرف يسمقه بل ، ذلك يصحب ٠ . 

و.شودوا أن محل تفقهوا ء : عنه الله رض صر ئال كما 

اليدأن يعنى مما الأطراف، متشعب الإغائى أو الدعوي العمل يكون مجا غالبا ( ٥ 
حطوة، حرى ا؛د المد عن البحث وليلك ، 4 ببعض—أو به الإم—اك تطيق لا الواحدة 
هدهأن نوكل أن القول نافلة من وليس ، ادارته ؤإتقان العمل هدا لمابعة متأكدة 

؟،jlJوالكامل المعاون حب عروثها في يجري يدا تكون أن ينبغي الأحرى المد 
٠اجحا دعويا عملا بفضله الله 

لهمالعامة المابعة تبقى نم ومجن بحسبه، كل الدعاة على الدعوية الأعمال توزع ( ٦ 
هؤلاءمن داعية كل لأن بقوة شحرك المطروحة نشعلة اك مجن يجعل الفعل وهدا 

إدارته,ويجيد يحسنه ممن كان إذا وبخاصة به كلف فيما ينشهل 

يدعوبما منصبنا مجتاثرا هو يكن لم ما غيره المانيرفي س مجحروم الداعية أن أعلم ( ٧ 
علىتلقائيه قدرة تهجانه إيمانه لمعاني وترجمته دعوته لحقائق تمثيله أن كما إليه، 

٠تربيته في الإحسان أو مساره إلى القاز صد 

نماممن بعدهم نمن عنهم، الله رصي الصحابة مجن الصالح السلف جادة على كى ( ٨ 
بالمزاممتميزا ، ونحوهاوالعبادات، ، الموحيد من الدين، أبواب جمميع في أثرهم 

،والراء الجدال، ونرك نفك، "هملى السن وتوفليف ، الله رسول آثار 
،١ ء.ر .. الشؤع عن ويصد الأنام، يجلب ومجا الكلام، علم في والخوض 

١٢ صنحة العلم، طاش حلية )١( 
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ثانيةحطوة الأولى الخطوة نبعد القائمة خهلواته ني لالاJاعية الروية تتضح أن ينبغي ( ٩ 
مسبقتخطيط لديه الداعية أن يعني وهذا ، تاليهااكي كانت الثانية من انتهى فإذا 

إلىلرسوله الخهلوات يحدد هو فها أصوة الله رصول في ولنا ، الدعوي لتحركه 
كتاب،أهل قوما متأتي إئك » ; له فيقول — عنه الله رصي معاذ وهو — اليمن 

فانالله رسول محمدا وأن الله إلا لاإله أن يشهدوا أن إلى فادعهم جئشهم فإذا 
كلفي صلوات خس عليهم فرض فد الله أن فاخيرهم يذلك للث أءلاءوا هم 
صدفةعليهم فرض فد الله أن فأخبرهم ، لك أهلاءو١ هم فان وليلة يوم 

ودائمفاطك بدللث، لاث اهىتمٍا هم فان ففراسمم عش فترد أغغياهم من توخي 
عليهمتفق حجاب« الله وبين بسها ليس فانه الظلوم دعوة واتق أموالهم 

العملية،الدعوة في منهجه من جزءا كان نبوية، شريعة فالهم الأهم فتمدم 
•عنه ١^^>^ كحابته وصيته من جزء وهى 

إلىالصوارف تأحذك فلا ، المبادة حق ربهم عبادة إلى الناس دعرة هي غابتك ( ١  ٠
أصابهالذاتية دعوة بعد من فيكن ، هدنك عن غملة إلى أو قاJاث خي اب إنقلأب 

علىالناس حمع إلى الأمر يؤول ند أو جهول، متعالم سواد لتكثير أو الغرور، 
■شيء غتر على حشرهم أو بدعة، 

طولمجن تصجر ولا إ.بمانهم، إلى إبمانا ليزدادوا الماس دعوة على بالصر عليك ( ١ ١ 
نمساكجند وليلك ، بالعجاب أتى ئد الحهل وانتشار ، العلم قلة فان العلمريق 

اللهرحمه العزيز عجي بن عمر قال كما مجر ات أن وأعلم ، طويل بنفس الإصلاح على 
المغير،وكجرعليه الكبير، عليه في قد الله، إلا عاليه يعن لا أمجرا اعالج إني :) 

الحقيرون لا دينا بوي ححتى عرابي، ات عاليه وهاجر عجمي، ا[ت عليه وقمح 

العلمأهل نال كما أولها به صلح الذي إلا مجة ات هدد آحر يصالح لن أنه أعلم ( ١٢
وتلقاهاالممالة، هده قال . .أس بن مجاللثؤ المشهور الإمام جمالتهم ومن والأيمان 

أولهابه ملح الذي أن والمعنى . جميعا.عليها ووافقوا ، وبعدو زمجانه خى العلم أهل 

٣٧/ الحكم عجي لأبن العزيز، عبد عمربن يرة س( 



٤٠حياتنا فم ااغوا؛ءءية 

يومإر اخرها به يملح الذي هو ، الكو•؛ رموله ومنة الله كتاب اع اتبوهو 
،١١٠القيامة 

أحسنإلى فوجهوا العلم، أهل ذكرها ، كثيرةالله إلى الدعوْ في المنهجية ومعالم ( ١ ٣ 
•دعرة، النشوية الغاية إلى الوصلة الومائل في مهمة صوابط إلى وا وأرثي جل ال

ينمحومما ، ٠ والكره الغشط في والمسه ياعتاب يتماخ^ٌا أن إي^ الاس 
ذلكفي 

الدعوةفى • باز بن العزيز عبد الشيح مماحة أنوال من  ١٠كتاب — ١ 
.صالح بن محمد الشيح لفضيلة ٠ الداعية زاد ء كتاب ٢— 
زيدانالكريم عبد للدكتور ٠ الدعوة أصول • كتاب ٣— 

القرنيعائض للشيخ (( الدعوة فن 9 رسالة — ٤ 
الشيحلمماحة (( الدعاة وأخلاق ه اللإلى الدعوة ة —الة رّ— ٥— 

•مدالميزسباز•

:اليومية اعمالك في فوضويا تكون لا حتى ٦" 

أمبابوليلك الإنتاجية، المطلوب المستوى دون يعيش مجتمعاتنا نيإ المرد زال ما 
مابقذهني وتخطجهل تنفليم مجن لابد أفضل ولإنتاجية ، بلاثك الفوصوية منها كثيرة 

واقتراحاتوصايا التجربة أهل ذلك فى ذكر وند ، غيرهاعن نملا اليومية للأعمال 
يليفيما الإختصار سبل على نذكرها 

٠إما وهي إليها الوصول ترغب التي الشخصية  ٠٧٠١أهدحدد ا ١ 
تكصيار اصلاح من تنتهي أن تريد كأن ت قريبة أهداف أ— 
صنوانحمس بعد أستاذا تصيح أن تريد كأن ت بعيدة أهداف — ب 

الثانية.الهلّعة ، ٢ ٤ ٩ / ١ باز، بن العزيز عبد الشيخ ماحة ص ومقالات فتاوي جمرع م{ 
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التخطيطبانجاه ولى اد الحٍوية الخطوة هو الطريفة بهذه لمفك أهدافأ وضعك إن 
.٢١١كحفقها 

فيعي;اك ، الأهداف هذه إلى الوصول كيفية في التفكير في الوقت من هنأ قخذ (٢ 
•والأخر الختن بتن إلها لوم ورنة في كتابتها ذلك 

نم( .الخ . اكرا'ا ، العاللة ، الرظيغة ر بين-بمبيك تحملها التي ئوليات الحدد ( ٣ 
؟مجال كل في منك الطلوب هو ومجا ، ثولية مكل في أهدافك حدد 

:ذلك ومن بك، انحيهلة والفلروف ندراتك تحديد في واقعيا كن إ ٤ 
علىنيدأ يمثل المغير وهذا ، الاربعنالفصول تغير مع تنغم واللتل الهار ماعات أ— 

تفعله.أل بمكن محا 
,ئان فيدا بمئل الأمجر وهذا محدودة، بة المكتومهاراتك معلوماتك — ب 

•أهدافك إلى الوصول في يساعدك ند مجن؛Jتلكات يديك موجود هو محا ج— 
؟؟منهم العون طلج يمكن هل ' ُا عمل في الاخرين أيدي إلى الحاجة عند د— 

دارئونالأ منف الأمر هذا ولخطورة ات، وفالمد محع العامل في والفوضوية إياك إ ْ 
الشركاتمجن العديد تقوم بل ، (( الوقت ادارة درا مي يما في والكتب الرسائل 
أنهالقول وحلاصة الوقت ادارة كيفية في دراسة فحول لأحد مديريها بإرمال 

•لها المناسبة الأوقات بحب الأعمال توزع أن يتغي 
أشكالهاأبسمل في فالحطة ، انجاز إلى الهدف تحول لكي حطة إلى حاجة في إنك ( ٦ 

فيتكون أن تريد مجا حيث إلى أنت حث مجن ستاحذك المي الأعمال قائمة هي 
مملكي متطغكب بشكل خعلوة إلى خطوة من ننتقل أن علمك ولألك المستقبل، 

٢١١الهدف'إلى 
وهذاالغد إلى اليوم عمله علميكر ينبغي مجا تاجميل بذلك، ونعني والمماطالة، إياك إ ٧

الأعمالعلى ذلك مجن بدلأ ١^ الأولويات ذات ال الأءتجايرل )لى ينئي 
ندكانت إن أو ترصع، لم الخملعل أن الماطلة وتعني ٠ اكنيا الأولويات ذات 

١٢ مجعها هباء يضع الوثن فان ^١٧٠ يتم، لم بها الالتزام فان وضعت، 

•للنشر الرممن ، ير تيسام ترجمة ، يغري ومن١ جرن ، أكثر عمليا نكرن كيف ( ١ 
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أيفي الرضدح وبكرن ' لديك انروبة تنضح أن ببغي ، ماعمل على الإقدام نبل ( ٨
الأسئلةهدم على بالإجابة عمل 

(الرغوية التيجة ) ؟ تحقيقه يجب الذي ما - ١ 
)أسابه،؟ يتحقق أن يجب ناذا ٢" 

الوقت()حدود تحقيقه؟ يجب ٣-متى 
(الغمرلون الأشخاص ) ؟ بحققه الذي من ٤- 
ا١ (١ المقرر المكان > ؟ يتم أن يجب أين ه~ 

بهاالمتخمسصن لغير عمال ات فتمريض أهله، غجر إلى مر ات يومي أن العبث من ( ٩ 

.الأوقات وإصاعة ، الخهود تبديد مجن نوع هو منها 

هذهجدوى لتميم ّارع خطواته مجن الأولى الخطوة من الإنتهاء وبعد العمل أثناء ( ١  •
:قواتي،مها له التقييم وهذا ، الخطوة

للعمل.الواقعية القيمة توضيح — ١ 
السلبيات.وكذلك الإيجابيان إبراز ٢- 
.اسبليةاكنلرية لماء اللازمة الأرضية تهيئة ٢- 

،٢١بسها فيما الميق وترتيب عمال ات بين التواوم ْ— 

إذايحب الله إن :٠ ه قوله ذلك فى واّتشحر أعمالك، اتقان على احرص ( ١ ١ 
،ملمرثاْ ا ينسه أن عملا أحدكم عمل 

والوفليشيةالشخمية محورك لا ادارتلث ولتطوير العملمة حياتك تغظيم لتحسين ( ١٢
إليهبالرجوع ينصح وثما • انجربع، نجربه جمعتا التي الكب مجن الاستفادة يمن 

ذلكقي 
مامجيترجمة هيمنري، وقونا جون ، ؟ أكنر عمليا تكون ا كيفكتاب — ١ 

*بّير 

.الكيسي محمد احمد لطف ، التخطبهل التربية، خدمة في الحديثة الإدارة ٢— 

٤٦ صفحة ؟ أكثر عمليا تكون كيف ( ١ 
امحتمعدار ، ١ ١ ٧ صيحة ، الكيسي كلف ، اكربية خدمة في الحديثة الادارة ( ٢ 
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:تفكيرك في فوضويا تكون لا حتى ٧- 

فيمنهجيا لكا ملك يالذي النفلم للتفكير عديدة معالم والتجربة التربية أهل ذكر 
شاءإن صحيحة نتيجة إلى المكره بحاحب يمل مما وأثناءه، التفكير نبل ما حقلوات 

;—يلي فيما التفكير متهجية معالم وتتلخص ، الله 

يتحصلؤإغا للأشياء ثإدراك بالأمور، نقه له الأفق، متع عملك يكون أن بمغي ( ١ 
عنستعد ، ذاته الونت وفي ازنعة، الكتب على وبالإؤللاع الثقات، بسؤال ذلك 

فكبالشك إلى قارنها وتنقل الثوابت وتحطم الذهن تشوش التي والكتب المقالات 
عل•فيكل ب وإلى ، شيء كل 

يديبان كالميت أحدهم يصح الغاس من فكنير عقالك، تحقر ألا عليك ينبغي ( ٢ 
ماهوفكب يتفكر ولا عقله يشغل لا ، غيره بعقل ويمكر ، غمْ يمر يمر المغسل 
كنبل ، الغرور إلى دعوة لت الكلمان وهده . ٠ عته معرض أو عليه مغيم 
تطبقه.لا محا تستطيعه ما لتعرف وطاقتك عقلك تفدير غي واقعيا 

ويتحملواكٌمين الظن عن بعيد صحيح يمان على مينكب تفكيرك يكون أن يشغكب ( ٣ 
•بأمور اليقتن هذا 

امنواالدين ياايها ءؤ ت تعالى نال كما الواردة المعلومات تلقي في واقن التثبت ١— 
فعلتم ١٠على فتمبحوا بجهالة قوما تصيبوا أن فتبينوا بتياء قاس جاءكم إن 

هاتوانل ؤ بل ، نائلها يكن مهما دليل بغير دعوكب أي قبول وعدم ه نادمن 
•صادقنيُ كنتم إن برهانكم 

عنهونهى منه الله حدر وقد ، شيئاالحق من يغني لا الظن فان الفلن، تجنب ٢— 
الظنبعض إن الظن من كثيرأ احتنبوا آمنوا الدين ا ايهيا ؤ ت تعالى فقال 

ظناإلا نظن إن ؤ ت المرفوضة مقالتهم وذكر ، ظنهم الكافرين على الله ونعى 
وذم، بالله والعياذ وبدينه، بالله كفروا الفلز هذا وعلى ي تيقنن مبنحن ومحا 
إنالله محل عن يضلوك الأرض في محن أكثر نمر ثإن ؤ : بقوله الظن الله 
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:الصمة بن دريد نال كما القبيلة لاراء المعصب — ١ 

أرثدغزية ترثد ؤإن غربت، غوت غزيةإن أناإلامن رهل 
.المفكرين من لفكر أو العلماء محن لعالم العصب ٢— 
.وشرم حيره الغربية الحضارة محن وافد نكر لكل المعمب ٣— 

نهومذهبيب يخالف حديب كل ; أحدهم نال حتى المذهبي المعصب — ٤ 
.وخ محنأو ضعيف 

إلىالمسيء يجمع تام تمراء امدون العامة الأحكام إمحدار فإن : والعميم إياك ( ١ ١ 
،أرى، دقيقة) حقائق عاز القائم هو المقلم والمفكير الطالح، إلى والصالح انحسن 

محنالممحومحيات إطلاق محجري أمحا صحيحة، نتانح على منها يتحصل إ إحصاءات 
باننجمع المي تريحة المالعقول سمحات محن سمحه نهذه ظاهر دليل ولا برهان غير 

.بالرهان وترصى المفرقات 

نفلرةتنظر بل ، تزعمهامجمالح بحب تتقلب لا تفكيرك غي بالصدق علماك ا ١ ٢ 
.زيفه وكشفت عغه ابتعدت حملآ كان ومحا تباه صوابا كان فمحا الأمحور إلى صائنة 

كتابهغي بدلك الله أمجرنا كما والأفكار الأشخاص تقييم ني مجغمث عائلا كن ( ١٣
بللتقوى أفرب مو اعدلوا تعدلوا، ألا على قوم فأن يجرمنكم ولا ؤ الكرم 

الأقوالوزخرفه الفل١٠ر ببهرجة خدعن، عقول من فكم الزائفة، بالظاهر تغتر لا ، ١ ٤ 
تعالىنال المافتين، بمظاهر الإغترار محن تحذيره القرآن، تحذير محن كان ولذللته 

تربيةس وكال ب، لقولهم تسمع يقولوا ثإن امهم اجتعجبلئ، رأيتم إذا وؤ 
•بالمظاهر الإغترار عدم على يربيهم أن لأصحابه الرسمول. 

لاموالالملأة عليه فال ه ومول مجالس يدي بخن حمساد هيثة له رجل مر 
يشفعأن شفع وإن ينكح أن خف إن حرى عذا : قالوا ؟ هدا في تقولون ا م: 

هذا: قالوا ؟ هدا في تقولون  ١٠; أل. فالفقر ممات عليه آخر رجل مر نم 
منخير هدا إن ; فال. يشفع، لا أن شفع وإن لابمكح أن خف إن حرى 

ذاكمثل من مجانة 
حقيقةعن المظر ئلمفت قد المسلطة والأضواء المراقة الفلا٠ر أن يبتن وبهذا 
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تأحدهم قال كما مئات ال
مدا/د صولة انتفاحته ني يحكي كالهر مهلكة ارض غي مملكة ألقاب 

فيوأهدرت ، صدى ذمت وطاقات عقول من فكم ، والحرافات الأوهام من تحرر ( ١٥
،مبتدعة صوفية طريقة على هممة فى انصرفت أو لأموات ونفديس صعوذة 

لكلوتعطى قدره شيء لكل تقدر أن فالعدل ، للأمور والتضخسم البالغة احذر  ٢١٦
غيرراء الأ ؤإرتجال الشهلهل إلى سيل فهو والتفخيم التهويل صيل فأما حقه أمر 

,, السليمة 

عدةمن وقالبها تأملها ، فيها نفكرت التي الفكرة في النلر ردد تعزم أن قبل ( ١٧
وهكذا، تامة وقاعة بصرة على الإنهللاقة كانت وثبتت نضجت إذا حتى جهات 

منفققل، واحدة قعيدة سة كل فى يخرجون كانوا ، الشعراء بعض يفعل كان 
تأحذمتقنة عصماء كانت حرجى إذا حتى ، فيها النفلر وتقليب التأمل كثرة 

ا١ ١ الألباب ذوى بعقول 

وفي، والكبراء ائة للمأم والأجداد للاباء كان مواء ، الأعمى والتقليد إياك ( ١٨
وفيهب آباءنا علميه ألفينا ما نتبع بل ؤ يقولون الذين على شديد انكار القران 
فاصلوهموكبراءهم سادتهم أطاعوا الذين تباع ا[د موقف على قديد نعى كذلك 

هممجا تبعة الفريقين وتحميل بعض مجن بعمهم القيامة يوم تبرئهم وبيان ابيل، 
ه.تعلمون لا ولكن صعق لكل ؤ ■ فال ' خلال مجن فيه 

•حطأ على كانوا إن الخمهور انباع مجن تحذير البري الحديث وض 
وإننت أحنوا احإن ، الناس مع أنا ت يقول ١( إمعة أحدكم لأيكن ٠ •' قال 

ألااصساووا ؤإن ، نوا حتأن الناس أحن إن كم أنفوطغوا ولكن ، ات أمأساؤوا 
٢؛ر الترمذي رواه ، تظلموا

منهجي) ومحاصرة ، بثرالبئر لادكتور ( التغكم مسممة »ي معالم ) نحاصرة استمع الفائدة من لزيد ( ١ ) 
العمر.ناصر إلاكترر التفكير( ) ومحاصرة ، ح بالحد علي للدكتور التفكير( 

ير(يبتصرف ر الرسالة موصة ، ٩٣صفحة ، القرصاوي يوصف , د ، والعلم الرسول ( ٢ ) 
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:الرأة أيتها فرضوية تكوني لا حتى ٨- 

يستلزمما والواجبات الأعباء من عليها وإن حالها بحب اليومي برنامجها امرأة لكل 
إليهتجهها ينبغي ومما وقتها ومراعاْ ، إهغمامجاتها تنظبم وجوب إلى الحد بعآن النفلر منها 

؛يلى ما • • 

علىخذي بل هاتفية مكالمات أو منزلية أعمال أجل من الصلوات فى والتفريهل إياك إ ١ 
وقتها.أول فى الصلوات تودي أن العهد نفك 

تتعالىلا حتى معتز بوقت بميهل أن ينبغى امحاورة الساكن من الزميلات زيارات ( ٢ 
هذاوضعل متاحرة أومات إلى الحلوس تهليل أو حرجة أوثان فى قناتي إحداهن 

معهلأتتحرك الحديث فى حن مع تارة وبالتمريح تارة باكلميح ثحصل الأمر 
الصدور.في الضغائن 

اءالغمحن كثير نفس فى القوية الرنمة ذلك صور ،ومن للاهواء والاستسلام إياك ( ٣ 
كثرةالرغبة هذْ صاحب وقد ، ذللث، غير كان ومجا إليه الحاجة تقوم مجا شراء على 

نهيالشراء على بالإيمان بعضهن أبتلت حتى الإنفاق وكثرة الأسواق إلى الخروج 
لرجلنال غمد عنه الله رصي الفاروق استكره مجا وهذا محاتشتهي كل تشتري 
•عنه الله رصي عمر فرد فاشتريته، اشتهيته لحم ت تال ا هذا مجا ت لحما اشترى 
؟!أشتريت، أشتهسن، أكلما 

هذاتتابع ثاذا ، الأولاد أو الزوج حق من أوقات اقتعناع نمي المزل من الخروج كثرة ( ٤ 
النزلمن الخروج إلى يلتفت أن الصحيح والوضع ، الشديد التقصير نحصل الأمر 

.تفريتل ولا إ»راءل لا معتدلة إلتفاتة 

.المساء j؛j، شائع مرض الأخريات محاكاة ثان ، والتقاليد إياك إ ٠ 

العالمتننساء محن غيرها عن مايميزها لها لمة المالمرأة أن تثعري تأن بك حري ( ٦ 
نهي. . محدد وهدفها وأصح وفكرها نقية عقيدتها . . إسلامية شخصية ذات فهي 










