


م١ ٤ ٢ ٤ محمد عادل نحا 
الشرأياء الوطية فهد اللك مكعة فهرسة 

المداتحالي،عادلتنس
اJاسلي.اJJممد المسة./ءادل وا-دل الداعية 
اه ٤٢٤اليمام، 

أ'اص؛مااّم
رد،ك:؛-ا"7ا"-»ا-،ا'بمه

انموانأ— الإسلامية الدعره ~ ١ 
 ١٤٢٤/٤٥٦٢^٣١٢

fi/i؛؟،•®يلمالإيداع: 
ا-\"بآ-«ا-ادءك:

حقوايىاممع«ذوس

١٤٢٤ادسمالأوشرجب



ز7[صيدىمذ
رالرملينالأنبياء أشرف على واللام والصلاة العال؛ن، رب لف الخمد 

وبمد؛

ملمةالقس تعتري كثيرة آيات كتابه ق ن ، jjjوتعال تبارك اش فإن 
،وغيرهاوالأنابة والعلمع والشر الثح القس هذه ففي كافرة، أو كانت 
!تعال اش تول ل حاء ما ذلك ومن 

•الآدة٩( من )ا-لشر: المملحوزآ هم محاولثاك مساي شح يوق )ومن 
إذرثي رجم ما إلا بالنوء لأمارة القس إذ قثي أ؛رئ )دما ت تعال وتوله 

•رحم( عئور رثي 
أولق حاء كما الأنفس شرور من يستعيذ كان أنه اليه عن وثبت 

اشبوتعري ، ونسسعفره وستنميته نحمده ض الحمد إن ت قوله الحاجة حطبة 
..أعمالنا مسات ومن أنفسنا شرور مجن 

مسلمالرء بها تنخبع الي الشمية الحيل الشرور هذه ومن 
قبها يعلم الإنسان أن الحيل هذْ عجيب ومن ، وحلها ق يهوي ثم لأثارها 

لإزالةالمناب الحل أنها ؤيرى معها يسترسل ذلك ومع ، الأحيان من ممر 
غرورْلإبلمع حلا يرتضيها أنه كما وصعقه عجزه بسبب بجدها الي الضيقة 

وإرصاءكريائه..

نقاطذكر ق القلم بميل " اشة والحل الداب الرسالة" هدم وق 
كمأو تليل ل الحيل هذه فيهم وثر ند كغثرهم فهم ، بخاصة للدعاة مهمة 







ا/تُاضخ//وصيصذب١( 
لدعوةولا لخطابه ولا لإمامه لا ، لشيء أهلا ليس ه نفالداعين فيرى 

لم.,ولا لإدارة ولا 
:ايور ذلك لإرر وقر 

مواهبهعن يتعامى هو وحقيقة I كغيره بمواهب عليه ينعم إ اف أن ~ ١ 
بقدراتعليه وأنعم إلا أحدا اش حلق يما ؤإلأ انطفاءها ؤيستحب 
.له حلق لما مجير وكل ومواهب 

للمدعو؛يتصدر أن بمثله يليق لا مجا والدنوب العيوب من فيه شخص أنه — ٢ 

وحائلعائق ك الشعور هدا لتحول ، الآحرين نفع أو التدريس أو 
.الآشكال من شكل بأي انمناء عن 

إلنحتاج ه لالله وهبها الي العم هدم بآن I علميه فيجاب الأول الثرر أما 
شكرثم بها والأعراف العمة على العرف الشكر مراحل وأول ، شكر 

*افه محيل ق بدلها دلاك أعظم ومن رصه يما ببدلها المنعم 
لحففلفتصدر والأمانة القوة ه نفمن عرف اللام علميه يومحما هاهو ف ٠

ايالنيض>شالآيرلآمطاضس:)لآلأ الخزاءنىءم،
(٥٥)يو٠ّضاتعليم( 

اشكتاب تمر الأمة لعليم يتصدر عنهما اش رصي عباس ابن هاهو و٠ 
تعالفوله يعي تأويله يعلمون الدين العلم ي الراسخ؛ن من أنا ت ؤيقول 



ءمران:عن)آل ...( العلمِ قي والرامحولأ الله ألآ ثأؤيلة يغلم وما )
،من )\س: محي-3( إلا مهز ما -') اق تمه تولوو 
كس س ص س "أئ :تال 

،قومه إدارة على القدرة نمه من وجد العاص أبي ابن عثمان هذا و٠ 
امهم،إمأنت نال ، نرمي ام إماجعلي اض يارمول قالت) أن فكان 

.( ... يأصعفهم واقتدى 

كانواكلهم بل واللف الصحابة من ممرا بأن ت الثاني الثرر على وبجاب 
:ذلك ،ومن والعطاء والدعوة الجهاد عن ذلك منعهم وما بالتقصير يعترفون 

مالايعلمونلي أغفر اللهم ) I يقول عنه اش رصي الصديق ابربكر اهو ه٠ 
او؛ن.المأمور إدارة من ذلك منعه وما . ( يظنون مما محرأ واجعلي 

الخهلاب،ابن يا بح بح يقول؛) عنه اش رمحي الخطاب بن عمر هاهو و٠ 
أوافه فشن واف الؤءن؛ن، أمير واليوم الخطاب، غنم ترعى بالأمس 

اوكأنمالعني، مدا حول يكلمان السلف يصؤيح ما وكثيرا ليعذ؛تلث،( 
!نونيته ق القحطاني بقول يقولون 

يلقانيمن علي اللام لأثى سريرتي محح علموا لو واش 
بهوانيكرامة بعد ولوت صحي وطوا س ولأعرصوا 



معهاترك فإذا توبة إل نحتاج بلاء والذنوب القصير بآن ت أيضا ونحاب 
إلبماج آخر ذنب فذلك للدين والعطاء النكر عن والنهي بالمعروف الأمر 

•أحرى توبة 

العملعن ومثررأ عذرأ ذلك ميجعل ومذنب مقصر كل كان إذا : يقال ثم 
؟المنكر وسنكر المعروف بمسامر ومن ؟؟ ؤيدرس مميدعو فمن والبذل 

الأول:قال ولذا 

محمدبعد العاصا يعقل فمن ذب عو من الاس ق يعظ لر ولو 

لعلاجمفيد وهو نفس للوالاحتقار بالازدراء المرء شعور ب؛ن قرئ إذأ 
للتئاعسمدحلا يكون احتقار وبتن هذا بتن فرق ، فيهاوالعجب الكير 

والملية"

علمتهان إنثب يوتقصيرك ذنوبك لك يغفر ربما أحي يا • آحيرة وصية 
محررهاالذنوب بآن وتذكر ض.. يركعها ركعة عالمته أو اش إل دعرته أو 

نفعهافإن الأحر محتسبا بها تقوم الي الخير أعمال أما النفس، على ناصر 
الشيطالمنوالخلع النضسة للحيل تستسلم فلا ، كلهاالأمة إل متعدى 



سررصصعببل //غمق ٢( 

تمنها *تعدية، صور على تظهر مسة حيلة وعي 
.السالعلان من الخوف — ١ 

الفشل.من ٢-الخوف 
•الغانيين من واكرم القد من الخوف " ■٣ 
التواصعة.المكاب على الخوف - ٤ 

•يلي كما الصور ءذْ تفصيل ؤككن 
اسلان.من الخوف أولا: 

تصرراتهعلى ذلئ^ فيثلهر نفسته ق حلل عنده يكون من النامن فن 

أثري اللطان رحال أن توهم ذلك ومحن ، لهاومحيله للأمور ؤإدراكه 
وهذاوفعله، فوله عليه ونحصون حهلواته يسعون ؤإيابه ذهابه ي الرء 

ذلكآثار ومن •• للأحرين والبدل الإيدإع من يمنمه حوفا يولد التوهم 
:أحدهم محال محر،كما كل من والتخوف أحل اي الثقة عدم 

معشرعدوأوءلليم-ة لقلت لوتمرحامة حتى لقدحفت 
فشمرحق شرمحلت محيل ؤإن هدءحديعة  viJiمحرمحيل محإن 

بأنعر يمحالمرء ، المؤامرة عقدة بآلها النفة ا*لح|لة محده البعمى ؤيصعى 
.وذاك هدا صد أو صده وخلهل ٠ؤا٠رة حوله مجن شيء كل 



.الفشل من الخوف ؛ ثانيأ 
منحونا معين ميدان ق الدعوي التحرك يتجنب من الناس نمن 

قالغثل محن خونا التيليس أو الوعظ يرك من تحد ولدا فيه الفشل 
أمورعع العض تعامل ق ذلك ؤيصدق ، صحيحة بصورة أفكاره حنرح 
فشلهمن حوفا سا متحارة ل الدحول عن يتوقف إنسانا فتجد الدنيا 

.الخسائر وتحمل 

•ومثمر إبجايي عمل أي عن هولأم ا يتوقفالعقدة وبهذه 
ناقماؤلريما أن يعرف لا إنه ية: الشالحيلة بهدم أبتلي لمن ؤيقال 

والخاترالموازل ويكتنفه إلا الماس فيه يسير أن عكن حميدأ لكا وم
منتقيد يالذي ذاك هو الماحح والمرء والأنمظع. الفشل ؤيعأؤيه 

المخفقة..تحاربه س ؤيتعلمم فشله 
أمرل فشل فإن ، إبجاياويكون يعمل أن الداعية مجن والمطلوب 
للنجاح،توصله أحرى بل معن ولييحث الفشل أمباب فلميتلمس 
.تعجز ولا بافه امتعن والسلام؛ الصلاة عليه فال العجز وليتجتب 

الماقدين.ص واكرم القد ص داكأأالخوف 
لانحبولذا الممد، من مفرؤلة حساسية يتلكون الدعا؛ س فالعديد 
باحتلالأحس أنتقد ؤإذا أوتقصره، عيبه تيقن كلمة بمع أن أحدهم 
رحيت.بما الدنيا عاليه وصافت توازنه، 



أوما جانب ق فيقصر يعمل من إن ؛ الحساسية بهدم أبتلي لمن ؤيقال 
لايعملالذي ذاك من ختر لهو ، فيحطيء موعظة أو بدرس يتكلم 

بجر.ولأيتحدث 

فما، يصله الذي الشال ق يتأمل أن غ؛ره عن محلا بالداعية والأول 
تتامسهي فليجتهد وعدوانأ ظلما كان ومجا ، به أحق يهو صحيحا كان 

:القائل تال كما حاله لسان وليكن عليه، تثريب ولا العهلماء وليواصل 
الأعاديعي الرحن أبعد فلا ومنة علمكأ نحل لهم عداني 

المعاليفاكتبت نافسوني وهم فاجتتبها زلي عن بحثوا هم 

المتواصعة.المكاب على الخوف ؛ رابعا
فإنأيديهم، الق؛؛ن المتواضعة الأشياء تركوا لو أنهم العض فيتصور 
البين.الخسران عاقبتهم 

حنهق متواصعأ نساؤلآ أتام داعية تحد أن الدعاة معدان ل ذلك ومثال 
أنحلالها من يستطيع ومواهب قدرات ولدية ، محدوداقثولأ وكسب 

سببولكن ككل، الدولة أو بلادْ مستوى على دعويا نشاؤلآ يقيم 
والنفعالأكثر الخثر نفسه على يفوت المتواضع المكسب ذاك على تحوفه 

الحكمة.وقلة النتن من وهدا •• الأكثر 



kS) — —

تطويرل الاستمرار من وتمنعه الداعية تواجه الي العوائق أكر من إن 
وحياةحياته على ؤيسقطها المثالية بالتظرة يتلى أن الدعوي وعماله ه نف

العاتيةفيها يفلهر عديدة صور وليلك والدنيوي الديي الجال ل الآ■حرين 
ومنهاالئفة الحمالة هده صاحب على الوحمة 

ا-فيالخأبالإجمأم
منوميتدئين متقدميز من مكونة دعوية محموعان إل الداعية ينضم أن 

مدهإل فينظر بو والتقصمالاحطام بعض بجد بهم الاحتكاك وهع الدعاة 
إلالأمر به يهل حتى تلبه ي العيوب تلك فتمماظم المثالية اليثة؛نثلرته 

أحطاءأاعضائها عند غد ثم أحرى دعوية محموعة إل اعترالهم قرار إنحاذ 
الجموعاتتشل؛؛ن ي ؤيبقى ، إليهاالانضمام عن ؤيتراجع فينسحب 

قرار.له لأيقر الدعوية 

الدعويالحانب ق ٢— 
بعضفيحصل حيري نشاط ي الدعاة من عدد مع يشرك داعية فتجد 

الداعيةفيتدمجرهدا باكاس الاحتكاك أثناء الأحطاء بعض التقصيروتغ 
وأحيواوالاتهام؛الإهمال القد سهام يصوب المثالية نثلراته حلال ومجن 

ولوعلميه للقاثم؛ن حصمأ ينقلب وتد الدعوي، الشاط هدا من ينسحب 
والقصيرعفوية، الأخطاء تلك مب غالبآن لعلم نثلرته ق واقعيا كان 

.مجئهيسالم أحد لا الموجود 



l،jT _،+اسي
يعمنفيجد مرعيه دورة ل العلماء من عدد ب؛ن محلى داعية فتجد 

الصعيةالعاملة أو الاختصار أو يعضهم من الغياب أو متهم الامتطردات 
يقدمواأن يص—لح لا ٠ؤلأء يأن جائرا فرارا ؤيتخذ غضبا فيطيس معهم 

تلكمن يتسحب ثم الذم عبارات لهم ؤيكيل يقدوات وليسوا للتاس 
.الثالة ظرت4 بسبب إلا ذلك وما ، ١^^< العلية ابالس 

الرئوي؛~فيالخاب 
إليهاالمدعوين أو أيناءه يوصل أن يريد مثالية أهدافا الربي يرمم أن 

يهيتوصل ما كل تتقيد ق منه قصورا محل الرئوي الواقع يعايش ،وحينما 
أشياءق الاحرين من الاستجابة ق صعقا وجود إل إضافة أهدافه إل 

يهداالاهتمام عن تماما يتوقف وتد ، ؛الإ-صامحل يصاب وحينها ، كثرة 
.التالية نفلرته بسبب الخانب 

الذيللواقع الدقيق الفهم ت المشكلة هذه نجاوز على يمن ما أمم ومن 
التغراتتصور ق الواقعية إل إضافة أدق، يثكل وتقييمه المرء، يعيشه 

نسبةومجا نسبته؟ وما التغير؟ اتجاه وأين الئلواهر، من ءلاهرْ ي توثر الي 
نتوقع؟الذي الاتجاه ي سرها احتمال 

جانباور الأمونقاش العلرح ق والاتزان التفكر ي الاعتدال يمثل كما 
وتتاولاتفكرنا ق والاعتدال الاتزان ثنتد ب وما العلاج. جواو_، من مجهما 



نالكلتجاوز خلوة ملنا ق التثلري حديثنا بجدي فالن لمشكلأتنا 
المشكلات.

يجتبالاعتدال من سياج الآ■؛م هو يجاط أن يجب المثالة رفض لكن 
-اش مكر محن أمنا ء الرجاء ي محالإفراهل الشرعي؛ د الحيجاوز المتحدث 

رحمتممن القنوط به يعالج أن يجوز لا 
العزيمة،صعيفة الهمة، دنية شما يولد ا ريمواتعية الفي والإئراط 

والممرضشيء ع الواق)أن شعارت وترفع الواتع، للأمر لم تست
المرصي.غثر واتعها عن لرتفع يدعوها من كل رجه ل آخر( ء شي، 



y a غيرهعلىّذب وا4خجاتبأ
سؤخمسة حيلة غمرهم عن محلا المحالح؛ن بعضن على بمي ما فكثثرأ 

المرءحياة ق جانب يتمحخم أن ومنها عديدة، مهمة جوانب ل التقصير لهم 
مدابتلميع المشكلة هلْ ثيغطي أحرى، جواب حاب على ذلك ؤيكون 
.غيرهق التقصير تثرر أهميته بأن ه نفيئغ تم الحانب 

ذلك!ومن ، الدعاة حياة ق كثيرة ومملبيقات عديدة أمثلة ذكرنا ولما 
Iبها والأنشغال التجارة ق اونرق — ١ 

خماممهمق عليهم أمر مما الأموال محللب ق فتنوا ند اليعضن فتجد 
اديالبالخانب ق صعقهم ق بب وت، الرعي م العللعللب 

تربيةل ئل—اعر تقصير إل إصافة ، الدعوي س-اءلهم عن وأشعلهم 
نحدهالتجارة وراء اللهث هدا لنمه أحدهم وليسوغ ، وأهليهم أنفسهم 

كقولهعديدة بآيات يستدل وقد ، المسلم؛ن حياة ل التجارة بأهمية يدكر 
.( W^lمن الدتاا)القصص: مى ثمييلمك ثنس ولا ) ت تعال 

تاكيهالهي فانثرا ذلولأ \م محز -بمل الذي ص ) تعال وقوله 
مهالأثو0س:هأ(.

ؤيستشهدبل بيده، الرجل كب ضل حول نبوية يستدل؛أحاديث أو 
الغنىعنهم عرف ممن والصالحين عنهم اش رصي الصحابة بأفعال 

اش.رخمه المبارك ن عبداض أو عنه اش رصي عفان ن كعثمان 



Iالشرعي العلم طالب حساب على الدعوة جانب تضخيم — ٢
قالتفقه عن ؤيتكاملون أهاله من الرعي العالم طلب العمن فيتنامي 
و،ثاكهنا الدعوية الأنشطن j وقتهم -؛JJ و ؤيشغلون الدين، 

أهميةتسن ايات يدكرون العلم طلب ل التقصير لأنممهم وليسوعوا 
أحوالعلى ؤيساكون ، نبوية بأحاديث ذلك ؤيزكدون الله إل الدعوة 

وحاصل•• وغفلتهم انحرافاتهم من ينقيهم من إل وحاجتهم الملمثن 
..ماعداه على الدعوي الخائب تضخيم ذلك 

.الشرعية على الدنيؤية العلوم جانب تضخيم ~ ٣ 
أوالتجرييية التقنية التخصّصامت ق كله جهده ل يبل اليعصن فتجد 

إلخ.. والتطوير والتخطيط الإدارة ق التقدمة الدورات لحضور ايع ي
علىوالحرص النفس وتربية الدين ل التفقه حاب على ذلك ليكون 

الملمينضعف أن يذكر احدهم نحد ذلك، وليسوعوا ، الإأ،لاني الارتقاء 
التقنيةالعلوم اتمان ق تقصيرهم بسبسا هو إنما ونحلفهم وذلهم 

هدايضخم أن ذلكا وحاصل لحياتهم والإدارة للتخطيعل ونسيانهم 
•■ أهمية عئها لاتقل أو منها أهم جوانب ل التقصير ليثرر الجانب 

ولكنالجوانب هذْ أهمية لأينكرون العقلاء بأن : هؤلاء على وبجاب 
علىالجوانمت، هده أحد تضخم أن عقلا ولا شرعا المقبول غير من 

شيطانيومدحل نفسية حيلة ولاشالث، إنها الأحرى.. الجوانب حاب 



نحتلأنه ، خيره نحه—ل ما غالبا الق ، الساوة نفس الإل حفي 
.غتلفة ومررات مسرعات 

جوانبهبجمع وأحده كافة الإسلام ل الدحول إل لم الموال|عو والشرع 
يميسوحيتها حقه جانب لكل يعطوا أن إلا لأناعه لايرصى و، 

افإنمبجانب ليهتم جوانب ترك ومن •• متضبطا متزنا لما مالإنسان 
منهااف حاورنا الق الشيطان حطوات *ع ؤينزلق به اف أمره ما يخالف 

خطزاتقنوا زلا كالا النلم م اذظوا آننوا \وبن' محا :ا ) : فقال 
٢()اوقرة:خ، شن( غدئ هإ الثبمازو 

فحسماالنفمى التعويضن د النقية الحملة هذه التقى علماء ووأسمى 

يبرزهآحر يجانب يغطيه نحده ، ماجانب ل نقص عنده أن اب يشعر 
أنوذكروا العيب.. ذلك عار به ليغسل ( مباشر غير ك)تعويض 

..الآننةيصفان المتصفون هم النفسي النعويفى من المكثرين 



/وو/س.ZaLLo/؛/إبإك ٥( 

ونشاطهإيمانه طى وتنثر الداعية عالي تظهر ناد الرائة القاعان 
المناعانولهده ، ١^*؛-^ بهده يشعر أن دون ذلك ومحيث الدعوي، 

٠منها صور، السالية 

للوصحُالعلمأنينة الشعور ذلك وهو " :الإيماني بالوضع اكاعة أولا: 
ولسبض، أن بمي شيء مامن بأنه والإحساس الراهن، المرئي 
الداعيةأدى ما فإذا التحسين، يستوجب أو التبديل مايمتضي عتالك، 

الآحرى،يهلة البوالتطوعات الوافل بعض عاليها وزاد الفرائض، 
فليسوعليه ا ••'ر باكاعة الشعور درحة إل ووصل واكتفى، اطمثن 
أنهوبرغم العالمي، أو الإيماني للارتقاء الجهود بذل مايستدعي هالك 

•عليه يشهد واتعه أن إلا بلسانه لايعرف؛اولك، ند 

أنصينمل نل بأنه الشعور وهو : الدعوي بالوصع القناعة ثانيا: 
الكمالعلى بالواجب ناموا قل الاحرين الدعاه أن أو مايستطيع 
اdتواص٠ة.لجهوده ولاحاجة 
مجنمموه مدخلا تعتبر صورها بجميع الزائفة القناعق أن ولاشك، 

التمويهمن حدأ بالغ ويد لمة، المالقوس إل ال1كر الشيهيان مداخل 
هدهطبيعة من لانحاف ومحن كشفه، صاحبه على يصحب بحيث والخفاء 

٢٥الخلالضا،صفا ُا؛



الشللهذا يعقب داتمأ اإذ ر ا نتائجهمن ا حرفنبقدر ، الحيلة 
إلوالسامة للارتقاء السعي عن وتوقف ودعوى إيماني شلل الآحلأةي 

الكمالوادعاء النفس بالثلن إحسان إل ذللش يتجاوز قد بل الخيرات 
■وآنكى■ أصد مصميه وهل٠ 

تالداعية يتذكر أن النفسية الحيلة هده نحاوز على مايمن أهم ومن 
يلحونكانوا بأنهم الرحمن عباد مدح اش أن ذهنه عن لايغيب أن I أولأ 
حادينعون ييزالون فلا ( للمضن واجعلنا ) بالدعاء اض على 

عندفدرهم يعلو وبدلك للمشن أئمة كونوا وأن الهامات أعلى لثلؤغ 
اشرصي الصحابة عن ورد ولدا ، أتقاهم اف عند الخالق أكرم فإن اض 

الأعمالأفضل على حرصهم تزكي الق الواقف من الكم عنهم 
عنواللام الصلاة عليه الي يسأل فهدا ، الراتب أعلى إل ليصلوا 

الإسلامق الأعمال uأفضل عن يسأل وذاك ؟ خبر الإسلام أي 
الفردوسي الحنة ل مرافقته وملم عليه اش صلى الي يسأل ؟وآحر 
•الأعلى 

وكليمملمه علم وكل يفعلها عيادة كل أن الداعية يستشعر أن : ثانيا 
يزهدوكيفا ؟ بالقليل يقغ فكيف ريه عند حنات تزيدْ يبدلها دعوة 

صممتولأأذن رأت مالاعن فيها والأرض السموات عرضها بجنة 
؟؟بشر تلب عر ولاحطر 

.YO\صة،صفحة  ٠١



سعممفيمح.وحيدحدممع 11ا/»اوق، ٦( 

عنوانهاسلبية زمنية قرة يعيش وأنه حطر ق إيمانه أن الداعية يشعر ند 
وتقويةالنفس بناء إل السارعة يستدعي وذلك ، الإيمان وتناسى الفتور 

التربويةالبرامج إل العودة صرورة يعي وهدا الإسلام، بشرائع الالتزام 
..وفرائضهانوافلها العيادات على والحرمحي الشرعية والعالمية 

لهذايضع بأن ذلك نتقيد دون ليحول الشيطان يتدحل قد ا ه" 
زالإذا أنه ؤييديه وحيدأ له يصوره عاتقا ( الحديد أو الري الإنسان) 

انالإنسوصيمحسل ، الوصع وصيتحن ، عقية كل فستزول العائق هدا 
واتعياالوحيد العائق ذلك له يدي إذ ، الشيaلان ااإوالكر >بنيه إل 

أنذلف مال ٠ الاجتماعي ومركزه وييثته حياته صميم ومن ومقبولا 
والإنابةالتوبة إل المارعة من يمنعه عائما لاإaلالب الشيعنان يمع 

،القمل الامتحان سرى أمامي يقول بجعله بحيث ، والارتقاء 
وثمانيحالي تحبتن ؤإل إليه الدعوة ؤإل الإسلام إل أتوجه ثم أحتازْ 

بجعلحينما الأمل ل ؤيفرط بمليل يجعله " تل يل م " أ وملكي 
تلاثأو ستتقن تطول ند بكاملها درامية مرحلة هو الوحيد عائمه 

وضعهاسوء لها وّوغ ه نفأنتع فد هنا فكأنه .. أكثر أو سنوات 
بحيثالتوهم الوحيد المائق مرحلة هي طويلة زمنية فترة ••ق سلفا 

الإسلاميالكتب ، ١٠درؤيس،صمحة نهال التمية، الخيل )ا( 
٦١ صفحة ، السائق المدر )2( 
السابق،الصدر )٣( 



^ءءًءسء====وج<ً
الزعوم.."الوحيد ال1غ زوال متتفلرأ الدنيا إل وركن وضعه إل اؤلمأن 

يدصاحبه نرى لا الوحيد الاغ هدا يزول أن بعد أنه ، والأغرب 
الشيهنانأوهمه ئد ؤإنما ا حيد وصع من نمه به بمي لكن ما إل وصل 

"را؛المسولة.. اكحديربالآماني يستمر نم ا أيضا وحيدأ بجعله آخر بماغ 
إذافه وصدق أ الشيهيانية ة الأحبولهدم من أحل ينجو وقلما 

..(١٢)النماء:•( مورأ إلا السطالأ يعدهم وما ؤيشهم يعدنم ) يقول 
النفذهدا ..ؤإغلاق الوحيد عائقنا محاربة بإمكانية أيضا يشهد والوايع 

بجطوت؛نليتم ذلك ؤإن للشيهنان، الخفي 
بالذين نفوس ل وفضحها بمعرفتها عليها والسيهلرة الحيلة هده كثف ~ ١ 

:وهي الثانية العملية الخطوة ق يباشروا حتى وذلك يعد، يدركوها 
سبدءأ شهريا أم يوميا أكان مواء أوبرنامج، أوحطوة عمل أي تتقيد ~ ٢ 

نستءلحوهوما ضمنا يكون ونل• ، صريجاكون ند الأول اللحظات 
القاوية"لأا.الية أو بتةياسمم 

كنذ)إلأ تمال قال كما ضعيف الشيaلان كيد أن نتدكره أن ينبغي ومما 
يغلبلن الضعف هذا و . ( Vlij)النماء:من!/؟صلعيفاآ كان الثيطان 
وصبرهالداعية بقوة ولكن ، الهمة وعجز الرعي دتلة الإرادة بضعف 
.حبه فهو اش على يتوكل ومن ، منه الخلاص يتم اش على وتولكه 

الفت،ءسها)ل(الخٍل 
١٧صفحة السابق، )2(ا،كاور 



 )V صاسمه.

فيهان إنكل أن وهي عليها متفق حقيقة عن الناس يعص يكابر 
علىيصادق وهذا الخطأ، أو الممصإ؛ر عليه يرد يعمله عمل كل وأن آفات 

يثئةأحيانأ يغلف الكريهة الكايرة وهذه .. غيره عن فضلا الداعية 
.شيثأ الحقيقة من ينثر لا وصف وهو بنمه، الداعية 

بالضعفالأعراف من التهرب الكابرة لذء المليئة الاثار أعظم ومن 
•وهما صورتين على يكون وذلك •• والتقصير والخطأ 

منهونح الذي الخطأ أو فيه الذي العيب الداعية يرى أن ؛ الأول الصورة 
الأعرافتبعات من يتملص أن الأمر وحاصل ، غيره ملة ق ذلك فيجعل 
فيه.الوجود الحقيقي بالخلل 

Iذلك أمثلة ومن 
رعايتهتحت الدين للشباب الربوية اليرامج إعداد ق الداعية يقصر أن ~ ١ 

لرأنهم معه التعاون؛ن على التقصير هدا ير*ي باللأمة، يواجه وعندما 
•يسغي كما بالهللوب يقوموا 

لايثقونبأنهم يرميهم اللعاة،دم بإحوانه ثقته عدم الداعية على يفلهر أن ~ ٢ 
ه،يالظن يسيئون م بأنهيتهمهم نم بالمدعوين الظن يسئ محي به،أو 
الأول:تال كما حاله ومحيا 

ظنونهماءت المرء فعل ماء إذا 
توهممن يعتاده كان ما وصدق 



يزهدأو الوافل على الحائلة على ه نفمحاهدة ق الداعية يقصر أن - ٣
الأعرافعن يكاير الناصحون ينصحه وحنن الشرعي، العلم يطلب 

علىئربه لر انها معها يعيش كان الي الدعوية الحموعة ؤيرمي يإهماله 
التدهور.هدا إل وصل وليلك الأول ل تعليمه ل فرطت ذلك،وأنها 

أمرل أمل بخيبة الإصابة عند اليعض من أحيانا محدث ما ؛ الثانية الصورة 
 Uالأول محال كما والزمن الظروف عر ذلك ل من:

سواناعيب لزماننا وما محيئا والميب زماننا نعيب 

راحةتورث وهي ، النفسي الإمقاءل د النفس علماء يسميها الحيلة وهدم 
أنالأمر حقيقة ولكن الفشل، أو بالخزي المكابرة مع يشعر لا لأنه للإنسان 

الأحطاءمن استقالتها وتضعف مملورها وتعوق شخصيته نحهلم الخيلة هذْ 
الأعرافعلى المكابرة لأن ، صاحبهامن الاخرين تنفر أنها إل إصامحة 

وممقوته.مكشومحة بالتقصرآمحة 



يسةحالأحري؛ز،مم،مص٨( 
العملبذلك القائم نوة على دليلا يعم نكرة أي وقوة عمل أي نحاح 

الخهدبذل الداعية محاول ئد ،ولدا الفكرة تاللث، صاحج، ذكاء إل ؤإثارة 
مدهق بالفشل يصاب، لكنه ذكية فكرة ليبرز أو الدعوي مشروعه لننجح 
،ذاته غرور لترصى لنفسه الآحرين نجاح نسبة إل يلجآ وعندها ، وJللث، 

ذلكوراء من فيحصل فكريا مبلع أو دعويا ناجح أنه حوله من ليقنع أو 
.بأمره انحدعوا آحرين من والإعجاب الثناء 
؛الدعوي الواقع ق النفسية الحيلة هده صور ومن 

احدفيآتي، الجمع ق بارزا نشا٠٧ الدعوية المؤسسات إحدى تقيم أن ~ ١ 
قدرتهؤإل ه نفإل الشاعل هدا محاح وينسب المشاركئن من الدعاة 

المحهولون جنود النجاح هدا وراء كان إنه والحقيقة ، وخرته 
•يعلمهم اممه لكن الناس يعلمهم 

هذهعلى القائم؛ن أحد فيآتي إسلامية صحيفة أو محلة تنجح أن ~ ٢ 
إبداعهإل عليها الإقبال وازدياد تقوقها فينسك، الإسلامية الدورية 

الذينهم تحريرها على القائم العمل فريق أن والحقيقة وتميزه، 
.افه توفيق بعد نجاح من إليه وصلت  ١٠إل اوصلوها 

إضافةالاحلاقي ملوكها ق التحفيفل حلقات من محموعة ترز أن - ٣ 
الحلقاتهده مدرصي أحد فيزعم ، القرآن حققي محال ق تفوقها إل 

إ؛القية جهود ؤيلغى نجاحها سب هو بآنه 



محموعتهفتاتي ، ذكره يشح حتى ممئن محال ل داعية i؛jj أن 
وبروزهنجاحه فتنسب المسابق، ل إلها يتتمي لكن الي الدعوية 
والحميمة، والربوبة الشرعية ا برامحهق وهوتها بل1لها إل ونشاطه 

ذلك.بخلاف 

"اكشحد الممية الحيلة محده ا يصفوالملأم الصلاة عاليه والني 
اشيارسول فالمت،: امرأة أن : المخاري صحيح ففي يعط لر يما 
المدىغتر زوجي من تشبت إن جناح علي فهل صرة لي إن 

لريما اكشح " : وملم عليه اش صلى اض رمول : فقال يطي؟ 
•زور' ثومح( كلاص يعطمح، 

ويتزينبذللث، يتكنر عنده ليس ا ميالتزين ت بمعنى ا هنوالتثبع 
بالماحلل•

٠النفسي الامتدماج ب النمس علم ق اكخصصون ذلل، ؤيمي 
عندالحنة الصفات ه نفإل ينسبا ) المرء يسدعج أن تعي وهي 
هنففتتمناها ذاته خارج يراما المي والإنجازات والمميرالتا غثره 

لثاتلعن قاصرة أو الحنان لت، تلإل مسوفة رى أن ولاتحتمل 
منهمأوأفصل كغيره بها متصفا أنه صاحبها إل فتخيل الإنحازالتا 

اكمصلهو وأنه ذللش ل الميق صاحب أنه فتوهمه نفسه نيالغ وتد 
يالاطمئتان.القس يشعر مما والهتان الإمحابيات يتللثه غا؛ره على 



علىيالفومة يشعر من الخيالة بهدم يصاب ؟ بذلك بماب ومن 
،بعقول ؤيستخف ، عاليه الموقن يتتقص ومن ، الناس 

الوجاهةبمعول يرغبون الذين واراوغون ، الضمم وصعاف 
.ونتا الاجتماعية 



يالمالليصاب أو فيمثل يعرفه لا دعوى مضمار ق يدحل داعية نحد فد 
عدمل عنطته الأعراف من يتهرب أن ذلك بعد نحاول ثم فيهمل 

بأنهيسلم لا نحده أو له الناب الدعوي الميدان اختيار ق الامتشارة 
الداعيةمدا يتهللق إحماءه لأيكن حائ الإخفاق ولأن وقصر، أهمل 

هيليت الأعذار وهده " إليه وصل ما إل أوصلته متررات حتلاق اق 
محتلةأباب هي ا ؤإثموالإخفاق الفشل لدلك الحقيقية الأساب 

;وهما ؤلومن عند مقبول كغطاء بها جيء متكلفة 

ذالداض الانزم لزع محاولا ي الداب ذمعU1  1ايدرات _، اولأ: 
أخطائهعلى غممء وتأنيب ه تفلوم من يرتاح عيار اء ويهده تله، 

.وتقصيره 

وأظهرواعاأبوْ ممن عند نمه عن التهمة يرغ المثيرات بهذْ ' ثانيا 
تكرارمن لم يوبذلك ، وأخطائه بتقصّثرْ وواجهوه عليه التثريب 
.لأفعاله إعابتهم 

Iالدعاة بعض حياة ق المثررات احتلاق صور ومن 
الفوضىوتكاد ، الدعوية برامحه ق التلفيق إلا لايحن داعية نحد أن ~ ١ 

مبرراتنحتلق لتا ذلعلى يعاتب لاشيء..وحن إل حهودْ كل تلتهم 



kS) -

أحدمنها لأسلم أمور العين،وهي وجود وعدم الأوتات كضيق كث؛وه 
القصر.الداعية عدا فيه وقع فيما الدعاة يع ب ذلك و*ع 

الناصحتنبعض عابه فإذا العلمية، الدروس بمفر لا داعية نحد أن - ٢ 

أنيمول كأن واب أعدارأ احتلق أو اش، إل بالدعوة مشغول أنه زعم 
أوأنأا العائلية مساتولياني مع لأتتتاب أوقات ق الدروس عده 

المنا،سةااالشرعية الكتب لاحتيار يوفقوا ب الدروس هذه على القائمئن 

منفتهرب الحادة، الدعوية الآنش٠لة إقامة س بمهرب داعية نحد أن - ٣ 
ؤيبررتربوي أو شرعي درس نحضثر عن وبمنع للتحميثل، حلقة إدارة 
أماميثلهر أوأن الرئاسة كحب الفتة ه نفعلى يجاف بأنه الملية عده 

زلةأن أوبزعم أ؟ لأستحقه مدبمأ فيجد علم كأنه الاحرين 
ا؟حريفا -سعين جهنم إل به تهوي ند الأمور هده مثل ل اللسان 

اغرمات؛إذابعض إل ؤيتجاوزها بل الباحات ق يتومع داعية نحد أن — ٤ 
واقعليلأرك ا إليهيستمع أو يتظر أنه نمه عن داع ناصح، نصحه 

ا!.الشيتة مالكهم س وليحدرالآحرين حقيقته على الفاق 
الأمريل شينا اض س عنه لاتغي وأعذار مبررات س الداعية يجتلقه ما وكل 
(معاذير• ولوألمي ا ١ بمؤببرة)؛ ثغسه عإى الإسالأ )بل I تعال قال كما 

)ااما.ة:ها(



ير/رسسثممي,١( ٠
،دعويأ أو 'ملميأ صعق موصع ل بأنهم الدعاة بعفس يشعر حيتما 

احتلاقيتجاوز هذه الضعف نقاط على يعملوا أن شعور وبلا بماولون 
نمدأو وأنمالم الآح_رين أنوال علمى الهجوم إل تمس للمالمبررات 

وهيالهجوم للمدفلع و>سالة حير ت فيل كما والسب شخصياتهم 
الاتهاماتامتمال من بدلأ نمه عن ؛؛ liJLJtالأحر؛لإثغال محاولة 

يهتقوم التصرف وهدا •' التمس علماء يمول • منه والعتاب والتثريب 
والتوازنالتمسي الامتقرار على للحصول نمسة كحيلة تمس ال

الداحاإي"را،.
:النفسي التتمس هذا صور ومن 

نوةالأعضاء بمص ق فيجد دعوية إدارة بزمام يمك داعية نحل أن ~ ١ 
فيعوضولاذاك مدا لامحي عو بينما جاهيري ؤإمالأ شهرة أو علمية 

علىالكاملة يتلوة المسحلال من العدواني بالتئميس المصور هدا عن 
عليهم.تشق بملريمة الأنفلمة وتْليق الدعاة هؤلاء 

أوالفلاني الداعية نشاط عن الحديث فيدور محلس ق داعية محلس أن ~ ٢ 
للمحاصرالحاصرة الحماهير كثرة أو العالم طلبة مجن لفلان العلمية القوة 

وهوعاليه عكسي مفهوم له الحديث أن الداعية هدا فيشعر فلأن الداعية 
حلمأالعلم طلب عن وتقاعسك ، ضعيفادعوي نشاط ذو أنك يعي 

١• • مس • الآس نحت ئ اطر• - ا 



>!؟<
١٠إمال لك وليس  مدايتطالق الداخلي الإحعاس ولذا همي،  ٥٢

عثراتهمؤيدكر العالم ة وءلLJالدعاة هؤلاء أمماء على بالهجوم الداعية 
هذهلتغطية محاولة ق ذلك وكل هفواتهم، ؤيصخم أماليعهم ؤيتتقد 
.الفضلاء هؤلاء عر العدوان خلال من الشية الألأم 

المستوىعلى ليت وأنها الدعاة أنثعلة من كثيرأ يتدمر داعية نحد أن ٣- 
يطقون.لا ما محملهم وتد المْللوب، 

الريبةمن شيء مع والعناد بالتحدي المتصفون هم الخيالة هده من والمكثرون 
.الثقة بقوة تaلا٠ر٠م رغم بالنفس الثقة وصعق الظن وموء 

ردمح/صذ،/ئوج.( ١ ١
نفسالعلماء يميه ما وهي السابقة الحيلة مجن قريبة نفسية حيلة وهده 

المعروفالداعية صاحمه من يغار كمن الفعل وردة العكسي ؛التكوين 
هنفالأخ هدا محي عليه ؤيثتى محلى ق يذكر فمن • والعلم يالنشامحل 

أنهالأمر وحقيقة ، له يدعو وتل الداعية ذلك فضائل للجالمن يهلهر 
.كله الموقف من يغلي 

منحوفأ وذلك ، وانفعالات دوافع من نمه ق ما عكس المرء "فيثلهر 
•، ١١" الأمر انكشف إذا الحرج ي الوقوع  )ا(.اا

صفحةالأتنهة تحثا ها انظر - 1 



//تقلمد//لأٌهمأغع/.//تضمر،ر ١( ٢
أوافعال يتصرفون الدعاة من عددا الطسة الجالس بعض ل نحد ند 

وحبرتهمالرئوية وثنافتهم الشرعي علمهم مع لاينناسب بكلام تحدثون 
منبعمي شخصسات يتقمصون هولأم أن وحدت النثلر دفقت فإذا الدعوية 

ذلك؛صور رمن بهم، أعجبوا 
عنيرفع وكأنما حير بأسلوب الاحرين مع يتعامل داعية نحد أن ~ ١ 

قبحثت فإذا ، وكلامه تقمه ق عليه يؤ'روا أن نحافة معهم الخوض، 
ممنالفضلاء القضاة أحد شخصية يتقمعس أته وحدت ، ذللث، مست، 

•يديه بئن لكحاكم جلسوا إذا الخصوم *ع الل؛ن مجدر 
أوالتوجيهية الأوامر محن بشيء أصحابه مع يتعامل داعية نحد أن — ٢ 

هكذاتتصرفوا أن ولأينبغي ، كدا تفحلوا أن ينبغي ) عبارات استخدام 
أحدشخصية تقمص أنه وجدت ، ذللث، سبب ؤ، تأملت فإذا ، ( ... 

■تميةة محؤصسسقيادة أو دعوية محموعة إدارة تحمل ممن القدامى الدعاة 
.الأعضاء كثيرة 

محاضرأو ءالم شيح هو وكأنما بهلريقة ؤيتكلم يتصرف، داعية نحد أن ~ ٣ 
له جلوملكرة تكون فقل الميخ لشخصية تقمصه فأما ، مشهور 
وأمامشانحه، كلام ومحلريمة بتصرفات وتأثره الشرعي العلم محالس 
أحدلأشرؤلة سماعه لكثرة تكون فقد الشهور انحاضر لشخصية تقمصه 

٠محاضراته على لردده أو الدعاة مجن المشهورين 



حالةهي ! ( اللاشعوري التقاليد ) هذا عن النفس علبماء يمول 
غبروالقبول الارتياح من بشيء إليها وتنساق ، النفس لاتدركها ند تلقائية 

وحطأصواب من قيه ما تتمعن أن دون الكلف 

التفسيةالخيالة هازه مفاسد ومن 
وبخاصةمنه الآح_رين ينفر وهذا الداعية شخصية على الظاهر الكلف - ١ 

.الدعاة من أترانه 

بالداعيةيودي تل ، فاصلة كانت مهما شخصية لأي التقمص ق ايالغة — ٢ 
•مذمومة بصورة الصالحين ق الغلو أو له التعصب ل التجاوز إل 

إلحلالها من يرتمي أن ممكن والي الحقيقية لشخصيته الداعية اغتيال —٣ 
•ودعوة وتربية علما الأفضل 

إلذلك فيؤدى التقمص—ة الداعية بشخصية الناس بعض يتخالمع قد " "٤ 
أوديته ل يهلكه افتتان للداعية فيحصل محله غير ق مدح أو زاني تقدير 

.قله عاليه د يف

هنفعلى يموت الفضلاء أحد لشخصية الداعية تقممى بسبب ~ ٥ 

•والدعوى والربوي العلمي الجانب ل غثرْ من الاستفادة 



صغو1و\}ص.

حدإل يصّل أ إعجاببنمسه الداعية إعجاب تعي نفسية حيلة وص 
،منه مايصدر بجنب الآح-رين من مايصدر كل أوامتصغار احتقار 

ا!متدين لأنه الجالس ي وتصديره به والحفاوة بتكريمه الغثر ومطالبة 
تمايلي الدعاة داثرة ي الغرور هذا أمثلة ومن 

التفتنإذا متشددة، بصورة اش إل بدين الالتزام على الداعية يقل أن ~١ 
منه،شأنأ أنل أنهم قلن الومط النهج يسلكون ممن الدعاة من مره 

وتصرفاته.بطلراته عليهم ؤيرلع الدعوي املوبهم نحتقر وصار 
الثعلمةالكثرة ايائل ومعرفة الدين ل التفقه على الداعية نحرص آ~أن 

نحفظما لانحففلون وجدهم حوله من إل التفت فإذا والعقيدة، ؛السريعة 
تعمقهأن ؤيرى عليهم، ويأر؛ع بمقرهم يفقه،ولذا ما م لأيفقهون و، 

الفضلاءتوفير يوفر وأن العلماء معاملة يعامل أن يعي الشرعية لعلوم اق 
الغرور.داء هو وذلك ذلك، ونحو 

وغفلتهمعاصيه ؤيتتامى وتهجده، وتنقله ءلاءاته عند الداعية يقف ٣—أن 
ومحاهرتهمادتهم عبق الناس تقصير إل يتفلر ثم بنفسه، الثلن فيحسن 

لرلأنهم الآحرين واحتقار التدين، غرور إل ذلك فيدعوه بالمعاصي 
•إليه وصل ما إل يصلوا 

قوتأثيرا الإلقاء ق فصاحة فيجد الدعوية جهوده على الداعية يقف أن —٤ 
أعمالهعلى اءأ ثناس النمن ورأى التبليغ، ق وانتثارا وسعة الوعفل 



الفخربيشعر حيتئد ومحاصراته، ه ومحالوأشرمحك »ؤذف\و* على ؤإنالأ 
اف.رحم من إلا ذلك من ولأسلم الغرور بمتنه ؤبماب 

تمنها ، جوانب ق الداعية أحلأ؛يات ي توثر التمسه الخيالة ومحده 
.لرأيه وتعصبه وا،لراء الخيال بحب الداعية إصا؛ة ~ ١ 

أ.له الناصحين وبخاصة بالاحرين الفلز محعرء ٢" 
.■صدهم توحد ند ثغرات على والنهم الدعاة ممد كثرة ٣- 
.العامة الدعوية الأنشعلة من والقرة الخماعي انمل كرامة ٤- 

وكيرلمامسة ائالمى ق يهترلاص ومرد ، ويكثره لتفه الداعية ملح ~ ٥ 
.أحرى تارة وتالميحا تارة تصرمحا مجنامئة، 

يدملم من •ع واكصادم الربين من الخثرة وأمحل العلماء على التمرد - ٦ 
اش.إل الدعوْ ق صدق 

.النافعة الخاصرات وتحامل العلم، بمجالس الرمد - ٧ 
إليهم•يسعى أن من دمرته ، إليه الناس يسما أن قمة ٨" 
ولكنهالدعوي والكسل بالفتور التدين بغرور أبتلي من بماب ند ٩" 

.محاميتها عن ومكايرة بالنفس اعتدادا مدا صعقه عن الهلرف يغص 

يزكيأن عن يكابر بتدينه المغرور لأن ، الفأن ونت ي الانهيار " ١ ٠ 
.الضعيفة النفس مده حانته اغلث، تحت، وغ فإذا ، نفسه 



محاميةإل بها أبتلي من سادر أن الهلكان الشسة الحيلة هدم وعلاج *
٠منها ، كثرة أمور ئى مسه 

عتههمعرف ممن العلم وطلة العلماء دروس حضور على الحرص ~ ١ 
المرينفإن ؤإيابهم، ذهابهم ل ملازمتهم وحاولة ، الشديد التواضع 
يقتدي.بالمقارن 

.دعاه أو عبادأ كانوا صواء للتاس التواصعان الصالحين مصاحبة ٢— 
بحرصكأن ، العامة الموانف بمص ق الغرور هذا كر محاولة ٣— 

أوأغراضهم، عنهم فيحمل أفرانه من الدءاة حدمة على الداعية 
.كؤياثه جاح ليكيح ذلك وكل لابمرفه أمرأ لتعليمه يدعوهم 

عليهقوله ذلك ومجن ، والآحرة الدنيا ل والغرور الكر عواتب تأمل ٤" 
وهوافه لمي ، مشيته ل واحتال نمه ق تعثلم من " ث والسلام الصلاة 

.* عصيان علميه 

أحروتد ، والتواضع الزهد على وحرصهم لف الأحوال ق النتنر ه~ 
فحشية إلا لاتزيدهم ودعوتهم وعلمهم عبادتهم أن المؤم؛ن عن اش 

منهم الدين إن ه ؛ هزلأم وصف ق تعال قال ، لخلقه وتواضعأ 
بربهمهمم والذين يؤمنون ربهم آيات مم والذين مشنقون ربهم حشية 

راجمونربهم إل أنهم وحلة وقلوبهم ٠اآتوا يؤتون والدين لايشركون 
هسابقون ئا وهم الخيرات ق يسارعون أولتك 



الموسرم؛ الخررر ض خكلهم إل يرجع المص صلى ا-ملت _• وحناء 
هوالاعتزاز ومدا دمه، ومادئ بإيمانه الداعية اعتزاز تعي الي و، 

بلالغرور أو التك؛ر إل بجرهم إ لكته الصالح واللف الصحابة حلق 
عليهتي الوتول ، ( أمكم تزكوا ملأ ر • تعال اش تول شعارهم 

ولأييغي، أحد على أحد لايمخر حتى تواضعوا ) ! والسلام الصلاة 
.بتمامه لم مرواه ( أحد على أحد 



.الذمحوم اثتسويف ( ١٤

مرريختر الأولولأ له علمي أو دعوي عمل تأجيل تحي منة حيلة وهي 
ليغطيالتسويف ه تفعلى محتال الداعية أن أيضا وتعي ، صحيح 

وحصولالناسب الونتا ذهاب ويعد ، الءلاAر وعجزه ، الحاصر كسله 

بعدولكن نقاعه على فيندم ، الصفعة نوة من الداعية يفيق العوانب 
الأوان.فوات 

تمايلي الدعاة بعض حياة ق الدموم التسويف صور ومن 
علاجفيوف دعوي أو تعبدي جانب ل تةصا؛رْ الداعية يكتثمف أن ~١ 

ذلك.

.منها الوه فيسوق معصية تكرار من الداعية محي ٢—أن 
o\-T  محهاالزال فيزحل واجه شرعية مسألة الداعية محهل.

يكونفد مما ذنبه بعل الدعوين أحد نصح ؤيزحر الداعية، يهمل أن —٤ 
■أحركا ذنوب ل لوقوعي سببا 

الوصاياالداعية يتذكر أن النفسية الحيلة هده نجاوز عزعر يعقن ومما 
البادرةل اللف أحوال يتأمل وأن الخ؛رات إل السارعة ق الشرعية 

'•ذلك ومن الدٌوم، التسويف من ومحديرهم الصالحة يالأعمإل 
•مرصه ل مدالقيس من لرجل فيل " تتال امحاق أبي عن جاء ءآما 

*.سوف أنذرتكم ت اوصتافال 



^=ء==ءءءء؛حجبمً
السدؤوتياةا.الاحؤيى وثؤممل الطبية ( ١٥

اليالتام ■تمل :يلي U الشا ؛ U.Iهل، اظي س رشعار 
امحليلحا بميم لسلف ال—ابق الخيل متع من م الأن نعانها 

اللاض!!•

U،Lj؛tJ  لإصلاحالهمة افّؤووات من كجر من الدعاة بعض يتنصل
الأمة.أحوال 

•يلي ما السؤول؛ة، الأحرين وتحميل السيئة صور ومن 
بدعوىالمكر عن والنهي بالمعروف الأمر من الدعاة بعض يتهرب ١-أن 
منللهروب الم؛رر هذا على وبجاب وتدر، قضاء المنكرات شيؤع أن 

بتكفما مصسة من هوماأصا؛تكم I ثال الله بأن المسؤولية تحمل 
يعودبالمعاصي اباهرة أن الأم ه.وحقيقة ممر عن ؤيعفو أيديكم 

اكمحذيرق الحن المصسجهة،وتقصير من ذلك على الناس جرأة إل 
•أحرى جهة من لأصحابها والنصح منها 

الدعوية،اء والأعبااسؤوليات تولي عن الدعاة بعض محجم أن —٢ 
المعروفبالأمر وهيئات الحكومية، الدعوية المراكز وجود بدعوى 
الذينهم عليها المسؤولن إن ومحولون الرسمية المنكر عن والنهي 

بآنعليهم ومحاب . ا! الأمر ولي من بتكليف الأمور هذه يتحملون 
هذا،ولكن ا بالقيام؛واجباتهتaلالج، ؛ذللث، المكلفة الرسمية الخهات 
للأمة.والصح الإصلاح تيعة مجن ( الرسمي )غير الداعية لايعفي 



ابهلورغ دينهم الناس لتعليم ابلوس س الدعاة بعض يتنصل ؟"أن 
المسؤوبحالوا التقصب؛و مدا على الناصحون عاتبهم فإذا ، عنهم 

العالماءدور أين هو! كبير سؤال اليتهم معن ودافعوا العلماء 
واجماتوعليهم الأمأن قادة هم الياء أن I هولأم على ؟وبجاب 

كلوالملأم،و الصلاة عليه الي وصفهم كما الأنبياء ورثة فهم كثثرة 
منعل، وواقعيه متصفة نفلرة حلال س ولكن ، عليه حلافا لا ذلك 
االلأاو؛نستوعبوا أن بحال لايمكن محدودة ءلاةة العياء أن الشن علم 
أنلم مكل فيلزم بهم نحمل إ الكفاية دام وما ، الل؛ن بناء أس 

•بدورْ يقوم 
أنبزعم بالأمة للارتقاء الدعوي التحرك س يتهرب، س الدعاة وس ~٤ 

منالخارجي الكر سبب هو إنما صعقا س للمسلمان نحدث ما كل 
القوةدامت مجا أنه أيضا ؤيزعمون ، ونصارى يهود س الإملأم أعداء 

ا!،سيثأ يفعلواأن الدعاة يستطع فلن بأيديهم والإعلامية المكرية 
فرحهمبقدر بشيء لايمرحون الأعداء بأن الزعم هدا على •وبجاب، 

إن' ! المربين المكرين أحد فال وند ، الداحلية الانهزامية بهده 
اعلينوليس حارجية وليست داخلية امحناط لكل الحقيقية الأمثاب 

نلؤمأن ا علينلكن نحرة شجرة أسقطت إذا العواصف، نلؤم أن 
الرمالةيتمليغ نبيه أمر اف إن ؛ أيضا ال .ؤيق' ها نمصالشجرة 

لت،ذلأن إلا فليلة فئة كانوا أنهم وسمر ، الناس س بعض له فاستجاب 





اثقاتل.ا*ا(او1س 
ظهرتالإملامي، العالم يواجهها الق الكمرة الصائب ل ظل 

غيرهمعن فضلا الدعاْ من الكير تلوب على النفسية الخيالة هده آثار 
:يلي ما لليأس، السلبية النتائج أعظم ص كان و، 

المتمليةالقالية نحاه الكامل بالإحاط أصيب فد الداعية نحد أن - ١ 
الوعود.الصر وتتناصى الأمل تفقد موداء نثلرة وهي الأمة، لستقبل 

لاله هونحاور وصعه تحسبمن مجن اليأّس أصابه ند الداعية ترى أن — ٢ 
الدعوية.الأنشعلة بعض 

بآنوشعورهم الإسلامي، لاإعالم الولر للواغ الدعاة بعض استسلام ٣— 
اليار.صد سير تصحيحه ومحاولة منه، لامفر أمر العالي الانفتاح 

لواجهةتكفي لا ا أنهوزعمهم لإمكانياتهم الدعاة بعض احتقار - ٤ 
كانتولو الصالحين لخهود وبركته اش توفيق ونسيان الفكري الغزو 
.فليلة

٠العالماء بين القاثمة الخلافات بس_، الدعاة بعض عند الأل؛ تضخم ٥— 
قناحرهم من الشديدة والخامسة الدعوين، استجابة من اليأس ٦— 

إليهيدعون ما ممليق 

اتوءذطهلعديدة نحاطر يتوهم ما كثيرا يأسه بسب، الداعية نحد أن ٧— 
.مقاميهاوتهويل الأحداث فهم ل وي؛الح ، الخفاء ي تحاك حهليرة 



تأثروتهوين ، الدعوية الآنش_طن ثباح عن السارة رالآ'تحار الشك ٨" 
نمرةمولا، وبجد ينشر دعوي مشرؤع يكل والارتياب ، بها الماس 
الج_احذلك يقرن آوأن ، قامحست لضرية اصتدراج أنه عزلأء يزعم 

•دنيوية بمصالح 
يالإ-صاءلمتخمة لغته تكون ما عادة بالماس الصاب الداعية — ٩ 

•الآ■؛مين للدعاة إحياطا بب يذلك وكل والأنهزامية 

الماليه:الوصايا حلال ص ■ اليأس * الممسه الحيلة هده علاج ؤيمكن 
حاءوتد الشرعية، المصوصن ق مدعوم اليأس أن انماءية يعلم آن * أولأ 

لأيايسإنه افه رؤح من ولأنايتموا )... تلآيناده تال أنه يعقوب صة قق 
•يرمق صورة ( الكافرون القوم إلا اش روح من 

الصحيحنصابها ي الأمور ووصع الأحداث، تقييم ق الاعتدال I ثانيا 
والحرص، الأحهياء وتعميم الحاصن، وتهوين الغامد، تضخيم وتحب 

المثري.الزلل واغتفار المكن يدل على 
عاليهالمي زجر المنى هدا يزكي ومما فيه، ١^١^ القد نجنب ت ثالثا 

انمسنمك الرحل قال إذا :) قوله و كما ذلك عن واللام الصلاة 
الرحللايزال ، معناء " ت— الله رحه — الخلمايي قال ، ( أهلكهم فهو 

وذلك وتحو وهلكوا الماس مد ؤيقول مساوئهم ؤيدكر الماس يعتب 
قالإثم من يلحمه يما منهم حالأ أسوء آي أهلكهم فهو ذلك فعل فإذا 



مهم،ح؛ر أنه ورؤية بنمه للعجب ذلك أدام وربما فيهم والوقيعة عييهم 
أعالموافه 
وجلوهوعر افه دين فالدين ، الكونية السنن ل الواعية ينظر أن I رابعا 
العماديتوب أن سرعا وماء ، والبحر الر ق المسال محصل أن تدرأ شاء 
لمتنالولأئمة ولآ٠ليهم لأنمهم النصح عليهم وأوجب ذنوبهم من 

ربكوما فعليها صل ومن ه فلئماهتدى محن ذلك وبعد ، وعامتهم 
للعبيد.بثللأم 
والانقيادالاستجابة وأما البلاغ، عليه أن الداعية يستشعر أن : حاما 

بعدلهيشاء من ؤيضل بهضاله، يشاء من يهدي اش إل ذلك فكل والهداية 
(.اليلاغ عليك إثما ) وتال ( أحببت محن تهدي لن إنك ث) تعال تال 

٠وأن للمتقين، العاتبة أن من افه بموعود الإيمان سائما  ق^^^ ١١

دلناق السرعة والنصوصن ■صن، بعد ولو لل>صلحان مكون الأرمى 
•مشهورة كث؛رة 
المرمع وأن اش بالظن ان ؤإحالمماؤل على التمس تربية ؛ صابعا

اش.بأذن فرج ؤيعقبها إلا شدة من وما اليسر، 



.)٠( الغضه اثشهوه . . الوذ1سات حب ( ١٧

إلالعي من التحذير ق الشؤية النصوص تتواتر أن عجيبا ليس 
كمائنأمامها وتتكثف الرحال، كرامة تحتها اتط تتفتنة فهي الرظ>سة، 

القلوب..!

الفانية..الغام وأصحاب الدنيا ومحللأب ة اّمالسسمن ذلك، اعتدنا لقد 
بعصداخل النفسية الحيلة هده تنتقل أن الغرابة كل الغريب ولكن 

حيثمجن النفوس يعمن على وتيهلر الدعوية، ايت، التجمع

أنالرء ٥^ يصبح حض أحرىإ أحيانا تشعر لا حيث ومن حينا، تشعر 
صادقبولع يفكر أن دون - أكثر أو أتل أو - عثرة أو خمسة على يسود 

حزىالقيامة يوم ؤإنها فالرئاسةأمحانة.ب والاحرة، الدنيا ق ذلك، عايتؤ تق 
وندامة..!

ادةالقيلمعان يرى حينما الإنسان بصر على يطم، كثيفا صبايا إل 

فراهإليها، بالوصول هواه ؤيمنيه تحدثه ه نفوتفلل يعيد، من عليه يملل 
عليهاوالعض ا إليهول الوصأحل من سث، ؤيلهه نقينمى 

إلللوصول أحيانأ والكذب الكين، بل والتنافس، ابق التنحد ثم بالواحد، 
الوسيلة!اكللوب، 

بلال،محمد ،عبدالحكيم * ي الرغبة الصويان،و' ،احد * الخفية الشهوة * ).(انظر 
البيان.محلة 



■نج(■—
ةالريامأحب أحد من ما ) (! Jliعندما عياض بن الفضيل وصدق 

جمأحد يذكر أن وكرم الناس، هموب ونتح وبض، د حإلا 
ؤيتيهالرء فيها ينتفخ وشرفا، وجاها مغنما تكون حينما الدعوة بثت 

وتختر..'

تريب..؛وعرض عاجل نحرف وراء لاهثا يعي حينما الداعين وبس 
رمولأحكم وما ل، والفشوالانحراف السقوط بداية الرئامة حب إل 

حرصيمجن لها بأني عنم ق أرملا حاثعان ذنبان مجا ر يقول! حينما اض 
(.لديته والشرف المال ى علالمرء 

بقايايا العرب،.. بقايا يا ) ءنه(ت افه )رصي أوس بن شداد ال ق
لأييقيل الخفية، والشهوة الرياء، ءاايكمت أحاف ما أخوف إل العرب،ا 

(٠الرئاسة! حمإ فال؛ الخفية؟ الشهوة ما السجستانيأ داود 
١^^٠^،عباده على إلا يتنزل لا وتأييده ل( وح)عز اش نمبمر ؤإل 

العيمإل ئوبهم وتتطالع أعناههم تثرب الدين الأتقياء، الأحفياء 
الدار))تلك تعال؛ اض قال مقتدر؛ ماليك، عند صدق مقعد ي االقيم، 

'ص'وننادأ ذلا الاذض م ظدأ نملد>ث لا للذين نيمحا الاجذة 
[.٨٣]القصص: للمتقئ(( 



-يلي ما الرتامة حب مظام ومن 
بالآلقابوصمها على والحرص مدحها، وكثرة بالنفس، العجج، - ١ 

ؤإظهارونحوها، العلم، وءلال_، والداعية، والأساذ، كالشخ، الفخمة 
وغيره.وحلق علم من محامنها 

مدحهمعند منهم والعثرة — الآ٠ران وحاصة — الآحرين عيوب بيان ٢" 
•شأنهم من التقليل ومحاولة 

والعايثرالآٌعس عن مزاله وكثرة ما، لتصب نيله عدم مجن الشكوى ٣" 
التاصج،.بعص لتقلي 

والخطابةكالإمامة وبروز؛ تصدر فيها الق الأمور تقلد على الحرص - ٤ 
يقومممن لها بد لا الكفاية، فروض من وعي والقضاء. واكأليف واكدريس 

حالعو كما النفس؛ حفلوفل من والتجرد القلب، أحوال مراعاة •ع بها، 
الق.

اليالتكاليف محن والتهرب مرؤومL، يكون عندما بجدية المشاركة عدم ه~ 
*cfL•ل لا؛روز 

ايادرامحت،آصية من التقليل ومحاولة سي،، وبغير بسث، التقي كثرة ٦— 
إحقاقها.على والعمل غيره من الصادرة والمشاريع 

بطلانه.أدلة له ظهرين، ؤإن عته، التنازل وعدم رأيه، على الإصرار ٧" 
وكثرةالناصب، تقليد ق القرار بيده ومن والولاة السلاطن من القرب ٨" 

عليهم•الدحول 



مظنةوهو والخام، الشرف لنيل الدنيا عالماء منه يحل وامع باب وهذا 
افتأن(.السلطان أبواب أتى )من الحديث! ق كما الدين، ل للفتنة قوية 
منها•والإكثار والسارعة عليها، والحرص الفتوى، على الحرأة ٩" 
أبيين الرخمن عبد ناله ما ذللث، ومجن ممرأ؛ يتدافعونها لف، الكان وقد 

عليهافه افه—صلى رسول أصحاب مجن ومنة عشرين )أدركت، ليلى! 
إلامفت ولا الحديث،، كفاه أحاه أن وذ إلا محيط، منهم كان فما وملم-، 

الفتيا(.كفاْ أحاه أن وذ 

الرئاسة!حب ومفاسد آثار ومن 
فيها:والرعية الها التطلع مقامي أولا: 

عنوالغفلة الهمة، ودنو صعقه، أو الإخلاص، وصي؛ع النية، فاد ١- 
به..الاستعانة وعن تعال—، - اش 
حياةن مالكبرى والغاية الآّاس، الهمة عن الهم انصراف ٢- 

الذيالنافع عن والاشتغال وحل عر - فه العبودية تحقيق وهو العيد، 
ماعلى )احرص فقال! عليه بالحرص وملم~ عليه اش الني—صلى أمر 

مجنيه، الاشتغال عن غي هو فيما والفكر والحهد الولت، وصرف يتفعالث،( 
مذمتهم،من والفرار مدحهم، على والحرص ومجراءاتهم، الخلق، مراعاة 
الفساد.وأصل النفاق، بذور وهذه 



والهيامتوله نحب عما بالسكوت -، وتعال تثارك - الله دين ق الداهنة ٣" 
تولأو حلال، تحريم أو حرام، تحليل من الياطل بقول وربما الحق، من به 

علم.بلا اش على 
والعدوانوالبغي والظالم د الحسسمن انحارم وارتكاب الهوى، اتأاع ~ ٤ 

بنالفضيل قال — احيانآ ؤستلزمه _ الحرصن هدا فيه يوع مما وتحوه 
الماس،عيوب ونتح وبض، حسد إلا الرئاسة أحعجإ أحد من )ما عياض• 

بجير(.أحد يدكر أن وكره 
لهاتالتشوف فيها لالرا-ما عليها الحصول مقامي د1نأت 

مألةعن آعطيتها إن )فإنك وتديده؛ وعونه اش توفيق من الحرمان ~ ١ 
إليها(.وكلم، 

افه-غضسب، عليها يرتب، والي الدين، ل للفتنة المص تعريص ٢- 
الحساب،عن ؤيغمل الأمر، وتيعات افه، مراقبة ينسى ريما إذ - تعال 

وملامةأمانة بأنها الني• وصما كله بدللث، ويثّعر ؤيثغي؛ يظلم فقد 
وندامة.

عنللصد سببا فيكون يقس؛ قد حيث، الأثقال؛ وكثرة الأوزار تضاءفا ٣— 
العلملأهل منتسبا يكون ح؛ن ذلك يكون مجا وأشد — تعال — اش سبيل 

الما،ةمح:>م كاملة أذزام ))بمملوا ةال-عزوحل-: والصلاح، 
[.TOزامل: محلأ(( نا 1لأ.u; ؛ JU'بميونيمثب ■ض\و;م 



تالعاليه، يزجر لا بلاء وحصول الدنيا، ق العاتبة موء نرتع ٤~ 
منعاليه افه فسلط بالمعروف، وآمر ق بالحطق رجل من )فكم 
الدينية(.لالردامة وحيه قصده، لموء يؤذيه 

إلاأمير من )ما ةالت القيامة، يوم الشديدة والمزولية التبعة — ٥ 
الخور(,يوبقه أو الحيل، إلا يفكه لا مغلولا القيامة يوم به 

وائتع1الخماعة صعيد على آثارء ثالثا! 
قالأفراد وتع مجا فإذا به، متآثر الأحر ق مؤثر متهما كل والخماعة الفرد 
تفدما مرعان إذ ببعيد؛ ليس الخماعة عن —داء الم فإن كهدا، مرلق 

وتحصلالإسلامي، الصف احتراق ؤيسهل الخلأفاتر، وثحل الأحوة، 
وبأهله.به الشماتة 

الاعوجاجهدا •ع التمك؛ن، وحصول النصر، تنزل عن هزلاع أبعد وما 
المرءفيها يتتئع وجاها، مغنما تكون حينما الدعوة بثت والانحراف• 

ومتاعهاالدنيا زحارف وراء لاهثا سعى حينما الداعية وبئس ؤيتثختر، 

والمقوطالانحراف بداية والثروز ور الفلهحب فان الفاني؛ 
والإحفاق.

عنده،لهوانها الدنيا مجن والزمن الكافر يععلي — وجل عر — الله كان يإذا 
الأرخىق الدين لهدا يالتمك؛ن أمره يتم أن من أغير — سبحانه — ولكنه 

الرئاسةومحبون الإحلاص، ل وب شعندهم اس أنيد على 



للدنيا،مطية الدين يتخدرن كانوا إذا فكيف الأرض؛ ل والامتعلأء 

ئيل؟إبعرض دينهم محعرن 
الرئامةحب أمياب 

وذلكونحوهم؛ واخاهدون والدعاة والعيال العلماء الشهوة بهده يبتلى 
ميع،فيها لهم يعد لر حش والشهوارت،، المعاصي من أنفهم منعوا أنهم 

فتجل0انحامدة، لشدة ومكافأة بديل عن ثا بهمبعضهم نفوس ولكن 
الخلق،عند ول الميولذة والدعوة... والعالم بالصلاح لتفلاهر اق 

لأنهاالعاصي؛ ترك عليها فيهون وطاعتهم، واحترامهم له وتوقرهم 
العبديثلن فقد عفليمة؛ مكية وهده منه^، م أعثلدة ل وحدمت، 

١٠ترى يا ولكن - باش والعياذ - المنافشن عداد ق وهو نحلصا، ه نف
الحقيقة؟.ق الأمر هدا أمياب 

إلهولأم يركن سسميه الدى افئه، عند فيما والرعبة الإيمان صحفا ~ ١ 
مسيلواتخاذ النية، فساد هذا؛ محن وأشد الآحرة، على ودؤدرونها الدنيا، 
منالأحرة ق لهدا ومجا الشخصية، الأغراض لنيل مثلما والدعوة العالم 

الدنيااأمن حظه فلينل نصسج،، 
منها".الزعامة، حي، فتيل إشعال ق تسهم تربوية أحهلاء وهناك ٢" 

يالكامنة الطاةاُت، عن الكشف، عدم أو عليه، والياء مدحه من الإكثار 
ومنهأ!هلاكه، ق لتوظيفها يسعى بجعله مما يتامبها، فيما لتوثليفها المتربي 





لكنؤإن الحراسة، ق لكن الحراسة ق لكن إن ثاوماه، مغبمرة رأسه، أسعث 
سنع(.لر شفع ؤإن له، يؤذن لر استأذن إن المائة، ني كان لساقة اي 

قرينهأمام الأتران أحد مدح ونحنج، الدح، ق الشرعية الضوابمل التزام ٣" 
مطلما.

الإمارة،ءلاو_، يجوز لا وأنه الآم؛ر، لاختيار الشرعية الآ'امس توصح ~ ٤ 
عيها•يض لر نليها ، jbيزلأها، لا طيها من وأن عليها، الحرص ولا 
الفلنإحسان مع الحرص، علاماُتإ عاليه تبدو لن والكاشفة الصارحة ٥— 
الفردية،النصيحة ثمز ومن فهلرية، مهارايت، لديه أو متميزأ يكون ئد له، 

هدال - عنه اش رصي - ذر أبا وسلم- عليه اش -صلى الني نصح فقد 
خاصة.الأمر 

عاليها.حرصه -؛٣^١۶ من والداعية ااعالم لنفس ادة القالأيار تبيان ٦— 
من)ما توله: ذلك: ق ورد ومما والأجرة. الدنيا ق تبعاتها توصيح ٧- 
رماوتولهت الحنة(. راثحة محي اب ينصحه نحهلها فلم رعية افص يسرعيه عبد 
أوالعدل، إلا يفكه لا مغلولا، القيامة يوم به يزنى إلا عشترة أمير محن 

الحور(.يرمه 

وكراهيتهما تعال - ش تواصعهم ي الصالح السالف، بحال الاعتبار — ٨ 
يعصمن أنمهم عزل ومحاولة إلها، ينئي ما ل وكوالتصدر، الشهرة 
والحسن،عوف، بن الرحمن وعبد بكر، أبي من حصل كما الواقع 
فه،تركوما كثيرة••• والأمثلة -، عنهم اش رصي العزيز- مد بن وعمر 



بجثرلم اش فتكمل وتصدهم، هنهم وتوحد بمرضاته، لانشغالهم 
الدين))إل وحل عز ِ تال الخلق، ومية القوى، ا يشرنافه فعوضهم 

وقال:[، ٩٦]مريم؛ ودأ(( الرحنن لهم ميجننإ الصالحات وعملوا آمنوا 
الغيالقي العبد محب اش )إن وقال؛ إلأرفره(• ش أحد توامحع )وما 

الخفي(.
قلوب،j الكانة _< قلبه ى كان لمن المرلة محال، تحصيل بحال ككن ولا 

كتب،تعال - اف عن الصواري، أعظم من هدا لأن الدنيا؛ ى الخلق 
عندءلملث، بذلا٠ر أصستا فإنلث، يعد؛ )أما مكحول؛ إل منبه ين وما 
وزلفى،منزلة اش عند ءلملث، يثامحلن ٠اءلاJبV ومترلة، شرفا الامر، 
اياطن•يالعلم والمراد الآ•حرى،• من تمغ المنزلتئن إحدى أن م واعل
عليهواكوكل ومراقته، ومحبته وحشيته افه معرفة من القلوب، ق المولع 

علىياتحافثلة نمه أغل فمن مواه... دون عليه والإقبال يقصانه والرضي 
عنيه وانقطع الدنيا، من حظه ذللث، كان الخلق عند مجتزلة من له حصل ما 

اش.
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***************ىاهمساتات يدي _؛؛، : اولأ 
اثتصسة*ب*انمل هي يقدمان : ثانيا 
٠٠٠٠٠٠٠٠اثلمسية الحمل صورس : ثالثا 

''''''٠''•'''/هاذبا/ءاض
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠سورصميع دلأِ //غؤف 
لأئذيا;كاذوة""""—'او/ص/،ة 

 y٠٠غيره ع،و،حمطب لمغ-^؛،4 ت"
ٌقئاعا2اثنإظةاوابإك 

٠٠٠٠ةسممسق خدعه سمحيد 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠عيوب//__مل //تمم، 

٠٠٠٠٠٠الأخريق/يتثص*ب ئجاح دسع 
الأّرورواخألأقاصار''.'''''''''

٠٠ ،أرديمرسطمي jljkiMflmJثتثميس ا/ 
٠٠٠٠• ٠٠٠ ٠  ٠٠ ٠٠٠  ٠٠٠• ٠٠دمح/مضش/ئلسه ر/ 

صتمّد/ميونمميغخ/......'

 I٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الذموم لتسؤيص ا
السووليةاfلآحراJذ، وقصيل السلبيات /

/الياس

٠٠٠ ٠٠٠الحمية. الشهوة . . امحتاسة ب ح/ 
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