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امساثةيدي بين( ٠

أيهمحمدوعلى تبيتا على ؤبارك وسلم اللهم وصل انماليت( رب الحمداا4 

احسو1ىويءد:وصحبه 

بماؤعجيلا وتراء الظلمة، المس من دوامة ق العاصر الشباب عيش م٠ 
.والعلل والصاثب الأدواء من ^^4 أمواجا 

القليلوأمل مقاومة دون المس هالْ بحر و  jjijiJ•تهم الكشرون أما ؛ ٠
•بحمفلهم اش وبجمفلون دينهم علم، يتواجدهم بمضون - اس رحم ن مم~ 
٠مايلي الباب، صفوف ق محاعت الي الفحم( عذء ومن 

يعقبهتم التحرق الغريي بالشباب الانبهار ب يبدأ للترب؛ الأعص التقليد ~ ١ 
.بعدء ما له عمال وعومرض لهم الأعص التقليد 

اللهووسائل د؛ن ي؛تقلم، يضلع، لا عسث، الشاب مقمح، '' اللهوانمثر ٢— 
المالكمذا مالك مجن لكل حتمية نتيجة والفشل جاد عو ما كل عن ؤيعرض 

الهزيل•
الخامحةالشهوة وراء يلهث، الشاب نحد قرة الوصي السعادة سراب التعلق ٣' 

لاشيء.،ومرةيركم،حلف،التعةالزائلة،ويسعيىi(ءلر3(ششتنهييهإل، 
لزقلا وصعق، وجهل نراغ ق الشاب يض أن ونمك، ٠ الداتمة الئالة ~ ٤ 

حثرة؛كتسسمها.ولا يتعلمه علم ولا بملليه، 
هذهمع ّستةقا العامأرة( والشأى الشياب، مجن) الأؤل،( الخزء عدا) ؤ( و~ 

منها.الجاة ومبل وأمبابها ٠فل١٠ر٠ا على نتعرف متأمل، و؛فاءت، القات( 
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(.الأعمى ) بالتقليد القصود ٠

آوينمل،يمول فا غبره الإنسان إت؛اع محو اللغة علماء سرته كط "القالي 
الغيمول جعل التح عذا فكأن الدليل ق وتأمل نفلر مر من تيه الخلقة معتنيا 

." عض ق تلادة تعله آو 

 U" محاكاةالسلم الثجاب م :"ما تهو الرمالة _، ق الراد الأعس" التتلد
الغربيالشباب محاكاة محلورة على نوكل وّومر وعي" دون يهم ونشها للكفار 

الانصهاروم الزلة لكهاية بداية ذكون ند والي والأخلاق، والركب للمس اق 
.باش- والعياذ — الدين عن آوالردة التصارى قاثد عق 

اوسثص"اصد"؟ا-ااذا 

علىمنها الناصحون ومحدر "التتليد' آفة ي والصفات الرصائل الولتون يسعلر 
محلاالأمة عموم على التلا٠رة عدم خلورة إلا ذلك ومجا التتديات، وي الئابر 

العوامبعيدمن ي ئلهر الأعمى" وخلمورة"اكتليد شبابها، حاصة عن 
•لأمأها مرد وعادا الوخيمة، 

روالإلحاد لأكفر مسا كون ك الظنلد : أولا 

أنسنمن لاكافرين محاكاة الكفر على ماتوا أناس عن الرمول. امحر فلقد 

عتهوتول نبر• ق وصح إذا العبمد إن تال؛) اش. رمرل أن عته اض رصي 
محاله: هلعدانه؛يمولان ملكان آتاه انصرفوا فإذا نعالهم مع لمع إنه أصحابه 

عبمداشأنه أشهد فتول: الومن فأما محمد أي الرجل-عدا ق تمول كتت، 



...مه الناص يقول ما أنول كتت أدري لا فقول' والتاقق الكاقر وأما ورصوله، 
٠وملم البخاري رواه لحديث ا( 

لذااعتقاد، ولا معه شن لا تقليد مرد هو إنما الناس ص الصنف هدا عند فالأمر 

•الآ-؛مة j والوار الهلاك عامتهم كانت 
الكافرينصحية مميل التقليد ثانيات 

أبى—أم القلي شاء — القلي صحية إل يقود ) أنه ( الأعمى التقليد ) محلورة فمن 
i\_جنن. بمد ولو >، ٧١ل الحاكاة إل ودي الظاهرة ل الحاكاة أن ذلك 
حدثكما واحدة ودفعة وعنيف مباشرة بشكل إما والقلي القلي بتن روحية صلة 

أوبءلي،ءكمامريع تدربجي ئ٠ابشكل اتاتورك كمال يدمصملفى على ركيا تق 
.)٨( ومقلد مقلد كل بض ومكان زمان كل ي بمدث 

أمسد()محمد ه نفوسمى الإسلام إل اش هداه أن بعد ، ليوبولدفايس هور وها 
وأسلوبوعاداتها لئامها ق أوروبه لم الحاكى رإذا •يقول؛ ذلك إل يشم 

بملنها،الق دعواه كانم، مجهما الأوروبية الدنية يزتر انه عن ينكشف فإنه حياتها 
منواليدبمية العقلية مقاصدها ق أجنيية مدنية تقلد أن عمليا المستحيل لن، ؤإنه 

للتوجيهمناهضة مدنية بروح نمصسا أن الستحيز، لن، ؤإنه بروجها إعجاب ير 
٠صحيحا()ح( مسلما ذللث، مع وتبقم، الديق 

الشرعيةالمفاهيم لانحراف ّثب التقليد : ثالثا
المفاهيممن، ممر انقااستإ ملوكها، وأنماؤل الغربية للحياة الاعممي( )التقليد فبسبب 

وأمرهللشاب والصيحة شخصية حرية صار والمرد فالمملتإ مغلوءلة، معان إل 



حرياتعلى وتعديا الفرديه الأمور ق تدحلأ أصح النكر عن ونهيه بالعروق 
إلاتطور ولا حضارة لا )آن مفادها منكرة تناعة تثرب والبعص الآحرين، 

بالدينبالتمسك إلا تدهور ولا رجمة ولا وشرها محرها الغرب مالك بركوب 

.الإسلام( لشرايع والانقياد 
الإسلاميةالشخصمة لسخ مييل التقاليد رابحات 

بعيونليرى عينيه ؤيغمص سخصيت4 على ؤيقضى وحودْ بتقليدْ يلغى فالقلد 

ليفكروتفكيره عقلة حركة ويوس بآذانهم، مع ليأذنيه ؤبمم الأحرين 
التايعدون الضار ق التقليد كان إذا نكيف ككل التقليد ل هدا بعقولهم.. 
فحمب،الإسلامية للحصية مسمحا يكون لا حيتمد إنه الهليمب، دون وااييث 

فبمقطمنها واحد يليعها يقود الي العجماوات درك إل بها ونزولا لها إلغاء بل 
اّتقامرخ(.إن سيره ق متقيمأ ؤيمتمر الواحد ذلك سقط إن متتابعا كله القعلح 

)إبلعوسماه الأعمى( )التقليد مجن . الرسول حدر ولخرها، امحاذير ولهده 
اشرسول فال وال1 عنه افه رصي الخيري صعيد أبو رواه فيما وذللئ، المس(، 

ولولحلواحى بدرج وذراعا بشر ثيرأ نيلكم من الدين مثن تبعن ل) 
رواهفمن؟( قالا والصارى؟ اليهود اش؛ رسول يا تلنا اد-حلثموه، صمميا جحر 

البخاري.

تقوم)لا نالا ^أنه اش رسول عن عنه اف رمحي هريرة آبي رواية ي وحاء 
رسوليا فقيل بيراع وذراعا بشر ميرا القرون، مآحد أمي تآحد حش الماعة 

•الخاري رواه اوكلث،؟( إلا الناص ومن تال؛ والروم؟ قارص كفار اش: 



أرادبل العلم لحري آمحر بما نمر ب ه الني آن الحديثتن لدين التأمل يئلمحظ 
دخللو وآته يربع وذرنع بثبر )شبر فهو الدتث الباغ )التقليد( ذلك من التحدير 

قغاية نمير وفيه وراء،يم( السلمين بعض لدخله صب جحر والنصارى اليهود 
.الخطى ص ق السير محْلورة على الدلالة 

بنارهونكتوي ت وحدرنا الوصول. به آمحرتا ما نرى نحن ها الزمان هدا وق 
.عواب()خ( من اس إل ونشتكى آثاره من ونتألر 

^ظامرامييات."اممقليد" أسباب ٢— 

كثيوة،أساب له ملوكها لآنماءل وتقليدمحم الغربية لالمتلا٠ر الشباب الممات إن 
:أعمهامن 

الخاطة:التربية اولأ: 
واعجبواالغربية الخيام تشربوا ممن والدين ب؛ن المنزل ق تكون ند التربية وهذه 

يولدمولود كل وملم:) عليه اس صلى ص وتد أبنائهم، على فيزترون بمنهجها 
.أوممجسانه( أوينصرانه يهودانه فأبواه السلرة على 

فهئرتهماخت انمقد بوالدين متلى وحياته، الدينية فهلرته على يقي فالشاب 
إهمالالخاطئة التربية ومجن الشياطى يل إل المتقيم الصراٍل عن فيحرئنه 
وكلتحذير ولا لهم نصح فلا والحركات اللبس ل أولادهم لشدوذ الوالدين 

يشاء.كما ماء  ١٠يفعل 

يغوناالأشرار يصر وعيثه شمم أخو للبلوى يرتاح فكيفا 
الشياطيتانقموا عصبة بحقه عبثت وتد ذوحق يسكت وكيف 



موانيتاتحرف لر انمن معصوة ساطمة وانقادت اش ندى عافت 
الغرييباكمط العجي؛ن بالقرناء التأثر تانيأت 

قلا الربي التمط بتمل لا محافظة يون من نحرجون الشباب من كثيرأ يإن 
المدرسةل أو الحي j أصحابهم محالطون هزلأم ولكن غ؛ره، j ولا الملس 

صلىعنه آمحر التأر ومدا فيقالدونهم، الغربية االأ؛*ص تلكم يثحنون فيرونهم 
نحالل؟(.من أحدكم فلطلر حالياله، دين على الرحل فهال:) وسلم عليه اش 

الشاعر:وفال 

شديبالمقارن فرين فكئ وابصرفريتة المرءلاتطل عن 
الشباب.واتع ق الغالب هو الغرب لتقليد السبب وهدا 
المألوفبغمر للئلهور الشباب حب ثالثا: 

يريدأحدهم وكأن مألوفة غير بهيئة الفلمهور محاولة إلا لهم هز لا الشباب فيعض 
لحدبأسلوب هوإلا ما الغربي للتمهل فتقليدهم ( كعرف حالف لافتة) يرفع أن 

الأنظار.ولفت الآحرين انتباه 

الموصة.تقديس رابعا: 

وهدهعصري(، ان )إنبأنه الموصة *بع وصف الشي>لاني التزيين باب نمن 
قوالرحيص الغالي لها فبدلوا المسلم الشباب مجن أفواج على انهللت الخدعة 

وهذابركابها، يلحق لر إذا ؤيشقى يتكدر منهم الواحد وترى رالموصة( سبيل 
٠لاءةذلك وتبع الأول، الشباب هم المادية الريتة محن جعل للموصة التقديس 
والموصةبالذلا٠ر الإنسان حواس اسثغال أن ومعلوم عمياء، ءلاءة الزينة مصممي 



مهماتعن انشغاله عن يضلا منها ومحرمه الفيدة، الحوامر عن يصريه الفاسدة 

مهبالتحكم أولها: جهين: من افتراسه فمهل وانحطاط نحلف j مقى الأمور 
دنه،عن ملخه يسهل وثانيها: الميالة، الأحلأتية والمادئ القيم عن لإبعاده 
•وأمته ديته وأعداء أءداؤْ له يريدها الق الوجهة إل وتحويله 

كيساوثكلولهإ يتعونهم، من بعقول يتلاعبون الموضة مصدري ترى أنت وها 
متوحشا..وتارة الحشرة، بهيثة يجعلونه وناره أش، الرجل بجعلون ءتارْ شاءوا•• 

ؤ..)٧( حراوهلمز 
أوحدود دون لموعها والانقياد الاستسلام إل بالعض يمل ند الموضة وتقديس 

رسولسماه ما وهدا الشرعية الضوابط ونحاوز الحياء حاغ بإتباعها ولوكان ؛يود 
عليهاش الي صنال أهلها على ودعا القهليقة همودية وسلم عالمه اش صر اش 

لكلوالانحطاط والبعد فالهلاك والقطيفة...( واكر٠م اكيتار عبد تعس وسلم:) 
.له)٢( افه أباح ما وحالم، الثياب، عبد من 

دنهبجقيقة المسالم الش؛اب، حهل : حاما 
هوالإسلام أن ؤيثتاسون قدره وارتفاع ديتهم عفلمة يجهلون الثبابا من فكم 
الإسلام(اش عتد انمين )إن : تعال قال سواه دون لعباده اش ارتضاه الدي اكين 
ئه(.يقيل فلن دنا الإسلام غنى يثني )ومن تعال: وتال 

عنهمغالح ولما تتجامحله وتربيه يتتاساه إعلام دينهم بعثلمة الحهل على ساعد ومما 
تارةوذاك تارة هدا يقلدون والمنرب، الشرق أودية ق يتخبعلون صاروا كله ذللث، 

٠إسلامهم بصيغة يمعلبغون ولا بدينهم يعتزون لا أخرى 



الممةالخضار؛ بجملة السلم الشاب جهل صائمات 
النائمةالغرسة الحضارة حقيمة محهلون السالم الشاب نحد أحرى ناحية فمن 

هدعندهم الإنمان عتصر ؛إن والتمس، الروم( بالجانب يتعلق فا وبخاصة 
٠٠إلا لمس والالدة والتعة للمائة حياتهم وصارت تيمته 

و)سركيم(باترمون( )جيمس الياحئان آجراعا علمية دراصة ذكرنا ئا ؤيشهد 
له,.عقيل لا اتح٠الاءل عن مصح الي الأرقام عده هكانم، نومهم بي على 
Iيلي ما الدراصة ءد0 ي جاء 
.الفرصة وجدت ما ض المرنة ق نردد لن تالوات ^ ٧٤

مكر.حالة ق وتحن المجارة تيادة ي نردد لن نالوا؛ •/ ٥٦
.التفس عن للر؛يه الحيران صنستخدم ا،/نالوا! 

ur  الزوجية.الخياص ق نردد لن نالوا: انزوجى( )من

.اليومية الحياة ق مألوفا وملوكا عادة أصيح الكدب إن نالوا؛ ^ ١٩ 
XAY  عليه)٩( لايتدمون أمرعادي وكأنه الزنا يمارسون.
لكانتوإلا الشاب من ممر ض ض الحلية والحقائق اكاطقة الأرتام وعدْ 

ومجاوالأنهار الإعجاب يشد وحيتها واقية، أكثر الغربية للحياة نئلرتهم 
وانصهار.تقليد من يمعهما 



٠الخانب *ذا ق الكافرين وتوة *اديا ااو،المين صعق مابعان 

قلم واكليم ذلك، وراء فيما تقليدهم تم ومن بهم الانبهار إل أدى والذي 
تقليدآن هي القاليين عولأم عن اiغائان والحقيقة الأمر، نهاية ق كلها الحياة أثماط 

.الحديثة والتقنية للتقدم السالم؛ن بأيدي يأحد لن شل لئامهم ق الكافرين 
أحرزهما كل أن يعتقد أن العقل عنده لأحد )فهل االودوديت الأعلى أبو يقول 

والبنهللون؛الخاكسث، أحرزه إثما الحياة حقول محلف، ق والرثي التقدم من الغرب، 
.والحداء؟!()١( والقبعة العتق وربملة 

منمظامو''اتتقلبد"إواقعالشباب.٣- 

حطورة)التقليدتزكي عديدة متلا،رر عبد الأحيرة الأونة ق الشباب لواقع التأمل 
منلحدد السعل بعض وهدا الرا٠قين، صفوف ق أكثر بة بنوميوعه الأعمى( 

:بهاالماهر الذلا٠ر هده 
الظهر،بشذوذ والرضا التمسح لئامهم ي التحرق الغريي الشياب تقليد ١( 

ذلك:صور ومن 

مغنياأو لاعبا أن لجرد ابنكس...( الفرنسية، الغربية)كا؛وريا، الشعر تصان ١- 
منالعجب؛ن عند شيوعها ي كفي فهدا أوتلل؛، المصة بهذه تلبس ملاكما أو 

الإلاانه الغربية شعره يمصة فرجا شابا رأيت، أني وأذكرمره السلمين، أبناء 
هذاأن متعجبا فأخرني الأحوة أحد معي وكان من؟ شعار المصة هد. يدري 

الغربيةالمصة هذه وشعارهم الغرب ق حشيا الشاذين بموضة تلبس ند الشاب 
ا!الرأس لشعر 



منفنجد العورة، تمام تغطي لا الي القصيرة والمراؤيل الوامعة القمصان ٢— 
وتراهم)الشررت( ب يمي ما لباس ق الغربي النمط ئد من الإمعة الشباب 

.حياء دون العامة الأمأكن ق ذلك، بجاهرون 
صورأتتضمن وند حالنه وس القميص صدر على الآجتأية الكالمايت، كتابة - ٣ 

أوشاذة غنائية لفرق وتمجيدا آورفعأ فاحشأ الكلمايت، هذْ معنى يكون أو تبيحة 
■تحوم 

•غرية أو بذيئة كلمات تحمل ملونة تبعة لبس ~ ٤ 
٠مستدلة بمصوره )الختر( لجس اشار " "٥ 

الدمية.الملاصل لبس ٦- 

)السورمتت،(.د نسمى أوما اللون قانعة السيارات ركوب — ٢( 

المريعة،التارية الدراجامتج ركوب وهي جديدة عادة اسفع س الشباب وص 
لبعضحقيقية وصور وكالمايث، الميارات على رمومات وذاك هذا يصاحب، 

.والغنيان الغني؛ن 

المص)الدبكو(.الصاخب، والخاء الغربية الرمحان ٣(- 

لقاءأجري وافدة( )ملة وق إتقانه ق يتنافسون الراهشن بعض أصبح الأمر وهدا 
كل)ما د الخاصة الرقص حركات بإتقان يتميز التاسعة منه ي؛ثجاوز لا ش فح 

وندالشاب لهدا صورة وصمت، اللقاء تتايا وي المشهور الماجن الغي جاكسون( 
اامثله يرنمى وبدأ )مايكل( ملابس مثل لبس 

بالخسماليم، حن؛ يرى ■حك، ئ* أيام ق ارم ش 'اض 



صورهموتمجيد أفلامهم، ومتابعة ولبامهم حركاتهم ل الأفلام أبطال تقليد ٤(- 
•الحيران على ورفعها 

بعضمتا تقلحتى الموز فرحة عن التعبم عند اللأع.ان حركات تقليد ٥(— 

)جركةصدره على بيده يشير ملما لاعيأ كرؤية ماراة أُناء ق الإعلام وصائل 
.النصارى الأوربي؛ن اللاعبين بعص يقلد الصليب( 

)عيدب سموم فيما انتشر ما ذلك ومن أعيادمحم ي الغربي الشباب تقليد ٦( 
المة،)رأس و )الكريسمس( النصارى أعياد مهرجان حضور إل إضافة الحب( 

.ومعازف احتلاط من ذلك يصاحب وما 

المرورأنئلمة على واكمرد )ايئاردات( وحوض بالسيارات الحتونية السرعة ٧(- 

•الأمن ورجال 
.الخلص بالعربية التاؤلقين أمام بها والتفاحر الأجت؛يأن بالكلمات الرطانة ٨(— 
•عنها والترفيه عليها والإنفاق الكلاب تربية ٩(" 

حولولف الأطراف مشققة ثيايأ لبس فد الشواؤلئ أحد عند شاب وحد وفد 
أبناءبين يعرف لا غريب متهلر ومحو معه، يسيران بكلبين اتصلت حديدية سلسلة 

أالتقليد يفعل عكدا ولكن المسلمين 

.الإجازات ي العبث، (" ١٠

منللتحرر فرصة الأمسوعية( )الععللة يعتبرون المنحرف الغربي الشباب كان فإن 
مرتعا)العطلة( مذ0 جعل مجن المسالم الشباب محن فإن والمسئوليات القيود كل 

.بسواء( وصواء بمثل )مثلا ميعا والأحلاق والأوقات الأموال لإنحاعة 



الطرغلظلمت اش لأمر الخالقة التقليد *غلاAر من الصفطن محيه طوبما فإذا ٠
اللثامنمط إثما ذاك، أو محيا من تقع فردة لعاصي نكي لا أئا إل طيها نيل 
إنالثياب ب؛ن تشيع وسوف بها يجاهر الذلا٠ر محذْ أن ومحي نحيفة حقيقة عن 

•لهم الآحوْ بواجب ؤبموموا الناصحون يتحرك لر 

مسالة**التقيد** ظخ ٤— 

مسألةإن شرفية؟.. أم كانت غربية الوصة إت؛اع من يمتع الذي )ما ؛ ٢٠٠٥٠٠؛يقول 
مجالاتريدا(نريدونحلع ما نيس أن ي الطلقة الحرية ولتا شخصية مسالة اللباص 

الشخصي،الدوق محو إثما ما لباس ليس ق العيار أن حلاصته مجنهم القول وهدا 
التهجنفهوالقبيح استقبحه وما الياح الحس فهو الدوق استحسنه فما وعليه 

:بأمور ذللث، على وبجاب 

الكافرين.لآ٠لها تقليدأ يمتبر التربية الوصة إت؛لع I أولا 
ذلكومن شعارهم، مجن محو فيما الكافرين تقليد عن باكهي حاءت، والشريعة 

بها،فعرفوا الزينة من ؛< تفردواما وكدا غثرهم، عن به تميزوا الدي لباسهم 
القرآنيةالنصوص يثآملوا أن ورسوله باش يزمجتون وهم السلم بالشباب فحري 

السويةالأحاديث على يتعرفوا وأن للكافرين، الأعمى( )التقليد عن نهى الي 
*ذللتا ومن السلمين، غير مشابهة عن زحريت، الق 

 ١ -JU  (:من الكتاب أوتوا كالذين يكونوا ولا تعال.)...فبل

. ٤٩الاممْ يفتنوك( أن واحدرمحم أمحواءمحم تتح ولا تعال:) وقال ٢— 



الترمذي.رواْ سيونا( تشه محن •تا )لمس وتال.ت ٣" 

•داود ايو رواء فهومتهم، بموم تثب رمن ينال. ٤~ 
•^، ٧١١وحم الديلمي رواء مونا( بمنة عمل من منا ريس ينال.* ه~ 

ممونهمما وتقلمدم الكافرين مشايهة تحريم عر ليل الكاثرة الآدلة وهن« 
الوصة()صيحات إت؛1ع بعدم الملم الثياب التزام ق كفي مانع وم )موصة(، 

•صرفية أم كانت غربية 
ثعامة صوابط له الإملأم ي اللياص داثيآ1 

شروؤنأمحاك بل يلبس، فيما الخرية *عللمق له لم الأن بصحيح فليس 
يمالولذا بالأيام، كامحله وأهل الخرام ق و؛ع حالفها من عامة، ومواصفات 

لمواتشأن هب شامل دين الإسلام إن ظنهم؛ ظن ومن الشاب لهزلأم 
والريئة.بالياس بملق ما ذلك ومن يعامة، نوامه ونجشوا لأوامء 

غيرق وتصدقوا والسوا واشربوا )كلوا وملم؛ عله اش صر توله تأمل ومن 
•وموء امد رواء غيلة، ولا إ٠ماذ؛ 

•وقيود شروط لهما بل فحسب، الذوق فيهما الميار يس والزينة اللياس ان علم 
يرما للرجال بالنمية والزينة اللياص ماله ي الشرعية الضوابط ومن 
.الكفار يتميزبه مما والزينة اللياس ألابخون ١،" 

افرسول رأى ) فال؛ العاص عمروين ين عداس أن نفثو ين 'مو عن *حاء 
فلاالكفار لماس هذان إن فمال: معصقرين ثويقن علمأ وصلم عله اش صر 

مسالم.رواه أ-حرةهما( بل لا؛ فاك أغسلهما؟ فيثرث تلمهما، 
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