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يدي~بين ١

وممهص وع1ى محمد سنا على وبارك اللهم وصلى ' العال؛؛، رب لله العمد 
وبعد..اجمع؛{، 

هؤلاءيعيشها التي الترف واجواء لملمي، ض العابيي تلاحق الأفات تزال فلا 
مماوتصير السطح، على تظهر الأفة ترى حتى وانتشارا شيوعا وينيديها يوججها 

بالخلل.شعور او حياء دون يجاهربه 

نعتيهيثاتِ تقمص ومحاولة ، بأهلها والإنخداع المظاهر برينا التعلق ذلك، ومن 
دونهمبمن فكم-ا الرجال اليهأ يتسابق غاية وهذه > واادسطاء السذج على الرفعة 

الباطنةبالأمور الاهتمام حساب على كان ذللئ، كل وبالطع •• الأغرار الشباب من 
الضاب٠ الرسالة وهذه اليافعة وارخدراد، المهارات، اب واكتسيالعقول، نضج و، 

وجهااأ، الصحيحة مكانتها في الأمور لوضع ضعة متوا محاولة a الظاهر ؤنيف 
..والأجلة العاجلة مفاسدها وبيان ، الزائفة المظاهر هذه لكشنا جاد 

ساءمغ؛رياقد رائعات لري؛ متخلرحسن ذي إلى ^^٢، 
واءعاارداعا ااءةارر_، متقر ليناللمتفرو4 اصفن ماكل 

النقاطاجتمعت ، الأفة هذه مع الشباب لواقع ومراجعة العلماء لكلام تامل وبعد 
Iالتالية 

.^٥ ١^١٧بالمظاهر ١لتعلق مظاهر ١" 

.الزائفة بالمظاهر آلتعلق اسباب ٢" 

,الزائفة بالمظاهر الإهتمام مفاسد ٣" 

.الأنسان قيمة ٤" 

،سبيلا ذلااثا إلى مااستطعت الاختحيار على حرصت وقد 

البلاءهذا من الشبيبة وإنفاذ المعاني بيان والمقمعود 

.ويرضاه مايحبه إلى يردهم وان ، بهداه شبابنا يهد ان الله وأسال 
امماليانمي ءادلبز٠محمد 

بالدماماتترمان جامع وحطيب إمام 



ْتئاهراتتعلق- ٢

زيف IIخطورة تؤكد عديدة منئاهر يجد الأخيرة الأونة في الناس لواقع المتأمل 
منلعدد السمحل وعدس وهدا I الشياب صفوف في اكبر دسد؛ة وسيوعه H المظاهر 

٠الظاهر هدئ 

tتهيرالأبس ض انتهت - ١ 

الغاليشراء على والحرص ، وتنويعها الملابس تعداد في الغة المبيعني وذلك 
نعوالمرهفة الحساسية إلى اصافاة .. وغايتهم هممهم صارت حني ، والنفيس 

منالألوان تناسق على لحرص، ١ وكدا مائية بقطرات صابته إ او القماس تكسر 
فنيةلوحة هو وكانما اسفله إلى اعلاه 

بعيدمنه فالخير ومطعمه ل؛اسه إلا يبغ لم الفتى ما إذا 
Iالموضة سايعة في الهوس ' ٢ 

شيءكل في الموضة متابعة إلى يتسابقون الرائقة المقلاهر في المنغم،س1تي فنرى 
المدهبةالساعة الموضة وبحسب i مختلفة ونسريحة شعر قصة زمن كل في فلهم 

الخاjاءذلك من يسلم ولم ، وانواعه_ا الملأبس تفاصيل وهكذا .. الملونت النظارة او 
فالهو|س٠ تناسبه لا بصورة فيتصور نفسه يشوه من هؤلاء من تجد وقد أل والنعال 

.ذوقه وعطل عقله اذهب والموصات( )الماركان مضمار في 
ما-المباممةفياصالات>

واكسسوراتهاالجوال واجهزة i المذهبة الأقلام تنويع في الأموال فتصيع 
٠الخ •• والعتى اأسمغ ؤ من لمحتلفة ا والأسماء . و١لعطور١ت السمسية والنظار١ت 

الفارهةالسيارات من الجديدة الموديلأت متابعة إلى ذلك ال؛عص يتجاوز وقد 

.موجودة المالية السيولة مادامت 
Iالتذ،اهردالثراء ٤- 

مصيزمن وفي والأستيراد والعقارات الأسهم سراء عن الحديث بكثرة وذلك 
اجلمن ذلك كل ، لها لأواقع شركات او وهمية مؤسسات فتح إلى الكديرون التفت 

.( .. قسم رئيس ، العام )المدير اللقاب تحصيل 
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 -٥Iا1سهاداتالأكادبميةالري1تة

بأنالأخرين على التدلس إلى المعص يلجأ الثناء وتعصيل الذ،ئهري4 سبيل ففي 
نادرةندربيية دورات على حصلوا او ماجستير  ٠١كذا فى دكتوراه شهادات لديهم 

ترحبجامعات من مالية لمبالغ اكادبمية شهادات يشنوي من هولا، من بل .. 
.الزائفة اجل من ؛لا الفعل وماذلك بالرتزقة 

Iالتظاهربري١رةبلدانامماتم ٦- 

فيمدينة يدر ولم والغرب إلم،ا سافر انه الخئاهر اهل من الواحد فيرعم 
إلامجلس في يجلس ولايكاد اكثر أو ليلة فنادقها في وبات إلا الجنوب او الشمال 

منماراى .ويسري . ومواقفه ومغامراته جولاته عن للحديث بزمامه وامسك 
سبيلفي ذلك وكل .. كلامه غالب في ويكذب احيانا يصدى .. اادنيا عجائب 
.الزائفة الظهرية وحصول والمفاحرة المياهأة 

■التظاهربالوسوعية'اىلليية ٧' 

كلعن للحدث احدهم ينبري العميقة الموّوعية بالثقافق التظاهر سبيل ففي 
البدنية١لأمراض عن الدقيقة بالتفاصيل فيتكلم ، الفنون جميع في ويخوض علم 

وعندهإلا ولأواردة شاردة ولأتفوته والنجوم الكون ع،ن الغريبة بالمعلومات ويأتي 
الشرعيةالفتاوى على ينجرء من ذلك من وابشع للآحرين بسردها علمية مشاركة 

إلزمانه تيمية ابن هو وكأنما ويحلل ويحرم ويخفض فيرفع 
I^لتظاهرباج١دةاساتالأضة ٨- 

يتكلضوقد ، اجنبية بكلمات حواراته في يتشدق ااخلاهر اهل من الواحد فتجد 
الاحرينامام اللغوية عضلاته لقتل محاولة في الأذجليزية كاللغة بلغة التكلم 

دومامولع المغلوب ف، هوانه دليل ذلك ان وماعلم إليه انظارهم يلفت الي وبالت
الله.رحمه خلدون ابن ذكر كما الغالب بتقليد 
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Iات،تأاه^واتثوةوامموة ٩" 

iمع دامية ومعارك ومشاجرات سابقة خحمومات ص الكلام بكثرة وذلك 
والقوةبالفتوة التظاهر هدا نصيب من هي دوما والبطولة السياحق الفور وبالطبع 

والأدويةالكبمسولأت من نوعا ييعاطون ال؛ادص صار . الغربي بالأعلام التاتر مع و• 
الجنونيةالحرة المصارعات ابطال من هم وكانما واياديهم صدورهم عضلات شرن 

--الأول ماقاله • الغرب في 
إذالمتئخسالخسومسوئولأخيرفيضساتجسوموشما 

!التممف التجمل إدمان ~ ١ * 

يتمددمن اب الشبفمن . الفصول يدرك إن الصالونات لإحدى لزائر وبكفي 
الكيماويةوالمركبات المسحضرات اصناف ليضعوا الحلأقا1تي يدي بي، مسرحيا 

التجميلفي الفتيات بعادات ئدكر لدرجة ، هؤلاء وجوه على الألوان لإصفاء 
،ااغري؛ة التسريحات عن فضلا للوجه البخار جلسات المن من ومنهم • والنينة 

..الزائفة الظهرية سبيل في ذلك وكل 
بخدمتهتقض كم م الصمياخادم 

خسرانفيه مما الميح اتطلب 
فضاثلهاواسممل الييح إر انهض 

انإنسبايمسم لا باملح فأنت 
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تناسهالتي  ١٠العنق <اربطة ، الداقة» لون،1 مع القميص لون ، بدقة ملاحظة تكون 
شيءيشذ إلا الأناقة تقتضي وهكذا يحتويه الذي الحذاء لون مع الجوارب لون و، 

.فعلوه لعال ا هذا في يخنرعوه ان التطور لهم وماشاء ، ١١ا> يختلنا او شيء عن 
وقد، ه الرسول احير كما بالقذة القذة حذو المسلمي، ابناء من المغلوب وقلدهم 

الهديفي الشاركة «إن I فقال تيمية ابن الإسلام شيخ ذلالئا ححلورة إلى نبه 
١لأحلاقمافي موافقة إلى يقود ، النشاصن، بؤني وتشاكلأ تناسأ تورث الخلاهر 

،٠١١، .. محسيوس مر ١ وهذا ٠ والأعمال 

|ىديرالمرناءرابعا 

وتنينوابحالهم ١هلها رصي مستورة بيوت من، يخرجون الشباب من كثيرا فان 
نفسهالحي في او مدارسهم في الأصحاب يخالطون الأبناء هؤلاء ولكن، بالقناعة 

هعنه اخبر التائر وهذا أقرانهم، عيي يرونها التي الزائفة بالخئاهر فيتائرون 
فقال.

١٠ يخالل من احدكم فلينظر خليله، دين على لرجل ا* 
1الشاعر وقال 

وابصرقؤيتةالرءلأستل عن 
يقتديبالقارن ميز فلك،* 

tاستغلالائذءاهرفيخداع I خامسا 
مصالحهمتحصيل في الزائفة المذلاهر يستغلون النفوس مرصى من الكديرين فان 

زثيستغل شابا تجد فقد سوء مآرب إلح، حلالها من ليصلوا او ، الشخصية 
اموالتحصيل او معاملاته إنهاء وتيسير المسولتي كبار مكاتب إلى للولوج المظاهر 

أبناءعلى للتعرف الظاهر ريفا يستغل من اب الشبومن ٠ منه بها أحق غيره 
يستغلوصار ؛^ ١^١٠بنات حدع من ومنهم أملاكهم من والاستفادة الأغنياء 
لإقامةالسبل وتهيئة ٠ إليه الفنيات أنخئار لجلب الأسواق في الرائقة المظاهر 
٠معهvن محرمة غرامية علاقات 

(الثثاهمِ النقصوتغلممهابنيف عمدة 1 سادسا 

البحثفي يتخبحل تراه . هاجييه ذلك ويصبح غيره من، اقل، أنه المرء يشعر حينما 
Iوهما a^_^;، إحدى إلا يديه ، jruولسر، •• هذه النقص لعقدة حل عن 



نقافياكان وإن د المال طلب سباب ا بذل ماثيا شصه كان فإن ١ اثذات تْمير ١" 
٠ومصابرة صبر إر يحتاج ذلك وكل والإطلاع القراذ في اتجهي بذل 

سث:./,ص,سسءس
سهلةطريقة وهذه الذات.. على الكمال وإصفاء ١لآحرين حداع بمكن المراقة 

•ومصابرةكالأولى جهد إلى لاتحناج 

الطريقةيختارون ولذلك ومجاهده بذل دون والكمال المؤوز يؤيد الماس واغلب 
بحسيه.وكل المظاهر، بنيت التلعس وهي اليانية 

ائذلاهوIوترسيخ الإعلام I سابعا 

لهلأعلاقة خيالي عالم إلى السداب بعقول ماتاخذ كثيرا الإعلام وسائل فان 
ومسئولمات،واجبات من ذلك ومايحتاجه والنجاح للتقوى الصحيح بالعيار 
فيترسخ ١لجلأتكلها في والصور والساسلأت المقابلات نرى ذلك مز وبالصد 

وكثرتالأجسام وقوة بالثراء إلا لأينكونا والنجاح الكمال ان والمتابعه المشاهدين 
المظاهر..بتزيث ولو ذلك مثل إلى الطموح إلى الشباب يجر مما العشيقات، 

1الأرهر بجامعة الإسلامية الاراسات كلية عميدة يسالح سعاد اككتورة تقول ولذا 
لأيقدمالذين ابنا شبواقع عز زائفة صورة نقيبه( عز الإعلام اجهرة تكض ل »

٢١ر ٠٠الفارهه والسغارات والغوادي ااقصور ابناء صورة إلا عنهم الإعلام 

ويؤدهاالسلبيرة الأم■ ثامنا 
المال.اهميةكنرة عن أقرائها حديث لايخلو أسرة مع يعيش من الأبناء من فإن 

العاليةالأكاديمية الشهادات تمني او الوزراء ومناصب القصور إلي، والطموح 
اجده وه شبوا فإذا آمانيهم مبلغ تصير ه ااص,غار هؤلاء عقول فى قناعة فنستفر 

رتحقيقائ،ظاهر ريص إلى بأنفيهم رموا الكثيرة العوائق وعاشوا الحياة صعوبة 
كاذبة.كانت ولو القدبمة طموحاتهم 

C؟::ه ه ه تلإ 



مماسدالإهتبمامبالذلاهراآراو1مم- ٤

الفاسديدرك ، الزائفة المخئاهر سبيل في وماييذلونه الشباب لواقع المنامل إن 
Iلأهمها رث س لي وفيما • لايشعرون حيث من يحصلونها التي ال>كثيرة 

أولا'

يحتاجذلك وكل للموصة، والخصؤع الجديد متابعة عن بالظاهرلأيقض فالهتم 
فيللمال وضع البالغة وهده الثمن. الباهخثة المشتريات في تنفق هئائلة اموال إلى 

الإحتماعي"الياحث قال ولدا مامنفعة.. غبر في المرء لكاهل وإرهاق محله غير 
فيالعراة حميع لكساء يكفي الزائفة الزينة اغراض في ماننفقه إن >ا بن"' وليام 

)١(,,الدالم 

اثتخئاهرسبيل في والحفلات الولائم إقامة في به ماببذخ على ذلك ويصدي 
مشهورة.معروفة صورة وهذه والثراء.. بالغنى 

اثكدبكبيرة في >الوقوع ثانيا 

ليبديالكذب سبيل وسلوك الحقيقة تزييث إلى بالمخئهرية المهتم مايلجيء 
تدليسايفعله ذلك كل ونسبه، حسبه معالة وا ماله وكثره شانه علو للاحرين 

نقصه.وليحفي عجزه ليستر 

يإرسولI مالت راة ام ان ٠ I عنها الله رضي لأسماء حديث هذا مثل فى ورد وقد 
ميل) ١ الذي غير زوجي من تشيعن إذا علئ فهل  ٠٣٥لي إن الله 

شينالها يضل ولم كذا إلى معه وذصت كذا لي اشمى زوجي إن للاخمى تقول ان 
فقال( الثانية النوجة امام والمياهاة والتفاخر التنيد ارادت ؤإنما هينا يعطها ولم 

عيهتق حديث ٠ رور ض كلأبس يعط لم بما *المتشبع الرسول. 
ومعناه، بثبعان وليس السبع يفتهر الذي هو ' والتشيع ا> ' الله رحمه النووي قال 
ذياي " زور توبي "ولابمى ، صلة حا وليست فضيلة له حصل انه يظهر ان هنا 
ثروةالاو والعلم الزهد اهل بزي يد-زيا بأن ' الناس على يرون الذي وهو ، زور 

آر١ الصفة؛ر هو أس ولوالناوس به ليغتر 

٣-





ضياعالأوقاتواك1اقاتI سابعا 
وسعيمخلهره الاهتمام في الكيرة الأوقات علبه تضيع الظاهر زيص في فالمنغمس 

)ص الخدبث فى الساعات فيها ئهادر مجالمه وهكذا ، الأسواق في الخليل 
الخ... والجوالأت الفارهة والسيارات ( الجديدة الاوكات 

|ارتءءلقباكثت)مميتةدا.تا 

بطولاتهض الحديث ويكدر تجميلها في ويتلكث هيئته على يحرص ض فان 
ضفنراه الطمع بحلق مايبتلى عادة ذاته حول دورانه ويغلب وسفرياته وشهاداته 

ذاتهحب إلى حي، بمد ذلك ويجره ، وذالث، هدا ماعند ليمتلك، محموم اق سي
ينتهيوقد ، مصيينهم عظمت مهما احوال وتجهل بالأنانية والتخلق 

وهكذا٠. جلساته امام شخصينه ليعلي والمال الخاه اهل الى النزلث إلى امره 
...صنعا يحسن انه يحسب وهو به تلنصق مشينة احلاق 

■اممأتاةعندوابالآحرة0سعا 
بثواباادن.كر عن ابصارهم وتخطم، صحابها ١ قلوب ثعمي الزائفة المظاهر فان 

تحصيللأجل إلا ولأينحركون الدنيوية يمصالخهم إلا لأيفكرون هؤلاء فترى الأحرة 
إلىادرة المبا أم... والأتؤياء المناصب اهل عند مكانة لكسب أو والدرهم الدينار 

.؛لله ماشاء إلا عنها عقلة في فهم لحسنات ١ تحصيل 
Iشمليمالإسانمعنوياعاشؤا 

فهو٠ الحياة في الأوحد وثاغله . الأكبر الإنسان هم ئجعل المادية النينة ف» 
كاملااستغراقا فيها يسنغرق حتى عنها ماينشر كل ويلاحق . ويتابعها يلاحقها 

لأقوامالتي لحقيقة ١ شخصيته تتحطم ان ذلك وعاقبة وتفكدره>ا)ا( وقته جل يشمل 
المعنوىالتحطيم وهذا . وعمارتها الأرض في والأستغلأف العبودية بتمام إلا لها 
رئيسزومير، صموئيل يقول .. ورجالاته الإسلام لشباب الأعداء مايريده هو 

نشاأعددتم إنكم » ؟ . ام  ٩٣٥لعام ال4دشرين التيس موتر في التبشير جمعيات 
ولم، الإسلام من المسلم احرجتم ، يعرفها ان ولايؤيد . بالله الصلة لايعرفون 

الأستعماراراده لما مطابقأ الإسلامي النشء جاء وبالتالي ، المسيحية في تدخلوه 
الشهواتعلى للعصول ؤيسعى ، والكسل الراحة ويحب ، الأمور بمظاتم لأيهتم 

)١(٠ الخياة في هدفه الشهوات اصبحت حش اسلوب بأي 
—١٠ —



الإنسانقيمة ~ ٥

،المظاهر زينا في بقع ، ومكانته الصحيح المعيار عن الإنسان يغفل حينما 
انيحسن الموصؤخ مدا يدي وبئ ، تعصله في وتكلفا به اهتماما ذلك ويعقب، 

Iبامور ثدكر 

الإسلأمسبامماضواماطن: أولا 

الظنوحسن الله من والغوف، والإخلاص بالتقوى الباطن صلاح إلى يدعو فديننا 
الظاهرصلاح إلى يدعو وكذلك والكبر والعجب والشاي الؤياء وتجنب بالله 

؛J\jLUتعدي او والناسقيي الكافؤين مشابهة عز بعيدا الإسلامية بالهيئة بالالتزام 
1منها .. كثيرة ذلك في والنصوص، . ال؛سرية اأف۵لرة 

^_Ij4حق الله اتقوا أمتوا الدين أؤيااي،ا تعالى قال ~ ١ 
آوع4ر>نآ'ا

٢٩عمران آل الله^ بملعه ندوه او صدوركم مافي تخفوا إن I تعالى وقال - ٢ 
المومتوزهفليتوكل الله ^وعلى > تعالى وقال ٣" 

•٠ متهم فهو بقوم تشبه من '٠ ه وقال " ٤ 
وتقليمالسارس، وسئ والاستعداد، الختانإ، I حمس الفطرة ٠ > وقال. ٥" 

.عيهتق ٠ الإبطد ونتص الأظفار، 

الأموروهذه  Mtالله رحمه تيمية ابن الإسلام شيح قال • بالغة حكمة ذلك وفي 
والحالالشعور من، بالقلب مايقوم فان ، ومناسبة ارتباط بينهما والظاهرة الباطنة 

سعوراللقلب يوجب ٠ الأعمال سائر مز بالظاهر ومايقوم ٠ ظاهرة أمورا يوجب 
)١( IIواحوالأ 

اتقاكمالله عند اهمبمكم إن I يائيا 

وقباتلقوبل وحطناكم ذكروانثى من خلقناكم إنا الناس > تعالى قال 
اتقاكم^الله عند )كرمكم إن لتعارفوا 

بحسبالله عند قيئ له العبد ان وهو العظيم العيار هذا ي1ناردس ألا بالسلم فحري 
اللهإن ٠ قال! أنه . عنه الحديث وفي ٠ جدا مملص فامرها الصور أما ، نمواه 



سلمرواء * واععاثكم قلوبكم إلى ينظر وص واموالكم، صوركم إلى لأينظر 

.حقها يود لم إذا مكانة انمي منهما لابسفيد والثراء الأموال كثرة وهكذا 

رجزمر ' قال عة الله رضي الماعدي سعد بن سهل عن البخاري صحيح وض 
،مدا في راينا ١ الرجل مدا هي ماتنولون I لأصحابه فقال الله. رسول على 
يشمعان شخ ؤإن يخطب ان حطب إن حؤمآ هدا ، الناس اشراف من مدا I نمول 
١مدا في ماتقولون ص آخرفقال ومررجل < فسكت. لقوله يسمع قال ؤإن 

لمخطب إن حؤج هدا اثسلمإأت، فقراء فقيرمن مدا I يارسول والله نقول ا قالوا 
خيرالفق؛ر( اي ) لهدا * I فقال. له لأيسمع قال ؤإن لايشئع شفع وان ينكح 

٠الغني( اي ) هدا مقل الأرض  ٩٢ض
Iالطيب ابي قول ذلك ومن 

إنلميكنبيد1هرالذلأتو(له شرفا اممى وجه في الضن وما 
1إناسلأبعباسىدا1ت،

قال، بحال السجبة على هو فليس ، ۵لاهر تكلم، الظاهر زيغا في والإنغماس 
•ص"ح ااتكلذير،ه انامن اجروما من عليه ما١س١لكم ■ ه لنييه تعالى 

مالمولأاتخرص لأاتكا!ض اى ( الميكلضي من ومااذا ) 1 را؛ الله رحمه القرطبي قال 
ينانخ. علامات ئلاث للمنكلث >ا 1 قال انه ص النبي عز حديثا واورد • به اومر 

»مالايعلم ويقول مالأينال ويتعاطى فوقه من 

<إناسلأيعباصدندابما

بهرجةفي والبالغة والعجب الكبر آفة إلى مايجرء كل عن يبتعد ان بالمرء فعري 
فيمنهما ه الرسول حدر وقد الحلضي بهذين الابتلاء عاقبتها تكون قد المختاهر 

Iمنها احادبثكثيرة 

لممر،اء ٠ كير من غرة مثمال قليه في كان من لجنت ا لايدخل ٠ ' ه قوله * ٠٠
ضامهرلبخادي وراء مستكيربم جواظ ظتلآ كل ، النار باهل اخبمكم الأ ٠ ' وقوله *؛* 
Iاى ) حمته 4رحرا ، نفسه فميه خلة في بعشي رجل بينما 1 ■ ه قوله و❖ 

.الغاري رواه I القيامة يوم إلي سجلجل فهو ، به الله خسث إذا ( شعره 
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٠القيا،ة يوم _l4 ثوب اثله اايس4 الدنيا في شهرة ئوب ليس ض * ■ ه وقوله >* 
ماجهوابن احمد الإمام رواء 

كماالقيامة يوم ذلته يوجب توبا اى I الفيامق يوم مذلة توب I الأوطاو نيل في قال 
توبااى 1 »مثله» وقوله ، عليهم به ويترفع الناس على به ينعرز توبا الدنيا في لبمم، 

٢١)a له عقوبه بينهم واحتقاره بمذلته يشتهر 
ميزهنطقات بالأمس ان وكبصوره سب من عجيذ 

)٢(فدرة جيمذ اللخد يصيرهي صورته حسن بعد غد وفي 
اإسرهإنلايحب الله إن ' حامسا 

لاطائلامور في والتبذير الإسراف من تحذر التي العديدة النصوص جات فلقد 
..ورائها من 

ااسرف1إقهلايحب إنه ؤولأسرفوا I تعالى قال  ٠٠٠
تيديراهؤولأت؛در I تعالى قال و٠ 

»حق غير في الإنفاق التبذير » 1 عنهما الله رصي عباس وابن مسعود ابن قال 
ولومبذرا يكن لم لحق ا في كله مالة إنسان انفق لو أ» - الله رحمه " مجاهد وقال 
مبذراّغذ حق غير في مدا انفق 

ؤولأتجعلتعالى. قال ولابذخ، الإنفاقلاتقتبر في بالأعندال سبحانه وأمر .:٠ 
ه.محسورا ملومجأ فيقعد اليسط كل ولأت؛سْما عنقك إلى مغلولة يدك 

الباحمواكىيحبهاس■الجمال سادسا 

يكونان يحب الرجل »إن I فقالوا ه، الله رسول عنهم الله رصي الصحابة سال 
ايولكن الجمال)I يحب جميل الله >اإن 1 ه فقال ، حسناونعله حسنا توبه 

صاحبهولأييعو شرعيا محذورا لأينضمن الذي الجمال إنه ١ الله يحيه الجمال 
ا]تكاثوالإغراقفه.إلى 

ا ٢٠الرجال)نجمل في الشرعية الضوابهل ومن 
.ؤلقهاوعدم اللحية إعفاء " ١ 

والذهب.الحرلر لبءس يحرم ٢" 

■الكافرين بلباس التشبه يحرم ٢" 
.النساءبلباس التشبه ٤~يحرم 
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.المنع( ) بعض دون بعثه الرأس شعر ح1ق يحرم ٥" 
.اوكعيه ماتحت آ بشيأ او بنطلونا  ٠١كان )توبا الإزار إطالة يحرم ٦' 
.يومأ الأربعي، فوق وتركها الأظافر إطالة يحرم ٧' 

سسصلعميقاوكس4
لاعبرةال،مميقة في فانه الب،أدهلاء __ به انخال،ع وإن والنسب بالحسب فالتظأمر 

.الصالح وانمل بالإبمان العبرة إنما الله عند الإنسان قيمة في به 
ا'اولأربمأاءمنهاليضن يومثد بيتهم انساب الصورفلا في ممخ تءالىأؤفإذا او ق❖ 
ولانصيراوليا الله لون ض له ؤلايجد < به يجذ• سوا بم«ل ؤس I تعالى قال و❖ 

ادبمتةيدخلون ،فاولتك هراواشوموط٠ن ض انمالخات عن 
١٣٢اشاء تقيراه ولأبم،لعون 

،4لأئكته له واسجد جنته واسكنه ، بيده الله خلقه الذي آدم اولاد *واواسكلهم 
انفي فكز وإذا ، كافر وكل ، فاسق وكل معيب كل وفيهم ، لهم نفعه ؛ ٢١١٠ولكن 

اوبسعده هو يعزها لم - وجاهة ولايكسمه تعالى ربه من لأيقنبه آباته فضل 
العجبوهل ١ فيه لامنفعة بما للإعجاب معنى فأي ، مالأ ولا - نفسه في بفضله 

.سيق لغيره وبفرس ، غيره وبجاه ، جاره بمال لكلعجب إلا بذلك 
)١(" آبيه بنكاء يزهى كالغبي ر" امثالهل في العامة تمول وكما 

افطلمن الناس اقرب . اان،ي عم لهب وابو ' ابراميم وأبو نوح ابن كان قد و» 
)٠١٢ بذلك انijمعوا فما اتياعهم في كله الشرف وممن ، تعالى الله خلق 
أسحاأتاسلأيتنيثامنا 

.دنياه في تطره وقد ، رلله عند لأينفعه بظاهره إعجابا الرء على الناس تناء إن 
مح؛ن~ الحقائق إلى السكون على نفسه وراض ، النظر حمق من ٠ ٠ حرم ابن ئال 

اغتباطهمز واكثر اشد إياه الناس بذم اغتباطه كان - صدمة اول في آلتها 
فيهذلك امرى ، له مدحهم وبلغه بحق كان إن ، إياه مدحهم لأن ٠ إياه بمدحهم 

مسروراصار فقد ، فسره فبلغه بباطل كان وإن ، فضائله بذلك فأفسد ، النجب 
)٢٢أء • ٠ شديد نقمخ وهذا بالكذب، 

أبائمأثتتعتيط؟تاسعا 
بتقدمجهيغتبط وإنما ، جماد او بهيمة او سبع فيها يفوقه بصفة لايغتبط العامل ف❖ 

التمييزوهي ، والجماد والبهائم السباع عن بها تعالؤخ الله ابانه التي الفطيلة في 
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للهموضعها غير في يضعها التي بشجاعته سر فص ؛ اللائكة فيه يشارك الذي 
ومر٠ منه اشجع والفيل والذئب الأسد وان ، منه اجرا النمر ان فليعلم وجل عر 
بحملهسر ومن ت جسمأ منه اقوى والفيل والثور اليغل ان فليعلم ' حجمه بقوة سر 

الكلبان فليعلم ، عدوه بسرعة سر ومن ، منه احمل الحمار ان فليعلم ٠ الأنفال 
اكلمرْس كثيرا ان فليعلم ٠ صوته بحسن سر ومن ٠ منه عدوا اسرع والأرنب 
فخروايفاي ، صموته مجن واطيب الذ الرامبر اصموات وان ، منه صوتا احسان 
واتسع، تميبره قوي من لكن ، عليه متقدمة البهائم هذه فيه مايكون في سرور 
،اللائكة إلا الوجوه هذه في لأيتقادمه فانه ، بذلك فليغتيط ، عمله وحسن علمه 

»)ا(الناس وخيار 

الذموموالتلون •• الوضة ااتباع عاس>ا 
 I* فيمثله آخر زي إلى ، له لامعنى متكلما زي من التنقل هو الذموم التلون

سبببلا لها حاللامض إلى لها حاللامض وض له، لامض انه وفي ، التكلنا
التنيدوترك > حاجة إليه به مما ما١٠كنه الري من استعمل من واما • ذلك يوجب 

)٢(» كبير والحكمة العقل عيون مجن عي، فهذا • إليه لايحتاج مما 
الذ1اهونيف عن وبمده اسدىعشو>الرسول. 

علىتعالى الله ائنى والذي ، خير كل في القدوة وهو الله. رسول كان فلقد 
.نقص كل عن وابعده بتمامها الفضائل اشتات فيه تعالى الله جمع والذي ، حلقه 
ولاقلنسوهولانعل حما بلا اللينة اقصى في راجلا صعابه ١ مع الريص يمول 

وجدبما ويستغنى . إليه مايحتاج ولأيترك . إليه مجالايحتاج ولأيتكلمؤ •. ولاعمامة 
الرائعةالبغلة ويركب ، الحض يلبس ومرة ، حافيا راجلا هثي ومره ، لايجد عما 

،حمارا يركب ومرة ، الناقة يمكب ومرة i الفرس يوكب ومرة ، اء السهب
)اآ ٠٠... اصحابه بءص عليه ويردفه 
السيفحياة ا،ظاهوفي ميسة عشرI اآثاذي 
به4_اامر يخالفون سعنا فليسوا قدرها الظاهر يقدرون الميالح السلص فكان 

.١زينتهم في يسرفون ترفاتي ٠Jوماهم ، العقول والتجمل النظافة من الشرع 
Iمنها ، كثيرة جلية امثلة ولذلك 

عناهالله وضي عمرالمايعق.. - ١ 
الأبل(مز ر محاصة له عرضت الثثام قدم اتا انه <*> عنه الله رضي عمّر عى روي 

ابوله فقال . بعيره ومعه ، اناء وخاص ، وامسكهما ٠ حميه وننخ بعيره عن فنزل 
فص.ك٠ الأرؤس اظ، عند عظيما صنعا اليوم صنعت كد 1 الجراح بن عامر عبيدة 



اوذاسادل كنتم ؛نكم . ^ JL_blLiهذا يقول غيرك لو . اوه I عمر وقال • صدره 
الاهءيدلكم بغيره العره Jطللوا فمهما . برسوله فأعنكم!لله ، الناس ونحفر 

Iاس اممنيورحمه سو ٢-ع4رين 
،فيه ونشأ بانلك عدي ، وذملكا ترقها اموي اعم العزيز عبد بن عمر ان ك» 

وبمشي، فيه بمر الذي اثكان في رائحته فتوجد ريحه تعصب وهو إلا لايعرف 
وكان.. فيها وتبختره حسنها من يتعلمنها الجواري فكان ، العمرية تسمى مشية 
ويسقطد ولايخلعها فيشقه طيه فيتحامل فيه نعله دخلت ربما حنى ازاره يسبل 

يزلفلم . .. طيها يمج فلا نعله وتنقطع ، يرفعه فلا منكبه عن ردائه شقي احد 
)١٢ II... ورفضها الدنيا في فرهد الخلافة ولي حتى ذلك طى 

دراهمبثمانية كساء له يشنرى ان فأمره رحل اتاه II  Iانه الله رحمه عنه وحاء 
)الرجل فضحك . و١عجبه } مااإ؛نه وفال طيه يده فوضع به فأتاه له فاشتراه 

:قال ؟ شيء غير من اتضحك I احمق لأؤسبك إني 1 عمر له فقال اشراه( الذي 
مطرقافاشتريت حر مطرق لك اشترى ان ولايتك قبل امرتني ولكنك بي ماذاك 
تستكناليوم وانت ل ما١حشنه I فقلت ، طيه يدك فوضعت ، درهم مائات بثمان 
كساءيبتاع رجلا مااحسب I عمر فمال ذلك من فعجبت دراهم بثمانية كساء 

0ّ وجل عز الله يخاف دّرهم بثمانمائة 

اثعقلأءعند الإنسان قيمة عشرI التاثث 
للمر،والقيم4 العيار يجعلون بل ، الزائفة بالمظاهر لايغترون ااناسكاهم في العقلأء 

فيذلك الشعراء وصاغ . لسانه وفصاحة افعاله وحسن حجته وقوة عقله بقدر 
Iومماقالوا .. سواه بما الإنخداع من وتحذر ذلك تؤكد عديدة ابيات 

Iلفكك ابن قال و» 
انمفورح اق؛من صورتة رايت سمجا فش اصحى الضرو اخو إذا 

١لضررإلى مالث إذا منها نفر ترنا الم خس في كالثتمس وهبة 
؛زهير وفال •؛• 

مالتكلفي نقصه  ٠١ه زيادتمععس لك صامت من ترى وكادن 
س_دمهالعيم اأا!صدرة إلا ي؛ؤ فلم فؤادٍ ونصنآ نصص اإفتى لمان 

الألبيهابة مي هرمه بن إبراهيم ومال 
مرقؤخقميصه وجيب خلج ورداوء الفتى الشرف ياا-رك قل- 
الأخر:قار و❖ 

والهوانذلة الل الجهوفي وعقل ائب ي فالعز رايت 
انيالبز الحد نسعلم إذا بحسن م لهالرجال وماحسن 

لس—انه لوليس وجه له راه تان عيبا رء بالمى كف
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ايةاثرسدي يبئ ~ ١
آلهوعلى معمد بينا على وبائك وسلم اللهم وصلي ٠ العالءت، رب لله العمد 
Iوممل اج4اورإت، وصمه 

وجودمع طوفانها تتابع ويزداد ، السامة تجتمعان ا على تنهال الأفكار تزال فلا 
الوسائلإلى إضافة الإنترنت وشيكة الفضائيات مثل من المعاوماتدة الثورة وسائل 

بالنظرجلية تظهر والخطورة ■■ ونحوها( • الكتب ، الإذاعة ، }الصحض< التقلياJيف 
يخرجلن ذلك وكل . لها تجمع ا افراد تقبل وكيفية ، رلأفكار هذه سضينه ما إلى 
وهكذا. والفساد الصحة ببي نجمع احرى او فاسدة او العاني صحيحة افكار عن 

عنينطق لا يوحى وحي هي وكأنما الأدكار هذه يستقبل من فمنهم تجتمع ا افراد 
الصحيحيقبلون وآخرون ، وسيئيجا حسينها فيرضس بالضد يكون مز ومنهم • الهوى 

الحكمةان ذلك في وقاعدتهم ، عنه وينفرون الفاسد ويرفضون منه ويستفيدون 
.بها الناس احق فهو وجدها انى المؤمن صالة 

منفبل من اى بها يعتنوا ان ينبغي الذين قبل من الأفكار إهمال •؛آن شك ولا 
قوةاكتسابها إلى احيانا يودى قد ، عموما للأفكار ناقدة نظرة تيني على تدربوا 

الذيناليشر من هائلة اعداد على تفرص كبحها او مقاومتها بمكن لا كاسحة 
بهاقناعتهم تغيير معها بمكن لا بحيث العنما من درجة على حمح، بمد يصبحون 

.شرعي عقائدى منظور من بالنقد او ا ُ » العقلاني المنطقي بالنقد 
قبلالدخيلة الأفكار هذه لنقد منهم فريق ينفر ان العلم طلبة على لزاما كان ولذا 

عظيماميلا بهم وبميلون الناس بي، لإشاعتها فيسارعون المتحمسون بها ينخدع ان 
لعامةونصح ، لجرمي، ا لسبيل بيان ، الفكرإة الإنحرافات هذه نقد وفي • • 

.وخاصنهم المسلمبخ، 
بعليه اطلق ما وقبولها لإحنضانها الكثيرون سارع التي الوافدة الأفكار ومvن 

منتختلض الأحرار وإلى الح>ية إلى »النظرة ان يجد للواقع والمتامل . *اأع-رد—ة• 
بحضارةالمبهورين وكعادة ُ ا'خرى» إلى فكيية مدرسة ومان • آخر إلى مجتمع 
بحثاى في للإنطلأى أساسا وأفكارا اشخاصا " الغربي النموذج جعلوا الغرب 

التصرف وكل الغرب كلام يعارض الحرية في كلام كل أن >• يرون بل •• الحرية عز 
.السامي الفكر حلبة إلى بالدخول له يؤذن لا تصرفه يضارعه 

البسريةللحرية الشرعية الحقيقة وبيان د عاقبنه وسوء الفكر هذا خطورة ولأجل 
الميموحدود *الشياب الرسالة هذه كانت 
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مأ-انمريةاسفة

امرهمومار المنحرفة الخؤية اوحال في ه الرسول ميعث قبل الجاهليون عاش 
الحنيفةعن وانحرفوا الكثيرة الأصنام فعبدوا خلاقيه و١٠ عقائدية فوصى إلى 

وشاع، ذنب بغير البنات ووادت ، حق بغير الدماء وسمكن الشركيان في وغرقوا 
وصاعالبغايا وانتشرت ، والحمور بالمسكرات العقول وذهبت ، الطرJق وقطع النهب 

فقالالنجاشي ساله حينما طالب ابي بن جعفر الجاهلية في حالهم ويصما النسب 
•الأوثان نعبد' الثرلث، على قوما كنا ا الملك «اايها > جعفر قال ؟ الدين هدا ما "' 

مننبيا إلينا الله فبعث واليمام! لحارم ١ ونستحل الجوار وسيء ، الميتة ونأكل 
الرجمونصل وحده الله نعبد ان إلى فدعانا ، وامانته وصدقه وفائه نعرف انفسنا 

.،ونصوما| ونصلي الجوار ،ونحسن 
الجاهليةالحرية ،|لن I ~ الله رحمه ~ باز بن عبدانمرير الشيخ سماحة قال 

إن، يشاء ما فيعيد يشاء ما وباني ، يشاء ما يفعل إنسان كل ان معناها البهيمية 
عبدشاء وإن ، الكواكب، عبد شاء وإن ■ الصنم عبد شاء وإن ، عبدالبقر شاء 

يفعلان ومعناها ، ذللث، غير عبد شاء وإن ، والشجر الحجر عبد شاء وإن • الفرج 
وهكذا، الأعراض بهتلث، يتعلق شيء لك، ويفعل، فبزني الأعراض جهة من يشاء ما 
حرممما ذلك، وغير الخنازير واكل الخمور شرب من والمثيارب بالطاعم يتعلق ما 

.وجل عز الله 

قريسجاهلية وحال الأولى الجاهلية حال إلى نظر "ومن ' آخر موضع في وقال 
فيالإنسان ان عرق الأخرى والأقاليم .. افريقيا وجاهليات والروم الفرس وجاهلية 

اسبابإلى وتأخذه الأنسان هذا نقيد وجل عز الله ض تشاربع إلى الحاجة اشد 
ولهذ4ا، يضرها ولا ينفعها بما وإلزامها . نفسه حماح كبح على وتعينه ، النجاة 

الناسايدى على وللأخي، ال؛ثرية لهدأاية والسلام الصلاة عليهم الرسل الله بعث 
...II تح،رهم ولا تنفعهم حدود على وايقافهم 

A
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ةاسسة..^-اسمي
)ميل(الغربي الفكر هو وها الخصارى النطور مفتاح هي الخؤيف ان الغربيون زعم 

الناسيترك لم ما حضاري تقادم لأي مجال ا>لأ ' قائلا المشهورة مقالته في 
انايضا وزعموا ، يداس؛هماا الذي وبالأسلوب لهم بحلو كما يعيشون احرارا 
ماكل يسحق الأعراف تقل ا)إن I فقالوا للإنحطاط رئيس سبب والأعراف الأديان 

اولها والخضؤخ بالأعراق الدائم الالتزام عن ينتج ما وهدا . ومبدع قتم هو 
٠صئيلة فJرات دان رشرJاق كائنات إلا هدا عن ينتج لا وقد لأوامرها الامتثال 

٠التفك؛را> وصيقة مصية واهنة ؤ وطاشاي

فيالغربية الحرية يبنوا ان استطاعوا المغلوطة المزاعم هده حلال من وبالطبع 
.وهناك هنا الأفراد عقول عن فضلا الدول انظمة 

عندهم١لحرية.. - ١ 
الوهي ١لماتتاتي بلغت حتى الكلمة لهده تعاريناكثيرة يضعون الغربيون المفكرون 

بتعبيراو الآحرون» عليه يفرضه قيد او عائق غير من الفرد *عمل I عن تخرج 
وما. إليه نصبو ما تحقيق اجل من المعي في حريتنا هي الوحيدة *الخرية > آخر 
لأنفسنا*نرتايها التي والأساليب وبالطرق ' لنا صالح هو 

الحؤيةامموبيةالمقدسة~ ٢ 

٠الأرضية والقوانتي السماوية الأديان سجاوز مقدسة عقيدة الغرب لدى الحرية 
عندهمالمكانة لهده يشهد والواقع ، والمفاهيم القيم بلك، الغربيون يضحي ولأحلها 

بيلالمابق الأمريكي الرئيس قدم ءرحينما م ٩٩عام في حدث ما ذلل من و٠ 
شبكةعي، الجنسية المواد انتشار مز كبير بشكل يحد قانون مشرؤخ كلينتون 

تدخلتالعليا نجكمة ا ولكآن • كبيرة بأغلبية الكونجرس عليه وموت ١لإذترذت 
القانون*بالغاء وقامت • التعبير حمية بعارض هدا إن وقاك 

الصورتعليق منع قرارات صد الخربة مناصرة جمعيات حملات ذلك امثلة *ومن 
*كبتمز وانه ، ١لخرية صد هدا ان اساس علؤ، الدراسية الفصول في العارية 

يفسرون. نهار ليل العبارة هده يرددون انفسهمكافراي الغربيني إن بل ، الخريات* 
;هدا على ابناءهم يربون وهم ، النقاش تقبل لا ئابتة كمرجعية تصرفاتهم بها 

الأمريكيةسو*سس ماعيما بولاية صعيرة مدينة فؤ، الأباء مجلس فعله ما ذلل ومن 
عباراتحمل منؤ الطلاب بمنع ثانوية مدرسة قرار على بالأغلبية اعترضوا لما 

.رل* الجنسي الخذوذ ممارسة في رغبتهم إلير تشير 
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الهدفهي وسعادته ، شيء كل على مقدم الفرد ا)إن 1 تقول الغربية فالفاسفة اذا 
اتهرغبتعميق ض تنطلق الفرد وسعادة . الغربية الحضارة إليه تسعى الذي 

العملحرية ، التجمع حرية ، التعيير حرية ااالعريف|ا في تكمن والتي الأساسية 
العلاقاتحرية ، الاقتصادي النشاط حرية i الامتلاك ح_ريق . اسي السي

تحققمادمت ، ا1نافسة حرية ، الخصوصية حرية ، والاجتماعية الشححلية 
tسهل بمضي او » الآخ-ردن حرية على التضييق عدم وهو ، الأوحد الشرط 
.الأر۵لمة او تجتمع ا يريد كما وليس انت تر؛د كما الغرب( )في تجس اف »>بمكنك 

،تريد بما نومن ، _LJ كما تتحدث ، _LJ التي بطريفتك ؛ئال تكسب ان ويمكن 
اناإذن حر انا ، حدود بلا الجنون ممارسة حتى ويمكنك ، من على تتعرفا 
رددهاالتي الإنسانية الأحلام من لاكثير تحقيقا جات الفلسفة وهذه . موحود» 

داخلهفي يحمل الإطار هذا »اكن • التاريخ عبر الغربيون والفلاسفة الشعراء 
يجدلم سؤال ، المنشار وسهل في العقدة وكان الحلم هذا عكر طالما متفجرا سوالأ 
للفردالسعادة تحقق التي النموذجية السلوكيات يحدد من وهو اليوم حتى إجابة 

لكلافراد مجموعة من المفهوم في )المكون للمجتمع العامة والمصلحة 
الشخصية؟المصالح ْس قائمته 

علىالتذلبيق قابلة غير الثخصية)؛ الحرية »تقديس وهي الفلسفة هذه ان ومع 
البنيةتغيير يعني وتغييرها الغربية الحضارة اساس تعتبر انها إلا الواقع ارض 

الألمانيالفيلسوف قول حسب يودى قد أمر وهو ، الحضارة لهذه التحتية 
الغربية>االحضارة انهيار » إلى شبنجلر 
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ومماسدها٠> اثشنمية - ٤

^^تالخرية'اتشءص،ة.ء~ ١ 

لكنها، الممتها من جديد ولباس ، الرئة الوان من متميز لون العصر هذا في >)برز 
يتعبدولا ، كنيسة يدخل لا صاحبها لأن ٠ خاطرهم تشغل ولم المسلمتي تلفت لم 

العبقهي ا وهذه ، الشخص؛ة بالخريف يسمى ما هي الردة هده ، بيعة في 
منوالتحلل ، حياء بلا ارحساة الرغبات وراء والإjطلأق ، حساب بلا الشهوات من 

٤٣وتمة بالكلية الدين من والملل بل العليا والميم والأخلاق الفضائل عرى 
غنماولا ، إليه يسعى كسبا ليمهن المزعومة الحرية وهذه ٠ الحياة واقع عن الله 

وهزيمة' ا ر حمعاء» اليشرة على جسيمة خسارة غير لا هي إنما i عليه يحرتس 
ولهيبغون الله ^١؛•^دين مسلما المسلم صار بها التي الإسلامية للمعاني مدكرة 
٨٣، عمران ال يرجعوزه ؤاثيه ومبما طوعا والأرض السموات في ض اسلم 

ضورقكرةالحريةاممءنمية- ٢

الإسلاميالعالم في الناشيء الجيل اذهان في الشخمهية( )الح_رية tاتبلورت 
.وننواتهم انحرافاتهم كل في ذريعتهم فهي الشباب بها وتشبع 

الذيالكافر للغرب اعمى ،كنقليد التجديد حركة مع اا؛ل؛لة هذه وفدت ولقد 
والغزواتوالشهوات للشيطان العبودية عنان - الحرية هذه خلال من - اطلق 

واننهكتالجنسي. الشذوذ وانواع الزنى وإباحة الشرف وهتك والجرائم والفساد 
الح_ريةباسم الغرب في يجري إنما ذلك كل والأعراض والأموال ات الحرم

زادالجوفاء)) 
 ٣ ~ Jاوثحص،هانمه ٠ثسا

سعديعديدة مفاسد إلى ياصحابها ينتهي الغربح) بالفهوم الشخصية الحرية واقع 
خلالمن ذلك تفصيل وبمكن •• والأخلاق العقائد إفساد إلى الدنيوي الضرر 

Iالتالية المفاسد استعراتس 

١^!^اتثد،ة ض الانسلاخ I أولا 
اخبركما امره فكان ، الثخصية الحرية بدعوى عقيدته من تحرر إنسان من فكم 
السيطايأفاتيعة منها فاسلخ اياتنا اسناء الذي فا' عليهم واتل ؤ I تعالى ١لله 

فميلةهواه وات؛ع الأرض إلى اخلد ولص بها لرفعناه شئنا ولو ٠ الغاوين من فكان 
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كدبواالذين القوم مم، ذلك ، يلهث اوسؤكة يلهد علبه تعمل، إن الكلب كمثل 
.١  ٧٦. ١  ٧٥الأعراف تفضوزه لعلهم القممن فاقصص بأياتنا 

اتشرصةاندود ، ٠٣٧٣ا ثانيا 
والأستهاضالشرعية الخدود لتجاوز اوكث1ورون انطلق الشخصية الخرية خلال فمن 

اللهحدود I تعالى قال لأنفسهم الخئالمي، دائرة في ادخلهم هذا وفعلهم بها 
وقال،  ٢٢٩اليقرة سورة الظالوزه هم فاولتك الله حدود تعد ومن متدوما فلا 

.١ الطلاق سورة نسهه ظلم فقد الله حدود ضد ^ومن > تعالى 
شرائعهاي اللهب< حدود I تعالى ))وقوله 1 - الله رحمه " كثير ابن قال 

بالمرولا غيرها إلى ويتجاوزها عنها اى ه الله حدود يتعد ومحارمه 
.^١؛ ذلك)| بفعل اي ذفسهه ظلم بها 

منهوتعدى الخلال اقتحم ممن اعظم ظلم »واى ا ~ الله رحمه " سعدي ابن وقال 
.٢؛ ؟ الله احل ما يسعه فلم ، اثمرام إلى 

1نجاملالوعثواكساد)ثاتثا 
يشعرفلا والتصور الشعور ضق الإنسان من تجعل الشخصية الخرية فان 

منالضيقة الرقعة »وهذه ، نمسوس ا إلا يتصور ولا i الدنيا الخياة لمتاع إلا 
والعيوديةنخدود ا المتاع على واانكالب المس فى السعار ،!^ ٤٥١، و١لمكان الرمان 

املولا كابح بلا وحدها تعربد عقالها من الشهوات لطلق كما . الصغير المتاع لهذا 
الوحوشانطلاق ض كثيرا يرتفع لا انطلاقا الغابة في الكل وينطلو . عوض في 

.اُوااغيلأنل،,
Iتعالى قال وتوعدهم الخساب ليوم المتجاسن حياتيجم في ١لءابثيرj، الله ذم وقد 

.١١٥المومنون ترحعوزه لا إلنا وانكم عيثا حلمتاكم انما ؤافم|ديتم 
كمامهملاتي اى عيثاه خلقناكم انما ؤافعس؛تم I - الله رحمه - الفرطيي قال 

الإنسانؤايم،دب I تعالى قوله مثل ١ عليها عقاب ولا لها ثواب لا ال؛هائم خلقت 
إلينا... فائدة لغير مهملا كالبهائم يريد .  ٣٦القيامة سدىه يترك ان 

راآباعمالكم)) فنجاوزن لاثرجعوزه 
داد،وا'أالثّادالأخلاقي

الدولهي وها الفواحش وشيؤع الأخلاقي ١لإلحطادث. السخصمية رية خل١ 
والزنالمخدرات وا المعسكرات نسب بارتفاع الشخحسبة ١ مرارة تدوق العربية 
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باترسونجي4اس اجراها عالمية دراسة وفي واليرقان والاغنصاب 
fkiSjluj  الغربي لجتمع ا ص الخقائق هذه ظهرت■

.اكرصة وجدت ما ض المرقة في تردد لن I قالوا الأفراد ض * ٧٤
•سكر حالة في ونحن السيارة قيادة في تردد لن I قالوا الأفراد من * ٥٦
.النفس عز للترفيه لخدرات ا سنسمدم I قالوا * ٤١
الاiيا^ةاyوجاة.في تردد لن أ قالوا* ٥٣
اليومية.الحياة في مألوفة عادة اا٤ذب 1 قااوا * ٩١
• ٢١ؤ ندم او ►مج دون الزنا بمارسون * ٨٦

اوليكؤ I وجل عر فقال عنهم الا!ه قرره ما وهذا ، حيوانية بهيمية حياة إنها 
^والدين, تعالى وقال الأعراف سورة الغاظوزه هم اولثك اضل هم بل كالأنعام 

.محمد سورة لهم^ والناومثوى الأنعام تآكل كما ويأكلون سمتعون كضوا 
اثقلقوالاضطرابI حاما 

والإضطراباتبالخلق صيب ا ارصه على وطبقها السخح4ية الحردة فكر جرب فمن 
نظرومن •• الله 'يع عن والإعراض الفطرة مصادمة تيجة ذللش وكل النفسية 

أولخيمجة اعتبار أو وانخ أو ضابط دون يعيشون أهلها رأى الغرب في ا1حردة إلى 
إلىنظر ومن •• شرط أو قيد دون والخساد الإباحية يعيشون . فضيلة أو حلق 
وتفكك. للإتحار مرتفعة نسب عن مخيفة أرقاما زرعوا ما حصاد وجد كله ذلك 

عقوبةيعيش الغرب إن .. النفسية للامراتس ظاهر واتشار ، الأسر على غالب 
فالالربانية والثريعة السوية الإنسانية على والتمرد الخطرة على الخروج 

اعمىالقيامة يوم ونمشره ضنكا معيشة له فان ^^٠ عن اعرض ؤو٠ن • تعالى 
.الأية ه .. 

اتجتمعأفراد 1الض4ومةدين سادسا 
مصالحهبحسب لجنمع ا في قرئ كل ينطلق الثخصيةأا ارح_رية ,, مخللة فتحت 
يحصلوبذلك ، الآح_ري>ن مصالح حساب على ذلك كان ولو ، اثمردية واهواح 

فوصىوإلى ئانرة خصومة إلى الأمر وينتهي . وذاك هذا مصلحة بي، التصادم 
تعنيلحريته ترسيخا الأول رأي ففرض ، وهكذا هي ^٥ لا هو يريده فما غامرة 

ركبمسلما شابا أن .. ذلك في يذكر ومما لحريته تعطيل وهذا الأحر راي للغا0 
فيالشاب جلس .. الغربية بالصبغة الشخصية الحرية راية ترفع بلاد في حافلة 

وتزينتتجملت قد فتاة يرى به فإذا . لحخئات حلال الركاب وتزاحم المقاعد أحد 
وقفتفلما . الوحشية بنظراتهم يأكلونها الاحرين ورأى . الخاصحة الثياب ولبست 
مخالخةوعدم والسفور اا،برج بترك ونصحها بالله فذكرها إليها سايع الحافلة 
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عليهمافاقبلوا الأمن برجال صرخت حتى لبيت فما  ٠٠والحشمة بالتعفنا الله امر 
٣^٠وبعد ■■ الآخ-رين شئوون في التدخل بنهمة الشاب هذا على الفبفى والقوا 
متبرجةكانت الفتاة إن I وشال حاله الشاب هذا فشكي القاصي يدي بذن وقذا 
بكلالقاصي ذلك عليه قرئ ، الصالحي، الغيورين إيذاء في وتسببت الرجال فتنت 

،د يشاء ما على حريته يمارس كل متطورة بلا في نحن ؟ انت شانك وما ' وقاحة 
افعلإذا I الشاب قال ٠ نعم I القاصي قال ؟ التطور هو اهذا 1 الشاب عليه فرد 

ووضسؤواله خلع ان إلا الشاب من كان فما ١ نعم ا القاصي فال ؟ اريد ما انا 
لهواحضروا منظره من خجلا الة الصممن الأمن ورجال القاصي ففر •• عاريا 
.الزائفة الغريية حريتهم عوار كشم، ان بعد ففعل عورته بستر ليقنعه كبيرا شيخا 
اسرعن ^وةالأ٠رباصوفواممهي سابعا 

اونقد كل ويرفضون قداسة لأنفسهم يجعلون الحرية يزعم ممن الك،وبرين فان 
شئونهمفي يتدخل ان لأحد يسمحون لا أحرار أنهم ذلك في وحجتهم .. نصيحة 

.كثيرة صون ولذلك i الشخصية 

لعليه المنكرات هذه إنكار رقص الحمية دعوى وتحت بالمعاصي جاهر شاب من فكم 
الحميةبدعوى النصيحة ورفض وحركاته هيئته في الثذوذ تقصد شاب من وكم 

رالشخصية 

أنهبحجة الناصحتي نصيحة ورقص . وأتلفه ماله إنفاق في أسرف شاب من وكم 
١ماله بذل في حر 
المسلميرن4ب1تي التناصح وجوب من به الله أمر لما منافي ذلك وكل 

ؤيتهونبالمؤون يآمهمان بمض اولما٠ بماضهم وا1ؤصات ؤواا>صون > تعالى ال ق❖ 
. ٧١التوبة بالله^ ويوصون ائتكر عن 

والنهيبالمعروف الأمر شعيرة باقامة أمرت نبوية نصوصا يعطل الزعم هذا وكذا 
.الإيمان نمام من ذلك وان المنكر عن 

فإن< فيلمانه يستْلح لم فإن ، بيده < متكرا منكم رأى أمن • ال. مه 
*الإببمانبمأ اضعنا وذلك ، فيمليه يستطع لم 
وعاقبنه. عظيمة مفسدته المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر تعطل أن شك ولا 

.وعمله علمه وأهمل . بساطه طوي »ولو ■ الإحياء صاحب الغزالي قال ، وخيمة 
وساعتالضلالة وششت ، السرة وعمت i الديانة واصمحلت ٠ النبوة لتعطلت 
ولمالعباد وهلك ، البلاد وخربت الخرق واتسع ، الفساد واستشري ، الجهالة 

.ل التناداأ يوم إلا بالهلاك يشعروا 



اهمد^^،هئرامحاويةاصنم،ية- ٥
Iبأمور الشخصية ذكر على بجاب ان بمكن 

ستضعدياتالقيودامموعية i أولا 
،حرمانه ولا عذابه بها يردد لا ، السلم على الإسلام بقرصها ام القيود »إن 
وبذلك، الصاعدة الإنسانية إلى الهابطة الحيوانية من به يرتفع ان بها إنما 

الشهوةعلى ، والتقوى الإيمان وتغلب ، التحيرية الدعوى على السلم يتنصر 
فانه، شانها مجن اويهون ، القيود هذه على مجتمع وكل السبمية، البهيمية 

فأولئكالله حدود ^ومنري>د الهاوية حافة من بها ويقرب ' للخطر نفسه يعرص 
)١( ٠٢٢٩س الظالوزه مم 
الاجتماعيةالؤياة تصلح لا آخر معنى الرء على الدين يفرصها اص للقيود إن تم 
وليسوالزحام السابك ضحورة نوحيها قيود من تخلو لا الحياة ان ذلك به، إلا 

انه- جدلأ ~ تصورنا إذا إلا ، قيد كل من طليقأ حرا إنسان يعيش أن الإمكان في 
علىبالسير مفيدة السيارات نجد نحن ويا ••• فسيح إقليم في وحده يعيش 

مناطقفي والدوران ، حمراء إشارة كل عند والتوقف الطؤيق، هن الأيمن الجانب 
هووإنما ، واصحابها السيارات من اتقاما هذا وليس النور تعليمات وفق معينة 
والشاة١اركي١ن وبه البعض، بعضها السيارات به الصدأم منع اقنضاه تنظيم 

بسيارتهفيه السائق يسير ان لأمكن ، دائماالناس من حاليا طريقا ولوتصورنا 
.شاء شاءوكيف اني 

فيامامه الحمراء الإشارات ووضع الفرد، حرية في هنا الدين فتدخل • وهكذا 
لهحماية الحياة، طؤيق في وسيره الإنسان »لرور» هوتنظيم إنما الواقف، __ 

٠)حدود ولا قيود بلا انطلاقه جراء من غيره يصيب او هو، يصيبه ان الخطر محن 
؟اثسخصهة..ميوقيةلن ال٠ميه > ثاذيا' 

الشرائععلى اسدكماره إلى بالإنسان تنتهي الغربي بالض الشخمسة العلية 
٠والهوى ااشيطان وخضوعه الربانية، 

كان١^^١ على يدل •أالأسدقراء • - الله رحمه " تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
استكيركلما لأنه بالله، إشراكا اعظم الله،كان عبادة عن استsبار١ اعظم الرجل 

،القميود هو الذي لحيوب ا الراد إلى وحاجة فقرا إزداد ' تعالى الله عبادة عن 
معبودهالله يكن لم فمن وإرادته حبه منتهى هو محبوب مراد من عبد لكل فلأبد 

يستعبدهمحبوب مجراي له يكون ان فلابد ذلك عن استكبر بل وإوادته جميه ومنتهى 
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•اJصور وإما ، الجاه وإما > المال إما ' لحبوب ا المراد لذلك عيدا فيكون ، الله غير 
.الله1. دون من إلها ييخذه ما وإما 

نونيتهفي القيم !بن يقول 

والشيطانالنمس بيق فبالوا له حلقوا الذي الهمه ض مهميوا 
قالإله اتخذها انه هواه اتباع إلى الشرعية الحدود من تحرأو من اللة وصض وقد 

.يواه الهه اتخذ من ؤارادت ' تعالى 
تركاو الحرمات استياحة إلى الشرعية الضوابط من من النبي ووصنا 

.لها عيدا صار انه الدنيا زينة على الحصول جل ا من الواجبات 

...الغميصة سد __ < الدرهم عبئ تعس ، عبدالدينار *نمى > ه قال 
را؛الحديث>ا 

.الأول قال 

طمعما والحرع؛د، ع قنا مز حالعبد 
Iآخر وقال 

رالتكنت قنعذ اني ولو فاثو؛دض مطاسي اْدت 
^^?٧()ابزامحا الغر.بية الباحثة تقول الغردي.تي الباحثه بعض ذلك إلى اشار وفد 

فوقيعلو رفيع كائن هو )كانت( يراه كما لحر ا الفرد K ا لحرية» ا >احالود كتابها في 
الأصلفي هي •• التجريبي شكلها في وهذه الطبيعي السببخات عالم 

١لمردويحل • الله مكان العملأنية تحل حيث ، فردانية دنيوية بروتستانتية 
الخااق»مع الاتحاد إلى تسعى التي ال؛اشرية الروح مكان العقلاني 

ا'نيستطيع . الميالية الحرية إلى اعماله تودي من ءان 1 آخر موصع في وتقول 
زوالجنس او العرق او الطبقة • الشعب او الدولة وتحل • علمانيا دنيويا يكون 

غيرمز الآلهة مكان ، ذاتي انا حتى او البنية او العائلة او الدكتاتور او الجماعة 
.ذماما!! المعنى عدبمة 1أالحرية>1 كلمة هذا يجعل ان 
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الشباباتعرية..فيواقع - ٦
يعيشهاالتي الإذصاح عملية نتيجة مؤخرا الشياب حياة في ظهرت كثيرة نزعات 

وهي. . الشخممية ا مظلة تحت التمرد أبرزها من ولعل ، المسلم تمع جتا 
فيمانقامحس على لفتية ١ هؤلاء وطبقها  ٠٠اأغرJية الص؛داق عليها طعن حريه 

حريةعلى يموجيه اعتدوا مغلوطا فهما وفهموها المشاعر» »احترام و ارح؛اءأ> اا
قسمرئيس رجب جمال الدكنور يقول ، والقيود الحدود به وتجاوزوا تمع جتا 

يعيشونالأيام هده في الشباب »ان I السويس قناة بجامعة الاجتماعية العلوم 
وما• ذلك على دليل أكبر وسلوكياتهم اتجمعة وشباب ، اللازم من أكثر تحررا 
ملفتةبطريقة شعره قص أو معيي لباس ارتداء أو مباراة مشاهدة صبح ا يشغله 
وتحتالشخصية مقومات في تدخل أنها إلا مظهرأة أشياء هده أن ورغم للنظر 
عبدا)الشاب( فيصبح الديكناتورية قمة زلي تصل منصبهثة غير حرية دعوى 

.الرعومةا> الحرية سه خلال من وشهواته واته 

صود4نرحردالشباب-١ 
العميدةعلى لمردهم عن لعير عديدة صورا ليجد اب الشبلواقع التامل إن 

1ذلك ومن .. والأخلاق 
الإسلامياتالسيدة من اصؤر ~ ١ 

الإعلاموسائل تناقلته ما الت٠رد من آلصورة هده ئظهر التي الأمثلة من ولعل 
للطفوسوإقامة الثيطان ادة عبإلى ارتدوا المسلم الشباب من مجموعة عن 

المصريونالأمن رجال ألقى اه ٤ ١ ٧ رمصان »ففي ذلك دن ئعبر الني الغريبة 
ماعادة انهم ووجد الشيطان عبودية يعتقدون الشباب م١ن تنظيم على القبص 

علىالتمرد أمرهم وحقيقة .. للشيطان قرابتي والكلاب القطط يستخدمون 
الغريية١لطرJقة على والتحرر ، ١لإسلأمية العقيدة 

لزوملا الأديان أن يعتقدون مجموعة عن أيضا الإعلأم وسائل تناقلته آخر ومنار 
تنظيمعلى القبص إلقاء من مصر في الأمن رحال ذمكن ؟م * ٠ ١ مايو "فض لها 
الإلهيةبالذات الإعتراف وعدم الأديتي/ وتحقير ازدراء يعتقدون اب الشبم١ن 

والأمماطير،،الحرافات من ذلك كل ويجعلون 
الشرعياتالحدود من اصيد ~ ٢ 

للصلواتترك من الشباب وع3س صفوف في شاع ما ذلك على الأمثلة ابرز ومن 
بأفعالهيتبجح منهم البعص وصار • الماجنات للأغاني وسماع لمحرمات ١ إلى ونخلمر 

فيالإباحية المواقع دخول أو الفاحشات ض للوقؤع الخاؤج إلى كالسفر حرمة مل١ 
منوكان .. الجسمية لخليعة ١ الفض_ادية القنوات على السهر أو الانترنت شبكة 
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سهمفيما يسن؛يحون الداأث» |ااتجنس ب يسمى ما الإعلام وسائل تناقلته ها آخر 
جرلمةيستحللن نساء وهن ١^١^١٠ رحدس ا )، د يسمى ما وكدا ٠ لوط قوم جريمة 

الخدودعلى ولمردهم انحرافاتهم يبرزون هؤلاء وكل - بالله واكياذ - المحاق 
.المزعومة الشخحسة بالخريف المرعية 

الفاضلةالأحلأق ض المر - ٣ 
طاعةعلى التمرد من الخباب بيض به يتبجح ما ذلك على اكاهل ابرز من ولعل 

إلىاصافة  ٠٠وسبهما صربهما إلى التحشر ببعضهم ويصل وعقوقهما الوالدين 
فياشملممي، ومضايقه .. الخيران مع الأدب وسوء الأرحام مع الأداب تجاوز 

مرونيتف الناس يزال ولا *> أستارهم وهتك عليهم التجسمس ومحاولة صهم اعرا 
انمائليةواق الأ،في وقاحة بكل والتسكع حياء بلا لعوراتهم الخباب كشف من 

.إلح .. الترفيه واماكن 

الصسءةوالأنملة الأعراف ض اصير - ٤ 
تجدتكاد ولا ٠ ١لصغير على سفقة ولا للكبير توقير١ الخباب هؤلاء من ترى فلا 

ولاوالغريب الضيف على يسبغوته اوكرما الضعيف مساعدة في رجولة منهم 
الأيخلمةعلى الخياب بعحس شرد من الخطر ناقوس تدق الإعلام وسائل تزال 

حوادثالعاقبة كانت وبالطع الخمراء الضوئية الإشارات قطع فكمر ، المرورية 
انفساهلأك من بسببه حصل وما لخددة ١ المرعة تجاوز وهكذا • مريرة مرورية 

.كثيرة 
وعظمالخباب صفوف بي، الوافد [^^ ٥١١هدا وجود تؤكد صور من ذلك غير إلى 

حطورته..

الحؤيةلهذه الثياب قبول أسياب - ٢ 
Iمنها ندكر • عديدة اسباب له الصsر لهذ.ا الأ؛اب احتضان أن شك لا 

أولا،ساولأإستسات
ضوابطهممن التحرر تعني عن الإستقلالية ان الخباب من  jujljJفيظن؛

Iالإجتماع استاذ عسكر اسماعيل الدكتور يقول .. صمحيحة سرعية ولوكانت 
 Hعنلنف،مه الشاب ييحث آن وإلى الذات إئبات محاولة إلى تتجه الخباب بيعة ط

•آ ر وجودص يثبت دور 
ذاسا:اّلباتمسخ

عنيجاالله سيحاسبه التي الشرعية الأحاكام تجاوز يعني تحرره ان ال؛عص فيظن 
الذيبالدين لها علافه لا الخخصية الخرية ان هؤلاء يظن او ، الأحر اليوم في 

٤٣--



..المسجد واركان العيادات دائرة عن يخرج لا الشرع ان يظن إنما وهو •• يفهمه 
العلمانيبالأعلام واصح ناثر !لى اصافة بدينهم هؤلاء جهل على تدل نظرة وهده 

الأعمىاالإنبهاربامموبوالتقليد ثالثا 
صبغةذات حمية هي إنما الشباب إثرها على يسير التي ان جليا فيخلهر 
الشبابيفعله لما محص تقليد عآن يخرج لا لها حماسهم ان يؤكد مما غربية 
إلاالملم لجنمع ا شباب تحرر صور من صورة تجد تكاد ولا . المنحرف الغربي 

كثيراان كثيرة ودراسات تحقيفات او؛س وقد . الغربية الدول في اصلا لها ونجد 
الغرببلاد إلى سفر سابقاه له إما انه الأخلاقي او العقائدي الشدوذ مارس ممن 

والمواقعالماجنة الفضائيات خلال من هناك تحرر من يعرض لما نشط منابع او 
.العااية الإنترنت شبكة في الإباحية 

الإعلامخداع ، يابيا 
لهعلاقة لا خيالي عالم إلى ارثباب بعقول تاخد ما كثيرا الإعلام وسائل فان 

محاولةإلى الشباب يجر مما ومسئوليات واجبات من فيها وما الواقعية بالحياة 
الشرعيةالقيود كل من والنحرر التمرد يعني ذلك كان ولو ارصهم على ذلك يطبيق 

.والنذئامية 

1الأزهر بجامعة الإسلأمية الدراسات كلية عميدة صالح سعاد الدكتورة تقول 
منلمكنهم التي والمعونات الفروض لهم فيقدم الشباب باجيال لمجتمع ا »ليهنم 

صورةتقدبم عن الإعلام اجهرة ولتكما ، ذاتهم فيها يحققون مشروعات عمل 
القصورابناء صورة إلا عنهم الإعلام يقدم لا الدين شبابنا واقع عن ذائقة 

وهمفي وإغراقهم الغرامية المساسلأت وعرضي ٠ الفارهةرأ والسيارات والتوالي 
•والءسدوي الحب 

سيةالأساءفي الإهمال ا خامسا 
ونولمعيشتهون ما على يصبحون مطلقة حرية في الأبناء تدع من الأسر فمن 
فاذا.. احد إحترام علف يتربوا ولم لأحد الخضؤخ يعرفون لا .. يشاوون ما على 

وتردواوتجاوزوا الشهوات واتباخ الهوى اوحال في غرفوا عودهم ويبس شبوا 
والشدةالكمن مسلمك ينتهجون مني الأسر مز تجد آخر جانب ومن ■ شيء كل، على 
اهليهمعلى يتمردوا حتى الفتية هؤلاء يكبر فما شخصياتهم وتحطيم الأبناء على 
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ي-العديةالإمخب

الإسلاميةالقيمة على الارتكاز خلال من إلا تحققها ببمكن لا الإيجابية الخرية ان 
غايةأن ضرورة الدين من العلوم فمن ، س *العيودية وهي الإسلام في العظمى 
التيالعيودات كل من التحير هو ارله إلى التوجه على الأسبق شرطها بل العبودية 
*لا■ الشهادة من الأول ١رشطر ض ال1فمر هو وهد؛ ، الله دون من الإنسان تستعبد 

للإنسيانارحافخل التحرر هدا صمان بعده ياتي ٠ الشامل التحرر هو هدا ، إله* 
هدا، الله* *إلا بالعبودة لله التوجه ومو ؛ اانحرر هدا عن عودة التردي مجن 

Iااداخليات الضغوط من الإنسان لتحشر شامل لله العيودية تحققه الدي ااتحرر 
نطاقوفي صفتها اياكانت والدنيا الشيطان I والخارجية ، والشهوات الأهواء 

وضعت، حضارية صياغه حياته وصاغت الإنسان حررت التي العيودية هده 
الآ.قوا'.الحأاةومع قّهده ١رحاJدا نص١و\ حركيأ الأسلأءb؛__نسقا لشرُعة 

رم- دونها اوU ساظة. - حوله من 
 Iوضارهاثاهراسسدة<الإسلأمية أولا

الأضنملك ض الضان - ١ 
لسيدهمملوكا فصار الحرب في سبي من إلا لأحد، مملوكا ليس لله عبلآ فالسلم 
والأجرالعظيم الثواب الرقاب اعنق لن ويجعل عتقه يدعوإلى الشمع فهذا 

اتجزمحل••
سائردون الإنسان حص تعالى الله *إن I - الله حفظه - ج؛رون ابن العلامة قال 

،١^٣٠٤ حدود في نفسه في للتصرف ملكه هي التي الحرية بهده والبهائم الدواب 
والتفكيرالعقل هو الدي الإنسان سمة لها وليمي مهانة ذليلة فمملوكة الدواب اما 

وتوعدهاحسن إن بالثواب ووعده بأنكلفه* الله خصه ولذلك والتأمل والتدبر 
وظلم.أساء إن بالعقاب 

الباحاتاختيار في ادمية ~ ٢ 
فيالحرية وله إسراف، دون يريد الذي الساكرن اتخاذ في الحرية له فالسلم 

فيالحرية وله ٠ إلخ  ٠٠شذوذ أو اء بالسمتشبه أو إسراف دون اللابس اتخاذ 
الباحاتتعاطي في حرية وله الشرعية، القيود يتجاوز لا أن على الزوجه اختيار 

يكتسبهاالتي الأموال إمتلأك في الحرية وله إسراف دون والشارب الطاعم من 
معلوم.تفصيل على إليه اوتعطى بالحلال 

الأرضواسبغفي وما اسوات في ما سحريهم الله ان ؤا]متيوا ■ تعالى ال ق❖ 
٠٢ لقمان وراطن4ه ظاهرة علثرسة 

،فسواها سمما رفع I المسبماءيناها ام خلتا اشال؛ ! ٠٧١١^I تعالى قال وه 
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ماءهامتها اخؤج ، لحاما ذلك بمد والأرض ، ضعاما واخؤج ليلها واغطش 
-٢٧٣٢النازعات والأساميره لكم متاعا ، ارساما والجيال < ومرعاها 

؛،^4٧١ى والطسات لعيادة احمج ام الك ييتذ حرم ض قل ؤ ' تعالى وقال ء* 
٣٢الأعراف 

Iالتالياق الأمور في فتظهر الإسلامية لخرية ا ثمار ١ما  ٠٠٠
للمومىالعزة حصول - ١ 

،والشيطان والهوى iخلوقاي ١ عبودية من وتحرر لله عبودينه الإنسان حنق فكلما 
ولرسولهالعزة ^ولله I تعالى قال بمنهجه وثقته بدينه عزته استقر كلها 

.لل4وثإ،ه 
الآ.ضنسيْمة ض التخلص - ٢ 

الأمرلولاه والطاعة السمع وجوب مآن كان ما إلا تصرفاته يصادر ان لأحد فليس 
.الشرعي الفضاء حكم عند والنزول • معصية غير في 

.والأخرة الدنيا في النجاة - ٣ 
،والأحرة الدنيا في النجاه فله وأطاعه امره على واستقام الله بحدود أحد فمن 
ينتقموان منه يوحد أن  ٤٣،فالله والشطان الهوى وتابع الله سبيل عن حاد ومن 
منه

أحدعصوا أخد وإن فتل قتل ا>فإن I " الله رحمه " باز ابن الثييح سماحة قال 
أوالأرض من نفي أو صلب أو شتل طريقا قطع وإن ، جرح جؤح وإن ، عضو منه 

منه عليالله حرم ا ماطي تعإذا وهكذا ... حلاف( )من ورجله يده قطعت 
وعباداتطاعات لعباده شمخ فالله ... ه حاو عند ليوقفه الحد عليه اقيم السكرات 

علىيسيرون وتجعلهم . منه وذميهم اطل البعن الناس تزجر حدودا وث-رخ 
أبىوإذا • والأحرة الدنيا فى آمنا صار عليه واستقام لزم ومن السوي الطريق 
فيعذابه صار الدنيا في امن ولو ، البلاء مز فبله مز أصاب ما أصابه وحالض 
ار وأشد.,أكبر ١لآخرة 

اثضصالضيونات حفظ - ٤ 
هالسنةالكتاب مخالفة لعدم لله العبودية تحقيق تعني والتي الإسلامية فالحرية 

مزالأموال وحفظ الهلاك مآن النفوس وحفظ. النيغ مز الديآن امر حفظ بها يحصل 
حفظه الانتهاك من الأعراتس وحفظ الشبهات من العقول وحفخل والتلف الغصب 
.لضياع و؛ الاختلاط من الأنساب 

لخياتهالإنسان استغلال - ٥ 
قيدوالكونية( الشرعية آياته في التفكر رحرية الإسلام فيه أطلق الدى الوقت » ففي 

وأقامبحذر الدنيا الغرائز سير وراقب . الضوابط حولها ووضع • الشهوة حرية 
فياستنفدت فاذا ، محدودة الإنسان طاقة فان ، عجب ولا . الممدود شتى أمامها 
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إلاالعالم منها يجن ولم ، والخبر الجد طريق ض ليقلها ما سق لم اللهوواتجوز 
...«١^^ عن الشرود 

للهتقوموا ان بواحية اعخدتم إنما ^٠!، تعالى قوله فينزل العقل يحرك الإسلام 
انطلاقعواقب من بحذر نفسه الوقت وفى •  ٤٦سبا تمسفضواه ومرادي مثس 
مياتجمم فإن 1 الدنيا انماة واثر < طغى من ؤفا4ا تعالى فيقول النفس اهواء 

VA-TVالن1زعات ا1آوىه 
ا1حرياتالإسادسةحدود I ثانيا 

بناءاداة تجعلها وقيودا حدودا اها اثله حلت بل ٠ مطلقة لميسر الإسلام في هاثحرية 
،يصلمحهم بما خيبر خلقه باحواو ^؛-٥? وجل عر والله صرر لا نفع ووسيلة هدم لا 

حدوداالعلم امل قير وقئ . ارغأيره ومواللطث خلق من بملم ^١٢١ I تعالى قال 
•يلي كما ومي للميت مجملة 

■غيره إلى الله -مولية دتجاون الأ " ١ 
كماإنسان كل يعتقد بعيش مطلقات سبحانه الله بمنحها فلم الاعتقاد »حري،ق قاما 

والوهيتهربوبيته باعتقاد البشر من اابالغي، العقلاء يلزم سبحانه الله بل ، يشاء 
^وما1 تعالى قال ، )٢( ذلك غير منهم يقبل ولا وحده له والخضؤع وطاعنه 

الإسلامعقيدة غير اعتقد ومن  ٥٦الداريات ر؛مدونه إلا والإنس الجن حلقت 
1تعالى قال بالخسران متوعد وهو والرسل الأذبياء به جاءت ما حالض فقد 

آلااغاسرمح،ه ض الآخ-رة وهوفي منه يقيل لينافلن عيرالإمملأم ييتغ 
عمران

ؤوةلتعالى! قال ، لكفرهم الله هددهم الدين ااظالمتي مع يحشر ان وعاقبته 
ناراللخلائإ{ء اعتدنا إن ، فليكمر شاء ومن فليؤمن شاء فمن ، ربكم من الخف 
. ٠٢٩الكهض. الأية سرادقها...ه بهم احاط 

الدينشعاتر واذتقاص ورسوله الله حدود سجاوز الأ ~ ٢ 
,تمالى قال . الثرعي4 لحدود ١ عند بالوقوف مطالب المك،!ض المسلم فان 

. ٢٢٩البقرة الظالوزه مم فاولتك الله حدود بتعد ومن آعتدوها فلا الله حدود 
مثلعلى تركتكم •|لقد 1 ه قال ، اركانه وظهور شرائعه وصؤح الإسلام كمال ومن 

. ٥٨، الترغيب صحيح هالك!. إلا عنها ينيغ لا • كنهارها ليلها الببضاء 
اللهرسول سمعت I قال عنهما الله رصي بشير بن النعمان عيدالله ابي وعن 
مزيعلملأكثير لا مشتبهات آمون وبينهما بدن الحرام وإن بتن الحلال "إن ' يقول 

الشبهاتفي وقع ومن ، وعرصه لدينه استبرأ فقد الشبهات اتقى فمن ٠ الناس 
.ومسلم البخاري رواه الحدث ... الحرام في وقع 
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٣ -Vi  الآضن•مئة تجاوز
ينس؛با'و الأخرين لظلم ان بحال له يجور لا الإسلاميات حرJته يعيش وهو فالمسلم 

المعنىهذا توكل التي الشرعية النصوص هي وكييرة ، حق بغير بغيره لإصرار اض 
Iيلي ما ذلك في جاء ومما .. 
تكونن إلا بالماطل بينكم اموالمكم تمموا لا أمنوا الدين اما >دا نمالى. ال ق❖ 

. ٢٩النساء الايذه ... منكم ترام)، عن تجارة 
الجامع)صحيح الألباني وصححه داود ابو رواه مبرارء ولا ضمحد »لأ ٠ ه مال وي 

٧٣٩٢.)

إلاالله رسول واني الله إلا إله لا ان يشهد مسلم اممك،• دم بمل »لأ ر ه مال و٠ 
القاريلدينه ارك والت، بالنقص والنمس الزاني، الثيب > تلاث بإحد،كا 
٠ومسلم البخاري رواه لتجعاعات• 

٠ويده1 لسانه من، السلمون سلم من !السلم • وؤ مال و٠ 
علىاسلهوا قوم فيها والدمن، الله حدود علمح، القاتم ثر، I !4ه قال و❖ 

فكانI اساتلها بعثهم وامماب ، اعلأما بعضهم فاصاب ، اليعر ،ي سمينة 
،اعلأما في الانير، علم، فيميلون اثام فيستقون يصعدون اسملها في الدين 
اسملهافي الذين فقال ، فتزذوننا نمعدون ندعكم لا . اعلأما في الدين قتال 

لجوافضومم ايديهم علؤ، احدوا فان ، فنستقي استلها من، ننقيها إنا ف٠ 
٠البخاري رواه جميعا! عمموا تيكومم ؤإن ٠ جمي،ا 

 t ~ ايدايمااو نفسه إملأك إلى الرء مة سجاوز الأ
والجراثيمللأمراص التعرض او جوارحه بدص إتلافا في يسسا ان للإسان يحوز فلا 

يجوزلا كما . عقله بها فيذهب الخدرات او المسكرات يتعاطى ان او بدنه يضعص التي 
نفسه.واهلأك الإنتحار بحال له 
٢٩النساء رحيماه بكم اللهكان إن انتسكم تقتلوا ولا ؤ... I تعالى ال ق❖ 
فيبطنه في يجابها < يده في ته فحديد ، بحليلة نفسه قتل أمن I ه وقال ج

يتحساهيدم في فسمه t بسم ننسه قتل ومن ، ابدا فها محليا حاليا جهنم نار 
فهونفسه فنتل جيل من تردك، ومن < ابدا فيها مخلدا حاليا جهنم نار في 

.ومسلم البخاري رواه ابدا! فيها مخلدا حاليا جهنم نار في يتردى 
فييطعنها يملنها والدي ، النار في يخنقها نفسه يخنق !اللي • وؤ وقال *؛٠ 

.البخاري رواه النار! 
انفسهمض يضرهم لا فيما إحرية ١ أاولهم 1 الله- -رحمه باز ابى الشيح سماحة قال 

.١^ ز ذس لهم فلسي، جوارحهم قحذ او ع۵ولهم في حتى او 
هه ه  ه
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اتعؤيذتم وه~ ٨

الشخصيةلخؤية ا معنى هو هواه انباع يرى من مخطيء 
الijزامبغير الفتى يحيا كيف 

سواههو القى الله ليس آو 
الموتبه يحلا غافل فتى كم 

اوميتا حيلله عبئ هو 

قيددون انحلملاقه ابخلن 
اللهلهدى انباعه عهد اين 
البل مخافة لا قال ا آفم

ءد'ه اللمن يأتنا افلم 
اللهبكتاب تستنر لم فلماذا 

تعرفآما الخوون الغادر ايها 
١للهفان واستقمن ت؛ت فادا 

Iالآح_ر ال وق

العرد-ةس
١لسرعووفق القرآن وفق الربانية بالأحكام لهم الرحمن شاء كما الناس يحيا آن >ا 

تحميكي وضعت آرصية وتشريعات الطغيان قوانتي وفق لا النبوية السان ووفق 
السخصيةر|الأهواء تقفو آسخاصا 

بريةاللربح منه وحضؤع 
المنيةوقت تعيي، واحفى 
الوقتيةه حياتوينهي 
ةسرمدية رقابوعليه 

الحريقهو الهوى وانفلأت 
قالبسرييندر جاء إذا 

نبيههداي سبعوا إن حزن 
ئنيهينيركل اب كتفي 

الجاهليةخلملمة واخترت 
بليةمن الهوى زين، كم 

اآؤ اثنية في ممس يعفوعما 
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ايوسائ؛يدي بين ١— 

نبيناالأنبياءوائرسفن اشرف على والسلام والصلاة العالين، رب ك الحمد 

،،وبعد اجمعين وصحب4 اله محمدوعلى 

مظلةتحعت، وعيث الشباب من تمرد والآ.خر، الحين بين السطح يظهرعلى فمما 
إرمد،لاهرسيئةإضافة و١كثريب إرالشغب منه ؤضللقون ، الرياضى( )التعصب 

صارحتى ااري1صية، بتيكررالباؤيات الشبابية وتتكررهذءالموصى أخرى، 

هذاالتعصيب و حساب، ألف الأمن رجال لبا يحسب ومثادكلة مما الأمر هذا 

بصمورةيحدث أن العجب لكن ض،ليعة، ومآسيه قديم وتاريخه < الغرب ِق معروفت 

الخاطى أمر هذا أن شك ولا الدعوى، نمس وتحي، المعلمين أبماء من مقاربة 

لماعليه.الاعتذار أو قبوله يمكن 

يتْللبوالذي الجميل الؤياضة وحه مقت المعوداء البثور أحد الؤياضى( )التعيس، إن 

بتماعلإلا بتحقق لن الشوءوذلك، من أوللتخفيف، لأوالته الجميع جهد 

تربيةممعزولية عليهم الذين والمربون الدعاه رأسهم وعلى الناصحين المأادقين 

الممارساتتجنب ضرورة على تشئتهم ومنها الميحيحة، الفاهيم على الأجيال 

.الحدسة الؤياضية الأنشمله تمعاحم، الش الخاطئة 

الوضوع،هذا متواضعة حهلوة الؤياضى( والتعمس، )الثياب الرسسالة وهذه 

ظهرما الفاى من يحفظنا وأن وقارنها كاتبها الرسالة بهذه ينفع أن الله وأسأل 
•أمين اللهم بطن• وما منها 
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(.امياضي التعصب ) حول مهمة ؤقفات — ٢

.الإسلاموموهفهمن ا( 
العباداتلأداء الحآ مئليكون الجسم إعداد هو الرياضة من الغرض كان إذا 

لح1غىولا مزاولتها أقاء شرعية معاذير تتضمن لا كانت وإذا بالواجبات، والقيام 

ويعتبره-االنضبْلة الرياضة هدء سيقيل الإسلام فان السئوليات، باقي على وقتها 
بعباداذهموالقيام دنياهم مهام على يعينهم وهذا للناس، أفضل لصحة مهمة وسيلة 

وهديهالبنية، قوى الجسم صحيح لكان وسلم عليه الله صلى الكريم النبي و، 
تأملتإذا )وأنعت، الماد(: )زاد _قضتابه القيم ابن قال ولدا ذلكاويJبته، يزكي 

والقوى،للصُحة حاففل مدى أكمل وجدته ذلك،، ِق وسلم عليه الله صلى هديه 
.( ٢٤٧/٤واقع_قالعاشوالعاد()

هدهعن النحرفة الرياص-ة تشمل لا لارياث_ة الإسلامية التخلوة هده أن )إلا 
علىه والحالريامم_ة ه بمبولالإسلام ر،وم_أهدفها ،ى الام،ة المعالأهدافط 

.( ٣١الترفيه٠ اللهو ممارستها()قض،ايا 

*اليمحم امياضي التشجيع واقع ب( 
_قتساهم تراJوية وسيلة كونها من عند اليوم الرياصة اتحرفعتا )لقد 

الجاهليةصور من صورة إل عالية أخلاقية وقيم جيئة بونية بلياقة الإلمهان تنؤيل 
فالتأمل، الرياصية ات الناصمأشاء يحدث ما ذللث، على جلي وكمثال الحدسة 

متوقدفتيل إر الإنسانية العلاقات لتمت؛ن وسيلة من تحولت، قد الباريات أن يجل 
اللأعبتيبي( اللاعم، رقعة على قتالية -حؤوب إل بل والبغضاء المداوة نيران لإشعال 

اللهو()قضايا أخرى جهة من الفرضن انم،—ار ببن الدرجات وعلى ، جهة من 
.( rYr؛^،
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؟به القصود ما .. ''التعصب ج( 
هوالاجتماعي النفس علم كتب معفلم عليه تجمع ما حسب الري1صي( )التعصب 
أومعرفةمتملقي سند على تقوم لا موضوعية، غير بطر؛مة والتحمس التشدد 

يراهأن يحب ما يرى المتعصمب( ان )الاسميجعل ما وهو علمية، حقيقة او }كاشة 
تجاوزذلك يمهاحب وقد ( ٢٥/٧٩العرغة رمجلة الواض إدراك ؤيقوه ؤيصم فهويعمى 

.محرمة ومنكرات شرعية محدورات إر الباحة لالآمور 



الري1ضي٣-مظامراثانمس 

والتكريونىالإذاعي والإعلام الؤياضية الصفحات ِق التجوال خلال من يمكن 
أنالشواوع الباريات.ق عقب التصيرفات من لكثير الشاهد الواقع إر إضافة 
يْلهرمنوبيانها الشباب صفوف _قت الؤيإمس التعصب تمثل عديدة مذلاهر ندرك 

:التالية النقاط، خلال 

الشواؤع.وايسغب تزايدالموصى ١( 
والشغبالعنف ظاهرة الأخيرة السنوات خلال الؤياضى ااوأسهل، ه تزايدت فلقد 

عأرالححداريةوالتمعرفات الأحداث اليكثيرمن فهناك الإسلامية، المجتمعات  'إ

كشرمنالشغب.ق ؤينتشرهذا الحلية، ، ٤٣١١أو النتغب اسميارات تعقب الش 
طريؤرعن النقل ووسائل الشوارع _ق فيْلهر اللاعب معيعل، من أبعد إل الأحيان 

وتطيلالنعجة الأْيوات وإ1ْلأؤ، غيرحضاري بشكل السيارات استخدام 
.( اب٩٧/٥٢السير().جلة 

الإخلالبالأمنضاضظكات.٢( 

استغلواالدخلاء بعمى أن ۵لاهرأ وكان البلدان، بعحؤ، ؛ق -هذامن شب،ء حدث وقد 
العمالة،ومناوشة المارة، سيارات وتهشيم الأخرين لضرب التشجيعية الفوضى 

خناما وسرقت التجارية الحلان تكسيرواجهات إل، ذلك( تجاؤركل من ومنهم 
١١وزن4وغلىثن4 

والأضال.الأقوال سقرات الجاهرة ٣( 
فررت4(لفوز المرح إخلهار ث والتطرف، الرياضي )التعميب يجعل من اا،ئ(ياب فمن 

الأخريؤ،،اء لسموالتمرهتؤ، العورات عن وللحكشما والشتائم بالسي، للمجاهرة بابا 
دونالحرمة والعازف، الأغاني ممون رفع الأحيان كثيرمن ذللثامقت ؤيصاح،—، 

حياء-
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•الإعلام ا التشنج ٤( 
منهاعد!دة، أنماْل على ر۵لهر التشنج ومذلاهر 

بالتلاعبورميهم عليها القاثمين على والتهجم ، الأندية إدارات على الافتراء - ١ 
٠الغ ■■■ والتساهل 

*بهم والتشهير بأسمائهم اللاعبين على الهجوم ٢" 
.والممضيين الؤياضيين ااJءاايين مع الشتائم تبادل ٣" 

وتنابربالألقاب.متبادلة واتهامات غيولائتة، بآلفاظ ذلك وكل 

ادف>قمشجعي مع الخصومة ٠( 
•3ذ3جه والزوج وأخيه الأخ بما امجران ال تصل قد الخصومة وهدء 
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الهمياضيالتعصب اسباب ٤— 
منولعل إليه، تؤدي عديدة أسبابا يجد ضي( ١^٧ )التعصب أفة لواقع التأمل 
:بلى ما أهمها 

ادت٠مدب.مذا التعبئات ي يؤرالإعلام ١( 
إضافةوالجلأت، الجرائد _قت الرJاضية الصفحات خلال من الإعلامي فالشحن 

خرجت)ويكلما الجماهير تعبئة بارز.ق دور له التلفزيونية، الرياضية البرامج إر 
الجمهورتهلرف جاء الجيد الؤياضى الإهنار عن موضوعاتها -ق الوسائل هذه 

وذللئامن( ١٩صفحة العرفة، )مجلة ( وأعفلم أشد وتعصيهم وحماستهم ألكبر 
غيرالغمد طريو٠ أوعن دون.^٥١ الفؤق لبعص الؤياضى الإعلام تحيز خلال 
عنفضلا هدا غيرهم دون اللأعأان بعض وحْلورة أهمية على بالتركيز. العادل 
.واحدةدولة _قت يومية صفحة تبلغم١ذين والني الؤياضية الصفحات لكثرة 

الثيرةاللاعبين سلوكيات ٢( 

الخروجإر ؤيدفيها الدرجات، الجماهير_ق على سريعا يوثر اللعب سلوك فان 
هت.والحكام الأخروإرهاب ^^ ١١لتخؤينا مجماتلة ممارسات وبلء القانون عن 

الرسميةاللجنة قالت البرأحلانية الري١ضية الباريات الشغب_ق تعليلوتفiديرلآعمال 
بواسطةالعمق أوجه بعخى بروز ذلك: أسباب من أن الوضوع لأدا راستها دف 

.( ٣٨/٧٩العرئ )معلن ... غضبهم ^ثيرالجمهؤرؤيسبب 
المييقين.جماهير اسمأرياتبين ٣( 

الناقصالفريق غيردولة دولة من ١لفريئ١ن أحد كان إذا حليا بملهو السبب وهذا 

٠غيرماودنت4 مدينة أومن غيرقييات4 قبيلة أومن 

الشباب.٠دورةوميجان٤( 

حيدوجه وهما التخصاص۶ن فرر د^ما وجهان له الرياضة مع الإنس-ان سلوك 

الدراساته التخصيص بيترمارش البريْلانى العالم لقول وآخرسلبي إيجابي 
منإطار للاعب-فت البدني التشاط خلال من آويما عنهما: الاجتماعية النفسية 
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العنفشمة الشخص لدى يمرغ لأنه جيد جانب وهو الميارمة واللوائح ١لقو١نين 
الحيوانيةا1واجهات القائمِق الثاني والوجه التفوقوالنجاح، -ق رغبة إل ؤيحولما 

فيخففابالشبابعام بشذ^ل هدا ، العوفة )عجلة الج4اهورالتعمعية ب؛؛ن 
يهتفونعدوانية بشغمميات بأني من الناس من أن أخرى دراسة  'يوجاء التمرد؟ 

ضغوطمن داخلهم _ةن عما ينفسون أنهم الأمر وحقيقة ؤيعتدون.. بل ؤيتمردون 
بعمىأن إل الدراس—اُت، هدص وأشارت اليييت،، أو العمل  ٠٤يوميا-لأ—ا بتعوضون 

ابنافجو يعيثى أن أجل من جاء وإنما القدم كرة ب له علاقة لا هؤلاء، 
.( ١١٤/٧٩^٥٠ )عجلة والانفلات واسراخ 

ليحدثالفوضؤين استغلال ٥( 

تحتغضبه جام عليه يصب فداء يكبمى عن دوما يبحث من الفوصوين من فان 
الجماهيري^جمع أقوام من نوى وكم مبرراسمجيعالرياصي، 

بدلكمستنلبن وخارجه الك-، ٤، - أوالبدنية الكلامية لعدوانيتهم الزمام لاطلاق 
شماالخاصمة مفاهيمهم عن التعيير يحاولون الدين ااشجع؛تي من الشباب تهللعات 

أوشتم أن واحد لفوضوى ويمكن ، ( ٣٢/٧^العوفة )عجلة والغاطوة بالوجولة تلق 

والأحذيةالعلب من وسيل وابل إل بالأمريتعول فإذا فارغة بعلبة يومي 
.البقية من وعي دون الكسرة والضواسي 

..والتربيةطىاللأمالأةالرفاهية ٦( 

الغنيةالمالم دول من كل وضحاياه.٤، الشغب حالات عدد أحميينا إذا فإننا 
بتعممبتغمي الرفاهية دول أن سنكتثمف والجاملة، والتحضرة والفقيرة، 

ازدادتكلما : ميل ولدا عند والتعمس، بينه لامقارنة وحشي رياضي 
(٢٢/٧^العرقة )هجلة ودمؤسها١ ذعمعبها درجة زادت وتحضرا رفاهية الجتمعات 

-٤٨ -



\1و1و\0تيالتعصب مفاسد ٥- 

العديدة،مفادء على التعرف خلال من جلية تفلهر اض1ْس التعصب حطورة ان 

:هى ما منها يذكر ومما 

بلامقدماتكواؤث ١( 

هائجةفردية بنمعرفات أو عالية بأصوات الرياضى مذلاهوالتعصب تبدأ ما كثيرا 

مساب،لماأي يحسب لم بكارية مايفجرالوقع أمر يحصل وبلامقدمات م ث، 
عندماام  ٩٦٤عام البيرو عاصمة مباراة-ق  'يحادثة ذلك على به يستشهد ومما 

مملرفهملل الآرجنتين، ضد مباراة خلال الأخيرة اللقائق ف هدفا الحكم ألغى 
برمىالشرْلة فقامت بالغضب، الجماهيراللتهبة من البيرة وعلي، البردة_ال من 

الغلقةالخؤوج أبواب إل الناس ففر قديد< هلع _ق العام الوضع جعلت، غانية قنابل 
قتيل.أضثومنثلامائة منهم وسقْل، جميعا عندها فاذ٠ءشروا 

آ(ادحلأف،والثماق
الأسرةوببن بل الأصدقاء حلاف، من الناضى التعصب، نسس، فكم 

أبنهمع الأب أو زوجته مع الزوج بين ومشاحنات بخلأفات يشهد والواقع الواحدة، 
ذللئ،أوأكثرمن الرج_روالقاهاعة الأمرسواءإل وقديرداد وأخيه، الأخ بين أو 

الباؤياتحكام تجاه وبخاصة عبارات ؤوقاحة وشتم سباب من وتحوه ميرح بضرب 

.عن فهنملأ 

ا1ضردوالإصرار٣( 

:ومنها التضررة الوقائع خلال من الناس يلمم،ها عديدة، صور ولذللئا 
السيارات.رجاجات تححليم ~ ١ 

بأغراضهم.والعبث، المارة ضرب ٢' 
.مقاصدهم بلوغ عن السائقين وتأخير الملرق تعحليل ٣' 

.منها والرقة الحلان واجهات تحمليم ~ ٤ 
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.الدولة بسيارات والأضرار الأمن رجل مع اكسادم ه~ 
•بها أوالإضرار ارتلفها يودي قل مما الجنوني بالتتحيط بالسيارات العيث ٦" 
٠الأدب وسوء الحياء وقلة الشاذة بالتم|رفات الناس مشاعر إر الإ،ساءة ٧" 

.الولة الميؤر الكثيومن وغيرذلك 

واجباتهاعن الدولة أمن اشغال ( ٤ 

هدهلواجهة وعتاده الأمن رجال يستقر العاضن من الواْلنان أمن على فحفاظا 
إأطرافالأمن مراقبة حساب على ذلك سييكون ؤيالطيع التشجيصة، الفوضى 
أخرى.

الطاقاتوالأو؛اتضياع ٥( 
ميوكم الياؤيات؟ ذلو الياؤيات متابعة _قت تمضي الش الأوقات هي فكم 

يداومع الرياضيين؟ وتحليلأت الرياضية الأخبار متابعة _ق تممرف الش الطاقات 

منبالباييات يتعلق ما كل شراء سبيل ي ئبذل الش الأموال هى كم وذلك، 
.وتحوها وشمارات ومجلات جرائد 

لهمالتهفاروالتمم، الإعجاب ٦( 

وماشاذة، شعر وقصات غربية بموضات يتفاخرون أغرار شباب من ترى فضم 
منومنهم بلباسهم، فتلبسوا بهم أعجبوا الأجانب، للاعببن تقليدأ إلا ذلك فعلوا 
بذلإر وسارع غرفته، ث الكبيرة صورهم علق حتى بهؤلاء الانبهار به أخذ 

ضاليراء تميع ق - ظاهرة ذللئ، ومفسدة ميارياتهم.. أفلام لجمع الحلمائلمة الأموال 
يجبهتبذيرلا تهدرِق أموال عن فضلا بهم جوازالتشبه عدم ونمعيان الكافرين، 

الله.

)ونمسيات.املآضطرابات ٧( 

الفضللفريقه البارة كانت إذا الشديد والتوتر القلق يمميبهم الشجو؛ن بعغى 
نفسهثغل كي السريعة الهلرق أ.حد إر ضرك الباراة بدابة تجدءقبل حيث 
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أ-حدمميستخدم وربها نتيجتها، من خوفا وذلك ائياراة معؤرأحداث عن بعيالا 
_قأو الباراة قبل له حصل الذي الشديد التوتر بسبب مهدئة حبوبا أو ابرا 

.. )خواطررياصىمآ'ا( أيياثها 

.بالواجبات التسامل ٨( 

يستيقظونأنهم العالم، كأس مباريات يتابعون ممن )مشجعبن( عن سمعنا فكم 

ميلاهوتقوتهم التلفاز، شاشة على الب1روات ليشامدوا الليل، الأحيرمن النميم، 
صلاةحضور على مباشرة الرواء على الباراة مشاهدة يقدم من ومنهم المجرأل 
اافضائيات١لحلال أوبمتابعتهامن الدرجات _ءن سواءبحضورهاالجمعة 

القدمكرة 
الصباححتى مبهورة عندها تسهر الناس 

الفلاحعلى حى وقال الجهاد داعي دعا واذا 
الفلاحهو الفريق فور بنومهم الجميع غعل، 
والمهلاحالحضارة إل السبيل هو الفريق فوز 

القدم.كرة 

ساباالأمة.عن بالتسع الانشغال ٩( 
بها،تفكيرهم وينشغل همها يحملون الباريات لأذمح التعصJباrن أن بشهد الواقع ءان 

فلاالأسلأمى الحس عنده يموت من ومنهم الضبرى' الأمة قضايا معها ويتتاسون 
الإسلام،مقدسات لتدنيص يحرن ولا ال،أعام1ن من إخوانه تقتيل أو بتشريد يأبه 

بروتوصلاتهم:ِقن اليهود ذكر ضما ا منالأعداء يرتجيه ما هذا أن ومعلوم 
يرادما ولا أمامها، وما ؤرامها، ما تدرى لا ضلال، الجماهيري تبقى ولضى 

والملياتالباهج وسائل بإنشاء أذهانها، مهرف( نيادة على سنعمل فإننا < بها 
للذاتهاالغذاء به وما واللهو، الحياضة، أشكال وضروب الفكهة، والألعاب 
...وشهواتها 

.سرد.ها ١لورشات هذه تتعمل لا مفاسد من عيرذلك إر 

-٥١ -



"العصبآفة علاج ٦- 

عنالبعث أصية ليؤكد الأفة وأده الكثيرة الفاسد عن حديث من نندم ما إن 
التخممصونذيكره ومما الفوضوي، والميجان الهلائسة الحماسة هده يْلفن علاج 

:يلى ما تخفيضه أو ذلك تحمعيل سبيل مقن 

والتعممراضقوت.الطيعي الرياضي التنافس بين الشاب توعية ١( 
نوحاضان ما هو الحموي الرياضي افس التنأن الشباب يستوعب أن فينبغي 

الفتوريحممل لا حتى الحميم وفعالية بالتحدي الشعور منه يستقون للاعبين 
الحيوي.عصبها اللعبة فتفقد والكسلواللأمبالأة 

هدهنمرة عن اللأعبين تخرج الحماسة ق - وؤيادة أفة الرياصي التعصب بينما 
عكسيةالسجة وتكون ، الأبدان( وتشيهل، والحية التآلف حمعول )وهي اللقاءات 

الشجعة.الجماهير ببن الأبدان وإيذاء والبغم،اء الخميومة فئرزع 
ماينفعهم.البدنيةأأت القماب طاقات تفهميغ ٢( 

التممفيقمجرد بالرياضة علاقتهم أن يجد الشجعبن من كثير لواقع التأمل فان 
مولأءيوجه أن لأبد ولدا للنابة، فسلبية للرياضة الفعلية ممارستهم أما والتْلبيل، 

تعدديقبل واسع النافعة اpياضية الألعاب وميدان ينفعهم، فيما ْلاقاتهم تقريغ إل 
وْلباعهم.الثمباب ميولأت 

.للغوضؤين الصارمة ايموبات ٣( 

الشجعبنحماسة يستغلون الذين والفوضويون الأدب، أساء العقوبة أمن من فان 

يسلموبذلك عاىتجاوزاتهم، يودبوا وأن عزمهاتراتهم يوقفوا أن ينبغي الرياسن 
أوبهم يقتدي أن أراد لن رادعا العقوبات هذه وتكون تخريبهم، من الجتمع 
الشينة.لأفعامم يتعمص 
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مجرددائرة من توسع وأن خيووفايدة، متبع تكون أن الصفحات بهذه وحري 
لآحروالبيان وال،عريف ااقياJة بالؤياضات التوعية إل الأخبارا1رياضدة عرض 

الجانب.هذا -ق الهمة الدراسات 

اسبثين.اللاعبين مع الحزم ٧( 
ميتة_قت قدوة كان فإن العجبين' من أjذلار محط العابث فاللاعب 

غيره،به اقتدى وقحا عابثا كان وإن الآحرين على أئوء صارلذلك وتصرفاته، 
علىالمديدة العقوبات يجعلوا أن ا1رياصية الشؤون على ( القا_rjعلى فالواجب لذا 

أنذلك  'يلضر ما جميل ومن الجماهير، أمام وصلفه بوقاحته يجاهر من كل 

التجملفلهرعليه إن ضته تمشل من اللاعب منع ق-يرت الإسلامية الدول بعص 
.غربية شعر بقمعات 

.الإسلامية الرياضية الموح على التربية ٨( 
الرياضية،الروح •4، الأعلى الثل لنا يضع وسلم عليه الله صلى الله رسول إن 

رضيمالك بن انيس فعن  ١٠٠(  ٤٨الشباب، رمشكلات أر والعير الدوو،س نعى ا فليمم

فجاءئسيق، لا وسلم( عليه الله صلى الن؛ى العضباء)ناقة كانت قال؛ عنه الله 
معلىالنيى أممحاب على شق ذلك وكأن فسيقها، فسابقها له قعود على أعرابي 

ينتهروسلم عليه الله صلى الله رسول المفليم المؤيى ولكن وسلم، عليه الله 
ِقالقمة على الجلوس أن ق - درسا ويعحليهم الرياضية، الروح ليعلمهم الفرصة، 

يرمعألا وجل عر الله على حقا إن والمملأم: المملأة عليه فقال لأحد يدوم لا الدنيا 
٠البخاري نواه إلاوضعه الدنيا من شيئا 

-أه 



.الحموي الإسلأسةواتا٠س ٤( 

الشبابتؤيية عاتقها على أخذت )والس للمراكوالمسفية الواقعية التعرية أئبتت 

ممكن،أمر الحدود يتجاوز لا بتنافس الؤياصية الباؤيات أن إسلامية( تربية 

أوالأدب بسوء فيه سمح ولا الأسلامية، الأخوة يتعدى لا هنا التنافس أن وذلك 
عنبعيدا الياحة حدودها الريام1وة وبغيمءتبقى وبدلك ل1مؤمنين، الولاء تححليم 
الأفعاووالأقوال..واكحشث البذاءة 

•الاعترازبهؤيتهم على الثياب تر|وية ٥( 

الوأن الشرعية، وضوابهله الأسلامية Jعتوبهؤثه أن المملم الشباب على ف|نبعى 
أنومعلوم فرحهم، عن ^^إةاك|جيعوالتموير باليهود يتشبه 

هكفزق،ذلك على الدالة الشرعية والنحيومى والتميز، يأمربالأستقلالية الإسلام 
:منها

■ساهم فهو بقوم تشبه من وسلم عليه الله معلى قوله 
والنمهارىبالمهود لاوأسبهوا : وسلم عله الله معلى وهوله 

ماقبول وعدم لهويتهم اعتزازهم الشباب  'ييغرسوا أن واالرياتي بالاباء حرى ولدا 
ودلطيخالجماهيري، الرقمي ؤ تقليدهم عن ترفعوا وأن الغرب، شباب يفعله 

,سمه هن شابهما وما النخلر شاذة بآصياغ الوحوء 

.اكمحان، على حازمة ضوابط، وضع ٦( 
اقترانهادون الخ_براارياسى عرض محيلحة تحصميل القيود مدء من ؤيراد 

:الضوابهل هده ومن عيرأخلاقية، تجاوزان 

الأشخاص.على التهجم أو التجريح منع - ١ 
.ممقوتا تعميبا تمتلئ الش الكتابات منع ٢' 

•القدم كرة على التركيز وعدم الفيلة الرياضية الألعاب جميع مع التعاطي ٣" 
-٥٣ -
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