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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 ،احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده

ا  ما يف حياتنا والتناقضات السلبية  هناك من السلوكيات ية والسلوكية تشمل كل نواحي حياتنا الدين ،ال حيصيها اإلنسان عدَّ
 ،ةاملستحيل ذكر أظهر األمثلة يف كل ناحية يف هذه املقالة القصي وملا كان من  واالجتماعية واالقتصادية والسياسية ... إخل.

  .آثرت أن أذكر بعض ما تبادر إىل ذهين دون توسع لالختصار

 سمِّن كلبك يأكلك:
 ا ومبشاريع فاشلة دعائية أو موجهة تكلفا هنار  جهار   والسرقات الشعوب متوت جوعا ومرضا واحلكام يقومون باخليانات

مثل  .واملستفيد الوحيد منها هم القائمون هبا حيث يستطيعون سرقة املليارات دون ما حسيب وال رقيب, امللياراتالدول 
دون عائد تكلف املليارات وبالذي الفرع اجلديد لقناة السويس  ية يف "مصر السيسي والعسكر" وأبرزها املشاريع الكارث

قرض ليارات وحيقق خسائر باملاليني, وإقامة مفاعل نووي لتوليد الطاقة ب؛ ومرتو األنفاق الذي أنشئ بقرض فرنسي باملفعلي
سنة بينما مشس مصر احلارقة تشكو إىل هللا من عدم استخدامها يف توليد الطاقة اآلمنة كما تفعل  52من روسيا على مدار 

ش على عام. ورغم استيالء اجليمعظم دول العامل الشبيهة مبصر من حيث درجات احلرارة وفرتات سطوع الشمس على مدار ال
مين على  سيالسيفها هو  باسم مكافحة اإلرهاب ودعم الشرعية يف ليبيا واليمن وغيمها؛معظم ميزانية الدولة ومقدراهتا 

وكان امللعون الال مبارك قد قال قبله: "هو احنا هنأكلكم وال  ."هدفنا أن يأكل الناس ال أن يتعلموا": الشعب املصري
 على أال لعنة هللا !ديوهنم –أي يضاعف  –ديونكم" كأنه هو الذي كان يرزق الشعب املصري ويطعمه؛ ويسدد  هنسدد لكم

الكافرين. مث جند اإلعالم املأجور العميل ميجد هذه املشاريع "اخلالدة" ويسبح حبمد الطواغيت وينعي على كل من يشكك يف 
يج اليت ناهيك عن صفقات األسلحة لدول اخلل ا من اخلرباء واملختصني.جديتها أو فائدهتا؛ أو يربهن على عدم احلاجة إليه

 وتستخدم تلك األسلحة يف ذبح شعوهبم وحماربة اجملاهدين. ينهب هبا األمراء وكبار املسئولني عشرات املليارات سنويا؛  

 هذه األفعى تبدَّى رأسها:
هنا ؛ إال أدولة مصدرة للبرتول على املستوى العاملي هي سادس أكربو  فقط؛ مليونا 52عدد سكان اجلزائر اآلن رغم أن 
بلد زراعي ي هعاشر أكرب دولة يف العامل من حيث املساحة و  رغم أهنا. و باملليارات سنويا تستورد مشتقات البرتول الزالت

من حاالت  %52 ؛ ورغم ذلك فإنهناك بطالة يف القطاع الزراعي وتستورد املنتجات الزراعية من اخلارج باألساس إال أنَّ 
وغيها من املشاكل االجتماعية مثل الفقر وأزمة اإلسكان وغيمها؛ يف الوقت الذي  الزواج تنتهي بالطالق بسبب البطالة

ري بذلك ورغم علم الشعب اجلزائ ،املليارات اليت ينهبوهناعشرات فيه اجلنراالت والرئيس وأعضاء احلكومة ب يستمتع
 بل أجياله.للدفاع عن حياته ومستق ل واملرض والبطالة والتهميش؛ فال يثور وال ينتفضواصطالئه بنيان الفقر واجله

عن  هلصرف عبلعامة الش وتستخدم احلكومة املتفرنسة العميلة فزاعة االنزالق إىل ما حدث يف التسعينيات من مذابح وأهوال
 عز وجل: اجلربوت والطغيان واالحتالل؛ وقول هللاويتناسى الشعب اجلزائري بطوالته وأجماده يف قهر قوى  االنتفاض عليها،
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اكمة واجلنراالت " فهل هناك إفساد أكثر ِمَِّّا يسببه املومياء احلَوَلْوالَ َدْفُع اّللمِّ النَّاَس بَ ْعَضُهْم بِّبَ ْعٍض لََّفَسَدتِّ اأَلْرضُ "
لو الصحراء ! وكأن مقاتما خربت ما بتعمر": "إذا القائل سوريالثل املتفرنسني العمالء؟! وكأن الشعب اجلزائري يعمل بامل

  الذين دوخوا القوات الفرنسية وأجربوها على االنسحاب ذليلة خاسئة اكتفوا بفريق كرة القدم ليحمل هذا الشعار!

 بني سعادة املتقني وسعادة األشقياء احلائرين:
َسْحُه إِّالَّ ّللَِِّّّ َكاَن َلُه بُِّكلمِّ َشْعَرٍة َلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل: "َمْن َمَسَح رَْأَس يَتِّيٍم مَلْ ميَْ ، َأنَّ َرُسوَل هللاِّ َصلَّى هللاُ عَ رضي هللا عنه َعْن َأِبِّ أَُماَمةَ 

َها يَُدُه َحَسَناٌت، َوَمْن َأْحَسَن إِّىَل يَتِّيَمٍة َأْو يَتِّيٍم عِّْنَدُه ُكْنُت َأنَا َوُهَو يفِّ اجْلَنَّةِّ   َن بَ نْيَ ُأْصبُ َعْيهِّ السَّبَّابَةِّ َهاتَ نْيِّ، َوقَ رَ كَ َمرَّْت َعَلي ْ
، َوَأَحبُّ اأْلَْعَمالِّ إِّىَل »قَاَل َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: ". وَ َواْلُوْسَطى ُلُه َعَلى  َأَحبُّ النَّاسِّ إِّىَل اّللَِّّ َأنْ َفَعُهْم لِّلنَّاسِّ اّللَِّّ ُسُروٍر تُْدخِّ

ُف َعْنُه ُكْربَة ، َأوْ  ي َعْنُه دِّين ا، َأْو ُتْطَرُد َعْنُه ُجوع ا ُمْسلٍِّم، َأْو َتْكشِّ ليس سرور يعدل صحبة " :الشافعي رمحه هللا ". وقالتَ ْقضِّ
 أن يكرمِّس فهذه سعادة املتقنيالسعادة يف سجدة يف جوف الليل أو تقبيل يد الوالد؛ "؛ وقيل اإلخوان وال غم يعدل فراقهم

 ملسلمني!حياته كلها هلل ولنفع نفسه وأهله واالواحد منهم 
ولعب كرة القدم  احةالسبو  واملوسيقى والغناء؛ الرقصتعليم البنات  يف يهف أما السعادة عند األشقياء التعساء على احلقيقة

واملالكمة ورفع األثقال والكِّْك بُْكس، أو يف قيادهتا للسيارة واالنطالق هبا حيثما شاءت دون مرافق أو رقيب من األهل. أو 
يف الذهاب إىل السينما ملشاهدة أحدث األفالم األمريكية أو إىل قاعات عروض األزياء يف مدينة الرياض! أو يف احلصول 

خول إىل ضياع العمر والوقت يف الديف أو  ون إذن الويل والسفر إىل أي دولة أو مدينة يف العامل دون حمرم.على جواز سفر بد
  مواقع التواصل االجتماعي.

انظر إىل التلبيس والتدليس الذي وصلنا إليه فبدال من تربية الشباب على االستقامة وحب األعمال الصاحلة والعبادة مل جيد و 
ني الشباب تسمح باالختالط ب)أمحد ياسني والرنتيسى ومجيع الشهداء األبرار( يف غزة  أول حانة افتتا  عتاة اجملرمني إال

كما يزعمون؛ أي إدخال السرور والسعادة عليهم! لبئس ما أوحت هلم به   والشابات للتخفيف من معاناهتم نتيجة البطالة
 الشياطني.

  :ليس الشَّجيُّ كاخلليمِّ 
يبيني والبوذيني أو فالذين مل يكتووا بنيان اليهود والصل )اللي ايده يف املية ليست كمن يده يف النار(.عبية قيل يف األمثال الش

أذناهبم ِمن حيكموننا أو يعيشون كمستأمنني يف بالد املسلمني، ومل تنتهك أعراض بناهتم ونسائهم، وتستبا  دماؤهم وأمواهلم 
د أنواع وعدوانا  يسامون أشعلى أيدي جالوزة الطواغيت! ومل يُ َغيَّب أحبم الناس إليهم لسنوات طويلة يف السجون ظلما  

 !ساتابني الطوائف واملذاهب والكيانات والديانات والسي السلمي الدعوة للدميقراطية والتعايشالعذاب؛ هؤالء يتشدقون ب
هوا هب قضيتهم األوىلالذي جعلوه  "حماربة اإلرهابيدعمون حكوماهتم اجملرمة يف دعواها "و  ذه وشغلهم الشاغل! وإذا ُوجِّ

هِّمْ دامغة تعللوا باالستضعاف وهذه اآلية حجة عليهم: "احلقائق ال  قَاُلوا فِّيَم ُكْنُتْم إِّنَّ الَّذِّيَن تَ َوفَّاُهُم اْلَماَلئَِّكُة ظَالِّمِّي َأنْ ُفسِّ
ُروا فِّيَها فَُأولَ  َعة  فَ تُ َهاجِّ ي ا( فَ ئِّ قَاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعفِّنَي يفِّ اأْلَْرضِّ قَاُلوا َأمَلْ َتُكْن َأْرُض اّللَِّّ َواسِّ إِّنم هذا َك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمصِّ
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ْن َهذِّهِّ اآْليَةِّ ُوُجوَب اهلِّْجَرةِّ من مِّ  رمحه هللاٍ  اْستَ ْنَبَط َسعِّيُد ْبُن ُجبَ ْي قد وَ على ُكلمِّ ُمْسلٍِّم ُمْضَطَهٍد.  اهلجرة يَُدلُّ على ُوُجوبِّ 
  يستطيع إنكارها ومنعها.؛ وهو الاأَلْرض الَّيتِّ يُ ْعَمُل فِّيَها باملعصية

 ابن سلمان يسعى حلتفه ودمار ِملكة آل سعود:
عندما ارتقى حممد بن سلمان ليكون وىل عهد السعودية كانت حتوم حوله الشبهات خللفيته وتربيته املتأمركة! وكنا نظن أنه 

اجلميع بأنَّه مل يصرب  سعودي, ولكنه فاجأسوف يتأىن يف سياسته الشيطانية لتدمي القيم واملبادئ واألخالقيات يف اجملتمع ال
حىت ميوت أبيه ويتوىل احلكم؛ بل جعل أباه امللك الصوري كالقروي الذي هبرته أضواء املدينة! يظهر فقط يف املناسبات 

اسة اخلارجية يالرسية وتلتقط له الصور مع الوفود األجنبية والزوار الكبار؛ أما كل القرارات واألوامر الداخلية واملتعلقة بالس
فهي تصدر من ابن سلمان. وهو يف سباق مع الزمن لتغيي اجملتمع السعودي وواقع األمة اإلسالمية قبل حلول موعد "رؤية 

" اليت أعدها َكَمصَّاَصٍة يقذف هبا يف فم كل من َشكََّك يف سياساته أو اعرتض على قراراته وإفساداته؛ فكان أول 5202
لسَّما ِّ للمرأة بقيادة السيارة مث اهنمر متمثال يف القرارات شبه اليومية اليت تنحصر يف تدمي القيم الغيث النَّجس قطر من ا

واألخالقيات وتصفية كل سلطة ألولياء األمور على نسائهم وبناهتم والنظام األسري القائم على أساس الدين والتقاليد 
أرض  سلمني يف اليمن والشام والصومال وغيها. ولكنه نسي أنَّ هذهالشرقية. مع توسعة اجلبهات القتالية ضد اجملاهدين وامل

النبوة وأبطال املسلمني من الصحابة والتابعني الذين لن يسمح أحفادهم له بإذن هللا إمتام مهمته الشيطانية! وسنراه إن شاء 
 َوَرُسوَلهُ  اّللمَ  حُيَارِّبُونَ  الَّذِّينَ  َجَزاءُ )وحتته لوحة مكتوب عليها: هذا  5202هللا مصلوب ا يف أكرب ميادين الرياض قبل حلول 

. هذا إذا مل خيسف هللا به األرض أو يصيبه بداهية من عنده أو بأيدي الصاحلني؛ وما ذلك على (َفَسادا   اأَلْرضِّ  يفِّ  َوَيْسَعْونَ 
 هللا بعزيز وال على شعب السعودية املسلم الغيور بعسي أو بعيد املنال. 

 الشيطانة تعظ: 
بعد أن انتهى الغرب الصلييب ومنظمة األمم املتحدة من صياغة النظام العاملي اجلديد على أساس توحيد الدساتي والقوانني 

للغالبية العظمى من دول العامل لتواكب احلضارة الغربية والنظم الدولية املنسلخة من الدين؛ تسارعت اخلطوات العملية لتنفيذ 
املسلمني الفرصة لتقرير األولويات واتباع سياسة خطوة خبطوة حسب ظروف دوهلم الداخلية تلك القواعد وأعطوا حلكام 

ونظامها االجتماعي. وقد قطعوا الشوط األهم يف تدمي كل أسس وقواعد الدين كدستور حياة ونظام شامل يغطي كل 
تحدة تشن محلة فرغون للفروع حىت أنَّ األمم املاجلوانب السياسية والعسكرية واالقتصادية والتعليمية واألسرية؛ مثَّ ها هم يت

فرباير من كل عام  6دعائية عاملية ملنع ما يدَُّعون أنه جرمية "اخلفاض" أو اخلتان للنساء املسلمات؛حىت إهنم خصصوا يوم 
ملي ترعاه اوهو كما يقولون يوم توعية ع "اليوم العاملي لرفض تشويه األعضاء التناسلية لإلناث )ختان اإلناث("باسم 

وكذلك مت تشديد القوانني العقابية على تزويج القاصرات أقل من الثمانية عشر عام ا؛ وغي ذلك من القرارات  .اليونيسف
اليت تفسد أخالقيات النساء وتدفعهن الرتكاب الفاحشة بعد االنفالت من قوامة الرجال وأولياء أمورهن حبجة املساواة بني 

 اجلنسني. 

zim://A/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%81.html
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ك السياسات أبواقا عربية متمسلمة للرتويج ملا يريدونه تفاديا للحساسية اليت وقد استخدم شياطني اإلنس من صناع تل
يستقبل هبا املسلمون كل ما يصدر من منظمات أو أفراد خيالفوهنم يف الدين؛ فصرنا نسمع من الفتاوى املضحكات املبكيات 

ول الدكتورة الدين اإلسالمي كما يزعمون؛ تقالسيل اجلارف. ففيما يتعلق مبسألة النقاب واحلجاب واالدعاء بعدم ارتباطهما ب
 طلوبوامل ؛احلجاب والنقاب عادة يهودية وجاهلية" :مبصر يف جامعة األزهر "أستاذ العقيدة والفلسفة"آمنة نصي  املتصهينة

إذا  : "-قهستحعليها من هللا ما ت-! وتضيف دة فيها املرأة وجيب عدم التناطحلبس الزي احملتشم املناسب للدولة املوجو  هو
اللباس احملتشم( فرضا على املسلمة فلماذا يقول هللا عز وجل: "ُقل  وتكره تسميته حجابا وإمنا هكان احلجاب )وهي 

ْم َوحَيَْفظُوا فُ ُروَجُهْم" ْن َأْبَصارِّهِّ   .؟!لمِّْلُمْؤمِّنِّنَي يَ ُغضُّوا مِّ
 فقد جاء يف املغربأما و  ."اءة ليست من اإلسالمالعب": "عضو هيئة كبار العلما" يف السعودية فيقول الشيخ املطلقأما 

ل على اجملتمع دخي امن الناحية األمنية وأهن اإصدار قرار مبنع استياد أو بيع أو إنتاج أو ارتداء الرباقع على أساس خطورهت
 .؛ لينسجم اجلميع أفراد وهيئات وحكومات مع محلة التغريب والعهراملغرِب

 حلم الضأن يرمى للكالب:املسلمون ميوتون من اجلوع و 
يف الوقت الذي ميوت فيه عشرات املاليني من املسلمني يف الدول العربية واإلفريقية الفقية من النقص احلاد يف التغذية؛ ومن 

 قيمتهتبلغ عام ط مث فقر الدم وعدم مقاومة األمراض القاتلة جند أنَّ اإلحصاءات تشي إىل أنَّه يف السعودية وحدها يتم إهدار
أفابعد ذلك يتساءلون عن السبب وراء ؛ تلقى يف صناديق وتالل القمامة مليار دوالر 30 حوايل مليار لاير أي 22سنويا 

احلقد واحلسد الذي يشعر به املسلمون ناحيتهم؟! قد يظن البعض أن الشعب السعودي الذي يباع باسه أكثر من عشرة 
رغد من العيش والنعيم ولكن هيهات هيهات؛ فإنَّ أفراد العائلة املالكة واألمراء ماليني برميل من البرتول يوميا يعيش يف 

من أفراد الشعب يعيشون حتت  %52وحاشيتهم ومن يدور يف فلكهم مل يرتكوا لبقية الشعب إال الفتات؛ حىت أنَّ أكثر من 
صفيح  باإلجيار أو يف بيوت الخط الفقر, وتفتقد الغالبية العظمى من السكان للبيوت اململوكة ويضطرون للسكىن

 والعشوائيات اليت متتلئ هبا مدن السعودية؛ وحسبنا هللا ونعم الوكيل.

 :فال تبكي عليهاك تإن فات
من أسوأ صور االستعباد اليت تفتق عنها ذهن شياطني اإلنس هي أسر الناس رهائن للوظائف احلكومية والرسية يف وزارات 

االخنراط يف صفوف اجليوش النظامية وأجهزة األمن بأفرعها املختلفة مبئات اآلالف أو املاليني يف  ومؤسسات الدولة، وكذلك 
كل دولة على حدة يتقاضون راتبا ال يسمن وال يغين من جوع، يف مقابل السكوت عن جرائم النظام وهنب ثروات البلد 

 ولة!ت احلاكم ومحاية مصاحل الدول االستكبارية يف الدوالعمالة الصرحية للغرب الصلييب منه وامللحد؛ والدفاع عن الطاغو 
هؤالء املوظفون أو العمال أو اجلنود الرسيون يف الدولة ال يعرفون معروف ا وال ينكرون منكر ا، وإال فقد القائم بذلك وظيفته 

 وتشرد هو وأفراد أسرته وأهل بيته، إن مل يكن السجن هو املستقر!
ا من حكومة ومن األمور املقرَّرة طبيعة  وتارخيا  أنَّه؛ ميف "طبائع االستبداد ومصارع االستعباد": "يقول عبد الرمحن الكواكيب 

عادلة تأمن املسؤولية واملؤاخذة بسبب غفلة األممة أو التَّمكُّن من إغفاهلا إالم وتسارع إىل التَّلبُّس بصفة االستبداد، وبعد أْن 
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مم ى الوسيلتني العظيمتني: جهالة األمَّة، واجلنود املنظَّمة. ومها أكرب مصائب األمم وأهتتمكَّن فيه ال ترتكه ويف خدمتها إحد
لك من اجلهالة، ولكْن؛ بُليت بشدة اجلندية اجلربية العمومية؛ ت - نوعا  ما -معائب اإلنسانية، وقد ختلَّصت األمم املتمدُّنة 

ا يصحم أنْ ة اليت جعلتها أشقى حياة  من األمم اجلاهلة، و دَّ الشمِّ   ألصق عارا  باإلنسانية من أقبح أشكال االستبداد، حىتَّ رمبَّ
يقال: إنَّ خمرتع هذه اجلندية إذا كان هو الشميطان؛ فقد انتقم من آدم يف أوالده أعظم ما ميكنه أْن ينتقم! نعم؛ إذا ما دامت 

راسة ة فُتفسد أخالق األممة؛ حيُث تُعلمِّمها الشم وأمما اجلندي هذه اجلندية تنهك جتلُّد األمم، وجتعلها تسقط دفعة واحدة.
والطماعة العمياء واالتمِّكال، ومُتيت النمشاط وفكرة االستقالل، وُتكلمِّف األممة اإلنفاق الذي ال يطاق؛ وُكلُّ ذلك منصرف 

عض من جهة على بوم: استبداد احلكومات القائدة لتلك القوَّة من جهة، واستبداد األمم بعضها ئلتأييد االستبداد املش
 ." اه أخرى

 األمثال الشعبية الضالة أفيون الشعوب:
مها إسالمية لألسف ومعظ–بعد الثورات التَّحررية الصُّورية اليت اجتاحت دول ما يسمى ب "العامل الثالث" يف أفريقيا وآسيا 

نوع ى احلكم، وربونا على اخلخالل العقدين اخلامس والسادس من القرن العشرين سيطر العسكر "الفاحتون" عل -الشديد
والذلة، وإال فالسيف واجلالد منتظران، والسجون واملعتقالت حصينة اجلدران، والتهمتان جاهزتان: إمَّا العمالة، وإمَّا حماولة 

 قلب نظام احلكم! وكانت األمثال الشعبية املسيسة من أمضى األسلحة لتذليل الشعوب ومسخ عقول أفرادها ليقبلوا باملهانة
 واالستكانة!

غاٌر النَّاَس من حولنا يرددون بتلقائية وعفوية: "ياأخي هو أنت اللي هاتصلح الكون. بلد  فعلى سبيل املثال كنا نسمع وحنُن صِّ
ْش وارمي له"، "و  ا يقولون؛ "؛ تعاىل هللا عمَّ اسجد لقرد السوء ىف زمانه"؛ و"إذا دخلت قرية فاحلف بإهلهابتعبد العجل حِّ

 نكون ِمن يؤمنون أو يعتقدون أو حىت يرددون هذه الشركيات. وحاشا هلل أنْ 
سياسة الدول  للسلطان من دون هللا، وتعزهلم متاما عن املشاركة يف اسَ ا تعبمِّد النَّ فلو راجعنا الكثي من األمثال الشعبية جند أهنَّ 

يها من كتوب، واالستسالم للمقادير وغوحتصر مهمة املسلمني يف أداء العبادات وتربية أبنائهم، والرضا بامل ,والشعوب
 األفكار واملعتقدات اهلدامة.

فالبد من التخلص من آثار هذه األمثال الرجعية والشركية يف واقع حياتنا، وشحن القلوب بالعبودية احلقة هلل دون من سواه، 
 كمل رزقها وأجلها.واإلميان حقيقة بأنَّ الرزق واألجل بيد هللا سبحانه وتعاىل، ولن متوت نفس حىت تست

 :ثبات حىت املماتاعات االنبطاحية والاجلم
الطريق الوحيد لتغيي  مدعية أنه هوحبتا  سلميا هناك من اجلماعات اليت تؤمن باالنبطا  التام للحكومات وتتبع أسلوبا سياسيا 

وجاءهتم األوامر  فِّ عمن الضَّ  بشيءِّ اغية املتجربة وأحست فإذا تبدل حال احلكومات الط ،واقع املسلمني وإعادة التمكني هلم
إعطاء هامش من احلرية واملشاركة السياسية لتلك اجلماعات كبديل لإلسالم "األصويل"  بضرورةمن الغرب الصلييب 
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أو الوزارة  إْن وصلوا إىل الكرسيم حىت إهنَّ ، األخي قِّ مَ تعلقت بالكراسي إىل الرَّ ازدادت تلك اجلماعات انبطاحا و  ،اجلهادي
إىل ن  يثوبو الوزاراهتم ومع ذلك فإهنم ن مقاعدهم و يطردوا م مث ال يلبث أنْ ، لكون نفس طريق سلفهم من الطغاة اجملرمنييس

 !!-نزلة من السماءوكأهنا م-بل يصرون على أفكارهم ومعتقداهتم  ،رشدهم أو يعرتفوا خبطئهم أمام أتباعهم ويعدلوا طريقتهم
والعيب ليس يف قيادات تلك اجلماعات والتنظيمات بقدر ما هو يف آحادها وأتباعها الذين يسيون وراء كل ناعق، ويلغون 

عقوهلم وهم يرون من سلوك قادهتم وزعمائهم العجب العجاب ِما يناقض أحكام الشريعة صراحة، وقد يدخل يف أبواب 
  .واألمثلة كثية جداالنفاق أو العمالة أحيانا ! 

 ور:الثَّ  لَ كِّ ا يوم أُ نَ لْ كِّ أُ 
منذ زمن طويل دخلت األمة اإلسالمية مرحلة القصعة؛ وتسلط علينا أعداء الدين من كل حدب وصوب! فصرنا ال ندري 
على من نبكي، وال من نعزمِّي! ولقد بلغ بنا اهلوان أن أصبح املسلم أرخص مثنا وأسهل قتال وأقل دية من عباد البقر وبوذا 

 ل امللل والديانات!وأتباع ك
املهم أن ََّنا مل نعد نتحرك للدفاع عن إخواننا وال حىت عن أنفسنا وأهلينا، وننتظر حىت يدمهنا العدو يف عقر دارنا وال منلك 
وقتها إال الصراخ والعويل واالستنجاد، باألمم املتحدة والشرعية الدولية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي وجامعة الدول العربية، 

 ال حياة ملن تنادي!  ولكن
وبعد كل مصيبة تصيب األمة أو أحد شعوهبا يسارع العلماء املأجورون للقنوت وإلقاء اخلطب املبكية احلزينة؛ مث نكتفي 

 بذلك ونعود ملمارسة أنشطتنا وحياتنا املعتادة بشكل طبعي وكأن شيئا مل حيدث!!
 دول ما واألحزاب اليت ركبت على أكتاف الثائرين احلقيقيني يف ولقد فضح هللا السياسيني العمالء ِمن يتمسحون باإلسالم

يسمى بالربيع العرِب, من خالل مواقفهم وتصرحياهتم املخزية بنبذ العنف ودعوة املسلمني لضبط النفس والتظاهر السلمي 
 إلظهار غضبتهم.

 حولوه إىل أسود وأبيض:
 قوله على! مل ال وقد مجع هللا سبحانه وتعاىل صفات رسوله احلميدة يفلقد كان حلسن اخللق يف اجملتمعات اإلسالمية القدم امل

ا بعثت ألمتم مكارم األخالق".َعظِّيمٍ  ُخُلقٍ  َلَعلى َوإِّنَّكَ تعاىل: "  "، وقال صلى هللا عليه وسلم: "إمنَّ
وظل املسلمون ينحدرون دينيا ودنيويا وظلت األخالق تنحدر معهم بعد أن أصبحت الدنيا مههم، وإشباع الرغبات 

ولذا نرى هذا االحندار الرهيب يف األخالق ويف السلوك دون ما إحساس باخلجل  -إال من رحم هللا –والشهوات هي ديدهنم 
ك، واألدهى منه وأمرم هو أن اجملتمع قد ألف تلك األخالق السيئة، فال أو احلياء أو االعتذار بعد بدور هذه السقطة أو تل

تسمع من ينكر على القائم هبا، ولو أنكر عليه فعلى استحياء وبكلمات عابرات ال يلبث أثرها أن ينمحي ويعود اجلميع 
 ملمارسة حياهتم وكأن شيئا مل حيدث.
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.  فالكذب من أكرب الكبائر، ونفى الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يكون املؤمن كذابا، وَعدَّ الكذب من عالمات النمِّفاقِّ
ُن َجَبان ا؟روى مالٌك  َقاَل: نَ َعْم، َفقِّيَل َلُه: ف َ  َعْن َصْفَواَن ْبنِّ ُسَلْيٍم، َأنَُّه قَاَل: قِّيَل لَِّرُسولِّ هللاِّ َصلى هللا َعَليهِّ َوَسلَم: َأَيُكوُن اْلُمْؤمِّ

اب ا؟ فَ َقاَل: الَ َأَيُكوُن اْلُمْؤمُِّن خبِّي صبح الكذب مثل العِّْلَكة، يف ومع ذلك فقد أ ".ال ؟ فَ َقاَل: نَ َعْم، َفقِّيَل َلُه: َأَيُكوُن اْلُمْؤمُِّن َكذَّ
م قسموه إىل كذب أبيض وآخر أسود، وشاع أنَّ نفي السياسيني وكبار املسئولني للشيء هو  أفواه معظم الناس، حىت إهنَّ

و مل يفعل كذا فقد فعله، وإن قال إنه لن يفعله فسوف يفعله! وقد قال العلماء إنَّه: "جيب على املتويل أ اإلثبات، فإذا قال إنَّه
 املسئول أال يَعُِّد عَِّدة  ال يثق من نفسه بالقدرة على إجنازها"، وكذلك "عليه أال يكذب ألنَّه ال يُْكرُِّهه أَحٌد على الكذب".

 عامالت التجارية والعالقات األسرية والشخصية!وقس على ذلك يف املصاحل احلكومية وامل

 األسر للعادة والتقاليد:
لقد كان السبب يف عناد األمم السابقة واستمرارهم على الكفر وعدم االستجابة لدعوة األنبياء صلوات هللا عليهم هلم 

 َعَلى آبَاءنَا َوَجْدنَا نَّاإِّ نه وتعاىل قوهلم: "باإلميان باهلل وحده، كان السبب هو متسكهم بسية اآلباء الغابرين كما حكى لنا سبحا
ْعَنا مَّا"، وقوهلم: "مُّْهَتُدونَ  آثَارِّهِّم َعَلى َوإِّنَّا أُمَّةٍ  ََذا سِّ ََذا ْعَناسِّ  َما"، وقوهلم: "اأْلَوَّلِّنيَ  آبَائَِّنا يفِّ  هبِّ َرةِّ  اْلمِّلَّةِّ  يفِّ  هبِّ  إِّالَّ  َهَذا إِّنْ  اآْلخِّ

 ".اْختِّاَلقٌ 
كان مألوفا  ومعتادا  يف زمن اجلاهلية األوىل فإنه غي مقبول وال معقول يف القرن احلادي والعشرين، فاألفكار والتقاليد وهذا إن  

اليت تنايف النقل والعقل جيب أن تنتهي من حياتنا، وأكثر املصائب تأيت من تأثي تلك األفكار واملعتقدات يف عالقاتنا األسرية 
مع اجليان، واجملتمع ككل، وما تسببه من شحن للقلوب حبب الدولة من دون األمة، والقبيلة من دون والعائلية، ويف العالقة 

الدولة، وترسخ معاين العصبية اجلاهلية سواء ضد املسلمني من غي احلي أو العائلة أو القبيلة، وتؤدي حلدوث كثي من 
ظام األسرة، ، ون-على وجه اخلصوص-وعات مثل الزواج األزمات االجتماعية اليت نعيشها بسبب التقاليد سواء يف موض

 وطريقة تربية األبناء .... إخل، ويف هذا يقول أمحد شوقي رمحه هللا:
 ال مينعكمو برُّ األبوة أن       يكون صنعكمو غي الذي صنعوا
 ال جيدون يف حياهتم، مثيقول الشهيد سيد قطب رمحه هللا: "هذه العادات والتقاليد اليت تكلف الناس العنت الشديد 

ألنفسهم منها مفرا.. هذه األزياء واملراسم اليت تفرض نفسها على الناس فرضا، وتكلفهم أحيانا ما ال يطيقون من النفقة، 
وتأكل حياهتم واهتماماهتم، مث تفسد أخالقهم وحياهتم. ومع ذلك ال ميلكون إال اخلضوع هلا.. أزياء الصبا ، وأزياء بعد 

ياء املساء.. األزياء القصية، واألزياء الضيقة، واألزياء املضحكة! وأنواع الزينة والتجميل والتصفيف ... إىل آخر الظهر، وأز 
.. من الذي يصنعه ومن الذي يقف وراءه؟  هذا االسرتقاق املذلم

ن يعطون أمواهلم ك من الذيتقف وراءه بيوت األزياء. وتقف وراءه شركات اإلنتاج! ويقف وراءه املرابون يف بيوت املال والبنو 
للصناعات ليأخذوا هم حصيلة كدها! ويقف وراءه اليهود الذين يعملون لتدمي البشرية كلها ليحكموها! .. ولكنهم ال 
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يقفون بالسال  الظاهر واجلند املكشوف، إمنا يقفون بالتصورات والقيم اليت ينشئوهنا، ويؤصلوهنا بنظريات وثقافات ويطلقوهنا 
 ." اه الناس يف صورة )عرف اجتماعي(تضغط على 

 تقدمي املفضول على الفاضل:
من نعم هللا على العبد أن يوفقه لرتتيب األولويات واألمور حسب أجرها وثواهبا وفائدة املسلمني منها. فأصحاب األموال 

مثال حيصرون إنفاقهم على أبواب اخلي اليت حتددها هلم املؤسسات اخليية الرسية مثل بناء املساجد وحفر اآلبار وكفالة 
األضاحي .. إخل. ولو فكر هذا املتربع قليال لوجد أنَّ هناك من أبواب اخلي أعظم وأهم األيتام وتوزيع املواد الغذائية و 

للمسلمني من بناء مسجد يف منطقة أو حي ال يشهد الصالة فيه إال عدد قليل من املصلني وهناك العديد من املساجد 
وضأ فأسبغ الوضوء مث من عبد مسلم ت ما"يه وسلم: هللا علالقريبة اليت تشكو إىل هللا قلة عمارها، واكتفى بالعمل بقوله صلى 

ان سينفقه لبناء املسجد "، وباملال الذي كفريضة إال بىن هللا له بيتا يف اجلنةصلى هلل يف كل يوم ثنيت عشرة ركعة تطوعا غي 
زهق على أيدي الكفرة ن تدعم به جبهة جهادية لفرتة فيكف هبا هللا بأس الذين كفروا، وحييي هبا هللا أنفسا كان من املمكن أ

واملشركني، فيكون كمن أحيا الناس مجيعا ! أو يقيم دار ا يزومِّج فيها الشباب الذين ال جيدون سكن ا ليعفوا فيه أنفسهم 
وأهليهم، ويشارك يف عصمة اجملتمع من املصائب الناجتة عن انتشار ظاهرة العنوسة فيه. أو يقيم ورشة أو مصنعا لتشغيل 

لني فتفتح بيوت وتعف أسر عن املسألة، فيقل الفساد الناتج عن البطالة، وله بكل لقمة يأكلوهنا وشربة الشباب العاط
يشربوهنا ونومة يناموهنا صدقة وأجر .... إىل غي ذلك من أبواب اخلي اليت يعود نفعها على املسلمني عامة.والذي يذهب 

سلمني الربوية فيدعم اقتصادهم ويقوي شوكتهم ليحتلوا بالد امل ليستثمر أمواله يف بالد الكفر ويضع أمواله يف بنوكهم
ويفسدوا يف األرض، لو استثمر أمواله يف البالد العربية الفقية أو اإلسالمية اليت يقل فيها الفساد اإلداري وفيها أمان 

عمل يف مصنعه أو تعمر من وراء الللمستثمرين وأمواهلم فله أجر العمالة املسلمة اليت ستستغين عن املسألة، والبيوت اليت س
ركني وال لشيٍء من اخلسارة أو قِّلٍَّة يف الرمِّبحِّ فهي مل تذهب للكفار واملش -بقدر من هللا  -متجره، وحىت لو تعرضت جتارته 

 سدى ؛ فقد ذهبت ملسلمني وله هبا أجر يوم القيامة؛ وقس على ذلك.
 التعليم يف الصغر ومتتني األساس:

 يف ما ينسب له من الشعر: رضي هللا عنه  طالبيقول على بن أِب
 تقرَّ هبم عيناك يف الكِّرَبِّ  امَ يْ كَ   َغرِّ  ...   َحرمِّْض بَنيَك على اآلدابِّ يف الصمِّ 

با كالنقشِّ يف احَلَجرِّ  وإِّمنا مثُل اآلدابِّ جتمُعها ... يف َعنفوان  الصمِّ
 حادُث الغَِّيِّ هَي الكنوُز اليت تنمو َذَخائرها ... وال خياُف عليها 

 قد يبلُغ األدُب األطفاَل يف صغٍر ... وليس ينفعُهم من بعدِّه أدُب وقال غيه: 
 إن الُغُصوَن إِّذا قَ وَّْمَتها اعتدْلت ... وال يلنُي إِّذا قَ وَّْمَتُه اخَلَشبُ 
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نة يف لبنان يرقصون س 31-35إنشاء ملهى ليلي لألطفال من سن وهنا ننقل اخلرب الذي تناقلته اإلذاعات قبل فرتة عن 
 عهمم هم هو عدم وجود األهلعلى مسر  معد لذلك ويشربون العصائر وغيها يف كؤوس كما لو كانوا يشربون اخلمر؛ وامل

! فإذا أضيف إىل ذلك إدمان األطفال من الذكور واإلناث ملشاهدة أفالم الكرتون والقنوات الفضائية، ومحلهم يف امللهى
 مطلقة، ومن مث دخوهلم مواقع اإلنرتنت بدون حسيب وال رقيب. للهواتف احملمولة حبرية

فمن الطبيعي أن نشكو من سوء أخالقهم وضعف صحتهم وحتصيلهم العلمي، والعنف الشديد الذي يتعاملون به مع 
لسجن أو ابعضهم، وإصابتهم باألمراض النفسية واجلسدية، وإدمان بعضهم للمخدرات؛ وأحيانا  ينتهي هبم األمر إما يف 

 فهذا الذي أسعفتين به الذاكرة، وللحديث بقية وشجون، واحلمد هلل على كل حال.    املستشفى أو القرب.


