
 أما بعد، فيا عباد اهلل اتقوا اهلل تعالى وتوبوا إليو.
 ما لـم ُيشـتِّد بالتقى ينهـار  إن البناء وإن تسامى واعتلـى 
 أرغى وأزبد حولها اإلعصار  تبقى صروح الحق شامخًة وإن 

 لكـن عقبى الظالمين دمـار  قد يحصد الطغيان بعض ثماره 
وظنون كاذبة .. وأراجيف مبطلة .. وفرية شنيعة.. وأكاذيب فظيعة .. ونفوُسُُ سيل من السهام .. وزحام من األقالم .. 

 مريضة أعماىا الحقد وأعشاىا الحنق . فانطلقت تهذي بما ال تدري وتهرف بما ال تعرف.
 وصـدق ما يعتـاده بالتوىـم إذا ساء فهم المرء ساءت ظنونو  

لتعليم بجرأتو ينهي قرونًا من التخلف والجهل والتشدد في مجتمعنا أيها اإلخوة المؤمنون، أحدىم يقول: إن قرار الدمج ل
ُُ جرئ آخر بخلط البنين مع البنات في المرحلة االبتدائية وأن تفتح للبنات النوادي الرياضية.   وينتظره قراُر

ليوم أرى فيو وكتب آخر: إنو قرار يخلِّص المجتمع من تسلط الرجل وذكوريتو على المرأة في مجتمعنا، وإني أتطلع  
 الوزيرات مع الوزراء. 

 وقالت كاتبة: ليس المطلوب إقالة رجل أو رئيس، بل المطلوب إقالة عقلية ورؤيٍة سيطرت على مجتمعنا.
وكتب أحدىم: يجب على المسؤولين أن يضعوا حداً لهذه المغاالة والتخفيف من عقدة انفالت النساء وأن نخرج من مأزق 

 نتغلب عليو، كما أن غالبية العالم اإلسالمي تغلًُّبوا عليها وتحرروا من تلك الشدة.)فـُُروْيد( ىذا .. وأن 
 وكتب أحدىم عن ىيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إن مهمة الهيئة األمر بالموت والنهي عن الحياة.

الُم مكتوُبُُ في صحٍف .. ولم يكتب أيها اإلخوة المؤمنون، لعلًّ أسماعكم المؤمنة تثاقلت ما سمعتو اآلن ..!! لكنًّو ك
ُُ خارج  ذلك اليهود والنصارى الذين ما فتئوا يهاجموننا ويهاجمون ديننا وبالدنا وأخالقنا بعد األزمات األخيرة .. لم يكتبو أقواُم

ية كمحمد وأمجاد بالدنا تشبًّعوا بأفكار بعثية أو شيوعية بل ىو منشور مع األسف في صحف بالدنا وبأقالم كتابنا، أسماء إسالم
ُُ ممن تفرز سطورىم مقتًا لألصيل من ُأصولهم والمجيد من تراثهم يهشون للمنكر، ويودُّون  وعبد اهلل وسعيد وداود وغيرىم، كثيُر

 لو نبَت الجيُل في حمأتِو.
م واستغاللهم الدائم أيها اإلخوة المؤمنون، ال نقول كالمنا ىذا جزافاً، وتقواًل عليهم، بل إن ما يكتب في صحفنا ىذه األيا

لكل تصريٍح أو قراٍر أو حتى مصيبة لُيثبت لنا كيف امتألت قلوب ىؤالء حقداً على ما تمًّيز بو مجتمُعنا من تماسٍك وتكاتف ودين 
 ميًّزه عن غيره، وكذلك ما تميًّزت بو المرأة المسلمة من استقالليٍة تحفظ دينها وكرامتها.

ُُ حافل بالعطاء .. وسجل لها التاريُخ أروع القصص في نصرة اإلسالم والمسلمين .. إن تاريخ المرأة في اإلسالم تار  يُخ
وكانت تشارك بدورىا في حمل رسالة اإلسالم والذوِد عْنو محتفظًة بعفافها .. معتزةً  بحجابها .. ملتزمًة بدينها فخورًة بحيائها .. 

عى بحداثتو يريدون وأد رسالة المرأة الحقيقة وأفكارىا وأخالقها، فشاركت في بناء المجتمع .. لكن شعار تحرير المرأة المد  
 فأصبح السفور والقدح والتحلُل واالختالط المحرم تحريراً للمرأة.

بل ويحرف ىؤالء اإلسالم وشواىده في سبيل ذلك .. ثم ترعاىم صحفنا وتقدم لهم المساحات والزوايا واألعمدة مشجعًة  
إن تلك الطائفة من أبناء المسلمين أو من المحسوبين على اإلسالم استغلوا قضية المرأة وتعليمها في لهم على انحرافهم ىذا .. 

بث شبهتهم وشهواتهم، فتارة يظهرون بمظهر الناصح من خالل أقوالهم وكتاباتهم، ومرة يبثون شبهتهم على أنهم يطلبون الحق 
ُر ٱْلَمـِٰكرِينَ في اإلجابة عنها  ويتظاىرون  [، فتراىم يبتسمون تارة، ويصمتون تارة 03]األنفال: َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر ٱلل ُو َوٱلل ُو َخيـْ

wبالتعاطف تارًة أخرى، فإذا سنحت لهم فرصة كهذه األيام كشروا عن أنيابهم كشفوا عن قناعهم، وجاىروا بخبث مقصدىم 
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ومرادىم، وتعّلقوا بالقادة وقرارىم .. تراىم يتقمصون شخصياٍت عدة، ويستغلون المناسبات والقرارات إلبراز كيدىم للمرأة 
 والمجتمع.

بور الخامس في األمة الذي يسعى من ورائها إلفساد المجتمع .. يشوىون الحجاب ويطالبون بتطويره .. إنهم أشبهوا الطا
يحاربون قوامة الرجل الشرعية على المرأة .. يستغلون التعليم في الدعوة إلى خلط البنات مع األوالد ودمجهم .. إلى غير ذلك 

لمكتوبة .. يجمعون أخبث الكالم وأسقطو، فإذا فضحوا خفضوا رؤوسهم من شبهات وشهوات في مقاالتهم المرئية والمسموعة وا
 ودسوىا في التراب إلى حين حتى ال يعرفوا.

إن أولئك النشاز ما كتبوا كتاباتهم .. ونشروا مقاالتهم حبًا للحق وطلبًا لو .. أو إصالحًا لتعليم المرأة كما يزعمون أو طلباً 
عون وكما يظن ذلك بعض الجهلة ممن يحسنون بهم الظن .. إن أكثرىم أبعد ما يكون عن لكوادر وظيفيٍة لرزق المرأة كما يد

الحق وأىلو، بل مراده شن حرب شعواء على تعاليم ىذا الدين الحنيف ودعوة لدين مشوه يتلون ويتغير حسب الظروف والدين 
ثنايا كتاباتهم تلك، إن ىذه الكتابات  في زعم بعضهم فيو كبت للحريات، وقيد للشهوات .. وىم يدسون السم الزعاف في

تجلب لنا الخوف والقلق من خطوة قد تأتي وراءىا ألولئك الخفافيش الذين يعملون بالليل وىم ال يريدون خيرًا باألمة والمجتمع 
ماعية وإنقاذ ولهم قدرة عجيبة في إلباس أىوائهم وشهواتهم ثوب الحق والعمومية وتحقيق مآربهم باسم الوطنية والمصلحة االجت

 وضع التعليم أال ساء ما يزعمون.
أيها اإلخوة األعزاء، إذا كانت الصحافة تلعب دوراً مهمًا في المجتمع في بث المعلومات إلى الناس والمجتمع فإنها تتحمل 

فة مؤشر على وعي مسؤولية كبرى أمام اهلل والناس بما تضخو من معلومات وتبثو من أخبار وأفكار لقرائها ومشاىديها .. والصحا
األمة وتتبنى قضاياىا وتساند طموحها .. الصحافة الناجحة ىي التي تطرح ىموم األمة وأوجاعها ورؤاىا للمناقشة الموضوعية من  
كل األطراف .. فال تكيد في الخفاء وخلف السطور .. وال تهمز وال تلمز .. بل تحب أن تكون خير من يمثل األمة ويبرزىا خيراً 

ل والخارج، فلسنا ضد الصحافة وإعالمها حين يكون متميزًا متدينًا مكماًل للمسيرة التعليمية والتربوية في المجتمع .. في الداخ
لكننا نتكلم عمن خالفوا أمانة الصحافة واستغلوا حريتها ليبثوا شرىم من خاللها. كما رأيناه ىذه األيام بعد ىذه القرارات حين 

تهجنًة ويحملونها ما لم تحتمل من مدلوالت .. وسب وتشهير للمشايخ والمسؤولين، ساىموا يفسرونها تفسيرات غريبًة مس
بالرئاسة بعد فضل اهلل تعالى في تربية بناتنا وتعليمهن وتنمية وحماية ما في قلوبهم من اإليمان في عالم يتاجر بروح المرأة ويقامر 

 ق االنحراف والرذيلة.بجسدىا، وال ينظر إليها وال بوصفها سلعة تباع في أسوا
ولم تكن رئاسة تعليم البنات معصومًة من الخطأ أو مبرأًة من السلبيات، ولكن لم النظر إليها وكأنها لم ُتصب قط أو لم 

إنو من الجحود بمكان والنفي واإلقصاء الكريو يزعمو ىؤالء أن الرئاسة لم تقدم شيئًا فإن ما قدمتو الرئاسة في الجملة   توبخ أبداً؟
، فنحن ننعم بنهضة تعليمية نسائية رائعة وجميلة لم تتلوث بما عانت منو مجتمعاُتُُ عربية وإسالمية، وحققت  ُُ ىو مفخرُة

 نساؤنا وبناتنا إنجازات مشرفة في كل الميادين رغم كل األخطاء.
لى المجتمعات قد يكون أين الحديث أو الكتابة بمثل ىذا الجهد أو الغض عن أخطاء أخرى في عدد من الدوائر المؤثرة ع

بعضها أىم من الرئاسة، لكنو دليل ال محالة على أن ىؤالء الكتبة ال يريدون بكتاباتهم الخير واإلصالح.. كما أنهم ال حق لهم أن 
يشنعوا على آراء مستمدة من الشرع الحنيف ورضيها المجتمع وقبلها وعاش عليها .. كما أنو أغلب ىؤالء ليس لهم رصيد شعبي 

ون إليو، وال علم شرعي يعولون عليو .. ومواقفهم ليست ثابتة بل متأرجحة حسب المصلحة الشخصية والمنافع المادية يأو 
ومكاسب التزلف لديهم، وىم أقلية نخبوية كما يزعمون، متسلطون يدعون تمثيل الجماىير في حين أنهم ال يمثلون إال 

wرف، وإذا نظرت إلى حال كثير منهم فإذا ىم يبعدون عن الدين، اكتسبوا أشخاصهم وفكرىم، اعتادوا التزمير والتصفيق المنح
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ُُ دخيلٍة عششت في صدورىم فهل ىذه ىي  ثقتهم من الغرب الكافر.. شهواُتُُ تحركهم وشبهاُتُُ تعبث بعقولهم.. وأفكاُر
 وىل ىي مسؤولية الكلمة الملقاة على الناس والمكتوبة لهم.  أمانة الصحافة؟

نا حين نطالع تاريخهم اإلعالمي وما يكتبونو وما يبثونو فال تستغرب ذلك عليهم بقدر ما نستغرب حين يؤخذ أيها األحبة، إن
بآراء ىؤالء الشذاذ ويعول عليها ويعتمد على ما يقولون فيما يهم األمة من أمور مجتمعها وتعليمها .. نستغرب ذلك عليهم ونحن 

ورأى خيره تنطلي عليو الحيلة ويغفلون عن المكر المدسوس ضمن سطور ىذه  نرى أن كثيرًا من الناس ممن عاش في المجتمع
المقاالت وفي ثنايا تلك البرامج، ويبدأ بعض البسطاء بالتعامل بسهولة حيال أموٍر مهمة ومؤثرة في المجتمع ال ينكرىا، ويقلل من 

 خطرىا.
ة عنها والرد المفحم على ىذه الكتابات، السيما نستغرب واهلل حين نرى تقصير الخيرين عن إبداء وجهة نظرىم والكتاب

وبعضهم قادر على الكتابة واإلجادة فيها، ثم ىم يقصرون في ذلك مما ترك المجال مفتوحًا أمام ىذا الركام الشنيع الذي تمتلئ 
لغي ىذا كلو رأي بو صحفنا، نستغرب ونحن نرى صراخ وضجيج المنابر اإلعالمية المحتكرة التي تسيطر عليها األقلية، حين ي

الخيرين والصالحين في المجتمع ويمنع بعضهم من قول كلمة الحق والنصح للمسؤول، نستغرب حين يكتب ىؤالء كل ذلك 
ويفتون تطاواًل على الدين ويستهزئ بعضهم بشيء من شعائر اإلسالم صراحًة أو ضمنًا ثم ال يجدون محاسبة وال محاكمة وال 

أو منعاً، ىذا إن لم تقم بعض الصحف بتكريمهم وصرف األوسمة والجوائز لهم، فإلى اهلل المشتكى من كيد الفاجر وضعف إيقافاً 
 وعجز المؤمن.

أيها المؤمنون، إن المسؤولية العظمى تقع على عاتق كل واحد منا في أن يحدد دوره ويبدي رأيو الموافق لشرع اهلل وأال 
ُُ منا سلبيًا في  حياتو، ال ىم لو إال مأكلو ومشربو ومنامو وأمور دنياه فإذا لم يمس من ذلك شيء سكت وكأن التطاول يكون كثيُر

على الدين والخلق ال يهمو في قليل أو كثير.. أين دورنا في الرد على ىؤالء وتنبيو المسؤولين على خطرىم المحدق باألمة 
ن خطر ىؤالء الذين يجوسون خالل األمة بأفكارىم وكتاباتهم التدميرية والمجتمع.. و لنعلم أننا محاسبون واهلل على التقصير وأ

ليس متعلقًا بهم وحدىم بل ستنالنا العقوبة إن سكتنا عن إنكاره وكما جاء في الحديث الحس عن الترمذي والبيهقي عن حذيفة 
معروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن اهلل ))والذي نفسي بيده لتأمرن بالرضي اهلل عنو عن النبي صلى اهلل عليو وسلم أنو قال: 
 .أن يبعث عليكم عقاباً منو فتدعونو فال يستجيب لكم((

أيها اإلخوة في اهلل، إن الحصن الحصين، والدرع الواقي، والسياج الحامي بإذن اهلل من كل ىذه الدعوات لإلفساد والفساد 
عن المنكر، إنو الوثاق الذي تتمسك بو عرى الدين، وتحفظ بو حرمات المبطنة والظاىرة والمستقبلة ىو األمر بالمعروف والنهي 

المسلمين، يحمي أىل اإلسالم من نزوات الشياطين ودعوات المبطلين، بفّشوه وتأييده تظهر أعالم الشريعة في البالد، ويكون 
 السلطان ألحكام اإلسالم على العباد.

اقتو في بيتو وسوقو وفي كل مرفق، يقوم من أجل بقاء أعالم الدين إنو مجاىدة دائبة دائمة، يقوم بها كل مسلم حسب ط
بـَْعُضُهْم ّمن بـَْعٍض يَْأُمُروَن  ٱْلُمنَـِٰفُقوَن َوٱْلُمنَـِٰفَقاتُ ظاىرًة والمنكرات قصية مطمورة، وىو فيصل التفرقة بين المنافقين والمؤمنين 

َهْوَن َعِن ٱْلَمْعُروِف َويـَْقِبُضوَن أَْيِديـَُهْم َنُسوْا ٱلل َو فـََنِسيَـُهْم ِإن  ٱْلُمنَـِٰفِقيَن ىُ  [، ثم يقول ربنا جل 76]التوبة: ُم اْلَفـِٰسُقونَ بِٱْلُمنَكِر َويـَنـْ
َهْوَن عَ وعال بعد ذلك بآيات:  ِن ٱْلُمْنَكِر َويُِقيُموَن ٱلص َلٰوَة َوٱْلُمْؤِمُنوَن َوٱْلُمْؤِمنَـِٰت بـَْعُضُهْم َأْولَِياء بـَْعٍض يَْأُمُروَن بِٱْلَمْعُروِف َويـَنـْ

 [.67ة:]التوب َويـُْؤتُوَن ٱلز َكٰوَة َويُِطيُعوَن ٱلل َو َوَرُسوَلُو ُأْولَـِئَك َسيَـْرَحُمُهُم ٱلل ُو ِإن  ٱلل َو َعزِيٌز َحِكيمٌ 
إن بارتفاع راية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعلو أىل الحق واإليمان وينحسر أىل الباطل والفجور، وال يضعف ىذا 
الركن العظيم إال حين تستولي على القلوب مداىنة ومجاملة الخلق، وتضعف مراقبة الخالق، ويسترسل الناس في الهوى وينقادون 

w للشبهات.
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سلمون، إن أملنا في اهلل عظيم وتوكلنا عليو كبير في أن يحمي مجتمعنا من غوائل السوء، وأن يحفظ نساءنا أيها اإلخوة الم
من المكر المبيت لهن والمسوق عبر ما نراه ونسمعو ونقرأه ىذه األيام قبل ذلك من أطروحات ال تلبث أن تظهر بين فنية 

الذي نشأ على الدين وارتضاه منهجًا وسياسة وشرعًا سيقف درعًا حصينًا أمام  وأخرى، وإننا على ثقة بإذن اهلل أن بلدنا ومجتمعنا 
كل الهجمات عليو الظاىرة والخفية .. وإن علة العلل وأسوأ األدواء حين يتطرق اليأس إلى بعض القلوب فيصبح أصحابها 

 مخذلين في المجتمع ومتخاذلين عن اإلصالح.
لتي ارتضت الدين شعارًا والعقيدة الربانية منهجًا ستكون مع علماء البالد وصلحائها ورجاؤنا في اهلل كبير أن قيادة بلدنا ا

مفتاحًا لكل خير مغالقًا لكل شر ومعدلة لكل خطًا ومحاسبة لكل من سخر قلمو وإعالمو للنيل من خير ىذه البالد ودينها 
كين بدين اهلل راضين بمنهجو القويم في كل ميادين وشعبها .. وإن دعوات الشر واإلرجاف والفتنة لن تؤثر علينا مادمنا متمس

الحياة .. وليعلم الحاقدون أنهم خاسرون بإذن اهلل في مجتمعنا وبالدنا التي انطلق منها اإلسالم ناشرًا لواءه في سائر البالد وىي 
 مأرز اإلسالم ومأواه .. ولكن اهلل غالب على أمره ولن يصلح عمل المفسدين بحولو وقوتو.

م إنا نسألك أن تحفظ بالدنا وبالد المسلمين من شر األشرار وكيد الفجار، اللهم من حارب اإلسالم بقلمو أو لسانو الله
فأبطل كيده، واكف المسلمين شره .. اللهم احفظ نساءنا وبناتنا من كل من أراد بهن كيدًا أو سوًء وفتنة واختالطًا واجعل كيده 

 ميره إنك سميع مجيب.في نحره واجعل تدبيره سبباً في تد
ُكُم ااْليَـِٰت َودُّوْا َما َعِنتُّْم َقْد بََدِت ٱْلبَـْغَضاء ِمْن َأفْـٰوِىِهْم َوَما ُتْخِفى ُصُدورُُىْم َأْكبَـُر َقْد بـَيـ ن ا لَ أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم: 

 [.771]آل عمران: ِإْن ُكنُتْم تـَْعِقُلونَ 
 الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده نبينا محمد عليو وعلى آلو وصحبو أفضل الصالة وأزكى التسليم أما

 بعد فيا عباد اهلل اتقوا اهلل تعالى وتوبوا إليو. 
 وحـديث العدو سيف ومدفع  أحـديث اللسـان يجـدي وينفع 

 وقول الخطيب ما عاد يسمع  و دوي الرشاش يسمع في الكون 
 لهف نفسي والحق فينا يضيع  باطـل لليهـود قــد حفظـوه 

 رون في بيوتهم ومدنهم ومخيماتهم..أيها األحبة، اليوم صباحاً إخوانكم في فلسطين محاص
اليوم صباحًا توغل اليهود بدباباتهم وأسلحتهم واستدعوا جيشهم في مدن رام اهلل ونابلس والبيرة وطولكرم والدور على  
 الباقي.

وليس اليوم يتوعد الصهاينة إخوانكم في الدين ىناك بحرب شعواء تطالب الشعب ورئاستو ومقدراتو وبنيتو التحتية، اليوم 
 غداً، إخوانكم ىناك في ثغور دائمة مطيبين بالكفاح مثخنين بالجراح.

اليوم الدماء مهدرة .. والبيوت مهدمة .. الجرحى يتساقطون في الشوارع كما ذكرت ذلك الوكاالت، وال أحد ينقذىم أو 
واهلل إن الخطب جسيم .. يسعفهم.. أطفال أبرياء يقتلون .. وسيدات مسنات تذبح ومساجد تدنس.. ويهود متسلطون.. 

والمأساة أليمة .. ونحن واهلل ثم واهلل ثم واهلل مسؤولون عن مناظر القتل والحصار التي يمارسها الصهاينة، وكثير منا ال يحرك 
ترى ساكنًا، فهل ىذا ىو الشعور باألخوة اإلسالمية بل العربية، ىل يعقل أن يتحرك البوذيون أو األوربيون الستنكار ما حدث ثم 

العرب والمسلمين ال يحركون ساكنًا .. إن إخواننا في فلسطين يؤدون عنا الواجب بنصرة إخوانهم وحماية المقدسات ثم نحن 
نقصر بدعمهم بالمال ..حتى الدعاء بخلنا بو حتى القنوت في المساجد تركو كثير منا بالرغم من األمر بو من والة األمر فأي ذلة 
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ن عمل الصهاينة ىذا لهو أكبر رد على ما يسمى بمشروع السالم العربي ووضح لنا أن اليهود قوم جبناء ال يهمهم من وإ
 السالم إال ما يتوافق مع مصالحهم وما يسوق بضائعهم وتجارتهم فهل نعي ذلك؟!

م )أمريكا( وىي تقر اليهود وتسمح ىل نعي الدور اإلجرامي القذر الذي يمارسو الصليبيون في دولة تسمى زورًا راعية السال
 لهم بكل تلك الممارسات؟

أيها اإلخوة، ما بالكم .. أين غيرتكم .. أين حسكم .. أين الشعور بالجسد اإلسالمي الواحد.. أين عاطفتكم، أال تتحرك 
عن مصاب إخواننا ىذا اليوم  وىي ترى ىذه الدماء، وىذه التهديدات واهلل إننا نخشى أن يعمنا اهلل بعقوبة من عنده ونحن نتلهى

ُقوُلوَن رَبـ َنا َأْخرِْجَنا ِمْن َىـِٰذِه َوَما َلُكْم اَل تـَُقـِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل ٱلل ِو َوٱْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن ٱلّرَجاِل َوٱلّنَساء َوٱْلوِْلٰدِن ٱل ِذيَن يَـ وقبلو وبعده .. 
ءاَمُنوْا يـَُقـِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل ٱلل ِو َوٱل ِذيَن َكَفُرواْ ٱل ِذيَن ٱْلَقْريَِة ٱلظـ ِٰلِم َأْىُلَها َوٱْجَعْل ل َنا ِمن ل ُدْنَك َولِيًّا َوٱْجَعْل ل َنا ِمن ل ُدْنَك َنِصيرًا 
َقـِٰتُلوْا َأْولَِياء ٱلش ْيطَـِٰن ِإن  َكْيَد ٱلش ْيطَـِٰن َكاَن َضِعيفاً   [.67، 67]النساء: يـَُقـِٰتُلوَن ِفى َسِبيِل ٱلط ـُٰغوِت فـَ

اللهم بارك بالقرآن العظيم وانفعنا بما فيو من اآليات والذكر الحكيم وصلوا عباد اهلل وسلموا على خير البرية وسيد البشرية  
ِإن  ٱلل َو َوَملَـِٰئَكـَتُو ُيَصلُّوَن َعَلى ٱلن ِبّى ٰيأَيُـَّها ٱل ِذيَن ءاَمُنوْا َصلُّوْا َعَلْيِو َوَسّلُموْا كما أمركم اهلل بذلك حيث قال عز من قائل عليماً: 

 [، اللهم صل وسلم عليو وعلى آلو وصحبو أجمعين77حزاب:]األ َتْسِليماً 
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