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مقدمة معاصرة
بسم الله والحمد لله والصلةا والسسسلما علسسى رسسسول

الله وعلى آله وصحبه ومن والها

وبعد..فهسسذا كتسساب كنسست قسسد سسسطرته قبسسل أكسسثر مسسن
خمس عشرةا سنة وذلك في بدايسسة التسسوجه ويومهسسا كتبتسسه
لبعض من كنا نحسن الظن بورعهم وتقواهم على أمل أن
أجد فيهم آذانا صاغية في هذا المجال؛ وكانت لنا في ظله
تجارب صغيرةا في محاولة التطهر والسسبراءةا مسسن مسسدارس
الطسسواغيت وإيجسسادا البسسدائل لولدانسسا ولسسو كسسانت مصسسغرةا

محدوداةا..

وها أنا بعد أكثر من خمسسس عشسسرةا سسسنة مسسن كتسسابته
أنشسسرها وأنسسا لسسم أغيسسر قناعسساتي السستي كنسست أحملهسسا يسسوما
خططته بل ازدادات يقينا بها وثباتا عليها وقد طبقتسسه عمليسسا
على أهل بيتي فلم أداخل أحدا منهسم إلسسى هسسذها المسدارس

الفاسدةا..

وأذكسسر للقسساريء خلصسسة مسسا خرجسست بسسه مسسن تجسسارب
يسيرةا في هذا المجال..

- الطسسواغيت ل يرضسسون ولسسن يرضسسوا أبسسدا بإقامسسة
مسسدارس علسسى منهسساج النبسسوةا فسسي بلدانسسا السستي يحكمونهسسا
بقوانينهم الكافرةا ويتحكمون بسياساتها ويتسسسلطون علسسى
شسسعوبها ويطوعسسونهم لخدمسسة أسسسياداهم مسسن الغربييسسن

ررواالكفرةا..وهذا مصداقا لقوله تعالى : { ـ فـف فك فن  ذذيِ لل لن ا ذإ
ذه لـلــ ذل ال ذبي فـســ نن  فـعــ ددوا  رـصــ في ذل نم  ره فل فوا نـمــ فأ فن  رـقــو ذف نن ريِ
فن رـبـو فل نغ ريِ لم  رثـ ةة  فر نسـ فح نم  ذه ني فل فع رن  ركو فت لم  رث فها  فن رقو ذف نن ري فس فف

فن ررو فش نح ريِ فم  لن فه فج فلىَ  ذإ رروا  فف فك فن  ذذيِ لل ) 36} (لنفال:فوا

- ولذا فسسإن محاولسسة إقامسسة مسسدارس موسسسعة بصسسورةا
رسمية على منهاج السلف فسسي واقسسع الطسسواغيت وداولهسسم
اليوما أمر يكادا يكون ميسسؤوس منسسه اللهسسم إل فسسي ظسسروف
خاصة وحالت نادارةا في بعض الدول الفقيرةا التي تعيسسش

أنظمتها حالة من الفوضى واللمبالةا.

- إن مشسساركة المسسسلم فسسي هسسذها المسسدارس وزجسسه
بسسأولداها وفلسسذات كبسسدها فيهسسا أمسسر يتعسسارض مسسع عقيسسدته

وتوحيدها وشرعه..
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- وكل مسلم راع ومسؤول عن ذريتسسه والسسواجب فسسي
ظل غياب الدولة المسلمة التي تهيسسء التعليسسم السسسلمي
النقي للمسلم أن تجتمع كل طائفة من المسلمين وتقسسوما
بتوفير البدائل لبنائها، وعليهم إن أراداوا نجاح ذلك ورضى
السسرب أن ل يحرصسسوا علسسى جعلهسسا رسسسمية أو يطمعسسوا
باعتراف جامعات أو حكومات الطواغيت بمدارسسسهم هسسذها
التي غالبا ستأخذ طابعسسا متواضسسعا وحجمسسا صسسغيرا..ولتبسسدأ
بنظسساما الكتسساتيب السسذي يركسسز فيهسسا علسسى تحفيسسظ القسسرآن
الكريم وتعليم الكتابة والقراءةا؛ ويمكن متابعة الطلب بعد
ذلك والتفرع لتعليمهم كل بحسب ميوله وتطلعاته بحسب

المكانات النظيفة المتاحة لوالدها في هذها الظروف.

-فسسإن أمكسسن تطسسوير ذلسسك والتوسسسع بسسه فسسي بعسسض
الظسسروف والبلدا علسسى هيئسسة مسسدارس أو معاهسسد أهليسسة ل
سلطان للدولة عليها وعلى مناهجها كمسسا هسسو حاصسسل فسسي
الباكستان واليمن ونحوها فبها ونعمنست؛ وإل فكسسل مسسلم
مسؤول عن ذراريه فليتعاضد هو وبعض إخوانه وليتعسساونوا
على رعاية وتعليم أولداهم ومتابعة ذلك بحسب المكانات
المتيسرةا إلى أن يفتح الله علسسى المسسسلمين ويهيسسء لهسسم

داار إسلما ترعاهم وترعى أبناءهم..

- وهذا هو البديل لكل صاداق ما داامسست داولسسة السسسلما
لم تقم بعد ولم يجد المسلم الموحد ملذا يهاجر إليه..

أمسسا مسسن يمسسدون أعينهسسم إلسسى زهسسرةا الحيسساةا السسدنيا؛
فأعلم جيدا أنه لن يروق لهم ولسسن يرضسسيهم..ول يحزننسسي

هذا كثيرا فليس لهم خططت هذها الورقات..

وقسسد أثبتسست الحسسداث السستي ينشسسر فسسي خضسسمها هسسذا
الكتاب أن هذها الدعوةا التي داعونا إليها فيه؛ ليست داعسسوةا
سسسسطحية سسسساذجة كمسسسا يسسسروق لكسسسثير مسسسن المتعسسسالمين

والمتفيقهين اليوما نعتها..

فها هي أمريكا الصليبية وأذنابها من طواغيت العسسرب
والعجم يكيسسدون لهسسذها المسسدارس السستي داعونسسا هنسسا ليجسسادا
مثيلتها بعد أن عرفوا خطرهسسا وأثرهسسا فسسي إنشسساء وإعسسدادا

جيل إسلمي متميز..

فبسسدأت اليمسسن تحسست أوامسسر أمريكسسا بإلغسساء المسسدارس
والمعاهسسد الدينيسسة الهليسسة هنسساك وأجبرتهسسا علسسى الخضسسوع

للدولة ومناهجها ورقابتها..
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بل وصل المر إلى حد قصفها بالطسسائرات كمسسا فعلسسوا
في عيد الفطر من هذها السنة..

ثسسم تبعتهسسا باكسسستان بسسدعوى أن المسسدارس الدينيسسة
للسسدت لرخسست ( الطالبسسان ) وو المنتشسسرةا فيهسسا هسسي السستي ف
الجهادا والمجاهدين أو التطسسرف والرهسساب السسسلمي كمسسا

يصفه أعداء الله..

فأكسسدت مصسسادار أمنيسسة باكسسستانية لوكسسالت النبسساء –
هسسس1422رمضسسان 25والخبر نشرته جريدةا السبيل بتاريخ 

– أن الحكومة الباكستانية بصددا إعدادا بطاقات هوية فيهسسا
نبذةا عن حياةا أساتذةا وطلب المسسدارس الدينيسسة وحفظهسسا
في ملفات في الكمبيوتر وذلك بموجب صفقة قدرها مائة
مليون داولر ستتلقاها باكستان قريبا من الوليات المتحدةا
المريكيسسة..وأنسسه بمسسوجب هسسذها الصسسفقة فسسإن الحكومسسة
وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والستربويين ستضسع
مناهج داراسية للمدارس الدينية وتحدث وحدةا خاصسسة فسسي
إداارةا الشسسسرطة أو فسسسي وكالسسسة السسسستخبارات لتسسسدريب
المسسسسؤولين علسسسى التغلغسسسل دااخسسسل المسسسدارس الدينيسسسة
والتنظيمات لكي يكونوا مطلعين علسسى مسسا يجسسري فيهسسا..)

أهس.مختصرا 

وجسسسسسساء فسسسسسسي موقسسسسسسع مفكسسسسسسرةا السسسسسسسلما (
http://www.islammemo.com: (

( آخسسر إنجسسازات برويسسز مشسسرف سسسماحه للمخسسابرات
الميركية أن تراقب المدارس الدينيسسة فسسي باكسسستان و أن
تجمسسع معلومسسات تفصسسيلية عسسن الطلب فيهسسا، و أن تسسدس
خليا جاسوسية بين الطلب لتحقيق هسسذها الغسسراض علسسى

النحو المرضي...

هذها الحقيقة نشرتها الصحيفة الباكستانية " ذا نيوز "
فقسسد أفسسادات الصسسحيفة أن السسسلطات الباكسسستانية سسستقيم
بواسسسطة أمسسوال أميركيسسة بنسسك معلومسسات حسسول طلب
المدارس القرآنية يعمسسل علسسى تسسامين معلومسسات أساسسسية

عن كل طالب ومدرس في هذها المدارس.

100وستدفع الوليات المتحدةا مبلغسسا إجماليسسا بقيمسسة 
مليون داولر إلى باكستان لطلق برنامج رقابة علسسى هسذها
المسسدارس القرآنيسسة السستي شسسهدت ولداةا حركسسة طالبسسان
وتعتبرها واشنطن بمثابة " وكر" للتطسسرف، وسسسيكون مسسن
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اهداف هذا البرنامسسج أيضسسا الرقابسسة علسسى منشسسورات هسسذها
المدارس وداور النشر التابعة لها.

ويقضي بتشكيل خلية خاصة من أجهزةا السسستخبارات
الباكستانية تدرب للتسلل إلى هذها المدارس ومراقبة في

شكل خاص الطلب والمدرسين.

واشارت الصحيفة السسى أن مبلسسغ المائسسة مليسسون داولر
السستي سسستقدمها واشسسنطن ستسسستخدما فسسي إيجسسادا برامسسج
داراسية جديدةا في هذها المدارس القرآنيسسة السستي لسسم تكسسن
تدرس سابقا سوى القرآن ( نفس الطريقسسة المتبعسسة فسسي
كسسسل مسسسرةا لتسسسدمير التعليسسسم السسسديني )، وسسسسيكون علسسسى
المدرسسسين أن يوافقسسوا علسسى الخضسسوع لسسدورات تدريبيسسة
لمتابعة البرامج الجديدةا والذي يرفضسسون ذلسسك سسسيفقدون

وظيفتهم.

كسسذلك، لسسن تمسسول الحكومسسة سسسوى المسسدارس السستي
ستقبل النضواء في إطار المنهسسج السستربوي الرسسسمي كمسسا

ستراقب مصادار التمويل الخرى للمدارس القرآنية.

ويفترض أن يلتقي وزير الداخلية الباكستاني الجنسسرال
معين السسدين حيسدر السسبت فسسي كراتشسسي مسسؤولين عسن
المدارس القرآنية لطلق البرنامج الحكومي للرقابة على

هذها المدارس.

والجسسدير بالسسذكر أنسسه تسسم إعسسدادا العديسسد مسسن كسسادارات
طالبان في حوالي سسسبعة آلف مدرسسسة باكسسستانية تضسسم،

 الف طفل وراشد بينهم آلف الفغان ومئات الرعايسسا500
العرب.

وتحسسست ضسسسغوط مسسسن واشسسسنطن، أعلنسسست السسسسلطة
العسكرية الباكستانية انها تنوي تنظيسسم هسسذها المؤسسسسات

بعد ان تركتها تتكاثر في السبعينات.

وتتيح المدارس القرآنية للف الطفال مسسن العسسائلت
الفقيرةا الحصول على حد ادانى من التعليم وكذلك الغسسذاء

ازاء تدهور النظاما التربوي الباكستاني الرسمي.) أهس.

 مفكرة السلما :وجاء أيضا في مقال آخر من
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http://www.islammemo.com/news/arab/16_1_02/7.htm

اليمن يِقتدي بالزأهر في تطويِر أو( تطويِع( 
 :) التعليم الديِني

 " تطسسسوير " أما " تطويسسسع "؟ ، هسسسذا هسسسو السسسسؤال،
فالحديث عسسن تطسسوير لمناهسسج تعليسسم السسدين حسسديث قسسديم
ممل، و الغريسسب أنسسه يسسأتي داائمسسا مسسن قبسسل العلمسسانيين، و
المتشبهين بهم، و لم يتحدث احد من العلماء عسسن تطسسوير
لمناهسسج التعليسسم السسديني، اللهسسم إل مسسن تخلسسى عسسن لبسساس

العلماء، و ارتدى زيا آخر......

كما أن الحديث عن حاجة طلبة العلسسم الشسسرعي إلسسى
معرفسسة و اطلع علسسى بعسسض العلسسوما الدنيويسسة، هسسو إداعسساء
كسساذب، لن التغييسسر السسذي يحسسدثونه فسسي مناهسسج التعليسسم ل
يحقق هذا الهدف بصورةا عملية، بسل هسدفهم الرئيسسس هسو
التخلسسص مسسن التسسأثير الروحسسي للعلسسوما الشسسرعية علسسى
داارسيها، و الذي يجعلهم يرتبطون بدينهم أكثر، و ينفعلون
مع قضايا أمتهسسم، و يخسسرج علمسساء يحكمسسون القسسرآن علسسى

السلطان...

و كسسانت الحكومسسة اليمنيسسة قسسد أقسسرت قانونسسا للتعليسسم
الديني يتشابه مع النظاما المتبع في الزهر المصري، فيما
يتعلق بالمحتوى و طريقة تدريس علوما القرآن و الفقسسه و
اللغسسة، و ذلسسك ليتسسم إحللهسسا مكسسان المناهسسج الدينيسسة فسسي

المعاهد التي تم إلغاؤها العاما الماضي نتيجة الضغوط...

و كلسسف مجلسسس السسوزراء اليمنسسي لجنسسة تضسسم وزراء
التعليسسم و التعليسسم العسسالي والوقسساف والشسسئون القانونيسسة
بدراسة انشاء التعليم التخصصي الجديد من كل الجسسوانب
لتلبية حاجة المجتمع – و المقصسسودا طبعسسا حاجسسة النظسساما -
من العلماء المؤهلين في مجال القضاء والوعظ والرشسسادا
على ان يراعى في هذا التعليم الثوابت السلمية – يعنسسي
لتدميرها ل الحفاظ عليها - الوارداةا في القرآن والحسسادايث
ومراجع الفقه السلمي و أكدت الحكومة اليمنية على ان
تلتزما المناهج التي ستعد لهذا النسسوع مسسن التعليسسم بتعميسسق
لنسسب كسسل مسا يسثير الخلفسسات ويمسزق الثسسوابت الوطنيسة وتج
الوحسسدةا ويتعسسارض مسسع اجمسساع الفقهسساء وان تكسسون هسسذها

المناهج على غرار مناهج الزهر الشريف.) أهس.مختصرا 
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تأمل! كل هذا المكر والكيد لهذها المعاهسسد، وكسسل هسسذا
الخوف من هذها المدارس رغم امكاناتهسسا الضسسعيفة وعسسدما
اعتراف النظمة وجامعاتها الرسمية بها؛ ثم ومع هذا يأتينا
من ينبهر بمدارس الكفار التي ما وضسسعت إل لمسسخ أبنسساء
المسسسلمين وتسسدمير داينهسسم وتوحيسسدهم، ويزهسسد أويسسستخف
بالمسسدارس والمعاهسسد الدينيسسة أو بالدراسسسة البعيسسدةا عسسن
سيطرةا الطواغيت وإشرافهم..فما هسسو واللسسه إل النهسسزاما
والخلدا إلى الرض..والجهل بحقيقة هذها المسسدارس السستي
عرفهسسا أعسداؤها ولسسذلك حاربوهسسا وسسعوا إلسى تسدميرها أو
مسخها، وجهلها المسلمون فزهسسدوا فيهسسا وأعرضسسوا عنهسسا
واستبدلوا الذي هسسو أدانسسى بالسسذي هسسو خيسسر فتكسسالبوا علسسى
مسسدارس الطسسواغيت وأسسسلموا لهسسم ذراريهسسم ينشسسئونهم
ويوجهونهم كما يحلوا لهم وكمسسا يشسستهون؛ فصسسارت حالنسسا
وحال أمتنا إلى هذا الواقع المرير المخزي السسذي ل يخفسسى

على كل ذي عينين..

أسأل اللسه تعسالى أن يسردا المسسلمين إلسى داينهسم رداا
جميل..

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين.

وكتب أبو محمد المقدسي
هـ 1422 

كلمات
لبد أن يِتأملها قارئ الكتاب

كتبها "أحد طلبة العلم"

هذها رسالة كتبت يبتغي بها النصح لكسسل مسسسلم وإنسسي
أناشد كل من وقف عليها مسسن طسسالب أو مسسسؤول عنسسه أو
مدرس أو ناظر أو وكيل أو أي إدااري فسسي هسسذها المسسدارس
للسسه عسسز أن يقف موقف المنصسسف مسسن نفسسسه وأن يتقسسي ال
اا بين يديه فيسأله عن كل وجل ويعلم أنه سوف يقف قريب
شئ، ولبد للسؤال من جواب ول نجاةا إل إذا كان الجواب
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لله برهان فى كافة صواب ول صواب إل إذا كان معه من ال
أعماله.أما الرأي والستحسسسان ومسسسايرةا النسساس وإرضسساء

لله. المجتمع فليست هذها ببراهين تنجيك من عذاب ال

اا من أهل الخير يرداهم عن اتباع الحسسق واعلم أن كثير
الخوف من الحكومة أو الخسوف علسسى المسال أو الوظيفسسة،
للسسه، ولكن استمع مقال من خاف من المخلوق فى دايسسن ال

لله إنقال تعالى: { قالوا وهـم فيهـا يِختصـمون تـال
كنا لفي ضللا ـمـبين إذ نـسـويِكم ـبـرب الـعـالمين
وما أضلنا إل المجرمون فما لنا من شــافعين ول
صــديِق حميــم فلــو أن لنــا كــرة فنكــون مــن

} الشعراء.المؤمنين

لرؤوا فانظر كيف يتمنون العوداةا ليحققوا اليمسسان ويتسسب
من المجرمين وأنى لهسسم العسسوداةا بعسسد فسسوات الوان، قسسال

إذ ـتـبرأ اـلـذيِن اتبـعـوا ـمـن اـلـذيِن اتبـعـواتعسسالى: {
ـالا ـباب، وـق ـم الـس ـت بـه ـذاب وتقطـع ورأوا الـع
اـلـذيِن اتبـعـوا ـلـو أن لـنـا ـكـرة فنـتـبرأ منـهـم كـمـا
لـلـه أعـمـالهم حـسـرات تبرءوا منا ـكـذلك يِريِـهـم ال

} البقرةا.عليهم وما هم بخارجين من النار

لله إن مسسن لسسسم يتسسبرأ مسسن الظلمسسة فسسى فوالله ثسم وال
الدنيا سيتمنى البراءةا منهم في الخرةا وليس بحاصل، فل
تخاداع نفسك كما يفعسسل أكسسثر النسساس وتقسسول أنكسسر بقلسسبي
وأنت تعمل عندهم تحت أنظمتهم وقوانينهم، فسسإن النكسسار
بالقلب يقتضي المفارقة، وقد بين ذلك الشيخ محمد حامد
للسسه فقسسال: (فسسإن حكمسسة النكسسار أن يعسسرف الفقى رحمه ال
للسسه ول يكسسون ذلسسك بإنكسسار النسساس أن هسسذا منكسسر يبغضسسه ال
القلسسب إل بالبعسسد عنسسه وعسسن أهلسسه ومقسساطعتهم وإعلن
الكراهية لهسسم والسسبراءةا منهسسم فأمسا مجسسردا السسسكوت فهسسو
حجة لهل المنكر على أن العلماء أقروهم على منكرهسسم)

أ.هس.

وقال ابن قدامسسة المقدسسسي فسسى أحسسوال مسسن يخسسالط
المراء والعمال والظلمة ما نصه، "وأما السكوت، فهو أن
يرى فسسى مجالسسسهم مسسن الفسسرش الحريسسر وأوانسسى الفضسسة
والملبوس المحرما على غلمانهم مسسن الحريسسر ونحسسو ذلسسك
اا من ذلك وسكت فهسو شسريك فيسكت، وكل من رأى شيئ
فيه وكذا إذا سمع من كلمهم ما هو فحش وكسسذب وشسستم
وإيذاء، فإن السكوت عن ذلك كله حراما لنسسه يجسسب عليسسه

المر بالمعروف والنهى عن المنكر.
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فإن قلست: إنسه يخسساف علسسى نفسسه فهسو معسذور فسسي
السكوت.

قلنا: صسسدقت إل أنسسه مسسستغن عسسن أن يعسسرض نفسسسه
لرتكاب ما ل يباح إل بعذر لنه لو لسم يدخل ويشاهد، لسسسم
يجب عليه المر والنهى وكل من علسسم بفسسسادا فسسي مكسسان
وعلم أنه إذا حضر لسم يقدر علسسى إزالتسسه لسسسم يجسسز لسسه أن

يحضر" أ.هس.

لله: "إن من حضر وقال عبد الرحمن السعدي رحمه ال
لله به فإنه يتعين عليسسه النكسسار عليهسسم مسسع اا يعصى ال مجلس

القدرةا أو القياما مع عدمها" أ.هس.

للسسه: بعسسد أن ذكسسر هسسذها اليسسة: وقال القرطبي رحمه ال
ززلا عليكم فىَ الكتاب أن إذا سمعتم آيِات{ وقد ن

للـه يِكفـر بهـا ويِسـتهزأ بهـا فل تقعـدوا معهـم ال
حتىَ يِخوضوا فىَ حديِث غيره إنكم إذا مثلهـم إن
ـم ـىَ جهـن ـافريِن ـف ـافقين والـك ـامع المـن ـه ـج لـل ال

ةا } [النساء].فدل هذا على وجوب اجتنسساب أصسسحابجميع
المعاصي إذا ظهر منهم منكر لن مسسن لسسسم يجتنبهسسم فقسسد
رضى فعلهم والرضى بسسالكفر كفسسر.فكسسل مسسن جلسسس فسسي
مجلس معصية ولسم ينكر عليهسسم يكسسون معهسسم فسسى السسوزر
سواء.وينبغى أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصسسية وعملسسوا
بها، فإن لسسسم يقسسدر علسسى النكيسسر عليهسسم فينبغسسى أن يقسسوما

عنهم حتى ل يكون من أهل هذها الية أ.هس.

وروى البيهقي بسند صسسحيح عسسن أبسسن مسسسعودا رضسسى
اا فسسدعاها فقسسال: أفسسي السسبيت ال صسسنع طعامسس لله عنه أن رج ال
صورةا؟ قال: نعم، فأبى أن يدخل حتى كسر الصسسورةا ثسسسم

داخل.

لله فى الدعوةا إليه فاعلم يا أخي أنك إذا صدقت مع ال
اا.فمفارقتسسك اا كسسثير للسسه فسسى داعوتسسك ونفسسع بسسك ناسسس بارك ال
وبراءتك من أهل الباطل سبب فى تبصير كثير ممن يغسستر
بهم، وبقاؤك قسد ينخسدع بسه كسسثير ممسن يريسسد الخيسر ولسسم

يتبصر فيهم فتهلكه.

ول يرداك الخوف علسسى النفسسس ممسسا قسسد يصسسيبك مسسن
إنما ذلـكـمالذى فإن هذا مسسن الشسسيطان قسسال تعسسالى: {

الشيطان يِخوف أولياؤه فل تخافون وخافون إن
لله فى خلقه أن يبتلى كسسلكنتم مؤمنين}  ثسم إن سنة ال
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ألـمصاحب داعوى حتى تتبين حقيقة داعواها.قال تعالى: {
أحسب الناس أن يِتركوا أن يِقولوا ءامنا وهــم ل
يِفتنون، ولقد فتـنـا اـلـذيِن ـمـن قبلـهـم فليعلـمـن

ـاذبين لله الذيِن صدقوا وليعلمن الـك } (العنكبسسوت)ال
للسسه حيسسن ابتلهسسم فسسي واحذر أن تكون من السسذين ذمهسسم ال

ومن الـنـاس ـمـنحقيقة إيمانهم فانهزموا.قال تعالى: {
لله علىَ حرف فإن أـصـابه خـيـر اطـمـأن ـبـه يِعبد ال
وإن أصابته فتنة انقلب علىَ وجـهـه خـسـر اـلـدنيا

} [الحج].والخرة ذلك هو الخسران المبين

للهوقال تعالى: { ـال ومن الناس من يِقولا آمنا ـب
ـه لـل لله جعل فتنة الناس كعذاب ال فإذا أوذي في ال
ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إـنـا كـنـا معـكـم أو
ـالمين ـىَ صــدور الـع ـا ـف ـأعلم بـم ـه ـب لـل ـس ال }لـي

(العنكبسسوت).فل تكسسن مسسن هسسذا الصسسنف واحسسرص علسسى
للسسه ول تخسساف التمسك بسسالحق السسذى ينجيسسك مسسن عسسذاب ال
للسسه سسسبحانه الفقر وانقطاع الراتب وغيرها فرزقسسك علسسى ال

الـشــيطان يِـعــدكم الفـقــروتعسسسالى السسسذي قسسسال: {
ـه ـرة مـن ـدكم مغـف ـه يِـع لـل ـأمركم بالفحـشـاء وال ويـِ

لله واسع عليم }  (البقرةا).فرزقك مضسسمونوفضل وال
لله مطلوبة ولبسسد وأجلك محدودا والستقامة على صراط ال

لك من رب أنت ملقيه وقبر أنت ساكنه.

للسسه وسسسنة رسسسوله الصسسحيحة فعليسسك بتسسدبر كتسساب ال
والعض عليهما بالتواجد وإن كنسست وحسسدك ول تغسستر بكسسثرةا
لله عنه : ( لله بن مسعودا رضي ال المخالفين، قد قال عبد ال
الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك )، وقال نعيم بسسن
حمادا: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعسسة
قبسسل أن تفسسسد وإن كنسست وحسسدك، فإنسسك أنسست الجماعسسة
حينئذ.وقال الحسن البصسسري: السسسنة والسسذي ل إلسسه إل هسسو
لله فإن أهل بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم ال
ا السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقسسل النساس فيم
بقى، الذين لسم يذهبوا مع أهسسل التسسراف فسسي إترافهسسم ول
مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حسستى لقسسوا

لله فكونوا. ربهم فكذلك إن شاء ال

وقال ابن القيم رحمه الله: إن الحق إذا لح وتبين لم
يحتج إلى شاهد يشهد به والقلب يبصسسر الحسسق كمسسا تبصسسر
العين الشمس فسسإذا رأى الرائسسي الشسسمس لسسم يحتسسج فسسي
علمسسه بهسسا واعتقسساداها أنهسسا طالعسسة إلسسى مسسن يشسسهد بسسذلك

ويوافقه عليه.
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اا: قد يمرض القلب ويشتد مرضه ول يعرف وقال أيض
به صاحبه، لشتغاله وانصرافه عن معرفة صسسحته وأسسسبابه
بل قد يموت وصاحبه ل يشعر بمسسوته وعلمسسة ذلسسك أنسسه ل
تؤلمه جراحات القبائسسح ول يرجعسسه جهلسسه بسسالحق وعقائسسدها
الباطلة فإن القلب إذا كان فيسسه حيسساةا تسسألم بسسورودا القبيسسح
عليه، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته- ومسا لجسسرح يميسست
إيلما- وقد يشعر مرضه ول يشتد عليه تحمل مرارةا الدواء
والصبر عليها فهو يؤثر بقاء ألمه على مشقة السسدواء، فسسإن
داواؤها فى مخالفة الهوى وذلك أصعب شسسئ علسسى النفسسس
وليس لها أنفع منه.وتسارةا يسوطن نفسسه علسى الصسبر ثسسسم
ينفسسسخ عزمسسه ول يسسستمر معسسه لضسسعف علمسسه وبصسسيرته
وصبرها كمن داخل فسسى طريسسق مخسسوف مفضسسي إلسسى غايسسة
المن، وهو يعلسسم إن صسسبر عليسسه انقضسسى الخسسوف واعقبسسه
المن فهو محتاج إلى قوةا صبر وقوةا يقين بما يصسسير إليسسه
ومتى ضعف صبرها ويقينه رجع من الطريسسق ولسسسم يتحمسسل
ول سيما إن عدما الرفيق واستوحش مسسن الوحسسدها وجعسسل
يقول: أين ذهب الناس فلي بهسسم أسسسوةا وهسسذها حسسال أكسسثر
الخلق وهى التى أهلكتهم فالبصسسير الصسساداق ل يسسستوحش
من قلة الرقيق ول مسن فقسسدها إذا استشسسعر قلبسسه مرافقسسة
للسسسه عليهسسسم مسسسن النسسسبيين الرعيسسسل الول السسسذين أنعسسسم ال
والصسسسسديقين والشسسسسهداء والصسسسسالحين وحسسسسسن أولئسسسسك

اا. فتفرد العـبـد ـفـي طريـِـق طلـبـه دلـيـل عـلـىَرفيق
" أ.هس.صدق الطلب

اا فسسي آخسسر كتسسابه ونختم قولنا بما قاله ابن القيسسم أيضس
مدارج السالكين: "فيا أيهسسا القسسارئ لسسه، لسسك غنمسسه وعلسسى
مؤلفه غرمه لك ثمرته وعليه تبعتسسه.فمسسا وجسسدت فيسسه مسسن
صواب وحق فاقبله ول تلتفت إلى قائلة.بل انظر إلسسى مسسا
لله تعالى مسسن يسسردا الحسسق إذا قال ل إلى من قال.وقد ذما ال
جاء به من يبغضسسه.ويقبلسسه إذا قسساله مسسن يحبسسه.فهسسذا خلسسق
المة الغضبية.قال بعض الصحابة "أقبل الحسسق ممسسن قسساله
اا.وردا الباطسسل علسسى مسسن قسساله وإن كسسان وإن كسسان بغيضسس
اا".وما وجدت فيه من خطأ فسسإن قائلسسة لسسسم يسسأل جهسسد حبيب

لله إل أن يتفردا بالكمال كما قيل: الصابة ويأبى ال

والنقــص فــي أصــل
الطبيعة كامن

ــــو الطبيعـــــة فبـن
نقصهم ل يِجحد
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وكيف يعصم من الخطأ من خلق ظلوما جهول ولكسسن
من عدت غلطاته أقرب إلى الصواب ممن عدت إصابته.

وعلى المتكلم في هذا الباب وغيرها أن يكسسون مصسسدر
للسسه ولكتسسابه كلمسسه عسسن العلسسم بسسالحق وغسسايته النصسسيحة ل
اا للهسسوى ولرسوله ولخوانه المسلمين.وإن جعل الحق تبعسس

ولوفسد القلب والعمل والحال والطريق.قسسال تعسسالى: {
اتبع الـحـق أـهـواءهم لفـسـدت الـسـموات والرض

فسسالعلم والعسسدل أصسسل كسسل خيسسر والظلسسمومن فيـهـن) 
لله تعالى أرسل رسسسوله بالهسسدى والجهل أصل كل شر، وال
وداين الحق وأمرها أن يعسسدل بيسسن الطوائسسف ول يتبسسع هسسوى

فـلـذلك ـفـادع واـسـتقم كـمـاأحد منهم فقال تعالى: {
لـلـه أمرت ول تتبع أهواءهم.وقل آمنت بما أنزلا ال
لله ربنا وربكم لنا من كتاب.وأمرت لعدلا بينكم ال
لـلـه أعمالنا ولكم أعمالكم ل حـجـة بينـنـا وبينـكـم.ال

}.يِجمع بيننا وإليه المصير

للسسه وسسسلم وبسسارك لله رب العسسالمين وصسسلى ال والحمد ل
على خاتم المرسلين محمد وعلى آله أجمعين.

بين يِدي الكتاب
للسسه تعسسالى يقسسول شسسيخ السسسلما ابسسن تيميسسة رحمسسه ال

وحشرنا وإياها في ظله يوما ل ظل إل ظله:

إن ما يِجرى من نوع تغليظ أو تخشين علىَ"
بعض الصحاب والخوان..ليس فيه غضاـضـة ول
ةا فىَ حق صاحبه..بل هو بعد ـمـا عوـمـل ـبـه نقص
ةا، ةا، وأنـبـه ذـكـر من التغليظ والتخثين، أرفع ـقـدر
وأحب وأعظم، وإنما هذه المور هي من مصالح
لـلـه بـهـا بعـضـهم ببـعـض، المؤمنين، التىَ يِصلح ال
فإن المؤمن للمؤمن كالـيـديِن، تغـسـل إـحـداهما
ـن ـوع ـم ـع الوســخ إل بـن ـد ل يِنقـل ـرى، وـق الـخ
الخـشــونة، لـكــن ذـلــك يـِــوجب ـمــن النظاـفــة،
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أهسسس.مسسن". والنعومة، ما نحمد معه ذـلـك التخـشـين
) باختصار يسير.28/53مجموع الفتاوى 

إن هسسذها الصسفحات مسا هسسي إل صسرخة مشسسفق علسسى
قسسومه..يتسسألم لحسسوالهم وأوضسساعهم وهسسوانهم بيسسن المسسم
وتسلط الطواغيت...يرسلها فى صفوفهم علها تنبههم من
غفلتهم وتوقظهم من سسسباتهم العميسسق..فيتحركسسوا جسساداين
لينبعث فيهم جيل قرآني مشرق فريد، ينفسسض عنهسسم غبسسار
السسذل والهسسوان، ويعيسسد للمسسة أمجاداهسسا ويبيسسد ظلمسسات

الطواغيت...

وهى ما خطت ابتداء لتخاطب عواما الناس ورعسساعهم
ول سفهاءهم الذين اسسستحبوا الحيسساةا السسدنيا علسسى الخسسرةا،

اا.. وانسلخوا عن هذا الدين وجعلوها وراءهم ظهري

ال أولئسسك المنتسسسبين للسسدعوةا بسسل خطسست لتخسساطب أو
والعلم والجهادا واليمان...أولئك الذين يتحرقسسون صسساداقين
ويتألمون مشفقين لما وصلت إليه أحوال أمتهم من ترداى
وفسسسادا..ويسسؤرقهم تسسداعى العسسداء مسسن طسسواغيت الحكسساما
وغيرهم عليها وعلسسى حرماتهسا...ويسسسعون -جسساداين أو غيسسر

جاداين- ليجدداوا لهذها المة أمرها...

فهي لجل ذلك ما صنفت حول هسسذها المسسدارس السستي
للسه ورضسوان..لتقسدما فسي وى مسن ال لسسم تأسسس علسسى تق
اا كالحرمسسة أو اا محسسددا اا فقهي الدراسة أو التدريس فيها حكم
اا تمتلسسئ بالباطسسل والحسسراما، بسسل البطلن..- وإن كانت يقينسس
فيها ما هو أطم وأعظم مسسن ذلسسك، فيهسسا الكفسسر والزندقسسة
واللحادا والشرك الصراح..وسيرى قارؤها إذا مسسا تصسسفحها

لد بالدالة والبراهين ل مغالةا فيه ول مبالغة.. أن المر ج

ن العساملين فسي الحقسل اا م وإنمسا صسنفت لتنبسه كسثير
السلمي إلسسى سسسلبيات وعقبسسات تعترضسسهم..أوقعسسوا فيهسسا
ك أنفسسهم وداعسواتهم..علهسسم يتنبهسوا فيصسححوا مسسار تل
السسدعوات ويقوموهسسا لتسسؤتى ثمارهسسا نضسسرةا صسسحيحة بسسإذن

ربها...

اا فسسي حلسسوق الطغسساةا اا شوكة وشج وخطت لتكون أيض
اا مسسسن أسسسساليبهم وقسسسذى فسسسي عيسسسونهم...تكشسسسف كسسسثير
وألعيبهسسم..وتفضسسح نوايسساهم الخبيثسسة وحبسسائلهم المسسدمرةا،
وتبين أن هذها المدارس ما هي إل شئ من ذلك، أسسوها
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للسسه القسسويم وصسسراطه للفسادا والفسادا والصد عن سبيل ال
المستقيم...

المقدمــة
لله الرحمن الرحيم بسم ال
وهو حسبي ونعم الوكيل

للسسه القائسسل: { وإن تـطـع أـكـثر ـمـن ـفـيالحمسسد ل
ـون إل ـه إن يِتبـع لـل ـن ســبيل ال الرض يِضــلوك ـع
ـن الظن وإن هم إل يِخرصون إن ربك هو أعلم ـم

} [النعسساما:يِضل عن سبيله وـهـو أعـلـم بالمهـتـديِن
16-17.[

والصسسسلةا والسسسسلما علسسسى معلسسسم النسسساس كسسسل خيسسسر
لله ورسله، جاء عنسسه فيمسسا ومرشدهم لكل بر.خاتم أنبياء ال
رواها الماما مسلم وغيرها عن حذيفة قسسال: كنسسا عنسسد عمسسر

لله  يسسذكرصلى الله عليه وسسسلم فقال: أيكم سمع رسول ال
الفتن؟ قال قوما: نحن سمعناها.فقال: لعلكسسم تعنسسون فتنسسة
الرجل في أهلسسه وجسسارها؟ قسسالوا: أجسسل.قسسال: تلسسك تكفرهسسا

صسسلىالصلةا والصياما والصدقة، ولكن أيكسسم سسسمع النسسبي 
يذكر الفتنة التى تموج كموج البحر؟ قسسالالله عليه وسلم 

للسسه أبوكقسسال حذيفسسة: فأسسسكت القسسوما: فقلسست: أنسسا.قسسال: ل
لله  يقسول:صلى اللسه عليسه وسسلم حذيفة سمعت رسول ال

اا..فسسأي اا عسسودا "تعرض الفتن علسسى القلسسوب كالحصسسير عسسودا
قلب أشربها نكت فيه نكتة سودااء، وأي قلب أنكرها نكسست
فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، علسسى أبيسسض مثسسل
الصسسفا فل تضسسرها مسسا داامسست السسسماوات والرض، والخسسر

اا اا ول ينكسسر)1(أسودا مربادا اا ل يعسسرف معروفسس  كسسالكوز مجخيسس
اا إل ما أشرب من هواها". منكر

ففي هذا الحديث عدةا فوائد عظيمسسة وجليلسسة، ينبغسسي
على كل مسلم يريد الدار الخرةا أن يتدبرها ويعيها..منها..

ةل:  أو

أن القلوب على نوعين:

 سوادا كثير فيه قليل من بياض.)1((
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ل يرضى بالفتنة ول يدخلها، بل قلب أبيض سليم: 
ينفر منها ويرداها وينكرها.

 قلب أسود شديِد السواد إل من بياض قليل:
ييقبل عليها ويدخلها. يستشرف للفتن ويتعرض لها، و

ثانيا:

 أن القلب الول هو القلب الذي يعصمه اللسسه وينجيسسه
من مضسسلت الفتسسن، ويقسسذف فيسسه نسسور الهدايسسة والتوفيسسق،
ويهبه الفرقان الذي يميسسز بسسه بيسسن الحسسق والباطسسل..وبيسسن
اا المنكر والمعسسروف، فيسسسير صسساحبه فسسي طريقسسه مطمئنسس

على صراط مستقيم.

 أما القلب الثاني فهو القلب المظلم المفتون، السسذي
امتل بسسسالفتن والمنكسسسرات..فحسسسرما مسسسن نسسسور التوفيسسسق
اا مسسترداداا بيسسن الحسسق والهدايسسة..فأمسسسى صسساحبه متخبطسس
والباطل..وبيسسن النسسور والظلمسسات..ل يعسسرف هسسذا ول يميسسز

كل بـــل ران علـــىَ قلـــوبهم مـــا كـــانواذاك.{
..ليس له ميزان حق يزن به المور، أو يعسسرفيِكسبون}

به الطريق، ول فرقان يميز به الحق من الباطل...

وإنمسسا هسسو الهسسوى المتبسسع؛ ميسسزان خسسسارةا، وطريسسق
أفمن يِـهـديضللة..وهاوية هلك..ل يهدى إل أن يهدى {

إلىَ الحق أحق أن يِتبع أمن ل يِهدي إل أن يِـهـدى
].25}.[يونس: فما لكم كيف تحكمون

ةا: ثالث

لله تعسسالى منهسسم هسسم  أن أصحاب القلب الول جعلنا ال
الموفقون الهداةا الذين يفوزون بكرامة الدارين..ويحوزون
شرف الدنيا والخرةا، وهم أنصار الدين الذين يقسسوما بهسسم،
ونجومه وبدورها الذين يضيؤون للحيارى الطريق..وما ذلك
إل باتبسساعهم وتمسسسكهم بسسالمر الول..المسسر القسسديم..أمسسر

للسسه  وأصسسحابه..ونبسسذهمصسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم رسسسول ال
وابتعاداهم عن البدع والفتن والمنكرات، مهما تزينت بزينة
الحضسسارةا الزائفسسة وتزخرفسست بزخسسارف التقسسدما والرقسسي

والزداهار الكاذبة..

للسسه تعسسالى مسسن  أمسسا أصسسحاب القلسسب الثسساني أعادانسسا ال
سبيلهم، فهسسم الهلكسسى السسساقطون..السسذين بسساعوا آخرتهسسم
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ا تبسور، وقسدموا هواتها الستي سسرعان م بدنياهم، وأثروا ش
لله جناح بعوضة على حطامها الفاني الذي ل يساوي عند ال
لله الغالية..على الجنة..فخسروا أنفسسسهم وأهليهسسم سلعة ال

وخسروا الدنيا والخرةا، وذلك هو الخسران المبين.

للسسه تعسسالى فسسى كتسسابه يقول العلمة ابن القيم رحمه ال
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، عند كلمه على حديث

حذيفة هذا :

لسم - أي النبي  - القلسسوبصلى الله عليسسه وسسسلم  ( ق
عند عرضها عليها - أي على الفتن - إلى قسمين:

 قلسسب إذا عرضسست عليسسه فتنسسة أشسسربها، كمسسا يشسسرب
السفنج الماء فتنكت فيسسه نكتسسة سسسودااء، فل يسسزال يشسسرب
كل فتنة تعرض عليسسه، حسستى يسسسودا وينتكسسس، وهسسو معنسسى
اا، فسسإذا أسسسودا اا منكوسسس قسسوله "كسسالكوز مجخيسسا" أى مكبوبسس
وانتكس عرض لسسه مسسن هسساتين الفسستين مرضسسان خطيسسران

متراميان به إلى الهلك.

ـالمنكر ـه ـب ، فلأحدهما: اشتباه المـعـروف علـي
اا، وربمسا اسسستحكم عليسه هسسذا اا ول ينكر منكسر يعرف معروف
اا، والسسسنة بدعسسة المسسرض حسستى يعتقسسد المعسسروف منكسسر

اا. ال والباطل حق والبدعة سنة، والحق باط

الثانىَ: تحكيمه هواه علىَ ما جاء به الرـسـولا
وانقياداها للهوى واتباعه له.صلى الله عليه وسلم، 

 وقلب أبيض قد أشرق فيه نسسور اليمسسان، وأزهسسر فيسسه
مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنسسة أنكرهسسا ورداهسسا، فسسازداادا

نورها وإشراقه وقوته ).أ.هس.

وبعد..

فإنك لو تأملت ونظرت فسسي أحسسوال أهسسل زماننسسا هسسذا
لرأيت أكسسثرهم إل مسسن رحسسم ربسسك، مسسن أصسسحاب القلسسوب
لله العافية، اعتاداوا على كثير من الفتن المنكوسة، نسأل ال
والمنكسسرات، ترعسسرع فيهسسا وليسسدهم، وكسسبر وشسسب فيهسسا
صسسغيرهم، وشسساب فيهسسا كسسبيرهم، حسستى ألفوهسسا وأمسسست
اا ل تنفر منها قلوبهم، ول ترفضها نفوسسسهم، عندهم معروف
ول يستنكرونها..بل ينكرون أشسسد النكسسار، ويقيمسسون السسدنيا
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ويقعدونها على من هجرها وتركها واستبرأ لسسدينه وعرضسسه
اا... اا مبين اا وإثم منها..كأنه ارتكب بهتان

ـرى إن عـشـت ـسـوف ـت
منها عجائبها

ـر ةا غـي إن كان قلبك حي
مفتــون

 من يِمت قلبه ل يِهتدي
ةا أبـــد

ـحيحات ـه بـص ـو جئـت وـل
البراهــين

لله، كيف تنقلب الموازين وتنتكسسس الفكسسار وسبحان ال
لله صدق فينا وفي زماننا هسسذا مسسا صسسح والمفاهيم..حتى وال
لله تعالى عنه وحكمه حكم الرفسسع عن ابن مسعودا رضي ال
قال: "كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرما فيهسسا الكسسبير ويربسسو
فيها الصغير (ويتخذها الناس سسسنة)، إذا تسسرك منهسسا شسسيء
قيسسل تركسست السسسنة..قسسالوا ومسستى ذاك؟ قسسال: إذا ذهبسست
علمسساؤكم، وكسسثرت جهلؤكسسم، وكسسثرت قراؤكسسم وقلسست
فقهاؤكم.وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست السسدنيا
بعمل الخرةا، وتفقه لغير الدين".[رواها السسدارمي والحسساكم

وغيرهما وهو صحيح].

لله عاقل، أن كل ما جسساء فسسى هسسذا الخسسبر ول يشك وال
اا مسسن ذلسسك موجسسودا موجودا منطبق في زماننا، بل إن كسسثير

.)1(من قبل زماننا هذا، أما علماؤنا

  ونحن هنا ل نتحسر إل على المخلصين الذين جمعوا بيسسن علسسم()1
الحجسسة والبيسسان وعلسسم الخشسسية واليمسسان..السسذين هسسم فسسي الرض
بمنزلة نجوما السسسماء، ويهتسسدي بهسم الحيسران فسى الظلمسسات، فمسا

لله في زماننا... أقلهم وأندرهم وال
أما أصحاب المتون المحفوظة، الذين يلعلعون ويجسسادالون ليلبسسسوا
اا ترصسع الحق بالباطسل، أولئسسك السسذين تسسرى صسسورهم الكالحسسة داومس
الجرائد والمجلت النتنة، وعلسسى شاشسسات التلفزيسسون، يحلسسون كسسل
حراما ويزورون الحقائق..أمسوا خدما للسلطين، وباعوا عمسسائمهم
لطغيانهم..ووقفوا بأبوابهم يعيشون علسسى فئسسات موائسسدهم العفنسسة،

ويلعقون ذيولهم وأهدابهم القذرةا..أولئك الذين قيل فى وصفهم:
مرـحـا لـصـحاب الفـضـيلة1

أهل البطون المستطيلة
اللعقون لكل مائدة1

وتلك هي الحصيلة
ـديِنهم ـشـاهت1 الخائنين ـل

وجوههم العميلة
مرحــا لهــم فهمــوا1

مطـيــــات مـســــخرة
هزيِلة

ـح1 ـلطان تنـب يِستاقها الـس
خلفه تحمي ذيِوله

راحتيه1 تلعق  وتعيش 
إذا رأته وتنحنىَ له
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لله العافية..وأما قراؤنسسا فل يكسساداون يحصسسون فنسأل ال
من كثرتهم المدارس والمعاهد التي تخرجهم باللوف، مسسا
أكسسثرهم ومسسا أقسسل خيرهسسم..ومسسا أقسسل الفقهسساء منهسسم..أمسسا
أمراؤنا فدعك من طواغيت الحكاما وكسسثرتهم فليسسسوا منسسا
ولسنا منهسسم ونحسسن منهسسم بسسراء..ولكسسن انظسسر إلسسى أمسسراء
الجماعات وما أكثرهم فى واقسسع السسدعوةا السسسلمية..وأمسسا

لله من الخذلن.. المانة بمعانيها المختلفة، فنعوذ بال

اا، وتفقسه وأما الدنيا، فقد التمسسست بعمسسل الخسسرةا حقس
لغير الدين..فلما اجتمع فى زماننا ذلك كلسسه، غشسسيتنا هسسذها
الفتسسسسن العظيمسسسسة السسسستي ل يتسسسسسع المقسسسساما لسسسسسرداها
وتعسسداداها..ألبسسسها كسسثير مسسن النسساس، وأشسسربتها قلسسوبهم
المنكوسة..حتى لو أنكرتها عليهسسم، أو بينسست باطلهسسا لهسسم،
لما التفتوا إليك، ولما عبثسسوا بأدالتسسك وبراهينسسك ولسسو كسسانت
اا..ولثسساروا فسسى وجهسسك واتهمسسوك بالجهسسل ملء الرض مسسددا
والمروق والنسلخا عن الدين، بل ربما بالكفر والزندقة..

للسسه ابسسن القيسسم إذ يقسسول فسسي قسسوله تعسسالى: ورحسسم ال
لله أن يِطهر قلوبهم{ } بعسسدأولئك الذيِن لـم يِرد ال

سـماعون للـكـذب سـماعون لقـوما آخريِـنقوله: {
}لـــم يـِـأتوك يِحرـفـون الكـلـم ـمـن بـعـد مواـضـعه

].41[المائدةا: 

ـماعممسسا يسسدلل علسسى: "  ـاد ـس ـد إذا اعـت أن العـب
الباـطـل وـقـوله؛ أحـبـه ورـضـيه، ـفـإذا ـجـاء الـحـق

".بخلفه رده وكذبه إن قدر علىَ ذلك، وإل حرفه
(أ.هس من إغاثة اللهفان).

***

ومن هذها الفتن والمنكرات السستي داخلسست قلسسوب كسسثير
من الناس بل قلوب من ينتسسسبون للعلسم والسدعوةا منهسسم،

اا، وهسسم وإن افتخسسروا بشسسهاداات السسزور فهؤلء كثيرون، كثيرون جسسد
التى منحوهسسا مسسن الكليسسات والجامعسسات السستي يباركهسسا الطسسواغيت،
فليسسسوا بعلمسساء..لن هسسذها الجامعسسات والكليسسات، مسسا أعطتهسسم ول
منحتهم مع تلكم الشهاداات، علم الخشية واليمان، الذي هو ثمسسرةا

لـلـه ـمـن عـبـادهالعلسسم وغسسايته، قسسال تعسسالى: { إنـمـا يِخـشـىَ ال
}، لذا فل يوصفون بلفظة العلسسم مطلقسسة هكسسذا، بسسل تقيسسدالعلماء

لله  حين قال: "أخوف مسساصلى الله عليه وسلم كما قيدها رسول ال
أخسساف علسسى أمسستي كسسل منسسافق عليسسم اللسسسان".(رواها ابسسن حبسسان

والطبراني وغيرهما وهو صحيح).

منبر التوحيد والجهادا

إعدادا القاداةا الفوارس 

)18(



اا، ومسسا عسساداوا اا، بسسل وداينسس اتخسسذوها سسسنة وعسساداةا ومعروفسس
لله يميزونها.منكرات مدارس الطواغيت وفتنها..أشربتها وال
ال..أصسسبح اا إل قلي القلسسوب، حسستى مسسا عسسدت تسسرى لهسسا منكسسر
اا عنسسد اا بسسل واجبسس داخولهسسا عنسسد أكسسثر أهسسل زماننسسا معروفسس
ال، مسسع مسسا فيهسسا مسسن ال وضسسل عامتهم..وتركها وهجرانها باط
لله إل على الضلل العظيم والفك المبين الذي ل يخفى وال
من أعماها الله وطمس بصيرته وحرمه مسسن نسسور الفرقسسان
بما كسسسبت يسسداها..وبرغسسم وضسسوح باطسسل هسسذها المسسدارس،
واشتهار فساداها.فإنك ل تكادا ترى من ينقذ أولداها منها..أو
اا بعسسد يسسوما ينجيهم من شرها..بل ما يزداادا أكثر الناس بومسس
اا، وبباطلهسا المسسبين ومنكراتهسا العظيمسة، ومسا فيها إل تشبث
اا.. فيها من خطر على البناء والذرية إل استهانة واستخفاف

لرت وتجسسر ذلك السسستخفاف وتلسسك السسستهانة السستي جسس
اا، اا عظيمسس اا وفسسسادا على الكثيرين منهم ومن أولداهم دامسسار
وليسسس ذلسسك مقتصسسر علسسى عسسواما النسساس وسسسفهائهم، بسسل
يشعر بذلك الدمار حتى السسدعاةا والخاصسسة مسسن الملسستزمين
بتعاليم الدين منهم..ويصرون مع ذلك علسسى إبقساء أبنسساءهم
اا يجعسسل الحليسسم بسسأمرهم في هذها المدارس العفنة..إصسسرار

اا.. متحير

ولقد جمعتني مجالس مسسع كسسثير مسسن هسسؤلء الفاضسسل
لله  حسسذوصسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم المتتبعين لسنة رسول ال

القذةا بالقذةا، الحريصين على أمر داينهم وداين أبنائهم..بسسل
لله عليهسسم بنعمسسة تطهيسسر بيسسوتهم مسسن رجسسس وممن أنعم ال
التلفزيونسسات ونحوهسسا مسسن فتسسن العصسسر _ ومسسا أقلهسسم _
يشكون ويتذمرون من فسادا الذريسسة مسسن البنسساء والبنسسات،
لملهم للفسساظ وكلمسسات وعسساداات وأحسسوال غريبسسة علسسى وتح

لوداوهم عليها... لبوهم ول ع أبائهم وأمهاتهم ما ر

وما زلت أذكر أحسسد أولئسسك الخسسوةا الفاضسسل، يسسوما أن
اا علسسى أحسسوال جلست إليه وهو يذرف الدموع ويبكسسي حزنسس
دعو علسسى الحكومسة الفاسسدةا اا وهسو ي أبنائه، وأتذكرها جيسد
والمجتمع المنحرف، ويتحسر على انفلت المور من يديه
بعد أن شب البناء على تلك اللفاظ والعاداات..وما عسساداوا

يستمعون لرشادااته أو يكترثون بتوجيهاته..

وأذكر أنني قلت له يومها فيمسسا قلسست: إن مصسسيبتنا أن
ا معهسا كسأمر هذها المدارس أشسربتها قلسوب، وأصسبح أمرن
العسسواما، ل نسسستطيع التفريسسط بهسسا أو التضسسحية بشسسهادااتها
وبهجرها فى سبيل حفظ دايننا وداين أبنائنسسا..والحسسق يقسسال،
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إن أكثرنا أصبح أمر هذها المدارس ونجاح أبنسسائه فيهسسا أهسسم
لله وسلوك صراطه المستقيم..وإننسسي عندها من أمر داين ال
لعجب أين غيرتنا على دايننا وداين أبنائنا كيف نقسسذف بهسسم
فى أيسسدي أوليسساء الشسسيطان ومسسن ثسسسم نسسأتي ونتبسساكى بعسسد
فوات الوان ونعض أصابع الندما على انحراف ذرياتنا..بسسل
أين منا غيرةا أبي سلمان الفارسي، ذلك المجوسي السسذي
كان يغار على داينه الباطل، حتى قاما بربط ابنه بالسلسل
للسه إننسسي فسسى بيتسسه مخافسسة أن يبسسدل داينسه بالنصسرانية..ووال
لعرف من يفعل مثل ذلك بسسأولداها علسسى أمسسور هسسي أتفسسه

وأحقر بكثير من أن تقارن بأمر الدين..

يمفسسسدها ل اا إن الحكومات فاسسسدةا  اا: حق وقلت له أيض
يهمها أمر الدين وأهله بل هي في زماننا حرب على الدين
اا سسسبب عظيسسم مسسن أسسسباب ومن ألد أعدائه..لذا فهي حقسس
فسادا المجتمع..ولكن المسؤول الول عن مصسسائب البنسساء
هسسو نحسسن البسساء..إذ ألقينسسا بأبنائنسسا وأسسسلمناهم لمدارسسسهم
المنحرفة فساهمنا بذلك في إفساداهم من حيث ل نشعر،
ومسسا ذلسسك إل بسسسبب تهاوننسسا بفسسساداها وانحرافاتهسسا، وكسسان
أهون علينا أن نلقي بهم بين براثن وحوش كاسرةا فتمزق
أبدانهم وأحساداهم ويموتون على إسلمهم، من أن يمسسزق
الطواغيت بمنهاجهم ومدارسهم هذها؛ عقيسسدتهم ويسسدمرون

 أخلقهم وولءهم للدين وأهله

لله ابن القيم إذ يقول: ( ـاءورحم ال ـد البـن فما أفـس
مثل تغفل الـبـاء وإهـمـالهم واستـسـهالهم ـشـرر
ـع أولدـهـم النار بين الثياب، فأكثر الباء يِعتمد ـم
أعظم ما يِعتمد العدو الشديِد الـعـداوة ـمـع ـعـدوه
وهم ل يِشعرون، فكم من واـلـد ـحـرما وـلـده خـيـر
اـلـدنيا والـخـرة، وعرـضـه لهلك اـلـدنيا والـخـرة،
لـلـه، وكل هذا، عواقب تفريِط الباء في حـقـوق ال

للسسه عليهسسم مسسنوإضاعتهم لها،  وإعراضهم عما أوجب ال
العلم النافع والعمل الصالح ).(أ هس من تحفة الموداودا).

اا عندما كان يخاطب التابعين الذين هم لله أنس ورحم ال
خير القسسرون بعسسد قسسرن الصسسحابة يقسسول: "إنكسسم لتعملسسون
ال هي أداق فى أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على أعما

الموبقسسات".(رواهاصسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم عهسسد النسسبي 
البخاري).
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لله تعالى عنسسه، لسسو رأى أحسسوال أهسسل فكيف به رضي ال
للسسه تعسسالى زماننسسا ومسسا آلسسوا إليسسه مسن التفريسسط فسسي أمسسر ال

لداته وعصيانه وانتهاك حرماته.. والستخفاف فى محا

***

لذلك ولغيرها مما سيأتي قمسست بكتابسة هسسذها الورقسات
ولسم أوجه حديثي فيها ابتسسداء إلسسى أولئسسك السسذين انسسسلخوا
عن داينهم وسسسلخوا أبنسساءهم وأهليهسسم عنسسه وعسسن تعسساليمه،
واستحبوا الحياةا الدنيا على الخرةا..ووقعوا بما هسسو أخطسسر
وأشسسسسد وأطسسسسم وأعظسسسسم مسسسسن منكسسسسرات المسسسسدارس
ومفاسسسدها..فهسسؤلء وإن كسسانوا مطسسالبين بهسسذا السسذي نحسسن
بصسسدداها..إل أن لهسسم شسسأن آخسسر، وللحسسديث معهسسم صسسورةا
وطريقسسة أخسسرى، وأولويسسات وتفاصسسيل كسسثيرةا وبسسدايات

ونهايات...

للسسه، المتتبعيسسن ولكني أوجهه ابتداء إلى إخواننسسا فسسي ال
لله  أولئسسك السسذينصلى الله عليسسه وسسسلم، لطريقة رسول ال

يهمهم شأن هذا الدين، ويسؤرقهم مسا آل إليسه حسساله وحسال
أتباعه من ذل وهوان على الناس..ويعملون جاهسسدين ليسسل
لبسس عليهسم نهار للدعوةا إليه والستقامة عليه..ومع ذلسك ل
إبليس، فوقعوا وأوقعوا أبناءهم فسسي شسسر هسسذها المسسدارس

ومنكراتها..

اا، أقسسدما نصسسيحتي هسسذها ال، وللخريسسن تبعسس إلى هسسؤلء أو
اا، فيباداروا بإنقاذ أبنائهم اا حسن لعلها تقع فى نفوسهم موقع
وفلسسذات أكبسساداهم ممسسا يكيسسد لهسسم طسسواغيت هسسذا الزمسسان
ويدبرون من إفسادا وتضليل، من خلل مدارسهم الفاسدةا
هذها وأجهزتهسسم المختلفسسة الخسسرى..فيتخطسسوا بسسذلك عقبسسة
عظيمة من العقبات الكسسثيرةا السستي تعسسوق طريسسق السسدعوةا
اا في طريق إعدادا وتربية جيسسل اا رهيب لله، وتقف حاجز إلى ال

إسلمي قرآني فريد.

وسسسميتها (إعسسدادا القسسادارةا الفسسوارس، بهجسسر فسسسادا
المدارس)..وجعلتها من مقدمة وثلثة فصول وخاتمة...

للسسسه تعسسسالى أن يرزقنسسسي حسسسسن العقسسسبى أسسسسأل ال
والخاتمة...إنه كريم غفور..

للسسه علسسى سسسيدنا محمسسد وعلسسى آلسسه وصسسحبه  وصلى ال
وسلم.
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أبو محمد عاصم المقدسي
هـ 1407

الفصل الولا

عظم مسؤولية الباء على البناء. 

أهمية مرحلة الطفولة والصبا وخطورتها. 

فائدةا لبن القيم فى تربية وإعدادا البناء. 

وفائسسسدةا أخسسسرى مسسسن مختصسسسر منهسسساج 
القاصدين.

فصل

عظم مسؤولية الباء علىَ
البناء

من الكتاب والسنة
اا عبسساداها المسسؤمنين: { يـِـا أيِـهـايقسسول تعسسالى مخاطبسس

ةا وقودـهـا الذيِن آمنوا قوا أنفـسـكم وأهليـكـم ـنـار
ـداد ل ـة غلظا ـش ـا ملئـك ـارة عليـه ـاس والحـج الـن

لله ـمـا أمرـهـم ويِفعـلـون ـمـا يـِـؤمرون }.يِعصون ال
].6[سورةا التحريم: 
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لله وتنهاهم عن معصية يقول قتاداةا: (تأمرهم بطاعة ال
للسسه وتسسأمرهم بسسه وتسسساعدهم لله، وأن تقوما عليهم بأمر ال ال
لله معصية قذعتهم عنها وزجرتهم عنها). عليه، فإذا رأيت ل

للسسه تعسسالى فسسي كتسسابه تحفسسة ونقل ابن القيسسم رحمسسه ال
للسسه سسسبحانه المسسوداودا عسسن بعسسض أهسسل العلسسم قسسوله: (إن ال
يسأل الوالد عن ولدها يوما القيامسسة، قبسسل أن يسسسأل الولسسد
اا، فللبسسن علسسى عن والدها، فإنه كما أن للب على ابنه حقسس

ووصــينا النســانأبيسسح حسسق، فكمسسا قسسال تعسسالى: {
ةا ].8} [سورةا العنكبوت: بوالدهي حسن

ةا..قسسال تعسسالى: { }ـقـوا أنفـسـكم وأهليـكـم ـنـار
للسسه للبسساء بسسأولداهم سسسابقة علسسى وصسسية الولدا فوصسسية ال

ول تقتـلـوا أولدـكـم خـشـيةبآبسسائهم، قسسال تعسسالى : {
].أهس.31}.[سورةا السراء: إمـــلق

للسسه عسسز وجسسل لعبسساداها أن الخسسسارةا الحقيقيسسة وبيسسن ال
الكسسبرى ليسسست هسسي خسسسارةا مسسن هسسذها الخسسسارات السستي
يتعسسرض لهسسا بنسسى آداما فسسى دانيسساهم فسسي تجسسارةا أو مسسال أو
عقار..ول خسارةا هذها الشهاداات والوظسسائف أو غيسسر ذلسسك

مما يهتم به الناس ويشغلهم...

وإنما الخسارةا المبينة والحقيقية، هي خسارةا النفسسس
للسسه عليسسه وعلسسى أولداها.مسسن والهسسل بسسالتفريط فسسي حسسق ال
طاعته وتوحيدها والستقامة على شرعه وتعلم داينه وتربية
أهله وتأدايبهم بالدااب السسسلمية الحميسسدةا، وحملهسسم علسسى
الطاعسسات وزجرهسسم عسسن المعاصسسي والمنكسسرات..فيقسسول

وقالا الذيِن آمـنـوا إن الخاـسـريِن اـلـذيِن{سبحانه: 
ـة أل إن ـوما القياـم خـسـروا أنفـسـهم وأهليـهـم يـِ
الظالمين ـفـي ـعـذاب مقـيـم.وـمـا ـكـان لـهـم ـمـن
ـه لـل لله وـمـن يِـضـلل ال أولياء يِنصرونهم من دون ال
فما له من سبيل، استجيبوا لربـكـم ـمـن قـبـل أن
لـلـه ـمـا لـكـم ـمـن ملـجـأ يِأتي يِوما ل مرد ـلـه ـمـن ال

].47: 45} [سورةا الشورى: يِومئذ وما لكم من نكير

ـقــل إن الخاـســريِن اـلــذيِنوقسسسال سسسسبحانه: {
خسروا أنفسهم وأهليـهـم يـِـوما القياـمـة أل ذـلـك
ـل ـمـن هو الخسران المبين لهم من ـفـوقهم ظـل
لله ـبـه عـبـاده النار ومن تحتهم ظلل ذلك يِخوف ال

].16 : 15} [سورةا الزمر: يِا عباد فاتقون
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وهذها الخسسسارةا تراهسسا عنسسد أكسسثرهم فسسي السسدنيا حيسسث
اا وقطيعة رحم..يقسسول ابسسن القيسسم اا عقوق يلعن بعضهم بعض
لله تعسسالى: (فمسسن أهمسسل ولسسدها ومسسا ينفعسسه وتركسسه رحمه ال
سدى، فقد أساء إليه غاية الساءةا، وأكثر الولدا إنمسسا جسساء
فساداهم من قبسسل البساء، وإهمسالهم لهسسم، وتسسرك تعليمهسسم
اا، فلسسم ينتفعسسوا فرائسسض السسدين وسسسننه، فأضسساعوهم صسسغار
اا، كمسسا عسساتب بعضسسهم بأنفسهم، ولسم ينفعسسوا آبسساءهم كبسسار
اا ولدها على العقسسوق، فقسسال: يسسا أبسست إنسسك عققتنسسي صسسغير
اا) (أهسسس.مسسن اا، فأضعتك شسسيخ اا، وأضعتني وليد فعققتك كبير

تحفة الموداودا).

وجاء عن اعرابي يهجي بنيه:-

لي كلهم كالكلسسسب       لن بسنس لبيإ يم بس لرهم أولهسسس أبس

بب         أو ليتني كنت عقيسم ععسق يت بغسير  بمس فليتنسي 
بب صصل ال

وتظهر هذها الضاعة وتلك الخسارةا واضسسحة يسسوما القيامسسة
يوما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصسساحبته وبنيسسه، ويسسوما
اا سواء ذهسسب أهلسسوهم إلسسى الجنسسة، يتفرقون فل يلتقون أبد
وقد ذهبوا هم إلى النار، أو أن الجميع أسكنوا النار والعياذ

لله فل اجتماع ول سرور.. بال

بخلف المسسؤمنين السسذين أفنسسوا دانيسساهم بطاعسسة ربهسسم
ومرضاته في أنفسهم وفسسي ذريسساتهم وأهليهسسم، تعاهسسدوهم
بالتربية الصالحة وألزموهم كلمة التقسوى، فسإنهم ينتفعسون
بهم في حياتهم الدنيا ببرهم وطاعتهم لهم..وبعد ممسساتهم،
بدعائهم وعملهم الصالح..ويجتمعون معهسسم يسسوما القيامسسة،
ويلحقون بهسم فسسي جنسسات النعيسسم ل خسوف عليهسسم ول هسم

ـوا واتبعتهــميحزنسسسون، قسسسال تعسسسالى: { ـذيِن آمـن واـل
ذريِتهم بإيِمان ألحقنا بـهـم ذريِتـهـم وـمـا آلتـنـاهم
من عملهم من شيء كل أمرئ بما كـسـب رهـيـن
ـازأعون وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يِشتهون يِتـن
ـم ةا ل لغو فيها ول تاثيم ويِـطـوف عليـه فيها كأس
غلمان لهم ـكـأنهم لؤـلـؤ مكـنـون وأقـبـل بعـضـهم
ـا علىَ بعض يِتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلـن
لله علينا ووقانا ـعـذاب الـسـموما مشفقين فمن ال

} [سورةاإنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم
].28-21الطور: من 
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يقول ابن كسسثير عسسن هسسذها اليسسات: (يخسسبر تعسسالى عسسن
فضسسسله وكرمسسسه وامتنسسسانه ولطفسسسه بخلقسسسه وإحسسسسانه، أن
المؤمنين إذا اتبعتهم ذريسساتهم فسسي اليمسان يلحهسسم بأبسائهم
في المنزلة وإن لسم يبلغوا عملهم، لتقر عين الباء والبناء
عنهم في منازلهم، فيجمع بينهم على أحسن الوجوها، بسسأن
يرفع النسساقص العمسسل بكامسسل العمسسل ول ينقسسص ذلسسك مسسن

وـمـاعمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك ولهسسذا قسسال: {
}.أ.هس.ألتناهم من عملهم من شيء

لذلك فإن أولسسي اللبسساب والعقلء مسسن النسساس يولسسون
تربية أبنائهم وذريتهم أهمية بالغة.ويقدمون ذلك على كثير

من الشياء..

للسسه وسسسلمه عليهسسم وهسسم فانظر إلى النبياء صلوات ال
أعقل الناس وأحكمهم، كيف يهتمسون بشسأن أبنسائهم أكسسبر
للسسه عسسز وجسسل وتوحيسسدها اهتمسساما..ويوصسسونهم بطاعسسة ال

ـاوالتمسسسك بسسدينه الحسسق، قسسال تعسسالى: { ـىَ بـه ووـص
لـلـه اـصـطفىَ إبراهيم بنيه ويِعـقـوب يـِـا بـنـي إن ال

} [سسسورةالكم الذيِن فل تموتن إل وانتم مـسـلمون
].132البقرةا: 

وانظر إلى نوح عليه السلما، كيف يحرض على هداية
ابنه الكافر وإنقاذها من الكفسسر والضسسلل..فهسسو وحسستى آخسسر
لحظة من اللحظات الحاسسسمة، وهسسو علسسى ظهسسر السسسفينة
والماء ينهمر ويتدفق من السسسماء والرض لسسسم يكسسف عسسن
ؤمنين.ولسسم ييسأس مسن نصح ابنه وداعسوته إلسى سسبيل الم

وهيهدايته برغم عنادا البن واسسستكبارها، قسسال تعسسالى: {
تجري بـهـم ـفـي ـمـوج كالجـبـالا وـنـادى ـنـوح ابـنـه
وكان في معزلا يِا بني ارـكـب معـنـا ول تـكـن ـمـع
الكافريِن ـقـالا ـسـئاوي إـلـىَ جـبـل يِعـصـمني ـمـن
لـلـه إل ـمـن الماء، قالا ل عاصم الـيـوما ـمـن أـمـر ال
}رحم وحالا بينهما الـمـوج فـكـان ـمـن المغرقـيـن

].43[سورةا هودا: 

وهذا خليل الرحمسسن إبراهيسسم عليسسه السسسلما يسسدعو فل
لله عز وجسسل ينسى أن يشرك ذريته فى داعائه، ويذكر لنا ال

وإذ قالا إبراهـيـم رب اجـعـلويعلمنا داعاءها، يقسسول: {
ةا واجنبـنـي وبـنـي أن نعـبـد الـصـناما }هذا البلد آمن

].35[سورةا إبراهيم: 
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رب اجعلني مقيم الصلة ومن ذريِتيويقول: {
زبل دعاء ]40} [سورةا إبراهيم: ربنا وتق

ال: { ربـنـا واجعلـنـاويسسدعوا مسسع ابنسسه إسسسماعيل قسسائ
مسلمين لك ومن ذريِتـنـا أـمـة مـسـلمة ـلـك وأرـنـا
}مناسكنا وتب علينا إنك أـنـت الـتـواب الرحـيـم...

].128[سورةا البقرةا: 

لله عز وجل على نبيه إسماعيل بذلك فيقسسول: ويثني ال
وكان يِأمر أهله بالصلة والزكاة وكان عـنـد رـبـه{

ةا ].55} [سورةا مريم: مرضي

اا يسسدعو فيقسسول: لله لوط عليه السسسلما أيضسس وهذا نبي ال
للسسه عسسزرب نجني وأهلي مما يِعملون{ } فاستجاب ال

ةاوجل له فقال: { ـوزأ ـن إل عـج فنجيناه وأهله أجمعـي
} [سسسورةا الشسسعراء:في الغابريِن ثـم دمرنا الخريِن

169-172.[

لله العلم وأتاها الحكمسسة يعسسظ وهذا لقمان الذي وهبه ال
ابنسسسسسه ويعلمسسسسسه السسسسسسلما والتوحيسسسسسد والخلق والدااب
الحميسسدةا..ويرشسسدها لمجسسامع السسبر والخيسسر..ويطيسسل..حسستى

سميت سورةا من سور القرآن باسمه..

للسسه تعسسالى فسسي وعبادا الرحمن، أولئك الذين ذكرهسسم ال
كتابه وأنثى عليهم بأعمالهم الصسالحة وصسسفاتهم ا لحميسسدةا

أولئك يِـجـزون الغرـفـة بـمـاووعدهم بالجنسسة بقسسوله: {
ـديِن فيـهـا ةا خاـل لقون فيها تحية وـسـلم فل صبروا ويِ

ةا ةا ومقام ].76-75} [سورةا الفرقان: حسنت مستقر

ـبأخبرنا سبحانه أن من داعائهم في الدنيا: { ربنا ـه
ـا ـن واجعلـن ـرة أعـي ـا ـق ـا وذريِاتـن ـن أزأواجـن ـا ـم لـن

ةا ].74} [سورةا الفرقان: للمتقين إمام

للسسه وسسسلمه وهذا خاتم النبياء والمرسسسلين صسسلوات ال
اا، ال وأحسسسنهم خلقسس عليه أكمل النسساس دايننسسا وأرجحهسسم عق

فمر أهلك بالصلة واصطبروقد أمرها تعالى فقال: { فوأ
].132} [سورةا طه/ عليها

يوصينا بالبناء في كثير من أحادايثه، ويعظم مسؤولية
لله عز وجل..فمن ذلسسك..مسسا رواها الباء على أبنائهم أماما ال
للسسه تعسسالى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر رضسسي ال
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لله  قسسال: "كلكسسمصلى الله عليه وسسسلم عنهما أن رسول ال
راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالماما راع وهسسو مسسسؤول
عن رعيته، والرجل راع فى أهله وهو مسؤول عن رعيتسسه،
والمسسرأةا راعيسسة فسسى بيسست زوجهسسا وهسسي مسسسؤولة عسسن

رعيتها"...الحديث.

اا ما رواها البخاري عن معقسسل بسسن يسسسار أنسسه ومنه أيض
للسسهصلى الله عليه وسلم  قسسال: "مسسا مسسن عبسسد يسسسترعيه ال

رعية فلم يحطها بنصحه لسم يجد رائحة الجنة".

لله وسلمه عليه، وتأمسسل حرصسسه وانظر إليه صلوات ال
على الصغار والذرية واهتمامه بتعليمهم وتسسدريبهم..وتأمسسل
هديه معهم تجدها خير هدي وأكمله..فهو المعلسسم والمربسسي
الذي أعد جيل الصحابة خير القرون..ذلك الجيل الذي فتح
لله على يديه المشارق والمغارب، ورفع سسسبحانه بفضسسل ال
إيمانهم وجهاداهم راية التوحيسسد عاليسسة خفاقسسة حسستى ملكسسوا

الخافقين...

ةل ـفــي ــــا ــانوا جب وـك
الجبالا وربما

سـاروا علىَ موج البحار
ةا بحار

لله وسلمه عليه يسسأمر بتعليسسم الصسسغار فكان صلوات ال
 وبلسسغ مسسن)1(الصلةا لسبع، ويوصسسي بضسسربهم عليهسسا لعشسسر

اهتمامه بهم وحرصه على تربيتهم أنسسه كسسان يحملهسسم معسسه
 أو)3( ويجلسسسهم إلسسى جسسوارها)2(ويسساتى بهسسم إلسسى المسسساجد

 وهو على المنبر يخطب..ول يفرق في ذلك بيسسن)4(يحملهم

 حديث أمر الصبي الصلةا لسبع...رواها الماما أحمد وغيرها )1((
بسند صحيح.

 كما في حديث أمامة في البخاري وغيرها، وحديث الماما أحمد )2((
لله بن شدادا عن أبيه قال: (خرج  والنسائي وغيرهما عن عبد ال
علينا رسول الله  صلى الله عليه وسلم  في إحدى صلتي العشاء
وهو حامل  حسنا  أو  حسينا   فتقدما رسول الله  صلى الله عليه 
وسلم  فوضعه ثم كبر للصلةا...).

صلى  كما في حديث أبى بكرةا في البخاري: (سمعت النبي )3((
على المنبر والحسن إلى جنبه...).الله عليه وسلم 

للحسن والحسين صلى الله عليه وسلم  كما في خبر نزوله )4((
لله (إنما أموالكم وأولداكم  عن المنبر وحمله لهما وقوله صدق ال
فتنة)..."رواها الماما أحمد وأبو دااودا وغيرهما..
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ال الذكور منهم والناث، حتى بلغ بسه المسسر أن يصسسلي حسسام
 وكان يظيل الصلةا لجلهم،)5(أمامة بنت زينب على عاتقه

)6(كما فعل عندما ارتحله الحسن أو الحسسسين فسسي الصسسلةا

عقصسسرها لجلهسسم كسسذلك كمسسا كسسان يفعسسل إذا سسسمع بكسساء وي
صلى اللسسه عليسسه..بل ثبت عنه )7(الصبي مع أمه في الصلةا

أنه أخر الفاضة من عرفة من أجل أسامة ينتظرها،وسلم 
اا ييفض حتى جاء وكان يومها غلم صلى اللسسه ، وكان)8(ولسم 

 ويسسسلم)9(يزورهم ويكنيهم ويداعبهم ويلعبهمعليه وسلم 
1( ويأكسسل معهسسم)11( ويردافهسسم وراءها)10(عليهم في الطرقات

2(..

لبن عبسساس وهسسو غلماصلى الله عليه وسلم ووصيته 
 ممتلئسسة بمعسساني التوكسسل واليقيسسن)13(مشسسهورةا معروفسسة

لله عز وجل والستعانة به وحدها وغير ذلسسك مسسن وتعظيم ال

 صلته عليه الصلةا والسلما وهو حامل أمامه، رواها البخاري )5((
ومسلم وغيرهما...

لله بن)6((  كما في حديث الماما أحمد والنسائي وغيرهما عن عبد ال
شدادا عن أبيه قال: (خرج علينا رسول الله..) تقدما في الحاشية.

الصلةا لجل بكاء الصبي صلى الله عليه وسلم  حديث تخفيفه )7((
رواها البخاري وغيرها..

) بإسنادا رجاله ثقاةا 4/63 روى ذلك ابن سعد فى الطبقات ()8((
أخر صلى الله عليه وسلم عن هشاما بن عروةا عن أبيه: أن النبي 

الفاضة من عرفة من أجل أسامة ينتظرها، فجاء غلما أفطس 
أسودا، فقال أهل اليمن: إنما جلسنا لهذا! قال فلذلك كفر أهل 
اليمن من أجل ذا.قال ابن سعد: قلت ليزيد بن هارون ما يعني 
بقوله كفر أهل اليمن من أجل هذا؟ فقال: رداتهم حين ارتدوا في 

صلى الله عليه زمن أبي بكر أي كانت لستخفافهم بأمر النبي 
)..2/500وانظر سير أعلما النبلء (وسلم، 

 كما في حديث (يا أبا عمير ما فعل النغير في البخاري ()9
اا قال:  وغيرها.وكذا حديث محمودا بن الربيع في البخاري أيض

مجة مجها في وجهي وأنا صلى الله عليه وسلم اعقلت من النبي 
 من الفتح)172=1ابن خمس سنين من دالوا (

على الصبيان ثابت من رواية صلى الله عليه وسلم  تسليمه )10((
أنس عنه في البخاري وغيرها.

 كما في حديث ابن عباس التي (يا غلما إنى أعلمك كلمات) )11((
صلى الله عليه وسلم.وفيه أنه كان خلف النبي 

 كما في حديث عمر بن سلمة في البخاري ومسلم وغيرهما:)12((
لله.وكل بيمينك وكل مما يليك). (يا غلما سم ال
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المور التي يحتاجها كثير من الكبار والباء، فكيف لو ربسسي
عليها البناء منذ نعومسسة أظسسافرهم..ول شسسك أن مثسسل هسسذا

بالصسسغارصلى اللسسه عليسسه وسسسلم الهتماما البالغ من النبي 
وتعهدهم بهذها التربية وتلك التوجيهسسات هسسي السستي صسسنعت
أولئك الرجال...وما هذا الذي ذكرنسسا فسسي هسسذها العجالسسة إل
للسسه وسسسلمه عليسسه غيسسض مسسن فيسسض إهتمسسامه صسسلوات ال
للسسه بالذرية.ولو ذهبنا نتتبع ذلك لطال بنا المقسساما، فصسسلى ال
للسسه إذ لب رحيسسم كريسسم بصسسير..وصسسدق ال عر يم وسلم عليه من 

ـزيقول فيه: { لقد جاءكم رسولا من أنفـسـكم عزيـِ
عليه ـمـا عنـتـم حريـِـص عليـكـم ـبـالمؤمنين رؤوف

].128} [سورةا التوبة: رحيم

ؤولية الب علسسى ك عظسم مس ومن ذلك كله يظهسر ل
أبنائه، وتعلم حجم هذها المانة وثقلهسسا، ويظهسسر لسسك كسسذلك
الخطب الجلل والخطر العظيم الواقع فيه كثير مسسن البسساء
المسلمين فسسي هسسذا الزمسسان السسذي قسد قسل خيسرها وعظسسم
اا؛ بإهمسسالهم لتربيسسة أولداهسسم شرها، وماجت به الفتسسن موجسس
وتقصيرهم تجاههم، وقذفهم لهم فسسي منكسسرات المسسدارس
وأوحالهسسسا، داون اكسسستراث أو اهتمسسساما.واهمسسسالهم لهسسسذها
للسسه إياهسسا..ووالسسستهتار المسؤولية العظيمة التى حملهسسم ال
والستهانة بما تحويه هسسذها المسسدارس مسسن سسسموما وفسسسادا
ومنكر وعصيان..والعجيب أنك مسسع ذلسسك تجسسد أكسسثر هسسؤلء
الباء يدندن بدعوةا الناس إلى اجتناب الطواغيت والسسبراءةا
منهسسم وهسسم قسسد أسسسلموا أولداهسسم وفلسسذات أكبسساداهم إلسسى
الطسساغوت يربيهسسا علسسى السسولء لسسه ويوجههسسا كيسسف شسساء! !
ومنهم من يدندن بالسسدعوةا إلسسى الجهسسادا وإلسسى إعلء كلمسسة
الدين، وإلى العمل من أجل إقامة داولة السلما..وهم لسسسم
يسسسستطيعوا إلسسسى الن أن يقيموهسسسا فسسسى بيسسسوتهم..وبيسسسن
أبنائهم..وهم وحتى هذها اللحظة لسم يستطيعوا أن يتسسبرؤوا
البراءةا الحقيقيسسة مسسن جاهليسسة هسسذها المجتمعسسات ونجسسسها
ورجسها، وما استطاعوا أن يهجروا فسسساداها بأنفسسسهم ول
بسسأولداهم..بسسل ل يزالسسون متشسسبثين بمؤسسسساتها الباطلسسة،
حريصين على عدما تركها وهجرانها..ولقد صسسح عسسن النسسبي

أنسسه قسسال: "لمسسسلم مسسن سسسلمصسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم 
اجر مسن هجسر مسا نهسى المسلمون من لسانه ويدها، والمه

لله عنه"(رواها البخاري وغيرها). ال

لله يحفظك..) )13((  حديث (يا غلما إني أعلمك كلمات، احفظ ال
الحديث رواها الماما أحمد وغيرها وهو صحيح.
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وفي روايه: "والمجاهد مسسن جاهسسد نفسسسه فسسي طاعسسة
لله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب" .)14(ال

فسسإذا هسسم لسسسم يجاهسسدوا أنفسسسهم وأبنسساءهم ويحققسسوا
ان لم فسي كسل زم الهجرةا الولسى الواجبسة علسسى كسل مس
ومكان..فأنى لهسسم أن يجاهسسدوا الكفسسار والطسسواغيت وأنسسى
لهسسم أن يتحملسسوا بارقسسة السسسيوف ونسسزف السسدماء..أو رعسسد

المدافع وصلي الرصاص..

لله تعالى: ( وما لـــم يِجاـهـديقول ابن القيم رحمه ال
ةل لتفعل ما أـمـرت ـبـه، وـتـترك ـمـا العبد نفسه أو
لـلـه، لـــم يِمكـنـه جـهـاد نهيت عنه، ويِحاربها في ال
ـعـدوه ـفـي الـخـارج، فكـيـف يِمكـنـه جـهـاد ـعـدوه
والنتصاف منه، وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له،
)متسلط عليه، لـم يِجاهده، ولـم يِحاربه في الـلـه

[من زادا المعادا].

لله تعالى: اا رحمه ال ويقول فيه أيض

(ول يتسسم الجهسسادا إل بسسالهجرةا، ول الهجسسرةا والجهسسادا إل
للسسه هسسم السسذين قسساموا بهسسذها باليمسسان، والراجسسون رحمسسة ال

إن الذيِن آمنوا، والذيِن هاجرواالثلثة، قال تعالى: {
للـه أولئـك يِرجـون رحمـة وجاهـدوا فـي سـبيل ال

لله غفور رحيم لله، وال ].218}.[البقرةا: ال

وكما أن اليمان فرض علسسى كسسل أحسسد، ففسسرض عليسسه
هجرتان في كل وقت:

لله بالتوحيد، والخلص والتوبة، والتوكل،  هجرةا إلى ال
والخوف، والرجاء، والمحبة.

بالمتابعسسةصلى الله عليه وسلم وهجرةا إلى رسوله  
والنقيادا لمرها والتصديق بخبرها، وتقديم أمرها وخبرها على
للسسه ورسسسوله، كسسل أمسسر غيسسرها "فمسسن كسسانت هجرتسسه إلسسى ال
لله ورسسسوله، ومسسن كسسانت هجرتسسه إلسسى دانيسسا فهجرته إلى ال
يصسسسيبها، أو امسسسرأةا يتزوجهسسسا، فهجرتسسسه إلسسسى مسسسا هسسساجر
إليسسه.وفسسرض عليسسه جهسسادا نفسسسه فسسي ذات اللسسه..وجهسسادا
شيطانه، فهذا كله فرض عين ل ينوب فيه أحد عن أحد.."

(أ.هس من الزادا).

 جزء من حديث رواها ابن حبان والحاكم وصححه ووافقه )14((
الذهبي.
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ولخص ابن القيم ذلك فى نونيته فقال:

ـــــك ـــــل لقلـب واجـع
هجرتين ول تنم

فهمـا علىَ كل
امريء فرضان

ــىَ ــــرة الوـل فالهجــ
إلىَ الرحمن

بالخلصا في سر
وفي إعــلن

إلى أن قال:...

ـىَ والهجرة الخرى إـل
المبعـوث

بالحق المبين وواضح
البرهـان

وهؤلء الدعاةا الذين ذكرناهم يزعمون مسسع انحرافهسسم
للسسه ورسسسوله عسسن ذلسسك، وتقصسسيرهم فسسي الهجسسرةا إلسسى ال
بإصرارهم وتعلقهم بهذها المسسدارس الباطلسسة وأمثالهسسا مسسن
المؤسسات الفاسسسدةا- السستي تبثهسسا وتصسسطنعها الحكومسسات
الكسسافرةا؛ يزعمسسون أنهسسم علسسى منهسسج السسسلف وطريقسسة
الصحابة من هجران الباطل ومنكراته والتباعسسد عنسسه أشسسد
التباعد، وأن الرجل منهم، كان عندما يدخل السسسلما يولسسد
ولداةا جديدةا ولداةا عقيدةا ومنهج، ل ولداةا رحم..ينتقل بهسسا

من الجاهلية ورجسها إلى نور السلما...

اا ويتشسسدقون بمسسا ذكسسرها وتردادا طائفة أخرى منهم داوم
لله تعسسالى، عنسسدما أخسسذ يعسسددا السسسباب سيد قطب رحمة ال
التي جعلت من الصحابة ذلك الجيل القرآني الفريد..(لقسسد
كان الرجل حين يدخل في السلما، يخلع علسسى عتبتسسه كسل
ماضيه في الجاهلية..كان يشعر فسي اللحظسة الستي يجيسء
ال كسسل اا، منفصسس اا جديسسد فيهسسا إلسسى السسسلما أنسسه يبسسدأ عهسسد
النفصال عن حياته التي عاشها فى الجاهلية..وكسسان يقسسف
من كل ما عهدها في الجاهلية موقسسف المسسستريب الشسساك
الحذر المتخوف الذي يجسسس أن كسسل هسسذا رجسسس ل يصسسلح

للسلما.

نحسسن اليسسوما فسسي جاهليسسة كالجاهليسسة السستي عاصسسرها
السلما أو أظلم، كل مسسا حولنسسا جاهليسسة..تصسسورات النسساس
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وعقائسسدهم، عسسادااتهم وتقاليسسدهم، مسسواردا ثقسسافتهم فنسسونهم
وآداابهسسم، شسسرائعهم وقسسوانينهم، حسستى الكسسثير ممسا نحسسسبه
ثقافسسة إسسسلمية، ومراجسسع إسسسلمية، وفلسسسفة إسسسلمية،

اا..هو كذلك من صنع هذها الجاهلية! ! . اا إسلمي وتفكير

لذلك ل تستقيم قيم السسسلما فسسي نفوسسسنا، ول يتضسسح
تصور السلما في عقولنا، ول ينشسسأ فينسسا جيسسل ضسسخم مسسن

الناس من ذلك الطراز الذي أنشأها السلما أول مرةا.

فلبد إذن- في منهج الحركة السلمية- أن نتجردا فسسي
فترةا الحضانه والتكوين مسسن كسسل مسسؤثرات الجاهليسسة السستي
نعيش فيها ونستمد منها، لبسسد أن نرجسسع ابتسسداء إلسسى النبسسع
الخالص الذي استمد منه أولئك الرجسسال، النبسسع المضسسمون

أنه لسم يختلط ولسم تشبه شائبة..).

(إن أولى الخطوات في طريقنا هي أن نستعلي على
لدل نحسسن هذا المجتمع الجسساهلي وقيمسسه وتصسسوراته، وأل نعسس
اا لنلتقي معه في منتصف ال أو كثير فى قيمنا وتصوراتنا قلي
الطريسسق، كل: إننسسا وإيسساها علسسى مفسسترق الطريسسق، وحيسسن
نسسسايرها خطسسوةا واحسسدةا فإننسسا نفقسسد المنهسسج كلسسه ونفقسسد

الطريق! ).(أ.هس.من المعالم).

فأكثر هؤلء الدعاةا الذين تراهسسم اليسسوما يعرفسسون هسسذا
لداداونه ويتدارسسسونه بسسل ربمسسا حفظسسوها..ولكسسن اا وير كله جيد
عند الكلما على تطبيقه والنسسزول بسسه إلسسى الواقسسع العملسسي
في هذها المجتمعات..ترى التناقضات والمفارقات..وتظهر
اا أن هذها الكلمات الحلوةا الجميلسسة لك الحقائق..وتعلم جيد
والتي تسسدل علسسى وضسسوح فسسي التصسسورات وتحديسسد للهسسدف
والطريق؛ إنمسسا هسسي حسسبر فسسي ورق..ومعلومسسات وكلمسسات
مخلوطة ومكدسة في الذهان مع كسسثيرةا أخسسرى غيرهسسا..ل
اا تتعدى الكتب وأوراقها، ول الذهان وأفهامها لتصسسبح واقعسس

اا. اا حقيقي اا ومنهج عملي

بسسل تجسسد وللسسسف الشسسديد أكسسثر هسسؤلء السسدعاةا رغسسم
معرفتهم لهذها المفاهيم الطيبة وتردايسسدهم لهسسا منخرطيسسن
اا منهم أصبحوا والعياذ في هذها الجاهلية النتنة..بل إن كثير
بالله- شسسعروا أو مسسن حيسسث ل يشسسعرون- أعمسسدةا وقواعسسد
يقسسوما عليهسسا كسسثير مسسن أركسسان هسسذا المجتمسسع الجسساهلي،
بدفاعهم عن بعض مواقف حكوماته..ومسسدحهم لهسسا وذبهسسم
عسسن كسسثير مسسن مؤسسسساته الجاهليسسة ومشسساركتهم فيهسسا
مشاركة فعلية..هذا كله وهم- كما أسسسلفنا- ل يجهلسون بسل
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يعرفون منهج السلف وطريقة الصسسحابة فسسى التباعسسد عسسن
جاهلية المجتمعات ورجسها..مهما تزينت هسسذها الجاهليسسات

بزينتها وبرقت ببريقها...

سس ةا غـالا ببخ فيا بائعـ
زجل مع

كأنك ل تدري.بلىَ سوف
تعلم

ـفــإن كـنــت ل ـتــدري
فتلك مصيبة

وإن كنت تدري
فالمصيبة أعظم

صلىوغفل أكثر هؤلء أو تغافلوا عما أوصى به النبي 
في مثل هذها الوضاع والزمنة حيسسن قسسالالله عليه وسلم 

للسسه بسسن عمسسرو إذا بقيسست فسسي لعبد الله: "كيف بك يا عبد ال
حثالسسة مسسن النسساس مرجسست عهسسوداهم وأمانسساتهم، واختلفسسوا
فصاروا هكذا- وشبك بين أصسسابعه- قسسال: قلسست يسسا رسسسول
لله ما تأمرني؟ قال: عليك بخاصتك: وداع عنسك عسوامهم" ال

(أخرجه ابن حبان وغيرها وهو صحيح).

فلو أن كل مسلم في مثسل هسسذا الزمسسان أخسذ بوصسية
هذها وركز واهتم بأمر خاصته،صلى الله عليه وسلم النبي 

رعاهم ورباهم وأدابهسسم فأحسسسن تسسأدايبهم..لصسسبح فسسي كسسل
بيت من بيوت المسلمين رجال صاداقون، تنتفع بهم المة،
وتتغير بهم المجتمعات، ويصلح بهم أمر العامة..ولكن أكثر
لله نبسسذوا هسسذها الوصسسية النبويسسة الكريمسسة الناس والعيسساذ بسسال
وأهملسسوا أمسسر خاصسستهم وذريسساتهم وألقسسوهم فسسي هسسذها
للسسه ورسسسوله، وتركسسوا تربيسسة المدارس النتنة التي تحارب ال
أولداهم وتوجيههم للطواغيت ومناهجهم العفنة..وتشسساغلوا
للسسه اا مسسن هسسؤلء -نسسسأل ال عنهم بأمر العامة...بسسل إن كسسثير
العافية- لسم يكتفوا بتسسسليم أبنسسائهم وتوكيسسل أمسسر تربيتهسسم
للطواغيت بإرسالهم إلى هذها المدارس، بسسل أداخلسسوا إلسسى
اا أعظسسم مسن فسسادا المسدارس، ذلسك الفسسادا بيوتهم فسادا
والدمار والنحلل، بل والكفر والزندقة واللحادا الذي يبثسسه
الطواغيت وأولياؤهم عبر هذا التلفزيون الذي أداخله هؤلء
المساكين إلى بيوتهم ليوصلوا وينقلسسوا ذلسسك الفسسسادا إلسسى
قلوب أبنائهم وذرياتهم، وإلى البقية الباقيسسة مسسن أزواجهسسم
وأمهاتهم القابعات فى البيوت..حتى بلغ المر بأحسسد هسسؤلء
المنتسسسبين إلسسى السسدعوةا والمعسسدوداين والمحسسسوبين علسسى
العلم والعلماء عنسسد كسسثير مسسن النسساس، بسسل ل تكسسادا تسسسمع
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أسمه إل ويسسسبقه لقسسب الشسسيخ، بلسسغ بسسه المسسر أن يتواقسسح
ويقول: (السسذي ل يقتنسسي تلفزيونسسا فسسي بيتسسه حمسسار) بحجسسة
التبصسسر بأوضسساع المسسسلمين وغيسسر ذلسسك مسسن تلبيسسسات
لله مسسن عمسسى القلسسوب وطمسسس الشسسيطان...فنعسسوذ بسسال
لله من شر زمان يرى المرء فيسسه أقسسرب البصائر..ونعوذ بال
المقربين إليه على المنكر والباطسسل فل ينهسساها عنسسه ويسسراها

على شفا جرف هار ول ينقذها منه..

ـوبهم ـو أبـصـروا بقـل ـل
لستبصروا

وعمىَ البصائر من عمىَ
البصار

والعجيب أنهم مع ذلك كلسسه يزعمسسون أنهسسم حريصسسون
على الدين والدعوةا إليه، وأنهم مهمومون قلقسسون لمسسا آل
إليه حال عواما المسلمين..ول ريب ول شك بسسأن هسسذا مسسن
أعظسسسم تلبيسسسسات الشسسسيطان علسسسى غسسسالب داعسسساةا هسسسذا
الزمان..أعني انشغالهم عن أمسر خاصستهم وذويهسم السذين
للسسه قبسسل غيرهسسم، بسسأمر سيسسسألون عنهسسم بيسسن يسسدي ال

لله من قال: العامة..ورحم ال

(يا مصلح الناس ليتك تصلح بيتك).

ـاس ـاب الـن كحامل لثـي
يِغســلها

وثوبه غارق في الرجس
ذس فن فد وال

ــم ــاة وـل ــي النـج تبـغ
تسلك طريِقـها

إن السفينة ل تمشي
ذس فب في علىَ ال

فل هم أصلحوا خاصتهم..ول هم فلحسسوا أو نجحسسوا مسسع
عامة المسسسملين..بسسل أغلبهسسا إل مسسن رحسسم ربسسك، داعسسوات

صلى الله عليسسهممسخوةا..يدعوا أصحابها بغير هدي النبي 
ويستنون بغير سنته، ويداهون بل ويوالي كثير منهموسلم 

الحكاما ويعاداون ويتبرؤون من أهل الصلح والسلما..

للسسه عسسز وجسسل لذا فإن أكثر هذها الدعوات لسم يبارك ال
فيها ول في أتباعها بسسل ذهبسست أكسسثر جهوداهسسا جفسساء، ولسسسم
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تثبت أو تمكث في الرض ول حتى فسسي نفسسوس كسسثير مسسن
داعاتها ..

يب عه ذذ عيسس عف يد  عب لز لما ال عأ عف فقد صدق قول الله تعالى فيها : ( 
ذرض) ذل

ع بفي ا يث  يك ذم عي عف عس  لنا يع ال عف ذن عي عما  لما  عأ عو اء  عفا يج

أهمية مرحلة الطفولة
والصبا وخطورتها

اا لله أن أخطسسر المراحسسل وأهمهسسا تسسأثير واعلم رحمك ال
..تلسسك)1(فى عمر النسان هسسي مرحلسسة الطفولسسة والصسسغر 

المرحلة التي يكون فيها القلب كالصحيفة البيضسساء تنقسسش
فيها ما تشاء وتكتب عليها ما تريد وقد قيل:

ــىَ ــك عـل لرض بنـي ــ فـح
الداب في الصغر

كيما تقر بهم عيناك في
الكــبر

ـــل الداب ـــا مـث وإنـم
تجمعهــــا

صصبا في عنفوان ال
ذش في الحجر نق لن كال

إن الديِب إذا زألت ـبـه
قـــدما

رفرش الديِباج يِهوي علىَ 
ذر رر دس وال

ويدلك على خطورةا هسسذها المرحلسسة داللسسة واضسسحة مسسا
للسسه عنسسه قسسال: قسسال رواها البخاري عن أبي هريرةا رضسسي ال

لله  : "ما من مولودا إل يولدصلى الله عليه وسلم رسول ال
لوداانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمسسا على الفطرةا، فأبواها يه
عتج البهيمة بهيمة جمعاء، هسسل تحسسسون فيهسسا مسسن جسسدعاء ذن يت

)2(."

  المرحلة التي يدخل أكثر أهل زماننا أبناءهم فيها هذها ()1
المدارس النتنة.

  الجدعاء : المقطوعة الذن()2
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اا وفيه أن هذها المرحلة من عمر المولودا خطيسسرةا جسسد
لله بحيث يمكن لبويه أن يحرفاها فيها بسهولة عن فطرةا ال

لله  لبه رسول ال صلى الله عليسسهالتي فطر الناس عليها..وش
ذلك بالبهيمة التي جدعت بعد أن خلقت سليمة..وسلم 

فالمولودا في هذها السن كقطعة عجيب تشكلها كيسسف
اا تشاء، أما إذا شسسب وكسسبر وترعسسرع فسسإن ذلسسك يغسسدو صسسعب

رر وصدق من قال: اا غير ميسو عسير

قد يِنفع الدب الولد
في صغر

وليس يِنفعهم من بعـده
أدب

زدلتها إن الغصون إذا ع
اعتدلت

ول تلين إذا صارت من
الخشب

يسوليصسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم لذلك كان المصسسطفى 
اا هذها المرحلة كما رأيت فسسي الحسسادايث المتقدمسسة اهتمامسس
اا وعناية خاصة...ويغنينسسا مسسا قسسدمناها عسسن الطالسسة فسسي بالغ
ذلك ومسسن أرادا السسستزاداةا منسسه فليرجسسع إلسسى كتسسب السسسنة

فإنها تعج بمثله...

 ولك أن تتأمل اهتمامه وحرصه هذا وقد رأى الحسن
ن التكليسف بن علي وهو يومها صسبي صسغير -لسسم يبلسغ س
بعد- قد أخذ تمرةا من تمر الصدقة فجعلها في فيسه؛ تأمسل
اا للسسه وسسسلمه عليسسه وينهسساها معلمسس كيسسف يسسسارع صسسلوات ال
اا يقول: "كسسخ كسخ، إرما بهسا، أمسا علمسست أنسسا ل نأكسسل مرشد

الصدقة" متفق عليه..

للسسه تعسسالى عليهسسم وقسسد وانظر إلى أصسسحابه رضسسوان ال
للسسه وسسسلمه عليسسه، فيربسسون كسسانوا يقتسسدون بسسه صسسلوات ال
لله عز وجل..ويزرعسسون فسسي قلسسوبهم أولداهم على طاعة ال
منذ الصغر حبه سبحانه والتضسسحية فسسي سسسبيلة..ويحثسسونهم
على الجهادا والقتال وينمون الشجاعة والقوةا في نفوسهم

ويكرهون لهم الجبن والذل والتخاذل...

لن أبي وقاص يعلم بنيه التعوذ من الجبسسن، وهذا سعد ب
كما في البخاري:
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للم بنيه هؤلء الكلمات كما يعلم المعلسسم "كان سعد يع
للسه  صسلى اللسه عليسهالغلمان الكتابة ويقسول: إن رسسول ال

لوذ منهن دابر الصلةا: اللهم إني أعوذ بك منوسلم  كان يتع
الجبن، وأعوذ بك أن أردا إلى أرذل العمر، وأعسسوذ بسسك مسسن

.)1(فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر"

لله تعالى عنه يرسسسله لله بن الزبير رضي ال وهذا عبد ال
وهسسو ابسسنصلى الله عليه وسلم أبوها ويأمرها بمبايعة النبي 

لله  صسسلى اللسسه عليسسهسبع سنين أو ثمان، فيبتسم رسول ال
ال إليه ثسم يبايعهوسلم  .)2(حين يراها مقب

لله  صسسلى اللسسهوكان لهذها التربية التي علمها رسول ال
لصسسحابته، وبيسسن أهميتهسسا فسسي سسسيرته ونهجسسه،عليه وسلم 

أثرهسسا العظيسسم، حسستى كسسان غلمسسانهم يتشسسوقون للجهسسادا
..صلى الله عليه وسلم.ويتنافسون على الغزو معه 

لله بن الزبير وعمسسر بسسن أبسسي سسسلمة، يسسوما فهذا عبد ال
 كانسسا يتابعسسان المعركسسة)3(الخنسسدق وهمسسا غلمسسان صسسغيران

والقتال بتشسسوق وشسسغف حسستى إنهمسسا ليتبسسادالن ويتسسداوران
النظر فيرفع أحدهما الخسسر تسسارةا لينظسسر ثسسسم ينسسزل الخسسر

ليرفع أخاها وهكذا.

لله بن الزبير قال: لمسسا كسسان يسسوما الخنسسدق، فعن عبد ال
يطسسم السسذي فيسسه نسساء كنت أنا وعمر بن أبي سلمة فسسي ال

أطسسم حسسسان، فكسسان عمسسرصلى اللسسه عليسسه وسسسلم، النبي 
يرفعني وأرفعه، فإذا رفعني، عرفسست أبسسي حيسسن يمسسر إلسسى

للسسه  صسسلىبني قريظة فيقاتلهم، وكان يقاتسسل مسسع رسسسول ال
يوما الخندق، فقال: من يأتي بنسسي قريظسسةالله عليه وسلم 

لله إن كنسست فيقاتلهم؟ فقلسست لسسه حيسسن رجسسع: يسسا أبسست: تسسال
اا إلى بني قريظة، فقال: يا بني: أما لعرفك حين تمر ذاهب

لله  لله إن كان رسول ال ليجمع ليصلى الله عليه وسلم وال
اا يفديني بهما، يقول: فداك أبي وأمي .)1(أبويه جميع

 البخاري كتاب الجهادا باب ما يتعوذ من الجبن.)1((
).46/2 جزء من حيدث رواها مسلم ()2((

) أن سن ابن الزبير كان إذ 1/173 نقل الحافظ في الفتح ()3((
اا. ذاك ثلث سنين أو أربع

 رواها الماما أحمد وهو صحيح، وهو في البخاري بشيء من )1((
الختصار ورواها مسلم كذلك...
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للسسه لله عنسسه ليخسسرج ابنسسه عبسسد ال حتى أن الزبير رضي ال
معسسه إلسسى معركسسة عظيمسسة بيسسن المسسسلمين والسسروما وهسسي
معركة اليرموك..وهو غلما ابن عشر سسسنين، يحملسسه علسسى

ال لصغر سنه ...ويسسروي ابسسن المبسسارك)2(فرس ويوكل به رج
للسسه عنسسدما انهسسزما المشسسركون في كتاب الجهسسادا أن عبسسد ال

.)3(يومها، حمل فجعل يجهز على الجرحى

وقصة معاذ بن عفراء ومعسساذ بسسن عمسسرو بسسن الجمسسوح
وتسابقهما في قتل أبي جهل يوما بدر وهما غلمان حديثي

..)4(العمر معروفة مشهورةا

وهسسذا السسبراء وابسسن عمسسر يعرضسسان للقتسسال يسسوما بسسدر
لداان ييسسر ييستصسسغران و للسسه)5(ف  ويحسسدث ابسسن عمسسر رضسسي ال

عرضه يوما أحسسدصلى الله عليه وسلم عنهما : " أن النبي 
وهو ابن أربع عشرةا سنة فلم يجزها، وعرضه يوما الخنسسدق

.)6(وهو ابن خمس عشرةا سنة فأجازها"

للسه عنسه وهسو شساب لسسم يأسامة بن زيد رضسي ال وهذا 
اا اا عرمرمسس يتجسساوز الثامنسسة عشسسرةا مسسن عمسسرها يقسسودا جيشسس

.وفيسسه عمسسرصسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم.يستعمله عليه النبي 
للسسه عنسسه وغيسسرها مسسن كبسسار الصسسحابة...ليغسسزوا بهسسم رضي ال

الشاما...

صسسلى اللسسهوهكذا وبهذها التربية العظيمة صسسنع النسسبي 
مسسسن اصسسسحابه..وصسسسنع أصسسسحابه مسسسنعليسسسه وسسسسلم 

ال صدقوا ما عاهدوا لله عز وجل، رجا أبنائهم..بتوفيق من ال
لدلوا مجرى التاريخ... لله عليه..غيروا معالم الرض..وب ال

***

).3975 انظر البخاري كتاب المغازي حديث رقم ()2((
اا، وإن مثل هذها الجرأةا )3((  أي يكمل قتل من وجدها مجروح

والشجاعة ليحتاج إلى غرسها في نفس الصغير جهد عظيم 
واهتماما بالغ من الب مباشرةا؛ أما أولئك الذين يعتمدون على 
هذها المدارس في تربية أبنائهم..فليس لهم أن يحلموا بمثل هذا 
المستوى العظيم..

).3141 انظرها في البخاري كتاب فرض الخمس حديث رقم ()4((
).3956 البخاري ()5((

).4097 رواها البخاري في كتاب المغازي ()6((
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اا بالهتمسساما بسسالولدا والذريسسة وهكذا اقتفى آثارهم ايضسس
في هذها السن المبكرةا.التابعون لهم بإحسسسان مسسن سسسلف
هذها المة وعلمائها..بل وحتى الخلفسساء والمسسراء والسسوزراء
على ما كان عند كثير منهم من ظلم وجور أو ترف وميسسل
إلسسى السسدنيا وشسسهواتها، كسسانوا يتنافسسسون ويحرصسسون علسسى
إرسسسال أولداهسسم إلسسى العلمسساء والفقهسساء ليؤدابسسوهم لهسسم
ويعلمسسونهم القسسرآن، حسستى كسسان يقسسال: فلن مسسؤداب أبنسساء

ومسسا ذلسسك إل..الخليفة...أو مؤداب أبنسساء الميسسر وغيسسر ذلسسك
لتقسسسديرهم لقيمسسسة العلسسسم ومعرفتهسسسم بشسسسرف ومكانسسسة

وقصصسسهم وأخبسسارهم فسسي الدللسسة علسسى ذلسسكالعلمسساء..
والحرص عليه تضيق هذها الصفحات عن حصرها..

 فهذا عطاء بن رباح أعور أشل أفطسسس أعسسرج أسسسودا
مستوحش الخلقة...يأتي إليه الخليفة وولداها يسألنه عسسن
المناسك فيجيبهم وهو معرض عنهسسم..حسستى إذا مسسا انتهسسى
لله قال الخليفة لولديه : قوما ول تنيا في طلب العلم، فوال
مسسا أنسسسى مقسسامي بيسسن يسسدي هسسذا العبسسد السسسودا..وقصسسة
ن أحمسد حيسن البخاري صاحب الصحيح مسع الميسر خالسد ب
بعسسث إليسسه يسسسأله أن يحضسسر إلسسى منزلسسه فيقسسرأ التاريسسخ
والجامع على أولداها، فامتنع البخاري، وقسسال ل يسسسعني أن
اا داون قوما آخرين، وقسسال لمسسن جسساءها : أخص بالسماع قوم
قل له إني ل أذل العلم ول أحمله إلسسى أبسسواب السسسلطين،
فسسإن كسسانت لسسه حاجسسة إلسسى شسسيء منسسه فليحضسسرني فسسي
مسجدي أو في دااري؛ فإن لسم يعجبك هذا فسسأنت سسسلطان
لله يوما القيامة فامنعني من مسجدي ليكون لي عذر عند ال
أني ل أكتم العلم، فكان ذلك سبب الوحشسسة بينمسسا..وقيسسل
أن المير اسسستعان ببعسسض أهسسل بخسساري حسستى تكلمسسوا فسسي

مذهبه، فنفاها عن البلد...

 ولو أنك تتبعت بعض أحوال السلف وأقوالهم لتجلسست
لسسك هسسذها الحقيقسسة، ولعجبسست أشسسد العجسسب مسسن شسسدةا
اا علسسى أحوالنسسا إهتمامهم وحرصهم على ذلك..ولبكيت كثير

وأحوال أبنائنا...

فهسسذا سسسفيان الثسسوري إمسساما الحفسساظ وسسسيد العلمسساء
العاملين فسسي زمسانه- وقسسد ابتسسدأ طلسسب العلسسم وهسسو حسسدث
اا- يقسسول : "ينبغسسي اا صسساداق باعتناء والسسدها السسذي كسسان محسسدث
للرجل أن يكرها ولدها علسسى طلسب الحسسديث فسإنه مسسؤول

عنه".
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وهذا قتاداةا من أئمة المفسرين كان من أحفظ الناس
يقول: (الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر).

وعن عكرمة مولي ابن عباس قال: (كان ابسسن عبسساس
يضع في رجلي الكبسسل- يعنسسي القيسسد- علسسى تعليسسم القسسرآن

والسنة).

لبسسع أحسسوال علمسساء هسسذها المسسة وهكذا فلو أنك ذهبت تت
وساداتها وأشرافها من المحدثين والفقهاء والئمة..لرأيتهم
ال؛ ثسسسم للسسه أو نبغوا في طلب العلم وتحصيله بتوفيق مسسن ال
اا منهم علسسى ذلسسك بطلبهم للعلم وحفظه في الصغر..حرص

أو برعاية وتوجيه من آبائهم أو أوليائهم..

فهذا البخاري أمير المؤمنين فسسي الحسسديث بسسدأ حفسسظ
السنة والهتماما بها وهو فسسي الكتسساب وكسسان عمسسرها عشسسر
سنين أو أقل، وأخذ يستدرك على المحدثين ويصسسحح لهسسم

وهو ابن احدى عشرةا سنة.

ن حنبسل حفسظ وإماما أهسل السسنة والجماعسة أحمسد ب
للسسه القرآن في صباها وتعلم القراءةا والكتابسسة، وابنسسه عبسسد ال

جهبذ من الجهابذةا..

مع الحسديث وهسو ابسن احسدى والخطيسب البغسداداي س
 أن أبي عاصم قال: ذهبت بابني وهو)1(عشرةا سنة..ويذكر

ابن ثلث سنين إلى ابن جريج فحدثه..

اا عسسن القاضسسي أبسسي محمسسد ويحسسدثنا الخطيسسب أيضسس
الصبهاني أنه قال: حفظسست القسسرآن ولسسي خمسسس سسسنين،
وأحضرت عند أبي بكر المقري ولي أربسسع سسسنين، فسسأراداوا
أن يسمعوا لي فيما حضرت قراءتسسه، فقسسال بعضسسهم : إنسه
يصغر عن السماع، فقسسال لسسي ابسسن المقسسري: اقسسرأ سسسورةا
الكافرين، فقرأتها، فقسال: اقسسرأ سسسورةا التكسوير، فقرأتهسا،
فقال لي غيرها: اقرأ سورةا المرسلت، فقرأتها ولسم أغلط

لي. فيها، فقال ابن المقري: اسمعوا له والعهدةا عل

والحسسافظ المنسسذري حفسسظ القسسرآن ثسسسم طلسسب علسسم
الحديث، وكان عمرها أول سماعه عشر سنين.

ولى والسدها الصسالح رعسايته وتسأدايبه ونشسأها والنووي ت
تنشئة طيبة، فحضه منذ الصغر على طلب العلسسم...يسسروي

 أي الخطيب.)1((
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الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي يقسسول: رأيسست الشسسيخ
وهو ابن عشر سنين بنوى والصبيان يكرهونه على اللعسسب
معهم، وهو يهرب منهسسم ويبكسسى لكراههسسم، ويقسسرأ القسسرآن
في تلك الحال، فوقع في قلبي محبته وكان قد جعله أبسسوها

في داكان فجعل ل يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن...

وحرص عليسسه والسدها إلسسى أن ختسسم القسرآن وقسد نساهز
الحلسسم، ودارس فسسي المدرسسسة الرواحيسسة وكسسانت لصسسيقة
الجامع الموي وكان يدرس بها أمثال ابسسن الصسسلح وغيسسرها

من العلماء والفقهاء والمحدثين..

وابن حجر العسقلني أداخله وصيه (الزكي الخروبي)-
بعد وفاةا أبيه- الكتاب بعسسد إكمسسال خمسسس سسسنين، فحفسسظ
القرآن وهسسو ابسسن سسسبع سسسنين، وحفسسظ العمسسدةا، والحسساوي
الصغير، والفية العراقي في علوما الحديث، ومختصسسر ابسسن
الحاجب في الصول وغير ذلك..إلى أن بلغ فلزما الفقهسساء
وأهل اللغة العربية فدرس المنهاج وجمع الجوامسسع وشسسرح

المختصر وغير ذلك..

وهذا الدبري راوية كتب عبد الرزاق صاحب المصنف،
سسسمع تصسسانيفه منسسه وهسسو ابسسن سسسبع سسسنين باعتنسساء مسسن
أبيه..فروى عنه عامة كتبه، والقاضي أبسسو عمسسر الهاشسسمي
يحفسسظ سسسنن أبسسي دااودا مسسن شسسيخه اللؤلسسؤي ولسسه خمسسس

سنين..

***

وبعد هذها اللمحة السريعة لحسسال الوليسسن مسسع أبنسسائهم
نتوقف ها هنا..لنسجل هذها الكلمة فنقول:

 حول هذا وما شاكله مما تقدما كانت تدور اهتمامسسات
السسسسلف عنسسسد تربيتهسسسم لولداهسسسم، وعلسسسى مثلهسسسا كسسسانوا
يركزون..لذا كانت قرونهسسم خيسسر القسسرون...وأيسسامهم زينسسة

الياما..وأحوالهم أعز الحوال وجهاداهم أمضى جهادا...

للسه العافيسة..فلسو نظسرت إلسى أما أهل زماننا نسسأل ال
أحوالهم وأحوال أبنائهم وإلى اهتمامات غالبيتهم ول أعني
العواما منهم؛ ولكن انظر إلى مسسن ينتسسسبون إلسسى السسدعوةا
والسسدين والعلسسم والفقسسه منهسسم، وانظسسر إلسسى إهتمسسامهم
بأولداهم في مرحلة الصغر الخطيرةا هسسذها علما يركسسزون؟
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ومسساذا فسسي القلسسوب يزرعسسون؟ وإلسسى مسساذا يعسسدون البنسساء
ويهيئون؟ ؟ .

اا حيسسن أقسسول أن ا لغالبيسسة اا ول مبالغسس ل أكسسون ظالمسس
العظمى منهم ترك هذها المور لغيرها يبثها في ذهن أبنسسائه
وعقولهم..داون أن يلتفت هو إليهسسا أو يهتسم بهسا..أو يشسغل

حتى ولو بعض وقته ويفرغه لها...

فمنهم مسسن تسسرك أبنسساءها يكتسسسبون آمسسالهم وأهسسدافهم
وطموحسساتهم ومعسسالم شخصسسياتهم.كمسسا تريسسدها وتشسساؤها
الحكومات الطاغوتية..سواء عن طريق التلفزيسسون- السسذي
أداخلسسه بيتسسه بيسسدها- وبرامجسسه الموجهسسة، أو عسسن طريسسق

المدارس ومناهجها وكوادارها..

لـيــس الـيــتيم ـمــن
انتهىَ أبــواه

من ذي الحياة وخلفـاه
ةل ذلي

ـذي إن اليتيم ـهـو اـل
تلقىَ لــه

ةا ةا تخلت أو أب أم
ةل مشغـــو

ولقد تنبه الطواغيت - قسساتلهم اللسسه - فسسي زماننسسا هسسذا
إلى خطورةا هذها المرحلة وأهميتها..واستغلوا غفلسسة البسساء
هذها، وإهمالهم لبنائهم في هذها المرحلة..وسسسكوتهم عمسسا
يقعسسون فيسسه مسسن بلء وباطسسل..فراحسسوا يركسسزون عليهسسا،
ويهتمون بها، وسخروا لذلك أجهزتهم ومنسساهجهم ووسسسائل
اا كسسل البعسسد عسسن اا بعيسسد ال ممسسسوخ إعلمهسسم..لينشسسؤوا جي
السسسسسسلما الصسسسسسحيح السسسسسذي يخشسسسسسونه ويحسسسسسسبون
اا أعسسور أعسسرج مبتسسور ال منسسه إسسسلم حسسسابه..وأعطسسوهم بسسد
لله ولرسوله وللمسسؤمنين، بسسل الذراعين..وجعلوا ولءهم ل ل
للسسوطن والقسسانون والميسسر..أيسسا كسسان هسسذا السسوطن وذلسسك
صو اا كان ذلك المير، ولسسو عسسد القانون كفري أما إسلمي..واي

لله والدين.. من أعداء ال

فكان لهم ذلك إلى حد كسسبير..وأصسسبح كسسثير مسسن أبنسساء
لل ما يطمح ويصبوا إليه- لو سألته- أن يصسسبح يج المسلمين 
اا فسسي الجيسسش..ذلسسك الجيسسش السسذي يحفسسظ اا أو طيار ضابط
ويحمي عسسروش الطسسواغيت ويسسدين بسسالولء لهسسم..ويرسسسي
للسسه ولرسسسوله..بسسل قواعد حكومسساتهم وقسسوانينهم المحسساداةا ل
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لدسم وعسسن لسم في ال لسهم ال واستطاع هؤلء الطواغيت بد
طريسسق مسسوادا التاريسسخ والجغرافيسسا ومسسا يسسسمونه بالتربيسسة

- استطاعوا عن)1(الوطنية- وكان الولى أن تسمى بالوثنية
طريق هذا وغيسسرها أن يجعلسسوا الرابطسسة الولسسى والوشسسيجة
الساسسسية والحقيقيسسة فسسي نفسسوس كسسثير مسسن البنسساء..هسسي
رابطة العروبة والقومية العربية، ونسخوا السسسلما، أو قسسل
اا لها..تهيمن عليه ول يسسذكر على أحسن الحوال جعلوها تبع
للسسه إل بعدها..كما سيأتي بيان ذلك وتفصيله كله إن شسساء ال
تعالى، فنشأت بفعل ذلك أجيال ممسوخة تتسمى بأسماء
البيتهم فسي الحقيقسة المسلمين وتنتسب إلى جلسدتهم..وغ
أعداء للسسسلما ولهلسسه شسسعروا أو مسسن حيسسث ل يشسسعرون،
جسسسروا علسسسى أمتهسسسم العسسسار والسسسويلت..وتفاصسسسيل ذلسسسك
وأدالتسسسه..موجسسسوداةا مشسسسهورةا مفضسسسوحة..فسسسي بلدانسسسا
لله العلسسي وشسسوارعنا..وأسسسواقنا..ول حسسول ول قسسوةا إل بسسال

العظيم...

ومسن البنساء مسن تسأثر برفقساء السسوء، أو المدرسسين
اا المنحرفين أو الملحدين..الممتلئسسة بهسسم المسسدارس؛ تسسأثير
اا جعلهسسم يتطبعسسون بطبسساعهم..أو يكتسسسبون منهسسم قويسس
منسساهجهم وسسسبلهم فسسي الحيسساةا وطموحسساتهم وآمسسالهم
وأهسسدافهم؛ فبسسذروا فيهسسم بسسذور الشسسيوعية أو العلمانيسسة أو

القومية والبعثية أو غيرها من سبل المجرمين...

اا بتلسسك التمثيليسات والفلما اا كسبير ومنهم من تسأثر تسأثر
والمسرحيات التي تشغل غالب أوقسسات مسسن يقتنسسون هسسذها
التلفزيونات في بيوتهم..فأصبحوا فسسي غايسسة مسسن الميوعسسة
والنحلل..وزرعسسست فسسسي قلسسسوب البعسسسض منهسسسم ميسسسول
النحراف والرذيلة بسسل والجسسراما..وجعلتهسسم ينظسسرون إلسسى
الغرب الكافر نظرةا إعجاب واحتراما..بل وصسسداقة ومسسوداةا
اا اا..ومنهم من تعلسسق بمباريسسات الكسسرةا وتسسأثر بهسسا تسسأثير أيض
اا حتى أمست البطولة عنسسدها تعنسسي تسسسجيل الهسسداف كبير
وإتقان اللعب والجسسري وراء الكسسرةا والمراوغسسة بهسسا..وغيسسر
ذلك من التفاهات وسفاسف المور التي انشغلوا بها عسسن

الجري وراء أسباب عزتهم وعزةا داينهم وأمتهم.

اا- من مدح للطواغيت )1((  لما تحويه هذها الماداةا- وغيرها أيض
لله ولرسوله..وتكريس وتركيز الجهودا في  وحكوماتهم المحاداةا ل
توجيه ولء وحب التلميذ إلى هؤلء الطواغيت وعائلتهم 
وحكوماتهم وقوانينهم الوضعية، وأعلمهم وأفكارهم ومناهجهم 
وعروبتهم وغير ذلك..مما ليس هذا محل بسطه...
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ال من الذين اجتنبوا هسسذا وذاك يهمسسل وأحسن الباء حا
هذا المر الخطير..وربما أوكلوها وتركسسوها بالكليسسة للمهسسات
لن أعني غالبية المهات في هذا الزمسسان..ل في البيوت..وه
لن صسسناعة الرجسسال..بسسل أغلسسى وأسسسمى مسسا يتمنينسسه يحسسس
ويتطلعن إليه أن يكبر الولدا ويسستزوجون ويعملسسون بسسأرقى
الوظسسسائف وينجبسسسون..و..وغيسسسر ذلسسسك مسسسن أمسسسور السسسدنيا
وقشورها..أما الدعوةا ونصر الدين وإقسسامته والعمسسل علسسى
رفسسع رايتسسه بالعسسدادا والجهسسادا والستشسسهادا..فسسإن غسسالبيتهن
ال لله من ذلك..عند ذكرها- هذا إن ذكر أصسس يعذن أولداهم بال
في مجالسهن- وكذلك علم الدين وداراسسسته..فسسإنه أمسسسى
عنسسدهن وعنسسد كسسثير مسسن البسساء، علمسسة مسسن علمسسات
الفشل..وهو الحل الخير والنهائي الذي يلجسسأ إليسسه الواحسسد
منهم مع أبنه إذا ما لسم يفلح في الحصسسول علسسى معسسدلت

...)1(تمكنه من داراسة علم من هذها العلوما الدنيوية

لذا فكثير من هؤلء الباء - ولو كانوا من أهل السسدين-
شغلوا أنفسهم وأوقاتهم، وأفنسسوا جهسسوداهم وقسسواتهم..فسسي
اا يغسسرس فسسي نفوسسسهم حسسب اا دانيويسس تسسوجيه أبنسسائهم توجيهسس
المناصسسب الكسسبيرةا، والوظسسائف المرموقسسة، والشسسهاداات
العالية..حتى جعلوا أعلى مسسا يشسسغل بسسال البسسن فسسي هسسذها
المرحلسسة، وأسسسمى أهسسدافه وأعسسز أمسسانيه أن ينجسسح فسسي
المدرسة ويحرز أعلى الدرجات، وأفضسسل المعسسدلت..كسسي
اا اا مشسسهور يستطيع داخول الجامعة ليصبح بعد ذلك مهندسسس
اا، أو غير ذلك..أمسسا علسسى السسدين وحرمسساته اا مرموق أو داكتور

اا.. والسلما وشرائعه..فلن تجد منهم باكي

***

وبعد..فهل لمثل هذها الطموحسسات والمسسال أن تنشسسئ
ال مسسن المصسسلحين تنتفسسع بهسسم المسسة أو ينتصسسر بهسسم أجيسسا
للسسه عسسز لى ذلك؟ ؟ بل هم محظوظون وليحمدوا ال الدين..أن

اة لمدارس ومعاهد العلوما الشرعية )1((  وكلمنا هذا ليس تزكي
القائمة اليوما وجامعاتها..فغالبيتها وخاصة الحكومية منها ممتلئة 
بالمفاسد والنحرافات..يعرف ذلك كل من اطلع على المعاهد 
الدينية وسمعتها في هذا البلد على سبيل المثال..ولكننا نعرض 
نظرةا الناس في زماننا وازدارائهم لعلوما الدين وإن كانت مخلوطة
بالدنيا- أي معها شهاداات معترف بها لدى الحكومات-..فكيف لو 
اا لله رب العالمين..مجردا اا ل اا خالص اا حقيقي اا شريف كان هذا العلم علم
من الشهاداات الدنيوية هذها..
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الحون وجل..وليشكروها ألف مرةا إن خرج أبنساؤهم بهسا ص
بأنفسهم..

فل سسسبيل إذن إلسسى إعسسدادا رجسسال صسسالحين مصسسلحين
تنتفع بهم المة..إل السبيل التي قدمناها وبسطناها سسسبيل

وأصسسحابه والتسسابعين لهسسمصسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم النسسبي 
بإحسان؛ سبيل المؤمنين...

ومن يِشاقق الرسولا مـن بـعـد مـا تـبين لـه{
الهدي ويِتبع غير سبيل المؤمنين ـنـوله ـمـا ـتـولىَ

ةا }.ونصله جهنم وساءت مصير

ولن يصلح أمر آخر هذها المة إل بما صلح به أولها...

وقد قال بعض المهتميسن بالتربيسسة السسسلمية ناصسحا :
( إن الطفسسل فسسي السسسرةا المسسسلمة يجسسب أن ينسساما علسسى

أحادايث الجهادا ويستيقظ عليها).

وأنسسا أقسسول إن هسسذا يكسسون مسسن أفضسسل وأهسسم وسسسائل
التربية والعدادا فسسي مثسسل هسسذها المرحلسسة..إذا مسسا صسساحبه:
لد عسسن أمسساكن الفسسسادا ذعسس يب قسسدوةا حسسسنة، وعلسسم نسسافع، و

وأسبابه..وإل..

ةا متىَ يِبلغ البنيان يِوم
تمـامـه

إذا كنت تبنيه وغيرك
يِهـدما

فالنجاةا إذن في ( أن نبني، ونحمي البناء )...

لله تعالى العلمة ابن القيم إذ يقول: ( وكذلك ورحم ال
ييجتنب الصسسبي إذا عقسسل: مجسسال اللهسسو، والباطسسل يجب أن 

...فسسإنه)1(والغناء، وسماع الفحش، والبدع، ومنطق السسسوء
إذ علق بسمعه، عسر عليه مفارقته في الكبر، وعسز علسسى
وليه اسسستنقاذها منسسه، فتغييسسر العوائسسد مسسن أصسسعب المسسور،
يحتاج صساحبه إلسى اسستجدادا طبيعسة ثانيسة، والخسسروج عسن

اا )أهس.من تحفة الموداودا. رر جد ععسي حكم الطبيعة 

وهو قول من قال :

 قلت: وذلك كله، بل وأكثر منه موجودا في المدارس التي )1((
نتحدث عنها..كما هو معلوما ومعروف ومشهور..
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زدلها إن الغـصـــون إذا ـعـــ
اعتـدلت

ول تلين إذا صارت
من الخشب

اا ما يتمناها لبنائه مسسن طريسسق لله من قال ذاكر ورحم ال
وسبيل..:

ــوا ــم أن يِعرـف ــو لـه أرـج
الحـق الذي

قد صار بين الناس
ةا مخـزيِا أمر

أرجــو لهــم أن يِحفظــوا
الذكر الذي

أضحىَ لدى اللهين
ةا ملهيا هزء

أرـجــو لـهــم أن يِقتــــدوا
بنبيهـم

فهو الدليل لمن أراد
تخطيـــا

أرـجــو لـهــم أن يِـصــبحوا
ةا لمن نـور

يِحيون في الظلمات
ةا فانيـا عمر

أرـجــو لـهــم أن يِـصــبحوا
شهداء في

عصر يِئن من
التخـاذلا باكيـا

***

ـــــذيِن ـــوا كال ل أن يِكوـن
أراهم

يِا حسرة أنا ل أريِد
مواشـيا

أنا ل أريِد تردداأنا ل أريِد تحنثـا وتســكعا
وتــوانيا
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أن ل أريِد ضآلةأنا ل أريِد جهـالة وبلهـة
وتـرديِـا

ـن ـادة لـم ـــد عـب ـا ل أريِ أـن
اعتلىَ

في أمة عرشا وزأاد
تعاليــا

ةا أنــــا ل أريِــــد منافقــــ
مستجديِـا

ةا أنا ل أريِد مداهن
ومرائيـا

***

ـد لـمـتي شـــهبا إـنـي أريـِ
فقـــد

ةا بات الظلما مخيم
متراميـا

ـــن ـــد معلمـي ـــا أريـِ ولـه
حقيقــــة

يِتوقدون محبة
وتفــانيا

ولـهــا أريـِــد المصلحــــين
شـؤونها

والطاهريِن
المخلصين تآخيا

ولمـــتي أرجـــو رجـــالا
عقيــدة

وشجاعة ل يِرهبون
تـحديِا

ـد ـــر بـع ـد النص ـــا أريـِ وله
هزائم

ولها أريِد كرامة
وتساميـا

***

فائدة لبن القيم في تربية
وإعداد البناء
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لله تعالى -في كتابه تحفة الموداودا بأحكاما قال رحمه ال
المولودا-:

( ومما ينبغي أن يعتمد حال الصبي، ومسسا هسسو مسسستعد
له من العمال ومهيأ له منها : فيعلم أنسسه مخلسسوق لسسه؛ فل
اا- فإنه إن حمله اا فيه شرع يحمله على غيرها- ما دااما مأذون
على غير ما هو مستعد له لسم يفلح فيه، وفاته ما هو مهيسسأ

له.

فإذا رآها حسسسن الفهسسم، صسسحيح الداراك، جيسسد الحفسسظ
اا، فهذها من علمات قبوله وتهيئه للعلم، فلينقشه فسسي واعي
اا، فإنه يتمكسسن فيسسه، ويسسستقر، ويزكسسو لوح قلبه ما دااما خالي

معه.

وإن رآها بخلف ذلسسك مسسن كسسل وجسسه، وهسسو مسسستعد
للفروسية وأسبابها من الركوب والرمي واللعسسب بالرمسسح،
وأنه ل نفاذ له في العلم، ولسم يخلق له، مكنه من أسسسباب

الفروسية والتمرن عليها، فإنه أنفع له وللمسلمين.

وإن رآها بخلف ذلك، وانه لسم يخلق لذلك، ورأى عينه
اا لهسسا، قسسابل لهسسا، مفتوحة إلى صنعة مسسن الصسسنائع، مسسستعد
وهي صناعة مباحة نافعة للناس، فليمكنسه منهسا، هسذا كلسه
بعد تعليمه ما يحتاج إليه في داينه، فسسإن ذلسسك ميسسسر علسسى
لله على العبد، فسسإن لسسه علسسى عبسساداها كل أحد لتقوما حجة ال

لله أعلسسم ) )1(الحجة البالغة، كما له عليهم النعم السابغة.وال

أ هس.

***

وفائدة أخرى من مختصر
منهاج القاصديِن

ال، وبها )1((  قلت: ويأبى أكثر أهل زماننا عن هذها المدارس حو
ال، ولسان حالهم، بل لسان مقال أكثرهم..أنها فرض حتم لزما  بدي
على كل أحد، صغير وكبير، وذكر وأنثى، وكم فرطوا ويفرطون 
بواجبات وفروض حقيقة، بل معلومة من الدين بالضرورةا وما ذلك
لله أن الرزق والعلم ل يأتيان إل عن إل لعتقادا كثير منهم والعياذ بال
طريق هذها المدارس وشهادااتها..فل حول ول قوةا إل بالله.
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قال: (فصل في رياضسسة الصسسبيان أول النشسسوء) اعلسسم
أن الصبي أمانة عند والديه، وقلبه جسسوهرةا سسساذجة، وهسسي
قابلة لكل نقش، فإن عودا الخير نشأ عليه، وشاركه أبسسواها
ومؤدابه في ثوابه، وإن عودا الشر نشأ عليسسه، وكسسان السسوزر
في عنق وليه، فينبغي أن يصونه ويسسؤدابه ويهسسذبه، ويعلمسسه
محاسسن الخلق، ويحفظسه مسن قرنسساء السسوء، ول يعسسوداها
التنعسسم، ول يحبسب إليسسه أسسسباب الزينسسة وأسسسباب الرفاهيسسة

فيضيع عمرها في طلبها إذا كبر.

بل ينبغي أن يراقبه من أول عمرها، فل يسسستعمل فسسي
رضاعته وحضسسانته إل امسسرأةا صسالحة متسدينه تأكسسل الحلل،
دت فيسه فإن اللبن الحاصل من الحراما ل بركة فيه، فإذا ب
مخايل التمييز وأولهسسا الحيسساء، وذلسسك علمسسة النجابسسة وهسسي
مبشرةا بكمال العقل عند البلوغ، فهذا يستعان على تأدايبه
بحيائه، وأول ما يغلب عليسسه مسسن الصسسفات شسسرها الطعسساما،
فينبغي أن يعلم آدااب الكل، ويعوداها أكل الخبز وحدها فسسي
بعض الوقات لئل يألف الدااما فيراها كالحتم، ويقبسسح عنسسدها
كثرةا الكل، بأن يشبه الكسسثير الكسسل بالبهسسائم..ويحسسذر مسسن

طباع النساء والمخنثين.

ويمنعه من مخالطة الصبيان الذين عوداوا التنعم، ثسسسم
يشغله بتعلم القرآن والحسسديث وأحسسادايث الخيسسار، ليغسسرس

فى قلبه حب الصالحين..

ومتى ظهر مسسن الصسسبي خلسسق جميسسل وفعسسل محمسسودا،
فينبغي أن يكرما عليه ويجازى بمسسا يفسسرح بسسه، فسسإن خسسالف
اا وخسسوف، ول يكسسثر عليسسه العتسساب لن ذلسك ذلك عوتب سر

اا لهيبة لكلما معه. يهون عليه سماع الملمة وليكن حافظ

وينبغي للما أن تخوفه بالب، وينبغسسي أن يمنسسع النسسوما
ال، ولكنسسه يمنسسع اا، فإنه يورث الكسل، ول يمنع النسسوما لي نهار
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للب أعضسساؤها، ويتعسسودا الخشسسونة فسسي الفرش الوطيئة لتتص
المفسسرش والملبسسس والمطعسسم، ويعسسودا المشسسي والحركسسة

 لئل يغلب عليه الكسل.)1(والرياضة

ويمنعه أن يفتخر على أقرانه بشي مما يملكمه أبسسواها
أو بمطعمسسه أو ملبسسسه، ويعسسودا التواضسسع والكسسراما لمسسن
اا مسسن صسسبي مثلسسه، ويعلسسم أن يعاشرها، ويمنع أن يأخذ شسسيئ
الخذ داناءةا، وأن الرفعة فسسي العطسساء، ويقبسسح عنسسدها حسسب
الذهب والفضة، ويمنع من كثرةا الكلما ويعسسودا أن ل يتكلسسم
ن هسو اا، وأن يحسسن السستماع إذا تكلسم غيسرها مم إل جواب

أكبر منه...

ويمنع من فحش الكلما ومن مخالطة من يفعل ذلك،
فإن أصل حفظ الصبيان بحفظهم من قرناء السوء.

 ومعلوما أنه ل يعني رياضات أهل زماننا السخيفة المنحرفة )1((
والتي أكثرها ل يعودا بفائدةا على العبد ل في داينه ول دانياها، بل هو 
مأخوذ من أهواء الغرب الكافر أصحاب الجحيم..وقد ذكر ابن 
القيم بعض رياضات السلف المفيدةا فى فائدته المتقدمة...
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ويحسن أن يفسح له بعسسد خروجسسه مسسن المكتسسب فسسي
لعب جميل، ليستريح به من تعب التأدايب، كمسسا قيسل: روح

القلوب مع الذكر.

وينبغي أن يعلم طاعة والسسديه ومعلمسسه.وإذا بلسسغ سسسبع
سنين أمر بالصلةا، ولسم يسامح في ترك الطهارةا ليتعسسودا،
ويخوف من الكذب والخيانة، وإذا قارب البلوغ، ألقيت إليه
اا ثبت هذا في قلبه، كما يثبت المور، فإن كان نشؤها صالح

النقش في الحجر.

 قال سهل بن عبد الله: كنسست ابسسن ثلث سسسنين، وأنسسا
أقوما بالليل أنظر إلى صلةا خالي محمد بن سسسوار، فقسسال
للسسه السسذي خلقسسك؟ قلسست: كيسسف اا: أل تسسذكر ال لي خالي يومسس
أذكرها؟ قال: قسسل بقلبسسك ثلث مسسرات مسسن غيسسر أن تحسسرك
للسسه شسساهدي، فقلسست لله نسساظر إلسسي، ال لله معي، ال لسانك: ال
ذلك، فوقع في قلبي حلوته، فلما كان بعد سنه، قسسال لسسي
خالي: احفظ ما علمتسسك.وداما عليسسه إلسى أن تسدخل قسسبرك،
فلم أزل على ذلك سنين، فوجسسدت لسسه حلوةا فسسي سسسري،
للسسه معسسه وهسسو نسساظر ثسم قال لي خالي: يا سهل من كان ال
إليه وشاهد عليه هل يغضبه؟ ؟ إيسساك والمعصسسية.ومضسسيت
إلى المكتب، وحفظسست القسسرآن، وأنسسا ابسسن سسست سسسنين أو
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، وقوتي مسسن خسسبر الشسسعير،)1(سبع، ثسم كنت أصوما الدهر 
ثسم بعد ذلك كنت أقوما الليل كله.) أ هس.باختصار يسير.

***

أنسسه قسسال فيمسسا رواهاصسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم   صسسح عسسن النسسبي ()1
البخاري ومسلم وغيرهما: "ما بال أقسسواما قسسالوا كسسذا وكسسذا؟ لكنسسى
أصلي وأناما، وأصوما وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عسسن سسسنتي

: "من صاما الدهر ل صاماصلى الله عليه وسلم فليس مني".وقال 
ول أفطر" رواها الماما أحمد وغيرها بإسنادا صحيح.

على كل حال فقد يكون المقصودا هنا كما كان يعني به كثير من 
لله دااودا المشروع؛ فقد وصفه النبي صلى  السلف؛ صياما نبي ال
الله عليه وسلم بصياما الدهر وكان يصوما يوما ويترك يوما ول 
يسردا الصياما سرداا داون انقطاع فهذا هو المنهي عنه في 
الحادايث..
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الفصل الثاني

مفاسد المدارس ومنكراتها
ال: فسادا القائمين عليها: أو

ذن وراءها..  عم الحكومات الطاغوتية و

المدرسون. 

اا: فسادا مناهجها.. ثاني

اا: فسادا الرفقة فيها.. ثالث

فصل

في مفاسد المدارس
ومنكراتها

لله تعالى: يقول العلمة ابن القيم رحمه ال

" والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضه
وهي:

فتن الشهوات، وفتن الشبهات.

توجب فسادا القصد والراداةا. : فالولسسى

توجب فسادا العلم والعتقادا ". : والثانيسسة

أ هس.من إغاثة اللهفان.
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وكسسسل ذلسسسك موجسسسودا مجتمسسسع فسسسي هسسسذها المسسسدارس
ومنكراتها، ل يماري فيه إل مكابر معاند..

اا، ويتسسم المقصسسودا مسسن اا ووضسسوح ولكي نزيد المر بيانسس
الذكرى فيتعظ وينتفع بها كل مؤمن يتحرى الخير، نتعرض
اا..ونرتبهسسا هنسسا لهم هذها المنكرات وأعظمها نكايسسة وخطسسر
مجملة، ومن بعد نشسسرع بالتفصسسيل والبيسسان بعسسون الملسسك

الديان..
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ةل : فساد القائمين عليها وهم صنفان:  أو

الحكومسسسات الطاغوتيسسسة ومسسسن ورائهسسسم الولا: 
أولياؤهم من الصليبين والماسونيين.

ــاني:  جهسسساز التسسسدريس، مسسسن مدرسسسسين الـث
ومفتشين ونظار ومسؤولين.

ثانيا: فساد مناهجها.
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ةا: فـسـاد الرفـقـة والخلـطـة ـمـن الطلب ـ ثالـث
فيها.

ةل : فساد القائمين علىَ هذه المدارس أو

الصنف الولا : الحكومات الطاغوتية:

لله  فسسي الحسسديثصلى الله عليسسه وسسسلم قال رسول ال
الصحيح الذي رواها الماما أحمد والطبراني وغيرهما:

اا" (وفسسي روايسسة) "بسساداروا بالعمسسار "أخاف عليكم سسست
اا..إمسسارةا السسسفهاء، اا" وفي أخرى: "باداروا بسسالموت سسست ست
اا يتخسسذون وسفك الدما، وبيع الحكم، وقطيعة الرحم، ونشو

 ".)1(القرآن مزامير وكثرةا الشرط 

صلى ومعلوما لكل أحد، أن كل هذا الذي خافه النبي 
على أمته وحذرها منه قسسد أبتلينسسا بسسه فسسيالله عليه وسلم 

هذا الزمان..وعلى رأس ذلك كله: "إمارةا السفهاء"...

وإن لفظة السفهاء هذها هي أقل وأخف ما يمكسسن أن
يقسسسال فسسسي هسسسؤلء الحكسسساما المتسسسسلطين علسسسى رقسسساب
المسسسسسسلمين، يسسسسسسومون خيسسسسسارهم ألسسسسسوان العسسسسسذاب
لربسسون ويعسسزون ويكرمسسون شسسرار الخلسسق والضسسطهادا..ويق
وأعداء الدين..ويحكمون في أعراض المسسسلمين ودامسسائهم
وأموالهم بقوانينهم الكفرية السستي أسسستورداوها مسن زبسالت
أذهسسسان أوليسسسائهم وأسسسسياداهم مسسسن اليهسسسودا والنصسسسارى
ال مسسن النسسور العظيسسم، والحسسق والشسسيوعيين الملحسسدةا، بسسد
للسسه تعسسالى علسسى خيسسر السسورى وخسساتم المبين السسذي أنزلسسه ال
اا كسسثيرةا أخسسرى النبياء والمرسلين..واسسستورداوا معهسسا ألوانسس
مسسن الفسسسادا واللحسسادا، انتهكسسوا بهسسا الحرمسسات، وأداخلوهسسا

  فال المناوي في فيض القدير : " (كثرةا الشرط ) بضم ()1
فسكون أو فتح؛ أعوان الولةا، والواحد شرطي، والمرادا كثرتهم 
بأبواب المراء والولةا، وبكثرتهم يكثر الظلم " أهس.قلت: أعاذنا 
لله وأعاذ إخواننا الموحدين من هذها الوظيفة التي أصبحت في  ال
زماننا شعارا للظلم والطغيان..ولو لسم يكن في ذمها والتحذير 

صلى الله عليه وسلم منها إل هذا الحديث لكفى، إذ أن النبي 
عدها في أمور محرمة، وفيما يخافه على أمته، ويحذرها منه..وهو

اا صلى الله عليه وسلم  ل يخاف أو يحذر أمته من خير أو حق أبد
فكيف وفى ذمها والتنفير منها من الحادايث والنصوص ما ل يسع 
له هذا المقاما..
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وبثوها في البلدا والعبادا..وغير ذلك من أحوالهم وشؤونهم
.)1(وأعمالهم، التي يضيق المقاما عن حصرها وتعداداها 

بل إن هذها اللفظة قد قيلسست قبسسل ذلسسك، وفيمسسن هسسم
اا، أعني بعض أمسسراء بنسسي اا وجور أقل من هؤلء الحكاما شر

ا كسان عنسد)2(أمية   الذين ل يجوز أن يقارنوا بهسم..علسى م
بعضهم أو أكثرهم من ظلم وجور..فإن أولئسسك مسسا رفضسسوا
السلما كما رفضه هؤلء، ول والوا أعداء الدين كمسسا فعسسل
لله في العبادا كهؤلء لعنهم هؤلء...ول حكموا غير شريعة ال
للسسه، بسسل كسسانت فتوحسسات المسسسلمين فسسي عهسسوداهم تمل ال

لله المستعان.. المشرق والمغرب..فال

***

وعلى كل حال فالسفاهة نوعان:

 سفاهة كبرى

 وسفاهة صغرى..

للسسه عسسز وجسسل لنسسا فسسيأما الكبرى  : فقسسد ذكرهسسا ال
ـواالقرآن في قوله عن المنافقين: { وإذا قيل لهم آمـن

كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أل
} [سورةا البقرةا:إنهم هم السفهاء ولكن ل يِعلمون

13.[

سيقولا الـسـفهاء ـمـن الـنـاسوقوله سبحانه: {
} [سسسورةاما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها...

].142البقرةا: 

وأـنـه ـكـان يِـقـولاوقسسوله عسسز وجسسل عسسن الجسسن: {
لله شططا ].40} [الجن: سفيهنا علىَ ال

لله به ()1   يجدر بنا الشارةا هنا، إلى أن الحق الذي نعتقدها وندين ال
والذي ل يخفى على من لديه بصيرةا في داينه، وفي أحوالهم 
وشؤونهم وسياستهم..هو كفر هؤلء الحكاما ورداتهم ومروقهم 
ال؛ وإل  وخروجهم من الدين- هذا لمن كان قد داخل منهم فيه أص
فإن منهم من كفرها كفر أصلي- وليس هذا مجال بسط أدالة ذلك 
لله موضع آخر. وتفصيله، وله إن شاء ال

  راجع البخاري حديث "هلك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء" ()2
).9/ص12وكلما ابن حجر عليه في الفتح، كتاب الفتن (
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اا قسسوله تعسسالى: {  ومـن يِرغـبومن هذا الباب أيضسس
} [سسسورةاعن ملة إبراهـيـم إل ـمـن ـسـفه نفـسـه..

].130البقرةا: 

للسسه العقسسل فيدخل في ضمن هذا النوع كل من وهبه ال
والتمييز وانحرف عن العدل والحق والنور إلى نقيض ذلك
كلسسه..فسسأعظمهم وأشسسدهم سسسفاهة، مسسن انحسسرف للكفسسر
ال عن داين الحق والهسسدى والنسسور اا ورضي به بدي إنحرافا كلي
سسسواء أظهسسر ذلسسك، أو أبطنسسه كالمنسسافقين، وكسسل تعظسسم
سفاهته وتقل، بقدر انحرافه عسسن هسسذا السسدين..ولكسسن داون
اا أعظسسم سسسفاهة مسسن شسسك فسسإن أهسسل هسسذا النسسوع جميعسس
لله عز وجل قسسد أنعسسم عليهسسم بنعمسسة العقسسول غيرهم.لن ال
والفهاما، ليميزوا بين طرق الغي وطريق الرشادا، فأبوا إل
طرق الغي والضلل، فضلوا وأضلوا وفسدوا وأفسدوا عن

معرفة علم وإصرار..
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: فتأتي في القسسرآن ويسسراداأما السفاهة الصغرى 
بهسسا: القاصسسر الجاهسسل مسسن النسساس السسذي ل يسسستطيع إداارةا

أمورها أو تدبير شؤونه..

فإن ـكـان اـلـذي عليـه الحـقكمسسا قسسال تعسسالى: {
ـو ـل ـه ـتطيع أن يِمـث ةا أو ل يِـس ـعيف ـفيها أو ـض ـس

].282} [سورةا البقرةا: فليملل وليه بالعدلا

منبر التوحيد والجهادا

إعدادا القاداةا الفوارس 

)59(



ملتبسسس علسسى النسساس، يظهسسرون بمظهسسر العقلء ويسسدعون
بأنهم من أولسسى النهسسى واللبسساب..ليلبسسسوا الحسسق بالباطسسل
وليقلبوا الموازين، بسسل ويرمسسون بالسسسفاهة والجنسسون أهسسل
الحسسسق وأصسسسحاب العقسسسول الراجحسسسة والفطسسسر السسسسليمة
المعارضسسين لفكهسسم وبسساطلهم وضسسللهم وسسسفاهتم السستي

إلجعلتهم يسسستبدلون السسذي هسسو أدانسسى بالسسذي هسسو خيسسر..{
} [سورةا البقرةا:إنهم هم السفهاء ولكن ل يِعلمون

13.[

لله عسسز وجسسل قسسد والشاهد من ذلك كله..أنه إذا كان ال
نهانا وحذرنا من أن نولي أهل السفاهة الصغرى الذين هم
ال: اا مسسن أمسسور دانيانسسا، كالمسسال مث اا شيئ أهون وأضعف خطر

ولمخافة أن يضيعوها أو يبدداوها ويتلفوها..فقال سبحانه: {
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ةا لله لكم قيام تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل ال
ةل وارزأـقـوهم فيـهـا واكـسـوهم وقوـلـوا لـهـم ـقـو

ةا ].5} [سورةا النساء: معروف

لله عز وجل قد نهانا عسسن ذلسسك، حسستى أقول: إذا كان ال
أنسسه قسسال: "ثلثسسةصسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم صح عن النسسبي 

لله عز وجل فل يستجاب لهم :...فذكر منهم : يدعون ال

لله تعالى: { ول تؤتواورجل أتى سفيها ماله، وقال ال
} (رواها الحاكم وغيرها).السفهاء أموالكم

اا بالنسسسبة فمن باب أولى أن يتناولنسسا هسسذا النهسسي أيضسس
لهل السفاهة الكبرى : وأقصد هنا علسسى وجسسه الخصسسوص

، وأن يكون النهي أعظسسم وأكسسبر واشسد)1(طواغيت الحكاما 

 ومن المهم هنا أن أنكر ذلك المنكر الذي يسسدعو إليسسه كسسثير مسسن()1
اا، وهسسو داعسسوتهم هسسذها داعاةا هذا الزمسسان ظسسانينه ومعتقسسدينه معروفسس
لله ولرسوله والسستي ترفسسض تحكيسسم مسسا أنسسزل الحكومات- المحاداةا ل
الله- إلى جبي الزكاةا من الناس؛ مع أنهم يعلمون أن الحكسسم كلسسه
لله ل ما وافق منه مصالح البلد وأحوالها القتصاداية أو الجتماعيسسة ل
ال لهسسؤلء السيئة وأهواء الطواغيت وحسب..هسسذا كلسسه إن صسسح أصسس
الطواغيت أن يقوموا على مثل ذلك..فكيف وقد علمت مما سلف

لله عز وجل قسسد قسسال: { ول تؤتوا الـسـفهاءأنهم سفهاء، وأن ال
}..فسسالعجب العجسساب مسسن أحسسوال هسسؤلء السسدعاةا كيسسفأـمـوالكم

يسسستأمنون هسسؤلء السسسفهاء المفسسسدين فسسي الرض علسسى زكسسوات
إن الذيِن كفروا يِنفقونالمسلمين وأموالهم وقد قال ربنا : {

}..أفنعينهسسم علسسى ذلسسك،أـمـوالهم ليـصـدوا ـعـن ـسـبيل الـلـه
اا.. ونمنحهم أموال زكواتنا لينفقوها في ذلك أيض

ولكني أرجع وأقول: أن ل عجب، فقد أعطوهم ما هو أعسسز وأغلسسى
وأثمن من المسسوال، أعطسسوهم البنسساء وسسسلموهم الذريسسة ليعجنوهسسا

ويشكلوها كما يحلوا لهم في مدارسهم هذها وكما يشتهون..

والسبب في هذها النحرافات هو فسادا الصول الذي الذي ل بد أن
ينتج عنه فسادا وانحراف الفروع؛ فمصبة هؤلء القوما –أعني هؤلء
الدعاةا – أنهم وإلى هذها اللحظة ل يتعاملون مع هسسؤلء الطسسواغيت
على أنهم أعداء محاربين بل ل يزال في نفوسهم رجاء وأمل فيهم
وفي حكوماتهم المنحرفة بل منهم من يعتبرهم ولةا أمرها..مسسع أن
أولئك يتربصون بهم الدوائر، ولو يظهروا عليهم ل يرقبسسوا فيهسسم إل
للسسه السسسلف ول ذمة..فإلى متى، إلى مسستى هسسذا السسسبات..ورحسسم ال
الذين كانوا يختلفون في دافع الزكاةا لمراء زمانهم ويتحرجون مسسن

.فمنهسسم مسسنصلى اللسسه عليسسه وسسسلم.ذلك فيسألون أصحاب النبي 
يفتي بإعطائها للمراء، ومنهم من ينهي عن ذلسسك ويسسأمر بإخراجهسسا
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ا كسانت، كتربيسة أولدانسا اا من أمور دايننسا أي في توليتهم شيئ
ال ال..وهو الذي نقصدها ونريدها هاهنا...فهم أص وتعليمهم مث
اا ليدبروا أمسسور دانيسسا أو دايسسن أهليهسسم وأنفسسسهم ليسوا أكفاء
حتى يدبروا شؤون غيرهم..بل إنهم بأنفسهم مسسع أولداهسسم
بحاجة إلى تربية وإصلح وترقيسسع وتطهيسسر طويسسل..طويسسل؛
فهم إضافة إلى طغيانهم وانغماسسسهم بشسسهواتهم ضسسائعين
مجانبين لطريق الرشادا منخرطين لسفاهتهم بطرق الغي
والفسسسسادا، فسسسأنى لهسسسم أن يصسسسلحوا ليقسسوداوا غيرهسسسم أو

يرشدوهم أو يربوهم..

ومن جعل الغـراب ـلـه
ةل دليـ

يِمر به علىَ جيف
الكــلب

اا..فهسسم بسسل إن المسسر علسسى العكسسس مسسن ذلسسك تمامسس
لتمسسادايهم فسسي الغسسي والضسسلل، ومعسسادااتهم لهسسل الفطسسر
السسسليمة والعقسسول الراجحسسة، يعملسسون ليسسل نهسسار علسسى
إضللهم معهم وإفسادا أبنائهم، وإخراجهم من النسسور السسذي
يحسدونهم عليه إلى الظلمات التي هم غارقون فيها..كمسسا
اء) عوا عس عن  ينو يكو عت عف يروا  عف عك عما  عك عن  يرو يف ذك عت ذو  عل صداوا  عو قال تعالى : ( 

).89(النساء: من الية

اا ما يفعله طواغيت هذا العصر من خلل وهذا هو تمام
مدارسهم هذها..

وإن كنا لنعلم أن هذا المر واضح جلي لولي البصسسار
اا للسسذكرى، اا وإتمام والنهي، إل أننا زياداةا في البيان وتوضيح
وحسستى ل يقسسال أن هسسؤلء النسساس بعيسسدون عسسن الواقسسع،
يتكلمون من فراغ ويفترون ويتقولسسون..نسسوردا مسسن كلمهسسم
وتصريحاتهم ومقولتهم ما ندلل به على ذلسسك، ومسسا نظهسسر
ونكشسسف بسسه للنسساس مكسسر هسسؤلء الطسسواغيت، ونفضسسح بسسه
مخططاتهم في إفسادا المة وتدميرها أبنائهسسا عسسن طريسسق

هذها المدارس الفاسدةا.

بنفسسسه..وذلسسك لبعسسض النحرافسسات السستي طسسرأت علسسى أولئسسك
المسسراء..والسستي ل يصسسح- بسسل ل يجسسوز- أن تقسسارن بكفريسسات هسسؤلء
الطسسواغيت، وراجسسع إن شسسئت: كتسساب الزكسساةا مسسن السسسنن الكسسبرى

) باب الختيار في قسمها بنفسه إذا أمكن، وبسساب4/115للبيهقي (
الختيار في دافعها إلى الوالي
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اا هذها المسسدارس  يقول أحد المربين المعاصرين واصف
إن طواغيت ـهـذا الزـمـان أـشـدوأمثالها ما مجمله: ( 

ةا من فرعون، لن عندهم ولديِهم من وـسـائل خبث
المكر والكـيـد والفـسـاد ـمـا لـــم يِـكـن لـيـدركه أو
يِعرفه فرعون..ولقد ـكـان ـعـدو الـلـه أـقـل منـهـم
ةا حين أـخـد يِقـتـل أبـنـاء بـنـي إـسـرائيل ةا ومكر خبث
ويِستحيي نـسـاءهم مخاـفـة أن يِظـهـر منـهـم ـمـن
يِرد ويِنكر باطله وطغيانه، ولو أنه أنشأ مثل هذه
المدارس اـلـتي أنـشـأها ـهـؤلء الـطـواغيت، وـبـث
ـمومه ـدقته وـس ـاده وزأـن ـاده وإلـح ـن فـس ـا ـم فيـه
وـبـاطله كـمـا يِفعـلـون..لدرك بـسـهولة ـمـا يِريـِـد،
ولحطم بذلك المة بإفـسـاد أبنائـهـا، ولقـيـل عـنـه
في الوقت نفسه؛ صاحب فضيلة ومعرفة وناشر

.) أهس.علم وحضارة وماح للمية! ! .

فل تعجب بعد ذلك من جعلهم التعليم إلزاميا ومجانيسسا
كما نصت داساتيرهم؛ فليس هذا من حرصهم علسسى العلسسم
والمعرفة، بل هو مسسن حرصسسهم علسسى تحقيسسق هسسذا المكسسر
والخبسسث والباطسسل المسسذكور..وفسسي السسوقت نفسسسه تلهسسج
اللسسسنة بشسسكرهم والثنسساء عليهسسم بسسل والسسدعاء لهسسم..ولسسو

اا.. اا كبير تكشفت الحقائق لدعوا عليهم ولعنوهم لعن

 وعليسسه فسساعلم رحمسسك اللسسه؛ أن كسسل طسساغوت مسسن
اا عسسن طريسسق هسسذها طسسواغيت هسسذا الزمسسان، يعمسسل جاهسسد
المدارس علسسى تثسسبيت كرسسسيه وكراسسسي حزبسسه أو عسسائلته

وعشيرته..

ومن أهم خططهم- السستي يوحيهسسا لهسسم أوليسساؤهم مسسن
شياطين الجن والنس- في ذلك:

ةل: غرس الحسسب فسسي نفسسوس النشسسء والسسولء لهسسمأو
ولحكوماتهم وعوائلهم أو أحزابهم الحاكمسسة..إمسسا صسسراحة،

أو يغطى بغطاء حب الوطن والدفاع عنه، و..و..

ةا: التيثاني الوضعية  القوانين  احتراما  على  تربيتهم 
وضعوها هم وكفلوا فيها ثبات عروشهم وحكمهسسم الكسسافر
فيربون النشء على احترامها ويغرسون في نفوسسسهم أن
فيها العدالة وحفظ الحقسسوق، كمسسا يربسسوهم علسسى تقسسديس
وإجلل النظسساما السسسائد فسسي البلسسد، دايمقراطيسسا كسسان، أما
اشسسستراكيا أو غيسسسر ذلسسسك، وأن فيسسسه الحريسسسة والمسسسساواةا

والمصالح العامة وغير ذلك مما يهرفون به..
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ةا: ا بعسسادا البنسساء عسسن الرابطسسة السسسلمية رابطسسةثالثـ
العقيدةا التي فيها عزهم وسؤداداهم وخلصسسهم مسسن هسسؤلء
الطسسواغيت، واسسستبدالها برابطسسة القوميسسة العربيسسة بسسل
وبروابط الجنسيات الهزيلة التي اصطنعوها تبعا لدويلتهم
وفرقوا المسلمين بها وتعميق معانيها في النفوس، والتي
تعني فسسي منسساهجهم- كمسسا سسسترى- السسولء لهسسذها النظمسسة

الفاسدةا وطواغيتها المفسدين.

ةا: وعمالتهمرابعــ خياناتهم  عن  النشئ  إشغال 
وباطلهم بتضييع أوقاتهم وأعمارهم في الفسسسادا والرذيلسسة
والميوعة، وفي داروس ومسسوادا ل طائسسل أو فائسسدةا حقيقيسسة

من ورائها...

ةا:  نقل فسادا وانحراف أوليائهم مسسن النصسسارىخامس
الغربييسسن والمريكسسان عسسن طريسسق التعليسسم إلسسى أبنسساء
المسلمين..لجعلهم صورةا ممسوخة من أولئسسك الغربييسسن
وتصويرهم بأنهم أصسسدقاء ومحسسالفين وأخسسوةا للعسسرب..بسسل
والستعانة بهم فسسي مجسسال التربيسسة والتعليسسم عسسن طريسسق

اليونسكو وغيرها..

وسندلل على ذلسسك كلسسه مسسن مقسسولتهم وتصسسريحاتهم
وقوانينهم ومناهجهم..كما قيل (من فمك أداينك)..

 والحق يقال، أننسسا لسسو أردانسسا أن نخسسوض فسسي مسسدارس
هؤلء الطواغيت في النظمة كلها جمعاء، ونبين صسسحة مسسا
اا، لكلفنسسا ذلسسك مسسن السسوقت اا نظامسس نرمسسي إليسسه فيهسسا نظامسس
والجهد الكثير، ولمسسست هسسذها الرسسسالة أضسسعاف أضسسعاف

حجمها هذا..

ولكن الشارةا تغني عن العبارةا عند أولي اللباب، لذا
اا من هذها النظمة على سبيل المثسسال، اا واحد سنختار نظام
ونجعله محور رسالتنا هذها..ولعلنا نذكر في السسياق بعسض
المثلة المتعلقة بالموضوع في أنظمة أخرى...ولسسن نختسسار
هذا النظسساما مسسن تلسسك النظمسسة المتضسسح أمرهسسا لكسسل أحسسد
كالنظاما النصسسيري العلسسوي فسسي سسسوريا أو النظسساما البعسسثي

.وغيرهسسا؛ لئل يتعسسذر المخسسالف)1(الشسستراكي فسسي العسسراق 

  أقول: ومع ظهور فسادا وكفسسر وطغيسسان وزندقسسة أمثسسال هسساتين()1
اا الدولتين لكل أحد حتى العامة..فإنك وللسسف الشسديد تجسد كسثير
من المسلمين وربما الدعاةا منهم الذين ما زالسسوا فسسي تلسسك السسديار
للسسه الواسسسعة، بزجسسون بأبنسسائهم فسسي ولسم يفروا بدينهم فسسي أرض ال
مدارس تلسسك السسدول والسستي ل يخفسسى فسسسادا حكوماتهسسا ومدارسسسها
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باختلف أوضاع تلك الدول وحكوماتها وطغيانها وتوجهاتهسسا
المكشوفة وبطشها العلني بالمسلمين..عن اوضساع داولتسه

التي التبس أمرها عليه وعلى كثير من الناس..

اا يثني عليه وعلى أوضاعه كسسثير مسسن بل سنختار نظام
المساكين فهو عندهم مسسن أفضسسل النظمسسة الحاكمسسة فسسي
هسسسذها الحقبسسسة بالنسسسسبة لحريسسسات المسسسسلمين النسسسسبية

وأوضاعهم المختلفة..

لله بصيرته، وانحراف أنظمتها ومناهجها والله إل على من طمس ال
ولذلك فلن نخوض هنا في شأن أمثال هذها الدول ومدارسها، ومن
جهسسل أوضسساع مدارسسسها وأرادا الرجسسوع والتثبسست فليراجسسع (قسسانون
المعارف العاما) السوري والعراقسسي ومسسا فيسسه مسسن زندقسسة وإلحسسادا،
وليلقي نظرةا سريعة على مناهجها وأهداف هذها المناهج الخطيرةا
المصسسرح بهسسا فسسي ذلسسك القسسانون، ونظسساما الطلئسسع، طلئسسع البعسسث
المختلط اللزامي المعمول به في مدارسهم..ولعل مسسن الطريسسف
هنا أن أذكر قصة حدثت في العراق مع أول عبارةا يتعلمها الطالب
في المرحلة البتدائية والتي هسسي مسسن قبيسسل (مسسع حمسسد قلسسم) فسسي
الكويت وهي عندهم هناك (راشد يسسزرع زينسسب تحصسسد) وبسسالطبع ل
تخفي البعادا التي ترسمها وترمسسي إليهسسا هسسذها العبسسارةا مسن إخسسراج
اا للنظسساما الشسستراكي السسذي يجعجعسسون بسسه المسسرأةا مسسن بيتهسسا طبقسس
واختلطها في الحقل والمصنع والشارع مع الرجل لخدمسسة السسوطن
بزعمهم، ولعباداةا الحكومة والنظساما ولتكسون سسلعة رخيصسة تحست
للسسه بسسه الطلب في كل وقت ومكان في الحقيقة..وغير ذلك ممسسا ال
عليم..الشاهد أن أحد الخوةا المتحمسين تهور ذات مرةا – وكسسانت
المرةا الخيرةا - وكتب في دافتر الواجب لخيه وتحت هسسذها العبسسارةا
اا عن الشقاء والبؤس الذين تعانيهما الشعوب تحت نير - كتب معبر
هذها النظمة وطواغيتها واشتراكيتهما العفنة، كتب: (راشسسد يسسزرع،

زينب تحصد، عفلق يأكل)..فبتر أهله وماله..
وهذا المر -أعني إداخال هؤلء ذرياتهم فسسي مسسدارس أمثسسال هسساتين
الدولتين- من المور التي تبعسسث علسسى الحسسزن والحسسسرةا والسسسى
وتدل على أن هؤلء المسلمين ما زالوا متشبثين بشسسهاداات السسزور
اا لها من شهاداات..بل إنهم يجلونها ويقدمونها على مصسسلحة هذها تب
وسعاداةا ذرياتهم في الدارين..ومثل ذلك وربما أشسسد أولئسسك السسذين
يزجون بأبنائهم بل بناتهم فسسي مسسدارس يسسدرس فيهسسا الرجسسال مسسن
النصارى وغيرهم من أعداء الدين فسسي ظسسل حكومسسات علمانيسسة أو
شيوعية أو هندوسية أو غير ذلك..كؤلئك المنتسبين للسلما للسسذين
يعيشون في أمريكا وروسسسيا وداول أوروبسا النصسسرانية أو الشسيوعية
والهند وغيرها مع وضسسوح فسسسادا هسسذها السسدول ومجاهرتهسسا بالعسسداوةا
للسلما والمسلمين- فأندونيسيا على سبيل المثال داولة حكوماتها
علمانيسسة خبيثسسة وفيهسسا نسسسبة عاليسسة مسسن المسسسلمين.يسسدرس فيهسسا
بمدارس البنات مدرسون من الرجال النصارى وغيرهم ليس فقط
لصغار البنات في المراحل الولى بل ولجميع المراحل الدراسسسيةو

9,  من مدارسها تسللت إلى طلبتها جميسسع أنسسواع المخسسدرات-99 
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لن وهو النظاما الكويتي؛ تلك الدويلة الصسسغيرةا السستي مسس
لله عز وجل عليها بنعسسم جليلسسة كسسبيرةا ل تعسسد ول تحصسسى، ال
وأظهرها نعمة النفط السستي أخرجهسسم سسسبحانه بهسسا وأخسسرج
آباءهم من قيعان البحار وخطر القرش والحيتان، إلسسى بسسر
البيوت والقصور والعقارات والشركات، ومن الحسسر والقسسر
والجوع والفقر إلى ما لسم يكونوا يعرفسسوها هسسم ول أبسساؤهم
من المبرداات والثلجات والمكيفات والمدفئات وغير ذلسسك
من النعم الغزيرةا التي ل تعسسد ول تحصسسى..لكسسن حكومتهسسا
لله ورفضت النقيادا لمرها وحكمسسه واتخسسذت كفرت بأنعم ال
اا سسسمته اا عصسسري للسسه الحاكمسسة ياسسسق ال مسسن شسسريعة ال بسسد
(الدسسسستور الكويسسستي) حكمتسسسه فسسسي السسسدماء والفسسسروج
والموال.ورفضت حكم الواحد القهسار، وهسسي تنتظسسر ومسسن
للسسه وعقسسابه ولبسساس والهسسا وناصسسرها، علسسى ذلسسك غضسسب ال

)1(الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.. 

ㄱةل : الدلة علىَ سعي هذا النظاما كغيره من أو
النظمة ـفـي إفـسـاد أبـنـاء الـمـة ـمـن خللا ـهـذه
الـمـدارس بـغـرس حبـهـم ـفـي نفوـسـهم وبجـعـل
الــولء لهــم ولســرتهم الحاكمــة ولحكــومتهم

لله ولرسوله : المنحرفة المحادة ل

كما اعترف بذلك مسسدير شسسعبة المخسسدرات فسسي المبسساحث الجنائيسسة
بمنطقة جاكرتا- بل وتمنع الطالبات المسسسلمات مسسن ارتسسداء السسزي
السلمي الساتر في المسسدارس- ويجسسبرن علسسى ارتسسداء السسسراويل
القصيرةا التي ل تغطي إل أعلى الفخذين أمسساما مدرسسسي الرياضسسة
الرجال- وتفصل كل من تصر على الزي السسسلمي مسسن الطالبسسات
المسلمات ويشطب اسمها من سجلت المدرسة؛ بل ويفتي وزير
اء غيسر واجسب فسي الشؤون الدينية هناك بأن الزي السلمي للنس
نظر السلما ويصدر تعليماته لمدرسسسي مسساداةا السسدين كسسي يشسسجعوا
الطالبسسات علسسى اللسستزاما بسسالزي المدرسسسي المخسسالف لتعسساليم
السسسسلما..وغيسسسر ذلسسسك مسسسن المنكسسسرات والمفاسسسسد الظسسساهرةا
والباطنسسة..السستي تكفسسي بسسل يكفسسي الواحسسد منهسسا لتحريسسم مشسساركة
المسلم في هذها المدارس..ومع ذلك يصر أولئك المسلمون علسسى
تعليم أبنائهم وبناتهم هذا التعليم الدنيوي- وكأنه فسسرض عيسسن علسسى
كسسل أحسسد—ول يبسسالي كسسثير منهسسم أو تمنعهسسم غيرتهسسم علسسى بنسساتهم
وإسلمهم وداينهم؛ من داخول أمثال تلك المواخير فل حول ول قوةا

لله ورحماك ربي رحماك.. إل بال
*827* راجع إن شئت ما نشرته مجلة البلغ الكويتية في عدداها (

 هس تحت عنوان السلما في 1406 جماداى الولى 16الصادار في 
إندونيسيا في خطر فأداركوها).

  أنظر كتابنا ( كشف النقاب عن شريعة الغاب ) النسخة ()1
الكويتية.تنبيه : كتب الكلما أعلها قبل الغزو العراقي للكويت 
بسنين..
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فلكسسي تتمكسسن هسسذها الحكومسسة الخبيثسسة وغيرهسسا مسسن
الحكومات الطاغوتية من تحقيق هذا الهدف الخطير الذي
ن فيسه إبقساء وتثسبيت لكراسسيهم وعروشسهم..فلبسد لهسا م
الشراف على وزارةا التربية والتعليم المسؤولة المباشرةا

 وإسسستغللها)1(عن هذها المدارس، والهتماما والتركيز عليها
أشسسنع اسسستغلل بتوظيسسف وتجنيسسد مسسسؤولين مسسوالين لهسسم
ولحكومتهم وعائلتهم كل الولء، ومخلصين لقسسوانينهم كسسل
الخلص ابتسسداء مسسن السسوزير إلسسى غيسسرها مسسن المسسسؤولين،
وانتهاء بسسإداارةا المدرسسسة ومدرسسسيها- السسذي سسسيأتي الكلما

لله تعالى. عليهم في موضعه إن شاء ال

ولقد انتبه هذا النظاما إلى هذا المر وحرص عليه منذ
بدايسة السسستينات حيسسث صسسدر قسسانون المعسسارف العسساما فسسي

الكويت وكانت الماداةا الولى منه تنص على التي: 

اا، (يتألف مجلسسس المعسسارف مسسن سسستة أعضسساء ورئيسسس
على أن يكون الرئيس من آل الصباح).

 ولو أنك تأملت أحوال وزارةا التربية، وتتبعت وزراءها
اا..لوجسسدتهم مسسن أشسسد النسساس اا واحسسد المتعاقبين فيها واحد
ولء للنظسساما الحسساكم وعائلسسة الصسسباح وقسسوانين الياسسسق

الكويتي..

وكسسسسسذلك الغالبيسسسسسة العظمسسسسسى مسسسسسن موظفيهسسسسسا
ومسؤوليها..وهم أقساما، فمنهم مسسن ولؤها وإخلصسسه لهسسم
حقيقي..ومنهم مسسن يظهسسر ذلسسك ويبسسالغ فيسسه حرصسسا علسسى

مصالحه الدنيوية..

 يقسسول جسسابر أحمسسد طسساغوت الكسسويت الحسسالي: (سسسوف يكسسون)1((
للشباب النصيب الكبر من عنايتنا واهتمامنا، ووطننا يتطلسسع اليسسوما

إلى جيل مؤمن بربه ووطنه).أ هس.
اا مخطوطسسة مزخرفسسة معظمسسة علسسى ومثل هذها العبارةا تجدها داومسس

جدران المدارس وكأنها قرآن منزل...
وإذا كنا نعرف معنى اليمان بالرب وأركانه؛ فما هو يا ترى معنى 
اليمان بالوطن الذي يقصدونه وما هي شعبه وأركانه..ل شك أن 
أعلى شعبه وأعظم أركانه عندهم هو ( موالتهم وحبهم والنقيادا 
لحكومتهم وقانونهم ) ثسم أي اهتماما هذا الذي سيوجهونه للشباب
وأي عناية تلك التي يريدون؟ ؟ هذا ما سيتكشف لك في 
الصفحاتالتالية...
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وحاصل هذا وذاك في النهاية، مسايرةا لركسسب الدولسسة
وولء ظاهر لقوانينها ودافسساع عنهسسا وعسسن حكومتهسسا وتثسسبيت

اا للذرية.. اا وإهلك لركانها وداعائمها؛ وكفى بذلك هلك

فأول خطاب للوزير الجديد أنور النسسوري السسذي افتتسسح
ما وجهسسه لطلل وطالبسسات86/1987فيه العالم الدراسسسي 

اا الكويت عبر الذاعة واستمع إليه طلب المسسدارس جميعسس
حيث طلب من المدارس بثسسه بصسسوت مسسسموع فسسي وقتسسه

ما.15/9/1986عبر الذاعات المدرسية في تاريخه 

كان ملخصه: كما أوردات ذلك جريدةا القبس في يسسوما
15/9/1986:

ـاما ـاح الـع ـة للطلب بمناســبة افتـت ـي كلـم ـف
الدراسي الجديِد:

وزأيِر التربية: الوطن يِعـطـي بـسـخاء، فليـكـن
المردود عطاء من شبابه

لله؛ الحاكمة فأى وطن هذا، أليس هو الدولة المحاداةا ل
بشسرائع إبليسسس؟ ؟ ؟ وأى عطسساء هسذا السسذي يريسسدونه مسن
شبابه، أليس هو الولء لحكامه وقوانينه؟ ؟ ؟ سيتضح لسسك

ذلك جليا فيما يأتي..

* وجاء في نص الرسوما الميري الصسسادار فسسي قسسانون
 بشسسسسسأن التعليسسسسسم العسسسسساما وحسسسسسول أهسسسسسداف4/1987

التعليم:..فذكروا في تلك الهداف، بالحرف والواحد:

غرس روح المواطنة.. 

والولء للوطن والمير.أ.هـ. 

اا وليتسسسسأملوها فليقسسسسرأ السسسسدعاةا هسسسسذا الهسسسسدف جيسسسسد
للسسه والخلفسسة اا من يتباكى منهم علسسى حكسسم ال اا..خصوص ملي

والدولة السلمية… 

هاهم يصرحون لكم وبكل وضوح عن أهدافهم الخبيثة
من وراء التعليم ومن وراء إنشائهم لهسسذها المسسدارس..وأن
من أول ذلك وفي مقدمته غرس الولء للمير الحاكم بغير

ما أنزل الله..فإلى متى النوما يا قوما؟ ؟ ؟ 

 علم الكويِت، أو (وثن الكويِت):
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تلك الخرقة الملونة، هي رمز الدولسسة والنظسساما وحبهسسا
والولء لها والتعلق بها وتقديسها واحترامها وتعظيمها، هسسو
في الحقيقة تعظيم واحتراما وتقديس وولء وحسب للنظساما

الحاكم وحكومته وقانونه..

ومجردا وجسسودا هسسذها الخرقسسة ترفسسرف فسسي سسساحة كسسل
 مصاحبة الطالب من نعومسسة)1(مدرسة من مدارس الدولة

أظافرها في أول المراجل البتدائية وحتى خروجه من هذها
ال علسسى سسسعي هسسذا المسسدارس بنهايسسة الثانويسسة ليكفسسي دالي
النظاما الخبيث حقيقة إلى غرس ولئسسه وحبسه فسسي نفسوس

النشء..

فكيف والمر أخطر من ذلك بكثير، وليس هسسو مجسسردا
وجودا هذها الخرقة في المدارس وعلسسى كراريسسس الطلب
وحسسسب، بسسل إن المسسر يتعسسدى ذلسسك كلسسه ليتخسسذ طقوسسسا
ومراسسسيم معينسسة تعظسسم شسسأن هسسذها الخرقسسة فسسي نفسسوس
النشء؛ بوقوفهم قانتين خاشعين ساكنين أماما هذا السسوثن
اا مسن قبيسسل صسسلةا في كل صباح، وليس ذلك نافلة أوتطوع
الضحى التي ل حرج على المرء تركها إذا تكاسسسل عنهسسا أو
اا اا من فرائسض المدرسسة وواجبس انشغل، وإنما أمسى فرض
اا إذا فعله البعض سقط عن اا كفائي من واجباتها، ليس فرض
اا يلزما جميع من حضر المدرسة من اا عيني الباقين، بل فرض
الطلب، فل يمر صباح داون فعل ذلسسك، ول يسسدخل الطلب
لدروسهم وفصولهم إل بعد أداائه ول تسسسقط فرضسسيته عسسن
اا كسسالمرض الشسسديد طالب منهم إل في حسسالت ضسسيقة جسسد
الذي ل يستطيع معه القيسساما والوقسسوف أو المطسسر الشسسديد

الذي يعيق التجمع حوله..

بل ويؤمر الطلبة من قبل النظار والمسسسؤولين وكسسثير
من المدرسين بأن يسكنوا في قيامهم هذا وأن ل يتحركوا
اا حتى انتهسساء مسسا يسسسمونه بالسسسلما الميسسري أو النشسسيد أبد
الوطني ويضرب ويعاقب في كسسثير مسسن الحيسسان كسسل مسسن

 بل إن من الطلب من يضرب لحكه)1(تحرك حركه واحدةا
.)2(رأسه أوشيئا من جسدها، أثناء أدااء طقوسهم هذها

 وعلى كل كتاب أو كراس من كراريس الطالب..)1((
لله رب )1((  أقول: إن بعض أصحاب المذاهب الذين أبطلوا الصلةا ل

العالمين بما يزيد عن ثلث حركات كانوا أرحم - مع افتقارهم 
للدالة - من هؤلء الذين يعاقبون على الحركة الواحدةا أثناء القياما 
اا لغير رب العالمين.. تعظيم
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والشاهد من إيرادا هسسذا هنسسا، بيسسان أن المقصسسودا بهسسذا
التبجيل والحتراما والتعظيم كله هو النظاما الحاكم بغير ما
لله المتعدية لحدوداها، فالعلم لله والحكومة المحاداةا ل أنزل ال
مسسا هسسو إل رمسسز للنظسساما القسسائم، ، ومسسن المعلسسوما أن كسسل
موحسسد، مطلسسوب منسسه فسسي دايسسن السسسلما أن يكفسسر بكسسل
اا لله سواء كان هذا الطاغوت صنم طاغوت يعبد من داون ال
اا أو حكومسسة اا وداسسستور اا أو ياسسسق من حجر أو شريعة وقانون
اا أو اا...وسسسواء كسسانت هسسذها العبسساداةا قيامسس اا أو قمسسر أو شمس
اا أو اا أو طاعسسة وإنقيسسادا ال أو خضسسوع اا أو ذ اا أو ركوعسس سسسجودا

اا أو غير ذلك.. تعظيم

وأن يأمر ذريته بذلك وينشئهم عليه؛ فإنه من لوازما ل
إله إل الله..

ومن ذلك أن يأمرهم بسالبراءةا مسن كسسل باطسل يتفسرع
من ذلك أو ذريعة قد توصل إليه؛ ويتأكد ذلك فسسي كسسل مسسا
يعظم ويبجل من باطل الكفار وإفكهم كهذها الخرقة السستي
لله وتحسب كحسب اللسه أو أشسد عنسد كسثير تعظم من داون ال

وـمـن الـنـاس ـمـن يِتـخـذ{ممن هم كالنعاما بل أضسسل..
ةا يِحـبـونهم كـحـب الـلـه لله أنداد } وهسسؤلءمن دون ال

لله السفهاء يحبون هذها الخرقة ويعظمونها أشد من حبهم ل
عز وجل، فهسسم يغضسسبون لهسسا ويغسسارون عليهسسا إذا سسسبت أو
للسسه ولسسدينه السسذي تنتهسسك أهينسست أو مزقسست ول يغضسسبون ل
حدوداها ليل نهار، بل هسسم أول المنتهكيسسن..وممسسا يؤكسسد لسسك
ذلك أن تراجع قوانينهم المتعلقة بعقوبات مسن تصسرف أي
تصرف يمكن وصفه بالستخفاف أو الهانة تجسساها خرقتهسسم
هذها أو خرق الدول الشقيقة والصديقة لهم؛ وفي المقابل
ابحث فسسي قسسوانينهم عسسن عقوبسسات علسسى السسرداةا والزندقسسة
والتطاول على الله وداينه وشرعه فلن تجد لهسسا أثسسرا..ولسسو
وجدت فستراها غاية في الهزالة بالمقارنة مسسع تلسسك السستي

)1(وضعت لحماية جناب أعلمهم وأوثانهم وطواغيتهم! ! 

 ولذا يجب على الموحد إن أرادا أن ينشيء ذرية يعقد
لله كسسافرين ال مسسؤمنين بسسال عليها أمل تغيير واقع المة ورجسسا

؛ أن)2(بكل طاغوت متطهرين من أبواب الشرك المختلفة 
يربسسي أولداها علسسى السسستخفاف بهسسذها العلما ويسسأمرهم

 لو لسم يكن في المدارس إل هذا الفك المبين والباطل )2((
اا إلى تركها والفرار منها عند  العظيم، لكفى به ورب الكعبة، دااعي
من كان له قلب..ولكن أكثر من ترى موتى..

 انظر في ذلك كتابنا ( كشف النقاب عن شريعة الغاب ).)1((
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لوداهم منذ نعومة أظسسافرهم  علسسى احتقسسار)3(بإهانتها؛ وأن يع
صورةا هذها العلما وطمسها أينمسسا وجسسدوها وخاصسسة علسسى
أشسسيائهم فسسي السسبيت..حسستى يخلسسع كسسل تعظيسسم لسسه مسسن

يفعسسلصسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم قلوبهم...كمسسا كسسان النسسبي 
كمسسا فسسيصلى الله عليه وسلم بالتصاليب، حيث صح عنه 

اا فيه صحيح البخاري وغيرها أنه "لم يكن يترك في بيته شيئ
.)4(تصاليب إل نقضه"

وإن المتأمل في مبالغة القوما في تعظيمهم لخرقتهم
اا هذها ليعلم أن العربي الجاهلي الذي كان يتخذ إلهسسه صسسنم
من التمر، يعجنه ويشكله بيديه ويعظمه، حتى إذا مسسا جسساع
تأرجسسح واهسستز تعظيمسسه ذاك، فسساكله؛ إن ذلسسك المشسسرك
اا للهه الباطل ذاك مسسن الجاهلي في فعله هذا، أقل تعظيم
تعظيسسم هسسؤلء القسسوما- أعنسسي الطسسواغيت ومسسن والهسسم

وسايرهم- لوثنهم هذا..

فهم :

صلى  للشرك سبعون بابا كما في حديث ابن مسعودا أن النبي )2((
اا والشرك مثل ذلك" رواها الله عليه وسلم  قال "الربا سبعون باب

البزار.والباب المقصودا هنا، هو باب طاعة الحكاما والمراء فيما 
يشرعونه ويحكمونه من قوانين وضعية وداساتير أرضية، وقد 
أسلفنا أن تعظيم هذا العلم وإجلله هو في الحقيقة تعظيم وإجلل
لله، وكذا إظهار الولء والحب له،  للنظاما الحاكم بغير ما أنزل ال
فتنبه! ! 

اا في ذهن الطفل)3((  وليكن ذلك من نعومة أظفارهم فإنه أشد ثبات
وأبلغ بالرسوخا..ولقد جربت ذلك مع صغيري الذي لسم يتجاوز بعد 
سن الفطان فكنت إذا وقعت يدها على صورةا لهذا العلم أشير إليه
وأقول "تف تف" فعلت ذلك مرةا أو مرتين فقط فرأيته بعدها 
اا فيقول (تف) إذا ما رأى تلك الصورةا.. يفعل ذلك تلقائي

 فالصليب شعار مشركي النصارى، وهذا العلم شعار )4((
المشركين من عبدةا القانون الوضعي والياسق العصري، وإذا كان
الصليب أظهر وأوضح في الدللة على ما يرمز إليه من عقيدةا 
التثليث الشركية؛ لكن تنبه أن الخديث ذكر التصاليب وليس 
الصلبان وهي ليست حسما لماداةا التشبه وسدا لباب الذرائع 
فكذلك فليكن التعامل مع هذها العلما..
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- يثورون لهذها الخرقة ويغضسسبون إذا انتهكسست حرمتهسسا
اا ل يقل عن غضسسب قسسوما إبراهيسسم للهتهسسم المزعومة غضب

لله إبراهيم..  )1(عندما حطمها نبي ال

ولكي تعرف مدى تعظيم هؤلء السفهاء لوثنهم هسسذا،
لك أن تتخيل ما يفعله أي طساغوت مسن هسؤلء الطسواغيت
بمن تسول له نفسه بالقتراب مسسن أي علسسم مرفسسوع مسسن

..)2(هذها العلما وإنزاله واهانته أو تمزيقه

 أقول بل يزيد على غضبهم، فإن أولئك ما عاقبوا إبراهيم عليه )1((
اا ومباشرةا، بل أتوا به على أعين الناس وناظروها  السلما فور
اا! اا مقصقص ال مقطع وناقشوها..- على الهواء مباشرةا - وليس تسجي
! أما هؤلء؛ فلو مس أحد علمهم بسوء..فإن دايمقراطيتهم العفنة،
ل تسمح لهم بمثل دايمقراطية قوما إبراهيم...

 جاء في (مجموعة التشسسريعات الكويتيسسة/ الجسسزء الخسسامس مسسن)2((
 ماداةا فسسي شسسأن العلسسم نصسسها: "مسسع171إعدادا (محمد رشودا) ص 

عدما الخلل بأية عقوبة أشسسد ينسسص عليهسسا قسسانون الجسسزاء، يعسساقب
بالحبس مدةا ل تزيد على ثلثة أشهر وبغرامة ل تزيد على عشرين
اا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفع العلسسم السسوطني علسسى داينار
البنية الخاصة بصفة مستمرةا أو استعمله كعلمة تجارية أو بقصسسد
اا أو في حالة غير لئقة"؛ فإذا كان اا ممزق اا وطني العلن أو رفع علم
اا، فكيسسف بمسسن اا خاصسس اا وقانون اا جعلوا له عقاب اا ممزق الذي يرفع علم
اا لن تجد في قسسوانينهم هسسذها، مسساداةا تقسسول: أنزله ليمزقه..؟ ؟ ويقين
(يعاقب بكذا وكذا من إستعمل السلما أو القرآن كعلمة تجارية أو
اا أو آية في حالة غير لئقسسة )..بسسل لسسن بقصد العلن أو رفع مصحف
اا تجد في قانونهم ما يعاقب على سب الدين أوالرب وسسستجد كسسثير

فيمن سب الحكومة أو المير..
ن اا ع عوها ليسس دافاع انون الجسزاء الكوتيستي مسا وض اء فسي ق وج
خرقتهم هذها وحسب، بل وعن أعلما الدول الكافرةا الخرى، الغير
معاداية لنظمتهم وحكوماتهم كما وصفوها - ويدخل في ذلك طبعسسا
روسيا وأمريكا وغيرها من أحبابهم وأسياداهم - فى المسساداةا رقسسم (

) من جرائم أمن الدولة: (كل من ارتكب فسسي مكسسان عسساما فعل33
من شسأنه اهانسة العلسم السوطني أو علسم داولسة غيسسر معادايسة سسواء
بإتلفه أو بإنزاله أو بسسأى عمسسل آخسسر يعسسبر عسسن الكراهسسة والزداراء،
يعسساقب بسسالحبس مسسدةا ل تجسساوز ثلث سسسنوات، وبغرامسسة ل تجسساوز

اا أو بأحدى هاتين العقوبتين)... مائتين وخمسة وعشرين داينار
ومن المناسب هنا أن نذكر ما جسساء فسسي كتسساب السسدرر السسسنية فسسي

 من جزء/ حكسسم المرتسسد، فسسى ردا الشسسيخ/145الجوبة النجدية ص 
ن رفسع علسم الدولسة لله بن عبسد اللطيسف آل الشسيخ علسى م عبد ال
الكافرةا علسسى سسسفينته إظهسسارا للتبعيسسة لهسسم لئل يهسساجموا أو تقطسسع

طريقهم..قال :
وأما قوله، وتجوز حماية الكفار أو نائبهم وأخذ علم منهسسم لسسسلمة

المال والسفينة وأن هذا بمنزلة الخفير الذي هو الرفيق 
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 وقسسد جعلسسوا لهسسذا العلسسم مراسسسيم وقسسوانين وأركسسان
وسنن وواجبات، تؤداى حين رفعه وحين إنزاله وغيسسر ذلسسك
من معزوفاتهم وأغانيهم، وأكثر ذلسسك نقلسسوها عسسن أوليسسائهم
من مشركي الغرب والشرق الذين يتابعونهم حسسذو القسسذةا

)1(بالقذةا...وبعضه اخترعوها هم من عقولهم النخرةا.. 

ويجلون هذها الخرقة عن أن تسقط أو تمسسس الرض،
اا اا عظيمسس وإذا حسسدث ذلسسك خطسسأ فسسإنهم يرتبكسسون إرتباكسس
ال...وقسد شساهدنا منهسم هسذا فسي ويسارعون إلى رفعه حسا

كثير من المناسبات..

لو داخلت أي مدرسسسة مسسن هسسذها ا لمسسدارس، وتسسأملت
شكل الطابور الذي يقف فيه الطلبسسة أو الطالبسسات لرأيسست
أنه يحيط بالعلم عن يمينه وعن شماله وأمسسامه وبحيسسث ل
اا خلفهسسم أو إلسسى جسسانبهم، بسسل تجسسدها داومسسا يكون العلم أبسسد
منصسسوبا كسسالوثن تلقسساء وجسسوههم كيفمسسا اصسسطفوا حسسواليه
اا أدااء التحية لمن لتعظيمه وأدااء تحيته، ول يصح عندهم أبد
للسسه وحكمسسه اا..أمسسا إتخسساذ شسسرع ال جعل العلسسم وراءها ظهريسس
اا بل واجبسسا طاعتسسا اا فمباح إن لسم يكن مستحب عندهم ظهري

لسياداهم المريكان والنجليز..

ويعاقبون كما أسلفنا مسسن يتعمسسد الحركسسة أثنسساء تحيتسسه
.)2(والقياما له 

فالجواب : أن يقال هذا قيسساس باطسسل، فسسإن أخسسذ الخفيسسر لسسسلمة
ائز إذا ألجسأ الحسال إليسه والخفيسر مسسلم ظسالم أو فساجر ال ج الم

فاسق..
وأما الدخول تحت حماية الكفار فهى رداةا عن السلما..

وأخسسذ العلسسم منهسسم ل يجسسوز إذا كسسانوا لسسسم يسسدخلوا تحسست حمسسايتهم
ووليتهم وليس بمنزلة أخذ الخفير لحماية المال.

فإن هذا علسم وعلمسة علسسى أنهسم منقساداون لمرهسسم دااخلسسون فسي
حمايتهم وذلك موافقة لهم في الظاهر)أ.هس.

فكيف بمن داافع عن هذها العلما وأحبها وحماها وعظمها وسن 
اا لها،  القوانين التي تعاقب من أهانها؟ ؟ وكيف بمن رفعها تعظيم
واخلصا وولء لعبيدها؟ ؟ 

ال قانونهم رقم ()1  ومواداها الخمس 1961 سنة 26  انظرا مث
 لنفس السنة ومواداها الثلث وغير ذلك.31وقانون رقم 

  وربما استثنوا من ذلك وورخصوا للمصورين من الصحفيين ()2
اا لهذها  الذين يلتقطون صورهم الكالحة، وهم قائمين إعظام
الخرقة..كيف وقد رفعوا عن هؤلء الصحفيين الحرج في ذلك 
حتى أثناء الصلةا ليلتقطوا صورهم وينشروها للناس في الجرائد 
والمحلت وغيرها..ليظهروا للناس تقوى وصلةا وخشوع هؤلء 
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ويتمثلون الشعار والمدائح في الثنسساء عليسسه وتمجيسسدها
...)1(وتقديسه 

ويحرصون على أدااء تحيسة القيسساما لسه كسل صسسباح فسسي
جميسسسسع المسسسسدارس ومؤسسسسسسات الشسسسسرطة والجيسسسسش
اا أشد من حرصهم على الصلةا وغيرها...هذا وغيرها..حرص

ال... إن كانوا أكثرهم يعرف الصلةا أو يسأل عنها أص

اا من المسسدح والتمجيسسد اا كبير اا وجانب وخصصوا له قسط
والثنسساء والتعظيسسم فسسي المنهسسج الدراسسسي عامسسة..وفسسي
المراحل الولى البتدائية خاصسسة..كمسسا سسسترى فسسي فسسسادا

مناهجهم..

لله ورسسسوله وكتسسابه لب أحد ال اا، لو س اا وليس آخر وأخير
وشرعه ألف مرةا لمسا وجسدت فسسي ياسسسقهم مسا يعساقبه أو
لما لو تعرض لوثنهم هذا لوجد العقوبسسات يزجرها أو يمنعه..أ

الراداعة له ولكل من تسول له نفسه بذلك..

ولجل ذلك كله ينبغسسي أن يلحسسظ الفسسرق الكسسبير بيسسن
اا لنسان والسسذي نهسسى عنسسه النسسبي اا واحترام الوقوف تعظيم

ولسسسم يكسسن أصسسحابه يفعلسسونه معسسهصلى الله عليه وسسسلم، 
لكراهيتسسه ذلسسك، وبيسسن القيسساما لهسسذهاصلى الله عليه وسلم 

الخرقة بتفاصيله ومراسيمه وأحواله السالفة هذها..

كما يجب أن يلحظ الفسسرق البعيسسد بيسسن هسسذها الخرقسسة
بطقوسها وأحوالها سالفة الذكر؛ وبيسسن رايسسة الجهسسادا السستي
كانت تتخذها الجيوش المسلمة في خير القسسرون فسسالفرق
بينهما كبعسسد المشسسرقين..فلسسم تكسسن تلسسك الرايسسة إل علمسسة
اا لقلب الجيش الذي يجتمع ويلتف حوله المقسساتلين، وشعار
ولجل هذها الغاية كان يحافظ عليسسه ويحسسرص علسسى رفعسسه
طوال المعركة من يحملسسه منهسسم؛ حسستى تتجمسسع صسسفوفهم
وتتوحد كتائبهم، أما في البلدان فل حسسرص علسسى رفعسسه أو
اا مسسن إنزاله ول حتى في عاصمة الخلفسسة… وليسسس لسسه أيسس
تلك الحوال والمراسيم التي ذكرناهسا وعسدداناها لخرقتهسم

..)2(هذها.. 

اللصوص الفاكين..
ال يقع في()1 اا كام   بل ألف أحدهم وهو المدعو (حمد سعيدان) كتاب

) صفحة في مدح هذا العلم وذكر مراسيمه والقوانين 133(
المتعلقة به سماها (تاريخ العلم الكويتي).
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وينبغي أن يلحظ أن هذا الغلو كله فسسي هسسذها الخرقسسة
اا فسسي اا عظيمسس يتضاعف ويزداادا وتطغي فيه الحكومة طغيانسس

المناسبات الرسمية والحكومية والوطنية كما يسمونها..

ييقساما كسسل سسنة فسسي  25ففي عيسسدهم السوطني السذي 
فسسبراير يحسسدث مسسن التقسسديس والجلل والتعظيسسم لهسسذها

لله العلي العظيم..   )1(الخرقة ما ل يفعله موحد إل ل

ول يهمنا ما يحدث من طواما من ذلك في كسسل مكسسان
من مؤسسات الدولة المختلفة، بل نكتفي بإشارةا خاطفة
إلى بعض ما يحدث في هسسذها المسسدارس بمسسا يختسسص بهسسذها
ن منكسرات؛ أمسا تفاصسيل غيسر ذلسك مسن أمسور الخرقة..م

اا... عيدهم الوثني هذا فسيأتي تفصيله قريب

ففي المدارس وفي هذا الوقت تخصص عاداةا حصص
التعبير والنشاء موضوعاتها عن علم الكويت والثناء عليسسه
وعلى ألسسوانه ومعانيهسسا وعسسن السسستقلل وفضسسل طسسواغيت

الحكم المزعوما على البلدا والعبادا، وغير ذلك..

كما يخصص مدرسوا الرسم موضوعات الرسم حسسول
هذها الخرقة وحول ألوانها وحول مهرجانسسات الحتفسسال بهسسا
وغير ذلك..وهذا والذي قبله مشهور معروف بين لن نسودا
الصفحات لندلل على صحته، ويكفي من أرادا التثبت فيسسه،
أن يقلب دافاتر أولداها وكراريسهم ويتصسسفحها فسسي أوقسسات

هذا العيد قبله وبعدها..

وتمتلئ اللوحات على جدران المدارس بصور إضافية
لهسسذا العلسسم، وبسسأخرى للميسسر وولسسي عهسسدها وغيرهمسسا مسسن

طواغيت الحكومة وأسلفهم..

كما تخصص الكلمسسات أثنسساء الطسسابور وتلقسسى القصسسائد
والشعار في مدح هذا العلم والحكومة التي يرمز إليها...

 للهجسسرةا1406بل إنهم في هسسذها السسسنة أعنسسي سسسنة 
بدأت احتفالتهم بوثنهم هذا، أعني العلم- منذ بدايات شهر

  وينكشف لك من ذلك تلبيس علماء الحكومات في دافاعهم ()2
عن هذها الخرقة بقياسها على راية القتال..

  ومن المصائب التي ابتليت بها الدعوةا السلمية في هذا ()1
اا  اا من المنتسبين إليها يشجعون مثل ذلك أيض الزمان أن كثير
ال... اا، أو ضللة وجه اا وإرجاف ويباركونه..إما مداهنة للطواغيت وخوف
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فبراير وذلك لمرور ربع قسسرن علسسى إسسستقللهم المزعسسوما،
، قطسسع1/2/1986ففي اليوما الذي سموها يوما رفع العلسسم 

جميع المدرسون في المسدارس داروسسهم وأنزلسوا الطلبسة
بنينهم وبناتهم من فصولهم إلى ساحة الطابور وذلسسك فسسي
اا وللقيسساما بتحيسسة العلسسم وإنشسسادا مسسا الساعة العاشرةا صباح
يسمونه بالنشيد الوطني علسسى أنغسساما المسسذياع حيسسث كسسان
يقوما بذلك اللف مسسن طلبسسة الكسسويت فسسي السسوقت نفسسسه
ليوافقوا رفع العلسسم الضسسخم السسذي خصصسست الدولسسة لجنسسة

خاصة للقياما برفعه في ذلك الوقت على ساحل البحر..

والذي يحرص على شراء ومتابعة جرائسسدهم العفنسسة -
 سيجد هذها الجرائد ممتلئة في تلسسك اليسساما)1(ولست منهم-

بأمثال هذها الخبار..

 ) لمسسل التنسساقضالمـقـداد ـبـن الـسـود ()  ! ! )تأ
 تحتفل برفع العلم

 عاما على اسسستقلل داولسسة الكسسويت25بمناسبة مرور 
اصسسطف طلب مدرسسسة المقسسدادا بسسن السسسودا المتوسسسطة
للبنين في ساحة المدرسة حيث احتفسسل برفسسع العلسسم فسسي
اليسسوما الول لبدايسسة الحتفسسالت وقسسد ردادا الجميسسع النشسسيد

الوطني وعزف فريق الموسيقى السلما الوطني ) 

وفوق الخبر صور الطلب مجتمعين حسسول هسسذا السوثن
قسسسائمين هسسسادائين احترامسسسا وإجلل وكتسسسب تحتهسسسا ( طلب

جمسسساداي5المدرسسسسة أثنسسساء الحتفسسسال ) جريسسسدةا السسسوطن 
هس.1406

وهذها نشرةا مما يوزع على المسسدارس بخصسسوص هسسذا
الوثن : 

---------------------------------------

 وزأارة التربية
منطقة الحمدي التعليمية

 وأحب أن ألفت نظر القارئ إلى أن ما سيراها من استشهادا )1((
بمقالت لجرائد أو مجلت وصحف، فإنه من القليل الذي وقعت 
اا، وإل فإننى أجزما لو أنني كنت ممن يتابع هذها  يدي عليه قدر
الجرائد العفنة داائما لصبحت هذها الرسالة أضعاف أضعاف ما هي
عليه الن..

منبر التوحيد والجهادا

إعدادا القاداةا الفوارس 

)76(



نشرة لجميع المدارس وريِاض الطفالا
حضرات الناظرات والنظار المحترمين

بعد التحية..
 انطلقا من اهتماما الوزأارة بالتربية الوطنية
وتأكيدا لنتماء البناء لبلدهم فيرجىَ العمل علىَ
رفع علم الكويِت داـخـل مدارـسـكم وخارجـهـا ـمـع
مراعات تجديِده باـسـتمرار ليـظـل خفاـقـا ـبـألوانه

ورموزأه.
ـة أن يِلـقـىَ وتأمل منطقة الخـمـدي التعليمـي
ـة ـاما والرعايـِ هذا المر من حضراتكم غايِة الهتـم

مع خالص التحية.
 وزأارة التربية

مديِر منطقة الحمدي التعليمية

---------------------------------------

وبعد....

فإن أبسا ل يحسذر أو ينقسذ أبنساءها مسن مثسل هسذا الشسر
العظيم والضلل والواضسسح المسسبين...لب مجسسرما فسسي حسسق
للسسه أولداها، خسسائن للمانسسة والمسسسؤولية السستي اسسسترعاها ال
اا نحسسو مهسساوي الشسسقاوةا اا فشسسيئ إياها..فهو يدفعهم ولو شيئ
اا وياله من مسكين أنه يكرمهم؛ وهسسو والرداى والهلك..ظان
ييهينهم، وأنه يرحمهم؛ وهو يظلمهم بل ويحرمهم من هدى
لله المبين ويحرفهم عن صراطه المستقيم..ويسسا لهسسا مسسن ال

{قلشقاوةا في الدنيا والخرةا، ويا له من خسران مبين..
إن الخاسريِن اـلـذيِن خـسـروا أنفـسـهم وأهليـهـم

}.يِوما القيامة أل ذلك هو الخسران المبين

اا يدعي الحسسرص علسسى دايسسن اللسسه والسسدعوةا وإن مدرس
إليه ثم يشسسارك فسسي مثسسل هسسذا الباطسسل العظيسسم ول يحسسذر
ال عسسن تعليمهسسم ذن قد جعل مسسن نفسسسه مسسسؤو عم تلميذها- و
وتربيتهم وتثقيفهسسم- منسسه ول ينهسساهم عنسسه، لمسسدرس سسسوء

خائن لدعوته ولدينه، ولمن حمل نفسه مسؤوليتهم .

وإن داعسسوةا ل تحسسذر أتباعهسسا مسسن مثسسل هسسذا البهتسسان
المسسبين، وتغسسسض الطسسرف ول تنهسساهم عنسسسه، أو تنقسسذهم
منسسه..لسسدعوةا سسسوء يضسسيع أصسسحابها أوقسساتهم وأعمسسارهم
ويضحكون على أنفسهم وعلى المسلمين..شعروا أو مسسن
حيث ل يشسسعرون..ولكنهسسم واللسسه..لسسن يضسسحكوا علسسى رب

العالمين...
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فليراجسسسع هسسسؤلء وأولئسسسك حسسسساباتهم، وليصسسسححوا
للسسسه مسسسسارهم..وليقومسسسوا داعسسسواتهم..فسسسإن الخطسسسب وال

جلل..والعقبة كأودا...

ـو ولـيـت ل يِـشـغلنك ـل
عن الـذي

أصبحت فيه ول لعل
ول عسىَ

ــــواك إذا ــــالف ـه ـخ
دعـاك لريِبـة

فلرب خير في مخالفة
الهــوى

ـــين ـــة ب ـــم المحج عل
لمريِــده

وأرى القلوب عن
المحجة فىَ عمىَ

ـك ـت لهاـل ـد عجـب ولـق
ونجــاتـه

موجودة ولقد عجبت
لمن نجـىَ

***

 عيدهم الوطني أو - الوثني-:

ولن نتعرض هنا لتفاصيل وأدالة بطلن وفسادا وبدعيسسة
وحرمسسة الحتفسسال بهسسذا العيسسد..أو تحريسسم إظهسسار الفسسرح
والبهجسسة والسسسرور بحلسسوله وذكسسراها...فإننسسا كمسسا قلنسسا فسسي
المقدمة نوجه كلمنا هنا لنسساس نفسسترض فيهسسم أن يكونسسوا
داعاةا ل يخفى عليهسسم مثسسل ذلسسك، بسسل يحساربونه ويحسساربون
غيرها من البدع والمنكرات..ويكفي على كل حال لمراجعة
هسسذها المسسسألة كتسساب شسسيخ السسسلما ابسسن تيميسسة (اقتضسساء
الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) فسسإن لسسه فيسسه
اا حسسول العيسسادا المبتدعسسة والدخيلسسة علسسى ال طيبسس اا طوي مبحث
المسلمين والتي نقلها جهلتهم عسسن المشسسركين مسسن يهسسودا

.)1(ونصارى وغيرهم من أصحاب الجحيم

 وهذا العيد ل يشك عاقل طرفة عين بأنه من أعيادا المشركين:)1((
- سواء كان المقصسسودا بسسذلك أصسسحابه ومخسسترعوها الصسسليون وهسسم
مشركوا اليهودا والنصارى وغيرهسسم ممسسن أحسسدثوا وابتسسدعوا العيسسادا

الوطنية ونحوها..
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فليرجع إليه من أرادا زياداةا تثبست وبيسان وإيضساح فسإنه
رف، ومن الفوائد التي سيجدها من سيراجع كلمه رف شا كا
لله أن كل ما ذكرها عن أعيسسادا المشسسركين مسسن هذا رحمه ال
فسسسادا أو زور أو شسسهوات محرمسسة أو شسسبهات مضسسللة أو
باطل أو بهتان؛ كل ذلك وغيرها موجودا مجتمع في عيسسدهم

الوثني هذا الذي نتكلم فيه...

لله في كتابه هذا : فهو كما قال شيخ السلما رحمه ال

"وأما أعيسسادا المشسسركين: فجمعسست الشسسبهة والشسسهوةا
والباطل، ول منفعة فيها في السسدين، ومسسا فيهسسا مسسن اللسسذةا
اا، وحضسسورها العاجلسسة: فعاقبتهسسا إلسسى ألسسم، فصسسارت زور

اا. شهودا

لله قد مدح ترك شسسهوداها السسذي هسسو مجسسردا وإذا كان ال
الحضور برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بمسسا يزيسسد علسسى
ذلسسسك مسسسن العمسسسل السسسذي هسسسو عمسسسل السسسزور ل مجسسسردا

لله بعسسد أن أوردا)2()183شهوداها".أهس.ص ( قال ذلك رحمه ال
أقوال جملة من المفسرين؛ عن قسسوله تعسسالى: (والسسذين ل

يشهدون الزور)، أي أعيادا المشركين.

فعيدهم هذا :

- فيسسه مسسن الختلط الفسساحش بيسسن الرجسسال والنسسساء،
الشسسباب والفتيسسات وتوابسسع هسسذا الختلط ولسسوازمه مسسن
الفواحش الظاهرةا والباطنة ما يزيل ويمحي كل ذرةا حياء

أو عفاف في نفوس النشء والذرية..

- وفيه من الرقص والموسيقى والغناء واللهو الماجن
اا.. وما يمجد الدولة وحكومتها وطواغيتها، مثل ذلك أيض

- وكذا فيه من المسرحيات والتمثيليات والمهرجانات
والحتفالت والمعسكرات وغير ذلسسك ممسسا يسسسخر لغسسرس
السسولء لطسسواغيت البلدا وقسسوانينهم وممسسا يشسسغل ويشسسعل

النشء فى نيران منكراته..

- أوالذين يحتفلون بهذا العيد ويشرفون عليه وينظمونه من 
مشركي القوانين الوضعية والدساتير الرضية، الذين يشرعونها 
ويقدسونها ويحكمونها ويعبدون مشرعيها بطاعتهم واصطلحهم 
معهم عليها..
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- وفيه من تبذير وهدر الموال والنعم فى مسسال طائسسل
تحته، ما يجعل فاعله من إخوان الشياطين ولريب، حسستى
إنهم لينفقون فى تزيين المدارس والوزارت والمؤسسات
المختلفة والشوارع وغيرها من العلما والضسساءةا والنسسوار
والزخارف والملصقات واللوحات والمطبوعات التي تمجد
وتعظم الحكومة وطواغيتها ما يكفي لطعسساما وإيسسواء آلف
المسلمين المستضغفين والمنكسسوبين فسسى مشسسارق الرض
ومغاربها، ، وما ليفعلون أو يظهسسرون شسسيئا منسسه أو بعضسسه

في أعيادا المسلمين الشرعية كالفطر والضحى...

- وفيسسه مشسساركه ومماثلسسة لصسسحاب الجحيسسم فسسي
تعظيمهم لرؤسائهم وملوكهم بنشر صسسور طسسواغيتهم فسسي
كل مكان في ذلك اليوما وقبله، ومشاركة الذرية في ذلسسك
اا..حيسسث يزيسسدوا هسسذها اا وبنات اا في المدارس وغيرها/ بنين ايض
ال بنشسسر تلسك الصسور وتعليقهسسا علسسى اا وبساط المدارس قبحسس

..)1(الجدران وفي الفصول والممرات وغيرها

ا قسدمنا مسن تعظيسسم طساغوتهم العلسم اا م - وكسذا أيضس
ورفعه والغلو في خرقته، حتى إنهم ليلصقونها ويوزعونهسسا
فسسي هسسذا اليسسوما وقبلسسه علسسى هيئسسة ملصسسقات أو صسسور أو
طاقيات ورقية على الذرية فسسي المسسدارس كمسسا ينشسسرونها
فسسي الشسسوارع بسل وعلسسى السسيارات والسسسواق والمحلت

وغير ذلك...

- كمسسسا تسسسستغل داروس النشسسساء والتعسسسبير والرسسسسم
والموسيقى بل والسسدين وغيرهسسا مسسن المسسوادا فسسي التمجيسسد

بطواغيت الحكم وعيدهم الوثني..

- وتنظسسسم وزارةا قلسسسة الداب والتربيسسسة لجسسسل هسسسذها
اا مسابقات مختلفسة منهسا مسا هسو فسسي حفسظ المناسبة أيض

 كما يقومون بنشر ورسم وتلوين كثير من العبارات التي تمجسسد)1((
للسسه وتحمسسل معسساني الدولسسة والحكومسسة السستي ل تحكسسم بمسسا أنسسزل ال
وولءات اقليمية ساقطة من قبيل (شعب واحسسد ومصسسير واحسسد) و

(كلنا للكويت والكويت لنا ).
وغير ذلك من العبارات السخيفة التي ينسبونها لهؤلء الطواغيت 
فيخطوها ويزخرفوها على الجدران حتى إنهم ليعظمونها ويهتمون

لله وكلما رسوله  صلى الله عليه بنشرها أكثر من كلما ال
اا لقوما فاسقين..وسلم. ..فسحق
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الشعر ومنها ما هو رياضي أو موسيقي غنسسائي وكسسل ذلسسك
بالطبع يدور ويلف حول حب الوطن والعيد الوثني والعلسسم

والولء للحكومة الطاغوتية..

- ويضاف إلى هذا وذاك وأخطسسر منسسه كلسسه مسسا يتخلسسل
هذا العيد من مسسدح وتمجيسسد للنظسساما الطسساغوتي وحكسسومته
لله، والثناء عليها وعلسسى ياسسسقها التي تحكم بغير ما أنزل ال

 أو)2(سسسواء عسسن طريسسق خطسسب)1("الدسسستور" وتقديسسسه
مقالت أو محاضسسرات أو نشسسرات أو ملصسسقات أو أشسسكال
ومشاريع هندسية على هيئة تماثيل أو مبسسان وغيرهسسا، فسسي

المدارس او في غيرها..

هذا غيض من فيض، مما يحصل في ذلسسك اليسسوما فسسي
المدارس وغيرها...

ولن نمد النفس في ذلك كله حسستى ل يطسسول ويطسسول
بنا المقاما..فإنه معروف مشسسهور فسسي وقتسسه لكسسل أحسسد، ل
يجادال فيه إل معاند مماري ل ينفعه إل داعاء بالهداية..ومسسا
يهمنا من ذلك كلسسه فسسي هسسذا الموضسسع، هسسو أن نشسسير إلسسى
سعي واستغلل الطواغيت وأشياعهم وأوليسسائهم لعيسساداهم
هذها في غرس وترسسسيخ حبهسسم والسسولء لهسسم ولحكومسساتهم
وعائلتهم وياسقهم في نفوس النشء والذرية، السسذين هسسم

() التقديس كما في لغة العرب: هو التنسزيه عن النقائص.1
 مثل ما يلقى من الخطب والكلمات في مديح طواغيت الحكم )2((

وحكوماتهم في طابور الصباح بالذاعة المدرسية بعد تحية العلم 
سواء بمشاركة الطلبة أنفسهم أو بإيعاز وتحضير ومساعدةا 
وإشراف من منافقي المدرسين، وما أكثر أهل النفاق فيهم.
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جيل المة المقبل والجديد..حتى يضسسمنوا ثبسسات عروشسسهم
وكراسيهم أكبر قدر ممكسسن مسسن ا لزمسسان..ولكسسن هيهسسات،
هيهسسات..فسسإن كسسان للباطسسل جسسوله فسسإن للحسسق جسسولت
وصسسولت..وإن الصسسباح قسساداما مهمسسا أدالهمسست وتشسسابكت

ظلماتهم..وإن موعدهم الصبح..أليس الصبح بقريب..

***

وإليك يا مسكين يا من أقحمت فلذات كبدك في هذها
المستنقعات السنة بعض ما يجري فيها لبنائسسك فسسي أيسساما
هذا العيد الوثني..مما تقدما سرداها، عن طريسسق مقتطفسسات

متفرقة من تصريحاتهم وما ينشر عبر الجرائد وغيرها..

 فبراير فإن25قدمنا أنه إذا ما اقترب هذا اليوما وهو 
يشسسعبها، بسسل جميسسع جميع أجهزةا وزارةا التربيسسة وكوادارهسسا و
وزارات الدولة ومؤسساتها تنشط وتستعد وتتعاون لظهار
الفرح والحبور والسرور والحتفال بهذها المناسسسبة بطسسرق

..ومسسسا يهمنسسسا هنسسسا هسسسو وزارةا التربيسسسة)1(وأحسسسوال شسسستى 
المسؤولة عن تربية البنين والبنات في الدولة، فإنهسسا كمسسا
قلنا تركز على إبراز مظسساهر هسسذا الحتفسسال وإظهسسار أبعسسادا
اا لترسيخ ال بشع ذلك العيد الوثني ومعانيه..وتستغله استغل
معسساني السسولء والحسسب والطاعسسة والنقيسسادا للحكومسسة السستي
لله، ولياسقهم (الدسستور) السذي يعبسد تحكم بغير ما أنزل ال
لله بإشراكه ومشرعيه مع الله في الطاعة فسسي من داون ال

الحكم والتحليل والتحريم.

ولتنكشف لك أساليبهم الشيطانية في ذلك إليك نسسص
النشرةا التي وزعتهسسا وزارةا التربيسسة علسسى جميسسع مدارسسسها

  بسسل يشسسارك ويتعسساون معهسسم فسسي ذلسسك حسستى المؤسسسسات()1
والشركات التجارية والصناعية المختلفة تلك التى يديرها أو يملكها
أذناب وأولياء للحكومسسة، ولهسسذها المشسساركة أشسسكال وألسسوان شسستى
وأخطرها ما يتعلق بالمدارس وإفسادا الذرية عن طريق هذا العيد،
من أمثلة ذلك : كرت مطوي يوزع كهدية من قبل (شركة مطاحن
الدقيق الكويتية) يحوي مكان للصسسورةا - لتوضسسع بسسه صسسورةا تلميسسذ

الصف ومدرسيهم - وكتب تحتها:
ويقصدون بسسالطبع علسسم السسدنيا، أمسسا السسدين وعلسسومه فل علقسسة لهسسا
عندهم بالبناء والتربية والمك والدولسسة..ويربسسى النشسسئ علسسى هسسذها
المعاني..وكتب علسسى غلفهسسا الخسسارجي (هديسسة للسسذكرى؛ المناسسسبة

-1985العيسسد السسوطني الخسسامس والعشسسرون- العسساما الدراسسسي 
ما ).1986
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بمناسسسسبة عيسسسدهم هسسسذا، تسسسدعو فيهسسسا جميسسسع المسسسدارس
والمسؤولين فيها للمشاركة في احتالت هذا العيسسد..علسسى

النحو التالي..

التربية تدعو المدارس للمشاركة في احتفالت
)1(العيد الوطني 

طلبسست وزارةا التربيسسة مسسن جميسسع نظسسار ونسساظرات
المدارس احياء مضامين مناسبة العيسسد السسوطني المجيسسد
بما يليق بها مسسن أهميسسة وتقسسدير واعسستزاز علسسى أن تسسدور
الحتفسسالت حسسول ماضسسي الكسسويت وحاضسسرها الزاهسسر
ومستقبلها المفعم بالمال آخذةا في العتبار الدور الرائد
للكويت على المستوى المحلي والعربي والدولي، وفسسي
ما يلسسي نسسص النشسسرةا السستي وزعتهسسا وزارةا التربيسسة علسسى

جميع مدارسها:

- فسسي حيسساةا المسسم والشسسعوب أيسساما خالسسدةا، تشسسكل
اا مهما في تاريخها وترسم خريطة الحب والمجسسد منعطف
لبنائهسسا وتعمسسق جسسذور المواطنسسة والنتمسساء فسسي عسسروق
أبنائهسسا، وتسسبرز معسسالم التقسسدما والزداهسسار فسسي مجتمعهسسا،
وتزيد مسسن أواصسسر التسسآلف والتلحسسم بينهسسا وبيسسن قيادااتهسسا

المخلصة.

- والعيسسد السسوطني المجيسسد السسذي تحتفسسل الكسسويت
25بذكراها الخامسسسة والعشسسرين يسسوما الثلثسساء الموافسسق 

فبراير الجاري هو ابسسرز هسسذها اليسساما وانصسسعها فسسي تاريسسخ
الكويت وحياةا أبنائها.

- ويتوافق حلول هذها الذكرى العطرةا هذا العاما مسسع
مرور ربع قرن على استقلل الكويت واحتفالتها بعيسسدها
الفضي المجيد مما يجعل لهسسذها المناسسسبة أهميسسة خاصسسة
توجب على جميع الفرادا والهيئات والمؤسسسسات تكسسثيف
احتفالتهسسا والتعسسبير الصسساداق عسسن وجسسدانها ومشسساعرها
والعمل على ابراز وجه الكويت المشرق وترسيخ مبسساداء

الوفاةا والعطاء لهذا الوطن الغالي.

 جماداي الخرةا6  جريدةا القبس في عدداها الصادار يوما السبت ()1
 هس1406
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اا منهسسسا بالهميسسسة الوطنيسسسة - ووزارةا التربيسسسة إيمانسسس
والجتماعية والوجدانيسسة لهسسذها المناسسسبة العزيسسزةا، فإنهسسا
تدعوا المدارس لحياء مضامين هذها المناسبة بمسسا يليسسق
بها من أهمية وتقدير واعتزاز علسسى أن تسسدور الحتفسسالت
حول ماضي الكويت الحبيب وحاضرها الزاهر ومستقبلها
المفهم بالمال آخذةا في اعتبارها السسدور الرائسسد للكسسويت
على المستوى المحلي والعربي والسسدولي، وبمسسا يغسسرس
حب الوطن والولء التاما له فسسي نفسسوس البنسساء وواجسسب
المحافظسسة علسسى منجزاتسسه والتمسسسك بقيمسسه وعسسادااته
وتقاليسسدها العريقسسة فسسي اطسسار مسسن التسسآخي والسسترابط
والعطاء، وفي ظل السرةا الواحدةا وتحسست شسسعار (كلنسسا
للكويت والكويت لنا) وعلى ان تتم هذها الحتفالت وفق

الترتيب التالي:...

- وتسسستمر الحتفسسالت بالعيسسد السسوطني الخسسامس
.1986والعشرين طيلة شهر فبراير 

- تلقى كلمات التوجيه والتوعية في طسسابور الصسسباح
كل يوما.

- تعد الذاعة المدرسية البرامج اليومية المناسبة.

- تصدر جماعة الصحافة المدرسية العدادا الخاصسسة
بالذكرى.

- تتعاون جميع جماعسسات النشسسطة المدرسسسية علسسى
ابراز أهمية المناسبة.

- تتعاون جميع المسسوادا الدراسسسية ذات الصسسلة بسسإبراز
مختلف جوانب المناسبة.

- تتسساح الفرصسسة للطلبسسة لكتابسسة مواضسسيع التعسسبير
والمقالت الخاصبة بالذكرى.

- تعرض التمثيليات الخاصة عن تاريخ الكويت.

- هسسذا وبالمبسسادارةا الذاتيسسة تقسسوما المسسدارس بسستزيين
مرافقها واجنحتها المختلفة مع ضسسرورةا اهتمامهسسا بوضسسع
الملصقات والصور الخاصسسة بصسساحب السسسمو اميسسر البلدا
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وولي عهسسدها الميسسن فسسي أمسساكن بسسارزةا ومناسسسبة دااخسسل
غرف الداارةا تليق باحترامها وأهميتها.

اا كيدهم وفتنتهم للنشء والذريسسة - ومن أساليبهم أيض
عن طريق مشاركتهم فسسي إذاعسسة الدولسسة وتلفازهسسا..حيسسث
اا إلسسى إعسسدادا برامسسج اا وبناتسس داعوا في عيدهم هذا الطلبة بنين
إذاعية تمدح وتمجد الحكومة وطواغيتها وياسسسقها..ليبثوهسسا
عسسسسبر إذاعتهسسسسم (إذاعسسسة الكسسسويت) بسسساللغتين العربيسسسة
والنجليزيسسة...ويمنسسح الطلبسسة علسسى ذلسسك جسسوائز تشسسجيعية
زياداةا في العمل على فتنة ومسخ الذرية..وإليك مثال مسسن

21/11/1985ذلك فيما نشسسرته جريسسدةا السياسسسة بتاريسسخ 
تحت عنوان:

التربية تعد حلقات إذاعية للمساهمة في العيد
الفضي لستقللا الكويِت

ال تعسسد وزارةا التربيسسة حلقسسات إذاعيسسة خاصسسة إحتفسسا
بالعيد الفضي لستقلل الكويت وستقدما هسسذها الحلقسسات
عبر إذاعة الكويت باللغتين العربية والنجليزية حيث تبرز
إنجازات الكويت فسسي مختلسسف المجسسالت خلل مسسسيرتها

الخيرةا.

وقد أرسلت إداارةا النشاط المدرسي بوزارةا التربية
نشسسرةا لجميسسع المسسدارس الثانويسسة بنيسسن وبنسسات تسسدعوهم
للمشاركة في هذا البرنامسسج بإعسسدادا النصسسوص المناسسسبة
وإرسالها إلى قسسسم الذاعسسة المدرسسسية بسسإداارةا النشسساط

 دايسمبر المقبل.15المدرسي في موعد أقصاها 

هذا وسيتم تشكيل لجنة لختيار النصسسوص الصسسالحة
للتنفيذ كما ستقدما الوزارةا جوائز تشسسجيعية للمشسساركين

في هذها الحلقات.

 ول يكتفون بهذا وذاك حتى يشركوا أبنسساء المسسسلمين
اا بالحتفال وإظهار الفرح في عيسسدهم هسسذا بسسل اا وعملي فعلي
وإظهار الرقص والغناء والمسسسرحيات والتمثيليسسات، سسسواء
فسسي المسسدارس، أوفسسي الشسسوارع فسسي مهرجانسساتهم وفسسي
ال اا طسسوا التلفزيون..ويشغل البنين والبنسسات فسسي ذلسسك ايامسس
بالتحضسسسير وعمسسسل (البروفسسسات) والتجسسسارب للرقصسسسات
والحركسسات واليقاعسسات والناشسسيد والغسساني والمعزوفسسات
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والتمثيليسسات والمسسسرحيات...ويسسستنفذون جهسسوداهم لجسسل
أدااء ذلك كله في يوما عيدهم الوثني هذا، حيث يحدث فيه
من العري والختلط والفسسسادا وغيسسر ذلسسك مسسن الفسسواحش
للسسه وغضسسبه الظسساهرةا والباطنسسة، السستي تسسستلزما مقسست ال
وعقابه..فتشسسكل وزارةا التربيسسة لجسسل ذلسسك لجنسسة رئيسسسية
ترصد لها ميزانيسسة وإداارةا وإمكانيسسات خاصسسة..وهسسذها ثمسسرةا

العلم المزعوما وأهدافه عندهم! ! 

وإليك مثال مسسن ذلسسك، كمسسا جسساء فسسي جريسسدةا السسوطن
 جماداي الخرةا هس تحت عنوان:6بتاريخ 

التربية : تشكيل لجنة رئيسية للحتفالا بالعيد
الوطني

اعتمسسسد وكيسسسل وزارةا التربيسسسة المسسسساعد للشسسسؤون
الطلبية والرياضية رئيس اللجنة العليسسا للحتفسسال بالعيسسد
السسوطني عبسسد المحسسسن السسسعيد تشسسكيل لجنسسة رئيسسسية
للعدادا الفني لحفل العيد الوطني تنبثق عنها أربع لجان.

وتتكسسون اللجنسسة الرئيسسسية مسسن عبسسد العزيسسز خالسسد
المفرج: الموجه الفني العاما للتربيسسة الموسسسيقية وعضسسو
اا، غنسساما انسسديكان رئيسسس اللجنسسة العليسسا للحتفسسال، رئيسسس
القسم الفني بتسوجيه التربيسسة الموسسسيقية، محمسسد سسسعيد
البنسسا: مسسوجه تربيسسة موسسسيقية، دا.حسسسن حسسسين خليسسل:
للخراج المسرحي والتصميم الحركي وأنسساط بهسسا مهمسسة
إعدادا العمسسل الفنسسي السسذي سسسيقدما فسسي هسسذا المهرجسسان
بجميع مكوناته من تأليف للنص وتلحين وتوزيع موسيقي
وعسسسزف وغنسسساء وتصسسسميم للحركسسسات التعبيريسسسة السسستي
ستصسساحب الفقسسرات واللحوحسسات السستي يتضسسمنها هسسذا
العمل، والشراف العاما علسسى التسسدريبات والسسستعداداات
التي تجسسري مسن أجسسل تنفيسسذ هسسذا العمسسل الفنسسي، وعلسسى
توفير كل ما يتطلبه هذا التنفيذ من احتياجات من جميسسع

الوجوها.

وبالطبع يستغل ذلك كله في تربية وتطسسبيع الطالبسسات
الصغار من بنات المسملين على التبرج والتفسخ والعسسري
والختلط فيلبسن في هسسذها المناسسسبة الملبسسس القصسسيرةا
ويشسسسبهونهن بالكاسسسسيات العاريسسسات المسسسائلت المميلت
فيملؤون وجوههن بالصباغ الحمر منها والزرق وغير ذلك
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ويعرضسسسسونهن فسسسسي الشسسسسوارع والمسسسسسارح والصسسسسحافة
والتلفزيون...

اا عنسسد مسسن كسسان فسسي قلبسسه اا وإفسادا وكفى بذلك فسادا
حياةا، ولكن أكثر من ترى موتى..

وقد قاما بعض المسلمين الغيورين في عيسسدهم السسذي
 هس فنشر هذها المقالسسة فسسي منشسسور1406فعلوها في عاما 

اا بعض هذا الفسادا فقال: له مستنكر

لله الرحمن الرحيم بسم ال

نداء إلى كل مؤمن غيور..

نداء إلى كل مسلم غيور..
نداء إلى كل أب غيور...

: "كلكم راعصلى الله عليه وسلم يقول المصطفى 
وكلكم مسئول عن رعيته...الحديث" 

أيها الباء...أولياء المور....
 هل حاولت أن تسأل مرةا عن ابنتك في المدرسة؟
 هل حاولت أن تسأل مسسرةا مسساذا تسسدرس ابنتسسك فسسي

المدرسة؟ 
 هل ترضى أن يرى موجه رياضي أو أي رجل مفاتن

ابنتك وهي شبه عارية؟ 
 إذا علمت ذلك ماذا ستفعل؟ 

إخواني الكراما أولياء المور...

 تحسست21/9/1985لقسسد قسسامت وزارةا التربيسسة فسسي 
 بإصسسدار النشسسرةا العامسسة التاليسسة2144رقم هس.ت طال /

لجميع المدارس ما عدا رياض الطفال:

) (مسسدارس البنسسات السستي تنسسوي5فسسي البنسسد رقسسم (
الشتراك في المهرجانات الرياضسسية يسسسمح لهسسا بصسسرف

) مسائتي داينسسار فقسسط علسسى ملبسسس200مبلسسغ ل يتعسسدى (
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التمرينسسات علسسى أن تسسوزع علسسى الطالبسسات المشسستركات
كهدايا).

والسسسذي يسسسثير الدهشسسسة هسسسو المهرجسسسان الرياضسسسي
للطالبات..مقابل هدية من وزارةا التربية؟ 

كنسسست أتصسسسورها مهرجسسسان لحفسسسظ القسسسرآن وفهسسسم
السنة..أو مهرجان للتوعية الدينية؟ 

مهرجان رياضي؟ أينا يستطيع أن يشارك بالمهرجان
الرياضي بدون لبس البنطسسال أو الشسسورت؟ ل أحسسد..إذن
فهي داعوةا لبنتك لختلك..لخلع العباءةا ولبس الشورت؟

داعوةا لخسسروج البنسست مسسن نسسور السسدين وكرامتسسه إلسسى
ظلما الديمقراطية وحقارتهسسا..تحسست شسسعار الحريسسة..مسسن
الحشسسمة إلسسى الخلعسسة..مسسن العفسسة إلسسى الرذيلسسة..مسسن
الطهارةا إلى الدناءةا..من الحياء إلسسى الفسسسادا..كسسل ذلسسك
مقابل هدية مسن وزارةا التربيسسة؟ نسؤمن عنسسدكم أعراضسسنا

...فإذا أنتم تغدرون بنا؟ ماذا تريد وزارةا التربية؟ حسستى)1(
موافقة الب أو ولي المر للمشاركة معدومة؟ ماذا تريد

وزارةا التربية؟ 

إخواني الفاضل أولياء المور...

  وهذا من ضسسياع المانسسة حيسسث يوسسسد المسسر إلسسى غيسسر أهلسسه()1
فيؤتمن الخؤون..وهذا الفسادا هو بعض نتائج ذاك التساهل..

وهم أمناكم علىَ (نشئكم) وكيف يِكون أمينا خئون.
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هذها بداية إلى نهايسسة مؤلمسسة..يريسسدونها إباحيسسة..إلسسى
تفشسسسسسي مسسسسسرض الختلط فسسسسسي جميسسسسسع المراحسسسسسل

الدراسية..أليس هذا جس نبض؟ أو استدراج؟ 

مهرجان رياضي؟ أماما الذكور..ترقص الناث..خسسزي
:صلى الله عليسسه وسسسلم وطلمة وعار؟ يقول المصطفى 

"ل يدخل الجنة دايوث".

والسسديوث: هسسو الشسسخص السسذي ل غيسسرةا عنسسدها علسسى
عرضه..فهل أنتم منهون؟ 

لله وبركات) أ.هس. (والسلما عليكم ورحمة ال

***

كما قامت (جمعية إحياء التراث السلمي) في نفسسس
السنة كذلك بإنكار بعض ذلك فأخرجت نشرةا سمتها:

(الحكم الشرعي في إشراك الفتيات
بالرقص في الحتفالت).

هذها بعض المقتطفات منها...

(..ولما كانت وزارةا التربية، وبعض الجهات قد عمدت
إلسسى إشسسراك الفتيسسات والبنسسات فسسي العسسروض الرياضسسية
اا والمسسسرحية بمناسسسبة العيسسد السسوطني وكسسان هسسذا مخالفسس

للمعلوما من الدين ضرورةا..).

(..ول شك أن المر بغض البصر، وعدما إظهار الزينسسة
اا مع عرض الفتيات أنفسسسهن اا، ويتناقض أساس يتنافى قطع
أماما الجمهور والناس في حركات راقصة، أو رياضية وهن
اا حاسرات الرؤوس، بارزات الصدور والنحور، يتمايلن يمين
اا وسط العجاب والحبور فهل مثل هذا يتفق وقوله ويسار

يِا أيِها النبي قل لزأواجك وبناـتـك ونـسـاءتعالى: {
.)1(}أهس.المؤمنين يِدنين عليهن من جلبيبهن

 ولنا على هذها النشرةا مأخذان ينبغي تبيانهما:)1((
 سكوتهم فيها عن تبيان بطلن هذا العيد للناس، وأنسسه مسسنالولا:

أعيسسادا المشسسركين، ولسسذا فقسسد يفهسسم قرارهسسم لسسه بتسسسميته بالعيسسد
الوطني، وذكر اسمه كذلك داونما إستنكار..

قولهم في المقدمة (وكان المعترض علسسىالثاني وهو أخطر : 
ذلك كأنه مدخول في حب وطنه والفسسرح باسسستقلله.ومشسسكك فسسي
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وأنا أقول إن هذا الفسادا ما هسسو إل قليسسل مسسن حصسسادا
هذها المدارس وثمراتها المنتنة...

للسسه يجنيه الباء نتيجة لتساهلهم واستهانتهم بمعصسسية ال
ومحارمه..

ـمـن راما طـيـب اـلـورد
يِغرس بذره

ل يِجتنىَ ورد من
السعــدان

وصدق من قال:

ليع الحزما جـنـىَ من ض
لنفسـه

ندامة ألـذع من سفـع
الذكىَ

السستي تنظمهسسا السسوزارةاللمـسـابقات - أمسسا بالنسسسبة 
اا في غرس الولء والحب للحكومسسة ال بشع وتستغلها استغل
الطاغوتية والعائلة الحاكمة في نفوس الطلبة، فكثيرةا في

عيدهم هذا...

وإني على يقين مسن أننسسي لسسو كنسست ممسسن يتتبسسع هسسذها
اا، لسسسودات- كمسسا قلسست- صسسفحات الجرائسسد النتنسسة يوميسس
وصفحات من الدالة السستي تسسدعم وتثبسست مسسا أقسسول، ولكسسن

يكفي لهذا عند أولي اللباب بعضه...وهذا بعضه:

 تحسست1986 فسسبراير 12نشرت جريسسدةا السسوطن فسسي 
عنوان:

اجراء مسابقات وإعلن نتائج في المدارس
المتوسطة والثانويِة

ولئسسه وانتمسسائه) فسسأي انتمسساء هسسذا السسذي تسسدافعون عنسسه أهسسو (كلنسسا
للكويت والكويت لنا) وأي ولء ولمن؟ ؟ هذا الذي تنفون التشكيك

فيه..؟ 
ال أن نقسسول أن وقسسولهم كسسذلك بعسسد المقدمسسة مباشسسرةا: (نحسسب أو
الستقلل عن المستعمر نعمة وقياما هذا الكيان المستقل هبة من
لله سبحانه وتعالى)..فأي نعمة وأي فسسرح فسسي اسسستقلل طسساغوت ال
عربي عن طاغوت إنجليسسزي..وأي نعمسسة فسسي قيسساما كيسسان مسسستقل

يحكم بشرع إبليس...
لبط؟ ؟! إلى متى يا قوما؟ ؟ . فإلى متى هذا الخلط والتخ
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أعلنت وزارةا التربيسسة نتيجسسة مسسسابقة المقسسال الدابسسي
التي شسسارك فيهسسا طلب وطالبسسات مسن المرحلسسة الثانويسسة
عبروا عن مشاعرهم تجاها السسوطن العزيسسز أحسسسن تعسسبير،
وقسسد هنسسأت السسوزارةا الطلب والطالبسسات الفسسائزين كمسسا
شكرتهم على مشاعرهم ومبادارتهم في التعبير عن حبهم
للوطن في هذها المسابقة التي نظمتها الوزارةا لول مرةا

بمناسبة العيد الوطني الخامس والعشرين).

هسسذا وسسستعلن السسوزارةا فسسي وقسست لحسسق عسسن توزيسسع
اا وطالبسسة الفسسائزين فسسي الجسسوائز علسسى العشسسرين طالبسس

المسابقة.

كمسسا سسستبدأ لجسسان مسسسابقة حفسسظ الشسسعر لمسسدارس
المرحلتين المتوسطة والثانوية أعمالها ابتداء من الساعة
الرابعة من بعد ظهر السبت القاداما وذلسسك فسسي مدرسسستي
مشسسعان الخضسسير الخالسسد المتوسسسطة للبنيسسن والقيسسروان
المتوسسسطة للبنسسات وتسسستمر المسسسابقة لمسسدةا عشسسرةا
أيسساما.وقسسد أرسسسلت السسوزارةا نشسسرةا إلسسى جميسسع المسسدارس
المتوسطة والثانوية بنيسسن وبنسسات تتضسسمن أسسسماء الطلب

 لجنة مسسن16والطالبات المرشحين للتسابق.وقد شكلت 
موجهي وموجهسسات اللغسسة العربيسسة للقيسساما باختيسسار الطلبسسة
الفائزين وقد رصسسدت جسسوائز قيمسسة سسستوزع علسسى الطلبسسة

الفائزين.

اا ما نشرته جريدةا القبس فسسي تاريسسخ  7ومن ذلك أيض
هس تحت عنوان:1406جماداى الخرةا 

الحياة النيابية بالكويِت بالمدارس المتوسطة
والثانويِة

تبدأ يوما الثلثاء المقبسسل مسسسابقة المعلومسسات العامسسة
لمدارس المرحلسستين المتوسسسطة والثانويسسة فسسي مدرسسستي

فرحان الخالد للبنين ومشرف المتوسطة للبنات.

وتنظم وزأارة التربيـة هـذه المسـابقة ضـمن
احتفالت الكويِت بالـذكرى الخامسـة والعشـريِن
للعيد الوطني حيث يِدور موضوعها حولا "الحياة

النيابية في الكويِت".
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وتهدف هذه المسابقة إلىَ حث أبنائنا وبناتنا
ـىَ ـىَ الطلع عـل ـدارس عـل ـات الـم طلب وطالـب
ـتي جانب مشرق من جوانب الحياة السياـسـية اـل
ـا ـة ـفـي بلدـن ـة الديِمقراطـي ـا رايـِ ترـفـرف فوقـه
الحبيبة وهذها هي المرةا الولى السستي يشسسارك فيهسسا طلب
وطالبات المرحلسة المتوسسسطة فسسي هسسذها المسسسابقة السستي
اا بين طلب وطالبسسات المسسدارس الثانويسسة منسسذ تنظم سنوي

اا. عشرين عام

للسسه السسذي عسسرف المسسة بسسالجوانب قلسست: الحمسسد ل
المكفهرةا المظلمة من دايمقراطيتكم النتنة؛ وذلك بفشسسل
حياتكم النيابية هذها في هذها السنة كما فشسسلت مسسن قبسسل
في السسسبعينات..فيسسا ليسست أهسسل السسدين المشسساركين بسسذلك

يتعظون...ويا ليتهم يؤوبون...

 أبريسل24ومنه مسا نشسسرته جريسدةا السوطن الخميسس 
ما:1986

توزأيِع جوائز مجلس المة علىَ الفائزيِن
بمسابقة المعلومات

تسم أمس توزيع الجوائز المقدمة من مجلسسس المسسة
علسسسسى الطلب والطالبسسسسات الفسسسسائزين فسسسسي مسسسسسابقة
المعلومسسسات العامسسسة بيسسسن طلب المرحلسسستين الثانويسسسة
والمتوسطة بنين وبنات حول الحياةا النيابية في الكسسويت
وتطورها منذ تأسيس مجلس الشورى فسسي عهسسد الشسسيخ
أحمد جابر إلى مجلس المة الحالي وأقيسسم حفسسل توزيسسع
الجوائز في قاعة اجتماعات إداارةا النشاط المدرسي في
الدسسسمة السستي قسسامت بتنظيسسم المسسسابقة، وقسساما بتوزيسسع
الجسسوائز عبسسد المحسسسن ناصسسر السسسعيد وكيسسل السسوزارةا
المسسساعد للشسسؤون الرياضسسية والطلبيسسة وحضسسر الحفسسل
فيصل الدوسري مسسدير العلقسسات العامسسة بمجلسسس المسسة
وخالسسد الحربسسان مسسدير إداارةا النشسساط المدرسسسي وخالسسد
رمضسسان مراقسسب النشسساط المسسسرحي والبرامسسج ورجسسب
معيوف مراقب النشاط الجتماعي والثقسسافي وعسسددا مسن

أولياء المور.

وفي بداية الحتفسسال ألقسسى الطسسالب طلل الشسسمري
كلمة باسم المتفوقين أشادا فيها بتنظيم المسابقة وقسسال
أن مشاركتنا في هذه المـسـابقة أـتـاحت فرـصـة
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عظيمة للطلع علىَ مسيرة الديِمقراطية الـتي
.تعتبر ثمرة جهود الباء والبناء

وفسسي الختسساما تحسسدث عبسسد المحسسسن السسسعيد عسسن
مشاركة الطلب في هذها المسابقة ووصفها بأنها متابعسسة
لمسيرةا الديمقراطية فسسي الكسسويت وأنهسسا تكريسسم لرجسسال
الكويت الذين ساهموا فسسي هسسذها المسسسيرةا والسستي تعتسسبر
بحسسسق مفخسسسرةا مسسسن مفسسساخر الكسسسويت وحسسسث الطلب
والطالبات على مواصلة الشسستراك فسسي هسسذها المسسسابقة

وأمثالها وأن يواصلوا تقدمهم وتفوقهم.

وتسسأتي هسسذها المسسسابقة فسسي نطسساق توجيهسسات إداارةا
اا علسسى25النشاط المدرسي فسسي الحتفسسال بمسسرور   عامسس

السسستقلل، وشسسارك فيهسسا لول مسسرةا طلبسسة وطالبسسات
المرحلة المتوسطة.

المعسكرات الترفيهـيـة والحتـفـالت- وكسسذلك 
 التي يفتنسسون بهسسا النشسسء ويسسستغلونها لجسسل)1(والرحلت

باطلهم ذاك...

وهذها بعض المقتطفات المتعلقة بذلك.

 جمسساداى الخسسرةا5- جسساء فسسي جريسسدةا السسوطن بتاريسسخ 
 هس تحت عنوان :1406

معسكرات ترفيهية واحتفالت بالمدارس

أقامت مدرسسسة ريحانسسة بنسست زيسسد البتدائيسسة للبنسسات
اا بمناسبة الحتفال بالعيد الوطني وعيد العلم. ال كبير حف

حضسسر الحفسسل عسسددا مسسن المسسسؤولين بسسالوزارةا وقسسد
اشتمل برنامج الحفسسل علسسى فقسسرات تمثيليسسة وموسسسيقية

تتماشى مع المناسبة.

 الرحلت التي تتم دااخل الكويت تهدف إلى تعريف الطلبة )1((
بإنجازات الحكومة وأفضالها على الشعب في مختلف المياداين 
وهي رحلت توزعها وتشرف على ترتيبها وزارةا التربية من ذلك 
مثل- رحلت إلى مواقع شركات ا لنفظ- ورحلت إلى بعض 
اا رحلت إلى مبنى  المصانع والمنشآت القتصاداية- ومنها أيض
الذاعة والتليفزيون..زياداةا في الفسادا والفسادا...
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وفي ختسساما الحفسسل قسسامت النسساظرةا بتوزيسسع الجسسوائز
علسسى التلميسسذات المتفوقسسات.كمسسا قسساما مكتسسب الخدمسسة
الجتماعيسسة بمدرسسسة جليسسب الشسسيوخا المتوسسسطة بنسسات
بتنظيسسم معسسسكر ثقسسافي اجتمسساعي ترفيهسسي بمدرسسسة

الحمدي المشتركة للبنات.

اشسسترك فسسي المعسسسكر طالبسسات المدرسسسة وفرقسسة
النظسساما وفريسسق الموسسسيقى والمرشسسدات حيسسث اشسستمل

على عدةا فقرات متنوعة هادافة ثقافية وترفيهية..

- وجاء في الصفحة والجريدةا نفسها :

مدرسة عبد الرحمن الخرافي تحتفل بعيد العلم
والعيد الوطني

احتفلت مدرسة عبد الرحمسسن الخرافسسي المتوسسسطة
للبنيسسسن بعيسسسد العلسسسم والعيسسسد السسسوطني صسسسباح السسسسبت

الماضي.وبحضور أولياء أمور الطلبة.

(اشتمل الحفل على فقرات من الموسيقى والغنسساء
والتشكيلت الرياضية، وقد قسساما نسساظر المدرسسسة بتوزيسسع

الجوائز والهدايا على الطلبة المتفوقين في المدرسة.

ةا مدرسة الجهراء تقيم حفل مسرحي

ال تقيسسسم مدرسسسسة الجهسسسراء المتوسسسسطة للبنسسسات حف
اا للبيئة يوما الحد التاسع من شهر فبراير اا ومعرض مسرحي
المقبل لمناسبة اليوبيل الفضسسي للعيسسد السسوطني للكسسويت،
يحضر الحتفال الوكيلة المساعدةا لشسسؤون التعليسسم العسساما
السيدةا سعادا الرفاعي ومسدير منطقسة الجهسراء التعليميسة

رشيد الحمد.

 هس.1406 جماداى الولى 20وجاء في القبس 

متوسطة العضيلية تكرما طلبها بالعيد الوطني

للسسه خليسسل تحت رعاية ناظر مدرسسسة العضسسيلية عبسسد ال
الجريدان أقامت المدرسة احتفالها السنوي، حضر الحفل
لفيسسف مسسن أوليسساء أمسسور الطلب وأعضسساء مجلسسس البسساء

والمعلمين وهيئة التدريس بالمدرسة.
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اشتمل الحفل على العديد من الفقسسرات الموسسسيقية
والنشيد الوطني وكلمة أولياء أمور الطلبة وأعضسساء هيئسسة

التدريس وذلك بمناسبة العيد الوطني.

وفسسي نهايسسة الحفسسل وزع نسساظر المدرسسسة الجسسوائز
وشهاداات التقدير على الطلبة المتفوقين.

7- ومثلسسه مسا جسساء فسسي جريسسدةا القبسسس أيضسسا بتاريسسخ 
 هس تحت عنوان:1406جماداي 

المدارس تواصل احتفالتها بالعيد الوطني
وعيد العلم

تسستمر المسدارس فسي احتفالتهسا خلل هسذا الشسهر
اا عسسن لمناسبتي العيد السسوطني وعيسسد العلسسم وذلسسك تعسسبير
اا على استقلل داولة فرحتهم بمرور خمسة وعشرين عام
الكويت.وضمن هذها الحتفالت أقامت ثانوية أمامة بنسست
اا حضرته السيدةا حياةا الخطيب مسسن داولسسة ال كبير بشر حف

البحرين الشقيقة وعددا من المسؤولين بالوزارةا.

تضمن برنامج الحفسسل السسذي أشسسرف عليسسه كسسل مسسن
السيدةا منيرةا أبو حمرةا ناظرةا المدرسة والسسسيدةا ليلسسى
البدر وكيلة المدرسة فقرات تمثيلية وموسيقية ورياضسسية
واجتماعية عديدةا حيث بدأته ناظرةا المدرسة بكلمة عيد
استقلل داولة الكويت الحبيب والفرحة التي تعم الجميسسع
كما تحسسدثت عسسن العلسسم والتقسسدما العلمسسي السسذي تشسسهدها
الكويت في جميع المجالت ثسم توالت بعد ذلسسك فقسسرات

 طالبسة100الحفل وفي الختاما وزعت جوائز علسسى عسددا 
متفوقة من جميع الصفوف.

كما بدأت مدارس منطقة الروضسة احتفالتهسا أمسس
تحت رعاية وكيل وزارةا التربية وتستمر الحتفالت لمدةا

أسبوع حيث تشتمل على البرنامج التالي: 

 افتتاح المعسسرض السستربوي بمدرسسسة عمسسروالسبت:
بن العاص البتدائية للبنين 

 يوما مفتوح لمسسدارس البنسات يحضسسرها أوليساءالحد:
المور للتعرف على مجالت النشطة المختلفة...
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ندوةا للمهات مقرها روضة صقر الرشسسوداالثنين: 
وعنوانهسسسا "الرعايسسسة السسسسرية والعلقسسسة بيسسسن السسسبيت
والمدرسة" سيحاضر فيها الدكتور محمسسد الحسسدادا رئيسسس

.)1(قسم الجتماع بجامعة الكويت والشيخ أحمد القطان

يوما مفتوح لمسسدارس البنيسسن كسسل مدرسسسةالثلثاء: 
على حدةا.

نسسدوةا للبسساء بعنسسوان "مشسساكل الشسسبابالربـعـاء: 
وطرق حمايتهم بمدرسسسة ابسسن الثيسسر المتوسسسطة للبنيسسن
سيحاضر فيهسسا السسدكتور محمسسد الحسسدادا والنقيسسب يعقسسوب

الفضالة.

- وكذلك ستقيم روضة البلبسسل حفلهسسا يسسوما الربعسساء
 حيسسث أعسسدت مجموعسسة فقسسرات شسسيقة سسسيقوما19/2

بتقديمها أطفال الروضة.

- أما مسسدارس الفروانيسسة فسسستقيم حفلهسسا فسسي تمسساما
 فسسبراير24السسساعة العاشسسرةا مسسن صسسباح يسسوما الثنيسسن 

الجاري حيث ستشارك فيها جميع مدارس البنين والبنات
بالمنطقة 

- التعاون والوثيق بين وزأارة التربيــة ووزأارة
الداخلية:

ومن المور التي توضسسح لسك سسسعي هسسذا النظسساما إلسسى
ترسيخ حبه وموالته والنقيادا له فسسي نفسسوس النشسسء عسسن
طريق هسسذها المسسدارس؛ التعسساون الظسساهر بيسسن مؤسسسسات
ووزارات الدولسسسة المختلفسسسة فسسسي سسسسبيل تحقيسسسق هسسسذا

 أقول: وهذا من المآسي والمخازي السستي ابتليسست بهسسا السسدعوات)1((
ايخها وخطبائهسا ل في هسذا الزمسان، فإنسك تجسسد أكسثر داعاتهسا ومش
يتورعون عسن المشساركة بمثسسل هسسذها العيسسادا الجاهليسسة واحتفالتهسا
اا..ومنه ما تفعله اا عظيم وبرامجها..فيلبسون بذلك عن الناس تلبيس
مجلة المجتمع الكويتيسسة الناطقسسة باسسسم جماعسسة إسسسلمية معروفسسة
اا في مثل هذها المناسبات من وضع صور الطواغيت مع أطيب داوم
التهاني لهم والتبريكات بالمناسبة...بل تعودا فيهسسا رئيسسس الجمعيسسة
السستي تصسسدرها أن يبعسسث علنيسسة ببرقيسسات التهنئسسة إلسسى طسسواغيت

الحكومة...

ال..فنحـن نعـــرف أـحـوالا(فإن تقل أكرهونا كان( اا جمي لله وإياهم إلى سبيل الرشادا ورداهم إلى الحق ردا هدانا ال
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اا لبنساء اا وإفسسادا الهدف..وأشنعه وأخطرها وأعظمسه فسسسادا
المسلمين، هو ذلسسك التعسساون الوثيسسق والغريسسب المفضسسوح
بيسسسن وزارةا التربيسسسة ووزارةا قطسسساع الطسسسرق واللصسسسوص
والمجرميسسن أعنسسي وزارةا الداخليسسة- تلسسك السسوزارةا السستي
وظيفتها الساسية حفظ النظاما الحاكم وحماية مؤسساته
اا عسسن للسسه ولرسسسوله… سسسواء وأقطابه وحكسسومته المحسساداةا ل
طريق محاضرات أمنية تلقى فسسي المسسدارس حسسول أهميسسة
المحافظة على القوانيين الوضعية والتعسساون مسسع الجهسسزةا
المنية وغير ذلك أو تنظيم مسابقات وزيارات للطلبة إلسى

المخافر والمسؤولين فيها..وغير ذلك...

وهذها بعض المقتطفات المتعلقة بذلك...

 ربيسسع الثسساني12- جاء في جريدةا السياسة في تاريخ 
 هس تحت عنوان:1406

بالتعاون مع وزأارتي الداخلية والتربية
مسابقة لطلب المتوسط والثانوي عن يِوما

الشرطة العربية

تنظسسم وزارةا الداخليسسة بالتعسساون مسسع وزارةا التربيسسة
مسابقة يوما الشرطة العربية لطلب وطالبات المرحلتين
وما المتوسسطة والثانويسة وذلسك فسسي نطساق الحتفسالت بي
اا الشرطة العربية وإيمانسسا بأهميسسة هسسذها المناسسسبة وتقسسدير
لرجل الشرطة وداورها في تحقيق المسسن والطمأنينسسة بيسسن

جميع أفرادا المجتمع.

 موعدا أقصسسى1986وقد تحددا يوما الول من فبراير 
للشتراك في هذها المسابقة وتدور حول التعسسبير بالشسسعر
ال عسن مشساعر الطسالب تجساها أصسدقائه أو النسثر أو المق

.)1(رجال الشرطة...

عا...أي مشاعر تجاها الشرطة )1(( اا عظيم ال وإفك  وكفى بذلك باط
هذها التي يريدون تربية أبناء المسلمين عليها..أليس هؤلء 
الشرطة هم حراس الظلم وحماةا القانون الوضعى، والحكومة 
التي تحكم بغير ما أنزل الله...؟ أليسوا هم الذين قال فيهم 

لله  : "سيكون في آخر الزمان صلى الله عليه وسلم رسول ال
لله " رواها  لله، ويروحون في سخط ال شرطة يغدون في غضب ال
الطبراني والماما أحمد وغيرهما وفي رواية " فإياك أن تكون من 
بطانتهم".! ! 
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وستوزع وزارةا الداخلية جوائز قيمة للفسسائزين الثلثسسة
الوائل من كل مرحلة من البنين والبنات.

 فهسسي خطسسة جديسسدةاالمحاـضـرات المنـيـة- وأمسسا 
وخبيثة لجل اللعب بعواطف البناء والذرية وكسب حبهسسم
وولئهم ووداهسسم للحكومسسة وشسسرطتها وجيشسسها وطواغيتهسسا

وقوانينها...

ومن يتابع نسسدوات المسسدارس ومحاضسسراتها ومسسا ينشسسر
عنها في الجرائد يجد من قبيل المثلة التية العشرات بسسل

المئات:

- (مجاضسسرةا أمنيسسة بمدرسسسة السسسراء للبنسسات) ضسسمن
خطة إداارةا العلقات العامة بوزارةا الداخليسسة فسسي التوعيسسة
المنية والمرورية لطلب وطالبات المدارس ألقى ضسسابط
للسسه العلقات العامة بمحافظة حولي النقيب شملن عبسسد ال
عبسسد الهسساداي محاضسسرةا أمنيسسة بمتوسسسطة السسسراء للبنسسات
بمنطقة السرةا...إلى آخر الخبر الواردا في ( جريدةا الرأي

ما.1/12/1985العاما بتاريخ 

ندوة أمنية بمدرسة ضاحية صباح السالم

ألقسسى الملزما أول محمسسد سسسلطان الزغسسبي ضسسابط
العلقسسات العامسسة بمحافظسسة الحمسسدي محاضسسرةا أمنيسسة
مرورية لطلب مدرسة ضاحية صباح السسسالم المتوسسسطة
للبنيسسن تنسساول فيهسسا التعريسسف برجسسل الشسسرطة وواجبسساته
والتعريسسف بسسإداارات السسوزارةا ووظائفهسسا كمسسا تنسساول شسسرح
بعض القواعد والرشاداات المنية والمروريسسة وفسسي نهايسسة

المحاضرةا أجاب عن استفسارات الطلب.

ما.1986 يناير 9القبس بتاريخ 

ومحاضرة في الفردوس المتوسطة للبنات

لله النوفل محاضرةا على طالبسسات ألقى الملزما عبد ال
مدرسة الفرداوس المتوسطة للبنسسات عسسرض فيهسسا أسسسس
واطنين وكيفيسة تجنسب التعاون بيسن رجسال الشسرطة والم

الحواداث المنية والمرورية البيت والطريق والمدرسية.
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وتأتي هسسذها المحاضسسرةا ضسسمن خطسسة إداارةا العلقسسات
العامة في وزارةا الداخلية لنشر التوعية المنية والمرورية

في مدارس وزارةا التربية.

ما.29/12/1985النباء بتاريخ 

وهم بالطبع ل يفرقون في بث فساداهم وضللهم هذا
بيسسن البنيسسن والبنسسات بسسل يحرصسسون علسسى إفسسسادا وتضسسليل
الجميع..وربما رغبوا بمدارس البنات أكسسثر وأكسسثر لقلسسوبهم

المريضة.

- ومثسسل ذلسسك زيسسارات الطسسواغيت وأفسسرادا عسسائلتهم
وأوليائهم من المسؤولين الدائمة للمدارس:

ولجل تحقيق مسسا ذكرنسساها مسسن أهسسدافهم الخبيثسسة عسسن
طريق هذها طريق هسسذها المسسدراس، وزيسساداةا فسسي حرصسسهم
على ذلك، فإن المل وخاصة من ينتمي لل الصسسباح منهسسم
يحرصسسسسون علسسسسى ترتيسسسسب زيسسسسارات متنوعسسسسة لهسسسسذها
المدارس...فيشاركون في مهرجاناتها وحفلتها ومناسباتها
المختلفة..ليظهروا بمظهر البساء وأولسي المسر الحريصسسين
على مصالح الطلبة وأمورهم..فيكسبوا بذلك ولء وتبعيتسسه
الذرية لهم، ويزيدوا من حب النشء وتعلقهسسم بهسسم..وهوسسس
اا أعظسسم مسسا يتمنسسون..وأمثلسسه هسسذها الزيسسارات كسسثيرةا جسسد

اا...إليك بعضها..: جد

مهرجان طبق الخير في المدرسة أما معبد
للبنات تحت رعايِة صباح ناصر محافظ الجهراء:

فى مهرجان طبق الخير الذى أقيسسم منسسذ أيسساما بمحافظسسة
الجهراها تحت رعاية الشيخ سالسم صباح الناصسسر محسسافظ
الجهراء كانت هناك مشاركة طلبية اضفت علسسى الحفسسل
طابعا مميزا من البهجة، وكان من أبسسرز المسسدارس السستي
شاركت مشاركة فعالة في تقسسديم العسسروض مدرسسسة أما
معبد المتوسطة والتي أقيم المهرجان في رحابهسسا، وقسسد
بسسسذلت طالبسسسات ومدرسسسسات المدرسسسسة جهسسسوداا نسسسالت

استحسان الحضور.

ما.10/12/1985الرأي العاما 

(افتتاح المهرجان الثقافي لمدارس الحمدي)
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بحضور وكيسسل وزارةا التربيسسة عبسسد الرحمسسن الخضسسري
والسسسوكلء المسسسساعدين وبعسسسض مسسسدراء الداارات ونظسسسار
وناظرات المدارس أقيسسم أمسسس المهرجسسان الثقسسافي كمسسا
قسسسدما طلب وطالبسسسات المسسسدارس بعسسسض المسسسسرحيات
والناشسسيد الدينيسسة والعسسروض الشسسعبية فسسي حيسسن عزفسست
الفرقسسة الموسسسيقية ألحانسسا موسسسيقية..وقسسد بسسدأ الحفسسل
بالسلما الوطني ثسم تلوةا مباركة من آيات القران الكريم
فكلمة مدير منطقة الحمسسدي وكلمسسة الطلب وبعسسد ذلسسك

توالت فقرات البرنامج …

 هس1405 شعبان 26 القبس 

والملحظ كما في هذا المثال والذي بعدها وغيرها أنهم
يقدمون داوما سسسلمهم السسوطني علسسى كلما رب العسسالمين،
الذي لبد أن يستفتحوا به كفريسساتهم ومنكراتهسسم وأغسسانيهم
وموسسسسيقاهم ومسسسسرحياتهم وفسسسساداهم ليلبسسسسوا الحسسسق
اا اا ل يعسسرف معروفسس ال ممسسسوخ بالباطل..وليخرجوا بذلك جي
اا..إل ما ربسوها وأنشسؤوها عليسه..خسسابوا وخساب ول ينكر منكر

سعيهم...

الشيخة لطيفة الفهد ترعي حفل المتفوقين
بمدرسة المنصوريِة

برعاية الشيخة لطيفة الفهد حسسرما سسسمو ولسسى العهسسد
رئيس مجلس الوزراء، أقامت جمعيسسة الرعايسسة السسسلمية
ة مسرآةا المسة حفل لتكريسم المتفسوقين بالتعساون مسع مجل
والمتفوقات في المرحلسسة الثانويسسة وذلسسك بعسسد ظهسسر يسسوما

أمس على مسرح مدرسة المنصورية المشتركة للبنات.

حضسسر الحفسسل عسسددا كسسبير مسسن المسسدعوين وبعسسض
مسؤولي وزارةا التربية ونظار وناظرات بعسسض المسسدارس
وأوليسساء أمسسور الطلب والطالبسسات، بسسدأ الحفسسل بالسسسلما
الوطني، ثسم تلوةا من آيات الذكر الحكيسسم، فكلمسسة نوريسسة
الفرحسسان السستي رحبسست بهسسا بالحاضسسرين أعقبتهسسا الشسسيخة
لطيفسسة الفهسسد بكلمسسة توجيهيسسة..تلهسسا الطسسالب رائسسد عبسسد
العزيسسز السسسرحان حيسسث ألقسسى كلمسسة نيابسسة عسسن الطلب
المتفسسوقين شسسكر فيهسسا الشسسيخة لطيفسسة والقسسائمين علسسى
الحفل لبادارتهم الخيرةا.وفي نهاية الحفل وزعست الشسيخة
لطيفة الجوائز على المتفسسوقين والمتفوقسسات تقسسديرا لهسسم

على كفاحهم ونجاحهم الباهر.
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.مسسسع صسسسور للحضسسسور29/12/1985جريسسسدةا النبسسساء 
مختلطة للرجال والنساء والطلبة والطالبات، وصور أخرى
لبنسسات المسسدارس يرقصسسن بملبسسس قصسسيرةا وكتسسب تحتهسسا

(زهرات في لوحة فولكلورية).

ما.18/6/1986- ومثل ذلك ما جاء في القبس بتاريخ 

الشيخة لطيفة الفهد حسسرما سسسمو ولسسي العهسسد رئيسسس
مجلسسس السسوزراء ترعسسى مسسساء اليسسوما الحفسسل التكريمسسي
لوائسسل الطلبسسة والسسذي تقيمسسه وزارةا العلما فسسي قاعسسة
الحتفالت الكبرى في الذاعة وسسسيكرما فسسي هسسذا الحفسسل

% في الثانويسسة90أيضا الطلبة الكويتيون الحاصلون على 
العامة..علمي وأدابي.

وزأيِر التربية يِرعىَ الحفل الموسيقي الختامي
للمدارس الثانويِة "بنين"

للسسه النسسوري أقسساما تحت رعاية وزير التربية أنور عبسسد ال
التسسوجيه الفنسسي للتربيسسة الموسسسيقية الحفسسل الموسسسيقي
الختسسامي للمسسدارس الثانويسسة بنيسسن نظسساما المقسسررات عسسن

 وقد حضر الحفسسل86/1987الفصل الدراسي الول لعاما 
وكلء وزارةا التربيسسسة عبسسسد الرحمسسسن الخضسسسري وسسسسعادا
الرفسساعي ولفيسسف مسسن المسسسئولين إلسسى جسسانب نظسسار

المدارس الثانوية للمقررات وجمع من أولياء المور.

وقد اشترك في الحفل طلب مدارس صالح شسسهاب،
لله، وصباح السالم، وكيفان، والقرطبي. وجابر بن عبد ال

هس.مع صور الحضور1407 ربيع الخر 24الرأي العاما 
مختلطسسة رجسسال ونسسساء والطلبسسة يعزفسسون علسسى اللت

الموسيقية المختلفة.

اا: ومنه أيض

التربية توزأيِع جوائز المير للمتفوقين بالنشاط
المدرسي

وزع وكيل وزارةا التربية عبد الرحمن الخضري جوائز
سمو أمير البلدا على الطلب والطالبسسات المتفسسوقين فسسي
النشاط المدرسسسي والكسسؤوس والسسدروع فسسي المسسسابقات
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المختلفة التي نظمتها إداارةا النشسساط المدرسسسي بالتعسساون
مع التوجيه الفني وذلسسك فسسي المهرجسسان الثقسسافي الثسسامن
عشر الذي اقيم صباح أمس على مسرح المعاهد الخاصة

بحولي.

اا وقدما فريق التمثيل بمدرسة مشعان الحضور عرضسس
اا بعنوان الخالدون ثسم مقطوعة موسسسيقية لفريسسق مسرحي
الموسسسقى لمدرسسسة الشسسامية المتوسسسطة ثسسسم مسسسرحية
الملكة والنحلة لفريق التمثيل بمدرسة هسساجر المتوسسسطة
بنسسات ثسسسم مقطوعسسة موسسسيقية قسسدمها فريسسق الموسسسيقى

بمدرسة خباب بن الرت.

وبعسسد ذلسسك قسساما الوكيسسل بتوزيسسع الجسسوائز والكسسؤوس
والدروع على الطالبات والطلب والمدارس الفسسائزةا فسسي

المسابقات.

حضسسر المهرجسسان الوكيلسسة المسسساعدةا للتعليسسم العسساما
سسسعادا الرفسساعي، والوكيسسل المسسساعد للشسسؤون الرياضسسية

والطلبية عبد المحسن ناصر السعيد.

18ويسسذكر أن المهرجسسان الثقسسافي السسسنوي بسسدأ منسسذ 
عاما 

ما.1985 إبريل 23الوطن 

 تسمية المدارس بأسماء الـطـواغيت وأـفـراد
عائلتهم وغير ذلك:

بل يعمدون في سبيل تلك الهداف ولتعظيسسم وتخليسسد
أسسسسمائهم وأسسسسماء إخسسسوانهم وآبسسسائهم وأجسسسداداهم مسسسن
الطسسواغيت فسسي نفسسوس النشسسء إلسسى تسسسمية المسسدارس

بأسمائهم وما يتعلق بهم وبتاريخهم السودا..

مثل:

لله السالم). - (مدرسة عبد ال

- و(مدرسة صباح السالم).

لله الجابر الصباح). - و(مدرسة عبد ال
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- و(المدرسسسة المباركيسسة )وهسسي أول مدرسسسة نظاميسسة
في الكويت نسبة إلى مبارك الصباح.

- ومدرسة الجابرية.

.)1(- و(مدرسة القصر الحمر)

.)2(- و(مدرسة الصباحية) وغيرها

اا فسإنهم اا لسياسسة التلسبيس الستي يتبعونهسا داومس وتأكيد
اا بأسماء الصحابة والتابعين وغيرهسسم يسمون كذلك مدارس
من الصالحين وذلك ليزرعوا في نفوس الطلبة ويوهموهم
مائهم أن هسؤلء الطسواغيت السذين سسميت المسدارس بأس
وأسماء آبائهم قد خدموا المة ونفعوها كما خدمها ونفعهسسا
أولئك الصالحون من الصسسحابة وغيرهسسم...وأنهسسم "ل نعمسسة
ولكرامة" ل يقلون عن مستوى أولئك وأهميتهم في تاريخ

المة وأمجاداها...

وبالطبع يتبع هذها التسسسميات مفاسسسد وأمسسور عظيمسسة،
منها أنك لبد وأن تجد عند داخولك لحسسدى هسسذها المسسدارس
صورا وتعريفات بالمناقب المزعومة لذلك الطاغوت الذي

سميت المدرسة باسمه...

 القصر الحمر اسم القصر الذي وقعت عندها موقعة بين آل )1((
الصباح وأتباعهم وبين الخوان أهل التوحيد والدين..وهي موقعة 
خزي وعار بالنسبة لل الصباح..ويكفي أنه كان من نتائجها توقيع 
معاهدةا معروفة مع أوليائهم النجليز..ومع ذلك يحاولون زورا 
اا يدرس لذرا ري المسلمين  اا مشرف اا عريق تخليدها وجعلها تاريخي
عبر هذها المدارس...

 بل إنهم لطغيانهم سمو الرض والبقاع والماكن )2((
بأسمائهم.كالجابرية، والصباحية، والسالمية، والحمدي- وضاحية 
لله السالم وغيرها..فياله من ذل  صباح السالم، وضاحية عبد ال
واستعبادا للبلدا والعبادا! ! ول عجب فإن فسق الشعوب يجعل 
طواغيتهم يستخفون بهم أكثر من ذلك وأكثر، حتى إنهم سموا 
البلدا كلها بأسمائهم ونسبوا الخلق إلى عوائلهم وقبائلهم هم! ! 
كالردانية الهاشمية، والسعوداية ونحوها..حتى إنك تقول للواحد من
الناس من أي البلدا أنت فل يقول حجازي أو تهامي، بل يقول 
سعوداي، ويغني الخر هاشمي هاشمي..وغير ذلك من إفكهم 
لله في زوالهم واستئصالهم، وأراح المسلمين من وباطلهم..عجل ال
شرورهم وظلماتهم..
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ال لوجسسدت فسسي لله السالم مث فلو داخلت مدرسة عبد ال
فنسسسساء المدارسسسسسة صسسسسورةا ضسسسسخمة معظمسسسسة لهسسسسذا
الطاغوت..ويكتبون ويعلمون الطلبة بتاريخ هسسذا الطسساغوت
السودا...ومناقبه التي منها أنه أول من أقسسر ووافسسق علسسى
تحكيسسسم الياسسسسق الكويسسستي ( الدسسسستور )...ومثسسسل هسسسذها

المنكرات وتوابعها كثير...

ومسسن المآسسسي المتعلقسسة بالسسسماء مسسا تقسسدما مسسن
التناقضات التي نفرضها هسسذها التسسسميات علسسى مثسسل هسسذها
المسساكن الموبسسوءةا، فإنسسك تجسسد مدرسسسة بإسسسم (خالسسد بسسن
ال، قسسد زينسست فناءهسسا الوليسسد) أو (أبسسي سسسعيد الخسسدري) مث
وجدرانها بصور الطواغيت الذين هدموا ويهدمون ما عاش
وجاهسسسسد مسسسسن أجلسسسسه خالسسسسد وإخسسسسوانه مسسسسن جحافسسسسل
المسلمين..وغير هذها الصور من عبارات النفاق للحكومسسة
والثنسسسساء عليهسسسسا وعلسسسسى مسسسسسيرتها والعيسسسسد السسسسوطني
وغيسسرها..وبسسالطبع قبسسل ذلسسك كلسسه علمهسسم السسذي يعظمسسون
اا يرفرف في وسط المدرسة...ومثل ذلك أن تسسرى مرفوع
مدرسة باسم الصديق كتب على جدرانها بسسالخط العريسسض
لله عبارات رداةا ول أبا بكر لها؛ من ولء للحكومة المحاداةا ل
ولرسسسوله وثنسساء علسسى داسسستورها وأقسسواس تهنئسسة وفسسرح
بأعياداها ومناسباتها الوثنية والجاهلية..ومثله أن ترى حسسال
الفتيسسات والطالبسسات ومسسا وصسسل إليسسه أكسسثرهن مسسن تهتسسك
وفجور في مدرسة تحمل اسسسم أسسسماء ذات النطسساقين أو

اسم أما المؤمنين عائشة أو أما سلمة..

ومنه ما تراها فسسي الجرائسسد مسسن أخبسسار المسسدارس مسسن
قبيل: (حصلت مدرسة الرقم بن أبسسي الرقسسم المتوسسسطة
على كأس أمير البلدا المركز الثاني ببرنامج أوائل الطلبسسة

ما).83/1984لعاما 

ومن قبيل ( احتفلت مدرسسسة الرقسسم بالعيسسد السسوطني
الخمس والعشرين ورفعسست أسسسمى آيسسات التهنئسسة والسسولء
لميسسر البلدا! ! ) تأمسسل التنسساقض المقيسست بيسسن السسسماء

والمسميات! ! 

اا تسسسميتهم مسسدارس البنسسات بأسسسماء ومسسن ذلسسك أيضسس
المنحرفات من النساء أمثال هدى شعراوي أول من نادات
وداعسست إلسسى نسسزع حجسساب العفسسة والطهسسر عسسن نسسساء
للسسه مسسن المسلمين..وتاريخها السودا فى محاربسسة شسسرائع ال
تعددا الزوجات والطلق وقوامة الرجال وغير ذلك معروف
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وكسسذا داعوتهسسا الباحيسسة لتحسسرر المسسرأةا بتشسسبهها بسسالغرب
.)1(وفساداها 

اا منها تجد مدرسة بإسم صسسحابية وإلى جوارها أو قريب
من نساء المؤمنين الوائل كأسماء ينت أبي بكر أو نسسيبة
ينت كعب أو سمية أوغيرهن..وذلك ليحصل ويتحقسسق لهسسم
مسسا ذكرنسساها مسسن تلسسبيس وتخليسسط علسسى عقسسول النشسسء

والذرية..

فمسسا الفسسرق بيسسن هسسدى شسسعراوي وأسسسماء أو نسسسيبة
وغيرهسسسا...؟ ؟ الكسسسل عنسسسدهم فسسسي سسسسجل الخالسسسدين

 )2(المؤمنين..! ! 

  راجع ذلك بالتفصيل في كتاب (عوداةا الحجاب) للشيخ محمد ()1
أحمد المقدما.

  وسياسة التلسسبيس هسسذها.اعتمسسدها هسسؤلء الطسسواغيت وأوليسساؤهم()2
وأقروها في جميسسع شسسؤونهم، حسستى إنهسسم لينظمسسوا مسسابقات فسسي
حفسسظ القسسرآن الكريسسم وترتيلسسه، ومسسسابقات أخسسرى مقابلهسسا فسسي
الموسيقى والتمثيل والرقص الفلكلوري! ! والمسرحيات والشسسعر
والتعبير في تمجيد الحكومة وعيسسدها السسوثني وغيسسرها....وكمسسا أنهسسم
يرسلون الطلبة المتفوقين وغيرهم على حسابهم أو حساب المير
برحلت تشجعية (وتلبيسة) إلى داول مجلس التعسساون (علسسى الثسسم
والفسوق والعدوان)..فإنهم ينظمون رحلت إلى العمرةا زياداةا في
التلبيس والخسسداع، حسستى يحسسسن الطلبسسة المسسساكين الظسسن بهسسؤلء
الطواغيت س وهم أعني الطلبه ل يجدون بين أبسسائهم وإخسسوانهم بسسل
وحتى بين كثير من الدعاةا –إل ما ندر- من يعرفهم ويطلعهم علسسى
كيد ومكر وخبث هؤلء الطواغيت..وإذا أحسنوا الظن فيهم؛ وثقسسوا
فيهسسم وفسسي حكسسومتهم وحكمهسسم واسسستقر ولؤهسسم فسسي نفوسسسهم
فسيتلقون منهم ويقبلون كل ما يوجهونهم إليه..بل لن يقبلسسوا بعسسد
ذلسسك الطعسسن والتشسسكيك فسسي هسسؤلء الطسسواغيت وحكومسساتهم أو
قوانينهم، ولو صدر من أقرب المقربين إليهم..فل حول ول قوةا إل

لله العلي العظيم..وإليك أمثلة : بال
ـديِن مــن ـة المتفــوقين العاـئ الخضــري يِلتقــي بالطلـب

البحريِن والمارات
يلتقي وكيل وزارةا التربية عبد الرحمن الخضري في العاشرةا مسسن
صباح اليوما بستة من الطلب المتفوقين الذين شاركوا في برنامج

تبادال الزيارات بين داول الخليج العربية.
وذلك بعد عوداتهم من الزيارةا التي قسساموا بهسسا إلسسى داولسسة البحريسسن

 نوفمسسبر الجسساري بإشسسراف نسساظر7 إلسسى 3الشقيقة في المدةا من 
ثانوية حولي حسسسين جاسسسم اليحيسسى ويرافقهسسم طلبسسة آخريسسن مسسن
مدرسة معن بن زائدةا المتوسطة بعد عسسوداتهم مسسن الزيسسارةا السستي

3قاموا بها إلى داولة المارات العربية المتحسسدةا خلل الفسسترةا مسسن 
 نوفمبر الجاري بإشسسراف نسساظر مدرسسسة حسسولي المتوسسسطة7إلى 

لله.السياسة  هس1406 صفر 29للبنين حسن عبد ال
رحلت طالبية لداء العمرة
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اا فسسإنهم لضسسللهم ولجهلهسسم فسسي السسسلما وأعلما وأيض
اا مسسن مدارسسسهم هسسذها المسلمين ورجالتهم...يسمون كثير
بأسماء الزناداقة والملحدةا الذين ضسسللهم وهتسسك أسسستارهم
اا في الضياع وتضييع وباطلهم علماء السلما فتجدهم إمعان

الذرية..يسمون..

(مدرسة إبن سينا).

و (مدرسة الرازي).

إلى غير ذلك......

وبعد...

فل عجسسب بعسسد هسسذا كلسسه، أن يجعلسسوا التعليسسم فسسي
المرحلتين البتدائية والمتوسطة (أخطر المراحل التربويسسة

 )1() إلزاميا إجباريا...

عمم وكيل وزارةا التربية نشرةا إلى جميع المدارس الثانوية للبنيسن
والمعهد الديني بشان إيفادا رحلة طلبية خارجيسسة لطلب المرحلسسة
الثانويسسة للبنيسسن وطلب المعهسسد السسديني إلسسى المملكسسة العربيسسة

ما فسسي85/86السعوداية خلل أجازةا نصف السنة الدراسية الحالية 
ما لدااء مناسك العمرةا21/1/1986ما إلى 15/1/1986الفترةا من 

هذا وتهدف هذها المرحلة إلى توثيق أواصر الصداقة بيسسن الشسسباب
العربي في الكويت وشسسباب المملكسسة العربيسسة السسسعوداية، وكسسذلك
التعريف بنهضة الكويت وما حققته من تقدما فسسي كافسسة المجسسالت
والتعرف على مختلف أوجه النهضة الحضارية في المملكسسة.السسرأى

ما.1/12/1985العاما 
 طالبا وطالبة لداء العمرة عـلـىَ نفـقـة ـسـمو48ترشيح 

المير
اا للرغبة السامية لسمو أمير البلدا، ليفادا رحلتين إلى  تنفيذ
السعوداية من طلب وطالبات أندية النشاط الصيفي لدااء مناسك 
العمرةا الشريفة وزيارةا الماكن المقدسة على نفقته الخاصة 

 ولمدةا سبعة أياما 1985خلل فترةا عمل الندية الصيفية لعاما 
فقد تكرر إيفادا هاتين الرحلتين وفق الترتيب التالي، رحلة طلب 
الندية الصيفية للبنين إلى المملكة العربية السعوداية لدااء العمرةا 
الشريفة وزيارةا الماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة 

 طالبا ومشرفين، أما رحلة الطالبات فتشمل 26المنورةا وتشمل 
 طالبة ومشرفتين.22أيضا 

67-66 صدر قانون التعليم اللزامي ونفذ في العساما الدراسسي )1((
وهو يحتم إلزامية التعليم في المرحلتين البتدائية والمتوسطة.

) من الدستور الياسق الكويتي: "التعليسسم حسسق40كما في الماداةا (
اا للقسسانون وفسسي حسسدودا النظسساما العسساما للكويتيين، تكفله الدولة وفقسس

منبر التوحيد والجهادا

إعدادا القاداةا الفوارس 

)106(



فإن لهم -كما عرفت- في ذلك مصسسالح شسستى، أهمهسسا
هذا الذي أطلنا النفس في تبيانه وإثباته..وهو غرس حبهم
وحب عائلتهم، وموالتهم والنقيادا لهم ولحكمهم وقانونهم
فسسي نفسسوس النشسسء منسسذ نعومسسة أظفسسارهم..ويرعسسونهم
ويتابعون ذلك معهسسم فسسي ثمسسان سسسنوات علسسى القسسل مسن
سني الدراسسسة الول عنسسد البنسساء والبنسسات...ومسسا أخطرهسسا

اا! !  اا وتأثير تأثر

كل ذلك ليضمنوا كما قلنا ثبات عروشسسهم وكراسسسيهم
وولء المة لهم أكبر قدر من الزمان..

اا من ذلك، ولقد حققوا عن طريق هذها المدارس كثير
وما زالوا يحققون، وما ذلك إل بغفلة الباء وسكوتهم عسسن
ه ورضساهم عنسه بإداخسال هذا الباطسل العظيسم، وقبسولهم ب

أبنائهم وقذفهم في وسطه...

حتى إنك لو قمت باسسستقراء بسسسيط لمفسساهيم وأفكسسار
طلبسسة أي مدرسسسة مسسن مسسدارس الكسسويت..فسسسألت بعسسض
الصغار من أبناء المسلمين أسئلة عفوية بقدر مسسستوياتهم
عن ( بابا جابر وبابا سعد) وغيرهم من طواغيت الحكومسسة
أو عن العيد الوطني وعلم الكسسويت وداسسستور الكسسويت وآل

الصباح وغير ذلك من الوثان والصناما...

اا للقانون، والدااب، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الولى وفق
وجاء في المذكرةا التفسيرية لياسقهم : "وقد تضمنت هذها المسساداةا
اا النص على أن التعليم إلزامي ومجسساني فسي مراحلسسه الولسى وفقس
للقانون.ويقصد بالمراحل الولى ما يبلغ نهايسسة التعليسسم المتوسسسط،
ول ينبغي أن يتجاوز اللزاما هذها المرحلة- وهي مرحلسسة فسسي ذاتهسسا
اا بحرية الوالدين فسسي تسسوجيه متقدمة، لن هذا التجاوز يعتبر مساس
ي تلسك السسن ال عن تعذر تقدير هذا اللزاما للبنسات ف أولداهم، فض

وبمراعات واقع تقاليدنا بهذا الخصوص) أ.هس.
اا يراعون التقاليد والعاداات أمسسا السسدين فمضسسروب عنسسدهم وهم داوم

بعرض الحائط...
ويقولون: (إن استمرار إلزاميسسة التعليسسم بعسسد المرحلسسة المتوسسسطة
فيه مساس بحرية لوالدين في تربيه أبناءهم)..وقول: هل بعد هذها
السن وهذها المرحلة الخطيرةا..وبعد ما فعلتم فيهم وفي عقسسولهم
وأفكارهم وولئهم وعقيدتهم مسن أفاعيسسل..هسسل يقسسدر هسسؤلء البسساء
المساكين أن يمارسو حرياتهم التربويسسة تلسسك..وهسسل يتقبسسل البنسساء

اا... منهم وقتها شيئ
لله من قال: رحم ال

ـدلتها ول تلين إذا صارت منإن الغصون إذا ـع
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لو فعلت ذلك..لهالك المر واستهوتك أحزان..

ولسمعت ما لمثله يذوب القلب من كمد إن كان فسسي
القلب إسلما وإيمان...

ول تستصعب المر وجربه، ول تتردادا، حسستى تسسرى كسسل
اا أمسساما عينيسسك اا حيسس ما قدمناها وسطرناها حقائق جلية وواقع

وبين يديك...

اا وأطلق عندها العنان لمقلتيك..وابك يا مسسسكين حزنسس
اا على أبناء المسلمين.. وكمد

وهذها أقوال بعض طلبة هذها المسسدارس بعسسد انتهسسائهم
وخروجهسسم منهسسا وردات جميعهسسا فسسي جريسسدةا السسرأي العسساما

ما.9/6/1986بتاريخ 

اا صسسدرت منهسسم عسسن اعتقسسادا وتسسأثر حقيقسسي وسسسواء
بالطواغيت، أو عن مداهنة ونفاق..فإن كل المريسسن فسسسادا

وإفك مبين..

- الطالبة نهيل الشسسوبكي (محجبسسة) تقسسول: (للكسسويت
فضسسل لسسن ننسسساها فسسي رعايتنسسا وتسسوفير كافسسة المكانسسات)
وتقسسول: أهسسدي تفسسوقي ونجسساحي لصسساحب السسسمو الميسسر
وسمو ولي العهد والحكومة الرشيدةا وهذها الرص الطيبسسة
التي احتضسنت الفلسسطينيين ورعتهسم ووفسرت لهسم كافسة
المكانات المادايسسة والبشسسرية لتحقيسسق هسسذا التفسسوق واننسسي
لله على الخلص والعمل لردا الجميل لهذها الدولسسة أعاهد ال

الرائدةا ولشعبها الطيب وأرضها المعطاء.

للسسه السسسالم) - الطالب غسسسان السسداري (ثانويسسة عبسسد ال
لله على ردا الجميسسل لهسسذا السسوطن المعطسساء يقول: أعاهد ال
اا الفضل كل الفضل في تحقيق هسسذا للكويت حكومة وشعب
النجاح حيث وفرت لنا كافة المكانات ورعتنا ونحن نعاهسسد

على ردا الجميل لهذا الوطن وحكومته وشعبه.

- الطالب أشسسرف شسسريف أحمسسد (ثانويسسة ابسسن العميسسد
للبنين) يقول: (لقسسد شسساركت فسسي مسسسابقة أوائسسل الطلبسسة
وحصلت على ميدالية صاحب السمو المير وهذها أعتز بها
اا، وستبقى معي إلى البد حيث فازت مدرستنا بكأس كثير

المير).
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- الطالبة ريما علء الدين محمودا (ثانوية جمانسسة بنسست
ال أتقدما بحبي وشكري لدولة الكويت أبي طالب) تقول: أو
أميرها وولي عهدها وحكومتها وشعبها علسسى هسسذها الرعايسسة
لله أن يساعدني لستطيع ردا البوية الصاداقة وأتمنى من ال

الجميل لهذا البلد الطيب وشعبه.

- الطالبسسة سسسوزان يسسونس محمسسد (ثانويسسة طليطلسسة)
ال لله أن يساعدني في تقديم الشكر قو تقول: إنني أداعو ال
ال لهسسذها الرض الطيبسسة، وحكومتهسسا الرشسسيدةا، وشسسعبها وفع

المضياف...

هذا غيض من فيض...وغيرها كثير...

فحتىَ متىَ ل ترـعـوي
يِا صاحبي

حتىَ متىَ حتىَ متىَ
وإلىَ متىَ

هذا ولسن نطيسل فسي تبيسان وتفصسيل جميسسع خططهسم
الخرى التي يسعون من خللها في هذها المدارس لفسادا
الذريسسة وتثسسبيت عروشسسهم، كمسسا فصسسلنا فسسي الصسسفحات
السابقة، خاصة وأنه قد بان لك مما سبق كثير ممسسا يسسدلل
على حقيقة مسسا ذكرنسساها عسسن تلسسك الخطسسط..وسسسيأتي فسسي
فسادا مناهجهم وفسسسادا المدرسسسين وغيسسر ذلسسك كسسثير ممسسا

اا ويدل عليه... يعزز ذلك أيض

مسسن ذلسسك تربيتهسسم للذريسسة علسسى احسستراما قسسوانينهم
الوضعية، وأن فيها العدالة والحق، وعلسسى إجلل الدسسستور
والقسسسانون السسسذي يحكمسسسونه فسسسي البلدا والعبسسسادا وحسسسب
الديمقراطية وغير ذلك، فقد بان لك فيما تقسسدما كسسثير مسسن
هذا الكفر الصراح سواء مما أورداناها مسسن مقتطفسسات عسسن
المحاضسسسسرات المنيسسسسة أو التمثيليسسسسات والمسسسسسرحيات
والمسابقات، وما ذكرناها من تعريفهم للنشء على الحيسساةا
النيابية في الكويت وغير ذلك مما تقسسدما تفصسسيله وسسسيأتي

المزيد...

وبان لسسك كسسذلك بعسسض مسسا يفعلسسونه فسسي سسسبيل ابعسسادا
البناء عن الرابطة السلمية واستبدالها بالقوميسسة العربيسسة
أو العمل على إضعاف تلك الرابطة على القل..ابتداء بمسسا
تحسسويه مسسسابقاتهم ومسسسرحياتهم وتمثيليسساتهم ولقسساءات
المسسسسسسؤولين والمل منهسسسسسم وزيسسسسساراتهم والخطابسسسسسات
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والمهرجانسسات والسسرحلت والسسسفرات...وانتهسساء بتسسسمية
المدارس بأسماء إخوانهم من طواغيت العرب الهالكين.

بسسل إنهسسم حصسسروا المسسر وضسسيقوها أكسسثر مسسن ذلسسك،
اا، وأضسسيق بكسسثير مسسن القوميسسة فجعلوهسسا إقليميسسة نتنسسة جسسد
العربية...فجعلوها نعرةا خليجية، حيث بان لسك فيمسسا سسسبق
تركيزهم على رابطة داول مجلس التعاون الخليجسسي، ومسسع
للسسه اا وقلسسوبهم شسستى..شسستت ال ذلسسك فإنسسك تحسسسبهم جميعسس
جمسسوعهم وأفشسسل خططهسسم ومسسؤامراتهم علسسى المسسة

 )1(وداينها...

اا تركيزهم علسسى الجسسانب القسسومي والقليمسسي،)1((  وسيتضح لك جلي
ومحاولتهم وخططهم في محو رابطة السسدين وإحلل ذلسسك محلهسسا؛

فيما سيأتي من فسادا مناهجهم أكثر وأكثر…
ولعل من المناسب هنسسا أن نشسسير إلسسى نسسدوةا أداارهسسا وزيسسر التربيسسة
السابق (حسن إبراهيسسم) بنفسسسه عنوانهسسا (أسسساليب تنميسسة السسوعي
القومي لدى الطفل العربي) وهذها بعض المقتطفسسات السستي تهمنسسا

ما، جسساء1986 إبريل 29منها، نشرتها جريدةا الوطن بتاريخ الثلثاء 
فيها :

(..وتحل المدرسة في مرحلسسة مسسا بعسسد الساداسسسة كمصسسدر مباشسسر
لتنمية الوعي القومي..).

(..أما داور المدرسة في مسألة السسوعي القسسومي، فسسإنه داور إنضسساج
،البذور الجنينية التي أرسسسيت فسسي السسسرةا، بواسسسطة عسسدةا آليسسات

 أو شبه مخططة وليسسستوتتميز هذه الليات بأنها مخططة
عفوية أو تلقائية كما هو الحال في السرةا وجماعات الرفاق).

اا: ( يعقب ذلك تعليم الموادا الجتماعية وهذها هي التي تعطي وأيض
المضمون المعرفي الطلبي للهوية فمسسن خللهسسا يكتشسسف الطفسسل
تسسدريجيا داوائسسر السسوطن جغرافيسسا، المحليسسة والقطريسسة والقوميسسة،
اء ى خريطسة العسالم فالنتم وأبعاداها المكانية..وموقعة وموضعه عل

المكاني هو أول مقومات الوطنية.)
كما أقترح المحاضر استحداث البرامج التنافسية بين الطفال فسسي
نفس القطر، أو بين القطار في المعلومات القومية: مثل التعرف
على العلما والناشيد الوطنية والشخصيات والحداث الهامة فسسي
القطسسار الخسسرى ومسسا إلسسى ذلسسك ممسسا يجعسسل الطفسسال أكسسثر ألفسسة

بالمفرداات القطرية للوطن العربي وتجسيدها إنسانيا ووجودايا...
من ذلك مثل التركيز على استخداما مصطلحات وتسميات من قبل
الوطن العربي أو المة العربية و"القطار العربية الشقيقة" حتى 
اا من القاموس اللغوي المتزايد للطفل والتركيز على  تصبح جزء
استخداما الخرائط والصور وابراز المعالم والملمح المميزةا 
للوطن العربي ككل ولقطارها وأقاليمه فراداى وتعويدها على رؤية 
صور حية ومشوقة عن هذها القطار وسماع لهجاتها.حتى تعلق 
لديه ألفة متنامية بالوطن العربية بشريا وإنسانيا، وإل يظل الوطن
والمة مفهومات مجرداةا.
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كما بان لك كذلك بعض أساليبهم في إشسسغال النشسسء
عن عمالتهم وعن بسساطلهم بشسستى أنسسواعه، وذلسسك بتضسسييع
أوقاتهم وأعمارهم في الفسسسادا والرذيلسسة والميوعسسة سسسواء
عسسن طريسسق المهرجانسات أو الرقسسص والغنسساء والموسسيقى
والتسسسبرج والختلط والسسسرحلت والمعسسسسكرات والبرامسسسج

 أو عن طريق مسسوادا ل طائسسل تحتهسسا ول فائسسدةا)2(المختلفة 
حقيقية تذكر لها سوى اشغار أوقسسات الذريسسة بهسسا وصسسرف
أذهانهم وجهوداهم عما يخطط أولئك الطسسواغيت ويكيسسدون
لمتهم وداينهم..وغير ذلك مما تقدما وسيتضسسح أكسسثر وأكسسثر

في فسادا مناهجهم...

أما عن نقل فسسسادا وانحسسراف أوليسسائهم مسسن النصسسارى
الغربيين والمريكان الصليبيين من خلل التعليم إلى أبنسساء
وبنسسات المسسسلمين لجعلهسسم صسسورةا ممسسسوخة مسسن أولئسسك
الغربييسسسن الكفسسسرةا وتصسسسويرهم بالصسسسدقاء والمحسسسالفين
والخوةا، والستعانة بهم في مجسسال التربيسسة والتعليسسم عسسن
طريق اليونسكو وغيرهسسا..فسسبرغم أنسسه سسسيأتي مسسا يناسسسب
الكلما عليسسه وعلسسى مسسا قبلسسه وزيسساداةا فسسي فسسسادا المناهسسج
والمدرسين...إل أن لنا وقفة قصيرةا..معه هنا...نشير إلسسى

بعض ما يناسب هذا المقاما منه....

- أما عن ولئهم للغرب الكافر وتعاونهم معه وتأثرهم
لين مكشوف..ابتداء باتفاقيات التعاون الثقافي به فواضح ب
المشسستركة والمسسسمومة السستي توقعهسسا الحكومسسة مسسع تلسسك

.)1(الدول

 ومن ذلك على سبيل المثال (برنامج مع الطلبة) والطالبات )2((
اا؛ الذي يديرها المذيع خالد الحربان وما يحويه من فسادا  أيض
وإفسادا ومن موسيقى وغناء وميوعه ومدح للطواغيت والحكومة 
وقوانينها..وينقل في التلفزيون زياداةا في الفسادا.

اا، وذلسسك لعجسسابهم وتعلقهسسم)1((  وهذها التفاقيات بدأوها مبكرةا جسسد
الشديد بأولئك الكفسسرةا مسسن اليهسسودا والنصسسارى وغيرهسسم خسسذ علسسى

سبيل المثال:
- إتفاقية التعاون الثقافي العلمي التقني في مجال التربية 

ما ومثلها01969/أيلول18والتعليم بين فرنسا والكويت منذ تاريخ 
مع داول أخرى كثير...
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واللقسساءات المتبادالسسة)2(وانتهاء بالمؤتمرات والزيارات 
بيسسن مسسسؤولي التربيسسة وبيسسن نظرائهسسم فسسي تلسسك السسدول
الوربيسسة مسسن مستشسسارين صسسليبيين وملحسسدةا؛ حيسسث تتسسم
الستعانة بهم في مجالت التربية ومسخ السسذراري..سسسواء
في مجال المناهج أوتوجيه وإعدادا المعلمين..أو في عرض
طرقهسسم ووسسسائلهم التعليميسسة بمجالتهسسا المختلفسسة عليهسسم
ليقوموها لهم وليبسسدوا نصسسائحهم وإرشسسادااتهم وتوجيهسساتهم

 وغير ذلك.)1(عليها… 

 وتعسساونهم معهسسا فسسي)2( أـمـا منظـمـة اليونـسـكو 
مجسسالت التربيسسة المختلفسسة سسسواء المناهسسج المدرسسسية أو

 ولو تتبعت مثل هذها الزيارات عسسبر وسسسائل إعلمهسسم المختلفسسة)2((
للفت انتباهك وآثار شكوكك وريبتك، كثرتها وتنوعهسسا وكثافتهسسا، بسسل
لو اكتفيت بما تنشرها جرائسسدهم العفنسسة وحسسسب لرأيسست مسسن ذلسسك

الشيء الكثير..وإليك بعضه: 
د.البراهيم يِستقبل القائم بالعمالا البولندي

استقبل وزير التربية الدكتور حسن البراهيم صباح أمسسس القسسائم
بالعمال لسفارةا بولندا لسدى الكسويت ستانسسلو لنسسوكى وفسي
خلل اللقاء بحث سبل التعاون الثقافى وتعزيز العلقات التربوية

بين البلدين.
اا من أطفال روضة واستقبل الوزير البراهيم في وقت لحق وفد
المهلب قدموا له لوحة تذكارية لمناسبة العيد السسوطني الخسسامس

والعشرين.
 هس.1406/ رجب 4الوطن 

- إن هذها اللقاءات والعلقات المشبوهة في مجال التربية والتعليم
مع الغرب الكافر..كانت فيما مضى ل تنشسسر، أمسسا اليسسوما فأصسسبحوا
اا وإفاداات تربوية عظيمة، فوزير التربية يفتخرون بها ويعدونها فتوح
اا بسالغرب السبق المذكور في هذا الخبر مشهور بتعلقه الشديد جد
ومناهجهم العفنة..حتى إن مجلة المجتمع الكويتية – مع إنها تمثسسل
اا يؤيد المشاركة بهذها المدارس العفنة بل ربما يعتبر الخروج اتجاه
اا – كسانت مسع ذلسسك تهسساجم هسسذا السسوزير وتفضسسح اا وتشددا منها تطرف
إتجاهاته هذها لفترةا طويلة في كثير من المقالت، خذ على سسسبيل

 ربيسع الول7المثال مقال لهسا بعنسوان (منطسق الفلسسفة) بتاريسخ 
 هسسس قسسالت فيسسه: (بعسسض القلما تسسدافع مسسستميته عسسن وزيسسر1406

التربية الحالي..) ولكن مسسا السسذي تغيسسر فسسي السسوزير الجديسسد؟ ؟ إن
تصريحاته تدل داللة واضحة على تجاهه وإصرارها على التوجه إلى
التعليسسسسم بالمنهسسسسج الغربسسسسى السسسسذي يخسسسسالف عادااتنسسسسا ودايننسسسسا
وتقاليدنا..فالوزير الجديد لسم يأت بشيء جديد ولسسسم تتغيسسر نظرتسسه

للمنهج التعليمي الغربي..).
الخضري يِستقبل المستشار الثقافي الميركي

استقبل وكيسسل وزارةا التربيسسة عبسسد الرحمسسن الخضسسري فسسي مكتبسسه
صسسباح أمسسس المستشسسار الثقسسافي الميركسسي وتنساول اللقساء بحسسث

العلقات الثقافية والتربوية بين البلدين وسبل تطويرها.
ما.2/12/1985الوطن 
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داورات المعلمين..أو الحلقات التعليمية..والتعاون الثقسسافي
وغير ذلك فهو أشهر من أن يحتسساج إلسسى الدالسسة...ومعلسسوما

اا سيطرةا أمريكا   علسسى هسسذها المنظمسسة)1(مشهور مثله أيض
وإداارتها...

فتلك الحلقات والمؤتمرات التربويسسة والتعليميسسة السستي
تعقدها وتشرف عليهسسا هسسذها المنظمسسة مسسن أهسسم أهسسدافها؛

 وتسسوجيهه)2(السسسيطرةا علسسى التعليسسم فسسي بلدا المسسسلمين 
بمساعدةا أوليائهم وأذنابهم من طواغيت الحكسساما وجهسسة ل
داينية، بل علمانية تظهر هؤلء العداء وأوليائهم الطواغيت
بمظهر حماةا المة ورعاتها وأصسسدقائها الوفيسساء، إلسسى غيسسر

  وهم يحرصسسون علسسى هسسذها الشسساداات والتوجيهسسات والراء كسسل()1
الحرص؛ ليتبعوا أولئك الغربيين حذو القذةا...وذلك منذ القدما...

فتذكر رئيسة قسم التربية وعلم النفس بمعهد التربية للمعلمات 
في الكويت (فوزية يوسف) في كتابها (تطور التعليم في 
الكويت..) أن أحد هؤلء الغربيين المشهوريين في هذا المجال 
ويدعى (فلنس) كان يعمل بوزارةا التربية في العراق زار الكويت 

ما حيث مكث 1939أثناء عوداته من البحرين في شهر يوليو عاما 
ال، اطلع فيه على أوضاع التعليم في الدولة فى  اا كام فيها إسبوع
ذلك الوقت..) والعجيب فى أمر هؤلء الذناب..أنهم يأخذون من 
أولئك الغربيين كل زبالتهم التى يعرضونها عليهم..فإذا ما جاء بين
ذلك بعض ما يوافق الدين أو المروءةا؛ ولو من بعيد، رفضوها 
وتركوها وأهملوها..من ذلك على سبيل المثال ما نصحهم به 
(فلمس) هذا، في تقريرها المذكور، حيث تقول (فوزية يوسف) 
في كتابها: (أما بالنسبة للزي المدرسي لطلبة المدارس، فقد 
انتقد (فالنس) السلوب المتبع في إغراء التلميذ لرتداء الزي 
الوروبي في المدرسة، ورأى أن هذا السلوب يتنافى مع تعويد 
التلميذ على احتراما وتقديس ملبسهم الوطنية، لذا يجب أن 
يغرس في نفوس التلميذ الفخر والعتزاز بكل ما يمس عادااتهم 
وتقاليدهم)، وبالطبع وبرغم أن القضية ل تتعلق بالدين الذي 
يتجنبوها بل بالعاداات والتقاليد، مع هذا لسم يأخذ هؤلء الذناب بهذا 
البند إلى يومنا هذا...لن فيه مخالة لحوال أوليائهم الغربيين..وهو
ما ل يريدونه ول يقدرون عليه..

  الكويت عضو في منظمة اليونسكو، ومنسسدوبها السسدائم لسسدى()2
المنظمة بباريس هو (الدكتور فيصسسل السالسسسم) كمسسا أن مكتسسب
التربية العربية لدول مجلس الخليج- الكويت من أعضسسائه – لسسه
نشاط واسع وتعاون واضح مسسع هسسذها المنظمسسة الخبيثسسة… وقسسد

اا : عقد معها مؤخر
- إتفاقية للتمثيل المتبادال في مؤتمراتها ونسسدواتها والتنسسسيق معهسسا

في المشروعات التي تنفذها في منطقة الخليج.
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ذلك مما يسعون إليه في سبيل إضلل وتضييع جيل المسسة
اا ل تقوما معه للمسسة صسسحوةا ول القائم والجيل القاداما ضياع

نهضة...

ومما تسسسعى إليسسه منظمسسة اليونسسسكو وسسساهمت فسسي
تحقيق كثير منه في سبيل السيطرةا على التعليم فسسي بلدا
المسلمين نظمه ومناهجه وأهسسدافه، وتغريبسسه ليخسسرج لهسسم
متعلميسسن يوالسسون ثقسسافتهم وحضسسارتهم العفنسسة ويعسساداون

الشراف علىَوينفرون من الدين والحضارةا السلمية: 
تعليم التربويِين وتوجيههم منذ القديِم  ..

- وإتفاقية أخرى بشأن تقديم المشورةا الفنية لجامعة الخليج التي 
يخططون لنشائها في البحرين...وغر ذلك..ويجدر التنبيه إلى أن 
من طموحات هذا المكتب التي يرداداونها (توحيد المناهج بين داول 
مجلس التعاون)..

  ومن ورائها اليهودا بالطبع الذين لهم سسسيطرتهم ونفسسوذهم فسسي()1
أمريكا.

ول عجب إذا كان من أبرز نشاطات هذها المنظمة الخبيثة؛ العمسسل
علسسى إغسسراء الشسسعوب بمفاسسسد السسدوريات والسسسينما والمسسسرح
والذاعة وإبراز الراقصين والفنانين والشسسيوعيين والوجسسودايين فسسي
الكتسسب المدرسسسية علسسى إنهسسم عظمسساء - كمسسا سسسترى فسسي فسسسادا
مناهجهم- ول عجب في ذلك كله إذا علمنا أن السسذين تحكمسسوا فسسي

هذها المنظمة منذ نشأتها هم:
- ألف س.فيلد، رئيس لجنة التبادال الخارجي: (يهسسوداي)

- جي إيزنهاردا، رئيس لجنة تنظيم الثقافة العالمية: (يهسسسوداي)
- أما.لفهن، رئيس شعبة الثقافة العالمية: (يهسسسسوداي)

- أح.كابلن، رئيس قسم الستعلمات العاما: (يهسسسوداي)
- سي، أ ج.دايتز: رئيس قسم الميزانية والداارةا: (يهسسسوداي)

.50وغيرهم كثير..راجع أسرار الماسونية ص 
  أنشأت منظمة اليونسسسكو لجسسل دالسسك، إضسسافة لهسسذها الحلقسسات()2

والمؤتمرات والسسدورات، مراكسسز متفرغسسة ومتخصصسسة فسسي شسسؤون
الدول العربية...منها.

- المركز القليمي للتربية الساسية في العالم العربي.
- المركسسز القليمسسي لتسسدريب كبسسار مسسوظفي التعليسسم فسسي السسدول

العربية.
- ومكتب التربية الدولي (في جنيف) وهو يهتم بالدول العربية 
وغيرها..يقول صاحب ( كتاب الغزو الفكري واثرها في المجتمع 

ومراكز التربية الساسية في العالمالسلمي المعاصر ) : (
العربي تستهدف القضاء علىَ القيم السلمية بدعوى 
التطويِر والتنمية وهذه المراكز من أهم ركائز الغزو 

).الفكري في العالم العربي
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فمن ذلك ما هو بين مكشوف كالحلقات والمؤتمرات
والزيارات وغيرها.

- كحلقسسة داراسسسات التربيسسة للتفسساهم العسسالمي السستي
ما.1955انعقدت في مقر المنظمة في بيروت عاما 

- ومؤتمر تبسسادال المدرسسسين بيسسن البلدا العربيسسة السسذي
 ما بدعوةا من اليونسكو.1956انعقد في القاهرةا سنة 

- وتوجيههسسا وتأثيرهسسا علسسى المناهسسج التربويسسة فسسي
المدارس وأهدافها وإداخال فلسفاتهم الفارغة ونظريسساتهم
التربويسسة العفنسسسة فسسسي النظسسساما السسستربوي القسسسائم ظسسساهر

ومكشوف..وغير ذلك

ومنه ما هو خفي سري يحسسدث وراء الكسسواليس وفسسي
الظلما..وتظهر آثارها فسسي واقسسع هسسذها المجتمعسسات المريسسر

ومدارسها العفنة..

اا مسن حتى تمكنوا بفعل ذلك كله أن يخرجوا لنسا جيشس
المدرسين والتربويين الذين ل يعرفون إل الثقافسسة الغربيسة
الكافرةا ونظرياتها التربوية المتهافتة...ويقوما هؤلء بتعليم
اا أبناء وبنات المسسسلمين فسسي هسسذها المسسدارس العفنسسة وفقسس
لنظريات: فروبل وروسو وهولمز وهربارت وليبتز، وجون

دايوي وكارسان وسيربرسي وهوداج! ! ! 

ويوجهونهم على طرائق: لوك وكبريسسار وجسسورج سسساند
وجاكسسسسون والبارونسسسة فسسسون بولسسسو ومسسسداما كوكومسسسار
ومونتسسسسسوري ونيكسسسسر وبسسسسول لبسسسسي وشسسسسارل شسسسساريه

.)1(وتولستوي! ! ! 

 لو تتبعت الكتسسب التربويسسة السستي تسسدرس فسسي معاهسسد المعلميسسن)1((
وكليسسات التربيسسة السستي تخسسرج هسسؤلء المدرسسسين؛ لرأيتهسسا محشسسوةا
بنظريات هؤلء القسسوما وطرائقهسسم وأهسسوائهم التربويسسة المختلفسسة…
ونحسن ل نعجسب مسن مثسل هسذا ول نسستغربه، خاصسة وقسد عرفست
نظرتنا لمثل هذها المعاهد والكليات التي يشرف عليهسسا الطسسواغيت
وأوليائهم الغربييسسن..ولكسسن عجبنسسا مسسن أولئسسك المنتسسسبين للسسسلما
وللسسدعوةا إليسسه مسسن السستربويين والمدرسسسين السسذين يستشسسهدون
بنظريسسات هسسؤلء الغربييسسن ويقلسسدونها وينصسسرنها فسسي كتابسساتهم
ورسائلهم التربوية… وكأن كتاب ربنا لسم يستوعب هسسذها الجسسوانب

قاصسسرةا عسسنصسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم التربويسسة أو أن سسسنة نبينسسا 
مثله..كل بل ما فرط ربنا في الكتسساب مسسن شسسيء..ومسسا تسسرك نبينسسا

من خير في السسدنيا والخسسرةا إل ودالنسساصلى الله عليه وسلم محمد 
عليسسه؛ ولكنسسه انهسسزاما النفسسوس المنسسسلخة عسسن داينهسسا وضسسعفها
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وغيرهم من فلسفة التربية من يهودا أو نصارى.

وهسسل فسسي مثسسل آمسال وطسسرق ومناهسسج وأهسسواء هسسؤلء
الرويبضة العداء من خيسسر لمسسة السسسلما وذراريهسسا..ل بسسل

صدق من قال:

ةل      يِمر به علىَ ومن جعل الغراب له دلي
جيف الكلب.

وها هو أحد التربويين المسلمين فسسي العصسسر الحسسالي
يعترف ويقول في كتاب له سماها (منهج تربوي فريسسد فسسي

:9القرآن) ص 

((إن معظم المتخصصين عندنا فسسي التربيسسة وأصسسولها
لسم تتفتح عقولهم منذ أن تفتحسست إل علسسى نوافسسذ الثقافسسة

الغربية).

 فيقول:14ويتحدث عن تجربته ص 

ـي( ـىَ قســم التخصــص ـف ـا انتســبت إـل ولـم
التربية من كلـيـة اللـغـة العربـيـة بجامـعـة الزأـهـر،
ـس ـم النـف ـة وعـل ـىَ أصــولا التربـي ـذت أتلـق وأـخ
التربوي، رأيِت في الطريِقة التي كنا ندرس بهــا
هـــذه العلـــوما مـــا يِـــزرى بـــالزأهر وشـــرفه
وتاريِخه..وتـسـاءلت : ألـيـس ـفـي وـسـع مدرـسـي
جامـعـة الزأـهـر أن يِعلـمـوا تلمـيـذهم ـمـن مناـهـج
ـن، ـرت، ودلـت ـق هرـب ـة وأصــولها إل طراـئ التربـي
لـلـه العظـيـم، وجون ديِوي! ! ..وهل ضاق كـتـاب ال
ـع ـن أن يِتـس ـه ـع ـلمية كـل ـة الـس ـخ الثقاـف وتاريـِ
لستخراج طرق ومناهج لتربية الناشئة المـسـلمة
ةل ـعـن ـهـذه التـجـارب الجنبـيـة أكثر صلحية وفض
التي نبتت ـفـي أرض غـيـر أرـضـنا وطبـقـت عـلـىَ
ةا ل تتـفـق ـمـع عقلية غير عقليتنا وألبست نفوـسـ

..) أ.هس.ما جبلت عليه نفوسنا

للسسه ويقسسول الشسسيخ عبسسد الرحمسسن الدوسسسري رحمسسه ال
):-499/2تعالى في تفسيرها (

(إن الواقع سيء في الحقيقة، وسببه الغسسزو الفكسسري
المتنوع الذي دابرته الماسونية اليهوداية بمكرهسسا الملعسسون،
فأحاط بالمسلمين من كل جانب، فجميع مسسا يسسسمعونه أو
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مـسـمومايقسسذف عليهسسم فسسي وسسسائل النشسسر المختلفسسة 
ـه ـش ولحمـت ـداه الـغ ـة، ـس ـل ناحـي ـن ـك ـم ـم وملـغ
التــدليس.وجميــع مناهــج التربيــة فــي جميــع
المراحل، لذلك يِنشأ الطفل ويِشيب الكهل عـلـىَ

 عن داينه القويم وصسراطه المسستقيمالفكار المنحرفة
حيسسث ل يبقسسى مسسن السسدين إل أسسسمه ول مسسن القسسرآن إل

رسمه.) أ هس.

اا..وبعد أن عرفت وبان لك بعسسض هسسذا التعسساون  وأخير
الوثيق وآثسسارها، والصسسلت القويسسة والحميمسسة فسسي مجسسالت
التربية والتعليم بين هؤلء الطواغيت وبين أولئك الغربيين،
سواء بين الدول مباشرةا أو عن طريق منظمسسة اليونسسسكو

المذكورةا والتي تشرف عليها أمريكا بيهوداها...

 بقسى أن تتعسرف علسسى بعسض أحقسادا هسؤلء النصسارى
واليهودا الغربيين على دايننسسا وقرآننسسا وإسسسلمنا مسسن أقسسوال
قاداتهم وساداتهم...ولك أن تستنتج بعدها ما يمكن أن يمسسد
به هؤلء العداء أوليائهم من طواغيت الحكاما من سسسموما
وسموما عن طريسق هسذا التعساون المسأفون المشسسبوها فسسي

مجالت تربية وتعليم أبناء المسلمين...

ليتبين بذلك ويظهسسر لسسك كمسسا ظهسسر مسسن قبسسل حقيقسسة
الهلك والضياع والضلل السسذي يلقسسي البسساء أبنسساءهم فيسسه،
عندما يسلمونهم لمثل هسسذها المسسدارس الموبسسوءةا وتربيتهسسا

ومناهجها..

( إن السلما ـهـو الـجـداريقسسول لسسورنس بسسراون: 
).الوحيد في وجه الستعمار الوربي

اا: ( ماويقول غلداستون رئيسسس وزراء بريطانيسسا سسسابق
ةا في أيِدي المسلمين فلن داما هذا القرآن موجود

).تستطيع أوربا السيطرة علىَ الشرق

ويقول (أيوجين روستو) مستشسسار الرئيسسس المريكسسي
يِـجـب أن ـنـدرك أن الخلـفـات القائـمـةجونسسسون: (

بيننا وبين الـشـعوب العربـيـة لـيـس خلـفـات بـيـن
دولا أو شعوب، ـبـل ـهـي خلـفـات بـيـن الحـضـارة
السلمية، والحضارة المسيحية، لقد كان الصراع
ـرون ـذ الـق ةا ما بين المسيحية والسلما مـن محتدم
الوسطىَ، وهو مستمر حتىَ هذه اللحظة وبصور

...).مختلفة
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ويقول اليهودا فسسي بروتوكسسولهم الثسسالث عشسسر: ( لقسسد
خسسدعنا شسسباب الكفسسار (أي غيسسر اليهسسودا) وأدارنسسا رأسسسه
وأفسسسدناها بتلقيسسه المبسسادائ والنظريسسات السستي نعسسرف أنهسسا

خاطئة على الرغم من أننا الذين قمنا بتعليمها..).

يِـجـب أن نـشـجع إنـشـاءيقسسول المبشسسر تكلسسي: ( 
ـاني، لن ـي العلـم ـط الغرـب ـىَ النـم ـدارس عـل الـم
ةا ـمــن المـســلمين ـقــد زأـعــزع اعتـقــادهم ـكــثير
بالسلما والقرآن حينما درسوا الكتب المدرـسـية

).الغربية وتعلموا اللغات الجنبية

ما داما المسلمون يِنـفـرون ـمـنويقول زويمر: (
ــم ــئ لـه ــد أن ننـش ــيحية فلـب ــدارس المـس الـم
ـذه ـاقهم بـه ـة، ونســهل إلتـح ـدارس العلمانـي الـم
ـروح المدارس التي تساعدنا علىَ القضاء علىَ اـل

).السلمية عند الطلب

ويقول جب : ( لقد فقد السلما سسسيطرته علسسى حيسساةا
اا المسلمين الجتماعية وأخسسذت داائسسرةا نفسسوذها تضسسيق شسسيئ
اا حتى انحصرت في طقوس محدداةا وقد تسسسم معظسسم فشيئ
اا عن غير وعسسي وانتبسساها...إلسسى أن قسسال: هذا التطور تدريجي
لكن نجاح هذا التطور يتوقف إلسسى حسسد بعيسسد علسسى القسساداةا
والزعمسساء فسسي العسسالم السسسلمي، وعلسسى الشسسباب منهسسم
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ـة النـشـاط التعليـمـيخاصسسة. ـان نتيـج ـك ـك ـل ذـل ـك
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.)1()والثقافي العلماني

***

ونختم هذا الموضع بطامة تتعلق باليونسسسكو وتكشسسف
حقيقتها.

حيث أصسسدرت (منظمسسة اليونسسسكو) موسسسوعة لتاريسسخ
الجنس البشري وتقدمه الثقافي والعلمي جاء في الفصل

العاشر من المجلد الثالث منه ما يلي:

- السسسلما ترتيسسب ملفسسق مسسن اليهودايسسة والمسسسيحية1
والوثنية العربية.

- القرآن كتاب ليس فيه بلغة.2

- الحادايث النبوية وضعت من قبل بعض الناس بعسسد3
الرسول بفترةا طويلةونسبت إلى الرسول.

- وضسسسع الفقهسسساء المسسسسلمون الفقسسسه السسسسلمي4
مسسستندين إلسسى القسسانون الرومسساني والقسسانون الفارسسسي

والتوراةا وقوانين الكنيسة.

- ل قيمة للمرأةا في المجتمع السلمي.5

- أرهق السلما أهل الذمة بالجزية والخراج.6

جاء ذلك كله فسسي موسسسوعة أصسسدرتها هسسذها المنظمسسة
الخبيثة أعلى هيئة ثقافية تابعة للمم المتحدةا...والتي تمسسد
المدارس في بلدا المسسسلمين بطرائسسق ونظريسسات التعليسسم
المختلفة، ويتعاون معها طسسواغيت الحكسساما وأوليسساءهم فسسي
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 وتسسوجيه)1(مجسسالت التربيسسة والتعليسسم وأهسسداف المناهسسج 
لله وإعسسدادا المربيسسن والمدرسسسين..فل حسسول ول قسسوةا إل بسسال

لله ونعم الوكيل... وحسبنا ال

فكم ذا أنت مخـدوع
وحتىَ

متىَ ل ترعوي عنـها
وحـتىَ

***

د.حسن البراهيم يِغادر اليوما إلىَ جنيف لحضور
 لمجلس مكتب التربية الدولي23الجتماع الـ 

يغادار البلدا صباح اليوما وزيسسر التربيسسة السسدكتور حسسسن
البراهيم متوجها إلى جنيف على رأس وفد الكسسويت إلسسى
الجتماع السابع والعشرين لمجلس مكتب التربية الدولي

 فبراير الجاري، ويضسسم21 إلى 17الذي سيعقد هناك من 
الوفد فسسي عضسسويته أميسسن عسساما اللجنسسة الوطنيسسة الكويتيسسة
للسسه المنيسسرى للتربيسسة والعلسسوما والثقافسسة سسسليمان عبسسد ال
مندوب الكسسويت السسدائم لسسدى منظمسسة اليونسسسكو ببسساريس

الدكتور فيصل السالم).

والجدير بالذكر أن مكتب التربيسسة السسدولي قسسد انشسسئ
في جنيف كجزء مكمل لمنظمة اليونسسسكو ومركسسز داولسسي
للتربية المقارنة تحسست اسسسم مكتسسب التربيسسة السسدولي وهسسو
يتمتع باستقللية ثقافية ووظيفيسسة، ويتكسسون مجلسسس إداارةا

اا، يتم انتخابهم لمدةا سنتين.34المكتب من   عضو

هس.1406 جماداي الخرةا 7القبس 

د.البراهيم يِجتمع بممثلة اليونسكو

استقبل وزيسسر التربيسسة السسدكتور حسسسن البراهيسسم فسسي
مكتبة صباح أمس رئيس اللجنة الوطنية السويدية للتربية
والثقافسسة والعلسسوما عضسسوةا المجلسسس التنفيسسذى لليونسسسكو
برجينا اولفا هامار وأمين عسساما اللجنسسة الوطنيسسة السسسويدية
فولك يرافقهما سليمان العنيزي أمين عاما اللجنة الوطنية
للتربية والثقافة والعلوما..كما قدما أطفال روضة الخمائسسل
في وقت لحق باقسسة مسسن السسورودا لسسوزير التربيسسة السسدكتور

حسن البراهيم لمناسبة العيد الوطني.
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، ومسسع الخسسبر صسسورةا للسسوزير1986 فبراير 13الوطن 
وقد أحاط بسسه مجموعسسة مسسن أطفسسال المسسسلمين يحملسسون

اا بألوان علم الكويت.. الورودا ويرتدون زي
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الصــنف الثــاني مــن القــائنين علــىَ هــذه
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 وهسسم المدرسسسون والنظسسار والمشسسرفون)1(الـمـدارس؛ 
وغيرهم من المسؤولين المباشرين في هذها المدارس:

اا على النشء هم ومعلوما أن أخطرهم وأعظمهم تأثير
المدرسسسون المباشسسرون لهسسم..لسسذلك لسسزما بيسسان فسسسادا
وانحسسراف غسسالبيتهم، وعجسسز الصسسالحين فيهسسم، ليعلسسم الب
ذن! ! عم الذي قذف أبناءها بهذها المدارس، بين براثن وأنياب 

قد ألقى بهم فيها...

- بان لك فيما تقدما أن من أهداف الصليبية الحاقسسدةا،
التأثير على التعليم فى بلدا المسلمين..فمن وسائلهم في
ذلك إعدادا المعلميسسن السسذين يوالسسونهم ويسسوداونهم ويحبسسون
حضسسارتهم الغربيسسة النتنسسة بشسسهواتها النجسسسة وشسسبهاتها
المضسسسللة؛ السسسذين يربسسسون ويعلمسسسون أبنسسساء المسسسسلمين
ويوجهسسونهم كمسسا قسسدمنا بطسسرق ومناهسسج فروبسسل وهربسسرت
وروسسسو..وغيرهسسم مسسن فلسسسفة التربيسسة الغربييسسن ل علسسى
الطريقسسة المحمديسسة علسسى صسساحبها أفضسسل الصسسلةا وأتسسم

التسليم..

أويعملون على أقل الحوال لعدادا مدرسين ومعلمين
علمسسانيين ل يسسدينون بسسدين مسسن الدايسسان أو بشسسريعة مسسن
الشرائع...بل همهم السسدرهم والسسدينار والوظيفسسة والراتسسب
ومسسن ثسسم فهسسم جنسسد محضسسرون لذنسسابهم مسسن الطسسواغيت
وملتزمون بمناهجهم يأتمرون بأوامرهم ول يحيسسدون عنهسسا

قيد أنملة..

وذلك ليبقوا المسلمين فى ضعفهم وتردايهم، بإضسسلل
وإفسادا ذراريهم لتبقى الغلبة لهم ولدولهم أكسسبر قسسدر مسسن

الزمان..

اا أن مسسن أهسسداف طسسواغيت الحكسساما - كما بان لك أيض
ووسائلهم في تثبيت عروشهم وكراسسسيهم أكسسبر قسسدر مسسن
الزمان استغلل التربية والتعليم، فمن ذلك إعدادا وتخريسسج
المدرسسسسين المسسسوالين لهسسسم ولحكومسسساتهم وقسسسوانينهم
وطغيانهم..سواء اعتقد أولئك المدرسسسون ذلسسك وتحمسسسوا
اا، أو بشسسراء السسذمم والسسولء عسسن طريسسق اا حقيقيسس له حماسسس
الرواتب والدرجات والغسسراءات المختلفسسة..أو عسسن طريسسق
السسسترهيب والتخويسسسف بسسسالقوانين وزيسسسارات المسسسسؤولين

وإشرافهم ورقابتهم الدائمة ونحو ذلك..
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- كمسسا أن مسسن أهسسداف الطسساغوت الكسسبر سسسيد هسسؤلء
لله، وأساليبه وهؤلء، ووليهم الحميم : إبليس عليه لعائن ال
اا فسسي إضسسلل بنسسي آداما وإداخسسالهم معسسه إلسسى سسسقر تحقيقسس

فبعزـتــك لـغــويِنهملقسسسسمه القسسسديم حيسسسن قسسسال: (
) إعدادا معلمينأجمعين..إل عبادك منهم المخلصين

ومدرسسسين منغمسسسين فسسي غيهسسم وشسسهواتهم وفسسساداهم
ليفسدوا الذرية ويرداوهم في مهاوي الهلك..

ولو تركنا هذا.وخرجنا إلسسى واقسسع المسسدارس فسسي هسسذا
البلد وغيرها من البلدا في هذا الزمان..وتأملنا ونظرنا فسسي
اا… أحوال مدرسيها؛ لوجدنا أكثرهم ل يعدون ما ذكرناها آنف

فهم:

اا.. اا وقالب رد قلب    -بين صليبي حاق

  -وبين ولسسي مسن أوليسساء الغسرب مسسحور بحضسارتهم
وثقافتهم النتنة...

  -أو ملحد شيوعي يسبح بحمد ماركس ولينين..

  -أو بعثي قومي عفلقي..

  -أو رافضي شيعي..

اا ول يعسسترف   -أو علمسساني ل يعسسرف صسسلةا أو صسسيام
بدين، بل داأبه التشكيك والطعن في الدايان.

  -أو من أولياء الطواغيت.

  -أو دانيوي ل يهمه سوى الراتسسب والسسدرهم والسسدينار،
وهو كما أعتاداوا أن يقولوا (عبد مأمور) يتلقسسى أوامسسر

المسؤولين أيا كانت ليركع وينقادا لها..

  -أو مسسن المفسسسدين فسسي الرض المنخرطيسسن فسسي
الملذات والشهوات ل يفرقون بيسسن حللهسسا وحرامهسسا؛

من خمر أو زنى أو لواط أو غير ذلك..

وسنذكر في الصفحات القادامسسة بعسسض مسسا يسسدل علسسى
وجودا هذها الصناف كلها في هذها المدارس..والشاهد مسسن
ذلسسك كلسسه، أن يعسسرف الب نوعيسسة الوحسسوش والمجرميسسن
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الذين ألقى بأبنائه بين براثنهم وأنيابهم...والذين يتسسسترون
بلباس المدرسين والمعلمين والموجهين والتربويين..

ـأخوذ فقاتل النفس ـم
بفعلـته

وقاتل الروح ل يِدري
به البشر

* أما عن ولء كثير من المدرسسسين للدولسة وحكومتهسا
وقانونهسسا وطواغيتهسسا، فواضسسح مكشسسوف..ل يسسستطيع أن
ينكسسرها أو يمسساري فيسسه أحسسد..سسسواء كمسسا قلنسسا عسسن عقيسسدةا
وحمسسساس حقيقييسسسن، أو مداهنسسسة ورغبسسسة فسسسي السسسدرجات
اا ورهبة من الحكومة وقوانينهسسا وخشسسية والترقيات، أو خوف
ه فسسي هسذها على الرزق والوظيفسة..فإنسك تلمسس ذلسك كل

المدارس..

ونحن ل نقول هذا عن جهل أو من فراغ، فلقد عشسسنا
اا من الدهر وأضعنا فيهسسا حقبسسة مسسن في هذها المدارس حين
أعمارنا، حيسسن عسسز الناصسسحين..فشسساهدنا ذلسسك بسسأما أعيننسسا،
وسمعناها بآذاننسسا..كمسسا يسسسمعه ويسسراها اليسسوما فيهسسا الغالبيسسة

العظمى من أبناء المسلمين..

اا مسسن المدرسسسين وهسسم يخطبسسون - فكنسسا نسسرى كسسثير
ويلعلعون بحماس شديد فسسي مناسسسباتهم الوطنيسسة الوثنيسسة
وغيرها، وكنا نسسسمعهم وهسسم يمجسسدون ويبجلسسون الحكومسسة
وطواغيتهسسا..ويشسساركون ويشسسركون الطلبسسة فسسي إعسسدادا
الحفلت والمهرجانسسات واللوحسسات والملصسسقات فسسي تلسسك

المناسبات..

- ورأينا مدرسي اللغة العربية وكيف كانوا يطلبون منا
أن نكتسسب فسسي داروس التعسسبير عسسن تمجيسسد العيسسد السسوطني
والكويت بين الماضي والحاضر، وعن كفاح الجدادا (يعنسسي
آل الصسسباح)..وعسسن حكسساما الكسسويت والشسسرطة فسسي خدمسسة

الشعب.

- ورأيناهم يدرسوننا موادا التاريخ والجغرافيا والتربيسسة
الوطنية والقراءةا وغيرهسسا بمسسا فيهسسا مسسن تمجيسسد وتقسسديس

لحكومة الكويت وطواغيتها وداستورها.

اا منهسسم وهسسم يعسساقبون ويرهبسسون - كمسسا رأينسسا كسسثير
ويخوفون الطلبة لستهتارهم أو تحركهم أثناء تحية العلم..
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- ورأينسسساهم يعلمسسسون الطلبسسسة فسسسي داروس الرسسسسم
والموسيقى حب وتقديس الكويت وحب علمها والولء لها
ولحكومتهسسسا وحكامهسسسا؛ بأناشسسسيدهم الوثنيسسسة ورسسسسومهم

وتصاويرهم المختلفة..

اا.. وإليك الن بعض ما يزيد هذا المر داللة ووضوح

- يقسسول جسسابر أحمسسد طسساغوت الكسسويت الحسسالي بعسسد
اا كلمسسه للمعلميسسن تفجيرات حصسسلت فسسي الكسسويت، موجهسس

(إنكم أحد ركائز هذا البلد).والمدرسين: 

أي بسسولئكم للدولسسة وقوانينهسسا وحكومتهسسا..وبسستربيتكم
للنشء والذرية على ذلك الولء ونحوها مما هو فسسي صسسالح

ومصالح الطواغيت..

للسه فسسي رسسسالة لسه - ويقول ولسسي عهسدها سسسعد عبسسد ال
وجهها إلى المعلمين والمعلمات المتقاعدين نشرتها مجلة
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 هس : ( إننسسا نتطلسسع1406 جماداى الخرةا 4 بتاريخ )1(الرائد 
إلى اليوما الذي يكسون لنسا فيسه فيسسض مسن خيسسرةا الرجسال،

اا لمستقبلنا..). يكونون عدةا لحاضرنا وسند

ونشسسرت المجلسسة نفسسسها فسسي العسسددا نفسسسه كلمسسة
للمدرسين المتقاعدين ألقتها المدرسة المتقاعدةا (سسسبيكة
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 بمناسسسبة احتفسسالهم بالمدرسسسين المتقاعسسدين)1(الغيسسص) 
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 جاء فيها:)1(والجددا 

يسسسعدني فسسي هسسذا اليسسوما أن أقسسول لجميسسع الحضسسور
مبروك عليكم وعلينا.وعلى كويتنا الحبيبة عيدها الخسسامس
اا إلسسى والعشرون..ولتصل كلمة مسسبروك مسسن قلوبنسسا جميعسس
للسسه والدنا الكبير، وراعسسي نهضسستنا إميرنسسا المفسسدى رعسساها ال

وحفظه من كل مكروها..

كلنسسا للكسسويت..والكسسويت لنسسا..أنسست أنسست الكسسويت يسسا
اا لنا. أميرنا..فعش للكويت وعش داوم

وهسسذا هسسو المعلسسم..مسسواطن يحسسب وطنسسه، ويسسدين لسسه
بالخلص والوفاء.

وكمسسا يطيسسب لسسي أن أوجسسه كلمسسة تشسسجيع للخسسوات
والخسسسسوةا المسسسسستجدات والمسسسسستجدين فسسسسي العمليسسسسة

التربوية..بل وفي رسالتهم المقدسة.

فأنتم أيها الخوةا والخوات يا من ستصنعون الجيال،
ليكن رائدكم في مهنتكموتضعون قواعد المستقبل، 

ـويِت.وحــب ـوطن..وحــب الـك ةل حــب اـل مســتقب
.ولتغرسوا في قلوب أجيالنا القادامسسة، السسولء..كسسلالمير

اا.. الولء..لمتنا العربية والسلمية جميع

كما جاء في كلمة المدرسسين الجسددا السذين سسسيتولون-0
مهسسسساما التربيسسسسة والتعليسسسسم والتسسسسدريس بعسسسسد أولئسسسسك

المتقاعدين...والتي ألقتها المدرسة (فوزية اللهو) :

حفسلنا الكريم..

إنه ليوما مجيد، ولحظسسات شسسامخة، أن نحتفسسل اليسسوما
بتكريم حملسسة رسسسالة العلسسم والتربيسسة، فسسي ظسسل مناسسسبة
وطنية عزيزةا..مناسبة العيد الوطني الخامس والعشسسرين
لكويتنا الفتية..جاء في نفوسنا والقلوب تنبض بكسسل رمسسوز
الحب والعرفان والولء..تخفق بضربات مدوية تعلن فيهسسا
للعالم بأسرها أن الكويت هي الكويت..هي لنا ونحن لها..

إنني إذ أعبر عن مدى غبطتي الكبيرةا وعمق فرحتي
الغالية بهذها المناسبة الوطنيسة العزيسزةا، لتقسدما بالصسالة
عن نفسي ونيابة عن زملئي وزميلتي، الخريجين بأسمى
آيات التهنئة، وأصدق معاني الحب والوفاء لكويتنا الغالية،
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ولميرنسسا المفسسدى، وولسسي عهسسدها الميسسن، ولشسسعبنا البسسي
الكريم..

- وبعثت جمعية المعلمين باسم المعلمين برقية بهسسذها
لله جاء فيها: المناسبة إلى ولي العهد سعد عبد ال

سمو ولي العهد رئيسسس مجلسسس السسوزراء..كسسم تمنينسسا
نحن المعلمين والمعلمات أن نراكم بيننسسا فسسي مثسسل هسسذها
المناسبة الطيبة التي تقاما تحت رعايتكم والتي عوداتمونسسا

عليها منذ سنوات مضت.

سمو ولي العهسسد رئيسسس مجلسسس السسوزراء..إن جمسسوع
المعلمين تنتظر مجيئكم بفارغ الصبر وننبئكم بأن مكانكم

شاغر بين الحوائج والخوافق وفي وسط القلوب.

- ويكتب أحد هؤلء المدرسين بمناسبة العيد السسوطني
في مجلة الرائد وبنفس العددا المذكور قصسسيدةا يمسسدح بهسسا
الكويت وحكومتها وطواغيتها سماها (عروس الخليج)، جاء

فيها:

ـســــلما عليـــــــك أل
فاسعدي

بظل المير وسعـد
المـين

منبر التوحيد والجهادا

إعدادا القاداةا الفوارس 

)131(



- ويكتسب مسدرس آخسسر وفسسي عسددا المجلسسة المسسذكورةا
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اا (وثن الكويت) يقول:)1(نفسه   في زاوية (بل رقابة) ماداح
(إرتفاع أسهم العلم الوطني) :

( أكد علم الكويت بألوانه الزاهية مكانته في قلب كل
مواطن ومقيم، من أجل ذلك إرتفع سهم هسسذا العلسسم فسسي
نفوس كل المخلصين، ففي سوق القمشة أكدت اللسسوان
الربعة مكانتها السمية بين كل اللوان، وهذا ليس بالشئ
الغريب عليها لنها تكون في تناسقها، "أيدلوجية" العراقسسة
العربية لهذها الرض المعطاء، بسسل تؤكسسد عراقسسة الحضسسارةا
المتفاعلة بين النسسسان الكويسستي وأرضسسه منسسذ زمسسن بعيسسد،
والشواهد تطرحها مواقف وسسسلوكيات أهسسل البحسسر، وأهسسل
البر، فالبحارةا عند عوداتهم من مواسم الغوص تراهم فسسي
حالة فقدان عزيز عليهسسم علسسى متسسن سسسفينتهم ل يرفعسون
"البديرةا" أي العلم على مؤخرةا "السنبوك" أو "الشوعي"
وهذا أكبر داليل على إنتمائهم وإعتزازهم بالعلم..أمسسا أهسسل
البر فقد داافعوا عن الراية الكويتيسسة وأكسسدوا إرتبسساطهم بهسسا
فلم تسقط قط من أيديهم رغم كسسل المحسساولت البائسسسة،
فتراهم يتغنون فرحين بحمل الراية مرداداين : "طلعنا مسسن

باب السور..بيرقنا بيرق منصور"..

إنه ل شك منصور بتلحم الشعب وبتكاتف هذها المسسة
العريقة الصيلة المترابطة..

وكيف ل ترتفع أسسسهم العلسسم السسوطني للكسسويت؟ وقسسد
تسسسابقت السسسرةا الواحسسدةا فسسي التعسسبير عسسن مسسدى ولئهسسا
لله اا بإذن ال وإخلصها وحفاظها على هذها الراية خفاقة داائم
اا بوفاء الشعب السسذي تسسسابق في سماء الكويت تزهو فخر
اا عن مكانتك أيهسسا العلسسم في إستعراض الحب والولء تعبير

ونردادا قول الشاعر:

عـلـم الـكـويِت ـسـلمت
خفاق البنود

وسموت كالطود
الشم علىَ الحدود

ـد ـن عـه ـة ـم ـك نفـح ـب
ماضيا التليد

بك ومضة من عهد
طارق والوليد

- وجاء في كتيب داليل المدرسسسة السسذي قسساما بإعسسداداها
85 - 84مدرسي مدرسة معن بن زائدةا للعاما الدراسي 
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للسه السالسسسم) ص   (نبسذةا11والتي تقع في ضساحية (عبسد ال
لله السالسم): عن منطقة ضاحية عبد ال

اة للمغفور له الشيخ "سميت المنطقة بهذا السم نسب
للسسه ثسسراها حسساكم الكسسويت لله السالسم الصباح طيسسب ال عبد ال

ما".1965 - 1950الحاداي عشر خلل الفترةا من 

اا منها): ومن أهم الحداث في عهدها: (فذكروا أمور

ما.1963- إنضماما الكويت إلى المم المتحدةا 1

ما.1962- تأسيس مجلس التخطيط 2

ما.1962- التصديق على الدستور 3

- إجراء أول إنتخابسسات نيابيسسة وأول مجلسسس تأسسسيس4
ما.) أهس.1963

وهسسذا السسدليل يقسسوما بإعسسداداها كمسسا ذكرنسسا مدرسسسي
المدرسة وربما شاركوا معهم التلميذ كما هسسو واضسسح مسسن
بعض الموضوعات، ثسم يوزع على الطلب وأوليسساء المسسور
وغيرهم من زوار المدرسسسة، وهسسو يسسستفتح بسسالطبع بصسسور

الطواغيت ويمتلئ بالباطل والمخالفات...
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- كمسسا جسساء فسسي داليسسل مدرسسسة الرقسسم المتوسسسطة
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 الذي سمي بس (مشاعل الرقسسم) وكسسان الولسسى أن)1(للبنين
38يسمى بس(ظلمات الطواغيت وأذنابهم)...جسساء فيسسه ص 

(نبذةا جغرافية وتاريخية عن داولسسة الكسسويت) وهسسو موضسسوع
يكيل المدح والثناء للكسسويت وطواغيتهسسا وقوانينهسسا ويحسسوي

تصاوير جميع حكاما الكويت من أولهم إلى آخرهم.

ومما جاء فيه من المديح:

وكان أولا عمل تنظيمي لجهازأ الحكم بـعـد* 
الستقللا هو إجراء انتخابات لقامة أولا مجلس
تأسيسي من أبناء الـشـعب مهمـتـه وـضـع دـسـتور
دائم للـكـويِت ومراقـبـة أعـمـالا اـلـوزأارات ووـضـع

القوانين والتشريِعات..

* وقد افتتح صاحب السمو أمير البلدا حينذاك "الشيخ
لله السالسم الصباح" أول جلسات هذا المجلسسس فسسي عبد ال

ما.1963 يناير 20

 تحسست عنسسوان (منجسسزات مجلسسس التعسساون46وص 
الخليجي الراهنة) جاء فيه:

( فإن الظسسروف المحيطسسة بمنطقسسة الخليسسج العربسسي،
والوضاع الحرجة التي تمر بهسسا، وطبيعسسة التحسسديات السستي
تتعرض لها، تتطلب من كسسل مسسواطن خليجسسي مخلسسص أن

يؤثر مصلحة بلداها على مصلحته الشخصية.

إن المل في الوحدةا الخليجيسسة لبقسساء الهويسسة العربيسسة
السلمية لشعوب المنطقة، قد لح في الفق، ولقد حسسان
الوقت للنتقال بالمجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلسسة
الندماج، وذلك يتطلب بناء الهيكسسل القسسانوني، ليتلءما مسسع

الوحدةا المنشوداةا.

أيهسا الخسوةا: لقسد وقسع ملسوك ورؤسساء داول مجلسس
التعسساون الخليجسسي ورقسسة عمسسل تنسسص علسسى أن النسسدماج
الخليجي هو العامسسل الفعسسال لبعسسادا المنطقسسة مسسن مجسسال
التنسسافس السسدولي وعلسسى ذلسسك فقسسد أصسسبحت الوحسسدةا
اا، وقسسد نطلسسق المنشوداةا لدول الخليج العربي ضرورية جد
عليها يومئذ على سبيل المثال، داولة اتحادا أقطسسار الخليسسج

العربي، وعندها يفرح المؤمنون بنصر الله! ! ! 
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- وجسساء فسسي داليسسل الطسسالبه السسذي قسسامت بإعسسداداها
مدرسسسات مدرسسسة السسسراء المشسستركة للبنسسات للعسساما

.85 - 84الدراسي 

(الهسسداف العامسسة لمجلسسس الطالبسسات، السسذي شسسكلته
.28مدرسات المدرسة: ص 

تعويِد الطالبة علىَ الحياة الديِمقراطية.ب- 

ج- التعويد على حب الوطن من خلل المشاركة فسسي
المناسبات الوطنية).

وسسسترى فيمسسا سسسيأتي أنهسسم يعنسسون بسسالوطن النظسساما
الحاكم بطواغيته وقوانينه..

- كما جاء في الكسستيب السسذي أعسسدها مدرسسسي مدرسسسة
المقدادا بن السودا المتوسطة بمناسبة عيدهم الوثني مسسن

ذلك الشئ الكثير..

- فقد كان عنوان الكتيب (العيد الوطني).

- واسسستفتح بأسسسمى التبريكسسات والتهسساني بمناسسسبتهم
الباطلة من أول صفحة.

ㄱ--:ثسم بصورةا طاغوتهم الحاكم ملونة مع ألقابه والتي

ـر البلد : رئيسسس الدولسسة هسسو الميسسر ولقبسسه( أمـي
الرسمي: (حضرةا صاحب السمو أمير داولة الكويت) وقسسد
نصسست مسسوادا الدسسستور علسسى أن يتسسولى الميسسر سسسلطاته
بواسسسطة وزرائسسه، وأن ذاتسسه مصسسونة ل تمسسس، كمسسا تنسسص

 من الدستور علسسى أن رئيسسس مجلسسس السسوزراء58الماداةا 
والوزراء مسئولون بالتضامن أمسساما الميسسر عسسن السياسسسة
العامة للدولسسة، كمسا يسسأل كسسل وزيسسر أمسامه عسسن أعمسسال
وزارته..أي أن الوزارةا مسئولة مسئولية ثنائية أماما المير
وأماما مجلس المة..و الميسسر هسسو القائسسد العلسسى للقسسوات
المسلحة، ويعلن الميسسر الحسسرب الدفاعيسسة بمرسسسوما، أمسسا
الحرب الهجومية فمحرمة، ول يصسسدر قسسانون إل إذا أقسسرها

مجلس المة وصدق عليه المير.

والكويت إمارةا وراثية في ذريسسة المغفسسور لسسه مبسسارك
الصباح، وامير الكويت الحالي هو صسساحب السسسمو الشسسيخ
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جابر الحمد الجابر الصباح: وهو المير الثسسالث عشسسر مسسن
أمراء آل الصباح الذين تولوا مدةا الحكم في الكويت، وقد

اا فسسي   بعسسد وفسساةا المغفسسور لسسه31/12/77نسسوداي بسسه أميسسر
الشيخ صباح السالسم الصباح.

اا بسساللوان الكالحسسة وإلسسى - ثسم صورةا ولي عهدها أيضسس
جوارها التي:-

: اللقب الرسمي لولي العهد هسسو "سسسموولي العهد
ولي العهد" ويشترط قانون توارث المارةا أن يكون ولسسي
اا لبسسوين مسسسلمين، ال مسلما وإبنا شرعي اا عاق العهد "رشيد
وإن ل تقسسل سسسنه يسسوما مبسسايعته عسسن ثلثيسسن سسسنة ميلدايسسة
كاملة.." ويتم تعيين ولي العهد على النحو التسسالي: يزكسسي
اا من أعضاء السرةا الحاكمة، وتعرض التزكيسسة المير واحد
على مجلس المسسة فسسي جلسسسة خاصسسة وتتسسم المبايعسسة إذا
وافقت عليها أغلبية أعضاء المجلس، ومن ثسم يصدر أمسسر

أميري بالتعيين..

وقد جسسرى العسسرف، منسسذ العمسسل بالدسسستور، علسسى أن
اا لمجلس الوزراء.. يكون ولي العهد رئيس

للسسه وولي عهد الكويت هو سمو الشسسيخ سسسعد العبسسد ال
الصباح، تسم اختيارها وليا للعهسسد ورئيسسسا لمجلسسس السسوزراء

 ويسسرأس سسسموها بحكسسم منصسسبه، مجلسسس31/1/78فسسي 
السسدفاع العلسسى، والمجلسسس العلسسى للبسسترول ومجلسسس
لله الخدمة المدنية..وهو البن الكبر للمغفور الشيخ عبد ال

السالم الصباح أمير داولة الكويت السبق..

- ثسم كلمات التملق والنفاق لنسساظر المدرسسسة وغيسسرها
مسسن المسسسؤولين والمدرسسسين، ، ، مسسن ذلسسك مسسا جسساء فسسي
كلمة: عثمان محمد سعيد أبو حجسسر، المسسدرس الول للغسسة

العربية بالمدرسة

وطني الكويِت سلمت
للمجد

وعلىَ جبينـك طالع
السعـد

( نداء وداعاء تهتف به القلوب والحناجر صباح مسسساء،
تحيي الكسسويت بعيسسدها وهسسي عسسروس تبسدو بسأحلى زينتهسا،

منبر التوحيد والجهادا

إعدادا القاداةا الفوارس 

)138(



ترفل بثياب العزةا والكرامة، وترسل بسمتها متموجة مسسع
إشراقة شمس الحرية.ولكن أيكون الولء بالهتاف؟ ؟ 

إنها مناسبة كريمة نجددا بها عهد الوفاء والسسولء لهسسذا
الوطن المعطاء ولهذها الرض الكريمة الخيرةا.

تحية خالصة نرفعها لمقاما صاحب السسمو أميسسر البلدا
المعظم راعي نهضة الكويت ولولي عهدها الميسسن، وتحيسسة
خالصة لكل شريف جبل عرقه بتراب هذا ا لوطن ويدرك
أن المواطنة الصاداقة عطاء وعطاء.وتحية لكل شهيد بذل
حياته لتبقى شموع الكويت مضيئة تشارك الوطن فرحتسسه
لله أيامك يسسا كسسويت العسسرب بعيدها الوطني المجيد وجعل ال

اا. أعيادا

- وكذا قصيدةا نفاق من الستاذ عادال خطاب مسسدرس
اللغة العربية بالمدرسة بعنوان:

تحية لقائد المسيرة الكويِتية سمو أمير البلد

حي المـــير وـغـن ـفـي
أعياده

وانظـم كريِم الفخر من
أمجاده

ـــــه ـــر وآل ـــي المـي ـح
وكويِته

بالشعر وارج الخير في
إنشاده

حي المير وقل له إني
هـنا

في ظله الحاني ورهن
قيــاده

ــي مـصــر ــن بـن ــا ـم أـن
العزيِزة أحتسي

كـأس المحبة في جميـل
عهاده

أمشي وأمضي والمان
يِحوطني

فالمن أعظم نعمة
ببــلده

ـياء والنور يِغشاه بحسـنحي المير تــرى ـض
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جهادهحوله

ـويِت ـع للـك ـي ويِرـف يِبـن
مقامـها

وكذاك كـان العز من
أجداده

ذادوا وذاد عن الكــويِت
كأنه

حصن تلطم خيله
بجيـاده

ـــويِت ـع للكـ يِبني ويِرـف
مراتبا

ويِظل هذا النور في
أحفاده

مـذ جاء والخيرات فــي
اقباله

والصدق والخلصا من
اجناده

ملـــك القلـــوب فلـــو
كشفت شغافها

عنها بدت لك وهي طوع
مراده

ــبره ــوب ـب ــك القـل مـل
وصنيعـه

وكفاحة ونضاله
ورشــاده

هو للـكـويِت كأنـمـا هـــو
والد

اضفىَ رعايِته علـىَ
أولده

دولا الخلـيــج إذا دـعــت
لمهمـة

الفتك جابر رائدا رواده
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ـــافظ ـو للـسـلما محـ ـه
ومدافع

هو واحد مرموق من
آحـاده

والناس صرعىَ الخوف
من أعدائهم

إل جابر آمنا من أضــداده

ـك ـداما تـل ـا المـق أأميرـن
ضــراعة

يِحمي الله كويِت من
حساده

ويـِـديِم فـضـلك يـِـا أمـيـر
بـلدنا

ما سر أهليه وخـير
عــباده

ـاد الكــويِت وتعــود أعـي
عزيِزة

والخير والبركات في
أعـياده

- وصفحة كاملة خصصت لل الصباح

- وصفحة أخرى لشعار داولتهم وعلمهسسم بسساللوان مسسع
أوصافها بالشعر والنثر..

ㄴ-...وغير ذالك كثير

وهسسذها مقتطفسسات مسسن الجرائسسد عسسن أخبسسار الحفلت
والتمثيليسسات والمهرجانسسات السستي ينظمهسسا ويعسسدها أولئسسك
المدرسون والنظار ويشسركوا فيهسا طلب المسدارس..ومسا

فيها من مدح وولء للحكومة وطواغيتها...

مدرسة معن بن زأائدة تحتفل بعودة ولي العهد

( تقيم أسرةا مدرسة معن بن زاداةا المتوسطة للبنين
اا ال بمناسبة عيد السرةا وعوداةا سمو ولي العهد سسسليم حف
معسسافي إلسسى أرض الكسسويت وذلسسك يسسوما الثلثسساء المقبسسل
الرابعة مسسساء علسسى مسسسرح المدرسسسة وسيحضسسر الحفسسل

عددا من كبار مسؤولي وزارةا التربية.
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هس.1406 رجب 6الوطن 

مدرسة جريِر المتوسطة تكرما الطلب
المتفوقين

ال بمناسبة أقامت مدرسة جرير المتوسطة للبنين حف
اليوبيل الفضي لدولة الكسسويت تسسسم خللسسه تكريسسم الطلب
البارزين في عيد العلم، وحضرها مسدير التعليسسم المتوسسسط
لله المهنا، ومجموعة من الموجهين والفنيين بسسوزارةا عبد ال
التربية وأولياء أمور الطلب المتفوقين وقد القسسى جاسسسم
المعميد ناظر المدرسة كلمة جسساء فيهسسا/ أن ثمسسار غرسسسنا
الطيب جيل يعمر صدرها جلل اليمان، يقر بالفضسسل لهسسذا

ويِديِن بالولء والطاعة لولي الـمـرالوطن الغالي، 
قادة ـهـذا البـلـد، وعـلـىَ رأـسـهم ـصـاحب الـسـمو
المير المفدي وسمو وـلـي العـهـد المـيـن وهـمـا

الخير من  يرقى الشباب ويسيران في مقدمة الركب قو
ال، وهما يعدان الثروةا الحقيقية للمة، السسثروةا الباقيسسة وعم

ال بعد جيل. المتوارثة جي

ما.12/3/1986جريدةا النباء 

ـــــاء ـــم س وإذا المعـل
لحظ بصيرة

جاءت علىَ يِده البصائر
حـول

وإذا المعـلـم ـلـم يِـكـن
عـدل أتىَ

روح العدالة في الشباب
ضئيل

وإذا أتىَ الرشاد مــن
سبب الهوى

ومن الغرور فسمه
التضليـل

مدرسة مصعب بن عمير تبدأ احتفالتها بالعيد
الوطني المجيد

ضمن سلسلة احتفالت الوزارات والمؤسسات ببسسدء
الحتفسسالت بالعيسسد الفضسسى لسسستقلل الكسسويت شسساركت
مدارس منطقة الحمدي التعليميسة الكسسويت أفراحهسسا فسسي
هذها المناسبة السارةا حيث احتفلت مدرسسسة مصسسعب بسسن
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عمير برفع علم الكويت إيسسذانا بالحتفسسال بالعيسسد السسوطني
وقسسد عزفسست الموسسسيقى السسسلما السسوطني وردادا الجميسسع
النشسسيد السسوطني وبعسسد ذلسسك بسسدأت العسسروض الرياضسسية
والستعراضات الشعبية يتقسسدمها حملسسة العلما، كمسسا أداى
الطلب مشاهد تمثيلية تصسسور مسسسيرةا الكسسويت فسسي ربسسع
قرن، وتعكس مسسا حققتسسه الكسسويت مسسن تقسسدما فسسي جميسسع
المجالت وفي نهاية الحتفال هتف الجميع بحياةا الكسسويت
أميرا وشعبنا ثسم أنتهى المهرجان بالنشيد السسوطني السسذي

شارك في أداائه الهيئة التدريسية والطلب.

ما.1986 فبراير 15جريدةا الوطن 

مدرسة الشيماء تحتفل بالعيد الوطني

احتفلسست مدرسسسة الشسسيماء بنسست الحسسارث السسسعدية
للبنات بمرور ربع قرن على استقلل الكويت وعيد العلسسم

وعوداةا ولي العهد سالما إلى البلدا.

اشتمل الحفل على فقرات عديدةا تربوية وترفيهية 

هس.1406 رجب 6الوطن 
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تحتفل بالعيد الوطني)1(مدرسة البراء بن مالك 

اا بمناسبة ال كبير تقيم ثانوية البراء بن مالك للبنين حف
العيد الوطني المجيد ومرور خمس وعشسسرين سسسنة علسسى
ذكرى الستقلل وذلك صباح اليوما ويتضسسمن الحفسسل عسسدةا
فقرات فنية وموسسسيقية وفولكلوريسسة يتخلسسل الحفسسل رفسسع
أعلما الكسسويت وتعليسسق صسسور صسساحب السسسمو أميسسر البلدا

وولي عهدها المين.

 وبحضسسور وكيلسسة وزارةا التربيسسة المسسساعدةا لشسسؤون
الخدمة الجتماعية فضة الخالد احتفلت مدارس الفروانية
للبنات بالعيسسد السسوطني الخسسامس والعشسسرين وذلسسك علسسى
مسرح مدرسسسة أما وقسسدمت الطالبسسات عروضسسا مسسسرحية
اا بالعيسسد السسوطني ورقصات شعبية وأناشسسيد وطنيسسة ابتهاجسس

واليوبيل الفضي لستقلل الكويت.

ما.24/2/1986جريدةا السياسية 

وينظسسم هسسؤلء المدرسسسون للطلب رحلت مختلفسسة
وزيسسسارات للمسسسسؤولين والهسسسدف مسسسن ورائهسسسا مداهنسسسة
للطواغيت وإظهار الولء لهم وغرس معاني هذا الولء في

نفوس الطلبة وغير ذلك من الفسادا والفسادا..

لله الصالح يِزورون طلب مدرسة عبد ال
مستشفىَ الجهراء

للسسه الصسسالح قسساما وفسسد طلبسسي مسسن مدرسسسة عبسسد ال
المتوسطة للبنين فسسي منطقسسة الجهسسراء التعليميسسة بزيسسارةا
إلسسى مستشسسفى الجهسسراء بغسسرض التعسسرف علسسى طبيعسسة
الخسسسدمات الطبيسسسة السسستى تقسسسدمها الدولسسسة للمسسسواطنين
والمقيميسسسن، وقسسسد قسسساما الطلب بجولسسسة دااخسسسل أقسسسساما

المستشفى.

هس.1406 جماداي الخرةا 5جريدةا الوطن 

محافظ الحمدي يِستقبل طلب مدرسة طارق
بن زأيِاد

استقبل محافظ الحمدي الشيخ جابر المبارك الحمد
الصباح بمكتبة جماعة النظاما والصسسحافة بمدرسسسة طسسارق
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بسسن زيسسادا البتدائيسسة بنيسسن يرافقهسسم المشسسرف الجتمسساعي
والخصائي الجتماعي بالمدرسة حيث طرحوا عليه بعسسض
السئلة حول حدودا المحافظسسة وعسسددا سسسكانها والواجبسسات
الملقاةا على عاتق المواطنين والمقيمين وداورهم كطلب
في خدمة الوطن وقد قاما المحافظ بالجابة عن أسئلتهم
وبين لهم أن من واجبات المواطنين اللتزاما بتعاليم دايننسسا

واحتراماالحنيسسف وعادااتنسسا وتقاليسسدنا والمحافظسسة عليهسسا 
 والعمل سويا لرفع شأن الوطن وأن علىقوانين البلد

المقيمين أن يكونوا سسسفراء لسسدولهم بساحتراما نظسسم البلدا،
حضسسر المقابلسسة أميسسر سسسر المحافظسسة يعقسسوب العوضسسي

وضابط العلقات العامة ملزما أول محمد الزعبي.

ما.9/2/1986جريدةا القبس 

وإذا أمكسسن السسترقيع فسسي احسستراما السسدين مسسع العسساداات
والتقاليسسد..فل أداري كيسسف يمكسسن ترقيسسع إجتمسساع السسدين
واحسستراما قسسوانين البلدا ونظمهسسا الوضسسعية..إل علسسى وجسسه

التلبيس والتضليل..

ويقومون برحلت للمخافر وإحتفالت بيسسوما الشسسرطة
اا! ! !  أيض

مدرسة محمد ناهض العتيبي تزور مخفر الرابية

اهض العتيسبي للبنيسن زار وفد من متوسسطة محمسد ن
منطقة الرابية صباح أمس مخفر شرطة الرابيسسة للتعسسرف

على نظاما العمل بالمخفر.

وقد كان في استقبالهم رئيس المخفسر الرائسد نجيسب
خليفة حيث شرح لهم نظاما العمل بالمخفر ورافقهم فسسي
جولة شملت أقساما المخفر المختلفة وبين لهم مهمة كل

قسم.

وقد شكر الطلبة رئيس المخفر على مسسا قسسدمه لهسسم
من معلومات تفيدهم في حياتهم العملية.

ومسسع الخسبر صسورةا للشسسرطة والمبساحث والمدرسسسين
والطلبة، كتب تحتها: (لقطة تذكارية للطلبة لسسدى زيسسارتهم

المخفر).
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طلب مدارس الجهراء يِقدمون التهنئة بيوما
الشرطة

اا بسسدور رجسسال بمناسبة يوما الشرطة العربسسي واعترافسس
الشسسرطة التقسسى تلميسسذ مسسدارس منطقسسة الجهسسراء مسسن

المرحلة البتدائية بأفرادا الشرطة لتقديم التهنئة.

وكسسانت وفسسودا مسسن أصسسدقاء الشسسرطة تمثسسل مسسدارس
منطقسسة الجهسسراء بأقسسسامها الربسسع الجهسسراء، الصسسليبية،
الصسسليبيخات، الدوحسسة قسسد تحركسست إلسسى مقسسر المحافظسسة
ومراكز الشرطة والمخسسافر تقسسدما التهنئسسة بيسسوما الشسسرطة
حيسسث قسسدموا الزهسسور والسسورودا للضسسباط والفسسرادا، وكسسان
طلب مدرسة على السالم المتوسطة قد اتجهوا إلى داار
محافظسسة الجهسسراء حيسسث التقسسوا بالعقيسسد أحمسسد إسسسماعيل
مسسدير أمسن المحافظسسة وقسسدموا إليسسه التهنئسسة، بينمسسا ذهسسب
تلميسسذ مدرسسسة عبسسد اللطيسسف الصسسالح البتدائيسسة للبنيسسن
لمخفر الصليبية واستقبلهم قائد المنطقة ورئيس المخفسسر

والفرادا.

كمسسا التقسسى تلميسسذ مدرسسسة محمسسد صسسالح المجيسسري
البتدائية للبنين برئيس وافرادا مخفر الجهسسراء..أمسسا طلب
مدرسة الجهراء البتدائية فقد قاموا بزيارةا مخفر الجهراء
الجنسسوبي وطلب مدرسسسة عبسد العزيسز العسستيقي البتدائيسة
قاموا بزيارةا مخفر الصلبيخات وقد لقسست بسسادارةا التلميسسذ
ال عكسسست طبيعسسة العلقسسة بيسسن اا وقبسسو هسسذها استحسسسان

المواطن ورجل الشرطة.

اا29/12/1985جريسسدةا النبسساء  ما ومسسع الخسسبر صسسور
للشرطة مع طلبة المدارس والمدرسين وباقات الورودا...

محافظ الجهراء يِستقبل اصدقاء الشرطة
بمدرسة مشاري الشمري

استقبل محافظ الجهراء الشيخ سسسالم صسسباح الناصسسر
الصسسباح أمسسس وفسسد أصسسدقاء الشسسرطة بمدرسسسة الشسسهيد
مشسسساري هلل الشسسسمري حيسسسث قسسسدموا دارعسسسا تذكاريسسسة
للمحافظة بمناسبة يوما الشسسرطة العربيسسة، وقسسد شسسكرهم
المحسسافظ علسسى هسسذها المبسسادارةا الطيبسسة متمنيسسا لهسسم داواما
التوفيق والنجاح، كما استقبل مدير أمن المحافظة العقيد
أحمد إبراهيم إسماعيل وفد أصدقاء الشرطة حيث قدموا
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له دارعا تذكارية بالمناسبة، وقاما بتوزيع هدايا رمزية علسسى
الطلب المشاركين في الوفد.

ما.7/1/1987جريدةا القبس 

ومع الخبر صور الطلبة الصسسغار يصسسافحون المحسسافظ
ولقطسسسات لهسسسم بملبسسسس الشسسسرطة مسسسع مسسسدير المسسسن

والشرطة...

ــىَ هـــذا أســـفي عـل
الشباب وحسرتي

زرس فقدوا بغش مـد
زوان خـ

- أما ما يطلبه مدرسي اللغة العربية بل (والنجليزيسسة
في المدارس الثانوية) من مواضيع تعسسبير فسسي المناسسسبات
المختلفة كالكتابة حول العيد الوطني..أو علم الكسسويت..أو
ه كسراس اا وراجسع لجل د حكساما الكسويت...أو..أو..فكسسثير ج

التعبير لي طالب من طلب هذها المدارس..

وهذا واحد من الموضسسوعات السستي اقترحتهسسا مدرسسسة
مسسن المدرسسسات علسسى طالباتهسا ننقلسسه مسسن كسسراس إحسسدى

الطالبات بالنص:

(الشرطة في خدمة الشعب)

إن الشسسرطة فسسي الكسسويت ماضسسيها وحاضسسرها يعتسسبر
ال بمنجسسزات وزارةا الداخليسسة، ومسسا صسساحبها مسسن ال حاف سج
تطور لجهاز من أجهسسزةا الدولسسة، وهسسو جهسساز المسسن السسذي

يمثل داعامة الستقرار في هذا البلد.

وشرطة الكويت تعتبر إحدى مقومات الحضارةا فيسسه،
ول تزداهسسر الحضسسارةا إل حيسسث يتسسوفر المسسن والسسستقرار،
وينصسسرف الجميسسع إلسسى العمسل المثمسر لبنسساء مسسسرح هسسذا

الوطن.

عبري عن مشاعرك تجاه أـصـدقائك رـجـالا- 
، مبينة أهم أعمالهم، موضحة أثرهم على المنالشرطة

والستقرار.

- عنصار الموضوع:

منبر التوحيد والجهادا

إعدادا القاداةا الفوارس 

)147(



- تطور الشرطة في الماضي والحاضر:1

- منجزاتها.2

- أثرها في الحضارةا.3

ـدى- 4 ـالا الـشـرطة وـم ـاه رـج مـشـاعرك تـج
.اعتزازأك بهم كسياج لحمايِة الوطن

تأمل التوجيه الخبيث! ! والتعليق على ما في هذا من
باطل وظلمات يحتاج إلى مصنف كامل وحدها..ولكن فيما
تقدما من فسادا الطواغيت القائمين على هسسذها المسسدارس،
كفاية في بيان ما نعتقدها في هؤلء الشرطة، حماةا الظلم

والطواغيت وقوانينهم الوضعية.
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- أما عن المدرسسسين مسسن ذوي التجاهسسات والمسسذاهب
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واء منهسم البعسثيين  أو اليسساريين)1(المنحرفسة الباطلسة، س
الشيوعيين أو الرافضة أو المسسسحورين المبهسسورين ببهسسرج
ذهبه اا، ويخفسي م الثقافة الوروبية ونظرياتهسا..فكسثير أيضس

واتجاهه منهم من يخفيه، ويظهرها من يظهرها..

اا، حيسسن عسسز ولقسسد عشسسنا فسسي هسسذها المسسدارس زمنسس
الناصحين كنا نصسسطدما فيهسسا مسسع أمثسسال هسسؤلء المدرسسسين
اا إلسسى حصسسول وندخل معهم في نقاشات حاداةا..تصل أحيان
أحقسسادا وتشسسديدات مسسن هسسؤلء المدرسسسين فسسي التعامسسل
والمتحانات..ومثل هذا يمكنك أن تتبينه وتعرف الكثير منه

عن طريق طلبة المدارس المميزين...

- أما عن جهل كثير من هؤلء المدرسين بأمور داينهسسم
فل تسل عنه إذ هو واضح ظاهر مكشسسوف؛ وسسسيظهر لسسك
ويتضح أكثر بعد قليل عند الكلما على فساداهم وانحرافهم

اا.. اا ودايني خلقي

ولكن نشير هنا إلى جانب خاص وواضح من جهالتهم
وهو تلك العيادا والحتفالت الباطلة الكثيرةا التي يقومون

بتنظيمها وإعداها والشراف عليها في مناسبات شتى..

- فمنها ما هو من باب متابعة أهواء اليهودا والنصسسارى
والتشبه بهم وبغيرهم من أصحاب الجحيم...

كعيد العلم- وعيد السرةا- ويوما الطفل- ويوما الصحة
العالمي- ويوما المرور العالمي- والعلن العالمي لحقسسوق
النسان- ويسسوما المسسم المتحسسدةا- ورأس السسسنة الميلدايسسة-
وغير ذلك مما يهدفون مسسن ورائسسه تربيسسة أبنسساء المسسسلمين
على حسسب الغسسرب الكسسافر والتشسسبه بهسسم وتقسسدير وتعظيسسم

حضارتهم وثقافتهم وطرائقهم المختلفة...

- ومنها ما هو قومي أو إقليمي خليجي أو محلي:

كيسسوما المدينسسة العربيسسة- وذكسسرى تأسسسيس الجامعسسة
العربية- ويسسوما الشسسرطة العربيسسة، وأسسسبوع المسسرور لسسدول
مجلس التعاون الخليجي- والعيد السسوطني وغيسسر ذلسسك مسسن

باطلهم..

- ومنها ما هو من البدع المحدثسسة الباطلسسة فسسي السسدين
والتي يشوهون بها صفاء ونقاء السلما:
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كيوما السراء والمعراج- وعيد المولسسد النبسسوي- ورأس
السنة الهجرية- وغيرها.

وغير ذلسسك كسسثير ممسسا يضسسيعون ويشسسغلون بسسه أوقسسات
وأذهسسان أبنسساء المسسسلمين...ومعلسسوما أن أمسسة السسسلما لهسسا
عيدان ل ثالث لهما: الفطر والضحى.اللهم إل يوما الجمعة
فهو دااخل في مسمى العيد لما اختص بسه مسن بيسن سسائر

منبر التوحيد والجهادا

إعدادا القاداةا الفوارس 

)151(



الياما- وكل عيد بعد ذلك فهو باطسسل مسسرداودا مبتسسدع، وكسسل
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..)1(بدعة ضللة وكل ضللة في النار

وهسسذها نشسسرةا (العيسسادا والمناسسسبات لحسسد العسسواما
اا على المسسدارس الدراسية والتي توزعها وزارةا التربية داوم
ليقوما هؤلء المدرسين بالعدادا لهسسا وإحيائهسسا عسسن طريسسق

الحتفالت وغيرها :

وزأارة التربية
إدارة النشاط المدرسي

العياد والمناسبات للعاما الدراسي
ما84/1985

التاريِـــــــــــــخاليـوماالمنـاسـبـة
الهجــري

ــــخ التاريـِ
الميلدي

الول مسسسسسسسن محسسسسسسسرماالربعاءرأس السنة الهجرية
هس1405

26/9/84

24/10/84هس1405 من محرما 29الربعاءيوما المم المتحدةا

2/11/84هس1405 من صفر 8الجمعةذكرى وعد بلفور

يسسسسوما التضسسسسامن مسسسسع
الشعب الفلسطيني

 مسسسسسسن ربيسسسسسسع الول6الخميس
هس1405

29/11/84

 مسسسسسن ربيسسسسسع الول12الربعاءالمولد النبوي الشريف
هس1405

5/12/84

العلن العسسسسسسسسسسسالمي
لحقوق النسان

 مسسسسسن ربيسسسسسع الول17الثنين
هس1405

10/12/84

 مسسسسن ربيسسسسع الثسسسساني9الثلثاءرأس السنة الميلداية
هس1405

1/1/85

فسسسسسسسسبرايرهس1405جماداي الولى -عيد العلم
1985
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 مسسسسن جمسسسساداي الثانيسسسسةالثنينالعيد الوطني
هس1405

25/2/85

مسسسسسسسسارسهس1405جماداي الثانية -أسبوع التربية
1985

 مسسن جمسساداي الثسساني23الجمعةيوما المدينة العربية
هس1405

15/3/85

 مسسن جمسساداي الثسساني29الخميسعيد السرةا
هس1405

21/3/85

22/3/85هس1405الول من رجب الجمعةيوما الطفل

الجامعة تأسيس  ذكرى 
العربية

22/3/85هس1495الول من رجب الجمعة

7/4/85هس1405 من رجب 17الحديوما الصحة العالمي

17/4/85هس1405 من رجب 27الربعاءالسراء والمعراج

 شسسعبان14 إلسسى 8مسسن الحدأسبوع المرور لدول
هس1405

28/4/85

مجلسسسسسسس التعسسسسسساون
الخليجي

إلسسسسسسسسسسى
الجمعة

4/5/85

4/5/85هس1405 من شعبان 14السبتيوما المرور العالمي

اا بعد وبالطبع، فإن قائمة العيادا هذها، تزداادا وتكبر عام
عاما، سواء مما يستورداونه من زبسسالت أوليسسائهم الغربييسسن

الكفرةا..أو يخترعونه من زبالت عقولهم النخرةا..
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ال في العاما الدراسي   هس (عيد الطفل1407فزاداوا مث
الخليجسسي) و (يسسوما الشسسرطة العربيسسة)..انظسسر مسسا نشسسرته

هس:-1407 محرما 18القبس في 

التربية تحدد مواعيد العياد والمناسبات
خللا العاما الدراسي

حسسددات وزارةا التربيسسة مواعيسسد العيسسادا والمناسسسبات
، وطلبسسست مسسسن86/87خلل العسسساما الدراسسسسي الحسسسالي 

المدارس العدادا لها والحتفال بها وإبسسراز أهميتهسسا وفيمسسا
يلي المواعيد والمناسبات:

عيسسسد الطفسسسل الخليجسسسي يسسسوما الثلثسسساء الموافسسسق
ما، يسسوما المسسم المتحسسدةا الجمعسسة الموافسسق7/10/1986

ما، ذكسسسرى وعسسسد بلفسسسور الحسسسد الموافسسسق24/10/1986
ما، المولد النبوي الشريف الجمعسسة الموافسسق2/11/1986

ما.يسوما التضسسامن مسع الشسسعب الفلسسطيني14/11/1986
ما، العلن العسسسسالمي29/11/1986السسسسسبت الموافسسسسق 

ما، يسسوما10/12/1986لحقوق النسان الربعسساء الموافسسق 
ما،18/12/1986الشسسرطة العربيسسة الخميسسس الموافسسق 
ما، عيد11/1987راس السنة الميلداية الخميس الموافق 

ما، العيسسد السسوطني الربعسساء الموافسسق1987العلسسم فسسبراير 
ما، يوما المدينة1987ما، أسبو التربية مارس 25/2/1987

ما، يسسسوما المسسسرور15/3/1987العربيسسسة الحسسسد الموافسسسق 
العالمي وأسبوع المرور لدول مجلسسس التعسساون الخليجسسي

ما، إلى الثنين الموافق16/3/1987من الثنين والموافق 
ما، عيسسسسسد السسسسسسرةا السسسسسسبت الموافسسسسسق22/3/1987
، ذكسسرى تاسسسيس الجامعسسة العربيسسة الحسسد21/3/1987

ما، السسسسراء والمعسسسراج الجمعسسسة22/3/1987الموافسسسق 
ما، يسسوما الصسسحة العسسالمي الثلثسساء27/3/1987الموافسسق 
17ما، ذكرى يوما فلسسسطين الجمعسسة 7/4/1987الموافق 
ما.15/5/1987هس الموافق 1407رمضان 

- وإليك بعض المثلة مما ينشر عسسن احتفسسالت هسسؤلء
المدرسين بهسسذها المناسسسبات وإشسسراكهم أبنسساء المسسسلمين

فيها.

مدرسة طارق بن زأيِاد تحتفل بعيد العلم
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احتفلت مدرسة طسسارق بسسن زيسسادا بعيسسد العلسسم وسسسط
فرحة الهالي وأولياء المور 

هس.1406/جماداي الخرةا 20القبس 

وضمن احتفالت مدارس منطقة الحمسسدي التعليميسسة
بعيد العلسسم احتفلسست مدرسسسة الفنطسساس البتدائيسسة للبنيسسن

بهذها المناسبة الكريمة فاقامت حفل منوعا..

هس1406 جماداي الولى 20القبس 

ثانويِة بيبي السالم تحتفل بعيدي الستقللا
والعلم

قالت ناظرةا مدرسة ثانويسة بيسبي السسالم للبنسات أن
وـهـوالعلم قوةا والقوةا علم، وأن هذا هو منطسسق العصسسر 

نفسه الذي أكد عليه ـصـاحب الـسـمو أمـيـر البلد
وكسسانتوسمو ولي العهد ـفـي كاـفـة المناـسـبات، 

ناظرةا ثانوية بيبي السالم السيدةا فاطمسسة البسسدر تخسساطب
الطالبسسات فسسي مسسستهل الحفسسل السستربوي الثقسسافي السسذي
أقامته المدرسة يوما أمس بمناسبتي العيد الوطني وعيسسد

العلم..

ما.24/2/1986السياسة 

مدارس التربية تحتفل بذكرى المولد النبوي
الشريِف

مدرسة عمسسر بسسن الخطسساب المتوسسسطة للبنيسسن تقيسسم
اا بسسذكرى المولسسد النبسسوي فسسى تمسساما السسساعة ال كسسبير احتفسسا

 الجاري26الحاداية عشرةا من صباح يوما الثلثاء الموافق 
وذلك على مسسسرح المدرسسسة وقسسد أعسسدت برنامجسسا حسسافل
لهذها المناسبة ووجهت الدعوةا إلى المسسسؤولين بسسالوزارةا

وأولياء أمور الطلبة للمشاركة بحضور الحفل.

ما.21/11/1985السياسة 

استقبل وزير التربية السسدكتور حسسسن علسسى البراهيسسم
في مكتبة صباح أمس وفدا من طالبات مدرسة الرميثيسسة
المتوسطة للبنات بمرافقة مدرستين وذلك لتقسسديم هسسدايا
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تذكارية بمناسبة احتفال المدارس لذكرى المولسسد النبسسوي
الشريف.

كمسسا اسسستقبل الوفسسد فسسي وقسست لحسسق وكيسسل وزارةا
التربية عبد الرحمن الخضري والوكيلة المساعدةا لشسسئون

التعليم العاما السيدةا سعادا الرفاعي.

ما، ومع الخبر صورةا جماعيسسة21/11/1985السياسة 
تذكارية للوزير والمدرسين والطالبات..

وليس المر موقوفا علسسى هسسذها المناسسسبات المبتدعسسة
بل يتعداها إلى..

طالبات هديِة يِهنئن محافظ الحمدي بالقبض
علىَ المجرمين

تقبل محسسافظ الحمسسدي الشسسيخ علسسى صسسباح السسسالم
اا من طالبات ثانويسسة هديسسة الصباح بمكتبه صباح أمس وفد
للمقررات حيث قدمن التهنئة بمناسبة إلقاء القبض علسسى
المجرمين الذين قاموا بسسالتفجيرات فسسي بعسسض المنشسسآت
النفطية، واعربسسن عسسن تقسسديرهن لجهسسودا رجسسال الشسسرطة
التي يبذلونها في سبيل خدمة المواطنين والحفسساظ علسسى
أمن الكويت، وضبط جميع من تسول له نفسه العبث به،
وقدمن لوحة تذكارية بالمناسبة، وألقت إحسسدى الطالبسسات
قصسسيدةا نبطيسسة، وقسسد أعسسرب المحسسافظ لهسسن عسسن عميسسق

شكرها وتقديرها لهذها البادارةا الطيبة.

حضر المقابلسسة ضسسابط العلقسسات العامسسة بالمحافظسسة
ملزما أول محمد الزعبى.

ما.21/11/1985السياسة 

اا -أما عن فسادا غالبيسسة المدرسسسين، وإنحرافهسسم خلقيسس
اا.. اا، فبين معروف مكشوف أيض ودايني

إبتداء من الستهزاء بالسسدين وشسسعائرها والمتسسدينين، أو
ترك الصلةا بسل والصسسياما والزكساةا وغيسسر ذلسك مسن أركسسان
السسسلما وواجبسساته، وإنتهسسار بحلسسق اللحسسي وإسسسبال الثيسساب
والتختم بالذهب والتشبه بالغرب الكافر من يهودا ونصارى
وغيرهم، ومخالطة النساء الجنبيات ومصسسافحتهن وغيسسرها،
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وكذب القسسول وفحسسش الكلما وقلسسة الداب ومتابعسسة برامسسج
التلفزيسسون والفيسسديو وغيرهمسسا ممسسا يسسسوغونه ويحببسسونه

لطلبهم..

اا إذا، اا يمكنسسك مشسساهدتها عيانسس وشواهد ذلك كثيرةا جد
المرور فسي أيسة مدرسسة مسن هسذها المسدارس أو ابتليست ب

تعرفت واختلطت بمدرسيها.

- ول فسسرق فسسي ذلسسك بيسسن غالبيسسة مدرسسسي السسدين
اا للتربية السلمية وغيرهم..فل تعجب إذا ما وجدت مدرس

اا للصلةا.. اا بالذهب أو تارك اا للحيته أو متختم حلق

- ول تندهش إذا ما رأيسست مدرسسسة للتربيسسة السسسلمية
متبرجة متهتكة كاسية عارية مائلة مميلة تدخن السسسجائر،

ول تقيم وزنا للدين ول لحرماته وحدوداها...

كل ذلك ليس بغريب ول عجيب، خاصسسة إذا كنسست قسسد
سمعت بالفضسسيحة السستي تناقلتهسسا الصسسحف والمجلت عسسن
اا علسسى إداارتهسسا شبكة داعارةا المدرسسسات والسستي كسسان قائمسس
اا في وزارةا التربيسسة الكويتيسسة، حيسسث كسسان يختسسار اا فني موجه
المدرسات ويتعاقد معهن من مصر للتدريس في مسسدارس
اا لشسسروط معينسسة خبيثسسة نجسسسة يعرفهسسا هسسو الكسسويت طبقسس
ال، اا طسسوي وأسسسياداها فسسي السسوزارةا..وأمضسسي علسسى ذلسسك زمنسس
اركه مسن المسسؤولين الطبع مسن يش اركه فسسي ذلسك ب يش

وغيرهم..حتى افتضح أمرها قبل عاما واحد فقط..

هذها واحدةا..وغيرها مما لسم يفتضح بعد أكثر وأكثر..

وليــس النبــت يِنبــت
في جنـان

كمثل النبـت يِنبـت في
الفلة

وـهـــــــل يِرـجـــــــىَ
الطفــالا كمالا

إذا ارتضعوا ثدي
النـاقصات

- وهسسذها بعسسض الحفلت والمهرجانسسات الفاسسسدةا السستي
ينظمها ويشرف عليها أكثر هؤلء المدرسين وغيرهسسم مسسن

المسؤولين في هذها المدارس:
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مدرسة عثمان بن مظعون! ! تستضيف
المهرجان الموسيقي

للسسه اللقمسسان مسسدير منطقسسة الحمسسدي بحضسسور عبسسد ال
التعلميسسة وعبسسد العزيسسز المفسسرج المسسوجه العسساما للتربيسسة
الموسسسيقية استضسسافت مدرسسسة عثمسسان بسسن مظعسسون
المتوسطة مهرجان التربية الموسيقية السسذي شسسارك فيسسه

 مدرسة وفي بداية الحفل ألقى ناظر المدرسة حسن14
البراهيم كلمة رحب فيها بالحاضرين واشادا بالتعاون بيسسن

إداارةا التربية الموسيقية والمدارس.

هس.1406 رجب 5الوطن 

مدرسة الفنطاس المشتركة للبنات تحتفل بعيد
العلم والعيد الوطني

احتفلت مدرسسسة الفنطسساس المشسستركة للبنسسات بعيسسد
اا علسسى25العلسسم والعيسسد السسوطني بمناسسسبة مسسرور   عامسس

اسسستقلل داولسسة الكسسويت وتخلسسل الحفسسل فقسسرات غنائيسسة
وموسيقية ومقطوعات من الفن الشعبي الصيل، وبعسسض
التمرينات الرياضية والجمباز وإجراء المسابقات الترفيهية

شاركت فيها أمهات الطالبات والمدرسات والطالبات.

هس.1406 جماداي الخرةا 4الوطن 

معن بن زأائدة تحتفل بالعيد الوطني

25بمناسبة الحتفال بالعيد السسوطني المجيسسد ومسسرور 
اا على استقلل الكويت أقامت مدرسة معن بن زائدةا عام
المتوسطة للبنين حفلها السنوي الذي اشتمل على توزيسسع
شهاداات عيسسد العلسسم علسسى الطلبسسة المتفسسوقين وعسسددا مسسن

التمثيليات والناشيد الوطنية والمعزوفات الموسيقية.

هسسس، مسع صسسور لطلبسسة1406 جماداي الخسسرةا 4الوطن 
اا بألوان العلم الوثني. المدرسة يرتدون ثياب

فاطمة بنت قيس! ! تشارك الكويِت أفراحها

أقامت مدرسة فاطمة بنسست قيسسس البتدائيسسة للبنسسات
بالعارضسسية حفلهسسا السسسنوي بمناسسسبة عيسسد العلسسم والعيسسد
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الوطني الخامس والعشرين للسسستقلل حضسرها عسددا مسن
المسؤولت وبعض ناظرات المنطقة ولفيف من المهسسات
والمدعوين بدأ الحفل بالنشيد الوطني، ثسم ألقسست نسساظرةا
المدرسة ناداية الحريص كلمة، ثسسم تتسالت الفقسرات الستي
شملت النواحي الثقافيسة، والتربويسة، والغنائيسسة والتمثيليسسة
والفلكلوريسسة السستي جسسسدت الفرحسسة باليوبيسسل الفضسسي

للستقلل.

 وصور لطالبات المدرسسسة يرقصسسن9/3/1986النباء 
متلطخات متزينات بالمكياج مع أعلما الكويت...

 ومدرسة ذكور يستضيف مدرسوا النشاط الجتماعي
فيها (فاطمة حسين) أشسسهر داعسساةا ومؤيسسدي الختلط فسسي
الكويت، بل من أوائسسل مسسن شسسجعوا الختلط فسسي جامعسسة
الكسسسويت، تستضسسسيفها المدرسسسسة لتحاضسسسر علسسسى الطلب

محاضرةا بعنوان (..المراهقة)! ! 

 الجسساري فسسي25فاطمسسة حسسسين تحاضسسر الربعسساء 
الساداسة مساء ولول مرةا في مدرسة بنيسسن بسسدعوةا مسسن
النشاط الجتماعة بثانوية البراء بن مكال..موضوع الندوةا

(المراهقة) ويشاركها الجتماعي حسني الصالح.

هس.1406 ربيع الثاني 13السياسة 

- واجتماعات على الفسادا منذ اول يوما من أياما العاما
الدراسي

اجتماع لمدرسي الموسيقىَ

تقرر عقسسد اجتمسساع مسسع مدرسسسي ومدرسسسات التربيسسة
الموسسسسيقية لتوزيسسسع المقطوعسسسة الموسسسسيقية المقسسسررةا
وداراسسستها وكيفيسسة تنفيسسذها كسسذلك سسسيتم مناقشسسة المسساداةا

المنفذةا لفروع المنهج والتعديلت.

هس.1407 محرما 12القبس 

تجمعات موسيقية بمدارس منطقة الفروانية

ينظسسم التسسوجيه الفنسسي للتربيسسة الموسسسيقية تجمعسسات
موسيقية بهدف تقويم أعمال الفرق الموسيقية بمسسدارس
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14المرحلة المتوسطة بمنطقة الفرواتيسة التعليميسسة يسوما 
15فسسبراير المقبسسل بمدرسسسة ابسسن تيميسسة! ! المتوسسسطة و

 بمدرسسسة جليسسب الشسسيوخا16بمدرسة شعلن بسسن علسسي و
المتوسطة للبنات.

هس.1407 جماداي الولى 21القبس 

يِوما مفتوح بمدرسة المنصوريِة

أقامت مدرسسسة المنصسسورية المشسستركة للبنسسات يومسسا
مفتوحا صباح أمس حضرته المهسسات، وقسسدمت الطالبسسات

خلله بعض العروض والقطع الموسيقية.

ما.7/1/1987القبس 

مع صور عديدةا للطالبات يعزفن الموسيقى..

وجاء فسسي كسستيب العيسد السسوطني السذي أعسدها مدرسسسو
مدرسة المقدادا بن السودا : 

- معالـم الكويِت

ـافورة الموســيقية : تعتسسبر قمسسة فسسي الفسسنالـن
المرئي..فالضسسواء ذات اللسسوان الزاهيسسة المنعكسسسة علسسى
الميسسساها المتمايلسسسة مسسسع إيقاعسسسات الموسسسسيقى العالميسسسة
والمحليسسسسة، تجسسسسسد لوحسسسسات حسسسسسية رائعسسسسة تتبسسسسدل

باستمرار..وتنافس هذها النافورةا أروع نوافير العالم...

: إنها نسخة كويتية مسسن "المسسدنالمديِنة الترفيهية
المريكية"! ! الترفيهية الشهيرةا دايزني لند.) أهس.

وهسسذا داليسسل الطسسالب السسذي أعسسدها نظسسار ونسساظرات
المرحلة المتوسطة في منطقسسة الجهسسراء التعليميسسة لسسسنة

 تحسست عنسسوان : ( كيسسف تقضسسي21ما جسساء فيسسه ص 1987
وقت الفراغ؟ )

( ويمكن للطالب أو الطالبة قضاء وقسست الفسسراغ فسسي
التي : 

- مشاهدةا التلفزيون والفيديو أو الستماع إلى الرادايو
فيما هو مفيد.
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لذهاب إلى السينما والمسرح.) أهس.ا- 

وهسسذها أمثلسسة قليلسسة مسسن الواقسسع ومقتطفسسات متفرقسسة
أخرى من بعض فسسسادا هسسؤلء المدرسسسين بعضسسها شسساهدنه
بنفسسسسي والبعسسسض الخسسسر رواها لسسسي طلبسسسة المسسسدارس أو

المدرسون...

سسس لحسسظ الطلبسسة فسسي مدرسسسة السسسالمية المتوسسسطة
اا مسسن أكسسسل الطلبسسة وأجهلهسسم وأفشسسلهم فسسي للبنين طالب
داراسته يتفوق في ماداةا الجتماعيات تحديدا من بين بقيسسة
اا بأنه الموادا، وعندما سأله بعضهم عن ذلك..أجابهم مفتخر
اا في كل اختبسسار شسسهري يضسسع فسسي كراسسسة إختبسسارها صسسور
اا بيسسد..وهسسذا ومجلت جنسية، ويسلم الكراسة للمدرس يد
المدرس معروف ومشهور في المدرسة بفساداها وألفاظه

ومزاحه القذر بين الطلبة..وأمثاله كثير..

- فسسي مدرسسسة متوسسسطة للبنسسات، وفسسي نهايسسة حصسسة
الدين، وكان الدرس عن الحجاب السلمي، سألت طالبسسة
من الطالبات المدرسة الولى للتربية السلمية والمتبرجة
عن سبب عسسدما ارتسسدائها للحجسساب وتطبيقهسسا للكلما السسذي

تدرسهم إياها..

اا..ولسسن أتحجسسب فأجابت: أنا غير مقتنعة بالحجاب حالي
اا مسسن كسسثير مسسن حسستى أقتنسسع..وهسسذها المقالسسة تتكسسرر كسسثير

المدرسات...

ال، فتقسسرأ بعسسض - مدرسة داين تخرج من حقيبتها منسسدي
الطالبات هذها العبارةا عليه “نار يا حبيبي نار”..

للسسه السسسالم - مدرس ماداةا المجتمع في ثانويسسة عبسسد ال
اا له بعنوان (مذكرات عازب)..وهسسو كتسساب يروج ويبيع مؤلف
قذر، من أوله إلى آخرها يتحسسدث عسسن مغسسامرات المسسدرس
نفسه أياما داراسته الجامعية مع الخادامة (عزيزةا) وغيرهسسا،

والمدرس المربي!! يبيعه لطلبه..

- في حصة اللغة العربية بالصف الول الثانوي بثانوية
اا في مؤخرةا الصسسف لله السالم أمسك المدرس طالب عبد ال
يطالع ويقلب مجلة جنسية يخفيها في كتابه، فأخسسذها منسسه
بغضب مفتعل، وسط خوف ورهبسسة ذلسسك الطسسالب مسسن أن
تكبر وتتطور القضية...فما كان مسسن ذلسسك المسسدرس إل أن
وضعها في حقيبته وقال: سوف أمزق منها كل يوما صفحة
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أمامكم..وذهبت المجلة مع الستاذ المحسسترما!! إلسسى بيتسسه،
وماتت القضية..

- بل قد بلغ المسسر إلسسى دارجسسة أن أحسسد العسساملين فسسي
مدرسة من مدارس السرةا المشتركة وفسسي آخسسر السسدواما،
فوجئ بمسسدرس يقسسترف الفاحشسسة مسسع طسسالب صسسغير مسسن

طلبة المدرسة....

- وبلغنسسي عسسن مدرسسسة متدينسسة تركسست التسسدريس لن
غالبيسسة المدرسسسات المتزوجسسات منهسسن وغيسسر المتزوجسسات،
اعتدن أن يتمازحن ويثرثرن بأمور الجماع وما حواليه..كما
تتفسسساخر المتزوجسسسات منهسسسن بإحضسسسار صسسسور أزواجهسسسن،
ويتنافسسسن فسسي التصسسويت علسسى أوسسسمهم..أمسسا عسسن أفلما
الفيديو وبرامج التلفزيون والحديث حولها، وحسسول الليسسالي
الحمراء والسهرات الراقصة في فنسسدق (حيسساةا ريجنسسسي)

وغيرها فإنه حديث داائم عندهن...

اا - وفي فرصة التغذية كان أظرف يوما وأكسسثرها ضسسحك
اا بيسسن المدرسسسات فسسي المدرسسسة هسسو اليسسوما السسذي ومزاحسس
تشتمل فيه الوجبة على الموز..ويناداي بعضهن على بعسسض
(اليسسوما مسسوز، اليسسوما مسسوز) ويجيسسب البعسسض الخسسر بوقاحسسة
وبصوت يسمعه كثير من الطالبات (إحنا مكتفيسسات، عنسسدنا

في البيت)...وهكذا.

- ومدرسسسة متحمسسسة للنشسسيد السسوطني وتحيسسة العلسسم
اا بين الصفوف أثناء الطابور..والصسسف اعتادات التجوال داوم
اا..تصسسرخا فيسسه الذي تسمع النشيد الوثني ينبعث منسسه خافتسس
لنوا يا غنم – على طريقة بعسسض لنوا يا قنم ) أي غ قائلة: ( ق

بدو الكويت في إبدال الغين قافا -! .

- مدرس يضرب طالبا وآخر يمنعه من داخول الحصسسة
وثالث يهزء به..للتسسأخر عسسن الحصسسة بسسسبب صسسلةا الظهسسر

جماعة في المسجد..

ـفـإن- ومدرس ينتسب للسلما يقرأ قسسوله تعسسالى: {
} فيطلسسب مسسنمع العسر يِسرا إن مع العسـر يِسـر

} واحسسدةا،إن مع العـسـر يِـسـراالطلبسسة البقسساء علسسى {
اا بأن هذا تكرار سببه خطأ مطبعي.. وشطب الخرى زاعم

اا، في الصف - مدرس ماداةا الدين المهرج الحليق طبع
الثاني ثانوي يقول للطلبة سأسألكم سؤال ذكسساء! ! أيهمسسا
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أحلى، المرأةا عارية، أما لبسة (مسسايوها)؟ ؟ فيجيسسب بعسسض
الطلبسسة الفسسساق أمثسساله: عاريسسة طبعسسا يسسا أسسستاذ..فيقسسول
المسسدرس : ل، لبسسسة مسسايوها أحلسسى، لن المسسايوها يسسثير

مسدرسالفضول إلى استكشساف مسا بالسداخل! ! هسذا هسو 
ماداةا الدين في مدرسة جليب الشيوخا في الكويت، وليس

(قواداا) في بيت من بيوت البغاء! ! 

سسس مسسدرس آخسسر ألقسسي القبسسض عليسسه بسسسبب التجسسار
بالمخسسدرات وتعاطيهسسا..وآخسسر يسسراودا بعسسض الطلبسسة عسسن

أنفسهم..

اا ممسسن يقسسرأون هسسذا، وأنسسا متأكسسد وأجسسزما، بسسأن كسسثير
لرسسسوا عرسسسوا أو دا عدا وخاصة من عاشوا في هسسذها المسسدراس 

 إلى رصيد هذها القصص المخزيسسة،فيها يمكنهم أن يضيفوا
لله المستعان. عشرات بل مئات أخرى غيرها...فال

ولقد رأيِتـــك للزمـــان
ةا زربـ مج

لو كان يِحكم رأيِتك
التجريِب

ولـقـد يِكلـمـك الزـمـان
بألسن عربية

وأراك لسـت تجـــيب

ـن ـم ـع ـت تفـه ـو كـن ـل
زأمانك قوله

لعراك منه تفجـع
ونحـيب

وهذا الشيخ / عمسسر الشسسقر فسسي كتسسابه (مواقسسف ذات
عبر) يحدثنا عسسن واحسسد مسسن هسسؤلء المدرسسسين..مسسن واقسسع

اا في هذها المدارس فيقول ص  112عمله حين كان مدرس
تحت عنوان:

هكذا تتربىَ الجيالا علىَ النفاق

"السسدرس الناجسسح هسسو السسذي يبسسدأ بالتلميسسذ وينتهسسي
بالتلميذ"، "الدرس الناجح هو الذي يعتمد على التلميذ".

هكذا كان يقرر المفتش وهو يفتتح السسدورةا التمهيديسسة
في أول العاما الدراسي، فقسسال أحسسد المدرسسسين: ولكسسن ل
يمكن أن يطبق ذلك في كل الموضوعات، وفي كل فروع
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الماداةا، فالقصة السستي تحكسسى للتلميسسذ ل يمكسسن أن تحكسسى
بطريقة تسسوجيه السسسئلة إليهسسم بسسل تعتمسسد علسسى السسسلوب

اللقائي.

فأصر المفتش على رأيه، فطالب المسسدرس المفتسسش
اا من خلل دارس يلقيه، فما كسسان مسسن بأن يريهم ذلك عملي
المفتسسش إل أن أمسسر المسسدرس المعسسترض بتحضسسير دارس
موضسسسسوعه قصسسسسة تسسسسستخلص بطريسسسسق السسسسسئلة مسسسسن
الطلبة.وحاول أن يعتسسذر ولكسسن المفتسسش أصسسر، ول سسسبيل

للرفض.

اا بين المدرسسسين، إذ لسسسم لقد كان هذا المفتش معروف
مع أـنـهيكن يرداعه عسسن فعسسل مسسا يريسسد، دايسسن ول خلسسق، 

، ولسسسم يكسسن يتسسوانى عسسن رفسسعمفتش ديِن ولغة عربية
رر لنه لسسسم يسسستجب لمسسا يريسسد تقرير سيء عن مدرس قدي

منه.

وأخذ المدرس يلوما نفسه ويبكتها: ألم يكن يسسسعه أن
يستمع وينصت كما يفعل الخرون؟! ألم يكن بمقدورها أن
يجامل ويثني على عبقريسسة المفتسسش وفصسسيح عبسسارته كمسسا

يفعل المنافقون؟! 

ولكن ما السبيل، إن تنفيذ طريقة المفتش مستحيلة،
وعدما تنفيذها يعني أن نظرية المفتش فاشلة، والويسل لسه

إن كانت نظريته كذلك.

اا، داخل الفصسسل وألقسسى علسسى مسسسامع اا عزما أمر وأخير
الصسسغار قصسسة وناقشسسهم حسستى وعوهسسا واسسستوعبوها.ثسسسم
فهمهسسم خسسبرةا مسسع المفتسسش وطسسالبهم بسسأن يتناسسسوا أنهسسم
سسسمعوا القصسسة منسسه، طسسالبهم بالكتمسسان، حسستى يبسسدو كسسأن
القصة تدرس للمرةا الولى حين يأتي المفتسسش فسسي دارس
قاداما.وارسل الستاذ أكثر من زميل له إلى الفصسسل يختسسبر

التلميذ، وفهم التلميذ الدور ووعوها.

وجاءت الحصة الموعوداةا، وأخذ الستاذ يوجه السسسئلة
والتلميذ يجيبون بلباقة، وتكاملت القصة من خلل الحوار،
والمفتسسش مشسسدوها، لقسسد نجحسست نظريتسسه وثبسست خطسسأ

المدرس المعترض.
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وحاول أن يختبر المفتش التلميذ، ولكن التلميذ كانوا
عالمين بما ينبغي أن يقال، فلم يبوحسسوا بالسسسر، وحسسافظوا

على الكتمان.

وخرج المفتش يثنسسي علسسى مهسسارةا السسستاذ، والسسستاذ
يثني على نظرية المفتش.

وهكذا يتربى أجيال من الطلبة على النفاق.

وهكذا يذل الحرص أعناق الرجال.

وهذا الشيخ/ أبو بكر أحمد السيد..مسسن العسساملين فسسي
مجسسال التربيسسة والتعليسسم -عمسسل فسسي الكسسويت- يقسسول فسسي

رسالة له إلى المدرسين:

"ول تنس يا أخي أن هناك من المدرسسسين والعسساملين
في حقل التعليم من يقسسوما بنشسسر السسدعوات الهدامسسة بيسسن
الطلب ويحارب التجاهات السلمية، فهذا مسسدرس ينشسسر
اللحادا ويشكك في وجودا الخسسالق عسسز وجسسل، وهسسذا وكيسسل
مدرسسة يضسع العقبسسات أمسساما تلميسسذها السذين يريسدون أدااء
الصسسلوات جماعسسة، وهسسذا نسساظر يمنسسع تكسسوين أي جماعسسة
إسلمية في المدرسة ويحظر أي نسسدوات إسسسلمية، وهسسذها
لرسسسة متبرجسسة تسسدرس لبناتنسسا التربيسسة السسسلمية، وهسسذها يمد
ناظرةا تسخر من تلميذةا أطاعت أمر ربها وتحجبت، وهسسذا
اا أعلسسى استاذ قسسد تفرنسسج وداخسسل قاعسسة المحاضسسرات فاتحسس
قميصه ليرى طلبه ما تحلى به من زينة النساء ونعني بهسا
تلك السلسلة الذهبية التي سلسل بها عنقه، وهكسسذا تسسرى
اا مجندةا في حقسسل التعليسسم؛ للباطل وحزب الشيطان جنودا
ثسم يخرج الطلب من معاهسسدهم بعسسد تلقسسي العلسسوما علسسى
أيسدي أمثسال هسؤلء المدرسسين لتسستقبلهم أجهسزةا العلما
بوابل من المسلسلت والمباريسسات والمسسسرحيات والفلما
التي تزين لهم المنكر فينسسامون سسسكارى ثسسسم يسسستيقظون
سسسكارى؛ وهكسسذا يخسسرج لنسسا جيسسل يسسستخف معظسسم شسسبابه
لله وتعاليم الدين وقد يشكون فسسي وجسسودا الخسسالق بأوامر ال

سبحانه وتعالى.

ـــب لمثـل هذا يِذوب القل
من كمد

إن كان في القلب
إسلما وإيِمان
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اا ص  .14أ هس.مختصر

- وهسسذا مسسدرس مسسن المدرسسسين وأسسسمه (جاسسسب
الشمري) يعترف ويصور لنا على صفحات (مجلسسة الرائسسد)
الصادارةا عن جمعية المعلمين الكويتية، وبطريقسسة سسساخرةا

صورةا حقيقية لكثير من هؤلء المدرسين فيقول :

أنا المدرس

أنا أسمي (ن.ح)

مسسدرس فسسي المرحلسسة الثانويسسة..أنسسا صسسديق جميسسع
الطلبسسة..أنسسا الصسسديق الصسسدوق الناصسسح السسوداودا لهسسم فسسي
مدرسسستهم وخارجهسا..يسسا فلن ل تسدخن فالسسسجاير مضسرةا
بق المحرمسسات بالصحة..ول أنس إنني أداخسسن..! يسسا فلن أتسس

وأنا ولله الحمد ليس علي شائبة..فقط قضيتان..! 

يسسا فلن ل تشسستم الخريسسن..وأنسسا إذا فقسسدت أعصسسابي
أشتم كل الموجوداين أمامي..

بحسسش) فسسالكلما مسسن وراء النسساس حسسراما يسسا بنسسي..(ل ت
اا..ولكن أخبرني عن صديق بالصف، وشبه كأكل اللحم ميت
هل صحيح أنه مايع وصايع ويمشسسي مثسسل البنسسات وشسسعرها
خنفس ونفسه شينه..ويردا الطالب : أستاذ هو أنت تقسسول

ل تحش..أشوف إنك أنت اللي تحش...

اا بمسسا اا تربويسس اا..إنسسسان وهكذا فأنا أحب أن أكون صسسالح
اا أنسسا مربسسي فاضسسل تعنيه الكلمسسة..لكننسسي صسسدقوني نظريسس

لله وحدها يعلم.. اا ال ولكن عملي

اا إننسسي معقسسد ولكسسن مسساذا اا صسساداق ال أحس إحساسسس فع
أفعل؟ فأنا ل أستطيع أن أمتنع عن التدخين ول أمتنع عسسن
أن أنصسسسسسسسسسسسح بسسسسسسسسسسستركه، ول أسسسسسسسسسسسستطيع أن ل

أحش..سامحونا..واداعوا لي..

) الصادار يسسوما الخميسسس751مجلة الرائد في عدداها (
 هس 1406 جماداي الولى 13
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ـاكم عـلـىَ ـم أمـن وـه
(نشئــكم)

ةا وكيـــف يِكون أمين
خئون

اا، وبعسسد هسسذا كلسسه..فهسسا هسسو واحسسد مسسن هسسؤلء ..وأخيسسر
اا، يقول ويعسسترف فسسي دارس لسسه عسسن تربيسسة المدرسين أيض

الولدا :

(والمسسدارس الن تحسسوي والعيسساذ بسسالله مسسن الشسسكال
والصناف ما الله به عليم، ل أقول من الطلب فقط، بسسل
اا وإن كنسست ليسسس من الطلب والمدرسين، ولكوني مدرس
لي تلك الممارسة، ولكني وجدت من الشياء ما ينسسدى لسسه

الجبين..)

اا: ويقول أيض

(كسسثير مسسن المدرسسسين ل أخلق لسسه ول ذمسسة ول حسستى
شرف، والعياذ بالله) أ.هس

فحتىَ متىَ ل ترـعـوي
يِا صاحبي

حتىَ متىَ، حتىَ متىَ
وإلىَ متىَ؟ 

وصدق من قال:

ــاقلين ــبرة للـع ذي ـع
وإنمـــا

حجب العقـولا تراكم
الثاما

فإذا عرفت..هذا كله يسسا عبسسد اللسسه، وتسسبين لسسك فسسسادا
غالبية مدرسي هذها المدارس وإنحرافهم...

فلتعلم بعد ذلك، إن كنت ممن ألقى أبنسساءها فسسي هسسذها
المستنقعات السنة، أن أبناءك هؤلء وخاصة الصغار منهم
اا منهسسم لن كسسثير اا، بل إ اا عظيم يتأثرون بؤلئك المدرسين تأثر
يتلقون منهم ويطيعونهم ويلبون أوامرهم أكثر مما يفعلون

معك؛ وأنت أبوهم..
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فإذا كان المرء علسسى دايسسن خليلسسه وصسسديقه السسذي هسسو
مثيله وفي مستواها غالبا؛ فكيف بشيخه ومعلمه وأستاذها..

ولجل ذلك كسسان أحسسد السسسابقين يوصسسي معلسسم أبنسسائه
يمسسؤدابهم فيمسسا يوصسسيه فيقسسول: (  ليـكـن أولا إـصـلحكو

الولد؛ إـصـلحك لنفـسـك، ـفـإن عـيـونهم معـقـودة
بعينك، فالحسن عندهم ما صنعت والقبح عندهم

ما تركت ).

وها هو أحد المربين المعاصسسرين يؤكسسد هسسذها المعسساني
في محاضرةا له ألقاها في إحدى مدارس (أبها) فيقول :

(ولتعلسسسم يسسسا أخسسسي الب أن ولسسسدك بمجسسسردا إداخسسساله
المدرسة ينزك الثقة بك في جانب التربية، لنه يقول فسسي
اا لربسساني فسسي السسبيت، ولكسسن أبسسي نفسه، لسسو أن أبسسي مربيسس
مغذي فقط يمل بطني ويكسو جلدي ويعطيني مبسسالغ، أمسسا
المربي الحقيقي الذي آخسسذ منسسه المعلومسسات وأتلقسسى منسسه
السسدروس والتوجيهسسات فهسسو المسسدرس، ولهسسذا يثسسق بكلما
الستاذ أكثر مما يثسسق بكلمسسك أنسست، إذا أرسسسله المسسدرس
نفذ، وإذا أرسلته أنت يتكاسل، وإذا عرض المدرس رغبتسسه
في أن يخدمه أي طسسالب، فجميسسع الطلب يتسسسابقون فسسي
ذلك، يودا كل واحد أن ينال شسسرف خدمسسة السسستاذ، ولكسسن
الب إذا أرسل ولدها تجد الولسسد ل يقسسوما إل بتعسسب، فعليسسك

أن تعلم أن المدرس له الثر الكبير في تربية ولدك...).

وهذها بعسسض المثلسسة الكسسثيرةا السستي تظهسسر تسسأثر البنسساء
بهؤلء المدرسين وفساداهم؛ بلغتني عن بعض الباء :

لودا ابنه قبل سسسن السسسابعة علسسى بغسسض لين ع - أب متد
الموسسسيقى، لدرجسسة أن الولسسد أصسسبح إذا سسسمع صسسوت
موسيقى، يضع أصبعيه في أذنيه..ثسسم بعسد السسابعة أداخلسه
اا و سسسماعها اا عاداي المدرسة فأصبحت الموسيقى عندها أمر

اا... اا طبيعي شيئ

- وآخر يسأل عن حكم شرائه لبنسسه اللسسة الموسسسيقية
اا لطلسسب مسسدرس الموسسسيقى ويتعسسذر التي طلبها البن تبعسس

بالضرورةا..

لغض لبنه صور الطواغيت والعلم..وذات عب يي - وآخر كان 
يسسوما وفسسي السسسوق يسسترك الولسسد يسسد أبيسسه ليسسؤداي التحيسسة
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المعروفة لصورةا الطاغوت..وعند سؤاله عن ذلك..قسسال :
إن المعلم أوصاهم بذلك..

ㄷ-اا أنشوداةا بابا جابر وآخر يشتكي يقول : ابني ينشد داوم
بابا سعد..ماذا أعمل؟ ؟ 

- وأبنة رجل متدين كانت قبل داخولها المدرسة تكسسرها
اا! وتبغض المتبرجات..وبعد داخولها أمسى المر عندها عاداي

! إذ قدوتها ومدرساتها غالبيتهم من المتبرجات..

وغير ذلك كثير..

 وصدق من قال:

من ـلـم يِعـظـه الدهـــر
لم يِنفعه ما

راح به الواعظ يِوما أو
غـدى

ةا ـبر ـــفده ـع ـم ت ـمـن ـل
أيِــامه

كان العمىَ أولىَ به من
الهـدى

للمنسسا ربنسسا سسسبحانه، ودالنسسا ولجل خطورةا هذا المر، ع
فسسي كتسسابه علسسى أهسسم صسسفات المعلميسسن السسذين علينسسا أن

نجالسهم ونتعلم منهم ونستفيد؛ وهي:

- الصسسبر علسسى طسساعته سسسبحانه بعبسساداته وحسسدها وداواما
ذكرها والستقامة على أمرها..

- والخلص...

ـذيِنفقسسال جسسل وعل: { ـع اـل واصــبر نفســك ـم
يِدعون ربهم بالغداة والعشي يِريـِـدون وجـهـه ول

}.تعد عيناك عنهم

كما حذرنا ونهانا سسسبحانه عسسن طاعسسة ومتابعسسة صسسنف
آخر من المعلمين وغيرهم ممن يتصفون:

- بغفلة قلوبهم عن داين الله وعن عباداته وذكرها.

- وباتباعهم لهوائهم..
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- والتفريسسط فسسي أمسسور داينهسسم والنغمسساس بسسالفتن
ول تطع مــنوالمعاصي والمنكرات؛ فقال سبحانه : {

أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتـبـع ـهـواه وـكـان أـمـره
}.فرطا

اا فأنسسا أهمسسس هنسسا فسسي أذن كسسل أب قسسد قسسذف وأخيسسر
بأبنائه في هذها المستنقعات، وأستحلفه بالله السسذي ل إلسسه
إل هو..مع أي هسسذين الصسسنفين السسذين ميزهمسسا اللسسه؛ يضسسع
غالبيسسة مدرسسسي هسسذها المسسدارس النتنسسة..أولئسسك أصسسحاب
العيادا الوطنية وأولياء الطواغيت وأولياء اليهودا والنصارى
وحضسسسارتهم السسسساقطة أو القسسسوميين منهسسسم واليسسسساريين
وتسساركي الصسسلةا وعبسسدةا السسدرهم والسسدينار وأهسسل الفسسسادا
والفسسسسادا وغيرهسسسم ممسسسن أسسسسلفنا صسسسفاتهم وأحسسسوالهم

وسلوكياتهم...

أهسسم ممسسن (يسسدعون ربهسسم بالغسسداةا والعشسسي يريسسدون
وجهه...)؟ ؟ 

أما ممن نهانا سبحانه عن طاعتهم واتباعهم والركسسون
ول تطع ـمـن أغفلـنـا قلـبـه ـعـنإليهم فسسي قسسوله : {

 الية؟ ؟ ذكرنا..}

فلتجب نفسك أيها الب..ولتصدقها..ولتصدق مع اللسسه
المطلع على خلجات نفسك وهمساتها..ولتكن إجابتك بعسسد
ذلك - إن لم تبادار بإنقاذ أبنائك - حجة عليك بين يدي جبار

السماوات والراضين...

وأختم هذا الموضع بكلما قيسسم لبسسن القيسسم عنسسد قسسوله
ول تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبــعتعالى: {

}.هواه وكان أمره فرطا

يقول رحمه الله تعالى:

(فإذا أرادا العبد أن يقتدي برجل، فلينظر: هل هو مسسن
أهل الذكر، أو من الغافلين؟ وهل الحسساكم عليسسه الهسسوى أو

الوحي؟ ؟ 

فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلسسة،
اا. كان أمرها فرط

ومعنى الفرط:
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يفسر بالتضسسييع، أي أمسسرها السسذي يجسسب أن يلزمسسه - قد 
ويقوما به، وبه رشدها وفلحه ضائع قد فرط فيه..

يفسر بالسراف.. - و

يفسر بالهلك... - و
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يفسر بالخلف للحق... )1(- و

والمقصودا أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من
جمع هذها الصفات.

فينبغي للرجل أن يِنظر ـفـي ـشـيخه وـقـدوته
..) أ.هس.ومتبوعه، فإن وجده كذلك، فليبتعد منه

وصدق من قال:

ل تأخذ العـلـم إل ـمـن
جهابـذة

بالعلم نحـيا وبالموالا
نفـديِه

أمـــــا ذوو الجهـــــل
فـــــــارغب عـــــــن

مجالسهم

قد ضل من كانت
العميان تهديِه

ولله دار القائل :

ةا جاور إذا جاورت بحر
أو فتىَ

فالجار يِشـرف قدره
بالجـار

واـحــذر بـنــي اـلــدنيا
وكن في غفلة

عنهم وجانب كل كلب
ضاري

ـفــإذا رأيـِــت الـضــيم
ةا فـل مشتد

تلبث وحـاولا غير تلك
الدار

أيِقيـم حيث يِضاما إل
جاهل 

قد عادلا الشرار
بالخــيار
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ةا : فـسـاد الرفـقـة والخلـطـة ـمـن الطلب ثانـيـ
في هذه المدارس

اا، كغيسسرها مسسن مفاسسسد المسسدارس لين معلوما أيضسس وهو ب
المتقدمسسسة..ومسسسع ذلسسسك فلبسسسد مسسسن أن نمسسر عليسسسه ولسسو
اا..لنحيط بالموضوع من كل جوانبه، ولنظهسسر تشسسعب مرور

فسادا هذها المدارس وتعدداها..فنقول:-
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إن للرفقة والخلطة المباشسسرةا السستي يقضسسي النسسسان
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 أثرهسسا العظيسسم وخطورتهسسا البالغسسة)1(أغلسسب وقتسسه بينهسسا 
عليه..حتى ولو كانت تلك الرفقة رفقة داواب وأنعاما ففسسي
الحديث ( السكينة والوقار في أهل الغنم والكسسبر والخيلء
في الفداداين أهل الوبر ) ففيه أن الرفقة تؤثر فسسي المسسرء
وتطبعه بأظهر طبائعهسسا ولسسو كسسانت أنعامسسا؛ فكيسسف برفقسسة
اا قيل "الصسساحب سسساحب" خاصسسة البشر والناس؟ ؟ وقديم
إذا كان هذا الصاحب مسن عمسسر الصسبي أو الشسسباب أومسسن
أترابسسه..فالصسسبي عسسن الصسسبي ألقسسن، وكسسذا الشسساب عسسن

الشاب..فهو عنه آخذ وبه آنس..

وقد قالوا:-

عــن المــرء ل تســألا
وسل عن قريِنه

فكل قريِن بالمقارن
يِقتـدي

وقسسد أخبرنسسا اللسسه تعسسالى أن مسسن المسسور السستي يتنسسدما
ويتحسر عليها الهالكون يوما ل تنفسسع الحسسسرات ول يجسسدي

ـوما يِـعـضالنسسدما..(رفقسسة السسسوء) قسسال سسسبحانه: { ويـِ
الـظـالم عـلـىَ يـِـديِه يِـقـولا، يـِـاليتني اتـخـذت ـمـع
ةل ةا خلي الرسولا سبيل يِا وليلتا ليتني لم أتخذ فلن

} اليات.لقد اضلني عن الذكر بعد إذ جاءني..

الخلء يِومئذ بعـضـهم لبـعـضوقسسال سسسبحانه : {
صسسلى اللسسه عليسسه}.وصسسح عسسن النسسبي عدو إل المتقين

أنسسه قسسال فيمسسا رواها البخسساري ومسسسلم وغيرهمسسا:وسسسلم 
"المرء مع من أحب".

وفسسي حسسديث أبسسي دااودا والترمسسذي وغيرهمسسا "الرجسسل
على داين خليله فلينظر أحدهم من يخالل".

قسسال المنسساوي: "فليتأمسسل أحسسدكم بعيسسن بصسسيرته إلسسى
امرئ يريد صداقته فمن رضي بسسدينه وخلقسسه صسساداقه، وإل

تجنبه" أ هس.من فيض القدير.

وفي مسند الماما أحمد وسنن أبي دااودا وغيرهمسسا "ل
تصاحب إل مؤمنا.." 

لن الطباع سراقة، ومنقال في فيض القدير: "
ـحة ـر، وـص ـورث الخـي ـار ـت ـحبة الخـب ـل ـص ـم قـي ـث
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ـن الشرار تورث الشر، كالريِح إذا مرت علىَ النـت
ةا. ةا، وإذا مرت علىَ الطيب حملت طيب حملت نتن

ول يِـصــحب النـســان
إل نظيره

وإن لم يِكونوا من قبيل
ول بلد

وصحبة من ل يخاف الله ل يؤمن غائلتها لتغيرها بتغيسسر
ول تطع من أغفلنا قلبه عنالعراض، قال تعالى: {

ةا }.وقيسسل فسسيذكرنا واتبع ـهـواه وـكـان أـمـره فرـطـ
دلك علسى اله؛ ول ي الحكم : "ل تصسحب مسن ل ينهضسك ح
الله مقاله؛ فعليسسك بامتحسسان مسسن أردات صسسحبته ل لكشسسف

).404/6عورةا بل لمعرفة الحق." أ هس.(

وقد قيل:

فــإن ظفــرت كفــاك
ةا بصاحب  يِوم

قليل الذى لم تخـترمه
الغوائل

ةا زن لد ـبـه كفيـــك ـضـ رش ف
وغبطة

نن فم فإنك منسـوب إلىَ 
رل ذل تخا

اا: وقيل أيض

ةا تـقــل ــ واـحــذر قريِـن
بئس القريِن غدا

كـم غافل بقريِن السوء
مقرون

وأحسن من هذا ما رواها البخاري ومسلم وغيرهما أن
قسسال: "مثسسل الجليسسسصلى اللسسه عليسسه وسسسلم رسول الله 

الصسسالح والجليسسس السسسوء كمثسسل صسساحب المسسسك وكيسسر
الحدادا، ل يعدمك من صسساحب المسسسك إمسسا أن تشسستريه أو
تجد ريحه، وكير الحدادا يحسسرق بيتسسك أو ثوبسسك أو تجسسد منسسه

اا خبيثة". ريح

من ذلك كلسسه تظهسسر لسسك يسسا عبسسد اللسسه أهميسسة الرفقسسة
وخطورتها، وإذا أضفت إلى ذلك خطورةا مرحلة الطفولسسة
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والصبا من حيث التأثر والكتساب..زادا المر خطورةا على
خطسسورةا..واتضسسح بجلء ذلسسك الخطسسب الجلسسل والطامسسة
الكبرى التي يوقع فيها كثير من المسلمين أبنسساءهم حينمسسا
يلقون بهم بين أخلط المدارس من رفقاء السوء وحثالت

الشوارع وإفرازات التلفزيونات..

ورحم اللسه مالسسك بسن داينسسار حينمسا كسان يقسول لختنسسه
مغيرةا:

"يِا مغيرة أبصر كل أخ ـلـك وـصـاحب وـصـديِق
ةا فانـبـذ عـنـك لك ل تـسـتفيد مـنـه ـفـي ديِـنـك خـيـر
صحبته، فإنما ذـلـك ـلـك ـعـدو..يـِـا مغـيـرة، الـنـاس
أشكالا: الحماما مع الحماما.والغراب ـمـع الـغـراب،

زعو مع الصعو، وكل شئ مع شكله". فص وال

نعم، الغراب مع الغسراب، والصسعو مسع الصسعو..وإنمسا
يصاحب المرء من هو مثله..

وقد قيل:-

احذر مآـخـات اللئيــــم
فعله

ةا وكل من واخىَ لئيم
مثــله

ولو ألقينا نظرةا خاطفة في هذها المدارس وما تحويه
من خلطة ورفقة، يقضسسي بينهسسا أبنسساء المسسسلمين أوقسساتهم
ويضيعون فيها أعمارهم..لظهرت لنا تلك الهاوية السحيقة

التي يهوى في أنحطاطها وفساداها أولئك البناء.

أما التدخين فهو أمسسر مشسسهور بيسسن خلطسسة المسسدارس
ووجوداها وانتشارها بدهية ل يجادال فيها أحد..

وكسسسذلك اللسسسواط بسسساعتراف كسسسثير مسسسن المسسسسؤولين
والمدرسين..

وكذا انتشار المجلت وأفلما الفيديو الجنسية والصور
اا.. العارية الخليعة بين البنين والبنات أيض

اا وغير ذلك..موجودا اا وحبوب بل وتعاطي المخدرات حقن
عا بين البنين والبنات.. أيض
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وسسسوء الخلق وبسسذاءةا اللفسساظ وانحسسراف السسسلوك
وانحطاط العمال..

والتخنسسث والميوعسسة والتشسسبه بسسالممثلين والمطربيسسن
والراقصسسين الغربييسسن والشسسرقيين والجنسسس الثسسالث كمسسا

اا. يسمونه موجودا أيض

وكذا التبرج والتهتك بين البنسسات..والتشسسبه بسسالممثلت
والمغنيات والراقصات..

أضف إلى ذلك الفكسسار الخبيثسسة المنحرفسسة، العلمانيسسة
منها والقليمية والقومية أو الشيوعية وغير ذلك مما ينقله
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 أو)1(هؤلء الخلط عن غيرهسسم أو عسسن آبسسائهم المنحرفيسسن
عسسسن التلفزيسسسون والصسسسحافة، وغيسسسر ذلسسسك مسسسن أحسسسزاب
وتنظيمات واتجاهات منحرفسسة ينتمسسي إليهسسا المدرسسسون أو

بعض الطلبة الكبار.

كسسل ذلسسك موجسسودا ومعسسروف لكسسل مسسن لسسه شسسئ مسسن
المعرفة بواقع هذها المدارس وفسسسادا طلبتهسسا..لنهسسم أبنسساء
المجتمع..وفسسسادا المجتمسسع وأهلسسه وانحرافهسسم عسسن الحسسق
ليسسن معلسسوما مشسسهور ل يمسساري فيسسه إل اا ب اا ظسساهر انحرافسس

العميان..

وها أنا اسردا بعض المثلة التي تحضرني الساعة مسسن
ذلك..وأنا على يقين بسسأن القسسارئ المنصسسف المطلسسع علسسى
أحوال هذها المدارس لديه من قبيسسل هسسذها المثلسسة..الكسسثير

الكثير..

- علسسى سسسبيل المثسسال لسسو أنسسك داخلسست أي حمسساما مسسن
حمامات هسسذها المسسدارس سسسيلفت انتباهسسك أول مسسا يلفسست
ليسسسس فقسسسط أعقسسساب السسسسجائر الكسسسثيرةا الملقسسساةا هنسسسا
وهناك..فهذا أمر مفروغ منه..ولكننسسا نعنسسي تلسسك العبسسارات
القبيحة واللفاظ البذيئة والرسومات القسسذرةا السستي تمتلسسئ
وتكتظ بها أبوابها من الداخل..وهي تعكس ولبسسد الصسسورةا
المنحطة لولئك الخلط الذين تمتلئ بهم هذها المدارس..

ال أمسساما بسساب أي مدرسسسة مسسن هسسذها - لسسو تسسوقفت قلي
المدارس ساعة خروج طلبتها في آخر الدواما..واسسستمعت
إلى شيء مما يتناداى بسه بعضسسهم علسسى بعسسض مسن ألفسساظ
اا نسسوع أولئسسك يعسسف القلسسسم عسسن كتابتهسسا لعرفسسست تمامسس
الخلط..وكذلك لو تسسأملت أشسسكالهم وهيئسساتهم وملبسسسهم

وأحوالهم..

- بلغني عن طالبة أن إحدى الطالبات كسسانت تتعسساطى
المخدرات بالبر في إحدى المدارس المتوسطة ويشاركها
بسسذلك بعسسض الطالبسسات حسستى ألقسسي القبسسض عليهسسا وبعسسد

التحقيق تبين أن أباها تاجر مخدرات كبير..

- أما قصص الجهاض والحمل والولداةا فسسي حمامسسات
مدارس البنات ووجودا أجنة وأطفال مخنوقين أو أحياء في
اا مسسا تتطالعنسسا اا، فكسسثير تلسسك الحمامسسات فهسسو معسسروف أيضسس

جرائدهم النتنة بمثل هذها الخبار.
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مثال ذلك، بينما كانت مدرسة الرياضسسة تعطسسي دارس
الرياضة للطالبات في إحدى المدارس الثانويسسة للبنسسات إذ
بطالبة تقع على الرض فجأةا وفور نقلها للمستشفى تبين
أن الطالبة حبلى بالزنا..وهي قصة من عشرات بل مئسسات

مثلها.

ومثله تفاخر كثير من الطالبات بصحبة وخلسسة الطلبسسة
أو غيرهم خارج المدرسة..وتلك المراسلت الغزلية وصور
العشاق التي تتبادالها الطالبات مع عشاقهن ويفسساخرن بهسسا

اا.. معروفة بينهن أيض

ومثسساله مسسا يرويسسه كسسثير مسسن إدااريسسي المسسدارس مسسن
إطلعهم خلل عملهم على كسسثير مسن الرسسسائل الستي تسردا
المدرسة بواسسسطة البريسسد وتحتسسوى علسسى عبسسارات الغسسزل
والعشسسق والغسسراما، يسسدبجها طلب وطالبسسات غسسارقين فسسي
أحلمهسسم مقلسسدين لمسسا يرونسسه فسسي التلفزيسسون والسسسينما
والفيسسديو والقصسسص والمجلت الغراميسسة..يسسسهرون علسسى
تدبيجها ليلهسسم ويبسسذلون لهسسا وقتهسسم ليرسسسلها أحسسدهم إلسسى

عشيقته أو إحداهن إلى عشيقها..

اا - أخبرني طالب من مدرسة معن بن زائدةا أن كسسثير
مسسن أبنسساء المسسترفين - وخاصسسة أولئسسك السسذين يسسسمونهم
الجنسسس الثسسالث أي المخنسسثين - فسسي غايسسة مسسن النحلل
والميوعة والفسادا..لدرجة أنه يعرف مجموعة كبيرةا منهم
سسسافروا فسسي إجسسازةا الصسسيف الماضسسي إلسسى لنسسدن لجسسراء
عمليسسات تجميسسل لستئصسسال الشسسعر النسسابت علسسى أجسسزاء

اا.. جسمهم كله نهائي

وبعد..فهسسذها شسسهاداةا مسسن دااخسسل هسسذها المسسدارس عسسن
أحوالها..
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 فسسي)1(- يقسسول احسسد العسساملين فسسي مجسسال التسسدريس 
محاضرةا له:

"إذا عرفتم أن بين الطلب ل وبيسسن الطالبسسات تنتشسسر
أفلما الجنسسس والفلما العسساهرةا السسساقطة فسسي أشسسرطة
الفيديو وما إلى ذلك، وإذا عرفتم أن مسسسائل اللسسواط ومسسا
اللواط منتشسسرةا فسسي هسذها المسسدارس، والبنست تخسسرج مسن
المدرسسسة ل يخسسبر عنهسسا أنهسسا غائبسسة..البنسست تخسسرج مسسن
المدرسة وليست موجوداةا في المدرسة وليست موجسسوداةا

في البيت، أين تذهب؟ ؟ 

فأنا أقول يجب أن نوفر الرفقسسة الصسسالحة للولسسد مسسن
أثناء داراسته الولى، وحتى ينتهى من ذلك.."أ هس.

وأنا أقول: أني هذا؟ ؟ ..وكيف يتأتى بسسدون إخراجهسسم
من هذها المدارس..؟ ..

إذا كسسان غالبيسسة أخلط هسسذها المسسدارس علسسى هسسذها
الشاكلة..فكيف أجنبهم أبني أو تجنبهم ابنك طسسوال اليسسوما
وطسسوال السسسنة الدراسسسية..هسسل تقسسدر علسسى ذلسسك داون أن
تجلس إلى جوارها في الفصل وترافقه بين الحصص وفسسي
الفرص وطوال وقت الدراسة..وهل تستطيع إغلق عينيسسه
عن رؤية تلك الحركات البذيئة والتصرفات القبيحسسة..وسسسد
أذنيه عن سماع الفحسسش والمنكسسر والباطسسل..أو أن تقيسسدها
في زاوية من زوايسسا الفصسسل أو المدرسسسة داون أن يختلسسط

بتلك العينات الشاذةا القذرةا من الخلط؟ ؟ ...

هل هذا بالمكان..؟ ..

إن تشبث قومي بهذها المدارس لغريسسب عجيسسب..هسسم
يعترفون بفسسساداها هسسذا كلسسه..ويقسسرون بسسه ول يسسستطيعون

إنكار وجوداها وكثرته...

ومسسسع ذلسسسك فهسسسم متشسسسبثون..متشسسسبثون بهسسسا أيمسسسا
تشبث! ! ! 

اا مسسن فسسسدت أخلق أبنسسائهم وبنسساتهم ودامسسرت كسسثير
بيوتاتهم..ومع ذلك فهم متشبثون...ومتشبثون...

اا من الدعاةا الذين هم على الجاداةا..انحسسرف حتى كثير
اا وأمسساما أبناؤهم؛ كثير منهم ترك الصلةا ول يؤدايهسسا إل قهسسر
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اا للتلفزيونسسات السستي يحسسدثه عنهسسا أبيه فقط..ويتحرق شسسوق
اا رفقسساؤها فسسي المدرسسسة وعسسن تمثيلياتهسسا وأفلمهسسا داومسس

فيشاهدها معهم في بيوتهم..وكذلك السينما والفيديو...

لم يعد يعبأ بكلما أبيسه..وتوجيهساته، مسل مسن سسماعها
وسئم من تكرارها..الجميع حوله في هذها المسسدارس علسسى
خلف ما يدعو إليه أبوها..يمسي ويصبح في أسوأ الحسسوال
توتر نفسسسي وعصسسبي، وانفصسساما فسسي الشخصسسية..مداهنسسة
ونفسساق..وتسسرداي فسسي الخلق وفسسسادا فسسي السسسلوك ومسسع

ذلك...

فقومي بتلك المدارس متشبثون ومتشبثون....

اا مسسا يتبسسادار إلسسى سسسمعي مسسن أبنسساء كسسثير مسسن كسسثير
اا المسلمين بل الدعاةا المتشبثين بهسسذها المسسدارس..ألفاظسس
اا لحسسد اا إبنسس سوقية قبيحة قذرةا...وأذكر أنني سسسمعت قريبسس
هؤلء الدعاةا..وقد اشتد غضبه يقول لخيه من أمه وأبيه "

الله يلعنك يا ولد القحبة"..هذا مثال فقط..

فمن أين لمثسسل هسسذا الولسسد السسذي لسسم يتجسساوز الحادايسسة
عشسسرةا مسسن عمسسرةا مثسسل هسسذها اللفسساظ..مسسن أمسسه وأبيسسه

الصالحين؟ بالطبع كل بل هو من رفقة السوء! ! 

ومع ذلك فقومي متشبثون ومتشبثون...ومتشبثون...

يقول أحد المفكريسسن السسسلميين: "إلسسى اللسسه نشسسكوا
اا نبسسذلها فسسي تربيسسة أبنائنسسا، تسسذهب بهسسا المدرسسسة جهسسودا

والشارع" أهس.

ومع ذلك فأنتم متشبثون..ومتهاونون...

ةا إذا مــا رأيِنـــا واحــد
ةا قاما بانيـ

هناك رأيِنا خلفه ألف
هـادما

وما ـجـاء فيـهـم ـعـادلا
يِستميلهم

إلىَ الحـق إل صده ألف
ظالم
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أرى ألف بان ل يِـقـوما
لهـادما

فكيف ببان خلفه ألف
هـادما

ةا: فساد مناهجهم المدرسية ثالث

أما عن فسادا المناهج وما أداراك ما المناهج..فسسالكلما
عليها طويل وطويل...نحاول فسسي هسسذها الصسسفحات إيجسسازها
واختصسسارها قسسدر المكسسان..وذلسسك لن فسسساداها بيسسن واضسسح
مشسسهور، فسسالكتب المدرسسسية متسسوفرةا ومبذولسسة فسسي كسسل
مكان..وبإمكان أي طالب حق تأمل بعضسسها ليسسرى الفسسسادا
العظيم والباطل المسسبين السسذي يتخللهسسا.وليركسسز فسسي ذلسسك
خاصسسة علسسى كتسسب البتدائيسسة والمتوسسسطة، المرحلسستين

اللزاميتين المبكرتين الخطرتين في التعليم المدرسي..

من المور المشهورةا عند كبار التربويين، أن المناهج-
ليس في هذها الدويلة فقط، بل وعلى مستوى العالم كله-
اا في تحقيسسق مسسآرب الحكومسسات ال كبير اا تستغل استغل داائم

وأهدافها ورغباتها..

يقول الدكتور (أبو الفتوح رضوان) وهو مسسن القسسدامى
العاملين في مجال التربية والتعليم، في مقال لسسه بعنسسوان

"الكتاب المدرسي بين القومية والعالمية"-

اا من زمسسن طويسسل إلسسى أهميسسة "تنبهت كل المم تقريب
الكتاب المدرسي واعتبرته من أقوى الوسائل في تشكيل
عقليسسة التلميسسذ، ولجسسأت إلسسى اسسستخدامه فسسي تحقيسسق
مفاهيمها القومية في عقول المسسواطنين، وبنسساء العواطسسف
الوطنية في قلوبهم، وليت المر اقتصر على ذلك، بسسل إن
من المم من عملت على بدأ المعركة بينها وبيسسن أعسسدائها
ال، فعملت على من الدول، في ميدان الكتاب المدرسي او
استخدامه لشاعة الكسسرها والبغسسض فسسي نفسسوس مواطنيهسسا
ضد من تعادايهم من المم"..ومضى يعددا المثلة على ذلك

من داول عديدةا في حروبها..

وحتىَ حينما يِتغير نظاما حكم ما ـفـي ثم قال: 
بلد، أو عند غياب ـحـاكم وـقـدوما آـخـر..ـفـإن ـهـذه
المناهج تتعدلا للمدح والثناء علىَ الحكم والحاكم

منبر التوحيد والجهادا

إعدادا القاداةا الفوارس 

)184(



ـامه ـابق واتـه ـد الـس ـي العـه ـن ـف ـالي وللطـع الـح
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 )1(..) أهس.بالرجعية وغير ذلك

ويذكر الشسسيخ أبسو الحسسن النسسدوي وهسو يتكلسسم حسول
موضوع التربية والمدرسسسة: "أن كسسل شسسعب مسسن شسسعوب
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العالم، إنما يصسسوغ نظسسامه التعليمسسي وفسسق نظريسسة الحيسساةا
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)1(التي يؤمن بها.." 

ويقول الشيخ عبد الرحمن الدوسسسري فسسي تفسسسيرها (
): "ومن تربى في المدارس فهو مطبوع بالمذهب499/2

الماداي او العصبي الذي تريدها داولته فتركزها في الذهسسان،
فمنهم المفرط في اللحادا، ومنهم من هسو علسى الوسسط،
ومنهم السائر في طريقه، والقليسل منهسسم مسسلم جامسد ل
يعلم الكتسساب اللهسسي (إل أمسساني) يعنسسي تلوةا مجسسرداةا عسسن
الفهم العميق والتدبر كشسأن السذين ذمهسم اللسه مسن أهسل

الكتاب" أ.هس.

ويقول عجيل النشسسمي فسسي كتسساب لسسه بعنسسوان (البنسساء
التربوية) تحت عنوان: ( الهدف ):

"إن المناهج الرضية التربوية، شرقية كانت أما غربيسسة
تتفق على هدف واحد في مناهجها.وهو إعسسدادا "المسسواطن
الصالح"، وذلك على اختلف هذها المناهج فسسي صسسيغة هسسذا

المواطن وصبغته.

- فقد يكون هو النسان الذي يقدس العمل والنتاج.

- وقد يكون النسان الذي يكفر بربه ويسسؤمن ويقسسدس
اا ل يسسستحق حزبه فإذا صار إلى عكس ذلسسك أصسسبح مجرمسس

صفة المواطنية الصالحة.

- وقد يكون هو النسان الذي يتعصب لجنسسسه وأصسسله
اا ل يستحق سوى الخدمة والعبوداية. اا داني فيرى غيرها واطي

وهكذا تتنوع المواطنية الصالحة حسسسب رغبسسة وأهسسواء
وما ك فالسذى يق تلك العقسول المربيسة المريبسة...وعلسى ذل
بالفتسسك بسسالخرين واتبسساع كسسل سسسبل الجسسراما والظلسسم
والطغيسسان علسسى غيسسرها مسسن الفسسرادا والجماعسسات أو حسستى
اا في نظر داولته ما دااما يحقق اا صالح الشعوب يعتبر مواطن

اا لتلك الدولة.. اا وصلح نفع

وقس على هذا أمم الرض اليوما، فكلها تشسسترك فسسي
.80هذا الهدف.أ هس ص 

فالمناهج المدرسسسية إذا، مسسرآةا تعكسسس وتنقسسل فسسسادا
النظاما الحاكم وانحرافاته وباطله..
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 وأوجسسه فسسسادا هسسذا النظسساما وفسسسادا طسسواغيته عديسسدةا
ومتشعبة، وإليك أهسسم وأخطسسر مسسا غرسسسوها مسسن ذلسسك فسسي

مناهجهم المدرسية على وجه الجمال :-

ةل : اسسستغلل هسسذها المناهسسج فسسي سسسبيل تثسسبيت- أو
عروشهم وحكوماتهم، وإبقاء زماما الحكم بأيدي زعاماتهم

الغبية أطول قدر من الزمان وذلك عن طريق:-

أ- تربية النشئ في هذها المناهج على موالتهم وحبهم
وحب عائلتهم الحاكمة.

ب- تربيتهم على احتراما قوانينهم الباطلة وتعظيمها.

جسسس- التسسدجيل عليهسسم بعدالسسة الديمقراطيسسة وأن فيهسسا
الحرية والمصالح العامة وإشغالهم بذلك..

دا- بيان مآثر ومناقب حكسسومتهم وخسسدماتها المزعومسسة
للشعب، ومدحهم لسياساتها.

هس- تقديس وتعظيسسم (السسوطن) السسذي يعنسسي عنسسدهم -
استقراء- كما سترى: النظسساما الحسساكم بطسسواغيته..وتقسسديم

حبه والولء له على الولء للدين وشرائعه.

ا: ثناؤهم على أوليسسائهم الغربييسسن ومؤسسسساتهم- ثانيا
المختلفة وتصسسويرهم لولئسسك الغربييسن فسي أعيسسن النشسسء
بصورةا الخوةا والصدقاء..ونقل فسسساداهم بمختلسسف ألسسوانه

وأشكاله عبر هذها المناهج..

ا: مدحهم لطواغيت العرب وأنظمتهم التي هي- ثالثا
على طريقتهم كأهل (مجلس التعاون الخليجي) وغيرهسسم،
وتمجيسسدهم للعروبسسة والقوميسسة العربيسسة والجامعسسة العربيسسة

وغير ذلك..

ةا : إشغال الذرية بالفسادا العريض الموجودا في- رابع
هذها المناهج مسسن موسسسيقى ورقسسص ورسسسم ذوات الرواح
وتلفزيون والطعن فسسي الحجسساب والجنسسة والقضسساء والقسسدر
وغير ذلك..وصرفهم للنشء بذك عن طريسسق اللسسه القسسويم
وحرفهسسم عسسن صسسراطه المسسستقيم، وتضسسييع أعمسسارهم
وجهسسسسسوداهم وأوقسسسسساتهم وقسسسسسواتهم بمسسسسسوادا ل طائسسسسسل
تحتهسسا..وإشسسغالهم بسسذلك لتغطيسسة عمسسالتهم وخيانسساتهم

وباطلهم..
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اا خلل تفريعات هذا الفسادا العظيم، وسيظهر لك أيض
مسسسن الباطسسسل بسسسل والكفسسسر والشسسسرك والزندقسسسة الشسسسئ
الكسسثير..وسسسيعلم القسسارئ يقينسسا بمسسا سسسيراها؛ بأننسسا ل نبسسالغ

أونتكلم من فراغ…

كل هذا رغبة في أن نحيسسي ونحسسرك مخافسسة اللسسه فسسي
قلوب آباء ألقوا بفلسسذات أكبسساداهم فسسي هسسذها المسسستنقعات
السنة، لعل وعسى ذلسسك الخسسوف أو حسستى بقايسسا غيسسرةا أو
حمية تدفعهم إلى إنقاذ أبنائهم من ذلسسك الفسسسادا العظيسسم،
وإنجاء أنفسهم مسسن مسسساءلة اللسسه عسسز وجسسل ومسسن غضسسبه

وعقابه سبحانه.

وإليك الن تفصيل ذلك:

ــرس ــي ـغ ــعيهم ـف ــىَ ـس ــة عـل ةل: الدـل - أو
تعظيمهــم وحبهــم والــولء لهــم ولحكومــاتهم

وعائلتهم عن طريِق هذه المناهج:

يقول المربي الشيخ محمد أمين المصري رحمه اللسسه
تعالى:

"غرض التربية الحديثة إنشسساء أتبسساع أقويسساء يتعصسسبون
لحكوماتهم: إن التربية الحديثة تمد الفردا بكل ما تسسستطيع
أن تمدها، وتنمي كل ما لديه مسسن اسسستعداداات.ولكسسن ذلسسك
ليس في سبيله وحدها بل في سبيل المجتمع الذي يعيسسش
فيه.وهكذا يتربى الفردا في المجتمع الشيوعي وتنمي كسسل
استعدادااته لخدمة المجتمع الشيوعي، ويسستربى الفسسردا فسسي
المجتمسسع السسديمقراطي وتنمسسى كسسل اسسستعدادااته لخدمسسة

المجتمع الديمقراطي.

ويعتبر القرن العشرين عصر النسسور وعصسسر الحريسسات،
اا أو يتستلب فيه الحريات طوعسس والذي يبدو أنه العصر الذي 

اا ولم يسبقه في ذلك عصر آخر"؟ أهس. كره

اا ما يحدث في مدارس هذها الحكومات، وهذا هو تمام
فإن هدف هذها المناهج السمى وغايتها العليا؛ إعدادا جيسسل
مسسن النسساس المخلصسسين لحكومسساتهم المسسوالين لطواغيتهسسا
المعسسترفين بأفضسسالها المزعومسسة، الخسسانعين الخاضسسعين

لقوانينها..
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وإليك أمثلة سريعة متفرقة من كتب ومراحل مختلفة
في مفاسد هذا الباب :

جميع الكتب المدرسسسية عليهسسا شسسعار النظسساما ورمسسزها
اا ما يكون باللوان، هسسذا غيسسر الذي فيه صورةا علمهم وغالب
بثه في المنهج نفسه ودااخل الصور الدراسية وغيرها..وهو

كثير.

ومثل ذلك تماما صور طسسواغيتهم وحكسسامهم الحسساليين
منهسسم والهسسالكين والسستي تسسستفتح وتحشسسى بهسسا الكتسسب

اا كثير. اا..وهو أيض حشو

 من كتاب العلوما للصف40- وعلى سبيل المثال ص 
الول البتسسدائي صسسورةا كسسبيرةا (للعلسسم) والطلب يلتفسسون

اا للتحية. اا وتعظيم حوله وقوف

) صسسورةا رجسسال وأطفسسال يرقصسسون وإلسسى196- ص (
جسسوارهم علميسسن، وكتسسب أسسسفل ذلسسك "مسسا ألسسوان علسسم

الكويت؟ ؟ .

- وجسساء فسسي كسسراس العلسسوما العملسسي للصسسف الول
اا ص ( ) رسسسم علسسم الكسسويت ملونسسا،120البتسسدائي أيضسس

وأسفله رسم له غير ملون؛ وكتب عند الول (أكتب تحسست
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لون علسسم الرسم ألوان علم الكويت)، وكتب عند الثسسانى (لسس
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.)1(الكويت)
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هس) فأول صورةا1408أما كتاب اللغة العربية الجديد (
اا لعلسسم من صور الكتاب هي صورةا للطلبة يقفسسون تعظيمسس
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.)1(الكويت

 النشيد التالي:21وجاء ص 

حيــــوا العلـمحيــوا العلــــم

رمـــزا للهمـمحيـــــــوه

ــــــويِت ــــــــم الـك عل
المفتـدى

انا له دوما فــدا

معنى هذا أن ابنك أيها الب المتسسدين إذا تمكنسست مسسن
منعه من تحية العلم فسسي الطسسابور بسأى حيلسسة مسن الحيسسل؛
فسسإنه سسسيعظمه ويدرسسسه بسسل ويرسسسمه ويلسسونه فسسي هسسذها

المناهج...

 فالحقيقة التي يجب أن يعرفها كل موحسسد أن الصسسل
في هذها المسدارس فاسسسد..وإذا فسسد الصسسل فلسسن يجسدي

الترقيع، وكيف يستقم الظل والعودا أعوج؟ ؟ 

جاء في مقدمة كتاب الجتماعيات للرابع ابتدائي فسسي
) (وإلسسى جسسانب المسساداةا7هسسس) ص (1406الطبعسسة الثانيسسة (

العلمية الساسية والضرورية السستي يحتويهسسا الكتسساب..فقسسد
ارات الوليسة، وتكسوين التجاهسات حرصا على تكسوين المه
التربوية حسب الكويت والولء لهسسا والكتسساب ينقسسسم إلسسى

ثلث وحدات..)

- أول وحدةا منها بعنوان (وطنسسي الكسسويت) وهسسي مسسن
أولها إلى آخرها أدالة على صدق ما قدمناها من تسسسخيرهم

هذها المناهج لغراضهم المذكورةا.

ففي كل صسسفحة يسسسرى مسسن صسسفحات هسسذها الوحسسدةا
رسم وثسسن الكسسويت (العلسسم) ملونسسة فسسي أسسسفل الصسسفحة،
وافتتحت الوحسسدةا بصسسورةا ضسسخمة وملونسسة لميرهسسم كتسسب
تحتها اسمه بألقابه وتبجيلتسسه وتحسست ذلسسك عبسسارةا (وطنسسي

الكويت) والتي:
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ـــي الـكـــويِت (وطـن
سلمت للمجد

وعلىَ جبينك طالع
السعـد

وطـــني الكــــويِت..وطـــني الكــويِت

القلب قبل اللسان يردادا هسسذا النشسسيد كسسل صسسباح كمسسا
نردادا جميعا داعاء والدنا المير جابر الحمد الصسسباح "حفسسظ

الله الكويت وشعبها من كل مكروها"...)

ثم تشرع الوحدةا في تعدادا الخسسدمات المتنوعسسة السستي
):57قدمتها الحكومة الطاغوتية للشعب جاء ص (

(لسسسذا فسسسالوطن للجميسسسع، يتحقسسسق تقسسسدمه بالتكسسساتف
والتعاون بين:

- نفسك وافرادا أسرتك.

- المواطن والمقيم.

- الحكومة والجميع.)

ثسسم داخلسست فسسي مسسدح آل الصسسباح وقصسسة حيسساتهم
).70) وص (69) و(68) و ص (67وهجرتهم و...و...ص (

) صورةا جامعة لجميع الحكاما الذين70وجاء في ص (
تولسسسوا حكسسسم الكسسسويت مسسسن أولهسسسم إلسسسى ولسسسي العهسسسد

) لوحسسة تسلسسسل71الحالي..وعلى يسار الصورةا من ص (
أسماءهم وحكمهم للكويت مرسومة على علم الكويت.

ثسسسم حسسسان أوان ذكسسسر بطسسسولت وأمجسسسادا آل الصسسسباح
المزعومة! ! ومعاركهم وملحمهم المشهورةا! ! ويصفونها
للبناء بأنها معارك حافلسة بالنصسر العظيسم و...و...وخاصسة

).80معاركهم مع الخوان أهل الخير والصلح..من ص (

ثم تكلمت الوحدةا عن أطماع السدول الجنبيسة...وجساء
فيها:

(طمعت الدول الجنبية فسي السسيطرةا علسى الكسويت
فاضطر الشيخ مبارك الصسسباح حسساكم الكسسويت آنسسذاك إلسسى
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 ليتمكن مسسن1859 يناير 23عقد معاهدةا مع بريطانيا في 
حماية البلدا من الطماع الجنبية..ونجح في ذلك.
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وتأمل وتدبر من هسسي (السسدول الجنبيسسة) السستي عقسسدت
الكويت التفاقية مع بريطانيا خوفا مسسن أطماعهسسا عنسسدهم،
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.)1(لن تجدها سوى الخلفة العثمانية في أواخرها

وتأمسسل داجلهسسم علسسى النشسسء فسسي قسسولهم (نجسسح فسسي
اا صسسعبا قهسسر فيسسه ذلك)..كأن ذلك كان فتحسسا عظيمسسا وأمسسر
النجليز وأذلهم..ل أنه والهم أسلم قيادا البلدا والعبادا لهم.

) كلما عسسن اسسستقلل الكسسويت وعيسسدها90ثسسم و ص(
) وصسسور الحتفلت92) وص (91السسوثني (السسوطني) ص (

والمهرجانات التي يعملونها في عيدهم ذاك، ثسسم جسساء بعسسد
) (وعلينسسسا جميعسسسا أن نحسسسافظ علسسسى هسسسذا93ذلسسسك ص (

الستقلل بأن نكون جنسسوداا مخلصسسين للسسوطن نسسدافع عنسسه
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ونعمل على ازداهارها، ليبقى علم الكويت الحسسبيب يرفسسرف
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اا أبد الدهر .)2(خفاق

كما داعانا إلى ذلك الشيخ صباح السالم الصباح رحمه
الله ويدعونا إليه أميرنا الحالي الشيخ جابر الحمد الصباح
حفظه الله وولسسي عهسسدها الميسسن الشسسيخ سسسعد العبسسد اللسسه
الجابر الصباح حفظه الله...) وفي الصسسفحة صسسورةا هسسؤلء

الطواغيت.

تأمل هذها المعاني وتذكر أن ممن يحفظهسسا ويدرسسسها
أبناء زج بهم في هذها المدارس آباء يسسسعون لقامسسة حكسسم
الله في الرض..زعمسسوا! ! كمسا يعلمهسسا مدرسسسون يسدعون
أنهم يرومون إخراج العبادا من عباداةا العبادا إلى عباداةا الله

رب العبادا..؟ ؟ 

ال من الحياء.. يا قوما قلي

اا على الجتماعيات فقط بسسل حسستى وليس ذلك مقتصر
اا؛ القسراءةا واللغسة العربيسة وغيرهسا تسستغل فسي ذلسك أيضس
وإليك بعض المقتطفات مسسن كتسساب (الجديسسد فسسي القسسراءةا

والمحفوظات) للصف الرابع البتدائي :

) التدريب الثالث (الكويت بلد مستقل) إلى13- ص (
أن قالوا: (ولقد نهضت داولسسة الكسسويت نهضسسة شسساملة فسسي
اا بفضسسل السياسسسة اا وداوليسس جميع المياداين وذاع صيتها عربيسس
الحكيمة التي يتحلى بها كل من سمو الميسسر وسسسمو ولسسي
عهدها المين، وبفضل الحكومة الرشيدةا التي تعمسسل علسسى
إسعادا مواطنيها، وتمد العون لكل بلد عربسسي أو مسسسلم أو
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..حيا الله الكويت وأداامها في عز مستمر، وأبقاها)1(صديق
اا للعروبة والسلما..). ذخر

وبعد ذلك جاء فسسي السسسئلة علسسى هسسذها القطعسسة ص (
)، أكمل الفراغ:14

) يتحلى سمو...المعظم بالسياسة الحكمية.3- ص (

اا لما جاء فسسي ومعلوما أن سياسة هذا الحاكم هي وفق
)/ السلطة التشريعية يتولها المير..! !51داستورها ماداةا (

عرس هسسذا أو لرس أو دا  فهل عرف حقيقة التوحيد من دا
أقرها...؟ 

) دارس بعنوان (وصايا جدةا)..جاء فيه:57- ص (

(فقالت الجدةا، أنصحكم بطاعة الله ورسوله وطاعسسة
البوين والجدين والكبار من الهل والقرباء وجميسسع أولسسى
المر، فقد قال الله سبحانه وتعالى..( يا أيها السسذين آمنسسوا

أطيعوا الله والرسول وأولي المر منكم).

فقال أحد الحفادا: ولكن من أولي المسسر السسذين علينسسا
أن نطيعهم؟ وكيف تكون طاعتهم؟ 
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إن أولي الـمـر ـهـم-:سس )2(فأجابت الجدةا – الخبيثسسة
ـه ـا حفـظ حكاما وطننا العزيِز وعلىَ رأسهم أميرـن
الله، وطاعتنا لهم تـكـون بتنفـيـذ الـقـوانين اـلـتي

 )أهس.يِطالبونا بتنفيذها

تأمل! ! هذا معنى وتفسير الية عندهم؟ ؟ معنى ذلك
أن اللسسه يأمرنسسا فسسي هسسذها اليسسة بطاعسسة قسسوانين الكفسسر
لرس باطلها والضلل، تبا لهذها العقول وسحقا سحقا لمن دا

هذا.

ثم ضسسربت- الجسدةا- أمثلسسة علسى ذلسك تناسسسب أعمسسار
الطفال، إلى أن قالوا على لسانها وليس هسسذا فقسسط، بسسل
علينا أن نستجيب لكل المسسسئولين السسذين يسسسهرون علسسى
راحتنسسا ويحسسافظون علسسى سسسلمتنا...) ثسسم يركسسزون هسسذها
المعلومات الخطيرةا التي فيهسسا تربيسسة البنسساء علسسى طاعسسة

قوانينهم والولء لهم ولحكومتهم..بالسئلة المختلفة...

) ما فائدةا القوانين التي تضسسعها2)- س(51مثل ص (
الحكومة؟ .

فليتأمل الموحد مسساذا يسسدرس أولداها؟ ..ومسساذا يدرسسسه
أولئك المدرسون؟ ؟ 

) تحسست عنسسوان "إختسسبر ذكسساءك "جسساء هسسذا63- ص (
السؤال:

) في عهدها اسسستقلت الكسسويت وداخلسست عضسسوا فسسي1(
الجامعة العربيسسة والمسسم المتحسسدةا، أنشسسئ فسسي زمنسسه أول
مجلس للمة، حكم الكويت خمس عشرةا سنة.فمن هو؟ 

اا في مدارسهم هذها مسسن وبالطبع لن ينجح أو يفلح أبد
تكسسون إجسسابته عسسن هسسذا السسسؤال هكسسذا: (طسساغوت مسسن
الطواغيت أبى تحكيم شرع الله) وهي الجابة التي ينبغسسي
ال صسساداقين أن يلقنهسسا لبنسسائه كسسل مسسن أرادا أن يعسسد رجسسا
موحدين تنتفع بهم هذها المة ويتغير حالها، فهل يفعل مثل
هسسذا أولئسسك المدرسسسون السسدعاةا أما يلبسسسون ويدلسسسون

ويدهنون؟ ..

) في الكتاب نفسه دارس وهو عبسسارةا عسسن108- ص (
قصيدةا: (النشيد الوطني):
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وطني الكويِت سلمت
للمجد

......................

يِــا مهــد أبــاء اللــىَ
كتبـوا

....................

............................................

رب الحمية صادق الوعـدوأميرنا للعز قائدنــا

وطني الكويِت سلمت للمجد

وجعل هسسذا دارس مسسن داروس النصسسوص السستي تحفسسظ
للطلبة ضمن منهسسج اللغسسة العربيسسة، وفسسي أعلسسى الصسسفحة
اا ورسسسمت خريطسسة الكسسويت تحسست شسسعار الدولسسة ملونسس

النشيد....

لرب ابنسسسك مسسن فل يكفسسسى أيهسسا الداعيسسسة إذن أن تهسسس
الطابور، فالمر أكبر من ذلك...

اا كتسساب القسسراءةا والنصسسوص للصسسف الول - وهذا أيضسس
متوسط:

يستفتح بدرس عنسسوانه (مسسن خطسساب صسساحب السسسمو
أمير البلدا) وفوق العنسسوان صسسورةا ملونسسة للطسساغوت كتسسب
تحتها أسمه وألقابه...والدرس عبارةا عن جزء مسسن خطبسسة

هس).1401ألقاها في المحرما (

) جاء فيه:6) تمرين (150- وص (

(الشباب يحرص على النظاما ويلتزما بالقوانين ).

):8) آخر صفحة بالكتاب تمرين (191- وص (

(ارجع إلى خطاب صاحب السمو أمير البلدا فسسي أول
الكتاب، واستعن به في كتابة فقرةا عن كفاح أبناء الخليسسج
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في الماضي وجهوداهم في الحاضر من أجسسل خيسسر الخليسسج
وأمنه).

- وهذا (كتاب مطالعة) في منهج اللغة العربية، وزعته
وزارةا التربية على بعض مدارس الكسسويت كمنهسسج تجريسسبي

هس) جسساء فيسسه: ص1406للصف الثاني ابتدائي وذلك سنة (
) (الدرس الساداس):80(

اا. (في ساحة المدرسة يرتفع علم الكويت عالي

نحن ننظر إلى علم الكويت بفخر.

ونهتف بحياةا الكويت.

ونقول في صوت واحد:

تحيا الكويت..تحيا الكويت..تحيا الكويت..

فوق المدارس يرتفع علم الكويت..

فوق الوزارات يرتفع علم الكويت..

في العيادا يرتفع علم الكويت..)

) جاء (تدريبات)81- وص (

ال: أجب عما يلي.... ( أو

- هل تحب الكويت؟ ولماذا؟ 1

- ماذا تفعل لنعرف أنك تحب الكويت؟ 2

- مسساذا تقسسول وأنسست تشسساهد علسسم الكسسويت يرتفسسع3
أمامك؟ 

- بمسساذا تشسسعر وأنسست تشسساهد علسسم الكسسويت يرتفسسع4
أمامك؟ 

- ما رأيك في تلميذ يكلم صسساحبه والتلميسسذ يهتفسسون5
بحياةا العلم؟ 

- ما ألوان علم الكويت؟ 6
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- لون علم الكويت الذي أمامك بألوانه المعروفة.)7

)، ص82وعلى هذا النحو وحول الكويت وعلمها ص (
) وغيرها.84)، ص (83(

- وحتى ماداةا الحياء التي ليس لها علقسسة مسسن قريسسب
ول من بعيد بالحكومات ومدحها لم يقصروا في اسسستغللها
ال كتاب أحياء الصف الثاني الثسسانوي بعسسد في ذلك..أنظر مث
كل فصل لبد أن يأتوا بموضوع كامل في المسسدح بحكومسسة
الكسسويت وخسسدماتها فسسي مجسسالت الفصسسل المسسذكور، وذلسسك
تحت عنوان (نافذةا على المجتمع)، وحقيقتسسه نافسسذةا علسسى

تمجيد الطاغوت وحكومته.

وكتسساب الجتماعيسسات للصسسف الول متوسسسط سسسمى
باسم (الكويت والخليج العربي).

) ضمن التوجيهات والرشاداات، جاء:11- ص (

(اقسسستراح الزيسسسارات الميدانيسسسة لبعسسسض المشسسساريع
القتصاداية والعمرانيسسة والسسسياحية والثسسار التاريخيسسة السستي
تحكي قصة كفاح الجدادا بهدف تفاعل الطسسالب مسسع بيئتسسه
اا ليتعسرف علسسى الجهسودا الستي تبسذلها الدولسسة تفساعل إيجابيسس

لتطوير وتحديث كويتنا الحبيب..)

) (وبذلوا- يعني الجدادا- أرواحهم ودامسساءهم16- ص (
في سبيل حريتها واستقللها ليبقى علسسم الكسسويت الحسسبيب

اا أبد الدهر ). يرفرف خفاق

) (مسستى تحتفسسل الكسسويت بعيسسدها5) س (17- وص (
الوطني؟ ).

....وهكذا فالكتاب كله من أوله إلى آخرها مسخر في
سبيل تمجيد الكويت وعلمها وعيدها وطواغيتها، فتجد مثل
هذها العبارات تتكرر بشكل مكشوف وممسسل..فسسي مواضسسع

كثيرةا ومتفرقة من الكتاب:

- تبذل الحكومة جهوداا عديدةا في حل المشكلت..

- تبني الحكومى كل سنة عشرات المدارس...
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- تسسسسعى حكومسسسة الكسسسويت إلسسسى تسسسوفير الخسسسدمات
السكانية لتضمن للسكان الراحة والرفاهية.

- تقدما الدولة الرعاية...

- تحرص الدولة على تقديم..

- تهتم داولة الكويت...

- توفر الدولة المسكن الملئم لكل موطن...

- تخطط الدولة لتوفير العديد من الخدمات...

- أنشأت الدولة....

- تستثمر الدولة...

- جهودا الدولة في تطوير...

وهكذا غالبية الكتاب من أوله إلى آخرها، مدح وتمجيد
اا في كتبهم : بالدولة..ولن تجد بالطبع أبد

- تحارب الدولة الله ورسوله.

- الدولة تحكم شرع ابليس..

الدولة تعطل حكم الله...- 

- الدولة توالي أعداء الله...

- الدولة تحارب أولياء الله...

- الدولة تنشر الفسادا في البلدا والعبادا...

- الدولة تحمي الكفر والزندقة واللحادا...وغيرها..فهذا
مطوي وغير موجودا بداهة في كتبهم..

كما خصص المنهج فصل كامل وهسسو الفصسل الخسسامس
) بعنوان:101ص (

(الكسسسسويت تحقسسسسق اسسسسستقللها وتأخسسسسذ بالنظسسسساما
الديمقراطي)
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ويتكون من الوحدات التالية:

أ- حكم آل الصباح

ب- الكويت وبريطانيا.

جس- استقلل الكويت.

دا- نظاما الحكم في الكويت.

هس- الوزارات في الكويت.

و- مجلس المة الكويتي.

فالوحدةا الولى معروف محتواها طبعسسا وقسسد اختتمسست
بقولهم:

).(وقد ارتبط هؤلء الحكسساما جميعسسا ارتباطسسا122ص (
وثيقسسسسسا بأهسسسسسل الكسسسسسويت وأقسسسسساموا حكمهسسسسسم علسسسسسى

الشورى؟ ؟ ؟ ؟ ).

تامسسل التسسدليس وتزويسسر الحقسسائق والتلسسبيس علسسى
) صسسورةا127الجيسسال، وممسسا جسساء فسسي الوحسسدةا (ج) ص (

لطلبة المدارس في مهرجسسان مشسسكلين بعمسسومهم منظسسرا
يمثل علم الكويت وكتب تحتهسسا (الشسسعب الكويسستي يحتفسسل

بعيدها الوطني).

فسسسي الوحسسسدةا (دا) تلسسسبيس وكسسسذب وافسسستراء، حيسسسث
يستشهدون بآيات القرآن، حكم الله السسذي نبسسذوها، لسسترقيع
ونصسسرةا وتصسسويب حكمهسسم الباطسسل، بسسل والتلسسبيس علسسى
ذراري المسسسلمين بقسسولهم: (ويعتمسسد نظسساما الحكسسم علسسى
اا للشريعة السلمية الغسسراء (الشورى والديمقراطية) اتباع

(وأمرهم شورى بينهم)...

أنظر إلى التلسسبيس العظيسسم، الشسسورى والديمقراطيسسة
شيئ واحد؟ ؟ ؟ 
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.)1(وقالوا...(وقد تسأل ماذا نقصد بالديمقراطية؟ ..

هسسذا مثسسال يوضسسح لسسك معنسسى الديمقراطيسسة: (قسسرر
المشرف الجتماعي أن ينظم رحلة…) وذكسسروا أن تقريسسر
مكان الرحلة تم عن طريق التصويت بأغلبيسسة الصسسوات…
ثم يقولون: "الديمقراطية تعنسي حكسسم الشسعب…" وكتسب
ذلسسك بسساللون الزرق الواضسسح المميسسز عسسن خسسط الكتسساب
السسسودا..وبهسسذا يسسزول العجسسب مسسن وجسسودا داعسساةا فسسي هسسذا
الزمسسان يمسسدحون الديمقراطيسسة ويثنسسون عليهسسا ويصسسفونها

بالشورى! ! ..ألم يرضعوا من هذها المناهج؟ ؟ ؟ ؟ 

وهم هنا ل يستحيون من الله ول من النسساس، إذهسسم ل
يرجون لله وقارا، وقد استخفوا قومهم فأطسساعوهم..حيسسث
يصرحون بأن الديمقراطية تعني حكم الشعب ل حكم الله
وشسسسريعته..والحكسسساما تشسسسريع يصسسسدر باختيسسسار أغلبيسسسة
اا..ذلسسك بعسسد أن لبسسسوا الشسسعب..وكفسسى بسسه زندقسسة وإلحسسادا
وخلطسسسوا علسسسى النشسسسء بيسسسن الشسسسورى والديمقراطيسسسة

واستشهدوا بالقرآن..

والطالب إذا مسسا سسسمعك تنعسست الديمقراطيسسة بسسالكفر
فسسسيعجب وسسسيجادال عنهسسا علسسى أنهسسا الشسسورى كمسسا قسسد
دارسوها من نعومة أظفارها، وسيحتج بأن الله يأمر بها فسسي

كتابه..

 تأمسسل هسسذا الضسسلل ومسسا يحسسويه مسسن داس وتحريسسف
وتلبيس! ! 
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 ثم يختمون وحدتهم هسسذها بقسسولهم : (والكسسويت داولسسة
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 تسسسوفر الحريسسسة السياسسسسية والجتماعيسسسة)1(دايمقراطيسسسة 
للمواطن، بحيث يحصل الجميع على فرصتهم في التعليسسم
والعمسسل والرعايسسة الجتماعيسسة وتجعسسل الشسسعب مصسسدر
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السلطات، وتحقق المساواةا بين الجميع داون تمييز بينهم)
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).129 ص ()1(

أقول : سيزول عنسسك العجسسب مسسن هسسذا ووجسسوداها فسسي
المناهج، وستعلم أنه لم يأت مصادافة أو من اجتهادا بعسسض
التربويين الموالين للنظاما إذا عرفت ما جاء فسسي السسسس
العامة التي وضعها المؤتمر الثقافي العربي الول المنعقد
فسسي (بيسست مسسرى)..حيسسث قسسرروا أن التربيسسة الوطنيسسة فسسي
البلدان العربية يجب أن تهدف إلسسى المسسور التاليسسة: منهسسا:
"سسسابعا- توكيسسد أن النظسساما السسديمقراطي الصسسحيح أكمسسل
النظمسسة! ! لضسسمان الحريسسة والعدالسسة والمسسساواةا وإتاحسسة
الفسسرص المتكافئسسة للجميسسع، والعمسسل علسسى اتخسساذ السسروح
الديمقراطية الصحيحة عقيدةا راسخة في نفوس النشسسء"

).81أ هس.من تقارير المؤتمر الثقافي العربي الول ص (

- والوحدةا (هس) أيضسسا ل تخسسرج عسسن مثسسل ذلسسك..أولهسسا
(السسوزارةا هسسي سسسلطة تنفيذيسسة مهمتهسسا تنفيسسذ قسسرارات
الحكومسسة، كسسل فسسي مجسسال تخصصسسها بمسسا يخسسدما مصسسالح

الشعب..).

وتتكلم عن تاريخ تشكيل أول مجلسسس للسسوزراء..وتبسسدأ
بتعدادا الوزارات وزارةا وزارةا، وكيل المديح لها وللحكومسسة
وما تقدمه من خدمات للشعب عن طريقهسسا، سسسواء وزارةا
الخارجيسسسة أو وزارةا العلما وفيهسسسا طبعسسسا مسسسدح الذاعسسسة
والتلفزيسسون ووزارةا السسدفاع، ومسسا فيهسسا مسسن مسسدح الجيسسش
ووزارةا الداخلية وشعارها (الشرطة فسسي خدمسسة الشسسعب)

)، ووزارةا التجسسارةا والصسسناعة، ووزارةا الماليسسة:132ص (
)، ووزارةا133وفيها مديسسح للبنسسوك الربويسسة الكويتيسسة ص (

التربية ووزارةا العدل والشسسئون الدااريسسة والقانونيسسة وفيهسسا
مديسسح للقسسانون وأن سسسياداته تحقسسق العسسدل وتسسأمن حقسسوق
المواطنين، مع مديح محاكمهم وأنها تفصسسل بالقضسسايا بمسسا
يعيسسد الحسسق لصسسحابه وتطسسور القسسوانين بمسسا يتمشسسى مسسع

).136الشريعة السلمية السمحة؟ ؟ ؟ ص (

قاتلكم الله ل تشبعون ول تملون من التلبيس..
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انظر كيف يِفترون علىَ الله الـكـذب وكـفـىَ{
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.)1(}به إثما مبينا

وختمت الوحدةا بالقول: ( وتنضم كسسل هسسذها السسوزارات
فسسي مجلسسس يسسسمى (مجلسسس السسوزراء) ويسسرأس مجلسسس
اا سمو الشيخ سعد عبسسد اللسسه السسسالم الصسسباح الوزراء حالي
ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء - مع صورةا له بسساللوان

).143) - ص (74شكل (

- والوحدةا الخيرةا (و) عن المجلس الشركي مجلسسس
المسسسة الكويسسستي، وفيهسسسا بيسسسان أنسسسه يمثسسسل السسسسلطة

) (السسسلطة التشسسريعية143التشريعية! ! ..فيقولسسون ص (
هي المختصة بوضع القوانين التي تنظم الحكم).

ويقولون في الصفحة نفسها: (وقد تتساءل هسسل كسسان
مجلسسسس المسسسة أول سسسسلطة تشسسسريعية فسسسي البلدا بعسسسد

) أن هناك قبله المجلس144الستقلل؟ ؟ ) وذكروا ص (
 نوفمسسبر11التأسيسي السسذي أقسسر الدسسستور الكويسستي فسسي 

 ينسساير29 وقد افتتح مجلسسس المسسة لول مسسرةا يسسوما 1962
 حيث بدأ عهد داستوري جديد...).1963

وفصلوا بعد ذلك في الدوائر النتخابيسسة وعسسددا أعضسساء
المجلس الشركي..وختمت الوحدةا بذكر اختصاصسسات هسسذا

المجلس الشركي الذي جاء منها:

( وضسسع التشسسريعات والقسسوانين المنظمسسة لمختلسسف
مرافق الدولة..) وغير ذلك..

- ثسسم وفسسي نهايسسة الفصسسل جسساءت صسسفحة بعنسسوان
) وفيها أسئلة مختلفة، منها:145(النشاط) ص (

- لبد أنك شسساهدت مراسسسيم تقسسديم أوراق اعتمسسادا1(
سفير داولة أجنبية، إلى حضرةا صسساحب السسسمو أميسسر البلدا
في التلفاز..لحظ من يحضر هذا الحفل إلى جسسانب سسسمو

المير، صف بأربعة سطوها هذها المراسيم....)

) أسئلة مختلفة كلهسسا لتثسسبيت مسسا146ثم التقويم ص (
مضى من باطل في نفوس الطلبة..

أل لعنة الله علىَ الظالمين}{
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ㄹ-) قسسامت الكسسويت بإصسسدار ( قسسانون176وجسساء ص) : (
...وفسسي1976الخدمة العسسسكرية اللزاميسسة ) فسسي فسسبراير 

ظسسل هسسذا القسسانون سسسيكون لكسسل كويسستي شسسرف اللتحسساق
بالخدمة العسكرية عندما يبلغ سن الجندية...! )

 شرف! ! واي شرف! ! يا أهل ملة إبراهيم! ! 

ㅁ-) جسسس- فسسي مجسسال الحكسسم السسديمقراطي:180وص ) (
تسسسؤمن داولسسسة الكسسسويت بالديمقراطيسسسة كأسسسساس للحكسسسم

العادال… إلخ ) 

للدعاةا فقط..تأملوا الكفر البواح..! ! 

(يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولسسون للسسذين كفسسروا
ال). هؤلء أهدى من الذين آمنوا سبي

) في (النشاط) :183- وجاء ص (

- إذهب إلى الجمعية التعاونية فسسي منطقتسسك وداون1(
أسماء السلع التي تدعمها الدولة وتبيعها للمواطنين بسعر

منخفض...! ! )

) في التقويم..( علل ما يأتي:185- وص (

- حرص صسساحب السسسمو الميسسر وسسسمو ولسسي العهسسد3
على لقاء المواطنين.)

منبر التوحيد والجهادا

إعدادا القاداةا الفوارس 

)216(



 جسساء)1(- وكذا في كتاب النحو للصسسف الثسساني الثسسانوي
في مقدمته عن أهسسداف الكتسساب...(وينمسسي فيهسسم تعلقهسسم

وإخلصـهمبالوطن، وحرصهم على مقسسدراته ومقومسساته 
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ـة )2(لنظمه السياـسـية  والقتـصـاديِة)3( والجتماعـي
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)4((...

) موضسسوع بعنسسوان (الحيسساةا فسسي53وانظسسر مثل ص (
الكسويت) ( ضسرب الكسويت أروع المثسل لتسوفير الخسدمات
للمسسواطنين...والدولسسة تتنسساول الطفسسل مسسن سسسن الرابعسسة،
وتظل ترعسساها فسسي داور الحضسسانة وتسسوفر لسسه سسسبل التربيسسة
والتعليم منذ داخوله المدرسة البتدائية حسستى التخسسرج مسسن
تخصصه من الجامعة...وتقوما الدولسسة برعايسسة السسسر السستي
فقسسدت عائلهسسا...ورعايسسة الشسسيخوخة..وتشسسجيع الثقافسسات

والندية والمسارح وتوفير المساكن..إلى غير ذلك)

 ثم جاء في المناقشة:

لمسسساذا نجحسسست الكسسسويت فسسسي تسسسوفير الخسسسدمات-2
لمواطنيها؟ 

- اضسسرب أمثلسسة مسسن الخسسدمات الجتماعيسسة….وغيسسر2
ذلك..)

) ( أكسسد القسسانون فسسي الكسسويت اسسستقلل57- وص (
السلطة...)

) عنوان الدرس (من النطق السامي، فسسي61- وص (
مجلس المة...) وخطبة للطاغوت ثم المناقشة جاء فيها:

- استخرج من الكلمات السامية السابقة...إلخ.3

) الطامة التالية:63- وجاء في ص (

موضوع بعنوان: 

(السرة الحاكمة)

( عاش الكويتيون منسسذ اتخسسذوا أرض الكسسويت الطيبسسة
اا لهم، إخوةا متساوين، متكسسافلين، متعسساونين، وأمرهسسم وطن
شورى بينهم، وكان اللتحاما بين السرةا الحاكمة الكويتية،
وسائر أهل الكويت مضرب المثال، ول يزال كسسذلك حسستى

والكويِتيون يِقدرون تـمـاما التـقـديِر موـقـفاليوما، 
، وحفاظهسسا علسسى سسسلمة أراضسسيهذه السرة الحاكمة

الكسسويت، والسسدفاع عنهسسا فسسي مختلسسف مراحسسل التاريسسخ،
فاختـيـار الـكـويِت للنـظـاما اـلـديِمقراطي والحـكـم
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ةا ةا سليم  لنظسساما وحكسسم عاشسستالدستوري كان تطور
عليه الكويت ومارسته بصورةا عملية طوال السنين.

وليسسس مسسن شسسك فسسي أن تاريسسخ الكسسويت مسسر بصسسراع
د داموي وكفاح طويل حستى وصسل إلسى السستقرار علسى ي

السرةا الحاكمة، أسرةا آل صباح.

ورئيسسس البلدا، وأميرهسسا المفسسدى يمتسساز بتطلعسسه إلسسى
المستقبل، وسهرها على مصلحة مواطنيه، وعطفة عليهسسم
اا اا، وارتباطه بكل فردا من أفرادا الشسسعب ارتباطسس اا أبوي عطف

اا.. أخوي

حفظه الله لشسسعبه، وأفسساء عليسسه وعلسسى الكسسويت كسسل
خير..إنه سميع مجيب.)

والمناقشة:

- لمسساذا اختسسارت الكسسويت النظسساما السسديمقراطي1(
والحكم الدستوري؟ 

- متى وصلت الكويت إلى الستقرار؟ 2

- بم يمتاز أمير البلدا؟ )3

فانظر إلى الباطل العظيم الذي يحويه هذا الموضوع،
وتأمسسل كيسسف يقولسسون...ويصسسفون اختيسسار الكسسويت للحكسسم
الدستوري الطاغوتي، والنظاما الديمقراطي الشركي بسسأنه

اختيار سليم...

تأملوا هذا يا داعاةا..

نص الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الناقض الثسسالث
من نواقض السلما على كفر من لم يكفر المشسسركين (أو
صحح مذهبهم) فما حكم من يدرس ويدرس ويرضى بهذها

الموادا أو يصححها يا فقهاء الدعوةا؟ ؟ ؟ 

اا ص ( ) بعنوان...71 - وطامة أخرى أيض

( دستور الكويِت )
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( يعتبر داستور الكويت وثيقة داستورية مهمة، كمسسا أن
تجربة الحكم الدستوري تجربة رائدةا.وممسسا جسساء فسسي هسسذا

الدستور:

أ - الكويت داولسسة عربيسسة مسسستقلة، وشسسعبها جسسزء مسسن
المة العربية.
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ب- داين الدولة السسسلما، وتعتسسبر الشسسريعة السسسلمية
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.)1(أساس القوانين 

جس- اللغة الرسمية هي اللغة العربية.

اا، ولهسسا السسسياداةا المسسة هسسي مصسسدر السسسلطات جميعسس
الكاملة.

اا مسسسن المبسسسادائ وقسسسد تضسسسمن هسسسذا الدسسسستور كسسسثير
الجتماعية، ونسسص علسسى ضسسرورةا المحافظسسة علسسى الملك

العامة، والثروةا القومية، لنها عمادا القتصادا الوطني.

وحددا حقوق الفسسرادا، وكفسسل الحريسسات العامسسة...وكسسل
ذلك من أهم داعامات المجتمع القوي المتطور.)

المناقشة:

 - لماذا نص الدستور علسسى أن اللغسسة الرسسسمية هسسي1
اللغة العربية؟ 

- مسسا أهسسم الخسسدمات العامسسة السستي تحققسست فسسي2
المجالين الصحي والتعليمي؟ )
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ولقد أكثرنا من إيرادا مثل هذا، لكي ل ينعق الناعقون
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 والفسسروع وتسستركون)1(فيقولسسون: أنتسسم تهتمسسون بالقشسسور 
المهمسسات والصسسول… فهسسا نحسسن نسسدلل علسسى أن الصسسول
والفسسروع كلهسسا تضسسيع فسسي هسسذها المسسدارس وتهسسدما، حسستى
الطاغوت الذي يجب على كل مسسسلم الكفسسر بسسه والسسبراءةا
منه لتحقيق التوحيد – السسذي هسسو حسسق اللسسه علسسى العبيسسد –
يمدح ويثنى عليه ويمجد ويعظم..فماذا تقولسسون؟ ؟ وكيسسف

ترقعون؟ ؟ وأين تفرون؟ ؟ ..

 لكن..وما لجرح بميت إيلما...

- أمسسسا كتسسساب المطالعسسسة الجديسسسدةا للصسسسف الثسسساني
الثانوي...فقد اسسستفتح بموضسسوع كلسسه ثنسساء وتمجيسسد ومسسدح
وتبجيل وتعظيم وإجلل لطاغوت مسسن طسسواغيتهم وعنونسسوا

له:

) "في موكب الخالديِن"1(

المير الراحل عبد الله السالم الصباح

إن ذاكرةا الشعوب قوية ل تنسى، وإن وفاءها عميسسق
ل يحسسد، وذاكرتهسسا ل تعسسي إل أخبسسار العسساملين فسسي سسسبيلها

والمضحين من أجلها.

اا فسسي قلسسوب مسسن ولذا سيعيش الميسسر الراحسسل مخلسسد
أحبهم من أبناء شعبة، وستتوارث الجيال ذكسسراها العطسسرةا

عنوان محبة ووفاء.

والظاهرةا الفذةا في حياةا الرجل الراحسسل هسسي إجمسساع
المتحدثين عنه، على اتصافه بالزهد وانصرافه عسسن الكسسثير
من مغريات الحياةا الزائلسسة، علسسى الرغسسم مسسن دانوهسسا منسسه
وسعيها إليه، وكذا النفوس الكبيرةا ل يغريها عسسرض زائسسل،

كما ل تنال منها شدةا طارئة.

والمرحلة الولسسى مسسن حيسساةا الميسسر بسسدأت يسسوما أبصسسر
ما، تمتد حتى اليوما الذي تولى فيه زمسساما1895النور سنة 

الحكم بعد وفاةا ابن عمه المغفور له الشيخ أحمسسد الجسسابر
الصباح..وعن صفات الميسسر وسسسجاياها فسسي هسسذها المرحلسسة
يحدثنا مؤرخا الكويت عبد العزيز الرشيد، حديث من عرف

المير عن كثب فيقول:

"ذكاء غريب، ….إلى آخر تمجيدها
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ـن..إلى أن قالوا (  وهذا ما أهله لتولىَ الكثير ـم
المناـصـب المهـمـة، فـقـد ـتـولىَ رئاـسـة المجـلـس
ــــويِت ســـــنة ( ــــي الـك التشـــــريِعي الولا ـف

ـو1938 ـأن الـشـعب ـه ـر ـب ـذي أـق ـس اـل )...المجـل
مصدر السلطات؟ ؟ ؟ )

) :11حتى قالوا ص (

-1961( وفي التاسع عشر من يونيو (حزيران) سسسنة 
ارتفع علسسم الحريسة خفاقسا فسي سسماء الكسويت الحسبيب…
اا إلى جانب أعلما شسسقيقاتها العربيسسات ورفرف علمها خفاق

وأعلما هيئة المم المتحدةا.

لم يِغـفـلإلى قولهم في ثنائهم علسسى الطسساغوت : (
ـس ـك، فكــان أولا مجـل ـر الراحــل عــن ذـل المـي
تأسيـسـي منتـخـب وـكـل إلـيـه العـمـل عـلـىَ وـضـع

...دستور البلد يِصون للمواطن كرامته وحريِته

1963 وفي التاسع والعشريِن من يِنايِر سنة 
قاما أولا مجلس نيابي ـفـي الـكـويِت يِعـلـن لـلـدنيا
ـيد ـو ـس ـلطات وـه ـدر الـس ـعب مـص ـا أن الـش كلـه

نفسه.)

اا إنه تاريخ شعب فسسي وختموا موضوعهم بقولهم: (حق
حياةا رجل عظيم)

 ثم يفترون على الله فيقولسسون (كسسأن العنايسسة اللهيسسة
ال في حياةا هذا الرجل ووفسساته، أرادات أن تضرب للناس مث
يوما اختارت لقاءها بممثلي شعبه في مجلس المسسة لحظسسة

الودااع الخير..).

الطسساغوت السسذي تسسم فسسي عهسسدها تحكيسسم (الياسسسق
الكويسستي) وأصسسبح الشسسعب، ل رب الشسسعب هسسو مصسسدر
السسسلطات الحاكمسسة كلهسسا عنسسدهم ومسسن ضسسمنها السسسلطة
التشسسسريعية؛ يكسسسال لسسسه كسسسل هسسسذا المديسسسح والتعظيسسسم
والتمجيسسد..يقسسرأها أبنسساءكم ويجيبسسوا علسسى أسسسئلته ويدرسسسه
المدرسسسون فل يجسسرؤ علسسى التعليسسق منهسسم أحسسد! ! فمسساذا
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تريدون أكثر من هذا يا داعاةا..يسسا مسسن تتبسساكون علسسى حكسسم
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 )1(الله وشرائع السلما المعطلة؟ ؟ ؟ 
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اا للصف الرابع إبتدائي   :)1(- وحتى العلوما أيض

) صور بيوت ومساكن مختلفة وكتب تحتها:26- ص (

(داولسسسسة الكسسسسويت تبنسسسسي المسسسسساكن والمسسسسدارس
والمستشفيات وغيرها).

ㅂ-) صور رجال يرقصسسون وإلسسى جسسانبهم علميسسن27ص (
للكويت..

- وكسسذلك كتسساب (التعسسبير اللغسسوى) للصسسف الرابسسع
البتدائي:

) وضمن ملء الفراغات بالضمائر..14- ص (

-......الشبال يرفعون العلم.7(

اا..26- ص ( ) ملء فراغات أيض

- صاحب السمو أمير البلدا أسمه الشيخ...الحمد ).3

) (تسسدريبات علسسى الفصسسل) وضسسعت صسسور33- ص(
مطلوب التعسسبير عنهسسا يجمسسل فعليسسة منهسسا: صسسورةا أطفسسال

يحيون علم الكويت الملون..

) مسسن التسسدريبات علسسى المفسسردا2) مثسسال (93- ص (
والمثنسسى والجمسسع..رسسسم ثلث صسسور؛ واحسسدةا فيهسسا علسسم
الكسسويت..والخسسرى علمسسان للكسسويت..والثالثسسة ثلث أعلما

للكويت وباللوان.

) (الرعايسسسسسسة10) تسسسسسسدريب (100) وص (99- ص (
الصحية بالكويت) جاء فيه...

(تهتم داولسسة الكسسويت بتسسوفير الرعايسسة الصسسحية لجميسسع
المواطنين والوافدين إليها...)، (وتعطي الحكومسسة الناحيسسة
الصحية عناية موفورةا، فتبنسسي المستشسسفيات فسسي الحيسساء

الحديثة وتجلب الطباء.و..).

): (أكمسسل164- ومثلسسه مسسا جسساء فسسي التمسسارين ص (
العبارات التالية...منها..
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- تقيم حكومة الكويت المستشفيات لتوفير الرعاية4
الصحية لجميع...

) دارس بعنوان (العيد الوطني) جاء فيه...116- ص (

 فسسبراير كسسل عسساما تحتفسسل الكسسويت بعيسسد25( فسسي 
استقللها، وفي هذا اليوما تعطسسل السسوزارات والمؤسسسسات
والشركات وتسستزين الكسسويت بالزينسسات الجميلسسة، وترفسسرف
اا اا عسسسكري العلما في كل مكان وتقيم وزارةا الدفاع عرض

لجيشنا الباسل..

 وتنظم وزارةا التربية..وتعد الذاعة والتلفزيون برامج
اا خاصة بهذا العيد..وتطوف فرق الكشافة بالشسسوارع فرحسس

بالعيد السعيد! ! )

) دارس بعنوان (مستشفى الصباح)...162- ص (

أنشسسئ مستشسسفى الصسسباح فسسي عهسسد المغفسسور لسسه! !
الشيخ عبد الله السالم الصباح أمير الكويت الراحل..إلسسخ)

ول أدارى كيف عرفوا أنه مغفور له؟ ؟ 
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اا)1(- وهذا كتاب النحو للصف الثسساني المتوسسسط   أيضسس
محشو بمثل ذلك إليك بعضه...

) عين المبتدأ والخبر....منه:2) تمرين (11- ص (

- احتراما القوانين واجب.4( 

- طاعة الحاكم العادال وطنية..)6

وواضح من إيرادا هذين في تمريسسن واحسسد..أن الحسساكم
العادال عندهم هسسو صسساحب القسسوانين..أليسسس مسسن وزاراتسسه

وزارةا العدل! ؟ ..

وإياك أن يخطر ببالك أنهم يعنون الذي يحكسسم بشسسرع
ال..وكلمهسسم عسسن واقسسع الله..فذلك بعيد عسسن تفكيرهسسم أصسس

اليوما..

) مسسا منزلسسة داولتنسسا الحبيبسسة الكسسويت فسسي32- ص (
الميسساداين؟ الجسسواب: أصسسبحنا بفضسسل حكامنسسا العسساملين …

إلخ ).

) الموضوع التالي:14- ص (

أيها الطالب النجيب! الكويت بلداك العزيسسزةا، أظلتسسك
سسسماؤها، وأمسسدتك بسسالخير أرضسسها، وهواؤهسسا سسسر حياتسسك،
اا بالرعايسسة، وترابها مهد آبائك وأجداداك، نشأت فيها محوطسس
وتقلبت فى نعمائها منذ طفولتك، وتعلمسست بمعاهسسدها فسسي
اا لهسسا، صباك، وستظل ترعاك، وتعنى بك مسسا دامسست مخلصسس

اا لرضها وسماءها، وبرها وبحرها،  ةا قوانينها،وفي محترم
ةا أولي المر فيها! ! ) مطيع

ول نريد تكرار كثير من تعليقاتنا على مثل هسسذا الكفسسر
اا قسسولهم ةاالصراح خصوص ـ ةا قوانينـهـا، مطيـع : (محترم

) فسسالمفروض أن يكسسون مثسسل هسسذا أوـلـي الـمـر فيـهـا
اا لكل من يزعسسم أنسسه دااعيسسة يسسسعى لنصسسرةا الضلل معروف
داين السلما وتحكيسسم شسسرع اللسسه..وإل فليبسسك علسسى نفسسسه

اا.. وليكبر على قلبه وبصيرته أربع

ومن هذا الموضوع يتضح لك أكثر وأكثر..ما قلناها من
قبسسل مسسن أنهسسم يعنسسون عنسسد قسسولهم (الخلص للسسوطن) أو
(حب الوطن) أو (الولء للوطن) أو (حب البلدا) إلسسى غيسسر
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ذلك، يعنسسون بسسه اسسستقراء (الخلص للحكومسسة وطواغيهسسا)
(وحسسب الحكومسسة والسسولء لهسسا ولقوانينهسسا) وهسسذا أسسسلوبهم
وكلمهم في الموضسسوع، تسسأمله؛ فسسي البدايسسة ثنسساؤهم علسسى
الرض التي عشت في هوائها ونشأت بين خيراتها وتقلبت
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 منذ طفولتك، ثم فجأةا وعلى نفسسس السسسياق)1(في نعمائها
يقولون:

(وتعلمت بمعاهدها...وسسستظل ترعسساك وتعنسسى بسك مسسا
اا أولسسي المسسر اا قوانينهسسا، مطيعسس اا لهسسا...محترمسس دامت مخلص

فيها...).

فمن هي صاحبة المعاهد واضسسعة مناهجهسسا ومسسن هسسي
مشسسرعة القسسوانين؟ ؟ الرض أما الحكومسسة؟ ؟ ومسسا داخسسل
أولي المر في القضية؟ إل أن يكسسون المقصسسودا بسسالخلص
هنسسا الخلص لهسسم وحبهسسم ومسسوالتهم وطسساعتهم واحسستراما
قوانينهم كما قد صرحوا هنا...وهو الذي يريدونه ويسسسعون
إليسسه..فتنبسسه لهسسذا، فهسسو المعنسسي عنسسدهم بالوطنيسسة وحسسب
الوطن والخلص له وهو مراداهم في آخسسر هسسذا الموضسسوع

حيث قالوا:

والطاعة دليل الخلصا للوطن..)(

):15ومنه قولهم ص (

وجوب التضحيــة من أجل الوطـن

واحتـقار النـاس لخـائن وطنـه

واحـتراما العداء لمن يِفــدي بلده

) 11وص (

يِفتدى المخلصون بلدهم بدمـائهم

) 16وص (

الجنـدي يِبـذلا دمه ليحمي بـلده

فكل ذلك يقصد به النظاما القائم بحكومته وطسسواغيته
وقوانينه...

) بعد ذلك بقليل..6- ولذلك جاء في التمرين (

لول الجمل السمية إلى جمل فعلية.. (ح
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- حـكــاما الـكــويِت يِعمـلــون عـلــىَ تـقــدمها3
ورفعتها، 

اا... وجاء أيض

- الشرطي يِحتمل المشقة، ليحـفـظ الـمـن4
والنظاما...)

ولسسسن يصسسسرحوا طبعسسسا ويقولسسسوا..ليحفسسسظ عسسسروش
الطواغيت وحكوماتهم وقوانينهم ونظامهم..

اا.. وجاء أيض

- القاضي يحكم بين الناس بالعدل...! ! ) 7(
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.؟ )1(وأي عدل في شريعة إبليس

) طامة أخرى...:85- وجاء ص (

أن نظاما الحكم في وطننا الـحـبيبيِسعدنا ( 
ـه للـمـة، والـمـة نـظـاما ديِمقراـطـي الـسـيادة فـي

والسسسساس أن يفصسسسل بيسسسن هسسسذهامصــدر الســلطات 
اا. اا صاداق ال.ولكنها تتعاون تعاون السلطات فص

وتـلـك ـهـي: الـسـلطة التـشـريِعية، والـسـلطة
التنفيذيِة، والسلطة القضائية.والمير هو رئيــس
الدولة، وذاته مصونة ل تـمـس، ويِـتـولىَ ـسـلطاته

بوساطة وزأرائه.)

أقسسول : وهسسذا الباطسسل يحتسساج التعليسسق عليسسه وبيسسان
الزندقة واللحادا فيه، لمجلدات ومصسسنفات خاصسسة..خاصسسة
ييسسسعدنا)..فيقسسرؤها أبنسساء المسسسلمين لدر بقسسول: ( يصسس وأنسسه 

ويكررونه ويجيبون على أسئلته..وغير ذلك..

- ثم جاء في السئلة على هذها القطعة...

- (المة مصدر السسسلطات) إشسسرح هسسذها العبسسارةا؟ ؟2
يا نص الماداةا رقم ( ) من الدستور الكويتي.6وهذا طبع

فكيسسف ترضسسون يسسامن تريسسدون إقامسسة حكسسم اللسسه أن
يدرس أولداكم ويمدحون قوانين الكفر..

وتكم تقسم أين صياحكم: (أقيموا داولة السسسلما فسسي بي
لكم في مجتمعكم).

وتكم وأولداكسم..فسأفيقوا مسن ها أنتم تهدمونها فسسي بي
نومكم..

ㅅ-) فسسسي موضسسسوع (العطسسسف) (رحلسسسة إلسسسى112ص (
الحمدي)..

جاء في آخرها..(وعرفنا ما تؤدايه الدولة من خدمات
للشسسسعب فسسسي المحافظسسسة علسسسى ثروتسسسه الساسسسسية؛

النفط! ! )..
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) التمريسسسسسسسن الثسسسسسسساني : ( مدينسسسسسسسة175- ص (
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 يرتفع بناء الجامعسسة)1(القاهرةا )..جاء فيه (ميدان التحرير
العربية تخفق فوقه أعلما الدول العربيسسة الشسسقيقة ومسسن

بينها علم الكويت الحبيب).

- حتى ماداةا الموسيقى يسسستغلونها فسسي ذلسسك، فقسسالوا
) مسسن كتسساب99فسسي موضسسوع عسسن فنسسونهم القبيحسسة ص (

(المطالعسسة الجديسسدةا للثسساني الثسسانوي) : ( وقسسد اهتمسست
مدارسنا في العهد الحاضر بإداخسسال الموسسسيقى والناشسسيد
في برامج الدراسة، فكان لها أثر بالغ في تربية العواطسسف
الوطنيسسة، وإذكسساء السسروح القوميسسة : ومسسا أروع أن يقسسف
التلميذ في صفوف الصباح، يسسستقبلون يسسومهم الدراسسسي
بتلك الناشيد الوطنية، ترتفسسع بهسسا حنسساجرهم فسسي حماسسسة

رائعة، وشعور وطني عميق! )

* أمسسسا عسسسن مسسسدح سياسسسسات حكسسسومتهم وطرائقهسسسا
اا، وسيأتى ذكر أكثرها في المختلفة الفاسدةا..فهو كثير أيض
الكلما علسسسسسى تركيزهسسسسسم علسسسسسى النعسسسسسرات القوميسسسسسة
والخليجيسسة..وكسسذا فسسي نقلهسسم لفسسسادا أوليسسائهم الغربييسسن

وصداقتهم معهم وأخوتهم لهم وغير ذلك...

- ونذكر هنسسا علسسى سسسبيل المثسسال مسسا جسساء فسسي كتسساب
(161اجتماعيات الصف الول متوسط ص (  : وـتـؤمن) 

الكويت بسياسة الحيادا اليجابي والتعايش السلمي).

 الكويت بان أساس العلقاتتؤمن) : (181- وص (
الخارجية (الدولية) يقوما علسسى الحسستراما المتبسسادال، وعسسدما

التدخل في الشؤون الداخلية للدول الخرى.)

فهذا إيمانهم وهذها بعض أركانه وشسسعبه..ولننسسا نسسوجه
لصرين عسسارفين ببطلن كلمنا إلى أناس نفترض كونهم متب
مثل هذا فلن تخسسوض فسسي تفصسسيل بسساطله وفسسساداها السسبين

الواضح عند كل من يعرف إسلمه وشريعته..

) : ( تحتل داول الخليج مكانة هامسسة202- وقالوا ص (
على المستوى العالمي فهسسى تتعسساون بكسسل إخلص وتبسسذل
كل جهد ممكسسن فسسي مسسسايرةا المنظمسسات الدوليسسة لقسسرار

العدل والسلما العالمي..! ! )

ةا: ثاني
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ـن ـائهم الغربيـي ـىَ أولـي ـائهم عـل ـا عــن ثـن أـم
وحضـــارتهم النتنـــة ومؤسســـاتهم المختلفـــة
ـوة ـج بـصـورة الـخ ـذه المناـه ـي ـه وتـصـويِرهم ـف
ـافتهم ـاطلهم وثـق والصدقاء، ونقل فسادهم وـب
المنحرفة وغير ذلك من إفكهم ـعـن طريـِـق ـهـذه

المناهج..فإليك بعضه :

وقبسسل ذلسسك نسسسوق كلمسسا حسسول هسسذها المناهسسج لحسسد
التربويين المسلمين المعاصرين سماها (منهج تسسروي فريسسد

)...5في القرآن) قال فيه ص (

إن مناهجنا التربويِة التي يِؤـخـذ بـهـا أطـفـالا(
المدارس عندنا، ل تزالا مزقا من نظريِات أجنبية
ـي نقلت إلينا كما هي بعد أن صيغت بلـسـان عرـب
ـمـبين أو غـيـر ـمـبين دون أن يِراعـىَ أثنـاء نقلـهـا
ـة ـة النـفـوس الجنبـي ـن طبيـع ـبير بـي الختلف الـك
التي صيغت هذه النظريِات عـلـىَ ـقـدرها، وطـبـق

) أ هس.مزاجها، وطبيعة النفوس المسلمة

اا آخر عن التوجه الغربي للجامعسسة العربيسة الستي وكلم
اا فسسي هسسذها المناهسسج عسسن طريسسق تلعسسب داورا هامسسا ومسسؤثر
مؤتمراتها الثقافية وحلقاتها التربوية، وتوصياتها وداراسسساتها
التعليمية والمنهجية… يقول صاحب كتاب (حصوننا مهدداةا
من دااخلها ) عن داور هذها الجامعة مسسن الناحيسسة الثقافيسسة :

ـن المـسـلمين(.. ـر عـي ـزالا تنـظـر بغـي ـانت ول ـت ـك
وتعمل بغير عقولهم وتهدف إلىَ غير أهــدافهم،
ـذيِن ـوما أنشــأها اـل ـزالا كمــا كــانت يـِ إنهــا ل ـت
يِحرصون أن يِكون المـسـلمون الـعـرب ذيِل ـلـدولا
الستعباد الغربي، ل يِرون الشياء إل كـمـا يِراـهـا
الغربي، ول يِـتـذوقونها إل كـمـا يِـتـذوقها، إنـهـا ل
تـزالا تعمـل علـىَ مـا يِسـميه دهاقنـة الـسـتعباد

) أي "التغريِب" ويِقصد بهWesternizationالغربي (
ـابع طبع المسلمين والعرب والشرقيين عامة بـط
الحضارة الغربية والثقاـفـة الغربـيـة، مـمـا يِـسـاعد
علىَ إيِجاد روابط من الود والتفاهم بيـن الحـمـار
ـد وراكبه، وهي روابط تفيد الراكب دائما ول تفـي
الحمار! ! وذلك كل مـا تهـدف إليـه مـا يِسـمونها
الصداقة النجليزيـِـة العربـيـة أو رواـبـط الـصـداقة

المريِكية...و....و..).
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أمسسا عسسن مناهسسج هسسذها الدولسسة..فيكفيسسك داللسسة علسسى
توجههم الغربي، وصدق ما ذكرناها من مديحهم للغرب في
هذها المناهج وسعيهم إلى غرس حضارتهم النتنة وثقافتهم
العفنة في قلوب النشء؛ يكفيك للدللة على ذلك مراجعة
مناهسسج النجليسسزي والفرنسسسي السستي تسسدرس فسسي هسسذها
المسسسدارس علسسسى سسسسبيل المثسسسال، فإنهسسسا محشسسسوةا مسسسن

ذلك..حيث يؤتى بهذها المناهج برمتها من تلك البلدا...
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فمناهج اللغة النجليزيسسة علسسى سسسبيل المثسسال تشسسرف
على إعداداها وطباعتها جامعة أكسسسفوردا فسسي بريطانيسساهم
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.)1(العظمى..

ولسسذلك فسسإن الطسسالب فسسي هسسذها المسسدارس وكمسسا أنسسه
يدرس في سسسنوات البتدائيسسة الولسسى ويتعلسسم بيسسن الخليسسج
والكسسويت ومسسدحها ومسسدح علمهسسا وحكومتهسسا وقوانينهسسا

وطواغيتها..

فسسإنه يسسدرس ومنسسذ السسسنوات الولسسى لتعلمسسه للغسسة
النجليزية..بين جسسورج ومسسارى وإليزابيسسث ولنسسدن وإنجلنسسد
وقوانينهسسسسا وشخصسسسسياتنا وأيطاليسسسسا وقضسسسساتها وثقافتهسسسسا
وتاريخها..ول يحتاج هذا إلى جهد كبير للتدليل على صحته؛
لين، فلو تصفحت تلك الكتسسب المشسسار فإنه مشهور واضح ب

إليها لوجدت منه الكثير الكثير..

وإليك بعض بعضسسه وشسسيئا يسسسيرا منسسه فقسسط، لكسسي ل
يقال..أننا نتقول أونتكلم من فراغ..

* * *

ل يستطيع النسان تتبع فسادا الغرب والحاطة به في
صفحات قليلة وها هم أولئك الغربيين وأوليائهم المتتبعيسسن
لهم حذو القذةا بالقذةا، يجنون ويحصدون اليسسوما نتيجسسة مسسا
غرسوها بالمس من شهوات خبيثسسة وفتسسن مهلكسسة مضسسلة،
بمئات بل بألوف المراض النفسسسية والعصسسبية والجسسسمية
الجنسسسية منهسسا وغيسسر الجنسسسية، هسسذا غيسسر السسدمار الخلقسسي

والجتماعي الذي عم مجتمعاتهم وطمها..

وعندما يأتي أمثسسال هسسؤلء السسسفهاء مسسن المسسسؤولين
الجبريين على رقاب المسلمين في هذا الزمسسان فيسسسلموا
لولئك الغربيين المنحرفين الضالين المضلين زماما مناهسسج
تعليسسم وتربيسسة أبنسساء المسسسلمين فسسي اللغسساةا النجليزيسسة

والفرنسية وتوابعها..

بل وفي المقسسررات الخسسرى كاللغسسة العربيسة والتاريسسخ
والرياضيات وغيرها، بل والدين كما سسسترى بإشسسراف مسسن
الذناب أنفسهم بثقافتهم وعواطفهم الغربية؛ فسسإن حصسسادا
اا كسسدمار أولئسسك الغربييسسن وضسسلل ذلك لشك سيكون دامسسار
كضللهم ل محالة يتعسسرض لسسه أبنسساء المسسسلمين فسسي هسسذها

المدارس من خلل تلك المناهج..
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والمر عند المسلم الغيور صاحب القلسسب الحسسي بيسسن
واضح ابتداء مسن تصساويرهم الستي يرسسسموها ويبثوهسسا فسي
أنحسساء الكتسسب الدراسسسية ومسسا تحسسويه مسسن باطسسل..وانتهسساء
بالمحتويات نفسها مسسن داروس وأشسسعار وأسسسئلة وتمسسارين

وغيرها...

ال إذا صوروا صور الرجال سواء المدرسسسين فتراهم مث
منهسسم والعلمسساء أو البطسسال والشخصسسيات العامسسة فسسي
مواضيعهم المختلفسسة...صسسوروهم بصسسور إفرنجيسسة يرتسسدون
اا اا حلقسس اا بسسل ربمسسا داائمسس لباسسسهم الفرنجسسي ويكونسسون غالبسس
للحى، ول تسسردا اللحيسسة فسسي تصسساويرهم إل علسسى اللصسسوص

والشرار أو على كبار السن..

والمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى هذا بعضها..

- من كتاب العلوما للول ابتدائي الموحسسد فسسي الخليسسج
) وص (10) صسسورةا الطسسبيب و ص (156كله أنظسسر مسسن (

) صورةا الب وغيرها...29) وص (11
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اا )1( - مسسن كتسساب (اللغسسة العربيسسة للول ابتسسدائي ايضسس

المدرسسسين لبسسد حليقيسسن كحسسال الغالبيسسة الحقيقيسسة فسسي
) وغيرها...20) وص (19) وص (18المدارس أنظر ص (

)14) وص (19- كتاب (العلسسوما) للرابسسع ابتسسدائي ص (
) وغيرها.61وص (

)..136- والتعبير للرابع ابتدائي ص (

- وكتسساب (النجليسسزي) للثسسالث الثسسانوي / علمسسي ص (
)..صور الشباب بدون لحى وصور الشيوخا كبسسار السسسن68

بلحى..

- بل وحتى ماداةا (الدين) التربية السسسلمية لسسم تسسسلم
من ذلك..أنظر على سسسبيل المثسسال ل الحصسسر كتسساب الول

اا إل247متوسط ص ( ) صورةا الطبيب كأنه ل يكسسون طبيبسس
اا...وكذا المصلين وغيرهم أنظر ص ( اا متفرنج إذا كان حليق

).237) وص (156
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)122- وكتاب التربيسسة السسسلمية ثسسالث ابتسسدائي ص (

منبر التوحيد والجهادا

إعدادا القاداةا الفوارس 

)244(



)1(.

بسسل وفسسي المنهسسج الجديسسد للتربيسسة السسسلمية لسسسنة (
) هس للصسسف الول إبتسسدائي أنظسسر صسسورةا الب ص (1408

) وغيرها...76) وغيرها ص (38

اا إل حليقيسسن أنظسسر ول يكون الجراحون والطبسساء طبعسس
)، ول يصوروا اللحى في الغالب إل علسسى الفقسسراء78ص (

) أو59والمتشسسرداين أو اللصسسوص وأمثسسالهم أنظسسر ص (
).151الكبار بالسن أنظر ص (

أما الصور في كتب النجليزي أو الفرنسسسي، فالغسسالب
ما تكون تصاوير أناس شقر الشعور..وإن جعلوهسسا هيئسسات
اا، جعلسسوا أحسسداثها وقصصسسها عربية أو مسلمة وهو نادار جسسد
في الغالب تتعلق بلنسسدن ومسسا حواليهسسا..كيسسف ل وهسسم مسسن
شسسسدةا انسسسسحارهم بؤلئسسسك الغربييسسسن ل يرسسسسمون حسسستى

ال أنظسسر ص ( )23مراحيض الخراء إل بأشسسكالها غربيسسة، مث
من قامون اكسفوردا المصور للصف الول متوسط.
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وكذا إذا صوروا النساء، صوروهن متبرجات سسسافرات
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ال..)1(وبثياب قصيرةا  ، أنظر مث

 -اللغسسة العربيسسة للول ابتسسدائي، انظسسر علسسى سسسبيل
)، وصسسسورةا الما16المثسسسال، ممرضسسسات متبرجسسسات ص (

).165)، وص (155متبرجة ص (

).136- التعبير الرابع ابتدائي ص (

،20، 16، 15، 14- وعلوما الرابع ابتدائي الصفحات (
61 ،148.(

- وكتاب القتصادا المنزلي للرابع ثانوي/بنات..وصورها
واضسسحة وأكثرهسسا فوتوغرافيسسة طبيعيسسة وكسسثير منهسسا ملسسون
لرجال حليقيسسن ونسسساء متبرجسسات، أنظسسر مثل الصسسفحات (

12 ،31 ،41 ،43 ،95 ،98 ،115 ،157 ،162 ،163،
170.(

) مضسسيفة19- كتسساب النجليسسزي ثسسالث ثسسانوي ص (
طيران متبرجة وغيرها..

- الجزء الثاني لماداةا النجليزي ثالث ثسسانوي..موضسسوع
عن الخطوط الجوية الكويتية وصور عسسددا مسسن المضسسيفات

اا.. المتهتكات طبع

- قسسسسساموس اكسسسسسسفوردا المصسسسسسور للصسسسسسف الول
اا قصسسيرةا فسسوق17متوسسسط..ص ( ) الممرضسسة ترتسسدي ثيابسس

اا قصسيرةا17الركبة.وص ( ) مدرسة في الفصسل ترتسي ثيابس
اا47) وص (67كسسذلك، وص ( ) صسسور امسسرأةا ترتسسدي ثيابسس

اا وتتزلج على الجليد. قصيرةا جد

- وانظسسر كتسساب التربيسسة العسسسكرية للطالبسسات الثسساني
) صسسسور ممرضسسسات متبرجسسسات24) وص (16ثسسسانوي ص (

) ممرضات71يرتدين الزي العسكري وكتب تحتها (شكل 
).17، 44، 38، 29مجندات في لبنان وانظر الصفحات (

اا يحرصون عليه..فيصسسورون الطسسبيب * والختلط أيض
مع الممرضة المتبرجة والرجسال مسع النسساء والطلب مسع

الطالبات...وهكذا..

أنظر مثل..
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ㅇ-القتصادا المنزلي للرابع ثانوي – بنات : الكتسساب داومسسا
يذكر الطبيب بل ويصسسورها بصسسيغة المسسذكر مسع أن الكتسساب
ن أمسور للفتيات ويتحسدث عسن الحمسل والسولداةا وغيسرها م

ال..ص ( )48) "تقوما بإخبار الطسسبيب" وص (47النساء...مث
"يستدعي الطبيب فورا لملحظتها حتى تتم عملية الوضسسع

) "الحامسسل تعسسرض نفسسسها علسسى طسسبيب41بسسسلما" ص (
اا حسستى تعتسسادا الفتيسسات علسسى كشسسف السنان.." وهكذا داائم
العسسورات علسسى الرجسسال بحجسسة الطسسب؛ فهسسذا طسسبيب يسسا
متحجرون إنه بمثابة والدها أليسسس كسسذلك! ؟ وإذا سسسألتهم
فعلما كل هذها الجامعيات اللتسسي يتبخسسترن ذاهبسسات آيبسسات
إلى الجامعات وأين هسسن عنسسد ذكسسر أطبسساء النسسساء؟ أليسسس

فيهن خريجة طب واحدةا؟ ؟ ..

ㅈ-وحتى ل يتعذر بأن ذلك ل يقصد به التذكير بل لفظسسة 
الطبيب عامة تشمل المذكر والمؤنث! ! انظسسر تصسسويرهم
للطبيب داوما ذكرا في صور الكتسساب؛ مسسع أن الكتسساب فسسي

) وص31شؤون النساء من حمل وولداةا وما حواليها ص (
) وغيرها صور لنساء متبرجسسات يعسسالجهن112) وص (33(

اا؛ اا ول بد من أن يظهرونهم مبتسمين أيض أطباء رجال داائم
حتى تبدو المور عاداية ل حرج فيها فالطبيب عندهم جسسائز
أن يظهسسر علسسى عسسورات نسسسائهم داائمسسا لضسسرورةا أو لغيسسر

ضرورةا ولو وجدت آلف الطبيبات..

ㅊ-وامعانسسا فسسي التشسسجيع علسسى الختلط انظسسر قسساموس
) مكتسسب شسسركة21اكسفوردا للصسسف الول متوسسسط ص (

) موظفسسة22فيسسه سسسكرتيرةا وموظفسسة وموظسسف..وص (
البريد امرأةا..

) على شسساطئ البحسسر صسسور نسسساء ورجسسال35- وص (
بالمايوهات! ! ..المسسر عنسسدهم عادايسسا! ! ونحسسن مسستزمتون،

أليس كذلك؟ ؟ 

ㅋ-وانظر كتاب التربية العسكرية لطالبات الثالث الثانوي
فهو داعسسوةا صسريحة للختلط خاصسة فسسي مجسال جيوشسهم

ال صور المجندات ص ( ) وص16الخبيثة الفاسدةا، أنظر مث
)44) وص (18) وصسسورةا كتيبسسة نسسسائية تتسسدرب ص (24(

وكتب تحتها (التربية العسكرية تنشء المواطنة الصالحة)!
.. !
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ㅌ-) نسسساء يشسساركن عمسسال البنسساء فسسي عملهسسم22وص (
وكتب تحتها (الطالبات في إحدى الدول السلمية الناميسسة

يشاركن في أعمال البناء..)

ㅍ-) صور نساء في مصنع وكتب تحتها (المرأةا29 وص (
تتقن كل ما تريد أن تتعلمه حتى في المصانع الثقيلة.) 

ㅎ-) صورةا إمرأةا متبرجة مع رجل وكتب تحتهسسا38وص (
(الفتسساةا المتعلمسسة تخسسدما الجبهسسة الداخليسسة فسسي قطاعسسات

كثيرةا).كثيرةا وكثيرةا جدا طبعا! ! 

) مسسسسن كتسسسساب (الجديسسسسد فسسسسي القسسسسراءةا52- ص (
والمحفوظسسسسسسسات للرابسسسسسسسع ابتسسسسسسسدائي) دارس (فسسسسسسسي
المستشفى).."وهنا قدما الطبيب ومعسسه الممرضسسة فسسسأل

هدى عن حالها"..

* ول يكتفون بفسادا الختلط بل ينقلون غير ذلك من
فسسساداهم كسسالرقص وتعليسسم بنسسات المسسسلمين وتعريفهسسن

بأداوات التبرج وأنواعها..
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) من قاموس اكسفوردا للول64- انظر الرقص ص (
): نساء يرقصن وكتسسب تحتهسسا بسسالنجليزي9متوسط رقم (
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.)1((يرقصن)

- كتاب التدبير المنزلي للرابع الثسسانوي..ذكسسروا ضسسمن
الشياء التي يشغل المراهق فيها وقته: ( ممارسة الرقص

للبنات ).

* أما عن التبرج وتعلمه وتعلم أداواته..فانظر قاموس
اا ص ( ) صسسفحة كاملسسة عسسن ذلسسك وهسسي12اكسسسفوردا أيضسس

عبارةا عن صورةا لمرأةا بملبس النوما جالسة أماما المرآةا
تسستزين وأمامهسسا أنسسواع الزينسسة والمكيسساج المختلفسسة وطفلسسة
تتفسسرج عليهسسا...وكسسل ذلسسك بسساللوان..وكتسسب أسسسماء أداوات
المكياج بالعربي وأسماءها بالنجليزي..مثل: علبة تجميل (

Compact) طلء أظسسسسافر ،(Polish) ظسسسسل للعيسسسسن ،(Eye
shedow) أحمسسسر شسسفاها ،(Lipstickمستحضسسسر لتجميسسل ،(

Nail)، مسسبردا أظسسافر (Mascaraالرمسسوش (  -  fileكريسسم ،(
)...وغير ذلك..وحتى الملبس الداخليةFace creamللوجه (

).Pantsالنسائية رسموها وكتبوا عنها (

اا ص ( ) صفحة عسسن (القسسانون) القضسساةا16- وفيه أيض
يضسسسعون الشسسسعر المسسسستعار علسسسى رؤوسسسسهم وكتسسسب

)..Wigهكذا...شعر مستعار..(

اا أليس من مفاسد الغرب ومفاسد ** والتلفزيون أيض
أذنسسابهم فسسي هسسذا الزمسسان ل يقصسسرون فسسي تصسسويرها فسسي

مناهجهم والتمثيل به...

ال قاموس أوكسفوردا المذكور ص ( )..29- أنظر مث

)43- وكتسساب النجليسسزي أيضسسا للول متوسسسط ص (
صسسورةا بنسست تشسساهد التلفزيسسون وعبسسارةا: أنهسسا تشسساهد

.)..She’s Looking at Tvالتلفزيون..(

ㄱ-) ال ص اا، أنظسسر مث )54وانجليسسزي الثسساني الثسسانوي أيضسس
دارس عن شاب أسمه (عمر)، عليكم من الله ما تستحون
لسسم تجسسدوا اسسسما غيسسر (عمسسر) ليشسساهد التلفزيسسون ويزعسسج
الجيران ويكذب على أمسسه بقسسوله أنسسه يحسسل السسواجب وهسسو

يشاهد التلفزيون..

وليس فقط في كتسسب النجليسسزي الكسسسفورداية..بسسل
وحتى في الرياضسسيات واللغسسة العربيسسة والتعسسبير والعلسسوما
والجتماعيات وغيرها..فهسسم كمسسا قسسدمنا يسسستغلون لجسسل
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تحقيق مآربهم وتثبيت أهدافهم ونشر مفاسدهم المناهسسج
كلها حتى الدين....

اا ال رياضسسيات الرابسسع ابتسسدائي..يحلسسو لهسسم داومسس - خذ مث
التمثيسسل بهسسذا الجهسساز المفسسسد فسسي التمسسارين والسسدروس

اا... والمثلة والسئلة وهو كثير جد

) مسسسائل : ثمسسن جهسسازي تلفسساز مسسن صسسنف77- ص (
) داينار، فمسسا ثمسسن جهسساز التلفسساز الواحسسد؟ وإلسسى50واحد (

اا... جوار المسألة صورةا تلفزيون طبع

) رسسسمت عسسدةا أجهسسزةا مسسن ضسسمنها بعسسض108ص (
التلفزيونات وكتب..(الجهزةا أجهزةا تلفزيون)..

اا بمبلسسغ (9) تمريسسن (137ص ( ) اشسسترى خالسسد تلفسساز
اا...451)ودافع من ثمنة (550 ) داينار مقدم

اا، يا أفاكين؟ ؟ ..والله ما يا للعار، (خالد) يشترى تلفاز
كان مثله لذلك! ! .

ال... اا..أنظر مث - ورياضيات الرابع متوسط أيض

اا بمبلسسغ (118ص ( ) داينسسار،300) (اشترى تاجر تلفسساز
) داينار فأوجد النسبة المئوية270فإذا اضطر لبيعه بمبلغ (

لخسارته..).تأمل حتى المصطلحات الشرعية كالضسسطرار
اا جوابسسا يلعبون بحدها..وبالطبع ل يريدون مسسن الطسسالب أبسسد
كهذا من نوع (نسبة خسسسارةا هسسذا التسساجر بمقسسدار الفسسسادا
الذي أعان عليسسه وداعسسى إلسسى نشسسرها، بتعسساونه علسسى الثسسم

(ومسسن داعسسى إلسسىصلى الله عليسسه وسسسلم والعدوان لقوله 
ضللة فعلية من الثم مثل آثاما من تبعه ل ينقص ذلك من
اا..) ولو أجاب طالب بمثله لما فلح أو نجح فسسي آثامهم شيئ
اا،..لن هذها الجابة عندهم خطأ بل هسسي مدارسهم هذها أبد

تزمت وتشددا! ! 

).3) مثال (120- وانظر ص (

) تمارين شفوية (إفساداية)..121- وص (

) داينار يباع في التنزيلت بمبلغ (400) تلفاز ثمنه (2(
) داينار...320
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)...5) تمارين (123- وص (

حتى الجسسزء الهندسسسي فسسي الكتسساب لسسم يفرطسسوا فسسي
استغلله في ذلك..

) مسسترا12) هوائي تلفاز طوله (2) مثال (200- ص (
مثبت فسسوق سسسطح منسزل، ربسسط الطسسول العلسسوي للهسوائي

عا..إلخ.13بسلك طوله ( ) متر

اا.. - والجتماعيات للول متوسط أيض

ال ص ( ) قولهم (ولعلك تسمع وتشسساهد139- انظر مث
فسسي الذاعسسة والتلفسساز عسسن اجتماعسسات مجلسسس السسوزراء

الدورية لمناقشة شئون الدولة...).

) "لبسسد أنسسك شسساهدت مراسسسيم تقسسديم145- وص (
أوراق اعتمادا سفير داولة أجنبية إلى حضرةا صاحب السمو

أمير البلدا في التلفاز..."

) قسالوا فسسي مسدحه:25- و(النحو) لثاني الثسانوي ص (
(الذاعة المرئية ملتقسسى رجسسال الفكسسر، ومسسدخل الحضسسارةا
المعاصسسرةا، ومنبسسع الرفاهيسسة المهذبسسة، ومقسسر التسسسوجيه

العلمي للدولة).

اا بمسساداةا اللغسسة العربيسسة للصسسف والتعسسبير اللغسسوي أيضسس
الرابع ابتدائي..
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) (موضسسوع)...(جلسسس أفسسرادا السسسرةا أمسساما90ص (
الشاشة الصغيرةا يشاهدون مباراةا كرةا القدما بيسسن فريسسق
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.)1(الناداي العربي وناداي القاداسية)

وكسسذا كتسساب التسسدبير المنزلسسي للبنسسات للصسسف الرابسسع
) ضمن الشياء التي يشغل فسسراغ151ثانوي...ذكروا ص (

- مشسساهدةا التلفزيسسون...)، وقسسالوا ص (7المراهق فيها...(
) (مسسن الشسسياء السستي تبعسسث السسسعاداةا فسسي السسسرةا161

التي...

- قضسساء المسسسيات بسسالمنزل حيسسث يتمتسسع كسسل فسسردا2
بهوايته كسماع الموسيقى- أو العزف- أو مشسساهدةا برامسسج

التلفزيون...)

انتبه...هذا مما يبعث السعاداةا عنسسدهم وليسسس شسسقاوةا
الدنيا والخرةا..ثم بعد ذلك وتطبيقا لسياسة التلبيس السستي

ذكرناها عنهم من قبل يقولون..

ㄴ-...(القياما بالواجبات الدينية والتمسك بالخلق الكريم)
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ول تعجسسب كيسسف يجتمسسع هسسذان فسسي موضسسوع واحسسد
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...فإن الدين الذي يذكرونه في هذها المناهج غيسسر دايسسن)1(
وأتبسساعه، بسسل هسسوصلى الله عليسسه وسسسلم الرسول محمد 

داين مشوها مرقسسع مبتسسور..دايسسن عصسسري بسسل ربمسسا غربسسي
بالعسساداات والخلق السستي ينسسسبونها إليسسه، دايسسن يوافسسق
أهسسواءهم وأهسسواء أوليسسائهم الغربييسسن، لسسذلك فسسإنهم لسسم
يحدداوا هنا أي داين..بل هي قضية فلسفية عندهم، حيسسث
أن الدين عندهم مخدر وأفيون تتحقسسق السسسعاداةا عنسسدهم
بأدااء واجباته وشعائرها ولو كانت نصرانية أو حسستى بوذيسسة

أو هندوسية وغير ذلك...

- وعلوما الول ابتدائي الموحد خليجيا...انظسسر مثل ص
) صورةا عائلة تشاهد التلفزيون وكتب بحوارها (أعيسسش8(

) مثلها...76مع أبي وأمي في البيت) وص (

اا في نقل فسادا الفلما والسسسينما ** ول يفرطون أيض
والمسرح...

- أنظر كتسساب اللغسسة النجليزيسسة للثسسالث الثسسانوي ص (
) دارس كامسل عسن الفلما أحلهسا وأضسحكها47)، ص (46

وأهلكها...

اا ص ( )50- وقسساموس أكسسسفوردا للول متوسسسط أيضسس
صفحة بعنوان (وقسست الفسسراغ) وفيهسسا صسسور المسساكن السستي
يشغل فيها الفراغ؛ من ذلك صور عدةا مسارح وصورةا داار

السينما..

- ومثل ذلك في كتاب النجليزي للثالث الثسسانوي ص (
)..35)، ص (27)، ص (26

) دارس كامسسل52وانجليسسزي الثسساني ثسسانوي أيضسسا ص (
عن الذهاب للمسرح...

- بسسل وحسستى الرياضسسيات سسسخروها لسسذلك..انظسسر مثل
- إذا كسسان1) مسسسائل..(-42رياضيات الرابسسع ابتسسدائي ص (

)5) فلسسس فكسسم يكسسون ثمسسن (200ثمن تسسذكرةا السسسينما (
تذاكر؟ )

اا (-64- ص ( - فسسسي إحسسسدى حفلت4) مسسسسائل أيضسسس
) تسسذكرةا بسسسعر التسسذكرةا2435المسسسرح الكويسستي بيعسست (

) دانانير فما ثمن هذها التذاكر؟ .)6الواحدةا (
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- اشترك ثلثة أخوةا في شراء3) (مسائل) (-65ص (
) داينار دافع كسسل315جهاز لعرض الفلما السينمائية ثمنه (

واحد..) إلخ.

وهكذا فل يضربون المثسسال إل بمسسا يحبسسونه ويعرفسسونه
من واقعهم النتن؛ فكل إناء بما فيه ينضح..

ومـن جعل الغراب ـلـه
ةل دليـ

يِمـر به علـىَ جيف
الكلب

اا والتزلسسج والمدينسسة ** بل وفسادا النواداي البحرية أيض
الترفيهية وما يسمونه بالترويح السياحي...وغيسسرها...أليسسس

اا ومتابعة للغرب..؟ ؟ ؟  ذلك كله تقليد

)، أمسسا51- أنظر مثل اجتماعيات الرابسسع ابتسسدائي ص (
المجالت الترويحية - يعني التي تقدمها الحكومة- فقد تسسم

ما يلي...

(النسسواداي البحريسسة- التزلسسج علسسى الجليسسد- المدينسسة
الترفيهية بالدوحة- الترويح السياحي في فسسترةا الصسسيف..)

وغير ذلك كثير...

اا ل يتوانسسون فسسي ** وفسسسادا الموسسسيقى والغنسساء أيضسس
نقله..بسسل للموسسسيقى فسسي مدراسسسهم هسسذها مسساداةا منهجيسسة
متكاملسسة لهسسا كوادارهسسا ومدرسسسيها وفصسسولها ومناهجهسسا
وآلتهسسا..تسسدرس فسسي المرحلسستين البتدائيسسة والمتوسسسطة

اللزاميتين...

ويرصسسد لهسسا مسسن المكانيسسات الشسسيء الكسسثير لتسسوفير
أداوات العسسزف والموسسسيقى وتوابعهسسا..ومعلسسوما أن هسسذها
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اا فسسي إفسسسادا الطلبسسة وتمييعهسسم الماداةا تسهم إسهاما كسسبير
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.وإليك أمثلة من ذلك..)1(وطبعهم بطابع الغرب الفاجر

ㄷ-ال كسسسسسراس الموسسسسسسيقى للصسسسسسف الول انظسسسسسر مث
متوسط..بالطبع كله مضيعة لعمار الطلبة وأوقاتهم فهسسي
تسسدور حسسول (فسسا، سسسي، ري، داو، سسسي، ل، صسسول) وبيسسن
(كروشرونوار وبلنش وداويل كروش ورونسسد..) وغيسسر ذلسسك
من تفاهاتهم التي يتابعون بها الغرب حذو القسسذةا بالقسسذةا..
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( جسسسساء فسسسسي مقسسسسدمته..أن مسسسسن أهسسسسداف التربيسسسسة
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..الكشسسف عسسن ذوي المسسواهب والسسستعداداات)2(الموسيقية
الخاصة ورعايتهم..) ويقصدون بذلك من يصلحون ليكونسسوا

مغنين ومغنيات وراقصين وراقصات..

 ومما يدلك على انسحارهم بالغرب وموسيقاهم مسسا
ذكروها علسسى غلف الكسسراس ليرسسخ فسي أذهسسان النشسسء

تحت عنوان : (قالوا في الموسيقى)..

وجب(الموسيقى تهذب الخلق، فإذا ما تيقن ذلك 
اا) "أرسطو".علينا  أن نعلمها للنشء إجباري

(تستخدما الموسيقى في السمر وفي تنشيط الروح
والتعب وتخليص النفس من اللما) "أرسطو".

( القلب الذي يحس بالموسيقى قلبه طاهر ل تتسسسلل
إليه الثاما.) "بورليدين".

(والموسيقى لغة ا لمحبة والسسسلما، إنهسسا لغسسة أسسسمى
من الحكمة وأعمق من الفلسفة) "بيتهوفن".

وتأمل ما في هسسذها القسسوال مسن باطسسل عظيسسم وافسسك
مسسبين؛ فسسالواجب عنسسد هسسؤلء القسسوما والمبسساح والمكسسروها
والمحسسرما هسسو مسسا قسسررها أرسسسطو وأمثسساله مسسن الفلسسسفة

الهالكين، والموسيقى أحد هذها الواجبات...
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كما أن الموسيقى عندهم تطهر القلب وتخلصسسه مسسن
الثاما تماما عكس ما في شرع المسلمين.وذلسسك اسسستدلل
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...)1(بما رواها بخارييهم (بورليدين) المذكور أعلها 

والجدير بالذكر أن فسادا الموسيقى والغناء هسسذا غيسسر
مقتصر في هذها المدارس على منهسسج الموسسسيقى ومسساداته
التي يسمونها التربية الفنية وحسب، كمسسا يظسسن كسسثير مسسن
السسذين ل يعرفسسون أحسسوال المناهسسج ومفاسسسدها فتجسسدهم
يناداون داوما بإلغسساء مسساداةا الموسسسيقى المحرمسسة فسسي هسسذها
المدارس..ويسكتون عن غيرها مسسن المناهسسج ول ينكرونهسسا
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أو يرون بها بأسا مسسع أنهسسا تعمسسل علسسى ترويسسج الموسسسيقى
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.)2(وتحبيبها إلى نفوس أبنائهم وبناتهم

ال قسساموس أكسسسفوردا للول متوسسسط علسسى أنظسسر مث
)49غلفه الخلفي صسسورةا رجسسل يعسسزف بالمزمسسار...وص (

صور للت موسيقية مختلفة ومتعدداةا مع أسماءها باللغسسة
النجليزيسسة وصسسور لرجسسال يعزفسسون علسسى آلت مختلفسسة،
وفرقة موسيقية بلباس وأشكال أولئك الهيبيين المتهتكيسسن

الذين تمتلئ بأمثالهم دايار الغرب.

اا على كتب النجليزي بل والعربسسي وليس ذلك مقتصر
والرياضيات وغيرها..

فالرياضيات في المراحل البتدائيسسة يسسستخدمون فيهسسا
ضسسمن رسسسوماتهم التعليميسسة صسسور الداوات الموسسسيقية
المحرمسسة كالطبسسل والمزمسسار ليغرسسسوا حبهسسا فسسي نفسسوس

الذرية ولتشربها قلوبهم وتعتاداها فل تنكرها بعد ذلك..

- أنظسسر علسسى سسسبيل المثسسال رياضسسيات الول ابتسسدائي
) صسسور7السستي اتفقسست داول الخليسسج علسسى تدريسسسها ص (

مختلفة فيها صورةا (طبلة) وكتب عندها ضسسع علمسسة علسسى
الشكل المماثل للسطوانة.

- وكذا علوما الول ابتدائي الموحد أيضا صسسورةا طبلسسة
).62ص (

)19- وانظر اللغة العربية للصف الول ابتسسدائي ص (
صورةا لطفال يعزفون على آلت موسيقية مختلفة.

)639- وانظر (التعسسبير اللغسسوي) للرابسسع ابتسسدائي ص (
"تدريبات".

- (قصة ومذياع) (المذياع آلة عجيبة وفوائدها كثيرةا1
يسسستمع النسساس إليسسه وقسست فراغهسسم فيمتعهسسم بأحسسادايثه
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وأغانيسسة..) ثسسم وتأكيسسدا لسياسسسة التلسسبيس وخلسسط الحسسق
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.)1(بالباطل يقولون: ( وما يذيع من آيات القرآن الكريم )

اا التي (أنا ل أرفع صوت المذياع في202وص ( ) أيض
بيسستي...) لمسساذا؟ ؟ ( لئل أزعسسج النسساس)..طيسسب وسسسبب
آخسسسر؟ ؟ قسسسالوا: (قسسسد يكسسسرها النسسساس مسسسا أحسسسب مسسسن

أغنيات! ! )..سبب وجيه أليس كذلك؟ ؟ 

اا، فحين يضربون المثسسال - وحتى الفيزياء تستغل أيض
في قوةا الدفع وردا الفعل ونحو ذلك من المسائل؛ ل تحلم
أن يرسموا مثل دابابة تدفع أو مدفع أو نحوها..بل لبسسد مسسن
زج الموسيقى هنا أيضا..انظر فيزياء الثاني ثانوي مثل ص

) دارس (قوانين الحركة) : صسسورتين ملونسستين لرجسسل127(
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يسحب ويدفع آلة موسيقية (البيانو) كأنه ل يصسسح التمثيسسل
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...)2(أو يستقيم إل بها 

) من ماداةا التدبير المنزلي للرابع ثانوي..151- ص (

- (شسسغل أوقسسات الفسسراغ)..( يحتسساج المراهسسق إلسسى4
السسترفيه والسسسترخاء والتسسسلية ويتمثسسل ذلسسك بممارسسسة
أسسسسساليب مختلفسسسسة مثسسسسل القسسسسراءةا والسسسسستماع إلسسسسى

الموسيقى...)

انوي (كيفيسة293- ص ( اداةا الحيساء الثساني ث ن م ) م
البعسسد عسسن أسسسباب المسسراض الجنسسسية) ذكسسروا التمسسسك
بالفضائل واتباع السسدين والخلسسق الكريسسم- ولسسم يحسسدداوا أي
داين يجب التمسك به بل تركوا المر عاما مميعسسا كعسساداتهم

- ممارسة هواية نافعة مثل الفنون والرسم2- ثم قالوا : (
والتصوير والموسيقى...إلخ فهذا يرهف الحساس وينمسسي

الذوق..)

) مسسن المطالعسسة الجديسسدةا للثسساني الثسسانوي95- ص (
) بعنوان (الفنون الجميلسسة وأثرهسسا فسسي التربيسسة)19دارس (

قالوا : (فالفنون الجميلة إذن مسسن أركسسان التربيسسة الحديثسسة
الصحيحة وهي السبيل إلى صقل السسذوق وتربيسسة العاطفسسة
وتهذيب الوجسسدان، ومسسن هسسذها الفنسسون، الرسسسم والتصسسوير
والموسيقا والغناء والنحت والتمثيل) وبينوا بعد ذلك كيسسف
يربسسون الناشسسئين بهسسذها المفاسسسد..ويستشسسهدون بسسأقوال
الفيلسسسسسوف النجليسسسسزي (هربسسسسرت سبنسسسسسر) و(داارون)

): (وهذا ضسسرب آخسسر98وتجاربهم في حياتهم..وقالوا ص (
من الفنون الجميلة ذات الثار البعيسسدةا فسسي تربيسسة الذواق

)..(وقد اهتمسست19هو فن الموسيقى والغناء) وقالوا ص (
مدارسنا في العهد الحاضر بإداخسسال الموسسسيقى والناشسسيد
في برامج الدراسة فكان لها أثر بالغ في تربيسسة العواطسسف

الوطنية..و...و...).

- وحتى الجتماعيسسات أنظسسر كتسساب (السسوطن العربسسي)
) ..مسسدح الموسسسيقى والغنسساء132للثسساني الثسسانوي..ص (

والموسيقيين والمغنيين العرب..

وبعد...فما هذها إل مقتطفات من مناهجهم فسسي هسسذا
الباب وإل فإنها مملوءةا بكثير غيرها، يضسسيق المقسساما عسسن
حصرها وتعداداها..فالذين يخسساداعون أنفسسسهم، ويظنسسون أن
المشسسكلة تسزول بإلغسساء مساداةا الموسسسيقى..يتعسسامون داون

شك عن كثير من هذا..
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كم من وعيـد يِخرق الذانـا

فبأ به ســـوانا نن ريِ كأنما 

أصمنا الهمالا أما أعمانا

** - وغير ذلك من مفاسدهم حسستى الخنزيسسر...طعسساما
أوليسسائهم المفضسسل، إذا رسسسموا صسسور الحيوانسسات لبسسد أن
يورداوها بينها..أنظسسر مثل قسساموس أكسسسفوردا للصسسف الول

)pig) صسسورةا الخنزيسسر وكتسسب : خنزيسسر (56متوسسسط ص (
اا...16وص ( ) أيض

ㄹ-وحسستى (إيسستيكيتهم) الباطسسل كمسسا يسسسمونه ينقلسسونه
ال كتسساب (اللغسسة العربيسسة) المنهسسج الجديسسد عنهسسم..أنظسسر مث

)، (41(الكل والشرب باليسار وبالشوكة والسكين) ص (
)..43) و(72

اا مسسن العقائسسد والفكسسار اا كسسثير **وينقلسسون منهسسم أيضسس
والخرافات الفاسدةا عسسبر هسسذها المناهسسج إلسسى عقسسول أبنسساء

المسلمين..

) كتسساب النجليسسزي للصسسف الثسساني16- أنظسسر ص (
ثانوي..صور أطفال لهم أجنحة..

ㅁ-) من كتاب النجليزي للول متوسط صورةا ما31ص (
اا) يسمونه (بالشبح) وطفل يقسول (أظسن أنسسي رأيست شسسبح

).aghost) صورةا أخرى لذلك وكتب عندها (46وص (

ال مسسن غلفسسه إلسسى أكسسثر مواضسسيعه - وهذا الكتاب أص
قسسائم علسسى تعظيسسم شخصسسية وهميسسة باطلسسة فسسي نفسسوس

superالنشسسء أطلقسوا عليهسا اسسسم (  falconأي (الصسسقر (
الجبار أو العظيم) وهو عبارةا عن رجل له جنسساحين يطيسسر
بسسالهواء ويمتلسسك قسسوةا جبسسارةا تمكنسسه مسسن القيسساما بأعمسسال
خارقة، فهو إذن بطل إنجليزي طبعا يصورونه وهسسو ينقسسذ
الناس وينصر المستضعفين..و..وصسسورةا كسسبيرةا لسسه علسسى

)7) صسسورته وهسسو يحمسسل شسساحنة وص (6الغلف وص (
ال..وص ( ) قصة أخرى40قصة له يطير بالهواء وينقذ طف

له ينقذ طفل سقط من على الجبل وهكذا...
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ㅂ-وكتاب النجليزي للثاني ثانوي أول دارس فسسي الكتسساب
يتكون من خمس صفحات كلها حول ما يسمونه (الطباق

الطائرةا)، وغير ذلك من خرافاتهم..

**وثقافسسسة أوليسسسائهم النتنسسسة أيضسسسا وأحسسسوال بلداهسسسم
ومدارسهم وشعرائهم وكتابهم وفلسفتهم ورؤسسسائهم بسسل
وقوانينهم ومحاكمهم وقضاتهم كسسل ذلسسك ينقسسل عسسبر هسسذها

اا. المناهج..أيض

فشكسبير وماجلن وفاسكو دااجاما وغيرهم يدرسون
كأبطال وشخصيات هامة في كتب النجليزي بل والعربسسي
والتاريخ والجغرافيا، ولهم قصص تذكر وتكرر وتدرس فسي
هذها الموادا وغيرها..ويزيسسد ذلسسك ويتضسساعف فسسي المرحلسسة
الثانويسسة والقسسسم الدابسسي خاصسسة..ويصسسورونهم علسسى أنهسسم
لدموا خدمات جليلة وعظيمة للعسسالم، وراجسسع كتسسب أعلما ق

التاريخ والجغرافيا فإن هذا موجودا بها بكثرةا...

 يقول محمد قطب في كتابه (واقعنا المعاصسسر) ص (
189: (

(حين أتم فاسكو دااجاما رحلته بمعونة ابن ماجد، قال
قولته الشهيرةا المفصسسحة عسسن الهسسدف الحقيقسسى للرحلسسة،
الذي نتغافل نحن عنه حين ندرس الرحلة لبنائنا

ونزـعـم لطلبـنـا أنـهـا ـكـانت..بتأثير الغزو الفكري
ـة الـسـلما، رحلة "علمية"! قالا: الن طوقنا رقـب

ولم يِبق إل جذب الحبل فيختنق ويِموت! ! 

رحلة صليبية واضحة الهداف.

ومثلها كل الرحلت الخرى التي قسساما بهسسا الصسسليبيون
فسسسي العسسسالم السسسسلمي، يدرسسسسون مسسسداخله ومخسسسارجه،
ويرجعون إلى حكوماتهم ليدلوها على طريقة التسلل إلى
بلدا المسلمين، وأشهرها رحلة ماجلن، السستي كسسان هسسدفها
السستيلء علسى الرض السسسلمية فسي الفلسبين وإخضساعها

والتي ندرسها لبنائنا ـكـذلك عـلـىَلحكم الصليبيين، 
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أنها من أعظم الرحلت "العلمـيـة" الستكـشـافية
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! )1(في التاريِخ

أما أنها استكشافية فنعم! وأما أنها " علمية "..فليس
شيء أشد من ذلك تزويرا في التاريخ.

أمسسا أنهسسا استكشسسافية بالنسسسبة لوربسسا، لنهسسا كشسسفت
اا إل بالسسماع، للوربيين بلداا لم يكونوا يعلمسسون عنهسسا شسسيئ
أما بالنسبة لنا نحن المسلمين! هل كسسانت بلدانسسا مجهولسسة
عنا في انتظار أن يأتى ماجلن فيكشسسفها لنسسا، كمسسا نسسوحى

لبنائنا ونحن ندرس لهم التاريخ! ).

اا ص ( )...199ويقول أيض

ـة الفرنـسـية(  وندرس نحن لبنائنا أن الحمـل
ةا- ل بالنـسـبة لفرنـسـا ولـكـن ـكـانت فتـحـا عظيـمـ
بالنسبة لمصر! وأنها هي بدايِة النفتاح المصري
علــىَ العــالم المتحضــر، وبدايِــة الخــروج مــن
الظلمات إلىَ النور.وما يِزالا هناك ســؤالا دوري
يِتردد في اختبارات الشهادة العداديِة، مرة يِقالا
فيه: اذكر فواـئـد الحمـلـة الفرنـسـية عـلـىَ مـصـر،
ـىَ ومرة يِقالا: اذكر "مآثر" الحملة الفرنـسـية عـل
مصر! ! ول يِذكر في المنهج مرة واحدة بطبيعــة
الحالا أنها كانت حمـلـة ـصـليبية عـلـىَ مرـكـز ـمـن

! ..أهم مراكز العالم السلمي

يقال في أهداف الحملة إن نابليون كان يريد أن يتخذ
من مصر قاعدةا لسسه لقطسسع "الطريسسق المسسبراطورى" بيسسن
بريطانيا والهند، بسبب التنافس السسستعماري بيسسن فرنسسسا
وبريطانيا، ويقال إنه حمل معه مطبعة ذات أحرف عربيسسة
لطبسسع الوامسسر والمنشسسورات "الصسسلحية" السستى يصسسدرها
نابليون إلى الشعب المصري.وإنه جسساء معسسه ببعثسسة علميسسة

للتنقيب عن آثار الفراعنة.

رتتجاهــل وببلهة وغفلة- أو بخبث وسوء نية- 
ـة للحمـلـة، وأـهـداف المطبـعـة الـهـداف الحقيقـي

والبعثة "العلمية"! 

فما العلقة بين قطع الطريـِـق الـمـبراطوري
ـر وبين محاولة تنحية الشريِعة السلمية في مـص

وإحللا القوانين الوضعية محلها؟! .
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ـا ـل معـه أما حين نعلم أنها حملة صليبية تحـم
ةا مـحـددة ـضـد الـسـلما..فهـنـاك يِتـضـح ـكـل أهداف

شيء! ) أ هـ.

وهذها أمثلة متفرقة أخرى من الكتب المدرسية...
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- منهسسج النجليسسزي للصسسف الثسسالث ثسسانوي علمسسي إذا
تصفحته فكأنك تتصفح جريدةا بريطانية بدعاياتها وإعلناتها
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)1(وصورها وثقافتها.....

Philip) قصة الكسساتب (16- جاء فيه ص (  Sideyمسسع (
(66ملكة بريطانيا الملكة إليزابيسسث الولسسى..وص (  ،(67(

موضوع كامل عن (شسسارلوك هسسولمز) وصسسورتان لسسه وعسسو
) قصسسيدةا لشسساعر مسسن شسسعراء11يسسدخن الغليسسون..وص (

)14) قصيدةا أخسسرى لشسساعر آخسسر..وص (30الغرب وص (
من الكتاب الثاني دارس كامل عن داراسة اللغة النجليزيسسة
في مدارس بريطانيا بعنوان (مدارس اللغة فسسي المملكسسة
المتحدةا) والدرس عبارةا عن داعاية لهذها المدارس وداعوةا
لبناء المسسسلمين للسسذهاب واللتحسساق بهسسا وتفاصسسيل كاملسسة

حول ذلك..

) أسماء أمريكسسا ولنسسدن ونيويسسورك ولسسوس13- وص (
أنجلوس بالخط العريض بأسلوب داعائي ويسسدعون للسسسفر

إليها لحضور ومشاهدةا اللعاب الرياضية وغيرها..

) صورةا كبيرةا وعامة للندن وكتب تحتهسسا (11- وص (
Tower of London.(

) قصسسسة حسسسول صسسسلح السسسدين وحروبسسسه مسسسع3- ص (
الصسسسسليبيين وبسسسسالطبع ل يسسسسسمونهم كسسسسذلك ول حسسسستى
المسسستعمرين بسسل (المحسساربون مسسن أجسسل العقيسسدةا) أو
(المكافحون) أو (المناضلون لجل المبدأ ) ويصفون علقة
صسسلح السسدين بريتشسساردا الول بأنهسسا علقسسة طيبسسة يسسسوداها

التقدير والحتراما والودا وغير ذلك من جهالتهم.

اا مشسسبع - وكذا كتسساب النجليسسزي للثسساني الثسسانوي أيضسس
بالثقافسسة الغربيسسة بمفكريهسسا وشسسعرائها وأدابائهسسا وعلمائهسسا

وملوكها وأمرائها وحتى لعبيها الرياضيين..

ㅅ-) مثل صور لبعض علمائهم! ! .17أنظر ص (

ㅇ-) دارس كامسسل عسسن تاريسسخ تطسسور المسسسكن34وص (
النجليزي بناء وشكل..و..

) دارس95- وحسستى كتسساب النحسسو للثسساني ثسسانوي ص (
بعنوان (غزو الفضاء) مدح لروسيا وأمريكا وعلمسسائهم ومسسا

تحقق على أيديهم من غزو للفضاء! ! .
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- ومسسن ذلسسك مسسا جسساء فسسي الثنسساء علسسى بعسسض هسسؤلء
الغربيين النصارى وغيرهم ووصفهم بسسالكرما، مسسا جساء فسسي
كتاب النحو للصف الثالث متوسط في موضوع عن الكرما

) ومسسن صسور الكسرما قسالوا: ( وأن رجل قسدما إلسى47ص (
جامعة (باريس) عشرةا مليين من الفرنكات لنشسساء حسسي
خسساص يسسسكنه الطلب السسذين يدرسسسون بتلسسك الجامعسسات،
وليس الجودا على هذها الصورةا مقصورا على الرجال فقسسد
نشسسرت جريسسدةا فرنسسسية أن امسسرأةا أوصسست بثروتهسسا كلهسسا

اا ). لجامعة باريس أيض

فهل ضاق تاريخ المسسسلمين عسسن أمثلسسة الكسسرما، حسستى
تضرب المثلة برجال ونساء باريس؟ ؟ أما أنه حب الغرب

والعجاب بهم وموالتهم...

ㅈ-وانظر مثل ذلك في كتاب (المطالعة الجديدةا) للثسساني
ثسسانوي موضسسوع بعنسسوان (المسسرأةا مصسسدر سسسعاداةا الرجسسل
وشقاؤها) من خمسسس صسسفحات ونصسسف ضسسرب فيهسسا مثلن
من نساء المسلمين وباقي هذها الصفحات تمجيد برجالت
ونسسساء الغسسرب الصسسليبي ابتسسداء مسسن (بسسستالتزي) السسذي
وصفوها (بالعالم السويسسسرى أبسسو الفقسسراء الزاهسسد الرحيسسم
معلم الجنس البشسسري) ونقلسسوا مسسا كتسسب علسسى قسسبرها بعسسد
هلكسسه مسسن تمجيسسد ختسسم بقسسولهم (فعلسسى اسسسمه الرحمسسة
والرضوان)! ! بل ويذكرون قصة حبه لمرأةا ورسائله لهسسا
والتي يصدرها بقسسوله (يسسا حبيبسستي) و(صسسديقتي المحبوبسسة)
اا بهذها المحبوبة وصفاتها الكريمة ومواقفهسسا ويمجدون أيض

المشرفة! ! 

ㅊ-(سسسقراط) ثم بعد ذلك قصة حياةا الفيلسوف اليوناني
وتمجيد ومدح صبرها على زوجته الشرسسسة السسسيئة الخلسسق
التي كسسانت تضسسربه وتلكمسسه وترفسسسه وتصسسب عليسسه المسساء

الباردا..

ㅋ-ثم الشاعر النجليزي (جسسون ملتسسون) ومسسوهبته وفنسسه 
اا.. وأدابه وصبرها على زوجته أيض

ㅌ-) مسسن المثسسال6) س (39 ثسسم فسسي المناقشسسة ص (
الفرنسية المشهورةا (فتش عن المرأةا) (وضح هذا المثسسل

بما تعرفه من الحقائق التاريخية...)
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) في موضوع عسسن الموسسسيقا وغيرهسسا عنسسوانه (الفنسسون97
الجميلة..).

وإن النسان ليعجب مسسن شسسدةا تعلسسق هسسؤلء الذنسساب
بأسسسياداهم الغربييسسن وانسسسحارهم بحضسسارتهم النتنسسة..حسستى
ليلتبس عليه المر أهذا دارس مطالعسسة عربسسي أما فرنسسسي

أما إنجليزي أما يوناني؟ ؟ 

** ومن ذلك أيضا تمجيدهم في مناهجهم هذها بأذناب
الغرب من أولئك العرب المسحورين بثقافة الغرب النتنسسة
والسسسذين قسسسدموا خسسسدمات جليلسسسة لعسسسداء اللسسسه فسسسي بلدا
المسسسسلمين، ويصسسسفونهم فسسسي هسسسذها المناهسسسج بالدابسسساء
والمفكرين والشعراء والمصسسلحين..كطسسه حسسسين ورفاعسسة
الطهطاوي وهدى شعراوي وإيليا أبو ماضي وسعد زغلسسول

ومصطفى النحاس وغيرهم...

فربما ذكروا مقتطفات وأحسسداث مسسن حيسساتهم المليئسسة
بالباطل والمنكر والخزي والعار، أو استشسسهدوا بمقسسالتهم

وكتبهم وكتاباتهم...وذلك كثير...

)20- أنظر على سبيل المثال نحو الثاني ثسسانوي ص (
دارس بعنوان (من مقال "الحاضنة" للسسدكتور طسه حسسين)

).195وموضوع له أيضا ص (
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) مسسن الكتسساب نفسسسه..استشسسهادا بسسأقوال50- وص (
رفاعة الطهطاوي ووصفوها بأنه أحد أعلما النهضة الحديثة
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.)1(بمصر

- وانظر ثناءهم على سعد زغلول ومصطفى النحسساس
)193) وص (192وجهسساداهم ووطنيتهسسم! ! وغيرهسسا..ص (
من كتاب الوطن العربي للثاني ثانوي...

ㅎ-واستشهاداهم بشعر إيليسا أبسو ماضسسي، أنظسر مثل نحسو
) وغير ذلك كثير..76الثاني متوسط ص (

** وحسسستى مناسسسسباتهم وداعسسسواتهم السسستي يبتسسسدعونها
لرسسسونها أيضسسا فسسي هسسذها ويقلسسدهم فيهسسا أذنسسابهم هسسؤلء يد

المناهج وكذا عادااتهم وطرق حياتهم الفاسدةا..

ال ص ( ) مسسن كتسساب التعسسبير اللغسسوي112- انظسسر مث
 مايو من كل عسساما نحتفسسل بأسسسبوع21للرابع ابتدائي (في 

النظافة، أكتب أربع لفتات بهذها المناسبة...).

) موضوع عسسن289- وكتاب الحياء للثاني ثانوي ص (
المشاكل السكانية، داعوةا إلى تحديد النسل بطسسرق شسستى
ذكروا منها..القناع وتناول أقسسراص منسسع الحمسسل للسسسيدات
بإشسسراف الطسسبيب وربسسط قنسساتي فسسالوب وقطعهمسسا عنسسد
النساء، وبقطع الوعائين الناقلين للحيوانسسات المنويسسة عنسسد

).289)، (288الرجل..إلى غير ذلك..انظر ص (

** أما قوانينهم ومحاكمهم..

ㄱ-اا فانظر على سبيل المثال انجليزي الثاني ثسسانوي أيضسس
) موضسسوع كامسسل عسسن القسسانون62،سس 61،سس 60الصسسفحات (

) يتكلم عن القانون الرومانيThe Lawبعنوان (القانون) (
والقانون الفرنسي ونابليون..وتفصسسيل طويسسل عبسسارةا عسسن
صسسفحتين كسساملتين طبعسسا عسسن القسسانون النجليسسزي وكتسسب

Englishبسسالخط العريسسض (  Lawمسسع تصسساوير لقضسساتهم (
ومحاكمهم من الداخل والخارج وغير ذلك..

ㄴ-أما الشريعة السلمية، فأعطوها في الموضسسع نفسسسه
سطورا مقتضبة ورسمو - قسساتلهم اللسسه - إلسسى جسسوار هسسذها
السطور صورةا كبيرةا لبيت شعر في الصحراء جلسسس فيسسه

مجموعة من البدو.

وكأن الشريعة السلمية كما هو عندهم وعند أذنسسابهم
ل تصسسلح إل للبسسدو وصسسحراءهم ول علقسسة لهسسا بالمدنيسسة
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والحضارةا..وهذا من أهم ما يريسسدون ترسسسيخه فسسي أذهسسان
الجيال..فتأمل هذها الحرب السافرةا على داين الله.

ـك ـــان ذـل ـــا ك وم
من بأسهم

ولكن مـنا يِكون
الخــؤون

) صسسسورةا كسسسبيرةا لجتمسسساع ضسسسخم مسسسن37- وص (
اجتماعات الحكومة البريطانية.

) موضسسسوع كامسسسل عسسسن منظمسسسة المسسسم19- وص (
اا لها..أبدا. المتحدةا، وبالطبع لن يكون ذلك ذم

اا كتسساب الجتماعيسسات - وانظسسر فسسي مثسسل ذلسسك أيضسس
) موضسسوع عسسن هيئسسة160(الكويت والخيسسج العربسسي) ص (

المم وانضماما الكويت لعضسسويتها ومسسدح وثنسساء لهسسا..وثنسساء
علسسى منظمسسة اليونسسسكو الصسسليبية اليهودايسسة فسسي الموضسسع

نفسه...

) صسفحة كاملسة بعنسسوان16- وقاموس أكسفوردا ص (
(القسسانون) ومزداحسسم بصسسور سسسيارات الشسسرطة والكلب
البوليسسسية والشسسرطة والسسسجون والمحسساكم النجليزيسسة

والمحامون...

ةا: ثالث

** أمسسا عسسن القوميسسة والعروبسسة والخليجيسسة والوطنيسسة
والنعرات الجاهلية النتنة وطواغيت العرب وجامعة السسدول
العربية ومجلس التعاون وغير ذلك من مؤسسسساتهم..فهسسو

في مناهجهم أشهر من أن يجادال فيه أو يرداها أحد..

وإليك مقتطفات متفرقة من ذلك...
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...)1(** القومية والعروبة
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- جاء في الهداف المدرسية للمناهسسج والسستي حسسدداتها
وزارةا التربية: (تتم المدرسة المتوسسسطة مهمسسة المدرسسسة
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..)2(البتدائية بتزويد الطالب بقدر من الثقافة القومية 

أما المرحلة الثانوية فمن أهسسم أهسسدافها كمسسا ذكسسروا :
( إبراز الناحية القومية العربية في داروس التاريخ واعتبسسار
كل حاداث من أحسسداث التاريسسخ العربسسي فسسي أي قطسسر مسن
أقطار العروبة؛ حلقسسة مكملسسة لبسساقي الحلقسسات ل انفصسساما
بينهسسا..وكسسذلك الحسسال فسسي داروس الجغرافيسسا، فقسسد عنيسست
بسسسإبراز مقومسسسات الوحسسسدةا العربيسسسة وأسسسسسها التاريخيسسسة

والجغرافية ).

فالمسألة إذن ل تقف عند تلك الماداةا السستي يسسسمونها
بالتربية الوطنية والتي يستغلونها من أولها إلى آخرها فسسي
تحقيسسق مسسا يريسسدون مسسن ذلسسك بسسل تتعسسدى ذلسسك لتشسسمل
الجغرافيا والتاريخ بل وجميع الموادا...وإليك أمثلة من ذلك

:

- التعبير اللغوي للرابع ابتدائي..جاء في مقدمته ص (
اا3 ال مناسسسب ) (قسسدمنا بيسسن يسسدي القاعسسدةا موضسسوعا سسسه

للتلميسسسذ..إلسسسى أن قسسسالوا..ويسسسسهم فسسسي بنسسساء تربيتهسسسم
القومية..ويعرفهم بوطنهم العربي الكبير وقضاياها..).؟ 

وهذها أمثلة متفرقة من الكتاب..
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.)1() تدريبات : موضوع بعنوان (وطني)46- ص (
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( أنا طفسسل عربسسي وطنسسي الكسسويت يقسسع وطنسسي علسسى
الخليج العربسسي وبلدا العسسرب كلهسسا وطنسسي الكسسبير فسسالعرب
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.)2(جميعهم أهلي وإخواني ) 

وبالطبع لبد أن يعقب الموضوع بتمارين وأسئلة تأكسسد
وتركسسز معسساني السسولء والحسسب للعسسرب جميعسسا بعجزهسسم

وبجرهم...

) (إقسسسسرأ ثسسسسم أجسسسسب) ( فلسسسسسطين بلدا79- ص (
العرب...ولسسن يتوقسسف كفسساحهم حسستى يتحقسسق النصسسر لهسسم
بمشيئة اللسسه وتعلسسوا رايسسة العسسرب فسسي ربسسوع فلسسسطين..)

العرب وحسب! ! 

) التسسسسدريب السسسسسابع بعنسسسسوان (القسسسسدس195ص (
عربية! ! )

(مدينسسة القسسدس مدينسسة عربيسسة يعسستز بهسسا كسسل عربسسي
ويفسسسديها كسسسل مسسسسلم ومسسسسيحي! ! ففيهسسسا المسسسسجد
القصى..إلى أن قالوا- وبها الماكن المقدسسسة السستي يحسسج
إليها المسيحيون ولن يهدأ للعرب بسال، ولسن يطمئسن لهسم
فؤادا حتى تحرر من كل عسسدوان، وتطهسسر مسسن كسسل داخيسسل،

وتبقى عربية..).

هل لحظت الباطل العظيم في قولهم : (يفسسديها كسسل
مسسلم ومسسسيحي..) وكيسف جمعسوا وآخسسوا بقسوميتهم بيسن
السلما والكفر...وجعلوا المسيحي يفسسديها فسسي سسسبيل أن

) فسسي تمريسسن (ضسسع196تبقسسى عربيسسة..- ولسسذا قسسالوا ص (
السم الموصول المناسب) :
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- المسسسسلم والمسسسسيحي همسسسا...يقدسسسسان بيسسست1(
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.)1(المقدس

- العرب هم......سيحاربون من أجل فلسطين.2

نصاداق....يصاداقنا ( تأمل! ! ) ونعاداي.....يعاداينا؟ -3

) (ضسسع أسسسئلة للجابسسات التاليسسة) : وهسسي195- ص (
طريقة من طرقهم الخبيثة لتلقين الطالب الجسسواب السسذي

يريدونه هم..

- نعم القدس مدينة عربية.1( 

- الذين سيطهروها هم العرب.4

) (أجب عما يأتي بجملة منفية..! ! )197- ص (

- هل أهملت في حقوق العروبة؟ )3(

وهكذا يتعلم أبناء الموحدين بدل من حقسسوق ل إلسسه إل
الله في هذها المدارس ما يناقضسسها مسن (حقسسوق العروبسسة)
وقسسد رأيسست أن مسسن أهسسم حقوقهسسا، مؤاخسسات الكفسسار مسسن

اا. ونصارى وملحدين وغيرهم؛ المهم أن يكونوا عرب

اا اجتماعيسسات الثسساني متوسسسط (السسوطن - وانظسسر ايضسس
العربي)

) (السسوطن العربسسي مهسسد السسديانات السسسماوية80ص (
الثلث)

جاء فيها....

 ( أ- اليهودايسسسسة أولسسسسى هسسسسذها السسسسديانات...وتعسسسسرف
بالموسوية.
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 ب- النصسسرانية ثانيسسة السسديانات السسسماوية..وتعسسرف
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.)1(بالمسيحية

وقد داون النجيل على يد تلمذةا السسسيد المسسسيح فسسي
) التالي.)39القرن الول الميلداي، أنظر شكل (
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والشكل المشار إليه هو صورةا لكنيسسسة ارتفسسع عليهسسا
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 فسسي)2(الصسسليب واضسسحا وكتسسب تحتهسسا (كنيسسسة القيامسسة 
القدس)، وضسسعوا صسسورتها قبسسل صسسورةا الكعبسسة والمسسسجد

القصى..

اا عسسن تحريسسف النجيسسل أو وبسسالطبع لسسم يسسذكروا شسسيئ
التوراةا ول غيسسر ذلسسك، وذكسسروا بعسسد ذلسسك السسسلما وختمسسوا
بقولهم (هذا وطنك العربي أيها الطالب، مهم بموقعه، لسسه

اا..) مكانة حضارية وداينية أيض

) ضسسمن خطسساب142- وجاء في الكتسساب نفسسسه ص (
لطاغوتهم (ومن قبل هذا سلسلة طويلة من العسسدوان لسسم
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يسلم منها المسجد القصى ول كنيسسسة القيامسسة ول رجسسال
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.)1(الدين من مسلمين ول مسيحيين ) 
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) مثل موضوع24- وانظر نحو الثاني ثانوي ايضا ص (
(داور الكويت فسسي معركسسة المسسة العربيسسة)..(معركسسة المسسة
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.)1(العربية ضد الصهيونية) 

) دارس عن عروبة الخليج بعنسسوان (الخليسسج47- وص (
العربي):

ة) (كان طسوال العهسد السسلمي بحيسرةا عربيسة خالص
ما)1764(وذكر رحالسسة داانمسساركي أنسسه مسسر بالخليسسج سسسنة (

فوجسسد جميسسع البلسسدان علسسى سسساحله عربيسسة وأن سسسكانها
اا يتكلمون العربية..و...). وحكامها من العرب وأنهم جميع

وهذها عقدةا قديمسسة مسسن عقسسدهم النفسسسية لن إيسسران
تسميه بالخليسسج الفارسسسي..فهسسم يشسسغلون أوقسسات النشسسء
ويضيعون أعمارهم في إثبات عروبة الخليسسج..ولسسو نظسسرت
إلى سلفنا لما رأيتهم يشتغلون بمثل ذلسسك فيسسوما أن داكسسوا
عروش كسرى وغيرها وبسطوا سلطانهم ورفعسسوا رايسساتهم
فوق فارس وغيرها لم يكترثوا بتغيير اسم هذا الخليسسج فل
سموها بالعربي ول حتى قالوا الخليج السسسلمي..بسسل بقسسي
اسمه الذي يعرفونه به هو ( بحسسر فسسارس ) وهكسسذا يسسذكرها
علماؤنا من أهل الفقه وأهل الحديث بل وأهسسل الجغرافيسسا
والتواريخ في جميع كتاباتهم ورسومات خرائطهم- العسسرب
منهسسم وغيسسر العسسرب- لن تغييسسر السسسماء ل يغيسسر الحقسسائق
ويكفيهم أنهم غيروا وحطموا الباطل والشرك والمجوسية
هناك أما السماء فل تقدما أو تؤخر شيئا؛ فمسسا الفائسسدةا إذا
كسسان الخليسسج يسسسمى بسسالعربي أو حسستى الكويسستي..وإيسسران
تسرح بأساطيلها وتمرح فيه كما تشاء رغم أنسسف العروبسسة
والكويت..ولكنه باطلهم الذي ل يفرطون منه بشيء..ولذا
ال في إثبات اا كام خصصوا في منهاج ماداةا لجتماعيات دارس

عروبة الخليج بأدالة جغرافية وتاريخية سخيفة.

وهذا إن دال علسسى شسسيء فإنمسسا يسسدل علسسى صسسحة مسسا
ذكرناها مسسن سسسعي هسسذها النظمسسة إلسسى إبعسسادا النشسسء عسسن
الرابطة السلمية ووشيحة العقيدةا التي تجمع المسسسلمين
في مشارق الرض ومغاربها واستبدالها بقوميتهم العربيسسة
السستي مسسا زاداتهسسم منسسذ أن نسساداوا بهسسا إل إنحطاطسسا وعسسداوةا

وتشتتا..

) دارس عسسن الكسسويت ( وقسسد حسسل الخسساء50- ص (
العربي مشكلة الحسسدودا بينهسسا وبيسسن جاراتهسسا ) وهسسذها عقسسد
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أخسسرى يحلمسسون بهسسا..يسسستفزهم بهسسا أخسسوهم فسسي العروبسسة
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)1(الطاغوت العراقي صداما حسين.. 

) دارس بعنوان (الحضارةا العربية).56- ص (

) دارس بعنسسوان (أخسسوةا عربيسسة)..(الكسسويت125- ص (
قطعة من الوطن العربي، والكويت تدرك تماما ما يربطها
بأبناء هذا الوطن الكبير من روابسسط السسدما واللغسسة والتاريسسخ
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...ونحسسن الكويسستيين نشسسعر بسسالعزةا)1(والمصسسير المشسسترك 
والكرامة لننا حققنا أسمى معاني الولء للعروبة)

) دارس بعنوان...( العربي )169- ص (

طبسسع العربسسي علسسى نصسسرةا أخيسسة، وعسسرف بعشسسقه( 
السرية فيوتقدسيه للرابطة للحرية، وانتمائه لبيئته، 

، وفي معناـهـا الـكـبير اـلـذي يِعـنـيمعناهسسا المحسسدودا
القومية لهذا وجدنا الشاعر الجاهلي يِقولا:

ـا إل ـمـن غزيـِـة وما أـن
إن غـوت

غويِت، وإن تـرشد غزيِة
أرشد) 

..تأمل كيسسف يستشسسهدون بشسسعر إخسسوانهم الجسساهليين
ويقرونه ويفتخرون به..وهذا من أخص خصسسائص القوميسسة،

تبعية حتى على الباطل ( إن غوت غويت! ! ).

) دارس جاء فيسسه : (فتسسح العسسرب النسسدلس183- ص (
فعسساملوا أهلهسسا بالحسسسنى..وحسسرروا رقيسسق الرض..ورفعسسوا

الضرائب..).

العرب! ! 

- وانظر نحو الثاني متوسط...

) (لسسم ينسسس العسسرب تحريسسر26) تمريسسن (24-ص (
فلسطين)؟ ؟ 

) (ما أهمية وطنك العربي في العالم؟ ).119ص (

) قصيدةا بعنوان… (وطني الكبر)120ص (

ــر ــــرف غـي ــا ل أع أـن
العــرب

أمة تفـدى بأمي
وأبـــي

هـــــــي عيشـــــــي،
وسـرورى، والهناء

هي روحـي، وحياتي،
والبقـاء
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هـــي عـــين، ثـــم راء،
ثم بـاء

في فــؤادي احـرف
من لهب

افـتــــــدي الـعــــــرب
بروحـي، والبدن

وبمـا أملك مـن غـالىَ
الثمن

ـقط ـو مـس ـت أدـع لـس
الرأس وطن

وطني كل بـلد العــرب

) موضوع يتكلم عن أعلما السسدول العربيسسة175- ص (
اا.. والجامعة العربية أيض

اا دارس كامل بعنوان (جامعسسة السسدول186- ص ( ) أيض
العربية).جاء فيه..

(يرفسسرف فسسوقه أعلما السسدول العربيسسة وترمسسز هسسذها
العلما إلى وحدةا اللما والمال بين العرب ذلك هو مبنسسى
جامعة الدول العربية ( اخس )...أصبح مكانا للتقاء الخوةا

العرب الحرار! ! لتحرير كل أرض العرب..).

)..منها : (..لمسساذا يشسسعر العربسسي187- والسئلة ص (
بالفخر كلما نظر إلى مبنى الجامعة العربية؟ ؟ .)

) موضسسسسوع بعنسسسسوان (منظمسسسسة المسسسسدن188- ص (
العربية)..

وهكذا العرب العرب العرب..والسسسلما إن ذكسسر فتبسسع
لهم وليسوا هم تبع للسلما.

- وكتاب الجتماعيات للصف الثاني متوسط فيه كسسثير
اا..فهسسو مسسن أولسسه إلسسى آخسسرها من هذا الباطل العظيسسم أيضسس
تركيز لقضية القومية والعروبة فإن اسمه الذي سموها بسسه
(الوطن العربي) هكذا كتب علسسى غلفسسه بسسالخط العريسسض
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ورسمت تحته خريطة الدول العربية وفوقه جميع أعلمهم
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...)1(باللوان

وقالوا في مقدمة الكتاب : (وتستهدف الدراسسسة إلسسى
تعريسسسف الطلبسسسة بسسسوطنهم العربسسسي وتنميسسسة مشسسساعرهم
ومسسسسؤولياتهم القوميسسسة كسسسالولء والعسسستزاز والفتخسسسار

والتضحية..) لمن؟ ؟ ؟ 

أظن أن الجسسواب عنسسد القسسارئ قسسد اصسسبح بسسدهيا..إنسسه
بالطبع للنظمسسة والحكومسسات العربيسسة القائمسسة وطواغيتهسسا
فهسسسذا هسسسو مراداهسسسم قطعسسسا بسسسالوطن..وهسسسذها محتويسسسات

الكتاب..نكتفي بذكر عناوينها...

الصف الموضوع
حة

الفصل الولا -الوطن العربي لديِه طاقات
.كبيرة

9

ةل:  يتمتع الوطن العربسسي بموقسع جغرافسسيأو
مهم.

12

ةا  : يملك السسوطن العربسسي طاقسسة بشسسريةثاني
كبيرةا.

23

ةا  : الوطن العربي غني بثرواته الطبيعيةثالث
وموارداها القتصاداية.

29

ـا ا: السسوطن العربسسي مهسسد الحضسساراترابـع
ومهبط الديانات السماوية

62

ـواجه ـي يـِ ـوطن العرـب ـاني -اـل ـل الـث الفـص
مشكلت متعددة

89

ةل 91 : يسسسواجه السسسوطن العربسسسي مشسسسكلتأو
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سكانية.

ةا ـ  : يسسواجه السسوطن العربسسي مشسسكلتثانـي
اقتصاداية..

117

ةا ـ  : يسسواجه السسوطن العربسسي مشسسكلتثالـث
سياسية.

127

الفصل الثالث - التـضـامن العرـبـي وـسـيلة
.لحل المشكلت وتحقيق الوحدة

149

ةل  151: العرب في أشد الحاجة إلى التضامن.أو

ةا ـــ  : التضسسامن العربسسي وسسسيلة لحسسلثانيـ
المشكلت السكانية. 

157

ةا ـــ  : التضسسامن العربسسي وسسسيلة لحسسلثالثـ
المشكلت القتصاداية.

176

ةا ـــ  : التضسسامن العربسسي وسسسيلة لحسسلرابع
المشكلت السياسية.

198

ا: التضامن العربي يمهد الطريق إلىخامسا
الوحدةا.

212

ارجسسع للكتسساب وتأمسسل هسسذها المحتويسسات..ول تنسسس أن
تتنبسسسه إلسسسى مسسسديحهم الزائسسسد للنظمسسسة القائمسسسة اليسسسوما
بطواغيتها..وانظر صسسورةا كالحسسة لوجسسوههم المغسسبرةا ص (

) أقطسساب العسسرب فسسي76) كتبسسوا تحتهسسا..(شسسكل (203
يقمة) العربي الول). طريقهم إلى مقر اجتماع مؤتمر (ال
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وتنبه كسسذلك لمسسديحهم للجامعسسة العربيسسة وانظسسر ص (
) صسسورةا لمجلسسس الجامعسسة ويبسسدو مكتسسوب فسسوق216

ـةالمتآمرين تلبيسا وتدليسا قوله تعالى : { كنتم خير أـم
}! ! أخرجت للناس

) (النشاط) كيف يشسسغلون النشسسء218- وانظر ص (
) تعاون مع زملئك في عمل مجلة حائط مسسن4بباطلهم: (

أعلما الدول العربية..

اا وبتوسع أكثر كتاب (الوطن العربسسي) - ومثل هذا أيض
اجتماعيات الثاني ثانوي..ومما جاء فيه من مدح لطواغيت

) مسسدحهم للطسساغوت الهالسسك193العسسرب انظسسر مثل ص (
العبد الخاسر جمال (ولم ينقذ البلدا من هسسذها الفوضسسى إل

 بزعامة جمال عبد الناصسسر1952 يوليو عاما 23قياما ثورةا 
الذي تم على يديه..إلخ).

اا ص ( ) عند كلمهم على الوحسسدةا214- وجاء فيه أيض
الثقافيسسة فسسي عروبتهسسم وذكسسروا السسسلما فقسسالوا (احسستراما
السلما للديانات الخرى، وكان هسسذا مسسن عوامسسل التوحيسسد
بين العرب..)! ! فهل بعسسد هسسذا تحريسسف وتسسدليس.السسسلما
يحترما هذها الديانات الشركية المحرفة، أما ينسفها ويبطل
باطلها ويدعو أهلها إلى تركها أو القتال أو يعطونه الجزيسسة

عن يد وهم صاغرون...

وبسسالطبع هسسم ل يقصسسدون شسسرائع موسسسى وعيسسسى
الصلية حتى نحتاج هنسسا للتسسأني أو السسستثناء..لنهسسم قسسالوا:
ال من عوامل توحيد العرب".فهسسم "وهذا الحتراما كان عام
يتكلمون عن الواقع، واقع العسسرب والعروبسسة المخسسزي فسسي

هذا الزمان..

- وحتى الموسيقى كمسا تقسدما يسستغلونها فسي غسرس
قوميتهم..قالوا في مقدمة كتاب الموسيقى للصسسف الول
متوسسسط..أهسسداف (التربيسسة الموسسسيقية) (تنميسسة السسوعي

القومي...).

- وحتى منظمة التحريسسر العلمانيسسة، لسسم يقصسسروا فسسي
مسسدحها فسسي منسساهجهم؛ أليسسست تسسسعى لقامسسة نظسساما
ال..اجتماعيسسات ثسساني ثسسانوي كسسأنظمتهم الخبيثسسة..أنظسسر مث

) (وقسسد كسسان لكسسل مسسا قسسدمته180(السسوطن العربسسي) ص (
حركة المقاومة مسسن تضسسحيات ومسسا أظهسسرها قسساداةا منظمسسة
التحرير الفلسطينية من ثبات وحنكة وسياسة إلسسى جسسانب
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مسسا قسسدمته السسدول العربيسسة مسسن داعسسم مسساداي ومعنسسوي أثسسر
اعتراف العديد من الدول بمنظمة التحرير كممثل شرعي

ووحيد للشعب الفلسطيني.

).143- وفي اجتماعيات الثاني متوسط جاء ص (

( الثسسورةا الفلسسسطينية السستي انطلقسست فسسي مسسسيرتها
ما،1965بقيسساداةا منظمسسة التحريسسر الفلسسسطينية منسسذ عسساما 

)..والشسسكل60وحسستى النصسسر بسسإذن اللسسه، أنظسسر شسسكل (
المشار إليه عبارةا عن شسسعار منظمسسة التحريسسر وقسسد كتسسب

فيه ( وحدةا وطنية _ تعبئة قومية ).

اا مسسا جسساء وبكسسثرةا فسسي كتسساب الثسساني - ومن ذلك أيضسس
ثانوي المذكور مسن مسدحهم للحركسسات والثسورات الوطنيسة
اا اللداينية وتمجيدها ورفعها وتعظيم قاداتها...وهو كسسثير جسسد

خاصة عند ذكرهم لتاريخ الدول العربية الحديث...

- وكذا نعرتهم الخليجية- ومجلس التعاون- فهي نعسسرةا
اا..فكتاب الجتماعيات اا يركزون عليها كثير اقليمية نتنة أيض
ال كله مسخر لهذا المر واسمه (الكويت للول متوسط مث

والخليج العربي).

ال ص ( ) الوحدةا (ب) بعنسسوان (الوحسسدةا222- انظر مث
اا ويقولسسوا: اا) ولسسن يصسسرحوا أبسسد اا وسسسكان للخليج تحميه أرض

اا). (أنظمة وحكام

جاء فيها : ( وفكرةا مجلس التعاون الخليجي قبسسل أن
تصبح حقيقة واقعة نبتت فسسي تفكيسسر سسسمو أميسسر الكسسويت
الشيخ جابر أحمد الصباح الذي يسعى داائما لتوطيد أسس
التعاون وحسن الجوار مع السسدول الشسسقيقة والصسسديقة...)
ول دااعسسي أن نكسسرر تنبيهنسسا علسسى معنسسى السسدول الشسسقيقة

اا... والدول الصديقة أيض

- بل يسعون في غرس ذلك فسسي المراحسسل الدراسسسية
الولى فجميع كتب المنهج الجديد الموحد في داول الخليج
رسسسسم أعلما داولهسسسم جميعهسسسا علسسسى غلفهسسسا الخلفسسسي

) وكتسساب1409وبسساللوان..أنظسسر مثل كتسساب الرياضسسيات (
) وغيرهما.1409العلوما (

) علسسى سسسبيل62- ومما جاء فسسي كتسساب العلسسوما ص (
المثال (رسم لعلما داولهم الخليجية كلها) وكتب تحتها (أنا
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) حسسول علسسم بلداي، أنسساoاختسسبر ذكسسائي، أنسسا أضسسع علمسسة (
أتعرف على ألوان علم بلداي).

- ومما جاء في كتاب الرياضيات في هذا المجسسال ص
) تصويرهم أعلما داولهم الخليجية مسسع العسسراق للدللسسة81(

)...7على رقم (

اا ص ( )218- وكتاب الجتماعيات للثاني متوسط أيض
( - أكتسسسب بحثسسسا مسسسوجزا مسسسزوداا بالصسسسور6(النشسسساط) 

والحصسسسائيات والخرائسسسط عسسسن داول مجلسسسس التعسسساون
الخليجي..)

اا..هل توافق على اتحسسادا الكسسويت مسسع داول - وجاء أيض
مجلس التعاون؟ ؟ 

- وحتى الرياضيات الثاني ثانوي انظر الجزء الول ص
ال..25( ) مث

اا..خاصية التعدي : تتكسسون مجموعسسة داول مجلسسس (ثالث
التعاون الخليجي من ست داول...)

- أما موادا اللغة العربية فل تسأل عن ذلك فيهسسا لنهسسا
مسخرةا برمتها..لذلك..وهذها قصيدتان من كتسساب القسسراءةا
والنصسسوص للصسسف الول متوسسسط علسسى سسسبيل المثسسال ل

) بعنوان...( ابن الخليج )146الحصر..- الولى ص (

(هذا نشيد يتغني فيه ابسسن الخليسسج بحسسب بلداها..ويؤكسسد
فيه..تصميمه على الدفاع عن وطنه:

أنا ابن الخليـج أنا ابن
السود

بعزمي سأحمي تـراث
الجـدود

بعلمي سأبني صروح الوطن

وطبعا علمت مما تقدما أن الوطن عندهم هو النظسساما
الحاكم بقوانينه وطواغيته...

"أنشودة الخليج"- والخرى بعنوان: 
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( البيات التالية للشاعر القطسسري "مبسسارك بسسن سسسيف
آل ثاني"، وهي من قصيدةا له يحيي فيها الخليسسج.ويتحسسدث
اا بمسسستقبل عن كفاح أبنائه في ماضيهم وحاضرهم، مبشر

زاهر، بفضل تآخيهم، وتعاونهم- يقول الشاعر:

ـوب ـي ذي القـل ـة وولء ـه ـج تحـي ـا خلـي ـك يـِ ـل
ونهجها القدماء.

ومثل ذلك أكثر من أن يجسسادال فيسسه أحسسد، لسسذا نكتفسسي
بهذا القدر....

ةا : أما عسسن غيسسر ذلسسك مسسن الفسسسادا المتفسسرق***رابع
العظيسسم الموجسسودا فسسي هسسذها المناهسسج والسسذي يشسسغلون
ويشسسعلون الذريسسة فسسي نيرانسسه ليصسسرفوهم عسسن طغيسسانهم
وعمسسالتهم وانحرافسساتهم وليصسسدوهم عسسن صسسراط اللسسه

اا... المستقيم فهو كثير أيض

ن أولهسا إلسى - فهم ل يكتفون بكسون هسذها المناهسج م
آخرهسسسا مسسسسخرةا لتربيسسسة الجيسسسل علسسسى ولء الطسسسواغيت

وحكوماتهم وقوانينهم...

- كما أنهم ل يكتفون بالفسادا المتنوع المتشعب الذي
جلبوها من أوليائهم الكفرةا الغربيين مسسن مسسدح التلفزيسسون-
والموسسسسيقا- والمسسسسرح والتمثيسسسل- والغنسسساء- والقسسسانون
الوضسسسعي- ومجالسسسسه التشسسسريعية -والتسسسبرج- والختلط-
والتشبه بالغرب وثقسسافتهم وأعلمهسسم ومفكريهسسم وكتسسابهم
وفلسفتهم وشعرائهم وخرافاتهم وانحرافاتهم وغيسسر ذلسسك

مما أسهبنا في بيانه وتفصيله...

- ول يكتفون في داعواتهم ونعراتهم الجاهلية القوميسسة
اا ال وألوانسس اا وأشسسكا أو الخليجية أو غيرها...حتى يدخلوا أنواع

اا... أخرى كثيرةا من فساداهم في هذها المناهج أيض

* فإضافة إلى شسسرك التشسسريع ومجالسسسه التشسسريعية
اا شسسرك ومسسدح الدسسستور والقسسوانين الوضسسعية هنسساك ايضسس

القسم والتمائم وغيرها...

* بسسسسل هنسسسساك مسسسسدح الدايسسسسان الوثنيسسسسة وتسسسسسميتها
بالحضارات...
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* وإضافة إلى مدح الديمقراطيسسة والقوميسسة وغيرهمسسا
اا مدح الشتراكية..والتسسسخط ومعارضسسة القضسساء هناك أيض

والقدر...

* والطعسسن فسسي السسدين ومنسسه الطعسسن فسسي الحجسساب
والتستر..وذكر الخمسسر والتغنسسي بهسسا..ورسسسم ذوات الرواح
ومسسدحه والحسسض عليسسه..ومسسدح الصسسحافة القسسذرةا..والحسسب
والغسسزل والميوعسسة وتفاهسسات المراهقسسة وغيرهسسا.ومسسدح
الفلسسسسفة والفلسسسسفة الضسسسالين وتدريسسسسهم للنظريسسسات

الفاسدةا الباطلة..

*وكذا تخبطهم في دايسسن اللسسه مسسن جهسسالت وأحسسادايث
ضعيفة بل وتسخير الدين بآيساته وأحسسادايثه لتثسسبيت وتسسدعيم

باطلهم..

 يقول عبد الله علوان: وهو واحد مسن السذين عايشسوا
إنالعمل في مجال التربية والتعليم فسسي هسسذا الزمسسان : ( 

ـتي يِدرســها الطلب فــي الكتــب المدرســية اـل
ـدس والتشــكيك والطعــن ـة باـل مدارســهم مليـئ

 )أهس.من كتسسابهبالديِان والدعوة إلىَ الكفر واللحاد
تربية الولدا.

ا عسدداناها مسن هسذا وإليك في عجالة أمثلة مسن كسل م
الفسادا المتفرق وذلك حتى ل نرمى بالمبالغسسة أو بالكسسذب
ممسسن ل يعسسرف هسسذها المناهسسج ول يكلسسف نفسسسه النظسسر
اا - ا كسررت مسرار فيها..وألفت نظر القارئ قبسل ذلسك –كم
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إلى أن هذها المثلة ليست على سبيل الحصر وإنما أمثلسسة
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..)1(قليلة من الكتب المدرسية التي وقعت بين يدي

 فقد تقدما كثير منه خاصسسة فسسي مسسدحالشرك** أما 
الياسسسسق الكويسسستي وقسسسوانين الدولسسسة المختلفسسسة وكسسسذا
الديمقراطية حكم الشعب للشعب ومجالسسسها التشسسريعية

وغير ذلك مما تقدما ذكر أمثلة منه...

 في نشسسيد يسسدرسشرك القسم- فنضيف إلى ذلك 
اا في ماداةا الموسسسيقا لطلب المرحلسسة البتدائيسسة هسسذا حفظ

مطلعه :

ةا بالســــيف قســــم
وبالقلـــم

ةا بترابك يِا قسمـ
وطـــني

اا يدرس داون نكير وانظر مثلوشرك التمائم-   أيض
) قصسسيدةا301ماداةا اللغة العربية للصف الثاني ثانوي ص (

بعنوان (رثاء لجرير) جاء فيها...

ولهت قلبي إذ علتني
كـــبرة

وذوو التمائم من بنيك
صغـار

ولم ينكروا أو يبينوا بطلن التمائم وحكمها بسسل أقسسروا
بأنهسسا يسسستعاذ بهسسا مسسن الحسسسد بقسسولهم فسسي الحاشسسية :
( التمائم جمع تميمة وهي العوذةا تعلق على الصبي خوف

الحسد.)أهس.

ㄷ-) اا مسسا جسساء ص ) مسسن كتسساب (السسوطن216ومنسسه أيضسس
العربي) وهم يتحدثون عن العسساداات والعسسراف المنتشسسرةا
في السسوطن العربسسي، ذكسسروا – داونمسسا اسسستنكار - أن منهسسا:

( التشاؤما من طير البوما وغير ذلك..).

ــة وـشــرائعها** أمسسسا  ــان الوثنـي ــدح الديـِ ـم
اا خاصسسسة فسسسيوتســميتها بالحضــارات ، فكسسسثير جسسسد

الجتماعيسسات وعنسسد الكلما علسسى البلدا العربيسسة وتمجيسسد
أجسسسسداداهم حسسسستى ولسسسسو كسسسسانوا كفسسسسرةا مسسسسن حصسسسسب
اا أو يسسسرداون جهنم..ويمدحون تلك الوثنيات مدحا صسسريح
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اا ضمن الحضارات التي يفتخرون بها..وإليك باطلهم سردا
أمثلة من ذلك...

- يقولون في كتاب (الوطن العربي ) للثاني متوسسسط
ال ص ( (سس 64مث ـبير)  كانت لهذه الحضارات فضل ـك

علىَ النسانية جمـعـاء بـمـا ـقـدمته لـهـا ـمـن فـكـر
وعلم وفن والمثلة عـلـىَ ذـلـك ـكـثير ـمـن أهمـهـا

) ثم بعسسد هسسذا المسسدح يشسسرعونفكرة التوحيد الوثني 
بذكر هذها الوثنيات وآلهتها وأدايانها وأصسسنامها..أليسسس مسسدح
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 ألسسسنا)1(ملسسل الكفسسر وتحسسسين الكفسسر وتزيينسسه كفسسرا؟ 
مأمورين في دايسسن السسسلما بسالبراءةا مسن الشسسرك وأهلسسه؟
أوليسسس ذلسسك مسسن أهسسم حقسسوق (ل إلسسه إل اللسسه) وعراهسسا

الوثقى؟ ؟ 

) بمدح الفراعنة وداينهم ويسمونهم64- ويبدأون ص (
وكان) (65) فمن ذلك قولهم ص (الحضارة المصريِة(

لها دور مهم في حياة المـصـريِين الـقـدماء حـيـث
تـعـددت معـبـوداتهم الوثنـيـة وـمـن أـشـهر آلهتـهـم
ـدت زـح ـم تو الله (رع) إله لشمس والله (آمون) ـث
هذه اللهة علىَ يـِـد المـلـك (أخـنـاتون) اـلـذي دـعـا
إلىَ عبادة إله وثني واـحـد ـكـان يـِـراه ـفـي ـقـرصا
ىَ أهـل الرض الشـمس الـتي ترسـل أشـعتها إل

 انظسسرحاملة إليهم النور والحـيـاة وـسـماه (آـتـون)
).) أهس.وهو صورةا إناس يرفعون أيديهم كهيئة20الشكل (

الدعاء باتجاها صسسورةا الشسسمس وصسسور أبسسو الهسسول ومعابسسد
اا، ويسسذكرون كسسل ذلسسك علسسى سسسبيل المسسدح الفراعنسسة أيضسس
ويسمونه حضارةا من الحضارات ويدرس لبناء المسسسلمين
ويحفظ لهم داون كلمة إنكار واحدةا بل ويمتحنسسون فيسسه ول

منبر التوحيد والجهادا

إعدادا القاداةا الفوارس 

)314(



يسع الطالب في الختبار إل أن يجيب بمثل ما في الكتاب
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..)1(إن ارادا شهادااتهم الباطلة تلك

اا مسسدح الشسسوريين والبسسابليين وغيرهسسم - وكسسذا أيضسس
) من69ويسمونهم بس (حضارات بلدا الرافدين) قالوا ص (

كتاب السسوطن العربسسي للثسساني متوسسسط : (قسسامت فسسي بلدا
الرافسسسدين حضسسسارةا متطسسسورةا ومزداهسسسرةا وإليسسسك أهسسسم
مظاهرهسسا..اختلفسست بعسسض المعتقسسدات الدينيسسة فسسي بلدا
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الرافسسدين عنهسسا فسسي مصسسر فلسسم يؤمنسسوا بفكسسرةا البعسسث
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 لذلك تمسسسكوا بسسالقوانين خشسسية غضسسب آلهتهسسم)2(والخلودا
وإنتقامها منهم مباشرةا في دانياهم.ومن أشهر آلهتهم الله
شمش (إله الشمس) والله سين (إله القمسسر).)أهسسس.وإلسسى

جوار ذلك صورةا معبد من معابدهم…

(سسس 71وقسسسالوا ص ( وـلــم تظـهــر الـقــوانين):سس 
والشرائع بشكل واضح عند ـشـعب ـمـن الـشـعوب
مثلمـا ظهـرت فـي بلد الراـفـديِن والفـضـل فـي
ذلك للملك حمورابي أشهر ملوك البابليين، وتعد
قوانينه أتم شريِعة في تاريِخ الحضارات القديِمـة
ـه ـاما إـل ةا أـم ـ ـه واقـف ـورابي نفـس ـور حـم ـد ـص وـق
الشمس يِتلقىَ منه الوامر والتشريِعات ليـضـفي
علها الصفة الديِنية، وقد قامت قوانين حمورابي
عـلـىَ مـبـدأ المعامـلـة بالمـثـل والقـصـاصا "العـيـن

282بالعين والـسـن بالـسـن"، وـهـي مكوـنـة ـمـن 
).) أهس.29 أنظر شكر (مادة

حـمـورابيوالشسسكل المشسسار إليسسه… كتسسب تحتسسه: (
) تأمل الكفر الصراحيِتسلم شرائعه من إله الشمس

وتدبر الكفر في قولهم (وتعسسد قسسوانينهم أتسسم شسسريعة فسسي
تاريخ الحضسسارات القديمسسة) ولسسم يسسستثنوا أي شسسريعة مسسن
شرائع رسل الله..وكأنهم ل يعتبرون ذلك مسسن الحضسسارات

التي أسهمت في خدمة البشرية...

- ثم الفينيقيون (مسسن حضسسارات بلدا الشسساما عنسسدهم )
) :74قالوا ص (

( وقد عبدوا الظواهر الطبيعية وكان لكل إلسسه يسسسمى
).) والشسسكل المشسسار إليسسه صسسورةا33(بعل) أنظر شسسكل (

لصنم كبير كتب تحته (الله بعل) هكذا داونما استنكار...

اا...74وقالوا ص ( ) أيض

(ومن أشهر آلهتهسسم "أداونيسسس" إلسسه الزراعسسة والربيسسع
اا وكانوا يقدمون الضاحي في المعابد إرضاء لللهة وتكفير
اا منهم بأن غضب اللهة ينصب علسسى عن السيئات واعتقادا
الضحية، ولم يؤمن الفينقيون بالبعث والخلودا بل اعتقسسدوا
بأن الروح تظل علسسى اتصسسال وثيسسق بجثمسسان صسساحبها وأن
مصيرها متوقف على مصيرها لذلك اهتمسسوا بحفسسظ الجثسسث

في أماكن حصينة ).
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) الصفحات  ذلك كله خصصوا  )88، 87، 86ولتركيز 
للسسسئلة.ونتخيسسر منهسسا السسسئلة التاليسسة مسسع إجاباتهسسا لحسسد
الطلب المسلمين ننقلها من كتسسابه المدرسسسي، وهسسو ابسسن

لرجل متدين من الدعاةا المسلمين! ؟ 

- أكمل الفراغ : كان لكل مدينة فينيقية إله يسمى1(
.(بعل)بالله 

- اختر الجابة الصسسحيحة : أهسسم القسسوانين والشسسرائع2
 - السامريين)الشوريينظهرت عند (البابليين - 

 ) أو (×) : - ضع إشارةا ( 4

تعتسسبر قسسوانين حمسسورابي أتسسم شسسريعة فسسي تاريسسخ
 )الحضارات القديمة (

* * *

يقول أحد المستشرقين الصرحاء في كتاب "الشسسرق
ـد إـسـلميالدانى مجتمعه وثقافته": "  إننا في كل بـل

دخلناه، نبشنا الرض لنستخرج حضارات ما قبــل
الـسـلما، ولـسـنا نطـمـع بطبيـعـة الـحـالا أن يِرـتـد
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المسلم إلىَ عقائد ما قبل السلما، ولكن يِكفينا
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.)1(تذبذب ولئه بين السلما وبين تلك الحضارات

اا، ل بسسل والتلسسبيس علسسىومدح الشتراكية**   أيض
الذرية بخلطها بالسلما، أنظر مثل نحو الثاني ثسسانوي ص (

الجملة السمية )...( 41

قال شوقي:

والـــــــديِن يِســـــــر
والخـلفة بيعة

والمر شورى والحقـوق
قضاه

الشــتراكيون أنــت
إمــامهم

لول دعاوي القوما
والغلـواء)

- تم السئلة ومنها :

( ب- ما مفهوما الشتراكية كما حدداها الدين؟ )

 فحسسدث ولالتعدى علىَ القـضـاء والـقـدر** أما 
حرج...

- أنظر على سبيل المثال نصوص الثالث ثانوي..ص (
اا علسسى الطلب بعنسسوان (دامعسسة125 ) قصيدةا مقررةا حفظسس

اا.....جاء فيها.. رثاء) ابن الرومي يرثي ولدها محمد

أل قاتل الـلـه المنايـِـا،
ورميــها

من الناس حبات القلوب
علىَ عمد

اا.. وأيض

رغـصـبته ولـيـس عـلـىَ ةا، ولـكـن  وما بعته طوـعـ
ظلم الحوادث من معدى.

اا نحو الثاني ابتسسدائي ص ( )..قسسال أبسسو73- وانظر أيض
القاسم الشابي...
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فا أراد ـ إذا الـشـعب يِوـم
الحيـاة

فل بد أن يِستجيـب
القـدر

الطعن في الديِن وـشـرائعه كالحـجـاب** وكذا 
..والنقاب

- جسساء فسسي كتسساب (القواعسسد والنحسسو) للصسسف الثسسالث
) :103متوسط ص (

 ( قالت إحدى الشاعرات تنصح الفتاةا العربية :

سيري كـسـير الـسـحب ل
تأني ول تتعجلي

ل تكنسي أرض
الشوارع بالزأار

المسبل

ليس النقاب هو الحـجـاب
فقصري أو طولي

ل أبتغي غير الفضيلة
للنساء فأجملـي

وجاء ضمن السئلة :

( أ- لخص النصائح التي تضمنتها هذها البيات! ! ) 

أي نصائح تلك قاتلكم الله؟ ؟ (قصري أو طولي)؟ ؟ 

** وكسسسسذا ذكسسسسر الخمسسسسر والتغنسسسسي بهسسسسا لشسسسسعراء
اا فسسي منهسسج الفرنسسسي الدابسسي المجون..وذلك كثير خصوص
ال (الداب والنصسسوص والبلغسسة) للصسسف بل وغيرها أنظسسر مث

الثاني ثانوي..في بداية الكتاب تمرين..

) بين المقصودا في كل كناية :2( (

هسسس) فسسي190- قال الشاعر أبو نواس (تسسوفي سسسنة 3
الخمر…

إلىَ موطـن السرار قلتولمـا شربناها 
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لها قفيودب دبيبهـا

اا فسسيرـسـم ذوات الرواح** أمسسا   فهسسو كسسثير جسسد
مناهجهم وهناك كمسسا هسسو معسسروف فسسي ذلسسك مسساداةا كاملسسة
منهجيسسة لهسسا مدرسسسوها ومراسسسمها وإمكانياتهسسا تسسسمى
(بالتربية الفنيسسة) ول يتورعسسون بسسالطبع فيهسسا عسسن رسسسم أو
نحسست أو حفسسر ذوات الرواح، وغيسسر ذلسسك ممسسا يسسسمونه
(المواهب والفنون) وقد أشرنا فيما سبق إلسسى اسسستغللهم
لهذها الماداةا في مناسبات الدولة الوثنية بتخصيص مواضيع
الرسسسم حسسول أعلما الكسسويت وأعياداهسسا ومهرجاناتهسسا وغيسسر

ذلك...

ولسنا هنا فسي صسددا التوسسع فسي بيسان حكسسم تصسوير
ذوات الرواح لن ذلك مشهور معروف قد كتب فيسسه كسسثير
من المتقدمين والمتأخرين..ولكننا نؤكد على نقطسسة هامسسة
أشرنا إليها من قبل حين تكلمنا على ماداةا الموسيقا، وهي
أن هذا الفسادا أعني تصوير ذوات الرواح ليسسس محصسسورا
في مدارسهم بماداةا الرسم أو التربية! ! الفنية وحدها كما
يحلو لهم أن يسمونها..بل هو موجودا مبثسسوث منتشسسر فسسي
جميسسع الكتسسب المدرسسسية ومواداهسسا، حسستى مسساداةا التربيسسة
اا سسسواء السلمية حيث توجد هذها التصاوير، وهو كسسثير جسسد
صور النساء أو الرجال- يصلون أو يرقصون- وصو الطيسسور
أو الحيوانات بل وحتى الصناما واللهة الباطلة كمسسا تقسسدما

في ذكرهم للفراغنة وغيرهم من الوثنيين...

ال كتسساب بل وحتى الصحابة الكراما صوروهم..انظسسر مث
) دارس96(الجديسسسد فسسسي القسسسراءةا والمحفوظسسسات) ص (

بعنوان ( أول شهيدةا بالسلما ) وهو عن سمية رضي اللسسه
عنها، وقد رسم عندها صسسورةا رجسسل يعسسذب امسسرأةا سسسافرةا

الشعر مقيدةا بالسلسل ويقصدون بها سمية..

وحسستى الملئكسسة كمسسا تقسسدما فسسي مسساداةا النجليسسزي
يصورونهم على هيئة أطفال لهم أجنحة..

وحتى غرف نوما الطفال وأمسساكن نسومهم يصسورورنها
فسسي كتبهسسم ورسسسوما ذوات الرواح معلقسسة علسسى جسسدرانها
سواء صور حيوانات أو ممثلين أو لعبي الكرةا..وهذا كسسثير
اا، وهسسو معسروف وبيسسن ومشسهور، وهنسساك نقطسسة أخسسرى جد
اا يجسسب بيانهسسا وهسسي أن هسسؤلء المفسسسدين قسسد مهمسسة أيضسس
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اا مسسن المناهسسج المدرسسسية فسسي تعليسسم الولدا استغلوا كسسثير
رسم ذوات الرواح وتعويدهم وتربيتهم عليه حسستى تشسسربه
قلوبهم فل ينكرونه بل يستسهلونه ويستخفون بكبيرةا لعن

فاعلها.صلى الله عليه وسلم رسول الله 

- فانظر على سبيل المثال كتاب العلوما (الموحد فسسي
)..كتسسب: (أنسسا أتعسسرف علسسى الجسسزاء43داول الخليسسج) ص (

الناقصة في كل من الرسوما التالية ثسسم أرسسسمها ) ورسسسم
إلى جوار ذلك صسسور لوجسسوها أولدا، بعضسسها نسساقص العينيسسن
والخسسسر ينقصسسسه أنسسسف وغيسسسرها ينقصسسسه الفسسسم أو الذن

وهكذا..ويطلب من الولدا رسم الناقص..

- حسسستى الرياضسسسيات يسسسستغلونها فسسسي تعليسسسم ذراري
المسلمين رسم ذوات الرواح..

أنظر على سبيل المثال كتسساب (الرياضسسيات) الموحسسد
في داول الخليج..

من أول صفحة فيه رسمت صور أرانب وبط وسسسمك
وكتب تحتها : ( لون السمك)! 

) مثلها وكتب : (لون البط) وهكذا..2وص (

- وانظر الجزء الثاني من كتاب (الرياضسسيات الموحسسد)
اا : أعني (كتاب النشاط) فهو مستغل في ذلك أيض

ال، صسسورةا سسسمكة ناقصسسة وكتسسب عنسسدها5ص ( ) مث
(استكمل رسم المنحنى).

) صور متنوعة من ذوات الرواح كتب عنسسدها14ص (
(لون).

) صسسورةا شخصسسين وكتسسب..(لسسون الشسسخص21ص (
القريب من السيارةا).

) صور حيوانات متنوعة وكتب بجوراهسسا (لسسون25ص (
عناصر بحسب العددا).

) صورةا جمسسل نسساقص وعلسسى الجسسزء النسساقص34ص (
وضعت أرقاما، وكتب عندها (صل - أكمل الناقص).
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) صسسورةا ناقصسسة لشسسخص معسسه طسسائر وعليهسسا57ص (
أرقاما مكتوب عندها (صل ثم لون).

وفي مواطن كثيرةا من الكتسساب تجسسدهم يطلبسسون مسسن
ال مسسسسن الطسسسسالب جمسسسسع صسسسسور معينسسسسة ولصسسسسقها بسسسسد

طمسها..وهكذا..

اا فسسإنه محشسسو - وانظسسر إنجليسسزي الول متوسسسط أيضسس
بصسسسسسور ذوات الرواح المرسسسسسسومة رسسسسسسما وليسسسسسست

اا.. الفوتوغرافية..وفيه داعوات للرسم أيض

) صورةا بنت ترسم قطسسة كتسسب عنسسدها38مثال..ص (
 ).I Can Paint(أستطيع أن أرسم : 

ولحظ كيف أنهم ل يرسسسمون الشسسجر والحجسسر وغيسسر
ذلك، بل يركزون علسسى رسسسم القطسسط والثعسسابين والسسسودا

والقرودا..وغير ذلك مما له روح...

وهكذا يتربى أبنسساء المسسسلمين منسسذ نعومسسة أظسسافرهم
علسسى السسستخفاف بهسسذها المعصسسية العظيمسسة..وتعلمهسسا
وممارستها ليسسس فقسسط فسسي مسساداةا الرسسسم المنهجيسسة، بسسل
وعبر جميع الكتب سواء بالدعوةا المباشرةا إلى الرسسسم أو
المشسساركة فسسي إكمسساله كمسسا رأيسست، أو بوضسسعها وطبعهسسا
واستعمالها في تلك الكتب، حتى كتسب التربيسة السسلمية،
خاصسسة فسسي البتدائيسسة والمتوسسسطة يسسستغلونها فسسي ذلسسك،
فيرسمون فيها صور الناس المصلين أو الكفار وغير ذلك،
حتى يشب البناء متجرئين علسسى هسسذها المعصسسية..والعاقسل
البصير يعلم خطر هذا ول يستخف بسسه أو يسسستهين، خاصسسة
وير ذوات الرواح كسبيرةا مسن الكبسائر لعسن فساعله وأن تص

كمسسا فسسيصسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم، على لسان نبينا محمد 
اا (أن أشسسد البخسساري (ولعسسن المصسسورين)..وجسساء عنسسه أيضسس
اا (كسسل مصسسور الناس عذابا يوما القيامة المصسسورون) وايضسس
في النار يجعل له بكل صسسورةا صسسورها نفسسسا فتعسسذبه فسسي
اا جهنسسم) وغيسسر ذلسسك ممسسا هسسو معلسسوما فسسي محلسسه..فرفقسس

بأبنائكم..رفقا بهم أيها المستهترون التائهون الضائعون..

ومدح الصحافة القذرة واـلـدعوة للتعاـمـل** 
ال..نحسسومعها  عا...انظسسر مث موجسسودا فسسي هسسذها المناهسسج أيضسس

) دارس بعنسسوان (الصسسحافة الكويتيسسة)68الثاني ثانوي ص (
يتكلسسم عسسن أوائسسل الصسسحف والنشسساط الصسسحفي وأسسسماء
الصحف ويثني عليها ومسسن ذلسسك مجلسسة الطليعسسة اليسسسارية
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اا وكذا صوت الخليج الرافضية وغير ذلسسك مسسن والهدف أيض
صسسحافتهم القسسذرةا الحكوميسسة وغيرهسسا..وهسسذا مقطسسع مسسن

الدرس:

- وانظر كذلك كتاب (الوطن العربسسي) للصسسف الثسساني
) على سبيل المثال :111متوسط، ص (

- أكتب بما ل يزيد عن صفحة في أحد الموضوعات2(
اا عنهسسا اا بمكتبسسة المدرسسسة واجمسسع صسسور التاليسسة مسسستعين

"اختياري".

- جهودا داولة الكويت في مجال الصحة الوقائية.

- جهودا داولة الكويت في مجال الندية.
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- جهودا داولة الكويت فسسي مجسسال محسسو الميسسة وتعليسسم
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)1(الكبار.

.184واستعن بمجلة العربي عددا 

 عربي في استراليا" في مجلة000,210أو موضوع "
اا عنه.)1977 دايسمبر 229العربي عددا  ما..وأكتب ملخص

) صسسسسورةا لجميسسسسع الصسسسسحف والمجلت166- وص (
اا منهسسا الطليعسسة وصسسوت الخليسسج واليقظسسة الكويتيسسة تقريبسس
وأسرتي والقبسسس والسسرأي العسساما والسياسسسة والمسسة وغيسسر

ذلك...

- وكذا نحو الثاني متوسط أنظسسر علسسى سسسبيل المثسسال
هذها الدعوةا الصريحة إلى ترويج فسادا صحافتهم :

(عين فيما يأتي الحرف الجار وبين معنسساها، والمجسسرور
به، وظروف الزمان والمكان.

- تظهر جريدةا الهراما صباحا في القاهرةا.1

اا3 - يسارع الناس إلى قراءةا الصحف الصادارةا صسسباح
اا. ومساء

ةا5 ـ ـد بالســعادة وقـت ـارئ للجراـئ - يِشــعر الـق
ةل.. طويِ

- يزداادا اشتياق الولدا إلى مجلة (العربي الصغير).)7

وتأمل قولهم عن قارئ الجرائد بأنه يشسسعر بالسسسعاداةا
ال..أي سعاداةا هذها التي يسسدعون أبنسساء المسسسلمين اا طوي وقت
إليها، أهي بمشسساهدةا أخبسسار طسسواغيتهم وصسسورهم الكالحسسة
وقراءةا الثناء عليهم وعلى أنظمتهم وحكوماتهم وقوانينهم
ليل نهار أما بمشاهدةا صور الممثليسسن والممثلت وغيرهسسن
من الساقطات..ثم أليست هذها داعوةا وداعاية لشراء هسسذها
الجرائد القذرةا وترويجها، وهو ل شسسك مسسن التعسساون علسسى

الثم والعدوان..

 ذكر الحب والغزلا وتفاهات المراهقة** وكذا
لتربية النشئ علىَ التخـنـث والميوـعـة والفـسـاد؛
اا مسسن ذلسسك فسسي كتسساب اا..وانظسسر كسسثر فسسإن ذلسسك كسسثير أيضسس

الفرنسى للرابع أدابي وغيرها..
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- وأنظر على سسسبيل المثسسال كتسساب الفلسسسفة العربيسسة
).48للثاني ثانوي..جاء ص (

ـــــس ـــــدت لمـي وـب
كـأنهــــا

قمــر السماء إذا
تبــدي

وبـــدت محــــاسنها
الـــتي

تخفـي وكـان المـر
ةا جـد

) دارس بعنسسوان (المقدمسسة الغزليسسة) جسساء67- وص (
فيهسسا، (فسسي رحلسسة مسسن رحلت طرفسسة مسسع مجموعسسة مسسن
أصحابه مروا بثهمد حيسسث كسسانت تنسسزل حسسبيبته خولسسة..رأي

طرفة الطلل، أطلل خولة حبيبة القلب...)

) عنوان (صسسفة المحبوبسسة) (وينتقسسل طرفسسة69- ص (
لصفة خولة فيحددا ملمح الجمال فيها..في شفتيها سسسمرةا
اا، ذات عنق طويل بارع الجمال..) إلسسى ال طبيعي وبعينيها كح

غير ذلك.

) ( غزل لعمر بن أبي ربيعة..(يصسسور فيهسسا309- ص (
حبه لحبيبته الثريا..).

ال يسسدعوها ليتعاتبسسا ويصسسفو مسسا وكيف أرسل إليها رسو
بينهما..ويصف فيها نضارتها ورقتها وجمالها..).

) (غزل عفيف لجميل بن معمسسر) : (أحسسب212- ص (
اا..وقد منحتسسه جميل بن معمر ابن عمته بثينة منذ كان غلم

ـابثينة حبها وعطفها  ـن أهلـه وكانت تلتمس فرصة ـم
ةا فتلقاه فتجمل الدنيا في عنينه..). أحيان

هذا وأمثاله يعلسسم لبنسساء وبنسسات المسسسلمين فسسي سسسن
المراهقة ليطبقوها عمليا..أين الغيرةا على العراض؟ ؟ 

اا ص ( ال نحو الثاني ثانوي أيضسس ) (الفتسساةا57- وانظر مث
العربية نجلوية العينين) ول أدارى ما فائدةا ذلك؟ ؟ 

وهكذا قصيدةا (نونية ابسسن زيسسدون) (ولداةا) فسسي كتسساب
النصوص للصف الول ثانوي (وبين الطبيعة والحسسب) لبسسن

اا بالصف الثاني ثانوي. زيدون أيض
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ومجنسسون ليلسسى للصسسف الرابسسع ثسسانوي، وغيسسرها كسسثير
وكثير..

فالسسذي ل يتعلسسم الغسسزل ولقسساءات المحسسبين والعشسساق
والزنسسسساةا، مسسسسن الشسسسسوارع والتلفزيونسسسسات والهواتسسسسف
والجرائسسد..يعلمسسونه إيسساها فسسي مدارسسسهم هسسذها عسسبر هسسذها

اا داون رقيب أو عتيب. المناهج ليطبقه عملي

وجاء في كتاب القتصادا المنزلي للرابع ثانوي والسسذي
يدرس للبنات..

جاء فسسي فصسسل (مظسساهر النمسسو فسسي مرحلسستي البلسسوغ
) ( الخصائص الجنسية الثانوية) جسساء141والمراهقة) ص (

فيها : (ويعتسسبر حسسدوث القسسذف عنسسد السسذكور مسسن علمسسات
النضج الجنسي)، وجاء في مظاهر النمو الجنسي (السسسنة
الولى من مرحلسسة المراهقسسة يشسسعر فيهسسا المراهسسق بقسسوةا
اا إل أن التعسسبير اا جنسسسي غامضة تحركه وتتطلب منسه إشسسباع
عن ذلك الدافع في أول المرحلة يكون في شسسكل إخلص
اا وعاداةا ما يكسسون وولء وإعجاب لشخص يكبر المراهق سن

) : ( ثسسم142من جنس المراهق نفسه )! ! ثم قالوا ص (
اا إلسسى الجنسسس الخسسر.أي يتحول هذا الميل الجنسي تدريجي
يأخذ الشعور الجنسي مجراها الطسسبيعيى فيتعلسسق المراهسسق
بإحسسدى قريبسساته أو جيرانسسه أو كسسواكب السسسينما، وبالمثسسل
بالنسبة للمراهقة.ويستمر هذا الشعور ويتدرج في صسسورةا
أكثر طبيعية فيتجه الفسستى أو الفتسساةا إلسسى مسسن يمسساثله فسسي
السسسسسن، ويهتسسسسم المراهسسسسق أو المراهقسسسسة بمظهسسسسرها
الخارجي.فتقضي المراهقة الساعات أماما المرآها، أو فسسي
التأنق في الملبس، أو البتكار في تصفيف الشعر او تقليد

ـك المـظـاهرنجسسوما السسسينما أو المشسساهير. ـبر تـل وتعـت
جميعها نتيجة طبيعية وضروريِة للنضج الـعـاطفي
والســتقللا النفســي والجتمــاعي لكــل مــن

.الجنسين

وقسسد يسسزاول المراهسسق فسسي بدايسسة المراهقسسة النشسساط
الجنسي الذاتي أو ما يسمى بالستمناء أو العاداةا السسسرية،
وخطسسورةا عسساداةا السسستمناء ترجسسع إلسسى مسسا يشسسيع بيسسن
المراهقين عنها من أفكار خاطئة من حيث أنها تؤداي إلسسى
الصابة بالمراض وإنها تعادال أضسسعاف المجهسسودا المبسسذول
في عمليات الجماع، وأنها تؤداي إلى الضسسعف الجنسسسي أو
ضعف القوى العقلية.إل أن البحوث قد أثبتت أن أخطر ما
في القلب ليس هذها الفكسسار الشسسائعة الخاطئسسة وإنمسسا مسسا
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يصاحبها عاداةا مسن شسعور بسالثم والسسذنب والخطيئسسة، ممسا
يفسح المجال للصراع والتوتر النفسي ).

وتأمل وصفهم لتقليد فجار السينما واتجاها الفتى إلسسى
الفتاةا وما إلى ذلك..بأنه نتيجة طبيعية وضرورية..إلخ.

 فهسسسومدح الفلسفة والفلسفة الضالين** أما 
اا كسسثير متفسسرق فسسي كتبهسسم وليسسس فقسسط فسسي مسساداةا أيضسس
الفلسفة السستي تسسدرس فسسي القسسسم الدابسسي مسسن المراحسسل

اا... الثانوية في مدارسهم..بل وفي غيرها أيض

- أنظسسر مثل كتسساب اجتماعيسسات الصسسف الثسساني ثسسانوي
)..(الفلسفة؛ اهتم المسسسلمون128(الوطن العربي)..ص (

بهذا العلم مسسن أجسسل التوفيسسق بيسسن آراء فلسسسفة الغريسسق
والعقيدةا السلمية).وأخذوا بتعدادا أشهر الفلسفة..

ومعلوما بطلن ذلك التوفيق المذكور ومعلسسوما تهسسافت
الفلسفة وفلسفتهم وأنهم جروا بها على هذها المسسة فتسسن
وانحرافات عديدةا في العقيسسدةا وغيرهسسا..ولكنهسسم يسسذكرون
ذلك في مناهجهم هذها على سبيل المدح والثنسساء والجلل

لهذها الخزعبلت..

أما مدح هؤلء الفلسفة كابن سينا وغيسسرها فهسسو كسسثير
اا وقد تقدما أمثلة منه، وحتى فلسفة اليونان كما قدمنا جد
اا..وانظسسر فسسي الكتساب نفسسه ص ( عن أرسطو وغيرها أيض

) مسسدح الفلسسسفة والفلسسسفة والستشسسهادا بسسأقوال299
)132الفيلسسسوف اليونساني (أفلطسسون) وغيسر ذلسك..وص (

مدح الكندي والفارابي وغيرهم..

وكسسذا تدريسسسهم للنظريسسات الفاسسسدةا الباطلسسة..وهسسي
ال في الحياء نظريسسة التطسسور لسسدارون- وأن كثيرةا..أنظر مث

أصلهم قرودا؟ ؟ 

وفسسي الجيولوجيسسا والحيسساء والعلسسوما نظريسسات نشسسأةا
الرض المختلفسسة والكسسثيرةا والسستي جلهسسا يجمسسع علسسى أن
الرض نشأت هكذا داون خسسالق بسسل بفعسسل تطسسور العوامسسل

المختلفة عليها على مر مليين السنين والزمان! ! 

اا نظريسسسة ثبسسسات وفسسسي الجيولوجيسسسا والجغرافيسسسا أيضسسس
الشمس وذكر أن الفضاء ل نهاية له وهذا يفهم منه أنسسه ل

عاما كمسسا هسسو فسسي دايننسسا ول500سماء عندهم بعد مسيرةا 
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عرش فسسوق السسسماوات ول رب عنسسدهم تعسسالى اللسسه عمسسا
اا ومبثسسوث فسسي هسسذها يقولون علوا كبيرا! ! وهسسذا كسسثير جسسد

الكتب..

- وفي الرياضيات السستي ل داخسسل لهسسا بمثسسل ذلسسك..خسسذ
)65على سبيل المثال رياضيات الول متوسسسط جسساء ص (

في دارس بعنوان (العدادا الطبيعية)، (كان النسان القديم
فيما مضى ل يعرف العد، فإذا ارادا أن يعسسبر عسسن عسسددا مسسا
عا أو قليلة أو يملكه من الغناما، قال إنها كثيرةا أو كثيرةا جد
اا، وكان يوضح ذلك بفتسسح ذراعيسسه أو ضسسمهما كمسسا قليلة جد
يفعل الطفال الصغار عندما يعبرون عن الشيء الكثير أو
الشيء القليل قبل أن يكون لديهم فكرةا عن العدادا..إلسسخ

ذلك).

فمثسسل هسسذا الكلما ل يكتبسسه إنسسسان يسسؤمن بسسآداما عليسسه
السسسلما ول بقسسوله تعسسالى: (وعلسسم آداما السسسماء كلهسسا) ول

السسذي رواهاصسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم بحسسديث رسسسول اللسسه 
البخسسساري (أن آداما قسسسال لموسسسسى عليهمسسسا وعلسسسى نبينسسسا
السلما..أتلومني في أمر قدرةا الله على قبسسل أن يخلقنسسي
بأربعين سنة؟ فحج آداما موسى)، وغير ذلك..بل هو كلما ل
يكتبسسه إل مسسؤمن بنظريسسات داارون وغيسسرها مسسن الكفسسرةا

المغضوب عليهم أوالضالين.

فساد هذه المناـهـج وـضـللها ـمـن جـهـة** أما 
 فهسسو واضسسح فسسي كسسل هسسذا الفسسسادا العظيسسم السسذيالديِن

تقدما..ونضيف إلى ذلك أمثلسسة مسسن جهلهسسم العظيسسم بسسدين
السلما وعلومه الذي يبثونه في هذها المناهج...

- فمسسن ذلسسك تشسسبيههم السسوطن بالكعبسسة، أنظسسر مثل
) فسسي113القسسراءةا والمحفوظسسات للرابسسع ابتسسدائي ص (

قصيدةا (جندي على خط النار).

ــــــوطن ــــا م يـِ
الحــــرار

يِــاكعبة الثــوار

سأـصـــــــــــون
باللهــــب

ـــــــــــــاريِخك ت
العـــربي
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أمسسا السسدين فجنسسد الطسسواغيت ل يعرفسسون السسدفاع عنسسه
اا.. أبد

- بسسل هسسو عنسسدهم أعنسسي السسوطن (ويقصسسدون النظسساما
)115الحاكم ) خير من الجنسة..انظسسر الكتسساب نفسسه ص (

قصيدةا ( الوطن )..

ــد ــــة الخـل ــب جن ـه
اليمــــن

ل شـــيء يِعدلا
الوطن

اا مثال على استشهاداهم - وكذا في الكتاب نفسه أيض
بالحادايث الضعيفة والواهية في مناهجهم هسسذها، أنظسسر ص

) فسسي قصسسة الهجسسرةا : (حيسسث كسسان المسسسلمون فسسي88(
استقبالهما ينشدون فرحين مسرورين :

ــــدر ــــع الـب طـل
علينــا

 ـمــــن ثنـيــــات
الـوداع

وجـــب الشـــكر
علينـا

ما دعـــا لله داع

إلى آخر البيات..

ك أيضسا فسسي كتساب التربيسة السسسلمية للول أنظسر ذل
اا195متوسط ص   عسسن الهجسرةا: (واسسستقبله الجميسع كبسار

اا بمظسساهر الفسسرح والسسسرور وكسسأنهم فسسي يسسوما وصسسغار
عيد..وهم ينشدون:

ــــدر ــــع الـب طـل
علينــــا

 ـمــــن ثنـيــــات
الــوداع

 وقسسالوا "فالفرحسسة170ومثله في الثالث ابتسسدائي ص 
تغمر وجوها الرجال والنسسساء والصسسبيان، والبنسسات ينشسسدن:

طلع البدر علينا..) مع صور للرجال والنساء والصبيان..
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ومعلسسوما أن هسسذا ل يصسسح ول يثبسست..وهسسو مثسسل قصسسة
اا ومثلسسه الحمامة والعنكبوت التي يكررونها في الهجرةا أيض
كثير وهو من نتائج جهلهم وتخبطهم في أمور الدين..وكأن
الهجرةا ليس فيها من الفضسسائل والمعسسالم سسسوى الحمامسسة
ك النشسوداةا..نعسم لنهسم ل يريسدون هجسرةا والعنكبوت وتل
تفرق بين الحق والباطل، هجرةا ولء وبسسراء وحسسب وبغسسض
في الله وهجسسرةا أمسساكن الفسسسادا كمدارسسسهم هسسذها..فهسسذها

النواع من الهجرةا هي أخوف ما يخافون..

ㄹ-اا في أمور الدين قولهم علسسى وانظر من جهالتهم أيض
) مسسن نحسسو الثسساني ثسسانوي عسسن63سبيل المثسسال فسسي ص (

المأمون : ( أول من نصر القول بخلق القرآن من الخلفاء
وأعسسز الجهميسسة والمعتزلسسة فسسي عصسسرها وعسسرب فلسسسفة

اليونان..)

( المأمون أعلــمثم قالوا عنه مباشرةا بعد ذلك : 
اا ليكتب فيه كلمة (العباسيون).الخلفاء ...) وتركوا فراغ

اا ص ( ) قصسة184- وانظر نحسو الثسساني متوسسسط أيضس
عبد الله بن الزبير ومعاوية رضي الله عنهما، يخاطب فيها
ابن الزبير معاويسسة، يقسسول لسسه: ( إذا لسسم تمنسسع عبيسسدك مسسن
الدخول- يعني في قطعسسة أرض يملكهسسا- فسسسأنتقم منسسك )
هكذا داون ذكر مصدر أو مرجع..يصورون أصسسحاب رسسسول

وخلفاتهم ومشاكلهم كالولدا..صلى الله عليه وسلم الله 

اا مسسا جسساء فسسي مسساداةا الرياضسسيات للول - ومنسسه أيضسس
) دارس (المجموعسسة الخاليسسة) جسساء فيسسه:22متوسسسط ص (

"داخل مسسدرس الرياضسسيات الفصسسل فوقسسف جميسسع التلميسسذ
اا)؟ أجسساب أحسسد اا جالسسس تحية له فسأل المدرس.كسسم تلميسسذ
التلميسسذ: ل أحسسد، ثسسم طلسسب المسسدرس مسسن تلميسسذ آخسسر أن
يكتسسب أسسسماء التلميسسذ الجالسسسين فخسسرج التلميسسذ إلسسى
السسسبورةا ولسسم يكتسسب أي اسسسم لمسساذا؟ لن جميسسع التلميسسذ

واقفين".

فهسسم يدرسسسون النشسسء ويعلمسسونهم مخالفسسة السسدين
وتعاليمه..حتى في الرياضيات..

اا وفي الحديث (من أحب أن يتمثسسل لسسه الرجسسال قيامسس
فليتبوأ مقعدها من النار) رواها الماما أحمد.
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ومعلوما أن هذا موجودا فسسي المسسدارس ويعسساقب كسسثير
اا.. من الطلبة لعدما قيامهم للمدرسين وإن فعلوا ذلك تدين

يقول أحد الكتاب فسسي مجسسال التربيسسة فسسي رسسسالة لسسه
بعنوان (طريقة السلما فسسي التربيسسة) مسسا أكسسثر الجاهليسسات
التي يتمسك بها كثير من المسلمين اليوما علسسى أنهسسا مسسن
السسسلما وليسسست فسسي شسسيء، ومسسن ذلسسك مناهسسج التعليسسم
والتربية في كثير من البلدان السلمية والتي يتخرج عليها
أبناؤنا وفتياتنا تلك المناهج التي تسسسمح للطسسالب والطالبسسة
أن ينال الشهاداةا العالية بل الشهاداات العليا فسسي الدراسسسة
السسسلمية وهسسو ل يعسسرف مسسن السسسلما إل أسسسمة ول مسسن

القرآن إل رسمه..وذكر أهمية اللغة العربية..

ثم قال: والمناهسسج السستي تحسسول بيسسن أبنسساء المسسسلمين
داون هذا الغسسرض هسسي مناهسسج ضسسارةا ودااعيسسة إلسسى الجهسسل

)30بالسلما) أ.هس من ص (

** ولعل من المناسب هنا أن نتعرض لمسساداةا (التربيسسة
السلمية) في هسسذها المسسدارس ومناهجهسسا فنقسسول : إن مسسا
نعرفه من واقع هسسؤلء الطسسواغيت المحسساربين لشسسرع اللسسه
وواقع فساداهم وإلحاداهم..يفرض علينا قناعة بأن ل بركسسة
ترجى من تجاهم..وكل أمر يشسسرفون عليسسه أو يكسسون لهسسم
فيسسه نسسوع مسسساهمة، فلبسسد وأن تجسسد آثسسار حربهسسم للسسدين
اا علسسى وفسسساداهم ظسساهرةا فيسسه..لنهسسم ل يؤسسسسون شسسيئ
التقسسسوى؛ بسسسل علسسسى مصسسسلحة عروشسسسهم وشسسسهواتهم
وأهسسوائهم..ومسسن ذلسسك مسساداةا (التربيسسة السسسلمية) فسسي
مدارسسسهم؛ فسسإن بصسسماتهم القسسذرةا واضسسحة جليسسة فسسي

مناهجها..وإفساداهم فيها على نوعين:

ــوع الولا : الخطسسساء الواضسسسحة والمخالفسسساتالـن
الشسسسرعية البينسسسة والحسسسادايث الضسسسعيفة والواهيسسسة وغيسسسر
ذلسسك..وهسسذها نتيجسسة حتميسسة لجهسسل القسسائمين علسسى تأليفهسسا

وإعداداها..وإليك بعض المثلة من ذلك..

صلى الله- من الفسادا البين الواضح الذي لعن النبي 
اا يسسوماعليه وسلم  أهله وأخبر أنهم مسسن أشسسد النسساس عسسذاب

القياما تصوير ذوات الرواح..فكما أنه موجسسودا منتشسسر فسسي
سسسائر الكتسسب المدرسسسية فكسسذلك مسساداةا السسدين وقسسد تقسسدما
الشارةا إلى أمثلة مسسن ذلسسك مسسن كتسسب التربيسسة السسسلمية
ويمكنك بكل سهولة الرجوع إلى كتسسب المرحلسسة البتدائيسسة

على سبيل المثال لتجدها طافحة من ذلك..
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بل قد اطعت علسسى كسسراس لحسسد طلبسسة الصسسف الول
اوير لحيوانسات مختلفسة طلبسوا منهسم إبتسدائي ممتلسئ بتص
جمعها ولصقها..وقد ظننت لول وهلة أنها كراسة علوما أو
رسم..فإذا بهسسا كراسسسة (تربيسسة إسسسلمية) وذلسسك بحجسسة أن
يكتبوا تحت الصور عبسسارةا (خلسسق اللسسه)..ل (مضسساهاةا خلسسق
الله! ! ) فانظر إلى تربيتهم السلمية العصرية..يسأمرونهم

بجمع الصور ولصقها بدل من شقها وطمسها..! ! 

- وانظر على سسسبيل المثسسال فسسي هسسذا المجسسال كتسساب
) هسسس1408التربية السلمية للصف الول ابتدائي (الجديد 

 وقد رسموا صورةا أبرهة وفيله بل وصسسور طيسسور137ص 
تلقي بأحجار على أنها الطير البابيل..

- والتخبط في داين الله تعالى بأشكال أخسسرى موجسسودا
اا..انظر كتاب التربية السلمية للصف الثسسالث ابتسسدائي أيض

 جاء في تعريف اليمان : دارس بعنوان (أنا مسلم،90ص 
أنا مسلمة) جاء فيسه: (..واحسترما جميسع النساس، فل أشسستم

اا؛  وـكـل ـمـن يِفـعـل ذـلـك، يِـكـون مؤمـنـا ـبـاللهأحسسد
سبحانه وتعالىَ..)! ! 

فهل هذا مسسستوى لتربيسسة إسسسلمية تعطسسى لمسسن سسسنه
على القل عشر سنين؟ ؟ 

اا أن اليمسسان عنسسدنا نحسسن المسسسلمين أن  ثسسم هسسل حقسس
نحسسسسترما جميسسسسع النسسسساس ول نفسسسسرق بيسسسسن المسسسسسلمين
والمجرمين؟ ؟ أما أن أوثق عرى اليمسسان الحسسب فسسي اللسسه

والبعض في الله..؟ ؟ 

 ولكنهسسسسسم يجعلسسسسسونه بخبثهسسسسسم دايسسسسسن يرضسسسسسي
الحكومة..ويرضي أوليائها..

اا فسسيالنوع الثاني:  وهو استغللهم لهذها الماداةا أيض
غسسرس السسولء للطسسواغيت وتربيسسة النشسسء علسسى السسسمع
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والطاعة لهم بوصفهم أولى المر..وغير ذلك من أهسسدافهم

منبر التوحيد والجهادا

إعدادا القاداةا الفوارس 

)337(



..)1(وأمورهم التي يستغلون الدين ويطوعونه لتحقيقها 

فإذا تكلموا عن أولى المر وطاعتهم والوطن والقتال
للسسدفاع عنسسه ونحسسو ذلسسك..فهسسو كلسسه منصسسب علسسى هسسؤلء
الطسسواغيت وداولتهسسم ونظسسامهم، ولسسن يجسسد الطسسالب السسذي
يسسدرس هسسذا التحريسسف فسسي هسسذها المسسدارس بيسسن أولئسسك
المدرسين الذين قدمنا لك بعسسض أحسسوالهم وصسسفاتهم مسسن
يبين لسسه ولغيسسرها مسسن الطلبسسة أن هسسؤلء الحكسساما طسسواغيت
يحكمون بغير ما أنزل الله..فهسسم كفسسار وليسسسوا منسسا حسستى
يكونسسوا أولسسي المسسر المعنييسسن فسسي اليسسة والسسذين تجسسب
طاعتهم..وإنمسسا المعنسسي بسسذلك أمسسراء المسسؤمنين والخلفسساء
المسسسلمين السسذين يحكمسسون بشسسرع اللسسه..والسسوطن السسذي

يرابط المسلم على ثغورها ويحميه هو داار السلما..

فلن يجد هؤلء الطلبة في أولئك المدرسين من يزيل
عنسسه هسسذا التلسسبيس أو يفصسسل لسسه فسسي التوحيسسد والكفسسر
بالطاغوت والولء للمسسؤمنين والسسبراءةا مسسن أعسسداء اللسسه أو
ا يبطسل واقسع هسؤلء البيعة وشروط الخليفة وغير ذلك مم
الحكاما..بل يدرسسسون المنهسسج السسذي بيسسن أيسسديهم كمسسا هسسو

بعجرها وبجرها ثم يختبرون الطلبة بما فيه..

فيقر الجاهل على جهله..والضال على ضلله..والكافر
علسسى كفسسرها خصوصسسا فيمسسا يمسسس الحكومسسات وباطلهسسا

وطواغيتها..
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أقول وحتى تلك الكتب التي يشارك في تأليفها بعض
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 المشسسهورين ممسسن يشسسار إليهسسم)1(المشسسايخ أو السسدكاترةا
اا، مهمسسا بسسالغ أولئسسك المشسسايخ بالبنان..فإنها ممسوخة أيضسس
في ترقيعها..وذلك لن واقع هذها المسسدارس النتنسسة يجعلهسسا

كذلك..

ابتداء بفسادا غالبية المدرسين وانحرافهم وعدما عمل
أكسسسثرهم بكسسسثير مسسسن فرائسسسض السسسدين وواجبسسساته السسستي
يدرسونها..ووقوعهم في أكثر المحرمات التي قد يحذرون
منها..وقد تقسسدمت المثلسسة عليسسه..إضسسافة إلسسى أن أكسسثرهم
جهلة في أمور السدين أصسوله وفروعسه، فكسثير منهسم غيسر
متخصصين في علوما الدين..بل هسسم مدرسسسوا لغسسة عربيسسة
يدرسسسون منهسسج السسدين لن هسسذها المسساداةا عنسسدهم مبتذلسسة
يسسستطيع تدريسسسها حسستى مسسدرس الموسسسيقى والرسسسم لسسو

أراداو...

هذا إضافة إلى فسادا المناهج المدرسية الخرى..فمسسا
يبنونه في داروس الدين هذها - لسسو صسسح أنهسسم يبنسسونه أصسسل
ال لسسو دارسسسوا تحريسسم فيها- يهدما في غيرها من المسسوادا فمث
الموسيقى في ماداةا الدين وهذا نادار..فسيدرسون مسسدحها
والثناء عليها في الموادا الخرى كمسسا قسسدمنا لسسك مسسن ذلسسك

كثير..

ولسسو دارسسسوا فيهسسا ذما الغسسرب وذما فسسساداها وإلحسساداها،
سيدرسون في غيرها مدح ذلك كله والثنسساء عليهسسم وعلسسى
قسسسسوانينهم وداولهسسسسم وثقسسسسافتهم وكفريسسسساتهم وأحسسسسوالهم

المختلفة..وقد تقدما..

ولو دارسوا فيها قول النبي صلى الله عليسسه وسسسلم أن
بيسسن الرض والسسسماء السسدنيا مسسسيرةا خمسسسمائة عسساما وأن
السموات سبع وفسسوق ذلسسك عسسرش الرحمسسن فسيدرسسسون
في الجيولوجيا وغيرها أن ما حول الكواكب ومجرتنا فضاء
ل نهاية لسسه فليسسس هنسساك سسسموات سسسبع فسسي علسسومهم ول
عرش فوقها ول رب على العرش تعالى الله عما يقولسسون

ـقعلسسوا كسسبيرا..وكسسذا لسسو دارسسسوا قسسوله تعسسالى: { خـل
} فسينقضسسون ذلسسكالسموات والرض في ستة أيِاما

وينسسسخونه حيسسن يدرسسسون ويقسسررون فسسي الجيولوجيسسا أو
غيرها من العلوما أن الرض نشأت وتكونت وخلقت بفعسسل
تقلسسب دارجسسات الحسسرارةا وبسسأطوار مختلفسسة خلل بلييسسن

وبليين السنين..
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ولو دارسوا مدح الحجاب السلمي والعفسسة والطهسسارةا
في مسساداةا السسدين فسسإنهم سيدرسسسون مسسدح التسسبرج وداعسساته
والرقص والختلط في كسسثير مسن المسوادا كمسسا تقسدما؛ هسسذا

ناهيك عن حال أكثر المدرسات..

ال- وحتى لو دارسوا تحريم حلق اللحى والتسسدخين- جسسد
فإن جل تصاوير كتبهم المختلفسسة لسسسان حالهسسا يسسدعو إلسسى
حلق اللحى والتدخين وغيرهما كما تقدما؛ هسذا ناهيسك عسن

حال جمهور المدرسين..

وهكسسذا بالنسسسبة لكسسثير مسسن فسسسادا منسساهجهم والسسذي
قدمناها وبسطناها فكل ذلك معاول تهدما ما يزعمون بنسساءها

في هذها الماداةا...

هذا غير واقع غالبية مدرسي الدين السسذي يكسسذب كسسل
أقوالهم :

ـــان ل ـــف ـب أرى أـل
يِقوما لهـادما

ـه ـان خلـف ـف بـب فكـي
ألـف هادما

أضف إلى ذلسسك فسسسادا واقعهسسم ونظسسامهم المدرسسسي
اا...فعلمات الدين على سبيل المثال هسسي مسسن أقسسل أساس
السسدرجات بيسسن المسسوادا المدرسسسية بحيسسث يسسستحيل مثل أن
تتسسساوى مسسع الرياضسسيات أو الفيزيسساء أو الكيميسساء أو حسستى
اا فسسسي المرحلسسسة الثانويسسسة اللغسسسة النجليزيسسسة خصوصسسس
الهامسسسة..ويمكسسسن أن تتسسسساوى فسسسي المراحسسسل البتدائيسسسة
والمتوسسسطة مسسع دارجسسات مسساداةا الرسسسم أو الموسسسيقى أو

ذها20اللعساب ( ا يجعسل الطسالب يسستهين به ) دارجسة..مم
الماداةا أيما استهانة ول يعطيها من جهدها ووقته إل القليسسل

القليل..
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اا استخفافهم بها من حيسسث كسسون حصصسسها وكذلك أيض
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اا في السبوع ..)1(من أقل الموادا حصص

وهي حصص للنوما والراحة حيث غالبا مسسا تكسسون آخسسر
الحصص أو من أواخرها فيكون الطالب قد أنهك واستهلك
قواها العقلية طوال اليوما في الموادا الخرى التي يفرضسسوا
لهسسا أهميسسة قسسسوى، كالرياضسسيات والنجليسسزي والفيزيسساء
وغيرها من العلوما..حيث يشعر الطالب من الهيبة لهسسا مسسا

اا تجاها ماداةا الدين الممسوخة.. ل يشعرها أبد
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وأنقل هنا وجهة نظر كاتبين من الكتاب السسذين قضسسوا
اا فسسي مجسسال التربيسسة والتعليسسم..فسسي مسساداةا السسدين عمسسر
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:)2(وتدريسها في هذها المدارس

وهسسو عبسسد العظيسسم المطعنسسي فسسي كتسسابه:- الولا : 
ـد( الفسسراغ وأزمسسة التسسدين عنسسد الشسسباب) يقسسول : ( وـق

قـضـيت عـشـر ـسـنين كامـلـة ـفـي التعلـيـم الـعـاما
عرفت فيها الكثير والـكـثير ـمـن الـسـلبيات اـلـتي
ةل، وقد تأكد لي تتعلق بالمواد الديِنية دراسة وعم
ـا إل ـاد تـعـم مدارـسـنا كلـه ـك الـسـلبيات تـك أن تـل

اا مسسن تلسسكالقليل النادر ، وأضع بين يسسدي القسسارئ صسسور
السلبيات ليعرف بنفسسسه مسا السسذي أضسساع شسبابنا وجعلهسم

يتنصلون من الدين وتوجيهاته وهم في أمس حاجة إليه:

"فقسسد جسسرت العسساداةا عنسسد وضسسع خطسسط الدراسسسة
(الجداول) أن تكون حصص الدين في آخر اليوما الدراسي
حيسسن يبلسسغ الجهسسادا عنسسد المدرسسسين والتلميسسذ مسسداها.وإذا
توسطت حصة الدين مجموع حصص اليوما فإن الغالب أن
ينظر إليها على أنها فترةا راحة بين عملين جاداين، يسسبقها
دارس هسساما، ويتلوهسسا دارس هسساما..) وذكسسر سسسلبيات أخسسرى

.52عديدةا..أنظر ص 

 فهو (عبد الله ناصح علوان) في كتسسابهأما الثاني- 
 :941تربية الولدا؛ يقول ص 

اا بالنسسسبة لسسسائر المسسوادا ( إن تعليم الدين ضسسئيل جسسد
العلميسسة والدابيسسة السستي يتلقاهسسا الطسسالب فسسي المدرسسسة،
اا أن يتقسسن تلوةا فالمسسسلم- والحسسال هسسذها- ل يمكنسسه أبسسد
القرآن الكريم، ول أن يتعسسرف علسسى أحكسساما الشسسريعة، ول
أن يحيط بحقائق السسسيرةا والتاريسسخ! ! لكسسون المدرسسسة ل
تعطي هذا كلسسه، فيتخسسرج الطسسالب مسسن المدرسسسة محسسدودا
الثقافة، قاصر الفهم فسسي نظسساما السسسلما، وعلسسوما القسسرآن

وتاريخ الجدودا والمجادا)أ هس.

وأختم هذا بأن أقول..

 إن هذها الماداةا مهما رقسسع مناهجهسسا كسسثير مسسن أولئسسك
المشايخ أو حتى لو دارسها أناس متدينون..فإنها ما داامسست
اا عسسن خاضعة لسلطان الحكومات وإشرافها فلن تخرج أبد
سياسسسسسات الطسسسسواغيت، فضسسسسل عسسسسن أن تنكرهسسسسا أو
تهاجمها..ابتداء بإعراضهم عن تحكيم شرع اللسسه إلسسى غيسسر
ذلك..فل يمكن مثل أن تبين بطلن الدسسستور أو أن تشسسرح
الكفر والزندقة واللحادا الموجودا فيه وفي قسسوانين الدولسسة
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ول أن تحسسط مسسن قسسدرها أو تعيبسسه وتسسسفه أوليسسائه وتسسبين
خياناتهم لله وللدين..وإذا عجزت عن أهسسم مهمسسات السسدين
وهو الكفر بالطاغوت أحد شقي ل إله إل الله والذي ل يتم

إيمان مؤمن إل باستكماله فأي تربية إسلمية هذها؟ ؟ ..

اا لتبصسسير النسساس فسسي مثسسل وإذا لم يكن الدين موضوع
ذلك وتحذيرهم منه..فأي داين هذا؟ ؟ 

إذا فالمسسدافع عسسن هسسذها المسسدارس، هسسو مسسسكين فسسي
الحقيقة حين يقول : (يا أخي خلي الولدا يتعلموا داينهم )،
وقوله هذا من أجهل الجهل..لنها كمسا رأيست ل تعلسم دايسن
الله الخالص..نعسسم تعلسم داينسسا أعسسور وأعسرج مبتسور اليسسدين
والرجليسسسن..دايسسسن مسسسداهن ممسسسسوخا..يمتلسسسئ بالتسسسدليس

والتلبيس..

ثم وبعد هذا كله..فلو شئنا أن نبالغ في إنصسساف هسسذها
المناهج..فإننا نقول : إن الطالب ل يسسستفيد منهسسا، بسسسبب

فساداها، وفسادا النظاما التعليمي إل ثلثة أمور :

تعلم القراءةا والكتابة.الولا: 

تعلم شيء من النحو.الثاني: 

ـالث:  تعلسسم الحسسساب وشسسيء مسسن المعلسسواتالـث
المفيدةا.
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وما عدا ذلك فهو معلومات مشتتة متفرقة ل يسسستفيد

منبر التوحيد والجهادا

إعدادا القاداةا الفوارس 

)347(



اا حتى في أمور دانياها  هسسذا إذا سسسلم)1(المرء من ورائها شيئ
من مساءلة الله تعالى له عن تضسسييع شسسبابه وعمسسرها بيسسن

مفاسدها وسمومها..في أخراها..

 فإذا تبين لكسسل ذي بصسسيرةا أن مفاسسسدها أعظسسم مسسن
فوائسسدها المزعومسسة بأضسسعاف أضسسعاف كمسسا تقسسدما؛ وجسسب
اعتزالها..وهذها قاعدةا من قواعد الشريعة عليها مدار كثير
من مسائل الدين..وقد قال الله عز وجل في مرحلسسة مسسن

يِسـألونك عـنمراحسسل تحريسسم الخمسسر، منفسسرا عنهسسا : {
الخـمـر والميـسـر ـقـل فيهـمـا إـثـم ـكـبير ومـنـافع

}.للناس وإثمهما أكبر من نفعهما

والسسستفاداةا المزعومسسة مسسن هسسذها الثلث فسسي هسسذها
اا في مقابل ذلك الفاسد المدارس تعتبر ل شئ وضئيلة جد
العظيم، أضف إلى هذا أنها ل تكادا تذكر- أعني الستفاداةا-
إل عند أصحاب الجهودا الفرداية من الطلبة، أمسسا كاسسستفاداةا
اا مجرداةا خالصة عن طريق هذها المدارس فهي قليلسسة جسسد
لفسادا طرائقها ووسائلها..حتى إنك ل تكادا تجد بين هسسؤلء
المتخرجين من هسذها المسسدارس مسن يتقسن قسسراءةا القسرآن
الكريم قراءةا مسسستقيمة إل أن يكسسون تعلسسم ذلسسك بجهسسوداها

الخاصة من خارجها وهذا معروف مشهور..

وسيأتي مثل هذا في اعترافات المخالفين أنفسهم..

أضف إلى ذلسسك أن هسسذها الثلثسسة أمسسور يسسستطيع أكسسثر
الناس لو اهتموا بأولداهم تعليمهم إياها داون سن السسسابعة
التي يبدأ البنسساء بعسسدها تعليمهسسم فسسي هسسذها المسسدارس..ول
يتقنون الكتابة والقراءةا فيها إل بعد ثلث أو أربسسع سسسنوات
من ذلك..وربما أكثر..فكثير من أبناء المرحلسسة المتوسسسطة
ل يجيدون القراءةا والكتابة، لجل ذلسسك فأنسسا أجسسزما – وقسسد
جربنا وجرب غيرنا - أن الب الحريص على أبنائه يستطيع
أن يعلم أبناءها القراءةا والكتابة ومبادائ الحساب في سسسنة
واحدةا أو سنتين والنحو مثل ذلك..ومنذ سن الرابعسسة..هسسذا
اا..ل يتعذر بالمشسساغل الدنيويسسة وغيرهسسا..وأقبسسح لو كان جادا
من ذلك من يتعذر بدعوةا النسساس ويعجسسز عسسن تعليسسم أهسسل
بيته..ومهما كان المر وكيفما كانت الظروف؛ فإن بإمكان
كثير من المسلمين اليوما توكيل شأن هذا التعليسسم اليسسسير
والسهل إلسسى مسن يثقسون بهسم مسن الصسالحين ولسو بسأجر،
فيشترون بذلك صلح أولداهم واسسستقامتهم..مسع العلسسم أن
اا منهسسم يسسدفعون أضسسعاف ذلسسك فسسي حوائسسج أبنسسائهم كسسثير
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وطلباتهم في مدارس الحكومسسات..وأضسسعاف ذلسسك يسسدفعه
أصحاب المدارس الخاصة..

ولكنه ورب الكعبة : العجز..والكسل..وأمر ثسسالث هسسو
تلكم الشهاداات السستي سسسحرت عقسسولهم وأخسسذت بألبسسابهم،
وأصبح كثير منهم يشركها مع الله في جلب الرزق والنفسسع
وصرف الضرر والفقر..وهذا والله من شرك الربوية الذي
اا حسستى عنسسد كفسسار قريسسش أنفسسسهم..وهسسي لم يكن موجسسودا
الشيء الول والخير الذي يستميت من أجله أكثر النسساس

في تعلقهم وتشبثهم بهذها المدارس..

وسينكشف لسسك هسسذا بوضسسوح لسسو أنسسك عرضسست علسسى
بعضسسسهم مثل أن تعلسسسم ابنسسسه القسسسراءةا والكتابسسسة ومبسسسادائ
الحسسساب والنحسسو بسسل والقسسرآن والحسسديث وعلومهمسسا ولسسو
بالمجان..وتوفر عليه من عمر ابنه تلك الثني عشرةا سنة
التي يضيعها فسسي المسسدارس لجسسل ذلسسك، فسسسيعرض عنسسك
وعن علومك هذها الخالية من الشسسهاداات والسستي ل تعسسترف

بها حكومات الطواغيت وجامعاتهم..

فلجل هذها الشسسهاداات، يضسسيع الغالبيسسة العظمسسى مسسن
أهل هذا الزمان أعمار أبنسسائهم وذريسساتهم فسسي فسسسادا هسسذها
المدارس العظيم وفتنها المتشابكة..ويجهدون إضافة إلسسى
هذا الفسادا عقول أبنائهم وأذهانهم وأفكارهم، ويستنفذون
جهسسوداهم وطاقسساتهم وقسسواتهم فسسي علسسوما ل طائسسل تحتهسسا،
كدراسسسسة وحفسسسظ التشسسسريع السسسداخلي لمكونسسسات جسسسسم
الصرصسسور أو البعوضسسة أو الضسسفدع أو التشسسريح السسداخلي
لذكر الرجل وفسسرج المسسرأةا..أو جيسسب التمسساما وغيسسر التمسساما
والمصسسفوفات والصسسفار المترافقسسة..وإفلطسسون وأرسسسطو
وفرويد وإخوانهم من الشياطين..وبين: داو، ري، مسسي، فسسا،
صول...وغير ذلك مما يفسسسد فيسسه البنسساء وتهسسدر طاقسساتهم
وتضيع جهوداهم وتفنى أعمسسارهم..ويصسسرفونهم بسسذلك عسسن
العلم والعمل النافع الذي ينفع النسسسان حقيقسسة فسسي داينسسه

ودانياها وأخراها..فهل من مدكر؟ ؟ 

لكر الباء مرةا أخرى بعد هسسذا كلسسه بحسسديث الرسسسول أذ
السسذي رواها البخسساري فسسي صسسحيحه:صلى الله عليه وسسسلم 

"وما من عبد يسترعيه الله رعية فلسسم يحطهسسا بنصسسحه لسسم
يجد رائحة الجنة".

ورحم الله جعفر الشافعي أحد تلمذةا ابن داقيق العيد
إذ يقول في علوما عصرها..
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ـدروس بمصــرنا إن اـل
في عصـرنا

طبعت علىَ غلط
وفـرط عياط

ومـبـــاحث ل تنتـهـــي
لنهــايِة

ةل ظاهر ةل ونق جد
الغـــلط

ومدرس يِبدي مـبـاحث
كلها

نشأت عن التخليط
والخـلط

والفاـضـــل النحريـِـــر
فيهم دأبـه

قولا (أرسطاليس) أو
بقـراط

وعلوما ديِن الله نـادت
جهرة

زي هذا زأمان فيــه طـ
بساط

فكيف به لو رأى هذها العلوما وتلك المناهج بمفاسدها
السستي تسسدرس لبنسساء المسسسلمين فسسي هسسذا الزمسسان..فسسالله

المستعان.

وبعد...

فهذها هي مناهج القوما..

فسادا عظيم، وزندقة وإلحادا..وداس وتحريف..وتلبيس
وتسسدليس..وهسسي مسسع تشسسعب فسسساداها وكسسثرته كمسسا رأيسست؛
ترتكز أول ما ترتكز على تربية جيسسل منحسسرف ضسسائع مسسائع
يدين بالولء والحسسب لحكسسامه وجلدايسسه مسسن طسسواغيت هسسذا
النظسساما وغيسسرها مسسن أنظمسسة أوليسسائهم وإخسسوانهم، ويسسؤمن

منبر التوحيد والجهادا

إعدادا القاداةا الفوارس 

)350(



بتقديس قوانينهم وأحكامهم ومناهجهم وطرائقهم الضسسالة
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.)1(المنحرفة الساقطة..

وقبل أن أختم هذا المبحث، أهمس فسسي أذن كسسل أب
ألقى بأبناءها في هذها المدارس وبين هذها المناهج..وأصرخا
اا في كل دااعية فرط بعمر أبنائه وأتباعه فيها، فسسأقول: عالي
ال أتربي لنا مثل هذها المناهج بفسسساداها السسذي ذكرنسساها رجسسا
قاداةا صاداقين كافرين بالطواغيت وقسسوانينهم متسسبرئين مسسن
إفكهسسم وبسساطلهم..أما أشسسباها رجسسال مسسوالين للظسسالمين

يسبحون بحمدهم وبحمد حكوماتهم...

وإذا قدر الله لمن شاء سبحانه النجاةا مسسن مفاسسسدها
وفتنها وضللها..أليس من الباطل البين- خاصسسة فسسي مثسسل
هذا الزمان العصيب الذي أحلولكت ظلماته ومآسيه علسسى
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أمة السلما - إضاعة ذلك العمر الطويل الذي يقضيه أبناء
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.)1(المسلمين في هذها المدارس 

أليس هذا باطل عظيم؟ 

ال يقسسول اا؟ ؟ ل أظسسن عسساق أما تراها يا أولي البسساب حقسس
مثل ذلك..

"فماذا بعد الحق إل الضلل"..

ويِمكرون ويِمكر الله والله
خير الماكريِن

هسسذا بعسسض مكرهسسم فسسي هسسذها المسسدارس..وعنسسد اللسسه
مكرهم..وإن كادا مكرهم لتزول منه الجبال..

ولكن هيهات، هيهات...

فمهما طسسال ليسسل الظسسالمين وادالهمسست ظلمسساته..فسسإن
موعسسدهم الصسسبح، أليسسس الصسسبح بقريسسب؟ ؟ وإن جحافسسل
الحق لقادامة بإذن الله تعسسالى، رافعسسة رايسسة التوحيسسد رغسسم
أنسسوف الطغسساةا والظسسالمين..تزلسسزل عروشسسهم..وتسسدفن
أسسسسماءهم وقسسسوانينهم ومكرهسسسم فسسسي أحقسسسر مزابسسسل
التاريخ..وتدوسهم تحت القداما..ليجعل اللسسه كلمسسة السسذين
كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا..وقد وعد الله تعسسالى

بذلك..ووعدها صدق..وحق ل ريب فيه..

ـن الـحـق{ هو الذي أرسل رسوله بالهدى وديـِ
}.ليظهره علىَ الديِن كله ولو كره المشركون

حين قال:صلى الله عليه وسلم وبشر به رسول الله 
"ليبلغن هذا المر ما بلغ الليل والنهار، ول يترك اللسسه بيسست
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مدر ول وبر إل أداخله الله هذا السسدين، بعسسز عزيسسز، أو بسسذل
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ال يذل الله به الكفر" اا يعز الله به السلما، وذ ..)1(ذليل، عز

ولكسسن ل يكسسون ذلسسك..إل بتقسسوى اللسسه عسسز وجسسل حسسق
تقاته؛ بتجنب مسخطاته، والصبر على طساعته والسستقامة

ـوا لعلسسى أمسسرها..قسسال تعسسالى: { ـبروا وتتـق وإن تـص
ةا إن الله بما يِعملون محيط }.يِضركم كيدهم شيئ

فكيسسدهم هسسذا ليسسس لسسه سسسلطان علسسى المسسؤمنين
الصسسابرين علسسى طريسسق الحسسق المعرضسسين عسسن سسسبل
الطسسواغيت..إنمسسا سسسلطانه وضسسررها علسسى أولئسسك السسذين
يتولونهم والذين هم متبعون ومسايرون ومشايعون..فهسسل
يسسسسستفيق قسسسسومي مسسسسن سسسسسباتهم وينتبهسسسسون لكيسسسسد
جلدايهم..فيستنقذوا أبناءهم مسسن براثسسن هسسؤلء الطسسواغيت
بإبعاداهم عن هذها المدارس وما على شاكلتها مسسن أمسساكن
ووسائل الفسادا التي يستغلها الطواغيت..ومن ثم يقتدون
بسلفهم في إعدادا جيل مجاهد بصير عارف بأحكسساما داينسسه،
ل تشغله عن الهتماما بشأن هذا الدين والتضحية من أجله
ورفع رايته دانيا فانية أو متاع زائسسل أو شسسهوةا عاجلسسة..هسسل

يفعلون..؟ 

ويِا قوما إني أخاف عليكم يـِـوما التـنـاد، يـِـوما{
تولون مدبريِن مالكم ـمـن الـلـه ـمـن عاـصـم وـمـن

}.يِضلل الله فما له من هاد
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الفصل الثالث
للسسه مسسن وانسحارها ببهرج حضارةا الغرب النتنة وزخرفهسسا، ورحسسم ال

قال:

 راجع في مثل هذا والذي قبله ما جمعه (جلل العلم) في )1((
كتابه: (قاداةا الغرب يقولون: دامروا السلما أبيدوا أهله).

  فل تتعجب إذن إذا ما رايت مدح هذها المنظمة الخبيثة وأمثالها()1
مبثوثا في مناهجهم..وهذا مثسسال مسسن ذلسسك: (جسساء فسسي اجتماعيسسات

 المنظمات المختلفة التابعة لهيئة المم:160الول متوسط ص 
- منظمة المم المتحدةا للثقافة والتربية والعلوما (اليونسكو) 1

، وتعمل كل هذها المنظمات على تحقيق 161وقالوا بعدهما ص 
الهداف النبيلة للهيئة الدولية حيث تقدما خدمات لجميع داول 
العالم..ومن هذها الهداف النبيلة والخدمات الجليلة التي تقدمها 
لدول العالم محاربة السلما والمسلمين، كما رأيت.

 فكل ما سبق كان عن الصف الول وهم (الحكومات )1((
الطاغوتية).

  وهي مجلة تربوية تصدرها جمعية المعلمين الكويتية.()1
اا...فكيف بالعاريات..؟()1   وترتدي حجاب

اا، إختلط به (مربوا الجيسسال)، المدرسسسون()1 ال مختلط   وقد كان حف
مع المدرسات والحابل بالنابل بين محجبات ومتبرجات ومتهتكات،
اا المدرسات، وتخلل الحفل مقطوعات ووزع الوزير هداياها مصافح
موسيقية وأخرى راقصة ولوحات فلكلورية كما يسسسمونها قسساما بهسسا
فتيان الكشافة وفتيات المدارس..وارجع إلى عددا المجلة المذكور
أعلها لترى كل ذلك بالصور..كصور لفتيات متبرجات وهن يرقصسسن
ويغنين مع هسسز الشسسعور والجسسسادا..وهسسذها بعسسض المقتطفسسات مسسن

..نورداهسسا26الحفسسل والسستي ذكرتهسسا المجلسسة بسسالحرف الواحسسد ص 
ليعرف القارئ المزيد عن أحوال كثيرمن هؤلء المدرسسسين السسذين

يتولون تربية أبناء المسلمين:
حفل تكريِم المتقاعديِن الجدد لقطات من الحفل

للسسه جسابر بتصسسفيق كسسبير لسسدى داخسسول مسسسرح قوبل الشيخ عبسسد ال
الدسمة وكان من أول الحاضسسرين مسسن الشخصسسيات وقسسد شسسارك
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في رقصة العرضة مع فرقة الكشافة الموسيقية.
شسسارك بالحفسسل كسسل مسسن مدرسسسة مشسسعان الخضسسير المتوسسسطة
للبنسسسات، ومدرسسسسة القيسسسروان المتوسسسسطة للبنسسسات، ومدرسسسسة
المنصورية المشتركة للبنات، ومدرسة خولة المشسستركة للبنسسات،
بالضسسافة إلسسى فرقسسة الكشسسافة الموسسسيقية، وأعضسساء الفرقسسة

الموسيقية لذاعة الكويت.
الفقرات الشعبية شملت الغاني التالية:

بابا سعد، من كلمات عبد اللطيف البناي وألحسسان منسسى البلوشسسي
وأدااء مدرسة المنصورية.

قال المير، من كلمات بدر بورسلي وألحان بنسسدر عبيسسد وفاطمسسة
البحر وأدااء مدرسة خولة.

قوبلت كلمة سمو ولي العهد التي ألقاها وزير التربية نيابة عن 
سموها بتصفيق كبير كما شاركت النساء (بالتهليل) في العديد من 
العروض والكلمات..

  يلحظ القارئ أن هذا البلء كله من عددا واحد وقع في يدي، ()1
اا.. اا عددا فكيف لو تتبعت أعدادا مجلتهم هذها عددا

..1986 كتب عليه العددا الول يناير )1((
 تأمل التناقض البغيض البراء بن مالك يحتفل بالعيد الوثني! ! )1((

وقبله مصعب بن عمير! ! 
اا فسسي العسسراق أن (كليسسة التربيسسة))1((  من المعروف والمشسسهور جسسد

التي تخرج وتعسد المدرسسين تشستهر عنسدهم باسسم (كليسة البعسث)
ال بغدادا- كلية البعث- لدرجة أنك لو أرسلت رسالة عنونت عليها مث
لما وصلت إل لكلية التربيسسة وذلسسك لن هسسذها الكليسسة ل يسسدخلها مسسن
العراقيين إل البعثي المنتظم في صفوف الحسسزب، وذلسسك مشسسهور

 بالمائسسة مسسن99معسسروف فسسي الجامعسسات العراقيسسة..لسسذلك فسسإن 
المدرسسسين العراقييسسن بعسسثينون خلسسص، ويتفسساوتون بعسسد ذلسسك فسسي

نشاطهم وإخلصهم لمبادائ حزبهم النتن..
ن اا منهم..ومسن تساب بعسد ذلسك وآم ول يستثنى إل النزر اليسير جد

اا ثسم اهتدى.. وعمل صالح
- جاء في توصيات الحلقة الولى لدراسة أسس التربية في العالم
العربي المنعقدةا في القاهرةا: (ماداةا ) الوصول إلى خطة مشتركة
اا فسسي اا اجتماعي في الموادا القومية والجتماعية تجعل المعلم مرشد

اا في التربية. اا قومي منطقته، وموجه
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ردود علىَ
شبهات
وأباطيل

- كما جاء في توصيات المؤتمر الثقافي العربي الرابع المنعقد في
دامشق، أن الخصائص والمؤهلت التي يجب أن يتحلسسى بهسسا معلسسم

التربية الوطنية:
- أن يؤمن بالوطن العربي والقومية العربية..1
اا على أساس من الفهسسم2 - أن يكون اعتزازها بقوميته ووطنه قائم

والداراك والمنطق ل على النفعال العاطفي..)
من كتاب مستقبل التربية في العالم العربي).

لله )1((  راجع في تفصيل ذلك كتاب شيخ السلما ابن تيمية رحمه ال
تعالى (إقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم).

 قلت: وكل ما ذكرها قد تقدما في صفات غالبية مدرسي هذها )1((
المدارس..

اا، حيسسث ل يصسسح أن تقسساس رفقسسة سسساعة()1   وهذا القيسسد مهسسم جسسد
بأضعافها..بل يجب أن يراعي المنصف الفرق وينظر فيه، ول يصح
أن يقول: إن الفسادا يمل المجتمع، وما تحاذرونه وتخافون منه في
هذها المدارس من هذا الوجه، موجودا في الشوارع والسسسواق، لن
وجوداها شئ، ومرافقة النسان له ومشسساركته فيسسه شسسئ آخسسر، وأن
اا شئ، وأن يقضي في وسسسه سسساعات أيسسامه وسسسنين يمر فيه مرور
اا..فقضية المشاركة الفعلية في المنكر تختلف عمرها شئ أخر أيض
اا كسسالفرق فسسي قضسسية سسسماع اا عسسن مجسسردا المسسرور بسسه..تمامسس كسسثير
المعازف بغير قصد وبين تقصسسد اسسستماعها..انظسسر مجمسسوع فتسساوي

) وغيرها..11/630شيخ السلما (
ثم نحن نفترض أننا نخاطب داعاةا هدفهم تربية أبنائهم على تقوى 
اا من منكرات  من الله ورضوان فهذا يستلزما حفظهم أيض
الشوارع وأمثالها وأن ل يطلق لهم العنان في اختيار المجالس 
والرفقة كيف شاؤوا..فالعمر قصير وشأن التربية شأن خطير 
اا إلى نصرةا داينه  اا عند المؤمن الجادا الذي يتحرق شوق خصوص
وإسلمه..

ال لسسذلك نقلسسه أحسسد السسدعاةا فسسي)1((  من المناسب هنا أن نضرب مث
) حيسسث ينقسسل1990-189أوراق سماها (كلمات في العقيسسدةا) ص 

عن ابنته الصسسغيرةا قولهسسا : "عنسسدي صسسديقة - أي فسسي المدرسسسة -
تقسسول: (الكويسستيون أفضسسل..) وهسسي تقسسول : ( أنهسسا كويتيسسة ومسسو
مسسسلمه..) وتقسسول : (أن الواحسسد منسسا لزما يحسسب الكسسويت ويتكلسسم
الكويتيسسة ويغنسسي عسسن الكسسويت ول يحسسب شسسئ كسسثر حبسسه للكسسويت)
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وتقول: ( إن كل شئ هنسسا كويسستي حسستى اللسسه..لن أباهسسا يقسسول لهسسا
ذلسسك؟ ؟ ) ومسسع ذلسسك تبقسسى هسسذها الصسسغيرةا مسسع تلسسك الصسسديقة
اا أن يبني وهم يهسسدمون..والهسسدما ومثيلتها..ويحاول هذا الداعية عبث
أسهل ول شك ول ريب وأسرع من البنسساء..فكيسسف إذا انفسسردا البنسساء
ال وتعددا الهادامون..وكيف إذا كان البناء مفرطا كصاحبنا هسسذا مسسدخ
التلفسساز إلسسى بيتسسه..كمسسا يصسسرح بسسذلك فسسي مواضسسع مسسن كتسسابه
المذكور..وينقل عن ابنته قولها: وهل السسذين فسسي التلفزيسسون ممسسن
اا، وتخسسبرها بقسسول مدرسسستها: أن العسسرب يتكلمسسون النكليزيسسة كفسسار
أفضسسل شسسئ لن الرسسسول عربسسي والقسسرآن عربسسي..هكسسذا علسسى
اطلقه..وأن صديقتها تقول أن الله كويتي، وغيسسر ذلسسك، ومسسع ذلسسك
يقوداها إلى المدرسة ويقذفها في تلك المستنقعات السنة..! ! ثم
يدعي هسسو ومسسن علسسى شسساكلته أنهسسم متمسسسكون بطريقسسة السسسلف

ومنهج السلف وعقيدةا السلف..فالله المستعان.

  كان يعمل في احدى مدارس الجهراء وقد قدمنا بقية كلمة ()1
من محاضرةا له عن تربية الولدا.

 عن (صحيفة التربية) المصرية في عدداها الصادار في نوفمبر)1((
ال1961 ما، وقد كان من رجال الحكومات، وله تخبيطات، انظر مثا

 ومقصودانا 600منها في كتاب العلمانية لسفر الحوالي ص 
اعترافه بفسادا المجال التربوي الذي يعمل به..ليس إل.

  نقل ذلك عنه الشيخ محمد أمين المصري في كتابه ()1
..127المسؤولية ص 

 هذا كله في المنهج الدراسي الذي كان فسسي السسسنة السستي ألسسف)1((
ا هسذها السسنة ( اا إلسى السسوأ..أم فيه كتابنا هذا، وهسي تتبسدل كسثير

) فقد دارسوا فسي الصسسف الول البتسسدائي لول مسسرةا مناهسسج1988
مكتب التربية لدول الخليج..ووحدوا بعض مناهج الصف الول على
جميع داولهم كمسسا هسسو مكتسسوب فسسي الكتسسب الدراسسسية نفسسسها وقسسد
اا، فوجسسدت اا سسسريع تصسسفحت هسسذها الكتسسب ومسسررت عليهسسا مسسرور
مفاسدها هي هي لم تتغيسسر، وإذا كسسان ثسسم تغييسسر فللسسسوأ..والسسذى
يحلم أن تتغير المناهج يوما ما لصالح السلما والمسسسلمين داون أن
تتغير هذها النظمة ويتغير واقعهسسا النتسسن، فهسسو مسسسكين غسسارق فسسي

الحلما.
- فإذا كان كتاب العلوما القديم يضع صسسورةا الطلب يحيسسون العلسسم

) ففي المنهج الخليجي الجديد جعلوا ذلك أول صورةا مسسن40ص (
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صور الكتاب الكثيرةا، فوضعوها مع أعلما داول الخليج الخرى علسسى
الغلف الخلفي للكتاب وباللوان.

- يقول مدير عاما المركز العربسي للبحسسوث التربويسسة لسسدول الخليسسج
العربسسي محمسسد عبسسد اللسسه الصسسانع- وأسسسمه هسسذا تجسسدها يتكسسرر فسسي
مقدمات كتب المنهج الجديد الموحد- في مقسال لسسه نشسرته مجلسسة
الرائد الصادارةا عن معهد المعلمين عن أهداف هذها المناهج- وهسسذا
قبل أن تدرس مناهجهم هذها بمدةا : (كذلك إداراك الفسسردا لحقسسوقه
وواجبسساته باعتبسسارها مواطنسسا ومسسا يتصسسل بسسذلك مسسن وعسسي والسستزاما

بالقوانين..الخ).
وبالطبع فإنهم داون شك ل يقدرون على توحيد المناهج كلهسسا مسسرةا
واحدةا بل يستحيل طبقا لواقعهم واتجاهات أنظمتهم المختلفسسة أن
اا وأن من الدول العضاء في مكتسسب التربيسسة تتوحد بالكلية، خصوص
الخليجي "عراق البعث"..الذى ل تتمشى جميع سياسسسته مسسع واقسسع
داول الترف الخليجي الخرى وسياساتها، لذا فإنهم وحدوا المناهسسج
فقط في بعض الكتسسب ليموهسسوا علسسى النسساس ويشسسغلوهم بقشسسور
وحسسدتهم الوهميسسة هسسذها لنهسسم مختلفسسون متنسساحرون ول يجتمعسسون،
أويتحدون إل لجل حرب الدين أو حسسرب أعسسداء أنظمتهسسم..وبقيسست
بقية كتبهم متفرقة لتلئم أهسسداف ومبسسادائ داولهسسم، فيبقسسى العسسراق
في كتب قراءته مسسع (راشسسد يسسزرع وزينسست تحصسسد) وعفلسسق يأكسسل،

اا للنظاما الشتراكي الدارج عندهم. طبق
أما القراءةا الجديدةا في الكويت لهذها السنة فمن الطريف أن أول
عبارية يتعلمها الطالب فيها والسستي اسسستبدلت بسسدل عسسن (مسسع حمسسد
قلسسم) فسسي المنهسسج القسسديم هسسي: "أنسسا آكسسل، أنسسا أشسسرب، أنسسا آكسسل
وأشرب" (أبي يأكل أمسسي تشسسرب.....) ثسسم بعسسد ذلسسك، (أبسسي يأكسسل

الخبز والبيض والجبن)..
وهكذا يغرسون في نفس الطفل الذى يتربى في داول الترف هذها
أنه ما خلق إل ليأكل ويشسسرب، وليسسس لسسه مهمسسة أخسسرى فسسي هسسذها
الحيسساةا إل الكسسل والشسسرب، أمسسا السسدين وحرمسساته والطسسواغيت

وقوانينهم وخياناتهم وعمالتهم فل داخل له فيها.
وهناك نقطة مهمة في هذا المنهج الجديد تهم أولئسسك المخسسدوعين
بمدارس حكومة الدولة السعوداية؛ حيسسث أن هسسذها المناهسسج قسسررت

فيها أيضا كما نصوا على ذلك في الكتب نفسها.
جاء مثل في مقدمة كتاب الرياضيات الموحد (اتفقت جميع السسدول
العضاء في مكتبة التربية العربي لدول الخليج علسسى تسسدريس هسسذا
اا مسن اا خاليسس الكتاب)، وهسسذا ل يعنسسي أن المنهسسج القسسديم كسان نظيفسس
المفاسد، بل قد أطلمسست علسسى كتبهسسم فوجسسدتها منطبعسسة بمفاسسسد
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الفصل الثالث

ردود علىَ شبهات وأباطيل
 إن للطاغوت الكبر إبليس اللعين ومن ورائه أوليسسائه
من طواغيت الحكاما عليهم لعائن الله أجمعيسسن..إلسسى يسسوما
السسدين...أسسساليب ووسسسائل شسستى فسسي تخسسذيل السسدعاةا
والمسسؤمنين والتلسسبيس عليهسسم وصسسرفهم عسسن صسسراط اللسسه

النظاما مسخرةا لتربية الجيل على الولء للملك وحكومته.
ابتداء من أول العبارات التي يتعلمها الطالب عنسسد تعلمسسه القسسراءةا
والكتابسسة والسستي مسسن قبيسسل (أبسسي يأكسسل أمسسي تشسسرب) فسسي منهسسج
الكويت، فؤلئسك عنسدهم (بابسسا خالسسد مامسا ناهسسد) واختيسسارهم لسسسم
اا خصوصا وقد كان في زمن ذلسسك المليسسك الهالسسك (خالد) واضح جد
ول أداري من هي ناهد هذها؟ ؟ لعلها زوجة من زوجاته، وحتى لحية
بابا خالد وغيرها من الرجال المملسسوءةا صسسورهم فسسي المناهسسج فقسسد
لية السعوداية المرقوعة القرب إلى لحية صلح وجدتها من قبيل تلك ال

إلى غيسسر ذلسسك ممسساصلى الله عليه وسلم.لينين وليس لحية محمد 
يحشون به مناهجهم كنشيدهم الوطني الذي يدرسسسونه ويحفظسسونه

) من القسم الثاني مسسن كتسساب250لذراري المسلمين، انظر ص (
الهجاء..

هذا غير مفاسدهم الخرى من تشبه بالغرب كتصوير صور الرجال
)227حلقا للحى وباللباس الفرنجسسي، أنظسسر الكتسساب نفسسسه ص (

).60) و (15وكتاب العلوما ص (
وكذا تصوير ذوات الرواح السسذي يحرمسسه مشسسايخهم فل تسسسل عنسسه
اا، وليس الفوتوغرافي فقط بسسل مسسن النسسوع المقطسسوع لنه كثير جد
في تحريمه..وليسسس هسذا موقوفسسا علسى الكتساب وصسسورها بسسل إنهسم
يدعون الطلبة لرسم ذوات الرواح، أنظسسر كتسساب الرياضسسيات ص (

) صورةا (فيل) ناقصسة، مطلسسوب مسن التلميسسذ إكمالهسا بوصسسل141
النقاط الموصلة وهكذا.

- وكذا تصوير صورةا التلفزيون في صورهم التعليميسسة لطبعسسة فسسي
) وص8نفوس النشئ، أنظر على سبيل المثال كتاب العلسسوما ص (

).72) وص (69(
اا فهذا شيء قليل من بعض كتب الصف الول ابتسسدائي السستي وأخير
وقعت تحت يدي، من مناهج المسسدارس الحكوميسسة السسسعوداية؛ وإل
اا بسالغيب كمسا قلست - ولكسن مسن فإني ل أزال أجزما، - ليسس رجمس
يقيني بخبث وإجراما هؤلء الطواغيت؛ أني لسسو حصسسلت علسسى بقيسسة

مناهجهم لدونت وسجلت أضعاف أضعاف هذا.
إستدراك:-

وبسسالطبع ل يخفسسى أن هسسذا الكلما كلسسه مسسن جسسانب فسسسادا المناهسسج
واسستغللهم لهسا فقسسط..ناهيسسك عسن المسسور الخسرى الكسسثيرةا الستي
يشابهون ويشاركون بها النظمة الخرى مسسن الزيسسارات والسسرحلت
والحفلت والمهرجانات وغير ذلك، بسسل إنهسسم يسسستغلون مسسسابقات
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المسسستقيم وسسسبيل رسسسوله القسسويم...إلسسى سسسبل الضسسللة
وفتنها...

ومن هسسذها السسساليب السستي يتبعونهسسا فسسي ذلسسك..إلقسساء
ال اا وتخسسسذي الشسسسبهات والباطيسسسل خلل الصسسسفوف إرجافسسس

للدعاةا...ليطفؤوا العزائم..ولفتروا الهمم..

ى الخلسق بغسرس السولء لهسم ا عل القرآن الكريم التي يلبسسون به
اا مسسن المقسسابلت ولمليكهم فسي نفسوس النشسئ، حيسث رأيست كسسثير
واللقاءات التي تطرح على صفحات جرائدهم مع كسسثير مسسن طلبسسة
المدارس؛ الصغار منهم خاصة، فيسألونهم عن حفظهم وقراءتهسسم
للقرآن وغير ذلك، ثم لبد وأن يختموا ذلك بدعاء الطسسالب للمليسسك
ن اليسسير السذي اطعلست عليسه ا إلسى ذلسك..وهسذا م والحكومة وم

بنفسي في جرائدهم.
أما فسادا المدرسين وما يتحدث عنه العاملون في مدارسهم فأمر
وأداهسسى، حيسسث التقيسست مسسع أحسسد المدرسسسين العسساملين فسسي إحسسدى
المدارس البتدائية الحكومية في مكة، وهسسو مسسن الخسسوةا السسدينين،
واستغربت من عزمة على عدما إداخال أبنسسائه لتلسسك المسسدارس مسسع
عملسسه ومشسساركته فيهسسا، فأخسسذ يحسسدثني عسسن المآسسسي والمخسسازي
الموجسسوداةا فسسي تلسسك المسسدارس وسسسوء أحوالهسسا وأحسسوال غالبيسسة

القائمين عليها من المدرسين وغيرهم..
وكان يومها يتكلسسم بسسألم وحسسسرةا عسسن فسسسادا المدرسسسين والطلبسسة
وانتشار اللواط بكثرةا في تلك الوساط من قبل المدرسين خاصة
في المراحل البتدائية، حيث كثيرا ما فوجئسسوا بمدرسسين يقسترفون
الفاحشة مع طلبة صغار في المدارس، وأخذ يحدثني عن شسسكاوى
كثير من الطلبة الصغار المميزين من التصرفات المريبة الصسسادارةا
عن كثير من المدرسين القذرين؛ وكيف يراوداونهسسم عسسن أنفسسسهم،
ويضربونهم إن أخطأوا في الدروس على أماكن عوراتهم بأيسسديهم،
ويقرصسسونهم مسسن خسسدوداهم ومسسا إلسسى ذلسسك مسسن الحركسسات الخبيثسسة
الصسسادارةا عسسن قلسسوبهم المريضسسة، بسسل ويواعسسدونهم فسسي بيسسوتهم
ليسسساعدونهم بزعمهسسم فسسي السسدروس والواجبسسات ويسسستغلون ذلسسك
للفاحشة ثم ذكر لي أن من مفاسد النظاما الدراسي عندهم والتي
اا علسسى هسسؤلء المدرسسسين القسسذرين تحقيسسق مسسآربهم تسسسهل كسسثير
ونزواتهم القذرةا، كون النظاما عندهم يمنح المدرس في كل مسساداةا

) دارجة كاملة كحق له يحدداها ويقدرها هو كيفما يراها من حال15(
اا الطالب في أعمال السنة كلها، حيث يستغل ذلك اسسستغلل شسسنيع
اا في استدراج الطلبسسة الصسسغار ومراوداتهسسم للفسسواحش والعيسساذ قذر

بالله.
وعلمت منه كذلك اسسستياء كسسثير مسسن المسسسلمين مسسن أحسسوال تلسسك
المدارس وفسادا مدرسيها وأخسسبرني أيضسسا أن أهسسل القصسسيم علسسى
سبيل المثسسال، ومعلسسوما فضسسائل كسسثير مسسن أهلهسسا وتسسأثرهم الطيسسب
بدعوةا علمائها ومشايخها الذين دارجوا فيها..يقول: إن أهلهسسا كسسانوا
على الفطرةا يرفضون وبإصرار هذها المسسدارس، ومسسدارس البنسسات
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اا مسسسسن وخطسسسسورةا ذلسسسسك تكمسسسسن فسسسسي أن كسسسسثير
لداداونها المؤمنين...يتأثرون بل ويتلقفون تلك الشبهات..وير

مصداقا لقوله تعالى:"وفيكم سماعون لهم"..

فلغلق مـثـل ـهـذه الـبـواب اـلـتىَ عـلـىَ ـكـل
واحد منها شيطان يِدعو إليها..

بصفة خاصة، ول يدفعون ببناتهم إليها أبدا، بل إنهم كانوا يعارضون
وبشدةا مجردا فكسسرةا بنسساء وإقامسسة مدرسسسة للبنسسات بيسسن ظهرانيهسسم
ويعتقدون أنها ستكون مصدر شر عظيم عليهم وعلى بناتهم، إلسسى
اا) وكان يومها وزيرا للداخلية، أن جاء (فيصل الهالك) فأرسل (فهد

) عسسسكرى للشسسراف علسسى إرضسساخا500أرسسسله بمسسا يزيسسد علسسى (
وإجبار الهالي هنسساك علسسى الستسسسلما لنشسساء وبنسساء أول مدرسسسة
عندهم ويقول لهم بخيت ومكر ( أي فهسسد): (نحسسن نبنسسي المدرسسسة
اا ومن أرادا أن يدخل ابنته فليفعل، ومن ل يريد فنحن ل نجيسسر أحسسد
عليها...) تماما كما قال حين وضع مبنى التلفزيون عندهم أيضا : (
نحن نقيم المبنى ومن أرادا اداخال التلفزيون لمنزله فليفعسسل ومسسن
لم يردا فنحن ل نجبرها! ! ) وقال يومها: ( الحمد للسسه السسذى مكننسسي

من القياما بهذا العمل الجليل خالصا لوجهه..) فالله المستعان.
وهاهم غالبية أهل القصيم وغيرهم اليوما أشربت- قلوبهم منكرات
هذها المدارس من رفقاء السوء ومناهج السسسوء ومدرسسسي السسسوء
اا مسسن ذلسسك..بسسل وإشراف طواغيت السوء..وما عاداوا ينكرون شسسيئ
ينكرون على من اعتزلها واسسستبرأ لسسدينه وعرضسسه منهسسا مسسن القلسسة

القليلة..فل حول ول قوةا إل بالله العلي العظيم.
بل تجد من مبرزي داعاتهم ويا للسف من ينكر ذلك، فيقول : 
(حتى أصبحت تسمع عمن يمقت الدراسة النظامية ومناهجها- 
اا أن العلوما المدروسة فيها والمناهج  ال- معتقد جملة وتفصي
لد ذلك من  وطريقة الدرس هي من آثار الغربيين..)أ هس.فع
التشديد، في كتاب له بعنوان (المسلمون بين التشديد والتيسير)!
 !

اا لسياسة التلبيس جعلوا الصورةا التالية لها صورةا )1((  وتطبيق
لمجموعة من الطلبة يصلون راكعين..فالركوع لله تعالى ل يتنافى
عندهم مع تعظيم غيرها لنهم ل يعرفون الشرك ول ذرائعه.

 حيث وجدتهم يؤكدون هذا المعنى ويصرحون به في السنة )1((
التالية لهذها الماداةا وهي إجتماعيات الول متوسط حيث جاء ص (

اضطر أماما تهديِد  إل أن الشيخ مبارك الصباح) (124
العثمانيين المستمر لستقللا البلد وسيادتها إلىَ 

 ) وتكلموا عن التصالا ببريِطانيا ووقع معها معاهدة
 1859 ينانير 23معاهدةا الولء التي عقدوها مع بريطانيا في 
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ولســتكمالا الموضــوع وإحــاطته مــن كــل
ةا علينــا أن نتعــرض لشــهر جــوانبه كــان لزامــ

شبهاتهم..

- الشبهة الولىَ:

يقول المخالف:س قد تكلمتم في مفاسد المدارس عن
فسادا غالبية المدرسين، واستعمالكم لكلمة (غالبيسسة) يسسدل

والتي تعهدت فيها الكويت بالتبعية لبريطانيا حيث ل تستقبل ممثل
أي داولة أو حكومة أجنبية داون موافقة بريطانيا- ويعنون بالجنبية 
الخلفة العثمانية أول أما بريطانيا فهي حبيبة حميمة وليست 
أجنبية! ! وكذلك عدما التصرف في أراضي الكويت داون إذن 
بريطانيا..معاهدةا خزي وعار تبين أن الستقلل في ذلك الوقت 
كان يعني النسلخا عن تولي الخلفة العثمانية الى التبعية 
للنجليز..ول يستحيون مع ذلك من ترقيعها وتدريسها للذرية في 
صورةا تاريخ مشرق.

 ومنه تعرف أن الوطن عندهم ليس كما يظن السذج داار )2((
السلما أو بلدا المسلمين وأرضهم وممتلكاتهم، بل يعنون به 
الحكومة والنظاما الحاكم، فالعلم رمز لذلك.

 تأمل كلمة (صديق) هنا وأنها تعني عندهم بريطانيا وأمريكا )1((
وفرنسا وغيرها كما سيأتي.

 الجدةا الخبيثة هنا هي الحكومة القائمة على هذها المناهج )2((
وعلى توجيهها هذها الوجهة الخبيثة.

 لتعرف حقيقة الديمقراطية وأنها داين كفري وأن مجالسها )1((
معاقل للشرك وصروحا للوثنية وأن الفرق بينها وبين الشورى كما
بين السماء والرض؛ راجع كتابنا ( الديمقراطية داين – ومن يبتغ 
غير السلما داينا فلن يقبل منه..)..

  ومع تصريحهم هذا هنا وفي غيرها من المواضع، فإنهم عندما ()1
يحتاجون للتلبيس في موضع من المواضع يقولون بكل سهولة 
واستخفاف بعقول الخلق ( الكويت داولة إسلمية) بدل من 
دايمقراطية، فالمر عندهم سيان ل يفرقون بين كفر وإيمان أو 
بين حكم الله وحكم ياسقهم أو حكم الشعب..(ختم الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوةا).

اا من باطلهم الكثير المتشعب أعنسسي تسسسويتهم بيسسن  ()1 وهذا أيض
جميع الناس وعدما تمييزهم في الواقع أو في قسوانينهم وأحكسسامهم
وأحوالهم المختلفة بين الكفار منهم والمسلمين..واللسسه عسسز وجسسل

أفنجـعـل المـسـلمين ـكـالمجرمين ـمـا لـكـم كـيـفيقسسول: {
}؛ بسسل ربمسسا قسسدموا زناداقسسة وشسسرار النسساس الكويسستين أوتحكمون
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بوجود المدرـسـين الـصـالحين ـفـيعلسسى اعسسترافكم 
، ومسسن الظلسسم والتعسسدي أن تعرضسسوا عسسنهذه المدراس

ذكرهم وذكر أثرهم في هذها المدارس..

حيث أن وجوداهم ل شسسك عامسسل مسسن عوامسسل إصسسلح
النشء والذرية..وداافع لكثير من الفسادا والباطل فيها...

وذلك مسوغ للدراسة فيها...

الخليجيين على غيرهم من المتقين.
وهذها العبارات التي يدرسونها للبناء هي في الحقيقة نصوص مسسن
الدستور، فأبناءك أيها الداعية الذي أداخلتهسسم إلسسى هسسذها المسسدارس
يدرسون مدح الدستور ونصوصسه رغمسا عسن أنفسسك..وأنسست تجعجسع

بحرب القوانين وتتباكى على أحكاما السلما..؟ ؟ ؟ 
) من الدستور 6فقولهم (الشعب مصدر السلطات) هي ماداةا (

الكويتى وقولهم (تحقيق المساواةا بين الجميع داون تمييز) جزء 
اا.29من ماداةا ( ) من داستورهم أيض

) النساء.50 آية ()1((
).1405 - 1404 الطبعة التاسعة ()1((

 المعطلة لشرع الله المحكمة لشرع إبليس..)2((
 الفاسدةا.)3((

 الربوية.)4((
  في ياسقهم أن الشريعة مصدر من مصادار التشريع، وليس ()1

هي أساس القوانين كما يدجلون ويكذبون على البناء 
هنا..فللتشريع عندهم مصادار شتى، وهذا هو شرك التشريع، 
والسلما ما هو إل مصدر من تلك المصادار يأخذون من بعضه ما 
يوافق أهواءهم ومصالحهم.

  ليس في الدين قشور ولباب، بل كله حق ولباب، وإنما نذكر ()1
اا لها ورداا على من يقول بذلك.. هذها اللفظة هنا إنكار

اا من المنتسبين للدعوةا)1((  أليس من العجب العجاب أن ترى كثير
والصلح في هذا الزمان العجيب..يدعون أتباعهم ومقلديهم 
ويأمرونهم بدراسة هذها المناهج الفاسدةا والجد والجتهادا فيها 
لتحصيل أعلى الدرجات؛ ويحثونهم على ملزمة هذها المدارس 
ويحذرونهم من تركها – كما يفعل المتطرفون زعموا – بينما 
يأمرونهم بالعراض عن كثير من كتب وداروس إخوانهم من 
الدعاةا المسلمين المخالفين لجماعاتهم؛ فيحذرونهم أشد التحذير 
من قراءةا كتبهم ول يستثنون من ذلك حتى ما وافق الصواب 
والحق منها..فيحرمون أنفسهم وأتباعهم من خير كثير..بينما لم 
نسمعهم يوما يحذرون من أمثال هذا الكفر البواح المتشعب 
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: نعم..نحن ل ننكسسر وجسودا أولئسك المدرسسسينالجواب
الصالحين في هذها المدراس..ولكن...

اا هم على ما سوف نذكرها فيهم من علت..قليلون جد
فسسي مقابسسل الفاسسسدين المفسسسدين الممتلئسسة بهسسم هسسذها

المدراس كما قدمنا...

ومع قلتهم هذها، فهم أقساما شتى ليسسسوا علسسى قلسسب
رجل واحد، ول يجمعهم منهاج أو طريق واحد...

والمبثوث في هذها المناهج النتنة؛ ل شك أن هذا من أعظم 
تلبيسات الشيطان على كثير من داعاةا هذا الزمان...

هس).1406  الطبعة الخامسة (()1
 هس).1403 - 1402  الطبعة الثامنة (()1

 حتى لو أراداوا بذلك الرض حقيقة، فإن ذلك باطل عظيم؛ لن )1((
الذي نتقلب في نعمائه ونعيش بين خيراته وأفضاله هو خالقنا 
وخالق هذها الرض ولكنهم قوما يتزندقون..

 ول يصح أن يقال ( إنهم يقصدون هنا القاضي المسلم والحكم )1((
السلمي الشرعي..) إل أن تكون هذها المناهج قد صيغت وطبعت
في زمن الصديق أو الفاروق أو غيرهم من خلفاء وحكاما 
المسلمين، أو أن يخصوا ذلك فيقولوا مثل: ( القاضي في الخلفة 
السلمية أو في ظل أحكاما الشرع يحكم بالعدل)..فتنبه ول تكن 
من الساذجين..

 اسمه الحقيقي ميدان السماعيلية وسمي بالتحرير يوما )1((
خرجت مجموعة من نساء مصر بمظاهرةا على الدين والشرع 
نزعن في ذلك الميدان حجبهن وقمن بحرقها بالنار؛ فمنذ ذلك 
اا لهذها الذكرى العظيمة  اليوما سموها ميدان التحرير تخليد
عندهم! ! التي تحررت فيها نساؤهم من شرائع الدين وانحلت من
مكارما الخلق والحياء أنظر كتاب واقعنا المعاصر لمحمد قطب 

).258ص (
 وهذها الجامعسسة تخضسسع لليهسسودا قلبسسا وقالبسسا، وقسسد تسسولى منصسسب)1((

رئاستها لفترات طويلة يهودا خلص يتعاونون فيها مع النصسسارى مسسن
أجل حرف المسلمين عن داينهم وتشكيكهم بمعتقداتهم، ومسع هسسذا
اا كسسبيرا مسسن فهسسؤلء السسسفهاء مسسن حكسساما بلدانسسا يسسسلمونهم جسسزء

مناهجهم ليدسوا فيه سمومهم...
ال من مفاسد هذها الجامعة؟  وإليك مثا

18) الصسسادار بتاريسسخ 792نشرت مجلة المجتمع في عسسدداها رقسسم (
ما مقال هذها مقدمته..1986نوفمبر 

اا عقد  اا كبير اا تنصيري ( شهدت أوكسفوردا قبل عدةا أسابيع مؤتمر
 بجامعة أوكسفوردا كان موضوعه : "كيفيةUniversity Collegeفي 
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لفرطسسون ومسسا أكسسثرهم فسسي بل فيهسسم المتسسساهلون الم
أوساط المنتسبين إلى الصلح والدين فى هذا الزمان...

لزبون لجماعاتهم المشسستغلون وفيهم المتعصبون المتح
فسسي بعضسسهم البعسسض حسستى دااخسسل هسسذها المسسدارس وبيسسن

طلبتها...

وفيهم كسسذلك الجهلسسة السسذين لفرقسسان عنسسدهم ولنسسور
يميزون به بيسسن أهسسل الحسسق وأهسسل الباطسسل بسسل ران علسسى

التعامل مع المسلمين في الشرق الوسط"، امتدت جلسات 
المؤتمر إلى ثمانية أياما، وحضرها كبار الساقفة والمبشرين 
المسيحيين في أوروبا وأمريكا وجزر البحر المتوسط، أشرف 
على المؤتمر ونظم جلساته دا.كينيث كراج، استاذ الدراسات 
السلمية السابق- في العديد من جامعات العالم، (بيروت 
والقدس والقاهرةا والوليات المتحدةا المريكية ) وصاحب 
المؤلفات التنصيرية الكثيرةا وهي ضد السلما والمسلمين 
وأشهرها كتابة " نداء المئذنة "....)

) هس1408  المنهج الجديد (()1
  أؤكد مرةا أخرى بأن هذها الرقاما ليست على وجه الحصر ()1

وإنما أذكرها على سبيل المثال، ومن الكتب التي وقعت بين يدي 
من مناهجهم في هذها الفترةا..وإل فأنا على يقين بأن هذها 
الصفحات ستكون أضعاف أضعافها لو تتبعت جميع مناهجهم..

  لبد من التنبيه إلى أن هذا ل يعني إقرارنا ورضانا بصور ذوات ()1
الرواح وتصويرها إذا كانت لملتحين أو محجبات أو غير ذلك بل 
ذلك كله من فسادا وباطل مناهجهم كما سيأتي.

اا من)1((  معلوما أن بنات المسلمين يتعلمن في هذها المدارس كثير
أنواع الرقص المحلية منها والعالمية والشعبية وغير الشعبية، 
خاصة في ماداةا الرياضة فإنهن يتعلمن رقص الباليه ويعودان على 
لبس الثياب القصيرةا التي لبد منها في أمثال هذا الرقص، هذا 
غير ما يتعلمنه ويقمن به من الرقص الفولكلوري كما يسمونه 
وغيرها من فساداهم أياما احتفالتهم ومهرجاناتهم المختلفة..وقد 
تقدما منها الكثير..

 تنبه كيف أنهم ل يفرطون بشئ من فساداهم بل يدرسون في )1((
هذها المناهج كل من يقدرون عليه منه حتى كرةا القدما ونوادايها 
وما حواليها من مفاسد مما يضيع فيه كثير من الدعاةا 
أعمارهم..فضل عن العامة، ومثل ذلك قاموس أكسفوردا ص (

) صور لعبي الكرةا معلقة واضحة في غرف الطفال، 10047
ال الرابع ابتدائي ص ( ) (س - أذكر 51وحتى الجتماعيات أنظر مث

منبر التوحيد والجهادا )368(



قلسسوبهم مسسا كسسانوا يكسسسبون ببقسسائهم فسسي أوسسساط هسسذها
المدراس النتنة...فمسسا عسساداوا يميسسزون الحسسق مسسن الباطسسل

خاصة فيما يتعلق بجانب الحكومات وكفرياتها وباطلها..

اا مسسن الحسسق ومنهسسم الملبسسسون السسذين يكتمسسون كسسثير
ويسكتون عسسن كسسثير مسسن الباطسسل ويغضسسون الطسسرف عسسن

اا على رواتبهم ووظائفهم ودارجاتهم... الفسادا حرص

 ومنهم كذلك المقلدةا المتمذهبون...

بعض البطولت التي فازت بها الكويت)، (س- أي النواداي 
الرياضية أقرب إلى مدرستك).وتحت ذلك صورةا حوض سباحة 
وأناس يسبحون بالمايوهات) وكذا نحو الثاني متوسط أنظر على 

).159) وص (155سبيل المثال ص (
  ومنه ما تقدما كثيرا من جمعهم بين تعظيم ومدح الطواغيت ()1

وقوانينهم وحكوماتهم، ومدح الشريعة السلمية في الوقت 
نفسه، وكذا جمعهم بين الديمقراطية والشورى، وغير ذلك من 
تلبيساتهم التي ل تنطلي على أهل البصائر.ومن ذلك أيضا ما جاء 

هس): (هو 1401 في كتاب التربية السلمية الجديد (182ص 
القرآن داستوري..)، مع أنهم يصرحون وبكل وقاحة كما رأيت في 
كثير مما تقدما بكثير من الكفريات كقولهم المة مصدر السلطات
جميعا ونظاما الحكم دايمقراطي..وغير ذلك كثير، وكل أحد يعلم 
حتى اليهودا والنصارى أن داستور الكويت ليس القرآن وإنما هو 
داستور عبد الله سالم الصباح المقتبس من الدستور المصري 
والفرنسي الكفري..فتأمل الكذب والتلبيس والتدجيل والتزوير 
على أبناء المسلمين..إل أن يكون قصدهم في هذها العبارةا، أن 
قرآنهم وقرآن داولتهم هو الدستور وليس كتاب الله..فهذا هو 
الواقع..يعرف ذلك كل من عرف قوانينهم وتعظيمهم لها..

اا إلى جانب ذلك كله فيما قدمناها وأطلنا الكلما )1((  وتستغل أيض
عليه من غرس الولء والحب للحكومة الطاغوتية وحكامها 
وقوانينها بأناشيدها وأغانيها الخبيثة والتي فيها الثناء على ذلك 
كله..

 وهذا من مهازل هذها المدارس وتلبيساتهم فيها أن تسمى )2((
الموسيقى تربية كما يسمون الدين تربية إسلمية..كيف وقد 
سموا رسم وتصوير ذوات الرواح وغيرها تربية فنية، والرقص 
واللعب تربية رياضية والولء للطواغيت وحكوماتهم تربية وطنية 
أو عسكرية أو طاغوتية، وهناك في داول أخرى كالعراق تربية 
قومية إشتراكية..مع أن التربية معناها النماء من ربا الشيء أي 
نما وزادا..فأي إنماء في الموسيقى وما على شاكلتها، وهل فيها إل
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فل بد من اعتبسسار ذلسسك كلسسه، لن ميسسزان الصسسلح فسسي
الزمان قد اختل...فإذا أخرجنا هسسؤلء وهسسؤلء وهسسؤلء مسسن

أولئك القلة الموصوفون بالصلح..فماذا يتبقى..

لشك...قليل، قليل..قليل...

ال أن هسسؤلء القليسسل القليسسل..قسسائمون فلسسو فرضسسنا جسسد
بالصلح والرشادا والتوجيه والبنساء..سس إذ ليسس كسل صسالح
مصسسسلح سسسس أيمكسسسن أن يتسسسم لهسسسم المرتقسسسى والفلح فسسسي

الهدما والفسادا.
 لتعلم أننا عندما نقول أن لهؤلء القوما داين آخر غير دايننا..فإننا )1((

ل نقول ذلك شططا ول سفها ول تهورا.
 هذا ناهيك عن الموسيقى غير المنهجية، تلك التي تكون داوما )2((

في الطابور عند تحية العلم وفي الذاعة المدرسية وفي حفلتهم 
ومناسباتهم وهلكاتهم.

اا قولهم في مقدمة كراس الموسيقى )1((  ومن تلبيساتهم أيض
اا..إن من أهداف التربية الموسيقية (تنمية الوعي  المذكور آنف
القومي والجتماعي والديني..! ! ) فلم يبق إل الرقص والعهر 
لينموا به الوعي الديني.فالله المستعان..

 وهسسذها هسسي النتيجسسة الطبيعيسسة..فالفاسسسد لبسسد أن تكسسون تربيتسسه)2((
ومناهجه فاسدةا..

وهذا واقعهسم فهسل يرتجسي العاقسل منهسم أن يغرسسوا فسي أذهسان
الطفال بدل من (أنا آكل أنا أشرب) أو بدل عن (نحن نأكل الخسسبز
والبيض والجبن كل صباح ) هكذا : (أنسسا أجاهسسد أنسسا أصسسدع) مثل..أو
أن تكسسون أمثلتهسسم فسسي الحسسساب بسسدل مسسن الطبلسسة والمزمسسار…؛
البندقية والخنجر والمسدس والرصاص؛ كما رأيته في مناهج بعض
المجاهسسدين الفغسسان والسستي سسسمتها حكومسسة (نجيسسب) الشسسقيقة
والصديقة لنظمة الكفر في بلدانا : بكتب تعليم الكراهيسسة؟ (وتلسسك
شكاةا ظاهر عنك عارها )..فكأن السسواجب علسسى المسسسلمين تعليسسم
ابناءهم محبة الكفار وداولهسسم وقسسوانينهم ل كرههسسم..وتربيتهسسم بيسسن

الطبل والناي والمزمار، ل الخنجر والمسدس والبندقية.

 كتب ماجلن إلى البابا عدةا مرات يطلب الذن له بإعدادا رحلة)1((
اا إلى الفلبين لخضاع "الكفار" أي المسلمين لحكم الصليب، وأخير
أذن له البابا فقاما برحلته "العلمية الستكشافية"! ! ولما حاول 
رفع الصليب على الرض السلمية قتله المسمون.ونحن ندرس 
لبنائنا أن "المتبربرين" قتلوها، لنهم لم يقدروا قيمة الرحلة 
الستكشافية العظيمة.) أهس من المرجع أعلها.
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ل مئسات ون بيسن عشسرات ب مقاصدهم وبنائهم وهسم يعمل
الهادامين من طلبة ومدرسين ومسؤولين...

رن يبنون..وفردا واحسسد يهسسدما...هسسل أرأيت لو أن ألف با
يعلو البناء؟ ؟ أل ترى أن مهمة ذلك الهاداما الفسسردا..أسسسهل
وأيسر وأسرع بكثير مسسن أولئسسك البنسسائين..فكيسسف إذا كسسان

المر بالعكس البناؤون قلة نادارون والهادامون كثير...

 وردا في أول صفحات الكتاب شكر وتقدير من الناشر (مطابع )1((
جامعة أكسفوردا في بريطانيا) مقدما إلى وزارات التربية في كل 
من داولة البحرين والكويت وقطر والمارات لجل تعاونهم معهم 
واهتمامهم بتطوير داراسة اللغة النجليزية وغير ذلك..وهو شيء 
من علئق الودا والصداقة والتبعية التي تجمع هذها الحكومات 
بطواغيتها ومسؤوليها مع أولئك الغربيين، والمر ل يقف عند اللغة 
النجليزية التي تأتي من دايار الغرب بل وفي غيرها من كتب 
مناهجهم المحلية..ولعلك تتنبه إلى أن كلمهم في كتب التاريخ 
والجغرافيا عن الستعمار البريطاني أو الفرنسي واليطالي ل 
يتعرض لهذها الدول بأنظمتها الحاكمة الحالية..بل يدرس ذلك على
أنه تاريخ أكل الدهل عليه وشرب..وفي المقابل تمتلئ هذها 
المناهج بمدح فرنسا وانجلترا وغيرها من الدول وما يربط 
الطواغيت وحكوماتهم بها من روابط التعاون في المجالت 
المختلفة، ويعبرون عنهم في كثير من مناهجهم وفي مواضع شتى
ويصفونهم بس الصدقاء، أنظر مثل اجتماعيات الول متوسط ص (

) : 175) : (الدول العربية وداول العالم الصديق)، وص (126
(وتقوية روابط الصداقة والتعاون بين الكويت والدول الشقيقة 

) (الكويت عضو في السرةا الدولية ملتزمة181والصديقة) وص (
بمبادائ المم المتحدةا… وتسعى الكويت لتقوية علقاتها الخارجية 
مع الدول الصديقة )… ول غرابة في هذا..فواقعهم كما قدمنا 
ينعكس على مناهجهم..

 يقول محمد أحمد المقدما في كتابه (عوداةا الحجاب) عن )1((
رفاعة الطهطاوي : "أقاما بباريس خمس سنوات ثم عادا إلى مصر
فكان أول من آثار قضية تحرير المرآةا هناك، وشجع الختلط 
والمسارح والمراقص ووصف الرقص على الطريقة الوروبية بأنه 
أناقة وفتوةا وليس من الفسق في شئ ومع ذلك يسمونه الشيخ /
رفاعة! ! 

 راجع في الكلما على بطلن هذها النعرةا العصبية المنتنة )1((
) فإن فيه 408) إلى (402/3(أضواء البيان) للشنقيطي من (
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ــــان ل ــف ب أرى أـل
يِقوما لهادما

ـه ـان خلـف ـف بـب فكـي
ألف هـادما

اا يبنسون..! وإل فسالواقع أن هذا إذا كان المذكورون حق
أكثرهم يشاركون في الهدما أو يقرونسسه ويسسسكتون عنسسه أو
يداهنونه كمسسا تقسسدما فسسي فسسسادا المدرسسسين خصوصسسا فسسي
جانب منكرات الحكومات العظيمة السستي ل يتعرضسسون لهسسا

كمدح قوانينهم وداساتيرهم وأنظمتهم..

مبحث قيم.
 - جسساء فسسي ميثسساق الوحسسدةا العربيسسة السسذي اقسسرها مسسؤتمر وزراء)2((

)..(مسساداةا1964التربية والتعليم العرب المنعقد في بغسسدادا (شسسباط 
أولى) ( يكون هدف التربية والتعليم تنشئة جيل عربي واع مستنير
مسسؤمن بسسالله ) لحسسظ كيسسف أن اليمسسان بسسالله، هكسسذا مجسسرداا داون
التعرض لذكر أي داين أو ملة أو حتى نوع هذا اليمسسان، أهسسو إيمسسان
المسلمين أما النصارى أما غيرهم، وهذا البهاما من لوازما قسوميتهم
وداعائمهسسا السستي يريسسدون أن يجمعسسوا تحسست لواءهسسا العسسرب كلهسسم
مسلمهم وكافرهم..ثم قالوا: ( مخلص للوطن، يثق بنفسسسه وأمتسسه

ويدرك رسالته القومية والنسانية...إلخ)..
- كمسسا جسساء فسسي أول بنسسد مسسن توصسسيات المسسؤتمر الثقسسافي العربسسي
الخامس المنعقد في الربسساط والسستي وافسسق عليهسسا مجلسسس جامعسسة

) أن1الدول العربية في داور انعقسساداها العسساداي السسسابع والثلثيسسن : (
تكسسون أهسدافنا القوميسسة والتربويسسة الطسار العسساما السسذي تؤلسسف فيسسه

) أن تبنى الكتب المدرسية على أسسساس ربسسط2الكتب المدرسية.(
الحقسسائق والمعلومسسات بسسالظواهر المشسستركة فسسي العسسالم العربسسي
والحياةا العربيسسة والمصسسالح العربيسسة، وتأكيسسد داور العسسرب فسسي بنسساء
المدينة النسانية والكشف عن خبراتهم المختلفة وإبسسراز أهسسدافهم

وموقفهم في القضايا المختلفة..
- كما يقول مدير عاما المركز العربي للبحوث التربوية لدول 
الخليج العربية محمد عبد الله الصالح وهو يتحدث عن الهداف 
التربوية في داول الخيلج : ( العمل على نمو شعور الفردا العربي 
للنتماء لمته..) (وإداراك مقومات الوحدةا بين أقطار الوطن 
العربي) (العتزاز بإنتمائهم العربي السلمي) (الوعي بأهمية 
التعاون والتكافل والتكامل على جميع المستويات الخليجية 
والعربية والسلمية والعالمية)...وتدرك من ذلك ما ذكرناها من 
قبل من تقديمهم داوما للعرب وهيمنة العربية والعروبة عندهم 
على المسلمين والسلما والسلمية..

 لحظ مما سيأتي أنهم يركزون على جانب الوطن والوطنية )1((
وسترى أنهم يعنون بحب الوطن والولء له الولء للنظمة العربية 
الحاكمة كما تقدما..
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اا هم القلة... حقا إن أنصار الحق داوم

وحقا إن السلما يعلو ول يعلى عليسسه، وحقسسا إن كلمسسة
الحق تنفذ إلسسى الفطسسر والقلسسوب بسسسهولة ويسسسر بتوفيسسق

الله...

ولكن لكي تنفسسذ كلمسسة الحسسق صسسافية نقيسسة ل تشسسوبها
شائبة ول يعلوها لبس الملبسين...يجسسب أن يطهسسر القلسسب
من الفتن والمنكرات...ويهيء الجو بتصسسفيته مسسن الضسسلل

والشبهات...

 لحظ الباطل العظيم في قولهم (جميعهم إخواني) بكافرهم )2((
وملحدهم ومشركهم ل حرج في ذلك عندهم فهذها هي القومية.

 أقول حتى اليهوداي يقدس بيت المقدس، فإذا كان هذا ميسسزان)1((
قوميتكم النتنة، فإنه ل شك أخسر ميزان..

وجاء ضمن السس العامة التي وضعها المؤتمر الثقافي العربي 
الول المنعقد في (بيت مرى) أن التربية الوطنية في البلدان 
العربية يجب أن تهدف إلى المور التالية..منها: (ثانيا : العناية 
اا لقدما الحضارات، وأنها قدمت  بإظهار أن هذها البلدان كانت مهد
اا عند  للحضارةا العالمية أجل الخدمات..)، وسترى هذا واضح
إيرادانا مدحهم للحضارات الوثنية القديمة كالفراعنة والشوريين 
اا : إبراز الشتراك التاريخي بين هذها البلدان وأنها  وغيرهم (ثالث

اا)  تأكيد أن كانت تضمها امبراطورية عربية! ! عظيمة.(رابع
العروبة لم تكن في الماضي ول في الحاضر، مقصورة 
علىَ طائفة معينة من الطوائف أو ديِن من الديِان، 
وأن التعاون بين المواطنين العرب علىَ تفاوت أديِانهم
ةا في الماضي كما كان كذلك في النهضة  كان قويِ
العربية الحديِثة، ولم يِفرق اختلف الديِان بين العرب 

! ! – تأمل إل في العصور التيىَ حكمهم فيها الجانب
ولهذا يِنبغي العنايِة ببث ويعنون بذلك العثمانيين وأمثالهم- 

روح التضامن والتعاون بين مختلف الطوائف 
وإشعارهم بأنهم أخوة، وأنهم يِجب أن يِضعوا الهداف 

- ويعنون بهذا تقديم القومية فوق العتبارات الطائفية 
القومية على الدين وتقديم أفكار عفلق وغيرها من الملحدين على
منهج الله القويم.! ! 

) : ( في بلدا تجاورت فيها 50 جاء في نحو الثاني ثانوي ص ()1((
الديانات المحمدية والعيسوية والموسوية..) وانظر إلى تركيزهم 
على هذها التسميات، وكيف ينسبون الدايان إلى النبياء صلوات 
الله وسلمه عليهم وكأنما هي من اختراعهم أو تأليفهم.
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اا...وأردات أن اا خبيثسس اا ممتلئسسة خمسسر أرأيسست لسسو أن كأسسس
ال..أليلزمسسك تفريسسغ الكسسأس مسسن اا زل اء عسسذب تشرب بهسسا مسسا
اا لتتهيسسأ أول لحتسسواء ذلسسك المسساء اا..وغسلها جيد الخمر تمام
لي تكدير أو تشسسويه ال كما هو داون أ الزلل؛ لتعطيك إياها زل

أو تغيير.

اا اا يخسسوض مسسستنقع اا..إنسسسان ل أسسستطيع أن أتخيسسل أبسسد
ال فسسي اا به مباشرةا متوغ ويقطعه إلى ضفته الخرى ملتصق

 كذا يسميها النصارى اليوما وهكذا تابعهم على تسميتها واضعوا)2((
هذها المناهج المقلدون لهم والصواب ما ذكرها الحافظ ابن كثير (

) أن اسمها الحقيقي هو ( كنيسة القمامة ) وذلك أنها بنيت 2/92
محل مكب للقمامة والنجاسات اتخذها اليهودا في الموضع الذي 
صلب فيه من ظنوها المسيح حيث جعل النصارى يترداداون على 
ذلك الموضع ويتبركون به بعد حاداثة الصلب فجعله اليهودا مكانا 
لقمامتهم نكاية بالنصارى وتنفيرا لهم عنه وبقي كذلك لمدةا (

) سنة، إلى أن جاءت هيلنة أما ملكهم قسطنطين، فأمرت 300
بكنس القمامة وبنت في مكانها هذها الكنيسة ولذا سماها الناس 
منذ ذلك الوقت بكنيسة القمامة.

  وثناءهم على الكفار غير منحصر باليهودا كمفكرين وفلسفة ()1
ول بالنصارى كأخوةا في القومية بل يدخل فيه الهندوس وغيرهم 
وخذ مثال من ذلك..جاء في كتاب النحو للصف الثاني متوسط ص

) موضوع يتكلم عن الصلت التجارية التي تربط الكويت 25(
بالهند والباكستان قالوا فيه (والهند وهي داولة تتسم بالعطف على
قضايا العرب في سياساتها..) نعم الهند التي يذبح ويسلخ فيها 
المسلمون ليل نهار.

  وهكذا تراهم في كثير من الكتب (الصهيونية والصهاينة ()1
والصهيوني..) وكأن هناك بينهم وبين الصهيونية معركة، وهذها 
سياسة من سياساتهم الخبيثة يضحكون بها على النشء ويلفتون 
أنظار الجيل الجديد وتوجهاته وأهدافه عن العداء المباشرين له 
وهم هؤلء الطواغيت وحكوماتهم وقوانينهم الذين يقفون سدا 
منيعا حاميا للصهيونية..ولحظ استعمالهم لكلمة الصهيونية بدل 
اا من عناصر قوميتهم النتنة، لن الدين  من اليهودا، فإن ذلك ايض
عندهم ل داخل له بالمعركة، ول مانع من أن يكون اليهوداي العربي
أخا أو ابن أخا لهم في القومية.

  كتبت هذها الكلمات قبل اجتياح جارهم وأخوهم في العروبة ()1
لكويتهم وجعلها محافظة من المحافظات العراقية وتشتيتهم في 
أقطار الدنيا إلى أن جاءت أمريكا بجيوشها وطائراتها فأعادات لهم
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لمه داون أن تتلطخ قدماها بأوحاله وأقذارها..إن مايطلبه بخض
ويحلم به هؤلء هو المستحيل...

ـــــــت وإذا طلـب
المستحيل فإنما

تبـنـــي الرـجـــاء
علىَ شفىَ هـار

حكمهم؛ فليت شهري هل نفعتهم قوميتهم وأخوتهم في العروبة 
شيئا؛ ول أداري هل بقيت هذها المعاني والعبارات في مناهجهم بعد
ذلك الجتياح؟ ؟

  هذها روابطهم، داما ولغة وتاريخ – وطين- ومصير مشترك إلى ()1
جهنم وبئس المصير..ما دااما الدين ل يحكم هذها الروابط..

 وقد كان كتاب الول متوسط باسم الكويت والخليج العربي )1((
وكتاب الثالث متوسط بعد (الوطن العربي) طبعا اسمه 
اا كغيرها من مناهج الحكومة  (المسلمون في العالم) وهو أيض
مشوها ممسوخا يصور الدول والنظمة الطاغوتية المعاصرةا بأنها 
إسلمية ويناداي بالولء والحب لها وغير ذلك من الباطل الكثير 
الذي فيه..ومرادانا من إيراداها هنا أن نؤكد ما ذكرناها من طريقتهم 
يجعل الكويت قبل كل شيء؛ ثم العرب داائما وداائما وداائما قبل 
السلما والمسلمين...

 من المور التي مرت بي وأنا أقلب هذها الكتسسب أننسسي لحظسست)1((
ن الباطسل أو وإلى الن أنه لم يمر على كتساب واحسد منهسا خسال م

الفسادا..فأين المعاندون المجادالون؟ ؟ وكيف وبماذا يرداون؟ ؟ 

كسسان السسسسير ولسسم يكسسن(وإذا تقحسسسم أعسسسسزل فسسي(

 راجع نواقض السلما للشيخ محمد بن عبد الوهاب الناقض )1((
الثالث

- 1) (90 وقالوا في كتاب الثاني ثانوي (الوطن العربي) ص ()1((
اا للله في الرض، بيدها كل السلطات ويتمتع  فرعون..وكان رمز

) 91باحتراما الشعب في حياته ويقدسونه بعد مماته..) وجاء ص (
اا بكتاب الشرق  ( اكتب بحثا عن حركة اخناتون الدينية مستعين

) صورةا لمعبد من 92الخالد لمؤلفه عبد الحميد زايد) وص (
) صورةا ضخمة لتمثال أبو الهول كتب تحتها 93معابدهم..وص (

اا يثنون على  (فن النحت)، وحتى في نحو الثاني متوسط أيض
).175تمثال أبو الهول والهرامات أنظر ص (
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اا بحجتسسه السستى يرداداهسسا - وهنا يقاطعنسسا المخسسالف فرحسس
داوما فيقول:

الـنـبىَ ـصـلىَ الـلـه علـيـهولمسساذا مسسستحيل..هسسذا 
وـسـلم مـكـث ـفـي مـكـة ثلـثـة عـشـر ـسـنة يِبـنـي
ـي نفــوس أصــحابه وســط الباطــل ـدة ـف العقـي

والصناما؟ ؟ 

 تأمل كيف يسمون البعث والخلودا فكرةا، كأن القائمين على )2((
هذها المناهج ل يؤمنون بذلك عقيدةا..

 Near East: Culture and Society, Editied vy T.Cuyler انظر: )1((
Young.عن كتاب واقعنا المعاصر 

 تأمل تذكير النشء داوما وإشغالهم بأفضال الطواغيت )1((
وإنعامهم المنهوب؛ وتناسوا جهودا الكويت في تعطيل شرع الله 
وجهوداها في الحكم بغير ما أنزل الله وجهوداها في موالةا أعداء 
الله ومحاربة أولياء الله وجهوداها في نشر الفجور والفسادا في 
البلدا والعبادا وغير ذلك! ! 

  ولعلك تتذكر ما مر معك فيما تقدما مسسن قصسسة الجسسدةا الخبيثسسة()1
(الحكومسسة) فسسي مسساداةا القسسراءةا وكيسسف تفسسسر طاعسسة أولسسي المسسر
بطاعة الطواغيت وقوانينهم..وذلك الستغلل موجسسودا بكسسثرةا فسسي

مختلف كتبهم واستدرك هنا بعض المثلة من ذلك..
ال اجتماعيات الرابع ابتدائي ص   "في مجال الخدمات45- انظر مث

اا ( تعطيل شرع الله ومحاربة أوليسسائه ) الدينية"للدولة؛ لن تجد طبع
بل التلسسبيس بسسذكر اهتمسساما الدولسسة ببنسساء المسسساجد، ويتبعسسون ذلسسك

، مسسا اسسسم المسسسحد46بالسئلة السستي تثبسست مسا يريسسدون مثسسل ص 
القريب مسسن منزلكسسم، ضسسع إشسسارةا (صسسح) أمسساما كسسل ممسسا يلسسي إذا
توافرت في مسسسجد منطقتكسسم : إمسساما – مكتبسسة داينيسسة- سسسجادا..ول
اا اهتمسساما الدولسسة بهسسدما السسدين وإصسسرارها يذكرون في المقابل طبع

على تعطل شرع الله ومحاربة أولياء الله وموالت أعداء الله..
- انظر كذلك استغللهم للدين فسسي سسسبيل تثسسبيت أركسسان قسسوميتهم
العربية.أنظر كتاب اجتماعيات الثاني ثسسانوي (السسوطن العربسسي) ص

مثلصلى الله عليه وسلم  كيف يستغلون حديث رسول الله 222
المؤمنين في تواداهم وتراحمهم..الخ) وكسسذا قسسول اللسسه عسسز وجسسل:
"إنما المؤمنون أخسسوةا..اليسسة"فسسي كلمهسسم علسسى موضسسوع التكامسسل
الجتماعي في الوطن العربي..وكأن وصسسف المسسؤمنين ل يعنسسي إل
اا مسسسلمهم وكسسافرهم طبقسسا لقسسوميتهم العسسرب..والعسسرب جميعسس

الجاهلية..
 عن طاعة أولي المر! !215- وكذا ما جاء في الكتاب نفسه ص 

اا ص   فسسي216ومثله ما جاء في اجتماعيسسات الثسساني متوسسسط أيضسس
كلمسسة لطسساغوتهم يدرسسسونها للنشسسء..واستشسسهاداها بقسسوله تعسسالى:

وتـعـاونوا عـلـىَ} وقسسوله {واعتصموا بحبل الله جميـعـا..{
}ول تنازأعوا فتفشلوا وتذهب ريِحكم..}..{البر والتقوى
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فنقسسول : نعسسم إنسسه احتجسساجكم السسواهي السسذي اعتسسدنا
سسسماعه منكسسم فسسي كسسل موضسسع..تشسساركون بالمجسسالس
الشسسسركية وتقسسسسمون علسسسى احسسستراما قوانينهسسسا والسسسولء
لطواغيتها وتحتجسسون بسسه..وتشسساركون بجيسسوش الطسسواعيت
وشسسرطتهم وتكسسثرون سسسوادا الطسسواغيت وتحتجسسون بسسه،
وتسسداهنون الطسسواغيت وتنتهكسسون الحرمسسات ثسسم تحتجسسون

بذلك...

كل ذلك داعوةا منه للعتصاما بحكومته الكافرةا والتعاون معه علسسى
تثبيت أركانها والبعد عن منازعته أو التفكير بذلك..

اا ما جاء في كتاب التربية السلمية للصف الثسسالث - ومن ذلك أيض
 موضوع بعننوان، رعاية المرافق العامة" جاء في193ابتدائي ص 

: ( أخلق يجسسسب أن يحسسسرص عليهسسسا المسسسسلم194التلخيسسسص ص 
والمسلمة:

المحافظة على أموال الدولة، ومرافقها العامة )، تأمل لي شئ 
يدرسون الدين! ! ول تغتتر بكل مفتون..وتقدما استدللهم بأية 
اا: وغير هذا كثر وكثير. الشورى لمدح الديمقراطية أيض

اا مهزلة من المهازل التي زل بها كثير من المنتسبين)1((  وهذها أيض
للعلوما الشرعية في زماننا، فيقال للواحد منهم: الدكتور فلن أو 
فلن ماجستير في الشريعة وأصول الدين..وغير ذلك..بل ربما 
قدما أحدهم رسالة داكتوراها حول التشبه باليهودا والنصارى..وهو 
أول المخالفين لرسالته..لننا ل نشك أن هذها اللقاب الفرنجية 

صلى كلها من التشبه باليهودا والنصارى الذي نهانا عنه نبينا محمد 
وما هي إل جحر من تلك الكثيرةا التي داخلها أكثرالله عليه وسلم، 

اا ممن عاشوا  أهل زماننا متابعة لليهودا والنصارى..وقد رأيت كثير
ال في مجال الدعوةا أو داراسة العلوما الشرعية..وقدخط اا طوي عمر
الشيب لحاهم، يدعون بمثل هذها اللقاب أو تكتب على مصنفاتهم
ورسائلهم وقد اشربتها قلوبهم، فل يتناكرونها..فالله المستعان.

اا من الطلبة ل)1((  فهذها الحصص سويعات قليلة ومع هذا فإن كثير
يتلقى ثقافته الدينية إل عن طريقها أوطريق التلفزيونات وبئس 
الطريقان..حتى إذا انتقل إلى الجامعة حيث ل وجودا لهذها 
السويعات خاصة في التخصصات العلمية..إل أن تكون وحدات 
اختيارية..فينشأ الواحد منهم وهو على جهل مطبق بدينه وعقيدته 
ل يعرف من ذلك إل ما منحه إياها هؤلء الطواغيت..وأي داين، داين
الطواغيت؟ ؟ فالله المستعان.

 وسيأتي مثل هذا الكلما لبعض الدعاةا في أخر الكتاب.)2((
 أقول حتى أولئك الذين يذهبون إلى الجامعات متخصصين )1((

بالهندسة أو الطب أو العلوما أو غير ذلك، فإن غالبية هذها 
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ال؛ قد روى الماما أحمد وأبسسو يعلسسى والسسبزار فنقول: أو
صسلى اللسهعن علي رضى الله عنه بسند حسن أن النسبى 

لسسسسر الصسسسناما عليسسسه وسسسسلم   فسسسي مكسسسة وقبسسسل)1(ك
الهجرةا...وذلك ينقض حجتكسسم مسسن جسسذورها ويهسسدمها مسسن

قواعدها...

ــا : بفسسسسرض ضسسسسعف هسسسسذها الروايسسسة أو عسسسسدماثانـي
صسسلى اللسسهوجوداها...فأين وجه الدللة مسسن مكسسوث النسسبى 

اعليه وسلم  فى مكة داون تكسيرها للصسناما علسى مثسل م
تفعلون..؟ أين، أين؟ ؟ 

بيسسن تلسسكصسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم مكسسث النسسبى 
لرس الصسسناما...ولكسسن هسسل شسسارك بعباداتهسسا أو مسسدحها أو دا
لجدها...أو أظهسسر رضسساها عنهسسا تاريخها لقريش وأبنائهم أو م

المعلومات التي أجهدوا أنفسهم في حفظها ثم نسوا أغلبها بعد 
المتحانات، تعادا لهم من جديد كما شاهدنا في الجامعات- ول 
يهتمون بكون الطالب قد حصلها من قبل في هذها 
المدارس..وذلك لفسادا نظامهم التعليمي هذا، ولسفاهتهم 
واستخفافهم بأعمار وأوقات الخلق.فل فائدةا لهذها الموادا 
المكدسة في المدارس والتي يضيع النشء أوقاتهم وقواتهم 
وجهوداهم وأعمارهم في مطالعتتها وحفظها وداراستها..اللهم إل 
تلك الشهاداةا التي تعلق بها أكثر الناس..فالله المستعان..

 أعودا وأؤكد وأذكر أن هذها المفاسد السستي ذكرتهسسا ليسسست علسسى)1((
سبيل الحصر بل علسسى سسسبيل المثسسال، فهسسي ليسسست مختصسسر، بسسل
معتتصر المختصر من أمثلة كثيرةا آثرنا عدما الطالة فيهسسا..وأجسسزما
اا لسودات مسن اا كتاب بعد هذا بيقين بأنني لو أخذت جمع مناهجها كتاب
اا..ومسن أرادا ذلسك فليرجسع مفاسدها أضعاف أضعاف ما ذكرتسسه آنفس

إلى تلك الكتب فإنها متوفرةا..وسيرى صدق ما نقول..

ــــة(فــــوالله مـــا رد امــرء( ــــل أو بحمـي الجـه

  وأقل ذلك اثني عشرةا سنة، وفي الحديث (ل تزول قدما ابن ()1
آداما يوما القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمرها 
فيم أفناها؟ وعن شبابه فيم أبلها؟ الحديث) رواها الترمذي عن عبد
الله بن مسعودا وهو حسن، فل يستخفك الشيطان وأوليائه بالمر،
فإنه والله جد خطير..

 رواها ابن حبان وغيرها وهو صحيح.)1((
صلى لبوب له الهيثمى في مجمع الزوائد بقوله "باب تكسيرها   ()1

الصناما" وقال (رجاله ثقات).الله عليه وسلم 
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اا بهسسا اا منها حق التبرء كسسافر لرئ ساعة واحدةا..أما أنه كان متب
اا بتسسسسفيهها اا لهسسسا...يصسسسفه كفسسسار قريسسسش داومسسس معادايسسس
وبعسسداوتها..قسسال اللسسه تعسسالى:"وإذا رآك السسذين كفسسروا إن
اا أهذا الذين يذكر آلهتكم..." قال ابن كثير يتخذونك إل هزو
وغيرها: يعنون أهذا الذي يسب آلهتكم ويسفه أحلمكم...)
والمسسرادا بالمسسسبة هنسسا براءتسسه منهسسا وتسسسفيهها وإبطسسال
ألوهيتها ببيان أنها ل تسمع ول تبصر ول تغني عسسن عابسسديها
شيئا؛ وبذلك وبهسسذا السسسلوب وبتلسسك الطريسسق كسسان يبننسسي

ويربسسي...ولسسم يكسسن يشسساركهم فسسيصلى الله عليه وسسسلم 
أصنامهم وعباداتها وحاشاها ول في منكراتهم وباطلهم..بسسل
كسسان يسسأوي إلسسى داار الرقسسم بسسن أبسسي الرقسسم هسسو أصسسحابه
يعلمهسسم السسدين وتوحيسسد اللسسه عسسز وجسسل...داون مشسساركة
بمنكرات قريش وضللتها وداون أن يظهر منسسه شسسيئا مسسن
الرضى عنها أوعن باطلهسسا..وكيسسف يظهسسر شسسيئا مسسن ذلسسك
ال: "ولسسول أن ثبتنسساك لقسسد كسسدت والله عز وجل يخاطبة قائ
اا لذقنسساك ضسسعف الحيسساةا وضسسغف اا قليل إذ تركن إليهم شيئ

اا"  الممات ثم ل يجد لك علينا نصير

والن فلنرجع إلى أولئك المدرسين القلة الموصوفين
بالصلح بل وبالدعوةا والصلح في وسسسط هسسذها المسسدارس
المنتنه ومناهجهسسا العفنسه...ولنقسارن بيسن طريقسة داعسسوتهم

صلى اللسسه عليسسه وسسسلموأساليبهم وبين داعوةا رسول الله 
هذها في مكة بين تلك الصناما..لتظهر لنا الحقائق وتنجلي

الشبهات...

لفهونه للطلبسسة هسسل يكفسسرون بياسسسق الحكومسسة ويسسس
ليسساته..؟ كمسسا كسسان  صسسلى اللسسه عليسسهويظهرون عيوبه وكفر

يفعل مع تلك الصسسناما السستي لبسسث بينهسسا ثلث عشسسروسلم 
اا.. عام

لرسون مدحه والثناء عليه فسسي تلسسك المناهسسج؟ أو أما يد
لقريسسن لبسسسين م على أفضل الحوال يسسسكتون عسسن ذلسسك مل

مضللين..؟ 

هسسل يسسذمون دايسسن الديمقراطيسسة الكفسسري ويحسساربونه
لرسسسون مسسدحه فسسي هسسذها ييد ويبينون الكفر الذي يحسسويه..أما 
المناهسسسسج كمسسسسا تقسسسسدما أو علسسسسى أحسسسسسن الحسسسسوال

لبسون..؟  عندهم..يسكتون..فيل

هل ينهون الطلبة عن تحية العلسسم تلسسك الخرقسسة السستي
يقف لها طلب وطالبات هذها المدارس جميعهم كل صباح
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لينون بطلن ذلك ويعلنونه محذرين ال؟ وهل يب تعظيما وإجل
الطلبة من هسسذا الفعسسل..؟ أما يقفسسون معهسسم فسسي الطسسابور
يفعلون ما يفعل الطلبة؟ أو على أفضل الحوال – عنسسدهم
- يبتعدون عسسن ذلسسك ويسسسكتون فل ينكسسرون فيقعسسون فسسي
التلبيس والضليل..؟ وهل وهل يبينون للطلبسسة أن لطاعسسة
للطين علسسسى رقسسساب لهسسسؤلء الحكسسساما الجسسسبريين المتسسسس
لكمون شرائع إبليس وزبسسالت الهسسواء المسلمين..وأنهم يح

ونحاتات الفكار بدل من شرع الله الواحد القهار..؟ 

لرسسسسون تسسساريخهم وتاريسسسخ أسسسسرهم الحاكمسسسة أما يد
لجدونهم في تلك المناهج..؟ أما على أحسن الحسسوال – يم وي
عنسسدهم - يسسسكتون عسسن ذلسسك فل ينكرونسسه..؟ فيكونسسون
لننسسون بطلن عوامل تلبيس على أبناء المسلمين..ثم هل يب
العيسسد السسوطني وأمثسساله مسسن العيسسادا الفاسسسدةا الباطلسسة..؟
اا لمن جعلسسوا مسسن أنفسسسهم مسسسؤولين ويعلنون ذلك تحذير
يرون ذلك ويبسساركونه..أو علسسى ييق عن تربيتهم وتعليمهم..أما 
لبسسسين..؟ أحسن الحوال – عندهم - يسكتون سسسكوت المل
وتنشر النشرات وتعلق اللفتات وتطبع العلنات بالتهسساني
والتبريكسسات فسسي هسسذها المناسسسبة باسسسم الهيئسسة التدريسسسية
وباسم مدرسي المدرسة..وأولئك منهم..وصدق من قال :

رصن عن سماع القبيح    كصون اللسان وسمعك 
عن النطق به

فإنك عند سـماع القبيـح      شـريِك لقـائله
فانتبه

إن الواقسسع أسسسوء مسسن ذلسسك بكسسثير..إن أحسسدهم أعنسسي
أولئك المدرسين الموصوفين بالصلح؛ يجلس في حجرتسسه
أو في الفصل وبيسسن التلميسسذ السسذين يربيهسسم وفسسوق رأسسسه
صور الطواغيت، ول يحرك ساكنا؛ بل علسسى العكسسس فسسإن
كثيرا منهسسم يسسساهم فسسي تعليقهسسا ونشسسرها ومسسدحها وذكسسر

أمجادا أصحابها وعوائلهم وحكمهم! ! 

ㅁ- : ننـكـر ـبـالقلبوهنا يقفز المخالف مقاطعا فيقسسول
يِا أخي..ألم يِذكر الـنـبي ـصـلىَ الـلـه علـيـه وـسـلم

ذلك في الحديِث..

فنقول لهم : بلى قد ذكر صلى الله عليه وسسسلم ذلسسك
فسسي الحسسديث ووصسسفه بسسأنه أضسسعف اليمسسان..فلمسساذا إذن
تتمسحوا بالسسدعوةا والجهسسادا والصسسلح والبنسساء والعسسدادا..؟
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صسسلىلماذا تجادالون وتراوغون وتستشهدون بحسسال النسسبي 
وبسدعوته..؟ لمساذا ل تقولونهسا بصسسراحةاللسسه عليسه وسسسلم 

ووضوح: القضية ليسسست قضسسية داعسسوةا ولقضسسية إصسسلح أو
تغيير..إننا مجردا موظفسسون فسسي هسسذها المسسدارس ونريسسد أن
نعيسسسش و(نأكسسسل عيسسسش) أمسسسا الدعوةاوالصسسسدع والبنسسساء
اا؛ فوا لله إن ضسسحكتم والتغيير..فخلوا التغني به عنكم جانب

علينا نحن المساكين فلن تضحكوا على رب العالمين..

لكركم بقضة مهمة مسسن قضسسايا إنكسسار المنكسسر السستي ونذ
ماتت أو كادات تموت فسسي هسسذا الزمسسان..وهسسى أن المنكسسر
السسذي يباشسسرها النسسسان ويشسسارك فيسسه بنفسسسه..أو يكسسون
اا لسسه يقسسع تسسأثيرها عليسسه..ليكفسسي فيسسه مجسسردا النكسسار ملصق
بالقلب للسلمة من عذاب الله تعالى وعقابه في الدنيا أو
الخسسسرةا..بسسسل لبسسسد فسسسي هسسسذها الحالسسسة مسسسن المفارقسسسة

صلى اللسسه عليسسهوالعتزال..وتأملوا إن شئتم حديث النبي 
السسذي رواها البخسساري وغيسسرها عسسن النعمسسان بسسنوسسسلم 

بشير :"مثل القائم على حدودا اللسسه والمسسدهن فيهسسا كمثسسل
قوما استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أعلها
وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا سسستقوا
مسسن المسساء مسسروا علسسى مسسن فسسوقهم...فقسسال السسذين فسسي
اا ولم نؤذ من فوقنسسا، أسفلها : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرق
اا وإن يأخسسذوا علسسى فسسإن تركسوهم ومسسا أراداوا هلكسسوا جميعسس

اا " أيديهم نجوا ونجوا جميع

فتأملوا هذا المثل العظيم وكيف لو أنهم لسسم يصسسدعوا
ليروا المنكسسر وقسسالوا فسسي هسذا الموضسسع يكفسسي أن ننكسر ويغ
يينجيهم من الغرق...أما تراهم بقلوبنا، وسكتوا.هل كان هذا 
يهلكون..؟ فإذا عجزوا عسسن التغيسسر فسسي مثسسل هسسذا المقسساما
فلبد لجل النجاةا من المفارقة والتحول إلى سفينة أخرى
ليسسسسس فيهسسسسا هسسسسذا الخطسسسسر السسسسداهم..فتنبهسسسسوا لهسسسسذها
المسألة..وهكسسذا الشسسأن فسسي جميسسع المنكسسرات المباشسسرةا

المؤثرةا على النسان كحال هذها المدارس..

ومما ينسب لسفيان الثوري رحمه الله : "من جسسالس
صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلث: 

، وقسسدإما أن يِكون فتنة لغيره بالجلوس مـعـهس 
لنة سسسيئة كسسان لن في السلما سسس صح عن النبي أن ( من س
عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعدها من غير أن يقسسص

اا) رواها مسلم. ذلك من أوزارهم شيئ
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 أو أن يِقع في قلبه شئ من الستحسان أوس
.الركون فتمسه النار

أو أن يِقولا: والله ـمـا أـبـالي بـمـا تكلـمـوا أوس 
ـىَ فعلوا وإني واثق من نفسي فمن أمن الله عـل

...) أهس من الدرر السنيةديِنه طرفة عين سلبة إيِاه

فشتان بيسسن أحسسوالكم مسسع هسسذا المسسدراس وبيسسن حسسال
وأصحابه وأحوال سسسلفصلى الله عليه وسلم رسول الله 

المة من العلماء والتابعين.

ســــارت مشــــرقة
ةا وسرت مغربـ

ـن مـشـرق شتـان بـي
ومغـرب

وأصسسحابهصلى الله عليه وسلم لقد عانى رسول الله 
في مكة ماعانوها من التنكيل والتعذيب والذى لنهم كسسانوا
يأخرجسسوا مسسن لرداوا و يشسس لذبوا و يعسس علسسى الطريسسق الصسسحيح..ف
اا وباطلهسسا وتصسسريحهم دايارهم وأموالهم لمسسواجهتهم قريشسس
بالبراءةا من كفرهسسا والعسسداوةا لشسسركها وضسسللها وهسسذا هسسو

..وهذها هي داعسسوةا النبيسساء والمرسسسلين..فهسسلإظهار الدين 
لرون كل ذلك الفسادا العريض يتق يقمتم بتكاليفها..؟ أما أنكم 
المتقدما أو أكثرةا وأخطرها، ولجل ذلك ل تنقطع مرتبسساتكم
اا تدعون بدعوةا النسسبي ول تتوقف ترقياتكم؟ ؟ ولو كنتم حق

وأصحابه في مكة..لمسسا مكنتسسم مسسنصلى الله عليه وسلم 
ال..ولو أعلنتم البراءةا من ياسق الدولة ومن وظائفكم طوي
طواغيتها وباطلها وحذرتم الطلبة ومن ذلسسك كلسسه..لحصسسل
ما حصل للرسول صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم وأصسسحابه مسسن
الضسسسطهادا والعسسسذاب والخسسسراج مسسسن هسسسذها المسسسدراس
وغيرها..لنها ليدوما فيهسسا إل الملبسسسين المبطليسسن أوعلسسى

القل المداهنين..

أما من اسسستقاما علسسى منهسساج النبسسوةا فل بسسد أن يخسسرج
ويعاداى ولذلك قال ورقة بن نوفل للنبي صسسلى اللسسه عليسسه
وسلم لما علم بأمرها بعد أن أخبرها بأن قومه سيخرجوها :

( لم يأت رجل بمثل ما جئت به إل عوداي )..

فيظهسسر لسسك مسسن ذلسسك كلسسه..أن هسسؤلء الموصسسوفين
بالصلح ليسوا على منهاج النبوةا..بل هم داعاةا يهدون بغير

وبغير طريقتسسه..ولسسو لسسمصلى الله عليه وسلم هدى النيى 
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يكونوا كذلك..لما طاب لهم المقاما بسسل والمشسساركة بمثسسل
هذها الماكن النتنه..أضف إلى ذلك أنك لو تأملت أحوالهم،
لوجدت أكثرهم نسأل اللسسه العافيسسة مسسن أصسسحاب القلسسوب
الميتة الذين ذكرنا لك بعض أحوالهم في مقدمسسة الرسسسالة

عند كلمنا على حديث حذيفة المشهور..

وذلسسك لن مكسسوثهم بيسسن منكسسرات هسسذها المسسدراس
اا ل لودا قلسسوبهم وجعلهسسا كسسالكوز مجخيسس واعتياداهم عليهسسا سسس
اا..إل مسسا اشسسربت مسسن الهسسوى؛ اا ولتنكر منكر تعرف معروف
فنكته بتكرار وداواما سماع الموسيقى، ونكته بالثنسساء علسسى
التلفزيسسون والموسسسيقى ومسسدحهما فسسي المناهسسج..وأخسسرى
بتحية العلم، ولطخة بمدح الفراعنسسة والشسسوريين ووصسسف
جاهليسساتهم بالحضسسارات ولطخسسة بتقسسديم القوميسسة علسسى
السسسسلما، وطامسسسة بتمجيسسسد الدسسسستور وأخسسسرى بمسسسدح

الطواغيت..وهكذا..

لرأ، فيهسسرف اا منهم يتبجح ويتج لدرجة أني سمعت كثير
بكلما ليعسسسسرف أنسسسسه مؤشسسسسر مسسسسن مؤشسسسسرات مسسسسوت
قلبسسه..سسسمعتهم يجسسادالون بعسسض مسسن أعسسرض عسسن هسسذها
للهسسم سسس ويصسسرخون بتعجسسب واسسستنكار : المدارس س ومسسا أق
"إيسسش فيهسسا المسسدارس..موسسسيقى؟ تحيسسة علسسم؟ ؟ رفقسسه
سسسسسوء؟ ؟ مدرسسسسسين مسسسسدخنين فسسسسساق؟ ؟ ..سسسسسبحان

الله..علشان هذا تتركون المدرسة؟ ؟ .".

وكسسذا مسسا نسسسمعه مسسن كسسثير مسسن البسساء يقولسسون "
الموسسسسسيقى؟ ؟ الموسسسسسيقى فقسسسسط فسسسسي البتسسسسدائي
والمتوسط..وبعسسد ذلسسك ليوجسسد موسسسيقى.." وقسسد عرفسست
فيمسا تقسسدما بطلن مثسسل هسسذا القسول حيسسث أن الموسسسيقى
موجوداةا فسسي الطسسابور والفسسرص فسسي إذاعسساتهم المدرسسسية
اا مسسا يتبسسادار منهسسا إلسسى أسسسماعنا إذا مررنسسا لدرجة أنه كسسثير
بقرب هذها المدارس بصوت عال مرتفسسع وبوضسوح؛ وكسسثير
ممن يسكنون قسسرب هسسذها المسسدارس يشسسكون مسسن ازعسساج
الموسيقي بأصواتها الصاخبة فسسي كسسل وقسست..ناهيسسك عسسن
وجودا مدح الموسيقى والغناء في غالبية مناهجهم كمسسا أن
اا في الموسيقى وحدها..فقد فسادا المدارس ليس محصور
لرعه..وأن هنسساك مسسا هسسو أطسسم لدداها وتف لعبه وتع قدمنا لك تش
وأنكى..ثم هسب أن المسسر كسسان كسذلك وأنسه منحصسسر بتلسسك
المفاسد التي يعدداها هؤلء؛ أل ترى أن مثل هذها المقولة؛
لفون بثمسسان سسسنين داليل على موت قلوب قائليها..؟ يسسستخ
من الضياع بين هذها المنكرات..ثمسسان سسسنين كاملسسة وفسسى
المراحل المبكرةا من عمر البناء! ! ويقولون : فقسسط فسسي
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المتوسسسسط والبتسسسدائي..؟ ؟ سسسسبحان اللسسسه..وهسسسل هسسسذا
قليل؟ ؟ ..أل تتقون الله في أبنائكم؟ ؟ ألستم مسسسؤولون
عنهم؟ ؟ وعن تضييعهم؟ ؟ ..وأين قول ذلك الشاعر الذي

اا: ترداداونه داوم

ـــا ـــا أولدـن إنـم
بينـــنا

ـا تمشــي أكبادـن
علـىَ الرض

ـو هـبـت الريـِـح ـل
علىَ بعضهم

ـي ـت عيـن لمتنـع
عن الغمض

وقول من قال في مرض موته..

ـا ل ـه دنـي وبعت لـل
يِسود بهـا

ـحـــق ول قادـهـــا
بالحكم أبـرار

ـي ـي ـف وإنما حزـن
صبية درجوا

ـىَ الـشـر ـل عـل نـب رق
لم توقد لهم نار

ـقــد كـنــت أرـجــو
ةا أن أقودهمو زأمان

للمكرـمــــــات فل
ظلم ول عـار

وجاء عن الخليفة العباسي المنصور أنه بعث إلى مسن
لمر بكسسم في الحبس من بنى أمية يسألهم : " مسسا أشسسد مسسا
في هذا الحبس؟ "، فقالوا :"ما فقدنا من تربية أبنائنا "..

اا لهسسسل هسسسذا الزمسسسان ماأشسسسد اسسسستهتارهم  فعجبسسس
واستخفافهم بتربية البناء! ! 

لفون وما ذلك إل من موت قلوبهم حتي أمسسسوا يسسستخ
بهسسسذها الفتسسسن والمعاصسسسي والمنكسسسرات، لطسسسول بقسسسائهم
بينها..فأشربتها قلوبهم وأمسوا يتحاقرونها ويستصغرونها..
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ونسوا أن معظم النار من مستصسسغر الشسسرر..هسسذا إن
اا..فقد علمت أن المر كانت منكرات المدارس صغيرةا حق

بخلف ذلك..

ورحم الله سفيان الثوري الذى كان يقول:" إنى لرى
اا". لي إنكارها، فل أفعل، فأبول دام المنكر يجب عل

وهذا كله مصسسداق حسسديث البخسسارى السسذى فيسسه : " إن
المؤمن يرى ذنوبه كسسأنه قاعسسد تحسست جبسسل يخسساف أن يقسسع
لر على أنفه فقال به عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب م

هكذا" أي بيدها..

وصدق من قال:

زن أواه وأجـهــــش نن أ إ
بالبكـا

لذنوبه ضحـك الظلوما
وقهقها

ليست تنهنهه العظات
ومثلـه

في (غيه) قد آن أن
يِتنهنهـا

من لـيـس يِـسـعىَ ـفـي
الخلصا لنفسه 

كانت سعياتـه عليها
ل لها

اا و ونعوذ بالله من شر زمان أصبح فيه المنكر معروفسس
لبت اا..وتطسساول فيسسه أهسسل المنكسسر وأشسسرأ المعسسروف منكسسر
أعناقهم ينكرون على أهسسل الحسسق حقهسسم..ويسسدافعون عسسن
منكراتهسسم وبسساطلهم..بينمسسا نسسرى كسسثيرا مسسن أهسسل الحسسق
نائمون، صامتون يخجلون من إظهار حقهم أو يخافون من

الجهر به وإبدائه..فالله المستعان..

جاء عن عائشة أنها أنشدت بيت لبيد:

الذيِن يِعاش ذهب 
في أكنافهم

وبقيت في خلف
كجلد الجرب
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اا فكيف لو رأى زماننا هذا! !  فقالت : رحم الله لبيد

قسسال عسسروةا السسراوي عنهسسا: رحسسم اللسسه أما المسسؤمنين،
فكيف لو أداركت زماننا هذا؟ ؟ 

قال هشاما بن عروةا: رحم اللسسه أبسسي، فيكسسف لسسو رأى
)1(زماننا هذا 

لطر القلوب قلت: رحم الله الجميع، والله إن المر ليف
اا..شسستان بيسسن زماننسسا وأزمنتهسسم اا وأسسس لطسسع الكبسسادا حزنسس ويق

اا.. جميع

كيف بهم لو رأوا زماننا..؟ 

كيف بهم..كيف؟ ؟ ؟ 

ونختم ردانا على هذها الشسسبهة ببقيسسة قسسول ابسسن القيسسم
الذي قدمناها في ختاما كلمنا على فسادا المدرسسسين حيسسث
يقسسول عنسسد قسسوله تعسسالى:{ولتطسسع مسسن أغفلنسسا قلبسسه عسسن

فينبغي للرجل أن يِنظر في ـشـيخهذكرنا..الية} : "
وإن وجسسدهاومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد منـه، 

ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتبسساع السسسنة وأمسسرها غيسسر
مفرط عليه، بل هو حازما في أمرها، فليتمسك بغرزها".

فهل هؤلء المدرسين المنعسسوتين بالصسسلح، بسسسكوتهم
عن ذلك الباطل كله، غير مفرطين في أمرهم..؟ هل هسسم

حازمون..؟ ؟ 

وهسسل هسسم بمناهسسج وطرائسسق داعسسوتهم المداهنسسة هسسذها
وطريقتسسهصسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم متبعسسون لسسسنة النسسبي 

بالدعوةا؟ ؟ 

هل هم كذلك..؟ ؟ 

بعد هذا كله فليعاند..من شاء أن يعاند..

اا بطلن دافسساع الشسسيخ * * ومسسن هسسذا يظهسسر لسسك أيضسس
محمسسد قطسسب فسسي كتسسابه(واقعنسسا المعاصسسر) عسسن وظيفسسة
التدريس والتعليم في هذها المدارس الجاهلية؛ حيسسث قسسال

: ( أما المعلم فهو خاضع س ل محالسسة سسس لقسسدر مسسن509ص 

  سير أعلما النبلء للذهبي..()1
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ضغط الجاهلية عليسه، سسواء فسسي المناهسج غيسسر السسسلمية
اا مسسن الشسساداةا السستي تسسدرس، أو فيمسسا يفسسرض عليسسه فرضسس
بالطغاةا الذين ل يحكمون بما أنزل الله..ولكنه س مع ذلك س
يملسسك بسسسلوكه النظيسسف، وأخلقسسه العاليسسة، وترفعسسه عسسن
الدنايا، وضربه المثل في اعتزازها بنفسه وداينه وخلقسسه أن
يبين للتلميذ والطلب سسس فسسي صسسورةا عمليةسسس كيسسف يتميسسز

السلما عن الجاهلية ).

ولنا على كلمه ملحظات :

أول؛ لبد من بيان مقدار ذلك الضعظ الجسساهلي السسذي
اعترف به الشيخ، هل هسو علسى الفسروع الستي تنغمسر فسسي
جانب مصالح عظيمة قد ترجى..أما أنها أصول عظيمسة مسا

جاءت شريعة السلما أصل إل لجلها..

فقد تبين لك مما تقدما كله أن المسألة ليست مجسسردا
مسسسألة فسسروع ومعاصسسي رغسسم أن هسسذا كسسثير فسسي هسسذها
المدارس..بسل إن المسر جسد خطيسر فالتوحيسد السذي بعسث
يهدما فسسي هسسذها المسسدارس، والشسسرك الرسل كافة لقامته ي
الذي بعثوا جميعا لجل هدمه يؤسس ويقاما فيها! ! فمسسدح
قوانين الكفسسر وطواغيتهسا والوثنيسات والجاهليسسات القديمسة
والمعاصرةا وآلهتهسسا الباطلسسة وغيسسر ذلسسك كسسثير فسسي مناهسسج
المدارس كما أريت، و الشيخ قد اعترف بشسسىء مسسن هسسذا
بقوله : ( الشاداةا بالطغاةا الذين يحكمون بغير ما أنزل ال
له) وهي قضية متعلقة بالولء والبراء أهم لسسوزاما التوحيسسد

وأهم معاني (لإله إل الله)..

ولشك أن مدح الكفسسر وتحسسسينه داون إكسسراها حقيقسسي
لدةا الشسسيخ محمسسد بسسن عبسسد للسسة ولسسذا عسس كفر مخرج مسسن الم
الوهاب في رسالته نواقض السسسلما فسسي النسساقض الثسسالث

لحح مذهبهم ".. بقوله عن المشركين : " أو ص

لوغ لهم الشيخ فما هو موقف هؤلء المعلمين الذين س
محمد قطب عفا الله عنه؛ المشاركة في هسسذها المسسدارس
لرسسسون مسسدح ييد الجاهلية من ذلك؟ ؟ كيف يفعلون؟ أليس 
اا أما وثنيات أما اا أما أنظمة أما حكام الكفر سواء أكان قوانين
ا تقسدما نظريات خبيثة أما دايانات باطلة إلسى غيسر ذلسك مم
كثير منه..؟ ؟ أليسوا يمتحنون الطلبة ويختبرونهم فيه، ول
لوبون إجابسسسة طسسسالب إل إذا كسسسانت موافقسسسة للمنهسسسج يصسسس

الباطل..؟ ؟ 
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يفسسرون بسسه ويتسسبرؤون منسسه..ل نشسسك طرفسسة عيك أما أنهم 
عين بأن هذا هو الواجب عليهسسم، ليسسس هسسذا وحسسسب؛ بسسل
اا فسسي مثسسل هسسذها يجسسب عليهسسم لكسسى يجسسوز بقسساؤهم شسسرع
الوظيفسسة أن يصسسدعوا بهسسذا ويعلنسسوها للطلبسسة والمدرسسسين
اا، ول يجسسوز لهسسم لرحوا بعداوتهم لهسسذا الباطسسل تصسسريح ييص و
المشاركة في هذا الواقع بغير ذلك؛ وإل كسسانوا مسسن السسذين

{ ـقـالوا فـيـم كنـتـمتوفاهم الملئكة ظالمي أنفسسسهم..
قالوا كنا مستضغفين في الرض قالوا : ألم تكن

 هذا فيأرض الله واسعة فتهاجروا فيها..اليِات }
لرسوا حال أنهم قصروا في الصدع وسكتوا عنه داون أن يد
مدح الكفر والشرك، أمسسا إن شسساركوا فسسي تسسدريس الكفسسر
وتمجيدها كما هو حال أكثرهم فالمسألة أخطر وأعظم من
ذلك بكثير كمسسا علمسست مسسن قسسول الشسسيخ محمسسد بسسن عبسسد

الوهاب في نواقض السلما..

والن نقول اللشيخ محمد قطسسب : هسسؤلء المدرسسسين
المتدينين الذين يملؤون هذها المدارس والذين أجزت لهسسم
مثل ذلك، هل يصدعون بالبراءةا والكفر من الشرك وأهله
أما مسساذا؟ ..أل تكلسسف نفسسسك ياشسسيخ بإلقسساء نظسسرةا علسسى
أحوالهم؛ المتسسدينين منهسسم أعنسسي ل الهسسالكين سسس ول أظنسسك
تجهل حالهم..كيف هي مسسواقفهم مسسن الكفريسسات المبثوثسسة
في هذها المسسدراس..؟ ؟ أيكفسسي ياشسسيخ السسسلوك النظيسسف
لطالهسسسا..؟ وكسسسذا الخلق العاليسسسة السسستي السسسذي ذكرتسسسه لب
امتدحتها؛ الصدق والمانسسة وعسسدما إخلف الوعسسد والخلص
بالعمل والتفاني والتقان هل يكفي هذا وحدها..وهل يكفي
الترفع عن الدنايا والزهد وضرب المثلة بالعتزاز بسسالنفس
والدين والخلق..هسسذها كلهسسا ياشسسيخ أخلق طيبسسة ل ينتطسسح
ال فيها عنزان..ولكن لماذا اللف والدوران..أتعتبر هذها حلسو
لبطلن القسسوانين والكفريسسات حقيقية..كيف يفهسسم الطسسالب 
السستي يمسسدحها المسسدرس الصسساداق أو الزاهسسد أو السسورع أو
المترفع عن الدنايا؟ ؟ داون أن ينكر منكرا من منكراتها! !
بل على العكس يدرسسسه ويمتحنهسسم فيسسه! ! ل أسسستطيع أن
أتخيل كيف سسسيبطل الزهسسد والسسترفع عسسن السسدنايا والخلق
العالية عند المسسدرس السسساكت المسسداهن الشسسرك والكفسسر
البواح..؟ ولو كانت هذها الخلق وحدها كافية لكفت كفسسار
قريش فالقاصسسي والسسداني يعسسرف محاسسسن أخلق العسسرب
قبل السلما ومع هسسذا لسسم تمنعهسسم محاسسسن أخلقهسسم مسسن

الشرك أو تكفهم عن الكفر! ! 

يطلن القسسوانين والكفريسسات السستي كيف يفهم الطالب ب
يمتدحها هذا المدرس الصسساداق أو الزاهسسد أو المسسترفع عسسن

منبر التوحيد والجهادا )388(



السسدنايا كمسسا وصسسفه الشسسيخ مسسع سسسكوته عسسن إبطالهسسا بسسل
تدريسه لتمجيدها ومدحها ووصفها بالعدالة؟ ؟ ل أسسستطيع

أن أتخيل كيف؟ ؟ 

بل على العكس من ذلك فالطالب إذا رأى صدق هذا
لدق كسسل ييصسس المدرس وداينه وورعه فإنه سوف ينخدع بسسه و
لرسه له..كما أن ذاك المدرس السسورع! ! لسسن يدرسسسه لد يي ما 
مادااما ل يمنعه ورعسسه المزعسسوما مسسن المشسساركة فسسي هسسذها
المسسدارس؛ أن يكفسسر الطسساغوت، وإن دارسسسه ذلسسك؛ فلسسن
لصل له ويبين أن هذها القوانين التي يمدحها المنهج هسسي ييف
فسسي الحقيقسسة طسسواغيت عصسسرية وأن أولياءهسسا أعسسداء للسسه
لين له أن السسواجب ييب يمعطلون لشرعة..ولن  محاربون لدينه 
على كل مسلم أن يتبرأ منهسسا وأن يكفسسر بأهلهسسا ويعسسادايهم
ويجاهسسسدهم ويسسسسعى لهسسسدما حكمهسسسم وإقامسسسة حكسسسم
اللسسسه..المسسسسألة يسسسا شسسسيخي العزيسسسز واضسسسحة وضسسسوح
لرح به أو ييص الشمس..الحق فيها أن يصدع المسلم بذلك و

يفارق، وهذها هي داعوةا النبياء وملة إبراهيم..

ولكن جيلنا ياشيخي جيسسل تربسسى فسسي هسسذها المسسدراس
ورضع من ألبانها، ولشسسك أن أمسسر الفطسساما صسسعب وليسسس

بيسير..

اا كم هو صسسعب وثقيسسل عليسسك أن  ولذا فأنا أعرف جيد
تقوما بما أقول..

 ولكنه ياشيخى الجليل الحق الواضسسح المسسبين، شسسئت
أما أبيت.

- الشبهة ثانية : 

يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في محاضرةا له
مسجلة ألقالها على مجموعة من الشباب:

ال..أول ما داخل النجليز حسساربهم المسسسلمين " الهند مث
ثم بعد ذلك تمكنوا وكانت لهم القسسوةا، ثسسم النجليسسز فتحسسوا
مسسدارس مدنيسسة وقسسالوا للنسساس تعسسالوا نحسسن ندرسسسكم،
للسسم) طسسب مسلمين وغير مسلمين، المدارس المدنيسسة (بتع
للسسى لداوش) أولهسسم (إ وهندسسسة وغيسسرها، والمسسسلمين مسسا(و
لداوا) أولداهم (مين)؟ ؟ السيك والهندوس، النتجسسة هسسؤلء و
للسسي) أصسسبحوا فسسي قيسساداةا أبنسساء السسسيك والهنسسدوس هسسم (ا
الجيش وفى المناصب العليا وفى الوزازات وفسسى الدولسسة،
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وأبناء المسلمين(بقيوا) هسسم الرعسساع، ففسسي النهايسسة قسسامت
لجسسسروا داولتهسسسم، الهنسسسدوس نصسسسف الدولسسسة ومسسسع ذلسسسك ه
المسلمين كلهم وذبحسسوهم وحطسسوهم فسسي أسسسوء المسساكن
للى" بيظن أنسسه يقسسدر في القارةا الهندية" إلى أن قال:س "فا
يعيش ويطبق الشريعة بدون ما يرتكب ول مخالفسسة حمسسار
مايفتهم أي شسيء.." أهسس مسن محاضسرةا لسه علسسى شسريط

مسجل.

ن هسذا يأبدى عجسسبي الشسديد م ال: أودا أن  الجواب :س أو
للسسي بيظسسن أنسسه يقسسدر يعيسسش الطلق المتهور فسسي قسسوله "ا
ويطبق الشسسريعة بسسدون مسسا يرتكسسب ول مخالفسسة حمسسار مسسا

" هكذا! ! يفتهم أي شيء 

ثم إن حاصل هذها الشبهة وملخصها ( أن الدعوةا إلسسى
اا لهل الباطل.بإتاحة هجر هذها المدراس يعتبر نصرا عظيم
الفرصسسسة لهسسسم للسسسسيطرةا عليهسسسا وأسسسستغللها وبالتسسسالي
يسيطرون علسسى أعلسسى المناصسسب والوظسسائف فسسي الدولسسة
بينمسسا يبقسسى المسسسلمون وأبنسساء المسسسلمين فسسي جهلهسسم

وضعفهم واستضعافهم )

فنقول : إن هذها الشبهة مسسن شسسبههم الشسسهيرةا السستي
طالمسسا سسسمعناها منهسسم ليسسس فقسسط لتسسسويغ باطسسل هسسذها
المدارس، بل وفسسي جميسسع المنكسسرات والوظسسائف الباطلسسة
التي فيهسسا إعانسسة علسسى الشسسرك والظلسسم والباطسسل وتكسسثير
سوادا الظالمين، فالشيخ علسى سسبيل المثسال وفسي نفسس
المحاضرةا المشار إليها آنفا، وانطلقا من قاعدةا ( الحمار
لعدها؛ يتوسع فيسسرى جسسواز العمسسل والنخسسراط فسسي ) التي ق
الجيسسسسش والشسسسسرطة ومجسسسسالس المسسسسة ( البرلمانسسسسات
التشريعية ) وما إلى ذلك..ومن أدالته التي استدل بها على
ذلسسك، هسسذها الشسسبهة ( أعنسسي قصسسة الهنسسد والمسسستعمر

)1(البريطاني )! ! 

 فهل هذا حقا داليل! ؟ 

1
  تذكرنا هذها القصة بقصة أخرى للشيخ عن (الجزائر ()

والمستعمر الفرنسي) ومصانع الخمر التي أسسها الستعمار 
هناك حيث رأى أن الفقه الصحيح أن ل تغلق هذها المصانع دافعة 
واحدةا بمجردا خروج المستعمر بل يتدرج في ذلك ويؤكل من 
نتاجها حتى يتوفر البديل؛ وقد ردا عليه في ذلك الشيخ علي 
الجعفان رحمه الله في رسالة سماها ( كشف الحقائق ).

منبر التوحيد والجهادا )390(



وهل يليق بمن ينتسب للمنهسج السسسلفي أن يسدع كلما
الله وكلما رسوله صلى الله عليه وسلم في موضع النزاع

ويرداها إلى قصص وحكايات محرفة وباطلة..؟ 

أما التحريسسف..فلن المسسر علسسى العكسسس ممسسا صسسورها
الشيخ واداعاها من أن المسسسلمين اعسستزلوا تلسسك المسسدارس
التي وضعها المستعمر؛ فالمشهور تاريخيا أن أعداداا هائلة
مسسن مسسسلمي الهنسسد قسسد شسساركوا وانخرطسسوا فسسي تلسسك
المسسدارس وانبهسسروا بهسسا وتحمسسسوا لهسسا حماسسسا شسسديدا
كحمساس الشسيخ هنسا؛ وهسسذها كسانت الطامسسة الستي أصسابت
المسلمين في تلك الحقبة فسسي تلسك السديار، ل كمسسا يزعسسم
الشيخ من انها كانت مسسن عسسدما مشسساركتهم..فتخسسرج منهسسا
جيل علماني خبيث غربي الثقافة انجليسسزي السسولء ينتسسسب
إلى السلما ول يعرف منسسه إل السسسم وهسسو عليسسه ألسسد مسسن
النجليز المصليبيين..أعدهم المحتسسل الصسسليبي علسسى عينسسه

ليسلم لهم قيادا المة بعد رحيله..

أما الذين لم يشاركوا بتلك المدارس عن تدين وكسسرها
لها ومنابذةا ل عن فقر أو مانع نحوها فهم القلة القليلة في
الهند وغالبهم من أهل الحسسديث أصسسحاب المنهسسج السسسلفي
الصيل؛ حيسسث ظهسسر ذلسسك فيهسسم وفسسي أبنسسائهم وعقائسسدهم
الطيبة؛ ولو رجعت إلى علماء الهند المبرزين فسسي العصسسر
الحسسديث لوجسسدتهم مسسن أولئسسك القلسسة السسذين اعسستزلوا تلسسك
المسسستنقعات..أمسسا غالبيسسة المسسسلمين فقسسد انكبسسوا عليهسسا

انكبابا..

وإليك أقوال التربويين العارفين لهذا المر...

- يقسسوما الشسسيخ محمسسد أميسسن المصسسري فسسي كتسسابه
:84(المجتمع السلمي) ص

"إن مسسسن المسسسؤلم أن البلدا السسسسلمية بأكملهسسسا قسسسد
سسسقطت فسسي القسسرون الخيسسرةا تحسست وطسسأةا السسستعمار
الغربي، فلقد تمكن الستعمار مسسن مسسد نفسسوذها إلسسى قلسسب
العسسسالم السسسسلمي وتمسسست لسسسه السسسسيطرةا التامسسسة علسسسى

ـثـم ـكـان ـحـرصاالمسلمين في آسيه وأفريقيا وأوربه....
الستعمار علىَ أن يِقتل كل بقية من بقايِا الخير
وكل ومضة ـمـن ومـضـات التحـفـز للنـهـوض ـلـدى
ـىَ ةا، وكانت وسائله لذلك ـف المم السلمية جميع
ـد والشــر والحكــاما.وكــانت ـؤما والكـي ـة الـل غايـِ
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ـىَ هــذه الوســائل وأقربهــا المدرســة هــي أوـل
وأقواها تأثيرا .."

ثم ضرب على ذلسسك أمثلسسة منهسسا:"إن النظسسم العديسسدةا
التي وضعت في سورية س في عهسسد النتسسداب الفرنسسسي سسس
اا لسياسسسة مرسسسومة بوضسسوح وإتقسسان إنمسسا وضسسعت تنفيسسذ
ونستطيع أن نقول: إن غايسسة هسسذها السياسسسة كسسانت تسسأمين
ارف سيطرةا الثقافة الفرنسية والنظم الفرنسية علسى مع

البلدا سيطرةا مطلقة...)

- ثسسم ينقسسل عسسن كتسساب(التبشسسير والسسستعمار) قسسول
"وكذلك كان للمبشريِن غايـِـة أـخـرى ـمـنمؤلفيه:س 

التعليم العالي : هي أن يِؤثروا ـفـي ـقـادة اـلـرأي
ـي الـشـرق ـل الناـشـيء ـف ـي الجـي ـي البلد وـف ـف

الدني"..

 عن الموداوداي قوله:س "..وهناك جانب92- وينقل ص 
ـةآخر للمشكلة عظيم الهمية،  فالمؤسسات التعليمـي

للمبشريِن تخرج طبقة جديِدة من الـنـاس، طبـقـة
ــن ــىَ ديـِ ــل عـل ــرانية ول تـظ ــك بالنـص ل تتمـس

السلما.."..

قلت:س لجل ذلك فإن الجيال التي تشارك وتربى في
لدر لهسسا أن تمسسسك زمسساما المسسور يقسس هسسذها المسسدارس لسسو 
وقياداتها..فإنهسسا سسستكون فسسي غايسسة الخلص والوفسساء لمسسن
رباها وعلمها ثقافته من المستعمرين وهذا هو الوقع..فإن
اا للغربييسسن هذها المدارس في الهنسسد وغيرهسسا خرجسست أذنابسس
مسسسسحورين بثقسسسافتهم الفاسسسسدةا، مبهسسسورين بعسسسادااتهم
وتقاليسسدهم وقسسوانينهم الباليسسة..منسسسلخين عسسن أسسسلمهم
وعقيدتهم..يوالسسون أولئسسك الغربييسسن وأنظمتهسسم ويوجهسسون

السلح إلى صدر أمتهم وداينها..

ولسسو تسسأملت غالبيسسة الحكومسسات الحاليسسة لوجسسدت أن
حكامهسسا مسسن المنبهريسسن المتعلقيسسن بتلسسك السسدول وثقافتهسسا

وقوانينها..

فمن احتسسل مسسن قبسسل بريطانيسسا ودارس فسسي مدارسسسها
وأنشسسسيء علسسسى عينهسسسا كسسسالكويت وداول الخليسسسج والردان
ونحوهسسسا فثقسسسافتهم وقسسسوانينهم انجليزيسسسة ول يسسسزال ولء
حكوماتها وحكامها وتعلقهم ببريطانيا إلى اليوما؛ لدرجة أن
المل في هذها السسدول ل يعلمسسون أولداهسسم إلسسى السسساعة إل

منبر التوحيد والجهادا )392(



في المدارس والجامعات النجليزية لتعلقهم وإعجابهم بها
وبثقافتها وتعليمها! ! 

ومن احتلت بلداها من قبسسل فرنسسسا كسسالجزائر وتسسونس
ولبنسسان ونحوهسسا ودارس المل فسسي مدارسسسهم فسسالولء فيهسسا
لفرنسا والثقافة فرنسية والقوانين فرنسسسية..وهسسذا أمسر ل
ينتطح فيه عنزان ويعرفه كل مسسن يعيسسش فسسي تلسسك البلدا؛
فالجزائر على سبيل المثال نظمها التعليميسسة والجتماعيسسة
والقانونية فرنسية خالصة يعرف ذلك كل أحد ول تجد في
مثقفيها مسسن يجيسسد العربيسسة بفصسساحة كمسسا يجيسسد الفرنسسسية

وغالبيتهم متفرسنين قلبا وقالبا! ! 

- يقول أحمد بسسن محمسسد صسسديق الغمسساري فسسي كتسسابه
( الختراعسسات العصسسرية..) : ( وعسسدما وجسسودا الكسساتب فسسي
الحسسي العظيسسم كسسادا يتحقسسق اليسسوما فسسي المغسسرب وبعسسض
القطار السستي كسسانت تحسست سسسيطرةا السسستعمار؛ كسسالجزائر
فإنه يوجد في كثير من الحياء الكتسساب باللغسسة الجنبيسسة ول
يوجسسد فيهسسا الكتسساب بالعربيسسة لن تعليمهسسم إنمسسا كسسان فسسي
المدارس الفرنجية التي ل تعلم إل بلغتهسسا وكتابتهسسا بقصسسد
القضاء على اللغة العربية التي هي أساس السلما ) أهس.

وكذا الهند فإن أهلها وحسستى المسسسلمون منهسسم السسذين
شسساركوا بهسسذها المسسدارس وتسسأثروا بتعليسسم (السسستعمار )
وثقافته وآثارها يتقنون النجليزيسسة لغسسة المحتسسل البريطسساني
بينمسسا تجسسد كسسثيرا منهسسم ل يحسسسنون العربيسسة لغسسة داينهسسم

وقرآنهم ولغة آبائهم وأجداداهم..وهكذا..

فالحقيقة أن من دارس بتلك المسسدارس مسسسخ بثقافسسة
مؤسسيها وصار من أوليائهم فكسسونه سسسيتولى الحكسسم بعسسد
ذلك فلن يكون هذا أبدا لصالح السلما والمسلمين لمجردا
أن اسسسمه محمسسد وعبسسد اللسسه وحسسسن وحسسسين بسسل علسسى
العكس لقد كان هؤلء وبال على السسسلما وأهلسسه فطوعسسوا
لوضسسوهم لسسساتذنهم الغربييسسن ونشسسروا فيهسسم شسسعوبهم ور
لكموا فيهم قوانينهم وأنظمتهم وكانوا ثقافتهم وعادااتهم وح

لسياداهم خدما وحراسا مخلصين لمصالحهم..

- يقول محمد أمين المصسسري فسسي كتسسابه السسسابق ص
 : ( زار مدرسة من مسسدارس التبشسسير بدمشسسق ممثسسل87

ه المدرسسة التبشسيرية لوزارةا التربية فكان فيما فخسسرت ب
عرض صور تلميذها القدمين ومن بينهسسم أسسسمماء كسسبيرةا
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تكادا تستوعب جميع الرؤساء والسسوزراء السسذين تقلبسسوا فسسي
قياداةا البلدا السورية في أول عهد استقلل البلدا..! ) أهس.

- ويقسسول محمسسد قطسسب فسسي كتسسابه ( جاهليسسة القسسرن
 وهو يتكلم عن وسائل الستعمار في334العشرين ) ص 

هدما العقيدةا : ( ل بد من إخراج جيل من النساء ل يعسسرف
السسسلما..والسسسبيل هسسو التعليسسم، التعليسسم علسسى طريقسسة

الستعمار التي جربها مع الرجل من قبل.."

 ويقسسسول: "عمسسسل السسسستعمار الصسسسليبي والصسسسهيوني
بمسسؤازرةا حركسسات التحسسرر التركيسسة والمصسسرية والعربيسسة
والهنديسسسسة (قبسسسسل إنشسسسساء الباكسسسسستان) والندنوسسسسسية
والفريقيسسة..السسخ، علسسى اسسستنهاض الهمسسم لتوسسسيع نطسساق
التعليسسم النسسسائي علسسى البرامسسج الموضسسوعة بإشسسراف
السسستعمار سسسواء فسسي المسسدارس الحكوميسسة أومسسدارس
التبشير الجنبية لتخريج مسسسلمات لتبعسسد مشسساعرهن عسسن
اا ويكرهنسسه السسسلما فحسسسب، بسل ينفسسرن مسسن السسدين نفسسور

كرها! ..." 

والذي قاما به الستعمار الصليبي الصهيوني"
لم يِـكـن تعلـيـم الـمـرأة المـسـلمة لتـكـون مـسـلمة
ــــون ــــا يِقوـل ــــبح كـم ــــا لتـص ــــن تعليمـه ولـك
"متحررة"..متحررة ـمـن الـسـلما! " "وأـعـد جـيـل
ـي ـد ـف ـــ ليقـس ـات  ـــ الولد والبـن ـباب  ـن الـش ـم
الـمـدارس والجامـعـات..." "..وـهـذا الجـيـل اـلـذي
ـة ـو البغـي ـالم الســلمي ـه ـىَ الـع ـش الن ـف يِعـي
الخيرة للستعمار الصليبي والصهيوني، لنه هو
الذي سيقوما بالقـضـاء الخـيـر عـلـىَ ـمـابقي ـمـن

" أهس بذور العقيدة السلمية

وأحيل كل من اغسستر بهسسذها الشسسبهة..علسسى فصسسل"داور
الحتلل البريطاني وأداواته في الفسادا" من كتاب (واقعنا

اا من ص 234 إلى 215المعاصر) للشيخ محمد قطب أيض
.."مناهسسج217وقسسد ذكسسر أول أدااةا مسسن هسسذها الداوات ص

ال يبطسسل ويقتلسسع هسسذها ال طسسوي التعليسسم" وفصسسل فيهسسا تفصسسي
اا.. الشبهة من جذورها فتأمله فإنه مهم جد

- ويقسول أحمسسد بسن الصسسديق الغمساري الحسسسني(فسسي
وهذه الـمـدارس:"65كتابه المخترعسسات العصسسرية) ص 

ـىَ هي أخطر خطر علىَ السلما وأعظم ضرر عـل
أهله فإنها السبب الوحيد في القضاء علىَ الديِن

منبر التوحيد والجهادا )394(



وانـتزاعه مـن الشـباب المتعـلـم فيهـا والمتخـرج
ـإن منها، وفساد أخلقهم وكفرـهـم وإلـحـادهم ـف
الكفار لعنهم الله بعد تفكير طويـِـل ـفـي أـسـباب
القضاء عـلـىَ الـسـلما وتـجـارب داـمـت أـكـثر ـمـن
خمسمائة سنة لم يِـجـدوا ـلـذلك وـسـيلة أنـجـح ول
ةا أقــرب مــن المــدارس ولــذلك وجهــوا طريِقــ
عـنـايِتهم إليـهـا وإـلـىَ الكـثـار منـهـا فىـكـل قـطـر
استعمروه لـجـل القـضـاء عـلـىَ الـسـلما بـعـد أن

كما هو مفصل في كتاب "الغارةاعقدوا عدة مؤتمرات 
على العالم السلمي" وكتاب "المشرون".."

ــةويقسسسول:" ــدارس بالنتـج ــاءتهم الـم ــد ـج وـق
المرغوبة لهم، وهي إنسلخ الشباب المتعلم في
ـة ـق الديِاـن ـم يِعتـن ـديِن وإن ـل مدارســهم مــن اـل
المسحية إل أنه أعدى للـسـلما والمـسـلمين ـمـن
المـسـيحية ـبـألف درـجـة، فـقـد أـصـبحوا يِـحـاربون
الـسـلما علنـيـة ـفـي اـلـوقت اـلـذى تـحـارب فـيـه
ـة.وأصــبحوا يِحــاربون المســيحية الســلما خفـي
السلما بعنف وـقـوة وـصـلبة ـفـي اـلـوقت اـلـذى
تحاربة فيه المسيحية بلين وتدرج وسياسة، فكل
"شيطان منهم أضر علىَ السلما من أـلـف ـكـافر

أهس 

- وهذا محمد إقبال الذي اكتوى بنسسار التعليسسم الغربسسي
وهو أقرب وأعرف من غيرها بالهند وواقع أهلها يقول: 

إن نظاما التعلـيـم الغرـبـي إنـمـا ـهـو ـمـؤامرة"
"علىَ الديِن والخلق والمروءة 

ةا المعلمين في تلك المدارس:" ويِقولا واصف
إن المدرـســة نزـعــت منـهــم العاطـفــة الديِنـيــة
وأصبحوا خبر ـكـان مؤمـنـون..ول يِؤمـنـون ـبـأن ل
ـاة، غالب إل الله، يِشترون من الفرنج اللت ومـن
مسلمون ولكن عـقـولهم تـطـوف ـحـولا الـصـناما،

 أ.هس.)1(...) إن الفرنج قد قتلوه من غير ضرب

- ويتكلسسم صسساحب كتسساب الغزوالفكسسرى وأثسسرها فسسي
ذلسسستعمار المجتمع السلمي المعاصر عن الغزو الفكرى ل

:128فى مجال التعليم والثقافة فيقول ص 

1
()

من كتاب اليناء التريوي لعجيل النشمى.  
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ـداء -(  نلـع ـؤلء ا ـدى ـه ـر بأيـِ نلـم ـان ا ـا ـك فلـم
أىالمستعمريِن - وجهوا ـكـل اهتـمـامهم إـلـىَ ـهـذا
ــم فأفـســدوه، وفرـضــوا ـمــن خططـهــم التعلـي
ـىَ ـد ـف ـا يِؤـك ـة ـم ـوادهم التعليمـي ـاهجهم وـم ومـن
نفوس المتعلمين اـحـتراما فـكـر الـغـرب وحـضـارة
الغربين وثقافتهم من جانب، وـمـا يـِـزرى ـبـالفكر
السلمىَ والحضارة الـسـلمية ـمـن ـجـانب آـخـر،
ورموا بهذا الشر كل المدارس والمعاهد وأـمـاكن

).التعليم فىَ العالم السلمىَ كله

ولنتحدث الن عن ثمرات هذا: 137ويقول ص 
الفساد للتعليم خططه ومناهجه وأـهـدافه، لنـرى
كيف استطاع عدونا أن يِغزوـنـا ـفـىَ عـقـر دارـنـا،
وأن يِفسد علينا أفكارننا وأن يِحولنا إلىَ أتباع له

في فكره وحضارته.

فـمـن أـبـرزأ ثـمـرات ـهـذا الفـسـاد للتعلـيـم أن
ـه ـن ثمراـت حدث الختلط بين البنين والبنات..وـم
أن تحولا ولء معظم المتعلمين والمتعلمات إـلـىَ
الثقافة الغربية والحضارة الغربـيـة ـفـارتمىَ ـفـي
أحضــــانها يِعــــب مــــن فســــقها وانحللهــــا

وانحرافاتها...

ـأن ـادي ـب ومن ثمراته أن نبتت فكرة خبيثة تـن
الديِن ـمـن العـمـالا الشخـصـية الفرديـِـة..دون أن
يِكون لهذا اـلـديِن أدـنـىَ ـصـلة ـبـالنظم السياـسـية
والجتماعية والقتصاديِة..وهذه الفكرة تستهدف
عــزلا الســلما عــن حيــاة المســلمين ومســخ
ــىَ ــا إـل ــل انتمائـه الشخـصــية الـســلمية بتحويـِ
الحضارة الغربـيـة، وـمـن ثـمـرات ـسـيطرة أـعـدائنا
ـغ والفـسـاد ـم دـعـوات اللـحـاد والزيـِ عـلـىَ التعلـي
وتخـنـث الرـجـالا وترـجـل النـسـاء وـكـل آبـقـة ـمـن
ـــــا ـــــرأة ومخالطتـه ـــــوات ســــــفور الـم دـع
الرـجـــالا..وتحويِلـهـــا إـلـــىَ ممثـلـــة وراقـصـــة
ومغنية..وو..والهدف الكبير من وراء كل ذـلـك أن
يِذوب الكـيـان الـسـلمي ـمـن نـفـوس المـسـلمين
ةا للفكر الغرـبـي والحـضـارة الغربـيـة" ليصبحوا نهب

اا... أ.هس مختصر

- ويقسسول الشسسيخ عبسسد القسسادار السسسندي عسسن مسسدارس
المستعمر، في رسالة (الحجاب في الكتسساب والسسسنة) ص
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 : " كانت تلك المناهج التعليمة والتربوية السستي وضسسعها10
الغسسرب لفسسسادا المسسسلمين، وتحطيسسم قسسواهم الفكريسسة
اا لفسسسسادا المسسسرأةا والشسسسباب اا أساسسسسي السسسسلمية سسسسبب
اا؛ حملسست تلسسك اا وفكري اا وثقافي اا، واجتماعي وانحطاطهم خلقي
اا تحسسرق الجسسساما والضسسمائر، المناهسسج فسسي طياتهسسا نسسار
والقلوب في شكل خطير ل يحس به أحسسد إل مسسن عصسسمه

الله تعالى" أهس.

وهكسسسذا فلسسسو تتبعنسسسا آراء المفكريسسسن والمسسسؤرخين
المعاصرين والدعاةا والتربويين لوجدناها كلها تدور وتدندن
اا لمسسا زعمسسه حول هذا المعنى..الذي هو على النقيض تمام
وصورها المخالف من أن مصيبة المسلمين كانت في عدما

مشاركتهم في تلك المدارس التي وضعها الستعمار..

حيث أن الحقائق خلف ذلك فسسإن الغالبيسسة العظمسسى،
قد شاركوا بها..وتلك هي الطامة والمصيبة الحقيقية السستي

لرجت لنا هذها الجيال التعيسة بحكوماتها الكافرةا.. خ

فجميع حكامنا اليوما صنيعة غربية دارسوا في مدارس
الكفسسار وتلقسسوا ثقسسافتهم وتطبعسسوا بعسسادااتهم وتقاليسسدهم

وأعجبوا بقوانينهم وأنظمتهم..

وكسسسذا المسسسر بالنسسسسبة لمسسسن يوصسسسفون بالدابسسساء
والمثقفيسسن..فمسسا أمثسسال طسسه حسسسن ورفسساعه الطهطسساوي
وهدى شعراوي وغيرهم وطعنهم في السلما والمسسسلمين
وولءهم للغرب وحضارته عنا ببعيد..فهم تربيسة السستعمار

ومن آثار تعليمه..

اا ول يحتسساج لهسسذها الحقيقسسة أن هسسذا المسسر واضسسح جسسد
يلجئنا إليها لسكات المخسسالفين..حيسسث ل الطالة كلها التى أ
اا ليبسستز خيراتهسسا ويسسسخر يعقسسل أن يحتسسل المسسستعمر أرضسس
شعوبها ويستعبدهم..ثم يقوما بتنوير تلك الشعوب ونفعهم
وإخراجهسسم مسسن التخلسسف والضسسعف والخنسسوع إلسسى العلسسم
اا فهسسو يحسساول أن والقوةا والتقدما؛ بسسل علسسى العكسسس تمامسس
يقتل روح ذلك الشعب ويغرس في أبنائه الخنوع والتعلسسق
بالمستعمر الكافر والولء له ويبث إضسسافة إلسسى ذلسسك فيسسه
عادااته القبيحة وثقافته المنحلة وفساداها وقوانينه عبر هذها
المناهج التي يعلمونها ويبثونها في تلك المسسدارس وغيرهسسا
اا مقلسسسدين لهسسسم حسسسذو القسسسذةا لخرجسسسوا بسسسذلك أذنابسسس في
بالقسسذةا..لتتعسسدى هممهسسم فروجهسسم وبطسسونهم..وهسسذا هسسو
الحاصل والحقيقة التي ل ينكرهسسا – ل أقسسول : إل(الحمسسار)
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اا مسسن قاعسسدةا الشسسيخ سسس بسسل ل ينكرهسسا واللسسه إل اقتباسسس
مكابر..فالواقع المرير أكبر شاهد على هذا..وفيما قسسدمناها
من أمثلة من مناهج هسسذها المسسدارس شسسواهد كسسثيرةا عليسسه

أيضا..

- يقسسول أبسسو الفتسسوح رضسسوان وهسسو مسسن كبسسار قسسدامى
لقد اـسـتخدما الكـتـابالعاملين في المجال السستربوى: "

المدرسي فـي بعـض المـم لكـي يِحقـق احتقـار
".المة لنفسها وفقدان ثقتها بنفسها

ـب" ـولا الكـت ـد ـح ـتعمار، فـق ـك الـس ـل ذـل فـع
المدرسية ـفـي البلد المغلوـبـة عـلـىَ أمرـهـا إـلـىَ

.." أ هسسس ثسسمأدوات لفقـاد شـعوبها الثقـة بنفسـها
مضى يدلل على ذلك..فضرب مثل في المناهسسج المصسسرية
السستي وضسسعها السسستعمار البريطسساني أبسسان سسسيطرته علسسى

.)1(مصر..إلى غير ذلك 

لرح وبكسسل ييصسس بل هسساهو المسسستعمر البريطسساني نفسسسه 
وضوح بأهدافه س التي أغفلهسسا الشسسيخ عبسسد الرحمسسن - مسسن

وراء هذها المدارس فيقول اللوردا ميكالي عن الهند: 

ـا ةا بينـن ـ "يِجب أن ننشىَء جماعة تكون ترجماـن
وبين مليِين من رعيتـنـا وـسـتكون ـهـذه الجماـعـة
هنديـِـة ـفـي الـلـون واـلـدما انجليزيـِـة ـفـي اـلـذوق

.)2(" والرأي واللغة والتفكير

1
()

مقال في (صخفة التربية) المصرية في عدداها الصادار في   
ما.1961نوفمبر 

2
()

..نقلته من كتاب 32نحو التربية السلمية الحرةا، للندوى: ص   
العلمانية لسفر الحوالي، وما أشبه الليلة بالبارحة فهاهم طواغيت
الحكاما يلعبون نفس الدور الذي لعبه المستعمر الذي رباهم وربى
آباءهم، فيصرحون وبكل وضوح كتصريحات المستعمرين هذها..إن
من أهم أهدافهم التعليمة كما تقدما: تربية الجيل على الولء 
ييسلمون أولداهم  للوطن والمير..ومع هذا فهاهم كثير من الدعاةا 
لهم ولمخططاتهم بكل بلهة..! ! وقد تقدمت أمثلة من أساليبهم 
في استغلل هذها المدارس ومناهجها لصالحهم ولصالح أنظمتهم س
تماما كاستغلل أساتذتهم وأوليائهم المستعمرين..فرأيت كيف 
يعملون على إذلل الشعوب ومسخ إسلمها وعزله عن الحكم 
وجعله إسلما عصريا يناسب أهواء هذها الحكومات ول يعرف 
لرسون الولء والحب لهم  عداوتهم ولعداوةا باطلهم بل يد
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فالستعمار وأذنابه اليوما – كما قال أحد شعراء الهنسسد
المسلمين – أذكى من فرعون الذي استخدما سياسة قتل
الولدا، ولم يفتح لهم مدارس وكليات تقتلهم مسسن حيسسث ل

يشعرون كما فعل المستعمرون! ! 

( ومما ل شك فيه أن هذها المدارس كسسان لهسسا أعظسسم
الثر في توجيه النهضسسة الفكريسسة وجهسسة ل داينيسسة، وتوسسسيع

الهوةا بين التعليم الديني واللدايني.

أمسسا قتسسل التعليسسم السسديني والسسسيطرةا عليسسه فسسأقوى
الشسسواهد عليسسه المخطسسط البطيسسء المسساكر السسذي وضسسعه
السسسستعمار البريطسسساني نفسسسسه متمثل بكرومسسسر ووزيسسسرها
القسيس دانلسسوب فسسي مصسسر، والسسذي اسسستخدما أحسسدث مسسا
وصلت إليه التربية وعلم النفس في عصسسرها لخسسراج جيسسل

ممسوخا قابل للستعبادا.

فتح دانلوب مسسدارس ابتدائيسسة تسسدرس العلسسوما المدنيسسة
لرج مسسوظفين وتعلم اللغة النجليزية – لغة الستعمار – وتخ
كتبة في الدواوين التي يحتلها ويسسديرها النجليسسز؛ يقبضسسون

رواتب تعد بالجنيهات ل بالقروش.

ليرون  ولنظمتهم وحكوماتهم وقوانينهم وطرائقهم المنحرفة..ويس
الشعوب وحياتهم تبعا لما يريدون..فترى الرجل يسير في ركابهم 
وطبقا لمخططاتهم ل يخرج عنها من المهد إلى اللحد وهكذا 

 (بابا جابر أولداها من بعدها..فهو من صغرها يدخل الروضة حيث
ليا اصحابي أرسم صورةا بابا سعد)  وينشد: ( أنا في الروضة و

فيها عصفورةا..! ! ).إلى غير ذلك من الباطل والميوعة..وهكذا 
يتسلسل في مدارسهم البتدائية والمتوسطة يغرس فيه الولء 
والنفيادا لقوانينهم وأنظمتهم كما قد رأيت ويتلقى مفاسدهم 
بألوانها المتنوعة؛ ثم المرحلة الثانوية مثل ذلك وأطم؛ ثم يأتي 
داور جامعاتهم المختلطة الفاسدةا ومن بعدها تجنيدهم الجباري 
وأخيرا وبعد أن تنقضي زهرةا الياما وينقضي العمر.يقف المرء بعد
تخرحه على أعتابهم يستجدي وظائفهم ودارجاتهم..وهكذا يفني 
لدداون له الطريق  لسيرون له حياته ويح عمرها في ركابهم وهم ي
والمصير..فل يخرج عن طريقهم ول يتعدى مخططاتهم طوال 
فترةا حياته..وصدق والله من قال حين قيل له : إن هؤلء الحكاما 
ذئاب...فقال: ( لول أن الشعوب أغناما لما كانوا ذئاب )...فالله 
المستعان.
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ولم يكن المر في حاجة إلى مزيد من الغراء؛ فمسسن
لل الفقسسراء ذا السسذي يبعسسث بسسابنه بعسسد اليسسوما إلسسى الزهسسر إ
العاجزين عن دافع المصروفات، وهسسو يسسرى لسسه المسسستقبل
المضمون في وظيفة الحكومة حيث"يرطن"بلغسسة السسساداةا

المستعمرين؟ 

وانصرف الناس القادارون س من ذوات أنفسهم سسس عسسن
الزهر، واتجهسسوا إلسسى مسسدارس الحكومسسة بعسسد تسسردادا سسسببه
النفرةا الداخليسسة للمسسسلم مسسن هسسذها المسسدارس "الكسسافرةا"
السستي ل تعلسسم القسسرآن ول تعلسسم السسدين، ولكسسن مسسالبثوا أن
اا بعدما رأوا بأما أعينهسسم أن المتخرجيسسن اندفعوا إليها أفواج
من تلك المدارس قد أصبحوا"طبقة" جديدةا مرموقة مسسن
رجالت العصر تستمد وجاهتها من مركزها الجتماعي في
وظيفة الحكومة ومن التشجيع الظاهر والخفي الذي تلقاها

من سلطات الستعمار بعد هذا وذلك.

أمسسا المتخرجسسون مسن المسدارس الدينيسة فقسسد جعلهسم
المسسستعمر السسذي بيسسدها زمسساما المسسور فسسي ذلسسك السسوقت
بمخططسسه، مجموعسسات مسسن الوعسساظ والفقهسساء المسسساكين
الذين يعيشون على صسسدقات المحسسسنين وأوقسسافهم وهسسذا
اا من العوامل التي شجعت أكثر الناس علسسى العسسزوف أيض
عن التعليم الديي والنكباب على الدنيوي العصري بعجسسرها

وبجرها داون تمييز..

ومسسع هسسذا وبالضسسافة إلسسى أسسسلوب التربيسسة السسسىء
اا من السسدين المتعمد، لم يشأ دانلوب أن يخلو مدارسة تمام
س ولو فعل ذلك لكان أفضل سسس بسسل قسسرر مسساداةا"دايسسن" لكنسسه
جعلها ماداةا ثانويسسة فسسي قيمتهسسا الدراسسسية ثسسم أن حصصسسها
لل التلميسذ عكس كانت "توضع في نهاية اليوما المدرسسي وقسد 
لنوا إلى النفلت من سجن المدرسة البغيض إلسسى للو وح وم

، وكسسانت هسسذها الحصسسص)1(فسحة الشسسارع أو رحسسب السسبيت
توكسسل إلسسى اسسسن مسسدرس فسسي المدرسسسة، يسسسعل ويتفسسل،
ويمثل أماما التلميذ ضعف الحياةا الفانية المنهارةا..فيرتبط
الدين في وجدانهم بالعجز والفناء والشيخوخة، كما يرتبط

بالملل والضجر والنفور.

وقرر كذلك س لغاية خبيثة س مسساداةا" لغسسة عربيسسة"، وفسسي
الوقت الذي كسسان فيسسه مسسدرس اللغسسة النجليزيسسة يتقاضسسى

 لحظ أن هذها المفاسد والمخططات الخبيثة لزالت إلى اليوما )1((
على حالها في مدارس أذناب المستعمر.
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اا كاملسسة كسسان زمليسسه مسسدرس اا إثني عشر جنيهسس اا شهري مرتب
اللغة العربيسسة ل يقبسسض سسسوى أربعسسة جنيهسسات، ممسسا جعسسل
اا، وجعسسل الفسسرق بينهمسسا فسسي المكانسسة الجتماعيسسة شاسسسع

العربية في ذاتها موضع الحتقار والزداراء.

لل المناهسسج السستي كسسانت تسسدرس وليس أنكى من ذلك إ
فسسي مسسدارس الحكومسسة والسستي كسسانت مملسسوءةا بسسالطغن

.)1(والسموما فيما يتعليق بأوروبا وتاريخها وحضارتها ) 

لذا فإن الحقيقة المههة والمؤثرةا، والتي حاول الشيخ
عبسسد الرحمسسن إغفالهسسا هسسي أن تلسسك الفسسواج مسسن خريجسسي
مدارس المستعمر العصرية كانوا هم جيل"الفنديسسة" كمسسا
يسسسميهم بعسسض الكتسساب سسس السسذين ماعسساداوا يعرفسسون مسسن
السلما إل اسمه ول من القرآن إل رسسسمه..بسسل قسسد غسسدوا
لجهسسوا من أشد الناس عداوةا لشرائع السسسلما والقسسرآن..فو
أسسسلحتهم الحقيقيسسة والفكريسسة إلسسى صسسدر أمتهسسم وبسسدأوا
يطعنونها من الداخل طعنات هي أشسسد وأنكسسى عليهسسا مسسن
طعنات المستعمر..ومسسن تسسولى منهسسم زمسساما الحكسسم فعسسل
بالمة الفاعيل..ومسسا أتسساتورك إل واحسسد مسسن أولئسسك السسذين
لبتهم أوروبا وغيرها فتأملوا ماذا فعسسل بالخلفسسة وبالسسسلما ر
والمسلمين! ! وكذلك هو حال كافة الزعماء والقسساداةا فسسي
عالمنسسا السسسلمي اليسسوما الحيسساء منهسسم والمسسوات..فهسساهو
لحوا شرائع السسسلما عسسن الواقع أكبر شاهد على مانقول..ن
الحكم ونقلوا إلسسى بلداهسسم كسسل مفاسسسد أوليسسائهم الثقافيسسة
والجتماعيسسة والقتصسساداية والقانونيسسة والسياسسسية..خسسرج
المستعمر من بلداهم نعم..ولكنه خرج وهسسو قريسسر العيسسن؛
ال من القاداةا والمفكرين يفتكسسون بسسأمتهم بسسدينها قد أعد جي
اا..وينفسسذون مخططسسات أسسسياداهم وأوليسسائهم وعقيدتها فتكسس
بدقة بالغة وإخلص منقطع النظير، وهسذا هسسو الواقسع وهسو
ليكملها الشسسيخ عبسسد الرحمسسن بقية القصة الناقصة التي لم 

عفا الله عنه في كلمته..

 ولعل من المناسب أن نوردا هنسسا بعسسد هسسذا كلسسه؛ كلما
الشيخ النجدي السلفي عبد الرحمن بن ناصرالسعدي وهو
ممن عاصروا زمسسن السسستعمار البريطسساني إبسسان سسسيطرته

1
()

أنظر كتاب( العلمانية ) لسفر الحوالى، و ( هل نحن   
مسلمون )و (واقعننا المعاصر) لمحمد قطب فقد نقلت منها 
اا هنا.. جميع
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ليسسن علسسى العسسراق ومسسا حواليهسسا وهسسو كلما واضسسح جلسسي ب
فليتأمله المخالف وكل من اغتر بشبهته هذها..

 يقول رحمه الله تعسسالى فسسي الفتسساوى السسسعدية وهسسو
يتكلم عن العراق والبحرين وما حواليها من البلدا الواقعسسة
تحت سيطرةا السسستعمار البريطسساني وتفصسسيل القسسول فسسي
داار السلما وداار الكفر وانقسسساما الخيسسرةا إلسسى بلدا حسسرب
واضسسسطهادا، وبلدا عهسسسد وهسسسدنه وأمسسسان، وأن هسسسذها البلدا
المستعمرةا من قبيل القسسم الخيسسر، وذكسر جسواز السسفر
اا علسسى إظهسسار إليهسسا للتجسسار وغيسسرها مسسادااما المسسسلم قسسادار

داينه..ثم قال:

"ولكن من أعظم الخطار القامة مع العائلة 
هناك، وإدخالهم في المدارس التي ل يِخرج منها

 أ.هسسس.أحد إل وهو مختل العقيدة إل ما ـشـاء الـلـه"
)1(.

هذا هو قول الشيخ السعدي السلفي علمسسة القصسسيم
فسسسسي زمسسسسانه..واضسسسسح كالشسسسسمس فسسسسي شسسسسأن هسسسسذها

المدارس..فماذا بقي عند المخالف؟ ؟ 

* بعسسسد ذلسسسك كلسسسه نختسسسم فنقسسسول إن قضسسسية نصسسسر
الدين..وإقامة داين الله عز وجل قضية قد بينها لنا رسسسول

أحسسسن بيسسان فسسي هسسديهصسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم اللسسه 
ينخضعها لهوائنا وأمزجتنا.. وسيرته..فليس لنا أن 

 فالله عز وجل هو رب هذا الدين..وهو سسسبحانه قسسادار
على أن ينصرها داون رجال..

ـديِنولكسسن : ـم المجاـه ـتىَ نعـل ـونكم ـح { ولنبـل
منكم والصابريِن ونبلوا أخباركم }.

وقسسد قسسال سسسبحانه فسسي السسسورةا نفسسسها عسسن أهسسل
{ولو يِشاء الله لننصر منهم ولـكـن ليبـلـوالباطل: 

بعضكم ببعض والذيِن قتلوا في سبيل الـلـه فـلـن
يِضل أعمالهم }

 {وتلك اليِاما نداولها بين الناس وليعلموقال 
الله اـلـذيِن ءامـنـوا ويِتـخـذ منـكـم ـشـهداء والـلـه ل
ـوا ـذيِن ءامـن ـه اـل ـص الـل ـالمين، وليمـح ـب الـظ يِـج

1
()

 من الفتاوى السعدية.96راجع كلمه وفتواها المفصلة ص   
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ويِمحق الكافريِن، أما حـسـبتهم أن ـتـدخلوا الجـنـة
ـم ـم ويِعـل ـدوا منـك ـذيِن جاـه ـه اـل ـم الـل ـا يِعـل ولـم

الصابريِن}.

فما على المؤمنين الذين يتحرقون لنصرةا هسذا السدين
إل أن يثبتسسوا علسسى ماكسسان عليسسه رسسسول اللسسه وأصسسحابه
ويسسسلكو طريسسق النبيسساء والمرسسسلين؛ السسذي مسسن أهسسم
خصائصسسه وأظهسسر مميزاتسسه قضسسية السسولء والسسبراء..السسولء
للمؤمنين والبراءةا ممن حادا اللسسه ورسسسوله، وإظهسسار هسسذها
البراءةا وإبداء العسسداوها لعسسداء اللسسه ومعبسسودااتهم الباطلسسة؛
وهذا دايسسن جميسسع المرسسسلين وملسسة أبينسسا إبراهيسسم وطريسسق
داعسسسوةا رسسسسولنا الكريسسسم عليسسسه أفضسسسل الصسسسلةا وأتسسسم
التسليم..وهذها الطريسسق المسسستقيمة ل تجتمسسع مسسع متابعسسة
من حادا الله ورسوله والتعلق بأنظمته وأوضاعه والرضسسى
بباطله ومناهجه ومنكراته..كل، فهمسسا طريقسسان متعارضسسان
اا إل بسسانحراف أحسسداهما متناقضان ل يمكن أن يلتقيسسان أبسسد
إلى الخر..والثبات على هذا الطريق وعدما النحراف عنسسه
إلى تلك السبل والطرق المعوجة سبب عظيم من أسباب

نصر الدين..

وليس كما يزعم المخالف أن نصسسر السسدين يتسسأتى مسسن
هسسسذها المسسسدارس وأمثالهسسسا مسسسن مؤسسسسسات الطسسسواغيت
الفاسدةا..بل هذا المدارس هي في الحقيقة كما تسسبين لسك
لدايهسسم فيمسا سسلف مسن أكسبر أسسسباب تسأخر المسسلمين وتر
وتقهقرهم وتأخر النصر عنهسسم بفسسسادا إجيسسالهم وانحرافهسسا
ورداةا كثير منهم..وعدما وجودا جيل اسلمي مستنير متبصر

بمنهاج النبياء والمرسلين مستبين لسبيل المجرمين..

والحاصسسل أننسسا بعسسد هسسذا كلسسه لنخجسسل أو نتحسسرج مسسن
القول والتصريح بأننا نعتقد وندين الله عز وجل بسسأن بقسساء
أبناء المسلمين أميين ولكن متمسكين بسسدينهم وبعقيسسدتهم
وبطريق نسسبيهم عليسسه أفضسسل الصسسلةا والسسسلما...خيسسر مسسن
كونهم قراء متعلمون يتخرجون من هذها المدارس زناداقسسة
باللوف أو على أحسن الحوال يتخرجسسون منحرفيسسن عسسن
داينهم الحق متخلين عن منهج نبيهم وداعوته معرضين عسسن
ملة أبيهم ابراهيم وطريسسق النبيسساء والمرسسسلين..فهسسؤلء ل
ينصرون داعسسوةا ول يقيمسسون داينسسا..فسسإن الولسسد إذا نجسسا مسسن
مفاسد هذها المدارس المتقدمة من مناهج فاسدةا وخلطة
منحرفسسة وغيسسر ذلسسك وقسسدر اللسسه لسسه أن ل ينحسسرف...فسسإنه
سينشأ مائعا ميت القلب قد اعتادا قلبه الستشراف للفتنة
واعتادات أذناها سماع الفحش والباطل وألفت عينسساها رؤيسسة

منبر التوحيد والجهادا )403(



يقتلسست فسسي نفسسسه ملسسة إبراهيسسم...فل المنكر والفسادا..قد 
بغض فسسي اللسه ول بسراءةا مسن أعسسداء اللسه..وإنمسا مداهنسة

ومهادانة للباطل وأهله..فالله المستعان.

إن المةوصدق أبو الحسسسن النسسدوي حيسسن قسسال:سسس "
السلمية أمة خاصة في طبيعتها ووـضـعها، ـهـىَ
أمة ذات مبدأ وعقيدة ورسالة ودعوة، فيجــب أن
يِكون تعلميها خاضعا لهذا المبدأ والعقيدة..وكــل
ـون تعليم ل يِؤدي هذا الواجب أو يِغدر بذمته ويِـخ
في أمانته فليس هو التعلـيـم الـسـلمي ـبـل ـهـو
التعليم الجنبىَ وليس هو البناء والتعمير بل ـهـو

الهدما والتخريِب.

وأولىَ للبلد السلمية أن تتجرد منه وتحــرما
ـة،  ـه الماديـِ فالمـيـة خيرلـهـا ـمـن ـهـذاـمـن ثمراـت

ـدتها ـا وعقـي ـي طبيعتـه ـا ـف ـذي يِرزأأـه ـم اـل التعلـي
" أ.هس وروحها

ونختسسم ردانسا علسسى هسذها الشسبهة بمقولسة للشسيخ عبسد
لقررها في شبهته عما فيها ما  عد عه الرحمن نفسه في كتاب له، 
هسسذها..حيسسث يقسسول فسسسي كتسساب ( المسسسلمون والعمسسل

): 13 ص()1(السياسي) 

( أن السسستعمار "انجلسسترا وفرنسسسا وإيطاليسسا وهولنسسدا
وروسيا" لم يخرج حتى أقاما في كل إقليسسم حكومسسة تابعسسة

له من أهالي البلدا ممن يطيع أمرهم )أهس.

اا فالقضية لم تكن س كما زعم في شبهته س شسسطارةا  إذ
ال منهسسم للمسسدارس السستي مسسن الهنسسدوس والسسسيك واسسستغل
اعتزلهسسا المسسسلمون علسسى حسسد زعمسسه...وإنمسسا كسسان ذلسسك

بتخطيط وتدبير المستعمر نفسه..

ـدثم قال في الصفحة نفسها وبالحرف الواحد: (  عـم
الكفار إلىَ تغيـيـر مناـهـج التعلـيـم لـخـراج أجـيـالا
جديِدة تؤمن ـبـالمفهوما الغرـبـي للحـيـاة، وتـعـادي

 ).العقيدة والنهج والشريِعة السلمية

1
()

ولي على هذا الكتاب ملحظات ليس هذا مقاما ذكرها، قد   
أوردات بعضها في مصنفات أخرى..
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إذا فمسسدارس المسسستعمر ل تسسدرس الطسسب وحسسدها ول
الهندسسسة وحسسدها، هكسسذا خدمسسة لسسسوادا عيسسون الشسسعوب
لس السسسم فسسي الدسسسم؛ لفسسسادا عمرةا، وإنمسسا لسسد المسسستع
الشسسعوب وإخسسراج أجيسسال مسسسحورةا مبهسسورةا بالمسسستعمر

وثقافته وعادااته وشرائعه؛ تواليه وتعاداي عقيدتها وداينها..

 فلماذا كتم الشيخ هذها الفائسسدةا المهمسسة ولسسم يسسذكرها
حين طرح شبهته تلك على مسامع أولئك الشباب..؟ ؟ 

: "ولكن هذا الستعمار لم يخرج من بلدا14وقال ص 
المسلمين وأقاليمهم إل بعد أن ترك واقعا مغسسايرا للسسدين"
اا يتمثل فيها هذا الواقع المغاير اللدين..منهسسا مسسا لددا أمور فع

صرج أشباه المتعلمين: "16قاله ص نظاما تربوي يِخ
ـا ..)الذيِن ل يِمكن العتماد عليهم في ديِن أو دنـي

أهس.

 فإن هذا كاف في ردا شبهته تلك وإبطالها..

عتمد عليه فسسي دايسسن أو دانيسسا أن يقيسسم عع يي إذ كيف لمن ل 
يمسسسك زمسساما حكسسم اللسسه؟ ؟ إل أن يكسسون داولة خلفة! ! وي
الحكم الذي يتطلع إليه الشيخ كواقع هذها الحكومات! ! ! 

- وها هنا شبهة ثالثة:

حيث قد يقسسول المخسسالف مسسستدركا علسسى ردانسسا علسسى
اا يبقسسسى البنسسساء أمييسسسن ل يقسسسرؤون الشسسسبهة الثانيسسسة: "إذ
وليكتبون في هذا الزمان الذي ل يسسستطيع المسسي فيسسه أن
يجاهد أو يدعو أوينصر داين! ! يا أخسسي يعيش فضل عن أن ي
العلسسم نسسور وعسسزةا وكرامسسة و..أنسست تريسسد أبنسساء المسسسلمين
يبقون جهلسسة متخلفيسسن عقليسسا ل يفقهسسون شسسيئا فسسي أمسسور

دانياهم..! ! 

ثم أل يحتاج المجتمع المسسسلم إلسسى الطسسبيب المسسسلم
والمهندس المسلم والمعلم المسلم...و...إلى غير ذلك..

فيقال:س 

أول القسسول بسسأن المسسي ل يسسستطيع العيسسش فسسي هسسذا
الزمان مبالغة عظيمة، بل ربمسسا تكسسون قسسدحا خطيسسرا فسسي
جناب توحيد قائلها..إذا كان يعتقد كاعتقادا كثير من النسساس
بأن الرزق معلسسق بسسالتعليم والشسسهاداات...فهسسو مسسن شسسرك

منبر التوحيد والجهادا )405(



الربوبية السسذي لسسم يكسسن موجسسوداا حسستى عنسسد كفسسار قريسسش
أنفسسسهم..ومعلسسوما أن واقسسع هسسذا الزمسسان يسسدفع ويسسدحض
ذلك...فكم من أمي صساحب صسسنعة مسن الصسسنائع يكتسسسب
بعمل يدها ويعيش كريما بل شسسهاداةا وبغيسسر مدرسسسة...وكسسم
من تاجر مليونبر ليس مسسن أهسسل هسسذها الشسسهاداات..وهسساهم
المهندسسسون والمعلمسسون والطبسساء والدااريسسون يتتسسابعون
ويتسسسدفقون بسسساللف مسسسن هسسسذها المسسسدارس والجامعسسسات
بشهادااتهم..حتى اكتفى الواقع منهم وبدأت تظهر مشسساكل
البطالة المختلفة والحقيقية لن غالب هسسؤلء الخريجيسسن ل

يحسنون - في الغالب- غير ما دارسوها صنعا..

وجه  يقول أبو الحسسن النسدوي فسسي رسسالته (كيسف ت
 : "وأما مسسن الجهسسة4المعاوف في القطار السلمية) ص

الثانية وهى الجهة القتصاداية فقد زادا التعليم في البطالسسة
والعطلة وزادا إلى مشاكل الشعب القديمة مشكلة جديدةا
وهى وجودا فوج من العاطلين الذين ل يجدون لهسسم حرفسسة
ما، ذلك لنهم ل يحسنون غير القراءةا والكتابة البسيطتين
أحيانسسا والراقيسستين أحيانسسا أخسسرى، والحكومسسة (! ! ) عنسسدها
كمية محدوداةا من الوظائف، ل تسسستطيع طبعسسا أن توظسسف
كل متخرج أو تشغل كل متعلسسم وأصسسبحت مسسسألة بطالسسة
المتعلمين في أكثر البلدا الراقية أزمة شسسديدةا ل يجسسد لهسسا

حل.."أهس.

 وقبل هذا كله؛ عندنا نحن المسلمون كم من أشسسعث
أغبر ل يملك من حطاما السسدنيا وزينتهسسا إل القليسسل هسسو فسسي
لدمون ييقسس ميزان الله أثقل وأكرما من كثير من أولئك الذين 
لدرون ويلقبسسسون، بشسسسهادااتهم لجلسسسون ويصسسس لرمسسسون ويب ويك
ودارجاتهم وثقافتهم وعلومهم الدنيويه...وصسسلى اللسسه علسسى
نبينسسا القائسسل فيمسسا رواها البخسساري ومسسسلم : "أل وإن فسسي
الجسد مضغة إذا صلحت صسسلح الجسسسد كلسسه وإذا فسسسدت

فسد الجسد كله، أل وهى القلب..".

فإصلح خاصة الرجل وأهل بيته وإحسسسان تربيتهسسم، ل
تكون فقط كما يظن كثير من الباء؛ بإطعامهم وكسسسوتهم
والهتماما بمظهرهم الخارجي وأمور دانيسساهم وحسسسب..بسسل
أهم من ذلك كله وأخطر، الهتماما والسستركيز علسسى التربيسسة

يخلقية والعقلية والروحية... ال

ثسسم ان اسسستنقاذهم مسسن هسسذها المسسدارس ومفاسسسدها
ليعني أبدا رميهم بالشوارع والسواق ومفاسسسدها..كمسسا ل
يعني أبدا تركهم جهلة أميين أو متخلفين عقليا وغيسسر ذلسسك
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مما يورداها المخالف...فإن ذلك ل يقول به عاقل..بسسل لبسسد
من تأدايبهم وتعليمهم ما يجسسب عليهسسم معرفتسسه مسسن أمسسور

داينهم، وما ينفعهم من أمور دانياهم..

والناس يستثقلون مثل ذلك لقصور هممهم وافتتسسانهم
بالدنيا وانشغالهم بحطامهسسا..بسل أن كسسثيرا ممسن ينتسسبون
للسسدعوةا والصسسلح ممسسن يدنسسدنون علسسى ضسسرورةا تفريسسغ
الوقسسات والتضسسحية بالعمسسار فسسي سسسبيل إصسسلح المجتمسسع
وتغيير الواقع..إذا ألزمتهم بمثل ذلسسك فسسي ذراريهسسم؛ ظهسسر
لك تناقضهم وضعف عزائمهم وأظهسسروا لسسك آلف العسسذار
والسسسباب المزعومسسة السستي تصسسدهم عسسن ذلسسك..وأكسسثرهم
يفضل أن يلقي بأبنائه ويضيعهم ويضيع أعمارهم في هسسذها
المدارس الننتنة، على أن يفسسرغ لهسسم بعسسض جهسسدها ووقتسسه

الضائع في هذها الدنيا، ليعلمهم ويدرسهم...

مع أن ذلك ميسسسر وسسسهل خاصسسة فسسي الصسسغر..حيسسث
يكون الغلما سريع اللتقاط والتعليم..ولسسو صسسدق النسسسان
وعزما، ل سسستطاع أن يعلمهسسم كسسل مسسا ينفعهسسم بنفسسسه، أو

يؤجر لهم من يثق بدينه لجل ذلك..

وأعسسرف أكسسثر مسسن رجسسل لسسم يسسدخلوا أبنسساءهم هسسذها
المدارس ومع ذلسسك فهسسم يكتبسسون ويقسسرؤون...بسسل أعسسرف
واحدا علم أبناءها ليسسس فقسسط النحسسو والحسسساب والقسسراءةا
والكتابة...بل واللغة النجليزية داون أن يسسدخلهم فسسي هسسذها

 )1(المدارس 

اا فها هو زيسسد بسسن ثسسابت يتعلسسم كتابسسة ولماذا نبتعد كثير
اليهودا(يعني السريانية) في خمس عشرةا ليلة ويتقنها في

صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلمذلك الوقت القصير ليقسسرأ للنسسبي 

1
()

اا بهذها اللغة، وإنما بيانا لولئك    اا أو تعلق وهذا ليس مدح
المسحورين بها وبأمثالها من علوما المدارس العصرية، أن 
العزيمة والنية الصاداقة مع الصبر تمكن الرجل من تعليم أبنائه 
تلك العلوما وغيرها وبفترةا أقل وأقصر بكثير من تلك التي 
يضيعونها من أعمارهم في هذها المدارس، فيوفر بذلك عليهم 
الوقت والعمر...ويحفطهم في الوقت نفسه من مفاسد المدارس
ومنكراتها..
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 وكسسان يومهسسا غلمسسا..فمسسا أضسساع)2(كتبهم التي تصل إليسسه..
العمر كله في ذلك..

وما زال كثير من المسلمين يبعثون بأبنائهم إلسسى مسسن
 سواء تطوعا أو بأجر فيتعلمونها بأوقسسات)1( يعلمهم الكتابة

قصيرةا داون إضاعة فترةا كبيرةا من العمر لجل ذلسسك كمسسا
هو الحاصل فسسي هسسذها المسسدارس..وبالتسسالي فل معنسسى أبسسد
لوصسسسف المخسسسالف لكسسسل مسسسن اعسسستزل هسسسذها المسسسدارس
بالمية..حيث أنه علق العلم والتعليم وحصسسرها بهسسا وحسسدها

وهذا باطل..

* ثسسسم نسسسأتي السسسى مسسسسألة نصسسسر السسسدعوةا وإقامسسسة
الدين..فنقسسول : أيسسة داعسسوةا هسسذها السستي تريسسدون؟ ؟ داعسسوةا
أولئك الذين يهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم
فيشسسساركون بمجسسسالس الشسسسرك والفسسسسوق والعصسسسيان؛
كالبرلمانات الشسسركية ونحوهسسا مسسن مؤسسسسات الطسساغوت
ومنكراته الظاهرةا ووظائفه الباطلة..وما على شاكلها من

 )2(الدعوات 

اما داعسسوةا المصسسطفى وملسسة إبراهيسسم وطريسسق النبيسساء
والمرسلين..؟ ؟ 

فسسإن كسسانت الولسسى، فنحسسن وإيسساكم علسسى مفسسترق
طريق..ول يصلح الكلما فسسي مثسسل هسسذها القضسسايا الفرعيسسة
قبسسل التفسساق علسسى تلسسك القضسسايا الكليسسة الصسسولية..لنهسسا

مرتبطة جميعا..

لمسا هسسي..فطريسسق النسسبي  صسسلىوإن كانت الخرى، ونع
لنصر الدين لسسم تكسن ترتكسسز وتقسوما علسسىالله عليه وسلم 

أغلبية القراء والتجار وأصحاب المراكسسز والوظسسائف، وغيسسر
ذلك..بل كانت تقوما أول ما تقوما على نوعيسسة خاصسسة مسسن

2
()

) وغيرها 5/186كما في الحديث الذي رواها الماما احمد (  
بإسنادا حسن.

1
()

كما في حديث سعد بن أبي وقاص في البخاري وقد تقدما   
للم بنيه هؤلء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان وفيه:"كان سعد يع
الكتابة..".

2
()

انظر رسالتنا "ملة ابراهيم وداعوةا النبياء والمرسلين" فإن   
فيها بيان لطريق الدعوةا الصحيح وكشف كثير من تلبيسات 
الشيطان على كثير من داعاةا هذا الزمان.
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الرجال..أولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليسسه..وشسسروا
أنفسهم ابتغاء مرضاةا الله..وباعوا أولهسسم لخراهسسم..فلسسم
تلههسسم تجسسارةا ول بيسسع ول غيسسر ذلسسك عسسن ذكسسر اللسسه وداينسسه
وداعوته..وقد كان أكثرهم من الضسسعفاء والفقسسراء، ولسسذلك

كمسسا فسسي البخسساريصلى اللسسه عليسسه وسسسلم صح عن النبي 
وغيرها أنه قال : " هل تنصرون إل بضعفائكم" وفي روايسسة
للنسائي "إنمسسا نصسسر اللسسه هسسذها المسسة بضسسعفهم بسسدعواتهم

 )1(وصلتهم وإخلصهم" 

*س ويتسرع المخالف فسسي هسسذا الموضسسع، فيرمينسسا بسسردا
وإنكار القوةا والعدادا والخذ بالسباب..

تركنسساصلى الله عليسسه وسسسلم فنقول:س..إن نبينا محمد 
علسسسي مثسسسل البيضسسساء ليلهسسسا كنهارهسسسا ل يزيسسسغ عنهسسسا إل
هالك..وطريقته وأضحة بينة في هذا المجسسال، وغيسسرها مسسن
المجالت..ولو رجسسع المنصسسف إليهسسا وتأملهسسا؛ لوجسسد النسسبي

أول مسسن يأخسسذ بأسسسباب القسسوةاصسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم 
والعدادا والحذر والكتمان وغير ذلك..

ولكن كيف؟ ؟ 

لتبعيسسن يم أكما يتخبط أكثر الناس في هذا الزمان...؟ ؟ 
بسسذلك أسسساليب الحسسزاب الرضسسية وطرائقهسسم المعوجسسة

وسبلهم المنحرفة عن صراط الله المستقيم.

لثه على تعلم الرمي وتحذيرها أما على سبيل المثال بح
مسسن نسسسيانه، وبثسسه روح اليمسسان والقسسوةا والثبسسات والعسسزةا
والشسسجاعة واليقيسسن بنصسسر اللسسه عسسز وجسسل فسسي نفسسوس
الصحاب والتباع..ورص صفوفهم وتربيتهم علسسى التوحيسسد
علما وعمل وعلى طاعة الله ورسوله وخشية اللسسه وحسسدةا
والتوكل عليه والسسستعانة بسسه وحسسدها..وغيسسر ذلسسك ممسسا هسسو

معروف ومبسوط في كتب السنة المختلفة..

وكذا أحادايثه في الحث علىعلوما السسدين والتحصسسن بهسسا
كثيرةا أيضا..ومنه أيضا حثه على ماينفع المسسسلم مسسن أمسسر

صسسلى اللسسه عليسسهمعاشسسه ودانيسساها مسسبين أيضسسا فسسي سسسنته 
.وغير ذلك وأمثاله كثير..وسلم.
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اا في    لطال:س ( تأويل الحديث أن الضعفاء أشد إخلص قال ابن ب
اا في العباداةا لخلء قلوبهم عن التعليق  الدعاء وأكثر خشوع

 من الفتح)89/6بزخرف الدنيا) أهس (
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ويكفينا من ذلك في مجال تعلم علسسوما السسدنيا كسسسبب
من أسباب حماية الدعوةا والسسدين أن نرجعسسك إلسى حسديث
زيد المتقسسدما، لتتسسأمله وتنظسسر فيسسه.وانظسسر كيسسف أن النسسبي

عنسسدما شسسعر بحسساجته الماسسسة إلسسىصلى الله عليه وسسسلم 
معرفسسة اللغسسة السسسريانية لمصسسلحة مسسن مصسسالح السسدين
الحقيقية..كمخافة اطلع من ليؤمن جانبه من المترجمين
على كتبه ومراسلته صلوات الله وسلمه عليه..أنظر إليه
ا..وعنسدما اسستجاب زيسد لسذلك لسم اا بتعلمه كيف أمسر زيسد
اا منسسه لجسسل ذلسسك..بسسل لسسم يسخر وقته وعمرها كله أو كثير

اا أو اقل.. يتعدى ذلك شهر

صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلموالهم مسسن ذلسسك، أن النسسبي 
عندما شعر بهذها الحاجة الملحة، لم يفرغ لها علسى سسبيل
جميع أصحابه أو أكثرهم لجل ذلك، ول جعله فرضسسا حتمسسا
عليهم أجمعين كما هو لسان حال وربمسسا مقسسال كسسثير مسسن
داعاةا هذا الزمان مع هذها العلوما العصرية ومدارسسسها..بسسل
سد صلوات الله وسلمه عليه تلسسك الحاجسسة الماسسسة بغلما
يأتمنه وكفى..ولم يفهم أصحابه مسن طلبسه هسسذا مسن زيسسد،
مثسسل مسسايزعمه هسسؤلء السسدعاةا..فمسسا سسسمعنا أنهسسم فرغسسوا

أوقاتهم أو أفنوا أعمارهم في مثل ذلك..

لبسسون أتبسساعهم لبسسون ويك أما أكثر داعسساةا زماننسسا..فهسسم ينك
وأبناءهم على تعلم علوما الدنيا بعجرهسسا وبجرهسسا وبضسسللها
وفساداها..ويشغلون أعمسسارهم فسسي هسسذها المسسدارس وتلسسك
الجامعات وغيسسر ذلسسك بحجسسة نصسسر السسدعوةا وإقامسسة السسدين
وتوفير الطبيب والمهندس المسلم وغيرها، مسسع أن الواقسسع
اليوما ممتليء من هؤلء وقد ضاق بهم ذرعا، وما رأينسساهم
نصروا داينا ول غيروا واقعا إل مسسن رحسسم ربسسك وليسسس عسسن
طريق هذها الوظائف والشهاداات وإنما بهممهم وإخلصهم

وداينهم وعلمهم الشرعي..

وأعسسرف الكسسثير مسسن خريجسسي الجامعسسات المريكيسسة
وغيرها مازالوا عالة على آبائهم إلسسى اليسسوما وفسسي البطالسسة
جالسين لكسسثرةا المتخرجيسسن مسسن هسسذها التخصصسسات، أفمسسا
اكتفى الدعاةا بهذها الكسسثرةا إلسسى اليسسوما..فعنسدنا اليسسوما مسن
الطباء والمهندسسسين مسسا يكفسسي لمائسسة عسساما قادامسسة..أفلسسم
يسقط فرض الكفاية المزعسسوما بعسسد إلسسى اليسسوما..أفمسسا آن
اا على الوقت لنعمل وندعو ونتحرك لنصر الدين تحركا جادا

منهاج النبوةا..
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 أما أن كسسسل واحسسسد يريسسسد لبنسسسه ان يكسسسون صسسساحب
شهاداةا..ووظيفة عاليسسة..وليسسست المسسسألة مصسسلحة داعسسوةا
ونصر داين...قولوها ياقوما واصدقوا مع الله فإن هذا والله
اعذر لكم من أن تلبسوا على النسساس وتتمسسسحوا بمصسسالح

الدعوةا..

* أما قولهم؛ العلسسم نسسور وكرامسسة وعسسزةا..و...و..وغيسسر
ذلك من السفسطات..

فنحن نسألهم...أي علم هذا، الذي هذها صفاته..؟ ؟ 

لا وقسسدمنا أهذا الباطل العظيم والفسادا المبين الذي بين
حسسساله فسسسي منسسساهجهم؟ ؟ أما هسسسو علسسسم الشسسسريعة ومسسسا

والها..ورحم الله من قال:

العلم قالا الله قالا
رسـوله

وما سوى ذاك وسواس
الشياطين

وماسادا مسسن سسسادا مسسن أسسسلفنا ول عسسز مسسن عسسز مسسن
أجدادانا إل بتمسكهم واهتمامهم وتركيزهم على هذا العلم،
أما ما سوى ذلك فهو خاداما لهذا العلسسم يأخسسذون منسسه قسسدر
الحاجة كما رأيت، ول يعطونه أكثر من قسسدرها أوأكسسبر ممسسا
يستحق، خلفا لحال أهل زماننا..هذا إن كسسان هسسذا الخسساداما
نظيفا خالصا من الباطل والفسسسادا، وإل فهسسم أبعسسد النسساس

عنه..

وقد رأيت أن هذها المدارس ل تعلم البناء شسسريعة ول
تعطيهسسم علمسسا داينيسسا، اللهسسم إل شسسريعة عصسسرية عسسوراء ل
تعسسرف بغسسض أعسسداء اللسسه ول معسسادااتهم ول تعسسرف ولء أو
براء...شريعة محرفة تركن إلى هؤلء الطواغيت ول تنكسسر
بسساطلهم بسسل تمسسدحه وتمجسسدها وتربسسي الجيسسل علسسى حبسسه
وموالته..وعلمت أن الذي يظن أن هذها المدارس تعطيسسة
أو تعطي أبناءها علمسسا شسسرعيا حقيقسسا فهسسو واهسسم مسسسكين

ضائع مضيع..

- ومن هذا تعرف بطلن شبهة أخرى طالما احتج بهسسا
المخسسالف وهسسسي احتجسساجه بقاعسسدةا أخسسف الضسسررين أو
المفسدتين حيث عرفت حقيقة هذها المسسدارس ومنكراتهسسا
ومالها من أضرار وأخطار عظيمسسة علسسى النشسسء والذريسسة،
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كما تبين لك كذلك في مقابل ذلك قلة نفعها داينيسسا ودانيويسسا
باعتراف المخسسالفين، وأن ضسسررها أعظسسم بكسسثيرمن نفعهسسا

المزعوما..

واحتمسسسال فسسسسادا وافتتسسسان البنسسساء والذريسسسة فيهسسسا
كبير..ومعلوما لكسسل مسسؤمن أن الفتنسسة عسسن السسدين، ليسسست
فقط أشد وأخطرمن المية..بل هي كما قال ربنا عز وجل

لد من القتل "..فانتبه ول تغتر بكل مفتون.. " أش

ول بكثرةا الهالكين.

- الشبهة رابعة:

وهنا يخسسرج علينسسا المخسسالف بشسسبهة أخسسرى مسسستدركا
علسسى ماسسسبق..فيقسسول:سسس إن احتمسسال فتنسسة وفسسسادا البنسساء
والذرية ليس محصورا في هذها المدارس فقط، فالمجتمع
والواقع كله في هذا الزمان ممتليء بالفسادا، وما تخافونه
عمنه في هذها المسسدارس؛ موجسسودا فسسي الشسسوارع وتحاذرون 

وفي كل مكان...فنقول: 

اا ان الفسادا موجودا في كل مكسسان،أول:  ليس صحيح
هكذا على الطلق، بل يستطيع المسلم الصسساداق المتقسسي
لله عز وجل أن يهيء في بيته على القل البيئسسة الصسسالحة
المصسسسسلحة للبنسسسساء...بتنقيتهسسسسا مسسسسن داواعسسسسي الفسسسسسادا
وموجبسساته..مسسن تلفسساز أومجلسسة فاسسسدةا..أو غيسسر ذلسسك، بسسل
ويستطيع أن يختار ويجاور في الغالب الجار الطيب السسذي
يوافقه على داينه ومعتقسسدها..ونحسسن نسسرى الرافضسسي يجسساور
الرافضي والبوذي يجاور البوذي والسيكى يجاور السسسيكي
والنصراني يجاور النصراني..فما بسسال المسسسلم يعجسسز عسسن

مثل ذلك؟ ؟ ..

بل ويستطيع التقي أن يحرص على إعطاء أهله وبنيه
حقهم من التربية والتأدايب والتعليم وتسسوفير الجسسو الطيسسب
لهم فسسي بيتسسه، كمسسا يسسستطيع أن يرافقهسسم السسى المسسساجد
ومجسسالس العلسسم والتقسسوى والهسسدى والرجولسسة، ويعلقهسسم

برفقه طيبة صالحة..

وأنسسا أعسسرف أن هسسذا وأمثسساله ربمسسا بسسدى صسسعبا بسسل
مستحيل عند أرباب هسسذها المسسدارس ومحبيهسسا..لن الواحسسد
منهم في الغالب يتعب نفسسسه إن حسساول داون جسسدوى فهسسو
يبني القليل وفي المدرسسسة يهسسدمون الكسسثير؛ لسسذلك تجسسدها
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يستثقل مثل هذا المر ويجسسادال فيسسه ويزعسسم عسسدما جسسدواها
ولو قال: أنسسه ل يجسسدي معسسه ومسسع أولداها لصسساب..أمسسا مسسع
الصابرين المتقين، الصسسابرين علسسى طاعسسة ربهسسم المتقيسسن
مسسسسسساخطه ومحسسسسسارمه بسسسسساعتزال هسسسسسذها المسسسسسدارس
ومفاسدها..فإنه يجدي إن شاء اللسسه..بسسل هسسو واللسسه يسسسير
سسسهل علسسى مسسن سسسهله اللسسه عليسسه بسسترك هسسذها المسسدارس

والتبرء منها..

اا، خاصسسة لمسسن يريسسد وهسسو مسسع سسسهولته، ضسسروري جسسد
الصلح والدعوةا ويسعى للتغييسسر ونصسسرةا دايسسن اللسسه...فهسسا
نحن اليوما غرباء بديننا ومنهجنا وعقيدتنا وطريقتنا، خالفنسسا
الناس كلهم وفارقنا أكثرهم...أفليس الحري بنا أن نسعى
اا لمن ل يعرف ونتفرغ لتربية أبنائنا كما نشاء ونتطلع..خلف
اا في الصلح والتغيسسر، ل مسسع بنيسسه ولمسسع الغربة وليس جادا
اا عسسن المجتمع ول تختلف أحواله وأحوال بنيه قليل أو كسسثير

أحوال الناس قاصيهم وداانيهم..

وإن لم نفعل فما الفرق بيننا حينئذ وبين رعاع النسساس
إذ أعطينسسسا أبناءنسسسا لمسسسن يخالفوننسسسا فسسسي منهجنسسسا أشسسسد
المخالفة..بل هم ورب الكعبسسة حسسرب عليسسه يحسسذرون منسسه
وينفرون عنه ويسعون إلى هدمه ونقضه..فكيف نسسسلمهم

إذا لهم ليضلوهم ويفسدوهم ويلبسوا عليهم داينهم..؟ 

 أين الغربة، والغرباء...؟ ؟ 

ㅂ-أما بالنسبة لفسادا المجتمع والشارع، فإن المسلم إذا
اتقسسى وصسسبر علسسى طاعسسة اللسسه عسسز وجسسل باجتنسساب هسسذها
المفاسد والمنكرات وتجنيب أبنائه لها..وأمر أهلسسه بطاعسسة
الله ورسوله..فلن يضرها بإذن اللسسه تعسسالى فسسسادا الشسسارع
والمجتمع الذي يحتج به المخالف..لننسسا قررنسسا فيمسسا تقسسدما
اا رميهسسم أن إخراجهسسم مسسن هسسذها المسسدارس ل يعنسسي أبسسد
اا لكل مسسا قسسدمناها مسسن الحسسث بالشوارع، فهذا مناقض تمام
على تربيسسة الولدا، وهسسدي السسسلف والصسسالحين وطريقهسسم
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في ذلك، الذي إن سلكه العبسسد مسسع أبنسسائه وفقسسه اللسسه عسسز
وجل لعدادا وتربية جيل خير من جيلنا السسذي أضسساع عمسسرها

فيها لقلة الغيورين الناصحين وندرتهم...

وبعد هذا كله فإن من سلك هذها الطريق الطيبة فسسي
تربية الولدا..وبذل ما في وسعه من أسباب الصلح، مسسن
حماية من الفسسادا واختيسار للرفقسسة الصسالحة وتعاهسسد فسسي
التربية والتأدايب..وغير ذلسسك..أقسسول إن مثسسل هسسذا الب إن
ابتلى بفسادا بعض أولداها معذور مأجور، لنه قد قدما وقاما
بما أوجب الله عز وجل عليه من واجبات وابتعد عما نهسساها
الله عز وجل عنه من فتن ومنكسسرات..وسسسلوانه فسسي ذلسسك

نوح وابنه ولوط وأمرأته..وأمثالهم..

واـلـذي ـقـالا لواـلـديِه أف لكـمـاوقسسوله تعسسالى: {
أتعدانني أن أخرج وقد خلـت القـرون مـن قبلـي
ـق وهما يِستغيثان الله ويِلك ءامن إن وعد الله ـح

}فيقولا ما هذا إل أساطير الولين
]17 [ الحقاف

أمسسا ذلسسك المفسسرط السسذي ألقسسى بسسأولداها فسسي فسسسادا
المسسسسدارس ومنكراتهسسسسا أو فسسسسي متاهسسسسات الشسسسسوارع
والسواق..وانشغل عنهم بدنياها الفانية...أو بغير ذلك مسسن

المزاعم والحجج الجوفاء..

فليس له أن يحتج بنوح وابنه ول بلوط وامرته...أو أن
تكون له سلوى بمثل ذلك...لنه ما سعى سعيهم ول سلك
سسسبيلهم وطريقهسسم ول قسساما بمسسا أوجسسب اللسسه عليسسه مسسن
رن عليهسسم إذ ألقسساهم بيسسديه فسسي واجبسسات...بسسل هسسو أول جسسا
الفسادا ولسان حاله يقول : مادااموا لبد فاسسسدين، فليكسسن

لي ل بيدي عمر أو زيد... ذلك بيد

ومع ذلسسك كلسسه فل يجسسوز أن نتناسسسي مسسا قسسدمناها فسسي
اا أخسسف مسسن فسسسادا وفتنسسه تفاوت الفسادا...وأن هناك فسادا
اا مسسن فتنسسه...ول يسسستطيع أن يمسساري بسسذلك أقسسل خطسسر
أحد...وقلنا أن الفسادا المباشر القريب والذى يقضي فيسسه
المرء أغلب عمرةا ووقتسسه..ل يجسسوز مسسساواته بسسذلك السسذي

اا أو يقضي فيه وقتا يسيرا... يمر فيه مرور

صسسلى اللسسه عليسسهوهذا كله مصسسداق حسسديث الرسسسول 
في الصحيحين :"ستكون فتنة القاعدةا فيها خير منوسلم 

القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خيسسر مسسن
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الساعي، من تشرف لها تستشرفه ومن وجد فيها ملجأ أو
اا فليستعذ به ". معاذ

اا علسسى ذلسسك * وهنسسا يخسسرج علينسسا المخسسالف مسسستدرك
بشبهة أخرى من وحي إبليس فيقول :

ل ياأخي ينبغي أن تثبت وجوداك ول تفر من الفتنة بل
واجهها..فصاحب اليمسسان القسسوي ل تهمسسه الفتنسسه ول يتسسأثر
بها..وهذا موسى تربى في بيسست فرعسسون ومسسا انحسسرف ول

ال.. اا رسو أفتتن ول ضل بل كان نبي

لخر أسارى بسسدرصلى الله عليه وسلم وهاهو النبي  يس
لهم هسسذا المشركين الكفار لتعليم أبناء المسلمين ومسسا ضسسر
أو فتنهسسم أو حرفهسسم..وقسسد جسساء عسسن عمسسر بسسن الخطسساب
قوله :" إنما تنقض عرى اليمان عروةا عروةا إذا نشسسأ فسسي

السلما من ليعرف الجاهلية "

ا الفسرار مسن الفتسن..فهسو علمسة اليمسان فنقول:س أم
يصسسفصلى الله عليه وسلم وداأب الصالحين وهاهو النبي 

لر المسلم الثابت على داينه في آخسسر الزمسسان بقسسوله : " يفسس
بدينه من الفتسسن " رواها البخسساري وغيسسرها مسسن حسسديث أبسسي
لوب له البخاري في كتسساب اليمسسان بقسسوله سعيد الخدري.وب

باب " من الدين الفرار من الفتن".

فالمر إذن ليس كما يزعم المخسسالف مسسن أن صسساحب
لرض اليمان ل يتأثر بالفتنة، بل الذي يستشرف للفتنة ويتع
لها على شفى هلكة وعلى خطر عظيم..كما في الحسسديث

قسسال :صلى الله عليه وسسسلم الذي رواها أبو دااودا أن النبي 
"من سمع بالدجال فلينأ عنه أي فليبتعسسد عنسسه فسسو اللسسه إن
الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه ممسسا يبعسسث بسسه

من الشبهات".

أما لو كان المر فيه داعوةا صاداقة وجهادا صاداق علسسى
طريق المرسلين داون انحراف أو تمييع مع الصدع بسسالحق
وإبطال مفاسسسد هسسذها المسسدارس وتعريسسة أوليائهسسا وتسسسفيه
باطلهم..لقيل: إثبت وجوداك..وما إلى ذلك..أمسسا فسسي مثسسل
واقسسسع هسسسذها المسسسدارس ومفاسسسسدها وواقسسسع المشسسساركين
فيهسسا..فسسالولى أن يقسسال للمشسسارك : إثبسست خيانتسسك..للسسه

..ولرسوله ولدينه ولدعوته؟ 
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أمسسسا قصسسسة نسسسبي اللسسسه موسسسسى وتربيتسسسه فسسسي بيسسست
فرعون..وعدما افتتسسانه..فهسسذا ل حجسسة للمخسسالف فيسسه..لن
الصل الصيل عندنا في تربية الولدا و الحجة الولسسى فسسي

صلى الله عليه وسلمذلك هو ماتقدما من حديث الرسول 
المتقسسدما"يولسسد المولسسودا علسسى الفطسسرةا فسسأبواها يهسسوداانه
أو...الحديث".وحاداثة موسى هذها حاداثة عين نادارةا، كسسانت
قبل شريعتنا..والنسسادار مغمسسور..وممسسا يسسدلك علسسى أن هسسذها
الحاداثسسة حاداثسسة عيسسن وأنهسسا ل تسسؤثر ول يجسسوز تقسسديمها
:ومصسادامتها بالصسسل المسسذكور، قسسوله تعسالى عسسن موسسسى
}{وألقيت عليك محبة مني ولتـصـنع عـلـىَ عيـنـي

لبي بحفظ اللسسه عسسز ير فهو عليه وعلى نبينا الصلةا والسلما 
وجل ورعايته.

فما كان لفرعون ولغير فرعسسون أن يحرفسسه أو يفتنسسه
اا على فطرةا الله..بفضل الله عز أو يضله بل نشأ مستقيم

وجل واصطناعه سبحانه

وإنما أرادا الله عز وجل أن يسسبين ضسسعف كيسسد فرعسسون
ووهسسن قسسوته السستي يتجسسبر بهسسا وبفتخسسر..وبطلن حسسذرها
لوها فسسي قصسسرها وعلسسى فراشسسه وتخطيطسسه..حيسسث نشسسأ عسسد
اا وحزنا..أضف إلى هذا أن الله عسسز ليكون له بعد ذلك عدو
لدا موسسى إلسى أمسه تكفلسه وترضسعه وتنصسح لسه وجل قد ر

زرمنا علـيـه المراـضـع ـمـنوتربيه فقال عز وجل: { وح
قبل فقالت هل أدلكم عـلـىَ أـهـل بـيـت يِكفـلـونه
لكم وهم له ناصحون فرددناه إلىَ أـمـه ـكـي تـقـر

/القصص]...ثم هيأ له امرأةا13..} الية[عينها ول تحزن
صالحة بعد ذلك هي امرأةا فرعون التي برئت من فرعون

وعمله..

والذي يتشبث بمثسسل هسسذها القصسسة ليرقسسع باطسسل هسسذها
المدارس، كالغريق يحاول التعلق بقشه..ولسسن تغنسسي هسسذها
اا..وهو كمن يستدل بجواز إلقاء البسسن فسسي القشه عنه شيئ
اليم مخافة خطر أو فقر أو غيرها، بفعسسل أما موسسسي حيسسن
اا مسسن فرعسسون ألقت بموسى عليه السسسلما فسسي اليسسم حسسذر

وجنوداها..

وهذا بالطبع ل يستسيغه عاقل..بل هو استدلل واضح
البطلن تمجسسه العقسسول السسسليمة.ولسسو سسسألت المحتسسج
بهسسذا..أيجسسوز أن تعطسسي وليسسدك ليهسسوداي أو نصسسراني أو
مجوسي منذ نعومة أظفارها ليربيسسه وليسسترعرع عنسسدها؛ لمسسا

لوز ذلك بل لبطله واحتج بحديث النبي  صسسلى اللسسه عليسسهج
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"يولد المولودا علىالفطرةا.." فهذا كهسسذا، ول فسسرق..وسلم 
)1( 

* أما الحتجاج بقصة أسارى بدر المشركين وتعليمهم
لبعض غلمان المسلمين الكتابة..

ال؛ اثباتها بالسنادا الصحيح قبل الحتجاج فالمطلوب أو
.)2(بها..فيقال للمخالف.." اثبت العرش أول ثم انقش" 

اا: لو صحت القصة..فالقيسساس عليهسسا قيسساس باطسسل ثاني
لنه قيسساس مسسع الفسسارق..بسسل هسسي فسسوارق عديسسدةا واضسسحة

وجلية..منها..

ㅅ-كون ذلك كان فى داار أمنة وعسسز للمسسسلمين..فسسالقوةا
والدولة فى المدينة لهم، والسلطان والعسسزةا والنصسسر لهسسم
اا..والسسسير فسسى تلسسك السسساعة وفسسى ذلسسك الموضسسع أيضسس
مستضعف يسعى في فداء نفسه؛ فل يقدر والحالة كسسذلك
أو يجسسرؤ علسسى الطعسسن فسسى السسدين أو سسسبه أو تنقصسسه أو
ييخشسسى منسسه علسسى ذرارى الستهزاء به أوما إلى ذلك ممسسا 

المسلمين وعقيدتهم..

1
()

بالطبع كلمنا كما تقدما مع الدعاةا وليس مع غيرهم ممن   
اا بل  اا نهار اا، بل يفعلونه و يفاخرون به جهار ليرى بمثل ذلك بأس
منهم من ليكتفي بفسادا هذها المدارس حتى يزج بأبنائه في 
المدارس النجليزية أو المريكبة ونحوها أو يجلب لهم مربيات 
تالفات من النصارى أو المجوس أو البوذ أو الهندوس أو غير ذلك 
من الملل والنحل الضالة..

2
()

اا   اا صسسحيح لم أجد فيما تيسر لي من المراجع المعتتبرها اسسسنادا
ال لهذها القصة..ووجتها في موضعين..الول: طبقات ابن سسسعد متص

) في مرسل عسسن عكرمسسة وهسسو قسسوله فسسي فسسداء السسساري:26/2(
"حسستى إن كسسان الرجسسل يحسسسن الخسسط ففسسوداي علسسى أن يعلسسم

الخط".ولم يذكر فيها أنه كان لغلمان المسلمين..
) قال : "وكان في 245/5والموضع الثاني في الروض النف (

السرى من يكتب ولم يكن في النصار أحد يحسن الكتابة، فكان 
منهم من لمال له، فيقبل منه أن يعلم عشرةا من الغلمان الكتابة
ويخلى سبيله، فيومئذ تعلم الكتابة زيد بن ثابت في جماعة من 
غلمة النصار" ولم يسندها بل قال عقبه وعقب ما قبله: "وهذها 
عيون أخبار وصلتها بما ذكرها ابن اسحاق في يوما بدر جمعتتها من
كتب التفاسير والسير ولخصتها"..
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ㅇ-ومنها كون ذلك التعليم محسسدداا بشسسيء واحسسد وخسسسب
وهو الكتابة؛ فليسسس هسسو كحسسال هسسذها المسسدارس ومناهجهسسا
ال تعليسسم يطلسسب مسسن أولئسسك المشسسركين مث الفاسسسدةا..فمسسا 
غلمان المسلمين أمسسور داينهسسم كمسسا هسسو الحسسال مسسع هسسؤلء
لوهة العسسوراء السستي الطسسواغيت وتربيتهسسم السسسلمية المشسس
يتولها من ل خلق لهم ول أخلق ويلبسون بها علسسى أبنسساء

المسلمين.

ول طلسسسب مسسسن أولئسسسك السسسسرى تعليسسسم الرسسسسم أو
لوها أو تسسدريس مسسدح اللت الموسسسيقى أو التاريسسخ المشسس
ييمدح فى هذها المدارس والعزى ومناةا الثالثة الخرى، كما 

ياسق الكفر وعبيدها ودايمقراطيتهم وغير ذلك مما تقدما.

- ول كسسان فسسى ذلسسك التعليسسم طسسابور تعسسزف فيسسه
الموسيقى ول تحية علم أوهتاف بحياةا الطواغيت..لم يكن
يطلسب فيه مثل ذلك، ول غيرها مما تقدما من المفاسد..بسسل 
لردا واضح هو تعليم الكتابة ل غيسسر فسسي لددا مج منهم شئ مح
ظل السيف والسر الذي ل يجرؤ معه المأسور أن يتلعب

أو يلف أو يدور إذ هو يسعى في خلص تفسه ورقبته.

اا..كسسون فسسترةا التعليسسم - ومسسن الفسسروق الواضسسحة أيضسس
لذاق يحسس كانت محدوداةا، وليست كهذها المدارس التى يضسسيع 
الطلبة أقل ما يضيعونه مسسن أعمسسارهم فيهسسا إثنسسى عشسسرةا

 )1(سنة..وياله من عمر؛ وغيرهم يضيع أكثرمن ذلك 
1

()
وهذها النقطة يمكن اعتبارها وحدها مفسدةا مفرداةا بحد ذاتهسسا  

من مفاسد هذها المسسدارس الكسسثيرةا..لنسسه لسسو قسسدر اللسسه عسسز وجسسل
اا علسى داينسه النجاةا للولد فى هذها المدارس القذرةا وخرج منها ثابتسس
غير مختل العقيدةا والخلق والسلوك، أل يظن الب بسسأنه محاسسسب
وموقوف مسؤول بين يدى الله عز وجل عسسن هسسذها الثنسسي عشسسرةا
سنة أو أكثر، التى ضيعها مسسن عمسسر أبنسسائه فسسى هسسذها المسسستنقعات
ن ن عسز المعيسن ولسم نجسسد م ا حي يفعسل بنسا وبأعمارن السنة؛ كمسا 

ناصحين..
ييقال أنه إذا كان الله عز وجل قد كتب لنا الهداية والنحاةا  والحق 
اا من آثارها  من تلك المفاسد كلها بتوفيقه وكرمه ومنه..فإن كثير
للفاتها مازالت عالقة فى كثير منا إلى يومنا هذا..ولو لم يكن  ومخ
اا من أعمارنا وأوقاتنا  اا كبير من ذلك إل تضييع وتشتيت قدر
لجه وتصرف ويستفادا منها فى  وجهودانا، كان من الممكن أن تو
اا وسببا  كثير من أبواب الخير والعلم واليمان، لكفى بذلك أثر
اا فى بطلن هذها المدارس وجوب الزهد بها والنفرةا عنها  عظيم
عند أصحاب القلوب الحية السليمة.فكيف إذا أضيف إلى ذلك 
ييقترف فيها من الذنوب والمعاصى والخطايا  غيرها مما 

منبر التوحيد والجهادا )418(



لهل مسسسن ييسسسس وكسسسون الفسسسترةا محسسسدوداةا محصسسسورةا’ 
ضبطها..ويمكن بذلك مراقبتهم ومراقبة تدريسهم، وكيسسف
ييراقبسسسون وهسسسم أسسسسارى يخشسسسى فرارهسسسم وكفسسسار ل ل 
يؤتمنون..بخلف هذها المدارس التي ل يمكن بوضعها هسسذا
ضبط مفاسدها..أو مراقبة مدرسيها..ول تتأتى فيها مراقبة

الب لبنائه ومتابعتهم على كل حال..

وهكذا..فلو تأملت تلك الحالسسة وقارنتهسسا بسسأحوال هسسذها
ارا لجلت وأضفت إلى هذها الفوارق كسسثي المدارس وأهلها لس

من الفوارق الخرى والتى يبطل معها القياس.

هسذا كلسه كمسا قلنسا فسسى حسال ثبسوت القصسة بالسسنادا
الصحيح..وهو مطلب لبد منه لمسسن يحتسسج بهسسا..فسسإن أثبتهسسا

لسه.. فهذا ردانا..والحمد لل

ومثل ذلك الثر المنسوب لعمسسر بسسن الخطسساب " إنمسسا
تنقض عرى السلما عروةا عروةا إذا نشأ فى السسسلما مسسن
ل يعرف الجاهلية " فإن المخسسالف مطسسالب ابتسسداء بإثبسسات

صحة إسناداها..

 وعلى فرض صسسحته ومسسع التغاضسسي عسسن مسسسألة حجيسسة
قول الصحابي..نسأل خصومنا : كيف تكون معرفة الجاهليسسة،
ياترى؟ ؟ أبالمشاركة بها والخوض في غمار باطلهسسا والغسسرق
ال أو اللسسواط لرف ابنسسي بالزنسسا مث يأعسس فسسي مسسستنقعاتها.؟ فكسسي 
لرب ذلك أويشارك فيه ويقترفه؟ وأحذرها منه لبد أن أداعه يج
اا لديه أدانى مسكة مسسن عقسسل يقسسول بهسسذا، ؟ ل أظن أن إنسان
اا فالمسألة منتهية ومعرفتنا ال عمن شم رائحة السلما..إذ فض
بجاهلية المجتمع ل تكسسون بمشسساركتنا بمنكراتسسه وبمؤسسسساته
الفاسسسدةا..وإنمسسا بدراسسسة أوضسساعه بحسسذر وداون خسسوض فسسي
غمارها أو مشاركة بباطلها كما أن استبانة سسسبيل المجرميسسن
تكون بمعرفة كلما الله وكلما رسسسوله فيهسسم وفسسي طرائقهسسم
وبالنظر في الواقع والبصيرةا فيه..وها نحن نعيسسش فسسى هسسذها
لدا على كثير من منكراتها التي لم نشارك فيها المجتمعات ونر
بفضسسل اللسسه ومنسسه ورحمتسسه، فنبطلهسسا ونحاربهسسا داون عنسساء

صسسلى اللسسه عليسسه..والمتأمل للقرآن المكسسي ولهسسدي النسسبى )1(
ااوسلم  وصحابته وحالهم في مكة زمن الستضعاف يعلم يقين

ليشاركصلى الله عليه وسلم صحة ما نقول..فما كان النبي 
فسسى باطسسل قسسومه رغسسم أنسسه يعيسسش معهسسم وفسسي مجتمعهسسم

والمنكرات..فل حول ول قوةا إل بالله العلي العظيم.
1

()
مثال ذلك الجيش والشرطة وغيرها من الوظائف الباطلة.  
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بسسراءةاصسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم وبلدهم..وإنمسسا كسسانت داعسسوته 
واضحة من منكراتهم الكبيرةا والصغيرةا..

علسسى كسسل حسسال اللفسسظ السسذي فسسي البدايسسة والنهايسسة (
) هو : ( قد علمسست ورب الكعبسسة مسستى تهلسسك8/231-232

العرب؛ إذا ساسهم من لم يسسدرك الجاهليسسة ولسسم يكسسن لسسه
قدما في السلما) ذكرها الحافظ ابن كثير في سياق كلمسسه

على يزيد بن معاوية..

***

وبعد..

..فهسسذها أهسسم شسسبهات الهسسوى والشسسيطان حسسول هسسذا
الموضوع..وهناك أمسور أخسسرى..يحسسبها كسثير مسن النساس
شبهات وما هى كذلك؛ بل هى من باب الشسسهوات السستي ل
لدها إلسسى الحجسسة والبيسسان، بسل ل ينفعهسا إل لداها وص يحتاج لر

تقوى الله والخوف والوعظ واليمان.

لذرهم ومن هذا القبيسسل إرجسساف كسسثير مسسن النسساس وتعسس
بالحكومسسات الطاغوتيسسة وبطشسسها..فيعضسسهم خسسائف مسسن
الغرامة المالية أو مسن محاكمهمسسإن هسسم أخرجسسوا أولداهسسم
لذرون بحرمسسانهم مسسن السسبيوت من المدارس..وآخسسرون يتعسس
السستي توزعهسسا الحكومسسات علسسى النسساس فسسي بعسسض البلدا

ليشتروا بها ذممهم وولءهم..وهكذا.

لدموا المال الفسساني والسسدنيا الزائفسسة ومسسساكن فهؤل..ق
يرضونها في هذها السسدنيا سسسوف تسسؤل إلسسى الخسسراب؛ علسسى
مصسسلحتهم ومصسسلحة أهليهسسم وذريسساتهم الخرويسسة فسسي داار

الخلد..

ما عندكم يِنـفـد وـمـا عـنـدوالله عز وجل يقول: {
الله باق} 

يصسسف السسدنيا فيقسسول:صلى الله عليه وسسسلم ورسوله 
"إن الله تعالى جعل الدنيا كلهسسا قليسسل، ومسسا بقسسي منهسسا إل
عب بر يشسس القليل من القليل، ومثل ما بقي من الدنيا كالثغب 

يرها"  عد عك .)1(صفوةا، وبقي 

1
()

أخرجه الحاكم وهو حديث حسن والثغب: الغدير.  
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ـؤمنينويقسسول اللسسه عسسز وجسسل:  ـه الـم ـد الـل {وـع
والمؤمنات جنات تجري من تحتها النهار خالديِن
فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من

 [التوبسسة].أفليسسسالله أكبر ذلك هو الفوزأ العظـيـم}
مسسن السسسفاهة أن يسسستبدل المسسرء تلسسك المسسساكن الطيبسسة

الخالدةا بهذها الفانية؟ ؟ 

وقد قال الله عز وجل في السورةا نفسها قبل ذلك:

ـاؤكم وإخــوانكم ـاؤكم وأبـن {قــل إن كانءاـب
ــا ــوالا اقترفتموـه ــيرتكم وأـم ــم وعـش وأزأواجـك
زب وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحــ
ـي ســبيله ـاد ـف ـه ورســوله وجـه ـن الـل ـم ـم إليـك
زبصوا ـحـتىَ يـِـأتي الـلـه ـبـأمره والـلـه ل يِـهـدي فتر

.القوما الفاسقين}

لذر بسسه هسسؤلء أعنسسي الحرمسسان مسسن  وهسسذا السسذي يتعسس
المسكن والرض والقرض أو الخوف من الغرامسسة أو غيسسر
اا فسسي تلك من العسسذار الواهيسسة..معلسسوما أنسه ل يكفسي عسسذر
داعوى الكسسراها علسسى مسدح الكفسسر أو إظهسسار الرضسسى عنسسه،
كمدح الياسسسق وقسسوانينه الوضسسعية وغيسسر ذلسسك مسسن مبسسادائ
الكفسسر وأدايسسانه، والسستي تقسسدما كسسثير منهسسا فسسي مناهسسج هسسذها
لخص أهل العلسسم فسسي يير المدارس ومفاسدها الخرى..فلم 
الكراها على قول كلمة الكفر أو إظهار الموافقة عليها..إل
بالتهديد بالقتل أوقطع العضاء والتحريق بالنسسار أوالتخليسسد
فسسسي السسسسجن والتعسسسذيب واليلمسسسات الشسسسديدةا السسستي ل
لوزوها بما هسسو داون تطاق..بخلف الكراها على المعاضي فج
ذلك..وتأملوا حال عمار رضي الله عنه الذي نزلت بسسسببه
آيات التقية..فإنه رضي الله عنه لم يقل ما قال إل بعد أن
لسسسرت يفعلسست فيسسه الفاعيسسل مسسن العسسذاب فك يقتسسل أبسسواها و
اا، أضسسف إلسسى هسسذا أن أضلعه وأوذي فسسي اللسسه أذى شسسديد

اا: أهل العلم اشترطوا مع ذلك شروط

اا علسسى برها (بكسسسر السسراء) قسسادار - منهسا أن يكسون المكسس
اا عسسن السسدفع ولسسو عرها عسساجز لددا به والمأمور المك إيقاع ما يه

بالفرار.

عرها أنسسه إذا امتنسسع أوقسسع بسسه - أن يغلب على ظسسن المكسس
ذلك.
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اا، فلسسو قسسال: إن لسسم تظهسسر _ أن يكون ما هددا به فوري
اا..فل يحسل لسه إظهسارها..ولسذا لمسا احتسج د الكفر عسذبتك غ
لصة عمسسار.قسسال المسساما يحيى بن معين على الماما أحمد بق
أحمد: عمار ضربوها وآذوها، وأنتم قيل لكم سوف نضربكم
يتضربوا..فقال يحيى: مازلت أقول أنك أفقه من تحت ولم 

أدايم السماء.

اا..بسسأن يعمسسل زيسساداةا - أن ل يظهر مسسن المسسأمور تمادايسس
يطلب منه.. على ما 

 - كمسسسا بينسسسوا أن التخييسسسر فسسسي كلمسسسة الكفسسسر بنسسسافي
لفرك أو نمنسسع عنسسك مالسسك، لسسم ينسسس الكراها..فلو قيل إكفسسر أو 
ليسسرها قسسومه بيسسن أن اا..كما في قصسسة شسسعيب إذ خ لدوها إكراه يع

يعودا إلى الكفر وبين الخراج من الرض..

 ولن باب الكراها وكذا التقية الجسسائزةا قسسد يتلعسسب فيهسسا
كثير من ضعفاء اليمان..فقد قال الله عز وجل بعسسد مسسا ذكسسر

زذركمجواز التقية للمستضف في سورةا آل عمسسران:  ريِـحـ {و
الله نفسه وإلىَ الله المصير قل إن تخفوا ـمـا ـفـي

 اليسسات، وهسسذا مسسنـصـدوركم أو تـبـدوه يِعلـمـه الـلـه..}
لبرها. أعظم الوعيد والتهديد لمن عقل كلما الله وتد

يقول الشيخ محمد بن عسستيق رحمسسه اللسسه تعسسالى فسسي
رسالته (سبيل النجاةا والفكاك من موالةا المرتدين وأهسسل
الشراك) : "الكراها على كلمة الكفر ل يكون إل بالتعذيب
من ضرب أو قتل، والكلما ل يكون إكراها، وكذلك الخوف
اا، فسسإذا من أن يحول الكفار بينه وبين زوجته ل يكون إكراه
لين لسسك علمت ذلك وعرفت ما وقع من كثير من الناس، تب

: "بسسدأ السسسلما غريبسساصسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم قول النبي 
اا، وأغسسرب منسسه مسسن وسيعودا غريبا كما بدأ"، وقد عادا غريبسس

يعرفه على الحقيقة وبالله التوفيق)

ـنوقال في موضع آخر: (  وأما ما يِعتقده كثير ـم
ـويِله، ةا، فإنه من تزيِين الشيطان وتـس الناس عذر
ةا زوفه أولياء الشيطان خوف وذلك أن بعضهم إذا خ
ـار ـذلك إظـه ـه ـب ـوزأ ـل ـه يِـج ـه ـظـن أـن ـة ـل ل حقيـق
الموافقة للمشركين..والنقياد لهم، وآخر منـهـم
زيل أنه يِجــوزأ ةا تخ ةا دنيويِ إذا زأيِن له الشيطان طمع
زبه عـلـىَ له موافقته للمـشـركين لـجـل ذـلـك وـشـ

الجهالا بأنه مكره )أهـ.
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ييظهسسرون مسسدح ياسسسق الكفسسر فسسأين هسسؤلء السسذين 
والديمقراطية وحكومتها وقوانينها..في هذها المدارس..من

لله..؟ ؟  هذا ك

لرسسسونه ييد أيسسن هسسم مسسن هسسذا سسسواء كسسانوا مدرسسسين 
ويعلمسونه لبنساء المسسلمين ويختسسبرونهم فيسه؟ ؟ أو طلبسة
لقسسروها ييبطلسسونه بسسل ي يقبلسسونه ويتعلمسسونه ويحفظسسونه ول 
ييؤيدوها في أجوبتهم واختباراتهم كل ذلك لجسسل شسسهاداات و

الزور..

وخلصة القول..أن مقصسسودانا مسسن هسسذا كلسسه أن يعلسسم
طالب الحق ومريدها أن هذها الشهوات أعني الحرص على
الشهاداات وحب المساكن والخوف علسسى حطسساما السسدنيا أو
ييعسسرض ما إلى ذلك، ليست بأعذار تبيح للمرء المسسسلم أن 
أبنسساءها لمثسسل هسسذا الهلك العظيسسم أو أن يئسسدهم هسسذا السسؤدا
العصسسري الشسسنيع، بإلقسسائهم فسسي هسسذها المسسستنقعات السستي

عرفت حالها وفساداها وباطلها..

اا..فلعلسسك قسسد تيقنسست ممسسا تقسسدما كلسسه أن هسسذها وأخيسسر
المدارس بمناهجها الباطلة ومفاسسسدها المختلفسسة وواقعهسسا
:النتن هي من أهسسواء السسذين ل يعلمسسون وقسسد قسسال تعسسالى 

{ ثم جعلناك علىَ شريِعة ـمـن المـر فاتبعـهـا ول
تتبع أهواء الذيِن ليِعلمون إنـهـم ـلـن يِغـنـوا عـنـك
ـض ةا وإن الظالمين بعضهم أولياء بـع من الله شيئ
والـلـه وـلـي المتقـيـن ـهـذا بـصـائر للـنـاس وـهـدى

]20} [الجاثية ورحمة لقوما يِوقنون

يقسسول شسسيخ السسسلما ابسسن تيميسسة فسسي كتسسابه (اقتضسساء
ـالىَ :الصسسراط المسسستقيم..): " ويسسدخل فسسي قسسوله  تـع

} كل من خالف شرعة الله تعسسالى والذيِن ل يِعلمون{
في (أهواءهم) : كل ما يهوونه.."

الخـاتمـة
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ــــــــ أـقــــــوالا بعــــــض1
ـض المشــايِخ..واعترافــات بـع
ـذه ـولا ـه الدعاة والتربويِين ـح

المدارس.

ــــــ وقفـــــوهم إنهـــــم2
مسؤولون.

الخـاتمـة

) أقولا بعض المشايِخ1(
واعترافات بعض الدعاة حولا

هذه المدارس
قبل سردا أقاويل المشسسايخ واعترافسسات السسدعاةا نقسسول

لنبه :- ون

اا أن من هؤلء الدعاةا والمشايخ الذين بأننا نعرف جيد
سنوردا أقوالهم في هذها الورقات من يخالفوننا فيما نسسدعو
إليه من هجر واعتزال هذها المسسدارس ومناهجهسسا الفاسسسدةا
لفرين بل إن أكثرهم حرب على منهجنا هذا..ومن أشد المن

عنه المحذرين منه..

س لرح ونسوها وربمسا فسسي نف اا منهسم قسد صس بل إن كثير
الموضع السسذى نقلنسا منسه اعسسترافه..بسأن كلمسسه هسذا ليسس

داعوةا إلى هجر هذها المدارس وعلومها..

لمسسل كلمهسسم مسسال يحتمسسل ول ولذلك فنحسسن هنسسا..ل نح
اا كمسسا لرفسسه أو نلسسوي أعنسساقه، بسسل ننقلسسه بحروفسسه نصسس نح
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لجله هنسسا، كسساعتراف مسسن المخسسالفين بفسسسادا هسسذها هو..ونس
المدارس، وهو حسبنا وكفايتنا ولن نتعداها..ولذلك قلنا في
تبويب هذا الموضع (واعترافات بعض الدعاةا)..فنحن نقدما
هذها العترافات للمخلصين ليتدبروها وليعرفسسوا حسسال تلسسك
المدارس وفساداها من المدافعين عنها أنفسهم؛ ول يهمنسسا
بعد ذلك استحساناتهم ومصسسالح داعسسوتهم وعقلنيسساتهم بسسل
نأخذ الحق الذي أنطق الله به مخالفينا في هذا الموضسسوع
اا للمسلمين..وكل امرئ بعد ذلك لنقدمه حجة عليهم..وبيان
ذن إمعسسة مقلسسد..ومسسن طسسالب حسسق بمسس حجيسسج نفسسسه..ف
وهدى..نور الله بصائر المسلمين وشرح صدورهم للتقسسوى
يتلف فيه من الحق بإذنه أنه سسسبحانه يهسسدي وهداهم لما اخ

من يشاء إلى صراط مستقيم.

: الـشـيخ محـمـد ناـصـر اـلـديِن اللـبـاني- يقسسول
اا علسسى السسسؤال التسسي: " إذا تعسسارض وقسست صسسلةا)1( جوابسس

الجماعة مع وقت المتحسسان أو منتصسسفه، فمسسا الجسسواب؟ "
قال : إن أصل المنهج ليس على الشسسرع، ومسسا بنسسي علسسى
فاسد فهو فاسد، هذا الذي داخل مثل هذها المدرسسة الستي
وضعت المناهج لم يراعي فيها أحكسساما الشسسريعة، فبسسديهي

اا بالتالي مخالفة للشريعة.. اا أن تكون العاقبة أيض جد

ولذلك هناك مثل عامي(شامي) يقول: "الذي يريد أن
ليرى منامات مكربة فل يناما بين القبسسور"فالسسذي يريسسد أن
يتمسسسك بالشسسريعة ل ينتمسسي إلسسى تعليسسم أو منهسسج يخسسالف
بردا هذا السؤال لنسسه عي الشريعة، وحينئذ إذا فعل وانتمى فل 
ليع تلسسك الجهسسودا وتلسسك السسسنوات السستي ل يسسستطيع أن يضسس
قضاها في التحصيل ليقدما في هذها الساعة في المتحسسان
أو الختبار نتيجة ذلك التحصيل، فسسإن فعسسل فقسسد وقسسع فسسي
المخالفة المكشوفة للشريعة ولذلك على المرء أن يبتدي
ا ينسي الطلب للعلم على المنهج العلمسي الصسحيح، لنسه م
على صالح فهو صالح، ومابني على فاسد فهو فاسد"أهس.

اا عن السؤال التي  :)2(س ويقول في موضع آخر جواب

1
()

في شريط مسجل له..وجاء في ترجمة له كتبها عاصم  
اا لسوء رأي  القريوني نشرت في محلة الجامعة السلفية: "نظر
والدها في المدارس النظامية من الناحية الدينية فقد قرر عدما 
اا.."أهس.وقد سألته  اا مركز اا علمي إكماله الداراسة ووضع له برنامج
لجل فقال مؤيدا : " صحيح ما أداخلني بنفسي عن هذا في لقاء مس
لي؟ ". اا..ما يدرينى ماذا كان سيحدث ف فيها..جزاها الله خير

2
()

اا..   في شريط مسجل أيض
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المسسدارس الحكوميسسة عنسسدنا أو فسسي كسسثير مسسن السسدول
يينكر على من صان أولداها لتخلوا من مفاسد هل لحد أن 
اا أو اا أو شسساذ من مفاسدها وأخرجهم منها ويعتسسبرها متطرفسس

اا... رجعي

الجواب:

أظن الجواب علسسى هسسذا السسسؤال يفهسسم مسسن الجسسواب
 لن التعليسسم فسسي المسسدارس حسستى)1(على السؤال السابق 

ولو كانت شرعية وليس فيها اختلط وليسسس فيهسسا مفاسسسد
اا..فسسإذا منسسع المسسسلم اا عينيسس اا أن هذا ليس فرضسس قد قلنا آنف
ولدها من أن يتعلم مثل هذا العلم وأداخلسسه مهنسسة أو صسسنعه
اا معه، ولذلك ليس من فلم يقصر مع ولدها ولم يرتكب إثم
الجائز في اعتقاداي أن نفسسرض علسسى كسسل مسسسلم أن يعلسم
ابنه العلم الشرعي السسذي ليسسس فيسسه أي مخالفسسة لن هسسذا
وز أن ينكسر ليس بفرض عيني، فبالولى والحرى أن ل يج
على أحد منع ابنه أو بنته من أن يدرس في مدرسسسة فيهسسا
مخالفات للشريعة بل هذا هو السسذي يحسسض عليسسه السسسلما
اا، سد الذريعسسة وإلسسى مثسسل ذلسسك من باب ما أشرنا إليه آنف
يشير الرسول عليه الصلةا والسلما في الحديث المشهور
" إن الحلل بين والحراما بيسسن وبينهمسسا أمسسور مشسستبهات ل
يعلمهن كثير من الناس فمن اتقي الشسسبهات فقسسد اسسستبرأ
لدينه وعرضسسه..إلسسى آخسسر الحسسديث" والشسساهد منسسه "فمسسن
أتقى الشبهات فقد اسسستبرأ لسسدينه وعرضسسه" ونحسسوها قسسوله
عليه الصلةا السلما: "داع مايريبك إلسسى مسسال يريبسسك" فسسإذا
المسلم تحرى واحتاط لدينه فليس لغيرها أن ينكر عليه أو
أن يصفه ببعض الصفات التي ل يصدق وصفه بها..هذا مسسا

عندي إجابة عن هذا السؤال..

اا جوابا عن سؤال: حول انشغال الطالب س ويقول أيض
للسسف عسسن ييبيسسح لسسه التخ اا  في قاعة الدرس وهل يعتسسبر عسسذر

صلةا الجماعة؟ 

"هسسذها مشسساكل كسسل طسسالب للعلسسم المزعسسوما، هسسذها
الدراسسسة ليسسست واجبسسة علسسى الطسسالب ويقسسع فسسي هسسذها
الدراسسسة كسسثير مسسن المسسور منهسسا إضسساعة صسسلةا الجماعسسة،
فالطالب هنا يقال له فسسي الحقيقسسة إسسسلميا إن اسسستطعت
أن تحضر صلةا الجماعة فهذا واجب عليك وإن لم تستطع

1
()

السؤال السابق المشار إليه كان حول الجامعات المختلطة   
وعدما جواز الدراسة فيها..
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وتتلمذت لتعلم علم ما، مقابل إضاعتك لفرائض وواجبسسات
لرر إضاعتها؟ طلب علم! ؟  فهذها الواجبات ما الذي يب

ييسسسبرر إضسسساعة إن كسسسان طلسسسب العلسسسم الشسسسرعي ل 
الواجبات..فما بالك إذا كان غير شرعي؟ ؟ .

لهذا نقسسول إن السسذين يدرسسسون هسسذها الدراسسسات فسسي
ن ون م ا يتعرض المدارس اليوما فهم فسسي خطسر لكسثرةا م

.)1(الخلل بالواجبات العينية 

اا علسسى سسؤال (مسسا هسسو اا في موضع آخر ردا س وقال أيض
رأيكم في تدريس النساء؟ )

قال: أي تدريس تعني؟ الموجودا الن؟ .كسسل الموجسسودا
الن ليس إسلميا.هل النساء اللتى يدرسسسن أول حجسسابهن
اا.والنسسادار ل حكسسم لسسه؛ إذن كيسسف يا جسسد شرعى أما النادار جد
أقول لك عن تدريس هؤلء النساء؟ أنا أقول فى المجتمع
السلمى ستوجد مسسدارس خاصسسة ل يسسدخلها رجسسل إطلقسسا

من مديرها إلى خادامها..

 فسسي محاضسسرةا لسسهالشيخ محـمـد قـطـب- ويقسسول 
متىَ ننـفـض غـبـار الـنـوما عـنـا ) : " لـيـسبعنسسوان ( 

رفـتـح مدرـسـة المـهـم ـهـو فـتـح المدرـسـة، حـيـن ت
ـة، أو ةا جاهلـي ـ ـة، أو علوـم ـا الجاهلـي زرس فيـه ـد وـت

ةا..هل تخدما هذه المة.. ةا جاهلي توجيه

من المدارس خرج الجيل المستغرب، الملوي
عنقــه نحــو أوروبــا النــافر مــن الســلما مــن
المدارس حين درس ـفـي ـهـذه الـمـدارس مناـهـج
مسمومة من وضع الستعمار الصليبي الذي يِريِد
أن يِفـتـن المـسـلمين ـعـن إـسـلمهم..إـقـرءوا إن

..." أهس.شئتم كتاب الغارة علىَ العالم السلمي

:س503س ويقول في كتاب (واقعنا المعاصر) ص 

ي أن مناهـج الدراسـة فـي "ول شك عندنا ف
مدارـسـنا ومعاـهـدنا ذات ـصـبغة جاهلـيـة ـصـارخة،
وضعها لنا أعدؤنا ليفتنونا عن إـسـلمنا، وـلـو ـلـم
يِكن من هذه المناـهـج غـيـر بثـهـا اـلـدائم ـلـدعاوي
الوطنيـــــــــة والقوميـــــــــة، والعلمانيـــــــــة

1
()

باختصار يسير من تسجيل لبعض فتاوى الشيخ وكذا ما بعدها.  
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والشتراكية.وإشادتها الدائمة بالذيِن ل يِحكـمـون
ةا و لكنـهـا ـفـي بـمـا أـنـزلا الـلـه..لكـفـىَ ـبـذلك إثـمـ
ـن ـة ـم ـي أي مرحـل ـذلك ـف ـي ـب ـة ل تكتـف الحقيـق
ـديِن، ةا لـل ـاد ةا مـض مراحلها، إنما تنشئ ثقافة وعلم
يِهدف في النهايِة إـلـىَ إـخـراج العـبـاد ـمـن عـبـادة

.)1(" الله

 فسسي كتسسابهالشيخ محمد أمين المـصـري- ويقول 
 :" إن مدارسنا ل تعلم البناء معرفسسة24(المسؤولية) ص 

الحق وطلبسه، ول تعلمهسم الجسرأةا علسسى الجهسر بسه، لسذلك
مازال الغموض يكتنف عقسسول أبنائنسسا ومسسازالت السسسطحية

في التفكير طابعنا ".

" إن : 96ويقول في كتاب( المجتمع السلمي) ص 
المناـهـج ـفـي البلد الـسـلمية ليـسـت مـصـطبغة
ةا، ةا إسلمي بصبغة إسلمية، وجو المدرسة ليس جو
وجل الساتذة من حمـلـة الـشـهادات مـمـن يِتنـكـر
ةا مــائل عــن ةا منحرفــ للســلما أو يِفهمــه فهمــ
ةا علىَ ةا كبير الصواب يِبتعد فيه عن السلما ابتعاد
ـوذون"أ للة منـب الغالب، وحملة الفكرة السلمية ق

.هـ

 : " ورأيسسي أن المدرسسسة فسسي البلدا100ويقسسول ص 
السسسلمية كمسا أخفقسست فسسي تخريسسج عسسالم مخسسترع مبتكسسر
اا فسسي تخريسسج أبنسساء يحملسسون رسسسالة مخطط، أخفقت أيضسس

السلما يعيشون ويناضلون من أجلها ".

 في كتسساب (المنهسسجأبو العلىَ المودودي- ويقول 
السلمي الجديد للتربيسسة والتعليسسم): " أيمسسا منهسسج للتربيسسة

1
()

اا من تردادا هؤلء   اا شديد المتأمل لقوةا هذا العتراف ليعجب عجب
المشايخ في تحذير الناس منها وتنفيرهم عنها، فقد تقدما دافاع 
الشيخ نفسه عن وظيفة المعلم في المدارس الحاهلية..ولكن كما
اا شأنه صعب وشديد..ومن المفيد  قلنا من قبل أن الفطاما داائم
قراءةا ما كتبه الشيخ محمد قطب في كتابه (واقعنا المعاصر) 
حول الحتلل البريطاني وأداوات إفساداها ومنها التعليم..فقد تناوله

 راجعه وتدبرها لتعرف التشابه الكبير 237إلى ص 217من ص 
بين أساليب الساداها وأذنابهم المعاصرين..فما الفرق بين طاغوت 
انجليزي وآخر عربي؟ ؟
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يقدما العلوما والمعارف مسسن وجهسة النظسسر اللربانيسسة، فسسإن
النتيجسسة المتوقعسسة منسسه هسسي إخسسراج أجيسسال ل تصسسلح لغيسسر
العمسسل فسسي داولب الحيسساةا السسذي يسسدور حسسول الفلسسسفات
والنظريات الضالة، وإن مثل هذا المنهج لبد أن يؤداي في
النهاية بعقول البشر إلى إنكسسار الدايسسان..وعلسسى هسسذا فإننسسا
نخدع الناس خديعة كبرى عندما نزعم أن جامعاتنا وكلياتنا
ومدارسنا (إسلمية)، لنهسسا وبالطريقسسة السستي تسسسلكها فسسي
تعليم (الدين) تخرج لنا نسبة ضئيلة مسسن طلبهسسا ل تتجسساوز

اا ل يتجاوز التلفظ "باسمه"5 اا سطحي % يؤمنون بالله إيمان
في غفلة ومن غير فهم أو إداراك لما يتطلبسسه هسسذا اليمسسان

اا.. من العمل والكفاح " أ.هس.مختصر

ويقسسول فسسي الكتسساب نفسسسه : "إننسسا بتعليمنسسا التاريسسخ
والجغرافيسسسا وعلسسسوما الطبيعسسسة والفيزيسسساء وعلسسسم النبسسسات
والحيوان وعلم طبقات الرض والفلك والقتصسادا والعلسوما
السياسية وسسسائر العلسسوما الحديثسسة الخسسرى بطريقسسة ليسسس
(للسسه) فيهسسا أثسسر أو نصسسيب فلسسن نتوقسع أن تبسسدو فسي حيساةا
الناس أية علقسسات تسسدل علسسى احسسترامهم لشسسرائع اللسسه أو

إذعانهم لمشيئته"..

 فسسيعبد الله السليمان بن حميد- ويقول الشيخ 
رسالة متكونة من ثمان ورقات بعنوان (أخطار تحيط بكم
أيهسسا المسسسلمون) كتبهسسا يسسوما قسسررت الحكومسسة السسسعوداية
إنشاء مسسدارس لتعلسسم البنسسات بنفسسس مناهسسج البنيسسن؛ قسسال
بعسسدما بيسسن فسسسادا مسسدارس البنيسسن وانحسسراف كسسثير مسسن
مدرسسسيها وطلبتهسسا ومفاسسسد تسسدريس النسسساء الهندسسسة
والجغرافيا وأمثالها من العلوما السستي ل تفيسسدها فسسي دانياهسسا
ول في أخراها وإنما ذلك من خطط أفراخا الفرنج لخسسراج
المرأةا من بيتها ومشاركتها للرجل في المكاتب والمعامل

ـفــإنه ل يِرـضــي بـهــذهوالمسسسدارس..إلسسسخ قسسسال : " 
ـة ول ـده ول رجوـل ـرة عـن ـن ل غـي ـدارس إل ـم الـم
ديِن، الغالب أن الراضين بها والمستحـسـنين لـهـا
من دعاة الفجور نعوذ بالله من موجبات غضبه.."

)1(أ هس.

() فليتنبه إلى هذا المغترون بالنظاما السعوداي و بمدارسه..لنه 1
أصبح من المعلوما ضرورةا في هذا الزمان أنه ل يأتي شيء من 
هذها الحكومات إل ويدس فيه السم في الدسم، فلبد وأن تستغل
هذها المناهج في إفسادا الجيل وتطبيعه على ما يريدها الطواغيت 
اا لهم ولحكومتهم، ول أشك في هذا  اا محب اا مداهن وإعداداها موالي
طرفة عين..حتى ولو أشرف على هذها المناهج كثير من المشايخ؛
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ــوان- ويقسسسول  ــح العـل ــه ناـص ــد الـل  إن : "عـب
المدرسة اليوما في البلد اـلـتي تـسـودها الفـكـار
الضالة، والنزعات الملحدة، والمبادئ المستوردة،
ةا لـهـذه الفـكـار، ةا خـصـب أـصـبحت ويِاللـسـف مرتـعـ
ـد ـىَ يـِ ـن؟ عـل ـد ـم ـىَ يـِ ـادئ..عـل ـات والمـب والنزـع
معلمـيـن ـبـاعوا ـضـمائرهم للـشـيطان ونفوـسـهم
للجنبي..علىَ يِد أحزاب عقائديِة ضالة لـيـس لـهـا
من مهمة أو هدف إل التشكيك باـلـديِن، ومحارـبـة
السلما..علىَ يِد منظمات طلبية عقائديِة تستمد
أوامرها من الحزاب اـلـتي يِنتـمـون إليـهـا لـتـؤدي
رسالة التضليل والتسيب والتشكيك..في صفوف
الطلب والطالبات..علىَ يِد اتحادات نسائية ليس
ـاما ـوف أـم ـوى الوـق ـدف ـس ـالة وـه ـن رـس ـا ـم لـه
الحـجـاب الـسـلمي والنـظـاما الـسـلمي ومـبـادئ
السلما الحقوقية..هذا عدا ما في ـجـو المدرـسـة
من نزـعـات متبايِـنـة، واتجاـهـات مختلـفـة، وتحـلـل
وضياع..وقلما نجد من يِدعو في البيئة المدرسية
ـن رـشـيد، وإـسـلما ـحـق وأخلق فاـضـلة، ـىَ ديـِ إـل

" أ.هس مسسن كتسساب تربيسسة الولدا (ومبادئ تربويِة صالحة
814/2.(

اا فسسي الكتسساب نفسسسه ( "296/1 ويقول أيض أليس): 
من المؤسف والمؤلم أن يِصل ـشـبابنا إـلـىَ ـسـن
ـة، ـن ودوـل ـوا أن الـسـلما ديـِ ـم يِعلـم ـف وـل التكلـي
ومصحف وسيف، وعبادة وسياسة..؟ ؟ أليس من
المؤسف والمؤلم أن يِتعلم أبناؤنا في الـمـدارس
كل شئ عن رجالت الـغـرب، وفلـسـفة الـشـرق،
وعن أفـكـارهم وأرائـهـم وتاريـِـخ حـيـاتهم، وـمـآثر
أعمالهم..ولم يِعرفوا عن حياة أبطالنا وعظمائنا
فــي التاريِــخ وأخبــار الفــاتحين..ســوى النــزر
القليل؟ ؟ ثم أليس من العار والـشـنار أن يِتـخـرج
أولدـنـا ـمـن الـمـدارس وـقـد مـسـختهم الثقاـفـات
ـة أو الـشـرقية..ـحـتىَ ـادئ الغربـي ـة، والمـب الجنبـي
ـاريِخهم ـديِنهم وـت ـثير منهــم أعــداء ـل أصــبح الـك

اا..وحضارتهم؟ ؟ "  أ.هس.مختصر

فمهما حاولوا ترقيعها، فإن بصمات أولئك المجرمين وآثارهم 
ستظل واضحة جلية ظاهرةا في طياتها..
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مدارسنا تقضي على حياةا المة بإخراجهسسا ناشسسئة ل تتفسسق
.6مع روح هذا الزمن الخطير.." أ.هس.ص 

اا في الموضع نفسه: "وقد بسسدأ المسسسلمون ويقول أيض
اا يتوجهسسون إلسسى الغسسرب فسسي اقتبسساس نظسسم التربيسسة حسسديث
والتعليم بجميع داقائقها وتفصيلتها..إن الغرب الذي حاولنسسا
اقتباس نظسسم تربيتسسه وتعليمسسه هسسو ملحسسد كسسافر، وهسسو فسسي
نصرانيته أداني إلى الوثنية الرومانية، ونحن مؤمنسسون وللسسه
الحمد فهيهات أن تصلح لنا نظمه إذا لم يكسسن فيهسسا هلكنسسا

وانقراضنا دانيا وداين.

وربما كانت تجربة نـصـف ـقـرن ـفـي اقتـبـاس
هذه النظم ما يِكفي في اقتناعنا بفسادها بعدما
نشرت بـيـن ناـشـئينا اللـحـاد والـسـتهتار ـبـالقيم

.." أ هس.الخلقية والروحية

ㅈ- ـدويويقسسول ـن الـن ـو الحـس  : فسسي كسستيب عسسنأـب
إستنفذ دعاة التعليم: "10(المعارف وكيف توجه) ص 

العصري الحديِث جهودهم وأموالا المسلمين في
إنشاء هذه الـمـدارس وإقامتـهـا واستخلـصـوا لـهـا
أفلذ أكباد المسلمين وخيرة شبابهم، فكان غايِة
ذلــك بعــد مــدة قليلــة فوضــىَ فكريِــة هائلــة
واـضـطراب وتـنـاقض ـفـي الفـكـار والراء وـشـك
ــه ــتخفاف بفرائـض ــديِن واـس ــي اـل ــاب ـف وارتـي
ـىَ الداب والخلق وـضـعف ـورة عـل ـاته وـث وواجـب
ـانب وانحطاط في الخلق والسيرة، وتقليد للـج
ـر ـىَ غـي في القشور والظواهر وتبذيِر للموالا إـل
ذلك مما أصبح به هذا الجيل كل علىَ الباء وعلىَ
ـة ـمها ونقـط ـي جـس ـاد ـف ـة الفـس ـة وجرثوـم الـم

 " أ هس.الضعف في مركزها

ـد- ويقول الشيخ  عبد الكريِم ـبـن ـصـالح الحمـي
في قصيدته المسماها (السسردا الشسسهير علسسى صسساحب كتسساب

"المسلمون بين التشديد والتيسير"):

هــــذا إذا كــــانت
علوما شريِعـة

ـــي الـحـــديِث أعـن
ومحكم القرآن

ـــط ـــف المخـل ـــدكـي ـــم يِفـس كالـس
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صحة البدانمعهما ما ضرة

ـالكم تســعون أمـث
خلف شهادة

ترـجــــون فيـهــــا
اللف واللفان

والـصـورة النـكـراء
تلصق فوقها

ـشــــؤما يِـقــــارن
طاعة الشيطـان

يـِــا غرـبــة لـلــديِن
ليس كمثلها

ــة ـفــي ـمــن غرـب
سائر الزأمـان

العــــرف أصــــبح
منكرا في وقتنا

والنكر صالا وجالا
في الميدان

 فسسيمحمد ـبـن ـسـالم البيـحـاني- ويقول الشسسيخ 
 :93كتابه (تربية البنين) ص 

" أحوال المدارس في هذا الزمسسان وفسسي كسسل مكسسان،
غنية عسسن الشسسرح والتعليسسق عليهسسا، ومزيسسد اليضسساح فيهسسا،
والشواهد العامة كثيرةا على الفسادا والمنتشر بين الطلبة

والطالبات.."أ.هس.

 وقال في الكتاب نفسه:

واـحـــــذر مـــــــن
لرا التعليم أن أض

مم فربـمـــــا عـلـــــ
لرا رن شـ يِكـــو

وقال:

ـن مر ـم ريِعمـــــيفالجهـل خي والعـلـــم 
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ذعلم ريِصمـيفسـاد ال تارة و

ـد- ويقسسول الشسسيخ  ـن محـم ـد ـب ـن أحـم ـالح ـب ـص
اا هذها المدارس العصرية:)1(الزهراني   واصف

سلخوا علوما الديِن من
أنواره

وإلىَ علوما تقدما
زتـان فـ

البكار من فاستخرجوا 
خدر الحيا

وإلىَ سفور كاشف
البدان

من ـجـانب التعلـيـم ـقـد
دخلوا لها

حتىَ ولو بالصين ل
تتواني

ةا لفـسـاد اـلـبيوت قـصـد
وأهلها

من أجل أن يِقضوا
علىَ الديِان

ةا لـكـل زطـطـوا أيِـضـ قد خ
معلم

نوع الفساد لسائر
الصبيان

ةا ـم حالقــ فــترى المعـل
ةا ومدخنـ

فهو يِعادي سنـة
العدنان

ـــلته ةا لـص ـــ ـــل تارـك ـب
ولصـومه

ةا من مقتضىَ بل خالي
اليِمـان

1
()

في منظومة الجواهر الحسان وعصمة الخوان من فتن آخر  
الزمان..
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ومعلمات زأماننـــا أيِـضـا
فقل

ل شك هن حبائـل
الشيطان

خبثن اللتي  يِستشرف 
ةا مناظر

حتىَ يِقود بهـن كل
جبـان

ـوع ـن ـن أضحىَ يِزخرفـه
ملبس

في شكل عري
فـاضح فتـان

ـدد ـرى تـح ـس أـخ وملـب
جسمها

في وصف تفصيل
علىَ البدان

ـهـذي ـصـفات معلـمـات
زأماننـا

زلدن غربيين في ذا ق
الشــان

)1(فاحذر علىَ الفتيــات

من تعليم ما
يِـودي بهن مزالق

الكفـران

فينـلـــن ـفـــي اـلـــدنيا
فضيحــة عارها

ويِذقن في العقبىَ
لظي النيران

ـهـذا وـلـو ـبـالغت لـسـت
ةا محرم

تعليم شرع نبينا
العـدنان

لكن عـلـىَ نـهـج الكـتـاب
وحكمه

يِذكرن ما يِتلىَ من
القرآن

1
()

اا..   قلت: والفتيان أيض
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أو ســــــنة مــــــأثورة
مـرفـوعـة

ثبتت بل شـك ول
نكــران

ــديِن ــذا أصـــولا اـل وـك
فرض علمها

ليست كفائي بل
علىَ العيـان

وكذا الـصـلة ـشـروطها
آدابـها

حتىَ تؤدى دونما
نقصــان

ــزوج ــوق اـل ــذا حـق وـك
فرض واجب

للزوج والتأديِب
للصبيـان

هذا هـو الحق الذي من
أجله

تتعلم العذراء كـل
زأمـان

ـــة ـوما خلع ليســت عـل
عصريِة

حتىَ تجيد الخـط
للخـدان

فسسسيعبــدالرحمن الدوســري - ويقسسسول الشسسسيخ 
محاضرةا مسجلة حول الماسونية والغزو الفكري فسسي بلدا
المسلمين وهو يتكلم عن التعليسسم فسسي المسسدارس : ( ولسسم
يكتفسسوا بسسذلك فقسسد علمسسوهم تعليسسم الموسسسيقى لفسسسادا
القلوب وتمييع الشباب؛ كمسسا علمسسوا البنسسات الرياضسسة فسسي
المدارس، رياضة قبيحة خسيسة، تركز فيها الفتاةا رأسسسها
فسسي الرض وترفسسع رجليهسسا بسسسروالها السسذي ل يزيسسد عسسن

إصبعين..) أهس.

 وهسسو أحسسد السسدعاةاعجيل جاسم النشمي- ويقول 
العاملين في مجال التربية بالكويت في رسالة لسسه بعنسسوان
(البناء التربوي) وهو يتكلم عن الوحشة والفصل الموجسسودا
بيسسن السسدين والعلسسم فسسي المناهسسج التربويسسة : " إن هسسذها
اا جعلست الوحشة المفتعلة والموجوداةا فسي مناهجنسا عمومس
اا من المواقف الصعبة الحرجة تمر على شبابنا وتبقي كثير
اا بين ما يدرسونه مسسن العلسسوما العلميسسة في نفوسهم تناقض
والدينية داراسة منفصلة غير متناسقة.." ثم يقسسول: " فسسإذا
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خلق الـسـمواتقسسرأ أسسستاذ السسدين مثل قسسوله تعسسالى: {
} وشرح له الية كمسسا وردات.ثسسموالرض في ستة أيِاما

داخل أستاذ الجيولوجيا وقال له: ( إن الرض احتاجت إلسسى
ملييسسن السسسنين حسستى تكسسونت ) وشسسرح لسسه هسسذا القسسول
وخسسرج..أو قسسد يسسسمع أسسستاذ السسدين يقسسرأ قسسوله تعسسالى:

ـا{ } ويسسسمع أسسستاذوالـشـمس تـجـرى لمـسـتقر لـه
العلوما يقول لسسه: ( إن الشسسمس ثابتسسة ل تتحسسرك ) فكيسسف
سسسيكون حسسال التلميسسذ؟ وأيهمسسا يصسسدق..؟ وأيهمسسا صسسحيح
القسسول..؟ وكل السسستاذين ل يسسستطيع الجسسواب ول يعسسرف

.33التوفيق فيما لو سئل.." أ هس.ص 

سفر بن عبد الرحـمـن الـحـوالي- ويقول الشيخ 
في كتابه "العلمانية" ضمن كلما طويل حول المناهج ومسسا
تحويه من داس وتحريف : "ولكن الواقع أن أنظمة التعليم
في العالم السلمي تدرس تلك العلسسوما بصسسورتها الغربيسسة
المعاداية للدين، داون التفريق بيسسن دايسسن ودايسسن، صسسحيح أن
اا، ولكنهسسا ل تسسزال بعسسد الستعمار فرض تلك النظمة فرضسس
رحيله كما كانت أو أشد، بل إنها لتطبق في بلدا لم تطأهسسا
لمستعمر قدما! ول يعوزنا أن نثمل لهذا فهو ملسسء السسسمع

.608والبصر" أ هس.ص 

 فسسي خطبسسة لسسهالشيخ طايِس الجميـلـي- ويقول 
: " نحسسن الن14/9/1979بعنوان (مناهج التربيسسة) بتاريسسخ 

على قناعتنا السابقة بأن مناهسسج التربيسسة والتعليسسم ل تسسزال
أطرافها بيد المنظمات الكافرةا ول يزال المشرفون عليها
يحاولون أن يدسوا السم في الدسم ويحاولون أن يشيعوا
أنسسه ليسسس مسسن سسسمت المثقسسف ول مسسن سسسمت المثقفسسه
الحفاظ على القل على المظهر الشرعي أو على العباداةا

المفروضة نحن نقر بهذا! ! "

ويقول: " الناس، لماذا تشقى الناس؟ ؟ والله النسساس
تشقى لنها تحيد عن المنهج الذي يسعدها، عن منهج اللسسه
اا، وبعسسد الغسسد نسسمع وتسسمعون تمسسردا عز وجل، اليوما وغد
البناء على الباء، والبنات على المهات، وطيسسش الشسسباب

 والعسسراف..مسسن)1(وتمرداهسسم علسسى التعليمسسات والقسسوانين 
الذي صنع هذا في أبنائنا؟ ؟ نحن يا إخسسوةا السسذين صسسنعناها،

 الديِن ـفـي مدارـسـنا حاـجـةنحن صسسنعناها لننسسا جعلنسسا

1
()

ل ينبغي إنكار التمردا على القوانين هكذا بإطلق فإن أكثرها   
يعد التمردا عليها من أعظم الواجبات وأفضل القربات.
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ـتــأتي ـفــي المرتـبــة العـشــريِن، ـفــي المرتـبــة
العشريِن أو أكثر ـمـن المرتـبـة العـشـريِن، ـبـل إذا
اصطدمت الصلة ـبـواجب ـمـن واجـبـات المدرـسـة
ةىَ من المعاني ضحينا بالصلة وتركناها لجل معن
ةا الموـضـوع عـلـىَ ـهـذا النـحـو..يِثـمـر الهزيِلة..طبع

إيِش؟ ؟ 

يِثمر أبناء وبنات ل يِعرفون الله...

إذن الثـمـار الـمـرة اـلـتىَ نجنيـهـا ـفـي أجيالـنـا
نحن الذيِن غرـسـنا ـشـجرتها حـيـن وـضـعنا اـلـديِن

، الن أبناؤـنـا ـفـي الثانويـِـة)1(في مؤخرة الرـكـب 
يِدرسون ساعتين ديـِـن، ل لـيـس ـسـاعتين، أـقـل،
تسعين دقيقة ديِن ويِدرسون أربعة عـشـر ـسـاعة
لـغـاة أجنبـيـة فرنـسـي وانجلـيـزي، أنـظـر يـِـا أـخـي
ساعتين إلىَ أربعة عشر ساعة، القرآن والحديِث
ـد والشريِعة والحللا والـحـراما والمناـهـج والتجويـِ
ـدرس ـا- الـم ـدرس أن يِلقنـه ـىَ الـم ـاما عـل والحـك
ــا يِعطـــونه ةا- إذا أراد أن يِلقنـه ــ ــص طبـع المخـل
ساعتين والساعتين طالا عمرـكـم وـسـلمكم الـلـه
كيف تكون، واحدة تعطـىَ حصـة سـابعة، مـدرس
الديِن عليه أن يـِـأتي للولد ـفـي الـسـاعة الثانـيـة
بعد الظهر وـقـد أجـهـدهتم بقـيـة الـمـواد وـهـدهم
ـن تجــد إل ـىَ المقاعــد، فـل ـوس عـل طــولا الجـل
ةا ـصـاغية، وـهـو ةا، ولن يِـجـد أذاـنـ شوشرة وتشويِش
يِتـثـاوب فيتـجـاوب مـعـه الطلـبـة بالتـثـاوب، ـتـأتي
ـون حـصـص ـب أن تـك ـوزأارة يِـج ـن اـل ـرات ـم النـش
ـديِن الريِاضيات والعلوما حصة أولىَ ثانية ثالثة، اـل
ــة وخامـســة وسادـســة وـســابعة وأـخــواته رابـع
وفوق..مدرس الديِن يِسألا ـعـن ديِـنـه ـعـن خلـقـه
ـده ـذهب بـي ـاتم اـل ـكه، ـخ ـن تمـس ـتزامه ـع ـن إـل ـع
ـة ول ـرف القبـل ـيجارة ول يِـع ـدخل الـصـف بـس ويـِ
يِصلي، يِكملون الجدولا بالديِن، كل الحصص لهــا
مشرف ومسؤولا مادة يِتابع دقة التنفـيـذ، اـلـديِن
ـمـا يِحـتـاج مـشـرف، يِـشـرف علـيـه ـمـدرس اللـغـة

العربية الذي يِضيق وقته بمادته..

1
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قد عرفت فيما تقدما أنه إضافة إلى كونهم وضعوها في مؤخرةا  
اا للطواغيت ورغباتهم  اا أعور أعرج مسخر الركب قد جعلوها داين
اا لما يفضح باطلهم أو يضر بعروشهم.. ومصالحهم ل يتعرض أبد
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اا قسسوله تعسسالى: { إـقـرأ باـسـم رـبـكويقسسول موضسسح
} اليات..بمعنى أن المدرسة السستي تخسسرجالذي خلق....

لتدرس باسم الله؛ ل سوآت مكشوفة ول فرائض مضسسيعة
ول مكيسساج ول عطسسور لنهسسا تعلسسم أن اللسسه يراقبهسسا ولنهسسا
اخسستيرت بعنايسسة وبدقسسة، لسسم يسسسأل عسسن شسسهاداتها إل بعسسد
السؤال عسسن داينهسسا وخلقهسسا؛ هسسذي أحلما، أنسسا أحلسسم.أحلما،
أحلما أن يأتي المسؤول التربوي ليقدما الدين عنسسد اختيسسار

ا حيسن)1(المدرسسين والنظسار والمدرسسات والنساظرات .أم
تصبح المعايير مقلوبة ويلي أمور الرجال المدرسين إمرأةا

أو نساء فل أفلح قوما ولوا أمرهم امرأةا.

مأساةا التربية والتعليم عندنا مصيبة.

اا بقوله تعالى: { أرأيِت الذيِن يِنهىَوقال مستشهد
ةا إذا صلىَ } مدارس ل تقاما فيها الصسسلةا، كسسثير مسسنعبد

المدارس..ومدارس الهالي هم الذين بنوا المساجد فيهسسا،
داللة على أن التخطيط التربوي لم يسسستلهم روح السسسلما
ولم يحسب حساب للسلما ل من قريب ول من بعيد..هذا

واقعنا وهو واقع مؤلم..

إلى أن يقول : الب مطلوب منسسه أن يتسابع أولداها لن
المدرسة بأوضاعها لم تعد مؤهلة، البنت تفتح عيونها على
" أبلتها، أبلتها" إيش لبسه أبلتهسسا إيسسس تسسسريحتها، أبلتهسسا
اشلون باروكتها، أبلتها إيش تصرفها، أبلتها كيسسف تتحسسدث،
دخن، وانتشسر التسدخين دخن، مدرسسات كسثيرات ي أبلتها ت
بفضل المدرسات في المدارس الثانوية للبنات لعلمكم يسسا
أخوةا، والبنسست تحسساكي والطسسالب يحسساكي أسسستاذها، يتحسسرك
بحركتسسه ويبتسسسم كإبتسسسامته يمشسسي كمشسسيته، فسسإن رآها

1
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أقول: ومع اعترافه هذا بأن هذها الحلما لن تتحقق بظل هؤلء  
الطواغيت ووزاراتهم ومناهجهم ومسؤوليهم الفاسدين 
المفسدين..تجدها غفر الله له، وفي نفس الخطبة ينكر على من 
استبرأ لدينه وداين أبنائه باعتزال هذها المدارس ومفاسدها..فكيف
إذا عرفنا أن لجنة اختبار المدرسين في وزارةا التربية يقوما عليها 
اا فلبد أن يكون من  أناس ل خلق لهم، وإذا كان المدرس متدين
بين أسئلة الختبار، ما رأيك بتحية العلم والموسيقى حلل أما 
حراما؟ ؟ .فل يتجاوز اختبارهم هذا إل من هو على داينهم 
ومعتقدهم..والمداهنون.
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اا بسسالخلق والدااب والعبسساداات خسسرج يحسسذو حسسذوها مسسستهين
والعياذ بالله..

إننسسا نعيسسش وتعيسسش بعسسض المسسدارس حالسسة ل تحسسسد
عليها..ميكرفون إذاعة المدرسة ل يعطى لداعيسسة، ممنسسوع
تقترب من الميكرفون.إذا أرادا الداعية أن يسسستغل مسسسجد
المدرسة لوحق: "عطلت العيال عسسن السسدرس"! يسسا رجسسال
عطلتهم! شاغلهم في بيسست أبسسوي، هسسذا السسدرس الربسساني،
اا معرفة الله، معرفة شريعة الله، أدااء فريضسسة اللسسه، طبعسس
هذا يجري في مسسدارس متعسسدداةا، ونحسسن نتمنسسى أن تشسسعر
الداارات التعليمية بواجبها أماما الله فوزير التربية راع وهو
مسسسؤول عسسن رعيتسسه، واللسسه ل يضسسل تلميسسذ ول تلميسسذةا إل
ن ال ول بنسون إل م سائل هؤلء رب العزةا يسوما ل ينفسع م

، عمسسر بسسن الخطسساب)1(أتى الله بقلسسب سسسليم، عسسن ضسسلله
رضي الله عنه يقول: “والله لو عسسثرت بغلسسة فسسي العسسراق
لخشيت أن يحاسب الله عنهسسا عمسسر يسسوما القيامسسة لسسم لسسم

تسوي لها الطريق) بغلة..تعثر في العراق..

الن أبناء وبنات يضيعون يتنكبسسون الطريسسق، ونحسسن ل
.)2(نملك من وسائل رداهم إلى الله كما ينبغي..

ـفـإنثم يتكلم عن القائمين على التربيسسة..ويقسسول: ( 
ةا بـخـبراء أو الـكـثيريِن ـقـد اـسـتعانوا بخبـثـاء عـفـو
ــن ــاء ـم ــبراء أو خبـث ــد، ـخ ــىَ واـح ــاء المعـن خبـث
اليونـسـكوا يِخطـطـوا للبـلـدان التربويـِـة هـنـا ـفـي
الجزيِرة وفي الخليج وفي بلدان أـخـرى فيقوـلـوا
لهم : "ل الديِن ده مشكله، والشد لعجله التطور،
أعطوا الريِاضيات أعطوا العلوما أعطوا اللعــاب،
ـاما ـديِن فل بلش الهتـم ـا اـل ـوا، أـم ـوا، أعـط أعـط
فيه، ولذلك كما قلت ما تستغربوا أن يِتخرج مــن
الجامـعـة خريـِـج الجامـعـة تـقـولا ـلـه: "والـلـه ـمـن
فضلك إقرأ لي صفحة ـفـي المـصـحف" الـصـفحة

 غلط، خريِج الجامعة إل24 سطر، يِغلط فيها 20

1
()

قلت: وقبل هؤلء الطواغيت وأوليائهم..سيسأل الباء عن  
أبنائهم..فهم المسؤولون المباشرون عنهم..لم قذفوا بهم في هذا
الضلل والفك المبين..؟ ؟

2
()

بل تملكون منعهم من هذها المدارس، وتملكون تربيتهم  
اا عن فساداها وباطلها..فلماذا التهرب؟ ؟ وتأدايبهم بعيد
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ـمـن رـحـم رـبـي وـهـؤلء اـلـذيِن رحمـهـم الـلـه ـلـم
تعلمهم البتدائية، ولم تعلمهم المتوـسـطة، وـلـم
تعلمهم الثانويِة ولـم تعلمهـم الجامعـة، بـل اللـه

 فحملـوا همهـم)1(أكرمهم بالتردد علىَ بيوت الله
هسسذهاوثقفوا أنفسهم واتصلوا بكتاب الله تـعـالىَ..

أليسسست مأسسساةا أن يقسسف وزيسسر طسسول وعسسرض ل يحسسسن
عنيسن ) واحسسد يح قراءةا أية والستشهادا بها، تسذكرون ( ويسوما 
ذن إذ أعجبتكم كثرتكم"..طيب يا أخي إنت بني عح يقرأها "ويوما 
ما قرأت قرآن، تاريخ ما قريت ما أنسست سسسامع بلسسد أسسسمه

ذن، ل مو سامع.. عني يح

ومسألة الجـهـل بالحـكـاما حـيـن تـنـاطويقول: "
زرسـة قبـل ـسـنتين أو ثلثـة رمد بغير أهلهـا، تـأتي 
تقولا للبنات يِا بـنـات اليـِـة فيـهـا غـلـط مطبـعـي:
{يِا أيِها الذيِن آمنوا آمنوا بالله ورـسـوله} تـقـولا
ـش ـي، إيـِ ـط مطبـع ـا غـل ـده، فإنـه ـذفوا وـح ل إـح
نكتب؟ ؟ قالت: اكتبوا : (يِا أيِها الذيِن آمنوا بالله
ورسوله) ويِتـسـامع الـنـاس، ويـِـأتي ـمـوجه تربـيـة
إسلمية، قومي ـسـمعي يـِـا بـنـت اليـِـة الفلنـيـة،
فتـقـولا: (يـِـا أيِـهـا اـلـذيِن آمـنـوا ـبـالله ورـسـوله)
قالا : يـِـا بـنـتي ل عـيـديِها، قرأتـهـا، ـقـومي إـنـتي
ـات: عيديِها! قرأتها، إنتي يِا بنتي..إيِه..قالت البـن
هذي البلة علمتنا أن نشطب عـلـىَ واـحـدة لنـهـا
زأاـئـدة.ـشـطبوا عـلـىَ واـحـدة لنـهـا زأاـئـدة! ! ..يـِـا
سبحان الله، طيب أيـِـن العـلـم؟ ؟ أيـِـن المعرـفـة؟
أيـِـن درـسـت؟ ، ـمـا عـنـدك ـقـرآن؟ ؟ ـمـا ـسـمعت
بكـتــاب الـلــه؟ ؟ ..ويِـنــاط بـهــا تعلـيــم التربـيــة

1
()

الحمد لله الذي أظهر الحق الذي نقول به على ألسنة  
مخالفينا..هداهم الله إلى الحق..حيث قدمنا لك أن المدارس 
إضافة إلى فساداها وباطلها..فإن فائدتها الدنيوية والدينية ضئيلة 
في مقابل السنوات التي يضيعها البناء فيها..وأن الب العاقل 
يستطيع تعليم أبناءها تلك الفائدةا المزعومة بل وأضعافها في أقل 
من ذلك الوقت بكثير..وأن المتفوقين فيها يرجع تفوقهم إلى 
جهوداهم الشخصية واهتماما أبائهم بهم أو غير ذلك، ل إلى 
المدرسة ومناهجها..فل يصح للمخالف إذن أن يقول لنا بعد هذا: يا
أخي أنتم تريدون أولدانا يطلعوا من المدارس ويبقوا جهله ما 
يعرفوا شئ في داينهم..! ! فقد ظهر لك أن هذا من الحيدةا 
والمراوغة والمراء..
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ةا ـهـذه مـسـألة فرديـِـة ل تنـسـحب الـسـلمية طبـعـ
ـتي علىَ الكل، ولكنه عينه من العينات الجاهلة اـل

تتولىَ التعليم في بلدان المسلمين.."

إلى أن يقول : " المسسسؤولون إذا رأوا مسسدرس..مهتسسم
بالقضية الدينية ضايقوها وحاربوها وكرهسسوها ومقتسسوها، هسسؤلء
اا وبالسسسرعة المسسستطاعة من؟ النظار- وطالبوا بنقله فسسور

فإنه يخل بسير العمل، لنه يقول حي على الصلةا.."

ول يِأمركم أن تتخذواثم يقول بعد قوله تعالى : {
ةا } النسسبيين والملئكسسة ل يجسسوزالملئكة والنبيين أرباـبـ

اا مسسن داون اللسسه، فمسسا بسسالكم بسسالمخلوقين اتخسساذهم أربابسس
ةا من دونالتافهين والفلسفة الملحدين  جعلناهم أرباب

الـلـه، فمـشـينا عـلـىَ ـطـولا إيـِـش يِقوـلـوا ـخـبراء
اليونـســكو؟ ، يِقوـلــوا: بلش ديـِــن، أيـِــوه بلش
ديِــن..يِقولــوا : خفضــوا حصــص الــديِن..أيِــوه
ـآخر الجــداولا! ـوا "قطوهــا" ـب خفضــناها..يِقوـل
حاضر، يِقولوا اختاروا لها مدرس ما يِخاف اللــه!
أيـِــوه..يِقوـلــوا: ـهــات مدرـســة ـســافرة تلـبــس
ـه ـار ـب (مكريِجوب) تدرس ديِن..حاضر..هذا ما أـش
ـا ةا من دون الله..وتركـن اليونسكو..فجعلناهم ارباب

.." أ هس باختصار يسير.منهج الله

أحمد بن محمد ـبـن الـصـديِق الغـمـاري- ويقول 
:الحسني

وهذه المدارس هي أخطر خطر علىَ(فصل) ( 
السلما وأعظم ـضـرر عـلـىَ أهـلـه فإنـهـا الـسـبب
الوحـيـد ـفـي القـضـاء عـلـىَ اـلـديِن واـنـتزاعه ـمـن
الشباب المتعـلـم فيـهـا والمتـخـرج منـهـا، وفـسـاد
أخلقهم وكفرهم وإلحادهم، فإن الكـفـار لعنـهـم
الله بعد تفكير طويِل ـفـي أـسـباب القـضـاء عـلـىَ
السلما وتجارب دامت أكثر ـمـن خمـسـمائة ـسـنة
ةا أقرب ـمـن لم يِجدوا لذلك وسيلة أنجح ول طريِق
هذه المدارس ولذلك وجهوا عنايِتهم إليـهـا وإـلـىَ
ـل قـطـر اـسـتعمروه لـجـل ـي ـك ـا ـف ـار منـه الكـث
القـضــاء عـلــىَ الـســلما بـعــد أن عـقــدوا ـعــدة
مؤتمرات كما هو مفصل في كتاب "الغارة علــىَ

وهمسساالعالم السلمي" وكـتـاب "المستـشـرقون" 
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كتابسسان ينبغسسي لكسسل مسسسلم مغسسرور بالسسستعمار مفتسسون
بحضارةا الفرنج أن يقرأهما حتى يكون علسسى بصسسيرةا مسسن
مقاصد المستعمرين ويتحقق مسسن الغايسسة المقصسسوداةا لهسسم
من حرصهم على تعليم أولدا المسلمين ول سيما البنسسات،
فقد صرحوا لعنهسسم اللسسه بسسأن البنسست المسسسلمة إذا تعلمسست
اللغسسة الفرنجيسسة فإنهسسا سسستتخلق بسسأخلق الفرنسسج وتتشسسبع
ال ثم بما تقرأها من المجلت بروح الفرنج بسبب التعليم أو
والجرائسسد والكتسسب الفرنجيسسة وبسسذلك تضسسعف فيهسسا السسروح
السلمية والتعاليم الدينية، ثم تكون هسسي وحسسدها مدرسسسة
اا تربسسي أولداهسسا علسسى السسروح الفرنجيسسة إذا صسسارت أمسس
فينشسسؤون بعيسسدين عسسن السسدين جسساهلين بسسه، وبسسذلك يقسسع
انسلخهم عن الدين ومروقهم من السسسلما؛ وقسسد جسساءتهم

..) أ هس.)1(المدارس بالنتيجة المرغوبة لهم

 :64وقال في موضع آخر ص 

( "إخبسسارها صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم بكسسثرةا المسسدارس
العصرية" (فصل) وقد أشار صلى اللسسه عليسسه وسسسلم إلسسى
هذها المدارس وانتشارها وكثرةا المتعلمين فيها مع جهلهم
بالدين.كما في حسسديث ابسسن مسسسعودا قسسال : كيسسف أنتسسم إذا
لبسستكم فتنسة يهسرما فيهسا الكسبير..إلسى أن قسال: "إذا كسثر
قراؤكسسسم وقلسسست علمسسساؤكم وفسسسي روايسسسة فقهسسساؤكم "
الحديث..فما كثرت القراء إل بسبب هذها المسسدارس السستي
انتشرت بسبب الستعمار ثم المتخرجون منها قراء جهلسسة
عالمون بالدنيا جاهلون بالخرةا، عارفون ما يلسسزما لصسسلح
دانياهم، جاهلون بما يجب عليهم معرفته في إصلح داينهسسم
وبهم صارت الدنيا كسثيرةا القسراء قليلسة الفقهساء كمسا قسال

(ص)" أ هس.من الكتاب نفسه.

ةا:  محمد إقـبـالا - ويقول ـ " إيـِـاك أن تـكـون آمـن
من العلم اـلـذي تدرـسـه ـفـإنه يِـسـتطيع أن يِقـتـل
روح أمة بأسرها..إن التعلـيـم ـهـو الـحـامض اـلـذي

يِشــاء، يِذيِب شخصية الكائن الحي ثم يِكونها كما
ةا من أيِة مادة إن هذا الحامض هو أشد قوة وتأثير
كيميائية، هو الذي يِستطيع أن يِحولا جيل شامخا

إلىَ كومة تراب.."

1
()

 من كتاب( الختراعات العصرية )..65ص   
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 : " أشكو إلـيـك يـِـارب ولة التعلـيـمويقول أيضا
راخ الصـقور تربيـة بغـاث الحديِث، إنهم يِربون ف

.أهس.، وأشبالا السود تربية الخروف ")1(الطيور

أقوالا التربويِين في فشل
هذه المدارس من الناحية

الدنيويِة والتربويِة
وحتى من الناحية التربويسسة التنظيميسسة والعمليسسة أثبسست
كسسثير مسسن السستربويين المسسسلمين فشسسل هسسذها المسسدارس
وأنظمتهسسا التعليميسسة فسسي طسسرق التسسدريس والمتحانسسات
اا اا وأخلقيسس والداارةا وغير ذلسسك فهسسي فاشسسلة وفاسسسدةا داينيسس

اا أيضا  .)2(ودانيوي

- أنظر على سبيل المثال كلما محمد أمين المصري:

( وهكذا ينشأ الطفل وقد مل سسسمعه وبصسسرها وخسسالط
كل ذرةا من ذرات قلبه ونفسه الحصول على الشهاداةا في
سبيل العيش، وأتخذ العلم وسيلة لسسذلك، وانحطسست دارجسسة
ال مسسن العلم وامتهنت كرامته، وليست المدرسة أحسن حا
المنزل فالطالب يخوف ويحذر مسسن عسسدما النجسساح، وجهسسودا

المدرسة منصبة على الشهاداةا مبذولة في سبيلها..

ولقد انتقسسدت التربيسسة الحديثسسة هسسذها الطريقسسة وانتقسسد
المتحان وجاء في نقدها أنه يجب أن يحذف المتحان من
المدارس لن فسسي جعسسل المتحسسان غايسسة للدراسسسة إسسساءةا
خلقية كبرى في تربية الطالب إذ يجسسب أن يتعلسسم الطفسسل
اا في العلم ورغبة فيه ل للمتحان وفي سبيل الحصسسول حب

وـلـم يِـكـن ـلـدى أـسـلفنا مـثـل ـهـذهعلسسى الشسسهاداةا.
الشهادات المزيِـفـة وـلـم يِـكـن ـلـديِهم مـثـل ـهـذه

.المتحانات ولكنها كانت أمانة

1
()

هي الطيور التي تصادا ول تصطادا  
2

()
اا فى آخر المناهج..   أشرنا إلى فساداها من هذها الناحية أيض
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وتربيتنا في المنزل وفي المدرسسسة تربيسسة تسسؤداي إلسسى
ال الثرةا وحب الذات وإلى أن يجعل الغرض من الحياةا منز
اا، الما تضسسع هسسذها المعسساني فسسي ذهسسن اا وريشسس اا وأثاثسس فخمسس
اا أن تقول له: يا بني إني لرجوا اللسسه الطفل ول تحسن أبد
أن يقر عيني بجهاداك في سبيل اللسسه ونضسسالك فسسي سسسبيل
الحق واستشسسهاداك فسسي سسسبيل إعلء كلمسسة اللسسه، إن هسسذها
الكلمات أصبحت مرعبة مفزعة تستعيذ الما من أن تسمع

اا لها ينطق بمثلها. إبن

ول تحسن المدرسة تربية لروح التعسساون بيسسن البنسساء،
بل هي تربية للحصول على الشهاداةا ول يجد الطالب فيهسسا
أي حاجة للستعانة بزميله" أ هس من كتاب المسسسؤولية ص

26.

- وكذا أبو الحسن الندوي جاء فيما انتقدها علسسى النظسساما
التعليمي:

( إـســـتيراد المناـهـــج الدراـســـية والـمـــواد
التعليمـيـة ـمـن الـخـارج.الهتـمـاما الزاـئـد باللـغـات
الجنبية وإعطاؤها أـكـثر ـمـن حقـهـا، فإنـهـا تنـمـو

.إن تدريس عدةا لغسسات فسسيعلىَ حساب اللغة العربية
وقت ما قد أصبح موضع بحث عند خبراء التعليم..

ـة ـداف الـم ـون بأـه ـود مدرســين ل يِؤمـن وـج
ـالا ونظرتها إلىَ الحياة، وكيف يِصح أنه يِكون أمـث
هؤلء أساتذة مؤبون وقادة موجهون، هـذا شـيء

اا مسسن كتسسابل يِقبـلـه عـقـل ول منـطـق ".أ هسسس.ملخصسس
.130المسؤولية ص 

- ويقول الندوي فسسي رسسسالة لسه بعنسسوان (كيسسف تسوجه
المعارف في القطار السلمية):

(وأمسسا مسسن الجهسسة القتصسساداية فقسسد زادا التعليسسم فسسي
البطالسسة والعطلسسة وزادا إلسسى مشسساكل الشسسعب القديمسسة
مشكلة جديسسدةا وهسسي مشسسكلة وجسسودا فسسوج مسسن العسساطلين
الذين ل يجدون لهم حرفة ما، ذلك لنهم ل يحسسسنون غيسسر
اا أخرى، اا والراقيتين أحيان القراءةا والكتابة البسيطتين أحيان
والحكومة! ! عندها كمية محدوداةا من الوظائف ل تستطيع
اا أن توظف كل متخسرج أو تشسغل كسسل متعلسسم وأصسسبح طبع
مسسسألة بطالسسة المتعلميسسن فسسي أكسسثر البلدا الراقيسسة أزمسسة

ال) أ.هس ص  .4شديدةا ل تجد لها ح
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ㅊ-ويصسسف محمسسودا مهسسدي السسستانبولي فسسي رسسسالة المنهسسج
 طريقة التعليم الحالية بالطريقة العقيمة29السلمي ص 

الطريِقة العقيمة التي تجبر الطالب علىَفيقول: "
ـة حشد المعلومات في ذهنه بالطريِقة الميكانيكـي
ةا بـعـد أن العقيـمـة، ـثـم ل يِلـبـث أن يِنـسـاها جميـعـ

يِكون قد أتلف جسمه وعقله.." أ.هـ.

وبعد..

فهسسسذها آراء واعترافسسسات بعسسسض المشسسسايخ والسسسدعاةا
والعسساملين فسسي مجسسال التربيسسة والتعليسسم..فسسي شسسأن هسسذها
اا..ل بسسل اا وأخلقيسس المسسدارس..تثبسست فسسساداها وعقمهسسا داينيسس

اا.. اا وتربوي دانيوي

ـي ـن ـف ـر ـم ـات يِبـص هـي
ناظـريِه عمىَ

والحـق أبلج لو يِبغون
رؤيِتـه

ـم ـق منـه من يِسمع الـح
يِشتكي الصمما

وـصـرخة الـحـق تأباـهـا
مسامعهم

أرجو أن ل يكون قومي كذلك..

) وقفوهم إنهم مسؤولون2  (

والن..أيها الب المسلم.

يا من ألقيت بفلذات كبدك في هذها المدارس النتنة..

ماذا تقول..بعد هذا كله..؟ ؟ 

أتقسسول: هسسذا واقسسع هسسذها المجتمعسسات..وليسسس لنسسا
اا حيلة..فنحن ل نريد مصادامة الواقسسع؟ ؟ كمسسا نسسسمع كسسثير

من الدعاةا يرداداها..

ورحم الله الشيخ عبد الرحمن الدوسري إذ يقول في
محاضرةا له: "إن الله أوجب عليك- أيها المسلم- أن تكون

اا.. اا ل مسودا اا وسيد اا ل مقودا اا وقائد اا ل مساير يير مس
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نسمع لفافات الماسونية والمنخدعين بهسسا مسسن يتبجسسح
بكلمسسات خاطئسسة ل إداري كيسسف ل يعسسرف معناهسسا (نحسسن
اا لسسسرائيل نتمشى مع الواقع، نحن ل نصاداما الواقسسع) هنيئسس
بحياةا أناس ل يصادامون الواقع، يتمشون مع الواقع، حسستى
الحيسسوان فطسسرها اللسسه علسسى مصسسادامة كسسل واقسسع يخسسالف
مصلحته..الدجاجة تخالف الواقع..نحن ل نصاداما الواقسسع! !

نتمشى مع أي واقع! !؟ 

إذن ما قيمة حياتك؟ ؟ مسسا قيمسسة علمسسك؟ ؟ مسسا قيمسسة
وجوداك؟ ؟ ما قيمة جهوداك؟ ؟ نتمشى مع الواقع؟ ؟ هذها
كلمة يرفضها كل مسسن يعسسرف الرجولسة أو يحمسسل ذرةا مسسن

ال عن الدين والرسالة..أ هس. الرجولة فض

اا مسسن الحمسساس المتفجسسر والثسسورةا أين ما نسمعه داومسس
العارمة تجاها الفسادا والطغيان..؟ ؟ 

أيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسن الكلما علسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى
الطواغيت..وحكوماتهم..ومخططاتهم..؟ ؟ 

أين الكلما عن مواقف علمائنا السسسابقين وعسسن المسسر
بالمعروف والنهي عن المنكر..؟؟ 

أين الكلما عن إقامة الخلفة وداولة السلما؟ ؟ ؟ 

بسسل ايسسن الكلما عسسن التجسسردا..والخلص والسسستقامة
والصدق والحسان واليمان..؟؟ 

وأيسسسن الكلما علسسسى سسسسيرةا السسسسلف وتسسسابعيهم مسسسن
الصالحين..وورعهم وخوفهم وتجرداهم وتضحيتهم وجهدهم

وجهاداهم..؟ ؟ 

أيسسن تلسسك المعسساني الجميلسسة والتصسسورات النظيفسسة
اا..عسسن طريسسق ومنهسسج السسدعوةا المستقيمة التي تسسردادا داومسس

السليم، في التصفية والتربية والتميز..؟ ؟ ؟ 

أين الكلما في التوحيد العتقسساداي والعملسسي والسسدعوةا
على بصيرةا..والستقامة على الطريق..؟ ؟ 

أيسسسسن معسسسسالم فسسسسي الطريسسسسق..وجاهليسسسسة القسسسسرن
العشرين..وجيل إسلمي فريد..ومنهج النبياء في السسدعوةا

إلى الله وملة إبراهيم؟ ؟ 
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وأيسسن تعظيسسم اللسسه- والخضسسوع لسسه- وحبسسه- وخسسوفه-
ورجاؤها- والثقة به..؟ ؟ 

بل أين (إن فلحنا ونجاحنا في اتباع أوامسسر اللسسه علسسى
طريقة رسول الله..) أين وأين وأين؟ ؟ ؟ 

كل ذلك وغيرها..كلما مصسسفوف ومرصسسوص؟ ؟ صسسياح
في وادا، ونفخ في رمادا.أما منهح وواقع وطريق؟ ؟ 

إن علينسسا نحسسن مسسسلمي هسسذا الزمسسان..أن نقسسف مسسع
أنفسنا وقفسسات طويلسسة..وطويلسسة..نحاسسسبها ونراجعهسسا فسسي
كثير من المور..حري بنا أن نتنبه من هذا السبات، ونخرج
من تلك التناقضات..وننفسسض غبسسار الجاهليسسة وركامهسسا عسسن

كواهلنا..

حسسسسرى بنسسسسا أن نسسسسؤوب إلسسسسى طريسسسسق داعوتنسسسسا
النظيف..المستقيم الطاهر..طريق النبياء والمرسلين..

صراط الله المستقيم..صراط الذين أنعم عليهسسم مسسن
النبيين والصديقين والشسسهداء والصسسالحين..وحسسسن أولئسسك

رفيقا..ألم يأن ذلك؟ ؟ 

أـلـم يـِـأن لـلـذيِن ءامـنـوا أن تخـشـع قـلـوبهم{
لذكر الله وما نزلا ـمـن الـحـق ول يِكوـنـوا كاـلـذيِن
أوتو الكتاب من قبل فطالا عليهم المد فقـسـت
قلوبهم وـكـثير منـهـم فاـسـقون.إعمـلـوا أن الـلـه
يِحيىَ الرض بعد موتها قد بينا لكم اليِات لعلـكـم

].16-16} [الحديد تعقلون

اا..فإننا نعتقد أننا غرباء في هذا الزمان..ونعرف واخير
اا أننا نخالف بطريقتنا هذها أهل الرض قاطبة..ونعسسرف جيد
كذلك أننا نخالف بهذا ما يحبه ويرجوها ويستسهله كثير من
أخواننا الدعاةا إلى اللسسه عسسز وجسسل، السسذين تجمعنسسا وإيسساهم

كلمة التوحيد..

فأما رضى أهل الرض، فإننا ل نحرص عليه ول نطلبه
وـمـا أـكـثر الـنـاسأو نطمع فيه، لننا نؤمن بقول ربنا: {

}.ولو حرصت بمؤمنين

اا أن وأما إخواننا الدعاةا..فكم ودادانا والله وحرصنا داوم
نجتمع معهم، ونلتقي وإياهم على جسساداةا واحسسدةا، ومسسا زلنسسا
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نحرص على ذلك وندعوا إليه..ولكن على سبيل المسسؤمنين
وطريسسق الوليسسن..وعلسسى صسسراط اللسسه المسسستقيم..ل كمسسا

تتمنى النفوس وتهوي..

اا أو  وإننا والله لنتمنى أن نجد أو يجد لنا إخواننسسا عسسذر
داليل على ترك هذا السبيل أو النحراف عنه؛ لنلتقي معهم

على ما تشتهي أنفسهم ويحبون..

لنا هذا وقد عرفنا داعسسوةا النبيسساء ولكن هيهات هيهات..أ
والمرسلين..وملة أبينا إبراهيم..وسبيل المؤمنين الولين..

وأيسسن نفسسر مسسن اللسسه إن انحرفنسسا عسسن هسسذها المحجبسسة
البيضاء والملة العصماء..أين المفر يوما يقوما الناس لسسرب
العالمين..ويوما تعنوا الوجوها للحي القيوما وقسسد خسساب مسسن

اا. حمل ظلم

اا أمر ربنا لقدوتنا ورسسسولنا كيف ونحن نردادا ونردادا داوم
الكريم صلوات الله وسلمه عليه..

ـك ول{ ـاب مـع ـن ـت ـرت وـم ـا أـم ـتقم كـم فاـس
تطـغـوا إـنـه بـمـا تعمـلـون بـصـير، ول تركـنـوا إـلـىَ
الذيِن ظلموا فتمـسـكم الـنـار وـمـا لـكـم ـمـن دون

}.الله من أولياء ثم ل تنصرون

ةا.. وختام

فمن أجل أبنائي وإخوانهم من أبناء المسلمين..كتبسست
اا من الله عز وجل وحدها الجر والثواب هذها الورقات راجي
وأن أكون قد ساهمت عن طريقها ولو باللسان في إخراج
أبناء المسلمين وبناتهم من بعض ظلمات هذا العصر إلسسى
نور اليمان، ومن شيء من متاهات هذها الدنيا إلى صراط
الله المستقيم، ومن سفاهة وضلل الطواغيت إلسسى رشسسد
وأمانسسة السسسلما..وأن أكسسون قسسد وفقسست فسسي تنسسبيههم
وتحذيرهم بكل صسسراحة مسسن هسسذا الضسسياع العظيسسم والسسذي
لصسسر فسسي تحسسذيرهم منسسه أبسساؤهم، وكسسثير مسسن رؤوس ق
اا وطريقسسة الجماعات السلمية..بل قد اتخسسذها أكسسثرهم داينسس
اا..فضسسلوا وأضسسلوا..شسسعروا أو مسسن حيسسث ل للدعوةا ومنهجسس

يشعرون..

اا وأنسسا ل أتوقسسع مسسع ذلسسك، أن يسسستجيب النسساس جميعسس
أوأكثرهم لكلمي هذا..فيعسستزلوا هسسذها المسسدارس ويخرجسسوا
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اا كمسسسا داخلوهسسسا اا أفواجسسس منهسسسا مدرسسسسين وطلبسسسة، أفواجسسس
اا..فالله عز وجل يقول: { ولو شاء الله لجمعهــمأفواج

علــىَ الهــدى فل تكــونن مــن الجــاهلين، إنمــا
يِستجيب الذيِن يِسمعون والموتىَ يِبعثهم الله ثم

}..إليه يِرجعون

كما وأعلم علم اليقيسسن وأنسسا أخسسط هسسذها الكلمسسات..أن
الطغاةا ل أبقاهم الله..وكذلك سسسدنتهم مسسن عبيسسد الياسسسق
العصسسري، ومسسن حسسذى محسسذاهم وسسسار علسسى نهجهسسم مسسن
أصسسحاب العمسسائم الكسسبيرةا بسسل وربمسسا اللحسسى العظيمسسة
والشسسهاداات الفارغسسة..السسذين انحرفسسوا عسسن جسساداةا الحسسق
واليمسسسان، وآثسسسروا سسسسبل المداهنسسسة والتملسسسق للطغسسساةا
والحكاما..أعلم أنه لن يهنأ لهم بها حال أو يهدأ لهم بسسال أو

اا على رضاهم.. يرضوا عني بذلك..وما حرصت يوم

ــي أما ــــاما الـح أق
غضب المـير

في الـلـه ذـضـ فر ـفـإن 
فل أبالـي

اا فيكتبسسون ويجعجعسسون كما أعلم أن إبليس سيأزهم أز
ويطبلون ويزمرون كعاداتهم..

فتسسسارةا علسسسى نغمسسسة التعصسسسب والتشسسسددا والغلسسسو
يدندنون..وتارةا على وتر النحراف والجهل والمسسروق مسسن

الدين يضربون..

مـصـيبة ـقـوما ـمـن
عظاما الفواقر

ـــة ـــا ذاك إل غرـب وـم
الديِن يِالهـا

زعـــان فـمـا بـيـن ط
عليهـم ونافر

ـتــــــــرى أهلـهــــــــا
مستضعفين أذلـة

ويِرمــونهم شــزر
العيون النواظر

ــــم ــــتهزء منـه ومـس
فينغـض رأسه
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ـــل أو ـــل خلـي وـك
قريِب مصاهر

ـدعي ـن يـِ ـاداهم ـم وـع
العلم والحجىَ

وتنقيـصــهم ـفــي
كل نـاد لفاجر

فـمـا ـشـئت ـمـن ـشـتم
وقذف وغيبة

إذ الـشــرك فيـمــا
بينهم كالكبائر

العالمين وأنهموا في 
خــوارج

وما راقـبـوا فيـهـم
عليم السرائر

ةا تمالوا علىَ هذا جميع
وأجلبوا

فها نحن نعلنها في وجوههم ونفاخر بهسسا فل نخشسساهم
أو نخشى ألسنتهم الطويلة..

نعم..إننسسا متعصسسبون..ومتشسسدداون..فسسي زمسسن السسترداي
والتساهل والتقهقر والتراخي..متعصبون لديننا أيما تعصب
ل نتنازل عن أية جزئية منه لجل سوادا أعينكم أوحولها...

متشدداون مع أمثال أولئك الذين أرشد الله عز وجسسل
نبيه صلوات الله وسلمه عليه إلى أسلوب التعامل معهسسم

ــدهنفقسسسسال: { ــو ـت ــذبين.ودوا ـل فل تطـــع المـك
فيدهنون.ول تطع كل حلف مهـيـن.هـمـازأ مـشـاء

}.بنميم..اليِات

متشدداون في إنقاذ أنفسنا وأبنائنا وأهلينا مما أغرقتم
به أنفسكم وأبناءكم وأهليكم من خزي وعار ودامار..

أما النحراف والجهل والمروق من الدين..فالله أعلم
بسسأهله وأصسسحابه..وهسسو سسسبحانه يسسدافع عسسن السسذين آمنسسوا،

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون..

وتسسالله إنهسسا ليسساما قلئسسل..ونصسسير وإيسساكم إلسسى داار
أخرى..حيث تبلى السرائر وليس لحد من داون اللسسه قسسوةا
ول ناصسسسسسر فتظهسسسسسر الحقسسسسسائق..وينجلسسسسسي التلسسسسسبيس
والتدليس..فيعلم كل مفتون إذا انجلى الغبار؛ أفرس تحته

أما حمار...
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عفسسا اللسسه عنسسا وغفسسر لنسسا وأحسسسن خاتمتنسسا..وحفظنسسا
ووالدينا وأبناءنا وأهلينا مسسن بيسسن أيسسدينا ومسسن خلفنسسا وعسسن
أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا..إنه سميع

مجيب..

رب أجنبني وبني أن نعبد الصسسناما، رب إنهسسن أضسسللن
اا من الناس.. كثير

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 وكتب أبو محمـد
) منهس1407سنة سبع وأربعمائة وألف ( 

هجرة المصطفىَ
عليه أفضل الصلة وأتم التسليم

يِا أمتي ربي بنيك أعزة

ــــرسولا ــدي ال ـه
القرشي الهاشمي

ــــير ــة الخ ــا أـم يـِ
أفيقي واتبعـي

ـــه ـاد ب حكموا العـب
زر محاكم بش

وتبرئي من يِاسق
الكفر الذي

ـن قنتوا لهـا ما بـي
خاشـع قائم

ولتبرئي من رايِـة
الكفر التي

لكل السبيل  بئس 
شـر قـادما

ــذي ــري ـه ولتهـج
المدارس إنها

ـــن ـــترفعين ـع ـم
الذباب الحــائم

يِا أمتي ربي بنيك
أعــزة
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ــذباب إذ ــم اـل ظـل
زلم رظ يِقـاس ب

ـــن ـــترفعين ـع ـم
الطغاة ودربهـم

ل يِخـضــعن لغـيــر
رب العــالم

ةل ـــــئي جي ولتنـش
ةا ةا صادقـ كريِم

ــم ــه أنـع ــم ـب أنـع
بأعدلا حــاكم

ـــير ل يِخضــعن لغ
شرع الخالق

كل ول يِخشــــــىَ
سيـاط المجـرما

الرأس يِخفضن  ل 
سق عند منـاف

ــل ــض ـك كل ويِبـغ
سم غاشم حك

ل يِقـبـل اـلـذلا ول
يِرضىَ الدنا

لـلــه والـســلما ل
للحـاكم 

ولــتزرعي فيهــم
ةا ولء صادقـ

يِفـــرون بالبتـــار
حكــم الظالم

ـــدي إن تفعلي تج
بنيك أعـزة

ـــي ةا ـف وفوارـســـ
الحرب مثل ضراغم

ـدى ـي تـج إن تفعـل
بنيك قـادة

ـتــــأبىَ الـســــود
سوى العل في العالم

الدنيا يِسعون في 
لرفعة ديِنهم

تمت بحمد الله
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المحتويِات
مقدمة معاصرةا 

كلمات ل بد أن يتأملها القاريء 

بين يدي الكتاب 

المقدمة 

*الفصل الول : 

عظم مسؤولية الباء على البناء من الكتاب والسنة-0

ㄱ- أهمية مرحلة الطفولة والصبا وخطورتها 

ㄴ- فائدةا لبن القيم في تربية واعدادا البناء 

ㄷ- وفائدةا أخرى من مختصر منهج القاصدين 

* الفصل الثاني : مفاسد المدارس ومنكراتها

 : فسادا القائمين عليها   أول

 : الحكومات الطاغوتية - 

 أساليبهم المختلفة 

 غسسرس حبهسسم والسسولء لهسسم فسسي نفسسوس النشسسء عسسن
طريق : 

تربويين موالين – من أهسسداف تعليمهسسم غسسرس السسولء
للمير

- تعظيسسم علمهسسم - عيسسدهم السسوطني – احتفسسالتهم –
مهرجانسسساتهم – مسسسسابقاتهم – زيسسسارات المل – رحلت –
محاضرات أمنية – استغلل أسماء المدارس – معسكرات

– تمثيليات – مسرحيات وغير ذلك.

منبر التوحيد والجهادا

التوحيد   منبر
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- أساليبهم الخرى.

- نقل فسادا أوليائهم الغربيين.

- اليونسكو.

- المدرسـون :

ولء أكثرهم للطواغيت – اتجاهات ومذاهب منحرفة 

فسسسادا اكسسثرهم وانحرافهسسم وجهلهسسم داينيسسا – أمثلسسة
ومقتطفات

 – وشهد شاهد من أهلها.

ㄹ- : اربع شهاداات من العاملين في التربية

ㅁ-.الشيخ عمر الشقر 

ㅂ- الشيخ أبو بكر أحمد السيد 

ㅅ-.المدرس جاسب الشمري 

ㅇ-.مدرس متدين 

- تاثر البناء بالمدرسين 

ثانيا : فساد الرفقة فيها : 

ㅈ- خطورةا الرفقة - مقتطفات - أمثلة

ㅊ- شهاداةا من دااخل المدارس

 :   فساد مناهجها     ثالثا :

-  أقوال التربويين عن استغلل المناهج.

- جوانب استغلل مناهج المسسدارس عنسسد هسسذا النظسساما
وغيرها.

استغللا النظاما للمناهج لتثبيت ـعـروش) 1(
 عسسن طريسسق تربيسسة النشسسء علسسى :احسستراماالـطـواغيت
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الياسق الكويسستي( الدسسستور) – مسسدح قسسوانينهم الوضسسعية –
مسسدح الديمقراطيسسة وتمجيسسدها- مسسدح الحكومسسة والعائلسسة
الحاكمة – الثناء على سياستها وطرائقها – السسولء للنظسساما

الفاسد، وغير ذلك.

مدح اصحاب الجحيم من الغربيين الكفرة) 2(
 والثناء علسسى مؤسسسساتهم وقسسوانينهم وثقافسساتهموغيرهم

وعادااتهم ورجسسالتهم وفسسساداهم بمختلسسف أنسسواعه وألسسوانه،
ومسسن ذلسسك مسسدح التلفزيسسون والسسسينما والتسسبرج والختلط
والموسيقى والنواداي البحرية وزي اليهودا والنصارى وحلق

اللحى وغير ذلك..

ـة) 3( ـمـدح ـطـواغيت الـعـرب ونـعـرة القومـي
.العربية بل والخليجية ومجلس تعاونهم وغيره

) ـذه) 4  ـاد ـه ـل وفـس ـة بباـط ـغالا الذريـِ اـش
ـج  وصسسرفهم بسسذلك وحرفهسسم عسسن السسدين الحسسقالمناـه

والصراط المسسستقيم بتضسسييع أعمسسارهم وقسسواتهم بمسسوادا ل
طائسسل تحتهسسا، بسسل والطعسسن فسسي الجنسسة والقضسساء والقسسدر
والحجاب ومدح الشتراكية والخمسر والغسزل ورسسسم ذوات
الرواح ومدح الجرائد العفنة والنظريات والعقائسسد الباطلسسة
والمنحرفسسة والفلسسسفة والوثنيسسات القديمسسة كالشسسوريين

والفراعنة والشرك وغير ذلك.

- التلعب بماداةا التربية السلمية ومسخها وتطويعهسسا
لغراضهم ومصالحهم..

ㅋ-..الفائدةا الدنيوية محدوداةا في هذها المناهج

ㅌ-..ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 

 :الفصل الثالث : ردود علىَ شبهات وأباطيل* 

ㅍ-شبهة أولى : - وجودا المدرسين المتدينين، هسسل هسسو 
حقا عامل إصلح في هذها المدارس - النبي صسسلى اللسسه
عليسسه وسسسلم ربسسى أصسسحابه فسسي مكسسة وسسسط الكفسسر

والصناما 

ㅎ-الردا على الشيخ / محمد قطسسب فسسي كتسسابه ( واقعنسسا
المعاصر ) في كلمه في المدارس.
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ㄱ-شسسبهة ثانيسسة – احتجسساج الشسسيخ / عبسسد الرحمسسن عبسسد
الخالق بمسلمي الهند ومدارس المستعمر البريطاني.

ㄴ-شبهة ثالثة : داعوى أن اعتزال هذها المدارس يجعسسل
أبناء المسلمين أميين جهلة ل يفقهون شيئا فسسي داينهسسم
ودانيسساهم، والتسسذرع بالحاجسسة السسى الطسسبيب المسسسلم

والمهندس المسلم و … وقاعدةا أخف الضررين..

ㄷ-شبهة رابعة : الفسادا ليس منحصسسر بهسسذها المسسدارس
يربسي فسسي بيست بل موجودا في الشسارع أيضسا، وموسسى 
الطاغيسسة فرعسسون، وخسسبر تعليسسم أسسسارى بسسدر لغلمسسان

المسلمين.

ㄹ-.أخيرا شهوات يظنها البعض شبهات

الخاتمة :* 

ㅁ-أقوال بعسسض المشسسايخ واعترافسسات بعسسض السسدعاةا
 288والتربويين حول هذها المدارس :..............

اللبسساني – محمسسد قطسسب – محمسسد أميسسن المصسسري –
الموداوداي 

- عبد الله بن حميد – عبد الله ناصح العلوان - محمسسد
مهدي السسستانبولي – أبسسو الحسسسن النسسدوي – عبسسد الكريسسم
الحميد– محمد بن سالم البيحاني – صالح الزهرانسسي- عبسسد
الرحمن الدوسسسري – عجيسسل النشسسمي – سسسفر الحسسوالي -
طايس الجميلسسي – أحمسسد بسسن الصسسديق الغمسساري – محمسسد

إقبال.

ㅂ-.أقوال التربويين في فشلها دانيويا أيضا

ㅅ-..(وقفوهم إنهم مسؤولون) 

ㅇ-." شعر " يا أمتي ربي بنيك أعزةا
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قالوا في هذه المدارس
ㅈ-إن أصل المنهج ليسسس علسسى الشسسرع، ومسسا بنسسي )

علسسى فاسسسد فهسسو فاسسسد، هسسذا السسذي داخسسل مثسسل هسسذها
المدرسة التي وضعت المناهج لسسم يراعسسي فيهسسا أحكسساما
اا بالتسسالي اا أن تكسسون العاقبسسة أيضسس الشريعة، فبديهي جسسد
مخالفسسة للشسسريعة..ولسسذلك هنسساك مثسسل عسسامي(شسسامي)
يقول: "الذي يريد أن ليرى منامات مكربة فل يناما بين
القبور"فالذي يريد أن يتمسك بالشسسريعة ل ينتمسسي إلسسى

الشيخ محمد ناـصـرتعليم أو منهج يخالف الشريعة ) 
.الديِن اللباني

ㅊ-ل شسسك عنسسدنا فسسي أن مناهسسج الدراسسسة فسسي ) 
مدارسنا ومعاهدنا ذات صبغة جاهليسسة صسسارخة، وضسسعها
لنا أعدؤنا ليفتنونا عن إسلمنا، ولسسو لسسم يكسسن مسسن هسسذها
المناهسسج غيسسر بثهسسا السسدائم لسسدعاوي الوطنيسسة والقوميسسة،
والعلمانيسسة والشسستراكية.وإشسساداتها الدائمسسة بالسسذين ل
اا و لكنهسسا فسسي يحكمون بما أنزل الله..لكفسسى بسسذلك إثمسس
الحقيقة ل تكتفي بسسذلك فسسي أي مرحلسسة مسسن مراحلهسسا،
اا للدين، يهدف في النهاية اا مضادا إنما تنشئ ثقافة وعلم

الشيخ محـمـدإلسسى إخسسراج العبسسادا مسسن عبسساداةا اللسسه ) 
.قطب

ㅋ-هذها المدارس هي أخطر خطسسر علسسى السسسلما ) 
وأعظسسم ضسسرر علسسى أهلسسه فإنهسسا السسسبب الوحيسسد فسسي
القضاء على الدين وانتزاعه من الشسسباب المتعلسسم فيهسا
والمتخرج منها، وفسسسادا أخلقهسسم وكفرهسسم وإلحسساداهم )

.أحمد بن محمد بن الصديِق الغماري الحسني
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ㅌ-فإنه ل يرضي بهذها المدارس _ يقصد مدارس " 
البنسسات _ إل مسسن ل غيسسرةا عنسسدها ول رجولسسة ول دايسسن،
الغالب أن الراضين بهسسا والمستحسسسنين لهسسا مسسن داعسساةا

الشـيخ عبـدالفجور نعوذ بالله من موجبات غضسسبه.." 
الله السليمان بن حميد.

ㅍ-أشكو إليسسك يسسارب ولةا التعليسسم الحسسديث، إنهسسم "
يربسسون فسسراخا الصسسقور تربيسسة بغسساث الطيسسور، وأشسسبال

.محمد إقبالاالسودا تربية الخروف " 
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