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  :أقول هلؤالء اإلخوة

ولتسريح " ما ملكت أميانكم"أليس إنكاري عالنية يف العام املاضي لبث مسلسل            -
مئات املنقبات من وزارة الرتبية، وللعبث الذي مت مبناهج الرتبية اإلسالمية، ال سيما يف 
املدارس اخلاصة، منوذجًا تطبيقيًا ملا دعوت إليه حتت ذلك العنوان، مع العلم بأن أيًا من 

له والزاعمني بأن سلوكي خمالف ملقتضاه، مل يشاركين يف كلمة واحدة قاهلا  اإلخوة املتحمسني
  .أو كتبها يف إنكار تلك املنكرات؟

طالق الشعارات، إياد لراية ُعّمية يف التظاهرات و أليس حتذيري املتكرر من االنق           -
 شاركين الغيارى إنكاراً ملنكر خطري حذر منه رسول اهللا يف احلديث الصحيح املعروف؟ وهّال 

على إنكار املنكر، يف إنكار هذا الذي أمر رسول اهللا بإنكاره، وهال شاركوين يف حتذير 
  .املتورطني من الولوغ فيه؟

يف غمار هذه الفتنة، أداًء " املسريات والتظاهرات السلمية"أليس حتذيري مما يسمى            -
يح الدعوة السلمية إىل تغيري النظام، أو ألين لواجب النهي عن املنكر، ال ألين أبيح أو ال أب

أعّد ذلك أو ال أعّده خروجًا على الدولة، ولكن ملا هو ثابت يقينًا من أن ما يسمى 
يف هذه الظروف، سرعان ما يتحول إىل مظاهرات دامية ومبعث للفتنة، " املسريات السلمية"

ينًا وباإلمجاع يف النتيجة، ومبدأ سّد وهو الذي حييل ما كان مباحًا يف املبدأ إىل عمل حمرم يق
الذرائع مقرر وجممع عليه يف اإلسالم، وهل كان ما تتأففون اليوم منه، من منكرات يعامل ا 

واليت كانت ذريعة حمرمة إىل " املسريات السلمية"بعض املعتقلني إال ذيوًال وآثارًا ملا مسّيتموه 
  ؟سلسلة هذه املنكرات

ضمن أن تكون الدعوة إىل تغري النظام، يف حوار سلمي، ويف جّو ال حييل دعوتك هذه ا
أما أن تستخدم هذا احلكم لتمّرر .. إىل بركان قتل وفتنة، أؤكد لك جواز ما تريد أن تقوم به 

من حتته قنبلتك الدموية املوقوتة، ولرتمي ذا الوطن كله بني خمالب وأنياب القوى العدوانية 
ختطط للقضاء على وجودنا الذايت واحلضاري كله، ولتحويل دولتنا هذه إىل لقيمات  اليت

ليس لك أن تستخدم اإلسالم منديالً ختفي : حتت اسم دويالت، فأقل ما جيب أن أقوله لك
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حتته ما تريد أن متّرره إىل أرضنا املباركة هذه من هذا البالء املصريي الذي ُجيندله اليوم املوساد 
يلي واملخابرات املركزية األمريكية، ويستخدم لتنفيذه مجلة من العمالء أو املغفلني، اإلسرائ
  .وثيقة حمفوظة ال تنسى ١٤/٧ولقاء 

فما هو املنكر اآلخر الذي سكت عنه، وكان ينبغي أن أشارككم يف : بقي أن أسأل
على مأل ليكون  وهال بادرمت بالصدع بإنكاره!. الصدع بإنكاره والقيام بواجب التحذير منه؟

  . رف االقتداء بكم فيه؟لنا ش
  يحممد سعيد رمضان البوط

 


