الشيخ خاشع ابن شيخ إبراهيم حقي

محاية األسرة املسلمة

محاية األسرة املسلمة
الشيخ خاشع حقي
األسرة املسلمة حممية وهلل احلمد بسياج متني إن التزمت اإلسالم منهجا وسلوكا وآداب
فاإلسالم دينها وهو أشرف األداين والرسول الكري عليه الصالة والسالم ذو األخالق العظيمة
نبيها وأسوهتا وهو أفضل الرسل واألخالق الفاضلة اليت هبا بقاء األمم من تراحم وتعاون وعفة
وطهارة وأمانة واستقامة شعارها وديدهنا تسود أفرادها امجع ابتداء من الزوجني وانتهاء بألوالد
واألقربء وكتاب هللا إمامها ومنهجها فما عليها إال ان تكون على مستوى هذا اإلسالم وهي
هبذا تكون النموذج احلي لدينها وقرآهنا ولكل أسرة على وجه األرض مبا فيها األسرة األوروبية
اليت فقدت مقومات حياهتا ووجودها لفقداهنا هذه الدعائم واألخالق فاهنارت ولكن عليها وهي
تسري على هذا املنهج السليم والسلوك املرضي أن تكون واعية ملا جيري حوهلا وحييط هبا من
مؤامرات عليها وعلى وحدهتا وسعادهتا بصرية أو غري غافلة عن بوسائل األعالم الغريب املرئية
واملسموعة واملقروءة واليت يشرف عليها انس ال دين هلم وال أخالق سوى إاثرة اجلنس والكسب
املادي سائرين على نظرية (فرويد) يف اجلنس اليت تفسر احلياة على أساس اجلنس ال غري حىت
حب الولد ألمه والبنت ألبيها يعزونه إىل اجلنس وتبعا هلذا فال وزن ألي قيمة أخالقية عندهم
ورمبا اهتموا الشاب الطاهر العفيف واملرأة الطاهرة العفيفة بتخلف بل هذا هو احلاصل من نشر
رذائلهم وقبائحهم يف أقنية التلفزة وعلى صفحات وسائل اإلعالم األخرى لكن ال على األسرة
اإلسالمية أن تلقي بكل ذلك خلف ظهرها وال هتتم به فإنه غثاء كغثاء السيل وزبد يذهب
جفاء بعيدا ومن املؤسف جدا أن تسلك وسائل اإلعالم من بين جلدتنا هذا املسلك املشني
وتدعو إليه على انه تقدم وحضارة وحترير للمرأة فتخدع بذلك البسطاء والسذج وأصحاب
األهواء اهلابطة والرغائب الساقطة من الشباب والشابت أما الواعي منهما فإنه يدرك ما يراد له
وألسرته من دمار أخالقي فيتجنب خدعهم وينبذ مكرهم ويقول" :لست بخلب وال اخلب
خيدعين" كما يعزى ذلك إىل عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه.
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وعليه فإن األسرة اإلسالمية هلا كياهنا ووحدهتا بفضل نظامها الربين وما عليها إال أن تسلك
هذا املنهج فتكون حممية من الداخل حترسها عناية هللا.
ويف نظري أن محايتها تكون من جانبني:
األول :وحدهتا من الداخل أي أن يكون أفراد األسرة كلهم متحابني مرتامحني على فكرة
واحدة وعقيدة واحدة ويعرف كل منهم واجباته وحقوقه فيقوم بواجباته أمت قيام ويطالب حبقوقه.
وال بد قبل الدخول يف تفاصيل البحث من تعريف األسرة.
تعريف األسرة:
لكي نتعرف نظام األسرة الذي شرعه هللا عز وجل ال بد من بيان تكون األسرة ،فاألسرة يف
اإلسالم تتكون من أبوين وأوالدمها مث تتسع دائرهتا حىت تشمل األجداد واجلدات واألعمام
والعمات واألخوال واخلاالت .وبعبارة خمتصرة تشمل مجيع من جيب على اإلنسان النفقة عليهم
عند عجزهم عن اإلنفاق على أنفسهم.
واإلسالم حني يوسع دائرة األسرة يهدف إىل توسيع نطاق التعاون االجتماعي الذي هو
دعامة أساسية من دعائم بناء اجملتمع اإلنساين ،عكس ما عليه النظام الغريب الذي يضيق مفهوم
األسرة ،فاألسرة عندهم ويف نظامهم ال تتعدى األبوين وأوالدمها ،وتبعا لذلك ضعف التعاون
بينهم بل ال يكاد يوجد حىت تعدى إىل أفراد اجملتمع واشتهر عنهم قوهلم إذا دخل اثنان إىل مطعم
قال أحدمها لصاحبه (تعال أنكل على الطريقة األمريكية) أي يدفع كل منا عن نفسه مثن الطعام
وال عالقة له بصاحبه وهذا يدل على األاننية املمقوتة اليت حذر منها اإلسالم وهنى أفراد اجملتمع
عنها واستبدل الروح اجلماعية واإليثار ويبدو هذا جليا يف اجملتمع اإلسالمي الذي رىب أتباعه
على هذه الروح الطيبة وجتد هذا ظاهرا عندما يدخل صديقان إىل مطعم فيحاول كل منهما أن
يدفع مثن الطعام عن صاحبه وعن نفسه بل يتسابقان إىل ذلك ورمبا أقسم بهلل عز وجل أنه هو
الذي يدفع ال صاحبه راضي النفس مراتح البال منتشيا وهذان املثالن وإن كاان بسيطني يف
ظاهرمها إال أهنما يرمزان إىل ما بني اجملتمعني أو األسرتني من فوارق كبرية يف املفاهيم واألخالق
االجتماعية والرتبوية.
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وكما هو معلوم فإن األسرة كيان اجتماعي تقتضيه الفطرة السليمة ،فمنذ خلق هللا اإلنسان
زوده بقوى وغرائز وقدرات تكفل له احلياة الكرمية الصحيحة القومية على األرض.
ومما زود به اإلنسان رغبته األكيدة يف االجتماع بآلخرين وإقامة حياة مشرتك بلتعاون معهم
تلك الرغبة اليت تنبع من فطرته كما يقول ابن خلدون مؤسس علم االجتماع "إن االجتماع
اإلنساين ضروري" ويعرب احلكماء عن هذا بقوهلم "اإلنسان مدين بلطبع".
ويبدأ اإلنسان بناء اجملتمع الكبري من اجملتمع الصغري الذي هو األسرة أو اخللية الصغرية فهو
ينبعث إىل تكوينها ورعايتها واحملافظة عليها بدافع من فطرته من غري أن أيخذ ذلك من معلم
ِ
آايتِِه أَن َخلَ َق لَ ُكم ِمن أَن ُف ِس ُكم أَزَواجا لِتَس ُكنُوا إِلَي َها َو َج َع َل بَي نَ ُكم م َودة
وقد قال تعاىلَ { :ومن َ
ِ
ك َآل َايت لَِقوم يَتَ َفك ُرو َن} الروم.21
َوَرمحَة إِن ِيف ذَل َ
أمهية األسرة يف اجملتمع:
ليست األسرة يف اإلسالم جمرد جتمع قائم على صلة الدم بل هي املكان األول الذي تعد فيه
معايري اجملتمع ومبادئه واجتاهاته فهي إذا أساس لكل ما يتصف به اجملتمع من استقامة أو
احنراف ،تنظيم أو فوضى فإذا ما صلحت األسرة صلح اجملتمع وإذا ما فسدت فسد لذلك كانت
األسرة دعامة أساسية يف اجملتمع اإلسالمي ومن أجل ذلك توجه اإلسالم إىل العناية هبا ورعايتها
ووضع القواعد والقوانني اليت حتميها وحتافظ عليها سليمة من األمراض والعاهات املادية واملعنوية.
توزيع الواجبات واحلقوق على أفراد األسرة:
لكي يكون أفراد األسرة متفامهني ومتعاونني تسود بينهم املودة والرمحة ويكون السكن النفسي
حمققا لكل من الزوجني ال بد أن يعرف كل فرد فيها ما له وما عليه فيؤدي واجباته ويطالب
حبقوقه دون شطط أو هضم سواء بني الزوجني أو بينهما أو بني األوالد أنفسهم ولذلك فإن
اإلسالم رتب على الزوجني واجبات وجعل لكل منهما حقوقا ولنبدأ:
حبقوق الزوج على زوجته أو واجبات الزوجة:
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للزوج حقوق على زوجته كما هلا عليه قال تعاىل (وَهلن ِمثل ال ِذي علَي ِهن ِبلمعر ِ
وف
َ
َُ
َُ ُ
َولِ ِلر َج ِال َعلَي ِهن َد َر َجة) وأهم هذه احلقوق هي:
 -1طاعة الزوج يف غري معصية فإذا أمر مبعصية فال مسع وال طاعة فإنه ال طاعة ملخلوق
يف معصية اخلالق.
 -2ومن صور هذه الطاعة طاعة الزوج يف سياسة أمور البيت ألن من حقه القوامة
واإلشراف قال تعاىل ( ِ
ض ُهم َعلَى بَعض
الر َج ُ
ال قَو ُامو َن َعلَى النِ َساء ِمبَا فَض َل اللُ بَع َ
َوِمبَا أَن َف ُقوا ِمن أَم َواهلِِم).
 -3أال تصوم انفلة إال إبذنه ،قال عليه الصالة والسالم( :ال حيل للمرأة أن تصوم
-4
-5

وزوجها شاهد إال إبذنه).
أن حتافظ على ما له فال تتصرف إال إبذنه قال عليه الصالة والسالم ...( :واملرأة
راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها )..البخاري.
حفظ حرمة بيته فال أتذن بدخوله ألحد ما دام زوجها غائبا قال عليه الصالة
والسالم ..( :وال أتذن يف بيته إال أبذنه .)...

وأما حقوق الزوجة أو واجبات الزوج فهذه أمهها:
 -1النفقة عليها وعلى أوالدها منه سواء كانت الزوجة مسلمة أم كتابية والنفقة تشمل
ِ
الطعام والشراب والكسوة والسكن وما يتصل بذلك ،قال تعاىلَ ( :وعلَى ال َمولُود لَهُ
ِرزقُهن وكِسوُهتُن ِبلمعر ِ
وف) البقرة  ،233/وقال عليه الصالة والسالم ...( :وهلن
ُ َ َ
َُ
عليكم رزقهن وكسوهتن بملعروف) مسلم.
ِ
ِ
وهن فَ َع َسى أَن
وهن ِبل َمع ُروف فَِإن َك ِرهتُ ُم ُ
 -2املعاشرة بملعروف ،قال تعاىلَ ( :و َعاش ُر ُ
تَكَرُهوا َشيئا َوَجي َع َل اللُ فِ ِيه َخريا َكثِريا) النساء  .19/وقال عليه الصالة والسالم:
(خريكم خريكم لنسائه وأان خريكم لنسائي).
وللمعاشرة بملعروف وجوه كثرية من أمهها:
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التوسيع بلنفقة ،قال تعاىل( :لِيُ ِنفق ذُو َس َعة ِمن َس َعتِ ِه َوَمن قُ ِد َر َعلَي ِه ِرزقُهُ فَليُ ِنفق ِمما
ِ
آات َها َسيَج َع ُل اللُ بَع َد عُسر يُسرا).
ف اللُ نَفسا إِال َما َ
َ
آاتهُ اللُ َال يُ َكل ُ
اإلغضاء عن بعض هفواهتا ونقائصها ،قال عليه الصالة والسالم( :ال يفرك مؤمن
مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر) .مسلم ومعىن يفرك يبغض.
مالطفتها واملزاح معها ليطيب بذلك قلبها.
العناية مبظهره وهندامه.
مساعدهتا يف أعمال املنزل فقد كان النيب عليه الصالة والسالم (يف مهنة أهله فإذا
حضرت الصالة قام إىل الصالة) كما تقول السيدة عائشة رضي هللا عنها .البخاري

ح -توجيهها وعدم ضرهبا إال ملوجب ،جاء يف احلديث( :وال يضرب خياركم).
خ -عدم إفشاء سرها.
د -احملافظة على دينها وشرفها ومسعتها والغرية عليها ولكن بعتدال.
حقوق األوالد على اآلباء ووجوب تربيتهم تربية صاحلة والنفقة عليهم:
أمر اإلسالم مبعاملة األوالد معاملة حسنة وأمر اآلبء برتبيتهم تربية إميانية وإسالمية وأخالقية
قال عليه الصالة والسالم( :كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فاإلمام راع ومسؤول عن رعيته
والرجل راع يف أهله ومسؤول عن رعيته واملرأة راعية يف بيتها ومسؤولة عن رعيتها) البخاري
ومسلم.
فعلى اآلبء أن ينشئوا أوالدهم منذ نعومة أظفارهم على اإلميان بهلل عز وجل وأنه واحد ال
شريك له كما قال تعاىل عن لقمان( :اي بين َال تُش ِرك ِبللِ إِن ِ
الشرَك لَظُلم َع ِظيم).
َ َُ
فيعرفوهم بهلل عز وجل وصفاته وأنه تعاىل الرقيب عليهم ال ختفى عليه خافية قال تعاىل:
(ي علَم ِ
السر وأَخ َفى) وقال أيضا( :يَعلَم َخائِنَةَ األَع ُ ِ
ور) ،حىت يشبوا صاحلني مث
ني َوَما ُخت ِفي ُّ
الص ُد ُ
َ
ُ
َ ُ
أيمروهم بلصالة وهم أبناء سبع فإذا بلغوا العاشرة ضربوهم على تركها ضرب أتديبيا وفرقوا بينهم
يف املضاجع حلديث (أمروا أوالدكم بلصالة وهم أبناء سبع وأضربوهم عليها وهم عشر وفرقوا
بينهم يف املضاجع)،
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كما على اآلباء:
ود لَه ِرزقُهن وكِسوُهتُن ِبلمعر ِ
ِ
وف) البقرة 233/
النفقة عليهم عمال بقوله تعاىلَ ( :وعلَى ال َمولُ ُ ُ َ َ
َُ
العدل فيهم ،إذ ال جيوز تفضيل بعض األوالد على بعض يف العطاء أو يف اهلدااي حلديث بشري
بن نعمان أن أبه أتى به رسول هللا عليه الصالة والسالم فقال :إين حنلت أبين هذا غالما كان
يل فقال رسول هللا عليه الصالة والسالم( :أفعلت هذا بولدك كلهم) فقال ال فقال (اتقوا هللا
واعدلوا يف أوالدكم) ،فرجع أيب فرد تلك الصدقة البخاري ومسلم.
ومما خيص العدل يف األوالد عدم حمابة الذكور وإيثارهم بملزيد من املال كأن يعطي أحدهم
أكثر مما خصه هللا به من املرياث فال يوصي له من الرتكة مزيدا من املال يقول عليه الصالة
والسالم( :إن هللا أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث).
وأما حقوق األبوين على أوالدمها:
ملا كان األبوان مها أصل اإلنسان وسبب وجوده ومها اللذان يتحمالن يف سبيلهم التعب
والنصب حىت بلغوا من الشباب أشده فقد رتب اإلسالم على أبنائهما حقوق كثرية أمهها:
 -1النفقة عليهما :فيجب على األبناء أن ينفقوا على أبئهم إن كاان فقريين أو حمتاجني
ند َك
ك أَال تَعبُ ُدوا إِال إِايهُ َوِبل َوالِ َدي ِن إِح َساان إِما يَب لُغَن ِع َ
ضى َربُّ َ
قال تعاىلَ ( :وقَ َ
ِ
َح ُد ُمهَا أَو كِالَ ُمهَا فَالَ تَ ُقل هلَُما أُف َوالَ تَن َهرُمهَا َوقُل هلَُما قَوال َك ِرميا * َواخ ِفض
الك ََرب أ َ
ِ
َهلما جنَاح ُّ ِ ِ
ِ
صغِريا) .وليس من اإلحسان
الذل م َن الرمحَة َوقُل رب ار َمح ُه َما َك َما َرب يَ ِاين َ
َُ َ َ
يف شيء أن يتضور الوالدان جوعا ويكتسيا املمزق من الثياب على حني يرتع الولد
يف النعيم ،وقد قال عليه الصالة والسالم لولد أحدهم( :أنت ومالك ألبيك) ابن
ماجه والطرباين.
 -2الطاعة حبدودها :فعلى الولد إطاعتهما ما داما أيمران مبا ال خيالف شريعة هللا ،قال
ِ ِ
ك بِِه ِعلم فَ َال تُ ِطع ُه َما) ،وقال
س لَ َ
تعاىلَ ( :وإِن َج َ
اه َد َاك َعلى أَن تُشرَك يب َما لَي َ
عليه الصالة والسالم( :ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق).
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 -3الرب هبما :إذ ال يكفي أن ينفق الولد على والديه ويطيع أمرمها بل البد من برمها والرب
غري حمصور أبمور معينة إمنا يشمل القيام بكل ما يرضهما ويدخل السرور إىل
قلبهما.
هذا يف اجلانب األول (داخل األسرة) أي عالقات األفراد فيها بعضهم ببعض لتتماسك
وتتقوى وتتحابب وتكون على قلب واحد فإذا كانوا كذلك فقد أحاطوا أنفسهم بسياج قوي
يصعب اخرتاقه كالعصي اليت إذا اجتمعن أيبني تفرقا وإذا افرتقنا تكسرت أحادا.
وأما اجلانب اآلخر فهو احلذر من خمططات أعداء الدين وممن يرتبصون بإلسالم واألسرة
اإلسالمية ويكيدون هلم ويتآمرون على متزيق األسرة الذين يرتبصون بألسرة اإلسالمية ويتآمرون
على األسرة اإلسالمية وزرع الفنت واالنشقاقات بني أفرادها بدعاوى كاذبة عليها بلدسائس
وزرع الفنت بني أفرادها كي تتشتت وتتمزق وقد حرص أعداء اإلسالم منذ وقت طويل على
تفكيك األسرة اإلسالمية يف اجملتمع ملا علموا أهنا الربط القوي املتني واحملضن الرتبوي األصيل
وظهر ذلك من خالل عدد من األمور.
األول :تشويه املصطلحات وتغيري املألوفات ،كإدخاهلم مصطلح (اجلندر) الذي يفيد
استعماله وصف اخلصائص اليت حيملها الرجل واملرأة كصفات اجتماعية مركبة ال عالقة هلا
بالختالفات العضوية أتيت خطورة انتشار هذا املصطلح يف عدم التفريق بني الذكر واألنثى حبيث
ميكن لكل (جندر) أن يقرتن بآلخر بغض النظر عن كونه عيبا أو حراما وهذا ما يفضي إىل
شيوع (املثلية اجلنسية) وجعلها بدال عن األسرة الشرعية واإلنسان السوي حىت يف عامل احليوان
من يبحث عمن يقابله من اجلنس اآلخر ال عمن مياثله ومن يبحث عمن مياثله فهو شاذ وأفظع
ما يف األمر أن يتم ذلك مبباركة رجال الدين وحتت نظر اجلهات الرمسية واملؤسسات احلكومية.
ثانيا :اهلجمة على املرأة من خالل الدعوة إىل حتريرها من ثوابت الدين وأحكامه وضوابطه
ودعوهتا إىل التمرد على احلياة الزوجية حبجة (احلرية الشخصية) ودعوى ملكية املرأة جلسدها
ورفضها األمومة واإلجناب وبث روح التظلم بني النساء من الرجل وما يتعلق به من القوانني
والتشريعات.
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ثالثا :الدعوة إىل (حرية الولد) من ذكر وأنثى ومن صغرمها مبعىن حتررمها من القيود والضوابط
الدينية والفكرية واألخالقية بال رقيب وال حسيب يف العالقات احملرمة وهذا يؤدي إىل جعل
يبق هلا
الزواج الشرعي واألسرة احلقيقية أمرا اثنواي وأخريا ولذلك اهنارت األسرة يف الغرب ومل َ
وجود بسبب هذه املفاهيم اجلائرة.
رابعا :االنطالق من مقررات وأفكار وعقائد ال دينية يف احلكم على الثوابت االجتماعية
(كالعلمانية والعقالنية واملادية واجلنسائية) وتعين جعل املتعة اجلنسية هي الغاية العليا وترجع إىل
أصول يواننية (أفالطونية) وجعل هذه األفكار بديال عن الدين والعرف االجتماعي املقبول.
خامسا :عقد املؤمترات وتوظيف األعالم واألندية وامللتقيات املختلفة خلدمة ما سبق من
أهداف والرتكيز على عنصر الشباب واملرأة كأدوات هلذا االنقالب االجتماعي اخلطري.
واإلسالم يف تشريعاته حريص على محاية األسرة واحلفاظ على بنيتها وصيانتها عن اإلخالل
هبا وذلك من خالل تشريعاته الربنية احلكيمة املمهدة للزواج وأثناء قيامة..
فإن من أهداف الزواج وأبرزها:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

حتقيق حاجات اإلنسان الفطرية (الطبيعية).
احلفاظ على بقاء النوع اإلنساين وصيانته من االنقراض.
نقاء النسل وصيانة األنساب من االختالط.
إجياد جو صاحل لضمان النشأة والرتبية السوية لألفراد.
صيانة اجملتمع من التحلل والفساد والوقاية من األمراض واالحنرافات.
إجياد ذرية صاحلة لبناء أمة صاحلة.

 -7تطبيق مبادئ اإلسالم والسلوك على املنهج النبوي السليم.
هذا بختصار أهداف الزواج يف اإلسالم وغاايته.
أما يف الغرب فإن الفرد هناك يستطيع أن حيقق رغائبه النفسية وميتلك ما يشاء من وسائل
الرفاهية لكنه يعاين خواء روحيا وقحطا عاطفيا وظمأ فطراي فمن ينجو من االنتحار يلجأ إىل
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السحرة واملشعوذين وقد زاد عدد العيادات النفسية على العيادات الصحية ونتيجة لذلك تظهر
بني احلني واآلخر تعليقات فكرية وأداين منحولة ،واملعاانة قائمة على خمتلف األصعدة ابتداء من
األسر ومرورا بملرأة وانتهاء بلطفل ،فاألسر مفككة بل وصلت األرقام إىل أكثر من ()%50
من الوالدات غري الشرعية والطالق نسبة عالية جدا والعنف الزوجي وعدم بر الوالدين وقطع
الصلة بألرحام واألقارب ،والربط الزوجي املقدس ُدنس والسكن النفس دمر والزواج جيري على
غري ميثاق غليظ فقد شاع الزىن وعم الشذوذ وظلم األزواج وطغت الزوجات وهجر الزوج بيته
وهاجرت الزوجة مع عشيقها وهربت البنت مع صديقها وحلق االبن عشيقه فما املخرج من هذا
أو من هذه األزمات الزوجية واألسرية جييبون قائلني إقامة املزيد من مالجئ اللقطاء وتشييد دور
للعجزة وبناء مساكن للمشردين واملطلقات وضحااي االغتصاب واملنبوذات من بقااي العالقات
غري الشرعية فأصبح الفرد يعيش يف غربة يف وطنه وعزلة من أهله انهيك عن وسائل اإلعالم
ودعاايهتا املغرضة ونشر مفاهيم اجلنس واحلب والعشق فأسرع الوجبات وأدمسها اجلنس والعري
يستغل املرأة أداة للرتويج ووسيلة للتشويق وسلعة للعرض فضال عن لعبهم بملصطلحات واملفاهيم
إما عن طريق االستعباد أو االستبدال فاملفاهيم ذات املدلوالت القيمية كالزىن واخليانة والعالقة
احملرمة واخللوة (ومن هذا املنطلق أمرت املرأة يف اإلسالم بحلجاب) وهو من أهم امليزات اليت متيز
املسلمة عن غريها فجسدها يشكل أكرب عامل فتنة وأكثر عنصر إاثرة وإن املطالبة بغض النظر
والعفة واحلشمة ليست أوامر اعتباطية فاستبدلت املصطلحات فعرب عن الزىن بلعشق وعن اخليانة
بحلرية وعن العالقة إعجاب وعن اخللوة صداقة واستبدلت قرارات اإلدانة وصيغ االهتام أبومسة
البطولة وشعارات الثناء فاملرأة اخلائنة توصف أبهنا بئعة اهلوى وصاحبة احلب املتدفق والعطاء
املستمر واملشاعر الفياضة واألحاسيس الرقيقة ويوصف الرجل الزاين أبنه جمندل احلسناوات وآسر
قلوب النساء ويف غمرة عاصفة وسائل اإلعالم مل يعد للمصطلحات املعربة عن قيم الفضيلة
وجود (كالعيب واحلياء واحلالل واحلرام).
وبعد هذا العرض الوجيز مما حيصل يف الغرب من فواحش ومنكرات ومؤامرات على األسرة
املسلمة كي تكون على حذر من أخالقهم الفاسدة وأن تكون واعية ملا يدبر هلا يف اخلفاء أبمساء
ومصطلحات يقطر منها السم الزعاف وقد قال تعاىل عن أعداء هذا الدين وتدبريهم املخططات
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ِ
ىت يَُرُّدوُكم َعن ِدينِ ُكم إِ ِن استَطَاعُوا) فهم ظاملون
اجلهنمية إلخراجهم منه ( َوالَ يََزالُو َن يُ َقاتلُونَ ُكم َح َ
ِ ِ
ين ظَلَ ُموا فَتَ َمس ُك ُم الن ُار) هذا بختصار وجهة نظري حلماية
وقد قال تعاىلَ ( :والَ تَرَكنُوا إ َىل الذ َ
األسرة املسلمة .وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.
واحلمد هلل رب العاملني.
القامشلي1433/4/17 :ه
املوافق2012/03/10 :م
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