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(فلكصح كؾ داع إلك اهلل ،وكؾ آمر بالؿعروف وكاه طـ الؿـؽر،
ومعؾؿ ومدرس ومرشد ،ذكرا كان أو أكثك ،أن يعتـل بؽتاب اهلل
ويتدبره ،ويؽثر مـ قراءتف :ففق أصؾ كؾ خقر ،وهق الؿعؾؿ ،وهق
آن َي ْف ِدي لِ َّؾتِل
الفادي إلك الخقر ،كؿا قال طز وجؾ :إِ َّن َه َذا ا ْل ُؼ ْر َ
ِه َل َأ ْق َق ُم [اإلسراء ]9:وهق يفدي بفداية اهلل إلك الطريؼ إققم،
إلك سبقؾ الرشاد.
ثؿ أكصح بالسـة ،وما جاء فقفا مـ العؾؿ والفدى ،وأن يراجع
الداطل إلك اهلل وأمر بالؿعروف والـاهل طـ الؿـؽر والؿدرس
ذكقرا وإكاثا ،كتب الحديث ،وما ألػف الـاس يف هذا ،حتك يستػقد
مـ ذلؽ.)،
العالمة ابـ باز رحؿف اهلل
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احلندُ هللّ ،الصالُٗ ّالسالو عل ٙرسْل اهللّ ،عل ٙثلُ ّصحبُ
ّمً ّاالِ ..

ةمااب د ااد  :فؿننـ أشن ِ
نرف الؼننرب وإطؿننال النندطقة إلننك اهلل ،ومننا
وضعف البناري تعنالك فقفنا منـ طظنقؿ إجنقر  ،وأسنرار السنعادة
وآكشراح  .ولؿا طظؿت ،طظؿت الؽتاب ُة فقفا ،واحتقج إلك قؾؿ
سقال يػؼف قضاياه ومػاهقؿفا ،وٓ تصح الؽتابة إٓ مؿنـ مارسنفا
الخبر كالؿعايـة" .
 ،واختؾط بفا دمًا وطص ًبا "فؾقس
ُ
وو َ
فؼ العبدُ الػؼقر إلك شلء مـ ذلؽ ،ومارسفا ذاتًا وممسسات ،
ُ
فعايـ طـ كثنب ،وصنالع منـ قنرب ،وطنايش بنال حاخنؾ  ،فخنرج
َ
بالؿقاقػ التالقة  ،والتل كُشنرت يف مؼنآت متػرقنة ،ثنؿ ُجؿعنت
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لؾػاخنندة وآكتشننار الؿرتننب  ،تحننت طـننقان ( مػنناهقؿ دطقيننة ) ،
سـ الػف ِؿ  ،وصحة الؼصد .
رزقـا اهلل وإياكؿ ُح َ
نؿ أكنناس أخننذوا طؾننك أكػسننفؿ كػن َنع أخننريـ ،
وتبؼننك النندطق ُة هن َّ
مـزها طـ إخطاء والعثنرات ،
وطرض اإلسالم يف صقرة حسـةً ،
قد ترشحت بالعؾؿ  ،وزاكت بالػفؿ .
وهل الؼضق ُة الؽبرى التل يجب اتصالفا واستحضارها يف العؿنؾ
تصؾح بال طؾنؿ وففنؿ وحذاقنة ،وأكنف ٓبندَّ منـ
الدطقي  ،وأكفا ٓ
ُ
تعؾؿفننا كسنناخر العؾننقم ،والسن ِ
نب
نمال طـفننا كسنناخر الػفننقم  ،تطؾن ُ
ُ
ويرحؾ إلقفا .
وتؾتؿس
ُ
ولعؾ يف تؾؽ الؿػاهقؿ واإلففامنات  ،منا ش
ويرسنؿ
يحنؾ إشنؽآ ،
ُ
ُ
ويزيؾ طاخ ًؼا  ،واهلل الؿقفؼ .
صريؼا،
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 /1اإلصالح الدعْٖ!...
ننننننننننننننننننننننن**ننننننننننننننننننننن
كسؿع كثقر ًا ويتراد طؾك أذهاكـا مصطؾح الػضؾ الدطقي وشنرف
ُ
الدطقة ،وفضاخؾ الدطاة وضنرورة التحنرو وآكطنال (( ،ومنـ
أحسـ ققٓ مؿـ دطا إلنك اهلل ))...سنقرة فصنؾت .أمنا اإلصنالح
الدطقي ومراجعة الؿسار والخطط والبنرامج ،وتجناوز إخطناء
بالترو والتغققر ،وآكؼالب طؾك رسقمات طتقؼة ،وتصدير العؾنؿ
ٌ
فؼؾقننؾ الؽننالم فقننف ،وخننقف وخجننؾ يؾننػ الؿشننفد
والننقطل،
واستحقاء...
ويملؿننؽ ذلننؽ ،يف تؽننرار ممسسننات لـػسننفا بننـػس الطننابع مننـ
طؼننقد ..وقنند تستؿسننؽ -لفننقان العؾننؿ ،وقؾننة الننقطل وسننريان
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الجؿقد -بطراخؼ قديؿة ٓ تتؽقػ والقاقع الراهـ (( ...إن ُأريند
إٓ اإلصالح ما استطعت )) سقرة هقد  .وحقـؿا تنردد آينة :ومنـ
أحسننـ قننقٓ  ...يغػؾننقن طننـ أن ُحسننـ الننديـ مننرتبط بؿؼنندمات
طؾؿقة شرطقة ٓ ،مـاص مـفا ...والدطقة إلك اهلل لؿـ تػؽر فقفنا
وجفد إكبقاء وجفادهؿ ،مشروع حقاة ،وطؿؾقة قدرية مستديؿة،
ٓ تتؿ بال صبر وجد ومقاصؾة  ،يؼقل العالمة البشنقر اإلبراهقؿنل
ُ
إطؿال العامرة ،فال ت َُسنقققا
رحؿف اهلل (إن الحقا َة حسـاءَ ،م ْف ُرها
َ
إمننقر
إقننقال الجقفنناء ،وإن ديننـَؽؿ يـفنناكؿ أن تلخننذوا
لفننا
َ
ِ ِ
ٍ
خنالل
أربنع
َّ
بالضعػ ُ
والفقيـك ،فخنذوها بنالؼقة والغنالب ،وإن َ
وأمن َنرهؿ بفننا :الصننبر والؿصننابرة والؿرابطننة
ارتضنناها اهللُ لعبنناده َ
والتؼقى ).
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ٔجنغرد يف ئسؾحء جإلفالـ ،فًٛح ٚرذٔ:
ُ

 /١جنطغهٛد جنعحطف ٙيف جنطعاحط ٙجناذعٕ٘ :وأكفنا بناب
يؾجف الجؿقع ،وهق مخالػ لؾبصنقرة العؾؿقنة (( قنؾ هنذه سنبقؾل
أدطق إلك اهلل طؾك بصقرة ))..سقرة يقسػ.
ُ

 /٢ضُاإ أعااحنٛرٓح ٔرػااشز طشلٓااح نُُطٓاا ٙئ

عااذو

جنغااٛةشزٓ :سننقؿا يف العصننر الحننديث وامتـننان اهلل بػتقحننات
مختؾػننة (( وسننخر لؽننؿ مننا يف السننؿقات ومننا يف إرض جؿقعننا
مـف)) سقرة الجاثقة.
ُ

 /٣عاإٓنس ؽااشجتم يإعغااحضٓح أٔ جَعااذجيٓح أقٛحَااح:
وآكتػاء بالشؽؾ والرغبة ،يف حقـ أكف قال صؾك اهلل طؾقنف وسنؾؿ
يف الصالة (( يمم الؼق َم أقروهؿ لؽتاب اهلل )).
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 /٤جخلاإ

ُ

يااٍ جنُرااذ ٔسفاامل يرااذأ جدلشجؾعااحش :وتغققننر

الؿقروثنننات الؼديؿنننة .وفِنننل حنننديث البقعنننة (( والـصنننح لؽنننؾ
مسؾؿ)).
ُ

 /٥غهرس جنعًم جنطرهٛذ٘ عهٗ جنُفٕط :وتطنبعفؿ بشنؽؾ
قديؿ ٓ يتجاسرون طؾك تجدينده وإصنالحف ،والعقاخند مؼقندات.
كؾ ِ
وحآت الز ِ
ؽ واحندٌ فنل ّ
قؽ شتك وحا ُل َ
ّمان َط َؾ َ
حال وإهؿال
ُ
قضننقة التلصننقؾ العؾؿننل البنناع لؾؿجتؿعننات ،والراقننل بعؼننقلفؿ
وكػسقاتفؿ.
ُ

 /٦ضاااع جالطاااال جدلعاااشيف جنطةااإٚش٘ :وغقننناب فؼنننف
آستراتقجقات والخطط الدطقية والبـاخقة  ،وصح ققلف صنؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ(( إكؿا العؾؿ بالتعؾؿ )).
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تؽنقن طؾؿنا ووطقنا ٓ ،يتنردد يف
والعاقؾ يف الؿسار الدطقي وقند ّ
تؼػننل اإلصننالح ،وتبـننل الننرؤى الجدينندة ،والبحننث طننـ وسنناخؾ
أخنننرى تـػنننع الـننناس ،وأن الزمنننان تغقنننر ،والـػنننقس تـقطنننت
وأوحشت ،ولؽؾ طصر ضروفف ومتطؾباتف...
ُ

 /٧عذو جعطٛعحخ حتذٚحش جنٕجلع جنطحسخي ٙجدلعٛؼ:وأكنف
يتطؾنب طؾؿنا ووطقننا ويؼظنة وحنذرا وبصننقرة (( قنؾ هنذه سننبقؾل
أدطق إلك اهلل طؾك بصقرة أكا ومـ اتبعـل )) سقرة يقسػ.
ُ
تؽؾقػ غقر الؿختصقـ ،وهذا فتح أبنقاب ضنر وضنرر طؾنك
/8
بعض الجفات وكؾػفا أثؿاكا باهضة.
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ٔف ٙجإلفالـ جنذعٕ٘ ضطؿهٗ عذز يؾحْذ:
ِ
ُ

َّاهنا))
 جإلفالـ جنازجض :ٙبتزكقنة النـػس(( قند أفؾنح منـ َزك َ
وحؿؾفا طؾك القاجبات وترو الؿحرمات ،والبدء بفنا خطابنا
ومعالجة.
ُ

 جإلفالـ جدلإعغ :ٙبتـؼقة الؿمسسة منـ كنؾ صنقر الػسناد
الؿننالل واإلداري والتـؿننقي ،والتعؾننؼ الؿمسسننل النندطقي
الذي ٓ يػصؾ بقـ الؿمسسة والدطقة.
ُ

 جإلفالـ جدلغؿذ٘ :بنطالن دور الؿسنجد الحؼقؼنل والرقنل
بف دطقة وفؽرا ،وطؾؿا ووطظا ،وتػاطال مجتؿعقا.
ُ

 جإلفالـ جألدجت :ٙمقضقطا وخطابا وأفؽارا وكشرا وبقاكا.
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ٔيٍ فٕس جإلفالـ جنذعٕ٘:
 تجديدُ الخطط والعؿؾ آستراتقجل لؾؿمسسات الدطقية .
 التركق ُز طؾك الؿشروطات الثابتة والبرامج الؿتدفؼة سـقيا.
 إطاد ُة تلهقؾ العامؾقـ وإكشاء الؿراكز والؿعاهند الؿتخصصنة
يف ذلؽ.
 إطنننالء شنننلن العؾنننؿ وشنننرف الػؽنننرة الصنننحقحة الؿتزكنننة
والؿتحؼؼة واقعا وطؼال.
 كبذ كؾ صقر آستبداد والتخؾػ والسطحقة .
ُ

 ئررااحء سٔـ جنعًاام جاًااحع ٙوتـقيننع الطاقننات والؿفننام
لتستشعر بقصؾة الؿمسسة الؿتحركة ولقس أفرادا معقـقـ .
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 زلحسذس رم أؽكحل جنفغحد جناذعٕ٘ ياٍ حنإ :تصندير
الجفؾة ،وترسقخ بنرامج مؽؾػنة وغقنر مـتجنة ،وكػنل الشنؾؾقة
الؼاتؾننننة ،وتعؿننننقؿ الـػننننع النننندطقي ،ورفننننض اإلقصنننناء،
تجديد دور الؿساجد والدفع بفا إلك العؿؼ الندطقي تقاصنال
ودأبا وتلثقرا وتـقيرا.
 جتغٛذ فكشز جنطفشٚغ جنذعٕ٘ وصـاطة فر خاصة معـقة
بالدطقة طؿال وارتباصا وتػاطال(( .ولنتؽـ منـؽؿ أمن ٌة يندطقن
إلك الخقر ))..سقرة آل طؿران.
ُ

 جنرُٛس جنرشآَٛس ٔدَٕ جنذجعٛاس ياٍ جنإق ، ٛخالفنا
لؾشاخع الؼصصنل واإلكشناخل ،والنذي أغنرى بعضنفؿ بنالبقن
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طـ مـناخر النقحل ،مؿنا أضنعػ التنلثقر وقؾنؾ الػؼنف ،وقسنت
الؼؾقب.
 ضةٕٚش جألدجء جنذعٕ٘ ٔجخلةحخ ٔجنٕعاحتم ٔجٜنٛاحش،

بحقننننننث تتؿاشننننننك مننننننع طصننننننرها وتسننننننتقطب كننننننؾ
الؿعطقننات ..تعؾننؿ الػؼننف النندطقي ،ودراسننتف مننـ جدينند
لؾتعننرف طؾننك الؿؿارسننات الخاصئننة والؿتطؾبننات العصننرية
الجديدة ،وتؽقيـ رؤية شرطقة وطؼالكقة مـسجؿة.
 جالعطغُحء عٍ غػحتٛس جدلإعغحش ،والتل كؾػنت أمنقآ،
وزادت تبعات.
 سذم جدلإعغحش ذحدلخضٌٔ جنرؾاش٘ جالؾطًاحع ٙخدمنة
وتػنناطال وإحسنناكا وططنناء  .وكعتؼنند أكننف مننع اتسنناع العؿننؾ
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الؿمسسننل وتقجننف الننقزارات لننف يف بالدكننا العزيننزة ،سقؼضننل
طؾك كثقر منـ اإلشنؽآت وإخطناء  ،ويؽنقن وط ًقنا راق ًقنا ،
وفؼفؿ اهلل وسدد جفقدهؿ .
وطؾك الؿعـققـ هـا مـ حؿؾة الندطقة ،إدراو أن طؿؾقنة اإلصنالح
الدطقي تتطؾب اإلحقاء العؾؿل واإليؿاع وأن كؾقفؿنا ٓ يـػؽنان
طننـ أخننر ،وأن ضننعػ الـنناس مننـ ضننعػ ططاخفؿننا ،الؿننقرث
إن شنننققع
لؾبننندع وآكحنننالل ،يؼنننقل اإلبراهقؿنننل رحؿنننف اهلل ( َّ
جر
ضالٓت العؼاخد وبدع العبادات والخالف يف الديـ هق الذي َّ
أصن َؾقف
طؾك الؿسؾؿقـ هنذا التحؾنؾ منـ النديـ ،وهنذا ال ُبعند منـ ْ
جردهؿ مـ مزاياه وأخالقف حتك وصؾقا إلك
إصؾققـ وهق الذي َّ
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ما كراه ) .ويحزكؽ تؽاسنؾ ممسسنات يف ذلنؽ واكشنغالفا بنلمقر
سطحقة أو ببؼاء الؿمسسة بال جدوى معتبرة واهلل الؿستعان.
ومضننة /ترتؼننل ممسسنناتـا إذا كننان شننراء العؼننقل فقفننا كشننراء
الذهب..
8348/6/22هن
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 /2الكٔبد ُٗ املسجدٓ٘!...
ننننننننننننننننننننننن**ننننننننننننننننننننن
طجقنننب أمنننرو أيفنننا اإلمنننا ُم الجؿقنننؾ ،ذو الصنننقت الحسنننـ،
ٌ
نقت تؽننقن إمامننا يف
وآكضننباط الراخننع  ،والـشنناط الؿبننارو ،رضن َ
الصننالة ،ومننا رضننقت إمامنن ًة يف الخقننر ،وققننادة يف (بـنناء الؿثننؾ
والؿبننادئ) ،والتراتقننب الدطقيننة ..جعؾتننؽ الصننالة قاخنندا مطاطننا
وكبقال مؼدماٌ ،
كؾ يمتؿ بؽ ،ويحاكل فعالؽ ،ويجؾ تقجقفاتنؽ،
ويصغل لؼراءتؽ (( ،،،واجعؾـا لؾؿتؼقـ إماما )) سقرة الػرقنان
 .ولؽـؽ تـتفل طـد ذلؽ ،،،وذلؽ أول الطريؼ ومػتاحنف إلكجناز
الؽثقننر مننـ الؿفننام الدطقيننة واإلصننالحقة والتربقيننة ،،تؼنندمتَـا يف
الصنننالة والؼنننراءة ،ففنننال تؼننندمتـا يف الخقنننر والؿعنننروف وكنننؾ
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الؿشؽالت ،وإدارة إزمات والؿبادرات ،،،ومـ أسباب ضنعػ
إمة وتراجع مـجزاتفا قصرها الؿساجد طؾك الصنؾقات وغؾؼفنا
بعد ذلؽ ....ولقس أشؼ طؾك الدطقة مـ إمام مـغؾؼ صعب  ،قند
أغؾؼ الؿسجد مطؾؼا ،كؿا أغؾؼ قؾبف مـ كؾ خقر وتقاصؾ..
ٔأضقٕس نطكرٛق ْزج جذلذ
جٜض: ٙ

جالعرتجضٛؿ ، ٙعهُٛح ضرفٙ

ُ

 /١جالؾطًح جناذٔس٘  :جدلاُمى ياٍ جإلياحو ٔيغاحعذ،ّٚ

كؾجـة خاصة بالحل وشموكف ومشؽالتف .
ُ

 /٢جنطْٕؽ جناذعٕ٘ :طؾؿنا ودرسنا وقنراءة وتقجقفنا ،بحقنث
يشننع الؿسننجد إشننعاطات مضننقئة لفننا أحسننـ إثننر يف جؿنناهقر
الحل .منـ كحنق الؼنراءة يف ريناض الصنالحقـ ،وشنرح إربعنقـ
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الـقويننة ،أو فتنناوى هقئننة كبننار العؾؿنناء وابننـ بنناز وابننـ طثقؿننقـ
رحؿفؿننا اهلل ،أو النندروس الققمقننة وفنند اكتشننر ،ولؾعبنند الػؼقننر:
كسننؿات مننـ أم الؼننرى ،وصالخننع السننؾقان مخصننقص برمضننان
وغقرها مـ الؽتب الـافعة.
ُ

 /٣جنهًغااس جالؾطًحعٛااس :مننـ آبتسننامة الداخؿننة ،وقضنناء
الحنننقاخج ،ومسننناطدة الػؼقنننر ،واإلصنننغاء لؾؿتحننندث ،وطقنننادة
الؿريض ،والتفاع والتعازي يف أوقاتفا  ،وشنرح الصندر لؾجؿقنع
(( كال واهلل ما يخزيؽ اهلل أبدا ،إكؽ لتصؾ الرحؿ وتحؿؾ الؽنؾ،
وتُؽسب الؿعدوم ،وتَؼري الضقػ وتعقـ طؾك كقاخب الحؼ )).
ُ

 /٤جنربجيؽ جنفحعهس :منـ حؾؼنة قنرآن لؾجـسنقـ ،واستضنافات
دطقيننة ،ودورات طؾؿقننة وتربقيننة مننـ شننلكفا إذكنناء روح اإليؿننان
16
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وشحذ الفؿؿ لؾؿعالل ٓ ،سنقؿا والـػنقس تتنق القجنف الجديند
وتؿؾ مـ القجف الؿؽرر ،وابـ مـطؼتفا بإساس ،وقد قال بعض
السؾػ ( أزهد الـاس يف طال ٍؿ أه ُؾف وجقراكف ) والعامة تؼقل (زامر
الحل ٓ يطرب )..
ُ

 /٥جحلضٍ جنذجفة  :لفؿقمفؿ ومشاكؾفؿ ،فنال اكعنزال تنام ،أو
خؾننننقة صقيؾننننة ،أو اكصننننراف سننننريع ،أو إشننننغال الجننننقال،،
بؾ ٓبد مـ لؼقا ولق محدودة ،وتػعقنؾ الزينارات والسنمال طنـفؿ
ومرضننننننناهؿ ،كؿنننننننا هنننننننق ديننننننندن الداطقنننننننة الحؽنننننننقؿ..
وقند كننان صننؾك اهلل طؾقنف ويسننؾؿ يـصننرف لؾـناس ويؼعنند لفننؿ يف
الؿسجد ،ويستؿع لؿشؽالتفؿ وسمآتفؿ..
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ُ

 /٦جالعااطػًحس جنغااُ :ٙكليننام اإلثـننقـ والخؿننقس ،والثالثننة
البقض ،ومقسؿ رمضان والحج ..فؿا أجؿؾ اجتؿاطؽؿ يف إفطار
يقم جؿاطل ،وتفقئنة بركنامج رمضناع متؽامنؾ ،يسنتثؿر جؿناهقر
القافننديـ ،ويننـؼؾفؿ كؼؾننة إيؿاكقننة وتربقيننة ،ويعؾننل مننـ هؿؿفننؿ
وصالحفؿ .
ُ

 /٧جنطعحْااذ جنٛاإي :ٙمننـ دطننقة أو تقجقننف أو تننذكقر ،وتننرو
الؿثبطقـ والؿزهديـ ،كقجبة العصنر الثابتنة ،والتنل اطتناد طؾقفنا
الـاس يف بالدكا الحبقبة ،،ويضاف إلقفا ما تندطق إلقنف الحاجنة منـ
تـبقف طؾك مققػ أو ضاهرة واقعنة ،أو مسنتـزل حنديث ...فقعنالج
يف إصار شرطل أخالقل لبِؼ..
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ُ

 /٨جنطُغٛق جالؾطًحع :ٙوالؼاخؿ طؾك تقزيع الؿفام ،وترتقب
الؾجان الؿختصة ،فؾجـة لؾصؾح و ُاخرى لؾؼرآن ،وثالثة لإلطالم،
ورابعة لؾدروس والؽؾؿات ،وخامسة لؾشباب ،،،وفاخدة ذلؽ منا
يؾل:
ُ

• ضفعٛم مجٛع جنةحلحش ومعرفة التخصصات .
• يغحعذز جإليحو ٔجنطخف ٛمـ آطباء طـف.
ُ

• حتٕٚاام جاااحيع أٔ جدلغااؿذ (لعؿننؾ ممسسننل) مننـظؿ بننال
اضطراب أو طشقاخقة .
• جعطػًحس ؽرحخ جحلٔ ٙذُحضٓى فقؿا يخص شنمون الؿنرأة
والحؾؼ الـساخقة ٓ ،سقؿا والحؿالت طؾقفـ ضنارية هنذه إينام،
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ولؽـ بالتعاون وجقدة التصندي يصنبح مشناريعفؿ هاربنة خاوينة
وسقفزم الجؿع ويقلقن الدبر..
• يعشفس جنذجعً

ٔجنراحرن

يف هنذا آتجناه لإلشنادة بفنؿ

وحػظ مؽاكتفؿ  … ،الؾفؿ وفؼـا لحسنـ العؿنؾ واجعؾـنا أخؿنة
خقر وصالة وبـاء وتقجقف ..،والسالم....
ومضة ٓ /تجعنؾ الؿسنجد كغرفتنؽ الضنقؼة وبابنؽ الؿخنتؾس
لؾعزلة الذاتقة ،فتضقؼ الدطقة...
8348/7/4هن
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 /3مجبٍريٓ ُ٘ الدعبٗ!..
ُ

ننننننننننننننننننننننن**ننننننننننننننننننننن
ُ

ُ

َ
الػضنؾ بصنحة
 جنعهًحء ٔجناذعحز ٔسغاس جألَرٛاحء ،حنازوا
الؼصنند وجؿننال الرسننالة واإلشننػا طؾننك إكننام  (( .فؾعؾننؽ
باخع كػسؽ طؾك آثارهؿ إن لؿ يممـقا بفذا الحديث أسنػا ))
سقرة الؽفػ.
نداخـ وبحن ِ
نداهؿ كؿن ٍ
وطجبت مـ جؿع الندطاة َ
ُ
نار
وخ ْطنبِفؿ ** وكن ُ

 جرطمحظ جدلغحؾذ عاليس خريٚس جإلعالو ،وقبنقل الندطاة،
وسننؿق مؼاصنند الـنناس .وٓ زالننت بالدكننا الغالقننة تنندطؿفؿ
وصرحفؿ ،وتقلقفؿ خقر طـاية وقبقل .
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 جنررٕل ياٍ جهللٔ ،فرٓاى ٔياُكٓى ،لنؿ يشنتروا ذلنؽ
بلمقال وٓ جاه وٓ مؽاكز..
 قنننال الـنننقوي رحؿنننف اهلل يف حنننديث ( يقضنننع لنننف الؼبنننقل يف
إرض) :أي الحب يف قؾقب الـاس  ،ورضاهؿ طـف  ،فتؿقنؾ
إلقف الؼؾقب  ،وترضك طـنف  .وقند جناء يف رواينة ( فتقضنع لنف
الؿحبة ) .
 فرشجء يف غحنرٓى ٔنكُٓى أسذاحخ ؾاحِ جنعهاى ،ومجند
الػؼف ،وشرف القطظ والتلثقر (( .يرف ِع اهلل النذيـ آمـنقا منـؽؿ
والذيـ أوتقا العؾؿ درجات )) سقرة الؿجادلة .
 جحلشيااحٌ جنؾااشٚفحٌ يمٓااش نهؿًحْريٚااس ،والؿؿؾؽننة
معؾننؿ لؾحننب وآحتشنناد والجاذبقننة ،وأن
بننديـفا ومـفجفننا
ٌ
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نـ طننالؿل يختننر كننؾ إجـنناس وإطننرا (( .
اإلسننال َم دين ٌ
فاجعؾ أفئد ًة مـ الـاس تَفقي إلقفؿ))سقرة إبراهقؿ.
ُ

 ذذجٚس ْزِ جإً قد ٔجعطعمحو ،ثؿ تؾذذ واستؿتاع،
ويعؼبفننا اكتػنناع وطؿننؾ وتشننرب تؾننؽ التقجقفننات (( .فؾؿننا
ُقضل ولقا إلك ققمفؿ مـذريـ )) سقرة إحؼاف .
 قًُٛااح ضااشٖ جاًاإ جنضجخااشز ،تعننايـ صننحة مننا يف
ضؿاخرهؿ مـ اإليؿان والعؾؿ والـصح لؾخؾؼ.
ْ ااى جألٔل جنكرتَٔٛااح ٔجألٔل يٛااذجَٛح وخصننقمفؿ لننؿ
يعتبروا،أو يراجعقا (( وجحدوا بفا ))..سقرة الـؿؾ .
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ُ

ُ
َحؿننؾ
ٔ جنغاارد فااكس جدلاآُؽٔ ،فااذا جنعةااحء ،وت
الؿسمولقة  ،وفنتح اهلل وطقكنف ((.فؾنق صندققا اهلل لؽنان خقنرا
لفؿ )) سقرة محؿد.
فؿش جنطحسٚخ ٔقؾٕد جإلعاالو يف ضضجٚاذ ،وإمنؿ
 يُز
ِ
تستشننرف لننف ولتعالقؿننف وجؿالقاتننف (( .وأكننف لؿننا قننام طبننداهلل
يدطقه كادوا يؽقكقن طؾقف لِ َبدا)) سنقرة الجنـ .أي آزدحنام
طؾقف طجبا ورغبة يف أحد إققال .
 يف قؿس جنٕدج قضشٔج نشعٕل جهلل أرػاش ياٍ (يحتاس

كؾفؿ يريد آختؿام بف والتلسل .
أن )،
ُ
ُ

ُ

 عااش عهًااحء جإلعااالو ذححلؾاإد جنضجخااشز ،والجؿننقع
وحؽقت يف كتب السقر.
الؿزدحؿة ُ
24
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 وقننع ذلننؽ لألخؿننة إربعننة والبخنناري وابننـ الؿبننارو وابننـ
الجنننننننقزي وابنننننننـ تقؿقنننننننة وخالخنننننننؼ ٓ ُيحصنننننننقن..
• قالت جارية هارون الرشقد حقـؿا احتشندت (بغنداد) ٓبنـ
َ
مؾننؽ
الؿبننارو رحؿننف اهلل وثننارت الغبننرة ( :هننذا الؿؾننؽ ٓ
هارون ،الذي يسق الـاس بعصاه ش
والشرط ).
 مثن ُنؾ هننذه الجؿنناهقر التننل رأيـاهننا يف الؿنندن وأخقننرا طـنندكا يف
نقـ رسننالة اإلسننالم،
(محايننؾ) إبن َ
نان الؿفرجننان السننقاحل ،تبن ُ
وحاجة الـاس إلك الديـ وأكف كبض الحقاة.
 جؿاهقري ٌة تتـناغؿ منع كفنج هنذه النبالد الؿباركنة ودسنتقرها،
وأن قنندرها اإلسننالم وفِننل الحننديث (( ٓ يجتؿننع يف جزيننرة
العرب ديـان)) رواه مالؽ وأحؿد .
25
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ملرزُكا الذي ** كلوي إلقف ٍ
ِ
وجزير ُة اإلسالم ِ
ورجال
بعزة
 تقالننت طؾقـننا محاضننرات الؿشننايخ بننـ مسننػر والؿغامسننل
والؼرع ،فنزاد آكبفنار ،وتلكند آكتصنار ..وأن هنذه الدولنة
الؿباركننة طزهننا وفخارهننا يف اإلسننالم وكصننره ودطقتننف ،وهننق
كذلؽ ،حػظفا اهلل وصؾتفا  (.إن تـصروا اهلل يـصركؿ ويثبت
أقدامؽؿ) سقرة محؿد .
 ٓ يستطقع دطاة الشر دفع هذا الؼبقل أو آطتراف بنف وبػشنؾ
مشننروطفؿ ،سننقى السننخرية بالخطنناب الننقطظل ،أو تفؿننة
الؿتاجرة بالديـ..

26

ُ
ُ
يفحْٛى دعٕٚس ٔياليف ضشذٕٚس

 كنننلكفؿ هنننؿ مـزهنننقن ٓ ،يتننناجرون بؾقبنننرالقتفؿ الؿزطقمنننة
والؿؼصقرة طؾك الخالطة الؿعروفة..
الؿقدان حؽ ٌَؿ وكاشػ ،والتنللقػ أو التغريند مبنقـ وطنازف،

ُ
ولؾـنناس أطننقـ ومعننارف (( وإكننا أو إينناكؿ لعؾننك هنندى أو يف
ضالل مبقـ )).
 منننا دامنننت هنننذه الؿحاضنننرات بفنننذه الؿـفجقنننة  ،وتؾؽنننؿ
الجؿاهقرينننة فؽنننؾ الؿشننناريع الؿـاوخنننة يف تبننناب وبنننقار.
نقع تننقرث مرتاديفننا العظننة وآكضننباط فقشننقع
• هننذه الجؿن ُ
الخقننننننر وتؼننننننؾ الجننننننراخؿ ،ويبـقالعـصننننننر الصننننننالح.
• هذه الجؿاهقرية طرقؾت الؿشروع التغريبل يف زمنـ سنابؼ،
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وأطؾـت وفاة كؾ فؽرة مضادة لؾبؾد وهقيتف(( .فغُؾبقا هـالنؽ
واكؼؾبقا صاغريـ )) سقرة إطراف.
 يضن ُ
ننقؼ بفنننا الحسننناد ،ويؽرهفنننا الخصنننقم ،ويضنننج مـفنننا
التغريبققنٕ ،كفا الرد العؿؾنل طؾنك زيػفنؿ ومؽنرهؿ (( وقند
مؽروا مؽرهؿ وطـد اهلل مؽرهؿ )) .سقرة إبراهقؿ .
 كؿا هل فتـة لؾدطاة ففل فتـة لؾؿـاوخقـ ،تفند شنؿؾفؿ وتشنؾ
حركتفؿ وتجعؾفؿ شذر مذر ،معذبقـ ويف طـاء ألقؿ.
يندفع الداطقن ُة فتـتفنا بالؿجاهندة والتزكقنة ،ويندفعفا الخصنؿ

ُ
بالضقؼ والؿؽر (( وٓ َي ُ
حقؼ الؿؽر السقئ إٓ بلهؾف )) سنقرة
فاصر.

28

ُ
ُ
يفحْٛى دعٕٚس ٔياليف ضشذٕٚس

 الداطقنن ُة الجؿنناهقري يسننتثؿر ذلننؽ يف التربقننة وآصننطػاء،
والقطل والتقطقة ،وحػظ الديـ والفقية ،ومؽارم إخال .
آغتننرار بفننا ،وتننرو اإلصننالح
الركننقن إلقفننا أو
 ٓ يجننقز
ُ
ُ
والتزكقة والؿجاهدة ،وهق فضؾ اهلل يمتقف مـ يشاء.
 وهل تشتا ُ داخؿًا لؾجديند والؿػقند فعؾقـنا تجديند الخطناب
الدطقي وآرتؼاء بف طصريا وواقعقا.
 لقست الجؿاهقرية طالمة الصحة بنصال ولؽـفا ممشر قبنقل
وكجنناح تتطؾننب الؿجاهنندة والتفننذيب ،والبعنند طننـ مظنناهر
الغرور والعجب.
 ثؿنن َة طؾؿننا ُء لننؿ يحظننقا بننذلؽ ،وٓ يعـننل ضننعػفؿ أو قؾننة
إخالصفؿ ،ولؽـف فضؾ مـ اهلل واصطػاء.
29
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ُ
وفضؾ اهلل ِ لقس لف حدو ُد ..بنف يعؾنق الؿح َّؼنر والشنريدُ وربـنا

الؿقفؼ والؿعقـ والفادي إلك سقاء السبقؾ...
الؾفؿ احػظ بالدكا ،وأدم طؾقفنا طزهنا ،وصنـفا منـ كنؾ ذي شنر،
ٍ
شلء قدير ..
إكؽ طؾك كؾ
يحؿننؾ كننؾ داطقننة
ومضننة /تعطننش الـنناس إلننك الـبننع اإليؿنناع ّ
الؿضاطػة والؿجاهدة..
8348/6/5هن
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 /4الكلبُ الدعْٖ!...
ننننننننننننننننننننننن**ننننننننننننننننننننن
الؼؾب جقهر ٌة لطقػ ٌة رباكقة  ٓ ،يصؾح لؾدطاة إٓ ايداع الحب

ُ
واإلخالص والتآلػ فقفا.
 زكاتف غالبا تعـل الصػاء وحسـ العؿؾ وسالمة الـقات (( قند
َّاها )) سقرة الشؿس .
أفؾح مـ َزك َ
يحننرص إطنننادي منننـ الؿـننافؼقـ طؾنننك تؿزيؼـنننا والتؿزينننؼ

ُ
الدطقي مـ أهؿ مؼاصدهؿ  ((.وٓ تـازطقا فتػشؾقا )) سقرة
إكػال .
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ُ
التؿزيؼ الدطقي بالتحريش بقـ العؾؿاء والدطاة ،وجعؾفؿ يف

معركة داخؾقة  ،تـسقفؿ الؿعارو الحؼقؼقة  ((.إكؿنا الؿممـنقن
إخقة )) سقرة الحجرات.
ُ
حريش الندطقي بؿسنللة فؼفقنة أو دطقينة اجتفادينة
 قد يبدأ الت
ثؿ يـتفل لتؼاصع حاد (( وٓ تباغضقا وٓ تدابروا وكقكقا طباد
اهلل إخقاكا )).
 يف ضننؾ حننر ِ الشننام وتشننققع العننرا وبقرمننا ،يشننتغؾ بعننض
الدطاة بنخقاكف اإلسالمققـ تؼطقعا وتجريحا .
 قال اإلما ُم ابـ تقؿقة يف بعض أهؾ البدع ٓ ( :اإلسالم كصروا،
وٓ إطداء كسروا )
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ويػنرغ لدطقتنف ورسنالتف
الؼؾب الدطقي ،يتجاوز كنؾ ذلنؽ،

ُ
َ
البفقجة العطاخقة.
 ففق زكل رضلٍ ،
بان فاطؾ ومـتج وضاء .
نب مع ّظننؿ هلل ،طؾننقؿ بربننف ،كثقننر الننذكر ،مشننػؼ لخطاينناه.
 قؾن ٌ
((وتطؿئـ قؾقبفؿ بذكر اهلل )) سقرة الرطد.
نؾقؿ الصنندر طؾننك إخقاكننف ويػننرح ببننرامجفؿ وينندطق لفننؿ
 سن ُ
بالتقفقؼ والتسديد.
يحب الجؿقع ،متقاصؾ مع الجؾ ،قضقتف إولنك الندطقةٓ ،

ش
كػسف وٓ أتباطف أو حزبقتف (( ..أوثؼ طنرى اإليؿنان الحنب يف
اهلل )).
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نزب إٓ لإلسننالم وكػننع الخالخننؼ ،ففننق غقننر مقغننؾ يف
 ٓ يتحن ُ
التقجفات وفرِح بالجؿقع ،ووصنقل بنرغؿ الؿحنـ والجػناء
 ((.وخقرهؿا الذي يبدأ بالسالم )).
 يشقدُ بؽنؾ إكجنازات إخقاكنف وإن لنؿ تؽنـ طؾنك شنرصف ومنـ
مـفاجف ٓ ((.يشؽر اهلل مـ ٓ يشؽر الـاس )).
اكتػاع العنالؿ  ،ولنقس ضفنقر رايتنف أو مـطؼتنف أو
 الدطق ُة طـده
ُ
اكتصار تقجفف..
 ٓ يستجقز هتؽ إطراض ،أو اكتؼناص الػضنالء ،ولنق باسنؿ
البدع الؿغؾقصة ،ويغتػر سقئاتفؿ يف بحار حسـاتفؿ .
نب الؿصننالح الدطقيننة العؾقننا،
 خالفننف النندطقي يؽتؿننف ،ويغؾن ُ
ويثـل ويشؽر كؾ محسـ ومجتفد .
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 قال اإلما ُم أحؿدُ يف الؿحدث إسحا رحؿفؿا اهلل ( :لؿ يعبنر
الجسر إلك خراسان ُ
مثؾ إسحا  ،وإن كان يخالػـا يف أشنقاء،
َ
فنن الـاس لؿ يزل يخالػ بعضفؿ بعضا ).
 الؼاطد ُة الؿـفجق ُة الؼرآكقة (( وٓ يجرمـؽؿ شـآن ققم طؾنك أن
ٓ تعدلقا )) سقرة الؿاخدة .
ِ
رب ٍ
إضغان
قؾب لف مـ السؿاحة فضؾ ** وقؾقب كؿرتع
َّ

 التزكق ُة اإليؿاكقة صاكعة لؾؼؾب الندطقي ،منع تؼنقى وتقاضنع
وفؼف رشقد ،ومجاهدة يف كظؿ الغقر بؽؾ أشؽالفا.
 إخق ُة اإليؿان كافق ٌة يف التربقنة والصنؼؾ آجتؿناطل الؿتنرابط
(( والؿممـقن بعضفؿ أولقاء بعض )) سقرة التقبة .
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حػل بؽؾ الـاس ٓ ،يتعالك أو يؼطب

ُ
الؼؾب الدطقي َوصقل ّ
أو يتضايؼ ((.وققلقا لؾـاس حسـا )) سقرة البؼرة.
ُ 
كبننذ الغقبننة والقشننايات الدطقيننة وإخقيننة مؼدمننة لؾصننػاء
والتباطد وإصالح الـػس وطققبفا (مـ كؿ لؽ كؿ طؾقؽ).
 تؽػقن ِنف ذكقبننف طننـ طقننقب الـنناس ،فقزكننل روحننف ويسننقر طؾننك
خطك واضحة مـ الدطقة والؿؼاربة.
ولل التقفقؼ والتسديد.
واهلل ّ
8348/3/88هن
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 /5ادْ ال ُزّٓف الدعْٖ!...
ننننننننننننننننننننننن**ننننننننننننننننننننن
ما برحـا كرتاح مـ( أبل العريػ السقاسنل )  -وهنل متسنعة هنذه
إيام  -أو آقتصادي والؾغنقي والؿعؾقمناتل ،والـاشنب يف كنؾ
قضقة ،والؿتطػؾ يف كؾ مقضقع ،والؿؾتحػ بؽؾ فضاخقة ،حتنك
صؾننع طؾقـننا (،،،أبننق العريننػ النندطقي ) الـاشننط الؿقسننقطل،
والحنناذ الشننؿقلل ،،ينندطل الػفننؿ ولننقس بػنناهؿ ،،،ويشنناور،
ويستبد يف الؿشقرة  ،،،وينتؽؾؿ بنال خطنة ،ويػتنل بنال حاجنة،،،
قؾقننؾ الخبننرة ،متسننع التخصننص ،مشننقش الرؤيننة  ،،وٓ ينندع
لؿشننارو ومعنناون فرصننة ..ويملؿننؽ ادطنناؤه امننتالو الؿمسسننة
والداخرة الدطقية إذا تربع فقفا ،فال يريـا إٓ ما ينرى ،وٓ يط ّبنؼ إٓ
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مذهبف وصريؼتف ،،،يف وضعقة فرطقكقة أبطؾفا الؼنرآن (( منا ُأريؽنؿ
إٓ منننا أرى ومنننا أهنننديؽؿ إٓ سنننبقؾ الرشننناد )) سنننقرة غنننافر .
أو يؼدم (مؼاصع يقتققبقة) ومصقرة وكلكف َف ِؼقف أو داطقة ،،وتزبنب
وهننق ُحصن ُنرم ،وصننح يف الحننديث ققلننف صننؾك اهلل طؾقننف وسننؾؿ
ققلف (( :إن مـ أشراط الساطة أن ُيؾتؿس العؾنؿ طـند إصناغر ))
ققؾ إحداث وققؾ أهؾ البدع ،،وتجاوز تـظقره الؼطر الؿحؾل،
فحننؾ ضننقػًا يف قضننايا إمننة ،ومشننؽالت الحركننات اإلسننالمقة،
وك ّظر دون وطل ودراية ،ولؿ يراجع أهؾ آختصناص ،أو يؽؾنػ
كػسننف البحننث يف مراجننع محننددة ...والنندطقة يف حسننف وتحركاتننف
ردود أفعننال مـخقلننة ،ومسننالؽ طؽسننقة مـؼقلننة  ،تعقزهننا الرؤيننة
والػحص والتخطقط آستراتقجل  ،،،وحقـؿا تسنطحت الندطقة
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يف كؾؿة ومقطظة ،صار بفا الجفال وضـقا أن يف وسعفؿ قنقل كنؾ
مننا يرينندون ،وفعننؾ مننا لننف يشننتفقن ،،،فققننع الخؾننؾ ،واشننتعؾ
ٍ
ٍ
التخبط ،وأثؿر البؾقات ..،تصدر لؾتدريس ش
جفنقل
مفقس..
كؾ
ِ
الؿندرس وزاد الطنقـ بؾنة ،اتسناع وسناخؾ اإلطنالم
تسؿك بالػؼقنف
ومقاقع التقاصؾ آجتؿاطل ،فبات بعضفؿ (مصؾحا اجتؿاطقا)،
بننؾ حتننك أمؿقننا ،يػتننل يف الـننقازل الجسننام ،ويننتؽؾؿ يف النندماء
ويجن ّنرح ويعنندل ،،،وهننق لننؿ يـضننج بعنندُ طؾؿقننا وٓ فؽريننا ،أو
طؿريننا ،بننؾ قننرأ قننراءتقـ وسننافر سننػرتقـ ،ضننـ أكفننا تؿؽـننف مننـ
اإلدٓء العؾؿل والتػؽقر الدطقي...
وتظننننـ أكننننؽ بننننالؼراءة مننننر ًة ** أو بالتـؼننؾ سننقدُ إطننال ِم
وتؼقل يف الديـ الؼقيؿ طجاخبًا ** واهلل مننا هننذا مننـ إففننا ِم
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واهلل تعننالك يؼننقل (( وٓ تؼن ُ
نػ مننا لننقس لننؽ بننف طؾننؿ )) سننقرة
اإلسننراء  .ويؼننقل (( ومننا يعؾننؿ تلوي َؾننف إٓ اهلل والراسننخقن يف
العؾنننؿ)) سنننقرة آل طؿنننران .والرسنننقخ يعـنننل العؿنننؼ وصنننقل
الؿؽننث ،الؿـتفننل بالبراطننة واإلتؼننان .وإن أكاسننا لقتحنندثقن يف
مساخؾ ( ،لق كنان طؿنر الػنارو رضنل اهلل طـنف ح ّقنا لجؿنع لفنا
مشايخ بدر) ..وقال ابـ مسعقد ( إن الذي يػتنل الـناس يف كنؾ
مننا يسننتػتقكف  ،لؿجـننقن )  .ويخجننؾ أبننق العريننػ النندطقي مننـ
التراجع أو آطتراف بالخطل والتؼصقر ،وٓ يزال يظـ أكنف الؽنؾ
يف الؽؾ ،ومـبع الػفؿ والقطل  ،،،رغؿ وهاء ما يحؿؾ ،وهقان
ما يختزن ويممؾ ،،،ويعتؼد أن كِبر سـف ،أو إدارة طؿؾ وإشراف
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طؾك َمفؿة دطقية أو تربقية ،أو مقاطظ ساحرة ،كافقنة يف تـصنقبف
(داطقننة خارقننا) ،ومعؾؿننا طؿالقننا ،ومـظننرا لؾػؽننر النندطقي أو
الشبابل ،،وهق وإن مؾؽ الخبرة الزماكقة ٓ ،تزال تـؼصنف الخبنرة
العؾؿقة والقطل التربقي  ،والػؼف اإلصالحل ،،،فؾقست التربقة
(كأل مستباحا) ،أو سققا مشاطا ،يؾجنف كنؾ والنج ،وينتحؽؿ بنف
كؾ ٍ
هاو وطاصؾ  ...بؾ إكفا طؾؿ محرر ،وفؼنف محؼنؼ ،ومعرفنة
مسننتقطبة  .قننال تعننالك ((:قننؾ هننذه سننبقؾل أدطننق إلننك اهلل طؾننك
بصقرة ))..سقرة يقسنػ  .ففنؾ مؾنؽ أولئنؽ البصنقرة العؾؿقنة
واإليؿاكقة يف البالغ والتقجقف والتـظقنر ،وأمتـنا تخنقض أزمنات
وتػرقا وغارات...؟
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ٔنزنك يٍ يغحٔب جنطغةٛف جنرتذٕ٘ ٔجنذعٕ٘ :
 /١أٌ ٚطغُى جدلإعغحش جنذعٕٚاس ٔجاحضاٍ جنرتذٕٚاس

يٍ ناٛظ يكُٛاح يطرُاح ،وإكؿنا مجنرد حبقنب مشنق  ،أو
مـافس مـدفع.،،
 /٢لقااشْح جالعاارتجضٛؿٔ ٙجَعااذجو جنشٔٚااس جإلفااالقٛس
جنغذٚذز .
ْٕ /٣جٌ يُحْؿٓح ٔذشجرلٓاح ٔجرطفحؤْاح مبؿاشد جألغاش
جنغشٚع ٔجإلجنحص جنطرهٛذ٘..
ُ
 /٤جنطًك نهًغاحس جنطخهفا ٙجاحْام بنالقاقع الندطقي

العؿقؼ .
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 /٥ضع

ُ

جإلَطحؾٛس جحلرٛرٛاس ،والتنل ُيعؾنؼ طؾقفنا أمنال،

وترتجك مـفا رواخع إفعال .
 /٦جقطكااحس مجحْريْااح ٔجعطرااحسْى رًشٚااذٔ ٍٚأضرحعااح
ّ
ُ
ٚغااٛشٌٔ ٔفااق جذلاإٖ ٔجنطٕؾٛااّ ،بعنند اكتننزاع طؼننقلفؿ

وإراداتفؿ.
نداع إجقننال يف رسننؿ قنندوات وققننادات لقسننت ممهؾننة
 /7خن ُ
تلهقال حؼقؼقا .
ولننذلؽ يتؽشننػ أكثننرهؿ يف الؿؾؿننات والػننتـ ،ومننـ الجفالننة
الؿتعؿؼننة تصنندر بعضننفؿ يف الػتـننة والحنندث ال َعؿننؿ ،وإصنندار
التقجقفات والػتاوى غقر الؿحررة ،والؿـزوطة الشقرى والػفؿ
والتروي ...قال تعالك ((وإذا جاءهؿ أمر مـ إمـ أو الخنقف
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أذاطقا بف ،ولق ردوه إلك الرسقل وإلنك أولنل إمنر منـفؿ لعؾؿنف
الذيـ يستـبطقكف مـفؿ )) سقرة الـساء  .وقال الحسنـ البصنرى
رحؿف اهلل ( الػتـة إذا أقبؾت طرففا كؾ طالؿ ،وإذا أدبرت طرففنا
كؾ جاهؾ) .
ُ

 /٨جقطكااحس آنااس جنفرااّ جنااذعٕ٘ ٔجالعاارتجضٛؿ ،ٙومننـح
أكػسفؿ صالحقة تؽققنػ الـنقازل والبنت فقفنا ،يف حالنة افتئنات
طؾك إمة مبقـة ومؽشقفة ..
ُ

 /٩عذو جقرتجو جنطخققحش جنذعٕٚس ٔجنعهًٛس ،وتؼنزيؿ
شلن العؾؿ والدطقة ،واطتؼاد أن حػظ مجؿقطنة متنقن محندودة
كاف يف تسجقؾ البطقلة والدقة والؽػاءة آستراتقجقة ..
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 /٩ضٕظٛ

ُ

جنطٕؾٓحش جنعهًحَٛس ٔئعاليٓاى ،لتحركاتنف

والغققر الؿؽقـ ،وجعؾف
الـاصح إمقـ،
وضفقره ،وخداطف بلكف
ُ
ُ
خـجرا يف خاصرة الدطقة ومجآتفا ،،ولق كنان يػؾنح أو يعنل
لتلمننؾ واستشننار ،ورجننع ٕكننابر فؼفنناء إمننة الربنناكققـ ،ولننقس
الجفؾننننة أو الؿعننننزولقـ ٕ ...ن الجاهننننؾ كنننناقص الدرايننننة،
والؿعزول تخػك طؾقف ُجنؾ الحؼقؼنة ..وطندم اسنتؽؿال أدوات
الظفقر والقطل الدطقي يؽؾػ الدطقة أثؿاكنا باهضنة  ،ويـزلفنا
مـزلؼات خطقنرة ،وٓ أقؾفنا صنـاطة الـنزاع والشنؼا  ،وقند قنال
تعالك(( وٓ تـازطقا فتػشؾقا وتذهب ريحؽؿ )) سقرة إكػال.
 /8١ازدردا ُء شلن العؾؿ وتؼؾقؾ مقضعف مـ الدطقة اإلسالمقة،
وتبـل وطاظ مـبتل الصؾة طـ الؿشايخ إكابر ،تصـع لفؿ هالة،
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وترضننع لفننؿ مؽاكننة ،يؼضننقن يف كننؾ صننغقرة وكبقننرة ،وهننؿ ٓ
يزالننقن أقننؾ شننلكا وخبننره وفؼفننا ،وغالبننا تؽشننػفؿ الؿقاقننػ،
وقننديؿا قنند ُذم أبننق العريننػ العؾؿننل ،وثربننقا طؾننك مننـ ادطننك
آستقعاب الؿعريف ،وأكف قد كذب ،،وشنبقفف هـنا أبنق العرينػ
الدطقي ،والدطقة مادتفا العؾؿ والخبرة ،وهل كاتجة طـف فؽقػ
لف اإلحاصة وآكضباط الؿطؾؼ ،،واهلل الؿقفؼ..
ومضننة /تسننطقح النندطقة وتقهقـفننا كثننر جفالفننا ودخالءهننا
ومتعالؿقفا...
8347/88/86هنن
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ب التكين الدعْٖ!...
 /6االستال ُ
ننننننننننننننننننننننن**ننننننننننننننننننننن
نرب ويبفننر ،وباتننت أداة لؾنندطقة
تػجننرت التؼـقن ُة الحديثن ُة بؿننا ُيطن ُ
ّ
وآستػادة والـشر والتلثقر والبالغ ،وكػع اهلل بفا يف أشنخاص بنؾ
أمنننؿ ،ويف منننقاصـ كثقنننرة ،ولؽـفنننا ٓ تـػنننؽ طنننـ محظقراتفنننا
وسؾبقاتفا ،وغثاخقاتفا...
ومـ أمر سؾبقاتفا  :استالبفا لؾعؼقل ،واختراقفنا لألففنام ،بحقنث
غصننت بفننا إوقننات ،وتراجننع معفننا اإلكتنناج ،وباتننت الشننغؾ
ّ
الشاغؾ ،طـ طؿؾ جاد ،او قراءة معؿؼة ،أو مشروع مؽقـ..
ِ
ُ
تتعؿؼ
ولؽـ أضرار ًا لفا
كػاخس **
أضرار وفقفا
ولؾـت
ّ
ٌ
ٌ
ولؽـ أوقاتنا لـنا تتؿنز ُ
ٌ
فنلػ وأحالم وتؾؽ سعاد ٌة **
ّ
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ٌ

ٔذلزج جالعطالخ فٕس يؾٕٓسزٔ ،يغطُطؿحش يُٓح:
ُ

 /١جدلطحذعس جنذلٛرس نألقاذجظ جنٕٛيٛاس وكشنرات إخبنار
والؿاجريات السقاسقة طؾك الخصقص .
َ
ُ

 /٢جنطغشٚااذ جنهكماا ،ٙومتابعننة الننردود ،وقننال فننالن ،وط ّؾننؼ
فؾتننان ..وقنند كبننف طؾننك هننذا آسننتالب بعضننفؿ يف كتنناب سن ّنؿاه
الؿاج َرينننات)  .وزاد طؾنننك ذاو تؾخنننقص الؿؼنننآت والؽتنننب
( َ
الذاتقة ،وإكتاج الداطقة الػؽري ،وآلتصا لؾساطات الطقال...
ُ

 /٣جالَؾغحل ذحنطغشٚذ عٍ ؾحدز جأليٕس ،منـ بحنث أو طؾنؿ
أو تللقػ متقـ .
ُ

 /٤ضرهٛااد جألؾٓااضز أغُااحء جنعًاام ٔيف جدلغااحؾذ ،وطـنند
إشارات الؿرور ،حتك بات أكثركا ملسنقرا بػتـفنا ٓ ،يؽناد يسنؾق
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بغقرها ..مؿا مؿا كتج طـنف غػؾنة ذهـقنة ،وأورثنت حنقادث قاتؾنة
 ...ويف دراسة أمريؽقنة  :أن إدمنان اإلكتركنت والتعؾنؼ بنف يحنرو
خاليا يف الدماغ ٓ يحركفا إٓ الؿخدرات ..
ُ

 /٥جالًَٓااح فٓٛااح أرػااش يااٍ جالًَٓااح جنعهًااٙ

ٔجدلةحنعااس جنكطرٛااس ،والتننل تـبننئ بالتنندققؼ وحسننـ البحننث
والتؿحقص .
ُ

 /٦جنااذفق جالنكرتَٔاا :ٙبنندٓ طننـ النندفؼ أو التحننرو الؿقننداع
عضـَا أن ذاو كاف يف رفنع الحجنة ،ودفنع التبعنة
الؿثؿر ،ويعتؼد َب ُ
الدطقية واإلصالحقة ،واهلل تعالك يؼقل (( وجاء رجؾ مـ أقصنك
الؿديـة يسعك )) سقرة الؼصص .
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ُ

 /٧فااُحعس مًٛٛااس ؾذٚااذز  :وصننداقات بعقنندة ،وكسننقان
العالخؼ إصؾقة يف حقاة الؿرء ،فشحت الزيارات وقؾ التقاصنؾ،
واكتػك الـاس بعالؿ افتراضل مثقر وماتع .
ُ

 /٨جنطرحعظ جنؾشع: ٙطـ واجبات الصالة والنتالوة والندطقة
والققت ،وبنر القالنديـ  ،وكسنقاكفا يف خضنؿ الؿشناهدة الدققؼنة،
حتك يخرج الققت  ،وتتراكؿ قساوة الؼؾب وطػؾتف .
ُ

 /٩جنرتجؾااع جدلُٓاا :ٙوضقػقننا وإداريننا وإكتاجقننا ،وضننؾ أكثركننا
مفتؿننا بالجفنناز وتطؾعاتننف واصالطاتننف ،وتؽدسننت الؿعننامالت،
وحرم الـاس مـ حؼققفؿ الخدمقة يف مقطدها ،واهلل الؿستعان .
ُ
ُ

 /١١جخلهم جدلعشيف بسبب سعة الؿعؾقمات وكثرة الؿجؿقطات
ٓ سقؿا خدمة (القاتس أب) الؿذهؾة ،واكجراف الـاس إلقفنا بنال
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روينننة ،وأضنننحت الؼنننراءة بالريحنننة ،وطننندم التننندققؼ والتثبنننت
وآستقعاب ،فال يدري أحدكا مصدر الػاخندة ومقضنعفا يف طنالؿ
مـ الؿعارف الؿتدفؼة .
ُ

 /١١جالعااطغشجا جاااذ

 :غقننر الؿثؿننر ،والنندخقل يف معننارو

فارغة أو خاسرة ،مع أضداد ومخالػقـ ،غاية منا تحؿنؾ اإلشنغال
الذهـل ،وتشتقت الجفنقد (( ،منا ضنربقه لنؽ إٓ جندٓ ،بنؾ هنؿ
ققم خصؿقن )) سقرة الزخرف .
واذا تـبفت الـػس ،وآلؿفا خؾقدها التؼـل ،س ّؾت كػسفا بلكف بناب
دطننقي ،وكافننذة إصننالحقة ،وٓ يسننقغ تباطنند أهننؾ الػضننؾ طـفننا،
فقتؿ التغؾقنػ الشنرطل والعؼؾنل لفنا ،لتؽتؿنؾ طؿؾقنة آسنتالب
قصر تؼصقرا روحقا ومعرفقنا،
بـجاح ،فقغدو الؿرء بعد مدة ،وقد ّ
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وأوقػت مشاريعفُ ،
وأهؿؾت دروسف ،وكُسقت أسنرتف ،وبنات بنقـ
فؽل أزرار الجفاز يؼؾبفا كقػ يشاء ،أو تؼؾبف هل حقنث شناءت،
طالوة طؾك ما فقفا ،مـ ذهاب طؼؾنل واسنترخاء طناصػل ،مـندفع
وراء الؿتعننة واإلثننارة وآسننتطالع وآسننتؽـاه ،والننذي غالبننا مننا
ُيغؾننػ باسننؿ خدمنننة اإلسننالم والننندطقة والتػاطننؾ آجتؿننناطل
الؿـتج...
ٔأيح آغحسِ عهٗ جنذعحز ٔطهرس جنعهى ،فال ٚرم عإءج عًاح
يضٗ :

 تراجع إداء الدطقي الؿقداع . ضعػ اإلكتاج الذهـل والعؾؿل والتللقػل . -اإلدمان الروحل الؿالصؼ لؿـاخر السعادة .
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 آغترار أٓيف أو الؿؾققع ،واطتؼاد التغققر السريع . آكجننرار لؿتاهننات إكبنناء السقاسننقة والصننارخة طننـ طقننقنالؿعرفة .
 جـايننة الؽسننؾ السننؾقكل وٓ يبعنند الؽسننؾ العؼؾننل ،مننـ جننراءالخؾقد التام ،وطدم تحريؽ إطضاء  ،والؾصق القاصنب،،،
واهلل الؿستعان ....
ومضنننة //الـنننت اسنننتؿتاع وإدمنننان غقنننر منننـظؿ  ،قننند يـتفنننل
لإلفالس..
8347/88/6هن

53

ُ
ُ
يفحْٛى دعٕٚس ٔياليف ضشذٕٚس

 /7اخلطٔبُ البدٓل!...
ننننننننننننننننننننننن**ننننننننننننننننننننن
تتعرض لسػر ،يـتابؽ مرض ،فقلخذو يف أدراج التعب ،وتُشغؾ
بلشننغال ،تغقبننؽ طننـ الؿـبننر الرقننرا  ،فتننقد الؿسننعػ الؿعننقـ،
والبديؾ الؿجدي الؿثؿر ،لقرتندي صنفقة الؿـبنر ،فقؼنقل الحنؼ
الؿبننقـ ،ويـشننر إريننج يف كننؾ مؽننان ،بتػننــ واقتنندار ،فقؼننقل
الجؿع :ما تخؾػ فالن ،بؾ أسدى كعؿة حسـاء ((،وقنؾ لفنؿ يف
أكػسفؿ ققٓ بؾقغا )) سقرة الـساء.
وكؿا ققؾ :
قؾت أما بعد إع خطق ُبفا
وقد طؾؿ الؼق ُم القؿاكقن أكـل ** إذا ُ
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ولؽننـ بؽننؾ أسننػ ...تبحننث وتؾننتؿس ،فقعننز وجننقده ،وتؽثننر
آطتذارات ،يف مـاصؼ غاصة بإخقار وحؿؾة الؼرآن والشريعة،
مشغقل -مسافر -مرتبط -الجامع كبقر -القلد مريض -طؾؿنل
قصقر-الققت ضقؼ -فالن أفضؾ ...النخ ،.وقند يؾػظفنا حؿؾنة
الشننريعة وأشننباهفؿ  .بننؾ كؼننداتفؿ أكثننر مننـ مشنناركاتفؿ،.
والغقنناب الػجنناخل لؾخطقننب ،ينندخؾ أهننالل الجننامع يف دوامننة
حرجة ،يعز فقفا البديؾ والـؼقب والؿـؼذ...
ٔجنغرد :
 /١ضع

ُ

جنرتذٛس جنذعٕٚس  :والؿـبرينة ٕولئنؽ الخنريجقـ

والؿتديـقـ  ،والذيـ ٓ تجري مشاطؾ الدطقة يف أطصنابفؿ ،
بحقث تحػزهؿ طؾك العؿؾ ،ويستشنعرون إماكنة ،وواجنب
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النبالغ والـصننقحة لؾخؾنؼ ((ولؽننـ كقكننقا ربناكققـ بؿننا كُـنتُؿ
تعؾؿقن الؽتناب وبؿنا كُـنتُؿ تدرسنقن )) سنقرة آل طؿنران .
ومـ الؿمسػ كؾقات شرطقة ٓ تخنرج خطبناء أو تعؼند لفنؿ
دورات خطابقننة لؾتنندريب والتجرخننة ،وكسننر حنناجز الخننقف
والخجؾ..
ُ

جخلةم جنذعٕٚس جالعرتجضٛؿٛس  :وهق منا تتحؿؾنف
 /٢غٛحخ
ِ
الؿمسسننات الدطقيننة بؽافننة أكقاطفننإ ،ن الخطبننة فريضننة
ٓتصح الجؿعة إٓ بفا ،فؾزم اتخاذ ألقات الؿـاسبة ،وإطداد
البرامج التعبقية والتػاطؾقة والتلهقؾقنة لؿثنؾ ذلنؽ (( وأطندوا
لفؿ ما استطعتؿ مـ ققة )) سقرة محؿد.
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ُ

 /٣ؽاااعٕس جدلطاااذ ٍٚبعننندم الحاجنننة إلقنننف وحاجتنننف إلنننك
الدطقةٓ،كعنندام الثؼننة ،وتقرصننف يف خـنند السننؾبقة ،وأن يف
الشباب مـ يؽػل ويغـل..
ُ

 /٤جنضْحدز جدلُربٚس :والتنل تعتؼند أن جندوى الخطبنة قؾقنؾ،
وأثرهننا يسننقر ،ومننـ ثننؿ ٓ تؽتننرث لفننا ،كسننخرية بعضننفؿ
بننالقطظ وأكننف لننقس التـظقننر الراقننل ،وٓ التلسننقس النندطقي
الؿـشننقد ،،،وبالتلمننؾ ٓ ،تؾحننظ ٓ تـظقننرا وٓ وطظننا ،وإكؿننا
ركقد ورققد وجؿقد ،وٓ حقل وٓ قنقة آ بناهلل  ...ويندطل
الننبعض أن تؽررهننا آسننبقطل يـسننل بعضننفا بعضننا ،وبننات
الـاس يـسقكفا بؽثرة..
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ُ

 /٤ضٓٛااد جنقااعٕد جدلُاارب٘ :بسننبب مقاجفننة الجؿنناهقر،
والقققف بؽؾ ثؼة وشجاطة ،وتذكر الؿرء لذكقبف ،وما شاكؾف،
ويؾنزم وينروض...،
وديؿة التحضقر إسنبقطل ،النذي ُيرهنؼ ُ
فنما آستدامة ،أو الترو وآطتذار..
ُ

 /٥جنشرٌٕ نالعرتخحء جنعحو :وطدم تشقف الـاس أو تشققفؿ
لؾداطقننة الؿننمثر ،والخطقننب ِ
الؿصننعؼ ،والننذي ترتجننػ معننف
الؼؾننقب ،وتخشننع الؿشنناطر ،ويحنندث أثننرا طجقبننا ،افتؼدتننف
الننندطقة اإلسنننالمقة مـنننذ زمنننـ لنننقس بالؼؾقنننؾ  .وأشنننعؾت
الػضنناخقات وثننقرة آتصننآت جاكننب آسننترخاء ،وطقلننت
طؾننك تقجقففننا جؿنناهقر واسننعة ،ضـننت أن الننقطظ آلؽتننروع
ٍ
وواف .
كاف
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ُ

 /٦ئًْحل جنفرّ جناذعٕ٘ :وتجاهؾنف لؾقضنع الؿـبنري وتربقنة
إجقال طؾك ذلؽ ،مـ قبؾ أكابر العؾؿاء ،ومـظري الػؽنر ،أو
التركقننز طؾننك تلهقننؾ دطننقي طننام ٓ ،يبـننل الخطقننب البننارع،
والشاب الؿتندفؼ البنارز  ..وكعتؼند أن وضقػنة أسنبقطقة بفنذا
التشريػ الشرطل لفا ،ما يـبغل قتؾفا بتؼؾقدية باردة ،أو تعامنؾ
غقر مثؿر..
ُ

 /٧ضرقااري دٔجتااش جإلنرااحء :مننـ مسنناجد ومنندارس وجامعننات
وممسسات إدارية وتدريبقة مـ تعؿقؼ الجاكب الخطابل ،لدى
الشباب ،وارتفان الؼقل بؽبنار السنـ أو الؿندراء والؼنراصقس،
وإحراجفؿ أحقاكا ،فقصنؾ التؾؿقنذ لؾجامعنة والؿعفند وهنق ٓ
يحسننـ ارتجننال كؾؿننة فضننال طننـ أن ينندبج خطبننة طصننؿاء
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فاخؼننة ..إن مشننروع الخطقننب البننديؾ محننتؿ أن تتبـنناه بعننض
الجفننات الدطقيننة والتربقيننة ،لتصننـع الصننػ الثنناع والثالننث
لؾننندطقة ،ويحزكنننؽ أن يسنننفؿ خطقنننب الجنننامع يف تؽنننريس
اإلهؿننال وآسننتـقام ،بسنند الثغننرة طؾننك أي وجننف كننان ،وٓ
يتطؾننب رواخننع الثؿننر ،ومحاسننـ الزهننر والنندرر ،أو يحشنند
الطاقات لؾبـاء واإلطداد والتلصقؾ  ،ولذلؽ تعظنؿ الؿسنمولقة
طؾك الؽؾقات الشرطقة وإدارات الؿسناجد  ،وكندرو جفندهؿ،
ولؽننـ يقصننقن بالؿزينند وتػعقننؾ البننرامج التدريبقننة يف ذلننؽ،
وفؼفؿ اهللُ  ،وسدد خطاهؿ .
ُ

 /٨جنطعهاااق جدلُااارب٘ :والتشنننبث منننـ أصنننحابف إلنننك درجنننة
آلتصا  ،وآستبداد وطدم إتاحة الػرصة ،والتلمؾ الندطقي،
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وتـشننئة الجقننؾ القاطنند ،بحقننث ٓ يدطننف إٓ يف حننال الؿننرض
والظروف الؼاهرة ،فقـدم وٓت ساطة مـدم ..واهلل الؿقفؼ.
ٔجخل ةٛد جنرذٚم ٔعحتم فحَعس:
 دورات يضطؾع بفا أرباب الشلن . برامج دطقية تضؿ لحؾؼ العؾؿ والتػؼقف. كباهة بعض الخطباء وتحركفؿ تربقيا يف هذا آتجاه . مسابؼات تـظؿفا الؿحافظات والجامعات وبعض الؿدارس. تلسقس أكاديؿقة لإللؼاء والخطابة ،تتعفد بفنا جفنات دطقينةأو خقرية .
8347/7/27هن
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 /8االصطفبفُ اإلعالمٕ ضد الدعبٗ!...
ننننننننننننننننننننننن**ننننننننننننننننننننن
لقتننف كننان اصننطػافا إسننالمقا خالصننا قنند امتطننك رماحننف ،تجنناه
إطداء ،أو حشد فقالؼف لخـا الؿـافؼقـ ،أو التصندي لؾؿشنروع
اإليننراع والصننفققع  ...كننال  ..ولؽـننف اصننطػاف غقننر أخالقننل،
يذكرو باصطػاف الؿأل القجاهل الؼديؿ (( ،قال الؿأل منـ ققمنف
إكَّا لـراو يف ضالل مبنقـ )) سنقرة إطنراف  .وهنق تغريندٌ خنارج
وحقدة طـ السقا  ،وافتعال لؿعركنة،
لؾقحدةَ ،
السرب ،وتػؽقؽ َ
وإشغال لألذهان ،وهروب مـ القاقع القصـل  ...حقـؿنا تتعنالك
أصقات إطالمقة ضد دطاة وخقار ،استػاض خقرهؿ وبِنرهؿِ ،
فؾنؿ
هذا التقجف ،وما أبعاد هذا آصطػاف ،،ما سببف ومـ يؼػ وراءه
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ولِ َؿ كؾ تؾؽ الضجة ،،ولِؿ ٓ يـؽػئقن طؾك وساخؾفؿ اإلطالمقة ،
ويحسـقن مـ أداخفنا  ..وبعضنفؿ بؽنؾ أسنػ ،يـشنط
يطقروكفا،
ّ
الؽتروكقا لـؼد الدطاة وخطابفؿ ،ولؿ يدفع بلينة خطنقة لإلصنالح
اإلطالمل أو الػؽري أو آجتؿاطل ،بؾ ش
جؾ تغريداتنف يف العؾؿناء
نؾؿ مننـفؿ إطنندا ُء والؿـننافؼقن،
والنندطاة وتباشننقر الؿسنناجد ...سن َ
والننروافض والصننػقيقن ،وأربنناب الصننؾقب ،والؼصننػ الروسننل
لؾشام ،وشنؾؾ الؿػسنديـ بناقري الؿنال العنام ،والحشند الشنعبل
الصػقي التطفقري لسـة العرا  ،ومسطحق الػؽر ،وباطة النذمؿ،
والعصابات الحقثقنة ،وآحنتالل الصنفققع .،،،ولنؿ يسنؾؿ مـفنا
فضننالء النندطاة ،وأمـنناء البؾنند ،والؿشننفقد لفننؿ بننالخقر والحؽؿننة
والؼبقل....
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ِ
ِ
إوغناد
صنػ مؾنتح ٍؿ طؾنك
كنر ** ِمـ
وتحزّبقا ضد الدطاة ولؿ َ
ما قد رأيـا جفدَ هؿ وجال َدهؿ ** يف قؾب (إيران) القضقع السادي
ِ
ِ
اإلينننننراد
الؼؾبنننننان يف
مع ر ْغباخفؿ ** وتعننننناكؼ
وتـاغؿ الصفققن ْ
َ

وٓ كـنننزه الننندطاة طنننـ الخطنننل ،ولؽنننـ يننناققم العبنننقا طؾنننك كنننؾ
آتجاهنات ٓ،بابنًا دون بناب ،وحـاكَقنؽ بعنض الشنر أهنقن منـ
بعننض ..أمننا البؼنناء يف مسنتـؼع داخننؿ وهننق آصننطػاف الؿتحامننؾ
والؿؼصننقد ،فؾننف دٓٓتننف ،لؽننلن اإلخننقة اإلطالمقننقـ متضننايؼقن
بشدة مـ وهنج الندطاة واكتشنارهؿ ،وصقنب ذكنر الـناس لفنؿ...
ننب فالكنننا فنننلحبقه)) كؿنننا يف الحنننديث الؼدسنننل .
((إن اهلل يحن ش
فؾؿ يـصنحقا بصند  ،أو يـؼندوا بؿقضنقطقة ،بنؾ ٓ يعندو إمنر
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كقكف شؽال مـ التحامنؾ الؿرفنقض ،وإلسنـ الؿشنبقهة ..كؿنا
قال أبق الطقب :
ٍ
كاقص ** ففل الشفاد ُة لل بلع ُ
كامؾ
وإذا أتتؽ مذمتل مـ

ومـ الؿمسػ  ،اتخاذها الندطاة غرضنًا لفنا ،وتحناول الصنحافة
كاصب ًة كادحةً ،إشعال معركة مع دطاتـنا بغقنر حؽؿنة ٓ ،يف وقتفنا
أو تؼنننديرها ومؼننندماتفا ...مؿنننا يمكننند أن هنننمٓء بنننال قضنننقة،
ويخدمقن أجـدة صارخة وأخرى مقجفة ،لحاجة يف كػنس الجفؾنة
والػارغقـ...
الـقبنا
أكا لقٓ أن لنل منـ أمتنل ** خاذًٓ ما ش
بت أشنؽق َ
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فًح أعرحخ رج رهّ:
ُ

 /١ضٕٓ ٍٚجنشيض جنذعٕ٘ :واإلزراء بف ،بحقث يضنعػ أثنره،
وتؼن ّنؾ كؾؿتننف ،وٓ يبؼننك لننف أدكننك احتننرام أو تننقققر يف قؾننقب
الـاس ،إلك أن يـتفل ذلنؽ باإلسنؼاط واإلهاكنة ..وزادوا طؾنك
ذلؽ تؾػقؼ الؿؼاصع الؿخزية ،وإكاذيب الؿتعؿدة ،طؾفنؿ أن
يظػنننروا بؿؽسننننب ثؼننننايف أو اجتؿننناطل ،رغبنننن ًة يف التفننننقيـ
واإلسننؼاط ،ولؽننـ اهلل غالننب طؾننك أمننره ،وينندافع طننـ الننذيـ
آمـقا ،واهلل ٓ يصؾح طؿؾ الؿػسديـ .
ُ

ُ

 /٢ضزٔٚد جذلٕٚس جاهٛس  :مـ محبة اإلسالم والتعؾؼ بالتديـ
وفعؾ الســ ،والسبا لؾػضاخؾ  ،بؾ الؼػز أحقاكا طؾك آتجاه
السؾػل والقهابل ،وأكنف وراء كنؾ تفؿنة طالؿقنة(( ،،،وجنادلقا
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بالباصؾ ل ُقدحضقا بف الحؼ )) سقرة غنافر .والتػؽقنر آكعتنا
مننـ السننؾػقة ٕ ،ن مننـ يغننذيفا يقمقننا ،وأسننبقطقا هننؿ دطنناة
اإلسننالم ،وحؿنناة الفقيننة ،وحننراس إمننـ والسننػقـة ،وربؿننا
شطح بعضفؿ بؿحاولتنف ،شنؼ الصنػ النديـل ،باسنؿ الطرينؼ
الحؼ ،والسبقؾ إققم ،ولؽـفا دطناوى مزيػنة ٓ ققؿنة لفنا وٓ
اطتبار ..
ُ

 /٣ضرةٛااع جنطًااذد جإلفااالق : ٙمننـ تننلثقرٍ مقؿننقن ،وكصننح
رققنؼ ،وكؾؿنة حاكقنة ،وأمنر بؿعننروف أو كفنل طنـ مـؽنر ،لفننا
ننزمفؿ بزمنننام
وقعفنننا وأبعادهنننا القجداكقنننة طؾنننك الـننناس ،وتن ّ
يغننرب
آسننتؼامة وآكضننباط ،فننال تػؾننت أو اكػتنناح سننافرّ ،
ويفقن ويؿز ...
ّ
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ّ

ُ

 /٤حترٛق جدلرحفذ جنطغشٚرٛس  :والتنل تتـنامك يف مـناخ مجنرد
مـ الؽؾؿة الدطقية ،والفقؿـة الشرطقة ،ويفدف يف جقهره إلك
آكطال يف الؿحاكاة الغربقة ،تعؾؼا واكبفارا وطؿاينة ((ويريند
الذيـ يتبعقن الشفقات أن تؿقؾقا مقال طظقؿا)) سقرة الـساء .
ُ

 /٥جإلؽغحل جنػراحيف جنعاحو :بحقنث يـصنرف الندطاة وطؼنالء
الؿجتؿننع إلننك جنندل ثؼننايف طننام ،يشننغؾ طننـ قضننايا جننادة ،أو
هؿقم متلكدة ،أو مسارات حاضرة ٓ(( ،،تسؿعقا لفذا الؼنرآن
والغقا فقف )) سقرة فصؾت .
مـ كحق َوحدة الؿسؾؿقـ ،وكصرة الؿضنطفديـ ،لقبقتنقا يـاقشنقا
قضنننايا فرطقنننة ،غايتفنننا اإلشنننغال واإلجفننناد واإلكنننالل..
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ُ

 /٦صعضعس جنػرس جالؾطًحعٛس :فحتك مـ ٓ يسؿع لؾؿشايخ
والدطاة  ،مـ العامة ،تؾؼاه ُيج ّؾفؿ ويحنبفؿ ،لنذكرهؿ الطقنب،
وسنؿقهؿ إخالقنل  ..بسنبب مؽاكنة
ودفاطفؿ طـ اإلسالم،
ّ
الندطاة يف أفئنندة الـنناس(( يرفن ِع اهللُ الننذيـ آمـننقا مننـؽؿ والننذيـ
أوتقا العؾؿ درجات )) سقرة آل طؿران .
ُ

 /٧فؾم يؾحسٚعٓى جدلغطٕسدز  :مـ تغريب البالد ،وتحؾقؾ
آختالط ،وكبذ الـؼاب ،وتؿققز الؿرأة ،وإخراجفا مـ مسنؽـ
الزوجقة ،ودطقات التؿرد إخالقل ،،وأكثرها فشنؾ واكحسنر
بحؿد اهلل تعالك ،والسبب  :يؼظة الندطاة والـناس لفنؿ ،ويؼظنة
الخطاب الدطقي الؿتتبع لفؿ وٕفؽارهؿ ،
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ُ

 /٨جإلفالط جإلعالي : ٙفبرغؿ ما يؿؾؽقكف منـ قـنقات ومقاقنع
وملجقريـ ،،لؿ يػؾحقا ولؿ يـجحقا ،ورد اهلل تعالك كقدهؿ يف
كحقرهؿ ،فلحسقا بالخقبة ،وبنرغؿ منا فعؾنف بعنض أسناصقـفؿ
مـ حؿالت قبؾفؿ ،باءت كؾفا بحؿد اهلل بالػشنؾ ،وجعنؾ اهلل
تربصننفؿ وطـننادهؿ يف سننػال ،وبنندٓ مننـ أن يؼؾنندهؿ جؿنناهقر
الـاس ،أدركقا كذبفؿ وزيػفنؿ ،وأكفنا مسنؾؽ كػناقل تخريبنل
تحريضننل ،لننؿ يـننتج طـننف إٓ طننزة النندطاة ،وازدينناد تؿسننؽ
الخالخنؼ بفنؿ(( ،،فغُؾبنقا هـالنؽ واكؼؾبنقا صناغريـ )) سننقرة
إطراف .
ُ

 /٩يضجمس جنرذٔجش ٕ :كفؿ لقسقا محؾ اقتنداء ،وٓ يعقشنقن
يف بساتقـ الثـاء ،وٓ يجؿعقن حظقات الدطاة وامتقنازاتفؿ ،أو
70

ُ
ُ
يفحْٛى دعٕٚس ٔياليف ضشذٕٚس

ضفنننقرهؿ اإلطالمنننل الؿـؿنننؼ والؿجؿنننؾ ،ومنننع ذلنننؽ فننننن
وم ُثننؾ تُحتَننذى،
الؿطننالعقـ يعنندون النندطاة قنندوات فاضننؾةُ ،
ويصغك لتقجقفاتفؿ...
ُ
ُ

 /١١ضغٛري جنٕؾٓس جنػرحفٛس :وهق كاتج التشقيف  ،ومحاوٓت
التفننقيـ والتخننقيـ والتجفقننؾ والتسننػقف ،الؿؿارسننة إطالمقننا
تجاه دطاتـا وفضالخـا ،بحقث تؼؾ الجؿنقع الؿتطؾعنة ،ويبقنت
الديـ ثاكقيا يف حقاة الؿتؾؼل ،وتـتؼؾ القجفة وآستؼبال جفنة
البننرامج اإلطالمقننة مننـ رياضننة وفننـ وتنندجقـ ثؼننايف وفؽننري،
وتبقت الؼقؿ الديـقة هش ًة يف قؾقب أهؾ اإلسالم ،ويتؿ تغريبفؿ
طؾؿـتفؿ  ،وهق ما يحندث يف بعنض البؾندان الؿـسنؾخة منـ
أو َ
ققؿفننا الديـقننة والعربقننة القصـقننة  ،ولؽننـ تبؼننك لننبالد الحننرمقـ
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رمزيتفا الديـقة والعؾؿقة ،وأن الؿؿؾؽة بـفجفنا وطؼقندتفا ،لنـ
تؼبؾ بغقر اإلسالم والػضقؾة ،وهل مـ خطقط الدفاع الصنؾبة،
حػظفا اهلل وصاكفا مـ كؾ طابث وكاخد ،واهلل الؿقفؼ ....
8347/8/4هن
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 /9إغالق السجل الدعْٖ!..
ننننننننننننننننننننننن**ننننننننننننننننننننن
لؿسننات دطقينننة ،وجفن ٍ
ٍ
نند ٓمننع ،وحاضنننر غالبنننا يف الؿشنننفد
ذو
النننندطقي ،ورايتننننف غننننراء مرفقطننننة بننننذٓ وفؽننننرا ومشننننقرة،
وفجاءة يتغقنر ويتراجنع ،ويـتؼنؾ لؿسنتقدع آكؼبناض وآكؽػناء
الذاتل ،أو الػتقر واإلخالد آجتؿاطل وكسنلل اهلل العؾنل إطؾنك
كندت تنركـ إلنقفؿ
الثبات وحسـ الختام(( ،ولقٓ أن ثبتـاو لؼد
َ
شقئا قؾقال)) سقرة اإلسراء.
وكان يف السبؼ لإلصالح زامؾن ًة ** يؼ ّؾد الػضؾ شنقباكا وشنباكا
كجقمف ومضك لؾقهؿ حقراكا
لؽـ بعدها اكطػلت **
ُ
لف الؿحامدُ ْ
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ضننناهرة كـاقشنننفا ،وكرجنننق الؿنننقلك تعنننالك العنننقن والتقفقنننؼ.
ولؽـ يحزكـا غقاب بعض الؿحبقـ ،ودخقلفؿ يف إجازة مػتقحة،
أو تننـحٍ غريننب  ،وخننروج مننـ السنناحة بننال معنناذير واضننحة،،،
سقى ما كراه مـ غطاء ضبابل ،وصقرة رمادية تجعؾنؽ تتعجنب،
وتدطق اهلل كثقرا كثقرا بالثبات دكقا وأخرى...
ٔق جنطأيم ٔزلحٔنس حتهٛم أعرحخ رنكٚ ،رذٔ جٜض: ٙ
ُ
 /١عااذو جنطؿذٚااذ جنااذعٕ٘ :قننراءة وبحثننا واصالطننا وآٓت،

وتقاصننال مننع الؿشننقخة والبننرامج الؿاتعننة الؿػقنندة  ،بحقننث
يؽتػل بؿخزون قديؿ ،ويؽرر الؿعفقد ،وٓ يطقر خطابف وذاتف
وتعاصقف مع البرامج الدطقية ،إلك أن يتراجع آهتؿنام  ،ويـػنر
الـنناس طـننف ،فقعتؼنند فسنناد الجقننؾ وتخؾػفننؿ ،واكعنندام الرغبننة
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التديـقنننة ،فقضنننعػ وينننتؼؾص دوره وحؿاسنننتف  .أو أكنننف يؿنننر
بظننروف خاصننة وٓ يتعاهنند كػسننف ،فقبتؾننك بشننلء مننـ ذاو،
والؿفؿ أن ٓ تػضل لسقء ،قال ابنـ الؼنقؿ رحؿنف اهلل ( :تخؾنؾ
الػترات لؾسالؽقـ أمر ٓ بد مـف ،فؿـ كاكت فترتف إلنك مؼاربنة
وتسديد ،ولؿ تخرجف مـ فرض ،ولؿ تدخؾنف يف محنرمُ :رجنل
خقرا مؿا كان) .
لف أن يعقد ً
ُ

 /٢جالَفطحـ جنذَ :ٕ٘ٛسػرا وسقاحة ،أو تقسعا واستعؿآ ،أو
جؿعا ومتناجرة ،فقشنغؾ الؿنرء ،وتلتقنف الندكقا منـ كنؾ مؽنان،
وتممف إفؽنار منـ كنؾ حندب وصنقب ،فقتصنقب لعالقنات
جديدة ،ويضنقع مخزوكنف اإليؿناع السنابؼ ،ويتـاسنك تجدينده
ومضاطػتف ،،ويف الحديث (( فناتؼقا الندكقا واتؼنقا الـسناء )).
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ومننـ آكػتنناح الظفننقر اإلطالمننل الػسننقح ،وولننقج قـننقات
مشننبقهة ،والزهنند يف الننقطظ الؿسننجدي ،بحجننة الجؿنناهقر
الؿؾققكقننة ،إلننك أن يبنندو الحننرص وآكػتنناح وآتصننال بؿننا ٓ
يحسـ ويؾقؼ .فتؼع الضريبة والتِرة ،واهلل الؿستعان .
ُ

 /٣جنرٛثس جنعالترٛس  :مـ أصدقاء مشغؾقـ ،أو رفؼاء فارغقـ،
أو كدماء تاخفقـ ،،،وٓ ريب ((أن الؿرء طؾنك دينـ خؾقؾنف)) ،
وحتك لق كان متديـا ،فالضعػ اإليؿاع والتراجع الػؽري منـ
شلكفؿا أن ُيـتجا مـ خالل الؿخالطة والؿجالسة الداخؿنة  ،ويف
الؿثننؾ (الصنناحب سنناحب ) ،وكظؿننقا شننعرا ،،،وٓ تصننحب
إردى فتننرد مننع الننردي ...وطؾننك الؿسننتقى الؿمسسننل تفننرم
بالترهؾ مـ جراء إهؿنال
بعض الؿمسسات والدواخر وتصاب
ّ
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التجدينند والؿقاكبننة العصننرية ،وتلهقننؾ العننامؾقـ ،واكتػاخفننا
بشننؽؾقة دطقيننة مؽننررة ٓ ،تصننـع آمننآ ،وٓ تشننعؾ قـاديننؾ،
فتخسر أكثر مؿا تربح ،واهلل الؿستعان .
ُ

 /٤ضع جنطضرٛس  :بسبب تؼؾقديتفا وطدم تطقيرها ،وتفذيبفا
باإلصالح الـػسل والتزكقة الؿتعاقبة طؿال وذكرا وأورادا ،قال
َّاهننننا )) سننننقرة الشننننؿس .
تعننننالك (( قنننند أفؾننننح مننننـ َزك َ
وٓبد لؾداطقة مـ خؾقات يديؿفا ويتعاهدها ،وٓ يؽاد يعرففا
أحنند ،واكفؿاكننف النندكققي وحتننك النندطقي ٓ ،يحننؼ أن يػننقت
طؾقف ذلؽ ،وكؿا قال تعالك ((ولؽنـ كقكنقا ربناكققـ بؿنا كُـنتُؿ
تعؾؿقن الؽتاب )) سقرة آل طؿران .وقنال شنقخ اإلسنالم ابنـ
تقؿقة رحؿف اهلل ( هذه غدوتل لق لنؿ أتغندها سنؼطت قنقاي )
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ومننـ الؿمسننػ تركقزكننا طؾننك الغننذاء الجسنندي ،وتؼصننقركا يف
الغذاء الروحل ،والذي هق مدد إزمنات ،وغقناث الؿشناكؾ،
وتثبقت الؿعؽرات ،قال تعنالك يف قصنة يقسنػ طؾقنف السنالم:
ننرف طـنننف السنننقء والػحشننناء إكنننف منننـ طبادكنننا
((كنننذلؽ لـصن َ
الؿخؾصقـ )) سقرة يقسػ  .واإلخالص تصـعف طبادة خػقة،
أو كقة زكقة ،أو مجاهدة طؾقة ،أو صاطات مرضقة...
 / ٥جدلالنس ُجنرالغٛاس جإلفاالقٛس ٓ :سنقؿا منع تغقنر إجقنال،
والشننعقر بؽِبننر السننـ ،وتننقالل إشننغال ،فتجتؿننع طؾقننف طنندة
طقامننؾ ،تننقرث لننف الؿؾننؾ والزهننادة ،والتننل يـننتج مـفننا تننرو
السبقؾ ،والبحث طـ خـد اكعزال ،أو مشاريع تجارية ،تنزيـ
لف حب الؿال وآسنتثؿار ،وأحنالم مسنتؼبؾ النذات وإوٓد،
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فقخؾنند ربؿننا لؿننا يسننؿك بظنناهرة الػتننقر النندطقي ،ولننـعؾؿ أن
الضننعػ والػتننقر النندطقي ضنناهرة صبقعقننة بعنند جنند واجتفنناد،
يـالف الداطقة ،فػل الؿسـد طـ طبداهلل بـ طؿرو طـ الـبل صؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ قنال  (( :لؽنؾ طؿنؾ شنرة  ،ولؽنؾ شنرة فتنرة ،
فؿـ كاكت فترتف إلك سنـتل فؼند أفؾنح  ،ومنـ كاكنت إلنك غقنر
ذلؽ فؼد هؾؽ)) وصححف إلباع رحؿف اهلل .
ُ

 /٦جنطؿحسخ جخلحطثس  :والتنل كشنلت منـ قؾنة الػؼنف الندطقي،
ووهاء البـاء التلصقؾل ،وآطتداد الذاتل ،وآستبداد البالغل،
وحب السنقطرة وآغتنرار الؿظفنري  ،سنقاء كاكنت منـ جفنة
فردينننة ،أو أخنننرى ممسسنننقة ،ولؽـفنننا ذات ترهنننؾ وضنننعػ،
وتؼؾقدية تقرث القلس واإلحباط ،فال تطقير مثؿر ،وٓ تجديد
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مسنننتؼطب ،وتتنننقالك إسنننؼام اإلدارينننة ،وتشنننقع التشنننقهات
الؿجتؿعقة ،والتل تفد كقان كؾ ممسسنة ،لنؿ تؼنؿ طؾنك أقندام
إدارية راسخة ،وخطط اسنتراتقجقة راققنة ،،،وفؼ الحنديث ((
الؿتشبع بؿا لؿ يعط ،كالبس ثقبل زور )).
 /٧جألْذج

ُ

جدلرةُس :مـ كحق طندم تجريند الندطقة ،وإدخالفنا

يف متاهنننات شخصنننقة ،أو التعؾنننؼ بالحزبقنننة ،وشنننغؾ الجفننند
بالتصـقػ والتؼطقع الدطقي ،وقند يحنقط ذاو بنردود طؾؿقنة،
وتتبع شطحات مـفجقنة بزطؿنف ،فنقؿأل بفنا الػنراغ والقجندان
والعؼننؾ ،حتننك تلخننذه طننـ رسننالتف الحؼقؼقننة وهدفننف السننامل
الؿجقد  ،وٓ تخؾق يف الختام منـ تضنخقؿ مصنغرات ،أو تتبنع
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طثننرات ،وجـننل أوزار وسننقئات ،واهلل الؿسننتعان ،وقنند صننح
حديث (( ٓ تتبعقا طثرات الؿسؾؿقـ )).
ُ

 /٨جنقشجيس جنشلحذٛس  :تديـا وسؾقكا ،منع النذات وأخنريـ،
جػنناء لؾسننـة  ،بحقننث يغؾننب جاكننب العننزاخؿ طؾننك الننرخص،
والشدة طؾك الؾقـ ،والعـنػ طؾنك الرفنؼ  ،اجتفنادا مـنف أن ذاو
هننق إلقننؼ وإحسننـ تربقننة وإصننالحا وإكتاجننا  ،،ولؽـننف مننع
مننرور إيننام يحنندث ردودا سننؾبقة  ،مننـ شنناكفا تحؼقننؼ الـػننقر
والػتقر ،وخسنران بعنض الؿؽاسنب ،ولنذلؽ الػؼنف الشنرطل
والتفذيبل مراطاة الؼؾقب وإقبالفا (( ،ان يف ذلؽ لذكرى لؿنـ
كان لف قؾنب )) سنقرة .قنال طؾنل بنـ مقسنك( :إن لؾؼؾنقب
وفتقرا ،فنذا أقبؾنت أبصنرت وففؿنت،
وإدبارا  ،وكشا ًصا
إقبآ
ً
ً
ً
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وإذا اكصرفت ك َّؾنت وم َّؾنت ،فخنذوها طـند إقبالفنا وكشناصفا،
واتركقها طـد إدبارها وفتقرها) .
ومضننة ٓ /شننلء أشنند طؾننك الداطقننة الؿننمثر مننـ إغننال تاريخننف
الدطقي..
8347/7/5هن
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 /10مً تَبم٘ إىل الصنيّ ..فلسف٘ اليكد الدعْٖ!..
ننننننننننننننننننننننن**ننننننننننننننننننننن
ُ
تختؾػ يف مضؿقكفا ومصنادرها ،وكقكفنا
الدطق ُة هل الدطقةُٓ ،
دطقة الك الحنؼ وهداينة الـناس ،وكشنر لؿعنالؿ النديـ ولطاخػنف..
مستـدة الك الؼران والسـة يف كؾ قطر ومؽان ..فالؽؾؿنة القطظقنة
الؿؾؼاة يف تفامة ،هل كػسفا الؿؾؼاة يف الصقـ ،ولؽـ بؾغة اخنرى،
ننامقـ واحننندة ،وإن
والؿعؾنننؼ واحننند ،والـاقننند واحننند ..فالؿضن ُ
اختؾػنت القسناخؾ وإشنؽال ..وإذا سنافرت النك الصنقـ منثال،
سننتعايـ هـالننؽ :مسننجد وإمننام ..ودرس وشننقخ ..وممسسننات
نننتالف آ الؾغننننة
وأفننننراد ...ومـاشننننط وتبرطننننات ...فننننال اخن
َ
والشؽؾ ،،والؿضؿقن والرسالة واحدة  .والػؼف الدطقي مطالنب
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بننف دطنناة تفامننة ودطنناة الصننقـ ،يف آن واحنند ،وٓ يؿؽننـ لؾنندطقة
آكتشننار آ بػضننؾ كػنناح جسنندي ومخننزون طؾؿل،وتقاصننؾ
مجتؿعل ..ومسنايرة لؾتطنقرات ،واهتبنال الػنرص والؿبنادرات
 ..وكذلؽ لؿسؾؿل الصقـ أكشنطتفؿ ،والتنل قند يشنقبفا بعنض
الخؾننننؾ ،وبالتننننالل يـشننننل طـنننندهؿ ،كؿننننا كشننننل طـنننندكا (الـؼنننند
النندطقي) ....والداطقننة يسننؿك هـننا داطقننة ،وهننق هـالننؽ داطقننة
يتخؾؼ بخؾؼ آسالم ،وٓ يبقح لف ُبعده واختالف لفجتف وزيف ،ان
يػتئننت او يننروغ روغننان الثعالننب ...او أن يننـفج خننالف صريؼننة
الؽتنناب والسننـة ،،وثؿننة ممسسننات يف الصننقـ وغقرهننا ،ترتؼننل
وتتعثر ،وتحتاج الك التذكقر والؿـاصحة ،وغربؾة إمقر مـ حقـ
ٔخر ،وإٓ ٓ ققؿة لؾندطقة وفـفنا وحؽؿتفنا ،وقند قنال تعنالك ((
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ادع الك سبقؾ ربؽ بالحؽؿة والؿقطظة الحسـة )) سقرة الـحؾ .
وهذه الحؽؿة تلتل بفا الخبرة الشرطقة والزمـقنة ،الؾتنان يصنؼالن
العؼنننننؾ ،ويجعالكنننننف اكثنننننر تؼنننننديرا ووطقنننننا بنننننإمقر ...
وما يقجف منـ كؼند هـنا ،تجند مثقؾنف يف الصنقـ وإمنريؽقتقـ ومنا
وراء البحننار ،فؾننؿ تـزيننؾ الـؼنندات طؾننك اتجاهننات مخصقصننة ،
وجعننؾ التؼننقيؿ النندطقي ،تؼقيؿننا لؽننؾ طامننؾ وكاشننط بعقـننف؟ ،
طؾؿنننا بنننلن الننندطقة واسنننعة ،ومسننناحاتفا مترامقنننة إصنننراف،
وطـاصننرها ماليننقـ مؿؾقـننة ،،،وكننؾ ينندطل العؿننؾ واإلتؼننان.،،،
الدطقة قضقة حقاة ،ومـفناج أمنة ٓ ،يصنح اختصنارها يف جفنة او
مقسسنننة او أفنننراد ،،او أكنننف يؿتؾؽفنننا طؾؿننناء أجؾنننة ،او فؼفننناء
كؿؾة ...وما يؼنال أو يشناع منـ مـفجقنة كؼدينة ،وتؼنقيؿ لؾعؿنؾ
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آسالمل يـصب طؾك غالب فئات الؿجتؿع إمؿنل آسنالمل،
وهـاو دراسات صقيؾة ،وبحنقث طؾؿقنة ،ومحاضنرات متـاسنؾة،
تخنننندم قضننننقة الـؼنننند ،وتقصننننؾ لؾػؼننننف النننندطقي الؿـشننننقد،،
ويسننتػقد مـننف الصننقـل ،وإمريؽننل ،والؿريخننل ،ومسننؾؿ الفـنند،
وغقننرهؿ ..وإذا تحؼننؼ ذاو ،ووقننع مننـ طؼقلـننا الؿققننع الراقننل،
طؾؿـننا أن رافضننل ذلننؽ ،لننديفؿ مشننؽؾة ،وحساسننقتفؿ مػرصننة،
ويشقشقن طؾك أكػسفؿ بؼصد او بغقر قصد...
او أكفننؿ يسننقرون بننال هنندف ،ومننا فؼفننقا الؿغننزى النندطقي ،وٓ
اكتظؿننننننقا رسننننننالة وخطننننننة ،او رسننننننؿقا اسننننننتراتقجقات ..
وكقننػ لننق صننالعقا الـؼنند العؾؿنناع لفننؿ ،وأن التسننطقح النندطقي،
مغـؿ ٕولئنؽ إطنداء ،لصنب
ورفض التطقير وآكتؼاد الؿثريٌ ،
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الـقران ،والؼصػ يف الجبفات ،والضرب بصقاريخ فتاكة ،،،فؿنا
طساهؿ يؼقلنقن ..وقند أضنحقـا جؿقعنا يف طنال ٍؿ مػتنقح ،وكنال ٍم
ٍ
ٍ
وحركننات محػقضننة ...فننليـ الػننرار..
وأطننقـ راصنندة،
مـثننقر،
القاقع مـ أمامؽؿ ،واإلطالم مـ وراخؽؿ ،والـت يطققؽؿ ،،ومنـ
ُ
لؿ يع ذلنؽ ،او يتؽقنػ معنف ،فؿصنقره لؾنزوال واإلفنالس ،وكـنزه
العننامؾقـ يف الخؾننقج ويف الصننقـ  ،ويف الؿننريخ طننـ سننؾقو ذلننؽ
الؿسؾؽ .بؾ ما اختطقا ذلنؽ الطرينؼ الندطقي واإلصنالحل ،آ
وهننؿ يعرفننقن بشنناخره ومـغصنناتف ،وأحبابننف وأطننداءه ،وجننقاهره
وشؽؾقاتف .وقد اتسعت الصدور ،وكبرت العؼقل ،طـ أن يرهبفا
ٍ
نربص ...فؽننذا هننق صريننؼ
كؼنند ،او يحزكفننا تعؾقننؼ ،او يخقػفننا متن
ِ
الشفد منـ
لؼقان الؿعالل رخقص ًة ..وٓ بدَّ دون
تريديـ
الدطقة...
َ
ُ
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إبرِ
ِ
الـحؾ لذا فالـؼدُ الدطقي الؿرققم ،اذا كضج يتـاولنف الجؿقنع،
ويغرفننقن مننـ فقاخننده ،لعؾؿفننؿ أكننف ٓ يخننص أحنند ًا ٓ ،سننقؿا إذا
تجننرد مننـ إسننؿاء والجفننات ،وإدراكفننؿ أن العؿننؾ النندطقي
تنندور بننقـ الصننقاب والخطننل،
اجتفننادي ،وهننل جفننق ٌد بشننرية
ُ
والػاضننننؾ والؿػضننننقل ،والسننننعة والضننننقؼ ،ومننننا شننننابفف،..
والغاي ن ُة مننـ الـؼنند النندطقي ،وقنند طؿننت مؼاصننده وصابننت ،هننق
التطقير وآكضاج ،ولقس الفدم وآسؼاط ،ولذلؽ فؾسػتف قاخؿ ٌة
طؾك إطادة الصقغة الدطقية ،وغربؾة مساراتفا ،وآستػادة مـ كؾ
الننـظؿ الؿتاحننة ،ومجنناراة العصننر ،وحػننز الؿب ندطقـ ،وتصننقيب
الؿخطئقـ ،وبـناء جقنؾ دطنقي احتنرايف ،يـطؾنؼ طنـ رؤينة وطؾنؿ
ومسننارات محننددة ،وينندري كقننػ يتحننرو ويـطؾننؼ ،ويػؼننف أن
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النننندطقة طؾننننؿ وفؽننننر ومؿارسننننات ٓ ،يممفننننا كننننؾ احنننند..
ودب،
نب ّ
خننالف الشنناخع أن ،مننـ أن النندطقة مـبننر كننؾ مننـ هن ّ
وسنناحة الؿترديننة والـطقحننة ،مؿننا يعؽننس الخؾػقننة الػؽريننة طننـ
الننننننندطقة ،والتسنننننننطقح الؿبننننننندخل يف التعننننننناصل معفنننننننا...
ولذلؽ واجب العؾؿاء وأرباب الػؽنر وآسنتـارة تصنحقح ذلنؽ
الؿسؾؽ ،وإطالن الشرط إساسنل لؿؿارسنة الندطقة ،وتجسنقد
طؿؼفا مـ خالل بث الػؼف الدطقي الرشقد ،والؿؼندمات العؾؿقنة
لؾعؿؾ وآكطال  ،واهلل ولل التقفقؼ..
ش
يحننط يف كننؾ مؽننان متننك تننقفر الػؽننر،
ومضننة :الـؼنندُ النندطقي
وصدقت كق ُة اإلصالح..
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 /11الرتدُٔ٘ الكزثىٔ٘!...
ننننننننننننننننننننننن**ننننننننننننننننننننن
ِ
روض الؽتاب فؾؿ أر ** إٓ حن َ
ننداخؼ آكسنننت وطققكنننا
وربقت يف
ُ
فناخرا مؽـقكنا
ومؾؽت طؼدا
وطشننت طؼقنندتل **
ننت إيؿنناع
ُ
ُ
ث ّب ُ
ً

لسنان الؿنممـ الحافنؾ بنالؼرآن ،والعناض طؾقنف بالـقاجنذ..
كذا
ُ
إكؽ تؼرأ يف الؼرآن الؿجقد ،وتشعر بآمتالء الروحل الؿتؼند...
لقس هق كتابا مشنحقكا بالؿعؾقمنة فحسنب ،،بنؾ يربقنؽ طؼنديا
وسنننؾقكقا وققؿقنننا واجتؿاطقنننا ،ويصنننقغؽ الصنننقاغة الشنننرطقة
الؿستطابة ...تػفؿ الحقاة والؽقن والـػس ،وأسنرار القجنقد...
مزاهنر مقطظنة
ومـفج حقاة وتغققنر...
كتاب تربقة وتبصقر،
ففق
ُ
ُ
ُ
أركنننان آكسنننان ((..قننند جننناءتؽؿ مقطظنننة منننـ
ياكعنننة ،تفنننز
َ
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ربؽؿ)).سنننقرة ينننقكس  .وهنننق حقننناة مـعشنننة لألجسننناد البالقنننة
((وكننذلؽ أوحقـننا إلقننؽ روحننا مننـ أمركننا ))..سننقرة الشننقرى.
وكذارة مرطبة لؽؾ غافؾ متؿاد (( وصرفـا فقنف منـ القطقند لعؾفنؿ
يتؼننقن )) سننقرة صننف  .وقطننرات شننػاء تؽشننػ الضننر ،وتؿننـح
الصننحة ((وكـننزل مننـ الؼننران مننا هننق شننػاء ورحؿننة لؾؿننممـقـ ))
ومـارات سعادة ،تُشعشع يف الـػس ،فتدفع غؿفنا
سقرة اإلسراء .
ُ
وحزكفننا (( الننذيـ آمـننقا وتطؿننئـ قؾننقبفؿ بننذكر اهلل آ بننذكر اهلل
وتحتاج مع قراءتف الداخؿنة ،النك
تطؿئـ الؼؾقب )) سقرة الرطد .
ُ
تعظقؿف واإليؿنان بنف ،وتندبره والعؿنؾ بؿنا فقنف ،وففؿنف وتطبقؼنف،
وتربقنة الجقنؾ طؾقنف ...وكخطنئ حقـؿنا كؽنرس الجفند النندطقي
الؼرآع يف مجرد الحػظ والترسقخ التنام ،بنال مندارس تػفنقؿ ،وٓ
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معنننالؿ تننندبر ،وٓ مـنننارات بصننناخر ،وٓ منننقاطظ تعؿقنننؼ....
ٕن هدفـا مـ ذاو الؼران هق التربقة ،وبـاء العـصنر الؿػقند لألمنة،
ولننقس حػاضننا صننؿا ،طؿقننا طؿننا يف الؼننران مننـ ذكننرى ومقطظننة
وتثبقنننننت (( ...أفنننننال يتننننندبرون الؼنننننران )) سنننننقرة الـسننننناء.
الؼرآن أم طؾنك
وقال تعالك يعظ الؼؾقب الؿؼػؾة (( :أفال يتدبرون
َ
ٍ
قؾقب أقػالفا )) سقرة محؿد .
ٔنزنك يٍ جخلةأ جنرتذٕ٘ جنرشآَ: ٙ
 /١أٌ جنعم يٍ جنرشجٌ رطحخ قفظ فكغد ٔنٛظ يعاّ

ٔعٔ ٙضذذش !..قال الحسـ البصري رحؿنف اهلل وكعنؿ منا قنال
(كزل الؼران ل ُقعؿؾ بف ويتدبر ،فاتخذوا تالوتف طؿال ).
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ْ

 /٢أٌ جنعهّ يفططف جاحفم ولنقس مػتنتح الؼؾنقب والعؼنقل
والؿجالس ..
 /٣أٌ َغااُذِ نهعؿااى أٔ جنرغااةحء رػااريج ،وٓ كفننتؿ بننلثره
اإلصالحل وإخالقل ..
 /٤أٌ جنعم يإعغحضّ يف ئطحس ختهف ٙيرتجؾع ،وطقا وأداء
وبرامج مقداكقة .
ْ

 /٥أٌ َفقم ذ

جنرٕل ٔجنعًم ،فـركز طؾك حسـ الصقت

والشؽؾ الظاهر ،وكفؿنؾ جنقهر العؿنؾ وآقتنداء السنؾقكل،
وهذا مـ أخطاخـا التربقية ،وهق خنالف هندي السنؾػ الجناد،
فؼنند اشننتفر طننـفؿ اكفننؿ (( كنناكقا إذا حػظننقا طشن َنر آيننات ،لننؿ
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نؿ
يتجنناوزوهـ إلننك مننا بعنندها حتننك يتعؾؿقهننا ،فتعؾؿننقا العؾن َ
والعؿؾ جؿقعا ).
ُ َّ
 /٦جٌ َعذ جحلفماس ،ثنؿ كؾؼنل بفنؿ لبنراثـ الحقناة ،دون تلهقنؾ

تربقي ،او برامج حاضـة تحػظفؿ مـ الفقان والتغقر.
ُ

 /٧عااذو جنطفكااري يف ضأْٛاام جدلعهً ا  ،وإطنندادهؿ طؾؿقننا
وتربقيا واقتصاديا ،والترحقب بفؿ منـ بناب سند الػنراغ طؾنك
كؾ حال ،وبخسنفؿ برواتنب زهقندة ٓ ،تحؿنؾ طؾنك التؼندير،
وتدفع طؾك آكتاج .
ُ

 /٨أٌ ضُعاااذو جخلةاااس جالعااارتجضٛؿٛس نُؾاااش جنراااشجٌ

ٔضشعٛخّ ،وتتلكؾ الجفقد طؾك إهداف السنريعة ،والؿـنتج
الؿبؽر.
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ُ

 /٩ضٕعٛع جنفؿٕز بنقـ الحػناظ وصؾنب العؾنؿ ،بحقنث يحػنظ
الؼران ،وٓ مقؾ لف طؾؿل ،او تقجنف فؼفنل ،أو تطؾنع تػسنقري،
أو طزمة تحصقؾقة ،بسبب ضنعػ الؿقجنف والتؼؾقدينة ،ومفاكنة
الرؤى .قال ابـ مسعقد رضل اهلل طـف صاحب الشنجـ الغنض
الطري ( :والذي ٓ إلف غقنره ،منا كزلنت آين ٌة منـ كتناب اهلل ،إٓ
وأكا أطؾؿ فقؿا كزلت ،وأيـ كزلت ،ولق أطؾؿ مؽنان أحند أطؾنؿ
بؽتاب اهلل مـل تـالف الؿطايا ٕتقتف ).
ُ

 /١١ضفشٚغ جحلفحظ يٍ جنعًم جنذعٕ٘ ،وتزهقندهؿ أحقاكنا،
بحقننث ٓ ُيسننتثؿرون يف إمامننة ،أو تلسننقس حؾؼننة ٓ ،سننقؿا إذا
تلهؾقا التلهقؾ الؽايف ،بؾ ربؿنا ُأهؿؾنقا ،فتنلثر بعضنفؿ وتعثنر،
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بسبب فؼدان الؼدوة وحسـ الرطاية والؿتابعة (( ..خقركؿ مـ
تعؾؿ الؼران وطؾؿف )).
 / ١١جتشٚذْى ياٍ جألغاش جألخاللا ٙدلعاحَ ٙجنراشآٌ ،فنال
تنندرس أخننال أهؾننف ،او شننؿاخؾ حؿؾتننف ،مننـ كحننق التبقننان يف
آداب حؿؾة الؼران) لإلمام الـقوي رحؿف اهلل ،و(( كان خؾؼف
الؼننران )) كؿننا يف الحننديث الصننحقح ،فقشننب أحنندهؿ وهننق
نقت بننال رقنناخؼ،
جسنندٌ بننال روح ،وهقؽن ٌنؾ بننال أغصننان ،وصن ٌ
ومظفر بال مخبر وجقاهر ..
يصنقر صناحبف كـنزا رفقنع الؼندر ،منا
الؼرآن كـن ٌز ثؿنقـ ،وبحػظنف
ُ
ُ
بقـات يف
آيات
ٌ
يـبغل لـا إهؿالف او كسقاكف والزهد فقف (( ...بؾ هق ٌ
صنندور الننذيـ أوتننقا العؾننؿ )) سننقرة العـؽبننقت  .وإن تضننققعـا
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لحػاظ الشنباب ،شنؽؾ منـ ضنعػ النقطل وضنعػ الؿؿارسنة،
وغقاب البـاء الؿستؼبؾل الؿـشقد...
وإن وٓد َة حننافظ لؾؼننرآن هننق وٓد ٌة لعـصننر فننذ ،ومشننروع طننالؿ،
ومدرسة قدوة ،وحديؼنة مزهنرة ..ولؽنـ إذا اسنتثؿرت ،وكالنت
حظا مـ العـاينة والبـناء والتؼندير ،وهنق منا يعـقنف حؽؿناء العؿنؾ
الدطقي بالبعد التربقي واإلصالحل والبـناخل  ،بحقنث يصناغقن
صقاغة خاصة  ،وكؿنا قنال آمنام ابنـ جؿاطنة الؽـناع رحؿنف اهلل
خنرج إٓ
(:كـا اذا رأيـا يف الصنبل كباهن ًة ألؼقـنا طؾقنف ِشن َباكَـا فنال َي
ُ
طالؿننا ) وأي كباهننة أجن ّنؾ مننـ حػننظ الؼننرآن واتؼاكننف ،والعبؼريننة
فقف..؟
واهلل الؿقفؼ...
8346/6/4١هن
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 /12دخالءُ عل ٙالدعْٗ!...
ننننننننننننننننننننننن**ننننننننننننننننننننن
 لقس شلنبس الؿشنؾح،
تـسنؽَ ،
بنات داطقن ًة النك اهلل ،ولنق َ
كؾ مـ ّ
وأضفر التقرع،،،
 ومـ مارسفا بال فؼف وتعؾؿ ،وإكؿا اكضؿ حبنا ،أوتؼقتنا ،ولعنبدورا ٓ يؿؾؽف ،ويف الحديث (( مـ تشبع بؿا لنؿ يعنط كالبنس
ثقبل زور))
 ومـ ر ّقؼ الديـ ،وم ّقع الشراخع طؿدا او جفالة.... ومـ أمات ديـَـنا بتـسنؽ غقنر مشنروع ،وبندع مخالػنة ..فؽنؾبدطة ضاللة..
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نؿ ولننقس بػناهؿ ،أو
 ومنـ ز ّبننب قبننؾ أن يتحصننرم ،وادطننك الػفن َالتدريس ولقس بدارس..
 ولصنننؼاء الؿمسسنننات الدطقينننة غقنننر الؿنننمهؾقـ والؿننندربقـ،والؿتؼـقـ والـزيفقـ..
َ
واسع السطحقة ،يسئ لؾدطقة وهنق ٓ
ضحؾ الـظرة،
 ومـ كانَ
يشعر ،،وقد قال الشافعل رحؿف اهلل( كؿ مـ محب لؾخقر لنؿ
يبؾغف )..
يتصندر بنال أهؾقنة ،او يػتنل
 والذي يؼق ُد بال مػردات الؼقادة ،اوُ
بننال فؼاهننة واصننالع ،،،،فؿننـ تصنندر قبننؾ أواكننف فؼنند تصنندى
لفقاكف كؿا ققؾ..
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لحان كؼنال مؼؾند جامند ،غقنر حنريص طؾنك التندرب
وخطقب
ٌ
ٌ
وإطادة الذات والصقاغة مـ جديد..
 وداطق ن ٌة إكشنناخل كثقن ُنر التشننغقب والتشننعقب ،بننال طؾننؿ وتؿؽننـوتحضقر .
 وذو ممسسنننة جامننندة خاوينننة ،تؼػنننؾ إبنننقاب أمنننام التطنننقيرواإلصننالح واإلبننداع ،،،وربؿننا ضننـ أكفننا مؾؽننف  ،ولقسننت
لجؿاهقر الؿسؾؿقـ.
 واإلداري الؿمسسل تؼدم أو تعثر ،قد ٓ يؿثؾ الندطقة أحقاكنا ،وٓ يصح أن يزج بف يف السقاقات الدطقية.،
وصاحب حركقة جاخؾنة ...،ز ّطؿنف السنذج وإصػنال ،واطتؼند
ُ
بعنندها أكننف طالمننة زماكننف ،ووحقنند أقراكننف وشننققخف ،،فتعننالؿ
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وتطاول ....ويف الحديث الصحقح (( إن مـ أشنراط السناطة
ان ُيؾتؿس العؾؿ طـد إصاغر )).
 ومن ٍننرب شنننبابل ،تجننناوز دوره التربنننقي النننك فؼنننف وحنننديث
واستراتقجقات ،،تـتفل الك اإلضحاو.
ومدرس شنريعة بنال أخنال بنارزة وشنؿاخؾ محؿنقدة ،،وقند
ُ
يخالػ ويخؾط ويشقـ (( ،،لؿ تؼقلقن ما ٓ تػعؾقن )) سنقرة
الصػ.
مباحا ،،لؽؾ سنطحل وجفنقل وتاخنب،
 ومـ اطتؼدَ الدطقة كأل ًومتخؾننػ ،ومننـ هننب ودب ،،بننال أسننس طؾؿقننة ،ومؼنندمات
مـفجقة (( ،،أدطق الك اهلل طؾك بصقرة )) سنقرة يقسنػ .فنليـ
البصقرة الؿؽتسبة حقـئذ ...
101

ُ
ُ
يفحْٛى دعٕٚس ٔياليف ضشذٕٚس

 ومـ حزّب الؿسؾؿقـ او صـػفؿ وقطعفؿ قطعنا وطضنقـ ،فناليتعاوكقن إٓ لؿـ تذلؾ أو تزلػ لفؿ..
 شوكؾ مؾقث لنقس بنلمقـ صناهر ،ويسنعك لؿجنده الشخصنل او
الحزبل الـػعل ،وقد قؾب الجفة الك استراحة خاصة بف..
 وآستبدادي الؼاتؾ ،محتؽر الػؽر والعؿؾ واإلدارة والـجناح،بحقث لق غاب تعثرت الؿمسسة ،وتباكك الجفال طؾقف...
 وفننقفؿ أربنناب هقئننات حسننـة ،وشننارة خالبننة ،ولؽننـ السننراخرمجدبنننة جافنننة ٓ ،يفتؿنننقن بتغنننذيتفا وٓ تجديننند تزكقتفنننا،
ويؽشػفؿ الؿققػ البسنقط ،والـظنرات الالسنعة ،والؼسنؿات
الؿـتػخنننة (( ...ولؽنننـ يـظنننر النننك قؾنننقبؽؿ وأطؿنننالؽؿ )).
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ودخقؾ طؾقؾ ،ش
ٌ
معتؾ السؾقو والؿـفج ،ما حضنر إٓ لحاجنة أو
لجاجنة ،يػنت يف العضنند ،ويضنقؼ الؿسنار ،ويػسنند أكثنر مؿننا
يصؾح (( وقؾبقا لؽ إمقر )) سقرة التقبة .
 ومـ حضر بؼالبف ،وقؾبف يف واد خرب مؽػفر ،يظفر القٓء وهقيف شؼاء وطداء (( وإذا خؾقا إلك شقاصقـفؿ قنالقا إكنا معؽنؿ ))
سقرة البؼرة .
 بسطقا الدطقة وسطحقها ،حتك ولجفا شكؾ صار ٍ وكاطؼ ،دون
ٍ
تلهقؾ وتعؾقؿ وتدريب ،فؿتك كعنل أن الندطقة طؾنؿ لنف أصنقل
وشروط ،ومؼندمات وأسنس ،تُطؾنب وتؾنتؿس ،كالتؿناس اي
طؾؿ اخر  ،،واهلل الؿقفؼ ،،والسالم ..
8346/5/26هن
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ف الدعْٖ!..
 /13خططُ التدل ِ
ُ

ننننننننننننننننننننننن**ننننننننننننننننننننن

 عااذو رطحذااس خةطااك جنذعٕٚااس ،ومشنناريعؽ الؿسننتؼبؾقةالـقطقة ،يجعؾؽ يف أتقن الػقضك ،والتحرو العشقاخل .
الؿـفج حقـئذ ،هق أن ٓ يؽقن هـناو خطنة وٓ تصنقر ..وأخنذ
ُ
إمقر بعػقية ،أو مسؾؽ ردود إفعال .
 أسالقب تؼؾقدية ،وأدوات بالقة ،ويعتؼندون أكفنا أكػنس منا قندمالعؼؾ اإلكساع .
 لؿننناذا التراجنننع والتخؾنننػ آداري والننندطقي ٓ يالحنننؼ إٓالؿمسسات آسالمقة ،،رغؿ أن آسالم برئ مـ ذلؽ،
ٍ
مؽتننرث لفننا ،وكننلن
 البـننك التحتقننة ،والؼاطنندة الدطقيننة غقننرالؿعتؿند الؿـفجننل حقـفننا( ،كظريننة التطـننقش الزمـننل) الؿشننار
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القفننا يف أدبقننات الؿتـبننل مننع الؿحننـ ٓ :تؾننؼ دهن َنر َو إٓ غقن َنر
ٍ
البدن ويؽػل محاضرة
يصحب فقف روحؽ
مؽترث ..ما دام
ُ
ُ
هـا ،ومطقية هـاو ،وكؾؿة وقعت البارحة ،،،
 اإلطننالم شننبف مؼضننل طؾقننف ،ومقاقننع التقاصننؾ ،سننػف شننبابل،ودردشننة صننبقاكقة ،والنندطقة أسننؿك منـ القلننقج هـالننؽ ،كؿننا
يتقهؿقن .،
الؿشاريع آستراتقجقة ،تـعدم الؼاطدة
 مـ الؿمسػ كؿا تـعدمُ
اإلطالمقنننة الؿتقـنننة ،والؿسنننققة ٕكنننقار آسنننالم ،وقضننناياه
وحججف...
ُ
ٓتزال بعض إطالكات وبرامج الدطقة والجفات الخقرية داخنرة
يف إصار إبقض وإسنقد ،ولنؿ يعنايـقا طنالؿ إلنقان ،وفـنقن
الجاذبقة.
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 حقـؿا تعامؾت ٌقريش بالشعر وتؿقؿ وغقرها ،واجففنؿ رسنقلـا
بالشننعر ،وهننق القسننقؾة اإلطالمقننة الظنناهرة يف ذلننؽ الزمننان،،
وقال لحسان (( اهجففؿ وروح الؼدس يميدو )).
 آحتسننناب آداري والتـسنننقؼل ،أثبنننت طننندم جننندواه ،وأنالتقضقػ القؼظ هق الحزم الدطقي والرسالة التطقيرية لؾـاس،
وٓ باس مـ وضع الؿحتسبقـ يف لجنان فرطقنة ،ومفنام لقسنت
جقهرية.
أحنرص
أن حزبق َة بعضفؿ مطبؼة ققٓ وسؾقكا ،وهؿ
إطجب َّ
ُ
ُ
طؾك تـػقنذها مفؿنا كؾػفنؿ منـ ثؿنـ ،وقند تؽنقن هنل الخطنة
آستراتقجقة لدى بعض التقارات والتقجفات.،
 متننك يعننل هننمٓء أكفننؿ يسننقئقن لإلسننالم بننتؾؽؿ الؿارسننات،ويؼدمقن أردأ الـؿاذج طـ ديـ سؿح طؿقؼ.
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ننـ الـظنننام والتخطنننقط والرسنننؿ
 ومتنننك يعن َننقن أن اإلسنننال َم دين ُ
والجؿال ،ولقس حرك ًة مـدفعةً ،أو دطق ًة مسنتعجؾة ،أو حزمن َة
كصاخح متراصة.
يققـ حؽؿا ُء الدطقة أن العـاصنر الدطقينة ،متنك منا وثبنت بنال
ُ
تخطنننقط ورؤينننة ،ففنننل تضنننقع وقتفنننا وجفننندها ،وتسنننتفؾؽ
قدراتفا.
العازف طـ التخطقط ،كالساطل مع الػقضك ،والداع منـ
 وأنَ
العشقاخقة..
 والقطل والـباهنة تؼتضنقان خطنة دطقينة خؿسنقة او طشنرية ،اوطشريـقة ذات سجؾ محاسبل تؼقيؿل .
 تؽثػ فقفا البرامج ،ويصـع فقفا اإلكسان ،ويمسس مـ خاللفناالـشء ذكقرا وإكاثا .
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 بعنننض العنننامؾقـ يف الحؼنننؾ الننندطقي ٓ ،يفتؿنننقن بالتلهقنننؾوالتدريب ،وتقسقع مدارو الػؽر الدطقي..
وآخرون ٓ يتجاوزون مقاضنع أقندامفؿ فؽنرا وطؿنال وتطبقؼنا
َ
وهذه آفة تُتجاوز بالعؿؾ والتدريب ومالحؼة القطاة الحذا .
ُ
تػرض طؾقـا سرط َة التحقل والتغققر،
متغقرات العالؿ مـ حقلـا
ُ
وصعقد هامة التخطقط والبـاء آستراتقجل ،وإٓ كـا متطػؾقـ
طؾنك طصننركا ،وكعننقش يف غقبقبننة زماكقننة مشقشننة ،تحننقل دون
اإلبصار والؿسايرة،
8346/4/89هن
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 /14صْ ُر ظل ِه الدعْٗ!!..
ننننننننننننننننننننننن**ننننننننننننننننننننن
ٍ
ٍ
ُ
ريناض
حديؼنة غاكقنة خصنقبة ،فتختػنل
كؿشنفد قناتؿ ،يف
يتج ّؾك
الحسـ ،ويبزغ ذلؽ الؿشفد الؽئقب ،فال يرى الخؾؼ سقاه ٕ ،كف
بروز سقطر طؾك الؿشفد ،وأكسك ما بعده ،فؿـ ضؾؿ الـػس  ،النك
ضؾؿ أخريـ  ،فظؾنؿ الندطقة ٕ ،كـنا قند كظؾنؿ الندطقة وكحنـ ٓ
كشعر ،وكظـ أكـا كحسنـ صنـعا ،،وهنق ٓ يؼنؾ فداحنة طنـ تؾنؽ،
ٕكف تشقيف لؾدطقة ،وازراء ٕهؾفا ،وتؼؾنقص لثؿارهنا ،بنؾ تتسنع
كؼدات الـاس وتقبقخفؿ الك درجة البخس والتطاول كؿا ققؾ :
ومـ دطا الـاس الك ِ
ِ
وبالباصؾ
ذمف ** ذمقه بالحؼ
َ
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ٔنزنك فٕس يؾٕٓسز يُٓح:

 تصدير الجفؾة والسطحققـ. تجريدها مـ العؾؿ وأخذها بعػقية. تراجعفا تطقيريا وتجديديا. آمتـان بـشاط محدود. العطاء الجزخل لفا. تػعقؾفنننا يف اصنننار حزبنننل  ،او منننذهبل او فؽنننري ،وحرمنننانالؽػاءات مـ الؿشاركة.
 آطتـاء بالؽؿ طؾك حساب الؽقػ والـقطقة. اداؤهنننا يف شنننؽؾ ممسسنننل فقضنننقي ،او مترهنننؾ ٓ،يراطنننلاولقياتفا وفؼففا الرفقع  ،،يف صقر اخرى كثقرة ٓ تـؼضل.
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والؿفؿ هـا ان الدطقة كحتاج إلقفا  ،ولقس هنل منـ تحتناج إلقـنا ،
ٕكفا كعؿة اهلل طؾقـا ،وكقره وهدايتف ،كؿنا قنال تعنالك (( :والنذيـ
اهتنندوا زادهننؿ هنندى وآتنناهؿ تؼننقاهؿ )) وقننال  ((:بننؾ اهلل يؿننـ
طؾقؽؿ ان هداكؿ لاليؿنان إن كـنتؿ صنادققـ )) وكؿنا قنال رجنؾ
لالمام احؿد رحؿف اهلل( :جزاو اهلل طـ آسنالم خقنرا ،فؼنال :بنؾ
جزى اهلل آسالم طـل خقرا.)،
ِ
وسقعة ٓ حد لفا ،اذا سار فقفا الؿرء بال دلقنؾ او
والدطقة كؿػازة
برهان ،ضؾ وزادت حقرتف ،واشنتدت متاطبنف والنقالج لؾندطقة
بال طؾؿ واكقارٓ ،يبرح يزيند تخبطنف ،وتتعناضؿ أخطناؤه ومنـ ثنؿ
يؼع يف ضؾؿفا ،ولذلؽ كان العؾؿ الشرطل الؿتقـ كنالـقر القضناء
يف الدياجل الؿؾتبسة ،وإحقال الؿختؾطة ،والحاخؾ دون القققعة
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يف إخطنناء الدطقيننة ،التننل هننل تجسننقد لصننقر الظؾننؿ النندطقي،
فعؾؿننؽ ووطقننؽ يجعؾننؽ بعقـننقـ بصننقرتقـ ،تؿقننز وتعننل وتتؼننل
وآ فؿا ققؿة العؾؿ حقـئذ.
والظؾؿ
وما اكتػاع اخل الدكقا بـاضره ** اذا استقت طـده إكقار
ُ

العؾؿ الؿستـقر ،والؿستؼك مـ مصادر سؾقؿة ،وطؾك ايدي أشقاخ
معتبريـ ،ضؿان الحراو الدطقي الصحقح ،النذي ينققر الندطقة،
ويحػننظ لفننا مسنناراتفا ومؿارسنناتفا ،،فننال ضننقؼ او تخؾننػ او
تحزب ،،بؾ وطنل وإدراو وتجديند ،تـتفنل النك ديؿقمنة دطقينة
واصننالحقةٓ ،تننزال تسننؿق وترتؼننل  ،وتننلبك كننؾ صننقر التخؾننػ
والرجقع والسخػٕ ،ن الدطقة يصد طؾقفا كؿؿارسة جؿالقنة
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ٓداب آسالم ،وأي إساءة او تشقيف وتسطقح ،مـ شلكف ان يصند
طـ سبقؾ اهلل ،ويعؽس صنقرة ٓ يرتضنقفا جؿقنع العؼنالء ،وهـنا
اجؾل بعض الصقر الجؿالقة العادلة لؾدطقة يف آسالم كحق:
 -8الؾغة الحاكقة يف البالغ آسالمل.
 -2التحؾل بالخؾؼ والصبر والحؾؿ.
 -4احتقاء العصاة والؿؼصريـ.
 -3كظؿ الغقظ والدفع بالتل هل أحسـ .
 -5تلدية البالغ وطدم استعجال الثؿرات ،بؾ طدم التعقيؾ طؾقفنا
احقاكا.
 -6تجؾننل الػؼننف الصننحقح تجنناه كننؾ مققننػ دطننقي ،طبننر تلمننؾ
ودراسة دققؼة.
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 -7التعامؾ مع مققػ بحسبف ،فال غؾق او جػاء.
والؿتعننقـ تعؾؿننف هـننا ،أن النندطقة طؾننؿ طتقننؼ أصننقؾ  ،مثؾننف مثننؾ
التػسقر والحديث والؾغة ،يجب تعؾؿف والسفر طؾقف ،ولنقس كنأل
مباحا يطرقف كؾ الـاس كؿا هق شاخع لألسػ الشديد ،فنال بند لنف
مـ كؾقات ومراجنع ودورات لؾتلهقنؾ والتندريب ،تػعنؾ لؾتعؾنقؿ
والتزكقة ،ولقس لؾترويح وآستؿتاع ،،والسالم،،،
8343/8١/22هن
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 /15الطٔبُ٘ الدعْٓ ُ٘ ال السذاج٘ الدعْٓ٘!..
ننننننننننننننننننننننن**ننننننننننننننننننننن
ُيشن ُ
نترط يف الداطقننة وكجنناح دطقتننف صقب ن ُة قؾبننف ،وأسننالقبف ومحبتننف
لؾـاس ،وإشػاقف طؾك الخالخؼ(( ،،ولنق كـنت ف ّظنا غؾنقظ الؼؾنب
ٓكػضقا مـ حقلؽ)) سقرة آل طؿران  .والطقبنة الرقراقنة تحنقل
دون ضنننناهرة آكػضنننناض آجتؿنننناطل ،والـػننننقر النننندطقي ..
وٓ تعـنننل الطقبنننة ،تؼؿنننص السنننذاجة ،أو اكتفاجفنننا يف التعننناصل
الدطقي ومسنرح الحقناةٕ ،ن ذلنؽ قند يػضنل بالضنرر الندطقي
لؽننؾ الؿـجننزات ،وتصننبح محننؾ سننخرية إطننداء ،أو أضننحقكة
العالؿ والحقاة ...ولؽـفا محاسـ أخنال مبثقثنة ،ورواخنع آداب
مـشقرة ،مع بذل وتػان ومحبة ،بنال ضنعػ أو اكفنزام وتخناذل .
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الؿممـ مـ جحنر
وقد صح ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ (( ٓ ُيؾدغ
ُ
ست
مرتقـ )) واشتفر مـ ملثقرات الػارو طؿر رضل اهلل طـف (ل ُ
بالخَ ب وٓ الخب يخدطـل ) وقال الؿتـبل :
الؿجدَ َّإٓ َسقدٌ َفطِ ٌـ ** لؿا يشؼ طؾك السادات ُ
فعال
ٓ ُيدْ ِر ُو ْ
ولذلؽ ٓبد مع الطقبة الدطقية مـ حزم إداري وكباهنة اجتؿاطقنة،
لئال كستغػؾ أو ُيضحؽ طؾقـإ ،ن (الؿنممـ كن ّقس فطنـ حنذر)،
ققٓ وطؿال ،وهذه الؿؼقلة صحقحة الؿعـك ،وإن كاكت ٓ تصنح
حننديثا ..وأشنند الجفننات تسننػقفا ومخادطننة لؾنندطاة والعؾؿنناء
وتزيننػ،
الؿمسسننات اإلطالمقننة ،فتؽننذب ،وتنندلس ،وتخننادعّ ،
وتتالطب ،وتختػل ،وتجحد ...وبعض الؿسنتػتقـ الؿخنادطقـ،
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وشبففؿ مـ الؿغرضقـ ٓ ،غاينة لفنؿ إٓ التسنخقػ أو التنقريط،
او الظػر بسخرية كبرى ،،ولذلؽ لؾحزم صقر :
ُ

 /١يشجؾعس جدلٕجل ٔجخلٛحسجش ،وترو الحؿاس والتعجؾ .
ُ

 /٢جحلزس يٍ جنقٛحغس جنعحيٛس ،الضاغطة طؾك الدطاة .
ُ

جنذعٕ٘ ٔجنفكش٘ .

 /٣دميس جنطػرٛ
ُ
 /٤جَطٓااحؼ جنطػرااص جنؾااشعٓ ،ٙسننقؿا إحننقال الغامضننة،

والشخصنننقات الؿبفؿنننة ،والجفنننات الؿجفقلنننة(( ،خننننذوا
حذركؿ)) سقرة الـساء .
ُ

 /٦جالعااطرالل جناازجضٔ ٙجدلااحد٘ٔ ،جحلاازس يااٍ ضرعااحش

جأليٕجل(( :فؿا آتاعَ اهلل خقر مؿا آتاكؿ )) سقرة الـؿؾ .
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 / ٧جنطٕل ٙياٍ جنطقاعٛذ جإلعاليا ٙجنفضاحت ،ٙومرامقنف
ومغازيف يف اإلبراز ..
وأمننا السننذاج ُة ففننل تراجننع فؽننري وتػننريط يف قننراءة الؿقاقننػ
آجتؿاطقننننة والشننننرطقة ،وتحسننننقـ الظننننـ يف كننننؾ شننننلء..
ٍ
لؿفنناو سننحقؼة ،وتبعننات ٓ
ارتقنناب أن ذلننؽ يجننر النندطقة
وٓ
َ
يستفان بفا ،وٓ أقؾفا التشقيف واستعؿالفا كؿنادة غـقنة لؾؿـنافؼقـ
وأطادي اإلسالم..
ٔيٍ رنك :
استصدار مقاقػ ضارة بالدطقة وأهؾفا .
ُ
 تشننقيف إخقننار والتجرخننة طؾننك مخننادطتفؿ ،كؿننا يحصننؾ مننـوساخؾ اإلطالم .
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ُ
تحؼقؼ مؽاسب َطؾؿاكقة مغؾػة بغالف ديـل .
ُ

ٔأيح أعرحخ جنغزجؾس جنذعٕٚس :
 القثق ُ التام يف كؾ شلء ،جفات أو أشخاص وممسسات .ُ
الخؾنط بننقـ الطقبنة والسننذاجة منـ جفننة ،وبنقـ الحننزم وحسننـ
الظـ مـ جفة أخرى  .ومع قبقلف صؾك اهلل طؾقنف وسنؾؿ لفندايا
مؼننققس مصننر ،إٓ أكننف قننال كؿننا يف السننقرة الؿرويننة ((ضننـ
الخبقث بؿؾؽف وٓ بؼاء لؿؾؽف)) .
ُ
ضعػ آصالع الشرطل والـؼدي يف ففؿ الـاس والحقاة .
آكصفار يف القضع البقئل وآجتؿاطل البئقس .
ُ
آكدفاع الؿظفري الحامؾ طؾك استحسان كؾ الؿطروح .
ُ
ُ
الجفؾ بالعؾقم والؿؽتشػات الحديثة ،والزهادة فقفا .
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ولقس مـ الحزم مثال ،ترو التبسؿ والترفع طؾنك الخالخنؼ ،والنرد
بغؾظة وتعناكػ ،ولؽــنا قصندكا يؼظن ُة الداطقنة وكباهتنف ،بحقنث ٓ
ُيخدع ،أو يضحؽ طؾقف ٓ سقؿا منـ وسناخؾ إطالمقنة ،أو جفنات
مشبقهة ،وكحقها ،وتبؼك أخالقف وبسؿتف،واهلل الؿقفؼ .
ومضة /كـ داطقة جؿقال ٓ ،ساذجا بؾقدا..
8347/8/7هن
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 /16مًَِ الْعظِ  ..للفكز ّالفكُ!...
ننننننننننننننننننننننن**ننننننننننننننننننننن
ٍ
َ
َ
الجؿال لػؼفف التجديندي
ترو
واطنظ **
وو َطظـا يف الدكقا وكؿ مـ
ننالن ذا تجقين ِ
ومجننننندّ د فقنننننف بننننندون دراين ٍ
نند
ننننة ** حتنننك يؼنننال فن ُ
ٌ
ُ

ُ

ٚ فطف جهلل عهٗ ذعمل جنُاحط  ،ويقفنؼ دطنا ًة يف مجنآت
مفؿة  ( ،كالقطظ ) مثال فقـتجقن إكتاجًا باهقا ،ويصـعقن أثرا
بارزا ،ويفدي اهلل طؾك أيديفؿ خالخؼ وأمؿًا..،بحقث تصنبح
لفؿ بصؿ ٌة بارزة يف هذا آتجناه ،ويحندثقن اإلبنداع الندطقي
وقد امتؾؽقا أدواتف..
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ٌ

ٔ نكااٍ ْاازج جإلذااذج يؾااشٔ ذااحنٕعظ  ،ومننلذون بننف يف
الترققننؼ ،وحاصننؾ ٓ محالننة يف أفنناكقـ القطنناظ ،وكصنناخح
طرف قدر كػسف..
الؿػقديـ ،ورحؿ اهلل امرء ًا
َ
ُ

 فارج جتحٔص جدلطرٍ رلحنّ ٔفُحءِ جنعهً ٙجنمحْش ،أخطنا
وزل وتجنناوز ،وربؿننا ( ُد ّقننت لزلتننف الطبننقل) ،وفرحننت بفننا
العؾننقج والبننروج ...وقنند اشننتفر قن ُ
نقل بعننض الحننذا (مننـ
تؽؾؿ يف غقر فـف أتك بالعجاخب)  ..فؽنؿ منـ طجقبنة يحندثفا
ُ
الحديث بال طؾؿ ،وكؿ مـ
غقر مختص ،وكؿ مـ زلة يشعؾفا
ُ
تعؾقؼة  ،سببفا محب ُة الؽالم والتعؾقؼ طؾك كؾ حندَ ث وكازلنة،
… وقنند قننال اإلمننام أحؿنند رحؿننف اهلل لتؾؿقننذه أبننل الحسننـ
تتؽؾؿ يف مسللة  ،لقس لؽ فقفا إمام ).
الؿقؿقع( :إياو أن
َ
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 فٛااح أٓٚااح جنٕعااحظ جنفضااالء :أجنندتُؿ يف هننذا الؿجننال ،
فد ّبجقه وحسـقه ،وٓ تغادروه إلك ما يضركؿ ودطقتؽؿ..
ٔ جَمش ئ

ضفاٍُ جنقاكحذس سضا ٙجهلل عآُى  ،وتـنقع

تخصصاتفؿ … فؼقف ،ومجاهند  ،أو قاخند  ،وحنافظ ،ومشنقر
أرحؿ أمتل بلمتل أبنقبؽر  ،وأشندهؿ
وأمقـ  ،ويف الخديث( :
ُ
يف أمننر اهلل طؿننر ،وأصنندقفؿ حقننا ًء طثؿننان  ،وأقضنناهؿ طؾننل،
وأقرؤهؿ ُأبل …).
ُ

 ذشعص يف جنٕعظ ،رٍ ذّ قفٛاح ٔجعان ذأّ ،فاُّ منـ
مزالؼ القطاظ ،وخرافات الؿبالغقـ الؿتحدثقـ ..
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ٔ أؾااذش يف جنفرااّ ،فااأخهـ ؾاإْشِ ،واف َؼننف اسننتـباصف ،
وجنندّ د مسنناخؾف ،وحؾحننؾ كقازلننف ،وسنندَّ ثغننرات أهؾننف سننداد
البصقر الؿتؼـَ ،مـ سؿقه (فؼقف الـػس والبدن ).
ٔ قفمص جحلاذٚع ٔجناُـ ،فالتصنؼ بنف ،وحؼنؼ صنحتف،
واكشر كقره ،وصفنر السنـة منـ الضنعاف والؿـؽنرات  ،واكػن ِع
الـاس بؽـقزها ودررها ولطاخػفا...
َ
ُ

ٔ فرص يف جإليحيس ،فحؾٓش ذحنرشآٌ ،وح ّبر صقتؽ تحبقرا،
ُ
مجؿننال،
واتننؾ
واصنند يف الننتالوة،
َ
الؽتنناب غضننًا رصقبننا ّ
الؼننرآن حسننـا ،ويرسننخ مقطظتننف،
فالصننقت الحسننـ يزينند
ُ
َ
ويجذب لؾصالة ،ويـبف الغافؾقـ ،ويزيد مـ الراغبقـ .
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الظفننقر يف كننؾ شننلء،
ٔ رٕٚعااك جإلعالياا ٓ ،ٙيخقلننؽ
َ
والؿشاركة يف كؾ مسللة ،وكؼد كؾ طقيصة ،وتؽققػ الـازلة،
أو تبـنننل خطننناب تجديننندي حنننديثٕ ...كنننف قطعنننا يعسنننر
استقعاب كؾ الطروحات العؾؿقة والؿستجدات العصرية ،إٓ
ٕكاس محدديـ وهؿ قالخؾ ،فالؼصدَ الؼصدَ تبؾغقا...
ُ

 جناإجعظ جدلطفرااّ ،نااٛكٍ فرٓااّ يف ٔعمااّ ،وكقػقننة رصننف
وحذقف ،وتدققؼف وتصـقػف  ،وأمنا تػؼفنف يف الحنالل والحنرام،
وفِل الـقازل والػؽر ،بال امتالو إدوات والتؼدمات العؾؿقة
ففق مؿا يسقء ويشقـ ...وتبعاتف أشد مؿا يتصقر ،واسنتػادة
الخصقم مـ ذلؽ واضح مشفقر ..
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ُ

 رحٌ جاذظ جدلخطـ ٓ ،يتدخؾ يف الػؼنف ،والػؼقنف الؿندقؼ،
يحترم الؿحدثقـ ويراجعفؿ ،كؿا اشتفر طـ الشنافعل رحؿنف
اهلل ،أكننف قننال لإلمننام أحؿنند (يننا أبننا طبننداهلل ،إذا صننح طـنندكؿ
الحننديث ،فلخبروكننا حتننك كرجننع إلقننف ،أكننتؿ أطؾننؿ بإخبننار
ِ
فنلطؾ ْؿـل حتنك أذهنب
صنحقح،
خبنر
ٌ
الصحاح مـا ،فنذا كنان ٌ
بصنريا أو شنام ًّقا ) ففـنا برهنان طؾنك تنقققر
إلقف :كقف ًّقا كان أو
ًّ
التخصننص ،وإحالننة العؾننؿ ٕهؾننف ،وأن الؿجتفنندَ الػؼقننف قنند
تخػك طؾقف أشقاء  ،يؾتؿسفا مـ سقاه...
ِّ

ٔ مثااس زلااذغٌٕ أعااالو :كننابـ معننقـ وابننـ الؿننديـل وابننـ
مفنندي رحؿفننؿ اهللُ ،طرفننقا بننف و َلننؿ يعرفننقا يف الػؼننف وأصننقلف
وتدققؼننف ،وفؼفنناء أصننقلققن طرفننقا بفننا بننال تؿقننز حننديثل ،أو
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طبؼرية طؾؾقة إسـادية ،كالغزالل وابـ قدامة والسرخسل ،و َلؿ
يضننرهؿ ذلننؽ ،وكػعننقا وأجننادوا يف تخصصنناتفؿ  ،وبؼقننت
مصـػاتفؿ شاهدة طؾك إبداطفؿ .
ٔجخلالفس :قد طؾؿ كؾ أكاس مشربفؿ  ،فؿا فتح لؽ هـا  ،قند ٓ
يطقب لؽ هـالؽ ،واحذر آكتشار اإلطالمل وفتـتف ،ودفع إتباع
وجفؾفننؿ  ،ففننق أخطننر طؾننك اإلخننالص والنندطقة وآثارهننا  ،واهلل
الؿقفؼ .
8339/4/8هن
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 /17دعبٌٗ دتخالقَِه!...
ننننننننننننننننننننننن**ننننننننننننننننننننن
ويجنذب مشناطرهؿ ،
لقس ثؿن َة شنل ٌء يختنر ُ قؾنقب الـناس
ُ
َ 
مثؾ (حسنـ الخؾنؼ)  ،وصقنب السنؾقو ،قنال تعنالك( :وإكنؽ
لعؾك ُخؾؼ طظقؿ) سقرة الؼؾؿ .
ِ
ِ
واكتشنار
أسباب تنلثقر رسنقل اهلل طؾقنف الصنالة والسنالم
 ومـ
محاسـ أخالقف ،وكنراخؿ
دطقتف ،واختراقف لؾعتاة وإشؼقاء ،
ُ
ُ
لقندرو بحسنـ خؾؼنف درجنة
آدابف  ،وقد صح ققلف (:إن العبندَ
الصاخؿ الؼاخؿ ).
 ولؿا رأى ُثؿامة بـ أثال سقد بـل حـقػة أخالقف اكبفنر وقنال":
يننا محؿنندُ  ،واهلل ِ
ض َو ْج ن ٌف َ
نض إِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
نل ِم ن ْـ
ن
ل
ن
غ
ب
أ
ر
إ
نك
ن
ؾ
ط
نان
ن
ك
نا
ن
م
َ
ْ
َ
َ
َ ُ َ َّ َ
ْ
ْ
َ
َّ
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ِ
ؽ َأحب ا ْلقج ِ
نقه إِ
َ
َو ْج ِف َ
َنان
ل
نلَ ،واهلل َمنا ك َ
ؽَ ،ف َؼدْ َأ ْص َب َح َو ْج ُف َ َ َّ ُ ُ
َّ
ب الد ِ
ِم ْـ ِد ٍ
ؽَ ،ف َل ْص َب َح ِديـ َ
َض إِ َل َّل ِم ْـ ِديـ ِ َ
يـ َأ ْبغ َ
يـ إِ َل َّل،
ُؽ َأ َح َّ
ِ
ِ
ِ
َان ِم ْـ َب َؾ ٍد َأ ْبغ ُ
نب
َواهلل َما ك َ
َض إِ َل َّل م ْـ َب َؾد َوَ ،ف َل ْص َب َح َب َؾدُ َو َأ َح َّ
ا ْلبِ َال ِد إِ َل َّلَ ،وإِ َّن َخ ْق َؾ َ
ؽ َأ َخ َذتْـِل َو َأكَا ُأ ِريدُ ا ْل ُع ْؿ َرةََ ،ف َؿا َذا ت ََرى ؟
َف َب َّش َر ُه َر ُس ُ
قل اهلل ِ َص َّؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿَ ،و َأ َم َر ُه َأ ْن َي ْعت َِؿ َر."..،
ناج حقنناة ،ووثقؼننة دطقيننة فنناخرة ،
 ومققػننف مننـ إطرابننل مـفن ُ
كستضلء بفا يف هذه الدكقاَ ..ط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة َ ،أ َّن َأ ْط َرابِ ًّقنا َد َخ َنؾ
ا ْل َؿ ْس ِ
جدَ َو َر ُس ُ
قل اهلل ِ َص َّؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسن َّؾ َؿ َجنالِ ٌسَ ،ف َصن َّؾك -
نؿ َقن َ
َقن َ
نؿ ْار َح ْؿـِننل َو ُم َح َّؿنندً اَ ،و َٓ َتن ْنر َح ْؿ َم َعـَننا
نال  :ال َّؾ ُفن َّ
نال ُ -ثن َّ
َأ َحنندً اَ .ف َؼن َ ِ
نل َص ن َّؾك اهللُ َط َؾ ْقن ِنف َو َس ن َّؾ َؿ َ " :ل َؼنندْ ت ََح َّجن ْنر َت
نال الـَّبن ش
نال فِننل ك ِ
ِ
َاح َقن ِنة ا ْل َؿ ْسن ِ
نث َأ ْن َبن َ
نؿ َي ْؾ َبن ْ
نج ِدَ ،ف َل ْسن َنر َع
نؿ َلن ْ
َواسن ًعا "ُ .ثن َّ
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ِ
اه ُؿ الـَّبِ شل َص َّؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿَ .و َق َ
نال  " :إِك ََّؿنا
َّاس إِ َل ْقفَ ،فـ ََف ُ
الـ ُ
ب ِع ْث ُتؿ مقسرِيـ ،و َلؿ ُتبع ُثقا معسرِيـ ،صبقا ط َؾق ِف سج ًال ِمـ م ٍ
اء
َ ُ ش َ ْ َ ْ
َ َ ْ َْ ُ َ
ْ َ
ُ ْ َُ
"َ .أو َق َال َ " :ذكُقبا ِمـ م ٍ
اء ".
ْ
ً ْ َ
ٔ لحنص نّ لشٚؼ ٕٚو جنقافح ٔجالقطؾاحد خلةحذاّ( :منا
جربـننا طؾقننؽ كننذبًا قننط ) .فالصنند قننقام شخصننقتف ،وقننقة
َّ
خطابف ،واكسقابقة أخالقف ..
إسنؾقب الـناجح ،
ٔ يٍ ُْاح :كاكنت إخنال ُ وٓ زالنت
َ
والؿسؾؽ الـناجع لؾندطقة واكتشنارها ،واإلصنالح وتقهجنف،
والتلثقر ولؿقطف ،والذكرى وتؾؼقفا ،وآكتػاع وسقالكف..
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 ولذلؽ ٓ ك ُ
ُغػؾ طـ هنذا الجاكنب الندطقي السناحر ،والبناب
اإلصنننالحل الجننناذب ،ففنننق خقنننر منننـ طشنننرات الؿنننقاطظ،
وصقٓت الخطب ،وسرد الؿحاضرات..
ٌ
مقضػ مغؿقس إداريا ولؽـف كؾ صباح ،إذا دخنؾ طؾنك
 فثؿة
زمالخف س َّؾؿ وتبسؿ ،وإذا اسنتعان بنف محتناج أطاكنف وسنفؾ لنف
حاجتف..
 وآخن ُنر قنند فننتح صنندره قبننؾ مؽتبننف ،يؼضننل الحننقاخج ،ويحننؾ
الؿشاكؾ ،ويؼدم الخدمات لؾخاليؼ...
ٌ
طظنقؿ بلخالقنف ،كبقنر بلدبنف
وطامؾ أمام الـاس هزينؾ ،ولؽـنف

ٌ
وسؿتف…
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َ
الخصنال ،قبنؾ
وغنرس
 ومعؾؿ ط ّؾؿـنا إخنال قبنؾ العؾنقم،
َ
وكشر الػضاخؾ قبؾ الؽتب ومطقٓت إسػار ...
الػـقن،
َ
ناجر قنند التن َّ
ناس يشننترون مـننف  ،ويؼضننل حننقاخجفؿ،
نػ الـن ُ
 وتن ٌ
ويتسننامح معفننؿ ديـننا ومعروفننا وصؿقحننا  ،ويننذكركا بننذلؽ
الرجؾ كؿا يف الصحقحقـ َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َنر َة رضنل اهلل طـنف َ ،أ َّن
قل اهلل ِ َصن َّؾك اهللُ َط َؾ ْق ِنف َو َسن َّؾ َؿ َق َ
َر ُس َ
الر ُج ُنؾ ُيندَ ايِ ُـ
نال  " :ك َ
َنان َّ
َان َي ُؼ ُ
ت ُم ْع ِس ًرا َفت ََج َاو ْز َطـْن ُف َ :ل َع َّنؾ
قل لِ َػتَا ُه  :إِ َذا َأ َت ْق َ
َّاسَ ،فؽ َ
الـ َ
اهللَ َأ ْن َيت ََج َاو َز َطـَّا "َ .ق َال َ " :ف َؾ ِؼ َل اهللَ َفت ََج َاو َز َط ْـ ُف ".
أوسع مـ العؾقم وتصنـقػفا
 فافؼف أخل  :أن الدطق َة بإخال
ُ
إفؽار ،تصقبف إخال الحسـة ،
وتؼريبفا  ،وما طجزت طـف
ُ
وأداب الػاضؾة ،بؾ إكفا أوسع مؿنا كتصنقر وكتػؽنر  ،ورب
132

ُ
ُ
يفحْٛى دعٕٚس ٔياليف ضشذٕٚس

طننال ٍؿ فؼقننف متػننــ ،قصننرت بننف إخننال ففننا َن طؾؿننف ،وذ ُبننؾ
جفندُ ه ،فننالخؾؼ قبننؾ العؾنؿ ،وإدب قبننؾ الـصننح والطؾننب ،
يحب َ
واهلل ٌ
الرفؼ يف إمر كؾف… واهلل ولل التقفقؼ .
رفقؼ
ش
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 /18دعبٗ ّصْر!...
ننننننننننننننننننننننن**ننننننننننننننننننننن
يصق ُر َّ
يتؽنتؿ
ويػقض يف الدكقا وٓ
قالقا ّ
ُ
كؾ ما يتؼند ُم ** ُ
ننقؿ
والصقرة ُالغرا ُء
ٌ
ننقر ومتن ُ
طـقان لف ** ولفنننا ينننرِ ش مصن ٌ

ُ
وساخؾ آتصال ،وباتت الدطق ُة حاضرة
اتسعت الحقا ُة وتطقرت
يف كننؾ الؿحافننؾ والؿـنناصؼ والجفننات ،ومننع " الجن ِ
ندل الػؼفننل
"الؿتصننناطد سنننابؼا يف حؽنننؿ الػنننقتغرايف ،إٓ أن الؿجقنننزيـ لنننف
يؽتسننحقن السنناحة اإلسننالمقة بننف ،لؿخالػتننف التؿاثقننؾ الؿحرمننة
الؿـحقتة  ،وأكف مجرد اكعؽاس لؾضقء ،أو كالـظر يف الؿنرآة ،وٓ
يؼصند مضنناهاة خؾنؼ اهلل ،طننالو ًة طؾنك مننا فقنف مننـ تؿندد دطننقي،
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واصننالع طننالؿل ،واكجننذاب اجتؿنناطل لإلسننالم وقضنناياه ،والتننل
مـفا  ،تلثقر الداطقة ولؼاءاتف وكدواتف وفتاويف.
ولؽؾ َف ِؼقف اجتفاده وطذره ،ولؽـ الخطل هـا طد ُم تؼدير الخالف،
واتفا ُم الؿستػقد مـفا بسقء الـقة ،وتؾقث الؿؼصد ،وحب البروز،
ُ
وحؿؾ الـاس طؾك
وهق وإن ضفر يف فئام ٓ ،يسقغ تعؿقؿ التفؿة،
الظِـننة ،قننال تعننالك  ((:وٓ تؼن ُ
نػ مننا لننقس لننؽ بننف طؾننؿ )) سننقرة
اإلسراء .
ٔنزج ُْح يرشسجش يًٓس :
ُ

 /١جألفم حتغ

ُ

جنمٍ ذااخٕجَٓى جناذعحز ،وطندم التسنرع

بآتفام(( .إن بعض الظـ إثؿ)) سقرة الـجؿ.
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 /٢أٌ جنرهاإخ أيشْااح ئ

نؿ
جهلل ،وكننؿ مننـ مختننػ اهلل أطؾن ُ

ٍ
محب لؾخقر والـػع .
ومستعؾـ
بحالف،
ٌ
 /٣ئمنح جألعًحل ذحنُٛحش ،وإكؿا لؽنؾ امنرئ منا كنقى ،والجنزم
بالرياء والطعقكات الخؾػقة لقس مـ الشرع والحؽؿة .
ُ

 /٤جنعٕجتذ يٍ جنطقإٚش دعٕٚاح َٔفغاٛح ٔعحدلٛاح ٚفإا

جنٕف  ،وجعؾ بعض الؿحافظقـ يراجعقن اختقارهؿ الػؼفل .
ُ

 /٥جألعهى نهًغطفٛذ ٍٚجالعطذجل ٔعذو جدلرحنغس يف رنك،

فال يصقر الداطقنة كنؾ حركاتنف وسنؽـاتف الدطقينة كؿنا هنق حنال
بعض (السـابققـ)..
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ُ

ديدن خصقم الدطاة مـ
 /٦جنطًٓس ذعذو جإلخالؿ  ،صارت
َ
الحساد والغقنارى والؿـناوخقـ  ،وٓ يؾقنؼ بنإقران اكتفناج ذلنؽ.
أطؾؿ بؿـ اتؼك )) سقرة الـجؿ .
((فال تزكقا أكػسؽؿ هق ُ
ّ

ْ /٧اإٌ يف جنطقاإٚش جنفاإضغشجيف  ،العالم ن ُة ابننـ طثقؿننقـ
وأجازه الشقخ الؿطقعل وسقد سابؼ بنصال  ،وجؿؾة مـ الػؼفناء
الؿعاصريـ ،رحؿ اهلل الجؿقع .
 / ٨نٛعهى أٌ ْزِ جدلغأنس يٍ جنُإجصل جنعقاشٚس جنطاٙ
ُ
جضااةشخ فٓٛااح جنكااالو  ،والتننل يسننقغ فقفننا الخننالف بنندون

تثريب أو تعصب وتـؽقند ،ولؽنؾ فرينؼ اجتفناده الؿنققر ،وفؼفنف
الؿحترم ،واهلل الؿقفؼ .
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ط الدعْٓ٘…!
 /19الزّاد ُ
ننننننننننننننننننننننن**ننننننننننننننننننننن
مننا يعتؼننده حؽؿننا ُء النندطقة هننق ضننرورة التننرابط النندطقي بننقـ
الؿمسسننننات والعننننامؾقـ  ،وكننننؾ ذي رغبننننة إصننننالحقة كػعقننننة
لؾؿجتؿنننع ( ،إكؿنننا الؿممـنننقن إخنننقة ) سنننقرة الحجنننرات  .وأن
تتسع لؽثقر مـ إفؽار وآجتفادات،
الساح َة اإلسالمقة الدطقية
ُ
وأن آتػا َ الؿطؾؼ ُم ٌ
حال مطؾؼٓ ،ختالف العؼقل والؿؼندمات
والتقجفننات ،ولؽننـ ٓ يـبغننل أن ُيؾغننك التـسن ُ
نقؼ العننام ،والتعنناون
إخنننننقي ،والتشننننناركقة الؿجتؿعقنننننة( .مثنننننؾ الؿنننننقمـقـ يف
تقادهؿ ).ولق طؾك كطا معتندل ٕكـنا يف الـفاينة إخنقة مممـنقن،
أطظؿ الصالت ،وتقثؼـا أشد الؿبادئ ويجؿعـا بؾند واحند
تربطـا
ُ
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وهؿننف النندطقة وارتؼاؤهننا ،حػننظ اهلل
طظننقؿ  ،كفجننف اإلسننالم  ،ش
الؿؿؾؽة  ،وأدامفا طزًا وكصر ًة لديـف …
ٔنزنك ميكٍ جتهٛس جنشٔجذم جنذعٕٚس يف جنقٕس جنطحنٛس:
ُ
 /١جنطعحٌٔ جنعحو :جناز٘ ٚإق ٙذحنطراحسخ ٔجالتاطال ،

وطننندم التصنننادم والتـنننازع( …،وٓ تـنننازطقا فتػشنننؾقا وتنننذهب
ريحؽؿ) سقرة إكػال.
لحل جنؾٛخ جذٍ ععذ٘ سماٍ جهلل ":أي :تـحنؾ طنزاخؿؽؿ،
وتػر ققتؽؿ ،ويرفنع منا وطندتؿ بنف منـ الـصنر طؾنك صاطنة ال ّؾنف
ننع
اصننبِ ُروا} كػقسننؽؿ طؾننك صاطننة ال ّؾننف {إِ َّن اهللَ َم َ
ورسننقلفَ { .و ْ
يـ} بالعقن والـصر والتليقد ،واخشنعقا لنربؽؿ واخضنعقا
الصابِرِ َ
َّ
لف"...
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ُّ

 /٢عذ جنفؿٕجش :مـ كؼصان خبرة ،أو كشقء ممسسة ،أو حداثنة
تجربننة ،بإسننالقب إخقيننة الطقبننة  ،طبننر التقاصننؾ والزيننارات
وآجتؿاطات الدورية .
ُ

 /٣ؽااااإٓد جدلُحعااااارحش  :كالؿحافنننننؾ وآفتتاحقنننننات،
واإلكجازات،وآستؼبال والتقديع ،وساخر اإلكجازات.
ُ

 /٤جناإسػ جنعًهٛااس :لؾجؿننع والننتعؾؿ واكتسنناب الؿفننارات
اإلدارية والتدريبقة  ،والتطقيرية  ،وقد باتنت بحؿند اهلل مـتشنرة يف
البالد ،ومـ خالل النقزارات الؿعـقنة تـظقؿنا وتـسنق ًؼا  ،فبقركنت
الجفقد  ،و ُشؽرت الؿساطل .
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ُ

 /٥ضفعٛم جنضٚحسجش ٔضرحدل جخلربجش  ٓ :سنقؿا منـ الـاشنئ
لؾخبقر ،ومـ الصغقر لؾؽبقر ،ومـ الجديد لؾؼديؿ  ،ويف ذلؽ منـ
التعؾؿ والتػاهؿ ما ٓ يخػك .
ُ

 /٦جتُااد جخلالفااحش :والحننرص طؾننك حؾفننا -لننق وقعننت -يف
الؼؾنقب
هدوء ووقار ،وبدون تشقيش أو تشفقر  ،وأن ٓ تحترب
ُ
مـ جراخفا  ،واكظر النك هنذا الـؿنقذج السنؾػل يف آخنتالف قنال
َ
أطؼنؾ منـ
رأينت
يقكس بـ طبد إطؾنك الصنديف رحؿنف اهللُ ( :منا
ُ
ُ
ٍ
مسللة ،ثؿ افترقـنا ،ولؼقـنل فلخنذ بقندي،
يقما يف
الشافعل ،كاضرتُف ً
كؽقن إخقاكًنا وإن لنؿ كتػنؼ يف
يستؼقؿ أن
ثؿ قال :يا أبا مقسك ،أٓ
َ
ُ
مسللة) .
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النذهبل رحؿنف اهلل بؼقلنف" :هنذا ش
ثؿ ُ
يندل طؾنك كؿنال
يعؾؼ اإلمام
ش
طؼؾ هذا اإلمامِ ،
وفؼف كػسف :فؿا زال الـشظراء يختؾػقن" ..
ُ

ُ

 /٧ضفعٛااام جنؾاااشجرحش ٔيٛػاااحا جنؾاااش

جدلإعغاااٙ

ٔجنااذعٕ٘ ،يف الـطننا اإلسننالمل والننقصـل الؿعننروف ،بحقننث
تُحػننظ قن ّقؿ آسننالم ،وتصننان قضننايا الننقصـ ٓ ،سننقؿا وكحننـ يف
الؿؿؾؽننة بننالد الحننرمقـ ،وقنند اكتفجننت ديننـ اهلل ،وحػظفننا اهللُ
الديـ طـد اهلل آسالم ) سقرة آل
باختقار ديـف وتعظقؿ شرطف ( إن
َ
طؿران .
ُ

 /٨جنفشـ ذاجنحصجش جٜخش :ٍٚوالسرور بنبنداطاتفؿ وتػنققفؿ ،
وجعؾفؿ كبراسا يف آستػادة  ،وتؼؾقد إجقال .
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ُ

 /٩ججملحنظ جنطُغاٛرٛس :ومنـ خنالل النقزارة أو الؿحافظنات
ٍ
خطنط مـظؿنة،
والترتقبات الرسؿقة الؿعروفة ،بحقث تسنقر طؾنك
ومؼننررات محننددةُ ،يخنندم مننـ خاللفننا الؿجتؿننع  ،وتبننرز الؼننقؿ
الشرطقة ،وتحؼؼ أهداففا  ،وفؼ ديــا  ،وتؼالقد بالدكا الؿباركة .
وفئقيننا ،
 / ١١ضفعٛاام جنااربجيؽ جدلؾاارترس  :الـافعننة مجتؿع ًقننا
ً
بحقث تؾ ّبل الطؾبات  ،وتقافؼ إمـقات  ،وتحدث أثنر ًا يف الـناس
مشؽقرا  ،وطاقب ًة مقؿقكة  ،واهلل ولل التقفقؼ .
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ل الدعْٖ!..
 /20متٓ ٙتطْر ال ك ُ
ننننننننننننننننننننننن**ننننننننننننننننننننن
نص السننطحقة "
مننـ مشننؽالت النندطقة والعؿننؾ اإلسننالمل "تؼؿن ُ
والسننذاجة  ،ومؿارسننة آرتجننال بنندون أدكننك رؤيننة أو تخطننقط
واستراتقجقات … ولذا كنان لزامنا مراجعنة "العؼنؾ الندطقي " ،
والعؿؾ طؾك تجديده داخؿنا  ،ولؽنـ يعنق ُ ذلنؽ ويزينده صنعقبة
طد ُم إقرار الطرف أخر بذلؽ ،وإصراره الؿعاكد يف هذا السقا ،
وطدم ارتؼاء تػؽقره لػفؿ هذه الؼضايا …
كفؿس هؿسنات تحسنـ منـ أداء العؼنؾ الندطقي إذا تػطنـ
وهـا
ُ
واكتبف ....ولذا فنن العؼؾ الدطقي يتطقر:

144

ُ
ُ
يفحْٛى دعٕٚس ٔياليف ضشذٕٚس

جنكًااحل ٔجنطفاإا  ،وتننقالل

 /١ئرج ؽااعشش جحؾطااك ئ

اإلكجازات .
ٔ / ٢يهكااص جنرااذسز عهااٗ جنشعااى ٔجنطخةااٛم  ،وبـنناء
آسترتقجقات.
ٔ /٣رُص لحدسج عهٗ جحلٕجس واستقعاب كؼدات أخريـ .
ْ

ٔ /٤مل ضغضااد نهطقااكٛف  ،أو جنناءو مننـ يؼتننرح طؾقننؽ
إفضؾ وإرقك .
ٌ

ٔ /٦آيُص أٌ جنذعٕز ؾٓاذ ذؾاش٘ ٚعرتٚاّ جنُرقاحٌ ،

ويحتاج لؾؿعالجة الداخؿة  ،والتغذية الراجعة .
ٔ /٧سجؾعص جنربجيؽ  ،فصنؾقا أو سنـقيا وتجناوزت إخطناء
والتعثرات .
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نت أن
ٔ /٨لااشأش جنعهااى جنؾااشع ٙلااشجءز فحققااس ،وأدركن َ
الدطقة طؾؿ آخر يحتاج إلك ٍ
تػؼف جديد ،وحؽؿة متتابعة.
ٌ
واستػدت منـ مـجزاتنف ،
العصر بآلقاتف
ٔٔ /٩جررص ذذعٕضك ،
َ
َ
واسنننتعؿؾت الؿباحنننات لؾقصنننقل إلنننك أهنننداف مشنننروطة
وحضارية .
ٌ

ٔ /١١ضٛرُص أٌ جنذعٕز مجٛهس ٓ تُؼبؾ إٓ يف شؽؾ حضاري
َ
التخؾػ بؽؾ صقرة الؿشفقرة .
وجاكبت
جؿقؾ،
َ
ٔ /١١حتٕنااص يااٍ جالعااطرذجد ٔجنضااٛرس ،إلننك الشننقرى
وآكػتاح الؿحؿقد .
ٔ /١٢سضٛص ذؾشجرس جاًٛع يٍ عحيه

ٔيإظف ٓ ،

سقؿا ذوو الرأي والؿشقرة (( وشاورهؿ يف إمنر )) سنقرة ال
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طؿنران  .وأن الؿمسسنة لقسنت مؾؽنؽ ،وسنتغادرها يف أقنرب
إوقات..
ٔ /١٣سررص دجتًح يشجرد جنطةٕٚش ٔجإلفالـ  ،والتجديند
وآستـارة .
ّ

ٔ /١٤مل ضااذ ِ جنفٓااى جدلةهااق ،أو الننقطل الننداخؿ ،بننؾ تشننعر
بالحاجة لؿزيد الؼراءة  ،والتػفؿ  ،واإلبداع .
ٔ /١٥قحٔنص ؾحْذج عذجد جنػغشجش جنذعٕٚس ،ولؿ تتجاهؾ
مشؽالت قاخؿة ،ومعققات حاضرة.
ٔ / ١٦آيُص ذحنُرذ نك ٔعهٛك ولؿ تتلفػ مـف أبندا  ،فالنديـ
الـصقحة …
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هؿنف اإلصنالح ،
فحقـفا مؾؽت مؼندمات العؼنؾ الندطقي ،النذي ش
ننـ َهـَنننات
ننؿ يف الطرينننؼ من ْ
وهؿتنننف آرتؼننناء  ،وسنننتتجاوز منننا يؾن ّ
واطقجاج  ،أو تعثرات ولجاج  ،واهلل الؿقفؼ والفادي إلنك سنقاء
السبقؾ ...
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ب احملدّدٓ٘ الفكزٓ٘ للداعٔ٘ !..
 /21ةسبب ُ
ننننننننننننننننننننننن**ننننننننننننننننننننن
الدطاة كجق ٌم يف مجتؿعناتفؿ  ،ومصنابقح يستضنئ بفنؿ الـناسٓ ،
سننقؿا يف بالدكننا الؿؿؾؽننة بننالد الحننرمقـ ،وقنند اختطننت الخننط
الننندطقي  ،والنننـفج اإليؿننناع الؿبنننارو  ،وبنننات اإلسنننالم هؿفنننا
واهتؿامفا  ،حػظفا اهلل وصاكفا ذخرا لإلسالم وأهؾف .
ولؽـ َ
بعض الدطاة قد يؽتػل بذاو الؾؿنقع النقطظل ،والـجقمقنة
َّ
الترققؼقننة ،غقننر مبن ٍ
نال بالقضننع الػؽننري والبـنناء العؼؾننل لػفننؿ مننا
َ
حقلف ،ولذلؽ تعتريفؿ تعثرات فؽرينة تـبنئ طنـ محدودينةٓ ،بند
مـ طالجفا  ،لئال يحصؾ سخرية أو تشقيش…
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ٔعرد رنك :
ُ

 /١لهس جالطال  :وآكتػا ُء بؿقروث طؾؿل قديؿ  ..فال صالت
بالؽتب ،وٓ قراءة متصاطدة ،فضال طـ اطتؼاده أن سقؽقن لفا
ثؿننرات ،ويجتـننك مـفننا خؿاخننؾ الزهننر ،وأفنناكقـ إغصننان …
ُ
ُ
يؽتننرث لعننالِؿ ،وٓ يسننتقفز
يحػننؾ بؽتنناب ،وٓ
وبالتننالل ٓ
لؿمتؿر طؾؿل أو ممسسنل تطنقيري ..أو يحنرص طؾنك تـؿقنة
تباريح الحقاة ومدلفؿاتفا الدطقية .
ذاتف طؾؿقا  ،لققاجف
َ
ُ

الفنننقن السنننؾقكل ،والتباطننند
 /٢ضاااع جنطؿاااحسخ  :بسنننبب ُ
الؿقنننداع ،وطننندم الؿشننناركة الحؼقؼقنننة ،والتالقنننل بالعؾؿننناء
والننندطاة والؿػؽنننريـ ،أو حتنننك مطالعنننة سنننقرهؿ يف كتنننب
الذكريات وتقاريخ البؾدان.
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ُ

 /٣جالعطُحء ذمٕجْش جألؽٛحء  :مغتنرا بفنا ،أو مؽتػقنا بشنؽؾفا،
وطدم التػؼف والتدققؼ والغقص يف إسرار ،وٓ تـنتج الندطقة،
ٓ سقؿا يف طصقر الؿحـ ،إٓ لذي ٍ
طؼؾ فطـ ،مدقؼ مستـبط.
ُ
ِ
ْ /٤ؿشجٌ جنطذذش جنرشآَ : ٙوهق مـ صؿقؿ النقطظ الندطقي

ٕ ..،كف أشبف ما يؽقن بالعؿؾقنة الػؽرينة الغاخصنة ،والتنل منـ
شلكفا إطنال ُء العؼنؾ ،وآرتؼناء بآلنة التػؽقنر ،والتندريب طؾنك
أدوات آستـباط  ،وكشػ الدروس والؿآٓت ( أفال يتدبرون
الؼرآن…)  ،وإذا اتصؾ ذلنؽ بنالؼرآن وحالوتنف وبقـاتنف ،أكنتج
العؼن َنؾ الػسننقح ،ورسننؿ معننالؿ العؼننؾ الصننحقح  ،ودفننع إلننك
آستزادة والؿتابعة .
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ُ

 /٥ئغفحل عاٍُ جحلٛاحز  :وكقامقسنفا الؿػقندة يف ففنؿ إدينان
وإمؿ والتؼؾبات الدولقة والحضارية وآجتؿاطقة …
ُ

 /٦جالَعضجل ججملطًع : ٙالؿؼؾؾ مـ طؿؾقات آتصال الػ ّعال،
وفؼف حقاة الـاس ،وبـاء العالقات الؿثؿرة .
ُ

 /٧رلحنغس جنعٕجو ٔجنغةكٛ

يسنطحقن الؼضنايا،
 :النذيـ
َ

ويبسطقن الؿعضالت ،لعدم القطل واإلدراو  ،ومـ الؿمسػ
أن بعضنفؿ قند يحسنب طؾننك الندطقة ومسناجدها ومـابرهننا ،
واهلل الؿستعان ...
ُ

 /٨جنطرهٛذٚس ٔجالَكفحء عهاٗ جنازجش  :وذاو لنقس بؿسنؾؽ
ٌ
اتصال واكفؿاو ،يػرض القلقج إلك
دطقي حؿقدٕ ،ن الدطقة
داخؾ العؿؾ ،ولقس التباطد أو الترقب مـ بعقد …
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ُ

 /٩جالَغااالا جناازجض ٙجدلغااطرذ  :والؼننراءة الػرداكقننة لؾنندطقة
والـننناس والؿجتؿنننع  ،غقنننر مشننناور إلخقاكنننف ،وٓ مسنننتلكس
وكافر طؾك الندرب ،وشنا ٌذ
بلصحابف ،بؾ مخالػ طؾك الدوام،
ٌ
يف الؿقاقػ والتصقرات …
ومثن ُنؾ هننذه الشخصننقة ٓ تتـنناغؿ والسننعة الدطقيننة  ،ومننا يرتجننك
مـفا… ومـ ابتؾنل بؿثنؾ ذلنؽ ،كؼنقل  :اتنؼ اهلل وتحنرر سنري ًعا ،
فنكؽ قد تُػسد  ،قبؾ أن تـجح وتصؾح وإن لؿ تثؼ يف مـ حقلؽ ،
أكابر طؾؿاخـا  ،وطباقر َة فؼفاخـا  ،وهؿ كثقرون بحؿد اهلل يف
فاقصدْ
َ
بالدكا ،وتعج بفنؿ الؿمسسنات والجامعنات الشنرطقة ،بػضنؾ منا
وساخال،
تتقخاه بالدكا الؿباركة ،فارحؾ إلقفؿ  ،واقصدهؿ صال ًبا ،
ً
ومتعؾؿا  ،واهلل الؿقفؼ .
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 /22املستتثزّ ٌَ دبإلخالص!...
ننننننننننننننننننننننن**ننننننننننننننننننننن

ِ
ِ
والـننننار
التتبننننع بالؼـننننا
الدياكنة منا لفنؿ ** إٓ
ق َعدوا طؾك شط
ُ
تراهؿ وكػاحفؿ
مخؾصقن
َأو
َ
ُ

ٍ
ِ
ثؿنار
إطنالن وبعنض
** ما بقـ

ِ
واإليثار
ومصـػقن ومخؾصقن ودأ ُبفؿ ** وكالء لإلخالص
لب إطؿال ومـطؾؼفنا ومعقنار قبقلفنا وفسنادها .

اإلخالص ش
ُ
وقنند طرفننف سننفؾ بننـ طبننداهلل التُسنتَري رحؿننف اهلل (:أن يؽننقن
سؽقن العبد وحركاتنف هلل تعنالك خاصنة) .وققنؾ هنق ( تػرينغ
الؼؾب هلل تعالك ).
 وهننق طؿننؾ قؾبننل ٓ يعؾؿننف إٓ اهلل ،ولؽـننف قنند يننـعؽس طؾننك
الجننقارح تعبنندا وكننقرا وهضننؿا لؾننـػس ،ولننقس يعـننل وطقننف.
يؼقل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة رحؿف اهلل يف بقنان أهؿقنة أطؿنال
154

ُ
ُ
يفحْٛى دعٕٚس ٔياليف ضشذٕٚس

الؼؾننقب يف مجؿننقع الػتنناوى ( :وهننل مننـ أصننقل اإليؿننان
وققاطنند الننديـ ،مثننؾ محبتننف هلل ورسننقلف ،والتقكننؾ طؾننك اهلل،
وإخنننالص النننديـ هلل ،والشنننؽر لنننف والصنننبر طؾنننك حؽؿنننف،
والخقف مـف ،والرجاء لف ،وما يتبع ذلؽ ).
 وكننان السننؾػ أكثننر اجتفننادا يف تحصننقؾف والحننرص طؾننك
مؼقماتننف ،والبعنند طؿننا يضنناده كالشننفرة واإلخبننار والننذيقع
الؼاتؾ ..
أحنب أن
 قال بشر بـ الحنارث رحؿنف اهلل (:منا
أطنرف رجنالً
ُ
َّ
ِ
أمنره) ،وقنال أيضنًا ٓ( :يجندُ
عر َ
ف إٓ ذهب ديـف ،وافتُض َح ُ
ُي َ
ِ
أخرة ٌ
الـاس ).
رجؾ
حالو َة
يحب أن يعر َفف ُ
ش
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 لؽـ أن يـبري بعضـا يف تؼققؿ الـاس وكؼدهؿ ،والتشنؼقؼ طؿنا
يف قؾقبفؿ ،،،ففذا الؿحظقر وما ُيخشك طؾك الؿتديـ العاقنؾ
لقصنعب
مـف  .قال العالمة ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل( :واهلل إن العبد
ُ
طؾقف معرفة كنقتف فنل طؿنؾف ،فؽقػ يتسؾط طؾك ك َّقات الخؾؼ).
 مفؿا كنان طؾؿنؽ وطؿؾنؽ فنال تؽنـ وكنقال طؾنك بـنل آدم يف
اإلخالص وتصقيب إطؿال.
 كؼننقل بعضننفؿ :جفنند بننال إخننالص ،مبتننغ لؾشننفرة ،صننالب
مـاصب ،حريص طؾك الؿدح ،الشق اإلطالمنل ،مناذا معنف إٓ
الجعجعنننة  ،صننناحب دكقنننا ،وأشنننباهفا مؿنننا يطؾنننؼ جزمنننا
وقطعا...
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الجـقنند رحؿننف اهلل ( :اإلخننالص سننر بننقـ اهلل وبننقـ
 ولننذا قننال ُ
العبد  ٓ ،يعؾؿف م َؾؽ فقؽتبف  ،وٓ شقطان فقػسده  ،وٓ هنقى
فقؿقؾف).
وجزكا الؼـطرة حتك كصبح حؽامنا طؾنك أخنريـ،
 وهؾ ُقبؾـا ُ
؟ وهؾ كجقكا مـ غاخؾة الذكقب حتك كنتؽؾؿ بللسنـة الصنػاء
والـزاهة..
 ومننع وسنناخؾ التقاصننؾ آجتؿنناطل تعاضؿننت الننتفؿ ،واتسننع
آكتؼاد ،واستشـعت الطعقن ،بسبب التصقير وإخبار الندطاة
وبعض الؿمثريـ طـ مـاشطفؿ .
 هـننا صاخػننة تسننؿك مننـ أن (الؿسننتلثريـ بنناإلخالص) ،ففننؿ
حؽامف وأربابف وحجابنف يؼسنؿقكف يف الخالخنؼ ويشنفدون فقنف
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ننت واهلل مؿنننـ َقنننص أو
شنننفادة العنننارفقـ الحننناذققـ ..طجبن ُ
يؼسؿ الـاس أصقافًا وقد رسؿا ..
حؽؿاّ ..
 وحقـؿا يشفد إخقة يقسػ طؾقف السالم بالظناهر ،ويعتنذرون
طؿننا وراء ذلننؽ ( ومننا شننفدكا إٓ بؿننا طؾؿـننا ومننا كـّننا لؾغقننب
حننافظقـ ) .سننقرة يقسننػ .فصنناروا هننؿ طننالؿقـ بننالـػقس،
مدركقـ لؾغقب...
 وهؾ يصح ذلؽ مـ داطقة واعٍ ،أو متديـ صاد ٕ ،،ن العؾؿ
والصد يـػقنان حصنقل ذلنؽ إٓ لألكبقناء ...وٓ وحنل بعند
رسقل اهلل .
 ومـ الؿمسػ أن جاكبا غقر قؾقؾ مـ الـؼد الندطقي يـنال منـ
الـقننات والؿؼاصنند الخػقننة ،والتننل ٓ يعؾننؿ حؼقؼتفننا إٓ اهلل
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تعالك  .يا أيفا الـاقدُ البحاث وا أسػك طؾك التنديـ لنؿ ترجنع
ولؿ ِتؾ ِـ.
 فتقثقؼ الداطقة لحسابف أو إطالن مققعف ،أو صنقر محاضنرتف
ووضننع دطننقات طؾقفننا باتننت تفؿننة طـنند بعننض الطنناطـقـ
والجراحقـ ...وجزم بفا بعضفؿ يف غقاب اإلخالص..
 والعجقننب تؾننذذ بعضننفؿ بننذلؽ واسننتغاللفا فرصننة لؾـقننؾ
والتحذير والتثبقط العؾؿل والدطقي .
 والؿننـفج السننـل إحسننان الظننـ بالـنناس ،وطنندم تتننبعفؿ ،أو
نال َر ُسن ُ
فحننص مؼاصنندهؿ  ،قن َ
نقل اهلل ِ َصن َّؾك اهللُ َط َؾ ْقن ِنف َو َسن َّؾ َؿ :
ب طـ ُق ُؾ ِ
ِ
الـاس َ ،وٓ َأ َّ
شؼ بطنقكَفؿ )
قب
(إِكل لؿ ُأومر ْ
أن أك ُؼ َ
 .أخرجاه  .قال الـقوي رحؿنف اهلل ( ومعـناه أكنؽ إكؿنا كُؾػنت
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بالعؿؾ بالظاهر وما يـطؼ بف الؾسان  ،وأما الؼؾنب فؾنقس لنؽ
صريؼ إلك معرفة ما فقف.)..
 وأضحك التعققر باإلخالص ،تفؿة سفؾة يستعؿؾفا الؽسنالك
وال َؼعنننندة والـنننناقؿقن والؿحتؼـننننقن ،لقسننننقغقا كسننننؾفؿ أو
هزالفؿ ،أو اكعزالفؿ ،أو تخؾػفؿ  ،حتك يشنتػقا منـ أكناس ٓ
كؼقل -صالحقـ -ولؽـ كؼقل :اهلل أطؾؿ بحالفؿ..
 وكص ( إكؿا إطؿال بالـقات وإكؿا لؽؾ امرئ ما كقى ) ٍ
كاف
يف زجننر أولئننؽ ،وأن الـقننات والسننراخر شننلكفا وطؾؿفننا إلننك
الباري جؾ وطز..
 والـبز الؼطعل بعدم اإلخالص حؽؿ بالـػا وتشؼقؼ داخؾل،
ٓ تنندري كقننػ وصننؾ إلقننف هننمٓء  ،وفقننف مننا يشننبف الحؽننؿ
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بالػسنناد وسننقء خاتؿننة ذلننؽ الؿـتؼنند ،وهننل مؼدمننة سننقئة يف
آفتئات طؾك اهلل يف مصاخر الـاس .
 وهل ٓ تؼؾ خطرا طـ ذلؽ الصنالح الؿجتفند النذي قنال يف
أخقننف الؿننذكب الؿؼصننر ( واهلل ٓ يغػننر اهلل لننؽ ) فؼننال اهلل:
(اذهبقا بف إلك الـار ،وقال لؾؿؼصر( :أدخؾ الجـة برحؿتل) ،
فؼننال الننراوي أبننق ُهريننرة ( قننال كؾؿننة أوبؼننت طؿ َؾننف) كؿننا يف
الؿسـد وهق حديث صحقح .
 وكشر الداطقة صقرا أو تجاوزات روحاكقة -برأيؽٓ -تسنقغ
آتفام ،وإحؽؿ الؿـاصحة بؾطػ وحؽؿة ،ولنقس التشنفقر
التقيتري ..وإبؼناء مسناحة لؾنقد والتنآلػٕ ،ن ربؿنا لنف رأي
آخر ،واجتفاد خاص بف .
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 وبعضننفؿ يعنندها كننالرمقز والؿشنناهقر ،كقطننا مننـ التحنندث
بـعؿننة اهلل أو حننض أخننريـ ،أو تقثقؼننا إطالمقننا لننقس إٓ،
ويؾتزم آطتدال يف ذلؽ..
 والؿعتؿد هـا :طدم التدخؾ يف الؼؾقب وتـؼقب الـقات ،وترو
الخؾؼ لؾخالؼ يف مؼاصدهؿ وصقاياهؿ  ،فنن لـنا الظناهر واهلل
يتقلك السراخر .
 وغالبا منا يؽشنػ هنمٓء آسنتعجال أو التحامنؾ أو الحسند
والفقى الـػسل ،أو الشعقر بالـؼص ،وتػق أخريـ .
 فتعرف أن وراء إكؿة ما وراءها ...
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 وتتزطؿننف غالبننا ثننالث صقاخننػ :متديـننة آلؿفننا بننروز أولئننؽ،
ورطناع ٓ
ومـحرفة تفقى إسؼاط الرمنقز ،وغاصنة بالندطقةَ ،
يف العقر وٓ يف الـػقر..
 وطؾقف ٓ ُيؼبؾ كالم كؾ كاقد إذا بان تحامؾف ،ولق كنان رمنزا ٓ
سقؿا بقـ إقنران  .قنال مالنؽ بنـ ديـنار رحؿنف اهلل  ( :يمخنذ
بؼقل العؾؿاء والؼراء يف كؾ شلء ،إٓ ققل بعضنفؿ يف بعنض
 ،فنكفؿ أشد تحاسد ًا مـ التققس ،تـصب لفؿ الشاة الضنارب
 ،فقـب هذا مـ هفـا وهذا مـ هفـا) ..
هداكا اهلل وإياكؿ ٕحسـ إققال وإفعال ،،،إكف جقاد كريؿ.
8349/4/8١هن
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 /23حبُّ الدعْٗ  ..خبالف فكُِ الدعْٗ!...
ننننننننننننننننننننننن**ننننننننننننننننننننن
مـدفعقن بال هقادة.،
َ
قارى لإلسالم ،بال طؾؿ وروية.
و َغ َ
ومدّ طقن لإلصالحُ ،يسقئقن لؾدطقة.
ٌ
ومؾؽ مشاع،
أن الدطقة كأل ٌ مباح،
لألسػ  ..يعتؼد بعض همٓء َّ
وغبراء مقتةَ ،ير ُدها كؾ مـ شاء.
ٍ
مرينند لؾحننؼ ،لننـ
ابننـ مسننعقد رضننل اهلل طـننف  ( :كننؿ مننـ
قننال ُ
يصقبف)..
وٓ يؿؽـ أن ُيـصر اإلسال ُم بؿجرد الحؿاس الؿػنرغ منـ العؾنؿ،
أو بالغقرة الؿـزوطة مـ الػؼف.
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قال تعالك(( ولق ردوه إلك الرسقل وإلك أولل إمر مـفؿ  ،لعؾؿف
الذيـ يستـبطقكف مـفؿ )) سقرة الـساء.
وٓ يتؼد ُم اإلسال ُم درجات أو درجة طؾقنا بعـاصنر أغؿنار ،تخػنك
ش
وتؼنؾ بضناطتفؿ منـ جنقاهر السنــ ،وٓ
طؾقفؿ معنالؿ اإلسنالم،
يحقطقن بالفدي الحؽقؿ ،وٓ فعاخؾ الراسخقـ مـ العؾؿاء…
بسبب فؼدان البصقرة ،أو تندع الحؽؿنة ،والتنل ٓ تُغنرس إٓ منع
مـاخر العؾؿ ،ومباهج الػؼف،..
قال تعالك (( ادع إلك سبقؾ ربؽ بالحؽؿة )) سقرة الـحؾ.
وقال طز وجؾ (( قنؾ هنذه سنبقؾل أدطنق إلنك اهلل طؾنك بصنقرة أكنا
ومـ اتبعـل )) سقرة يقسػ.
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كتعؾؿ أن حب اإلسال ِم غقر فؼف اإلسالمِ ،والغقرة الدطقينة
ٓ بد أن
َ
تختؾػ طـ الػؽر الدطقي ،،،وأن بقـفؿا مػاوز تـؼطع فقفا آباط
آبؾ،،،
َ
يؿثنؾ اإلسنال َم تؿثنقال سنؾقؿا ،أو ينلمر
لقس كؾ إكسنان يؿؽنـ أن
بالؿعروف بؿعروف ،أو يـفك طـ الؿـؽر بال مـؽر،،،
ٌ

ذم مثس فشا ٔطٕجت

أضشش ذحنذعٕزٔ ،ؽْٕص جإلعالو،

ٔجأليػهس يطعذدز حنٕ :

 /١جنةٕجت جنضحنس :مثؾ داطش الخارجقة ،والروافض الغالة،
والصقفقة الجفؾة  ،وما يتؼحؿقكف مـ بدع ،وجسارة ،واكدفاع،
يعتؼدون أكف الديـ الحؼ ،،بسنبب قؾنة العؾنؿ ،وهنقان الؿعرفنة
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أكثنر مؿنا زطؿنقه ،بنؾ جنروا طؾنك
الشرطقة .،ولنذلؽ أسناؤوا َ
إمة محـا وإحـا.
ٌ

 /٢ؽاارحخ يااطكًظ :قن َّنؾ طؾؿفننؿ ،ووهـننت تننربقتفؿ ،وفـقننت
محاضنننـفؿ ،وٓ يعرفنننقن بؿراجعنننة الؿصنننادر ،أو آتصنننال
بالشننققخ والعؾؿنناء ،فقتقرصننقن يف مزالننؼ ،ويركبننقن منندارج،
تضرهؿ والدطقة.
ٌ

 /٣دعحز ذال ضأْٛم :ويتققعنقن أن مجنرد آسنتؼامة ،أو إضفنار
السننـة ،ولننبس الؿشننالح ،كنناف يف التبؾقننغ طننـ اهلل ورسننقلف،
ومؿارسة إمر والـفل ،أو التقققع الشرطل بالحؾ أو الحرمة.
وقد ز َّلت هـا أقندا ٌم ،وسنؼطت فئنا ٌم ،منـ جنراء آغتنرار ،وطندم
نديـ غقننر متخصننص يف
التقاضننع وحسننـ آسننتعداد .ومننـفؿ متن ٌ
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الشريعة ..وطقام ساطقن بال خطام أو زمام ،ومتعالؿقن بال تربقنة
واستعداد.
ُ
ِ
 /٤خةرااحء يضنضناإٌ :دينندكفؿ الصننراخ ،والغقننرة الؿجؾجؾننة،

وآكنندفاع السننريع ،غقننر مفتؿننقـ بالحؽؿننة ،وصقننب التننروي،
وفؼنننف التشننناور ،ولنننذلؽ ترتػنننع كبنننرة آتفنننام يف خطنننابفؿ،
والؿعالجننننننة السننننننريعة ،والتققننننننع الشننننننديد ،والحؽننننننؿ
آستعجالل…
ُ

 /٥عهًحء جنغٕء :مـ اشتروا بآيات اهلل ثؿـا قؾقال ،وأثنروا الندكقا
فلجر لساكَف ،أو باع قؾؿف ،أو س ّػف مـبره… فؿثؾنف
طؾك أخرةّ ،
ٌ
وبال وشـار ،يجب أن ٓ يؾتػت إلقف ،وأن يتؼك شره ،وٓ يقثنؼ
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بؽالمننف وفتاويننف ،ولننق تسننـؿ مـصننبا فخؿننا ،أو بننرز يف قـنناة
شفقرة…
 /٦يطقذسٌٔ ذال جرطًحل :مـ شققخ وأخؿة مسناجد وصنالب
طؾؿ ،لؿ تؽتؿؾ أهؾقتفؿ بعد ،أو تـضنج شخصنقاتفؿ ،حػظنقا
قؾقال ،وبدأوا الدرس واإلفتاء ، ،وفقفؿ أحداث يف أول الؿسار
العؾؿل.
والشنروع
حنب التصندر،
ولؽـ زيـت لفؿ كػقسنفؿ أو ّ
َ
جالسنفؿ َّ
الؿبؽننر ،فنناجتؿع لفننؿ أحبنناب ،فنناغتروا ،وبنندا التقققننع والتـظقننر
والتؼعقد ،حتك فرخقا مـاهج بعقدة طـ الؽتاب والسنـة ،ومغنايرة
لؾؿـفاج لؾسؾػل الؿقروث.
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ومـ الضروري لـا جؿقعا تعؾؿ فؼنف الندطقة وتجدينده يف حقاتـنا ،
والـظننر لننف كظننرة إجننالل وإقبننال  ٓ ،سننقؿا العننامؾقن يف الحؼننؾ
الننندطقي  ،وأن أحن َّ
ننؾ وسننناخؾف الحؽؿنننة ٓ ،تُـنننال إٓ طبنننر طؾنننؿ
واصالع ،ومذاكرة واهتبال ،وهق الػؼنف الؿنراد ( يػؼفنف يف النديـ )
… وفؼ اهلل الجؿقع لؿا يحبف ويرضاه .
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ل الْعبظ!...
 /24إعبدُٗ تتٍٔ ِ
ُ

ٌ

ننننننننننننننننننننننن**ننننننننننننننننننننن

 جنٕعظ نإٌ دعإ٘ مجٛام ،كحتاجنف لؾترققنؼ والجنذب
وإصننالح الؼؾننقب  ،وكسننب الـنناس  ،وصننرف قؾننقبفؿ إلننك
اهلل ..فؽننؿ مننـ مقطظننة أحقننت كػقسننا ،وأيؼظننت بصنناخر ،
وصـعت إطاجقب،..
ُ

ٔ نغص يٍ جنغحخش ٍٚياٍ جنٕعاحظ جدلخهقا  ،ولسنـا
مؿـ يؼؾؾ كشاصفؿ ،أو يفقن مـ رقاخؼفؿ ،فؼند كػنع اهلل بفنؿ،
رهاخننب
وسننطعت كؾؿنناتفؿ يف كننؾ مؽننان ،وهننزّت مننـفؿ
ُ
ورغاخب أفئد َة أققام ،كاكقا طـفا معرضقـ..
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ٌ

ْٔ اازج ئجنااحص سمبااح مل ٚغااطةعّ جنفرٓااحء ،وٓ إطننالم
إفننذاذ .وقنند أكجننزت بالدكننا بحؿنند اهلل  -بػضننؾ مـفاجفننا-
طؾنننك الؿسنننتقى الننندطقي  ،وطاضنننًا بالؿئنننات كػنننع اهلل بفنننؿ
َ
إرض دطننا ًة وخطبنناء  ..فنناحػظقا لفننؿ
وبؽؾؿنناتفؿ ،وشن ّؼقا
دورهؿ ،وكشقدَ هؿ اإليؿاع ...
َ
 نكُُح َأيام ياٍ ئخٕجَُاح جنٕعاحظ ،تجديندَ خطنابفؿ ،
ومراجعننة مسننارهؿ النندطقي ،فقؽػقـننا ذمننا واكتؼننادا لؾنندطقة
بسببفؿ ومـ جراخفؿ ومـ مفؿات هذا آتجاه الدطقي :
نتؽـ الـصننقص خاصننرة معؽننؿ إبننان
 جنغااةٕ جنُقاا :ٙلن ْ
القطظ والتلثقر.
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 جنطرهٛم جإلَؾحت : ٙفنال تطنؾ يف اإلكشناء الؿؿنؾ ،الؿشنعرِ
بضعػ الـص وطدم العـاينة بنفٕ ،ن الؼنرآن مقطظنة  ،والسنـة
تقجقفات ومقاطظ  ،ومعنارف واكنقار  ،وقبنقح بـنت تجاهنؾ
دورهؿا الدطقي .
 جخلةحخ جنعره : ٙغقر الؿتؿؾؼ والؿبالغ فقف
ُ

 جنطػرص جنُره : ٙفال تبث ما ٓ يثبت ،وٓ تشع ما ٓ يصح
 ،فنناجؿع لننؽ أحاديننث مصننححة ،وآثننار ًا مثبتننة ،حتننك كؼطننع
الطريؼ طؾك كؾ مـتؼد أو متطاول...
 جنطرحعذ عٍ جنؾٕجر ٔجنغشجتد :حقنث يعتؼند بعضنفؿ أن
اإلغراب يف الؼصص معؾـ طـف وطـ كشاصف  ،ومػقد لالكتشار
الشبابل  ،وهذا لقس بصحقح ٕ ،ن شر العؾؿ الغراخب ،وأردأ
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إخبننار الشنناذات والطننقام ..فاكتبننف مننـ معؾقماتننؽ  ،ومننا
ٍ
شلء يؼال  ٓ ،سقؿا
تحضره لؾـاس والؿستؿعقـ  ،ولقس كؾ
فحش شذوذا ،أو تفاوى دٓل ًة…
ما كدَّ غرابةً ،أو ُ
ُ

 جخلةحخ جدلٕصٌٔ  :النذي ٓ يغؾنق فقطغنك  ،أو يجنايف طؼنقل
معتدٓ  ،قال طؾنل رضنل اهلل طـنف:
الـاس فقػتـفؿ  ،بؾ وسط ًقا
ً
يؽذب اهلل ورسقلف).
الـاس بؿا يعرفقن  ،أتريدون أن
َ
(حدّ ثقا َ
وطننـ ابننـ مسننعقد رضننل اهلل طـننف ( :مننا أكننت محن ٌ
ققمننا
ندث ً
حدي ًثا ٓ تبؾغف طؼقلفؿ  ،إٓ كان لبعضفؿ فتـةٌ).
ُ

ٔ نٛظ عٛرح أٌ جيذد جنٕعحظ ٔعمٓى ،ويتػؼفنقا خطا ًبنا
وتننلثقرا ،ويتصننؾقا بالعؾؿنناء بالسننمال  ،وبننندارت الؿسنناجد
برامج ودورات ،حتك يصح الؿسار  ،ويـضج الطرح ،ويبارو
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اهلل يف الؿؼصد َ ،
وفؼ اهلل دطاتـا ووطاضـنا لؽنؾ خقنر إكنف أكنر ُم
مسمول  ،وأطظؿ ملمقل .
ننننننننننننننننننننننن**ننننننننننننننننننننن
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املؤلف يف سطور!...
د .محزة بن فايع إبراهيم آل فتحي
 أسنننتاذ الحنننديث الؿسننناطد بؼسنننؿ الدراسنننات اإلسنننالمقة ،
ورخقس قسؿ الشريعة بتفامة .
 شغؾ مـصب وكقنؾ الؼبنقل ..وشنمون الطنالب لؿندة ثنالث
سـقات مـ سـة 8345هن ،إلك سـة 8347هن.
 طضق الؾجـة الثؼافقة وجؿعقة إيتام بؿحايؾ .
 لف ثالث بحقث طؾؿقة محؽَّؿة يف السـة مـشقرة .
 وصـػ أكثر مـ ( )7١مصـػا يف الحديث والدطقة مـفا :
صالخع السؾقان يف مقاطظ رمضان .

ُ
كسؿات مـ أم الؼرى .

ٌ
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شج ُـ الؿـابر وهتـ الؿحابر .
َ 
 أزمة الػفؿ .
 مقاقػ طؾؿقة لألخؿة إسالف
ساللؿ العؾؿ ومدارج الػفؿ

ُ
 ما يعقش لف الجفابذة .
 مخاصر الػؽر التؽػقري .
 أدوي ُة الشتات العؾؿل .
 سؾسؾة أربعقـقات متـقطة مـفا :الـصر  ،والبركنة ،والؿعنالل.
والثباتقة .والبؾسؿقة ،والســ اإللفقة.
 وهق كاتب وكاضؿ .
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ٔيٍ جنذٔجٔ ٍٚجنؾعشٚس :
 طاصننػ ُة الحننزم  -تقهجننات الـقننؾ  -وصننـ ومننــ-مشنناطر
ومػاخر -محايؾقات -ففزمقهؿ بنذن اهلل.
 ومـ الؿـظقمات  :الؽقكب الساري طؾك تنراجؿ البخناري-
وسؾسال الـفر كظؿ كخبة الػؽر  -ومـناخر اإلسنعاد كظنؿ لؿعنة
َ
آطتؼاد وغقرها  .واهلل الؿقفؼ .
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