
 

Ì€◊“<�≈^√�çˇ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ì€◊“<�≈^√�çˇ
 

 
 
 
 

 
 ولكلِّ َعقٍل َغفـوٌة أو َسـهَوةٌ 

 

ـــــى الّتنبيـــــهِ  ** ـــــاٌج إل ـــــرُّ محت   والح
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 وضـوء اللفظـة، ولمعـان ، الكلمـة شعاع من مختارة مقاالٌت  فهنا

 بهـا ليحصـل القـراء، لإلخـوة وتقريبهـا جمعها هنا ناسب العبارة،

 ) كلمـة شـعاع ( عنـوان لهـا اختير وقد ، االستمتاع ويتم االنتفاع،

 اهللاُ  وفقنـا ، بمعلومـة وتسـطع ، بفائـدة وتـرف بخير، تشعَّ  أن علها

 دنيــا تنفعنــا ، نافعــات حجًجــا أقالمنــا وجعــل خيــر، لكــل وإيــاكم

 .. الموفق واهللا ، وأخرى

  عسير محايل
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  بــالقرآن متعّلــٌق وحفظــه إال صــار لــه القــرآن حافظــًا  تعّلــَق مــا

 ومعينا، ويعرف من جّرب الطريق.

  قيــل للحســِن البصــري : ( فــالن يحفــظ القــرآن ، فقــال : بــل

 . القرآُن يحفظه !!)

  فيــه مــن أســراِر الحفــظ والرعايــة والتوفيــق والنصــرة مــا لــيس

 يحاط به.

  ــدبر وحســن العمــل، وتوظيفــه ــه بالت ــى لكــْن يعظــم حملت عل

 النفس والحياة،،!
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  قال ابُن القيم رحمه اهللا يف الزاد :( أهل القرآن هم العالمون به

والعاملون بما فيه وإن لم يحفظـوه عـن ظهـر قلـب، وأمـا مـن 

حفظه ولم يفهمه، ولـم يعمـل بمـا فيـه، فلـيس مـن أهلـه، وإن 

 أقام حروفه إقامَة السهم ) ..!

 ووجدُت يف القرآن كلَّ رعايةٍ 
 

 ووجدُت فيه العز والتوفيقا **
 

ــاءةً  ــارًة وض ــه من ــُت في  ولمس
 

 والقلب رّق لُحسنه ترقيقـا **
 

 

 بل هو آيـات حملُته علماُء، اذا اتقوا وأنابوا ونشروه يف الناس)

 بينات يف صدور الذين أوتوا العلم) سورة العنكبوت .

  يحفظهــم حســيا بالســالمة مــن االخطــار، ويحفظهــم معنويــًا

(( يرفِع اهللا الذين آمنوا مـنكم بالرفعة والتمكين والقبول العام 
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 والـــــذين أوتـــــوا العلـــــم درجـــــات) ســـــورة آل عمـــــران .

يمنُح حامله السعادة المبهجة، والحياة الطيبة فتطيب سلوكه، 

عه، يقـول وتزهر أعماله وتصرفاته، فال مكان للحزن والترح م

ين ألمي فأْنُشُد راَحتي  هاشم الرفاعي:  يف بِْضِع آياٍت ِمـَن  َويُهدُّ

 الُقرآِن..!

  حفــُظ القــرآن حفــظ ٌ للعقــل والصــحة، والجســد واللســان

 الموعظــة، وتعايشــه مكــان، كــل مــن الهــدى يكتنفــه والبيــان،

 وهـــدى(( ... الُبشـــريات وتغشـــاه الرحمـــات عليـــه وتخـــيم

 .يونس سورة))  للمؤمنين ورحمة

  إذا حفظ العبد ربه بكتابه وانتهاجه يف حياته حفظه اهللا، وكتـب

 (( احفِظ اهللا يحفظك )).له أسباب النجاح والتأييد 
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  فيه توحيد ونور وفقـه وأخالقيـات وعالقـات وشـرف تجمـل

،(( وإنـه لـذكر صاحبها، ومن تجمل بها جّمله اهللا يف المحافل

 زخرف .لك ولقومك وسوف ُتسألون )) سورة ال

  يحفظه الصغيُر واليتيم والبئيس والخامـل ، فيـرفعهم اهللا فـوق

.((إن اهللا يرفـع بهـذا الكتـاب أقوامـا ويضـع بـه كثير من خلقه 

 آخرين )).

  مقــرئ إمــام وهــو – اهللا رحمــه _أبــو العاليــة رفيــُع بــن مهــران 

 عباس ابن كان: ((  يقول – المرأة مولى وكان – مسند حافظ

: عبـاس ابـن فقـال ، قريش بي فتغامزت ، السرير على يرفعني

الشريَف شـرفا ، وُيجلـُس المملـوَك علـى  يزيُد  العلم هكذا(( 

 األسرة ).
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  يصبُح حافظـه حجـًة علـى الخلـق، وعليمـا بهداياتـه، وبصـيرا

(( فاسألوا أهل الـذكر إن كنـتم ال تعلمـون )) سـورة  بقواعده

 النحل واألنبياء .

  يغرُس يف أهله اإليماَن والصبر والتوكل وقوة اليقين ، ومكارم

(( وإنك لعلى االخالق، ومعارفه ال تنقضي لمن تدبر وتخّلق 

خلــق عظــيم )) قيــل أدب القــران ، وُوصــف المختــار (( كــان 

 ُخلقه القرآن )). عليه الصالة والسالم .

  ــق ــاج الطري ــياع واعوج ــه الض ــلم حملت ــران يس ــذا الق (( إن ه

 ي للتي هي أقوم )) سورة اإلسراء .يهد
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  ،يمنُح صـاحبه قـوًة عقليـة وجسـدية، مـن جـراء ديمـة القـراءة

(( واذكروا اهللا كثيرا لعلكـم تفلحـون )) جعلهـا وعمق التدبر 

 من وصايا الجهاد .

  يصلُح أسقاَم القلوب وفساد األفئدة، فتنطلق يف مدارج الروح

(( هـو خيـر وزخرفها والربانية واالخالص، غير مبالية بالدنيا 

 مما يجمعون )) سورة يونس .

  ُيلبس أتباعه قوًة وهيبة ووقارا، ال تصنعه األموال وال الوجاهة

وال القصور المنيفة، والسبب يف قلب خاشع ومـدمع سـاجم، 

(( إنما يخشى اهللاَ من عباده العلمـاء )) سـورة وسلوك مخبت 

 فاطر .
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 ح المجهـز، والبيـان يسيُر مع حامله كالدرِع الحصينة، والسـال

(( برهـان مـن ربكـم وأنزلنـا إلـيكم  القاطع والبرهـان الملجـم

 نورا مبينا )) سورة النساء .

  العيُش يف ظاللـه واالسـتغناُء بـه عـن الخلـق، واالنكفـاء عليـه

ــازل  ــاحبه المن ــورث ص ــتذكارا، ي ــا واس ــدبرا وفهم ــالوة وت ت

ــاج الروحــي ــات والت ــا )) ســالعالي اَه ورة (( قــد أفلــح مــن َزكَّ

 الشمس .

  ــوم ــا ُيحصــل مــن عل ــدبره وتعلمــه أضــعاف م ــا ُيجمــع يف ت م

أخــرى، ولــذلك تأســف غيــر واحــد مــن األبــرار المتقــين عــن 

 انشغالهم ببعض العلوم كابن تيمية وغيره.
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  ل أبو جعفر يزيد بـن القعقـاع القـارئ نقل أهل السير: لما ُغسِّ

ورقـة المشهور، بعد وفاته نظروا ما بين نحره إلـى فـؤاده مثـل 

 المصحف، قال: فما شكَّ من حضره أنَّه نور القرآن .

 اللهم ارفعنا بالقرآن واحفظنا به، واجعلنا به هداة مهتدين...

 هـ٢٧/١٠/١٤٣٨
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 ْت مواقــُع التواصــل مســرحًا لألحــداث والتوجيــه والنقــد باتــ

الثقايف والفكـري واالجتمـاعي والتسـويقي والتعريفـي الـذاتي 

  وغيرها من المقاصد المشهورة هذه األيام .  

 ا غالُب فئات المجتمع نشـرا وتعريفـا ودعايـة وتعليمـا ودخله

وتثقيًفا، وتشويشا وتطبيعا، ليبيـت مؤشـرا قويـا علـى التفاعـل 

  اإليجابي أو السلبي .

 متفاوتًه ويسأُل المرء عنها، وينـدهش اذا رأى  أقالمًا ولكونها

اإلسفاف أو االنحطاط الكالمي أو الحواري فيها، ال سيما إذا 

ظهــر يف البيئــات اإلســالمية،... ومــن ثــم ، فقــد جــاءت الســنة 
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بخطاباتهــا التوجيهيــة، والتــى تــزم التجــاوز، وتضــبط الكــالم، 

(فليقـــل خيـــرا أو فنـــون الحـــوار والمحادثـــة  وتعلـــم النـــاس

  ليصمت).

 ــويتر مــثًال ، كشــفت معــادن النــاس م ــا يف ت ائــة وأربعــون حرف

ومســتواهم األخالقــي مــن االنحطــاطي والجيــد مــن الــردئ، 

  والواعي من االستغفال، والصادق من الكاذب .

 علـى مئنـة الرائقـة البديعـة أو والمسـفة، المنحطة اللغة وباتت 

. ومهما يكن من محـاورات ومـداوالت ، مـا وعدمها المتابعة

  ينبغي لنا نسيان األدب السني يف هذا الباب ، ومنها:

 النفـع وذات المجديـة المصـلحية الخّيـرة الطيبـة : المقوالُت / ١

 بـاهللا يـؤمن كان من( وسلم عليه اهللا صلى قال فقد الحسن، واألثر
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ــوم ــرا فليقــل اآلخــر والي ــو)).  ليصــمت أو خي  أقــالم تخلقــت ول

ــوعي،  ــم ال ــة، وع ــت الحكم ــل، وطاب ــل الجه ــذلك، لق ــوار ب الح

وســـادت األخـــالق، وانكشـــف األبالســـة األفـــاكون، والمرتزقـــة 

الجّماعون ولكن...! قال علي رضي اهللا عنه( إذا تم العقـل نقـص 

  الكالم ).

 وأفـــراد إعالميـــة مواقـــع واآلن الطعونـــات البذائيـــة: تجنـــُب / ٢

ــوير والنشــر الكلمــة علــى محســوبون  هبطــوا قــد اإلعالمــي والتن

(ليس المؤمن بالطعان وال اللعان وال مسفا وفِي الحديث:  هبوطا

ونغفـــل أنهـــا يف ســـجل محفـــوظ، ومخـــزون الفـــاحش البـــذئ). 

  (ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد ) سورة ق.مرصود، 



 

~ ١٣ ~ 
 

Ì€◊“<�≈^√�çˇ
 

 ضــبط علــى المــرء ويعــين للخيــرات يســوق اللســاين: الكــفُّ / ٣

كـات النيـران در إلـى واالنحـدار الحرمـان سبب وتسريحه ، نفسه

والعياذ باهللا، قال يف الحديث الصحيح بعد أن علم معاذا رضي اهللاِ 

ــر  ــواب الخي ــه أب ــى عن ــِه ؟ قلــت : َبَل ــَك ُكل ــَالِك َذل ــُرَك بِِم (َأَال ُأخبِ

ت : َيـا ُكـفَّ َعَلْيـَك َهـَذا! َفُقلـ "َياَرُسوَل اهللاِ ؛ َفأخَذ بِِلسـانِِه َوَقـاَل:

ـَك َيـا  ا َلُمَؤاَخُذوَن بَِما َنتَكلَُّم بِـِه ؟ َفَقـاَل : َثكَِلْتـَك ُأمُّ َرُسوَل اهللاِ َوإِنَّ

َأْو َقـاَل : َعَلـى  -ُمَعاُذ ! َوهْل َيُكبُّ النَّاَس فِي النَّاِر َعَلى وُجوِهِهْم 

ذي وهــو رواه أحمــد والترمــ إِالَّ َحَصــائُِد َأْلِســنَتِِهْم ). -َمنَــاِخرِِهْم 

  صحيح ثابت .
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التقنيــة مــن جــدليات  الســاحة تخلــو ال إذ الخصــومي: الُفجــرُ / ٤

عاليــة، واتهامــات مبــالغ فيهــا، وحجــج مقابــل توهمــات، فينتهــي 

المحجوج والغضوب إلى النُكر والَجحد، والتطـاول اللفظـي ويف 

(وإذا الحديث جعلها صلى اهللا عليه وسلم من عالمات المنافقين 

ومن تداعي ذاك الشتائم والسباب واستعمال أسوأ خاصم فجر ). 

  ..األلفاظ وهو ما حرمته السنة الشريفة

 المسلم ِسباب( قال صلى اهللا عليه وسلم:الشخصي:  السباُب  /٥

 فسـّب : مسـلم شرح يف اهللا رحمه النووي قال). كفر وقتاله فسوق

 بـه أخبـر كما فاسق وفاعله األمة، بإجماع حرام، حق بغير المسلم

  .وسلم عليه اهللا صلى النبي
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كــالثرثرة الكالميــة بــال  التكلــُف الكالمــي والتشــدق اللفظــي: /٦

معنــى ســوى التعبيــر والفضفصــة بــال قــيم، أو المتفاصــح توســعا 

ــه  وتشــدقا، ففــي الحــديث الصــحيح أن رســول اهللا صــلى اهللا علي

يـوم القيامـة (إّن من أحبكم إليَّ وأقربكم مني مجلًسـا وسلم قال: 

أحاسنَكم أخالًقا، وإن أبغَضـكم إلـيَّ وأبعـدكم منـي مجلًسـا يـوم 

القيامة، الثرثارون، والمتشدقون، والمتفيهقون) . قالوا: يا رسـول 

ــال:  ــون؟ ق ــا المتفيهق ــدقون، فم ــارون والمتش ــا الثرث ــد علمن اهللا ق

  المتكبرون ).

ي باتـت وما أوسعها هذه األيـام، والتـ من الشائعات: التحذيرُ / ٧

منفتحة على كل شيء وتلعب وسائل أجنبية ومغرضة، ومـأجورة 

دورا يف تطبيع الرأي العام على شـاكلة معينـة أو طـابع مخصـوص 
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لتمرير شـيء أو مخادعـة ثقافيـة أو اجتماعيـة...!أو يف التحـريض 

علـــى بالدنـــا وعقيـــدتها وخصائصـــها، كفانـــا اهللاُ شـــرهم،  وفِـــي 

َكــرَِه َلُكــْم َثَالًثــا: قِيــَل َوَقــاَل َوإَِضــاَعَة  ( إِنَّ اهللاَ الحــديث المشــهور 

َؤاِل ) رواه البخاري .   اْلَماِل َوَكْثَرَة السُّ

ــتنزاهُ / ٨  ــوي : االس ــو النب ــةٌ  فه ــلم يف  مدرس ــه وس ــلى اهللا علي ص

التأدب واللطف واسـتعمال أحسـن األلفـاظ حتـى مـع خصـومه.. 

كمـا يف ). (أنه لم يكن فاحشـا متفحشـا فقد وصفه صحابته الكرام

صــحيح البخــاري، والُفحــش: أي ناطقــا بــالفحش ، وهــو الزيــادة 

ــويتر  ــات يف ت ــد انجرفــت فئ ــى الحــد يف الكــالم الســيئ...! وق عل

واســتخدمت األعــراض والنســاء بشــكل محــرم ومجــّرم، وتعــف 

  العرب والمعادن النفيسة يف الجاهلية عنه، فضال عن اإلسالم .
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 وتثبتـا، عنايـة عليه والحرص وطلبه :الخطابي الصدق تحري/ ٩

 للنشـطاء درس وهـو ، يتحـراه ومن وأشكاله الكذب عن والتباعد

ا وتزييفا، وتزوير ومبالغة كذبا يتحرون فتئوا ما الذين واإلعالميين

(إِن الصـْدَق َيهـِدى إَِلـى ففي الحديث قال صلى اهللا عليه وسـلم : 

ــِة  ــى اْلَجنَّ ــِدى إَِل ــرَّ َيْه ــر َوإِنَّ اْلبِ ــرى اْلبِ ــُدُق ويتح ــَل َلَيْص َوإِن الرج

ــى  ــِدي إَِل ــِذَب َيْه يًقا، َوإِنَّ اْلَك ــد اهللا ِصــدِّ الصــدق َحتــى يكتــب عن

اْلفُجــور، َوإِنَّ اْلفجـــوَر َيْهـــِدى إَِلـــى النَّـــاِر، َوإِنَّ الرُجـــَل َلَيْكـــِذُب 

ـــاه يف  ـــذاًبا) أخرج ـــَد اهللاِ َك ـــَب ِعنْ ـــى ُيْكَت ـــذب حتَّ ـــرى الك ويتح

  الصحيحين .
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 أو مســـتقبحة، معـــانٍ  تحمـــل والتـــي الكلمـــُة المســـخوطة: /١٠

 تنـدرا أو مازحـا، أو هـزال فيـذيعها شائن، وال بضار ليس ظاهرها

( إِنَّ الجاثمـة، قـال يف الحـديث  بالحسـرة ويصاب للقاع، فيهوبها

اْلَعْبَد َلَيَتَكلَُّم بِاْلَكِلَمِة ِمْن َسَخِط اهللا، َال ُيْلِقـي َلَهـا َبـاًال، َيْهـِوي بَِهـا 

وكــم يف بعضــها مــن أذيــات لفظيــة، ونبــرات رديــة، فِــي َجَهــنََّم ). 

وتهكمات عصية، تلوكها ألسنة غير مبالية وال متأنية،،،! بـل بـات 

هللا المســـتعان . وقـــال التســـابق معلنـــا ومعجبـــا لـــدى بعضـــهم وا

(لـيس ِمـن شـيٍء أْطَيـَب مـن اللسـاِن والقلـِب إذا َطاَبـا، الحكماء: 

ــــــــا). ــــــــا إذا َخُبَث ــــــــَث منهم ــــــــيٍء َأْخَب ــــــــن ش ــــــــيَس ِم  ول

وواهللا لـــو تأدبـــت األقـــالم اإللكترونيـــة بـــأدب الســـنة لهانـــت 
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المشكالت وتضّوعت األخـالق، وغلـب الحـزم األخالقـي علـى 

 ، واهللا المستعان .السفه الشائع، والزغل الذائع

النبويــة لســانًا، التســاع مــا يحدثــه  التوجيهــاُت  اتســعت ومضــة/

 الناس من تطورات، وذاك إعجاز نبوي..!

 هـ١٩/١٢/١٤٣٨
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  يف الغـرب، ويشـتد إرهـاب ( اإلسـالموفوبيا )  ظاهرة تتصاعُد

بعضـعم أن الدول ضد القاطنين هنالك، ولكـنهم يـدركون أو 

  الحرب الزائدة تورث تدينا زائدا متماسكا .

 تشـويها اإلسـالم اختـراق إلـى فالسـفتهم بعض يلجأ وبالتالي 

ــا ــن وتحريف ــلك م ــط مس ــدمج الخل ــر، وال ــين أو المنف  التهج

  ..!الملفق

 واشتمام التلبيس، شعلة وإيقاد الشرائع، بتداخل السماح نحو 

  ..!حقيقية معانٍ  بال اإلسالم رائحة
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 ن ضـد تفاسـير ولكـ اإلسـالم، ضـد لسـنا:  يقولـون مثال فنحن

علمائه المتشددين، والذين يضيقون بتفرد المراة أو مسـاواتها 

  بالرجل، زعموا...!

 )الجنســين، مـن خليطــًا ، األيـام هـذه مســجدا تفتـتح) ألمانيـا 

  . فواصل وال حشمة وال حجاب وبال

  يريد إسالما لينا هشـا ، منفتحـا علـى كـل االنحرافـات  الغرُب

ــالغ يف  والخالعــات والتفاهــات،،،! وقــد يســميه معتــدال، ويب

)م: ٢٠٠٧(مؤسسـة رانـد) يف (دعمه وتبنيـه، كمـا قـال تقريـر 

  (بناء شبكات إسالمية معتدلة ).
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  ُيف التصور الغربي، تعني تقديس الفرد يف ممارسة كل  والحرية

دام محترما للنظام العـام، بـال رادع لـه مـن ديـن أو ما يشاء، ما 

  خلق..!

 ــى ــهم، ال وادع ــلمين بأنفس ــف المس ــد تعري ــه قص ــائمون علي ق

  واالنفتاح بين الطوائف، ومحاربة التمييز ضد المرأة ..!

 ذلـك، اسـتنكار وعـدم اإلسالمية الدوائر صمت المؤسف من 

 باإلرهـــاب التهمـــة خشـــية أو القائمـــة الوضـــعية مـــع تماهيـــا

  ..!وشماعته

  ٌــدين ــة، ت ــالة بمهان ــور، وص ــرآن بفج ــاق، وق ــال بنف ــع وت وة م

(تجعلونه قـراطيس  خالعة، ونساء برجال، وصالح يف إفساد.

  تبدونها وتخفون كثيرا) سورة األنعام .
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 إال يحكمهـا ال والتـي الليبراليـة، الغربية بالحالة يكون ما أشبه 

 إلـى ديـنهم برجـال انتهت شخصية حريةً  وتبيح العام، القانون

  ..!عارمة أخالقية فوضى

 ة العربية على المنوال، وهم يف استرخاء جميـل وقـد والليبرالي

شّدهم المنظر، وأراحهم التنور، حتـى إنهـم لـم ينبسـوا ببنـت 

  شفة ..!

 أمريكـا يف ،)ودود أمينة( فعلتها الزمان من عقد من أكثر قبل ، 

ــًدا كالرجــال، وخطبــت متالصــقين، بالنــاس وجّمعــت  تجدي

  ..!م)٢٠٠٥( عام وتصحيحا وتنويرا

 ة ليبراليون قد شرِقوا باإلسالم، ووّدوا محوه بـال هـوادة، أو ثم

  جعله حالة شخصية مستقلة..!
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 تجديـُده ويغـرهم بقشـة منـه يستمسـكون سـذج، آخر وصنف 

 المغـري االختالطـي كـالمنظر تشـدد، وال تعقيـد بال وتطويره

 . القلم سورة))  فُيدهنون ُتدهن لو ودوا.((  بالفتنة

 ض اإلســالمين عــن جهالــة أو محاكــاة، أو بعــ يجــاريهم وقــد

انهزامية كما صنع العصرانيون ومن لديهم مشاكل فكريـة مـع 

  النص الشرعي...!

  ُـــن ـــة  يكم ـــور الديني ـــط األم ـــة خل ـــي يف محب ـــوى الليبرال اله

بالمحظورات لتنفتق لهم عن خلطة، دينية، فائقـة، هجينـة ..! 

غاية أمرها تدين هش مخصـوص، ال عالقـة لـه بالسياسـة وال 

(( قــل إن صــالتي وُنُســكِي وَمَمــاتِي هللا...)) مجــاالت الحيــاة 

  سورة األنعام .
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 وتجديــده)  اإلســالم أمركــة( يف كافيــة الخلطــة هــذه ومثــل 

 الوسـائل أسـهل مـن وهـو.  محتواه من ُيفرغ أن إلى واختراقه

  ..!والدين الُهوية كارهي للتغريبيين،

 للرجــل يف كــل الصــفات  المــرأة مســاواة دعــواهم مــع ويتفــق

االجتماعيــة والثقافيــة والجســدية، وأن تمييزهــا شــكل مـــن 

  ظلمها ويتغافلون عن الفروقات بين الجنسين،،!

 العلنـي المباشر واالضطهاد الحروب شنّ  أن يدرك الغرب إن 

 هـو األمكـر والمستحسن وانطالقته، اإلسالم عجلة يوقف لن

 شــكل تكيفــي يف وجعلــه وعوائــق، بمحرمــات ودمجــه خلطــه

  ممجوج، وهو حل استراتيجي خطِر..!
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 أو سـنة وال واجـب، أو محـرم وال باطـل، وال حق ال والنتيجة 

 التدين تذويب إلى بنا ينتهي مقززا، مزجا األمور تمتزج بدعة،

  ..!للشبهات ومكنونا ، للقبائح مرتعا وجعله

 السـخف علـى وتجـرئ التمـرد، على تحمل الحالة هذه ومثل 

  النحراف، واهللا المستعان .وا

 وسـبيل القـويم، والهدى المستقيم، للصراط مضاد وسلوكها 

 فــاتبعوين اهللا تحبــون كنــتم إن قــل.((  والمتقــين اهللا رســول

  . عمران آل سورة))  اهللا يحببكم

 يف ومطـوع المناكر، بين وشيٌخ  المناظر، هذه ليبرال بني ويسر 

هو والتعاسة، ويسـمون ذلـك والل الربا عالم يف ولحى مرقص،

  دينا تقدميا أو تنويريًا...!
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 اإلنسانية واأللفة الدينية السماحة يف حضاري نمودج وإنه !...

 سورة))  بالباطل الحق ُتلبسوا وال((  تعالى قوله عمن وغفلوا

 سـورة) دين ولي دينكم لكم( تعالى قوله وجالوة.  عمران آل

  . الكافرون

 حتميــة يف استســهال البــدع والمنكــرات وإحيــاء  لنتيجــة وإنــه

(( كـــانوا ال للتـــراث اإلســـرائيلي الشـــانئ، الموجـــب للعنـــة 

ــئس ماكــانوا يفعلــون ))  ــوه لب ــاهون عــن منكــر فعل ســورة يتن

  لمائدة .

 تعليــق بــال الســاخرة المريــرة اللحظــة هــذه تمــر أن ينبغــي ومــا 

  . واستنكار
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 لدفاع عن قضـاياه وشـرائعه وا ديننا عن الذب أنفسنا نعود وأن

(( ذلــك ومــن يعظــم شــعائر اهللا فإنهــا مــن تقــوى القلــوب )) 

  سورة الحج .

 ميديا والسوشيال تويتر يف ونشطاء ودعاة، كمؤسسات وعلينا 

ــرد أن وفرســانها ــئال هــؤالء، علــى ن ــع يف ذريعــة تكــون ل  تميي

 اهللا ويمكـر ويمكـرون...(( المسـتعان واهللا وتهجينه، اإلسالم

وعلـــى المراكـــز    خيـــر المـــاكرين )) ســـورة واألنفـــال .واهللا

اإلســـالمية يف الغـــرب دور عظـــيم يف التوجيـــه والتصـــحيح 

لمعنيـة والمدافعة ، وللمملكة الدور األعظم عبـر مؤسسـاتها ا

تصحيًحا وتبيينا، وال تزال هـي الرائـدة يف العمـل اإلسـالمي ، 
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ألنهــا مهــبط الــوحي، ومنــارة الهدايــة، واكثــرهم غيــرًة يف هــذا 

 الباب، جزى اهللا المسؤولين خيًرا ، ونفع بجهودهم .

 هـ١١/١٠/١٤٣٨
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  مــن أصــحِّ وأروع األدعيــة الماحيــة للحــزن والمورثــة لألمــل

أي (( ومن اليقين ما تهون به علينا مصايب الـدنيا )) والتفاول 

 اقسم وهب لنا .

  : اسـتقراُر واليقيُن يطلُق ويراد به كما قال الجنيـد رحمـه اهللا )

ل وال يتغيَّر يف القْلب).  الِعْلم الذي ال ينقِلب وال ُيحوَّ

  َيف هـــذه الظـــروف العصـــيبة وحـــاالت الهـــوان  والمســـلمون

والتسلط والتشـرذم هـم أحـوج مـا يكونـون إلـى شـعبة اليقـين 

ـــة  ـــل، وأن العاقب ـــن العم ـــرائع وحس ـــب بالش ـــتقرار القل واس

 للمتقين.
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  والســبُب ألن تــراكم المصــائب واألحــزان يحمــل العبــد علــى

التســخط واليــأس وكراهيــة االســتقامة والتملمــل مــن العمــل 

(( الذين آمنوا وتطمئن قلـوبهم خلق أهل اإليمان وليس هذا ب

 بذكر اهللا أال بذكر اهللا تطمين القلوب )) سورة الرعد .

  وامتالُك اليقين من أسباب الثبات، وتـتحطم عليـه كـل مقـامع

 اإذليقين اهل ( فـأالبالء قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا 

 أو يمانهإ يذهب قد ءالبتالا نفإ غيرهم فبخال ا؛ثبتو ابتلوا

 ....)ينقصه

  أعظـُم وســيلة يف توليــد اليقــين وتثبيتــه يف القلــب قــراءُة القــران

 وتدبره والتخلق بمواعظه.
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  وذكر شيُخ اإلسالم أن اليقيَن يتحصل من تدبر القـرآن، الـذي

ــاب  ــه الكَت ــراح وفق ــه االنش ــزل، وب ــتالوة والتن ــود ال ــو مقص ه

القـرآن أم علـى (( أفـال يتـدبرون ورسـوخ المـواعظ والبينـات 

  قلوب أقفالها )) سورة محمد .

  ويحصــُل أيضــا مــن تــدبر اآليــات التــي يضــعها اهللا يف الكــون

واآلفــاق واألنفــس، وتثبــت أن دينــه حــق، وأن شــرعه صــدق 

اليأتيه الباطل من بـين يديـه وال مـن خلفـه مـن نحـو : انتصـار 

أهل اإليمان وهزيمة مكذبي اإلسالم وأعداء الرسل، واتسـاع 

اإلسالم، وصدق نصوص الوحيين، وإقامة الحجـة علـى  بقاع

 أهل اإللحاد والزندقة.
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  وذكـر ثالثـا: أنـه يتوالـد مـن العمـل بموجـب العلـم، فقـد قــال

(( ولو أنهم فعلوا ما يوعظون بِه لكان خيرًا لهـم وأشـد تعالى 

ويف العمـل ترسـيخ ويقـين لألحكـام تثبيتا...)) سورة النساء . 

وحمايـة لعقيـدة  • ن، وتأسيس للصبر،الشرعية وتقوية لإليما

وتحد للباطل، وترقب للنصر وحافز للعمل، وإغاظـة للعـدو، 

 وتشجيع للكسالى .

 ــغر حوادث ــدنيا، وتص ــائُب ال ــوُن مص ــاليقين ته ــم وب ــا، ويعظ ه

ويتوالد اليقيُن أيضا من مطالعة السـيرة  التوحيد وتصلب قناته

تعلي من شأن النبوية والتفقه يف دروسها وتحفظ أحداثها التي 

 مان وتصبر وتقوي، وتشحذ وتحفز، .اإلي
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  نحــو صــبره ورضــاه عمــا حصــل يف مكــة والطــائف يف القصــة

(( بل أرجـو اهللا أن يخـرج  المشهورة وانتظاره فرج اهللا ونصره

 اهللا وحده ال يشرك به شيئا )). من أصالبهم من يعبد

  وبمدارسة سير األنبياء والمرسلين يف نواحي القرآن ومـا فيهـا

(( ولنصبرن على من يقين فذ، وصبر شديد، ودعوة مستديمة 

ــراهيم .  ــا )) ســورة إب ولــوال مــا قبلهــا مــن اليقــين مــا آذيتمون

واالســـتعداد للصـــمود والتحـــدي مـــا حصـــل ذلـــك الصـــبر 

ذه وصــلون هــوالتحمــل . ونحتــاج للعلمــاء الربــانيين الــذين ي

 المعاين إلى الخالئق.
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  ويتولد اليقين أيضا بمعاينة آيـات اهللا يف الكـون وبـدائع صـنعه

ــالى ــال تع ــا ق ــورة  كم ــوقنين )) س ــات للم ــي االرض اي (( وفِ

 الذاريات.

  ومنها: تعلم محاسن اإلسالم وما وضعه اهللا من شـرائع رائعـة

 سنن فاضلة يف هذا الدين المجيد.وأحكام باهرة، و

  سـلوا (( واإلخبات العبادي هللا فقد صح دعـاءوكذاك الدعاء 

المفــرد  األدب يف البخــاري أخرجــه )) . والمعافــاة اليقــين اهللا

 ححه األلباين رحم اهللا الجميع .وص

  ،ومن نمـاذج اليقـين البـاهرة صـبر الصـحابة المبتَلـين يف مكـة

وأتبــاعهم مــن األعــالم األفــذاذ أيــام المحــن والشــدائد . فــأين 
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ــــيرة  ــــة بالــــدروس دروس الس ــــفة لــــذلك، والملهم الكاش

 والعظات.

  بالل صورة رائعـة هـو وصـبره، واحتمالـه الشـديد علـى لظـى

 ( أحد أحد ).المشركين واضطهادهم وكان يردد 

  وآل ياسر صبروا صبرا متينـا، وماتـت سـمية أم عمـار يف أتـون

ــى ماتــت  ــة ورفضــت أن تلطــخ فمهــا بنقــد الــدعوة حت المحن

 شهيدة رضي اهللا عنها.

 ولما رأى المؤمنون األحزاب قين المؤمنين يف األحزاب وي ))

قــالوا هــذا مــا وعــدنا اهللا ورســوله وصــدق اهللا ورســوله...)) 

 سورة األحزاب .
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 أنـه ومن يقين بعض العباد الحكماء وهو علـي رضـي اهللا عنـه 

 رأيتهمـا ألين يقينـًا، ازددت مـا والنـار الجنـة رأيـت لـو( : قال

 ....)َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اهللا رسول بعيني

  :لــو كشــف لــي ويـروى عــن عــامر بـن عبــد قــيس رحمـه اهللا )

 ..الغطاء ما ازددت يقينا )

 مــن أراد أن يعــرف وعــن شــقيق بــن إبــراهيم رحمــه اهللا قــال ):

معرفته باهللا، فلينظر إلـى مـا وعـده اهللا ووعـده النـاس ، بأيهمـا 

 ). قلبه أوثق

  ولكنها تحتاج لجهد متين، وعبادة واألخبار يف ذلك مستفيضة

(( وكـذلك  صادقة وعلم نوراين يشعشع يف القلب والجـوارح

ــورى. ــورة الش ــا)) س ــن أمرن ــًا م ــك روح ــا إلي ــم  أوحين وتلك
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ــا  ــو له ــا، فه ــا ووحــي خالقه ــور ربه ــا إال ن ــاد ال يحييه االجس

كالماء للسمك، وكالهواء للكائنات فهل لهـا مـن عـوض، أو 

 تجد لها من بدل..؟!

 ــا يف ســيما ال األمــة، لعلمــاء العلمــي الجهــد أن ونعتقــد  بالدن

، تدريًسا وتأليفًا ، له الدور العظـيم يف  الحرمين بالد الطاهرة،

تأسيس معـاين اليقـين واإليمـان ، ودفـع األزمـات وتخفيفهـا ، 

 وتصبير الناس وتثبيتهم .

 .اللهم زدنا إيمانا ويقينا واجعلنا من عبادك الصادقين... والسالم
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 معاصـرة إصـالحية وجـوهرة نادرة، أسطورية دعوية شخصية 

 ، شّعت النور يف أرجاء األرض األفريقية.فريدة

   ِاألبصارِ  كمنائر شخصه يف سويعةٍ  فكلُّ  أدري ما واهللا . 

 وبــالء وصــبراً  وجــدا، جهــداً  المعاصــرة، الــدعوة أعــالم مــن 

  .وتضحية وعمالً 

 منهــا وُتقتــنص الفوائــد، منهــا ُتــتعلم مدرســة الدعويــة مســيرته 

  . التجارب

 ساعيًا وداعية كريمـا، وهاديـًا بـاذال،  الكويت أقصى من جاء

  تاركا وراءه زينًة وأمواال .
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 رحمـه السـميط الـرحمن عبـد الشـيخ الفاضـل الـدكتور اسمه 

  .الدعوي جهاده ويذكر إال) أفريقيا( ُتذكر ال اهللا،

 محبتهـا قلبـه يف اهللا قـذف ُيسمى، وبالدعوة ُيكنى، صهيب أبو 

يَّتـه، فشـاركوه  لـه وأصـلح ، ألوائهـا على والصبر زوجتـه َوُذرِّ

(ومن أحسن قوال ممن دعا إلى اهللا) سورة  المعنى والفحوى.

  فصلت.

 والعظــات الــدروس تقــبس تبصــيرية، دعويــة مدرســة جهــاده 

  . االعراف سورة )يتفكرون لعلهم القصص فاقصص(

 شــقت التــي األولــى واللبِنــة أفريقيــا، يف الخيــري العمــل رائــد 

  نوات العمل والتأثير .ق للناس



 

~ ٤١ ~ 
 

Ì€◊“<�≈^√�çˇ
 

 ولمــا عليهــا، التنصــيرية بــالحمالت لعلمــه أفريقيــا علــى ركــز 

  .دينية وأساطير خرافات من فيها يسود

 مسـلمي لجنة وأسس ،)مالوي( جمهورية يف مسجد أول بنى 

 داعيــة، ٤٠٠٠ رواتــب ودفــع مســجد، ٤٦٠٠ وشــيد إفريقيــا،

  !،..يتيم، ألف ١٥ ورعى

 ه اهللا، لعدة محـاوالت اغتيـال يف أفريقيـا رحم السميط تعرض

ــاط  ــوره يف أوس ــبب حض ــلحة بس ــيات المس ــل المليش ــن قب م

  الفقراء والمحتاجين.

 وتحملـه الفقيـرة المنـاطق يف العـيش جـراء معاناتـه إلى إضافة 

ــة واألمــراض البعــوض لســعات  مــن متنوعــة بقــاع يف واألوبئ

  .أفريقيا



 

~ ٤٢ ~ 
 

Ì€◊“<�≈^√�çˇ
 

  جـده ونشـاطه وعملـه  أمـام نفوسـهم يستصـغرون الـدعاة جّل

  الباهر، وهذا شبه متفق عليه..!

 وبنى ونصف، مليون خمسة يديه على فأسلم نشاطه توسع ثم 

  ..!مسجد آالف ٥٠٠٠ يقارب ما

 بلغـات وإذاعـات الحجـيج، قوافـل وسّير وبعثات كليات بنى 

  . متنوعة أفريقية

 اهللا فضـل وذلك مليونا ١١عنده أسلم حتى الداخلون وتعاظم 

  يؤتيه من يشاء.

 مهنتـه سـخر ولكنه متخصصًا، شرعيا عالما وليس طبيبا كان 

 الــبالغ ورسـالة اإلصـالح هـم وحمـل علمـا، وكـون للـدعوة،

  .للمحتاجين واإلنقاذ
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 بعــد ذات وإدارة منظمــة، مؤسســة إلــى غيــور فــرد مــن تحــول 

 والمـانحين والوجهاء الخبراء احتوت مقنن، وإشرايف تنسيقي

  عاة والمرشدين .والد

 مع يبقى منظم، مؤسسي عمل على اتكائه دون تحل لم فرديته 

  ..!واعية دعوية رسالة وهنا الممات، وبعد المرض

 دروس أعطـم مـن والصـبر بالتصخية والمفعم الدعوي تعلقه 

  . سيرته

 تعكـس وماديـا، روحيـا بالفقراء وإحساسه الوطن عن ترحاله 

 وأن سعادتي حيث صـفائي وراحتـي. والنفسي، الدعوي همه

  ..اللهم أحيني مسكينا) (
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 فدعموا األعمال رجاالت لدى مكانة أكسبته وإخالصه امانته 

 .وسخوا

  األفريقـي للوقـف بهـا فتبرع العالمية فيصل الملك جائرة نال 

ــا التعليمــي، ــار يف درس وهن  ويــؤثرون((  .النظيــر عــديم اإليث

  .الحشر سورة)) أنفسهم على

 ممـا خيـر اهللا آتـاين فما((  والشرف الدنيا طالب من ليس وأنه 

  .النمل سورة))  آتاكم

 ؟..ثغرهم يسد فمن هؤالء، أمثال على إال الحزن يكون ال!  

 فيصــنعون حســنا غرســا اهللا يغرســهم مــن اهللا بــإذن األمــة وفـِـي 

 هللا قـائمين وفضـالء دعـاة مـن األرض تخلـو فال وزيادة صنعه

  .بحجة
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 الخطوط ومساجد ومرشدين، وخطباء لدعاة تحتاج قرى ثمة 

  ..!ويتقاعس يعتذر من فينا والزال الطويلة

 خانقـة، أجـواء وفِي واتصاالت كهرباء بال يعمل السميط كان 

 صـــبر، ولكنــه يحاصــرونه وأبنـــاؤه علــيهم، يخــيم والجــوع

  . األعاجيب فصنع له، اهللا وصبرهم

 م يكـاد يكـون مهجـورا يف حيــاة علـ الدعويـة التضـحيات علـم

ـــثمن  ـــن ال ـــأل ع ـــنا يس ـــم اهللا، وبعض ـــن رح ـــرعيين إال م الش

(( قال رب إين دعوت قومي  والحضور والفنادق والمسافة.،!

  ليال ونهارا ))سورة نوح .

 مــن أضــعفت إعالميــة ومؤسســات بالتجــارة الــدعوة اخــتالط 

  .المستعان واهللا اإلخالص بمعاين وتالعبت تأثيرها
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 عد قراءة تاريخ أعالمنـا القـدامى والمعاصـرين، والحمـد هللا لن

ـــا  ـــا نجمـــا مضـــيئا كالســـميط، فهـــل وعين أن جعـــل يف حياتن

  الدرس...؟!

 منها الكتب من عددا ألف الدعوي االنشغال وبرغم: 

 وكتــاب ،)آخــرين مــع( أفريقيــا دمعــة وكتــاب أفريقيــا، لبيــك 

  .ولدي إلى رسالة أفريقيا يف خير رحلة

  صوتيات يوتيوبية يف سـيرته وقصـة حياتـه، واسـتماعها يحيـي

  الهمم الهابطة والعزائم الفاترة .
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 نـابض واقعـي درس ألنهـا عنهـا الغفلـة عـدم الضـروري ومن 

  .والحفز بالهمة

ــو فهمــة كســلُت  وإذا  لهــا ترن
 

 البتارُ  والقنا العزائم كل **
  

 

 سيرته عظات وألهمنا العظام، تلك اهللا رحم . 

 هـ٦/١٠/١٤٣٨
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 الحلويــات تقــديم الســارة، العيــد كلمــات مــع النــاس درج 

  ادة.والسع الفرح عن تعبيرا والكعك،

 إال تؤكــل فــال والبســمات، الفــرح ببيــارق الحلــوى ارتبطــت 

 صـبيحة التمريـة الحالـة من استفيدت ولعلها االنشراح، وقت

 يغـدو ال -وسـلم عليـه اهللا صـلى- اهللا رسـول كان و(( العيد،

  . البخاري أخرجه))  تمرات يأكل حتى الفطر، يوم

 وهو شـكل مـن  والسمن بالعسل مخضوبًا البر السابق يف كان

الحلوى والزاد العيدي الماتع، وال زالت بيوتات تحافظ عليـه 

  إلى اآلن .
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 الحلوى صفاء صافية وقلوبنا كالحلوى، سعيدة أفواهنا لتكن 

  .وجمالها

 وال نـــزاع، مـــع كعـــك وال خصـــومة، مـــع حلـــوى تجـــدي ال 

  .شحناء مع شوكوالته

 الضـغن خيبـةَ  واسكْب  الشحن طّلق قم
 

 تطاب لنا عيٌد مـع الـوهنِ يس ال **
 

 

 ثم واألقربين، الوالدين معايدة ثم والذكر، بالصالة عيدك ابدأ 

  ). ومنكم منا اهللا تقبل(  القبول اهللا ولنسأل ، الجيران

 مكــارم ســبق ونِــل ، المعايــدة أجــر واحــرز البعيــد، هــاتف 

  )). االخالق مكارم ألتمم بعثت إنما((  األخالق
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  ِلبهجة، وأسعِد األطفال، وسّلم على الضـعفة وا الفرح استحل

  والمساكين والغرباء .

 وتوكـل ومحازن، هموما تفتح وال كالحلوى، كلماتك لّطف 

 وبرحمتـــه اهللا بفضـــل قـــل((  . وتخفيفهـــا حلهـــا يف اهللا علـــى

  . يونس سورة)) فليفرحوا فبذلك

 علـى للسـالم، مفشـيا وصوال، الثنايا، براق الوجه، مشرق كن 

(( وتبســمك يف وجــه أخيــك  عرفــت ومــن لــم تعــرف..! مــن

 .. صدقة ))

 اهللا واحمـد ، وسـلوكك أفعالـك كـل يف الحلويات طعم عش 

 بنعمتـه فأصـبحتم((  واالجتمـاع والتواصـل العيـد نعمـة على

  . عمران آل سورة))  إخوانا
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 ــدا واســتقبل لقلبــك الحلــوى نكهــات إدخــال حــاول ــال عي  ب

(وال  الذكر والمواعظ المرققة . واستلهم شحناء، وال ضغائن

  تجعل يف قلوبنا غالً للذين آمنوا) سورة الحشر .

  والصغار الفقراء واجعل وتصدق، منها واهدِ  الحلوى من كْل 

  ).تحابوا تهاَدوا( الحسن الحديث ويف بعطاياك يفرحون

 وصراخ غضب أو وعبوس، بضيق الحلوى تؤكل ال!..  

 لوى الُطعم مع حلو الُخلـق، ملكـت الَخلـق، ح لك اجتمع اذا

(وإنــك لعلــى خلــق عظــيم) وظفــرت بالصــدارة االجتماعيــة 

  سورة القلم.

 ريـاالت يف تكمـن محـروزة وحلـوى مطعومة حلوى للصغار 

  . عدتها لها فأعد نقدية،
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 المســجدي واالجتمــاع الصــالت، يوثــق األســري االجتمــاع 

.(( مثـل العيـد بغيرهمـا  ذهـاب يصـح فـال الخالفـات، يضيق

 ..المؤمنين يف توادهم...))

 ــد ــواه العي ــه بحل ــراقاته ومالبس ــه وإش ــل وتكبيرات ــاوة يزي  غش

 ماهـداكم على اهللا ولتكبروا العدة ولتكملوا((  واآلالم الحزن

  . البقرة سورة))  تشكرون ولعلكم

 الصـايف بالفم تحلو العيد حالوة
 

 وألطـاِف  حـٍب  عن يورق كان ما **
  

 

 لة وحسن والتواضع والمراجعة للتسامح موسم العيد . ،، الصِّ

 مــن القــوم رئــيُس  ولــيس ..علــيهمُ  القــديم الحقــد أحمــُل  وال

 . الحقدا يحمل
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 ُحـزن تـذهب عـاطرة، وبسمات داخلية بهجة مع العيد حلوى 

 نفسـا األفـراح شعشـعة يف جـم أثـر وللتكبيرات رمضان، فراق

  . ومجتمعا وخلقا

 أعيادنا،واحفظ بالدنا،  وانصر إخواننا ، وارفع مـا  جّمل اللهم

(سيجعل اهللا بعـد عسـر يسـرا ) سـورة  بهم من الغم واألحزان

  الطالق .

 هـ٢٩/٩/١٤٣٨  
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من أشنع الفرق المنتسبة لإلسالم، ومن أكثرها نقدا من األئمة 

األعالم، لسوء حالهم على األمة، ولو تخابثت األمم، فلن تجد 

أمة اإلسالم أخبث منهم، وأكثرهم كذبا، وأفسدهم طريقا 

وعقيدة، ولشيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا درر يف كشفهم 

ونقض مقاالتهم، والتحذير من شرورهم، ونبوءات بصفاتهم، 

 مما يتكرر شناعته هذه األيام ...

قـال رحمـه اهللا: ( ومـن  / موقفهم من القرآن والصحابة:١

زعم أن القرآن نقصت منه آيات وُكتمت، أو زعم أن لـه تـأويالت 

باطنة تسقط األعمال المشروعة، فال خالف يف كفرهم، ومن زعم 
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بة ارتدوا بعد رسـول اهللا عليـه الصـالة والسـالم إال نفـًرا أن الصحا

قليًال يبلغون بضعة عشـر نفًسـا ،أو أنهـم فسـقوا عـامتهم، فهـذا ال 

ريب أيًضا يف كفره؛ ألنه مكذب لما نصه القرآن يف غير موضع من 

الرضى عنهم والثناء عليهم، بل من يشـك يف كفـر مثـل هـذا، فـإن 

 ).٥٨٦ول، ص كفره متعين )! (الصارم المسل

سّلمها ( هذه سواحل المسلمين ت  تواطؤهم مع األعداء : / ٢

اليهـود والنصـارى  والرافضة هم دائما مع النصارى من الرافضة..

( الرافضـــة يســـتعينون بالكفـــار والفجـــار علـــى أو المشـــركين).

 مطـــــالبهم وهـــــذا أمـــــر مشـــــهود يف كـــــل زمـــــان ومكـــــان ).

 .)١١١/٤المنهاج(  
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( أنهم أكذب طوائف أهل  وأشدهم شركا:/ أكذب الفرق ٣

األهواء ، وأعظمهـم شـركًا ، فـال يوجـد يف أهـل األهـواء أكـذب 

منهم ، وال أبعد عن التوحيد ، حتى إنهم يخربون مساجد اهللا التي 

يذكر فيها اسمه ، فيعطلونها عن الجمعة والجماعات ، ويعمـرون 

له صـلى اهللا المشاهد التي أقيمت على القبور التي نهـى اهللا ورسـو

 ..)٣٩١عليه وسلم عن اتخاذها ). ( االقتضاء ص

(وهم كانوا من أعظم  / سبب سقوط اخلالفة العباسية :٤

ملك الكفـار إلـى بـالد اإلسـالم األسباب يف خروج (جنكيز خان) 

ونهـب (حلـب) إلى بـالد العـراق ؛ ويف أخـذ (هوالكو) ويف قدوم 

ل فيـه مـن تـوزر الصالحية وغير ذلك بخبثهم ومكـرهم ؛ لمـا دخـ



 

~ ٥٧ ~ 
 

Ì€◊“<�≈^√�çˇ
 

 )٦/٤٢١مــنهم للمســلمين وغيــر مــن تــوزر مــنهم .. ) ( الفتــاوى

( ووزير بغـداد ابـن العلقمـي هـو الـذي [خـابر] علـى المسـلمين، 

وكاتــب التتــار، حتــى أدخلهــم أرض العــراق بــالمكر والخديعــة، 

[ونهــى النــاس عــن قتــالهم]، وقــد عــرف العــارفون باإلســالم أن 

 ..)٢٨/٦٣٦(الفتاوى .). الرافضة تميل مع أعداء الدين.

( َوَكَذلَِك َكاُنوا ِمـْن َأْعَظـِم األَسـَباِب  / ضياع بيت املقدس:٥

فِي اْسـتيالَِء النََّصـاَرى َقـِدْيمًا َعَلـى َبْيـِت الَمْقـِدِس َحتَّـى اْسـَتنَْقَذُه 

 ) .٤/١١٠الُمْسِلُمْوَن ِمنُْهم) (المنهاج
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الشـيعة ومـن (وأن أصل كل فتنة وبلية هم  / أصل كل فتنة :٦

انضــوى إلــيهم، وكثيــر مــن الســيوف التــي ُســلت يف اإلســالم إنمــا 

 ..)٦/٣٧٠كانت من جهتهم) .( المنهاج

ــاق :٧ ــعب النف
ُ
(والرافضــة أولــى النــاس بُشــعب النفــاق  / ش

وأبعدهم عن شعب اإليمان، وسائر الطوائف قربهم إلـى اإليمـان 

وبعــــــدهم عــــــن النفــــــاق بحســــــب ســــــنتهم وبــــــدعتهم) 

 ..)٦/٤٢٧(المنهاج

(وهم أبعد طوائف أهل اإلسـالم عـن  / نصرتهم لإلسالم :٨

ــل  ــرب طوائــف أه ــذالن؛ فُعلــم أنهــم أق النصــرة، وأوالهــم بالخ

ـــــــان. ـــــــن اإليم ـــــــدهم ع ـــــــاق، وأبع ـــــــى النف ـــــــالم إل  اإلس



 

~ ٥٩ ~ 
 

Ì€◊“<�≈^√�çˇ
 

ــن  ــان م ــيهم إيم ــيس ف ــذين ل ــة، ال ــافقين حقيق ــك أن المن ــة ذل وآي

مـن المالحدة، يميلون إلى الرافضة، والرافضـة تميـل إلـيهم أكثـر 

 .)٦/٤٢٥سائر الطوائف).( المنهاج

(ودخولهم يف زمرة الكفـار  / جنسهم الغريب واملخالف :٩

والمنافقين حتى يعدهم من رأى أحوالهم جنسـا آخـر غيـر جـنس 

المسلمين، فإن المسلمين الذين يقيمـون ديـن اإلسـالم يف الشـرق 

والغرب قديما وحديثا هم الجمهـور، والرافضـة لـيس لهـم سـعي 

 .)٧/٤١٤دم اإلسالم، ونقض عراه..) ( المنهاجإال يف ه

(كل من جربهم يعرف  / استعماهلم التقية للمخادعة:١٠

اشتمالهم على هـذه الخصـال؛ ولهـذا يسـتعملون التقيـة التـي هـي 
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يقولـون {سيما المنـافقين واليهـود ويسـتعملونها مـع المسـلمين، 

وا يحلفــون مــا قــالوا وقــد قــال{و ، }بألســنتهم مــا لــيس يف قلــوبهم

ــــق أن  ــــوله أح ــــؤمنين واهللا ورس ــــوا الم ــــاهللا ليرض ــــون ب ويحلف

 .)٢٨/٤٦٨(الفتاوىيرضوه).

اٌل َلْيس َلُهم َعْقل َوَال َنْقل  / العقل الرافضي:١١ (الرافَِضة ُجهَّ

 ).٤/٤٢٩َوَال ِديــــــــن َوَال دْنَيــــــــا َمنصــــــــوَرة ).(الفتــــــــاوى

( والقــوم مــن أضــل النــاس يف المنقــول والمعقــول، يف المــذاهب 

والتقرير، وهم من أشبه الناس بمن قال اهللا فيهم: ( وقـالوا لـو كنـا 

عير)  .)٨/١(المنهاج نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السَّ



 

~ ٦١ ~ 
 

Ì€◊“<�≈^√�çˇ
 

(َفقــد َرَأْينــا َوَرَأى الُمْســِلُمْوَن َأنــه  / اســتثمارهم احملــن :١٢

ــلمين ). ــى المس ــُه َعَل ــاُنوا َمَع ــافِرٍ َك ــُدو َك ــِلُمْوَن َبَع ــي الُمْس  إَِذاابتل

 .)٣/٣٨(المنهاج 

(وكذلك إذا صار لليهـود  / العراق الرافضي اليهودي:١٣

دولة بـالعراق وغيـره ، تكـون الرافضـة مـن أعظـم أعـوانهم ، فهـم 

ـــار مـــن المشـــركين واليهـــود والنصـــارى ،  ـــون الكف دائمـــًا يوال

(منهــاج الســنة ويعــاونونهم علــى قتــال المســلمين ومعــاداتهم ) . 

)٣٧٨/ ٣.( 

اقع الحالي تبين لكم صحة كالم شـيخ االسـالم ابـن واذا تأملنا الو

تيميــة رحمــه اهللا، وأنــه مــا بــالغ يف حقهــم، وقــد عــرفهم حــاال 

ومعايشة، وها هو التاريخ يعيـد نفسـه، ويفعـل األوغـاد الـروافض 
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أضعاف ما صنع آباؤهم األقـدمون ، مـن خـراب وتفكيـك وكيـد، 

علـى  وسمسرة لألعداء والمحتلين، كمـا تلحظـون اآلن وسـيطرة

 أربع عواصم عربية،،،!

متــى يســتيقظ أهــل الســنة ويحســوا بــالخطر الــداهم  والســؤال:

ــــــاذ.، ــــــارعة واإلنق ــــــب المس ــــــر يتطل ــــــيهم،،،! وأن األم   عل

 ديــــــنكم يحــــــارب، وإخــــــوانكم يمزقــــــون، ويهجــــــرون،،

فتأهبوا لهؤالء األوغاد، وتحرروا من ضعفكم وهوانكم، وعودوا 

 الوكيل،،،! إلى رشدكم وعزتكم،، وحسبنا اهللا ونعم

 هـ٢٠/٧/١٤٣٨

 

 

 



 

~ ٦٣ ~ 
 

Ì€◊“<�≈^√�çˇ
 

S;J<III‡Ê¬�ËïŸ;Ô̌]⁄÷¡;
 

ضّيعهم بنو عصرهم، وأهملهم أقوامهم، وتقاّلوا علمهم، ولم 

يحفلوا بنَتاجهم، حتى طال العمر، وحضر اليقين، وأخذهم اهللا 

لميعاده(( فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون )) 

 سورة االعراف.

ومــن المؤســف أنــه مــن زمــن وآخــر، يطلــع بعــض طــالب العلــم 

ــنهم،  ــان بهــيج ضــاع م ــى زم يحكــي شــيئا مــن ذاك، ويتلهــف عل

وسنوات ُخدرت، ولحظات ال تكاد تعود، وقديما قال األسالف: 

ونشــعر أن ذلــك زاد يف ( أزهــد النــاس يف عــالٍم أهلــه وجيرانــه )، 

دير العلم قل العصور المتأخرة، وتفاقم يف جهات مختلفة، وأن تق
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فيهـا، ويخشـى اتسـاعها (الظاهرة المتأمل) وتناقص، فباتت تشبه 

..! وثمة أسباب خاصـة متعلقـة بـذات العـالم وتصـرفاته وخلقـه، 

ــوره علــى شــروره، اســتبقاًء للعلــم  وإن كــان الســلف يغّلبــون خي

 وحرصا عليه...!

 وسبب اإلضاعة ما يلي:

 لـيس وأنـه باستصـغار، لـه والنظـرة عدم تعظيم العلـم : /١

 يقـل وبالتـالي عليـه، حرصـاء جمهور له يوجد ال أو إليه، محتاجا

يف شــؤون العبــادات  اليــومي االحتيـاج بــرغم النفــوس، يف تعظيمـه

 وتصحيحها وسالمتها.
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 وقـوة كتـبهم، صـعوبة واعتقـاد تقال إنتاجهم وفضلهم: /٢

 ال بحيـث عميقـة، وتقريـرات متينـة سطور من تحويه لما طرحهم

 . واالطالع القراءة على يربون وال الناشئة لها تصرف

ــة: /٣ ــرية واحملل ــد العش ــرتهم زه ــة ونظ ــد المقلل ــن لجه  اب

يلــتهم، وأنــه ال يعــدو أن يكــون نــاقال، أو باحثــا قب ورمــز محلــتهم،

متواضعا. وقد يعمد بعضـهم للتحطـيم حسـدا مـن عنـد أنفسـهم، 

لجهـل أو وضيقا من إبداعه، ومحاولة لرده وقهره، ليعود أدراجه ل

 للدنيا وزهراتها ..!

 يكتبـون أو ، يبجلـون أو لـه يحضـرون الذين :التالميذ قلة /٤

ــافعي  المشــارق يف وينشــرونه علمــه ــام الش ــال اإلم والمغــارب. ق
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(الليث أفقه من مالك، ولكن أصحابه لم يقوموا بـه...)  رحمه اهللا

ــار  ــة وفضــلهم يف انتش ــذ األئمــة األربع ــنع تالمي .وانظــر كيــف ص

 المـــدارس الفقهيـــة، حنفيـــة ومالكيـــة، أو شـــافعية وحنبليـــة...،!

وكذلك مافعله ابن القيم وابن مفلح رحمهما اهللا تجاه العلـم الفـذ 

 ابن تيمية رحمه اهللا .

 الـــــوالءات تحـــــدد والتـــــي التوجهـــــات احلزبيـــــة: /٥

ــومات، ــدعم والخص ــوآزر وت ــد! ال،،؟ أو وت ــدعم ق ــرجين ت  المه

 صــين لــو أجلــة، وحفــاظ فقهــاء، مشــايخ حســاب علــى والجهلــة

 ...!المحافـــل بهـــم وعَلـــت المجـــالس، بهـــم الرتقـــت قـــدرهم

بـالغ، وتجمعـات  وترفيـه هش، تدين على الحزبيات تلكم وتركز
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تلقائيـــة بســـيطة، تستصـــغر العلـــم، وتهـــون مـــن الفقـــه، وتصـــنع 

وما ُصـرَف جـل الشـباب  حواجززبينهم وبين حملته المتقنين...!

عن حدائق العلماء إال بسبب محاضن مهترئة ، جل همهـا الـوالء 

للحــزب والوجهــة والطريقــة،...! فيكبــر الشــاب بقناعــات باطلــة 

(يرفـِع اهللا الـذين آمنـوا تحرمه كل ذاك الخيـر مـن العـزة والرفعـة، 

  سورة آل عمران . )منكم والذين أوتوا العلم درجات

الصـادرة مـن بعـض العلمـاء وَتحمـل  التوجيهية:احلِدة  /٦

ــم ننصــح  ــركهم، ومــن ث الشــباب والمنســقين علــى تجــاهلهم وت

مشايخنا هؤالء بتجنب الحدة والفظاظـة الخطابيـة، والنـزول إلـى 

مستوى الجيل ودعوتهم برفق، والتباعد كثيرا عن العنف والشدة، 
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القلـب (ولـو كنـت فّظـا غلـيظ  باسم الحزم والصرامة التربويـة...

والطريقـة المشـؤومة ومـا ) سـورة آل عمران.النفضوا من حولـك

تحمل من تحـريض أو مشـاقة وفكـرة تنازعيـة مسـبقة،،،! بحيـث 

يصــاغ عقــول الشــباب علــى هــواهم، ولــو عــز علمهــم، وهانــت 

 .. ثقافتهم

تشـجيعا وتـوقيرا، ومبـادرات  ضعف احلفـاوة بالشـيخ : /٧

تنشيط دوره العلمي ومجاله الستخراج معلوماته المكتنزة. وعدم 

 التخصصي، الذي يمأل نفسه، ويستغرق وقته.

 أو المظهـر بحسن اهتمامه كعدم هيئة العامل وبساطته: /٨

نـه. ألنَّ النـاس ع اآلخرين يصرف قد الذي وهزاله، جسمه ضعف
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ولألسف الشديد غلبـت علـيهم المظـاهر والتجمـل الزائـد، وفِـي 

(إن اهللا ال ينظـر إلـى صـوركم الحديث قال صلى اهللا عليـه وسـلم 

وأجسـامكم ولكـن ينظـر إلـى أعمـالكم وقلـوبكم) رواه مسـلم يف 

 صحيحه .

 المركـز العلمـي الخطـاب علـى وتغليبـه امليالن الوعظي: /٩

فقهي المتين، ونسيان حاجة المجتمع واألمة إلى مثل ال والتأصيل

ذلــك، وليســت يف بــاب مــن االختيــار والمباحــات نحــوه، بحيــث 

وُتبدد ....! ولكنها حتمية واجبة تضـطلع بهـا فئـات لحفـظ ُتهمل 

الدين والفتوى والتصدي للمخالفين وأهل البدع، وغلبـة الوعـاظ 

 يف منطقة ما قد ينفع إيمانيا وأخالقيا، ولكنه يغيب فكريا وبنائيا..!

 فتعّين االتزان وتنويع الخطاب الدعوي.
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 وال اإلجهـاد، لـه ينبغـي ما ثم ومن توقع صعوبة العلم: /١٠

 تلغي موهومة، عراقيل صنع ومحاولة المشاق، على النفس حمل

 والمحضن المشوش، التعليم وسببه! العلمي،،، والشعف اإلقبال

لتـي تأمـل الظفـر علـى حسـاب وا النكِـدة، والتوجيهـات المختل،

 عقول بريئة وطاقات متينة، واهللا المستعان .

يتحملـه أدعيـاء التربيـة جهد العلماء مزلٌق تربوي  تضييعُ  ومضة/

 وجهات إعالمية مشبوهة..!

 هـ١٦/٨/١٤٣٨
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 ــر يف نفســه يضــع أن مــن العاقــل، المــرء علــى أشــق لــيس  غي

  .صعبا منزال عقَله وُينزل موضعها،

 والمجـــادلين الـــثقالء عنـــد كثيـــرا، دعـــاوى تكـــون الحقـــائق 

  .. يعرفون ال بما والهارفين

 علــى الكــالم بــال علــم، أو طــاش  أصــر اذا المــرء يفقــه كيــف

  صواُبه، ونقل الجهالة موضع الوعي والفهامة ؟!

 فيـه بما يدري الذي ذا ومن ..العقلِ  صحة يدعي كٌل  كدعواك 

  ! جهلِ  من
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 ومنتحلٍ  طعومة، بال للثقافة والعق تأهل، بال للدعوة مدعٍ  كم 

  ..!صحيح زي بال للفكر

 فكرُ  أو هنالك كْتٌب  له فليس
 

  وما غره إال الممادُح والغمرُ  **
 

 

 بلعـتهم الفكر، وعديمو لحظات، يف فانكشفوا الجهال تصدر 

 ...!سطور دون والظهور تأهل، بال التصدر والسبب! األيام،،

  

 َفهيما صار شّمها أو عليما، بات الكتب اشترى من كل ليس ، 

 سـهر أو النظـر، ديمـة مـن لـيس..!  النظـارات البسـو وكذلك

  يالي والساعات.الل
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 تكلـم مـا فـإذا االحترام، على يبعث ما كثيرا الجميل القميص 

 وكـذلك وجمالـه، قميصه الناس ترك عقله، وانكشف صاحبه

  . والطروحات األفكار

 جـــودة وال القـــراءة يعنـــي ال النظـــارة لـــبس: عـــالمي مثـــل يف 

  ...!القراءة

 شـفت المـدعين ك أنهـا إال المعلومـات، ثـورة أفادتنـا مـا بقدر

والثقالء وأرباب الضوضاء والفالشات الخاوية، والحسابات 

  المتكررة والدخيلة..!

 ــة ــة ثم ــة ثقاف ــريج وثم ــايف، ته ــن ثق ــد وم ــد يعتق ــري النق  الفك

  ..!لعقله أنفع فالرياضة قدم،،، كرة بمباراة كملهاته
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 روح وأعلنوا واقعيا، وفقهوا علميا، تمكنوا من هم الفكر قادة 

  بادرات .الم

 والفرقـة، والتخلـف للتهمـة مدعاة التشاكسي التشغيبي الفكر 

  . اآلخرين وسخرية

 أو صـنعا، يحسـنون أنهم يحسبون ومجاهيل، دخالء فن لكل 

ــم ــى أنه ــيء عل ــتالقح! ،.ش ــري وال ــي الفك ــفهم التطبيق  يكش

  . للخالئق

 ــالوا العلمــي الوســط يف قــديما ــن: ق ــر يف تكلــم م ــه غي ــى فن  أت

  جائب .!بالع

 رؤى او مطروحة، مبادرات بال تصارع أن والحمق الحنَق من 

  . متقدمة تنويرية
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 للرضـا مقدمـة الفكريـة، الصـراعات يف وحضورها األدلة فهم 

ــي  الســذاجة مغبــة يف صــاحبها كــان وإال ، والوجــاهي العلم

 . البقرة سورة) برهانكم هاتوا قل.(  العمد الشبه والغباء

  النقــد مــن نافــذة الجهــل وســوء الفهــم واإلثــارة  وابــةب ولــوج

الفارغة، أو االتهـام المـبطن، والضـجيج اإلعالمـي، ممـا يربـأ 

  المفكر عنه، وحتى الصحفي البسيط إذا احترم نفسه وعقله.

 ــوس ــي اله ــث اإلعالم ــن والبح ــور ع ــر الحض ــرين، أض  بكثي

  . االستعجال مرارات وجرعهم

 ــاحات ــع الثقافيــة الس ــن ل تتس المبــادرات، إذا حمــل كثيــر م

  أصحابها هم اإلصالح المجتمعي والبناء الفكري.
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 متدفقـة، ينـابيع األرض وفِـي صغير، جدول على البشر يتنازع 

  .عنها يحول األفق وضيق الجبن ولكن

 وآراء وتفاعـــل ومبـــادرة، وحضـــور وإنتـــاج، فكـــر المثقـــف 

 .مبتكرة

 ــة النقــدات ــة، وِغــل التحامــل ،األ ضــعف تكشــفها الخاوي  دل

  ودوافع االجتثات ، والتقاعس االجتماعي.

 تبخـر المقنعـة، ومعطياتـه أدلته خلت وإذا تويتري، تهييج ثمة 

  . الماء يف الملح يذوب كما وذاب سريعا،

 والـتهجم الـالذع، النقد على تحملهما والمثقف الداعية بطالة 

ر البليــة مــا بشــ يــذكرك والــذي الضــاحك، واالفتــراء العــاتي،

  يضحك...!
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 أو شــواهد، بــال تهــم أو أدلــة، بــال جعجعــة الثقافــة ليســت 

  .الفارغة األوعية من الصراخ ينبعث فإنما فائدة، بال ضوضاء

 عــرف ســعيدا مجتمعــا تحملهــا ال والعقليــة الذاتيــة مشــكلتك 

  . مسيرته ومهر دربه،

  الفكـر  ولكـن.... وحضر وسافر الكتاب، وحمل نظارًة، لبَس

  كما هو، والرصيد لم يتجدد.

 ــاهر ــت المظ ــة بات ــرين، فتن ــن لكثي ــف وم ــق المؤس ــا التعل  به

 إلـى ينظـر ال اهللا إن( والمضـمون الجـوهر من أبلغ واعمتادها

 . )أجسامكم إلى وال صوركم
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  ويستصعبون والتعكير الهدم يسهل المتخلفة المجتمعات يف 

(ولكن  لهوى على انتهاش بعض .ا ويحملهم ، والتغيير البناء

 بينهم).يف التحريش 

  ــة ــادرات محارب ــرين مب ــات اآلخ ــاحهم، ودرج ــاق نج  وأنس

 ويشـــّمعها العربـــي، التخلـــف مقـــدمات أولـــى إصـــالحاتهم

  . والتطرف اإلرهاب بشماعة الحانق المستبد

 وخيريا واجتماعيا وثقافيا دعويا حياتنا يف اإليجابية دعمت لو 

 لتجاوزنا بنيات الطريق وارتقت معالمنـا ومقاصـدنا. وإداريا،

  (ما ضربوه لك إال جدال) سورة الزخرف .

 متجــّذرة، واالجتمــاعي والثقــايف الــدعوي الفهــم ســوء أزمــة 

 وال تضـحك وخالئـق والعقلـي، العلمـي التأهيـل عدم بسبب
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 ذو يـوم كل وفِي.. الِحجى ذو المرء يولد يومٍ  كل وفِي:  تبالي

  الة ُيلحُد .!الجه

 ــاة ــة الحي ــراس، مزرع ــدان للغ ــافس، ومي ــدائق للتن ــم وح  لش

 بالهـــدم ولـــيس واإلحســـان، بالبنـــاء معروفـــا فكـــن الهـــواء،

 مائــة الظــالم تلعــن أن مــن خيــر شــمعة، توقــد فــألن والســلبية،

  ..!مرة

 هـ٩/٨/١٤٣٨  
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ـــوت الحســـن،  ـــل، ذو الص ـــا اإلمـــام الجمي ـــرك أيه ـــٌب أم عجي

تكــون إمامــا يف رضــيَت  ضــباط الرائــع ، والنشــاط المبــارك،،واالن

الصــالة، ومــا رضــيت إمامــًة يف الخيــر، وقيــادة يف (بنــاء المثــل 

جعلتــك الصــالة قائــدا مطاعــا  والمبــادئ)، والتراتيــب الدعويــة..

ونبيال مقدما، كٌل يؤتم بك، ويحاكي فعالك، ويجـل توجيهاتـك، 

 (واجعلنا للمتقين إماما) سورة الفرقان .ويصغي لقراءتك، 

، وذلـك أول الطريـق ومفتاحـه إلنجـاز ولكنك تنتهـي عنـد ذلـك،

 الكثيـــــر مـــــن المهـــــام الدعويـــــة واإلصـــــالحية والتربويـــــة،،،

تقــدمَتنا يف الصــالة والقــراءة، فهــال تقــدمتنا يف الخيــر والمعــروف 

ــــــــادرات،،  وكــــــــل المشــــــــكالت، وإدارة األزمــــــــات والمب
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ومــن أســباب ضــعف األمــة وتراجــع منجزاتهــا قصــرها المســاجد 

وليس أشق علـى الـدعوة مـن  ذلك... على الصلوات وغلقها بعد

إمام منغلق صعب ، قد أغلق المسجد مطلقا، كما أغلـق قلبـه مـن 

 كل خير وتواصل..!

 وأتصور لتحقيق هذا الهدف االستراتيجي ، علينا تقفي اآلتي :

 الدوري :١
ُ
 كلجنـة ومسـاعديه، اإلمـام من المنظم / االجتماع

 شؤونه ومشكالته .و بالحي خاصة

٢ 
ُ
 بحيـث وتوجيهـا، وقـراءة ودرسـا علمـا الدعوي:/ التوهج

. الحي جماهير يف األثر أحسن لها مضيئة إشعاعات المسجد يشع

 أو النووية، األربعين وشرح الصالحين، رياض يف القراءة نحو من
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 أو اهللا، رحمهمـا عثيمـين وابـن بـاز وابـن العلماء كبار هيئة فتاوى

نسمات من أم القرى،  مية وفد انتشر، وللعبد الفقير:اليو الدروس

ـــب  ـــع الســـلوان مخصـــوص برمضـــان وغيرهـــا مـــن الكت وطالئ

النافعة.والوزارة مشكورة تعنى بهذا الجانب وتعزز االهتمام، وال 

زالــت تخــص علــى انســيابية الــدروس وتــدفقها لنفــع المصــلين، 

 فجزاهم اهللا خيرا .

ــة: /٣  االجتماعي
ُ
ــة ــن اللمس ــاء االبت م ــة، وقض ــامة الدائم س

ـــادة  ـــر، واإلصـــغاء للمتحـــدث، وعي الحـــوائج، ومســـاعدة الفقي

المريض، والتهاين والتعازي يف أوقاتهـا ، وشـرح الصـدر للجميـع 
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(كال واهللا ما يخزيك اهللا أبدا، إنك لتصـل الـرحم وتحمـل الكـل، 

 وُتكسب المعدوم، وَتقري الضيف وتعين على نوائب الحق).

 الفاعلة٤
ُ
 واستضـافات للجنسـين، قـرآن حلقـة من :/ الربامج

 اإليمــان روح إذكــاء شــأنها مــن وتربويــة علميــة ودورات دعويــة،

 الجديـد الوجـه تتـوق والنفـوس سـيما ال للمعـالي، الهمم وشحذ

 بعـض قال وقد باألساس، منطقتها وابن المكرر، الوجه من وتمل

الناس يف عالٍم أهُله وجيرانه ) والعامة تقول ( زامر  أزهُد (  السلف

ـــد أتاحـــت بحمـــد اهللا وزارة الشـــؤون الحـــي ال يطـــرب )..!  وق

الـــدروس وإقامـــة  طـــرحاإلســـالمية يف بالدنـــا الغاليـــة ،  لألئمـــة 

 المحاضرات وفق األنظمة المرعية فجزاهم اهللاُ خيرا .
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 الدافئ :٥
ُ
 أو تـام، انعـزال فال ومشاكلهم، لهمومهم / احلضن

 و إشـــــغال الجـــــوال،أ ســـــريع، انصـــــراف أو طويلـــــة، خلـــــوة

بل البد من لقيا ولو محـدودة، وتفعيـل الزيـارات والسـؤال عـنهم 

ـــــــيم.. ـــــــة الحك ـــــــدن الداعي ـــــــو دي ـــــــا ه ـــــــاهم، كم   ومرض

وقــد كــان صــلى اهللا عليــه ويســلم ينصــرف للنــاس ويقعــد لهــم يف 

 ، ويستمع لمشكالتهم وسؤاالتهم..المسجد

 الســني:/ االســتثم٦
ُ
كأيــام اإلثنــين والخمــيس، والثالثــة  ار

ــيض، وموســم  فمــا أجمــل اجتمــاعكم يف  رمضــان والحــج..!الب

ــة برنــامج رمضــاين متكامــل، يســتثمر  إفطــار يــوم جمــاعي، وتهيئ
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ــة، ويعلــي مــن  ــة وتربوي ــة إيماني ــنقلهم نقل ــدين، وي جمــاهير الواف

 هممهم وصالحهم .

 اليـومي: /٧
ُ
 وتـرك تـذكير، أو توجيـه أو دعـوة مـن التعاهد

بـة العصـر الثابتـة، والتـي اعتـاد عليهـا كوج والمزهدين، المثبطين

الناس يف بالدنا الحبيبة،،،! ويضاف إليها ما تدعو إليه الحاجة مـن 

تنبيه على موقف أو ظـاهرة واقعـة، أو مسـتنزل حـديث... فيعـالج 

 يف إطار شرعي أخالقي لبِق...!

ــاعي: /٨  االجتم
ُ
ــيق ــائم التنس ــى والق ــع عل ــام، توزي  المه

، فلجنة للصلح وُاخـرى للقـرآن، وثالثـة المختصة اللجان وترتيب
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لإلعالم، ورابعة للدروس والكلمات، وخامسة للشباب،، وفائـدة 

 ذلك ما يلي:

 التخصصات ومعرفة الطاقات جميع تفعيل.  

 األعباء عنه. من والتخفيف اإلمام مساعدة  

 أو اضطراب بال) مؤسسي لعمل( المسجد أو الجامع تحويل 

  . عشوائية

 ــرأة اســت ــص شــؤون الم ــاتهم فيمــا يخ ــباب الحــي وبن ثمار ش

والحلــق النســائية، ال ســيما والحمــالت علــيهن ضــارية هــذه 

األيــام، ولكــن بالتعــاون وجــودة التصــدي يصــبح مشــاريعهم 

  هاربة خاوية وسيهزم الجمع ويولون الدبر..!
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 معنيـة ، من أهـل الخيروالجهـات ال والباذلين الداعمين معرفة

اللهم وفقنا لحسن العمـل واجعلنـا أئمـة خيـر وصـالة، وبنـاء 

  وتوجيه،.. والسالم....

 المخــتلس وبابــك الضــيقة كغرفتــك المســجد تجعــل الومضــة/

 ...!الدعوة فتضيق الذاتية، للعزلة

 هـ٣/٧/١٤٣٨
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 غاليــة عنــد أصــحاب الشــهوات أن يميــل أهــل الفضــيلة  ٌأمنيــة

  إليهم، ويصبحوا شركاء المنكر والغفلة.

 ويريــد الــذين يتبعــون الشــهوات أن تميلــوا مــيالً تعــالى قــال) :

 عظيما)سورة النساء .

   لكــي يــتم لهــم االســتمتاع بــال مــنّغص، واللــذة بــال  والســبُب

 مكدر...!

 وتـذوب المنكـر ويشـيع العفـة، وتغيب الشرائع تختفي ولكي 

 .والقيم األخالق
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   ُالقــيم مرعــٌب لهــم، وال يخففهــا إال مشــاركة أولئــك  وجــود

  لهم، وذوبان روح العفة والصيانة.

 وتــرقص موســيقاه، ويعــزف رايتــه، الشــيطان ينصــب وحينهــا 

  ..!األخالق انتحار عتبات على حدود، بال األراذل

 تتهتك العفة بدأت حجابها، والمرأة أدبه الرجل فقد إذا.  

 ذلكــم الفتــاة وتتجــرأ الحيــاء، يــذوب المخفــف بالحجــاب ).

  أطهر لقلوبكم وقلوبهن) سورة األحزاب.

 مـــن بلـــد، إال غـــّص بالشـــهوة، وتفاقمـــت  العفـــةُ  خلـــت مـــا

 .الفواحش، وهان الوازع والضمير . والغرب أوضح مثال

 الصـطياد شـيطاين سـوق أوسـع وهـي بالشـهوات النـار ُحفت 

  .والفتيات الشباب
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 ختــل وت تقــواه، وتضــعف مســاره ينحــرف الحــق عــن المائــل

  موازين الُحسن والقبح عنده..!

 تخريـب علـى تعمل العبد نفس يف معمل والذنوب للشهوات 

  . فطرته وقتل حسناته ومحو قلبه

 انحــراف كــل والجــوارح العقــل مــن توقــع القلــب تغيــر ومــع 

  .واألعراف لألخالق ومنابذة وجمود

 وتــــذليل والخنــــا اللهــــو مشــــاريع مــــن حينهــــا تعجــــب ال 

  ! ألن الضمير فسد وانحرف.المنكرات،،

 المحرمـات العبـد اسـتحلى الـذنوب جراء من القلب فسد إذا 

  .وضاللة بالء كل اهللا دين يف وشرعن
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 وُخلـق( النسـاء وهـي الشـهوات رأس أمـام اإلنسان ويضعف 

  . النساء سورة) ضعيفا اإلنسان

 بالهلكـة مـؤذن السـليم طريقها عن وخروجها الغرائز وتحرك 

ـــيا ـــديثوض ـــول.ويف الح ـــوا  ع العق ـــدنيا واتق ـــاتقوا ال (أال ف

  النساء).

 بـه حراك ال حتى اللب ذا َيصرعنَ 
 

 إنسـانا اهللا خلـِق  أضعُف  وهن **
 

 

 ــالزواج ُتعــالج الشــهوات  بفــتح ولــيس والتهــذيب والتزكيــة ب

 األخالُق  األمم إنما...القيم جدار وكسر مصراعيه على الباب

  أخالقهم ذهبوا..! ذهبت ُهمُ  فإن ..بقيت ما
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 الهـوى وتحسـين ومخـادعتهم النـاس غـش العظـيم الميل من 

  . لهم

 الخنـــا تـــروج خليعـــة قنـــوات تأســـيس العظـــيم الميـــل ومـــن 

 الفاحشـة تشيع أن يحبون.( منحلة مواقع أو الفساد، وتشرعن

  .النور سورة )آمنوا الذين يف

 ـــن ـــل وم ـــيم المي ـــب: العظ ـــاكر تحبي ـــس المن ـــر، وطم  الِفط

  والمتاجرة باألخالق .

 ــن ــل وم ــيم المي ــب العظ ــف اللع ــرأة بعواط ــزج الم ــا وال  يف به

 مـا.(  واالسـتمتاع الضـباع وسـوق واالبتـزاز الرجـال مستنقع

 المصطفى قال كما )ثالثهما الشيطان كان إال بامرأة رجل خال

  . الكريم
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 ــن ــل وم  الحــدود، وتجاهــل المحرمــات تهــوين العظــيم المي

  ثوابت الشرعية .ال يف والطعن

 فـإنكم عظيمـا ميالً  ملتمُ  إذا
 

 وأعُظـمُ  الـرؤوس ذي ُتحنَى إلبليَس  **
  
 

 

 والمســـلك الحقيقيــة رســالتها عـــن اإلعــالم وســائل مــيالن 

  .الهوية وتغييب الضياع خطوات أولى الشرعي

 ونمطيــة التهافــت لهــا اختــار ومميــل بمائــل إال تميــل ال وهــي 

 خ األخـالق وهـدم التعفـف.ومس الشخصية الحرية يف الغرب

  (حتى لو دخلوا ُجحر ضب لدخلتموه).
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 الهـدى نسـألك إنا اللهم( والسالم الصالة عليه المختار علمنا 

 والخلــق الــنفس صــون وبالعفــاف )والغنــى والعفــاف والتقــى

  .والمجتمع

 لنصـرف كذلك( وإخالصه عفُته السالم عليه يوسف حفظت 

مـــن عبادنـــا المخَلصين)ســـورة  إنـــه والفحشـــاء الســـوء عنـــه

  يوسف.

 مـن والعلمانيـة الليبرالية وأبواق اإلسالم، عن االنحراف دعاة 

 .العظيم الميل أهل

 فضاءُ  لهم يكون لو ووّدوا
 

 نقاءُ  وال يحدُّ  شرع فال **
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  بأقــل إليهــا الوصــول وحريــة المــرأة حــول تمركــزهم وأكثــر 

 ..!التبعات

  ــم ــل باس ــا العم ــاء  وحقوقه ــة يف الفض ــا المزعوم ومظلوميته

  اإلسالمي، ويف بالد الحرمين خصوصا..!

 ـــثهم، لهـــم التصـــدي والواجـــب ـــة ولعب ـــا وتربي  علـــى منازلن

، الشهوانيين المبطلين القوم شطط وبيان والحشمة، الحجاب

كما هو ديدن هذه البالد المباركة ... حفظ اهللا بالدنا وقيادتنا، 

 نها من كل بالء وغائلة.وصا

 هـ٧/٧/١٤٣٨
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 عقدةٍ  يف ودينُنا والمترفونَ 
 

 واإليمانُ  الكبرُ  يستقيم ال **
  

 

 نســـيان درجـــة إلـــى واإليغـــال التـــنعم يف المبالغـــة: التـــرف 

 .الحقوق

  ـــرف ـــه الت ـــان، ل ـــادي جانب ـــع: م ـــدنيوي التوس ـــي ال  الاله

لبطــر، واألول غالبــا وا للكبـر المنتهــي: ومعنــوي المتعـالي،

  سبب ومقدمة لآلخر.

 بـال سار ترف ولكنه هؤالء، ضرَّ  الدنيوي التنعم مجرد ليس 

  .وانزجار وعي
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 هـوة إلـى بهـم تنتهـي لئال ومبالغاتها الدنيا السلف كره ولذا 

  ..!ضحل ومستنقع سحيقة،

 وأن والتنكيـل، العـذاب مـن نـالهم لمـا تعلـيال اآليـة جاءت 

  عذاب مضٍن..! المطغي، الترف

 ويحتـاج األمور، أصعب من وثرائها كِبرها عن النفس كسر 

  . متينة داخلية تزكية إلى

 الشــرائع، عــن والصــدود الحــق، رد المتــرفين صــفات مــن 

  . المناعم يف والتوسع

 ال بــاب الحــدود، وتجــاوز بالمحرمــات، الرفاهيــة ممارســة 

  .القلوب قساة إال يلجه
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 كـل بليـة، ونافـذة كـل معصـية، وعنـوان  مفتاح القلب قسوة

  التجرؤ على خطيئة .

 الــديني نبضــه جــّف  ومــا فــأفلح، إنســان قلــب قســى مــا 

  .خيرا وعاين واألخالقي

 أال( ..!انتكاسـته أو المـرء هدايـة عنـوان القلـب كان لذلك 

  ...)مضغة الجسد يف وإن

  يـــورث الغفلـــة والجســـارة، والضـــعف والتعاســـة،  التـــرُف

  وقلة المباالة، واإلهمال والبطالة.والهزل 

 متعال، غافل مختال، مسرف وهو ينتج أن لمترف يمكن ال 

 بكفـار، فكيـف بمسـلمين التـرف أضـر  .عقالنية بال عابث

 ..مسالكهم واسودت قلوبهم، ضاقت وقد
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 ــرف ــالى المت ــوب ويكســر يتع ــيش الفقــراء قل  أجــواء ويع

ــــات وارتكــــاب الوا نســــيان علــــى تحملــــه مختلفــــة، جب

  الموبقات.

 الــوعي قليــل وبــات مزاجــه وتعكــر قلُبــه قســا خالطهــا وإذا 

  . واالتعاظ

 القــائمين ويعــادي الصــلحاء مــن وينفــر المــواعظ يطيــق ال 

  . المنكر عن والناهين بالمعروف واآلمرين بالقسط،

 الشيطان يكبر بل الناس، وخدمة التواضع الترف مع يعز لذا 

  للمعاصي والترويج لها.جعل منهم مطايا وي نفوسهم يف

 ــد ــرف ويتوال ــن الت ــر م ــال، بط ــدم الم ــعه وع ــه، يف وض  أهل

  .الواجبة الزكاة وتعطيل
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 الترفـه همهـم من العابثين، المترفين صحبة من أيضا يتوالد 

 بالـدنيا واللياذ والمحتاجين، الفقراء قلوب وكسر المطلق،

  رة المؤمنون .سو) عبثا خلقناكم أنما أفحسبتم(

 بهــا، واالغتــرار بالــدنيا الواصــب التعلــق مــن أيضــا ويتوالـد 

 يومـــا واتقـــوا((  لهـــا واالســـتعداد اآلخـــرة الـــدار ونســـيان

  .البقرة سورة)) اهللا إلى فيه ترجعون

 المســؤوليات، وفقــدان والضــياع للغقلــة بصــاحبه وينتهــي 

  . الطبقية وتكريس والتباهي

 دينهم، ما يطغى المترفون فينسون حين والسوء األسى ويزيد

  ويفتحون ثغرات للعدو.
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 إلشــغال ومــواده التــرف تضــخيم علــى األعــداء وتحــرص 

  . تغيير بكل واختراقهم الناس

 دنيـوي وتعلـق شـهوانية، عبوديـة إلـى المتـرفين حياة تنتهي 

 الــدينار عبــد تعــس( والغايــات األحــالم وتتســاقط ومــالي،

 الخميصة). عبد تعس الدرهم، عبد تعس

  هـ١١/٦/١٤٣٨
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 وفكرُت يف الغصن الهزيل فهالني
 

 جذوٌر له يف زهرة التين َوالنَّْخـلِ  **
 

 

تتقاعس الجهود، وتتعثر المشاريع، ويتعب القالئل، بسبب غياب 

كثيـــرين واعتمـــادهم علـــى أشـــخاص محـــددين،،! ثـــم هـــؤالء 

دون منتَقدون من هؤالء وغيرهم، وأنهم  أكلوا المشهد، أو المحدَّ

فــال هــم مــن  .اجتــاحوا الفضــاء، أو ســيطروا علــى المفاصــل.

 إخوانهم سالمون، وال من الناس معزولون ...!

 أِقّلــوا علــيهم ال أبــا ألبــيكمُ 
 

 من اللوم أو سّدوا المكاَن الذي سدوا **
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ومع ذلك فإن الطريق اإلصالحي والدعوي كذا هي طبيعته، وهذا 

ـــه... ـــل للرســـل مـــن  (مـــا شـــكله وطعومت ـــا قي ـــك إال م يقـــال ل

تخلف وسـلبية، وانتقـاد ورزيـة، واتهـام بـال  قبلك)سورة فصلت.

بالنقـاد، وسـار علـى سـواء  روية، ولكن مـن فِقـه الطريـق لـم يبـال

ونحن أمـام ظـاهرة سـيئة، ومـرض مـن أفتـك األمـراض  الصراط.

االجتماعية، والتـي تنخـر يف حياتنـا، وتعـوق مـن هممنـا، وتلزمنـا 

 التراجع واالنزواء والال مباالة..!مقاعد 

ـــةٍ  ـــل طريق ـــدا بك ـــُت منتَق  وال زل
 

ــائي ** ــي ورج ــي وجهت ــم رب  ويعل
  

 والمـدى الـروح يرفع نهوُض  فإما
 

ــــا  ــــاٌت  وإم ــــاءِ  أي دون مم  حي
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ومن صور السلبية وتوقي النفس اإليجابية الفاعلة والمتسعة فكـرا 

 وعمال، ما يلي :

 االجتماعي:١
ُ
  مع تواصل من خيطا يملك يكاد فال / االنعزال

 نافعـة، الخيـر مـن أبوابـا فيضـيع نفسـه، يف بصالحه ويهتم كثرتها،

ــالك ــن ومس ــأثير م ــة، الت ــبب قيم ــاره والس ــزال إيث ــاره االنع  واختي

 ملمـة لكـل النـاس احتيـاج ظـل يف النفسي واألمان الذاتي الصالح

..!ويف الحــديث الصــحيح قــال وتوجيــه وتربيــة وتصــحيح وفائــدة

(المـؤمن الـذي يخـالط النـاس ويصـبر علـى  اهللا عليه وسلمصلى 

 أذاهم خير من الذي ال يخالطهم وال يصبر على أذاهم).
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 املطبق:٢
ً
 كـالم فـال بقفـل، لسـانه إغـالق أحكم قد / الصمت

 ينصـح، فـال ويستنصـح ُيشـير، فـال ُيستشار تسديد، وال نصح وال

ريادتهـا، أو يخشـى ور يف تمامهـا، واألعمـال يف األم أن يعتقد وقد

االنتقــاد، ويســتهين دور الكلمــة المفيــدة والمحرضــة علــى الخيــر 

  (ال تحقرن من المعروف شيئا). واإلنتاجية .

 القاتل :٣
ُ
 وال مشاركة فال الخجل، جلباب عليه طغى / اخلجل

ـــديث، ـــور وال ح ـــوح، أو حض ـــه طم ـــدائم وتوقيع ـــالن،: ال  خج

ـــتحي ـــ وأس ـــا، م ـــا كفان ـــالم...! وغيرن ـــيهم،،!ن الك ـــة ف  والبرك

ــا أنــت أمــام  ــة)وهن ــد أن تتظــافر  (معضــلة اجتماعي ــة، والب وثقافي

الجهــــود يف القضــــاء عليهــــا...! بــــالتثقيف والتعلــــيم وإطــــالق 
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ـــافس  ـــك فليتن ـــي ذل ـــافس (وفِ ـــذوة التن ـــعال ج ـــادرات واش المب

 المتنافسون) سورة المطففين.

 املواهب :٤
ُ
إن تشع له موهبة، أو تبرز له مزية، إال  فما / تبديد

ويهملها أو يتشـاغل عنهـا وال يـؤدي زكاتهـا مجتمعيـا وذاتيـا،،،! 

وتطول بها المدة حتى تتالشى وتنتهي، باكيا عليها كل من عرفهـا 

 واستحضر روعتها وإتقانها.!

ـــداًء ومكرمـــةً   أعطـــاَك ربـــك أن

 

 لَم الذبول لَم التقليـل والحجـُل  **
 

 

٥ 
ُ
 والتحـرك، كالعمـل لفضـائل مقـام فـال الفضائل :/ تغييب

 زمــام وأخــذ المجتمعيــة، اإليجابيــة وصــنع اآلخــرين، وخدمــة

 والكسـيح، العـاجز كحـال األفكـار، وإسـداء واالهتمام، المبادرة
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 كسـاحا وتعـيش غفيـرة جمـوع مـن وتنـدهش! لمسـاعد،، يحتاج

 !الخارج،،، من ومباركين مصلحين وتنتظر عمليا

٦ 
ُ
والمنصـوص عليـه شـرعيا  التواصي الشـرعي:/ نسيان

 (( وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ))سـورة العصـر .واجتماعيا 

وله أثر عجيب يف رفع روح المعنويـات وصـناعة اليقظـة وتنشـيط 

 الكسالى والراغبين، ودفع مسالك السلبيين وتهريجاتهم،،!

 التعاون :٧
ُ
 وبـدال الذاتيـة، وتغلب األنانية، تسود إذ / هجران

مكونات مؤسسية متنورة ، تلمح الحضور الفردي، والتخنذق  من

الذاتي، واالستبداد اإلداري، وال تدوم األعمال وترسـخ إال بفـرق 
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العمل التنوعية، وفقه العمل التطوعي المـنظم، والـذي يشـع روح 

  العمل والترابط وحسن التصور والتخطيط .

ــني:٨ م
ّ
 املتهم

ُ
ــيط ــث / تثب ــق بحي ــارات تطل ــذيل عب  التخ

 وغيرها، على بعض الفضالء ليعوقوا سيرهم، ويصادروا جهدهم

قين منكم) سورة األحزاب .  (قد يعلم اهللا المعوِّ

 النيات :٩
ُ
 بارعـا وتـراه باالتهام إال بعضهم يشارك ال / اتهام

 النـاس طعـن خطيئة االنزواء، خطيئة على زاد قد ذلك، يف فصيحا

ــدخل ــاهم يف والت ــيش نواي ــم..دواخل يف والتفت ــا  ه ــى الرب ( إن أرب

وحينمـا تكـون الوقيعـة  ايتطالق الرجل يف عرض أخيـه المسـلم).

يف أناس عاملين مجّدين، قد مألوا المشهد ، وأثروا دعويا وإداريا 
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(لقــد قلنــا إذًا  وفكريــا، فــذلك مــن الشــطط والفعــل المســموم..!

ويف ظــل الفالشــات اإلعالميــة والتغطيــة  ) ســورة الكهــف.شــططا

رية للنشر واإلفادة، عظمت الـتهم واستشـرت بجـالء، ومـا الضرو

شــقوا البطــون أو خرقــوا القلــوب ليعرفــوا حقيقــة المخلــص مــن 

غيره، فالحذر الحذر، والعاقل تكفيه ذنوبـه عـن اسـتلحاق ذنـوب 

 اآلخرين .

 النشـاز:١٠
ُ
 للفعـل وهلـوده تحركـه هـوان ليعـالج / التعليق

كما قال المنافقون يف الزمان  والتخذيل، االحباط يف الغائر السلبي

والواجـب الثنـاء بالشـهادة (( لو أطاعونا ما قتلـوا هاهنـا ))  االول
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(( وال تحسبن الـذين  كما قال عز وجلواالستبسال يف سبيل اهللا، 

 قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا ...)) سورة آل عمران .

 ومن حني آلخر تسمع :
 العلماء كثيـرون و -صدقتك عن غنى يف اهللا -نفسك تتعب ال

  -صــغار بــرزوا بــال مقــدمات -تعلــم ثــم تكلــم -ومــن أنــت

 والتحطــيم للنبــذ تســاق ولكنهــا صــحيحا بعضــها يكــون وقــد

 أو الجهـل غالبـا ودافعـه يجـوز، ال وهذا والثقايف، االجتماعي

ــــد ــــريس الحس ــــلبية وتك ــــل، الس ــــتعان واهللا والتواك  .المس

اذا تفشـل لمـ تعلم هكذا توجه أو كفكر خطورة تدرك وخينما

 بعض الجهات وال ينتج عاملوها أو منتسبوها...!

 له المناسب وراتبي عملي كفاية يقول فالموظف.  
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 بالناس لي عالقة وال أولى، صالحي يقول والمتدين.  

 متأخرة وتحضر تستمع تعد لم الناس يقول والخطيب.  

 ومتسيب متخلف أول لست يقول واإلداري.  

 واالستجابة قليلة ومن ثم يقل عمله .نا نصح يقول والداعية 

 الشغاالت على معوالت واألمهات.  

 يف والموغلــة المقصــرة بالجهــات تأتســي الخيريــة والجهــات 

  ..!موظفيها وتسرح الترهل،

 المكتبــي لالعتكــاف فيعمــد الطــالب، قلــة يشــكو والفقيــه 

  .والعبادي

 نجح والظفـر الـ أوسمة فيوزع النقدية، السطوة يعيش والفارغ

  والتزكيـــــة القلبيـــــة الخفيـــــة، وال يكـــــاد يبقـــــي أحـــــدا..!
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 ال بنـاء، لبِنـة نكون وأن والتعاضد، العمل لحسن وفقنا فاللهم

 ...! والمعين الموفق واهللا هدم، لبِنة

 تمادت إذا التالفة، والثمار الموحشة كاألشجار السلبيون/ ومضة

 ..!اتسعت

 هـ٢٩/٤/١٤٣٨ 
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ـــَع مرامـــزا  ال تجعـــِل الـــداَل الرفي
 

ــــــوامِ  ** ــــــبة األق ــــــاء وس  للكبري
 

ــــمٍ  ــــاَة بمعل ــــا زّك الحي ــــْن به  لك
 

 ومكــــارٍم تعلــــو بهــــا بمقــــامِ  **
 

 واهللاِ مــــــا زان التقــــــيُّ بــــــدالِكم
 

 وهو المزّيُن بالنَدى المتسـامي! **
 

 

رتبٌة علميٌة شامخة يف عيون الناس، ومقام عاٍل تتشـوفها األرواح ، 

 ضــلها والمســارعة إلــى تأديــة حقوقهــاينبغــي تقــدير ف ومــع ذلــك

وتبعاتها،،،! فهي ليست ديكورا، أو مظهرا للنصب والتعالي على 

بــل يجــب أن تمنحــك قــدرا كبيــرا مــن  -كبيعهــا مــؤخرا-األنــام،

وبعضهم جعلها مرامـز  الوعي والتواضع وشكر المولى تعالى ،،.
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يفهمهـــا للفخـــر واالســـتبداد ورفـــض الـــرأي اآلخـــر،،، كمـــا 

 البعض...!

ـــداُره ـــدَّ ج ـــاتوُر ُش ـــوُر دكت  دكت
 

 ال ُيستطاع لـه نقـٌب وال دَرُك! **
 

 

ومن المؤسف بقدر ما يتغازر حملة الـدكتورة والشـهادات العليـا 

ــة... ــة والعطال ــواق البطال ــاعون يف أس ــون ويب ــان، ُيهمش   يف األوط

 لـك الحفـاوة، يتأكـل بـتلكم الدرجـة،وعدد غير قليل ،برغم كل ت

 ر، ال علمـا وال فكـرا وال دعـوة أووال يؤدي حقها، فال أثر وال تأثي

بــل أقامهــا مقــام الــديكور  ماعــا وإدارة، وتربيــة وإصــالحا ..!اجت

ــــــــة، والتحفــــــــة اللماعــــــــة...! ــــــــة الجذاب  الفــــــــاتن، والزين

وجماهير الناس تنظر لهم بعين اإلكبـار واإلجـالل ، وحـق ذلـك، 
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اء والبـذل أيـا كـان نوعـه،،! التفكر وأخذ األهبة واالستعداد للعطـ

والمقصد طرد غبار الكسل، وبيع مشلح الهوان، والتجلبب برداء 

الهمة وحسن العمل واإلفادة قال تعـالى: (وجعلنـي مباركـا أينمـا 

 كنت) سورة مريم . قال بعضهم : نفاعا للناس...!

 والسبب فيما يبدو :

علت نهاية املطاف العلمـي:١
ُ
 حائزهـا وكـأن / كونها ج

الكمال، أو بلغ الغايـة، واكتسـب الثنـاءات، والتـي انتهـت بـه  حاز

  للكسل العلمي، والركود البحثي.
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 والتي المستعجلة، والسلع / امتهانها يف سوق البضائع:٢

 تعـب وال جهـد فـال معترفـة، غيـر جهـات مـن أو بالمـال، تحصل

 ..! وعناء

ق مضاي يف ويتورط االجتماعية العالقات بفضل ينالها قد والبعض

 وكما قيل :علمية وبحثية تكشف غوره العلمي، 

ــرد ــد وإن ُت ــا تري ــُغ م ــاه تبل  بالج
 

 رتَب المعالي فلـيكن لـك جـاهُ  **

 

 درَس الحديث وليس يدري ما هو ** أو ما ترى الزين الدمشقي قد وليْ 

 

 مجـرد أنهـا واعتقاد / عدم الشعور النفسي باملسؤولية:٣

ـــة ـــة رتب ـــع وجاهي ـــت والحشـــد للجم ـــ ولف ـــاهي..!االنتب  اه والتب
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 وهذا ما سـّرع تهافـت النـاس إلـى تلكـم األمـاكن الممتهنـة لهـا،،

 (لتبيُّنُنه للناس وال تكتمونه) سورة آل عمران .

 وتربيـة العلـم نهايـة تراكمـات بسـبب / االنشغال الدنيوي:٤

 ..واإلنجــاز اإلنتــاج يــد وكــّف  العلمــي، البحــث وعطالــة األبنــاء

 نا) سورة الفتح.وأهلو اموالنا شغلتنا(

 عـن المعزولـة والمهـام / النية بها للمناصب اإلداريـة:٥

 أمنيـات اكتساب أو منافع، تحصيل من والتربوي، الدعوي الواقع

 غـنم، يف ُأرسـال جائعـان ذئبـان ما(: مرفوعا الترمذي سنن ويف... 

ـــه الشـــرف المـــال علـــى المـــرء حـــرص مـــن لهـــا بأفســـَد   )لدين

 آتاين اهللا خير مما آتاكم) سورة النمل .مال فما ب أتمدوننِ  قال(
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 الشـرائع، وتطبيـق / إغفال جوهر الـتعلم مـن العمـل:٦

 أنهـم ولـو( العمـل العلـم فاقتضاء وعالئقا، تربية به األداء وحسن

 . النسـاء سـورة) تثبيتـا وأشـد لهـم خيرا لكان به يوعظون ما فعلوا

بالعمــل، فــإن أجابــه وإال  العلــم هتــف(  عنــه اهللا رضــي علــي قــال

 ارتحل ).

 ألجلهـا العزيمـة تشـتعل وشهادة، / اعتقاد أن العلم رتبة:٧

.  واالجتهـاد والجـد والعـزم الهم ذاب حصلت ما فإذا عداها، وما

 حليـة كـان الـذي الكتـاب، غيـر أخرى لمنافع المصادقة وصارت

 :شوقي قال كما والجادين العلماء

ــا َل  َمــن َأن ــدَّ  الِصــحابا بِالُكتــِب  َب
 

ــا إِال الكِتابــا **  َلــم َأِجــد لــي وافًِي
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 المعـاذير وإكثـار والـدعوة، / عدم تزكية العلم بـالبالغ:٨

 النبـوغ، يمـوت حتـى القاصـدة، والمسـائل الطالبة الدعوات حين

 رياُحـــك هّبـــت إذا ..!الوقـــت ويتالشـــى األشـــغال، وتتعـــاظم

اَها وقد خاب  من أفلح قد(. سكونا خافقةٍ  لكل فإن ..فاغتنِمها َزكَّ

اَها) سورة الشمس.  من َدسَّ

 وضعف بالجهل، يحملها ال لمن :/ اتهام بعض الدكاترة٩

  ..مجــراهم يجــري أو غوَصــهم، يُغــص لــم وأنــه البحثيــة، القــدرة

 أو أســاميهم عنــد) دال( بوجــود والمــؤلفين الشــيوخ يصــنف وقــد

مـن اء والجـز الـداخلي، والتخـاذل بـالوهن ُهـم ُبلـوا حتـى عدمها

 .جنس العمل ،
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 مــع ، الغنــائي وصــداها وحالوتهــا / الركــون لزهرائهــا :١٠

 السلف بعض قال وقد العلمي، والجَلد المعريف والتقاعس الكف

 دخـل ومـن تكبـر، األول الشـبر يف دخـل مـن أشـبار، ثالثة العلم( 

 يعلـم ال أنـه علـم ، الثالـث الشـبر دخـل ومـن تواضع، الثاين الشبر

الــدكتوراه شــبًرا حــائال لبعضــهم يمنعــه االســتزادة ت وباتــ). شــيئا

ــــازل  ــــه من ــــع، وينزل ــــغاء والتواض ــــن اإلص ــــيل وحس والتحص

 المتجبرين..! (وما أنت عليهم بجبار) سورة ق.

وعدم التطوير والتجديد  / االتكاء على رونقها العلمي:١١

ــاة  واالســتزادة، وتعلــم مهــارات جديــدة تتــأقلم مــع وضــعية الحي

 ) ســورة طــه.(وقــل رب زدين علمــا أجيالهــا ، وتطوراتهــا وتبــاين

( ال يزال الرجل عالما ما طلب العلم،  وقال ابن المبارك رحمه اهللا
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ويف ظـل الطفـرة التعليميـة التـي  فإذا ظن أنه قد علـم فقـد جهـل ).

تعيشها بالدنا يف عهدها الزاهر، تخرج الجامعات كفـاءات علميـة 

المنوط بها خدمة لـدينها وفكرية منتجة ، عليها أن تضطلع بالدور 

ــق، أو  ــات الطري ــك، أو بني ــات ذل ــن معوق ــع ع ووطنهــا، وأن تترف

الشــكلية االجتماعيــة للمناصــب، لتكــون علــى قــدر المســؤولية ، 

 وفق اهللا الجميع، وحفظ البالد والعباد .

 وجه لبات تخصصه، خالل من مجتمعه خدم دال كل لو ومضة/

 ..!مخضرا الحياة

 هـ٥/٣/١٤٣٨
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 علـى بعضـهم فّضـل والـذي ورازقهـم، الناس خالق تعالى اهللا 

  . الرزق يف بعض

 وال آلخـر،، حـين مـن وتتقلـب لالبـتالء، ظـرف الـدنيا الحياة 

  على حال لها شان..! يدوم

 بـه ويمـتحن يشـاء، مـن ويمنعـه يشـاء مـن يهبـه اهللا مـال المال 

  . عباده بعض

 جمـا حبـا المال وتحبون( المال حب على مفطورون آدم بنو (

 والبصــيرة باإليمــان تهذيبــه وعــدم ذلــك، يف االنهمــاك ولكــن
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 عنــي هلــك ماليــه، عنــي أغنــى مــا( ســافلين ألســفل بــه يــؤدي

  ه)) سورة القلم.سلطاني

 ودائــعٌ  إال واألهلــونَ  المــاُل  ومــا
 

ــد وال ** ــا ب ــرد أن يوم ــعُ  ت  الودائ
  

 

 دعـاء وعلمنـا الفقـر، فتنة شر من وسلم عليه اهللا صلى استعاذ 

  .والعَرض بالمال ال النفس، غنى الغنى أن وجزم الَدين،

 والتقـى الهـدى أسـالك إين اللهـم( الجـامع الرائـع دعائـه ومن 

  لعفاَف والغنى). رواه مسلم .وا

 وكـم الـدنيا، وراء وجهـه مريـق للمزيـد، متعطش غني من كم 

  .وإيمانه تعالى باهللا مستغنٍ  فقير من
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 بــالغنى ربــك أغنــاك مــا اســتغنِ 
 

 فتجمـلِ  خصاصةٌ  ُتصبك واذا **
  

 

 لــم ذنــوب ولكنهــا األســعار، وغــالء الفقــر مــن النــاس يضــيق 

( يحـدث للنـاس ن عبـد العزيـز بـ عمر وقال حسابها، نحسب

  وأعمالكم عّمالكم ..! أقضية بسبب ما أحدثوا من الفجور )

 )يكســبون كــانوا بمــا بعضــا الظــالمين بعــض نــولي وكــذلك (

  .األنعام سورة

 كـل بـرزق متكفـل وأنـه اهللا، هـو الـرزاق الغنـي بأن قلبك امأل 

رزقهــا)  اهللا علــى إال دابــة مــن ومــا.(  األرض علــى تــدب دابــة

 سورة هود .
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  اللهـم( وتواضـع إخبات الفقر ويف وإسراف، طغيان الغنى يف 

 .)المساكين زمرة يف واحشرين مسكينا، وأمتني مسكينا أحيني

 بــالخير وتفــاءلوا والفــرج، الســرور منافــذ مــن لألزمــات انظــر 

  .المفلسين وتخويفات المثبطين، تحطيمات واحذر تجدوه،

 ومــن يتــق اهللا يجعــل لــه الصــبر مــن أســباب الــرزق و التقــوى)

  مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب) سورة الطالق .

 مـن مجـاورة مجاعـات ظـل يف ويلهون يعبثون المسرفين ترك 

 اهللا وضـرب( والتقشـف الـنعم ونقصـان الغـالء أسـباب أقوى

  . النحل سورة) مطمئنة آمنة كانت قرية مثال
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 الكرام : ما نزل بالء إال بـذنب وال رفـع إال بتوبـة،  السلف قال

(وإين لغفـار لمـن وما أحوجنا إلى توبة عاجلة واستغفار دائـم 

 تاب وعمل صالحا ثم اهتدى) سورة طه .

  جـراء فمـن عليـه وانقلب موضعه غير يف ماله الغني وضع إذا 

 جــنس مــن والجـزاء أحــدا ربــك يظلـم وال معصــيته، أو عملـه

 . العمل

  وبمالــك بــك تــودي المشــينة والوضــعية الخــاطئ االســتثمار 

 ..!نفخ وفوك أوكتا ويداكا وحظوظك،

ــةّ  ــي طمعــت أمني  زمنــا بهــا عين
 

 أحـالمِ  أضـغاث أبصرها واليوم **
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 ووقع الصالح، والسلف والسالم الصالة عليه المصطفى جاع 

ة لـم والـدعو اإلسـالم، واسـتمر الفـاروق، عهد يف الرمادة عام

تــزل عزيــزة مكينــة،،! والمهــم أن نســتفيد مــن دروس التــاريخ 

  وتجاريب الحياة ...

ــد ــُت  لق ــذا جرب ــدهر ه ــى ال  حت
 

 والعنـــاءُ  التجـــارب أفـــادتني **
 

 

 معنـاه كـان وإن يصـح، وال المرفوع يف معناه ورد كافر الجوع 

  . األخالق توحش فزيادته صحيحا،

 )نـه بـئس الضـجيع). حـديث فإ الجوع من بك أعوذ إين اللهم

  صحيح .
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 وأزمــاتهم، بــاآلخرين يحسســك والفقــر يطغيــك، قــد الغنــى 

 أمتـي وفتنـة فتنة أمة لكل( الحديث يف وصح..! وتدخر فتعتبر

  .الترمذي رواه) المال

 هـ٢٨/١/١٤٣٨  

 

 

 

 

 

 

 



 

~ ١٢٩ ~ 
 

Ì€◊“<�≈^√�çˇ
 

LQ;J<III;Ï‚�…Ö∏\;Åp]â∏\  
 

 طقة الخليج للمساجد، وهي من يف الثمن، وغالية فاخرة بنايات

تبني عشرات بل مئات المساجد يف أفريقيا وشرق آسيا، حيث 

ال مسجد، وال موضع صالة إال العراء أو العشاش المنخولـة، 

المؤمنـون إخـوة) (إنما والتي تودي بها األمطار والعواصف . 

(ومن يؤت الحكمة فقـد أوتـي  سورة الحجرات . وقال تعالى

  خيرا كثيرا) سورة البقرة .

 بالراحـة فـتحس األقدام تطؤه الغالي، السجاد من رطيبة فُرش 

 باتـت ولكنهـا والخشـوع، العبـادة تضـاعف عّلهـا واالنشراح،



 

~ ١٣٠ ~ 
 

Ì€◊“<�≈^√�çˇ
 

 عنـد ومـا ينفـد عندكم ما(. التدين الستدامة وليس للمفاخرة،

  . النحل سورة) باق اهللا

 د المقصــ عــن صــارفة باذخــة، وثريــات ملهيــة، أحيانــا نقــوش

الشرعي يف البناء،،! قال اإلمـام النـووي رحمـه يف المجمـوع : 

(يكره زخرفة المسجد ونقشـه وتزيينـه لألحاديـث المشـهورة 

  ولئال تشغل قلب المصلي ).

 يف وإســـراف منــه، الســن وكبــار العجــزة تفــر بــارد تكييــف 

 والنسـيم بـارد، والجـو وتشـّغل ُتنسـى، وسـاعات االستعمال،

 سير له إال التساهل وعـدم احتـرام الـنعمتف ال وسرف منعش،،

  (ثم لتسألن يومئذ عن النعيم) سورة التكاثر .
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 صـّفان االنبسـاط، ويشـدو الراحة تكتمل حتى وآرائك مساند 

 خاصـة أريكـة مـوخرا وزيـد المسـجد،،، وسـط وربمـا وثالثة

 علـى األمـالي وَفـرط التحـديث طـول من تعب المسجد بإمام

ــي ــالب الح ــديث  ...والط ــاه) ح ــن اإلرف ــر م ــن كثي ــا ع ( نهين

  صحيح .

 أفاضـل مـن مرصوصـة والكـراتين البـارد، بالماء زخارة برادة 

 متعهدين،.

 السبيل،،. وعابري للمارة تمر طاولة عليها وزيد 

 والسـالم األخبـار السـتطالع المسـجد لجماعـة خلفية كنبات 

يافة السـتقبال كضـ مستقال جعله باإلمكان وكان! والتزاور،،،

  الدعاة والعلماء، لئال يحول المسجد مجلس أنس دنيوي..
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 خزانـة اإليمـان وأضعف البحوث، وصناعة لالطالع مكتبات 

 كثيـر ابـن وتفسـير والريـاض الـزاد مـن تخلـو ال صـغيرة كتب

  ...!الجميع اهللا رحم

  : اهللا رحمه إقبال قال كما والنهاية

ـــائُركم ـــت من ـــل يف عل ـــاِح  ك  س

 

 ومســجدكم مــن العبــاد خــالي **
 

 وجلجلـــــة األذان بكـــــل حـــــي
 

 ولكــن أيــن صــوت مــن بــاللِ  **
 

 

  ولكن كونـوا ربـانيين بمـا كنـتم تعّلمـون الكتـاب  قال تعالى)

 وبما ُكنُتم تدرسون) سورة آل عمران .

 الحـي مسـجد يف تلقاهـا فإنـك حياتـك مـن الرفاهيـة خلت إذا 

  ...!العجيبة ومغرياته الباذخ،



 

~ ١٣٣ ~ 
 

Ì€◊“<�≈^√�çˇ
 

 زيناتــه مــن عمليــة الهجــر واالنقطــاع، فــال ُيعــرف إال  وزادت

 ..أوقات الصلوات

 ــةمؤخرًا  األيام،شــاعت هــذه إســالمية مجاعــات ظــل يف مقول

 تصـح وال... ) جامع ألف عمارة من خير جائع بطن يف لقمة(

  ..الشافعية علماء بعض كلمات من ولكنها حديثًا

 وعى خيـر مـن بنـاء الجـ فإطعـام المجاعات، أيام متجهة وهي

( والــذين يف أمــوالهم حــق معلــوم، للســائل  مســجد وقتئــذ ..

  والمحروم) سورة المعارج .

 شـبعان بـات مـن بـي آمـن مـا( وسلم عليه اهللا صلى قوله صح 

 والحـاكم البـزار أخرجـه) يعلـم وهـو جنبـه إلـى جـائع وجاره

  .وغيرهما
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 يبه، وأما المبالغة وتطي وتنظيفه بتوسط بناؤه المسجد يف يكفي

فــإثم نؤاخــذ عليــه، وهــو مــن أشــراط الســاعة .! وصــح يف 

  (ال تقوم الساعة حتى يتباهى الناس يف المساجد).الحديث 

 قليال إال َيعمرونها ال ثم ُيزخرفونها(: السلف بعض قال(.  

 بينمــا وضــعفا كســال علينــا ســتنعكس حتمــا الزائــدة الرفاهيــة 

ــدال ــو والق االعت ــا ه ــاح، كم ــاج واإلنج ــه اإلنت ــع من ــد يتوق ص

  مشاهد يف البيئات الفقيرة .

  فـــإلى محســـني بالدنـــا األفـــذاذ والمعنيـــين بـــذلك ، شـــيدوا

المســاجد بــال مبالغــة ، واجعلوهــا جوامــع عــامرة بكــل خيــر 
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وعلــم، يف هــذه الــبالد المباركــة ، تقبــل اهللا مــنكم، ونفــع بكــم 

 واد كريم .البالَد والعباد، إنه ج

 وإال تقـارب، أو زخرفـة او إسـراف بـال المسـاجد ابنـوا ومضة/

  ..!أولى فالجوعى

 هـ٢٨/١/١٤٣٨
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 وشــقاء وابــتالء هنــاء واســتمراريتها، الحيــاة حركــة هــي كــذا ،

وسعادة، وتآكل وتحالف، وقوي يتفرد بضعيف، وغني يستفز 

  أيكم أحسن عمال) سورة الملك .(ليبلوكم  فقيرا .

 منهم، تبقى بما وهالكهم والتربية، بالدعاء ُيعالج األبناء شقاء 

 اهللا فـتح إال بـاب ُسـد ومـا أخـرى، بفرص التجارية والخسارة

  ..!باب ألف

ــيفتُح   ابــًا كنــت تحســُبهب اهللا س
 

 من شدة اليأِس لـم ُيخلـق بمفتـاِح  **
  

 

 ــاط ــٌد  اإلحب ــورث قي ــل، ي ــة الكس ــث وإعاق ــى تبع ــور، عل  الفت

  ..!والتشظي للعدم ينتهي وحصار
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 ودرســه وحالوتــه بحســنه القــرآن يديــه بــين مــن يشــقى كيــف 

 آتينـاكم مـا خـذوا( مـؤثر وحفـز عمـل كتـاب إنـه! وموعظته؟

  األعراف .و البقرة سورة) بقوة

 ويخففها، إن نصـراهللا قريـب ، ونـرى كثيرةٌ  المسلمين مآسي ،

يجـــدد األمـــل، ويصـــنع مـــن بســـالة بعضـــهم وصـــبرهم، مـــا 

  المعجزة..!

 ســـرمدي، وال طغيـــان مطلـــق، وســـيفتح اهللا  ظلـــمٌ  يوجـــد ال

(فـال تعجـل علـيهم إنمـا نعـد للمستضعفين وهم ال يشـعرون 

  سورة مريم . لهم عدا)
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 لَت عـــدة مـــرات، فاســـتيقن أن الفتـــاح اهللا، والغنـــي رب فِشـــ

عنـد (ما عنـدكم ينفـد ومـا  العالمين، والرزاق ذو القوة المتين

  اهللا باق) سورة النحل .

 ملتهبـا، صـافيا فيعـود ضـده، قـوانين وتسـن اإلسالم، ُيحارب 

 تكثـف ومضـادته ُتشـعله، حربه أن العجيبة الذاتية سماته ومن

ــوده، ــدا... جن ــا وفــوك نفــخ.. ي ــتم ك أوكت ــأبى اهللا إال أن ي (وي

  نوره)سورة التوبة .

 وتطـل المأسـاة، رحم من تبزغ التي اآلمال الحياة يف ما أحسن 

 أضــيق مــا..  الِمحنــة داخــل مــن وتولــد المصــيبة، عمــق مــن

  ...!األملِ  فسحة لوال العيش
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 عن واجبك الشـرعي، وأنـت آمـن، فتـذكر فقيـرا  تقاعسَت  إذا

ــا مــدمرة، ونكبــة قــد طالــت  ــا، أو حرب ــا، وجائعــا الهث ممتَحن

  وتمددت.

  من األحوال ال يعني ترك العمـل، فإيقـاد شـمعة خيـر  التضايُق

من لعنات مئوية، وغرس شجرة، قربة وقت القيامـة المدويـة، 

 (ويعجبني الفأل).وابتسامة أفضل من محازن مستشرية..! 

   الطوفاُن بقوم نوح، ونجي إبـراهيم مـن النـار، ولـو دب  طاَف

(ال إال انــت ســبحانك إين كنــت مــن  اليــأُس يف يــونس مــا قــال

وعويف أيوب عليهم السالم جميعـا، والمقصـد أن الظالمين)، 

  ال نيأس من روح اهللا .
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  ُوالسنُة النبويُة بسيرتها ودرسها يشـعالن أمـَل الوجـود،  القرآن

 ويضخان روح التحدي، وينشـران بسـمات االنتصـار والفـرج

  (إن مع العسر يسرا) سورة الشرح .

 أن العاقبَة للمتقين، والدائرَة على الكافرين، وأن  لقرانُ ا يعلمنا

(ويمكرون ويمكر اهللا واهللا  بطشهم َمهيٌن، ومكرهم ممكور به

 خير الماكرين) سورة األنفال .

  أنها ال تدوُم ألحد، وأنهـا فّتانـة غـرارة، وأنهـا  الحياةُ  وعلمتنا

برغم بؤسها فيها مخـارج للـدعوة والتـأثير، واسـتدعاء األمـل 

ــورة  ــرون) س ــا يمك ــيق مم ــك يف َض ــيهم وال ت ــزن عل (وال تح

   النحل .
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  ُــزن ــي  الح ــا ينبغ ــن م ــاط، ولك ــة لإلحب ــٌة طبيعي ــيقُة نتيج والض

عمـل صـالحا  اإلخالد إليها، وتعاهدها بـالقرآن والتأمـل (مـن

  من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياًة طيبة)سورة النحل.

 يف أمـــاكن بعيـــدة، وحفـــظ الناشـــئة للقـــرآن،  اإلســـالمِ  تنــامي

وانتشار ثقافتـه، يؤكـد أن المسـتقبل لهـذا الـدين، وهـي بارقـة 

  أمل تدفع للعمل وتثير الحماس الدعوي..!

  ُوالواجـب والتعـب، الغـم مزيـد سوى هو أثرا ينتج ال التحزن 

(قــالوا هــذا مــا عمال نظــارات األمــل والبهجــة والتفــاؤل اســت

وعدنا اهللا ورسوله وصـدق اهللا ورسـوله ومـا زادهـم إال إيمانـا 

  سورة األحزاب . وتسليما)

 صـاحبهما، يحـبط كيـف ومعانيهـا، وسـنة قـرآن فيـه دين/ ومضة
 ..يتدبر من ولكن

 هـ٢٢/١/١٤٣٨
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  ُمتقلٌب، والدنيا غرارة، والمحُن والمـنن متزاحمـة، فـال  الدهر

متعـــَة دائمـــة، وال محنـــة راســـخة، والفـــرج بيـــد اهللا الواحـــد 

  ( أم من يجيب المضطر إذا دعاه) سورة النمل .األحد...

 ــوان ــدنيا له ــا ال ــا وتقلباته ــرج ال ودناءته ــا تخ ــاب ال منه  بص

باقيـة وزائلـة وقـد قـال  ستلي ألنها رقراق، عسل وال ممجوج

  قبلها المتنبي :

 وال صـاب علـى حصـلُت  فمـا .. ولـذَتها أيـامي شدةَ  ذقَت  قد 

  .شوك فيه شجر والصاِب !!  عسلِ 
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 واجعله بقصد، منها فخذ الجهد، ذلك كل تستأهل ال لذائذها 

  ...اآلخرة إلى معبرا

 ومحبتـه  اهللا طاعـة والمعـول يشـقي، ال والفقر ُيسعد، ال الغنى

ـــى خلقـــه  ـــذكر اهللا تطمـــئن ودوام ذكـــره واإلحســـان إل (أال ب

  القلوب) سورة الرعد .

  وطاعـة لدينـه االكتـراث منـا وقليـل وألموالنا، للدنيا نكترث 

  ..!ربه

 ـــا ـــزل م ـــالء ن ـــذنب، إال ب ـــع وال ب ـــة، إال ُرف ـــالكم بتوب  وأعم

       رة سـو) أنفسـكم عنـد مـن هـو قـل هـذا أنى قلتم( ..!عّمالكم

 عمران .آل 
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 والمتســاهل للمســرف وعظــة ابــتالء، آيــة المعــايش نقصــان ، 

  .األعراف سورة) تسرفوا وال واشربوا وُكُلوا( .النعم وكفار

  ُالمبدلة لنعمة اهللا حكاهـا القـرآن، وحكـى مصـابها، وال  األمم

(وكــم أهلكنــا مــن قريــة  نــزال يف غفلــة، وكأننــا ال نعــي ذلــك

  بطِرت معيشَتها) سورة القصص.

 والحسـاب األشـد، الـبالء ففيـه بعـدها لمـا ومعبر بريد الحياة 

 ريب ال ليوم الناس جامع إنك ربنا( الماحقة، والنهاية األعظم

  . عمران آل سورة) فيه

 المشــتت، المــوت وحضــور طعومتهــا، وتكــدر أهلهــا هــالك 

قــة حدي ال جاريــة، ســفينة وأنهــا إليهــا، الركــون عــدم يف كــاف

 خالدة...!
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  فــال( حبهــا يف ويتفــانى شــهواتها علــى يقاتــل ممــن والعجــب 

 رحمــه الشــافعي وقــال. لقمــان ســورة) الــدنيا الحيــاة تغــرنكم

  ) .الدنيا أبناء عبودية لزمته الشهوات لزم من( :اهللا

  ــة  تعــيُش يف الــدنيا ســنين عــددا، وال تســتطعم ســعادتها األبدي

..!(( ولو كانـت تـزن عنـد لخوائها، وهوانها، وأنها ملك عابر

كمـا صـح اهللا جناح بعوضة ما سقى كـافرا منهـا شـربة مـاء )) 

  الحديث .

 ذاقـه نعـيم كـل النار صاحب ينكر القيامة، يوم الَغمسة حديث 

 التهالــك فِلــم النــار، يف ُغمــس إذا الرخيصــة الحقيــرة دنيانــا يف

  رة األنعام .سو) ظهوركم وراء خولناكم ما وتركتم( .عليها
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  ــو ال ــنوات تخل ــات الس ــر، دروس مــن المتوالي  فخليــق وعب

 لــذكرى ذلــك يف إن( منهــا الــدروس وانتهــال تعلمهــا بالعاقــل

  . ق سورة)قلب له كان لمن

 وال أفلحــوا فمــا وتجــار، وعلمــاء ورؤســاء وجهــاء بهــا تعلــق 

ــرة، علــى فأخــذوا أنجحــوا،  أو أمــوالهم عــنهم أغنــت فمــا ِغ

  شيئا. مكانتهم

 اهللا إلـى والمرد ضياع، أو مرض أو ُحزن على مات من فمنهم 

  . البقرة سورة) اهللا إلى فيه ترجعون يوما واتقوا( تعالى

 فلـم الـدنيا، المـوُت  فضـح( : اهللا رحمـه البصري الحسن قال 

 ).فرحًا لب لذي فيها يترك
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  علمنــــا،، مبلــــغ وال همنــــا أكبــــر الــــدنيا تجعــــل ال اللهــــم 

  والسالم....

 ...وزوالها بنهايتها تشعرك مواقف الدنيا يف ومضة/

 هـ١١/١/١٤٣٨
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 والـوطن عـام وكـل للصـالحات، ووفقنـا جميعـا، لنا اهللا بارك 

  إلسالمية يف خير وعز ورخاء...!ا وأمتنا بخير،

 ــة األوضــاع ــن كئيب ــراخ م ــدولي،  االنش ــواقعي، والتســلط ال ال

وسحق سوريا جهارا نهارا، وحـروب وفـتن، ولكـن اإلسـالم 

(أال إن نصـر اهللا قريـب) لن يذهب وأهله صامدون متجددون 

  سورة البقرة .

 لها من بعد شدتها رخاءُ  ..وما من شدة إال سيأتي.. 

 فامشـوا يف   ْم واطرِح الحزن، وانطلق عامال جادا ومثابراابتس)

  وُكُلوا من رزقه) سورة الملك . مناكبها
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  ُتعــالى أملنــا الكبيــر وثقتنــا المرجــوة، ورجاؤنــا الــدائم، يف  اهللا

(وما بكـم مـن اندحار الباليا، وزوال الرزايا وحلول الخيرات 

  نعمة فمن اهللا) سورة النحل.

  ِالعــام بانشــراح وتفــاؤل وتطلــع حســن، وقــل الكلمــة  اســتقبل

كمـا (( وُيعجبنـي الفـأل )) را الطيبة رزقا وعمال وتربية وحـوا

  يف الحديث .

 مخصوصة، طاعة أو ذكر أو بسنة العام ختم يف شيء يصح لم 

 مـن منسـلخ عمـر ولكنـه تطـوى، الصـحف أن أو استغفار، أو

ذكرى لمن كان لـه ل ذلك يف إن(، االتعاظ ويستوجب أعمارنا

  قلب..) سورة ق .



 

~ ١٥٠ ~ 
 

Ì€◊“<�≈^√�çˇ
 

 بدعـة، وال بسـنة فليست المباحات من الجديدة بالسنة التهاين 

 الهجريـة ونعنـي اهللا، رحمـه سـعدي ابن العالمة فيها ورخص

  . يجوز وال للنصارى فتقليد الميالدية وأما

 بقـوة الحيـاة فخـذوا أعمالنا، وتشعلها أحالمنا، تغرسها آمالنا 

  ..وإصرار

 قـــل لمرجــــي معـــالي األمــــور
 

 

  بغير اجتهاد رجـوت المحـاال. **
 

 

  ُبـــاالنطالق، والحـــزن باالنشـــراح، والتشـــاؤم الغـــمَّ  نـــدفع

باإليجابية، ونعلـن قهـر الكسـل واالحبـاط بالعمـل الجمـاعي 

 .. (وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) والتواصي اإليماين
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 واإلنجـاز مـع  العمـل، مـع النجـاح يولـد: وإناثا ذكورا لطالبنا

الهمة، واالنفراجة مع المصابرة، قال اإلمام يحي بن ابي كثيـر 

 العـالمي المكتشـف وقـال (اليستطاُع العلُم براحـة الجسـد).

 ). جبين عرق  ٪٩٨ إلهام،  ٪٢ العبقرية(  أديسون

  ال يكـــرر أخطـــاء الماضـــي، ويتجاوزهـــا باإلصـــالح  العاقـــُل

والمعالجة، والسعيد العاقل من اتعـظ بغيـره، وكـان لـه زاجـر 

  متفـق عليـه .(ال ُيلـدغ المـؤمُن مـن جحـر مـرتين)  من نفسـه

ــرور يف • ــوام م ــام األع ــة واألي ــرة، عظ ــتلهم وعب ــها، نس  درس

 فمـا واالسـتعداد، العمل حسن على وتحملنا فائدتها، ونجني

 لـذة الملـذات أصـحاب وال باقيـة، الـدنيا ألهـل المـوت أبقى

  كما عند ابن ماجة . ر هاذم اللذات)ذك من أكثروا(  .. هانئة
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  وتمرض ولكنها ال تموت، دينها خالد، وعقيدتها  األمةُ  ُتبتلى

ــان  ــر والطغي ــوى الش ــا ق ــف منه ــقمها ترتج ــع س ــخة، وم راس

  (يريدون ليطفئوا نور اهللا بأفواههم) سورة التوبة .

  مكفوٌل، والفـرص متعـددة، ووسـائل الـدعوة متنوعـة،  الرزُق

(بــادروا باألعمـال فتنــا والمهـم العمـل وأخــذ زمـام المبـادرة، 

 الليل المظلم) .كِقطع 

 التجديـد واسـتنهج كاليوم، الغد وال كاألمس، اليوم تجعل ال 

 شـيء على ندمُت  ما( عنه اهللا رضي مسعود ابن قال واإلنماء،

 يـزد ولـم أجلي فيه نقص شمسه، علي غربت يوم على ندامتي

  ..) عملي فيه
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  ســتنطاق الجمــال يكــون بجمــال الــروح والعمــل، ذكــرا هللا، ا

  مراضيه..وسعيا يف 

ــــالٍ  ــــر جم ــــه بغي ــــذي نفُس  وال

 

 ال يرى يف الوجود شيئا جميال **

 

 

اللهم احفظ بالدنا وقيادتنا ، وأصلح أحوال المسلمين، واجمع 

 ا عزيز يا كريم ،،. والسالم.....كلمتهم ي

ــــة/ ــــت،  المحازنُ ومض ــــد الفوائ ــــد ال تعي ــــمعة الج ــــد ش فأوق

 والسعادة...

 هـ١/١/١٤٣٨
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 الحدوَد لها، تأخذك إلى ما وراء اإلبداع،،!

 وتحّلق بك يف سماء المجد والمعالي...!

 عجيبة، خاطفة، مذهلة، متقنة ، متفننة ،مرعبة...!

نشــاهدها كــلَّ يــوم، وتتوالــد مــع الســاعات، كيــف وهــي طاقــات 

لـه همـُة الـدنيا  جسام، وأفعال عظام، وَيرتـاع منهـا حـدُّ الحسـام،.

متزلج مذهل، وصـاعد  ويصنع فيها صنع غاٍز وسائرِ ..ُعباَبهايخر 

ــة، واستعراضــي ســيارات بشــكل مرعــب، ومــتخط  للقمــم العالي

يراها أحدنا فيحزن على أنها لم  للحواجز بثقة واقتدار عجيب...!

ــــعها...! ــــع يف مواض ــــم توض ــــى أن ل ــــا، ويأس ــــذل يف مظانه  تب
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(وشـاب نشـأ يف  ويتذكر فخر ثناء النص النبـوي إذا طابـت التربيـة

والنشأة هي البذرة األولى للتغيير ، وهي التي ستجعله  طاعة اهللا) .

مـن محبـة العلـم، وصـون  (المعـاين اإليجابيـة)يتناغم بْاذن اهللا مع 

المجتمع، وحفظ األعراض، والبناء الذاتي، وتعلم القيم المفيدة، 

 وتطلـــب اإلنتـــاج واإلنجـــاز، وعـــدم الرضـــا بالـــدون والدنيـــة... 

ــع  ألن ــحالة الواق ــى ض ــه عل ــي ب ــن ترم ــة، ول ــة عالي ــئة الديني التنش

 المعيش..!

 إذا مــــا عــــال المــــرء رام العــــال
 

 ويقنــع بالــدوِن مــن كــان دونــا **
 

 

  ــقلت ــف ص ــحابة وكي ــباب الص ــض ش ــريعة يف بع ــرة س وبنظ

شخصياتهم وتحولوا لمنارات مؤمنة متدفقـة، خـدمت أمـتهم 
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التغييريـة، ومصـعب ودينهم، كسعد بـن معـاذ وقصـة الزعامـة 

والداعيــــة األول، وأســــامة والقيــــادة العســــكرية، والحســــن 

والحكمة الواعية، وابـن عبـاس والجامعيـة العلميـة، وغيـرهم 

 رضي اهللا عنهم أجمعين.

  ومن المؤسف أن ال تتجه بعض الدول والمجتمعـات العربيـة

ــا  ــا ، ومنحه ــاء به ــات واالعتن ــك الطاق ــدير تل ــى تق ــا إل (فرص

ـــل) ـــ للعم ـــدمات واالنط ـــض الخ ـــع بع ـــذلك تتراج الق، ول

الحكوميــة بســبب التعويـــل علــى عناصـــر شــاخت، وقـــوى 

خـارت، وكـوادر ملـت وكلـت، ويف مقابـل تقـاّل الشـباب، أو 

(أيقونـة للتطـرف) تحقيرهم وتسـفيههم...! وهـذه قـد تكـون 

واالنحــــراف يشــــعلها المجتمــــع أو المســــؤول المتخلــــف 
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ـــــــة،،،،!! ـــــــواه العقلي ـــــــل ق ـــــــو يف كام ـــــــطحي، وه  الس

وكل ما يلزمنا هنا هـو تغييـر النظـرة، وحسـن تربيـة، وتـدريب 

 متـــين، ورعايــــة رحيمــــة لهـــم، ولهممهــــم وطاقــــاتهم ...!

وســلم (يعجــُب ربــك مــن ويف الحــديث قــال صــلى اهللا عليــه 

 أي خطيئة .شاب ليست له َصبوة) 

  الحقيقيــة، (ثــروات الــوطن) ولــذا نؤكــد هنــا أن الشــباب هــم

لهم، تحتويهم وتستثمر (محاضن صحيحة) ويجب أن تكون 

فيهم، وأن ال تدق إسفينا بينها وبينهم ،،! ألن أي تعامل سلبي 

مــن شــأنه أن يقلــب تلــك النهضــة إلــى نقمــة، فيتحولــون إلــى 

ضـد أوطـانهم وأممهـم ،،! ولكـي نحـل هـذه (قنابل موقوتة) 
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المشكلة، وال سيما يف ظل الطفح التقنـي، والعـالم اإللهـائي ، 

 ا أن نوفر لهم ما يلي :والفكر الشاطح، علين

 الرعاية الحسنة والحقوق الطبيعية يف المعيشة . /١

التعليم الجيد والتأهيل المناسب لهم، والمالئم لمتطلباتهم  /٢

ورغباتهم، فتقايدية المدارس والجامعات لم تعد تطاق، وعلينـا 

 استلهام الفكر النهضوي والتعليم المثمر والقيادي .

 . وأحاسيسهم لمشكالتهم المصغية ةالحواري المنتديات /٣

ــدريب مراكــز /٤ ــتم بحيــث ، لهــم المــوهبي واالكتشــاف الت  ي

 أو بــبعض، بعضــهم يخلــط وال المناســب، االتجــاه يف تصــنيفهم

 . وتخصصه بابه غير يف يوضع
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لمنوعة علما ومعرفة وترفيهـا وتـأهيال ، ا التربوية المحاضن /٥

بحيث تتوازن وتعتدل يف التربية المنضبطة، فـال جـد صـارم، وال 

تفلت منهار، بل االعتدال والتوسط . وماذا يعجزنا لو كل مدينـة 

أو مركزا خيريا لشباب المدينـة يجتمعـون (ناديا شبابيا) أسست 

اعيـة تحت مظلته ويحـوي صـنوف التوجهـات الثقافيـة واالجتم

والرياضية والتدريبيـة المالئمـة لهـم.. وال أعتقـد أنـه صـعب إذا 

توفرت الهمة والقرار، وصحت النية والمقصـد . ونحمـد اهللاَ أن 

ــع  ــز الجمي ــجع وتحف ــا تش ــك، ووزاراتن ــل ذل ــت مث ــا أتاح بالدن

الستثمار مثل هذه البرامج، وتمكين الشباب منهـا، ولـم يبـق إال 

 هم اهللا خيرا، ونفع بجهودهم .دورنا وحسن التفاعل معها، جزا
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تحقيق األمـان الفكـري لهـم والمسـتقبلي كـذلك، ليسـلموا  /٦

غوائل التطّرف، ومتاهات الغلو، ال سيما إذا صحبوا الجهلة، أو 

 تورطوا يف قراءات ملوثة، ومشاهد خطِرة.

ــة بهــم،  /٧ ــة والخدميــة التطوعي ــب المؤسســات الخيري ترحي

يروا عناصـر فاعلـة عمـال وأداء وتأمينهم، ومنح الثقـة لهـم، ليصـ

ــــــرامجهم ومشــــــروعاتهم . ــــــدا، لب ــــــادة وتوق ــــــذا وقي  وتنفي

وسـندرك بعـد ذلـك أن التعـب والسـهر علـيهم لـيس كبيـرا، لمــا 

ســيكون مــن ورائــه مــن حســن عاقبــة، وبنــاء لكــوادر، وتأســيس 

لقاعدة شبابية تحمل قضايا الوطن، وتعتـز بـدينها، وتتباعـد عـن 

 ..دها بكل جد وإخالصمزالق االنحراف، وتبني بال
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العمـل الجــدي يف القضـاء علــى البطالـة والعطالــة، وتراجــع  /٨

ــك  ــيما يف دول تمل ــك، ال س ــة يف ذل ــة والمحزن ــبها المتوحش نس

إمكانات متميزة، ولكن لطغيان الفساد، بـارت العقـول واألفهـام 

واشتغل كل فرد بخاصة نفسه ومتعة ذاتـه، ممـا نـتج عنـه التزايـد 

والتراكم البشري المخيـف،، وهـو أشـد خطـرا  الشبابي العاطل،

من مخاطر خارجية تتخوف منها بعـض الـدول، وتهمـل مـا بـين 

وفق اهللا بالدنا لكل خير،  واهللا المستعان، وعليه التكالن..يديها، 

 وصان شبابنا من كل زلل وبالء... واهللا الموفق ...

وتبديـدها طاقات الشباب المستثمرة حياتنـا وارتقاؤنـا،  ومضة/

 هالكنا وضياعنا..!

 هـ١٣/١٢/١٤٣٨
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تتوالُد همٌم عجيبٌة، وتشتعُل عزماٌت نادرة، تأخذك إلى ربيع 

السلف العلمي، ووَثباتهم الراقية يف اإلبداع األسطوري، فينكسر 

الصخر، ويتحطم المستحيل، وُتزال الجسور، وُتخترق جل 

 ..التحديات،

ــــرومٍ إذا  ــــرٍف َم ــــامرَت يف ش  غ

 

ـــْع بمـــا دون النجـــومِ  **  فـــال تقن

 

ـــرٍ  ـــرٍ حقي ـــوِت يف أم ـــُم الم  فطع

 

 كطعــِم المــوت يف أمــر عظــيمِ  **

 

 

وعــزم، ونشــط وتحــدى، أن ال (الشــاب االمتحــاين) فلقــد صــّمم 

وقال اإلمام يحي بن أبي كثير رحمه اهللا  يكون ككسير أو مهزوم،،

 ).( ال يستطاع العلُم براحة الجسد 
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 ،،ــه ــه أو هوان ــى كرامت ــفه، ومنته ــوطئ كش ــاره، وم ــدًا ختب  فغ

(عنـد االمتحـان ُيكـرم ومن لطيف ِحكـم الطفولـة المدرسـية 

ومـن كرامـة بعضـهم: امتطـاء السـهر، وقلـة  المرء أو يهـان ).

األكل، وهجران النوم، وديمـة القـراءة، وصـنع الملخصـات، 

مـا ال وعجلة الحفظ الخارقة، والضن بالساعات، فيقـرأ إلـى 

نهايــة، فيثمــر األعاجيــب، ويفــرز الثمــار النــادرة، بحيــث لــو 

ُصــرفت إلــى تحصــيله الثقــايف يف الحيــاة ألخرجــت األوطــان 

علماء أجلة، وحفاظا أئمة، ولكـن هيهـات، هيهـات، مـا بـين 

جاد، جعل العلم نصب عينيه، وجـاد آخـر، همـه شـهادة أيـام 

ــــــــات، ــــــــا لقيم ــــــــه منه ــــــــة غايت ــــــــدودات، ووظيف  مع

مَة يا شبابنا، تأملوا تاريخكم، وأعالم دينكم، كيف فالهمة اله
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ـــي بمصـــنفاتهم،،! ـــوا، وأبهـــروا العـــالم الغرب  بزغـــوا وتفوق

ــرب  ــاقرة الغ ــان لعب ــا ك ــاليليو) وم ــتاين وغ ــون وأنش (كأديس

ــة،  ــرة العلمي ــالص للفك ــة واإلخ ــوال الهم ــروز ل ــوق والب التف

ـــــــارتنا..! ـــــــزات حض ـــــــو منج ـــــــهم عل ـــــــاء بعض  واتك

خــارج عالمنــا، ويســجلون بــراءات  وهــاهم أبناؤنــا مبتعثــون

علمية، وتستفيد الجامعات من عقولهم المهاجرة، وهممهـم 

  الساطعة، والمستبدون المنغلقون يتفرجون وال يتغيـرون..!

نـائر حاضـرة، يف والم مواتية، الفرصة أن إال ذلك، كل وبرغم

أن يستشعر شبابنا الهـم، ويجعلـوا مـن تلكـم الهمـم مشـاعل 

 وفقهــــا وفكــــرا واطالعــــا وإنجــــازا، حيــــاة دائمــــة، علمــــا

فإن األمة أحـوج مـا تكـون إلـى الشـباب الصـواعق، والفتيـان 
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النوابغ، والفرسان العباقر،،،! فرب همٍة أيقظت أمة...! وقـد 

تيسر يف بالدنا الحبيبة من الفرص للشباب، ما يجعلهم نماذج 

 وقدوات تحتذى وتقتفى ، وال ينقصهم إال الجد والمثابرة .
  رحمه اهللا، يستيقظ يف الليلـة الواحـدة ) ٢٥٦(البخاري اإلمام

ــة  ــرة)  ٢٠(قراب ــب.م ــذهبي العجي ــحيح ال ــا الص ــنف لن  ليص

 يحمــل يف الكَِبــر المحبــرة، ويقــول )٢٤١(واإلمــام أحمــد  -

وأنـتج أضـخم وأجـل مسـند يف  (مع المحبرة إلـى المقبـرة )،

 الدنيا .
  أضـّيع  ( إين ال يحـل لـي أن يـردد )٥١٣(وابن عقيل الحنبلي

 مجلـدة تقريبـا . ٨٠٠وصـنف الفنـون يف  ساعة من عمري ).
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يكتـب يف يـوم مـا يكتبـه ناسـخ يف  )٧٢٨(واإلمام ابن تيمية  -

 جمعة أي أسبوع ، وأثمر تراثا ذهبيا نادرا .
 خلف فيها شرح المهذب سنة)،  ٤٥(عاش  )٦٧٦(والنووي

والروضة والرياض واألذكار وروائـع األسـفار، ال تـدري أي 

 هة فيها تطعم..فاك
 البئـر قـاع مـن المبسـوط أملى الحنفي، )٤٩٠(والسرٰخسي . 

 علـم أتقـن المشـهور المتفـنن )٣١٠( الطبـري جريـر وابن -

 . عروضيا وأصبح ليلة، يف الَعروض
 ــزين ــافعي ) ٢٦٤( والم ــالة للش ــرأ الرس ــافعي ق ــاحب الش ص

 سبعين مرة، ويقال: خمسمائة مرة.
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  َر َصـِحيَح الُبَخـاريِّ سـبع ِمائـِة وأَبو بكر بِن عطِيَة يذكر أنَّه َكرَّ

 مرة .
 ) لم يدع المطالعة إال ليلتـين ليلـة ٥٩٥وابن رشد األندلسي (

 وفاة أبيه وليلة زواجه .
وكذا فلتكن الهمـم والعـزائم، وألبنائنـا يف امتحانـات هـذا العصـر 

شيء عجيب أيضـا، حـري بِنَـا وبهـم، لـو اسـتثمر ألنـتج خطوطـا 

 يف اإلنتاج الثقايف والبروز العلمي، ومن ذلك :عالية وفائقة 
 . قراءة مئات الصفحات يف ليلة واحدة 
 . حفظ عشرات الصفحات الصعبة يف وقت وجيز 
  ـــى ترســـخ ـــدة حت ـــاب أو المـــذكرة مـــرات عدي تكـــرار الكت

 وتستسهل .
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 ت مثالية مع أعمال سنة متراجعة .إحراز درجا 
 ــتهم المــذكرات ا ــى أســد هصــور يل ــد إل ــا، تحــول البلي لتهام

 وبخرج بعجائب .
 . ــــة ــــذهابها يف لهــــو وغفل  اســــتغالل األوقــــات والبخــــل ب

فيا صانع الهمـة يف االمتحانـات وطنـك يف انتظـارك، وعقلـك 

يف نشاطك، وأمتك ترجو عطاءك، ومستقبلك يستشرف لك، 

فـــال تبخـــل أو تقصـــر، فـــالهمم حـــدائق المـــنن، ومســـتودع 

إنـه جـواد كـريم  الفضائل والنعم، واهللا يؤتي فضله من يشاء ،

 .. والسالم .
ــل  ومضــة/ ظــاهرة همــم االمتحانــات جــديرة بالدراســة والتحوي

 المنهجي واألخالقي ..

 هـ١٤/٨/١٤٣٧
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تتصاعُب اإلجازُة المفرغة من مضمونها، والشـهوُر الكاسـدة بـال 

التــي عمــل، واأليــام الخاليــة مــن اإلشــعاع اإليجــابي.. واألوقــات 

(أي جريمـة ورد يف المثل العالمي  تنتهي إلى نوم َوَلْهو طويلين...

وال يقـل جرمـًا وفداحـة مـن تسـبب يف  أكبر من تضييع الوقت)..

وظـن أن وسـائل اإلعـالم كافيـة (التبديد الزمنـي)، ثقافة الضياع و

بخالعاتها يف ضبط الشباب وتحقيق األمن االجتماعي والثقـايف،، 

 (وفراغـك قبـل شـغلك).لى اهللا عليه وسلم: ويف الحديث قال ص

ــا، إجــازة الشــهور  ــا وعلين ــى أبنائن مــن منتصــف شــعبان تطــل عل
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ـــتألت درًا  ـــا، وام ـــت ذهب ـــا، وغّص ـــيت وقت ـــد ُحِش ـــة، وق األربع

 وياسمين،،،!

ــه ــل وزان ــزمُن الجمي  ووتــألأل ال
 

 ســحُر النســيم إلــى وداد زمــانِ  **
 

 

مفتاحــه، وكثــرت ولكــن كيــف ُيلــتقط، وقــد خفــي نــوره، وضــاع 

ـــــــــه وتشـــــــــعباته.. ـــــــــه عوائق ـــــــــت دون  مصـــــــــاعبه، وحال

أربعــة أشــهر، تعلــن التحــدي يف وضــوح بــارز، وصــرامة شــديدة، 

هــي تحــٍد للساســة  .ووثبــة جامحــة،،، إن لــم نصــُح ونتــدارك،

 وتحــد للمشــرف والمربــي وتحــد للمــدير والشــيخ والمســؤولين

 وتحـد لكـل العمـلفمـا  ولإلمـام والمصـلح وتحد لألب واألسرة

أيـن ، فمن يحمل همهم، أو يعـيش أشـجانهم  دوائرنا ومؤسساتنا
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ــة ــم للمرحل ــباب خططك ــواء الش ــرامجكم الحت ــاري وب كم عومش

وتوجيهـــاتكم للتربيـــة والتصـــفية وأنـــديتكم للســـيطرة والصـــيانة 

 للضبط والمتابعة ..

ــا بشــهوانيين إعالميــين، أو  ــورة، وقــد ُبلين ــاألمر يف غايــة الخط ف

واســتثمارها للفــراغ والغفلــة، وانهمــاك الشــاب بحركــات العنــف 

ــروين،، ــل،  االلكت ــراغ قات ــا ضــحية ف ــم نســارع ذهــب أبناؤن فمــا ل

لمسالك منحرفـة، أو طـرق مشـبوهة، وبـاتوا أعـداء لنـا وهـم بـين 

فحــذاري حــذاري مــن تــركهم أربعــة أشــهر ضــائعين  ظهرانينــا..

ــين... ــي رص ــداد تثقيف ــوي، أو إع ــام ترب ــى اهتم  تــائهين دون أدن

وللتغلب على تحدي الفـراغ الطويـل والراحـة المسـتديمة، علينـا 
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ســـلوك اآلتـــي، والتثقيـــف بأهميـــة الوقـــت واإلجـــازة وخطـــورة 

 تبديدها:

والتـي تضـطلع بهـا  / تفعيل بـرامج األنديـة الصـيفية:١

المدارس مشكورة، لتكـون خـط الـدفاع األول مـن شـبح الضـياع 

ــ ــة م ــيحة فارغ ــدارس الفس ــيما والم ــاد، ال س ــازة، والكس دة اإلج

واالستفادة منها مطلب شرعي ووطنـي لحمايـة أبنائنـا، فالواجـب 

إحياؤها وتكثيرها يف مناحي المحافظـة، لتغطـي الكثافـة السـكانية 

 العالية .

عبــر لجــان  (األحيــاء الزاهــرة)يف مشــاريع  / البــدء اجلــدي:٢

ــاءات  ــيم اللق ــي تق ــا، والت ــاء، ومراكزه ــاجد األحي ــة أو مس التنمي
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قافيا وتربويا وترفيهيا .والوزارات المعنية تعنـي بـذلك، المتنوعة ث

 وتشجعه، وفقهم اهللا وسددهم .

التي تمأل على  / تأسيس الدورات التدريبية واملهنية:٣

الشاب وقته وعقله، بحيث ال ينصـرف ذهنيـا عـن جـادة الطريـق . 

 (( إنما العلم بالتعلم )).ويف الحديث 

كلمــات مختصــرة، مــن خــالل  / جتديــد الــدور املســجدي:٤

(المسـجد ودروس محررة، واجتماعـات ممتعـة، وصـح حـديث 

وتفعيل مبادرات علمية وخيريـة واجتماعيـة مـن بيت كل مؤمن). 

 خالله .
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/ إتاحة فرص عمل استثمارية للراغبين يف جمع المال وتحسين ٥

ــة . ــات الخاص ــة والقطاع ــات الحكومي ــبعض المؤسس ــدخل ك  ال

 ن رزقه).سورة الملك .(فامشوا يف مناكبها وُكُلوا م

وهو مرغوب لـدى كثيـر  / تفعيل نظام الفصل الصيفي:٦

من الطلبة بغيـة اإلنجـاز، وقطـع مرحلـة إلـى التخـرج، ولـيس مـن 

الحكمة قطعه أو تجفيف منابعه،،! بل يجـب علـى الجامعـات أن 

 تضطلع بهذا الدور وشبيهه..

 توسيع نطاق الفصل الصيفي . -

الجــامعي، مــن دورات ثقافيــة ورياضــية إحيــاء بــرامج النشــاط  -

 وتوعوية .
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 صناعة دبلومات مختصرة ومتنوعة . -

دورات تقويــة ومعــارف عامــة، إن تيســرت مجانــا، أو تكــون  -

 بمبالغ معتدلة، وتصب يف موارد كل جامعة .

وتعتبر خطوة مبدئية إلى فكـرة (الجامعـة المنتجـة)، والتـي تغـذي 

االستقالل المـالي، فتخـدم  جانب استثماراتها حتى تصل لمرحلة

 أساتذتها وبرامجهم البحثية المحلية والعالمية .

مــن خــالل نــوادي  / التــدريب التطــوعي والعســكري:٧

ــى  ــة إل ــكرية التواق ــد العس ــدمي، والمعاه ــوعي والخ ــل التط العم

الشباب وطاقاتهم، ليكونوا درعا ألوطانهم من كـل معتـد غاشـم، 

(وأعـدوا لهـم مـا اسـتطعتم أو عدو متربص،متى ما احتيج إلـيهم، 

 من قوة) سورة محمد .
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والمحصــل أن الوقــت ثمــين وأبناءنــا أثمــن، وحفظهــم صــيانة 

للزمــان، وال يســوغ تــركهم ألفكــار طايشــة، أو مســالك شــهوانية 

تجعل منهم أضدادا للـدين أو للهويـة، باسـم الليبراليـة أو العلمنـة 

قبــل أن واإللحــاد، والواجــب الــوقتي المحــتم اليــوم، احتــواؤهم 

ـــدم، واهللا  ـــف والن ـــاُت األس ـــرع غّص ـــرون، فنتج ـــطادهم آخ يص

 المستعان .

 حفظ اهللا بالدنا وقيادتنا وشبابنا، إنه جواٌد كريم .

ومضة/ التخوف من خسارة الوقت وضياع الشباب، باعـث علـى 

 التأمل والعمل..!

 هـ١٧/٨/١٤٣٨

i{{{{<‹EÌ€◊“<≈^√çD<!]<Ç€ù<
JJ‰œÈ ÁiÊ<
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Ã÷ˆπ]<ª<ÖÁ�â 
 
Ä;IÎá∂;fld;√Á]…;€Ë·\Ödb;ÿ`;Èui…;

;

 ورئيس ، اإلسالمية الدراسات بقسم المساعد الحديث أستاذ 

 .سابًقا  بتهامة الشريعة قسم

 ثالث لمدة الطالب وشؤون.. القبول وكيل منصب شغل 

 .هـ١٤٣٧ سنة إلى هـ،١٤٣٥ سنة من سنوات

 بمحايل األيتام وجمعية الثقافية اللجنة عضو . 

 مة علمية بحوث ثالث له  . منشورة السنة يف محكَّ

 منها والدعوة الحديث يف مصنفا )٧٠( من أكثر وصنف : 

  ُرمضان مواعظ يف السلوان طالئع  
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  القرى ام من نسماٌت  

  ُالمحابر وهتن المنابر شجن  

 الفهم أزمة  

 األسالف لألئمة علمية مواقف 

  ُالفهم ومدارج العلم ساللم  

 الجهابذة له يعيش ما . 

 التكفيري الفكر مخاطر . 

  ُالعلمي الشتات أدوية . 

 والمعالي والبركة، ، النصر منها: متنوعة أربعينيات سلسلة .

 .اإللهية والسنن والبلسمية،  .والثباتية

 وناظم كاتب وهو  
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 الشعرية الدواوين ومن :  

 -  ُمشاعر-ومنن وطن - النيل توهجات - الحزم عاصفة 

 -اهللا بإذن فهزموهم -محايليات -ومفاخر

 البخاري تراجم على الساري الكوكب : المنظومات ومن- 

 لمعة نظم اإلسعاد ومنائر - الفكر نخبة نظم النهر وَسلسال

 . الموفق واهللا.  وغيرها االعتقاد
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π]<åÜ„ l^¬ÁïÁ 
 

;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;L;

L;J◊d;‡̌`ÖŒ’\;„æ ´<III;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;M;

M;Jǧ]�£\;:�â’\;∫;◊ê\Êi’\;È¡]⁄ipˆ\<IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;LK;

N;JÅqâŸ;’\1Ë’È;ã]Œ∏]d<III;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;MK;

O;JÅ̌Ë’Êh;ØŒË’\;k]ŸÜ˘’<III;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;NK;

٥;JÏàÑÅ∏\;GÏË�Ë⁄â̌’\;dÖqi’\Ï;�]âfiiàˆ\ÂIIIZ<IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;NT;

٦;JflŸ;k]ÁÊ÷t;ÅË¬’\<III;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;OS;

R;JÏï…\Ö’\;]¥ÅÕ;]mÁÅtÂ;∫;ät;‹]Ÿ¸\;fld\;ÏË⁄Ëh<II;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;PO;

S;JÔ̌]⁄÷¡;‡Ê¬�ËïŸ<III;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;QN;

T;Jä̌e’;ÎÑ]æfi’\;ˆ;:¬Á;�ÎÄÊp;ÎÔ\ÖŒ’\<III;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;RL;

LK;JÎÄ]ËŒ’\;ÏÁÅqâ∏\<III;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;SK;

LL;J‡^;\Ê÷Ë≤;˜ËŸ;]⁄Ëæ¡<III;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;SS;

LM;J€‚›b;\Ê›]—;◊eÕ;”’Ç;Ø…2Ÿ<III;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;TQ;

LN;J\ÊdÑ]t;ÏËe÷â’\;]Ÿ;€i¬�ià\;<II;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;LKM;

LO;J‰\ÑÊi—Å’\;‹^;ÑÊ“ÁÅ’\<III;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;LLN;

LP;Jk\ÅÁÖ∆h;∫;Ìfi∆’\;ÖŒ ’\Â<III;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;LMM;

LQ;JÅp]â∏\;Ï‚�…Ö∏\;<III;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;LMT;
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LR;J\Ê¬��Õ;]fi�ö]etb;ÿ]Ÿ˙]d<III;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;LNQ;

LS;J]⁄…;ǰ÷ët;Ì÷¡;�g]ê;ˆÂ;�◊â¡<II;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;LOM;

LT;J�‹]¡;�ÅÁÅp;�◊Ÿ^Â;3e—<IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;LOS;

MK;JÄ̌ÂÅt;�k]Õ]ö;g]eç’\<III;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;LPO;

ML;J�ÎÖÕ]e¡;k]›]uiŸˆ\<III;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;LQM;

MM;JÍÅü;�ÑÊ‚ç’\;g]¬ë’\<II;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;LQT;

À’ı∏\;∫;ÑÊ�à;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;LRS;

 

 


