ِ
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كدطقاك ٌ
العؼؾ
كؾ يدطل صح َة
******

ِ
جفؾ
ومـ ذا الذي يدري بؿا فقف مـ

الؿتـبل

الحؿد هلل حؿدً ا كثقرا صق ًبا مباركًا فقف ،وص ّؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـاا
محؿد ،وطؾك ِ
آلف وصحبف أجؿعقـ...
أوا بعد :
ٍ
غاراس غقار ذابؾاة  ،وزرو ٍع استعصات
مؼآت مجؿقطة مـ
ففـا
ٌ
طؾك القبس  ،حقت طؾؿا وفؽارا ،وأد ًباا وثؼافاة  ،وذكارى فائادة ،
كعقد تجؿق َعفا بعد أن تػرقت يف الؿقاقع  ،ورحؾت بقـ الصحػ،
لتؽقن يف كظام واحد ،ومساق مؾتحؿ ،تحت مسؿك ( غراس غقار
َ
ذابؾة ) بسبب ارتقائفا ماـ مـفااج الاقحققـ  ،وصريؼاة إساف ،
ِ
وحؽؿ العؼاف ،،وخؾقدهاا ماا خؾادت الؽؾؿاة الصاادقة ،وبؼقات
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تدويرا لألخطا ،والعثرات كؿا ادطاه
الحؽؿة السقارة ،ولقس ذاك
ً
بعضاافؿ ،بااؾ مراجعااة وتؿحااقص  ،وتؼريااب وتقسااقر ،وحػااظ
وتاادويـ  ،ولااؿ الؿتػاارق وتؼريبااف  ،مااـ مؼاصااد التااللقػ طـااد
الحذاق.
ساـ آكتػااع  ،وأن يباارك لـاا
وح َ
وكسلل اهلل تعالك الصادق فقفااُ ،
وخقاار ماالمقل  ،والحؿاادُ هلل ِ رب
جؿق ًعااا  ،إكااف أكاار ُم مساامول ،
ُ
العالؿقـ .
محايؾ طسقر
1441/4/11هاا
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 /1جاوعةُ الوالدة!...
مـائر السعادة يف مقضع محدد ،أو جفاة معقـاة ،أو
 حقـؿا تبز ُغ ُ
حديث خاص ،فنكـاا ٓ كتاردد يف القصاقل إلقاف ،والؿساارطة،
وبذل الغالل والـػقس مـ أجؾف..
 وبالػعااؾ يجاادها كثقاارون جفااة والديااف ،و(حااؼ إم) أمااتـ
وأطظؿ(،حؿؾتف أمف وهـا طؾاك وهاـ)ساقرة لؼؿاان .وهاق ماا
يـتابف طؾك الدوام ...يستطعؿ مقائد السعادة يف السفم طؾقفاا،
وفِل سقالقػفا وحؽاويفا ،وفِل قفقتفا وتؿراتفا!...
 قال بعضفؿ ( :لقس يف العالؿ وسادة أكعاؿ ماـ حضاـ إم ).
تػقض كعقمة ورحؿة ،وتشع إحساكا وحـاكا!...
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 إكف شل ٌ ،يعجز طـف القصػ ..وكقػ إذا صبخت واستطعؿت
مـ يديفا ،فف تحدّ ثـل طـ مطاطؿ فااخرة ،أو مجاالس فائؼاة،
ِ
إمات...
أو مقائد شفقة  !...فالطقب كؾ الطقب يف
 كااؾ مااا ضاااق خاااصري ،أو تغقاارت كػساال ،ذهباات لؾحااديث
معفا ،وأشااورها أحقاكاا ،واستـشادها إقاارب ،ومشاؽفت
الـاس ،وما صـع آل ففن ،،،فتػقدك ،وتضحؽؽ طؾك صريؼاة
الؽبار يف لطػ التـدر ،واكسقابقة الؼصص....
 وحقـ ٓ تجد جامعة تضؿؽ ،وٓ مرافاؼ تحتقياؽ ،وٓ بشار
تقآكسااؽ ،ففؾااؿ لجامعااة القالاادة ،وطااش طبؼفااا ،واسااؽـ يف
مرافئفا ،واهـل بلكدائفا...
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 فعااف إكفااا جـااة ،تشااع صقبااا ،ومسااؽا وكااافقرا وطـباارا ،وهاال
جامعاااة ماااـ حقاااث جؿاااع أروع الخصاااال ،تثبااات وتشاااجع
وتمازر...
 تجؿع روائاع اإلحساان ،ولذائاذ الؿعارو  ،..فاف يغاب طاـ
خاصرك كػعفا كؿا اكتػعت بفاا ،والتالدب معفاا قاقٓ وفعاف(
فف تؼؾ لفؿا أ )سقرة اإلسرا . ،وطـ ابـ طباس رضال اهلل
طـفؿا ( :كـ مع القالديـ كالعبد الؿذكب الذلقؾ لؾسقد الػاظ
الغؾقظ ).
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 تغؾا ُاؼ كااؾ الؿجااالس ،وتسااؽر الؿطاااطؿ ،وتغقااب جااقآت
إصدقا ،،ويسافر إحباب ،ويبؼك بقتفا مثقى ،ومستؼرا لـاا
ومتاطا إلك حقـ!...
 هل جامع ٌة مـ الحب والحـان ،والشفامة والؿعرو  ،ولذائذ
الطعام..،.
 وطـدها يؽتاب الؼؾاؿ ،ويـؼادح الػؽار  ،وقاد كتبات مؼاآت
طالقااات يف كـػفااا وجـبااات غرفتفااا !..،اسااتطعؿ السااعادة،
وأطقش جامعة الراحة والؿعرفة ،وأستذكر صرائاػ الؼصاص
وإخبار ..
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 تذكّرك بصباها ،وقديؿ حقاتفاا ،وصرائاؼ الـااس التالادةٓ ،،،
يؿؾ كفمفا ...
 هااال جـااا ٌة مزركشاااة إلاااقان ،وجامعاااة مشاااؽّؾة إزهاااار
مختؾػات ،.تختؾػ لقكاا وحساـا ،وتختؾاػ هادو ،وجؿاآ،
وتختؾػ صعاما وكؽفة...
 فقا هلل ماا أساعدَ  ،ماـ أباقاه حقلاف ،يـتابفؿاا ماـ حاقـ ٔخار،
ويتعاهاادهؿا باارا ومعروفااا وإلػااً مماكسااا ...وفِاال حااديث
(أصحاب الصخرة)  ،كاان بار القالاديـ ماـ أساباب كجااتفؿ
وسعادتفؿ..
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 ساط ٌة تؼضاقفا معفاا ماـ أصقاب السااطات ،،،وبارغؿ الازواج
واإلكجاااب تبؼااك لؾقالاادة لااذ ٌة ولااذات ،وساارور وسااعادات،
ومػرحات ،وبفجة ومؽرمات!...
وصقب ُ
 تخالطؽ السعادة ،وتؽسقك الؿقدة ،وتشعر بآطتزاز الباذج،
والؾذة اإليؿاكقاة والراحاة الـػساقة الؽامؾاة ،وصادق الحاديث
(فالزمفا فنن الجـة تحت رجؾقفا ) كؿا طـد الـسائل ،واشتفر
( الجـااة تحاات أقاادام إمفااات )....وٓ يصااب بفااذا الؾػااظ
ويغـل طـف السابؼ!...
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 أحادثفاااا وأكتاااب ،وتاااتؽؾؿ وأساااؿع ،وتضاااحؽ وأققاااد ،يف
حؿقؿقااة رائعااة ٓ تؽاااد تقجااد لـااا مااع زمفئـااا ،وهااذا إن دل ،
فنكؿا يدل طؾك صقبتفا وسعة صدرها..
 وسااعتـا بصاادرها وحـاكفااا ،وبقتفااا وبرهااا ...،كضا فقااف كااؾ
مشاااؽؾة ،وكـااازل بفاااا كاااؾ كائباااة ،فتقجاااف وتعاااقـ ،وتسااااطد
وتؼضل...
 بقتفا لل مرفال لؾساعادة ،ومـتادى لؾتاللقػ ،ومالوى لإلجاادة،
كؾؼك فقف الؽتب والؿحاسـ والؿتاع والطقب الـػقس...
 لقست متعؾؿة ولؽـفا مثؼػاة ،وقاد حاولات يف مادارس محاق
إمقة ،ولؽـفاا لاؿ تساتؽؿؾ ،وقصاركا يف تعؾقؿفاا !،،ولؽـفاا
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أدمـت (إذاطة الؼرآن الؽريؿ) ،وتػؼفت بشؽؾ طجقاب حتاك
إكفا لتراجعـل يف مسائؾ كثقرة  ،وترد وتـاقش !..وتع ّؾؿـا مـفا
(إذاطااة لـاادن) ،وكاكاات تؾتزمفااا ّايااام أزمااة الخؾااقج ،فتحؾااؾ
وتػقد وتستػقد....
 وٓ زالت مع كبر السـ ،تتردد طؾك برامج الؼارآن ،والؼـاقات
اإلخبارياااة وتقافقاااؽ بالجدياااد ،وتساااقق لاااؽ الحاااقادث
والققائع...
 وٓ تخؾااق مجالساافا مااـ الؿطعقمااات الشااعبقة ،والـؽفااات
الؾذيذة ،التل تستدام مع مرور إيام ،وكطؾبفا متك شئـا!..
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 وإذا أكثركااا زيارتفااا صاااحت مازحااة :زوجـاااكؿ وٓ زلااتؿ
حفلقـ طـدكا !..وإذا أبطلكا طـفاا أسابقطا اساتـؽرت وقالات
الؿثؾ العامل الؿشفقر  (:قؾبل طؾك ولدي وقؾب ولدي طؾك
الحجر )!...
تعؾؿت مـفا هذه إمثال وأشباهفا و َلؿ أكـ أصغل لفا كثقرا،

ً
ولؽـفا رسخت طـدكا ضارورة آهتؿاام بالحقااة آجتؿاطقاة
والؿقروثااااات الشااااعبقة ،والشااااغؾ الؿطبخاااال ،وتحاااادثؽ
بالدطقات والؿـاسبات أوٓ بلول  ،ففل سجؾ ثؼايف مشحقن
بالػقائاااد وقاااد قاااال ابراهاااام لـؽاااقلـ (أطظاااؿ كتااااب قرأتاااف
أمل)...
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 وٓ تؽا ُد تراهاا طابساة غؾقظاة ،باؾ دائؿاً مبتساؿة مـشارحة،
تترفع طـ مشؽفتفا لتسعدكا ،وتؼدم الؼفقة الزاكقة ،والشااي
الؾذيذ الؿحؽقر ،والذي تعجب مـ صـاطتف....
 معطا،ة لػظاا ومعـاك ،تجاقد وٓ تبخاؾ ،وتؿاـب وٓ تطؾاب،
مرو،تفا فاقت أخفقـا ،وغرقت كؾ حسـاتـا يف بحر الؿرو،ة
والشفامة الؿؿؾقك لفا!...

 كان يؽػقـا وكحـ صغار فتقاها يف سفمة الخبز الؿؽادس،
بف ثفجات ،فنذا أباحت اساتطبـاه ،وكققظفاا لاقف لؼادح ماا،
دا  ،مـاازوع الصااػا ،والباارودة !...فتسااؼقـا فاانذا هااق أصقااب
كلس وأصػاه!....
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 يا رب أطـاا طؾاك حساـ صاحبتفا ومقدتفاا ،كؿاا الحاديث
جسادت
الـبقي ( أمؽ ثؿ أمؽ ثؿ أمؽ ،ثاؿ أباقك ) كؾؿاات ّ
طظااااؿ حؼفااااا ،ومقفااااقر فضااااؾفا ،وٓ ُيـتسااااك إب ودوره
ومحاسـ ما قدم..
 ولؽااـ إم تبؼااك جااقهرة الحقاااة ،وكجؿااة الصااػا ،،وأريااج
الؿسا ،،والقصـ إول وإخقر ،ومركز الراحة الـػسقة وكؿا
قال بعض الشاعرا ،وأضـاف دروياش  :السافم طؾاك أمال ،أول
إوصان ،وآخر الؿـايف...
 وإم وصااـ إوصااان ،وساار اإلحسااان ،ومقضااع الؿحبااة
وآصؿئـان!...
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ِ
اادائـ وحا ٌ
التحـان
فاهرع لؿـفؾ دوحة
اادائؼ **
ْ
وإذا تضاااقؼ ما ٌ
تؾؼ الجؿال مط ّقبً ومزخرفً

ِ
والعـاقان
** يف ذلؽ الؿخازون

اقن ورا ،والااديفؿ،والؿتاارددون طؾااك حاابفؿ
 فقااا أيفااا الفهثا َ
وأكساافؿ ،زوروهااؿ بفديااة وباار ،وتحااػ ومعاارو  ،وباازاد
وإحسااان ،فاانن وقعفااا طؾااقفؿ لشااديد ،ويعاازز آكتؿااا ،لفااؿ،
وآحتػااااااا ،بؽقـااااااقكتفؿ آجتؿاطقااااااة والعاصػقااااااة  ،واهلل
الؿقفؼ....
 ومضة /تبؼك إم كالجامعة يف مرافؼفا ،والحديؼة يف أفـاكفاا،
ريفا وأكدائفا!...
والؿقاه يف ّ
1441/1/11ها
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 /2األياًُ املُداوَلة!...
اات طؾاااك الحاااؼ الباااقـ ،والصاااقاب السااااصع،
 حتاااك وإن كـا َ
والصراط الؿستـقر ،فثؿة ّأيا ٌم يداولفا اهللُ باقـ الـااس ،ماا باقـ
فااتب وغؾااؼ ،أو كصاار وهزيؿااة  ،وضفااقر وأفااقل  ،ويؼقؿفااا
ساابحاكف ابااتف ً ،وتؿحقصااا لعباااده الؿتؼااقـ ،كؿااا قااال ( إن
قرح مثؾف وتؾاؽ إياام كاداولفا
قرح فؼد مس الؼق َم ٌ
يؿسسؽؿ ٌ
بااقـ الـاااس  ،ولِاقع َؾؿ ٱهلل ٱ َّلا ِاذيـ ،امـُااقا ويت ِ
َّخا َاذ ِمااـؽُؿ ُشا َافدَ ا َ،
َ َ َ
َ َ َ ُ
ََ
ِِ
ِ
قـ ) سقرة آل طؿران .
َوٱهللُ َٓ ُيحب ٱل َّظاٰؾؿ َ
 ويف ذلاؽ معا ٍ
ادير بالتاادبر ،كؿااا قااال طااز وجااؾ ،
اؿ جا ٌ
اان وحؽا ٌ
مداولة لأليام  ،وتؼؾقب لؾزمان ،واباتف ،لألحبااب والخافن،
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ُيؿحص فقفا اإليؿاان ،وتؾتفاب العازائؿ ،وتُصاؼؾ اإلرادات ،
وفِل حديث هرقؾ الشفقر يف الصحقحقـَ (:ق َال َ :ف َؽ ْق َ
َاان
ػك َ
ِ
َاال ِمـَّاا َو َكـ ُ
اج ٌال َ ٪يـ ُ
َاال
قِتَا ُلؽ ُْؿ إِ َّيا ُه ُق ْؾ ُ
ت  :ا ْل َح ْر ُب َب ْقـَـَا َو َب ْقـَ ُف س َ
ِمـْ ا ُف ...ثااؿ أجاااب هااقَ :،و َكا َاذلِ َ
اقن َل َفااا
ؽ الر ُسا ُاؾ ُت ْب َت َؾااك َو َت ُؽا ُ
ا ْل َعاقِ َبةُ. )..
ٌ
كشػ لؾثبات ،ومـ يدوم طؾاك الطرياؼ ،ويصابر
 ويف التداول
طؾك ٕوا ،الحقاة !،،،وحتك يصطػل اهلل مـفؿ مـ يشا ،،أئؿة
وشفدا ( ،ويتخذ مـؽؿ شفدا.) ،
 ويف التداول تـؼق ٌة لؾصػ مؿـ كافؼ أو يف قؾباف مارض ،ويف
طؿؾف وهـ ،ويف تديـاف تاردد ،ويف طبادتاف خؾاؾ !..حتاك يعاقد
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فقجدد إيؿاكف ،ويزكل كػسف ( قد أفؾب مـ زكاها  ،وقد خااب
مـ دساها ) سقرة الشاؿس  .وكؿاا قاال الؿتـبال :باذا قضات
مصائب قق ٍم طـد ققم فقائدُ !..
إيا ُم ما بقـ أهؾفا...
ُ

ِ
ااداول إجااارا ٌ ،لساااــ اهلل يف الؽاااقن ماااـ تؿحاااقص
 ويف التا
ات الااذيـ اسااتقوا ،ويغتاار
الؿتؼااقـ ،وإمفااال الؽااافريـ  ،فقثبا ُ
الذيـ أسرفقا  ،وٓ يظؾؿ ربؽ أحد ًا ..
 وكؾؿااا تااداولت إيااا ُم بااالخقر والشاار ،أو الػااقز والفزيؿااة،
والؽثااارة والؼؾاااة ،اكتبااا َف إيؼااااظ ،وصاااحا العؼاااف ، ،فرتباااقا
الصػق  ،وأطادوا التربقيات  ،وجددوا إولقيات  ،وكان يف
وحسـ طاقبة ومتاع إلك حقـ .
ذلؽ خقر ُ ،
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 اكتصر الصحاب ُة يف (بادر)  ،واكؽساروا يف (أحاد) فالراهؿ اهلل
التربقااة الحؼااة ،والاابف ،الؿػقااد ،فااف تغتاار الـػااقس ،وتزهااق
وصاادوا يف
العاازائؿ ،وغاازتفؿ (إحاازاب) بعاادها بسااـتقـُ ،
(الحديببة)  ،واكطؾؼقا إلك (مؽة ) سـة ثؿان ( )٨ها  ...وكاان
يف ذلؽ درس الؿداولة والتؿحقص والتـؼقة .
 ولااق صاباات الحقااا ُة اكتصااارا وبرك ا ًة ورياااحقـٓ ،رتاحاات
الـػس ،وطؿ آسترخا ،،واتجفقا لؾدكقا وزهراتفا ،ولؽـ اهلل
خؾصفؿ لـػساف ،ويصاطػل إولقاا ،،ويجعاؾ ماـفؿ
يريد أن ُي َ
أئؿاااة لؾـااااس  .وكؿاااا قاااال بعضااافؿ :وماااـ طا ِ
ااادة إياااام أن
جاكب َس َّر جاكب ُ...
صرو َففا ..إذا سا ،مـفا
ٌ
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وصابرا وثباتاا،
والـػقس مختؾػاة متبايـاة ،وتتػااوت إيؿاكقاا

ُ
ً
وطؼقٓ وقؾقبا ،فـاسب ذلؽ التداول والتـقع .
روح وإحزان كؿا تـتابؽؿ ففل تـتاب الؽػار والطغقاان،
 فال ُؼ ُ
فف تحزكقا وٓ تضقؼقا ،وٓ تسلمقا وٓ تغتؿقا .
 ففا هل حقاتؽؿ ما باقـ طا ّز وذل َأو كصار وهزيؿاة ،أو ساعة
وضااقؼ ،حتااك تتعؾؿااقا أكؽااؿ لسااتؿ وحاادكؿ ،وأن أطاادا،كؿ
يـااالفؿ مااا تـااالقن ،فتطقااب كػقسااؽؿ ،وتُؼبؾااقا طؾااك ربؽااؿ
خالؼؽؿ ،فتُقثِؼقا الصفت ،وتضاطػقا البركات ...
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 ويف ذلؽ تسؾق ٌة لفؿ وتصابقر ،وتربقاة وتعقياد ،حتاك يعرفاقا
الطريااؼ ،ويتبااقـ الساابقؾ ،وتاادرك القجفااة ،وتؾتاازم الؿااقاطظ
والؿسارات .

ُ
تدبقر مـ اهلل تعالك ( كاداولفا ) وهاق دلقاؾ طظؿتاف

والتداول ٌ
وإحاصتااف بخؾؼااف ساابحاكف وتعااالك ،فـسااب الػعااؾ لااف ساابحاكف
وتدبقرا ،ففق خالؼ كؾ شل ،،وبقده مؼالقد الساؿقات
تعظقؿا
ً
وإرض  ،وإلقف الؿرجع والؿـتفاك  ،ويف الحاديث الصاحقب
ِ
ب ال َّؾ ْق َؾ َوالـ ََّف َار ) .
(و َأكَا الدَّ ْه ُر ،بِ َقدي ْإَ ْم ُرُ ،أ َقؾ ُ
َ

 ويف التداول ٌ
الـصار لاقس شاجر ًة تُؼطاػ ،وٓ
دلقؾ طؾك أن
َ
زهرة تُستطاب ،وٓ مائدة تُؾتفؿ ،وإكؿا هق مراحؾ وجقٓت،
21

وتدابقر وخطط ،وكظام وتطؾعات (وما الـصر إٓ مـ طـد اهلل)
ِ
بالعـاا،
سقرة آل طؿران وإكػال  .وكؿا ققؾ :والـصر ُيجـاك
وبالاادما ،وبالصااػاحِ  ٓ...بااالقطقد وٓ وبااالؿـك  ...مااـ كااؾ
ٍ
محتال إباحل!...

ُ
وتداول إياام ٌ
دلقاؾ طؾاك آكػاراج وآقتاراب ،فؽؿاا هاق

محاازن ومخقااػ ،ففااق محػااز واكاابفج  ،باالن ٓ بؼااا ،لغقاار اهلل
وديـااف وجـااده (ويؿؽاارون ويؿؽاار اهلل واهلل خقاار الؿاااكريـ )
سقرة إكػال  .وكؿا ققؾ :وهذه الادار ٓ تبؼال طؾاك ٍ
أحاد...
ُ
وٓ ياادوم طؾااك حا ٍ
اان ...هاال إمااقر كؿااا شاااهدتفا
اال لفااا شا ُ
ٌ
أزمان...
زمـ سا،تف
ُ
دول ...مـ سره ٌ
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 /3زحَىاتُ الكّفِ األُضبوعية!...
رحؿات تُـشر كؾ جؿعة ،وكتغافاؾ طـفاا ،وتباث
 سبحان اهلل،
ٌ
أسبقطقا وكتجاهؾفا ،وتتردد طؾك الدوام ،وكحـ يف دواماة ماـ
الغ َػفت وآكشغال الدكققي...
اتعظت َ
بذاك الؽفػ وا طج ًبا
هف
َ

** مؿـ رأى الؽفػ ما صؾك وٓ صااما

ٍ
ادت لفااؿ ذكاارا وإطظامااا
الؼرون وماا أبدتاف ماـ
تؾؽ
طجاب ** هااف وجا َ
ُ
ااـػس صغقاكاااا وإجراماااا
بالج ْؿعاااات ماااا كػضااات ** غبارهاااا الا ُ
يـباااف اهلل ُ
******
ُ
حااقادث الؽفااػ فتقااان لفااؿ مؼاا ٌة ** إلااااك اإللااااف وقااااد فاااادّ وه إقااااداما
تف ّقباااقا اهللَ ماااا هابااات لفاااؿ قاااد ٌم ** طـاااد الشااارور وٓ ذلقهاااا إرغاماااا
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ُ
الؽفااػ إرفاقااً وإصعامااا
كرب ** وأصبااؼ
آووا إلك الؽفػ فاكزاحت لفؿ ٌ
وق ّؾااب اهللُ أجسااادا لفااؿ َ
خشااعت ** تؾااؽ السااـقـ ومااا ٓقاات وٓ ذامااا
******

َ ( ف ْلووا إِ َلك ا ْلؽَف ِ
ػ َي ُ
ـش ْر َلؽ ُْؿ َربؽُاؿ ماـ َّر ْح َؿتِ ِاف َو ُي َفقا ْ َلؽُاؿ
ْ
ُ
اـ َأ ْم ارِكُؿ م ْر َف ًؼااا ) فحضاارت لفااؿ رحؿااات ،وكزلاات بفااؿ
ما ْ
بركات مـ الحػظ والتليقد والتثبقت .
 ولـا فاقفؿ قادوة ،إذا استؿساؽـا باديــا ،وصاـا شاريعتـا ،ولاؿ
والقمضات:
كـفزم أو كبدل أو كغقر  !..ومـ تؾؽؿ الرحؿات
َ
أوٓ :يف تفوتفا كؾ جؿعة تذكقر بنيؿاكفؿ وصبرهؿ وثباتفؿ،
ً 
وما اكطقت طؾقف السقرة مـ دروس أخرى .
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الؽقن كؾف بقد اهلل ،وٓ يؿؽـ لؿخؾقق أذية مخؾقق
 ثاكقا  :أن
َ
إٓ بعؾؿ اهلل وأمره  ،فؼد كجاهؿ اهلل ماـ بطاش الظاالؿ ،ومؽار
ققمفؿ  ،وكؿاا يف وصاقة اباـ طبااس( احػاظ اهلل يحػظاؽ ) ،
فؼااد دلاات طؾااك سااـة اهلل يف الحػااظ والـصاارة ( .ويف ا لؽااؿ
قن ِمااـ الؿ ِؾا ِ
اؽ و ُض ْؾ ِؿا ِاف،
مرفؼااا) أي َي ْسا ُافؾ َط َؾ ا ْقؽؿ مااا تَخااا ُف َ َ َ
وي ْلتِؽؿ بِالقسرِ والر ْف ِؼ والؾ ْط ِ
ػ.
ُْ
َ
 ثالثااا :ذكاارى بالتقحقااد وصاادطفؿ بااف ،وأن هااذا الؽااقن دلقااؾ
طؾك وجقد اهلل ووحداكقتف واستحؼاقف لؾعبادة ( إذ قامقا فؼالقا
ربـا رب السؿقات وإرض لـ كدطقا مـ دوكاف إلفاا )  .ففاق
الخالؼ الحؼ ،الؿستحؼ لؾعبادة .
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 رابعً  :فضؾ الرفؼة الصالحة ( سبع ٌة وثامـفؿ كؾبفؿ ) ( فتقاة
آمـااقا بااربفؿ وزدكاااهؿ هاادى ) وهااق مااـ وسااائؾ التثبقاات
والشقرى والسؾقان والؿذاكرة .
 خامسا  :الصدع بالحؼ والؼقام بالديـ ( إذ قامقا فؼالقا ربـاا )
وطدم الخق والتردد .
 سادسا :إيثارهؿ اإليؿاان طؾاك الادكقا ،والفادى طؾاك الؿتعاة،
والتعب طؾك الؿؾذات  ،فؼد لؼقا فقف أكسفؿ وسعادتفؿ .
 سابعا  :صبرهؿ طؾك الابف ،والؿحاسابة الظالؿاة  ،ماع صاغر
سااـفؿ ،وحااقارهؿ بالعؼااؾ والؿـطااؼ ( لااقٓ ياالتقن طؾااقفؿ
بسؾطان بقـ )  .أي دلقؾ واضب ٓ شؽ فقف .
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 ثامـااا  :ساامالفؿ دائؿااا صؾااب الرحؿااة والرشاااد مااـ اهلل ،دلقااؾ
طؾااك أن الؿااممـ ٓ يغتاار بديـااف ،وٓ يااركـ ٓسااتؼامتف  ،وهااق
دائؿ الؾفج ،كثقر الذكر والتقكؾ طؾاك خالؼاف (وهقا لـاا ماـ
أمركا َ
رشدا ) .
ُ
فضؾ آجتؿااع الشابابل طؾاك خقار وذكار ومـػعاة ،
 تاسعً :
وأن اإليؿااان مػتاااح الخقاارات ( إكفااؿ فتقااة آمـااقا وزدكاااهؿ
هدى).
اإليؿااان ٓبااد لااف مااـ تغذيااة وتـؿقااة ،وتقسااقع
طاشاارا  :أن

َ
ً
وتعؿقااؼ ،فااف ياادوم مااع الفجااران ،وٓ يسااتؼر مااع الااذكقب
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والطغقاااان  .والاااذي يزياااده أطؿاااال صاااالحات ،ومبااارات
وصدقات .
 حاااادي طشااار  :أن الؿااار ،يؼاااقى إيؿاكاااف بنخقاكاااف  ،ويشاااتد
بحضقرهؿ ودطؿفؿ .
 ثاين طشر :حػظ اهلل لعباده الؿممـقـ ،وتجـقابفؿ كاؾ الشارور
ْات
ات ِماـ ُْف ْؿ فِ َارار ًا َو َل ُؿ ِؾئ َ
ات َط َؾا ْق ِف ْؿ َل َق َّل ْق َ
والؿخااصر ( َل ِاق ا َّص َؾ ْع َ
ِمـ ُْف ْؿ ُر ْطبً).
بقااان قاادرة اهلل العظقؿااة ،يف إيااقائفؿ الؽفااػ،
 ثالااث طشاار:
ُ
ومااقفن الشااؿس طااـفؿ ،واكتػاااطفؿ بااالفقا ،،ويف بعااثفؿ بعااد
ثفثؿائة سـة وتسع ،مـ الؿـام الطقيؾ  ،وهق رد طؾك مـؽاري
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البعث يف زمااكفؿ ،فـابففؿ اهلل بفاذه أياة العجقباةٕ ،كفاا ماـ
دٓئؾ الؼدرة .
التؿاس الطعام الطااهرِ الط ّقاب  ،فؾاؿ يساقغ لفاؿ
 رابع طشر:
ُ
جقطفؿ أكؾ أي شل ، ،بؾ صؾبقا أصق َبف وأزكااه ( َف ْؾ َقـ ُظ ْار َأي َفاا
َأ ْزكَك َص َعامً . )..
 خامس طشر  :استقؼاضفؿ بدون متاطب وأطبا ،،وقد ساؽـت
أرواحفؿ ،وصابت قؾقبفؿ ،وتؿ إمـ والفدو ...،فؾؿ ياـؾفؿ
سقى جقع يسقر ،صؾبقا ٕجؾف الطعام!..
الساصع باإليؿان ،ورفضفؿ ديـ ققمفؿ،
 سادس طشر :ثباتفؿ
ُ
وخشقتفؿ الؼبض طؾقفؿ  ،فقـتػل الػافح ،وتفادر الحقااة( أو
يعقدوكؿ يف مؾتفؿ و َلـ تػؾحقا إذ ًا أبد ًا ) .
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 سااابع طشاار  :قااق ُة يؼقااـفؿ العجقااب ،الااذي اكؼشااع ٕجؾااف
الخااق  ،وازدادوا إيؿاكااا مااع إيؿاااكفؿ ،فؾااؿ يخشااقا الاادوائر،
وجا،تفؿ الؿـاطؿ والؿرافؼ ( يـشر لؽؿ مـ رحؿتف.)...
 ثااامـ طشاار  :فضا ُاؾ العزلااة يف زمـفااا وشاارصفا ،الحامقااة مااـ
الخطااار ،والحافظاااة ماااـ آكحااارا والتبااادل ( فااالووا إلاااك
الؽفػ).
ُ
فضؾ الرشد وأهؿقة صؾبف وسامال اهلل طـاف ٕ ،كاف
 تاسع طشر:
ضؿان العؼؾ والسؾقك  ،وهق خفصة الفداية  ،ومـ لؿ يرشد
َّ
زل صقا ُبف ،وغاب طؼؾف  ،واشتدت حقرتف ،وبات مرتعاا لؽاؾ
كاطؼ وصاطؼ ...
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 طشاارون  :طااد ُم آسااتفاكة بالػتقااان وكباااهتفؿ الؿبؽاارة ،وأن
الفداياة بقااد اهلل( فتقاة آمـااقا بااربفؿ ) .فؽقاػ إذا حظااقا بتربقااة
خاصااة ،وتقجقااف آساار ،فاابف شااؽ سااقؽقن لااف أطظااؿ إثاار
والعاقبة .
 واحد وطشرون :حؿؾفؿ لؽؾب الراطل معفؿ ،فقف ما فقاف ماـ
الرفااؼ وقااد حاااز شاار صااحبتفؿ ( وكؾاابفؿ باسااط ذراطقااف
بالقصقد ) أي الػـا ،خارجا طـفؿ  .قال بعضفؿ :كؾب أحاب
ققمااً فااذكره اهلل معفااؿ ،فؽقااػ بـااا وطـاادكا اإليؿااان وكؾؿااة
اإلسفم وحب الـبل وآلف وصحبف ،وققل اهلل (ولؼد كرمـا بـل
آدم) أيااة ،ويف هااذا تسااؾقة وأكااس لؾؿااممـقـ الؿؼصااريـ طااـ
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درجااات الؽؿااال الؿحبااقـ لؾصااالحقـ وإكبقااا ،والعؾؿااا،
الؿخالطقـ لألولقا ،وإصػقا،
 ثااؿ طرجاات السااقرة طؾااك ثاافث قصااص ،فقفااا خطاار الؿااال،
والعؾااؿ ،وفتـااة السااؾطان ( ..الاارجؾقـ والجـتااقـ ،ومقسااك
والخضااار ،وذي الؼاااركقـ ) وفقفاااا ماااـ الااادرس والحؽؿاااة
والؿقطظااة مااا ٓ يخػااك  ،وقااد أشااقر إلااك بعااض مفمحفااا يف
مؼآت سابؼة ،واهلل الؿقفؼ .
1441/4/1٩ها
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 /4وعِسكةُ القمَي)1(...
طالؿ الؽتابة ،وكلكف يخقض معرك ًة مع الباصاؾ
 و َل َج ُ
بعضفؿ َ
والتخؾػ والضقاع والتػاهة ،ولذلؽ هق دائؿا مشتعؾ العازم،
مشؿر السقاطد ...
طاقد الفؿةّ ،
روائع الحؽؿة ،ولطائػ الؽؾاؿ ،وأصاياب
 يخقضفا مسطرا
َ
الجؿؾ .
الؿعاين ،وكػائس ُ
وج ّؾفا
 فثؿة
صراع فؽري ،وتخؾػ لغقي ،وضحالة ثؼافقةُ ،
ٌ
تعالج بإقفم الروائع ،والرماح السقاكد..
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ُ
والؼرصااس أساساقً ،والؽتااب
وتخاض لقبؼك العؾؿ سقدا

ُ
إمامً ،والؿعرفة تاجا  ،والػؼف حاكؿا .
ويخاض لقشفر الؽتابة ،ويغاذي الؼارا،ة ،ويقساع آصافع،
ُ 
ولقؼااقل لؾجؿااقع  :هؾؿااقا إلااك طؾااؿ وذكاار ،ومتاااع وفؽاار،
أصقب مـ طؾ ٍؿ مؽتقب ،أو
وغذا ،و َك ْبر ،وتراث و َف ْسر  !..فف
َ
فؽر ٍمسطقر ،أو ُج َؿؾ طؿقؼة ٓ ،مؼطقطة وٓ مؿـقطة...
 وفِل الؼؾؿ يؼظ ُة طؼؾ ،وكباهة إكسان  ،وكؿا ،وطل ،ومحارباة
لؾجفالااة والخرافااة .قااال طبااد الحؿقااد رحؿااف اهلل  ( :الؼؾااؿ
شجرة  ،ثؿرتفا إلػاظ ،والػؽر بحر ،لملم ُه الحؽؿة ) .
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 وإذا تدفؼ ّ
رش طؾك الحقاة أمطارها  ،وأمدها بحؾق غققثفا،
فلكبتت الازروع ،وضااطت الرباقع ،فحصادكا الثؿاار ،وجـقـاا
الػقاكف..
 فؿا أروع أن تدخره لؾػضائؾ ،وتـشر بف الحؼائؼ ،وتتباطد بف
طـ الغقائؾ والرذائؾ ..
باصف ،ويػري جفف ،ويعالج ضفلة ،ويػاؽ طؼادة
 يدحر بِف ً
وتؿااردا طؼؾقااا  ،ففااق كاابض الؼؾااب وحااديث الااروح ،وترياااق
الؿقاجع ..
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وذب طاـ الشاريعة،
 كؿ مـ قؾ ٍؿ كصر الحاؼ ،وأذاع الػائادةّ ،
وصااااااار سااااااقػً يف الؿعااااااار  ،كالؿفـااااااد يف الؿفحااااااؿ
والعقاصػ!..
إن رد أقـع ،وإن ضرب أوجاع ،وإن ح ّؾاؾ أساؿع ،وٓ تازال
ْ 
يضقع إفـان  ،ويرسؿ البقان ،ويحاول إيؼاظ القسـان !...إن
ِ
بداخؾف...ركائ ُز العؼؾ فاكتب ما لف ابتدرا..
الؽتابة إمف،
 وكااؿ مااـ قؾااؿ اسااتفان ِحبا ُاره ،واسااتذل خبا ُاره ،فبااات ذلقا َاؾ
الحجااة ،خااايـ الؿحجااة ،بائعااً لؾعفااد والؿعرفااة والؿقثاااق،
يسااقر ضااد الضااؿقر والااقطل والقاقعااة( .ن َوا ْل َؼ َؾ ا ِؿ َو َمااا
ون).
َي ْس ُط ُر َ
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 كااؾ سااطر أكاات طـااف مساامول ،وكااؾ حاار ورا،ه شااجقن
وطققن ،فاتعظ وتػؽر ،وٓ تخط إٓ الخط الصحقب ،والػؽار
الؿؾقب ،والؼقل الرجقب .
 قال اإلمام ابـ كثقر رحؿف اهلل " :و َقق ُلف﴿ :وا ْل َؼ َؾا ِؿ ال َّظ ِ
ااه ُر
َ ْ ُ َ
ُ
ِ
َاب بِ ِاف َك َؼ ْقلِ ِاف ﴿ا ْق َار ْأ َو َرب َ
اؽ إك َْار ُم
َأ َّك ُف ِجـ ُْس ا ْل َؼ َؾ ِؿ ا َّلاذي ُي ْؽت ُ
ان َما َل ْؿ َي ْع َؾ ْؿ [العؾاؼ. ]1- 4 :
ا َّل ِذي َط َّؾ َؿ بِا ْل َؼ َؾ ِؿ َط َّؾ َؿ اإلك َْس َ
ِ
َففق َقسؿ ِمـْف َتعا َلك ،و َتـْبِقف لِخَ ْؾ ِؼ ِف ط َؾك ما َأ ْكع ِ
اـ
اؿ بِاف َط َؾا ْق ِف ْؿ م ْ
ُ َ َ ٌ ُ َ
َ ٌ
َ َ َ َ
َتع ِؾااق ِؿ ا ْلؽِتَاب ِ
ااذا َق َ
ااة ا َّلتِاال بِ َفااا ُتـ ُ
َااال ا ْل ُع ُؾااق ُمَ ٪ولِ َف َ
﴿و َمااا
ااالَ :
ْ
َ
ااس ،ومج ِ
ون َقا َ
اهاادٌ  ،و َق َتااا َدةَُ :ي ْعـِاالَ :و َمااا
َي ْس ا ُط ُر َ
اـ َط َّبا ٍ َ ُ َ
اال ا ْبا ُ
قن وققؾ :قؾؿ الؿؼادير الذي كتب كؾ شل. ،
َي ْؽ ُت ُب َ
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 وحقـؿا تدرك أكف كعؿ ٌة إلفقة ،فنكؽ تسؾؽ بف مسالؽ التاققل،
وتؼػق بف مقارد الحقطة ،فف تؼقل إٓ خقرا ،وٓ تـشر إٓ صقباا
مػقدا!..
والضااعة ،فؽااؿ تساال ،لؾؿعرفااة والؼاارا،ة
 وأمااا أقااف ُم السااػؾ َ
والصحافة  ،وتػسد العؼؾ والاذوق وإخافق ،وماع ذلاؽ ٓ
يؼفرها إٓ أقاف ُم الحاؼ والفادى والدياكاة  ..وهاا هـاا معركاة
شااريػة طالقااة الباالس ،يتحااتؿ طؾااك إقاافم القاطقااة الؿحؼااة،
خقضفا وكصر شرائع اهلل تعالك ( وجاهدهؿ بِف جفا ًدا كبقرا )
سقرة الػرقان .
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 قااال الؼائاادُ صاافح الااديـ إيااقبل رحؿااف اهلل يف الؼاضاال
البقساااين رحؿااف اهلل( ٓ ( : )1٩1تظـااقا أين فتحاات الاابفد
بالعساكر  ،إكؿا فتحتفا بؼؾؿ الؼاضال الػاضاؾ)  .وقاد بارز يف
الػصاحة والصـاطة اإلكشاائقة  ،قاال طـاف العؿااد إصاػفاكك:
" َر ُب الؼؾاااؿ والبقاااان والؾساااـ الؾساااان ،والؼريحاااة الققاااادة،
والبصقرة الـؼادة ،والبديفة الؿعجزة".

 لؿ يؽـ إقف ُم تسؾق ًة طـد أرباب القطل والحؼ والؿجالدة
الػؽريااة ،وهااؿ يااذبقن طااـ الشااريعة  ،ويحؿااقن إخاافق،
ويصقكقن العؼقل .
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ِ
كالؿجاهاد يف الؿعركاة ،يث ّبات الؿجاهاديـ،
الؽاتب القاقم

ُ
ويـصاار الػرسااان ،ويخاارس إطاادا ،والؿتخاااذلقـ ،ويحااج
الؿـااافؼقـ ويؽساارهؿ  ،قااال صااؾك اهلل طؾقااف وسااؾؿ لحسااان
كافحات
روح الؼادس ٓ يازال يميادك ماا
َ
رضل اهلل طـف ّ ( :
إن َ
طـ اهلل ورسقلف ).
بعضفؿ :
 قال ُ
كصااااااف
َ
اب **
يؿـاااااااه ْ
إذا اكتضااك قؾؿااً لقخطا َ
خؾاااااات يف ْ
ااؿ ر ّد طاديااا َة الخطا ِ
ااقب ** وكاااااااؿ أطااااااا ّز وكاااااااؿ أذٓ
كا ْ
ويصاااااب يف إطااااادا ،كااااا ْبف
يجااااري
فقااااممـ خائِػااااً **
ُ
ُ
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ٍ
مؼااال ،رفااع اهللُ بااف حؼااا ،وأزهااؼ باااصف ،وصاااحبف ٓ
رب
َّ 
يعر  ،وشخصاقتف مجفقلاة ،ولاقس لاف ماـ الؿجاد إٓ ذلاؽ
الؼؾؿ الغققر ،وال َقراع الؿسؽقب..

 وتُعر

إقف ُم قبؾ الشخقص وإجسام  ٓ ،سقؿا والؼؾاؿ

ح ّقل ،ومتخػ ،ويحب آكزاو ،،بقـؿاا الادرس والؽافم ٓ ،
يستطقعف إٓ الؼقي الجسقر .

 ولاااذلؽ ُطااار طؾؿاااا ،ومثؼػاااقن بااالقفمفؿ وكتابااااتفؿ،
وشؽرهؿ الـاس ،و َلؿ ُيعر لفؿ مـصب وٓ زاوية وٓ مؼام،
إٓ طبر ذلؽ القراع الؿطققب ..
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 سااادوا با ِ
القفمفؿ ،وحؽؿااقا بعؼااقلفؿ ،واشااتفروا بجؿقااؾ
طباااراتفؿ وأخفقفااؿ ..فػاال الؼؾااؿ خؾااؼ ،وفقااف كاابض ،ولااف
إشعاع ،واذا لؿ يشاع الـاقر والبادور والزهاقر ،فؿاا تعؾاؿ وٓ
تػؼف ،وٓ تفذب...
وتؿاقت الػضاف ُ ،وتبؼاك أقفمفاؿ بعادهؿ ،تُحال ذكاارهؿ،

ُ
وتجري لفؿ ثـا ً ،وحسـات ،وهل مـ العؾؿ الباقل بعد القفاة،
والذكر الحسـ لؾؿقت ،قال يف الحديث ( :أو طؾؿ ُيـتػع بف ).
فرب طؾ ٍؿ مـتػع بف ،كان سببف ( الؼؾؿ الساقال ) طؾؿاا وفؽارا
ّ 
وصقبا ،سقا ،كان مصـػات ،أو مؼآت ،أو ِحؽؿا وتغريدات
.
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 فالؽؾؿاااة الرضاااقاكقة تُؾؼااال باااؽ يف الجـاااة  ،إذا صااادقتفا
واحتساابتفا ،والؽؾؿااة السااخطقة تااقدي بصاااحبفا الـااار ،إذا
تجاساار فقفااا وتساااهؾ  ،وفِاال الحااديث قااال طؾقااف الصاافة
ِ ِ ِ
اـ ِر ْض َاق ِ
ان اهلل ِ َٓ ُي ْؾ ِؼال
والسفم ( :إِ َّن ا ْل َع ْبدَ َل َق َت َؽ َّؾ ُؿ بِا ْلؽَؾ َؿاة م ْ
َلفا ب ًآ  ،ير َفعف اهلل بِفا درج ٍ
اتَ ،وإِ َّن ا ْل َع ْبدَ َل َق َت َؽ َّؾ ُؿ بِا ْلؽ َِؾ َؿ ِة ِم ْـ
َْ ُ ُ ُ َ ََ َ
َ َ
سخَ ِ
ط اهلل ِ ُ َٓ ،ي ْؾ ِؼل َل َفا َب ًآَ ،ي ْف ِقي بِ َفا فِل َج َفـ ََّؿ ).
َ
 وهذه الؽؾؿة ربؿا كاكت مؼآ رائعا ،أو مؼآ خائبا ،تؽؾػاف
صاحبف لقعز كػسف ،ويرضل بفا الجؿااهقر  ،فؿاـ أحساـ فؾاف
الرضا ،ومـ أسا ،فؾاف الساخط !...قاال اباـ الجاقزي رحؿاف
ٍ
كؾؿة جرى بفا الؾسان ،هؾؽ بفا اإلكسان ).
رب
اهللَّ ( :
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البارع يساتفقي الـػاقس ،ويجتاذب إفئادة ،ويصاـع
الؼؾؿ

ُ
ُ
إطاجقب ،ويػعؾ ما ٓ تػعؾف إصقات والخطب أحقاكا .
 وهااق كالـصااقحة الفادئااة ،إذا لااؿ يتشااـج ،أو يتجاااوز آفاااق
إدب والػضقؾة ،وكؿاا أن الساباب والباذا،ة محرماة صاقتا،
ففاال محرمااة قؾؿااا وكتابااة (وإن طؾااقؽؿ لحااافظقـ .كرامااا
كاتبقـ) سقرة آكػطار.
 وحقـؿا كان الؿؼال يف صاحقػة ضاقؼة طتقؼاة ،وٓ يؼارأه إٓ
صفبف،وقد يضاقؼ طؾقاف ويـتشار ماـ خفلفاا  ،فؼاد باات أن
ويؼاارأ يف الؿشااارق
تغااص بااف مقاقااع التقاصااؾ آجتؿاااطلُ ،
والؿغارب ،ويـتشر اكتشارا يؼؾؼ الؿـغؾؼقـ والضائؼقـ !...
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و َلققاااع أقاااف ٍم لؽاااؿ كؿفـا ٍ
ااد ** وكصااارم متقثا ِ
اب الضااربات
َ ُ
ِ
الطؾعات
ورؤوسفؿ مغؾقل ُة
ُيضحل بف إققام يف هام العـا **
ُ
كؾ الذيـ تصادروا وتساقدوا ** ماااا هاااالفؿ إٓ صااابقب ِ
دواة
ُ
ّ
******
ِ
ٌ
وأيااات
باارق مااـ إكااقار
أضرب بالقراع كالكـل **
سلضؾ
ُ
كقمة الص َػ ِ
ِ
حزب الؽارهقـ لديــا ** ُ
ُ
عات
وأذيؼفؿ مـ
وأذل
َ

 ولألوصااان كصااقب كبقا ٌار مااـ ذلااؽ الااذب والاادفاع ،دياك ا ًة
وطرفاكًا ٓ ،سقا بفدكا العزيزة ،مفبط القحل  ،وملرز آيؿاان
والـقر ،حػظفاا اهلل وصااكفا  ،وأدام أمـفاا واساتؼرارها  ،واهلل
الؿقفؼ .
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 /5وعسكةُ القمي (!...)2
سفح َ
ؽ طـد اكعدام إسؾحة ،وققتؽ وقت اضؿحفل
 هق
ُ
الؼااقى ،وشااعارك زمااـ سااؼقط الشااعارات ،ومجاادك الااذي
خضات باف
تسامل بف إمجااد ...ولاذلؽ إذا ُفؼفات رساالتف،
َ
البحااار ال ُعبااااب ،ولاااؿ تباااال بالـؼااااد وإضاااراب  ٓ ،ساااقؿا
لؾؿحؼقـ إلباب .

ُ
خائضا لؿعارك مختؾػاةُ ،يحاؼ الحاؼ ،أو يبطاؾ
ٓيزال
 ففق
ً
الباصااااؾ ،أو يشاااارح إفؽااااار ،أو يـشاااار إزهااااار  ،ولااااقس
بالضاارورة أكفااا معركااة جدلقااة قاسااقة ،بااؾ قااد تؽااقن معركااة
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إلثبااات واسااتحؼاقات الؽتابااة الفادفااة  ،والػؽاار الرصااقـ،
والشؿقس الؿستطابة .
تػااقق َّ
ُ
كااؾ
 وفقااف قااق ٌة تختؾااػ طااـ باااقل الؼااقى ،وصاقاا ٌة
الطاقات ،ومـ ثؿ ِ
وحساب
خشا َقف الؽباار ،وتف ّقباف العظؿاا، ،
َ
حسااابف الشاارفا ،،وتؿـاااه مااـ طار َ قاادره ،واسااتطعؿ مجااده
وفضؾف .

ومـ تؾؽ الؿعارك التل هق بصدد التصدي لفا :
ِ
كبضااات الؼؾااؿ
َالـاااس
يؽتااب لقسااتروح
 معركاا ُة اإلبااداع :
ُ
ُ
الـااس فاـ الؽتاباة وكقػقاة
الصاطدة ،ومـائره الزاهقة  ،ول ُقري
َ
امتطا ،الؼؾؿ  ..فؽاؿ ماـ كتااب يؼسارك طؾاك إتؿاماف ،وآخار
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تضقؼ ماـ مؼدمتاف ،وقؾاؿ ساقال يجتار طؼؾاؽ ،وضاده مع ّؼاد
يزكؿااؽ ويعصاارك ،وهاال مقاهااب يؼسااؿفا اهلل تعااالك  ،فااف
يتؼالف إٓ جاهاؾ أو خاماؾ  ،وقاد قاال بعضافؿ( :الؼؾاؿ أصاؿ
يسااؿع الـجااقى ،وأخاارس يػصااب بالاادطقى ،وجاهااؾ يعؾااؿ
الػحاااقى)  .وإكؿاااا ُطااار إساااف وإطااافم باااإقفم
الغالقاااات ،والؽتاباااات الػائؼاااات كإئؿاااة إربعاااة وأئؿاااة
الحااديث والتػسااقر وأشااباهفؿ ،وإساااتذة إفااذاذ مااـ أئؿااة
الؾغة وإدب ومشاهقرهؿ .
 معركااا ُة الؽػاااا،ة  :يثبااات ماااـ خفلفاااا كػا،تاااف اإلكشاااائقة
والبفغقااة ،ومؼدرتااف العالقااة طؾااك امتطااا ،الؼؾااؿ ،والتصاادر
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لؾتحؾقااؾ والتبقااقـ والتـظقاار  .قااال بعضاافؿ (:إقاافم مطايااا
الػطـ)  .كحق ما تجد طـد إئؿاة الؿحؼؼاقـ كاالـقوي واباـ
الجقزي وابـ تقؿقة وابـ الؼقؿ وابـ حجر والعراقل رحاؿ اهلل
الجؿقع .
 معرك ا ُة اإلقـاااع  :حااقـ تـاااز ِع أرا ، ،وضااعػ الؼـاطااات ،
فقؼقؿ الحجج ،ويـشر الباراهقـ ،فتجار كاؾ إهاقا! .... ،
وهذا تجده لادى الغزالال والؼارايف ،واباـ الؼاقؿ ،واباـ هشاام
وابـ رجب وابـ خؾدون وغقرهؿ رحؿف اهلل .
ِ
ااادفاق
وحدائااااف الا
الؼؾااؿ
وأشااققف
البفاال ولااذتل ** يف فقحااااف ُ
َ
َّ
أكااا إذ أطااقش فسااؾقتل يف كبا ِ
اره ** ولـبااااره شااااؽقٓت ُة التريا ِ
ااااق
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ِ
ٓ لقس ُيشبف ُف الجؿال وسحره ** كااف وٓ ُ
التااقاق
مااال الػتااك
أسااؿق بااف أو قااد أصااقدُ فريس ا ًة ** حسـا ،مـ ٍ
ِ
أصقاق
شفد ومـ
َ
******
ااؾ ** ولذيااذه كااالـقر يف إحا ِ
كاااؾ الؾذائاااد دوكاااف بؿراحا ٍ
اداق
ٍ
ِ
ومحااااق
قػااارة
هذي هل إقف ُم سار وجقدكاا ** ورحقؼـاااا يف
ِ
واإلشااػاق
كساقؿفا ** وكُغقثفااا بااالقطل
سـظؾ كسؽب لؾحقااة
َ
******
ِ
اإليااراق
وإذا َيعز الصقت فالؼؾؿ الذي ** يف جقفـااا كؿباااهج
ِ
أذواق
معـك وطـ
فقز لؾخؾاؼ الضاقا َ ،ويرتؼال ** بالعؼؾ طـ
ً
خالاد" ومحـ ٍ
قؾؿ كصارم " ٍ
ّاؽ ** بالحااذق يغاادق أيؿااا إغا ِ
اداق
ٌ
َّ
ُ
******
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 معرك ُة الؿؾ :،يغطل الساحات ،ويؿأل الػضا ،،ويـشر القرد
والزهر ،بعد استـؼاذها مـ صبقل جقفا ،،أو ُساذج مفارجقـ،
أو متجقلقـ تائفقـ !..
 معرك ُة اإلصرار  :الرافض لؾذل والضاقؿ ،والجفاؾ والساػف،
وكؾ صقر التسطقب الثؼايف وآجتؿاطل  !..وهذا تؾؼااه طـاد
أذكقااا ،العؾؿااا ،،وصبؼااة الؿػؽااريـ الؿشااتغؾقـ بالاادفاع طااـ
اإلسفم وقضاياه  ،وكؼص شبف إطادي .
 معرك ُة الدفاع :طـ الحؼ وأكقاره ،والفدى وسابؾف ،والادطقة
ورجآتفا  ،والعؾاؿ وأقطاباف  .كؽتااب الاردود ضاد إطادا،
كحااق الغزالاال وابااـ حاازم وابااـ تقؿقااة وهااق ضاااهر يف مسااقرتف
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العؾؿقة كؽتبف مـفاج السـة وكصقحة اإلخقان ،وكؼض الؿـطؼ
وغقرهااا ،وتؾؿقااذه ابااـ الؼااقؿ يف الصااقاطؼ الؿرسااؾة وطدالااة
الحقارى وغقرها .
 معرك ا ُة البقااان  :الؿحااافظ طؾااك الؾغااة وجؿالفااا  ،والؾسااان
وأساااالقبف ،والؿففاااظ وسااارها ،والؽااافم وفصاااقحف وبؾقغاااف
(الاارحؿـ خؾااؼ اإلكسااان  ،طؾؿااف البقااان ) سااقرة الاارحؿـ .
فصقحا  ،ولؽـفا مفاارة تؽتساب
ولقس كؾ كاتب لغقي مبقـًا
ً
مع مارور إياام  ،وذلاؽ مؿاا يصاؼؾ الشخصاقة ديـاا وفؽارا،
ويقرثفااا الرفعااة والؿؽاكااة ،قااال شااق اإلساافم ابااـ تقؿقااة _
رحؿااف اهلل  ":أطؾااؿ أن اطتقاااد الؾغااة ياامثر يف العؼااؾ والخُ ؾااؼ
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والديـ تلثقر ًا ققيً بقـاً  ،ويامثر أيضاً يف ُمشاابفة صادر هاذه
ِ
ومشابفتفؿ تزيد العؼؾ والاديـ
إمة مـ الصحابة والتابعقـ ُ ،
والخُ ؾااؼ ".ولؽؾقااات الؾغااة وأداب يف بفدكااا الغالقااة جفااقد
مشؽقرة يف هذا الباب ،كرجاق أن تؽؾاؾ بالـجااح ،وقاد بادت
لؿساااتفؿ يف القاقااع الثؼااايف والتعؾقؿاال  ،فجاازاهؿ اهلل خقاارا،
وبارك يف طزماتفؿ.

ِ
السؿق الخؾؼل :الذي يجعؾؽ تترفع طاـ السػساا ،
 معرك ُة
وترتؼل الك إلطاا  ،فاف تؼاقل إٓ خقارا ،وٓ تباث إٓ كاقر ًا
وذكرا  ،وتشقع يف ربقع الؽتابة مزامر الخؾؼ الحسـ ،وإدب
الرفقع ،فف يرفعؽ إٓ أصايب الؽؾؿ ،وروائع الحؽاؿ ،ولاقس
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الجؿااؾ والسااؼؿ  ...واهلل الؿقفااؼ
الااتفجؿ واسااتعؿال معاااور ُ
والفادي إلك سقا ،السبقؾ .
1441/1/٩ها
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 /6ختطيطُ اخلطيبِ وخازطةُ المبيب!...
ٍ
بخطقااب لااف خطااة ،أم أن شااغؾـا قااائؿ طؾااك
 هااؾ سااؿعتؿ
آرتجال والعشقائقة  ..سمال تؿحقصل لؾـػقس الؿفتؿة !..
فارع الادطقة واإلصافح اإليؿااين لؾـااس ،و مـحاة
 الخطب ُة ُ
ترققااؼ الؼؾااقب ،والصااـاطة إساابقطقة الؿتجااددة ،وآكتؼااال
بفؿ ٕحسـ الؿـازل ،والحػاوة بفاا وتـظقؿفاا شاغؾ إلبااب
الؿتقهجة.
 ومؿا يمرق الخطقاب قضاقة (اختقاار الؿقضاقع) الؿـاساب
لؾـاس ،وتقققتف وكقطف يف الؿعرفة اإلسفمقة ماـ إيؿاكقاات أو
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رقاااائؼ وفؼفقاااات ،أو ساااقر وآداب ،أو كاااقازل ومساااتجدات
ُمؾحة ،وما شاكؾفا،،
 والااذي كااراه هـااا مفمسااة الخطقااب ٓحتقاااج الـاااس وأول
احتقاج إيؼاد إيؿاكفؿ وتقحقدهؿ ،وأن الخطبة مقطظة تقصاؾ
العباد بربفؿ ،وتقرثفؿ الـقر وآهتدا ،،وتعالج مشؽفتفؿ!،
 وفِل أحايقـ كثقرة لقس ثؿة كقازل ،أو يستغؾؼ العؼؾ ،فؿاذا
الؿػقه..
يصـع خطقبـا
ّ
وهذا ما كحب اإلشارة إلقف مـ خفل الجدولة التالقة :

ُ
التثؼقػ الشرطل :مـ خفل اصفطف الدائؿ ،وبـقتاف الشارطقة
/1
الؿبدئقة وثؼافتف الؿستؿدة ،مـ قرا،ة مـظؿة ،ودورات مشافقرة ،
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ومحػقضااات مساابؼة ،ومشاااركات معتباارة ،وفِاال خاافل ذلااؽ ٓ
يػقتف مقسقطات الترغقب والترهقب ومؽارم إخفق مـ كحاق:
كتاب كضرة الـعقؿ ،وصفح إمة لؾادكتقر ساقد العػااين ،وكزهاة
الػضاااف ،باختصاااار ساااقر الـااابف ،،ومـتجاااات خطباااا ،الااادطقة
الؿشاهقر وفرسان الؿـابر الؿغاوير ،ففاذه وأشاباهفا مؿاا يسااطد
طؾك ترسق البـقة الخطابقة إولك والتحضقر الؿبادئل ،وتخػاػ
مااـ التبعااات الفحؼااة .وحضااقر ماامتؿرات ولؼااا،ات العؾؿااا،
ومشؽفت الؿـبر وفؼف الخطبة ،مؿا يعاقـ ويقسار طؾاك الخطقاب
الغؿ  ،ويـتفل لؾراحة وآكشراح .
الفؿ ،ويدفع َّ
ِ
ِ
شرحت َ
والترتقؾ
وخطبت باإلبفاج
جؿقؾ **
كؾ
اكشرحت
وإذا
َ
َ
َ
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ارس الؿجاادول :السااـقي أو كصااػ السااـقي ،والااذي
 /1الػفا ُ
يتقافااؼ مااع احتقاااج الجؿاطااة ،وإشاافر الؿخصقصااة كرمضااان
والحج والؿـاسبات الؿعروفة ،طفوة طؾك ما يطرأ يف مقضقطات
إخفق والؿشؽفت وإزمات الؿدلفؿة ..ف ُقػتارض تساجقؾفا
بجااادول طاااام مػصاااؾ ،لؽاااقف ُيـساااك ،ويعؾاااؼ طؾقاااف طـاصاااره،
وآفتتاحقة الؿؼصقدة .وفِل أضعػ إحاقال تؼققاد مقضاقطات
شفر واحد محددٕ ،كفا قريبة متفحؼة .
مدار خطبف طؾاك حؿاد اهلل والثـاا،
/4
ُ
الؿضؿقن الجقهري :إن َ
طؾقف بآٓئف وأوصا كؿالاف ومحاماده ،وتعؾاقؿ ققاطاد اإلسافم،
وذكاار الجـااة والـااار ،والؿعاااد ،وإماار بتؼااقى اهلل ،وتبقااقـ مااقارد
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غضبف ،ومقاقع رضاه ،كؿا أفااده العفماة اباـ الؼاقؿ رحؿاف اهلل يف
زاد الؿعاااد ،وقااال أيضااا( :وكااان كثقا ًارا مااا َيخ ُطااب بااال ُؼرآن ،ويف
قالات" :ماا ْ
أخاذ ُت ﴿ ق
صحقب ُمسؾؿ طـ أم ِهشام بـات حارثاة
ْ
ج ِ
َوا ْل ُؼ ْر ِ
آن ا ْل َؿ ِ
قد [ق ]1 :إٓ طـ لسان رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ ي ْؼ َرؤُ ها َّ
كؾ يقم جؿعة طؾك الؿـبر إذا خطب الـاس( .وكان
يع ّؾااؿ أصااحابف يف خطبتااف ققاطااد اإلساافم وشاارائعف  ،وياالمرهؿ
ويـفاهؿ يف خطبتف إذا طرض لف أمر أو كفل  ،كؿا أمر الداخؾ وهق
يخطب أن يصؾل ركعتقـ ).
خطب الؿقسؿ  :كرمضان والحج والتعؾاقؿ وبعاض الساــ
/4
ً
وإشاافر ،كااالؿحرم وشااعبان وإشاافر الحاارم ،ففااذه ُيػتاارض
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جاهزيتفااا طـااد الجؿقااع ،وقااد كتااب الـاااس فقفااا كتابااات شااتك،
وغصاات بالػقائااد والػرائااد ،وٓ يـؼصاافا إٓ اإلبااداع الخطااابل
ّ
والبداهااة اإلبداطقااة وآسااتففلقة  ،التاال تاادفع الؿؾااؾ والتؽاارار.
ومؿااا يشااقـ أن بعضاافؿ يعقاادها كؿااا هاال ،وٓ يجاادد أو يثقاار
ويسااتـبط ،وياادقؼ ويتلمااؾ ،ويعقااد ويختصاار ،ويشااذب ويفااذب،
ويؼدم ويمخر،ومثؾ أولئاؽ تترهاؾ أقفمفاؿ ،وتفؿاد أصاقاتفؿ،
بسبب خػا ،البعد التطقيري لؾعؿؾقة الؿـبرية !..
ااااهدات الققمقااااة :يف الؿسااااجد والعؿااااؾ والطريااااؼ
 /1الؿشا
ُ
والساااقق ،،وغالباااا تتقالاااد مـفاااا إفؽاااار والؿقضاااقطات ،وإذا
حضاارت الػؽاارة ،فؼ ّقااد معفااا أصراففااا وأجـحتفااإ ،كفااا غالبااا ٓ
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تحضااااااار وحااااااادها ،باااااااؾ معفاااااااا إفرازاتفاااااااا الؿػقااااااادة..
ولق أن كؾ خطقب ق ّقد خاصرة معرفقة ،ولؿعة مقضقع جدياد ،يف
مػؽرتااف الققمقااة ( جقالااف ) حالقااا ،مااـ صؾقعااة إساابقع ٓكتفاات
شؽاية كػاد الؿقضقطات  ،واستغفق إففاام ..قاال إباراهقؿ باـ
ِ
العؼؾ ).
أدهؿ رحؿف اهلل( الػؽرة م
الؾحظات التلمؾقة  :أثـا ،تؼققد الخطبة وأوقات الؼرا،ة وقبؾ
/1
ُ
الـقم ،وهق أحسـفا والتػؽقر الدطقي الجاذري البـاائل ،والاتفؿؿ
الااااااااداخؾل الباطاااااااااث طؾاااااااااك التااااااااادققؼ والتػتاااااااااقش..
ومع الؾحظات التلمؾقة تتقالد أفؽار جديدة ،لقست آكقة ،والؾبقاب
القؼظ مـ يؼقدها لققمفا أتالِ ،
ِ
وغادها الزاهار  .وسقصابب طـاده
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مااع ماارور إيااام مجؿقطااات مااـ الخطااب الؿجفاازة ،والقرقااات
الؿعدة ،والتل ٓ يـؼصفا إٓ شل ،مـ التـؼقب والتحرير .
تػجاار مؽااامـ التػؽقاار اإلبااداطل
 /٧الرابط ا ُة الحقاريااة :والتاال ّ
والترشقدي لدى أطضائفا ،مـ خافل لؼاا ،الؽتاروين واتسال ،ثاؿ
يعؼبف لؼا ،مقداين حؼقؼال ،ولاق أشارفت طؾقاف الجفاات الدطقياة،
ففق مـ صؿقؿ طؿؾفا لق تـبفتٕ ،كفا تعؿؾ طؾك جفتقـ :تعبقياة
لؾخطبااا ،،وجفااة تلهقؾقااة لؾصااػ الثاااين والثالااث يف الؽقكااب
الدطقي الؿشرق بنذن اهلل تعالك .

ُ
الـقازل الؿػاجئة :وهذه مـ أصاعب إشاقا ،،ولؽـفاا تؾاقـ
/٨
بالتثؼقػ الؿتتابع ،وديؿاة الؿطالعاةٓ ،ساقؿا طـاد حصاقلفا آخار
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إسبقع ،أو لقؾة الجؿعة ،ويعتؼد صااحبـا الخطقاب أن ٓ تالخقر
لفاااااااااااا ،وأن إرجا،هاااااااااااا يضاااااااااااعػفا وٓ يعالجفاااااااااااا..
وهاال تتطؾااب خػااة يااد يف البحااث السااريع ،ومطالعااة الؽتابااات
السااابؼة ،وجااقدة يف آسااتففل ،وحسااـ معالجااة بااف تفااقر أو
استغػال ،،ومـ خافل التجرباة تارك الخطقاب لاذلؽ مؿاا يػؼاده
شاااااااااعبقتف  ،وحااااااااارص الـااااااااااس طؾقاااااااااف ومقاطظاااااااااف..
كحق :مشؽؾة يف الحال ،غؾباة كازلاة تجارياة ،قضاقة أمؿقاة ،وقاقع
حاارب يف بؾااد محاادد ،اكتشااار ضاااهرة اجتؿاطقااة ومااا شااابففا..
ومقضااقع (كآمتحاكااات) وه اق متؽاارر ،ولؽااـ الـاااس يحبااقن
معالجتاااف وحاااض التفمقاااذ ،واساااتثؿار هااادو ،الؿجتؿاااع!،،،
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ويفحظااااااااقن طؾااااااااك مااااااااـ تجاااااااااوزه بااااااااف تعؾقااااااااؼ..
فؿا بالؽ بؿا هق أهؿ وأجاؾ  !!،،ولاذا ماـ البطاكاة الؿـبرياة سابر
الؿجتؿع وكقازل الؿسؾؿقـ ،والتعؾقؼ طؾقفا بؿاا يحساـ ويطقاب
(ومااـ ياامت الحؽؿااة فؼااد أوتاال خقاارا كثقاارا ).سااقرة البؼاارة .
وأمااا التجاذبااات السقاسااقة وجعااؾ الؿـباار محااؾ أخبااار سقاسااقة
طؼقؿااة بااف معالجااة شاارطقة أو آسااتػحال يف ذلااؽ ،ففااق مؿااا ٓ
كـصااب بااف  !...وكاارى أن يبؼااك الؿـباار برسااالتف السااامقة وكزاهتااف
الشااارطقة ،والتااال تؼاااقل الحاااؼ ،فاااف تحاااابل وٓ تؿااااري!...
وإذا تااؿ التـاااول فؾااقؽـ حؽقؿااا معتاادٓ بااف كػاااق أو مداهـااة!...

63

ِ
اكس َؾ
وخطقب السق ٓ ،يختؾػ طـ طالؿ السق(( ،،آ َت ْقـَاه َآياتـَا َف َ
مـفا )) سقرة إطرا .
ااويـ الؿتؽااررة :كحااق قضااايا إخاافق وضااقاهر الحقاااة
 /٩العـا ُ
آجتؿاطقة والتل تُؾتؿس كؾ حقـ كحاق :حساـ الخؾاؼ وحؼاقق
الجااار وإطااراس ،والغااش والؽااذب وأشااباهفا ،وهااذه ٓ تاازال
محااؾ صؾااب الـاااس ،فقـبغاال تجفقزهااا طؾااك كااؾ حااال !،،وإذا
تؽررت تػــ خطقبفا يف آستففل وتجديده وتـقياع إساالقب،
حتك ٓ كدخؾ يف معرة التؽرار !!...وسردها بالؼصاص وإمثاال
مؿااا يرسااخفا طـااد الـاااس ،والؿؾؿااب البفغاال إدباال هـااا ،مفااؿ

لؾؿقضقطات الؿؽررة والؿؼصقدة ،فػل الحديث (إن مـ البقان
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لسحرا ) .وسببف َط ْـ ابـ طؿر رضل اهلل طـفؿا َق َال َ :ق ِاد َم َر ُج َاف ِن
ِ
اـ ا ْل َؿ ْش ارِ ِق َفخَ َط َباااَ ،ف َع ِ
ااس َ -ي ْعـِاال لِ َب َقاكِ ِف َؿااا َ -ف َؼا َ
اال
اب ال َّـا ُ
جا َ
ما َ
اااقل اهلل ِ صااا َّؾك اهلل ط َؾق ِ
َر ُس ُ
اااؾؿ ذلاااؽ كؿاااا يف الصاااحقب .
س
و
اااف
َ
َ
َ َ
ُ َ ْ
قال يف طقن الؿعبقد ( :إن مـ البقان ِ
لسحرا) يعـل أن بعض البقان
كالسحر يف استؿالة الؼؾقب أو يف العجز طـ اإلتقان بؿثؾاف ،وهاذا
الـااقع مؿاادوح إذا ُصاار إلااك الحااؼ ومااذمقم إذا صاار إلااك
الباصؾ.
اب الؿخزوكااة  :وهاال مقضااقطات تقلااد مااـ حااقـ
 /1١الخطا ُ
ٔخاار ،بساابب هااؿ متؼااد ،أو سؾسااؾة خاصااة -إيؿاكقااةُ -خؾؼقااة-
تػسقرية -س َقرية -اجتؿاطقة -والعؽق طؾقفا أيام الػاراغ ،حتاك
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يتؽقن مـفا طدد غقر قؾقؾ ،وفائدتفا إسعافقة إكؼاذية ،وقت الؽدر
وآكشااغال ،وقااد ماار هااق بؿحااـ اجتؿاطقااة حالاات دون الؽتابااة
الجااادة ،فاكصاار لؾخزيـااة فاانذا هاال مقئااؾ لؾزهااقر والباادور
َ
وسؽـ ،وهلل الحؿد والؿـة ،فاستػاد
فؼطػ واستضا َ،
والؼصقر ،
َ
هااااااق أن ف ّعااااااؾ الؼااااااارائب ،وسااااااد ساااااااطات الجاااااااقائب .
راقؿااف كااقطقـ مااـ ذلاؽ (خطااب جااز ،طااؿ  -خطااب
وقااد كتااب ُ
حديثقة) تجااوزت الؿئاات  ،وكاان لفاا حساـ إثار يف الؿعالجاة
والتغطقة الذاتقة وسد الثغرات الؿـبرية ،وبعضفا مع مرور الققت
تتحقل إلك كتاب صالب لؾـشر وآكتشار .
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الخطقب الؿجاز  :والؿتخؾػ إلجازة ،أو لظار وساػر،
/11
ُ
الػرصة أمامف ساكحة لؾتؼققد ،والتسطقر  ،والتؽؿقؾ  ،وفتاؼ معاان
رائعات ،وطـاويـ صاالحات  ،تساد ثغارة ،وتـشار طبارة ،وتحارر
فؽرة  .فف يستفان بؿثؾفا أوقات ،فػقفا مدد ورغاد وسادد ،وهال
مـ يـابقع الخطاب الؿخزوكاة ،والعـاياة بفاا حػال طـاد الخطقاب
الؾبقب  ،ولقس مثؾف مـ يبددها ،واهلل الرازق الػتاح .
ت الؿؾتؼطااااة :يف مجااااامع الـاااااس ،وصااااحػفؿ
 /11الؽؾؿااااا ُ
وإطفمفؿ ...وققلفؿ  :لق خطقبـا تـاولفا  -وهذا مقضقع مفاؿ-
ثؿة طـقان الخطبا ٓ ،يذكروكف  -وأشباهفا ،وهذه كؾفا أو غالبفا
يؼقاااد يف مػؽااارة الخطقاااب ،ويعاااقد إلقفاااا ماااـ حاااقـ ٔخااار .
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والؿفااؿ هـااا أن ٓ تحتؼاار صروحااات الـاااس ،وأن تسااارع إلااك
تؼققدها واإلفادة مـفا ،وإذا حضارت معفاا طـاصار ذهـقاة فؼ ّقادها
تباطا لفا ،مـ كحق أسؾقب واستففل ،أو قصة وشاعر ،أو حؽؿاة
وكص ،فنكؽ لق أهؿؾتَفا فاتت ورحؾت!...

وفؼ اهلل خطبائـا لؽؾ خقر ،وألفؿفؿ رشدهؿ وصقابفؿ .
واهلل الؿقفؼ والفادي إلك سقا ،السبقؾ !..
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 /7االوتٍاُُ اإلهلي (..وٌُسيد أُ ٌَىََُّ عمى الريَ
اضتُضعفوا!)..
 مـّة اهلل طؾك طباده طظقؿاة ،وٓ حادو َد لرحؿاتاف ،وٓ تصاقر
ٕلطافااف ،يجااقد يف الشاادائد ،وياارحؿ يف الؿحااـ ،ويػااتب يف
اذيـ
اـ َط َؾاك ا َّل َ
﴿و ُكريادُ َأن ك َُؿ َّ
إكػاق ،ويػرج يف الؽروبات َ ..
ِ
است ِ
ِ
ُضعػقا فِل إَ ِ
ثقـ
اؿ
الاقار َ
رض َوكَج َع َؾ ُفاؿ َأئ َّؿا ًة َوكَج َع َؾ ُف ُ
[الؼصص. ]1 :
 امتـااان يلخااذك إلااك كقكااب الؿعجاازات العجقبااة ،فقريااؽ
كقػ ُ
يبدل اهلل الضعػ ققة ،ويجعؾ الؿسؽقـ مؽقـا ،والػؼقر
قائدا ،والؿؼفقر طظقؿا رائد ًا...
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ُ بغل بفؿ ،واطتُادي طؾاك حؼاققفؿ ،وكُؽاؾ بفاؿ ،و ُطؾؼاقا يف
وخاادت لفااؿ إخاديااد  ،فجااا،هؿ الػاارج،
جااذوع الـخااؾ ُ ،
واكطؾؼااات الػتقحاااات ،وتؿااات البشاااائر ،وزُلااازل الااابطفن
الجاثؿ!...

 وكان ذلؽ لبـال إسارائقؾ زماـ فرطاقن وطـات الظاالؿقـ،
فصبروا واستـؼذهؿ اهلل ببعثاة مقساك طؾقاف السافم ،وأورثفاؿ
مغاكؿ الؼقم الؿجرمقـ  !..وهذه السـة لفؿ ولؿـ بعادهؿ ماـ
ضاقع
أهؾ آيؿان والصبر ﴿ إِكَّا ُف َماـ َيت َِّاؼ َو َيصابِر َفانِ َّن اهللَ ٓ ُي ُ
ِ
ـقـ [يقسػ. ]٩١ :
الؿحس َ
جر ُ
َأ َ
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 وآستضعا ُ مس أبداكفؿ وأماقالفؿ ،و َلاؿ يؿاس إيؿااكفؿ
وخؾؼفؿ ،ولذلؽ صبروا طؾك الؿارارة ،وتجرطاقا الؿخااصر،
و َلؿ يتزحزحقا طـ اساتؼامتفؿ وهاذا صرياؼ الـصار والظفاقر
البشري .
 وكتج طاـ اإليؿاان الصابقر ،والعؼقادة الباساؾة أن تسااقطت
الاارؤوس ،واضااؿحؾ الظؾؿااة  ،وتاادحرج الغااقاة ،وباااتقا أثاار ًا
بعد طقـ .

 وما ذلؽ الشاؼا ،الؿبادئل إٓ كؿتاطاب الحقااة الؿتؽاررة،
تؿر وتعبر ،وتػحص وتصؼؾ ،يؼقل ابـ الؼاقؿ -رحؿاف اهلل:-
( إكؿااا يصااقب الؿااممـ يف هااذه الاادار مااـ إدالااة طاادوه طؾقااف،
71

وغؾبتف لف ،أذاه لف يف بعض إحقاان أمار ٓزم ٓ باد مـاف ،وهاق
كاااالحر الشاااديد ،والبااارد الشاااديد ،وإماااراض والفؿاااقم
والغؿااقم ،ففااذا أماار ٓزم لؾطبقعااة والـشاالة اإلكساااكقة يف هااذه
الدار) .اها  .وٓ ارتقاب أن ذاك تدريب لف وإطداد .
امتـان فاق كؾ وصػ ،وخرج طـ كؾ تؼدير ،وتجاوز كاؾ

ٌ
تدبقر ،فقف اكؼطعات الؼؾاقب الؿممـاة إلاك خالؼفاا ،وتقكؾات
طؾقااف حااؼ التقكااؾ ،وفقضاات أمرهااا ،و َلااؿ تااذل أو تجاابـ ،أو
َبديف [إحزاب. ]14 :
تبدل وتفـَ (..وما َبدَّ لقا ت ً
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وامتـان يجعؾؽ تققـ أن إمر كؾف هلل ،وما صـائع البشر إٓ

ٌ
طبثقااة زيـفااا الشااقطان لفااؿ ،تسااؼط أمااام صاادق طزياازِ ،
وكؾااؿ
جؾقؾ ،أو مققػ ثابت!..
الجؿقع أن تدبقر إمقر بقد اهلل تعاالك ،ولاف مؼالقاد
 ولقعتؼد
ُ
السؿقات وإرض ،يحؽؿ ٓ مع ّؼب لحؽؿف  ،وٓ راد ٕمره،
ففق مالؽ الؿؾؽ ،والحؽَاؿ العادل ،والؼاقي العزياز  ،إرادتاف
كافااذة ،وقدرتااف بالغااة  .وكريااد أن كؿااـ !...وهااذه اإلرادة ٓ
ُيعقؼفا طائؼ ،وٓ َيصدها صا ّد...
 وأن مدة َآستضعا والبف ٓ ،تطقل ،ولـ ُيخ ّؾد العدوان،
أو تسااقد الؿظااالؿ ،بااؾ لفااا أجااؾ محاادود ،وزمااـ مرصااقد،
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وطؾقـا العؿؾ والترقاب ،وطادم القالس والتراجاع ( ول ُقـصارن
اهلل مـ يـصره ) سقرة الحج .
 وهذه أي ُة مـ أيات التػاؤلقة والـصقص اإليؿاكقة البفقجة،
والتل تجادّ د اإليؿاان ،وتصاـع الراحاة والسارور  ،وتزياد ماـ
أسارير القؼقـ .

 وفِاال أيااا ِم الؿحااـ والشاادائد يـبغاال العـايااة بآيااات التػاااؤل
وآكشااااراح ،ومجاااادّ دات الظفااااقر والتؿؽااااقـ ،لـحااااارب
اإلحباط ،وكؼضل طؾاك القالس  ،ومؼادمات الػشاؾ الؿعترياة
لبعض الـاس ..وكريد أن كؿـ طؾك الذيـ استُضعػقا !..
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ِ
مــ التؿؽقـ والـصر ٓ تالتل إٓ طؼقاب
 ومـ حؽؿة اهلل أن َ
بااف ،وتؿؽااـ لؾباصااؾ  ،حتااك تُؿحااص الـػااقس ،وتُؿااتحـ
إرواح ،وتُصػك الؿسقرة ،فقحقا ماـ حال طاـ بقـاةِ ،
ويفؾاؽ
ّ
مـ هؾؽ طـ بقـة ،ولذا ذكر قبؾفاا تؿؽاـ فرطاقن وإسارافف يف
الػساااد وبطشااف ببـاال إساارائقؾ ( إن فرطااقن طااف يف آرض
وجعؾ أهؾفا شقعا )...سقرة الؼصص .

 وقاااد " سااائؾ اإلماااام الشاااافعل رحؿاااف اهلل طاااـ إفضاااؾ
لؾؿممـ ،هؾ يؿؽـ أو يبتؾك!! فؼالُ ٓ :يؿؽـ حتك يبتؾك!..
" ويف هاذا دلقاؾ أن الاابف ،صرياؼ الرفعاة والتؿؽااقـ ،كؿاا هااق
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صرياااؼ الػااارز والتبقاااقـ  ،وأشاااد الـااااس باااف ً ،،إكبقاااا ،ثاااؿ
الصالحقن ،ثؿ إمثؾ فإمثؾ !..
 قال اإلما ُم الـقوي رحؿاف اهلل  ":قاال العؾؿاا : ،والحؽؿاة يف
كقن إكبقا ،أشد بف ،ثؿ إمثاؾ فإمثاؾ،أكفؿ مخصقصاقن
بؽؿال الصبر،وصحة آحتسااب،ومعرفة أن ذلاؽ كعؿاة ماـ
اهلل تعااالك ،لقااتؿ لفااؿ الخقاار ويضاااطػ لفااؿ إجاار ويظفاار
صبرهؿ ورضاهؿ" .
مــ وكعؿ ،ثؿ جعؾفاؿ مؾقكاا وأمارا،،
 وبعد البف ،والؿحـٌ :
ثؿ تقريث وغـائؿ  ،فتؿؽقـ ورسقخ ،فؿعايـة الـباق،ات كؿاا
قال تعالك( :وكجع َؾفؿ أئؿ ًة وكجعؾفؿ القارثقـ ،وكؿؽاـ لفاؿ
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وكري فرطقن وهامان وجـقدهؿاا ماـفؿ ماا كااكقا
يف إرض،
َ
يحذرون ) سقرة الؼصص ..
 ولؾؿستضااعػقـ الؿبت َؾااقـ أسااق ٌة فااقؿـ سااؾػ ،وطباارة لؿااـ
اتعاظ ،وماـ روائاع اإلماام اباـ الؼاقؿ رحؿاف اهلل  ":ياا مخـَّااث
العزم -أي ضعقػ ومسترخٍ طزمف  -أيـ أكت والطريؼ صريؼ
ِ
ورماال يف الـااار الخؾقااؾ،
تعااب فقااف آدم ،وكاااح ٕجؾااف كااقحُ ،
ُ
ُ
يقساػ باثؿـ بخاس ،ولباث
وأضجع لؾذبب إسؿاطقؾ ،وبقع
يف السجـ بضع ساـقـ ،وكُشار بالؿـشاار زكرياا ،و ُذباب الساقد
الحصقر يحقك ،وقاسك الضر أيقب ،وزاد طؾك الؿؼدار بؽا،
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داود ،وسار مع الاقحش طقساك ،وطاالج الػؼار وأكاقاع إذى
محؿدٌ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،تُزها أكت بالؾفق والؾعب.
ادمات وشاارائط  :كاإليؿااان والصاابر،
اان لااف مؼا
ٌ
 ففااذا آمتـا ُ
والثباااات والباااذل ،والصااادق والعؿاااؾ ،والـزاهاااة والتباطاااد،
والتؼقى والدطقة ،والقؼاقـ والتػااؤل  ،وكاؾ ذلاؽ قاد حقتاف
الؿدرسااة الـبقيااة ،وطؾؿتـااا الصاابر يف الؿحااـ ،والقؼااقـ زمااـ
الشدة ،والتػاؤل ولق اسقدت البقئة  ،والدأب ولق اشتد الـػاق
( فؿا وهـقا لؿا أصابفؿ يف سبقؾ اهلل )..سقرة آل طؿران .

ُ
رسقل اهلل وصاحبف إوائاؾ ماـ الؿستضاعػقـ يف
 وقد كان
إرض ،وفجاالة حضاارتفؿ الؿـااة ،وجااا ،اإلحسااان ،وتحؼااؼ
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ػقن فِال إَ ِ
رض
﴿واذكُاروا إِذ َأكاتُؿ َقؾقا ٌؾ ُمستَضا َع َ
البرهانَ ...
ّاس َفآواكُؿ َو َأ َّيدَ كُؿ بِـَصرِ ِه َو َر َز َقؽُاؿ
ت
َ
َخافقن َأن َيتَخَ َّط َػؽ ُُؿ الـ ُ
ِمـ ال َّطق ِ
ُرون [إكػال. ]11 :
بات َل َع َّؾؽُؿ تَشؽ َ
َ
 وكااؿ مااـ أمااؿ وأقااقام ،استُضااعػقا وكقااؾ مااـفؿ ،وكُفباات
حؼااققفؿ ،ثااؿ أباادل اهلل خااقففؿ أمـااا ،وب ّؾغفااؿ سااعادتفؿ،
ومؽـفؿ ديـا ودطاقة وصافحا ،بسابب ثبااتفؿ واستعصاامفؿ
ذيـ َآمـقا ِمـؽُؿ َو َط ِؿ ُؾقا
﴿و َطدَ اهللُ ا َّل َ
بديـفؿ ورفضفؿ التبديؾ َ
الصالِ ِ
حات َلقست ِ
َخؾ َػـ َُّفؿ فِل إَ ِ
رض ك ََؿا استَخ َؾ َ
ذيـ ِماـ
ػ ا َّل َ
ّ
َ
َق ِبؾ ِفؿ َو َل ُق َؿؽـ ََّـ َل ُفؿ ديـ َُف ُؿ ا َّل ِاذي ارتَضاك َل ُفاؿ َو َل ُق َباد َلـ َُّفؿ ِماـ
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ب ِ
كقن بل َشقئًا َو َمـ َك َػ َار َبعادَ
عد َخقفِ ِفؿ َأمـًا َيع ُبدوكَـل ٓ ُيشرِ َ
َ
ؽ هؿ ِ
ِ
ذلِ َ
ؼقن [الـقر. ]11 :
الػاس َ
ؽ َف ُلولئ َ ُ ُ
 وكؿ مـ طالؿ صبقر ،وطابد وققر ،أتاه آمتـان بعد مراحاؾ
مـ الصبر وآحتساب ،واحتسا ،الـؽبات  ،لعؾؿاف بالن ذلاؽ
مسار الؿصؾحقـ طبار التااري  ،وٓ اكػؽااك
هق الطريؼ ،وأكف
ُ
طـف ،أو مـاص طـ سؾقكف!..
بؼضفا وقضقضفا ،ومرها وشرها ،فعاش
 وإذا آلؿتؽ الحقاة ّ
مع مثؾاؽ تؾاؽ الـصاقص ،واساتؾفؿ مـفاا العظاة ،واساتطعؿ
العبرة ،واماأل قؾباؽ باالقؼقـ ،والتػااؤل ،والعؿاؾ ،وضاؿ لفاا
السقرة الـبقية ،وقصص الاذيـ طااكقا وٓقاقا ،ثاؿ كاكات لفاؿ
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العافقة والعاقبة ،فاكفاؾ مـفاا وتعؾاؿ  ،واهلل غالاب طؾاك أماره،
ولؽـ أكثر الـاس ٓ يعؾؿقن !...
اـ طؾااك طبااادك بااالعقدة الحؼقؼقااة لااديـؽ ،واحػااظ
 الؾفااؿ ما َّ
أوصاكفؿ  ،واجؿاع كؾؿاتفؿ ،وأدم طؾاك بفدكاا مفابط الاقحل
طزها وأمـفا ،واهلل الؿقفؼ ...
1441/1/11ها
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ك وخاطسُ العالوة ابَ اجلوشي!...
 /8خاطس َ
يخطار بالؼؾاب ماـ أمار َ ،أو ْ
رأي َ ،أو معـًاك،
الخاصر  :هق ما

ُ
ُ
ويطؾؼ طؾك الؼؾب أو الـػس مجازا !..

تشاع باالعؾؿ والػقائاد والـّاقادر
 ولؾعؾؿا ،والؼارا،
خاقاصر ّ
ُ
وإشعار والؿملػات والعبؼريات وآبتؽارات !...

صادى لؾؿخازون الثؼاايف والعؾؿال،
والخاصر يؽاقن غالباا

ً
ُ
والتجاربل الذي جؿعف الؿر ،مـ سـقات أو طؼاقد !..فؽؾؿاا
اتسعت الؿعؾقماات اتساع الخااصر حساـا وحاذقً وجؿاآً ،
وكاكت مخاريجف طجائاب وروائاع وشاقارد ،قاال الؿتـبال يف
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تؿجقااد قريحتااف الؿتدفؼااة :أكااا ُم مااؾ ،جػااقين طااـ شا ِ
اقاردها
ُ
ويختصؿ..
الخؾؼ جراها
....ويسفر
ُ
خاصره درر الؿطالع  ،وطال ٍؿ أفاض روائاع
فرب شاطرٍ أفرز
َّ 
ُ
الؿساااائؾ وآساااتـباصات  ،وحؽاااقؿ أورق ص ّقاااب الحؽاااؿ،
وواطظ كثر حؾق الؿقاطظ والتراتقؾ...

 فجا،كا العفما ُة أباق الػارج اباـ الجاقزي رحؿاف اهلل بؽتاباف
الؿاااتع الجؿقااؾ ِ
بعؼؾااف ورأيااف الااذي كـَاازه يف كتابااف (صااقد
الخاصر)...
 فعؾؿـا فـاقن الخاقاصر ،وضارورة تؼققادها ،وكقاػ أكفاا قاد
تغزر بطقب الؽؾؿ والحؽؿ .
83

ُ
تجقل يف تصػب أشاقا،
 قال يف مؼدمتف  " :لؿا كاكت الخقاصر
تعرض لفا ،ثؿ تعرض طـفاا فتاذهب ،كاان ماـ أولاك إماقر
حػظ ما يخطر ،لؽل ٓ ُيـسك ،وقد قال طؾقف الصفة والسفم:
العؾؿ بالؽتابة )  ،وكؿ قاد خطار لال شال ،،فلتشااغؾ
( ق ّقدوا
َ
طـ إثباتف ،فقاذهب ،فلتلساػ طؾقاف! ورأيات ماـ كػسال أكـال
كؾؿا فتحت بصر التػؽر ،سـَب لف ماـ طجائاب الغقاب ماا لاؿ
يؽـ يف حساب ،فاكثاال طؾقاف ماـ كثقاب التػفاقؿ ماا ٓ يجاقز
التػريط فقف ،فجعؾت هاذا الؽتااب ققادً ا لصاقد الخااصر ،واهلل
ولل الـػع ،إكف قريب مجقب" .
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 ففق يمكد يف مؼدمتاف كػاساة ماا يعارض لاف ،والتلساػ طؾاك
ذهابااف وكاكاات الحؽؿااة تؼققااده والؿحافظااة طؾقااف  ،واسااتدل
بالحديث الؿشفقر يف ذلؽ .
 واسااتدٓلف بالحااديث يمكااد أكفااا خااقاصر مر ّدهااا لؾعؾااؿ يف
الغالب ،وأكفا تلتل مـ خبرة العالؿ وصقل تجارباف آصفطقاة
والػؽرية والتلمؾقة يف العؾؿ والـَاس والحقاة !..
العالؿ مفؿا كبغ واكشغؾٓ ،بد لف مـ ساطات
 وهل تمكدُ أن
َ
لؾتػؽاار ،سااؿاها ( بصاار التػؽاار ) يحساافا ويعايشاافا ،حتااك
يستخرج مـفا طبر الػرائاد ،ودروس آساتـباط  ،وتقجقفاات
الؿقاقػ ،ومخرجات الؾؼا،ات .
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 كلوقااات يخصاافا بالتلمااؾ الػؼفاال آطتباااري ،أو ساااطات
الػراغ وآسترخا ،الفهث ورا ،آرتقاح ماـ طـاا ،ومتاطاب
وج َؾد ..
 وكبااف أن الخاااصر أفؽاااره غقاار مسااتؼره ،وسااريعة آكؼضااا،،
والقاجب تؾؼػفا بسرطة قبؾ البؽا ،طؾقفاا ،والتاللؿ لػؼاداكفا،
وكؾؿااا اتسااعت ضااخامة الؿعؾقمااات والؿعااار التحصااقؾقة
لؾطالااب ،كااان خاااصره أكثاار ثاارا ً ،وإكتاجااً ،وأشااغؾ صاااحبف
بؽثرة التؼققد والتسجقؾ .
 وأن تلجقؾفا لققت آخر ولق يسقرا ،ربؿاا فؼادها ،وغابات يف
مراتع الـسقان .
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 ولذلؽ كان العباقر ُة الذيـ يتػجرون طؾؿا وفقائد وخقاصر
ذهبقااة ،يحؿؾااقن أقفمفااؿ وقراصقساافؿ يف كااؾ مؽااان ،لاائف
يػقتفؿ شل ،،أو تغادرهؿ حؽؿاة ،تشاع إشاعاطً ،أو تتعاالك
ُحسـا وجؿآً !..
 والعؾؿا ُ ،مـ أخص الـاس وأحظفؿ بالػؽرة وروائعفاا ٓ ،
سقؿا (الػؼفا ،) ،أولل البصائر وآستـباط  ،وماـ ذلاؽ قاقل
العفمة الؿدقؼ ابـ طؼقؾ الحـبؾل رحؿف اهلل صاحب الػـاقن:
(إين ٓ يحؾ لل أن أضاقع سااطة ماـ طؿاري ،حتاك إذا تع ّطاؾ
لساين طـ مذاكرة ومـاضرة ،وبصري طـ مطالعة ُأطؿؾ فؽري
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يف حال راحتل ،وأكا مـطرح  ،فف أكفض إٓ وقد خطار لال ماا
أس ّطره ) .
 وكتابف  ( :الػـقن ) الضخؿ الؿجؾدات ،الػخؿ التؼريرات :
أساس يف الخاصر العؾؿل ،وقد مدحف أبق الػرج ابـ الجاقزي
رحؿف اهلل ،فؼال( :قال  :وكاان لاف الخااصر العااصر  ،والبحاث
طااـ الغااامض والاادقائؼ  ،وجعااؾ كتابااف الؿسااؿك "بااالػـقن"
مـاصا لخقاصره وواقعاتف ،ماـ تلماؾ واقعاتاف فقاف ،طار غاقر
الرجؾ.)..

 ويف مدح ذلؽ وتعظقؿف قال إباراهقؿ باـ أدهاؿ رحؿاف اهلل :
(الػؽرة م العؼؾ ).
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 وفِل طالؿ التؼـقة الحديثة ،باتت الجاقآت مخزوكاً لاذلؽ
الثاارا ،الػؽااري واإلكتاااج العؾؿاال ،وهاذا مااـ فضااؾ اهلل طؾقـااا
وطؾك الـاس ( وآتاكؿ مـ كاؾ ماا ساللتؿقه ،وإن تعادوا كعؿاة
اهلل ٓ تحصقها ) سقرة إبراهقؿ .
 وماااااـ روائعاااااف  :كؿاااااال العؼاااااؾ  :ققلاااااف رحؿاااااف اهلل :
( مـ طفمة كؿال العؼؾ طؾق الفؿاة ،والراضال بالادون دين.،
و َلؿ َأر يف طققب الـاس طقبً ..كـؼص الؼادريـ طؾك التؿامِ..
ص .]1٧
ت
ؿت مـ قبرك ،وقد ُقر َب ْ
 الـد ُم طؾك ما فات( :كقػ بؽ إذا ُق َ
وأسارطت أقادام الصاالحقـ
كجائب الـجاة ٕققام وتع ّث ْار َت ،
ْ
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ذهبت حفوة البطالة ،وبؼقت
ت هقفات
ْ
طؾك الصراط وتخ ّب ْط َ
وكضااب مااا ،ك الس الؽسااؾ ،وبؼاال رسااقب
ماارارة إسااػَ ،
الـدامة).ص (. )4١1
 خطااقر ُة تاارك العؿااؾ ( :الؿسااؽقـ كااؾ الؿسااؽقـ مااـ ضاااع
طؿااره يف طؾااؿ لااؿ يعؿااؾ بااف ،فػاتتااف لااذات الاادكقا وخقاارات
ِ
ِ
الحجة طؾقف - .ص..] 14٨
أخرة ،ف َؼد َم ُمػؾ ًسا ،مع ققة ُ
طجبت لؿـ يتصاـع لؾـااس يرجاق التؼارب
التصـع لؾـاس( :

ُ
ُ
مـ قؾقبفؿ  ،وكسك أن قؾقبفؿ بقد اهلل ).
ِ
اـ ُم َطا َل َعا ِاة ال ُؽ ُتا ِ
 كـااق ُز الؽتااب َ ( :مااا ْ
ات
ابَ ،وإِ َذا َرأيا ُ
أش ا َب ُع ما ْ
ِ
ت َط َؾك َكـ ٍْز ) .ص . ]41٨
لؿ َأ َره َفؽ ََلكل َو َق ْع ُ
كتابً ْ
91

ُ 
طؿؾ الصػقة( :ومـ الصػقة أققام مذ تق َّؼظقا ماا كاامقا ،وماذ
مؼاما رأوا
سؾؽقا ما وقػقا ،ففؿفؿ صعقد َوت ََرق ،كؾؿا ط َبروا ً
كؼص ما كاكقا فقف فاستغػروا ) .ص .)441
تصحقب الؼصد ( :يـبغل لطالب العؾؿ أن يصاحب قصاده٪إذ

ُ
فؼدان اإلخفص يؿـاع قباقل إطؿاال .ولقجتفاد يف مجالساة
العؾؿا ،،والـظر يف إققال الؿختؾػة ،وتحصاقؾ الؽتاب ،فاف
يخؾق كتاب مـ فائدة ،ولقجعاؾ هؿتاف لؾحػاظ ،وٓ يـظار وٓ
يؽتب َّإٓ وقت التعب مـ الحػظ )  .ص. ] 1٩٩
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ُ
فضؾ الصبر ( :اصبروا  ،فف بد لؾشابفات أن ترفاع رأسافا يف

بعاااض إوقاااات  ،وإن كاكااات مدمقغاااة ،ولؾباصاااؾ جقلاااة ،
ولؾحؼ صقلة )  .ص ] 1٩1
 لذ ُة العاصال  ٓ ( :يـاال لاذة الؿعاصال إٓ ساؽراكا بالغػؾاة )
ص .] ٨1
ٍ
محـاااة يصاااعب
طااافج الؿحـاااة الصاااعبة  (:إذا وقعااات يف

ُ
الخفص مـفا ٪فؾقس لؽ إٓ الدطا ،والؾجل إلك ال ّؾاف ،بعاد أن
تُؼدّ م التقبة مـ الذكقب ) صا .] )411
الطبع السراق ( :ما رأيت أكثر أذى لؾؿممـ مـ مخالطاة ماـ

ُ
ٓ يصااااااااااؾب  ،فاااااااااانن الطبااااااااااع يساااااااااارق ).] 111 .
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العاد ُة والعبادة  ( :تلمؾت طؾك أكثر الـاس طباداتفؿ ،فنذا هل
انن
طااادات ،فلمااا أرباااب القؼظااة ،فعاااداتفؿ طبااادة حؼقؼقااة ،فا ّ
الغافااؾ يؼااقل ساابحان ال ّؾااف طااادة ،والؿتااقؼظ ٓ ياازال فؽااره يف
طجائب الؿخؾققات أو يف طظؿاة الخاالؼ ،فقحركاف الػؽار يف
ذلؽ فقؼقل :سبحان اهلل ) .ص.]4١4 :
أن
ترجقب التللقػ طؾك التدريس:

ُ
(رأيت مـ الارأي الؼاقيؿ ّ
ُ
كػع التصاكقػ أكثر مـ كػع التعؾقؿ بالؿشااففةٕ ،ين أشاافف يف
طؿااري طاادد ًا مااـ الؿتعؾؿااقـ ،وأشااافف بتصااـقػل خؾؼااً ٓ
تُحصك ما خؾؼقا بعد .ودلقؾ هذا أن اكتػااع الـااس بتصااكقػ
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الؿتؼدمقـ أكثر مـ اكتػاطفؿ بؿا يستػقدون ماـ مشاايخفؿ ).
ص .]4٨1
 فـ اختقار الزوجة  ( :يـبغل لؾعاقؾ أن يتخقر امارأة صاالحة،
كثقارا،
مـ بقت صالب ،يغؾب طؾقف الػؼار ،لتارى ماا يلتقفاا باف ً
ول َقتَزوج مـ يؼاربف يف السـ ) .ص.] 411

ُ
التؼؾؾ مـ البغضٓ ( :يـبغال أن تعاادي أحاد ًا ،وٓتاتؽؾؿ يف

حؼف  ،فربؿا صارت لف دولاة فاشاتػك  ،وربؿاا احتاقج إلقاف لاؿ
يؼدر طؾقف فالعاقؾ يصاقر يف كػساف كاؾ مؿؽاـ  ،ويساتر ماايف
قؾبف مـ البغض والقد  ،ويداري مـ يؽـقن لف الغقظ والحؼاد،
هذه مشاورة العؼؾ إن قبؾت ) .ص.]1٩٧
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ِ
ِ
ُ
تحاديث العاقام
العظقؿاة
الؿخااصرات
اـ

(م ْ
ُ
خطاب العامة َ :
َحتؿ ُؾف قؾقبفؿَ ،أو بِؿاا قاد رسا َ يف ِ
بؿا ٓ ت ِ
كػقس ِ
افؿ ضاده ).
ُ ُ
َ َ
ص.]1٧4 :
خطرالتااالويفت الػاسااادة  ( :إيااااك والتااالويفت الػاسااادة،

ُ
جرك
وإهقا ،الغالبة ٪فنكؽ إن ترخصت بالدخقل يف بعضفا ًّ
إماار إلااك الباااقل ،ولااؿ تؼاادر طؾااك الخااروج لِؿقضااع إلااػ
الفقى) .ص.] 1٩1:
 الثؼ ُة الؿػرصة  ( :الؿصقبة العظؿك رضا اإلكساان طاـ كػساف،
واقتـاطف بعؾؿف ،وهذه محـاة قاد طؿات أكثار الخؾاؼ ) .ص -
.]٧4١
95

سبب العشؼ وطفجف  ( :كظارت فقؿاا تؽؾاؿ باف الحؽؿاا ،يف

ُ
العشؼ وأسابابف وأدويتاف وصاـػت يف ذلاؽ كتاباً ساؿقتف باذم
الفقى .وذكرت فقف طـ الحؽؿاا ،أكفاؿ قاالقا :سابب العشاؼ
حركة كػس فارغة ).ص .] 11١
 فؼ ُف الدكقا ( :مـ تػؽار يف طقاقاب الادكقا ،أخاذ الحاذر ،وماـ
أيؼـ بطقل الطريؼ تلهب لؾسػر .ما أطجب أمرك يا مـ يققـ
بلمر ثؿ يـساه ،ويتحؼؼ ضرر حال ثؿ يغشاه " وتخشك الـاس
وال ّؾف أحؼ أن تخشاه ) .ص .]11
ابب تحاسااد العؾؿااا ( :،تلمؾاات التحاسااد بااقـ العؾؿااا،،
 سا ُ
فرأيت مـشله مـ حب الدكقا ،فنن طؾؿا ،أخارة يتاقادون وٓ
ُ
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يتحاسدون ،كؿا قال طاز وجاؾَ " :وَٓ َيجادُ ون يف ُصادُ ِ
ور ِه ْؿ
اجة ِم َّؿا ُأوتُقا ).ص . 4١
َح َ
ادبقر اهلل  ( :مااـ تلمااؾ أفعااال البااارى ،ساابحاكف ،رآهااا طؾااك
 تا ُ
قاااكقن العاادل ،وشاااهد الجاازا ،مرصااد ًا ،ولااق بعااد حااقـ .فااف
يـبغل أن يغتر مسامب ،فالجزا ،قد يتلخر ).ص .] 4٨
(تلمؾت يف شفقات الدكقا فرأيتفاا مصاائد
 مصائدُ الشفقات :
ُ
هفك ،وفخقخ تؾػ ،فؿـ ققي طؼؾف طؾك صبعف وحؽؿ طؾقاف
يسؾؿ ،ومـ غؾب صبعف فقا سرطة هؾؽتف ).ص .٧٧
 كفاي ا ُة الؾااذات ( :الؾااذات كؾفااا بااقـ حساال وطؼؾاال ،فـفايااة
الؾذات الحسقة وأطفها الـؽاح .وغاية الؾذات العؼؾقة العؾؿ،
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فؿااـ حصااؾت لااف الغايتااان يف الاادكقا فؼااد كااال الـفايااة ) .ص
.]1٩١
 خطااقر ُة فؼاار العااالِؿ ( :وقااد رأيـااا جؿاطااة مااـ الؿتصااقفة
والعؾؿا ،يغشقن القٓة ٕجؾ كقؾ ماا يف أياديفؿ ،فؿاـفؿ :ماـ
يداهـ ويرائل ،ومـفؿ :مـ يؿادح بؿاا ٓ يجاقز ،وماـفؿ :ماـ
يسؽت طـ مـؽرات ،إلك غقر ذلؽ ماـ الؿاداهـات ،وساببفا
الػؼر ،فعؾؿـا أن كؿال العز ،وبعد الريا ،،إكؿا يؽاقن يف البعاد
طـ العؿال الظؾؿة ) ص . 1٧1
 الؼقاد ُة لؾعؼؾ( :والدكقا مػازة ،فقـبغال أن يؽاقن الساائؼ فقفاا
العؼؾ ،فؿـ ساؾؿ زماام راحؾتاف إلاك صبعاف وهاقاه ،فقاا طجؾاة
98

تؾػف! هذا فقؿا يتعؾؼ بالبدن والدكقا ،فؼاس طؾقاف أمار أخارة،
فاففؿ ) .ص .]٧٧
أصقب العقش  ( :وأصقب العقش طقش مـ يعقش ماع الخاالؼ

ُ
ساابحاكف ،فاانن ققااؾ :كقااػ يعااقش معااف! قؾاات :بامتثااال أمااره،
واجتـاااب كفقااف ،ومراطاااة حاادوده ،والرضااا بؼضااائف ،وحسااـ
إدب يف الخؾقة ،وكثرة ذكره ،وسفمة الؼؾب مـ آطتراض
يف أقااداره ،فاانن احتجاات ،سااللتف ،فاانن أططااك ،وإٓ ،رضااقت
بخف ،وإكؿا كظرا لؽ ،وٓ تـؼطع
بالؿـع ،وطؾؿت أكف لؿ يؿـع ً
طـ السمالٕ ٪كؽ تتعبد بف .)..ص .414
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ُ 
مال العقارض ( :ومـ الحزم جؿع الؿال ،وادخااره لعاارض
حاجة مـ ذلؽ ،ومـ التغػقؾ إكػاق الحاصؾ ،فربؿا طرضات
حاجة ٪فؾؿ يؼدر طؾقفا ،فالثر طادمفا يف البادن ،أو يف العارض
بطؾبفا مـ إكذال ) ص . 411
 وطاال السااقر  ( :لؿااا جؿعاات كتااابل الؿسااؿك بااا "الؿـااتظؿ يف
تاري الؿؾقك وإمؿ" اصؾعت طؾك سقر الخؾاؼ ماـ الؿؾاقك
والااقزرا ،والعؾؿااا ،وإدبااا ،والػؼفااا ،والؿحاادثقـ والزهاااد
وغقرهؿ ٪فرأيت الدكقا قاد تفطبات باإكثريـ تفط ًباا أذهاب
أديااااكفؿ ،حتاااك كااااكقا ٓ يممـاااقن بالعؼااااب )..ص .41٧
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رأيت أطظؿ فتـاة ماـ مؼارباة الػتـاة ،وقاؾ أن
 فؼ ُف الػتـة  ( :ما
ُ
يؼاربفا إٓ مـ يؼع فقفا" :ومـ حام حقل الحؿاك ،يقشاؽ أن
يؼع فقف" ) ص .]11٧
التقسع يف الؿباحات  -1٧١( :واطؾؿ أن فتب باب الؿباحات

ُ
كثقرا يف الاديـ ،فالوثؼ الساؽر قباؾ فاتب الؿاا،،
ربؿا جر أذى ً
والبس الدرع قبؾ لؼا ،الحرب ،وتؾؿب طقاقب ما تجـال قباؾ
تحريؽ القد ،واستظفر يف الحذر باجتـاب ما يخا مـاف ،وإن
لؿ يتقؼـ )ص . 11٩
(ورأيت مـ يؾبس فاخر الثقااب ،ولاقس لاف
إصفح السرائر :

ُ
ُ
كبقر كػؾ ،وٓ تخشع ،والؼؾقب تتفافت طؾك محبتف ،فتدبرت
111

السبب ،فقجدتف السريرة .كؿا روي طـ أكاس باـ مالاؽ :أكاف
لااؿ يؽااـ لااف كبقاار طؿااؾ مااـ صاافة وصااقم ٪وإكؿااا كاكاات لااف
سااريرة ،فؿااـ أصااؾب سااريرتف ،فاااح طبقاار فضااؾف ،وطبؼاات
الؼؾااقب بـشاار صقبااف ،فاااهلل اهلل يف الساارائر ،فنكااف مااا يـػااع مااع
فسادها صفح ضاهر) ص .] 11١

ُ
(رأيت آشتغال بالػؼاف وساؿاع
رقائؼ الســ والصالحقـ :

ُ
اازج
الحاااديث ٓ يؽااااد يؽػااال يف صااافح الؼؾاااب ٪إٓ أن يؿا َ
بالرقائؼ ،والـظر يف سقر السؾػ الصالحقـ ،فلما مجرد العؾاؿ
بالحفل والحرام ،فؾقس لف كبقار طؿاؾ يف رقاة الؼؾاب ٪وإكؿاا
تااارق الؼؾاااقب باااذكر رقاااائؼ إحاااديث ،وأخباااار الساااؾػ
112

الصالحقـٕ ٪كفؿ تـاوٓ مؼصقد الـؼاؾ ،وخرجاقا طاـ صاقر
إفعااال الؿاالمقر بفااا إلااك ذوق معاكقفااا والؿااراد بفااا .ومااا
أخبرتؽ بفذا إٓ بعد معالجة وذوق )...ص . 11٨
ِ
رخاص الػؼفاا( : ،ترخصات يف شال ،يجاقز يف بعاض
 طاقب ُة
الؿذاهب ،فقجدت يف قؾبل قساقة طظقؿاة ،وتخاياؾ لال كاقع
صرد طـ الباب ،وبعد وضؾؿة تؽاثػت)..ص . 11٩

 التصا ُ
اـقػ تقفقااؼ واساارار  ( :فقـبغاال لؾعااالؿ أن يتااقفر طؾااك
التصاكقػ إن وفؼ لؾتصـقػ الؿػقد ٪فنكف لقس كؾ مـ صاـػ
صـػ ،ولقس الؿؼصاقد جؿاع شال ،كقاػ كاان ،وإكؿاا هال
أسرار صؾع اهلل -طز وجؾ -طؾقفا مـ شا ،مـ طبااده ،ويقفؼاف
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لؽشااػفا ،فقجؿااع مااا فاارق ،أو يرتااب مااا شااتت ،أو يشاارح مااا
أهؿؾ ،هذا هق التصـقػ الؿػقد) ص .141
مترخصا يف أمار
 صقاك ُة العؾؿ ( :وإذا رأي العقام أحد العؾؿا،
ً
مباح ،هان طـدهؿ ،فالقاجب طؾقف صاقاكة طؾؿاف ،وإقاماة قادر
العؾؿ طـدهؿ ،فؼد قال بعض الساؾػ :كـاا كؿازح وكضاحؽ٪
فنذا صركا ٪يؼتدى بـا ،فؿا أراه يسعـا ذلؽ ) ص . 141
 لااذة العؾااؿ( :ولؼااد كـاات يف حاافوة صؾباال العؾااؿ ألؼااك مااـ
الشاادائد مااا هااق طـاادي أحؾااك مااـ العسااؾٕ ،جااؾ مااا أصؾااب
وأرجق ،كـت يف زمان الصبا آخذ معل أرغػاة يابساة ،فالخرج
يف صؾب الحاديث ،وأقعاد طؾاك كفار طقساك  ،فاف أقادر طؾاك
114

أكؾفا إٓ طـد الؿا ،،فؽؾؿا أكؾت لؼؿة ،شربت طؾقفا ،وطاقـ
هؿتل ٓ ترى إٓ لذة تحصقؾ العؾؿ )...ص. 14٨
والؽتاب ٓ يزال غاصً بالػقائد الـقرات ،والحؽؿ الطقباات،

ُ
والتجارب العجقبات ،فجزى اهلل مملػفاا خقار الجازا ، ،وفِال

ما اختركاه تذكرة وطبرة ،واهلل الؿقفؼ .
1444/11/1ها
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َ املىمكة وخصائصّا !..
 /9حماض ُ
إماـ
العالؿ مـ حقلـا بتحقٓت وصراطات ،تفادد
يؿقج

َ
ُ
ُ
كاتج طـفاا تػؽاؽ وكزاطاات
واإليؿان  ،والقحدة وآستؼرارَ ،
بااقـ أهؾفااا  ،ولألسااػ الشااديد ،وقااال قااال صاا ّؾك اهللُ طؾقااف
بعضااؽؿ رقاااب
وسااؾؿ ٓ( :ترجعااقا بعاادي
كػااارا يضاارب ُ
ً
أن تتجاااف قاااقاهؿ
بعاااض) كؿاااا يف الصاااحقحقـ ،وبا ً
اادٓ ماااـ ْ
وأسؾحتفؿ إلك العدو  ،سؾطقها طؾاك بعاض  ،وٓ حاقل وٓ
ققة إٓ بااهلل ،ويف خضاؿ ذلاؽ تبؼاك الؿؿؾؽا ُة بفدكاا الغالقاة ،
شامخة طزيزةً ،طصق ًة طؾك تؾؽ التحديات بػضاؾ مـفاجفاا ،
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وديـفاااا الؼاااقيؿ ،ورساااالتفا العالؿقاااة  ،وققادتفاااا الرشاااقدة ،
ِ
إفؽااار الخارجقااة
وتفحااؿ أهؾفااا  ،حقااث ٓ مؽااان لتؾااؽ
اـ الساافم والقحاادة ،وديااـ
والثقريااة يف بؼاطفااا  .فااديـفؿ ديا ُ
رب
القئااام والرحؿااة ،وديااـ آجتؿاااع والشااػؼة ( .فؾقعباادوا ّ
هذا البقت الذي أصعؿفؿ مـ جقع وآمـفؿ مـ خاق ) ساقرة
قريش .
ومـ أهؿ تؾؽ الخصائص:
تحؽقؿ الشريعة اإلسفمقة :فاف يقجاد بؾاد يف العاالؿ يػخار
-1
ُ
ٍ
باديـ
مػتخارا
بفذا الشعار ،ويرفع تؾؽ الراياة الخػاقاة  ،ويصادع
ً
قااقيؿٍ ،ومااـفج مسااتؼقؿ  !..حقااث دسااتقرها اإلساافم  ،وفخارهااا
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اإليؿااان  ،واطتزازهااا الاادائؿ بالااديـ وقضاااياه والؼا ِ
ارآن ومـااائره ،
والحرمقـ ورطايتفا  .وحقـؿا اكدثرت الشاريعة وأحؽاام اإلسافم
يف أكثر البؾدان العربقة ،أحقاا اهلل بفاذه الدولا ُة الساعقدية  ،أحؽاا َم
ديـف ،ومعالؿ شريعتف فجعؾت مـفاجفا اإلسفم  ،ومصدر قضائفا
الشريعة  ،لعؾؿفا بحسـ طاقبة ذلؽ وطظؿ أثره.
تؼااقل الؿااادة إولااك مااـ كظااام الحؽااؿ يف الؿؿؾؽااة  :الؿؿؾؽااة
العربقة الساعقدية ،دولاة طربقاة إسافمقة ،ذات ساقادة تاماة ،ديـفاا
اإلسفم ،ودستقرها كتاب اهلل تعالك وسـة رسقلف صاؾك اهلل طؾقاف
وسؾؿ .ولغتفا هل الؾغة العربقة ،وطاصؿتفا مديـة الرياض.
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ويف الؿادة السابعة
يستؿدُ الحؽؿ يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية سؾطتف ماـ كتااب اهلل
تعالك ،و سـة رسقلف .وهؿا الحاكؿاان طؾاك هاذا الـظاام وجؿقاع
أكظؿة الدولة.

ويف الؿادة الثامـة:
يؼااق ُم الحؽااؿ يف الؿؿؾؽااة العربقااة السااعقدية طؾااك أساااس العاادل
والشقرى والؿساواة ،وفؼ الشريعة اإلسفمقة.
وهذه مػاخر يػخر بفا كاؾ مساؾؿ غقاقر ،وٓ يؿؽاـ لعاقاؾ وهاق
أحقال العالؿ ِ
َ
أن يتجاهؾفا  ،والحؿد هلل طؾك فضؾف .
يتلمؾ
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ُ
مفبط الاقحل ،ومالرز اإليؿاان  :وهاذا شار ٌ ٓ يقازياف
 -1أكفا
وتاج يػقق َّ
كؾ التقجان ،ومـزلة تسؿق طؾك الؿـازل  ،قاال
شر ٌ ،
يف الحديث مشقدا بؿؽة والؿديـة َ ،ط ِـ ا ْب ِـ ُط َؿ َر َ ،ط ِـ الـَّبِل َص َّؾك
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿ َق َال  ( :إِ َّن ْ ِ
اإل ْس َف َم َبدَ َأ َغرِي ًباَ ،و َسا َق ُعق ُد َغرِي ًباا ك ََؿاا
ُ
َبدَ َأَ ،و ُه َق َي ْل ِر ُز َب ْق َـ ا ْل َؿ ْس ِ
جدَ ْي ِـ ك ََؿا ت َْل ِر ُز ا ْل َح َّق ُة فِل ُج ْحرِ َها ).و َط ْـ
َأبِل ُه َر ْي َر َة َر ِض َل اهللُ َط ْـ ُفَ ،أ َّن َر ُس َ
قل اهلل ِ َص َّؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿ َق َال :
( إِ َّن ْ ِ
ان َل َق ْل ِر ُز إِ َلك ا ْل َؿ ِديـ َِة ك ََؿا ت َْل ِر ُز ا ْل َح َّق ُة إِ َلك ُج ْحرِ َها ).
يؿ َ
اإل َ
قال اإلمام الـقوي رحؿف اهلل  :قال الؼاضل  :وققلف صؾك اهلل طؾقاف
وسؾؿ  ( :وهاق يالرز إلاك الؿديـاة ) معـااه أن اإليؿاان أوٓ وآخارا
بفذه الصػة ٕكف يف أول اإلسفم كان كؾ مـ خؾص إيؿاكف وصاب
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إسفمف أتك الؿديـة  ،إما مفاجرا مستقصـا  ،وإما متشققا إلك رؤية
رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقاف وساؾؿ ومتعؾؿاا مـاف ومتؼرباا  ،ثاؿ بعاده
هؽاااذا يف زماااـ الخؾػاااا ،كاااذلؽ  ،وٕخاااذ ساااقرة العااادل ماااـفؿ
وآقتدا ،بجؿفقر الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ فقفا ثؿ مـ بعدهؿ
مـ العؾؿا ،الذيـ كاكقا سرج الققات وأئؿاة الفادى ٕخاذ الساــ
الؿـتشرة بفا طـفؿ فؽاان كاؾ ثابات اإليؿاان مـشارح الصادر باف ،
يرحؾ إلقفا ثؿ بعد ذلؽ يف كؾ وقت إلاك زماكـاا لزياارة قبار الـبال
صااؾك اهلل طؾقااف وسااؾؿ والتباارك بؿشاااهده وآثاااره وآثااار أصااحابف
الؽاارام فااف يلتقفااا إٓ مااممـ  ،هااذا كاافم الؼاضاال  .واهلل أطؾااؿ
بالصقاب .
111

ّ -4
تجذر كظامفا السقاسل  :تاريخً ا وطؿ ًؼا  ،فؿـذ ثفثؿائة سـة،
وخقارها اإلسفم ،وطؿادهاا التقحقاد  ،ورفضافا لؽاؾ الادطقات
الؼقمقة والعؾؿاكقة والشققطقة والطائػقة  ،ولذلؽ كتب لفا الباري
البؼاا ، ،وأفااض طؾقفاا باالـعؿ  ،وجـبفاا البفياا والاـؼؿ  ،فاتؿ لفاا
إمان  ،واستؿتعت بآستؼرار  ،وهق ماا تحساد طؾقاف ماـ أكااس
ُ
كثقريـ  ،تؿـقا تؽدير أمـفا  ،وتعؽقر صاػقها ،فارد اهلل كقادهؿ يف
كحقرهؿ .
ااع الؿؼدسااة  :مؽااة الؿؽرمااة واكطقاؤهااا طؾااك
 -4اكتـازُهااا البؼا َ
ال ُعؿار والحجاج  ،والؿديـة الؿـقرة والزيارات الؿتتابعة  ،بحقث
صارت مفقى إفئدة  ،ومحاؾ أكظاار العاالؿ اإلسافمل  ،وذلاؽ
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شر ٌ رفقع ،ومـزل بفقج ...قاال تعاالك (:ربـَاا إِكال َأسا َؽـ ُ ِ
اـ
ْت م ْ
َ َّ
ْ
ِ ِ
ُذريتِل بِق ٍ
اد َغ ْقرِ ِذي ز َْر ٍع ِطـْادَ َب ْقتِ َ
الص َاف َة
قؿاقا َّ
َّ َ
اؽ ا ْل ُؿ َح َّار ِم َر َّبـَاا ل ُقؼ ُ
ِ
ِ
اج َع ْؾ َأ ْفئِدَ ًة ِم َـ الـ ِ
اؿ
َف ْ
َّاس ت َْف ِقي إِ َل ْق ِف ْؿ َو ْار ُز ْق ُف ْؿ م َـ ال َّث َؿ َرات َل َع َّؾ ُف ْ
ون ) سقرة ابراهقؿ .4٧ :
َي ْشؽ ُُر َ
 قال اإلمام ابـ كثقر رحؿف اهلل يف تػسقره  ":قال ابـ طبااس ،
ومجاهااد  ،وسااعقد بااـ جبقاار رحؿفااؿ اهلل  :لااق قااال  " :أفئاادة
الـاااس " ٓزدحااؿ طؾقااف فااارس والااروم والقفااقد والـصااارى
والـاااس كؾفااؿ  ،ولؽااـ قااال  ( :مااـ الـاااس ) فاااختص بااف
الؿسؾؿقن
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لقؽقن ذلؽ طقكا لفاؿ
 وققلف  ( :وارزقفؿ مـ الثؿرات ) أي :
َ
طؾك صاطتؽ وكؿا أكف ( واد غقر ذي زرع ) فاجعؾ لفؿ ثؿاارا
يلكؾقكفا  .وقد استجاب اهلل ذلاؽ  ،كؿاا قاال  ( :أولاؿ كؿؽاـ
لفؿ حرما آمـا يجبك إلقاف ثؿارات كاؾ شال ،رزقاا ماـ لادكا )
[الؼصااص  ] 1٧ :وهااذا مااـ لطػااف تعااالك وكرمااف ورحؿتااف
وبركتف  ،أكف لقس يف البؾاد الحارام مؽاة شاجرة مثؿارة  ،وهال
تجبك إلقفا ثؿرات ما حقلفا  ،استجابة لخؾقؾف إبراهقؿ  -طؾقف
الصفة والسفم ." -
ٍ
وح ِ
ـااان
مقحاااد ** َيفااقي إلقفااا يف سااـً َ
ياااارب فاحػظفاااا فؽاااؾ ّ
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مـ "مؽ َة" البقت العتقؼ و" ٍ
ِ
أكااقار ٍ
بلمااان
حااؼ قااد طؾاات
صقبة" **
ُ
ِ
َ
إزمان
الؿػاخر يف ُربك
تؾؽ
وققاااااد ٌة مقؿقكااااة ُحػظاااات لفااااا **
ُ
******

دطؿفا الؿساجد والعؾؿا : ،بحقث تؿتؾ بؼاطفا بالؿسااجد
ُ -1
بادون تضاققؼ أو تعؼقاد  ،وتُادطؿ الادطقة والعؾؿاا ، ،وتػاتب لفااؿ
الدروس ،ويتاح لؽؾ إمام مسجد طؼدُ الدروس والؽؾؿات وكػاع
الـاس .
 -1تبـّقفا الؼضايا اإلسافمقة :مؿاثف يف مامتؿرات رابطاة العاالؿ
اإلسفمل  ،ومـظؿة التعاون  ،ولؼا،ات الحج الساـقية ،والؼضاايا
الطارئة مـ حقـ ٔخر .
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 -٧قق ُة لحؿتفا السقاسقة وآجتؿاطقة  :بحقث تؾؼك آكساجام
بااقـ الراطاال والرطقااة وحصااقل الااقد والصااػا ،،واكعؼاااد البقعااة يف
ساافقلة واكسااقابقة  .فااف مؽااان فقفااا لفكؼفبااات وٓ الثااقرات وٓ
الحركات الفقجا!... ،

ِ
الشعب بالػطرة وقق ُة ترابطاف  :بػضاؾ بركاة الؿؽاان،
تديـ
ُ -٨
وإخافص الؼقااادة ،واكتؿااا ،الشااعب ،وصاادق الؿااـفج  ،واشااتداد
الدطقة  ،ورفعة العؾاؿ وساطقع كجاؿ العؾؿاا ، ،وشاعقر الجؿقاع
بآكتؿا. ،

ُ -٩
رفض أهؾفا لؽؾ دطقات الػرقة والتـازع ٕ :كفؿ يـطؾؼاقن
ِ
الؼارآن العزياز  ،الارافض لؽاؾ
مـ مبادأ الاديـ الؿجقاد  ،وماـفج
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مسالؽ الؿـحارفقـ والثاائريـ والخاقارج الضاالقـ  .ولاذلؽ لؿاا
اساااتغؾت إحاااداث العربقاااة ،وحااااول بعضااافؿا كؼاااؾ ثقراتفاااا
لؾؿؿؾؽة  ،طبر ما يسؿك ( حركة حـاقـ ) تصادى شاعبـا الؿباارك
القاطل لذلؽ بديـف ووحدتف ،وأدرك أكفا دطاقة غقغائقاة  ،هادففا
الػتـة والتـازع  ،وهؿ يرفؾقن يف أمـ خالد  ،ورزق وار  ،فؽقاػ
الخطااب الاديـل
ُيجحد أو يـؽر ويتسااهؾ فقاف !!..ولاذلؽ كاان
ُ
ُ
مققاػ العؾؿاا ،والادطاة جؾ ًقاا
والثؼايف متػؼا طؾك رفضفا  ،وكاان
يف كبذها ،وتؼديؿ الؿـفج والعؾؿ طؾك العاصػة والتفقر ،والحػاظ
طؾك ماا أوٓكاا اهلل ماـ كعاؿ وخقارات…! ( وأسابغَ طؾاقؽؿ كعؿاف
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ضاهر ًة وباصـاة ) ساقرة لؼؿاان  .لاقس أقؾفاا أماـ طظاقؿ ،ووحادة
شامخة ،واجتؿاع طؿقؼ .
الشعب قد َطرفا
فؼؾت
ـقـ"
ُ
ُ
قالقا " ُح ٌ

االتؿ والت َػػااا
** مصااائبا طـاادكؿ فا َّ

ِ
شرفا
وكابااذوا الػرقاا َة الشااعقا ،واجتؿعااقا ** طؾك
قرارا واحدا َ
إمان ً
هاااؿ الحؿاااا ُة لفاااذا الاااديـ واتػؼاااقا ** أن ٓ ُيػا َ
صرفااا
اـفؿ َ
ارق جؿا ٌاع ما ُ
******
وبقعاااااااا ٌة طـاااااااادكا واهللُ شاااااااااهدُ ها ** مصقك ٌة قد ط َؾات طازً ا وممت َؾػاا
ُ
يحاول تػري ًؼا وقد َطؽػا
وسااااااـتَـا ** أو مـ
فؿااااااـ يبااااااد ُل
ً
مـفاجااااااا ُ
َ
دحر اهللُ كا َّ
ااػ البغااال ماااا فتئااات ** فظاط ًة تبتغال اإلفساا َد والجـَػاا
سااا َق ُ
******
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 -1١سااع ُة مساااحتفا ووفاارة خقراتفااا  :سااقؼت إلقفااا الااـعؿ ،
وجؾباات لفااا أٓ ، ،فؼااد ماادَّ اهلل يف أرزاقفااا ،وبسااط لفااا مااـ
أفضالفا ،مؿا زادها قق ًة ودطؿا وحبا وكػعا لمخريـ .قال تعاالك:
ِ
اؿ َيا َار ْوا َأ َّكااا َج َع ْؾـَااا َح َر ًمااا ِآمـًااا َو ُيتَخَ َّطا ُ
اـ َحا ْاقلِ ِف ْؿ
ااس ما ْ
اػ الـَّا ُ
( َأ َو َل ْ
ِ
ون)  .سقرة العـؽبقت .1٧ :
ُقن َوبِـ ِ ْع َؿ ِة اهلل َي ْؽ ُػ ُر َ
َأ َفبِا ْل َباصِ ِؾ ُي ْم ِمـ َ
ِ
ات كُاؾ
اك إِ َل ْق ِاف َث َؿ َار ُ
وقال تعالك َ ( :أ َو َل ْؿ ك َُؿؽـ َّل ُف ْؿ َح َر ًما آمـًا ُي ْج َب ٰ
ِ
ٍ
اقن) ساقرة الؼصاص
اـ َأ ْك َث َار ُه ْؿ َٓ َي ْع َؾ ُؿ َ
َش ْل ،ر ْز ًقا ماـ َّلادُ كَّا َو َٰلؽ َّ
( .)1٧وٓ تااازال هاااذه الااابف ُد الؿباركاااة معطاااا،ة ٕماااة اإلسااافم
والعاارب ،حاضااـتفؿ يف كااؾ الظاارو  ،داطؿااة طؾااك مختؾااػ
الجفات  ،محتؿؾ ًة الشدائد  ،متحؾقة بالحؾؿ والرزاكة  ،تُعطال باف
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حسا ِ
ابان  ،وتحسااـ بااف تعااداد  ،أدا َم اهللُ خقرهااا ،وأبؼاهااا ذخا ًارا ،
وحػظفا وققادتفا مـ كؾ شر وبف ،،إكف طؾك كؾ شل ،قدير .
1444/1/11
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 /10وقوالتٌ يف الجبات !..
 لقس أشؼ طؾك الؿستؼقؿ بعد استؼامتف مـ لزوماف الطرياؼ،
وثباتف طؾك الؿـفج ،وتباطده طـ صرائاؼ التباديؾ أو التذباذب
(و َما َبدَّ ُلقا َت ْب ِديفً) سقرة إحازاب .
وآكػفت ،قال تعالكَ :
واحتؿالاااف أيضاااا لحؿااافت الـؼاااد والساااخرية وآساااتفزا،،
وساطات الغُربة والحقرة !...وفِل ضؾ أزمـاة الػاتـ وإهاقا،
يبقت الؿاممـ أحاقج ماا يؽاقن إلاك
وتسؾط الدكقا وأصحابفا ُ
الؿحافظااة ،وتعاهااده لـػسااف بقسااائؾ الثبااات وآلتاازامٕ ،ن
التغقر آفة ،وآكحرا شار ومصاقبة ،فقجاب الصابر ،وتعاقـ
آحتؿال  ،والتػؽقر فقؿا طـد اهلل تعالك  ،قال طز وجؾ ( َف َؾ َّؿاا
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ان َق َال َأت ُِؿدوك َِـ بِؿ ٍ
ال َف َؿا آتَاكِ َل اهللُ َخ ْق ٌر م َّؿا آتَااكُؿ)
َجا َُ ،س َؾ ْق َؿ َ
َ
سقرة الـؿاؾ  .والثابات طؾاك الطرياؼ ٓباد لاف ماـ زاد قارآين،
وقربات متجددة ،وأوراد ُيدمـفا ،وصحبة يلوي إلقفا ،ومعالؿ
يستض ا بفااا ،وسااــ يتشاابث بفااا ،وياالكس بفااا أيااام التحاازن
واإلحباط والحقارة ،وماـ ضاؿـ ذلاؽ كؾؿاات وساقر تفدياف
وتعقـاف طؾاك ٕوا ،الطرياؼ ،وتشاعبات الؿساقر ،ويعاايـ فقفاا
الحؽؿة الؿضقئة ،والؼاقل الؿسادد الؿفادي ،وهال مبثقثاة يف
كصااقص الؼاارآن ،وفصااقص السااـة ،وتجاريااب الؿصااؾحقـ
الصااابريـ ،وقااد التؼطـااا مـفااا ُل َؿعااً ودرر ًا تشااع بااف وقااقد،
وتققااد بااف حطااب ،طؾفااا أن تختصاار الؿسااافات ،وتبسااط
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الؿطقٓت ،وتغـل طـ تضاطقػ الؽتب والؿجؾدات  ،والتل
قااد تشااؼ طؾااك السااالؽ ،وتااقهـ الثاباات ،ويتراجااع ٕجؾفااا
الراغااب والطااامب ،ومـفااا تؾؽااؿ الؿختااارات الـاصااعة ،طؾااك
سبقؾ التؿثقؾ واإليجاز ،معـقك ًة بف تعؼقد وٓ إلغاز:

 /1تقفقا ٌ
ااامقا) ساااقرة
ااؼ إلفااال َ ( :و َر َب ْطـَاااا َط َؾاااك ُق ُؾاااقبِ ِف ْؿ إِ ْذ َقا ُ
الؽفػ ..هـا معـك يربل طؾك حسـ التديـ وتعؿقؼ اإليؿاان بااهلل
تعالك ،وطدم الركاقن إلاك الاـػس وزكاتفاا ،أو الؼؾاب وثباتاف ،أو
العؾااؿ وسااطقطف ،أو العبااادة وحضااقرها !..فؽؾـااا مع ّؾؼااقن باااهلل
وحسااـ تقفقؼااف وتثبقتااف ،كؿااا قااال يف الػتقااة الؽفػقااقـ الصااؾحا،
(وربطـااا ) أي ثبتـاااهؿ طؾااك الحااؼ ،وصاابركاهؿ طؾااك الؿااـفج،
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وأمـاااا
وققيـاااا قؾاااقبفؿ ،فآكساااـا وحشاااتفؿ ،وأساااعدكا غاااربتَفؿّ ،
روط اتَفؿ ،فؽااان مااا كااان مااـ ضفااقر الحجااة ،والثبااات الشااام ،
والااذكر الحسااـ ،والااربط الؼؾباال ،والـجاااة العجقبااة ( َفا ْال ُووا إِ َلااك
ِ ِ
الؽَفا ِ
اػ َي ُ
اـ َأ ْم ارِكُؿ
ْ
اؿ َرب ُؽااؿ مااـ َّر ْح َؿتااف َو ُي َفق ا ْ َل ُؽااؿ ما ْ
ـشا ْار َل ُؽا ْ
م ْر َفؼً).
 /1دطااا ٌ ،كبااقي ( :الؾفااؿ يااا مؼؾااب الؼؾااقب ثباات قؾباال) وتؾااؽ
وسقؾة كاجعة ،وطدّ ة ٓزمة ،وابتفال خالص ،واستعاكة دائؿة ،فاهلل
هق الؿث ّبت والؿعقـ ،كؿا هق اإللفاام الساابؼ لػتقاة الؽفاػ ،وأن
الاادطا ،مااـ وسااائؾ الثبااات ،فااف تعجااب بصاافحؽ ،وٓ تطؿاائـ
لطاطاتااؽ  .وقااد صااب إماار بتجديااد اإليؿااان ،وبابتااف الاادطا،
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الصادق ،قال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ( :إن اإليؿان لقخ َؾؼ يف جق
أحدكؿ كؿا يخؾؼ الثقب ،فساؾقا اهلل تعاالك أن يجادد اإليؿاان يف
قؾقبؽؿ ) رواه الطبراين والحاكؿ وهق صحقب .
 /4در ُ ،القحشااة  :قااال طؾاال وال ُػضااقؾ رضاال اهلل طـفؿااا ٓ( :
تستقحش صارق الفادى لؼؾاة الساالؽقـ ،وٓ تغتار بطارق الباصاؾ
لؽثرة الفاالؽقـ ) .وهاق شاؽؾ ماـ التاللؿ والتقجاع الاذي يـتااب
إخقااار مااـ جاارا ،الؼؾااة والضااعػ وتسااؾط الظؾؿااة ،واسااتفزا،
الؿـافؼقـ ،واطتؼاد أكفؿ طؾك حؼ ،وأن التاديـ تبعاة ،وآساتؼامة
شاااقة ،واهلل الؿسااتعان ،قااال تعااالك ( فاصاابر إن وطااد اهلل حااؼ وٓ
يستخػـؽ الذيـ ٓ يققـقن ) سقرة الروم .
125

الشعار السؾػل ( :تعال بِـَاا كاقمـ سااطة ) .فاف تعتؿاد طؾاك
/4
ُ
كػسؽ فؼط ،وكقن طفقة متقـة ،ومحضاـا إيؿاكقاا ،وحصاـا مـقعاا
يؼقيؽ ويثبتؽ ،ويسؾقؽ طؾك الدوام  ،فف طقن بعد اهلل كااإلخقة
الطقبااقـ ،والصااػقة الـ ّقااريـ ،الااذيـ تـتػااع بؿجالساافؿ ،وتحقااا
بػقائدهؿ ،وتصحق بتـبقفاتفؿ!...
غااان الؿتااديـ :قااال الػاااروق طؿاار ( اسااتؼامقا هلل طؾااك
رو ُ
َ /1
صاطتف ،و َلؿ يروغقا روغان الثعالب ) .إيااك والروغاان أو البحاث
طااـ التاارخص ،أو استساافال الشاارائع،والػرار وقاات التؽؾقااػ،
وطدم الؼقام بحاؼ اهلل فقفاا ،فاذاك شاؽؾ ماـ التراجاع ،وكاقع ماـ
آكفزام !...وغالبا ما يؽاقن ذاك ماـ جارا ،كػاائس الادكقا والػتـاة
126

بفا والخؾقد لحؾقائفا ،وقؾاة آساتعداد لمخارة والتػؽقار الؼؾبال
والعؿؾل فقفا ،وهذه فؽرة ٓبد لؾثابت أن يتجاوزهاا ساريعا ،وإٓ
تضعضع الؿساؾؽ ،وفتار الؼؾاب ،وكؿاا قاال الشااطر ال ُطغرائال:
سؿعت بظؾ غقر مـتؼؾ..
ترجق البؼا ،بدار ٓ ثبات لفا...ففؾ
َ
 /1التجد ُد الؼؾبل :قال اباـ مساعقد رضال اهلل طـاف ماا كاان باقـ
أرباع ساـقـ{ ..ألاؿ يالن
إسفمـا وبقـ أن طاتبـا اهلل بفاذه أياة إٓ ُ
لؾذيـ آمـاقا أن تخشاع قؾاقبفؿ }..رواه مساؾؿ يف الصاحقب  .ويف
هذا الؿعـك استدامة التجديد اإليؿااين ،ومحااذرة الغػؾاة الؿقرثاة
لؾجػقة والؼسقة ،فف اكشغال أو معاذير طـ زاد معرو  ،وصريؼة
متبعة!...
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اـ الؿبااارك رحؿااف اهلل( :مااـ أطظااؿ
 /٧يؼظ ا ُة
الؿؼصاار  :قااال ابا ُ
ّ
اقرا ثااؿ ٓ يبااالل ،وٓ
الؿصااائب لؾرجااؾ أن يعؾااؿ مااـ كػسااف تؼصا ً
يحاازن طؾقااف ) ٕ .ن الؿااممـ الثاباات يؽااره التؼصااقر ،ويبااالل بااف،
ويػؽاار يف الاادوا ،والؿعالجااة ،وٓ زالاات كػسااف تعاتبااف ،وضااؿقره
يمكبف ٓ ،سقؿا طـد مؼارطة الذكقب ،واشتداد الغػافت ،فتؾؼااه يف
جفاد معفا ومـاكػة ،خففا لؿـ قسا قؾبف ،وصالت شؼقتف ،فنن قد
ٓ يستقؼظ مبؽارا ،ويحتااج إلاك ساقاط مققظاة ،وماقاطظ مؾفباة،
ترده لؾصقاب ،وتحذره مصارع الغافؾقـ .
 /٨سر الثبات :قال شق اإلسافم اباـ تقؿقاة رحؿاف اهللُ ( :
فلهاؾ
القؼقـ إذا ابتُؾقا ثبتقا  ٪بخف غقرهؿ ) وهق أطظؿ طدة ،وأشر
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زاد ،والؼاطدة الؿتقـة الـضاخة لؾثبات  ،وقال رحؿف اهلل ( :يحصؾ
القؼقـ بثفثة أشقا : ،أحدها  :تدبر الؼرآن  ،والثاين  :تادبر أياات
التل يحدثفا اهلل يف إكػس وأفاق التل تبقـ أكف حاؼ  ،والثالاث :
يف ْؿ آياتِـَاا فِال أ َفا ِ
اق
العؿؾ بؿقجب العؾؿ ،قاال تعاالك َ { :ساـُرِ ِ َ
وفِل َأك ُػ ِس ِفؿ حتَّك ي َتبقـ َلفؿ َأ َّكف الحؼ َأو َلؿ يؽ ِ
ْػ بِ َرب َ
اؽ َأكَّا ُف َط َؾاك
َ
ْ َ َ َ َّ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ
كُؾ َش ْل ٍَ ،ش ِفقدٌ }سقرة فصؾت .
 /٩التعز ُز اإليؿاين  :قال الحسـ وابـ حـبؾ رحؿفؿا اهللِ ( :
أط َّز
أمر اهلل حقثؿا كـتُ ،يعزك اهلل ) .أي كـ طزيزا باهلل وبديـف ،مظفرا
َ
لشااعائره ،مػتخاارا بسااــف ،مستؿسااؽً بؿبادئااف ( َوَٓ ت َِفـُااقا َوَٓ
ِِ
قـ) سقرة آل طؿران .
ت َْح َزكُقا َو َأكت ُُؿ إَ ْط َؾ ْق َن إِن كُـتُؿ م ْممـ َ
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القجؾ الدائؿ  :قال سػقان الثقري رحؿف اهلل  ( :إين أخا
َ /1١
أن ُأسااؾب اإليؿاان قبااؾ أن أمااقت ) ( السااقر ٕ .)٧/11٨ن قؾبااف
حل ،وكػسف خائػة ،وجقارحف ٓهثة ،ففق يخشك الزلؾ ،ويخاا
العثرات ،وسق ،الخاتؿة .حقث ٓ اغترار بالحسـات ،وٓ اطتؿااد
طؾك الؼربات ،كؿا قال اهلل ( :وقؾقبفؿ ِ
وجؾة ) سقرة الؿممـقن. .
مالؽ رحؿف اهلل ُ :
 /11السػقـ ُة الصالحة :قال اإلما ُم ٌ
(مثؾ السـة
مثؾ سػقـة كقح ،مـ ركبفا كجا ومـ تخ ّؾػ طـفا َغرق ) .فاركاب
السػقـة قبؾ الففك ،وساارع قباؾ الغارق ،وتعؾاؼ بساــ راساخة،
وأحاديث باهرة ،بارك اهلل فقفاا  ،وجعاؾ ماـ استعصاؿ بفاا يف طاز
وفِل كضرة وفِل قرار مؽقـ..
131

ِ
الؿـتصرة :قال اإلما ُم محؿد بـ الؿـؽادر رحؿاف
 /11الؿؽابد ُة
(كابدت كػسل أربعاقـ ساـة حتاك اساتؼامت )ٕ .كاف طرضاة
اهلل :
ُ
لفبتف ،والتؿحقص ،وتخالطف الػتـ ،وتراوده الاـػس ،وتػاتب لاف
ماااـ وساوسااافا وإيحا،اتفاااا  ،والـَااااس يتػااااوتقن يف ذاك  ،فؿاااـ
حريص طؾك طؾقائفا ،وآخر مفتؿ باطتدالفا ،وثالث يخا زلؾفا،
َّاها) سقرة الشؿس .
قال تعالك ( َقدْ َأ ْف َؾ َب َمـ َزك َ

 /14استسا ُ
افال الااذكقب :قااال العفم ا ُة ابااـ الؼااقؿ رحؿااف اهلل :
ورب ُجرح وقع يف َمؼتَؾ ) .فالشقا لؾثبات
(الذكقب
ٌ
جراحاتَّ ،
ُ
ٓ يؾقااؼ بااف استساافال الؿعصااقة ،أو التؾااذذ بالااذكب ،أو مراكؿااة
ِ
َاااهؿ
الصااغائر  ،فاانن لفااا مااـ اهلل صالبااا ..وفاال الؼاارآنَ ( :ف َل ْه َؾ ْؽـ ُ
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بِا ُاذكُقبِ ِف ْؿ) سااقرة إكعااام  .ومـفااا مااا هااق فتاااك ،وقتااال ،وصااقال،
تـتفل بصاحبفا ٕتعس حال ،وشر إقامة..
/14الؿقطظ ُة العؿؾقة :قال حؽاقؿ  ( :الثباات ) ٓ يؽاقن بؽثارة
آستؿاع لؾؿقاطظ ،إكؿا يؽقن بػعؾ هاذه الؿاقاطظ ومصاداقف يف
َان َخ ْقر ًا َّل ُف ْؿ َو َأ َشادَّ
قن بِ ِف َلؽ َ
الؼرآن (مـ ُْف ْؿ َو َل ْق َأك َُّف ْؿ َف َع ُؾقا َما ُيق َط ُظ َ
ِ
َاه ْؿ ِصا َاراصً
ااهؿ مااـ َّلاادُ كَّا َأ ْجاار ًا َطظقؿااً َو َل َفاادَ ْيـ ُ
َت ْثبِقتااً َوإِذ ًا َّٔ َت ْقـَا ُ
م ْس ات َِؼقؿً) سااقرة الـسااا . ،فالـتااائج هـااا خقريااة وثبااات ،وأجاار
وهداية ،وما أحفها طؾك قؾب الؿممـ الؿقحد..
أبؾج ثابت :ولق ّ
ُ /11
قؾ حامؾقه ،قال ابـ مساعقد رضال
الحؼ ٌ
اهلل طـاااف ( :الجؿاطااا ُة ماااا وافاااؼ الحاااؼ ٪ولاااق كـااات وحااادك ) .
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ماااا دمااات اطتؼدتاااف بدلقؾاااف البااا ّقـ ،وبرهاكاااف السااااصع ،فاااف تباااال
بالؿخالػ ،وٓ الؿجادل وٓ الؿعترض ،فؽؾفؿ ٓ ققؿة لفؿ طـاد
جااااااف ،الحااااااؼ ،وضفااااااقر البقـااااااات !...قااااااال تعااااااالك :
( ُق ْؾ َه ْؾ ِطـدَ كُؿ م ْـ ِط ْؾ ٍؿ َفتُخْ رِ ُجق ُه َلـَا ) سقرة إكعام  .وفِل أزمـة
الػااتـ واخضاارار الاادكقا بلهؾفااا يؼااؾ آتباااع وتؽثاار التاالويفت
والتسقيغات ،ويتعامك كثقرون !،.ولؽـ الحؼ ٓ يعؿك طـد أهؾاف
الطااالبقـ ( قااؾ ٓ يسااتقي الخبقااث والطقااب ) سااقرة الؿائاادة .
فستـتؼد وتتفؿ ،وتؾػؼ لاؽ إقاوياؾ  ،ولؽـفاا ٓ تعادو ان تؽاقن
إكشائقات وجفآت ( ،وشـشـة طرفـاها مـ أخزم ..)..فف تُصاغ
وأمتفا باإلطراضِ ،
لفاِ ،
وديؿة العؾؿ وآستعصام..
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إثر الباقل  :قال اإلمام إوزاطل رحؿف اهلل ( :طؾقؽ بآثار
ُ /11
رفضؽ الـاس ،وإيااك وآرا ،الرجاال وإن زخرفاقه
مـ سؾػ وإن َ
باااالؼقل ،فااانن إمااار يـجؾااال وأكااات طؾاااك صرياااؼ مساااتؼقؿ ).
سقلتل زمان أثار فقف مفجقرة ،والطرائاؼ ماردودة وماتفؽؿ بفاا،
ويـشغؾ أخرون بدكقاهؿ وفـقكفؿ الجديدة ماـ آرا ،مساتحدثة،
وطااادات مسااتقردة ،يطااال ذلااؽ إحاديااث الصااحاح ،وأثااار
السؾػقة ِ
الؿفح ،فف يػت ذلؽ يف العضد ،أو يقرثاؽ الؽؿاد ،باؾ
اث ُبت ما كـت لؾحؼ متبعا ،وبلكقاره مستضقئا ،فانن أرا ٓ ،تادفع
الـصاقص وأثاار َ ( ...فاصابِر إِ َّن وطادَ اهلل ِ حاؼ وَٓ يسات ِ
َخ َّػـ َ
َّؽ
َ ْ
َ َ َْ
ْ ْ
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ِ
ُقن ) سقرة الروم  .واهلل الؿقفؼ والفادي إلاك ساقا،
يـ َٓ ُيققِـ َ
ا َّلذ َ
الصراط ...
1441/٧/11ها
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ِ /11لكَيال يٍَاًَ وُطتىِعوك!...
ِ
ِ
ويؽش ُ
يخطااب
الغرابااة
مـبركا الـمو ُم وحا ُلف ** إذا كااان شااق ٌ يف
ُ
ػ َ
اااذب
اب ألػاضااا لااف بؾققكا ٍاة ** لؽلكااااف ذاك الصا
ُ
اااؿقت الؿفا ُ
ويخضا ُ
شاجب
ااائر ** لتغشك غطقطا كان باإمس ُي
ُ
فتـااازاح أففاااا ٌم لـاااا وبصا ٌ

ااة حقاريا ٍ
 يف ديقاكقا ٍ
ااة ماااع بعاااض صااافب العؾاااؿ وخطباااا،
الجقامع ،أثار بعضفؿ مشؽؾة (كاقم الـااس) يف الخطباة ،وأن
الؿاتع الفهب ،هق مـ يحؿؾ الـاس طؾك اإلصاغا،
الخطقب
َ
َ
بف كقم ،وآكتباه بف شرود ،والقؼظة باف غػؾاة ٓ ،ساقؿا وقاد
أضحك الخطقب يف ٍ
تحد حضقري وجقدي ،ماـ جارا ،سافر
136

الـاس وتلخرهؿ ،واكادماجفؿ يف السارطة ،وبالتاالل يضاقؼقن
مااـ التطقيااؾ واإلساافاب الؿـػاار ،وهااؿ قااد وصااؾقا الؿسااجد
متعبقـ ومـفؽقـ ...ويؿؽـ اإلسفام هـاا ماـ خافل كؼاقٓت
الحؽؿا ،،والتجربة الؿـبرية القاقعقة ،وكمكد طؾك الؿؼادمات
التالقة :
ُ
الااارافض لؾققكاااة والفااادو ،وصريؼاااة
 /1اإللؼاااا ُ ،الؿؾتفاااب:
الؿحاضاارات التؼؾقديااة ،كؿااا يف القصااػ الـبااقي ٕدائااف طؾقااف
الصفة والسفم ( :طف صقتف واشتد غضبف ،واحؿرت طقـاه كلكاف
مـذر جقش يؼقل :صبحؽؿ ومساكؿ ).
مركااب
وواهلل ِ لاااااقٓ هؿااااا ٌة وساااااخقك ٌة ** لخالطـااا الـااق ُم والـااقم
ُ
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ِ
تشارب
كروي الحر َ مـ حر دمـاا ** لتحقا بِـَاا أماال والـّااس
ُ
َو َلؽ ْـ ّ

ومااـ الؿمسا ِ
اػ أن بعضاافؿ يتـاااول مقضااقطات ساااخـة فقؿقتفااا
ببااروده إدائاال ،وتعاصقااف الفادئ،،كؿقضااقطات الػااتـ والقااقم
أخااار ،وآساااتعداد لؾؿاااقت ،وتػشااال الؿعاصااال والؿـااااكر
وأشباهفا !..
 /1روط ُة الؿقضقع  :وطؿؾقاة التجدياد الؿساتؿرة وفاـ اختقاار
العـاااويـ ،بحقااث يفمااس اإليؿاكقااات وإخفققااات والفؿااقم
ومـقطاا،
والشجقن بطريؼة شارطقة باف مغاآة أو جػاا ، ،مجاددا ّ
ومترامقا يف باحات الؿعرفة الشرطقة الؿتقهجة .
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 /4الؿا ُ
ادخؾ الجااذاب :ومااا يسااؿك ببراطا ِاة آسااتففل ،وهاال
طفمة الشاد والجاذب الؿبدئقاة حاقـ صاعقد الؿـبار واساتجفب
وجااداكفؿ لاادقائؼ معاادودات ،وربؿااا احتاجاات اسااتغراقا ذهـقااا
مخصقصا ،خف الؿقضقع وجؿعف وتحرياره ،ويعاده بعضافؿ
أوطااار ماااـ اختقاااار الؿقضاااقع !...فحقـؿاااا تطااارق مقضاااقع
(ققاام الؾقاؾ) ماثف ،فؽّار كثقارا ماا الؿادخؾ الؿـاساب لاف ،ولااقس
الؿاااادخؾ التؼؾقاااادي الااااذي يسااااتعؿؾف جااااؾ الخطبااااا!!...،
كحق:
 حديثـا الققم طـ ققام الؾقؾ.
 إن فضقؾة الؼقام ٓ تخػك طؾك أحد!..
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ُ
آطتدال الزمـل :فف تطقياؾ مػارط ،وٓ تؼصاقر مخاؾ ،باؾ
/4
الؼصد الؼصد تبؾغقا ،ويخط بعضفؿ وقد وفؼ لؿقضاقع آسار،
يػساااده بتطقياااؾ وإصـااااب ،فقـاااام الـااااس ،ويؽتاااـػفؿ الشااارود
والسااارحان ،فقبااادد الققااات ويضاااقع فرصاااة الؿقضاااقع الؿـقااار
والؿـاسااب !...ويف الفاادي الـبااقي (كاكاات خطبتااف قصاادا) طؾقااف
الصاافة والساافم ،وجعااؾ اإليجاااز مااـ طفمااة فؼااف الخطقااب (إن
َ
صقل صفة الرجؾ وقِ َص َر خطبتف مئـة مـ فؼفف ) .أي طفمة .
تجـب التؽرار  :ساقا ،لؾؿقضاقطات باف حاجاة ،أساالقب،
/1
ُ
وكؾؿااات ،وأشااعار وكااؿ حػظفااا الحضااقر ،وو ّدوا اسااتبدالفا
بلخريات..
141

آستشعار الؿعـقي  :بتحسس الؿعاين وإحار وتؾؿاس
/1
ُ
مـعطػاتفا ،بؿا يعـل الصدق وآهتؿام ،وتجرياد الـقاة هلل تعاالك،
وأكف ٓ حظ لغقر الؿخؾصقـ الؿخبتقـ.
 /٧الؿفمس ا ُة القاقعقااة :وتعـاال كااقازلفؿ ومشااؽفتفؿ ،والتاال
يرغبااقن حؾفااا ،أو إصػااا ،كااار لفقبفااا ،أو تؼااديؿ إما ِ
اؾ والعاافج
فقفااا ،،فؾااقس حسااـا طـاادهؿ تجاهؾفااا أو غااض الطاار طـفااا،،
وأطظؿ مـ ذلؽ الؼضايا الؿدلفؿة وكقازل إمة الػتاكاة ،فقضاقؼ
كثقاارون مااـ إهؿالفااا ،فؿااثف سااابؼا :الرسااقم الؿسااقئة لؾجـاااب
الـبقي ،وساؼقط بغاداد ،واقتحاام إقصاك ،وأشاباهفا ،وخطاب

141

الؿقاساااؿ كرمضاااان والحاااج ٓ ،يؼباااؾ الـااااس هجرهاااا ،فعؾاااك
الخطقب آهتؿام بذلؽ ،ولق التعريج طؾقفا إيؿا ً ،وإلؿاحا..
 /٨التجديااادُ الؾػظااال وإساااؾقبل  :والاااذي يتخاااذ الحؾاااؾ
الجديدة ،ويـتؼل الؿػاردات الرائعاة والصااكعة الاد  ،لؾؿساتؿع
والراحة ،والخالقة مـ التعالل والتجاريب  ،والـائقاة طاـ القحشاقة
واإلغاااراب ماااـ كحاااق :أساااالقب آساااتػفام وضااارب إمثاااال،
والجااذب الؼصصاال ،وآستشاافاد الشااعري الرائااؼ ،والااقبقص
البفغل الؼرآين والتراثل وشبففا مـ العـاصر التجديدياة ،الساالبة
لقجدان الؿستؿع .
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ِ
ُ
سـ الققػة والـظارة والفقئاة
/٩
آرتجال الؿفقب :إذا صحبف ُح ُ
والعبارة ،بحقث يؿتؾ الجاامع ماـ كظراتاف وطباداتاف واساتفباتف،
ولؽااـ يشااترط لااف الضاابط والتاادققؼ ،لؽااقف يحصااؾ آسترسااال
الؿطاارق يف
فقؿااؾ الـاااس !،،وهااق أرجااب وأحؽااؿ مااـ الاارأس ُ
إوراق الؿؽتقبااة ٓ ،سااقؿا إذا صااال اإلصااراق ،وأخااذت شااؽؾ
الج ْفقريااة الفهباة ،والؿسااتدطقة لؾعؼااؾ
الؼارا،ة العؾؿقااة ولقسات َ
اإلسفمل.ومـ خفل تجرباة العباد الػؼقار الؿـبرياة باان رجحاان
آرتجال الؿـظؿ طؾك اإلبؼا ،الؿؼرو ،،وقد طاش هاق التجاربتقـ
وكققشت الؿسللة يف كتاب ( هقبة الؿـبر ) فعاد إلقاف ان شائت!،،،
ومع ذلؽ ٓبد مـ طامؾ الحرارة يف اإلخفص وتطؾاب الصادق،
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وكعتؼد أن كؾ طؿؾ بدوكفؿا خالل البركاة والتالثقر ،وهاق العاشار
هـا.
/اإلخفص الـابض :والذي يجري مـ مقضاقطاتـا مجارى
1١
ُ
الدم ،فقتجؾك الصدق ،وتشع الخشبة ،وتتصااطد الؿرضااة ،وكباذ
الشفرة والظفقر ومرا،ة الـاس ،،،طافاكا اهلل وإياكؿ مـ ذلؽ ،قال
يسؿ ِع اهلل بف ،ومـ يرائل يرائل اهلل بف )).
يسؿع ّ
يف الحديث (( مـ ّ
فاجعؾ مع كؾ مقضقع رائع أخفصً مـ صدق وخشاقة وابتفاال
وتبتؾ ،لعؾ اهلل أن يحدث بعدها أثرا وفضف ،وبركة و ُدرا ،و زهرا
الـااس فقؿؽُاث يف إرض ) ساقرة الرطاد .
وكَؿقرا ( وأما ما يـػع
َ
قالؾ طؿر بـ ذر ٕبقف  :يا أبة ! ما لؽ إذا تؽؾؿت أبؽقات الـااس ،
144

وإذا تؽؾااؿ غقاارك لااؿ ياابؽفؿ !! فؼااال ( :يااا بـاال ! لقساات الـائحا ُة
الثؽؾك َ
مثؾ الـائحة الؿستلجرة ) ...ومثؾ ذلاؽ مؿاا يحؿاؾ طؾاك
العؿؾ والتخؾؼ السـل القاطل ،قال مالؽ بـ ديـار رحؿف اهلل( :إِ َّن
ؿاؾ بعؾؿاف ز ّلات مقطظتاف َط ِ
اؿ َي ْع ْ
اـ الؼؾاقب كَؿاا تَازل
العالؿ إِ َذا َل ْ
الؼطرة طـ الص َػا ) .ولعؾ ببعض هاذه الؿؼادمات العشار ،يادرك
الخطبا ،إكؿا يـام الـاس إذا أحسقا بأتل :
 استفاكة الخطقب بالتحضقر واإلطداد .
 ضعػ أدائف وطدم حرصف .
 تعامؾف مع الخطبة كقضقػة يقد آكػؽاك يف أسرع إوقات .
 تؽراره الؿقضقطات وإسالقب وإلػاظ .
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 اكػصالف طـ مقضقطاتف حال اإللؼا. ،
 التطقيؾ الؿؿؾ والؼاتؾ ٕذهان الـاس وجسقمفؿ .
 ارتؼا ،أسؾقبف ومجاكبتف لؿستقى طؼقلفؿ .
 طدم ثؼاة الـااس يف طؾؿاف وصرحاف ،واطتؼاادهؿ أكاف لاقس إٓ
مجرد قارئ ٓ ،يعقش جقهر الداطقة الصادق .
 طدم مفمستف لؿشؽفتفؿ وحاجاتفؿ  ...واهلل الؿقفؼ.
1441/1/11هاا
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 /12قصيت وع ضعد بَ وعاذ!...
ِ
ِ
ؾفباااة
الؿ
 ماااـ الساااقرِالخاصػة لؾػاااماد ،الجاذباااة لؾاااروحُ ،
لؾعزمات ،والؿقشحة بالبركات !..وٓ زلت متعجبا مـ تؾؽ
الزطامة الؿتػردة ،وما يحؿؾ مـ شجاطة كادرة ،وشؿؿ بااذخ،
وإيؿان طجقاب ،ومتابعاة صاادقة ،وتػاان يف الادطقة كبقار....
رغؿ طؿره الدطقي القسقر ،ولؽـ اإلكجازات ضخؿة يف غاياة
السااؿق والزخااارة ،فرضاال اهلل طـااف وأرضاااه  !....قااال فقااف
الذهبل (السقد الؽبقر الشافقد أباق طؿارو إكصااري إوسال
إشفؾل  ،البدري الذي اهتز العرش لؿقتف).
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ِ
سااادات إكصااار ،بااؾ سااقدهؿ ومؼاادّ مفؿ ،وشااقخفؿ
 مااـ
وإمامفؿ قال فقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يقم حصاد بـال قريظاة:
( ققمقا إلك ساقدكؿ ) ،فاساتقجب الساقادة بشافادة الؿجتباك
الؿختار صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  ،وهـا وقػات مـ سقرتف :...
العؿر الؿباارك :والعجقاب يف ساقرتف لبثاف يف اإلسافم (سات

ُ
سـقات) فؼط ،أسؾؿ وطؿره إحدى وثفثقن سـة ،ولؽـف قادّ م
فقفااا العجائااب ،وأتااك بالـػااائس والؿؽاسااب !..تاارجؿ لااف
الحااافظ رحؿااف اهلل ،وذكاار أن سااقرتف مااـ أطظااؿ السااقر بركااة
وثؿارا!..
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 مؿا يدل طؾك ذلؽ وضخامة طؿؾاف يف اإلسافم ققلاف صاؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ كؿاا يف الصاحقحقـ وقاد أهاديت لاف حؾاة ماـ
حرير فتعجب الصحابة مـ صقبفا ولقـفا فؼال( :أتعجبقن ماـ
لقـفاااا ،واهلل لؿـادياااؾ ساااعد باااـ معااااذ يف الجـاااة ألاااقـ مـفاااا
وأصقب) ..ففذه مـاديؾ فؽقػ بالؿغاكؿ وإفاضقؾ!!..
 الؼقاااد ُة الؿاامثرة :أسااؾؿ طؾااك يااد سااػقر اإلساافم لؾؿديـااة،
مصعب رضل اهلل طـف ،ومـ صريؼ أسعد بـ زُرارة رضل اهلل،
رس اإليؿان يف قؾبف وتحقل إلاك داطقاة يحاذر
ثؿ تلمؾ كقػ َ
ققمف ،ويلمرهؿ بالـجااة والخقار والػافح (فاقاهلل إن كفمؽاؿ
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وكاافم رجااالؽؿ وكسااائؽؿ حاارام طؾاال حتااك تممـااقا باااهلل
ورسقلف).
 وكان يف اختقار أسعد بـ زرارة لؿصعب رضل اهلل طـف ،أن
يفقاال الؼااادة أبؾااغ دلقااؾ طؾااك الـباهااة الدطقيااة ،فؼااد قااال
لؿصااعب  ( :أي مصااعب جااا،ك واهلل ،سااقدُ َمااـ ورا،ه مااـ
ققمف ،إن يت َبعؽ ٓ يتخؾػ طـؽ مـفؿ اثـان )!...

 فاكظر كقػ و ّضػ زطامتف الؼبؾقة ومـصبف الؿعتؾال لخدماة
اإلسفم والدطقة ،وهل رسالة لؽاؾ ذي مـصاب ومؽاكاة ،أن
ٓ تغريف مؽاكتف ،فقـسك دطقتف ورسالتف!...

151

الؼرار السريع :تحضر غزوة بدر ،فقطؿع رسقل اهلل يف معرفة

ُ
رأي جؿاهقر إكصار ،وقد تعقـات الؿعركاة خاارج الؿديـاة،
وبقعتفؿ تـص طؾك الـصرة داخؾفا ،فقردد (أشاقروا طؾال أيفاا
الـااااس) فقاااتؽؾؿ الؿفااااجرون مااارة ومرات،ولؽـاااف يرجاااق
أخريـ ،فقػطـ سعد لذلؽ ( لؽلكؽ تريدكا يا رسقل اهلل).
 وترك ّْؿ بعد ذلاؽ ،وط ّطار وجاداكؽ بؽؾؿاات مذهباة مح ّبارة،
مػعؿة بؽؾ يـابقع الحزم والبطقلة والشؿؿ ،كُتبت طؾك ساـا،
الخؾااقد ،وتؾؼػتفااا معااالل إمجاااد ( ِصااؾ حبا َاؾ مااـ شاائت،
أخاذت
واقطع حبؾ مـ شئت ،وخذ مـ أمقالـا ما شئت ،وما
َ
أحب إلقـا مؿا تركت)..
كان َّ
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وإن قائد ًا بطف يغقر بـقد معاهدة تاريخقاة ،ويساتعد بالؿادد
ّ 
والػدا ،،بادون معارضاة ماـ ساادات الؼاقم ،لفاق ققاادي ماـ
ٍ
قاض طؾك صحبف
صراز كادر ،وفذ مـ أفذاذ الرجال الدواهل،
وجؿاطتف....

 الشا ُ
اروط اإلضااافقة :زاد تؽااالقػ ،والتاازم التزامااات حؿؾفااا
كػساااف وققماااف ،وأشاااقا ،لاااؿ تاااذكر ساااابؼا ،وزادهاااا التطبقاااؼ
الؿباشر ،وآمتثال أين  ( :فاضعـ حقث شئتِ ،
وصاؾ حباؾ
مـ شئت ،واقطع حبؾ مـ شئت،وخذ ماـ أمقالـاا ماا شائت،
لص ُبر يف الحربُ ،صدُ ق طـد الؾؼا.)،
وأططـا ما شئت...،إكا ُ
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الؿشااعر بالحااب واإلخاافص ،وآمتثااال

ُ
التتااابع الؼقاااديُ :
الـبااقي ،والتبعقااة الشاارطقة ،فااف ققااادة تعؾااق طؾااك أمااار اهلل
ورسقلف ،وٓ سقادة تتعؿد الحقاد والؿخالػاة ،فـػااذه يف ققماف
جعؾااف يسااارع لتـػقااذ أماار الؿصااطػك الؽااريؿ طؾقااف الصاافة
والسفم ،وما ذاك إٓ بسبب اإليؿان الباسؾ ،والقؼقـ الراسا
بصاادق الرسااالة ،واكتصااار الصااابريـ  ،وكااذلؽ اإليؿااان إذا
خالطت بشاشتف الؼؾقب....
 التحدي القؼقـل :وفِل الخـدق يتجؾك إبااؤه الضاقؿ وشاؿؿف
اإلسفمل الؿتقـ  ،ويؼقـف العالل،الذي ٓ تؽادره إماقال ،أو
تغااره الـػااائس ...حقـؿااا يعاارض صااؾك اهلل طؾقااف وسااؾؿ حااف
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ماديا يصالب فقف (غطػان) طؾك ثؾث ثؿار الؿديـة ،لقضعضاع
الجقش الؿؽل وأحزابف،فقستشقر الساعديـ ،فقؼاقل ساعد :ياا
رسااقل اهلل  ،قااد كـااا كحااـ وهاامٓ ،الؼااقم طؾااك الشاارك باااهلل
وطبادة إوثان  ٓ ،كعباد اهلل وٓ كعرفاف  ،وهاؿ ٓ َيطؿعاقن أن
ِ
رى أو بقعا  ،أفحقـ أكرمـا اهلل باإلسفم،
يلكؾقا مـفا تؿرة إٓ ق ً
وهداكا لف وأطزكا بؽ وبف  ،كعطقفؿ أمقالـا ،واهلل ما لـا بفذا مـ
حاجااة  ،واهلل ٓ كعطااقفؿ إٓ السااقػ  ،حتااك يحؽااؿ اهلل بقــااا
وبقـفؿ  ٪قال رسقل اهلل صاؾك اهلل طؾقاف وساؾؿ  :فلكات وذاك .
فتـاول سعد بـ معاذ الصحقػة  ،فؿحاا ماا فقفاا ماـ الؽتااب ،
ثؿ قال  :لقجفدوا طؾقـا !...
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 وهـا وبرغؿ الحصار إحزابل وشدة البارد والجاقع ،يارى
آستبسااال يف التصاادي ،وطاادم التراخاال  ،ومااا ذاك إٓ لؼااقة
إيؿاكف وطف ،صبره ،وإدراكف أن إحزاب مـفزماقن ،والـصار
آت ،والعاقبة لؾؿتؼقـ الصابريـ ( ول ُقـصرن اهلل مـ يـصاره إن
اهلل لؼقي طزيز ) سقرة الحج .
 ٓ هاااقاد َة ماااع الخقكاااة :ك َؼضاااة العفاااقد ،وباااائعل الؿباااادئ
وإخاافق ،وحااؼ الؿعرفااة والجااقار ،وقااد اسااتبان ذلااؽ يف
مققػف مـ بـل قريظة ،فؼد قال يف دطا ،مشفقر :
أبؼقت مـ حرب قريش شقئا فلبؼـل لفا  ،فنكف
 ( الؾفؿ إن كـت
َ
ٓ ققم أحب إلل أن أجاهدهؿ مـ ققم آذوا رساقلؽ وكاذبقه
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وأخرجقه  ،الؾفؿ وإن كـت قد وضعت الحارب بقــاا وبقاـفؿ
فاجعؾااف لاال شاافادة  ،وٓ تؿتـاال حتااك تؼاار طقـاال مااـ بـاال
قريظة).
 الؼضا ُ ،العدل :استدطل سعد لؾؼضا ،يف بـل قريظة كؿا دطاا
اهلل بذلؽ ،فؼالَ ( :ت ْؼت ُُؾ ُم َؼاتِ َؾت َُف ْؿَ ،وت َْسبِل ُذر َّيت َُف ْؿَ ،ف َؼ َال الـبل
ت بِ ُح ْؽ ِؿ اهللِ ،وفِل رواياة) بحؽاؿ
َص َّؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿ َ :ق َض ْق َ
الؿؾؽ ).
 وهـا ذابت طـده طفئؼ الجاهؾقة وما كان بقـاف وباقـ أحففاف
ومقالقف ،وصدق اهلل يف يقم طزيز ،وساطة محاكؿة رهقباة ،لاؿ
يجامؾ أو يداهـ ويدار ،بؾ س َطع باالحؼ ،وصادع بالبرهاان،
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وقضك بالؼسطاس الؿستؼقؿ ،فؾؾاف دره ماـ قائاد فاذ ،وزطاقؿ
وا ٍع مػقه!...
 إن هااذه السااقر َة بؽااؾ معاكقفااا ودروساافا لخقاار لـااا تعؾؿفااا،
وتعؾقؿفا إبـا ،والصغار ،حتك يروا أن آبا،هؿ كاكقا مـارات
ُيفتااادى بفاااا ،ومعااااالؿ يستضاااا ،برفعتفاااا ،وأن صااااحبتفؿ
لؾؿصطػك الؽريؿ لاؿ تؽاـ مجارد شار اساؿل ،باؾ كاكات
جاادا وطؿااف ،وتطبقؼااا خالصااا ،كااالقا طؾقااف رضااا الاارحؿـ،
وحسـ العاقبة يف جـات الـعقؿ ( َف ِؿـ ُْفؿ َّمـ َق َضك ك َْح َب ُف َو ِمـ ُْفؿ
َّمـ َيـتَظِ ُر َو َما َبدَّ ُلقا َت ْب ِاديفً) ساقرة إحازاب  .فاالؾفؿ اكػعـاا
بسقرهؿ ،واجعؾـا طؾك آثارهؿ مؼتديـ ،،واهلل الؿقفؼ..
144١/1/11ها
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 /13ضببُ تساخي األعواُ يف اخلري!...
 قؾؿا تـشل الؿبادر ُة الذاتقة لؾخقرات ،أو قؾ إن حجؿفا قؾقاؾ
يف أزمـة اإللفا ،والعبثقة ،بالـسبة لؾعؿؾ الجؿااطل ،والتحارك
العااام ،والعؼااؾ الجؿعاال ،ففااق دافااع وحااافز لؽااؾ مسااتثؼؾ
ومتباص .

 ومـ ثؿ كاكت العبادات الجؿاطقة كصافة الجؿاطاة ماثف،
أكثار كشاااصً وتجاددا مااـ العباادات الػرديااة والخػقاة ،كؼقااام
الؾقؾ وصدقة السر!...
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 وقد ورد ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف حديث (أيام الصابر)
يف آخر الزمان ،ويروى فقف( :إكؽؿ تجدون طؾك الخقر أطقاكً،
وهؿ ٓ يجدون ) .حقـؿا ط ّظؿ شلكفؿ وذكر مضاطػة أجارهؿ
إلك (خؿسقـ) صحابقا!..
اـ اجتؿاااطل فعااال ،وبقئااة ِخصاابة لؾعؿااؾ
 فا
ُ
اإطقان محضا ٌ
والتشااجقع والتثبقاات وشااققع الخقاارات ،وقااد يـتفاال شاالكفؿ
لعؿااؾ ممسساال مااـظؿ ،إذا تااؿ التشاااور والتـسااقؼ وحسااـ
ااوكُقا َط َؾاك البِار َوال َّت ْؼ َاقى) ساقرة
الترتقاب ،قاال تعاالكَ ( :و َت َع َ
الؿائدة  .وسئؾ سػقان بـ طققـة طـفا ،فؼال( :هقأن تعؿاؾ باف
وتدطق إلقف ،وتعقـ فقف وتدل طؾقف) ( .حؾقة إولقا) 1٨4/٧ ،
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ادر لؾتااذكقر والتـبقااف والتصااحقب ،واإلطاكااة
 وإطا ُ
اقان مصا ٌ
والتبصقر والتسديد ،والتثبقت!..

ِ
ويؿقت العؾؿاا،،
تؽثر الػتـ ،ويؼؾ الذكر،
ُ
 وفل آخرِ الزمان ُ
ويرفع العؾؿ ،ويشاقع الظؾاؿ ،ويحاصار
ويؽثر الزكا والشرورُ ،
إخقااار ،ومااـ ثااؿ تؼااؾ أسااباب العااقن والؿاامازرة  ،بخااف
الزمـ إول ،فنن تعاون أهؾ الخقر وتقاصقفؿ كاان حاضارا،
وهق مؿا يشحذ ويعقـ ويسدد ،وكاان شاعارهؿ (وماا اجتؿاع
ققم يف بقت مـ بققت اهلل) وققلفؿ الشفقر التربقي ( :تعال بِـَا
كممـ ساطة ) وكان الػاروق طؿر رضال اهلل طـاف إذا اجتؿعاقا
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قااال ٕباال مقسااك رضاال اهلل طـااف وصااقتف حسااـ ( :ذكّركااا
ر َّبـا)!...
الؿممـ إلك اساتدامة الثباات ،والعؿاؾ طؾاك
يحتاج
 ولذلؽ
ُ
ُ
تؼقيتف والؿحافظة طؾقف بالتزام الػرائض ،والبعد طـ الؿـاهل،
والؿسارطة يف الخقرات  ،وآجتؿااع بلهاؾ الخقار والتؼاقى،
ولق ق ّؾقا ،وأن ٓ يركـ إلك كػسف وهؿتف ،وكؿاا قاال تعاالك يف
شباب أهؾ الؽفػ ( إذ قاامقا فؼاالقا ربـاا رب الساؿقات )..
وتػضؾ طؾقفؿ بؼقلاف ( وربطـاا طؾاك قؾاقبفؿ ) أي صابركاهؿ
وثبتـاهؿ ،والاربط والثباات مؼادمات تعتؿاد الصادق وحساـ
العؿؾ وأخذ زمام الؿبادرة والؼقام بالحؼ وتصحقب الـقة !..
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 ومتااك مااا تقحااد ُ
وقااقوا جاااكبفؿ ،وتفقااقا
أهااؾ اإليؿااانّ ،
متحااابقـ متااآزريـ متاازاوريـ ،كااان ذلااؽ أدطااك ٓسااتؼامتفؿ
واتحاد صػقففؿ .
اباب الؿمذكااة بؼؾااة أهااؾ الخقاار ،وقؾااة تعاااوكفؿ
 وأمااا إسا ُ
فتؽؿـ يف أتل :
اع الـاااس طااـ الااـفج السااقي :والصااراط الؿسااتؼقؿ ،
 تراجا ُ
وتعؾؼفؿ بؿـاهج باصؾاة ،وصرائاؼ مـحرفاة ،بادطقى التارويب
وآكػتاح ،قال تعالك ( َو َأ َّن َه َذا ِص َراصِل ُم ْست َِؼقؿً َفا َّتبِ ُعق ُه َوَٓ
َت َّتبِ ُعقا الس ُب َؾ َف َت َػ َّر َق بِؽ ُْؿ َطـ َسبِ ِقؾ ِف َذلِؽ ُْؿ) سقرة إكعام  .وأن
التؿسااؽ تشاادد ،والؿحافظااة ققااد ،وقااد تـؼؾااب إلااك ضاادها،
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فقعتؼاادون أن الخااروج قؾااقف ٓ يضاارهؿ ،وأن تاارك السااــ
يـجقفؿ ويجعؾفؿ مدكققـ متـقريـ ،فتؼع الؽارثة التديـقة!،،،
مقت العؾؿا ،وإخقار وتـاقصفؿ :ومـ وجاد ماـ إخقاار
ُ 
اكغؿس يف الدكقا والادكايا ،وساا،ت روحاف ،وتارخص كػافن
فااـ التاارخص ،وآكاادماج
وفؾتااان ،حتااك يصااـعقا كتابااا يف ّ
بااأخريـ  ،وٓ حااقل وٓ قااقة إٓ باااهلل( ..حتااك إذا لااؿ ُيبا ِاؼ
الـااس رؤوساا جفاآ) .وتعتبار بف ُدكاا ماـ أغازر
طالؿا اتخذ
ُ
البؾاادان طؾؿااا ،وصف ًبااا  ،وفرصااة ذهبقااة تقساارهؿ لؾاادروس
اب العؾااؿ قبااؾ الـدامااة وفااقات
واإللؼااا ، ،فبااادر إلااقفؿ يااا صالا َ
إوان.
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 غؾبااا ُة الفاااقى والغػااافت :الـااااتج ماااـ اتسااااع الشااافقات
ؽ َطاـ َسابِ ِ
الف َاقى َف ُق ِضا َّؾ َ
قؾ
ومروجقفا ،قال تعالكَ ( :وَٓ َت َّتبِا ِع َ
اهلل ِ) سااقرة ص .طاافوة طؾااك قؾااة الخقاار ،وتجػقااػ الؿـااابع
اإليؿاكقة ،والعؿؾ طؾك صـاطة تاديـ هاش ،واساتؼامة مػرغاة
اس ات َِؼ ْؿ ك ََؿااا
مااـ الؿحتااقى الشاارطل السااؾقؿ ،قااال تعااالك ( َف ْ
ُأ ِم ْر َت) سقرة هاقد  .وياقد إطاادي اساتؼامة جقفاا ،،تؽتػال
بالريحاااة والشاااؽؾ والدطاياااة ،وٓ تفاااتؿ بؿضاااامقـ الاااقحل
وتعالقؿف...
 تباطدُ الصؾحا ،وإخقار وتـازطفؿ :واكؽػا ،بعضافؿ طؾاك
الذات والؿؽتباة ،وكساقان رواباط التاآخل والتـاصاب والتاآزر
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والتاذاكر قاال تعاالك ( :وتقاصااقا باالحؼ وتقاصاقا بالصاابر )
سقرة العصر  .ومثؾ هذا التقاصل كا يف ردم الفقة ،وتؼقية
الؾؼا ،،وإيجاب التفحؿ والتضامـ ( إكؿاا الؿممـاقن إخاقة )
سقرة الحجرات .

 ضا ُ
اعػ البعااد العؾؿاال والاادطقي :فااف طؾااؿ مطؾااقب ،وٓ
درس مؼرو ..،،ومطالعة هزيؾة ،لقست بؿعفقدة وٓ معروفاة
وفراغات مبدّ دة ،وساطات مضقعة ،طفوة طؾك اكعازال ذاتال،
وترك لؾدطقة والـصب لمخريـ ،وهجران لإلمامة ،وإطراض
طـ الخطابة !...ماع تؿؽاـ بعضافؿ ،وبراطاة فئاات ماـفؿ!..
ولؽـف الضعػ والخجؾ ،والخاق وآكفازام  !...وقاد قاال
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ِ
وخاافقن إن كـاتؿ ماممـقـ) سااقرة آل
تعاالك( :فاف تخاافقهؿ
طؿران .
ااب مـباار الجؿعااة :طااـ آسااتدطا ،والترغقااب الؿشااعؾ
 غقا ُ
لجااذوة اإليؿااان والعؿااؾ ،بحقااث يتااقٓه بعااض الؿحبطااقـ،
ف ُقحبط بطرحف ،ويـؽل ببروده ،ويمثر باكفزاماف ،فاف تساؿع إٓ
مقاطظ خاوية ،وخطبً هازلاة  ،وتؼريارات بااردة ،لاقس مـفاا
ثؿرة إٓ إبرا ،الذمة ،وتحؼقؼ الؾؿة والجؿعة ،واهلل الؿستعان،
ويعتؼد بعضفؿ أكف ٓ يحؿؾ تبعة العؿاؾ الجااد لؾادطقة ،وأن
الحااؾ الـفضااقي واإلصاافحل بقااد الجقااؾ الؼااادم ،الؿشااابف
لجقؾ الصحابة والساؾػ الؽارام  ،طؾاك كساؼ الؿثاؾ الصاقـل
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الؼائؾ :أن إخطا ،الحالقة مـ صـع الجقؾ السابؼ ،وسقؽقن
حؾفا طؾك أيدي الجقؾ الفحؼ...

ُ
إهؿااال كتااائج العؿااؾ الؿمسساال  :وإهؾاال التضااامـل،

والذي دأباف تؼقياة إواصار ،وبـاا ،الؾحؿاة ،وساد الثغارات،
ومـع آختراقاات  .والحاديث الؿشافقر ( مثاؾ الؿاممـقـ يف
ويعاار بعضاافؿ باابعض ،ويظفاار
تااقادهؿ وتااراحؿفؿ.)..
ّ
الؼاادرات والؽػااا،ات ،ويصااـع الؿقاهااب والطاقااات  .وهاال
تطرح هذه إيام مـ خفل وزاراتـا الؿعـقة ،وفؼفؿ اهلل  ،ومـ
ٍ
تؽاساؾ وٓ تارددٓ ،
الضروري والحؽؿة الؿسارط ُة إلقفا بف
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سقؿا وقد برز التقجف  ،وحرصت طؾقف الؼقادة مشؽقرة  ،وفؼ
اهللُ الجؿقع .

 ضا ُ
اعػ البـقااة التربقيااة :الؿرسااخة لؿػاااهقؿ اإلساافم وقااقؿ
العؿؾ والثبات طؾاك الطرياؼ يف الزماان الصاعب ..والقحقاان
العظقؿااان اذا صرحااا بالطريؼااة الشاارطقة الؿـتجااة أورثااا الؼااقؿ
العزيزة ،والثؿار القاكعة. ،
شققع التػؽقر السؾبل الػرداين :الؿقحل بآبتعاد ،والعاقش

ُ
مـعزٓ ،بف ققؿة أو هد  ،أو إثاارة ،خشاقة الابف ،،أو تخقفاا
مااـ الؼااادم ،وشاابب الؿسااتؼبؾ الضاابابل ،أو هروبااا مااـ حؿااؾ
الؿسمولقات  ،ولفذا تؽثر أطذاره ،وتتـقع تخؾػاتف ،وقد ققؾ:
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حاف لؿشاؽؾتف ،لؽاـ ٓ يعجباف
(قد يجد الجبان س ّت ًة وثفثقـ ًّ
ٍ
سقى ّ
واحد مـفا ) أي الفروب والػرار !...
حؾ

 ضع ُ
ػ الدافع الخقري التلثقري  :يف أخريـ ،واطتـا ،الؿر،
بـػسف ،بسبب صغقان الؿادياة والـػعقاة ،والتػؽؽقاة ،واكشاغال
كااؾ صاار بؿااا يعـقااف ويغـقااف ويعؿقااف ،حتااك باتاات اإلخااقة
اإليؿاكقااة مػؼااقدة ،والرابطااة الديـقااة َمفقـااة ،وغاباات معاااين
(الؿممـ لؾؿممـ كالبـقان الؿرصاقص) وشا ّبؽ باقـ أصاابعف
 ...قال أباق الػارج اباـ الجاقزي  ( :ضااهره اإلخباار ،ومعـااه
ٌ
تحريض طؾك التَّعاون ) .
إمر ،وهق
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تراجع ِ
دورالؿساجد :طباد ًة ودرسا وفؼفاا وتعاوكاا وترابطاا،

ُ
مااـ بعااض إخقاكـااا ،والقاجااب تجديااده بحقااث تتاالخر أزمـااة
الغربة واإلحباط ،وتشتد طؿؾقة الؿدافعة بقـ الحاؼ والباصاؾ،
وبااالطبع لااـ تسااتطقع مـااع سااـة كقكقااة ،ولؽـااؽ تعؿااؾ طؾااك
مقاجفااة إرهاصاااتفا ،مااا دام يف الـاااس بؼقااة مااـ خقاار وطؾااؿ
وطؿؾ ومدافعة ،قال طاز وجاؾ ( فؾاقٓ كاان ماـ الؼارون ماـ
قبؾؽؿ أولقا بؼقة يـفقن طـ الػساد يف إرض )..سقرة هقد .
والؿسااااجد بقابااااة ٕولاااال البؼقااااة الـاصااااحقـ ،والغَقااااارى
الؿذكريـ ،والقطاظ التابعقـ ،الذيـ يشقعقن الخقر ،ويلمرون
بالؿعرو  ،ويـفقن طـ الؿـؽر  ،قال طز وجؾ (كـتؿ خقر أمة
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اخرجت لؾـاس تلمرون بالعزو وتـفقن طـ الؿـؽر ) سقرة
آل طؿااران  .وٓزالاات الااقزارة يف بفدكااا الغالقااة ،بحؿااد اهلل،
تحااض إئؿااة طؾااك الؼقااام باادورهؿ الؿـااقط تبؾق ًغااا ودطااقة،
وكػ ًعا لؾـاس ،فجزاهؿ اهلل خقرا ،وشؽر مسعاهؿ .
 تخق ُ إخطار :ماـ تاربص أو طادو،أو باف ،،أو تفؿاة ،أو
لػاات اكتباااه ،أو ذهاااب رزق ،ويؿحااق تؾااؽ إفؽااار الؿساابؼة
والؿػتتة القهج العؾؿال الراسا  ،والبـاا ،الترباقي اإليؿااين ،
الؿشع بالتقكؾ طؾك اهلل وحده ،وابتغا ،ما طـده مـ خقر كبقر،
وكااقال جزيااؾ (الااذيـ يبؾغااقن رسااآت اهلل ويخشااقكف وٓ
يخشقن أحد ًا إٓ اهلل) سقرة إحزاب .
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اادور الـػااااقل التخاااذيؾل :الؿؿاااارس ماااـ الؿشااابقهقـ
 الا ُ
والحاااكؼقـ ،والؿتسااؾؼقـ الااذيـ هؿفااؿ مصااالحفؿ ودكقاااهؿ،
ولقس ديـفؿ وأمتفؿ ،ويزطؿقن الحب والتعاون واإلخفص،
( اتخاااذوا أيؿااااكفؿ ُجـااا ًة فصااادوا طاااـ سااابقؾ اهلل) ساااقرة
الؿـافؼقن.
صؿس الؿعالؿ الشرطقة :ومحاولة تبديؾ الؿػااهقؿ  ،بحقاث

ُ
تتسااع أخطااا ،،وتُحؿااؾ أرديااة لقساات مااـ الحااؼ وآتباااع يف
شاال ٓ !...،سااقؿا أزمـااة الػااتـ وآضااطراب ،وغؾبااة أهااؾ
الباصاااؾ ،ومحااااوٓت التااادلقس والتؾباااقس طؾاااك الخفئاااؼ،
وشاااققع التبااادل وآكفااازام العؼااادي والثؼاااايف ،ماااـ مرضاااك
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صااامعقـ ،ومااـ متااراجعقـ مباادلقـ كؿااا قااال طااز وجااؾ ( وإن
مـفؿ لػريؼً يؾقون ألساـتفؿ بالؽتااب وماا هاق ماـ الؽتااب)
سقرة البؼارة  .أي يحرفقكاف ويتلولقكاف طؾاك غقار تلويؾاف .واهلل
ولل التقفقؼ  ...واطؾؿ أن هذه إسباب تختؾػ ماـ بؾاد إلاك
مـفجااا
آخاار  ،وتحظااك بفدكااا الؿباركااة باالكثر ذلااؽ الخقاار
ً
وطؼقدة ،وسؾقكًا ودطقة ،ثبتفا اهلل وحػظ طؾقفا ديـفا وخقرها
ووحدتفا...
1441/4/11ها
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 /14ضُسُج وضيئة وَ الكّف!...
لؾؽفػ أن يض ولؿا ** كسا ِ
ِ
اتػد مـااف بؾسااؿً وباادورا
كقػ
ّ
ُ
وحبااقرا
إن كفػااً مااـ الظاافم تااراه ** ُيصاابب القااقم جـ ا ًة ُ
وكعاااقؿ ** فاض لؾرهط رحؿ ًة وكشقرا
آياااات ربـاااا
تؾاااؽ
ُ
ٌ
******

ِ
ٌ
اع باإكقار والحؽاؿ والبفجاات  ،وكقكاف

كفػ إيؿااين مش ٌ
كفػاااً لاااؿ يؿـاااع ساااريان كاااقره ،وساااطقع فقائاااده ،وضفاااقر
أسراره.
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 كؼرأهااا كا َّاؾ جؿعااة لـجاادّ د بفااا إيؿاكـااا ،وكعؾاال تقحقاادكا،
وكزكل كػقسـاّ ،
وكفذب أخفقـا .
حؽاؿ الرفاعٕ ،ن مثؾاف
صب حديثفا مقققفا كؾ جؿعة ،ولف
ّ 
ُ
ٓ يؼال بالرأي وكصف ( مـ قرأ سقرة الؽفاػ يف ياقم الجؿعاة
أضا ،لف مـ الـقر ،ما بقـ الجؿعتقـ ) رواه الحااكؿ والبقفؼال
وسـده حسـ .
أربع قصص  ،إولاك :يف إيثاار اإليؿاان ،والثاكقاة :يف
 حقت َ
الؿااال ،والثالثااة :يف العؾااؿ ،والرابعااة :يف القٓيااة والسااؾطان،
والحؽؿ ِ
الحسانِ ،
وغصت بالػقائد ِ
العذاب..
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 وافتتحااات بؼصاااة الػتقاااة إبااارار  ،والشاااباب إشااادا، ،
الؿمثريـ صريؼ الحؼ طؾك الضفلة (إذ قامقا فؼالقا ربـاا رب
السؿقات وإرض) ققل وطؿاؾ وتحارك ،وإطافن لؾتحادي
والصفبة .
اؿات الؽفااػ الؿـقاار ،وجااا،هؿ مااـ كااقره
 فشا ّعت طؾااقفؿ بسا ُ
ورحؿتف ما لطػ اهلل بفؿ فقف ( فا ْاووا إلاك الؽفاػ يـشار لؽاؿ
ربؽؿ مـ رحؿتف ) سقرة الؽفػ .

تؾؿاقب إلاك أهؿقاة هاذه الؿرحؾاة
 وفِل كقكفؿ شبابا فتقاكاً
ٌ
العؿرياااة ،وأن ِحؿفكَفاااؿ لؾاااديـ أطظاااؿ ماااـ غقااارهؿ ،وأن
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بالشاااااباب دورا مـقصاااااا يػاااااقق دور الشاااااققخ والعجااااازة
وإكابر!...

ُ
 ذلؽ الؽ ُ
الؿاقحش الؿظؾاؿ ،تشارق ماـ جفاتاف معاالؿ
فاػ
الرحؿااة وشااآبقب الػاارج وآكشااراح ( يـشاار لؽااؿ ربؽااؿ مااـ
رحؿتف ويفقا لؽاؿ ماـ أماركؿ ِمرفؼاا ) .فقـاامقن ذاك الؿـاام
العجقب ،ثفث مائة سـة وتسع سـقات ...
 ومااع كااقن الؿـااام آي ا ًة طجقبااة ،إٓ أن يف الؽااقن آيااات أكثاار
طجبا ،وأجاؾ طظؿاة ،ولؽاـ الخفئاؼ ٓ تتػؽار وٓ تاتعظ...
َ
(أم حساابت أن أصااحاب الؽفااػ والتاارققؿ كاااكقا مااـ آياتـااا
طجبا ).
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 ثؿ آفتتاان بالؿاال وصاراع الؿاممـ والؽاافر الاذي جحاد
كعؿة اهلل طؾقاف وأكؽار البعاث ،وأن الؿاال باف إيؿاان مصاقره
الذهاب والزوال ( فلصبب يؼ ّؾب ك ّػقف طؾك ما أكػؼ فقفا. )..
 فؼص ُة العؾؿ وآفتتان بؿظااهره واطتؼااد اإلحاصاة باف ،كؿاا
يف خبر مقسك مع الخضر طؾقفؿا السفم ( هؾ أتبعؽ طؾك أن
ِ
ُعؾؿـ مؿا ُطؾؿت رشدا ).
ت

 ورأيـاا تقاضااع مقسااك طؾقااف الساافم ورجقطااف تؾؿقااذ ًا بعااد
الـبقة والؽفم ،طـد الخضر طؾقف السفم وهق درس لؾطافب
الؿتعاضؿقـ ،والشققخ الؿترفعقـ .
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ال ** طاد لؾعؾؿ راغبا تؾؿقذا
هااذا مقسااك مؽ َّؾا ٌ
اؿ وكبا ٌ

حقلفاا الؿؾاؽ الصاالب
 ثؿ فتـة القٓياة والساؾطان وكقاػ ّ
(ذو الؼركقـ ) إلك صريؼ سديد وكصار متاقـ ،رفاع بفاا الحاؼ،
وأقام الؼساطاس الؿساتؼقؿ ،وبـاك الساد العظاقؿ الحائاؾ باقـ
اار الحديااد)..
الـاااس وصغقااان ياالجقج وماالجقج ( آتااقين ُز ُب َ
الؽفػ .
أربع قصص كجقل فقفا كؾ جؿعة ،فاـفمس أحاداثفا،
 هذه ُ
وكتؼؾب يف وقائعفا  ،وكتعؾؿ مـ طظاتفاا ،وٓ يؾقاؼ بِـَاا كساقان
ذاك العؾؿ ،أو هجران تؾؽ الؿعار الؿػقدة ٓ ،ساقؿا ،وهال
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تُردد كؾ أسبقع ُساـ ًة ودياكاة ،وفحصاا وتالمفً (أفاف يتادبرون
الؼرآن أم طؾك قؾقب أقػالفا) سقرة محؿد .
الؿااممـ يف رحؾااة أساابقطقة تااذكره بعظؿااة اإليؿااان
 وكاالن
َ
وضرورة الؿحافظة طؾقف كؿا حافظ أصحاب الؽفاػ  ،فؾائـ
حافظ فتقة صغار ،فالؽبار والرطاة مـ باب أولك .

وتعايـ يف قصة الرجؾقـ مدى أهؿقاة الؿاال وخطقرتاف باف

ُ
وطل وإيؿان وركقن مطؾاؼ إلقاف ،وماا قاد يساببف ماـ ماقفن
وجحقد واغترار ،وأكف اختبار حؼقؼل لؿبادئ الؿر ،وثباتف ...
وقد صب ققلاف صاؾك اهلل طؾقاف وساؾؿ ( لؽاؾ أماة فتـاة ،وفتـاة
امتل الؿال ) كؿا يف ســ الترمذي رحؿف اهلل .
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اطع يف قصااة مقسااك والخضاار شاار ُ العؾااؿ ،وأكـااا يف
 ويسا ُ
حاجااة ماسااة إلقااف ففااق مـااارة الطريااؼ ،وإذا بااذلت لااف السااػر
والبحاار والؿتاطااب كااان شااقئا هقـااا بالـساابة لػقائااده وطقائااده
ومحاسـف .
 وتفتدي مـ قصة الؿؾؽ الصالب أهؿقاة كصار اإليؿاان بعادة
وطتاااد ،وكقااػ يشااؿ العاادل ،وتزدهاار الحقاااة مااع الـظااام
الصاااالب ،والعااادل الؿتاااقـ  .قاااال تعاااالك (وأطااادوا لفاااؿ ماااا
استطعتؿ مـ ققة) سقرة محؿد .
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 وكقػ استطاع بعزمف وهؿتف ضد العدو ،وبـا ،السد العظقؿ
الحائؾ دون فساد يلجقج وملجقج ( قال هذا رحؿة ماـ ربال
فنذا جا ،وطد ربل جعؾف دكا.)..

 فساابحان اهلل ،كاالن السااقرة تجؾاال لااؽ مؼالقااد اإليؿااان
وأصقلف التال تحؿقاف وتصاقكف ،فلوٓهاا  :الؿاال ماع حػاظ
حؼققف ،والعؾؿ الذي يـقره ّ
ويفذبف ،ثؿ السؾطان الاذي يـصاره
ويشقعف  (.وآتقـاه مـ كؾ شل ،سببا )..
 فنذا اكحر َ الؿاال لؾغارور والؿػااخرة فساد اإليؿاان ،وإن
تطاول العؾؿ وتباهك ذ ُبؾت فائدتاف ،وإن جاار الـظاام والؿؾاؽ
هؾؽ الـاس وفسدت معايشفؿ ،وطؿ الصراع والتـازع .
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 وٓحتقا ،السقرة طؾك أربع فتـ مشفقرة ،وأساباب إماان
مـفا ،جعؾفا اهلل أماكا مـ فتـة الدجال العظقؿاة ( اقارؤوا طؾقاف
فقاتب سقرة الؽفػ ) كؿا يف صاحقب مساؾؿ رحؿاف اهلل وفِال
رواية( مـ حػظ طشر آيات مـ أول سقرة الؽفػ طصاؿ ماـ
فتـة الدجال ) .
 وققؾ بؾ ٓفتتاحفا بالتقحقد وتـزيف اهلل تعالك ،ولؿا كان مـ
شاالن هااروب الػتقااة الؿااممـقـ إلااك الؽفااػ وطاادم مؼااابؾتفؿ
لؾظالؿ آكذاك ،وخقففؿ طؾاك دياـفؿ ،وأن ماـ أساباب الـجااة
العصؿة طدم التعرض لؾػتـ والابف . ،كؿاا صاـع كبقـاا صاؾك
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اهلل طؾقف وسؾؿ يقم الفجرة  ،فار بديـاف وكػساف ،واكتؼاك مؽاكاً
آمـً!...
ابب ذلااؽ يف ضفااقره وحؿايتااف وتؿؽقـااف وكصاارتف ،واهلل
 تسا َ
غالااب طؾااك أمااره !...ولفااذا يعتباار ذلااؽ حااف رائعااا حؽقؿااا
واستراتقجقا يف حؿاية الدطقة واكتشارها والتخطقط لفا .
 وفِل تؽرار السقرة كؾ جؿعة ترسق ٌ لؿعااين اإليؿاان وأكاف
سر القجقد ،وحاجتـا يف ذلؽ لؾعؾؿ الرشقد ،والؿال الؿعاقـ،
والسؾطـة الدافعة الحامقة.
 وأن آبتف َ ،ساـ ُة الحقااة وقااكقن طاقش أهاؾ آيؿاان ،فاف
يزالقن معرضقـ لؾػتـ ،مضاطفديـ ماـ إطاادي ،ولؽاـ اهلل
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مقٓهؿ وكاصرهؿ ،وٓ يزال يؿؽر لفاؿ تجااه مؽار إطادا، ،
والؿفاااؿ أن ٓ يااائس الؿممـاااقن ،وٓ يااادب فاااقفؿ الضاااعػ
وآكفزام .
 ولؼااد أضااحت قص ا ُة فتقااة الؽفااػ قص ا ًة مخ ّؾاادة ،وسااقر ًة
صبعاات طؾااك هااام الاازمـ ،جاارا ،صاابرهؿ الؿتااقـ ،وإيؿاااكفؿ
الؿؽقـ  ،جعؾـا اهلل كتعباد بتفوتفاا كاؾ جؿعاة لتؿتؾا قؾقبـاا
بالعظة وآطتبار ،وأن كؼبِ َس مـ سقرتفؿ وكتعؾؿ مـ جفادهؿ
 ،وأن تتغؾاااب مبادئـاااا طؾاااك شااافقاتـا وحبـاااا لؾراحاااة ،واهلل
الؿقفؼ.....
1444/4/11ها
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 /15البُسِِاُُ املَُّاجس!....
الـقر مـ مؽة ،وبزَغت شؿقسف يف جـَباتفا ،ماـ خافل
َّ 
شع ُ
البرهااان الؿحؿاادي ( قااد جااا،كؿ برهااان مااـ ربؽااؿ) طؾقااف
وهرِع إلقاف الضاعػا ،،وخاا
الصفة والسفم ،فتلثر بف أققامُ ،
مـف الزطؿا ،،وخفل بضع طشارة ساـة كاان الؿتاـػس السارية
ِ
ِ
قؿااقا)
والتفدئااة ،وطاادم إثااارة الؿشااركقـ (كُػااقا َأ ْيااد َيؽ ُْؿ َو َأق ُ
سقرة الـسا. ،
 وفتب آفاقا لفؿ إلك الحبشة مارتقـ ،ف َؼاقوا  ،واصؿالكقا طؾاك
ديـفؿ وكػقسفؿ ،ولؽـفا لؿ تؽـ إرض الؿـاسابة لؾتلساقس
الدطقي ،وآكتشار اإلسفمل!...
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 ثااؿ جااا َ ،إما ُار اإللفاال باختقااار مؽا ٍ
اان أكثاار أماكااا ،وساافمة
لؾدطقة ،وفقفؿ إبطال وإكصار الؿـتظرون ...

ُ
رساااقل اهلل صاااؾك اهلل طؾقاااف وساااؾؿ لؾؿغاااادرة
فاضاااطر

َ
والخااروج متخػقااا ،حػاضااا طؾااك الاادطقة ،ورجااا،ة الظػاار
بالؿؽان الؿـاسب وإققام الؿخؾصقـ...
 وصؾ ُة الؿر ،بقصـف طؿقؼ ٌة جدا ،ولذلؽ تالثر طـاد الخاروج،
وخالطااف الحـااقـ ،وأمضااف الشااقق لؿؽااة ( ،ولااقٓ أن ققمااؽ
أخرجقين ما خرجت ) ولؽـ أمار اهلل كافاذ ،وماا بالقاد حقؾاة،
وكؿا هق تغؾقب لؾشرع طؾك الطبقعة ،هق اكتصار لؾعؼؾ طؾاك
العاصػة والؿشاطر ...
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هاجر البرهاان ،وجحدتاف كػاقس الؿشاركقـ ،ماع اساتقؼان

َ
قؾااقبفؿ بصاادقف ،واختااار اهلل لااف الخقاارة الطقبااة وأبدلااف يؼااقم
آخريـ...
 واكغؾؼاات كػقساافؿ طااـ رؤيااة البرهااان  ،وضااقعقا الػرصااة
التاريخقااة ،التاال كاكاات سااتؼؾدهؿ طؼااقد الشاار  ،وتؾبساافؿ
معاصػ العؾقا!...،

 وقد كان صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ برهاكاا سااصعا باالـقر الاذي
معااف ،والحجااة التاال حؿؾفااا ،والسااقرة التاال سااجؾفا ،والحااؼ
الذي خرج مـف ( وأكزلـا إلقؽؿ كقر ًا مبقـا ) سقرة الـسا. ،
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 فؿااـ يسااؿع قرآكااف ،أو يصااغل لتفوتااف ،أو يشاافد درسااف ٓ
يـتفل خشقطا وخضقطا ،حتك إن الؿشركقـ لسجدوا حقـؿاا
اجدُ وا لِ َّؾ ِاف َوا ْط ُبادُ وا) وفِال صاحقب
اس ُ
سؿعقا سقرة الاـجؿ ( َف ْ
البخاري قال ابـ طباس رضل اهلل طـفؿا ( :إن الـبل صؾك اهلل
طؾقااااف وسااااؾؿ سااااجد بااااالـجؿ ،وسااااجد معااااف الؿسااااؾؿقن
والؿشركقن والجـ واإلكس ).
وبراهقـ دطقتف ٓ تـؼضل صدقا وحسـا وجؿآ ،وإقـاطاا ،

ُ
تؾحظ يف كفمف ،وتؾقح يف خطباف ،وتُشااق ماـ أدباف وأخفقاف
( َوإِك َ
َّؽ َل َع َؾك ُخ ُؾ ٍؼ َطظِق ٍؿ) سقرة الؼؾؿ .
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لؽـ هذا البرهان شؼ طؾك قريش ٓ ساقؿا الؿاأل ماـفؿ ،أن
ّ 
يرضاااقا باااف ،ويااادطقا دياااـفؿ وإرثفاااؿ التخؾػااال الؿعااارو ،
فلطرضقا واستؽبروا!...

 فااآثروا بااف َ
أهااؾ الؿديـااة ،فعرفااقه وتشاابثقا بااف ،وبااادروا
باإلسراع إلقف قبؾ أن تدركف القفقد ،وقد كاكت تفددهؿ بف!..
 وهـا ُيسااق لؾبرهاان قاق ٌم جادد ،وفئاا ٌم ُكباؾ ،وأكصاار ُصابر،
يحبقكااف ويػرحااقن بااف ،وقااد اسااتعدوا بالـصاارة والترحقااب،
واحتؿال كؾ التبعات ،كؿا تجؾك ذاك يف بقعة العؼبة ،والعفقد
التاريخقة التل أخذوها طؾك كػقسفؿ !..
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 وإكؿااا كااابرت قااريش بساابب مقراثفااا الجاااهؾل ،وأطراففااا
التخؾػقة الؿتصؾبة  ،وإٓ فؼد سطع أمامفا البرهان الؿحؿادي
بحججااف ،وأزال طااـفؿ لااقثتفؿ بدٓئؾااف ،ولؽـفااا الؿؽااابرة
العؿقاا ،،والعؼقاادة الجاهؾقااة الاابفف !..،فاالبك السااادة ،وطاكااد
الؿأل  ( ...أتقاصقا بف بؾ هؿ ققم صاغقن ) سقرة الذاريات.
 وأما الضعػا ،ففح لفؿ البرهان مضقئا  ،وأشارقت الحجاج
بفؿ مـ كؾ مؽان ،فؿا ّفرصقا يف الػرصة ،وٓ أضاطقا الغـقؿة
الرق وآستعباد والفقان!..
الؿـجقة لفؿ مـ جحقؿ ّ
 وضفرت براهقـ صدقف يف الطريؼ ،فؾؼد كجاه اهلل مـ الؿؼتَؾ
يف الػراش ،وحؿاه مـ البطش يف الغاار ،وتعرقاؾ الػرساان يف
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الطريؼ ،وشاهدتف أم معبد الخزاطقة فاكبفرت ،فؿاا شاؽقا أكاف
صاحب قريش الطريد ،وسؿقه ( الرجؾ الؿبارك )...

 وصابت الؿسقر ُة ،وكجحت الفجرة بسبب صادق الادطقة،
وسفمة الـقة  ،وصفاارة قؾاب صااحبفا ،وأكاف يرياد اهلل والادار
أخرة...
 خ ّؾاااػ أهؾااااف وبـقااااف وأمقالاااف ،وكااااذلؽ فعااااؾ صااااحابتف
الؿفاجرون ،فعقضافؿ اهلل خقارا ،ومؽاـ لرساقلف ،فاكتشارت
دطقتف ،وأيـعت أخفقف ،وتغازرت بركاتاف ،والتفاب البرهاان
ققة وإضاً ،ة  ،فؾاؿ يؽاـ أماام العارب العرباا ،،إٓ آساتجابة
وآكدهاش مـ ذلؽ الـقر الؿبقـ ،وهذا البرهان الؿتقـ!...
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ٍ
ِ
وإسػار
بطقبة ** وتصاطدت لؾؿجد
الخصقب
الطقب
ب
ُ
ُ
وتط ّق َ
ِ
اإلقصاار
ومػاتب جؾات طاـ
هاجر فػل الفجر البعقد
خزائـ **
ٌ
ٌ
هاجر تجد ققمً كراما لؿ ِ
أشااباهفؿ يف طااالؿ إكصااار
تجد **
َ
ٍ
محـااة و َق ِ
تااار
ويجقااركؿ مااـ
هاجر ُ
فديـ اهلل يـظار ماا جارى ** ُ
******

 وكلن الفجرة تاقحل دائؿاً بضارورة الفجارة إلاك اهلل قؾباا
ومشاطر ًا ،بحساـ التقحقاد ،وطؿاف بتارك الاذكقب ،وجفاادا
بالتباطد طـ مقفن الـػس ،وبدكً ساطة إذى وآضطفاد.
ٕ كفااا صااارت حاادثا مػصااؾقً ،شااؽؾ تاااري إمااة وكقاكفااا
وهقيتفا ،وصقيت كثقر مـ إحداث بسببفا وآثارها ،واكتؼاؾ
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رسااقل اهلل طؾقااف الصاافة والساافم طؼقبفااا مااـ التفدئااة إلااك
آسااتعداد ،ومااـ السااؾؿ إلااك الحاارب ،ومااـ الؿااداراة إلااك
الؿقاجفة ،ومـ الؼؾة إلاك الؽثارة والعازة ،فؽاكات غازوة بادر
الؽبرى يف صؾقعة ذلاؽ التااري الؿجقاد ،والتال أدبات قريشاا
والقفقد ،وأرطبت الؼبائؾ الؿجاورة ،وهلل الحؿد والؿـة!....
144٨/1/٨هاا
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 /16قىةُ اجلبن!..
ُ
ُ
وإماؾ
والجباؾ ** هـا
أيـ الؾؼاا ،فؼاال :الجاق
الفاقان وذاك الؿجادُ
ُ

 يـظر الؽثقرون لؼؿة الجبؾ طؾك أكفا متـازه ،كاشاػ لؾاروح
والجؿااال ،واسااتطعام الطبقعااة والفااقا ...،وفقااف هااقا ،آخاار،
وصعقماااة مختؾػاااة ،تلخاااذك لؾؿعاااالل وأفااااق ،وتحػااازك
لفختف الـقطل واإليجابل...
 فلكاات تحتاااج إلقفااا كثقاارا لؾترفااع طااـ السػسااا  ،وتااققل
الؼاذورات ،وبـا ،الطؿقحاات ،وتحؼقاؼ اإلكجاازات  ...قاال
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يبؼ يف الـ ِ
الؿعريَّ :
أثؼ ..لؿ َ
ات فؿا أدري بؿـ ُ
ّااس إٓ
قؾ الثؼ ُ
والؿ ُ
ؾؼ !!
ّور َ
الز ُ

 ولااقٓ وجااق ُد الجبااال والؿرتػعااات لؽاكاات أكظاركااا إلااك
أقدامـا ،ولعشـا أحافم الثارى ،وتراكؿاات الاقكَك ،فاف جباؾ
وٓ ثريا ،وٓ تطؾع وٓ ارتػاع!...
 مـ فقائد الجبال تؼقية الـظر ،واتسااع أفااق ،وكِبار الفؿاؿ
والعزمات..
 وبفا تُستؽؿؾ الشجاطة ،ويـؼدح اإلقدام ،وتتؽسر كؾ ُجادر
اإلذٓل والؿفاكة والتردي..
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 يف قؿا ِ
ااة الجباااؾ تساااؿق الاااروح ويتطؾاااع الػؽااار ،وتتـااااغؿ
السعادة..
 وفِل حقاتـا مراتع لؾقحؾ والذل والؿفاكة ،وٓ مخارج طـفاا
إٓ بااالتطؾع الجبؾاال ،وآرتؼااا ،الؿرتػعاال ،واإلصاافل مااـ
أطؾك ،حتك تتسع الـظرة ،وتؿؾؽ الصقابقة والقطل..
 دائؿً لتؽـ صؿقحاتـا كالجبال ،وصؿقدا كالراساقات ،فاف
ريب حسد ،وٓ طاصػ ُة طـاد ومـاكػة...
تؼتؾعفا ُ
 وفِل الجبال صاؿق ٌد يعاز كظقاره ،تتصادع كاؾ ماا دوكفاا ماـ
الشعاب والحشائش ،وتبؼك هل شامخة ثابتة!..
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 ما أروع أن تؽقن جبف يف طؼؾؽ وصؿقحؽ ،وثباتاؽ طؾاك
الؿبادئ !...تتغقر إشقا ،ماـ حقلاؽ دون مساقغ ،وٓ تازال
أكت ثابتا طزيزا ،تتشبث بالشعائر تشبثؽ بالطعاام والشاراب،
محؿااقد الؿسااار ،ومربااقط الػااماد ( وربطـااا طؾااك قؾااقبفؿ )
سقرة الؽفػ .
قؿؿ الػؽر والخؾؼ ،حقث آثروا العف ،،طؾاك
 وما لؾؼؿؿ إٓ ُ
السػال ،وآرتؼا ،طؾك الغثا ،،والـباهة طؾك التػاهة!...
ِ
ِ
الؿعجزات
الؿؿاات ** لحؼ أكت إحدى
طؾق يف الحقاة وفِال
ٌ
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ُ 
تػقض كؾؿاتف وحركاتف بعؾاق الفؿاة ،وآرتؼاا ،هؿاا وهؿاة
وفؽرا وسؾقكا !...

 لق أن أبا بؽر رضل اهلل طـف ركـ لؿالف وهق مـ تجار مؽاة،
وما صحب رسقل اهلل طؾقف الصفة والسفم ،لؿا ضػر بالسابؼ
اإليؿاين ورفقؼف يف رحؾة الفجرة ( ثاين اثـقـ إذ هؿا يف الغاار )
سقرة التقبة .

 ولق أن اإلماا َم البخااري رحؿاف اهلل آثار الـاقم طؾاك القؼطاة،
والفزل طؾك الجد ،لؿا استقؼظ يف الؾقؾة القاحادة قراباة ()1١
مرة يؼقد الػائدة الحديثقة !..حتك أكاتج لفاا صاحقحً فااخرا،
وكتابا رائعا بفر الـاس ،وكُتب لف الؼبقل .
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 ولق اهتؿ الخؾقؾ بـ أحؿاد الػراهقادي رحؿاف اهلل بالطعاام
والتؾذذ بف ،لؿا استطال لغةً ،أو أسس َطروضً ،وهاق الؼائاؾ
( أثؼؾ ساطة طؾل ساطة آكؾ فقفا )!!..

الققات والزماان،
 ولق لؿ يصـ العفم ُة اباـ طؼقاؾ الحـبؾال
َ
لؿا طرفـاه بفؿتف وكتبف وقد صـّػ الػـقن الؿبفار ،وقاال ( إين
ٓ َيحؾ لل أن أضقع ساط ًة مـ طؿري )!..
 وافتؼاار العؾؿااا ُ ،إجؾااة وآثااروا الػؼاار والؿتاطااب  ،حتااك
يصعدوا الؼؿؿ ،ويبؾغقا الؿراقل ،ورفضقا الدون والدكقة  ،إذا
ما طف الؿر ،را َم العف ...ويؼـع بالدون مـ كان دوكا..
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 يف الجباااال طاصاااؿ ماااـ الااادون واإلهاكاااة والذلاااة والااادرن
وآكحطاط ،وفقفا معاين الترفع والعؾق وسؿق إفؽار !...
أكتصب...كؿ يف الؿعالل لفا مـ مطؾاب
 بؼؿة الجبؾ الشؿا،
ُ
َي ِ
ب.
ج ُ
ُ أمركا بالتػؽر يف الجباال وجؿقاؾ خؾؼتفاا واكتصاابفا ،وماـ
دقؼ فقفا ودكا مـفا حؿؾتف طؾك ال ُعؾك والثباات ،وفِال ارتؼائفاا
هؿس لتجديد الفؿؿ ،وإشعال العزمات!..

 ودائؿاا مااا تحؿااؾ الؼؿااؿ أصااحابفا طؾااك الطؿااقح وابتغااا،
إطالل وطدم الرضا بالسػؾ والضحآت...
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 ولئـ تصحب أجباآ طالقاة ،وقؿؿاا شاامخة ،خقار لاؽ ماـ
هؿااؿ وضااقعة ،ورمااؿ متدكقااة ،لااقس لفااا إٓ العااقش الطبقعاال
الؿشابف لؾدواب !،،ويؼتضل مثؾ ذاك الصبر والثباات ،وباذل
الجفد وآحتؿال ،وطدم الـظر إلك القرا ،والؿثبطقـ!..
اان الؿعااالل وخقص ا ًة  ..وٓباادَّ دون
يـ لؼقا َ
 وكؿااا ققااؾ :تريااد َ
الشفد مـ إبرِ
ِ
َّ
الـحؾ..

الػرص الؿتاحة يف بفدكا العزيازة الؿؿؾؽاة بافد
 وكعتؼدُ أن
َ
الحرمقـ  ،متعددة متـقطاة ،لؽال يساتثؿر الشاباب صاقااتفؿ،
وطؿاف  ،وجادً ا وإكجاازا،
ويسارطقن يف معالل إمقر  ،طؾؿا
ً
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والشاااباب هاااد ْ تـؿاااقي واساااتراتقجل لؾؼقاااادة الؽريؿاااة

وتطؾعاتفا  ،،واهلل الؿقفؼ.
 الؾفؿ بارك لـا يف هؿؿـا ،وزدكا طف ً ،يف صاطتؽ ومحبتؽ،
إكؽ جقاد كريؿ...
144١/1/1١ها
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 /17إمياءاتُ يوًِ اهلجسة التازخيي!...
 غالبااً مااا تؽااقن إحااداث التاريخقااة مؾفؿاا ًة لـااا درسااا
وإيؿا ً!...،
 الفجر ُة الـبقي ُة قص ُة فتبٍ وكفقض واكتصار !...
 برغؿ ُبعدها لؿ ِ
تجػ إقفم طـ تسطقر دروسفا!...
سـل الؿتاطب والؿـاكاد
 هل مصطؾب فسقب قضك طؾك كؾ ّ
والحصار!..
 ما ضاقت إرض بلحد ،إٓ جعؾ اهلل لف فرجا ومخرجا!..
 قد يفاجر البدن ،وقؾبف ٌ
معؾؼ باهلل أيـؿا كان!..
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الؿفاجر الحؼقؼل مـ يضحل هلل بؿالف وكػسف وولده..

ُ

ٌ
سؾقك طؿؾل لؾحب واإليؿان الحؼقؼل ..
 الفجر ُة
 إكؿا تُػرض الفجرة لؿصالب طؾقا وضرو خاصة..
 الفجر ُة الـاجحة تؾؽ التل سبؼفا ترتقب وحسـ تـسقؼ..
 الفجر ُة دلقؾ طؾك طالؿقة اإلسفم ،وإكساكقة بـل آدم ...
ااارب مااااـ السااااػر وآرتحااااال والؿغااااادرة
 الفجاااار ُة ضا ٌ
اإليجابقة!..
 حقـؿا تطغاك الؿباادئ طؾاك الؿار ،يفازم طقاصػاف يف أحؾاؽ
الظرو !..
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الؿممـ مفاجر دومً إلك اهلل ،بؿػارقة الؿعاصل..

ُ
 اكؼطعااات الفجااارة الؿدكقاااة و َلاااؿ تـؼطاااع الفجااارة الؼؾبقاااة
والدطقية!..
 يفاجر الؿممـ وقؾبف مع ّؾؼ باهلل ،متشبث بـصره وتليقده..
مح ّ
ؽ الؼقادة..
 هاجر رسقل اهلل ففاجر أصحابف ،وهـا َ
 يف الفجرة اتصال وتغققر ومعار جديدة..
 إذا صحت الفجرة وقع الرزق والػرج والتؿؽقـ..
 الفجرة الؿدروسة ،سعادات مرصقصة..
 حقـؿا تصبب الدطقة أكبر هؿـا تلتل الؿضايؼ بالـسؿات..
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 إذا تحتؿت الفجرة ذ ُبؾت قدسقة إوصان..
 البسقطة مشترك إكساينِ ،يػ لفا مـ شا ،متك شا..،
 لاااقٓ الفجااارة ماااا تعاااار الـااااس ،وماااا اكتشاااػقا معاااادن
بعض!..
 إهدا الصحقحة تقجد مجتؿعا مؼتـعا راضقا..
 صحة الؿسارات تػرض كػسفا طؾك كؾ البقئات!..
 مصداققة الؿفاجر تصـع لف ققة إتباع  ،ومحبة إطقان..
 قد تؽقن إرزاق يف معؿعات ِ
الف ْجرات وإسػار..
 كثقرون هؿ الؿفاجرون بإققال والعازفقن طـ إفعال...
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الحجب  ،فاف مـااص حقـئاذ ماـ
 حقـؿا تـسد السبؾ ،وتشتد ُ
البديؾ...
َ ل ا ْقس مااـ الحؽؿااة الدطقيااة البؼااا ،يف مؽااان ٓ يرحااب بااؽ
وبؿبادئؽ!..
 يف الفجرة اجتؿاع اإليؿاان بإساباب ،والتقكاؾ بإطؿاال،
والقؼقـ بؿؼدماتف..
 حقـؿا يصحب الؿفاجر ثؼة ساصعة ،وأمؾ مثؿر تفقن طـاده
الرزايا!...
 يستبدل الؿفاجر اإليؿان بالػؼدان ،والقؼقـ بالبـقـ ،وأمال
بإمقال...
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 حقـؿااا تخااتؾط إفااراح بااإحزان ،والشاادائد بالؿخااارج،
الػرج...
ويحضر الصدق ،فؼد أوشؽ َ
 شؽؾت الفجرة رحؾة ابتف ،لؿ يـج مـفا صػقة الخؾؼ..
 وفقفااا تاادريب طؾااك الصاابر والؿعاكاااة واحتؿااال الؿشاااق
(والذيـ جاهدوا فقـا!..)...
 يف معاكاااة آرتحااال والؿغااادرة مقطظااة لؽااؾ مفاااجر اخااتط
الطريؼ...
 يف الفجرة معـك إليجاد الـاصر والؿساحة وآحتقا!..،
 حقـ ٓ تجد ُأذكً واطقةَ ،ف ِسب يف أرض اهلل القاققة..
 قد ٓ تـشر إفؽار الـقرات إٓ بالرحؾة ِ
والفجرات ..
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 قااااد ٓ تؽااااقن إوصااااان حػقاااا ًة دائؿااااً بإبـااااا ،وإكبقااااا،
والػضف..،
 كاكت الفجرة بعد ثفث طشرة سـة مـ آستؿرارية الدطقية،
فؾقست حف ابتدائقا ...
 إن الؼقااادة الدطقيااة ٓتؽتسااب إٓ يف مراتااع البااذل والتصاابر
وآستبسال ..
 أحقاكااا تؽااقن الؿااــ يف صقااات البفيااا والؿحااـ ،وتػاارز
إسػار أرزاقا لقست يف الحسبان..
أهاف
 هاجر الؿجتبك الؽاريؿ لقعؾؿـاا اإلصارار ،وأن لؾحاؼ ً
وأكصارا..
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ااجر لقضا َ
اعػ آرتباااط الػطااري بؿحااؾ رافااض باااصش
 وها َ
هؿجل!..
 الػرار بالديـ أغف مـ كؾ التعؾؼات العاصػقة والشخصقة!..
 حقـؿااا تزهااد فقااؽ الؼبقؾااة والؿااأل ،فااف وجااف حقـئااذ لإلقامااة
!..فاغترب َ
تؾؼ طـ إهؾ بدل!...
ْ
 خضع مشركق مؽة لؾؿقروث الجاهؾل ،فػرضاقا الفجارة،
وبددوا الشر !..
 كاكت إقامتف يف القصـ غربا ًة وتعباا ،وهجرتاف صاارت راحاا
وذهبا!..
 الفجرة السؾقكقة والؼؾبقة ٓ تـػؽ طـ الؿممـ الحؼ ..
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 والفجرة البدكقة أو الؿؽاكقة لفا ضروففا التاريخقة !...
 لااق لاااؿ تػاارض الفجااارة البدكقااة طؾاااك الؿصااؾحقـ ،لؿاااا
تجشؿقها ،وتحؿؾقا أوزارها .
 ٓ تبتااائس قاااد يساااققؽ إطااادإ ،حساااـ آختقاااارات
والؿـب!..

 الفجرة شؽؾ مـ الغقب الذي يقاجاف باإليؿاان والحؽؿاة،
وحسـ العؿؾ!..
ُ
 يف الفجرة هجر لؾعدو وأصـامفؿ وجاهؾقتفؿ!..
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 إذا التػ بالؿفاجر الؿصؾب الصدود والسادود ،فاف مـجااة
إٓ يف اختراق الحدود!..
ُ ففؿت الفجرة يف الصغر بلكفاا فارار بالاديـ ،وفِال الشاباب
أكفا حؽؿة ،وفِل الؽِبر أكفا ِمـب الؿحـ!..
 الفجرة شؿعة تض يف كقكب مدلفؿ..
 وهل مؿاكعة فؽرية طـ آكفزام لؾباصؾ أو الرضا بف...

 لااق حاااور الؿعتا ُ
ارض بالحجااة والعؼااؾ ،لؿااا كااان لؾفجاارة
مقضع وتدبقر!..
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 يف ذكااارى الفجااارة هجاااران لؾؿعاصااال  ،وتبصاااقر لؾؼؾاااب
والجقارح..
 الؿبادئ الصحقحة تعقش يف أكثر إماكـ !..
تزهد يف الؿقصـ إصؾل..
لحسـ ثؿراتفا قد ّ
ُ 
 العحقب حقـؿا تؽقن الؿحـ مػتاحا لؾرزق والرخا!..،
 برغؿ مـاكدها ،لؿ تَزل معقة اهلل لعباده حػظً وتليقدا!...
 هجااارة باااف ترتقاااب وتخطاااقط وتفقئاااة طـاااقان لؾضااافل
والضقاع!..
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 يف الفجاارة حضاار التقكااؾ فاكعاادم الخااق  ،وأقبااؾ العؼااؾ
فاكعدمت العشقائقة!..
 يفاجر الؿممـ وطـاية اهلل تظ ّؾؾف ،ومشاطره تحادثف ،وأهدافاف
تقاجفف!..
 التجريد الؼؾبل لؾؿفاجر سبب لؾـجاح إكبر !..
 يف الفجرة تذكار بآكتصار ،وبتصرم إطقام وإطؿار..
 وهل رسالة كؾ مسؾؿ يف أزمـة الػتـ وآضطفادات !..
 دائؿً أطادا ،الادطقات يرفضاقن الـؼاؾ والعؼاؾ ،ويعقؼاقن
الفجرة وآرتحال  ،فتـػجر الؿـافذ وأمال !..
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 يف وحشاااة الغاااار وضؾؿتاااف فاااتب اهلل طؾاااقفؿ ماااـ رحؿتاااف
وضفلف!...
 مـ كان يصدّ ق أن سطقع الـقر سقؽقن مـ غار ٍ
ثان ،كالـقر
إول..
 أن وصـ الؿممـ حقث تـتصر مبادئف ،وتعؾق مباهجف!...
 الحالة الؼؾبقة لرسقل اهلل ،مقطظتـاا كاؾ طاام هجاري جدياد
(ما ضـؽ باثـقـ اهلل ثالثفؿا)!..
 إذا بؾغـا ذلؽ القؼقـ اإليؿااين تحؼؼات أهادافـا ،واكتصارت
دطقتُـا..
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 مااع الؿسا ِ
االؽ الؿاديااة الؿتقخاااة ،لااؿ َي ِغااب الؿاادد اإللفاال
(وأيده بجـقد لؿ تروها.)..
يـبؾج الػجر الجديد..
 آبتف ،سـ ٌة تؿشل بؿـعطػاتفا ،حتك َ
 تغادر الفجرة حامؾ ًة مبادئفا ،متجاهؾة ما ورا،ها..

 لااؿ يؽااـ الصااحابة لقؼتـعااقا بفااا لااقٓ التربقااة إرقؿقااة
الؿسبؼة!..
 تؾؽ الفجرة الؿشاتبؽة باالبف ،،كاكات كاالـػؼ الاذي اكتفال
بالـقر وآتساع!..
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 لااؿ تؽاااـ التضاااحقة لتقلاااد لاااقٓ القؼاااقـ الؼؾبااال والسااارور
القجداين بظفقر اإلسفم!..
 الؾفؿ اكصر الؿستضعػقـ يف كؾ مؽان ،واحػظ طؾقفؿ وطؾقـا
ديــا وأمــا...واهلل الؿقفؼ والفادي إلك سقا ،السبقؾ..
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 /18اجلاوعةُ ..تالورةٌ وأضاترة!...
ّ 
صؾ طؾقفؿ بطؾة البرا،ة الفادئة ،وقد طفه الخجؾ ،والتحػاف
إدب  ،وغاص يف رياحقـ الؿسؽـة ،ثؿ ماهل إٓ حؼبة ،لػفا
ما لػفا مـ حب الظفقر ،واإلطجااب باالرأي والاذات ،حتاك
ُأشااارب حاااب الؿراتاااب والتساااؾؼ ،وباااات معادياااا لؾؽبااارا،
والؿشاي !...
الجامعات أكبار ممسساة تعؾقؿقاة وتربقياة  ،تصادّ ر
وتعتبر

ُ
ُ
الؽػااا،ات والخااريجقـ بؿختؾااػ أكااقاطفؿ لؾؿجتؿااع بـااا ً،،
وصـاطة ،وإبداطا وتطقيرا .
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ُ
يحصؾ يف الجامعة ماـ اجتؿااع إسااتذة والتفمقاذ يف
 وما
وقاات سااريع ،وصااقرورة التفمااذة أساااتذة حقـؿااا يرشااحقن
معقديـ مختاريـ لؾدراسات العؾقا..
 مؿااا يعـاال تحؼقااؼ معاااين التؾؿااذة ،وتطبقااؼ صااػات صالااب
العؾؿ الحؼقؼل ،فقحؿؾف ذاك طؾك التقاضع ومؽارم إخفق،
وكبذ الؽبر وآستعف. ،

ٍ
ماادة خاصػااة ،يااتؿؽـ بعاااض الؿعقااديـ مااـ تحؼقاااؼ
 ويف
الشااافادات أو يؽؾاااػ بؿفاااام إدارياااة فقعاااقد مساااتعؾقا طؾاااك
مشايخف ،وأساتذتفؿ الػضف ٓ ،زالاقا يف فـاا ،العؾاؿ تدريساا
وتػؼقفا!،..
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 فقتـاسك جفؾف السابؼ ،وصغره أكػ ،وتؼصاقره الؿاضال،
فقستلسد بف مسقغ ،ويتػاخر بف مبآة ،فقتعامؾ بلكػة وغؾظة
مع شققخف ،زاطؿا تطبقؼ إكظؿة ،وما هل إٓ لقثاة الادكترة،
أو الؿـصاااب الؿـحاااقل ،واطتؼااااد البؾاااقغ وحقاااازة الػضاااؾ
والؽؿال!...
 وإذا صااار طؿقاادا أو فققااف ،تعؿااد التعؼقااد ،وابتعااث ثااارات
قديؿااة ،وكػسااقات مخجؾااة ٓ ،يحااقل طؾؿااف دون بثفااا ،وٓ
معرفتف طـ اجترارها ،وٓ خؾؼف طـ الؿجازاة بسببفا !..فقؼاع
يف (ضاهرة العؼاقق العؾؿال) و (التساؾط اإلداري) .وبعضافؿ
ربؿا مر طؾك جسر ( يتؿسؽـ حتك يتؿؽـ )!..
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 كؿ رؤي مـ مـاضر تشاؿئز لفاا الـػاقس ِ
والػطار الساؾقؿة،
ُ
معؿر كبقار ،وماـ تطااول ساػقف
مـ استعف ،تؾؿقذ طؾك شق
َّ
طؾك قامة طؾؿقة باذخة ،ومـ محاكؿة جفقل متساؾؼ ،لعفماة
فريد !..يا زمـ العجائاب ،مـااضر تؼطاع الػاماد ،وتضاقؼ بفاا
إرواح...
طؾااك إحبااة تبؽاال أم طؾااك صؾا ٍ
اؾ ** لؿ َ
وساؿار
يبؼ فقفا أحباا ٌ،
ُ
هقفات يا صاحبل أبؽل طؾك ٍ
أحرار
زمـ ** سا َد العبقدُ بف واقتقد
َ
ُ

 ومع حصقل ذلؽ يف التعؾقؿ العام ،إٓ إكف يف التعؾاقؿ العاالل
أشد وأسرع ،بسابب التعقاقـ الساريع لؾؿعقاد ومـحاف جادوٓ
مباشاارا ،دون تاادرج طؾؿاال أو تـظااقؿ إداري سااؾقؿ ،فقؼااع يف
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كارثااة ٓ يسااؾؿ مـفااا إٓ مااـ طصااؿف اهلل بػضااؾ طؾااؿ وأدب،
واكظر إلك أدب مقسك طؾقف السفم ماع الخضار طؾقاف السافم
(هؾ أتبعؽ طؾك أن تُع ّؾ ِ
ؿت رشدا )سقرة الؽفاػ
ؿـ مؿا ط ّؾ َ
 .وقااال العفمااة ابااـ الؿبااارك رحؿااف اهلل :قااال لاال َمخ َؾااد بااـ
أحقج مـا إلك
الحسقـ رحؿف اهلل( :كحـ إلك كثقرٍ مـ إدب،
ُ
كثقرٍ ِمـ الحديث)( ٪الجامع لؾخطقب..)٨١/1
اقان
أدب الؿاار :،طـا ُ
اـ الؼااقؿ  -رحؿااف اهللُ :
 وقااال اإلمااا ُم ابا ُ
ااق ِاره ،فؿااا
سااعادتف وففحااف ،وقؾااة أدبااف :طـااقان شااؼاوتف و َب َ
ُجؾب خقاار الاادكقا وأخاارة بؿثااؾ إدب ،وٓ اس ات ِ
اس ات ِ
ُجؾب
ُ
حرماكُفؿا بؿثؾ قؾة إدب( ٪مدارج السالؽقـ . )41٨/1
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وتباع إخفق ،يـتفل الحال إلك مثاؾ
إدب،
 وحقـؿا ُيػؼد
ُ
ُ
ذاك ،وكُحاارم بركااة العؾااؿ وثؿاااره ،وٓ يجـاال جا ٍ
اان إٓ طؾااك
كػسااف ،وحاادّ ث بعااد ذلااؽ طااـ الصااراع الشاارس ،والتـااافس
الؿذمقم ،ووشايات ٓ حد لفا ،بقـ مـ يعدون أكػسفؿ طؾؿا،
ومختصقـ ماهريـ...
ِ
ٌ
اإلخاػاااااق
شؿائاااؾ ** تُعؾقف كان مطقااا َة
والعؾااؿ إن لؿ تؽتـػف
ااقج ربااااااف بخَ ا ِ
افق
تحسبـ
ٓ
العؾااؿ يـػع وحاااده ** ماااا لااؿ ُيتا ّ
َّ
َ

 ولعااؾ مااـ تبعااات الاادكترة الؿذمقمااة دطااقى العؾااؿ بااف
مصداققة ،وتعشؼ إلؼاب بقـفؿ إلك درجة إن لؿ تُذكر ،وقع
يف الـػس ما يؼع مـ اإلحـ والتحامفت!،..
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 ومع إساا،ة بعضافؿ لؾؿعقاديـ وبخسافؿ حؼاققفؿ ،إٓ أن
اكؼافب الؿعقاد طؾاقفؿ أساقأ وأكؽاك ،وقاد تحؿؾاف الؿقاقاػ
السابؼة إلك إضؿار طؼقدة آكتؼام ،والؽقؾ بؿؽقالقـ!...
 وتطغاااك الـػعقااا ُة الؿادياااة والتساااؾؼقة ،فاااف تجاااد حااادائؼ
لألخاافق ،وٓ مرافاا لؾطقااب والااقداد ،ويف الحااديث( :إن
العبد لقدرك بحسـ خؾؼف درجة الصائؿ والؼائؿ).

اب أكااف قااد تجااد تااقققرا يف الؿساااجد والؿجااامع،
 والعجقا ُ
بخف الجامعات ودوحات العؾؿ الشرطل!..
الؽؾقاات والؿعاهاد العربقاة الشارطقة مرتعاا
 وقديؿا كاكات
ُ
لؿؿارسااة أخفققااات طؾؿقااة وضااا،ة ،ومااع التطااقر الؿاادين
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وآكػتااااح التؼـااال ،وغؾباااة الطؿاااع الااادكققي ،باتااات الااادكقا
والؿػاااخرة هاال الؿعقااار  ،واهلل الؿسااتعان  ،وكااتج طااـ ذلااؽ
طؼقق ومروق وشؼقق!..
 ومـ ساق ،إدب  :تحادث بعضافؿ أماام شاققخف ،واإلفتاا،
يارع حارمتفؿ ،أو ياققر مجؾسافؿ ،وهاق ٓ
بقـ أياديفؿ ،فؾاؿ َ
يزال دوكفؿ طؾؿاا وساـً ورتباة ،وفئاة جدلقاة تاتعؾؿ بالجادال
والتطاول وسق ،إسئؾة  ،قاال اإلماام مالاؽ رحؿاف اهلل (كاان
فحارم
أبق سؾؿة بـ طبد الرحؿـ بـ طق يؿاري ابـ طباسُ ،
مـف طؾؿا كثقرا ).
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ديدن الساؾػ رحؿفاؿ اهلل الصابر والؾققكاة والتاذلؾ،
 وكان
ُ
قااال الضااحاك بااـ ماازاحؿ الؿػساار الؿشاافقر رحؿااف اهلل( :مااا
استخرجت هذا العؾؿ مـ العؾؿا ،،إٓ بالرفؼ بفؿ ) .
اب إكشااا ُ ،دروس بحضاارة طؾؿائااف الؽبااار ،الااذيـ
 وإطجا ُ
مألوا الجق فؼفا ووطقا وتقجقفا .

 وكان ُ
بعض الساؾػ إذا ذهاب إلاك شاقخف تصادق بشال،،
وقال ( :الؾفؿ استر طقب شقخل طـل ،وٓ تُذهب بركة طؾؿف
أصاػب
مـل)  ،وقال الشافعل رحؿف اهلل رضل اهلل طـف (:كـت ّ
اػحا رفق ًؼااا هقبااة لااف ،لاائف يسااؿع
القرقااة بااقـ ياادي مالااؽ صا ً
وقعفا) !..
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الطالااب الؿـاقشااة والؿراجعااة ،تؾطااػ برفااؼ
رغااب
 وإذا
ُ
َ
وأدب ،وداخؾ بفدو ،وإجفل.
 ولق تؿت الؿخالػ ُة العؾؿقة بدلقؾفا وأدبفاا  ،فاف حارج فؼاد
طؿر وطؾقا وزيد بـ ثابات رضال اهلل تعاالك
خالػ ا ْب ُـ طباس َ
طـفؿ وكان قد أخذ طـفؿ ،وخاالػ كثقار ماـ التاابعقـ بعاض
الصحابة وإكؿا أخذوا العؾؿ طـفؿ ،وخاالػ مالاؽ كثقار ًا ماـ
أشقاخف بالخؾؼ الحسـ ،وإدب الجؿ ،وهؾؿ جرا!..

ااع طاادة صبؼااات
 ومااـ الؿاادهش يف الحؼااؾ الجااامعل اجتؿا ُ
درسااات بعضااافا بعضاااا ،وأحقاكاااا أساااتاذ كبقااار درس طااادة
ّ
صبؼااات ،وصاااروا طؿاادا ،وأساااتذة ،والقاجااب تؼاادير ذاك
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وتقققره ،وحػظ مؽاكة أولئؽ الذيـ فاققا طؾؿا وأدبا ومؽاكة،
وطـد أبل َد ُاو َد رحؿف اهلل قال طؾقاف الصافة والسافم( :إن ماـ
إجفل اهلل إكرا َم ذي الشاقبة الؿساؾؿ )..قاال يف طاقن الؿعباقد
(أي تعظقؿ الشق الؽبقر يف اإلسفم  ،بتاقققره يف الؿجاالس ،
ِ
كؿاال
والرفؼ بف  ،والشػؼة طؾقف  ،وكحق ذلاؽ  ،كاؾ هاذا ِماـ
تعظقؿ اهلل  ،لحرمتف طـد اهلل ) .

ُ
الترفاؼ بالؿعقاديـ الجادد ،وأن ٓ يتعاالقا
 ويـبغل لألساتذة
طؾااقفؿ ،أو يغضااقا مااـ قاادرهؿ ،لاائف يحشااروهؿ لؾعاادا،،
ولقشجعقهؿ طؾك العؾؿ والؿقاصؾة  ،ول َقعاقا أن ثؿاة صبؼاات
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مـفؿ تـػع الطفب كػعاا طزيازا ،وتاقرثفؿ مقراثاا مباركاا ،ماـ
جرا ،حرصفؿ وققة تحضقرهؿ!..

 قال العفم ُة محؿد بـ طبد الباقل البزاز الحـبؾل رحؿف اهلل:
(يجاااب طؾاااك الؿعؾاااؿ أن ٓ يعـّاااػ ،وطؾاااك الؿاااتعؾؿ أن ٓ
يلكػ).

الجامعاات مؾتؼاك طؾؿقاً وتربقياً وفؽرياً يـضاب
 وتبؼك
ُ
بالػقائد والػرائد ،وماا يـبغال أن تعؽاره الؿػاساد وإواباد ،
ويااادرك مااادراؤها -الؿختاااارون ماااـ ققادتـاااا الحؽقؿاااة-
بحصافتفؿ مثؾ هذه إمقر ومخاصرها  ،وضارورة معالجتفاا
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ٍ
حااقـ إلااك آخاار  ..واهلل الؿقفااؼ والفااادي إلااك سااقا،
مااـ

السبقؾ!...
1441/11/٧ها
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َ وكفى!...
 /19وتدي ٌ
أمامؽ كالؼؿرالؿـقر ،والدر الـثقر  ،استؼام ًة وحافوة،
 يتد ّلك َ
فقشع أكقار ًا زكقة ،وأخفقً رضقة ،فؼد تديـ واكشرح صدره،
وصب اهلل طؾقف أكاقار الفداياة ورأى ماـ
وأشرق طؼؾف وبدره،
ّ
أفاكقـ الرواية ،ما جعؾاف يامثر اإلسافم طؾاك مفاازل إوهاام،
فاكطؾؼ لؾدروس والؿساجد ولؿ يبال بجؾساات أبال مشااري
والرفؼة إماجد..
 مااـ أضاااطقا وقااتفؿ ،وزال هؿااؿ ،وبااات شاالكفؿ يف ضااحؽ
ولذاذة ،والجؾقس طؾك ورقة وسذاجة...
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 وبعد مدة ..وقد رسخت الؼدمان ،وما ز ّلات العقـاان ،اختبال
طؾك ذاتف واكؽػل طؾك شغَفتف ،باحثا طـ صرح دكققي وطؿاؾ
واجااب الدياكااة ،وحؼااقق الـاااس
تجاااري ذكااقي ،وتـاسااك
َ
وإماكة ،فف دطقة وٓ طؿؾ ،أو جد وكصب وبذل!..
أن اسااتؼامتَف كافقااة ،وطبادتااف هاال الؼضااقة الباققااة ،وٓ
 ضااـ َّ
تحرك أو اكطفق ،أو وطظ وهؿة واستباق!..
 وقال :مالل والخفئؼ ،لفؿ رب ٍ
هاد وخالؼ..كػسل كػسال ،
ومسااتؼبؾل مسااتؼبؾل !...يحاااول الػاارار والؿغااادرة ،وتاارك
الدطقة والؿذاكرة ،حتك الؼرآن وقاد حػظاف ،والحاديث وقاد
ضاابطف ،كـَاازه يف الؿؽاااكز ،وكساال أن فقااف زكاااة وهزاهااز ،قااال
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الؿااقلك الحؽااقؿ (:وجاهاادهؿ بااف جفاااد ًا كبقاارا ) قااال الحباار
الؿؼاادّ م الؿػفااام :أي بااالؼرآن ،والؿعـااك  :جفااادا ٓ يعاار
ولؽااـ صاااحبـا ذلااؽ
الػتااقر ،واصصااؾك بااالؼقة والظفااقر .
ّ
ويفاقن !..قاالقا اإلماماة ،قاال :طـفاا
الؿتديـ ٓ ،يزال مترددا
ّ
ٌ
ٌ
احتػال وإيثار ،والاقطظ
مشغقل مسػار ،والخطابة ..لقس لل
ات وٓ الس ااطات،
..أكااا طـااف يف كشاااط محااض ٓ ،أجااد الققا َ
وأكتػل بتؾؽ القمضات ...

 وبارك راحتَف وكسؾف ُ
بعض الؿتديـقـ ،مـ كاكقا مـ تػؽقاره
كابتقـ ،وطؾك صريؼتف ماضقـ ...يارددون ...لساـا طؾؿاا ،،وٓ
رباكققـ فؼفا !،،،،تؽػقـا استؼامتُـا ولاق ُطقركاا بالتؽاساؾ ،فؿاا
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زال الـاس يف شاغؾ وتاداول ،وهؽاذا الادكا هؿاقم ومشااغؾ،
وتـافس طؾك الراحة وتـاول!....
 وإن صب ذلاؽ لابعض أهاؾ إطاذار ،وكاان حجاة الساذج
معقاارا لاذوي الفؿاؿ العالقاات ،وٓ غرضاا
وإغؿار ،فؾاقس
ً
لااااذوي الجااااد والعزمااااات ،مااااـ أيؼـااااقا وجااااقب الاااادطقة
واإلصفح ،وأن يـضؿقا لػريؼ الـصاح ،وقد زكات قؾاقبفؿ،
تاديـفؿ الاذاتل لاقس يؽػال لحقااتفؿ
وصفرت كػقسافؿ ،وأن ّ
وحقاتل!...
 ذلااؽ مااا يـبغاال أن يػؼفااف الؿتااديـ الؼااديؿ والجديااد ،وأن
ردياة،
العزلة َ
الؽسؾقة لقست إٓ جفالة غبقة ،وصريؼة مذمقماة ّ
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ٓ سقؿا وهؿ يطالعقن احتقاج إكام ،ومبتغَاك إماة والعاقام،
وأن الؼاارآن يجااب أن ُيتؾااك ويحقااا ،والسااـة تعؾااق وتااروى،
فالؿعاصل أضرت والاذكقب أتعبات وأمؾات ،وتضاخؿت يف
الـاس التعاسة ،وضؾقا يعقشقن ورا ،الؾذة والقكاسة!...
ِ
ِ
َ
العؿؾ
خالص
كػسؽ مؿا قد يدك ُّسفا ** واختر لفا مات ََرى مـ
ف َز ّك
بـػساؽ أن ترطاك ماع الفؿا ِ
قد ه ّق َ
َ
اؾ
فطـت ل ُف ** فاربال
موك ٕمرٍ لق
َ

 وهؾ يصب ُ
ترك الزمف ،والحارة ،أو بقاع الصاداقة والؿاارة،
وكـااام يف دوائركااا ولااقس لـااا مااـ ماارا ٍم يف مجامعـااا !..كااف ،إن
التديـ يعؾق بِـَا ويتسامك ،ويباهل بِـَا ويترامك ،وٓ يزال يؼ ّؾدكا
تاج الفؿ وآهتؿام ،والبفغ واإلففاام ،وتؾاؽ وضقػاة الرساؾ
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وأهااؾ العؾااؿ ،وتااابعقفؿ مااـ ذوي التااديـ والعاازم ،فااف تتؼا َّ
اال
كؾؿة وراية ،وقد سؿعت الؿختار يردد ( :بؾغقا طـل ولق آية )
آيااة تر ّققااؽ وترفعااؽ ،وآيااة تظؾؾااؽ وتؿـحااؽ ،وآيااة تفااديؽ
وتفذبؽ!..
بؾغات
طزمؽ ،وخذ معؽ شلكَؽ ورحؾؽ ،فؼد
ْ
 فاطزم أن َ
ْ
وشااارك مااع أهااؾ
الحجااة ،واشااتعؾت الػرصااة والؿحجااة ،
اإليؿان دطقتفؿ ،واكصب ٕمتاؽ غاايتَفؿ ،واكطؾاؼ باف تاردد،
فؿا أذلـا إٓ التخق والتفجد ،وأتعسـا الؽساؾ والتؿادد!...
( خااذوا مااا آتقـاااكؿ بؼااقة ) .اسااتعذ باااهلل مـااف ،فؿااا أفؾااب إٓ
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متعقذ ،وراكض مجاهاد متق ّقاد (!..الؾفاؿ إين أطاقذ باؽ ماـ
العجز والؽسؾ ).
 غ ّقر يف يقمؽ البركاامج ،وجاالس إفاضاؾ الؿبااهج ،واقارأ
ولق الؼؾقؾ ،فؿا فاز إٓ الؼارئ الـبقؾ ،وسق تـ ُبؾ بعد زمـ،
ووهـ!..
وتدرك أكؽ كـت يف غػؾة َ
الساــ
 كاكت ٓ تؾقؼ بؽ ،وقاد حاؾ فقاؽ الؽتَااب وزاكتاؽ
ُ
ِ
وطرفت صري َؼؽ لؾؿاقلك ،وكـات باأخرة أحارص
العذاب،
َ
وأبؼك!...
 وٓ تـس يف الؿعالجة :كبذ الؽسؾ والـاقم ،ومجالساة إبااة
مااـ الؼااقم ،فؼااد جاادّ جاادهؿ ،وبا ّز باازهؿ ،وباكاات مااع الحقاااة
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طاازائؿفؿ ،وبااذخت تطؾعاااتفؿ وروائعفااؿ ،إكفااؿ مااـ وطااقا
اإلسفم ،وأدركقا حؼقؼة التديـ التؿاام ،وأن الؿساللة تػاطؾقاة
حركقة تؼدمقة ،وا ِ
هتد بالجـ الصالحقـ َمـ ( ولقا إلك ققمفؿ
ّ
مـذريـ )
َ
رحاائؼ التقحقاد
 أما كستحل وقد ُولادكا يف اإلسافم ورشاػـا
وكساق وكـؽسار !،،بقـؿاا
وإحؽام وهاهـاا كتاردد وكعتاذر،
ّ
دواه ،ومخابر ٍ
ٍ
كقاه ( الؾفاؿ ٓ تجعاؾ الادكقا
الدكقا بفا طقار ٌ
أكبر هؿـا ،وٓ مبؾغ طؾؿـا ).
 ومـ العفج :تلمؾ الؽسؾ وما فقاف ماـ الؾجااج ٓ ،إكتااج وٓ
ققؿااة ،وٓ إبااداع وٓ غـقؿااة ،وحتااك مااـ ولاال مااـفؿ دوائاار
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وممسسات ،زجقا بػتاقرهؿ فقفاا ،فشاابفا الخؾاؾ ،واكفالات
طؾقفا صقاري الؽساؾ فباتات يف خبار كاان ولعاؾ ،ولحؼفاؿ
فقفا القكك ومـ تسؾك...
 لؿ يستعذ رسقلـا الؽريؿ ماـ الؽساؾ إٓ وفقاف دا ،،ويحؿاؾ
إصرا وشؼا ،،ويعقؼ طـ مراتب الـجبا!...،
اـ الثؼاات وجؾاد الغارب
وه ُ
 ويمسػ كؾ ذي لاب ولباابَ ،
إغراب  ،يتؼدمقن طؾقـا طؾؿا وحضارة ،وكحاـ أهاؾ الاديـ
والؿـااارة ،لااديـا الؼاارآن والسااـة  ،وطـاادهؿ الضاافل والؿتعااة،
وبرغؿ ذلؽ قصركا وسبؼقا ،وكؿـا واكتػضقا !...
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ٍ
ماض كسقـاه
الغرب بالؿاضل فلرشده ** وكحـ كان لـا
استرشدَ
ُ

 وهذا ٌ
استحضاار التااري الؿاضال،
طامؾ لؾـفصة والقؼظاة:
ُ
وما فقف مـ أكقار ومقاضل ،وقد شع بالجد وآحتؿال ،وقطع
الصعب وإجبال!.،.
 رجال تؽسرت طؾك أيديفؿ الؿحازن ،وأحارزوا ماـ خفلفاا
الـػائس والؿعاادن  ...قاال صاؾك اهلل طؾقاف وساؾؿ ( :الؿاممـ
الذي يخاالط الـااس  ،ويصابر طؾاك أذاهاؿ خقار ماـ الاذي ٓ
يخااالطفؿ وٓ يصاابر طؾااك أذاهااؿ ) فخااالطفؿ دطااقة وطؿااف،
وكازلفؿ تقاضعا وكبف ،واستثؿر قربفؿ بإخفق ،وبالعظات
أحقج الؼؾقب لطبقب ماهر ،وخبقر باهر ،إذا تاف
الرقاق ،فؿا
َ
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الؼرآن خشعقا ،وإن كضب السـة خضعقا ( !...إن هذا الؼارآن
يفدي لؾتل هل أققم ).
 الـاس يف احتقاج  ،وٓ زال بعضـا يف بفد القاق الفجفاج!...

 متك كستقؼظ ،وتجري دماا ،الادطقة يف طروقـاا كؿاا جارت
لـقح طؾقف السفم ( قال رب إين دطاقت قاقمل لاقف وكفاارا )
فـاصحفؿ إقبآ وإدبارا ،ولؿ يدع لفؿ وقتا وٓ اختقارا ،حتاك
مؾقا مـاف مفلاة ،وتؿؽـات ماـفؿ الضافلة ( قاالقا ياا كاقح قاد
جادلتـا فلكثرت جدالـا )!..
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 ومتاااك كؽاااقن بعزما ٍ
اادن
ااة إباااراهقؿ الخؾقاااؾ ( ..وتااااهلل ٕكقا ّ
أصـامؽؿ بعد أن تقلقا مادبريـ ) ،فـؿتطال صافقة اإلصارار،
وكعقش طقش إحرار !!...
 وهؾ لـا يف مـفاج الؿصطػك الػريد ،وصبره يف الطائػ وهق
فخرجات مفؿقماا طؾاك وجفال ولاؿ أساتػؼ إٓ وأكاا
صريد (
ُ
بؼرن الثعالب ) !..هـا درس يف طؾق الفؿة والصبر ،ودرس يف
إمؾ وطدم استعجال الـصر ،ودرس يف الرحؾة والبحث طاـ
بشاار .،وٓ ياازال الؿتااديـقن يف ابااتف ،ولااق اكعزلااقا ،فؾربؿااا
دطااقتفؿ وحااركتفؿ كاكاات ثباتااا لفااؿ وكجاحااا ،وحااازوا مااـ
ورائفا صقبا وففحا...
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 فاادافع بالعؿااؾ ،وارس ا ْ بااآكطفق ،فؿااا فاااق إٓ الؿؼاادا ُم
الخفق!..
 ولااق اكتػـقـااا بالتااديـ لؿااا طرفـااا طؾقااا ومصااعبا ،أو أسااامة
الؿؾفباااااا ،وٓ ذاك اباااااـ زرارة ،أو ساااااعدا طظاااااقؿ الؿجاااااد
ُ
والشارة!!...
محػؾ ** تػاطؾ إيؿان وهؿ ُة ِ
ِ
بازل
قق ٌم كرا ٌم لفؿ يف كؾ
تديـؽ جؿقؾ ،وإجؿؾ مـف ترسق هاذا التاديـ ،وحػاضاف
ّ 
مـ الضعػ والتؾ ّقـ ،وصباغتف بردا ،الثباات ،وجعؾاف يف قارار
وإخبات ٓ ،سقؿا والقزارات -يف بفدكاا بحؿاد اهلل -فتحات
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إباااااقاب  ،وقالااااات أياااااـ الشاااااباب  ،وأربااااااب الفؿااااا ِؿ
والتطفب !!..والسفم!...
ُ
الؽسؾ طؼدة يصـعفا الجفؾ ،ويفقجفا التعـات ،وٓ
 ومضة/
يحؾفا إٓ العؾؿ والقطل...
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 /20مساتُ السضوهِ القيادية!...
ِ
صغره صؾك اهلل طؾقاف وساؾؿ وطبؼريتاف ضااهره ،وهؿتاف
 مـ
طالقااة ،والااـ َػس الؼقااادي يؾااقح ،فؼااد كااان يقضا ُاع لجااده طبااد
سرير بجـب الؽعبة ،ف ُقدفع طـف كاؾ الصابقان ،حتاك
الؿطؾب
ٌ
يجاال ،رسااقل اهلل طؾقااف الصاافة والساافم ،فقحاااولقن دفعااف،
فقؿااـعفؿ جااده طبااد الؿطؾااب قااائف( :دطااقا ابـاال هااذا فنكااف
سقؽقن لف شلن)!...

َ
طؾاق هؿتاف ماـ

واستـبط أبق الػرج اباـ الجاقزي رحؿاف اهلل َّ
صباه ،وطدم رضاه بالقسقر والؼؾقؾ!...
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ويؼـع بالدون مـ كان دوكا
إذا ما طف الؿر ُ ،رام العف **
ُ
 واصطػا ُه الباري تعالك لرسالتف ،ورفعف ديـاا وطؼاف وخؾؼاا،
فجؿااع مااا بااقـ مـااائر الااقحل ،وفطاكااف السااؾقك آجتؿاااطل،
والذي جعؾ ماـ ساقرتف مرجعاا لؾعبؼرياة الؼقادياة ( لؼاد كاان
لؽؿ يف رسقل اهلل أسقة حسـة ) سقرة إحزاب .
 ومـ أجؾ صػاتف الؼقادية :الصدق والشاجاطة ،وقاد اطتار
بفا الؿشركقن ،ولؼبقه قبؾ البعثة ( بالصادق إمقـ ) وكاكت
إحدى طفمات هرقؾ الرومل يف آستدٓل طؾاك كبقتاف( هاؾ
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كُـااتُؿ تتفؿقكااف بالؽااذب ) فؼااال ،ٓ :فؼؾاات :مااا كااان لقااذر
الؽذب طؾك الـاس ويؽذب طؾك اهلل!...
 وأمااا الشااجاط ُة فااقراد الؿـايااا ،حاضاار يف كااؾ الؿقاقااػ،
ويؽػل ققل طؾل رضل اهلل طـف (كـّا إذا اشتد بِـَا البالس اتؼقـاا
برسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ).
 التروي يف اتخاذ الؼرارات والدلقؾ أن إكصار لؿا اكتفقا مـ
لـؿقؾـ
طؼد بقعة العؼبة الثاكقة قالقا  ” :يا رسقل اهلل ،إن شئت
ّ
مـك غد ًا بلسقافـا ” فؼال صؾك اهلل طؾقف وساؾؿ( :لاؿ
طؾك أهؾ ً
كممر بذلؽ ،ولؽـ ارجعقا إلك رحالؽؿ ).

248

ُ
إشراك إمة وإتباع يف الؼارارات ومشااورتفؿ طؾاك الادوام

(أشااقروا طؾاال أيفااا الـاااس) رددهااا يف مااقاصـ مختؾػااة كباادر
وأحد ،تحؼقؼا لؾـفج الؼرآين ( وشاورهؿ يف إمر ) ساقرة آل
طؿران .واستؽؿآ لـفج الؿجتؿع الؿسؾؿ (وأمارهؿ شاقرى
بقـفؿ ) سقرة الشقرى.
 بؾ ذلؽ كان كثقرا وصبع ًة لف ،قاال أباق هريارة رضال اهلل طـاف
(ما رأيت أحدً ا قط  ،كان أكثار مشاقر ًة ٕصاحابف ماـ رساقل
اهلل صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ ) أخرجف أحؿد .
 التضااحق ُة والخاادمات آجتؿاطقااة معااالؿ ققاديااة ،أحرزهااا
الؿصطػك الؿختار مـ قبؾ البعثة ،فؾؿاا طااد ماـ حارا ،،قاال
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لزوجف خديجة رضل اهلل طـفاا "لؼاد خشاقت طؾاك كػسال "،
فؼالات  :كاف واهلل ٓ يخزياؽ اهلل أباد ًا  ،إكاؽ لتصاؾ الارحؿ ،
وتَحؿؾ الؽ َّؾ  ،وتُؽساب الؿعادوم ،وتَؼاري الضاقػ ،وتعاقـ
طؾك كقائب الحؼ.
يػتب باب الحقار والؿراجعة ،كؿاا يف اختقاار مقضاع
 وكان ُ
الحباااب بااـ الؿـااذر
باادر ،وحؽااؿ إساارى ،وطاااد إلااك رأي ُ
رضل اهلل طـف  :إن هذا لقس بؿـزل!...
ُ بعد كظره العجقب ،كؿا صـع يف (صؾب الحديبقة) مـ الصبر
وقبقل غبـ الصؾب ومضضف ،لقتػرغ لؾدطقة وإضفار ساؿاحة
اإلسفم ،وفضب غرور الؼرشققـ وطدم صفحقتفؿ لإلشرا
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طؾااك مؽااة وحرمفااا ،وكااذلؽ تركااف لؼتااؾ الؿـااافؼقـ باارغؿ
استحؼاقفؿ ( لئف يتحدث العرب أن محؿدا يؼتاؾ أصاحابف )
كؿا يف الصحقحقـ .
 خدم ُة الـاس ومشاركتفؿ إطؿال والؿفام  :كؿاا شاارك يف
بـا ،الؿسجد وحػر الخـدق برغؿ الؿتاطاب والجاقع ،ولؽـاف
رس يف طؼقلفؿ فضقؾة العؿؾ والتقاضع واحتؿال الشادائد ،
وسقد الؼقم خادمفؿ ،كؿا يـؼؾ!..
 تفقئ ُة الشباب والصػ الثاين والؼقاطد البديؾاة :كؿاا حصاؾ
مـ تربقة ابـ طبااس طؾاك العؾاؿ ،وأساامة لؾؼقاادة ،ومصاعب
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لؾاادطقة ،وتااارك مفاااجري الحبشاااة إلااك ساااـة ( )٧لؾفجااارة
لألحقال الطارئة .

 ومع بلسف وحزماف لاؿ َ
تـال طـاف صاػات الرحؿاة والعػاق :يف
مظاكااف التاريخقااة  ،قااال تعااالك ( بااالؿممـقـ رؤو رحااقؿ )
سقرة التقبة ،ولؿا فتب مؽة ذلؽ الػتب إطظؿ ،طػاا وساامب
وقال ( اذهبقا فلكتؿ الطؾؼا.) ،
 ومـ صػاتف :إطدا ُد الرجال وصـاطة إبطال كؿا صـع يف دار
إرقؿ بـ أبل إرقؿ ،وخ ّؾص جؾسائف كؿا قاال طؾال رضال
اهلل طـف ( :كـت أكثر أساؿع رساقل اهلل صاؾك اهلل طؾقاف وساؾؿ
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يؼااقل :جئاات أكااا وأبااق بؽاار وطؿاار ودخؾاات أكااا وأبااق بؽاار
وطؿر )..كؿا يف الصحقحقـ .
اات طؾاك مبادئاف ودطقتااف ،بارغؿ العااروض
 وماـ صاػاتف :الثبا ُ
الؿؼدماة ،واإلغاارا،ات الساالبة ،والتاال وضاعتفا قااريش ومااـ
خفل كائبفا طتبة بـ ربقعة :يا ابـ أخل إن كـت إكؿا ترياد بؿاا
جئت بف مـ هذا إمر ،مآ جؿعـا لؽ مـ أمقالـا حتك تؽقن
أكثركا مآ ،وإن كـات ترياد باف شارفا ساقدكاك طؾقـاا حتاك ٓ
كؼطع أمرا دوكؽ  ...فؿا زاد رسقل اهلل طؾك اإلكصات وتافوة
وقرطت أذكف!...
صدر سقرة فصؾت التل قطعت طـؼفّ ،
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 ومـفا :حزمف اإلداري ،مثؾ ما صـع ماع الشااطر الفجاا ،أبال
الجؿحل ،وكاان طػاا طـاف يف بادر ،فعااد يف أحاد وأساره،
طزة ُ
فلمر بف و ُقتؾ ،وقال ٓ( :ترجع إلك مؽاة ،فتؿساب طارضاقؽ،
وتؼقل :خدطت محؿادا مارتقـُ ٓ ،يؾادغ الؿاممـ ماـ جحار
ٍ
واحد مرتقـ ).
وقاات الشاادة
 وهااق لاا ّق ٌـ رفقااؼ وقاات الرفااؼ ،شااديدٌ متااقـ
َ
والحسااؿ :يحؿاال الضااعػا ،،ويساااطد الؿااقالل والؿساااكقـ،
خااقلؽؿ )..كؿااا يف الصااحقب ،وتلتقااف
ويؼااقل ( إخااقاكؽؿ َ
الجارية مـ كسا ،الؿديـة فقؼضل حاجتفا حقث شا،ت .
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 ومـفا :طدالتف الػاذة ،وطقشاف الزاهاد الػرياد ،وحرصاف طؾاك
لؼطعات
محاسبة أقارباف ( لاق أن فاصؿاة بـات محؿاد سارقت
ُ
يدها ).

الحرص طؾك التجؿقع وكبذ الخف

ُ

والتؼطقاع ،مؿاا يزيـاف

رواة إخباااار والشاااائعات ،وقاااد صاااب ققلاااف ( ياااد اهلل ماااع
الجؿاطة) وققلف ( إن الشقطان قد يئس أن يعباده الؿصاؾقن يف
جزياارة العااارب  ،ولؽاااـ يف التحااريش بقاااـفؿ ) وياااروى ( ٓ
يبؾغُـِل أحدٌ مـ أصحابل طـ ٍ
أحد شقئًا ،فنكل أحب أن أخارج
َُ
ِ
الصدر ) كؿا طـد الترمذي .
إلقؽؿ وأكا َسؾقؿ َّ
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 وكان ُيشاقد ويشاجع ويرفاع الؿعـقياات ،حتاك يجعاؾ ماـ
أتباطف قاقة متفحؿاة ،وفئاة ترهبفاا الخصاقم ،فقاريفؿ يف بادر
مصااارع الؼااقم ،ويف الخـاادق يبشاارهؿ بالعاقبااة والػتقحااات،
ويؼقل ( أن كغزوهؿ وٓ يغزوكـا كحـ كسقر إلقفؿ ).
الصبقر الؼـقع الحؽاقؿ ،الاذي يشاتري إقاقام بالادكقا
 وهق
ُ
ولعاطتفا ،ويرس مبادئ آخريـ حقـؿا يؽؾفؿ إليؿاكفؿ ،كؿا
فعؾ يف حـاقـ ،فالططك الؿملػاة قؾاقبفؿ ططاا َ ،ماـ ٓ يخشاك
الر ُج ُؾ َل ُق ْس ِؾ ُؿ َما ُيرِيادُ
الػؼرَ ،ق َال َأك ٌَس رضل اهلل طـف( :إِ ْن ك َ
َان َّ
ِ ِ
ُقن ْ ِ
اـ الاد ْك َقا
إِ َّٓ الد ْك َقاَ ،ف َؿا ُي ْس ِؾ ُؿ َحتَّك َيؽ َ
ب إِ َل ْقاف م ْ
اإل ْس َف ُم َأ َح َّ
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َو َمااااا َط َؾ ْق َفااااا) وهااااذا تربقااااة رسااااقل اهلل ومؼصااااده اإلداري
وآستراتقجل .
 وهااق الؼائااد البااارز لؾـاااس :فااف حجاااب وٓ ابتعاااد ،وبابااف
مػتقح لؽؾ صارق ،قاض لؾحاقائج ومجقاب لؾساائؾقـ ،قاال
جرير رضل اهلل طـف (ما حجبـل رسقل مـذ أسؾؿت ،وما رآين
إٓ تبسؿ يف وجفل ) .ويساتطقع كاؾ أطرابال ،وصاغقر وكبقار
القصقل إلقف ،ومثؾ ذاك مع ما فقاف ماـ متاطاب ،إٓ إكاف يصاؾ
إلك إفئادة باف اساتئذان ( وإكاؽ لعؾاك خؾاؼ طظاقؿ ) ساقرة
الؼؾؿ .
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 وهق الشخصاقة الؿعتدلاة ،التال ٓ تغضاب طؾاك كاؾ حاال،
ولؽـ يف مقاضعف الصحقحة ،كاكتفاك الحرمات ،وقال لرجؾ
( ٓ تغضااب ) وصااب ققلااف ( لااقس الشااديد بالصا َارطة ولؽااـ
الشديد الذي يؿؾؽ كػسف طـد الغضب ).

 وٓ ُ
تزال سقرتف طؾقف الصفة والسفم تغزر بالؿعالؿ الؼقادياة
والساااؿات الرائعاااة فؼفاااا وشااالكا وسقاساااة وإدارة ،وخؾقاااؼ
بالؿساؾؿ الاقاطل مراجعتفاا طؾااك الادوام واساتؾفام الاادروس
والؿعاين مـفا ،ويف بفدكا الؿباركة طؾؿا ،وفضاف ،،دروسافؿ
مـصبة طؾك هذا الجاكاب ساردا وفؼفاا ،حاري آكتػااع بفاؿ ،

كػع اهلل بفؿ وبجفقدهؿ  ،واهلل الؿقفؼ!..
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 /21تأثرياتُ الصداقة العقمية!...
 الؿار ُ ،طؾاك دياـ خؾقؾاف ،وكاذلؽ يحؿاؾ ماع الاديـ الخؾاؼ
والػؽر والعادة والتصقرات( ..وإخاقاكفؿ َي ُؿادوكفؿ يف الغَال
ثؿ ٓ ي ِ
ؼصرون ) سقرة إطرا .
ُ
 وهذا ما ُيعر ُ بسؾطة الؿحقط آجتؿاطل وتداطقاتفا طؾاك
العؼقل وإفؽار ،والؼؾقؾ مـ يفتؿ بفا ويـلى طـ آثارها..
 وهل مـ الؼقى الـاطؿة ،والتل تحتشدُ بف جـقد وٓ ققة وٓ
حاارس ،ولؽـفااا تلساار بالبساااصة الؿحتػااة بؽااموس الشاااي
وآكشراح الديقاين..
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ُ
تساهؾ كثقر مـاا يف صاداقاتف ومجالساف ،أضاعػ ماـ طؼؾاف

وهؿتف ومسالؽف التربقية والحقاتقاة .ويف الحاديث الصاحقب:
(الؿر ،طؾك ديـ خؾقؾف ).

مجؾس ُأ ٍ
ِ
كاس وصعاام ،أخؿاؾ هؿاةً ،وأضاعػ تػؽقارا،
رب
ّ 
وبتـا يف مخاكؼ السطحقة وضعػ الرأي والقطل!..
 كتراكض ورا ،الؾطافة وتخػقػ الؽآبة ،وكتغافؾ طاـ الرقال
العؼؾل وطقامؾ دطؿ التػؽقر .
اااحب سااااحب ،يساااحب مـاااؽ جا ّ
ااؾ معااااين الخؾاااؼ
 الصا
ُ
وآستؼامة والعؼؾ واإلبداع .،،
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 ٓ تعجااب مؿااـ كـاات تع ّ
ظااؿ فؽااره ،فاكحاادر ،وقااد بااات
والرطاع والفؿجققـ!،،،
يصاحب إسافؾ َ
اقن العؼا ُاؾ واطقااا بـائقااا واسااتـؼاذيً ،إٓ طباار تغذيااة
 ولااـ يؽا َ
سااؾقؿة وطالقااة ،مااـ شااروصفا تجـااب الصااداقات الؿعقجااة،
وقال الحسـ البصري رحؿف اهلل( :ما اساتقدع اهلل أحاد ًا طؼافً
ّإٓ استـؼذه بف يقما ما ).
َ
كؿؾاات أخفقااف ومآر ُبااف
أكؿؾ
إذا
ُ
الرحؿـ لؾؿر ،طؼ َؾف ** فؼااد ُ
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ااس مجبقلااقن طؾااك تشاابف بعضاافؿ باابعض ،وساتُحؿؾ
 والـا ُ
الااردا،ة الػؽريااة مااـ جاارا ،مجااالس مغؾقصااة ،أو صااداقات
معتقهة!،،،

ُ
يشؿؾ الصداقات الطقيؾة والعابرة ،وزماف ،الدراساة
 وهذا
وإكس!.. ،
 وأحقاكااا صااداق ُة التفمااذة لشااققخفؿ ،وكتاابفؿ وصااقروتفؿ
أتباطا بف تثبت وبرهان ،وتؼؾقدهؿ يف الؿقاقاػ والؿعتؼادات
والتصقرات الؿبدئقة...
فلس طؾك طالؿ محؼاؼ ،طاايـ الحؼاائؼ ،وٓماس
تاس َ
 وإن َ
البراهقـ ،لؽـف لؿ ي ِ
حاد طاـ صريؼاة شاقخف البدطقاة ،وتحامؾاف
َ
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طؾاااك أئؿاااة الساااؾػ والحاااديث ،ووافؼاااف يف الؿاااقـ والؿؽااار
والتزيقػ!...
ضرب مـ الصداقة الػؽرياة الؿـتفقاة لؾتبعقاة وفؼادان
 وهذا
ٌ
الؿـطااؼ السااؾقؿ ،وقااد قالاات العاارب( :حبااؽ الشاال َ ،يعؿاال
ويصؿ )...

 ويظااـ بعضاافؿ أن التاالثر ٓ يعاادو كقكااف ققؿقااا وأخفققااا،
وغػؾقا طـ إثر العؼؾال ،والػاداحات الػؽرياة الؿؾؼااة طؾاك
طقاتؼفؿ مـ جارا ،تػاهاات تحاط الػؽار ،وتساػ الؿساؾؽ،
وتبااادد الجفاااقد ،واهلل الؿساااتعان (إ َّكاااا وجااادكا آبا،كاااا طؾاااك

أمة)سقرة الزخر  .ومـفا:
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 /1اكحطا ُط التػؽقر  :بحقث يغرد فقؿا يساق ،ويفاقن ويؽادر،
ويقجع الؼؾب.
 /1بااافد ُة الاااذهـ :بسااابب الترسااابات القاقعاااة طؾاااك معاااالؿ
اإلبداع!..
 /4التؼؾقدُ  :مـ فؼدان ألاة وفؼادان الحركاة الػؽرياة الدائباة.
ُ
تشقش اإلدراك  :لػسااد الؿؼادمات والؿحؽؿاات الػؽرياة
/4
السؾقؿة.
 /1وها ُ ،الؿعؾقمات والؼقاطد :ماـ جارا ،مجالساة ٓ تساؿـ
وٓ تغـل مـ جقع!..
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التخدير الؿػصؾل :والاذي يعطاؾ جاقهر العؼاؾ وتقهجاف
/1
ُ
وتققده.
 /٧ذوبان اإلبداع :لتعطؾ أساسقات التػؽقر ،والرضا بالدوكقاة
العؼؾقة!،.
ااعاب إماااقر :لتفالاااؽ اإلدراك وساااقطرة مسااااحة
 /٨استصا ُ
الؿخاكؼ طؾك آفاق السعة وآكتشار .
 /٩التؾذ ُذ بالسطحقة  ٓ :سقؿا وقد جا،ت ماـ خافل صرائاػ
مـعشة ،أو مماكسة مطغقة!،.
 /1١التخااق ُ مااـ التجديااد :ومخاصااؿة إفؽااار الجدياادة،
والرؤى الحديثة بنصفق!...
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والخشاااق ُة أن يـتفااال ذاك ٓساااتفب العؼاااؾ ،وذهااااب الاااذكا،
واإلبااداع ،وقـاطااة الؿاار ،بلفؽااار اكفزامقااة دخقؾااة تؿااس ديـااف
ومعتؼده وسؾقكف ،كحاديث الساــ الؿحاذر ماـ جحار الضاب
وضقؼف وهقاكف ( لتتبعـ َســ مـ قبؾؽؿ ) ،والتؼاصف الؿعؾقماات
ومصااادره الؿعرفقااة مااـ جفااات غريبااة ومشاابقهة !...والساابب
صااداقات اجتؿاطقااة أو كتبقااة ،أو بقئقااة !..ويف الـطاااق العؾؿاال
يتصاطد التؽرار التللقػل ،وتختػل مؽامـ اإلبداع ،وتشتعؾ ماـ
جديد مسللة ( قػؾ بااب آجتفااد ) ،والتال كاكات إساا،ة بالغاة
لإلسفم وإمة والعؼؾ والؿؿارسة والتصاـقػ ،وممذكاة باقٓدة
جقؾ متخؾػ طؿقؼ الرجعقاة وآكفازام ،واهلل يؼاقل ( وٓ تفـاقا
وٓ تحزكاقا وأكااتؿ إطؾااقن ) ساقرة آل طؿااران  .وكحؿااد اهلل أن
266

تصاادى لفااا طؾؿااا ،مػؽاارون وفطـااا ،يف حقـفااا وكسااػقها مااـ
جذورها ..واهلل الؿقفؼ!.
1441/٨/14ها
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 /22جصيسةُ الكٍص الطىيٍة!...
 قص ا ٌة خقالق ا ٌة ذات تؿا ٍ
ااس واقعاال  ،وقااد شاااهدكاها (فؾؿااا
كارتقكقا) وكحـ صغار ،فشدتـا الؿغامرة ،وهالتـا إحاداث،
وذهااااااااااب بِـَااااااااااا التػؽقاااااااااار كااااااااااؾ مااااااااااذهب!...
وحقـؿااا ضفاارت (الؼرصااـة الصااقمالقة) واختطااا السااػـ
الؽبرى طؾك السطب العاالؿل ،أطقاد ذاك الؿسؾساؾ ،ورأيات
صغاري متراصاقـ أمامفاا ،فؽاان ماـ الؿـاساب رباط القاقاع
بالخقال ،وأذكر أكـل كتبت كصا شعريا يف ذلاؽ ،وأستحضار،
دها ،الؼبطان سؾػر الؽبقر ،وقرصـتف العجقبة ،وققتف الخارقة،
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و(هؿتاااف الؿتصااااطدة)!...وهق ذو السااااق الخشااابقة ،والتااال
تخشبت دوكفا كؾ إفؽار والعقائؼ ،واستطاع بؿا يؿؾؽ مـ
البحااارة
إرادة وتصااؿقؿ ،أن يصااقر أطتااك الػااقارس ،وأشااجع َّ
!...
كؾفؿ ** الجقد ُيػؼر واإلقدا ُم ُ
قتال
الـاس
لقٓ الؿشؼ ُة ساد ُ
ُ
تؿ يف الخقال الدرامل ،أماا أن فاالؽـقز حاضارة،
 وكؾ ذاك ّ
وتـطقي كثقر ماـ الؿادن والؿحافظاات طؾاك ثاروات كـزياة،
وجقاهر طؼارية،وأمفك تلسقسقة ،تصـػ تحت (سعة الؿاال
العام) ،والاذي اقتطعتاف الدولاة وفؼفاا اهلل،،لؾؿشااريع والبـاك
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التحتقااة ،ورفاهقااة الؿااقاصـ ،فقاالتل (قراصااـة جاادد) وبشااؽؾ
آخر ،وقد غدوا قبؾفا مػالقس،،فنذا هؿ أغـقاا ،أثرياا ،،لاديفؿ
ولديفؿ!.....
 مـ أيـ لؽ هذا !!...
جؿعتف يف وقت وجقز!!.
 وكقػ ّ
وأكجزت قبؾ الشركات التجارية!!...

َ
 وحؼؼت بدون خبرة اقتصادية وٓ سقققة !!...
غقاب القازع الاداخؾل اإليؿااين( ...وٓ تالكؾقا
 والجقاب-:
ُ
أمااقالؽؿ بقااـؽؿ بالباصااؾ) سااقرة البؼاارة  - .غقاااب الرقابااة
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اإلداريااة الصااارمة( ..لااقٓ يـفاااهؿ الرباااكققن وإحبااار طااـ
ققلفؿ آثؿ وأكؾفؿ السحت) سقرة الؿائدة .
إمر
 تقلقة مـ دون إكػا ،إمـا - ،ويف الحديث (إذا وسد ُ
إلك غقر أهؾف فاكتظر الساطة).
 اكعاادا ُم الحراسااات طؾااك الجزائاار الؿؽـااقزة !...والؿااال
السايب يعؾؿ السرقة كؿا يؼال -غػؾ ُة أصاحاب الؿسامولقة ،
والؿؽان والزمان واإلكسان طـ السمال والؿحاسبة ...

 اسا ُ
اتغػال بعضاافؿ ببسااؿات وطفئااؼ مشاابقهة ،وحصااص
رخقصة ،يرهـ بفا مستؼبؾ محافظة كـزية سامؼة!...
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ُ
ضااعػ التثؼقااػ الشاارطل واإلداري تجاااه الؿااال الحاارام

والؿشتبف والؿختؾط!...

تؼديؿ إطرا

ُ

آجتؿاطقة والؼبؾقاة طؾاك الؾاقائب الؿـظؿاة

الحازمة !...
 اساااتغفل الـػاااقذ اإلداري والساااؾطقي ،واختػاااا ،قاااقاكقـ
الؿحاسبة والرقابة الرادطة...

 وقد يساقغفا بعضافؿ يف إصاار الفادايا والعفقاات العاماة،
وتـاسك ققلاف صاؾك اهلل طؾقاف وساؾؿ (( ففاف قعاد أحادكؿ يف
بقت أبقف وأمف فقـظر ُأيفدى إلقف أم ٓ )).
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 ولعاااؾ ماااـ أطظاااؿ معققاااات التـؿقاااة يف العاااالؿ العربااال
واإلساافمل غؾبااة الػساااد الؿااالل وآداري ،واختػااا ،تطبقااؼ
الؼقؿ الشرطقة يف العؿؾ وآكضاباط والؿسامولقات ،وفاؼ اهلل
الجؿقع ،وكػاكا الؿال الحرام،
ُ
طبر (ممسسة

وتبذل جفق ٌد طظقؿة هذه إيام يف بفدكا الغالقةَ ،
كزاهة ) وغقرها ،يف كبب جؿااح الػسااد ،والتصادي لعـاصاره
ومحتالقااف ،وأخااذ الؿساامولقن طؾااك طااقاتؼفؿ تطبقااؼ ذلااؽ،
وتعزيااز قااقؿ إماكااة والصاادق ،وشاار الؿفـااة ،وفؼفااؿ اهلل
وسدد خطاهؿ .
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 ومضااة /يف الؿا ِ
ازر مؽـااقزة أولفااا لااذاذة ،وآخرهااا
ادائـ جا ٌ
مرارة!..

274

فهرس املوضوعات
البداية1 ............................................................................................
 /1جاوعةُ الوالدة3 ...........................................................................!...
 /2األياًُ املُداوَلة15 ..........................................................................!...
 /3زحَىاتُ الكّفِ األُضبوعية22 ..........................................................!...
 /4وعِسكةُ القمَي32 ...................................................................... )1(...
 /5وعسكةُ القمي (45 .................................................................... !...)2
 /6ختطيطُ اخلطيبِ وخازطةُ المبيب54 ....................................................!...
 /7االوتٍاُُ اإلهلي (..وٌُسيد أُ ٌَىََُّ عمى الريَ اضتُضعفوا69 ............................!)..
 /8خاطسكَ وخاطسُ العالوة ابَ اجلوشي82 .................................................!...
 /9حماضَُ املىمكة وخصائصّا 106 ........................................................!..
 /10وقوالتٌ يف الجبات 121 .................................................................. !..
ِ /11لكَيال يٍَاًَ وُطتىِعوك136.............................................................!...
 /12قصيت وع ضعد بَ وعاذ147 .............................................................!...
 /13ضببُ تساخي األعواُ يف اخلري158 ......................................................!...
ُ /14ضسُج وضيئة وَ الكّف174 ..........................................................!...
 /15ال ُبسِِاُُ ا ُملَّاجس186....................................................................!....
 /16قىةُ اجلبن195 .......................................................................... !..
 /17إمياءاتُ يوًِ اهلجسة التازخيي204 ......................................................!...
 /18اجلاوعةُ ..تالورةٌ وأضاترة219 ........................................................ !...

275

 /19وتديٌَ وكفى232 ......................................................................!...
 /20مساتُ السضوهِ القيادية246 ............................................................ !...
 /21تأثرياتُ الصداقة العقمية259 ..........................................................!...
 /22جصيسةُ الكٍص الطىيٍة268............................................................ !...
فّسس املوضوعات 275 ...........................................................................

276

