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 هذا الكتاب 

حيوي هذا الكتاب جمموعة من الكلامت القصرية التي نرشهتا يف أوقات خمتلفة،  

إما من خالل سجاالت ومناقشات جرت عىل وسائل التواصل االجتامعي، أو نرشهتا  

املرتبطة   الكثرية  املعاين  فيها  أخلص  أن  حاولت  وقد  والنصح،  اإلفادة  باب  من  ابتداء 

 باإليامن واالستقامة، ومنها:  

 يان اإليامن. حتصيل املعرفة، والذي هو األساس الذي يقوم عليه بن  . منهج1

علوم،  2 من  به  يتعلق  وما  اإلحلاد،  عليها  يقوم  التي  األسس  وتقويض  هدم   .

باعتبار اإليامن نقيضا لإلحلاد، وال يمكن التأسيس العقيل لإليامن من دون التخلص من  

التنبيه إىل أين ذكر  بتفصيل شديد يف سلسلة  كل رواسب اإلحلاد وشبهه، مع  ت ذلك 

 ]اإلحلاد والدجل[ 

و3 والفلسفة  الكالم  كعلم  واملناهج  العلوم  ببعض  اإليامن  عالقة  العرفان  . 

 احلداثة ونحوها. 

. عالقة اإليامن باليقني وقدرة اهلل املطلقة، ورددت فيه عىل من ينكر املعجزات  4

 احلسية ونحوها. 

والرتب5 النفس،  بتزكية  اإليامن  يف  . عالقة  بتفصيل  والتي رشحتها  الروحية،  ية 

سلسلة ]التزكية والرتقية[، كام أين رشحت الكثري من كلامهتا يف سلسلة ]مفاتيح التزكية[  

 الصوتية. 

اجلوانب  6 من  ونحوها  واحلوار  والنصيحة  بالدعوة  والتزكية  اإليامن  عالقة   .

 الرسالية األساسية يف حياة املؤمن. 
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 مقدمة السلسلة 

 من كتابايت ومنشورايت: ثالثة أنواع  حتتوي هذه السلسلة عىل 

 : الكلامت القصرية   أوال ـ

أن أخلص فيها الكثري من املعاين بإجياز شديد، اقتفاء بسنة  والتي حاولت  

وأئمة اهلدى الذين استعملوا هذا األسلوب من البيان يف التعبري    رسول اهلل  

عادة  نرى  وهلذا  واالنتشار..  للحفظ  أيرس  لكونه  وذلك  والقيم،  احلقائق  عن 

ت كلاميت ، وقد قسمانتشار األمثال واحلكم القصرية دون غريها من املطوالت

 القصرية فيها بحسب املواضيع التي تتناوهلا إىل ثالثة كتب: 

وقد أوردت فيه الكلامت التي تتحدث    :كلامت يف اإليامن واالستقامة.  1

واالستقامة   ونحوها،  والعلوم  املعرفة  قوانني  من  به  يرتبط  وما  اإليامن  عن 

تعاىل:   قال  كام  اإليامن،  ثامر  أول  باعتبارها  ُثمَّ  والتزكية  اهللَُّ  نَا  َربُّ َقاُلوا  ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ 

ُل َعَلْيِهُم املاََْلئَِكُة َأالَّ  َتَتنَزَّ تِي ُكنُْتْم ُتوَعُدوَن﴾  اْسَتَقاُموا  وا بِاجْلَنَِّة الَّ َزُنوا َوَأْبرِشُ  ََتَاُفوا َواَل حَتْ

نَا اهللَُّ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزُنوَن﴾  ، وقال:  [ 30]فصلت:   ِذيَن َقاُلوا َربُّ ﴿إِنَّ الَّ

 [13]األحقاف: 

وقد أوردت فيه الكلامت التي تتحدث عن    :كلامت يف الدين والتدين .2

الدين  به   ،حقيقة  املرتبطة  تعرض واملامرسات  وما  ساملا،  منها  بقي  وما   ،

]الدين   سلسلة  يف  تفصيال  ذكرته  مما  ذلك،  ونحو  وأسبابه،  لالنحراف، 
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  والدجل[، وسلسلة ]دين اهلل ودين البرش[، ولذلك، فإن من يريد تفاصيل ما 

 ذكرته يف هذا الكتاب حيتاج إىل الرجوع إىل السلسلتني. 

الوعي والبصري   . 3 تتحدث    :ةكلامت يف  التي  وقد أوردت فيه الكلامت 

واأل عن   القضايا  بعض  من  باجلوانب  حداثموقفي  ترتبط  التي  تلك  سواء   ،

 السياسية واحلركية أو غريها من اجلوانب. 

 والعلمية: ثانيا ـ املقاالت التنويرية  

بحسب   قسمتها  وقد  ونحوها،  جرائد  أو  جمالت  يف  سابقا  نرشهتا  التي  وهي 

 مواضيعها إىل:  

مقاالت متفرقة حول حقائق  : وهي سلسلة  مقاالت يف الدين والقيم.  4

 . الدين وقيمه

اإلسالمية.  5 العلوم  مناهج  يف  سلسلة  مقاالت  تناقش  : وهي  مقاالت 

 . ين وقيمهبعض ما ورد يف الرتاث من حقائق الد

مقاالت متفرقة يف أمهات  : وهي سلسلة مقاالت يف األرسة واملجتمع.  6

 . القضايا املرتبطة باألرسة واملجتمع

والتقريب.  7 الوحدة  يف  سلسلة  مقاالت  وهي  الدعوة  :  يف  مقاالت 

 . للوحدة والتقارب بني املذاهب اإلسالمية

وحتدياته.  8 الواقع  يف  سلسلة  مقاالت  وهي  تعرض  :  بعض  مقاالت 
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 . التحديات التي تواجه الواقع اإلسالمي وكيفية مواجهتها

مقاالت قصرية يف املوقف من قضايا  : وهي سلسلة  مواقف وشهادات.  9

 . وأحداث سياسية 

املوقف من قضايا  : وهي سلسلة  مواقف وعرب  .10 مقاالت قصرية يف 

   .دينية وتربوية وثقافية

مقااليت حول سورية، والتي  : وهي سلسلة  سورية واحلرب الكونية  . 11

نرشهتا سابقا، وقد رأيت أن هذه السلسلة أوىل هبا، ألن تلك السلسلة كلها حول  

 اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، ولذلك أطلقت عليها ]إيران ومرشوعها[ 

 ثالثا ـ جمموعة كتابات أدبية يف القصة والشعر: 

 لكتابني: وقد مجعت فيها ما كتبته من قصص وقصائد، يف هذين ا

اهلل  .1 مع  حتدثوا  جمموعة  هكذا  بأهنا  وعرفتها  سابقا،  نرشهتا  وقد   :

 . مناجيات شعرية عىل ألسنة متعددة ال تطلب من اهلل إال اهلل 

: وحتوي جمموعة من القصائد والقصص التي ال زلت  قصائد وقصص  . 2

 أحتفظ هبا من شبايب الباكر، ومل أنرشها سابقا. 

حني   كل  تتعرض  خصوصا  السلسلة  هذه  أن  إىل  أنبه  األخري  ويف 

أو   مقاالت  أو  كلامت  من  نرشه  يستجد  ما  بحسب  واإلضافات،  للتحديثات 

 أعامل أدبية.  
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 مقدمة الكتاب 

حيوي هذا الكتاب جمموعة من الكلامت القصرية التي نرشهتا يف أوقات خمتلفة، إما  

ابتداء  التواصل االجتامعي، أو نرشهتا  من خالل سجاالت ومناقشات جرت عىل وسائل  

من باب اإلفادة والنصح، وأنبه إىل أين رشحت بعضها يف تسجيالت صوتية، تلبية لبعض  

 .(1) املتابعني الكرام الذين طلبوا ذلك

 ومنها:  وقد حاولت أن أخلص فيها املعاين الكثرية املرتبطة باإليامن واالستقامة، 

 يان اإليامن. . منهج حتصيل املعرفة، والذي هو األساس الذي يقوم عليه بن1

. هدم وتقويض األسس التي يقوم عليها اإلحلاد، وما يتعلق به من علوم، باعتبار 2

ال يمكن  وال  لإلحلاد،  نقيضا  كل  اإليامن  من  التخلص  دون  من  لإليامن  العقيل  تأسيس 

رواسب اإلحلاد وشبهه، مع التنبيه إىل أين ذكرت ذلك بتفصيل شديد يف سلسلة ]اإلحلاد  

 والدجل[ 

واحلداثة  العرفان و. عالقة اإليامن ببعض العلوم واملناهج كعلم الكالم والفلسفة 3

 ونحوها.

املطلقة4 اهلل  باليقني وقدرة  اإليامن  املعجزات  . عالقة  ينكر  فيه عىل من  ، ورددت 

 احلسية ونحوها. 

. عالقة اإليامن بتزكية النفس، والرتبية الروحية، والتي رشحتها بتفصيل يف سلسلة  5

 ]التزكية والرتقية[، كام أين رشحت الكثري من كلامهتا يف سلسلة ]مفاتيح التزكية[ الصوتية. 

و6 والنصيحة  بالدعوة  والتزكية  اإليامن  عالقة  اجلوانب  .  من  ونحوها  احلوار 

 

 ]العنوان[وقد أرشت إليها يف الكتاب بوضع عنواهنا بني قوسني، وباللون األمحر، هكذا   (1) 
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 الرسالية األساسية يف حياة املؤمن. 

 : وهذه مفردات عناوينها 

 . مفاتيح املعرفة1

 . القراءة واملطالعة 2

 . املعرفة واليقني 3

 . اإليامن واإلحلاد 4

 . العرفان والكالم 5

 . الفلسفة واحلداثة 6

 . السعادة والتفاؤل 7

 . املستقبل اجلميل 8

 واخلوارق . املعجزات 9

 . النبوة واهلداية 10

 . املالئكة والبرش 11

 . العصمة والصاحلون 12

 . اإلمامة واهلداية 13

 . الصحابة والقرابة 14

 . أخالق وتزكية 15

 . الدعوة والنصيحة 16

 . احلوار واملناقشات 17
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 مفاتيح املعرفة  . 1

. عجبا للذين يستعملون كل أدوات التحري عن حقائق بسيطة، ثم ال  1

فيذعنون   الكربى؛  الوجود  حقائق  عن  البحث  يف  األدوات  نفس  يستعلمون 

 . ألدنى شبهة 

. ال يمكن جلاملك أن يبدو، وال حلقيقتك أن تعلن عن نفسها، وأنت  2

حتتجب عن أشعة نوره؛ فالزهرة ال يمكن أن نعرفها ونحن نحجبها عن أشعة  

 . الشمس

د التي تثقل ظهرك..  فتخل عن كل تلك املزاو  .. . إن أردت أن تسري إليه3

 . مل إىل البرصةفالتمر ال حُي 

وتذبذب..  4 وشك  تردد  كل  عن  فتخل  إليه..  تسري  أن  أردت  إن   .

 . فاملتذبذب مثل الذباب ال يقبله أحد

يقلب  5 جتعله  التي  فهي  والرغبات؛  األهواء  للعقل  حجاب  أعظم   .

 .موازين أي يشء لينسجم مع أمانيه وتفكريه الرغبوي 

ما  6 أول  مرتبة  .  فبقدر  فيك؛  ما  آخر  جتعله  فال  عقلك؛  فيك  اهلل  خلق 

 . عقلك منك تتحقق بإنسانيتك، وبقدرها يكون قربك وبعدك

. أعقل الناس من أضاف لعقله عقل غريه، وأمحقهم من اغرت بعقله؛ فال  7

 . يمكن للعقل أن ينضج أو يكتمل ما مل يمتزج بعقول اآلخرين
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عقل غريك؛ فقد يرزقك اهلل من  . عالمة احرتامك لعقلك احرتامك ل 8

 . فيض عقل غريك ما لن تصل إليه بعقلك أبدا

طهروا  9 ملن  إهلي  فتح  هو  وإنام  جمردا،  اجتهادا  ليس  احلقيقي  العلم   .

ُقوا اهللََّ َوُيَعلُِّمُكُم اهللَُّ﴾    [282]البقرة: قلوهبم لتصلح للكتابة الربانية عليها، ﴿َواتَّ

يك أبواب العلم، وأنت قد سددت كل  كيف تريد أن يفتح اهلل عل   .10

 املنافذ التي تصل بينك وبني ربك بسبب أهوائك التي عبدهتا من دونه؟ 

كيف تريد أن يعلمك ربك، وأنت ال جتلس بني يديه جملس التلميذ    .11

 املؤدب املتواضع، وإنام جملس األستاذ املتعامل املتعايل؟ 

استبداهل   .12 بعضهم،  عليه  حصل  الذي  التنوير  يرتدون  كل  شيوخا  م 

 . العامئم بشيوخ يرتدون رابطات العنق، أما العقل فهو عندهم يف عطلة دائمة

هذه حصيلة تنويرهم: صاروا يؤمنون بنظرية التطور، وينكرون عامل    .13

وكل   والعلامء  الرتاث  من  ويسخرون  املالحدة،  عىل  حتى  ويرتمحون  الربزخ، 

إقرار االنتحار واملوت الرحيم    املذاهب، وسيضيفون إليها من حيث ال يشعرون

 واملثلية وأخواهتا. 

التفكري الذي يصحبه اهلوى واملزاج ال خيتلف عن تفكري ذلك الذي    .14

َر ُثمَّ َنَظَر   َر ُثمَّ ُقتَِل َكْيَف َقدَّ َر َفُقتَِل َكْيَف َقدَّ َر َوَقدَّ ليته مل يفكر ومل يقدر، ألنه ﴿ َفكَّ

أَ  ُثمَّ  َوَبرَسَ  َعَبَس  َقْوُل  ُثمَّ  إاِلَّ  َهَذا  إِْن  ُيْؤَثُر  ِسْحٌر  إِالَّ  َهَذا  إِْن  َفَقاَل  َواْسَتْكرَبَ  ْدَبَر 
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  ﴾  [ 25-18]املدثر: اْلَبرَشِ

احذر أن جتعل نفسك ميزانا لألمهية؛ فام ال هتتم به أنت قد يكون    .15

 . شديد األمهية لغريك؛ فلذلك احرتم اهتاممات غريك ليحرتموا اهتامماتك 

ل  .16 صغره  عجبا  منذ  ومعلومات  أفكار  عىل  ثبت  بكونه  يفخر  لذي 

 ؟ وشبابه الباكر مل يغري فيها حرفا.. أال يشم رائحة املاء اآلسن الراكد يف نفسه

كيف تريد أن ينري اهلل بصريتك، وأنت جتعل قومك ندا هلل، َتاف أن    .17

 ؟ يتهموك بأي هتمة إن أنت مل توافقهم فيام دلك الدليل عىل خالفه

م اجتهادك يف البحث عن دليل ما خفي عىل قومك أو خالفوه  عد  .18

 . دليل عىل حرصك عىل التبعية والتقليد واَتاذهم أندادا من دون اهلل

العامل أو الباحث أو املفكر الذي يكتفي بتقليد غريه، ال حيق له أن    .19

 . يناقش، ألن عقله قد سلمه لغريه، وال يمكنه أن يناقش من دون عقل

يرض    .20 ال  حتى  الطعام  صالحية  عن  تبحث  أن  العجز  من  أليس 

عىل   يقيض  ما  وهو  دينك  من  تتلقاه  ما  صالحية  عن  تبحث  ال  ثم  بجسدك، 

 ؟ اتكروحك بل كل حي

احذروا من التطفيف يف املواقف واألحكام فهو أخطر من التطفيف    .21

 . يف امليزان؛ فالثاين قد يأخذ منك مالك، لكن األول يسلب منك دينك وعقلك

نعاتب    .22 كام  للعدالة  حترهيا  عدم  يف  ونفوسنا  عقولنا  نعاتب  أننا  لو 
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 . فوسنا األمارةالقضاة لتعطل عملهم فاملشكلة كلها يف اجلور الذي متارسه ن

أخطر سقوط حر أن يوفر اهلل لك كل أسباب اهلداية، لكنك تصم    .23

آذانك عنها، وتسد كل طرقها إىل عقلك، وال تكتفي بذلك، بل تعادهيا وحتذر  

 . منها

ليس هناك مشكلة يف الدنيا تستعيص عىل احلل.. مشكلة واحدة فقط    .24

 . ذا التفكري يمكن وصفها بذلك، وهي العقل الذي يفكر بمثل ه

يستحيل أن يتناقض العقل والدين.. فإن رأيت ذلك؛ فهو إما بسبب    .25

 . اختالط الدين باهلوى والدجل، أو اختالط العقل باملزاج والرغبة

كام أن املرآة املحدبة واملقعرة واملكرسة ال تريك صورتك احلقيقية؛    .26

 . نت كذلكفكذلك مرآة قلبك ال يمكنها أن تريك حقائق الوجود إن كا

واهلل    .27 رأيي  هذا  جهده:  كل  بذل  بعد  يقول  الذي  هو  الورع  العامل 

 . أعلم.. واجلاهل يقول وهو يتثاءب: هذا حكم اهلل ورسوله والويل ملن خالفه

عجبا للذي يبحث عن الضوء عند شمعة، وقد أتاح اهلل له أن يستنري    .28

 . بضياء الشمس

ُه آثٌِم َقْلُبُه﴾    .29 هتديد ووعيد لكل أولئك    [ 283]البقرة:  ﴿َوَمْن َيْكُتْمَها َفإِنَّ

ومناصبهم   جاههم  عىل  خلوفهم  لكنهم  العني..  رأي  احلقائق  يبرصون  الذين 

 . يكتمون ذكرها 
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ليها حتى عن طريق  إعندما نكون صادقني مع احلقيقة فإن اهلل هيدينا    .30

 . من نتومههم شياطني 

شكاالت كلها من متييع املفاهيم وعدم حتديدها ليتالعب هبا من  اإل  .31

 . شاء كيف شاء 

الفتنة هي أن تطرح احلق ممزوجا باهلوى، والعلم ممزوجا بالتضليل..    .32

 . أما الطرح العلمي املؤدب للحقائق؛ فهو النصح والبصرية واحلكمة

بيب  الكاتب الذي خيضع ملطالب ورغبات قرائه، ال خيتلف عن الط  .33

 . الذي خيضع ملرضاه؛ فيعطيهم الدواء الذي يرضيهم، ولو عىل حساب صحتهم

ألن    .34 املزيفة  واأللبسة  األغذية  سلع  من  أخطر  املزيفة  الكتب  سلع 

الدنيا وحياتك  جسدك  تؤذي  قد  وكل    ،الثانية  كيانك  بكل  فترض  األوىل  وأما 

 . زمانك

كر له حتيزك  بربكم كيف تريد من اآلخر أن يقبل حكمك، وأنت تذ  .35

ال حيادك، ودورانك مع طائفتك ال مع احلق؛ فهل تقبل منه ما تريد أن يقبل  

 منك؟ 

لو تصورنا دقة موازين اهلل، لتوقفنا عن تعميم األحكام؛ فكم بني    .36

 . الظاملني من مظلومني، قد خياصمونك يوم القيامة العتبارك هلم من الظاملني

ال  .37 الرتاث  َتلص رسوش من عصمة  أو  لو  فهمه  أوقعه  ملا  عرفاين؛ 
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 . سوء فهمه له يف اإلساءة للقرآن.. بل للنبوة.. بل للدين مجيعا 

احلوزة    .38 يف  شيوخه  من  تلقاه  ما  كل  راعى  اخلميني  العالمة  أن  لو 

الشاه   سلطة  حتت  اآلن  إيران  لكانت  عليه،  اإلنكار  من  وخيش  العلمية، 

 . وأحفاده

ما يصبح منفعال ال فاعال.. حيث  يبدأ انحراف الباحث أو املفكر عند  .39

 . خيضغ الستفزازات غريه؛ فيعمل عىل مواجهتها وردها باحلق أو بالباطل

العربة ليست بالسبق، وإنام بالصدق.. ومن سبق ومل يصدق، سبقه    .40

 . من صدق ومل يسبق 

لنا يف معرفته من معلومات..    .41 ُأذن  فيام  أن نحرصه  الكون أكرب من 

 . اس عقال أكثرهم تواضعا، وإحساسا باجلهل ولذلك كان أعظم الن

أعجب أنواع املغالطات تلك التي يستند إليها  من  ]دين األجداد[    .42

أولئك الذين يتومهون أن احلقيقة ال يمتلكها أولئك الذين واصلوا الليل بالنهار  

يف البحث عنها، عرب املطالعة والتأمل والتحقيق، وإنام يمتلكها أولئك الكساىل  

ٍة َوإِنَّا َعىَل    الذين ا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعىَل ُأمَّ يرددون مقولة أهل اجلاهلية األوىل: ﴿إِنَّ

 [ 22]الزخرف: آَثاِرِهْم ُمْهَتُدوَن﴾  

أكثر الناس تعظيام للمشايخ والعلامء أقلهم مطالعة لكتبهم، ولو أهنم    .43

 . طالعوها، خلففوا من غلوهم، وأجازوا التعامل معهم كبرش يمكن نقدهم
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التسليم للجاهل جهل وخرافة، والتسليم للعامل عقل وحكمة، ومن    .44

ألي   جهازه  أو  سيارته  وال  طبيب،  ألي  جسده  يسلم  أال  فعليه  ذلك،  ينكر 

 . مصلح

وأدقها..    .45 أصحها  عن  بحثك  بقدر  املعلومات  كثرة  عن  تبحث  ال 

من   عليك  أرض  وهو  مركب،  وجهل  احلقيقة،  عن  حجاب  اخلاطئة  فاملعلومة 

 . اجلهل البسيط

وأجداها؛    .46 أنفعها  عن  بحثك  بقدر  املعلومات  كثرة  عن  تبحث  ال 

إن تبد لكم  فرب معلومة أرض عليك من السم الزعاف.. وال تسألوا عن أشياء  

 . تسؤكم

باجلهل، وأنه ال يستطيع أن حيكم عىل    .47 يقر  العامل احلقيقي متواضع 

 . العامل واألشياء من خالل املعارف البسيطة التي أحاط بجزئيات قليلة منها

احذر من عبودية العقل؛ فهي أخطر من عبودية اجلسد؛ فبالل كان    .48

 . عقله رقيقا فلذلك حرم اهلداية  عقله سيدا فلذلك اهتدى إىل احلق، وأمية كان

ال تصغ ملن خيوفك من خمالفته؛ فلو كان صادقا خلوفك من خمالفة    .49

 .احلق الذي دل عليه الدليل ال احلق الذي جسده يف شخصه

أكثر األخطاء وأفظعها ناشئ عن تعميم األحكام، والعاقل هو الذي    .50

 .لباطل، والطيب عن اخلبيثيزن كل جزء بميزانه املناسب له؛ فيميز احلق عن ا 
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يف    .51 االحتياط  إىل  تدعو  ولكنها  عقوهلم،  تلغي  ال  العقالء  أخطاء 

 . التعامل معها.. فاحلريص عىل احلق يستفيد احلكمة ولو من املجانني

فلذلك    .52 إدراكه؛  عن  املجردة  العقول  تعجز  ما  والقيم  احلقائق  من 

 . ايته ما يدهلا عليها تداركها اهلل بلطفه، وأفاض عليها عرب وسائط هد

كلام كانت ارتباطاتك وعالقاتك أقل كلام كان تفكريك أكثر حتررا؛    .53

 . فالعالئق قد تتحول إىل عوائق.. فاجعل عالقتك الكربى باحلق، ال باخللق

استقام   .54 فلو  السلوك؛  قبل  العقل  يف  تكمن  الكربى  البرش  مشكلة 

 . وأفكاره بنات تفكريه العقل الستقام السلوك؛ فاإلنسان ابن أفكاره، 

اعمل ما شئت من اخلري، لكنك لن تنال أي مرتبة إال بحسب املرتبة    .55

 . التي بلغها عقلك؛ فال ينال الدرجات الرفيعة إال أولو األلباب

والفطرة    .56 العقل  يوافق  الذي  القيم  الدين  يرتكون  للذين  عجبا 

والعنف   والشعوذة  باخلرافة  ليستبدلوه  واحلضارة،  األخالق  مع  وينسجم 

 . والتطرف 

العقل هو النافذة التي تطل هبا الروح عىل الوجود وهو النور الذي    .57

 . تتعرف به عىل واهب النور وهو العقال الذي ينظم النفس لتنسجم مع الكون 

عندما تتخىل عن ذاتك وأنانيتك سرتى كل يشء كام هو، ال كام تريد؛    .58

 . فانشغالك بنفسك وما حييط بك حيول بينك وبني رؤية احلقائق والتفاعل معها 
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[ قاعدة ال ترتبط بقضايا  38﴿َأالَّ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى﴾ ]النجم:    .59

القضايا، كل  ومع  عام،  قانون  هي  بل  فقط،  يف    اآلخرة  وقع  خالفها  ومن 

 . التطفيف واجلور 

من حكم عىل متهم من غري حتقيق عادل، فهو ال يقل عنه جرما؛ ذلك    .60

 . أنه يسن سنة قانون الغاب الذي يتيح للقوي التسلط عىل الضعيف

تشبه    .61 فأنت  للحقيقة؛  وصولك  تعني  طالعتها ال  التي  الكتب  عدد 

احل أصناف  كل  أكل  الذي  التغذية  سوء  أمراضا  مريض  جسده  ليزيد  لويات، 

 . جديدة 

املعارف    .62 فكل  واحلياة،  الوجود  بحقائق  اإليامنية  معارفك  حتتقر  ال 

 . األخرى ال تساوي أمامها شيئا، والعاقل من جيتهد يف اجلمع بني اجلميع

إنام ُيعذر اجلاهل الذي استنفذ جهده، أو مل جيد من يعلمه، أما من    .63

 . ول أو مهمل أو متعال، وال عذر هلؤالء مجيعاعدا ذلك، فهو متجاهل أو كس

العلوم أكثر من أن حُترص، والعاقل هو الذي يبدأ بام خيصه منها، حتى    .64

 . ال يكون كالطبيب الذي يداوي علل غريه، ويغفل عن البحث عن دواء علته 

فرق كبري بني احتقار العلوم، وبني وضعها يف مراتبها، حتى ال يصبح    .65

 . لعقل باملعلومات، ال االنتفاع هبا، واالنفعال هلاالغرض حشو ا 

نعم العاقل ال يرث دينه عن آبائه وأجداده، لكن ذلك ال يعني أن    .66
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 . يرفض أي قيمة نبيلة ورثها عن آبائه وأجداده، فاملكارم ال تلغيها األنساب
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 القراءة واملطالعة . 2

ون، فحقيقتك  . ال تشغلنك كرة القدم وما يلعبون عن القلم وما يسطر1

 . ُتسطر بالقلم، وال ُتركل بالقدم

اهلل[  .  2 باسم  قرأ  ]القراءة  وتذوق  من  وحتقق  وتأمل  فتدبر  ربه؛  باسم 

كانت قراءته معراجا للكامل.. ومن قرأ باسم نفسه.. مل تزده قراءته عن نفسه  

 . وربه إال بعدا

فقد حيجبك ذلك عن    .3 والعلوم؛  املعارف  ال يكن مهك كثرة حتصيل 

احليات   حطبه  مع  يضع  قد  الذي  الليل  كحاطب  فتكون  والتدقيق؛  التحقيق 

 . والعقارب 

ما فائدة كثرة مطالعاتك وأنت ال تستخدم فيها سوى عينك التي ترى    .4

 . احلروف، وذاكرتك التي حتفظها

تلك    .5 أو  تفهمها،  أن  البيانات دون  التي َتزن  تكون كتلك  أن  احذر 

 .هها.. فالعقل ليس ذاكرة فقطالتي حتمل األسفار دون أن تفق

ليس الشأن يف عدد الكتب التي طالعتها، ولكن يف عدد القضايا التي    .6

 . استوعبتها وفهمتها وصححتها 

 . كل مطالعة ال تقوم سلوكك، أو هتذب أخالقك، ال ُيعول عليها .7

كل مطالعة ال تزيدك قربا منه تزيدك بعدا عنه.. فليس هناك إال القرب    .8
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 . والبعد

كل مطالعة ال ترتقي بك إىل اإلنسانية، تنتكس بك إىل البهيمية، أو ما   .9

 . هو دوهنا.. فاحذر؛ فاملطالعة قد تكون نوعا ساما من أنواع العلف 

وبحثية ال    .10 الكتاب..  من  التخلص  مزاجية هدفها  نوعان:  املطالعة 

 . ينتهي صاحبها من كتاب حتى يطلع عىل عرشات الكتب

ن العلم يرفع أصحابه يضعهم.. وكام يقرهبم من اهلل  احذر؛ فكام أ  .11

 . حيجبهم عنه.. وكام يدخلهم اجلنة يدخلهم النار 

فتصري    .12 أوراقه؛  تقليب  أو  رحيه  أو  ورقه  الكتاب  من  مهك  يكن  ال 

 . حمجوبا هبا عن احلقيقة.. فعاشق احلقيقة ال هتمه الوسيلة التي توصله إليها 

هيتم باملعاين، وال تستهلكه األلفاظ..   القارئ احلقيقي هو ذاك الذي .13

 . فقد جيعل اهلل احلكمة يف فم العيي؛ فيفهمها الذكي، وحيجب عنها الغبي 

ما أتعس ذلك القارئ الذي حيجب عن حقائق العلوم بخطأ إمالئي    .14

 . أو نحوي يف كتاب.. فاحلقيقة ال حلن فيها 

الكتب املناسبة يف  إن شئت أن تكون مطالعا حقيقيا.. فابحث عن    .15

 . كل فن، حتى ال تصبح ضحية للسلع املزيفة؛ وما أكثرها

املكتوبة.. فللكلامت املسموعة    .16 القراءة قارصة عىل احلروف  ليست 

 . واملشاهد املرئية ما يغنيك عن عرشات الكتب
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طوبى ألولئك الذين منحهم اهلل أصواتا حسنة؛ فراحوا يسجلون هبا    .17

 .النافعة، ليستفيد منها الرضير، ويرتاح هلا البصريالكتب 

من الصدقة اجلارية نرشك للكتب النافعة، وتيسريها لعامة الناس..    .18

 . فرب ناسخ أو نارش أعظم أجرا من الكاتب نفسه

أثناء    .19 وقلبك  عقلك  أرض  عىل  تتهاطل  التي  النافعة  احلروف 

به األر الذي حتيا  الغيث  نفسك من  مطالعتك ال َتتلف عن  ض؛ فاحذر عىل 

 . اجلفاف

أثار إشكاال مهام؛ فأحلته عىل بعض الكتب؛ فرفض الرجوع إليه،    .20

 . ألنه ليس ورقيا، ولو كان صادقا مع احلقيقة ملا أمهته وسيلة الوصول إليها 

التواصل االجتامعي، إال    .21 العلمية لشبكات  للوظائف  مع احرتامي 

ال  للقضايا  املفصل  العلمي  الطرح  إىل    أن  نحتاج  بل  فيها،  يتحقق  أن  يمكن 

 . الكتب

الكتاب اإللكرتوين؛ فالكتاب    .22 بتعود مطالعة  أنا أنصح طلبتي دائام 

 . الورقي قد يكون يف مرحلة احتضار، وال يمكن االنتفاع بوسيلة حتترض

يف أكثر الدول ُيمنع دخول أكثر الكتب املهمة؛ والذي مل يتعود عىل    .23

 . ة بالده الثقافيةسيبقى مقيدا وضحية لسياسالقراءة اإللكرتنية 

التواصل االجتامعي،    .24 عجبا ملن يقيض ساعات طويلة مع شبكات 
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 . لكن إن دعوته إىل قراءة كتاب إلكرتوين تعلل برضره عىل صحة برصه

البحثية    .25 املطالعة  أما  العادية  املطالعة  يف  تفيدك  قد  الورقية  الكتب 

 . ج حينها إىل أن تكون بحوزتك كل كتب الدنيافيستحيل أن تفيدك ألنك حتتا

مهام كربت مكتبتك، وضاق هبا بيتك؛ فهي ال تساوي يف عدد كتبها   .26

 . ما يف أصغر جملد من جملدات هاتفك أو حاسوبك

سبب اهتاممي بالدعوة للكتب اإللكرتونية ما رأيته يف املعارض من    .27

 . د أسعارها أو إهدائها جماناكثرة انتشار الكتب الورقية للمتطرفني بسبب زه

ما شأن الناس بسفرك أو إقامتك أو نجاحك أو فشلك أو أكلك أو    .28

عن   احلديث  يف  معهم  التواصل  يف  عليك  اهلل  نعمة  تستغل  أهكذا  رشبك؟.. 

 نفسك؟ 

ال حرج عليك يف التواصل مع شبكات التواصل، إن اخرتت فيها    .29

 . خلالئق ما يفيدك ومن يفيدك.. فلله طرائق بعدد ا

العامل الذي ال يضع يف حسابه أن العامل حتول إىل قرية أو بيت واحد؛   .30

 . فيعرض دينه بحسب هذا الواقع اجلديد؛ هيدم أكثر مما يبني
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 اليقني . املعرفة و 3

. دور العقل يف الدين حمصور يف االقتناع بنبوة النبي، فإن اقتنعت هبا،  1

 . للطبيب وإن مل تعرف رس ما يصفه لك سلمت لكل ما جاء به، مثلام تسّلم 

إليه كام سار موسى إىل اخلرض؛  2 . إن وجدت من يعلمك اليقني، فرس 

 . فاليقني وحده من ينفعك يف عوامل امللك وامللكوت

امليت، واملرايب كمن  3 املغتاب كمن يأكل حلم أخيه  . إن أصبحت ترى 

 . يتخبطه الشيطان من املس؛ فقد بلغت أوىل درجات اليقني

. عندما نقرأ أي يشء بمنطق الشك ال بمنطق احلكمة والعقل لن نجد  4

 . ال ما يغرقنا يف مستنقعات الوهم؛ فاحلقائق أعز من أن تتنزل عىل املرتابنيإ

. الشك أقرب إىل األمراض النفسية منه إىل األحكام العقلية املنطقية،  5

 . يشء   وهو مقدمة لوسواس قهري يصل بصاحبه إىل السفسطة وإنكار كل

. بربكم كيف يقتنع باآليات التي أكرم اهلل هبا رسله، من مل يوقن بقدرة  6

 ؟ اهلل املطلقة، وبصدق كل حرف من كلامته املقدسة

. ليس بينك وبني أن ترى احلقائق رأي العني سوى حجاب الزمن الذي  7

 . يتقشع كل حلظة.. فاحرص عىل أال ترى هناك إال ما أيقنت به هنا

د أن تكون خليال له كام كان اخلليل؛ فخلص قلبك من كل  . إن كنت تري 8

 . من يزامحك عىل خلته؛ فاخللة تستدعي إفراد املحبة 
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بينك    .9 تضع  وأنت  األعظم،  اهلداية  شمس  مع  تتواصل  أن  تطمع  ال 

حديث   يف  ولك  وأحدث؛  وبّدل  غرّي  من  يقبل  ال  فهو  احلجب؛  آالف  وبينه 

 . احلوض عربة

رآه    .10 إذ  منه  رقم  سخر  يعطيه  أن  منه  فطلب  وإمامه؛  رسوله  حيدث 

اتصال   من  وأكمل  أعظم  األرواح  اتصال  أن  لعلم  مبرصا  كان  ولو  جواله، 

 . األشباح

سليام..    .11 يكن  مل  ما  الدنيا  بأهل  يتصل  أن  يمكن  ال  جوالك  أن  كام 

 . فكذلك قلبك ال يمكن أن يتواصل مع أهل اآلخرة ما مل يكن كذلك 

ينقيض العجب من األعمى الذي ينكر عىل البصري ما رآه..  مثلام ال    .12

 . ال ينقيض من أعمى البصرية الذي ينكر عىل الصاحلني ما يتحفهم رهبم به

حتققت    .13 قد  تكون  واألحقاد  الضغائن  من  القلوب  تتطهر  عندما 

السليمة  القلوب  يف  إال  حيل  ال  لقداسته  فهو  اإلهلي  لإلسالم  األول  بالرشط 

 . الطاهرة

لو ذاق قيس طعم املحبة احلقيقية لعلم أنه مل يذق من رشاهبا قطرة    .14

 . واحدة

العاشق، ألن من وجه    .15 صدق من أطلق عليه لقب املجنون وليس 

 . قلبه لغري قبلة اجلامل احلقيقي جمنون وليس عاشقا
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هناك أن تتخذ أندادا من دون اهلل، ومل ينهك أن تتخذ صاحلني حتبهم    .16

 . الصاحلني من حب اهلل يف اهلل.. فحب

جزاء إعراضك عنه، وهو يقبل عليك، أن يعرض عنك كل من تقبل    .17

انقطع  لغريه  كان  وما  واتصل  دام  هلل  كان  وما  بيده..  الكل  قلوب  ألن  عليه، 

 .وانفصل

حقائق    .18 كل  معرفة  استعجالك  احلق  وبني  بينك  احلوائل  أخطر 

مدرس سوى  ليست  أهنا  مع  النشأة  هذه  يف  لباقي  الوجود  بالنسبة  ابتدائية  ة 

 النشآت. 

كان يوسف يف عني يعقوب شمس الوالية التي   لقد]حزن يعقوب[   .19

واألمل   بالشوق  املشوب  الشديد  احلزن  ذلك  عليه  حزن  فلذلك  عنه..  غابت 

 . العظيم؛ فقد كان مرتددا بني أمل الظهور واحلضور وأمل املحو واإلثبات 

اجلوهرية[    .20 واحلركة  دار  ج عز  ]اخللود  يف  أحدا  خيلد  أن  احلق  ناب 

تأديبه ما مل يكن أهال لذلك.. فلذلك جعل أبواهبا مفتوحة ملن تطهر جوهره، 

 . وهتذبت طباعه 

للعارف أن هيتدي للحقائق  ال يمكن  ]الرمحة والعدل.. والعرفان[    .21

بينهام.. فهام  النظرية والعملية إال إذا عرف رس الرمحة والعدالة اإلهلية والعالقة  

 . مفاتيح مغاليق الكون
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يكون حمتاجا خللقه.. فهو ال يريدهم له،  جل اهلل أن  ]الغنى اإلهلي[    .22

وإنام يريدهم هلم، ولذلك كان كرمه ووده وخريه وتقريبه وتأديبه مقدسا قداسة  

 . ذاته

أ ]مصدر اجلامل[    .23 ذرة من شعاع مجال  قطعن  يدهين عندما شاهدن 

 ؟ أين الشمس التي استمد منها مجاله!يوسف.. فكيف لو ر 

ك عن كل ما يرصفك عن ربك.. فكل ما  غض برص]غض البرص[    .24

 . يرصفك عن ربك شؤم 

حجب املعرفة الوهم.. وأكرب أسباب الوهم  أكرب  ]املعرفة والوهم[    .25

قياس اهلل تعاىل عىل خلقه وتطبيق قوانينه عليه.. فاهلل أعظم من أن يقاس أو يشبه  

 . أو يتخيل

والشعور[    .26 أن  ]القرب  اهلل  أو  جل  اجلهات  حتويه  أو  احلدود  حتده 

تضمه األماكن.. ولذلك فإن قربك منه يكون بقدر شعورك به وحضورك معه  

 . وتوددك إليه 

ن أثبت اجلهة واملكان هلل تعاىل فهو جمسم..  كل م]احلدود والفقر[    .27

قال فقد  واحليز.. ومن حده  احلدود  اجلسمية  أركان  بمحدوديته وجوز    فأول 

 . فقره وفاقته وحاجته

اهلل[    .28 عىل  أدلة  أعظم  ]اإلقبال  وأكرب  عليك..  إقباله  منه  تناله  جزاء 
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 . إقباله عليك إقبالك عليه.. فلوال قبوله لك ورضاه عنك ما توجه قلبك إليه 

عن عبادة ربه، فسيقع يف عبادة كل  من استنكف  ]عبودية األغيار[    .29

 . اهلوان والذلة بقدر ما فاته من العزة والكرامةيشء.. وسيلقى من  

كامن يف كل يشء.. ولو عرفناه ملا اعرتضنا عىل  لطف اهلل  ]لطف اهلل[    .30

 . أي قضاء إهلي.. فهو ال يتنزل إال من سامء اللطف اإلهلي

عنك أرسار اللطف املودع يف قضائه، ليميز  حجب  ]مراتب الرىض[    .31

قة فيه عن الذين يسّلمون له ثقة يف التدابري التي دبر املقربني الذين يسّلمون له ث 

 . هبا كونه 

إال عاقبة أعاملك.. وإال فإن اهلل أجل  ما العقوبة  ]العقوبة والتأديب[    .32

تأديب   منه  ما  العقوبة.. فكل  يعاقب ألجل  أو  يعاقب من ال يستحق،  أن  من 

 . وتربية ورمحة

نعك ما أعطاه لغريك؛  أنه حرمك حني مال تتوهم  ]العطاء واملنع[    .33

فهو ما فعل ذلك إال رمحة بك.. وما ادخره لك يف تلك الدار أعظم مما منعه عنك 

 . يف هذه الدار

العاجل[    .34 الدار اآلخرة.. فاهلل  جل فضل  ]الفضل  اهلل أن يؤخر إىل 

عجل للمؤمنني من لذة القرب وسعادة الوصال ما ال جيده املتثاقلون يف كل متاع  

 . الدنيا
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أتيح لكل عقل أن يفرض هواه عىل العامل،  لو أنه  ]رصاع العقول[    .35

املتحكمة   األهواء  بعدد  بينها  الرصاع  ولكان  العقول،  بعدد  العوامل  عدد  لكان 

 . فيها 

مثل األدوية، إن أخطأت يف استعامهلا،    املعارف ]املعارف والدواء[    .36

ل قد تكون سببا  أو كانت مغشوشة، لن تساهم يف عدم شفائك أو تأخريه فقط، ب

 . يف قتلك

واملحن اختبارات إهلية لُيخترب شكرك وصربك،  املنح  ]املنح واملحن[    .37

 . ورضاك وسخطك.. فمن ريض فله الرضا، ومن سخط فله السخط

يتعرف عىل احلضارات من خالل  عجبا للذي  ]الصنعة والصانع[    .38

خالل إبداعه الذي ال حدود  آثارها البسيطة املحدودة، ثم ال يتعرف عىل ربه من  

 . لكامله ومجاله 

ملن صمم هذا الكون البديع، ووفر فيه  هل يمكن  ]العناية واهلداية[    .39

كل احلاجات، أن يرتك خلقه من دون أن يدهلم عليه، أو يعرفهم به، أو يبرصهم  

 ؟ بحقيقتهم ومصريهم 

أن تشك أو تعرتيك الوساوس، لكن  ليس قبيحا  ]الشك والفرح[    .40

بيح أن تستسلم هلا أو تفرح هبا.. فكبار املدافعني عن اإليامن كانوا من كبار  الق

 . الشاكني فيه
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والتعايل[    .41 املساملني  ]الشك  والتحقق،  شك  التحري  إىل  يدعوهم 

يناهلا   أن  من  أعز  واحلقائق  والتعامل..  التعايل  إىل  يدعوهم  املعتدين  وشك 

 . املتكربون املتعاملون 

الفطرة[    .42 بفطرته  م ]دليل  ترّفع  واحلرص،  ن  األنانية  أوزار  عن 

الدليل.. وهل حيتاج   وطهرها من دنس الكربياء والغرور، استغنى عن طلب 

 ؟ من شاهد احلق إىل دليل

يف الكون إال ذرة واحدة، لكانت كافية  لو مل يكن  ]براهني العقالء[    .43

م حُيىص  ال  ما  يزيده  فال  الغافل؛  أما  عليه..  هبا  ليستدل  إال  للعاقل  الذرات  ن 

 . عنادا 

اهلل أن جيازي عباده بام مل يكن هلم  جلت عدالة  ]اإلرادة والعظمة[    .44

 .فيه إرادة واختيار.. وجلت عظمة اهلل أن ُيكرهه أحد عىل ما مل يرده أو يأذن فيه 

الزمان أو تلقي لومك عليه؛ فهو  احذر أن تسب  ]الزمان واالختبار[    .45

حمل   سوى  لك؛  ليس  وتربية  بك،  رمحة  لك  اهلل  اختارها  التي  لالختبارات 

 . فاحرتمه، وال تضيعه

الكثرية[    .46 مل  ]الدروس  إىل  من  حيتاج  قد  األول،  الدرس  من  يتعلم 

 .دروس كثرية، قد ال تكون مجيعها موافقة لرغبته وهواه

اهلوى[    .47 الناس  ]آهلة  يفرضون  أعظم  الذين  أولئك  كذبا عىل رهبم: 
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هتم وأهوائهم.. هم ال خيتلفون عن املرشكني الذين يصنعون آهلتهم  عليه رغبا

 . بأيدهيم

واهلداية[    .48 دِ ]الداللة  والقيم  مهمتك  األصيل  احلق  عىل  اخللق  اللة 

 . الرفيعة بأدب وصدق وتواضع، ال هدايتهم إليها؛ فاهلداية هلل وحده

ق حبك له حرصك عىل االتصاف  عالمة صد]احلب واملحبوبية[    .49

 . فات من حيبهم.. فال حبيب إال وهو حيب أن يكون حبيبا ملحبوبهبص

اهلل أن تنحرص يف عرق دون عرق، جلت هداية  ]األعراق واهلداية[    .50

 . أو أمة دون أمة.. فاهلل أعدل من أن يفرق بني خلقه، وهو الرحيم هبم مجيعا

؛  يف عدله ما تراه من تنوع اختباراته ال يشككنك  ]العدل والتنوع[    .51

فحكمة التمييز تقتيض ذلك، كام يقتيض العدل أال يضيع حق، وال يستوي جمتهد  

 . مع مقرص

واأللفاظ[    .52 تعظيمك  ]التعظيم  انتقاء  عالمة  يف  اجتهادك  لربك 

األلفاظ التي تشري إليه، أو تتحدث عنه؛ فقد تقع يف سوء األدب معه من حيث  

 . ال تشعر

اللدين[    .53 يظفر  َترج من  خاب من  ]العلم  الدنيا، ومل  مجيع مدارس 

بالدراسة يف املدرسة اإلهلية التي أتاحها اهلل لكل قلب سليم ليتعلم من العلوم 

 . اللدنية
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إن تومهت أن هلل مكاييل مزدوجة يفاضل فيها بني البرش واألمم بناء    .54

 . عىل أزمنتهم ال عىل أعامهلم ومواقفهم؛ فأنت ال تعرف ربك وتيسء الظن به 

ٌء﴾  مع أ  .55 إال أن    [ 128]آل عمران:  ن اهلل قال لنبيه: ﴿َلْيَس َلَك ِمَن اأْلَْمِر يَشْ

املتألني عىل اهلل زعموا أن األمر كله بأيدهيم، برضاهم يرىض اهلل، وبسخطهم  

 . يسخط

اخلمس    .56 يف  تنحرص  أن  من  أكثر  بعلمها  اهلل  استأثر  التي  املغيبات 

 . طرة يف بحر املغيباملذكورة يف القرآن؛ فاملشهود ليس سوى ق

اللوح    .57 ما أجهل ذلك الذي توهم أن علم اهلل حمصور فيام كتب يف 

 . املحفوظ، مع أنه ليس سوى قطرة من حميط علم اهلل الذي ال حدود له

ما أجهل ذلك الذي توهم انحصار الكون يف السموات واألرض..    .58

 . لومفأكوان اهلل أعظم من أن حتيط هبا العقول، أو حتصيها الع

األهواء[    .59 الدين  احذرو]شيطان  لباس  تلبس  التي  األهواء  من  ا 

 . والفلسفة؛ فام متكن الشيطان من إغواء اإلنسان إال بتلك األهواء

واهلوى[    .60 حقيقة  ]الغيب  أو  كل  املجرد،  العقل  هلا  يشهد  ال  غيبية 

 . سامة قاتلةالوحي املؤيد، زخرف من القول، قد يبهرك مجاله، لكن حقيقته مرة  

أن يوم احلرسة مؤجل إىل الدار اآلخرة.. بل  ال تتوهم  ]يوم احلرسة[   .61

هو يوم مشؤوم طويل يبدأ من اللحظة التي جترأت فيها نفسك األمارة عىل رهبا  
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 . الكريم
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 اإليامن واإلحلاد . 4

الغليظة  1 أما  اللينة،  الرقيقة  القلوب  ُتكتب إال يف  إهلية ال  هبة  اإليامن   .

 . املستكربة فبينها وبينه مقدار ما فيها من خراسانات الكرب والغلظة 

. ال يرصفنك عن اإليامن انرصاف املؤمنني عن لوازمه؛ فاحليل واحللل 2

 . الثمينة تبقى غالية ومجيلة بغض النظر عمن حتىل هبا 

. أنا أحدثه عن اإليامن، وهو حيدثني عن البنيان، وهل ينفع البنيان من  3

 . ؟.. ابِن إيامنك أوال، ثم استعل يف البنيان كام شئتدون إيامن 

إال  4 يفقهها  ال  خاصة  شفافية  حيتاج  واملوسيقى  الشعر  تذوق  أن  كام   .

 . أهلها؛ فكذلك اإليامن، ال يشعر به وبلذته إال من زينه اهلل يف قلبه

إبداع  5 مظاهر  بعض  اكتشف  بمن  إعجابا  يمتلئ  الذي  للغافل  . عجبا 

 .م يستكرب عن أن يسبح بحمد الذي أبدعها وصممها وصنعها الصنعة اإلهلية، ث

. إن نظرت إىل الكون بعيني الفيزياء والفلك بعيدا عن اإليامن، فلن تراه  6

 .إال مظلام قاسيا عبثيا، واإليامن هو وحده من هيبه مجاله وهباءه

إىل  7 وجمازر  انحرافات  من  وقع  ما  كل  يرمون  أهنم  املالحدة  مشكلة   .

 . األديان، وينسون أن عدد قتىل املتدينني ال يساوي شيئا أمام قتىل املالحدة

املعجزات  8 ينكر  الذي  نفسية وليس حججا عقلية، ألن  . اإلحلاد عقد 

 . النتفائها مع قانون العلية، ال يعلم أن الكون العاجز نفسه معجزة
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توجد9 ال  املكارم  من  وغريها  والنبل  والشهامة  والتضحية  الوفاء  يف    . 

 . قاموس امللحد، ألنه يفتقد الرؤية الكونية التي تؤسس هلا وتدفع إليها

واجلربية    .10 العبثية  يعيش  ألنه  هناك،  وال  هنا  ال  للملحد،  عزاء  ال 

فقط   العزاء  بواقع..  له  فرح  وال  مستقبل،  يف  عنده  أمل  ال  فهو  والتشاؤم، 

 . للمؤمن 

والبالء، وهم يتأملون ملا    نحن نتأمل ملا أصاب الصاحلني من نريان األمل   .11

 . فاتنا من مواهب الرىض والتسليم والربد والسالم

لو كان التسليم املجرد هلل وحده ينفع من دون عمل صالح ملا قال    .12

َنا َوَسِمْعنَا َفاْرِجْعنَا َنْعَمْل َصاحِلًا إِنَّا ُموِقُنوَن﴾   َأْبرَصْ نَا  الكفار يوم القيامة: ﴿َربَّ

 .[12]السجدة: 

امللحد الذي يتعلل إلحلاده بإدراكه بعض أرسار الصنعة اإلهلية مثل   .13

 . اللص الذي يتوهم أنه امتلك بعض املنازل ألنه صار بحوزته صور مفاتيحها

املؤمن العامل تزيده معرفته بالكون خشوعا وإخباتا وحمبة، وامللحد    .14

 . األمحق تزيده كربا وعنادا وجفاء، وال يغني عنه علمه شيئا

مع أن ثمود كانت متطورة جدا بالنسبة ألهل عرصها، إال أن صاحلا    .15

 . مل ينظر إىل تطورها بقدر ما نظر إىل جتربها؛ فالصاحلون ال يلهيهم العمران 

لو ملك امللحد كل شهوات الدنيا، وتربع عىل أعىل مناصبها، فإنه    .16
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 . لن يسعد باللذة التي يعيشها مؤمن جائع مريض يف كوخ حقري

املجرم لن    .17 املوت، وأن  إذا عرفنا أن هنايتها  للحياة  بربكم أي قيمة 

 ؟ ينال عقوبات إجرامه، واملحسن املضحي لن ينال ثواب إحسانه وتضحيته

املالحدة مساكني، ألهنم خيرجون من الدنيا من غري أن يتذوقوا أمجل    .18

 . اط لهما فيها، ليفاجؤوا يف اآلخرة بام مل يسمح هلم إحلادهم باالحتي

لذة العفاف التي يسميها امللحد كبتا ال تساوهيا وال تدانيها وال تقارن    .19

 . معها كل املستنقعات التي غرق فيها الذين وقعوا يف حبائل غرائزهم 

تذكره    .20 عند  أيام  بضعة  سجن  الذي  املليونري  جيده  الذي  العزاء 

امل للنعيم  لتذكره  خصص له يف دار  لقصوره وأمواله أقل من عزاء مؤمن فقري 

 .اخللود

اإليامن وحده من يعطي للحياة طعمها ولذهتا ومجاهلا، وكلام تعمق    .21

 . طيبة وسعادة ولذة ومجاال   أكثر كلام كانت احلياة أكثر

كام أنه ال يكفي أن تطالع كتب السباحة لتصري سباحا، فكذلك ال    .22

 . يكفي أن تقرأ الكتب لتصري مؤمنا، فاإليامن حيتاج حمال صاحلا ونظيفا يف قلبك

اإليامن أمجل زهرة يف بستان حياتك، إن مل تسقها بامء الورع والتقوى    .23

 . واالستقامة، فستذبل ويذبل معها كل مجيل يف حياتك

توفر  ا  .24 دون  يكفي  ال  وهو  لإليامن،  العقلية  األرضية  هو  القتناع 
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 . األرضية النفسية التي هبا يتم إذعان النفس ملا اقتنع به العقل

الدين يبدأ به ال بك، وينتهي إليه ال إليك؛ فأنت املسافِر ال املساَفر    .25

 . إليه، لكنك لن تصل إليك إال إذا وصلت إليه 

الباحث  .26 يعني  وقوفنا مع بعض  التطرف ال  ني واملفكرين يف مواجهة 

 . وقوفنا معهم يف التشكيك يف احلقائق والثوابت؛ فاملرض ال ُيعالج بمرض

لنفسه    .27 وفر  ملن  ربانية  منحة  هي  بل  جمانية،  سلعة  ليست  اهلداية 

 . القابلية؛ فجوهرهتا املقدسة تأبى أن تسكن يف املزابل مع احليات والعقارب 

الذين  .28 يستدلون باخلرافات املوجودة يف األديان عىل عدم   املالحدة 

العلوم   وجدوى  صحة  عدم  عىل  باملوت  يستدلون  الذي  كاملرىض  اهلل  وجود 

 . الطبية

اخلرافات املوجودة بني أهل األديان تدعوك إىل البحث عن احلق؛    .29

 . فاهلل أجل من أن يدع خلقه من دون أن يكون فيهم من هم أهل حقيقيون للحق

جدل املالحدة تصوير واقعي لقول ربنا: ﴿َوَلْو َفَتْحنَا َعَلْيِهْم َباًبا ِمَن    .30

 َفَظلُّوا فِيِه َيْعُرُجوَن َلَقالُ 
ِ
اَمء َرْت َأْبَصاُرَنا َبْل َنْحُن َقْوٌم َمْسُحوُروَن﴾  السَّ وا إِنَّاَم ُسكِّ

 .[15ـ  14]احلجر: 

وجود اخلرافات يف األديان ال يدل عىل عدم وجود اهلل، وإنام يدل    .31

 . عىل وجود الشيطان والنفس األمارة بالسوء، وهو ما اتفق عليه كل العقالء
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كقضية عقلية علمية، واملوقف من    العقالء يفرقون بني اإليامن باهلل  .32

 . األديان كواقع موجود يستدعي البحث للوصول للدين احلقيقي 

امللحد مثل املزكوم الذي ال يشم الروائح، واألعمى الذي ال يميز    .33

 . األلوان.. املشكلة ليست يف الروائح واأللوان، وإنام يف أجهزة استشعارها 

رف لإلحلاد القديم؛ فالشبهات  اإلحلاد اجلديد ليس سوى إطار مزخ  .34

 . نفسها لكنها مطعمة ببعض املواد املهلوسة واملخدرة التي تناسب اجليل اجلديد

القرد الذي استعمله اإلحلاد القديم لتربير الصدفة استبدله اإلحلاد    .35

 . اجلديد بقرود عديدة وأكوان متعددة ليربر ما ال يمكن تربيره

اإلمكانا  .36 بعض  اهلل  أظهر  اجلنة،  لو  يف  املوجودة  والقدرات  ت 

 . الكتشف املنبهرون بالتقانة احلديثة أهنم ال يزالون يعيشون يف العرص احلجري

باهلل،    .37 ربطها  من  ويسخرون  العلوم،  بمنتجات  يفرحون  الذين 

 .كالذين يأكلون الثامر، ويسبون األشجار التي أنتجتها 

العلم لن حيجبك عن اإليامن، بل جيعلك تستشعر لذته، ألنك تعلم    .38

 . أن وراء كل علم ومعلومة معلام وعاملا ومبدعا

عىل    .39 وإنام  العشوائية،  عىل  تدل  ال  الكوانتم  يف  اجلسيامت  ترصفات 

 . الوعي والعقل املدبر واالنتظام الذي ال يمكن إدراكه أو التحكم فيه

ء إال أن التوغل فيها بعيدا عن اإليامن قد جيعل  مع احرتامنا للفيزيا  .40
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 . صاحبها يشعر بأن الكون جمرد أجسام تتحرك بدون روح وال هدف وال وعي 

فال    .41 أوال؛  به  اإلحاطة  إىل  الكون حيتاج  غايات  يعرف  أن  يريد  من 

 . يمكن ملن مل يعرف اإلنسان معرفة غايات أعضائه.. والكون إنسان كبري

الذ  .42 هو  إىل  العاقل  الشهادة  ومن  املعنى..  إىل  احلس  من  يعرب  ي 

 . الغيب.. ومن نفسه إىل ربه.. من الكون إىل املكّون

وجودها،    .43 عدم  يعني  ال  األمور  بعض  تصور  عىل  قدرتك  عدم 

فالتصور خاص بالصور التي تدركها احلواس؛ والعامَل أعظم وأكرب من أن حتبسه  

 . يف حواسك

نحن نعّرفها بالكرة امللتهبة.. ألننا نرى  اهلل يسمي الشمس رساجا، و  .44

 . ظاهرها، واهلل يرى حقيقتها ووظيفتها ورس خلقه هلا، وشتان بني الرؤيتني

أخطر اجلهل أن تتصور أن العلوم الكونية قارصة عىل غري املتدينني،   .45

 . وكأن اهلل الذي علم امللحد واجلاحد عاجز عن تعليم عبده املؤمن

ال   .46 علوم الكونية أدجلتها؛ فلذلك حتولت من علوم  أخطر ما أصاب 

 . تبحث يف خصائص املكونات لتستفيد منها إىل البحث يف حقائقها لتجادل هبا

املادية، لكنها إن ظلت    .47 الغربية أن تفتخر بمنجزاهتا  حيق للحضارة 

 . نف ضمن احلضارات البهيمية املتطورةصعىل إمهاهلا للقيم الروحية، فستُ 

ملالحدة بسبب عدم األدلة عىل اهلل؛ فكل يشء يدل عليه..  مل يلحد ا  .48
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 . وإنام بسبب الران الذي طغى عىل قلوهبم، واحلجب التي جعلوها بينهم وبينه

العقاب اإلهلي حتى لو كان عقوبة ومهانة فهو أيضا تأديب وتربية،    .49

 . لهومها ال يتعارضان، فالعاقل الذي ُيعاقب وهيان قد يعترب ويتأدب ويصلح حا 

كل اإلشكاالت التي يطرحها امللحد حول العدل اإلهلي ال يمكن    .50

 . فهمها إال باإليامن بالقيامة، وهو ال يؤمن هبا، ولذلك لن يفهم اجلواب أبدا 

حتية لعاملة الفضاء التونسية التي عربت عن دور َتصصها يف تعميق    .51

 . ا بسبب ذلكإيامهنا باهلل، وتعسا لقساة القلوب الذين راحوا ينتقدوهن

يف    .52 اإلنسان  خلق  اهلل  ألن  حيوان،  من  اإلنسان  تطور  أنكر  أنا  نعم 

 . أحسن تقويم، لكني ال أنكر تطوره إىل حيوان، ألن القرآن أقره والواقع أكده

وجود التقارب بني جينات الكائنات احلية ال يدل عىل تطور بعضها   .53

 . ا واحدمن بعض، وإنام عىل كون مصممها ومبدعها وخالقه

وجود حفريات ملا ُيطلق عليه ]اإلنسان القديم[ ال يدل عىل التطور،    .54

 . فقد يكون خلقا منقرضا، وال عالقة له بآدم الذي ذكرته كل الكتب املقدسة

حرص الغرب عىل نظرية التطور ودعمها ليس لكوهنا حقيقة علمية    .55

 . وإنام لكوهنا األساس للفلسفات املادية التي قامت عليها حضارهتم

تطور    .56 يف  يتأملوا  أن  التطور  بنظرية  يؤمنون  الذين  من  أرجو 

احلواسيب.. فهل نبع اجليل الثاين والثالث من األول؟.. أم أن كل جيل صنع 
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 ؟ ةصناعة خاص

الرسام ال حيتاج إىل طفرة يف األلوان ليخرج لوحة جديدة؛    .57 كام أن 

 . فاهلل ال حيتاج لطفرة يف اجلينات لينشئ خلقا جديدا؛ فهو اخلالق البديع

تطوير    .58 جمرد  إبداعه  كون  من  ينفر  والرسام  والشاعر  الروائي  حتى 

 ؟ يرلعمل سابق؛ فكيف تريدون من اخلالق البديع أن يكون إبداعه جمرد تطو

ستظل نظرية التطور جمرد فرضية ال حظ هلا من العلمية ما مل يتمكن   .59

 . املدافعون عنها من إخضاعها للتجريب، وذلك مستحيل

مثلام فشلت الكثري من النظريات يف قبوهلا علميا بسبب عدم التمكن    .60

 . من التحقق منها؛ فهكذا مصري نظرية التطور لوال الدعم املتعمد 

يف  .61 ]الروم:  تأملوا  َأْزَواًجا﴾  َأْنُفِسُكْم  ِمْن  َلُكْم  ﴿َخَلَق  تعاىل:  قوله   

[ لتعلموا أنه لو أن آدم خلق من سلف من البرش كام تذكرون لذكرهم، ومل  21

 . يذكر خلقه من تراب 

لو كان آدم ابنا خلَلق سابق ملا فرق اهلل بني طريقة خلقه وخلق ذريته    .62

ْنَس   َمِهنٍي﴾  فقال: ﴿َوَبَدَأ َخْلَق اإْلِ
ٍ
اِن ِمْن طِنٍي ُثمَّ َجَعَل َنْسَلُه ِمْن ُساَلَلٍة ِمْن َماء

 .[8-7]السجدة: 

احلقائق    .63 يف  للقرآن  العلمي  اإلعجاز  ينكروا  أن  العجب  من  أليس 

 ؟ العلمية الثابتة، يف الوقت الذي يستدلون فيه عىل فرضية التطور بالقرآن 
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فرضية التطور اهتام املخالفني    من احليل التي يامرسها املدافعون عن  .64

يرفضوهنا،   املتخصصني  كبار  أن  يعلمون  ال  وكأهنم  التخصص،  بعدم  هلم 

 . وبشدة

ما دمتم تتفقون معي عىل أن نظرية التطور مل تثبت كحقيقة علمية،    .65

 ؟ ولن تثبت أبدا؛ فلم االستامتة يف إنعاشها، وهي حتترض لوال دعمكم

، ألنه يرى  (1)ريون إىل املرأة بعنرصيةينظر دارون وتالميذه التطو  .66

 

 هذه بعض النصوص املثبتة لذلك مع مصادرها:  (  1) 

املرأة أدنى يف املرتبة من الرجل وساللتها تأيت يف درجة أدنى  : )[ .Darwin، The Descent of Man p326]   يقول داروين يف ـ    1

بيت: أفضل من الكلب  املرأة ال تصلح إال ملهام املنزل وإضفاء البهجة عىل البيت .. فاملرأة يف ال(، ويقول: )بكثري من الرجل

 [ Charles Darwin، The Autobiography of Charles Darwin 1809-1882،pp. 232 -233( ] لألسباب السابقة

لقد أصاب داروين يف استنتاجاته بخصوص املرأة !!.. )  فوجوت أستاذ تاريخ الطبيعة بجامعة جنيف:التطوري  املادي  ـ    2

 [ Carl Vogt، Lectures on Manp. 192( ] أة أقرب طبيعيا للحيوان: أكثر من قرهبا للرجل وعلينا رصاحة أن نعرتف باألمر .. فاملر

املرأة بوضوح: إعاقة تطورية حدثت للرجل !!.. وكلام زاد التقدم احلضاري كلام زادت الفجوة بني املرأة والرجل  )  ويقول:

 Stephanie A. Shields، "Functionalism، Darwinism، and the Psychology( ] !!.. وبالنظر إىل تطور املرأة فاملرأة تطور غري ناضج 

of Women: Ap. 749 ] 

استخدم داروين تأصيالت علمية يف تأكيد أن املرأة يف رتبة أقل من )  :Elaine Morganتقول الداروينية إيلني مورجان  ـ    3

 EIaine Morgan، The Descent( ] منظور دارويني جمردالرجل بيولوجيا بكثري ! وأعطى إحساسا للرجل بأنه سيد عىل املرأة: من  

of Woman p. 1] 

كان داروين يؤمن إيامنا عميقا بأن مرتبة املرأة: أقل بكثري  )  :John R. Durantيقول العامل التطوري الشهري جول ديوانت  ـ    4

وامُلعاقني واملتخلفني واملرأة: يف خانة   من مرتبة الرجل ! خاصة عند احلديث عن الرصاع من أجل البقاء .. وكان يضع الـبُـله

واحدة ! وكان يرى أن حجم مخ املرأة وكمية العضالت هبا بالقياس بتلك التي لدى الرجل: ال تسمح هلا أن تدخل يف رصاع  

 John R. Durant، "The Ascent( ] من أجل البقاء مع الرجل !!.. بل يرى فيها نوعا من القصور البيولوجي الذي ال يمكن تداركه

of Nature in Darwin's Descent of Man" p. 295 ] 
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 . أهنا أقل تطورا من الرجل، ولذلك حيق له أن يطبق عليها قانون البقاء لألقوى

وإنام    .67 باإليامن واإلحلاد،  لعالقتها  ليس  التطور  فرضية  إنكاري عىل 

 . لعالقتها بالعنرصية، وتكلفها البحث فيام ال طاقة للعلم التجريبي به 

النظام املهيمن يف الغرب يتعامل مع فرضية التطور مثل تعامل مارك    .68

 . معنا؛ فهو حيظر كل من ال يتامشى مع األعراف التي حددها ويعتربها جهال

تفاصيلها    .69 عىل  يطلعوا  مل  التطور  فرضية  عن  يدافعون  الذين  أكثر 

جمر فهم  وإال  العلمية  سمعتهم  عىل  حرصا  منهم  ذلك  كان  وإنام  د  وأدلتها 

 . مقلدين 

تغري موقف املتدينني من فرضية التطور، ال يعود لبحثهم فيها، وإنام    .70

 . لنفورهم مما كانوا عليه، فلذلك عاجلوا تطرفا قديام بتطرف أكثر تطورا

األرض،    .71 عىل  فجأة  اإلنسان  وجود  امللحد  يستغرب  أن  عجب  ال 

جلنة ثم أنزله لكن العجب من استغراب من يؤمن بأن اهلل خلق آدم وأدخله ا

 . منها

 

التطوري الشهري جوستاف ليبون  ـ    5 العامل  حجم املخ اخلاص باملرأة: يكاد يطابق ذلك اخلاص  )   :Gustave Le Bonيقول 

للهمج: أكثر منها لإلنسان    املرأة أقرب بيولوجيا (، وقال: )بالغوريال !!.. املرأة تأيت يف املرحلة السفىل من مراحل تطور اإلنسان 

 Gould، The( ]احلديث املتحرض !!.. لكننا نستطيع أن نستوعب املرأة كاستثناء رائع حليوان ُمشوه: أتى بنتيجة عىل سلم التطور 

Mismeasure of Man، p.105 ] 

 ( بارها أدنى من الرجلن تاريخ الداروينية: هو تاريخ ازدراء للمرأة: باعت)إ  :Jerry Bergmanجريي بريجامن ـ يقول  6
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ما موقف الذين يؤولون ماورد يف القرآن عن خلق اإلنسان ألجل    .72

وأئمة    فرضية التطور من األحاديث الكثرية الواضحة الواردة عن رسول اهلل  

 . اهلدى 

لن توحد ربك حق توحيده حتى توقن بكل ما قاله أو دعا إليه، حتى    .73

 . السخرية منه؛ وإال فأنت ترشك به غريه لو أطبق مجيع العاملني عىل رفضه أو 

74.    ﴿ تعاىل:  قوله  عليها  نص  التي  اجلديد  اخللق  نظرية  اعتبار  يمكن 

ِل َبْل ُهْم يِف َلْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِديٍد ﴾ ]ق:   [ هي النظرية  15َأَفَعيِينَا بِاخْلَْلِق اأْلَوَّ

ة، والتي وجهت هلا  العلمية البديلة لنظرية التطور الداروينية القديمة أو احلديث

 . إشكاالت كثرية جتعل من املستحيل أن تتحقق بالعلمية املطلقة

لو مل َتدم نظرية التطور املشاريع الغربية العنرصية ملا اهتموا هلا كل    .75

 . هذا االهتامم؛ فالغرب يصبغ كل ما يتالءم معه بصبغة العلم

العقيل  .76 للربهان  يستند  ال  الذي  املزيف  العلم  والتجربة    احذروا 

 . العلمية، وإنام للمؤسسة الكربى التي تبنته، أو العامل املشهور الذي أيده

تقارب بني املخلوقات.. وإنام    .77 نظرية اخللق اجلديد ال تلغي وجود 

خلق   إىل  ليتحول  السابق  اخللق  يطور  ال  خالقا،  باعتباره  تعاىل  اهلل  أن  تعني 

قة عند ذكره خللق آدم عليه السالم،  جديد، وإنام خيلقه ابتداء، كام صور ذلك بد

والذي ورد يف النصوص الكثرية القرآنية والنبوية أنه خلق من طني، ومن محأ  
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مسنون.. وكام صوره بدقة عند ذكره لناقة صالح عليه السالم، والتي أخرجها  

ِم اْعُبُدوا اهللََّ آية من آيات اهلل، كام قال تعاىل: ﴿ َوإِىَل َثُموَد َأَخاُهْم َصاحِلًا َقاَل َياَقوْ 

ُكْم َهِذِه َناَقُة اهللَِّ َلُكْم آَيًة َفَذُروَها َتأْ  ُه َقْد َجاَءْتُكْم َبيِّنٌَة ِمْن َربِّ ُكْل  َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُ

 َفَيْأُخَذُكْم َعَذاٌب َألِيٌم ﴾ ]األعراف:  
ٍ
وَها بُِسوء [، وقد  73يِف َأْرِض اهللَِّ َواَل مَتَسُّ

الناقة املخلوقة خلقا جديدا من الصفات واملميزات ما مل يكن لسائر    كان هلذه

النوق، فقد كانت تعطيهم لبنا كثريا، كام أهنا تستقي كثريا، قال تعاىل:﴿ َقاَل َهِذِه  

ُب َيْوٍم َمْعُلوٍم﴾ ]الشعراء:  ٌب َوَلُكْم رِشْ  .[155َناَقٌة هَلَا رِشْ

اخللق اجلديد، فاإلنسان عند  من مقتضيات اإليامن بالبعث اإليامن ب  .78

األرض،   تراب  من  جديد  من  سيخلق  وإنام  آخر،  كائن  من  يتطور  لن  بعثه 

وبخصائص جديدة َتالف اخلصائص التي ولد هبا يف هذه النشأة.. وهلذا رد اهلل  

تعاىل عىل الذين يفرضون عليه ماذا يفعل، وكيف يفعل، بقوله: ﴿ َأَفَعيِينَا بِاخْلَْلِق  

بَ  ِل  ]ق:  اأْلَوَّ  ﴾ َجِديٍد  َخْلٍق  ِمْن  َلْبٍس  يِف  ُهْم  يذكر  15ْل  كام  ـ  ومعناها   ،]

مل   أي  اجلديد؟  اخللق  عن  نعجز  حتى  األول  اخللق  عن  )أعجزنا  ـ:  املفرسون 

نعجز عن اخللق األول وهو إبداؤه فال نعجز عن اخللق اجلديد وهو إعادته(،  

ي معروف هو جهاز  وحتى نقرب هذا للواقع نذكر مثاال مرتبطا باخرتاع برش

أن  أم  جديدة،  صناعة  الثاين  اجليل  كان  فهل  الكثرية..  وأجياله  الكمبيوتر 

املخرتعني راحوا إىل نفس اجلهاز القديم ينقصون منه ويضيفون، حتى حتول إىل  
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جيل جديد.. الشك أن الواقع مل يدل عىل هذا.. بل إن كل جيل من األجيال  

ه، مهام كان القرب بينه وبني األجيال  يقتيض أن يصنع صناعة خاصة تتناسب مع

 . السابقة

املسيح    .79 قصة  علينا  الكريم  القرآن  قصها  التي  اجلميلة  األخبار  من 

املوتى، وإبراء األكمة   آتاه اهلل من قدرات عىل إحياء  عيسى عليه السالم، وما 

واألبرص.. والتي وصلت إىل حد القدرة عىل اخللق بإذن اهلل.. والتي وردت يف  

ضع من القرآن الكريم، وبصيغ متعددة، منها قوله تعاىل عىل لسان املسيح  موا

ِمْن   بِآَيٍة  ِجْئُتُكْم  َقْد  َأينِّ  ائِيَل  رْسَ
إِ َبنِي  إِىَل  َوَرُسواًل  عليه:﴿  اهلل  معربا عن فضل 

رْيِ َفَأْنُفُخ فِيِه َفَيُكو  ُكْم َأينِّ َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّنِي َكَهْيَئِة الطَّ ا بِإِْذِن اهللَِّ﴾ ]آل  َربِّ ُن َطرْيً

َوإِْذ ََتُْلُق ِمَن   [، ومنها منة اهلل عليه بالقدرة عىل ذلك، قال تعاىل: ﴿49عمران: 

ا بِإِْذيِن ﴾ ]املائدة:   [.. وهذه  110الطِّنِي َكَهْيَئِة الطَّرْيِ بِإِْذيِن َفَتنُْفُخ فِيَها َفَتُكوُن َطرْيً

الذين حييلون عىل اهلل أن خيلق أي أمة من األمم  اآليات فيها رد شديد عىل أولئك  

ابتداء، ويتصورون أنه يفتقر إىل أن يطور خلقا سابقا، ليحصل منه خلق جديد،  

وكأنه عامل يف مصنع، أو خمرتع يف خمرب، وليس قادرا عىل كل يشء.. خيلق ما  

 . يشاء.. متى يشاء.. كيف يشاء

ص الرصحية التي تنص  دعاة التطور من املسلمني يصادمون النصو  .80

عىل أن آدم عليه السالم خلق من تراب، ومن طني، ليحولوه إىل كائن متطور  
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سوى  ليست  الكريم  القرآن  ذكرها  التي  التسوية  تلك  وأن  سابق،  كائن  عىل 

 . ألفاظا عبثية اعتباطية ال داللة حقيقية هلا 

ذلك  .81 يربطون  تكلفاهتم  يف  أهنم  املسلمني  من  التطور  دعاة    مشكلة 

آَدَم   َكَمَثِل  اهللَِّ  ِعنَْد  ِعيَسى  َمَثَل  إِنَّ   ﴿ تعاىل:  بقوله  فيستدلون  الكريم،  بالقرآن 

عمران:   ]آل   ﴾ َفَيُكوُن  ُكْن  َلُه  َقاَل  ُثمَّ  ُتَراٍب  ِمْن  عىل  59َخَلَقُه  ويلبسون   ،]

أنفسهم وعىل الناس، بأن اهلل شبه املسيح بآدم غافلني عن أن املشبه به ال يساوي  

له  املشب ليبني أن  الوجوه.. وغافلني عن أن اهلل تعاىل ما ذكر ذلك إال  ه يف كل 

اإلرادة املطلقة، ولذلك ـ كام خلق آدم عليه السالم ـ من غري أبوين، فهو قادر  

 . عىل خلق املسيح من غري والد 
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 الكالم و   العرفان . 5

مجيعا؛  . أساس الدين معرفة اهلل.. وأي انحراف فيها هيدد بنيان الدين  1

 . فاحذر أن تبني دينك عىل شفا جرف هار 

. كل اإلشكاالت التي وقع فيها الصوفية املتأخرون بسبب خوضهم ـ  2

 . كام يقولون ـ يف بحر الذات.. ولو التزموا حدودهم ملا غرقوا فيها

. حني تتواضع، وتكتفي من معرفة اهلل بتنزهيه وتعظيمه والتعرف عىل  3

 . كل الران الذي أنشأه اجلدل واألوهام أسامئه احلسنى.. سيزول عنك

. كل ما حصل من أخطاء يف العقيدة والعرفان سببها ﴿َأِرَنا اهللََّ َجْهَرًة﴾  4

 . ، والبحث عن الذات التي هنينا عن البحث عنها[ 153]النساء: 

. عدم امتثال وصايا النبوة يف النهي عن البحث عن الذات اإلهلية هو  5

 . لتجسيم، وبعض الصوفية يف وحدة الوجودالذي أوقع السلفية يف ا 

. املفهوم الصحيح للتجيل اإلهلي هو اعتبار كل يشء من آثار أسامء اهلل  6

 . احلسنى وصفاته العليا.. ال جتيل الذات كام يزعمون

. معرفتك لربوبية اهلل لعباده هي التي حتميك من كل اإلشكاالت التي  7

 .  بيقني: احلمد هلل رب العاملنيتعرتضك يف العروج إليه، ولذلك ردد دائام

. العقول العرشة التي تالعبت بعقول الفالسفة األوائل هي نفسها التي  8

 . تالعبت بعقول الصوفية املتأخرين.. ولو عقلوا عن اهلل الكتفوا بعقوهلم



48 

 

اهلدى،  9 القرآن والنبوة وأئمة  به هو املستمد من  الذي أؤمن  العرفان   .

 . بالباطل، والصفاء بالشوائب؛ فعرس التمييز وما عداه اختلط فيه احلق 

ال يعجبني وضع صور الرقص املولوي الصويف شعارا للعرفان أو    .10

 . املحبة اإلهلية.. األوىل منه السجود؛ فهو عالمة القرب، والقرب عالمة املحبة

عريب   .11 البن  كان  السلفية  لدى  السلبي  تأثريه  تيمية  البن  كان  مثلام 

 . ى الصوفية؛ فأوهلام عقلن التجسيم والثاين عقلن اخلرافةتأثريه السلبي لد

للذين طالبوين باألدلة عىل دور ابن عريب يف نرش اخلرافة اقرؤوا ما    .12

 . ذكره حول أصناف األولياء والترصيف املتاح هلم وتأثري ذلك عىل من بعده

ال تستبدلوا أصنام اخلشب بأصنام احلجارة.. فاألصنام تبقى أصناما    .13

 . مهام تنوعت املواد التي صنعت منها 

بربكم عندما يذكر ابن عريب أن املنتسبني آلل بيت النبوة ويف مجيع    .14

 ؟ العصور حُيرشون مغفورا هلم مهام كانت جنايتهم، ماذا تنتظرون منهم

يتمسك بابن تيمية، وآخر بشيخ من    أنت تتمسك بابن عريب، وهو  .15

 ؟ املشايخ، وتقولون بعصمتهم من حيث ال تشعرون.. فكيف يتم التصحيح

بربكم كيف يمكنني أن أكون منصفا وأنا أنكر عىل ابن تيمية كتابه    .16

نفس   ابن عريب  أنكر عىل  الكون، ثم ال  العرش وخارطته حوله وحول  حول 

 ؟ اخلارطة وبصيغة أخرى ال تقل شناعة 
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أتعجب من الذين يتومهون أن موقفي من ابن عريب حتول جديد مع   .17

 . أنه منشور يف أكثر كتبي.. فأنا ضد اخلرافة سلفية كانت أو صوفية

أعلم أن أكثر أصدقائي هلم تعلق بالتصوف.. لكن حريص عليهم    .18

 . وحمبتي هلم ال متنعني من أن أقول احلقيقة التي أؤمن هبا حتى لو آذهتم

قلت:  قا  .19 السلفية؟  وبني  بينك  الفرق  فام  تنتقدنا؛  دمت  ما  يل:  ل 

بسيط.. هم يكفرونكم ويبيحون دماءكم، وأنا أقول بإسالمكم وأخوتكم بل  

 وصالحكم. 

ما دمتم تذكرون أن كل خرافة ُتنسب إليه مدسوسة؛ فإما أن حتذفوها    .20

 . منها  من كتبه، أو تنسبوها ملن دسها، أو تعطوا احلق ملن يريد التحذير

بربكم أنبئونا: ما دمتم تذكرون أنكم ال تقولون بعصمته؛ فام املانع    .21

 ؟ من مناقشة مقاالته وأطروحاته

أنتم تذكرون أن كل كتبه أو جلها كانت إهلاما إهليا مقدسا.. فام الفرق   .22

 ؟ بينها وبني القرآن 

اهلل   .23 رسول  أحاديث  تنزلون  مما  أكثر  كلامته  تنزلون  أنكم  ترون    أال 

 ؟ نفسها.. ذلك أنكم تضعفون بعضها، بينام تصححون مجيع أحاديثه

أليس من العجيب أن تأخذوا عقائدكم عن الوجود والكون واحلياة    .24

سوى   دليل  من  لكم  وليس  نقليه..  أو  عقلية  أدلة  وبغري  معصوم،  غري  من 
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 ؟ التسليم 

أثنى عىل اإلمام عيل، لكنه أثنى كذلك عىل أعدائه، وأثنى عىل اإلمام    (1) نعم هو  . 25

 . احلسني، ومل ينس أن يثني عىل من هدم قربه، بل اعتربه وليا 

اسألوا املفرسين واملحدثني عن صاحب األذن الواعية الذي أشاد به    .26

 . القرآن، لتعلموا أن أوىل الناس باإلمامة أكثرهم وعيا وبصرية واسترشافا

إن    .27 لكن  به،  ويشيد  مسألة،  كل  ويف  حني  كل  تيمية  ابن  يذكر  هو 

 ؟ ذكرت عليا قال: أين باقي الصحابة؟.. ومل يسأل نفسه: أي باقي العلامء

من دالئل حقدك عىل العرتة الطاهرة أن خيتلف العلامء يف تصحيح    .28

حديث يف فضلهم فتميل نفسك إىل تضعيفه مع أنك لست حمدثا لرتجح لكن  

 . حقدك رجح 

نعم ابن تيمية مدرسة يف النصب، لكن بعض التالميذ تفوقوا عىل    .29

 . دليمي أستاذهم، وخصوصا العمالقان املبدعان: عثامن اخلميس، وطه ال 

يمكنك أن تقنع من شئت بانحراف الفئة الباغية، لكنك لن تستطيع    .30

 . أن تقنع من يرى أن الفئة الباغية فئة صاحلة مستدال لذلك باإلهلام والكشف

هو معجب به لدرجة االنبهار؛ فإذا سألته: هل فهمت كتبه؟ أجابك:    .31

 . ه.. وال يوجد مثلهومن أنا حتى أفهم كتبه.. ال يفهم كتبه إال من كان مثل

 

 . أقصد ابن عريب(  1) 
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فرق كبري بني ذلك الورع الذي ال ينقل لغريه ما كشف له، وبني ذلك    .32

 . الذي يذكر كل يشء ليؤسس ما ال دليل عليه سوى الكشف واإلهلام

إليه،    .33 السلوك  عىل  وأعانك  ربك،  عىل  دلك  من  الكامل  العارف 

 . والناقص من دعاك إىل نفسه، وشغلك بمشاهداته وكشفه عنه 

اكتفي بتحبيب ربك ونبيك والصاحلني لك..    .34 الكامل من  العارف 

 . والناقص من شغلك بأخباره التي ترصفك عنهم

الوجود[    .35 كام    مصطلح]وحدة  الرقيقة،  اإليامنية  املعاين  لكل  يتسع 

 . يتسع لكل ما يضادها ويناقضها؛ فلذلك كان احلكم عليه مطلقا جورا وجهالة 

الوجود؛ فذلك كامل،    .36 الوحدة يف كل  أن تشهد  ال حرج عليك يف 

 . ولكن احلرج يف أن تفرس خلق املوجودات وفق ما شهدته؛ فتلك جرأة

ورتان: روحية ومادية.. وقد اجتمعتا عىل  لوحدة الوجود الباطلة ص  .37

 . أمرين: إما عىل نفي اإلله.. أو نفي الكون 

مما يدلك عىل كون اإلمام إمام هدى نسبته لعلومه للنبوة، ورجوعه    .38

 . إليها يف كل يشء.. ال إلهلامه وال لكشفه وال حلدسه وال لعقله

اث مفصلة،  يصف مشاهد عن القيامة واجلنة والنار، وخيرب عن أحد  .39

 . ال دليل له عليها سوى الكشف، ثم يقال: هذه ليست إضافات جديدة للعقيدة

دروس    .40 إىل  منه  الذي حيول  عىل  ننكر  ولكن  اإلهلام،  ننكر  ال  نحن 
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 . جديدة يف العقيدة والرشيعة يضيفها للدين؛ فال يضع العقائد والرشائع إال نبي

له  .41 كشف  ما  لغريه  ينقل  ال  الذي  هو  من    العاقل  له  يكن  مل  ما  عنه 

 . الرباهني ما يدل عليه؛ فثبوت اليشء لك ال يستلزم ثبوته لغريك

تسليمك لألولياء ال يعني استسالمك لكل ما يذكرونه؛ فاهلل ضمن   .42

 . العصمة يف الكتاب والسنة ومل يضمنها يف اإلهلام والكشف

  كل من يعدك عىل أي عمل بأي أجر حمدد مقدر من غري نص رصيح   .43

إال   يتاح  ال  غيب  األجور  فمقادير  مدع؛  منه  استنباط  أو  معصوم،  من 

 . للمعصومني

وقد    .44 هبا،  واالستغناء  النبوة  بتعظيم  قلبك  اهلل  يعمر  أن  تريد  كيف 

 ؟ جعلت بينك وبينها آالف احلجب، كل منها يدعي النبوة من حيث ال يشعر

الوح  .45 خالف  اعتقاد  كل  من  قلبه  سلم  الذي  ذاك  بني  أو  شتان  ي، 

والدجل   الدخن  أنواع  كل  ودينه  عقله  عىل  ازدحم  الذي  ذاك  وبني  زامحه، 

 . واخلرافة

رسد عليهم ما حفظه من املعارف القرآنية والنبوية؛ فام اهتم به أحد؛    .46

 . فراح يرسد عليهم ما قال الشيوخ؛ فسموه عارفا باهلل

يسمع    .47 أمل  النبوة،  مشكاة  غري  من  احلقائق  يطلب  للذي  قول  عجبا 

 ؟ األمني ألكرب تالميذه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى غري أنه ال نبي بعدي 
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ال    .48 اللدنية،  العلوم  لتنزل  أهال  جيعلك  الذي  هو  احلقيقي  العارف 

 . الذي يمليها عليك

وأئمة    .49 األنبياء  )العارف(  لكلمة  سامعك  عند  بالك  عىل  خطر  إن 

عىل  خطروا  من  رصاط  عىل  فأنت  وإال  املستقيم؛  الرصاط  عىل  فأنت  اهلدى؛ 

 . بالك

ال أنكر عىل الصوفية األذواق الرفيعة، وال القيم النبيلة؛ ولكني أنكر    .50

 . نفسه  عىل من يتجرأ منهم عىل مزامحة النبوة؛ فرحم اهلل من عرف قدر

أال ترى أنك تيسء للحقائق عندما ترى أنه مل يعرب عنها إال شيخك،    .51

 ؟ وأنه بذلك صار لسان العارفني؛ فأين الرسل اهلداة واألئمة التقاة

شيخك؛    .52 كتب  هبا  امتألت  التي  الفظيعة  األخطاء  بتلك  تعترب  أال 

 ؟ سائر املشايخفتزيل عنك تلك اهلالة من التقديس؛ فتتعامل معه كام تتعامل مع  

يف    .53 بحق قرصوا  الرسل وورثتهم  أن  تذكر  أن  إما  أمرين:  بني  أنت 

 . واجب البالغ والبيان، أو أن من استدرك عليهم قرص يف اتباعهم والتزام هدهيم

أنت بني أمرين: إما أن تعتقد بأن اإلهلام غري معصوم؛ أو أن تغربل   .54

 . كل ما ادعي فيه اإلهلام بمنخل التمييز املقدس 

القرآن عىل ما يذكره املشايخ عن  لو أنا طب  .55 قنا حديث العرض عىل 

 . إهلاماهتم حلمينا أنفسنا من كل خرافة ودجل
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الصويف الذي يعترب شيخه شيخا أكرب من املناقشة والنقد ال خيتلف    .56

 . عن السلفي الذي يعترب شيخه شيخ اإلسالم؛ فكالمها ضحية االنبهار

ن  .57 وال  بقوم  نستسقي  إنا  قال:  من  فالصالح  صدق  حديثهم؛  قبل 

وأعظمهم   عبادة  الناس  أكثر  من  األسنان  وحدثاء  اهلداية..  يعني  ال  الظاهر 

 . ضالال

مقولة )كل كرامة لويل معجزة لنبي( وإن كانت صادقة يف داللتها إال    .58

 . أهنا جعلت الفرق بني النبوة والوالية جمرد فرق لفظي ال أمهية له

فاسف الفالسفة وشطحات الصوفية  احلكمة التي ال تتعاىل عىل س   .59

 . ليست حكمة متعالية

أهيم أوىل بالتسليم له: رسول اهلل الذي حذر من الدجل والدخن، أم    .60

 ؟ مشاخيك الذين يلقنونك من حقائق الدين ما مل يدل عليه دليل وال برهان 

عجبا لذاك الذي يزعم أنه عارف باهلل، ثم يعتقد بأن خاتم الرسل    .61

 . ه عن اهلل والوجود من مدد خاتم األولياء الذي هو شيخه األكرب يتلقى معارف

به    .62 تالعب  الذي  املنحرف  عىل  اللعنات  بكل  يلقي  للذي  عجبا 

 . الشيطان، ثم يتورع عن نقد املحرف الذي أصبح شيطانا يتالعب باخللق

كل ما حصل يف األمة من انحراف سببه السكوت عن أئمة الضالل    .63

 . الذين حذرنا منهم رسول اهلل، واعتربهم مصدر اهلالك األكرب 
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الدخيل    .64 تسمية  للدين،  جديدة  عقائد  إلضافة  الشيطان  خدع  من 

عارفني   هلا  الدعاة  وتسمية  وإهلاما،  كشفا  مصادرها  وتسمية  معارف،  املبتدع 

 . وعرفاء

الكالمية  يكذ  .65 املناهج  بني  اجلمع  يدعي  الذي  ذاك  نفسه  عىل  ب 

بالضالل   أو  والنقص،  بالقصور  اآلخر  يتهم  فكالمها  األكربي؛  واملرشب 

 . والبدعة 

ثم    .66 هبم،  املوىص  اهلدى  ألئمة  والءك  تدعي  أن  العجب  من  أليس 

 تأخذ أهم معارف الوجود من إهلامات وكشوف غريهم؟ 

ع  .67 بالتجني  يتهموين  الوجود:  للذين  بوحدة  والقائلني  عريب  ابن  ىل 

 . اقرؤوا رسائل أمحد الرسهندي وكبار أعالم النقشبندية يف الرد عليه وعليها

كل االنتقادات التي وجهت يل تذكرين بأن ابن عريب وغريه أولياء    .68

 . اهلل وال جيوز مناقشة ما يذكرونه.. وهذا ورع بارد، وليس نقدا علميا

التو  .69 حماوالت  والكشف  كل  واإلهلام  املقدس  الوحي  بني  فيق 

 . واحلدس فاشلة؛ ألهنا ترفع أصحاهبا إىل مصاف األنبياء.. وأنى هلم ذلك

عجبا ملن يقبل ما شذ من الفلسفة ليقال فيلسوف أو يقبل ما شذ من    .70

 العرفان ليقال عارف.. وأعجب منهام من دعا إىل التسليم ولو من دون فهم. 

لون للتسليم ملشاخيهم بام فعله موسى مع اخلرض؛  عجبا للذين يستد  .71
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 . فموسى مل يكن ليسلم للخرض لو مل يدله اهلل عليه، ويوثقه له

الذي    .72 ويتذوقها، ال  اإليامنية  احلقائق  يعيش  الذي  هو  باهلل  العارف 

 . ينافس النبوة بوضع عقائد جديدة؛ فذلك ليس سوى مشعوذ حمتال

 َتدم تعميق اإليامن أو االنتصار له،  كل مباحث علم الكالم التي ال .73

 . ترف وفضول وتكلف، وقد يكون رضرها أكثرها من نفعها 

من يكتفي من علم الكالم برباهينه القديمة حيتاج إىل أن يرحل إىل    .74

شبهاته   عرص  فلكل  أهلها؛  شبهات  عن  ليجيب  فيها  ُكتب  التي  العصور 

 . وبراهينه

عن    .75 الكلم  تبديل  يعني  ال  الفقه  أصول  أو  الكالم  علم  تطوير 

مواضعه، وال القرآن عن حقائقه، وال األلفاظ عن دالالهتا ألن ذلك حتريف ال 

 . تطوير

من اجلميل أن يفرس الفيلسوف القرآن ليفهمه الفالسفة، لكن من    .76

 . هماملعيب أن يفرسه لريىض عنه الفالسفة، ألهنم جيدون فيه نفس فلسفت

ال حتتقر العامي الذي ال يستطيع أن يربهن لك عىل حقائق اإليامن؛    .77

 . فاليقني الذين يمأل قلبه قد ال تستطيع أن توفره لك كل كتب الدنيا

عدم قدرتك عىل االحتجاج ملا تؤمن به ال يدل عىل عدم إيامنك أو    .78

 . ج أي دليل ضعفه؛ بل قد يعني أنه بدهيي بالنسبة لك.. والبدهييات ال حتتا
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عدم القدرة عىل صياغة الدليل ال يعني عدم وجوده، كام أن القدرة    .79

 . عىل صياغة املقدمات ال يعني صحة النتائج؛ فاحلقائق ال تغريها األلفاظ

نعم العلم علم الكالم لو أن أهله التزموا فيه بالرد عىل الشبهات،    .80

 م. عىل املنهج القرآين، ومل يتدخلوا يف العلوم التي ليست من شأهن
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 احلداثة الفلسفة و. 6

. ليس الفيلسوف ذلك الذي حيفظ أسامء الفالسفة ومقوالهتم ويرددها 1

 . بانبهار، وإنام ذلك الذي يناقش األفكار بكل موضوعية وفق رؤية كونية شاملة

. الكثري يمدحه بكونه مفكرا وفيلسوفا وقد أخطأوا يف ذلك؛ فالثناء ال  2

 . ن كل أفكاره ليست سوى وساوس شيطانية ينبغي أن يكون له وإنام إلبليس أل

. ال يمكن ألي فيلسوف أن يؤسس فلسفة شاملة تفرس الوجود والكون  3

واحلياة بعيدا عن الدين الصحيح فهو وحده من يملك جواب كل املعضالت  

 . الفلسفية

أكثر  4 أن  إال  السفسطة  يواجهون  يزعمون أهنم  الفالسفة  أكثر  أن  . مع 

 . املفرسة للوجود واحلياة تعتمد نفس مغالطات السفسطائيني مقوالهتم 

يف  5 جماهلا  تركت  التي  الفيزيائية  النظريات  من  بالكثري  تنخدعوا  ال   .

 . البحث يف الكون، وراحت تبحث يف الوجود؛ فهي ميتافيزياء ال فيزياء

. جمال الفيزياء واضح، وهو الظواهر الكونية، وإقحام املالحدة اجلدد  6

 . تفسري الوجود واهلرب من احلقائق سفسطة، وليست علام وال فلسفةهلا يف 

التي ال  7 التي تريد أن تتجاوز قدرها؛ فتعرف احلقائق  . عجبا للفلسفة 

يمكن معرفتها إال من خالل تواصل اخلالق بخلقه عرب رسله؛ فأين الفيلسوف  

 ؟ من الرسول 
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أما األول  . مثل الفيلسوف والرسول كشخصني سمعا داقا يدق الباب؛  8

 . فراح خيمن من يكون، وأما الثاين؛ ففتح الباب؛ ومل حيتج ألي َتمني أو حدس

املقدس  9 البحث عن  الذي يستعمل عقله يف  الفيلسوف احلقيقي هو   .

عن   بعيدا  الوجود  حقائق  تفرس  أن  يمكن  فال  املدنس؛  عن  ويميزه  ليفهمه 

 . املقدسات

تذوقه غريك ويشتهيه؛  كام ال يمكن لعقلك املجرد أن يكتشف ما ي  .10

 . فكذلك ال يمكن له بعيدا عن الوحي أن يعرف ما يريده اخلالق ويرتضيه

احلكمة،    .11 تتولد  الناضجة  الفلسفة  مع  األقوم  الدين  جيتمع  عندما 

 . ة، ويتولد الدجل واخلرافةقط وعندما يفرتقان تتولد الزندقة واهلر

ن عندما نضجت  أحلد عندما كان نصف فيلسوف، وحتول إىل اإليام  .12

 . الفلسفة يف عقله.. فالفلسفة مثل الفاكهة ال يمكن تناوهلا قبل نضجها 

اإلحلاد ليس وليد الفلسفة، وإنام وليد عدم نضجها؛ فيستحيل عىل    .13

 . الفيلسوف الكامل أال يكون مؤمنا وعارفا وورعا 

املشكلة التي أصابت املؤرخني للفلسفة اإلسالمية قرصهم إياها عىل    .14

 . الب معينة، ولو أهنم انفتحوا عىل مجيع القوالب لرأوا العجائبقو

إذا كان املراد بالفلسفة إعامل العقل الكتشاف احلقائق والقيم؛ فإن    .15

 . أعظم الفالسفة هم الرسل وأئمة اهلدى؛ فكل كلامهتم مقوالت فلسفية
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العقل هو نافذة املوجود إىل الوجود، ولذلك هو أعظم شأنا من أن    .16

 . كون خاصا بالفالسفة واملتكلمني.. فأعظم الناس عقال أوسعهم نافذةي

املقدس    .17 بني  التوفيق  حماولتها  اإلسالمية  الفلسفة  أصاب  ما  أخطر 

 . واملقوالت الفلسفية؛ مما جعل الفالسفة حكاما عىل القرآن، ال تالميذ له

تلك    .18 يف  خيترص  أن  من  أعم  احلديث  العرص  يف  الفلسفة  مصطلح 

يف  املق مشاحة  وال  والصيام..  الصالة  فلسفة  نذكر  فلهذا  التقليدية؛  والت 

 . االصطالح

للفلسفة حدان: رسمي واقعي يمكنك إنكاره ونقده ورده؛ وحقيقي    .19

 . نتقد أو يردمثايل: وهو يعني البحث العقيل عن احلقائق؛ هو أرقى من أن يُ 

من ينكر الفلسفة والعرفان بكلياهتا وجزئياهتا يشبه من ينكر الطب    .20

 . اءخلطإ وقع فيه بعض األطباء؛ فاخلطأ يدعو إىل التصحيح ال إىل اإللغ

إن سلمنا أن للفلسفة دورا يف توضح حقائق الدين؛ فعىل أي فلسفة   .21

 ؟ نستند: هل فلسفة املشائني أم اإلرشاقيني أم األفلوطينيني، أم غريها كثري

كيف يمكن للمدارس الفلسفية التي وقع اخلالف الشديد بينها أن    .22

 ؟ ط األمورتصبح بديال للوحي اإلهلي أو شارحا له، وهي مل تتفق يف أبس

كثرة املشاريع الفكرية يف العامل اإلسالمي يف الفرتة األخرية ال تبرش    .23

 . بخري؛ ذلك أن اهلدف منها صار صاحب املرشوع، ال املرشوع نفسه
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القرآنيون احلقيقيون ال يلغون السنة وإنام يعرضوهنا عىل القرآن، كام   .24

 . يعرضون كل يشء؛ فالقرآن هو حمكمة اهلل يف أرضه

احل  .25 يف  خطورة  وإنام  العلمية،  املناهج  اعتامدهم  يف  ليس  داثيني 

 . ابتعادهم عنها، واستبداهلا بالتالعب باملصطلحات لتحقيق االنبهار ال اإلقناع

والرتاث مطلقا ال خيتلف عن    .26 السنة  يلغي  الذي  واحلداثي  القرآين 

 . القايض الذي حيكم باإلعدام عىل كل من حيتكم إليه من غري نظر يف البينات

كيف ال نحدث عامة الناس عن التشويه واالنحراف الذي وقع يف    .27

الدين   عن  لرصفهم  هذا  يمتطون  واملالحدة  احلداثيني  وعامة  السنة  تدوين 

 ؟ والنبوة

احذروا االستئصاليني من دعاة الثورة عىل الرتاث؛ فإهنم لكسلهم    .28

 . بس بدل أن يميزوا الطيب عن اخلبيث راحوا يقضون عىل األخرض واليا

ما أكثر الذين يتقنون فن وضع احلجب عىل الشمس، وال يكتفون    .29

بذلك، بل يسبوهنا ويلعنوهنا ويرسمون الرسوم الساخرة ليضحكوا من وجهها  

 . اجلميل

العتاب عىل اجلريء الذي يدعو إىل استئصال كل يشء يف    .30 كام يقع 

 .الرتاث، يقع عىل اجلبان الذي حيرص عىل كل يشء فيه 

املنبهرون باحلضارة الغربية سينبهرون حتام بالدجال؛ فكالمها أعور   .31
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 . ال يرى من العامل إال صورته املادية

أكثر الناس جهال باحلضارة الغربية املنبهرون هبا؛ ذلك أن االنبهار    .32

 . جيعلهم ال يرون منها إال ما يراه املحب من حمبوبه، واحلب يعمي ويصم

بية الكربى يف األسس املادية التي قامت عليها  مشكلة احلضارة الغر .33

 . ابتداء من الرصاع مع الدين وانتهاء بنظريات التطور النفسية واالجتامعية

إال    .34 اإلنسانية  يزيد  لن  الروحي  السمو  عن  املعزول  املادي  الرفاه 

 . انتكاسة وهبيمية.. وهذا ما وقعت فيه احلضارية الغربية واملتأثرون هبا 
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 والتفاؤل   السعادة . 7

. النظرة البدائية والبدوية للجزاء احليس واملعنوي يف اجلنة والنار تيسء  1

 . إليه؛ فاهلل قرب لنا بالصور والنامذج ومل يقصد احلرص وال التحديد

. مثلام جعل اهلل الفن واإلبداع والبحث العلمي والتقني من متع هذه  2

 . ة ليست شهوات حسية فقطاحلياة فسيوفره يف اجلنة أيضا وبصورة أكمل فاجلن

املؤقتة  3 السعادة  أن  يعلمون  ألهنم  األبدية،  السعادة  يطلبون  العقالء   .

 . ليست سوى حزن مل حين حينه، واملتعلق هبا كاألطفال املتعلقني بلعبهم

. ال تكتف بالبحث عن السعادة، بل ابحث عن الدائمة منها؛ فاملؤقتة  4

 . قد تنفجر يف أي حلظة  واملتقطعة ليست سوى قنبلة شقاء موقوتة

. ال تتوهم أن سعادة املؤمن ستبدأ يف اجلنة؛ فكرم اهلل أعظم من ذلك؛  5

 . فلذلك جعل لكل نشأة فيضها اخلاص هبا، حتى املوت والربزخ واملوقف

والتزيني[  .  6 وما    الزينة]الزينة  املقدسة..  احلقائق  يف  واجلامل  واللذة 

استبدل   من  غبن  أعظم  فام  وتزيني..  وطالء  مساحيق  سوى  املدنسة  األوهام 

 . احلقيقة بالوهم!

السعادة[  .  7 شئت  ]سوق  منغصات،  إن  بال  ولذة  شقاء..  بال  سعادة 

 . هوحياة طيبة ممتدة مباركة؛ فأرسع إليه.. فهذه السلع الثمينة ال توجد إال يف سوق 

أهل اجلنة والنار إال ما كسبت أيدهيم.. فام  لن يرى  ]جتسد األعامل[  .  8
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 . نعيم اجلنة ورسورها سوى حسناهتم.. وما آالم النار وعذاهبا سوى سيئاهتم

لن حترقك نريان  عليه السالم   . عندما يكون قلبك سليام كقلب إبراهيم9

 . عيممن حيسدونك وحيقدون عليك.. بل ستتحول إىل برد وسالم ون

لكل إنسان شقان: هبيمي به يعيش حياته املؤقتة، وإنساين به يعيش    .10

 . حياته اخلالدة.. وأكثر األمم والقرى والبرش مل هيتموا إال بالشق األول

حقيقتك وكرامتك وسعادتك بقدر يقينك، ويقينك بقدر اهتاممك،   .11

 . وإنام باهلممواهتاممك بقدر مهتك، فاخلَلق ما تفاوتوا بالعلوم واألعامل، 

احلياة الدنيا مع كوهنا دنيا إال أهنا مجيلة، ال لذاهتا، وإنام لكوهنا وسيلة    .12

 .لكل مجيل، فمن مل يعش مجال الدنيا لن يرى مجال اآلخرة

أخربوين أهيام أعظم غنى: ذلك الذي يملك قصورا سريحل عنها..    .13

 ؟ أم ذلك الذي يملك قصورا سريحل إليها

وإنام    .14 وثرواته  أمواله  عن  سريحل  الذي  ذلك  ليس  احلقيقي  الغني 

 . ذلك الذي سريحل إليها

إن أردت الدنيا فعليك باهلل.. وإن أردت اآلخرة فعليك باهلل.. وإن    .15

 . أردهتام معا فعليك باهلل.. فاهلل رب الدنيا واآلخرة وكل يشء

السعادة أن تعرفه.. والسالم أن تسلم من رش نفسك.. والعافية أن    .16

 . تتمسك باحلبل اإلهلي الذي حيمي حقيقتك من االنتكاسة 
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يف اجلنة تنسيك كل مهوم الدنيا وآالمها..  ة واحدة  حلظ]اللحظتان[    .17

وحلظة واحدة يف النار تنسيك كل لذات الدنيا ونعيمها.. فاخرت لنفسك إحدى  

 . اللحظتني

نعم اهلل عىل الصاحلني من عباده يقينهم يف  من أعظم  ]نسيم اجلنة[    .18

يف الدنيا  فضل اهلل وكرمه؛ فهو جيعلهم يتنسمون رحيق اجلنة، ويلتذون بنعيمها 

 . قبل اآلخرة

يؤجل دخول املؤمنني إىل اجلنة إىل  جل كرم اهلل أن  ]اجلنان املتعددة[    .19

ما بعد القيامة؛ فلكل دار جنتها.. ومن مل يذق طعم جنان الدنيا لن ينال جنان  

 . اآلخرة

النفوس  ]اجلنان والقابلية[    .20 من اجلنة إال بقدر استعدادها؛  لن تنال 

هلا ومراتبها ودرجاهتا.. فمن أراد كرما أعظم؛ فليهئ نفسا  فلذلك تعددت مناز 

 . أكرم

والنقم[    .21 الطيبات  ]النعم  لك  فال  أباح  الطيني؛  قالبك  هبا  لتحفظ 

لتكون لك   فاستعملها يف طاعته  دونه؛  أن تؤدي وظائفها من  لروحك  يمكن 

 . نعمة، ال فتنة وال نقمة 

ح ]الرصاطان[    .22 يكون  بقدر  الدنيا  يف  املستقيم  الرصاط  عىل  رصك 

فاحلفر   هناك؛  تسقط  لئال  هنا  السقوط  من  فاحذر  اآلخرة؛  رصاط  سريك عىل 
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 . هناك عميقة مظلمة مؤملة

سعادتك وال راحتك وال حريتك إال عند  لن جتد  ]طريق السعادة[    .23

ك  ربك.. فهو وحده لغناه وكرمه يريدك لك.. وغريه لفقره وفاقته وعجزه يريد 

 . له

الذين يزرعون اليأس والتشاؤم حول واقع األمة ومستقبلها خيالفون    .24

 . املنهج القرآين الذي يدعونا إىل األمل يف اهلل وفضله ونرصه ويف أحلك الظروف

يأسك دليل عىل جهلك بلطف اهلل يف تدبريه، وإال فإن سنته جارية    .25

 . ال حيتسب خلقه عىل توسيع كل ما ضاق، وتيسري كل ما تعرس، ومن حيث

وبعدها    .26 املسلمني،  قريش  حارصت  اهلجرة  من  اخلامسة  السنة  يف 

 . بثالث سنني حارص املسلمون قريشا، وفتحوا مكة، ثم جزيرة العرب مجيعا

انقلبوا بنعمة من اهلل وفضل ألهنم مل خيضعوا أو يستسلموا أو جيبنوا    .27

 . ة وصالبة وإيامناأو يقنطوا.. بل ما زادهم كيد أعدائهم هلم إال قو

تعلمت األمل والتفاؤل من سامحة السيد؛ فهو يف أحلك الظروف،    .28

 . وعندما جيتمع عليه كل األعداء، ال يفارق ابتسامته وال قوته وال طمأنينته 

عندما تعمق إيامنك بربك ال هيمك حينها من يقف معك أو يقف    .29

ك مع ربك وكفى  ضدك، أو من يقبلك أو من يصدك، ألن قلبك وكل مشاعر

 . به حسيبا 
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أملك وتفاؤلك واستبشارك بفضل ربك وفرحك به، لن يقعدك عن    .30

 . العمل، بل سيزيدك اندفاعا له؛ فالفالح الذي ال يرجو احلصاد ال حيرث أرضه

الشاكني    .31 عن  اهلل  وعد  يف  الواثقني  صفوف  متيزت  األحزاب  يوم 

 . اليوم؛ فالصادقون ال يزيدهم األمل إال أمالاملرتابني فيه، ونفس احلالة نعيشها 

كيف ال نتفاءل بكون املستقبل هلذا الدين ونحن نرى مقدمات ذلك    .32

 . رأي العني.. فتعسا للمثبطني املتشائمني، فهم أعداء الوعد اإلهلي

ال تدعوا لليأس حمال يف قلوبكم؛ فأمجل أيام هذه األمة ستأيت قريبا،    .33

 . الدين اإلهلي، وسيدخلون فيه أفواجاوسريى العامل مجال 

إن أردت أن تؤدي دورك الرسايل بصدق وتواضع؛ فاعترب نفسك    .34

واإلحياء   التجديد  وظائف  به  اهلل  أناط  الذي  املوعود  األمل  لذلك  جنديا 

 . والعدالة

الطيب من    .35 لتمييز  ليس سوى غربال  فتن  للبرش من  كل ما حيصل 

 . القادم للبرشية إال الطيبون  اخلبيث؛ حتى ال يشارك يف العهد

ويل ألولئك الكساىل املقعدين الذين ينتظرون من اهلل أن خيلصهم    .36

 . وينزل فرجه عليهم من غري أن يبذلوا أي جهد، أو يقدموا أي عمل
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 املستقبل اجلميل . 8

كان    .1 فرعون  يدركهم  أن  من  إرسائيل  بنو  فيه  الذي خاف  الوقت  يف 

 . والرسور، ألنه يعلم أن اهلل لن خييب أولياءهموسى يف قمة األمل 

املؤمن ال ييأس مهام ازداد املنكر والفساد واجلور والضاللة.. فمدد اهلل    .2

 . ألوليائه يتضاعف حينذاك.. ولكم يف غزوة األحزاب عربة 

األرض    .3 مجيع  يف  النبيلة  والقيم  العدالة  انتشار  أن  تتوهم  كنت  إن 

كالم ربك، وتعظم من شأن الشيطان وجنوده وهو عني  مستحيال فأنت تكذب 

 . الرشك 

الشيطان يامرس احلرب النفسية مع البرش بزرع اليأس من قيام دولة    .4

 . الصاحلني؛ فمن رأى نفسه كذلك؛ فهو من الذين استحوذ عليهم الشيطان

السفاح    .5 بصورة  املهدي  اإلمام  تصور  التي  واآلثار  األحاديث  كل 

 . فهو يمأل األرض عدال وإيامنا، ال دماء وخرابااجلزار مردودة؛ 

رمحة    .6 جده  مثل  للقرآن  املوافقة  األحاديث  تدل  كام  املهدي  اإلمام 

 . للعاملني، وليس نقمة عليهم، وسيفه لن يرفعه إال عىل الظاملني املحاربني 

األحقاد    .7 أو  فينبشها،  للقبور  هيتم  أن  من  شأنا  أرفع  املهدي  اإلمام 

 . وره حتقيق الدين يف الواقع وللعامل أمجع، وبأمجل صورةفيثريها، بل د

ويل لكم يا من تشوهون األمل املوعود الذي جعله اهلل وسيلة خلالص    .8
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 . البرشية.. أنتم ترضون أحقادكم عىل حسابه وكأنه خالص لكم ال للبرش مجيعا 

بربكم كيف ينرص الرشيعة من تتهمونه بقتل الرضيع والرضيعة؟..    .9

 ؟ يوافق القرآن والفطرة والعدالة اإلهلية والرمحة النبوية  وهل هذا

ربط حركة اإلمام املهدي بالعنف والسيف إساءة هلا، وخمالفة للقرآن    .10

 . الذي يصفها بإمتام النور، وخمالفة للسنة التي تصفها بتحقيق العدالة

مسيئون لإلمام املهدي أولئك الذين يصورونه بصورة الذي يشهر    .11

 . ثأر واالنتقام، ال أنوار اهلداية واإليامن، أو موازين العدل واإلحسان سيف ال 

منريا    .12 رساجا  بكونه  نبيه  عرف  الذي  اهلل  من  الدعوة  حسن  لنتعلم 

 . ذن له يف جهاد الدفع ومارسهورمحة للعاملني ورؤوفا رحيام عىل الرغم من أنه أُ 

يعرّ   .13 من  بني  الفرق  أعظم  املهدي  ما  اإلمام  موعودا  ف  أمال  بكونه 

 . فه بكونه ثأرا ونقمة وحربا وخالصا ورمحة وحمبة وعدالة وبني من يعرّ 

أنا مل أذكر أن اإلمام املهدي لن جياهد املستكربين، ولكني دعوت إىل    .14

 . عدم اختصار كل حركته ودولته يف ذلك، ألنه يقزمها وييسء إليها

تاق إليه وإىل خالصه،  بربكم كيف يعرف العامل اإلمام املهدي، ويش   .15

 ؟ وأنتم ال تذكرونه إال مع بني حرب وبني أمية، ومع اخليول والسيوف

احلرب    .16 بصورة  حركته  يصور  الذي  ذلك  املهدي  لإلمام  مسيئ 

والدين   الفاضلة  القيم  فيه  حيكمها  للبرشية  جديد  ميالد  بصورة  ال  األهلية، 
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 . األقوم

وطوائفه  .17 األمة  مدارس  يف  التصحيح  املقدمات  حركات  من  ا 

عىل   اجلامل  يقوم  أن  يمكن  فال  ينتظرها؛  الذي  اجلميل  للمستقبل  الرضورية 

 . االنحراف

من    .18 ويكون  لينرصه،  املهدي  اإلمام  ينتظر  أنه  يدعي  للذي  عجبا 

بظهور   املهدي  فظهور  له..  يمّهد  من  حيارب  أعدائه،  معسكر  يف  وهو  جنده، 

 . املمهدين 

م ال يؤمن باإلمام املهدي.. فهل يفتح  عجبا للذي يؤمن بالدجال، ث .19

 ؟ اهلل أبواب الضاللة والفتن، ويغلق أبواب اهلداية واإليامن

عجبا للذي يؤمن بالدجال، ثم ال يؤمن باإلمام املهدي، والدجال    .20

 ؟ من جتليات امُلضل، واملهدي من جتليات اهلادي، وهل املضل سوى اهلادي

هدي للعمل يف خدمة قضايا األمة،  إن مل حيركك انتظارك لإلمام امل  .21

للنبي   اليهود  انتظار  عن  خيتلف  ال  فانتظارك  بينها؛  ذات  إلصالح  والسعي 

 . املوعود

إن مل توفق ألن تكون من املوطئني املمهدين لألمل املوعود، فال تكن    .22

 . كاليهود، يبرشون بالنبي ويستفتحون به، ثم يكونون أول املحاربني له

املبرشة بمستقبل  لو رأى اهلل يف   .23 النبوءات  لتحقق  القابلية   املسلمني 



71 

 

 . األمة لعجل هلم ذلك؛ فاملستقبل اجلميل مثل اجلنة ال يدخلها إال أهلها

لك أن ترد ما تشاء من األحاديث املرتبطة بالنبوءات.. ولكن ليس    .24

 . لك أن تسخر من املؤمنني هبا، حتى ال تكون من الذين ينهون عنه وينأون عنه

عجبا للذي يصدق رسول اهلل يف حديثه عن العقيدة والرشيعة، ثم    .25

 ؟ ال يصدقه يف إنبائه عن مستقبل األمة.. فهل نبوة النبي قارصة عن ذلك

بالنرص،    .26 املحارب  يقني  عن  خيتلف  ال  اجلميل  باملستقبل  اإليامن 

طال   مهام  سينترص  أنه  يعلم  ألنه  نفسية،  حرب  أي  عىل  عصيا  جيعله  والذي 

 . لزمن ا

املسلمني    .27 أن  يتوهم  ثم  السابقة،  بعجائب األمم  يؤمن  للذي  عجبا 

 . أقل من أن تتحقق فيهم أمثال تلك العجائب.. مع أن اهلل رب األمم مجيعا 

االنتظار احلقيقي هو الذي جيعلك تشعر به موجودا حيا تنفذ أوامره    .28

 . برؤية طلعته البهيةبكل دقة وحينها ستكون جنديا له وصاحبا ولو مل تترشف 

مثلام ُتصنف اجلامعات بمعيار نوعية باحثيها ال كثرة مبانيها وطلبتها    .29

 . فكذلك خريية هذه األمة كامنة فقط يف صاحليها ال يف كل من انتسب هلا

ال تسمعوا للمثبطني الذين يزرعون اليأس وينرشون اإلحباط فلو    .30

أ لعلموا  ورسوله  اهلل  بوعد  يؤمنون  قوى  كانوا  تسقطها  ال  احلق  راية  ن 

 . الطواغيت 
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اإليامن بالنرص اإلهلي ال يرتبط بالعدد والعدة، بل بمدى ثقتنا بقدرة    .31

 . اهلل املطلقة، حتى ال نتكل عىل حولنا وقوتنا وإنام عىل اهلل وحده

انترص    .32 احلزن،  وعام  الشعب  حصار  من  حمدودة  سنوات  بعد 

قل بسنوات  وبعدها  بدر،  يف  فتحوا  املسلمون  بأشهر  وبعدها  مكة،  فتحوا  يلة 

 .اجلزيرة.

نرص ربك أن ينال املرائني املغرورين املتخاذلني  عز  ]رشوط النرص[    .33

 .أصحاب احلمية اجلاهلية؛ فاهلل ال ينرص إال من ينرصه 

اهلل  ]نرص اآلخرة[    .34 مل يكن يف  نرص  إن  متحقق ال حمالة..  للمؤمنني 

 . اآلخرة، وهو أعظم وأدوم وأكرمالدنيا، فسيكون يف  

إن كان اهلل قد أتاح يف دول اجلور كل هذا التطور العلمي والتقني،    .35

 ؟ فكيف ال يتيح أمثاله بل أضعافه يف دولة اإليامن واهلداية والعدالة 

املستضعفني[    .36 مهام  املؤ]نرصة  للمستضعفني  ينترص  الذي  هو  من 

ك من قوة؛ فنحن مطالبون بنرصهتم  اختلفت أدياهنم فيقف معهم بكل ما يمل

 . مثلام طولبنا بدعوهتم 

عندما تقوم دولة الصاحلني املؤسسة عىل علم الكتاب سريى البرش    .37

 . من عجائب االخرتاعات ما ال خيطر عىل بال.. ولكم يف صاحب سليامن عربة

ال يتحقق النرص اإلهلي إال ألهل الدين اإلهلي، أولئك الذين َتلصوا    .38
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 . أماين الشيطان التي يقذفها يف قلوب أصحاب األهواء من كل

ليلقي    .39 العرتة  ألقى عصاه، وعرب قرون طوال؛ فدعوا موسى  كلهم 

 . عصاه، لتبطل السحر، وتسقط عرش فرعون، وكل عروش الطواغيت

الروحي    .40 السمو  من  تنطلق  اجلديدة:  اإلسالمية  احلضارة 

ذلك   بصحبة  لكن  وتطوراهتا،  معانيها  بكل  احلياة  مع  لتندمج  واألخالقي، 

 . السمو

ي تتحول فيه هوليود وبوليود وكل املدن السينامئية  سيأيت اليوم الذ  .41

 . إىل مراكز لنرش أفالم الفضيلة والقيم الزكية فأبرشوا باملستقبل اجلميل
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 املعجزات واخلوارق . 9

املعجزات[  .  1 عنايته  ]حجة  باملعجزات  من  إليه  اهلداة  تأييد  هبدايتك 

بالباطل، وحتى تقام احلجة البالغة عىل  الدالة عىل أهنم منه، حتى ال يلتبس احلق  

 . العقول

ينكرون اخلوارق احلسية التي يكرم  عجبا للذين  ]اخلوارق والقدرة[  .  2

اهلل هبا أولياءه.. هل أحاطوا علام بكل سنن الكون، أم تراهم يفرضون عىل رهبم  

 ؟ قوانينه

القرآن يف ذلك..  3 بنبيه مع رصاحة  للذي يشكك يف إرساء اهلل  . عجبا 

 ؟ أقل من أن يستحقه   هل قدرة اهلل عاجزة عنه؟.. أم أن رسول اهلل  ف

. البرش أصغر من أن يعرفوا أرسار اهلل يف خلقه وقوانينه التي حتكمهم،  4

 . لذلك كان العاقل من يسّلم هلل، ألنه مل ير منه إال العلم املطلق

الفيزياء احلديثة، فأنى  . معاذ اهلل أن أفرس اإلرساء واملعراج بام تنص عليه  5

 . هي وقدرة اهلل وقوانينه.. وإنام نذكرها للتقريب، ال للتحقيق

. الذين ال يزالون يتعلقون بذيول النظريات الفيزيائية التقليدية وحدهم  6

 . من ينكرون اإلرساء، أما غريهم فهم أول من يؤمن به، وال يتعجب منه

قل العرش يف أقل من  . عجبا للذي يؤمن بقدرة صاحب سليامن عىل ن7

 . طرفة عني، ثم ال يؤمن بإرساء اهلل بنبيه وعروجه به حيث شاء وكيف شاء
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. بربكم كيف أتعجب من تكريم اهلل لنبيه باإلرساء واملعراج وأنا أعلم  8

 ؟ أن املكِرم هو صاحب القدرة املطلقة واملكَرم هو صاحب املقام املحمود

ما يتومهونه من قوانني علمية، كيف  . الذين ينكرون املعراج النتفائه مع  9

 ؟ يفرسون حتول النار بردا وسالما عىل إبراهيم 

ال تكتفوا بتطبيق قوانينكم عىل املعراج بل طبقوها أيضا عىل عصا    .10

 . موسى التي شقت البحر، وحتولت إىل حية حقيقية تسعى

كان املرشكون يتومهون أهنم يلغون عقوهلم إن آمنوا بالبعث أو بنبي   .11

 . يأكل مثلهم ويميش يف األسواق.. وال عجب يف ذلك، فاإلنكار ملة واحدة 

إكرام إهلي ال عالقة له بالتحدي، وما نفاه القرآن هو طلب  اإلرساء    .12

 . اخلوارق التي من سنة اهلل فيها استئصال من جحدها كام فعل مع ثمود

املايض    .13 القرن  يف  كانت  احلديثة  التقانة  عليها  ُبنيت  التي  القوانني 

 ؟ فلم نطبق قوانيننا عىل اهلل، وهو صاحب القوانني، واألعلم هبا  ؛مستحيلة 

مشكلة الذين ينكرون املعراج تومههم أنه رحلة يف مركبة كرحلتنا    .14

 . للقمر، وهم ال يعلمون أهنا رحلة خاصة، وبقوانني خاصة، تتجاوز كل علومنا

الشبهات التي يذكرها منكرو املعراج هي نفسها التي يذكرها منكرو    .15

 . ءالبعث واجلواب واحد وهو قدرة اهلل املطلقة التي ال يعجزها يش

16.    ﴾ ٌ ، هو الذي يرد به  [ 9]مريم:  جواب اهلل لزكريا ومريم ﴿ُهَو َعيَلَّ َهنيِّ
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 . املؤمن العارف بربه كل الوساوس الشيطانية بخصوص طالقة القدرة اإلهلية

من    .17 ترون  فهل  املعجزات،  لتحقيق  طلب  حقيقته  يف  دعاؤنا  حتى 

األطباء باستحالة  األجدى للمريض أن يقول لربه: ال داعي لتدخلك فقد حكم  

 ؟ شفائي

يف    .18 قريب  وقت  إىل  كانت  الذكية  اهلواتف  هبا  تعمل  التي  القوانني 

 ؟ حكم املستحيالت.. فلم ال تفرسون اخلوارق بقوانني خفيت علينا 

كل ذرة يف الكون معجزة، فلم تنكرون ما مل تألفوه من املعجزات؟..    .19

 ؟ حكمني فيه أإلحاطتكم بكل قوانني الكون؟.. أم لكونكم املت

القول بقصور العقل عن فهم اخلوارق ليس ذما له، فاألجهزة املعقدة    .20

 . ال تؤدي إال ما طلب منها من مهام، ولن تصل أبدا إىل فهم حقيقة خمرتعها

دائرة    .21 يف  املحصور  من  علمية  أكثر  املطلقة  بالقدرة  يؤمن  الذي 

 . ة إىل ما وصلت إليهالقدرات املحدودة.. فلوال ذلك ما وصل العلم والتقان

ليس غريبا أن تكون كلمة ]اهلل أكرب[ هي األكثر ترديدا بني املؤمنني،    .22

 . ألهنا اجلواب لكل إشكال، واحلل لكل معضلة، والدواء لكل داء

بكل    .23 سنضحك  أكرب[  ]اهلل  كلمة  يف  وقلوبنا  عقولنا  تندمج  عندما 

أفواهنا من أولئك الذين يتومهون أن قوانينهم وعقوهلم القارصة أمام فريوس  

 . هي األكرب 
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ما    .24 حادثة  أن  بعدها  اذكر  ثم  الكون،  قوانني  كل  عىل  أوال  تعرف 

 . فسهَتالف تلك القوانني؛ وإال فرحم اهلل امرؤا عرف قدر عقله ون

لو عرف العقل كل القوانني ما عدا قانونا واحد، فإنه ال حيق له أن    .25

 . يتكلم عن خرق القوانني، ألن اخلارق له قد يكون ذلك القانون املجهول 

إن كان العباد يستوون مع رهبم يف اخلضوع لقوانني الكون، فأي فرق    .26

 ؟ بابا عىل أنفسهمبينهم وبينه؟.. ومل كان ربا عليهم؟.. ومل مل يكونوا أر

 َقِديًرا﴾    .27
ٍ
ء هي السبب يف    [ 21]الفتح: الغفلة عن ﴿َوَكاَن اهللَُّ َعىَل ُكلِّ يَشْ

 . [ 1]اإلنسان: تطاول من ﴿مَلْ َيُكْن َشْيًئا َمْذُكوًرا﴾  

أهيام أكثر أدبا، ذاك الذي يقول لربه: أين أنا ومعرفة أرسار قدرتك؟   .28

 . ف يا رب، لكن وفق ما وضعته من قوانني أو ذاك الذي يقول: يمكنك أن تترص 

عجبا للذي ينكر نبع املاء بني أصابعه الرشيفة، وقد تواتر ذلك يف    .29

 ؟ مجيع مصادر املسلمني.. فهل يستغرب اإلكرام اإلهلي؟.. أم من ُأكرم به

هو    .30 وإنام  اإليامن،  لصحة  رشطا  ليس  خوارق  من  روي  بام  اإليامن 

 . اإليامن، ازداد معه التسليم املطلق هللرشط لكامله؛ فكلام ازداد 

اخلرافات التي أنكرناها ليس ما روي من أحاديث عن إكرامات اهلل   .31

 . لرسوله، وإنام ما دس يف الدين من حكايات وأساطري تشوه اهلل والنبوة 

ال تكن كأولئك الذين صحبوا املسيح، ورأوا آيات اهلل فيه، لكنهم    .32
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﴾  لضعف إيامهنم قالوا: ﴿هَ 
ِ
اَمء َل َعَلْينَا َمائَِدًة ِمَن السَّ ]املائدة:  ْل َيْسَتطِيُع َربَُّك َأْن ُينَزِّ

112 ] 

الطعام    .33 بربكات  للمسيح  اهلل  بإكرام  تؤمن  أن  العجيب  من  أليس 

أكثر   عنه  روي  ما  أن  مع  لنبيك،  ذلك  بتحقق  تؤمن  ال  ثم  والشفاء،  والسقيا 

 ؟ وأوثق

إيامن مريم العظيم هو الذي جعلها ال تستغرب ما تنزل عليها من    .34

]آل  ُزُق َمْن َيَشاُء بَِغرْيِ ِحَساٍب﴾  إِنَّ اهللََّ َيرْ   طعام، ولذلك قالت: ﴿ُهَو ِمْن ِعنِْد اهللَِّ 

 [ 37عمران: 

هو    .35 هبا،  ويقينك  باخللق،  املرتبطة  احلسنى  اهلل  أسامء  ملعنى  إدراكك 

 . الذي يزيل عنك كل استغراب.. فاهلل خيلق ما يشاء، أين يشاء، ومتى يشاء

حتول الطني يف يد املسيح إىل طائر حقيقي، وبكل خالياه وأنسجته    .36

 . ليس مستغربا، ألن اهلل هو الذي شاء ذلك بمجرد أن ينفخ فيه املسيح

بالبرص،    .37 واحدة كلمح  فأمره  ويبدع،  ليخلق  زمن  إىل  ال حيتاج  اهلل 

 . ولذلك ال تستغرب حصول اخلوارق، ألهنا صادرة من الرب اخلالق

فاإليامن  )إيام  .38 الروماين،  القائد  املسيح  ابنتك( هبذا أجاب  نك شفى 

 . بقدرة اهلل املطلقة ليس حكرا ألحد، وإنام هو هبة اهلل للقلوب السليمة 

قد يقتيض التدبري اإلهلي مراعاة األسباب، وتلك هي احلكمة، وقد    .39

 . يقتيض عدم مراعاهتا وتلك هي القدرة، واهلل حكيم قدير، وال تناقض بينهام
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انشقاق    .40 ريب  يل  ذكر  لو  قلت:  القمر؟..  بانشقاق  تؤمن  هل  قال: 

تابع   كويكب  سوى  ليس  وهو  القمر،  بانشقاق  فكيف  لصدقته،  الشمس 

 ؟ لألرض 

﴿إِنَّا    .41 قالوا:  الذين  إرسائيل  بني  يشبهون  للخوارق  املنكرون 

الذي قال: ﴿إِ [ 61]الشعراء:  ملَُْدَرُكوَن﴾   هلا يشبهون موسى  َريبِّ  ، واملثبتون  َمِعَي  نَّ 

 [62]الشعراء: َسَيْهِديِن﴾ 

فاهلل صاحب    .42 تيأس،  فال  واألسباب،  احلكمة  عامل  إن ضاق عليك 

 . القدرة املطلقة، وأمره واحدة كلمح بالبرص؛ فاركن إليه، وال متيل عليه

جهاز    .43 أي  مثل  بأنك  تشعر  جتعلك  اجلديد[  ]اخللق  بـ  معرفتك 

حلظة   كل  يف  حتتاج  بل كهربائي،  شغلك..  يتوقف  وإال  وجودي،  مدد  إىل 

 . وجودك

ما الضري يف أن خيلق اهلل ماء جديدا بني أصابع نبيه الرشيفة عندما    .44

 ؟ احتاجوا للسقيا؟.. أليست هذه هي الربكة التي جعلها اهلل يف الصاحلني

أقل شأنا من املسيح الذي قال عن    هل حتسبون أن رسول اهلل    .45

فرسول اهلل مبارك يف كل حمل    [ 31]مريم:  ُمَباَرًكا َأْيَن َما ُكنُْت﴾    نفسه: ﴿َوَجَعَلنِي 

 ؟ ُوجد أو ُذكر فيه 

يقني موسى بأن الذي أنزل املاء من السحاب يمكنه أن خيرجه من    .46
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احْلََجَر﴾   بَِعَصاَك  ْب  ﴿ارْضِ ربه:  له  يقول  ألن  أهال  جعله  الذي  هو  الصخر، 

 [160]األعراف: 

هو    .47 الضارب  لكون  وإنام  وحدها،  العصا  لرضب  ينفلق  مل  البحر 

 . موسى الذي كان موقنا أن البحار وقوانينها خاضعة خضوعا مطلقا هلل

الكون    .48 ينبني عليها نظام  التي  القيم  تبديل هلا هي  التي ال  سنن اهلل 

 .أزال وأبدا، ال القوانني املؤقتة التي ال يوجبها عقل وال فطرة

للملحد فهو مع إقراره بأن األرض ومن عليها ال تساوي شيئا  عجبا    .49

 . أمام الكون وما فيه إال أنه يتبجح بأنه وحده يف الكون صاحب العقل والوعي 

من    .50 الكثري  يسخر  أن  استطاع  ضآلته  مع  اإلنساين  العقل  كان  إن 

أم   أعظم  املخرتع  فهل  القوانني،  تلك  وضع  بمن  فكيف  لصاحله،  القوانني 

 ؟ فاملكتش 
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 النبوة واهلداية  . 10

. ال يكفي ادعاؤك لتعظيم النبوة وتبعيتك هلا؛ فالدعاوى ال تنفع ما مل  1

 . يؤكدها العزم الصادق عىل معارضة كل ما يعارضها أو يزامحها

نيتش2 وال  سبينوزا  خيلصك  لن  اهلل    ه .  أنبياء  كانط..  وال  هيجل  وال 

 . نته الراسية إلنقاذكوحدهم من خيلصونك؛ فهم سفراؤه إىل خلقه؛ وهم سفي

إن كنت صادقا يف إيامنك برسولك؛ فكيف تصدقه يف أحكام الرشيعة،    .3

 . ثم ال تصدقه يف أخبار املستقبل، وهل النبوءات تتعارض مع النبوات

عجبا ألولئك الذين يصدقون نبوءات األبراج واملنجمني، ثم يتوقفون    .4

 . عن تصديق نبوءات رسول رب العاملني

اإليامن بالنبوءات ركن أصيل من أركان اإليامن بالنبوة، ومن مل يؤمن    .5

 . هبا عليه البحث عن مدى ترسخ اإليامن يف قلبه 

عىل األمة أنه مل يرتك هلم شاردة وال واردة    من حرص رسول اهلل    .6

 . تتعلق بمستقبلهم ومطباته إال نبههم إليها وحذرهم منها 

اهلل    .7 جمر  نبوءات رسول  وإنام هي رشيعته  ليست  للنبوة،  دالئل  د 

 . وأوامره املرتبطة باملستقبل، فطاعته ُتلزم التزامها 

النبو  .8 مع  تعاملت  األمة  أن  أحاديث  لو  مع  تعاملت  كام  النبوية  ءات 

 . الوضوء والغسل، لكان وضعها اآلن خمتلفا متاما 
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النبوءات وتأويلها، حرصا عىل بعض من ذكرهتم    .9 اهتام  الترصف يف 

 . للنبوة، وشك فيها، وهدم لبالغها الناصح 

عجبا لك تستمع لتحليالت املحللني واسترشافات املسترشفني، ثم    .10

 . تتكرب عن حتليالت نبيك واسترشافاته، وهو أنصح اخللق لك

يكفيك لتحديد مواقفك ثالثة أحاديث متفق عليها: اإليامن يامن،    .11

 . ال من أهل فارس، وقرن الشيطان يف نجد ولو كان اإليامن بالثريا لناله رج

نفسك بالبحث عن احلقيقة املحمدية؛  ال تشغل  ]احلقيقة املحمدية[    .12

فهي أعظم من أن ُتعرف، واشتغل بالبحث عن القيم املحمدية؛ فهي التي أمرت  

 . بالبحث عنها واتباعها

نزل  للذين يبحثون عن الطاقة اإلجيابية صلوا عىل رسول اهلل وآله فسي   .13

 . عليكم من الربكات والطاقات ما ال جتدونه يف كل دكاكني الطاقة املزيفة 

عندما متتلئون بتعظيم رسول اهلل والشعور بحضوره، فسيحل بأرض    .14

بعد   وأثمرت  وأينعت  أنتجت  التي  السعدية  حليمة  بمرابع  حل  ما  نفوسكم 

 . جدب وجفاف

قوال    لو أن األمة مجيعا اتفقت عىل املرجعية العظمى لرسول اهلل    .15

 . وفعال صادقني خملصني، ملا اختلف اثنان منهم 

التواض  .16 ع تواضعك مع نبيك؛ فال تقدم رأيك وال عقلك وال  أول 
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 . هواك وال مذهبك وال مشاخيك عليه؛ فكل من خالفه أو زامحه، ال خري فيه

لوال املبعث النبوي الرشيف الذي أنقذ اهلل به األرض ومن عليها،    .17

 . لكان وضع البرشية اآلن يف قمة التخلف.. هذا إن بقي هلا وجود أصال

كل املدارس وأخذتم بتعاليم كل املعلمني، ثم مل تسّلموا    لو درستم يف  .18

 . لرسول اهلل بالنبوة، وملا جاء به من هدى؛ فإنكم لن تصلوا إال للرساب

حممد رسول اهلل هو الناطق الرسمي باسم احلق واهلداية، ومن نطق    .19

 . خالف نطقه، أو هدى خلالف هديه؛ فهو شيطان ضال مضل

سول اهلل فدعك من التاريخ واجلغرافيا وكل  إن أردت أن خيلصك ر  .20

فالذي جيادل من ينقذه سيغرق يف مستنقع    ، احلساسيات وسلم إليه كل لطائفك

 . جدله 

النداء الذي يرتفع يف كل العامل وبأعىل األصوات ]حممد رسول اهلل[   .21

 . يفوز إال من اتبعه وسّلم له واكتفى به إعالن إهلي بأنه لن ينجو أو

وجد  .22 من  هل  والعلم  والفكر  واألدب  الفلسفة  دواوين  كل  يف  تم 

اْلَعَذاُب   ُهَو  َعَذايِب  َوَأنَّ  ِحيُم  الرَّ اْلَغُفوُر  َأَنا  َأينِّ  ِعَباِدي  ﴿َنبِّْئ  فيقول:  يتجرأ 

 ؟[ 50ـ  49]احلجر: اأْلَلِيُم﴾  

عجبا ملن يغض بصريته عن كل الدالئل التي تدل عىل نبوة رسول    .23

ك بام حصل من أتباعه؛ فهل هو حجة عليهم، أم هم حجة  اهلل، ويتهرب من ذل



84 

 

 ؟ عليه

ْغ َما ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن    .24 ُسوُل َبلِّ َا الرَّ العاقل املؤمن يكفيه أن يقرأ ﴿َيا َأهيُّ

ليسّلم تسلميا مطلقا بكل ما جاء به رسول اهلل، وهو مطمئن    [67]املائدة:  َربَِّك﴾  

 . راض

للنبوة    .25 قوله مهددا: ﴿َوَلْو  هل رأيتم مدعيا  أنزل عليه  يذكر أن اهلل 

َل َعَلْينَا َبْعَض اأْلََقاِويِل أَلََخْذَنا ِمنُْه بِاْلَيِمنِي ُثمَّ َلَقَطْعنَا ِمنُْه اْلَوتنَِي﴾   ـ   44]احلاقة: َتَقوَّ

 ؟[ 46

ثم    .26 والظلم،  االستبداد  بماملك  االحتفال  جييزون  للذين  عجبا 

يبدعون من حيتفل بمولد رسول اهلل.. هل هلم عقل أو دين؟.. أو هل هم برش  

 ؟ أصال

ليتنا نتعلم من اليمنيني كيف نحتفل بمولد رسول اهلل، ويف ظل تلك    .27

 . هالظروف الصعبة، وبتلك احلشود اهلائلة.. إنه الوفاء يف أمجل صور

قال يل: كيف يمكنك أن حتتفل بمولده واخلالف واقع فيه؟ فقلت:    .28

 . أنا ال أعترب خالف من ال يعترب االحتفال برسول اهلل، ألنه أقل من أن ُيعترب

أنا    .29 قلت:  فيه؟  اخلالف  وقع  وقد  بمولده،  ستحتفل  متى  يل:  قال 

 . حتفلت معه أحتفل مع كل من حيتفل به، ولو وجدت من حيتفل به يف مجادى ال

لُيميز الصادق يف    .30 ابتالء هذه األمة،  بوفاة رسول اهلل بدأت مرحلة 
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 . اتباعه والثابت عليه عن الكاذب والناكث واملارق والباغي واملبتدع

تفرق بني األنبياء بسبب ورود الثناء  إياك أن  ]التفاضل بني األنبياء[    .31

ال واختالفهم  سواء؛  الكامل  يف  فالكل  بعضهم؛  درجات   عىل  اختالف  يعدو 

 . ومراتب، ال كامل ونقص
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 املالئكة والبرش  . 11

. الكثري من املعارف املسيئة للمالئكة واملستعلية عليها سببها األحاديث  1

 . والروايات املعارضة للقرآن، واملوجودة بكثرة يف مصادر الفريقني

ت  . ما كرر اهلل ذكر صحبة املالئكة لنا إال لنستحيي منهم، ونعقد صال 2

 . املودة بيننا وبينهم، فعالقتنا هبم ممتدة يف كل النشآت

. عجبا للذي يزعم أن املالئكة غري مكلفني؛ أمل يسأل عن سبب كونه  3

 ؟ حمفوفا باملالئكة الكتبة واحلفظة والواعظني، وهل حفوا به من تلقاء أنفسهم

املالئكة  . كام أن املهندس ال يؤاخذ عىل جهله بالطب؛ فكذلك ال تؤاخذ  4

 . عىل عدم علمها باألسامء التي علمها آدم، ألن وظيفتها ال تقتيض ذلك

. مع أن القرآن يرصح بأن جربيل معلم لرسول اهلل، إال أن األحاديث  5

 . املعارضة جعلت من رسول اهلل معلام جلربيل، وأنه يتلقى منه ما يعلمه إياه

]النجم:  َشِديُد اْلُقَوى﴾    . أليس من العجب أن ينسخ قوله تعاىل: ﴿َعلََّمهُ 6

حتقري    [ 5 إال  هلا  هم  ال  التي  الشعبية  املوروثات  بتلك  تؤيده  التي  واألحاديث 

 ؟ جربيل عليه السالم

. )لو تقدمت اخرتقت ولو تقدمت احرتقت( أسطورة شعبية ال تريد  7

 . ، وإنام حتقري املالك الكريم الذي يتنزل بالوحيرفع مكانة رسول اهلل  

يف التفاضل بني من اصطفاهم ربك؛  بدل أن تبحث  تفاضل[  ]فتنة ال .  8
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فابحث لك عن مكان بينهم، ولو يف آخر الصف؛ فهو أجدى لك، وأبعد عن  

 . الفتنة

. أكثر ما ورد يف الرتاث عن املالئكة أساطري شعبية ال عالقة هلا بالقرآن؛  9

 . فالقرآن اكتفي بالتعريف هبم عموما وبمكانتهم وخصائصهم ووظائفهم 

كل املباحث املعقودة للتفاضل بني املالئكة وصاحلي البرش تكلف    .10

 . ممقوت، وهي أشبه بمن يفاضل بني الروائح الطيبة واألصوات العذبة

حتية    .11 هو  بل  والتفضيل،  بالتفاضل  آلدم  املالئكة  لسجود  عالقة  ال 

 . خاصة طلبت منهم تكريام له، وإعالنا ببدء عالقتهم اجلديدة به 

بني  املالئ  .12 من  البرش  أمور  وتدبري  يشء،  كل  بتدبري  موكلون  كة 

كلفوا   الذين  باملالئكة  خاصا  بالسجود  التكليف  كان  ولذلك  مسؤولياهتم، 

 . بذلك

أكثر مباحث التفاضل والتفضيل مباحث عقيمة ال دليل عليها وال    .13

تبني   أن  تريد  ممن  النتقاصها  خطرية،  إىل  تتحول  قد  بل  منها،  جدوى 

 . مفضوليتهم

ال يقبل من التفاضل والتفضيل إال ما نص عليه القرآن الكريم أو    .14

 . السنة املوافقة له، وما عدا ذلك اجتهاد ال دليل عليه، وال حاجه تقتضيه 

أكثر مباحث التفاضل والتفضيل تنطلق من خلل يف الرؤية الكونية،    .15
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 . وإال فإن العاقل ال يفاضل بني الطعام واملاء والدواء؛ فلكل حمله اخلاص به

يرونه    .16 فيام  الكون  انحصار  يتومهون  والتفضيل  بالتفاضل  املهتمون 

 ؟ ناويعرفونه، ومل يعلموا أن أكوان اهلل ال حدود هلا مكانا وال زما

املبالغة يف االهتامم بالتفاضل بني خلق اهلل هي التي جرت إىل احتقار    .17

 . املرأة وإهانتها واعتبارها دون الرجل، ويف أبسط حقوقها 

)كشف    .18 كتاب  فليقرأ  التفاضل،  أوهام  بعض  يطالع  أن  أراد  من 

 . نثى(الوعثاء بزجر اخلبثاء الداعني إىل مساواة النساء بالرجال وإلغاء فوارق األ

لو أن إبليس اعتقد يف السجود حتقيق العبودية هلل ملا استكرب، لكنه    .19

 . عندما توهم املفاضلة والتفضيل واخلريية نزعه عرق الكرب واالستعالء

تعسا للعقول التي فهمت من دعويت إىل الكف عن التهوين من شأن    .20

اهلل   رسول  شأن  من  هتوينا  من  املالئكة  أكرم  اهلل  فرسول  إىل  ؛  حيتاج  أن 

 . تكلفهم 

أمل    .21 املفاضلة والتفضيل..  بالتعلم والتعليم عىل  عجبا للذي يستدل 

 ؟ يتعلم موسى من اخلرض؟ فهل كان اخلرض أفضل من موسى

ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسلِِه﴾    .22  [ 285]البقرة:  لو أنكم تدبرتم قوله تعاىل: ﴿اَل ُنَفرِّ

التي تسيئون هبا    لتأدبتم مع اجلميع، وكففتم عن تلك  املفاضالت واملقارنات 

 . إليهم 
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سمعت بعضهم يقول: إن كان املسيح أحيا ميتا؛ فرسول اهلل أحيا    .23

 ؟ شعوبا.. أليس يف هذا حتقري للمسيح، وللمعجزات التي أكرمه اهلل هبا

قول بعضهم: إن كان األنبياء فعلوا كذا وكذا فرسول اهلل فعل ما هو    .24

 . ، وإنام إهانة وحتقري إلخوانه من الرسل يام لرسول اهلل أكرب منهم ليس تكر

أفضلية رسول اهلل ال جيحدها عاقل لكن إثباهتا يكون بإثبات كامالته    .25

 . ونرشها ال باحلط من شأن إخوانه من املالئكة والرسل فهو سوء أدب معهم

الذين حيطون من شأن األنبياء واملالئكة إلثبات أفضلية رسول اهلل    .26

 . ال يتحقق هلم ذلك، فاألفضل هو من يقارن بالفضالء ال باملفضولني

األنبياء    .27 كامالت  تذكر  جيعلك  الذي  هو  املؤدب  احلقيقي  التفضيل 

 . أكمل منهم  والصاحلني، ثم تقول بعدها: ومع كل هذا؛ فرسول اهلل 

املفاضلة بني العلوم هي سبب َتلف املسلمني ذلك أهنم درسوا أن    .28

عالة   وصاروا  لغريهم  فرتكوها  الكونية؛  العلوم  من  أفضل  الرشعية  العلوم 

 . عليهم
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 العصمة والصاحلون  . 12

. ال وجود لعصمة خاصة بأهل زمان أو مكان.. العصمة مرتبطة فقط  1

 . باهلداة الذين جعلهم اهلل نامذج كامل تيرس اهلداية للراغبني فيها 

. احلق أعظم من أن ينحرص يف أمكنة أو أزمنة أو أشخاص أو طوائف..  2

 . أحق هباولذلك كانت احلكمة ضالة املؤمن، أين وجدها فهو  

. الذين جيادلون يف العصمة مل يتدبروا تلك اآليات التي خيرب اهلل فيها  3

 . إبليس بأن سلطانه سيتهدم أمام عباده املخلصني الذين ال طاقة له هبم 

. ما الرضر يف أن خيلق اهلل عبدا هيبه احلرية املطلقة يف أن يقع يف األخطاء  4

 ؟ طاهرا قديسا إىل هناية حياتهواخلطايا، لكنه يرتفع عنها ويظل 

ما املانع العقيل والرشعي يف أن يتحقق لبعض الناس من الصالح ما    .5

 ؟ حيول بينهم وبني اهلم باملعصية أو الوقوع يف اخلطأ، ومل يعترب ذلك رشكا 

. ال حرج عليك أن حتسن الظن بأي شخص فتقول بعصمته، برشط  6

 . لقرآن، وال تقبل منها إال ما قبله واحد وهو أن تعرض مقوالته ومواقفه عىل ا 

فإن  7 القرآن؛  عن  بعدها  بمدى  منوط  جهة  أي  بعصمة  القول  خطر   .

 . كانت تنهل منه، أو تؤكد معانيه؛ أو َتدم أهدافه، فإن عصمتها من عصمته

. نعم يقول الشيعة بعصمة أئمتهم لكنهم يعرضون كل ما روي عنهم  8

م عصمة أئمتك لكنك تقبل كل  عىل القرآن، أليس ذلك أفضل من قولك بعد
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 ؟ ما ورد عنهم

. كام ال يستغرب أن يكون يف كون اهلل الذهب اخلالص واللؤلؤ املكنون،  9

 . ال يستغرب أن يكون يف عباده من خلص من الشوائب وصفا من الكدورات

كام يوجد يف كون اهلل األشواك احلادة واألزهار احلانية، يوجد يف عباد    .10

 . ك، ومن هو كاألزهار، من غري جرب وال إكراهاهلل من هو كالشو 

لو كانت العصمة موهبة جمردة ملا حصلت بذلك احلجة البالغة عىل    .11

 . املنحرفني.. بل هي كسب وجهد واجتهاد، ومعها توفيق إهلي للصادقني 

العصمة هي األصل يف الوجود واالنحراف شاذ؛ فلذلك الغرابة يف   .12

 .  االستمرار عىل طاعته والثبات عليها، ألهنا أصلأن نعصيه ولو طرفة عني ال يف

العصمة ال تقتيض النبوة وال اإلمامة؛ فقد تكون ظروف بعض من    .13

 . توفرت هلم العصمة ال تسمح هلم بأن يكونوا قادة وال قدوة لغريهم 

كل من ُنصب هاديا للخلق بإذن ربه حيتاج أن يكون معصوما، ألنه    .14

 . ستقامة من جيوز عليه االنحراف عنها ولو قيد أنملةال يمكن أن يدل عىل اال

الذي    .15 الوقت  مبتدعا يف  املطلقة  بالعصمة  القائل  يعترب  للذي  عجبا 

 . يعترب فيه ابن تيمية الذي قال بجواز كفر األنبياء قبل بعثهم شيخا لإلسالم

غري    .16 فاملعصومون  باطل؛  به  أريد  حق  ورسوله(  هلل  )العصمة 

هم   بل  عددا  حمصورين،  اخللق  أكثر  وهم  املالئكة  أليس  غريهم..  من  أكثر 
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 ؟ معصومون 

يف    .17 التوحيد  وهل  رشك؛  بالعصمة  القول  أن  يعتقد  للذي  عجبا 

 ؟ اخلطيئة واخلطايا؟ وهل املعصوم سوى آية من آيات خالقه ومبدعه

لو كانت العصمة حمصورة فيمن يعلم كل يشء ملا جاز وصف أي    .18

وغريه ال يعلم إال ما يف حدود طاقته    ، فعلم كل يشء ليس إال هلل  ، خملوق هبا

 . ووظيفته
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 اإلمامة واهلداية  . 13

اقتضت  1 التي  نفسها  هي  الرسل  إرسال  اقتضت  التي  اإلهلية  العناية   .

 . د الشيطان وجنوده بتضليل العبادتوفر اهلداة يف كل األزمنة، حتى ال ينفر

شعلة  2 حيرسون  الذين  املهتدين  من  األرض  َُتيل  أن  اهلل  عناية  جلت   .

 . اهلداية حتى ال تنطفئ؛ فلوال وجود املهتدين ما وصل اخللق إىل اهلداة

بقدر ما تتحقق    .3 بقدر والئك وحمبتك ونرصتك حلجج اهلل يف أرضه 

 . الرصاط الذي ساروا عليهبالقيم التي يدعون إليه، وتسري عىل  

الرصاط املستقيم ليس جمرد قيم نظرية جامدة، وإنام هو قيم واقعية حية    .4

 . يمثلها املقربون الذين جعلهم اهلل تعاىل حججا ومنارات هداية

اهلدى[  ].  5 أردت  أئمة  بأئمة  إن  فعليك  فيها؛  ضالل  ال  التي  اهلداية 

صالحهم وعلمهم وارتباطهم بالقرآن  اهلدى.. أولئك الذين أمجعت األمة عىل  

علقت   التي  االنحرافات  وكل  والظلم،  االستبداد  وجه  يف  ووقوفهم  الكريم، 

بالدين.. وفوق ذلك نسبتهم الرشيفة التي جتعلهم أوفر األمة حظا لكل تلك  

 . الوصايا النبوية املقدسة

كيف جتادلون يف اإلمامة وقد أخرب اهلل أن كل إنسان يدعى يف اآلخرة    .6

 . بإمامه فمن كان إمامه إمام هدى كان من املهتدين وإال كان من الضالني؟ 

لو أن أئمة اهلدى مل يعلنوا برصاحة الرباءة من املشبهة واجلربية والغالة    .7
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 . ريفاتمن الذين يدعون االنتساب هلم، لنسبت هلم كل تلك التح

. الدين املحمدي األصيل رصاط مستقيم ال متثله الرشيعة فقط، وإنام  8

 . يمثله معها اهلداة الذين بقدر الوالء هلم تتحقق االستقامة وينتفي الضالل 

ُنسب    . عندما ُذكر الرصاط املستقيم يف الفاحتة مل ُينسب للرشيعة، وإنام9

 . هلداية واالستقامة للذين ُأنعم عليهم.. فبقدر القرب منهم تتحقق ا 

َجْت﴾  لو تدبرتم    .10 أو بحثتم يف تفسريها    [ 7]التكوير:  ﴿َوإَِذا النُُّفوُس ُزوِّ

 . لعلمتم أن حمبة الصاحلني والوالء هلم هو حبل النجاة األكرب يف الدنيا واآلخرة

احذروا أن حيصل لكم ما حصل إلبليس؛ فهو مل يستكرب عىل اهلل،    .11

 . وهو يمثل كل رسول وخليفة وإمام وحجة وإنام استكرب عىل آدم،

ما    .12 هبا  نصمم  التي  القوالب  مثل  بمواالهتم  أمرنا  الذين  الصاحلون 

تكتمل   مل  أبى  فمن  القوالب؛  تلك  يف  النفس  وضع  هي  والوالية  صنعه  نريد 

 . صنعته

وتقواهم    .13 بيقينهم  الرفيع  املنصب  هذا  اهلدى  أئمة  اكتسب  إنام 

ال   نسبه  وتضحياهتم؛  ألجل  خلقه  من  أحدا  حيايب  ال  تعاىل  فاهلل  بأنساهبم؛ 

 . وحسبه 

أئمة اهلدى أرفع شأنا من أن يكون املقصود منهم كل من حيمل نسبا    .14

 . آلل بيت النبوة.. فلو شاء اهلل ألخرج من احلجارة من حيمل ذاك النسب
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هادة  ما ضل بنو إرسائيل بعد أن عرفوا النبوة إال لكتامن علامئهم للش   .15

 . حرصا عىل بقاء النبوة يف بني إرسائيل.. وهذا ما حصل يف شأن اإلمامة

عجبا للذين يطالبون القرآن بذكر أسامء اهلداة، إهنم ال خيتلفون عن    .16

 ؟ الذين طالبوا رسول اهلل بإنزال كتاب من السامء؛ فأين االختبار حينها

أ   .17 اهلل  أن  فلوال  هلل؛  تعظيم  اهلل  ألولياء  ما  تعظيمك  بتعظيمهم  مرك 

 . فعلت ذلك، ولذلك كان املرشك من أهاهنم، ألنه بكربه صار معرتضا عىل ربه

حتى لو كان قلبك قاسيا كاحلجارة؛ فاصدق حلظة واحدة فقط يف    .18

 . حب العرتة الطاهرة، وسرتى كيف يتشقق منه املاء 

  كل الذين رأوا استشهاد محزة يف فلم الرسالة يذكرون تأثرهم لذلك؛   .19

 ؟ فكيف لو رأوا اخليل تدوس رحيانة رسول اهلل، ورأسه قد ُوضع عىل الرماح

األزمة    .20 كل  خيرتق  عام  له(  بواكي  ال  محزة  )لكن  اهلل  رسول  قول 

وشامل لكل الصاحلني؛ فاملحبون ال حيجبهم أي حجاب عن حمبوبيهم ويف كل  

 . األحوال

ي  .21 فلم  قلبك؛  لريق  املستشفيات  بزيارة  ينصحك  دام  من  ما  منعك 

قوة   متلؤه  وإنام  فقط  ترققه  ال  فهي  وتضحياهتم؛  البيت  آل  آلالم  االستامع 

 ؟ وعزيمة

أليس من الوقاحة أن ننتظر من رسول اهلل دعوتنا للبكاء عىل مظامل    .22
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 ؟ أهل بيته أم أن تعظيمنا وتوقرينا له هو الذي يدفعنا إىل املبادرة لذلك

مل يفشل اإلمام احلسني يف خروجه.. فالرشارة التي أشعلها يف وجه    .23

 . االستبداد هي التي أحرقت كل قصور املستبدين، ودمرت كل قالعهم

للذين ينكرون علينا البكاء عىل اإلمام احلسني، أمل يقرؤوا مدح اهلل    .24

 . للباكني عىل عجزهم عن نرصه رسول اهلل.. فعىل هذا بكاؤنا

يستغربون بكاءنا عىل اإلمام احلسني مل ال يستغربون فرحهم  للذين    .25

 ؟ لنبي اهلل موسى أم أن الفرح خمتلف عن احلزن أم أنه التطفيف يف املوازين 

مل تنعتون الباكني عىل اإلمام احلسني بالسفه، وأنتم تفرحون لنجاة    .26

 ؟ ه نبي اهلل موسى وقد مضت عليه مدة أطول؛ فهل الفارح عاقل، واحلزن سفي

مل كل هذه الضجة بسبب بكائهم آلالم العرتة، وعدم بكائهم عىل    .27

 ؟ الصحابة.. ابكوا أنتم عىل الصحابة، ودعوهم يبكون عىل من يشاءون

الذين يسألون عن جدوى االهتامم بعاشوراء اإلمام احلسني عليهم    .28

كل   فيه  فشلت  الذي  الوقت  يف  إيران  ثورة  نجاح  يف  دورها  عن  يبحثوا  أن 

 . راهتم ثو

الوجهة    .29 ليوجهها  اجلياشة  العواطف  يستثمر  الذي  هو  الذكي 

للحاكمية   الدعوة  يف  واستثامرها  عاشوراء،  يف  حيصل  ما  وهذا  الصحيحة؛ 

 . اإلهلية 
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طوفان    .30 إىل  حتولت  التي  هي  منها  تسخرون  التي  عاشوراء  دموع 

دول إقامة  من  املستضعفون  ليتمكن  املستكربون،  نصبه  الذي  الشاه  تهم  جرف 

 . العادلة

كيف ال نحزن.. وكل ما حصل يف التاريخ من تشويه ودماء وخراب    .31

األمة   إلنقاذ  الرسول  سبط  صحبة  عن  اجلبان  القعود  ذلك  عن  نتج  وَتلف 

 ؟ والدين

بأنه استشهد لتحقيق احلاكمية والعدالة، ويف    .32 يصورون سيد قطب 

 . نفس الوقت يذكرون أن اإلمام احلسني ُقتل ألنه مل يسمع نصيحة ابن عمر

خيّونون الشعب املرصي ألنه مل يقف مع مريس.. ثم يؤيدون الذين    .33

 . نة مل يقفوا مع اإلمام احلسني، بل يعتربوهنم ممثلني لإلسالم والرشيعة والس 

تعتربون شيخ األزهر خائنا ألنه مل يرس يف خط مريس؛ فلم تعتربون    .34

 ؟ ابن عمر ناصحا حني بقي مع يزيد، وبايعه، ومل يبايع اإلمام احلسني 

لو استبدلنا كلامت القرضاوي يف تسجيالته القديمة التي يشيد فيها    .35

 . باإلخوان، بحركة اإلمام احلسني الهُتم بالتشيع والغلو

يذكر القرضاوي يف بعض لقاءاته مفتخرا أن بعض الصاحلني تنبأ له   .36

 . بأن يأكل الفالوذج بني يدي امللوك، ومل يعلم أنه حذره من أن يفعل ذلك

ن األمة اهتدت هبدي اإلمام احلسني يف الثورة عىل املستبدين ملا  لو أ   .37



98 

 

 . ظهرت كل تلك االمرباطوريات التي شوهت اإلسالم وأخرت املسلمني

عجبا للذي يعترب ابن عبد الوهاب وحسن البنا من املصلحني الذين    .38

حفظ هبم الدين، ثم يعاتب أو يكفر من يصف اإلمام احلسني بكونه حفظ دين  

 . جده

عجبا للقلوب املريضة.. منذ متى أصبح اإلمام احلسني فتنة؟ وهل    .39

 ؟ بحب الفتنة ومواالهتا؟ وهل سيد شباب أهل اجلنة فتنة  أمرنا رسول اهلل  

للذين عاتبوين حول منشوري عن أدعية اإلمام السجاد: أخربوين    .40

 . أييعن الطريقة الصوفية التي تعترب أدعيته من أورادها، وسأتراجع عن ر

قرأت له بعض األدعية؛ فأعجبه واستحسنه، وسألني عن صاحبه؛    .41

هذه   عن  تكف  متى  وقال:  عقبيه،  عىل  فنكص  السجاد؛  لإلمام  أنه  فذكرت 

 ؟ البدعة 

احذروا من الذين حيذرونكم من أدعية السجاد لتستبدلوها بأدعية    .42

 . كررالشاذيل واجليالين؛ فالعاقل ال يستبدل العسل املصفى بالسكر امل

جعلها    .43 الذي  هو  اإلسالمية  احلركات  يف  العاطفي  اجلانب  نقص 

بالعقل   تقاد  ال  فاجلامهري  اإلهلية  احلاكمية  حول  اجلامهري  جتميع  عن  عاجزة 

 .املجرد

الفساد يكون لصاحبه الذي ال    .44 العقل جوهر ال يمكن أن يفسد.. 
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 . امل عقوهلم يستعمله، أو يستعمله بطريقة خاطئة، وهلذا أمر اهلل اجلاحدين باستع

بربكم أهيام أكثر إقناعا للجامهري ذاك الذي يذكر هلم تضحيات آل    .45

 ؟ بيت النبوة لتحقيق احلاكمية اإلهلية أم ذاك الذي يذكر هلم تضحيات مجاعته 

املانع العقيل والرشعي يف استثامر عواطف املؤمنني حول العرتة    .46 ما 

 ؟ يف الواقع يف كل املجاالت الطاهرة لتوجيههم إىل قيم اإلسالم وحتقيقها 

بقدر حبك لإلمام احلسني يكون حبك جلده، ألنه هو الذي طالبك    .47

 . بحبه، وألنه ال يمكن أن يدعي أحد حمبة اجلد، وهو يتغافل عن آالم سبطه 

مل    .48 ومن  القلوب،  وترقيق  الثورة  بني  جتمع  مدرسة  كربالء  ملحمة 

 . عن الثور يف شدته وغلظته وعنفه  يتعلم فيها قد يصبح ثوريا، ولكنه ال خيتلف 

وصدق،    عندما نتعلم البكاء عىل اإلمام احلسني وأهل بيته بحرقة وأمل   .49

 . سينبت اهلل من تلك الدموع كل أشجار السعادة يف حياتنا

ثم    .50 عينك  وتدمع  قلبك  لريق  املقابر  زيارة  إىل  يدعوك  للذي  عجبا 

يذكرونك  الذين  وهم  نبيك  عرتة  تذكر  عن  القيم    ينهاك  وكل  ورسوله  باهلل 

 . النبيلة 

بربكم هل يستقيم يف العقول أن يوقف رسول اهلل مجيع احلجاج، ويف    .51

 ؟ احلر الشديد، ثم يطلب منهم أن حيبوا عليا.. ال أن يوالوه مواالة شاملة 

مثل    .52 فاعتربهم  الطاهرة  العرتة  نحو  مشاعرك  متتحن  أن  أردت  إن 
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 . عامل مع الذين يوالوهنم أو يعادوهنمأحب أهلك إليك، ثم انظر كيف تت

التارخيية لكربالء    .53 لو يعلم دعاة احلاكمية اإلهلية ما يف اإلسقاطات 

 . وعاشوراء عىل الواقع، جلعلوا من كل يوم عاشوراء، ومن كل أرض كربالء 

من العجيب أهنم يذكرون ما يسموهنا ]حمنة اإلمام أمحد[ ويتأثرون    .54

 . م يطلبون من املوالني نسيان حمنة اإلمام احلسني هلا ويبالغون فيها.. ث

اإلمام    .55 ]حمنة  يسميه  ما  وحفظ  سمع  وقد  إال  السلفيني  من  أحد  ال 

أمحد[، لكنه يصبح أصم أبكم إن سمع أو سئل عن ]حمنة اإلمام احلسني[ ال أحد 

السجون،   اإلسالمية جيهل ما حصل لسيد قطب وإخوانه يف  أبناء احلركة  من 

 . ذنيه إن ذكرت له كربالء ومآسيهالكنه يصم أ

لتحقيق    .56 استشهد  قطب  سيد  إن  هلم:  نقول  أن  تأثريا  أكثر  أهيام 

 ؟ احلاكمية.. أم نقول هلم: إن اإلمام احلسني استشهد وأهل بيته من أجلها

أن    .57 استطاعوا  احلسني  اإلمام  عىل  بكائهم  من  تسخرون  الذين 

عىل   بالبكاء  أحق  فأيكم  بالرعب،  أعداءكم  مأل  شجاعا،  قويا  حمورا  يؤسسوا 

 ؟ نفسه

أنتم ترون الدموع، وال تسمعون الكلامت التي ُتفيضها، ولو أنكم    .58

 . تواضعتم وسمعتم لعرفتم أهنا أكرب من كل الشعارات اجلافة التي ترتنمون هبا

بربكم أهيم أعقل وأحكم وأعظم بصرية: ذاك الذي ينادي بقبضته:   .59
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 ؟ عه األربع لبيك يا حسني.. أو ذاك الذي ينادي: لبيك يا رابعة.. مشريا بأصاب 

من املفارقات أن بعضهم قد يبكي لفلم أو ألنشودة أو أغنية، لكنه    .60

 . يضحك عليك ساخرا إن رأى دموعك تفيض عىل مأساة كربالء

ال بأس جربوا أن تسمعوا مأساة كربالء، ثم أمسكوا دموعكم؛ فإن   .61

 . أطقتم ذلك فأنتم عىل حق؛ فقلوبكم وعيونكم أقسى من احلجارة

يسمع ما جرى يف كربالء ثم ال يبكي أو يتأثر يستحق أن ينال    الذي  .62

 . الرقم القيايس يف قسوة القلب، وجفاف العني، وبالدة املشاعر

له  لويل    .63 والتأثر  احلسني  اإلمام  عىل  البكاء  بأن  يعلموا  أمل  لغافلني 

 ؟ مدرسة يف ترقيق القلب وهتذيب املشاعر وحتقيق السري التكاميل لإلنسان

م كونك معاديا للعرتة الطاهرة ال يكفي.. فالغفلة عنهم، وكتامن  عد .64

 . ة ملواليهم، هي النصب اخلفي الذي نصبه لك إبليسواتضحياهتم، والعد 

ُكتب هلذه األمة مرحلتان: ضعف وتفرق، وقوة ووحدة.. ولن تصل   .65

 . إىل الثانية حتى تعيد من عزلتهم إىل حماهلم؛ فبسبب عزهلم ضعفت وتفرقت 

لكل أمة ابتالؤها اخلاص هبا، وابتالء هذه األمة بعرتة نبيها الطاهرة؛    .66

 . ولن تستقيم عىل الطريقة، ولن تسقى املاء الغدق، حتى تعود إليهم

لو أن األمة سارت خلف اإلمام احلسني بعد تولية يزيد، ملا ظهر فيها    .67

 . آل سعودكل تلك اآلالت التي تسلطت عليها ابتداء من آل أمية وانتهاء ب
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عادي    .68 انتقال  جمرد  يزيد  تولية  من  حدث  ما  أن  يتصورون  للذين 

 . للسلطة.. ال. لقد كان َتريبا كامال للجمهورية الفاضلة التي دعا إليها اإلسالم

لو أن املسلمني وقفوا موقفا متشددا من االستبداد التارخيي، ووقفوا    .69

 . داد لإلسالم ال للتاريخمع العرتة يف معارضته، ملا ظهر من ينسب االستب

املغفلون بدل أن يصيحوا يف العامل مفتخرين بأن سبط نبيهم ُقتل ثائرا    .70

 . مع أهل بيته لتحقيق العدالة الشاملة راحوا يكتمون ذلك ويربؤون منه

أرأيت إن جاءك رجل بصحبة ولده؛ فُرحت تتودد لولده وتكرمه    .71

 ؟ ويعترب ولده منافسا له وتظهر له االحرتام.. هل ييسء ذلك والده،

أن يكون له من الولد من خيلفه  عليه السالم  للعقالء يف سؤال زكريا .72

بالوالية   األحرى  هو  اهلداية،  ومنبع  الرسالة  فمحل  عربة؛  إرسائيل  بني  يف 

 . واإلمامة

ِرَساَلَتُه﴾    .73 جَيَْعُل  َأْعَلُم َحْيُث  تشري إىل رشف املحل   [ 124]األنعام:  ﴿اهللَُّ 

ملا   اهلل  اختاره  ما  وال  املفضول،  إىل  الفاضل  عن  يرغب  ال  والعاقل  وأهليته؛ 

 . اختاره هواه 

متنيت لو ظهر يف املدرسة السنية مثل الشاعر الكويتي حممد احلرزي،    .74

 . ليسوا أقل منهم اهتامما بالعرتة الطاهرة حتى يثبتوا إلخواهنم أهنم 

متنيت من إخواننا الذين يذكرون أهنم ليسوا أقل شأنا منا يف التعلق    .75
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 . بالعرتة، أن خيصصوا بعض منشوراهتم عنهم، فاملحب حيب ذكر حمبوبه

املرتبطة    لك أن َتالفني يف مواقفي السياسية كام تشاء، لكن مواقفي  .76

 . كري واجتهاد وإنام هي من ذلك الذي ال ينطق عن اهلوىبالعرتة ليست عن تف

النبوة  .77 توهني من  بالعرتة  إشادتنا  أن  يتومهون  للذين  أليس    .. عجبا 

 ؟الثناء عىل الثمرة ثناء عىل الشجرة؟ وهل الثمرة سوى امتداد لربكات الشجرة

داة؛  أعظم الوسائل التي هيأها اهلل لنا للرتقي يف معارج الكامل حمبة اهل  .78

 . فهي اإلكسري الذي جيمع بني نفوسنا ونفوسهم لننصبغ ببعض مجاهلم

الذي    .79 هو  إمام هدى، واألمحق  إمامه  بكون  الذي حيتج  هو  العاقل 

يقنعهم   أن  غري  من  أئمتهم  عن  فيبعدهم  الناس؛  ألفهم  ممن  غريهم  من  هيون 

 . بإمامه

دعوت  .80 يعني  ال  النبوية  العرتة  من  اهلدى  أئمة  إىل  إللغاء  دعويت  ك 

باملك   متسكك  من  حيرمك  لن  والباقر  الصادق  باإلمام  فتمسكك  غريهم؛ 

 . والشافعي

مباركة تلك األيدي التي متتد إليك سيدي يف يوم الغدير لتبايعك    .81

 . باإلمامة.. ال حيول بينها وبينك مئات السنني.. فاحلب خيرتق كل احلجب 

عن    .82 نتحدث  ال  عيل  اإلمام  عن  نتحدث  عن  عندما  وإنام  املايض 

 . احلارض واملستقبل.. فاهلداية والقيم النبيلة ال تعرف حجب الزمان واملكان
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باإلمام    .83 والبوذي والشيوعي  املسيحي  يشيد  أن  العجيب  من  أليس 

 ؟ عيل وبحكمه املمتلئة بالقيم العالية.. ثم يتجاهلها مسلم، بل حيذر منها 

أزمنة    .84 مثل  عيل  اإلمام  ال  زمان  مقدس  زمن  اهلدى  وأئمة  األنبياء 

 . عالقه له بالتاريخ، ولن ُتقدس نفس إال بالرحيل إليه، لتنال من هديه ومدده

يوم    .85 النداء  كان  فكذلك  مجيعا؛  للناس  احلج  يف  إبراهيم  أذن  مثلام 

 . الغدير للناس مجيعا ويف مجيع العصور، ونحن نشهد يا رسول اهلل أنك قد بلغت

.. إنا مل ولن ننسى غدير خم، وإنا نوايل من طلبت منا  يا رسول اهلل  .86

 . مواالته، ونعادي من طلبت منا معاداته، حتى لو كان مجيع البرش 

الذي يطالبنا عند ذكر اإلمام احلسني بعدم احلديث عن كربالء كمن    .87

 . يطالب حمبي تيش غيفارا بعدم احلديث عن ثورته واالكتفاء بحياته العادية

الذين يدعون أهنم حيبون اإلمام احلسني أن يذكروا يل شيئا  أحتدى    .88

 . من كلامته أو سريته عدا فرتة صباه.. فاحلسني عندهم مات صبيا

عن    .89 واجلمل  وصفني  احلسني  اإلمام  عن  كربالء  نزعتم  إن  بربكم 

 . اإلمام عيل كيف نقتدي هبم يف التعامل مع املارقني والناكثني والبغاة واملغريين 

ذين يبحثون عن علم الطاقة: ضعوا يف قلوبكم اإلمام احلسني وهو  لل  .90

يواجه كل الطواغيت.. وستتزودون بام يكفيكم لتحمل كل صعب ومواجهة  

 . كل حتد
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من أراد أن يكون مع اإلمام احلسني يف كربالء؛ فعليه أن ينرص رسالته    .91

 . مهام اشتد النكري عليه؛ فهو مل يضح بنفسه وأهله إال ألجلها

عن    .92 خيتلفون  ال  احلسني  لإلمام  حصل  ما  كتامن  إىل  يدعون  الذين 

 . قتلته؛ فأولئك قتلوا جسده، وهؤالء يقتلون ما ُقتل من أجله 

عجبا لقوم يكذبون كل ما ورد يف األحاديث املتواترة عن انحراف    .93

 . األمة بعد نبيها واتباعها سنن من قبلها ألجل سواد عيون املحرفني 

نارص ينرصين؟( ال يسمعها إال من َتلص من الرعونات  )هل من    .94

 . واألهواء، وصار تلميذا خالصا لألنبياء واألولياء، وأهال للتضحية والفداء

إن كنتم صادقني يف حمبتكم آلل البيت؛ فكيف تقبلون كل الفقهاء    .95

 ؟ مهام اختلفت أعراقهم، وترفضون اإلمام الصادق مع كونه حفيد رسول اهلل

احلكم  لو    .96 حتول  ورأى  يقتل  ومل  العمر  به  امتد  احلسن  اإلمام  أن 

 . اإلسالمي إىل حكم ملكي خلرج إىل كربالء مثلام خرج أخوه ليصلح دين جده

أئمة اهلدى ال يتعارضون وال يتناقضون ألهنم يستمدون من منبع    .97

 . واحد وهو كالم رهبم وسنة نبيهم التي ُربوا عليها فلم َتتلط مشارهبم بغريها

أليس من العجب أن ُيرتك احلسنان سيدا شباب أهل اجلنة، ثم متد    .98

هلم   يفرسون  اليهود  يدي  بني  املسلمون  وجيلس  للطلقاء،  باملبايعة  األيدي 

 ؟ القرآن
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أن    .99 ُأمرنا  الذين  الصادقني  مع  نعيش  وإنام  التاريخ،  نعيش  ال  نحن 

ُقوا اهللََّ َوكُ نكون معهم، لنتأدب عىل أيدهيم:   اِدِقنَي﴾  ﴿اتَّ  .[ 119]التوبة:  وُنوا َمَع الصَّ

وإنام    .100 فقط،  حتزن  ال  أنت  احلسني  اإلمام  بتضحيات  تشعر  عندما 

تبني يف نفسك كل معاين الرقة والتضحية والصدق؛ فذلك الشعور مدرسة يف  

 . الرتبية

للذين يتومهون أننا نفاضل بني احلسنني: هل ذكر اهلل ملوسى أكثر    .101

 ؟ هم دليل عىل أفضليته عليه، أم أن الدواعي هي ما اقتىض ذلكمن ذكره إلبرا

والطلقاء    .102 احلسن  اإلمام  بني  جرى  الذي  الصلح  بنود  اقرؤوا 

 . لتعلموا أنه مل يكن سوى هتيئة لعودة احلق ألهله، لكن البغاة عىل أبيه بغوا عليه

صلح    .103 كان  هل  مجاعة:  عام  احلسن  اإلمام  صلح  تعدون  من  يا 

القوة   إلعداد  فرصة  كان  أنه  أم  واملرشكني،  للمسلمني  توافق  عام  احلديبية 

 ؟ ملواجهتهم 

إذا هدد جمرمون مدير مستشفى بقتل من فيه؛ فاضطر للتوقيع عىل   .104

 . االستقالة، هل تعتربون ذلك اعرتافا؟.. هذا ما حصل لإلمام احلسن

فيه    .105 وُثبت  الرشفاء  فيه  أزيح  الذي  العام  تعتربون  إذ  لكم  عجبا 

 ؟ الطلقاء عاما للسنة ال للبدعة.. فهل السنة أوصت بالتقاة، أم بالبغاة

الطاهرة بذكر مظلوميتهم ظلم هلم؛    .106 انتصارك للعرتة  اكتفاؤك يف 
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أئ أو  الذين ال يستحقون أن يكونوا قدوة  مة ألنك تصورهم بصورة الضعفاء 

 . لغريهم

العرتة الطاهرة هم األمة املهتدية املوصوفة باخلريية، والسعيد من    .107

 . حلق هبم، وانضم إليهم، ال من دعاهم إىل طائفته، أو حكم عليهم بأحكامها 

أربط    .108 رأيتموين  إن  ذلك  يف  احلق  ولكم  توبخوين،  أن  يمكنكم 

ألهن الطوائف،  من  أكرب  فهم  طائفة؛  بأي  للعرتة  لألمة  الدعوة  اهلداية  أعالم  م 

 . كلها

وإخو   .109 يوسف  كان  فقد  النسب؛  عىل  قارصا  الفضل  كان  ته  إن 

مشرتكني فيه، لكنه متيز عنهم بعقله ودينه وأخالقه؛ فصارت له الوالية عليهم  

 . بذلك

أنساب أئمة اهلدى زيادة يف فضلهم، ودليل عىل منبعهم الطاهر،    .110

 . وليست سبب كوهنم أعالما للهداية؛ فاهلداية باألعامل ال باألنساب

حيلتهم لرد أحاديث أئمة اهلدى: اهتام أصحاهبم ومن رووا عنهم   .111

إال   يروي عن اإلمام  رواهتم وهل  املذاهب كل  يقبلون من أصحاب  أهنم  مع 

 ؟ أصحابه

عندما أرادوا أن يعزلوا العرتة الطاهرة راحوا يعتربون كل ما روي    .112

 . أثر هلا يف احلياةعنها مكذوب، لتبقى العالقة هبا حمصورة يف عواطف ال 
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الذين جيادلون يف رضورة اإلمامة ال خيتلفون عن دعاة الالمذهبية   .113

 . والتي هي سبب الفوىض الدينية، ألهنا جتعل لكل شخص دينا خاصا به

إن مل تترشف بأن تكون من املوالني ألوليائه؛ فاحذر أن تكون من    .114

 . املعادين هلم؛ فاملسافة بينهام قريبة جدا 

أهيام املغايل: ذاك الذي اكتفي بوصف أئمته املتفق عليهم بكوهنم    .115

 ؟ أئمة هدى، أم ذاك الذي وصف إمامه املختلف فيه بأنه شيخ اإلسالم 

ال هيمني أن تكون مالكيا أو شافعيا أو حنبليا أو حتى سلفيا املهم    .116

 . هلم   أال تفرط يف وصايا نبيك بعرتته والتي ال تتحقق إال بالوالء الكامل

الطاهرة بدعة وتفرقة، هل حديث    .117 للذين يعتربون دعويت للعرتة 

 ؟ الوصية بالثقلني املتفق عليه بني األمة مجيعا دعوة للبدعة والتفرقة

التتمة    .118 عن  ليحدثوكم  املحققني  املحّدثني  الباحثني  اسألوا 

بعدي  تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا  )الصحيحة املتفق عليها حلديث:  

 ( 1)  .(. أبدا

ولن    .119 رشا،  تأبط  أو  الشنفرى  أو  عنرتة  حديث  تذكر  أن  يمكنك 

يكذبك أحد.. لكنك إن ذكرت حديث أحد من العرتة بادروا للتكذيب، ومن  

 

  اآلخر،  من  أفضل  وأحدمها   أبدا،  بعدى  تضلوا  لنأهيا الناس إنى تارك فيكم أمرين إن أخذتم هبام  نص احلديث كامال: )(   1) 

املعجم  (  احلوض   عىل  يردا  حتى  يتفرقا   مل   وإهنام  أال  عرتتى،  بيتى  وأهل  األرض،  إىل  السامء  من  املمدود  اهلل  حبل  هو   اهلل  كتاب

 ، وغريه كثري. 2678حديث  63/ 3الكبري للطربانى 
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 . غري حتقيق

أليس من العجيب أن تقبلوا باصطفاء اهلل آلل عمران، ثم ال تقبلوا    .120

باصطفائه آلل حممد ص؛ فهل عمران خري من حممد ص، ليكون آله أفضل من  

 ؟ آله

حممد    .121 آلل  بليغة  إشارة  إبراهيم  وآل  عمران  آل  يف  ؛  للعقالء 

هم  ففضل اهلل الذي شمل آليهام ال يقرص عن آل أفضل رسله وأكملهم وأرشف 

 . وخامتهم 

هم أكثر الناس عداوة للقرآنيني لكنهم ويف ملح البرص يتحولون إىل    .122

 . قرآنيني بل منكرين للسنة إن أتيتهم بأحاديث العرتة الواردة يف مصادرهم

تذكر أمامه من تشاء فيؤيديك أو يسكت عليك، لكنك إن ذكرت   .123

 ؟ ة.. وفالن.. وعالن اإلمام احلسني صاح فيك بقوة: مل ال تذكر جده.. ومحز

عجبا للذي يطالبنا بعدم ذكر اإلمام احلسني واالكتفاء بذكر جده..    .124

 ؟ أليس ذكر الثمرة ذكرا للشجرة؟.. أليس حب الفرع حبا لألصل 

ال َتافوا عىل آخرتنا، بل خافوا عىل آخرتكم، ألنكم مل تساملوا من   .125

 . م بني هؤالء وهؤالءسامل رسول اهلل، ومل حتاربوا من حارب، بل تذبذبت

بربكم كيف تطبقون وصايا النبوة بمودة القرابة وأنتم ال تفرحون    .126

 . لفرحهم، وال حتزنون حلزهنم، وال توالون من والوا، وال تعادون من عادوا
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الذي جعلهم يروون عن    .127 التشيع هو  لألسف، خوف علامئنا من 

اإل أحاديث  ويرتكون  اليهود،  أحبار  عن  حتى  بل  اجلميع  وِحكمه  عيل  مام 

 . حيذرون منها

األئمة    .128 وأكثر  الطاهرة،  للعرتة  النصب  ينترش  ال  كيف  بربكم 

واخلطباء يعتربون ابن تيمية ـ شيخ النواصب ـ شيخا لإلسالم ومتحدثا رسميا  

 ؟ باسمه

عيل    .129 عىل  يستكثر  لكنه  اإلسالم..  شيخ  بكونه  تيمية  ابن  يصف 

 ؟السنة، أو من اإلسالموصف اإلمام.. فهل ترون هذا من 

الوالء    .130 عن  حدثته  إن  أنك  واخلدع  واملغالطات  املصادرات  من 

اهلل   رسول  أليس  اهلل..  رسول  نوايل  نحن  لك:  قال  أمر    للعرتة،  الذي  هو 

 ؟ بذلك

إذا كان هالك ثمود بسبب قتلهم لناقة؛ فكيف تريدون هلذه األمة    .131

 . أن يصلح حاهلا وهي مل تتب بعد من دفاعها عن قتلة أئمتها من العرتة الطاهرة

التاريخ..    .132 مدار  عىل  األمة  أحرقت  التي  احلرائق  من  تتعجبوا  ال 

املقدسة اخليام  تلك  أحرقت  التي  اآلثمة  النار  تلك  من  شعلة  يوم    فكلها 

 . عاشوراء

ال حرج عليك أن تستشهد بتيش جيفارا وغاندي ومونديال أو أي    .133
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اسم آخر.. ما عدا اإلمام احلسني ألنك إن فعلت ذلك فأنت فتان مبتدع زنديق 

 . ضال

الدولة    .134 أن  تعرفوا  أن  عليكم  عاشوراء:  قيمة  عن  يسألون  للذين 

 . هلا ذلك إال بشعار: هيهات منا الذلةاإلسالمية الوحيدة كاملة السيادة مل حيصل  

قلبك    .135 فامأل  اهلدى؛  أئمة  أو  اإلمام عيل  حب  يف  هناك غلو  ليس 

بحبهم حتى تتمكن اهلداية منه؛ فحبك هلم حب للنبوة، وحب للهداية، وحب  

 . هلل

أو اإلمام احلسني    .136 أن منشورايت عن اإلمام عيل  أنا موقن متاما لو 

 .ء، ألشاد بسنيتي وفضيل كل من يلعنني اآلن ويسبنيكانت عن معاوية والطلقا

الفتنة،    .137 علامء  بسبب  األمة  يف  النصب  رسيان  يف  يشكون  للذين 

ذلك   وستكتشفون  واحلسنني  والزهراء  بعيل  وأشيدوا  مساجدكم،  إىل  اذهبوا 

 . بأنفسكم

لو قيل هلم: إن داود خلفه أوالده يف إمامة بني إرسائيل، ملا تعجبوا،    .138

 ؟ سارعوا باإلنكار؛ أليس ذلك تناقضا لكن إن قيل ذلك يف حق رسول اهلل  

والشافعية    .139 مالكا،  املالكية  وسائط:  نبيه  وبني  بينه  جيعل  الكل 

نبيهم آل  العتب عىل من جعلوا  فلم  واسطة    الشافعي، واألشاعرة األشعري؛ 

 ؟ هداية 
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ذكره    .140 ما  املذاهب  أئمة  عن  تنقلوا  أن  التعنت  من  ترون  أال 

أصحاهبم، لكن إن جئتم إىل العرتة مل تقبلوا الرواية من أصحاهبم؛ فأنى يكون  

 ؟ ذلك

ما دمتم تذكرون أن العرتة الطاهرة أتوا بنفس ما أتى به غريهم من    .141

 ؟ ن اإلصالح لغريهم دوهنم العلامء واملصلحني؛ فلم تتجاهلوهنم وتنسبو 

قال:    .142 عليا  ذكر  إذا  والرفض،  بالتشيع  االهتام  من  رعبه  شدة  من 

 .ريض اهلل عنه وعن معاوية.. وإن ذكر الزهراء قال: ريض اهلل عنها وعن عائشة

خاصا    .143 ليس  العرتة  حب  أن  تدعون  أنكم  التناقض  من  أليس 

 ؟ إليهم، أو يواليهم بالتشيعبالشيعة، لكنكم تتهمون كل من يذكرهم، أو يدعو  

أليس من النصب أن تنقبض نفسك عند كل ذكر للعرتة الطاهرة،    .144

 ؟ يف نفس الوقت الذي تطمئن وترتاح إن ُذكر أعداؤهم

الصالة عليهم يف الصالة   ايا من تفضلون الصحابة عىل اآلل، دعو  .145

 . إذن، وصلوا بدهلم عىل الصحابة، وحتى الطلقاء إن شئتم

يت ما قاله الفرزدق لإلمام احلسني: )قلوهبم معك وسيوفهم مع  ل .146

بني أمية( ينطبق عىل نواصب العرص؛ فقلوهبم وسيوفهم وكل كياهنم مع بني  

 . أمية

يضعنا البعض بني أمرين كالمها مر: إما إسالم العنف واحلقد أو    .147
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 . للبرشية غريهالعلامنية الغربية وينسون اإلسالم املحمدي األصيل الذي ال حل  

عالمة احلب يف اهلل البغض يف اهلل.. ولذلك يستحيل أن جيتمع يف    .148

قلب واحد حب العرتة النبوية مع حب من عارضها وسبها ومارس كل اجلرائم  

 . ضدها

إن أفردت أي واحد من الصحابة بالثناء فأنت من الفرقة الناجية،   .149

 . لو من أعدائهم وإال فأنت من. لكن إن ذكرت عليا أو العرتة فاذكر غريهم و

بدل أن جتادل يف الرسداب، وتسخر من إخوانك بسببه.. ابحث    .150

 . عن كيفية اخلروج من الرسداب الذي وقعت فيه األمة؛ فأصبحت يف ذيل األمم

ما وقع يف األمة من إبعاد العرتة وإذيتها انحراف وليس اختالفا    .151

 النبوة ال دعوة املحافظ عليها لرتكها. واملطلوب عودة املنحرفني إىل وصايا 

وردت    .152 وقد  الطاهرة،  العرتة  إىل  دعويت  يف  مبتدعا  أكون  كيف 

نجاهتم   سفينة  وركوب  هبم  التمسك  إىل  النبويةيف  الدعوة  واألحاديث  يف  ، 

 ؟ مصادر الفريقني 
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 الصحابة والقرابة  . 14

التي كتبوها عن  . قارنوا بني عدد الكتب التي كتبوها عن معاوية، وعدد  1

 . بالل وعامر وأيب ذر.. وستعرفون مفهوم الصحابة عندهم

. أهيام أقوم وأبلغ حجة: ذاك الذي يطبق قوانني العدالة عىل اجلميع أم  2

 ؟ ذاك الذي يستثني سلفه أو خلفه؛ فيتوهم أن قوانني العدالة ال تشملهم 

يعني؛ فلذلك  . رضوان اهلل يف سورة الفتح مرتبط بالبيعة، ال بذات املبا3

 . كان النكث جالبا للسخط رافعا للرىض؛ فاهلل جيازي عباده بحسب أعامهلم

تعاىل:  4 قوله  يكفي  أال  بربكم،  ُهُم  .  ُأوَلئَِك  وا  َوَنرَصُ آَوْوا  ِذيَن  ﴿َوالَّ

ا﴾   إلثبات إيامن أيب طالب؛ فهل يف األمة من طبق اآلية    [ 74]األنفال:  املُْْؤِمُنوَن َحقًّ

 ؟ أكثر منه 

أ5 باألذى  .  قريش  ظلمته  فقد  طالب[؛  ]أبو  األمة  هذه  يف  مظلوم  كرب 

 . واحلصار، وظلمه أكثر املسلمني باهتامه بالرشك واحلكم عليه باخللود يف النار

بداية جيدة للتحقيق  . ]6 أبو طالب[ ليس تارخيا، بل يمكنك أن جتعله 

 . هوالبحث لتفرق بني اإلسالم األصيل، والدخن والدخيل الذي دسه أعداؤ

سفيان  7 أيب  عىل  ترضيك  يف  أن  لعلمت  قليال  عقلك  استعملت  لو   .

النار فيها ألف إّن ولكن   واعتباره صحابيا جليال، واعتبار أيب طالب من أهل 

 . وكأن
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بعامر وأهل بيته، وخيرب أن    . أليس من العجيب أن يشيد رسول اهلل  8

املبرشين   إذا سألت أي شخص عن  اجلنة؛ ثم  باجلنة ال يذكرهم من  موعدهم 

 ؟ بينهم

. ما دمتم تتحسسون من العرتة؛ فسريوا خلف عامر بن يارس فهو من  9

 . داعية للجنة واعترب خمالفيه دعاة إىل النار السابقني وقد اعتربه رسول اهلل  

عامر بن يارس من أسبق السابقني، وأبواه أول شهيدين يف اإلسالم    .10

ذلك   املعارك، ومع  كل  ليس من  وشارك يف  الصحابة ألنه  أوائل  يف  يرتب  ال 

 . قريش

مع أن حجر بن عدي من الصحابة العباد األجالء؛ إال أهنم تركوه    .11

 ؟ وأمهلوه بل أيدوا من قتله من املستبدين الطلقاء؛ فهل يمكن اعتبارهم عقالء

سلوا رأس حجر بن عدي، ومن قطعه ومِل قطعه، وأين وضعه، ومل    .12

الط تالميذ  عنه  عقولكم  فتش  عن  وتزول  احلقائق،  لتكتشفوا  وأخفوه..  لقاء 

 . الغشاوة

كان يشيد به    (1) أليب ذر: )ومتوت وحدك(    عندما قال رسول اهلل  .13

من   خوفا  املناقب  من  غريها  وعن  عنها  غفلوا  املنحرفني  لكن  وبتضحياته، 

 . االستيقاظ

 

 ( 66/216( وقال: صحيح اإلسناد. وابن عساكر )4373، رقم 3/52أخرجه احلاكم )(  1) 
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قاهلا رسول اهلل    (1)   )كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكرسوا رباعيته(  .14

    من بالبدعة  وتتهمون  عليهم  وترتضون  عنهم  تدافعون  فيمن  أحد  يوم 

 . حيذركم منهم

من    .15 ومعاوية  ذر  أيب  بني  وقع  ما  اقرؤوا  االنحراف  مدى  لتعرفوا 

السا حساب  عىل  الطلقاء  للمنحرفني  األدعياء  انترص  وكيف  بقني  خالف.. 

 . األصفياء

أهيا املدعون حب الصحابة: هل تعرفون كيف استشهد حممد بن أيب    .16

 . بكر، ومن قتله، ومل قتله، وكيف قتله؟.. إهنم نفس الذين تدافعون عنهم

يقول لك مفتخرا: أنا أحب اجلميع.. القاتل واملقتول.. وهو لو أخذ    .17

 . عنه طول حياتهمنه جاره شربا من داره ألبغضه وهجره وحذر منه ول 

إن شئت أن تكون من أصحاب التفكري احلر؛ فاقرأ سرية أيب ذر، فهو    .18

 . من شهد له رسول اهلل بالصدق والثبات يف الدين إىل آخر حلظة

احلَّرة وقد    .19 ملأساة  تلومني عىل حزين  ثم  لرابعة  أن حتزن  مِل حيق لك 

 ؟ وقعت يف املدينة وضحاياها مئات الصحابة؛ فهل مجاعتك أفضل من الصحابة

نقرأ:    .20 العجب أن  ُمنَافُِقوَن  أليس من  اأْلَْعَراِب  ِمَن  َحْوَلُكْم  ﴿َومِمَّْن 

 

،  3/261    ، ويف دالئل النبوة504ص    ،( ، والبيهقي يف األسامء والصفات106( )1793( ، ومسلم )4073البخاري )(   1) 

 (3750)والبغوي 
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ال  َعىَل  َمَرُدوا  املَِْدينَِة  َأْهِل  َنْعَلُمُهْم﴾  َوِمْن  َنْحُن  َتْعَلُمُهْم  اَل  ثم    [ 101]التوبة:  نَِّفاِق 

 ؟ نقول: كلهم عدول 

اقرؤوا سورة براءة بصدق وتدبر لتعرفوا أصناف املعارصين للنبوة؛    .21

 . فاهلل مل يذكر ذلك عبثا.. فالقول بالعدالة املطلقة تكذيب هلل ورسوله 

تلمذة عىل النبوة اخرتعوا:  عندما أراد الطلقاء تعويض ما فاهتم من ال  .22

 . )أصحايب كلهم نجوم بأهيم اقتديتم اهتديتم( ليستوي املجتهد مع الكسول

عن    .23 دفاعهم  أثناء  اخلطباء  يردده  ما  هو  متناقضا  تدينا  أنشأ  الذي 

ليصلوا   سيوفهم  يضعون  الصالة  وقت  حرض  فإذا  يتقاتلون  كانوا  الصحابة: 

 . مجاعة

بنفسه؛ ففيهم من فر    فدى رسول اهلل    كام أن يف اجليل األول من  .24

فهل  يف كل يشء..  يراجعه  كان  وفيهم من  بقلته،  وفيهم من هم  عن نرصته، 

 ؟ يستوون

تعاىل:    .25 قوله  قرأ  الطلقاء  فضل  عىل  الدليل  منه  طلبت  عندما 

ُلوَن ِمَن املَُْهاِجِريَن َواأْلَْنَصاِر﴾   ابُِقوَن اأْلَوَّ ، بربكم هل يفقه هذا  [ 100]التوبة:  ﴿َوالسَّ

 ؟ )...؟( ما يقرأ 

أهيام أكثر احرتاما ألصحاب النبي: ذاك الذي يذكر املضحني بكل    .26

لتحقيق   استعملوه  الذين  االنتهازيني  يذكر  الذي  ذاك  أم  لنرصته،  يشء 
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 ؟ مصاحلهم 

أنتم تذكرون أن نفاق ابن أيب سببه كونه كان رئيسا عىل قومه؛ فلم ال    .27

 ؟ يكون نفس السبب ساريا يف رؤساء قريش، أم أن قريشا معصومة من النفاق

تدبروا اآليات التي هنى اهلل فيها عن طرد املستضعفني لرتوا أهنم قد    .28

 . ا يعذبوهنمبعد أن ويل عليهم من كانو طردوا فعال بعد وفاة رسول اهلل  

بربكم كيف يقّدر العرتة من ال يعرف من التاريخ إال أسامء امللوك    .29

جماهيل   فهم  وغريهم  الزكية  النفس  وصاحب  وإدريس  زيدا  أما  والسالطني 

 ؟ عنده 

الصحابة أنفسهم يذكرون التحريف الذي وقع يف الدين، وشموله    .30

 ؟ أحرص منهم لكل يشء حتى الصالة، ويلومون من فعل ذلك؛ فهل أنتم 

من دالئل املخالفة للقرآن اعتقادهم أن قريشا كلها أسلمت، وليس    .31

 . فيها منافق واحد، وكأن النفاق ُكتب عىل أهل املدينة، وعىل عرص النبوة 

نبيهم    .32 بعد  يلقوا  مل  أهنم  إال  باإليثار  األنصار  القرآن وصف  أن  مع 

 ؟ خاصة بقريش سوى األثرة.. أليسوا أصحابا؟ أم أن الدين والصحبة

أهيام أوىل وأجدى: أن تدعو إىل إحياء اإلسالم يف الواقع من خالل    .33

 ؟ من اختلف يف كوهنم مصلحني وجمددين أم من العرتة الطاهرة املتفق عليها

بينك وبني    .34 ما دمت مل تتأس بسلامن املحمدي؛ فترتك كل ما حيول 
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 . احلق؛ فلن تصل إال إىل األهواء؛ فاحلق أعظم وأعز من أن يناله اجلبناء 

اهلل    .35 أغىل وأوثق عندك من كل من عداه،    عندما يصبح رسول 

حينها يمكنك أن تصل إىل دين اهلل اخلالص، أما وأنت تساوي معه غريه، فلن  

 . ل أبداتص

احذروا أن حتسبوا يوم القيامة من قتلة عامر وإخوانه؛ فاهلل تعاىل اعترب    .36

 . قتلة لألنبياء لرضاهم عمن قتلوهم  اليهود املعارصين لرسول اهلل 

هم يطلبون املباهلة كل حني، وأنا أقول: يا رب العن كل من سب    .37

ل من ريض عىل من  الصحابة الصادقني الثابتني الذين رضيت عنهم، والعن ك

 . سبهم
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 أخالق وتزكية  . 15

خرييتك ليس يف االنتامء للقطيع، وإنام يف البحث عن اهلداة الصادقني   .1

 . أصحاب الرصاط املستقيم الذين ال يمكن أن يقودك للحقيقة غريهم 

ألرشف    .2 ينتمي  فقد  للناس؛  أخرجت  أمة  خري  من  بكونك  تغرت  ال 

 . يكون ذلك حجة له، بل حجة عليهاجلامعات أكسل الطلبة؛ فال 

بأهوائه    .3 يمزجها  وإنام  هي  كام  ال  احلقائق  يستقبل  املريض  القلب 

احلقد   جزئيات  بكل  مليئة  مركبات  إىل  تتحول  فلذلك  ونفسه؛  وأمراضه 

 . والكراهية

الدائم[  .  4 دوام  ]التواصل  أردت  بعد  إن  وأصحابك  بأهلك  االتصال 

حياتك؛ فام كان هلل دام واتصل، وما كان وفاتك؛ فاجعل صلتك هبم يف اهلل يف  

 . لغريه انقطع وانفصل

بالقبول؛ فاَتذه وسيلة للوصول؛  إذا مّن عليك  ]القبول والوصول[  .  5

 . فهو أكرم من أن يتقبل العمل، ثم ال يتقبل العامل

ترى اجلامل املودع يف الكامل؛ فتخلص  إن شئت أن  ]كاملك وكامله[  .  6

لتنعكس عىل مرآة قلبك أنوار كامله ومجاله؛ فكاملك    من ذاتك املمتلئة بالنقص،

 . مرهون بكامله 

الكامل[  .  7 تريد  ]معارج  كل  كيف  تكرس  وأنت  الكامل،  مبلغ  تبلغ  أن 
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املعارج التي وصفت لك لرتتقي هبا.. وهل يمكن أن يصل أحد إىل الكامل من  

 ؟ غري وسيلة للرتقي 

إىل منبع اهلداية الصايف  أن تصل  ال يمكنك  ]حجب اهلداية الصافية[  .  8

ما مل تتخلص من كل احلجب التي حتول بينك وبينها وأوهلا ذاتك وما تعلق هبا  

 . من العالئق والروابط

أال تفرط يف وصايا أبيك وجدك؛ فتعمل  من العجب  ]مجيع الوصايا[  .  9

هبا مجيعا، لكنك تستهني بوصايا النبوة، مع أن التفريط يف وصية واحدة قد يقيض  

 . ا مجيعا عليه

التسليم.. وأول التسليم إزاحة األنا..  أول اإليامن  ]التسليم واألنا[    .10

 . فاهلل ال ُيعبد كام تريد، وإنام كام يريد

يعرف رس خلة إبراهيم عليه السالم ورفع  من أراد أن  ]رس اخللة[    .11

ذكره؛ فليتذكر تلك السكني التي وضعها عىل رقبة ابنه طوعا ألمر ربه من دون  

 .ددتر

والغرور[    .12 ا]اخلامتة  غري  أخطر  من  احلسنة  اخلامتة  يف  الطمع  لغرور 

تقديم للعمل الصالح؛ فاملرء ال يموت إال عىل ما عاش عليه؛ واخلامتة ليست  

 . سوى عصارة للحياة

قوانني الروح هي نفس قوانني اجلسد؛  ال تتوهم أن  ]الروح واجلسد[    .13
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امل اخللق، وروحك من عامل األمر، وهلل  فهام من عاملني خمتلفني؛ فجسدك من ع

 . اخللق واألمر

أعظم حرسة ُتعض هلا األصابع التفريط يف جنب اهلل وذكره والشعور    .14

 . بحضوره ومعيته يف كل يشء؛ فاهلل هو اخلري املطلق، ومن فاته فاته كل يشء

جهة    .15 بني  تعاملها  يف  تفرق  ال  راسخة  نفسية  ملكات  األخالق 

وأخرى، فيوسف املحسن مع والديه، أو وهو عزيز مرص، هو نفسه املحسن يف  

 . سجنها

إن حتكمت يف نفسك فال عليك أن يستعيص عليك غريك؛ فكم يف    .16

التاريخ والواقع ممن حتكم يف املاليني بكل األسلحة ثم قضت عليه نفسه وهي  

 ؟ زالءع

إن مل تكن قادرا عىل ضبط نفسك والتحكم يف أعصابك؛ فال داعي    .17

فالداعية للصبور احلليم حيتاج أن يكون صبور    ،ألن تتصدى لدعوة اخللق هلل

 . حليام

تعاىل:    .18 قال  ملا  بنفس أسلوهبم،  اخلبثاء  التعامل مع  للطيبني  لو جاز 

الطَّيِِّب﴾ ِمَن  اخْلَبِيَث  اهللَُّ  حينها  [37]األنفال:    ﴿لَِيِميَز  سيصبح  الكل  أن  ذلك   ..

 . خبيثا

املشاعر مثل الطعام يمكنك أن تتحكم فيه قبل أن تضعه يف فمك    .19



124 

 

يف  ويبتلع  التحكم  يمكنك  وهكذا  عليه،  السيطرة  تفقد  وبعدها  بلعومك؛  ه 

 . مشاعرك

متتص    .20 جسمك،  يف  ليتمثل  الطعام،  مكونات  جسمك  يمتص  كام 

لتشكل منها روحك وحقيقتك التي ستتنعم هبا أو    نفسك أيضا كل مشاعرك، 

 . تتعذب هنا أو هناك

فهي    .21 ودب  هب  ملن  تسلمها  أو  حتتقرها  أو  بمشاعرك  تستهن  ال 

بإمكاهنا أن ترتفع بك إىل آفاق السموات العىل ويمكنها أن تنزل بك إىل حظيظ  

 . الثرى

رتاب ليس  قلبك صندوق جواهر كريمة؛ فال متأله إال بام يناسبه، وال   .22

 . مما يناسبه.. وكل ما فوق الرتاب تراب

الرشف والرذالة، والكرامة والنذالة، تتحقق بالكسب ال بالنسب،    .23

 . وبالَعرق ال بالِعرق، فكم سود الناس من العبيد، وكم احتقروا من السادة

الدقيقة،    .24 اهلل  دائام موازين  يتذكر  للربح واخلسارة  املؤمن يف حسابه 

 . بدو بصورة املغفل األبله، مع أنه العاقل احلكيم فلذلك قد ي 

قد َترس عند التزامك بطاعة اهلل بعض ما يربحه غريك من شهوات    .25

وامتيازات، لكنك سرتبح نفسك ومصريك، واخلارس احلقيقي من خرس نفسه  

 . ومصريه
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مهة من يتومهون أن غاية خلق اإلنسان حتقيق  ما أحط  ]غاية اخللق[    .26

التعرف عىل اهلل   الغايات وأجلها وهي  الرفاه والعدالة، ثم يغفلون عن أعظم 

 . والتواصل معه 

املقدسة[    .27 وصلت  ]احلقيقة  األهواء  إن  عن  املقدسة  حقيقتك  إىل 

بَِربُِّكْم﴾   ﴿َأَلْسُت  الربوبية:  نداء  بكل عشق:  [ 172]األعراف:  فستسمع  ، وستجيبه 

 . بىل

اجلسد[    .28 اهلل  جسدك]نعمة  أحسن  هدية  عىل  وظائفك  لتؤدي  لك   

الوجوه؛ فاحذر أن تعتربه ملكك، فتتالعب بصحته؛ فقد يكون خصمك عند  

 . اهلل لكل أمل تسببت له فيه

الفحم يمكن أن يتحول إىل أملاسة ثمينة  كام أن  ]احلركة اجلوهرية[    .29

باملجاهدة   مقدسة  جوهرة  إىل  نفسك  حتويل  يمكنك  الشديد..  بالضغط 

 .بية والتأديبوالرياضة والرت

نفسك، فإنك إن خرسهتا خرست  احذر أن َترس  ]خسارة النفس[    .30

فهي  ربك؛  ذلك  وفوق  ووظيفتك..  وآخرتك.. وحقيقتك  دنياك  يشء..  كل 

 . وسيلتك إليه

نفسك، وإن تعنتت عليك.. فلوال  ال تتشاءم من  ]رضورة النفس[    .31

 . كنت من ترقيةجماهدتك إياها، وهتذيبك هلا ما حتققت لك تزكية، وال مت
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بربودة الروح، وظالم الكون، وقسوة احلياة  ال يشعر  ]الرساج املنري[    .32

رمحة   اهلل  جعله  الذي  املنري  الرساج  أشعة  حتت  جيلس  أن  أبى  الذي  ذلك  إال 

 . للعاملني

اإلنسانية[    .33 أن تدركها حواسك؛ فهي  حقيقتك أع]احلقيقة  ظم من 

لت بقيود األجسام.. فتحرر منها  إىل  مقيدة  نوعك، وتعرج  وحتدد  ذاتك،  عرف 

 . العامل الذي جئت منه

ومبدؤها اعتقادك أن وجودك منك،  أكرب األوهام  ]الوجود الومهي[    .34

 .ال منه، واستمراره بك، ال به

من وجودك الومهي الذي يعزلك  عندما تتخلص  ]الوجود احلقيقي[    .35

الذي يصلك بربك.. وحينها  عن الكون املسّلم لربه، يمدك بالوجود احلقيقي  

 . فقط تعرف حقيقتك

من أن يمنعك من الزينة التي ترغب فيها  هو أرحم  ]الزينة والفتنة[    .36

نفسك، لكنه منعك من أن تفتن هبا غريك.. فكن رحيام بخلقه، مثلام كان رحيام  

 .بك

النعم[    .37 ما  ]حصن  له،  حّصن  بشكرك  نعمه  من  عليك  به  تفضل 

 . ك.. فلواله مل تكن أنت، وال النعم التي أسديت لكوَتليك عن حولك وقوت 

واإلشكاالت[    .38 ينقدح  ]الران  ال  ما  قد  اإلشكاالت  من  عقلك  يف 
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يكون بسبب ذكائك احلاد، وإنام بسبب الران الذي طغى عىل بصريتك؛ فحال  

 . بينها وبني رؤية احلقيقة

،  عن الفرح الذي هو سبب لسعادتك هو مل ينهك  ]الفرح القاتل[    .39

وطغيانك..   وكربك  وخيالئك  لفخرك  سبب  هو  الذي  الفرح  عن  هناك  وإنام 

 . فمآله حزن وأمل

لصورة البالء وانظر ملواقف املبتلني؛ فهي  ال تنظر  ]مواقف املبتلني[    .40

التي حتدد كونه أجرا أو وزرا؛ فالنار التي حترق اجلميع كانت بردا وسالما عىل  

 . إبراهيم 

والقابلية[    .41 إكرامه  ]العجائب  عجائب  من  عىل  إطالعهم  ألوليائه 

امللك وامللكوت، بحسب قدراهتم، ال تزيد عليها، وال تنقص منها.. طلبوا أو مل  

 . يطلبوا 

ك وبني أن ترى احلقائق رأي العني سوى  ليس بين]حجاب الزمن[    .42

حجاب الزمن الذي يتقشع كل حلظة.. فاحرص عىل أال ترى هناك إال ما أيقنت  

 . به هنا 

أن ترى اهلل إال ببصريتك؛ فبرصك ال  ال يمكن  ]الرؤية والبصرية[    .43

يرى إال احلدود والقيود، واأللوان واألشكال، واجلواهر واألعراض.. وربك  

 . منزه عن ذلك كله
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صادقا يف طلبه؛ فعليك أن تبدأ السري،  إن كنت  ]الصدق واهلداية[    .44

ِذيَن اْهَتَدوْ  ا َزاَدُهْم ُهًدى َوآَتاُهْم َتْقَواُهْم﴾ ]حممد:  وهو سيتكفل بالباقي.. ﴿َوالَّ

17]. 

ألن متد يديك إليه بالسؤال؛ فاجعله عىل رأس  إن وفقك  ]طلب اهلل[    .45

مطالبك وحاجاتك.. فال يمكنك أن تغتني، أو هتتدي، أو تسلم، أو تغنم من  

 .دونه

الذي يدعي معرفة اهلل وقلبه ممتلئ  كاذب ذل]املعرفة والسالم[    .46 ك 

 . باألحقاد والكراهية.. فمعرفة اهلل أقدس من أن تتنزل عىل قلب مدنس

واهلداية[    .47 هيدونكم  احذروا  ]البصرية  أهنم  يّدعون  الذين  العميان 

سواء السبيل؛ فاهلداية لدين اهلل ال يملكها إال أصحاب البصرية الذين أبرصوا  

 . باحلق ال بأنفسهم

الزواجر[    .48 أعظم  ]هتوين  الش من  الورع  وسائل  عن  إلبعادك  يطان 

اإلنذار   من  ورد  ما  كل  وكأن  للمنحرفني..  اإلهلية  الزواجر  هتوينه  والتقوى 

 . اإلهلي عبث ولغو 

والسجود[    .49 تكون  ]العبودية  أن  السجود  احذر  أبى  الذي  كإبليس 

 . آلدم.. فعبوديتك هلل قد تقتيض السجود لغريه طاعة له، وتسليام ألمره

من نفسك، وأنت تطلب من ربك رفع   َتجل  أال]البالء والذنوب[   .50
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البالء، مع أنك مل ترفع ذنبك الذي كان سببا فيه.. فام نزل بالء إال بذنب، وال  

 . ُرفع إال بتوبة

والنعمة[    .51 طيبات  ]الفتنة  لك  عىل  أباح  هبا  لتستعني  الدنيا  احلياة 

 . فتنة ال نعمةالرحلة إليه.. ال لتنشغل هبا عنه.. فإن انشغلت هبا عنه كانت لك 

عن هدي النبوة يف الدينا، لن يرشب من  من رغب  ]حوض النبوة[    .52

 . حوضها يف اآلخرة، ولن ينال شفاعتها.. فاآلخرة حصاد غرس الدنيا

األنبياء[    .53 تتهم  ]استغفار  أن  كثرة إياك  من  تراه  ملا  باخلطايا  األنبياء 

 . تعظيمهم لرهبم استغفارهم؛ فهم ال يفعلون ذلك إال لطهارهتم وأدهبم و

املقربني[    .54 حيالفك  ]منازل  مل  األبرار  إن  منازل  تنزل  ألن  التوفيق 

املقربني؛ فال تنكرها، وتطلع بقلبك هلا، مستشعرا تقصريك.. فعسى أن جيذبك  

 . حبك هلا إليها

يدعي حب اجلامل، ثم ال حيب ربه.. وكل  عجبا للذي  ]حب اجلامل[    .55

 . ذرة من ذرات مجاله الذي ال حدود له مجال الكون منه، وبه، وليس سوى

يسلم جسده للطبيب ليفعل به ما يشاء  عجبا للذي  ]التسليم املطلق[    .56

 . ثقة بعلمه.. ثم ال يسلم روحه وكل لطائفه لربه ثقة بعلمه وقدرته ولطفه

يفرحون بمن يبرشهم بسقط املتاع  عجبا للذين  ]البشارة احلقيقية[    .57

ون عنه، يف نفس الوقت الذي ُيعرضون فيه عمن  الذي سيزول عنهم أو يزول
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 .يبرشهم بسعادة وعز األبد 

يشء فاتك يف هذه احلياة.. واحزن عىل  ال حتزن عىل  ]احلياة واحلزن[   .58

 . ما يمكن أن يفوتك يف تلك احلياة، فأنت مل َُتلق هلذه، وإنام خلقت لتلك 

حلك ـ رغام  املوت ـ بتقديره ملصاهو الذي جعل  ]املوت والتسليم[    .59

 . عنك.. فاجعله ـ بتسليمك له ـ غنام لك

األكوان[    .60 وخلع  أردت  ]اإلرادة  نعليك  إن  فاخلع  إليه..  تصل  أن 

تنتعل األكوان.. فاألكوان   إليه وأنت  بالوادي املقدس.. فال يمكنك أن تصل 

 . من دونه حجاب

اجلسدية[    .61 واحلركات  ظاهره  ]العبادات  زين  تسليام  بالطاعات  من 

ألمر اهلل، وخضوعا حلكمته، زين اهلل باطنه بأنوار اإليامن، وحالوة اليقني، ولذة  

 . العبودية 

عنه جهل.. وكل هداية تبعدك  كل علم حيجبك  ]احلجب النورانية[  .62

عنه ضاللة.. وكل رؤية متنعك من رؤيته عمى.. فاحذر من حجب النور حذرك 

 . من حجب الظلمة 

تواصلك  والوصال[  ]االتصال    .63 دام  فهو  لو  لدام وصاله لك؛  معه 

 . أكرم من أن حيجب عبدا أراده، أو رغب فيه، أو بذل نفسه من أجله

ي أرجيها إال ملن يملك حاسة شم  األزهار ال تعط ]القلب واجلامل[    .64
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قوية.. فال تطمع أن ترى اجلامل اإلهلي بمرآة قلبك املعطوبة اململوءة بأصناف  

 . الشوائب

نفسك عنه.. فسيمد يد فضله  حتى لو حجبت  ]الوصل والقطيعة[    .65

إليك لينقذك ويباركك ويقربك.. فكل نعمة أو بالء يتنزل عليك حني القطيعة  

 . رسالة من رسائله تدعوك إليه 

هدية منه إليك؛ فاشكره عليه ليديمه  العمل الصالح  ]هدايا األعامل[    .66

 . لك.. وال متّن به عليه؛ فيقطعه عنك 

واهلوى[    .67 طعم  ]الذوق  تذوق  أن  مراتب  مع  أرفع  من  اإليامن 

من  مقصودك  يكون  أن  فاحذر  للشيطان..  مطية  يكون  قد  أنه  إال  اإلحسان 

 . الطاعة لذهتا، ال حتقيق أمر ربك

تكون من أصحاب املنازل العالية؛  إن أردت أن  ]اهلمة والعروج[    .68

الدنية.. فالفضل الذي تراه هلا حيول  فاحذر أن ُتنزل نفسك مع أصحاب اهلمم  

 . بينك وبني العروج

اإلجيايب[    .69 من ]البالء  رشابا    العاقل  احلامضة  الليمونة  من  حيول 

حلوا.. واألعقل منه من حيول من مواقف أعدائه فرصة لتهذيب نفسه وتربيتها 

 . عىل احللم واألناة

ونفحاهتا[    .70 اهلل  أيام  ]أيام  هي  اهلل  تذكرها  الصاحلني.أيام  فمن   .
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مواهبها   وُرزق  الزمن  عنه حجاب  انمحى  أو حزنا  فرحا  هلا  وانفعل  وعاشها 

 .ونفحاهتا كمن عاشها متاما 

اهلوى[    .71 احلق  ]حجاب  بني  التمييز  املعرفة  وأول  أول  واهلوى.. 

 . السلوك صريورة العقل سيدا عىل اهلوى.. وأول الطمأنينة التخلص من اهلوى

إال بعد أن تعود هبا إىل  تستسلم نفسك لعقلك  لن    ل[]النفس والعق  .72

فطرهتا األصلية التي فطرها اهلل عليها، كام تعود بأجهزتك إن عطبت إىل ضبط  

 . املصنع

يبدأ بالفناء عن النفس وأهوائها..  طريق العرفان  ]طريق العرفان[    .73

املُْنَْتَهى﴾   َربَِّك  إِىَل  ﴿َوَأنَّ  وفيه  وبه  إليه  بالسفر  حدود [ 42م:  ]النجوينتهي  وال   ..

 . للنهاية

النفس[    .74 يتعامل  ]مرابطات  من  مع  أفلح  يتعامل  كام  نفسه  مع 

 . رشيكه.. فيشارطها ويراقبها وحياسبها

واهلوى[    .75 كانت  ]النفس  وإن  عدوا  نفسك  قد تصبح  أهنا  إال  منك 

لك.. فاحذر أن تعطيها هواها.. فاهلوى ال يقيض عليها فقط، بل يقيض عىل كل  

 . حقائقك ولطائفك

املجردة[    .76 قصدك  ]اإلرادة  يكون  أن  يف  احذر  رغبتك  عبادتك  من 

إال   يريدوا  مل  الذين  املقربني  مراتب  من  فتنزل  عقوبته؛  من  رهبتك  أو  فضله 
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 . وجهه.. بل اعبده به وله 

الدين[    .77 لص]لصوص  من  احذروا  خطرا  أشد  فإهنم  الدين  وص 

م عىل  يسطو  املال  فسارق  املال..  عىل  لصوص  يسطو  الدين  وسارق  تاعك، 

 . روحك وعقلك وحقيقتك وكل لطائفك 

.. لكن األمجل حديثك معه  ما أمجل حديثك عنه]احلديث مع اهلل[    .78

من خالل ذكرك ودعائك ومناجاتك.. فهي وسائل اهلل إليك لتخرج من وهم  

 . الغيبة إىل عوامل احلضور 

يستعملها الشيطان  هي املطية التي  أهواء النفوس  ]أهواء النفوس[    .79

للركون   الظلمة  ويستعملها  بك..  للتثاقل  الدنيا  وتستعملها  لك..  للوسوسة 

 . إليهم والوالء هلم 

تترضع إليه وحتدثه وتناجيه  إن تعلمت كيف  ]الترضع والشكوى[    .80

وتشكو إليه مهومك.. فانتظر مدده القريب، وإغاثته العاجلة، فهو ال يتأخر عىل  

 . من جلأ إليه 

جيعلك تشعر بالتميز عىل غريك؛  احذر من كل متاع  تاع الزائل[  ]امل  .81

الرفيعة، ال   العالية، وآدابك  السامية، وأخالقك  بروحك  تتميز  أن  فالكامل يف 

 . باملتاع الزائل

من الذين استعبدهتم شهادات  إياك أن تكون  ]الشهادات والعلم[    .82
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بس  اخللق  ويتعاملون عىل  هبا،  يستعلون  فراحوا  أو  الدنيا،  ملتعامل  ببها.. فال حظ 

 . متعال يف العلم

عن ربك وأسامئه، أو حقيقتك  احذر من الغفلة  ]الغفلة والشيطان[    .83

الشيطان  فرصة  هي  الغفلة  فإن  املستقيم..  ورصاطهم  هداتك  أو  ووظائفها؛ 

 . الكربى الصطيادك 

والعوض[    .84 بأخالق  ]األخالق  تتحقق  حتى  لن  واألولياء  األنبياء 

طلب العوض، وتكتفي بنظر اهلل، وأداء ما وجب عليك من تكليف..  تتخىل عن  

 . فطلب العوض سقوط وانحدار

والتوبة[    .85 الذين  ]املغفرة  من  تكون  أن  وحلمه  إياك  عفوه  غرهم 

ومغفرته؛ فتسارع إىل معصيته؛ فقد تركن إليها نفسك.. وحينها لن تستطيع أن  

 . متد يديك إليه بالتوبة

واملكار  .86 املكارم  م[  ]التواضع  تنبت  تكن  لن  مل  ما  نفسك  أرض  يف 

 . متواضعا.. وإذا شعرت بتواضعك، أو شهدته، أو فرحت به؛ فأنت متكرب

؛ فهي غالف كاذب للكرب.. فعزة  احذر العزة اآلثمة]العزة والكرب[    .87

 . املؤمنني باهلل ال بأنفسهم، وباحلق ال بالباطل، وعىل املعتدين ال عىل املساملني

عليك املواهب السنية، فعليك  إن أردت أن تتنزل   العبودية[  ]إكسري .88

 .بإكسري العبودية.. فهي التي حتول حجرك ذهبا خالصا، وترابك جواهر كريمة 
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يف عامل النفس إال بحرقها  ال مُتحى آثار الذنوب  ]الذنوب والنريان[    .89

 . اخرت أهون النارينبالنار.. إما بنار الندم يف الدنيا.. أو نار العذاب يف اآلخرة.. ف

نسيم اجلنة؛ فابتعد عن  إن أردت أن تشم روائح  ]اجلنة والذنوب[    .90

آالف   مئات  عنها  يبعدك  قد  احتقرته  وإن  ذنب  فكل  عنها..  يرصفك  ما  كل 

 . السنني 

املكارم[    .91 املكارم  ]نبات  تنبت  التي  ال  الطيبة  النفوس  أرض  يف  إال 

 . سقيت بامء اهلدي املقدس

حيرم عليك من اللهو ما تريح به  ربك أرحم من أن ]ضوابط اللهو[  .92

 . نفسك.. فاحذر أن جتعل ما أباحه لك وسيلة إىل ما حرم عليك

بفضل اهلل أنه ال حيسد أهل الدينا عىل  عالمة املوقن  ]اليقني والغنى[    .93

 ؟ دنياهم.. وكيف حيسدهم وهو يشعر أنه بإيامنه أغنى منهم

بالرياء، وإن أظهر عمله وأشهره؛  ال تتهم غريك  [  ]إظهار األعامل  .94

 . فقد يكون قصده الدعوة للمكارم، ال الدعوة لنفسه 

إليك يف غيبتك.. هم مل يريدوا  ملاذا حتزن إن أساءوا ]شكر املغتابني[    .95

منهم،   فتقبلها  حسناهتم؛  ببعض  عليك  يتفضلوا  أن  أرادوا  وإنام  إيذاءك، 

 . واشكرهم عليها

تصنيفات للبرش بحسب أجناسهم  كل ما تراه من  تقوى[  ]جنسية ال  .96
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وأوطاهنم سيزول، ولن يبقى إال التصنيف اإلهلي املعتمد عىل التقوى.. فاسع  

 . لنيل جنسيتها

متتلئ ثقة يف ربك، وأنت تؤدي ما  التوكل: أن  ]التوكل والتواكل[    .97

يؤدهيا عوضا  أمرك به من التكاليف.. والتواكل: أن متتلئ كسال، وأنت تنتظر أن  

 . عنك

هو الذي يفوض كل أموره لربه، ثقة به،    العاقل ]التفويض واملعرفة[    .98

يزيد جهده بركة  وبقدرته املطلقة، وإرادته النافذة، ورمحته السابغة.. وذلك ما  

 . وقوة

مثلام بغى قارون؛ فهو مل خيرج  احذر أن تبغي عىل قومك  ]بغي الزينة[    .99

 . ادهم، وإنام خرج بزينة تفتك بأرواحهم عليهم بأسلحة تفتك بأجس 

والتآلف[    .100 والوجه  ]االبتسامة  ال  االبتسامة  الطليق  املستبرش 

يكلفانك ماال وال جهدا، ومع ذلك يمكن أن يتحوال إىل عملة صعبة يف ميزان 

 .حسناتك.. فاحرص عليهام

واللسان[    .101 الذكر  ]الذكر  وخري  أعظم  ربك..  مع  قلبك  حضور 

 . عىل ذلك لسانك.. فاجعل لسانك دليلك إليه، تسلم وتغنممعني 

والغفلة[    .102 بك  ]الراحة  يؤدي  أن  الغفلة؛  احذر  إىل  الراحة  طلب 

مع   ال  معه  احلقيقية  فراحتك  راحتك..  وبني  بينك  حيول  لن  لربك  فذكرك 
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 . نفسك، وهناك ال هنا

عة،  ح تدعوك إىل التزام أحكام الرشي تقوى اجلوار]تقوى القلوب[    .103

 . وتقوى القلوب تدعوك إىل تعظيمها.. وال جيدي التزام ما مل يصحبه تعظيم

اخلالصة[    .104 صدق  ]اإلرادة  بإرادة  عالمة  مزجها  عدم  له  إرادتك 

غريه؛ فعزته وعظمته ال ترىض بالرشكاء.. وهل يمكن أن يشرتك الكامل مع  

 ؟الناقص أو القادر مع العاجز

تراه رشفا لك يف نسبك  علإن تفضل  ]النسب واحلسب[    .105 بام  يك 

لن   عمله  به  أبطأ  فمن  خلقه؛  عىل  به  تستطل  وال  عليه،  اهلل  فاشكر  وحسبك؛ 

 . يرسع به نسبه وال حسبه 

هلي لك بالدعوة إليه ليس شهادة  اإلذن اإل ]الدعوة باإلذن اإلهلي[    .106

منه..   إال  يشء  كل  من  بالتجرد  شعورك  هو  بل  هبا..  ُتزكى  تزكية  وال  تناهلا، 

 . لذلك ال تتحرك إال به ف

اهلل ملن يدلك عليه، ويبرصك بطريق السري  إن هداك  ]الويل املرشد[    .107

يقل   ال  القلب  فمرض  الناصح؛  بطبيبه  املريض  يتمسك  كام  به  فتمسك  إليه؛ 

 . خطرا عن مرض اجلسد

اجلاهل[    .108 اجل]املرشد  أن  املرشد  إما  األعمى؛  الدليل  مثل  اهل 

اهلاوية، أو يصل بك، ولكن إىل غري ما تريد، أو غري ما    يوقعك أثناء سريه بك يف 
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 . يصلح لك

وجاهه[    .109 جاهك  ]جاهك  من  وضع  ليحميك  خلقه  قلوب  يف 

 . أذاهم.. فضع جاهه يف قلبك لتحمي خلقه من أذاك

والتواضع[    .110 توا]الفضل  لربك  بقدر  وافتقارك  ضعك وعبوديتك 

عليك.. فالصدقات ال تعطى إال  وبراءتك من حولك وقوتك يتنزل فضل اهلل  

 . للفقراء واملساكني

اهلل[    .111 توبة  يف  الصدق  ]الثقة  منك  حتقق  ربك؛  إن  إىل  توبتك  يف 

فذكر   عنه..  حيجبك  ذلك  فإن  منك؛  يقبل  مل  أنه  تتوهم  به، وال  الظن  فأحسن 

 .اجلفاء يف وقت الصفاء جفاء

هامت،  أن ُتكشف لك الغوامض واملبكيف تريد ]حجب احلقائق[  .112

املتقلب،   مزاجك  القارص، وال  املحدودة، وال عقلك  تعزل مداركك  مل  وأنت 

 ؟ وال بيئتك اجلاهلة

نفسك عليه، وهي ال كرامة هلا، وال عزة،  كيف تؤثر  ]بذل النفس[    .113

 ؟وال سعادة، وال وجود من دونه

ثناءهم عليك يقلب احلقائق؛ فهم  ال تتوهم أن  ]الثناء واحلقائق[    .114

ىل ظاهرك، وأنت أدرى بباطنك؛ وحقيقتك بباطنك ال بظاهرك، وليس  أثنوا ع

 . اخلرب كالعيان
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والفضل[    .115 جي]الثناء  أن  أو  إياك  العجب  إىل  عليك  ثناؤهم  رك 

الغرور أو الكرب؛ فهم مل يثنوا عليك، وإنام عىل مواهب اهلل لك.. فتواضع، وامحد  

 . اهلل عىل فضله

املعايص اإلدمان عليها، وعدم  قب  أخطر عوا]املعايص واإلدمان[    .116

إال   األيام  تزيدها  التي ال  منها، ألهنا كجذور األشجار  والتوبة  الرتاجع عنها، 

 . رسوخا

نصح إخوانك بسبب تقصريك يف  ال ترتك  ]النصيحة والتقصري[    .117

مقرصا   اهلل  تلقى  وألن  النصيحة؛  يف  رشطا  ليست  فالعصمة  نفسك؛  هتذيب 

 . تلقاه مقرصا غاشا ناصحا خري من أن 

احلقيقي[    .118 السفيه  ]السفه  من  ليس  وإنام  بامله،  هواه  تالعب  من 

رفعة،   بعد  فنزل  يقطعها؛  أو  حيبطها  فراح  الصاحلة؛  بأعامله  الشيطان  تالعب 

 . ونقص بعد كامل 

غفل عن ماله؛ فُسلب منه، وإنام  ليس املغفل من  ]الغفلة احلقيقية[   .119

فانتكس هبا.. فمصيبة األول يف دنياه، ومصيبة الثاين يف  من غفل عن حقيقته؛  

 . دنياه وأخراه

عليك نفسك، ومل تستطع هتذيبها؛  إن حرنت  ]مرابطات النفس[    .120

 . فعليك بخمس مرابطات: املعاهدة، واملجاهدة، واملراقبة، واملحاسبة، واملعاقبة
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الشيطان إىل نفسك دعوتك  من أعظم مداخل  ]عيوب الناصح[    .121

 . للبحث عن عيوب من نصحك، لتقابل حماولته إنقاذك بمحاولتك تشوهيه

والسلوك[    .122 والسعادة  ]احلزن  االنفعاالت  الفرح  هي  والنشوة 

بمراحل   مرتبطة  وهي  عليها،  طارئة  والكآبة  واحلزن  الوجود..  يف  األصلية 

 . ناالبتالء والتمحيص، أو التأديب والتهذيب لدورها يف السري التكاميل لإلنسا

ال يكون سليام إال يف اجلسم السليم؛  كام أن العقل  ]العقل والنفس[    .123

باالنحرافات   أشبع  عقل  صحبة  يف  تسلم  أن  يمكنها  ال  النفس  فكذلك 

 . والشبهات والضالالت

واحلكامء[    .124 احل]احلكمة  وعاء  خذ  أي  من  هيمك  وال  كمة، 

 . صدرت.. فاحلكمة ضالة املؤمن، وهو أحق هبا.

والبيان[  ]احلك  .125 فن مة  التلخيص    احلكمة  شديد  البيان،  فنون  من 

التي   إليها، والرباهني  التي تدعو  القيم  بقدر  واإلجياز؛ وقيمتها وقوهتا ومجاهلا 

 . تصدقها 

حظه من دينه لسانه؛ فهو يتوهم أنه  ال تكن ممن  ]الدين والعمل[    .126

باألهواء واألماين،  يف أعىل الدرجات، بينام هو يف أدنى الدركات.. فالدين ليس  

 .وإنام باألعامل واملجاهدات 

بنفحات اجلمعة؛ فاجتمع قلبه ومل  هنيئا ملن ظفر  ]نفحات اجلمعة[    .127
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 . يتشتت، وتورعت نفسه ومل تتدنس، وتسامت روحه ومل تتثاقل.

العرش املعلومات.. تلك  هنيئا ملن ظفر بنفحات  ]نفحات العرش[    .128

ب ورشفها  هبا،  اهلل  أقسم  فيها  التي  والدعاء  مضاعفة،  فيها  فاألجور  ذكرها.. 

 . مستجاب، والربكات فيها كثرية.. ولذلك ختمها اهلل بالعيد األكرب

عرفة[    .129 ألن  ]نفحات  توفق  مل  جبل  إن  يف  النزول  بربكات  تظفر 

عرفات.. فإنه يمكنك أن تنال بركات زمانه.. فالدعاء فيه مستجاب، واألعامل  

يمكنها أن ترحل بك إىل كل األماكن املقدسة.. لتنال    فيه مضاعفة، والنيات فيه 

 . بركتي املكان والزمان

ال يبايل باخللق.. أكانوا معه، أم  الواقف مع احلق  ]احلق والصرب[    .130

اعتربوه زنديقا؟.. وهلذا   أم  وليا،  أم ذموه؟.. أجعلوه  أمدحوه  كانوا ضده؟.. 

﴾  قرن اهلل تعاىل احلق بالصرب: ﴿َوَتَواَصْوا بِاحْلَ  رْبِ  . [3]العرص: قِّ َوَتَواَصْوا بِالصَّ

األدوار[    .131 ت]تكامل  مع  ال  السالم  عليه  نوح  ابن  كفر  من  تعجبوا 

صالح أبيه.. فأمه الكافرة كانت َترب كل ما كان يبنيه أبوه.. وكيف يستقيم  

 .البناء وأنت تبني وغريك هيدم

التي تتوجه للظلمة  املزيفة.. تلك  احذروا الرمحة  ]الرمحة املزيفة[    .132

والطغاة واملجرمني.. فرمحة الظامل قسوة عىل املظلوم.. والعاقل هو الذي جيعل  

 . مواجيده وعواطفه ملكا لعقله.. ال ملكا هلواه
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ليونتها وطيبتها وتذللها  النفس كالرتبة؛  ]النفس والرتاب[    .133 بقدر 

 من تواضع للحق  تكون ثامرها؛ فكن أرضا لتصبح سامء؛ فالعزة ال تتنزل إال عىل 

 . وتذلل له

ال    .134 اهلل  فطلب  اهلل..  نعيم  حيقرون  الذين  ألولئك  تسمعوا  ال 

 .يتعارض مع الطمع يف فضله

هلل    .135 يده  مد  ومن  آواه،  اهلل  عىل  نزل  ومن  أغناه،  اهلل  إىل  افتقر  من 

 . أعطاه، ومن مد يده إىل غريه قاله

أو    .136 يتحول إىل وحش كارس  إنسانيته  من  اإلنسان  يتخلص  عندما 

 . هبيمة وضيعة، ال يرى احلياة أبعد من فريسة يأكلها أو عشب يرعاه

 . ليك منكارفع حجاب الوهم عنك وسرتاه أقرب إ  .137

املالئكة عند سجودهم آلدم مل يسجدوا إال هلل.. فلوال أمر اهلل هلم    .138

 . بالسجود له ما سجدوا

أعظم الناس رشكا ذلك الذي يشرتط للتوسل يف الدعاء احلياة..    .139

 . وكأن املتوسل هبم يملكون يف حياهتم قدرة ذاتية يفقدوهنا بعد وفاهتم

من    .140 تكون  بأن  تترشف  مل  أعدائه  إن  من  تكون  أن  فإياك  أوليائه؛ 

 . املطرودين من بابه؛ وأوهلم أولئك الذين يعادون أولياءه؛ فعدو الويل عدو اهلل

معهم    .141 بذكره  ترشف  وكيف  الكهف،  أهل  كلب  من  العربة  خذ 
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 . بسبب صحبته هلم.. فالصاحلون ال يشقى هبم جليسهم

البرشية..   .142 االستعدادات  بقدر  اإلهلية  اهلل    املواهب  كرم  فإن  وإال 

 . تعاىل أعظم من أن حيرص 

ابتالك    .143 وإنام  منك..  ينتقم  أو  يعاقبك  أو  ليعذبك  ربك  ابتالك  ما 

 . ليهذبك ويؤدبك ويرفع درجتك

إياك أن جترب ربك.. فهو ال يعطي فضله إال ملن وثق فيه، وأيقن    .144

 . به، وأحسن الظن يف كرمه ولطفه

دائم وصحة جيدة وقصور كثرية  إن شئت أن حتصل عىل شباب    .145

 . وصحبة صاحلة وأهل طيبني.. فهيء نفسك لذلك املنزل الذي حيوي كل هذا

كثرة املتابعني نعمة وفتنة: نعمة ملن استثمر ذلك يف التعليم واهلداية    .146

 . والوعي، وفتنة ملن ضيع كل ذلك ألنه سيسأل عن كل فرد تبعه أو تابعه

إن مل تكن من أهل فضله فاحذر أن تكون من أهل عدله.. أولئك    .147

 . حتايب أحداالذين ال يغني عنهم نسبهم وال دينهم وال مذاهبهم.. فسنن اهلل ال 

إن أردت أن تعرف ربك.. فاعرفه به ال بك.. فأنت كلك نقص،    .148

 . وهو كله كامل، ويستحيل أن يعرف الناقص الكامل

ضع يف خيالك أي يشء سباك مجاله.. ثم ضاعفه إىل ما ال هناية..    .149

من   ستتحرر  وحينها  اإلهلي..  اجلامل  حميط  من  قطرة  فستبرص  ذلك  فعلت  إن 
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 . أرسك

اإلهلية    .150 والرتبية  االختيار،  حرية  اإلنسان  أعطت  اإلهلية  العدالة 

 . ابتلته ليختار الطريق املناسب، ولذلك كان مصري اإلنسان بيده ال بيد غريه

أن    .151 عليك  يقدر  مل  فربك  ربك..  فتتهم  بالقدر  خطاياك  تربر  ال 

 . تعصيه، وإنام وفر لك البيئة التي متارس فيها الطاعة برغبتك

هو الذي جعل املوت ـ بتقديره ملصاحلك ـ رغام عنك.. فاجعله ـ    .152

 . بتسليمك له ـ غنام لك

هذه دار ممر.. وتلك دار مقر.. والعاقل ينشغل بمرسات مقره..    .153

 .والغافل ينشغل بملهيات ممره

إن أردت أن تتحول لك نريان اآلالم بردا وسالما؛ فسلم لربك    .154

 . الفداء من األرض أو السامء.. فالكل ملكه  مثلام سلم اخلليل.. ليأتيك 

 . ما أبخس حظ من باع عز األبد بدراهم من الدنيا مغشوشة .155

ببعض..    .156 بعضنا  يضيق  جتعلنا  أن  من  أوسع  الدنيا  اهلل  خلق  لقد 

 . الضيق يف نفوسنا، ال يف الدنيا

الفتنة التمحيصية رضورة.. ولوالها ما أحيا املسيح املوتى.. وال    .157

لِلنَّاِس﴾  فِْتنًَة  إاِلَّ  َأَرْينَاَك  تِي  الَّ ْؤَيا  الرُّ َجَعْلنَا  الزوجات.. ﴿َوَما  عدد رسول اهلل 

 [ 60]اإلرساء: 

التي    .158 شبهات املناوئني للدين: إما أن يكون مصدرها التحريفات 
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وضوح   من  النفس  منعت  التي  األهواء  تلك  أو  براء..  منها  وهو  به  ألصقت 

 . الرؤية

عزيز.. ولذلك عىل من يريد أن يصل إليه: التجرد التام عن    احلق  .159

 . كل العوائق والعالئق التي حتول دونه.. فحرضة احلق أجل من أن توهب جمانا

أول الدين معرفته وغايته لقاؤه والتواصل معه والفناء يف حمبته..    .160

 . وما أبخس حظ من ضيع كل ذلك

إليه    .161 تصل  أو  ربك  تعرف  أن  يمكن  مئات  ال  قلبك  كعبة  ويف 

 . األصنام.. حطمها أوال.. فاهلل ال يرىض بالرشكاء، وال ُيقبل عىل املرشكني

من رمحة اهلل بعباده يف هذه الدار اجتامع الطيب مع اخلبيث، واخلري    .162

 . مع الرش.. فلوال ذلك ما حصل التميز، وال ُميزت الدور وال أهلها

ومترده عىل مرجعيتها.. لكنه  عوتب بالل عىل هجره لدين قريش،  .163

 . ُرفع بذلك العتاب إىل املأل األعىل.. فمن هجر اخللق يف اهلل رفعه اهلل إليه

البرش    .164 يتهمك  أن  َتاف  وأنت  اهلل  دين  إىل  تصل  أن  يمكنك  ال 

 . بالزندقة واهلرطقة والضالل والبدعة إن خرجت من دينهم 

تجاوز فيها نفسك  ليس بينك وبني ربك سوى خطوتني: إحدامها ت  .165

 . وأهواءها.. والثانية تتجاوز فيها اخللق وقيودهم

قربه منك بقدر قربك منه.. فال مسافة بينك وبينه إال تلك األوهام    .166
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 . التي ترصفك عنه.. واملشاعر التي حتول بينك وبينه

من أسامء اهلل العزيز.. وهو يعني أنه ال يسمح ألحد يتكرب عليه أو   .167

 . يستعيل بأن يرى

الذين    .168 إخواهنم  عىل  يستعلون  الذين  املستكربين  ألولئك  ويل 

 . يعتذرون إليهم.

كل    .169 عن  إليها  بالنظر  مهتك  لتسمو  السامء  إىل  بالنظر  أمرك 

إال هلا مل يكن له أي حظ    السفاسف؛ فمن عاش ال يرى إال األرض وال يتطلع 

 . من احلياة

بدل أن تقيض عمرك يف الفرار من الشيطان اقرتب من الرمحن؛ فهو    .170

 . وحده من حيميك من كل شيطان

طريق    .171 فكذلك  قدميه؛  عىل  يسري  ملن  وشاق  متعب  السفر  أن  كام 

 . لهالتزكية والرتقية شاق، بل مستحيل عىل من فرط يف الوسائل التي هيأها اهلل 

يطرد   .172 والصدق  الرياء؛  يطرد  فالتجرد  التخلية؛  عني  هي  التحلية 

 . الكذب؛ والعبودية تطرد األنا.. وهكذا كل مكرمة تبعد عنك كل مذمة

بدل أن جتهد نفسك يف استئصال ما يف نفسك من اآلفات، اجتهد    .173

 . بملئها من املكرمات؛ فاملكرمات هي املضاد احليوي لآلفات

كام يمكنك إفراغ ما شئت من الزيت بإضافة ما يعادله من املاء يف    .174
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أي إناء فكذلك يمكنك إخراج ما شئت من فساد وضعف بام يعادله من صالح  

 . وقوة

ة استحاللك هلا، وهتوينك من شأهنا، والدفاع  ئ ياألخطر من اخلط  .175

 . ته لعبادهعنها أو عن الواقعني فيها، ألن ذلك اعرتاض عىل حكمة ربك، وتربي 

وهو    .176 نفسك،  خلطايا  لتربيرك  املقدمة  هو  غريك  خلطايا  تربيرك 

املقدمة العرتاضك عىل أحكام ربك، وهتاونك يف تنفيذها يف نفسك أو دعوة  

 . غريك هلا

الواقع ال يربر الظلم واخلطيئة.. فقد كان يوسف يف السجن، ومع   .177

 . ومع ذلك ُدعي طاهراذلك ُدعي صديقا.. وكان طالوت يف سدوم وعمورية 

كيف تريد أن ترى حسناتك يف اآلخرة، وأنت حترقها كل يوم بعود    .178

 ؟ ثقاب لسانك، وبنزين أحقاد قلبك

هو    .179 واحلاقد  ليعاجلها؛  قلبه  أمراض  عن  يفتش  الذي  هو  العاقل 

إال   األسود  يرى  ولن  األسود،  قلبه  بمجهر  الناس  قلوب  عن  يفتش  الذي 

 . السواد

بعض الناس يكون حقريا جدا، ولذلك ال جيد لذته اال يف حتقري    .180

 . اآلخرين ليصبحوا مثله؛ هذا هو التفسري النفيس حلال احلاقدين عىل أولياء اهلل

أجهل الناس ذاك الذي ال يرى اجلذع يف عينه، بينام يرى ويسخر    .181
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 . من القذى يف عني أخيه 

ة نبيلة ال يطيقها إال أصحاب  تذار قيماالع]االعتذار والعبودية[    .182

بالتواضع والعبودية، وال يتحسس منه إال من ورث   الطاهرة املمتلئة  النفوس 

 . من إبليس إباءه وشموخه 

والذلة[    .183 تتوهم  ]االعتذار  باعتذارك؛  ال  نفسك  أذللت  أنك 

فكرامتك عند اهلل، وليست عند اخللق.. وألن تلقى اهلل ذليال يف احلق خري من  

 . ه عزيزا يف الباطلأن تلقا

سعيك لتطهري نفسك من العجب والغرور والكرب أهم من سعيك    .184

لتطهري جسدك من الدهون الزائدة، فانتفاخ النفس أخطر عىل قلبك من انتفاخ  

 . اجلسد 

بقدر سالمة قلبك تتحقق سالمة دينك.. فالدين ليس جمرد أقوال   .185

و  نبيلة،  مشاعر  وقبله  ذلك  مع  هو  بل  وعواطف  وأفعال،  مرهفة،  أحاسيس 

 . صادقة

احذر أن جتعل أصلك أو فرعك وسيلتك إىل ربك؛ فاهلل ال تغني    .186

 . عنده األنساب، ومن أبطأ به عمله لن يرسع به نسبه

ما    .187 بمثل  عاملتهم  قد  وأنت  إليك،  أساء  غريك  أن  تدعي  كيف 

إال  عاملوك به؛ فرصت نظريا هلم، وتناسبت طباعك مع طباعهم؛ فال تلومن  
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 ؟ نفسك

إن وجدت من ييسء إليك بال سبب فدعه وإساءته فهي ستيسء    .188

إليه كام أساء إليك فكام يزرع حيصد وما جزاء املسيئني إال اإلساءة ال منك بل  

 . منها

إحسانك الظن بغريك ال يدعوك إىل ترك احلذر؛ فالفرق بني العاقل    .189

 . الظن وإساءته والغافل قارص عىل التوقي واحلذر، ال يف إحسان 

العاقل احلكيم هو الذي يتعامل مع غريه عىل أساس حسن الظن    .190

 . به؛ فال يمكن أن يتحقق الصلح واإلصالح لقلوب مشحونة بالظنون الفاسدة

خطؤك يف إحسانك الظن بغريك خري من خطئك يف إساءة الظن    .191

 . الظامل هبم؛ ألنك يف األول مظلوم، ويف الثاين ظامل، واملظلوم خري من

تآمر    .192 عن  يشاع  ما  نفي  إىل  يدعونا  الظن  سوء  عن  الرشيعة  هني 

 . احلركات اإلسالمية عىل املسلمني، وإن كنا ال نستبعد اخرتاق املتآمرين هلا 

ال جتعل سوء ظنك حجابا بينك وبني ربك؛ فجامل ربك ورمحته    .193

 . وعدله ال يمكن لعقلك املحدود أن يدركه أو حييط به

ال تسمع ملن يتهمك بالغفلة بسبب طيبة قلبك وسالمته؛ فالغافل    .194

 . هو الذي يسلم حسناته لغريه، بسبب سوء ظنه هبم، وقبح تعامله معهم

الرسم  .195 الناطق  هو  بكلمة  لسانك  تتفوه  أن  فاحذر  باسمك؛  ي 
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تتحمل وزرها ووزر من أضللته هبا فالكلمة الواحدة قد تكون أفتك من كل  

 . أنواع األسلحة

غاية الغايات يف الدين التعريف باهلل والقيم التي تقرب إليه؛ وكل   .196

 . ما عدا ذلك وسائل ومعارج؛ فال حتجبنكم الوسائل مهام عظمت عن الغايات 

الغرور أن تغرت بام وهبك اهلل من اهلداية، وتستعيل هبا عىل  أخطر    .197

 . فإبليس رفع إىل مقام املالئكة بكثرة عبادته لكنه هوى بغروره وكربه خلقه؛

ورعونتك    .198 وقسوتك  وحقدك  تعاليك  من  خيلصك  ال  علم  كل 

 . جهل وضاللة؛ فالشأن ليس فقط أن تعلم، وإنام أن تعمل بجميل ما تعلم

والسلوى واألنس الذي حيققه اإليامن والتقوى ال يمكن أن  العزاء    .199

 . حرسة من أحلدُيعوض أو يستبدل أو يوفر يف أي منظومة فكرية مهام سمت؛ فوا

القليل    .200 أن جتعل من  السامي  الصادقة واإلخالص  بالنية  يمكنك 

 . كثريا؛ فتوجه بأعاملك إليه، لريبيها ويباركها ويفيض فضله عليها وعليك 

بالنفس عجب وغرور ومرض نفيس، والكامل هو    .201 الثقة الزائدة 

 . الذي يستعني بربه، ويكل كل حوله وقوته إليه، ويتجرد من كل أنانية وهوى 

األنبياء    .202 منهج  عىل  ال  لكن  الشورى،  يطبقون  الذين  أكثر  ما 

 . والصاحلني، وإنام عىل منهج فرعون وملئه.

املستشار الذي يشري عليك بام تشتهي ال بام تتطلبه احلقيقة ال خيتلف    .203



151 

 

 . عن هامان الذي كان يشري عىل فرعون بحسب رغباته التي كان يعرفها عنه 

أولئك  .204 لألحرار..  بعقوهلم    طوبى  امللكوت  يلجون  الذين 

وأرواحهم الطاهرة، وتعسا ألولئك الذي نزلت هبم أهواؤهم إىل درك أسفل  

 . من درك البهائم 

احلرية ال تتمثل يف فعل ما ترغب به نفسك، بل يف فعل ما يأمر به    .205

 . عقلك؛ فالكامل يف أن جتعل عقلك أمريا عىل نفسك، ال عبدا هلا

سيتان ال عالقة هلام بروحك وحقيقتك؛ فقد  ضعفك وفاقتك احل  .206

اهلل   نعمة  تزدر  فال  تدري؛  ال  وأنت  واحلقائق  األرواح  عامل  يف  مليونريا  تكون 

 . عليك

إذا أنعم اهلل عليك بنعمة اإليامن واليقني؛ ثم تشوفت نفسك ملن    .207

 . يملك املال واجلاه؛ فأنت كالغني الذي حيسد الفقري عىل كوخه وكرسته

ن واحد يف عمرك مجيعا يمكنه أن يوفر لك السعادة الدائمة  رمضا  .208

 . يف الدنيا واآلخرة، وأنت فيه.. فال تفرط فيه

الذي رشفه اهلل بأن يعيش يف رمضان فانشغل فيه عنه، كمن أتيح    .209

 . له أن يسجل يف شيك ما يشاء من املال، فراح يرسم عليه

شياطني    .210 لكن  الشهر،  هذا  يف  مصفدة  اجلن  شياطني  تكون  قد 

 . القنوات مل ُتصفد، فلذلك ال تنشغل بمسلياهتا ومسلسالهتا عن نفحاته املباركة
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وهم أن التزلف للمرتفني سيورثه الغنى والرفاه، بل  خمطئ من يت  .211

 . من املؤكد أنه سيورثه الفاقة والفقر، إضافة إىل املهانة والذلة

ال حتذر ممن حيذرك، فهو أنصح لك ممن يؤمنك.. فالطبيب الذي    .212

يمنعك ما يرضك خري من الطبيب الذي يسارع إىل هواك لريضيك ال لرييض  

 . صحتك

نفسك األعذار ما دمت يف هذه الدار؛ فكل آالم أهل  ال تلتمس ل   .213

 . النار من تلك األعذار

عند    .214 مواقف  من  تصدره  أو  كلامت،  من  به  تتفوه  ما  تستغرب  ال 

 . غضبك، وال تتنصل من مسؤوليته؛ فكل إناء بام فيه ينضح

إياك والعجلة؛ فاملترسع الذي يريد أن خيرتق السنن اإلهلية املراعية    .215

 . يت لن يتأخر فقط عام يريد، وإنام قد ُيفاجأ بعكس ما يريد للمواق 

املستعجل الذي يريد أن يقطع كل املراحل مرة واحدة مثل املريض    .216

 . الذي يتناول مجيع أدويته دفعة واحدة

أمجل جزاء حلبك لربك حبه لك، فام أحقر وأذل من حيب من ال    .217

 . حيبه

إليها    .218 يتوجه  التي  القبلة  وتدنيك؛  بحسب  ترقيك  يكون  قلبك 

 . فاحذر ممن يرصفك عن اجلامل احلقيقي.. فالعني الفانية خداعة
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مكتنفة    .219 حمدودة  ملذات  بخس،  بثمن  تبعه  فال  رأساملك؛  قلبك 

 . باآلالم، ثم تكون بعدها من اخلارسين النادمني.. والت ساعة مندم

 صورتك  ال تنخدع بمن يزعم أنه حيبك؛ فأكثرهم ال حيب منك إال  .220

الظاهرة، أو أحوالك القائمة.. ال حيبك بكل أحوالك إال ربك؛ فأخلص حبك 

 . له

املحب احلقيقي هو الذي يريدك لك، ال الذي يريدك له، وذلك    .221

 . هو ربك؛ فاحذر أن تبيع حبه باحلب املزيف الذي يسّخرك، ثم يسخر منك

هلا،    تومهك أن احلب قارص عىل حواسك هو الذي جعلك فريسة   .222

 . ولو علمت أنه أسمى من أن حُيبس يف سجون احلواس ملا سجنت يف سجونه 

تغليبك برصك عىل بصريتك هو الذي جعلك ال تبرص؛ فالبرص    .223

 . بال بصرية عمى 

كام أن الدنيا دار اختبار، فهي دار استضافة إهلية، عرض اهلل فيها    .224

 . الضيافة احلقيقية  نامذج عن كرمه، ومن نجح يف االختبار، فسيدخل دار

ال تنظر إىل ما ُمنعت من النعم، وانظر إىل ما أعطيت منها؛ فكم من    .225

 . مالك ملا ُمنعت يتمنى أن ينال ما ُأعطيت، ولو بمنع ما ُمنعت

ال بأس.. أنت تتهم اهلل بأنه منعك ما أعطاه لغريك.. فهل تقبل أن   .226

 ؟ يعطيك ما أعطاهم، عىل أن يمنعك ما منعهم 
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قسم لك من النعم بحسب قدرتك عىل احلمل والتحمل؛ فالبعري    .227

 .لو مُحل ما ال يطيق ولو من الذهب واجلواهر لقصم ظهره

وإنام بالنظر إىل قابلية من  اجلود ال يتعلق فقط باإلعطاء والتفضل،  .228

 . تكرمه وجتود عليه؛ فُرب نعمة تكون وباال عىل من ُأنعم عليه هبا 

ألست متنع صدقتك عمن يستعملها يف املعصية؟.. فكيف تريد من    .229

 ؟ ربك أن ينعم عليك بالقوة، وأنت مل تطهر نفسك من الطغيان الذي تسببه 

االعتزاز والعجب والكرب شعرة حولت إبليس من معتز بناره إىل    .230

 . مستكرب هبا

والقلوب    .231 األموال  عىل  السيطرة  حتب  ال  بالسوء  األمارة  النفس 

 . فقط، وإنام إىل السيطرة عىل احلقائق نفسها، لتدنسها بدنسها

كيف تريد أن يسلم لك عقلك، وأنت تدخل به كل املطاعم التي    .232

 ؟ إال األفكار املسمومة ال تقدم

إن كان اهلل أمرنا بالتحري عن الطعام الذي هو قوام أبداننا؛ فكيف    .233

 . ال يأمرنا بالتحري عن األفكار التي تتشكل منها حقيقتنا، بل ومصرينا

إن مل تكن راضيا عن نفسك، فسلمها بصدق وإذعان ملن جيعلها    .234

 . أهال ألن يرىض عنك وعنها

لك دينك، وأنت ال تراقب ما يدخل عقلك وقلبك  كيف يسلم    .235
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 .وبطنك وجيبك؟.. فالشيطان خبري يف التسلل، خاصة فيام نحتقره ونستهني به

ال تغرت بسرت اهلل عليك؛ فقد يكون استدراجا إىل فضيحة ال تبقي    .236

 .وال تذر، فالصعود املزيف ال ينتظره إال السقوط احلر 

تواضعا؛ فإن تبجحت واستعليت نزل دمت حييا م  اهلل يسرتك ما  .237

 . اإلذن بفضيحتك

تربيرك النحرافك بانحراف املجتمع قد يعطيك بعض العزاء هنا،    .238

وزر   وازرة  تزر  وال  رهينة،  كسبت  بام  نفس  فكل  هناك،  أبدا  جيديك  لن  لكنه 

 . أخرى

إن عاملت غريك بمثل ما يعاملونك به؛ فأنت ال َتتلف عنهم إال    .239

 . أما املحل؛ فكلكم يف حمل واحديف الرتتيب؛ 

هي    .240 بل  وضعية،  قوانني  باعتبارها  املرور  قوانني  مع  تتعامل  ال 

 . قوانني رشعية، ألهنا ورع عميل عن كثري مما هنى اهلل عنه من أنواع األذى

كام أن الصدقات احلسية ال ُتعطى إال للفقراء واملساكني؛ فاملواهب    .241

 . إال ملن استشعروا فقرهم وعبوديتهم لرهبم املعنوية ال ُتفتح خزائنها  

أن    .242 نعطلها  قد  التي  بوسائل اإلدراك  لنا  أتاح  أنه  بنا  اهلل  من رمحة 

 . نعيش مع الصاحلني من دون أن حيول بيننا وبينهم زمان وال مكان

الشفاعة هدية اهلل للذين بذلوا كل جهودهم لنرصه احلق وأهله،    .243
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 . لكنهم قرصوا يف بعض ما يتطلبه احلق منهم من سلوك من غري إرصار وال قصد

ما اجلور يف الشفاعة، وهي ليست سوى إكرام إهلي خاص للشافع    .244

 واملشفوع فيه، وهلا قوانينها العادلة كمثل أي جزاء إهلي آخر؟ 

كل علم ال يزرع فيك اخلشية عىل حقيقتك ومصريك اجلهل خري    .245

 منه.. أمل تسمع قوله تعاىل: إنام خيشى اهلل من عباده العلامء؟ 

املكرمة،  مصريك مرتبط    .246 الطيبة  بحفاظك عىل حقيقتك اإلنسانية 

 وكل تكاليف الرشيعة ال هتدف إال إىل ذلك، فإن فرطت فيها انتكست. 

لست إنسانا بصورتك اجلسمية وإنام بحقيقتك النفسية ومرتبتك    .247

فام أكثر من يلبسون أجسام البرش ونفوسهم نفوس خنازير أو محري أو  ،الروحية 

 . كالب 
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 النصيحة  الدعوة و  . 16

عىل، وهم  اهلل أمر باللني مع من قال: أنا ربكم األ  ... عجبا للدعاة القساة 1

 . عىل يتشددون مع من يردد دائام: سبحان ريب األ

. املؤمن يقف ضد أي منكر ويف أي أرض، حتى لو سمع بوجود حانة  2

 . يف باريس، ألنكر عليها حتى ال يلقى اهلل وهو رشيك ألصحاب املنكر

مل تكن لكم اجلرأة عىل تغيري املنكر بأيديكم وألسنتكم وقلوبكم،  . إن  3

 . فال تدافعوا عنه، فاملدافع عن املنكر أكثر جرما من صاحب املنكر نفسه

. إقامة حفل ماجن يف رمضان وقرب مسجد سابقة خطرية، إن مل ُتواجه  4

 . بام يليق، فستتحول مساجدنا إىل حانات ومراقص 

الدعوة واإلصالح، أدنى بكثري من أخطاء الذين    . أخطاء املتطرفني يف5

 . يستغلون أخطاءهم يف التنصل من أحكام اإلسالم أو السخرية منها

. خطأ غريك يف النصيحة والتغيري ال يربر وقوعك يف اخلطأ، فاملريض  6

 . ال هتمه قسوة الطبيب الذي ينصحه، وال الدواء الذي يستعمله

طائفة بعينها، أليس اعتذار اإلمام عن هنيه  . للذين يقرصون التقية عىل  7

 ؟ عن املنكر تقية اضطر إليها بعد خوفه عىل نفسه ووظيفته

. ال تربر سكوتك عن تغيري املنكر بكثرة الواقعني فيه، فهو منكر حتى  8

بإبراهيم  العربة  وخذ  عليه،  مجيعا  البرش  أمجع  السالم    لو  أمة  عليه  كان  الذي 



158 

 

 . وحده

يد عند ذكري ألخطاء غريي ودعوهتم لتصحيحها،  . نعم أشعر بأمل شد9

 . لكني أشعر بندم أشد عند تقصريي يف القيام بذلك، والندم أقسى من األمل

الذي ال يريد أن ييسء إىل اآلخرين بذكر أخطائهم ليصححوها يشبه    .10

 . الطبيب الذي ال يصارح مرضاه؛ فيرضهم من حيث أراد نفعهم 

ض مقوالت من انتقدهتم، ومل يعلم أن  تعجب إذ رآين أثني عىل بع  .11

 . النقد ال يعني اإللغاء؛ فاحلقيقة جوهرة ثمينة ال هيمنا من نطق هبا

نعم أنت نصحته حني ذكرت له أخطاءه؛ لكنك فضحته حني ذكرهتا    .12

 . له عىل املأل؛ فصارت فضيحتك حجابا دون نصيحتك

لو أنك تعاملت مع أخيك مثل تعامل أنبياء اهلل مع أعدائهم؛ فألنت   .13

 ؟ له القول، وأخلصت له يف النصح ملا نفر منك ذاك النفور

ليس العيب يف أن تناقش من نصحك، وتدافع عن موقفك، ولكن    .14

 .العيب أن ترده من غري مناقشة، أو تتهمه من غري دليل

رسائ  .15 يوصلون  الذين  هم  جيرحوا  احلكامء  أن  غري  من  لغريهم  لهم 

 . مشاعرهم، واحلمقى هم الذين يفعلون ما فعل الدب مع صاحبه 

كيف تريد أال يفر منك، وأنت مل ترتك كلمة نابية، وال عبارة جافية    .16

 ؟ إال كرشت هبا عن أنيابك
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عالمة صدق نصيحتك معرفتك بآداب توجيهها؛ فإن من تصدى    .17

 . كمن تصدى لعالج الناس قبل أن يكون طبيباللنصيحة قبل أن يكون أديبا، 

نعم هو أساء إليك بسوء أدبه عند نصحه لك، لكن ال تسئ لنفسك   .18

برفض ما ذكره إن كان صحيحا؛ فتقصري الطبيب يف عالج نفسه ال يمنعه من  

 . عالج غريه

النصح ليس جمرد كلامت ترددها، بل هو مثل العملية اجلراحية التي    .19

 . طبيب إىل َتدير املريض حتى ال يتسبب له بأي أمل حيتاج فيها ال

التي    .20 اللغة  فتتعلم  نصحه؛  تريد  من  موضع  نفسك  تضع  عندما 

 . تتحدث هبا معه، حينها يمكنك أن تعاتبه إن مل يقبل نصيحتك

نعم أنت نصحته بقدر ما أوتيته من علم، لكنه رفض ما ذكرته، ال    .21

 . بعلم، وباطال لبس ثياب حق  لكونه نصيحة، ولكن لكونه جهال التبس

نعم أنت أخلصت له يف النصيحة، لكنه مل يقبل منك، ال لكونك أنت    .22

 . من ذكره، ولكن لكون ما ذكرته غري منسجم مع احلق الذي يؤمن به

قبله حني    .23 استعليت  لكنك  استعىل عليك حني نصحته،  نعم.. هو 

 . سك رحت ترمي بنصيحتك من برجك العاجي الذي بنته لك نف

كل    .24 يف  انحرافاهتم  نرش  إىل  املنحرفون  فيه  يسعى  الذي  الوقت  يف 

البدائل   املستقيمون  يتخذ  أن  املانع  ما  وشعاراهتم،  راياهتم  خالل  من  املحال، 
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 ؟ املناسبة لالستقامة؛ فقد ُأمرنا أن نخاطب الناس مجيعا، وبقدر عقوهلم

ت  .25 قد  لكنها  إليه يشء جيد ورضوري،  تدعو  ملا  صبح مثل  محاستك 

 . النار التي حترق الطعام.. وخري الطعام ما طبخ عىل نار هادئة

الناهي عن املنكر الذي ال يزن هنيه بموازين الرشيعة لن يزيد املنكر    .26

 . إال قوة وانتشارا؛ فاملنَكر ال ينهى عنه بمنكر، أقل منه أو أكثر

والدعو  .27 باحلقائق  للتعريف  وسائل  االجتامعي  التواصل  ة  شبكات 

 . اللتزامها؛ فاحذر أن جتعلها وسيلة للتعريف بنفسك والدعوة هلا

أخطر املثقفني أولئك الذين كل حظهم من املعرفة ما اكتسبوه من    .28

 . الفضائيات وشبكات التواصل االجتامعي.. ثم جيادلون يف كل يشء

احلفاظ عىل    .29 رأى شيئا مجيال يبحث عن سبل  إذا  الذي  العاقل هو 

 . مجاله، وال يكتفي فقط بالثناء عليه، ألن كل مجيل معرض للدمامة

ا  .30 لشاعر والطبيب أن األول يثني عىل حمامدك لُيفرحك،  الفرق بني 

 . والثاين يدلك عىل أدوائك لتداوي نفسك؛ فأنزل كل واحد منهام منزله 

يلزم    .31 إىل اهلل عىل علم وبصرية، وال  يدعو  احلقيقي هو من  املصلح 

 . غريه بقوله، وال حيكم عليهم بيشء إن خالفوه؛ فدوره البالغ ال القضاء

يف أن حترص عىل أن يقتنع غريك برأيك لكن العيب أن    ليس العيب  .32

هبا  يقتنع  مل  التي  للحقيقة  أن خيضع لك، ال  منه  تفرض وصايتك عليه؛ فرتيد 
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 . بعد

اهلدى    .33 أئمة  أو  اهلل  يدافع عن رسول  أجد من  عندما  كثريا  أتأسف 

 . بلسان سليط ذلك أنه هيدم أكثر مما يبني، ويشوه أكثر مما يزين

 وأئمة اهلدى والصاحلون هم األبطال الذين ينبغي عليك  رسل اهلل  .34

 . أن متأل هبم قلبك، ال أولئك الذين ال ينفعك تشجيعهم ال يف هذه وال يف تلك

وبخني ألين أدعو ملا أعتقده؛ وكأنه ينتظر مني أن أدعوه ملا يعتقده..   .35

 ؟وهل النفاق إال إخفاء ما نعتقده، وإظهار ما ال نعتقده

إذا متكنت من هنيك عن املنكر أو نصيحتك أو نقدك ألي جهة من    .36

غري ذكر أسامئها، مع وصول رسالتك كاملة؛ فذكر األسامء حينها حشو وترف  

 .وأذى

الرشيعة السمحاء مل تطالبنا بتأليف قلوب املسلمني ورعاية حقوقهم    .37

 . وإنام طالبتنا بالقيام بذلك مع كل املساملني مهام اختلفت دياناهتم  ،فقط

الناس    .38 بسبب إعراض  سمعت بعضهم يتحدث عن فشل مرشوع 

 ؟ عنه.. فهل مشاريع األنبياء الذين أعرض عنهم أقوامهم فاشلة 

الذي حيدد النجاح والفشل واحد، وهو اهلل، وعند عرض األعامل    .39

ووزهنا؛ فلذلك ال تلتفت ملن يثبطك؛ فقد يكون وسيلتك للجنة أحقر أعاملك  

 . عندك
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    : وصية رسول اهلل(1) )برشوا وال تنفروا، ويرسوا وال تعرسوا(   .40

 . العظمى لكل من يتصدى للتعريف بدين اهلل أو بأي قضية من قضاياه

حكمة علوية تعلمنا أن نحتاط    (2) )خاطبوا الناس عىل قدر عقوهلم(  .41

 . يف ذكر ما نعرفه؛ فليس كل ما يعرف يقال، ودواء قوم قد يكون سام لغريهم 

حكمة نبوية تعلمنا أن    (3) )كفى باملرء إثام أن حيدث بكل ما سمع(  .42

 . احلقنغربل أحاديثنا قبل نرشها؛ حتى ال تكون حجابا بني اخللق و

املستعجل الذي ال يتدرج يف تبليغ ما أمر به من حقائق مثل املريض    .43

 . الذي أعطاه الطبيب دواء ليرشب ملعقة منه كل يوم؛ فرشبه دفعة واحدة

الرسالية بحجة    .44 احذروا الدجال الذي يثبطكم عن أداء واجباتكم 

 ؟ عدم اإلذن.. فمن أذن له يف أن يكون وكيل اهلل يف إعطاء اإلذن

الكسول هو الذي يتوقف عن أداء واجباته بحجة عدم اإلذن.. وإال    .45

 . فإن القرآن كله وثيقة إذن إهلية لكل مؤمن يريد أن يمثل دينه أحسن متثيل

الفتنة أن تستأذن فيام ال حيتاج إىل االستئذان ﴿َوِمنُْهْم َمْن َيُقوُل اْئَذْن    .46

 [49]التوبة: ِة َسَقُطوا َوإِنَّ َجَهنََّم ملَُِحيَطٌة بِاْلَكافِِريَن﴾  يِل َواَل َتْفتِنِّي َأاَل يِف اْلِفْتنَ 

خيلصه،    .47 من  ينتظر  نائم  أحدمها  نوعان:  املوعود  لألمل  املنتظرون 

 

 (1732مسلم )(  1) 

 ( 127البخاري )(  2) 

 ( 8/ 1مسلم )(  3) 
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 .واآلخر يبذل كل جهده لتوفري القابلية لتحقيق اخلالص؛ فال خالص بال قابلية 

هل يمكن للطبيب أن يعالج املريض من دون أن تتوفر فيه القابلية    .48

 ؟ ملن يعاجله.. فلذلك كان التمهيد للثقة يف الطبيب ركنا يف العالج

األبطال يبذلون نفوسهم وكل أوقاهتم يف خدمة األمة لتستفيق من    .49

 . غيبوبتها، والبطالون حيثوهنم عىل املزيد من النوم حتى يأيت املخلص

أن    .50 واحد  بموقف  فيمكنك  بخس؛  بثمن  مواقفك  تبيع  أن  احذر 

 . تدخل اجلنة، ويمكنك بموقف واحد أن حترم منها 

إن كنت مراعيا يف مواقفك رىض اهلل؛ فلم املباالة بسخط الناس..    .51

 .فكل ما فوق الرتاب تراب 

فأنت    .52 صحبة؛  أو  جوار  أو  قرابة  املنكر  عن  النهي  عن  رصفك  إن 

وا َلْو ُتْدِهُن َفُيْدِهُنوَن﴾  ك التحذير من املداهنة من ربك: مداهن، وقد جاء  ﴿َودُّ

 [9]القلم: 

أقام عيل احلجة عندما طلب مني أن أنكر عىل أصحايب نفس األشياء    .53

 . التي أنكرهتا عليه.. فصاحب احلق ليس له صاحب

بعض االنحرافات وجيامل بعضها ال خيتلف    .54 يواجه  الذي  املصلح 

الذي يعطيك ما يقيض عىل بعض األدواء، ويعطيك أيضا ما يقوي  عن الطبيب 

 . غريها 

القيام    .55 وعدم  والكسل  القعود  إىل  يدعوكم  من  كل  من  احذروا 
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اهلل وال   بدين  هلم  اإلنس وال عالقة  شياطني  فأولئك  األمة..  نحو  بواجباتكم 

 . برسوله

إياك أن تكون من دعاة اإلصالح الذين يشبهون الطبيب الذي يعطي    .56

 . مريضه الرتياق الذي يقيض عىل كافة اجلراثيم، ومعها عىل املريض نفسه
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 احلوار واملناقشات  . 17

ويستمع إليك هبدوء    ،. العاقل يسألك عن رس آرائك ومواقفك وأدلتها 1

ك من القطيع الذي ينتمي  ثم يعاقبك بإخراج   ،واجلاهل يعاتبك عىل خالفك له 

 . إليه

. من الدجل الذي صنعه اإلعالم احلديث أنه صار الكل يتحدث يف كل  2

 . يشء، ويف أخطر القضايا من غري حاجة ملطالعة كتاب واحد

. أنا ال أنكر عىل من ينتقدين لكني أعتب عىل من يناقش مسألة مل يبحث  3

 . ونيها وتبعيتهم للغربفيها، وكل مصادره ال تعدو القنوات التي يعرف مم 

. من أخطر ما هُتدم به احلقائق دعوى نسبيتها، فام أسهل عىل من يفتقد  4

 . الرد العلمي عىل حجتك أن يردد أمامك بكل برودة وكسل: هذه وجهة نظر

. عدم امتالكنا للحقيقة املطلقة ال يعني عدم متكننا من الوصول إليها  5

طائيني الذين حيتجون هبذه احلجة إللغاء  باجلد واالجتهاد، وإال أصبحنا كالسفس

 . احلقائق

عليكم  6 الرد  يف  احلجة  تعوزهم  الذين  الكساىل  املتثائبني  من  احذروا   .

 . فيستبدلوه بقوهلم: )أنتم خمطئون(؛ فالدليل يواجه بالدليل ال بالسفسطة

واإلبادة،  7 احلروب  جرائم  تربير  يف  التطور  نظرية  استثمرت  مثلام   .

 . النسبية يف تربير كل النظريات املخالفة للعقل والفطرةاستثمرت نظرية 
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يدعون  8 راحوا  يفندها،  بام  احلق  أدلة  يواجهوا  أن  عجزوا  عندما   .

 . التواضع بإهيام أهنا جمرد رؤية شخصية، وليست تعبريا عن حقائق مطلقة

فهي  9 احلقيقة؛  عن  البحث  يف  نفسك  تتعب  ملاذا  يتثاءب:  وهو  قال،   .

الوجوه، وكلهم حمق فيام وصل إليه؛ فاعتقد أي يشء؛ فستجد ما يدل  متعددة  

 . عليه

تناقشه بكل هدوء، وتورد له كل األدلة؛ فإذا ما وجد نفسه حمارصا    .10

 هبا، وحرصا عىل هواه، قال لك بكل برودة: )رأيك وجهة نظر ال حقيقة مطلقة( 

ه باطل، وهي  احذروا ما يطلق عليه )نسبية املعرفة(؛ فهي حق أريد ب  .11

 . سفسطة يف ثوب جديد؛ فإنكار حقائق األشياء ال خيتلف عن إنكار أعياهنا

أسلحة    .12 إىل  تتحول  فقد  القراءات(  و)تعدد  نظر(  )وجهة  احذروا 

احلقيقة   عىل  الدامغة  واحلجج  القاطعة  األدلة  رد  عن  عجز  ما  إذا  للجاحد 

 . الواحدة

الفت  .13 خمافة  احلقائق  بكتامن  يطالبون  عرص  الذين  يف  أننا  ينسون  نة 

املعلوماتية، وبضغطة زر واحدة ينكشف كل يشء؛ فالكتامن رّش كله ومن كل  

 . جهة

وحتاجج    .14 نفسك،  عن  تدافع  رحت  فإن  دمك؛  ويبيح  يكفرك 

بالرباهني واألدلة، ال يناقشك بعلم، وإنام يقول لك ناصحا وبربودة: كف عن  
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 . إثارة الفتنة

لقضايا اخلالفية خيتلف عن حياده يف إبداء  حياد الباحث عند تناوله ل  .15

 . مواقفه؛ فاألول ممدوح يقتضيه العلم، والثاين مذموم ملخالفته األخالق

املنهج    .16 وفق  تعرضها  أن  للمخالف  احلقائق  لعرض  طريقة  أحسن 

العلمي، ال بام متليه العواطف؛ فاملخالف قد يملك من العواطف ما متلك وما  

 . ال متلك

ال   .17 بل  العامل  واإللغاء،  بالرفض  احلكم  يف  يستعجل  ال  من  هو  ورع 

 . يستعمل قبلها التحقيق واالستقصاء؛ فاهلدم واإلقصاء من أسهل األشياء

الذي    .18 نعم، الكل يف حرية النقد سواء، لكن احذر أن تكون كذاك 

 . يتقن اهلدم لكن ال يتقن البناء؛ فيهدم للناس بيوهتم، ثم يدعهم بعدها للعراء 

نهي عن املنكر الذي ُلعن من قرص فيه يشمل كل املنكرات، ويف  ال  .19

 . مجيع العصور، ومن مجيع الناس.. وال يتحقق الصالح واإلصالح إال بذلك

فيها    .20 الرسعة  ألن  واملناورات  املباريات  يف  يصلح  األوقات  حتديد 

 . ةمطلوبة لكنه ال يصلح يف املناظرات ألن احلقيقة حتتاج الرفق والصرب واألنا

آخر    .21 فلعل يف  تقاطعه؛  ال  أو حتاوره  تناظره  أو  أحدا  تناقش  عندما 

 . كالمه ما يقيم به احلجة عليك، أو لعل فيه ما يقيم به احلجة عىل نفسه

للذين يوبخونني: أنا كنت مثلكم ومعكم لكني بعد البحث الطويل    .22



168 

 

 . النتائج؛ فابحثوا لتصلواوالدراسة العميقة واملطالعات الكثرية وصلت إىل هذه  

أم    .23 بدل أن تتغري عيل لتغيريي ألفكاري ابحث عن سبب تغيريها، 

 ؟ أنك َتاف أن يتغري عليك قومك إن أنت غريت أفكارك التي ربوك عليها

حيق لك أن تناقش كل ما أنرشه وَتالفني فيه، لكن ال حيق لك أن    .24

 . اعة )ما يطلبه املستمعون( توجهني إىل ما ينبغي عيل نرشه؛ فأنا لست من مج 

أرجو من املتابعني الكريم أن يكتفوا بمناقشة ما أطرحه يف املجال    .25

 . العلمي، وليرتكوا نصيحتي فأنا أحرص عىل ديني منهم

ما كتبته حول  عىل  عجبا للذي يناقشني أو ينصحني من غري أن يطلع    .26

موضوع املناقشة؛ فهل يراين أدنى من أن أكتب، أو يرى نفسه أكرب من أن يقرأ  

 يل؟

عليهم،    .27 رددنا  فإذا  سمومهم،  لبث  املناسب  التوقيت  خيتارون  هم 

 ؟ قالوا ساخرين: التوقيت ليس مناسبا.. فهل ننتظر حتى يفعل السم فعله 

سخر البعض من تسجياليت ألنه مل يسمعها ممن أقصدهم أحد، وهو    .28

 ال يعلم أين مل أقصد منهم أي أحد، قصدي واحد فقط، وهو الواحد األحد. 

يستمع بشغف شديد، ولساعات طوال ملن يلقنونه الشبه، ثم يستكثر    .29

 تطرفني دقائق معدودات ملن جييبه عنها، ثم يزعم بعدها أنه متحرر من قيود امل

أنا لست عاملا سنيا وال شيعيا حتى أجيب الطائفيني عن شبهاهتم..    .30
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 . أنا جمرد باحث حمايد يدعو إىل القيم النبيلة، مهام كان مصدرها

الذي يكفرين ويشتمني أهون عيل من ذاك الذي يريد أن يوجهني إىل    .31

 . أن أتفق معه ما يريد؛ فاألول قد أتفق معه إن حتاورنا وأما الثاين فأنى يل

كام أمنحك احلرية يف أن تناقشني وتنتقدين وتكفرين؛ فامنحني احلرية    .32

 . يف أن أعرب عام أقتنع به، ويف أي جمال أراه؛ فام أراه قد ال تراه

أقدر إخالصك وصدقك يف نصحك يل، لكن تنفيذي ملا طلبت مني    .33

 . ني عصمته يستدعي أن تثبت لعقيل صدق ما ذكرت.. فصدق الناصح ال يع 

احرتامي آلبائي وأجدادي وأساتذيت ال يعني أن أكون نسخة منهم..    .34

 . فاحلق أعظم من أن يكون حمصورا يف املحيط الذي عشت فيه 

الفرق بيني وبني من أختلف معهم هو أين ال أقول بعصمة البيئة التي    .35

 . احلامقة ولدت فيها.. وما دام احتامل اخلطأ واردا فتسليم عقيل هلا عني 

للذين يطالبونني بالكف عن ذكر احلقائق التي اقتنعت هبا، سأفعل    .36

قنوات   من  وغريها  ووصال  صفا  قنوات  فيها  توقفون  التي  اللحظة  يف  ذلك 

 . الفتنة

عجبا ألولئك الذين حيقرون كل ناقد ملا يراه من أخطاء بحجة كونه   .37

 ؟ مل يبلغ مرتبة من ينقدهم؛ فمن أعلمهم بذلك 

يطان ذاك الذي يلقي كالما حيتمل وجوها من الضاللة؛ فإذا ما  ش  .38
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 . نوقش أو نقد اهُتم الناقد بعدم الفهم، ومل ُيتهم املتكلم بعدم البيان

عجبا ملن جيادل يف يشء يقر بعجزه عن فهمه، وكل حظه منه التقليد    .39

 . والتسليم والتعظيم واالنبهار

، ولكن لكونه يراين أقل وأحقر  هو ال ينكر ما قلت بسبب كونه باطال   .40

 . من أن أنطق باحلق، وينطق من يعظمه بالباطل

بل   .41 ليس احلرج يف أن َتطئ يف أحكامك ومواقفك، ولكن احلرج 

 . اخلطيئة أن ترفض السامع ملن يصحح لك ما ذهبت إليه باألدلة واحلجج 

ل؛  ال تتعب نفسك يف إقناع حاقد؛ فاحلقد مثل القفل الذي يغلق العق  .42

 . فال يرى يف من حيقد عليه إال ما يرغب أن يراه

عىل    .43 دليل  ولباقة  بأدب  بالدليل  ومطالبتك  ملشاخيك  مناقشتك 

احرتامك هلم، وثقتك فيهم؛ فال خياف من املطالبة بالدليل إال من شك يف عدم  

 .وجوده

التسليم    .44 شجعهم  كام  يشء  واخلرافة  الدجل  مشايخ  شجع  ما 

 . ا أهنم سيطالبون بالدليل، لكفوا رشهم ودجلهم واإلذعان، ولو علمو

املال    .45 سلامن مل يصل إىل احلقيقة إال بعد أن آثر الرق والعبودية عىل 

 . واجلاه، وبعضهم يريد أن يصل إليها، وهو متكئ عىل فراشه يتثاءب بكسل

أستطيع أن أجيب من يسألني أو ينتقدين باحرتام، لكني ال أستطيع    .46
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 تكون إشكاالته حمصورة يف: من أنت حتى تتكلم أو تكتب؟ أن أجيب من 

ال جتعل خمالفتك للسلفية أو اإلخوان سببا إلعراضك عن الكتاب    .47

أو   مجاعة  حتتكره  أن  من  أعز  فاحلق  اإلسالمية؛  للحكومة  الدعوة  أو  والسنة 

 . حركة

ويل له من احلق، وويل للحق منه ذلك الذي جيعل خمالفته للخلق    .48

 . قته هلم أمارة عىل الوصول إىل احلق؛ فاحلق أعز من أن يتعلق باخللقأو مواف

واخلَلق    .49 غايتنا،  احلق  ليكون  باحلق،  اخلَلق  بني  بالسري  اهلل  أمرنا 

 . وسيلتنا.. فاألكوان مظاهر احلق ومعارجه، لكنها قد تصبح حجبه وعقباته

به من  .50 ما قد خيتلط  للباطل سببا لكراهية  احلق؛    ال جتعل كراهيتك 

 .فاحلق أحق أن حُيرتم سواء كان حمضا خالصا، أو خلطه املبطلون ببعض الباطل 

للسري باحلق بني اخللق غايتان: غاية هداية للواصلني، وغاية سلوك    .51

 . للسالكني، وكالمها هاد، وكالمها سالك، واالختالف بينهام اختالف مراتب

عيل: لعنة اهلل عىل فالن..  بربكم كيف يمكنني حماورة شخص؛ فريد    .52

 ؟ أو حرشك اهلل مع فالن.. أو ماذا تقول لربك إن سألك عن فالن 

بربكم كيف يمكن لآلخر أن يتقبلكم أو يسمع لكم وأنتم تبادرونه    .53

 ؟ بام مل يسمع به مجيع عمره، ومن غري مقدمات جتعله مؤهال ألن يفهم عنكم 

ك، اعرض بضاعتك  بدل أن تضيع كل وقتك يف تشويه بضاعة غري  .54
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 . بصورة مجيلة، وسرتى كيف يتحول الكل إليها من غري خصومة وال رصاع

أخطر وسواس قهري أن تتعلق بقضية من القضايا، تضع فيها كل    .55

 . جهدك، وألجلها َترب كل يشء، من غري أن تناهلا وال أن حتتفظ بام كان لديك

يناقش بصدق وأدب وعلم؛ فعليه أن    .56 بمناقشة  من أراد أن  يكتفي 

 . الفكرة ال شخص صاحبها، ألنه حيتاج حينها إىل علوم ال يعلمها إال اهلل

نتائج لبحوث مفصلة ومطولة بغرض    .57 ما أطرحه يف هذه الكلامت 

مناقشتها قبوال أو رفضا وال أحب أن ينصحني أحد بالكف عنها فأنا إنسان ال  

 . نعامة 

هلة ال ينفي عنها العلمية أو  عرضنا للحقائق يف صياغة أدبية فنية س  .58

 . احلجية؛ فالتعقيد أقرب إىل السفسطة منه إىل احلجية العلمية

مل أطلب منك أن حترتمني؛ فقد ال أكون أهال لذلك، وإنام طلبت أن   .59

 . تعاملني كإنسان له عقل، وليس آلة تستجيب بمجرد الضغط عىل أزرارها

نة الطبيب الذي يبحث عن  النقد مهنة رشيفة ألهنا ال َتتلف عن مه .60

 . العلل ليعاجلها.. لكن الطبيب الذي يشخص العلة من غري معاينة قاتل ودجال 

فالنقد    .61 للمنتقدين ليس ألجيل وإنام ألجلهم وشفقة عليهم؛  نقدي 

 . مسؤولية أخالقية وعلمية ورشعية، وليس جمرد هدم أو تنفيس 

نا ربنا أن نقول ملن  ال يمكن ملن ترتفع عليه أن يسمعك، وهلذا علم   .62
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 [25]سبأ: نختلف معهم: ﴿اَل ُتْسَأُلوَن َعامَّ َأْجَرْمنَا َواَل ُنْسَأُل َعامَّ َتْعَمُلوَن﴾  

وسائل التواصل وسيلة لتبادل اآلراء، أما مناقشتها علميا؛ فإن ذلك    .63

 . ليس ممكنا إال عرب املناهج املعروفة، وأوهلا العودة للمصادر املوثقة 

يتعلم فقه التعامل مع وسائل التواصل االجتامعي؛ فسيصبح    من مل  .64

 . جاسوسا وعميال وخائنا وخمربا وصاحب فتنة من حيث ال يشعر

حرية النقد مكفولة لك ما دمت تنطلق من االطالع عىل ما تريد أن    .65

 . تنتقده؛ فإذا خالفت ذلك؛ فأنت كالقايض الذي حيكم من غري بينة

للجنة املناقشة التي تناقش طالبا قبل أن تطلع عىل بحثه  ما تقولون    .66

 ؟ هو ما أقوله للذين يطلبون مناقشة ما أطرحه من غري االطالع عىل كتبي

يطلبه أدنى طالب من    .67 أنا مل أطلب منكم سوى ما  الكرام..  ساديت 

 ؟ أساتذته، وهو أن يطلعوا عىل بحوثه قبل مناقشتها ونقدها.. فأينا املتكرب

من  ل  .68 ودعوكم  املطروحة  األفكار  ناقشوا  املحرتمني:  لمنتقدين 

شخيص الضعيف فأنا أهون من أن تضيعوا أوقاتكم يف شتمي وهو لن ينقص  

 . مني ولن يزيد 

ملن يناقشون ما أطرح: ال تستثقلوا إحالتي لكم عىل كتبي؛ فهذا من    .69

 . احرتامي لكم؛ فالعلم ال يؤخذ من التعليقات، بل من الكتب 

ومواقفي؛    .70 أفكاري  عىل  وصيا  تكن  فال  حقا؛  صديقي  كنت  إن 
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أمامها   نملك  ال  وأنا  وأنت  واحلجج،  باألدلة  املؤيد  العقل  هو  فيها  فصديقي 

 . شيئا

ال    .71 احلقيقي  ألن  احلقيقي؛  الذباب  من  أخطر  االلكرتوين  الذباب 

يؤذي سوى جسدك، وأما االلكرتوين فيترسب إىل روحك وعقلك ليقتل فيك  

 . حقيقتك

ابتلينا بأقوام يشبهون ذاك الذي دخل مدينة يوم عيد؛ فأبرق إىل أهله    .72

 . يقول: هذه مدينة كساىل مل أر منهم إال اللهو واللعب وإشعال الشموع

يزعم    .73 ذلك  ومع  حمارضايت،  سمع  وال  كتبي،  قرأ  وال  يب،  يلتق  مل 

 ؟ من هذا   املعرفة يب، بل ينصب نفسه قاضيا للحكم عيل.. هل هناك جور أعظم 

التواصل    .74 وسائل  عىل  اجلهات  بعض  ننتقد  أن  العدل  من  ليس 

 . االجتامعي ثم نستثني أخرى؛ فاإلرسار باحلق ككتامن الشهادة

يلعنوين ألين عارضتهم فيام رأيت أنه مشوه لدينك،    .75 يا رب.. إهنم 

 . وخمالف لنبيك؛ فاجعل لعناهتم رمحة يل، وهداية هلم، واشغلني بك عنهم

أنا أؤمن باإلسالم ال بالطوائف.. وأغرتف من احلكمة، وال هيمني    .76

 . قائلها.. وأعمل عقيل ألن تعطيله جنون، وال يعبد اهلل من يلغي عقله

يف    .77 احلداثيني  بعض  وافقت  لكونك  باحلداثة  يرميك  للذي  عجبا 

يف   العدل  أو  العامل  بحقوق  طالبت  إن  شيوعيا  تصبح  فهل  القضايا؛  بعض 
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 ؟ األجور

نحن مطالبون كأمة واحدة بأن نتعاون عىل إنكار كل منكر من غري    .78

 . اهتامم باملصدر الذي ورد فيه؛ فالوسخ يبقى وسخا حتى لو وضع مع اجلواهر

عالمة تسليمك وإسالمك هلل أن تدور مع احلق حيث دار، وتقيم    .79

الناس  معه حيث أقام، كان قومك معك أو مل يكونوا، حتى لو خالفك يف ذلك  

 . مجيعا.

عجبا لك يف سخريتك من اخلرافات الواردة يف مصادر غريك، ولو    .80

 . أنك رجعت إىل مصادرك التي تقّر هبا وتعتمد عليها لوجدت مثلها وزيادة

يوجد يف كل طائفة من يدعو إىل َتليص الرتاث من الدخن، والعاقل    .81

 .طائفته، ويغمط غريها هو الذي يفرح هبم مجيعا، ال ذلك الذي يثني عىل جهود  

ما    .82 إبداء  مع احرتامي ملشاعر اجلميع إال أين ال أستطيع الكف عن 

أصل إليه من آراء ومواقف فهو واجب رشعي ال حيل السكوت عليه أو النفور  

 . منه

رحبوا    .83 خمالفيهم  مصادر  يف  املوجودة  اخلرافات  ذكرت  عندما 

صادرهم استنكفوا وأعرضوا  وفرحوا، وعندما ذكرت اخلرافات املوجودة يف م

 ؟ هل هذا عدل 

جتاهل    .84 عن  االبتعاد  فعلينا  هلل؛  خالصا  إسالمنا  يكون  أن  أردنا  إن 



176 

 

 . االنحرافات املوجودة يف تراثنا وطوائفنا.. فاحلق أحق أن ُيتبع 

أرجو    .85 فلذا  الشخصية؛  آرائي  كتبي وكل منشورايت عن  أنا أعرب يف 

 . ة أو مدرسة إسالمية مع احرتامي هلم مجيعاعدم إلزامي بام تذهب إليه أي طائف

أنا مسلم مل أدع االنتساب ألي طائفة مع أين أسأل اهلل دائام أن حيرشين    .86

 . يف طائفة السابقني املقربني الصادقني الذين مل يبدلوا ومل يغريوا 

من    .87 كل  عىل  تتهجمون  وأنتم  هبا،  تتغنون  التي  الفكر  حرية  أين 

 . بسيطة وقع فيها اخلالف؟.. اتقوا اهلل وال تشوهوا دينكم  خيالفكم ولو يف فروع

أجل.. ومجيعنا    قلت:هل أنت مسؤول عن إيامن اخللق؟..  قال يل:    .88

الدعوة   مهمة  إليها  وكل  أنه  اهلل  أخرب  التي  لألمة  ننتمي  دمنا  ما  مسؤولون، 

 . واهلداية

تعاىل:    .89 بقوله  نتحقق  َيُكوُنوا  عندما  َأالَّ  َنْفَسَك  َباِخٌع  ﴿َلَعلََّك 

نستشعر أمهية تصفية الدين من كل الشوائب التي حجبت    [3]الشعراء:  ُمْؤِمننَِي﴾  

 . اخللق عنه 

كام أن الفرق بني النقد واحلقد يبدأ من احلرف األول؛ فكذلك يبدأ    .90

 . يف الدافع االول؛ فإن كانت املحبة؛ فهو نقد، وإن كانت البغضاء فهي حقد

العاقل هو الذي ال هيتم بمن قال بقدر اهتاممه بام قال؛ فقد تصدر    .91

 . احلكمة عن جمانني، وقد تصدر السفسطة عن فالسفة



177 

 

طلبون عدم اإلجابة عىل ما يطرح يف الواقع من شبهات فام هي  أنتم ت  .92

 ؟ الطريقة املناسبة للتعامل مع من يثريوهنا ويعتربوهنا حجابا عن اإلسالم

أقوم وأحكم: ذاك الذي جييب عن الشبهات بحكمة وعلم، أم    أهيام  .93

 ؟ ذاك الذي يقمع سائله، ليرتكه فريسة للمالحدة واحلداثيني وغريهم 

يعجبني سامحة السيد عندما يتحدث عن احلقائق والقيم الدينية،  كم    .94

 . إنه يعرضها ممزوجة باحلجج العقلية القوية والعواطف الوجدانية الراقية 

االستبداد ليس قارصا عىل السياسيني فقط بل إنه يشمل الكل حتى   .95

 . اهنم أولئك الذين يتومهون أن اهلل وكلهم بعباده حتى ال يفكروا من دون استئذ

األمزجة واألعراف البدوية هي السبب يف أكثر ما نعانيه يف واقعنا    .96

 . من جور نلبسه لباس الدين، مع أن القرآن سامه جاهلية وأهواء

وأهوائك    .97 أعرافك  كل  عن  َتليك  الكامل  إسالمك  عالمة 

وأمزجتك التي تتعارض مع وحي ربك، حتى تنصبغ بصبغة اهلل التي رضيها  

 . أجلها  لك وخلقك من

كل طائفة تقول بلسان حاهلا: بيتنا من أملاس مهام رضبتموه باحلجارة    .98

 . فلن يكرس، وبيوت خمالفينا من تبن، عود ثقاب واحد حيرقها

انتصارك للحق ال يكفي، بل عليك أن تنترص له باحلق ال بالباطل؛    .99

 . فالغايات الصحيحة ال تربر الوسائل الفاسدة
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اخلصم هو الذي يعميه احلقد والعدوة عن رؤية احلق عند  األلد    .100

 . خصمه، فلذلك قد جيادله يف أعقل املعقوالت، وأوضح البدهييات 

وبني    .101 ومعتدليها،  الطوائف  متطريف  بني  يساوي  الذي  ذلك  ظامل 

 . دعاة الفتنة ودعاة الوحدة؛ فشتان بني اخلبيث والطيب، والثرى والثريا 

مهت   .102 عامل  عن  اتفقا  قيل  لو  حنيفة:  وأيب  الشافعي  بني  باخلالف  م 

 . لذهب علمه؛ وهو ما يقال للذين يرشطون ملعرفة الصاحلني معرفة مناوئيهم

ال يكفي ارتباطك باحلق لتكون حمقا؛ فقد تكون عبئا ثقيال عليه،    .103

 . وقد يظهر احلق بصورة الباطل بسبب محاقاتك يف عرضه أو التعريف به

يس   .104 للذي  اخلليل  عجبا  بكرس  املسلمني  بني  الفتن  إثارة  عىل  تدل 

القضايا   تلك  أصبحت  وهل  مرشكني،  املسلمون  أصبح  فهل  قومه؛  ألصنام 

 ؟ توحيدا

بأدب    .105 تشاء  بام  فيها  حتدث  البيوت،  مثل  التواصل  صفحات 

 . ولياقة.. وابتعد عن السب واللعن؛ فإنه لن يظهر سوى أحقادك وأمراضك

قلت: احلق، حيثام ذهب احلق ذهبت، وحيثام  سألني: ما مذهبك؟  .106

وال   بالدعاوى  ال  باحلجج،  فأقنعني  معك؛  أكون  أن  شئت  فإن  حللت؛  حل 

 . بالتهديد

من كان احرتامه لآلخرين نابعا من موافقتهم له؛ فهو عبد نفسه،    .107
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 . ال عبد ربه؛ ألنه جعل نفسه مركزا للحقيقة، وذاته قطبا هلا

حيايت مثل ذلك الذي ينتقد كتابا فيه ألف صفحة  مل أر عبقريا يف    .108

 . من غري أن يطالع صفحة واحدة منه 

الباطل،    .109 ومتييزه عن  احلق  البحث عن  إىل  العقالء  يدعو  اخلالف 

 . ويدعو السفهاء إىل التنفري من احلق بحجة وقوع اخلالف فيه 

ي  من حيرتمك ألجل اتفاقك معه ال حيرتمك، وإنام حيرتم رأيه الذ  .110

 . اتفق فيه معك

احذر من التعميم وإطالق األحكام حتى ال تشمل الربيء بتهمة    .111

ألهنم  غريهم،  اهتام  لك  َتول  ال  املخطئني  لبعض  فمعرفتك  املجرم.. 

 . سيخاصمونك

بربكم أنبئوين: كيف أناقش شخصا ينتقد كتبي من غري أن يقرأها،    .112

عيل   حيكم  ثم  يسمعها،  أن  غري  من  عن  وحمارضايت  دفاعي  يسمع  أن  غري  من 

 ؟ نفيس

الباحث احلقيقي هو الذي يبذل كل وسعه للوصول إىل احلقائق،    .113

 . ويصدح هبا، ال األجوف الذي يردد ما علمه قومه خمافة أن خيرجوه من بينهم

السائرون يف طريق احلقيقة ال هيمهم من وافقهم فيها أو خالفهم    .114

 . لق، ومن عرف احلق استغنى عن اخللقألن معاملتهم مع اهلل، ال مع اخل
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اعتقاد الشخص نفسه عىل احلق ال يدعوه إىل احلقد عىل املخالفني    .115

 . له، وإنام يدعوه إىل الرفق هبم ليهدهيم إىل احلق الذي اهتدى إليه

أهيام أقوم قيال: ذاك الذي بذل جهده إىل أن وصل إىل بعض احلقائق    .116

 ؟ ه تقليدا أو ذاك الذي التزم ما ورثه من دين التي ترك هبا ما كان يؤمن ب 

ال يمكن ملن جيهل التاريخ أن يعرف الواقع.. وال يمكن ملن يقدس    .117

 . املايض أن يبني املستقبل

َتصصك يف بعض العلوم الرشعية ال جيعلها ملكا لك؛ فقد يفتح    .118

 . ااهلل عىل بعض املخلصني من غري املختصني ما لن تصل إليه بجهدك أبد 

قد ُترزق ذاكرة قوية، وذكاء حادا وعلوما كثرية لكن ذلك كله لن    .119

ينفعك؛ بل قد يرضك، ألنك قد تصبح جنديا عند الشيطان يستخدمك يف كل  

 . حرب

نصحني بأن أخترص؛ فلبيت طلبه؛ فاهتمني بإطالق األحكام من    .120

 . غري ذكر األدلة التفصيلية، واإلجابة عىل إشكاالت املخالفني 

ذكر من عيويب احلرص الشديد عىل الدعوة ملا أعتقده، ومل يعلم أن    .121

 .ذلك من حسنايت؛ فاحلرص دليل الصدق واإلخالص والتجرد

عندما يتغلب العلم عىل العقل يصبح اإلنسان سجني معلوماته،    .122

 . ال يريد أن يفارقها، وال أن يتخىل عنها، فيقبل هبا رغم أنف عقله
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الغربلة؛ فاحذروا من السقوط من منخل التمييز؛  نحن يف عرص    .123

الكبرية، واألهواء   العقول الصغرية، واملطامع  فأرسع الناس سقوطا أصحاب 

 . الكثرية

ال    .124 وهو  املعارصين  السنة  أهل  علامء  معرفة  يدعي  كيف  بربكم 

يعرف علامء الشام وال مرص وال العراق وإنام يكتفي بعلامء نجد أو من متوهنم  

 ؟ نجد

أنا ال أمنع أحدا مهام خالفني يف التعليق بام يشاء، لكن ال أسمح أن    .125

 . يكون ذلك وسيلة لنرش الدعايات الكاذبة؛ فمن ادعى دعوى عليه بدليلها

من    .126 ويتعجب  املطروحة،  القضايا  هيون  الذي  ذاك  الناس  أجهل 

ل قام  ملا  البرش طبعت عىل هذا  أن عقول  والتساؤالت، ولو  لعلم  اإلشكاالت 

 . والفكر سوق

أنا أحرتم كل من خيالفني حتى لو كفرين برشط أن يقرأ ما أكتب    .127

 . ويناقشه بعلمية وهدوء، ال أن يفرتي عيل، فهذا ال حرمة له وال دين وال أخالق

نحن مطالبون بالعفو عن اجلائع الذي رسق طعامنا ال عىل املفرتي    .128

 . لوب حقدا علينا؛ فهو يف غنى عن ذلكالذي يرمينا بالبهتان العظيم ليمأل الق

يا رب أنا مل أتعود أن أدعو عىل أي أحد، ولكن صدري ضاق بمن    .129

يكذب عيل ويقولني ما مل أقل فاكفنيهم يا رب بام شئت وكيف شئت عاجال ال  
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 . آجال

مهام    .130 املسلمني  كل  عىل  قلبه  يسلم  حتى  املسلم  إسالم  يكتمل  ال 

 . و الفروع وإال كان مدعيا للعصمة من حيث ال يشعراختلفوا معه يف األصول أ

بعضنا    .131 عليه ويعذر  اتفقنا  فيام  نعمل  بألسنهم:  يرددون  هلم  عجبا 

 . بعضا فيام اختلفنا فيه.. لكنهم يف واقعهم يقصون من خيالفهم ولو بقيد شعرة

أهيام أكثر سامحة: ذاك الذي يقبل اآلخر، ويدعوه للحوار العلمي،    .132

 ؟ ن عىل املشرتكات.. أو ذاك الذي ال يتقن سوى فن اإلقصاء واإللغاء والتعاو

أهيام أكثر علام: ذاك املنفتح عىل كل مصادر املعرفة ينتقي منها كل    .133

 ؟ حكمة، أو ذاك الذي حيرم عىل نفسه غري مصادر مذهبه بعجره وبجره

من    .134 فاحذر  النشأة؛  هذه  عىل  قارصة  وهي  واحدة،  االختبار  مدة 

 . جابات اخلاطئة؛ فكل ما يف النشآت األخرى مرتبط بمدى صحة إجاباتكاإل

كل    .135 فليس  وحقيقته؛  كنهه  تعرف  مل  ما  عىل  احلكم  تستعجل  ال 

ال   جسدك  لكن  لسانك،  عىل  غريب  املر  فالدواء  خاطئ..  عقلك  عىل  غريب 

 . يصح إال به

أدلته  العاقل: إذا سمع رأيا جديدا اجتهد يف فهمه والتعرف عىل    .136

ومدى قوهتا وصحتها؛ واحلاقد: من يستعجل يف احلكم عليه وعىل صاحبه بال  

 . بينة
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املذاهب    .137 من  تشاء  ما  َتتار  أن  لنفسك  ترىض  أن  يف  العدل  أين 

واالجتاهات، ثم حتجر عىل غريك يف أن خيتار ما يشاء منها؟.. وهل أنت ويص  

 ؟ عليه

العليا عن    .138 الشهادات  بعض أصحاب  مل  سألني  فأجبته:  عقيديت؛ 

 . أكن أعلم أن هناك شهادة تتيح لصاحبها أن يوظَّف يف منصب منكر ونكري

املبتدعني    .139 عن  الدفاع  عن  تتوقف  متى  موبخا:  أو  ناصحا  سألني 

 . الكفرة؟.. قلت: عندما تتوقف عن تلقيبهم باملبتدعني الكفرة

د اهلل عىل أنه  إذا وردتك رسائل الشتم والتهديد من املخالفني؛ فامح  .140

 . أذاقك ما ذاقه الذين يبلغون رساالت اهلل، وال خيافون فيه لومة الئم 

الذين يطالبون بإخراج املخالفني هلم من بينهم ال خيتلفون عن قوم    .141

ُروَن﴾ لوط حني قالوا:   ُْم ُأَناٌس َيَتَطهَّ  [ 56]النمل:  ﴿َأْخِرُجوا آَل ُلوٍط ِمْن َقْرَيتُِكْم إِهنَّ

تقاد أي شخص أو جهة ـ مهام كانت ـ ليس سبا وال شتيمة؛ وإال  ان .142

 . اهتمنا القرآن الكريم والسنة املطهرة بكوهنام حيويان سبابا وشتائم

أعظم الناس غرورا ذاك الذي وضع نفسه موضع ]الدّيان[ يسأل    .143

هلم   يفتح  ثم  أساسها،  عىل  ويكفرهم  فيها،  ويمتحنهم  عقائدهم،  عن  الناس 

 . م أبواب جهن

للدعوة    .144 جهده  كل  يبذل  الذي  ذاك  وأنصح:  وأصلح  أعلم  أهيام 
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فن   إال  يتقن  ال  الذي  ذاك  أو  املذاهب،  بني  والتقارب  اإلسالمية  للوحدة 

 ؟ التكفري 

لن تصل إىل احلقيقة حتى يكون عقلك مثل الصفحة البيضاء التي   .145

عل غريبا  كان  مهام  الدليل  عليه  دل  يشء  أي  فيها  ُيكتب  أن  عىل  يمكن  أو  يك 

 . بيئتك 

أمحق اخللق من يبحث عن احلق ال من مصادره وأهله، وإنام من    .146

خالل ما قيل فيه، فريدد ما رددوا من صواب وخطأ، وعلم وجهل، وما أكثر  

 . هؤالء

الفتنة هي أن نكتم احلق الذي علمناه، طلبا إلنقاذ أنفسنا من ألسنة    .147

 . ي ينترص للحق وال خياف إال اهللاجلهلة، أو من سيوفهم.. املؤمن هو الذ

لست أبغض شيئا كبغيض ذلك الكسول اجلهول الذي يردد، وهو    .148

 ؟ يتثاءب: ما الذي يفيدنا من هذه البحوث يف هذا العرص

ال    .149 ذلك  مع  ولكني  صديق،  كل  لفقد  أتأمل  البرش  مجيع  مثل  أنا 

حرية  ويمنعني  عقيل  ويقيد  أنفايس  حيبس  بمن  أحتفظ  أن  التفكري    أستطيع 

 . والتعبري 

اإلهلام    .150 سوى  أدلة  من  له  ليس  شخصا  تناقش  أن  يمكنك  ال 

واحلدس، ألنك حتتاج لتقتنع بأطروحاته أن تكون لك نفس نفسه ونفس عقله 
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 . ونفس قابليته

إليها    .151 أداك  التي  املطلقة  احلقيقة  آراءك  تعترب  أن  عليك  حرج  ال 

 . اآلخرين؛ فاهلل وحده من ُيلزم خلقهاجتهادك، ولكن احلرج أن تلزم هبا 

عبارة )اجتهادي صواب حيتمل اخلطأ( ال تصح يف قطعيات الدين؛    .152

 . فال دين ملن شك يف قطعيات دينه 

كل    .153 برر  الذي  هو  أجر(  فله  أخطأ  )من  لعبارة  اخلاطئ  الفهم 

 . اجلرائم؛ حيث جعل من أعتى املجرمني واملستبدين من كبار الصاحلني املتقني
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 هذا الكتاب 

حيوي هذا الكتاب جمموعة من الكلامت القصرية التي نرشهتا يف أوقات خمتلفة، إما  

من خالل سجاالت ومناقشات جرت عىل وسائل التواصل االجتامعي، أو نرشهتا ابتداء  

باإليامن   املرتبطة  الكثرية  املعاين  فيها  أخلص  أن  حاولت  وقد  والنصح،  اإلفادة  باب  من 

 ها:  واالستقامة، ومن

 يان اإليامن. . منهج حتصيل املعرفة، والذي هو األساس الذي يقوم عليه بن1

. هدم وتقويض األسس التي يقوم عليها اإلحلاد، وما يتعلق به من علوم، باعتبار 2

كل   من  التخلص  دون  من  لإليامن  العقيل  التأسيس  يمكن  وال  لإلحلاد،  نقيضا  اإليامن 

إىل أين ذكرت ذلك بتفصيل شديد يف سلسلة ]اإلحلاد    رواسب اإلحلاد وشبهه، مع التنبيه 

 والدجل[ 

واحلداثة  العرفان و. عالقة اإليامن ببعض العلوم واملناهج كعلم الكالم والفلسفة 3

 ونحوها.

املعجزات  4 ينكر  فيه عىل من  املطلقة، ورددت  اهلل  باليقني وقدرة  اإليامن  . عالقة 

 احلسية ونحوها. 

النفس، والرتبية الروحية، والتي رشحتها بتفصيل يف سلسلة  . عالقة اإليامن بتزكية  5

 ]التزكية والرتقية[، كام أين رشحت الكثري من كلامهتا يف سلسلة ]مفاتيح التزكية[ الصوتية. 

اجلوانب  6 من  ونحوها  واحلوار  والنصيحة  بالدعوة  والتزكية  اإليامن  عالقة   .

 الرسالية األساسية يف حياة املؤمن. 
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