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 الدرس الثالث لفضيلة الدكتور

 حممد سعيد رمضان البوطي

 عن األحداث اليت متر هبا سوريا
 

العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدنا حممد بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب 
وعلى آله وصحبه أمجعني، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، ومرحباً بكم أيها السادة والسيدات 

 إىل هذه احللقة اخلاصة يف سلسلة دراساتنا القرآنية.
، ما فعل  لل  لن أصانع يف حديثي هذا أحداً أن شاء اهلل تعاىل أوالًأحب أن أقول لكم 

يف شبايب، يوم كان  تعيش الطموحات مهتاجة بني جواحني، ما صانع  أي جهة من الرؤساء 
أو املرؤوسني، فكيف أجنح اليوم إىل مصانعة أي جهة من الناس وقد دنا رحيلي من هذه احلياة 

توجه يف الدنيا؟ وأصبح ميقات وقويف بني يدي اهلل عز وجل وشيكاً، لن أصانع أحداً، وإمنا أ
حديثي هذا إليكم مبتغياً رضا واحد ال ثاين له، هو اهلل الذي أؤمن به والذي جعل  حيايت كلها 

 وقفاً ملرضاته.
الذي أريد أن أقوله لكم بعد هذه املقدمة: ال أعلم أيها السادة والسيدات  الشيء الثاني

ا أستعمل التعبري القرآين، جرمية أخطر وأشنع يف اجملتمعات اإلنسانية من قتل نفس بغري حق، وأن
ال أعلم جرمية بعد الكفر باهلل عز وجل أخطر من قتل نفس بغري حق، بل لعل اجلرميتني 
متساويتان، لل  ألن الكفر إهدار حلق اهلل أما قتل النفس بغري حق فهو إهدار حلق اهلل وحلق 

 اإلنسان معاً.
مية ويقع اإلنسان الربيء صريع قتل الذي أريد أن أقوله: عندما تقع هذه اجلر  الشيء الثالث

أن يكون اجملتمع  احلالة األوىل بدون حق، احلالة اليت يكون فيها هذا اإلنسان: إحدى حالتني:
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آمنًا مطمئناً، احلركات فيه واضحة والتصرفات واألنشطة جلّية، وعندئٍذ يستبني القاتل ويتبني 
السبب الذي من أجله قُتل، احلل يف هذه السبب الذي من أجله قَتل، ويستبني املقتول ويستبني 

احلالة سهل، شرع اهلل عز وجل بل شرع  اإلنسانية املتحضرة قدميًا وحديثًا عالج لل ، عالج 
لل  يتمثل كما تعلمون يف القصاص، الذي أعلن عنه بيان اهلل سبحانه وتعاىل، القصاص يف 

قصاص يشكل حارسًا أمينًا الستمرار هذه احلالة يشكل سياجًا للحياة الفردية واالجتماعية، ال
احلياة يف جسوم أصحاهبا آمنة مطمئنة، ولقد عرب البيان اإلهلي عن هذا بعبارة بليغة سجد هلا 

ْ األَْلَبابي َلَعلَُّكْم فصحاء العرب، وهي قول اهلل عز وجل: }َوَلُكْم يفي اْلقيَصاصي َحَياٌة يَْا أُوِلي
اليت قد جند اإلنسان فيها قد وقع صريع قتل بدون  احلالة الثانية، ، هذه هي احلالة األوىلتَ ت َُّقوَن{
هي احلالة اليت تتداخل فيها األنشطة اليت يتم فيها الرتبص والقتال بشكل عشوائي وبشكل  حق،

غوغائي، حبيث ال يستبني القاتل، وحبيث ال يستبني السبب الذي من أجله وقع هذا اإلنسان 
ستبني لل ، األمر هنا خطري جدًا ملالا؟ ألن عالج القصاص يغيب الربيء صريعًا مقتوالً، ال ي

كما تعلمون ما الذي يظهر بدالً عن القصاص؟ الذي حيل حمل القصاص الرعونة  يف هذه احلالة،
املقتول كما تعلمون، هذه الرعونة النفسية  واهلياج النفسي اللذان يعصفان بكيان أولياء النفسية،

اء املقتول تقودهم إىل ما يسمى بالثأر املعروف قدميًا واملعروف حديثاً اليت هتتاج بني جوانح اولي
 يف مثل هذه احلالة الثانية.

 ما الفرق بني القصاص الذي شرعه اهلل وشرعته القوانني احلضارية وبني الثأر؟
نبثق  منها عملية القتل وانطلق  منها رصاصة اأولياء املقتول إىل اجلهة اليت  : هو توجهالثأر

لقتل ومن مث يتوجه أولياء املقتول إىل هذه اجلهة من أجل إشفاء الغليل إلا استطاعوا أن يقتلوا ا
مل يستطيعوا حاولوا أن ينفذوا ما يشفي غليلهم  منهم الواحد واالثنني والثالثة واألربعة فعلوا وإن

 جهد االستطاعة.
وتتسع دائرهتا، متاماً   لكن الذي حيصل يف هذه احلالة أن عملية الثأر هذه سرعان ما تعم

كنتيجة إلقاء حجر يف بركة ماء كبرية واسعة، دائرة صغرية تبدأ من جراء حجر رمي يف هذه 
الربكة وسرعان ما تنبثق منها دائرة أوسع مث دائرة أوسع، ونتيجة لل  أن املنتصر لقريبه الذي قُتل 
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وراء عمليات الثأر ال  يقع هو نفسه يف رحى هذا الذي فعل، هذه العاصفة اليت تتحقق من
تقف عند قاتل دون مقتول وال عند جمرم دون من دارت عليه رحى اجلرمية بل هذه العاصفة 
جتتاح الكل، هذه حقيقة، ومن مث فإن هذه احلالة الثانية حالة نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يقينا 

هبذه املصيبة الكربى فما وأن يقي اجملتمعات اإلنسانية كلها منها .. وقد مين العصر اجلاهلي 
ُعريف أن قاتاًل أنتصر أكثر من  وما جف  الدماء خالل أكثر من قرن ونيف بني القبائل قط، 

نتصار أولياء املقتول، وما ُعريف العكس أيضًا بل دارت رحى املوت والدمار عليهم مجيعا ا
 ومبستوى واحد، هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها جيداً.

 نتيجة الثأر
 ء إىل الثأر ينقلنا:اللجو 

 من مصيبة فادحة إىل مصيبة أخطر منها.
 من مصيبة حمدودة النطاق إىل مصيبة غري حمدودة.

من مصيبة ميكن أن نستوعبها إىل مصيبة ال ميكن لنا أن نستوعبها أو حنجمها بشكل من 
 األشكال.

الثانية )حالة  ما هو العالج عندما تكون احلالة الراهنة اليت تفرض نفسها هي هذه احلالة
 الثأر(؟

قبل أن نقدم العالج ينبغي أن نفرتض أن الناس عندما يتالقون يف مسريات، احتكاكات أو 
يف لقاءات خمتلفة مما جيري اآلن أن فيهم هنال  من ال يتورعون عن خمالفة التعليمات الصادرة 

 من اجلهات اليت ترعى أمن املواطنني وترعى سالمتهم.
 كون هنال  مدسوسون من اخلارج، وال أظن أن عاقاًل يغلق أنه ال يبعد أن ي

كان  املسريات وال تزال نوافذ ملن يريدون أن يستغلوها ملصاحلهم  عقله عن هذا الشيء.
 سواء قلوا أم كثروا هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها.

  أن هنال  خمرتقني للتعليمات من أجهزة الدولة )من أجهزة األمن(، وأنا ال
 ؤكد وقوع لل .أكذب من ي

 .أن هنال  أناساً خيرتقون التعليمات من األهاِل من أفرد الشعب 
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عندما نريد أن نتلمس عالج القتل الذي يستحر بالناس يف احلالة الثانية اليت ال ميكن فيها 
مالحقة القاتل بالقصاص وينبغي أن نفرتض هذه احلاالت اليت لكرهتا لكم، وهي ممكنة وواقعة. 

 فيما يقرره عقل العاقل أياً كان إال باختاذ اخلطوتني التاليتني: ال عالج، هو التاِل: فإن العالج 

تتوقف هذه املسريات والتجمعات، ال سيما أن الداعني إليها  أن خلطوة األوىل:ا -
واألمرين هبا يف اخلارج أناس يعيشون آمنني مطمئنني يتقلبون يف رغد من العيش مهما 

اليت تطحن الناس، بالعواصف اليت هتب من غرب وشرق يف  رؤوا أو مسعوا بالفنت
جمتمعاتنا، فإن القوم يسرحون وميرحون ويلهون وهم يتفرجون إىل ما يرون وإىل ما 
يسمعون، وال ش  أن هذه اجلماعات اليت ترسم أعماهلا يف اخلارج وتراقبنا يف حالة من 

يف اخلطط اليت تستخدمها  التسلية وحنن نعاين مما تعلمون، هذه اجلماعات أن جنح 
وتأمرنا أن نستخدمها فسيكونون هم الفائزين باملغامن و  ويف الشعارات اليت ترسلها لنا

لسوف جنرت حنن املغارم ولسوف نعاين من جمتمع حتول إىل أطالل حىت لو جاء من 
ميكن أن يتم ما يسمى باإلصالح إال بعد أن  خيوض هذه األطالل إىل اإلصالح ال

ء الناس وسط برك من الدم، إال بعد أن ينظروا ميينًا ومشااًل وإلا بسوريا بلدنا يسري هؤال
دون؟ أولئ  وال يهذه قد حتول  ألول مرة يف تارخيها إىل أطالل، وإن الذين سيستف

 تظنوا أننا حنن الذين سنستفيد.
الذي أقوله ويقول لعل الذين أظن أن فيكم من يش  أو يستنكر هذا الكالم 

يقولون وخيططون يف اخلارج من أبناء جلدتنا ويغارون على مصاحلنا ملالا تتصور 
 وتتشاءم؟ أيها السادة والسيدات دعوين أسأل نفسي وأسألكم:

هل يف الدنيا من يتصور أو يستبعد عقل عاقل أن حالة كاليت منر هبا األن وخطط 
أن اسرائيل والصهيونية العاملية ليس  هلا أصابع يف هذا  تتجه إلينا من اخلارج اآلن ..

 الذي جيري؟
 واهلل ألن كان فينا من يتصور لل  فهو من السذاجة والبالهة مبكان.

 ومن حق أي واحد أن يقول ما دليل  على هذا الشيء؟
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مقال وهذا  تقرير املنظمة الصهيونية العاملية كما نشر يف جملتها كيفونيم""معي هذه الوثيقة 
 كبري وسأقرأ حمل الشاهد، يقول التقرير:

إن البنية الطائفية لسوريا ستساعدنا على تفكيكها، ميكن إىل دولة شيعية على طول 
درزي سيقاتل الساحل الغريب، ودولة سنية يف منطقة حلب وأخرى يف دمشق، وكيان 

نية، ودولة كهذه نفصالية باجلوالن من حوران ومشال اململكة األردابدعمنا لتشكيل دولة 
من شأهنا أن تكون على املدى البعيد قوة لنا، وحتقيق هذا اهلدف هو يف متناول أيدينا 
اآلن، والعراق الغين بنفطه والفريسة للصراعات الداخلية كان وال يزال يف مرمى التسديد 

ق كان هنيار سوريا ألن العراامت سيكون بالنسبة إلينا أهم من  اإلسرائيلي، واهنياره الذي
 ميثل أقوى هتديد إلسرائيل يف املدى املنظور.

 أنا معذور ومنطقي عندما أقول أن اخلطة اليت توفد إلينا من اخلارج ال وهلذا السبب
ميكن أن تكون مبعزل عن أيدي األعداء املشرتكني لنا، نعم أن من يرسم هذه اخلطة قد 

ن بشيء من املشاعر الوطنية يكونون من أبناء جلدتنا، هذا صحيح، ورمبا كانوا يتمتعو 
وما إىل لل  لكن الرعونة تنسيهم هذه احلقيقة اليت أقوهلا لكم، صاحب احلاجة أرعن ال 
يهمه إال قضائها، وباألمس مسعنا من يقول: أنا مستعد أن أمد يدي إىل الشيطان يف 

أكيد  سبيل أن أحقق اخلطة اليت أرمسها، أكيد الشيطان لن يكون عونًا ملصاحلنا أبداً،
الشيطان سيفعل كل ما يستطيع للقضاء على وجودنا احلضاريووجودنا الديين ووجودنا 

 العالج: الدنيوي، أعود فأقول ما العالج يف هذه احلالة؟
أن جنلس يف بيوتنا وأن نعود إىل شؤننا ومعايشنا العادية، فال نستجيب ملن يقول لنا 

ا الشعار الفالين كذا، ورسول اهلل صلى اهلل اخرجوا يوم اجلمعة إىل كذا وأعلنوا كذا وارفعو 
تعلم من حيملها وال من  عليه وسلم هنى عن اجلهاد حت  راية عمية )يعين حت  راية ال
مع البعض يف أوضاع  يقودك فيها( والنيب عليه الصالة والسالم ينهانا أن حنت  بعضنا
ضي عليها، أمل يقل تنبثق منها فتنة، يف حالة ال يستطيع أحد أن يستوعب املصيبة ويق



 د. حممد سعيد رمضان البوطي                                                               الدرس الثالث ألحداث سوريا

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                               6

ترجعوا  ))أال ال يف خطبة حجة الوداع، قاهلا يف أول اخلطاب وقاهلا يف أخر اخلطاب:
ومل يقل كفارًا النيب يعين ما يقول ويقصد بعدي ضالاًل يضرب بعضكم رقاب بعض(( 

 .مسلمون وأنتم مؤمنون باهلل تعاىلوأنتم 
عصارة عقول تارخيية، وأنا هذه القاعدة العربية الصحيحة هي  "تطأطأ هلا ختطئك"

 أقول هلؤالء األخوة الذين يقولون خرجنا يا أخي فقتل منا فالن وفالن بدون حق.
 ؟يا أخي لماذا خرجت

سأل  بعض هؤالء الشباب الطيبني ما اهلدف الذي من أجله خرج ؟ قال ِل: 
 مسعنا دعوة إىل اخلروج.

 الفيسبوك واملواقع... من هو الذي دعاك إلى الخروج؟
ماهي غايت ؟ أليس اإلصالح؟ ليس هذا هو السبيل، إلن هناك كم كبري ال يعلم  

ملالا خرجوا إال ألن دعوة ُوجه  إليهم، طّيب خرج  وحصل ما حصل وأن ال أُبرئ 
أبداً ال أبرء أحداً وبنفس الوقت ال أجرم أحداً املسألة  أحد وال أجّرم أحد، أمسعوا ما أقول: 

 .غائمة، فتنة
طوة األوىل يف اإلصالح أيها السادة والسيدات، ليس  هذه كل اخلطة هذه هي اخل

ال هذه اخلطوة وال يقولون قائل إلا جلسنا يف بيوتنا تبقى كرامتنا مهدرة والفساد مستشرياً. 

 األوىل يف اإلصالح.

متابعة اإلصالحات اليت مت اإلعالن عنها بالطريقة احلضارية،  اخلطوة الثانية: -
 ة للنتائج.بالطريقة الضامن

 أرجو إلا رأيتموه منطقياً أن توافقوين عليه. أنا لدي اقرتاح أيها السادة والسيدات
ُتشكل جلنة متابعة شعبية على أن تكون هلا جذور مؤسساتية، تكون هذه اللجنة 
لات صلة قوية بالشعب على اختالف فئاته وجمتمعاته وعلى صلة بقمَّة املسؤولية، جلنة 
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ّبد أمامها الطريق، وينبغي أن يعبد أمامها الطريق للمتابعة .. لطرق املتابعة هذه سيع
أبواب اجلهات املعنية كي توضع هذه اإلصالحات اليت أُعلن مراسيم بشأهنا إىل واقع 

 .اخلطوة الثانيةمعاش وإىل التطبيق، هذا ما جيب أن نفعله يف 
لفرصة على املتسللني جلسنا يف بيوتنا ومل نعرض أنفسنا لدمار وال هلالك وفوتنا ا

اليت هي تشكيل جلنة متابعة  اخلطوة الثانيةوالغوغائيان، حىت إلا هدأت الفتنة وجاء وق  
وما أيسر أن تشكل وليس هنال  أي عائق أمام تشكيلها، هذه اللجنة ُمكلفٌة باسم 
الشعب كله أن تتابع وأن تسعى وأن تطرق األبواب املعنية لوضع هذه اإلصالحات 

 تنفيذ، أكيد فينا متشائمون يقولون:موضع ال
 سنة ما صلُحت هذه األمور ولن تصلح جلنة املتابعة شيئاً، لن يتأتى منها شيء 11جربنا 

 هذا الكالم يقال ولعله يطرق أمساعنا مجيعاً، أنا أحرتم هذا الرأي لكن:
على غري حق جنرب، نشكل جلنة املتابعة هبذا لكي يتبني لنا مجيعًا أن املتشائم على حق أو 

الشكل الذي لكرته لكم وتكلف هذه اللجنة باسم الشعب أن تتصل باجلهات املعنية لتحويل 
هذه املراسيم إىل عمل وإىل تطبيق على األرض، أن رأينا أن الطريق معبد أمامها وتسري هذه 

هبط  من املستوى النظري إىل اللجنة يف طريق التطبيق وننظر فنجد أن هذه اإلصالحات 
، وإن رأينا أن هناك عوائق وإن رأينا أن أليس كذلك املستوى العملي الواقعي فذاك مانطلب،

عندما جند أن هذا الطريق الديين اآلمن احلضاري قد  ،حادث حديثهناك صدًا وردًا فإن لكل 
اق ما يقوله إخواننا أغلق أمامنا هنال  طرق أخرى، لكن ينبغي أن نرجئ لل  إىل أن جند مصد

الذين يتشاءمون إل لكل حادث حديث، هذا الكالم ينبغي أن يكون واضحًا يف ألهاننا مجيعاً 
 أيها السادة والسيدات.

هنا أنتقل إىل نقطة أخرى، أحب هنا أن أتقيد بالعبارات اليت كتبتها حىت أكون مسؤواًل عما 
 وكلمة ناقصة.أقول وحىت ال يش  الفكر فيدعوين إىل كلمة زائدة 
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أيها السادة والسيدات أننا لسنا متعلقني يف تعاملنا مع قادتنا باهلويات ولون التبعيات، بل 
بالسلوك ومدى اإلخالص ملبادئ األمة وقيمها وأخالقياهتا، أننا مجيعًا نقف من وراء من خيلص 

الفاضلة أيًا كان   يف محاية القيم واملبادئ الدينية ويرعى حقوق األمة ويسمو هبا إىل األخالق
تبعيته وإىل أي الفرق اإلسالمية كان  نسبته، ولكننا مجيعًا ننبذ من يستهني بقيمينا ومبادئنا 
ومعتقداتنا أو يعمل على التنكر هلا أو االستبدال هبا ولو كان من أحفاد رسول اهلل صلى اهلل 

 عليه وسلم.
وراء البحار أو من غبش الظالم على ، ال يسيلّن لعاُب كائد أو ماكر يتسلل إلينا من إذاً

طائفية حيلم باستثارهتا أو قدح زناد فيتنٍة من خالهلا، أننا إل نبايع أمنا نبايع القيم واملبادئ 
واألخالق الكامنة يف صدور الرجال وال نبايع صورهم أو شرائح املذاهب والفرق، هذه احلقيقة 

د الوعي، عهدي هبا وبرجاهلا أن هذه احلقيقة جيب أن تكون ماثلة يف ألهاننا، وعهدي بسوريا بل
ماثلة يف ألهاهنم وحنن مع من يرعى القيم، حنن مع من يرعى املبادئ، حنن مع من يسهر على 
حقوق اإلنسان يف هذه البلدة وال نلتف  بعد لل  إىل هوية أو تبعيةفرقٍة من الفرق اإلسالمية 

 وغريها أو حنو لل .
د أن أقوله لنفسي ولكم، يا ناس يا إخواننا يوم اجلمعة كان الشيء قبل األخري الذي أري

واليزال إىل عهد قريب يوم أنس، يوم فرحة األسرة ببعضها البعض، يوم راحة مسى رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم يوم اجلمعة اليوم األزهر وليلة اجلمعة مساها الليلة الزهراء، هو القائل: 

، هذا هو يوم اجلمعة فيما نسجه لنا ديننا يف يوم والليلة الزهراوين(())أكثروا من الصالة علي يف ال
 ألهاننا وهكذا كان  حياتنا مع يوم اجلمعة وهكذا كنا نستقبل يوم اجلمعة.

ناس ما الذي حصل حىت يصبح يوم اجلمعة يوم رعب، يوم خوف، أال  يا ما الذي حصل؟
كانوا أقل املراتب  لم، هناك ناس يا مجاعةتالحظون، ما موقفنا من نبينا حممد صلى اهلل عليه وس

يصلون صالة اجلمعة هل تعلمون أن قسمًا كبريًا منهم مل يعودوا يصلون ألن الرعب جيعلهم ال 
يسمعون دعوة عارمة تدعو إىل إعالن يوم اجلمعة يوم الغضب، كثريون الذين كانوا  خيرجون،
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، يوم الربكة، يوم اخلري ويوم سعادة نقطعوا عن الصالة، حتول يوم اجلمعة يوم األنسايصلون 
األسرة بعضها إىل بعض حتول إىل رعب، حتول إىل وحشة، حتول إىل تصور لدماء ستسيل، من 

 الذي يرضى هبذا؟
الشيء األخري الذي أقوله لكم أيها األخوة، أكيد كلنا نؤمن باهلل، أنا ال أحتدث عن 

مًا من الذنوب كلنا خطاؤون، لكننا مجيعاً يوجد واحد منا معصو  املعصومني عن الذنوب واهلل ال
 مؤمنني باهلل عز وجل.

هو سالح  ؟هو ما يوجد سالح واحدمهم جدًا ينبغي أن نلتف  إليه وال نستهني به،
أرباع الساعة إلا مل تستطيعوا، ليسبغ كل االستيقاظ يف األسحار قبيل الفجر بساعة أو ثالثة 

واحد منا الوضوء وليقف يف غرفته وليس أمامه إال مواله يعلم أنه يراه ويسمع جنواه، ويرى 
خواطره اليت جتييش بني جواحنه، ليصل ركعات يف جوف الليل وإلا سجد فليناج اهلل ويدعو اهلل 

عه ترمجان تضرعه إىل اهلل عز وجل وليدع يف تضرع وليجعل بكاءه ترمجان دعاءه وليجعل من دمو 
 رب رد عنها كيد الكائدين، يا رب أنقذ شامنا هذه مما يراد هلا، يا يا اهلل باللغة اليت يشاءها،

رب اهد  رب رد عنها الفنت وأسباهبا مبا شئ  وكيف شئ ، يا رب رد عنها مكر املاكرين، يا
رب حنن  زعهم أن جيددوا البيعة مع ، يارب أو  يا عبادك التائهني قادًة وشعبًا يف هذه البلدة،

ارفع اآلن  نعلم أن هذه الفتنة جاءت وأن  مسبب األسباب، ألسباب حنن تعرضنا هلا فيا رب
باألسلوب الذي تعلمون، بالطريقة  تآخذنا مبا فعل السفهاء منا،  رب ال غضب  ومقت  عنا، يا

ق وتكون نابعة من الضمري، أنا اآلن اليت حتبون باللغة العامية ريب يقبلها كلها لكن يكون يف صد
كلنا معرضون للذنوب واآلثام،  ألتزم هبذا وأريد منكم مجيعًا رجال ونساًء حىت التائه عن اهلل، 

نتوب إىل  نتوب إىل اهلل من كل ما قد زل  فيه أقدامنا ومن كل ما قد تغلب  به علينا نفوسنا،
رب ارفع غضب  ومقت   ا فتب علينا، ياقد تبن رب ها اهلل عز وجل مث نطرق بابه، نقول: يا

رب أعد الوئام إىل شامنا، أعد األنس إىل  عنا، يالا اجلالل واإلكرام امجع كلمة املسلمني، يا
 رب. شامنا، أعد احلب املتبادل إىل شامنا، يا



 د. حممد سعيد رمضان البوطي                                                               الدرس الثالث ألحداث سوريا

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                               11

هذه وصييت ِل ولكم واعلموا أن هذا السالح إلا استعمل واهلل الذي ال  ندعو هبذا الدعاء،
لسوف جتدون خوارق التأييد وخوارق االستجابة، املصائب ستنطوي وتنمحي، الفنت  إله إال هو
حقوق األمة يف اجملتمع ستزدهر أنشاء اهلل بقدرة قادر كبري مع الوصية والعالج الذي  ستزول،
 لكرته.

جنلس يف بيوتنا، النعرض أنفسنا إىل املصائب ونقول ملالا جاءتنا رصاصة من  اخلطوة األوىل:
 صاصة من هناك، يا أخي اجلس يف بيت  وانظر لن يصيب  أحد بشيء.هنا ور 

جلنة متابعة شعبية هلا جذور مؤسساتية، هلا عالقة بفئات الشعب مبختلف  اخلطوة الثانية:
مستوياته وهلا عالقة بالقمة تتابع هذه اللجنة وحنن نراقب، عندما جند أن الطريق معبد حنمد اهلل 

معبد فلكل حادث حديث لكن نضع لل  اآلن يف الرف ونستخدمه وإلا وجدنا أن الطريق غري 
 عندما جند تشاؤم املتشائمني يف مكانه.

االلتجاء إىل اهلل، فهل تستجيبون لرجائي بل هو ليس رجائي يا إخوانا  واألهم من ذلك كله:
 َلَعلَُّهمْ  َوالضَّرَّاء بياْلَبْأَساء َفَأَخْذنَاُهمْ  قَ ْبلي َ  مِّن أَُممٍ  إيىَل  أَْرَسلَنا َوَلَقدْ }واهلل هو أمر اهلل، امسعوا:

 َما الشَّْيطَانُ  هَلُمُ  َوَزيَّنَ  قُ ُلوبُ ُهمْ  َقَس ْ  َولَ كين َتَضرَُّعواْ  بَْأُسَنا َجاءُهمْ  إيلْ  فَ َلْوال {42} يَ َتَضرَُّعونَ 
فهل أنتم ستكونون ممن استجابوا إىل اهلل فتضرعوا السيما يف األسحار أم  {يَ ْعَمُلونَ  َكانُواْ 

ال شأن لنا هبذا، ما أظن إال أن شامنا هذه حتتضن  قلوهبم وقالوا : ال، ستكونون ممن قس  
 أصحاب الفئة األوىل حتتضن املؤمنني، حتتضن التائبني، حتتضن الالجئني إىل اهلل عز وجل.

 كالمي هذا موجه إىل هذه األمة مجعاء قادهتا وشعبها بكل فئاهتا وأنا آمر نفسي قبل أن 
اهلل، اللهم أين تائب إلي  فاقبل توبيت، كل منا يلتجئ إىل اهلل وأنا  آمر كل الناس أن أتوب إىل

الضامن، أنا الضامن، أنا الضامن بأن هذه البلدة ستكون مكلوءة بعناية اهلل ولسوف جتدون 
حقوقكم حمفوظة ولسوف جتدون كل ما تصبون إليه من اإلصالحات حمققة. والسالم عليكم 

 ورمحة اهلل وبركاته.
 


