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وعلى ، وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدنا حممد رب العاملني، احلمد هللا اهللا الرمحن الرحيمبسم 
الَفْهم، وافتح علينا مبعرفة العلم،  وأكرمنا بنوراللهم أخرجنا من ظلمات الوهم،  .آله وصحبه أمجعني

  .ن يستمعون القول فيتبعون أحسنهوَسهْل أخالقنا باحلِْلم، واجعلنا ممِّ 
  وبعُد أيها اإلخوة، 

بدأ بدرسنا الذي هو ولكن قبل أن أ ،هذا هو الدرس الثالث يف سلسلة دروس يغالطونك إذ يقولون
حب أن اعتذر عن غيايب يف هذه املدة اليت رمبا كانت أ ،أعقابه تمة للدرس األخري الذي فارقتكم علىت

يف جنوب شرق  جهة كانت السفرة إىل  .ورمبا طول املهمةوسبب ذلك طول املسافة  ،أطول من غريها
  .عبارة عن مؤمتروكانت املهمة  ،آسيا

وأن مزيدا من القتلى قد سقطوا يف  ،بلغين بأن مزيدا من الدماء قد أريقتما  عدت وقد أحزنين
  .ساحة الشهادة

إىل أهايل وأقارب هؤالء الذين استقلت م رمحة اهللا أتوجه إنين أيها اإلخوة بامسي وبامسكم مجيعا 
 ،، أتوجه إىل أهاليهم يف درعاهمعلى اختالف أتوجه إليهم ،وكلنا أقارب هلم ،هلم ، وكلنا أهلٌ سبحانه وتعاىل

 ،سائال اهللا سبحانه وتعاىل بامسكم ،بالتعزية القلبية اخلالصةا من أرضنا السورية الغالية غريمه، يف يف الالذقية
إن احلوادث : ين أقول هلم ولنا أيضاوإ ،صاحلنيالامسكم مجيعا أن حيشرهم مع الشهداء األبرار ببامسي و 

ولسوف نصلي عليهم صالة  .هو الذي خيدم احلوادثاهللا قضاء ، وليس املربمعّز وجّل ختدم قضاء اهللا 
  . فريضة العشاء اء اهللا عقب انتهائنا منالغائب إن ش

سافرت على يف درسنا األخري الذي ذكرناه أن نستكمل حديثنا األخري الذي من أيها اإلخوة ال بد 
وآمل أن يكون  ،وأنا آمل بعد أن استخرت اهللا عز وجل أن جيعل اخلري يف ذلك ،وال بد من إمتامه ،أعقابه

  .باب هذه الفتنةإغالقا لواستيعابنا له حديثنا هذا 
فهي ضرورة ال مندوحة منها،  ،والقضاء على الفساد وأسبابه ،أما الدعوة إىل اإلصالح: أيها اإلخوة

  .بل هي ضرورة يوجبها الشرع علينا قبل أن يوجبها املنطق
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 ال ينبغي أن، املبادئ الدينية اليت اإلسالميةالقيم اليت ينبغي أن تتألق يف اتمعات  ،حقوق اإلنسان
  . أن يكونوا حراسا عليهاو  أن يـَْرَعْوها،وشعوبا قادة  :ينبغي على األمةكلها هذه   ،عْ ي ضَ تُ 

القيم  ،احلقوق اإلنسانية ،احلريات املنضبطة :الدعوة إىل اإلصالح ذلفاعتقد انه ليس فينا من خيَُ 
  .اإلسالمية

   ولكن ما هو املنرب الذي ينبغي أن تنطلق منه الدعوة إىل اإلصالح؟
  . حرة جنيب عنه إجابة دقيقةما ينبغي أن هذا ما ينبغي أن نسأله و 

  ىل اإلصالح؟إأو الدعوة  ،ما هو املنرب الذي جيب أن تنطلق منه عملية اإلصالح
  ها؟أرجاءَ   هل املنرب يتمثل يف الشوارع والصياح الذي ميألترى، 

  ط؟بِ اليت ُ  وأ ،عليأو اليت تُ  ،طبِ اليت َ  وأرفع تافات والشعارات اليت تَ أم هل يتمثل هذا املنرب يف اهلُ 
ال  ،الثورات اهلائجة اليت ال تتورع عن التخريب: الذي ينطلق منه اإلصالح ،أيها اإلخوة ،هل املنرب

  ؟ض نفسها لكثري من احملنر عَ تُـ  أوومن َمثّ تتعرض  ،تتعرض للفنت ومن مثَّ تتورع عن التهديد، 
هو املنرب الذي تنطلق منه  وال ذاك ،ليس هذا وال ذاك ،نعلم اجلواب مجيعا أننا اإلخوة أيهااعتقد 

  .اإلصالح عمليات
  .األيامهذه التجربة جنحت يف يوم من  أنوما علمنا قط 

حنن مجيعا واليت  ،اليت ال بد منها اإلصالحتنطلق منه عمليات  أنما هو املنرب الذي ينبغي  إذن
  ؟على ضرورا متفقون

ثالثا  ،ثانيا من خالل ما يأمر به املنطق اإلسالمي،ديننا  ،ما يأمر به الدينالل من خ أوال أجيبكم
  .عليه التجارب املستمرة القدمية واحلديثة نامن خالل ما تدل

   .يف النقاش ،يف التذكري ،يتمثل يف احلوار إمنا اإلصالح إىلاملنطلق  إن :الدين فيقول أما
  .األمر باملعروف والنهي عن املنكر :لقرآينهذه الكلمات اليت تلتقي حتت املصطلح ا

وال تتحقق من خالل طرف  ،تتم بني طرفني إمنا اإلصالحعملية  أنأي  ،ما يقوله الدين احلق هذا
 ،يكون عن طريق هذا الطرف الواحد أنما ينبغي  ،حنن الشعب ،حنن اآلن عبارة عن طرف واحد .واحد

  .، الاملرآةكمن حيدث نفسه يف إذن سنكون  
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كما   ،حناوره أنوينبغي  ،جنلس مع هذا الطرف الثاين أنينبغي  إذن ،بيد الطرف الثاين اإلصالحمام ز 
  . نعم ،ننهاه عن املنكرينبغي أن و  ،باملعروفنأمره  أنينبغي  ،رهذكّ نُ  أنينبغي  ،يقول اهللا عز وجل

  .التجارب وقبل أن نقول ،نقول املنطق أنهذا ما يأمر به الدين قبل 
 ،جائرا ِيلّ حىت عندما يكون الوَ  إنه ،يف هذا -صلى اهللا عليه وسلم - ما يقوله رسول اهللا امسعوا و 
ن ، وأوأن نصيح يف الشوارع ،عنه ضَ رِ عْ نُـ  أنب  - صلى اهللا عليه وسلم - رسول اهللا  ال يأذنُ  ،روْ اجلَ  شديدَ 

أفضل " :هكالمالحظوا دقة   ،يهإلجنلس أن بيأمرنا نواجهه، أن بنا بل يأمرُ  ،أننا نصلحنثري الغوغاء زاعمني 
  .حىت لو كان جائًرا، "سلطان جائر ، عندعند -ماذا قال؟ ،بعدها –اجلهاد كلمة حق 

 إىل اجلهاد كلمة حق يف الشوارع دون التفاتٍ  أفضلما قال  ،وراء سلطان جائركلمة حق : ما قال
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعين ما يقول ،ال .السلطان اجلائر

 أنسبيل ذلك  أنفلنعلم  واإلصالح،الصالح  إىلحباجة  وأننا ،هنالك فسادا يستشري أنرأينا  اإذ
  .،والنقاش ،واحملاورة ،ريتم بني هذين الطرفني التذاكُ أن و  ،الطرفان يلتقيَ 

 كتابَ كم فاقرأوا  ودونَ  .الدينيقوله هذا ما  ،اهللا سبحانه وتعاىل ذلك هو املنهج الذي رمسه لنا كتابُ 
جتدون مصداق  اآليةهذه  تفسري إىلعودوا  ،باملعروف والنهي عن املنكر باألمريأمرنا اهللاُ فيها ، كل آية اهللا
  .لكم أقولهما 

  .إليهجتلس  ،جتد صاحب املنكر أنينبغي  إذن ،تنهى عن املنكر
   .املعروف فتذكره به من نسيَ  إىلجتلس  أنينبغي  إذن ،فو تأمر باملعر 

  :أيضافيما درسناه يف الفلسفة وعلم املنطق ، يقول اإلخوة أيهاق فاملنط :املنطق وأما
 ،املقدمتان تْ دَ جِ وُ  فإذا ،يعين من طرفني ،القضية العقالنية املنتجة هي اليت تتكون من مقدمتني نإ
  .النتيجة من ذلك عان ما تنقدحرْ سَ  ،بالطريقة املنطقية املعروفة اوتالقح ،الطرفان جدَ أي وُ 

ال  ،ال هذا وال ذاكا، يصلح فاسد أناستقل بنفسه ال يستطيع  إذاالطرفني  أيّ  ،فةهذه حقيقة معرو 
   .عن املنطق أحتدثاآلن  وأنا ،وال بد من التشاور ،وال بد من احلوار ،بد من التالقي

عمليات  ن أ ،الغوغائيةالعملية  أن جتدون  ،التجارب اليت سلفت قدميا وحديثا إىلعودوا  :التجربة
  أن تدفع غرامة، هي يف جمملها أسوُأ◌ُ ال بد  اإلصالحاليت تنهض ابتغاء الثورة 

َ
ي غنم الذبكثري من فائدة امل

  .وهذا كالم املؤرخني ،قد تثمره فيما بعد هذه الثورة
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  ؟ما الذي حيدث اإلثارة،و تاج بطريقة الثورة  اإلصالح،يعين عندما تاج فئة  يف اتمع تبتغي 
 فإذا ؛ذلك إىلما و ،  وَ  وَ  من التهدمي والتخريب وَ  كامٍ ُر  فوقَ إال  اإلصالح ما يسميه إىل لن تصلَ 

  .وسنوات متر سنواتٌ  أنال بد  اإلصالح إىلنتجاوز هذا الركام  أن أردنا
وماذا  ،كون حدودهوماذا سي ،ماذا ستكون هويته، إليهنصل  أنالذي حناول  اإلصالحهذا  ترى

  سيكون عمره؟
كما قد قلُت اإلصالح تتجدد  وعملية   ،الفساد إصالحمتفقون على ضرورة  كلنا  :فأقول أعود إذن

   .ذكرفيما ألكم 
ولكن املنرب الذي تنطلق  واإلصالح،وال بد من جتديد عمليات الصالح  ،يف كل فرتة ال بد من املراقبة

   .روف والنهي عن املنكراألمر باملع ،املناقشة ،احلوار ،هو االسة مع الطرف الثاين إمنا اإلصالحمنه عملية 
املنطق  ،الدين إىل أعودوآخرا  أوال وأنا ،خيالفه أنيستطيع  نْ نه ليس فينا مَ أاآلن هذا الكالم أعتقد 

  :فيكم من قد يقول أن أتصورلكن  ،للدين ةوالتجارب خادم ،لدينلخادم 
 جنلس أن أردناو ل ،حدوجنلس للحوار لن يسمع كالمنا أ ،األبوابنطرق  أن أردنالو  ،أخيلكن يا 

أل، إاء عهد احلزب الواحد احلاكم، و بإصالح الفساد، وفتح أبواب احلريات، م هُ رَ إىل الطرف الثاين فنذكّ 
  .َمْن يسمُع كالَمنا، قد يقال هذا الكالم، يا أخي ليس هنالك إخل ...أل  أل،

  :أقول أنمبا ينبغي  حأصرّ  أن وأحب ،أقول وأنا
  .أبدا ؟هل متت هذه التجربة

  .املسؤولون إلينالن يصغي  ،نتذاكروجنلس ف األبوابنطرق  آن أردنالو  ،حنن نقول نظريا
  أبدا ؟اإلصغاءنتيجة عدم  ،هذه النتيجة إىلمىت قامت هذه التجربة وانتهينا  ،لكن

ال ملصلحة  ،جملس الشعب وطرقوا باب الرئاسة العليا أعضاءمىت قامت فئة من  :أسألكمدعوين 
مثال  إاءبضرورة ّكروا ذَ ليُ  ،احلريات أبوابروا بضرورة فتح كّ ذَ ليُ  وإمنا ،بشؤوم ر خاصٍ ال ألم ،شخصية
  ؟بضرورة ترسيخ مبادئ القيم ، لُيذَّكرواالطوارئ

  . فيهم من فعل ذلك أن  أبداال اعلم 
  .، نعممظاملهِ  ،ذهب ملصاحلهِ  نْ د مَ جِ وُ 
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ليتحدث عن ضرورة السري يف طريق  إليهمطرق باب املسؤولني وجلس  نْ مَ  األعمالهل يف رجال 
  ؟)هذه اجلوانب اليت حنن متفقون عليها( اإلصالح
  .هذا لمل حيص ،أبدا .لتقط احلوادث من هذا القبيلأن أ وأحاول ،جيدا بأذين يأصغ أنا
  .الشخصية احلجل املص، من أجل املغامن التجارية، لكن من أثجلس وحبسعى و  نْ جد مَ وُ 

 ،ليسلك هذا املسلك ،طرق هذا الباب نْ مَ  ،يف الطبقة املثقفة العليا ،اجلامعة أساتذةجد يف هل وُ 
   اإلصالح؟ إىلالدعوة  ،املناقشة ،احلوار ،مسلك االسة

  ؟هل مت ذلك :فيما مضى ،أقوهلا ،املشايخ
  .رونص قَ مُ  أنناشهد وأ ،رونص قَ حنن مُ 

  .ناإليلو فعلنا لن جند من يصغي السمع  :أخيال تقل يا  إذن
   .جربوا مث قولوا

   .لكم لقد متت التجربة أقولوهنا 
  .بدأ مبقدمةأقول متت التجربة، أ أنوقبل 

 عّز وجلّ  اهللا وأسأل ،اأنانيً ال جيعلين  أن وجلّ  وأسأل اهللا عزّ  ،عن نفسي أحتدث أنمضطر هنا  أنا
  .مّين  من املسلمني خريٌ  أراهم نْ كل مَ ،  ذليل ضعيف عبد وأنامييتين  أن

السيد  إىل جلستُ  ،هذه حوادث يف اتمع كله ،علينا بالرعب أطلتقبل هذه احلوادث اليت لكن 
؟ ينتهي عهد سلطة احلزب الواحد أنينبغي  أما :له وذكرتُ  ،له ضرورة فتح باب احلريات وذكرتُ  ،الرئيس

  .وتكلمت طلتُ وأ
وذكر يل اخلطوات اليت يفعلها يف  ،حتقيقها إىلنه يسعى صامتا ، وأذه الضرورة رٌ قِ نه مُ واب أفكان اجل

  .هذا الصدد
  .قبل احلوادث ؟وهذا مىت ،غريي اأحدً  -آنذاك – أجدميينا ومشاال فلم  لكن التفتّ 

لكن شاء اهللا عز وجل  ،قبل احلوادث ،ال ال ال ال ،..هو الذي  اخلوف من احلوادث ،قولن قائلال ي
سلسلة لقاءات  تْ دَ جِ وُ وَ  اإلصالح،لغيارى على من ا ،من املفكرين ،نستيقظ كمجموعة من العلماء أن

بالنسبة هلذه  اإلصالحضرورة  ،هذه املسائل تْ حَ رِ وطُ  ،مع السيد الرئيس ،يف هذه البلدة مع قمة املسؤولني
طبًعا ألول مرة حنن  ،ومن خالل املشاورة ،ثر اللقاءإ ،ومن خالل اللقاء ،اتامً ، فكان التجاوب القضايا
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والبحث عن  اإلصالحات،متت االستجابة بقدر كبري من  ،متت االستجابة ،نكشف عن هذا املوضوع
  .الكالم وأكثفص خل أن أال بد  ،الوقت ضيق ،املستمرة اإلصالحاتمزيد من 

   .األخرى االصطالحات إىلهي املهم يف اعتقادي ويف يقيين مث ننتقل  ألاالدينية  باإلصالحاتبدأ أ
بعدن عن التدريس كل املنقبات الالئي أ  بإعادةقرار  رَ دَ صَ  :األهمنه ، وأعتقد أديين إصالح أول

قد كانت بريئات من التهمة اليت   أن وتبني  ،صُحم أن بعد  ،ووظائفهنأعماهلن  إىلبسبب النقاب 
نت يق تبيّ التدقوالتحقيق و التمحيص لكن بعد  ،لعَ ل ما فَـ عَ فـَفَ  ،مهَ اتّـ  نْ ورمبا اجتهد مَ  ألصقت ن،

مل جتد امسها بني  ةٍ سَ ر دَ مُ  كلُ   :لكم أقول أن  إيل  بَ لِ وقد طُ  ،نهُ نْـ قرار بأمساء ثلة كبرية مِ  رَ دَ وصَ  ،بَراءُن
 ،وزارة الرتبية أو ،مديرية الرتبيةطلًبا تتقدم به إىل تكتب  أن إالما عليها  ،ردَ هذا القرار الذي صَ  أمساء
   .ون توقفد ، آلًيااأيت التلبية آليً وست

   .التدريسوظيفة غري  أخرىوظائف  إىل نَ لْ حِ أُ  وأُصرِْفَن يف حق كل الالئي  رَ دَ يعين القرار صَ 
معهد الشام العايل للدراسات الشرعية  بإحداث ،عن السيد الرئيس رَ دَ صَ  مرسوم : الشيء الثاين

تتفرع عنه معاهد كثرية كلها تؤهل يل العاهذا املعهد  .اإلسالميةلدراسات اللغة العربية والشريعة ل ،واللغوية
 أيضاهذا  .وشهادة مقبولة ،وتؤهلهم للدكتوراة ،للماجستري موتؤهله ،األوىلدارسني للشهادة اجلامعية 

   .ردَ مرسوم صَ 
قناة  ، لسوريا،يف سوريا دينيةٍ  فضائيةٍ  قناةٍ  بإحداثِ ت من السيد الرئيس رَ دَ تعليمات صَ  ،الشيء اآلخر

من  هُ ذاءَ يأخذ غِ ال ، و شرق وال غرب إىلالذي ال مييل  اإلسالموترعى  ،احلق اإلسالمى ترعفضائية دينية 
، وقد -صلى اهللا عليه وسلم –رسول اهللا  وُسّنةِ اهللا  كتابِ من   هُ ذاءَ ا يأخذ غِ ، إطالقا، وإمنّ شرق وال غرب

  .وبني التفريط اإلفراط هي بني ،عي ضَ لكنها تُ  اإلسالميةقنية فضائية كثرية يف الساحة ر حديث عن أكِ ذُ 
أن السيد الرئيس رأى  ،عنها يف خطابه السابق نعلَ أَ ما يتعلق باملراسيم اليت هذا أيًضا مت، طيب، 

ا قريب سيعود فيتحدث حديثا عمّ  إذن ،الذي ذكره مل يكن واضحا للمشاهدين واملستمعني ألسلوبا
  . تلفزيونيا يضع فيه النقاط على احلروف

 ،األحزابملا يتعلق بقانون  ،حالة الطوارئ إلاء ،لة مشروع مراسيم لفتح احلرياتاملسألة ليست مسأ
إىل  اإلحالة ماأ ،سيتحدث يف ذلك ،األيامخالل هذه  ،ا قريبوعمّ  ،مرسوم إصدار وإمنا ،ال ليس مشروع
  .نعلمها أنهذه حقيقة ينبغي  ،جل التنفيذ والتغطية القانونية فقطاللجان، فمن أ
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سلطة احلزب الواحد  بإاءما يتعلق  ،حالة الطوارئ بإاءما يتعلق  ،ق باحلريات املنضبطةما يتعل إذن
ال كُل ذلك،  اإلعالم،بني املواطن وبني أجهزة  اإلعالماإلعالن و حرية يرعى و  ،لتنظيم يرعى احلرية ،احلاكم

  .عنه إلعالنُ عّما قريب سيتم  او  ،ذف بل نُـ  ،يف طريق التنفيذ أقول
قد  ،واملشاورة ،واألخذ والعطاء ،؟ االسة مع املسؤولنيدْ فِ أم مل يُ  وار أفادَ احلِ  :فأسألكم أعود أنا إذن

  ؟دْ فِ مل تُ  أمأفادت  ،باملعروف والنهي عن املنكر األمر إىلتصل 
  .اإلخوة أيها أفادت

  .ال  ال ال ال، حدأ يسمع كالمنا لن واهللا لو فعلنا: قائل نَ قولال يَ  إذن
  .مت، نعمهذا ما قد 

اآلن جيري  ،بعدن عن احملافظةوالالئي أالذين  واملهندسات املهندسون :أيضالكم  أقول أنوفاتين 
  .أعماهلم إىلللرجوع  وأوضاعهن أوضاعهمتسوية 

  .عتقد انه ال خيتلف فيه اثنانأ ،اإلخوة أيها أقولههذا الذي 
الشيخ يوسف فضيلة  أخينا شيئا عن أقولَ  أن ،والعمل على سد الثغرات ،رين احلالطهنا يض

لكن  أيضا،وبينه مودة  وبيين ،عرفه عن قريبوأنا أ ،وعلمه ،اإلنسانحنن ال نشك بفضل هذا  ،القرضاوي
  .ملا يراه فسادا يف هذه البلدة إصالحعجبت جدا جدا للطريقة اليت اقتحم فيها ما قد رآه طريقة 

الفساد من وجهة  إصالحباب  أنّ يعلم  ،يعلم الشيء الذي ذكرته اآلن اعتقد انه رجل علم، يعين
الطريقة الغوغائية ليست هي الطريقة  أنما يقوله بيان اهللا، ويعلم يعلم  ،نظر الدين هو ما قد ذكرته لكم

صلح الطائفية ال يُ  روتالعزف على نعم،  ،الفتنة أبوابالطريقة الغوغائية هي اليت تفتح  ،اليت تصلح الفساد
 أخي أنّ أعجب  أناف ،خيلق الفساد :لكم أقول ،رمبابل  ،يزيد الفساد إمنا و أبدا، ، أيها اإلخوة، الفساد

  .هذه احلقيقة الشيخ يوسف القرضاوي يعلمُ 
القيم يف هذه و حقوق اإلنسان، واحلريات، بني جواحنه ملصري  ةُ رَ يْـ ما الذي منعه وقد التهبت الغَ  ،رىتُ 
لون هِ ؤَ ولسوف جيد من يُـ  ،دمشق إىليتوجه  أنمنعه من  ما الذيطيب،  ،هُ تَ رَ يْـ م غَ ال أ وأنا ،البلدة

ناقشون ين واحدا ممِّ هو اآلخر  وليكونَ  ،مع السيد الرئيس شريًكا مع َمْن جلسواليجلس  ،بون بهحِ رَ ويُـ 
ما  ؟على هذا العمل الذي مت وجلّ  ثوابا من عند اهللا عزّ  - هو اآلخر – نالُ يَ  ومن َمث  ،حثونيتكلمون ويبو 
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ى على املستو  ،ا ترحيبأميّ دمشق سرتحب به  أنوهو يعلم  ،دمشق إىل لَ حْ يشد الر أن من  الذي منعه
  .املسؤولني مستوىوعلى  ،الشعيب
  ؟ال تفيد شيئا اإلثارةهذه  أنوهو يعلم  ،اإلثارةملاذا آثر  ؟منرب الغوغاء ،األولآثر املنرب  ذاملا

 سؤاَل َمنْ ال  ،يعلم أن ريدُ يُ  نْ مَ  سؤالَ  أبدا، ،ناقد ال سؤالَ  ،ملِ عْ تَـ سْ مُ  سؤالَ  ،سأله سؤاالأ أناطيب، 
  :ينتقد

السيد  إىلجيلس  أنله  أتيحوكان قد  ،حرب غزة أعقابمضى على  اد رحبت به فيمدمشق قكانت 
على  -ذا الشكل الذي مسعناه –نه غيور ، ما دام أامتلك فرصة ذهبية رائعة إذننعم،  ،الرئيس

  .خلإ..  وَ  وَ  وَ  ،صوتمن ما ميلكه من قوة و كل الفساد ب حإصال إىلويدعو  ،اإلصالحات
وكانت  ،كانت مشكلة احلزب الواحد قائمة  ،السيد الرئيس إىلجيلس  أنله  وأتيح ،عندما جاء ،طيب

عليها من خالل  هُ تَ رَ يْـ هذه املشكالت اليت يعلن غَ  ،وكانت مشكلة احلريات قائمة ،مشكلة الفوارق قائمة
استبدل بذلك املديح الذي كاله  إمنا ،اعن شيء منهولكنه مل يتحدث ، جودة كانتمو  ،خطابه امللتهب

 ،ذلك إىلوما ، وموقف سوريا من فلسطني وغزةواملديح، استبدل بذلك الثناء  نعم، .زافا للسيد الرئيسجُ 
  .الكالم الذي قاله أناومسعت َو َو َو، 

 ،جانب السيد الرئيس بشار إىل ستَ جلفرصة ذهبية أتيحت لك،  ،سبحان اهللا ،شيء غريبطيب، 
   .هو الذي يقول ،زافااملديح جُ يل  كالَ   :يقول يل

تثور وتثري  !!منرب صالة اجلمعة عليهاعلى اليت تثور من  اإلصالحاتذكرته يا أخ ذه  ، هّال طيب
أن و  تأمر باملعروف أنلك  أتيح وباألمس !!وتضرب على وتره ،تثري مشاعر الطائفية ،اآلن !!من أجلها

 لَ عَ ملاذا مل تفعل؟ ما فَـ  !!شاهدا بني يدي اهللا يوم القيامة أونفسك شهادة أن تتخذ لو  !!تنهى عن املنكر
  !ذلك

تدل فيما و  ،يأمر به املنطقفيما و  ،فيما يأمر به الدين ،هذا املنهج الذي ذكرته لكم ،اإلخوة أيها إذن
جدي واألمثل، أنه هو السبيل على اهٍد وش كرب دليلٍ وأ .هذا الذي ذكرته لكمهو ، عليه التجربة

ُ
قد ما امل

  . مت
  .، اإلصالحات تتماحلبل على اجلرار :العامي كما يقول املثلواآلن   ،اآلن  لكم ذكرت
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 إمناو  لإلصالح، إليهوال يف خاطر الذين جلسوا  ،الدينية مل تكن يف خاطرناالفضائية موضوع القناة 
  .غاية متثلت يف ذهينهي 

من  أمعلم يقينا أ نْ مَ علماء دمشق ، واهللا يف رجال العلم يف هذه البلدة وأدىنبسط أأنا واحد من 
 ،الدابر باألمسكنت وقلت   أنا ،لكن. نعم وأرجلهم، أيديهماهللا بتقبيل  إىل أتقرب وأنا ،املقربني األولياء

 ةً بَ ضْ غَ  إنّ  :هذه الرؤيا تقول وقلت إنّ  بإبالغها،وُكّلفت  ،رؤيا وجلّ  اهللا عزّ  أراِينَ  ،شهر شعبان أواخريف 
  ،، يف رمضان"أميانكمما ملكت "ذاك بث مسلسل ، وصادف آناهللا إىلفيا ناس عودوا  ،وافدة ستأيت إهليةً 

هذا الكالم يف جملس  وقلتُ  وذكرت ذلك، ،"أميانكمما ملكت "كل ليلة تتم السخرية بالقرآن من خالل 
  .اللقاء التشاوري

واهللا  ؟الدكتور سعيد رمضان ما بال: يقول وبني متعجبٍ  ،بني مستهزئو  ،اس كانوا بني ساخرالنّ 
  !!بالقي عم حيكي باملنامات ،صار رجل خرافةشو  ،بنعرفه رجل علم

عّز - ولكن هذه الرؤيا اليت أرانيها اهللاُ  ،قلت .ولكن ها هو ذا ظهر ،فت بهلّ شيء واجب كُ  أخييا  
، وأبلغُت الشرط هنالك شرطا أنولكن علمت  ،رأيُت ذلك، ستنتهي وأا ،العاقبة خري إنتقول  -وجلّ 

الشرط  ،أن جندد البيعة مع اهللاهو الشرط  :قلت .قادتنا املسؤولني وعلى رأسهم السيد الرئيسو  ،إخواننا
حراسا للقيم  ،اسا لدين اهللا يف هذه البلدةرّ نعود فنكون حُ  أنهو الشرط  ،وجلّ  نصطلح مع اهللا عزّ  أنهو 

   .ةمّ ولسوف تنجلي الغُ  ،هذا هو الشرط ،ةيف هذه البلد
  .اسما يدل على تفاعل النّ  ، ورأيت التأثررأيت لقد و  األجدر،هذا هو الطريق  أليس ،هذا ما ذكرته
لكننا حنن  ،قد تكون راقدة اإلميانية،بني جواحنه الفطرة  ال توجد نْ مَ  ،اإلخوة أيهاليس فينا، 

  .نعرفها أنهذه هي احلقيقة اليت ينبغي  ،نعم ،يوم القيامةحنن احملاسبون  إيقاظها،املسؤولون عن 
 ،علم علمه وفضلهأبدا، وأالشيخ القرضاوي ال اغمز من قناته  أخيذا احلديث عن  أنا :أقولا وأخريً 

م ك حيَُ  أن ،وهو يف هذه املرحلة املتقدمة من العمر ،له أحب ،خملص أخوهذا كالم  ،له أحب ولكين
الظروف واملصاحل احلزبية اليت  أن ُحيَكمبدال من  ،هذه املعضلة أمثاليمه وآدابه يف حل ضوابط الدين وتعال

  .يثري؛ فيثور و يتكلم ويثور أن إىلوتدعوه آنا  ،تفيصمُ  ؛تيصمُ  أن إىلتدعوه آنا 
رب كهو أ ،تقريبا اهوإيّ  أنا أشبار، أوحنن بيننا وبينه القرب الذي ينتظرنا شرب ال يا أخي،  ،ال يا أخي

   . بقليلمّين 
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ال حنكم تبعيتنا هذه القضايا، م ديننا يف كّ حنَُ  ،يرضي اهللا يا مجاعة دعنا نبيض وجوهنا يف عملٍ  ،طيب
 إصالحلصالحنا و سوف يكون ذلك سببا لو  ،يكتب لنا األجر الوفري وجلّ  وغدا الباري عزّ  ،احلزبية

  .صائحنالن ا النقياد القادةِ وسببً  ،الفساد إلزالةا وسببً  إخواننا،
وجدوا  إنا عرضون عنّ لكنهم يُ و  ،وجلّ  هللا عزّ لوجه ا اإلخالصوا رائحة مشَّ  إنينقادون ملصاحلنا  القادةُ 

   .مصاحلناقضايانا و جل نستعمل الكر والفر من أأننا و  ،أننا نتالعب
ّز إىل اهللا عمتضرعني  دعاءالبكالعادة حديثنا هذا خنتم  ، و أسبوعنيبدأناه قبل  هذه تتمة حلديثٍ 

   .وجلّ 
  .جنواه، نعم يسمعُ أّن اهللا ، وليعلم أّن اهللا يراه، و ي اهللادَ يتصور أنّه بني يَ لكل واحد منكم 

  ..................اللهم 
   

 


