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 من عجائب هذا الزمان ..
إال فهو مصيب .. و فهو م امتثل هل، فمن على املنرب لقىلي حمدداً كالمًا   العلماء  الدمهاء  عّلمأن ي -

 .خائن خائف رعديد
، ويصنفوهم ما بني عوام الناس علماء أفذاذًا قد أفنوا حياهتم يف خدمة شرع اهلل عز وجل يقّيمأن  -

 خمطئ ومصيب.
لعزاء ذوي بعض القتلى فيصرخون يف ناس صاحلني توجهوا يتطاول الرعاع والسفهاء على أأن  -

منا ر اهلل تعاىل أن ال حي ونسأل .)مصيبتنا يف علماءنا( :وجوههم: )ما بدنا مشايخ( أو تسمع قائلهم يقول
 من بركة أهل زماننا.

حىت منها و ينجفال بعض اجملالس باسم شرع اهلل، مستحبة بل واجبة يف العلماء أن تغدو غيبة  -
 سوبون على العلم وأهل . احمل

اتباع يف حتقيق املآرب يكمن يُعتقد أن حىت ربنا يف كتاب ، لنا نها اليت بيّ جر مقوما  النصر أن هتُ  -
)حنن قوم أعزنا اهلل باإلسالم، فمهما ابتغينا العزة بغري  :رضي اهلل عن سيدنا عمر القائلو  .من العامةالغوغاء 

 ما أعزنا اهلل أذلنا اهلل(
 مث يفرغها من معانيها، ليجعلها وعاء للمعىن الذي يريد.الشرعية نصوص ترى من حيفظ الأن  -
 و م ا) اليت حتيق باألمة: صائبأسباب املمن ص علي  القرآن نما  دركت الكثرة الكربى الأن جتد  -
 .(أ ي ِديُكم   ك س ب ت   ف ِبم ا مُِّصيب ة   مِّن أ ص اب ُكم
 ال   الّل    ِإن  ): يتجاهل أسباب إقبال املصائب وأسباب إدبارها الواضحة يف قول  تعاىلجتد من أن  -

 مث ميضي مستخفاً هبا. (بِأ ن  ُفِسِهم   م ا يُ غ ي ُِّروا   ح ىت   ِبق و م   م ا يُ غ ي ِّرُ 
 سبحان  وتعاىل.تجاء إىل اهلل لون االدممكن ل احلأن  صّر علىيأن  -
مليون  قتل)إن يأيت من خيطئ كالم اهلل املؤكد خطورة إزهاق نفس مؤمنة بغري حق فيقول: أن  -

  ؟؟!!عمل شرعي مربور( اخلالص من حاكم ظامليف سبيل  شخص بريء
صف واحد وهلدف يف على شرع اهلل واعي مع الفسقة والفجرة واملتطاولني اللتزم الشباب املأن خيرج  -
ن ةً  و ات  ُقوا  ) :تعاىلمتناسني قول  واحد   .(خ آص ةً  ِمنُكم   ظ ل ُموا   ال ِذين   ُتِصيب    ال   ِفت  
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مع العلم بأن مصر مل  ،التغيري الذي حتقق يف مصرأن ترى من يكابر باحملسوس ويقول التغيري قادم ك -
 تكن تتلقى من اخلارج أوامر اخلروج جلمعة الغضب .. جلمعة الشهيد .. جلمعة القتل والتخريب.

 ي ا)قول  تعاىل: ة أجنبية ما، لتغيري النظام، ضارباً عرض احلائط تدخل دولبال بأس  :قائلهم أن يقول -
لِي اء و الن ص ار ى ال ي  ُهود   ت  ت ِخُذوا   ال   آم ُنوا   ال ِذين   أ ي ُّه ا لِي اء ب  ع ُضُهم   أ و  ُهم   ف ِإن  ُ  مِّنُكم   ي  ت  و هل ُم و م ن ب  ع ض   أ و   (ِمن  

تسبب أحدهم بسلوك  األرعن يف إراقة الدماء، مث يستنكر هذا الذي تسبب ل ، وحيمل يأن  -
 مسؤولية ذلك على اآلخرين.

ض عيف أذهان الب )من عادى يل ولياً فقد آذنت  باحلرب( :احلديث القدسي الصحيحمعىن غدو أن ي -
 باطالً يستخف ب .

تهم واستجابة .. تلبية لرغب احلبل على الغاربالعامة نكر يرتك ملأن يوج  نصح اخلاصة للعامة و  -
 ألهوائهم.

فما  فقتلت   ية)من قاتل حتت راية عم :صلى اهلل علي  وسلمتهم أناس قول رسول اهلل أن ي -
 باخلطأ، واإلصرار على أهنم شهداء. (جاهلية
مل ينل  العزيز طرف كان، مع أن هذا اللقب أي من  يالً قتسقط أن يوزع لقب الشهيد على كل من  -

 وبقيوده الشرعية.من كان أهالً ل  من قبل إال 
لنعلم أن الكثري منها يتحمل وإنا ال ننكر ما يف بلدنا من فساد وإفساد .. ال ننكر وجود الظلم ..  -

مسؤوليتها كل من القادة واألمة، غري أنا نعلم أن إصالح الفساد ال يكون بالتخريب، وال بالتسبب يف 
  الشوارع ملزيد من الفساد، كما ال يكون بالتسبب لقتل الربآء.

  عند اهلل عز وجل، هنيئًا ملن تسببوا باالنقطاع عن صالة اجلمعة، وهنيئًا هلم الوزر الذي سيتحملون -
يوم الصواب بقي مستمسكًا حببل اهلل وهدي مصطفاه يف هذه احملنة .. هنيئًا ملن عرف مكمن وهنيئًا ملن 

 بدأ اإلسالم غريباً )مشلهم حديث رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم القائل: طوىب ملن و .. جانب  الكثريون
رواه  (الذين يصلحون إذا فسد الناس) :قال ؟يا رسول اهلل وما الغرباء :قيل .(فطوىب للغرباء وسيعود غريباً 

 مسلم
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حنسب أن سيدنا حممداً صلى اهلل علي  وسلم لو ظهر بيننا من جديد، وأعاد على مسامعنا نصائح   -
عند وقوع مثل هذه الفنت وأمرنا باالنضباط هبا، الهُتم من قبل الغوغاء اليوم بأن  من علماء السلطة، ومن 

 عن القيام بواجب التغيري.املثبطني 
 


