الرحيم
الرمحن ّ
بسم هللا ّ
رب العاملني والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعني.
احلمد هلل هلل ّ

تعقيب وتهنئة بمناسة السنة الهجرية الجديدة
الكاتبة  :ميسون برغل
وكل عام وأنتم خبري على بداية ٍ
عام هجر ٍي جديد.
ولو مسحتم يل ابلتعقيب على ٍ
مقال لفضيلة الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي بعنوان( :إىل
صانعي قرارات املكر السياسي يف العامل)  .خماطباً فيه القوى العامليّة احلاكمة واملسيطرة انصحاً
يغض الطرف عنها يف احلوار اإلقناع والنصح  ،واعتقادي
وزاجراً  ،وحىت هذه الفئة من الناس مل ّ
أنه (رمحه هللا) على يقني أ ّن هذا التوجه ابلنصح يعود بثماره على قلة قليلة منهم ما إن يصحو هلا
هنج من االستغالل إال ويكون مصريها االستبعاد على أفضل االحتماالت ....
ضمري وتعتزم تغيري ٍ
السمة الراجحة فهي أن هذه الفئة ال متثل أشخاصاً بعينهم يتغريون بتغري الزمان بقدر ما ميثلون
أما ّ
الضاللة إهنم اختذوا الشياطني من دون هللا
حق عليه ّ
هنجاً راسخاً إىل يوم القيامة شعاره (وفريقاً ّ
وحيسبون ّأهنم مهتدون) .
هؤالء النّاس يفكرون بطرق خمتلفة وبعيدة عن معاين الثواب والعقاب واخلوف من هللا  ،هؤالء
السيطرة...
النّاس ال يفكرون بعواقب تصرفاهتم طاملا هم ميتلكون أسباب القوة و ّ
هؤالء النّاس تعاملهم مع نعم هللا خمتلف ودخول الطّعام إىل حلوقهم وسريه إىل جوفهم خيتلف فهم
ميضغونه ويبتلعونه مقتدين بفرعون عندما ينتهي من طعامه مث ينادي ( اي هامان ابن يل صرحاً
وإين ألظنّه كاذابً )  ...حاشى هلل
لعلي أبلغ األسباب  ،أسباب السماوات فاطّلع إىل إله موسى ّ
ولرسوله ذلك.
ولكن كيف التّعامل معهم؟ كيفية التّعامل معهم تعلمناه منك ومن أمثالك اي سيّدي...
التّعامل معهم يكون بتعاطي األسباب الّيتُ تفتح لنا هبا أبواب رمحة هللا إبتيان ما أمر واالنتهاء عما
زجر  ،ليكون بعدها هللا لنا ولياً و انصراً  ،ومن كان هللا مواله حقاً أغدق عليه من طيّبات الدنيا
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يرد دعائه
واآلخرة وأسبغ عليه من قوته وهيبته وكانت لكلماته وقعها وأتثريها  ،ال خييب رجائه وال ّ
وخاصةً أنّه يدعو لألمة فهي هاجسه يف نومه ويقظته يف حلّه وترحاله يف طعامه وشرابه...
ولقد شهدانك اي سيّدي حتمل مهّها وتوضح طرق ومسالك الكائدين هلا  ،حتذر منهم وتفند
حججهم وتدعو لليقظة من حيلهم وأالعيبهم ...
أما عن الثمرة من كل هذا ...
بني
حتول
الراهن ٌ ...
احنسار ّ ٌ
اترخيي و ٌ
الثمرة نشهد بواكريها اآلن  ...الثمرة ليس هلا مثيل يف وقتنا ّ
ٌ
الشر املسيطرة وواقع جدي ٌد يُعلن عن نفسه .
لقوى ّ
السيطرة الغربيّة على العامل  ،وتتحقق بذلك نبوئتك الّيت
و ٌ
اقع يعلن قادته صراحةً انتهاء حقبة ّ
أعلنت فيها بقرب ظهور عاٍمل متعدد األقطاب ميهد لتَ بَ ِوِء احلضارة اإلسالمية مكانة فيها  ،عه ٌد
ينهي السيطرة الغربيّة الظاملة اليت عاثت فساداً دهوراً أبمتنا واليت خططت ومكرت هلا يف غرف
عمليّاهتا وكان آخرها ما نشهده يف بالدان...
الشعوب اليت شهدت انتشاراً أوسع لإلسالم وتعاليمه
ٌ
حتول ظهر وستظهر نتائجه تباعاًعلى مستوى ّ
وعلى مستوى ال ّدول اليت ظهرت وأصبحت يف مقام الند للدول الغربية  ،هذا التّحول كانت
انطالقته واملراهنة عليه هنا يف سوراي  ،سوراي اليت راهن الكثريون على أنّه لن يُفرج عنها إال بتغيريها
لنهجها  ،سوراي اليت أثبتت برجاهلا وشعبها أ ّن وليّها هللا منه تستمد قوهتا ومنه تستمد عافيتها (
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوين أولياء ) .
االهتامات واخلالفات اليت دبّت يف صفوف من آتمر
سوراي اليت تشهد اليوم مسلسل النّزاعات و ّ
عليها أو خذهلا.
سوراي اليت تستعيد اليوم رونقها رويدا رويدا .
وهدي نبيك حممد صلى
سوراي اليت غرست فيها دعائك الرائع أبن جيعلها هللا مستظلة بظل كتابك
ِّ
هللا عليه وسلم  ،سوراي اليت تدين لك بدعائك أبن يرد هللا عنها كيد الطغاة والبغاة واملارقني عن
العباد الربءاء املستضعفني.
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حيول قلب شعبها وقادهتا ورجاهلا
اسأل هللا بصدق دعائك وجزيل تضحياتك وعظيم حمبتك أن ّ
ونسائها للسري على صراط هللا وحملبة نبيه صلى هللا عليه وسلم وملعرفة الفضل ألهل الفضل حىت
يبقى هذا السر يف هذه األراضي املباركة سر الرساالت السماوية الذي لطاملا لفت إليها أنظار
املرتبصني هبا أكثر من األموال والثروات.
وحنن على ثقة أنك اي سيدي دائماً معنا أمل تكن تردد على مسامعنا مراراً قوله تعاىل:
( وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل هللا أمواات بل أحياء  ...أحياء ) ..
لنعي وحنافظ ونقتدي إبرثك والتزام هنج مدرستك وإن حتقق هذا فبفضل غرسك
سنسعى جهدان َّ
ودعائك .
وختاماً نسأل هللا بدايةً مشرقةً لسنّة هجرية جديدة تعود أبثرها على جمتمعنا فهماً وتقديراً حلضارة
ال زلنا نعيش خبري من بقااي آاثرها فكيف اذا عادت إلينا أبجمادها وألقها  ،حضارة اعرتف هلا
القاصي والداين بفضلها وإسهاماهتا  ،حضارة عرفت قيمة اإلنسان فأسست له أهدافاً أعلت من
قدره وقيمته حار ت أمام قصصها وبطوالهتا تفسريات العامل املادي الّذي جند لدراستها مراكز
حبثية متنوعة وكثرية ليفهم الدافع واحملرك الذي جيعل االنسان يضحي بنفسه وماله يف سبيل دينه
الراقية من الصدق واإلخالص واإليثار
السر يكمن يف ربط هذه املعاين ّ
ووطنه وهم ال يعلمون أن ّ
واحملبة واإلحسان مبحبة هللا ورسوله وهذا هو الذي حيدث التغيري املختلف عن أي حضارة أخرى
 ،لذلك نراهم يلجؤون عن قصد أو غري قصد يف فصل هذه املعاين عن الدافع احملرك هلا وبذلك
يفقدوهنا وقودها وحيويتها ويفرغوهنا عن مضموهنا .
هللا أسأل أن يرينا يف قادم أايمنا ما يسر خاطران ويصلح أمران ويرد كيد أعدائنا ويقينا مزالق اهلوى
والنفس إنه على ذلك قدير واحلمد هلل رب العاملني.
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