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دعاة أقزام يتطاولون على تقاة أعالم !!
مل أر يف حيايت أعظم خلقاً بعد األنبياء من العلماء ،كنا باألمس القريب نرتىب يف حلقهم
ونكرب يف رلالسهم ،كنا ال نسمع منهم سوى اجلميل وال نرى فيهم سوى ما يسر األنظار.
كانت من مجلة وصاياىم" :أبنائي األحبة الصغار إياكم حني تغدون من الكبار تنسون ىذا
الفضل وتتطاولون على مشاخيكم والذين بفضل اهلل بأياديهم أصبحتم من الكبار .ال تنسوا بأن
الزمان دوار ودوام احلال من احملال"!?..
حفظت منهم ىذه ادلقولة وأصبحت أرددىا كاآلية من القرآن لكثرة ترددىا على لسان
مشاخيي !?..تدور عجلة األيام بسرعة ويكرب الصغار يف حلقة الكبار .وأنا منهم !!..بدأت
أمارس الدعوة !..وأنا أحاول أن أرتقي سلم الدرجات !??..أصبح لدي أتباع ومعجبون
بدروسي وبكالمي اجلميل !..وكلما ازداد ادلعجبون كرب معهم إعجايب بنفسي ?!..وال زلت
أتذكر درس شيخي وىو يوصي" :إياكم واإلعجاب بالنفس فإذا كان اذلالك يف عشرة أشياء
فتسعة منها يف اإلعجاب بالنفس"!..
زميل يل كان جيالسين يف حلقة شيخي ىو اآلن داعية من كبار الدعاة ،حني أذكره حبلقة
شيخنا الفاضل (زلمد) وأثين عليو :ال يعجبو ثنائي !..أتعلمون دلاذا ?? ببساطة :الشيخ خيالفو
الرأي يف ما يسمونو :بالربيع العريب !!??..وبالتايل :فالشيخ طويت آالؤه عليو كما يطوى
الكتاب!..
صدفة كنت جالسا أمام إحدى القنوات إذا بزميلي (عمرو) يف جلسة حيضرىا اجلمع الغفري
(سبحان اهلل )!!?..مىت أضحى ىذا :يستمع لكالمو !..فتنة آخر الزمان !!??..بدأ جلستو
بسل لسانو من غمده وراح يطعن يف :الشيخ (زلمد) !..ويهامجو بأقبح ما مسعت يف حيايت من
عبارات وىو يتلوى يف كالمو ويشري ببنانو تقزدياً لشيخنا الفاضل ?!..تبت يداك :فقد كنت يف
رللسو ال تعرف كالماً فعلمك وال أدباً فأدبك !..أال يف الفتنة سقط :ىؤالء!?..
ويف درس الحق من دروسو الشيقة حتدث فيها عن حديث :مل يكن رسول اهلل صلى اهلل
عليو وسلم :طعاناً وال لعاناً !..وىو يشرح يف أدب النيب صلى اهلل عليو وسلم وتواضعو وحسن
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تعاملو مع العوام !..فقلت يف نفسي :ىل الطعن يف العلماء وادلشايخ جائز !..أم أنو أعظم
جرماً??!..
عجباً يف دعاة :ترى منهم عكس ما تسمع !..رمبا ىم :دعاة على أبواب جهنم .من بين
جلدتنا ويتكلمون بلغتنا وحتقر صالتك مع صالهتم وذلم يف الليل دعاء .لكن انظر حلاذلم يف
زمن الفتنة :وقت االمتحان واالبتالء !..ينقلبون رأساً عن عقب!?..
إخواين :إنو داء العجب !?..وأعجب كل ذي رأي برأيو !?..إن من أعظم اجلرم أن يتطاول
الصغار على الكبار !..ويلعن آخر األمة أوذلا !..وترى اإلمعة يتكلم يف أحوال العامة!..
إخواين :اتقوا اهلل تعاىل يف مشاخينا !..إن أخطئوا فاهلل سخر ذلم ما يف البحار والقفار
تستغفر ذلم !..ليس منا من ال يعرف لعادلنا حقو !..فتنة آخر الزمان التطاول على اخلرية الكرام.
دعاة أقزام يتطاولون على تقاة أعالم !..هنايتهم أليمة وعاقبتهم سلزية عظيمة .وسوف جيعلهم اهلل
عربة دلن يعترب :فمن عادى يل وليا فقد آذنتو باحلرب …!!
فال جتعلوا هلل عليكم سلطاناً مبيناً باجللوس يف رلالسهم واستماع دروسهم .انصحوىم :رغم
الرس َ ِ ِ
ِ
ني لَوُ ا ْذلَُدى َويَتَّبِ ْع
ول من بَ ْعد َما تَبَ َّ َ
أهنم ال يقبلون نصحاً !..قال اهلل تعاىلَ ( :وَمن يُ َشاق ِق َّ ُ
َغي ر سبِ ِيل الْم ْؤِمنِني نُولِِّو ما تَوَّىل ونُ ِ ِ
اءت م ِ
صرياً) [النساءَ ( ]111 :ويَتَّبِ ْع َغْي َر
ُ َ َ َ َ َ ْ
َّم َو َس ْ َ
َْ َ
صلو َج َهن َ
ِِ
ني) العلماء وادلصلحون ،اخلائفون الوجلون ،التقاة التقاة ،يف سائر األعصار
َسبِ ِيل الْ ُم ْؤمن َ
واألمصار .نولو ما تول :،نزين لو ما ىو عليو من باطل وعاقبتو اخلزي واخلسران عياذاً باهلل.
نسأل اهلل العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة ،اللهم إنا نعوذ بك من الفنت ما ظهر منها وما
بطن ،اللهم احفظ مشاخينا وتبثهم على صراطك ادلستقيم ،وصل اللهم على نبيك زلمد وعلى
آلو وصحبو والتابعني وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين.
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