
 المشايخ علمًيا ونفسًيا

 

دوا أن يخطبوا ويتحدثوا أمام جمهور صامت، إذا خطبوا لم يجز ألحد مشايخنا تعو  
ذا تحدثوا في تالمذتهم ! من المستمعين والمشاهدين أن يعترض عليهم بكلمة وا 

ذا اعترض است   !لم يجرؤ واحد منهم على أن يعترض وأتباعهم وأحزابهم بعد من وا 
خطئون أم يتحدثون ويخطبون وال يدرون أهم م   !بطريقة أو بأخرى الجماعةالحزب أو 

دوا بل تعو  ! دوا على الكالم حيث ال مناقشة وال معارضةذلك ألنهم تعو  ! صيبونم  
ون لقب اإلمام حب  نفوسهم وقلوبهم تتشوف إلى األلقاب، ي   :على أكثر من ذلك

وف إلى أن يقب ل الناس أيدَيهم نفوسهم وقلوبهم تتش !والعالمة وآية اهلل العظمى
 !وأرجلهم

 

حون وغيرهم فهم ناج! م شأنهم ويبخس غيرهملدين ما يعظ  يتلقطون من كتب ا
؟ لو أتدري ماذا يعني أن غيرهم كافرون! هم مؤمنون وغيرهم كافرون! ساقطون

لكن األمر ليس ! منا كافر بدين اآلخر ، فكل  اقتصر األمر على اللفظ لهان الخطب
ذا كان مسلمً  !الكافر عندهم يستبيحون دمه: كذلك عقيدته ا ال يزالون يفتشون في وا 

 !ينون عليه الشيطان حتى يكف روهعويستدرجونه ويغالطونه وي  

 



شجعني أو أنصفني، واحًدا في حياتي ا ا لم أجد شيخً من عمري سبعين عامً  قضيت  
! يريدون منك أن تكون لهم تلميًذا أو عبًدا! والمتحزبون منهم أفظع! صغيًرا وال كبيًرا

ساني في مدرسة واحدة، وفي وقت واحد، أحدهما ا عن أستاذين در  تكلمت مرارً 
مسيحي مقتدر في مادته، منصف، متواضع، عندنا مسيحيون في الفصل لكنه لم 

لم . وكان يحسن معاملتي ال ألني مسلم، بل ألني متقوق في الدراسة! يكن يحابيهم
ق الدين لم يفر  ! مرة أني مع مسيحي هو مرة معي أنه مع مسلم، وال شعرت  يشعر 

ذا كان يبش  . ارنا بالمسيحية أبدً لم أكن أشعر أنه كان يبش   !بيني وبينه رنا من خالل وا 
ل للقارئ، خي  أنا ال أعتمد في هذا المثال، كما قد ي  ! مادته وسلوكه فيا حبذا التبشير

توسع ، ولكني ال أريد العندي حاالت كثيرة. اد، أبدً على حالة واحدة، أو شخص واح
دعوت مرة أحد المشايخ لحضور مؤتمر، فأرسل  .واألسماء في القصص واألشخاص

 م الشيخ بطاقة الدعوةهل يمكن أن تذهب بنفسك لتسل  : أحد تالمذته وقال لي إلي  
 !وال أريد أن أتكلم عن الشيخ وعن نفسي! أثناء درسه

 

أن  إذا أردتَ ! سوا في أوساط هي أشبه بالقطعان منهم بالبشرودر  سوا المشايخ درَ 
وقد  !تفشل من جميع النواحيتخسر وقتك وجهدك و ناقشة فإنك تدخل معهم في م

والجدل  والتصدر ي على الصدارةب  ا صغير السن يتطاول عليك، ألنه ر  تجد شيخً 
 !الفارغ

 



ا كان شكله، وأن حزب أيً أنا أرى باختصار أن على المشايخ أن يتنزهوا عن الت
ز؟ وأن يراجعوا نفسياتهم ، هل انساقوا إليها بافتقار أم بتحي  ومناهجهم راجعوا علومهمي  

ولو في مسألة ! ا أفضل منهمهل تسمح نفوسهم بأن يروا واحدً . وتعاملهم مع اآلخرين
؟ هل هم على استعداد ألن يتعلموا من غير شيوخهم؟ هل هم على استعداد واحدة
 !ن خالفهمنصفوا مَ ي  ألن 

 

بمنعطف كبير وخطير ال يخفى على  ألننا نمر   ،المصارحة في أيامنا هذه مطلوبة
، واحتياجهم الدامي بالقتالولو  أحد، وهو سعي اإلسالميين إلى السلطة والحكم

ليس من  ،إنهم محتاجون ألشياء كثيرة. حازبيهمللتعامل مع غير تالميذهم، وغير م  
، واالستسهال ز والتشهيزعبالت التي يفتشون عنها في الكتب بالتحي  بينها الحيل والخ

عن الحيل يفل ون الكتب  !، في السياسة واالقتصاد، في البنوك والصكوكواالسترسال
ب أنا أرى في عصرنا أن غير المسلمين هم أقر ! كما يفل ي الناس رؤوسهم عن القمل
فرام ا  و  !ع لنا من يوسف القرضاويموريس آليه أنف !إلى اإلسالم من مشايخ المسلمين

 !ميخائيل عين أحسن علًما وسلوًكا من محمد لطفي الصباغ زعيم اإلخوان في سوريا
واالعتراف وأن يتعلموا التواضع  ايخنا أن يراجعوا علومهم ومناهجهم،على مش
سالطين الحكم والمال مًعا، : وأن يبتعدوا عن أبواب السالطين ،واالعتذاربالخطأ، 

وعن االستقتال  ،العنادو والزعامة  المال والجاه والشهرةالبطن و شهوة  بتعدوا عنوأن ي
 !، واالنهماك في رفض الصوابفي التشبث بالخطأ
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