
 فزَّاعة الفاشلني

 ()نصيحة هامة يف الدعوة والرتبية

الرب الرحيم، وأشهد أن ال إله إال اهلل العزيزز العيزيم، وأشزهد أن دحمزدا   زد  الحمد هلل 

 ورسوله الكريم؛ صيى اهلل وسيم  ييه و يى آله، أحسن صالة، وأتم تسييم.

ى دززد  يززى الدا يززة فززال يى ززى دززد و الززد وة والاأليززة دززن ا، ميززة والى ززر، وال يى زز

والمرألِّي دن  ظيم المسئولية، وألدلغ ا،ثر؛ وذلك لعموم تأثير ، وكثزرة دزن يزرت ه ألزه؛ فز ذا 

 أحسن؛  مت المصيحة؛ وإذا أسدء؛  مت الم سدة.

وقد يقع ليدا ية والمرألِّزي ط زأ و و وتزه، أو دهه زه، أو تو،يهزه، أو سيدسزيه؛ ألحيز  

شئ أت د زه ويزرأليهم  ييزه، وإذا ألزذلك القزرار أو المزهه  ييىذ قرارا  ددد، أو دهه د  ددد، يه

؛ ل هز،، أو و أول ا،دزر ، وقد ال يعيم الدا ية أو المرألي ألزذلك-و ن سه-ييضح أنه ط أ 

 تأوي،، أو نحو ذلك.

، وال يسزيحي، -دهمزد كزدن-وليس ذلك ألعيب، وال دهكر؛ إذ الى أ ال يىيو دهه إنسدن 

 .-ولو و شأن  دم-صدور  

العيب والمهكر و كي ية دعد،ية الدا ية أو المرألي ليموقف  هددد يي ين له ط زه ، إنمد 

 وييضح له سوء تدألير .

 و هد يهقسم الد دة والمرألُّون قسمين:

 القسم األول: الصادقون المخلصون:

ا و ززم الززذين ْتْكززتم قيززوتم، وسهززرن ن وسززهم دززن أوران العصزز ية والكززرب،  ززوم وتحيَّ

و رفزوا قزدر المسزئولية، وحرصزوا  يزى دصزيحة وا  زن الموا،هزة، ألدلش د ة، ولزم ي  هز

 الدين وأ يه، وحميوا ْ مَّ اإلسالم وا،دة.

زم، وييعزدديون ألدلصزدل والصزراحة  فههالء ي دورون ألدسيدراك ط ئهم، وإصزال  ْتْليههه

عهزم: وا،ددنة، فيكدش ون أت د هم ور يَّيهم، وي يهون لهم أن ال ريقة ال النية اليي اتُّ عزت د

قد ظهر ط ه د، فال دحيص دن الر،وع  ههد، وسزيوك ال ريقزة ا،قزوم سز يال، وا،حسزن 

 تأويال.



وأضعف اإليمدن: أن الر،وع واالنيقدل إلى الصزوا  يكزون  مييزد ديموسزد، يزرا  كز، 

أحد، ويالحظه ك، إنسدن، ألحي  يقول القدئز،: إن فالنزد قزد ت،يزر، وسزيك سريقزد دىيي زد؛ 

 يسدنه: أنهي أط أن، وأن ا،در كذا وكذا.وإن كدن لم يصر  أل

و ذ  ال ريقة قد يي أ إليهد الدا ية أو المرألي إذا ظهر لزه أن و سزيوك ال ريقزة ا،ولزى 

، والم يزو   -حيهئذ-د سدة را،حة، فيكون له   يزى كز، -و  ذ  ال ريقة الثدنية ديزه َّس،

،زه حصز،؛ فقزد حصز،  و الي،ير الميموس، والر،وع الواضح  ن الى أ؛ ف أي و -حدل

ي زيِّن وي يِّزغ تزدرة ألقولزه، وتزدرة  -و و سيد الد دة والمرألِّين-ملسو هيلع هللا ىلص الم يو ؛ وقد كدن اله ي 

دزن ال يزدن  -أحيدنزد-أل عيه؛ أل، قد تقرر لدى أ ز، العيزم: أن ال يزدن ألدل عز، قزد يكزون أأليزغ 

 ألدلقول.

 القسم الثاين: المتعصبون المتكبرون:

يضة ألدال ااف ألدلى أ، واإلقرار ألدل ش،، دهمد ظهر و م الذين ال تسمح أن سهم المر

 ليعددي ال ييد، أو انيشر وفدحت رائحيه و ك، صعيد.

و ززهالء يمضززون و طييهززم، ويسززيمرون و ط ززدلهم؛ إدعدنززد و الكيززد ل دززة، وتززددير 

 ال الو والع دو، وفيهة المسيمين وصدِّ م  ن س ي، رتم؛ شعروا ألذلك، أم لم يشعروا.

اعة»م دد يساون أله فشيهم: ذلك الذي اطاُن له  هوان المقدلة: ودن أ ظ  !«الَفزَّ

ع المىيف. زه ا ة:  ي الشيء الُم م  والْ زَّ

، دززن الك ززدر، والم يززد ين، - يززى ْدززرِّ اليززدري -فهززذ  سريقززة يشززاك فيهززد ال دشززيون 

وأشكدلهم: أهنم يي ئون إلى شيء ُير  ون أله الهدس، حيى يسزاوا ألزه فشزيهم، فزال يهي زه لزه 

 .-لو اني هوا له-الهدس، أو ال ي رؤون  يى دوا،هيهم أله 

 :و ذ  ال زا ة لهد صور  ديدة،  يى حسب حدل صدح هد

 ، أو دعهويزززد -كدلضززر ، أو الحزز س-سززواء كزززدن حسززيد فمنهااا: التهد ااد طااالب  : 

 .-كدلي ريح-

وال ييزززم أن يكززون ذلززك اليهديززد د دشززرا صززريحد، ألزز، قززد يكززون ألززدلييميح واإلشززدرة، 

كدسيعراض القوة، وإظهدر اليمكين واله زوذ، وأن ذلزك الشزىص دكدنزه كزذا، وقوتزه كزذا؛ 

 أين، أو غمزين، أو تكيم وَّ؛  دق ُيه! فهذا كقوله الصريح: دن ط َّ 



س طوالة األمر  ومن صور الفزاعة: ألأن يكزون الى زأ قزد : -من العلماء، واألمراء-التترُّ

؛ فز ذا ت زين، وقزدم  ييزه الرب زدن، وظهزر سزوء أثزر ، -أل قرار م-صدر دههم، أو دن غير م 

 ، أو أقر  فالن؟!!وتكيم الهدس فيه؛ قي،: كيف تقولون:  و ط أ، وقد قدل أله فالن

 اليعصب المقيت! واليقييد المهكر! و ل وس السهة واالت دع!!

ألأن يذكر المى زئ أ مزدال لزه أطزرى، قزد  ومن صور الفزاعة: الحيدة عن محل النزاع:

 أصد  فيهد وأصيح؛ ولكن ال  القة لهد ألدلى أ الذي وقع فيه.

ال ززدع! ولززي ،هززوو و : لقززد صززهَّ ُت المصززه دن! ورووُن  يززى أ زز، -دززثال-فيقززول 

 الد وة!

 و ،  ذ   ي الحسهة، اليي ال تضر دعهد سيئة؟! فيه؟! فمد لهذا ودد نحن

اص ناع أمجاد زائفة، أو أعاداء وتزواو الشهد ة إن كدنت  ذ  الصورة و صورة أطرى: 

يكزون ا،دزر كالدزه ذلزك د زرو و زدوى كدذألزة، أو ،هزوو دسزروقة، أو ألأن يكون : وهميين

ألدع أو فسدو تم القضدء  ييهم ألدل ع،، ولم تعد لهزم قدئمزة، أو ُيىشزى ْكْيزُ هم؛  أ ،ديعيقد أل

 ، و مزيظيزم أو كزذ ، أو ُيزربر الى زأ ألزأي تربيزر آطزر أو يكون قد وقع و اليعددز، دعهزم 

 أو يقع اليهوي، و تصوير  ووص ه.

هزد، ف هذ  الصور، وغير د: ُتشهر ال زا ة؛ لكي تسا ا،ط دء والقصزور، وتشزوع  يي

 .وتقضي  يى الس ي، إلصالحهد

 شعور دهين ألدلكرب! وأن ة كدذألة طدسئة دن اإلقرار ألدلى أ!

؛ ولكههزد أط زدء - يى كهْ ره -؛ ْلْهدْن ا،در ولو كدن  ذا دن ذلك اليَّعهس و طدصة ن سه

 وتاألى  ييهد أ،يدل.تيعيق ألدلدين والد وة والمسيمين، وتهشأ 

 يه  يى  ذا المسيك الى ي ؛ ل دئدتين:: اليه -ر دكم اهلل-فدلمقصوو 

أنهد ال نيأثر أله، وال ي تُّ و  ضدند، وال يعميهزد  زن رؤيزة ا،ط زدء، وتصزحيح  األولى:

 المسدر.

، وال يززدفعهد إليززه الكززرب، وال ا،ن ززة  ززن -و طدصززة أن سززهد- أنهززد ال نسززيكه الثانيااة:

 د كدن شأهنم.اال ااف ألدلى أ، وال اليش ه ألأولئك الذين يسيكونه، دهم



، ودسزيك - يزى ا،قز،-وكيهد دحيدج لذلك؛ ف نهد ال نىيو دن ترألية أتوا،هد وأوالوند 

 يصدوف  وًى و قيوألهد، فيعميهد  ن رؤية ال دس،، ويصرفهد  ن ات دع الحق.ال زا ة  ذا قد 

  ذ  نصيحة وته يه له سي وإطواين، دد أحو،هد إلى تدألُّر د، والعم، تد.

 وفيق والهداية لي ميع.ونسأل اهلل الي

 وصيى اهلل وسيم  يى ن يهد دحمد، و يى آله وصح ه أ،معين.
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