In the name of Allah (SWT), the Most Gracious, the Most Merciful

هــــذي المكـــار ُم بـُــغـيــةَ األنســـان ِ
خـ ُــذهـــا فَـفـيـــها نـَــفــحــة ُ القـ ُــرآن ِ
آل ُمـحـمــــــ ٍد
نشـــرت عـ ُـلـــو َم اآلل ِ
الـرحـمــان
ـن
رض ِم َ
مـَـن حــُـبــّـ ُهـُـم فـ ٌ
ِ
سـعــد ُ مـَـن يحظى بهــا وبهـديـهــا
يـا َ
فـهـــ َي الــــروا ُء لخــافــق ٍ ظــمـــــــآن ِ
ما أحوجنا في هذه المرحلة من تأريخ مسيرتنا ونحن نواجه تحديات الثقافة وتحديات األخالق والسياسة ونواجه
محاوالت االحتواء والمصادرة ونواجه سياسات التزييف والتحريف أن نسترجع ذاكرتنا مع رجالنا العظام الذين
صنعوا أصالتنا الفكرية والعلمية والروحية وصنعوا مجدنا العلمي والحضاري وصنعوا انتصارنا اإليماني
والعقائدي .إنه لمن الحماقة والسفه المة تمل ُ
ك محمداً صلى هللا عليه وآله وسلم وتملك أهل بيته األطهار أن تستعير
نماذجها من هنا وهناك وأن تستوحي قيمها ومناهجـها من ثقـافـات مستـــوردة دخيلـة وإنه لمن الحمـاقة والسـَـفه
ألمـة تملك أمثال خديجة والزهراء وزينب أن تستجدي ( قدوات زائفة ) صاغتها تفاهات هذا العصر الموبوء ....
الى متى نبقى نلهث ونلهث وراء الســراب الكاذب ونحن نملك أغنى الينابيـع والى متى نبقى نركض ونركض
وراء العنـــاويـن الخـادعـة ونحن نملك أغنى الحقـائق واألفكــار  ,والى متى نبقى نصٌفق لكل المســاومين
والمتاجــريـن ونحن نملك أصــدق النمــاذج وأنظف العامليـن  ...لقد آن لنا أن نفتــح عيوننــا جيداً وأن نصحوا من
رقدتـنــا الطويلة وان نـنتـبه الى مخططات االحتـواء المتحــركة حولنا وأن نملك البصيـرة والرؤية والوعي ونحن
نتعاطى مع كل المشـروعات السياسيــة واالجتماعية فما أكثر هذه المشاريع في ساحتنا المعاصرة وما أكثـر الغـش
والتعتـيم والتضليل فيها وما اكثر المخدوعيـن بها  ,من هنا نحن بحاجة الى بصيــرة إيمانيــة ورؤية واعية حتى ال
يتيــه بنا المســار وتنشط بنا الخطى ونكون من الخاســرين  ,فعلينا أن نحـذر ونحـذر حتى ال نقـع في حبـائل
الشيطان وحبـائل الشيطان كثيـرة ومتنـــوعة فقد تكون هذه الحبائل عناويـن ثقافيــة أو عناويـن اجتماعية أو
عناوين سياسية أو عنـاوين دينيــة وما أكثر العنــاويـن التي يتلبــس بها الشيطان وترٌوج لها وسائــل األعالم
وأدوات الثقــافة ومناهج التربيــة وهذه كلها اختراقـــات خطيرة تهدد البُـنيـة اإليمانيـة لألمــة فليس ال ُمهم أن نحمل
شـــعارات الدين أو السيـــاسة أو الثقـــافة ال ُمهم كيف نكـون صادقـيـن مع هذه الشعــارات وكيف نحٌول هذه
الشعــارات الى واقــع ...
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سعـي ُهم في الحياة الدنيا وهم
َ
َ
حسنون ُ
يحسبون أنهم يُ
(( الذين ضل َ

