011
100 intellectual tweets

للدكتور  /خالد بن منصور الدريس .
@KhalidMAlDrees
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الجزء الثاني

املقدمة
الحمد هلل صاحب المنة والفضل  ،المنعم على عباده بنور اإليمان واإلسالم  ،لتوقن قلوبا قد أوحشتها ظلمات الجهل
واألوهام  ،وصالة وسالما على الهادي البشير  ،محمدا بن عبد اهلل المبعوث رحمة للعالمين  ،وعلى آله وأصحابه ومن
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  ..وبعد ..
من ضمن سلسلة " تغريدات فكرية " لفضيلة الشيخ الوالد  /د .خالد الدريس  .تم بحمد من اهلل وعونا منه سبحانه ،
االنتهاء من الجزء الثاني  ،هذا وأسأل اهلل أن يجعله خالصا لوجه الكريم  ،وأن ينفع به أمة نبيه .
وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

كتبته  /الجوهرة بنت مقعد العتيبي .
" بكالوريوس لغة انجليزية "

من يسرق ( إيمانك ) ويُجردك من (طمأنينتك) لتصبح مفكراً حراً..هو كمن يستولي
على أموالك في مساهمة وهمية بدعوى الثراء السريع .

ألن الخطأ توأم المعرفة  ..لذا علينا أن ننظر بموضوعية إليه  ،وسنجد أن كثيراً من

األخطاء هي (نصف نجاح) وليست فشالً كامالً .

عندما تتغزل في التناقض وتُحسنه  ..فأنت تمنح خصومك مشروعية " قمعك " باسم

العدل ولو لم يكن عدالً  ..لهم تناقضاتهم أيضاً كما لك تناقضات .

أكره التناقض ألني أكره الظلم  ..وعندما أرى من يهون من شأن تناقضاته  ..أعلم أنه

سيسوغ الظلم ويُزينه .

ثم ماذا يا صديقي  ..ها أنت تقف على ركام من التناقضات  ..أتوهم نفسك أنها رصيد

تعتز به  ..ومتى كان اإلفالس ثراء ؟

عقول الناس تحيا في صناديق  ..كل إنسان صندوقه هو عالمه  ..أول ساللم المعرفة أن

تعرف حدودك الضيقة .

من الشهوات  :شهوة المعرفة  ..وقد تتجاوز أقطارها إلى حد الضرر باإلنسان .

إذا ضعف اإلحساس بأهمية " ترتيب األولويات" تعرض " التفكير " للفوضى  ،ودخلت

" اإلرادة" في متاهة التردد .

(العقل الفقهي) الغارق في الفروع واالنغماس في التفاصيل  ..يكون معرضاً بقوة لخطر
فقدان اإلحساس بأهمية مراعاة األولويات .

في كل مشكلة تعرض لك  ..فتش عن خلل في ( ترتيب األولويات ) وستجد شيئاً
يُعطيك طرف الحل !

أظن أن ضعف العلم بأهمية ( ترتيب األولويات )  ..سبب رئيس في سقوط كثير من

الحضارات !

أكبر خطر يُهدد (العقل المتدين) إهمال " فقه األولويات "  ..إنه ( فقه الفقه ) .

نصوص الترغيب في التوبة في الكتاب والسنة  ،تدل على تشجيع النقد الذاتي والتفكير

النقدي اإلسالمي.

فصل مفهوم " التوبة " عن " اإلصالح " خطأ تأصيلي  ..التوبة = نهضة وإصالح .

مفهوم (التوبة) يشمل حتى الدول والحكومات  ..عليهم أن يصححوا أخطاءهم فالتوبة

واجبة .

أكبر الحماقات تُرتكب بسبب الجهل ب ـ ( الوقت المناسب)
ينقص (ذكاء) اإلنسان بقدر نقصه من " العواطف الفاضلة.

(التوبة) تجديد للنفس وتطوير لها ( ..اإلصرار على المعصية) تدمير للذات .
اإلنسان ( ينمو ) بالحب  ..ويتضاءل ب ـ ( الال مباالة ) .

بينما نحاول تعليم أطفالنا كل شيء عن الحياة ؛ يعلمنا أطفالنا ماذا هي الحياة ؟
األفكار تنمو في حدائق المناقشات .

القيم االجتماعية التي ال تحمل روحاً " نضالية " هي قيم مشلولة .

الحث على" التوبة " يعني الترغيب في مراجعة النفس فكرياً وتصحيح األوضاع

تطبيقياً ..إنه تشجيع على " النقد الذاتي " بصورة شاملة .

" التوبة" " ،األمر بالمعروف والنهي عن المنكر " ،و" الجهاد" مفاهيم حيوية للفكر
والمجتمع ُحبست في تصورات ضيقة  ،ما أحوجنا إلى تجديدها بعلم وعدل .

كثير من النقد الساذج هو أشبه بعملية تصويت " :مع" أو "ضد"  ..التفكير الناقد
أعمق من ذلك بكثير .

حتى الكراهية تمارس النقد  ..ليس مسألة صعبة أن ترفض أو تشكك  ،الشأن في

موضوعية النقد وسالمة المعايير الحاكمة .

"النقد الذاتي" خطوة أساسية في التفكير النقدي  ،أي نقد يستبعد أو يُهمش النقد
الذاتي للناقد نفسه هو نقد مبتور .

"التوبة وظيفة العمر"  :ترغيب قوي إلى المراجعة المستمرة والتصحيح الدائم لكل
أخطائنا الدينية والفكرية واالجتماعية .

من منفى روحي إلى منفى فكري  ..طالت رحلة الشتات والتشظي  ..المرافئ تشترط

(هوية) وهو بال انتماء .

اإلنجازات الحقيقية في الحياة ال يحققها إال من جمع بين صواب الرأي و قوة العزيمة

.

عبارة الرازي  ( :وأرواحنا في وحشة من جسومنا ) تشخص بدقة حالة "القلق المعرفي"

 ،في كتابه "ذم لذات الدنيا "سطر تلك المكاشفة عن رحلته الفكرية .
نهاية إقدام العقول عقال * وأكثر سعي العالمين ضالل

وأرواحنا في وحشة من جسومنا * وحاصل دنيانا أذى ووبال
الفخر الرازي يتحدث عن رحلته الفكرية .
يا ليتنا بقينا على العدم األول  ،وليتنا ما شهدنا هذا العالم  ،وليت النفس لم تتعلق بهذا

البدن ) الفخر الرازي في لحظة مكاشفة وندم .

الكثرة النوعية للمؤتمرات العلمية والجوائز األدبية  ،والحلقات النقاشية  ..مؤشرات
على حيوية أي مجتمع علمي  ،وندرتها تدل على اإلفالس !

المجتمع العلمي الذي يتجاهل أهمية اكتشاف ( القيادات الفكرية الناشئة ) المنتمية
إليه هو مجتمع قد حكم على نفسه بالموت البطئ.

ال تزال المؤتمرات العلمية المخصصة للطلبة فقط  ،قليلة في جامعاتنا  ،وفي

التخصصات اإلنسانية واألدبية نادرة جدا .

الحوار  :تبادل المعرفة  ..المراء  :تبادل الجهل .

الحكم والحديث * عبدالرحمن بن مهدي ...
خصلتان ال يستقيم فيهما ُحسن الظن ُ :
علوم الحديث ُشيدت على مبدأ االحتياط والشك العلمي التثبتي.

يطالب بالموضوعية وأن يخاطب المخالف بأدب وهو في الوقت نفسه ال يتورع عن

تحديد مخالفه "باالسم " مقروناً بألفاظ التفاهة والسطحية!

يظن األحمق أن حلمك عليه ضعف ..حسناً  :ال بأس من صفعة أو أكثر تعيد إليه

صوابه !

التافه حقاً والسطحي صدقاً  :من يكسر قواعد اللعبة  ..ويظن أن اآلخر لن يفعل شيئاً !

لو لم يكن في أثر التزكية على العقل إال التزامه بالصدق والموضوعية والبعد عن الهوى
والميول الشخصية ؛ لكفى!

قسوة القلب مؤثرة على اإلدراك وسالمة التفكير  ..القسوة تجعل العقل مشلوالً!
العقل يزيد بالتزكية الروحية وينقص بهجرها !

يُعرف صاحب (الهوى) المتحيز لرغباته باضطراب منهجه العلمي..ومن كان كذلك
فمآله إلى شر  ..فإن التناقض عالمة البطالن .

القرآن فيه آيات " محكمات " وأُخر " متشابهات "  ..والسنة أيضاً  ،بل العقليات
كذلك ،والفيزياء والطب والفلك فيها المحكم والمتشابه .

من ضيع " األصول " ُحرم " الوصول "  ..بال قواعد علمية وأسس معرفية لن تبلغ مرتبة
" الرسوخ "  ..فما أكثر المربكات والمتشابهات .

في حديث (واإلثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس)  ..أليس هذا هو (
الضمير ) صوت أعماق النفس الذي يعرف الحق والفضيلة ؟

كتب التزكية اإليمانية تنطلق من قصور اإلنسان وحاجته للتنمية الروحية وتطويرها ..ال
تؤسس مرتكزاتها على مبالغات في قدرات اإلنسان !

انشغل كثير من الناس في أيامنا بكتب ( تطوير الذات )  ..وأغفلوا كتب التزكية "التنمية

اإليمانية "  ..وشتان بينهما !

إذا أردت أن تتعمق في فهم البشر  ..فراقب سلوكيات األطفال.

طفل لم يكمل الرابعة يلعب باآلي باد..سمعته يقول (:أحسنت يا  )..يخاطب نفسه ..
هل هي حاجة النفس للثناء وتقدير الذات ؟

جميع األفكار التي تحدثت عن مستقبل لإلنسانية بال حروب بعد (رفض األديان)
غفلت عن حقيقة " غرائز اإلنسان ووحشيته وظلمه وجهله.

في تويتر  ..فكرة الفهم من خالل ( السياق ) أدخلت العناية المركزة ..ال وقت لقراءة

سياق التغريدات  ..البتر واالجتزاء سيد الموقف .

آالف المظالم اليومية تقع في فلسطين وسوريا وبورما فكيف سأقبل فكرة (قبول اآلخر)
المعتدي الظالم  ..الفكرة حالمة وغير واقعية.

من خالل التجارب  ..ستجد أن العقالء لديهم خاصية  ( :االستعداد للمفاجآت ) ..
وهي أحد مرتكزات التفكير الواقعي .

يقول :أسأل نفسي ..هل أكون مثالياً بواقعية..أو واقعياً بمثالية ؟ ..ال يمكن أن نتجاهل

المثالية كلياً ..األقرب في ظني هو الواقعية باعتدال .

األفكار المثالية الحالمة  ..لن تصمد أمام قسوة الواقع وغرائز البشر  ..المثالية أماني

مندفعة  ..الواقعية خبرة متعقلة .

فكرة (قبول اآلخر) جميلة جداً ولكنها تتطلب ثمناً باهظاً هو أن أتخلى عن رؤية
الواقع..آالف الوقائع اليومية تناقضها في فلسطين وسوريا وبورما .

يقولون :على اإلسالم أن " يتغير "  ..قلنا  :على " التغيير " أن يُسلم  ..فاإلسالم يعلو

وال يُعلى عليه .

(النضالية الفكرية) تعني أن لكل ربع ساعة قراءة  ..أربع ساعات تفكير فيما قرأت .

بال نضال تموت الروح  ..ال قيمة للحياة بال جهاد  ( ..النضالية الفكرية ) هي الرؤية

والرسالة .

دراسة استراتيجيات الحروب وتكتيكات المعارك ..مهمة لمن أراد أن ينتسب لمدرسة (

النضالية الفكرية )  ..إن كنت ال تحمل روح محارب فابتعد.
الفكر حالة اشتباك  ..في عالم األفكار ال يوجد عناق.

عندما أيقنت أن عالم األفكار لن يفتح لي أبوابه إال إن كنت محارباً آمنت ب ـ ( النضالية

الفكرية )  ..األفكار ليست عرض أزياء .

من بين المعارف  ..وحدها " المعرفة المؤلمة " هي األكثر رسوخاً  ..ال توجد خبرة بال

ألم .

ال توجد قراءات ناعمة  ..كل القراءات الفكرية عنيفة  ..صوالت وصراعات  ..األفكار

دائماً في حالة اقتتال وتدافع .

من كان منكم بال " غزوات " فكرية  ..فليعد للجهاد عدته  ..فعالم األفكار كله

حروب..

في الذاكرة تجري " محاكمات " تنتهي بإعدامات وتصفيات وعقوبات أخرى  ..الضحية
هي المعلومات والذكريات .

اإلنسان كائن ذكي ولكنه (( الهي ))  ..وباللهو يقع في مصيدة (( الغفلة )) .

على الحضارة المعاصرة أن تصحح نظرتها إلى الجوع  ..فله مزاياه الروحية  ..كنا نسمع

الكبار يقولون(:العافية على أطراف الجوع ) .

الكاتب الوجودي  :كائن كسول محاصر بالتأمل  ..وحين يصبح كائناً نشطاً سيحاصر

هو التأمل .

نتوق للحرية بشدة  ..ولكن السؤال المؤرق  :هل هي تتوق لنا ؟  ..ال يمكن أن يقوم

عقد معها بدون رضاها !

في " جينات " كل عربي يوجد " شاعر" ينتظر موقفاً ليولد .

القوة تسبق الحرية  ..فال حرية بال قوة  ..األقوياء فقط هم األحرار  ..القوة أوالً
(والمؤمن القوي خير وأحب إلى اهلل .

تعجبني مقولة كارل بوبر  (:الحرية هي الشيء الوحيد الذي يجعل األمن " آمناً " لذا

عليك أن تخطط لها وليس لألمن .

أفسدوا كل شيء  ..لم يعد أمام الشاب إال حرية واحدة فقط  ..حرية الهجرة ومغادرة

بلده فهي المؤكدة .

أتمنى لو توجد جهة إستشارية تقدم لبعض المشايخ والدعاة استشارات محترفة..فهم

في أحوج ما يكون لذلك..فمن غير المناسب التعامل بعفوية مع اإلعالم .

مما يجب أن يلتفت إليه في الدراسات اإلسالمية المعاصرة مجال (علم األخالق
التطبيقي)..ال يكفي أن تدرس األخالق على أنها مكارم وتعاليم نظرية فقط .

في موضوع ( تسليع الداعية ) ال يكن همك هو نقد األشخاص  ..حاول تركز على

الفكرة نفسها وأبعادها من حيث المسؤولية األخالقية للداعية .

المسؤولية األخالقية للداعية في أنشطته اإلعالمية ..موضوع يجب مناقشته وطرحه
وتوعية الدعاة به  ..فبعضهم يبدو بالفعل ( سرقته السكينة ) .

من المحزن أن بعض الدعاة اإلسالميين يتعامل مع قيم االستهالك الرأسمالية بحسن نية

مفرط..ولألسف أن بعض اليساريين أكثر يقظة لمخاطر ذلك منهم .

( تسليع الداعية) يختلف عن (تسليع الدعوة)..فاألول اجتهادات فردية معزولة والثاني
ال يكون إال في حالة غلبة هذا النمط الرأسمالي على أنشطة الدعوة .

( تسليع الداعية) اجتهاد فردي من دعاة نكن لهم االحترام ولكن نختلف جذرياً معهم
في تشجيعهم لقيم االستهالك الرأسمالي.

اإلعالم وحب الشهرة كالهيروين والمواد المخدرة  ..من السهل جداً الوقع في إدمانها .
من الخطأ القبول ب(تسليع الداعية) والزج به في عالم اإلعالنات التجارية وتحويله إلى
وسيلة تسويق رأسمالية كأي "سلعة" أو كنجوم اإلعالم والكرة .

الموت على قسمين  ..موت جسد وموت روح  ..وما أبشع أن تموت روحك مع أنك

حي بيولوجياً  ..الحياة ليست في الجسد فقط.

أثبت تاريخ العقل البشري أنه ( يتقدم ) باإلثبات ال باإلنكار  ..ال تفرح بكثرة إنكارك

فهذا ليس دليال على كمال علمك .

يقول االستراتيجيون(:لتبقى سالماً عليك أال تعتقد أنك في أمان)..وعلى الصعيد
اإليماني يجب على المسلم أن يحذر دائماً من االفتتان وسوء الخاتمة .

في الحديث(ال يلدغ المؤمن من جحر مرتين)..التعلم من األخطاء مطلوب شرعاً
ولألسف من أبرز عيوب العقل المسلم المعاصر تكرار األخطاء .

أعطوا الشباب فرصة  ..امنحوا طالبكم المسؤولية  ..ثقوا بأبنائكم  ..وسترون ما يثلج

صدوركم ( ..الثقة) بالشباب تخرج أفضل ما فيهم .

شع يدمر ذاته بذاته  ..ألنه شهوة مندفعة معجبة بنفسها .
الج َ
َ

نحن بشر(..كمالنا في نقصنا)..هذه الحقيقة التي نتكبر عليها ..كمالنا يبدأ في تلك
اللحظة التي ندرك فيها انكسارنا أمام عظمة الخالق سبحانه .

مبارك عليك وقوعك في الخطأ  ..فاإلنسان ال يصبح خبيراً إال بعد سلسلة أخطاء ..
وبهذا الخطأ أنت على الطريق الصحيح  ،فمن ال يخطئ هو من اليعمل .

اإلنسان يعرف نفسه بدقة في " العمل واإلنجاز "  ..وأما التأمل فمردوده ضعيف وال

ينبغي أن نمنحنه أكثر من  %02من رحلة التعرف على ذواتنا .

اإلحساس بـ ــ" لذة اإلنجاز "  ..يستحق " التأبيد "  ..شعور مذهل في تحفيزه للمزيد

من العمل .

قد تكون " الوحدة " منعزالً أسوأ قراراتك..لم تكن المشكلة هي الناس..كانت

مشكلتك أنك سمحت لآلخرين أن يكتبوا (قصة حياتك ) .

كل إنسان كتاب متحرك  ..عليك أال تقلل من أهمية الكتب المتحركة  ..وستتعلم كثيراً
.
في البحث عن الحقيقة  ..ال تركن إلى أسلوب القراءة الكثيرة والمنوعة فقط  ..وليكن

تركيزك أوال على (صدقك ) .

الفوضى الفكرية  :هي فناء وتدمير  ،المنهجية الفكرية  :بناء وتعمير .
***
تم بحمد هللا ,,

