
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 بٌاُن نُصحٍ إلى معالً وزٌر األوقاف المحترم والمدراء العاملٌن فً الوزارة

الحمد هلل رب العالمٌن، والصالة والسالم على سٌدنا دمحم األمٌن وعلى آله   

 وأصحابه أجمعٌن ومن تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن وبعد:

 "الدٌن النصٌحة .. ألئمة المسلمٌن وعامتهم"فإنه من منطلك حدٌث النبً ملسو هيلع هللا ىلص:   

وألننا فً مركب واحد، وحتى ال تغرق السفٌنة، ولما نراه من هجمة شرسة 

فإننا نوصً ممنهجة، ٌتولى ِكبرها بعض العلمانٌٌن والالدٌنٌٌن على شعائر دٌننا؛ 

ر معالً وزٌر  األوقاف والمدراء العاملٌن فً وزارته المحترمة وننصح ونذك ِّ

 المقدرة بما ٌأتً:

، ومسألة إغاللها بعد كل صالة، إعادة النظر فً مسألة التباعد فً المساجد ⃣ 1

السٌما صالة المغرب، ومسألة منع المراءة من المصاحف فٌها؛ على ضوء 

 .نسبٌا   السٌما ونحن نرى عودة الحٌاة إلى طبٌعتهامستجدات الجائحة، 

، فاحتٌاجات المرى تختلف عن إعادة النظر فً مسألة الخطبة الموحدة ⃣ 2

احتٌاجات المدن واألرٌاف، والخطابة كما أنها من الخطاب فهً من الخطب، 

والخطب ٌعالج حدثاً جلالً أو مشكلة حصلت فً األمة أو حتى فً المجتمع المرٌب 

ال حصراً ولولبة لهم فً إطار موضوع  أثناء األسبوع، وهذا ٌتطلب تأهٌالً للخطباء

 واحد.

فالوزارة تنادي باحترام الرأي  إعادة النظر فً مسألة الخطباء المفصولٌن، ⃣ 3

 والرأي اآلخر، والمنع والفصل ال ٌحمك هذا المعنى الكرٌم.

إعادة النظر فً اإلجراءات األخٌرة التً تقوم بها الوزارة تجاه الجمعٌات  ⃣ 4

، تلن المؤسسات ملة فً نشر العلم والدعوة وتعلٌم القرآنوالمؤسسات العا

والجمعٌات التً تركت بصماتها اإلٌجابٌة، ومكنت للتدٌن الواعً والوسطٌة فً 

أرجاء الوطن خالل أكثر من ربع لرن، فالمطلوب مكافأتها وتمدٌر العاملٌن علٌها، 

 ال التضٌٌك علٌها وخنك رسالتها بحجة لانون جدٌد ولٌد.

الستثمار األمثل ألموال األوقاف بما ٌخدم رسالة المسجد وٌرفع من شأن ا ⃣ 5

وهذا كله مما ٌشجع الناس على الولف، والتبرع، اإلمام وٌعزز من دور الخطٌب، 

 وٌزٌد من ثمتهم بالوزارة والمائمٌن علٌها.



، والتً بدأت تظهر مؤخراً التحذٌر من األفكار السلبٌة الهدامة والفرق الضالة ⃣ 6

تحت دعوى الحرٌة الشخصٌة، كالشذوذ، والمثلٌة، والنسوٌة، واإللحاد، وغٌرها .. 

 وهذا من أعظم أدوار الوزارة التوعوٌة. 

الحذر من صبغ الخطاب الدٌنً بصبغة ذات لون واحد وتحٌٌد األفكار  ⃣ 7

مزٌداً من االحتمان، ، ألن هذا ٌصنع األخرى، السٌما فً الجانب الفقهً والفكري

 وٌؤصل لحالة من االحتراب بدل االحترام.

، ولكن ببعدٌه الفاسَدٌن وهما؛ التطرف التأكٌد على أننا كلنا ننبذ التطرف ⃣ 8

الٌمٌنً المائم على التشدد والغلو والتكفٌر، والتطرف الٌساري المائم على التمٌٌع 

 والتفرٌط والكفر والتعهٌر.

والتمكٌن للعلماء  خطاب الدٌنً على ضوء مستجدات العصر،تحدٌد أولوٌات ال ⃣ 9

العاملٌن، للمٌام بترسٌخ تلن األولوٌات، فها هً الجامعات وكلٌات الشرٌعة تمذف 

للمجتمع نوابغها؛ فال ألل من استثمار تلن الطالات، وتوجٌهها بما ٌحمك لٌمة األمن 

 بالعلم واإلٌمان. 

 وختاما : •

وقاف أن تكون الوجه المشرق الحامً والحافظ والراعً فإننا نرجو لوزارة األ  

ً من أسباب الصد عن دٌن هللا،  -ال سمح هللا-ال أن تكون  لرسالة اإلسالم، سببا

والمواقع ومحاربة أولٌاء هللا، وتعطٌل ُدور ومراكز المرآن وبٌوت هللا .. 

ً موازٌن والمناصب ال تدوم، فإما أن تكون قراراتنا وإجراءاتنا ُسنة حسنة ف

ونحن نسأل هللا لكم العون أعمالنا، وإما أن ٌطاردنا شؤمها فً الدنٌا واآلخرة، 

 وال ننكر عظٌم جهدكم فً الكثٌر من الملفات الدٌنٌةعلى كل خٌر وبر ومعروف، 

.. ونحن معكم وبكم نمضً لكل ما فٌه خدمة دٌننا ووطننا وأمتنا، والحوار مطلوب 

 غنا .. اللهم فاشهد.وواجب .. اللهم إنَّا لد بل

قرابة ال م، ووقع علٌه 2222-9-2صدر هذا البٌان عصر ٌوم الخمٌس  •

 ( من العلماء والدعاة والمفكرٌن، وعدد من المواطنٌن المشفقٌن المحبٌن.022)
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