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حماضرة الشيخ أيب إسحق احلويينخالصة

"ن ؟آلملاذا تأخرت كلميت إىل ا"بعنوان

:وعافاهحفظه اهللاأبو اسحق احلويينقال الشيخ

هذه يفأتكلممل أنينو عاتبوين أرسلوا إيلإخواينا من كثري

حبمد اهللا ال أنين:"وأقول،سكويت طالإناألحداث و قالوا 

و أمحل مهها ليل ار حىت بقليبو أعيشها أميتأختلف عن قضايا 

يسكت متأمالً موقف سيدنا سعد بن أيب هووإمناال أنامأنين

.وقاص رضي اهللا عنه يف التوقف يف الفنت
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حال يفيتكلم فالذيثقافة الصراخ حتجب اتزان العقل، ·

ولذلك تذهب ،ا بال عقولناسأصراخ الصارخني يكلم

.مهالرياح و خترج التاحلكمة أدراج 

بعضيفرأييأقول و،ألكسر حاجز الصمتجئت فقط ·

فيما بعد إن شاء يأيتأما التأصيل العلمي ،القضايا بصورة جمملة

. اهللا تعاىل

اهللا يرضعمر بن اخلطابأقول لو أن اهللا عز جل بعث·

نه أعنه من قربه و ذهب إىل ميدان التحرير و كل الناس تعرف 

.خيالف رأيهم لرمجوه باحلجارةاعمر و قال هلم قولً

قصة موقعة اجلمل وندم السيدة عائشة رضي الشيخ حكى·

.اهللا عنها وأرضاها خلروجها فيها

أقول للذين شاركوا باملظاهرات و الذين يعتقدون أنأحب ·

املدفع أماملقد كنا : ألعوام السابقةايفأننا مل نكن متضررين 

.ألحديلكننا ال نشتك
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وهذا سبب املشهد اجلديد ليس له نظري سابق يقاس عليه·

،ألن املظاهرات قبل ذلك كانت ايتها معروفةة،مشكل

.و مل تغري من القرار السياسي شيء







 

خالفينولو ،أقول هذاأنحقيومن ،قليبيفأشعر بانقباض ·

و قطعي،وال يوجد نص ،ألن هذه مسالة قراءة واجتهادغريي

ديار يفقةبالفوضى اخلالَّى يسمقراءيت األولية أن هذه بداية ما

تعىن التحول من فساد اإلدارة إىل :ةالفوضى اخلالقَّ، املسلمني

إدارة الفساد و أعداؤنا يريدون الوصول إىل إدارة الفساد حتت 

أيام غزو ف،اخل. . . . احلرية و العدالة و عدم الظلم : شعارات

و ،يالعراق هدف تكتيكالعراق قالت اخلارجية األمريكية إن 

.مصر اجلائزة الكربىو ،يهدف استراتيجالسعودية
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. 

ولكنه ينهى عن لشيخ احلويين متوقف لضبابية الرؤية،فضيلة ا

ومن ، يع؛فال يوجد نص قطتسفيه أي رأي من اآلراء األخرى

سفه املشايخ ورماهم بالتناقض أو حنو ذلك  البد أن يعلم وجهة 

:من قال بأي قول

فمبىن قوله هو على املصلحة :من قال جبواز املظاهرات أو منعها

.واملفسدة

امستنده أنه ملائة سنة سابقة مل تغري مظاهرة قرار:ومن قال باملنع

عهدوه وبالتايل فاملانعون قاسوا على شيء سابق مضى،،اسياسي

ر وليس املستقِّواملفيت يفيت علىعلى غلبة املفسدة،افبنو،وألفوه

.على الشاذ





:. 

·رةالشيخ فضيلة اهامسا ليس هلا رأس ،وليس ثورةفوأل

.، وقال أنه ال ميكن أن حييا اجلسد بال رأسمنظم
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الثورة ونتائجها مل يتوقعها أحد ال املشاركني وال أحداث هذه·

وال أعتقد أنه قابل للتكرار،سقطت،اليتاملانعني وال الدولة

.شرهاى اهللاوهي فلتة متت ووقَّ
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:نصيحة فضيلة الشيخ حفظه اهللا
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