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  يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم ۖ 
ْن ِعْلِمِه إِالَّ بَِما َشاءَ    َوَال يُِحيُطوَن بَِشْيٍء ّمِ
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ِحيمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 

 

    قال تعالى

ِ تََوكَّْلنَا ۚ ( …  َّ     َوِسَع َربُّنَا ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما ۚ َعلَى 

َربَّنَا اْفتَْح بَْينَنَا َوبَْيَن قَْوِمنَا بِاْلَحّقِ َوأَنَت َخْيُر اْلفَاتِِحيَن  
    ) ) األعراف 89(

 

    لثانيالجزء ا -الحقيقة الغائبة  
  

   الطبعة األولى
  

  م 2021 أكتوبرهـ، الموافق  -  1443 األول  ربيع 
 

    حقوق الطبع محفوظة لصاحب الرؤية 
 

    رؤية محمد عبد المحسن العلي 
 

    قال تعالى

َكِلَماِت َربِّي       قُل لَّْو َكاَن اْلبَْحُر ِمَداًدا لِّ

لَنَِفَد اْلبَْحُر َقْبَل أَن تَنفََد َكِلَماُت َربِّي َولَْو ِجئْنَا بِِمثِْلِه َمَدًدا  
    ) الكهف 109(

  



4 
 

   أكبر هللا
   عندما تُدِرك الحقيقة الغائبة

   وتعلم بتفاصيل ما جرى على الناس
    ستتذوق معنى جديدا للتكبير

   هللا أكبروستعظم في قلبك كلمة 
 

   هللا أكبر كبيرا والحمد  كثيرا
   وسبحان هللا بكرة وأصيال
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  إهداء 
  

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ( ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه  
  .  متفق عليه )  ما يحب لنفسه

  
،  لكل أخ وأخت في اإلنسانيةأحببت أن أسجل إهدائي في الجزء الثاني  

سفينة،  كل  واغتصاب  حد، وهو أخذ  اوفالبيت اإلنساني حل به مصاب  
لم تحكم بمنهج هللا عأي كل   إبليس أو األعور  دولة  ز وجل من قبل 
أخذ  الدجال،   عليه    واغتصابوهو  وترتب  بحر  الالدخول  في  توغل 
الناس    فقدانإلى  أدى  مما    ،يومنا هذاإلى الماضي  الزمن    منذالظلمات  

بعد ما تسلطت عليهم الشياطين من ذرية  )  الروحي والفكري  (    ألمنهم
هللا،  ،  إبليس رحم  من  تمتع  إال  عدم  يعني  عليهم  وذلك  تسلطت  من 

والمسألة نسبية    والعقلية،  ةبكامل قدراتهم الشعورية واإلدراكيالشياطين  
  .  وآخر إنسانتختلف بين 

  
ا أَمَّ أَْن    قال تعالى(  فَأََردتُّ  اْلبَْحِر  يَْعَملُوَن فِي  ِلَمَساِكيَن  فََكانَْت  السَِّفينَةُ 

ِلٌك يَأُْخذُ كُلَّ َسِفينٍَة َغْصبًا (    )) الكهف . 79أَِعيبََها َوَكاَن َوَراَءهُم مَّ
  
الذي ضلله  كتاب لإلنسان    ، بأجزائه المختلفةالغائبة  كتاب الحقيقة  ن  إ

يعدل الموازين ، كتاب  بعد ما تسلط عليه وتمكن منه  الشيطانوأغواه  
المختلة   البصيرة  العقلية  مستوىيووينير  من  ويحيي    رفع  الوعي 

بمهمته وبدوره  كتاب يذكر اإلنسان  الشعور ويوسع األفق والمدارك،  
كالدودة    اإلنسان  من يظن بأن  ئفيخط،  بمصيره الموعودوفي الحياة  

ق  بأن الخال من يظن    ئيخط، كما  األرض  على  االتي تنتهي دورة حياته
في الحياة وما يحفظنا من  ومهمتنا ما يبين دورنا لنا لم ينزل عز وجل 

نحو  من عبورنا لمرحلة الحياة  ؤوما يالشياطين  وهيمنة  تسلط وتمكن  
  .ويسرالمصير بسالمة محطة 
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المشكلة في تخاذل  المشكلة في إسناد األمر لغير أهله،    ...  ؟أين المشكلة
ها على أرض  ومن يسعون لتجسيد  أفكار الرسالةقيم وصرة  نالناس عن  

وما يحقق أمنهم ، وبمعنى آخر تخاذل الناس عن نصرة أنفسهم  الواقع
  .  الروحي والفكري وسالمة الحياة

  
المسلمين عن نصرة  بعض  تخاذل    أصابها ما أصابها بسببإن اإلنسانية  

في  وروحه  بذل كامل وسعه وجهده  الذي  سيدنا الحسين رضي هللا عنه  
المصاب  أستغل  ومع األسف الشديد  ،  نصرة قيم وأفكار الرسالةسبيل  

آلل البيت  وبحجة التشيع    -عل بعض المسلمين  يث جُ حمن قبل البعض  
و  - والفاسدة  الخاطئة  وأفكارهم  األشخاص  فلك  في  فلك يطوفون  في 

الرسالةاألشياء   أفكار  فلك  الطواف في  التي    ،بدال من  المسألة  وهي 
أجلها   من  عنه أستشهد  رضي هللا  الحسين  الخاطئ  ،  سيدنا  فالطواف 

وغيب الوعي  وطمس البصائر  وأعتم القلوب  عمل أفسد وأذهب العقول  
والمدارك األفق  ومن  وضيق  لعبت  ،  مدى  أي  إلى  ينظر  أن  أراد 

فساد العقول  مظاهر فلينظر إلى للباطل بعض المتشيعين الشياطين في  
عمل    الخاطئ، إن الطواف  ضرحةفي المزارات واألالسفه والخبال  و

سيدنا   أجله  من  أستشهد  الذي  الصحيح  إال  يصح  وال    الحسين باطل 
  رضي هللا عنه . 

  
وحقيقة  ال يدرك أصحابه الحقيقة الغائبة  إن أي مشروع سياسي إسالمي  

الصراع   بدأ  وأبعاد  الدينبعد  الذي  النعمة  اكمال  له   ،وإتمام  يكتب  لن 
وتفاصيل  وندرك حقيقة  ستوعب حاضرنا  ونفحتى نفقه واقعنا  النجاح،  

بنا   يحيط  علما  نعو  يناونستشرف مستقبلنا  لنعرف حقيقة  أن  للوراء  د 
  .الخبر ولنستخلص العبرالصورة و

  

  إذا ربحت اإلنسانية معركة الوعي كان الخالص  
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  الكتاب قدمة م
به   الذي جمعت  الثاني  الجزء  في  أهم  بعض  هذا  كتبتها  التي  المقاالت 

الماضية السنوات  بوك طوال  الدولة   ه كتبتما    ومنها  ،الفيس  بناء  حول 
شبكة العالقات االجتماعية والسياسية، وهو الترتيب  وترتيب  اإلسالمية  

الذي أزعم بأنه سيعيد للعقل سالمته ولإلنسان بصيرته ووعيه وللمجتمع  
دل الميزان ويعلو اإلنسان  عَ يُ بعد ما    المسلم عافيته وسلمه وسالمة حياته 

  على الشيطان 
  

يحضر في الذهن من قدم روحه من أجل    عندما نتحدث عن هذه األمور
اإلنسان  على  الشيطان  يعلو  ال  سيدنا    ،أن  الجنة،  أهل  شباب  سيد  وهو 

عنه، هللا  الحقيقة    الحسين رضي  التوتلك  الغائبة  الحقائق    ي من ضمن 
غابت ألنها لم تذكر من فوق ، وهي  ةالغائب  الحقيقةتشكل في مجموعها  

صودرت من قبل الشياطين  منابر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التي  
حكم الطاغوت، وال من فوق منابر  والسياسي  على موج الطغيان  عندما  

جنى من  وهي المنابر التي يالحسينية،    منابرال ب التي تسمى  )  ضرار  ال(  
علت قضية مقتل  جُ ما  ك  ،الخبال السفه وويمارس من فوقها    المال ورائها  

إفساد العقول وطمس  يتم بواسطتها  قضية  ه  سيدنا الحسين رضي هللا عن
الوعي   والتالعب بالمشاعر وتضييق األفق والمدارك  البصائر وتغييب 

عن نهج سيدنا الحسين  الذين انحرفوا  مطايا الشياطين والجهال  بواسطة  
عدة    أوجدوابل    ،ن واالستبداد مقارعة الظلم والطغيارضي هللا عنه في  

المسلمين البسطاء من  تلهي  )  سماتها السفه والخبال  (  وأنشطه  فعاليات  
عن الشذوذ الفكري والنفسي  وتصرف أنظارهم  محبي آل البيت  بعض  

لبنان  في إيران والعراق و  بفعله  نيقومو ما  عو   واالنحطاطلقوى التخلف  
    .وفي بلدان أخرى وسوريا واليمن 

  
فترة  من  بالرغم   وطول  والعويل  البكاء  على  والتطبير  واللطم  النواح 

إن المصاب الذي  بل  ية حقها، ض مصاب أهل البيت لم أجد من أعطى الق
سبب  بوهو فساد العقل وطمس البصيرة وغياب الوعي  ب البشرية  اصأ

ويحيون  حب آل البيت  المصابين به من يزعمون    ل كان أوعلو الشياطين  
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وخفة حاالت السفه والخبال  مظاهر  البعض    على   اتضحت  كما،  اهمذكر
هو  ، ومخرجهم منها  في الحيرةالشيعة    دخل بعضوهذا األمر أ،  العقل

ثقافية فكريثورة    بإحداث(  المشاركة   وتتحيي  )    ة  الوعي  القلوب  رد 
،  في كل مكانوتنير الدرب للثوار األحرار  النائمين في الكهف    توقظو

ممارسات   هناك  يكون  ميتة  األمة  تبقى  التي  الممارسات  من  فبدال 
  وتبعث روحها . وتطبيقات تحيي األمة 

  
من    اإنجاحه واستيعابها  ال يمكن  الحسين رضي هللا عنه  سيدنا  إن قضية  

أنظار وصرفوا    بالسفه والخبالوأصيبوا    قبل من فشلوا أمام سنة اإلبتالء 
مبتغى  وهو  الغائبة    عن الحقيقةن البحث  وعن التفكر والنظر  ع   الشيعة

لهم صفات  من قبل من    اإنجاحهال يمكن  فهي قضية إنسانية  ،  الشيطان
شياطين  هل يعقل أن يواجه ، فوحشية ويعيشون بأحوال شيطانيةحيوانية 

الجن؟ الحسين  ! اإلنس شياطين  فسيدنا  عنه    -،  ال  (    –رضي هللا  لمن 
ركة  في أشرس معبواسطة شياطين اإلنس    الجنشياطين  قد واجه  )    يعرف 

نتائجها   وموج    وارتفاععلو  كانت  وتمكن  السياسي    الطغياناالستبداد 
علت شياطين الجن على كل من يحكم  تخاذل بعض المسلمين  ب ف،  إبليس

  إال ما ندر . إلى يومنا هذا، المسلمين 
  

الحسين  ظلمة  ومإن ملف قضية     ، حا ال زال مفتورضي هللا عنه  سيدنا 
عليه ومظلمة  قضية  يشمل  وهو   تسلط  الذي  بواسطة    الشيطان  اإلنسان 
الملح،  ،  مطاياه  من  والسؤال  اإلنسان  يتخلص  االستبداد  والظلم  كيف 

    . أهل الحقيقة...  دندن حولهن هذا ما ، ؟الشيطانوهيمنة الطغيان وعلو و
في عملية  فشاركنا  ملما بها  وكنت مؤمنا بالقضية  استوعبت المسألة وإذا  

نهض من ، وهو األمر الذي  المساكين من علو وهيمنة الشياطينتخليص  
تنادي   لمن، ولكن كان حينها ( ال حياة  أجله سيدنا الحسين رضي هللا عنه

  . فهل األمر األن كذلك ؟) 
الثوار   قدوة   ن على خطىحونال لمن اتقى وبالنبي قد اقتدى،  إال هدى  

القلب  جإذا سف،  سيدنا الحسين سائرون األحرار  و بان وُعِرف للد  رب 
  . الدرب
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  شعر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي - 1
  حفظه هللا وسدد خطاه

  
  سبحان من رفع السماء بال عمِد  

  وصيّر اإلنسان من طيٍن ملبدِ                                         
    وبنفخٍة فيه من روحه

  وبعقٍل حباه وعلٍم مسندِ                                          
    جداً ـكةُ له سـوإذا المالئ

  الرجيم لم يكن من السجدِ  إالّ                                         
  أيها المخلوق ما غرك بخالقٍ 

  لتهتدي صورة سواك وعقل  في                                        
 ً   تركت الهدى واتبعت مبلسا

  فغواك بأماٍن وعمٍر مخلدِ                                          
  ولتكن به اهبط إلى األرض

  سؤددِ  فيشقياً وضيعاً أو                                        
  العليا تكن ففيإن تسمو بالروح 

  سافل مقعدِ  ففي وإن تدنو بها                                       
  والعقل للنفس عن المهالك حابس
  وبالتفاهة النفس تلهو بالمفاسدِ                                      

  كانوا في معزلٍ  قوميلكن 
  صددِ  فيعن الدنيا وللقريض                                     

  وإذا الجهالة ضاربةٌ أطنابَها 
  كأنها األعصاُب شدت إلى جسدِ                                       

ً وإذا الر   سول بالقرآن هاديا
  والنَّاس بين مؤمن وملحدِ                                     

    وإذا بخير أمة أخرجت
  للناس تدعو بالهدى والرشدِ                                     
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  التيلكن جهالة اليوم غير 
  كنّا بها من بعيِد األمدِ                                     

  بكل خسةٍ  نأتياليوم 
  من األفعال نلصقها بمحمدِ                                     

 ً   اليوم نقتل بَعُضنَا سفها
  ال غايةٌ ترجى وال خيَر من مقصدِ                                    

  اليوم نفتح الدار طواعيةً 
  لمن أراد على اإلسالم أن يعتدى                                   
  اليوم ندك الدور على من بها 
  والنَّاس بين شهيد ومشردِ                                  

  وإذا الدنيا لحاِلنا باكيةً 
  ونحن بين شامٍت وأبلدِ                                  

  يا أمة اإلسالم من لى ناصر
  غير اإلله ندعوه فى كل تعبدِ                                 

  سالٌم على الدور ومن بها
  من إله الكون الواحِد الصمدِ                                  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  



11 
 

 الخضر والقدر والسفينة  - 2
 

يمثل القدر الفاعل  عندما خرق سيدنا الخضر عليه السالم السفينة كان 
الذي يعبر   السياسي  أي نظامه  الناطق، كما تم خرق سفينة اإلسالم، 

) وهما الشورى    سنتين ربانيتين   بأهله الزمن، حيث استبدل معاوية (
الرسالة أفكار  فلك  في  قيصريتين  (،  والطواف  وهما    ببدعتين   (

التوريث والطواف في فلك األشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وفي  
العظيم   الحدث  وهو  األشياء،  األليم  فلك  األمة  والمصاب  حياة  في 

تأثر به كل الناس الذين أرسلت لهم حدث  ، وهواالجتماعية والسياسية
الرسالة وبصور شتى، وفعل معاوية قدر قد قدره هللا عز وجل، الذي 

بأخذ واغتصاب كل نظام سياسي  )  إبليس أو الملك  (  يضا أن يقوم  قدر أ
مخترق، اي ال يحكم بكل شرع هللا عز وجل، وذلك األخذ واالغتصاب  
في صالح المساكين الذين قل علمهم وقلت معرفتهم كأهل الفترة ومن 
ا السَِّفينَةُ   تشوه اإلسالم في أذهانهم بسبب الحكم العاض والجبري . ( أَمَّ

ِلٌك  فََكانَْت ِلَمَساِكيَن يَْعَملُوَن   فِي اْلبَْحِر فَأََردتُّ أَْن أَِعيبََها َوَكاَن َوَراَءُهم مَّ
  ) ) الكهف .  79يَأُْخذُ كُلَّ َسِفينٍَة َغْصبًا ( 

  
ولئك المساكين قد قدر هللا لهم أن يعملوا في بحر الظلمات الذي تبحر  أو

المأخوذة والمغتصبة من قبل إبليس،   السياسية  السفن أو األنظمة  بها 
الخ كانوا  وكال  الذين  المساكين  ) من صالح  الظاهر والباطن   ) رقين 

يعملون في البحر الظاهر أو الناس الذين عملوا والزالوا يعملون في  
بحر الظلمات عبر الزمن، وللقصة بقية عند عودة الخالفة على منهاج 

    ن العلي القدير . بإذالنبوة  
  
إلى أصحاب   - 107( في مقال  في الجزء األول  اآلية    تأويل د بينت لق

 )  السفينة
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 الفتاح والفاتحة والعوالم الفكرية  - 3
 

ِ نُوٌر َوِكتَاٌب ُمبِيٌن ) ( َّ   ) المائدة . 15قال تعالى ( قَْد َجاَءُكْم ِمَن 
 

المسلم دراستهما والتفكر بهما حتى يرتقي   هناك مسألتان يجب على 
بروحه   ويسمو  ويحيي  بفكره  وعيه  مستوى  ويرتفع  بصيرته  وتنار 

شعوره وتتسع أفقه ومداركه بعد ما يفتح الفتاح العليم له العوالم الفكرية  
الصور الفكرية المغيبة    - عز وجل    -المغلقة وبعد ما يُظِهر له المصور  

عن تصوراته، وهما، مسألة (العوالم الفكرية) ومسألة (النور)، أدرج  
  لعوالم الفكرية) ا ألة (أدناه ما كتبته عن مس

 
العقل مناط التكليف، وهو رأس مال اإلنسان، والدين رأس مال العقل، 
العوالم   في  تهيم  عقولها  لتجعل  الشياطين  تتسلط عليها  دين  بال  وأمة 
الفكري   أمنهم  الناس  يفقد  والضالين، حيث  للمغضوب عليهم  الفكرية 

المغ سبيل  سلوكهم  بسبب  الروحي  ألمنهم  فقدانهم  عليهم  بعد  ضوب 
والضالين، وهو الطواف في فلك األشخاص وأفكارهم الخاطئة الفاسدة  

  وفي فلك األشياء. 
 

إن من يفقد أمنه الروحي وجدت الشياطين طريقا إلى قلبه وعقله، وكان  
لها يدا في بناء أفكاره ومفاهيمه وتصوراته، وبذلك يفقد أمنه الفكري  

  . الفكري أساس سليم ال يكون لبنائه بعد أن
 

نظرا ألهمية (البناء الفكري والوعي) لإلنسان ُجعلت سورة الفاتحة في  
أول المصحف، وتقرأ في كل صالة، ألنها لها عالقة بالعوالم واآلفاق  

  الفكرية المختلفة والمتعددة وباألساس السليم للبناء الفكري.
ْن    قال تعالى ( أَفََمْن أَسََّس بُْنيَانَهُ َعلَٰى تَْقَوىٰ  ِ َوِرْضَواٍن َخْيٌر أَم مَّ َّ ِمَن 

ُ َال يَْهِدي  َّ أَسََّس بُْنيَانَهُ َعلَٰى َشفَا ُجُرٍف َهاٍر فَاْنَهاَر بِِه فِي نَاِر َجَهنََّم ۗ َو
ُ َال يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن )  ...   ) ) التوبة109اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن (  َّ   ( َو
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 ِ َّ بِْسِم  ِحيِم ((  الرَّ ِن  ْحَمٰ الرَّ اْلعَالَِميَن (1  َرّبِ   ِ َّ ِ اْلَحْمُد  ِن  2)  ْحَمٰ الرَّ  (
ِحيِم ( يِن (3الرَّ الّدِ يَْوِم  َوإِيَّاَك نَْستَِعيُن ( 4) َماِلِك  نَْعبُُد  إِيَّاَك  اْهِدنَا  5)   (

 ) اْلُمْستَِقيَم  َراَط  َغيْ 6الّصِ َعلَْيِهْم  أَْنعَْمَت  الَِّذيَن  ِصَراَط  اْلَمْغُضوِب  )  ِر 
الِّيَن (    ) ) الفاتحة . 7َعلَْيِهْم َوَال الضَّ

 
إن هناك عوالم كثيرة ومتعددة ال يعلم عددها إال هللا العليم الخبير، وكما  
قال بعض المفسرين، وقرأت ألبن كثير منها (العوالم الفكرية)، فربنا  

ات  جل شأنه رب كل ما وجد في عالم األنوار و الماديات والروحاني 
  ) ) النحل . 8واألفكار والمعنويات ...الخ ( َويَْخلُُق َما َال تَْعلَُموَن (

 
َراَط اْلُمْستَِقيم(    ) اْهِدنَا الّصِ

العلي   الفتاح  الهادي  المسلم هذه اآلية في كل صالة ويطلب من  يقرأ 
القدير أن يهديه للصراط المستقيم حتى يعبده على بصيرة ويوفقه في  
على   واالستدالل  الفائزين،  من  اآلخرة  في  ويكون  الدنيا  في  سعيه 
الصراط المستقيم وسط الطرق المتشعبة والظلمة بحاجة لنور من العلي  

لثبات عليه أيضا بحاجة ألن يستمر النور مع المؤمن، وهو القدير، ول
نور يرافق المؤمن بعد الممات وفي القبر وفي المحشر والجنة، ( يَْوَم  
تََرى اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت يَْسعَٰى نُوُرهُم بَْيَن أَْيِديِهْم َوبِأَْيَمانِِهم بُْشَراكُُم 

ِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظيُم  اْليَْوَم َجنَّاٌت تَْجِري ِمن تَ  ْحتَِها اْألَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها ۚ ذَٰ
  . ) ) الحديد12(
  

في كل صالة أن يهديه إلى صراط     فالمسلم يطلب من الهادي الودود
الذين أنعم هللا عليهم بالهدى ونور اليقين ( ِصَراَط الَِّذيَن أَْنعَْمَت َعلَْيِهْم  

هدى ونور اليقين، فبنور اليقين بعد الهدى يبصر  )، أي أنعمت عليهم بال
المؤمن ما ال يبصره الكفار والمشركين والمنافقين والغافلين والفاسقين  
والظالمين ألنفسهم ولغيرهم الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم، فهو 
نور اختص هللا به المؤمنين المتقين الموقنين، وهذا من معجزات الذي  
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انه، فهو على كل شيء قدير، قال تعالى ( َوفِي  ال يعجزه شيء سبح
  ) الذاريات . 20اْألَْرِض آيَاٌت ِلْلُموقِنِيَن ) ( 

 
وغير   الخفية  آياته  برؤية  اختص ً(الموقنين)  وتعالى  سبحانه  فا 
المحسة بواسطة ( النور األعلى ) أو نور اليقين الذي يهبه هللا عز وجل 

عقابه الدنيوي واألخروي ويتقون  للمتقين الذين يتقون غضبه وعذابه و
التصادم مع السنن والقوانين التي وضعها رب العالمين، أي أن هناك  
عالم فكري ترتاده عقول المتقين الموقنين الذين يتمتعون بنور اليقين،  
كما أن هناك عوالم فكرية تهيم بها عقول المغضوب عليهم والضالين،  

    .نعوذ با منها
 

ق في الليل المظلم يحتاج إلى نور ينير له طريقه  فالسائر على الطري
وغيرها،   والمزالق  والمطبات  كالحفر  العوائق،  يتجنب  حتى  ودربه 
وكذلك السائر على الصراط المستقيم، سيواجه دعاة مضللين مغضوب  

فتن وشبهات وعوارض وملهيات وأفكار   وستواجههعليهم او ضالين،  
يم إن لم يكن له نور من العلي  خاطئة وفاسدة تحرفه عن الصراط المستق

  القدير. 
  

ففاتحة الكتاب تبين لنا أهمية وضرورة (النور األعلى) أو نور اليقين  
إلى الصراط المستقيم والثبات عليه، ومن فقد النور سينحرف    لالهتداء

مساره وسيهيم عقله في العوالم الفكرية للمغضوب عليهم والضالين،  
تاده عقول من أنعم هللا عليهم بالهدى  وسيصبح العالم الفكري الذي تر 

 ونور اليقين عالم مغيب بالنسبة له. 
  

نَْعبُُد) ويكون صادقا   فعلى المسلم أن يخلص في العبادة ليحقق (ِإيَّاَك 
(َوإِيَّاَك   يقول  عندما  المعين  المجيب  الهادي  له  يستجيب  حتى  فيها 

  . أساس صلب متيننَْستَِعيُن) ليتمتع بنور اليقين وليجعل لبنائه الفكري 
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وحتى يفتح لك الفتاح العليم العالم الفكري الذي غيبه عن المغضوب  
عليهم والضالين، وحتى تنال ( هدى المعونة ) من الهادي الودود بعد 
( هدى الداللة ) الذي جعلك تُسِلم وتتجه للصالة بعد ما دلك وهداك 

الطريق أو الصراط المستقيم، فعليك باإلخالص والصدق   ألولالهادي  
الذي  )  الطواف في فلك أفكار الرسالة  (  و)    بعهد الساجدين(    اموااللتز

يعبر عن صدق والئِك المطلق  عز وجل، فأنت بذلك ستكون من  
الذين يهديهم هللا هدى المعونة كل ما سألوه أو احتاجوا اليه، ويفتح لهم  
ما   أذهانهم  في  المصور  لهم  ويصور  المغيب  الفكري  عالمه  الفتاح 

فإذا يقينا وما يجعلهم يشعرون بقربهم منه جل قدره، (    يجعلهم يزيدون
وإذا عبدت هللا كأنك تراه أراك    ،سجد القلب للرب بان وعُِرف الدرب

تراه لم تكن  بطلب    ما  المؤمن ثمرة صالته ودعائه  يذوق  ) ، حيث 
  الهدى للصراط المستقيم، ومن ذاق الثمرة زاد يقينا .

 
، وهذا ما نريده ؤسس على التقوىوللتذكير من أجل بناء فكري سليم ي

  ألبنائنا وذريتنا وللمؤمنين بشكل عام.
+ صدق والتزام بعهد الساجدين + طواف في فلك ويقين  إخالص  (

 وذلك أحسن العمل.  )طاعة هللا باتجاهأفكار الرسالة وعمل 
فأنت بذلك ستكون على رأس قائمة أعداء الشياطين ومطاياهم، ومن  

  المقربين، وذلك هو (عز الطلب). ضمن أولياء هللا 
  

  فالقصة وما فيها (ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمًال) 
  

اْلعَِزيُز  َوُهَو  َعَمًال ۚ  أَْحَسُن  أَيُُّكْم  ِليَْبلَُوُكْم  َواْلَحيَاةَ  اْلَمْوَت  َخلََق  (الَِّذي 
  ) ) الملك . 2اْلغَفُوُر (

ِلنَْبلَُوُهْم أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَمًال ( (إِنَّا َجعَْلنَا َما َعلَى   لََّها  ) )  7اْألَْرِض ِزينَةً 
 الكهف 
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فهناك من نجحوا أمام سنة اإلبتالء، وهم قلة، وهناك من فشلوا، وهم 
كثرة، فنحن نريد للناجح مزيد من النجاح وللفاشل النجاح حتى ال يموت 

َ َحقَّ تُقَاتِِه َوَال تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَنتُم  على فشل .( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُ  َّ وا 
ْسِلُموَن (   ) ) آل عمران. 102مُّ

 
إن جائحة كورونا أظنها مقدمة إلنهاء جائحة إبليس وذريته التي بدأت  

على يزيد  ما  العالقات    13  منذ  شبكة  فإن    االجتماعية قرن، 
بح والسياسية والناس  ترتيب  بحاجة إلعادة  تأهيل  والعالم  اجة إلعادة 

بناء على ما سيظهر من الحقائق الغائبة، ومنها ( َوالَِّذيَن َكفَُروا أَْعَمالُُهْم  
) ) النور . إن أي علم ال  39َكَسَراٍب بِِقيعٍَة يَْحَسبُهُ الظَّْمآُن َماًء … ( 

تكون علوم الدين وبصائر الوحي أساس له يصبح حلما يتداوله الناس  
بأوهامه يستيقظون منه عند الموت، ذلك فيما سبق،    فيما بينهم يعيشون 

  أما في األيام القادمة وبعد عودة الخالفة الراشدة ستكون اليقظة عامة 
  . بإذن العلي القدير

 
ماتوا   إذا  نيام  (الناس  عنه  طالب رضي هللا  ابي  بن  علي  سيدنا  قال 

  انتبهوا)  
 

  كما قال
 .على الُهَدى ِلَمن اْستَْهَدى أَِدالَّءُ َما الفَْخُر إال ألَهِل الِعلِم إنَُّهُم .

  وقَْدُر كُِلّ امِرٍئ َما كان يُْحِسنُهُ.. والَجاِهلُون ألَهِل الِعلِم أَعَداءُ 
  فَفُْز بِِعْلٍم تِِعش َحيا بِه أَبَدا.. النَّاُس َموتى وأَهُل الِعلِم أَْحيَاُء . 
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 معرفة الحق  - 4
  

يَّتَُهْم َوأَْشَهَدُهْم    قال تعالى ( َوإِذْ  أََخذَ َربَُّك ِمن بَنِي آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم ذُّرِ
َعلَٰى أَنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربِّكُْم ۖ قَالُوا بَلَٰى ۛ َشِهْدنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِنَّا  

ذَا َغافِِليَن ( يات أقول اقرأ هذه اآلعندما  ) ) األعراف .  172ُكنَّا َعْن َهٰ
في نفسي بأنني ال أتذكر الموقف وال يوجد إنسان يتذكر ذلك، ولكن  

وجدت بأن اإلنسان مفطور على معرفة   ةبعد التأمل والتفكر في اآلي
الحق، ولكن مشكلة الناس بإنها تصد عن الحق وتجحده إذا لم يوافق 

من  أهواءها ومعتقداتها الباطلة وأفكارها الفاسدة ورغباتها المنحرفة، و
صد عن الحق الذي واجهه أمامه في بعض المواقف وجحده سيصعب  

التعرف على ربه   ومراداته منه، وسيصبح هللا عز وجل  الحق  عليه 
مجهول بالنسبة له او ال يحسب حساب لرضاه ولغضبه عند التفكير  

ياة  حوالقول والعمل والتعامل مع اآلخرين ومع األشياء، أي في حركة ال
 بشكل عام . 

  
  ) ) ( 1َواْلعَْصِر  ُخْسٍر  لَِفي  نَساَن  اْإلِ إِنَّ  َوَعِملُوا  2)  آَمنُوا  الَِّذيَن  إِالَّ   (

ْبِر ( اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحّقِ َوتََواَصْوا بِالصَّ  ) ) العصر 3الصَّ
  

فَأَنَّ  َالُل ۖ  إِالَّ الضَّ اْلَحّقِ  بَْعَد  فََماذَا  اْلَحقُّ ۖ  َربُُّكُم   ُ َّ ِلكُُم  فَذَٰ تُْصَرفُوَن  (  ٰى 
 ) ) يونس 32(
  

ُ  115( أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْقنَاُكْم َعبَثًا َوأَنَّكُْم إِلَْينَا َال تُْرَجعُوَن (  َّ ) فَتَعَالَى 
هَ إِالَّ ُهَو َربُّ اْلعَْرِش اْلَكِريِم (   ) ) المؤمنون . 116اْلَمِلُك اْلَحقُّ ۖ َال إِلَٰ

  
 َ َّ ِلَك بِأَنَّ  َ هَُو  ( ذَٰ َّ  ُهَو اْلَحقُّ َوأَنَّ َما يَْدُعوَن ِمن ُدونِِه ُهَو اْلبَاِطُل َوأَنَّ 
  ) ) الحج 62اْلعَِليُّ اْلَكبِيُر ( 
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َ ُهَو اْلَحقُّ اْلُمبِيُن ( َّ ُ ِدينَُهُم اْلَحقَّ َويَْعلَُموَن أَنَّ  َّ )  25( يَْوَمئٍِذ يَُوفِّيِهُم 
 ) النور 

  
َخلَقْ  َوَما  السَّاَعةَ  (  َوإِنَّ  بِاْلَحّقِ ۗ  إِالَّ  َبْينَُهَما  َوَما  َواْألَْرَض  السََّماَواِت  نَا 

ْفَح اْلَجِميَل (   ) ) الحجر 85َآلتِيَةٌ ۖ فَاْصفَحِ الصَّ
  

في    إنَّ هللاَ فطَر عباده على معرفة الحق، والسكون إليه وقبوله، وركَّز
هللا عليه وسلم: (كل   الطباع محبَّة ذلك، والنفور عن ضده، قال صلى 

مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما  
تنتج البهيمة بهمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، قال أبو هريرة  

فِْطَرةَ هللاِ الَّتِي فََطَر النَّاَس َعلَْيَها َال    رضي هللا عنه: اقرأوا إن شئتم: [ 
وم: ( ]   تَْبِديَل ِلَخْلِق هللاِ    .. أخرجه البخاري ومسلم) 30الرُّ

  
يد   على  جاءه  ولو  حتى  للحق  االنقياد  عن  تكبر  ومن  القيم:  ابن  قال 
صغير ، أو من يبغضه ، أو يعاديه ، فإنما تكبره على هللا ، فإن هللا هو  

 " )  ٢/ ٣١٢الحق . ( المدارج "
  

باطل   فيتواجه  الحق ولكنهم على باطل،  يرفع  كثيرون يرفعون راية 
بينهما،   المعركة  تطول  فلذلك  باطل،  راية  يرفع  باطل  مع  حق  راية 
فالعبرة ليس بالراية ولكن بمن يرفعون الراية، هل هم على حق ام على  

 باطل، فالمشكلة إذا كان أهل الباطل يظنون بأنهم أهل الحق. 
  

( ال   وفاته  قبل  الشعراوي رحمه هللا  الشيخ محمد  كلمات  آخر  كانت 
بين حق وحق، ألن الحق واحد، وال تطول معركة بين  توجد معركة  

  زهوق )  دائماحق وباطل ألن الباطل 
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  الكلمة الطيبة  - 5
 

أَلَمْ  ثَابٌِت    (  َطيِّبٍَة أَْصلَُها  َكَشَجَرةٍ  َمثًَال َكِلَمةً َطيِّبَةً   ُ َّ تََر َكْيَف َضَرَب 
ُ  24َوفَْرُعَها فِي السََّماِء ( َّ ) تُْؤتِي أُُكلََها ُكلَّ ِحيٍن بِإِْذِن َربَِّها ۗ َويَْضِرُب 

  هيم . ) ) إبرا25اْألَْمثَاَل ِللنَّاِس َلعَلَُّهْم يَتَذَكَُّروَن (
 
) هي الكلمة الطيبة، إنها الكلمة التي تحمل فكرة التوحيد   ال إله إال هللا(  

االفكار و تنبثق منها جواهر  الثمار كل يجنى من ورائها  التي  أطيب 
  حين، وهي من الكلمات الحية التي تحيي قلب كل من قالها عن صدق 

بمقتضاها وإخالص  إيمان   األعمال  وعمل  من  أحسن  وهي  أطيب  ، 
ات هللا عز وجل ( قُل لَّْو َكاَن اْلبَْحُر ِمَداًدا لَِّكِلَماِت َربِّي لَنَِفَد اْلبَْحُر  كلم

  ) ) الكهف . 109قَْبَل أَن تَنفََد َكِلَماُت َربِّي َولَْو ِجئْنَا بِِمثِْلِه َمَدًدا (
 

والكالم الطيب ال بد أن يصاحبه عمل صالح صحيح ليصعد حيث ما  
إلي عز وجل  الروحي  أراده هللا  المقام  من  يرفع  الوقت  نفس  وفي  ه، 

الدنيوي واألخروي لصاحب الكالم الطيب والعمل الصالح، ( … إِلَْيِه  
اِلُح يَْرفَعُهُ … (    ) ) فاطر . 10يَْصعَُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلعََمُل الصَّ

 
الطيب وترفع   الكالم  ترفع  التي  الرافعة  الصحيح هو  الصالح  فالعمل 

  المقامات العليا الروحية الدنيوية واألخروية. المؤمن إلى 
 

ويجب أن يكون العمل الصالح عمال صحيحا حتى يكون مصلحا، فقد  
يكون العمل صالح ولكنه غير صحيح، في المكان أو في الزمان غير  

  المناسب، فلذلك لن يكون مصلحا.
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  الحالة االبراهيمية  - 6
  

قال تعالى ( َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم ِألَبِيِه آَزَر أَتَتَِّخذُ أَْصنَاًما آِلَهةً ۖ إِنِّي أََراَك  
ِلَك نُِري إِْبَراِهيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت 74َوقَْوَمَك فِي َضَالٍل ُمبِيٍن (  ) َوَكذَٰ

ا َجنَّ  75َواْألَْرِض َوِليَُكوَن ِمَن اْلُموقِنِيَن (  َعلَْيِه اللَّْيُل َرأَٰى َكْوَكبًا ۖ  ) فَلَمَّ
ا أَفََل قَاَل َال أُِحبُّ اْآلفِِليَن (  ذَا َربِّي ۖ فَلَمَّ ا َرأَى اْلقََمَر بَاِزًغا  76قَاَل َهٰ ) فَلَمَّ

الِّي  ا أَفََل قَاَل لَئِْن لَْم يَْهِدنِي َربِّي َألَُكونَنَّ ِمَن اْلقَْوِم الضَّ ذَا َربِّي ۖ فَلَمَّ َن  قَاَل َهٰ
ا أَفَلَْت قَاَل  77( ذَا أَْكبَُر ۖ فَلَمَّ ذَا َربِّي َهٰ ا َرأَى الشَّْمَس بَاِزَغةً قَاَل َهٰ ) فَلَمَّ

ا تُْشِرُكوَن ( ِممَّ إِنِّي بَِريٌء  ِللَِّذي فََطَر  78يَا قَْوِم  ْهُت َوْجِهَي  إِنِّي َوجَّ  (
  ) ) األنعام . 79ْشِرِكيَن (السََّماَواِت َواْألَْرَض َحنِيفًا ۖ َوَما أَنَا ِمَن اْلمُ 

  
الحالة اإلبراهيمية أعني بها, هي الحالة التي يعيشها اإلنسان الباحث  
ويرفض  فكريا  ينشط  الذي  اإلنسان  غيابها,  زمن  في  الحقيقة  عن 

) عنها كما    ليميل ويحنفاألوضاع الخاطئة التي وجد مجتمعه عليها (  
إبراهيم   سيدنا  وحنف  وعلى    - مال  الصالة  عليه  أفضل  وآلهم  نبينا 

ومفاهيم    -  والتسليم وأفكار  وقيم  معتقدات  وأعراف  وتصورات  عن 
وعادات وتقاليد قومه, وهي حالة صحية في زمن غياب الحقيقة, والتي  
تغيبها أعمال الكفر والستر والدجل التي يمارسها الكفار و الدجاجلة أو  

الة سيدنا إبراهيم  ستكون أشبه بح    الجهال، فحالة الباحث عن الحقيقة
عليه وعلى نبينا أفضل الصالة والتسليم عندما عاش في زمن غابت به  
يغيب   هذا  ال   ... ربي  هذا  والجهل,  والشرك  الكفر  به  وساد  الحقيقة 

فالباحث عن الحقيقة في زمن     هذا أكبر,  .. هذا ربي ... ال ...فل.أوي
والمفاهيم   األفكار  وتنوع  واوالتصورات  تعدد  لجماعات  واألحزاب 

والطوائف ال يبحث عن ربه بل يبحث عن المنظومة الفكرية السليمة  
  – الكتاب والسنة    - الشاملة والكاملة التي تزوده بها بصائر الوحي أي 

العاض   الملك  علماء  صاغها  التي  الفكرية  المنظومة  بخالف  وهي 
والجبري لتخدم الحكام وتحقق رغباتهم في الحكم والسيطرة، مما أدى  
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فرق وأحزاب وجماعات وطوائف إسالمية عديدة لها اجتهادات    لظهور
  .متعددة 

  
والمسلم الباحث عن الحقيقة سيتأرجح بين هذا هو الحق ...ال .. هذا   

أحق ... ال ..هذا أصوب وهذا هو الفكر النير الصحيح , وهكذا , فقد 
يصبح سلفيا تارة, وهناك كذا سلفية, أو صوفيا , وهناك كذا صوفية,  

المسلمين,  أو   أو  قد يصبح مع أي طائفة أو فرقة من طوائف وفرق 
وقد يعيش في  يصبح علمانيا أو رأسماليا أو شيوعيا أو قوميا ...الخ،  

حالة من الشك ثم يصبح مؤمنا بربه ليبدأ مسيرة البحث عن الحقيقة  
عن   الباحث  يبقى  وهكذا  هللا,  رحمه  محمود  مصطفى  الدكتور  مثل 

ا بين  يتأرجح  أن  الحقيقة  يسأل هللا  المتعددة والمتنوعة  الفكرية  لعوالم 
يهديه إلى الطريق القويم والصراط المستقيم وأن ينير بصيرته ببصائر  
وحيه, وقد يستجيب له هللا عز وجل حتى يقوم ببناء أفكاره وتصوراته  
و يصيغ مفاهيمه على أسس صحيحة وقواعد فكرية أصيلة سليمة متينة  

بفك ويرتقي  بروحه  ويرتقي بوعيه وتتسع  فيسمو  ره وتحيى مشاعره 
أفقه ومداركه ليعرف الحقيقة الغائبة والتي غيبها علماء الملك العاض  

  .أو توارثوا الجهل والجبري الذين تالعبوا بمفاهيم النصوص الدينية  
  

فالكافر وكما أوضحت في مقاالت سابقة هو من يكفر ويستر ويغطي  
التربية   على  يسيطر  او  يحكم  وهو  معرفتها  بعد  الحقائق  أو  الحقيقة 
والتعليم واالعالم ليحقق غرض في نفسه، أو قد يفعل ذلك عن جهل،  

والجاهل الكافر  الحقيقة,     فهذا هو  الباحث عن  المؤمن  الذي يواجهه 
المشرك أو الملحد او الجاهل الذين ال يضللون غيرهم  وأما الكافر أو  

الحقيقة,   عن  فالباحث  منهم,  وال ضرر  وربهم  أنفسهم  مع  فمشكلتهم 
وبحسب واقع الحال , يسعى للبحث والتنقيب عما كفر وستر وغطي,  
وهو من أعمال الكفار الذين ال يستطيعون العيش وسط النور أو في 

ويدرك الناس ما يجب معرفته   وضع تعطل به مصالحهم عندما يعرف
فالكافر   بالكشف واإلظهار,  يواجه  أن  يجب  والستر  فالكفر  وإدراكه, 
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المسلمين   على  يشكل خطرا  الكشف واإلظهار  عملية  من  المستهدف 
وغير المسلمين ألنه يغيب ويخفي الحقائق عنهم، وكذلك الجاهل الذي  

  يدعي العلم وهو ليس له من الدين إال رسمه . 
  

ال آلهم  أيها  مسلم انتهج نهج سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد عليهم وعلى 
  ) والتسليم،  الصالة  وميلأفضل  والقيم    فأحنف  المعتقدات  عن   (

والتقاليد والعادات  واألعراف  والمفاهيم  التي     واألفكار  الفاسدة 
بالطريقة   والتزم  هللا،  من  الهدى  واطلب  الشرك  وتجنب  استحدثت 

الذي كان عليه محم َوَمْحيَاَي     د ملسو هيلع هللا ىلص (والنهج  َونُُسِكي  إِنَّ َصَالتِي  قُْل 
ِ َرّبِ اْلعَالَِميَن (  َّ ِ ُل 162َوَمَماتِي  ِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ ) َال َشِريَك لَهُ ۖ َوبِذَٰ

) ) األنعام، وهو نهج وطريقة المسلمين التي تجعلهم  163اْلُمْسِلِميَن ( 
ِذهِ    يعبدون هللا على بصيرة .(  ِ ۚ َعلَٰى بَِصيَرةٍ  .قُْل َهٰ َّ  َسبِيِلي أَْدُعو إِلَى 

ِ َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن (  َّ   )) يوسف . 108أَنَا َوَمِن اتََّبعَنِي ۖ َوُسْبَحاَن 
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  ال حياء في الدين -7
 

قيل: إنَّه لما علم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما كان من عمر بن الخطاب رضي هللا  
التمر  -عنه   المصنوع من  الصنم  يأكل  كان  فقال   -قبل إسالمه حين 

 ؟.رألم تكن لكم عقول يا عم له:
  فقال: كانت لنا عقول يا رسول هللا، ولم تكن لنا هداية . 

ُ أَْن يَهِديَهُ يَْشَرْح َصْدَرهُ ِلِإلْسالِم ) (    قال تعالى: ( فََمنْ  َّ ))    125يُِرِد 
  األنعام . 

 
ال حياء في الدين، يعني ال حياء يمنع السؤال والتعلم والتفقه في الدين،  

ُ َال يَْستَْحيِي ِمَن اْلَحّقِ )   َّ األحزاب ، أي ال يترك  35قال تعالى (... َو
سوءته العقلية لبعض الناس سيأتي الوقت    انكشفت الحق حياء ، فمن  
 . لتنكشف لكل الناس 

 
َوِريًشا ۖ   ِلبَاًسا يَُواِري َسْوآتُِكْم  َعَلْيكُْم  أَنَزْلنَا  آَدَم قَْد  قال تعالى ( يَا بَنِي 

ِ لَعَلَُّهْم يَذَّكَُّروَن (  َوِلبَاُس التَّْقَوٰى   َّ ِلَك ِمْن آيَاِت  ِلَك َخْيٌر ۚ ذَٰ بَنِي    ) يَا26ذَٰ
َن اْلَجنَِّة يَنِزعُ َعْنُهَما ِلبَاَسُهَما   آَدَم َال يَْفتِنَنَّكُُم الشَّْيَطاُن َكَما أَْخَرَج أَبََوْيُكم ّمِ
ِمْن َحْيُث َال تََرْونَُهْم ۗ إِنَّا َجعَْلنَا   يََراُكْم ُهَو َوقَبِيلُهُ  ِليُِريَُهَما َسْوآتِِهَما ۗ إِنَّهُ 

 . ) األعراف (27) َء ِللَِّذيَن َال يُْؤِمنُونَ الشَّيَاِطيَن أَْوِليَا
 

ما حدث  له  فيحدث  الحق،  عن  عقله وضل  فسد  الشيطان  فتنه  ومن 
وحواء    -ألبوينا   وهي    -آدم  مختلفة،  بصورة  انكشاف سوءة  ولكن 

، والسوءة هي ما يسوء صاحبها انكشافها، والمعروف هو سوءة العقل
الجسم، ولكن هناك أيضا ما يسوء الحكام الظلمة وعلمائهم ومثقفيهم 

وهي   ينكشف،  أن  وغيرهم  والعلمانيين  العقليةوإعالمييهم  ، السوءة 
 .    انكشافها -بشكل عام  -وهي تسوء اإلنسان  
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ِلَك خَ  ْيٌرۚ ) ألنك بالتقوى تتقي عقاب هللا الدنيوي الشديد  ( َوِلبَاُس التَّْقَوٰى ذَٰ
الذي يطال   تجعل سوءة    - القلب    - الخفي  العقل، وهي عقوبة شديدة 

العقل تنكشف لمن عافاه هللا من العقوبة، وألنك تتقي التصادم مع السنن  
 . يستر سوءة العقل  اتقاءوالقوانين الحاكمة للوجود القائم، وهو 

 
الن معظم  يجعل  وتوارث وما  والعادة  اإللف  هو  ذلك  تالحظ  ال  اس 

تصدر   والروحي هو  الفكري  يجعلهم مطمئنين لوضعهم  الحالة، وما 
الع أهل  أحوالهم    وقادة  لمالمحسوبين على  الفكر والثقافة لمن ساءت 

الفكرية وانكشفت سوءاتهم العقلية، حتى يصبح معظم الناس  الروحية و
العقل، حيث يصبحون أشبه بأفراد القبائل  ال يستنكرون انكشاف سوءة  

الذين يعيشون عراة في الغابات والكهوف والمغارات بالنسبة لمن لم  
 . تنكشف سوأتهم العقلية

 
واإلبداع    فباسم روح    واالبتكارالحرية  ومواكبة  والحكمة  والموضة 

العصر والحنكة السياسية والحزم والعزم انكشفت الكثير من السوءات  
لم ولكن  العقلية  البسطاء،  الناس  من  ومنهم  وجل،  عز  عافاهم هللا  ن 

أنفسهم، لعدة أسباب، منها   لم يعبروا عما وجدوه في  البسطاء  اولئك 
الخوف او عدم القدرة على التعبير، ولو قرؤوا او قيل لهم ما كتبت  

 . سيقولون هذا ما أجده في نفسي تجاه من انكشفت سوءاتهم العقلية
 

... رجال محسو وأساتذة فتصور  والثقافة  العلم والفكر  أهل  بين على 
كبار في الجامعة يتقدمون الصفوف ظهر لهم ما يجعلهم يكتشفون بأنهم  
وناعقين   الناس  بين  األرض  على  تمشي  وفضائح  شيء  على  ليسوا 
ينعقون في الفضائيات، بل بعض العوام والبسطاء أفضل منهم حاال، 

قدير كمقدمة لعودة خالفة على وهذا ما هو متوقع الحدوث بإذن العلي ال
 .منهاج النبوة
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السلطة الظالمة بإعادة قراءة بقلب يخلو من    ياتاآل  وأنا أنصح عالم 
هوى السلطة واآلفات عله يصحح ويعدل من أحواله الفكرية والنفسية  

العلماني المصاب بوهم العقليةليغطي سوءته    والروحية ، كما أنصح 
عن هللا عز وجل أن يراجع نفسه، وعليه أن يتذكر بأن هللا    االستغناء

العلي القدير (على كل شيء قدير) وقدرته قدرة مطلقة، حتى ال يتفاجأ  
 . ويصدم بما سيظهر له في قابل األيام بحول هللا وقوته 

 
آَمنُوا   الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا   ) ِلَما قال تعالى  َدَعاكُْم  إِذَا  ُسوِل  َوِللرَّ  ِ َّ ِ اْستَِجيبُوا 

َ يَُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوقَْلبِِه َوأَنَّهُ إَِلْيِه تُْحَشُروَن ( َّ )  24يُْحيِيُكْم ۖ َواْعلَُموا أَنَّ 
ةً ۖ َواْعلَُموا أَ  َ َشِديُد َواتَّقُوا فِتْنَةً الَّ تُِصيبَنَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمنُكْم َخاصَّ َّ نَّ 

 . ) األنفال(25) اْلِعقَابِ 
 

أملك لقلوب عباده منهم وأنه يحول   -سبحانه    -: أنه  -ذكر ابن جرير ((  
بينهم وبينها إذا شاء، حتى ال يقدر ذو قلب أن يدرك شيئا من إيمان أو  
كفر، أو أن يعي به شيئا، أو أن يفهم إال بإذنه ومشيئته، وذلك أن الحول  

بين    -  جل ثناؤه  -ء والشيء إنما هو الحجز بينهما، وإذا حجزبين الشي
عبد وقلبه في شيء أن يدركه أو يفهمه، لم يكن للعبد إلى إدراك ما قد  
منع هللا قلبه إدراكه سبيل، وإذا كان ذلك معناه دخل في ذلك قول من  

 ...))  قال: يحول بين المؤمن والكفر، وبين الكافر واإليمان 
 . النقل انتهى

 
فعلى المسلم ان يتقي هللا عز وجل، وعليه أن ال يصرف قدراته المادية  
للحكام  انكشفت  التي  العقلية  السوءات  والمعنوية في تغطية  والفكرية 
وعلمائهم ومن دار في فلكهم، فهو بذلك يجعل نفسه في مواجهة من  

مله  أذن وأراد ان تنكشف سوءاتهم العقلية، وهو هللا عز وجل، بل إن ع
سيرجع إليه بالسوء، فاألمور تسير نحو عودة خالفة على منهاج النبوة  
وتمكين األمة من السلطة، فبعد ما يفتضح أمر الحكام الظلمة وعلمائهم  
تلقائيا   الناس  سيتجه  والثقافة  الفكر  قادة  وبعض  بالدين  والمتاجرين 
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،  للبحث عمن يصلح من أحوالهم الفكرية والروحية والنفسية والمادية
وهو سيأتي بحسب الموعد المحدد وبحسب الخطة الربانية المرسومة، 
وكما اوضحت ذلك من قبل في بعض المقاالت، فإذا انكشفت سوءات  

فالقوى    العقول أتى هللا جل شأنه بجميع الحلول ( فال تعتل هم وال تنغم )
الخيرة الخفية تعمل دون كلل وملل لتنفيذ اإلرادة الربانية ( ثم تكون  

 . الفة على منهاج النبوة ) خ
 

لقد فتن الناس بمخرجات عقل المعيشة، وهو عقل ال يمكن اإلنسان من  
إرتياد األفق والعوالم الفكرية التي غيبها هللا عز وجل عن المغضوب  

 .عليهم والضالين 
 

أَنَّ َرسُوَل هللاِ ملسو هيلع هللا ىلص   ، قَاَل: « إِنَّ بَْيَن يََديِ  -َعِن أَبي ُموسى األَْشعَِرّيِ، 
 .« السَّاَعِة اْلَهْرجَ 

 .« قَالُوا: َوَما اْلَهْرُج؟، قَاَل: « اْلقَتْلُ 
  - في العاِم الواحدِ   - اآلنَ -إنّا نقتُل   فقال بعُض الُمسلمين: يا رسوَل هللا ؛

 كذا وكذا  -ِمَن الُمْشركين
 .« قَاَل: « إِنَّهُ لَْيَس بِقَتِْلُكُم اْلُمْشِرِكيَن، َولَِكْن قَتُْل بَْعِضُكْم بَْعًضا *
 !قَالُوا: َوَمعَنَا عُقُولُنَا يَْوَمئٍِذ؟ *

َماِن، َويَُخلَُّف لَهُ َهبَاٌء ِمَن النَّاِس،  قَاَل: « إِنَّهُ لَتُْنَزعُ ُعقُوُل أَْهِل ذَِلَك الزَّ 
 .« يَْحِسُب أَْكثَُرُهْم أَنَُّهْم َعلَى َشْيٍء، َولَْيُسوا َعلَى َشْيءٍ 

إِْن    -قَاَل أَبُو ُموَسى: َوالَِّذي نَْفِسي ِبيَِدِه ، َما أَِجُد ِلي َوَلكُْم ِمْنَها َمْخَرًجاً  
ْن نَْخُرَج ِمْنَها َكَما َدَخْلنَا فِيَها ؛ لَْم نُِصْب ِمْنَها َدًماً  إِال أَ   -أَْدَرَكتْنِي َوِإيَّاكُمْ 

 . ، َوال َماالً 
وغيرهم ِحبّان  وابُن  ماجه  وابُن  أحمُد  اإلماُم  -روى  شيُخنا  وصّححه 

  . في سلسلة األحاديث الصحيحة  - رحمه هللا-األلبانيُّ 
  
  
  



27 
 

  السوءة العقلية والسكرة الفكرية  -8
 

ألّن  َسوءة   بذلك  يت  ُسّمِ َعْورة،  وَسَوءات  َسْوءات  الجمع:  (اسم): 
  انكشافها للنَّاس يسوء صاحبَها. 

 
لو   هناك سوءات  بل   ، فقط  الجسد  بانكشاف سوءة  يتعلق  ال  واألمر 
انكشفت للناس تسوء صاحبها وتهز مكانته االجتماعية، فانكشاف كذب 

يسوء صاحبه ،  من يستخدم عقله في ابتكار الحيل لتضليل الناس أمر  
وانكشاف النفاق أمر يسوء صاحبه، وانكشاف الجهل بعد ادعاء العلم  
والمزايدة به على اآلخرين أمر يسوء صاحبه، وتلك السوءات تنكشف  

  إذا ما ظهرت حقيقة الكذاب والمنافق والجاهل . 
 

الناس   من  األصناف  تلك  نجد  الزمن  هذا  والمنافق    -وفي  الكذاب 
بربيع  -والجاهل   فكرية شديدة   تعيش  بسكرة  دائم وهي مصابة  شبه 

به   تضيع  الذي  الزمن  وهو  بالحالة،  الشعور  عدم  يصاحبها  الوطأة 
الحقائق وسط هذا الضجيج والصخب من الكذب والنفاق والجهل، ومما  
يجعلهم يعيشون بهذا الربيع هو وجود من يدفع األجر للكذاب وللمنافق  

مناصب، وفي المقابل وجود    وللجاهل اي الحصول على منافع مادية أو 
  . وكل ناعقمن يصدق الكذاب ويفوت عليه نفاق المنافق ويتبع الجاهل  

 
والجهلة   والمنافقين  الكذابين  ربيع  ينتهي  أن  البد  والناعقين  ولكن 

قد   أو  األنظار  عن  يتوارون  يجعلهم  مما  للناس  سوءاتهم  وتنكشف 
في  دورهم  لممارسة  سوءاتهم  وتغطية  أوضاعهم  بتصحيح  يقومون 
الحياة بروح وبفكر جديد، أو يصبح أعدادهم أقل ونشاطهم محدود ال  
يشكل ظاهره وكما يحدث األن ، حيث نجدهم االن يتقدمون الصفوف  

مية والسياسية والدينية والفنية واالقتصادية  اإلعال  ويعتلون كل المنابر، 
  والتربوية والتعليمية ...الخ . 
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فعلينا تجنب خطوات الشيطان في كل مجاالت الحياة، والكذب والنفاق  
البصيرة   وأهل  المؤمنين  هللا  مكن  وإذا  خطواته،  من  العلم  وادعاء 
  ظهرت الحقيقة وانكشف للناس عمق المكر والخديعة التي احاطتهم به 

  شياطين الجن بواسطة شياطين اإلنس. 
 

إن ساسة العصر جعلوا من الكذب والنفاق أصل في سياستهم واستعانوا  
بمدعي العلم لتوطيد أركان حكمهم ، وهذا األمر جعلهم مع من صدقهم 
وأعانهم وسار على نهجهم يخرجون من دائرة الوعي التي أرادها هللا  

وعقابه الدنيوي واألخروي ويتقون  للمؤمنين المتقين الذين يتقون عذابه  
التصادم مع السنن والقوانين التي وضعها رب العالمين ، فعلى المؤمن  
دائرة   من  يخرج  ومن   ، بصيرة  على  يكون  حتى  نهجهم  يتجنب  أن 
الوعي لن يكتشف ذلك إذا ما أصر على البقاء بنفس النهج الذي أخرجه،  

لخفية غير المحسة منها حيث يسلب منه الشعور، وهو من العقوبات ا
بالتقوى و   إال  الوعي  دائرة  إلى  الحالة، فال عودة  بالنسبة لمن طالته 

  وفق مراد هللا عز وجل . 
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 ألم تكن لكم عقول؟!  - 9
  

قيل: إنَّه لما علم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما كان من عمر بن الخطاب رضي هللا  
التمر  -عنه   المصنوع من  الصنم  يأكل  كان  فقال   -قبل إسالمه حين 

 ؟.رألم تكن لكم عقول يا عم له:
  فقال: كانت لنا عقول يا رسول هللا، ولم تكن لنا هداية.

ُ أَْن يَهِديَهُ يَْشَرْح َصْدَرهُ ِلِإلْسالِم ) (    قال تعالى: ( فََمنْ  َّ ))    125يُِرِد 
  األنعام . 

  
اللة على   الّدِ العربية تعني  اللغة  الهداية في قواميس   : الهدايــة  معنى 
الطريق الموصل للغاية سواء أكان طريقاً حسياً أو معنوياً. وقيل: إنَّها  

  ميل الفعل إلى الغاية.  
المؤمن   غيره،.  وغاية  عن  وإيثاره  إليه  والوصول  الحق  معرفة  هي 

موافقة  الجوارح  وأعمال  اللسان  وأقوال  القلوب  أحوال  تصبح  فحين 
  للحق، تُنال الهداية الربانية بإذنه سبحانه وتعالى. 

  
أو ألماتهم،    مآلبائههذا السؤال سيسأله االبناء    ألم تكن لكم عقول؟ !، 

زمن الجاهلية الحديثة، ( جاهلية    انتهاءأو ألجدادهم أو لجداتهم، بعد  
ماتوا ) وبعد ما يعود عقل الهدى والرشد للناس بعد عودة   اختشوااللي  

 الخالفة على منهاج النبوة بإذن العلي القدير . 
  

  ألم تكن لكم عقول؟ !، أو ألم تكن لهم عقول ؟ !، هذا السؤال سيقفز إلى 
ذهن السائل الذي يملك عقل الهدى والرشد بمجرد مشاهدته أو سماعه  
لما يدل على زوال وفساد العقل عند معظم الناس، خاصة الذين عاشوا  

 في القرن الماضي وفي بداية هذا القرن . 
  

فهناك عدة مظاهر وشواهد تدل على فساد وذهاب العقول، ولكنها ال  
مستح وهي  العقول،  وذهاب  لفساد  بعض تعزى  عند  ومستحبة  سنة 
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الناس، ولكن بعد تغيير فلسفة التربية والتعليم من الفلسفة الغربية إلى  
وبعد   اإلسالمية،  وهي    االعتمادالفلسفة  الثالثة  المعرفة  أداة  (  على 

المفاهيم والتصورات، وبعد ما  بناء  في عملية البناء الفكري و)  الوحي  
موازين   ستعتدل  البصيرة،  ومقبول، تنار  معقول  كان  فما  العقول، 

سيصبح غير معقول وغير مقبول، وما كان غير معقول وغير مقبول 
  سبحان مقسم العقول واألحالم ... سيصبح معقول ومقبول .
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  سبب وأصل الفساد - 10
 

  الفساد في االصطالح خروج الشيء عن االعتدال.
 

الشيطان يمكن أن يكون قرين لإلنسان ويصبح  هناك عدة آيات تثبت أن  
له عليه سلطان، وسلطان أي تحكم وهيمنة، وتلك حقيقة قرآنية ومن  

الصادق الوحي  أساساتنا  ،  أخبار  أحد  نجعلها  أن  يجب  حقيقة  وهي 
  حتى نبصر ما ال يبصره غير المؤمنين  ضمن حقائق أخرى  من  الفكرية  

 
نِ  ْحَمٰ ) )  36 نُقَيِّْض لَهُ َشْيَطانًا فَُهَو لَهُ قَِريٌن (( َوَمن يَْعُش َعن ِذْكِر الرَّ

  الزخرف
 

) ِإنََّما  99( إِنَّهُ لَْيَس لَهُ ُسْلَطاٌن َعلَى الَِّذيَن آَمنُوا َوَعلَٰى َربِِّهْم َيتََوكَّلُوَن ( 
. به    )) النحل100ُسْلَطانُهُ َعلَى الَِّذيَن َيتََولَّْونَهُ َوالَِّذيَن ُهم بِِه ُمْشِرُكوَن ( 

  مشركون أي با مشركون. 
 

َرّبِ بَِما أَْغَوْيتَنِي َألَُزيِّنَنَّ لَُهْم فِي اْألَْرِض َوَألُْغِويَنَُّهْم    قال تعالى ( قَالَ 
ذَا ِصَراطٌ َعلَيَّ  40) إِالَّ ِعبَاَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخلَِصيَن (39أَْجَمِعيَن ( ) قَاَل َهٰ
 ) اتَّ 41ُمْستَِقيٌم  َمِن  إِالَّ  سُْلَطاٌن  َعلَْيِهْم  لََك  لَْيَس  ِعبَاِدي  إِنَّ  ِمَن  )  بَعََك 
  )) الحجر . 42اْلغَاِويَن (

 
إن نفي تسلط الشيطان على اإلنسان من قبل البعض البس األمر على  

المسألة شرحتها في مقال قديم   أدرجته في المسلمين، ونظرا ألهمية 
( متى يفقد األمن ؟ ومتى يتحقق؟  الجزء األول من كتاب الحقيقة الغائبة  

ففهمها  واإلفساد،  الفساد  مسألة  مع  مباشرة  عالقة  لها  مسألة  وهي   (
  لصورة الحقيقة لما يجري من فساد وإفساد.يعطي ا
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المستقبلية   السياسية  رؤيتهم  الدول  بعض  مسؤولي  وكبار  قادة  يقدم 
للسنوات القادمة، وكل ما يقدم تجده يخلو ويتجاهل حقيقة تسلط الشيطان  
وتصورات   فكر  بناء  من  الشيطان  يمكن  تسلط  وهو  اإلنسان،  على 

وتصور أفكار  من  له  يوحيه  بما  َوإِنَّ  اإلنسان   ) وفاسدة،  خاطئة  ات 
الشَّيَاِطيَن لَيُوُحوَن إِلَٰى أَْوِليَائِِهْم ) ، بل إن الشيطان وبعد ما يصبح له  
على اإلنسان سلطان ويلتقم قلبه يصبح هو المحرك له ولردود أفعاله،  
بالحكام   حبا  يهيمون  المتشيطنين  المحكومين  بعض  تجد  فلذلك 

وف قسوتهم  من  بالرغم  وانحرافهم المتشيطنين  وانحطاطهم  سادهم 
والنفسي  وشذوذهم بعض الفكري  أهواء  توجه  من  هي  فالشياطين   ،

المحكومين وتحرك عواطفهم و تتالعب بمشاعرهم بعد ما تمكنت منهم  
  وهيمنت عليهم . 

 
إلى شيطان، أي يصبح من شياطين   إن تجاهل حقيقة تحول اإلنسان 

وتصبح المجتمع  في  تتزايد  الحاالت  جعل  يتم    اإلنس،  وال  طبيعية 
الحديث عنها إال على استحياء وفي أضيق الحدود، فلذلك تجد الحاكم  
والعسكري  المتشيطن  والقاضي  المتشيطن  والشيخ  والعالم  المتشيطن 
المتشيطن والسياسي المتشيطن واألستاذ المتشيطن والفنان المتشيطن  

المتشيطن...ال والتاجر  المتشيطن  واإلعالمي  المتشيطن  خ،  والطبيب 
يجعلهم   وهؤالء المتشيطنين في المجتمع ال تقدم لهم األنظمة الحاكمة ما

التي   الحالة  يشعرون، وهي    اعترتهميتعافون ويخرجون من  وهم ال 
ما   لهم  تقدم  األنظمة  إن  بل  بأنواعه،  الفساد  النتشار  المسببة  الحالة 
يجعلهم ينحدرون إلى أدنى المقامات الفكرية والروحية، فالحديث عن  

كافحة الفساد دون الحديث عن جذور المشكلة فيه تجاهل للحقيقة التي  م
أخبرنا بها رب العالمين بواسطة الوحي الصادق، ومن تجاهل أخبار  

  الوحي الصادق غابت عنه الحقائق . 
 

فتسلط الشيطان على اإلنسان عندما تتوفر أسباب التسلط من العقوبات  
طاله، وهي من السنن والقوانين  الربانية الخفية التي ال يشعر بها من ت
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تدارسها  يجب  بل  تجاهلها،  يجب  ال  التي  القائم  للوجود  الحاكمة 
الروحية   أحوالهم  يصلح  ما  إلى  يتجهوا  حتى  الناس  بين  وإشهارها 
والفكرية لتتحقق سالمة الحياة. فالرؤية التي ستقدم بعد عودة الخالفة 

ستكون غالبا  والتي  بإذن هللا،  النبوة  منهاج  شاء هللا،    على  ان  قريبا 
حاالت   معالجة  أولوياتها،  رأس  وعلى  محتوياتها  أوائل  من  سيكون 
التشيطن، ألنه أساس كل فساد وإفساد، فالوضع سيختلف   التحول أو 
عن األن، فاآلن تجد حاكم أو مسؤول يعيش بحالة من الشيطنة وتجده 
يتحدث عن مكافحة الفساد، كما تجد عسكري فاسد يلقي القبض على  
مجرم فاسد ليحوله إلى وكيل نائب عام فاسد ليحوله إلى قاضي فاسد 

  ليحكم عليهم بقانون فاسد ال يصلح من أحوال الفاسدين والمفسدين. 
 

إذا قدر هللا عز وجل وعادت الخالفة على منهاج النبوة، سيكون هناك  
الحقيقة   في  ألنهم  الفاسدين،  المتشيطنين  المتحولين  لحالة  مراعاة 

رعا حاالت مرضية يجب معالجتها بحكمة وبسياسة متأنية،  يعتبرون ش
فيجب مساعدتهم وإقالة عثرتهم والعمل على إنجاحهم أمام سنة اإلبتالء  

  بعد ما فشلوا أمامها وأصبحوا من الفاسدين والمفسدين. 
 

إن الناس عادة ما تذكر ما على الفاسدين والمفسدين ولكنها ال تذكر ما 
ي  ما  يجهلون  ألنهم  الحاكمة  لهم،  السلطة  عند  لهم  يكون  أن  جب 

والرعاية   الحفظ  وهو  أمكن  للمسلمين،  الشياطين،  ما  تسلط  أي  من 
الروحي   أمنهم  تحقيق  أجل  من  والوسع  الجهد  كامل  بذل  ضرورة 

  والفكري حتى تتحقق سالمة الحياة. 
 

إن العلمانية وحكم القاهر المتغلب المتسلط المتالعب بالدين، لم يتعاملوا  
وهو خليفة في األرض وله    ابتالءمع اإلنسان على أساس إنه أمام سنة  

ويعرف نقاط قوته    - وهو الشيطان    -عدو دائم يترصده ويتربص به  
للحكم  الدين  استعملوا  والذين  العلمانيين  جهل  وبسبب  ونقاط ضعفه، 

يطرة لم يمكنوا اإلنسان مما يجعله حافظا لنفسه من تسلط الشيطان،  والس
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قويا واعيا وبصيرا وذو عقل رشيد، بل جعلوه في حالة ضعف أمامه  
ويتالعب بكيانه، إال من رحم هللا، فالكيان اإلنساني يتحول إلى كيان  

  شيطاني عندما يستولي الشيطان على قلب اإلنسان. 
 

مث أو  إعالمي  تشاهد  أو عندما  عن حاكم  يدافع  أو شيخ  عالم  أو  قف 
فال   عليه  ويثني  ويزكيه  وينزهه  ويمجده  فاسد  متشيطن  مسؤول 
(فكلهم   مثله،  متشيطن  ويزكي  ينزه  متشيطن  أمام  فأنت  تستغرب، 
عايشين بالشيطنة) ولكنهم ال يشعرون، وال تنتظر منهم أن يشعروا إال 

  إذا أراد هللا لهم ذلك  
 

العقل، وإذا فسد العقل سفكت الدماء وهتكت  إذا ذهب الدين ذهب وفسد  
عدم   يعني  الدين  وذهاب  وبدد،  بالمال  وعبث  بما    االلتزام األعراض 

بناء   يدا في  لها  يكون  أن  يعني  الشياطين، وتسلطها  تسلط  يحفظ من 
أفكار ومفاهيم وتصورات من تسلطت عليه وذلك يفسد عقله، وقد يصل  

ي، وهو بعد ذلك إما يسفك  األمر إلى تحول اإلنسان إلى شيطان إنس
يسرق   أو  ويبدده  بالمال  يعبث  أو  األعراض  يهتك  أو  الدماء 
ويرتشي….الخ، أو يفعل كل ما حرم هللا دون خوف ووجل، والطواف  
األشخاص   فلك  في  والطواف  الدين،  يحفظ  الرسالة  أفكار  فلك  في 

ع وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وفي فلك األشياء يذهب الدين، وأنا لم أسم
والفاسدة  الخاطئة  وأفكارهم  فلك األشخاص  أرى من يطوف في  ولم 

  وفي فلك األشياء حفظ دينه، ولن أسمع ولن أرى . 
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 ال تنتظروا معجزة، أنتم تعيشون معجزة  - 11
 

ُ نَْفَسهُ …( َّ ُركُُم    ) ) آل عمران . 30(.. َويَُحذِّ
 

  وهي ال تخطر على البال!   - وكما يقال    - هذه المرة ستكون اآلية مقلوبة  
 

لينصر هللا بها   إلى الذين ينتظرون حدوث معجزة  أوجه خطابي هذا 
  دينه وتعود خالفة على منهاج النبوة، وأقول لهم : 

ومنذ قرون يعيشون    -إال من رحم هللا    - ال تنتظروا معجزة، فالناس  
بها،..   يشعرون  ذلك وال  يدركون  ولكنهم ال  ويتعايشون مع معجزة، 

معجزة ذهاب بعض خواص وقدرات العقل، معجزة عدم االستفادة  إنها  
عودة  ستكون  لذلك  والشعورية،  واإلدراكية  العقلية  القدرات  ببعض 
الخالفة بداية لنهاية المعجزة، وبداية لنهاية شيوع حاالت السفه والخبال  
التي طالت كثيرا من الناس، بما فيهم بعض الحكام، وسبحان من ال  

ا في  شيء  العقول يعجزه  مقسم  وسبحان  السماء،  في  وال  ألرض 
 واألحالم.

  
والشعورية   واإلدراكية  العقلية  قدراته  بكامل  اإلنسان  تمتع  عدم  إن 

الذي      افتقارهكما هو دليل على    دليل على العجزامتالكهم  بالرغم من  
، والقرآن الُمعِجُز به الَوعد سيُْنَجز، فهو عين الحياة  ساهانتغفل عنه و 

  للقلوب الميتة والسقيمة ومعراج للعقول المظلمة والعقيمة. 
 

ُ إِالَّ أَن يُتِمَّ نُوَرهُ َولَْو   َّ ِ بِأَْفَواِهِهْم َويَأْبَى  َّ ( يُِريُدوَن أَن يُْطِفئُوا نُوَر 
ْظِهَرهُ  ) ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرسُولَهُ بِاْلُهَدٰى َوِديِن اْلَحّقِ ِليُ 32َكِرهَ اْلَكافُِروَن (

يِن ُكلِِّه َولَْو َكِرهَ اْلُمْشِركُوَن (   ) ) التوبة . 33َعلَى الّدِ
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فمن يعملون على استنهاض األمة وعودة الخالفة يجب أن يكونوا على  
استعداد فكري ونفسي تمهيدا الستيعاب الحدث وانكشاف أمر المعجزة 

  للناس. 
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  ومعجزة إحياء الموتىالرسول ملسو هيلع هللا ىلص  - 12
 

لقد أجرى هللا عز وجل على يد سيدنا عيسى عليه السالم معجزة إحياء 
الموتى الذين فارقوا الحياة، وهي معجزة مؤقتة حدثت في زمن قصير 
يد سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص معجزة  أناس محدودة، كما أجرى هللا على  وأمام 

نور بصائر الوحي  إحياء الموتى الذين كانوا على قيد الحياة بواسطة  
الكفار   من  فئة  وبقت  الكريم،  القرآن  أي  للقلوب،  الحياة  وعين 
على   العمى  و  الحياة  على  الموت  استحبت  والمنافقين  والمشركين 
الهدى، فبصائر الوحي تحيي القلوب الميتة في كل زمان ومكان، فهي 

ما    المعجزة الخالدة، فاإلنسان الذي على قيد الحياة ال يعتبر من األحياء
القلب ويعيش بال نور وبال بصيرة وبال وعي وبال شعور   دام ميت 

  وبال هدى وبأفق وبإدراك ضيق ومحدود ويجهل حقائق األشياء . 
  

قال تعالى ( أََوَمن َكاَن َمْيتًا فَأَْحيَْينَاهُ َوَجعَْلنَا لَهُ نُوًرا يَْمِشي بِِه فِي النَّاِس  
ثَلُهُ فِي الظُّلَُماِت لَيْ  ِلَك ُزيَِّن ِلْلَكافِِريَن َما َكانُوا  َكَمن مَّ ْنَها ۚ َكذَٰ َس بَِخاِرجٍ ّمِ

  ) ) األنعام 122يَْعَملُوَن (
 

الذين   إحياء جماعي لألموات  القدير عملية  العلي  بإذن  سيكون هناك 
إحياء   وعملية  النبوة،  منهاج  على  الخالفة  عودة  بعد  الحياة  قيد  على 

على رغبتهم بعودة الحياة لقلوبهم،    األموات الذين على قيد الحياة تتوقف
فال إكراه في الدين، فبوجود الفضائيات ووسائل التواصل االجتماعي  
والتقنيات الحديثة ستحدث أكبر عملية إحياء للموتى في تاريخ البشرية  
المستضعفين وعلى رأسهم  بتمكين  يتحقق وعد هللا عز وجل  بعد ما 

" الناس موتى     رضي هللا عنهأهل العلم، قال سيدنا علي بن ابي طالب  
  وأهل العلم أحياء " 

 
يَا  ) ِلَما   قال تعالى  َدَعاكُْم  إِذَا  ُسوِل  َوِللرَّ  ِ َّ ِ اْستَِجيبُوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها 

َ يَُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوقَْلبِِه َوأَنَّهُ إَِلْيِه تُْحَشُروَن ( َّ )  24يُْحيِيُكْم ۖ َواْعلَُموا أَنَّ 
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َ َشِديُد َواتَّقُوا فِتْنَةً الَّ تُِصيبَنَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمنكُ  َّ ةً ۖ َواْعلَُموا أَنَّ  ْم َخاصَّ
 ) المضل عن    واالختبار ) ) األنفال . والفتنة هي اإلبتالء  25اْلِعقَاِب 

الحق المفسد للعقل، ومن فشل أمام اإلبتالء ضل عن الحق وفسد عقله  
وطمست بصيرته وفقد وعيه وشعوره وانحدرت روحه وضاقت أفقه 

 الدنيوي هو أن يحول بين المرء وقلبه  ومداركه، ومن شدة عقاب هللا
إذا ما تحققت فيه األسباب، مثل الكفر والشرك والنفاق ومواالة الكفار  

وعدم   -سواء كانوا أموات أو أحياء    -ومودة من حادوا هللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص  
  الوالء المطلق  وألفكار الرسالة وأسباب أخرى . 

 
بأنه ميت و  يعلم ويشعر  القلب  لقلبه،  قد يكون ميت  الحياة  يبحث عن 

ولكن المشكلة ستكون عند ميت القلب الذي ال يعلم وال يشعر بأنه ميت  
ويظن نفسه حي، وهذه الفئة من الناس قد ربطت قلوبها بأموات، مثل  
علماء السلطة والمتاجرين بالدين والجهال والطغاة الذين ليس ورائهم 

تشف اآلفاق الفكرية  نور وحياة، وأنا أنصح هذه الفئة أن تحاول أن تك
الذين   ترتادها عقول  التي  الفكرية  العوالم  لعلها تعثر على  من حولها 
أنعم هللا عليهم بالهدى ونور اليقين، فهي عوالم قد غيبها هللا عز وجل 

  عن المغضوب عليهم والضالين لقرون طويلة . 
 

  قيل في األمثال ( الحي يحييك والميت يزيدك غبن ) . 
 

يَن ِعنَد    الدين نور وحياة والكفر والشرك والنفاق ظلمة وممات ( إِنَّ الّدِ
ْسَالمُ  ِ اْإلِ َّ   . (  
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 تَفََكْر…هللا أكبر - 13
  

ال تغتر بمن طغى وتكبر وفي مشيه يتبختر فهو ال يشعر بأن هللا أكبر 
، ولو أدرك من طغى وتكبر  تَفََكْر… هللا أكبربعد ما سلب منه الشعور،  

لتحسر،   به  ما حل  أعانه على طغيانه  أدرك من  ولو  لتكدر،  الحقيقة 
أكبر هللا  مما  تَفََكْر…  أكبر  فالحقيقة  والمنظر  تراه  بما  تغتر  وال   ،

 .  فا أكبر تصور، ت
ْن َحْيُث َال يَْعلَُموَن (  ) َوأُْمِلي  182( َوالَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا َسنَْستَْدِرُجُهم ّمِ

  عراف . ))األ183لَُهْم ۚ إِنَّ َكْيِدي َمتِيٌن (
  

إن من سلب خاصية الحرق من النار التي ألقي به سيدنا ابراهيم ملسو هيلع هللا ىلص  
بما   شيء  كل  سلب  على  الشعورقادر  كل  ووال  فيهم  أو  وبعض  عي 

َعلَٰى إِْبَراِهيَم ( خواص العقل ))  69، ( قُْلنَا يَا نَاُر ُكونِي بَْرًدا َوَسَالًما 
األنبياء . ومن سلب منه الشعور فال طمع في أن يعلم وال طمع في أن 

 . فا أكبريعقل، فتفكر وال تتكدر وال تتحسر 
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  كن وليا   - 14
  

  ) مفهوم  عليهم  لبس  المسلمين  بعض  والشياطين    الواليةهناك   ،(
لها، وبحجة مواالتهم  أولياء  الخاطئ وجعلتهم  المفهوم  هذا  استعملت 
لألشخاص، كسيدنا علي رضي هللا عنه وآل البيت رضوان هللا عليهم،  

فقط  وفي الحقيقة يجب أن يكون الوالء المطلق  وألفكار الرسالة (  
شخاص يموتون ولكن هللا عز وجل حي ال يموت، فكل ) فاألال غير  

الحوائج   قضاء  في  واألحياء  األموات  األولياء  قدرات  عن  يقال  ما 
والشفاء والتوفيق والسداد ونحو ذلك، فهو هراء في هراء واإليمان به  
يجلب الغباء والتعاسة والمشقة والعناء الذي ليس ورائه أجر بل ورائه  

فالكون بما فيه يهيمن عليه المهيمن عز    سخط وغضب هللا جل قدره،
وجل، وهو عز وجل ال يوزع ما اختص به نفسه على نبي أو ولي،  
ولكنه يستعمل عباده الذين على قيد الحياة في تنفيذ إرادته، سواء كانوا  

لم  الذين يسلطهم على من  صالحين أو طالحين، بما فيهم إبليس وذريته  
 . يوالوه عز وجل وأفكار الرسالة 
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 العمل بالنقل شرف للعقل - 15
    

يَا  ) ِلَما   قال تعالى  َدَعاكُْم  إِذَا  ُسوِل  َوِللرَّ  ِ َّ ِ اْستَِجيبُوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها 
َ يَُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوقَْلبِِه َوأَنَّهُ إَِلْيِه تُْحَشُروَن ( َّ )  24يُْحيِيُكْم ۖ َواْعلَُموا أَنَّ 

َ َشِديُد َواتَّقُوا فِتْنَةً الَّ تُِصيبَنَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمنكُ  َّ ةً ۖ َواْعلَُموا أَنَّ  ْم َخاصَّ
  )) األنفال . 25اْلِعقَاِب (

  
ُسوِل إِذَا َدَعاُكْم ِلَما يُْحيِيكُمْ  ِ َوِللرَّ َّ ِ ) إن حياة القلب به فتح    ( اْستَِجيبُوا 

وتوسعة   والبصيرة  للعقل  وإنارة  وشرف  للمشاعر  وإحياء  لمسامعه 
عة هللا عز وجل ورسوله صلى هللا عليه  للمدارك، فالحياة تأتي بعد طا

َ يَُحوُل بَْيَن اْلَمْرِء َوقَْلبِِه ) ومن   َّ وسلم واالستجابة لهم، ( َواْعلَُموا أَنَّ 
وماتت   قلبه  مسامع  عقله وسدت  وأظلم  فسد  قلبه  وبين  بينه  حال هللا 
مشاعره وطمست بصيرته وأصبح ال يدرك حقائق األشياء، ويبقى له  

الذي التي  أ   العقل  العلوم  يكسب  بواسطته  والذي  األدنى،  بالنور  نارة 
اآلالت واألدوات وتحسين    واستخدامتعينه على المعيشة وتدبير أموره  

حياته المادية، ولكن بال هدى وبال نور أعلى ينير البصيرة، وهذا من  
رحمة هللا عز وجل بمن لم يستجيبوا لما يحييهم، فهو عز وجل أعطى 

نوره بالرغم من إعراضهم وجحود نعمه وفضله    المعرضين شيء من
يََشاُء ...   ِلنُوِرِه َمن   ُ َّ يَْهِدي  نُوٍر ۗ  َعلَٰى  نُّوٌر   ... وكرمه وعطائه .( 

  ) ) النور . 35(
  

  فال هدى إال لمن اتقى ولمن بالنبي قد اقتدى . 
  

ةً ) والفتنة هي اإلبتالء  ( َواتَّقُوا فِتْنَةً الَّ تُِصيبَنَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمنُكْم َخاصَّ 
المضل عن الحق المفسد للعقل، وهي تصيب الذين ظلموا    واالختبار

بسبب عدم طاعتهم  عز وجل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم، وعدم  
الخاطئة   وأفكارهم  أهوائهم  أشركوا  حيث  يحييهم،  لما  استجابتهم 

و تحييه،  التي  الرسالة  بأفكار  القلب  تميت  التي  ظلم والفاسدة  الشرك 
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ْرَك لَُظْلٌم َعِظيٌم ( )) لقمان، والشرك ظلم عظيم 13عظيم، ( ...إِنَّ الّشِ
  ألنه يشمل ( خمسة ) مظالم .

  
  ظلم لحق الخالق بالعبودية الخالصة.  أوال:* 
  
ظلم المرء لنفسه، إذ يضع نفسه في حضيض العبودية للنفس    ثانيا:  *

  واألشخاص واألشياء. 
  
إذ يبعث على اضطهادهم وشتمهم    ثالثا:*   الحق،  ظلم ألهل اإليمان 

  .  والتضييق عليهم في معيشتهم  واعتقالهموإيذائهم وقتلهم 
  
  ظلم لحقائق األشياء بقلبها وإفساد تعقلها .  رابعا:*
  
على الناس الذين قل علمهم وقلت معرفتهم وتشابهت ظلم يقع    خامسا:  *

عليهم األمور بسبب حكم الظالمين والمستكبرين، مما جعلهم ال يدركون  
حقائق األشياء، فبعضهم يقع في الحيرة بعد ما فقد الهدى والبصيرة،  
الفتنة   التي أصابتهم  الفئة  الباطل، وهم  الظالمين وأهل  يتبع  وبعضهم 

  موا وأثرت بهم ألنهم لم يتقوها.التي أصابت الذين ظل
  

واتقاء الفتنة يكون بطاعة هللا عز وجل ورسوله صلى هللا عليه وسلم  
فالتقوى تجعلك   الفتن،  فيه  تؤثر  القلب حتى ال  لما يحيي  واالستجابة 

  على الشيطان تعلو وتقوى.
  

اْلِعقَاِب ) ومن شدة عقاب هللا عز وجل َشِديُد   َ َّ أَنَّ  َواْعلَُموا  عز   ( 
المرء وقلبه ) وهي عقوبة دنيوية ال   بين  وجل، هي ( أن يحول هللا 
يشعر بها المعاقب الذي تجاهل كل أو بعض النواميس والسنن والقوانين  
بالنور   والبصيرة  للعقل  وإنارة  للقلب  إحياء  به  الذي  للمنهج  الحاكمة 
وجل  عز  هللا  لدعوة  يستجيب  لم  من  على  تنزل  فالعقوبة  األعلى، 
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متفاوتة    ورسوله درجات  والمسألة  يحييه،  لما  وسلم  عليه  هللا  صلى 
  بانتظار وبحسب استجابة المرء لما يحييه، وهناك عقوبة أخروية أشد  

الظالمين، فعلى المرء أن يدرك بأن اإليمان والعمل الصالح الصحيح  
بالنقل   الفكرية    -(   ) مصلحة ألحواله  نتائج  ورائه   ( والسنة  الكتاب 

حية ) وفيه حياة لقلبه ونورا وشرفا ورشدا وزينة لعقلة،  والنفسية و الرو
  . وهذا ما كان عليه السلف الصالح  

  
وقد يكون المرء حافظا للنقل وله قدرة على إظهار كل ما يحفظه على  
ظهر قلبه، ولكن عمله عمل غير صحيح، كعالم السلطة، فالفيصل هو  

فإذ للصواب،  أو  والسنة  للكتاب  الموافق  الصحيح  عمل العمل  كان  ا 
المرء عمل غير صحيح وال يوافق ما جاء في النقل لن يكون مصلحا  

  لألحوال، وذلك من المحال.
  

  ( حركة   ) بعد  إال  ينير  ال  الكهربائي  بالمولد  الموصل  المصباح  إن 
ميكانيكية   قوانين  أساس  على  ضبطه  على  بناء  يتحرك  الذي  المولد 

القوانين الحاكمة     بعض  وكهربائية وفيزيائية، فإذا جاء من عطل كل أو
أو بدل بعضها أو بدلها كلها بقوانين غير صالحة وغير صحيحة لحركة  

  المولد لن تتولد الكهرباء التي تنير المصباح . 
  

فا عز وجل وضع نواميس وقوانين متقنة محكمة حاكمة تتجاوب مع 
إيجابا وسلبا وبحسب عمله، المرء  كثرة حفظه   حركة  وليس بحسب 

للنصوص وقدرته على إظهارها، ولن تكون األحوال ( الفكرية النفسية  
الروحية ) للمؤمن كأحوال الكفار والمشركين والمنافقين والفاسقين،  -

فكلمات هللا وآياته كلمات وآيات حية، ألن هللا هو الحي، وهو يحيي  
لما   استجاب  الذي  المؤمن  مع  تتجاوب  وآيات  كلمات  وهي  ويميت، 

وبقد والتعامل يحييه،  الرسالة  أفكار  فلك  في  فالطواف  استجابته،  ر 
ويرفع من مستوى    بقيمها يحيي القلب وينير البصيرة ويسمو بالروح

والمداركالوعي   األفق  وأفكار   ،ويوسع  قيم  الرسالة  وأفكار  قيم  ألن 
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حية، وهو سبيل الذين أنعم هللا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء  
وأفكارهم الخاطئة والفاسدة   -ن في فلك األشخاصوالصالحين، والدورا 

بالروح   - وينحدر  البصيرة  ويطمس  القلب  يميت  األشياء  فلك    وفي 
، وهو سبيل المغضوب عليهم  ويغيب الوعي ويضيق األفق والمدارك

  والضالين، أعاذنا هللا منه . 
  

فحياة القلب وسمو الروح وموت القلب وانحدار الروح يحددها ( حركة 
ف والقوانين  المرء  للنواميس  وموافقتها  صحتها  ومدى   ( الحياة  ي 

الحاكمة، و المثوبة والعقوبة يتحركان على أساس صحة أو عدم صحة  
هللا     العمل، أي هناك آلية تتحرك ( للمثوبة والعقوبة ) بقدرة وإرادة

بناموس الحركة، فإذا    االلتزامعز وجل، والمثوبة والبركة تكون في  
م الكون  في  ما  محددة، كان  وقوانين  بنواميس  الحركة  على  قهورا 

على   مخيرا  الحياة،    االلتزامفاإلنسان  في  الحركة  وقوانين  بنواميس 
  ولذلك يجب دراستها ومعرفتها . 

  
الخاطئة   وأفكارهم  وقيمهم  أهوائهم  أشركوا  الذين  الظالمين  والطغاة 

ل والفاسدة بقيم وبأفكار الرسالة، والذين قاموا بكفر وستر بعض أو ك
السنن والقوانين التي وضعها رب العالمين التي تتعارض مع أهوائهم  
مقدرات  على  الهيمنة  من  وتمنعهم  تقيدهم  والتي  وأفكارهم،  وقيمهم 

استعبادهم ومن  الفكري     الناس،  شذوذهم  ممارسة  ومن  وظلمهم، 
والنفسي، أصابتهم الفتن المتقاطرة وتوفرت بهم األسباب التي تحرك  

الدنيوي أعانوهم  العقوبة  الذين  علمائهم  وعلى  عليهم  الخفية  الشديدة  ة 
على أعمالهم وإجرامهم و طغيانهم وظلمهم، كما أصابت الفتن من إتبع  
الظالمين وعلمائهم ولم ينكر عليهم، ال بلسانه وال بقلبه وهو أضعف  

  اإليمان . 
     

العقل رأس مال اإلنسان والدين رأس مال العقل وأناس بال دين تعلوا  
ْسَالُم ) . عليه ِ اْإلِ َّ يَن ِعنَد    م الشياطين ( إِنَّ الّدِ
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إن جوهر الغايات، هو، رضا هللا جل قدره، وطلب رضاه غاية شريفة  
ال يصل إليها المرء إال بوسيلة شريفة، والطواف في فلك أفكار الرسالة  
ورشدا   وشرفا  نورا  العقل  تكسب  التي  الوحيدة  الشريفة  الوسيلة  هو 

ما أمرنا به من أمرنا بالطواف حول الكعبة المشرفة، عز   وحكمة، فهذا
والفاسدة  الخاطئة  وأفكارهم  األشخاص  فلك  في  الطواف  وأما  وجل، 
وفي فلك األشياء، ليس وراءه نورا وشرفا للعقل وال رشدا وال حكمة،  
الوالء والبراء ) فهما صحيحا وطبقها    ) ذلك من فهم عقيدة  ويدرك 

فعل وكما  صحيحا،  قال   تطبيقا  عليهم،  هللا  رضوان  الصالح  السلف 
  َ َّ َحادَّ  َمْن  يَُوادُّوَن  اْآلِخِر  َواْليَْوِم   ِ َّ بِا يُْؤِمنُوَن  قَْوًما  تَِجُد  تعالى ( الَّ 
ئَِك   َوَرسُولَهُ َولَْو َكانُوا آبَاَءُهْم أَْو أَْبنَاَءُهْم أَْو إِْخَوانَُهْم أَْو َعِشيَرتَُهْم ۚ أُولَٰ

فِ  ...) المجادلة، ومن كانت  َكتََب  ْنهُ  ّمِ بُِروحٍ  يَماَن َوأَيََّدهُم  اْإلِ ي قُلُوبِِهُم 
عقيدته صحيحة وتطبيقاته تطبيقات صحيحة ذاق معنى ( َوأَيََّدُهم بُِروحٍ  
ْنهُ ) ودل غيره إلى السبيل، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : (   ّمِ

  ". متفق عليه) . ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه
  

َ لََمَع اْلُمْحِسنِيَن   َّ قال تعالى ( َوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِينَا لَنَْهِديَنَُّهْم ُسبُلَنَا ۚ َوإِنَّ 
  )) العنكبوت . 69(
  

ومن وجد قوما يوادون من حاد هللا ورسوله ويزعمون بأنهم يؤمنون  
هم، فليسألهم  با واليوم اآلخر وهو يميل إلى تصديقهم وتصديق علمائ

عن التطبيقات الصحيحة التي تجعله ممن يؤيدهم هللا بروح منه، وما  
الروح)    -هي النتائج على ( العقل والشعور والوعي واإلدراك والنفس  

، فأنا لم أجد عالم سلطة مؤيد بروح من هللا عز وجل، وأنا على يقين  
من وجد عليه  عز وجل قال ( ال تجد) ، و  تام بأنني لن أجد، مادام هللا 

فال بد أن يكون عنده لبس    أن يراجع إيمانه ويقينه وأفكاره ومفاهيمه،
وسوء فهم آليات هللا عز وجل، فالقدرة التي وهبها هللا عز وجل لعالم  
السلطة على حفظ النصوص واآلثار والقصص والروايات وإظهارها  

جين  وطالقة اللسان يلبس األمر عليهم، وهم ال يشعرون بأنهم مستدر
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ْن   من هللا عز وجل بتلك القدرات،( َوالَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا َسنَْستَْدِرُجُهم ّمِ
)) األعراف،  183) َوأُْمِلي لَُهْم ۚ إِنَّ َكْيِدي َمتِيٌن (182َحْيُث َال يَْعلَُموَن (

... كما يلبس األمر على طالب العلم والعوام الذين جعلوا هيئة الشخص 
وغزارة حفظه وفصاحته وكبر سنه دليل على غزارة  ومظهره وسمته  

علمه، وهذا األمر غير صحيح، فالعلم نور يقذفه هللا في قلب المؤمن  
ونور   بالهدى  عليهم  أنعم هللا  الذين  سبيل  اتبع  الذي  الموقن  الصادق 
اليقين وتجنب سبيل المغضوب عليهم والضالين، وكما ذكرت أعاله، 

ِ َصلَّى   َّ تِي ُكلُّ  قال َرسُوَل  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم " أَْخَوُف َما أََخاَف َعلَى أُمَّ َّ
  ُمنَافٍِق َعِليُم اللَِّساِن " . 

  
بالحكم  تتعلق  أي مسألة  السلطة  علماء  يأخذ من  أن ال  المؤمن  فعلى 
والبراء)   (الوالء  كمسألة  والناس،  األرض  على  والسيطرة  والسياسة 

كام وعلمائهم قد تورطوا بتلك المسائل  والكفر والشرك والنفاق، ألن الح
الجهاد   مسألة  ومثل  وتكبر،  وكابر  بها  تورط  من  بها  يشعر  ال  التي 
وتبليغ الرسالة والشورى واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي  
بنية تحكيم شرع هللا   مسائل ال يدرك جوهرها وحقيقتها إال من حكم 

حيل اي  دون  هللا  أنزل  بما  ال    ،فكرية  والحكم  وجل  عز  يجعل  فا 
     . الكذابين والمحتالين والمختالين والمتكبرين مبصرين

  
قال تعالى ( َسأَْصِرُف َعْن آيَاتَِي الَِّذيَن يَتََكبَُّروَن فِي اْألَْرِض بِغَْيِر اْلَحّقِ  

ْشِد َال يَتَّ  ِخذُوهُ َسبِيًال  َوإِن يََرْوا كُلَّ آيٍَة الَّ يُْؤِمنُوا بَِها َوإِن يََرْوا َسبِيَل الرُّ
ِلَك بِأَنَُّهْم َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا َوَكانُوا َعْنَها   َوإِن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ َيتَِّخُذوهُ َسبِيًال ۚ ذَٰ

  )) األعراف . 146َغافِِليَن (
  

ومن الممكن األخذ من علماء السلطة كل ما يتعلق بالشعائر، كالصالة  
وكالميراث  األحكام،  وبعض  والطهارة  والزكاة  والحج  والصيام 
المظهر   عن  الحديث  يجيدون  فهم  ذلك،  ونحو  والطالق  والزواج 
السياسي   أو الفقه  الشعائري وتطبيقاته فقط، وأما المظهر االجتماعي 
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وني وتطبيقاته فهم ال شأن لهم بهما، ألن بهما  وتطبيقاته والمظهر الك
قدره   جل  هللا  بمنهج  المستخفين  الظالمين  الحكام  يطيقها  ال  تكاليف 
وشرعه، وهي تكاليف ال تجعل األمة تطوف في فلك المغضوب عليهم 

  .    والضالين ( الغرب وعلى رأسهم أمريكا ) بل في فلك أفكار الرسالة
  

بعض ( أسرار الروح ) التي تعينهم    إن ما ينقص الناس معرفته هو،
على عدوهم األول، وهو الشيطان، و شيء من ( الفقه السياسي ) ،  
اإلنسان في   أصبح  فإذا سمت وعلت  لإلنسان،  المحركة  فالروح هي 
مقام أعلى من مقام المالئكة والشياطين، وإذا هوت وانحدرت أصبح  

، فعلماء السلطة ال  اإلنسان في مقام أسفل من مقام المالئكة والشياطين 
يعلمون وال يدركون بأن الناس أصبحوا عبيد وسبايا الحرب ( الفكرية  
والروحية ) التي يشنها الشيطان على البشرية، إال من رحم هللا، بل إن  
أسر   وهو  الشياطين،  أسرتهم  من  من ضمن  وأمثالهم  السلطة  علماء 

يتحرر الناس  وسبي ناعم خفي ال يشعر به إال قليل من المسلمين، ولن  
من   إال   ( النبوة  منهاج  على  خالفة   ) بعودة  إال  والسبي  األسر  من 

  استأنسوا باألسر والسبي، إن الحق مر والحقيقة مرعبة ومروعة .  
  

) ثُمَّ  16قال تعالى ( قَاَل فَبَِما أَْغَوْيتَنِي َألَْقعَُدنَّ لَُهْم ِصَراَطَك اْلُمْستَِقيَم ( 
ن بَْيِن   أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أَْيَمانِِهْم َوَعن َشَمائِِلِهْم ۖ َوَال تَِجُد  َآلتِيَنَُّهم ّمِ

  )) األعراف . 17أَْكثََرُهْم َشاِكِريَن (
  

يَْوِم   إِلَٰى  ْرتَِن  أَخَّ َلئِْن  َعلَيَّ  ْمَت  َكرَّ الَِّذي  ذَا  َهٰ أََرأَْيتََك  قَاَل   ) تعالى  قال 
إِالَّ قَِليًال ( اْلِقيَاَمِة َألَْحتَنَِكنَّ ذُرِّ  ) قَاَل اْذَهْب فََمن تَبِعََك ِمْنُهْم فَإِنَّ  62يَّتَهُ 

) ْوفُوًرا  مَّ َجَزاًء  َجَزاُؤُكْم  ِمْنُهم  63َجَهنََّم  اْستََطْعَت  َمِن  َواْستَْفِزْز   (
َالِد بَِصْوتَِك َوأَْجِلْب َعلَْيِهم بَِخْيِلَك َوَرِجِلَك َوَشاِرْكُهْم فِي اْألَْمَواِل َواْألَوْ 

) إِنَّ ِعبَاِدي لَْيَس لََك َعلَْيِهْم  64َوِعْدُهْم ۚ َوَما يَِعُدُهُم الشَّْيَطاُن إِالَّ ُغُروًرا (
  ))) اإلسراء .  65ُسْلَطاٌن ۚ َوَكفَٰى بَِربَِّك َوِكيًال (
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اْلبَْحِر)  فِي  يَْعَملُوَن  ِلَمَساِكيَن  فََكانَْت  السَِّفينَةُ  ا  أَمَّ اإلسالم     (   - فسفينة 
كالفلك العظيم الذي يسير في البحر ، فهو يسع كل    -النظام السياسي  

نفس وروح، وبرحمة من هللا عز وجل وبتدبير منه، وبواسطة عباد  
الذين   المساكين  لتخرج  اإلسالم  سفينة  ستظهر  عليه  المتوكلين  هللا 
أصابتهم الفتن واعتمت قلوبهم وطمست بصائرهم من بحر الظلمات  

ن ليبتغوا من  يطامن سلطة وتسلط الشي   اد ما يتحرروإلى بحر النور بع
فضل هللا، أي ليطلبوا الحسنات التي تعدل وتثقل موازينهم وموازين  
موتاهم من خالل عبادة هللا عز وجل وتوجيه نشاطهم إلصالح األرض  
الشياطين وعلوهم على   الفساد فيها زمن تسلط  وإعمارها بعد ما عم 

  الناس . 
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 بيك اللهم لبيكل - 16
  

 ال هدى إال لمن اتقى وبالنبي قد اقتدى 
  

لبيك اللهم لبيك … لبيك ال شريك لك لبيك … إن الحمد والنعمة لك  
 والملك ال شريك لك. 

  
لقد كتبت مقاال سابقا أوضحت فيه أهم ما ترمز إليه التلبية والطواف  

بأن   التوضيح،  من  المزيد  مع  البيت، خالصته  مثلما  حول  المسلمين 
يلبون تلبية لفظية وقلبية في الذهاب للحج والعمرة ليطوفوا حول البيت  
كذلك عليهم أن يصدقوا بتلبيتهم لما أمرهم هللا به من أمر ونهي في 
حياتهم، والتلبية في الحياة تكون تلبية قلبية يتبعها تطبيقات عملية، ومثل  

ركتهم في الحياة في ما طافوا حول البيت يجب أن يستمر طوافهم وح
فلك أفكار الرسالة، وال يمنع المسلم من ذلك قيام حكام الملك الجبري  
على إجبار المسلمين على الطواف في فلك أفكارهم الخاطئة وفي فلك  
المغضوب عليهم والضالين وأفكارهم الفاسدة التي تدفع للكفر أو الشرك  

ألشخاص واألشياء  أو النفاق أو الغفلة، وهو مطاف يسكن الشياطين وا
في القلوب ويبني األفكار والمفاهيم والتصورات الخاطئة والفاسدة في  

 العقول .
  

عنها االلتزام بالطواف في فلك أفكار الرسالة   فصدق التلبية القلبية يعبر
والميل عما سواها من أفكار ومفاهيم وتصورات خاطئة    ( والحنف ) 

جل والتزم في عهده وفاسدة ، ومن صدق وأخلص في حبه  عز و
الصراط   على  بأنه  يشعره  وما  وجل  عز  منه  العون  سيجد  هللا  مع 
المستقيم ويطوف في الفلك الصحيح الذي بينه لنا رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم، فإذا أصبح هللا هو الحبيب القريب كان للقلب طبيب . 
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  كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على 
جبل يقال له جمدان فقال: سيروا هذا جمدان سبق المفردون، قالوا: وما  

 المفردون يا رسول هللا؟ قال: الذاكرون هللا كثيرا والذاكرات.
  

ذكر هللا باللسان والصدر كثيرا شيء مطلوب، ولكن األهم منه أن ال  
يغيب هللا عن قلبك وفكرك وأن تبقى على العهد في الطواف في فلك 

رسالة، فلن تنتفع بالذكر االنتفاع الكامل األمثل ولن تتجلى لك  أفكار ال
الحقائق ولن تبصر ما غاب عن الكفار والمشركين والمنافقين والغافلين  
الذكر على لسانك أو في صدرك وفي  الفكر وأنت تردد  ولن يرتقي 
نفس الوقت تطوف أثناء حياتك في فلك األفكار الخاطئة الفاسدة لحكام 

 وفي فلك األشياء.  ري وفي فلك المغضوب عليهم والضالين الملك الجب
  

إذا كان البيت الحرام كعبة يطوف حولها بدنك فأجعل هللا كعبة يطوف  
 حولها قلبك، فتطبيق ذلك يتحقق طوافك في فلك أفكار الرسالة. 

  
لبيك اللهم لبيك … لبيك ال شريك لك لبيك … إن الحمد والنعمة لك  

 والملك ال شريك لك. 
  
َ يَأُْمُركُْم أَن تَُؤدُّوا اْألََمانَاِت إِلَٰى أَْهِلَها َوإِذَا َحَكْمتُم بَْيَن  قا َّ ل تعالى ( إِنَّ 

َسِميعًا   َكاَن   َ َّ إِنَّ  بِِه ۗ  يَِعُظُكم  ا  نِِعمَّ  َ َّ إِنَّ  بِاْلعَْدِل ۚ  تَْحُكُموا  أَن  النَّاِس 
 )) النساء 58بَِصيًرا (

  
ُ إِالَّ بِاْلَحّقِ ۗ َوَمن قُتَِل َمْظلُوًما  قال تعالى ( َوَال تَ  َّ َم  ْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

))  33فَقَْد َجعَْلنَا ِلَوِليِِّه سُْلَطانًا فََال يُْسِرف فِّي اْلَقتِْل ۖ إِنَّهُ َكاَن َمنُصوًرا (
 اإلسراء . 

  
بِالْ  بَْيَنكُم  أَْمَواَلُكم  تَأُْكلُوا  (َوَال  تعالى  اْلُحكَّاِم  قال  إِلَى  بَِها  َوتُْدلُوا  بَاِطِل 

ثِْم َوأَنتُْم تَْعلَُموَن ( ْن أَْمَواِل النَّاِس بِاْإلِ  .   )) البقرة188ِلتَأُْكلُوا فَِريقًا ّمِ
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َضاَعفَةً ۖ َواتَّقُوا   بَا أَْضعَافًا مُّ قال تعالى ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َال تَأُْكلُوا الّرِ

َ لَ   ) آل عمران . 130عَلَّكُْم تُْفِلُحوَن ( َّ
  

) تعالى  تَْعلَُموَن     قال  َوأَنتُْم  اْلَحقَّ  َوتَْكتُُموا  بِاْلبَاِطِل  اْلَحقَّ  تَْلبُِسوا  َوَال 
 )) البقرة . 42(
  

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َال تَتَِّخذُوا اْليَُهوَد َوالنََّصاَرٰى أَْوِليَاَء ۘ بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء  
الظَّاِلِميَن   اْلقَْوَم  يَْهِدي  َال   َ َّ إِنَّ  ِمْنُهْم ۗ  فَإِنَّهُ  نُكْم  ّمِ يَتََولَُّهم  َوَمن  بَْعٍض ۚ 

 )) المائدة . 51(
  

ِم أَْوفُوا اْلِمْكيَاَل َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط ۖ َوَال تَْبَخسُوا النَّاَس  قال تعالى( َويَا قَوْ 
)) هود . ومن أهم أشياء  85أَْشيَاَءُهْم َوَال تَْعثَْوا فِي اْألَْرِض ُمْفِسِديَن ( 

الناس وحقوقهم معرفة حقيقة البيان ومن يعرف ولم يبين فقد كفر أي  
سنن هللا  من  ما يبين للناس    هو قام بكفر وستر وتغطية بعض أو كل

وستر  كفر  ومن  الحجة،  عليهم  تقام  حتى  القائم  الوجود  في  وقوانينه 
وغطا يتحمل نتائج عمله في الدنيا واآلخرة، وإن كان يجهل عليه أن  
ال يتصدر مجالس العلم ليعين الحاكم على بخسه ألشياء الناس وحقوقهم 

والصورة، فللناس حجة  على رأسها معرفة حقيقة البيان وحقيقة الخبر 
التربية  بالغة على من جهلهم وكتم ولم يبين لهم وهو يتحكم بمؤسسات 

 واإلعالم وتحت أمرته منابر المساجد .  موالتعلي
  

هل من قائل من بين الحكام لبيك اللهم لبيك وصدق بتلبيته وحافظ على  
َمْسئُوًال   َكاَن  اْلعَْهَد  إِنَّ  بِاْلعَْهِد ۖ  عهده مع هللا؟ قال تعالى ( … َوأَْوفُوا 

)34  َ َّ تَُخونُوا  َال  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا   ) تعالى  وقال   . اإلسراء   ((
ُسوَل َوتَُخونُوا )) األنفال . أليس الحكم  27أََمانَاتُِكْم َوأَنتُْم تَْعلَُموَن (  َوالرَّ
 والرعية أمانة؟ . 

  



52 
 

عليها   وتترتب  مقتضيات  لها  محمد رسول هللا  إال هللا  إله  ال  فشهادة 
والسياسية، وهللا سبحانه وتعالى قدم لنا    االجتماعيةتطبيقات في الحياة  

هللا صلى  األمين  المبلغ  رسوله  و  وحيه  شرائع   بواسطة  وسلم  عليه 
نيرة وتصورات صحيحة وراقيةوشعائر   وأفكار  من    وقيم ومفاهيم 

ببناء   لتقوم  قلبه  الى  طريقا  الشياطين  وجدت  بها  يلتزم  ولم  تجاهلها 
مفاهيمه وأفكاره وتصوراته التي تجعله ينحرف عن الصراط المستقيم  

عقله   فمن    فيليهيم  والضالين،  عليهم  للمغضوب  الفكرية  لم العوالم 
يُصدق ب ( إِيَّاَك نَْعبُُد ) لن يجد العون من المعين على مكر الشياطين  
ولن يهديه هللا الى صراطه المستقيم إذا قال ( َوإِيَّاَك نَْستَِعيُن ) فا يعين  
محمد   اال هللا  اله  ال  وجعل  العبادة  في  له  ويخلص  يعبده  من  ويهدي 

 رسول هللا هي محور حركته في الحياة. 
  

الناس وإفساد عقولهم وتضليلهم وإفشاء الفحشاء والمنكر بينهم    إن ظلم
وقتلهم وهتك أعراضهم واالستيالء على أموالهم والعبث بها وحرمانهم  

للشيطان   من أشياءهم وحقوقهم وضرورات حياتهم يدل على أن لبيك
االجتماعية   الحياة  في  لبيك  تطبيقات  فمظاهر  وجل،  عز  وليس  

 لبيك كانت لمن،  جل قدره أم للشيطان.   والسياسية تبين بأن
  

لَُكْم   قال تعالى ( أَلَْم أَْعَهْد إِلَْيُكْم يَا بَنِي آَدَم أَن الَّ تَْعبُُدوا الشَّْيَطاَن ۖ إِنَّهُ 
ِبيٌن ( ْستَِقيٌم ( 60َعُدوٌّ مُّ ذَا ِصَراٌط مُّ ) َولَقَْد أََضلَّ  61) َوأَِن اْعبُُدونِي ۚ َهٰ
 )) يس . 62َكثِيًرا ۖ أَفَلَْم تَُكونُوا تَْعِقلُوَن (ِمنُكْم ِجبِال 

  
من قال  لبيك وصدق بها عند قراءته أو سماعه لكل أمر أو نهي لبى  

َراَط اْلُمْستَِقيَم) وغير ذلك.  هللا مطلبه حين يقول (اْهِدنَا الّصِ
  

  قال تعالى  
ُ فَأُولَئَِك   ( َّ   ]  44[المائدة:  ُهُم اْلَكافُِرونَ َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما أَْنَزَل 

ُ فَأُولَئَِك هُُم الظَّاِلُمونَ  َّ   ] 45[المائدة:  َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما أَْنَزَل 
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ُ فَأُولَئَِك هُُم اْلفَاِسقُونَ   َّ   ] 47[المائدة:  َوَمْن لَْم يَْحكُْم بَِما أَْنَزَل 
  

البعض يعتقد بأن األمر فيه سعة، السعة يجب أن تكون للناس وليس  
للشياطين، وكما يقال ( عند هللا السعة ) واما الشياطين ليس ورائها اال  

و على  الخوف  التضييق  إن  بل  والمعاناة،  والحرج  والعنت  الضيق 
الشياطين فيه سعة للناس وبهجة وفرح وسعادة وسرور وأمن فكري  

للصدورونفسي وروحي وما للبال  دي وانشراح  األمر  وراحة  ، وهو 
الذي فقده الناس تحت حكم الشياطين و بمعونة من علماء السالطين  
الذين أشاعوا بين الناس بأن ليس هناك عدل في الدنيا وعليهم انتظار  

 عدل اآلخرة ! . 
  

إليه ولرعيته أضرار   الحاكم جلب  إذا خالفها  إن هناك سنن وقوانين 
رأس وعلى  ال  كثيرة  شريفة  سكنى  القلوب  في  الشياطين  سكون  ها 

القلب سيجلب االشخاص واالشياء  الشيطان في  وإذا سكن  تستحقها، 
ليسكنها معه ويجعل منها أصناما حيث يتشربها القلب بسهولة ما دام 
الشيطان يسكنه، مما يفسد على اإلنسان عقله ويفقده البصيرة ويغيب  

أفقه الفكرية لتصبح أفق بحدود   وعيه ويحد من مداركه ويضيق من 
االشخاص واالشياء التي سكنت قلبه كأصنام معنوية بدال من حب هللا  

وينير البصيرة و يرتقي  القلب الخالص، وهو حب يرشد العقل ويحيى 
بالوعي ويوسع المدارك واألفق الفكرية، فاألفق الفكرية تضيق وتتسع 

الحال ليس هناك   بحدود المعبود أو من سكن حبه في القلب ، وبطبيعة
أفق فكرية أوسع وأرحب من أفق من ربط قلبه بمن خلق الكون بما فيه  
من خلق ظاهر وخفي، فكمال الحب وكمال الطاعة  هو ما وجه إليه  
نبينا صلى هللا عليه وسلم، فال تجعل في قلبك شريك  فالشرك يجعل 
بأحوالك  والوعي  الشعور  ويفقدك  عليك  وسيطرة  سلطة    للشيطان 
الروحية مما يجعلك تتوهم بأنك على حق وعلى الصراط المستقيم بينما  
أنت في واقع األمر على باطل وعقلك في العوالم الفكرية للمغضوب 

 عليهم أو الضالين يهيم . 
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يستوي من   الرسالة، وال  أن يكون  وألفكار  المطلق يجب  فالوالء 

لخاطئة فهو سيخرج والى هللا ومن والى االشخاص وأفكارهم الفاسدة وا
أفكارهم   لألشخاص  توحي  التي  الشياطين  والية  إلى  هللا  والية  من 
الفاسدة والخاطئة، ( إِنَّهُ َلْيَس لَهُ ُسْلَطاٌن َعلَى الَِّذيَن آَمنُوا َوَعلَٰى َربِِّهْم  

م بِِه ُمْشِرُكوَن ) إِنََّما سُْلَطانُهُ َعلَى الَِّذيَن يَتََولَّْونَهُ َوالَِّذيَن هُ 99يَتََوكَّلُوَن (
 )) النحل ، به مشركون اي با مشركون . 100(
  

والسؤال هو، من أين يأتي الهدى للكافر والظالم والفاسق وهو مستمر  
على حاله وعناده واعراضه؟، ومن فقد الهدى اوكله هللا لنفسه وتولت  
الشياطين أمره، ومن تولت الشياطين أمره بعد ما والهم هل يصح أن  

لي أمر المسلمين ؟!، بطبيعة الحال ال يصح، ألن من لم يحكم  يكون و
بالتنزيل فقد الهدى والبصيرة والدليل، فمن لم يحكم بما أنزل هللا سيحكم  
فلذلك سيكون  نفسه،  الشياطين وبما توحيه له وبما تهوى  أنزلت  بما 

 المسلمين تحت حكم الشياطين كغيرهم. 
  

من سعى للحكم وقتل وقاتل وقهر الناس طمعا في الحكم وبما يوفره له  
هو   سيصبح  الحقيقة  في   ( غنيمة   ) انتصاره  واعتبر  امتيازات  من 
للشياطين غنيمة حرب، بل صيد ثمين في حربها ( الفكرية والروحية  
) ضد اإلنسانية، وهي حرب بدأت منذ نزول أبينا آدم من الجنة، فإذا 

لشياطين حكاما على المسلمين فعلى الدنيا السالم، حيث  أصبح أولياء ا
سيصعب الخالص من حكمهم، والصعوبة تكمن على استيالئها على  
معظم قلوب المحكومين لبناء أفكارهم ومفاهيمهم وتصوراتهم ، وعلى  
الرسالة بل والوا   يوالوا هللا وأفكار  لم  الذين  السالطين  رأسهم علماء 

والخاطئة التي توحيها لهم الشياطين، فبعد ما    الحكام وأفكارهم الفاسدة
والعلمانيين   السلطة  ومثقفو  علماء  بواسطة  الناس  الشياطين  لَت  َجهَّ
تربعت على عروشها واطمأنت إلى وضعها، فهي تراهن على جهل 
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ما   أعداء  فالناس  لهم،  يجري  ما  بحقيقة  وعيهم  عدم  وعلى  الناس 
 يجهلون. 

  
بها حكام الملك الجبري على الحكم في  إن القبضة الحديدية التي يقبض  

حالل   ولها  عقدة  كل  ولكن  وقاسية،  محكمة  شيطانية  قبضة  حقيقتها 
وفوق كل ذي علم عليم، فحكم الشياطين ال ينتهي بواسطة سلطان القوة  
بل بواسطة سلطان العلم، فبواسطة سلطان العلم يتحقق األمن الفكري  

شياء أصبح كل شيطان محتاس  للناس فإذا فقه الناس وأدركوا حقائق األ
 وعلى رأسهم الشياطين الحاكمة.

  
وراءها   ليس  محكمة  لنضع خطة  نفكر  أن  يجب  األساس  هذا  وعلى 

حكم من  للتخلص  حكمهم  فكاك  من  الناس  ولتخليص  الشياطين 
الناس   بها  ربط  التي  الحبال  ولفك  األبد،  إلى  وشرورهم  وسيطرتهم 

بحبل هللا لوصلهم  بها  كبلوا  التي  الوثقى،  واألغالل  والعروة  المتين   
فنحن نساعد الناس على مساعدة أنفسهم، ونحن با نثق وبه نستعين  

 على إنهاء حكم الشياطين. 
  

وفي الختام أنصح الحكام بأن يعيدوا النظر بأحوالهم الفكرية والنفسية  
والروحية، فهم بتلك األحوال تعلو عليهم الشياطين وال يعلون عليها،  

ال ما داموا تحت حكمها وسيطرتها المحكمة، فهي لها وذلك من المح
خبرات قديمة في الحكم والسيطرة ال يملكها أي حاكم وأي عالم سلطة  
تخرج من المدارس التقليدية، فالحكام بالنسبة للشياطين الحاكمة جثث  
تمشي على األرض بال روح وال حياة، وهذا ينطبق على أكثر الناس،  

الم غياب روح  يفسر  من  وهذا  عن غيرهم  بها  يمتازون  التي  سلمين 
األمم، فسر قوة المسلمين هي الروح، وبإبعادهم عن ممارسة تطبيقات  
عقيدة التوحيد وأفكار الرسالة في حياتهم االجتماعية والسياسية غيب  
عنهم الروح، ألن الشياطين أكثر ما تخشاه أن يعرف الناس تطبيقات  

الرو والسمو  الفكري  االرتقاء  لها عليهم  وآليات  العلو  يبقى  حي حتى 
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أوليائها   أيدي  على  البشري  الجنس  وفناء  انحدار  في  أهدافها  لتحقق 
المقربين الذين نفذت خططها السابقة بواسطتهم، فيجب أن يكون هناك  
عمل مضاد لتحقيق ارتقاء وبقاء الجنس البشري، وهذا ما يسعى إليه  

 أولياء هللا العارفين ببواطن األمور.
  

يقودها العلماء والمفكرين المسلمين،  ثقافية  طلب ثورة فكرية  وذلك يت
و   بالدوشة  وتضيع   ) أغراضها  الشياطين  تحقق  الشعبية  فبالثورات 
الهوجة والطوشة ) وكما حدث في ثورة الربيع العربي، وهو في حقيقته  
كان ربيع للشياطين، فربيع المسلمين والناس يأتي بمظهر بديع يشرح 

األ ويعدل  األحوال  الصدور  ورائه  من  وتتحسن  البال  ويريح  مزجة 
الفكرية والنفسية والروحية والمادية، وهذا ما تنتظره وتتطلع له الناس،  
كالثورة   والمشركين،  الكفار  بثورات  المسلمون  يقتدي  أن  يجب  فال 
و   ومفاهيمنا  وأفكارنا  وقيمنا  فمنهجنا  الخمينية،  والثورة  الفرنسية 

فات جذرية، فنحن أمة راقية تحمل رسالة  تصوراتنا تختلف عنهم اختال
والهمج   الغوغاء  نقلد  أن  يصح  فال  كافة،  للناس  رحمة  وهي  ربانية 
الجن   والرعاع في ثورتنا، فهي في حقيقتها ثورات أحدثتها شياطين 
بواسطة الناشطين من شياطين اإلنس ليستمر حكم الشياطين ولكن بقيم  

الشياطين في عقول قادة   وبأفكار وبمفاهيم وبتصورات جديدة صاغتها 
إلى  وار،  الث الناس  لتنقل  وغيرها  الثورات  تلك  أحدثت  والشياطين 

 مراحل وأطوار جديدة من الضياع والصراع وسط الظلمات . 
  

ُروا اْلقُْرآَن؛ فَإِنَّ فِيِه ِعْلَم      قال عبد هللا ابن مسعود رضي هللا عنه ( ثَّوِ
ِليَن َواْآلِخِرين )  رآن يأتي بنتائج أفضل من تثوير البنادق  فتثوير الق   اْألَوَّ

تسطع منه أنوار ربانية تنير لنا الظلمات، وهكذا   فبتثويرهوالمدافع ،  
به   انتفعوا  كما  بنورها  الناس  لينتفع  جديد  من  اإلسالم  شمس  تشرق 

 .    سابقا
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تحمل تراث وورثت منهج ال تحمله أي أمة من األمم، فنحن   فنحن أمة
األمم بقيادة العالم، ولن يخرج الناس من الظلمات التي  أولى من باقي  

إنها   يحسبوا  لم  ورحبة  فسيحة  آفاق  إلى  لننقلهم  بواسطتنا  اال  لفتهم 
موجودة، فنحن من علم الناس كيف يصنعون الحياة ونحن من سيعيد  

 للدنيا الروح والحياة 
  

لبيك اللهم لبيك … لبيك ال شريك لك لبيك … إن الحمد والنعمة لك  
 والملك ال شريك لك. 

  
نسأل هللا أن يجعل أيامنا المقبلة أيام سعيدة هانئة مستقرة تملؤها الفرحة  
حكم  من  الخالص  بعد  والود  الحب  بيننا  ويسود  والسرور  والبهجة 

 الشياطين، اللهم آمين. 
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 عليكم بالطريقة لتتجلى لكم الحقيقة - 17
  

إن التصوف ليس نعيق ونهيق ورقص وردح، وال طواف حول القبور  
فهي أعمال تحدث بعد تمكن  وال توسل باألولياء االموات والتبرك بهم،

وهي أعمال تكدر صفو العبد مع ربه   -القلب    -الشياطين من العقل  
ويعكر صفاء العالقة، وتدخل المرء بأحوال شيطانية تجعله يتوهم بأنه  

فكريا وسموا روحيا، كما تجعله يظن بأنه قد أدرك الحقيقة    نال ارتقاء 
أو حقائق االشياء، ولو سألت مثل اولئك المتصوفة سؤال مباشر، ما  

وبلغو  هي الحقيقة او ما هي حقائق األشياء؟ لردوا عليك برد فلسفي  
وبهمهمات ال تخرج منها بشيء، وهم لو كانوا يدركون  وبثرثرة فارغة  

أو األشياء  ولما   الحقيقة   حقائق  وردحوا  وتراقصوا  ونهقوا  نعقوا  لما 
منهم ولما انزوا بعيدا عن الحياة،  والمدد  توسلوا باألولياء وطلبوا البركة  

نهج السلفية السلطانية في عالقتهم مع حكام الجور (من   انتهجواولما  
 يتزوج أمي أقول له عمي) . 

  
ة عديدة ضللت  من يتأمل في الساحة الدينية يجد بأن هناك طرق صوفي

الحقيقة،  ومعرفة  إدراك  وعن  الصحيحة  الطريقة  عن  المسلمين 
التي سيجد المسلم ورائها الربانية)  الطريقة  (والطريقة التي اعنيها هي  

النفسي،   الرق  العافية والتحرر من صنمية االشخاص واألشياء ومن 
كتاب الحقيقة الغائبة الجزء األول في وهي الطريقة التي ذكرتها في  

  ) والمعادلة  -  125  مقال  والوحي  (  ,)    العقل  مقال    -   140وفي 
الطريقة في  كما  )،    الطريقة وشرح آلية التنوير وبعث الروح بينت 

ال التنوير  -  17(    ادمقالمقال  آلية  يتجنب    )  شرح  أن  المؤمن  فعلى 
 طريقة فالن وطريقة عالن  

  
وهي ظهرت بعد    لإلسالمإن كلمة تصوف لم تذكر في الصدر االول  

الذين كانوا على الطريقة ولم    -  رضوان هللا عليهم  -ما انتقل الصحابة  
يبدلوا الى رحمة هللا، والتبديل بدأ بعد بداية الملك العاض وهو الزمن  
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غير   ما  بعد  والحقائق طمست  تدريجيا،  الحقائق  فيه طمس  بدأ  الذي 
بن  حول وبدل  جعلوها  حيث  المجتمع،  حركة  في  تالهم  ومن  أمية  ي 

وفترة   النبوية  الفترة  في  عليه  كانت  ما  بعكس  واالشياء  االشخاص 
الخالفة الراشدة، حيث كانت حركة المجتمع حول كلمة التوحيد وأفكار 

 الرسالة. 
  

  النهج ولكن هناك من هداهم هللا ووفقهم من المسلمين للثبات على نفس  
التي كان عليها الصحابة رضوان  الربانية  لى نفس الطريقة  النبوي أو ع

هللا عليهم، والن الناس تركوا الطريقة بسبب أنظمة الحكم، أصبح من  
والتزامهم   بقائهم  بسبب  الطيبة  والعالمات  النتائج  عليهم  ظهرت 
الدين،   لهم في أمور  الناس وأصبحوا مرجعا  متميزين عن  بالطريقة 

 لحصرهم.وهم كثر ليس هناك مجاال 
  

ومن    فااللتزام الحقيقة  معرفة  إلى  يؤدي  الشريعة  وبحدود  بالطريقة 
أدرك الحقيقة ال يتحلل من التكاليف الشرعية بل هو سيعض عليها،  
الملتزمين   الناس  أولئك  ومثل  الحقيقة،  أدرك  لما  التزامه  لوال  الن 
أو   متصوفة  عليهم  يطلقون  الناس  كان  الحقيقة  وأدركوا  بالطريقة 

الذي   صوفيين الزمان، وهكذا شاع االسم  ذلك  التصوف في  أهل  أو 
 وجدت الشياطين فيه فرصة لبلبلة عقيدة المسلمين. 

  
التجارب   من  واشكال  والوان  التصوف،  من  وأشكال  ألوان  وهناك 

  وبأحواله الروحية، فيها من غرفته وتلبسته الشياطين وتالعبت بعقله  
في واليتها وهو ال يشعر،    الفكرية والنفسية مما يجعله يدخلالروحية و

وفيهم من يئست منه وتجنبته بعد ما أصبح وليا  وأدرك الحقيقة، أي  
مطلقا ال تشوبه أي شائبة، وبحسب ارتفاع درجة   ءأصبح والئه  وال 

تتبدل   ال  وقوانين  بسنن  محكومة  فالمسألة  الحقائق،  تتكشف  الوالء 
 وضعها رب العالمين. 
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الذين ساروا واتبعوا الطريقة، أهل   -وبمعنى أصح    - وأهل التصوف  
جهاد، وهذا ما اثبتته االحداث التاريخية، فهناك متصوفة قاعدين عن  
أي شكل من أشكال الجهاد، وهم الذين تالعبت بهم الشياطين، وهناك  

فالمتصوفة ليسوا  ،  مجاهدين فتح هللا عليهم فتوحات وتجلت بصيرتهم
 سواء.

  
بالطريقة التزم  فكرية وروحية   ومن  ومقامات  وأحوال  بمراحل  يمر 

وهو يتطلع لصفات الجمال والكمال والمثل األعلى، وأثناء ارتقائه في  
عليه   وستتكالب  ستنشط  اإلحسان  مقامات  وفي  اإليمان  مقامات 
الشياطين لتحرفه عن الصراط المستقيم، فاألمر بحاجة لمجاهدة وصبر 

ه الشرس، كما  في صراعه  ولتطبيق  وتوكل على هللا  لفهم  بحاجة  و 
صحيح للنص، وبعد ما تستقر وتسكن أحواله وتطمئن نفسه وبعد ما  
توعية   مرحلة  وهي  الجهاد،  من  جديدة  بمرحلة  يبدأ  الحقيقة  يدرك 

أمنهم   لتحقيق  الناس  ووتبصير  منه  الروحي  حرمتهم  الذي  الفكري 
 السلطات الحاكمة بسبب سيطرة الشياطين، فمن لم يحكم بما أنزل هللا
سلفية   ادعوا  انا  لذلك  الشياطين،  وسلطة  سطوة  تحت  سيصبح  قطعا 
وصوفية ( من يتزوج أمي أقول له عمي) إلى مراجعة قراءتهم للنص 
اإللهي والنبوي الذي سيجدون بهما آيات وتوجيهات صريحة توجه إلى  

بالطريقة   يدركوالربانية  االلتزام  لهم    ا  حتى  وتظهر  األشياء  حقائق 
 لة مسألة دقيقة. الحقيقة، فالمسأ

  
إن األرض كلها بالنسبة للمؤمنين دار حرب ( فكرية وروحية ) الن  
علينا   فلذلك  السياسية،  األنظمة  جميع  على  المهيمنة  هي  الشياطين 
حقيقة   رأسها  وعلى  الحقيقة،  لنا  تتجلى  حتى  الطريقة  إلى  بالرجوع 
العالمين،   رب  منهج  عن  انحرف  من  كل  على  الشياطين  هيمنة 

ين ال يهمها أن تكون من المسلمين ما دمت ال تمتلك الوعي  فالشياط
أن   المسلمين، وتفضل  نهضة  ستستعملك في عرقلة  فهي  والبصيرة، 

  المستأنسين تكون من المستأنسين باالستضعاف على أن تكون من غير  
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به، ومن الذين وظفوا طاقاتهم وقدراتهم وإمكانياتهم لتبصير غيرهم،  
 المطلوب في هذه المرحلة.وهو الجهاد 

  
) لَْو  16َوَما َخلَْقنَا السََّماَء َواْألَْرَض َوَما بَْينَُهَما َالِعبِيَن (     قال تعالى (  

فَاِعِليَن ( ُكنَّا  إِن  لَُّدنَّا  ِمن  تََّخْذنَاهُ  لَْهًوا الَّ نَّتَِّخذَ  أَن  نَْقِذُف  17أََرْدنَا  بَْل   (
فَيَدْ  اْلبَاِطِل  َعلَى  تَِصفُوَن  بِاْلَحّقِ  ا  ِممَّ اْلَوْيُل  َوَلكُُم  َزاِهٌق ۚ  ُهَو  فَإِذَا  َمغُهُ 

) َولَهُ َمن فِي السََّماَواِت َواْألَْرِض ۚ َوَمْن ِعنَدهُ َال يَْستَْكبُِروَن َعْن  18(
)  20) يَُسبُِّحوَن اللَّْيَل َوالنََّهاَر َال يَْفتُُروَن (19ِعبَاَدتِِه َوَال يَْستَْحِسُروَن ( 

َن اْألَْرِض ُهْم يُنِشُروَن (أَِم ا ُ 21تََّخذُوا آِلَهةً ّمِ َّ ) لَْو َكاَن فِيِهَما آِلَهةٌ إِالَّ 
ا يَِصفُوَن (  ِ َرّبِ اْلعَْرِش َعمَّ َّ ا يَْفعَُل 22لَفََسَدتَا ۚ فَُسْبَحاَن  ) َال يُْسأَُل َعمَّ

يُْسأَلُوَن ( آِلهَ 23َوُهْم  ُدونِِه  اتََّخذُوا ِمن  أَِم  ذَا  )  َهٰ بُْرَهاَنكُْم ۖ  َهاتُوا  قُْل  ةً ۖ 
فَُهم  اْلَحقَّ ۖ  يَْعلَُموَن  َال  أَْكثَُرُهْم  بَْل  قَْبِلي ۗ  َمن  َوِذْكُر  ِعَي  مَّ َمن  ِذْكُر 

ْعِرُضوَن (   )) األنبياء .24مُّ
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  شرح آلية التنوير  - 18
 

بها   االلتزام  علينا  تطبيقات  التوحيد  لعقيدة  فعقيدة  إن  ثمرتها،  لننال 
 التوحيد ليست نظرية بل هي تطبيقات عملية. 

 
ِ َرّبِ اْلعَالَِميَن      قال تعالى ( َّ ِ قُْل إِنَّ َصَالتِي َونُسُِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي 

ُل اْلُمْسِلِميَن (162( ِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ   ) ) األنعام  163) َال َشِريَك لَهُ ۖ َوبِذَٰ
 

الحياة،  إن   في  للمسلمين محور حركتهم  الكريمتين توضحان  اآليتين 
وهو أن تكون صالتهم ونسكهم ومحياهم ومماتهم  رب العالمين ال  
شريك له، أي كل حركتهم في الحياة حتى الممات يجب أن تكون في  

أو حجا    اتجاه طاعة هللا دون أي شريك إطالقا، سواء كانت صالة 
كان أو   ) ونسكا،  وعالقاتهم  وذبحا  وشرائهم  وبيعهم  عملهم   ( في  ت 

وتعامالتهم وصحبتهم وصلحهم وصحبتهم وغضبهم ومحبتهم وكرههم  
...الخ، وهو المنهج الذي أمر هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم بانتهاجه  
الذي   المسلم  له ثمرة ونتيجة على  في حياته حتى مماته، وهو منهج 

نهج الرسول صلى هللا عليه وس تسمو  سار على  به، حيث  لم والتزم 
روحه ويرتقي بفكره ووعيه وتحيا حواسه و مدركاته وتنار بصيرته  
ليدرك حقائق األشياء ويصبح عقله عقال رشيدا، وهو المنهج الذي كان  

 عليه الخلفاء الراشدين أهل العقول الراشدة رضوان هللا عليهم. 
 

المحرك  إن هناك قوانين ميكانيكية وفيزيائية وكهربائية تحكم ح ركة 
لكي ينتج الكهرباء      الذي يتحرك أحد أجزائه حول ( محور واحد فقط )

الجزء   حوله  يدور  محور  من  أكثر  هناك  فليس  المصباح،  وينير 
المتحرك وبحسب التصميم، وهكذا وضع هللا سنة وقانونا لحركة المسلم 
بروحه   تسمو  التي  المنتجة  المثمرة  حركته  جعل  حيث  الحياة،  في 

ب ومداركه  وترتقي  حواسه  وتحيى  ووعيه  عقله  سالمة  وتحفظ  فكره 
المحور   ) هو  شأنه  جل  يكون هللا  التي  الحركة  هي  بصيرته  وتنير 
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ن، وأما إذا أشرك المسلم ( ين الكريمتياألوحد ) لها، وكما توضح اآليت 
) " األحياء " كحاكم أو مسؤول    األشخاص األحياء منهم و األموات

ي أو ولي ، أو أشرك ( األشياء ) كالمال وما  ...الخ، " األموات " كنب 
يشترى به أو سلطة ومنصب ...إلخ وجعلهم ( أو جعل بعضهم ) أحد 
محاور حركته في الحياة فإن أمره سيتشتت ليهيم على وجه في شعب 
سامية   روحا  الحياة  في  حركته  تثمر  ولن  المظلمة  الضالل  ووديان 

كات حية وبصيرة نيرة  وفكرا نيرا وسالمة عقل ووعيا وحواسا ومدر
وبحسب ما أشرك من األشخاص واألشياء في حركته، والمسألة نسبية  
تختلف بين مسلم ومسلم وبحسب ما أشرك مع هللا معبودا سواه . ( إِنَّ  

  )) الليل . 4َسْعيَُكْم لََشتَّٰى (
 
وكذلك أحب أن أوضح، بأن الذي وضع البيت للطواف حوله وضع لنا  

القرآن  في  حياة  ومفاهيمنا    منهج  وقيمنا  شريعتنا  منه  لنستمد  الكريم 
وأفكارنا لنتحرك على أساسها في الحياة، ومثل ما هناك حركة فردية  
في الحياة للمسلم هناك حركة جماعية في الحياة للمسلمين، ومثلما هناك  
ثمار   هناك  المنهج  وفق  بالحركة  التزموا  لمن  الفردية  للحركة  ثمار 

التزمت جماعة المسلمين بالحركة وفق المنهج،  للحركة الجماعية إذا ما  
المنهج حتى   من  وأفكارنا  وقيمنا ومفاهيمنا  تشريعنا  نستمد  أن  فعلينا 
تكون كلمة التوحيد ( ال إله إال هللا محمد رسول هللا ) هي محور حركتنا  
في الحياة بعد استبعاد المحاور الطارئة على عقيدتنا، وهكذا تعود لنا (  

ا التي   ( وسالحهم الروح  المسلمين  قوة  فسر  قرون،  منذ  فتقدناها 
 االستراتيجي الذي ال يقهر هي ( الروح ). 

 
إن من خلق الكون ووضع له سننه وقوانينه التي تضبط حركته، خلق  
اإلنسان كذلك ووضع له سنن وقوانين وبينها لكي يضبط حركته في  

مسلمين  الحياة، وبتجاهلها اضطربت وفسدت الحياة، وهنا يأتي دور ال
ليفعلوا العمل بالمنهج حتى تعود للدنيا الحياة، فنحن المسلمون من علم 

  الناس كيف يصنعون الحياة.
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  ُكلٌّ فِي فَلٍَك يَْسبَُحونَ  -19
  

أو   األشخاص  فلك  في  وتسبح،  تطوف  فلك  أي  في  نفسك،  من  تأكد 
األشياء ؟، أو كالهما معا ؟، أو في فلك أفكار الرسالة ؟، فالطواف في  
والوعي   والعقل  القلب  على  سيئة  نتائج  له  واألشياء  األشخاص  فلك 
العقل   ينير  الرسالة  أفكار  فلك  في  والطواف  واإلدراك،  والشعور 

بالروح  والبصيرة ويرفع من م الشعور ويسمو  الوعي ويحيي  ستوى 
  ويوسع األفق والمدارك.  

  
  تأمل وتفكر في المسألة بعمق حتى تستوعبها. 

  
إن من وضع البيت لكي يطوف الناس به، انزل الرسالة لكي يطوف  

  الناس في فلك أفكارها بعد ما يوالوه جل قدره والء مطلقا. 
   

فلك واحد ) لكي يطوفوا    فا عز وجل واحد أحد وقد وضع للناس (
فيه، فتجنب األفالك الطارئة على مقام األلوهية والربوبية حتى تكون  
أفضل  وآلهم  نبينا  وعلى  عليه  إبراهيم  الموحدين على ملة سيدنا  من 

  الصالة والسالم .
  

ِ َحقَّ ِجَهاِدِه ۚ ُهَو اْجتَبَاُكْم َوَما َجعََل َعلَيْ  َّ ُكْم  قال تعالى ( َوَجاِهُدوا فِي 
َقْبُل   اْلُمْسِلِميَن ِمن  اُكُم  ُهَو َسمَّ إِْبَراِهيَم ۚ  أَبِيُكْم  لَّةَ  ّمِ يِن ِمْن َحَرجٍ ۚ  الّدِ فِي 
النَّاِس ۚ   َعلَى  ُشَهَداَء  َوتَُكونُوا  َعلَْيُكْم  َشِهيًدا  ُسوُل  الرَّ ِلَيُكوَن  ذَا  َهٰ َوفِي 

َكاةَ َواْعتَِصُمو َالةَ َوآتُوا الزَّ ِ ُهَو َمْوَالُكْم ۖ فَنِْعَم اْلَمْولَٰى  فَأَقِيُموا الصَّ َّ ا بِا
  ) ) الحج . 78َونِْعَم النَِّصيُر ( 

  
يجعلك من أهل الكهف، وأما الطواف    الخاطئفلك  الإن الطواف في  

يجعلك من أهل الحقيقة، وما ستراه وستشاهده أثناء    الصحيح  فلك  الفي  
في   الطائف الطوافك  يشاهده  ولن  يراه  لن  الصحيح  الفلك  فلك  في  ين 
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توقع  الخاطئ كما  ومشاهداتك،  رؤيتك  من  االستغراب  منهم  فتوقع   ،
منهم وصمك بالجنون او الخرف، أو عدم الواقعية، ألنك ستعيش في  

جذريا، واقع الوهم    اختالف واقع فكري وروحي يختلف عن واقعهم  
  . لهم الشياطين  أو أجدته والحلم 

  
وحي أساس له يصبح حلما  إن أي علم ال تكون علوم الدين وبصائر ال

  يتداوله الناس فيما بينهم يعيشون بأوهامه يستيقظون منه عند الموت.  
  

بدأ اإلسالم   أنه قال: (  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أبي هريرة رضي هللا عنه عن  عن 
مسلم صحيح   ( للغرباء  فطوبى  بدأ  كما  غريباً  وسيعود    .    غريباً 

  
ذين تخرجوا  فمراجع أهل الكهف، هم علماء وفقهاء ومشايخ الكهف ال

قم   كحوزات  الحوزات،  من  أو  والسلطانية  التقليدية  المدارس  من 
تغلب  الشياطين، وهي مدارس  تهيمن عليها  والنجف، وكلها مدارس 
أنشئت   السلطانية  فالمدارس  العلمية،  وليس  السياسية  الصبغة  عليها 
لحماية أو لمراعاة شذوذ الحكام الفكري والنفسي، والحوزات أنشئت  

وذ من امتهنوا سلب أموال الناس بالباطل وبحجة محبة آل  لحماية شذ
البيت ومعاداة حكام القهر والغلبة، ومن ربط نفسه بمخرجاتها وأسلم 
زمام عقله لهم سيبقى على حالهم وأحوالهم الفكرية والروحية، وليس  
له مخرجا من الكهف الفكري المعنوي إطالقا، قال تعالى ( َوَما يَْستَِوي  

لُّ َوَال  20) َوَال الظُّلَُماُت َوَال النُّوُر ( 19 َواْلبَِصيُر (اْألَْعَمىٰ  ) َوَال الّظِ
َ يُْسِمُع َمن يََشاُء ۖ  21اْلَحُروُر ( َّ ) َوَما يَْستَِوي اْألَْحيَاُء َوَال اْألَْمَواُت ۚ إِنَّ 

ن فِي اْلقُبُوِر ( مَّ   ) ) فاطر . فأهل الكهف أموات22َوَما أَنَت بُِمْسِمعٍ 
  وأهل الحقيقة أحياء. 

  
إن مخرجات المدارس السلطانية يجعلونك تطوف في فلك الحكام، ومن  
خرج منهم على الحكام، كداعش والقاعدة، يجعلونك تطوف في فلكهم،  
الحوزات يجعلونك تطوف في فلك مراجعهم وساداتهم،  و مخرجات 
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تكون    بليس قد رتب المطافات الخاطئة بطريقة متقنة، فهو ال يهمه أن إف
، فأهم مسألة بالنسبة له، هي، أن تكون من أهل  ...الخ  سني أو شيعي

) وأن ال تستيقظ وتسعى   الذي ترتاح عليهالكهف وتنام ( على الجنب  
اآلفاق من حولك حتى ال تستدل وتهتدي للمطاف السياسي    الكتشاف

  الصحيح الذي يجعلك تخرج من الكهف إلى اآلفاق الفسيحة الرحبة . 
  

فإذا كنت منتمي ألحد المدارس السلطانية أو الحوزات، فخذ ما حفظت  
من النقل و أسعى للبحث عن الحقيقة عند أهل الحقيقة أتباع المدرسة 

لنقل الصحيح من الفهم السقيم الذي يجعل العقل عقل الربانية لكي تنقي ا
عقيم، على شرط أن تكون نيتك البحث عن الحقيقة لكسب رضى هللا  
عز وجل، وليس لكسب وجوه الناس والحكام، فرضى الناس غاية ال  
تدرك، والحقيقة وقول كلمة الحق ال ترضي الحكام وتعكر مزاج وصفو  

  لكهف . الشياطين التي تهيمن عليهم وعلى ا
  

أو  والفاسدة  الخاطئة  وأفكارهم  األشخاص  فلك  في  طوافه  جعل  من 
األشياء، أصبح قلبه قلب سقيم وعقله عقل عقيم، فكن على ثقة بأن هللا  
التي تحوي جواهر األفكار   الفكرية  عز وجل قد غيب بعض العوالم 

فلك   الطائفين في  الفلك  الخاطئعن  للطائفين في  ، وكشفها وأظهرها 
  هو فلك أفكار الرسالة.الصحيح و
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  السالح االستراتيجي الفعال للمسلمين - 20
 

السالح لغة هو آلة الحرب، وأما اصطالحاً فهو «كل مادة أو أداة أو  
آلة يُقاتَُل بها، أو يُْدفَع بها العدو، سواء أكان هذا العدو إنساناً أم حيواناً  

  أم خطراً من نوع آخر». 
ويمكن استخدام كلمة السالح بمعنى آخر، وهو « مجموع الجند والعتاد  
الذي يُشكل صنفاً معيناً من صنوف القوات المسلحة»، فيقال: سالح  
وغيرها.  الهندسة  وسالح  المدفعية،  وسالح  الفرسان،  سالح    المشاة، 

  
المجازي لها، وتعني   المعنى  وهناك استخدام ثالث لكلمة سالح وهو 

الوسيلة التي تُستخدم لتحقيق غرض ما » كالقول   عندئذ «هذه الكلمة  
سالح   والنفاق  الدبلوماسي،  سالح  اللباقة  و  المرأة،  سالح  الدموع   :

  ) انتهى النقلالمرائي. (
 

 ) هو  للمسلمين  الفعال  اإلستراتيجي  السالح   الروح  والسالح  فهو   ،(
  .  الذي ال يقهر

 
من   كلفته  قلت  ما  النصر  ندفع  دمأعظم  أن  الغاية  فليست  الفريقين 

الهلكة إلى  بن   المسلمين  (عمر  األرض  في  جبارين  نبطش  أن  وال 
  الخطاب) 
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 مخزن سالحنا - 21
 
ان معركتنا وحربنا مع الباطل وأهله معركة وحرب ( فكرية روحية )  
بالدرجة االولى، فعلينا أن نتسلح فكريا وروحيا بالسالح الالزم المخزن  
في كتاب هللا عز وجل، ألن شياطين الجن وبواسطة شياطين اإلنس  
يستهدفون ( قلوب وعقول ) الناس من أجل السيطرة عليهم وتضليلهم  

وا  الحق  اهله  عن  عن  استهداف    وألغراضبعادهم  فعلينا  اخرى، 
المضللين والغافلين الذين مورست عليهم عملية ( الحرمان الفكري )  

التربية والتعليم واإلعالم   العامبواسطة  السياسي  أن  والمنهج  ، فيجب 
نقوم بنشر الحقائق التي تبصرنا بها بصائر الوحي حتى يتحقق لهم (  

الفكري   والمعلومة األمن  المعرفة  اكتساب  يعني  والذي   ( والروحي 
التأييد   يعني  كما  الوحي  بصائر  بها  تبصرهم  التي  الكاملة  الصحيحة 
بالروح، وبهذا العمل تهيئ األجواء واألحوال لنزول النصرة الربانية  
بعد ان يغير الناس ما بأنفسهم، وتغيير ما في األنفس يحدث إذا تحرر  

ونفسي   اإلنسان فكريا  والمفاهيم (  واألفكار  المعتقدات  من   ( ا 
والتصورات التي تجعله يتخبط في الظلمة وتجعله قوة مضافة إلى قوة 

 أهل الباطل يعيق ظهور الحق وانتصار أهله . 
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  مصباح عالء الدين وااللتزام بالقوانين  - 22

حقيقتها صورتين   نإ تقدم في  السحري  والمصباح  الدين  قصة عالء 
التواكل  فكرة  تقدم  إيجابية، صورة  واألخرى  سلبية  أحدهما  فكريتين 
الصورة   وهو  الرغبات  تحقيق  في  والعفاريت  الجن  على  واالعتماد 
بأن  فكرة  تقدم  سلبية، وصورة  للقصة، وهي صورة  السائدة  الفكرية 
األشياء تحكمها سنن وقوانين وهي الصورة اإليجابية التي نريد، فبدعك  

يخرج المارد من المصباح، وعالء الدين كان يطبق    وتسخين المصباح
ذلك القانون المرتبط بالمصباح السحري إلخراج المارد من المصباح،  
للمصباح   الحاكم  القانون  مع  تتوافق  حركة  يده  يحرك  كان  هو  اي 

  السحري.

ونفخ الروح فيه    إليقاظهوكذلك المارد اإلسالمي تحكمه سنن وقوانين  
تدارسها وبحثها  العمل    علينا  حتى يكون عملنا عمل صائب، ونتيجة 

التي   والقوانين  السنن  مع  متوافقا  العمل  كان  ما  إذا  صائبة  ستكون 
المارد   إليقاظ  الحاكمة  والقوانين  السنن  ومنها  العالمين  وضعها رب 

 اإلسالمي من خالل بعث الروح.

يقهر،    إن الروح سر قوة المسلمين وهي سالحهم االستراتيجي الذي ال
ان الروح بين المسلمين سيقابله سريان الخوف والرعب في قلوب وسري

  فالخوف والرعب من جنود هللا وهو يصيب كل من عاداه.  أعدائهم،

أحد   يعطهن  لم  خمساً  (أعطيت  وسلم  عليه  قال رسول هللا صلى هللا 
مسجداً   األرض  لي  وجعلت  شهر"،  مسيرة  بالرعب  "نصرت  قبلي: 

من   رجل  فأيما  لي  وطهوراً،  وأحلت  فليصل،  الصالة  أدركته  أمتي 
المغانم ولم تحل ألحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى  

  متفق عليه.   قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.)

وراية العقاب راية منصورة إذا كانت بيد من تتوافق حركته مع السنن  
مع التصادم  وتجنب  العالمين  رب  وضعها  التي  وهي  والقوانين  ها، 
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ستتحول لخرقة ال تسري معها الروح بيد من ال يدرك حقائق األشياء  
كداعش والقاعدة، فراية التوحيد راية منصورة وال تسري معها الروح 

  مع كل من هب ودب فهناك سنن وقوانين تحكمها علينا االلتزام بها. 
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 اليتـم السياسي - 23
  

يِن (  ُب بِالّدِ ِلَك الَِّذي يَُدعُّ اْليَتِيَم ( 1قال تعالى " أََرأَْيَت الَِّذي يَُكذِّ )  2) فَذَٰ
 ) " الماعون 3َوَال يَُحضُّ َعلَٰى َطعَاِم اْلِمْسِكيِن ( 

  
اليتيم عندما أجاب على    - رضي هللا عنه    -عرف عبد هللا بن عباس  

لعمري إن الرجل تنبت لحيته      متى ينقضي يتم اليتيم ؟ , قال :  سؤال ,
, وإنه لضعيف األخذ لنفسه ضعيف العطاء منها , فإذا أخذ لنفسه من  
صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم , وعلق النووي في شرحه  
على ذلك بقوله " إن حكم اليتيم ال ينقضي بمجرد البلوغ وال بعلو السن 

  النقل انتهى" ...
  

فمن سلبهم حرياتهم وحرمهم   ،وبذلك تكون الجماهير المستضعفة أيتاما
اإلنسانية   حياتهم  الشرعية وضرورات  حقوقهم  ما  ولم  من  لهم  يبذل 

والفكري   الروحي  األمن  لهم  على  يحقق  واستولى  عليهم  وتسلط 
 مقدراتهم مكذب بالدين داع لليتيم والضعيف . 

  
  ) فترضى  : ( ولسوف يعطيك ربك  تعالى  يتيما    5قال  يجدك  ألم   (

) (   8) ووجدك عائال فأغنى (   7) ووجدك ضاال فهدى (   6فآوى ( 
  الضحى). 

  
ولسوف يعطيك " ربك " فترضى، إنه خطاب من الرب المربي للعبد  

، وهو ال يقتصر على نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم ، بل هو  المربى  
ذكر كان أو    –خطاب يصاحب الزمان ويخاطب الوجدان لكل إنسان  

اتبع النور الذي أنزل على سيد أهل الذكر واإلحسان ، خطاب   -أنثى  
جل  لكل يتيم أواه ربه ولكل ضال هداه هللا ولكل عائل أغناه الخالق  

 . قدره
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) يمر بها كل إنسان ال يُحكم بمنهج الرحمن و    تم السياسياليوحالة (  
تسلب حريته وتصادر حقوقه ويحرم من ضرورات حياته اإلنسانية  
ويهمل ويظلم ويتعرض لحرمان من األمن الفكري والروحي من قبل  
صفة   تحمل  ال  قهرية  جبرية  بقوة  وحكمه  عليه  تسلط  الذي  الحاكم 

و سنن  عنه  وحجب  وأخفى  وكفر  النشأة  شرعية،  في  الخلق  قوانين 
إذا ما حكم  فالحاكم   ، الشرعية  والحياة والمصير وحرمه من حقوقه 
للرعية   بالنسبة  العمل بمنهج هللا سيصبح من األموات  بالهوى وترك 
وسينفصل عنهم شعوريا ووجدانيا، فهو سيصبح جسدا بال روح طيب 

لموتى,  وبال حياة وبال عقل سليم وبال مشاعر وأحاسيس ، حاله حال ا
  .  ) " (فاطر )22قال تعالى" وما يستوي األحياء وال األموات ... (

  
ولي   فقدوا  الذين  األيتام  من  مجموعة  المجتمع  أفراد  سيصبح  ولذلك 
أمرهم وراعيهم ومربيهم الذي انشغل عنهم بالملذات والمسرات وجمع 

يملكها، وبعد  األموال وعبادة الذات وتعبيد الرعية لها ولألشياء التي  
ما حيل بين أفراد المجتمع وبين والة أمرهم األحياء من العلماء وورثة  
البيان الرباني وشوهت حقيقة الصور   األنبياء، وبعد ما زيفت حقيقة 

 والمعاني. 
  

الشارع قد توسع   التي نص عليها  الحفظ والرعاية ومفهومها  فحقوق 
جاه أفراد المجتمع  بعد ما توسعت وتشعبت مسؤولية الحكومة والدولة ت

  75، فالحكومة والدولة في الوقت الحاضر تتحمل نسبة ال تقل عن  
% من مسؤولية عملية البناء ( الفكري والروحي والنفسي والبدني )  
لألفراد ، وهذا بسبب سيطرتها على وسائل ووسائط البناء وأهمها (  

فالحكومة التربية والتعليم واإلعالم ) ، عدى المنهج السياسي العام ،  
هي التي تقوم بصياغة وبصناعة اإلنسان ، وهي التي تجعل من البيئة  
مصلحة   صالحة  أو  مخربة  مفسدة  فاسدة  بيئة  واالجتماعية  السياسية 

، وهذا يفسر  مزكية و الزمان  يلمسه اآلباء في هذا  ، وهذا ما  مربية 
تحكم   ال  التي  الحديثة  المجتمعات  في  الوالدين  عقوق  زيادة  نسبة 
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يعة وال يطبق بها المنهج الرباني ، فعقوق الحكومة والدولة للفرد  بالشر
سينعكس بالدرجة األولى على الوالدين ، وهم أول من سيالحظ ذلك ، 
ولكن سيختلف التفسير باختالف الوعي بحقيقة األشياء، وهذا العقوق  
سيطال الدولة أيضاً وسيتأثر به الكثير من الناس ولكن بصور وبأشكال  

تتمثل في الجرائم والمفاسد المتنوعة ، مثل ( اإلرهاب ) والقتل  مختلفة  
وترويج المخدرات والتجسس والسرقة واالختالس والرشوة ...الخ .  

 وهكذا تتدهور األحوال ويسوء الحال. 
  

 " سورة  وبين  بينه  الوجدانية  بالعالقة  يشعر  ضاللة  بعد  والمهتدي 
ذا ما جلس لكي يتأمل الضحى " ، وكأنه هو المعني بها أيضا ، فهو إ

ويتفكر ويتذكر ويستعرض شريط حياته سيعرف حقيقة الصورة كما  
سيعرف الجناة، ولكن القوانين الوضعية ال تدينهم وال تجرمهم ، فشبكة 
والصورة   األساس،  هذا  على  رتبت  والسياسية  االجتماعية  العالقات 

والضاللة   الفكري  والحرمان   ( السياسي  اليتم   ) بحالة  التي  ستذكره 
عاشها في فترة من فترات حياته وقبل أن يؤويه هللا إلى جانبه و قبل  
أن يهديه ويرد له وعيه ويغني ويحي قلبه ويسمو بروحه ، فتلك الحالة  
تظهر أثناء غياب الحكومة اإلسالمية الراشدة، وهي تسود عندما تسود  

د ،  حياة الغاب والكهوف والمغارات، حياة الطغيان والتسلط واالستبدا
 حياة الظلم والحرمان من األمن الفكري والروحي . 

  
" والشعور بأثر المأوى الرباني وبأثر الهدى   اليتم السياسي  فحالة "

بعد الضالل شعور طبيعي يشعر به من هداه هللا إلى صراطه المستقيم  
 . من بين األمواتوألقى النور في قلبه وأحياه 

  
وجعلنا له نورا يمشي به في الناس  قال تعالى " أومن كان ميتا فأحييناه  

كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا  
 ) " (األنعام)122يعملون (
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قال بعض العلماء بأن (ولي األمر) هم الحاكم حتى لو وصل إلى سدة  
الحكم بالقوة والغلب, وقال بعضهم بأنه ( العالم الفقيه الذي يدرك حقائق  

) والذي اختير بالرضى والقبول بعد ما اجتمعت فيه شرائط     ءاألشيا
وصفات معينة, وأثبتت األحداث بأنه العالم الفقيه الذي يدرك حقائق  
األشياء , فمن يتأمل بحال وأحوال األمة األن يدرك بأنها تعيش حالة  
( اليتم السياسي ) حيث تكالبت عليها قوى الشر لتمزقها بعد ما غاب  

 مرها . عنها ولي أ
  

عودة   على  والعمل  التفكير  المسلمين  على  يجب  تقدم  ما  على  وبناء 
حتى تنتهي حالة اليتم السياسي    االخالفة ووضع األمر بيد من هو أهل له

 التي يعاني منها المسلمين وغير المسلمين. 
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  الفقه السياسي - 24
 

الكريم تصور مبدئي عن  لقد كتبت هذا المقال حتى يكون عند القارئ  
الفقه السياسي وعن شكل ونمط الحياة التي ستتشكل بعد إدارة شؤون 
لهم  وأسأل هللا  السننين،  الربانيين  والفقهاء  العلماء  قبل  من  المسلمين 
التمكين، فتمكينهم وراءه تمكين األمة من حقوقها وضرورات حياتها  

  .دون حيل فكرية اإلنسانية، وعلى رأسها المشاركة السياسية
 

ُشوَرٰى  َوأَْمُرُهْم  َالةَ  الصَّ َوأَقَاُموا  ِلَربِِّهْم  اْستََجابُوا  َوالَِّذيَن   ) تعالى  قال 
ا َرَزْقنَاُهْم يُنِفقُوَن (   )) الشورى . 38َبْينَُهْم َوِممَّ

 
السياسي)  (اإلسالم  مصطلح  البعض  غربي   يردد  مصطلح  وهو 

( الفقه السياسي )، والفقه    استشراقي علماني، والصحيح هو أن نقول 
األشياء ) واألشياء التي يجب أن يدركها ( الفقيه    حقائقهو ( إدراك  

المسلم   المجتمع  وشؤون  حركة  بإدارة  يتعلق  ما  كل  هي   ( السياسي 
المأمور بعبادة هللا وإعمار األرض وتبليغ الرسالة لآلخرين وما يتعلق  

  المجال لذكرها .بذلك، وكل ما ذكرته له عدة تفاصيل ال يتسع 
 

تقتصر   أن  يجب  وبعضها  الناس  يعرفها  أن  يجب  التفاصيل  وبعض 
معرفتها على القيادات السياسية العليا المسؤولة عن تحقيق أمن وسالمة  
الحياة وهم ( الفقهاء السننين ) الذين ينيرون الدرب للقيادات السياسية  
المسؤولة عن إدارة حركة وشؤون المجتمع، أي الحكام المؤمنين بأن  

الروحية    اإلسالم باألحوال  تتعلق  التي  التفاصيل  فبعض  حياة،  منهج 
لمقدمات افتقادهم  لألسس المعرفية لها، أو    الفتقادهمستبلبل أفكار الناس  

وس لمعرفتها،  وكما تمعينة  بعقولهم،  للتالعب  طريقا  للشياطين  جعل 
ال   بما  يهرفون  الذين  وغيرهم  والشيعة  الصوفية  الطرق  مع  حدث 

يعرفون وال  األعمى    يعلمون  التقليد  نصوص    واالعتمادبسبب  على 
لبعض أئمة أهل     صاغتها الشياطين على أيدي أوليائها وبعضها ينسب
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البيت رضي هللا عنهم، فبعض الحقائق التي تتعلق بالروحانيات ال يجب  
والنفسي   الفكري   ) األمن  تحقيق  في  إشاعتها ال يصب  إشاعتها ألن 

  سالمة الحياة .  والروحي ) للناس وال يصب في تحقيق
 

" إن العلم   :  -رحمهم هللا    –قال الذهبي عند ترجمته لعثمان الدارمي  
ليس بكثرة الرواية , ولكنه نور يقذفه هللا في القلب , وشرطه : اإلتباع  

  ) . 323/ 13, والفرار من الهوى واالبتداع " (" السير " ( 
 

أن تعبد هللا    والفقهاء السننين هم أهل الذكر و اإلحسان، واإلحسان هو
كأنك تراه، وكما جاء في الحديث النبوي الشريف المشهور، وإذا عبدت  

وإذا سجد القلب للرب بان وعرف  هللا كأنك تراه أراك ما لم تكن تراه،  
وهكذا يدرك الفقهاء السننيين حقائق األشياء، فالعقيدة اإلسالمية الدرب،  

كما   الظاهر  المادي  الجانب  تغطي  الرسالة  الجانب  وأفكار  تغطي 
بين   المنتشرة  الدين  فعلوم  الباطن،  بعلم  يعرف  الذي  الخفي  الروحي 
الجوهر   يبرز  ما  تقدم  وال  والمظهر  الشكل  على  تركز  المسلمين 
للمسلمين، ولذلك طمست جواهر األفكار، وأما الفقهاء العرفيين فهم ال  
في صدورهم،   وحفظوه  منها  درسوه  ما  إال  األشياء  حقائق  يدركون 

تجد منهم من يعمل تحت أمرة الظالمين، فلو كانوا يدركون ما    ولذلك
أدركه الفقهاء السننيين لما عملوا تحت إمرة الظالمين ولما خالطوهم،  
العمل معهم ومخالطتهم يجلب غضب وسخط هللا عز وجل كما   ألن 
يجعل للشياطين طريقا سهال وسالكا إلى قلوبهم، كما ينزل عليهم من  

ي ما  شأنه  جل  ال  هللا  خفية  دنيوية  عقوبات  من  الظالمين  على  نزل 
يشعرون بها بسبب دعاء المظلومين والمنكوبين والمحرومين، وبعض  
يعادونهم ويدعون   بل  الظالمين  أمرة  يعمل تحت  العرفيين ال  الفقهاء 
عليهم ويناصرون المظلومين، ولكنهم ال يستطيعون تقديم رؤية شاملة  

تراعى به األحوال ( الفكرية  ومشروع سياسي صحيح واضح المعالم  
والنفسية والروحية ) للناس تتحقق من ورائه مقاصد الشريعة، وهي  
التي   الدين والعقل والنفس والعرض والمال، فالكليات الشرعية  حفظ 
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ليس بها علوم تتعلق ( بالفقه السياسي )     تخرج منها الفقهاء العرفيين
ومناصرتهم أو ضد    ألسباب تاريخية وعلمية، والوقوف مع الظالمين

الظالمين ومعارضتهم يكون بناء على فهم الفريقين لآليات واألحاديث،  
وإدراك   للمظلومين،  وتنتصر  الظالمين  ضد  تقف  أن  هو  والصحيح 
الطريق   من  الظالمين  يأتون  السننيين  الفقهاء  ستجعل  األشياء  حقائق 

  .السهل السالك لخلعهم، فإذا سجد القلب للرب بان وعرف الدرب 
 

هائلة   قوة  الناعمة  المسلمين  فقوة  القوة)  يملك  المعلومة  يملك  من   )
استعمالها والتعامل معها وتوجيهها، وهي     وشديدة التأثير إذا ما أحسن

ولكنها     قوة نبيلة تعز أهلها وأما من عاداهم ليس له إال الحياة الذليلة، 
الملك  قوة معطلة بسبب تعطيل رسالة الدين في اإلصالح من قبل حكام  

الجبري، وبسبب تعطيلها أصبحت األمة أمة ذليلة وحكامهم حكام أذلة 
أمام من أتخذوهم أولياء من دون هللا ( الَِّذيَن يَتَِّخذُوَن اْلَكافِِريَن أَْوِليَاَء  

ِ َجِميعًا (  َّ ِ ةَ  ةَ فَإِنَّ اْلِعزَّ ))  139ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمنِيَن ۚ أَيَْبتَغُوَن ِعنَدُهُم اْلِعزَّ
فالبعض  بين شخص وشخص،  يختلف  والذلة  العزة  .ومفهوم  النساء 
  يظن بأن عزته بالتسلط على الناس ونهب أموالهم من أجل استعبادهم 
وبالوجاهة الفارغة، وهو فهم ينم عن شذوذ فكري ونفسي للحكام الذين  
لهم هذا الفهم السقيم، ولكن علماء السلطة بسبب ربط قلوبهم بما يسمون  

ألمر انفصلت مشاعرهم عن األمة الذليلة، فهم ما داموا ينظرون  بوالة ا
بأن والة أمرهم لديهم مال وفير وقصور عامرة بما لذ وطاب فهم في  
العزة التي ارادها هللا للمؤمنين !، فمثلهم لن يفهموا ولن يستوعبوا كالم  
هللا الذي انفصلت قلبوهم عنه حتى لو كانوا حافظين للقرآن وكل ما هو 

جود في المكتبة اإلسالمية، وفي الحقيقة هم آية من آيات هللا، فعلى  مو
والوعي   العقل  نعمة  على  هللا  ويحمد  اآلية  بتلك  يتأمل  أن  المؤمن 

التي حرم منها علماء  وعلى سعة األفق والمدارك  واإلدراك والشعور  
  . والمتاجرين بالدين السلطة 
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انفتاح   يكون هناك  أن  الظالمين يجب  المظلومين من حكم  ولتخليص 
ولقاء بين الفقهاء السننيين وبين الفقهاء العرفيين المشهورين المعروفين  
عند الناس لتدارس األمر وإلظهار جواهر األفكار التي تجعل كل ظالم  
يحتار وحكمه ينهار بال ضرب ونار، فالفقهاء السنيين غير معروفين  

لناس حيث اكتفوا بصحبة هللا عز وجل، فا عز وجل مثل ما لدى ا
سفرته   في  أيضا  يصاحبه  المكانية  سفرته  في  اإلنسان  يصاحب  هو 
الزمنية، وقليل من المسلمين من يدرك أهمية إحسان صحبة هللا عز  
وجل، فمن أحسن صحبة هللا أحبه هللا وأحسن هللا إليه وفاض عليه من  

ي مما  وجوده  وفضله  من  كرمه  أفق  عن  تختلف  الفكرية  آفقه  جعل 
يُِحبُّ    ُ َّ َو شرعية،(  تسمى  التي  السلطانية  المدارس  من  تخرجوا 
اْلُمْحِسنِيَن ) فاإلحسان للناس قد يواجه بالجحود، ولكن إحسان صحبة  
هللا ليس ورائها إال اإلحسان والكرم والجود، فهو عز وجل المحسن  

الربانية  فالمدرسة  الجواد،  تقدمه    الكريم  ال  ما  إليها  للمنتسبين  تقدم 
المدارس السلطانية التي تسمى مدارس شرعية، وهي مدرسة ال ينتسب  
كمال   وأحبه  الطاعة  كمال  هللا  وأطاع  الصحبة  أحسن  من  إال  إليها 
المحبة، وهم على هذا األساس يميلون للعزلة بمعية هللا بعيدا عن الفتن  

فيين معالم الطريق السالك بعد  والشبهات، وباللقاء تتضح للفقهاء العر
َوالَِّذيَن    اكتشافهم  ) بأنها موجودة، قال تعالى  يحسبوا  لم  آلفاق فكرية 

َ لََمَع اْلُمْحِسنِيَن ( َّ )) العنكبوت ،  69َجاَهُدوا فِينَا لَنَْهِديَنَُّهْم ُسبُلَنَا ۚ َوإِنَّ 
بالس األمارة  النفس  لمجاهدة  بحاجة  عز وجل  وء  فإحسان صحبة هللا 

حتى ال يكون هناك أي عمل يصيب الصحبة بالخلل، وكذلك اإلحسان 
  إلى الناس. 

 
من   للتخلص  خطة  توضع  الجديدة  المعرفة  ضوء  الطغاة  وعلى 

بأن الحكام ليسوا سواء، فمنهم من    االعتبارالظالمين، مع األخذ بعين  
محب لرعيته ويحسن معاملتهم ومخلص لهم ويبحث عما  عطوف  هو  

األم لهم  ويحقق سالمة يحقق  والمادي  والروحي  والنفسي  الفكري  ن 
الحياة، ولكن بسبب جهله وقلة معرفته وجهل وقلة معرفة من حوله من  
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الخارجية الظاهرة والخفية أضطر  الداخلية والعلماء وبسبب الضغوط  
هؤالء   فمثل  والخفية،  الظاهرة  بالمخاطر  محفوف  سلوك طريق  إلى 

حقيقة لسلكوا الطريق اآلمن الذي يوفر  أعتقد بأنهم لو فقهوا وأدركوا ال
لهم ولرعاياهم الحفظ والتحصين والحماية من أعداء الظاهر والباطن  
ِ ، أَيُّ النَّاِس أَْكَرُم ؟ قَاَل   َّ .َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَاَل : قِيَل : " يا َرسُوَل 

لَْيَس عَ   : قَالُوا   . أَتْقَاهُْم   ِ َّ ِعْنَد  أَْكَرُمُهْم  فَعَْن :   : قَاَل   . نَْسأَلَُك  َهذَا  ْن 
اْلَجاِهِليَِّة   فِي  ِخيَاُرُكْم   : قَاَل   . نَعَْم   : قَالُوا  ؟  تَْسأَلُونَنِي  اْلعََرِب  َمعَاِدِن 
ِخيَاُرُكْم فِي اِإلْسالِم إِذَا فَِقُهوا ". والجهل هو ليس عدم العلم بل هو العلم  

بعيون الرأس، وواقع   بخالف الواقع، وهناك واقعين، واقع مجسد يرى
مغيب يشاهد بعيون القلب، ومن لم يشاهد بعيون قلبه ال يعلم بحقيقة ما  
جرى ووقع وال تكتمل في ذهنه الصورة، وعلى هذا األساس سيكون  

في ذهنه الصورة كالم غريب عند من ظن بأن ليس    اكتملتكالم من  
اقع ) ، وعبارة ( عيش الو وعقله  هناك واقع غير الذي أدركه بحواسه

  ِ َّ قَاَل : قَاَل َرسُوُل  يرددها من غابت عنه الحقائق .َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : ( بََدأَ اِإلْسالُم َغِريبًا ، َوَسيَعُوُد َكَما بََدأَ َغِريبًا ،   َّ َصلَّى 

ريبا  َفُطوبَى ِلْلغَُربَاِء ) . فاإلسالم الغائب عن حياة السياسية سيكون غ
كما بدأ غريبا، ألن المسلمين بعدما أجبروا على الطواف في فلك أفكار  

القوى    -الحكام الخاطئة واألشياء وفي فلك المغضوب عليهم والضالين  
تجسد لهم واقع يختلف عن الواقع الذي يشاهده من طاف في     - الغربية  

أن   يجب  ما  سيشاهد  األساس  هذا  وعلى  منفردا،  الرسالة  أفكار  فلك 
كون عليه الحال وأحوال المسلمين، عن أنس بن مالك رضي هللا عنه:  ي

أََحُدكُْم َحتَّى يُِحبَّ    -صلى هللا عليه وسلم    - أن النبي   قال: ((َال يُْؤِمُن 
فنحن   ومسلم،  البخاري  رواه  ِلنَْفِسِه))  يُِحبُّ  َما  تعلو  ِألَِخيِه  أن  نحب 

بأنفسهم  وا حركتهم  أن تعلو عليهم، وأن يدير  ال على الشياطين  الناس  
تدير الشياطين حركتهم، فالحر هو من تحرر من سلطة   بدال من أن 
الشياطين، وأما الحرية التي ينادي بها الغرب حرية غير مأمونة، وهم  
ال يدركون ما يفعلون، فما بأيديهم من علوم ومعارف ال تكشف وال  
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ْم يَْجعَِل  تظهر لهم الحقائق الغائبة عن حواسهم ومدركاتهم . ( َوَمن لَّ 
ُ لَهُ نُوًرا فََما لَهُ ِمن نُّوٍر (   )) النور . 40َّ

 
وبأشكال   بصور  ولكن  جاهلية  في  يعيشون  الزمن  هذا  في  فالناس 
وبأفكار وبمفاهيم وبتصورات مختلفة عن الجاهلية األولى، إال من رحم 

أفكاره   هللا، كانت  فإذا  وعقيدة،  ومعتقد  وفكرة  فكر  إال  اإلنسان  وما 
فاهيمه وتصوراته ومعتقداته يستمدها من بصائر الوحي وسنة النبي  وم

صلى هللا عليه وسلم أصبح إنسان مثال لإلنسانية وقادر على تحقيق ما  
  أراده هللا منه في عبادته وإعمار أرضه وتبليغ الرسالة.

 
يَنْ  اْنتَِزاًعا  اْلِعْلَم  َ َال يَْقبُِض  َّ إِنَّ  ِ ملسو هيلع هللا ىلص :  َّ اْلِعبَاِد  قَاَل َرسُوَل  ِمْن  تَِزعُهُ 

النَّاُس   اتََّخذَ  َعاِلًما  يُْبِق  لَْم  إِذَا  َحتَّى  اْلعُلََماِء  بِقَْبِض  اْلِعْلَم  يَْقبُِض  َولَِكْن 
اًال فَُسئِلُوا فَأَْفتَْوا بِغَْيِر ِعْلٍم فََضلُّوا َوأََضلُّوا . رواه البخاري     ُرُءوًسا ُجهَّ

 
ية المقال وهو ((وبعض التفاصيل  قد يستغرب البعض ما ذكرته في بدا 

يجب أن يعرفها الناس وبعضها يجب أن تقتصر معرفتها على القيادات  
السياسية العليا المسؤولة عن تحقيق أمن وسالمة الحياة وهم ( الفقهاء  
السننين ) )) . ووصفهم بالقيادة السياسية العليا تحتمه طبائع األشياء،  

المثال المعنى أضرب هذا  لتوضيح  الطائرة والقوة  و  العربة أو  إن   ،
الكامنة فيهما يوجههم عقل اإلنسان وبما فيه من أفكار أو يسيران بذاكرة  

حفظت بها التوجيهات واألوامر، أي يجب أن تكون الفكرة    الكرتونية 
ونستخلص من هذا بأن قوة المجتمع     أو األفكار هي التي توجه القوة،

حق أدركوا  من  يوجهها  أن  يجب  المادية  الكامنة  بأبعادها  األشياء  ائق 
والروحية وتكاملت عندهم األفكار والمفاهيم والتصورات التي تقدمها  
المجتمع حركة منضبطة ومتناغمة   الوحي حتى تكون حركة  بصائر 

لحركة الخلق    مع السنن والقوانين التي وضعها رب العالمينومنسجمة  
سلم المسلمون  ، وهذا هو األمر الطبيعي، ولكن بعد أن  من إنس وجن

قيادهم لحكم القاهر المتغلب، الذي يمثل القوة، وخضع العلماء له، وهم 
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من يمثل الفكرة، أصبحت القوة هي التي توجه الفكرة وهذا عبث في  
أصحاب   بأن  يقول  السليم  فالمنطق  نقال وال عقال،  ال  عبث ال يصح 

لقوة  العقيدة والفكرة هم من يجب أن يوجه أصحاب القوة وإال أصبحت ا 
قوة عمياء غاشمة تسفك الدماء وتهتك األعراض وتعبث بالمال وتبدده  
...إلخ، وهذا يفسر ما يجري حولنا في بعض الدول ، فهي أعمال ليس  
وراءها فقهاء سننيين ربانيين من أصحاب العقول الرشيدة وال يقبلها  
جهله  وراءها  بل  الظالمين،  ظلم  يستنكرون  الذين  العرفيين  الفقهاء 

وإصابتهم    سكنت عقولهم  فساد  إلى  أدى  مما  الشياطين  قلوبهم  في 
  .  بالخبال، هم ومن دار في فلكهم 

 
سُوَل َوأُْوِلي اْألَْمِر   َ َوأَِطيعُوا الرَّ َّ قال تعالى ﴿ يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا 

  ِ َّ إِلَى  سُوِل إِْن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن  ِمْنُكْم فَإِْن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ  َوالرَّ
ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر ذَِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويًال( َّ ) ﴾( سورة النساء )...  59بِا

الحكام  لقد اختلف العلماء في تعريف ( أولي األمر ) فمنهم من قال 
يأمرهم هللا  حيث  للمؤمنين  موجه  والخطاب  العلماء،  قال  من  ومنهم 

بأن    تعالى أعتقد  وأنا  عليه وسلم،  بطاعته وبطاعة رسوله صلى هللا 
أطاعوا هللا   الذين  الربانيين  السننيين  والفقهاء  العلماء  هم  األمر  أولي 
طاعة مطلقة وأحبوه محبة كاملة وساروا على نهج رسوله صلى هللا  

وطاعتهم واجبة على كل مؤمن بما فيهم الحكام، فالعلماء     عليه وسلم،
الذين ذاقوا ثمرة كمال الطاعة وكمال المحبة ال يبحثون عن  والفقهاء  

مسائل  عن  انتباههم  ويشتت  يشغلهم  عما  أو  وثروة  ووجاهة  سلطة 
أخرى تختلف عن    اهتماماتجوهرية يهمهم أن يعرفها الناس، فهم لهم  

الذين يهتمون بإدارة شؤون المجتمع على رأسهم الحكام، فدورهم هو 
الفكري والنفسي والروحي والمادي )  توضيح كل ما يحقق ( األم ن 

للناس حتى تتحقق سالمة الحياة، فمن أهم ( أمور ) المسلمين التي يهتم  
إلى   بهم  لالرتقاء  العالمين  برب  قلوبهم  ربط  هو  السننين  الفقهاء  بها 
مقامات فكرية وروحية عالية بعد ما انحدرت بهم أنظمة حكم الملك  

رحم هللا، وهذا يتطلب رسم سياسة الجبري إلى مقامات دنيا، إال من  
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الذين يرجى صالحهم بعد التمكين، فإذا تأملت     حكيمة ينفذها الحكام
ونظرت إلى قلوب المسلمين اآلن ستجدها قلوب ملونة غافلة مريضة  

واألشياء،    -وأفكارهم الخاطئة    -متنافرة بسبب ارتباطها باألشخاص  
ل العام، وهذا الربط  وبعض أولئك األشخاص مجرمين قتلة نهابة للما

يؤدي إلى فساد العقل والخبال واعتام القلب وطمس البصيرة وضيق  
األفق وانحدار الروح ، لذلك لن تتآلف القلوب . قال تعالى ( َضَرَب  
ُجًال فِيِه ُشَرَكاُء ُمتََشاِكُسوَن َوَرُجًال َسلًَما لَِّرُجٍل َهْل يَْستَِويَاِن   ُ َمثًَال رَّ َّ

بَْل أَْكثَُرهُْم َال يَْعلَُموَن ( َمثًَال ۚ    ۚ ِ َّ ِ )) الزمر . فا عز وجل  29اْلَحْمُد 
يؤلف بين القلوب المتشابهة التي اجتمعت على حبه ( فقط ال غير )  
وأما القلوب المريضة التي سكنها حب األشخاص واألشياء سيتركهم  

خالصه إلى ما أحبوه، فلذلك على المسلم أن يراجع إيمانه وصدقه وإ
ويعيد النظر في حبه ووالئه، فالوالء ألفكار الرسالة يختلف أثره على  

  القلب عن الوالء لألفكار الفاسدة الخاطئة للحكام وغيرهم .
  

وأنا ال أدعو في مقالي هذا المسلمين الى الخروج على الحكام، ولكن  
بها   يحاصره  التي  الضيقة  الفكرية  الدائرة  من  الخروج  المسلم  على 

ومثقفو وإعالميو السلطة ليكتشف اآلفاق الفكرية الفسيحة الرحبة    علماء
ربطه   وتجنب  وجل  عز  با  قلبه  ربط  بعد  بالفكر  ترتقي  التي 
العلماء   يقوده  أن  يجب  والتغيير  يكفيه،  وهذا   ، واألشياء  باألشخاص 
ستزيد   وإال  األشياء  حقائق  يدركون  الذين  السننين  والفقهاء  الربانيين 

إذا سار المستضعفين وراء من يجهلون الحقائق، ويبدو  األحوال سوءا  
بأن األمور تسير إلى تحقيق بشرى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (  
ثم تكون خالفة على منهاج النبوة ) وإلى تحقيق وعد هللا، ( َونُِريُد أَن  

ةً َونَْجعَلَُهُم اْلَواِرثِيَن  نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا فِي اْألَْرِض َونَْجعَلَُهْم أَئِمَّ 
)) القصص . وعلى هذا األساس يجب على المسلم أن يكون على  5(

استعداد (فكري ونفسي) ولديه التصور الصحيح حتى يسهل عليه تقبل  
التغيير سواء كان حاكما أو مسؤوال أو محكوما، فالوقوف بوجه التغيير  

لشدة، ألن التغيير  سيكون أشبه بالوقوف أمام إعصار بالغ العصف وا 
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سيكون بإرادة ربانية وليس بشرية، فا عز وجل سيقيض من العلماء  
الربانيين من ستتحرك إرادته من خاللهم، وهي إرادة تحقق ما يتطلع  
سيكون   وحتما  والطغيان،  الظلم  من  والمتضررين  المستضعفين  إليه 

إذا   وجل  عز  المستضعفين، ألن هللا  يتمناه  مما  أفضل  وهب التغيير 
 وأعطى أدهش بعطائه. 

  
َكاةَ    قال تعالى ( الَِّذينَ  َوآتَُوا الزَّ َالةَ  كَّنَّاُهْم فِي اْألَْرِض أَقَاُموا الصَّ إِن مَّ

ِ َعاقِبَةُ اْألُُموِر ( َّ ِ   )) الحج  41َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونََهْوا َعِن اْلُمنَكِر ۗ َو
  
: ومحوره الدعوة إلى التوافق مع سنن هللا وقوانينه    األمر بالمعروف*  

    ففي هذا التوافق ارتقاء وبقاء اإلنسان. ،في الوجود القائم 
المنكر*   عن  عوامل  النهي  من  اإلنسانية  الثقافة  تزكية  ومحوره   :

  االصطدام االصطدام بسنن هللا وقوانينه في الوجود القائم، ألن في هذا  
  انحدار وفناء اإلنسان. 

 
فالسياسة الشرعية السننية هي السياسة القائمة على (التوافق مع سنن  
هللا وقوانينه) و( تجنب التصادم مع سنن هللا وقوانينه ) للحفاظ على  
العالقات   شبكة  ترتب  أن  يجب  األساس  هذا  وعلى  الحياة،  سالمة 

حفظ سالمة   االجتماعية إلى  يؤدي  الترتيب  يكون  حتى  والمؤسسات 
حتى تحفظ الدماء واألعراض واألموال وحتى ترتقي    -القلب    -العقل  

األخالق وتتحسن الطباع واألحوال بشكل عام بعد ما تسود روحانية  
بسبب   سادت  التي  السفلية  السلبية  الروحانية  من  بدال  علوية  إيجابية 

  العلمانية الظاهرة و العلمانية المتدثرة بالدين . 
 

فقهاء قطعا سيتبعه تمكين األمة  وتمكين هللا سبحانه وتعالى للعلماء وال
التربويين   من خالل تمكين أصحاب كل تخصص ومهنة، أي تمكين 
والحقوقيين و االقتصاديين واإلداريين والمزارعين والتجار والصناع  
واألطباء والصيادلة والعسكريين ...الخ، فترتيب البيت اإلسالمي يجب 
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ة بأحدث النظم اإلدارية  أن يوكل ( لإلداريين ) الذين لديهم دراية ومعرف
الناس وتسهل إنجاز معامالتهم وتوفير احتياجاتهم  التي تسهل حركة 
دون منه، فالتمكين فهمه البعض هو تمكين أسرة أو قبيلة أو عسكر أو  
ماللي ومشايخ وجعل الناس يطوفون في فلكهم وفي فلك ما يحملونه  

ون التمكين  من أفكار ومفاهيم وتصورات خاطئة فاسدة، بل يجب أن يك
هو تمكين األمة من حقوقها وضرورات حياتها وعلى رأسها المشاركة  
السياسية، وطوافها يجب أن يكون في فلك أفكار الرسالة وليس في فلك  

، فشكل  جل شأنه  األشياء واألشخاص كالعلماء والفقهاء الذين مكنهم هللا
مفهوم   الحكومة اإلسالمية يختلف عن األشكال الموجودة اآلن، كما أن

ولمن شاركها  التعدد يجب أن يراعى فيه التعدد الواقعي والفعلي لألمة  
أي  وهو تعدد التخصصات والمهن،  حياتها من أهل الديانات األخرى، 

العقول،   المسلمون  تعدد وتنوع  يتمكن  الحياة  حتى  من  وشركائهم في 
التشريعية والتنفيذية   السلطة  إدارة شؤونهم وحركة حياتهم من خالل 

لقضائية وهم على وعي وبصيرة، فإذا وزعت المسؤوليات بالعدل وا
وبحسب  المنكر  عن  وتنهى  بالمعروف  تأمر  جماعة  كل  وأصبحت 
تخصصها سيكون بناء البيت اإلسالمي بناء مثالي متقن وستسود الروح  
الرسالة على   قيم وأفكار ومفاهيم  ، وبعد ما تتجسد  العلوية  اإليجابية 

ة على غير المسلمين، حيث سيظهر لهم ما أرض الواقع ستقام الحج
يلمسونه وما يشاهدونه بعيون رؤوسهم بعد أن كان اإلسالم بالنسبة لهم  
أشبه بالنظرية التي ال أثر لها على أرض الواقع، فأنظمة الحكم الجبري  
للناس وليست حجة عليهم، بل  السيئة حجة  المسلمين  جعلت أوضاع 

َال تَْجعَْلنَا فِتْنَةً لِّلَِّذيَن َكفَُروا َواْغِفْر لَنَا َربَّنَا ۖ  فتنة لهم .قال تعالى ( َربَّنَا  
)) الممتحنة . عرف اللغويون الفتنة بأنها  5إِنََّك أَنَت اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم ( 

  المضل عن الحق المفسد للعقل. واالختباراإلبتالء 
 

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَ  أُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن  قال تعالى ( ُكنتُْم َخْيَر أُمَّ
 ) ... ۗ ِ َّ   )) آل عمران . 110َعِن اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِا
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  ال يصلح الناس فوضى ال سراة لهم 
  وال سراة إذا ُجهالهم سادوا

  صلحت تُهدى األمور بأهل الرأي ما
  فإن تولت فباألشرار تنقاد

  إذا تولى سراة القوم أمرهم
  ذاك أمر القوم فازدادوانما على 

 __________________  
  * سراة القوم : خيرهم وأفضلهم .
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  السياسة والتوحيد  - 25
  

كثيرا ما نسمع عن إنجازات قام بها رئيس دولة ما في دولنا العربية  
الشعب   من  فئة  بها  قامت  حقيقتها  في  إنجازات  وهي  واإلسالمية، 
الناس   تجعل  الحاكم  لشخص  وإرجاعها  وجل،  عز  هللا  من  وبتوفيق 
يبقون على حالهم في الطواف حول األشخاص واألشياء، وهو مناقض  

  للتوحيد . 
  

ضل إنجاز ينفع األمة اإلسالمية، سيأتي بعد توفيق هللا  إن أحسن وأف
لقيادة سياسية واعية ال تستهوي تعبيد الناس لها وتقوم بتبصير األمة  
ورد وعيها وتمكينها من حقوقها وضرورات حياتها اإلنسانية وجعل 
محور حركتها وطوافها حول كلمة التوحيد وأفكار الرسالة، وليس حول 

تى يكون كل إنجاز هو إنجاز لألمة يرجع فيه  شخوصها واألشياء، ح
الفضل  عز وجل وحده وليس لفرد، وهكذا تصبح األمة أمة موحدة  
النعم   وهب  الذي  وجل  عز  هللا  سوى  أحد  من  عليها  فضل  ترى  ال 

  وباطنها.  ظاهرها
 

فالسياسي المؤمن الموحد ال يرجع الفضل لنفسه ولقوته ولفهمه ووعيه  
الفضل والمنة، كما ال  النعم وصاحب  وإدراكه بل يرجعه  موهب 
يجعل النعم التي أنعم هللا بها على الناس نعم تفضل هو بها عليهم، كأن  
يقول ( مكرمة رئاسية أو ملكية أو أميرية ) بل يجب أن يشعرهم بأن  

 وحده حتى يصرف وجوههم  عز وجل وليس نحوه، فحينها    الفضل
ستكون كل أعمال األمة يراد من ورائها كسب رضا المنعم صاحب  

  الحق األوحد في العبودية، إال من جحد . 
  

فحتى كتاب االفالم والمسلسالت والشعراء وكتاب األغاني واألناشيد  
عل  والثناء  وتعظيمه  وتمجيده  هللا  لشكر  الناس  سيتجهون  وتبصير  يه 

القلوب وال    بواسطة الفنية، وهذا سيجعل حب هللا يسكن في  أعمالهم 
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والشعور والوعي    - القلب    -يغيب عن األذهان، فأثر ذلك على العقل  
افضل من أثر إسكان حب الحاكم الذي يستعمل نعم هللا في تعبيد الناس  

حق هللا في له، فهذا فيه تطفل على حق هللا بالعبودية، كما فيه جحد ل
) تعالى  .قال  الدُّْنيَا     التوحيد  اْلَحيَاةِ  فِي  قَْولُهُ  يُْعِجبَُك  َمن  النَّاِس  َوِمَن 

َ َعلَٰى َما فِي قَْلبِِه َوهَُو أَلَدُّ اْلِخَصاِم (  َّ   )) البقرة . 204َويُْشِهُد 
  

الموحدين   من  أنفسهم  ويعتبرون  التوحيد  راية  يرفعون  الذين  فبعض 
لناجية يتجاهلون تطبيقات التوحيد في حياتهم االجتماعية  ومن الفرقة ا

والسياسية، ويتعامون عن سياسة تعبيدهم للحاكم أو لألشياء التي بيده،  
واالراضي والمناصب، وهم يستوحشون من األفكار النيرة    كاألموال

وما يتعارض مع ما ألفوه ووجدوا آباءهم عليه من عبادة األشخاص 
ن وجوه الشرك الذي يترتب عليه عقوبات دنيوية  واألشياء، وهو وجه م

، وهم في الحقيقة يحرمون أنفسهم   ال يشعر بها من طالته، والعياذ با
والتمتع   الرؤية  وصفاء  العقل  كسالمة  واإلخالص  التوحيد  ثمار  من 

األفق  والوعي  بالبصيرة من    والمدارك  وسعة  والتحصين  والحفظ 
 بَِما أَْغَوْيتَنِي َألَُزيِّنَنَّ لَُهْم فِي اْألَْرِض  الشياطين...قال تعالى ( قَاَل َربِّ 

أَْجَمِعيَن ( اْلُمْخلَِصيَن ( 39َوَألُْغِويَنَُّهْم  ِمْنُهُم  ِعبَاَدَك  إِالَّ  )) الحجر  40) 
َربِِّهْم   َوَعلَٰى  آَمنُوا  الَِّذيَن  َعلَى  ُسْلَطاٌن  لَهُ  لَْيَس  إِنَّهُ   ) تعالى  قال   .…

إِنََّما ُسْلَطانُهُ َعلَى الَِّذيَن يَتََولَّْونَهُ َوالَِّذيَن ُهم بِِه ُمْشِرُكوَن )  99يَتََوكَّلُوَن (
)) النحل ...به مشركون أي با مشركون، واشركوا الشيطان  100(

وتقليب   الشعائر  وإقامة  الحفظ  كثرة  يردعها  ال  فالشياطين  بأعمالهم، 
ى من كان محور الكتب الدينية، بل هي ستجد الطريق سهال و سالكا ال 

التوحيد  كلمة  وليس حول  واألشياء  األشخاص  حركته وطوافه حول 
  وأفكار الرسالة . 

  
فهناك سياسة يعبد بها الناس لألشخاص واألشياء وهي سياسة ال تشعر 

وهناك سياسة تعبد     اإلنسان بالحرية وال تجعله يتذوق ثمار التوحيد،
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لحرية وتجعله يتذوق  الناس  عز وجل وهي سياسة تشعر اإلنسان با
  .   ثمار التوحيد، وهي السياسة الغائبة عن الساحة السياسية

  
عامر   بن  ربعي  عنه    - قال  هللا  جيش    -رضي  قائد  رستم  مخاطبا 

" نحن قوم ابتعثنا هللا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة    الفرس
من جور  هللا رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا واآلخرة، و

  األديان إلى عدل اإلسالم" .
  

" وقد أوعبُت في كل فن   –رحمه هللا    –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  
من فنون العلم إيعاباً , من نور هللا قلبه هداه بما يبلغه من ذلك , ومن  
الرسائل   " ( " مجموعة  لم تزده كثرة الكتب إال حيرة وخباالً  أعماه 

  ). 1/239الكبرى " ( 
أكثر   الحال. وما  وسوء  بالخبال  المصابين  أكثر  وما    المحتارين 
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  الشعب يريد تغيير النظام!  - 26
 

لقد خرجت بعض الشعوب العربية في ما يسمى بثورات الربيع العربي  
يريد تغيير النظام ) وكانت نتيجة تلك الثورات    وهي تردد ( الشعب

سفك الدماء وهتك األعراض وإتالف المال والممتلكات وتهجير الناس  
وإشاعة الفوضى والبغضاء وأمراض القلوب والفقر واألمراض...الخ،  
وهذا يكفي دليال بأنه كان ( ربيع للشياطين ) التي رقصت فرحا وطربا  

الشعوب بعضها ال زال يعاني وبعضها عاد  بعد ما حققت أهدافها، وأما  
  كما كان، ( وكأنك يا بوزيد ما غزيت ) . 

  
إن ثورات الربيع العربي لم يكن ورائها علماء وفقهاء يدركون حقائق  
ومثقفو   ومفكرو  ومشايخ  فقهاء  و  علماء  موجتها  ركبوا  بل  األشياء، 
والسلطة  الكهف،  في  السياسيين  النشطاء  موجتها  كما ركب    الكهف، 
الحاكمة في الكهف سلطة قوية يستحيل تغييرها من قبل أهل الكهف  
المتضررين منها ما داموا ال يدركون حقائق األشياء، فعلى رأس تلك  

إن ( إبليس ) هو الحاكم الذي وضع وصاغ األنظمة المختلفة     الحقائق 
والمتعددة في الكهف، كاألنظمة السياسية والتربوية والتعليمية والمالية  

تلك  ... وضعوا  من  وتصورات  فكر  بصياغة  قام  من  هو  أي  الخ، 
اإلسالمي  الفكر  فيها  بما  سلطان،  عليهم  له  أصبح  ما  بعد  األنظمة 
لكي   البعض  تبناه  الذي  الحفظ واإلظهار  على  القائم  المتعدد  التقليدي 
يغيروا بواسطته النظام الذي وضعه إبليس ألهل الكهف، لذلك هو فكر  

ظهم  إيقاإحياء أهل الكهف من موتتهم القلبية وميت ال يمكن بواسطته  
من نومتهم وسكرتهم الفكرية، فالشعوب التي كانت تنادي بتغيير النظام  
الحاكم   الحقيقي  النظام  بماهية  الكافي  واإلدراك  الوعي  لديها  يكن  لم 
ببعديه المادي والروحي، فهو ليس زيد وعبيد بل من أصبحوا الناس  

وعبيد وكبلهم بالحديد، وال يفل هذا الحديد إال فكر نير  له أسرى وسبايا  
  بروح جديد . 
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قال تعالى ( إِنَّهُ لَْيَس لَهُ سُْلَطاٌن َعلَى الَِّذيَن آَمنُوا َوَعلَٰى َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن  
))  100() ِإنََّما سُْلَطانُهُ َعلَى الَِّذيَن يَتََولَّْونَهُ َوالَِّذيَن هُم بِِه ُمْشِركُوَن  99(

  النحل . به مشركون، أي با مشركون.
  

الشعب يريد تغيير النظام، عبارة تزعج كل األنظمة السياسية، وانا ال  
ادعو لتغيير األشخاص الذين لم تتلوث أيديهم بدماء األبرياء وذممهم 
بالمال الحرام، ومن أهم األنظمة التي أدعو لتغييرها، هي نظام ( حركة  

المجتمع، فبدال   الخاطئة  )  من أن تكون حول األشياء وحول األفكار 
الفاسدة الميتة تكون حول أفكار الرسالة الحية، هو التغيير الرئيس الذي  
والتعليم   التربية  مثل  ضار،  فاسد  ومنهج  نظام  كل  ورائه  سيتغير 

الذي   واالقتصاد الكهف  أفواجا من  الناس  بإخراج  كفيل  فهذا  ...الخ، 
بسبب   فيه  اادخلوا  والطواف  والمناهج  لخاطئ  والفلسفات  األنظمة 

الغربية الفاسدة، وهذا التغيير الذي سيزعج وسيقلق إبليس، وإذا شعرت  
بأنك منزعج وقلق من ذلك فتلك مشكلتك التي يجب أن تعالجها بنفسك،  
وشعوره  كيانه  ربط  من  كل  إلى  المساعدة  يد  نقدم  أن  الممكن  ومن 

يتحكم بها  أفعاله  الذي يكره أهل    بالشيطان وأصبحت ردود  الشيطان 
الحقيقة ويتمنى كتم أنفاسهم او كسر أقالمهم أو تكميم أفواههم، وهو 
يحب الحاكم الوقح الذي يرفع شعار ( إنطم واسكت ) ويصيغ قوانين  

  تحرم وتجرم التفكير والبوح بالمشاعر والتصورات والتعبير . 
  

جماعي من  إن الشياطين تجتهد على منع الناس من الخروج الفردي وال
حراس   هناك  ولكن  أسهل،  الحال  بطبيعة  الفردي  والخروج  الكهف، 
على أبواب الكهف يمنعون األفراد من الخروج، وهم يتكونون من عدة 
من   معالجة  بواسطتها  يتم  أفكار  عدة  ويحملون  وجماعات  أشخاص 
داخل   آدمية  أصنام  نصبت  فالشياطين  الكهف،  من  الخروج  ينوون 

لناس على وضعهم، فمثلما هناك دعاة على أبواب  الكهف من أجل إبقاء ا 
جهنم هناك حراس على باب الكهف، وهم ال يعتبرون أنفسهم حراس  
معك   يتحدث  فبعضهم  أخرى،  تصورات  لهم  بل  الكهف  أبواب  على 
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الوطنية وبعضهم باسم الدين الحكومي وبعضهم باسم العلمانية او    باسم
االس باسم  والرأسمالية وبعضهم  أجاد  الليبرالية  قد  فإبليس  ...الخ،  الم 

توزيع األدوار والمهمات، فأهم شيء بالنسبة له هو أن ال يخسر أحد  
الزبائن لبضائعه الفكرية الفاسدة المتنوعة والمقيمين في الكهف، فعلى  
اإلنسان أن يتأمل في نفسه، هل هو من أحد زبائن إبليس؟ وهل هو  

ى مساعدة أنفسهم في داخل الكهف أم خارجه ؟ ، نحن نساعد الناس عل
الكهف وخارج الكهف، ونحن با نثق وعليه نتوكل وبه نستعين على  

  إنهاء حكم الشياطين.  
  

فعلى فقهاء وعلماء ومشايخ ومفكرو ومثقفو الكهف التواصل مع أهل 
الحقيقة خارج الكهف، حتى ينقلوا الصورة الكاملة ألهل الكهف، فبعد 

فعلون حتى يأتي الربيع بال دماء  ذلك سيعرفون ماذا يريدون وماذا ي 
وأشالء ومآسي وحال وضيع، وهذا ما ال يريده الشيطان وأوليائه. (  

ْكِر إِن ُكنتُْم َال تَْعلَُموَن ) .    فَاْسأَلُوا أَْهَل الذِّ
  

أنشئت   مدارس  حقيقتها  في  والتقليدية  السلطانية  الدينية  المدارس  إن 
الكهف، ومسألة الدخول   داخل الكهف، ومنها يتخرج فقيه وعالم وشيخ

في الكهف ليست مدونة بكتب التراث المتوارثة تحت ظل سلطات القهر 
  قرن، والناس أعداء ما جهلوا.  13والغلبة ألكثر من 

  
المشكلة هي أنك ال تعرف ماذا تريد إلصالح أحوالك الفكرية والروحية  

األشي  حقائق  يدرك  الذي  الرباني  الفقيه  دور  يأتي  وهنا  اء  والمادية، 
. قال تعالى (     االختيارليبصرك بما غاب عن مداركك حتى تحسن  

) َوَال  20) َوَال الظُّلَُماُت َوَال النُّوُر ( 19َوَما يَْستَِوي اْألَْعَمٰى َواْلبَِصيُر ( 
لُّ َوَال اْلَحُروُر ( َ يُْسِمُع  21الّظِ َّ ) َوَما يَْستَِوي اْألَْحيَاُء َوَال اْألَْمَواُت ۚ إِنَّ 

ن فِي اْلقُبُوِر (    ) ) فاطر . 22َمن يََشاُء ۖ َوَما أَنَت بُِمْسِمعٍ مَّ
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إذا فهمت وأبصرت وأدركت فأحمد هللا العلي القدير الذي جعلك تفهم  
وتبصر وتدرك، وإذا لم تفهم ولم تبصر ولم تدرك فأسأل هللا الهادي 
الودود أن يجعلك تفهم وتبصر وتدرك، فالهدى والتوفيق والسداد من  

وعلى هللا  المبين  هللا عز وجل ( فقط ال غير )، فما علينا إال البالغ  
  .  الهدى

  
  كتبت ما علمت وأدركت وعلى هللا الهدى والسداد والتوفيق،،، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



93 
 

  المنهج النبوي في  - 27
  التغيير واإلصالح السياسي 

   
النبوة ) ومن منهاج النبوة في التغيير   ثم تكون خالفة ( على منهاج 

العالقات   شبكة  على  الحفاظ  السياسي  من    االجتماعيةواإلصالح 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    ،التمزيق والتخريب ما أمكن ذلك

فَِقُهو  إِذَا  اِإلْسالِم  فِي  ِخيَاُرُكْم  اْلَجاِهِليَِّة  فِي  ِخيَاُركُْم  والفقه هو  (   (  " ا 
إدراك حقائق األشياء , ومن يدرك حقائق األشياء سيعمل على إصالح 
أدركها,   ثم  ومن  يجهلها  كان  التي  الحقائق  على  بناء  الفكري  بنائه 
والجهل هو ليس عدم العلم بل العلم بخالف الواقع , وكل مجتمع تفصل 

ألن  فيه قلوب وعقول الدارسين عن بصائر الوحي هو مجتمع جاهلي،  
بصائر   تقدمها  التي  الحقائق  ويجهلون  الواقع  بخالف  يعلمون  أفراده 
الوحي والتي يجب أن يتحركون على أساسها, ولذلك ستكون حركة  
رب   وضعها  التي  والقوانين  السنن  مع  متوافقة  غير  حركة  المجتمع 

  العالمين، بل هم يتصادمون معها إال من رحم هللا . 
  

إن معظم الذين يتطلعون لعودة الخالفة على منهاج النبوة مثل داعش  
بأن األمر سيتم بعد تغيير األنظمة، أي   والقاعدة وغيرهم , يعتقدون 
تغيير األشخاص الذين يحكمون , نعم صحيح الهدف هو تغيير األنظمة,  
تدار   التي  النظام ال يعني األشخاص بل يعني العقيدة واألفكار  ولكن 

في  بواسطت نضع  أن  فيجب   , المنهج  تغيير  أو   , المجتمع  حركة  ها 
سفكت   استبدال  االعتبار دماء  برقبته  ومن  صالحه  يرجى  ال  من 

واعراض هتكت وأموال نهبت، واستعمال من يرجى صالحه وتعديل  
حركة   نظام  يتغير  وتصحيحها  واألفكار  المنهج  فبتغيير  مساره، 

أفكار     المجتمع فلك  في  وطواف  حركة  هو  لتكون  وهذا   , الرسالة 
  المطلوب . 
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أفراد الجيش    استعملتإن االستبدال يجب أن يطال القيادات العليا التي  
في   وغيرهم  واإلعالميين  والقضاة  بحق    ارتكابوالشرطة  الجرائم 

الجرائم سيجدون فسحة لهم عندما    ارتكابالناس، وأما المستعملين في  
علي القدير، فالذين استعملهم تعود خالفة على منهاج النبوة بإذن هللا ال

قد تعرضوا ( لجريمة    - في حقيقة األمر    - الطغاة في ارتكاب الجرائم  
الحرمان من األمن الفكري والروحي ) وهي جريمة ال يعاقب عليها  
في القوانين الوضعية، بل ال يتم الحديث عنها، فال يجب أن تطبق حدود 

حيث شبوا وشاخوا تحت    هللا على أناس لم يحكموا بشرع هللا عز وجل،
حكم الطواغيت الذين لم يحكموا بشرع هللا جل شأنه مما أدى إلى فساد 
وغياب   مشاعرهم  وسلب  بصائرهم  وطمس  قلوبهم  وإعتام  عقولهم 
وعيهم بعد ما تمكنت الشياطين منهم، وهذا ما دفعهم الرتكاب جرائم  

لتصحيح  متعددة، وهم بالماليين، ولذلك يجب إعطائهم الفرصة الكاملة  
مسارهم ومسلكهم في الحياة، وهذا سينعكس ايجابا على شبكة العالقات  

  االجتماعية والروحية والسياسية . 
  

والمهانة    االستضعاف  استأنسواففي األمر سعة يا أعوان الطغاة ويا من  
ُكلَّ يَْوٍم ُهَو فِي َشأٍْن ) فمن فشل أمام سنة االبتالء بالشر ال     والمذلة .( 

  نجاحه أمام اإلبتالء بالخير القادم . يضيع فرصة  
  

الفكري   أمنهم  الناس ويحقق  يبصر  بذل جهد فكري معين  فالمطلوب 
الفاعلة القوى  ويبصر  أن   والروحي  يجب  بما  المجتمع  في  والمؤثرة 

يقوموا به من إصالحات حتى تصحح حركة المجتمع وتكون في الفلك  
 عليهم بالهدى وهو  الذي وضعه هللا للمؤمنين, وهو فلك الذين أنعم هللا

بخالف فلك المغضوب عليهم والضالين الذي تطوف به الدول الغربية  
نظام   العلماني  والنظام  رباني  نظام  اإلسالمي  فالنظام   , واإلسالمية 

  شيطاني . 
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يواجه الناس األن في العراق والشام ومصر واليمن وليبيا نتائج فساد  

ض وإتالف المال وتدمير  العقل وتتمثل في سفك الدماء وهتك األعرا
المختلفة   السياسية  فالقوى   , ...الخ  والتجويع  والتهجير  الممتلكات 
المتصارعة على الساحة السياسية والعسكرية لن يقدموا سوى المزيد 
من الفوضى والدمار والفرقة للمنطقة , ولوضع نهاية لما يحدث ال بد  

تذكر م دينيا وإعالميا وسياسيا  منبرا  يكون هناك  الحقيقة  أن  فوقه  ن 
  حتى تعود األوضاع إلى نصابها الصحيح . 

  
من    االجتماعية إن الحفاظ على تماسك وترابط ومتانة شبكة العالقات  

قوة   ما حافظنا على  فإذا   , والتغيير  السياسي  العمل  المسائل في  أهم 
قويت شبكة عالقاتنا الروحية وإذا ما    االجتماعيةومتانة شبكة عالقاتنا  

القاتنا الروحية ستقوى شبكة عالقاتنا السياسية وسنعلو  قويت شبكة ع
بقوى   يستعينون  الذين  المالعين  والصهاينة  اإلفساد  يهود  على  بها 

الشياطين    - روحية سفلية   في السيطرة والهيمنة, وبعد ما نعلو    - أي 
على الشياطين ستتغير موازين القوى في العالم لتصبح من صالحنا،  

شبكة    االجتماعيةعين يريدون شبكة عالقاتنا  وهذا ما يخشونه , فالمال
رقيب   دون  داخلها  والحركة  العمل  لهم  يتسنى  حتى  مهلهلة  ممزقة 

  وحسيب .
  

والقلب   العقل  على  الحركة  وأثر  المجتمع  وحركة  دوران  محور  إن 
معظم   يدركها  ال  مسألة  إيجابا  أو  سلبا  واإلدراك  والوعي  والشعور 

الس بالمدارس  تدرس  ال  وهي  يجب  الناس،  فلذلك  والتقليدية،  لطانية 
توضيحها وشرحها باستفاضة حتى يدرك الناس أهمية وضرورة تغيير  
محور حركتهم في الحياة حتى تتحقق سالمة الحياة، فال يستوون من  
والفاسدة  الخاطئة  األشخاص  أفكار  حول  الحياة  في  حركتهم  كانت 

لرسالة، وحول األشياء مع من كانت حركتهم في الحياة حول أفكار ا
وكما كان عليه المجتمع في زمن النبوة والخالفة الراشدة، فمن وضع  
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سنن   واإلنس  للجن  وضع  للحركة  وقوانين  سنن  من  فيه  وما  للكون 
وقوانين للحركة، وفشل الجماعات اإلسالمية العاملة في السياسة حدث  

  بسبب جهلهم بتفاصيل المسألة . 
  

وا الفكري  األمن  من  الحرمان   ) جريمة  الجرائم  إن  من   ( لروحي 
المسلم، وهي جريمة   المجتمع  بحق  ترتكب  التي  المتوارثة  المستمرة 
ترتكبها السلطة الحاكمة التي جعلت حركة المجتمع حول األشخاص  
وأفكارهم الخاطئة والفاسدة واألشياء وليس حول أفكار الرسالة، وهي  

جد لها  جريمة بدأ ارتكابها منذ بداية الملك العاض، وهي جريمة لن ت
قرن    13تأصيل شرعي أو شرح وافي بعد ما مكثت األمة ألكثر من  

وتلك    ،( الشريعة  فوق  القوة   ) المتغلب  القاهر  قانون  تحت  تقريبا 
الجريمة ال بد لها من نهاية، ونهايتها ستكون عند عودة ( خالفة على  

النبوة والروحي     منهاج  الفكري  أمنهم  للمسلمين  فبعودتها سيتحقق   (
الكامل، إال من أصر على الشرك و استهوى النفاق، وهو األمن  التام  

  المفقود بسبب الطغيان السياسي الذي استمر لقرون طويلة . 
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  اآليات التي تصور وترسم مالمح - 28
  النظام السياسي اإلسالمي القادم 

 
المسلم إن الطواف في فلك أفكار الرسالة يعني انسجام حركة اإلنسان  

في الحياة مع حركة الكون، وهو طواف له مستويين، مستوى فردي 
ومستوى جماعي، فالفرد المؤمن يمكن له أن يطوف منفردا، إذا كانت  
السلطة الحاكمة لم تجعل المجتمع المسلم يطوف في فلك أفكار الرسالة، 

والفاسدة   الخاطئة  األفكار  فلك  في  المجتمع  التي    -بل جعلت طواف 
والضالين  ابتدعت عليهم  المغضوب  من  استوردتها  أو  وحول   -ها 

  األشياء، وذلك جعل القابض على دينه كالقابض على الجمر. 
 

وعند طواف المجتمع حول أفكار الرسالة سيكون من السهل على الفرد 
دينه    االنسجامالمؤمن   على  القابض  يكون  وال  العامة،  الحركة  مع 

أفرا الجمر، حيث سيصبح  على  يمتلكون كالقابض  المسلم  المجتمع  د 
الكريم وبصائر   القرآن  أنزل  التي أرادها لهم من  للحياة  الرؤية  نفس 
الوحي، كما لهم نفس جوهر الغايات، وهو كسب رضا هللا عز وجل،  
والمصير   والحياة  النشأة  في  الخلق  وقوانين  نظم  لهم  تدرس  ما  بعد 

  والسنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم . 
 

نظام السياسي اإلسالمي نظام قائم على سنن وقوانين غاية في  أي أن ال 
(  اإلتقان وضعها رب العالمين الحاكم المطلق للوجود القائم، أي هي  

وليست فوضى وأهواء فاسدة وأمزجة خربة تفسد حياة  )   مسألة فنية
  . وتنحدر به إلى المقامات السفلية   الناس وتخرب موازينهم العقلية

 
رؤية سياسية للسنين القادمة لم تصاغ على ضوء بصائر  فلذلك، أي  

)، فكل من صاغوا رؤاهم السياسية المستقبلية  رؤية فاسدةالوحي، هي (
صاغوها على أساس أن اإلنسان دودة تنتهي دورة حياته على األرض  
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، وهي رؤية مستمدة من وجنة ونار    وليس ورائه بعث وحشر وحساب
  الفلسفات الغربية. 

 
قرن هو القرن الذي ستعود فيه شمس اإلسالم للبزوغ بحول إن هذا ال

هللا وقوته، وهو قرن النهضة اإلسالمية اإلنسانية بإذن هللا عز وجل،  
وقرن الحضارة اإلسالمية، حضارة النورين ( نُّوٌر َعلَٰى نُوٍر ۗ يَْهِدي  

ُ ِلنُوِرِه َمن يََشاُء ) .  َّ  
 

ِلنُوِرِه َمن يََشاُء ۚ َويَْضِرُب  قال تعالى ( … نُّوٌر َعلَٰى نُوٍر ۗ  ُ َّ  يَْهِدي 
 ) َعِليٌم  َشْيٍء  بُِكّلِ   ُ َّ َو ِللنَّاِس ۗ  اْألَْمثَاَل   ُ أَن  35َّ  ُ َّ أَِذَن  بُيُوٍت  فِي   (

) ِرَجاٌل الَّ  36تُْرفََع َويُْذَكَر فِيَها اْسُمهُ يَُسبُِّح لَهُ فِيَها بِاْلغُُدّوِ َواْآلَصاِل (
َكاةِ ۙ يََخافُوَن  تُ  َالةِ َوإِيتَاِء الزَّ ِ َوإِقَاِم الصَّ َّ ْلِهيِهْم تَِجاَرةٌ َوَال بَْيٌع َعن ِذْكِر 

ُ أَْحَسَن َما َعِملُوا 37يَْوًما تَتَقَلَُّب فِيِه اْلقُلُوُب َواْألَْبَصاُر (  َّ ) ِليَْجِزيَُهُم 
يَْرزُ   ُ َّ َو ن فَْضِلِه ۗ  ) َوالَِّذيَن  38ُق َمن يََشاُء بِغَْيِر ِحَساٍب (َويَِزيَدُهم ّمِ

َكفَُروا أَْعَمالُُهْم َكَسَراٍب بِِقيعٍَة يَْحَسبُهُ الظَّْمآُن َماًء َحتَّٰى إِذَا َجاَءهُ لَْم يَِجْدهُ  
) اْلِحَساِب  َسِريُع   ُ َّ َو ِحَسابَهُ ۗ  فََوفَّاهُ  ِعنَدهُ   َ َّ َوَوَجَد  أَْو  39َشْيئًا   (

َسَحاٌب ۚ َكُظلُ  فَْوقِِه  ن  ّمِ َمْوٌج  فَْوقِِه  ن  ّمِ َمْوٌج  يَْغَشاهُ  ّيٍ  لُّّجِ بَْحٍر  فِي  َماٍت 
ظُلَُماٌت بَْعُضَها فَْوَق بَْعٍض إِذَا أَْخَرَج يََدهُ لَْم يََكْد يََراَها ۗ َوَمن لَّْم يَْجعَِل 

ُ لَهُ نُوًرا فََما لَهُ ِمن نُّوٍر (   ) ) النور . 40َّ
 

ُ ِلنُوِرِه َمن يََشاُء )***نُّ    *** ( َّ   وٌر َعلَٰى نُوٍر ۗ يَْهِدي 
والنور   أدنى،  أعلى ونور  نور  نورين،  بأن هناك  تبين  اآلية  إن هذه 
األدنى هو نور متاح للمؤمن ولغير المؤمن، وهو من فضل ورحمة هللا  
عز وجل على اإلنسان، وهو نور يكتسب بواسطة أداتي المعرفة، وهما 

و والمنار  (العقل  الناس  بين  السائد  العقل  ورائه  من  وينتج  الحواس) 
بالنور األدنى فقط، وهو عقل المعيشة أو عقل الوظيفة وتمشية الحال،  
والحضارة الغربية الحديثة تعتمد على النور األدنى فقط في عملية البناء  

 الحضاري . 
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والنور األعلى هو النور الذي يحوز عليه المؤمن بعد ما يصدق في  
إيمانه، وبعد ما يكون عمله موافق لمراد هللا عز وجل وباتجاه طاعته  

  وطوافه في فلك أفكار الرسالة.
  

  *** ( فِي بُيُوٍت ) *** 
والبيوت ال يعنى بها المساجد فقط، وكما فهموا من أرادوا محاصرة  
الدين في المسجد وعدم إخراجه وتطبيقه في واقع الحياة، بل هي تعني،  

كمجلس الشورى أو النواب أو المجالس التشريعية    -السياسية  البيوت  
والمجالس القضائية، كما تعني بيوت    -والمجالس التنفيذية    -الرقابية  

والبيوت التربوية والبيوت العلمية والبيوت الطبية و    -المساجد    -هللا  
 االقتصادية و العسكرية والبيوت الفنية والبيوت االعالمية ...الخ . 

هي أو  أي  التخصص  نفس  ألصحابها  عقول  تجمع  بيوت    االهتمام ، 
والخبرات، أي تجمع عقول بينها ( تكامل وانسجام ) ، وعلى أساس  
على   وليس  اإلسالم،  في  السياسي  النظام  يصاغ  العقول  وتعدد  تنوع 
أساس األحزاب والقبائل واألعراق والعصبيات ...الخ . وبعد ما يرتب  

ثم األساس،  هذا  على  ليعيش      (  المجتمع   ( بَْينَُهْم  ُشوَرٰى  َوأَْمُرُهْم 
تكامل   المسلم في حالة  وليس هناك مجال    وانسجامالمجتمع   . ووئام 

  للفلسفات الفارغة والحيل الفكرية الماكرة والسياسية الخادعة. 
  

إن الرسام يستعين بألوان متعددة ليرسم لوحة ما، فكذلك القائد المسلم 
بألو يستعين  أن  يجب  المجتمع السياسي  لوحة  ليرسم  العقول  من  ان 

  .على أرض الواقع اإلنساني 
 

ُ أَن تُْرفََع َويُْذَكَر فِيَها اْسُمهُ )***  َّ   ***( أَِذَن 
 ( أَِذَن ) أي أمر وأوصى . 

نِ  ْحَمٰ نُقَيِّْض لَهُ َشْيَطانًا فَُهَو لَهُ قَِريٌن    قال تعالى ( َوَمن يَْعُش َعن ِذْكِر الرَّ
) ) الزخرف … وذكر الرحمن أي ذكر وتذكر ما في القرآن، وال  36(

يجب أن يقتصر الذكر والتذكر على المسجد فقط حتى ال يجد الشيطان  
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أن يشمل  ليسكنها سكنى شريفة ال يستحقها، بل يجب  للقلوب  طريقا 
ح  الحياة  حركة  كل  والتذكر  منفردا  الذكر  مستقرا  نور هللا  يكون  تى 

  بالقلب وبال شريك . 
ِ َرّبِ اْلعَالَِميَن ( َّ ِ ) َال  162( قُْل إِنَّ َصَالتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي 

اْلُمْسِلِميَن ( ُل  أَوَّ َوأَنَا  أُِمْرُت  ِلَك  َوبِذَٰ لَهُ ۖ  إِنَّ  163َشِريَك   )  . )) األنعام 
َمْحيَاَي َوَمَماتِي ) أي إن حركة حياتي حتى مماتي   َصَالتِي َونُُسِكي وَ 

  طاعة هللا جل قدره . اتجاهوفي 
كما أن شعيرة (األمر بالمعروف والنهي عن المنكر) شعيرة يجب أن 
تغطي جميع مجاالت الحياة، وكل باختصاصه يأمر بالمعروف وينهي  

يجعل كل   أن  يكفي  الشعيرة  بتلك  األمة  والتزام  المنكر،  أعمالها عن 
الخيرية    باتجاه تعود  الطلب) حيث  (عز  وذلك  عز وجل،  طاعة هللا 

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن   لألمة ( كُنتُْم َخْيَر أُمَّ
) (… ِ َّ   ) آل عمران . 110اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِا

  
   َواْآلَصاِل )*** ***( يَُسبُِّح لَهُ فِيَها بِاْلغُُدوِّ 

والتسبيح الفكري،  التسبيح  ثالث صور،  له  التسبيح  أو    -القولي   إن 
 ، والتسبيح العملي.-اللفظي 

  
* التسبيح الفكري هو إعمال الفكر والعقل في التدبر والتفكر والتأمل  
من أجل معرفة الحق والحقيقة، أو التفكير من أجل إدراك عظمة الخالق  

خلوقات، وإشغال الفكر في البحث عن األعمال التي  أو لفهم الكون والم
  تقرب من هللا عز وجل وترضيه . 

 
* التسبيح اللفظي يكون بتنزيه الخالق عن النقائص والشهادة له بالكمال 
في  الذكر  يكون  وقد  اللسان،  في  وجل  عز  محامد هللا  بذكر  ويكون 

  الصدر، أي ذكر وتسبيح باطن خفي. 
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من خالل عمل المؤمن عمال في اتجاه طاعة    * والتسبيح العملي، يكون
الحياة   في  المؤمن  تكون حركة  أن  آخر،  وبمعنى  لكسب رضاه،  هللا 
وأن   العالمين  رب  وضعها  التي  والقوانين  السنن  مع  متوافقة  حركة 

  يتجنب التصادم معها.
 

بالجسم في ماء كثير، والسباحة   السلوك  ، أي  العوم  : أصله  والسبح 
حة في الماء، والمؤمن المسبح الذي تحققت فيه  حركة سلسلة، كالسبا

الزمن بحركة سلسلة حتى   التي ذكرتها يعبر  للتسبيح  الثالث  الصور 
الفكري   أمنه  يتحقق  ما  بعد  بآمان ويسر،  المصير  مرحلة  إلى  يصل 

  والروحي، كما يعبر السباح المقتدر النهر من ضفة إلى ضفة . 
 

اْآلَصال ) أي تكون حركة المسلمين في أول  ( يَُسبُِّح لَهُ فِيَها بِاْلغُُدّوِ وَ 
مع السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم   متوافقةالنهار وآخره حركة  

والتي وضعها رب العالمين، أي يكون محور دورانهم وحركتهم في  
تلك البيوت المهيأة للعمل هو أفكار الرسالة، وذلك له نتائج طيبة على  

والروحية   الفكرية  الحياة  األحوال  وعلى  للمسلمين  والمادية  والنفسية 
بشكل عام، وهي حركة جماعية يتحقق من ورائها المنفعة العامة وعلى  
به   يمتاز  الذي  النور  للنور األعلى ) وهو  المؤمنين  رأسها، ( حيازة 

  المؤمن عن غير المؤمن . 
 

وفترة الغدو واآلصال هي الفترة الرئيسية للعمل ولحركة المجتمع التي  
أ في أول النهار وتنتهي في آخره، بما فيها الحركة التجارية التي  تبد

يحب أن ال تلهي العامل فيها عن ذكر وتذكر هللا في عمله، ( َوَجعَْلنَا  
)) النبأ، وهذا دليل على أنه  11) َوَجعَْلنَا النََّهاَر َمعَاًشا (10اللَّْيَل ِلبَاًسا ( 

المساجد،    ( بُيُوٍت  فِي   ) ب  المقصود  للصالة  ليس  أماكن  فالمساجد 
ولتحفيظ القرآن ولنشر العلم الشرعي في النهار والليل وليس في الغدو  

  واآلصال فقط . 
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َالةِ َوإِيتَاِء   ِ َوإِقَاِم الصَّ َّ *** ( ِرَجاٌل الَّ تُْلِهيِهْم تَِجاَرةٌ َوَال بَْيٌع َعن ِذْكِر 
فِيهِ  تَتَقَلَُّب  يَْوًما  يََخافُوَن  َكاةِ ۙ  َواْألَْبَصاُر (  الزَّ ُ  37اْلقُلُوُب  َّ ِليَْجِزيَُهُم   (

ُ يَْرُزُق َمن يََشاُء بِغَْيِر ِحَساٍب   َّ ن فَْضِلِه ۗ َو أَْحَسَن َما َعِملُوا َويَِزيَدهُم ّمِ
)38 *** ( (  

عن    -وهي من أكثر األعمال السائدة    -إن من لم تلهيهم التجارة والبيع  
في حركة حياتهم وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة ذكر وتذكر هللا عز وجل  

حياتهم   لحركة  كان  واألبصار،  القلوب  فيه  تتقلب  يوما  يخافون  وهم 
  - إذا ما صح التعبير    - وأعمالهم في المقابل والعالم الموازي األخروي  

مقامات تحدد وجنات تزرع وتوسع وقصور تبنى وتعمر في المكان  
 المؤمن. المعد للحياة اآلخرة، وهكذا حركة

  
***( َوالَِّذيَن َكفَُروا أَْعَمالُُهْم َكَسَراٍب بِِقيعٍَة يَْحَسبُهُ الظَّْمآُن َماًء َحتَّٰى إِذَا  
َسِريُع اْلِحَساِب   ُ َّ َو ِحَسابَهُ ۗ  فََوفَّاهُ  َ ِعنَدهُ  َّ َشْيئًا َوَوَجَد  لَْم يَِجْدهُ  َجاَءهُ 

)39 *** ((  
تكن حر ولم  الذين كفروا  طاعة هللا عز وجل    باتجاهكة حياتهم  وأما 

االجتماعية   كأعمالهم  الدنيا،  الحياة  في  بها  يقومون  التي  فأعمالهم 
والسياسية والتربوية والعلمية والثقافية والفنية واإلعالمية واالقتصادية  
والزراعية ….الخ، ليس لها نظير يقابلها في العالم الموازي أو العالم  

اس بعد موتهم، فهي مهما بلغ أهميتها من أعمال  اآلخر الذي ينتقل له الن
ومهما كانت درجة جمالها وإتقانها إال أن فائدتها ومنفعتها مؤقتة تقتصر  

طاعة هللا ولكسب حبه    باتجاهعلى الحياة الدنيا فقط مادامت لم تكون  
ورضاه عز وجل، فهي كالسراب بالنسبة للروح التي سترجع لخالقها  

لتنتظر   المطاف  آخر  تجد شيئا  في  لن  الحساب، حيث  منه عز وجل 
المتقين   المؤمنين  به  وعد هللا  الذي  والجزاء  الخير  من  لها  مرصودا 

الحياة   كانت حركتهم في  لكسب رضاه ومحبته،    باتجاهالذين  طاعته 
مع   التصادم  واتقوا  وعذابه،  وسخطه  وغضبه  عقوباته  اتقوا  والذين 

 السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم . 
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فَْوقِِه  ن  ّمِ َمْوٌج  ن فَْوقِِه  ّمِ َمْوٌج  يَْغَشاهُ  ّيٍ  لُّّجِ بَْحٍر  أَْو َكظُلَُماٍت فِي   )***
َسَحاٌب ۚ ُظلَُماٌت بَْعُضَها فَْوَق بَْعٍض إِذَا أَْخَرَج يََدهُ لَْم يََكْد يََراَها ۗ َوَمن لَّْم  

ُ لَهُ نُوًرا فََما لَهُ ِمن نُّوٍر ( َّ   ) )*** 40يَْجعَِل 
األدنى   بالنور  فتنوا  الذين  الكفار  أعمال  لنتيجة  الثانية  والصورة 

 ثالث طبقات من الظلمات ومخرجات عقل المعيشة، تقدم
  بعضها فوق بعض، وهي ظلمات تجعل اإلنسان ال يستطيع رؤية يده  

  
ُ لَهُ نُوًرا فََما لَهُ ِمن نُّوٍر ) واإلنسان سواء كان م َّ ؤمنا  ( َوَمن لَّْم يَْجعَِل 

أو غير مؤمن فليس له نور إال من هللا عز وجل، فهو إما يكتفي بالنور  
الخارق   ذكائه  بسبب  عليه  حاز  بأنه  ويظن  هللا  ويجحد  فقط  األدنى 
وشطارته، وإما يسأل هللا عز وجل من فضله ليهبه النور األعلى بعد  

  ما يشكره عز وجل على وهبه للنور األدنى . 
 

ل من يعملون باتجاه عرقلة بزوغ شمس  وفي الختام أحب أن أشكر ك
  اإلسالم، ومن ال يشكر الناس ال يشكر هللا عز وجل، فشكرا لكم شكرا 

 
فيا من تعملون على عرقلة بزوغ شمس اإلسالم، إنكم تنفذون إرادة هللا  
جل شأنه، ففي الحقيقة إن الشياطين ( *تكرف عليكم ) في الليل والنهار  

عب  على  السادة   ( يكرف   ) تهدمون  كما  وتجعلكم  رحمة،  بال  يدهم 
أساسات بيوتكم السياسية و تحفرون قبوركم بأيديكم وتمهدون األرضية  
منكم   الخالص  موكب  لسير  المناسبة  والعلمية  والسياسية  االجتماعية 
حتى نقترب من موعد إهالة التراب عليكم، لتبدأ البشرية عصر جديد  

اإلن اإلسالمية  النهضة  عصر  وهو  جديد،  عصر  وبروح  سانية، 
  ُ َّ الحضارة اإلسالمية، حضارة النورين … ( نُّوٌر َعلَٰى نُوٍر ۗ يَْهِدي 

  ِلنُوِرِه َمن يََشاُء ) . 
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قال الشيخ محمد الشعراوي رحمه هللا ؛ ( ال تقلق من تدابير البشر،  
فأقصى ما يستطيعون فعله معك هو تنفيذ إرادة هللا ) نصر من هللا وفتح  

  قريب .
 

ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرهَ قال تع َّ ِ بِأَْفَواِهِهْم َو َّ الى ( يُِريُدوَن ِليُْطِفئُوا نُوَر 
  ) ) الصف 8اْلَكافُِروَن (

 __________ 
الراحة،   قليل من  ليل نهار مع  الشياطين  تشغلهم  أي   : تكرف عليهم 
مقابل  أي  وبال  األكل  من  قليل  مقابل  يشتغلون  الذين  السخرة    فعمال 
أفضل حاال منهم، ألنهم يرفلون بنعم هللا عز وجل ولكن بال حمد وبال  

طاعة إبليس    باتجاهشكر، بل يقابلون ذلك بالكفر والجحود وأعمالهم  
  وليس باتجاه طاعة هللا عز وجل .

طاعة هللا    باتجاهطاعة إبليس وليس    باتجاهوالتطبيع مع الصهاينة عمل  
  عز وجل إطالقا . 
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  قضيتنا المآل وليس المال  -29
 

  العلم يبني بيوتا ال عماد لها والجهل يهدم بيوت العز والكرم
 

العالم، في  القوى  موازين  ستتغير  بإذن هللا  القادم  الطور  ليصبح   في 
المعرفة   لديها  تتكامل  التي  الدولة  من صالح  القوى  المادية ميزان   )

المعطلة للعمل بها، وهي (  بعد األخذ بأداة المعرفة الثالثةوالروحية ) 
الوحي ) لتضاف على أداتي المعرفة وهما ( العقل والحواس )، فمن  
اكتسبوا العلم والمعرفة بأداتي المعرفة فقط سيتجهون لكسب المزيد من 
عن   غائبا  كان  ما  لهم  وظهر  الحقيقة  اكتشفوا  ما  إذا  والمعرفة  العلم 

ة كامنة يطلقها الوحي  إدراكهم وحواسهم، فهناك قدرات عقلية وإدراكي
  من كمونها . 

 
الماهرة   الفنية  واأليدي  والتجار  العلماء  جذب  الذي  الغربي  فالنظام 

الناس   يفضل  إسالمي  نظام  بإذن هللا  أمامه  ألنه    االرتباط سيظهر  به 
وأحسن  (  سيحقق لهم أمنهم ( الفكري والروحي والنفسي والمادي )  

يع)    مآل بوجود  ت لمن  ونارقدون  ، حيث  بعث وحشر وحساب وجنة 
وفي أحسن أحواله    – سيكتشف الناس بأن النظام الغربي لم يحقق لهم  

سوى امنهم المادي في الحياة الدنيا، بل ان كثير من الناس قد تألموا    –
الغربية لم  والفلسفة  من عض الرأسمالية المتوحشة لهم، وأما المدرسة  

يكتسب الناس من ورائها سوى عقل المعيشة أو عقل الوظيفة وتمشية  
ويجعلها  العام  وأمنها  مصالحها  لها  يحقق  لما  ستتجه  فالناس  الحال، 

األشياءتكتس حقائق  تدرك  يجعلها  الذي  العقل  عقل    ب  إلى  باإلضافة 
الحياة إلى    ة، وهو عقل الهدى والرشد، ولما يجعلها تعبر مرحلالمعيشة

  محطة المصير بأمان ويسر 

،  )   أحسن مآل(  إن النظام اإلسالمي نظام كوني رباني يحقق للناس  
، فصبغة  )    آلأسوأ م(   والنظام الغربي نظام شيطاني يدفع الناس إلى  
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الشيطانية   بإذن هللا إلى صبغة ربانية بدال من الصبغة  الحياة ستتغير 
ِ ۖ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن  َّ التي صبغ الغرب بها العالم .قال تعالى ( ِصْبغَةَ 

ِ ِصْبغَةً ۖ َونَْحُن لَهُ َعابُِدوَن ( المآل  (  )) البقرة .فلنجعل قضيتنا  138َّ
مع الذين يساقون إلى الجنة زمرا، قال تعالى (    لنكون)    وليس المال

َوفُتَِحْت   َجاُءوَها  إِذَا  َحتَّٰى  ُزَمًرا ۖ  اْلَجنَِّة  إِلَى  َربَُّهْم  اتَّقَْوا  الَِّذيَن  َوِسيَق 
 ) َخاِلِديَن  فَاْدُخلُوَها  ِطْبتُْم  َعلَْيُكْم  َسَالٌم  َخَزنَتَُها  لَُهْم  َوقَاَل  )  73أَْبَوابَُها 

أُ ِمَن اْلَجنَِّة َحْيُث  َوقَالُوا الْ  ِ الَِّذي َصَدقَنَا َوْعَدهُ َوأَْوَرثَنَا اْألَْرَض نَتَبَوَّ َّ ِ َحْمُد 
  )) الزمر . 74نََشاُء ۖ فَنِْعَم أَْجُر اْلعَاِمِليَن ( 

 
  فيجب أن يستعمل المال الذي رزقنا هللا عز وجل به في تحسين المآل 

    وليس العكس .
  

ا أَمَّ أَْن    قال تعالى(  فَأََردتُّ  اْلبَْحِر  يَْعَملُوَن فِي  ِلَمَساِكيَن  فََكانَْت  السَِّفينَةُ 
ِلٌك يَأُْخذُ كُلَّ َسِفينٍَة َغْصبًا (   )) الكهف . 79أَِعيبََها َوَكاَن َوَراَءهُم مَّ
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  اإلسالم وبناء الدولة  - 30
 

ْن    قال تعالى ( أَفََمنْ  ِ َوِرْضَواٍن َخْيٌر أَم مَّ َّ أَسََّس بُْنيَانَهُ َعلَٰى تَْقَوٰى ِمَن 
ُ َال يَْهِدي  َّ أَسََّس بُْنيَانَهُ َعلَٰى َشفَا ُجُرٍف َهاٍر فَاْنَهاَر بِِه فِي نَاِر َجَهنََّم ۗ َو

  )) التوبة . 109اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن ( 
 

ة بناء الدولة، وهما ( البناء الفكري  إن هناك مسألتان مهمتان في عملي
والبناء السياسي )، فالبناء السياسي يجب أن يراعى فيه ترتيب شبكة  
المجتمع  حركة  يجعل  ترتيبا  الدولة  ومؤسسات  االجتماعية  العالقات 
المسلم حركة متوافقة مع السنن والقوانين التي وضعها رب العالمين  

ما يعبر عنه ( بالدوران أو    ويجعلهم ( يتقون ) التصادم معها، وهو
ورائه   تتحقق  الذي  الدوران  وهو   ،( الرسالة  أفكار  فلك  في  الطواف 
مقاصد الشريعة، وهي، حفظ الدين والعقل والنفس والعرض والمال، 
ومسألة البناء السياسي في اإلسالم لها تفاصيل عديدة سنعرض بعض 

  اهم جوانبها . 
 

لدولة اإلسالمية يجب أن يكون  ومن سيمارسون عملية البناء السياسي ل
لهم بناء فكري سليم ومفاهيم وتصورات واضحة وصحيحة يستمدونها  
من بصائر الوحي ومن تلمسهم لحوائج المجتمع ومتطلبات الحياة التي  
ِلَك اْلِكتَاُب َال َرْيَب ۛ   تختلف بين زمن وزمن، وبالتقوى يتحقق الهدى ( ذَٰ

 ) لِّْلُمتَِّقيَن  ُهًدى  المتقين  )2فِيِه ۛ  يهتدي  هللا  وبهدى  البقرة.   (
العالقات   ويبصرهم ترتيب شبكة  في  مرادهم  لهم  يحقق  وبما  بالسبل 

ومؤسسات الدولة   - ومن شاركهم في أوطانهم    - االجتماعية للمسلمين  
ُ بُِكّلِ َشْيٍء    ترتيبا مثاليا.  َّ ُ ۗ َو َّ َ ۖ َويُعَلُِّمكُُم  َّ قال تعالى ( … َواتَّقُوا 

َ  282َعِليٌم ( َّ َّقُوا  )) البقرة … قال تعالى ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن تَت
  )) األنفال . 29يَْجعَل لَُّكْم فُْرقَانًا ... (
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: ما  - رضي هللا عنه    -عندما سأل رستم قائد الفرس ربعي بن عامر  

  جاء بكم؟ 
العباد إلى عبادة هللا، ومن  من شاء) من عبادة   فقال: هللا ابتعثنا (لنخرج

  ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور األديان إلى عدل اإلسالم.
 

المؤمنين   إلى أن مهمة  الرواية بها إشارة  بعد توفيق هللا عز    - وتلك 
األشخاص    -وجل   عبادة  من   ( الناس  من  شاء   ) من  إخراج  هي 

والدوران في فلكهم إلى عبادة هللا عز وجل والدوران في فلك أفكار  
الرسالة، فالدوران في فلك األشخاص يؤدي إلى ضيق الحياة واستعباد  

وأما الدوران    ،عديدةومضاعفات  ق النفسي وأمراض  العقل والروفساد  
به   تكون  الرسالة  أفكار  فلك  وفي  العقل  والتحرر سالمة  الحياة  سعة 

دنيوية    عديدةومكتسبات  العقلي والنفسي من االستعباد والرق وبه منافع  
إنما هو  وأخروية العقول واسترقاق األنفس  الحياة واستعباد  ، وضيق 

ال اإلنسان  وليعمر األرض ظلم وجور على  ليعبده  ذي خلقه هللا حرا 
  االستعباد وهو على بصيرة، والسعة في الحياة الدنيا وتحرير العقل من  

والنفس من الرق فيه العدالة لإلنسان، بل أن الدوران في فلك األشخاص 
إلى   تلقائيا  أخطر   االنتقال يؤدي  من  وهي  األشياء  فلك  في  للدوران 

األبكم األعمى الذي لم يهديه     ان األصمالمراحل التي يصل إليها اإلنس
  إلى الصراط المستقيم    هللا عز وجل

 
قال تعالى ( َوَمثَُل الَِّذيَن َكفَُروا َكَمثَِل الَِّذي يَْنِعُق بَِما َال يَْسَمُع إِالَّ ُدَعاًء  

هم )) البقرة. والذين كفروا  171َونَِداًء ۚ ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَُهْم َال يَْعِقلُوَن (
التي   والقوانين  السنن  كل  أو  بعض  وتغطية  وستر  بكفر  قاموا  الذين 
وضعها رب العالمين ليجعلوا بدال منها سنن وقوانين تجعلهم يدورون  
في فلك األشخاص واألشياء، وهو سبيل المغضوب عليهم والضالين،  
وهو دوران يؤدي إلى أن تكون أحوالهم ( صم بكم عمي ال يعقلون  
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تخ   ) أحوال  دورانهم وهي  جعلوا  الذين  الموحدين  أحوال  عن  تلف 
  وحركة حياتهم حول أفكار الرسالة. 

 
وسياسة كفر وستر وتغطية بعض أو كل السنن والقوانين التي وضعها  
الكافرة  السياسية  السلطة  أو  الحاكمة  القوة  بها  تقوم  العالمين  رب 

العقول   استعباد  حرية  لها  تتيح  وقوانين  بسنن  واسترقاق لتستبدلها 
األنفس كما تتيح لها العبث بالناس وبمقدراتهم، وهناك فئتان من الناس،  
فئة انطلت عليها الحيل السياسية وقبلت بذلك االستبدال والدوران في 
فلك األشخاص وأفكارهم الخاطئة واألشياء بسبب جهلها بحقيقة األمر  

ادع، وهي  واستئناسها بالوضع وانتفاعها المادي والمعنوي المخدر الخ
لم تهتدي لغيره بديال، فهذا ما وجدوا آباءهم عليه، فتلك الفئة شعارها  
( حشر مع الناس عيد ) خاصة إذا ما كان الناس يتقدمهم جمع غفير 

  ممن يحسبهم الناس علماء. 
 

وهناك فئة استنكرت الوضع، فمنها من بحث عن أشخاص يظنهم على  
الخاطئة أفكارهم  وفلك  فلكهم  في  ليدور  فتن   حق  ما  بعد  الفاسدة 

والصفويين   والقاعدة  داعش  كاتباع  اإلسالمية،  وبالفتاتهم  بشعاراتهم 
وغيرهم، ومنها من علم وعرف بحقيقة المسألة واختار الدوران في  
فلك أفكار الرسالة بالرغم من قلة من يدورون في فلكها، قال ابن القيم  

السا لقلة  تستوحش  وال  الحق  بطريق  عليك   " هللا  وإياك  رحمه  لكين 
وطريق الباطل وال تغتر بكثرة الهالكين" . والفئة األخيرة هي فئة (  
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم :   َّ ِ َصلَّى  َّ الغرباء ) َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَاَل : قَاَل َرسُوُل 

بَاِء ). رواه  ( بََدأَ اِإلْسالُم َغِريبًا ، َوَسَيعُوُد َكَما بََدأَ َغِريبًا ، فَُطوبَى ِلْلغُرَ 
توارثوا   من  على  غريب  كالم  كالمها  سيكون  فئة  وهي   . مسلم 

واألشياء،    واستأنسوا األشخاص  فلك  في  الدوران  أو  الطواف 
واالستغراب يكون بسبب اختالف األفق والعوالم الفكرية التي ترتادها  

، وبطبيعة الحال    - القلوب    -العقول، فبصائر الوحي معراج العقول  
الذي جعله صاحبه يدور    -القلب    - فرق شاسع بين العقل    سيكون هناك
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الذي جعله صاحبه يدور في    -القلب    -في الفلك الخاطئ، وبين العقل
  الفلك الصحيح، وعلى هذا األساس يختلف الفهم لبعض أهم المسائل . 

 
إن السياسة المتبعة في بناء الدول على أراضي المسلمين في فترة الحكم 

سيا  ) هي  ) الجبري،  وتغطية  وستر  كفر  السنن     سة  كل  أو  بعض 
والقوانين التي وضعها رب العالمين، مما جعل المسلمين يدورون في  
والضالين، وهو دوران   المغضوب عليهم  الخاطئ، وهو سبيل  الفلك 
يفسد العقل ويضيق األفق والمدارك ويطمس البصيرة ويغيب الوعي،  

ديني بسبب جهل   وتلك السياسة نفذت في بعض األحوال تحت غطاء 
من يحسبهم الناس علماء وبسبب وجود من يسترزق من وراء الدين  
وهو يظن بأن المسألة عبثا وقص ولصق بحسب هوى السلطة أو هواه،  

) لَْو  16قال تعالى ( َوَما َخلَْقنَا السََّماَء َواْألَْرَض َوَما بَْينَُهَما َالِعبِيَن ( 
لَْهًوا الَّ  نَّتَِّخذَ  أَن  (أََرْدنَا  فَاِعِليَن  ُكنَّا  إِن  لَُّدنَّا  ِمن  نَْقِذُف  17تََّخْذنَاهُ  بَْل   (

تَِصفُوَن   ا  ِممَّ اْلَوْيُل  َوَلكُُم  َزاِهٌق ۚ  ُهَو  فَإِذَا  فَيَْدَمغُهُ  اْلبَاِطِل  َعلَى  بِاْلَحّقِ 
َال يَْستَْكبُِروَن َعنْ 18(   ) َولَهُ َمن فِي السََّماَواِت َواْألَْرِض ۚ َوَمْن ِعنَدهُ 

  ) ) األنبياء . 19ِعبَاَدتِِه َوَال يَْستَْحِسُروَن (
 

وأما السياسة التي يجب أن تتبع عند القيام ببناء الدولة اإلسالمية هي 
رب   وضعها  التي  والقوانين  السنن  كل   ( وإظهار  كشف  سياسة   )
العالمين حتى يتعرف المسلمون على الوضع الذي يرضي هللا عز وجل  

إليه، ألنه كما قال ربعي بن عامر رضي هللا    والذي يجب أن ينتقلون
عنه (( لنخرج ( من شاء ) من عبادة العباد إلى عبادة هللا، ومن ضيق  
الدنيا إلى سعتها، ومن جور األديان إلى عدل اإلسالم )) فاالنتقال من  

إلى وضع صحيح ال يكون    خاطئحال سيئ إلى حال حسن ومن وضع  
  شيئة واالختيار. بالقهر والزجر واإلجبار بل بالم

 
فيجب أن يكون هناك خطاب يزيل اللبس عن المسلمين ويعري الباطل  
وهو  االسالمية،  وبالرايات  وبالشعارات  وبالرموز  بالدين  تدثر  الذي 
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لبس اسر العقول وكبلها واسترق األنفس وجعلها تطمئن على ما هي  
قال  والضالين،  عليهم  المغضوب  سلوك سبيل  باطل، وهو  من  عليه 

ُ  تعا َّ َ َال يُغَيُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّٰى يُغَيُِّروا َما بِأَنفُِسِهْم ۗ َوإِذَا أََراَد  َّ لى ( إِنَّ 
ن ُدونِِه ِمن َواٍل (  )) الرعد، فتغيير  11بِقَْوٍم ُسوًءا فََال َمَردَّ لَهُ ۚ َوَما لَُهم ّمِ

ا العملي  التطبيق  هي  الرسالة  أفكار  ومواالة  األنفس  في  لصادق  ما 
لمواالة هللا عز وجل، وهي مواالة تحفظ المسلم من السوء الذي يطال  
من والى األشخاص وأفكارهم الخاطئة الفاسدة، فبالتغيير تتغير االحوال 
( الفكرية والنفسية ) وتتحرر اإلرادات، ( َمن يَْعَمْل ُسوًءا يُْجَز بِِه َوَال  

ِ َوِليا َوالَ  َّ )) النساء ...فالسنن والقوانين  123 نَِصيًرا ( يَِجْد لَهُ ِمن ُدوِن 
ِ فِي الَِّذيَن َخلَْوا ِمن   َّ الحاكمة ال تتبدل وال تتغير، قال تعالى ( ُسنَّةَ 

ِ تَْبِديًال ( َّ   )) األحزاب . 62قَْبُل ۖ َولَن تَِجَد ِلسُنَِّة 
 

األشخاص  تحييد  أجل  من  القوة  يستخدمون  قديما  المسلمون  كان  لقد 
هل القوة الذين كانوا يستعبدون الناس ويجعلونهم يطوفون في فلكهم  وأ

الحق   صوت  سماع  من  ويمنعونهم  الفاسدة  الخاطئة  أفكارهم  وفلك 
وتفاصيل الرسالة، وأما اآلن وبعد سهولة التواصل مع الناس إلسماعهم  
صوت الحق ولتبليغهم بتفاصيل الرسالة سيكون التغيير متاحا بواسطة  

وهذا يتطلب توحيد الخطاب اإلسالمي بعد توحيد الرؤية،    سلطان العلم،
والتركيز على الجانب المكشوف ونقاط الضعف وهو الجانب السياسي،  

 ( السياسي  الفقه   ) أصح  بالحكم    وبمعنى  عالقة  لها  مسألة  فكل 
عقولهم  وتكبيل  وأسر  واستعبادهم  ومقدراتهم  الناس  على  والسيطرة 

وطرحها على طاولة البحث، كمسألة واسترقاق أنفسهم يجب إثارتها  
الكفر والشرك والجهاد وتبليغ الرسالة واألمر بالمعروف والنهي عن  

  المنكر ووالة األمر ...الخ  
 

الذين   المسلمين  ليس في صالح  الخطاب اإلسالمي وتضاربه  فتشتت 
يراهنون على تفرق   الذين  الطغاة والظالمين والمجرمين  ابتلوا بحكم 

األ واختالف  من  األمة  إن  الواقع  وفي  والتصورات،  والمفاهيم  فكار 



112 
 

جلسوا مجالس أهل العلم أشد الناس بالء، وأنا أنصحهم بتحري القول  
السديد حتى ال يطالهم من هللا يوم الحساب عذاب شديد، والقول السديد  
ال يخرج إال من صاحب العقل الرشيد والعقل ال يكون رشيد إذا كان  

يات هللا عنيد، وإذا قرأ ال يقرأ باسم ربه  اإلنسان عن الحق يحيد وآل
  الذي خلق بل باسم الحاكم الذي مات ونفق بين األموات في الكهف. 

 
ومداركهم   ةفمهم أفقهم  وتوسيع  وتنويرهم  الناس  تبصير  هي  العالم 

الشياطين   تسلط  من  وتخليصهم  بفكرهم  واالرتقاء  مشاعرهم  وإحياء 
الظالمين، وليس تعميتهم   الحكام  وتنويمهم وتضليلهم وإفساد  بواسطة 

الشياطين   وإعانة  افقهم ومداركهم وإماتة مشاعرهم  عقولهم وتضييق 
والحكام الظالمين عليهم، وانا لم ارى ولم اسمع عن صاحب علم يفعل  
ذلك، فذلك من المحال، فهو من عمل الجهال الذين ال يدركون حقائق  

ل عند من على  األشياء، فمن يدرك حقائق األشياء من المحال أن يعم
دين هللا يحتال وعند من أصابه السفه والخبال، ألنه شديد الحساسية في  
التعامل مع النص والوحي اإللهي بعد ما أدرك بانه نص حي وحساس 

يحيي الصادقين والمخلصين ويبقى المحتالين    -بل فائق الحساسية    -
قرأ   ومن  ميتين،  حالهم  على  تبعهم  ومن  والمنافقين    اسم بوالكذابين 

الذي خلق،   القيوم  الحي  باسم  ليس كمن قرأ  الذي مات ونفق  الحاكم 
  فالمنافق نافق بين األموات . 

 
وتلك الحقيقة يدركها كل عالم يدرك حقائق األشياء، فالحي القيوم ال  
بالعمل  ايمانه  يحيي من آمن وصدق  يصدر منه إال كالم وقول حي 

ريك، فمن خلق وبدون اي ش  -فقط ال غير    -وفق مراده عز وجل  
اإلنسان وبعث فيه الحياة ونفخ فيه الروح هو كذلك أنزل له كالم حي 
يحييه من بين من لم يريدوا الحياة، فا سبحانه وتعالى هو وحده من  
يحي ويميت وليس هناك حياة للقلوب الميتة إال منه جل قدره، فالدين 

اْلقَيُّوم) أي  نور وحياة والكفر والشرك والنفاق ظلمة وممات، (اْلَحيُّ   
الحي في نفسه الذي ال يموت أبداً القيم لغيره، فجميع الموجودات مفتقرة 
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إليه، وهو غني عنها ال قوام لها بدون أمره ، فاإلنسان الحي الميت أحد 
ذلك في أكثر من  التي تثير عجب من أدركها، وانا ذكرت  آيات هللا 

َ َوقُولُوا قَْوًال َسِديًدا (مقال، قال تعالى ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آمَ  َّ )  70نُوا اتَّقُوا 
َ َوَرسُولَهُ فَقَْد فَاَز   َّ يُْصِلْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم َويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوَبُكْم ۗ َوَمن يُِطعِ 

 ) َعِظيًما  َواْألَْرِض  71فَْوًزا  السََّماَواِت  َعلَى  اْألََمانَةَ  َعَرْضنَا  إِنَّا   (
نَساُن ۖ إِنَّهُ َكاَن َظلُوًما  َواْلِجبَا ِل فَأَبَْيَن أَن يَْحِمْلنََها َوأَْشفَْقَن ِمْنَها َوَحَملََها اْإلِ

ُ اْلُمنَافِِقيَن َواْلُمنَافِقَاِت َواْلُمْشِرِكيَن َواْلُمْشِرَكاِت 72َجُهوًال ( َّ َب  ) لِّيُعَذِّ
ُ َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَ َّ ِحيًما ( َويَتُوَب  ُ َغفُوًرا رَّ َّ ))  73اِت ۗ َوَكاَن 

األحزاب،… وتبليغ الرسالة من أثقل األمانات، فالمبلغ يجب ان يكون  
امينا صادقا مخلصا واضحا ال يخشى في هللا لومة الئم، ( الَِّذيَن يُبَلِّغُوَن  

 َ َّ إِالَّ  أََحًدا  يَْخَشْوَن  َوَال  َويَْخَشْونَهُ   ِ َّ َحِسيبًا  ِرَساَالِت   ِ َّ بِا َوَكفَٰى   ۗ 
)) األحزاب .واألمانة تحمل بالقيم اإلسالمية فهي الرافع الوحيد  39(

لها، وهي ال تحمل بالعضالت والمحفوظات وبالقيم القبلية أو العائلية  
أو الفئوية أو الحزبية أو المذهبية، فاألمانات ال تحملها قيم العصبيات،  

عالية الدقة، فمن استعان بالقيم اإلسالمية أعانه  ألن األمانة لها حساسية  
هللا على حملها، ومن استعان بقيم بديلة ( وبحجة السياسة وفقهه الخاطئ  
للواقع ) أوكله هللا لنفسه وفشل في حملها، فالقيم اإلسالمية قيم إنسانية  
روحية إيجابية راقية تستقبلها الفطرة السليمة إذا ما أقبلت عليها، فهي  

يسلمها  قيم   لم  سوية  بشرية  نفس  كل  إليها  تتطلع  المثالية  في  غاية 
  صاحبها للشيطان وهوى نفسه األمارة بالسوء . 

 
وحتى يفهم من أبقى هللا لديه شيء من الشعور والوعي والعقل الفت  
السنن   فكذلك  وقوانينه،  نواميسه  وثبات  الكون  دقة صنعة  الى  نظره 

كتابه فهي محكم  في  لنا  بينها هللا عز وجل  التي  ال     والقوانين  ثابتة 
تتغير، فالمسلم والمؤمن والمحسن لهم أحوال ومقامات ( فكرية ونفسية  

روحي وهي  و  وأقواله،  وأعماله  ويقينه  إيمانه  درجة  بحسب  كل   ( ة 
وجل،   عز  هللا  إال  وفروقاتها  بدرجاتها  يعلم  ال  علوية  مقامات 

المنافق والكافر والمشرك والفاسق والظالم لهم أحوال ومقامات     وكذلك
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( فكرية ونفسية و روحية ) ال تتغير بتغير الزمان واألدوات والوسائل  
مادي والتكنولوجي، واإليمان واألعمال واألقوال هي  والتقدم العلمي ال

، فال   الروحية)  والنفسية و  الفكرية   ) والمقامات  تحدد األحوال  التي 
يصح ال نقال وال عقال أن يزكي العالم كل من الكافر والفاسق والظالم  
والمشرك والمنافق الذين بانت وظهرت ( أعمالهم وأقوالهم ) التي تعبر  

وال معتقدهم  ونفسيا  عن  فكريا   ) السفلية  ومقاماتهم  أحوالهم  تحدد  تي 
العام   الشأن  عن  والمسؤولين  الحكام  من  كانوا  إذا  ) خاصة  وروحيا 

ومن     للمسلمين، العلمية  األمانة  فمن  غائبة،  الحقيقة  أصبحت  فهكذا 
التقوى والورع والخشية من هللا يجب أن توضح مثل تلك المسائل حتى  

وحتى الحقيقة  الناس  بصيرة،    يدرك  على  وهم  ربهم  المسلمون  يعبد 
والمؤمن ال يخدع وال ( يغش ) ، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( من غشنا ليس  
  ) بيان األحوال  مقام غش وخداع، وعدم  ليس  الرسالة  فتبليغ  منا )، 
الفكرية والنفسية و الروحية ) تضرر منها المسلم الذي أصبحت أحواله  

من أحوال ومقام الكافر أو     ه( الفكرية والنفسية و الروحية ) ومقام
وأعماله   معتقده  وبحسب  المنافق  أو  المشرك  أو  الظالم  أو  الفاسق 

غيرهم،     وأقواله أو  والمسؤولين  الحكام  من  المسلم  هذا  كان  سواء 
وكشف  األحوال  بيان  عدم  من  أيضا  المسلمين  غير  تضرر  وكذلك 

أهل   الحقيقة، فمن ال يدرك حقائق األشياء ال يجب أن يجلس مجالس
العلم ليخلط على الناس ( الحابل بالنابل )، فبسبب الخلط وعدم توضيح  
وبيان المسألة أصبح من في المقامات السفلية ( فكريا ونفسيا وروحيا  

يعلون   ونفسيا    اجتماعيا)  فكريا   ) العلوية  المقامات  على من هم في 
فلة  وروحيا ) من العلماء والمشايخ الذين لم يكن لهم يدا في علو الس

األفكار   بناء  بواسطتها  يتم  التي  المؤسسات  أهم  وضعت  بل  عليهم، 
والتعليم   التربية   ) مؤسستي  وهي  بأيديهم  والتصورات  والمفاهيم 

اللصوص وسراق المال و الرويبضات     واإلعالم ) وهذا يفسر علو 
والمصلحين   الصالحين  على  األهلية  وناقصي  والمنافقين  والتافهين 

الكف وأهل  الفكرية  والمخلصين   ) األحوال  حقيقة  غياب  فبسبب  اية، 
مريعا و مفزعا ال يجب    انقالباوالنفسية والروحية ) انقلبت الموازين  
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السكوت عنه، فال يصح إال الصحيح، فيجب أن يعرف كل إنسان مقامه  
( الفكري والنفسي والروحي ) فمخرجات المدرسة الغربية التي تفصل  

ر الوحي وتقدم النور األدنى فقط  الدارسين عن بصائ  -قلوب    - عقول  
النورين   بتقديم  تمتاز  التي  الربانية  المدرسة  مخرجات  على  تعلو  ال 
قبل   من  معتمدة  وغير  المخرجات  قليلة  مدرسة  وهي  لها،  للمنتسبين 
حكام الملك الجبري، وظن البعض بأن علماء السلطة من أتباع المدرسة 

األمة اإلسالمية أسفل الربانية ظن خاطئ، فلو كان كذلك لما أصبحت  
من  تبعت  األمة  بأن  واضح  دليل  وهذا  السيل،  كغثاء  وغثاء  األمم 

  انحدروا للمقامات السفلية من الحكام وعلمائهم . 
 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل (( َمْن َحَمَل َعلَْينَا   َّ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ رضي هللا عنه أَنَّ َرسُوَل 
َالَح فََلْيَس ِمنَّا َوَمْن َغشَّنَ  ا فَلَْيَس ِمنَّا )) رواه مسلم … فالناس اصبحوا  الّسِ

ظهور   ولوال  الغشاشين،  المحتالين  ونار  اإلرهابيين  نار  نارين  بين 
الغشاشين وتقدمهم لصفوف أهل العلم لما ظهر اإلرهابيين، ألن المسألة  

الفكري والنفسي لإلرهابيين الذي كان ورائه  جي  ووالرتتعلق بالبناء  
الغش السالطين  أعتقد  علماء  ببعضهم،  الظن  إحسان  باب  ومن  اشين، 

بأنهم مغشوشين أيضا حيث ورثوا الغش ولم يتبينوا سالمة البضاعة  
يقلبوها   ولم  هي  كما  ورثوها  التي  والتصورات  والمفاهيم  الفكرية 
ويتفحصوها، بل إن أي عالم أو مفكر يقترب من هذا اإلرث المغشوش  

...الخ، ويتبهدل  ويفسق  يثير      يهاجم  علماء  وما  قبول  هو  العجب 
السالطين وغيرهم ( ببهدلة ) الناس من قبل الشياطين واتباعهم !، با  
عليكم هل هذا من دين هللا عز وجل؟!، ولكن األحداث وعوامل الزمن  
طمسها   التي  األفكار  وجواهر  الحقيقة  بإظهار  كفيلة  األشياء  وطبائع 

  الطامعين بالحكم واألشرار والفجار. 
 

أغنى   اإلسالمي  الروحي  التراث  على     تراث وانقى  إن  العالم  في 
وتتكشف   علومه  لتظهر  الوقت  سيأتي  الذي  التراث  وهو  اإلطالق، 
أسراره ليعرف اآلخرين بأنهم لم يكونوا على شيء بالرغم من الثورة  
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المعرفية والعلمية، وعلماء السلطة ومخرجات الحوزات كحوزات قم 
وفية وغيرهم كثر أكبر عائق واقوى خط  والنجف ومعظم الطرق الص

دفاعي تتمترس خلفه الشياطين التي يقلقها أمر ظهور العلوم والمعارف  
العلماء،  معظم  يجهله  األمر  وهذا  عليها،  يعلون  الناس  تجعل  التي 
العلماء، فالناس أعداء ما جهلوا، فهذا ما تراهن عليه   ويعرفه بعض 

  ) .  الجهلالم، ( الشياطين الحاكمة و المهيمنة على الع
 

إن أخطر أنواع الغش، هو الغش في فلسفة ومناهج وأهداف التربية  
الفكرية   والموازين  الفكري  البناء  ويخرب  العقل  يفسد  ألنه  والتعليم، 
ويشوه المفاهيم والتصورات ويضيق األفق والمدارك ويسلب الشعور 

مخرجات هذا ويغيب الوعي ويطمس البصيرة وينحدر بالروح، ومن  
الباطل   عن  يدافعون  الذين  والمحامين  المرتشين  القضاة  هم  الغش 
باألعضاء   المتاجرين  اإلنسانية  عديمي  واألطباء  الفاسدين  والضباط 
الجشعين   والتجار  والدواء  الداء  يسوقون  الذين  والصيادلة  البشرية 
متعفني   المهرجين  واإلعالميين  بالدين  والمتاجرين  الكاذبين  والساسة 

ضمير والفنانين الفتانين والكتاب والصحفيين الذين يؤجرون عقولهم  ال
وأقالمهم للسلطة وللمتنفذين ...الخ ، إال من رحم هللا ووجد نفسه غريبا  
وسط هذا الحطام البشري المتناثر في أرجاء دول الحيل والغش، وهذا 

لعلماء  يرجح كفة العلماء الذين قالوا والة األمر هم العلماء الربانيين، وا
الربانيين الذين ال يدورون في فلك أي حاكم أعرض عن تطبيق منهج  
يتصوره حكام   بكثير مما  فاألمر أعظم  قدره،  وإقامة شرعه جل  هللا 
والعالم   الرباني  العالم  بين  فرق  فهناك  وعلمائهم،  الجبري  الملك 

  السلطاني . 
 

عية يموت قال النبي صلى هللا عليه وسلم: (( ما من عبد يسترعيه هللا ر
متفق    .  (( الجنة  عليه  هللا  حرم  إال  لرعيته  غاش  وهو  يموت  يوم 

والغش يكون عن قصد، وعلى من ورث المغشوش أن يقلبه و     عليه. 
يتفحصه لينقيه من الغش قبل ترويجه بين الناس، وهذا يتطلب التجرد  
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مخرجات   وبدين  الحكام  بدين  والشك  العصبية،  وقيم  األهواء  من 
ة السلطانية الذي جعل األمة أسفل سافلين وليس بدين  المدارس الديني

أفضل من كسب    -وبطيعة الحال    -هللا جل قدره، فكسب رضى هللا  
.قال   الوهب  وراءه  الذي  الكسب  ألنه  والمال،  والناس  الحكام  وجوه 

َعِليٌم   َشْيٍء  ِبكُّلِ   ُ َّ َو  ۗ ُ َّ َويُعَلُِّمكُُم   ۖ َ َّ َواتَّقُوا  ))  282( تعالى ( … 
  البقرة . ومن عرف غرف . 

 
جواهر   وهي  المجد)  (جواهر  بإحياء  سيكون  األمة  مجد  استعادة  إن 
األفكار والقيم التي قدمتها بصائر الوحي وأفكار الرسالة، فهي جواهر  
ترصع العقول باألفكار النيرة و تحيي المشاعر والروح وتبعث الحياة  

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس  في جسد األمة بعد الممات. قال تعالى ( كُ  نتُْم َخْيَر أُمَّ
) (… ِ َّ ) )  110تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِا

  آل عمران  
 

ونقاط البحث ال يجب أن تدور حول من سيحكم؟ ومتى سيحكم؟ وكيف  
بل يجب   األمر من قبل ومن بعد، و في خلقه شؤون،  سيحكم؟،

االن وكيف  يحدث  ؟، وماذا  ماذا حدث وكيف ومتى  تدور حول  أن 
يحدث ؟، وماذا سيحدث إذا ما بقيت األمة على حالها تطوف وتدور  
وماذا   ؟،  والنصارى)  اليهود   ) والضالين  عليهم  المغضوب  فلك  في 
سيحدث إذا ما تغير محور وفلك طوافها ودورانها ؟، وما هو الفرق  

ناك مسائل يجب إثارتها والحديث حولها ألنها تجعل  بين الفلكين؟، فه
المسلمين على استعداد ( فكري ونفسي ) للتغيير الحتمي القادم بحول  

ثم    -صلى هللا عليه وسلم    -هللا وقوته، وكما جاء في بشرى رسول هللا  
  تكون خالفة على منهاج النبوة. وبا التوفيق… 
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  اإلسالم وفلسفة نظام الحكم   - 31
 والبناء السياسي

  
ةً َواِحَدةً َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعبُُدوِن (  تُُكْم أُمَّ ِذِه أُمَّ  ) األنبياء . 92قال ( إِنَّ َهٰ

  
ن   السََّماَواُت السَّْبُع َواْألَْرُض َوَمن فِيِهنَّ ۚ َوإِن ّمِ قال تعالى ( تَُسبُِّح لَهُ 

ِكن الَّ تَْفقَُهوَن تَْسبِيَحُهْم ۗ إِنَّهُ َكاَن َحِليًما َغفُوًرا    َشْيٍء إِالَّ يَُسبِّحُ  بَِحْمِدِه َولَٰ
  )) اإلسراء . 44(
  

وتسبيحها   تسبح،  الكون  في  خلقها هللا عز وجل  التي  المخلوقات  كل 
يكون بحركتها وعملها وفق النواميس والقوانين التي وضعها هللا عز  
التي ال تعصي هللا عز وجل ما أمرها وهم  المالئكة  وجل، بما فيهم 

ِعنَدهُ   يسبحون الليل والنهار .( َولَهُ َمن فِي السََّماَواِت َواْألَْرِض ۚ َوَمنْ 
) يَُسبُِّحوَن اللَّْيَل َوالنََّهاَر  19َال يَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِِه َوَال يَْستَْحِسُروَن (

  )) األنبياء .20َال يَْفتُُروَن ( 
  

والفرق بين اإلنس والجن وبين ما في الكون، هو، إن اإلنس والجن  
لقائم والتي  مخيرون على االلتزام بالسنن والقوانين الحاكمة للوجود ا

العالمين، وأما ما في الكون من كواكب وأقمار ونجوم   وضعها رب 
فهي   عليه،  فطرت  كما  تتحرك  فهي  ومواد...الخ  واجرام  وشموس 
التي وضعها رب   النواميس والقوانين  مسيرة وليست مخيرة تحكمها 

 العالمين. 
  سبحان هللا وبحمده.

 وهي: إن التسبيح له ثالث صور،
  الفكري. التسبيح   -
  اللفظي.   التسبيح -
  التسبيح العملي.  -
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* التسبيح الفكري هو إعمال الفكر والعقل في التدبر والتفكر والتأمل  
من أجل معرفة الحق والحقيقة، أو التفكير من أجل إدراك عظمة الخالق  
أو لفهم الكون والمخلوقات، وإشغال الفكر في البحث عن األعمال التي  

  ل وترضيه. تقرب من هللا عز وج
  

* التسبيح اللفظي يكون بتنزيه الخالق عن النقائص والشهادة له بالكمال 
في  الذكر  يكون  وقد  اللسان،  في  وجل  عز  محامد هللا  بذكر  ويكون 

  الصدر، أي ذكر وتسبيح باطن خفي. 
  

* والتسبيح العملي، يكون من خالل عمل المؤمن عمال في اتجاه طاعة  
آخر وبمعنى  لكسب رضاه،  الحياة  هللا  في  المؤمن  تكون حركة  أن   ،

حركة متوافقة مع السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم وأن يتجنب  
  التصادم معها. 

  
بالجسم في ماء كثير، والسباحة   السلوك  ، أي  العوم  : أصله  والسبح 
حركة سلسلة، كالسباحة في الماء، والمؤمن المسبح الذي تحققت فيه  

ال  للتسبيح  الثالث  الزمن بحركة سلسلة حتى  الصور  تي ذكرتها يعبر 
الفكري   أمنه  يتحقق  ما  بعد  بآمان ويسر،  المصير  مرحلة  إلى  يصل 
إِنَّ   والروحي، كما يعبر السباح المقتدر النهر من ضفة إلى ضفة .( 

) لََشتَّٰى  َواتَّقَٰى (4َسْعيَُكْم  أَْعَطٰى  َمْن  ا  فَأَمَّ بِاْلُحْسنَٰى (5)  َوَصدََّق   (6  (
(فََسنُيَ  ِلْليُْسَرٰى  ُرهُ  (7ّسِ َواْستَْغنَٰى  بَِخَل  َمن  ا  َوأَمَّ بِاْلُحْسنَٰى  8)  َوَكذََّب   (

ُرهُ ِلْلعُْسَرٰى (9( ) إِنَّ  11) َوَما يُْغنِي َعْنهُ َمالُهُ إِذَا تََردَّٰى (10) فََسنُيَّسِ
لَْلُهَدٰى ( َواْألُولَٰى (12َعَلْينَا  لَْآلِخَرةَ  لَنَا  َوإِنَّ  الل13)  يل . والتيسير  )) 

للهدى يعني بأنك نلت جوهر الغايات في األولى، أي في الحياة الدنيا،  
المسعى   نفس  على  ثبت  ما  إذا  اآلخرة  في  ستناله  الذي  الرضا  وهو 

  والمسلك والمنهج. 
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ْن    قال تعالى ( أَفََمْن أَسََّس بُْنيَانَهُ َعلَٰى تَْقَوىٰ  ِ َوِرْضَواٍن َخْيٌر أَم مَّ َّ ِمَن 

ُ َال يَْهِدي  َّ أَسََّس بُْنيَانَهُ َعلَٰى َشفَا ُجُرٍف َهاٍر فَاْنَهاَر بِِه فِي نَاِر َجَهنََّم ۗ َو
)) التوبة . وأهم بناء الذي يجب أن يؤسس على  109اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن (

هو (   انين الحاكمة للوجود القائم التصادم مع السنن والقو التقاء التقوى 
  - ) للدولة التي يبنى فيها كل بيت وبناء، كبيوت هللا    البناء السياسي

والبيوت التربوية والعلمية والطبية واالقتصادية    وبيت المال  –المساجد  
واإلعالمية   والفنية  والعسكرية  والصناعية  والزراعية  والتجارية 

سالمي نستمدها من بصائر الوحي،  ...الخ، ففلسفة البناء السياسي اإل
فطرة   مع  ومنسجمة  متناغمة  روح  للبناء  يكون  األساس  هذا  وعلى 
اإلنسان ومع روحه التي تتطلع للمثل األعلى لتسمو إلى اعلى المقامات  

  الفكرية والروحية بعد ما انحدر بها المثل السوء إلى أدنى المقامات. 
  

اتقاء غض على  يؤسس  الذي  السياسي  قدره  فالبناء    واتقاء ب هللا جل 
التصادم مع السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم سيعمل على تجنيب  

  بصرهم بها  نو عرفهمنالمحكومين التصادم مع السنن والقوانين بعد ما  
  

ُ اْألَْمثَاَل   َّ ُ ِلنُوِرِه َمن يََشاُء ۚ َويَْضِرُب  َّ ( … نُّوٌر َعلَٰى نُوٍر ۗ يَْهِدي 
ِبُكّلِ َشْيٍء َعِليٌم (ِللنَّ   ُ َّ ُ أَن تُْرفََع َويُْذَكَر 35اِس ۗ َو َّ ) فِي بُيُوٍت أَِذَن 

) ِرَجاٌل الَّ تُْلِهيِهْم تَِجاَرةٌ 36فِيَها اْسُمهُ يَُسبُِّح لَهُ فِيَها بِاْلغُُدّوِ َواْآلَصاِل (
َالةِ َوإِيتَ  ِ َوإِقَاِم الصَّ َّ َكاةِ ۙ يََخافُوَن يَْوًما تَتَقَلَُّب  َوَال بَْيٌع َعن ِذْكِر  اِء الزَّ

  ) ) النور. 37فِيِه اْلقُلُوُب َواْألَْبَصاُر (
  

بِاْلغُُدّوِ   فِيَها  لَهُ  يَُسبُِّح  اْسُمهُ  فِيَها  َويُْذَكَر  تُْرفََع  أَن   ُ َّ أَِذَن  بُيُوٍت  فِي   )
ن أرادوا َواْآلَصال ) والبيوت ال يعنى بها المساجد فقط وكما فهموا م

محاصرة الدين في المسجد وعدم إخراجه وتطبيقه في واقع الحياة، أو  
اوقات   الفراغ أو في  الدين هواية تمارس وقت  اعتبروا  كما فهم من 

السياسية   البيوت  ذكرت،  وكما  تعني  هي  بل  كمجلس    -محدودة، 
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والمجالس التنفيذية    - الشورى أو النواب أو المجالس التشريعية الرقابية  
هللا  و  - بيوت  تعني  كما  القضائية،  والبيوت    -المساجد    -المجالس 

التربوية والعلمية ...الخ، ( يَُسبُِّح لَهُ فِيَها بِاْلغُُدّوِ َواْآلَصال ) اي تكون  
حركة المسلمين فيها في أول النهار وآخره حركة متوافقة مع السنن  

ن، أي يكون  والقوانين الحاكمة للوجود القائم والتي وضعها رب العالمي
محور دورانهم وطوافهم وحركتهم في تلك البيوت هو أفكار الرسالة  

طاعة هللا جل قدره، وذلك له نتائج طيبة على األحوال    باتجاهوأعمالهم  
الفكرية والروحية والنفسية والمادية للمسلمين وعلى الحياة بشكل عام،  

وفترة العامة،  المنفعة  ورائها  من  يتحقق  جماعية  الغدو   وهي حركة 
واآلصال هي الفترة الرئيسية للعمل ولحركة المجتمع التي تبدأ في أول  
التي يحب ان ال   التجارية  الحركة  فيها  بما  النهار وتنتهي في آخره، 
تلهي العامل فيها عن ذكر وتذكر هللا في عمله، ( َوَجعَْلنَا اللَّْيَل ِلبَاًسا  

)10) َمعَاًشا  النََّهاَر  َوَجعَْلنَا  ا11)  ليس  ))  ان  على  دليل  وهذا  لنبأ، 
المقصود ب ( فِي بُيُوٍت ) المساجد، فالمساجد أماكن للصالة ولتحفيظ  
القران ولنشر العلم الشرعي في النهار والليل وليس في الغدو واآلصال  

  فقط .  
  

( نُّوٌر َعلَٰى نُوٍر ) أي هناك نور أدنى ونور أعلى، فالنور االدنى له  
ج التجريبي ودراسة نتائج التجارب العلمية  مسلك للتحصيل وهو المنه 

التي تدرك بالحواس، وهو نور متاح للمؤمن ولغير المؤمن، وأما النور  
األعلى يتم تحصيله بعد المداومة على الذكر وتذكر هللا في كل عمل 
الفردي كما   والتسبيح  بالذكر  الثالث، وهو يحصل  والتسبيح بصوره 

  باتجاه أي العمل الجماعي    -ماعي  يمكن تحصيله بالذكر والتسبيح الج
أَن تُْرفََع َويُْذَكَر فِيَها    -طاعة هللا    ُ َّ وكما أوضحت ( فِي بُيُوٍت أَِذَن 

  اْسُمهُ يَُسبُِّح لَهُ فِيَها بِاْلغُُدّوِ َواْآلَصال ) . 
  

الَِّذي َخلََق اللَّْيَل َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلقََمَر ۖ ُكلٌّ فِي فَلٍَك   قال تعالى ( َوُهوَ 
 ) فيه  33يَْسبَُحوَن  يسبحون  فلك  والقمر  للشمس  ما  .ومثل  األنبياء   ((
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كذلك للناس فلك يجب أن يسبحون فيه، أي يتحركون فيه ، وهو فلك  
ذ تطبيقات  إظهار  المسلمين  مسؤولية  فمن  الرسالة،  لغير  أفكار  لك 

لحركة   والمثال  النموذج  تقديم  أجل  من  الواقع  أرض  على  المسلمين 
بعد   تحل  فالبركة  الحياة،  في  والمجتمع  بناموس    االلتزاماإلنسان 

  الحركة.
  

اإلسالم   قيم  ستتجسد  هللا  بإذن  النبوة  منهاج  على  خالفة  عودة  وعند 
و   للمسلمين،  سيصبح  حيث  الواقع،  أرض  على  الرسالة  وأفكار 

هم ( البيت الكبير )، وهو البيت السياسي الكبير الذي سينشئ  سيجمع
لكل أهل تخصص واختصاص واهتمام بيت، أي مؤسسة تجمعهم كما 
تتجمع عيون خلية النحل، وبذلك ستغطى جميع شرائح المجتمع بالعدل 
ليمارس الناس مهمة البناء وإدارة حركة الحياة بحرية وهم على بصيرة  

فكرية وسياسية، حيث سيصبح  ودون ضغوط مصطنعة ودو ن حيل 
الناس غير الناس واألرض غير األرض بعد ما يعم الخير ويسود العدل  
والحب والوئام واألمن والسالم ليموت بغيظهم اللئام حتى ال يهنأ لهم  

 منام . 
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  النقابات هي الحل  - 32
 

الشياطين عليها بواسطة   إن األمة اإلسالمية قد عانت من هيمنة وتسلط
  حكامها واعوانهم لقرون طويلة، وهي ال زالت تعاني من نفس المشكلة  

 
الشياطين، ولحرما هيمنة وتسلط  إلنهاء  يلزم  الذي  العمل  ها  نفما هو 

وحرمان من تتسلط عليهم من مصادرة حقوق األمة وضرورات حياتها  
  ة ؟ . اإلنساني

 
الحل هو، توزيع المسؤوليات والمهمات بين النقابات بالعدل، والنقابة  
التي أعنيها، هي المؤسسة التي تجمع أصحاب التخصص الواحد، (  
فالمشاركة    ،( أَْشيَاَءُهْم  النَّاَس  تَْبَخُسوا  َوَال   )  ( َبْينَُهْم  َوأَْمُرهُْم شُوَرٰى 

ق الناس التي يجب أن  السياسية بصورتها الصحيحة من أشياء وحقو 
ال تبخس، فلو كل فئة من األمة صبت اهتمامها على ما تتقنه وتحسنه  
من مهنة أو صنعة فسوف يكون بناء الدولة بناء متقن مثالي، فترتيب  
البيت اإلسالمي يتطلب تنظيم إداري برؤية سياسية مختلفة عن رؤية  

النقابة والدور  حكام الملك الجبري والرؤية الغربية، بعد تصحيح مفهوم  
  المنوط بها في الدولة اإلسالمية. 

 
نقابة   تنشأ  عندما  إننا  تبين  اآلية  تلك   ( أَْشيَاَءُهْم  النَّاَس  تَْبَخُسوا  َوَال   )
والصابئة   كالمسيحيين   ) ديننا  على  ليسوا  هم  من  تشمل  أن  يجب 

  واألزيديين ...الخ ) وهم يعتبرون من األمة . 
 

ودستور لخلق أيدي مؤسسية لألمة   فالفكرة هي صياغة نظام سياسي
اإلسالمية تقبض بواسطتها على السلطة قبضا محكما، حتى ال تفلت  

  منها مرة أخرى لتقع بأيدي الشياطين واعوانهم ومطاياهم. 
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أنا أعلم بأنك إذا كنت تستهوي التسلط وورثته، أو من المنتفعين من  
سلط الشياطين،  هيمنة وتسلط الشياطين، أو من المستأنسين بهيمنة وبت

سوف تنزعج من هذا الرأي بعد ما هيمنت وتسلطت عليك الشياطين،  
بمشاعرها وحاجاتها وليس بمشاعر    وبعد ما ربطت مشاعرك وحاجاتك

األمة وحاجاتها، فليكن في علمك بأن تمكين األمة هو ما سيحدث عند 
رأس  ( عودة خالفة على منهاج النبوة ) بإذن العلي القدير، وهو على  

من حقوقها وضرورات  األمة  تمكين  نحو  تسير  فاألمور  األولويات، 
حياتها اإلنسانية وعلى رأسها المشاركة السياسية، فمهما كانت قبضة  

محكمة قبضة  األمر     الشياطين  مدبر  فسيفلتها  السلطة  على  وقاسية 
  العزيز القوي العلي القدير جل قدره .
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  الحكم رشيد ل إلى المدخ - 33
  
كثيرا ما يدور في أذهان المتطلعين لوحدة المسلمين وإقامة دولتهم هذا   

  هو المدخل ؟ .  السؤال, من أين البداية وما
  

إن هناك دافع قوي له فاعلية لرد المسلمين إلى الدين ودفعهم لممارسة 
معرفة   – وكما أعتقد    –تطبيقات المنهج الرباني الحكيم, والدافع هو  

عن  وإدراك   المنفصل  بالعقل  حل  ما  حقيقة  وإدراك  معرفة  الحقيقة, 
الوحي اإللهي بسبب التعليم الذي يفصل عقول الدارسين عن بصائر  
الوحي، وبسبب الطواف فلك األشخاص واألشياء بدال من الطواف في  

  فلك أفكار الرسالة، فهو المدخل إلى الحكم الرشيد . 
  

عض العقول, خاصة تلك التي  نعم ... المسألة صعبة, ولن تستوعبها ب
والكليات   الجامعات  من  العلمية  الدرجات  أعلى  على  أصحابها  حاز 
وفتنوا   األموال  وجنوا  الصفوف  وتقدموا  الرفيعة  المناصب  وتقلدوا 

  بالحضارة الغربية وبمنجزاتها. 
  

فيا من يتطلع إلى رجوع المسلمين للعمل وفق منهج رب العالمين, إذا  
مين المعروفين والمشهورين يتحدثون عن (  سمعت بعض علماء المسل 

) وبدأ حديثهم يدور في    فساد العقل وأسبابه ونتائجه ومظاهر فساده
الخبال  حالة  عن  االجتماعي  والتواصل  اإلعالم  وسائل  وفي  اآلفاق 

ومن هم  على رأسهم معظم الحكام  والسفه التي أصيب بها بعض الناس  
السلطة، فاعلم بأن األمور تسير نحو  محسوبين على أهل العلم, كعلماء  

  العودة للتمسك بالدين واإلصالح السياسي . 
  

ولك أن تتخيل ماذا سيحدث بعد ذلك, فالمسألة لها تداعيات على جميع  
واالقتصادي   والسياسي  والعلمي  التربوي  الجانب  مثل  الحياة  جوانب 

ون  والعسكري … الخ, فالناس ستكتشف بأن قادتهم السياسيين ال يملك
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عقول سليمة وسينبري علمائهم ومدعي العلم لتزكيتهم وتزكية بعضهم  
الذين أفسدوا عقولهم      البعض حتى ال يخرج الناس عن طوع الحكام

ولكن   ومداركهم,  افقهم  وضيقوا  وعيهم  وغيبوا  بصائرهم  وطمسوا 
األمور ستخرج عن نطاق السيطرة وسيتم هللا نوره ولو كره الكافرون  

غطون ويحجبون نظم وقوانين الخلق في النشأة والحياة  الذين يكفرون وي
للتمسك  للمسلمين  جميال  ردا  هناك  وسيكون  الناس,  عن  والمصير 
فيه   أدخلتهم  الذي  الظلمات  بحر  من  يخرجوا  حتى  الوثقى  بالعروة 

 األنظمة الحاكمة 
 

كما الحظت   للعقول  ما حدث  هناك شيء  بأن  الناس الحظت  بعض 
الخب وحاالت  مظاهر  ستزيد،  تزايد  وهي  يوم،  بعد  يوم  والسفه  ل 

وسيكتشف الناس ال حقا بأنهم كانوا يعيشون كذبة كبرى, وهي كذبة (  
الدين   إن أي علم ال تكون علوم   , الوحي  العلم )  له  وبصائر  أساس 

يصبح حلما يتداوله الناس فيما بينهم يعيشون بأوهامه يستيقظون منه  
  ظ قبل ذلك وأدرك الحقيقة الموت , ومن أكرمه ووفقه هللا استيق   عند

  .  الغائبة 
  
العلمية وتزكي من    الشهادات  الكليات والجامعات تعطي مختلف  إن 

تشاء من العلماء والباحثين بناء على عملهم وإنتاجهم , إال علوم الدين  
التي تتعلق بإدراك حقائق األشياء, فا يزكي من يشاء, ألن المسألة  
العمل   وبصحة  له  شريك  دون  وحده  وعبادته  بتوحيده  تتعلق 

تعالى ( ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل هللا يزكي  واإلخالص, قال 
) انظر كيف يفترون على هللا الكذب    49من يشاء وال يظلمون فتيال (  

)) النساء , هناك فرق بين من حفظ النصوص    50وكفى به إثما مبينا(  
ولم يشاهد ولم يدرك وبين من شاهد وأدرك الحقيقة، فحفظ نصوص 

، ومن الممكن أن يكونون من الذين أدركوا  الدين تؤمن وظيفة للحفاظ 
حقائق األشياء إذا كان فهمهم فهم صحيح وعملهم عمل صحيح موافق  

هللا وجل  لمراد  حفظ  عز  بكثرة  يتعلق  ال  األشياء  حقائق  فإدراك   ،
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النصوص بل يتعلق بفهمها فهم صحيح وتطبيقها تطبيق صحيح، وعالم  
طئة للحاكم ودار حيث السلطة الذي دار وطاف في فلك األفكار الخا

لن يدرك حقائق   الرسالة  أفكار  الحاكم بدال من الطواف في فلك  دار 
  األشياء، وذلك من المحال .

 
بأنه عليهم العمل   باعتبارهم فعلى العاملين على نهضة األمة أن يضعوا  

الحقيقة ) حقيقة ما حل بالعقول وعلى رأسهم عقول   بهذا االتجاه ( نشر
معرفة حقيقة ( النور األعلى والنور األدنى  والحكام وعلمائهم ومثقفيهم,  

)، قال تعالى (.... َوَال تَْبَخُسوا النَّاَس أَْشيَاَءُهْم َوَال تَْعثَْوا فِي اْألَْرِض  
) هود،85ُمْفِسِديَن  اإلنسان   ))  وحاجات  أشياء  أهم  حاجته  فمن  هي 

ما   بين  الفرق  وبيان  إظهار  فيجب  والبصيرة،  والوعي  السليم  للعقل 
األشخاص  فلك  في  الطواف  حال  في  والشعور  العقل  عليه  يكون 
واألشياء وفي فلك المغضوب عليهم والضالين وفي حال الطواف في  
فلك أفكار الرسالة، فهناك فرق شاسع ال يدركه إال من أدرك حقائق  

  رة عقيدة التوحيد والطواف في فلك أفكار الرسالة.األشياء وذاق ثم
  
فاألمر بسيط, هل تريد تغيير النظام أو المنهج ؟ طالب بمعرفة الحقيقة   

يتغير النظام والمنهج الذي افسد العقول الى نظام ومنهج بصلح ما فسد 
  من العقول، فالحكم الرشيد يجعل العقل عقل رشيد. 

  
الد حفظ  الشريعة  مقاصد  رأس  الدين  على  حفظ  فإذا  العقل  ين،  حفظ 

لم  وسلم  و ، واذا  المال  النسل وحفظ  أو  االنفس واالعراض  حفظت 
فسد العقل سفكت  ا  ولهم العقل وإذأيحفظ الدين فسد وراءه كل شيء و

  الدماء وهتكت األعراض وعبث بالمال وبدد وفسدت األخالق والذمم 
 

 ِ َّ ِ اْستَِجيبُوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا  يُْحيِيُكْم ۖ  (  ِلَما  َدَعاُكْم  إِذَا  ُسوِل  َوِللرَّ  
َ يَُحوُل بَْيَن اْلَمْرِء َوقَْلبِِه َوأَنَّهُ إِلَْيِه تُْحَشُروَن (  َّ ) َواتَّقُوا  24َواْعلَُموا أَنَّ 
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َ شَ  َّ ةً ۖ َواْعلَُموا أَنَّ  ِديُد اْلِعقَاِب  فِتْنَةً الَّ تُِصيبَنَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمنكُْم َخاصَّ
  )) األنفال . 25(
 

لقلوب عباده منهم وأنه يحول    -  سبحانه  -: أنه-ذكر ابن جرير أملك 
بينهم وبينها إذا شاء، حتى ال يقدر ذو قلب أن يدرك شيئا من إيمان أو  
كفر، أو أن يعي به شيئا، أو أن يفهم إال بإذنه ومشيئته، وذلك أن الحول  

بين    -جل ثناؤه   -بين الشيء والشيء إنما هو الحجز بينهما، وإذا حجز
أو يفهمه، لم يكن للعبد إلى إدراك ما قد    عبد وقلبه في شيء أن يدركه

منع هللا قلبه إدراكه سبيل، وإذا كان ذلك معناه دخل في ذلك قول من  
  .النقل انتهىقال: يحول بين المؤمن والكفر، وبين الكافر واإليمان… 

  
وليس المراُد بالقلب هنا البضعة الصنوبرية المستقرة في باطن الصدر،  

دم إلى عروق الجسم ، بل المراد عقل المرء  وهي اآللة التي تدفع ال
  وعْزمه، وهو إطالق شائع في العربية، والقلب موضع الفكر . 

  
في اآليتين الكريمتين يخاطب هللا المؤمنين ويأمرهم بأن يستجيبوا له  
جل قدره ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص إذا دعاهم لما يحيهم، واالستجابة يجب أن تكون  

ى القدرات العقلية وينير البصيرة  ( قلبية وعملية ) فذلك يحي  استجابة
الروح، كما أن هللا  يسمو بالمدارك ويحيي المشاعر واألفق وويوسع  

  - عقله    -يُْعِلم المؤمنين بأنه له القدرة على أن يحول بين المرء وقلبه  
سواء كان المرء كافرا أو مؤمنا لم يستجيب لما يحييه، فا عز وجل 

الكاملة من قدرات وإمكانات القلب،    االستفادةيحول بين المرء وبين  
بمقتضيات  الكاملة ( باإليمان والعمل    االستفادةحيث ربط     أي العقل،

، أي التطبيق العملي ) على أن يكون العمل والتطبيق موافق  اإليمان
وسننه وقوانينه، وتوجيه الخطاب للمؤمنين مباشرة  عز وجل  لمراد هللا  

عل سيجري  ما  عليهم  سيجري  بأنه  عدم  يعني  حال  في  الكفار  ى 
لما يحييهم، فاإليمان ليست كلمه تقال على اللسان بل يجب    استجابتهم

وتطبيقات أفعال  وراءها  يكون  عز      أن  هللا  ولمراد  لألقوال  مطابقة 
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) َكبَُر  2وجل، قال تعالى (يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِلَم تَقُولُوَن َما َال تَْفعَلُوَن ( 
 ِ َّ   )) الصف . 3 أَن تَقُولُوا َما َال تَْفعَلُوَن (َمْقتًا ِعنَد 

  
ُ ِعنَدهُ أَْجٌر َعِظيٌم (   قال تعالى ( ِإنََّما  َّ ))  15أَْمَوالُكُْم َوأَْوَالُدُكْم فِتْنَةٌ ۚ َو

التغابن ... قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص (إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال)  
عرف اللغويون الفتنة بأنها االختبار واالبتالء المضل عن الحق المفسد 

ومن فسد عقله    -لبه  ق  - للعقل، أي القلب، فمن افتتن ضل وفسد عقله  
  طمست بصيرته وضاقت أفقه الفكرية. 

 
فالخالفة على منهاج النبوة ستعود بإذن هللا لكي تعالج ما حل بالعقول 

  لتجعلها عقول رشيد . 
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 تصور حول ترتيب البيت اإلسالمي - 34
 

  يدور في بعض األذهان هذا السؤال ؛
 

على أي أساس سيرتب البيت اإلسالمي إذا ما تحققت بشرى رسول  
  هللا صلى هللا عليه وسلم ( ثم تكون خالفة على منهاج النبوة ) ؟ . 

 
ْن   ِ َوِرْضَواٍن َخْيٌر أَم مَّ َّ قال تعالى ( أَفََمْن أَسََّس بُْنيَانَهُ َعلَٰى تَْقَوٰى ِمَن 

ُ َال يَْهِدي أَسََّس بُْنيَانَهُ َعلَٰى َشفَا ُجرُ  َّ ٍف َهاٍر فَاْنَهاَر بِِه فِي نَاِر َجَهنََّم ۗ َو
 )) التوبة . 109اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن ( 

 
عندما يريد الرسام رسم لوحة، يقوم بتصورها في مخيلته أوال، ومن  
ثم يختار األلوان وأدوات الرسم المناسبة، وبعدها يرسم األشكال بألوان  

   ض مالمح الدولة اإلسالمية.مناسبة، فلنتصور بع
 
لدولة   مخيلتنا  في  جميلة  لوحة  بتصور  أو  برسم  القيام  أردنا  ما  فإذا 

نستعين أن  يجب  وجل،  عز  هللا  مراد  وفق  الوحي    ببصائر إسالمية 
لنستمد منها األفكار النيرة والمفاهيم والتصورات الصحيحة التي يجب  

تحت شعار ( شركاء    أن نجسدها على أرض الواقع إذا ما قدر هللا ذلك
  في التنمية والبناء ) . 

 
فعلينا أوال أن نقوم ببناء النظام السياسي على أساس من التقوى، فهو 

ومن     البناء الذي نقوم بواسطته ببناء اإلنسان ( فكريا ونفسيا وروحيا )
ثم علينا أن نضع اإلنسان المناسب في المكان المناسب ليقوم كل أناس  

ببناء الجزء والمساحة التي تعنيهم    -الذي يتقنونه وبحسب لون فنهم    -
دون تدخل من أهل األهواء المريضة والمصالح الضيقة في عملهم، 
والفن   والتعليم  كالتربية  أهله،  وله  الحياة  مجاالت  من  مجال  فكل 
واإلعالم واإلدارة والصحة والصيدلة واالقتصاد والصناعة والزراعة  
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  لنشاطات وله أسس ومعايير ومقاييس والتجارة … الخ، وكل لون من ا
وقوانين ومبادئ يعرفها أهلها، فبإطالق أيدي أهل كل فن ومهنة    فنية

وصنعة بعد تمكينهم وتبصيرهم بحقائق األشياء يتحقق رسم لوحة بديعة  
 على أرض الواقع للدولة اإلسالمية .

 
يتقنه   الذي  الفن  يقابلها  الرسم  في  الرسام  يستخدمها  التي  فاأللوان 

لون المناسب في المكان المناسب  اإلنسان، فمثلما يضع الفنان الشكل وال
هذا  فعلى  المناسب،  المكان  في  المناسب  اإلنسان  وضع  يجب  كذلك 
على   الخناق  يضيق  حتى  اإلسالمي  البيت  يرتب  أن  يجب  األساس 
المنحرفة   والرغبات  الفاسدة  األهواء  أهل  وعلى  وأعوانهم  الشياطين 

، وأما إذا  الذين يستهوون التسلط على الناس واالستيالء على مقدراتهم
رتب على أساس العصبيات الدينية أو القومية أو المذهبية أو الطائفية  

ستشوه     -كفئة أصحاب رؤوس المال    - أو الحزبية أو القبلية أو الفئوية  
واسعا   مجاال  الشياطين  وستجد  اإلسالمية،  الدولة  شكل  العصبيات 

في    للتحريش بين الناس وإلى صرف انتباههم عن قضايا رئيسة ومهمة
    حياتهم، وكما شاهدنا ولمسنا . 

 
فالتعدد والتنوع المناسب والذي ورائه نتائج إيجابية للمجتمع، هو تعدد 

  ) تنوع وتعدد  التخصص واالختصاصات،  العقولوتنوع  ،    ألوان   (
)، فذلك أسلم للعقول والقلوب    العصبيات   ألوانوليس تعدد وتنوع (  

    واألنفس وللحياة بشكل عام .
 

أن بينهم    فيجب  والتآلف  التكامل  يحقق  الذي  السبيل  المسلمون  يسلك 
وبين غير المسلمين المسالمين، وهو األمر الذي يرضي هللا عز وجل،  
وتجنب السبيل الذي ينتج من ورائه التصادم والتنافر والتناحر، وهو  
السبيل الذي يسلكه الساسة األشرار تحقيقا لسياسة ( فرق تسد ) حتى 

منة والسيطرة على الناس ومقدراتهم، وهي فكرة إبليسية  تتحقق لهم الهي
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اوحتها الشياطين ألوليائها، فعلى األمة أن تتعاضد وتتعاون وتتكاتف  
   حتى تتحقق لها الريادة والسيادة، وحتى تتحقق سالمة الحياة.

 
قَْوِم أَْوفُوا اْلِمْكيَاَل َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط ۖ َوَال تَْبَخُسوا النَّاَس    قال تعالى ( َويَا 

   )) هود . 85أَْشيَاَءُهْم َوَال تَْعثَْوا فِي اْألَْرِض ُمْفِسِديَن (
 
فعلينا أن ( نتقي هللا عز وجل ) وال نبخس الناس أشياءهم وحقوقهم، 

األرض، ومن أهم الحقوق فبخس الحقوق ينتج ورائه فساد وإفساد في 
معرفة حقيقة وتفاصيل الرسالة التي أرسلت للناس كافة، حتى يتحقق  
للناس أمنهم الفكري والنفسي ونشأة صالحة وعبور آمن لمرحلة الحياة  
أن ال نبخسهم حقوقهم في  ووصول أمن لمرحلة المصير، كما علينا 

ركة السياسية  إثبات ذواتهم وتنمية قدراتهم من خالل تمكينهم من المشا
يقوموا بممارسة دورهم في إصالح  دون حيل فكرية وسياسية حتى 

  األرض وهم على بصيرة بعد ما تم اإلفساد فيها . 
 
إن أهم مسألة يجب االعتناء بها هي مسألة ( البناء الفكري ) الذي يحب 
الوحي   بصائر  من  تستمد  وبمفاهيم صحيحة  نيرة  بأفكار  يؤسس  أن 

، فبعد  الربانيينصيرة، وهذا من مسؤولية العلماء  لتجعل عند اإلنسان ب
به بنائه    الختيارالتأسيس السليم يتجه اإلنسان   التخصص الذي يكمل 

الفكري من باقي العلوم، والذي يناسب قدراته واهتماماته وتوجهاته في  
  الحياة، وبذلك سترسم لوحة جميلة بديعة للحياة . 

 
الوحي أساس له يصبح حلما  إن أي علم ال تكون علوم الدين وبصائر  

    يتداوله الناس فيما بينهم يعيشون بأوهامه يستيقظون منه عند الموت.
 

  قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي هللا عنه : 
  والجاهلون ألهل العلم أعداُء فالناُس موتى وأهل العلم أحياُء . 
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َكاةَ    قال تعالى ( الَِّذينَ  َوآتَُوا الزَّ َالةَ  كَّنَّاُهْم فِي اْألَْرِض أَقَاُموا الصَّ إِن مَّ
ِ َعاقِبَةُ اْألُُموِر ( َّ ِ   )) الحح  41َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونََهْوا َعِن اْلُمنَكِر ۗ َو

 
إن التمكين يأتي من هللا عز وجل، وهو ابتالء واختبار منه عز وجل، 

ْن َعِمَل َصالِ  ْلَعبِيِد  و( مَّ ٍم لِّ ًحا فَِلنَْفِسِه ۖ َوَمْن أََساَء فَعَلَْيَها ۗ َوَما َربَُّك بَِظالَّ
)) فصلت . وهناك من فشل أمام هذا اإلبتالء، وهم كثر، وهناك  46(

من نجح، وهم قلة، ولن يمكن الناس من حقوقهم إال العلماء الربانيين  
ل، ليبدأ شكل جديد  الذين سيأتي الوقت الذي سيمكنهم فيه هللا عز وج

من اإلبتالء لهم وللناس، فالعلماء الربانيين إذا ما مكنهم هللا عز وجل  
سيعينون الناس على النجاح أمام سنة اإلبتالء وأمام الفتن القادمة، ألنهم 

التي يجب أن ال      يدركون حقائق األشياء، ومنها أشياء وحقوق الناس
أفسدها الساسة بسياساتهم  يبخسوها حتى تتحقق سالمة الحياة بعد ما  

العبثية، فهناك فرق كبير بين السياسة السننية أو الشرعية وبين السياسة  
    العبثية .

 
* األمر بالمعروف : ومحوره الدعوة إلى التوافق مع سنن هللا وقوانينه  

    في الوجود القائم ، ففي هذا التوافق ارتقاء وبقاء اإلنسان.
 

ومحوره  : المنكر  عن  النهي  عوامل    *  من  اإلنسانية  الثقافة  تزكية 
االصطدام بسنن هللا وقوانينه في الوجود القائم ، ألن في هذا اإلصطدام 

  انحدار وفناء اإلنسان . 
 
فالسياسة السننية الشرعية هي السياسة التي يتبعها العلماء الربانيين إذا  
ا ما مكنهم هللا عز وجل، وأي سياسة عداها ستكون سياسة عبثية تحكمه

تحقق   وال  والمادي  والنفسي  الفكري  أمنهم  للناس  تحقق  وال  األهواء 
  سالمة الحياة . 
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وحتى ال يجد الطامعين    وبعد إنشاء الدولة اإلسالمية بإذن العلي القدير، 
و   حقوقهم  ومصادرة  الناس  على  التسلط  يستهوون  الذين  الحكم  في 

ر بترتيب  ضرورات حياتهم اإلنسانية والعبث بمقدراتهم، يجب التفكي
المؤسسات   بيد األمة من خالل  السلطة  البيت اإلسالمي ترتيبا يجعل 
وبطريقة تجعل من المستحيل انتزاعها، وذلك يتطلب صياغة دستور  
ووضع قوانين شاملة ومحكمة، يتبعها صرامة في مراقبة االلتزام بها  
وتطبيقها حتى يأمن الناس على حقوقهم وضرورات حياتهم اإلنسانية  

 تحقق سالمة الحياة . وحتى ت 
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  المسلمون وفصل الدين عن السياسة - 35
 

هناك من يقولون، يجب أن نبعد أو نفصل الدين عن السياسة، وهذه 
محتالين  ال يدركون حقائق األشياء أو ساسة  المقولة تصدر من ساسة  

والخداع   الكذب  إال  السياسة  من  يعرفون  ال  ومن ومخادعين  والغدر 
الدين إال رسمه، ويردده ورائهم الجهال والبسطاء من الناس، والبعض 
يردد المقولة على أساس إن الكذب والخداع والغدر أصل في السياسة  
ويجب أن ال يستخدم الدين كأداة للكذب والخداع والغدر ...الخ، وهذه 

والحقيقة  المقولة يقولها من ال يعرف بأن السياسة في اإلسالم غير ذلك  
تختلف عما رآه ممن شوهوا حقيقة السياسي المؤمن من المسلمين الذين  
دخلوا باب السياسة من نفس الباب الذي يدخل منه العلمانيين وأصحاب  

  المصالح الضيقة واللصوص .
 

إن كل األديان يمكن أن تفصلها عن السياسة فال لزوم لها في السياسة،  
سنتي فبفصل  اإلسالمي،  الدين  ببدعتين  إال  واستبدالهما  ربانيتين  ن 

معاوية،   ُحكم  منذ  أجمعين  وبالناس  باألمة  الكارثة  حلت  قيصريتين 
والحمقى   والسفهاء  الجهلة  األمة  على  أعتلى  حتى  نتائجها  وتنامت 

  واللصوص ليحكموها. وناقصي األهلية والسفلة 
 

إن المجتمع المسلم يختلف عن بقية المجتمعات، فالمسلمون قد ورثوا 
منهج أنزله الحكيم العليم الخبير، وهو منهج إذا طبق وعمل به سيصلح  
والمادية   والنفسية  والروحية  الفكرية  والمجتمع،  الفرد  أحوال  من 
والصحية والبدنية واالجتماعية واالقتصادية ... الخ، كما بين لهم عز  

ي الذكر الحكيم بأن هناك عدو دائم من الممكن أن يتسلط ويهيمن  وجل ف
عليهم إذا ما توفرت بهم أسباب التسلط والهيمنة، وهو الشيطان الذي  
رأسها   وعلى  تجنبها،  وعليهم  الحياة  جوانب  جميع  في  خطوات  له 

السياسي، وإذا تسلط وهيمن وتمكن الشيطان  الديني ووأهمها الجانب  
له يدا في بناء أفكاره ومفاهيمه وتصوراته ويفسد  من اإلنسان ستكون  
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قلبه ويطمس بصيرته ويغيب وعيه ويتحكم بشعوره  له عقله ويميت 
ويضيق أفقه ومداركه، أي ستحل باإلنسان كارثة، وهذا  وبردود أفعاله  

  ما يجهله ساسة الغفلة وعلماء السلطة . 
 

لى ( َولَقَْد َضَرْبنَا  إن واقعنا مرتبط ارتباطا وثيقا بالذكر الحكيم، قال تعا 
اْلقُْرآِن ِمن ُكّلِ َمثٍَل لَّعَلَُّهْم يَتَذَكَُّروَن ( ذَا  ) قُْرآنًا َعَربِيا  27ِللنَّاِس فِي َهٰ

  ) ) الزمر . 28َغْيَر ِذي ِعَوجٍ لَّعَلَُّهْم يَتَّقُوَن (
 

نَّكُمُ  ِ َحقٌّ ۖ فََال تَغُرَّ َّ نَُّكم  ( يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّ َوْعَد  ْنيَا ۖ َوَال يَغُرَّ  اْلَحيَاةُ الدُّ
ِ اْلغَُروُر (  َّ ) إِنَّ الشَّْيَطاَن َلكُْم َعُدوٌّ فَاتَِّخذُوهُ َعُدوا ۚ إِنََّما يَْدعُو ِحْزبَهُ  5بِا

  ) ) فاطر . 6ِليَُكونُوا ِمْن أَْصَحاِب السَِّعيِر (
  

لتي يزخر بها  وعلى ضوء هذه الحقائق وغيرها من الحقائق الناصعة ا
والسياسية   االجتماعية  العالقات  شبكة  ترتب  أن  يجب  الكريم  القرآن 

إلى حزب هللا بدال من أن يكونوا    االنتماءللمسلمين حتى يسهل عليهم  
دينه   على  القابض  المسلم  يكون  أن  يجب  فال  الشيطان،  حزب  من 
الجمر ما دام حاكمه حاكم مؤمن ويؤمن بصدق خبر   كالقابض على 

بل يجب أن يعينه على القبض على دينه ليجعل قبضته قبضة  الوحي،  
محكمة، كما ال يجب أن يتنازل المسلم عن حقه بسلوك سبيل الذين أنعم  
هللا عليهم بالهدى ونور اليقين الذين هداهم هللا لصراطه المستقيم من  
خالل الطواف في فلك أفكار الرسالة بدال من تضليله أو خداعه ودفعه 

سبيل   فلك  لسلوك  في  الطواف  وهو  والضالين،  عليهم  المغضوب 
فالطواف   األشياء،  فلك  وفي  الفاسدة  الخاطئة  وأفكارهم  األشخاص 

) لآليات  الصحيح  التطبيق  هو  َونُُسِكي     الصحيح  َصَالتِي  إِنَّ  قُْل 
ِ َرّبِ اْلعَالَِميَن ( َّ ِ ِلَك أُمِ 162َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي  ْرُت  ) َال َشِريَك لَهُ ۖ َوبِذَٰ

 ) اْلُمْسِلِميَن  ُل  أَوَّ نفس  163َوأَنَا  في  الصحيح  والطواف  األنعام،   (  (
الصحيح   التطبيق  المطلق  عز وجل وهو  الوالء  يعبر عن  الوقت 
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للتسبيح العملي الذين يعني أن يكون عمل المؤمن دائما باتجاه طاعة  
  هللا عز وجل حتى ينال جوهر الغايات وهو رضى هللا عز وجل . 

  
السياسية  بع األفكار  عن  الطواف  لتطبيق  الصحيح  المفهوم  أبعد  ما  د 

اإلسالمية و أستبدل بواسطة معاوية بمفهوم أعوج خاطئ، وبعد ما بقى  
الحال على ما هو عليه لقرون طويلة حدث لبس عند كثير من المسلمين  

والسياسية، حتى    االجتماعية لمسألة ( التوحيد ) وتطبيقاته في الحياة  
أفكار األفراد فلك  في  يطوفوا  أن  يعني  ماذا  يعرفون  ال  معظمهم،   ،

الرسالة، وما هي التطبيقات، وماذا يفعلون عندما تكون السلطة الحاكمة  
للمسلمين تجعلهم يطوفون المطاف الخاطئ وكما ابتدع معاوية الذي  
توهم وظن بأن الذكر الحكيم به عوج مما جعله يستبدل سنتين ربانيتين  

قيصري  في  ببدعتين  أوضحت  وكما  الجزء  تين،  الغائبة  الحقيقة  كتاب 
  ) وغيره من المقاالت .  َهْل يَْستَِويَاِن َمثًَال؟!  -  42(   األول وفي مقال

 
والقوانين   السنن  وفق  تكون  أن  يجب  المسلم  المجتمع  حركة  فإدارة 
الحاكمة للوجود القائم كي تتحقق سالمة الفرد والمجتمع وسالمة الحياة،  

والخداع   للكذب  فيها  مجال  ال  الحركة  إدارة  والغدر  والغش  فمسألة 
، أي مسألة تحكمها   )  مسألة فنية (  وسوء األخالق على اإلطالق، فهي  

انين وضعها رب العالمين، ومن عبثت بعقولهم الشياطين من  سنن وقو
حكام المسلمين والساسة ال يعرفون ماذا يعني أن تكون إدارة حركة  

  المجتمع مسألة فنية  
 

يجب أن نبعد  وبناء على ما ذكر من حقائق يجب أن نستبدل مقولة (
السياسة الدين عن  الكذب  ) بمقولة (  ونفصل  نبعد ونفصل  أن  يجب 

فبدال من أن يعيش المجتمع في بيئة  )  اع والغدر عن السياسة  والخد
نجعله يعيش في بيئة   والذمم  صالحة  سياسية فاسدة ومفسدة لألخالق 

  . مربية ومزكية مصلحة 
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إن فصل الدين عن السياسة في اإلسالم هو بمثابة فصل ما يجعل (  
الم الفرد  بها  الجسد، فهناك روح يؤيد هللا  تتحد مع  أو  ؤمن  الروح ) 

الذي يعبر    إذا ما كان طوافهم في فلك أفكار الرسالة ؤمنةالجماعة الم
، قال تعالى ( الَّ تَِجُد  وألفكار الرسالة  عن الوالء المطلق  عز وجل

َ َوَرسُولَهُ َولَْو َكانُوا  َّ ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ  َّ قَْوًما يُْؤِمنُوَن بِا
قُلُوبِِهُم  آبَا فِي  َكتََب  ئَِك  أُولَٰ َعِشيَرتَُهْم ۚ  أَْو  إِْخَوانَُهْم  أَْو  أَْبنَاَءُهْم  أَْو  َءُهْم 

يَماَن (  ْنهُ ) ۖ َويُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِها اْألَْنَهاُر     اْإلِ َوأَيََّدهُم بُِروحٍ ّمِ
َعْنُهْم َوَرضُ   ُ َّ َرِضَي  إِنَّ  َخاِلِديَن فِيَها ۚ  أََال   ۚ ِ َّ ئَِك ِحْزُب  أُولَٰ وا َعْنهُ ۚ 

ِ ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ( َّ   )) المجادلة . 22ِحْزَب 
 

إذا لم يهيمن الدين والشرع على حياة المسلمين هيمنت عليهم الشياطين،  
وإذا لم تتوافق السياسة التي تدار بها حركة المجتمع المسلم مع السنن 

الحاكمة   من  والقوانين  جزء  ينفذ  المجتمع  أصبح  القائم  للوجود 
  إستراتيجية وسياسة إبليس العالمية كبقية األمم.
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  الدولة المدنية والدولة الدينية!  - 36
 

التي تحكم سلوك  والنظم  من معاني الدين، هو القيم والسنن والقوانين  
اإلنسان والمجتمع وتنظم حركته في الحياة، فليس هناك إنسان ومجتمع  

تحكم سلوكه  ونظم  يعيش بال قيم إيجابية أو سلبية وبال سنن وقوانين  
وتعامالته وتنظم حركته في الحياة، أي ليس هناك إنسان ومجتمع يعيش  

  . بال دين 
 

قيم  وضعها الخالق للمخلوقين، وهناك  ونظم  فهناك قيم وسنن وقوانين  
وضعها المخلوقين للمخلوقين، أي وضعها الناس  ونظم  سنن وقوانين  و

الفكري  البناء  صياغة  في  يدا  لهم  الذين  المتسلطين    والشياطين 
  للناس، وكليهما دين .  والتصورات

 
والقوانين   والسنن  يجعل والنظم  فالقيم  للدولة  المخلوقين  يضعها  التي 

نية في العرف العام، وهي في حقيقتها دولة دينية ولكن دينها  الدولة مد
الناس   الخالق  وبوحي من  صاغه  يقارن دين  الشياطين، وبال شك ال 

  بدين المخلوقين . 
 

جل   لدين هللا  تحتكم  ال  التي  الدولة  على  تطلق  المدنية  الدولة  فعبارة 
وقوانين   وسنن  لقيم  تحتكم  ال  أي  العالميونظم  قدره،    ن وضعها رب 

    للناس .
 

الواعي السامية والسنن     واإلنسان والمجتمع  القيم اإلسالمية  سيختار 
لوالنظم    والقوانين الخالق  التي وضعها  القائم  للوجود  ،  لناس الحاكمة 

وأما اإلنسان والمجتمع الذي ال يمتلك الوعي ستفرض عليه قيم هابطة  
ن شياطين  م   التي وضعها المخلوقينوالنظم  وسيقبل بالسنن والقوانين 

الجن بواسطة شياطين اإلنس لجعلهم يتصادمون مع السنن والقوانين  
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على   سيئة  آثار  التصادم  وراء  من  ينتج  حيث  القائم  للوجود  الحاكمة 
  .   المجتمع 

 
كما أن هناك دول حسبت كدول إسالمية تحكمها القيم والسنن والقوانين  

  التي وضعها رب العالمين وهي ليست كذلك . 
 

إن أصحاب العقول الثعلبية قد صاغوا عبارات تصرف انتباه الناس  
  .    عن حقيقة المسألة، وذلك فيه ظلم للناس، وهللا ال يهدي الظالمين

 
) َوَال أَْنتُْم  2) َال أَْعبُُد َما تَْعبُُدوَن (1يَا أَيَُّها اْلَكافُِروَن (  قال تعالى ( قُلْ 

) َوَال أَْنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُُد  4) َوَال أَنَا َعابٌِد َما َعبَْدتُْم( 3َعابُِدوَن َما أَْعبُُد (
  .    ) ) الكافرون6) لَُكْم ِدينُُكْم َوِلَي ِديِن ( 5(
 

وهو رأس مال اإلنسان، والدين رأس مال العقل،   العقل مناط التكليف
ْسَالُم ۗ )    وأناس بال دين تتسلط عليهم الشياطين (  ِ اْإلِ َّ يَن ِعنَد    إِنَّ الّدِ

 
عند عودة خالفة على منهاج النبوة بإذن العلي القدير سيتضح للناس  
  حقيقة الحكم بما أنزل هللا جل قدره، وسيعرف الناس الفرق بين الدولة 

  اإلسالمية وبين الدول التي لم تحكم بما أنزل هللا جل قدره .
 

أَنَُّهْم آَمنُوا بَِما أُنِزَل إِلَْيَك َوَما   الَِّذيَن يَْزُعُموَن  إِلَى  قال تعالى ( أَلَْم تََر 
ا  أُنِزَل ِمن َقْبِلَك يُِريُدوَن أَن َيتََحاَكُموا إِلَى الطَّاُغوِت َوقَْد أُِمُروا أَن يَْكفُُرو

  ) ) النساء . 60بِِه َويُِريُد الشَّْيَطاُن أَن يُِضلَُّهْم َضَالًال بَِعيًدا ( 
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  هل الدولة في اإلسالم   - 37
  دولة دينية أم علمانية؟

 
البد أن تكون الدولة في اإلسالم دولة دينية، فالدين يعني سنن وقوانين  

  حاكمة .
َكاةَ   َوآتَُوا الزَّ َالةَ  كَّنَّاُهْم فِي اْألَْرِض أَقَاُموا الصَّ قال تعالى ( الَِّذيَن إِن مَّ

ِ َعاقِبَةُ اْألُُموِر  َّ ِ  )) الحج  41(َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونََهْوا َعِن اْلُمنَكِر ۗ َو
  

* األمر بالمعروف: ومحوره الدعوة إلى التوافق مع سنن هللا وقوانينه  
  في الوجود القائم ، ففي هذا التوافق ارتقاء وبقاء اإلنسان.

عوامل   من  اإلنسانية  الثقافة  تزكية  ومحوره  المنكر:  عن  النهي   *
دام  االصطدام بسنن هللا وقوانينه في الوجود القائم، ألن في هذا االصط

 انحدار وفناء اإلنسان . 
  

ِمْن   ِليَُكونُوا  ِحْزبَهُ  يَْدُعو  إِنََّما  َعُدوا ۚ  فَاتَِّخذُوهُ  َعُدوٌّ  لَُكْم  الشَّْيَطاَن  إِنَّ   )
  ) ) فاطر.6أَْصَحاِب السَِّعيِر ( 

 
وهناك عدة آيات تبين أن الشيطان عدو دائم لإلنسان، وذلك يعني أن  
يكون لإلنسان حركة محكومة بسنن وقوانين تحفظه من إبليس وذريته  
وتؤمن عبوره سالما في مرحلة الحياة ليصل لمرحلة المصير بأمان،  
أفال يحتاج ذلك الحفظ لدولة وحكومة إسالمية؟، أم هو مجهود شخصي 

  اجتهاده؟!. لألفراد وكل ب
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  الديمقراطية المشكلة والحل  - 38
 

لقد ضاق الناس ذرعا بديمقراطية رأس المال وأهل القوة، فالديمقراطية  
المجتمع،   شرائح  جميع  تغطي  ال  واألحزاب  األحزاب،  على  قائمة 
وعادة ما يستولي أصحاب رؤوس المال على األحزاب، وإذا لم يكن 

تقوم على   القبلية أو  هناك أحزاب  أو  الدينية  العصبيات، كالعصبيات 
الفئوية أو العرقية ...الخ ، فكل عصبية تقدم من يمثلها، ومعظم أفراد  
السياسية عند صندوق االقتراع   المشاركة  المجتمع ينتهي دورهم في 
بعد اإلدالء بأصواتهم ليُخَطف مجلس النواب منهم طوال فترة انعقاده 

ات، وهذا يؤدي بالناس الستجداء حقوقهم  من قبل األحزاب او العصبي
  ممن خطفوا المجلس . 

 
  : ( َوأَْمُرُهْم ُشوَرٰى بَْينَُهْم ) الحل

الطبيعية، وهي   المجتمع  بين شرائح  السلطة  توزيع مسؤوليات  يجب 
تخصص   كل  أصحاب  فبتشاور  التخصصات،  على  القائمة  النقابات 

ات، ويشعر الفرد  تُستخرج أفضل األفكار وتقدم أحسن الحلول والخدم
والجماعة   بالنقابة  الفرد  يربط  ما  بعد  والدولة  السلطة  من  جزء  بأنه 

 المناسبة لتخصصه. 
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  الرؤية من أجل توحد الرؤية  - 39
  

ِ النَّاَس بَْعَضُهم بِبَْعٍض لَّفََسَدِت اْألَْرُض   قال تعالى ( …  َّ َولَْوَال َدْفُع 
اْلعَالَِميَن ( َعلَى  ذُو فَْضٍل   َ َّ ِكنَّ  َعلَْيَك  251َولَٰ َنتْلُوَها   ِ َّ آيَاُت  تِْلَك   (

  )) البقرة . 252بِاْلَحّقِ ۚ َوإِنََّك لَِمَن اْلُمْرَسِليَن (
  

 عز وجل، والتدافع له شكلين، األول ، التدافع  إن التدافع من سنن هللا 
والصراع   األفكار  تدافع  الثاني،  المسلح،  والصراع  القوة  بواسطة 
والممتلكات،  واألموال  واألعراض  للدماء  األحفظ  وهو  الفكري، 
وبالنسبة للمسلمين هو المطلب، ألننا واثقون بأن ما بأيدينا هو الحق  

تِيِه اْلبَاِطُل ِمن بَْيِن يََدْيِه َوَال ِمْن َخْلِفِه ۖ  ويحوي جواهر األفكار ( الَّ يَأْ 
ْن َحِكيٍم َحِميٍد (    )) فصلت . 42تَنِزيٌل ّمِ

  
وبما أن ( إبليس ) هو المهيمن على العالم في الوقت الحاضر، بسبب  
فلسفة التربية والتعليم، وبسبب ما أوجدته الشياطين من أفكار خاطئة  

واألمن ( الفكري والروحي ) بعد ما وقعوا وفاسدة لمن فقدوا التحصين  
في الشرك أو الكفر والنفاق، فاألمر يتطلب تدافع وصراع فكري بين  
منه،   بروح  أيدهم هللا  ما  األشياء بعد  يدركون حقائق  الذين  المؤمنين 

العلماني وعلى رأسهم  أسباب،  لعدة  الحقائق  غابت عنهم  من  ن  يوبين 
بوهم   هللا  االستغناءالمصابين  وجل  عن  السلطة  عز  وعلماء   ،

  والمتاجرين بالدين وغيرهم .
  

وما يضعف من األثر الذي يحدثه أهل الحقيقة، وما يشتت افكار األمة، 
ال  فهم  الباطل،  أهل  لمجابهة  انبروا  لمن  الفكرية  الرؤى  تنوع  هو 

  - الذين غابت عنهم الحقائق    -يستدلون على نقاط ضعف أهل الباطل  
ها، فلذلك لن تجد أثرا فعاال ألعمالهم الفكرية  التي يجب أن يأتوهم من

ال تخرج عن شحن    فأعمالهمبالرغم من كثرة أعدادهم وقوة تنظيمهم،  
كان   الذي  للماضي  والحنين  الشجون  وإثارة  الناس  وتهييج  العواطف 
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للقوة المسلحة دور في تبليغ الرسالة، حيث كانت القوة تستعمل لتحييد  
ال الظالمة  الحاكمة  سماع  السلطات  من  الناس  وتحرم  تمنع  كانت  تي 

  ورؤية أفكار الرسالة مجسدة بعد تطبيقها على أرض الواقع .
  

والنفسية   والروحية  الفكرية  األحوال  ألن  مختلف  فالوضع  األن  فأما 
لمعظم المسلمين من أحوال الكفار والمشركين والمنافقين، وذلك يجعل 

ط دفاعي تتمترس  أهل الحقيقة في صراع فكري معهم أيضا، فأقوى خ 
خلفه الشياطين هم علماء السلطة والمتاجرين بالدين الذين ال يدركون  
الصهاينة   يستعملهم  من  ضرر  من  أكبر  فضررهم  األشياء،  حقائق 
أولئك   فاغلب  المسلمين،  ضد  وخططهم  سياساتهم  ينفذون  كجنود 

لو سمعوا بتفاصيل أفكار الرسالة التي      -األمريكان والغربيين    -الجنود
هلها علماء السلطة والمتاجرين بالدين، ولو لمسوها وشاهدوها وهي جي

تنفيذ   لرفضوا  أو  ألسلموا،  الواقع  أرض  على  تطبيقها  بعد  مجسدة 
مراكب  الناس  جعل  فالجهل  البشري،  الجنس  ضد  الوحشية  الجرائم 
كفئران   و  والمجرمين  األشقياء  لنيران  طعاما  وبعضهم  للشياطين 

  التجارب . 
  

يرا إبليس  وسيطرته على  إن  هيمنته  الناس الستمرار  هن على جهل 
  العالم داخل الكهف الفكري والمعنوي المظلم . 

  
اْلِعبَاِد   ِمْن  يَْنتَِزعُهُ  اْنتَِزاًعا  اْلِعْلَم  يَْقبُِض  َ َال  َّ إِنَّ  ِ ملسو هيلع هللا ىلص :  َّ قَاَل َرسُوَل 

إِذَا   َحتَّى  اْلعُلََماِء  بِقَْبِض  اْلِعْلَم  يَْقبُِض  النَّاُس  َولَِكْن  اتََّخذَ  َعاِلًما  يُْبِق  لَْم 
اًال فَُسئِلُوا فَأَْفتَْوا بِغَْيِر ِعْلٍم فََضلُّوا َوأََضلُّوا . رواه البخاري    ُرُءوًسا ُجهَّ

  
كالقاعدة وداعش وبوكو    -إن اتجاه أتباع المدارس التقليدية والسلطانية  

إدراك  م  وعدللصراع المسلح يدل على قلة وعي وقلة فهم وفقه    -حرام  
لواقع، وما داموا على نفس أحوالهم الفكرية والروحية والنفسية  الحقيقة  

فسيبقى الصراع يطول إلى ما شاء هللا، وحتى يدركوا حقائق األشياء،  
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ومن حقائق األشياء بأنهم أصبحوا مراكب للشياطين حالهم حال أعداء 
مطايا   بين  صراع  هو  المسلح،  الصراع  فحقيقة  واإلنسانية،  الدين 

. ( فالريموت     تلف بنائهم الفكري وتوجههم العقديشياطين، وإن اخ
،  كنترول ) بيد إبليس يحركهم كيفما شاء بعد ما وقعوا تحت سلطانه

  . فئة من ذريته  سكنت قلوبهم وبعد ما 
  

بالمشاعر   والبوح  التفكير  سلطاتها  وتجرم  تحرم  التي  الشعوب  إن 
جاهلة  شعوب  قلوبهم،  في  الخوف  وتُسكن  والتعبير  والتصورات 
الحوار   القلب سقيم والعقل عقيم، فإذا غاب  ومتخلفة، فالخوف يجعل 

الذين يتحاورون مع   -في جو آمن، سيصدر من علماء ومثقفي السلطة  
إلى مجموعة من    -أنفسهم   تحولوا  لسماعه من  الذي يطرب  الخوار 

البقر ال هم لهم إال األكل والشرب والنوم، وهو خوار يزعج من سلمت 
ع وارتقت  وبطبيعة  قلوبهم  أمرها،  على  المغلوبة  الشعوب  من  قولهم 

خوار،   منه  يصدر  ما  بأن  يشعر  ال  السلطة  ومثقف  عالم  إن  الحال، 
بعد ما أصبحت عقولهم تهيم في العوالم الفكرية      وكذلك من فتنوا بهم،

العالم   وبين  بينها  فكرية  عوالم  وهي  والضالين،  عليهم  للمغضوب 
أ الذين  ترتاده عقول  الذي  اليقين  الفكري  بالهدى ونور  نعم هللا عليهم 

  وبالنبي قد اقتدى.  اتقى فرق شاسع، فال هدى إال لمن 
  

وفي الحقيقة، إن الصراع بين الحق والباطل لن يطول ما دام أهل الحق 
بمعية هللا عز وجل ويسيرون على الصراط المستقيم ال يحيدون عنه  

ائر وحيه فالمسألة ال قيد أنمله، فما دام هللا عز وجل قد أكمل دينه وبص
لتوحد   بحاجة  فالموقف  الباطل،  السنين حتى يصرع  تتطلب عشرات 
رؤية المسلمين العاملين في الساحة الفكرية والسياسية وتوحد الخطاب،  
الذي   الخوار  إلى  الناس  سينتبه  الخطاب  وتوحد  الرؤية  توحدت  وإذا 

التي تسمى دول الخو  يحيط بهم في الحضائر  ،  ار والتي يصدر منها 
فهي حضائر أعدها إبليس بإتقان ووزعها حول العالم، وكل حضيرة 
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وتقاليدهم  وعاداتهم  عقائدهم  و  الشعوب  طبائع  وبحسب  نظام،  ولها 
  وأفكارهم .

  
أن تعرف بأنك من المغضوب عليهم أو من الضالين قبل مماتك، خيرا  
من أن تعرف ذلك بعد مماتك، فما عليك إلى أن تكتشف اآلفاق الفكرية  

  من حولك، وأطلب من هللا الهدى والتوفيق والسداد . 
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  الحكم اإلسالمي الرشيد  - 40
  شركاء في المسؤولية  

  
حق األمة    اغتصابتم    -  األمويزمن الحكم    -منذ بداية الملك العاض  

القوة ) حيث جعلت (   في المشاركة السياسية والشورى من قبل ( أهل
القوة فوق الشريعة ) وهذا الوضع سار عليه حكام الملك الجبري بعد  

  بعض المحسوبين على أهل العلم .  شرعنهما 
  

وحتى تعود األمور إلى نصابها الصحيح وحتى تصبح (الشريعة فوق  
القوة) وكما كانت عليه في زمن النبوة والخالفة الراشدة، أعتقد بأن من  

يحيي السنة التي سنها هللا عز وجل وأماتها    األمر، وحتى هسيؤول إلي
يجعل   ما  سيفعل  (الشورى)  وهي  والجبري  العاض  الملك  حكام 

النقابات  بين  (تتوزع  التخصصات  المسؤولية  أهل  يصعب أو  حتى   (
األمر من بين    انتزاععلى أهل القوة والطامعين في الحكم والسيطرة  

  أيدي األمة مرة أخرى . 
 

ت التي تجمع أصحاب التخصص الواحد هي الجهة التي يجب  فالنقابا
والسلطة    -مجلس النواب أو الشورى  -  أن ترفد وتمد السلطة التشريعية

لم    - الحكومة    -التنفيذية   فإذا  السلطتين،  منها  تتكون  التي  بالعناصر 
الصحيحة   بالصورة  وإنشائها  إيجادها  يجب  النقابات  تلك  مثل  توجد 

شرا كل  تغطي  أن  والمعلمين  بحيث  التربويين  كنقابة  المجتمع،  ئح 
والمزارعين   والتجار  والصناع  واإلعالميين  والصيادلة  واألطباء 
الخاصة   االحتياجات  وذوي  واالقتصاديين  والمهندسين  واإلداريين 

بإذن هللا    -والفنانين….إلخ، فشكل النظام السياسي عند عودة الخالفة  
الية، فهو شكل يجعل األمة  سيختلف عن شكل األنظمة السياسية الح  -

دون ضغوط   بحرية  دورها  وتمارس  الدولة  ببناء  مسؤوليتها  تواجه 
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وحيل فكرية ومشاغبات، تحت شعار ( شركاء في المسؤولية والبناء  
  ) . والتنمية 

 
فالتعدد المطلوب يجب أن يكون تعدد يغطي كل شرائح المجتمع وال  

وا والعرقية  الدينية  والنعرات  العصبيات  والفئوية  يحيي  لقبلية 
والحزبية...الخ، وهي (عصبيات ونعرات تشكل ثغرات) يتسلل منها  

  أعداء األمة. 
  

هي (البوتقة) التي  والعقول  والشورى القائمة على تنوع االختصاصات  
المجتمع، فالتربويون يرسمون وينفذون السياسة   ستنصهر بها كل فئات

السياسة يرسمون وينفذون  لتعليمية، واإلداريين  ا التربوية، والمعلمين 
الخاصة   االحتياجات  وذوي  اإلدارية  السياسة  وينفذون  يرسمون 
يرسمون وينفذون سياسة تسهل حركتهم في الحياة و تراعي احتياجاتهم  
والخارجية،   الداخلية  للدولة،  العامة  السياسة  وأما  ...الخ، 
واإلستراتيجيات يجب أن يكون ( للفقهاء السننيين ) دور في رسمها  

  تنفيذها بمساعدة من لهم تجارب وفكرا نيرا في السياسة . و
  

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن   قال تعالى ( ُكنتُْم َخْيَر أُمَّ
ْنُهمُ  ِ ۗ َولَْو آَمَن أَْهُل اْلِكتَاِب لََكاَن َخْيًرا لَُّهم ۚ ّمِ َّ  َعِن اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِا

)) آل عمران . ولو كل أصحاب  110اْلُمْؤِمنُوَن َوأَْكثَُرُهُم اْلفَاِسقُوَن (
أعمالهم  اختصاص في  المنكر  عن  ونهوا  بالمعروف   أمروا 

واختصاصاتهم لتحققت الخيرية فينا وألصبح للدولة اإلسالمية بناء ال  
  الدقة والمتانة واإلتقان. الكمال ويضاهيه بناء في 

  
إن النظام الديمقراطي يقوم على تعددية األحزاب، وهي تعددية أخذ بها  
من ال يملك منهج شامل للحياة، مثل الغربيين، وهي تعددية ال تغطي  
جميع شرائح المجتمع وتجعله يعيش في صراع دائم، فهو تعدد يحيي  
كل أشكال النعرات، كما لمسنا وشاهدنا، وهو تعدد يعلو به أصحاب  
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على بقية أفراد المجتمع ويحقق أهدافهم بالثراء، كما هو  رأس المال  
تعدد يجد فيه الرويبضات والتافهين وناقصي األهلية سهولة الوصول  

، والناخب في  ما دام يملكون المال  للمجلس النيابي أو المجلس التنفيذي
السياسية عند صندوق   المشاركة  ينتهي دوره في  الديمقراطي  النظام 

يخت حيث  األحزاب االقتراع  بعض  قبل  من  النيابي  المجلس  طف 
والطوائف والفئات وأصحاب رأس المال طوال فترة انعقاده، فهذا به  
ظلم مقنن لبقية أفراد المجتمع وورائه حرمان مقنن ألهل االختصاص  
من   وحرمان  الدولة  سياسة  وتنفيذ  رسم  في  دورهم  ممارسة  من 

  المشاركة بأفكارهم .
  

بين الشعب، وهو التعدد الذي   انسجامعدم  فهناك تعدد يخلق تصادم و
تكامل   يحدث  تعدد  وهناك  الديمقراطية،  باسم  الغرب  علينا  يقترحه 
وانسجام بين الشعب، وهو التعدد الذي يتطلبه نظام الشورى، وهو تعدد  

النافعة الفعلية  التعددية  واقعنا ويراعي  وتنوع  ينسجم مع  تعدد  ، وهو 
شكل الثاني من التعدد، فالشكل األول  ، فمن الحكمة أن نختار الالعقول  

شكل يضر بنا ويفضله من أراد اللعب على المتناقضات والمتصادمات،  
له مقاعد متعد الديمقراطية، كأمريكا    باسمة بيننا  دولمن أراد أن يجد 

من  دوامة  في  تدخل  األمة  يجعلوا  حتى  الغربية،  الدول  وبعض 
  .  ليهم وجواسيسهمالصراعات ال نهاية لها بواسطة وكالئهم وممث

 
فنظام الشورى يمتاز عن النظام الديمقراطي بإتاحة الفرصة ألصحاب  

"المتشابهة" المواهب والخبرات ) للمشاركة تحت مظلة نقابة    ( العقول
وتنظمهم،   أو    النتدابتجمعهم  البرلمان  قبة  تحت  يمثلهم  من  أفضل 

مجلس الشورى الذي سيجمع (عقول "متعددة" المواهب والخبرات ) 
والمواهب  اإلمكانات  وتنوع  تعدد  من  قصوى  استفادة  به  وهذا 

  والخبرات، وعلى هذا األساس سيرتب البيت السياسي اإلسالمي. 
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كَّنَّاُهْم فِي اْألَرْ  َكاةَ  قال تعالى ( الَِّذيَن إِن مَّ َوآتَُوا الزَّ َالةَ  ِض أَقَاُموا الصَّ

ِ َعاقِبَةُ اْألُُموِر ( َّ ِ   )) الحج  41َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونََهْوا َعِن اْلُمنَكِر ۗ َو
  

* األمر بالمعروف : ومحوره الدعوة إلى التوافق مع سنن هللا وقوانينه  
  اإلنسان.في الوجود القائم ، ففي هذا التوافق ارتقاء وبقاء 

عوامل    من  اإلنسانية  الثقافة  تزكية  ومحوره   : المنكر  عن  النهي   *
 االصطدام االصطدام بسنن هللا وقوانينه في الوجود القائم ، ألن في هذا  

  انحدار وفناء اإلنسان . 
 

مع سنن هللا وقوانينه    قفالسياسة السننية هي السياسة القائمة على (التواف
وعلى ( تجنب التصادم مع سنن هللا وقوانينه ) للحفاظ على سالمة    )

الحياة، وهي السياسة الشرعية، وهذا يستدعي أن يكون للفقهاء السننيين  
كلمة مسموعة عند األمة حتى تتحقق سالمة حياتها وحتى يتحقق الحكم 

  .   الرشيد
  

إن هناك مسلمات فكرية خاطئة تجذرت وتكلست في بعض العقول،  
لينا انتزاعها واستبدالها بأفكار صحيحة حتى نكون مهيئين ( فكريا  ع

  ونفسيا ) للتغيير القادم، ( ثم تكون خالفة على منهاج النبوة ) . 
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  ِليَقُوَم النَّاُس بِاْلِقْسطِ  - 41
  

أَْرَسْلنَا ُرسُلَنَا بِاْلبَيِّنَاِت َوأَنَزْلنَا َمعَُهُم اْلِكتَاَب َواْلِميَزاَن    قال تعالى ( لَقَدْ 
  )) الحديد 25… (   ِليَقُوَم النَّاُس بِاْلِقْسطِ 

   
النَّاُس بِاْلِقْسِط ، قال المسفرون،( إلقامة القسط أي إقامة العدل   ِليَقُوَم 

  بين الناس ) 
  ده الواقع اعرضه في المقال اآلتي  وهذا فهم لآلية، وهناك فهم آخر يؤي

  
القسط هو العدل الجميل، فقد يعامل اإلنسان غيره بالعدل، ولكنه متجهم 

بالمنة والفضل ويعامله بخشونة يقابله  ، والقسط هو  الوجه يشعر من 
  . إيصال كامل الحقوق ألصحابها

  
  فلو نظرنا للواقع وللتجارب اإلنسانية نجد بأن الناس ( يقومهم ) القسط 
والعدل الجميل، فلذلك تجد في الدول التي بها عدل داخلي ال بأس به،  
كالدول الغربية، يكون سلوك الناس اقوم وحياتهم منظمة وارتب من  

  سلوك الناس وحياتهم في الدول الظالمة لشعبها . 
  

وإذا اردنا ان نقيم الدين ظاهرا وباطنا في نفوس الناس علينا بالقسط،  
أثر جميل على النفوس وعلى الحياة بشكل عام، وهو  فالعدل الجميل له  

مع  والعنف  الظلم  وأما  قويم،  سلوك  سلوكهم  يجعل  أي  الناس،  يُقَِوْم 
الناس لن يردهم للدين ردا جميال بل يحرفهم عنه ويدفعهم للظلم وللنفاق  
وفي   متدينين  في ظاهرهم  أحيانا  فتجد  الشرك،  أو  للكفر  يدفعهم  وقد 

في الباطن ينعكس على الظاهر كسلوك، لذلك    باطنهم غير ذلك، فما
  - التي تتدثر بالدين    - نجد المجتمع الذي تمارس عليه السلطة الظالمة  

فيه  االفراد  الدين، يصبح بعض  إقامة  والزجر وبحجة  والجبر  القهر 
ظاهرهم التدين وباطنهم غير ذلك، وما في باطنهم وفي نفوسهم يزيد  

  السلطة الدينية أو تفلت . ظهوره ووضوحه عندما ترتخي قبضة 
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  انتباه إن علماء السلطة الذين يعملون تحت إمرة الظالمين يتجنبون لفت  

المحكومين إلى أن القسط والعدل الجميل يقومهم ويحسن من سلوكهم 
الديني بصيغ ال تجعل      ويرتب وينظم حياتهم، بل يصيغون خطابهم 

تكاليف على الفئة الحاكمة الظالمة، بل تحمل الناس مسؤولية انحراف  
تحت ضغط   وقوعهم  من  بالرغم  يعيشونها،  التي  والفوضى  سلوكهم 

لوك وال يقومه ويجعل الناس تعيش في الفوضى،  الظلم الذي يحرف الس
  وهذا من طبيعة األشياء . 

  
وإذا ما غابت ثقافة القسط بين الناس وأصبح الحصول على الحقوق  
فيه عناء، يتجه الناس تلقائيا للتحزب والتكتل، وبحسب دينهم او مذهبهم 

،  او أعراقهم أو عوائلهم وعشائرهم وقبائلهم التي تنتزع حقوق اتباعها
او تأخذ حقوق من ليس لهم سند، او من هم أقل منهم قوة ونفوذ، كما 
تضيع حقوق المبدعين األكفاء المتفوقين في دراستهم، فبدال ما تصبح  

الوظائف   تقلد  في  تصبح    لألكفاءاألولوية  دراستهم  في  المتفوقين 
الحكومية،  المؤسسات  أو  الوزارات  قوة ونفوذ في  لهم  لمن  األولوية 

يفسر المبدعين    وهذا  على  االهلية  وناقصي  التافهين  وارتقاء  علو 
متعددة   مزمنة  أمراض  من  تعاني  الدولة  يجعل  وهذا  والمتفوقين، 
يصعب عالجها، كما يجعل الموازين مختلة ال تعدل إال بإشاعة ثقافة  

  القسط . 
  

فمن القسط، أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، والمرأة  
المكان في  يصبح    المناسبة  فسوف  ذلك  يحدث  لم  وإذا  المناسب، 

مفتقدي   من  بشري  ركام  تحت  يأنون  واألكفاء  والمتفوقين  المبدعين 
  العقل والتافهين والمتسلقين وناقصي االهلية. 

  
( لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَيِّنَاِت َوأَنَزْلنَا َمعَُهُم اْلِكتَاَب َواْلِميَزاَن ِلَيقُوَم النَّاُس  

ْلِقْسِط ) فما في البينات والكتاب يبين هللا عز وجل فيه المسلك الصحيح  بِا
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القسط والعدل   الناس من أجل توجيههم إلشاعة ثقافة  التعامل مع  في 
بينهم، فتقويم سلوك الناس ال يكون إال عند معاملتهم من قبل السلطة  

  الحاكمة بالقسط . 
  ِ   

ْم النَّاُس بِاْلِقْسط ) اي لي   قوم سلوك الناس بواسطة القسط .( ِليُقَوَّ
  

يقدم   العدل، ال  دائم مع  والغلبة في خصام  القهر  كانت سلطات  ولما 
العدل، ألنها ثقافة  القسط و علمائها ما يبصر الناس بوجوب إشاعة ثقافة  

وفي   ظلها  تحت  يعمل  التي  واالستعباد  االستبداد  ثقافة  مع  تتعارض 
يس له هذا الفهم، فآيات هللا جوها علماء السلطة، بل إن عالم السلطة ل

  بانتظار والبينات ليست بينة بالنسبة له، وعالم السلطة يوصي أتباعه  
عدل اآلخرة، فالدنيا ليس بها عدل، وإذا حدثه أتباعه عن العدل والنظام  
بعد   اآلخرة  ولنا  الدنيا  للكفار  بأن  يجيب  الغربيين،  حياة  رتب  الذي 

  الصبر على الظلم والجور والقهر . 
  
لَْت آيَاتُهُ ۖ أَأَْعَجِميٌّ  ق ال تعالى ( َولَْو َجعَْلنَاهُ قُْرآنًا أَْعَجِميا لَّقَالُوا لَْوَال فُّصِ

َوَعَربِيٌّ ۗ قُْل ُهَو ِللَِّذيَن آَمنُوا ُهًدى َوِشفَاٌء ۖ َوالَِّذيَن َال يُْؤِمنُوَن فِي آذَانِِهْم  
ئَِك يُ  َكاٍن بَِعيٍد (َوْقٌر َوُهَو َعلَْيِهْم َعًمى ۚ أُولَٰ   )) فصلت . 44نَاَدْوَن ِمن مَّ
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العلوم السياسية اإلسالمية… لماذا؟ - 42  
 

إن أول وأقوى خط دفاعي تتمترس وتحتمي خلفه الشياطين الحاكمة،  
علماء ومشايخ السلطة، فلذلك نحن ننصح بتجنبهم فهم في ضاللة  هم  

   ةيتعلم منهم بما يتعلق بالصالويقودون إلى الضاللة، فيمكن للمسلم أن  
والصيام والزكاة والحج والعمرة والطهارة ونحو ذلك، وأما المسائل  

فهم ال  وسالمة العقول وسالمة الحياة  التي لها عالقة بالحكم والسيطرة  
علم لهم بها، والمعروف بأنهم لم يكونوا يتحدثون حول السياسة وإدارة 
شؤون المجتمع، ولكن عندما احتاجت الشياطين لخدماتهم في المجال 
السياسي في السنين األخيرة وجهتهم نحو خداع وتضليل الناس حتى  

  تبقى الهيمنة والسيطرة لها . 
 

وطيب ومسالم وورع ….الخ،  قد يكون عالم السلطة كبير السن وحبيب  
الحاكمة   السنن والقوانين  األشياء وببعض  بسبب جهله بحقائق  ولكنه 

مترس خلفه، ألن جريان  يتللوجود القائم يصبح مطية للشيطان ومتراس  
المتجاهلين    - عقوبة تسلط الشياطين على من يعينون الحكام الظالمين  

العالمين   قيقتهم مسألة  أو يجملون صورتهم ويزيفون ح  - لمنهج رب 
 حتمية، فلذلك ال تجد عالم سلطة أكرمه هللا بنوره، وذلك من المحال،
فنور هللا ال يهدى لظالم ولمن أعان وجاور الظالم، حيث سيجري على  
عالم السلطة ما جرى على الحاكم الظالم، وعالم السلطة أقصى ما يملك  

الن على  األمر  يلبس  مما  وإظهارها  النصوص  حفظ  على  اس  القدرة 
ويظنونه قدوة يقتدون به حيث يسلمون أمرهم وقيادهم للشياطين التي  

  تحكمهم كما أسلم أمره لهم . 
 

إن المدارس التقليدية أو السلطانية القائمة على التلقين والحفظ واإلظهار  
ال تدرس المنتسبين لها العلوم السياسية اإلسالمية، بل ال وجود مناهج 
لهذه العلوم التي بدأت تختفي من المكتبة اإلسالمية منذ بداية زمن الملك  

ا العلوم  عن  تختلف  اإلسالمية  السياسية  والعلوم  لسياسية  العاض، 
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الغربية، أو العلمانية، ألنها علوم تتعلق بكيفية مواجهة إبليس وذريته  
من  المجتمع  أفراد  وحماية  لتبصير  تتم  أن  يجب  التي  والتطبيقات 

، فهي العلوم التي يتم بواسطتها  ومن الفتن التي يحدثونها  تسلطهم عليهم
ائه األمن  ترتيب شبكة العالقات االجتماعية والسياسية ترتيبا يتحقق ور

  الفكري والروحي للناس وتتحقق سالمة الحياة . 
 

وبسبب جهل علماء ومشايخ السلطة بحقائق األشياء وبما يواجه الناس  
من تحديات ومخاطر باطنة خفية أصبحت ذرية إبليس تسرح وتمرح 
دون رقيب وحسيب، حيث أوكلوا إدارة شؤون المجتمع لحاكم يجهل  

جود القائم، واكتفوا بممارسة بعض الشعائر  السنن والقوانين الحاكمة للو
المريضة   الحاكم  نفس  وعلى  عليهم  تكاليف  بها  ليس  التي  والطقوس 
بحب الذات وبحب تعبيد الناس لشخصه وللمال واألشياء التي استولى  

  عليها، فهكذا تفعل الشياطين. 
 

الدين ويشوهون   على  يشكلون خطرا  السلطة  إن علماء  الحقيقة  وفي 
أذهان المسلمين وغير المسلمين، فالدين المبدل الذي وسعهم    الرسالة في

بدين   تقبل  ال  بفطرتها  فالناس  الناس،  يسع  ال  مريديهم  ووسع 
للحاكم وزمرته ممارسة شذوذهم الفكري والنفسي عليهم، وإذا      يبيح

كان عالم السلطة يعتقد بأن السكوت على الظلم وعن الشذوذ الفكري  
 فهو لم يعرف هللا جل قدره ولم يستوعب والنفسي للحاكم من دين هللا

دين هللا وأفكار الرسالة، إن مناصرة الحاكم الظالم وخذالن المحكومين 
المظلومين يذهب الدين وإذا ذهب الدين فسد العقل، لذلك تجد الموازين  

  الفكرية لعالم السلطة موازين مختلة . 
 

فمن   به،  حل  بما  يشعر  أن  السلطة  عالم  من  تتوقع  عليه  فال  تسلط 
الشيطان وتمكن منه لن يشعر، بل هو سيري نفسه على الحق وعلى  
الصراط المستقيم وسيزين له الشيطان سوء عمله، وفي الحقيقة هو من  

  المغضوب عليهم بسبب قيامه بإيهام الناس وتضليلهم عن الحقيقة  
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إن العالم الذي يدرك حقائق األشياء وانار هللا بصيرته من المحال أن  

ليقوم بعمل يجعل نور هللا يمنع عنه، فمن األشياء التي يدركها      جهيت
والتمتع به، فمن  األعلى  من نور هللا    االستفادةهي الموانع التي تمنع  

وجد تلك الميزة ال يفرط بها لو جمعت له كنوز األرض، والعمل تحت  
إمرة الظالمين والذين لم يحكموا بمنهج رب العالمين من األعمال التي  

 يجد ورائها العالم نور من هللا عز وجل ، ومن يظن غير ذلك فهو ال
واهم عليه أن يعيد النظر وأن يراجع فهمه لآليات ومعرفته بمرادات 
هللا جل قدره، فكبر السن والطيبة وكثرة حفظ النصوص والقدرة على 
إظهارها ...الخ ال تعطل القانون الحاكم للنور، فالنور األعلى تحكمه 

صارمة يجهلها علماء السلطة واتباع دين اإلرث واإللف والعادة  قوانين  
والحمية والعصبية من مخرجات المدارس التقليدية والسلطانية القائمة  

  على التلقين والحفظ واإلظهار.
 

والنور األعلى هو النور الرئيس واألساس للمؤمن، وهو النور الذي  
ال يتاح إال للمؤمن،  ينير البصيرة ويجعل العقل عقل رشيد، وهو نور  

أما النور األدنى فهو نور متاح للمؤمن ولغير المؤمن وهو نور يوجد  
نسميه   عقل أن  تمشية    يمكن  عقل  أو  الوظيفة  عقل  أو  المعيشة  عقل 

التي   الغربية  والتعليم  التربية  فلسفة  توجده  الذي  العقل  وهو  الحال، 
المد الوحي، وكذلك  الدارسين عن بصائر  ارس تفصل قلوب وعقول 

التقليدية والسلطانية يغيب عن مناهجها التعليمية ما يرفع من مستوى  
منسوب   ويرفع  الشعور  ويحيي  البصيرة  ينير  وما  العقلية  القدرات 

  األفق والمدارك   الوعي ويوسع
 

السياسية   العلوم  لدراسة  منهج  المسلمين  عند  يكون  ال  ان  يعقل  هل 
وبين   الخاتم  بالدين  يدينون  وهم  شامل  اإلسالمية  كامل  منهج  أيديهم 

للحياة،؟! ، فمن يبلغ الناس الحقيقة إن لم يبلغها المسلمين ؟!، وكيف  
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إبليس وذريته من   المسلمين أنفسهم وبلدانهم من تسلط وهيمنة  يحفظ 
  !. ؟الشياطين

 
اإلسالم السياسي، فهذا  الذين ال يدركون حقائق األشياء،  يقول الجهال

، والفقه هو إدراك حقائق األشياء، ومن  السياسيخطأ، والصحيح، الفقه  
األشياء التي يدركها الفقيه سياسة وخطط وتكتيكات إبليس المؤدية إلى  

    انحدار وفناء النوع البشري وإفساد الحياة . 
 

بإذن هللا المستقبلية  أحد مشاريعنا  لتدريس    ،من  بصياغة منهج  القيام 
السي الفقه  أو  اإلسالمية  السياسية  تلك  العلوم  له  تروق  ال  ومن  اسي، 

  . الفكرة يشرب من ( البحر الميت )
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  ال عقوبات قبل أداء الحقوق والمهمات  - 43
  

ان هناك فرق جوهري بين االحكام والعقوبات الوضعية وبين العقوبات  
والحدود الشرعية وهو االمر الذي ال يتم الحديث عنه بوضوح من قبل 

  علماء الشريعة ورجال القانون . 
  

ان العقوبات والحدود الشرعية ال يجب أن تطبق دون حماية ورعاية  
لجهد والوسع لتحقيق األمن  أولية من قبل السلطة الحاكمة، أي قبل بذل ا

الفكري والروحي والنفسي والمادي من قبل السلطة الشرعية الحاكمة،  
الكتاب  من  المستمدة  اإلسالمية  الرؤية  عن  تختلف  الغربية  فالرؤية 
والسنة في قضية ومسألة تنفيذ وإنزال العقوبات، عدا المسائل والقضايا  

والمجتمع   واألسرة  بالفرد  تتعلق  التي  عام،  األخرى  بشكل  والحياة 
فالمنهج الرباني منهج حكيم كامل متكامل يوفر الحماية والرعاية قبل  
الدول  في  ولكن  والمذنبين،  العصاة  على  والحدود  العقوبات  إنزال 
يخالفها   ومن  والقوانين  العقوبات  توضع  فلكها  في  دار  ومن  الغربية 

وأل االولية  الحماية  وأهمية  لضرورة  مراعاة  دون  عليه  همية  تطبق 
  .   تمكينه من حقوقه الشرعية و ضرورات حياته االنسانية  

  
وبآليات   وبمناهج  بنظم  المسلم  المجتمع  أدير  أن  يجوز    وبأفكار فال 

واعرض أفراد المجتمع للفتن التي    ،أو بحسب األهواء  ، وبعقائد غربية
و   موازينها  وتخرب  عقولهم  وتفسد  قلوبهم  وتعتم  الحق  عن  تضللهم 

روحية وتسترق أنفسهم وتغيب وعيهم ثم أطبق عليهم تسلبهم قيمهم ال
الدول   بعض  في  يحدث  الشرعية، وكما  واألحكام  والحدود  العقوبات 

. قال تعالى ( الَِّذيَن َجعَلُوا    التي تدعي الحكم وفق الشريعة اإلسالمية
ا كَ 92) فََوَربَِّك لَنَْسأََلنَُّهْم أَْجَمِعيَن ( 91اْلقُْرآَن ِعِضيَن ( انُوا يَْعَملُوَن  ) َعمَّ

) ) الحجر ، جعلوا القرآن عضين أي قطعوه كما تقطع الذبيحة  93(
ويأخذون منه ما يوافق ذوقهم وأهوائهم ويتركون ما ال يوافق ذوقهم 

  وأهوائهم .
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وإذا قلنا ( ما ال يدرك كله ال يترك جله ) فهل يعني ذلك بتطبيق الحدود 

لمق الخمس  الكليات  تحقيق  قبل  حددها  والعقوبات  التي  الشريعة  اصد 
الفقهاء وهي حفظ الدين والعقل والنفس والعرض والمال ؟ ، فالحدود 

إذا طبقت قبل توفير   تتحقق  الحفظ ووالعقوبات  لن  الرعاية والحماية 
العقوبات   ألن  هللا،  بدين  الناس  يبغض  ذلك  ان  بل  الشريعة  مقاصد 

ن اهملتهم والحدود الشرعية عقوبات قاسية وال يجب أن تطبق على م
الدولة ولم تجعل حركتهم في الحياة حركة موافقة لما أمر به الشارع  

  حتى ال يقعوا في المحظور .
  

للشياطين   الناس  نسلم  ان  يصح  رب    ونأتيفال  منهج  عليهم  لنطبق 
َعْنُهَما,    ُ َّ ْبِن ُعَمَر َرِضَي   ِ َّ العالمين ، فهو ظلم مبين ....َعْن َعْبِد 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: ((اْلُمْسِلُم أَُخو اْلُمْسِلِم, َال  أَْخبََرهُ أَ  َّ ِ َصلَّى  َّ نَّ َرسُوَل 
ُ فِي َحاَجتِِه, َوَمْن   َّ يَْظِلُمهُ, َوَال يُْسِلُمهُ, َوَمْن َكاَن فِي َحاَجِة أَِخيِه, َكاَن 

ُ َعْنهُ ُكرْ  َّ َج  َج َعْن ُمْسِلٍم ُكْربَةً, فَرَّ بَةً ِمْن ُكُربَاِت يَْوِم اْلِقيَاَمِة, َوَمْن  فَرَّ
ُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة)) صحيح مسلم والبخاري .  َّ   َستََر ُمْسِلًما, َستََرهُ 

  
وحفظ   الشريعة  مقاصد  عن  الفقهاء  تحدث  عندما  فكريا  ترفا  ليس 

( الدين والعقل والنفس والعرض او     الضرورات الخمس ، وهي حفظ
) فإذا حفظ الدين حفظ العقل من الفساد وإذا حفظ العقل والمال   النسل

حفظت االنفس واالعراض واالموال ، واذا لم يحفظ الدين ولم تمارس  
تطبيقات عقيدة التوحيد وفق مراد هللا فسدت العقول وإذا فسدت العقول 
ازهقت االنفس دون وجه حق وهتكت األعراض وعبث بالمال واتلف  

  ذمم .وبدد وفسدت األخالق وال
  

قال تعالى ( َويَا قَْوِم أَْوفُوا اْلِمْكيَاَل َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط ۖ َوَال تَْبَخُسوا النَّاَس  
) ُمْفِسِديَن  اْألَْرِض  فِي  تَْعثَْوا  َوَال  هللا    85أَْشيَاَءُهْم  ان   ، هود    يأمر ) 

حياتهم  وضرورات  الشرعية  حقوقهم  الناس  بخس  وعدم  بالعدل 
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حقوق الحفظ والرعاية وعلى رأسها حفظ دينهم الذي    االنسانية ومنها
  .  يحفظ عقولهم من الفساد مما يحفظ سالمة الحياة

   
فيهم   وتبعث  تحصنهم  التي  والمهمات  الحقوق  أداء  قبل  عقوبات  فال 

  .   الحياة، فالدين حياة والكفر والجهل ظلمة وممات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



161 
 

  الخروج على الحاكم  - 44
 

هناك فئتين من المحسوبين على أهل العلم، فئة ال تجوز الخروج على  
معينة،   وأسباب  شروط  توافرت  ما  إذا  الخروج  تجوز  وفئة  الحاكم، 

  سبحان مقسم العقول واألحالم.
 

أعمق من ذلك، فالمسلم ال يجب أن يشغل تفكيره      والحقيقة بأن المسألة
ن يشغل تفكيره في بالخروج على الحاكم او عدم الخروج، بل يجب أ

ومشايخ   علماء  بها  يحاصره  التي   ( الفكرية  الدائرة   ) من  الخروج 
الكهف   داخل   ) تبقيه  التي  الدائرة  وهي  السلطة،  ومثقفو  وإعالميو 
الفكري المعنوي )، فعلى المسلم ان يفكر ( بالخروج من الكهف خروجا 

نائمون  فكريا ومعنويا ) وليترك من شغلتهم مسألة الخروج على الحكام  
ألدركوا بأن المسألة     يتهارجون داخل الكهف، لو كانوا يدركون الحقيقة

ليست مسألة الخروج على الحكام أو عدم الخروج، فهي أكبر من ذلك  
  داخل الكهف .   بكثير، صح النوم ، أو شد اللحاف وعد للمنام 

 
ال يجعل نفسه محاصرا داخل دائرة فكرية لحزب أو   وعلى المسلم أن

تبقيه داخل الكهف بعد خروجه من الدائرة الفكرية التي تحاصره  جماعة  
  بها السلطة، فال طبنا وال غدا الشر. 

 
من شغلوا أنفسهم بمسألة الخروج على الحكام لم يعرفوا هللا جل قدره، 
ولم يعرفوا ما جرى على الحكام ومن دار في فلكهم منذ بداية الملك  

أن  يمكن  لما  تصور  لهم  ليس  فهم  مع    العاض،  وجل  عز  هللا  يفعله 
وبأفكار   بمنهجه  والعابثين  والمتالعبين  لشرعه،  المخالفين  المتكبرين 
الرسالة، علما بأن التفاصيل قد بينها هللا عز وجل في محكم كتابه، فال 

  هدى إال لمن اتقى وبالنبي قد اقتدى.
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المغضوب عليهم والضالين تجري عليهم عقوبات دنيوية ظاهرة   إن 
عقوبات أخروية، فدع الخلق للخالق، فهو عز وجل    تظارهموبانوخفية  

الحاكم المطلق للوجود القائم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويعذب  
من يشاء ويغفر لمن يشاء، فأهتم بنفسك واهلك وعيالك ومن عز عليك،  
وفهمهم  وعيهم  عن  غاب  وما  الحقيقة  الناس  يصدق  لن  وغالبا 

عليهم فهم ما غاب عمن يثقون بهم    ومداركهم، فمعظم الناس يستعصي
من المحسوبين على أهل العلم الذين ينتشرون في الكهف بين النائمين  

  واألموات.
 

ولكنها   جديدة،  وليست  قديمة  مسألة  المعنوي  الفكري  الكهف  ومسألة 
الناس، حتى تجري   التي غيبها هللا عز وجل عن  الحقائق  كانت من 

الحجة   وليقيم  طبيعتها  على  والظالمين  األمور  المستكبرين  على 
وفشلوا أمام سنة  االستضعاف وأعوانهم والمستضعفين الذين استأنسوا 

  اإلبتالء، فسلعة هللا غالية، وهي الجنة، وهي ليس لكل من هب ودب
 
عدل يحتار عدوك فيك )، وعدوك هو إبليس، وهو ( الحاكم    امشى(  

تحت هيمنته  الفعلي ) الذي يهيمن على الكهف الذي يجب الخروج من  
الكهف  داخل  الناس  وعقول  قلوب  على  يسيطرون  الذين  وذريته 
اإلسالمية،   فيها  بما  وتصوراتهم  ومفاهيمهم  أفكارهم  ببناء  ويقومون 
وعدوك ال يستطيع أن يمنعك من الخروج من الكهف، فالقرار بيدك،  
وطريق الخروج بينه هللا عز وجل في كتابه المبين، قال تعالى ( قُْل 

لَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفًا ۚ َوَما  إِنَّنِ  ْستَِقيٍم ِدينًا قِيًَما ّمِ ي َهَدانِي َربِّي إِلَٰى ِصَراٍط مُّ
ِ  161َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن ( َّ ِ ) قُْل إِنَّ َصَالتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي 

اْلعَالَِميَن (  أُِمرْ 162َرّبِ  ِلَك  َوبِذَٰ لَهُ ۖ  اْلُمْسِلِميَن  ) َال َشِريَك  ُل  أَوَّ َوأَنَا  ُت 
  )) األنعام . 163(
 

ففكرة القدرة على الخروج من الكهف الفكري المعنوي أو عدم القدرة،  
األشخاص   فلك  في  طوافه  جعل  فمن  الطواف)،  بفكرة   -مرتبطة 
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وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وفي   -كالحكام وقادة الجماعات واألحزاب  
فلك األشياء، ال أمل له بالخروج، ( إنسى ) ألن إبليس وذريته يهيمنون  
على هذا المطاف، ومن جعل طوافه في فلك أفكار الرسالة حفظه هللا 
من إبليس وذريته وسهل هللا امره وسدده ووفقه لسبيل وطريق الخروج  

د عوالم فكرية فسيحة رحبة لم يظن بأنها موجودة، وهو سيتذوق  ليج
  ثمرة عقيدة التوحيد التي لم يتذوقها من طافوا في المطافات الخاطئة . 

 
فعلى المؤمن أن يسعى لينفذ بجلده، فعقوبة هللا الشديدة الخفية عقوبة  
جارية على كل حاكم لم يحكم بما أنزل هللا عز وجل، والمسألة ليست  

ة بل قديمة، ولكنها كانت عقوبة في الخفاء وال زالت في الخفاء  جديد
  عن معظم الناس. 
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 َويَْسأَلُونََك َعِن اْلِجَبالِ  - 45
  

إن المحكومين المستضعفين الذين يعانون من التسلط والطغيان يرون  
يمكن  االنظمة الحاكمة ومراكز القوى الضالة، كالجبال الشاهقة التي ال  

زحزحتها وقلعها أو نسفها، ويتساءلون بينهم وفي أنفسهم، من ينسف  
 بال؟! جهذه ال

  
وجل  عز  المحبين   شعوبهم  على  العطوفين  الحكام  بعض  كذلك 
ورسوله الذين يضمرون في أنفسهم الرغبة بتطبيق منهج هللا وشرعه  
وبصورة كاملة، هم أيضا يعانون من نفس المشكلة بسبب وجود قوى 

خلف واالنحطاط التي تحيط بهم والدول العظمى على رأسهم أمريكا  الت
التي ستشاغبهم، وقد تعمل إلى ازاحتهم أو قتلهم وهم ال يجدون معين،  
هذه   ينسف  من  أنفسهم،  وفي  بينهم  يتساءلون  هم  وكذلك  قلة،  وهم 

 بال؟! جال
  

الضالة   القوى  بمراكز  باالستقواء  مستأنسين  الحكام  بعض  وهناك 
الت فمثلهم وبقوى  شعوبهم،  على  العظمى  وبالدول  واالنحطاط  خلف 

 ) إذا أذن هللا بعودة خالفة على منهاج النبوة.   ال محالة   سيطاله النسف (
  

 )) طه . 105َعِن اْلِجبَاِل فَقُْل يَنِسفَُها َربِّي نَْسفًا (  ( َويَْسأَلُونَكَ 
  

وال    يتساءلقد   بالكيفية  نعلم  ال  نحن  اآللية،  هي  وما  كيف  البعض، 
ضوء   على  المستقبل  نستشرف  ولكن  الغيب،  نعلم  ال  فنحن  باآللية، 
ألن   نتوكل،  وعليه  نثق  با  فنحن  والسنة،  الكتاب  الوحي،  بصائر 

ال فوق  مفككه العملية  أصبحت  التي  الخير  لقوى  البشرية  طاقات 
الرؤية،   توحد  الحقيقة وغياب  ومتباعدة وغير متجانسة بسبب غياب 

ِ َوِكيًال ( َّ ِ ۚ َوَكفَٰى بِا َّ ))  3فكل حزب بما لديهم فرحون .( َوتََوكَّْل َعلَى 
  األحزاب .
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 لمسلمون والفتوحات ا - 46
 

وفترة   األمويين  أنتقد  يتحدث بعض  عندما  عام،  بشكل  العاض  الملك 
السياسية   الرقعة  العسكرية وعن توسعة  الفتوحات والقوة  األخوة عن 
للدول اإلسالمية في ذلك الزمن، ويعتبرون ذلك ميزة امتازت بها فترة  

  الملك العاض. 
 
والجواب سيجده من ينظر إلى حال المسلمين اآلن (غثاء كغثاء السيل)  

. 
شك األمم أن تداعى عليكم، كما تداعى األكلة  قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( يو

إلى قصعتها. فقال قائل: وِمن قلٍَّة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئٍذ كثير،  
المهابة  كم  عدّوِ صدور  ِمن  هللا  ولينزعنَّ  السَّيل،  كغثاء  غثاء  ولكنكم 
وما   رسول هللا،  يا  قائل:  فقال  الَوَهن.  قلوبكم  في  وليقذفنَّ هللا  منكم، 

  ن؟ قال: حبُّ الدُّنيا، وكراهية الموت ) . الَوهْ 
 
والسؤال كيف وجد هذا الغثاء وما هي اآللية التي أوجدته ؟، فهو غثاء  
متنافر يكيد بعضه لبعض ويكره بعضه البعض وال تجمعه غاية وال  

 راية، ماهي المشكلة؟ . 
وما هي اآللية التي تحول أمة الغثاء إلى أمة فاعلية وعطاء؟ . هنا نقطة  

  لبحث ... ا
 
بأفكار  أشركت  التي  والفاسدة  الخاطئة  باألفكار  كانت  المشكلة  إن 

  الرسالة بعد استبدال بعضها.
 

المشكلة كانت بوجود أفكار خاطئة وفاسدة نقل مع ما تم نقله وتبليغه  
من أفكار الرسالة لآلخرين، فكل البالد التي فتحت نقل لها المرض وما 

أبي بن  معاوية  وابتدعه  فلك    استبدله  في  الطواف  وهو  سفيان، 
واألشياء هي    األشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وفي فلك األشياء،
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ما تحتويه الدنيا والتي تتعلق بها القلوب وتطوف في فلكها كالمال وما  
والتوريث، وهو سبيل المغضوب عليهم  ) ،    حبُّ الدُّنيا  يشترى به (

سنة الطواف في فلك أفكار الرسالة  والضالين، وما تم نقله نقل بدال من  
األمة   روح  مبعث  ورائهما  ربانيتين  سنتين  وهما  الشورى،  وسنة 

  وقوتها، وإبليس يعلم بهذه الحقيقة ولكن معاوية كان يجهلها . 
 
إن الطواف الخاطئ الذي يفسد العقل ويطمس البصيرة ويغيب الوعي  

القياصرة بدأ  والشعور ويضيق األفق والمدارك والذي نقله معاوية عن  
الحاكم  شخص  حول  بدأ  أي  أشخاص،  حول  وأنتهى  شخص  حول 
كمعاوية وبعده خليفته يزيد ومن ورائه خليفته ...الخ، ولكن بعد عقود  
وقرون أصبح المسلمون يطوفون في مطافين أو فلكين، مطاف سياسي  
أو شيخ   فلك عالم  أو روحي في  ديني  يحكمهم ومطاف  فلك من  في 

مذهب ...الخ، وهو وضع مختلف عما كانت عليه  طريقة أو فرقة أو  
األمة زمن النبوة والخالفة الراشدة، حيث كان المسلمون يطوفون في  
لقرون طويلة   المختلف  الخاطئ  الوضع  واستمر  الرسالة،  أفكار  فلك 

على يد    - األعور الدجال    -إلى يومنا هذا، فالمرض الذي أوجده إبليس  
لة مشوهة كما أدى إلى وفاة األمة بعد معاوية في األمة أدى لنقل الرسا

نهاية الخالفة العثمانية وبداية تقطيعها على يد القوى الغربية بوحي من  
إبليس، فاألمة اإلسالمية التي ليس لها كيان سياسي يجمعها أمة متوفاة  

  وقلوبها قلوب ملونة ومتنافرة .
 

 .  ما هي اآللية التي تحول أمة الغثاء إلى أمة فاعلية وعطاء؟
   ) ال يصلح آخر هذه األمة إال بما صلح به أولها( 
  

إن هذه المقولة يقولها البعض وليس في ذهنه حقيقة وتفاصيل ما كان  
عليه أولها، فمعاوية يعتبره البعض مثال يحتذى به في الحكم وليس من  

  أحدث المرض في األمة!.
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رى،  إن ما صلح به أولها، هو الطواف في فلك أفكار الرسالة والشو
وذلك له تفاصيل وعدة تطبيقات كتبت حول بعضها في عدة مقاالت، 

لمدة   والسياسية  االجتماعية  حياتها  األمة في  تعهده  لم    13ومعظمها 
قرنا تقريبا، فالحديث ( ثم تكون خالفة على منهاج النبوة ) وليس على  
منهاج الملك العاض، فالطواف الصحيح للفرد أو للجماعة هو سبيل  

عم هللا عليهم بالهدى ونور اليقين ألنه مطاف سيجد وسيلمس  الذين أن
ثمرته الطائفين عندما يفتح هللا لهم عوالمه الفكرية التي غيبها عن الذين  
سلكوا سبيل المغضوب عليهم والضالين، وهو فتح يجعل من فتح هللا  

حقيقة األعور الدجال ويبدأ بربط ما يراه في الواقع بعيون     له يعرف
    ما يشاهده بعيون قلبه مع ما يقرأه بكتاب ربه . رأسه مع

 
البعض يظن بأننا في زمن خروج األعور الدجال، والصحيح نحن في  

أمره ومعرفة وإدراك الحقيقة، لو كان الدجال سيخرج    انكشاف زمن  
المحددة الظاهرة المذكورة في األحاديث المنسوبة للنبي    الخلقيةبصفاته  

شركين والمنافقين بواسطة عيون رؤوسهم، ملسو هيلع هللا ىلص لتعرف عليه الكفار والم 
المسلمين    استيقظوا من  نصاب معين  كان هناك  فإذا  الكهف،  أهل  يا 

العوالم   بعون هللا  بها  نفتح  وفنية  كتابية  بأعمال  القيام  يمكننا  اليقظين 
فيروس   ) الذين ذكرهم  الناس  التي غيبها هللا عز وجل عن  الفكرية 

   با العلي العظيم. كرونا ) بأنه ال حول وال قوة اال
 
ففتوحات المبصرين الذين أنعم هللا عليهم بالهدى ونور اليقين تختلف  

 . كاألمويين والعباسيين والعثمانيين وغيرهمعن فتوحات النائمين 
  فتح من هللا ونصر قريب. 
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  كربالء، والوالء والبالء  - 47
 

))  2النَّاُس أَن يُتَْرُكوا أَن يَقُولُوا آَمنَّا َوُهْم َال يُْفتَنُوَن (  أََحِسبَ   قال تعالى ( 
  العنكبوت. 

 
أيام كربالء ومصاب آل البيت رضي هللا      في كل عام يحيي الشيعة

بما يجعلهم   الحسينيات ال يخرجون منها  المحتشدين في  عنهم، ولكن 
بة للطبخ  يدركون حقيقة الحدث، فهو حدث ال يجب أن يجعل منه مناس 

إلى  والنفخ واألكل والشرب والبكاء واللطم والنحيب والتطبير والزحف  
، فذلك مبتغى الشياطين، فما تخشاه الشياطين  آخر أعمال السفه والخبال

أنعم هللا  الذين  إلى سلوك سبيل  التي تؤدي  للحقيقة  الناس  هو معرفة 
علي المغضوب  سبيل  سلوك  من  بدال  اليقين،  ونور  بالهدى  هم عليهم 

والضالين، وما تخشاه هو إنارة عقول وبصائر الناس ورفع مستوى  
  .  وعيهم وإحياء مشاعرهم وتوسيع أفقهم ومداركهم

 
إن حادثة كربالء كانت رسالة قدرية بُعثت عبر الزمن لمن سيأتون بعد  
وبصيرة   وعي  على  وهم  مسيرته  ليكملوا  عنه  هللا  رضي  الحسين 

رسا وهي  األشياء،  حقائق  الخروجويدركون  يُمِكنُنا  بصورة   لة  منها 
  وبأفكار مهمة تتعلق بعقيدة (الوالء والبراء). 

 
فسيدنا الحسين وأهل بيته وأصحابه رضي هللا عنهم، كانوا يمثلون الفئة  
مطلقا   والء  الرسالة  أفكار  وتوالي  وجل  عز  هللا  توالي  كانت  التي 

التي كانت    وتطوف في فلكها، وأما جيش يزيد فقد كانوا يمثلون الفئة
يزيد   أفكارهوأبيه معاوية من قبل  توالي  الخاطئة   موتطوف في فلك 

به   يشترى  وما  المال  مثل  األشياء،  فلك  في  وتطوف  والفاسدة، 
والمناصب ... الخ، وذلك يفسر فساد وذهاب عقولهم وطمس بصائرهم  

  وغياب وعيهم وتبلد مشاعرهم وضيق أفقهم ومداركهم.
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  الرسالة هو (الطواف الصحيح). إن الطواف في فلك أفكار  
وأما الطواف في فلك األشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وفي فلك 

 األشياء هو (الطواف الخاطئ) 
  وال يصح إال الصحيح. 

  
سيدنا الحسين رضي هللا عنه وأرضاه كان في الحقيقة إعالن    فاستشهاد

الطواف    نهاية فكرة  للمسلمين    -تطبيق  أفكا  -الجماعي  فلك  ر  في 
إبليس   لها  مهد  قد  نهاية  وهي  السياسية،  المسلمين  حياة  من  الرسالة 
بواسطة معاوية عندما جعل جند الشام يطوفون في فلكه وفلك أفكاره  

خليفة المسلمين    -رضي هللا عنه    -الخاطئة والفاسدة، ليقاتل سيدنا علي  
الرسالة  أفكار  المسلمون في فلك  أن يطوف  الذي كان يحرص على 

رضي هللا عنهم    - نوا في زمن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان  مثلما كا 
  وزمن النبوة.  -
 

سيدنا الحسين رضي هللا عنه تثبيت وترسيخ لفكرة    استشهادكما كان  
المجتمعات  أساسهما  تتحرك على  هذا  يومنا  وإلى  الخاطئ،  الطواف 

وهداه لسبيل الذين أنعم هللا عليهم بالهدى    اإلسالمية، إال من رحم هللا
  . ونور اليقين

 
موتها   بعد  يحييها  من  تجد  لم  الرسالة  أفكار  فلك  في  الطواف  ففكرة 
وغيابها عن حركة المسلمين العامة، وهي فكرة اقتصر إحيائها على  
الجن واإلنس لمن   يتم معاداة شياطين  المؤمنين، وعادة ما  أفراد من 
يحييها من المؤمنين أو ينادي بإحيائها في المجتمع المسلم، ألنها الفكرة 

ئَِك  (  يكون ورائها التأييد بروح من هللا عز وجل للمؤمنين،    التي أُولَٰ
ْنهُ  ّمِ بُِروحٍ  َوأَيََّدُهم  يَماَن  اْإلِ قُلُوبِِهُم  فِي  نورا )،    َكتََب  للمؤمن  وتجعل 

يمشي فيه بين الناس عند تطبيقها التطبيق الصحيح، وهي نور تخشاه  
  الشياطين. 
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أَْحيَْينَاهُ َوَجعَْلنَا لَهُ نُوًرا يَْمِشي بِِه فِي النَّاِس  قال تعالى ( أََوَمن َكاَن َمْيتًا فَ 
ِلَك ُزيَِّن ِلْلَكافِِريَن َما َكانُوا   ْنَها ۚ َكذَٰ ثَلُهُ فِي الظُّلَُماِت لَْيَس بَِخاِرجٍ ّمِ َكَمن مَّ

  ) ) األنعام .122يَْعَملُوَن (
 

َوأَقَ  ِلَربِِّهْم  اْستََجابُوا  َوالَِّذيَن   ) تعالى  ُشوَرٰى قال  َوأَْمُرُهْم  َالةَ  الصَّ اُموا 
 ) يُنِفقُوَن  َرَزْقنَاُهْم  ا  َوِممَّ ُهْم  38بَْينَُهْم  اْلبَْغُي  أََصابَُهُم  إِذَا  َوالَِّذيَن   (

  ) ) الشورى . 39يَنتَِصُروَن ( 
 

( َوالَِّذيَن إِذَا أََصابَُهُم اْلبَْغُي ُهْم يَنتَِصُروَن ) وسيدنا الحسين رضي هللا  
على  ولألمة،    عنه  وجل  عز  هللا  لدين  لينتصروا  خرجوا  من  رأس 

هو  فباستبدال السنة الربانية ( الشورى ) بسنة قيصرية ( التوريث )  
  .   بغي على األمة بأسرها وهو ظلم لها

 
فسيدنا الحسين رضي هللا عنه كان يدرك بأن ( الشورى ) من أفكار  

فلكها والعمل    الرسالة األساسية التي يجب على المسلمين الطواف في
األمر  شعيرة  وهي  العظيمة،  الشعيرة  بإحياء  عالقة  لها  وهي  بها، 
بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ما كان يدركه من اعترضوا على  
بيعة يزيد من أهل المدينة، والذين جرى عليهم ما جرى على سيدنا  
الحسين وأهل بيته وأصحابه رضي هللا عنهم، حيث استبيحت المدينة  

نورة لمدة ثالث أيام، وقتل فيها جمع كبير من الصحابة والتابعين  الم
وهتكت أعراضهم وسلبت أموالهم وأتلفت ممتلكاتهم، وهم في الحقيقة  
من   الشياطين  مطايا  أمام  المعركة  وخسروا  اإلبتالء  أمام  نجحوا 

  وباألشياء األمويين وجيشهم الذين فشلوا أمام االبتالء وفتنوا بالسلطة  
  ا في فلكها كالمناصب والمال وما يشترى به . التي طافو
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يقال ( قال اإلمام الصادق رضي هللا عنه : أحيوا أمرنا، رحم هللا من  
  أحيا أمرنا ) 

إذا صحت هذه المقولة عن اإلمام، فال يمكن أن يكون أمر أئمة أهل 
بيته   وأهل  الحسين  سيدنا  عليه  مات  الذي  األمر  إال  البيت 

لتابعين رضي هللا عنهم، فأمرهم هو (الطواف  والصحابة وا وأصحابه
الخلفاء   عليه  كان  الذي  األمر  نفس  وهو  الرسالة)  أفكار  فلك  في 
الراشدين رضي هللا عنهم وساسوا الناس به بعد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهو  
ويجعل  الفكرية،  النومة  من  ويوقظ  الميتة  القلوب  يحيي  الذي  األمر 

مستوى الوعي ويحيي الشعور  المؤمن يدرك حقائق األشياء، ويرفع من  
 ويوسع األفق والمدارك ألهل الكهف.

  
الطواف   تطوف  ال  دمت  ما  تطوف  فلك  أي  في  يهمه  ال  إبليس  إن 
و   معتقداتهم  في  اختلفوا  إذا  السنة  أهل  ومعظم  والشيعة  الصحيح، 
مفاهيمهم وأفكارهم وتصوراتهم إال إنهم يتفقون على الطواف الخاطئ،  

ن الطواف الخاطئ، وقد يكون طوافهم في فلك فمعظم أهل السنة يطوفو
  أفكار خاطئة وفاسدة لعلماء أو مشايخ، سواء كانوا أحياء أو أموات. 

 
وأما الشيعة فهم يطوفون في فلك أفكار خاطئة وفاسدة نسبت ألشخاص  
من أهل البيت رضي هللا عنهم، كما يطوفون في فلك مراجعهم وسادتهم  

  سدة.وفي فلك أفكارهم الخاطئة والفا
 

لو فكر الشيعي قليال وأعاد النظر في ما قُدم له من أفكار، سيجد بأن  
حقيقة مسألة سيدنا الحسين رضي هللا عنه تختلف عما يروج بين الشيعة  
والشعور   الوعي  وتغيب  البصائر  وتطمس  العقول  تفسد  أفكار  من 

  وتضيق األفق والمدارك. 
  

الحقيقة،   إدراك  من  السنة  أهل  بعض  يمنع  ما  لمعاوية  إن  ودهم  هو 
من   بالرغم  أعماله  وتقديس  عليه،  آبائهم  وجدوا  ولما  له  وتقديسهم 
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ما  دراسة وبحث  فعند  الرسالة،  أفكار  مع  وتناقضها  وضوح خطأها 
الفترة، ستجد إن لمعاوية أعمال خاطئة غير صحيحة   تلك  حدث في 

بمنهج وبمسلك   فاالعوجاجحرفت مسيرة من أتوا من بعده،    ومعوجة
ليس بالقرآن وبالذكر الحكيم ، ( قُْرآنًا َعَربِيا َغْيَر ِذي ِعَوجٍ  معاوية و

  ) ) الزمر .28لَّعَلَُّهْم يَتَّقُوَن (
ِ الَِّذي أَنَزَل َعلَٰى َعْبِدِه اْلِكتَاَب َولَْم يَْجعَل لَّهُ ِعَوًجا ۜ (    ( َّ ِ ) )  1اْلَحْمُد 

 الكهف . 
  

عندما  وجل  عز  هللا  وعده  ما  سيجد  أفكار    والمؤمن  ويوالي  يواليه 
الرسالة والء مطلقا، وليس عندما يصرف وده لمن حادا  ورسوله 

ملسو هيلع هللا ىلص، وهي  التي أتى بها الرسول    ملسو هيلع هللا ىلص ، أي وقف في مواجهة الفكرة الحق
فكرة التوحيد، وبدل سنتين ربانيتين ببدعتين قيصريتين، فذلك التبديل  

إ للناس  لى أسوأ أمة  بدل حال األمة بالتدريج، من خير أمة أخرجت 
وغثاء كغثاء السيل بسبب تقاعسها عن نصرة الفكرة الحق التي تنبثق  

  .   منها أفكار الرسالة، وهي فكرة التوحيد
 

كما أن الشيعة مشكلتهم بتوارث األفكار الخاطئة عن الخلفاء الراشدين  
علماء   بأن  الملفت  والشيء  باإلمامة،  واعتقادهم  الشورى،  ومسألة 
السلطة والمشيخات الرسمية إذا كانوا يوجهون الناس للطواف في فلك  
الحكام وأفكارهم الخاطئة والفاسدة، فعلماء الشيعة ومراجعهم يوجهون 

بعد  الناس   والفاسدة  الخاطئة  أفكارهم  فلك  في  بأنها    االدعاء للطواف 
، ولو  أفكار األئمة وهي من أفكار الرسالة، ولكن ال يصح إال الصحيح

كان األمر صحيح لما ظهرت مظاهر فساد وذهاب العقل عند الشيعة  
الجمر   بالتطبير والزحف والبكاء والعويل والمشي على  والتي تتمثل 

  ...الخ، فحدث وال حرج .والتقلب بالطين  
 

من  وجعلتها  وتصورات  ومفاهيم  أفكار  صاغت  قد  إبليس  ذرية  إن 
في بعض العقول مما يصعب  متكلسة  المسلمات التي لها جذور عميقة  
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يتطلب جهد كبير، فعلى اإلنسان أن ال يفكر بعقلية    فاقتالعهااقتالعها،  
ا الفكرية  المسلمات  اقتالع  عليه  يسهل  حتى  النادي  لخاطئة  مشجع 

، فمشجع النادي الستبدالها بأفكار صحيحة ونيرة  والفاسدة من جذورها
  يهمه انتصار ناديه، فهو ال يبحث عن الحقيقة الغائبة .

 
في   البليهي  الدكتور  المحاضر  محاضراتهيقول  المبدع    أحد  قال   )

السوداني الطيب صالح يصف الجيش الذي أباد آل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، فيقول 
) تجد ذلك أوضح ما يكون    هرت في صورة البشركأن الشياطين ظ(  

على   فيه  ووقف  الحسين  رأس  حمل  الذي  أنس  بن  سنان  سلوك  في 
) ، امأل ركابي    تلبسته الشياطينفسطاط عمر بن سعد، يصيح كأنما (  

فضة وذهبا أنا قتلت السيد المحببا قتلت خير الناس أما وأبا وخيرهم إذ  
  انتهى النقلينسبون نسبا ) .

 
) إنها مقولة من يطوف في فلك األشخاص ركابي فضة وذهبا    امأل(

والفاسدة وفي فلك األشياء، وحركة حياته من أجل    الخاطئة وأفكارهم  
الحصول على الذهب والفضة والمال حتى لو أدى سعيه لقتل اآلخرين،  
في   والروحي  الفكري  أمنهم  فقدوا  من  يستعملون  بالحكم  فالطامعون 

لفعل تلبسته الشياطين كما تلبست جيش األمويين  ، وهو باتحقيق أهدافهم
  . الذين سفكوا دماء المسلمين 

 ) الليل4( إِنَّ َسْعيَُكْم لََشتَّٰى ( 
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 رحم هللا من أحيا أمرنا  - 48
  
) عبارة قالها سيدنا الحسين رضي هللا عنه عندما  مثلي ال يبايع مثله(

الحكم رفض مبايعة يزيد بن معاوية بن أبي   الذي ورثه أبيه    سفيان، 
وعدوانا َوالَِّذيَن  بغيا   ) عز وجل،  أمر هللا  يخالف  منكر  عمل  وهو   ،

َرَزْقنَاهُْم  ا  َوِممَّ بَْينَُهْم  ُشوَرٰى  َوأَْمُرهُْم  َالةَ  الصَّ َوأَقَاُموا  ِلَربِِّهْم  اْستََجابُوا 
  ) ) الشورى 39يَنتَِصُروَن () َوالَِّذيَن إِذَا أََصابَُهُم اْلبَْغُي ُهْم  38يُنِفقُوَن (

.  
  

) معاوية، فبغيه األول كان عندما خرج ليحارب   ذو البغيين(    ابنفيزيد  
علي بن ابي طالب رضي هللا عنه، وذلك مثبت بحديث نبوي    الخليفة

سنتين   واستبدل  المسلمين  على  بغى  عندما  الثاني  وبغيه  صحيح، 
فلك   الطواف في  الشورى وسنة  الرسالة، ربانيتين، وهما سنة  أفكار 

فلك   في  الطواف  وبدعة  التوريث  بدعة  وهما  قيصريتين  ببدعتين 
األشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة واألشياء، وهي البدع التي جلبت  
الخالفة  نهاية  بعد  الوفاة  إلى  بها  أدت  حتى  األمة  لجسم  األمراض 

اهل العثمانية وبداية الملك الجبري، والبغي الثاني مثبت بآية، ومن تج 
هداه   عنه  وجل  عز  منع هللا  البينة  المحكمة  واآلية  الصحيح  الحديث 
وتنير   تضبط  نيرة  فكرية  حلقات  سيفقد  ألنه  الضالين،  من  وأصبح 

 منظومته الفكرية العامة . 
  

( َوالَِّذيَن إِذَا أََصابَُهُم اْلبَْغُي ُهْم يَنتَِصُروَن ) وسيدنا الحسين رضي هللا  
نتصروا لدين هللا ولالمة، ولكنه واجه من  عنه على رأس من خرجوا لي

كانت قلوبهم وسيوفهم مع الباغي يزيد، الذي سار على نفس نهج أبيه  
في البغي، وهم كانوا يستعينون بالجند الذين فسدت عقولهم وطمست 
الشياطين   عليهم  وتسلطت  استحوذت  ما  بعد  وعيهم  وقل  بصائرهم 

الخاطئة   وأفكاره  يزيد  فلك  في  طوافهم  فلك     والفاسدةبسبب  وفي 
األشياء، أي المال وما يشترى به ، وهي صفات الجيش الذي حارب  
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سيدنا علي رضي هللا عنه وابنه الحسين رضي هللا عنه، وكذلك هي  
من   كثير  قتل  حيث  المنورة،  المدينة  استباح  الذي  الجيش  صفات 

رضي هللا عنهم، وهي نفس صفات الجيش الذي حاصر مكة    الصحابة 
  هدم الكعبة وصلب سيدنا عبد هللا بن الزبير رضي هللا عنه  المكرمة و

  
) جيش بال عقول سليمة وبقلوب سقيمة وبال بصيرة السفيانيفالجيش (

وبال وعي وبال مشاعر يستسهل سفك الدماء وهتك األعراض وتدمير  
الممتلكات، وتلك الصفات التي تتصف بها جيوش الحكام البغاة والطغاة  

 في كل زمان ومكان . 
  

وتلك الصفات موجودة في حرس الثورة الصفوي وفيلق القدس وحزب  
والحشد   هللا  هللا  وحزب  سوريا  في  العلوي  الجيش  وفي  الشعبي 

والحوثيين وداعش والقاعدة والجيش األمريكي والروسي ...الخ ، فكل  
تلك القوى المسلحة تسوقها الشياطين كما تساق الدواب لتنفذ بواسطتهم  
داموا   وما  البشري،  الجنس  لفناء  وخططها  وسياساتها  استراتيجياتها 

هم يشكلون خطرا على الجنس البشري برمته  بنفس العقلية والروحانية ف
.  

وأنا انصح (فقهاء وعلماء وشيوخ) الكهف من الشيعة بعدم مواالة أحد 
فقهاء الكهف وإمام من أئمة المغضوب عليهم الضالين القابع في ايران،  
فالوالء المطلق يجب أن يكون  عز وجل وألفكار الرسالة، وهو ما  

ضي هللا عنه، فا عز وجل ال يرضيه  استشهد عليه سيدنا الحسين ر
باألموال وتبديدها وهدم بيوت   الدماء وهتك األعراض والعبث  سفك 
الناس وتهجيرهم وإفقارهم وإمراضهم وتعطيلهم عن العمل وتخويفهم 

تصدير الثورة وبحجة حب آل البيت، فذلك يرضي إبليس، وما    باسم
 .    يرضي إبليس ال يرضي آل البيت (إطالقا)

  
لجيش السفياني ) كما  ا إبليس يسوق ويطلق من اتصفوا بصفات (  إن  

والبراري،   الغابات  الطرائد في  على  ) كالبه  الملك   ) يسوق ويطلق 
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فهذه حقيقة الصورة في الكهف الفكري المعنوي الذي ردت فيه شبكة  
والسياسية الى عهود الغاب والهمجية والتخلف،    االجتماعيةالعالقات  

فعندما قتل سيدنا الحسين رضي هللا عنه مع أصحابه ومعظم أهل بيته  
على يد الجيش السفياني، كان ظاهر األمر بأن جيش يزيد قاموا بقتلهم،  
تلبستهم  من  ساق  إبليس  بأن  المسألة،  جوهر  وهو  باطنه  في  ولكن 

الفكري ) من أجل  الروحي وصين واألمن  الشياطين والذين فقدوا ( التح
الجريمة الشنيعة، وإبليس ال زال يقوم بنفس العمل تحت رايات    ارتكاب

العبارة ( هيهات منا   الحسين ) مع ترديد نفس  متعددة ومنها ( راية 
 .    الذلة ) وهو األمر المضحك المبكي

  
والن بالتطبير  يكون  ال  األمر  وإحياء  أمرنا)  أحيا  من  هللا  عيق  (رحم 

الرايات   ورفع  والمسير  والزحف  والعويل  والنواح  والتباكي  والبكاء 
والمشي المهلك والزحف نحو  والطبخ والنفخ والطواف حول االضرحة  

وأمنا  األضرحة   عائشة  وأمنا  وعثمان  وعمر  بكر  أبو  سادتنا  وشتم 
الخرابيط )  حفصة رضوان هللا عليهم   ) ، فما ذكرت إحياء إلى آخر 

بليس، ومن   األمن  ألمر  (التحصين و  فقدوا  قد  ذلك  الروحي  يفعلون 
 ) بعد ما تسلطت عليهم الشياطين .  الفكريو
  

فحقيقة أمر آل البيت رضوان هللا عليهم ومصابهم نفس أمر ومصاب  
يد من   قتلوا على  الذين  وعلي رضي هللا عنهم  سادتنا عمر وعثمان 

ال يبقى    وبأمر من إبليس حتى  لقوة الخفية) أي الشياطين، احركتهم (
) الذي يجب    األمرالمسلمين يطوفوا في فلك أفكار الرسالة، فهذا هو (  

القوة   ألن  وسلم،  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  منابر  فوق  من  إحيائه 
الشريرة الخفية ال زالت هي القوة المهيمنة بسبب تحقق أسباب هيمنتها  

استعمله   من  والنفاق، ورحم هللا  الشرك  الكفر  وهو  الناس،  في  على 
 مواجهتها، فاإلنسان إما مطية للرحمن او مطية للشيطان. 
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صراع    فاألمر وهو  ال  شرس  الذين  ومطاياهم  الشياطين  مع  مرير 
وهو سبيل المؤمنين    يريدون للمسلمين الطواف في فلك أفكار الرسالة

اليقين ونور  بالهدى  عليهم  هللا  أنعم  األشخاص  الذين  فلك  في  بل   ،
دة وفي فلك األشياء، وهي البدعة القيصرية  وأفكارهم الخاطئة والفاس

 للمسلمين.  التي جلبها معاوية 

فأنا أدعوا فقهاء وعلماء ومشايخ الكهف من الشيعة أن يعيدوا النظر  
ويتدارسوا األمر حتى ال يستمر الحال على نفس المنوال، فثورة سيدنا  
الحسين رضي هللا عنه كان ظاهرها على يزيد، وباطنها على (الملك  

  – بليس ) الذي أخذ سفينة المسلمين غصبا بواسطة معاوية ذو البغيين  إ
السفينة   تكون    –الذي خرق  أن  يجب  والثورة  فكرية    (وابنه،  ثورة 

وجواهر األفكار وأسراره  يثَّور بها القرآن الستخراج كنوزه  )  ثقافية  
ولبعث روح المسلمين حتى نقوم ببناء السفينة بروح جديد لنعبر بها  

 الزمن القادم الى بر األمان، بعد عودة خالفة على منهاج النبوة. 
  

ِليَن َواْآلِخِريَن» أى   ُروا اْلقُْرآَن؛ فَإِنَّ فِيِه ِعْلَم اْألَوَّ قال ابن مسعود «ثَِوّ
 اثيروه وابحثوا ونقبوا واكتشفوا كنوزه.

  
ا السَِّفينَةُ فََكانَْت ِلَمَساِكيَن يَْعَملُونَ   فِي اْلبَْحِر فَأََردتُّ أَْن  قال تعالى ( أَمَّ

ِلٌك يَأُْخذُ كُلَّ َسِفينٍَة َغْصبًا (   )) الكهف . 79أَِعيبََها َوَكاَن َوَراَءهُم مَّ
  

والثرثرة   للغو  يلتفتوا  ال  أن  البيت عليهم  آل  آمر  إحياء  يريدون  فمن 
البيت،   آل  أمر  يحيوا  ولم  وتمكنوا  حكموا  ممن  تصدر  التي  الفارغة 

ميتا، فهم أصال ال  على حاله  ئي والسيستاني، بل أبقوه  كالخميني وخامن
، بل هم  ، وما هي قضيتهم!يعرفون ما هو أمر آل البيت حتى يحيوه

وهو   معاوية  أبتدعه  الذي  والضالين  عليهم  المغضوب  سبيل  سلكوا 
فلك  وفي  الفاسدة  الخاطئة  وأفكارهم  األشخاص  فلك  في  الطواف 
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فسا بسبب  ذلك  وراء  نتج  حيث  البصائر  األشياء،  وطمس  العقول  د 
 وغياب الوعي والشعور القتل والغباء والفوضى والدمار ...الخ.  

  
في فلك أفكار  أمة التوحيد  الشورى وطواف  األمر المراد إحيائه (إن  

وكفر  )  الرسالة نظري  توحيد  ملفة،  بشخصية  األمة  تعيش  ال  حتى 
ثم  ...  اإلنسان  ثم  ...    اإلنسانوقضيتهم، هي،  وشرك ونفاق عملي،  

 .اإلنسان
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 يا لثارات الحسين!  - 49

ينجح في تنفيذ استراتيجياته    أن     -االعور الدجال    -ما كان إلبليس   
وسياساته وخططه في انحدار وفناء الجنس البشري لوال تصدر الذين  
انقسموا  المسلمين، وهم بشكل عام  أمام سنة اإلبتالء لصفوف  فشلوا 
إلى فئتين، فئة تبعت علماء السلطة الذين والوا الحكام الظالمين وعملوا  

البيت وبدم الحسين اإلمام  تحت أمرتهم، وفئة تبعت المتاجرين بحب آل  
  اإلنسان رضي هللا عنه . 

إن سيدنا الحسين رضي هللا عنه كان في مقدمة الشهداء الذين قدموا 
عليهم  بغى  عندما  وللمسلمين  قدره  جل  هللا  لدين  انتصارا  حياتهم 
السفيانيين وجعلوها وراثة في األمويين وليست شورى بين المسلمين،  

يُ  َرَزْقنَاُهْم  ا  َوِممَّ بَْينَُهْم  ُشوَرٰى  َوأَْمُرهُْم   ...  ) تعالى  (قال  )  38نِفقُوَن 
 ) يَنتَِصُروَن  ُهْم  اْلبَْغُي  أََصابَُهُم  إِذَا  فسيدنا 39َوالَِّذيَن   . الشورى   ((

الحسين رضي هللا عنه ثار على الشيطان من أجل اإلنسان الذي أرسلت  
له الرسالة، ثار على الشيطان عندما أراد بواسطة السفيانيين اغتصاب  

وهو السياسي،  نظامه  أي  اإلسالم،  أرتبط    سفينة  ظاهر  اغتصاب 
أي قليلي العلم    -باغتصاب خفي من قبل إبليس ليدخل الناس المساكين  

ا    - والمعرفة الذين طمست بصائرهم   في بحر الظلمات، قال تعالى ( أَمَّ
َوَكاَن   أَِعيبََها  أَْن  فَأََردتُّ  اْلبَْحِر  فِي  يَْعَملُوَن  ِلَمَساِكيَن  فََكانَْت  السَِّفينَةُ 

 )) الكهف . 79ِلٌك يَأُْخذُ كُلَّ َسِفينٍَة َغْصبًا ( َوَراَءُهم مَّ 
 

إن خط ومسلك سيدنا الحسين رضي هللا عنه واضح وجلي لم يتوه عنه  
إال أهل البدع والزيغ والضالل، ولو كان مدعي محبة واتباع آل البيت  

) بدال من    يا لثارات اإلنسانيدركون حقائق األشياء لرفعوا شعار (  
) ألن اإلنسان هو المتضرر من اغتصاب    ات الحسينيا لثارشعار (  

رفع بحقائق األشياء  سفينة اإلسالم من قبل إبليس، ولكن بسبب الجهل  
) ليقتل وليؤذي تحته اإلنسان وبحجة الثأر    يا لثارات الحسينشعار (  
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لمقتل من أستشهد من أجل اإلنسان !، فعلى اإلنسان أن ال يجعل من  
 بواسطته أخيه اإلنسان ويؤذيهنفسه مطية للشيطان يقتل  

إن الناس الذين قتلوا سيدنا الحسين رضي هللا عنه قد هلكوا، ولكن من  
ساقهم لمقتله ال زال موجود، وهو يسوق من فسدت عقولهم وطمست 
بصائرهم النحدار وفناء اإلنسان كما تساق الدواب ومنهم ( الخمينيين  

 والخامنئيين ) ومن داروا في فلكهم. 

الراي (  أن  عليها  مكتوب  وهي  ترفع  التي  الحسين  ات  لثارات  ) يا 
الخبيث التي حركت   لقتل  )  جيش السفيانيين  (  تحركها نفس الروح 

سيدنا الحسين رضي هللا عنه، والستباحة المدينة المنورة من أجل قتل 
خيرة المؤمنين والمؤمنات في مكة والمدينة، وهي راية من عمل تحتها  

ليه و ملعون، ومن لعن طرد من رحمة هللا  لقتل المؤمنين مغضوب ع 
عز وجل، وأعظم الرحمات الرضا والعلم، لذلك ال تجد عند من عمل  
تحتها علم وبصيرة، فحاله سيصبح من أحوال علماء السلطة .قال تعالى  

  ُ َّ َجَهنَُّم َخاِلًدا فِيَها َوَغِضَب  ًدا فََجَزاُؤهُ  تَعَّمِ َعلَْيِه  ( َوَمن يَْقتُْل ُمْؤِمنًا مُّ
  )) النساء . 93َولَعَنَهُ َوأََعدَّ لَهُ َعذَابًا َعِظيًما (

على المسلم أن ينتبه لنفسه ويتجنب ما يجعله مغضوب عليه أو ضال،   
وأن تعرف بأنك من المغضوب عليهم أو الضالين في حياتك خيرا من  

  أن تعرف ذلك بعد مماتك (يا روح ما بعدك روح) 

يجعل    ما  بإحياء  يكون  ثأرنا  و  الشيطان،  لإلنسان من  نثأر  أن  فعلينا 
وهي   والمدارك،  األفق  وواسع  بصيرا  واعيا  سليم  عقل  ذو  اإلنسان 
َ يَأُْمُرُكْم أَن تَُؤدُّوا اْألََمانَاِت  َّ األمانة التي يجب أن نؤديها لإلنسان ( إِنَّ 

)... أَْهِلَها  نعي58إِلَٰى  لكي  النساء،   ( التي )  األمانة  أداء  من  ونمكنه  نه 
حملها .( إِنَّا َعَرْضنَا اْألََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْلِجبَاِل فَأََبْيَن أَن  

َظلُوًما َجُهوًال ( َكاَن  إِنَّهُ  نَساُن ۖ  اْإلِ َوَحَملََها  ِمْنَها  ) )  72يَْحِمْلنََها َوأَْشفَْقَن 
  اتقى وبالنبي قد اقتدى . ال هدى إال لمن...  األحزاب
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 من لوازم تجديد الفكر اإلسالمي  - 50
 

  أحيوا أمرنا، رحم هللا من أحيا أمرنا. 
 
إن تجديد مفهوم (مصاب آل البيت) من لوازم تجديد الفكر اإلسالمي،  
وهو سيؤدي إلى تصحيح مفهوم ( التشيع ) حتى يكثر سواد المؤمنين  

 .    الذين يسلكون سبيل الذين أنعم هللا عليهم بالهدى ونور اليقين
 
من يتأمل في األحداث السابقة والحالية، سيجد بأن المصاب الجلل آلل  

بحسب الواقع، قد تغير، كما أن مفهوم التشيع يجب أن يصحح  البيت و
    .ويغير عن المفهوم السائد الذي سماته الجهل والسفه والخبال

 
فلو سأل آل البيت ما هو مصابكم الجلل اآلن ؟، وما هو أمركم السابق 
الذي تريدون من المؤمنين أن يحيوه ؟، ألجابوا بأن مصابنا الجلل هو  

لمسلمين لنا من قبل بعض الجهال والسفهاء والحمقى  استغالل محبة ا
و   المعتقدات  ونسب  والخبال،  بالسفه  والمصابين  األهلية  وناقصي 
األفكار والمفاهيم واألقوال واألفعال الخاطئة والفاسدة لنا حتى يطوف  

 بعض المسلمين في فلكها بدال من الطواف في فلك أفكار الرسالة . 
 

إسمهم في   استعمالفأي مصاب بالنسبة آلل البيت أعظم من مصاب  
تغييب الحقيقة وتشويه الدين والتالعب بأفكار الرسالة من أجل تضليل  
الناس، وارتكاب الجرائم البشعة ضد اإلنسانية باسمهم؟، فذلك أعظم 
من مصاب قتل سيدنا الحسين رضي هللا عنه ومصاب تخاذل المسلمين  

دين هللا جل قدره عندما بدلت سنة الشورى الربانية    عن نصرته ونصرة
يستشهد   لم  عنه  هللا  رضي  الحسين  فسيدنا  األموية،  التوريث  ببدعة 

المزعومة ، فهو لم يكن يطلب زعامة سياسية او دينية،    لإلمامةنصرة  
بل هو استشهد نصرة للشورى بعد ما أصاب المسلمين البغي من قبل  

تشهد نصرة لدين هللا عز وجل، ( ...َوأَْمُرهُْم معاوية وابنه يزيد، فهو اس
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ا َرَزْقنَاُهْم يُنِفقُوَن (  ) َوالَِّذيَن إِذَا أََصابَُهُم اْلبَْغُي ُهْم  38ُشوَرٰى َبْينَُهْم َوِممَّ
 ) ) الشورى . 39يَنتَِصُروَن ( 

 
قد استشهد من أجل أن ال يحدث    -  رضي هللا عنه  -وسيدنا الحسين  

لذي ال زال يحدث األن، ولكن الشياطين استعملوا  ذلك المصاب الجلل ا
مصابه ومصاب أهل بيته بإحداث مصاب أعظم أدى إلفساد وإذهاب  

 العقول! بسبب الجهل بحقائق األشياء. 
 
فمن حقائق األشياء، إن الشياطين قد تلبست من ارتكبوا الجرائم بحق  

سمهم آل البيت وهم أحياء، وكذلك هي تلبست من ارتكبوا الجرائم با
وهم أموات، فكل جريمة وجدت لها الشياطين مطايا مناسبة لتحركهم 

    الرتكابها. 
 
يستهوون  من  قبل  من  البيت  آل  محبة  استغالل  مسألة  وضوح  فبعد 
ممارسة شذوذهم الفكري والنفسي على الناس وظلمهم باسم آل البيت،  
  ،( للحق   ) ليتشيع   ( للباطل   ) المتشيع  يستيقظ  أن  الالزم  من  أصبح 
والحق ال يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف أهله، فأنت بذلك ستكون  
من أنصار المهدي في حال ظهور أمره الذي بات قريب، ألن هللا عز  
وجل سيستعمله في رفع راية الحق لنصرة المظلومين والمستضعفين  
والمساكين، فكيف ستناصره وأنت تناصر الظالمين والمجرمين وبحجة  

   رفعون رايات الباطل ؟ ! .نصرة آل البيت وهم ي
 
فأمر اإلمام المهدي هو من أمر آل البيت رضوان هللا عليهم، وأمرهم 

أمر واحد، وهو الطواف    -رضوان هللا عليهم    - وأمر الخلفاء الراشدين  
في فلك أفكار الرسالة الذي يعبر عن الوالء المطلق  عز وجل وإحياء  

الء الذي ينير العقل والبصيرة  سنة الشورى الربانية، وهو الطواف والو
ويوسع   الصدور  ويشرح  الشعور  ويحيي  الوعي  منسوب  من  ويرفع 
اآلفاق والمدارك، وليس اللطم والبكاء والعويل والسير وتعذيب النفس  
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والطبخ واللغو والثرثرة والكالم الفارغ، فهل هكذا يحيى أمرهم ؟! .  
 حقا ليس بعد العقل إال الالعقل . 

 
األم إحياء  الفردية  إن  العملية  والممارسات  التطبيقات  بإحياء  ر يكون 

عن  عجز  ما  وهذا  السياسية،  الحياة  في  التوحيد  لعقيدة  واالجتماعية 
السنة والشيعة الن علمائهم ومراجعهم يجهلون حقائق األشياء    تحقيقه

 بعد ما غابت الحقيقة مع أهلها لقرون طويلة . 
 

ه ؟، وإذا كنت ال تشعر فإذا لم تعرف الحق كيف ستتعرف على أهل
بحقيقة مصاب آل البيت، فكيف ستحيي أمرهم؟، فهل ستستمر ( باللطم  
تريد  وكما  األمر  إلحياء   ( ...الخ  والنفخ  والطبخ  والعويل  والبكاء 

  الشياطين ؟ ! . 
 
المالعين   ولكن  وأهله،  للحق  يتشيع  ان  إنسان  كل  من  المطلوب  إن 

والجر والمناكر  والرذائل  المظالم  والخبال  جعلوا  السفه  ومظاهر  ائم 
تمارس تحت مظلة التشيع بعد ما قُرن التشيع بآل البيت الغائبين عن  

محلهم   ليحل  العملية  وحياتنا  وقاحة    -واقعنا  يمارسون    -وبكل  من 
الرذائل والمنكرات والجرائم والمظالم والسفه والخبال وهم مطمئنين  

مكتوب عليها ( آل    وبعد ما وضعوا الفتة  بعد ما ارتدوا أزياء خادعة
 البيت ) في مدخل كل وكر من أوكار الشياطين . 

 
إن من استغلوا محبة المسلمين آلل البيت لكي يجعلونهم يشايعون أهل  
الباطل، قد فشلوا أمام سنة اإلبتالء كما فشل علماء ومشايخ سلطات  
القهر والغلبة، فكال الفريقين ضللوا الناس عن الحقيقة و حرموهم من 
تحقيق ( أمنهم الروحي والفكري )، بل بعضهم قد بَغََّض الناس بدين  

   جل قدره وفتنوهم . هللا
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قال تعالى ( ِإنَّا َجعَْلنَا َما َعلَى اْألَْرِض ِزينَةً لََّها ِلنَْبلَُوُهْم أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَمًال  
  ) الكهف . 7(

 
ومن فشل أمام سنة اإلبتالء أصبح من أهل الكهف، كما أوضحت في  
بعض المقاالت، إنسان الكهف، أصحاب الكهف وأهل الكهف، حكام  

    كهف .ال
 

    ) رحم هللا من أحيا أمرنا( 
ومن أهم أمرهم الطواف في فلك أفكار الرسالة والوالء المطلق  عز  
وجل ومن ضمن الطواف إحياء الشورى بفكر جديد وبتطبيقات تراعي  
المستحدثات والمتغيرات والتعدد والتنوع الطبيعي للمجتمع، وهو تنوع  

من   التي  والتخصصات  والخبرات  تجمعها  العقول  أن  المفترض 
النقابات، وليس ( الطواف في فلك الحكام وأفكارهم الخاطئة والفاسدة 
وفي فلك األشياء ) وكما أراد علماء السلطة ، وليس ( الطواف في فلك  
األفكار الخاطئة والفاسدة لمن جعلوا من أنفسهم سادة ومراجع ومشايخ  

  وفي فلك األشياء ) وبحجة مواالة آل البيت . 
 

    ) القصة وما فيها باختصارف( 
عقل   منه  ويجعل  العقل  سالمة  يحفظ  طواف صحيح  األول  الطواف 

يفسد العقل وقد   خاطئالهدى والرشد، والطواف الثاني والثالث طواف  
والشياطين   واالحوال،  الحال  والخبال وسوء  بالسفه  الطائفين  يصيب 

بعد ما صادرت منابر  )    منابر الضرار(  التي أنشئت المنابر الحسينية  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تذكر الحقيقة على لسان مطاياها من  

في   تهيم  لهم  المستمعين  عقول  تجعل  هي  بل  المنابر،  العوالم  فوق 
  الفكرية للمغضوب عليهم والضالين . 

 
أخي القارئ الكريم، قد تسمع أو تقرأ عن ( الممهدون لخروج المهدي 
) من أناس ال يدركون حقائق األشياء، أو أي شيء عن الحقيقة الغائبة،  
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فهم ال يعلمون ما الذي يمهد لظهور اإلمام المهدي في زمن الظهور،  
أ فيه،  نحن  الذي  الزمن  تفاعله مع وهو  يَُصِعد من  يجعله  الذي  ما  و 

    األحداث ؟ .
 
يراه  الذي  باألسلوب  األحداث  مع  تفاعله  من  يُصِعد  سيجعله  ما  إن 

إثارة مسألة ذهاب وفساد ثورة فكرية وثقافية من أجل  مناسبا، هو (  
فإبليس وذريته يخشون      )،والقدرات الكامنة للعقل والمدارك    ،العقل

في  المسألة  إثارة  عن  مطاياهم  يجنبون  هم  لذلك  المسألة،  إثارة  من 
  انتباه اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي، ألن إثارة المسألة سيتبعها  

الناس إلى حقيقة ما جرى لهم ويجري عليهم، ومن ثم ستثار عدة أسئلة،  
التي تنير بصا  الناس اإلجابات  ئرهم وعقولهم، وبعد ما  وبعد ما يجد 

اختيار النظام السياسي اإلسالمي     تتجلى الحقائق، سيتجه المسلمون إلى
الذي سيحقق لهم أمنهم ( الروحي والفكري ) الذي فقدوه، كما سيؤمن  
لهم   وسيحقق  اإلنسانية،  حياتهم  وضرورات  الشرعية  حقوقهم  لهم 

   المشروعة . وأمانيهمأحالمهم 
 

أو وإثارة مسألة فساد وذ قبل عالم سلطة  تحدث من  لن  العقول  هاب 
متاجر بمصاب آل البيت، ألنهم من الذين فسدت وذهبت عقولهم، إال  
في حالة واحدة، وهي إذا ما من هللا عليهم وأكرمهم بالهدى وسددهم 
عن   الباحثين  األوابين  المستغفرين  التوابين  مسلك  إلى سلوك  ووفقهم 

    الحقيقة . 
 

ن الممهدين لظهور اإلمام المهدي، عليه أن  فكل من أراد أن يكون م 
يتحرش بإبليس ويشاغبه وذريته، وعليه أن يثير مسألة ( فساد وذهاب 

    العقل والقدرات الكامنة ومسألة الطواف في فلك أفكار الرسالة )
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إبليس   الدجال    -وال زالت فتنة  مستمرة، وال زال اإلبتالء    -األعور 
مستمر، وال زال معظم الناس نائمين في الكهف نومة فكرية    واالختبار

حتى يتم إيقاظهم إيقاظ عام، فيا ترى من هم أحسن عمال ؟، ( ِلَنْبلَُوُهْم  
 أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَمًال ) الكهف . 
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  لماذا يجب تجديد الدين  - 51
  والفكر والخطاب اإلسالمي؟ وما يجب تجديده 

 
لقد بلّغ رسول ملسو هيلع هللا ىلص الرسالة وأدى األمانة، ونصح األمة وجاهد في هللا 
حق جهاده، وبين لألمة سبيل الهدى والرشاد وصراط الذين أنعم هللا  

  عليهم بالهدى ونور اليقين .
 

منها  ذََرفَْت  َموعظةً  وعَظنا رسوُل هللاِ ملسو هيلع هللا ىلص  سارية  بن  العرباض  عن 
عٍ العيوُن ووِجلَْت منها القلوُب فقلنا يا ر سوَل هللاِ إنَّ هذه لموِعَظةَ ُمَوّدِ

فماذا تعَهُد إلينا ؟ فقال : تركتُكم على البيضاِء ليِلها كنهاِرها ال يزيُغ  
عنها بعدي إال هاِلٌك ، ومن يَِعْش منكم فَسيرى اختالفًا كثيًرا فعليكم بما  

اشديَن . وعليك المهِديِّيَن الرَّ الخلفاِء  ُسنَّتي وسُنَِّة  م بالطاعِة  عَرفتُم من 
وإن كان عبًدا حبشيا َعضُّوا عليها بالنَّواجِذ فإنما المؤمُن كالجمِل األَنِِف  

  كلما قِيَد انقَاَد . ) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
 

اشديَن ))    (( فعليكم بما عَرفتُم من ُسنَّتي وُسنَِّة الخلفاِء المهِديِّيَن الرَّ
في الحكم هي جعل طواف المجتمع    ومن السنة التي سنها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

كطواف الفرد المسلم في فلك أفكار الرسالة، وهو ما كان عليه الخلفاء  
والحسن   وعلي  وعثمان  وعمر  بكر  أبي  سادتنا  الراشدين  المهديين 
رضي هللا عنهم، وهم عاصروا و تعايشوا مع تطبيقات طواف المجتمع  

ملسو هيلع هللا ىلص   الرسول  حكم  زمن  في  الرسالة  أفكار  فلك  أهمية    توعبواواسفي 
 . المسألة لذلك لم يبدلوا ولم يغيروا بل بقوا على عهدهم

  
إن التبديل والتالعب بمفاهيم اآليات وأفكار الرسالة، والكتم والوضع  
والتدليس والكذب في األحاديث، عدى اإلسرائيليات، كلها أعمال أدت  
إليجاد بناء فكري مشوه أدى لظهور خطاب إسالمي يصرف االنتباه  
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عن حقيقة ما تم تبديله والتالعب به من مفاهيم اآليات وأفكار الرسالة 
  اديث النبوية الشريفة.واألح

 
َّبِعُنَّ َسنََن َمْن قَْبَلكُْم  النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل لَتَت أَنَّ  َعْنهُ   ُ َّ َعْن أَبِي َسِعيٍد َرِضَي 
ِشْبًرا بِِشْبٍر َوِذَراًعا بِِذَراعٍ َحتَّى لَْو َسَلُكوا ُجْحَر َضّبٍ لََسلَْكتُُموهُ قُْلنَا يَا  

ِ اْليَُهوَد َوالنََّصاَرى؛ قَاَل فَمَ  َّ   .البخاريْن؟" صحيح َرسُوَل 
 

الكهف  في  معهم  أدخلنا  الحكم  في  والنصارى  اليهود  سنن  اتباع  إن 
الفكري المعنوي منذ بداية زمن الملك العاض، وهو األمر الذي حدث  
على يد معاوية بن أبي سفيان الذي بدل سنة طواف المجتمع الذي كان 

وأفكا األشخاص  فلك  في  الطواف  ببدعة  الرسالة  أفكار  فلك  رهم في 
ببدعة   الشورى  سنة  استبدل  كما  األشياء،  فلك  وفي  الفاسدة  الخاطئة 

  التوريث، وكال البدعتين بدع قيصرية. 
 

والبحث عن الحقيقة من أجل الخروج من الكهف الفكري المعنوي الذي  
كما أحاط بغيرهم لقرون عديدة،   -إال من رحم هللا  -أحاط بالمسلمين 

قة سيدنا إبراهيم ملسو هيلع هللا ىلص فهو كان إماما يتطلب منا سلوك منهج وملة وطري
وقدوة الباحثين عن الحقيقة و المستيقظين في زمنه، فٍاتِباع منهجه و  
إسالمي جديد يخرج من   فكر  إيجاد  إلى  ملته وطريقته حتما سيؤدي 

، خطاب ( التثوير  ه ورائه خطاب يختلف عن الخطاب التقليدي بصنفي
التزوير  ) وخطاب  الجهادية،  السلفية  كخطاب  السلفية    )  كخطاب   (

  .    الملكية الذي يحسب على أنه خطاب للتنوير
 

المرء   يجعالن  التزوير، ال  التثوير وخطاب  الخطابين، خطاب  وكال 
بين حالتي   الكهف، وتقلبك  الفكرية داخل  يستيقظ من نومته وسكرته 
التثوير والتزوير الفكرية، أو العكس، فهو تقلب النائم في الكهف على  

  رتاح اليه. الجنب الذي ي
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  ؟لماذا يجب تجديد الفكر والخطاب اإلسالمي
 

يدركون   ال  اإلسالمي  والخطاب  الفكر  تجديد  يتحدثون عن  الذين  إن 
حقائق األشياء وما حل بالناس، فهم في الواقع يريدون للناس التقلب  
في نومتهم على الجنب الذي يرتاحون إليه، أو الذي ترتاح منه السلطات  

الفكرية    الحاكمة، فخطابهم والسكرة  النومة  من  اليقظة  إلى  يؤدي  لن 
ولن يؤدي إلى تنوير وإنارة العقول والبصائر، أي إذا كان المجدد من 
األزهر يريدك ان تنام نومة أزهرية، سواء كانت أشعرية أو ماتردية  
أن تكون نومة   المهم  ) ولكن  برحتك  نام   ) ...الخ،  أو سلفية  صوفية 

إذا كان من أتباع المدرسة الوهابية، يريدك  أزهرية نظامية حكومية، و
أن تنام نومة وهابية، وبحسب الجنب الذي ترتاح له السلطة والحكومة، 
الترفيه،   أي نومة بدون ترفيه، وهذا سابقا، وأما األن فهي نومة مع 
بأن   علما  المكي أخيرا،  الحرم  أئمة  أحد  به  بشر  الذي  التحديث  وهو 

م ال يريدونها يقظة مع الترفيه، فالنومة  هناك يقظة مع الترفيه، ولكنه
والسكرة الفكرية مطلب إبليس وذريته، وهو مطلب متوافق مع مطلب  
السلطة التي ال تريد أن تحكم وفق منهج هللا جل شأنه الذي قطعا سيؤدي  
إلى يقظة المحكومين، والناس في تلك الحالة على دين ملوكها ، فإذا  

اس وإذا  الناس،  نام  الملوك  يحكم  نام  ولم  الناس،  أستيقظ  الملوك  تيقظ 
داوود  والملك  سليمان  الملك  مثل  األنبياء،  يقظين سوى  ملوك  الناس 
على  الخالفة  عودة  وبعد  المرة  هذه  ولكن  والسالم،  الصالة  عليهما 

  منهاج النبوة لن يكون هناك ملك بل خليفة مؤيد من هللا عز وجل . 
  

  ما يجب تجديده؟  
كان يجب البقاء على منهاج النبوة الذي يتمثل بالطواف في فلك أفكار 

قرنا من  13الرسالة وجعل األمر شورى بين المسلمين منذ القدم، وبعد  
هجر وترك الحكم على منهاج النبوة يجب أن تُقَِدم أفكار مجددة للفكر  
و للخطاب اإلسالمي وبعيدا عن التثوير والتزوير، حيث يجب أن يشمل 

خطاب ما هو قديم ومسكوت عنه وما هو مجهول، مثل المفاهيم التي  ال
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تطبيقات   وتفاصيل  الرسالة  أفكار  فلك  في  بالطواف  وترتبط  تتعلق 
الطواف وعالقته بالتسبيح العملي ونتائجه اإليجابية على بعث الروح  
وعلى العقل والبصيرة والوعي والشعور، وعلى سعة األفق والمدارك،  

ر والتكفير والجهاد وتبليغ الرسالة، وكذلك يجب أن  ومثل مفهوم الكف
والتعليم   التربية  ما هو جديد ومستحدث، كنظام  الخطاب على  يشمل 
وفلسفة التربية والتعليم، ووضع المرأة ودورها في النظام االجتماعي  
الشورى   على  القائم  السياسي  النظام  وشكل  الحديث،  والسياسي 

المثالي   النظام  وهو  لم  والمشاركة،  والذي  الخبير،  العليم  سنه  الذي 
على   طرأت  التي  التغيرات  يواكب  وتحديث  تطوير  أي  عليه  يحدث 

  قرن .  13الحياة االجتماعية والسياسية طوال 
 

إن الغربيين قد استبدلوا نظام التوريث وجعلوا القانون فوق القوة، وأما  
القوة  حكام المسلمين بقوا طوال فترة الملك العاض على نهج معاوية،  

فوق الشريعة، وهي فترة إصابة األمة بمرض عضال، ومنذ بداية فترة  
وصل األمر للحكم بواسطة    - وهي فترة وفاة األمة    - الملك الجبري  

القوة والخديعة، فال شريعة وال هم يحزنون، لقد أصبحت الشريعة ال 
فوق وال تحت، أي ال فوق القوة وال تحت القوة ألننا نعيش في زمن  

) جاهلية  عنز بدو طاح بمريس  ) جاهلية (    اللي اختشوا ماتوا(    جاهلية
تُذَهب بها المراحيض وترصع باأللماس وتصور ويحتفى بها، والناس  
ال تجد ما تسد بها جوعها وال تجد ما يروي عطشها وما يأويها وما  

  . واالستقراريكسي عورتها ومن يوظفها وما يعينها على الزواج  
  

 أي منقلب ينقلبون وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار  سيعلم الذين ظلموا 
  

  لقد كتبت في المقال األخير ( فَاْعتَبُِروا يَا أُوِلي اْألَْبَصاِر ) اآلتي : 
(( قال تعالى ( ُهَو الَِّذي أَْخَرَج الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب ِمن ِديَاِرِهْم 

ِل اْلَحْشِر ۚ َما َظنَنتُْم أَ  َن  ِألَوَّ انِعَتُُهْم ُحُصونُُهم ّمِ ن يَْخُرُجوا ۖ َوَظنُّوا أَنَُّهم مَّ
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ْعَب ۚ يُْخِربُوَن   ُ ِمْن َحْيُث لَْم يَْحتَِسبُوا ۖ َوقَذََف فِي قُلُوبِِهُم الرُّ َّ ِ فَأَتَاهُُم  َّ
 ) ) الحشر  2ْبَصاِر ( بُيُوتَُهم بِأَْيِديِهْم َوأَْيِدي اْلُمْؤِمنِيَن فَاْعتَبُِروا يَا أُوِلي اْألَ 

  
يحتسبوا   لم  حيث  من  لليهود  وسيأتي  الكرة  سيعيد  وجل  عز  هللا  إن 

  وسيلقي في قلوبهم الرعب.
 

  .  السؤال : من أين سيأتيهم ؟
 

سيأتيهم من العقل والفكر والبصيرة والوعي والشعور، ونحن    الجواب :
المعيشة  عقل  بمخرجات  به  وفتنوا  الناس  أعجب  الذي  الزمن    في 

الحال وتمشية  وسيظهر  والوظيفة  سيكشف  وجل  عز  هللا  ولكن   ،
  وسيهدي الناس للمسلك الذي يؤدي الكتساب عقل الهدى والرشد .  

 
وفي الحقيقة إن هللا عز وجل ( قد آتى وأنتهى ) بالنسبة لمن أدركوا 
ُ ِمْن َحْيُث لَْم يَْحتَِسبُو) فما   َّ حقائق األشياء، أو أهل الحقيقة، ( فَأَتَاهُُم 
علينا إال أن نميز أنفسنا ليتبين لهم وللناس حقيقة ما آتاهم وما جرى  

فا وجوههم،  تسوء  سوف  التي  وحقيقتهم  اإلرث  عليهم  بدين  لتشبث 
واإللف والعادة والحمية والعصبية ونصرة األفكار الخاطئة والفاسدة 

  - لألشخاص بدال من نصرة أفكار الرسالة ال يميزنا عنهم، بل يجعلهم 
متفوقين ويعلون علينا، فهذا ما رتب له إبليس األعور الدجال    -كما هم  

  منذ القدم . 
 

ى اآلخر ) وجاهزين للتناول،  فهم في الحقيقة ( مستوين وناضجين عل 
ولكن ال يوجد ( أكاله ) تتوفر بهم صفات اآلكلين الذين يعرفون من  

  أين تؤكل الكتف . 
 

فالمسلمون منذ أن اتبعوا سنن اليهود والنصارى في الحكم جرى عليهم  
ما جرى على اليهود والنصارى، وكان المقدر لهم الدخول معهم في  
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بطقوس وشعائر ومفردات وعبارات    ولكن    الكهف الفكري المعنوي،
ورموز إسالمية، وكما ذكرت في عدة مقاالت، ومنها مقال ( ِلَنْبلَُوُهْم  
أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَمًال ) حيث كتبت في المقال اآلتي : (( وتبديل بدع بشرية  
الصحابة   معظم  من  شديدة  ومقاومة  معارضة  واجه  ربانية  بسنن 

رأسهم على  الزبير    سادتنا   والتابعين،  بن  وعبدهللا  علي  بن  الحسين 
وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي هللا عنهم، حيث قالوا لمعاوية وهم  

)، ولكن معاوية أبى      متعجبون مندهشون ( أقيصرية أم كسروية !!!
يزيد، وهو   ابنهإال أن يتبع سنن اليهود والنصارى في الحكم ويورث  

اء في حديث رسول بذلك نقض أول عروة من عرى اإلسالم، وكما ج
ملسو هيلع هللا ىلص، وهو نقض سفكت بسببه دماء كثيرة للصحابة والتابعين في     هللا

  .    المدينة ومكة والعراق ومناطق أخرى حتى استتب األمر لألمويين
 

أبي   لتنقضن عرى اإلسالم   الباهلي   أمامهعن  أنه قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن 
ن  عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأوله

  نقضا الحكم، وآخرهن الصالة .
وابن   الكبير،  المعجم  في  والطبراني  في مسنده،  أحمد  اإلمام  أخرجه 

  حبان في صحيحه بإسناد جيد .  
 

لهم   لتتحقق  النبوة  منهاج  وفق  للعمل  الرجوع  إال  المسلمين  على  فما 
بيقظتهم وبخروجهم من  المسلمين مرهونة  فنهضة  والنهضة،  اليقظة 

عنوي، أو جحر الضب المظلم الذي ضاقت من ورائه  الكهف الفكري الم
ونهضتهم   يقظتهم  وبعد  الظلمات،  وببحر  فيه  توغلوا  ما  بعد  األنفس 

  ارتادتها سيجدون عوالم وأفق فكرية فسيحة ورحبة بخالف العوالم التي  
إجابات   هناك  والنصارى، وسيكون  اليهود  اتباع سنن  بسبب  عقولهم 

الناس عن  شافية ووافية على كثير من األسئ التي تدور في أذهان  لة 
من   للناس حقيقة  ذلك سيتبين  وعند  عام،  بشكل  الحياة  اإلسالم وعن 
بغضوا الناس بالدين اإلسالمي، سواء من المحسوبين على المسلمين  

  أو غيرهم . 
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لقد كتبت بتوفيق من هللا وفضله عدة مقاالت تتعلق بعدة مسائل، وأنا  

المقاالت تلك  يقرأ  بأن من  بإذن    أزعم  له  فيها ستكون  ما  ويستوعب 
العلي القدير عيون جديدة عند قراءة القرآن الكريم والواقع الذي يحيط  
به، كما سيجد أن منطق القرآن الكريم منطق يختلف جذريا عن المنطق  
االعوج لعلماء السلطة وغيرهم من الصم البكم العمي الذين ال يعلمون  

طقهم حدث بسبب إتباعهم و حبهم  وال يعقلون وال يفقهون، واعوجاج من
وودهم لمن ظن بأن القرآن به عوج وراح ليعدل العوج ليوافق هواه 
الذي   سفيان  أبي  بن  معاوية  وهو  والثروة،  للسلطة  وحبه  المريض 

  استبدل سنتين ربانيتين ببدعتين قيصريتين ... وبا التوفيق. 
 

  ال هدى إال لمن اتقى وبالنبي قد اقتدى. 
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  رسالة: الى الخاليا النائمة   - 52
  من داعش والقاعدة

  
الكهف   في  النائمون  في  أيها   ( الحركية  نومتكم   ) على  البقاء  عليكم 

المقابل عليكم االتجاه لما يحقق ( يقظتكم الفكرية ) بعد ما اتضح بان  
فجر النهضة اإلسالمية الذي أحدثه البغدادي فجر كاذب كالفجر الكاذب 
للخميني، نعم هناك فجر صادق يليه شروق لشمس اإلسالم من جديد 

) للكفار واألنظمة اآليلة للسقوط ، ففي  فال تجعلوا من انفسكم ( ملطشة  
العجلة الندامة وفي التأني السالمة، فهناك من المفكرين والعلماء من  
يعمل بصمت وحكمة وروية وسرية من أجل إنهاض األمة، فال تجعلوا 
من انفسكم مطايا للشياطين التي يسلطها المالعين على رؤوسكم من 

بتحصين   فعليكم  مخططاتهم،  تنفيذ  بيننا  اجل  فالحرب  منها،  أنفسكم 
وبينهم لها وجهين، وجه ظاهر جلي ووجه غائب عن الحس خفي، فبعد  
 يقظتكم الفكرية ستتمكنون من معرف حقيقة الوجه الجلي والوجه الخفي  
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  فجرها لتجد الفرج - 53
  

ينتظرون الفرج والخالص، والفرج   - والناس بشكل عام    -إن األمة  
وأصبح صوتهم قريب   العلم  أهل  تصدروا صفوف  من  ولكن  منهم، 

مسموع ال يستدلون إلى مفتاح باب الفرج، حيث أصبحوا يدورون حول 
  أنفسهم وهم يحوقلون، بل إن بعضهم ال يرى بأن للناس فرج وخالص.

  
) سواء كان عالما  ذهاب وفساد العقل فالمسألة بحاجة لمن يفجر مسألة (

فهي مفتاح باب الفرج، فإذا   او شيخا او سياسيا او صحفيا او إعالميا،
  االجتماعي سمعت الحديث يدور عنها في وسائل اإلعالم والتواصل  

ويتسع نطاقه فأعلم بأن باب الفرج بدأ يتحرك ليفتح على مصراعيه  
  بواسطة يد القدر. 

  
ا بها، أي (مالي أيدو من  ولكن بشرط بأن يكون من يفجر المسألة ملم

لديه   يكون  أن  على  له  نمألها  فارغتان  يداه  كانت  ومن  الموضوع) 
    ... تسمح له بحمل ما يقدم له، لوم الخفاء أو الباطن  من عمقدمات 

  أهل الحقيقة. 
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    اإلرهاب الناعم - 54
terrorism  Soft  

 
بَاِط اْلَخْيِل تُْرِهبُوَن    قال تعالى ( َوأَِعدُّوا  ةٍ َوِمن ّرِ ن قُوَّ ا اْستََطْعتُم ّمِ لَُهم مَّ

ُ يَْعلَُمُهْم ۚ َوَما  َّ تَْعلَُمونَُهُم  ُكْم َوآَخِريَن ِمن ُدونِِهْم َال  ِ َوَعُدوَّ َّ بِِه َعُدوَّ 
الَ  َوأَنتُْم  إِلَْيُكْم  يَُوفَّ   ِ َّ َسبِيِل  فِي  َشْيٍء  ِمن  ( تُنِفقُوا  تُْظلَُموَن   60  (  (

  األنفال . 
 

خشنة،  وقوى  ناعمة  قوى  إعدادهما،  علينا  القوى  من  نوعان  هناك 
فبواسطة القوى الناعمة اإليجابية ألفكار الرسالة تهدم األفكار والمفاهيم 
والتصورات الخاطئة والفاسدة وتبنى الصحيحة الصالحة النيرة مكانها،  
وتشرح  البصائر  وتنار  المحتلة  العقول  موازين  تعدل  وبواسطتها 

الشعور  الصدور،   الوعي ونحيي  بالعقول ونصنع  نرتقي  وبواسطتها 
ونوسع األفق والمدارك، فهذا ما يمكن أن تفعله القوى الناعمة اإليجابية  
التواصل   ووسائل  اإلعالم  وسائل  وجود  ظل  في  الرسالة  ألفكار 

  . االجتماعي
 

فأثر القوى الناعمة ألفكار الرسالة أثر إيجابي يجعل اإلنسان يناصر  
كرة التوحيد وأفكار الرسالة وينتصر لنفسه على عدوه الدائم  ويوالي ف

أثرها  الخاطئة والفاسدة  الشيطان، وأما األفكار    على اإلن   سلبي وهو 
سان وتجعله يناصر ويوالي األفكار الخاطئة والفاسدة وينصر الشيطان  

  على نفسه . 
 

نها  فقوة فكرة التوحيد ال تضاهيها وال تساويها قوة، وهي فكرة تنبثق م
عدة أفكار نيرة تتوافق مع الفطرة وتجعل اإلنسان ينتفع بكامل قدراته  
فكرة  أُعدَّت  وإذا  واإلدراكية،  والشعورية  والنفسية  والروحية  العقلية 
منظومة   من خالل صياغة  األمثل  اإلعداد  الرسالة  أفكار  أو  التوحيد 
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ا على  فكرية شاملة متكاملة محكمة سيكون لها فاعلية عالية تؤثر إيجابي
القلوب والعقول، وهذا األمر له رهبة في قلوب أعداء هللا وأعداءنا (  
سيطرتهم   فقدان  من  يخشون  الذين   ( كُْم  َوَعُدوَّ  ِ َّ َعُدوَّ  بِِه  تُْرِهبُوَن 
وهيمنتهم على الناس وتغيير والءاتهم لتكون ضدهم بعد زوال جهلهم 

بصائرهم   وإنارة  العقلية  موازينهم  وعيهم   وارتفاعوتعديل  مستوى 
َوآَخِريَن     وإحياء شعورهم وتوسيع أفقهم ومداركهم، كما له رهبة عند (

ُ يَْعلَُمُهْم ) وهم الشياطين الذين يخشون أيضا   َّ ِمن ُدونِِهْم َال تَْعلَُمونَُهُم 
على  سيطرتهم وهيمنتهم  يفقدوا  أن  ويعرف     من  يعي  ما  بعد  الناس 

أنفسهم ويحصنون  يحفظون  كيف  من    الناس  يتحررون  وكيف  منهم 
  سيطرتهم ومن األسر والسبي الناعم الخفي . 

 
فبواسطة قوانا الناعمة يمكننا أن نتخلص من قوى التخلف واالنحطاط  
قوتها   وتوحد  لوحدتها  والمانعة  األمة  على صدر  الجاثمة  و  الحاكمة 
منها،   احتل  ما  ونسترد  اإلسالمية  بالدنا  بها  نحمي  التي  الخشنة 

نا الناعمة نعدل ميزان القوى في العالم ليكون من صالح  وبواسطة قوا
  المسلمين والمستضعفين. 

 
  فأَِعدُّوا

فالقوى الناعمة هي القوة المناسبة التي يحدث ورائها التغيير السياسي  
العقول عدلت   فإذا عدلت موازين  المسلمين،  المنشود في بالد  اآلمن 

العالم   اإلسالمية وفي  دولنا  القوى في  من  موازين  لتكون في صالح 
 ينشدون العدل والسلم والسالم.
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  فكرة التوحيد والرعب الروحي  - 55
 

ِ َما    قال تعالى ( َسنُْلِقي َّ ْعَب بَِما أَْشَرُكوا بِا فِي قُلُوِب الَِّذيَن َكفَُروا الرُّ
ْل بِِه سُْلَطانًا ۖ َوَمأَْواُهُم النَّاُر ۚ َوبِئَْس َمثَْوى الظَّاِلِميَن ( ) ) آل  151لَْم يُنَّزِ

  عمران . 
 

التخلف   العلمانية وقوى  التي تجعل القوى  الفكرة  تفقد    واالنحطاطإن 
قلوب الناس وتفقد سيطرتها على عقولهم، فكرة مزعجة   تأثيرها على

ألنها  أمزجتهم،  وتخرب  قلوبهم  في  الرعب  وتدخل  مضاجعهم  تقلق 
فكرة ستكون نتيجتها تغيير موازين القوى في العالم لتكون من صالح  
من يحملون الفكرة ويوالونها والء مطلقا والمستضعفين في األرض،  

  نبثق منها من أفكار نيرة .إنها ( فكرة التوحيد ) وما ي
 ( ِ َّٰ ْد َرُسوُل ٱ ُ ُمَحمَّ َّٰ هَ إِالَّ ٱ  ( َال إِلَٰ

  
ونحن ال نريد لهم اإلزعاج والقلق والرعب وتعكير المزاج، ولكن ماذا 
وتحكمت   عليهم  وهيمنت  قلوبهم  في  التي سكنت  الشياطين  مع  نفعل 

أفعالهم وامزجتهم واتحد   هم، فهي  اتكيانها مع كيانبمشاعرهم وردود 
تخشى من أن يتحرر الناس من األسر والسبي الشيطاني الناعم الخفي  
الذي استمر لقرون طويلة بعد ما تُْطَرد من القلوب التي احتلتها وسكنتها  
سكنى شريفة ال تستحقها إلسكان حب هللا عز وجل وذكره محلها سكنى 

وراءها   تكون  التي  السكنى  وهي  بجالله،  وإحيائه  تليق  القلب  إنارة 
وإحياء   الوعي  مستوى  وارتفاع  واليقظة  والبصيرة،  العقل  وإنارة 
بالنسبة   كارثة  فتلك  الروح،  وسمو  والمدارك  األفق  وسعة  المشاعر 

  إلبليس وذريته . 
 

فإذا ضاق صدرك وتعكر مزاجك وأنت تقرأ ما نهدف إليه من أعمالنا،  
طرد بها الشيطان الذي  فعليك أن تسأل عن األساليب والوسائل التي ت 

تسلط وهيمن عليك بعد ما سكن في قلبك وأستقر فيه ليقوم ببناء أفكارك  
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ومفاهيمك وتصوراتك، وليتحكم بمشاعرك وردود أفعالك وبمزاجك، 
حتى تتحرر من األسر والسبي الشيطاني الناعم الخفي الذي ال تشعر  

  به، لتلتحق بزمرة الموحدين األحرار. 
 

ن فَْوقِِه َسَحاٌب ۚ  ( أَْو َكُظلَُما ن فَْوقِِه َمْوٌج ّمِ ّيٍ يَْغَشاهُ َمْوٌج ّمِ ٍت فِي بَْحٍر لُّّجِ
ظُلَُماٌت بَْعُضَها فَْوَق بَْعٍض إِذَا أَْخَرَج يََدهُ لَْم يََكْد يََراَها ۗ َوَمن لَّْم يَْجعَِل 

ُ لَهُ نُوًرا فََما لَهُ ِمن نُّوٍر (   ) ) النور . 40َّ
 

عجة المقلقة المرعبة للشياطين و مطاياها التي تنبثق من  فالفكرة المز
هي فكرة تغيير فلسفة التربية والتعليم من الفلسفة الغربية    فكرة التوحيد،

الفلسفة   إلى  الوحي  بصائر  عن  الدارسين  وعقول  قلوب  تفصل  التي 
الوحي، وذلك   ببصائر  الدارسين  قلوب وعقول  تربط  التي  اإلسالمية 

حي المسطور) كأداة ثالثة من أدوات المعرفة على  يعني أن يضاف (الو
أداتي (العقل والحواس)، وهي إضافة تجعل الدارسين يحوزون على  

النور األدنى) الذي عادة ما  حزمة  النور األعلى) إضافة إلى (حزمة  (
يحوزون عليه بواسطة أداتي المعرفة ( العقل والحواس ) . ( ... نُّوٌر  

 ُ َّ   ) ) النور .35 ِلنُوِرِه َمن يََشاُء ...(َعلَٰى نُوٍر ۗ يَْهِدي 
 

فيجب تعليم الدارسين التطبيقات واألساليب التي تجعلهم يتمتعون بكامل 
الكامنة، والتي ال يمكن   العقلية واإلدراكية والحسية  وعيهم وقدراتهم 
الوحي   مع  يتعامل  كيف  يعرف  أن  بعد  إال  بها  يتمتع  أن  لإلنسان 

ن أفكار الرسالة في حركة حياته ليعبر مرحلة  المسطور وكيف ينتفع م
  الحياة بيسر وليصل بأمان إلى محطة المصير. 

  
والمنافقين   والمشركين  الكفار  مع  شرسة  حرب  في  المؤمنين  إن 
والجهال، وكل مطايا الشياطين، فنحن إما نكون أو ال نكون، ونحن ال  

حيات على  الرسالة  وأفكار  التوحيد  عقيدة  تهيمن  لم  ما  هيمنة  نكون  نا 
كاملة شاملة بدال من هيمنة الشياطين، وأول األعمال التي ستكون لها  
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نحو نهضة األمة اإلسالمية واإلنسانية    -بإذن هللا عز وجل    -فاعلية  
دور   إلحياء  حاجتهم  بيان  خالل  من  الناس  توعية  هي  عام،  بشكل 

ره  الوحي المسطور) في حياتهم التربوية والتعليمية كمقدمة إلحياء دو (
 في جميع مناحي الحياة . 

  
أن    ، وألمتهم  لدينهم  المخلصين  المسلمين  الرؤساء  من  نطلب  فنحن 
يقيموا ندوات ومؤتمرات ومحاضرات يشارك بها المختصين وأنصار  
أفكار الرسالة والموالين لفكرة التوحيد من أجل إبراز ( دور الوحي  

املة إلنسان الطور  المسطور ) في عملية التربية والتعليم المثالية المتك
سيمارس   الذي  وجل    - القادم  عز  هللا  في    االستخالف   دور   – بإذن 

بعد ما يتحرر   التي يريدها هللا عز وجل  المثالية  األرض وبالصورة 
الذي   الخفي  الناعم  الشيطاني  والسبي  األسر  من  اإلنسان  ويتخلص 

  استمر لعدة أجيال متعاقبة .
 

ْلَمَالئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي اْألَْرِض َخِليفَةً ۖ قَالُوا  قال تعالى ( َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِ 
ُس   َونُقَّدِ بَِحْمِدَك  نَُسبُِّح  َونَْحُن  َماَء  الّدِ َويَْسِفُك  فِيَها  يُْفِسُد  فِيَها َمن  أَتَْجعَُل 

  ) ) البقرة . 30لََك ۖ قَاَل إِنِّي أَْعلَُم َما َال تَْعلَُموَن (
 

بإذن هللا عز    -نة إبليس أو األعور الدجال  فنحن قاربنا على نهاية فت 
ستكون    -وجل   مرحلة  وهي  البشرية،  عمر  من  جديدة  مرحلة  لتبدأ 

ويناصرون   الدين اإلسالمي منهج حياة  بأن  لمن يؤمنون  فيها  القيادة 
قدرات  ولهم  مطلقا  والّء  التوحيد  وفكرة  ويوالونها  الرسالة  أفكار 

ازة، كما يؤمنون بأن اإلنسان  وإمكانات فكرية و قيادية وإشرافية ممت
خلق ليكون حرا من جميع العبوديات الظاهرة التي يشعر بها ويدركها 
فنحن   يعيها،  وال  يدركها  وال  بها  يشعر  ال  التي  والخفية  ويعيها، 
المسلمون سادة من حرروا العبيد، ونحن من علم الناس كيف يصنعون  

  .   أهل الحقيقة الحياة، ونحن من سيبعث الروح في الدنيا والحياة،
ِ َوفَتٌْح قَِريبٌ  َّ َن   نَْصٌر ّمِ
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: ما  - رضي هللا عنه    -عندما سأل رستم قائد الفرس ربعي بن عامر  

  جاء بكم؟ 
من عبادة العباد إلى عبادة رب      من شاء   فقال: إن هللا ابتعثنا لنخرج

 العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور األديان إلى عدل اإلسالم 
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  اإلسالم غير - 56
 

إن المسلم العلماني الذي ينادي بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة، مقلدا  
بذلك العلماني النصراني، هو مسلم يجهل بما في دينه للدولة وللناس  
وإلدارة وتنظيم حركة المجتمع والحياة بشكل عام، فالنصراني ال يالم  
عدم  الحماقة  من  بل  الدولة،  عن  الكنسي  الدين  بفصل  مطالبته  على 

صل الدين الكنسي عن الدولة، ألنه دين حرم أتباعه من البحث العلمي  ف
والنظر والتفكير والبوح بالمشاعر والتصورات والتعبير قبل فصله عن  
وينظم حركة  يدير  الدولة وما  ينفع  ما  به  يوجد  ال  دين  الدولة، وهو 

  . فاإلسالم غيرالمجتمع والحياة إطالقا، 
 

التقليدي المدارس  أتباع  والحفظ  إن فشل  والتلقين  التقليد  على  القائمة  ة 
واإلظهار في إقامة نظام سياسي إسالمي مثالي ال يعني بأن البديل هو  
أن   يعني  بل  الدولة،  عن  الكنسي  الدين  فصلوا  الذين  النصارى  تقليد 

الدين قرابة   إماتته من  تم  القاهر    13نسعى إلحياء ما  قرنا من حكم 
اض وحكم بني أمية، وبعد البحث عن  المتغلب، أي منذ بداية الملك الع

القائم   للوجود  وقوانين حاكمة  بأن هناك سنن  والحوار سنجد  الحقيقة 
معها،   التصادم  ونجنبه  معها  متوافقة  المجتمع  نجعل حركة  أن  علينا 

وخفة  وبعد كسب العلم وبعد معرفة التفاصيل سنجد بأنه من الحماقة  
  .   فصل الدين عن الدولةالعقل 

 
ه  كان  الدين  وإذا  ليس فصل  فهو  تجرى،  أن  يجب  ناك عملية فصل 

من   الدين  يمنع  ما  وإزالة  فصل  بل  الدولة،  عن    االلتحام اإلسالمي 
والوصل بالدولة، كالسلطة الفاسدة وعلماء السلطة الذين يمنعهم الوصل  
الكامل للدين بالدولة من ممارسة شذوذهم الفكري والنفسي على الناس،  

لى المجتمع المسلم وعلى الناس بشكل عام، لذلك هم يشكلون خطراً ع
الذين من المفترض أن يشاهدوا ويتلمسوا ويتذوقوا قيم وأفكار الرسالة 
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مجسدة على أرض الواقع بنظام   - التي أرسلت من هللا عز وجل لهم  -
  سياسي إسالمي واضح المعالم.

 
اإلسالم  لو كان الدين المسيحي دين ودولة لما فصل عن الدولة، ولكن 

  غير، فهو دين ودولة.
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 العلمانية والفوضى المنظمة  - 57
  

  ) في حقيقتِها  العلمانيةَ  أنَّ  بما  الالدينية، و  بأنها  العلمانيةُ  فَْت  ُعّرِ لقد 
) فهي تُعني ( الفوضويَّة )، فإنَّ الديَن كلمةٌ تحمُل معنى النظاِم    الالدينية

والسنِن والقوانيِن التي تنظُم حياةَ وحركةَ معتنقي  والشعائر  والشرائعِ  
ين، فليس بعد الديِن إال الفوضى وبحسِب التَّصوِر اإلسالمي، ( إِنَّ  الّدِ

ْسَالُم ) .  ِ اْإلِ َّ يَن ِعنَد   الّدِ
  

" ِديِن اْلَمِلِك     قال تعالى ( … َما َكاَن ِليَأُْخذَ أََخاهُ فِي ِديِن اْلَمِلِك … )
 " أي تحت حكِم الملِك وسلطانِه وقوانينِه ونظاِمه. 

  
واإلسالُم نظاٌم مثالي ال يُضاهيه وال يُشبُهه أيُّ نظام، فهو نظاٌم يشمُل  

سياسي نظاٌم  البعض،  بعُضها  ُل  تكّمِ أنظمٍة    - اجتماعي    -  مجموعةَ 
تشريعي ... الخ،.. وبتفاعِل اإلنساِن مع    - اقتصادي    -تعليمي    - تربوي  

تلك األنظمِة المتكاملِة التي ِصيغَْت على أساِس أنَّ اإلنساَن ُخِلَق من (  
مادةٍ وروح ) وله عدو دائم يراه ويتربص به وهو غير مرئي بالنسبة  

سهلةً ومنسجمةً ومتناغمةً مع  له، تُْصبُح حركتُه في الحياةِ حركةً آمنة و
 حركِة الكون، وذلك سينعكُس إيجاباً على عقِله ونفِسه وكيانِه بشكٍل عام  

  
يِن عن الدولِة وعن حركِة الحياةِ العامِة   عندما قام الغربيون بفصِل الّدِ

َر    وتم َحْصَرهُ في الكنيسة، كان ذلك العمُل عمال ال بد منه حتَّى تَتََطوَّ
وتتحس والعلمية واالقتصادية    َن األحوالالحياةُ  والسياسية  االجتماعية 

والنظَر  ...الخ العلمي  البحَث  ُم  ُم ويَُجّرِ يَُحّرِ ديٌن كان  الَكنَِسي  يُن  فالّدِ  ،
ُم سنن وقوانين ُم حركةَ المجتمعِ والحياةِ بشكٍل   والتَّفكَر ولم يكن يُقّدِ تُنَّظِ

 عام . 
  

غِم من التَّطوِر والتَّقدِم ا لعلمي إال أنَّ الفوضى أستمر وجوُدها في وبالّرِ
المجتمعاِت الغربيِِّة والُمقلِّدةِ لها، ومنها المجتمعاُت اإلسالمية، ولكنَّها  
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في الحقيقِة ( فوضى ُمنَظََّمة ) أي ظاهرها النظام وباطنها الفوضى،  
و   والتعليمي  والتَّربَوي  االجتماعي  وكالنظاِم  السياسي  كالنظاِم 

لخ، وكانْت البدايةُ مقبولةً ولم يلحْظ معظُم النَّاِس بأنَّهم االقتصادي ...ا
الفوضى،   وباطنها  النظام  ظاهرها  أنظمٍة  وسط  ويتحركون  يعملون 
ولكن مع تقدُّم الزمُن ( فاضْت وطفحْت المجاري ) ولم تجْد من يستطيُع  

 . )تسليَكها، حيث فاض وطفح ( الِخياس على النَّاس  
  

و الُمتعلُِّم  أصبح  عديِم  لقد  وحتَّى  اإلحساِس  وصاحُب  المتعلِم  غير 
كّلِ   به من  يُحيُط  ) وهو  والخراب  الخياس   ) يشمُّ ويشاهُد  اإلحساِس 
َعه ويلمُس كثرةَ أعداِد الفاسدين والمفسدين،   جانب، ويُعاين الفساَد وتنوُّ
ولكن الكبَر والغروَر الَِّذي ينفُخه الشيطاُن في قلوِب وأنفِس المرضى  

نيين يموتون وال يقولون ( اإلسالُم هو الحل )، خاصةً أولئك  جعل العلما
 الذين نذروا حياتَهم لمحاربِة اإلسالم وأهِله . 

  
شئت أم أبيت يا *مسكين، اإلسالُم هو الحُل، أتعرُف لماذا؟ سنذكُر لك  
أهِل   عند  الحقيقِة  للبحِث عن  تدفعَك  أْن  وأرجو  وبنقاٍط محددة،  لماذا 

 ِل المكِر والخديعِة أو عند من أخذوا العلم عنهم. الحقيقِة وليس عند أه
  

يجُب أن يتعرَف اإلنساُن على من بيِده وحده الحلول الجذرية لكّلِ    أوال:
المعضالِت والمشاكل، وهو هللاُ جلَّ شأنه الذي خلقنا لعبادتِه وحده دون  
ف على أسمائِه وصفاتِه، ويتعرفَّ على قدراتِه من خالِل   شريك، يتعرَّ

كِر واإلحساِن الَّ  ذين أحسنوا الرفقةَ  كتابِه الَّذي أْرَسل ومن خالل أهِل الذِّ
ضا والمحبة     والصُّحبةَ وذاقوا من ثمراِت القرِب والقَبُوِل والّرِ

 
كالسمعِ والبصِر والخلق ...الخ، إلى    - تصُل قدراتُه    ولإنَّ من بيِده الحل

شأنه   جلَّ  هو  أي  مجرة،  كّلِ  إلى  تصُل  كما  الذَّرةِ  في  جزٍء  أصغِر 
مكاٍن يهيمُن على كّلِ شيٍء صغر  وبقدرتِه الُمطلقِة الَّتي تصُل إلى كل  



206 
 

ِ نثُق (( )) وعليه نتوكُل وبه نستعيُن  ثقةً مطلقةأو كبر، فلذلك نحن با
  على إنهاِء حكِم الشياطين .

  
الحَل سيكوُن وفق مراِد   ثانيا: بأنَّ  تفهَم  أن  يجُب  الحل،  اإلسالُم هو 

ا جلَّ شأنه  القائم، وهو هللاُ  للوجوِد  المطلِق  الحاكِم  لذي وضع  وخطِة 
مراِد  وفَق  الحلُّ  يكوَن  ولن  القائم،  للوجوِد  الحاكمةَ  والقوانيَن  السنَن 
وخطِة قادةِ حزٍب أو جماعٍة إسالمية، أي لن يكوَن الحلُّ وفق أهواٍء 
خاطئٍة   أو  محدودةٍ  سياسيٍة  رؤيٍة  أو  َضيِّقٍَة  ومصالحٍ  منحرفة  بشريٍة 

وليس   ستسُع كلَّ النَّاِس  وفاسدةٍ تزيُد الحاَل واألحواَل سوءا، فالحلولُ 
 .  رّبِ النَّاِس وملِك النَّاِس إاله الناس وألنَّها حلوٌل من المسلمين فقط، 

  
الذي    ثالثا : الوحيُد  الديُن  الحل ) ألنَّه  أن يكوَن ( اإلسالُم هو  بد  ال 

يحمُل حلوالً للتعامِل مع أمراِض ( الباطِن التي تنعكس على الظاهر )  
وكما حدث في كّلِ الدُّوِل ولكن بمظاهٍر وبأشكاٍل وبصوٍر مختلفٍة أحياناً  

 ومتشابهة أحيان أخرى . 
  

 العالمين تُغَطي الجانبين، الجانَب  فالسنُن والقوانيُن التي وضعها ربُّ 
وحي، أو الجانَب الظاهَر     والجانَب الباطن الجلي  المادي والجانَب الرُّ

الجذريِّةُ السياسيةُ واالجتماعيةُ واالقتصاديةُ والتَّربويَّةُ  الخفي. والحلوُل  
والتعليميةُ واإلعالمية.. الخ، في اإلسالِم تَعني التعامَل مع الباطِن أيضاً  
وحي الَخِفي الَحيَِوي الفعاُل   باإلضافِة إلى الظاهر، فالباطُن هو الجْذُر الرُّ
المؤثُر الذي ال يُْدَرُك بواسطِة (العقل والحواس).. لذلك ال بد من اللجوِء  
لالستعانِة (بالوحّيِ المسطوِر أي ببصائِر الوحي) كأداةٍ ثالثٍة من أدواِت  

و المعرفة،  تتكامُل  فحينها  العالجاِت المعرفة،  وجوَد  يعني  تكاملُها 
جميعِ  في  المشاكِل  لكّلِ  الخفيَِّة)  والباطنِة  الجليِة  (الظاهرةِ  والحلوِل 

 جوانِب الحياة. 
  



207 
 

يِن ومن جلسوا مجالَس    رابعا: ال شَك بان علماَء السلطِة والمتاجرين بالّدِ
أحضاِن   في  ويتمددون  ويجلسون  وينامون  يقومون  وهم  العلِم  أهّلِ 

هوا ديَن هللاَ عزَّ وجل    الشياطين ويْغُدون ويَروحون في معيَّتِهم، قد شوَّ
وأفكاَر الرسالِة في أذهاِن النَّاِس وألبسوا األمَر عليهم، وذلك ال يجُب 
أْن يكوَن دافعاً لمحاربِة اإلسالِم أو كُْرهُه وكره أهلَه، أو يُْفَهُم بأنَّه ال  

الحلّ  الكهوليحمُل  النَّاِس ال  ، نعم صحيٌح أنَّ علماَء  ِف النائمين وسط 
مون الحلول، فهم في أحسِن أحواِلهم يدعون النَّاَس للنَّوِم على الجنِب   يُقَّدِ

عليه، سواء كانوا علماَء سلطٍة أو مناوئين   ينامون ويرتاحونالذي هم 
للسلطة، فذلك يجُب أْن يكوَن دافعاً للبحِث عن الحقيقِة حقيقة اإلسالم  

 منذ القدِم إلى يوِمنا هذا.  اسةُ والحكاُم اللئاُم باختفائِه الَّذي تََسبَّب السَّ 
  

إنَّ من حدَّد موعَد انتهاِء فتنِة إبليِس أو األعوِر الدَّجاِل ليس أنا    خامسا:
قرن تقريبا، أي    13وذاك، بل هو من قدَّر للسفينِة أْن تُأخذَ غصباً قبل  
قائمةً وليست جديدة،  أن كلَّ المشاكِل نتجْت عن مشكلٍة قديمٍة ال زالت  

بواسطة حكاِم    ( الملك  إبليس   ) قبل  الُحكِم من  أخذُ واغتصاُب  وهي 
القهِر والغلبِة الذين حكموا المسلمين طوال القروِن الماضية، ( َوَكاَن  

ِلٌك يَأُْخذُ كُلَّ َسِفينٍَة َغْصبًا )، ف ربُّ النَّاِس وملُك  إاله الناس و َوَراَءُهم مَّ
  - لملِك وملُك الملوِك َسيُوِجُد سفينةً بروحٍ وبفكٍر جديد  النَّاِس ومالُك ا

مَن القادَم إلى ما    -أي نظاٍم سياسي   ليركبَها النَّاُس حتى يعبروا بها الزَّ
 شاء هللاُ جلَّ شأنه، وذلك في وقٍت محدٍد ال يعلُمه إال هو جلَّ شأنه . 

 
ا السَِّفينَةُ فََكانَْت ِلَمَساِكيَن   يَْعَملُوَن فِي اْلبَْحِر فَأََردتُّ أَْن  قال تعالى ( أَمَّ

ِلٌك يَأُْخذُ كُلَّ َسِفينٍَة َغْصبًا (   ) ) الكهف . 79أَِعيبََها َوَكاَن َوَراَءهُم مَّ

  
من أهِل الحقيقِة إلى أتباعِ الطريقِة (اإلسالُم هو الحل) فعليكم بنصرةِ  
أفكاِر الرسالِة لنناَل نصرةً من هللاِ جلَّ شأنه، والطواُف في فلِك أفكاِر  

  تظهر من ورائِها الحقيقة .   الرسالِة هي الطريقةُ التي
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 ِ َّ ِ ) َال  162 َرّبِ اْلعَالَِميَن (( قُْل إِنَّ َصَالتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي 

اْلُمْسِلِميَن ( ُل  أَوَّ َوأَنَا  أُِمْرُت  ِلَك  َوبِذَٰ لَهُ ۖ  إِنَّ  163َشِريَك   )  . )) األنعام 
  ِ َصَالتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي ) أي إنَّ حركةَ حياتي حتَّى مماتي 

الطريقةُ،   وهي  قدُره،  جلَّ  هللاِ  طاعِة  اتجاِه  العهِد وفي  على  فكونوا 
ليتحقَق الوعُد لقد ( َجاَء َوْعُد اْآلِخَرةِ ) فهو في الطريِق إلينا، ( مسافة 

كة )، فأحسنوا االستقباَل وحّضروا لالحتفال ( … َويَْوَمئٍِذ يَْفَرُح    الّسِ
ِحيمُ 4اْلُمْؤِمنُوَن ( ِ ۚ يَنُصُر َمن يََشاُء ۖ َوُهَو اْلعَِزيُز الرَّ َّ )  5(    ) بِنَْصِر 

  ) الروم . 
  

لعن أبي هريرة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: بدأ اإلسالم غريباً وسيعود غريباً  
 كما بدأ فطوبى للغرباء) صحيح مسلم . 

____________ __  
*المساكين: أعني بهم قليلي العلم والمعرفة الذين غابت عنهم الحقيقة  

  . وطمست بصائرهم
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 والعلمانية المسلمون  - 58
  

للعلمانية   الغرب  اتجه  الكنسي    -الالدينية    - عندما  دينهم  وفصلوا 
كانوا   فهم  والسياسية،  االجتماعية  حياتهم  إدارة شؤون  عن  المحرف 

الكنسي     محقين دينهم  لهم، ألن  بالنسبة  وهو خيار صائب  ذلك،  في 
ة الذي يؤمنون به لم يقدم لهم ( الهدى ) وما يحسن من أحوالهم المعيشي

واالجتماعية والسياسية والعلمية والفكرية والنفسية والمادية والروحية  
والصحية ...الخ، بل ان دينهم الكنسي كان يجرم ويحرم عليهم التفكير  
والبوح بالمشاعر والتصورات والتعبير وإعمال العقل والبحث العلمي،  
واألوهام  الخزعبالت  بينهم  يروجون  والقساوسة  الرهبان  وكان 

كار والمفاهيم الخاطئة والفاسدة، ألن ما بأيديهم ليس منهج رباني  واألف
  شامل للحياة . 

  
على   المحسوبين  العلمانيين  اتجه  الفهم  وسوء  الوعي  قلة  من  ولكن 
شامل   رباني  منهج  اإلسالمي  الدين  بأن  متجاهلين  لتقليدهم  المسلمين 

كل ما  للحياة ودين ( الهدى ) ، فبصائر الوحي تبصر المجتمع المسلم ب
بما   تبصره  كما   ( والمادي  والروحي  والنفسي  الفكري   ) أمنه  يحقق 

  يحقق له سالمة الحياة . 
  

المسلمين   لبالد  الحاكمة  السياسية  القيادات  بها  تنادي  التي  فالدعاوى 
بفكر   تدار  حالها  نفس  على  اإلسالمية  المجتمعات  إلبقاء  والعلمانيين 

واله للرشد  افتقادهم  على  دليل  خير  فالمشكلة  علماني  والبصيرة،  دى 
به   اإليمان  صدق  بعدم  المشكلة  بل  وجل،  عز  هللا  بوحي  ليست 
واإلعراض عن العمل به، فمن ذاق حالوة وثمرة صدق اإليمان والعمل 
لن يتجه لتقليد الذين كفروا بالوحي الصادق ولن يدور في فلكهم ولن 

  .    قتدىبجعلهم مثاال يحتذى به، فال هدى إال لمن اتقى وبالنبي قد ا
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لحركة   تعطيله  بسبب  كان  الكنائس  في  الكنسي  الدين  حصر  عندما 
المساجد وابعاده عن  الدين اإلسالمي في  الحياة، ولكن بسبب حصر 

  - إدارة حركة الحياة فسدت الحياة، فبعودة الخالفة على منهاج النبوة  
يا  سيعود الدين اإلسالمي إلدارة حركة الحياة لذلك ستعود للدن  -بإذن هللا  

  الروح والحياة. 
  

ا ثَُموُد فََهَدْينَاُهْم فَٱْستََحبُّواْ ٱْلعََمٰى َعلَى ٱْلُهَدٰى ...َ } [فصلت:     ]. 17{ َوأَمَّ
  

والذين استحبوا  عز وجل  عن هللا    االستغناء فالعلمانيين المصابين بوهم  
العمى على الهدى غير جديرين بقيادة المسلمين الذين استحبوا الهدى  

 على العمى ويتطلعون للحكم اإلسالمي الرشيد . 
 

لَْت آيَاتُهُ ۖ أَأَْعَجِميٌّ َوَعَربِيٌّ ۗ   ( َولَْو َجعَْلنَاهُ قُْرآنًا أَْعَجِميا لَّقَالُوا لَْوَال فُّصِ
نُوا ُهًدى َوِشفَاٌء ۖ َوالَِّذيَن َال يُْؤِمنُوَن فِي آذَانِِهْم َوْقٌر َوُهَو قُْل ُهَو ِللَِّذيَن آمَ 

َكاٍن بَِعيٍد ( ئَِك يُنَاَدْوَن ِمن مَّ   ) ) فصلت . 44َعلَْيِهْم َعًمى ۚ أُولَٰ
  والعكس صحيح .  فاألعمى ال يقود المبصرين
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  الفوضى الخالقة والمناظير الخداعة  - 59
 

ِ ۚ َعلَٰى بَِصيَرةٍ أَنَا َوَمِن اتَّبَعَنِي ۖ   َّ ِذِه َسِبيِلي أَْدُعو إِلَى  قال تعالى ( قُْل َهٰ
ِ َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن ( َّ   ) ) يوسف 108َوُسْبَحاَن 

 
الفوضى الخالقة، هي الفوضى التي تخلق وضعا يضر بمصالح الناس  

بها من   التي  فالفوضى    أحدثها، وينتفع  الفوضى  تخلق الضرر، وهي 
  تصرف انتباه الناس عما يجري ويحدث لهم ويدور حولهم.

  
((والفوضى الخالقة مصطلح ورد ذكره في أدبيات ( الماسونية القديمة  
دان    ) الباحث والكاتب األمريكي  إليه  ) في أكثر من مرجع، وأشار 

يكي للعراق  يطفو على السطح إال بعد الغزو األمر    براون ) إال أنه لم
الذي قادته الواليات المتحدة األمريكية في عهد الرئيس ( جورج دبليو  
بوش ) في تصريح وزيرة خارجيته ( كوندوليزا رايس ) في حديث  

  . انتهى النقل    لها أدلت به إلى صحيفة الواشنطن بوست األمريكية .))
  

  وهذا مبلغهم من العلم .
  

إبليسية نفذت  وفي حقيقة األمر إن سياسة   (الفوضى الخالقة) سياسة 
من قبل شياطين اإلنس منذ عقود طويلة، ومعظم الذين نفذوها لم يكن  
يحقق   يفعلونه  ما  بأن  يظنون  كانوا  حيث  فعلوه  ما  بحقيقة  لهم وعي 
مصلحة المجتمع وال يأتي من ورائه الضرر، وهذا ما ظنه معظم الناس  

  باألنظمة اإلبليسية التي تحدثها.   الذين استسلموا للفوضى بعد ما افتتنوا
  
  

عز   كافة، وهللا  للناس  فهي رسالة  عالمية،  اإلسالم رسالة  إن رسالة 
وجل وضع لنا سنن وقوانين حتى تحفظ سالمة حياتنا إذا ما التزمنا بها  
لتطبيقه   المسلمين  به  كلف  الذي  األمر  وهو  معها،  التصادم  وتجنبنا 
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وتجسيده، وهي في حقيقتها سنن وقوانين تحفظ اإلنسان وتسهل حركته 
و  ولكن  وتضيق  مكرهم،  وتبطل  الشياطين  وعمل  حركة  من  تحد 

الشياطين لم تقف مكتوفة األيدي، بل وجدت من الناس من يقوم بإطالق  
والحركة   العمل  حرية  تجد  حتى  الفوضى  وخلق  لصناعة  في  يدها 

  المجتمعات.
  

فهناك تطبيقات متعددة نالحظها أمامنا ونلمسها وال يحسبها البعض من  
الخالقة عليها  وعل  ،الفوضى  تركز  التي  المسائل  أهم  ومن  رأسها  ى 

الكتاب   عن  المنفصلة  والتعليمية  التربوية  الفوضى  هي  الشياطين، 
والسنة والتي يصاب بها الدارسين باالنشقاق الفكري أو انفكاك التكامل  

الكتاب والسنة    –بين العقل والحواس السليمة وبين خبر الوحي الصادق  
ان الكيالني رحمه هللا .. أي هو يعني  وكما ذكر الدكتور ماجد عرس  -

فصل قلوب وعقول وحواس الدارسين عن بصائر الوحي، ورش بعض 
اآليات واألحاديث النبوية رش عشوائي في المنهج الدراسي ال يرتقي  
بالفكر وال ينير البصيرة وال يحيى الحواس والوعي وال يوسع األفق  

  .  والمدارك
  

األولويات التي تهتم    همء الفكري ) من أوالشياطين تعتبر عملية ( البنا
التربية والتعليم واإلعالم يتم (  وأهداف  بها، فبواسطة فلسفة ومناهج  

  - إن صح التعبير      -الباس الناس نظارات أو مناظير فكرية مختلفة ) 
 ( واقع  في  ويعيشون   ) مشاهدته  لهم  تريد  ما   ( يشاهدون   ) تجعلهم 

وبواسطة أوليائها من    -ومنذ القدم  أرادت لهم العيش فيه، فلذلك قامت  
بالتالعب ببعض األفكار والمفاهيم والتصورات التي    -شياطين اإلنس  

تقدمها أفكار الرسالة وبصرف انتباه معظم المسلمين عن المنهج النبوي  
) ويجعلهم ( يعيشون  وإدراك حقائق األشياء  الذي يوفر لهم ( المشاهدة  

أص بل  لهم،  أراده هللا   ( واقع  المشاهدة  في  الحديث عن(  وإدراك  بح 
األشياء   المسلمين،  حقائق  من  الكثير  عند  ومستغرب  غريب  أمر   (
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وأصبح الحديث عن( الواقع ) الذي أرادنا هللا أن نعيش فيه من األحالم  
  التي يستحيل تحقيقها . 

 
الفكرية) جعلت اتفاق المسلمين على رؤية  والمناظير  وتنوع (النظارات  

وش أمر صعب  المسلمين  واحدة  غير  بعض  جعلت  كما  مستحيل،  به 
الضرر   وجلب  تقتيلهم ومضايقتهم  على  ويعملون  المسلمين  يكرهون 

  إليهم . 
 

للعلمانيين المصابين بوهم فللشياطين مخزن للنظارات، فهناك نظارات  
والليبراليين   الرأسماليين  مثل  توجهاتهم،  االستغناء عن هللا وبمختلف 

و واالشتراكيين  ...الخوالشيوعيين  والناصريين  والبعثيين    ، القوميين 
وهناك نظارات    هناك نظارات مختلفة لألحزاب والجماعات الدينية، و

للحكام، وهناك نظارات لعلماء السلطة والمشيخة الرسمية ...الخ، وهي  
  . بطبيعة الحال نظارات صياغتها صياغة فكرية

  
نظام صارم ومتقن  إن    الشياطين عالم يحكمه  ومنضبط، ولكل  عالم 

عمل وله شياطينه المختصة، واحداث الفوضى وسط عالم اإلنس يجعل  
شياطين الجن تجد حرية الحركة والعمل بعد ما يفقد الناس البصيرة،  
بل يجعل تحويل الناس إلى شياطين أنسية أمر في غاية السهولة، وعلى  
أشكال   ورائها  تخلق  التي  الفكرية  الفوضى  هي  الفوضى  تلك  رأس 

  ددة من الفوضى. متع
  

  وحتى أقرب المسألة لألفهام أضرب هذا المثال: 
  

يلبسها من  تجعل  حديثة  نظارة  هناك  ما  واقع      مثل    افتراضي يشاهد 
نظارات   هناك  وحواسه،  بعقله  ويدركه  يعيشه  الذي  الواقع  خالف 
وتجعله   لإلنسان  تلبسها  الشياطين  في مخزن  متعددة  فكرية  ومناظير 

،  وتوجهاته   وبحسب هواه وطباعه   ده أن يشاهدهيشاهد الواقع الذي تري
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ويشاهده    بصره  ي)    بصائر الوحي(  الواقع الذي تجعله    يختلف عنوهو  
األول،  الفكري  والعالم  فالواقع  وبصيرته،  وعالم     بقلبه  واقع  اسميه 

والعالم  والواقع  به،  الناس  وخدعت  ضللت  الشياطين  ألن  الخديعة، 
من خالل بصائر الوحي، اسميه واقع  الفكري الثاني الذي يراه المؤمن  

أو عالم الحقيقة، وصنفت واقع وعالم الخديعة بالواقع والعالم الفكري  
األول بناءا على سياق الشرح وبناءا على أنه الواقع والعالم الفكري 
الذين يرونه فكريا   الناس  السائد مع اختالف وتنوع توجهات وأفكار 

لم الفكري الذي يعيش فيه الذين  ويشاهدونه، ولكن في الحقيقة إن العا
أنعم هللا عليهم بالهدى وبنور اليقين والبصيرة هو الواقع والعالم الفكري  
األول ومقامه مقام أعلى، وأما واقع وعالم الخديعة هو العالم الفكري 
عقول   بها  تهيم  الفكرية  العوالم  من  مجموعة  عن  عبارة  وهو  الثاني 

م أدنى، والمؤمن سيواجه صعوبة  المغضوب عليهم والضالين وهي بمقا
عندما يريد نقل بعض المغضوب عليهم والضالين من عالمهم الفكري  
السفلي إلى عالمه الفكري العلوي، فالشياطين لها دور في إبقائهم على  
عدة  أذهانهم  في  وتسطر  قلوبهم  في  تجعل  حيث  بصيرة،  بال  حالهم 

ى واقع وعالم فكري موانع تمنعهم من االنتقال من واقع وعالم فكري إل
الناس  أحسن وأفضل  آخر ، ومن أهم موانع االنتقال هو كثرة تواجد 

فيه، وبعض الذين البستهم الشياطين نظارات اسالمية حكومية اطمئنوا  
ومن   فيه،  السلطة  علماء  تواحد  بسبب  الفكري  وعالمهم  واقعهم  الى 

والهدى هدى هللا ،  ، ( حشر مع الناس عيد) الموانع ايضا االلف والعادة
به ويوضح   يبين  الذي  المبين  البالغ  المؤمن إال  عز وجل، فما على 
وسائل  من  وتوفر  تيسر  ما  بذلك  مستخدما  شاهدها  التي  الحقيقة 

  وإمكانيات . 
  

قد يكون المؤمن يعيش في مقام علوي، ولكنه لم ينشط فكره ولم يحاول 
اف اآلفاق الفكرية  التعرف على حقيقة العوالم الفكرية، ولم يحاول إكتش

  . التي تجعله يرتقي فكريا ويسمو روحيا من حوله 
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أَفَلَْم يَِسيُروا فِي اْألَْرِض فَتَُكوَن لَُهْم قُلُوٌب يَْعِقلُوَن بَِها أَْو     قال تعالى (

ِكن تَْعَمى اْلقُلُوُب الَّتِي فِي    آذَاٌن يَْسَمعُوَن بَِها ۖ فَإِنََّها َال تَْعَمى اْألَْبَصاُر َولَٰ
ُدوِر (   )) الحج . 46الصُّ

  
السياسية   األنظمة  يوصياغة  السياسي  البناء  بعد  أو  األهمية  في  أتي 

والساسة   الحكام  عقول  في  فالشياطين صاغت  الفكري،  البناء  عملية 
النظم   من  عديدة  أشكال  والسيطرة،  بالحكم  الطامعين  القوة  وأهل 

الحركة ، ومن أهمها  السياسية التي تخلق الفوضى التي تتيح لها العمل و
الفوضى السياسية القائمة على المتناقضات والعصبيات وعلى التعددية  
وهو   , المجتمع  شرائح  جميع  تغطي  ال  التي  المتناحرة  المصطنعة 
للتسلط    ) نظاما  تعتبر  التي  الديمقراطية  باسم  يخلق  الذي  الوضع 

بديل  الجماعي) الذي يمارسه األقوياء واألغنياء على الضعفاء وهو ال
الدكتاتوري  ) النظام  العلمانية عن  تقدمه  التسلط     الذي  على  القائم   (

الفردي، ولقد قال الدكتور عبدهللا النفيسي بأن بعض الساسة والمفكرين  
الغربيين استشعروا بأن النظام الديمقراطي فيه عيوب وليس هو النظام  

خذ بنظام  المثالي، وأنا أعتقد، بأن التفكير واألحداث ستقودهم إلى األ
الشورى وهو نظام يغطي جميع شرائح المجتمع، وهو نظام ال ينهي  
الناخب عند صندوق االقتراع، بل يجب أن تكون مشاركته   مشاركة 
السياسية مشاركة مستمرة في ظل وجود وسائل التواصل االجتماعي  
التخصصات   تعدد  أساس  على  السياسية  العالقات  ترتيب شبكة  وبعد 

  . العقول  والنقابات وتنوع 
  

وهناك أشكال أخرى من الفوضى، كالفوضى المالية الربوية، وفوضى  
بالعمل،   واالختالط  بالمدارس  والطالبات  الطالب  بين  االختالط 
والفوضى الفنية، الفوضى اإلعالمية التي تخرب الفكر و تغيب الوعي  
وتعتم القلب، وأما رأس الفوضى االجتماعية التي خلقت وضعا فكريا  

عن     وروحياونفسيا   المرأة  إبعاد  هو  سيئا  وغذائيا وصحيا  وتربويا 
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المناسب   التعليم  تعليمها  وعدم  األبناء  ورعاية  األسرة  شؤون  إدارة 
لتكوينها  لطبيعتها ولدورها األساسي   الدور  في الحياةالمناسب  ، وهو 

  119الذي أوضحته في كتاب الحقيقة الغائبة الجزء األول في مقال (  
  )   األم الحكومة واألم المحكومة - 120) ومقال (  الحرم السياسي -
  

إن الفوضى في عملية التربية والتعليم جعلت معظم الناس يتقبلون ما  
تبعتها من أنظمة إبليسية فوضوية لتجعلهم يعيشون في الفوضى أمام  

، وهو حتما يكون كذلك ألن إبليس  نظام إبليسي منظم وصارم ومتقن
تتو  علوي  عالم  وسط  من  المالئكة  هبط  به  أعلى  اجد  به  وسط  وهو 

درجات النظام واإلتقان وهو قد علم بدور النظام واإلتقان في إنجاز  
  المهمات واألعمال، حتى لو كانت في إضالل وغواية الناس . 

  
ِ َوِرْضَواٍن َخْيٌر أَْم َمْن    قال تعالى " أَفََمْن أَسََّس بُْنيَانَهُ َعلَٰى تَْقَوىٰ  َّ ِمَن 

ُ َال يَْهِدي  َّ أَسََّس بُْنيَانَهُ َعلَٰى َشفَا ُجُرٍف َهاٍر فَاْنَهاَر بِِه فِي نَاِر َجَهنََّم ۗ َو
إن البناء الفكري والسياسي يجب أن    ) " التوبة.109اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن (

وجل حتى تكون محصلتهما  يأسسا على التقوى لكسب رضى هللا عز  
  السالمة من نار جهنم والفوز بالجنة. 
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  الدولة الخفية - 60
 

لقد حذرنا هللا عز وجل من إبليس، أي األعور الدجال، وذريته في عدة  
آيات بينات، وهي آيات بينت لنا الحقيقة التي ال ندركها بأداتي المعرفة 

األداة الثالثة للمعرفة، وهي ( الوحي  وهما ( العقل والحواس ) ولوال  
إبليس   الدائمين وهو  ) لما علمنا ولما عرفنا شيئا عن أعداء اإلنسان 
َكاَن ِمَن   إِْبِليَس  إِالَّ  فََسَجُدوا  ِآلَدَم  اْسُجُدوا  ِلْلَمَالئَِكِة  قُْلنَا  َوإِْذ   ) وذريته، 

يَّتَهُ أَْوِليَاَء ِمن ُدونِي َوُهْم لَُكْم    اْلِجّنِ فَفََسَق َعْن أَْمِر َربِِّه ۗ أَفَتَتَِّخذُونَهُ  َوذُّرِ
) ) الكهف، فهي إما والية  عز وجل 50َعُدوٌّ ۚ بِئَْس ِللظَّاِلِميَن بََدًال ( 

أو إلبليس وذريته، ولكل والية ولها شروطها وتطبيقاتها ومظاهرها  
  .    وانعكاساتها على اإلنسان

 
ل شيء والدليل السيء الداللة  األعور في معاجم اللغة ( الرديء من ك

الى   ويؤدي  الداللة  سيء  دليل  وهو  شيء  كل  من  رديء  فابليس   (
ه   الضاللة، وهو دجال، والدجال ( كذَّاب ، خدَّاع ، ُمدَّعٍ ُمضلِّل ، يمّوِ

  الحقَّ بالباطل ) لذلك هو األعور الدجال . 
 

الشاغل هو   الشياطين سيكون شغلهم  بأن  الوحي قد بصرتنا  فبصائر 
ْمَت وإغواء  ضليل  ت ذَا الَِّذي َكرَّ ذرية آدم بزعامة إبليس، ( قَاَل أََرأَْيتََك َهٰ

 ) قَِليًال  إِالَّ  يَّتَهُ  ذُّرِ َألَْحتَنَِكنَّ  اْلِقيَاَمِة  يَْوِم  إِلَٰى  ْرتَِن  أَخَّ َلئِْن  قَاَل  62َعلَيَّ   (
ْوفُوًرا (اْذَهْب فََمن تَبِعََك ِمْنُهْم فَإِنَّ َجَهنََّم َجَزاُؤُكْم َجزَ  ) َواْستَْفِزْز  63اًء مَّ

َمِن اْستََطْعَت ِمْنُهم بَِصْوتَِك َوأَْجِلْب َعلَْيِهم بَِخْيِلَك َوَرِجِلَك َوَشاِرْكُهْم فِي 
) ُغُروًرا  إِالَّ  الشَّْيَطاُن  يَِعُدهُُم  َوَما  َوِعْدُهْم ۚ  َواْألَْوَالِد  إِنَّ  64اْألَْمَواِل   (

  ) ) اإلسراء 65ْيِهْم ُسْلَطاٌن ۚ َوَكفَٰى بَِربَِّك َوِكيًال ( ِعبَاِدي لَْيَس لََك َعلَ 
 

لقد كتب بعض العلماء والمفكرين عن ( الدولة العميقة ) في دولهم، 
وعن ( حكومة العالم الخفية ) التي يقال بأنها تحكم العالم، وأرى من  

لة  األهمية إلقاء الضوء على ( الدولة الخفية أو الدولة الباطنة ) وهي دو
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توجد في كل دولة ال يحكم قادتها بما أنزل هللا عز وجل، وأفرادها هم  
الشياطين التي تتلبس الناس بعد التسلط والتمكين ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  
ُسوَل َوأُوِلي اْألَْمِر ِمنكُْم ۖ فَإِن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء   َ َوأَِطيعُوا الرَّ َّ أَِطيعُوا 

ِلَك َخْيٌر  فَُردُّو ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر ۚ ذَٰ َّ ُسوِل إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا ِ َوالرَّ َّ هُ إِلَى 
 ) تَأِْويًال  أُنِزَل  59َوأَْحَسُن  بَِما  آَمنُوا  أَنَُّهْم  يَْزعُُموَن  الَِّذيَن  إِلَى  تََر  أَلَْم   (

َحاَكُموا إِلَى الطَّاُغوِت َوقَْد أُِمُروا إِلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمن قَْبِلَك يُِريُدوَن أَن يَتَ 
) ) النساء،  60أَن يَْكفُُروا بِِه َويُِريُد الشَّْيَطاُن أَن يُِضلَُّهْم َضَالًال بَِعيًدا (

إن هللا عز وجل أمرنا أن نجعل حركة حياتنا وأحكامنا باتجاه طاعته  
  ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص وبذلك تكون حركتنا و أحكامنا معبرة عن صدق إيماننا 

، وخالف ذلك تكون حركتنا و أحكامنا باتجاه طاعة هوى  وإخالصنا
والطاغوت وهي الحركة التي تعبر عن الضالل  األمارة بالسوء  النفس  

  . وعن عدم اإلخالص وعن عدم صدق اإليمان 
 

نِ  ْحَمٰ نُقَيِّْض لَهُ َشْيَطانًا فَُهَو لَهُ قَِريٌن    قال تعالى ( َوَمن يَْعُش َعن ِذْكِر الرَّ
  ) ) الزخرف 36(
 

يَْعُش )، يقال   ( يَْعُش ) أي يعرض ويصد، قال ابن عباس : ( َوَمن 
  عشى يعشى عشا إذا عمي فهو أعشى يتغافل ويتعامى . 

ِن) أي القرآن الكريم ْحَمٰ  (ِذْكِر الرَّ
ا في  جاء  ما  بعض  أو  كل  وتجاهل  وتعامى  تغافل  الحكيم  فمن  لذكر 

عوقب بتسلط الشيطان الذي يجعله أعمى (…فَإِنََّها َال تَْعَمى اْألَْبَصاُر  
ُدوِر ( ِكن تَْعَمى اْلقُلُوُب الَّتِي فِي الصُّ   ) ) الحج .46َولَٰ

  ( نُقَيِّْض لَهُ َشْيَطانًا ) نسلط عليه شيطانا. 
ويخيل إليه أنه  ( فَُهَو لَهُ قَِريٌن ) ال يفارقه مالزم له، يزين له العمى  

  على الهدى 
  

أَْجَمِعيَن   َوَألُْغِويَنَُّهْم  اْألَْرِض  فِي  لَُهْم  َألَُزيِّنَنَّ  أَْغَوْيتَنِي  بَِما  َرّبِ  قَاَل   )
ذَا ِصَراٌط َعلَيَّ ُمْستَِقيٌم  40) إِالَّ ِعبَاَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخلَِصيَن ( 39( ) قَاَل َهٰ
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َعلَ 41( لََك  لَْيَس  ِعبَاِدي  إِنَّ  اْلغَاِويَن  )  ِمَن  اتَّبَعََك  َمِن  إِالَّ  سُْلَطاٌن  ْيِهْم 
الذين جعلوا حركة حياتهم 42( المخلصين هم  الحجر، وعباد هللا   ((

  حتى مماتهم باتجاه طاعة هللا عز وجل . 
 

يَا يَتَّبِْع ُخطَُواِت    (  تَتَّبِعُوا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن ۚ َوَمن  الَِّذيَن آَمنُوا َال  أَيَُّها 
ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ   َّ الشَّْيَطاِن فَإِنَّهُ يَأُْمُر بِاْلفَْحَشاِء َواْلُمنَكِر ۚ َولَْوَال فَْضُل 

ِكنَّ   ْن أََحٍد أَبًَدا َولَٰ ُ َسِميٌع َعِليٌم  َما َزَكٰى ِمنكُم ّمِ َّ ي َمن يََشاُء ۗ َو َ يَُزّكِ َّ
  ) ) النور 21(
 

إن اآليات البينات وبصائر الوحي تبين لنا بأن ( الدولة الظاهرة ) و (  
الدولة العميقة ) اللتان تتواجدان على أرض ما وتدركان بواسطة أداتي  

تن دولتان  الحقيقة  في  هما  والحواس،  العقل  وهما  فذان  المعرفة، 
استراتيجية وسياسات وخطط ( الدولة الخفية أو الدولة الباطنة ) فهي  

أو األعور    -( الدولة األم ) لكل الدول التي تتحاكم للطاغوت، فأبليس 
هو الحاكم األعلى الذي يُنَِصب من يختارهم من ذريته كحكام    -الدجال  

  . التي ال تحكم بشرع هللا عز وجل الخفاء على كل الدول
 

  من لم يحكم بما أنزل هللا تسلطت عليه الشياطين كائن من كان . إن 
 

فإبليس الذي يحكم كل دول العالم، قد جاء من عالم سماوي قائم على  
نظام عالي اإلتقان، عالم تحكمه سنن وقوانين ونواميس، وهو قد علم  
حق  ويعرفها  األرض  في  القائم  للوجود  الحاكمة  والقوانين  بالسنن 

وذريته على أساسها، فاألمور في العالم الخفي ال تسير    المعرفة ويعمل
وتجعل  بفوضوية  الناس  لعيش  تؤدي  نظامية  بصورة  بل  بارتجالية 

  اإلنسان للشيطان مطية 
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َن اْلَجنَِّة َينِزعُ َعْنُهَما   ( يَا َبنِي آَدَم َال يَْفتِنَنَّكُُم الشَّْيَطاُن َكَما أَْخَرَج أَبََوْيكُم ّمِ
ِليُِريَُهَما َسْوآتِِهَما ۗ إِنَّهُ يََراُكْم هَُو َوقَبِيلُهُ ِمْن َحْيُث َال تََرْونَُهْم ۗ إِنَّا  ِلبَاَسُهَما  

  ) ) األعراف  27َجعَْلنَا الشَّيَاِطيَن أَْوِليَاَء ِللَِّذيَن َال يُْؤِمنُوَن ( 
 

فأهل ذلك العالم الخفي يتسلطون على أهل العالم الظاهر بسبب تجاهلهم 
قوانين التي تحفظهم من تسلط وتمكن أهل العالم الخفي، وهي  للسنن وال

من اآليات البينات المحكمات في القرآن الكريم، ولكن معظم المسلمين  
تجاهلوها ولم    -خاصة أتباع دين اإلرث والعادة والحمية والعصبية    -

يعيروها ما تستحقه من اهتمام، لذلك جرى عليهم ما يجري على كل  
ن ) .  من ( يَْعُش َعن  ْحَمٰ   ِذْكِر الرَّ

   
من   وتمكنها  تسلطها  عند  الشياطين  بها  تهتم  التي  المسائل  أهم  ومن 
اإلنسان، هي مسألة (البناء الفكري والوعي)، فلذلك تضلل الشياطين  
الناس عما يجعلهم يتمتعون ببناء فكري سليم ووعي وبصيرة، وهي  

  . والغوايةتجيد فن اإلضالل والتضليل والتعتيم 
 

بناء فكري سليم وبال وعي وبصيرة سيتبع الناس خطوات الشيطان  فال  
في كل جانب من جوانب الحياة، وعلى رأسها الجانب الديني والتربوي  

  واالقتصادي. والسياسي والثقافي والتعليمي 
 

وإذا كان هناك ( حكومة خفية ) من اإلنس فهم في الحقيقة من المطايا  
في   إبليس  يشاركون  ال  فهم  الضالين،  نخبة  ومن  للشياطين  الرئيسة 
وضع االستراتيجيات ورسم السياسات وتنفيذ الخطط، بل هم ينفذون  

سكن بعض ذريته في قلوب أعضاء  أما يوحيه إبليس لهم، فهو بعدما  
الخفية   أفعالهم  اإلنسية  الحكومة  وردود  وأهوائهم  رغباتهم  وجهت 

لتصب في صالح مرادات إبليس وفي تنفيذ أهدافه في ( انحدار وفناء  
الجنس البشري ) التي يجب أن نواجهها بوضع سياسات وخطط تؤدي  

  ) إال    ارتقاء إلى  ذلك  فعل  على  يقدر  وال   ( البشري  الجنس  وبقاء 



221 
 

األشياء حقائق  أدركوا  الذين  مفتاح    المؤمنين  على  حازوا  ما  بعد 
  الخارطة الفكرية اإلسالمية، أي لهم نصيب وافر من علوم الباطن . 

 
إن البديل الطبيعي المرتقب عن ( الدولة الخفية ) التي نشأت بعد غياب  
الحقيقة، هي ( الدولة اإلسالمية ) التي تكون على منهاج النبوة، وهو  

بالظاهر) عندما يعاد ترتيب  المنهاج الذي ( يعتني بالباطن كما يعتني  
شبكة العالقات االجتماعية والسياسية ليكون ترتيبا متوافقا مع السنن  
والقوانين الحاكمة للوجود القائم، وهي الدولة الوحيدة التي تمتلك منهج  
العقل    ) المعرفة، وهما  أداتي  به  تبصرهم  لم  بما  الدولة  أتباع  يبصر 

ا يقظة حية القلوب وعلى وعي  والحواس )، فالناس ستختار ما سيجعله
وبصيرة وواسعة األفق والمدارك ومدركة لحقائق األشياء، وهو حال  
أفضل بكثير من حال األطرش بالزفة، وهو الحال الذي يجعلهم عليه  

الكهف الذين ليس لهم نصيب من علوم     علماء وفقهاء ومفكري ومثقفي
  .  والذين ال يعرفون من الدين إال رسمه  الباطن
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  الى المستضعفين في األرض  - 61
  

لقد ذكر هللا لنا في القرآن الكريم فئتين وصنفين من المستضعفين، فئة  
تستمرئ وتستأنس بحالة االستضعاف التي تعيشها وتقدس وتبجل من 
يستضعفها، فهذه الفئة توعدها هللا بمصير الطغاة والمستكبرين الذين  

  ) تعالى  قال  ِللَِّذيَن  استضعفوهم،  عَفَاُء  الضُّ فَقَاَل  َجِميعًا   ِ َّ ِ َوبََرُزوا 
ِ ِمن َشْيٍء ۚ   َّ ْغنُوَن َعنَّا ِمْن َعذَاِب  اْستَْكبَُروا إِنَّا ُكنَّا َلكُْم تَبَعًا فََهْل أَنتُم مُّ

أَْم َصبَ  أََجِزْعنَا  َعلَْينَا  َسَواٌء  لََهَدْينَاُكْم ۖ   ُ َّ َهَدانَا  لَْو  ِمن  قَالُوا  لَنَا  َما  ْرنَا 
ِحيٍص ( فَيقُوُل    )) ابراهيم ، قال تعالى (21مَّ النَّاِر  وَن فِي  َيتََحاجُّ َوإِْذ 

َن   ْغنُوَن َعنَّا نَِصيبًا ّمِ عَفَاُء ِللَِّذيَن اْستَْكبَُروا إِنَّا ُكنَّا لَُكْم تَبَعًا فََهْل أَنتُم مُّ الضُّ
 ) عدة47النَّاِر  وهناك  غافر،  تبين     ))  المستضعفين  آيات  مصير 

  .  الخانعين الذين يقدسون ويبجلون الطغاة الذين استضعفوهم
  

والفئة الثانية هي الفئة التي تستثنى من مصير الفئة األولى وهي التي  
تحررت (فكريا ونفسيا) من حالة االستضعاف ولكن النقص في قدراتهم 

ياسيا،  الفكرية والجسدية والمادية قصرت بهم عن التحرر اجتماعيا وس
وهو ما كان عليه المسلمون في مكة قبل الهجرة، فالهجرة المطلوبة  
في الوقت الحاضر للمسلمين المستضعفين هي هجرة ( فكرية ونفسية  
واألعراف   والتقاليد  والعادات  والمفاهيم  واألفكار  القيم  هجر  أي   ،(

  الفاسدة التي تديم الطغيان وتفسد الفكر وتسترق األنفس . 
  

ن الكريم سنة من سنن هللا في االجتماع اإلنساني وهي أن  ويقدم القرآ 
المستضعفين الذين يرفضون االستضعاف ويصبرون على متطلبات (  
الجهاد ) ضد هذا االستضعاف البد أن ينتهوا إلى النصر ووالية األمر 
اْألَْرِض  فِي  اْستُْضِعفُوا  الَِّذيَن  َعلَى  نَُّمنَّ  أَن  َونُِريُد   ) الطغاة،    ووراثة 

 ) اْلَواِرثِيَن  َونَْجعَلَُهُم  ةً  أَئِمَّ هللا  5َونَْجعَلَُهْم  بين  ولقد   . القصص   ((
للمستضعفين في محكم كتابه السبيل والطريق الذي عليهم أن يسلكوه 
حتى ال يتصادموا مع السنن والقوانين التي وضعها هللا عز وجل كما  
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لهم يتحقق  لم  بها، ومن  بسبب جهلهم  القاعدة وداعش  التمكين    فعلت 
السنن  مع  تصادمهم  بسبب  سيكون  الطغاة  ووراثة  األمر  ووالية 

استمرؤوا   من  حيلولة  بسبب  أو  االستضعاف    واستأنسواوالقوانين 
وأصبحوا القوة التي يستعين بها المستكبرين والطغاة على الرافضين  

مصير   سيكون  ولذلك  واالستضعاف،    المستأنسين لالستبداد 
  باالستضعاف في اليوم اآلخر من مصير الطغاة والمستكبرين. 

  
إن المستضعفين الذين يسعون للتحرر االجتماعي والسياسي، لن يجدوا  
عند الطغاة والمستكبرين آذان صاغية بعد ما وظفوا من يزين للناس  
طغيانهم واستكبارهم ويبرره من العلماء الذين لهم ( فهم خاطئ للدين  

وهو      امتهنوا اللعب بالنص الديني ليصيدوا الدنيا بالدين )) أو الذين (  
الطغاة   جعل  الذي  ويتوهمون    يستأنسون األمر  واالستكبار  بالطغيان 

الَِّذيَن   إِنَّ   ) قلوبهم  على  ختم هللا  ما  بعد  وأحوالهم  استمرار وضعهم 
ُ َعلَٰى  6ْؤِمنُوَن (َكفَُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَنذَْرتَُهْم أَْم لَْم تُنِذْرُهْم َال يُ  َّ ) َختََم 

)  7قُلُوبِِهْم َوَعلَٰى َسْمِعِهْم ۖ َوَعلَٰى أَْبَصاِرِهْم ِغَشاَوةٌ ۖ َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم ( 
 ) بُِمْؤِمنِيَن  َوَما ُهم  اْآلِخِر  َوبِاْليَْوِم   ِ َّ بِا آَمنَّا  يَقُوُل  َمن  النَّاِس  ))  8َوِمَن 

  البقرة . 
  

ما  إذا  المستضعفين    والطغاة  من  يتحرك  من  هناك  بأن  استشعروا 
ومثقفيهم   علمائهم  وحشدوا  مكرهم  جمعوا  للتحرر  ويعمل  األحرار 

وكل طاقاتهم وابتكروا الحيل والخطط إلبقاء المستضعفين   وإعالمييهم
المستأنسين والخانعين على خنوعهم واستئناسهم ألنهم أقوى خط دفاعي 

  . على أهل العلمبعد خط المحسوبين يتمترسون خلفه 
  

وذلك يتطلب من المستضعفين األحرار صياغة منظومة فكرية شاملة  
للمستضعفين    ( الفكري والنفسي    المستأنسين ومتكاملة تحقق ( األمن 

اما خوفا من   التغيير،  يخافون من فكرة  الذين عادة ما  باستضعافهم، 
ائف  المجهول، أو خوفا من افتقادهم للمزايا والهبات والمناصب والوظ 
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المستكبرين   قبل  من  بواسطتها  يسترقون ويستعبدون  التي  والخدمات 
والطغاة، فالمجهول والحال والواقع الجديد الذي سينتقلون إليه يجب أن  
يرسم وتصور لهم معالمه، كما يجب أن يوضح لهم بأن في األمر سعة،  
والحرية التي لم يتذوقوا طعمها في حياتهم ستحقق لهم سعادة الدارين،  

عبادة هللا وحده بال شريك خير من عبادة ( األشخاص واألشياء ) وهي  ف
عبادة ال تحقق ( األمن الفكري والروحي والنفسي ) ومن المحال ذلك،  
واألمن المادي ال يعوض ( األمنين )، وأما عبادة هللا الواحد الرزاق  
الكريم فهي عبادة تحقق ( األمن الفكري والروحي والنفسي والمادي )  

جعل اإلنسان يشعر بإنسانيته وبكرامته بعد ما يتذوق معاني األمن  وت
والحرية، أال يستحق ذلك منا التضحيات ولو بكلمة حق ؟ وهو الجهاد  

  الكبير الذي أمرنا هللا به في محكم كتابه . 
  

) ) الفرقان  52قال تعالى ( فََال تُِطعِ اْلَكافِِريَن َوَجاِهْدُهم بِِه ِجَهاًدا َكبِيًرا (
، وهي سورة مكية نزلت قبل فرض القتال في المدينة المنورة، أي يا  

الذين يكفرون أي يغطون سنن وقوانين الخلق    -محمد ال تطع الكافرين  
الناس   وأفكارهم   -عن  وقيمهم  آلهتهم  اتباع  من  إليه  يدعونك  ما  في 

وأعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم وجاهدهم بالقرآن وببصائر الوحي حتى  
الظ والروحي  تبدد  الفكري  للناس (أمنهم  التي يصنعونها ويتحقق  لمة 

َ َال يُغَيُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّٰى يُغَيُِّروا َما بِأَنفُِسِهْم ۗ ...)   َّ والنفسي) ، (... إِنَّ 
بعد ما   -وهذا ما يحتاجه المستضعفين الذين استأنسوا االستضعاف    ،

أنفسهم   المستضعف  -استرقت  سواد  يكثر  الحد حتى  إلى  األحرار  ين 
للدماء   وسفك  وفوضى  قتال  دون  التغيير  به  يسهل  الذي  والنصاب 

وحتى ال تتمزق شبكة العالقات االجتماعية، فهذا ما    ت للممتلكاوتدمير  
وسط   وليضيعوا  الفوضى  وسط  ليتسللوا  باألمة  المتربصون  يريده 

  الهرج والمرج ، أي ( يضيعوا وسط الطوشه والدوشه ) . 
  

هللا صلى هللا عليه وسلم: (إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي    قال رسول
االختبار   بأنها  الفتنة  اللغويون  ...عرف  األلباني  صححه  المال) 
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واالبتالء المضل عن الحق المفسد للعقل، والطغاة يستعملون المال في 
المستضعفين   ( لشخوصهم    المستأنسينفتنة  تعبيدهم  باستضعافهم في 
م بدال  األصنام  ولألشياء)  تعود  الكريم، وهكذا  الرزاق  تعبيدهم   ن 

بشكل جديد لكي تفترش القلب وتفترس العقل، وهذا العمل في حقيقته  
 ِ َّ ِ ا َلُكْم َال تَْرُجوَن  تجرأ ووقاحه وزحف على حق هللا في العبودية، (مَّ

هم   ) ) نوح، حيث أصبح الطغاة 14) َوقَْد َخلَقَُكْم أَْطَواًرا ( 13َوقَاًرا (
الذين يهبون ويعطون وهم الذين يكرمون وإذا نصحهم الناصحون و  
رفضوا االنقياد لهم والطواف حول شخوصهم والوالء ألفكارهم وقيمهم 
وأعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم الفاسدة واصروا على الوالء لقيم وأفكار  
الرسالة ضيقوا عليهم معيشتهم أو سحبوا منهم جناسيهم أو ألقوا بهم  

المستضعفين  في   يستحق  اال  محاكمات،  بال  والمعتقالت  السجون 
الطغاة   الظلمات ان يرافقوا  الظلم وهذه  الجور وهذا  المستأنسين بهذا 
في جهنم ؟. فالظلم ظلمات في الدنيا واآلخرة، ففي الدنيا تلف الظالمين  
الظلمات ويمنع هللا عنهم نوره الذي ينير البصيرة ألنهم اكتفوا بما زينته  

الشياطين، فنور البصيرة يهبه هللا للمستضعفين األحرار وهو نور  لهم
  ) تعالى  قوله  ليتحقق  الحرية  وبطريق  المستقيم  بالصراط  يبصرهم 
ةً َونَْجعَلَُهُم   َونُِريُد أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا فِي اْألَْرِض َونَْجعَلَُهْم أَئِمَّ

  ) ) القصص . 5اْلَواِرثِيَن ( 
  

ان عالقة اإلنسان بالحياة عالقة ابتالء، واالبتالء له ميادينه وأشكاله  
وسننه، وهناك من ينجح أمام سنة االبتالء وهناك من يفشل كالطغاة  

باستضعافهم، فلذلك على اإلنسان أن ينتبه    المستأنسين والمستضعفين  
لنفسه، فا سبحانه وتعالى ال يعطي وال يهب وال يرزق عن حب وكره  

 نوره االعلى او نور البصيرة فهو ال يعطيه إال لمن يحبهم بعد ما  إال
يَا أَيَُّها الَِّذيَن     اطاعوه كمال الطاعة واحبوه كمال المحبة، قال تعالى (

ُ بِقَْوٍم يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَهُ أَِذلٍَّة   َّ آَمنُوا َمن يَْرتَدَّ ِمنكُْم َعن ِدينِِه فََسْوَف يَأْتِي 
ِ َوَال يََخافُوَن    َعلَى َّ ةٍ َعلَى اْلَكافِِريَن يَُجاِهُدوَن فِي َسِبيِل  اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ

ُ َواِسٌع َعِليٌم ( َّ ِ يُْؤتِيِه َمن يََشاُء ۚ َو َّ ِلَك فَْضُل  )) المائدة  54لَْوَمةَ َالئٍِم ۚ ذَٰ
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للمجاهدين في سبي لينير الطريق  البصيرة يعطيه هللا  فلذلك  .فنور  له، 
الملك الجبري الذين عطلوا رسالة   الدين لحكام  يحرم منه من وظف 
الدين في االصالح وعطلوا الجهاد بكل تطبيقاته، فهم ال حاجة لهم بنور 

  البصيرة الذي ال يهبه هللا اال للمخلصين . 
  
فيا أيها المستضعف المستأنس من حالة االستضعاف والمطمئن لها،   

او عسكريا ذلك    عالما كنت  أو غير  او مخبرا  او اعالميا  قاضيا  او 
تحرر ( فكريا ونفسيا ) والتحق بالمستضعفين األحرار حتى ال يكون  
قرب   االستبدال  فسنة  اآلخر،  اليوم  في  الطغاة  مصير  من  مصيرك 
جريانها عليهم، فكن مستعدا حتى تلحق بركب المستضعفين األحرار  

مة اإلسالمية على  الذي قرب وقت تحركه ليتحقق مشروع نهضة األ
أنقاض انظمة الملك الجبري، وال تغتر بالقوى العالمية المحيطة فهي  
( ال شيء ) أمام قدرة العلي المهيمن القدير راعي الدولة اإلسالمية 
عبده   سينصر هللا  قريب،  وفتح  من هللا  نصر  رايتها،  ورافع  الحديثة 

  وسيعز جنده وسيهزم األحزاب وسينهي حكم الطغاة وحده .
  

َ يَنُصْرُكْم َويُثَبِّْت أَْقَداَمُكْم  َّ قال تعالى ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن تَنُصُروا 
ِلَك بِأَنَُّهْم َكِرُهوا َما 8) َوالَِّذيَن َكفَُروا فَتَْعًسا لَُّهْم َوأََضلَّ أَْعَمالَُهْم (7( ) ذَٰ

) أَْعَمالَُهْم  فَأَْحبََط   ُ َّ فَيَنظُُروا  ) ۞  9أَنَزَل  اْألَْرِض  فِي  يَِسيُروا  أَفَلَْم 
أَْمثَالَُها   َوِلْلَكافِِريَن  َعلَْيِهْم ۖ   ُ َّ َر  َدمَّ قَْبِلِهْم ۚ  ِمن  الَِّذيَن  َعاقِبَةُ  َكاَن  َكْيَف 

َ َمْولَى الَِّذيَن آَمنُوا َوأَنَّ اْلَكافِِريَن َال َمْولَٰى لَُهْم ( 10( َّ ِلَك بِأَنَّ  )  11) ذَٰ
  ) محمد 
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  حزب هللا من  - 62
  إلى المستضعفين حكام ومحكومين 

 
الزمن الماضي منكر غير مقبول وغير معقول، أصبح    ما كان في في

مع تتابع السنين والقرون مقبول ومعقول، بعد ما صرعت الناس الفتن  
استشرفنا   إذا  إننا  كما  العقول،  موازين  وغيرت  الحقائق  غيبت  التي 

) من صالح     المستقبل القريب وتحدثنا عن التدخل الرباني ( الحتمي
حديثنا   سيصبح  معقول المستضعفين،  غير  الفتن  صرعتهم  من  عند 

وغير مقبول، فماذا لو تحدثنا عن بعض أسرار الحياة، فهي بال شك 
غابت الحقائق وبعدما اختلت      ستكون غير معقولة وغير مقبولة بعد ما

موازين العقول، فبعض العقول ال تطيق أسرار الحياة، فيكفيها ما حل 
عل تكون خالفة  ثم   ) أمر هللا  يأتي  )، ومن  بها حتى  النبوة  منهاج  ى 

ْنهُ ) .    أسرار الحياة، أسرار الروح ( َوأَيََّدهُم بُِروحٍ ّمِ
 

  َ َّ ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ  َّ قال تعالى ( ال تَِجُد قَْوًما يُْؤِمنُوَن بِا
ئَِك  َوَرُسولَهُ َولَْو َكانُوا آبَاَءُهْم أَْو أَْبنَاَءُهْم أَْو إِْخوَ  انَُهْم أَْو َعِشيَرتَُهْم ۚ أُولَٰ

ْنهُ ۖ َويُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن   يَماَن َوأَيََّدُهم بُِروحٍ ّمِ َكتََب فِي قُلُوبِِهُم اْإلِ
ئَِك ِحْزُب  ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ ۚ أُولَٰ َّ تَْحتَِها اْألَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها ۚ َرِضَي 

 ۚ ِ ِ هُُم اْلُمْفِلُحوَن (َّ َّ   ) ) المجادلة 22أََال إِنَّ ِحْزَب 
 

ِ ُهُم اْلغَاِلبُوَن ( َّ َ َوَرُسولَهُ َوالَِّذيَن آَمنُوا فَإِنَّ ِحْزَب  َّ )  56( َوَمن يَتََولَّ 
  ) المائدة. 

 
على العالم ال تنتهي إال بواسطة الروح    -بواسطة الطغاة    -فهيمنة إبليس  

  يد هللا بها حزبه. التي يؤ
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الروح قوة نبيلة عظيمة شريفة، وهي سالح حزب هللا اإلستراتيجي  إن  
الذي ال يقهر، وهو سالح ذات تأثير مزدوج، سلبي وإيجابي، فهو من 

يؤذي الشياطين ومن ربطوا كيانهم ومصيرهم معهم ويفتك بهم  جانب
على   إيجابي  أثر  يترك  أخر  جانب  ومن  وروحيا،  فكريا  ويصرعهم 
قلوب وعقول المسلمين والمسالمين من الناس وعلى الحياة بشكل عام،  

  وبواسطته سيخرج الناس من الظلمات إلى النور. 
  

تسوقه  حزب  فهو  زورا،  هللا  بحزب  المسمى  الشيطان  حزب  وأما 
لقهر   والنيران  بالحديد  ويستعين  الدواب  تساق  كما  الشياطين 

  ولبنان. المستضعفين في سوريا والعراق 
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ةً  - 63   َونَْجعَلَُهْم أَئِمَّ
  

فِْرَعْوَن َعَال فِي اْألَْرِض َوَجعََل أَْهلََها ِشيَعًا يَْستَْضِعُف    قال تعالى ( إِنَّ 
ْنُهْم يُذَبُِّح أَْبنَاَءُهْم َويَْستَْحيِي نَِساَءُهْم ۚ إِنَّهُ َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِديَن (  )  4َطائِفَةً ّمِ

ةً َونَْجعَلَُهُم  َونُِريُد أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا فِي اْألَْرِض َونَْجعَ  لَُهْم أَئِمَّ
َن لَُهْم فِي اْألَْرِض َونُِرَي فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدهَُما 5اْلَواِرثِيَن ( ) َونَُمّكِ

ا َكانُوا يَْحذَُروَن (    ) ) القصص . 6ِمْنُهم مَّ
  

والطغاة   العالميين  الطغاة  بهم  أحاط  الذين  المستضعفين  الحكام  إلى 
والخبثاء   والسفهاء  الحمقى  و  والغربيين  المسلمين  على  المحسوبين 
مطايا   وكل  والمنافقين  والمشركين  والكفار  والماكرين  والمتآمرين 
الذي يتطلعون   الجذري  شياطين، مما جعلهم ال يستطيعون اإلصالح 

  ة، فا عز وجل أعلم بالنوايا وبما في القلوب. له، وهم قلة قليل
  

الذين   االستضعاف،  يستأنسوا  لم  الذين  المحكومين  المستضعفين  إلى 
الذين   والمستضعفين  المحليين  ووكالئهم  العالميين  الطغاة  بهم  أحاط 

  استأنسوا المذلة واالستضعاف. 
  

هيئوا أنفسكم (فكريا ونفسيا) لمواكبة التغيير القادم بروح جديد، حيث 
عليكم هللا  والمهنة   سيمن  والفن  الخبرة  وبحسب  أئمة  وسيجعلكم 

والصنعة التي تتقون، حيث سيكون هناك أئمة في السياسة وأئمة في  
وأئمة التعليم  في  وأئمة  التربية  في  وأئمة  األسرة  شؤون  في   إدارة 

وأئمة في الزراعة وأئمة   االقتصادوأئمة في   في اإلدارة القضاء وأئمة 
في الصناعة وأئمة في التجارة وأئمة في الطب وأئمة في الفن وأئمة  
في اإلعالم …. الخ، وهذا ما يتطلبه تقديم النموذج المثالي لتأتم وتقتدي  
به باقي األمم، وهذا ما يحذره ويخشاه الطغاة والصهاينة وكل أعداء  

  والدين.  اإلنسانية
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فنحن المسلمون ورثة المنهج والدين، فنحن أولى من أعداء اإلنسانية  
  والدين بإمامة البشرية. 

  
ومما سيجعل المستضعفين أئمة، تأييدهم من قبل هللا عز وجل بروح  
منه مما سيجعلهم يتمتعون ( * بالنورين ) النور األدنى والنور األعلى  

ة ويحي الشعور ويرفع من مستوى الذي يزيد العقل نورا وينير البصير
لديهم  األساس ستتكامل  هذا  وعلى  والمدارك،  األفق  الوعي ويوسع 
المعرفة، ومن تكاملت لديهم المعرفة تكاملت لديهم القوة، وهذا أيضا  

  ما يحذره ويخشاه الطغاة . 
 

الَِّذي َعلََّم  وسيمكنكم هللا عز وجل وسيزيدكم من فضله وسيعلمكم ( 
نَساَن َما لَْم يَْعلَْم ( 4بِاْلقَلَِم ( ) العلق، سيعلمكم ما تجهلون من  5) َعلََّم اْإلِ

لكم  القائم، وسيفتح  للوجود  الحاكمة  والقوانين  الفتاح عوالمه     السنن 
فالمشروع   والضالين،  عليهم  المغضوب  عن  غيبها  التي  الفكرية 
من   من سيختار  وحده  قدره هو  رباني وهللا جل  اإلسالمي مشروع 

  مشروعه ليحقق إرادته بواسطتهم . سينفذون 
 

فتمكين المستضعفين من األرض التي سيحققون عليها مرادات هللا عز 
أوال   وجل، األهم    -يتطلب  والمعرفة)    - وهو  (العلم  من  تمكينهم 

العلم) (سلطان  )    فبواسطة  القوة  سلطان   ) من  الالزمة     سيتمكنون 
( تمكين األمة من    للتغيير والتمكين من ( السلطة ) التي تمكنهم من

السلطة ) من خالل توزيع المسؤوليات والمهمات بينها بالعدل وبحسب 
الحضارة   ببناء  مجتمعة  األمة  لتقوم  والتخصصات،  االختصاصات 

  اإلسالمية اإلنسانية المثالية بروح جديد
 

السياسي   التعدد  هو  وأتقنوه  به  تخصصوا  بما  المختصين  فتمكين 
التكامل يحقق  الذي  حقوقهم   الطبيعي  حفظ  من  الناس  يمكن  والذي 

، ويشبع حاجاتهم  بإنسانيتهموتحقيق ذواتهم وتنمية قدراتهم وإشعارهم  
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حياتهم   ويجعل  االجتماعية  روابطهم  من  ويقوي  واإلنسانية  الفطرية 
السياسية حياة مستقرة تخلوا من شغب الشياطين، وليس األحزاب التي  

وليس تكامل، وتجعل بقية  تجعل المشاركين باألحزاب في حالة تصادم  
المشاركة  في  دورهم  ينتهي  قوة  وال  لهم  متفرجين ال حول  المجتمع 

  السياسية عند صندوق االقتراع . 
  

إِنَّ َربََّك   اللََّمَم ۚ  إِالَّ  ثِْم َواْلفََواِحَش  اْإلِ يَْجتَنِبُوَن َكبَائَِر  الَِّذيَن  قال تعالى ( 
أَْعلَُم بِ  َن اْألَْرِض َوإِْذ أَنتُْم أَِجنَّةٌ فِي  َواِسُع اْلَمْغِفَرةِ ۚ ُهَو  كُْم إِْذ أَنَشأَكُم ّمِ

َهاتُِكْم ۖ فََال تَُزكُّوا أَنفَُسُكْم ۖ هَُو أَْعلَُم بَِمِن اتَّقَٰى (   ) ) النجم.32بُطُوِن أُمَّ
  

إن من مرادات هللا العلي القدير، مراده في إخراج الدين المحاصر من  
لطغاة وحكام القهر والغلبة في المسجد إلى  قبل إبليس وذريته بواسطة ا

والجاللة  العزة  إال رب  فعله  يقوى على  ال  األمر  الحياة، وهذا  واقع 
العلي القدير ، فكل من في ذهنه تصور لمشروع سياسي إسالمي عليه  
أن يلغيه، ألن المشاريع التي نقرأ ونسمع عنها مشاريع ال يتحقق فيها  

ادات أشخاص أو جماعات لبس عليها  مرادات هللا عز وجل، بل هي مر
الحاكمة   والقوانين  بالسنن  تعلم  وال  األشياء  حقائق  تدرك  وال  األمر 
  للوجود القائم، بل البعض خلط مرادات هللا عز وجل بمرادات إبليس . 

  
إن هللا مقيل العثرات وغافر الذنوب والزالت، فال تأسى على ما فات  

نبك، فأستغفره وإليه أنيب وقل دمت على قيد الحياة، فال تستعظم ذ  ما
آمنت با ثم استقم لتتخلص من عقوبات هللا الشديدة الخفية التي طالت  
الطغاة وعلماء ومشايخ السلطة ومن دار في فلكهم، وال تلتفت لتخويف  
األحمق والسخيف ومن أصبح عقله عقل خفيف بعد ما تسلطت عليه  

شرك والنفاق ظلمة وممات  الشياطين، فالدين واإليمان حياة والكفر وال
والعنت   الضيق  إال  والشياطين  الطغاة  وراء  وليس  السعة  هللا  وعند 

تجسيد قيم وأفكار   -2عبادة هللا،    -  1والمعاناة، وأستعد ألداء المهمات،  
  إصالح األرض لتنجي يوم العرض   -  4تبليغ الرسالة،    -  3الرسالة،  
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ِلُكُم الشَّْيَطانُ  ُف أَْوِليَاَءهُ فََال تََخافُوُهْم َوَخافُوِن إِن  قال تعالى ( إِنََّما ذَٰ  يَُخّوِ

ْؤِمنِيَن (    .   ) ) آل عمران175ُكنتُم مُّ
  

فحتى تكون من ضمن المقبولين لتنفيذ المشروع اإلسالمي بادر بتسجيل 
اسمك من خالل ربط قلبك بربك حتى يتحقق قبول الطلب، ( * حتى  

مين، فالشبكة الروحية اإلنسانية  لو كنت غير مسلم ) ، ولكنك من المسال
اإلسالمية لها فاعلية في قبول الطلبات وإجراء ما يلزم من قبل جنود 
الخفاء المدبرات أمرا، فقط ما عليك إال أن تستغفر وتنيب واتق هللا ثم  
وأسأل  بإفساده،  قمت  مما  إصالحه  يمكنك  ما  بإصالح  وبادر  استقم 

من إصالحات وأن يستعملك فيما  المعين ليعينك على ما نويت القيام به  
يرضيه، وال تكلف نفسك إال وسعها، وما ال يمكنك إصالحه في الوقت 

وأنتظر الفرج وبداية فتح     الحاضر بسبب الظروف أضمره في قلبك
الباب لتنفيذ المشروع الرباني اإلسالمي اإلنساني، فبعد التمكين بإذن  

والسياسية ترتيبا    تماعية االجالعلي القدير سيعاد ترتيب شبكة العالقات  
بأفكاره  والمشاركة  ذاته  وتحقيق  االنتفاع  من  إنسان  كل  يمكن 
وتصوراته ليتجسد منها ما يحقق مصلحة الناس وما يتوافق مع المعايير  

  والمقاييس اإلسالمية حتى تتحقق سالمة الحياة. 
  

ِ ِصْبغَةً  َّ ِ ۖ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن  َّ  ۖ َونَْحُن لَهُ َعابُِدوَن  قال تعالى ( ِصْبغَةَ 
ِ َوُهَو َربُّنَا َوَربُُّكْم َولَنَا أَْعَمالُنَا َوَلُكْم أَْعَمالُُكْم  138( َّ وَننَا فِي  ) قُْل أَتَُحاجُّ

والسياسية    االجتماعية . فالحياة      ) ) البقرة139َونَْحُن لَهُ ُمْخِلُصوَن ( 
يقوم   التي  المخلصين  ستصبغ بصبغة هللا بواسطة األعمال  بها عباده 

والسياسية من    االجتماعيةالذين أيدهم بروح منه لتتغير صبغة الحياة  
  الصبغة الشيطانية إلى الصبغة الربانية .  

 ____________  
* حتى لو كنت غير مسلم: إن غير المسلمين لم تقام عليهم الحجة بل  

نظر   هم حجة على حكام القهر والغلبة والطغاة الذين شوهوا الدين في
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وقوانين   بكفر وتغطية وستر سنن  قاموا  المسلمين، حيث  معظم غير 
والحمية   والعادة  اإلرث  ودين  والمصير،  والحياة  النشأة  في  الخلق 
الدين   المسلمين، بل بعض أتباع هذا  والعصبية ليس حجة على غير 

، فالدين الذي يمارس به والة  بغضوا غير المسلمين بدين هللا جل قدره
م الفكري والنفسي على رعيتهم بكل حرية وأريحية إذا  األمر شذوذه

كان يسع أتباعه فهو ال يسع الناس، فدين هللا عز وجل يختلف اختالفا  
  جذريا عن دين أهل البدع  . 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



234 
 

  إلى المغضوب عليهم والضالين  - 64
  والمستضعفين للعلم 

 
  يجب أن يعرف الناس من هم أعداء الحقيقة والمنتفعين من وراء غيابها  

 
وعرف   يأتيه  ولم  فيه  وكابر  الحق  عرف  من  هو  عليه،  المغضوب 
وبعض   المنهج،  تبعات  على  طاقة  له  ليس  ألنه  عنه  وصد  المنهج 
المغضوب عليهم بسبب طغيانهم وحبهم للسيطرة والطغيان أعرضوا  

من يمنعهم  الذي  المنهج  شذوذهم   عن  وممارسة  والطغيان  السيطرة 
  الفكري والنفسي على الناس. 

 
وهناك فئتان من المغضوب عليهم، فئة ضالة واكتفت بضالل نفسها،  
وهي ظالمة لنفسها، وفئة لم تكتفي بضالل نفسها بل اتجهت إلضالل 
غيرها، فهي ظلمت نفسها وظلمت غيرها، فغضب هللا على الفئة الثانية  

عل غضبه  من  تحتها  أشد  تجمع  الضالل  فمظلة  األولى،  الفئة  ى 
  المغضوب عليهم والضالين، فكالهما في ضالل.

 
، َوَسلََّم  َعلَْيِه   ُ َّ َصلَّى   ِ َّ َرسُوِل  تَبَاَرَك    َعْن   ِ َّ َعِن   ، ِجْبِريَل  َعْن 

ْمُت الظُّْلَم َعلَى نَْفِسي َوَجعَْلتُهُ   َوتَعَالَى ، أَنَّهُ قَاَل : " يَا ِعبَاِدي ، إِنِّي َحرَّ
َهَدْيتُهُ   َمْن  إِال  َضالٌّ  ُكلُُّكْم  ِعبَاِدي  يَا   ، تََظالَُموا  فَال  ؛  ًما  ُمَحرَّ َبْينَُكْم 

  ُكْم …..…) حديث قدسي . فَاْستَْهُدونِي أَْهدِ 
 

على   وتأثير  سيطرة  لهم  ليس  فمنهم  سواء،  ليسوا  عليهم  المغضوب 
الذين  الحكام  مثل  الناس،  على  وتأثير  سيطرة  له  من  ومنهم  الناس، 
يستعملون الدين في الحكم والسيطرة وعلمائهم والمشيخة الرسمية الذين  

سا فهم  الحقيقة،  عن  الناس  يضللون  وأعمالهم  وأئمة بأقوالهم  دة 
  المغضوب عليهم والضالين، وهم أعداء الحقيقة. 
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ضل عن الحق ولم يهتدي اليه، والضال ال يعفي من     الضال، هو من
وإمكاناته   العقلية  قدراته  استخدام  عليه  يجب  بل  ضاللة،  مسؤولية 

التي وهبها هللا له في البحث عن مسألة دينه وعن      الذهنية وحواسه 
لمغضوب عليهم والضالين بكفرها وسترها عنه،  الحقيقة التي قام سادة ا

وهو يأثم ألنه عاش على غش الغير ولم يكلف نفسه في البحث عن  
  الحقيقة ليعرف تفاصيل المنهج، بالرغم من توفر قدرة البحث عنده . 

 
أَ الَِّذيَن اتُّبِعُوا ِمَن الَِّذيَن اتَّبَعُوا َوَرأَُوا اْلعَذَاَب   َوتَقَطَّعَْت  قال تعالى ( إِْذ تَبَرَّ

أَ ِمْنُهْم َكَما  166بِِهُم اْألَْسبَاُب ( ةً فَنَتَبَرَّ ) َوقَاَل الَِّذيَن اتَّبَعُوا لَْو أَنَّ لَنَا َكرَّ
ُ أَْعَمالَُهْم َحَسَراٍت َعلَْيِهْم ۖ َوَما هُم بَِخاِرِجيَن   َّ ِلَك يُِريِهُم  ُءوا ِمنَّا ۗ َكذَٰ تَبَرَّ

  بقرة .) ) ال167ِمَن النَّاِر (
 

  ( يَا ِعبَاِدي ُكلُُّكْم َضالٌّ إِال َمْن َهَدْيتُه ) 
 

الفكرية والنفسية    ) ينتبهوا إلى أنفسهم وأحوالهم    - فعلى الضالين أن 
والروحية ) لن يكون هناك كره ( فيا روح ما بعدك روح ) ورحلة 

فليس هناك    )  One Way(      النفس إلى العالم اآلخر ( ون ويي )
ضللهم سادة المغضوب عليهم والضالين سيتبرؤون منهم رجعة، فمن  

الحسرة   يوم  اليوم،  ذلك  يأتي  أن  قبل  منهم  فتبرأ  العذاب،  يروا  يوم 
عليهم  مغضوب  أنفسهم  من  يجعلوا  ال  أن  الضالين  فعلى  والندامة، 
ويعملون   والضالين  عليهم  المغضوب  سادة  أقوال  يرددون  مضلين 

  ل من التزيل فهو للبس مزيل . أعمالهم، بل عليهم مطالبتهم بالدلي
 

السَِّبيَال   فَأََضلُّونَا  َوُكبََراَءنَا  َساَدتَنَا  أََطْعنَا  إِنَّا  َربَّنَا  َوقَالُوا   ) تعالى  قال 
  )) األحزاب 67(
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أن تعرف بأنك من المغضوب عليهم أو من الضالين في الدنيا أحسن  
أصبح المرء  س  امن أن تعرف بعد فوات األوان، فإذا وقع الفأس بالر

  محتاس. 
 

إن تعطيل العمل بالمنهج واالستخفاف به استخفاف با جل قدره، وهو  
  - لروحه    - يجلب غضبه، ومن غضب هللا عليه لن يجد العافية لنفسه  

  ولن ينال العفو عندما يسأل هللا العفو والعافية. 
 

نَاِت َواْلُهَدٰى ِمن بَْعِد َما  قال تعالى ( نَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَنَزْلنَا ِمَن اْلبَيِّ 
ِعنُوَن (  ُ َويَْلعَنُُهُم الالَّ َّ ئَِك يَْلعَنُُهُم  ) إِالَّ  159بَيَّنَّاهُ ِللنَّاِس فِي اْلِكتَاِب ۙ أُولَٰ

ِحيُم   اُب الرَّ ئَِك أَتُوُب َعلَْيِهْم ۚ َوأَنَا التَّوَّ الَِّذيَن تَابُوا َوأَْصلَُحوا َوَبيَّنُوا فَأُولَٰ
)) البقرة . واللعن هو الطرد من رحمة هللا عز وجل، ومن أعظم  160(

الرحمات، هي العلم بعد الرضا، وال يكتم إال من علم، وإذا كان يجهل  
وال يعلم ( بالحقيقة الغائبة ) فمن األفضل له أن يتجنب مجالس أهل  
العلم بين أيدي الظالمين حتى ال يهرف بما ال يعرف وحتى ال يلبس  

الذي أعرض عن  األمر ع الحاكم  الرضا، ألن  ينال  الناس وحتى  لى 
المنهج واستخف به يعيش في مجال ومنطقة نزول السخط والغضب  

فعلى العالم أن    -إذا ما صح التعبير  - والبالء، فمنطقته ونطاقه موبوء  
كثيفة   إشعاعات ذرية  بها  التي  المناطق  الناس من  يفر  منها كما  يفر 

كان عليه العلماء الربانيين السابقين، وعلى  شديدة الخطورة، فهذا ما  
من لديه شيء من العلم أن يحذر مما تسطره الشياطين في األذهان،  
فهي لها خبرات متراكمة في الوحي بالمبررات، وهي معروفة، فالناس  
هم المساكين الذين يستحقون من يعينهم على حكم الشياطين بواسطة  

هج رب العالمين، فظنك أيها العالم،  الحكام الظالمين الذين استخفوا بمن
يكون هللا بجنب من، ويعين من ؟ . فكر فيها !!! حتى تنجح أمام سنة  
اإلبتالء، وحتى ال ينقضي أجلك بفشل أمام سنة اإلبتالء وتفاجأ بالحقيقة  

حياتك    - في  عنها  عينك  أغمضت  ِلَم    -التي  َرّبِ  قَاَل   ) موتك  بعد 
ِلَك أَتَتَْك آيَاتُنَا فَنَِسيتََها ۖ  125نُت بَِصيًرا (َحَشْرتَنِي أَْعَمٰى َوقَْد كُ  ) قَاَل َكذَٰ
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ِلَك اْليَْوَم تُنَسٰى ( ) ) طه ... فكونوا مع الذين أنعم هللا عليهم  126َوَكذَٰ
ئَِك َمَع  ُسوَل فَأُولَٰ َ َوالرَّ َّ بطاعتكم  ولرسوله، قال تعالى ( َوَمن يُِطعِ 

 ُ َّ أَْنعََم  اِلِحيَن ۚ  الَِّذيَن  َوالصَّ َوالشَُّهَداِء  يِقيَن  ّدِ َوالّصِ النَّبِيِّيَن  َن  ّمِ َعلَْيِهم   
ئَِك َرفِيقًا (   ) ) النساء . 69َوَحُسَن أُولَٰ

 
  إن الحق مر والحقيقة مرعبة ومروعة. 

 
وفي الختام ... نرجو للمؤمنين والمؤمنات حسن الخاتمة ورحلة سعيدة،  

النبي صلى هللا  عند حوض  بالصبر  والموعد  فاستعينوا  وسلم،  عليه   
وب الفكرية  أوالصالة   ) األحوال  لتحسين  واألعمال  األقوال  حسن 

وتَُصدَون عن الحوض يوم ( *    تتفاجؤوا والنفسية الروحية ) حتى ال  
العطش األكبر ) كما سيصد من ظلم ومن أعان الظالم ومن بدل وغش 

رحمن رحيم   واحتال وتالعب بمفاهيم النصوص، فربنا رب عفو غفور
معرفتهم   وقلت  علمهم  قل  الذين  بصائرهم  بالمساكين  وطمست 

وبالمستضعفين، وهو من سينتقم من الظالمين والمجرمين الذين طغوا  
وتكبروا على رب العالمين ومنهجه القويم و ضللوا الناس، كما سينتقم  

وأعلنوا الظالمين على    االستضعافمن المستضعفين الذين استأنسوا  
  ظلمهم .

 
وإلى المستضعفين الذين لم يستأنسوا باالستضعاف ولم يعينوا الظالمين  
أبشروا ففرج هللا قريب وسينجز هللا وعده ( ثم تكون خالفة على منهاج 

  النبوة ) 
_____________________________ 

  
* يوم العطش األكبر: ( منقول ) قال العالمة ابن القيم رحمه هللا : (  

وشربُهم منه يوم العطش األكبر ؛ بحسب وروِدهم وروُد النّاس الحوض  
سنة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وشربهم منها ، فمن وَردها  
في هذه الّدار ، وشرب منها وتضلّع ، َوَرد هناك حوضه وشرب منه  
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وتضلّع ، فله صلى هللا عليه وآله وسلم حوضان عظيمان :حوض في  
وحوض في اآلخرة ، فالّشاربون من  الدنيا : وهو سنّته وما جاء به ،

الّشاربون من حوضه يوم القيامة ، فشارٌب   هذا الحوض في الدنيا ، هم  
  ، ومحروٌم ، ومستِقلٌّ ، ومستكثِر .)) 

  
للتوضيح : النبوية منبعهم واحد،   وأضيف  الكريم والسنة  القرآن  بأن 

فهما الدنيا،  الحياة  في  الروح  يرويان عطش  المشاعر      وهما  يحيون 
وينيرون   والمدارك  األفق  من  يوسعون  و  والوعي  بالفكر  يرتقون 
كالماء   المسطور  ووحيه  يموت  ال  الذي  الحي  هللا  فكلمات  البصيرة، 

 الجسم الحي . العذب الذي يروي العطش ويكفي حاجة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



239 
 

  المستضعفون ودار األرقم  - 65
  

ٍم قَاَل قَالَ  ِ إِنَّا كُنَّا بَِشّرٍ    َعْن أَبِي َسالَّ َّ ُحذَْيفَةُ ْبُن اْليََماِن قُْلُت يَا َرسُوَل 
ُ بَِخْيٍر فَنَْحُن فِيِه فََهْل ِمْن َوَراِء َهذَا اْلَخْيِر َشرٌّ قَاَل نَعَْم قُْلُت َهْل   َّ فََجاَء 

اْلَخْيِر َشرٌّ قَاَل نَعَْم    َوَراَء ذَِلَك الشَّّرِ َخْيٌر قَاَل نَعَْم قُْلُت فََهْل َوَراَء ذَِلكَ 
ةٌ َال يَْهتَُدوَن بُِهَداَي َوَال يَْستَنُّوَن بُِسنَّتِي   قُْلُت َكْيَف قَاَل يَُكوُن بَْعِدي أَئِمَّ
قُْلُت   قَاَل  إِْنٍس  ُجثَْماِن  فِي  الشَّيَاِطيِن  فِيِهْم ِرَجاٌل قُلُوبُُهْم قُلُوُب  َوَسيَقُوُم 

ِ إِْن أَْدَرْكُت ذَِلَك قَاَل تَْسَمُع َوتُِطيُع ِلْألَِميِر َوإِْن  َكْيَف أَْصنَُع يَا َرُسوَل   َّ
  ُضِرَب َظْهُرَك َوأُِخذَ َمالَُك فَاْسَمْع َوأَِطْع. صحيح مسلم .

  
إن هذا الحديث يا علماء السلطة ال يزكي الحكام الذين ال يحكمون بما  

  .   ين بل يدينهم ويوضح بأنهم في ورطة مع الشياط  أنزل هللا
  

استأنسوا   من  به  يفرح  الصحيح  الحديث  وأحبوا    االستضعاففهذا 
على هللا جل  استكبروا  الذين  المستكبرين  الطغاة  تحت حكم  المكوث 
قدره، وهو في الحقيقة حديث يوضح للمستضعفين الذين لم يستأنسوا  

ونفروا من الطغيان واالستكبار، ماذا يفعلون إذا حكموا   االستضعاف
من قبل الشياطين بواسطة الحكام الذين لم يهتدوا بهدي الرسول صلى 

لم    هللا الذين  فالمستضعفين  الحكم،  في  بسنته  يستنون  ولم  وسلم  عليه 
يقعون تحت    االستضعافيستأنسوا   الطغيان واالستكبار،  ونفروا من 

الشياطين،   عليهم  وهيمنت  تسلطت  قوى  الحاكم األولىثالث  قوة   ،
وسلطته وما تحت يديه من جند وقضاة، الثانية، قوة وسلطة المحسوبين  

الثة، قوة المستضعفين الذين استأنسوا االستضعاف  على أهل العلم، الث
يريد   يكن  لم  وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  أن  أي  إليه،  واطمأنوا 

يستأنسوا   لم  الذين  الطغيان    االستضعاف للمستضعفين  من  ونفروا 
واالستكبار أن يواجهوا تلك القوى الثالث التي أصبحت تهيمن عليها  

فعليهم اتقاء شرهم حتى يأتي أمر    الشياطين، فهم ال طاقة بهم عليهم،
  .    هللا ( ثم تكون خالفة على منهاج النبوة )
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فالحديث الشريف بين للمسلمين بأنهم مقبلين على فتنة عظيمة، وبأنهم  

الحكام بواسطة  الشياطين  حكم  تحت  عن    سيقعون  سينحرفون  الذين 
المنهج وعن الصراط المستقيم، وهي فتنة عظيمة سيفشل أمامها من  

فشل وسينجح من ينجح، حيث قدر هللا لألمة أن تمر بخمس مراحل ي
  سياسية، وكما جاء في الحديث النبوي الشريف الصحيح . 

  
( قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء هللا أن  
تكون، ثم يرفعها هللا إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خالفة على منهاج 

شاء هللا أن تكون، ثم يرفعها هللا إذا شاء أن يرفعها، ثم  النبوة فتكون ما  
تكون ملًكا عاًضا فيكون ما شاء هللا أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء هللا أن  
يرفعها، ثم تكون ملًكا جبرية فتكون ما شاء هللا أن تكون، ثم يرفعها هللا 
سكت   ثم  النبوة،  منهاج  على  خالفة  تكون  ثم  يرفعها،  أن  شاء  إذا 

  ححه األلباني . ).ص
  

فحديث ( اسمع وأطع ) فرح به الطغاة الذين تسلطت وهيمنت عليهم  
الشياطين بعد ما سكنت قلوبهم، ويحتج به المحسوبين على أهل العلم  
الطغاة   أحوال  من   ( والروحية  الفكرية   ) أحوالهم  أصبحت  الذين 

  االستضعاف واطمأن إليه المستضعفين الذين استأنسوا    والمستكبرين، 
ما جعل أحوالهم ( الفكرية والروحية ) من أحوال الطغاة وعلمائهم  م

أحوال شيطانية، وأحتار أمامه معظم المستضعفين الذين لم يستأنسوا  
  ونفروا من الطغاة المستكبرين.  االستضعاف

   
إلى    اسمع(   يوجه  ال  الحديث  ولكن  ونطيع،  نسمع  حسنا،   ( وأطع 

عليهم الشياطين، بل على  الطواف في فلك أفكار من تسلطت وهيمنت  
يستأنس   لم  الذي  فلك   االستضعافالمستضعف  في  طوافه  يجعل  أن 

فهم كالم هللا عز وجل   القدرة على  لديه  الرسالة، حتى تصبح  أفكار 
ورسوله صلى هللا عليه وسلم مما يجعل لديه بصيرة، فليس هناك ما 
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سوا  يمنعه من ذلك، فيجب أن يميز نفسه عن المستضعفين الذين استأن
الذين توعدهم هللا عز وجل بالعذاب األليم، ألنهم جعلوا   االستضعاف

من أنفسهم قوة مضافة الى قوة الطغاة المستكبرين وحجر عثرة أمام  
  المصلحين . المستضعفين 

  
قال تعالى ( قَاَل الَِّذيَن اْستَْكبَُروا ِللَِّذيَن اْستُْضِعفُوا أَنَْحُن َصَدْدنَاُكْم َعِن  

ْجِرِميَن ( اْلُهَدٰى   إِْذ َجاَءُكم ۖ بَْل ُكنتُم مُّ الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا  32بَْعَد  ) َوقَاَل 
ِ َونَْجعََل  َّ ِللَِّذيَن اْستَْكبَُروا بَْل َمْكُر اللَّْيِل َوالنََّهاِر إِْذ تَأُْمُرونَنَا أَن نَّْكفَُر بِا

ا َرأَُوا  لَمَّ وا النََّداَمةَ  أَنَداًدا ۚ َوأََسرُّ اْلعَذَاَب َوَجعَْلنَا اْألَْغَالَل فِي أَْعنَاِق    لَهُ 
  )) سبأ . 33الَِّذيَن َكفَُروا ۚ َهْل يُْجَزْوَن إِالَّ َما َكانُوا يَْعَملُوَن ( 

  
عَفَاُء ِللَِّذيَن اْستَْكبَُروا إِنَّا ُكنَّا لَُكْم   ِ َجِميعًا فَقَاَل الضُّ َّ ِ قال تعالى ( َوبََرُزوا 

أَ  ُ  تََبعًا فََهْل  َّ لَْو َهَدانَا  ِ ِمن َشْيٍء ۚ قَالُوا  َّ َعنَّا ِمْن َعذَاِب  ْغنُوَن  نتُم مُّ
) ِحيٍص  مَّ ِمن  لَنَا  َما  َصبَْرنَا  أَْم  أََجِزْعنَا  َعلَْينَا  َسَواٌء  ))  21لََهَدْينَاُكْم ۖ 

  ابراهيم  
  
عَفَا   وَن فِي النَّاِر فَيَطقُوُل الضُّ ُء ِللَِّذيَن اْستَْكبَُروا  قال تعالى (َوإِْذ يَتََحاجُّ

) النَّاِر  َن  ّمِ نَِصيبًا  َعنَّا  ْغنُوَن  مُّ أَنتُم  فََهْل  تََبعًا  َلكُْم  ُكنَّا  غافر47إِنَّا   ((  
  

وأطع ) يردده علماء السلطة الذين تسلطت وهيمنت    اسمعوحديث (  
عليهم الشياطين بعد ما سكنت قلوبهم وأتباعهم، إلدانة من يخرج بالقوة  

أول  يستأنس  على  لم  الذي  المستضعف  على  يجب  ولكن  الحكام،  ئك 
أن يبذل كامل الوسع والجهد الفكري لكي ( يخرج عن    االستضعاف

السلطة،   مثقفو وإعالميو  علماء  به  يحاصرها  التي   ( الفكرية  الدائرة 
يِن ِمْن َحَرجٍ )، وعليه أن   الّدِ ففي األمر سعة، ( َوَما َجعََل َعَلْيكُْم فِي 

ندين على فشلهم أمام سنة اإلبتالء، إذا كان نصحهم يجلب  يترك المعا 
  له الضرر او يمنعه من تبليغ الحقيقة لمن بهم خيرا . 
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بالمشاعر   والبوح  التفكير  فيها  ويجرم  يحرم  سياسية  بيئات  فهناك 
الحقيقة،   أهل  تشكل خطرا على  البيئات  فتلك  والتعبير،  والتصورات 

والذين    االستضعافيستأنسوا    فلذلك يجب على المستضعفين الذين لم
أدركوا الحقيقة أن يحتاطوا في تلك البيئات ويجعلوا تجمعاتهم كتجمع  
إليها مطايا شياطين من   يتسلل  التي ال   ( االرقم  دار   ) في  المسلمين 

عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: بدأ      .( عن أبي هريرة   الجواسيس والمباحث
للغرباء ) صحيح مسلم .    اإلسالم غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى

من أغرب المسائل لقرون طويلة  ومسألة حكم الشياطين بواسطة الحكام  
  على المسلمين وغيرهم . 

  
اْلِعبَاِد   ِمْن  يَْنتَِزعُهُ  اْنتَِزاًعا  اْلِعْلَم  يَْقبُِض  َ َال  َّ إِنَّ  ِ ملسو هيلع هللا ىلص :  َّ قَاَل َرسُوَل 

اْلعُلَ  بِقَْبِض  اْلِعْلَم  يَْقبُِض  النَّاُس  َولَِكْن  اتََّخذَ  َعاِلًما  يُْبِق  لَْم  إِذَا  َحتَّى  َماِء 
اًال فَُسئِلُوا فَأَْفتَْوا ِبغَْيِر ِعْلٍم فََضلُّوا َوأََضلُّوا . رواه البخاري    ُرُءوًسا ُجهَّ

  
الرحمن   حب  قلبه  في  سكن  كمن  ليس  شيطان  قلب  قلبه  أصبح  من 

أفضل األخيار  وصحبه  آله  وعلى  عليه  اإلنسان،  الصالة    والرسول 
  والسالم .
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  من يبلغ الرسالة؟  - 66
   

َعَرْضنَا اْألََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْيَن    قال تعالى ( إِنَّا 
نَساُن ۖ إِنَّهُ َكاَن َظلُوًما َجُهوًال ( ))  72أَن يَْحِمْلنََها َوأَْشفَْقَن ِمْنَها َوَحَملََها اْإلِ

  األحزاب .
  

اإللكتروني  إذا أوكلت شركة صناعية أمر تسويق منتجها الكهربائي أو  
واألمانة)    أو القوة    إلى بعض موظفيها، اال يجب ان تتوفر فيهم (القدرة

حتى   العملي  والتطبيق  الشفهي  والبيان  النظري  الكتالوج  ليعرضوا 
  تتضح الصورة عند من يسوقون لهم المنتج ؟ . 

  
أرسلت   برسالة اإلسالم، فهي رسالة عبارة عن منهج حياة  بالك  فما 

أو  راد أن يبلغ الرسالة يجب أن تتوافر فيه ( القدرة للناس كافة، ومن أ
واألمانة ) لعرضها كاملة دون نقص أو تالعب أو كتم وتبديل،  القوة  

والتبليغ ال يجب أن يقتصر على التبليغ النظري أو الشفهي بل كذلك  
المسلم يمكنه أن يبلغها شفهيا، كما يمكنه أن   العملي، فالفرد  التطبيق 

كمبلغ   نفسه  من  يقدم  ايضا  ومثال  كنموذج  تعامله  من خالل  للرسالة 
خالل التطبيقات الصحيحة التي يمارسها في حياته ويلمسها اآلخرين  
من تعامالته، فهو بذلك أدى ما عليه، والمسألة نسبية تختلف بين مسلم 
ومسلم وبحسب استعداده وقدراته الفكرية الذهنية والنفسية والروحية  

  ا عني ولو آية ) صحيح البخاري . .قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( بلغو
  

األمة   مسؤولية  هي  بل  فقط،  أفراد  مسؤولية  ليست  الرسالة  وتبليغ 
المسلمة التي يجب أن يمثلها نظام سياسي تؤمن قيادته بأن الدين منهج  
العملي،   النظري والشفهي والتطبيق  حياة وأن عليها مسؤولية التبليغ 

اهيم وأفكار الرسالة يجب أن  فهناك تطبيقات عديدة لشرائع ولقيم ولمف 
تجسد على أرض الواقع من قبل األمة مجتمعة حتى يلمسها ويشاهدها  

كالمساواة بين الحاكم والمحكوم أمام   -اآلخرين، مثل العدل والمساواة 
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والحرية وإثبات الذات والدقة في العمل واإلتقان واإلحسان    -القضاء  
فالحجة ال تقام على الناس ما  ...الخ،     والنظام وأداء الحقوق واألمانة

  لم تتكامل وسائل التبليغ وهي ( النظري والشفهي والتطبيق العملي ) 
  

 ) ... أَْشيَاَءُهْم  النَّاَس  تَْبَخُسوا  تعالى ( …..َوَال  )) هود، ومن  85قال 
أعز األشياء وأهمها التي يجب أن ال نبخسها الناس هو التبليغ الصحيح  

ن الرسالة أرسلت للناس كافة وهي المنهج  ، أل للرسالةالكامل الشامل  
الذي يجعلهم على بصيرة من أمرهم ليعبروا مرحلة الحياة الى مرحلة  
بال   الطيبة  الحياة  حيث  الجنة  مصيرهم  ليكون  ويسر  بأمان  المصير 
ممات وبال شقاء، بل فرح وسرور وانشراح وسعادة وبهجة دائمة في  

  .    ظل رضى هللا وهو جوهر الغايات
  

عالى ( َربَّنَا َال تَْجعَْلنَا فِتْنَةً لِّلَِّذيَن َكفَُروا َواْغِفْر لَنَا َربَّنَا ۖإِنََّك أَنَت  قال ت
اْلَحِكيُم ( )) الممتحنة . عرف اللغويون الفتنة بأنها االختبار  5اْلعَِزيُز 

واالبتالء المفسد للعقل المضل عن الحق، فهكذا أصبحت األمة بغياب  
نهج ليبلغ الرسالة، فلقد أصبحت أمة فتنة بدال  نظام سياسي يجسد الم

من أمة تبليغ بسبب ضعفها وتخلفها وسوء أحوالها العامة لعدم تمكينها  
من قبل حكام الملك الجبري من أداء دورها في تجسيد المنهج ألداء  
المنهج   وعن  بأيدينا  الذي  الحق  عن  ضلوا  بذلك  فهم  التبليغ،  واجب 

وال العلمي  فتقدمهم  يظنون  القويم،  جعلهم  العسكري  وتفوقهم  صناعي 
بأن ما بأيدينا باطل وبعض ما فيه غير قابل للتطبيق، خاصة في الحياة  
السياسية، وازدادوا ضالل على ضالل وكفر على كفر عندما أجبرنا  
حكام الملك الجبري على الطواف في فلكهم بدال من الطواف في فلك 

ونحن بذلك أصبحنا حجة لهم  أفكار الرسالة التي يجب أن نبلغها لهم،  
  . ال حجة عليهم 

  
تجسيد   في  دورها  ممارسة  من  األمة  حرموا  الجبري  الملك  وحكام 
المنهج والتبليغ ألسباب عديدة، فمنهم كافر ومنهم مشرك ومنهم منافق  
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من  ومنهم  األمة  أعداء  مخططات  ينفذ  من  ومنهم  الجاهل،  ومنهم 
جميع الحقيقة  وفي   ، ...الخ  التسلط  خطورة  يستهوي  يدركون  ال  هم 

والوعي   العقل  سالمة  على  التجاهل  وأثر  الرباني  المنهج  تجاهل 
حقيقته   تجهل  متوارث  جهل  بذلك  والجهل   ، والشعور  واإلدراك 
فهم عميق   النص وإظهاره دون  القائمة على حفظ  التقليدية  المدارس 
للنص، فمخرجات تلك المدارس تحمي عروشهم وكراسي الحكم، ولو 

الح وآلثرواأدركوا  بدينهم  لفروا  للعقوبات    قيقة  اتقاّء  العزلة 
الدنيوية الشديدة التي تطال أمثالهم وحكامهم ، فا غيور على     اإللهية

للفتن وال يحفظ لهم دينهم وسالمة  عباده وال يرضى عمن يعرضهم 
عقولهم، أو يدفعهم للشرك والكفر والنفاق واإللحاد أو يبقيهم في الجهل،  

عقوبات دنيوية تطالهم وهم ال يشعرون بها هناك عقوبات  ومثلما هناك  
أخروية بانتظارهم أشد منها، فعلى علماء السلطة والمشيخات الرسمية 
السنن   مع  التصادم  اتقاء  عليهم  كما  وعذابه  وعقابه  اتقاء غضب هللا 
عقولهم   يحفظوا سالمة  حتى  الحاكمين  أحكم  التي وضعها  والقوانين 

العلي  وحتى يسترجعوا وعيهم و إدراكهم وشعورهم بعد كسب رضا 
القدير، فرضا هللا عز وجل جوهر الغايات ورضا الحكام الظلمة ليس  
واإلدراكية،   والشعورية  العقلية  القدرات  وموت  المهلكات  إال  وراءه 

  فالدين نور وحياة والكفر ظلمات وممات . 
  

ْم أَْعلَُم بَِمْن هَُو أَْهَدٰى َسبِيًال  قال تعالى ( قُْل ُكلٌّ يَْعَمُل َعلَٰى َشاِكلَتِِه فََربُّكُ 
  ) ) اإلسراء . 84(
  

من   بالمحفوظات  تحمل  ال  ثقيلة،  أمانة  لآلخرين  الرسالة  تبليغ  إن 
  النصوص والعضالت، بل بالقيم، وبممارسة الصحيح من التطبيقات  
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  نحن والبالغ المبين  - 67
 

) فََوَربَِّك لَنَْسأَلَنَُّهْم أَْجَمِعيَن  91َجعَلُوا اْلقُْرآَن ِعِضيَن (  قال تعالى ( الَِّذينَ 
)92 ) يَْعَملُوَن  َكانُوا  ا  َعمَّ َعِن  93)  َوأَْعِرْض  تُْؤَمُر  بَِما  فَاْصَدْع   (

اْلُمْستَْهِزئِيَن (94اْلُمْشِرِكيَن ( إِنَّا َكفَْينَاَك   (95 ِ َّ يَْجعَلُوَن َمَع  الَِّذيَن   (
  ) ) الحجر . 96ًها آَخَر ۚ فََسْوَف يَْعلَُموَن (إِلَٰ 
  

كما    -أرى أن األمر والتوجيه الرباني كما اختص به هللا تعالى نبيه  
ه ليشمل المسلمين ورثة أفكار    - يبدو من اآليات الكريمة   فإنه أيضا موجَّ

الرسالة والمنهج الرباني الحكيم ( فلنصدع بما أُمرنا به هللا عز وجل )  
لمسلمون جميعا امتداد للرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص ".. ورحم هللا امرئ  فنحن ا

 عرف قدر نفسه ". 
  ( بلغوا عني ولو آية )  ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا

  
نحن المسلمون نواجه قوى علمانية خارجية تتحالف مع قوى علمانية  
القرآن   من  جعلت   ) العلمانية  القوى  وهذه  اإلسالمية،  لبلداننا  حاكمة 

قامت بتقطيع المنهج الرباني حيث تم تقطيع المنهج  عضين ) بمعنى أنها  
وأخذت منه ما تريد وتركت ما ال تريد أو ما تعتقد أن فيه خطٌر عليها  
فعلوا،   الغربيين، وهكذا  أو هوى وسياسة حلفائها  أهوائها  يوافق  وال 
خاطئة   أفكارا  ودسَّت  أدخلت  العلمانيين  أولئك  من  الماكرين  وبمكر 

ار الرسالة حتى تم تشويهها في أذهان الكثير من  وفاسدة وأدمجتها بأفك
المسلمين إال من رحم هللا منهم وكانوا على نور وهداية من ربهم، وتلك  
هي مشكلتنا الحالية والرئيسية كمسلمين كما أن تلك المشكلة تمثل أيضا  
إشكالية لغير المسلمين في فهم الرسالة على النحو الصحيح فهما كما 

وجل الذي انزل الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأرى أن  يريده هللا عزَّ  
كالوباء   العلمانيين يستشرون علينا  الذي جعل  الماكر هو  العمل  ذلك 

  ليسيئوا إلى إمامنا وقدوتنا وحبيبنا رسول اإلنسانية ملسو هيلع هللا ىلص .
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  ( فَاْصَدْع بَِما تُْؤَمُر ) 
به  نحن كذلك علينا إبالغ ما بعث  المبين  وكما أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص عليه البالغ  

مع ترك شتم وسباب  بكامل التفاصيل  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وإنفاذه والصدع به  
بكثير،    الشتَّامين وتجنب  ذلك  إليهم، فشأننا ومهمتنا أكبر من  اإلساءة 

تلك المهمة التي يخشى العلمانيون والمشركون أن نلتفت إليها ونتفرغ  
إلنجازها ويتحرك المسلمون في فلكها بدال من أشغال تفكيرهم بمثل  

ئك المستهزئين، ألننا خير أمة أخرجت للناس وحملة رسالة التوحيد  أول
 للعالمين. والرحمة 

  
سُوِل إِالَّ اْلبََالغُ اْلُمبِيُن (   ) ) النور54( … َوَما َعلَى الرَّ

على   شبهة  أي  أو  شك  أي  وراءه  يبقى  ال  الذي  هو  المبين  والبالغ 
 اإلطالق. 

  
الة وكان بالغه بالغا مبينا،  إن الرسول الصادق األمين ملسو هيلع هللا ىلص قد بلَّغ الرس

وهو بذلك قد أقام الحجة على من عاصروه، ولكن ما حدث أنه بعد 
زمن نهاية الخالفة الراشدة وبداية زمن الملك العاض بدأ حكام البغي  
والقهر والغلبة يتالعبون بأفكار الرسالة ويبدلون فيها بعد ما توهموا  

حرفت واعوجت مسيرة بأن الكتاب به ( عوج ) وعلى هذا األساس ان
األمة بشكل فظيع، لذلك ومن أجل أفعال من توهموا بأن كتاب هللا عز  
األمة   على  يجب   ( ِعِضيَن  اْلقُْرآَن  َجعَلُوا  و(الَِّذيَن  عوج  به  وجل 

  تجعل من مسؤولياتها ( البالغ المبين ) لآلخرين.  أن
 

ع مختلفا  إن التشويه الكبير الذي طال أفكار الرسالة والمنهج جعل الوض
عما كان عليه زمن البعثة وفي عصر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والخلفاء الراشدين  
رضي هللا عنهم، وألننا نحن ورثة النبي ملسو هيلع هللا ىلص في إبالغ رسالة التوحيد  
أرى أنه من المهم والواجب إلبالغ الرسالة تحديد وتخصيص وإسناد  
مسؤوليات الدعوة إلى هللا على أركان األمة جميعا وكل بحسب قدراته 

كاناته ويكون ذلك كما أوضحت من خالل التطبيقات العملية لمبادئ  وإم
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وأفكار وقيم رسالة التوحيد، فالتبليغ الشفهي لم يعد يجدي مع انتشار  
األكاذيب واستمرار التزييف ومع منهج تم تقطيعه، ولهذا كله أرى أن 
النموذج والمثال   بتقديم  تبليغا  التبليغ  أن يكون  الحالي يتطلب  الوضع 

تم    بعد ما  تقطيعه وإرجاع  تم  ما  تجميع  التصويب ومن خالل  إعادة 
في القرآن عن حركة المجتمع،    إبعاده من مفاهيم وأفكار وقيم وتأويل

وأتحدث عن المفاهيم واألفكار والقيم والتأويل وليس نصوص القرآن  
تفضل به على العالمين، يقول     ألن القرآن قد تعهد هللا بحفظه منذ أن

ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافُِظوَن (   الحق تبارك ْلنَا الذِّ ) سورة 9وتعالى إِنَّا نَْحُن نَزَّ
  الحجر

 
إن األمة اإلسالمية ليست كبقية األمم، فهي أمة مؤيدة بروح من هللا  
عز وجل اذا ما صدقت في مواالتها  وحده وألفكار الرسالة وكان  

ي قال هللا تعالى عنها  والء مطلقا، تلك الروح التعز وجل  والؤها   
التي   الروح  ْنهُ) هي  ّمِ بُِروحٍ  َوأَيََّدُهم  يَماَن  اْإلِ قُلُوبِِهُم  فِي  َكتََب  ئَِك  (أُولَٰ
فقدتها األمة في عمومها بعد ما أصبح مطافها العام في فلك األشخاص 
وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وفي فلك األشياء بدال من الطواف في فلك  

  أفكار الرسالة.
 

الطواف   وآلية  بكيفية  إبالغهم  يتم  أن  يجب  المسلمين  غير  أن  أرى 
مشاهدتهم   خالل  من  إال  عمليا  ذلك  يتحقق  ولن  اإلسالمي  الجماعي 
أفكار  فلك  في  الفعلي  بالطواف  والمشتغلة  والصادقة  الفاعلة  النماذج 
المجتمع   يمارسها  تطبيقات  لعدة  مشاهدتهم  خالل  من  أي  الرسالة، 

أن يكون هناك تطبيقات ألفكار وقيم الرسالة نقوم    المسلم، وأعني بذلك
  نحن كمسلمين بتجسيدها على أرض الواقع. 

 
كما أنني أرى أن للفن بجميع أشكاله وصوره دور في عملية البالغ  
التمثيلي   و  والثقافي  األدبي  المنتج  بتشجيع  ذلك  لنا  ويتسنى  المبين، 

يت تجسيدا  الرسالة  وقيم  أفكار  يجسد  الذي  روحها والغنائي  مع  وافق 
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ومبادئها وقيمها، ذلك ألن القوى الناعمة هي القوى الفاعلة والمؤثرة  
واألساسية كما أرى في عملية تبليغ الرسالة لآلخرين، وأعتقد أنه بهذه 
بقيم   اآلخرين  إبالغ  في  أسلوبها  في  وفقت  قد  األمة  تكون  الطريقة 

  أي شبهة. ومبادئ وأفكار هذا الدين بالغا مبينا ليس فيه أي شك و
 

فشل حكام الملك وتكون قد أقامت الحجة على الناس وهي الحجة التي 
  . في تقديمها لهم  العاض والجبري في  

 
اإلسالمية  المجتمعات  في  والمؤثرة  الفاعلة  القوى  جميع  من  وأرجو 

ليمارس المسلمون مربية ومزكية  العمل والدفع نحو إيجاد بيئة سياسية  
  لية تبليغ الرسالة لآلخرين. فيها دورهم اإلنساني في عم

ِ َوفَتٌْح قَِريبٌ  َّ َن    نَْصٌر ّمِ
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  show me -  رنيأ - 68
 

 ) عبارة  األمريكي  الخطاب  في  (    show me   راجت  أي   (
تطبيقات صدق ما تزعم نظريا ) وهي مقولة تقال من قبل من      أرني

  حواسه .   يريد أن يدرك أشياء بواسطة
 

لإلسالم ندعوه  الذي  حق  نزعم،     من  ما  صدق  تطبيقات  يطلب  أن 
وبطبيعة الحال نحن ال نتحدث عن الغيبيات من الدين التي ال تدرك 

لمس من التعامل والمعاملة  بالحواس بل عما يدرك بأحد الحواس وما ي
والتطبيقات التي تنفع المسلم وغيره، فيمكننا أن نري اآلخرين تطبيقات  
القيم والمفاهيم اإلسالمية وأفكار الرسالة من خالل تطبيقنا لها في حياتنا  
السياسية واالجتماعية واالقتصادية ...الخ ، كالعدل والحرية والمساواة  

والم  - الحاكم  بين  القضاء  كالمساواة  أمام  الثروة     - حكوم  وتوزيع 
حقوقه   من  اإلنسان  وتمكين  الفرص  وتكافؤ  واإلتقان  والصدق 
وضرورات حياته اإلنسانية وتمكينه من إثبات ذاته وتنمية قدراته ومن  
الشورى والمشاركة السياسية ... الخ، وما ذكرته يتطلب نظام سياسي  

وليس  حياة  منهج  اإلسالمي  الدين  بأن  أهله  حدودها    يؤمن  نظرية 
السياسية   الحياة  في  للتطبيق  قابلة  غير  وهي  والمنابر  المساجد 

  ، كما أن الدين اإلسالمي ليس هواية تمارس وقت الفراغ  واالجتماعية
 

قالها سيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم لربه    show me  آرني ...
اْلَمْوتَٰى ۖ قَاَل أََولَْم تُْؤِمن ۖ قَاَل  ( َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرّبِ أَِرنِي َكْيَف تُْحيِي  

ِكن لِّيَْطَمئِنَّ قَْلبِي ۖ ....) ( ) البقرة ، أال يجب أن نري من  ٢٦٠بَلَٰى َولَٰ
  .يطلب منا رؤية وتلمس صدق تطبيقات ما نزعم ؟ 

 
هناك دول ترفع راية الدين وتحكم على أساسها وتزعم بأن نهجها هو 

من الصادق منهم إظهار وبيان عقيدة    النهج الصحيح، أليس المطلوب
أرض   على  تجسيدها  بعد  ومفاهيمها  وقيمها  الرسالة  وأفكار  التوحيد 
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الواقع ؟ ، ألم يمكنوا من األرض ؟ ، من الواضح بأن من مكنهم من 
القوة   العلم    -جل شأنه    -سلطان  لم يمكنهم من سلطان  نفوذهم  لبسط 

بعلمهم وفق مراد هللا    الذي يوهب للصادقين المخلصين الذين يعملون 
، و في خلقه شؤون  أو وغف مراد أعداء المسلمين   وليس وفق أهوائهم

، فتطبيقات المنهج ال تفرض بواسطة سلطان القوة على المسلمين، بل  
  بواسطة سلطان العلم حتى يراها ويشاهدها اآلخرين .

 
تجاه   القادم  الطور  في  بدورها  للقيام  تتهيأ  أن  اإلسالمية  األمة  فعلى 
اآلخرين، وهو تجسيد قيم ومفاهيم وأفكار الرسالة لتري اآلخرين صدق  
مزاعمها بأن الدين منهج حياة، وحتى تقام الحجة على الناس أجمعين،  

الدين في اإلصالح    االستبدالحيث ستطال سنة   الذين عطلوا رسالة 
الجهاد وغيبوا حقائق الدين وتالعبوا بمفاهيمه الصحيحة وأهم    وعطلوا

أفكار الرسالة التي ترتبط بالحكم والسيطرة، فالتغيير سيكون بحسب 
  واقع الحال والسنن الجارية . 

 
 bestفبعودة خالفة على منهاج النبوة سيكون هناك أفضل عرض (  

show    وغابت معرفتهم  وقلت  علمهم  قل  الذين  للمساكين  عنهم  ) 
الحقيقة بعد ما طمست بصائرهم بسبب قيام الكفار بكفر وتغطية الحقيقة  

الحقيقة بتغطية  يقوم  فالكافر    Cover the truth(      عنهم، 
) فلذلك على    Show the truthوالمؤمن يقوم بإظهار الحقيقة (      )  

من غابت عنه الحقيقة أن يطلب إظهارها من المؤمن العارف وليس  
لجاهل الذي ال يعرف من الدين إال رسمه وهو يحكم  من الكافر أو ا

  باسم الدين . 
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  القادمون إليقاظ النائمين  - 69
 

   أتعلمون لماذا تحدث أحد الحكام عن (اإلسالم السياسي) وحذر منه؟
 
إن أجهزة المخابرات وعلى رأسها األمريكية تستشعر بقرب ظهور (  
قوة فكرية روحية هائلة ) ستجد لها حاضنة إنسانية اجتماعية عريضة  
من المسلمين وغير المسلمين، وستستهدف إزالة األنظمة السياسية في  

الغرب فلك  تدور في  التي  المسلمين  أمريكا    -     بالد    - وعلى رأسهم 
عمل على تغيير النظام العالمي ليكون نظاما يتوافق مع  وتلك القوى ست

للوجود   الحاكمة  الربانية  والقوانين  والسنن  اإلسالمية  والمعايير  القيم 
    القائم . 

 
وفي الحقيقة إن تلك القوى الروحية القادمة تستهدف إنهاء هيمنة إبليس  

   وذريته، وبطبيعة الحال سيكون هناك صدام مع أولياء الشياطين.
 

  لتوضيح األمر. و
وعودة الخالفة على منهاج النبوة سينفذ بإرادة ربانية      إن التغيير القادم 

بواسطة فئة مؤيدة بروح من هللا جل قدره، فانا انصح الغرب وعلى  
رأسهم األمريكان أن ال يراهنون على قوى التخلف واالنحطاط التي  

ا كان رؤوس  تحكم الدول اإلسالمية للتصدي لمراد هللا جل قدره، فإذ
تلك القوى من نخبة المغضوب عليهم الضالين االغبياء، فإن تلك النخبة  
الضالة ستفسد العالقة بين المسلمين واآلخرين وستضللهم عن الحق،  
فلذلك نحن ننصح الغربيين بالتخلص منهم، فهم سيكونون عبئا عليهم 

من   شعوبهم  وسيحرمون  القادمة  المرحلة  المادية    االستفادةفي   )
والمعنوية ) التي ستكون محصلة العالقات الودية الطيبة مع المسلمين  

  الذين يحملون رسالة لآلخرين . 
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من قوى التخلف واالنحطاط في الظلمة بعد    انتفعواإذا كان الغربيين  
غياب شمس اإلسالم، فلن يكون من ورائهم أي منفعة إطالقا بعد ظهور 

  شمس اإلسالم وتبدد الظالم.
 

الغرب للتعامل مع  فعلى  وإعداد نخبة من األذكياء والحكماء  يين تهيئة 
القوة القادمة الناهضة بكل ثقة واطمئنان ووضوح وشفافية من أجل أن  
والحب  واأللفة  واألمن  والثقة  العدل  يسوده  أجمل  عالم  هناك  يكون 

  . والوئاموالسالم 
 

إن رسالة اإلسالم تتطلب وضوح وشفافية في عملية تبليغها لآلخرين،   
ومن يمتهن الكفر والستر والتغطية ويعتبر ذلك جزء من دينه وسلوكه 

أنوار   الستقبالغير مؤهل إليصال وتبليغ الرسالة، بل إنه غير مؤهل 
هللا وفيوضه التي تبصره بتفاصيل الرسالة، لذلك لن تجد عالم سلطة  

وضوح  يتمتع   بكل  لآلخرين  هللا  رساالت  يبلغون  من  به  يتمتع  بما 
وشفافية، ألنه سيكفر ويستر ما يكشف الشذوذ الفكري والنفسي للسلطة  
الحاكمة، فالشياطين تجيد تسطير المبررات في ذهن عالم السلطة والتي  

    تجعله يمارس عملية كفر وستر الحقائق وهو مطمئن وبكل أريحية.
 

ن إذا ما اعتمدوا على السفلة والحمقى واألغبياء  فالغربيون سيخسرو
القوة   المباشر مع  للتعامل  الحكماء واألذكياء  لديهم من  وتجاهلوا من 

على الكفار الذين يمتهنون كفر    االعتمادالقادمة، فمن قلة الفهم والوعي  
وستر الحقائق عن الناس في التعامل مع المؤمنين المتقين الذين يعملون  

ن ذََكٍر َوأُنثَٰى    تعارفوا )...( تحت شعار ( ل يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاكُم ّمِ
  َ َّ إِنَّ  أَتْقَاُكْم ۚ   ِ َّ ِعنَد  أَْكَرَمُكْم  إِنَّ  ِلتَعَاَرفُوا ۚ  َوقَبَائَِل  ُشعُوبًا  َوَجعَْلنَاُكْم 

  ) ) الحجرات .13َعِليٌم َخبِيٌر ( 
 

الغربيين   أنصح  وال    (اعتمدوافأنا  التعارف  عملية  في  انفسكم)  على 
تعتمدوا على الكفار الذين يحكمون المسلمين ولم يسعوا حتى للتعارف  
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معهم، فبكم خير كثير، وأنا على ثقة تامة بما أقول، فال تعتمدوا على  
السفلة الذين علو على المسلمين بواسطة قواهم الغاشمة بعد ما علت  

ليس به خيرا    ألهلهومن ليس به خير  عليهم الشياطين، فعند هللا السعة،  
    للناس.

 
الفاشلين أمام سنة اإلبتالء،   التخلف واالنحطاط من  إن عناصر قوى 
يريدون   كانوا ال  فإذا  النجاح،  لهم ولآلخرين  نريد  الحقيقة  في  ونحن 

بالفشل فال تلزموا أنفسكم بهم   االستمرارألنفسهم النجاح وأصروا على  
ا  الكتشاف واتجهوا   ،  اإلسالم  واالنحطاط  التخلف  قوى  رفضته  لذي 

    فالهدى هدى هللا .
 

  وفي الختام نبين بعض أهم المهام.
إن من ربط مصلحته ومصالح دولته ببقاء (الكيان الصهيوني) سيكون  
الكيان   إزالة  للقادمين  الرئيسة  المهام  من  ألن  الخاسرين،  أكبر  من 

  الصهيوني واجتثاثه من جذوره.
  مل بشفافية ما في . ألن هللا حق. أحلى من الوضوح والتعا

  كما إن من أهم مهامهم إيقاظ النائمين في الكهف. 
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 حدثوا الناس بلغة عصرهم   - 70
  

الحكام   يمارسها  التي  للحقائق   ( والستر  والتغطية  الكفر   ) أعمال  إن 
الفاسدين وأهل الباطل إذا كانت تغم على المخدوعين والغافلين فهي ال  

غلب  تغم   فلو   , الباطل  لمحاربة  أنفسهم  نذروا  الذين  المؤمنين  على 
وابعدوا   والباطل  الحق  بين  الصراع  أطوار  من  طور  في  المؤمنون 
سلطة الباطل عن موقع القيادة سيكون هناك طور جديد بعد التمكين  
وهو الطور الذي يجب على المؤمنين العمل به من أجل كشف الحقيقة  

محسوبين على العلماء وأهل الفكر والثقافة ,  للمخدوعين والبسطاء وال
يملكون   الذين  المخلصين  جهود  تضافرت  ما  إذا  ستتكشف  فالحقيقة 
الفكرية   أعمالهم  وخرجت  الثاقبة  العميقة  والرؤية  واإلدراك  الوعي 
والثقافية والفنية لتنتشر بين الناس , حيث ستتبدل رؤيتهم لتكون لهم  

  رؤية جديدة للحياة . 
  

مثل كتاب الروايات والمخرجين والممثلين يجب أن يكون لهم  فالفنانين  
دورا رئيسا وحيويا في كشف زيف الباطل من خالل نشر أفكار الرسالة  
  , الفاسدة  واألنظمة  السلطات  بها  تالعبت  التي  الصحيحة  ومفاهيمها 
بعض   ولكن  لنظرائه  صوته  سيصل  الواعي  والمثقف  فالمفكر 

ضة من المجتمع لن تستوعب أفكار  المخدوعين والبسطاء وشريحة عري
الرسالة ومفاهيمها الصحيحة إال إذا وصلتهم بلغة زمانهم وعصرهم ,  
وهي الصوت والصورة , فبواسطتهم تنزع جذور الباطل من نفوسهم 
ليكتشفوا الحقيقة التي غيبت عنهم وعن آبائهم , حين إذ سيتكشف الباطل 

ليبدأ طو عليه  للناس ويذهب غير مأسوف  أطوار  عاريا  من  ر جديد 
أهل الحق   الباطل وبعد ما يكثر سواد  الحق وأهل  بين أهل  الصراع 

بصائر الوحي , أي من منظور  من خالل  الذين ينظرون إلى األشياء  
  .   الكتاب والسنة 

وأفالم  مسلسالت  من  ينتج  وما  واإلعالم  والتعليم  التربية  فبواسطة 
  الفكري للناس  الروحي و يتحقق األمن 
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  يملك المعلومة يملك القوة من  - 71
  

مسار  في  القرار  أصحاب  وهم  ووعياً  معرفة  األكثر  هم  قوة  األكثر 
البشرية اليوم، هذا ما تعارف عليه الناس، نعم...أصحاب القرار في  
مسار البشرية اليوم أكثر قوة ولكن معرفتهم معرفة ناقصة غير متكاملة  

 مما يجعلهم ليسوا أكثر وعيا. 
  

قوة أكثر  هم  العقل   فمن   ) وهما  المعرفة،  أداتي  على  اعتمدوا  اليوم 
به   بما جاء  ) ألنهم ال يؤمنون  الوحي   ) ) فقط، وتجاهلوا  والحواس 
الوحي مما جعل معرفتهم معرفة ناقصة غير متكاملة، فأدوات المعرفة 
العقل والحواس والوحي ) والوحي    ) الفكر اإلسالمي هي ثالث  في 

األش  حقائق  يدرك  اإلنسان  المعرفة،  يجعل  لديه  تتكامل  ما  بعد  ياء 
ال   البصر  ان  كما  للبصر،  الضوء  أو  الشمس  بمنزلة  للعقل  فالوحي 
يبصر األشياء إذا انفرد في الظلمة، كذلك العقل ال يبصر الحقائق اذا  
انفرد في البحث عنها، ولذلك سميت آيات الوحي في القرآن ( بصائر  

ذَا بََصائُِر ِللنَّاِس  )  20قِنُوَن (٠ َوهًُدى َوَرْحَمةٌ لِّقَْوٍم يُو) .قال تعالى ( َهٰ
  ) الجاثية . 

 
أصاب مسيرة  الذي  واالضطراب  الخلل  أسباب  لنا  يوضح  تقدم  وما 

هم من  يقودها  التي  وفقر   البشرية  ومجاعات  حروب  قوة،  أكثر 
، فهم في حقيقتهم عمي ال يبصرون وال  ...الخ  وأمراض وفساد وإفساد

ا جعل ما بأيديهم من قوة، قوة عمياء غاشمة  يدركون حقائق األشياء، مم
  ال توجهها عقول سليمة راشدة وقيادات بصيرة. 

 
لقد أصبحت البشرية في حاجة ملحة لمن يصوب مسيرتها، وهو الدور 
المنتظر لألمة التي تتكامل لديها أدوات المعرفة، وهي األمة اإلسالمية،  

(بالمنهج) يجعل األمة تعود لدورها العمل  البشرية،    فتفعيل  في قيادة 
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األمة   مسؤولية  بل  جماعة  أو  متناثرين  أفراد  مسؤولية  ليست  وهي 
مجتمعة، فبصائر الوحي تجعلها اكثر تنظيما واكثر وعيا وادراكا وأكثر  
  معرفة وقوة إذا ما وجدت قيادة سياسية مؤهلة التأهيل المناسب لقيادتها. 

 
للبصير ينقاد  األعمى  بل  لألعمى  ينقاد  ال  الملك البصير  فكل حكام   ،

الجبري اغتروا بالعمي وافتتنوا بهم وبما بأيديهم من قوة وبما لديهم من 
معرفة بعد ما تجاهلوا المنهج الذي أنزله هللا عز وجل والذي سيجعلهم  
مبصرين وأكثر معرفة وقوة بعد العمل بتطبيقاته في الحياة االجتماعية  

يفسد العقل  الذي      فلكهموالسياسية، واغترارهم بهم جعلهم يطوفون في  
يصيب بالعمى، بدال من  يطمس البصيرة ويذهب الوعي واإلدراك وو

الطواف في فلك أفكار الرسالة التي تجعل من يطوف فيه على وعي  
  وإدراك كامل وعلى بصيرة وأكثر معرفة وأكثر قوة .

 
َعلَْيهِ   ُ َّ َصلَّى  النَّبِّيِ  َعْن  اْلُخْدِرّيِ  َسِعيٍد  أَبِي  قَاَل: َعْن  َوَسلََّم     

(( لَتَْتبَعُنَّ َسنََن َمْن َكاَن قَْبلَُكْم ِشْبًرا ِشْبًرا َوِذَراًعا بِِذَراعٍ َحتَّى لَْو َدَخلُوا  
ِ اْليَُهوُد َوالنََّصاَرى قَاَل فََمْن ))  َّ ُجْحَر َضّبٍ تَبِْعتُُموُهْم قُْلنَا يَا َرسُوَل 

  متفق عليه . 
 

إن هللا عز وجل وضع سنن وقوانين علينا التوافق معها وتجنب التصادم  
بها، واتباع السنن والقوانين التي سنها وقننها العمي الذين ال يبصرون  
تجعل من اتبعوهم مثلهم عمي ال يبصرون، فبالتربية والتعليم واإلعالم  
والمنهج السياسي العام نخرج من جحر الضب الذي دخلنا فيه ونخرج  
المغضوب عليهم والضالين،   الذين ال يبصرون، فلك  العمي  من فلك 

  لننتقل إلى فلك أفكار الرسالة، وهو الفلك الذي ارتضاه هللا لنا . 
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ن   قال تعالى ( قُلْ  ُ ۚ قُْل أَفَاتََّخْذتُم ّمِ َّ بُّ السََّماَواِت َواْألَْرِض قُِل  َمن رَّ
ُدونِِه أَْوِليَاَء َال يَْمِلُكوَن ِألَنفُِسِهْم نَْفعًا َوَال َضرا ۚ قُْل َهْل يَْستَِوي اْألَْعَمٰى  

َجعَلُوا أَْم  َوالنُّوُر ۗ  الظُّلَُماُت  تَْستَِوي  َهْل  أَْم  َخلَقُوا    َواْلبَِصيُر  ُشَرَكاَء   ِ َّ ِ
اُر   ُ َخاِلُق ُكّلِ َشْيٍء َوُهَو اْلَواِحُد اْلقَهَّ َّ َكَخْلِقِه فَتََشابَهَ اْلَخْلُق َعلَْيِهْم ۚ قُِل 

  )) الرعد . 16(
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  المعرفةمن تكاملت لديهم  - 72
  تكاملت لديهم القوة 

  
لقد أوضحت في بعض المقاالت حقيقة إنسان الكهف ( اإلنسان الحي  
الميت ( ميت القلب ) ، اليقظ النائم ( نومة فكرية )، المتعلم الجاهل (  
الجاهل بحقائق األشياء )، المكتمل الحواس الفاقد للشعور واإلحساس 
بعض   من  مستخلصة  فكرية  وهي صورة  ونقيضها،  الحالة  أي   ،  (

كرت في سورة الكهف، والتي عززتها آيات من سورة  اآليات التي ذ
َال   فَُهْم  فَأَْغَشْينَاُهْم  َخْلِفِهْم َسدا  َوِمْن  أَْيِديِهْم َسدا  بَْيِن  ِمن  َوَجعَْلنَا   ) يس 

)) يس ، وآخر الشرح والتوضيح للفكرة ذكرته في مقال  9يُْبِصُروَن ( 
  ( بين سدين ). 

  
بَعَثْنَ ِلَك  َوَكذَٰ لَبِثْتُْم ۖ  قال تعالى (  ْنُهْم َكْم  ّمِ قَائٌِل  بَْينَُهْم ۚ قَاَل  ِليَتََساَءلُوا  اهُْم 

قَالُوا لَبِثْنَا يَْوًما أَْو بَْعَض يَْوٍم ۚ قَالُوا َربُُّكْم أَْعلَُم بَِما لَبِثْتُْم فَاْبَعثُوا أََحَدُكم 
أَْزكَ  أَيَُّها  فَْليَنُظْر  اْلَمِدينَِة  إِلَى  ِذِه  َهٰ ْنهُ  بَِوِرِقُكْم  ّمِ بِِرْزٍق  فَْليَأْتُِكم  َطعَاًما  ٰى 

  ) ) الكهف . 19َوْليَتَلَطَّْف َوَال يُْشِعَرنَّ بُِكْم أََحًدا (
  

وكما بعث هللا أصحاب الكهف من مرقدهم و نومتهم سيبعث أو سيوقظ 
المحيي   فهو  القلبية،  موتتهم  وسيحي  الفكرية  نومتهم  من  الناس  هللا 

الودود   الهادي  لما يريد، وبعث أو  المميت وهو  جل شأنه وهو فعال 
إيقاظ الناس سيكون على مراحل، تبدأ بفئة قليلة من المؤمنين يستيقظون  
قبل الناس، وتلك الفئة بعد ما تُمكن من قبل العلي القدير ستقوم بإذن  
هللا بإنجاز أعمال فكرية وفنية ستجعل بقية الناس تستيقظ من نومتها  

  بية . الفكرية وتحيى موتتها القل
  

ِذِه إِلَى اْلَمِدينَِة فَْلَينُظْر أَيَُّها أَْزَكٰى َطعَاًما ) بعد   فَاْبعَثُوا أََحَدُكم بَِوِرِقكُْم َهٰ
ما بعث هللا عز وجل أصحاب الكهف من مرقدهم أرادوا شراء طعاما  
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بما لديهم من ورق، أي عملة، ومن الطبيعي ومن البديهي عندما قدمت  
  ا ألنها عملة قديمة جدا ولم تعد متداولة . العملة للبائع استغربه

وهذا ما حدث مع أحد أصحاب الكهف، ولكن ماذا سيحدث مع أهل 
الكهف؟، أي أهل هذا الزمان الذي ستكون فيه اليقظة الفكرية والبعث  

  من الموتة القلبية . 
  

نستخلص مما حدث مع أحد أصحاب الكهف والبائع ( فكرة االستغراب 
من العملة ) وهي فكرة لم تذكر في اآلية ولكنها من البديهيات وردود  
الفعل الطبيعي، وكذلك من البديهيات أن يستغرب أهل الكهف المسلمين  
التي لم يُعمل بها منذ قرون  النيرة  الرسالة األصيلة الصحيحة  أفكار 

لو عرضت عليهم من قبل من أيقظهم هللا من نومتهم الفكرية  طويلة  
الرسالة أفكار  استبدلت  حيث  القلبية،  موتتهم  من  بأفكار     وأحياهم 

األشخاص الذين حكموا بالقهر والغلبة لقرون طويلة وجعلوا القوة فوق 
الشريعة، مع إشراك أفكارهم ببعض األفكار المنتقاة من أفكار الرسالة،  

المسلمين الذين غلبوا على أمرهم، وهذا اإلشراك كان له  حتى يقبلها  
نتائج سيئة على فهم واستيعاب بعض أهم أفكار الرسالة التي ال تفهم 

  . وال تستوعب إال بالتطبيق العملي الكامل الصحيح 
  

كانوا   بأنهم  الناس  سيكتشف  الميتة  القلوب  إحياء  وبعد  اليقظة  وبعد 
أيديهم من عملة ال قيمة له في الواقع  يعيشون بحلم ووهم كبير، وان ما ب 

وفي عالم الحقيقة بعد ما تكتشف حقيقة العقيدة واألفكار التي طبعت  
  . العمالت على أساسها، فهي وهم على وهم وزيف على زيف

  
وهكذا سيصبح الدوالر األمريكي عملة ليس لها قيمة تذكر، ألنها عملة  

الدوالر      اع، وهبوطقائمة على الكذب والزيف والدجل والوهم والخد
، بل بسبب ظهور أصالة  اقتصاديلن يكون بسبب تفوق عسكري أو  

تنير   التي  النيرة  الحية  الرسالة  وأفكار  التوحيد  وفكرة  عقيدة  وصحة 
فالتفوق   والمدارك،  األفق  وتوسع  المشاعر  وتحيي  والبصيرة  الفكر 
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لتعيد النظر    اسيكون تفوق علمي ومعرفي سيجعل الناس تستيقظ وتحي
في والئها ( لألفكار ) وفي أسلوب ومنهج تعاملها مع منجزاتها التقنية  
والعلمية لتوجهها إلى طاعة هللا وطلب رضاه وإسعاد البشرية وتسهيل  
حياة وحركة الناس والتوسعة عليهم بدال من معصية هللا وجلب غضبه  
وسخطه ومن إتعاس الناس والتضييق عليهم واستغالل نموتهم الفكرية  

  هم القلبية  وموتت
  

فيها   التي  الرسالة  أفكار  لمواالة  الناس  سيتجه  الحقيقة  ظهور  فبعد 
أتعستهم   التي  األفكار  مواالة  من  بدال  واألخروية  الدنيوية  مصلحتهم 
آلمت  التي  المتوحشة  الرأسمالية  وكفكرة  العلمانية،  كفكرة  وأشقتهم، 

ة والروحية  الناس بعضها لهم ...الخ، فمن تتكامل لديهم المعرفة المادي
المعرفة في الفكر اإلسالمي ثالث، وهي (    فأدواتتتكامل لديهم القوة،  

  العقل والحواس والوحي ) . 
  

وهذا سيجعل الناس التي استشعرت بأن العمالت العالمية ليس بها بركة  
فطرتهم،   مع  تتوافق  وال  والبصيرة  الفكر  تنير  أفكار  بها  ترتبط  وال 

والفك  يفكرون العقيدة  الفكرية  باعتناق  أحوالهم  من  تحسن  التي  رة 
يختلف   الحياة، وال  وتحقق سالمة  والمادية  والنفسية    اثنان والروحية 

أسوياء بأن العقيدة واألفكار و ( الروح ) التي تحرك القوى العالمية،  
  وعلى رأسهم أمريكا، تهدد األمن والسلم العالمي وتهدد سالمة الحياة . 

  
ون الى عدة فئات، فئة ستعرف أفكار  والمسلمون من أهل الكهف ينقسم

بين   سفينته  السفينة  صاحب  يعرف  كما  عليها  عرضت  لو  الرسالة 
السفن، وكما يعرف تاجر العملة العملة األصيلة ويفرقها عن المزيفة  
قبولها   بين  ومترددة  الرسالة  أفكار  أمام  حائرة  تقف  وفئة  الدخيلة، 

ال  وفئة  المسائل،  عليها  تشابهت  ما  بعد  التمييز    ورفضها  تستطيع 
موقف سواء   منه  تنتظر  او شيخ  لعالم  عقولها  أجرت  والتفكير حيث 
  ،  ( سالم  وأطلع  عالم  براس  ( حطها  فئة  وهي  القبول،  او  بالرفض 
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التي   الرسالة  أفكار  صحة  لها  يثبت  رباني  تدخل  تنتظر  فئة  وهناك 
مادية  خسارة  لها  تسبب  ألنها  ترفضها  فئة  وهناك  عليهم،  عرضت 

  مثل بعض الحكام ومثل المتاجرين بالدين. ومعنوية، 
  

إصبعين من   بين  القلوَب  إن  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (( 
أصابع الرحمن، يُقلِّبها كيف يشاُء )) [ أخرجه الترمذي، عن: أنس بن  
الهوية   االستبدال على مسلمي  أن تجري سنة  أستبعد  وأنا ال   [ مالك 

مة الذين لم ينتفعوا ببصائر الوحي  وعلى رأسهم الحكام والقوى الحاك
في   شوهوها  بل  بها،  االنتفاع  من  غيرهم  وحرموا  الرسالة  وبأفكار 
قَْوًما  يَْستَْبِدْل  تَتََولَّْوا  َوإِن   … ) تمكنهم،  من  بالرغم  اآلخرين  أنظار 

     )) محمد38َغْيَركُْم ثُمَّ َال يَُكونُوا أَْمثَاَلكُم (
  

لناعمة، سيعلم بأنها (ال شيء) أمام  فمن يراهن على قواه الشيطانية ا
قوتنا الناعمة التي تستمد قوتها من (الروح) قوة المسلمين النبيلة التي  

ْنهُ ...)   المجادلة . فالروح تعلو وال    22ال تقهر ( ... َوأَيََّدهُم بُِروحٍ ّمِ
  يعلى عليها. ( فال غالب إال هللا ) . 

  
إن الجيش الذي يجب أن يعد في الفترة الحالية إعدادا فكريا وروحيا  

...الخ من أجل تقديم   والفنانينونفسيا، هو جيش من الكتاب والفنيين  
يكون   والمسرحيات،  واألفالم  كالمسلسالت  راقية،  بديعة  فنية  أعمال 
أثرها إيقاظ الناس وإحياء قلوبهم ومشاعرهم وإنارة فكرهم وبصائرهم 

ع أفقهم ومداركهم، وهذا يتطلب عقد ندوات ومحاضرات خاصة  وتوسي
الحقيقة كاملة دون نقص حتى يقوم الكتاب بإنتاج قصص   تذكر فيها 
وروايات متنوعة برؤية جديدة مستلهمة من بصائر الوحي للتلفزيون  
والسينما والمسرح تسهل للناس معرفة وإدراك حقائق األشياء، فبتعاون  

األبصار سيصبح الطاغوت محتار ومنهار . قال  أولي األيدي مع أولي  
ثِْم َواْلعُْدَواِن   تعالى ( َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِّرِ َوالتَّْقَوٰى ۖ َوَال تَعَاَونُوا َعلَى اْإلِ

  )) المائدة .  2… ِ (
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ومن اإلثم والعدوان الظاهر البين هو العدوان على العقل والقلب الذي  

ومم ومنتجي  كتاب  قبل  من  واالفالم  يحدث  المسلسالت  ثلي 
واألخالق  العقول  وتفسد  القلوب  تعتم  التي  الهابطة  والمسرحيات 
واألذواق، وهو إثم وعدوان على الناس يرتكب بسبب الجهل بحقائق  
األشياء وباسم الفن واإلبداع والثقافة والتنوير، وهو يبقي مرتكبه تحت  

طالته، والتي تجعله  وطأة العقوبة الربانية الخفية التي ال يشعر بها من 
من  بين أيديهم سدا ومن  ماكثا في الكهف بعد ما أصبح من الذين ُجعل 

  خلفهم سدا .
  

التي   الرسالة  اختيار  يحسن  أن  والفني  والفنان  والمنتج  الكاتب  فعلى 
يعمل على إرسالها وإيصالها إلى الناس، حتى ال يضيع عمله وجهده 

بدال من رضاه وعفوه  ويصبح هباء منثورا يجلب غضب هللا وسخطه  
الرسالة   أفكار  من  وأفضل  أحسن  هناك  وليس  وجل،  عز  ولطفه 
  ) تطبيقا عمليا لصورتين من صور  األعمال  تصبح  اإلسالمية حتى 
بناموس   اإللتزام  البركة عند  التي ذكرتها في مقال ( تحل   ( التسبيح 

  الحركة ) والصورتين هما : 
  

* التسبيح الفكري هو إعمال الفكر والعقل في التدبر والتفكر والتأمل  
من أجل معرفة الحق والحقيقة، أو التفكير من أجل إدراك عظمة الخالق  
أو لفهم الكون والمخلوقات، وإشغال الفكر في البحث عن األعمال التي  

  تقرب من هللا عز وجل وترضيه . 
  

مل المؤمن عمال في اتجاه طاعة  * والتسبيح العملي، يكون من خالل ع
الحياة   في  المؤمن  تكون حركة  أن  آخر،  وبمعنى  لكسب رضاه،  هللا 
وأن   العالمين  رب  وضعها  التي  والقوانين  السنن  مع  متوافقة  حركة 

  يتجنب التصادم معها .
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يمكن أن نطلق عليه ( جيش    والفنانين وهذا الجيش من الكتاب والفنيين  

ومتسلح بأفكار الرسالة، مهمته تسليح الناس  الخالص ) بعقيدة إسالمية  
السبي   من  وتحريرهم  الشيطان  هيمنة  من  لتخليصهم  العلم  بسالح 
بما جرى لهم وبما  الخفي وتنوير عقولهم وتبصيرهم  الناعم  واألسر 
يحيط بهم من أخطار ظاهرة وخفية، فالصراع القائم ال يجب أن ننظر  

س التقليدية القائمة على التلقين  إليه بثقافة االفالم والمسلسالت والمدار
يهود   من  المقربين  أوليائهم  وبواسطة  فالشياطين  واإلظهار،  والحفظ 
يخشى   الذي  الشيطان  مبتغى  وهو  المسلح،  للصدام  يدفعون  اإلفساد 
ظهور ونشر حقيقة عقيدة التوحيد وأفكار الرسالة بين الناس، فهو يريد  

، فال يجب أن نمكنه  أن يضيع هو ويهود اإلفساد ( بطوشة ) الحرب
  من ذلك . 

  
فال ( " هرمجدون " بل هناك "جدوم " سيهدم به " هرم " الماسونية  
  ( تحرير فلسطين  قبل  الخالص "  الكهف من قبل " جيش    القائم في 
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  كافر التعامل والمعاملة  - 73
 

  خذوهم بالصوت ال يغلبوكم ...! 
  

تُربط   ان  واألفكار  الكلمات  لبعض  تريد  التي ال  الشياطين  هو شعار 
، حيث تسمع البعض يردد (  الكفربالواقع والممارسات، ككلمة وفكرة  

...الخ،  أو ( ال يجوز أن تكفر )     ال تكفر الناس ) او ( يا أخي ال تَُكفر ) 
وتجعله  وعدة عبارات تشوه في ذهن من يسمعها حقيقة مسألة الكفر  

يغلق مسامعه وال يفكر ببحثها ومناقشتها وتصرف انتباهه عن إدراك  
أجل  الكافر من  يمارسها  والستر ممارسة  والتغطية  الكفر  بأن عملية 
إخفاء ما يضر بمصالحه غير المشروعة حين ظهوره، أو إلخفاء ما  

 يظهر الجوانب السلبية من ممارساته وسلوكه. 
  

فأنت كمؤمن ال تشغل بالك بالكفر الذي يخرج من الملة، أو تصنيف  
الواقع،   ممارسات  عن  الكفر  مسألة  يفصلون  الذين  العرفيين  الفقهاء 
القهر   في سياسة حكام  أصل  الحقائق  وتغطية  كفر  عملية  ألن  وذلك 

  والغلبة منذ القدم لذلك فصلت عن ممارسات الواقع . 
 

ك من تعامله في واقع الحياة، هل هو فما يهمك كمؤمن معرفته هو سلو
ووضوح   بصدق  يعاملك  هو  أو  الحقائق عنك،  وتغطية  كفر  يمارس 

  وشفافية؟ . 
شيخ   كان  لو  حتى  منه  الحذر  فعليك  الكافر،  سلوك  يمارس  فاالول 
المشايخ، وهو سلوك يخرج من يمارسه من دائرة الوعي بعد ما يتسلط  

لذي يمكنك بناء عالقة  عليه شيطان، والثاني يمارس سلوك المؤمن ا
 طيبة معه حتى لو كان غير مسلم .
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لذلك تجد أفراد السلطة الكافرة الذين يمارسون الكفر والتغطية والستر  
للحقائق ال يملكون الوعي وقلوبهم قلوب سقيمة وعقولهم عقول عقيمة،  

  بما فيهم علماء السلطة. 
 

ا يمارسه  سلوك  للحقائق  والستر  والتغطية  الكفر  وأما فعملية  لكافر، 
  عملية الكشف واإلظهار للحقائق سلوك يمارسه المؤمن.

 
وعدم وضوح الصورة عند بعض المسلمين أوجد مسلمين بشخصيات  
الكفر  يمارسون  الوقت  نفس  وفي  والطقوس  الشعائر  يؤدون  ملفقة، 
والشياطين   حرج،  دون  ومعامالتهم  تعامالتهم  في  للحقائق  والتغطية 

ذلك، فهي والمعاملة كما تهيمن     يسعدها  التعامل  وتتسلط على كافر 
تهيمن وتتسلط على الكافر با جل قدره، فأحوالهم الفكرية والروحية  

  واحدة .
  

الصالة،   لذلك أنا أدعو المربين واألباء واألمهات الذين يعلمون األبناء
أن يعلموهم ( عهد الساجدين ) لينالوا ثمرة صالتهم وعبادتهم  عندما  

ب  ومشايخ  يلتزموا  كعلماء  ملفقة  بشخصيات  يعيشوا  ال  وحتى  العهد، 
  .   السلطة والمتاجرين بالدين 

 
  يوم ما ستأتي رياح الحقيقة لتعصف رماد الكذب الذي يغطي وجوههم 
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  الكفر وتطبيقاته - 74
 

الكفر وتطبيقاته من المقاالت القديمة، وبه حقائق وأفكار مهمة لمن أراد  
تطبيقات   الضروري معرفة  فمن  الحقائق،  الحقيقة ويشاهد  يبصر  أن 
الكفر التي نواجهها في حياتنا العملية، ولو رجعنا لتعريف الكفر الذي  
يسوقه علماء السلطة سنجده تعريف يصرف أنظار الناس عما يحدث  

تطبيقات  أمامهم   الناس،  عملية  من  وبعض  الكافرة  السلطة  تمارسها 
باإليمان   يتعلق  تعريف  التراث  كتب  في  المذكور  الدارج  فالتعريف 
وبعدم اإليمان بالغيب ونحو ذلك، وأتباع المدارس التقليدية يحفظون ما  

، فإبليس يهمه أن  كتب دون السعي لربطه بتطبيقات وممارسات الواقع 
الوحي عن الواقع حتى ال يشاهد المؤمنين ما    يفصل القرآن وبصائر

  .  أراد لهم هللا عز وجل مشاهدته وحتى ال يدركون حقائق األشياء 
 

  معنى الكفر
الرازي  وعرفه  وستره.  الشيء  تغطية  بأنه:  الكفر  الطبري  " عرف 

به العلم  مع  الحق  كتم  وهم   ،بأنه:  الحق  يكتمون  الذين  هم  والكفار 
يعلمون، أي هم الذين جحدوا بعد البينة، وأنكروا بعد المعرفة . ومعنى  

أما قبل ذلك فيوصفون    ،ذلك أنه ال يكون هناك كفر إال بعد تبليغ الرسالة
بالوثنية والشرك " . هذا ما كتبه الدكتور ماجد عرسان الكيالني رحمه  

  .   362لتربية اإلسالمية ) صفحة هللا في كتابه ( فلسفة ا 
 

وحتى اوضح المسألة اضرب هذا المثال: لو كانت هناك شمعة مشتعلة 
سيحرم  فهو  الشعلة،  بتغطية  يقوم  من  وجاء  غرفة  في  الناس  بين 
الجالسين من نورها وسيحرم نفسه ايضا، وقد يفعل ذلك لتحقيق غرض  

ال  بتغطية  يقوم  لم  الظلمة، وهو  إال في  يتحقق  ان  ما ال  بعد  اال  شعلة 
نورها   الغرفة على  الجالسين سيبصرون ما في  بأن  شاهدها وعرف 

  وهو أراد لهم أن ال يبصروا . 
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 )  ( ُمبِيٌن  َوِكتَاٌب  نُوٌر   ِ َّ ِمَن  َجاَءكُْم  قَْد   ) تعالى  المائدة  15قال   (
اذا ما صح    -..والقرآن الكريم يحمل في داخله مجموعة من الشموع  

كل بمجموعها ( نور ) ولكن الكفار يقومون بحجب  وهي تش  - التعبير  
على   الناس  تجعل  والتي  تعطل مصالحهم  التي  أنواره  بعض  أو  كل 

يعبدون هللا كامل  انعكس     وعي  لو  أنوار  وهي   ، بصيرة  على  وهم 
نورها من خالل التطبيق على جوانب الحياة لمألت حياتنا نورا واشراقا  

  وبهجة . 
 

الدول االسالمية تج المظهر  وفي كل  للعبادة هو  الشعائري  المظهر  د 
احسن   في  وذلك  والطقوس،  النشاطات  وبعض  كالعبادات  البارز 
االحوال، اما المظهر االجتماعي للعبادة يتم حجبه وإخفائه من الحياة  

العدل   حول  يتمركز  وهو  تطبيقات،  له  تجد  بالمعروف  وال  واألمر 
المحكوم أمام القضاء  كمساواة الحاكم و  - والمساواة  والنهي عن المنكر  

والتصورات    - بالمشاعر  والبوح  التفكير  وحرية  الفرص  وتساوي 
والتعبير ...الخ ، والمظهر االجتماعي يُحجب ويختفي من الحياة ألنه  
يقيد المترفين والسلطة الحاكمة عن احتكار المال والجاه والعبث بهما  

  .   كما يشتهون ودون رقيب وحسيب
 

ب الكفر  مقترفي  للدين،  ويتسلح  الخاطئ  الفهم  يفرزها  التي  التبريرات 
ومن أجل الحصول على المنافع المادية والمعنوية يقوم علماء السلطة  
باللعب بمفاهيم النص الديني وبأفكار الرسالة، ونجد بأن من يقومون  
بحرمان الناس من النور الذي ينتج من ممارسة بعض تطبيقات المظهر  

مون انفسهم ايضا ولكنهم ال يشعرون  االجتماعي هم في الحقيقة يحر
بالحرمان بعد ما اصبح المال والمنصب هو الغاية وليس كسب رضا  
سخط  يجلب  فعملهم  األعلى،  وبنوره  وحيه  ببصائر  واالنتفاع  هللا 

العمى وهكذا سيحشرون .( قَاَل     وغضب هللا عليهم ويكون نصيبهم 
ِلَك أَتَتَْك آيَاتُنَا  125يًرا (َرّبِ ِلَم َحَشْرتَنِي أَْعَمٰى َوقَْد ُكنُت بَِص  ) قَاَل َكذَٰ

ِلَك اْليَْوَم تُنَسٰى (    ) ) طه .  126فَنَِسيتََها ۖ َوَكذَٰ
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ومن يتالعبون بمفاهيم النص الديني وبأفكار الرسالة يضعون مبررات  
للظالمين الذين ابعدوا تطبيقات المظهر االجتماعي من حياة المسلمين،  

ى فال حاجة لهم بنور البصيرة الذي يُهَدى  فهم حتما سيصابون بالعم
ِصر غيره من الناس، وهو ال يهدى لمن  بيريد ان يبصر ويُ   نمن هللا لم

ا  4كان عمله التضليل والتعتيم على الناس .( إِنَّ َسْعيَُكْم لََشتَّٰى ( ) فَأَمَّ
) َواتَّقَٰى  أَْعَطٰى  (5َمْن  بِاْلُحْسنَٰى  َوَصدََّق  ُرهُ  6)  فََسنُيَّسِ  () )  7ِلْليُْسَرٰى 

 ) َواْستَْغنَٰى  بَِخَل  َمن  ا  ( 8َوأَمَّ بِاْلُحْسنَٰى  َوَكذََّب  ِلْلعُْسَرٰى 9)  ُرهُ  فََسنُيَّسِ  (
) َوإِنَّ  12) إِنَّ َعلَْينَا لَْلُهَدٰى (11) َوَما يُْغنِي َعْنهُ َمالُهُ إِذَا تََردَّٰى (10(

َواْألُولَٰى ( الحقيقة كفر  ) ) الليل . وم   13لَنَا لَْآلِخَرةَ  ا ذكرته هو في 
بواح وظاهر وبين ولكن مهمة عالم السلطة كفر وتغطية وحجب كل  
البواح   فالكفر  عنه،  نهى هللا  ما  ممارسة  الظالمة من  السلطة  يقيد  ما 
يكفره ويغطيه ويخفيه عالم السلطة بحرفية وهو مرتاح بعد غاب عن  

  الناس حقيقة وتطبيقات الكفر في الحياة العملية. 
 
الناس األسوياء يشاهدون ما ذكرته ويعوه، ولكن علماء السلطة ومن    إن

قصر فهمهم للمسألة ال يربطون ما يشاهده الناس بفكرة وبعملية الكفر  
والتغطية للحقائق التي حرمها هللا جل قدره عندما يقومون بشرح مسألة  
او   حكاما  كانوا  سواء  الكفار  هم  ذلك  من  والمنتفعين  للناس،  الكفر 

مين، وهم يجدون راحتهم في ممارسة شذوذهم الفكري والنفسي  محكو
من  وجدت  الكافرة  فالسلطات  والمحاسبة،  العدالة  يد  من  وبمأمن 
يمتهنون الكذب والدجل لكفر ولتغطية الحقائق، فهذا ما يختص به عالم  
التخصص   هذا  أصحاب  يحترم  وإبليس  السلطة،  وإعالمي  ومثقف 

  ويرفع لهم القبعة . 
 

لكفر والنفاق هو استعمال بعض آيات هللا وبعض احاديث  ومن شدة ا
وتغطية الحق و    حجبالرسول صلى هللا عليه وسلم في عملية كفر و

  .  الحقائق
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  وقفة مع مسألة الكفر  - 75
 

السلطةعندما   علماء  أحد  الكفر  سأل   ) أجاب  الكفر  الحق   عن  جحد 
وستره ، كالذي يجحد وجوب الصالة أو وجوب الزكاة أو وجوب صوم 
رمضان أو وجوب الحج مع االستطاعة، أو وجوب بر الوالدين ونحو  
المسكر، أو تحريم   تحريم شرب  الزنا أو  يجحد تحريم  هذا، وكالذي 

  .  انتهى النقلعقوق الوالدين أو نحو ذلك ) 
 

النص   القائمة على حفظ  التقليدية  المدرسة  علماء  أجوبة  راجعنا  ولو 
وإظهاره دون فهم عميق للنص، عن مسألة الكفر لوجدناها تدور حول 
الشعائر التعبدية وبعض المعامالت وبعض المحرمات، ولن تجد من  
ضمن الردود اي ذكر لجحد وستر حق الناس بالعدل، أو جحد وستر 

الناس السياسية، أو جحد وستر حقهم في بالشورى و   حق  المشاركة 
مراقبة ومحاسبة الحاكم، أو جحد وستر حقهم في تكافؤ الفرص، أو 
جحد وستر حقهم في إثبات الذات، أو جحد وستر حقهم بمساواتهم مع 
الحاكم أمام القضاء، أو جحد وستر حقهم في ممارسة تطبيقات عقيدة  

ة، أو جحد وستر حقهم في عدم التوحيد في حياتهم السياسية واالجتماعي 
الحماية    لألشخاصتعبيدهم   الناس في  أو جحد وستر حق  واالشياء، 

والحفظ من الفتن، بل هناك من المحسوبين على أهل العلم يجحد ويستر  
الحق الذي للناس مستعمال بعض اآليات والنصوص في عملية الجحد  

  .   والستر والكفر
 

للناس، وهي واجبة األداء،  هناك حقوق كثيرة فرضها هللا عز وج ل 
الزكاة   ووجوب  الصالة  وجوب  جحد  كمن  أدائها  وجوب  جحد  ومن 
ووجوب الصوم ، فمسالة الكفر ال تتعلق فقط في جحد وجوب الشعائر 
أو جحد بعض المحرمات، فالظلم من المحرمات وجحد بعض أو كل  

وق،  حقوق الناس من الظلم، والحاكم الظالم يجحد ويستر الكثير من الحق
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الحاكم   الناس وعلى  أثرا بليغا على  الناس يترك  وجحد وستر حقوق 
  وعلمائه . 

 
ومن ضيق مسألة الكفر وحصرها في جحد الشعائر وبعض المحرمات 

، فاألفق الفكرية التي تنقلنا إليها  ومحدود المدارك  أصبح ضيق األفق
يرسمها   التي  األفق  وهي عكس  ورحبة،  فسيحة  أفق  الوحي  بصائر 

بهوى    ويحددها هواه  ارتبط  الذي  السلطة  تمتهن  عالم  التي  السلطة 
  . ممارسة الشذوذ الفكري والنفسي على الناس 
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  للهروب من المعتقل الفكري - 76
 نحو اآلفاق الرحبة 

  
ان معرفة المعنى الشامل والكامل لمسالة الكفر والتكفير تصنع قاعدة  

منها   ينطلق  أن  للفكر  الرحبة،  يمكن  الفسيحة  الفكرية  اآلفاق  نحو 
بواسطة علمائها   السلطة  الذي تصنعه  الفكري  المعتقل  والهروب من 
ومثقفيها واعالمييها، وال أعني بالكفر الذي يخرج المسلم من الملة أو 
من دائرة اإلسالم وهي ليست قضيتنا وال هي مبحثنا حيث يختلف عليها  

خال ال  مسألة  عن  سنتحدث  بل  الكفر  العلماء،  عملية  عليها وهي  ف 
والتغطية والستر للحقائق، وهي عملية يقوم بها من يريد إخفاء وتغطية  
وانكشف   ظهر  ما  إذا  المشروعة  غير  بمصالحه  يضر  ما  شيء 
و   الشفافية  تمارس  ال  التي  السلطة  بها  تقوم  عملية  وهي  لآلخرين، 

ر  تصادر حقوق الناس وضرورات حياتهم اإلنسانية ، ومن شدة الكف
تطويعها في   بعد  الشريفة  النبوية  واألحاديث  اآليات  تستعمل  والنفاق 
الذي تمارس عليه   للحقائق، والمجتمع  الكفر والتغطية والستر  عملية 

للحقائق   والستر  والتغطية  الكفر  عملية  الحاكمة  السلطة  قبل    - من 
مجتمع متضرر من تلك العملية ، وهي عملية مسكوت    -وبحسب الواقع  

    ما أصبحت أصل في سياسة حكام الملك الجبري .عنها بعد 
 
فعملية كفر وتغطية وستر الحقائق تخرج من تمارس عليه من دائرة  
الوعي خاصة إذا ما استعملت بعض اآليات واألحاديث النبوية الشريفة  
فيها، لذلك ذكرت بأن فهم ومعرفة تلك العملية تصنع قاعدة فكرية يمكن  

ا نحو  منها  ينطلق  أن  من  للفكر  ليبدأ  الرحبة  الفسيحة  الفكرية  آلفاق 
تمارس عليه العملية التفكير في ، لماذا كفروا وغطوا وستروا ؟ ، ومن  
يمارس ذلك ، وهل يمارسه بوعي وإدراك وقصد ، أو عن جهل ؟  

  ؟.     وماهي االلية والنتائج لتلك العملية على الوعي وعلى المجتمع   ،
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الحقائق   وستر  وتغطية  كفر  عملية  وبعدم  إن  باإليمان  فقط  تتعلق  ال 
الحق الغيب وجحد  بالعبودية    -اإليمان في  تتعلق    -كحق هللا  بل هي 

في   الخلق  وقوانين  بسنن  و  الحقائق  بمعرفة  الناس  حق  بجحد  أيضا 
النشأة والحياة والمصير حيث تستبدلها السلطة الكافرة بسننها وبقوانينها  

  التي وضعها رب العالمين  التي تخالف أو تتصادم مع السنن والقوانين 
  

فمثلما يبذل الكافر جهدا فكريا البتكار حيل فكرية لكي يمارس عملية  
يجاهد ويجتهد   أن  المسلم  للحقائق كذلك على  والستر  الكفر والتغطية 
ليكشف ويظهر ما قام الكافر بكفره و تغطيته وستره ، قال تعالى ( فََال 

) الفرقان ، وهي سورة 52َوَجاِهْدهُم بِِه ِجَهاًدا َكبِيًرا (تُِطعِ اْلَكافِِريَن  
مكية نزلت قبل فرض القتال وبها توجيه وإرشاد إلى االستعانة ببصائر  
يغطون   الذين  الكفار  يصنعها  التي  الظلمة  لتبديد  والنور  الوحي 
  ويسترون الحقائق أو سنن وقوانين الخلق في النشأة والحياة والمصير 

  الفكري لكشف الحقيقة هو الجهاد الكبير .وبذل الجهد 
  

الكفر   عملية  يمارس  الذي  الحاكم  على  الخروج  المطلوب  وليس 
والتغطية والستر للحقائق بل المطلوب الخروج من الدائرة الفكرية التي  
يرسمها بواسطة علمائه ومثقفيه واعالمييه، وتوعية الناس خاصة الذين  

الحاكم   قوة  إلى  مضافة  قوة  والمثقفين  يشكلون  والعلماء  كالعسكر 
والتجار وغيرهم ، فبالتوعية تسلب القوة التي يستعين بها الحاكم الظالم  
الممكن أن   السياسي ، ومن  التغيير وسيبدأ اإلصالح  وحينها سيسهل 
للناس  و  لهم  ظهرت  ما  إذا  مسارها  بتصحيح  الظالمة  السلطة  تقوم 

  الحقيقة . 
  

ملية إرجاع الوعي وهي إذا ما  فعملية سلب الوعي يجب أن تواجه بع
تمت بصورتها الصحيحة ستؤدي إلى سلب القوة ممن يستفيد من ذهاب  

  وعي الناس . 
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ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِرونَ  - 77 َّ   َو
 

ما هي الحكاية، وما هي أسباب النقص بنور هللا حتى يتمه؟ ومن الذين  
  يكرهون إتمام النور؟ . 

 
لقد علمنا بقصة كفار قريش في بداية البعثة النبوية، ولكن ماذا حدث 

  بعد ما أكمل هللا الدين وأتم نعمته ورضي لنا اإلسالم دينا ؟ . 
قال تعالى( ... اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِديَنكُْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت  

ْسَالَم ِدينًا ...) (  ) المائدة .  3َلكُُم اْإلِ
  

لقد تكرر المشهد وتكررت الصورة على يد حكام المسلمين عند بداية  
ويمارسون   الكفار  سلوك  يسلكون  جعلهم  فإبليس  العاص،  الملك 
تعطل مصالحهم   التي  والحقائق  آيات هللا  مع  التعامل  في  ممارساتهم 
شذوذهم   ممارسة  من  وتمنعهم  المشروعة،  غير  أقربائهم  ومصالح 

  سي على المسلمين . الفكري والنف
 

اْلَكِذَب َوُهَو يُْدَعىٰ    قال تعالى (  ِ َّ اْفتََرٰى َعلَى  ِن  ِممَّ أَْظلَُم  إِلَى    َوَمْن 
) الظَّاِلِميَن  اْلقَْوَم  يَْهِدي  َال   ُ َّ َو ْسَالِم ۚ  ِ  7اْإلِ َّ نُوَر  ِليُْطِفئُوا  يُِريُدوَن   (

ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِروَن ( َّ ) ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ 8بِأَْفَواِهِهْم َو
يِن كُلِِّه َولَْو َكِرهَ اْلُمْشِرُكوَن (بِاْلُهَدٰى َوِديِن اْلَحّقِ ِليُْظِهَرهُ  ) يَا  9 َعلَى الّدِ

) أَِليٍم  َعذَاٍب  ْن  ّمِ تُنِجيكُم  تَِجاَرةٍ  َعلَٰى  أَُدلُُّكْم  َهْل  آَمنُوا  الَِّذيَن  )  10أَيَُّها 
ِ بِأَْمَواِلُكْم َوأَنفُِسكُ  َّ ِ َوَرسُوِلِه َوتَُجاِهُدوَن فِي َسبِيِل  َّ ِلُكْم  تُْؤِمنُوَن بِا ْم ۚ ذَٰ

) يَْغِفْر َلكُْم ذُنُوَبكُْم َويُْدِخْلكُْم َجنَّاٍت تَْجِري  11َخْيٌر لَّكُْم إِن ُكنتُْم تَْعلَُموَن ( 
اْلعَِظيُم   اْلفَْوُز  ِلَك  ذَٰ َعْدٍن ۚ  َجنَّاِت  فِي  َطيِّبَةً  َوَمَساِكَن  اْألَْنَهاُر  تَْحتَِها  ِمن 

نَْصرٌ 12( تُِحبُّونََها ۖ  َوأُْخَرٰى  اْلُمْؤِمنِيَن  )  ِر  َوبَّشِ قَِريٌب ۗ  َوفَتٌْح   ِ َّ َن  ّمِ  
اْبُن َمْريََم  13( ِ َكَما قَاَل ِعيَسى  َّ آَمنُوا ُكونُوا أَنَصاَر  الَِّذيَن  أَيَُّها  ) يَا 

ِ ۖ فَآ َّ ِ ۖ قَاَل اْلَحَواِريُّوَن نَْحُن أَنَصاُر  َّ َمنَت  ِلْلَحَواِريِّيَن َمْن أَنَصاِري إِلَى 
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ِهْم   ن بَنِي إِْسَرائِيَل َوَكفََرت طَّائِفَةٌ ۖ فَأَيَّْدنَا الَِّذيَن آَمنُوا َعلَٰى َعُدّوِ طَّائِفَةٌ ّمِ
  ) ) الصف . 14فَأَْصبَُحوا َظاِهِريَن ( 

 
بكفر   يقومون  من  هم  والكافرون  اْلَكافُِروَن،  َكِرهَ  َولَْو  نُوِرِه  ُمتِمُّ   ُ َّ َو

تمنعهم    بيقات التي يكرهون أن يعمل بها والتي وتغطية الحقائق والتط
حقائق   وهي  المسلمين،  على  والنفسي  الفكري  شذوذهم  ممارسة  من 

األعلى ) الذي ينير    وتطبيقات لو عمل بها المسلمون لتمتعوا ( بالنور
الوعي ويحيي الشعور ويوسع األفق مسنوى  العقل والبصائر ويرفع  

د توجيه وإدارة حركة المجتمع  والمدارك، ألنه نور يتحقق توهجه بع
القائم   للوجود  الحاكمة  والقوانين  السنن  مع  متوافقة  حركة  لتكون 
والكفار   العلمانيين  يظن  كما  ليست  فالمسألة  المجتمع،  ولحركة 

  واي(خرابيط)    للمجتمعوالمشركين والجهال، فوضى وأي نظام حركة  
 

، وأكبر فرية وهم حتى يحققوا غايتهم يفترون الكذب على هللا جل قدره
وكذبة معروفة ومشهورة التي ليس عليها خالف عند األسوياء والعقالء  
من المسلمين، هي طاعة والة األمر الذين لم يطيعوا هللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص،  

  وشرعنه ولم يحكموا بما أنزل هللا عز وجل ولم يقتدوا برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،  
كالقتل  ،  على رعيتهم  السكوت عن ممارستهم للشذوذ الفكري والنفسي

...الخ،  العام  بالمال  والعبث  فحدث وال    دون ذنب وهتك األعراض 
حرج، لذلك تجد علماء السلطة ومن دار في فلكهم ليس لهم نصيبا من  
ُ َال يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن ) وهو عز وجل  َّ الهدى والنور األعلى ( َو

  ال يهدي من أصبح ظهيرا للظالمين والمجرمين . 
 

إلى اإلسالم،   ونحن ندعو أولئك الذين يمتهنون كفر وتغطية الحقائق 
ليكونوا من المؤمنين الذين يمتهنون كشف وإظهار الحقائق، حتى يكثر  

  سواد المؤمنين لتعم الفائدة على الناس، وحتى تتحقق سالمة الحياة. 
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لقد توارث المسلمون أوضاعا سياسية خاطئة، بدأت منذ بداية الملك  
استبدلت سنة الشورى الربانية ببدعة التوريث، وأستبدل    العاض، حيث

الطواف في فلك أفكار الرسالة بالطواف في فلك األشخاص وأفكارهم 
الخاطئة والفاسدة وفي فلك األشياء، وهو من أعمال المشركين الذين  
أشركوا أفكارهم الخاطئة واهوائهم الفاسدة بأفكار الرسالة، وهو طواف  

هج وينعكس على جنبات وأحوال المجتمع، وبقيت  ال يجعل النور يتو
  بعد هدى وتوفيق هللا له . باجتهادهالمسألة فردية، كل 

 
ُ ِلنُوِرِه َمن يََشاُء )  َّ   ( نُّوٌر َعلَٰى نُوٍر ۗ يَْهِدي 

 
  ) او  األعلى  بالنور  التمتع  من  الكفار  قبل  من  المسلمين  بعد حرمان 

الرئيس )  التي غالبا ستجعلهم  وحرمان اآلخرين من     النور  المعرفة 
يتجهون لحيازته، سيأتي الوقت ليتم هللا نوره ولو كره الكافرون، وإتمام 
النور سيكون بتمتع المسلمين بالنورين، النور األدنى والنور األعلى،  
  حيث ستشرق شمس الحضارة اإلسالمية اإلنسانية، حضارة النورين . 

  
يد مطايا الشياطين من الكفار    فالنقص بالنور عند الناس الذي حدث على

الهادي الودود عند عودة   والمشركين والمنافقين والجهال، سيتمه هللا 
  اإلسالم وعودة الخالفة على منهاج النبوة. 

 
عن أبي هريرة رضي هللا عنه، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: بدأ اإلسالم غريباً  

  وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء) صحيح مسلم.
  

ُ لَهُ نُوًرا فََما لَهُ ِمن نُّوٍر ( (… َومَ  َّ   ) النور. 40ن لَّْم يَْجعَِل 
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  صبغة هللا وصبغة الكفار والدجاجلة  - 78
  
ِ الَّتِي فََطَر النَّاَس َعلَْيَها ۚ    قال تعالى ( فَأَقِمْ   َّ يِن َحنِيفًا ۚ فِْطَرَت  َوْجَهَك ِللّدِ

ِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َال يَْعلَُموَن ( يُن اْلقَيُِّم َولَٰ ِلَك الّدِ ِ ۚ ذَٰ َّ )  30َال تَْبِديَل ِلَخْلِق 
  ) الروم . 

  
اء مسيرة البشرية  إن اإلسالم دين الفطرة، وال تبديل في ذلك, ولكن أثن 

يخرج على الناس من يعمل على إفساد دينهم وفطرتهم وحياتهم من  
خالل ممارسة ( الدجل* والكفر * ) لتضليلهم عن الحق الذي يوافق  
فطرتهم التي فطرهم هللا عليها، ( فالكفار والدجاجلة ) يصبغون حياة  
  الناس بصبغة شيطانية دخيلة على فطرتهم، ومع مرور الزمن يألف 
حياتها   نمط  تغير  وتستنكر  تستنكرها  فئة  وتبقى  الصبغة,  تلك  الناس 
ولكنها ال تجد آذان صاغية عند الفئة التي أثرت بقلبها الفتن وأفسدت 
و   أفقها  وضيقت  وعيها  وغيبت  بصيرتها  وطمست  العقلية  موازينها 
مداركها وأصابها الخدر وفقدت اإلحساس والشعور بما يفعل بها وبما  

  وبما يجري أمامها . يدور حولها
  
فالفئة الثانية التي راحت تهرول في متاهات الحياة ودروبها وهي فاقدة   

للبصيرة والشعور والوعي يتطلب منها وقفة من أجل الجلوس للتأمل  
والنفسية   الفكرية  بأحوالها  والتفكر  تدرك    -الروحية    -والتدبر  حتى 

فطرتها  على  الطارئة  الشيطانية  الصبغة  بين  وبين صبغة هللا    الفرق 
ِ ِصْبغَةً ۖ      الموافقة لفطرتها . َّ ِ ۖ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن  َّ قال تعالى ( ِصْبغَةَ 
  ) ) البقرة . 138َونَْحُن لَهُ َعابُِدوَن (

  
فهناك عيون ثانية عدى العيون التي في الرؤوس يبصر بها المؤمن   

ليدرك حقائق األشياء والصبغة التي أرادها هللا للمؤمنين الذين سلمت 
فطرتهم, وهي محلها القلوب التي في الصدور , وتلك العيون إذا عميت  
  يمكن تفتيحها بالحوار أثناء وقفة التأمل والتفكر والتدبر التي أنصح بها 
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من عميت عيون قلوبهم التي في الصدور وأصبحوا ال يشاهدون وال  
  يبصرون إال ما أراده لهم الكفار والدجاجلة مشاهدته . 

أدنى ونور أعلى ,    فعلى اإلنسان أن يدرك بأن هناك نورين , نور 
وكالهما من نور هللا تعالى , ولكن للنور أدنى بريق زائف خادع يفتن  

ال ويفسد  الحق  العمل واالجتهاد  ويضلل عن  المفتون عن  عقل ويصد 
قلوب   الصدور  في  التي  القلوب  يجعل  الذي  األعلى  النور  لتحصيل 
  مبصرة و اآلذان آذان صاغية لصوت الحق والمشاعر مشاعر حية . 

قال تعالى ( أَفَلَْم يَِسيُروا فِي اْألَْرِض فَتَُكوَن لَُهْم قُلُوٌب يَْعِقلُوَن بَِها أَْو   
ِكْن تَْعَمى اْلقُلُوُب الَّتِي فِي  آذَاٌن يَْسمَ  عُوَن بَِها ۖ فَإِنََّها َال تَْعَمى اْألَْبَصاُر َولَٰ

ُدوِر (   ) ) الحج . 46الصُّ
  * َدَجَل َدَجَل ُ َدْجالً : كذب وَمّوه وادَّعى ، فهو داجل ، وَدّجال . 
  والجمع : َدجاِجلة 

هه بماِء الذَّهب .و َدَجَل  و َدَجَل الشيَء : غطَّاه . و َدَجَل السيَف : َموَّ 
  الحْق : لَبََسه بالباطل . 

  ________________  
  
  * َكفََّر الشيَء : َغّطاه وستره 
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 نظام الكافر لا - 79
  

بتغطية   -النظام السياسي الكافر، هو النظام الذي يقوم قادته بكفر، أي 
بعض أو كل قوانين الخلق في النشأة والحياة والمصير، أو    -وحجب  

السنن والقوانين التي وضعها رب العالمين، حيث تُْستَعمل في عملية  
القيم   عن  بديلة  خاطئة  فاسدة  وأفكار  ومفاهيم  قيم  والتغطية،  الكفر 

شهوات اإلس تقيد  التي  الصائبة  النيرة  الرسالة  وأفكار  ومفاهيم  المية 
أرزاقهم   وحكر  ومقدراتهم  الناس  على  والتسلط  السيطرة  في  الكفار 
والعبث بها، وبسبب عملية الكفر والتغطية تتشوه جميع أشكال االعتقاد 
والشعور والممارسات في ميادين السلوك واالجتماع والعالقات حتى  

الكفر وعلو في األرض أشاعوا الفتن والمظالم السياسية  إذا ظهر أهل  
عهود   إلى  االجتماعية  العالقات  شبكة  وردوا  االجتماعية  والمفاسد 

اْآلِخَرةُ والكهوف  الغاب   الدَّاُر  تِْلَك   ) تعالى  قال  والتخلف.  والهمجية 
ا ۚ َواْلعَاقِبَةُ ِلْلُمتَِّقيَن  نَْجعَلَُها ِللَِّذيَن َال يُِريُدوَن عُلُوا فِي اْألَْرِض َوَال فََسادً 

 )) القصص . 83(
  

ارتقاء  إن قيم ومفاهيم وأفكار الكفار الفاسدة الخاطئة تشكل خطرا على  
وبقائه  البشري  والشعور النوع  االعتقاد  أشكال  جميع  تشوه  وبسبب   ،

الذي   المناسب  الفكري  الجهد  بذل  الواجب  من  يصبح  والممارسات 
المعتقدات   موازيصحح  العقول  ويعدل  وينير  ين  الشعور  ويحيى 

المدارك حتى يدرك الناس حقيقة ما فعلته بهم األفق والبصيرة ويوسع 
 القيادات السياسية الكافرة التي تحكمهم .

  
)) الفرقان  52قال تعالى ( فََال تُِطعِ اْلَكافِِريَن َوَجاِهْدهُم بِِه ِجَهاًدا َكبِيًرا (

قبل أنزلت  مكية  سورة  الفرقان  سورة  المدينة    .  في  الجهاد  فرض 
المنورة ، الذي يعني قتال العدو، وهللا سبحانه وتعالى أمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  
بعدم طاعة الكافرين في كل ما يدعونه إليه، بل عليه مجاهدتهم بالقرآن،  
ووصفه عز وجل ( بالجهاد الكبير )، وهو جهاد كبير ألنه يتعلق (  
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تي سكنتها لعقود طويلة،  ) من الصنميات ال  - القلوب    -بتحرير العقول  
قيم الكفر والمفاهيم واألفكار التي ورثوها وألفوها بالقيم     باستبدالو  

الكريم،   القرآن  يحويها  والتي  عليهم،  الجديدة  واألفكار  والمفاهيم 
الذي  المجتمع  في  الظلمة  بصنع  يقومون  ما  عادة  الكفار  ورؤوس 

وال الفكري  شذوذهم  ممارسة  عليهم  يسهل  حتى  على  يحكمونه  نفسي 
يبدد   الوحي  بصائر  بنور  ومجاهدتهم  سلطتهم،  تحت  الذين  الضعفاء 
الظلمة وينير بصائر المستضعفين المتضررين من الظلمة التي يصنعها  
عتاة الكفار والمستكبرين، حتى يكون المستضعفين الذين لم يستأنسوا  

ى  مهيئين لوراثة المستكبرين، إذا ما قدر هللا ذلك قال تعال   االستضعاف
ةً   أَئِمَّ َونَْجعَلَُهْم  اْألَْرِض  فِي  اْستُْضِعفُوا  الَِّذيَن  َعلَى  نَُّمنَّ  أَن  َونُِريُد   )

)) القصص . فالمستضعفين ليسوا سواء، فمنهم 5َونَْجعَلَُهُم اْلَواِرثِيَن ( 
مستأنس   هو  من    باالستضعافمن  ومنهم  المستكبرين،  عن  ويدافع 

 بقلبه، وهو أضعف اإليمان .   ويستنكره بلسانه أو االستضعافيرفض 
  

المسلمين   على  يجب  الوعي    -فال  يمتلكون  القيادات    -الذين  مقاتلة 
الكفار  يحكمهم  الذين  المسلمين  من  كثير  ألن  تحكمهم،  التي  الكافرة 
أصبحوا ال يدركون حقائق األشياء بسبب عمليات الكفر والحجب التي  

التي   والقوانين  السنن  لكل  أو  لبعض  ضدهم  رب  مورست  وضعها 
العالمين، وهذا يجعل القيادات الكافرة تحتمي بهم وتستعملهم بسبب قلة 
وعيهم وإدراكهم، ومن أدرك من المسلمين حقيقة الحكام الكفار وهو 
يعمل تحت إمرتهم قلت حيلته ولم يجد للخالص منهم وسيلة وسبيال،  
السياسي إال الفوضى وسفك  التغيير  فليس وراء استعمال السالح في 
يجعل   وهو  واألموال،  الممتلكات  وإتالف  األعراض  وهتك  الدماء 

السياسية   الهرج  الفاسدة  القيادات  ) وسط  والدوشة  بالطوشة   ) تضيع 
وتوس المستضعفين  وبصائر  عقول  تنوير  هو  فالمطلوب    ع ي والمرج، 

حادث  و  أفقهم لكل  ثم   ، مشاعرهم  وإحياء  وعيهم  وإرجاع  مداركهم 
بالنهج النبوي في التغيير حتى يثمر عملنا بعودة حديث، فعلينا أن نلتزم  

  الخالفة على منهاج النبوة .
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 قال تعالى 
ُ فَأُولَئَِك ُهُم اْلَكافُِروَن[المائدة:  َّ   ] 44( َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما أَْنَزَل 

ُ فَأُولَئَِك ُهُم الظَّاِلُموَن[المائد َّ   ] 45ة: ( َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما أَْنَزَل 
ُ فَأُولَئَِك ُهُم اْلفَاِسقُوَن[المائدة:  َّ   ]، 47( َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما أَْنَزَل 

  
عندما يريد عالم السلطة تضليل الناس يدخلهم في متاهات حتى يبرهن  
بأن حاكمهم إما مسلم فاسق أو مسلم ظالم لكي يخرجه من دائرة الكفر  

د المحكومين من هللا برهان على  حتى ال يتم عزله، وحتى ال يكون عن
الكفر البواح يقوم علماء السلطة بكفر وتغطية وحجب البرهان بحيل  
باستعمال بعض اآليات   البعض  يقوم  والنفاق  الكفر  فمن شدة  فكرية، 
البراهين   الشريفة في عملية كفر وتغطية  النبوية  الكريمة واألحاديث 

 ح ال لبس فيه. الدالة على كفر الحاكم كفر بواح، أي كفر صري
  

عن عبادة بن الصامت قال: دعانا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فبايعناه، فكان فيما أخذ  
علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا  
ويسرنا، وأثرة علينا، وأن ال ننازع األمر أهله، قال: إال أن تروا كفرا  

 بواحا عندكم من هللا فيه برهان.
  

المسلمين يجب أن يكون عقله عقل سليم وعلى وعي  ومن يتولى أمر  
يجعل   حتى  األشياء  حقائق  ويدرك  ربه  من  هدى  وعلى  وبصيرة 
حركتهم في الحياة حركة متوافقة مع السنن والقوانين التي وضعها رب  
والظالمون   والكافرون  معها،  التصادم  يجنبهم  وحتى  العالمين، 

فات، فهناك عدة آيات في  والفاسقون من الحكام ال تتوفر فيهم تلك الص
القوم   يهدي  الظالمين؛ وال  القوم  الكريم تخبر أن هللا ال يهدي  القرآن 
الكافرين؛ وال يهدي القوم الفاسقين؛ وفي آيات أخرى إن هللا ال يهدي  
كيد الخائنين، وال يهدي من يُضل، وال يهدي من هو كاذب كفار، أي  

بل ه غير كافر،  أو  كافر  ليست مسألة  يمتلكالمسألة  الحاكم   ي، هل 
وعقل سليم ؟، وهل يمتلك وعي؟، وهل هو على هدى من ربه    شعور



282 
 

وواسع األفق والمدارك ويمتلك بصيرة ؟ وهل يدرك حقائق األشياء ؟  
من   علمائهم  مع  أصبحوا  الذين  الحكام  تحاصر  البينات  فاآليات   .

 األموات .
  

والمنافقين   والمشركين  والفاسقين  والظالمين  والغافلين  فالكافرين 
أعمالهم مختلفة، ولكنهم يشتركون بفساد عقولهم وبغياب وعيهم وبتدني  
مستوى شعورهم وإدراكهم وبفقدانهم للبصيرة، فعلى المسلم أن يتأمل 

 .   في نفسه، هل هو داخل دائرة الوعي أم خارجها ؟ .هذا هو السؤال
  

ل العلم إن الشياطين وبواسطة أوليائها والجهال الذين جلسوا مجالس أه
جعلوا مسألة ( الكفر والتكفير ) مسألة غير بينة وغير واضحة عند  
المسلمين حتى يأخذ الكفار ( راحتهم ) وهم يقومون بكفر وبتغطية سنن  
ال    ) يردد  فالبعض  وحسيب،  رقيب  دون  الخلق  عن  الخلق  وقوانين 
تكفرنا ) أو ( يا أخي ال يجوز أن تكفر الناس )، وكأن الكافر هوية  

حالة سيعيشها اإلنسان الذي اعتاد على كفر وتغطية الحقائق عن    وليس
نفسه وعن الناس، أو كفر وتغطية سنن وقوانين الخلق في النشأة والحياة  
المقابل يقوم   الحقائق في  الكافر بكفر وتغطية  يقوم  والمصير، فمثلما 
المؤمن بكشف وإظهار الحقائق، فالمؤمن ال يكذب وال يخدع وال يقوم  

وتغطية ما ينفع الناس، فأحب الناس إلى هللا أنفعهم للناس، وعالم  بكفر  
المتغلب،   القاهر  للحاكم  أنفعهم  إلى هللا  الناس  بأن أحب  يرى  السلطة 

، قال تعالى ( قُْل ُكلٌّ يَْعَمُل َعلَٰى العطاءينوكل وله عطاء وشتان بين  
 ) ) اإلسراء. 84يًال (َشاِكلَتِِه فََربُُّكْم أَْعلَُم بَِمْن ُهَو أَْهَدٰى َسبِ 

  
الفكرية   األفق  وضيق  العقل  بفساد  تتمثل  حالة  يعيش  المؤمن  فغير 

الوعي والبصيرة وتدني   بداية    اإلدراكوغياب  والشعور، وهي حالة 
الخروج منها باإليمان القلبي الذي يجب أن تتبعه تطبيقات صحيحة بعد  

 الفهم الصحيح  
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إن بعض المسلمين الذين ال يدركون اآلثار التي ستترتب على ممارسة  
وعن غيرهم أصبحت    -أي تجاهلها    -كفر وتغطية الحقائق عن أنفسهم  

أحوالهم الفكرية والنفسية والروحية من أحوال الكفار، وفي الواقع بأن  
من األعلى إلى األسفل، فالناس    انعكستهذا السلوك وتلك الممارسة  

دين أصبحت  على  فالسياسة  تعني     ملوكهم،  الغفلة  ساسة  عرف  في 
كذب وغش ومخاتلة وخداع ونفاق وغدر ومغالبة " وفهلوة " ، إنها  
سياسة من ال يدركون حقائق األشياء، فالقيم والمفاهيم واألفكار التي  
نبيه ملسو هيلع هللا ىلص حية تحيي من   المبين وفي سنة  بينها هللا عز وجل في كتابه 

م حي يحيي الروح التي نفخها هللا في اإلنسان  عمل بها، فكالم هللا كال 
ويسمو بها لتعلو على الشيطان، وأما القيم والمفاهيم واألفكار الفاسدة  
الخاطئة تضعف روح من عمل بها وتقوى الشيطان وتجعله يعلو على  

  اإلنسان حتى يصبح اإلنسان من شياطين اإلنس . 
  

ا عرفه أورآه، وبطبيعة  الكافر هو من يقوم بكفر وبتغطية شيء ما بعد م
الحال هو ال يكفر وال يغطي شيء ال يعرفه أولم يراه، والكفر هو جحد  
الحق وستره، وأعظم أمر يجحده الحاكم الكافر هو حق هللا بالعبودية  
الخالصة، وتطبيق ذلك يتمثل بكفر وتغطية حكام المسلمين لبعض أو 

والمصير والحياة  النشأة  في  الخلق  وقوانين  سنن  السنن  لكل  أو   ،
المسلمين  يجعل  ال  عمل  فهو  العالمين،  رب  وضعها  التي  والقوانين 
يعبدون ربهم على بصيرة، إال من رحم هللا، ألن البصيرة ال تنار بحفظ  
اآليات واألحاديث دون تطبيقات صحيحة، فملكة الحفظ قد تكون عند  
يتم   ما  بعد  الناس  كل  بمقدور  والتطبيق  العمل  ولكن  الناس،  بعض 

أحوالهم  تعل تحسين  في  الصحيحة  التطبيقات  بأهمية  وتعريفهم  يمهم 
 الفكرية والنفسية والروحية والمادية. 

  
وجحد حق هللا بالعبودية مرتبط بجحد حق المسلمين في معرفة حقيقة 
على   وهم  هللا  بعبادة  وحقهم  الرباني،  البيان  حقيقة  والصورة،  الخبر 
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معرفة تفاصيل الرسالة  بصيرة، وكذلك مرتبط بحقوق الناس كافة في  
 التي أرسلت على يد رسول اإلنسان ملسو هيلع هللا ىلص الذي أرسل للناس كافة . 

  
انتباه   شتت  صياغة  السالطين  علماء  فكر  صاغت  الشياطين  إن 
المسلمين وصرفتهم عن قضايا فكرية جوهرية تمكن عقل المسلم من 
أن ينطلق منها الرتياد آفاق فكرية فسيحة رحبة لم يحسب إنها موجودة،  

الشياطين،  وه تخشاه  ما  وهو  واالنحطاط  التخلف  قوى  تخشاه  ما  ذا 
عقول المسلمين من المعتقالت الفكرية التي يحاصرهم    فعندما تتحرر

علماء   بها  سيكونون   وإعالميو  ومثقفوويحبسهم  الكافرة  السلطات 
مهيئين لالنتقال إلى حياة مشرقة سعيدة أمنة جديدة ويتركون وراءهم  

واالنحطاط واالستعباد والضنك والعنت والمعاناة    حياة الجهل والتخلف
وخالقهم  ربهم  دين  عن  بعيدا  والتسلط  الغفلة  زمن  في  عاشوها  التي 

 ورازقهم الذي إليه مآلهم . 
  

هداك هللا بأن كالم هللا ووحيه المسطور حي يحيي    اعلمفيا أخي المؤمن  
ب يقرأ سط  همن عمل  السلطة  كعالم  ميت  تكن  مراد هللا، وال  ر  وفق 

ويتجاوز عشر ليحقق مراد الحاكم الظالم، فال تتجاهل ما قرأت وسمعت 
البينات   تغطيها عن نفسك    - من  تكفرها وال  نفسك    - أي ال  لترضي 

األمارة بالسوء أو حاكم أو مسؤول حتى تصبح نفسك نفس مطمئنة،  
وأستجب لنفسك اللوامة حتى ال تندم يوم الحسرة   استغفروإن فعلتها  

وتع بأن  والندامة،  واعلم  ووضوح،  وبشفافية  بصدق  الناس  مع  امل 
لك   ويُْظَهر  يُْكَشْف  وتكشف  تظهر  عجيب،  بإتقان  مترابطة  األمور 
فال  عنك،  ويُْحَجب  يَُكفَّر  وتحجب  تَُكٍفر   ،  ( المشاهدة   ) لك  وتتحقق 
بصيرة لمن يتعامل مع اآليات واألحاديث والناس بالمكر والحيلة، وال  

بالنبي قد أقتدى، والمؤمن حامل رسالة عليه تبليغها  اتقى و هدى إال لمن  
الفكري    ) أمنهم  يتحقق  وشفافية حتى  بكل صدق ووضوح  لآلخرين 
والنفسي والروحي ) والرسالة ال تحمل بالمحفوظات والعضالت بل ( 

 بالقيم ) فهي الرافعة الوحيدة لها . 
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عال  على  حجر  ما  وسيستوعب  يفهم  قد  البسيط  المسلم  اإلنسان  م  إن 

الظالمة فهمه   يفهم   واستيعابهالسلطة  من قبل هللا عز وجل، وهو لن 
َ يُِضلُّ َمن يََشاُء َويَْهِدي    ولن يستوعب ما  َّ لم يرد هللا له ذلك، ( فَإِنَّ 

 َمن يََشاُء ۖ ) 
  

نَُّكُم اْلَحيَاةُ  ِ َحقٌّ ۖ فََال تَغُرَّ َّ ْنيَا ۖ َوَال  قال تعالى ( يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّ َوْعَد   الدُّ
ِ اْلغَُروُر (  َّ نَُّكم بِا ) إِنَّ الشَّْيَطاَن َلكُْم َعُدوٌّ فَاتَِّخذُوهُ َعُدوا ۚ ِإنََّما يَْدعُو  5يَغُرَّ

) الَِّذيَن َكفَُروا لَُهْم َعذَاٌب َشِديٌد ۖ  6ِحْزبَهُ ِلَيُكونُوا ِمْن أَْصَحاِب السَِّعيِر (
ْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َكبِيٌر (َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعمِ  اِلَحاِت لَُهم مَّ ) أَفََمن ُزيَِّن  7لُوا الصَّ

َ يُِضلُّ َمن يََشاُء َويَْهِدي َمن يََشاُء ۖ فََال  َّ لَهُ ُسوُء َعَمِلِه فََرآهُ َحَسنًا ۖ فَإِنَّ 
َ َعِليٌم بَِما يَْصنَعُ  َّ ُ الَِّذي  8وَن ( تَْذَهْب نَْفُسَك َعلَْيِهْم َحَسَراٍت ۚ إِنَّ  َّ ) َو

يٍِّت فَأَْحيَْينَا بِِه اْألَْرَض بَْعَد  إِلَٰى بَلٍَد مَّ يَاَح فَتُثِيُر َسَحابًا فَُسْقنَاهُ  أَْرَسَل الّرِ
النُُّشوُر ( ِلَك  إِلَْيِه  9َمْوتَِها ۚ َكذَٰ َجِميعًا ۚ  ةُ  اْلِعزَّ  ِ َّ ِ َ ةَ  اْلِعزَّ ) َمن َكاَن يُِريُد 

اِلُح يَْرفَعُهُ ۚ َوالَِّذيَن يَْمُكُروَن السَّيِّئَاِت لَُهْم  يَْصعَُد اْلكَ  ِلُم الطَّيُِّب َواْلعََمُل الصَّ
ئَِك ُهَو يَبُوُر (    )) فاطر  10َعذَاٌب َشِديٌد ۖ َوَمْكُر أُولَٰ

  
الحكام ليسوا سواء، فمنهم عقالء نجباء أسوياء يستعان بهم على إزالة  

ب وإلى  شعبه  إلى  ومنهم  أساء،  الشقاء،  قد  ربه  دين  وإلى  جلدته  ني 
جلبوا لألمة الشقاء، فمنهم من سيستعمل ومنهم من سيستبدل   وبأفعالهم

  إذا ما تحققت بشرى رسول هللاملسو هيلع هللا ىلص( ثم تكون خالفة على منهاج النبوة )  
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 الفتنة والفاتن والمفتون  - 80
  

الحق   بأنها االختبار واالبتالء المضل عن  الفتنة  اللغويون  لقد عرف 
  المذهب أو المفسد للعقل .

  
والفاتن هو من يقوم بفتنة    فإذا كانت هناك فتنة فهناك فاتن ومفتون ,

الناس أي تضليلهم عن الحق وإفساد عقولهم , والمفتون هو من افتتن  
وضل عن الحق وأفسد عقله , فهناك من يفشل امام سنة االبتالء ويفتن  
ويضل عن الحق ويفسد عقله , وهناك من نجح أمام سنة االبتالء ولم  

ما تجنب الوقوع    يضل الطريق وحافظ على سالمة عقله ومدركاته بعد
  بالفتن بسبب محافظته على عهده مع هللا تعالى . 

  
ونسأل هللا تعالى أن ال يجعلنا من الفاتنين أو من المفتونين , فالمسلم  
المسلمين   يفتنون  الذين  من  أي  الفاتنين  من  يصبح  قد  جهله  بسبب 
بواسطة األقوال واألعمال , أو من الذين يفتنون الكفار ويضللوهم عن  

ن الحق , وذلك يحدث عندما يقوم بتشويه صورة اإلسالم في أذهان  الدي
{ ربنا ال تجعلنا فتنة      الكفار بواسطة األقوال واألعمال , قال تعالى

للذين كفروا } يقول تعالى ذكره مخبرا عن ما قال إبراهيم خليله والذين  
بدوا  معه : يا ربنا ال تجعلنا فتنة للذين كفروا بك فجحدوا وحدانيتك , وع

, فيروا أنهم على حق , وأنا على باطل   غيرك , بأن تسلطهم علينا 
  , وهذا ما يحدث اآلن .    فتجعلنا بذلك فتنة لهم ( تفسير الطبري )

  
اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونعوذ بك أن نكون  

  من الفاتنين . 
  

  
  
  



287 
 

  العلماني المبهدل  - 81
  

قدم  اإلسالم  بأن   ) مفادها  عبارات  للدين  والكارهين  العلمانيين  يردد 
سنة ال    1400أفكار وقيم وشرع أحكام قديمة مضى عليها أكثر من  

  تنفع لزمننا الحالي ) ! . 
  

الدين اإلسالمي قديمة انزلت   نعم إن أفكار وقيم الرسالة وأحكام وشرائع
الدين   وهو  لألديان،  الخاتم  الدين  في  الرحلة  وفرضت  يغطي  الذي 

الزمنية الباقية لإلنسان، والتي بعدها يرث هللا األرض ومن عليها، حين  
  ينفخ في الصور وتموت كل الخالئق  

  
والمواصالت   كالنقل  واألنشطة،  الوسائل  على  طرأ  تغيير  هناك  إن 

والتواصل   واإلعالم  والصناعة  طرأ    االجتماعيوالتجارة  و  ...الخ، 
والعمارة   المباني  واألدوات على  والمعدات  واألثاث  واإلنشاءات 

العادات   وعلى  والنقد  والمشرب  والمأكل  والزينة  واللباس 
التي   والقوانين  السنن  على  تغيير  أي  يطرأ  لم  ولكن  والتقاليد...الخ، 
والحيوان   واإلنس  الجن  حركة  تحكم  والتي  العالمين  رب  وضعها 

  والنبات والجمادات . 
 

) تَْبِديًال   ِ َّ ِلسُنَِّة  تَِجَد  َولَن  قَْبُل ۖ  ِمن  َخلَْوا  الَِّذيَن  فِي   ِ َّ )  62(ُسنَّةَ 
 األحزاب .

ِ تَْحِويًال ( َّ ِ تَْبِديًال ۖ َولَن تَِجَد ِلُسنَِّت  َّ   ) ) فاطر  43( ...فَلَن تَِجَد ِلُسنَِّت 
 

أكثر من   لنا منذ  بين  في محكم كتابه ما  سنة    1400وهللا عز وجل 
وتسلط وسيطرة شياطين الجن التي ترافق اإلنسان    اجتيال يحفظنا من  

في رحلته الزمنية على األرض، والتي بدأت منذ نزول أبينا أدم وزوجه 
بعد كل فترة      إلى األرض، فا عز وجل قد أرسل الرسل واألنبياء



288 
 

وهو والدائم  األول  عدوهم  بحقيقة  الناس  يذكروا  لكي  إبليس    زمنية 
  .وذريته ويبينوا لهم ما يحفظهم من شرورهم ومكرهم

 
بقدرات   ولكن  وخططه  وسياساته  إستراتيجياته  ينفذ  زال  ال  وإبليس 

الحديثة والسينما    بعد   وإمكانات أعلى وأسرع ظهور وسائل اإلعالم 
  . االجتماعي والتلفاز واالتصال والتواصل 

 
لقد بين لنا هللا عز وجل في القرآن الكريم عدونا األول والدائم، وذلك  
من رحمة هللا عز وجل ومن حق اإلنسان عليه، وهو حق أداه عز وجل 

اإلدراك بحواسه، وهو دون نقص، وحاشاه ذلك، فاإلنسان مكنه هللا من  
عز وجل قد بين له في محكم كتابه بيان ليس به اي لبس وعدم وضوح  
بعد   به  يُنتفع  البيان  ولكن  بحواسه،  إدراكه  اإلنسان  يستطيع  لم  لما 
بالبيان،   ينتفع  لن  الكافر والمشرك والمنافق  التصديق واإليمان، وأما 

بُِّكْم ۖ فََمْن  ولن تكون لديه بصيرة . قال تعالى ( قَْد َجاَءُكم  بََصائُِر ِمن رَّ
 ) األنعام  (104) أَْبَصَر فَِلنَْفِسِه ۖ َوَمْن َعِمَي َفعَلَْيَها ۚ َوَما أَنَا َعلَْيكُم بَِحِفيظٍ 

 
فقول العلمانيين والكارهين للدين ( إن اإلسالم قدم أفكار وقيم وشرع 

حالي )  سنة ال تنفع لزمننا ال  1400أحكام قديمة مضى عليها أكثر من  
قول متوقع، فهي ال تنفع لهم ما داموا على نفس الحالة من الكفر او 
يتوفر فيهم   لم  النفاق، وليس لهم إال أن يقولوا ذلك، ألنهم  أو  الشرك 
شرط االنتفاع ببصائر الوحي الذي حدده مرسل الوحي عز وجل، وهو  

  . ( اإليمان ) ، واإليمان هو ( قول واعتقاد وعمل )
 

لَْت آيَاتُهُ ۖ أَأَْعَجِميٌّ  قال تعالى (  َولَْو َجعَْلنَاهُ قُْرآنًا أَْعَجِميا لَّقَالُوا لَْوَال فُّصِ
َوَعَربِيٌّ ۗ قُْل ُهَو ِللَِّذيَن آَمنُوا ُهًدى َوِشفَاٌء ۖ َوالَِّذيَن َال يُْؤِمنُوَن فِي آذَانِِهْم  

ئَِك يُنَاَدْوَن مِ  َكاٍن بَِعيدٍ َوْقٌر َوُهَو َعلَْيِهْم َعًمى ۚ أُولَٰ  ) فصلت (44) ن مَّ
 

أن ال يغتر     فعلى اإلنسان البسيط المسكين، أي قليل العلم والمعرفة،
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ويفتن بالعلمانيين والكارهين للدين الذي حرموا أنفسهم من نعمة اإليمان  
فارغة   االنتفاعومن   وجاهات  الحقيقة  في  فهم  الوحي،  ببصائر 

ويضللون والثقافة  الفكر  مجالس  فهم    يتصدرون  الحقيقة،  عن  الناس 
جرى عليهم ما جرى على من قبلهم من الكفار والمشركين والمنافقين،  
فالسنن هي السنن والقوانين هي القوانين لم تتغير ولم تتبدل، ( اْستِْكبَاًرا  
فََهلْ  بِأَْهِلِه ۚ  إِالَّ  يُِّئ  السَّ اْلَمْكُر  يَِحيُق  َوَال  يِِّئ ۚ  السَّ َوَمْكَر  اْألَْرِض   فِي 
ِ تَْبِديًال ۖ َولَن تَِجَد ِلُسنَِّت   َّ فَلَن تَِجَد ِلُسنَِّت  ِليَن ۚ  يَنُظُروَن إِالَّ ُسنََّت اْألَوَّ

ِ تَْحِويًال    ) فاطر(43) َّ
 

إن اآليات التي بينت تسلط الشياطين على الكفار والمشركين والغاوين  
ق للعادة آيات بينة وصريحة وواضحة وال تتطلب بذل جهد فكري خار

 . لفهمها
 

قال تعالى ( قَاَل َرّبِ بَِما أَْغَوْيتَنِي َألَُزيِّنَنَّ لَُهْم فِي اْألَْرِض َوَألُْغِويَنَُّهْم  
ذَا ِصَراطٌ َعلَيَّ  40) إِالَّ ِعبَاَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخلَِصيَن (39أَْجَمِعيَن ( ) قَاَل َهٰ
 ) عَ 41ُمْستَِقيٌم  لََك  َلْيَس  ِعبَاِدي  إِنَّ  ِمَن  )  اتَّبَعََك  َمِن  إِالَّ  سُْلَطاٌن  لَْيِهْم 
  ) الحجر   (42) اْلغَاِوينَ 

 
قال تعالى ( إِنَّهُ لَْيَس لَهُ سُْلَطاٌن َعلَى الَِّذيَن آَمنُوا َوَعلَٰى َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن  

)  (100) ْشِرُكونَ ) إِنََّما ُسْلَطانُهُ َعلَى الَِّذيَن يَتََولَّْونَهُ َوالَِّذيَن ُهم بِِه مُ 99(
   النحل . به مشركون، أي با مشركون

 
هُْم أَزا )  (83) قال تعالى ( أَلَْم تََر أَنَّا أَْرَسْلنَا الشَّيَاِطيَن َعلَى اْلَكافِِريَن تَُؤزُّ

 مريم
نِ  ْحَمٰ  نُقَيِّْض لَهُ َشْيَطانًا فَُهَو لَهُ قَِرينٌ   قال تعالى ( َوَمن يَْعُش َعن ِذْكِر الرَّ

  ) الزخرف (36)
 

ئَِك لَُهُم اْألَْمُن َوُهم   قال تعالى ( الَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يَْلبُِسوا إِيَمانَُهم بُِظْلٍم أُولَٰ
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ْهتَُدونَ  ) األنعام، ( اْألَْمن ُ) أي االمن ( الفكري والروحي أي   (82) مُّ
ْرَك َلُظْلٌم َعِظيمٌ النفسي ) ...قال تعال   ) لقمان (13) ى ( ...إِنَّ الّشِ

 
لذلك تجد العلماني ( مبهدل ) من قبل الشياطين التي تسلطت عليه، فال  
عقل سليم وال فكر نير وال بصيرة وال شعور وال وعي وال إدراك وال  
منطق سليم، والعلماني ( مبهدل ) ألن الشياطين تولت صياغة وبناء  

و ومفاهيمه  لهافكره  يروق  بما  نظارتها    تصوراته  أحد  ألبسته  ولقد 
، لكي تستعمله في تنفيذ استراتيجياتها وسياساتها وخططها التي  الفكرية  

تستهدف الجنس البشري وبحسب موقعه ومكانته، لذلك العلماني يشكل  
خطرا على البسطاء والمساكين الذين يغترون بهيئته وبكلماته وبشهادته  

ي يعتاش منه، فهو يخرب لهم منظومتهم الفكرية  العلمية وبمنصبه الذ
ويجعلهم نسخة منه، وعلى هذا األساس قامت الشياطين ( ببهدلة ) من  
فتنوا بالعلمانيين وصدقوهم، وهكذا تفعل الشياطين بمن ساروا وراء  
والجماعات   للفرق  وبالمنتمين  بالدين  والمتاجرين  السلطة  علماء 

المنهج القويم، فال هدى إال لمن    اإلسالمية الضالة التي انحرفت عن
  إتقى وبالنبي قد اقتدى

 
ْكِر إِن كُنتُْم َال تَْعلَُمونَ  ) النحل ، فعلى  (43) قال تعالى ( فَاْسأَلُوا أَْهَل الذِّ

والمكر   الحيلة  أهل  يتجنبوا  ان  والمعرفة،  العلم  قليلي  اي  المساكين، 
لشريفة لتوافق أهواء  الذين يحتالون ليكيفوا اآليات واألحاديث النبوية ا

السلطات التي ال تحكم بشرع هللا عز وجل، أو لتوافق أهواء المتاجرين  
  .  بالدين وغيرهم من المغصوب عليهم أو الضالين

 
إن مظاهر ( بهدلة ) الشياطين للناس الذين حكمهم العلمانيين والذين  
سفك    ) وبينة  واضحة  مظاهر  والسيطرة،  الحكم  في  الدين  استعملوا 

للبيوت وتهجير  للدم بالمال وتبديده وهدم  اء وهتك لألعراض وعبث 
للناس و حروب خلفت الفقر واألمراض والجوع والبطالة والحرمان  

التجميل، وافالم ومسلسالت هابطة   باسممن الزواج... وتغيير خلق هللا  
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والزنا والرشوة  السرقة  وانتشار  تافهة  أعمال  والكفر     و  والكذب 
  واإللحاد والنفاق...الخ، فحدث وال حرج ( آخر بهدلة ) . والشرك 

  
مناط التكليف، وهو رأس مال اإلنسان، والدين رأس مال العقل،   العقل

وأناس بال دين تجتالهم و ( تبهدلهم ) الشياطين وتعبث بعقولهم، ( إِنَّ 
ْسَالمُ  ِ اْإلِ َّ يَن ِعنَد    .آل عمران ( (19) ...  الّدِ
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  العلماني السعيد واللص السعيد  - 82
 

الرقابة والمحاسبة   الغرب تحيط به  العلماني في  السياسي  القيادي  إن 
بالناس   والعبث  التسلط  من  تمنعه  التي  الرادعة  والقوانين  الشعبية 

  وبمقدراتهم، وهو يالقي مشقة في االحتيال على القوانين. 
 
ولكن القيادي السياسي العلماني في الدول العربية واإلسالمية علماني  
سعيد، حيث تحرر من القيود وااللتزامات التي يفرضها الشرع ومن  
الرقابة والمحاسبة الشعبية والعقوبات الشرعية، وفي نفس الوقت يجد 
حرية التسلط والعبث بالناس وبمقدراتهم دون حسيب ورقيب، وال يجد  

االحتيال على القوانين، فالسياسي العلماني السعيد ال قوانين  مشقة في  
  شرعية وال قوانين وضعية تطاله وتردعه . 

 
كما أن هناك ( اللص السعيد ) وهو من أسعد اللصوص على اإلطالق،  
وهذا اللص تجده يعيش في دولة يبرر فيها المحسوبين على أهل العلم 

األمر   البسوا  فالبعض  اللصوصية ويشرعنونها حتى  المسلمين،  على 
يعتقد بأن من الممكن أن يحكم المسلمين لصوص ال يقيمون أي حرمة 
للمال العام وكل ما فوق األرض وتحتها من أمالكهم الخاصة، إنه شرع  

  المرتدين عن الدين . 
 
عندما تتحول الدولة إلى غابة، القوي فيها يأكل الضعيف ويعدو عليه  

يفقد   العدل،  غياب  األمة  بعد  كبلت  ما  وبعد  وسعادتهم،  أمنهم  الناس 
بواسطة المحسوبين على أهل العلم ستتدخل يد القدرة لتعدل الموازين 
المقلوبة، فالعلماني السعيد واللص السعيد بغياب العدل ستنتهي سعادتهم  
القائمة على شقاء الناس بعودة الخالفة على منهاج النبوة التي ستجعل  

  لحكم الرشيد.اإلنسان سعيد في ظل ا
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على المؤمن أن يكون أكثر ثقة با عز وجل، فهو جل شأنه أتاهم من  
حيث ال يشعرون، فهو آتاهم من ( الشعور والعقل ) وسيشعرون إذا  
أراد هللا لهم ذلك، وسيريهم هللا ما ال يسرهم وستنتهي سعادتهم القائمة  

 ِ َّ ِ َسيُِريُكْم آيَاتِِه فَتَْعِرفُونََها ۚ    على شقاء الناس، قال تعالى ( َوقُِل اْلَحْمُد 
ا تَْعَملُوَن (  قال تعالى ( َسنُِريِهْم    ) ) النمل …93َوَما َربَُّك ِبغَافٍِل َعمَّ

آيَاتِنَا فِي اْآلفَاِق َوفِي أَنفُِسِهْم َحتَّٰى يَتَبَيََّن لَُهْم أَنَّهُ اْلَحقُّ ۗ أََولَْم يَْكِف بَِربَِّك  
ن لِّقَاِء َربِِّهْم ۗ أََال ِإنَّهُ  53 َشْيٍء َشِهيٌد ( أَنَّهُ َعلَٰى ُكلِّ  ) أََال إِنَُّهْم فِي ِمْريٍَة ّمِ

ِحيٌط (  )) فصلت . 54بُِكّلِ َشْيٍء مُّ
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  العلمانيين والجري وراء السراب - 83
  

الظَّْمآُن َماًء    قال تعالى ( َوالَِّذينَ  َكفَُروا أَْعَمالُُهْم َكَسَراٍب بِِقيعٍَة يَْحَسبُهُ 
َسِريُع    ُ َّ َو ِحَسابَهُ ۗ  فََوفَّاهُ  ِعنَدهُ   َ َّ َشْيئًا َوَوَجَد  لَْم يَِجْدهُ  َحتَّٰى إِذَا َجاَءهُ 

ا  )) النور .( َوالَِّذيَن َكفَُروا ) أي الذين جحدوا الحق وقامو39اْلِحَساِب (
السنن والقوانين التي وضعها     -كل أو بعض  - بكفر وبتغطية وستر  

  رب العالمين، أو سنن وقوانين الخلق في النشأة والحياة والمصير. 
 
سنن  مع  تتناقض  التي  الخاطئة  وأفكارهم  وشرائعهم  الكفار  سنن  إن 

أعمال في     وشرائع هللا وأفكار الرسالة النيرة الصحيحة، تنتج ورائها
دنيا تكون كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء، فهي أعمال ال  الحياة ال

تروي الروح المتعطشة لالرواء الروحي وال ترتقي بالعقل وال توسع 
المدارك وال تحي المشاعر وال تجلي البصيرة، فالناس الذين يعتبرون  
ويوم حشرهم  مماتهم  عند  سيكتشفون  الدنيا شيء،  في  الكفار  أعمال 

تكن لم  بأنها  فالعلمانيين    وحسابهم  بوهم    -الكفار   -شيء،  المصابين 
اإلستغناء عن هللا يجعلون الناس يجرون وراء السراب ويعيشون بوهم 

  كبير ال يشعرون به . 
  

وهذا الجري ستكون له نهاية عند عودة ( خالفة على منهاج النبوة )  
الحياة     التي ستعرف الناس بالمحور الصحيح لحركتهم وبمهمتهم في

هم، كما ستجعلهم يمارسون األعمال التي سيجدون ورائها  بعد تبصير
  المنفعة والفائدة في الدنيا واآلخرة .

  
فالكفار ينتج من وراء أعمالهم بيئة وأرضية اجتماعية وسياسية أشبه  

، وأما المؤمنين بضرورة تطبيق  لإلرواءبالصحراء القاحلة المتعطشة  
األشيا حقائق  يدركون  الذين  العالمين  رب  البيئة  منهج  سيجعلون  ء، 

واألرضية االجتماعية والسياسية أشبه باألرض الخضراء الغنية بالماء  
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يروي   الذي  بالماء  أشبه  وحيه  وبصائر  هللا  فكالم  الظالل،  الوارفة 
  العطش ويحي األرض القاحلة . 

 ________________________  
  

 . والغربيين  اليهود  والمفكرين  الفالسفة  واعتراف    العلمانية 
هنا نصاً مترجماً منقوالً من كتاب فلسفة التربية اإلسالمية صفحة    نورد

) للدكتور ماجد عرسان الكيالني رحمه هللا، ومن مجلة ( األمة  62( 
) للكاتب " أبراهام    21-17هـ "ص1401، قطر " عدد ربيع األول ،  

  ماسلو (وهو من ...المفكرين وعلماء النفس اليهود). 
  

به   المسلم  ومن  الطبيعيين   –  اآلن  – (  النفس  علماء    إن 
سوف يعتبرون كل شخص ال يهتم بالدين و موضوعاته   واإلنسانيين 

  وقضاياه إنما هو إنسان شاذ أو مريض ) . 
  

لو كاش ) وهو من الفالسفة التربويين ، يصف    كما كتب ( كريستوفر
الضياع في ميدان التربية .(( لقد أضعفنا القدرة على رؤية الحياة رؤية  
كلية ثابتة ، وهكذا فإن اإلنسان الحديث والمجتمع الحديث يعانيان من  
مرض( العقل والروح ) إن صورة الحياة اليومية تعكس( االنحطاط  

بحاجة إلى ( تصورات جديدة وقيم جديدة  والعزلة واالغتراب) ونحن  
) نحن نحتاج إلى البلسم الشافي الذي تقدمه ( حكمة أعمق ) تقودها  

 خارج األزمة القائمة . 
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  أمرهم أمر عجيب! - 84
  

وهو ال يعلم    بأنه يسير على نهج السلف الصالح  أنا أعجب ممن يدعي 
وال يعرف في أي فلك وأي مطاف كان السلف الصالح رضوان هللا  
عليهم يطوفون، بل ال يعرف معنى المطاف والطواف في حركة حياته  
نَْعبُُد) التي تردد في   وتعامالته، وعالقة الطواف بإثبات صدق (إِيَّاَك 

  الصلوات عند قراءة سورة الفاتحة. 
 

عين إذا قلت (َوِإيَّاَك نَْستَِعيُن اْهِدنَا  ي ويهدفكيف يستجيب لك المجيب لي
َراَط اْلُمْستَِقيَم) إن لم يكن هناك صدق وتطبيق صحيح ( ِإليَّاَك نَْعبُُد   الّصِ

  ) وهو الطواف في الفلك والمطاف الصحيح . 
  

وكيف يفتح هللا الفتاح لك عوالمه الفكرية التي أختص بها الذين أنعم  
اليقين وأنت مواظب على الطواف في الفلك  هللا عليهم بالهدى ونور  

  ؟. وتود من حاد هللا عز وجل، وهو معاويةوالمطاف الخاطئ 
  

السلف   وأما  الرسالة،  أفكار  فلك  الصالح كان طوافهم في  السلف  إن 
الطالح فكانوا يطوفون في فلك األشخاص وأفكارهم الخاطئة الفاسدة 

  ن من الخلف الطالح. وفي فلك األشياء، فكن من الخلف الصالح وال تك
  

الحقيقي   والطعم  المعنى  تذوقوا  قد  الصالح  السلف  إن   … وللعلم 
يكونوا   فلم  الطالح،  السلف  وأما  الصحيح،  طوافهم  بسبب  (للحرية) 
كانوا   فهم  الخاطئ،  طوافهم  بسبب  (الحرية)  وطعم  معنى  يتذوقوا 

فيه    افي مطاف تهيمن عليه الشياطين لتتسلط على من يطوفو  ايطوفو
. 

  فال هدى إال لمن اتقى وبالنبي قد اقتدى. 
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كان    كما التي  الطريقة  يعرف  يعلم وال  الذي ال  الصوفي  اعجب من 
عليها رسولنا الصادق األمين ملسو هيلع هللا ىلص، فمن التزم بالطريقة تجلت له الحقيقة.  
فاتباع كل الطرق الصوفية تسمع منهم لغو وثرثرة فارغة عن الحقيقة  

تزم بالطريقة يعلمه هللا عز وجل ولكنك ال تمسك منها شيء، فمن ال
والنور    ) والتعليم  التربية  كحقيقة  له،  ويكشفها  حقائق  بعدة  ويعرفه 
األعلى واألدنى ) وحقيقة إبليس وذريته وحقيقة العوالم الفكرية وحقيقة  
وحقيقة   والسياسي  االجتماعي  المرأة  وضع  وحقيقة  السياسي  النظام 

  الفنون ...الخ، وهذا ما ينفع الناس . 
  فال هدى إال لمن اتقى وبالنبي قد اقتدى. 

  
في   (السفيانيين)  من  وأهله  للباطل  المتشيع  الشيعي  من  أعجب  كما 

ال حيث  القتالية،  للدماء  عقيدتهم  واألموال   حرمة  واألعراض 
  والممتلكات.

 
  فال هدى إال لمن اتقى وبالنبي قد اقتدى. 

  
َت أَنَّ أَْصَحاَب اْلَكْهِف  وعجبي يزول عندما أقرأ قول هللا تعالى ( أَْم َحِسبْ 

  ) َعَجبًا  آيَاتِنَا  ِمْن  َكانُوا  قِيِم  هللا   9َوالرَّ صدق  نعم   … الكهف   (  (
 هناك من هم أعجب، وهناك ما هو أعجب .   العظيم،

  
، وال أزعم بأنني من أفضل الناس في   أنا ال أزكي نفسي، والعياذ با

المسلمين أراهم أفضل    العبادة (ومقطع السجادة)، فهناك الماليين من
مني بكثير، ولكن من لم يعرف مطافه الصحيح ويلتزم به مع الطريقة  
ومن لم يتشيع للحق، ستذهب أقواله وأعماله هباء منثورا ولن يتذوق  
ثمرة إيمانه وإخالصه في الحياة الدنيا ولن يصبح من أهل الحقيقة، أي  

  الذين يدركون حقائق األشياء. 
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الصالح الكثير إذا كان غير صحيح، فقد يكون العمل   فال فائدة من العمل
قليل ولكنه صحيح فستكون فائدته كبيرة وسيكون من ورائه ثمرة تجعل  

 نفس من يتذوقها نفس مطمئنة. 
الفردية   األحوال  يصلح  لن  صحيحا  يكن  لم  إن  الصالح  فالعمل 

  . واالجتماعية 
  

 وال حول وال قوة اال با العلي العظيم. 
  

أردت أن تعرف صدق النظام السياسي الذي يرفع راية التوحيد،  إذا  
وهل رايته راية نفاق ؟، أنظر وتأمل في المجتمع ومطافه العام، هل  

الناس   عام    - يطوف  فلك    - بشكل  في  أم  الرسالة،  أفكار  فلك  في 
هو   وهل  األشياء،  فلك  وفي  الفاسدة  الخاطئة  وأفكارهم  األشخاص 

ال بسبب  النفاق  يقنن  يتمتعون  مجتمع  الناس  وهل  ؟،  الخاطئ  مطاف 
 ، أي سلموا من تسلط الشياطين عليهم وتمكنهم منهم؟  بالحرية المأمونة؟

  
الحرية    ) من  نسبة  بأعلى  الموحد  المجتمع  يتمتع  أن  المفترض  فمن 
والبوح   التفكير  كحرية  اإلنسانية،  الفطرة  تتطلبها  التي   ( المأمونة 

القدير  بالمشاعر والتصورات   العلي  والتعبير، وهذا ما سيحدث بإذن 
عند عودة الخالفة على منهاج النبوة، حيث سيتعرف الغربيون الذين  

التي تجعل منهم    خدعهم األشقياء والمالعين (بالحرية غير المأمونة) 
أسر وسبي   أي  والشياطين،  المرابين  الرأسماليين  عند  أسرى وسبايا 

الحاجة المادية، وناعم خفي من قبل ناعم ظاهر من قبل البنوك بسبب  
الشياطين بسبب الجهل، فاإلنسان الطيب المسالم البسيط أصبح بسبب  
الخداع والجهل محاصر بين شياطين اإلنس والجن، لذلك يجب أن يُعَد  
بعض  في  حوله  كتبت  الذي  الخالص  جيش  فكريا  ويسلح  ويَُجهز 

 المقاالت . 
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والعمرة هناك أيضا لبيك اللهم    مثل ما هناك لبيك اللهم لبيك في الحج 
ب(التسبيح العملي )،   لبيك عمليا في حركة الحياة، وهو ما يعبر عنه

اِدقِيَن  هز وجل  طاعة هللا   باتجاهأي العمل   ذَا يَْوُم يَنفَُع الصَّ ُ َهٰ َّ .( قَاَل 
ِضَي  ِصْدقُُهْم ۚ لَُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمن تَْحتَِها اْألَْنَهاُر َخاِلِديَن فِي َها أَبًَدا ۚ رَّ

ِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيُم ( ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ ۚ ذَٰ   ) ) المائدة . 119َّ
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نَساَن لَِفي ُخْسٍر  - 85  4×  4إِنَّ اْإلِ
  

(َواْلعَْصِر ( تعالى  لَِفي ُخْسٍر ( 1قال  نَساَن  اْإلِ إِنَّ  الَِّذيَن  2)  إِالَّ  آَمنُوا  ) 
ْبِر ( اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحّقِ َوتََواَصْوا بِالصَّ  ) ) العصر  3َوَعِملُوا الصَّ

  
  استثماره إن السورة الكريمة تبين لنا بأن الزمن هو رأس مالنا وعلينا  

 في أربع ميادين وهي: 
  اإليمان.  -1
  العمل الصالح.  -2
  التواصي بالحق.  -3
  التواصي بالصبر.  -4

  هنا الخسارة. وإال واج
  

 وهي السورة التي جمعت أركان الدين. 
  (َواْلعَْصِر) هو العمر والزمن.

نَساَن لَِفي ُخْسٍر)    (إِنَّ اْإلِ
إن هناك أربع خسائر سيواجهها اإلنسان في حال عدم إيمانه أو ضعف  

  إيمانه وبحسب درجات الضعف. 
  

 *الخسارة األولى دنياه وعمره والزمن الذي عاش فيه . 
  

*والخسارة الثانية خسارة سالمة موازين عقله وخسارة تمتعه بكامل  
الفكري   أمنه  خسارة  أي  والشعورية،  واإلدراكية  العقلية  قدراته 
الهدى والرشد، وهي خسارة تتفاوت نسبتها بحسب  والروحي وعقل 

 .درجة اإليمان وصالح وصحة العمل 
  

الحياة، فسالمة الحياة مرتبطة   * والخسارة الثالثة هي خسارة سالمة 
 بسالمة موازين العقول المرتبطة بسالمة وبصحة اإليمان والدين. 
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فالعقل مناط التكليف، وهو رأس مال اإلنسان، والدين رأس مال العقل،  
  دين تتسلط عليهم الشياطين.  وأناس بال

  
اآلخر، فدخول جهنم خسارة كبيرة جدا ال *والرابعة خسارته في اليوم  

تساويها أي خسارة، وعدم الفوز بأعلى المقامات في الجنة فيه شيء  
مقامه  درجة  من  يرفع  أن  بإمكانه  المؤمن  كان  حيث  الخسارة،  من 
 بأعمال دنيوية بسيطة مقدور عليها ولها مردود كبير في اليوم اآلخر. 

  
حال عدم إيمانه أو ضعفه،    وهي الخسائر التي سيواجهها اإلنسان في

لديه وكلما زاد من  واليقين  درجة اإليمان    ارتفعتفخسارته ستقل كلما  
تواصيه بالحق والصبر وأستثمر الزمن    وازدادعمله الصالح المصلح  

 األمثل .  االستثمار
  

وأعلى درجة من درجات اإليمان هي درجة الذين يكتب هللا في قلوبهم 
ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر بروح منه    ويؤيدهماإليمان   َّ ( ال تَِجُد قَْوًما يُْؤِمنُوَن بِا

َ َوَرُسولَهُ َولَْو َكانُوا آبَاَءُهْم أَْو أَْبنَاَءُهْم أَْو إِْخَوانَُهْم أَْو   َّ يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ 
يَماَن َوأَيََّدُهم بُِرو ئَِك َكتََب فِي قُلُوبِِهُم اْإلِ ْنهُ ۖ َويُْدِخلُُهْم َعِشيَرتَُهْم ۚ أُولَٰ حٍ ّمِ

ُ َعْنُهْم َوَرُضوا   َّ َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِها اْألَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها ۚ َرِضَي 
ِ ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ( َّ ِ ۚ أََال إِنَّ ِحْزَب  َّ ئَِك ِحْزُب    ) ) المجادلة  22َعْنهُ ۚ أُولَٰ

 
ا مع بعض اآليات ونتدبرها، ونتأمل  بعد ما نقرأ سورة العصر ونربطه

في الواقع ستتسع أفقنا ومداركنا وستصبح رؤيتنا أصح وأوضح وأكثر  
  عمقا . 

  
 أين المشكلة؟ 

المشكلة ستكون بسبب الطواف الخاطئ لبعض المؤمنين الذين يطوفون  
في فلك األشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وفي فلك األشياء، فذلك  

سعة األفق المدارك وسالمة وصحة ومدى الرؤية،    اختالفأدى إلى  
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لم يستجيب بعض المؤمنين لما يحييهم، أي يحيي     فذلك ما يحدث عندما
قلوبهم، وهو الطواف في فلك أفكار الرسالة، ألنها أفكار حية من الحي  
القيوم الذي ال تأخذه سنة وال نوم، وهي أفكار تحيي قلب من طاف في  

ول هللا بينهم وبين قلوبهم، وعندما تصيبهم الفتن  فلكها، وكذلك عندما يح
ويتأثروا بها ويفشلوا أمامها، وعندما تنزل عليهم عقوبة شديدة من هللا  

 لما يحييهم .  استجابتهمبسبب عدم 
سُوِل إِذَا َدَعاُكْم ِلَما      قال تعالى ( ِ َوِللرَّ َّ ِ أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِجيبُوا  يَا 

َ يَُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوقَْلبِِه َوأَنَّهُ إَِلْيِه تُْحَشُروَن (يُْحيِيكُ  َّ )  24ْم ۖ َواْعلَُموا أَنَّ 
َ َشِديُد  َّ ةً ۖ َواْعلَُموا أَنَّ  َواتَّقُوا فِتْنَةً الَّ تُِصيبَنَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمنُكْم َخاصَّ

  ) األنفال . 25اْلِعقَاِب (
  

منين عقوبة هللا الخفية الشديدة وبعد ما يفشلوا أمام  فبعد ما تنزل بالمؤ
سنة اإلبتالء تختل موازين عقولهم وتطمس بصائرهم ويغيب وعيهم 

هناك   وسيكون  ومداركهم،  أفقهم  وتضيق  مشاعرهم    اختالف وتتبلد 
بسعة األفق والمدارك وبسالمة وبصحة ومدى الرؤية، وهذه األحوال  

سالمة   -بسبب خطأ مطافهم    -سروا  جعلت مثل أولئك المؤمنين الذين خ
واإلدراكية   العقلية  قدراتهم  بكامل  تمتعهم  وخسروا  عقولهم،  موازين 
والشعورية ولم يتحقق أمنهم الفكري والروحي، يقفون مع أهل الباطل  
حقائق   أدركوا  الذين  المؤمنين  به  يتواصى  الذي  الحق  مواجهة  في 

سالة وتأييدهم بروح  األشياء كنتيجة لصحة مطافهم في فلك أفكار الر
 من هللا . 

  
عن أبي سعيد رضي هللا عنه، أنَّ النبي صلى هللا عليه وسلم قال: ((  
َّبِعُنَّ َسنََن َمْن قَْبلَكُم ِشْبًرا بشْبر، وذراًعا بذراع، حتَّى لو َسلَُكوا ُجْحر   لَتَت

لََسلَْكتُُموهُ ))؛ قلنا: يا رسول هللا؛ اليهوُد والنَّصارى؟ قال ا لنَّبيُّ  َضّبٍ 
 صلى هللا عليه وسلم: (( فََمن؟! ))؛ رواه الشيخان . 

إن الطواف في فلك األشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة وفي فلك 
  ) سنة  أول  وهي  متعاقبة،  أجيال  في  متوارثة  قديمة  مسألة  األشياء 
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للمسلمين ليستبدل بها الطواف في فلك   قيصرية ) جلبها ( معاوية ) 
  دخلها كبدعة في حياة المسلمين االجتماعية والسياسية  أفكار الرسالة ولي

  
نَساَن لَِفي ُخْسٍر   4×  4إِنَّ اْإلِ

  
كما أن الطواف في فلك أفكار الرسالة هو أول (حق) الذي يجب أن  
نتواصى به ونتواصى بالصبر عند التواصي به، ألنه حق مرتبط بحق  

ال يستقيم الدين إال  هللا بالعبودية الخالصة لوجه هللا عز وجل، وهو حق  
به، وال تتحسن األحوال الفكرية والروحية والنفسية لإلنسان إال به، وال  
تتحقق سالمة الحياة إال به، بل هو أبو الحقوق الذي لو أداه المسلمون 

هللا    يؤيد عز وجل لوجد لباقي الحقوق من يأديها إلى أهلها بعد ما  
 المؤمنين بروح منه . 

  
يوجد هناك مؤمنين يقفوا في مواجهة هذا الحق ألنهم  ومن الطبيعي أن  

الوضع والمطاف الخاطئ، ويعتبرونه من الدين وهو    أباءهم ورثوا عن  
ليس كذلك، بل أكبر بدعة أضرت بالمسلمين ضررا بليغا، يكفي بأن  
بعضهم يقفون في مواجهة الدين والفكرة الحق، وهي فكرة الطواف في 

 .    بأنهم يحسنون صنعافلك أفكار الرسالة، ويحسبون 
) الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم 103قال تعالى ( قُْل َهْل نُنَبِّئُُكم بِاْألَْخَسِريَن أَْعَماًال (

  ) ) الكهف . 104فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َوُهْم يَْحَسبُوَن أَنَُّهْم يُْحِسنُوَن ُصْنعًا ( 
  

إِالَّ  الذين كتب هللا في قلوبهم    (  إن   ( اِلَحاِت  الصَّ َوَعِملُوا  آَمنُوا  الَِّذيَن 
حركتهم في الحياة    وجاءتاإليمان وأيدهم بروح منه، عرفوا الحقيقة  

مطابقة لها بعد ما أدركوا ما لم يدركه الذين أمنوا ولم يكتب هللا في  
 بروح منه .   يؤيدهمقلوبهم اإليمان ولم  

  
بروح من هللا سيكون بسبب ضعف إيمانهم أو خطأ    ايؤيدووالذين ولم  

الوالء   عدم  يعبر عن  الخاطئ  والطواف  أخرى،  او ألسباب  طوافهم 
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المطلق  عز وجل وألفكار الرسالة، وعلى هذا األساس ستختلف سعة  
تقدير   سيختلف  ذلك  وعند  الرؤية،  ومدى  صحة  وسيختلف  اإلدراك 

والمصلحات لألحوال   -ائها  التي يجب أد  -وتقييم االعمال الصالحات  
 الفكرية والروحية والنفسية والمادية وللحياة بشكل عام.

  
الوقت والحياة ليعيش اإلنسان    استثمارإن سورة العصر توجهنا نحو  

لقضية وهدف سامي يرتقي به إلى أعلى وأسمى المقامات، واإلنسان  
أيامه بحسره على   آخر  لقضية وهدف سامي سيعيش  ال يعيش  الذي 

والحشر عم البعث  حين  سيتحسر  كما  منثورا،  هباء  ذهب  الذي  ره 
هابطة   تافهة  أهداف  ليحقق  يعيش  كان  بأنه  يدرك  بعد ما  والحساب، 

 هبطت به إلى أسفل المقامات.
  

 ) .  4×  4فتذكر أيها اإلنسان (  
  االستثمار ميادين    4في    استثمارهأي أن الزمن هو رأس مالنا وعلينا  

  سائر كبيرة . خ 4األمثل وإال واجهنا  
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  الناس وجالب المآسي يا ناسي  - 86
   

األمة   بها  مرت  التي  السياسية  المراحل  حقيقة  المقال  في  أستعرض 
  وخاتمتها السعيدة التي نسير نحوها برعاية هللا وحفظه.  

  
قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : تكون النبوة فيكم ما شاء هللا أن تكون، ثم يرفعها  
هللا إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خالفة على منهاج النبوة، فتكون ما  

أن   ملًكا  شاء هللا  تكون  ثم  يرفعها،  أن  شاء  إذا  يرفعها هللا  ثم  تكون، 
عاًضا، فيكون ما شاء هللا أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء هللا أن يرفعها،  
ثم تكون ملًكا جبرية، فتكون ما شاء هللا أن تكون، ثم يرفعها هللا إذا  
شاء أن يرفعها، ثم تكون خالفة على منهاج النبوة، ثم سكت. صححه  

  ي . األلبان
  
النبوية    -  1 التطبيقات  وفترة  الوحي  نزول  فترة  وهي  النبوة،  فترة 

بناء   بها  أكتمل  التي  الفترة  وهي  الرسالة،  وألفكار  الرباني  للمنهج 
  السفينة، أي النظام السياسي للمسلمين . 

  
البشرية    -  2 التطبيقات  فترة  وهي  النبوة،  منهاج  على  الخالفة  فترة 

الرسالللمنهج   التي  طبق  ةوألفكار  الفترة  وهي  النبوية،  للتطبيقات  ا 
إبليس     زاد الدجال    -فيها  تجاه    -األعور  وذريته  نشاطه  وتيرة  من 

عندما أواخرها  في  خاصة  وجد      المسلمين،  حينما  بينهم  الفتن  أثار 
  المطايا المناسبة لتنفيذ استراتيجيته وسياساته وخططه . 

  
عب بالمنهج والعبث  فترة الملك العاض، وهي فترة بدأ بها التال  -  3

بأفكار الرسالة، بعد ما بدأت هيمنة وتسلط الشياطين لتدخل المسلمين  
بالكهف الفكري المعنوي وبحر الظلمات، إال من رحم هللا، وهي فترة  
الفترة   العلم، وهي  والكذابين ومدعي  الوضاعين والمدلسين  بها  نشط 

الس النظام  خرق  أي  السفينة،  خرق  بدايتها  في  كانت  ياسي  الذي 
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سنة   واستبدلت  للمسلمين  السياسي  المطاف  بدل  حيث  اإلسالمي، 
  الشورى ببدعة التوريث. 

  
فترة الملك الجبري، وهي فترة تجاهل المنهج وأفكار الرسالة إما    -  4

  ع والمجتمبسبب الجهل بما سيترتب من آثار سيئة على الحكام والناس  
كار الرسالة، وهي  أو بسبب الكبر واالستخفاف بالمنهج وبأف  بشكل عام،

الكهف   أحكم  حيث  الشياطين،  وتسلط  هيمنة  بها  اكتملت  التي  الفترة 
وتوغل المسلمون في بحر الظلمات إلى أبعد مدى بعد ما قسموا على  

  عدة دول وسفن .
  
إن    - ستعود بها     فترة الخالفة على منهاج النبوة، وهي الفترة التي   -  5

هللا   وأف  -شاء  المنهج  تطبيقات  بما  ممارسة  الرسالة  مع   يتالءمكار 
بها    -بإذن هللا    -المتغيرات والمستجدات في الحياة، وهي فترة ستنتهي  

هيمنة وتسلط الشياطين لينتقل المسلمون إلى آفاق فكرية أوسع وأرحب 
خارج الكهف وخارج بحر الظلمات بسفينة اإلسالم بعد ما يعاد بناؤها  

ر اإلسالمية المثالية، أي  بفكر وبروح جديد وفق المواصفات والمعايي
وتسلط   هيمنة  بها  بدأت  التي  العاض  الملك  فترة  من  أفضل  ستكون 

  .   الشياطين والدخول في الكهف وبحر الظلمات
  

(( ليَْبلُغن هذا    عن تميم الدَّاري رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
بٍَر إالَّ أدخله  األمر ما بلغ اللَّيل والنَّهار، وال يترك هللا بيت َمَدٍر وال وَ 

ين، بِِعّزِ َعِزيٍز أو بِذُّلِ ذَليٍل، ِعزا يُِعزُّ هللا به اإلسالم، وذُال   هللاُ هذا الّدِ
  يُِذلُّ هللا به الكفر )) رواه أحمد والطبراني  

  
ملسو هيلع هللا ىلص " قَْد تََرْكتُُكْم َعلَى اْلَبْيَضاِء ، لَْيلَُها َكنََهاِرَها ، َال يَِزيُغ     قال رسول هللا

ْنَها بَْعِدي إِالَّ َهاِلٌك ، َمْن يَِعْش ِمْنُكْم فََسيََرى اْختَِالفًا َكثِيًرا ، فَعََلْيكُْم عَ 
اِشِديَن اْلَمْهِديِّيَن ، َعضُّوا َعلَْيَها   بَِما َعَرْفتُْم ِمْن ُسنَّتِي ، َوُسنَِّة اْلُخلَفَاِء الرَّ
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َعْبًدا َحبَِشيا ، فَإِنََّما اْلُمْؤِمُن َكاْلَجَمِل  بِالنََّواِجِذ ، َوَعلَْيُكْم بِالطَّاَعِة ، َوإِْن  
  اْألَنِِف ، َحْيثَُما قِيَد اْنقَاَد " 

  
التي تتعلق بالجانب السياسي، هي الطواف      ومن أهم سنن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

في فلك أفكار الرسالة، وهي السنة التي استبدلها معاوية بالطواف في  
فلك وفي  والفاسدة  الخاطئة  االفكار  ملوك    فلك  عليها  وسار  األشياء، 

على   سيئة  آثار  لها  سيئة  سنة  وهي  والجبري،  العاض  الملك  وحكام 
وفقه  وفهم  والمدارك  والشعور  والوعي  والبصيرة  والعقل  القلب 
أن   يجب  الذي  العام  والفقه  الفهم  عز وجل، ألن  واستيعاب كالم هللا 

والسي  االجتماعية  التطبيقات  بصحة  مقترن  المسلمين  كل  اسية  يشمل 
السنة التي سنها العليم الخبير الحكيم    باستبدالالعامة، كما قام معاوية  

في محكم كتابه، وهي سنة الشورى بسنة التوريث ( َوأَْمُرُهْم ُشوَرٰى 
بَْينَُهْم )، وكذلك سنة التوريث سنة سيئة لها آثار سيئة على المجتمع،  

الغربية وغيرها أدركوا ذلك، وهم اجتهدو ا بما يفهمون  والمجتمعات 
األمة   ولكن  العلم،  من  مبلغهم  فهذا  ديمقراطية،  مجتمعات  وأنشأوا 
اإلسالمية ( بقيت على طمام المرحوم ) لقرون طويلة بسبب الجهل  

الغرب، قلدت  اإلسالمية  الدول  وبعض  األشياء،  وبعضها     بحقائق 
  أصبحت كالغراب الذي نسى مشيته ومشيه الحمامة . 

  
َوأَْمرُ   … ) تعالى  ( قال  يُنِفقُوَن  َرَزْقنَاُهْم  ا  َوِممَّ بَْينَُهْم  ُشوَرٰى  )  38ُهْم 

) يَنتَِصُروَن  ُهْم  اْلبَْغُي  أََصابَُهُم  إِذَا  وسيدنا  39َوالَِّذيَن  الشورى،   (  (
الحسين رضي هللا عنه على رأس من خرجوا لينتصروا عندما أصاب  

  المسلمين البغي حين استبدلت سنة الشورى ببدعة التوريث . 
  

كال م هللا الملك الحق المبين هو الحق…. والحق ال يعرف بالرجال  إن  
  الحق تعرف أهله.  اعرف

  
وبعض   بيته  وأهل  الحسين  لسيدنا  الشنيعة  المقتلة  إن  الحقيقة  وفي 
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لم تكن   بل   ماساهأصحابه رضي هللا عنهم،  فقط،  الحسين ومن معه 
مستمرة للمسلمين كافة، الذين كانوا أحياء منهم ومن تالهم    ماساهكانت  

للحكام والمحكومين، فالحكام جرت عليهم   مأساةإلى يومنا هذا، فهي  
عند    مأساةعقوبة التسلط، تسلط الشياطين، فما يترتب على ذلك يعتبر  

يوم البعث    مأساةيترتب عليها    مأساةالعارفين و أولي األبصار، وهي  
اب والعقاب، كما هي مأساة للمسلمين الذين حرموا من  والحشر والحس

تحقيق أمنهم الفكري والروحي، وحرموا من المشاركة السياسية، فمن  
من  او  عليهم  المغضوب  من  اإلنسان  يصبح  ان  هي  المآسي  أكبر 
الضالين يتسلط ويهيمن عليه الشيطان، فسيدنا الحسين خرج لينتصر  

الذين أرسلت لهم الرسالة، ولكنه لم  لدين هللا وللمسلمين وللناس كافة  
يجد منهم من يعين، كما قتل ال حقا جمع كبير من الصحابة الرافضين  
للتبديل، ولكن قدر هللا وما شاء فعل، وهكذا هيمنت وتسلطت الشياطين،  

للناس أجمعين، حيث حرم    مأساةبل إن تسلط الشياطين على المسلمين  
ا وأفكار  قيم  بعض  تجسيد  من  العاض،  المسلمين  الملك  لرسالة زمن 

  وكلها زمن الملك الجبري، حيث لم يبقى من الدين إال رسمه
  

قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: من سن في اإلسالم سنة حسنة كان له أجرها وأجر  
من عمل بها من بعده ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في  
اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده ال 

  ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، خرجه مسلم في صحيحه.
  

  انتهاء ستتدارك من لم تقام عليهم الحجة من الناس بعد  هللالذلك رحمة 
وعبثوا   بدلوا  الذين  من  عليهم  فالمغضوب  الراشدة،  الخالفة  زمن 
بالمنهج وبأفكار الرسالة والذين دلسوا ووضعوا وكذبوا وافتروا على  

وأل بيته عليهم الصالة والسالم أولى بدخول  هللا عزوجل وعلى النبي  
بسببهم، سواء   المستقيم  الصراط  الذين ضلوا عن  الضالين  من  النار 

  .   كانوا مسلمين أو غير مسلمين



309 
 

  
 ِ َّ ِ ُشَهَداَء  بِاْلِقْسِط  اِميَن  قَوَّ ُكونُوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا   ) تعالى  قال 

  ) النساء . 135…)(
  

يا حنان يا منان يا رحمان يا رحيم ال تجعلنا من الهالكين    اللهم يا كريم
وثبتنا على صراطك المستقيم، فأنا أشهد بأن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قد بلغ الرسالة 
وأدى األمانة ونصح األمة وجاهد بك حق الجهاد، كما أشهد بأن هناك  

من بدلوا وعبثوا بالمنهج وأفكار الرسالة   -منذ بداية الملك العاض    -
لناس عن الحقيقة وغيبوا عنهم الحقائق وجهلوهم والرسول  وضللوا ا

  ملسو هيلع هللا ىلص منهم براء  
  

ُ َربُُّكُم اْلَحقُّ ۖ فََماذَا بَْعَد اْلَحّقِ   َّ ِلكُُم  فكتاب هللا جل قدره ينطق بالحق ( فَذَٰ
فَأَنَّٰى تُْصَرفُوَن ( َالُل ۖ  . وإذا ضللت عن الحق  32إِالَّ الضَّ ) ) يونس 

فدين   مشكلتك،  يضلل  فتلك  دين  والعصبية  والحمية  والعادة  اإلرث 
  . وعن الحقيقةصاحبه عن الحق 

  
أن تعفو وترحم المساكين      وأسألك يا رحمان يا رحيم يا عفو يا كريم

معرفتهم وقلت  علمهم  قل  بصائرهم  الذين  كانوا  وطمست  سواء   ،
مسلمين أو غير مسلمين، فأنت أعلم بما حل بالمسلمين من ظلم شديد  

الط قبل  والمستكبرين  من  الظالمين  بالدين    والعاثين  غاة  والمتاجرين 
حتى   والروحي  الفكري  األمن  من  حرموهم  الذين  البيت،  آل  وبإسم 

آل البيت،    وباسمالدين    باسميمارسوا عليهم شذوذهم الفكري والنفسي  
كما تعلم بأن هناك من بغض غير المسلمين بالدين وشوهه في نظرهم  

شذوذ حكام القهر والغلبة، عدى ممارسات  او     من أجل إرضاء شذوذه
  من المسلمين .   الجهلة

بِاْلِقْسِط ۖ َوَال   ِ شَُهَداَء  َّ ِ اِميَن  آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ الَِّذيَن  أَيَُّها  قال تعالى ( يَا 
أَْقَرُب ِللتَّْقَوٰى ۖ أَالَّ تَْعِدلُوا ۚ اْعِدلُوا ُهَو  َواتَّقُوا    يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَٰى 

َ َخِبيٌر بَِما تَْعَملُوَن ( َّ َ ۚ إِنَّ    ) ) المائدة . 8َّ
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َخبِيًرا   بِِعبَاِدِه  َكاَن  إِنَّهُ  َوبَْينَُكْم ۚ  َبْينِي  َشِهيًدا   ِ َّ بِا َكفَٰى  قُْل   ) تعالى  قال 

  ) ) اإلسراء . 96بَِصيًرا (
  

للدعاء سميع مجي وأنت  الطبيب  وأنت  الحبيب  أنت  وليس  يا رب  ب 
هناك سواك من يسمع ويحيب ال نبي وال ولي، فليس لنا سواك رب 

وأنتم أعلم بهم    -علي وولي، وأسألك أن ترضى عنا وعن المؤمنين  
وأن تعطينا فرحة ال تغيب وتحقق آمال من يرتجيك، وأسالك    -أجمعين  

أن تكفينا شرور من ألمرك ونهيك عنيد ال يستجيب، وأن تجعل زوال 
ع يجثمون  صفوهم من  ويعكرون  والمساكين  المسلمين  صدور  لى 

ويمنعون تآلف قلوبهم زوال قريب، اللهم آمين … أمنوا يا مسلمين ويا  
مساكين فربنا رب سميع مجيب وهو ليس بظالم للعبيد، فإشراقة نوره 

ُ نُوُر     تبدد ليل الظالمين ويجعل لنا جل جالله   َّ عصر مشرق جديد .( 
  ) .   ْرِض السََّماَواِت َواْألَ 

  
نَساَن لَِفي ُخْسٍر (1قال تعالى ( َواْلعَْصِر ( ) إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا  2) إِنَّ اْإلِ

ْبِر ( اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحّقِ َوتََواَصْوا بِالصَّ   ) ) العصر  3َوَعِملُوا الصَّ
  

الحكام  أن تحفظ أميرنا وولي عهده األمين وأمثالهم من  أسألك  اللهم 
الهدى   لهم  وأسالك  شعوبهم،  على  الرحومين  العطوفين  المسالمين 
والسداد والتقى وأن تلبسهم ثوب الصحة والعافية وأن تكفيهم شرور 
أولئك   خاصة  والجن،  اإلنس  شياطين  من  والباطن  الظاهر  أعداء 

  ن . اللهم آمين. المتدثرين بدثار الدي 
  

أهل الحقيقة، أهل الفقه السياسي، فنحن نعلم من هللا ما ال تعلمون، فال  
تهرفون بما ال تعرفون، وكما للبيت رب يحميه، كذلك لإلنسان رب  
يحميه من دخول ناره، فهو بناء هللا جل قدره وحبيبه، ملعون من هدمه  

و الظالمين  للمساكين  خلقت  فالنار  معنويا،  أو  وليس  ماديا  المالعين 
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وقلت  علمهم  قل  من  هم  والمساكين،  المسالمين،  الطيبين  للمساكين 
  . وطمست بصائرهم وغابت عنهم الحقيقة  معرفتهم

  
كما أن هللا عز وجل يصاحب اإلنسان في سفرته المكانية، كذلك هو  
يصاحبه في سفرته الزمانية، فأحسنوا الصحبة تالقوا الرضا والقبول  

والصاحب س فاركب مركب والمحبة،  الضيق،  وقت  والصديق  احب 
  هواه وتحصن من ِعداك وِعداه، أعداء الدين واإلنسانية. 

  
ا السَِّفينَةُ فََكانَْت ِلَمَساِكيَن يَْعَملُوَن فِي اْلبَْحِر فَأََردتُّ أَْن   قال تعالى ( أَمَّ

ِلٌك يَأُْخذُ كُلَّ َسِفينٍَة َغْصبًا (    ) ) الكهف.  79أَِعيبََها َوَكاَن َوَراَءهُم مَّ
  

وأدى   الرسالة  بلغ  الذي  محمد،  سيدنا  على  وبارك  وسلم  صل  اللهم 
الَِّذيَن َظلَُموا   َوَسيَْعلَُم  األمانة ونصح األمة وجاهد في هللا حق جهاده، 

  أَيَّ ُمنقَلٍَب يَنقَِلبُوَن … َوَسيَْعلَُم اْلكُفَّاُر ِلَمْن ُعْقبَى الدَّاِر.
  

 اْآلِخَرةُ نَْجعَلَُها ِللَِّذيَن َال يُِريُدوَن ُعلُوا فِي اْألَْرِض قال تعالى ( تِْلَك الدَّارُ 
) ) القصص . فال هدى إال لمن اتقى  83َوَال فََساًدا ۚ َواْلعَاقِبَةُ ِلْلُمتَِّقيَن (

  وبالنبي قد اقتدى . 
  

جالب المآسي بعد ما نسوا   -األعور الدجال    -لقد نسي الناس إبليس  
ْذ قُْلنَا ِلْلَمَالئَِكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم فََسَجُدوا إِالَّ إِْبِليَس َكاَن ِمَن  ما ذكروا به ( َوإِ 

يَّتَهُ أَْوِليَاَء ِمن ُدونِي َوُهْم لَُكْم   اْلِجّنِ فَفََسَق َعْن أَْمِر َربِِّه ۗ أَفَتَتَِّخذُونَهُ َوذُّرِ
  ) ) الكهف . 50َعُدوٌّ ۚ بِئَْس ِللظَّاِلِميَن بََدًال ( 
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 الناس والنكبة - 87
  

بالفساد والفاسدين والمفسدين كفلسطين وإيران   البلدان  نكبة  إن وراء 
وقادة  حكام  وليبيا...الخ،  واليمن  ومصر  ولبنان  وسوريا  والعراق 

 وأحزاب وجماعات وأناس نكبوا بعقولهم. 
  

وذهاب العقول )    الحل، عقد مؤتمر مغلق محايد لطرح مسألة ( فساد
من أجل مناقشتها بتجرد وبموضوعية وبصورة علمية ووضع الحلول 

 لعالجها من جذورها .
  

نعم … المصالح السياسية وغيرها تحول بين هذا الحل، فذلك يتطلب  
أن يكون المؤتمرين بعيدا عن أي روابط مصلحية وسياسية أو ضغوط  

لتي يجب أن تتحقق هي  ومذهبية ...الخ، فالمصلحة الوحيدة ا  اجتماعية
 ( مصلحة اإلنسان ) . 

  
إن النكبات التي يواجهها العالم في كل مكان تحدث بسبب أناس نكبوا  
يشعرون، ومن   الناس كذلك ال  يشعرون، ومعظم  ولكنهم ال  بعقولهم 
فتحرير   لبلدهم،  المحتلين  بالصهاينة  فلسطين  أهل  نكبة  النكبات  أكبر 

 فلسطين وعودة أهلها إليها مرهون بإنهاء نكبة العقول .
  

تدرك بأن هناك مشكلة في العقول، فأعد النظر    وإذا كنت ال تعي وال 
 وتأمل وتفكر . 

  
  
  
  
  
  



313 
 

  لقصة الفشل الذريع بقيَّة إن  - 88

إنَّ تَطبيَع بعِض القياداِت السياسيَِّة لبعِض الدُّوِل    ال تحزْن وال تيأْس … 
المحسوبين   بعِض  ومباركةَ  فلسطين،  ألرِض  المحتلين  هايِنَِة  الصَّ مع 

العلِم للتَّطبيعِ مع حالِة الذُِّل والمهانة، يَُمثُِّل أحَد حاالِت الفشِل على أهِل  
الذريع أمام ُسنَِّة االبتالء بالشر، وهو في أَحِد مراحِله األخيرةِ إْن شاء  

  هللا.

  ) ) األنبياء 35… َونَْبلُوكُم بِالشَّّرِ َواْلَخْيِر فِتْنَةً ۖ َوإِلَْينَا تُْرَجعُوَن (  (

) )  7عَْلنَا َما َعلَى اْألَْرِض ِزينَةً لََّها ِلنَْبلَُوُهْم أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَمًال ( ( إِنَّا جَ 
  الكهف . 

اْلعَِزيُز   َوهَُو  َعَمًال ۚ  أَْحَسُن  أَيُُّكْم  ِليَْبلَُوُكْم  َواْلَحيَاةَ  اْلَمْوَت  َخلََق  الَِّذي   )
  ) ) الملك . 2اْلغَفُوُر (

يَّةٌ سيكملها وسيَْرويِها القدُر، ونهايتُها ( ثُمَّ  فلقصِة هذا الفشِل الذريع بَقِ  
تكوُن خالفةً على منهاجِ النُّبُوة ) لتبدأَ مراحُل قصِة حياةٍ جديدةٍ بروح 
وبفكر جديد مع ابتالءاٍت واختباراٍت مختلفٍة يكوُن فيها اإلنساُن أقدَر  

ِن، بعد على فهِم لغِة ومنطِق القرآِن ولغِة ومنطِق القدِر ومواجهِة الفت
ويرتفُع   الشُّعور  ويحيي  البصائُر  وتُناُر  العقليَِّة  الموازيُن  تعتدُل  ما 

  مستوى الوعّيِ ويَتِْسُع األفُق وتتسع المدارك .

فال تحزْن …مثلما لموكِب األذلَِّة من الفارغين والفارغات قادة، كذلك  
لموكِب األعزة من المؤمنين والمؤمناِت قادة بانتظار أمر هللا عز وجل،  

  والطُّيوُر على أشكاِلها تقع .
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  من رسائل أهل الحقيقة  - 89

تبدأ رحلة البحث عن الحقيقة عندما يحكم الناس من قبل الكفار والجهال  
، فالكفار يقومون بكفر وتغطية وستر الحقيقية، اي تغطية بعض او كل  

التي وضعها رب العالمين  الحاكمة لحركة المجتمع والسنن والقوانين  
لنشر الناعمة  قواهم  حيث    بواسطة  الفاسدة  والقيم  والمفاهيم  األفكار 

وج لها  علماء ومثقفي ومفكري واعالميي السلطة الكافرة ، والجهال ير
بواسطة قواهم الناعمة    - هم الذين يعلمون خالف الواقع فيجعلون الناس  

الوحي    -ايضا   الذي تبصرنا به بصائر  أي    -يعيشون خالف الواقع 
مما يجعل من استسلم لهم يستوحش من يذكر له الحقيقة    -الكتاب والسنة  

عليه ، والصورة  أو شاب  بح خطابه غريبا عن ما ألفه وشب  حيث يص 
ٍة َوإِنَّا َعلَٰى آثَاِرِهم   تتكرر عبر الزمن .( بَْل قَالُوا إِنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعلَٰى أُمَّ

ْهتَُدوَن (   )) الزخرف .22مُّ
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  البغيين والنورين  - 90
 

)  8الناس من يجادل في هللا بغير علم وال هدى وال كتاب منير (   ( ومن
  ) الحج . 

 
و   الهوى  اتباع  هو  الراشدة  الخالفة  زمن  النتهاء  الرئيس  السبب  إن 
(التعامي) عن نور بصائر الوحي، فزمن الخالفة الراشدة هو الزمن  
الذي كان يستهدي به الخلفاء الراشدون رضي هللا عنهم بنور بصائر  

  مما جعل عقولهم عقوال راشدة . الوحي
 

) )  36( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين (
  الزخرف … يعش، أي يتعامى ... ذكر الرحمن، أي القرآن ونوره . 

 
لقد كان هناك ( بغيين ) وكل بغي كان يقابله ( نور ) من أنوار الهدى  

ن ليبصرهم بما غم عنهم  والرشد مد هللا عز وجل به المسلمين المتنازعي 
وغاب عن مداركهم، ولكن تغليب هوى النفس من قبل الفئة الباغية و(  
التعامي ) عن نور الوحي لم يجعل بعض المسلمين ينتفعون ( بهدي  

  النورين ) . 
 

البغي األول والنور األول، كان عندما حارب معاوية خليفة المسلمين  
حديث الصحيح ( ويح عمار  سيدنا علي رضي هللا عنه، والدليل هو ال

تقتله الفئة الباغية ) فحديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وحي ونور من هللا عز وجل 
وهداية معونة لم يستحبها معاوية بل اتجه لتغيير المفهوم الذي يبصر  

إنما     هللا به المتقاتلين وينير عقولهم وبصائرهم، حيث قال معاوية (
ر بين  ألقوه  حتى  به  جاؤوا  وأصحابُه،  علي  بين  قتله  قال  أو  ماحنا، 

  سيوفنا ) . 
فما حدث بغي بين قابله نور هداية معونة من هللا عز وجل لم تُستَحب  

 من قبل معاوية وبعض أتباعه، بل استحبوا العمى على الهدى. 
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  ) ) فصلت   17( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى …(  
  

ى هللا عليه وسلم  عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما، عن النبي صل
، ال ترِجعوا بعدي  -أو قال: ويلكم–أنه قال في حجة الوداع: «ويحكم  

  كفَّاًرا، يضرب بعُضكم رقاَب بعض . رواه البخاري . 
 

حيث   على هللا  االستدراك  عند  كان  الثاني  والنور  الثاني  البغي  وأما 
استبدلت سنة ربانية وهي الشورى ببدعة قيصرية وهي التوريث ( ..  

ا َرَزْقنَاُهْم يُنِفقُوَن ( َوأَ  ) َوالَِّذيَن إِذَا أََصابَُهُم 38ْمُرُهْم ُشوَرٰى بَْينَُهْم َوِممَّ
  ) ) الشورى . 39اْلبَْغُي ُهْم يَنتَِصُروَن ( 

  
عندما  خرجوا  من  رأس  على  كان  عنه  هللا  رضي  الحسين  وسيدنا 

ياء  أصابهم البغي لينتصروا لدين هللا ولألمة، والتعامي عن وجوب إح
السنن الربانية وإماتة البدع القيصرية من قبل األمة جعلها تدخل في  
بحر الظلمات، حتى أصبح التعامي عن ذكر الرحمن ونور القرآن أمر  

، فال  عن الذكر المبين   طبيعي ترتب عليه اقتران الشيطان بالمتعامين
المسلمين بعضهم   تابعي أو صحابي، وذلك يفسر قتل  ذلك  يعفى من 

 بوحشية . البعض 
  

إن اقتران الشيطان باإلنسان، يترتب عليه اختالل موازين العقل، حيث  
  سيفقد اإلنسان عقل الهدى والرشد وسيفقد البصيرة . 

 
( … يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا  

  ) ) يونس 23مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون (
) عما  ال نتعامىالخالفة على منهاج النبوة يجب علينا أن (وحتى تعود  

تعامى عنه من استحبوا العمى على الهدى ، والتعامي يجعلنا من الذين  
تتسلط عليهم الشياطين ليصبحوا قرناء لهم، وذلك التسلط يفسد العقول  

  ويخرب موازينها . 
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  اإلنسانية وأم الكوارث!  - 91
 

الكوارث موضوع غريب وشائك، فأم الكوارث موضوع اإلنسانية وأم  
هو (فساد العقل)، وهو غريب ألننا في زمن ظن أهله بأنه زمن تنوير  
فقط،   األدنى  بنور هللا  أنيرت  فيه  فالعقول  العقول، وهو ظن خاطئ، 

ل الوظيفة وتمشية الحال، وأما  ووهو نور ينتج عقول للمعيشة أو عق
دى والرشد قد حجب عنها، إال من  نور هللا ألعلى الذي ينتج عقول اله

الصحيحة التي نقيس     رحم هللا، كما انه زمن قد غابت فيه الموازين
بها سالمة العقل، حيث استبدلت بموازين فاسدة غير صحيحة ال تدلل  

  على رجاحة وسالمة العقل، فبعد ما فقد المثال تبدلت األحوال 
 

 ُ َّ   ) النور  35 ِلنُوِرِه َمن يََشاُء ... (قال تعالى ( نُّوٌر َعلَٰى نُوٍر ۗ يَْهِدي 
 

تأمل وفكر فيها ... طغاة متمردين على منهج هللا جل قدره ويتصادمون  
مع السنن والقوانين الحاكمة للوجود القائم، وال يطوفون في فلك أفكار  
الرسالة وال يجعلون رعيتهم يطوفون في فلكها بسهولة، بل يجعلون  

بض على الجمر، فماذا تتصور أن يجري عليهم  القابض على دينه كالقا
وعلى كل من دار في فلكهم وفلك أفكارهم؟ ، فهل لعقولهم نصيب من  

كل عام وأنتم بخير … فماذا يترك هللا عز وجل    سالمات، الهدى ؟ !  
لمن بقوا على عهدهم وطافوا في فلك أفكار الرسالة ووالوه والء مطلقا؟  

بي فرق  هناك  يكون  ان  يجب  اال  األفالك  نهم.  في  طافوا  من  وبين 
الخاطئة   وأفكارهم  األشخاص  فلك  في  الطائفين  فيكفي  الخاطئة؟، 
والفاسدة وفي فلك األشياء النور األدنى، وهو من فضل ورحمة هللا جل 

  قدره بهم.
 

ْن ِعبَاِدَي الشَّكُوُر ( ))  13قال تعالى ( اْعَملُوا آَل َداُووَد ُشْكًرا ۚ َوقَِليٌل ّمِ
بعض من هذا القليل الشكور كشف له المستور وما حل بالعقول، سبأ . و

ُ لَهُ نُوًرا فََما لَهُ ِمن نُّوٍر ( َّ ) ) النور، فمن رد    40( َوَمن لَّْم يَْجعَِل 
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الفضل لصاحب الفضل والمنة ولم يجحده، وأدى واجب الشكر على  
يحه  نوره األدنى الذي أنار جانب من عقله بعد ما علم بصالته وتسب 

وعمل بهما أفاض هللا عليه من نوره األعلى وزاده من فضله، حيث  
َ يَُسبُِّح لَهُ    41جاء في نفس السياق مباشرة في اآلية (   َّ ) ( أَلَْم تََر أَنَّ 

َصَالتَهُ   َعِلَم  قَْد  ُكلٌّ  َصافَّاٍت ۖ  َوالطَّْيُر  َواْألَْرِض  السََّماَواِت  فِي  َمن 
 ُ َّ َو ( َوتَْسبِيَحهُ ۗ  يَْفعَلُوَن  بَِما  َعِليٌم  تحل 41   ) مقال  وفي   . النور   (  (

بناموس الحركة ) ومقال ( ما يجب أن يقال عن    االلتزامالبركة عند  
ذكرت صور ومظاهر التسبيح  وفي مقاالت أخرى قد  األعور الدجال)  

الثالث للفرد ولجماعة المسلمين، وتفاصيل أخرى ذات عالقة ستْفعل 
  لى منهاج النبوة بإذن العلي القدير.عند عودة خالفة ع

 
إذا ذهب الدين ذهب وفسد العقل وإذا فسد العقل أزهقت األنفس دون  
األخالق   وفسدت  وبدد  بالمال  وعبث  األعراض  وهتكت  حق  وجه 
والذمم، ولن تتحقق سالمة الحياة، ففساد العقل أصل وسبب كل فساد،  

َواْلبَْحِر   اْلبَّرِ  فِي  اْلفََساُد  َظَهَر  بَْعَض  (  ِليُِذيقَُهم  النَّاِس  أَْيِدي  َكَسبَْت  بَِما 
  ) ) الروم . 41الَِّذي َعِملُوا لَعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن (

 
إذا كنت من الذين الحظوا بأن هناك شيء ما جرى للعقول فمالحظتك 
صحيحة، وعليك أن تكمل طريق البحث عن األسباب واألشكال وعن 

عقل المنفصل عن الوحي اإللهي  مسائل عدة ذات عالقة، فما جرى لل
لم    اآية من آيات هللا الخفية عن الناس والجلية للعارفين المبصرين، وأن 

أرى أي مدرسة دينية إسالمية أعطت مسألة ( فساد العقل ) األهمية  
حل  ما  معرفة  الربانية،  المدرسة  عدى  والدراسة  البحث  في  وحقها 

السياسي الذي يدير حركة  بالعقول واألنفس سيترتب عليه تغيير النظام  
وأهداف   ومناهج  فلسفة  وتغيير  السياسي  المطاف  وتغير  المسلمين 
التغييرات   عدى  المرأة،  ووضع  الحياة  نمط  وتغيير  والتعليم  التربية 
للوجود  الحاكمة  والقوانين  السنن  مع  التوافق  يتطلبها  التي  األخرى 

وية والتعليمية  والترب  واالقتصادية القائم، فالفوضى السياسية والفكرية  
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العقول   أحدثتها  التي  ...الخ  والفنية  والتجارية  والصناعية  والزراعية 
  المنفصلة عن الوحي اإللهي إلى زوال، فال يصح إال الصحيح . 

 
وما خفي عن الناس من السهل معرفته إذا ما تجرد القلب من الهوى 
والفكرية   والمادية  اآلدمية  األصنام  من  اإلنسان  وتحرر  المريض 

لمعنوية ومن دين اإللف والعادة والحمية والعصبية، وحنف ومال عن  ا
معتقدات وأفكار ومفاهيم وتصورات قومه الفاسدة والخاطئة وكما فعل 
كل من سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد عليهم أفضل الصالة والسالم في  
زمن غياب الحقيقة، وجعل طوافه في فلك أفكار الرسالة ووالى هللا عز  

مطلقا، فحينها سيقرأ اإلنسان كالم هللا عز وجل وسيرى    وجل والء
  الواقع بعيون جديدة. 

 
لقد قامت بعض األنظمة السياسية بتقديم رؤيتها للعقود القادمة، وكلها  
واألنفس   بالعقول  حل  ما  لتدارك  عمله  يجب  ما  عنها  يغيب  رؤى 

عام، بشكل  والحياة  من صاغوا     واألرواح،  ألن  طبيعي،  أمر  وهذا 
بالعقول الرؤ حل  ما  وبحقيقة  األشياء  حقائق  يدركون  ال  السياسية  ى 

تثبته   وما  وأقوالهم  خطابهم  عليه  يدل  ما  وهذا  واألرواح،  واألنفس 
أعمالهم، فهم وبحسب ظنهم في زمن تنوير العقول وثورة التكنولوجيا  
والصناعات والمعلومات ...الخ، ونحن في هذا المقال نقدم أهم معلومة 

يعرفه أن  قد يجب  وبالنبي  أتقى  لمن  إال  ( ال هدى  اإلنسان، وهي،  ا 
،  ( بنورهما      اقتدى  والمعارف  العلوم  لديهم  تكاملت  فمن 

تكاملت لديهم القوى، وهذا ما سيحدث للمسلمين بعد    واألعلى  األدنى
القوى   تكامل   ) القدير،  العلي  بإذن  النبوة  منهاج  على  الخالفة  عودة 

  المادية والروحية ) . 
  

)  39ِذيَن َكفَُروا أَْعَمالُُهْم َكَسَراٍب بِِقيعٍَة يَْحَسبُهُ الظَّْمآُن َماًء … ( ( َوالَّ 
أفضل من   -الغربيين    -النور . فهل يعقل أن تكون أعمال الذين كفروا  

أعمال   !، وهل هي  ؟  المسبحين  المصلين  الشاكرين  المؤمنين  أعمال 
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ن؟، إن الواقع ال  تقود إلى بر األمان أو الى سواحل الندامة والخسرا
يقول إال ما قاله هللا عز وجل، فلسان حال الواقع لسان صادق، ولكن  
التي ال   العجم  للبعض كرطانة  الواقع، فهي  تفهم لغة  الناس  ليس كل 
لَْت   يفهمها العرب . قال تعالى ( َولَْو َجعَْلنَاهُ قُْرآنًا أَْعَجِميا لَّقَالُوا لَْوَال فُّصِ

أَأَْعجَ  َال  آيَاتُهُ ۖ  َوالَِّذيَن  َوِشفَاٌء ۖ  ُهًدى  آَمنُوا  ِللَِّذيَن  ُهَو  قُْل  َوَعَربِيٌّ ۗ  ِميٌّ 
َكاٍن بَِعيٍد   ئَِك يُنَاَدْوَن ِمن مَّ يُْؤِمنُوَن فِي آذَانِِهْم َوْقٌر َوهَُو َعلَْيِهْم َعًمى ۚ أُولَٰ

  ) ) فصلت . 44(
 

لي القدير بعد  إن عودة الخالفة على منهاج النبوة، ستكون بإذن هللا الع
الروح  وانحدار  البصيرة  وطمس  العقل  (فساد  مسألة  تفاصيل  شيوع 
واسترقاق األنفس وغياب الوعي) وإكتشاف الحاجة الملحة للعمل وفق 

السياسية   التطبيقات  أو  المنهج  الشرعية، وهي    واالجتماعيةتطبيقات 
فلك  التطبيقات التي تتمثل ( بالطواف في فلك أفكار الرسالة ) ، وهو ال 

الذي يجد الناس فيه سالمة عقولهم وأمنهم الفكري والروحي   الوحيد 
وسالمة حياتهم بشكل عام، وتلك الحقيقة يدركها كل مؤمن موحد ذاق  

  ثمرة الطواف في فلك أفكار الرسالة والوالء المطلق  عز وجل . 
 

  أين نحن من زمن عودة الخالفة على منهاج النبوة؟ 
 

نحن في أواخر نهاية فترة الملك الجبري، وهي الفترة التي نشطت فيها  
بعض األنظمة لتقديم رؤيتها السياسية للعقود القادمة، فبعد ما يعرضون  
فساد  تثبت  ستحدث  أحداث  هناك  بأن  أظن  بالتفصيل،  لديهم  ما  كل 
إلى ما غاب   تنتبه  الناس  رؤيتهم وتصوراتهم لألمور، أحداث تجعل 

عوالم الفكرية التي غيبها هللا عز وجل عن المغضوب عليهم  عنها من ال
والضالين الذين طافوا في األفالك الخاطئة، فعودة الخالفة على منهاج  
النبوة ستكون بتدبير وبتدخل رباني ووفق مراد هللا عز وجل، فبما أن  

بسبب ذهاب الدين ) لن تكون لمن     المسألة تتعلق ( بإثبات فساد العقل
لهم وطمست بصائرهم آذان صاغية للعارفين الذين يدركون  فسدت عقو
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تفاصيل الكارثة اإلنسانية المسكوت عنها، ( فكل بعقله وفهمه راضي  
) ولذلك سيختار هللا ممن فسدت عقولهم وطمست بصائرهم وغابت  
عنهم الحقائق بعد ما فشلوا أمام سنة اإلبتالء ليستعملهم بعد ما يصلح  

حية في تنفيذ إرادته بعد ما علم بحقيقة أحوالهم  أحوالهم الفكرية والرو
إبليس   ففتنة  ونواياهم،  الدجال  - القلبية  لتبدأ حرب    -األعور  ستنتهي 

صالح   من  نتائجها  تكون  جديد  وبروح  بفكر  مضادة  روحية  فكرية 
اإلنسان الذي فسد عقله و طمست بصيرته وغابت عنه الحقائق بعد ما  

ُ بِِه  فشل أمام سنة اإلبتالء. قال رسو َّ ل هللا صلى هللا عليه ( (َمْن يُِرِد 
يِن) صحيح البخاري ومسلم. والفقه هو إدراك حقائق   َخْيًرا يُفَقِّْههُ فِي الّدِ
األشياء، فالفقيه الرباني هو الفقيه الذي يدرك حقائق األشياء عن طريق  
الوهب، وهو يختلف عن الفقيه العرفي الذي اعتمد على حفظ النصوص  

طريق الكسب، وقد يوفق هللا عز وجل الفقيه العرفي ليجعله يدرك وعن  
الحقائق التي طمست والتي لم تكتب في الكتب الذي قلبها ودرس وحفظ  

  ما فيها، او اختفت منها . 
 

." وقد أوعبُت في كل فن    - رحمه هللا    – قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  
ه بما يبلغه من ذلك , ومن  من فنون العلم إيعاباً , من نَّور هللا قلبه هدا

الرسائل   " ( " مجموعة  لم تزده كثرة الكتب إال حيرة وخباالً  أعماه 
)  "   ). 1/239الكبرى 

  
  وما أكثر المحتارين وما أكثر المصابين بالخبال وسوء الحال . 

 
ْم  قال تعالى ( َونُِريُد أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا فِي اْألَْرِض َونَْجعَلَهُ 

 ) اْلَواِرِثيَن  َونَْجعَلَُهُم  ةً  فِْرَعْوَن  5أَئِمَّ َونُِرَي  اْألَْرِض  فِي  لَُهْم  َن  َونَُمّكِ  (
ا َكانُوا يَْحذَُروَن (   )) القصص .6َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَما ِمْنُهم مَّ

 
الحذر ال يرد القدر، فعودة الخالفة على منهاج النبوة بشرى رسول هللا  
صلى هللا عليه وسلم، وهو قدر األمة اإلسالمية واإلنسانية بشكل عام  
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الذي تسير نحوه، أي احبس هذا وأقتل ذاك وراقب هذا وطارد ذاك،  
كل ذلك ال يرد القدر الذي نسير نحوه ( ثم تكون خالفة على منهاج 

) وسيري هللا جل قدره الطغاة الفراعنة وهاماناتهم وجنودهم ما   النبوة
يحذرون، فالقائمون على تنفيذ المرحلة األولى لخطة عودة الخالفة هم 
جنود الخفاء وقوى الخير الخفية، أي ( تمسك مين وتخلي مين ) فهم 
من يمهد لظهور جنود الظاهر وقوى الخير الظاهرة الذين سيختارهم  

نفسك هللا عز وجل منهم وعرض  تكون  أن  المؤمن  اخي  فاحرص   ،
لنفحات هللا من خالل القول والعمل الصالح الصحيح بعد ما تكون ممن  

  وااله والء مطلقا . 
 

فهي   االسالمية،  لالمة  القادمة  للعقود  السياسية  للرؤية  بالنسبة  وأما 
ستتشكل وستتبلور بعد تمكين األمة من السلطة وبعد تبصير عناصرها  

المناسب في    بما الرجل  وبعد وضع  األشياء،  من حقائق  عنهم  غاب 
المكان المناسب ووضع المرأة المناسبة في المكان المناسب، فهم حينها  
ليسوا بحاجة ألولئك الذين ال يريدون لها رؤية غير رؤيتهم، وبالمنطق  

النورين   فرب  المعهود،  والنور    -الفرعوني  األدنى  النور 
أوليائ   - األعلى الحياة صبغة ربانية جديدة  سيمد  لكي يصبغوا  ه بهما 

بدال من الصبغة الشيطانية القديمة التي تعتمد على النور األدنى فقط،  
وهكذا ستشرق شمس اإلسالم من جديد لتبدد الظلمة، وهكذا سيعرف 
وحضارة   الكهف  داخل  األدنى  النور  حضارات  بين  الفرق  الناس 

نُوٍر ۗ  النورين خارج الكهف، وهي الحضارة اإل َعلَٰى  نُّوٌر  سالمية. ( 
ُ ِلنُوِرِه َمن يََشاُء ... (  َّ   ) النور . 35يَْهِدي 
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 االفتراضي الحقيقية والواقع  - 92
 

في الكهف، وفي وسط المتصارعين الذين فقدوا البصيرة بعد ما جرى 
عليهم قانون التسلط، تسلط الشياطين، هناك أناس ال حول لهم وال قوة،  
يتجرعون مآسيهم بصمت، وفي صدورهم كالم ال يستطيعون البوح به  
مع   يتحدثون  او  لربهم،  شكواهم  يبثون  إما  وهم،  ونشره،  كتابته  أو 

  أنفسهم، أو مع من يشاركهم مأساتهم ورؤيتهم. 
 

عندما غابت الحقيقة عن الواقع الحقيقي المعاش، وجدت طريقها في  
ووسائل التواصل االجتماعي حتى يأتي اليوم لتجد    االفتراضيالواقع  

طريقها إلى الواقع الحقيقي المعاش، فمنابر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لم تعد يذكر  
من فوقها الحقيقة، كما أنها ال تذكر من خالل اإلعالم الرسمي والحزبي  

  تجاري. وال
 

فالواقع الحقيقي المعاش والملموس في حقيقته واقع من الحلم والوهم  
ب  والحواس) يدرك  (العقل  المعرفة  حقائق    أداتي  إدراك  عن  القاصرة 

  األشياء، وتلك الحقيقة يدركها كل الناس عند موتهم، إال ما ندر. 
 

الحقيقي المعاش في الوقت الحاضر تتجلى فيه قدرة هللا عز   والواقع 
األعلى،  وج بالنور  المنارة  الفكرية  العوالم  أهم  بعض  تغييب  على  ل 

وهي العوالم التي ترتادها عقول من أنعم هللا عليهم بالهدى ونور اليقين،  
تجلى فيه قدرة هللا عز وجل على تغييب حقائق األشياء التي ال  تكما  

  . أداتي المعرفةتدرك ب
 

من قبل الناس، إال إذا    وتلك العوالم الفكرية وحقائق األشياء لن تدرك 
أذن هللا جل قدره بعودة الخالفة على منهاج النبوة التي ستنقل المسلمين  
حيث  وأرحب،  أوسع  ومعيشية  وحياتية  وعلمية  فكرية  آفاق  إلى 
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بسبب   كامنة  كانت  إدراكية  و  قدرات عقلية  لهم  بأن  الناس  سيكتشف 
  .وضعف وقلة إيمانهم ويقينهم وإخالصهم خطأ طوافهم

 
 عز وجل عندما أنزل المنهج والكتاب المبين وبصائر وحية أراد  إن هللا

للناس أن يعيشوا بواقع ارتضاه لهم، ولكن الناس عندما أعرضوا عن  
منهجه وذكره الحكيم وبصائر وحيه اجتالتهم الشياطين وتسلطت عليهم 
وقامت ببناء أفكارهم ومفاهيمهم وتصوراتهم وجعلتهم يعيشون في واقع  

يل للواقع الذي ارتضاه هللا عز وجل لهم، ومن يدرك الحقيقة  مغاير وبد
يدرك بأن هناك فرق شاسع بين الواقع الذي يعيشه الناس األن وبين  
الواقع الذي ارتضاه هللا لهم، وهو فرق ال يتصوره من فسدت عقولهم  
أفقه   وضاقت  مشاعرهم  تبلدت  و  وعيهم  وغاب  بصائرهم  وطمست 

عقوبة التسلط، أي تسلط الشياطين، وهي    ومداركهم بعد ما جرت عليهم
سبيل   سلكوا  من  على  تجري  التي  الدنيوية  العقوبات  أشد  أحد  من 
  المغضوب عليهم والضالين، فال هدى إال لمن اتقى وبالنبي قد اقتدى . 

 
وللتوضيح: إن طواف المجتمع المسلم في فلك أفكار الرسالة يجعلهم 

الحقائق لهم  فيه  تتجلى  واقع  في  فلك  يعيشون  في  الطواف  وأما   ،
يجعلهم  األشياء  فلك  وفي  والفاسدة  الخاطئة  وأفكارهم  األشخاص 
يعيشون في واقع تغيب فيه عنهم الحقائق، فالذكر الحكيم قد بين به هللا  
عز وجل ما يجب أن تكون عليه حركة الفرد المسلم والمجتمع المسلم  

يحقق و سالم مما  ليكون عبور  الحياة  مرحلة  أمن أثناء عبور  صول 
َوُهًدى  َشْيٍء  لُِّكّلِ  تِْبيَانًا  اْلِكتَاَب  َعلَْيَك  ْلنَا  َونَزَّ  … ) المصير.  لمحطة 

  ) ) النحل . 89َوَرْحَمةً َوبُْشَرٰى ِلْلُمْسِلِميَن (
 

إن أي علم ال تكون علوم الدين وبصائر الوحي أساس له يصبح حلما  
  منه عند الموت.  يتداوله الناس فيما بينهم يعيشون بأوهامه يستيقظون 
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إن المتطلعين لعودة الخالفة على منهاج النبوة، قد يتساءلون متى يتحقق  
ذلك؟، أعتقد بأن وقت تحقيق ذلك بات قريب بإذن هللا، واألمور تسير 

حتى لو بدا غير ذلك، والمسألة مسألة وقت واكتمال    االتجاهفي هذا  
  .   النصاب الذي قدره هللا عز وجل
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  االختيار …! احسنوا - 93
 

  االختيار؟ لماذا ال يحسن الناخبون 
 

  اقتراب نواب مجلس األمة في الكويت، تتردد عند    اختيارفكرة إحسان  
، وهي فكرة لن تتحقق ألن المعروض ( صنف واحد ) وهي  االنتخابات

  العصبيات . 
 

الدول   االنتخابفقانون   بشعوب  أشبه  المرشحين  أمام  الناس  جعل 
الشيوعية سابقا التي كانت تعرض لهم في محالت البيع صنف واحد  

  لمنتج واحد على الرف. 
 تبي وال كيفك ) هذا الموجود ( عصبيات ) .  ...( أي

  
فقانون االنتخاب قد تم صياغته على أساس توزيع الدوائر االنتخابية  

المناطق في  المرشحين  وكل  السكنية،  المناطق  ينتمون    بحسب 
دينية   قبلية،   ) للمقعد  في وصولهم  عليها  يعتمدون  مختلفة  لعصبيات 
سيُنتَخب   لذلك  ...الخ،  والعوائل  كالتجار"   " فئوية  حزبية،  ومذهبية، 

العصبيات، ال    ممثلي  التصادم  العصبيات  طبيعة    االنسجام ومن 
والتناغم، وهناك عدة نتائج وآثار سيئة على الدولة أوجدتها العصبيات،  

  فحدث وال حرج . 
 

مجاال   هناك  يكون  حتى  االنتخاب  قانون  تغيير  من  بد   إلحسانفال 
وتناغم وليس تناطح    انسجاماالختيار، وليكون بين أعضاء مجلس األمة  

  وتصادم. 
 

  ال: ما هو البديل؟ السؤ
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البديل هو صياغة قانون يميت تنوع العصبيات ويحيي تنوع العقليات  
الدولة،    وانهيارألهل التخصصات، فإطالق العصبيات يؤدي لخراب  

  بينما إطالق أهل العقول في كل التخصصات يقوي أركان وبناء الدولة  
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  إرهاب يا نهاب! - 94
  

يردد نهابة المال العام كلمة ( إرهاب ) على أعمال المجرمين القتلة،  
العام بعد ما شرعن وقنن   المال  ولكن في نفس الوقت يمتهنون نهب 
من   الناس  تتأذى  فمثلما  السلطة،  وعلماء  عمال  بواسطة  إجرامهم 
اإلرهاب كذلك تتأذى من كل نهاب للمال العام، سواء كان رئيس دولة  

  أو مسؤول .
  
) ولكنهم    terrorismالقادة الغربيين يدينون ويكافحون اإلرهاب ( و

) الذين    nahabismيعيشون في حالة غرام مع نهابة المال العام (  
الحكم  عودة  الضرورة  من  أصبح  لذلك  يكافحهم،  من  يجدون  ال 
اإلسالمي الرشيد الذي في ظله سترشد العقول بما فيها عقول النهابة،  

العقل   والخبال،    وانحدارفبسبب فساد  بالسعار  البعض  الروح أصيب 
يجد   ال  المقابل  وفي  يشبعون،  وال  العام  المال  من  ويغرفون  ينهبون 
النهابة   أيديهم، ومن وقاحة بعض  النهابة من يحاسبهم ويكف ويقطع 
قيامهم بإنشاء مؤسسات خيرية لمساعدة المحتاجين!، أي ( خذ من كيسه 

  (نهاب وهاب)  ه بة يطلق عليوعايده ) ، وهذا الصنف من النها 
  

ستعقد محاكم ( من    -بإذن هللا    -عندما تعود خالفة على منهاج النبوة  
األموال المنهوبة ستتوفر السيولة الالزمة   فباستردادأين لك هذا ؟ )،  

والمعيشية والنفسية،    االجتماعيةإلنعاش الناس ماديا ولتحسين أحوالهم  
ء وذرية نهابة المال العام والتي تبلغ  بما فيها األموال التي ورثها أبنا

، ومثلما يطارد اإلرهابيين في العالم يجب أن يطارد النهابة  تالتريليونا
والنهابين لتتبع األموال المنهوبة من قبل جيش من القضاة والمحاسبين  
واإلداريين وغيرهم، فمن أجل ذلك فليعمل العاملون حتى تتحقق سالمة  

  الحياة . 
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قال: سمعت   - رضي هللا تعالى عنه    - يعلى معقل بن يسار  عن أبي  

يقول: (ما من عبد يسترعيه هللا رعية    -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  
متفق   الجنة)  عليه  إال حرم هللا  لرعيته  يموت وهو غاش  يوم  يموت 

  عليه. 
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  اإلسالم وحقوق غير المسلمين  - 95
  

اْلقُْربَٰى َويَْنَهٰى   ْحَساِن َوإِيتَاِء ِذي  بِاْلعَْدِل َواْإلِ يَأُْمُر   َ َّ إِنَّ  قال تعالى " 
) تَذَكَُّروَن  لَعَلَُّكْم  يَِعُظكُْم  َواْلبَْغيِ ۚ  َواْلُمْنَكِر  اْلفَْحَشاِء  النحل90َعِن   "  (  

حسان  إن هللا سبحانه وتعالى يأمرنا بمعاملة غير المسلمين بالعدل واإل 
, أي التفضل والزيادة في المعاملة الحسنة , والعدل ضد الجور والظلم  
, ومعنى العدل , إعطاء كل ذي حق حقه من دون نقص أو تعّدٍ ، كما 
يعني اإلنصاف في المعاملة من غير إفراط وال تفريط , وقيل : هو 
التعدي على   أو  الجور  وعدم   ، للشرع  الموافق  بالحق  الناس  معاملة 

هم بسبب الهوى أو نحوه , ومن األلفاظ ذات الصلة بكلمة العدل حقوق
  القسط ، أي اإلنصاف والعدل الجميل .

  
يعد العدل قاعدة من أهم قواعد النظام السياسي في اإلسالم ، وذلك ألن  
تطبيقه ضروري إلقامة الحق ، وال يشك العارفون بأن تحقيق العدل 

أي مجتمع من المجتمعات ،   مالزم للطمأنينة واألمن واالستقرار في
ولذا كان أحد أبرز الُمـثُل األساسية التي جاء بها اإلسالم وأكد عليها 

  في نصوصه . 
  
يِن َولَْم يُْخِرُجوُكْم    ُ َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوُكْم فِي الّدِ َّ قال تعالى " َال يَْنَهاكُُم 

وُهْم َوتُْقِسطُ  َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن (ِمْن ِديَاِرُكْم أَْن تَبَرُّ َّ ) "  8وا إِلَْيِهْم ۚ إِنَّ 
  الممتحنة 

وحب هللا وكسب رضاه هو أقصى غاية يطلبها المؤمن , أي ال يطلب   
بعد ذلك شيء , فهي قمة الغايات بالنسبة له , وهذا يعني بأن المؤمن  
  يتعبد هللا ويتقرب منه عندما يبر غير المسلم المسالم , قال رسول هللا 
الوالدين   الخلق " , وهو في حق  البر حسن  صلى هللا عليه وسلم: " 
واألقربين ضد العقوق. فالعقوق : هو اإلساءة وتضييع الحقوق . وبر  
غير المسلم وسيلة من الوسائل التي تقرب المؤمن من هللا لكسب رضاه 

  َ َّ َواْبتَغُوا إِلَْيِه اْلَوِسيلَةَ  جل قدره . قال تعالى يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا 
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) المائدة , والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود  35... ( 
" اتقوا هللا" خافوا عقابه بأن تطيعوه "وابتغوا" اطلبوا "إليه الوسيلة"  

  ما يقربكم إليه من طاعته . 
  
وبدافع    الدنيا  في  أو طمعا  العقوبة  من  خوفا  ذلك  يفعل  ال  والمؤمن 

أخالق المصلحة , أي هو ال يظهر خالف ما يبطن خوفا من عقوبة 
السلطة أو طمعا في فائدة مادية يجنيها من حسن الخلق ومثلما يفعل  
اآلخرين , بل هو يراقب هللا الذي ال تخفى عليه خافية ويبر غير المسلم 
والعلن   السر  في  وهو   , واإلحسان  الجميل  وبالعدل  بالقسط  ويعامله 

ية والتوفيق لآلخرين ولنفسه , فالمسلم مطالب أن يبر غير  يطلب الهدا
المسلم ظاهرا وباطنا لكي يحقق له أمنه وسلمه وطمأنينته , وهو بذلك  
ال يجعل من نفسه أحد عقبات أو أحد أسباب اإلعراض عن سماع كالم 

  هللا ورساالته وآياته . 
  
سباب التي  ومعاملة غير المسلمين المسالمين خالف مراد هللا أحد األ 

الذي   ونوره  وفيوضه  عز وجل  هبات وعطايا هللا  من  المسلم  تحرم 
يجعله يدرك حقائق األشياء , وهذا يفسر قساوة قلب من خالف مراد  

  هللا وتدني إدراكه ووعيه وغياب شعوره . 
  
جاء في األثر عن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي هللا عنه ( ال تبغضوا   

ي غير المسلم المسالم بالقول والعمل فهو الناس بدين هللا ) , فمن يؤذ
في الواقع يبغضه با وبدينه الحق ويجعله حجة عليه " يَْوَم َال يَْنفَُع  

َ بِقَْلٍب َسِليٍم ( 88َماٌل َوَال بَنُوَن (  َّ  )" الشعراء89) إِالَّ َمْن أَتَى 
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  من رؤيتنا  - 96
 

ِن نُقَيِّْض لَهُ َشْيَطانًا فَُهَو لَهُ قَِريٌن    قال تعالى ( َوَمن ْحَمٰ يَْعُش َعن ِذْكِر الرَّ
  ) ) الزخرف 36(
 

إيجاد وسط وبيئة سياسية وتربوية وتعليمية وإعالمية وفنية   بدال من 
على   كالقابض  دينه  على  القابض  تجعل  وتجارية  ووظيفية  وثقافية 

سهل للشياطين كي  الجمر، وتجعل الناس ( تعش عن ذكر الرحمن ) وت 
يكونوا ( قرناء لهم ) مما يجعلهم يعيشون بحاالت مختلفة من الشيطنة  
وبيئات   وسط  إيجاد  يجب  أمرهم،  من  وبغفلة  وشعور  وعي  دون 
وأوضاع تجعل الناس مؤيدين بروح من هللا وبوعي كامل، وهو الوضع 
الذي يليق باإلنسان الخليفة الذي يجب أن يؤهل إلصالح األرض بعد  

  ادها من قبل قوى التخلف واالنحطاط . إفس
 

  َ َّ ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ  َّ قال تعالى ( ال تَِجُد قَْوًما يُْؤِمنُوَن بِا
ئَِك   َوَرسُولَهُ َولَْو َكانُوا آبَاَءُهْم أَْو أَْبنَاَءُهْم أَْو إِْخَوانَُهْم أَْو َعِشيَرتَُهْم ۚ أُولَٰ

ْنهُ ۖ َويُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن  َكتََب   يَماَن َوأَيََّدُهم بُِروحٍ ّمِ فِي قُلُوبِِهُم اْإلِ
ئَِك ِحْزُب  ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ ۚ أُولَٰ َّ تَْحتَِها اْألَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها ۚ َرِضَي 

ِ هُُم اْلُمْفِلُحوَن ( َّ ِ ۚ أََال إِنَّ ِحْزَب    ) ) المجادلة .22َّ
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 المسلمون وثقافة الغناء وفن السماع - 97
 

ِ    قال تعالى ( َوِمنَ  َّ النَّاِس َمن يَْشتَِري لَْهَو اْلَحِديِث ِليُِضلَّ َعن َسبِيِل 
ِهيٌن (  ئَِك لَُهْم َعذَاٌب مُّ ) َوإِذَا تُتْلَٰى َعلَْيِه  6بَِغْيِر ِعْلٍم َويَتَِّخذََها ُهُزًوا ۚ أُولَٰ

بِعَذَاٍب    آيَاتُنَا َولَّٰى ُمْستَْكبًِرا َكأَن لَّْم يَْسَمْعَها َكأَنَّ فِي أُذُنَْيهِ  ْرهُ  َوْقًرا ۖ فَبَّشِ
اِلَحاِت لَُهْم َجنَّاُت النَِّعيِم ( 7أَِليٍم (  ) َخاِلِديَن  8) إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ِ َحقا ۚ َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم ( َّ   )) لقمان . 9فِيَها ۖ َوْعَد 
 

) فهي مدنية ،   29 \  28  \  27سورة لقمان سورة مكية عدا اآليات ( 
بالقصص   الناس  بإلهاء  قريش  كفار  احد  قام  عندما  انزلت  وهي 
والروايات التي اشتراها من الفرس وبالمغنيات، وكان يستهزئ بآيات  
هللا جل قدره، وكان هدفه إضالل الناس عن سبيل هللا وصرفهم عن 

  رسوله صلى هللا عليه وسلم.  سماع آيات هللا وكالم
 

وبعض العلماء والمشايخ ركزوا على ما قاله ابن مسعود وعبد هللا بن  
حيث ذكرا بأن لهو الحديث هو ( الغناء ) وهما   عباس رضي هللا عنهم،

  ذكرا ذلك بناء على سبب النزول واألحداث التي حدثت وقتها . 
 

اشدة وابتداء زمن الملك  زمن الخالفة الر  انتهاءولكن المشهد تغير بعد  
سبيل هللا     العاض، وهو الزمن الذي بدأ فيه ( تضليل ) المسلمين عن (

والروايات   بالقصص  الناس  تضليل  كانت  كما  تعد  لم  فالمسألة   ،(
عهد   ما  على  بقوا  عليهم  الراشدين رضوان هللا  فالخلفاء  والمغنيات، 

حول أفكار إليهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وهو إبقاء حركة وطواف المجتمع  
الرسالة، وهو سبيل هللا في الجانب السياسي، وهو سبيل الذين أنعم هللا  
ودراية   علم  على  ألنهم  ذلك  فعلوا  وهم  اليقين،  ونور  بالهدى  عليهم 
بخطورة تغيير محور طواف المجتمع المسلم، ومن بدل وغير لم يكن  

غير    لديه علم ودراية بمسألة الطواف، وهو معاوية بن أبي سفيان الذي
بعد   والسياسية  االجتماعية  األمة  أحوال  إليه  ستؤول  بما  جهل  عن 
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الفرس   اكاسرة  حدده  الذي  للمطاف  مشابه  سياسي  مطاف  استحداث 
  وقياصرة الروم لمجتمعهم الذي يحكمونه . 

 
ْم  َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِرّيِ َعْن النَّبِّيِ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل:(( لَتَتْبَعُنَّ َسنََن َمْن َكاَن قَْبلَكُ 

ِشْبًرا ِشْبًرا َوِذَراًعا بِِذَراعٍ َحتَّى لَْو َدَخلُوا ُجْحَر َضّبٍ تَبِْعتُُموُهْم قُْلنَا يَا  
ِ اْليَُهوُد َوالنََّصاَرى قَاَل فََمْن )) [ متفق عليه ] َّ فمعاوية هجر    َرسُوَل 

وعطل السنة التي سنها العليم الخبير الحكيم وهي سنة الشورى، وغير  
السياسي الذي سنه و حدده رسول ملسو هيلع هللا ىلص ، وأستبدلهما بالسنة التي    المطاف

حول   الطواف  وبفكرة  التوريث،  وهي  والقياصرة،  األكاسرة  عليها 
أفكار  فلك  في  الطواف  من  بدال  والفاسدة  الخاطئة  األشخاص  أفكار 

  الرسالة . 
 

فمنذ ذلك الزمن، وحتى يبقى الحال على ما هو عليه، وهو الطواف  
األ فلك  في  سبيل في  وهو  والفاسدة،  الخاطئة  وأفكارهم  شخاص 

( لهو حديث     وابتكارالمغضوب عليهم والضالين، بدأ ظهور وابتداع  
) و عز وجل  جديد) وخطاب ديني وسياسي ( يلهي عن مطلوب هللا  
على    بالتجزؤيضلل به الناس عن سبيل هللا جل قدره، بل وصل األمر  

( بكل وقاحة ) في    عمالهماالستآيات هللا عز وجل وأحاديث رسوله ملسو هيلع هللا ىلص  
الفكري  شذوذهم  و  قدره  جل  هللا  سبيل  عن  الحكام  انحراف  تبرير 

  والنفسي. 
 

َ لََمَع اْلُمْحِسنِيَن   َّ قال تعالى ( َوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِينَا لَنَْهِديَنَُّهْم ُسبُلَنَا ۚ َوإِنَّ 
د فكري سواء كان جها  -)) العنكبوت . أي الذين يبتغون بجهادهم  69(

علو كلمتنا ونصرة ديننا لنهدينهم سبلنا ولنوفقنهم إلصابة    -أو مسلح  
الحياة،   وجوانب  سبل  من  وجانب  سبيل  كل  الى  المستقيمة  الطرق 
كالجانب السياسي والعسكري واالقتصادي والتربوي والعلمي ( والفني  

  ...الخ .  )
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الض الفرق  لبعض  الديني  بالخطاب  والمتأمل  المنصف  الة  والمراقب 
يجدهم يتحدثون عن تحريم الغناء والموسيقى وهو شغلهم الشاغل، وفي 

الذين يوالونه ويوالون أفكاره الخاطئة والفاسدة    نفس الوقت تجد الحاكم
يستهزئ بآيات هللا ( عمليا " وعيني عينك " ) ويفجر بالناس ويفتك  

لَْيِه آيَاتُنَا َولَّٰى  ويستعبدهم ويذلهم، ( َوإِذَا تُتْلَٰى عَ   بمقدراتهم   بهم ويعبث
ْرهُ بِعَذَاٍب أَِليم ) فإذا   ُمْستَْكبًِرا َكأَن لَّْم يَْسَمْعَها َكأَنَّ فِي أُذُنَْيِه َوْقًرا ۖ فَبَّشِ
تتلى على الحاكم الظالم الباغي آيات هللا او قرأها … ( َوَال تَْبَخُسوا  

َ يَأُْمُر بِاْلعَْدِل النَّاَس أَْشيَاَءُهْم َوَال تَْعثَْوا فِي اْألَْرِض مُ  َّ ْفِسِديَن ) …( إِنَّ 
بَا ) … ( َوأَْمُرُهْم ُشوَرٰى  ْحَساِن ) …( وأَحلَّ هللاُ البَيَع وَحّرَم الِرّ َواْإلِ

  َبْينَُهْم ) ...الخ، َولَّٰى ُمْستَْكبًِرا َكأَن لَّْم يَْسَمْعَها َكأَنَّ فِي أُذُنَْيِه َوْقًرا . 
 

الحكام   فتلك الفئة الضالة التي تلتزم الصمت امام فجور وظلم وبغي 
تنطبق عليها مقولة ( أبوي ما يقدر إال على أمي )، فالشاعر والكاتب  
والفنان وهبه هللا عز وجل إمكانات وقدرات، فمن المفترض أن تهيأ له  

مصلحة   صالحة  وسياسية  اجتماعية  وبيئة  فيها  مزكية  يجد  مربية 
لدعم والنصح والتوجيه نحو ما يجعله يختار االفكار النيرة  الرعاية وا

النفوس   تهذب  التي  الجميلة  واأللحان  اإليجابية   ( الطيبة   ) والكلمات 
وتسمو  الصدور  وتشرح  اإلسالمية  القيم  وتحيي  واألذواق  واألخالق 
بالروح وترتقي بالفكر والمفاهيم والتصورات وتحي الشعور وتوسع  

تعالى ( اْلَخبِيثَاُت ِلْلَخِبيثِيَن َواْلَخبِيثُوَن ِلْلَخِبيثَاِت ۖ    األفق والمدارك، قال
ا يَقُولُوَن ۖ لَُهم   ُءوَن ِممَّ ئَِك ُمبَرَّ َوالطَّيِّبَاُت ِللطَّيِّبِيَن َوالطَّيِّبُوَن ِللطَّيِّبَاِت ۚ أُولَٰ

ْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريٌم ( ثَاُت  )) النور ….عن ابن عباس، قال: ( اْلَخبِي26مَّ
ِلْلَخبِيثِيَن َواْلَخبِيثُوَن ِلْلَخبِيثَاِت ) يقول: الخبيثات من القول للخبيثين من  
الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، وقوله: ( َوالطَّيِّبَاُت  
ِللطَّيِِّبيَن ) يقول: الطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبون من  

   الرجال للطيبات من القول
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عن النَّبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص ، فيما يرويه عن هللا ـ تبارك وتعالى ـ قال : ((إِنِّي َخلَْقُت  
  ، ِدينِِهْم  َعْن  فَاْجتَاَلتُْهْم  الشَّيَاِطيُن  أَتَتُْهُم  َوإِنَُّهْم   ، ُكلَُّهْم  ُحنَفَاَء  ِعبَاِدي 

َمْت َعلَْيِهْم َما أَْحلَْلُت لَُهْم ، َوأََمَرتُْهْم أَْن يُْشِركُ  وا بِي َما لَْم أُْنِزْل بِِه  َوَحرَّ
  ُسْلَطانًا ، رواه مسلم . 

  
 والحنف هو الميل عن الضَّالل إلى االستقامة. 

  
َمْت َعَلْيِهْم َما أَْحلَْلُت لَُهم ) عندما حرمت الفئة الضالة الموسيقى   ( َوَحرَّ
بيئة   عن  الدفاع  المقابل  في  الشياطين، وكان  من  بوحي  كان  والغناء 

فاسدة   أفسدت األخالق واألذواق والحياة، وذلك ايضا  سياسية  مفسدة 
بوحي من الشياطين ، وهو نهج ( سلفية من يتزوج أمي أقول له عمي  
)، وبذلك وجدت الشياطين حرية الحركة في الساحة الفنية وحرية بناء  

والتصورات والمفاهيم  والفاسدة  االفكار  في    الخاطئة  سكنت  ما  بعد 
الفني العام ذوقا هابطا واألفكار والمفاهيم  ، ولذلك أصبح الذوق  القلوب

فنية   اعمال  انتج  من  هناك  يبقى  ولكن  وفاسدة،  خاطئة  والتصورات 
راقية بكلمات طيبة وبألحان جميلة يطرب لها الناس ويأنسون بها، فلو  

  خليت خربت . 
 

إن الكلمات الطيبة والموسيقى الجميلة يستشعر بها الجنين في بطن أمه  
الرضيع والطفل الصغير بفطرته، كما يشعر بها الحيوان  ويطرب لها  

والنبات والجماد ويتأثرون بها، ولكن الفئة الضالة استعملتها الشياطين  
هللا   سبيل  عن  وتضليلهم  أفكارهم  بلبلة  وفي  المسلمين  مشاغبة  في 

  والحقيقة. 
 

الموسيقي والمسرحي والتلفزيوني    -وبطبيعة الحال إن اإلنتاج الفني  
ستتغير صبغته الشيطانية عندما يعود المسلمون للطواف    -مائي  والسين

الذي دلنا عليه رسول هللا      في فلك أفكار الرسالة وهو ( سبيل هللا )
صلى هللا عليه وسلم وثبت عليه الخلفاء الراشدين رضوان هللا عليهم 
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والفاسدة   الخاطئة  وأفكارهم  األشخاص  فلك  في  الطواف  من  بدال 
بيل المغضوب عليهم والضالين، فبالطواف في فلك  واألشياء، وهو س

أفكار الرسالة يصبح قلب المسلم مرتبطا با جل قدره مما يجعله مهيئا  
القلبية   خواطره  تصبح  حيث  وجل،  عز  وفيوضه  أنواره  الستقبال 
وهو   قلبه  الى  ترد  التي  الشيطانية  الخواطر  بعكس  رحمانية  خواطر 

خاطئة والفاسدة واألشياء، وعلى  يطوف في فلك األشخاص وأفكارهم ال
هذا األساس تكون هناك منتجات فنية راقية جديدة تصبغ الناس بصبغة  
  ۖ ِ َّ ربانية وعلى اثر ذلك ستتغير صبغة الحياة، قال تعالى ( ِصْبغَةَ 

ِ ِصْبغَةً ۖ َونَْحُن لَهُ َعابُِدوَن (  َّ   )) البقرة . 138َوَمْن أَْحَسُن ِمَن 
 

م الناعمة تسمو الروح وتهذب النفوس وينار الفكر وتنار  فبقوة اإلسال
بل   والمدارك،  األفق  المشاعر وتتسع  الوعي وتحيى  البصيرة ويعود 
تعدل موازين القوى في العالم لتصبح من صالح المسلمين والمسالمين  
المساكين الذين قل علمهم وقلت معرفتهم، حتى يكون هناك عالم جديد  

  بروح جديد.
 

فا عز وجل يريد ان يكون عمل الشاعر والكاتب والفنان من األعمال  
الصالحة التي تصلح أحوال المجتمع الفكرية والروحية والنفسية وتحقق  

اِلَحاِت لَُهْم َجنَّاُت النَِّعيِم ( )  8سالمة الحياة ( إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 ِ َّ )) لقمان . فال يعقل 9 َحقا ۚ َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم (َخاِلِديَن فِيَها ۖ َوْعَد 

الدين لكي    وباسم بجهالة مفرطة    ونأتي ان يهب هللا إنسانا موهبة فنية  
ولتتخطفه   لتجتاله  المستقيم  الصراط  عن  ينحرف  نجعله  أو  نقمعها 
الشياطين لكي تستعمله في إفساد األذواق واألخالق والطباع مما يفسد  

  وتجعله يكسب الذنوب واآلثام والمال الحرام . الحياة 
 

ِمَن   َوالطَّيِّبَاِت  ِلِعبَاِدِه  أَْخَرَج  الَّتِي   ِ َّ ِزينَةَ  َم  َحرَّ َمْن  قُْل   ) تعالى  قال 
ِلَك  ْنيَا َخاِلَصةً يَْوَم اْلِقيَاَمِة ۗ َكذَٰ ْزِق ۚ قُْل ِهَي ِللَِّذيَن آَمنُوا فِي اْلَحيَاةِ الدُّ الّرِ

َم َربَِّي اْلفََواِحَش َما َظَهَر  32ُل اْآليَاِت ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن (نُفَّصِ  ) قُْل إِنََّما َحرَّ
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ْل   ِ َما لَْم يُنَّزِ َّ ثَْم َواْلبَْغَي بَِغْيِر اْلَحّقِ َوأَن تُْشِرُكوا بِا ِمْنَها َوَما بََطَن َواْإلِ
ِ َما َال  َّ   )) األعراف . 33تَْعلَُموَن (بِِه سُْلَطانًا َوأَن تَقُولُوا َعلَى 

 
من   حاسة  فلكل  لعباده،  أخرج  التي  هللا  زينة  من  الموسيقى  فصوت 
الحواس الخمس ولها زينة احل هللا التمتع بها، كجمال منظر أو رائحة  
طيبة او مذاق طيب او ملمس ناعم، فلحاسة السمع زينة أحل هللا التمتع  

بها تريح النفس على أن    تاعاالستمبها، وكل تلك الزينة التي أحل هللا  
المأكل،   في  الحالل  كتحري  سلطان،  حواسه  على  لإلنسان  يكون 
وكغض البصر عما حرم هللا، واالبتعاد عن سماع ما يثير الغرائز او  

  ما يفسد الخلق والذوق والطبع ... الخ. 
 

الغريب في األمر بأن من يحرمون الموسيقى والغناء ويملؤون العالم  
ت حولهم،  بغيه  ضجيجا  على  الباغي  المتغلب  الحاكم  يعينون  جدهم 

وعدوانه ويقرونه على إشراك أفكاره الخاطئة والفاسدة بأفكار الرسالة  
او على تجاهل الحكم بما أنزل هللا جل قدره .با عليكم … كيف يكون  
المشرك مشركا، وما ذا يشرك ؟ اليس إشراك األفكار الخاطئة والفاسدة 

  بين؟ . بأفكار الرسالة شرك 
 

َواْلبَْغَي   ثَْم  َواْإلِ اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن  َربَِّي  َم  إِنََّما َحرَّ ( قُْل 
  ِ َّ ْل بِِه ُسْلَطانًا َوأَن تَقُولُوا َعلَى  ِ َما لَْم يُنَّزِ َّ بَِغْيِر اْلَحّقِ َوأَن تُْشِرُكوا بِا

رنا من ( الشرك ) ألن بعد الشرك َما َال تَْعلَُموَن ) وهللا عز وجل حذ
على   السيطرة  يفقد  يجعله  مما  سلطان  اإلنسان  على  للشيطان  يصبح 
لَهُ   لَْيَس  نَّهُ   ) السيطرة عليها، وبحسب األحوال،  حواسه أو شيئا من 

) إِنََّما ُسْلَطانُهُ َعلَى  99ُسْلَطاٌن َعلَى الَِّذيَن آَمنُوا َوَعلَٰى َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن (
بِِه ُمْشِرُكوَن (  َوالَِّذيَن هُم  يَتََولَّْونَهُ  )) به مشركون اي با  100الَِّذيَن 

  مشركون .
 



339 
 

كتب اإلمام الحجة أبو حامد الغزالي رحمه هللا في كتابه إحياء علوم  
الدين نقال عن أحدهم ( من لم يحركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره  

  .    فهو فاسد المزاج ماله من عالج ) 
 

  فمن ليس في رأسه طرب مزاجه َخِرب 
 

يحبون   الذين  المتدينين  فبعض  السماع،  وفنون  لثقافة  المسلمون  يفتقد 
سماع األغاني والموسيقى يجدون في أنفسهم حرجا واضطرابا، وهم 
في حيرة من أمرهم أمام الكلمات الطيبة المعبرة والموسيقى الحميلة،  

لم التي  المسائل  من  السماع  مسألة  حلها    ألن  على  يتفق  ولم  تحسم 
الشياطين   ولكن  السماع،  في  حرجا  يجدون  ال  والصوفية  المسلمين، 
األشياء   لحقائق  إدراكهم  لعدم  المستقيم  الصراط  عن  بعضهم  حرفت 

  بسبب التقليد األعمى. 
 

قراءة  المؤمن عين بصيرة تمكنه من  الحقيقة، مثلما تكون عند  وفي 
ماع واإلنصات بها، فالمسألة لها  حقائق األشياء يكون له أذن يجيد الس

عالقة بالقلب الذي تشرف بإسكان حب هللا فيه مما جعله مهبطا لنوره 
وفيوضه، فنور هللا يزيد العقل نورا ليرتقي الفكر ويمد العين بالنور  
لتقرأ آيات هللا في في اآلفاق واألنفس، كما يمد األذن بالنور لتصبح  

ل، ومن سكنت في قلبه الشياطين  أذن حساسة صاغية لكالم هللا عز وج
السلطة   عالم  تجد  لذلك  احواله،  وساءت   ( المسائل  عليه  تلخبطت   )
قلوبهم  ملخبطين )، فحال  المشركين (  بالدين وغيرهم من  والمتاجر 

( المجيمه   ) الخربة  المكينة  فقلب     كحال  بالماء،  الزيت  تخلط  التي 
فيه   الذي  المؤمن قلب رحب وفسيح بحجم الكون، وحب هللا  كالزيت 

الذي أسفل  الماء، فكل حب لشخص أو لشيء فيه كالماء  يطفو فوق 
الزيت، وأما اذا أشرك المسلم دخل الماء على الزيت ( وتلخبطت )  
البصيرة والسماع لن   المسائل، فال بصيرة وال سماع، ومن فقد  لديه 

  يفقه ولن يدرك حقائق األشياء، و المثل األعلى. 
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َولَقَ   ) لَُهْم قُلُوٌب الَّ  قال تعالى  نِس ۖ  َواْإلِ اْلِجّنِ  َن  ّمِ َكثِيًرا  ِلَجَهنََّم  ْد ذََرأْنَا 
ئَِك   يَْفقَُهوَن بَِها َولَُهْم أَْعيٌُن الَّ يُْبِصُروَن بَِها َولَُهْم آذَاٌن الَّ يَْسَمعُوَن بَِها ۚ أُولَٰ

ئَِك ُهُم اْلغَافِلُونَ    )) األعراف . 179 (َكاْألَْنعَاِم بَْل هُْم أََضلُّ ۚ أُولَٰ
 

الصور   سيفهم  كيف  المبين،  الرباني  الخطاب  فهم  يستطيع  لم  من 
اآلفاق   في  هللا  آيات  سيقرأ  وكيف  بحواسه؟،  يدركها  التي  والمعاني 
كلمات  كذلك  البعض،  عن  فهمها  يغيب  كلمات هللا  فمثلما  واألنفس؟، 

  أهل الحقيقة، فليس كل من قرأ ( سمع ) ، أي فهم .
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  الحقيقة والغناء والموسيقىأهل  - 98
  

كانت السلفية الملكية تحرم الغناء والموسيقى، وهي من أحد المدارس 
السلطانية القائمة على التلقين والحفظ واإلظهار للنص دون فهم وعمل 
صحيح، ففهم أتباعها فهم سطحي للكثير من المسائل، وبعض المسائل  

الى عمل ال يوافق الصواب،  لها فهم خاطئ فيها، والفهم الخاطئ يؤدي  
لذلك   دار،  حيثما  وتدور  الحاكم  فلك  في  الدوران  هو  منهجها  وألن 
الجهادية   السلفية  والموسيقى، وبقت  الغناء  غيرت رأيها وموقفها من 
على موقفها من المسألة، وهو تحريم الغناء والموسيقى، ألن السلفية  

المتوحشة    -الجهادية   الدموية  السلفية  م  -او  عباءة  خرجت  تحت  ن 
الملكية  مغايرة    السلفية  لجهة  الشياطين  عنها، حيث وجهتهم  وانشقت 

عن الجهة التي وجهت لها السلفية الملكية، فكل سلفية جعلت الشياطين  
لها مهمة في المخطط اإلبليسي العام، وتبقى فئة من السلفيين دخلت في  

أفكار الدين ومن  ما ورثته من  بحقيقة  تعلم  ومفاهيم   الحيرة، فهي ال 
وتصورات خاطئة، وهم عموما يفتقدون للبصيرة، ومن فقد البصيرة  
العقل   ينير  تفسيرا  لها  يجد  ال  وأحداث  واقع  أمام  الحيرة  في  سيدخل 

  والبصيرة . 
 

قال رسول هللا ذات يوم في خطبته: ( أال إن ربي أمرني أن أعلمكم ما  
إني خلقت  جهلتم مما علمني يومي هذا؛ كل مال نحلته عبدا حالل، و

 " دينهم،  عن  فاجتالتهم  الشياطين  أتتهم  وإنهم  كلهم،  حنفاء  عبادي 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم " ، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل  

 رواه مسلم في صحيحه . به سلطانا )
  

ومن يشاهد التسجيالت القديمة لبعض علماء ومشايخ السلفية الملكية  
ن فيها عن الغناء والموسيقى يتضح  والتسجيالت الحديثة التي يتحدثو

فهمهم  على  بناء  ورأيهم  واضحة،  غير  لهم  بالنسبة  المسألة  بأن  له 
السطحي للنقل، أو رغبتهم بتحقيق رغبات الحاكم، وهو رأي ال ينير  
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بل   فقط  والموسيقى  بالغناء  يتعلق  ال  األمر  وهذا  والبصيرة،  الفكر 
  بمسائل عديدة . 

  
ألة الغناء والموسيقى، هو أحوال القلوب،  إن ما يجب أن نهتم به في مس

كانت   فإذا  األغاني،  كلمات  الكتاب  منها  يُستمد  التي  الفكرية  واألفق 
القلوب ميتة وكلمات األغاني تُستمد من األفق الفكرية للمغضوب عليهم  
والضالين، ستبقى القلوب ميتة وستبقى العقول تهيم في العوالم الفكرية  

، وستنحدر األغاني والموسيقى باألرواح  للمغضوب عليهم والضالين
األخالق   ستفسد  األغاني  بعض  إن  بل  العقول،  موازين  وستخرب 
واألذواق، والوضع سيختلف إذا ما كانت القلوب قلوب حية وكلمات  
األغاني تُستمد من العوالم الفكرية التي ترتادها عقول من أنعم هللا عليهم  

ا ستحافظ  فحينها  اليقين،  ونور  حياة  بالهدى  على  والموسيقى  ألغاني 
األخالق  وستحسن  والعقول  باألرواح  وسترتقي  وموازينها  القلوب 

  واألذواق . 
  

العقول   وإنارة  القلوب  إلحياء  وسيلة  يكونان  إما  والموسيقى  فالغناء 
بالوعي وإحياء المشاعر و توسيع   واالرتقاء والبصائر وسمو األرواح  

اق، وإما يكونان وسيلة إلماتة  األفق والمدارك وتحسين األخالق واألذو
وتغييب     باألرواح  واالنحدارالقلوب وإظالم العقول وطمس البصائر  

األخالق   وإفساد  والمدارك  األفق  وتضييق  المشاعر  وإماتة  الوعي 
  واألذواق .  

  
الملكية   السلفية  استعمل  قد  إبليس  شوه   االستعمالإن  حيث  األمثل، 

كش بواسطتهم،  العظيمة  اإلسالم  األمر  شعائر  وشعيرة  الجهاد  عيرة 
بالمعروف والنهي عن المنكر، كما جعلهم يبغضون الناس بدين هللا عز  
يسلكه   الذي  السبيل  لسلك  أتباعهم  توجيه  في  استعملهم  كما  وجل، 
عليهم   المغضوب  سبيل  وهو  فلكهم،  في  يدورون  الذين  حكامهم 

والموسيقى الغناء  يحرمون  إبليس  ن  ويضيقو     والضالين، كما جعلهم 
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على الناس حياتهم ويجففونها من الترفيه والفرحة والبهجة حتى يجد  
إبليس فرصته وحريته في استعمال الغناء والموسيقى في إعتام وإماتة  
والمشاعر   الوعي  وتغييب  البصائر  وطمس  العقول  وإظالم  القلوب 

  وتضييق األفق والمدارك واإلضالل عن سبيل هللا . 
  

طمئن إبليس للوضع الفكري والروحي  وفي الوقت الحاضر وبعد ما ا
للناس وبعد ما استفرد بالساحة الفنية، وجه السلفية الملكية ليستعملهم  
في تنفيذ سياسته وخطته للمرحلة القادمة بعد ما استعملهم في المرحلة 

و هيئوا    -بالنسبة إلبليس    - الماضية، حيث أدوا مهمتهم على أكمل وجه  
ض راتخلف واالنحطاط، وهو ممنون لهم والناس للمرحلة الثانية من ال

عنهم كل الرضا، فرضاه مقترن برضا الحاكم الذي يطوف الناس في  
  فلك أفكاره الخاطئة والفاسدة.

     
  لن تنتهي الحكاية غدا تطير العصافير ،فتلك هي حكاية إبليس والترفيه

  
الحكام  إن األمر يتوقف على، في أي فلك يطوف الناس ؟، هل في فلك  

الخاطئة والفاسدة وفي فلك األشياء؟، أو في   أو األشخاص وأفكارهم 
العوالم   تهيم في  العقول  فالدوران االول يجعل   ، الرسالة؟  افكار  فلك 
الفكرية للمغضوب عليهم أوالضالين، والفلك الثاني يجعل العقول ترتاد 

كال الفلكيين  العوالم الفكرية للذين أنعم هللا عليهم بالهدى ونور اليقين، و
وبعض   وموسيقاه،  واهازيجه  وأغانيه  وكلماته  أفكاره  له  والعالمين 
االغاني والموسيقى القديمة والحديثة اغاني وموسيقى جميلة ومعبرة  
عن أحوال معينة ولكنها ال تحي القلوب وال تنير البصائر وال توقظ  

  النائمين في الكهف بل تجعلهم يستغرقون في الحلم والوهم .
  

ابتكار ما يحاكي به    -بعد ما أكتشف الطبيعة    -من طبيعة اإلنسان  إن  
كل ما تدركه حواسه الخمس من الطبيعة، وهي حاسة البصر وحاسة  
التذوق وحاسة اللمس وحاسة الشم وحاسة السمع، فتجده يرسم وينحت  
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ما يمتع ( بصره ) عند رؤيته، وهو يبتكر ألوان من    إلى آخر ويشكل  
اقاتها، وكذلك حاسة اللمس تجده يبتكر ما ينتفع ويتمتع  الطعام ليتمتع بمذ

به من ملمس ناعم أو خشن، وتجده يبتكر ويصنع العطور ليتمتع بحاسة  
الشم، ومن الطبيعي أن تكون لحاسة السمع متعة وهي سماع الكلمات  

قال تعالى ( قُْل َمْن ،  فلكل حاسة من الحواس زينةالطيبة والموسيقى .  
ِللَِّذيَن   ْزِق ۚ قُْل ِهَي  ِ الَّتِي أَْخَرَج ِلِعبَاِدِه َوالطَّيِّبَاِت ِمَن الّرِ َّ َم ِزينَةَ  َحرَّ
ِلقَْوٍم   اْآليَاِت  ُل  نُفَّصِ ِلَك  َكذَٰ اْلِقيَاَمِة ۗ  يَْوَم  َخاِلَصةً  ْنيَا  الدُّ اْلَحيَاةِ  فِي  آَمنُوا 

ثَْم  ) قُْل  32يَْعلَُموَن ( َم َربَِّي اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن َواْإلِ إِنََّما َحرَّ
ْل بِِه ُسْلَطانًا َوأَن تَقُولُوا   ِ َما لَْم يُنَّزِ َّ َواْلبَْغَي بِغَْيِر اْلَحّقِ َوأَن تُْشِرُكوا بِا

ِ َما َال تَْعلَُموَن ( َّ   )) األعراف 33َعلَى 
  

علوم الدين وبصائر الوحي أساس له يصبح حلما    إن أي علم ال تكون
  يتداوله الناس فيما بينهم يعيشون بأوهامه يستيقظون منه عند الموت.

  
كل  وحال  وضع  وهو  الكهف،  علماء  من  الملكية  السلفية  علماء  إن 
مخرجات المدارس السلطانية القائمة على التقليد والتلقين وحفظ النص  

وعلماء الكهف ليس ورائهم إحياء  وإظهاره دون فهم وعمل صحيح،  
لألفق  توسعة  وال  وعي  وال  الفكرية  النومة  من  إيقاظ  وال  للقلوب 
والمدارك، وذلك من المحال، بل هم بحاجة إلحياء وإيقاظ من السبات  
العميق داخل الكهف، فمهمة السلفية الملكية الحفاظ على موت قلوب  

حتى يستمر الحاكم أتباعها وعلى االستغراق في منامهم داخل الكهف  
الشيطان    - عليه  وهيمن  تسلط  الفكري    - الذي  شذوذه  ممارسة  في 

والنفسي على الناس بكل أريحية وحرية ووفق منهج السلف الطالح،  
وهو منهج يخالف منهج السلف الصالح رضوان هللا عليهم الذين ساروا  

لح  على منهاج النبوة، فالسير على منهج السلف الطالح أوجد الخلف الطا
الذين أضلوا الناس عن سبيل هللا عز وجل، وسبيل هللا هو الطواف في  
فلك أفكار الرسالة وليس الطواف في فلك األشخاص وأفكارهم الخاطئة  
  والفاسدة او في فلك األشياء، وهذا يفسر حالة الغثائية التي عليها األمة  
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م كما  عن ثوبان، قال، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص « يوشك األمم أن تداعى عليك

تداعى األكلة إلى قصعتها». فقال قائل: وِمن قلة نحن يومئذ؟ قال: «بل  
أنتم يومئٍذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن هللا من صدور  
عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن ». فقال قائل: يا رسول  

  هللا، وما الوهن؟ قال: « حب الدنيا، وكراهية الموت ».  
  حيح الجامع . ص
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  مقاصد الشريعة - 99
  و أهل الشريعة وأهل الحقيقة 

  
الشريعة   السلطانية والتقليدية مقاصد  المدارس  عندما يذكر مخرجات 
يقولوا   والضرورات الخمس، دائما ما يذكرونها مثل ما لقنوها، كأن 
والعقل   العرض  او  والنسل  والنفس  الدين  حفظ  هي  الشريعة  مقاصد 
الدين   بعد حفظ  العقل  فيها حفظ  يأتي  ال  أو بصورة أخرى   ، والمال 

ذلك صدفة فلن يذكروا لك العالقة والتفاصيل التي  مباشرة، وإذا ذكر  
ترتقي بالفكر وتنير البصيرة، ألنهم يجهلون الرابط بينهما، وهذا حال  

  علماء و فقهاء ومشايخ الكهف . 
  

والصحيح يجب أن يقال، مقاصد الشريعة هي حفظ الدين، فإذا حفظ  
 الدين حفظ العقل، وإذا حفظ العقل حفظت األنفس وحفظت األعراض

وحفظت األموال، وإذا ذهب الدين ذهب العقل وفسد، وإذا ذهب وفسد 
العقل، سفكت الدماء دون وجه حق وهتكت األعراض وعبث بالمال  
وبدد، وهذا ما يفعله الحكام الطغاة بما فيهم الذين استعملوا الدين للحكم 

  والسيطرة تحت رعاية علماء و فقهاء ومشايخ الكهف . 
  

على   يجري  التسلط  فقانون  الشرك،  من  المسلمين  يحفظ  الدين  فحفظ 
عليهم  تتسلط  ما  بعد  والروحي  الفكري  أمنهم  فقدوا  الذين  المشركين 
وهتكوا   الدماء  سفكوا  الشياطين  عليهم  تسلطت  ومن  الشياطين، 
األعراض وعبثوا بالمال وبددوه وفسدت أخالقهم و ذممهم، وفي أحسن  

بالسكر أصيبوا  وفقدوا  أحوالهم  العقلية  موازينهم  واختلت  الفكرية  ة 
البصيرة وغاب وعيهم و تبلدت مشاعرهم وضاقت افقهم ومداركهم، 
به الشيطان بعد  اقل ما يفوز  وبعضهم يصاب بالسفه والخبال، وهذا 
تسلطه على اإلنسان، فهو سيستعمل أيضا من تحققت فيهم أدنى آثار  

تن في  فيذ سياساته وخططه  الشرك ويجعلهم من ضمن من يستعملهم 
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العامة بعد ما فقدوا البصيرة والوعي والشعور وبعد ما ضاقت أفقهم  
ومداركهم، فإبليس ال يود أن يخسر أي فرد من الماكثين والمقيمين في  
الكهف، وال يهمه أن تمارس الشعائر والعبادات والطقوس داخل الكهف  

  ومشايخ الكهف   ما دام يعبد هللا بال بصيرة تحت رعاية علماء و فقهاء
  

وما ذكرته احد الحقائق الغائبة، وهي أصبحت غائبة ألنها تدين حكام  
بأفكار الرسالة     القهر والغلبة الذين أشركوا أفكارهم الخاطئة والفاسدة

أمرهم   حقيقة  وتكشف   ، بالمنهج  العمل  تجاهلوها  الذين  أو  والمنهج، 
  وأحوالهم الفكرية والروحية والنفسية للمسلمين . 

 
والسياسية ترتيبا يحفظ الناس    االجتماعيةيجب ترتيب شبكة العالقات  ف

من الشرك حتى يتحقق أمنهم الفكري والروحي، وعلى المسلم أن ال  
الكهف فهم ال يملكون إخراجه من   يلتفت إلى علماء وفقهاء ومشايخ 
تتعلق   مسألة  فكل  وبالناس،  بهم  أحاط  الذي  المعنوي  الفكري  الكهف 

ة على الناس يجب إعادة بحثها ودراستها ألنها مسائل  بالحكم والسيطر
حتى     طالتها أيدي العبث من قبل الشياطين على يد أوليائهم والجهال

  يتحقق لها السيطرة والهيمنة على العالم . 
  

َ َحقَّ تُقَاتِِه َوَال تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَ  َّ نتُم  قال تعالى ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا 
ْسِلُموَن ( )) آل عمران، وحق تقاته، اتقاء ما يجلب غضب هللا  102مُّ

األخروي،   وعذابه  والخفي  الظاهر  الدنيوي  وعقابه  وعذابه  وسخطه 
وتسلط    واتقاء  القائم،  للوجود  الحاكمة  وقوانينه  سننه  مع  التصادم 

  الشياطين على المشركين من العقوبات الشديدة الربانية الدنيوية الخفية، 
  فهي عقوبة ال يشعر بها من طالته . 

   
ما أنزل الدين إال لحفظ العقل من عبث الشياطين حتى تتحقق سالمة  

  .  الحياة
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  أهل الحقيقة وأهل البدع  - 100
  

يتحدث علماء السلفية الملكية وأتباعهم عن بعض البدع التي ال تهدد  
بالمولد    االحتفالالطغيان السياسي والتسلط على األمة، كبدعة    استمرار

النبوي وغيرها من البدع، وأنا أستغرب من أولئك القوم عندما تركوا  
طويلة   لقرون  بالمسلمين  أضرتا  بدعتين  أكثر  من  والتحذير  الحديث 
وجلبتا لها األمراض التي أدت بها لحالة الوفاة، وهي بدعة ( التوريث  

حكيم  ) التي ابتدعت وحلت محل سنة الشورى التي سنها العليم الخبير ال
في محكم كتابه بعد ما شرعنت، وبدعة ( الطواف في فلك األشخاص 
وأفكارهم الخاطئة والفاسدة ) التي حلت محل السنة التي سنها الرسول  
الراشدين رضوان هللا عليهم من بعده، وهي   الخلفاء  ملسو هيلع هللا ىلص وسار عليها 

  طواف المجتمع في فلك أفكار الرسالة. 
  

القوم حياته   وأولئك  في  يمارسوا  الصحيحة  لم  التطبيقات  السياسية  م 
وقلة   الفهم  سوء  بسبب  والطغيان  التوريث  عليها  وفضلوا  للشورى 
الوعي، فهم هجروا سنة هللا جل قدره وأتبعوا بدعة معاوية ورفعوا 

على هللا عز وجل، وهذا يفسر ضاللهم،    قدره ووادوه بعد ما استدرك
وتطبيقاته الفردية  وهم ال يعلمون معنى الطواف في فلك أفكار الرسالة  

الذي يتركه هذا الطواف   والجماعية، كما ال يعلمون باألثر اإليجابي 
فكرة  إال  يرثوا  ولم  يعهدوا  لم  فهم  والمجتمع،  المسلم  الفرد  على 
الخاطئة   وأفكارهم  والغلبة  القهر  حكام  فلك  في  الطواف  وتطبيقات 

واف  والفاسدة واألشياء وهو سبيل المغضوب عليهم والضالين، فهو ط
يفسد العقل ويطمس البصيرة ويغيب الوعي والشعور ويضيق األفق  
ألتباع   أيضا  حدث  ما  وهو  الحقائق،  عنهم  غابت  لذلك  والمدارك، 
األفكار  فلك  تطوف  التي  اإلسالمية  السياسية  واألحزاب  الجماعات 

  الخاطئة أو الفاسدة لمؤسسيها . 
  



349 
 

لم  إن األمة ستبقى على حالها من الضعف والهوان، وبال   روح، ما 
تميت البدع وتحيي سنة الشورى وتعود للطواف في فلك أفكار الرسالة،  
وكما كان يفعل المسلمون في زمن النبوة وزمن الخالفة الراشدة، فهو  
الطواف الذي يبعث الروح للفرد وللجماعة، فسر قوة المؤمنين هو (  

ْنهُ ) .    الروح ) … ( َوأَيََّدهُم بُِروحٍ ّمِ
  

ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر ( يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ  قال تعالى (   َّ الَّ تَِجُد قَْوًما يُْؤِمنُوَن بِا
أَْو َعِشيَرتَُهْم ۚ   إِْخَوانَُهْم  أَْو  أَْبنَاَءهُْم  أَْو  َكانُوا آبَاَءُهْم  ) َولَْو  َ َوَرسُولَهُ  َّ

يَماَن َوأَيََّدُهم بِ  ئَِك َكتََب فِي قُلُوبِِهُم اْإلِ ْنهُ ۖ َويُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري  أُولَٰ ُروحٍ ّمِ
ئَِك   أُولَٰ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ ۚ   ُ َّ اْألَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها ۚ َرِضَي  تَْحتَِها  ِمن 

ِ هُُم اْلُمْفِلُحوَن ( َّ ِ ۚ أََال إِنَّ ِحْزَب  َّ ) ) المجادلة . فإذا كنت  22ِحْزُب 
من أهل    ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص سواء كان حيا أو ميتا فأعلم بأنكتود من حاد هللا  

البدع وعلى ضالله، ولن يكتب هللا في قلبك اإليمان، ولن يؤيدك بروح 
أهل  يدركها  التي  األشياء  حقائق  تدرك  لن  األساس  هذا  وعلى  منه، 

  الحقيقة.  
  

السنن   مع  متوافقة  الحياة  في  حركتهم  كانت  الذين  هم  الحقيقة  فأهل 
حاكمة للوجود القائم، والتي وضعها رب العالمين، وأهل  والقوانين ال

السنن   مع  متوافقة  غير  الحياة  في  حركتهم  كانت  الذين  هم  البدع 
والقوانين الحاكمة للوجود القائم، وهم يأخذون ما يحلو لهم من سنن هللا  
وقوانينه ومن السنن التي سنها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ويتركون ما ال يحلو لهم 

  . بةولحكام القهر والغل
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  أهل الحقيقة والتشدد والتسامح - 101
 

نْ  َوِممَّ  )   ) يَْعِدلُوَن  َوبِِه  بِاْلَحّقِ  يَْهُدوَن  ةٌ  أُمَّ َكذَّبُوا  181َخلَْقنَا  َوالَِّذيَن   (
ْن َحْيُث َال يَْعلَُموَن (  ) َوأُْمِلي لَُهْم ۚ إِنَّ َكْيِدي  182بِآيَاتِنَا َسنَْستَْدِرُجُهم ّمِ

  ) ) االعراف .183َمتِيٌن (
 

يحمل   من  عند  لها  ال مكان   ( التسامح   ) كلمة  تبليغ  إن  يريد  رسالة 
تفاصيلها بكل أمانة وصدق ووضوح، فال مبلغ الرسالة وال من يراد 
أن تستعمل فيه كلمة ( تسامح )،   الرسالة في موقف يستدعي  تبليغه 

  تسامح على ماذا ؟!، أم هو أي كالم ولغو وثرثرة فارغة . 
 

  فالمطلوب من المسلم الذي يقوم بتبليغ الرسالة الربانية لآلخرين هو ( 
 ) المبين )  ٱْلُمبِيُن )، وهنا يطلب     البالغ  ُغ  ٱْلبَلَٰ إِالَّ  ُسوِل  ٱلرَّ َعلَى  َوَما 

  .     ما أمكن ذلكال لبس فيه  التشدد في أن يكون البالغ بالغ بين وواضح  
 

أن ال يلتفت إلى الطغاة   - كاليهودي أو النصراني    - فعلى غير المسلم  
بالدين الذين يستعملون  والساسة وعلماء ومشايخ السلطة والمتاجرين  

، ومحاولة الخلط  من أجل إرضائهم   كلمتي التشدد والتسامح في خطابهم
بين من يستعملون العنف مع المسلمين وغيرهم في عملية نشر أفكارهم 
و   برهم  يتعبدون هللا في  من  وبين  الخاطئ لإلسالم،  الفاسدة وفهمهم 

و شأنه  جل  هللا  رساالت  يبلغون  وهم  لآلخرين  في  إحسانهم  يسعون 
التي   الحقائق  أو  الحقيقة  وكشف  ما  إظهار  ويسترها  عادة  يكفرها 

  .   الكفار
 

الحقيقة، ألهل  من    فبالنسبة  مع  تسامح  وال  الشياطين  مع  تسامح  ال 
  إطالقا .   يقومون بكفر وستر الحقائق

 



351 
 

إنها   ) على  التشدد   ) إلى مسألة  ينظروا  أن  المسلمين  كما على غير 
ا من البيان، فالتشدد كلمة محايدة، فهناك تشدد مسألة يجب إعطائها حقه

فمثلما   مرغوب،  وغير  محمود  غير  تشدد  وهناك  ومرغوب  محمود 
هناك معايير فنية وقوانين علمية يجب مراعاتها والتشدد في تطبيقها  
عند القيام باألعمال الفنية والعلمية، كذلك هناك معايير وسنن وقوانين  

شدد عند تطبيقها في الحياة العملية، وعلى  بها والت  االلتزامربانية يجب  
ةٍ َواْذُكُروا َما فِيِه لَعَلَُّكْم  رأسها الحياة السياسية، ( … ُخذُوا َما آتَْينَاكُم بِقُوَّ

كالتشدد على أن يكون ( البالغ بالغ مبين )      ) ) البقرة .63تَتَّقُوَن ( 
  ( الظلم  ومكافحة  ومحاربة  العدل  تطبيق   ) في  التشدد  (  ومثل  وفي 

الوفاء بالعهد ) وفي ( عدم جحد هللا جل قدره ) وفي ( كشف وإظهار  
ما يتم كفره وسترة من الحقائق من قبل الكفار ) وفي ( توقير هللا جل 
شأنه ) و في ( إحسان صحبة هللا في رحلة اإلنسان الزمنية ) وفي (  

  تمكين الناس من حقوقهم وضرورات حياتهم اإلنسانية ) ...الخ . 
  
الرسمي، فع الحكومي  الديني  الخطاب  بأن  أن يعرف  المسلم  لى غير 

والخطاب الذي يصدر من أتباع دين اإلرث واإللف والعادة والحمية 
والعصبية، خطاب ال يجعله يدرك حقائق األشياء، ألن هناك تالعب  

في مفاهيم اآليات، كما أن هناك تالعب    متوارثكبير ومهول وقديم  
النبوية،   األحاديث  عند  في  الثعلبية  األعراب  عقلية  واجه  قد  فالوحي 

أهل   من  يكون  قد  فاإلنسان  المسلمين،  بعض  قبل  من  معه  التعامل 
بعقلية    وابنالحاضرة   الناس  ومع  الوحي  مع  يتعامل  ولكنه  المدينة 

 األعراب المحتالة الثعلبية، ( اْألَْعَراُب أََشدُّ كُْفًرا َونِفَاقًا َوأَْجَدُر أَالَّ يَْعلَُموا
) َحِكيٌم  َعِليٌم   ُ َّ َو َرُسوِلِه ۗ  َعلَٰى   ُ َّ أَنَزَل  َما  .  97ُحُدوَد  التوبة   (  (

عراب شديدي الكفر والنفاق في هذه اآلية عبارة ترمز إلى أصحاب  فاأل
، فحتى الوحي لم يسلم االحتيالالعقلية المحتالة الذين ليس لهم حدود في  

عليهم وتعاملوا مع أصحاب  من أصحاب تلك العقلية، وكل الناس مر  
العجيبة، أو على األقل سمعوا عنهم، فمن تعاملوا  الثعلبية  تلك العقلية  



352 
 

مع الوحي بعقلية األعراب الثعلبية ( مو كفو ) أي ليسوا أكفاء وغير  
 . وال يجب أن يأخذ منهم علم    حقائق األشياءجديرين بمعرفة وبإدراك  

  
يعتنقون اإلسالم ويدرسونه  إن هللا عز وجل كان يعلم بأن هناك من س

من أجل استعمال ما درسوه في خداع الناس واالحتيال عليهم وتضليلهم  
فهم   عليهم،  وجل  عز  فرضه هللا  مما  التفلت  وفي  عليهم،  والسيطرة 
من  يَُمِكنهم  وما  الثغرات  اكتشاف  أجل  من  القانون  يدرسون  كالذين 

  االحتيال على القانون واإلفالت من العقوبات. 
 

ُ َوَرسُولُهُ أَْمًرا أَن يَُكوَن لَُهُم  ( وَ  َّ َما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمنٍَة إِذَا قََضى 
بِينًا (  َ َوَرسُولَهُ فَقَْد َضلَّ َضَالًال مُّ َّ )  36اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم ۗ َوَمن يَْعِص 

  ) األحزاب . 
 

وا وتأثروا بأسلوب  إن كثير من المسلمين وكل الساسة إال ما ندر، ورث
بعقلية   الوحي  مع  يتعامل  كان  الذي  أبي سفيان،  بن  وبسلوك معاوية 
عز   فا  بدهائهم،  المعروفين  العرب  دهاة  من  فهو  المحتال،  الداهية 
وجل قد مده بهداية المعونة ليخرجه مع أتباعه من ظلمات الفتن إلى  

المفهوم   النور، ولكنه رد تلك المعونة والهداية وصد عنها حين غير 
الذي ينير الفكر والبصيرة لحديث ( ويح عمار تقتله الفئة الباغية ) إلى  
إنما قتله علي    ) البغاة حين قال  مفهوم ضلل فيه بعض من معه من 
وأصحابُه، جاؤوا به حتى ألقوه بين رماحنا، أو قال بين سيوفنا ) فبعض 

هللا عنه،  البغاة أنار الوحي بصائرهم والتحقوا بجيش سيدنا علي رضي  
لمعاوية   والئهم  وبقوا على  الوحي  معاوية وصدوا عن  ومن صدقوا 
ألفكار  الوالء  من  بدال  والفاسدة  الخاطئة  أفكاره  فلك  في  ويطوفون 
الرسالة والطواف في فلكها ظلت بصائرهم مطموسة، وكذلك من وادوا  
وأحبوا معاوية ولم يلحظوا ولم يعيبوا أسلوبه وسلوكه الملفت المشين  

لوحي واعتبروه أمر طبيعي ويحتذى به في العمل السياسي، قد  مع ا
وجوب  عن  تحدثهم  القوم  فأولئك  هذا،  يومنا  إلى  بصائرهم  طمست 
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توقير هللا جل قدره ووحيه، يحدثونك عن وجوب توقير معاوية ألنه  
صحابي وخال المؤمنين وكاتب الوحي!، لذلك لن تجد منهم أحدا يدرك 

ستجده يستوحش من العوالم واألفق الفكرية   حقائق األشياء إطالقا، بل
التي يحاول أن ينقله إليها من فتح هللا له وارتاد عقله تلك العوالم المغيبة  

  عن المغضوب عليهم والضالين . 
 

آتَْينَاُكم  َما  ُخذُوا  الطُّوَر  فَْوَقكُُم  َوَرفَْعنَا  ِميثَاَقُكْم  أََخْذنَا  َوإِْذ   ) تعالى  قال 
ةٍ َواْذكُ  تَتَّقُوَن (بِقُوَّ فِيِه لَعَلَُّكْم  َما  . آية تبين ضرورة 63ُروا  ) ) البقرة 

وأهمية التعامل مع الوحي وأخذه بقوة وبتشدد وبصرامة وعدم التهاون  
بما جاء فيه حتى نتقي غضب وسخط هللا علينا ونتقي عقوباته الدنيوية  

الذي    لبالخفيفة والشديدة الظاهر منها والخفي ( والتي تعتبر بحجم الج
رفع على بني إسرائيل )، وكذلك لنتقي عقوباته األخروية، وحتى نتقي  

  التصادم مع سننه وقوانينه الحاكمة للوجود القائم . 
 

وعظيمة   هائلة  عقوبة  قرون  منذ  الناس  على  نزلت  التي  العقوبة  إن 
ومتواصلة أوجدت ( إنسان الكهف ) الذي كتبت حوله، ( اإلنسان الحي  

ب " ، اليقظ النائم " نومة فكرية " ، المتعلم الجاهل الميت " ميت القل
" الجاهل بحقائق األشياء "، المكتمل الحواس الفاقد للشعور واإلحساس 

  ) ، أي الحالة ونقيضها . 
 

الذي غابت   فعلى المسلمين وغير المسلمين السعي الكتشاف اإلسالم 
السلطة والمتاجرين بالدين   حقائقه بسبب وجود أمثال علماء ومشايخ 
على مر العصور، فكل عصر وله ثعالبه ومحتاليه ودهاته، وكل عصر  
وله أعرابه من شديدي الكفر والنفاق، وهم عادة ما يكونون في محيط  

ون على الوسط الذي يعمل على بناء أفكار ومفاهيم  السلطة، ويسيطر
وأفكارهم  حكامهم  فلك  في  يطوفون  إلبقائهم  المسلمين  وتصورات 
عن   ورثوه  الذي  الوضع  وهو  األشياء،  فلك  وفي  والفاسدة  الخاطئة 
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معاوية ذو البغيين، بعد ما كان طواف المسلمين في فلك أفكار الرسالة 
  في عصر الخالفة الراشدة . 

 
ْنَساَن لَِفي ُخْسٍر (1قال تعالى ( َواْلعَْصِر ( ) إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا  2) إِنَّ اْإلِ

ْبِر ( اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحِقّ َوتََواَصْوا بِالصَّ   ) ) العصر  3َوَعِملُوا الصَّ
 

ِلنَْفِسِه    قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص (( َال يُْؤِمُن أََحُدُكْم َحتَّى يُِحبَّ ِألَِخيِه َما يُِحبُّ 
 ((  

على غير المسلم أن يعي بأن تشددنا يصب في صالحه، ولصالح تحقيق  
أمنه الفكري والروحي، ولوال وجود المغضوب عليهم ما ضل معظم 
يضللون   الذين  بالدين  والمتاجرين  السلطة  ومشايخ  فعلماء  الضالين، 
ذلك،   في  شك  وال  عليهم،  المغضوب  رأس  على  الحق  عن  الناس 

الحق بل يعمل على إضالل  فالمغضوب عل لم يكتفي بضالله عن  يه 
غيره من الناس من خالل التالعب بمفاهيم اآليات واألحاديث، لذلك  
عن   يختلف  للتشدد  الطغاة  مع  ومفهومهم  عليهم،  المغضوب  من  هو 
الناس   الحقيقة يتصايحون ويخوفون  الذي أوضحته، فهم في  مفهومنا 

م وسياسي  ومفكر  عالم  كل  في  فلكهم، ويبغضونهم  في  يدور  ال  سلم 
شذوذهم   يمارسوا  العلم حتى  أهل  بالمحسوبين على  يحتمون  فالطغاة 
الفكري والنفسي على الناس بصورة مقننة ومشرعنة، فهم ال يريدون  

ومحاسبة    اإلسالم وعدل ومحاسبة اإلسالم، وال يريدون كذلك عدل
رقيب   دون  العيش  على  يصرون  فهم  الغربية،  الدول  غرار  على 

اإلسالم تحت رعاية المحسوبين على أهل العلم، وذلك  وباسميب وحس
وجهل   من ضالل  والمنتفعين  وظفوهم،  الذين  الغربيين  الطغاة  يسعد 

 شعوبهم .
  

إننا في الحقيقة أمام جاهلية متوحشة، جاهلية معدومة الحياء والضمير،  
يستحون وال   ال   ) ونسائها  رجالها  باإلنسانية،  الصلة  مبتورة  جاهلية 

(  ي شعارها  جاهلية   ، ماتوا نتخون)  اختشوا  قبل    اللي  فالجاهلية   ،(
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اإلسالم كان بها شيء ال بأس به من مكارم األخالق، وجاء رسول هللا  
فيهم من  الطغاة وأعوانهم، ال شيء  ولكن  ليتمم مكارم األخالق،  ملسو هيلع هللا ىلص 
فهم عراة   ،  ،( ( إطالقا  واإلنسانية وال حتى رائحة  مكارم األخالق 

وجيف وفضائح تمشي على األرض، ولكنهم تهم العقلية  انكشفت سوءا
ال يشعرون بأنفسهم، وذلك من عقوبات هللا الدنيوية الشديدة التي يشعر  

  .   بها ويالحظها من عافاهم هللا جل شأنه، ونسأل هللا العفو والعافية
 

إن من فهم واستوعب عقيدة التوحيد و أفكار الرسالة، عندما يريد تبليغ  
با  أخذه اآلخرين  في  يتشددوا  أن  يجب  بما  يبلغهم  أن  يجب  لرسالة، 

الدنيا قبل اآلخرة،   وتطبيقه حتى يذوقوا ثمرة عبادتهم وتوحيدهم في 
وأفكاره   فهمه  يراجع  أن  عليه  الدنيا  في  أعماله  ثمرة  يذق  لم  ومن 
قلوبهم  في  هللا  يكتب  فالذين  وأعماله،  وأقواله  وتصوراته  ومفاهيمه 

والنفسية  نه تختلف أحوالهم الروحية والفكرية  اإليمان ويؤيدهم بروح م 
يؤيدهم    ودرجة يقينهم عن الذين لم يكتب هللا في قلوبهم اإليمان ولم

  بروح منه . 
 

إن التشدد ليس مبعثه هوى مبلغ الرسالة، بل هو ما يريده هللا عز وجل 
من المؤمن، فا عز وجل هو الحاكم المطلق للوجود القائم وهو من  

السنن يبلغ ويبين    وضع  أن  فالمبلغ يجب  للوجود،  الحاكمة  والقوانين 
للُمبَلغ ( أهم النقاط الجوهرية ) التي تجعله إما حرا ال يعبد إال هللا جل 
شأنه، إذا تمسك بها، أو عبدا يتسلط عليه الشيطان وتنزل به العقوبات  
  الربانية إذا تهاون بتطبيقها، وبحسب السنة أو القانون الذي وضعه هللا 
عز وجل، ومن تسلط عليه الشيطان فقد أمنه الروحي أو أمنه الرئيس،  

بين المسلمين،    متفاوتةومن فقد أمنه الرئيس سيفقد أمنه الفكري بنسب  
الكامل من النور األعلى وبصائر الوحي إذا كان    االنتفاعحيث لن ينتفع  

لية  مسلما، وإذا كان غير مسلم فقد النور الرئيس أو النور األعلى بالك
.  
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تجنب   المؤمن،  فيها  يتشدد  أن  يجب  التي  الجوهرية  النقاط  أهم  ومن 
الوعي   دائرة  من  يخرج  ال  حتى  والنفاق  والشرك  الكفر  في  الوقوع 
والشعور حيث ستطمس بصيرته وستضيق أفقه ومداركه وسيفسد عقله  
وقد يصاب بالسفه والخبال، فالمسألة ليست كما صورها البعض ندخله 

اإلس دائرة  بكلمة،  في  منهما  ونخرجه  بكلمة  اإليمان  دائرة  أو  الم 
فخروجه ودخوله بيد من ال تخفى عليه خافية ومن يحول بين المرء  

ُسوِل إِذَا َدَعاُكْم ِلَما يُْحيِيُكْم ۖ     وقلبه ِ َوِللرَّ َّ ِ ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِجيبُوا 
بَْينَ  يَُحوُل   َ َّ أَنَّ  (َواْعلَُموا  تُْحَشُروَن  إِلَْيِه  َوأَنَّهُ  َوقَْلبِِه  اْلَمْرِء   24  (  (

التي تخرج  واآلليات  للتطبيقات  المبين  البالغ  إال  علينا  فما   . األنفال 
وتدخل في دائرة اإلسالم ودائرة اإليمان والتي ترتقي في اإلنسان إلى  

  مقام اإلحسان وإلى مقام اليقين . 
 

ا وأن يثقوا با عز وجل وبحكمته على غير المسلمين أن يبشروا خير
البالغة وبسعة رحمته ومغفرته وعفوه ما داموا طيبين مسالمين ومحبين  
و  فهم  جنته،  ودخول  رحمته  ويرجون  الناس  ومساعدة  الخير  لعمل 
آباؤهم وأسالفهم لم تقام عليهم الحجة، فمنذ بداية الملك العاض ومنذ 

جة على الناس، حيث لم يكن  أن أصبحت القوة فوق الشريعة لم تقام الح
ولفترات  ندر  ما  إال  المسلمين  أمر  تتولى  هناك عقول راشدة رشيدة 
قصيرة جدا، فدين اإلرث واإللف والعادة والحمية والعصبية ليس حجة  
على الناس، وأما علماء ومشايخ السلطة والمتاجرين بالدين قد عاشوا  

القهر والغلبة الطغاة    بحالة االستدراج من هللا جل شأنه حالهم حال حكام
والزالوا، فهم في الحقيقة قد فشلوا فشال ذريعا أمام سنة اإلبتالء، ولقد  
بِآيَاتِنَا   َكذَّبُوا  َوالَِّذيَن   ) مقاالت،  عدة  في  المسألة  هذه  حول  كتبت 

ْن َحْيُث َال يَْعلَُموَن ( لَُهْم ۚ إِنَّ َكْيِدي َمتِينٌ 182َسنَْستَْدِرُجُهم ّمِ   ) َوأُْمِلي 
  ) ) األعراف 183(
 

المسلمين  غير  على  والسعي الكتشاف     ولكن  الفاشلين  أولئك  تجاوز 
اإلسالم الذي غابت حقائقه عن عقول وأفهام األعراب الدهاة المحتالين  
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وذريتهم ومن جاء بعدهم من المسلمين، وهي حقائق ستظهر وستعرف  
ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعد عودة الخالفة على منهاج النبوة، وبعد ما يعود منبر رسو

التي   المقبلة  الفترة  وهي  الحقيقة،  فوقه  من  تذكر  منبرا  ليكون  ألهله 
ستقام فيها الحجة على الناس بواسطة اإلمام الحجة محمد المهدي عليه  

  السالم .
 

لقد واجه أهل الكويت أناس من الكويتيين يبتكرون حيل فكرية ال تخطر 
أجل الحكومة من  البال إطالقا ليخدعوا موظفي  الحصول على    على 

الحيل   فكرية في عالم  آفاق  ترتاد  فعقولهم  أو معنوية،  مادية  مكاسب 
على   محسوبين  وبعضهم  موجودة،  إنها  نحسب  لم  والكذب  والخداع 
المتدينين والملتزمين، فالوحي المسطور قد واجه نفس هذه الفئة وهذا 
الصنف من العقول لتغيير مفاهيمه على مر العصور، مما جعل العقول  

يم في العوالم الفكرية للمغضوب عليهم والضالين، فمثل أولئك القوم  ته
والطقوس   الشعائر  معرفة  فيكفيهم  الدين،  أمانة  بحمل  جديرين  ليسوا 
وحفظ   السواك  وحمل  الشهرة  ولبس  الثياب  وتقصير  اللحى  وإطالة 

  من فوق المنابر وفي الفضائيات .  الجترارهاالنصوص والروايات 
 . وايد عليهم ) بل ( 
  

قال اإلمام مالك رحمه هللا : " ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم نور  
"الجامع  في  الخطيب  ورواه   " القلوب  في  وجل  عز  هللا  يضعه 

  ألخالق.." عن ابن وهب عن مالك. 
 

  رحمه هللا فقال: -حاكيا حال ابن تيمية   - رحمه هللا-قال ابن القيم 
ِ يَْقذِ  َّ فُهُ فِي قَْلِب َعْبِدِه، َواْلَهَوى َواْلَمْعِصيَةُ ِريَاٌح َعاِصفَةٌ  فَإِنَّ اْلِعْلَم نُوُر 

 تُْطِفُئ ذَِلَك النُّوَر أَْو تََكاُد، َوَال بُدَّ أَْن تُْضِعفَهُ. 
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  لالنقالب استعدوا  - 102 
    االنقالب

ل األمر عن    -   1 أي أَو االتِّجاه، تحوُّ ُمْنتََظر في الرَّ تَغيُّر سريع غير 
  َوجهه.

  اْنقالب ُمفاجئ 
رجال    -   2 بَعض  العادة  في  به  يقوم  الُحْكم  نِظام  في  ُمفاِجئ  تَْغيير 

الدُّْستُوريَّة، اْستيالء على السُّلطة   للقوانين  قِيام ُسْلطة مخاِلفة  الجيش، 
  بأساليب غير َشْرعيَّة. 

  انتهى النقل 
   

ت العقول واألنفس لقبول  المتوقع حدوث أحداث جديدة تهيئ  غيير  من 
سريع في الرأي واالتجاه لتحول األمر نحو خالفة على منهاج النبوة،  
فبعض األحداث قد حدثت، ومنها أحداث حدثت على يد ومن قبل من 
سيتم إنهاء تسلطهم وطغيانهم، أي هم يخربون بيوتهم السياسية بأيديهم 
وغاب   بصائرهم  وطمست  عقولهم  فسدت  ما  بعد  أنوفهم  عن  رغما 

وشعورهم أحداث    وعيهم  هناك  وستكون  ومداركهم،  أفقهم  وضاقت 
أخرى بإذن هللا العلي القدير، أي هي أحداث تحدث من جهتين، الجهة  
األولى من يريد هللا زوالهم، وهم الطغاة، والجهة الثانية من يريدون  

  زوال الطغاة، ونحن منهم .
  

فاألحداث التي حدثت جعلت بعض الناس تردد ( مالنا غيرك يا هللا )  
أو ( ليس لها من دون هللا كاشفة ) ونحو ذلك، فالمستضعفين وأصحاب  
الحقوق والمآسي لم يجدوا من ينصفهم ويرد لهم حقوقهم، فلذلك رفعوا  

الحكم واألمر   بانتظارمظلمتهم إلى هللا الملك العدل جل جالله، وهم  
وبه يستعينون، وهللا جل في   عز وجلبتنفيذه، والمؤمنون يثقون با  

ه حتما سينصرهم وسيحقق وعده لهم بالنصر والتمكين، وهو على  عال
ذلك قدير، فال حول وال قوة إال با العلي العظيم. فدبر وخطط وفكر  
وأمكر وأحتال وتجسس واعقد الندوات والمؤتمرات وحيك المؤامرات 
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طاغية فأنت إلى زوالك تسير وتعمل، فاعمل بكل جد واجتهاد    والهث يا
لتساعدنا على تحقيق هدفنا بزوالك، ومهد وأرصف   وإخالص وإتقان

لنا الطريق الذي سنسير عليه، فأنت ومن داروا في فلكك بالنسبة ألهل  
ِحيٌط (  )  54الحقيقة عمال من عمال السخرة .( … أََال إِنَّهُ بُِكّلِ َشْيٍء مُّ

  ) فصلت . 
 

إبليس   الذي صاغه  العالمي  الدجال  - فالنظام  عليه   -االعور  ويهيمن 
العمل من قبل عمال السخرة    إنتهاء  بانتظارنظام يتفكك ويتساقط، ونحن  

وجنود الخفاء وقوى الخير الخيرة الخفية، لكي نساهم ببناء نظام سياسي  
  إسالمي برؤية جديدة وبروح جديد على أنقاض النظام اإلبليسي القديم. 

  
) الشعراوي رحمه هللا  متولي  محمد  الشيخ  تدابير     قال  من  تقلق  ال 

  تنفيذ إرادة هللا ..) البشر، فأقصى ما يستطيعون فعله معك هو 
  

،  االنقالب التهيؤ للمشاركة في  )  حكام ومحكومين(فعلى المستضعفين  
فال تشغلوا فكركم بالتفاصيل، بمن وبماذا وبكيف وبمتى؟ ، بل خلوها 

  على هللا جل شأنه، فيا غافلين لكم هللا . 
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  بصائر الوحي  نم - 103
  نستخلص العبر ونعرف الخبر  

 
ُ العقَل فقاَل لهُ : أقبِْل ، فأقبََل ، فقال له : أدبِْر   َّ ُل ما خلَق  لقد قيل ( أوَّ
تي وجاللي ما خلَقُت خلقًا أكَرَم علَيَّ منَك فبَِك   ، فأدبََر ، فقال : وعزَّ

  آُخذُ وبَِك أُعطي وبَك الثَّواُب وبَك العقاُب ) 
الحدي هذا  بأن  والموضوعة،  وقيل  المكذوبة  الباطلة  األحاديث  من  ث 

ولكن عند مقارنته بما جاء في بعض اآليات نجد بأن معناه صحيح،  
وتثبت صحة المعنى آيات وحديث، ( فبَِك آُخذُ وبَِك أُعطي وبَك الثَّواُب  

  وبَك العقاُب ) . 
 

فا عز وجل يجعل من ثوابه بمزيد من الهدى والرشد وبفيض من  
النور يبسطه للعقل فيكون عقل الهدى والرشد، كما يجعل من عقابه  
بمنع الهدى والرشد ويقبض شيء من نوره عن العقل ليكون عقل يفتقد  

  للهدى والرشد.
  

ِلَما  َدَعاكُْم  إِذَا  ُسوِل  َوِللرَّ  ِ َّ ِ اْستَِجيبُوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا   ) قال تعالى 
َ يَُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوقَْلبِِه َوأَنَّهُ إَِلْيِه تُْحَشُروَن (يُْحيِيُكْم ۖ َواْعلَ  َّ )  24ُموا أَنَّ 

َ َشِديُد  َّ ةً ۖ َواْعلَُموا أَنَّ  َواتَّقُوا فِتْنَةً الَّ تُِصيبَنَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمنُكْم َخاصَّ
  )) األنفال . 25اْلِعقَاِب (

  
  َ َّ يَُحوُل بَْيَن اْلَمْرِء َوقَْلبِِه ) ومن حال هللا بينه وبين قلبه،  ( َواْعلَُموا أَنَّ 

فسد وأظلم عقله وسدت مسامع قلبه وماتت مشاعره وطمست بصيرته  
وضاقت أفقه ومداركه وأصبح ال يدرك حقائق األشياء، وذلك من شدة 

 عقوبة هللا عز وجل التي تطال العقل . 
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فَتَُكوَن لَُهْم قُلُوٌب يَْعِقلُوَن بَِها أَْو آذَاٌن يَْسَمعُوَن  ( أَفَلَْم يَِسيُروا فِي اْألَْرِض  
ُدوِر ( ِكن تَْعَمى اْلقُلُوُب الَّتِي فِي الصُّ )  46بَِها ۖ فَإِنََّها َال تَْعَمى اْألَْبَصاُر َولَٰ

  ) الحج . 
ليس العمى عمى البصر، وإنما العمى عمى البصيرة، وإن كانت العين  

 ال تنفذ إلى العبر، وال تدري ما الخبر.  الباصرة سليمة فإنها
  

  كما جاء في الحديث الصحيح . 
إن بين يدي الساعة لهرجا،    - ( عن أبي موسى ، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  

قال قلت يا رسول هللا ما الهرج، قال القتل، فقال بعض المسلمين يا  
رسول هللا إنا نقتل اآلن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا، فقال  
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل  
الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته، فقال بعض القوم، يا رسول هللا، 
ومعنا عقولنا ذلك اليوم ؟، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال ... تنزع عقول أكثر  
ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس ال عقول لهم، ثم قال األشعري، 

هللا إني ألظنها مدركتي وإياكم وايم هللا ما لي ولكم منها مخرج وايم  
 إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا ملسو هيلع هللا ىلص إال أن نخرج كما دخلنا فيها ) 

الصفحة أو الرقم:    - المصدر: صحيح ابن ماجه    -المحدث: االلباني  
  خالصة حكم المحدث: صحيح . -  3213

  
  من الناس ال عقول لهم)    (تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء

إن زماننا أكثر األزمنة التي انتشر بها القتل، فهناك عشرات الماليين  
والسؤال   الحالي،  القرن  وفي  العشرين  القرن  في  قتلوا  البشر  من 
إلى الذهن، كيف يكون هو الزمان الذي نزعت   الذي سيرد  الطبيعي 

ناس ال عقول  فيه عقول أكثر الناس؟، وكيف أوجد له هللا هباء من ال
لهم بالرغم من تنوع وتعدد العلوم والمعارف وتعدد وتنوع االختراعات  
يدل   أال  ؟،  ...الخ  والتقني  التكنولوجي  والتطور  العلمية  واالبتكارات 

  ذلك بأن العقل في أوج رقيه ؟ !. 
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  وأطع ولكن ال تنخدع  اسمع - 104
  

ِ إِنَّا ُكنَّا بَِشّرٍ   َّ ٍم قَاَل قَاَل ُحذَْيفَةُ ْبُن اْليََماِن قُْلُت يَا َرُسوَل  ( َعْن أَبِي َسالَّ
ُ بَِخْيٍر فَنَْحُن فِيِه فََهْل ِمْن َوَراِء َهذَا اْلَخْيِر َشرٌّ قَاَل نَعَْم قُْلُت َهْل   َّ فََجاَء 

عَْم قُْلُت فََهْل َوَراَء ذَِلَك اْلَخْيِر َشرٌّ قَاَل نَعَْم  َوَراَء ذَِلَك الشَّّرِ َخْيٌر قَاَل نَ
ةٌ َال يَْهتَُدوَن بُِهَداَي َوَال يَْستَنُّوَن بُِسنَّتِي   قُْلُت َكْيَف قَاَل يَُكوُن بَْعِدي أَئِمَّ

قُ  قَاَل  ِإْنٍس  ُجثَْماِن  الشَّيَاِطيِن فِي  فِيِهْم ِرَجاٌل قُلُوبُُهْم قُلُوُب  ْلُت  َوَسيَقُوُم 
ِ إِْن أَْدَرْكُت ذَِلَك قَاَل تَْسَمُع َوتُِطيُع ِلْألَِميِر َوإِْن   َّ َكْيَف أَْصنَُع يَا َرسُوَل 

  ُضِرَب َظْهُرَك َوأُِخذَ َمالَُك فَاْسَمْع َوأَِطْع. ) صحيح مسلم .
  

إن علماء السلطة والمشيخة الرسمية يرددون هذا الحديث لالستدالل به  
الخ جواز  عدم  قلوب  على  قلوبهم  كانت  لو  حتى  الحكام،  على  روج 

  شياطين، سبحان مقسم العقول واألحالم .
  

إن المسألة األهم من ذلك، معرفة كيف أصبحت قلوبهم قلوب شياطين،  
فهذا هو   والروحية،  الفكرية  أحوالهم  المسلم من  حتى ال يصبح حال 

  . المبحث، فكلٌّ وله هم وسعي ( إِنَّ َسْعَيكُْم لََشتَّٰى )  
  

عليه   يتسلط  اإلنسان  إن   ( إِْنٍس  ُجثَْماِن  فِي  الشَّيَاِطيِن  قُلُوُب  قُلُوبُُهْم   )
  الشيطان ويهيمن عليه ويسكن قلبه في حالة شركه . 

ئَِك لَُهُم اْألَْمُن َوُهم   قال تعالى ( الَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يَْلبُِسوا إِيَمانَُهم بُِظْلٍم أُولَٰ
ْهتَُدوَن (     عام. )) األن82مُّ

  
ِ ۖ إِنَّ   َّ قال تعالى ( َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن ِالْبنِِه َوُهَو يَِعظُهُ يَا بُنَيَّ َال تُْشِرْك بِا

ْرَك لَُظْلٌم َعِظيٌم ( )) لقمان . والشرك هو اتخاذ الشريك أو الند  13الّشِ
مع هللا جل وعال في الربوبية أو في العبادة أو في األسماء والصفات،  

ا بأفكار  وإشراك  والفاسدة  الخاطئة  والتصورات  والمفاهيم  ألفكار 
  الرسالة . 
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الشيطان   وغواية  الشرك  وتجنبوا  دينهم  الجماعة  أو  الفرد  حفظ  فاذا 
حفظت لهم قلوبهم وعقولهم وتحقق لهم أمنهم ( الفكري والروحي) وهو  

ْهتَُدون ) فال هدى إال لمن   ئَِك لَُهُم اْألَْمُن َوُهم مُّ   اتقى محصلة الهدى ( أُولَٰ
هللا عليه وسلم  وبالنبي قد اقتدى، فمن ال يهتدي بهدي رسول هللا صلى 
ما   وهذا  الهدى،  من  نصيب  له  فليس  بسنته  يستن  المسلم   هيبتغي وال 

َراَط اْلُمْستَِقيَم)     ويطلبه من هللا عز وجل في كل صالة (اْهِدنَا الّصِ
  

وسبب فقدان االمن ( الفكري والروحي ) بينته اآليات الكريمة، قال  
)  99ِذيَن آَمنُوا َوَعلَٰى َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن (تعالى ( إِنَّهُ َلْيَس لَهُ سُْلَطاٌن َعلَى الَّ 

)) النحل  100إِنََّما سُْلَطانُهُ َعلَى الَِّذيَن يَتََولَّْونَهُ َوالَِّذيَن هُم بِِه ُمْشِرُكوَن ( 
  . به مشركون أي با مشركون .

  
ْرِض َوَألُْغِويَنَُّهْم  قال تعالى ( قَاَل َرّبِ بَِما أَْغَوْيتَنِي َألَُزيِّنَنَّ لَُهْم فِي اْألَ 

ذَا ِصَراطٌ َعلَيَّ  40) إِالَّ ِعبَاَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخلَِصيَن (39أَْجَمِعيَن ( ) قَاَل َهٰ
 ) ِمَن  41ُمْستَِقيٌم  اتَّبَعََك  َمِن  إِالَّ  سُْلَطاٌن  َعلَْيِهْم  لََك  لَْيَس  ِعبَاِدي  إِنَّ   (
غواية الشيطان تجعل له  )) الحجر .فالشرك والوقوع في 42اْلغَاِويَن (

أفكار ومفاهيم وتصورات من   سلطان، أي سلطة وهيمنة ليقوم ببناء 
  تسلط عليه . 

  
فسنن وقوانين هللا عز وجل الحاكمة للوجود القائم ال تتغير وال تتبدل،  
ومنها السنة والقانون الحاكم لتسلط ولهيمنة الشياطين ( اْستِْكبَاًرا فِي  

يِِّئ ۚ َوَال يَِحيُق اْلَمْكُر السَّيُِّئ إِالَّ بِأَْهِلِه ۚ فََهْل يَنُظُروَن  اْألَْرِض َوَمْكَر السَّ 
ِ تَْحِويًال   َّ ِ تَْبِديًال ۖ َولَن تَِجَد ِلُسنَِّت  َّ ِليَن ۚ فَلَن تَِجَد ِلُسنَِّت  إِالَّ سُنََّت اْألَوَّ

    . )) فاطر 43(
الشيطان لن يكون  فإذا تحقق أمنك الروحي وحفظت قلبك من استيطان  

بنائك   افكارك ومفاهيمك وتصوراتك، وحفظت  بناء  يدا في  للشيطان 
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تشوهه  التي  والفاسدة  الخاطئة  الفكرية  المسلمات  تجذر  من  الفكري 
  وتجعلك تفقد البصيرة .  

  
وهللا عز وجل وصف آياته البينات ببصائر الوحي، وهي بصائر تبصر  

قد المسلم التحصين ضد  المسلم بما غاب عن حواسه، ولكن عندما يف
األمن  ) يفقد  آي  بسبب شركه،  يؤيده هللا     الشياطين  ولم   ،( الروحي 

الفاعلية   البصائر  لتلك  تصبح  لن   ( ْنهُ ۖ  ّمِ بُِروحٍ  َوأَيََّدهُم   ) منه  بروح 
  القصوى، ألن بصائر الوحي تتفاعل مع من ( أيدهم هللا بروح منه ) 

  
الفكري والروحي، هو قيام  ومما يزيد الطين بله على من فقد االمن  

الشياطين بمحاصرته من الخارج من خالل صناعة دائرة فكرية تبقيه  
على ضالله بواسطة أوليائها المحسوبين على أهل العلم، الذين يعملون  
على تكييف النصوص ولي أعناقها ويتالعبون بمفاهيم اآليات وبأفكار  

وذلك من طبائع  الرسالة لتناسب من أصبحت قلوبهم قلوب الشياطين،  
الشياطين   قلوب  قلوبهم  أصبحت  من  بأن  فيه  شك  ال  فمما  األشياء، 
اْلَحيَاةَ   يَْستَِحبُّوَن  الَِّذيَن  يبغونها عوجا، وكما تملي عليهم الشياطين، ( 
ئَِك فِي   ِ َويَْبغُونََها ِعَوًجا ۚ أُولَٰ َّ ْنيَا َعلَى اْآلِخَرةِ َويَُصدُّوَن َعن َسبِيِل  الدُّ

(َضَال  بَِعيٍد  المسلم 3ٍل  بفقدان  تكتفي  لم  الشياطين  لذلك   . إبراهيم   ((
العلم   أهل  على  المحسوبين  من  أوجدت  بل  والروحي  الفكري  لألمن 
ليصدوه عن سبيل هللا ولتزيين ولتحسين العوج الذي أمامه حتى يصبح  
لصانعي   مستمرا  والئه  يبقى  وحتى  لديه،  مستساغا  و  مقبوال  العوج 

رفوا عن الصراط المستقيم، بدال من ان يكون والئه  العوج الذين انح
وندركه بحواسنا   أمامنا  نشاهده  المايل  والحال  والعوج   عز وجل، 

  وهو ليس بحاجة لفيلسوف أو لعالم فقيه لكي يظهره ويبينه لنا . 
   

وأطع ولكن ال تنخدع وال تتبع المبتدع الذي فشل   اسمعفيا أيها المسلم،  
تى ال تكون من الفاشلين بل من الناجحين، وابذل  أمام سنة اإلبتالء ح

كامل جهدك و وسعك للخروج من الدائرة الفكرية التي يحاصرك بها  
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  الكتشاف من يريدونها عوجا من المحسوبين على أهل العلم، وأسعى  
حتى   والسداد  والتوفيق  الهدى  هللا  واسأل  حولك  من  الفكرية  اآلفاق 

عم هللا عليهم بالهدى ونور اليقين،  تستدل على سبيل المؤمنين الذين أن
لم   رحب  فسيح  فكري  عالم  تكتشف  وجل سوف  عز  وفقك هللا  وإذا 

  .   تحسب إنه موجود
  

  فكر فيها 
كيف تترك الطواف في فلك أفكار الرسالة لتطوف في فلك من أصبحت  
قلوبهم قلوب شياطين وفي فلك أفكارهم الخاطئة والفاسدة التي توحيها  

  لهم الشياطين ؟!. 
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  من شهد الزور غير معذور  - 105
  

قال الشيخ محمد الشعراوي نسأل هللا له الرحمة، ال توجد معركة بين  
ألن   وباطل  بين حق  معركة  تطول  وال  واحد،  الحق  ألن  حق وحق 

  الباطل زهوق . 
  

قال سيدنا علي ابن ابي طالب رضي هللا عنه، الحق ال يعرف بالرجال  
  اعرف الحق تعرف أهله . 

  
سواء كانوا من أعداء الدين  والمتأمل في األحوال يجد بأن أهل الباطل  

أكثر   المسلمين  على  جلدتنا ومحسوبين  بني  كانوا من  أو  واإلنسانية، 
تحتمي   التي  الحاكمة  كاألنظمة  ورجاال،  وسالحا  وعدة  تنظيما 
بالمحسوبين على أهل العلم، وبعض الناس الذين جعلوا من أنفسهم قوة  

ذا يعني بأنهم مضافة لألنظمة الحاكمة الظالمة، لبس عليهم األمر، وه
بحاجة لما يزيل اللبس عنهم من أجل تعديل ميزان القوى ليصبح من  
غير   اختيار  للمواجهة  العسكرية  الساحة  فاختيار  الحق،  أهل  صالح 
صائب وغير موفق، بل يجب أن نختار الساحة ( الفكرية ) للمواجهة،  
الباطل، فيجب أن   التي يتفوق بها أهل الحق على أهل  الساحة  وهي 

ن هناك مقدمات قبل أن يزهق الباطل في الساحة العسكرية، وهي  تكو
  مقدمات البد منها لتعديل ميزان القوى ليكون من صالح أهل الحق . 

  
القوى لصالح   أنفسهم قوة مضافة في ميزان  الذين جعلوا من  فبعض 
الطغاة، يعرفون بفساد منهج الطغاة ولكنهم يؤثرون السالمة حتى ال  

تبهم ومناصبهم ونحو ذلك، وهم يدركون بأن الطغاة  يفقدون أمنهم وروا
يستخدمون حقوقهم و ضرورات حياتهم اإلنسانية في إخضاعهم، كما  
يعرفون بأن النعم التي أنعمها هللا عليهم تستخدم في تعبيدهم لشخوص 
الطغاة بدال من تعبيدهم لواهب النعم عز وجل، ولكنهم يضمرون ذلك 

ديل المناسب الذي ال يسلك مسلك الطغاة  في أنفسهم، وهم ال يجدون الب



367 
 

في الوقت الحاضر، فيكفي في الوقت الحاضر تهيئة الناس ( فكريا و  
نفسيا ) لتقبل التغيير الذي يحرر الناس من سطوة الطغاة ويرتقي بهم  

الحالة الوسطية، وحتى يكون الناس على استعداد     من حالة الهوان إلى 
  لنصرة الحق، ولكل حادث حديث . 

  
النَّاِس   َعلَى  ُشَهَداَء  لِّتَُكونُوا  َوَسًطا  ةً  أُمَّ َجعَْلنَاُكْم  ِلَك  َوَكذَٰ  ) تعالى  قال 
ُسوُل َعلَْيُكْم َشِهيًدا ۗ َوَما َجعَْلنَا اْلِقْبلَةَ الَّتِي ُكنَت َعلَْيَها إِالَّ ِلنَْعلََم   َويَُكوَن الرَّ

َعلَٰى عَ  يَنقَِلُب  ن  سُوَل ِممَّ الرَّ يَتَّبُِع  َعلَى  َمن  إِالَّ  لََكبِيَرةً  َكانَْت  َوإِن  ِقَبْيِه ۚ 
لََرُءوٌف   بِالنَّاِس   َ َّ إِنَّ  إِيَمانَُكْم ۚ  ِليُِضيَع   ُ َّ َكاَن  َوَما   ۗ ُ َّ َهَدى  الَِّذيَن 

ِحيٌم (   )) البقرة  143رَّ
  

إن الطغيان يؤدي إلى حالة الهوان ويبعد االمة عن الحالة الوسطية،  
ولم بما هو  ومن شاهد  الطغيان  بإزالة  المساهمة  عليه  الحالة  تلك  س 

متاح، فال يكلف هللا نفسا إال وسعها، وعليه أن يشهد بالحق حتى يكون  
من أهل الحق، كما عليه أن ال يلتفت لشهداء الزور الذين فشلوا أمام 
واآلخرة،   الدنيا  في  الناس  على  الشهداء  من  ليكون  االبتالء  سنة 

وِر ( (فَاْجتَنِبُوا الرِّ  ) الحج، ويقول  30ْجَس ِمَن اْألَْوثَاِن َواْجتَنِبُوا قَْوَل الزُّ
الصحيح المتفق عليه: "أال    -صلى هللا عليه وسلم-النبي   الحديث  في 

ً   – أنبئكم بأكبر الكبائر   قلنا: بلى يا رسول هللا. قال : "اإلشراك   - ثالثا
ل الزور، أال  با وعقوق الوالدين" وكان متكئاً فجلس فقال: "أال وقو

لم   ليته سكت…. و من  قلنا:  يكررها حتى  زال  فما  الزور"  وشهادة 
يشهد وينطق بالحق في الدنيا لن يسمح له بالنطق في يوم القيام ( وْيٌل  

بِيَن (  ْلُمَكذِّ ذَا يَْوُم َال َينِطقُوَن ( 34يَْوَمئٍِذ لِّ   )) المرسالت.35) َهٰ
 
فشهداء الزور الذين حرموا من نور هللا األعلى والبصيرة جعلوا من 
اتبعهم وصدقهم يرون كالم أهل الحق كالم غير مفهوم بعد أن أصبحوا  
تعالى   قال  وبهيئة دينية،  بمحفوظات  اإلنس ولكن  مثلهم من شياطين 

ُل  81ُهوقًا (َوقُْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبَاِطُل ۚ إِنَّ اْلبَاِطَل َكاَن زَ    ( ) َونُنَّزِ
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ْلُمْؤِمنِيَن ۙ َوَال يَِزيُد الظَّاِلِميَن إِالَّ َخَساًرا   ِمَن اْلقُْرآِن َما هَُو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ لِّ
)) اإلسراء . أليس شهداء الزور من الظالمين؟ ، فمن أين يأتيهم 82(

الرحمات التي تأتي بعد   الشفاء ومن أين تأتيهم الرحمة؟، فمن أعظم 
النصوص   حفظ  إال  لهم  ليس  الزور  وشهداء  العلم،  هو  هللا  رضا 

  .  والروايات
ولكنه نور يقذفه هللا في القلب    قال الذهبي: إن العلم ليس بكثرة الرواية, 

  , وشرطه : االتباع , والفرار من الهوى واالبتداع "
  

قال تعالى ( َوبِاْلَحّقِ أَنَزْلنَاهُ َوبِاْلَحّقِ نََزَل ۗ….) اإلسراء . فعلى المسلم  
الحق   أهل  من  يكون  حتى  الحق  مع  متوافقا  وعمله  كالمه  يكون  أن 

فأه األعلى،  بنوره  هللا  يمتعه  . وحتى  لهم  نور  ال  الباطل    ل 
  

الحق.   على  الحق  أهل  يا  فاجتمعوا  معذور،  غير  الزور  شهد    من 
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  المسؤول المعلول  - 106
   

هناك طبقة في المجتمع تتولى المسؤولية ولكنها في الواقع ال تجد من  
المساءلة   نفسها فوق  بذلك وتجد  تسمح  بل هي ال  يسائلها ويحاسبها، 
والمحاسبة، فهذا يعني بأنها ال تتحمل المسؤولية، أي ال تتحمل المساءلة  
واألعباء واألحكام والعقوبات التي يجب أن تواجهها في حالة تقصيرها  

  أو إخاللها بالمسؤولية
 

ومليء   معلول  قلب  قلبه  يصبح  المسائلة  وأمن  نفسه  حصن  ومن 
الناس    واالستهتارباآلفات، كالعجب والكبر والغرور   لتعبيد  واالتجاه 

لشخصه ...الخ، وال يجد من يصحح أخطائه أو يقوم سلوكه، وإذا كان  
أحواله، مجتمع معلول  المجتمع من  أصبح حال  الشخص حاكما  هذا 

والعلل، فالحاكم المعلول يستعين    االجتماعية ت  تفتك به األمراض واآلفا
بجيش من المنافقين المعلولين على رأسهم علماء ومشايخ وإعالميين  

يصرفوا   لكي  علله   انتباهومثقفين،  عن  الفكري   الناس  شذوذه  وعن 
، كما نجد بعض المصلحين يتجهون لمعالجة النتيجة ويتركون  والنفسي

بعد ما قنن وشرعن النفاق، وأما    السبب والمسبب، ألنه فوق المسائلة
المصلحين الذين يقومون بكسر قانون النفاق فمكانهم المعتقالت، ألن  

 .المعلول ال يريد أن يصبح مسؤول
 

إن المعلول الذي جلس في مكان المسؤولية، في الحقيقة، هو يجلس في  
مكان ال يستحق أن يجلس فيه وال يتناسب مع شذوذه الفكري والنفسي،  
بسبب   ولكن  مخبول،  سفيه  ويصبح  معه  تتطور  الحالة  إن  بل 

السفيه     اختالل المسؤول  يصبح  معلول  كل  عند  العقلية  الموازين 
فونه بالحكمة وبسعة األفق والمدارك ولكل المخبول عندهم مقبول ويص

  المشاكل يقدم حلول
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  ! ييقصدن هذا
فهذا ما سيقوله المسؤول المعلول وما سيقوله المنافق الذي يقتات من  
 وراء العلل االجتماعية ويصرف نظره عن المسبب، إذا قرءوا المقال

نَساُن َعلَٰى نَْفِسِه بَِصيَرةٌ ( .  َولَْو أَْلقَٰى َمعَاِذيَرهُ   )14قال تعالى ( بَِل اْإلِ
  ) القيامة (15)

 
كبير ) أي من    قيل في المثل المصري ( اللي معندوش كبير يشتريلو

ليس له كبير ال يجد من يستفيد من تجاربه وخبراته، وكذلك من ليس  
فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وكبير الحاكم   ،له كبير ليس له حدود

هم ممثلي الشعب المنتخبين في مجلس النواب أو الشورى على أساس  
بي  الفرق  يعلم  وهو  أكبر  وهللا  الجميع،  فوق  وجل  عز  وهللا  ن  سليم، 

مجالس الحيلة الدخيلة على الناس ومجالس الوسيلة التي تربط الناس  
 .بالسلطة، فمشكلة الناس مع السلطة المختالة المحتالة 
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 من أين تؤكل الكتف؟ - 107
 

يحيط أهل الباطل بالمؤمنين من كل جانب، قوى عالمية مهيمنة وقوى  
محلية حاكمة في كل دولة إسالمية ، ويتدرع أهل الباطل الذين يحكمون  
الدول االسالمية ببعض المحسوبين على أهل العلم وبمثقفو السلطة ،  
بل إن اقوى خط دفاعي يتمترس خلفه إبليس وعتاة شياطين الجن واهل 

و الخط الذي يجمع المحسوبين على أهل العلم، ونضيف الى  الباطل ه
فئة المستضعفين الذين    -القوى الظالمة العالمية والمحلية    -اهل الباطل  

استمرؤوا االستضعاف ولم يقووا حتى على التحرر ( الفكري والنفسي  
) ، حتى بات بعضهم يردد عبارة ( هللا ال يغير علينا ) وهم يعلمون  

 ا من هللا عز وجل .بما سلط علين 
 
التغيير سنة من سنن الكون والحياة، وأسال هللا تعالى ان يغير حالنا  
الى احسن حال ويعطينا فرحة ال تغيب بعد ما يمأل قلوبنا بالرضى .  
اللهم امين . عن واثلة أنه سمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:" 

 ما شاء "   قال هللا عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي
 
نعم … المعادلة صعبة، فهي بحاجة لبذل جهد فكري مناسب للتحدي  
الذي يحيط بنا من كل جانب، فمسالة تحييد المحسوبين على أهل العلم  
وتحرير   والعقول  القلوب  تجاه  فاعليتهم  وابطال  السلطة  ومثقفي 

لمنظومة  ) بحاجة  ونفسي  فكري  تحرير  كاملة    المستضعفين  فكرية 
شاملة ) تمكننا من أكل الكتف من المكان المناسب ، فوسائل التواصل  
والى  المستهدفة  الفئة  إلى  الوصول  تسهل  والفضائيات  االجتماعي 

 الجانب المناسب المراد اكله من الكتف . 
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  متى يأتي الربيع؟ - 108
  

او   مذهبي  أو  عرقي  صراع  وجعله  الصراع  اختزل  قد  البعض 
...الخ، وحقيقة الصراع بالنسبة للمؤمنين هو صراع ( فكري     سياسي

و روحي ) بين اإلنسان والشيطان وأوليائه المقربين من أعداء اإلنسانية  
الشيطان   وسيطرة  هيمنة  من  اإلنسان  تخليص  منه  والهدف  والدين، 

 وتحريره . 
 

وتطال  إن المشروع اإلسالمي مشروع رباني تتجلى فيه العدالة اإللهية  
المستضعفين   تمكين  ورائه  ومن  والمستكبرين،  الطغاة  رؤوس 
والمساكين من حقوقهم الشرعية واإلنسانية، على رأسها معرفة حقيقة  
الرجل  سيوضع  فحينها  والصورة،  الخبر  وحقيقة  الرباني  البيان 
المناسب،   المكان  في  المناسبة  والمرأة  المناسب  المكان  في  المناسب 

 المستضعفين والمساكين، إن وعد هللا حق.   وبعد ذلك يزهر ربيع
 
إن ربيع المسلمين في حقيقته ربيع لإلنسانية بشكل عام، الن ديننا دين  
للناس كافة، ومثل ما نسأل هللا الفرج فكذلك غيرنا يسألون هللا الفرج، 
والفرج سيأتي وفق مراد هللا عز وجل، وبالصورة التي ارتضاها، فعلى  

االمر لن يكون وفق مراده وتصوراته وما ورثه    اإلنسان أن يتوقع بأن
بعضه صحيح   والتراث  والثقافي  والفكري  الديني  فاإلرث  آبائه،  عن 
وبعضه غير صحيح، فاألحداث ستثبت ما صح منه، والربيع إما يكون  
إكتمال   عند  يكون  وإما  الناس،  بين  وتداولها  الحقيقة  ظهور  بداية 

  صورتها في أذهان الناس. 
 

إن فشل القوى اإلسالمية السنية والشيعية في خلق كيان سياسي يجمع  
الجو مهيئا للقيام بثورة فكرية إسالمية ليتبعها وحدة  المسلمين، جعل 
إنسانية، و في خلقه شؤون، وأسأله عز وجل أن   ونهضة إسالمية 

 يستعملنا فيما يرضيه . 
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ِض َوَجعََل أَْهلََها ِشيَعًا يَْستَْضِعُف  قال تعالى ( إِنَّ فِْرَعْوَن َعَال فِي اْألَرْ 

ْنُهْم يُذَبُِّح أَْبنَاَءُهْم َويَْستَْحيِي نَِساَءُهْم ۚ إِنَّهُ َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِديَن (  )  4َطائِفَةً ّمِ
ةً َونَْجعَلَهُ  ُم  َونُِريُد أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا فِي اْألَْرِض َونَْجعَلَُهْم أَئِمَّ

َن لَُهْم فِي اْألَْرِض َونُِرَي فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدهَُما 5اْلَواِرثِيَن ( ) َونَُمّكِ
ا َكانُوا يَْحذَُروَن (   ) ) القصص  6ِمْنُهم مَّ
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 حتى يأتي الربيع  - 109
 

بِقََدِرَها فَاْحتََمَل السَّْيُل    قال تعالى ( أَنَزلَ  ِمَن السََّماِء َماًء فََسالَْت أَْوِديَةٌ 
ثْلُهُ ۚ   ا يُوقُِدوَن َعلَْيِه فِي النَّاِر اْبتِغَاَء ِحْليٍَة أَْو َمتَاعٍ َزبٌَد ّمِ ابِيًا ۚ َوِممَّ َزبًَدا رَّ

ا الزَّ  ُ اْلَحقَّ َواْلبَاِطَل ۚ فَأَمَّ َّ ِلَك يَْضِرُب  ا َما َينفَُع  َكذَٰ بَُد فَيَْذَهُب ُجفَاًء ۖ َوأَمَّ
ُ اْألَْمثَاَل ( َّ ِلَك يَْضِرُب    ) الرعد . 17النَّاَس فَيَْمُكُث فِي اْألَْرِض ۚ َكذَٰ

  
والرأسمالية   العلمانية  الناس،  أساسها  على  يتحرك  عديدة  أفكار 

والديمقراطية   والقومية  عدى والليبرالية  والشيوعية    والدكتاتورية 
ودين   والقاعدية  الداعشية  و  كالخمينية  الدين  على  المحسوبة  األفكار 

الحاكمة والسعادة     السلطات  الربيع  تجلب  لم  أفكار  وكلها  ...الخ، 
لإلنسانية، فهي كالزبد الذي يذهب جفاء وال ينفع الناس، وهي أفكار  
مرت على األرضيات االجتماعية والسياسية منذ فترة زمنية طويلة و  

والحياة    اصابتها بالكآبة  واألنفس  بالعطش  األرواح  واصابة  بالجفاف 
  بالفوضى . 

  
الطاقة  يحمل  الذي  الغزير  المطر  نزول  بعد  إال  يأتي  ال  فالربيع 

فتنبت األعشاب وتفتح الزهور ويرتوي     ليمد األرض بها   اإليجابية
الناس وترتوي األنعام وتنتعش الطيور وتعتدل األمزجة ويفرح الناس  

نفوس، وهكذا األرضية االجتماعية والسياسية فهي بحاجة لقيم  وتهدأ ال
الناس، منها  لينتفع  إيجابية  نيرة  شاملة  غزيرة  حيث    وألفكار صائبة 

ترتقي بفكرهم وتروي أرواحهم وتنعشهم بعد الجفاف والعطش الذي  
أصابهم، وتهدأ من ورائها النفوس وتطمئن، بما فيهم من غفل وشرد  

حاجة لرحمة وبحاجة لمن يقيل عثرتهم ويرتقي  عن الدين، فهم كذلك ب
بفكرهم ويروي أرواحهم ويهدي أنفسهم ويصوب مسيرتهم في الحياة  
ويتجاوز عن أخطائهم ويقيل عثراتهم وينصرهم على الشيطان الذي  

  أضلهم وازلهم عن الصراط المستقيم  
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فمن يحمل المشروع اإلسالمي ويأمل بتجسيد قيم وأفكار الرسالة على  
الواقع عليه أن يتسلح بالقيم اإلسالمية اإلنسانية اإليجابية الراقية،  أرض  
امانة ثقيلة ال تحمل بالعضالت والمحفوظات بل تحملها القيم    فاألمانة

فيما   يستعملنا  أن  هللا  ونسأل  الراقية،  اإليجابية  اإلنسانية  اإلسالمية 
  يرضيه . 

  
ونفسك   بتهيئة فكرك  المسلم، عليك  أيها  الرحمن  فيا  لتكون من عباد 

الذين يستعملهم فيما يرضيه وال تشطب من أساء اليك من الناس من  
كن   بل  للشر  تكن مطية  فال  الواسعة،  من رحمة هللا  المنتفعين  قائمة 

 مطية للخير حتى يأتي الربيع. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



376 
 

  اإلسالم والتدرج  - 110
 
إن من يقولون ال يجب أن نتدرج عند تطبيق المنهج أو أحكام الشريعة، 
قولهم يدل على إنهم في مقام ال يشعرون به، وغالبا يكونون في مقام  

الروحية،  والمقامات الفكرية     ال يسرهم البقاء فيه لو ذاقوا الفرق بين
الروحي   الفكري والسمو  التدرج  في    واالرتقاء فهم ال يعرفون معنى 

يحدث  ال كيف  وال  والروحية،  الفكرية  الفردي    االرتقاءمقامات 
والجماعي، وفي المسائل الفكرية والروحية ال يوجد هناك مصعد سريع  
وأعلى   أرقى  إلى  السفلية  المقامات  أدنى  من  الناس  به  ينتقل  الحركة 

 المقامات . 
 
العقل وتصلح   الدين تحفظ سالمة  العقل، وبحفظ  الدين فسد  إذا ذهب 

للمغضوب أحواله الفكرية  العوالم  من  تدرج  دون  العقل  نقلت  وإذا   ،
عليهم والضالين إلى العوالم الفكرية للذين أنعم هللا عليهم بالهدى ونور  

العقل بصدمة نفسية  يصاب صاحب  قد  اليقين وأدركوا وشاهدوا الحقيقة  
  عندما يجد نفسة فجأة أمام الحقيقة، فالمسألة كصعود السلم خطوة خطوة 

 
شاهدت احد شيوخ الكهف يتحدث عن التدرج في أحكام الشريعة،  لقد  

وكالمه صحيح   وجوبه،  يرى  ال  اإلرث  100وهو  لدين  بالنسبة   %
واإللف والعادة والحمية والعصبية، وفي الواقع إن المتحدث كان بحاجة 
لتدرج حتى يفهم دين ومرادات هللا عز وجل وما آلت إليه األحوال بعد  

 لعاض والجبري. قرنا من الملك ا 13
 
شديد   وسط  إلى  الحرارة  شديد  وسط  من  الزجاجي  الكوب  نقلت  إذا 
البرودة فجأة فسوف ينكسر الكوب، فيجب مراعاة التدرج إذا ما أردنا  

من الوسط الروحي    االنتقالتغيير الوسط الذي ينتقل إليه الكوب، فهكذا  
عن الخاطئ  الفلك  في  طافوا  من  فيه  يكون  الذي  الفكري  دما  والعالم 
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ينتقلون للطواف في الفلك الصحيح، فأحوالهم الروحية والفكرية ستتغير  
 بالتدريج . 

 
َعْن أَبِى ُهَرْيَرةَ رضي هللا عنه َعِن النَّبِّىِ صلى هللا عليه وسلم قَاَل : (  

ُدوا َوقَاِربُ  يَن أََحٌد إِالَّ َغلَبَهُ ، فََسّدِ يَن يُْسٌر ، َولَْن يَُشادَّ الّدِ وا َوأَْبِشُروا  إِنَّ الّدِ
ْوَحِة َوَشْىٍء ِمَن الدُّْلَجِة ) رواه البخاري ومسلم    ، َواْستَِعينُوا بِاْلغَْدَوةِ َوالرَّ
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  يَا أَيَُّها النَّاُس ُضِرَب َمثٌَل فَاْستَِمعُوا لَه  - 111
  

أكتب   فأنا  العامة،  للحالة  المناسب  المطلوب  التغيير  حول  كتبت  إذا 
تصوراتي و خواطري حول تغيير جذري لألنظمة الحاكمة في بالد  
المسلمين، والتي يطوف رعاياها في فلك األشخاص وأفكارهم الخاطئة  

األشياء،   فلك  وفي  هللا،  والفاسدة  رحم  من  العام  إال  النظام  هو  فهذا 
في  به  الغرب،    المعمول  فلك  الطواف في  عدا  االسالمية،  الدول  كل 

فتغيير هذا النظام للطواف يتطلب استطاعة وقدرة بشرية منظمة غير  
المادية   بأبعادها  األشياء  حقائق  تدرك  واعية  قيادة  توجهها  عادية 
والروحية، ولها القدرة على حفظ الدماء واألعراض واألموال والنظام  

فوضى،   حدوث  عدم  أي  الوقت العام،  في  متحقق  غير  األمر  وهذا 
  الحاضر . 

  
فهناك عدة أطراف داخلية وخارجية تشكل عائقا أمام التغيير واإلصالح  
المنشود، وكل طرف وله أسبابه التي تجعله يعوق التغيير واإلصالح،  
وهناك   القائم،  الوضع  من  مستفيدة  وخارجية  داخلية  أطراف  فهناك 

ولكنها   مستفيدة  غير  داخلية  نحو  أطراف  والسير  التغيير  تخشى 
المجهول، وهناك أطراف داخلية لها رؤية للتغيير واإلصالح وتعمل 
المنشود ولن تؤدي   للهدف  تؤدي  تنفيذها ولكنها رؤية فاسدة ال  على 
ولكنها في حقيقة   التغيير واإلصالح  تريد  لإلصالح، وهناك أطراف 

ألن المنشود،  واإلصالح  التغيير  أمام  العوائق  أحد  ال    األمر  قادتها 
المنشود،  واإلصالح  للتغيير  الصحيحة  والتصورات  الرؤية  يملكون 
ففهمهم للتغيير واإلصالح فهم ال يوافق الصواب والواقع الذي يغيب  

  عن مداركهم .
  

إن التغيير واإلصالح المنشود يتطلب تدخل رباني، ألن الفساد واإلفساد 
حدث بسبب ( فساد وذهاب العقل ) بعد ذهاب الدين، فالطغاة والفاسدين  
والمفسدين ومن اعانوهم آتاهم العلي القدير من حيث لم يحتسبوا، فهو 
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وأن الغائبة،  الحقائق  أهم  أحد  العقل، وما ذكرته  من  أتاهم  قدره  ا  جل 
المسألة   إثارة  بداية  عند  ستكون  واإلصالح  التغيير  بداية  بأن  أعتقد 
والحديث حولها، وقد يكون من يثيرها مسلم أو غير مسلم، عربي أو  
غير عربي، وقد يكون ذكر أم أنثى ، وقد يكون عالم أو صحفي او 
بأن هناك شيء ما   إعالمي أو سياسي او فيلسوف أو مفكر أستشعر 

ية نشر الحقيقة بين الناس وبعد تداولها ستبدأ اإلرادة  جرى للعقول، وبدا 
الربانية بالتدخل بطريقة ما ليأتي الفرج من جهة ما في زمن ما، ألن  
هللا عز وجل هو من سلب بعض أهم خواص العقول وهو وحده القادر  

إرجاعها، ودور العالم الفقيه الذي يدرك حقائق األشياء يقتصر      على
كيفية وآلية إرجاع الخواص أو القدرات المفقودة   فقط على اإلرشاد إلى

خاصية   سلب  فمن  والتوفيق،  والمعافاة  الهدى  هللا  وعلى  العقل  من 
الحرق من النار التي ألقي فيها سيدنا إبراهيم ملسو هيلع هللا ىلص قادر على سلب خواص 
كل األشياء، سبحان من ال يعجزه شيء، ( قُْلنَا يَا نَاُر ُكونِي بَْرًدا َوَسَالًما  

  ) ) األنبياء . 69إِْبَراِهيَم (  َعلَىٰ 
  

أَنَّ َرسُوَل هللاِ ملسو هيلع هللا ىلص   ، قَاَل: « إِنَّ بَْيَن يََديِ  -َعِن أَبي ُموسى األَْشعَِرّيِ، 
  السَّاَعِة اْلَهْرَج ». 

  قَالُوا: َوَما اْلَهْرُج؟، قَاَل: « اْلقَتُْل ». 
  - الواحدِ   في العامِ   - اآلنَ -فقال بعُض الُمسلمين: يا رسوَل هللا ؛ إنّا نقتُل 

  كذا وكذا  -ِمَن الُمْشركين
  قَاَل: « إِنَّهُ لَْيَس بِقَتِْلُكُم اْلُمْشِرِكيَن، َولَِكْن قَتُْل بَْعِضُكْم بَْعًضا ». 

  * قَالُوا: َوَمعَنَا ُعقُولُنَا يَْوَمئٍِذ؟! 
َماِن، َويَُخلَُّف لَهُ َهبَا  ٌء ِمَن النَّاِس،  قَاَل: « إِنَّهُ لَتُْنَزعُ ُعقُوُل أَْهِل ذَِلَك الزَّ

  يَْحِسُب أَْكثَُرُهْم أَنَُّهْم َعلَى َشْيٍء، َولَْيُسوا َعلَى َشْيٍء ». 
   

إِْن    -قَاَل أَبُو ُموَسى: َوالَِّذي نَْفِسي ِبيَِدِه ، َما أَِجُد ِلي َوَلكُْم ِمْنَها َمْخَرًجاً  
ْلنَا فِيَها ؛ لَْم نُِصْب ِمْنَها َدًماً  إِال أَْن نَْخُرَج ِمْنَها َكَما َدخَ   -أَْدَرَكتْنِي َوِإيَّاكُمْ 

  ، َوال َماالً . 
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وغيرهم ِحبّان  وابُن  ماجه  وابُن  أحمُد  اإلماُم  -روى  شيُخنا  وصّححه 
  في سلسلة األحاديث الصحيحة.  -  رحمه هللا-األلبانيُّ 

  
َماِن، َويَُخلَُّف لَهُ َهبَاٌء ِمنَ   النَّاس ) فنزع  ( إِنَّهُ لَتُْنَزعُ عُقُوُل أَْهِل ذَِلَك الزَّ

العقول ال يقتصر على القتلة بل هو أمر عام حدث الهل هذا الزمان  
  وقبله من األزمنة، إال من رحم هللا .

  
قال تعالى ( يَا أَيَُّها النَّاُس ُضِرَب َمثٌَل فَاْستَِمعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَِّذيَن تَْدعُوَن  

ِ لَن يَْخلُقُوا ذُبَابًا َولَ  َّ ِو اْجتََمعُوا لَهُ ۖ َوإِن يَْسلُْبُهُم الذُّبَاُب َشْيئًا  ِمن ُدوِن 
 ) َواْلَمْطلُوُب  الطَّاِلُب  ِمْنهُ ۚ َضعَُف  يَْستَنِقذُوهُ  َ َحقَّ  73الَّ  َّ قََدُروا  ) َما 

َ لَقَِويٌّ َعِزيٌز ( َّ   ) ) الحج . 74قَْدِرِه ۗ إِنَّ 
الضع اإلنسان  من  شيئا  الضعيف  الذباب  سلب  ما  يستطيع  إذا  ال  يف 

اإلنسان   من  قدره  جل  العزيز  القوي  سلب  إذا  بالك  فما  استرجاعه، 
  الضعيف شيئا. 

  
مسلمين،   غير  أو  مسلمين  كانوا  سواء  الناس  من  الكثير  هناك  إن 
استشعروا بأن هناك شيء ما جرى للعقول، ولكنهم ال يعلمون باألسباب  

ليس   المسألة  أن  كما  المشكلة،  وبسبب  وبأصل  تأصيل  الحقيقة  لها 
شرعي لعدة أسباب، على رأسها بقاء األمة لقرون طويلة تحت حكم 
أو  للمسألة تأصيل شرعي فقد كتم  المتغلب، أي حتى لو كان    القاهر 

القهر  لحكام  والروحية  الفكرية  األحوال  حقيقة  سيكشف  ألنه  اخفي، 
  والغلبة وأعوانهم، فما جرى للعقول ليس له إال رب العالمين . 

  
ة والمستكبرين الذين أعرضوا عن منهج رب العالمين، ( ال  إلى الطغا

تحوسون وال تلوصون ) فال مفر من انكشاف أمركم إن عاجال أو أجال  
من قبل المهيمن العزيز الجبار جل قدره، فما تقومون به من أعمال  
تدل على السفه والخبال ستزيد مظاهرها حتى تظهر حقيقتكم وحقيقة  

تكم العقلية، كعلماء ومثقفو واعالميو السلطة،  من يقومون بتغطية سوءا 
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وغدا    االجتماعيعلى الفيس ووسائل التواصل  )  ببالش  (  فاليوم الخبر  
ووسائل  )  ببالش  (   المجالس  أحاديث  لتصبحوا  الواقع  أرض  على 

فحينها سيتجه   أيديكم،  بين  من  الزمام  العالمية، حيث سيفلت  اإلعالم 
) حتى يتحقق الهدف المنشود    المهديالناس للبحث عن ضالتهم ( اإلمام  

والقرار ) بيد    وتعود خالفة على منهاج النبوة لتكون ( السلطة والمال
  خيار األمة من أهل العقول الرشيدة إلى ما شاء هللا .

  
فياله من دين لو كان له رجال ونساء واعين يدخلون من الباب الذي  

ح وهو باب ( العقل  يؤدي إلى الطريق السهل السالك للتغيير واإلصال
لم     ) وهو أهم باب من أبواب العلم، وهو الباب الذي يغلق في وجه من

والناس   الظلمة  الحكام  وجوه  بل  العلم  طلب  في  هللا  وجه  يريدوا 
والمسترزقين من وراء الدين، كما هو أغلق في وجه من وادوا من حاد  

الم غير  أول من  الذي  أبي سفيان  بن  طاف  هللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص كمعاوية 
السياسي للمسلمين وجعله حول األشخاص وأفكارهم الخاطئة والفاسدة  
كان   الرسالة، وكما  أفكار  فلك  الطواف في  من  بدال  األشياء،  وحول 
زمن النبوة وزمن الخالفة الراشدة، والذي أول من بدل سنة الشورى  
ببدعة التوريث، فكل من واد من حاد هللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص تسد أفقه الفكرية  

أفق ضيقة ومحدودة في علوم الدين وهو لن يعرف من الدين  وتصبح  
إال رسمه بعد ما تطمس بصيرته التي ال ينيرها إال التأييد بالروح من  

  قبل هللا عز وجل . 
  

  َ َّ ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ  َّ قال تعالى ( ال تَِجُد قَْوًما يُْؤِمنُوَن بِا
ئَِك  َوَرُسولَهُ َولَ  ْو َكانُوا آبَاَءُهْم أَْو أَْبنَاَءُهْم أَْو إِْخَوانَُهْم أَْو َعِشيَرتَُهْم ۚ أُولَٰ

ْنهُ ۖ َويُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن   يَماَن َوأَيََّدُهم بُِروحٍ ّمِ َكتََب فِي قُلُوبِِهُم اْإلِ
ُ َعنْ  َّ ئَِك ِحْزُب تَْحتَِها اْألَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها ۚ َرِضَي  ُهْم َوَرُضوا َعْنهُ ۚ أُولَٰ

ِ هُُم اْلُمْفِلُحوَن ( َّ ِ ۚ أََال إِنَّ ِحْزَب    ) ) المجادلة .22َّ
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والثقافي   والفكري  العلمي  الجانب  في  والناشطين  العاملين  إلى 
إبليس طرقه   يخشى  الذي  الباب  العقل، فهو  باب  والسياسي، اطرقوا 

يسي الذي سيأتيه منه ما ينهي هيمنته على العالم،  وفتحه، ألنه الباب الرئ 
وهو الباب الذي سيأتي منه للطغاة ما يزيلهم وينهي حكمهم، ومن طرق  
الباب يبغي وجه هللا ( فقط ال غير ) فتحه له الفتاح العليم الخبير وأتاه 

ْكِر إِن ُكنتُْم َال تَْعلَُموَن (   لنحل . ) ) ا43الجواب . ( فَاْسأَلُوا أَْهَل الذِّ
العقل مناط التكليف، وهو رأس مال اإلنسان، والدين رأس مال العقل، 
  .وأناس بال دين تتسلط عليهم الشياطين فتفقدهم أمنهم الفكري والروحي
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 حضارة شر الدواب والداء والدواء  - 112
 

مُّ اْلبُْكُم الَِّذيَن َال يَْعِقلُوَن (  قال تعالى ( إِنَّ  ِ الصُّ َّ )  22َشرَّ الدََّواّبِ ِعنَد 
 ) األنفال . 

 
إن اإلنسان هو القيمة العليا وهو الخليفة في األرض، ولكن عندما يعلو  

الصم البكم الذين ال يعقلون،  العمي  على الناس شر الدواب عند هللا،  
 يصبح المال هو القيمة العليا، وأما اإلنسان فليس له أي قيمة تذكر  

 
ليبيعوا   الداء  أهلها  بعض  يصنع  عجيب،  أمر  أمرها  حضارة  إنها 

ء!، وحدث وال حرج، حقا… ليس بعد العقل إال الالعقل وليس  الدوا
بعد الوعي إال الالوعي، وذلك لم يفعله أناس وأهل أي حضارة سابقة،  

 وبحسب علمي. 
 
الحضارة، من الحضور، أي إذا حضر قوم ما على أرض ما في زمن 
أرض   ما وتجسدت على  وأفكار ومفاهيم وتصورات  بقيم وعقائد  ما 

 شئوا حضارة.الواقع، فهم أن
 
نحن نلمس ( حضارة شر الدواب ) ونعيش في خضمها على أمل أن  
يمكننا هللا عز وجل ويستعملنا كما وعدنا لننشئ الحضارة اإلسالمية  
العليا هو   القيمة  فيها  تكون  الراقية، حيث  العلمية  اإلنسانية األخالقية 

دال من قيم  اإلنسان الخليفة الذي تصيغه القيم السامية وأفكار الرسالة ب
الذين   الدواب  شر  حضارة  انشئوا  الذين  والرعاع  الهمج  وأفكار 

  األدواء . الداء ويتاجرون ب
 
تصوراتنا   و  ومفاهيمنا  أفكارنا  و  وقيمنا  لديننا  هللا  بإذن  فسيكون 
الصحيحة التي نستمدها من بصائر الوحي حضور على أرض الواقع  

   ير األرضبعد غياب، حيث سيصبح الناس غير الناس واألرض غ
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إن الحضارة الغربية تحمل في جوفها أدواء، وأما الحضارة اإلسالمية  

 ستكون بإذن هللا هي الدواء لكل داء . 
 

قال تعالى ( َونُِريُد أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا فِي اْألَْرِض َونَْجعَلَُهْم  
 ) اْلَواِرِثيَن  َونَْجعَلَُهُم  ةً  َونَُمكِّ 5أَئِمَّ فِْرَعْوَن  )  َونُِرَي  اْألَْرِض  فِي  لَُهْم  َن 

ا َكانُوا يَْحذَُروَن (   ) ) القصص 6َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَما ِمْنُهم مَّ
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  الطواف حول القبور والقصور - 113
 

كذلك  الشريفة وتعظيمها  الكعبة  بالطواف حول  المؤمن  يقوم  مثل ما 
عليه أن يجعل محور حركته في الحياة حول كلمة التوحيد ( ال اله اال  
هللا محمد رسول هللا ) وما انبثق منها من قيم وافكار، فعليه تعظيم كلمة  

بِّي إِلَٰى ِصَراٍط  التوحيد وقيم وافكار الرسالة في نفسه ( قُْل إِنَّنِي َهَدانِي رَ 
لَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفًا ۚ َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن ( ْستَِقيٍم ِدينًا قِيًَما ّمِ ) قُْل 161مُّ

ِ َرّبِ اْلعَالَِميَن (  َّ ِ ) األنعام .  162إِنَّ َصَالتِي َونُسُِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي 
عد ما حنف ومال عن القيم  فالمؤمن الذي هداه هللا لصراطه المستقيم ب

الفاسدة   أفضل    -واألفكار  نبينا  وعلى  عليه  إبراهيم  سيدنا  فعل  وكما 
والتسليم   بها    -الصالة  ليتعامل  الرسالة  وافكار  قيم  مع  يشاركها  وال 

تصبح صالته  ونسكه  ومحياه  ومماته  أي تكون حركته في 
  الممات . حتى وفي اتجاه طاعة هللا الحياة  

 
َوُهَو الَِّذي َجعََلُكْم َخَالئَِف اْألَْرِض َوَرفََع بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت     (

ِحيٌم ( يَْبلَُوُكْم فِي َما آتَاُكْم ۗ إِنَّ َربََّك َسِريُع اْلِعقَاِب َوإِنَّهُ لَغَفُوٌر رَّ )  165لِّ
   االنعام .

االبتالء واالختبار أمام سنة  بالصالحين    هناك من فشل  افتتن  ما  بعد 
الذين رفع هللا درجتهم في مقام اإلحسان وظهر ذلك على احوالهم ليقيم  
تجعله   فاسدة  وافكار  قيم  ليبتدع  مماتهم  بعد  االضرحة  قبورهم  على 
الظاهر   السريعة   العقوبات  والطائفين حول اضرحتهم تحت طائلة 

العقل خواص  بعض  نزع  ومنها  المحس،  غير  والخفي  وتدني    منها 
اإلحساس والشعور واإلدراك، ليصبح قلبه مسكنا للشياطين بدال من أن  
يكون مهبطا لنور هللا الذي يقذف في قلوب من كانوا حنفاء على ملة  

  الصالة والسالم .وعلى آلهم  أبينا إبراهيم ونهج خاتم المرسلين عليهم 
 

ن بالحكام  وهناك ايضا من فشل أمام سنة االبتالء واالختبار بعد ما افتت
والجاه   المال  يملكون  وأصبحوا  االجتماعية  درجتهم  هللا  رفع  الذين 
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التي   وأفكارهم  قيمهم  واالهم ووالى  لمن  والمناصب  المال  ويمنحون 
 تتعارض مع قيم وافكار الرسالة التي تنبثق من كلمة التوحيد . 

 
فعلى المؤمن أن يحذر من الطواف حول القبور وحول القصور، وعليه  

ف ويميل عن القيم واألفكار التي يروج لها القائمين على القبور  أن يحن
وعن القيم واألفكار التي يتعامل بها الحكام ساكني القصور وعلمائهم،  
فكلها قيم وافكار تفسد العقل وتطمس البصير وتغيب الوعي والشعور 

 . وال تجعل المؤمن يدرك حقائق األشياء  وتضيق األفق والمدارك 
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  الطغاة المساكين - 114
 

  المنهج النبوي في التغيير واإلصالح السياسي لقد أشرت في مقال (  
الجرائم   بارتكاب  تورطوا  الذين  الطغاة  فعله مع جند  إلى ما يجب   (
المتعددة، فالطاغية يعتبر من اعانوه على طغيانه وظلمه السد المنيع  
الذي يحتمي به، وهو يخوفهم من المؤمنين الذين يريدون تقويم سلوكه  
او خلعه، حيث يصور لهم بأن مصيرهم سيكون مثل مصيره إذا ما 

المؤمن والنفسي،  تمكن  الفكري  وشذوذه  طغيانه  يمارس  وهو  منه  ين 
  ) فتحقيق  يخالف مراد هللا عز وجل،  األمر غير صحيح وهو  وهذا 
األمن الفكري والروحي والنفسي والمادي ) هي الغاية من التغيير وهو  

 األمر الذي لم يحققه الطاغية ألعوانه وللناس  
 

ِلكُمُ  ُف أَْوِليَاَءهُ فََال تََخافُوهُْم َوَخافُوِن إِن   قال تعالى( إِنََّما ذَٰ الشَّْيَطاُن يَُخّوِ
ْؤِمنِيَن (       )) آل عمران175ُكنتُم مُّ

 
األمن   أفقدتهم  التي  الشياطين  على  الطغاة  أعوان  إعانة  هي  فالفكرة 
(الفكري والروحي) مما جعلهم ينحدرون فكريا وروحيا ويخرجون من  

الى حال شيطاني، يستسهلون سفك الدماء   حالهم اإلنساني الذي تحول
الناس   وتضليل  والكذب  والممتلكات  المال  وإتالف  األعراض  وهتك 

  وإيذائهم وتعذيبهم على رأسهم العلماء والدعاة . وتلفيق التهم إليهم 
 
على   الشيطان  وسيطرة  تسلط  أسباب  لنا  تبين  عديدة  آيات  وهناك 

  نسان. اال
 

أَْغَوْيتَنِي َألَُزيِّنَنَّ لَُهْم فِي اْألَْرِض َوَألُْغِويَنَُّهْم  قال تعالى ( قَاَل َرّبِ بَِما  
ذَا ِصَراطٌ َعلَيَّ  40) إِالَّ ِعبَاَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخلَِصيَن (39أَْجَمِعيَن ( ) قَاَل َهٰ
 ) ِمَن  41ُمْستَِقيٌم  اتَّبَعََك  َمِن  إِالَّ  سُْلَطاٌن  َعلَْيِهْم  لََك  لَْيَس  ِعبَاِدي  إِنَّ   (

    ) ) الحجر42ْلغَاِويَن (ا
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قال تعالى ( إِنَّهُ لَْيَس لَهُ سُْلَطاٌن َعلَى الَِّذيَن آَمنُوا َوَعلَٰى َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن  

))  100) إِنََّما ُسْلَطانُهُ َعلَى الَِّذيَن يَتََولَّْونَهُ َوالَِّذيَن ُهم بِِه ُمْشِرُكوَن (99(
    ونالنحل . به مشركون، أي با مشرك

 
هُْم أَزا ( ))  83قال تعالى ( أَلَْم تََر أَنَّا أَْرَسْلنَا الشَّيَاِطيَن َعلَى اْلَكافِِريَن تَُؤزُّ

  مريم .
 
ِن نُقَيِّْض لَهُ َشْيَطانًا فَُهَو لَهُ قَِريٌن   ْحَمٰ قال تعالى ( َوَمن يَْعُش َعن ِذْكِر الرَّ

  )) الزخرف . 36(
 

ئَِك لَُهُم اْألَْمُن َوُهم    قال تعالى ( الَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يَْلبُِسوا إِيَمانَُهم بُِظْلٍم أُولَٰ
) ْهتَُدوَن  )  82مُّ والروحي  الفكري   ) األمن  أي  اْألَْمن ُ)   ) األنعام،   ((

ْرَك لَُظْلٌم َعِظيٌم (    )) لقمان . 13...قال تعالى ( ...إِنَّ الّشِ
 

فكري والنفسي على  إن الطاغية ال يتهيأ له ممارسة طغيانه وشذوذه ال
الناس ما لم يكن له أعوان قد ( فقدوا األمن الفكري والروحي ) وهو  
ما يحدث بعد ما يصبح للشياطين سلطان على أعوان الطغاة، ففي حقيقة  

  األمر إن الطغاة ينفذون سياسة إبليسية . 
 
فبعد ما يُفقد (األمن الفكري والروحي) يسلب من اإلنسان ( الشعور )  

مراتب اإلدراك، وهذا يفسر عدم شعور أعوان الطغاة بعظم  وهو أدنى  
جرائمهم تجاه أنفسهم وتجاه الناس، وما يجعل أعوان الطغاة يستمرون  
العلم في مقدمة  أهل  المحسوبين على  في غيهم وطغيانهم هو وجود 
الصفوف، فهذا يلبس األمر على الناس، فوجود عالم السلطة في مقدمة 

الشياطين بل هو أمر يسهل تسلط الشياطين،  الصفوف ليس حرزا يدفع  
فالتسلط الظاهر للطاغية ورائه ويقابله تسلط خفي للشياطين ال يشعر 

  الشعور واإلدراك. الوعي وبه من فقد ( األمن الفكري والروحي ) وفقد  
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ومن أدرك حقائق األشياء سيجد بأن أعوان الطغاة في حقيقتهم من (  

قل بأنهم  أعني  وال   ( العلم المساكين  قليلي  بأنهم  أعني  بل  المال،  يلي 
الحقيقة  والمعرفة عنهم  وغابت  طمست  قد  ومثلهم  وبصائرهم   ،

يستحقون اإلحسان والمعونة، وبالتعامل معهم على هذا األساس ينال  
   المؤمن المحسن الهدى والمحبة والرحمة والتأييد من هللا عز وجل 

َلنَْهِديَنَّ  فِينَا  َجاَهُدوا  َوالَِّذيَن   )﴿ اْلُمْحِسنِيَن  لََمَع   َ َّ َوإِنَّ  سُبُلَنَا    ٦٩ُهْم 
  العنكبوت﴾ . 

َ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن ﴿ َّ   البقرة﴾  ١٩٥( َوأَْحِسنُوا إِنَّ 
ِ قَِريٌب ِمَن اْلُمْحِسنِيَن ﴿  ( إِنَّ  َّ   األعراف﴾  ٥٦َرْحَمَت 

  يوسف﴾   ٥٦( نُِصيُب بَِرْحَمِتنَا َمْن نََشاُء َوَال نُِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسنِيَن ﴿
وأعظم الرحمات بعد رضى هللا عز وجل هو العلم، فالمحسن يتعرض 
ومنهم   اآلخرين،  على  بها  ليفيض  وجل  عز  هللا  ولرحمات  لنفحات 

  المساكين . 
 

والطاغية في حقيقة األمر يعتبر من المساكين الذين قل علمهم وقلت  
، ولكنه من المساكين  وطمست بصيرته وغابت عنه الحقيقة   معرفتهم

المتمردين على هللا عز وجل، وبالرغم من ذلك نجد بأن هللا جل قدره 
قال    بين لنا في محكم كتابه أسلوب التعامل مع هؤالء الطغاة المساكين، 

) فَقُوَال لَهُ قَْوًال لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَُّر  43تعالى ( اْذَهبَا إِلَٰى فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطغَٰى (
)) طه .فإذا كان الطاغية يصم آذانه عن الذكر و استحب 44أَْو يَْخَشٰى ( 

العمى على الهدى والتكبر على خشية هللا فعلى أعوانه أن ال يستمروا  
المسير مآل    في  أسوأ  والى  مهلكة  الى  مستدرج  سيكون  ألنه  ورائه 

بِآيَاِتنَا   َكذَّبُوا  َوالَِّذيَن   ) وجل  عز  هللا  على  تكبره  حال  في  وخاتمة 
ْن َحْيُث َال يَْعلَُموَن ( ) َوأُْمِلي لَُهْم ۚ إِنَّ َكْيِدي َمتِيٌن  182َسنَْستَْدِرُجُهم ّمِ

  )) االعراف . 183(
 



390 
 

كيد ومكر هللا عز وجل بأن المستدرج ( ال يشعر  ومن متانة وقوة وشدة  
، والمعضلة التي سيواجهها المستدرج  إطالقا  ) بأنه مستدرج إلى مهلكه

بأنه ( ال يشعر ) وهنا يأتي دور من أدركوا الحقيقة ليبينوا للمستدرجين  
سواء الطغاة الظالمين أو أعوانهم، ويقولوا لهم ( يا جماعة ديروا بالكم  

فأنتم تعيش تشعرون بها،  )  القدير ال  العلي  ون حالة استدراج من هللا 
من  مخرجا  له  يجعل  منكم  هللا  يتق  ومن  إليه،  منه  الفرار  فعليكم 

ُ نَْفَسهُۗ )  َّ ُركُُم  ، ومن أراد هللا به خيرا جعله يعي  االستدراج، ( َويَُحذِّ
  بأنه مستدرج وسهل له أمر فراره منه إليه . 

 
نه المساكين ال يعلمون بأن هللا سريع وشديد  والطاغية المسكين وأعوا

الدنيا   ) ففي  والتمام  بالوفا   ) العباد  أخذ منهم حقه وحقوق  العقاب قد 
واإلدراك   والشعور  الوعي  منهم  سلبت  التي  الشياطين  عليهم  سلط 
أفقهم  وضيقت  بصائرهم  وطمست  قلوبهم  وأعتمت  عقولهم  وأفسدت 

من   تنتظرهم حزمة  اآلخرة  وفي  تراكمت ومداركهم،  التي  العقوبات 
بسبب العقوبات الدنيوية التي طالتهم، أي أن العقوبات الدنيوية تجعل 
من   التحصين  فقد  لمن  وسريع  مفعل  عداد  األخروية  العقوبات  عداد 
واآلثام   الذنوب  يرتكب  وراح  والروحي  الفكري  أمنه  وفقد  الشياطين 

ترا حركة  الحياة  في  المعاقب  فحركة  والمحرمات،  كم والمعاصي 
نفسه   الحساب يجد  إذا ما جاء يوم  السيئات بعضها فوق بعض حتى 

  يحمل أوزار سعيه وحركته في الحياة . 
 
فيا طاغية يا مسكين ( إِنََّك لَن تَْخِرَق اْألَْرَض َولَن تَْبلَُغ اْلِجبَاَل ُطوًال  

) ) اإلسراء . ففي الدنيا معاقب وفي اآلخرة يضاعف لك العذاب  37(
. 
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  حقق أملي وال تحطم صنمي  - 115
 
يعبد الناس في الكهف الفكري المعنوي أصنام عديدة، وهي تتنوع بين  

، وبعض  "الحية والميتة  "األصنام المادية والفكرية والمعنوية واآلدمية  
عباد تلك األصنام يتطلعون ويأملون بعودة الخالفة على منهاج النبوة،  

وتسو العدل  يسود  بأن  ويأملون  يتطلعون  الرسالة أو  وأفكار  قيم  د 
وتطبيق شرع هللا عز وجل، ولكنهم يخشون من تحطيم األصنام التي  

الكهف، فلسان حالهم يقول (   حقق أملي  يعكفون على عبادتها داخل 
الشرك وأصبح    وال تحطم صنمي ألفوا  الذين  المشركين  حال  فهذا   (

    مالزما لهم وهم ال يحسبوه شركا .
 
وهللا عز وجل حذرنا من الوقوع في الشرك في عدة آيات، ألن المشرك 
على   يتسلط  أن  البد  فالشياطين  التسلط،  قانون  تلقائيا  عليه  يجري 
الذي   فالموحد  الخالص،  بالتوحيد  إال  ذلك  من  مفر  وال  المشركين، 
أخلص بتوحيده ال يجري عليه قانون التسلط، فعلى هذا األساس يتحقق  

 كري والروحي ) وهو األمن الذي يفقده المشرك .له أمنه ( الف
 

ئَِك لَُهُم اْألَْمُن َوُهم   قال تعالى ( الَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يَْلبُِسوا إِيَمانَُهم بُِظْلٍم أُولَٰ
ْهتَُدوَن ( يَْلبُِسوا إِيَمانَُهم بُِظْلٍم) اي بشرك ...قال    )) األنعام . ( َولَمْ 82مُّ

ْرَك   ِ ۖ إِنَّ الّشِ َّ تعالى ( َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن ِالْبنِِه َوُهَو يَِعظُهُ يَا بُنَيَّ َال تُْشِرْك بِا
  )) لقمان . 13لَُظْلٌم َعِظيٌم (

  
إن اآليات البينات توضح بأن األمن ( الفكري والروحي ) الذي يكون  

لة الهدى يفقده اإلنسان في حال شركه، والشرك هو اتخاذ الشريك  محص
األسماء   في  أو  العبادة  في  أو  الربوبية  في  مع هللا جل وعال  الند  أو 
والصفات، وإشراك األفكار والمفاهيم والتصورات الخاطئة والفاسدة  
ستكون   المشركين  على  الشياطين  تسلط  حال  وفي  الرسالة،  بأفكار 

يدا في والنفسي  للشياطين  والروحي  الفكري  البناء  بناء     عملية  وفي 
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المفاهيم والتصورات، فلذلك سيدخل الموحدين في صراع فكري مع  
 .   المشركين بعد ما اختلفت رؤاهم الفكرية ومفاهيمهم وتصوراتهم

 
كَّلُوَن  قال تعالى ( إِنَّهُ لَْيَس لَهُ سُْلَطاٌن َعلَى الَِّذيَن آَمنُوا َوَعلَٰى َربِِّهْم يَتَوَ 

))  100) إِنََّما ُسْلَطانُهُ َعلَى الَِّذيَن يَتََولَّْونَهُ َوالَِّذيَن ُهم بِِه ُمْشِرُكوَن (99(
  النحل . به مشركون أي با مشركون .

 
عن عبادة الصنم أو األصنام بعد    االنصراف وقد يقوم اإلنسان بنفسه  

ويع لنفسه  ينتبه  ويجعله  وجل  عز  ويهديه هللا  يوفقه  في  ما  النظر  يد 
الصنم أو   الربانية في هدم  القدرة  يد  تتدخل  الذي يسلكه، وقد  السبيل 
األصنام مما يؤدي النصراف العباد عنها، ولكن هناك من العباد لتلك  
األصنام يقومون بالبحث عن أصنام جديدة لكي يعكفون على عبادتها،  

 رة . او يبقون على عهدهم مع ما تحطم ويحيون ذكراها بين فترة وفت
 

النبوة منهاج  على  خالفة  عودة  القدرة    إن  بيد  األصنام  هدم  يتطلب 
الربانية، فإذا كان اإلنسان عابدا لصنم أو مجموعة أصنام عليه أن يتهيأ  

بزمرة    االلتحاق فكريا ونفسيا لتقبل الوضع الصحيح حتى يسهل عليه  
  الموحدين بعد ما يغادر زمرة المشركين .

 
العقل وطمس    افترسفإذا افترش الصنم القلب  فعلى المسلم أن يحذر،  

ضيقة   الفكرية  األفق  وجعل  الشعور  وسلب  الوعي  وغيب  البصيرة 
   ومحدودة .
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  أماني مشرك - 116
 
البعض في نفسه، لو كنت أعيش في زمن بعثة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص   قد يقول 

ولناصرته أصحابه  من  الرسالة   لكنت  حكام  وأفكار  يناصر  وتجده   ،
الظالمين القهر   والطغاة  الخاطئة والفاسدة  والغلبة  ، ويعادي  وأفكارهم 

ألنه  يعرفها  ال  بل هو  يناصرها،  وال  الرسالة  وأفكار  التوحيد  عقيدة 
مشرك ال يطوف في فلك أفكار الرسالة بل في فلك األشخاص وأفكارهم  
الخاطئة الفاسدة وفي فلك األشياء، وهو في الحقيقة طواف يفسد العقل  

   صيرة ويغيب الوعي والشعور ويضيق األفق والمدارك .ويطمس الب
 

المسلمين على  المحسوبين  المشركين  بعض  كان    - كداعش    -    وإذا 
دخلوا في صراع مع الطغاة فهم لن يستدلوا إلى نقاط ضعفهم التي يجب  

مع   واحدة  والروحية  أحوالهم  ألن  منها،  يأتوهم  في    االختالفأن 
    .  األفكار

 
المشركين من نصرة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هو نفس الدين      إن ما كان يمنع 

الذي يمنع من نصرة عقيدة التوحيد وأفكار الرسالة، إنه دين اإلرث  
مع   والعصبية  والحمية  والعادة  واألفكار   االسم  اختالف واإللف 

التي   واألشياء  واألشخاص  والمفردات  والرسوم  والرموز  والطقوس 
  يطاف في فلكها . 

 
الراشدة ظهر شكل جديد من الشرك، وهو   انتهاءفبعد   زمن الخالفة 

الرسالة، حيث ظهر   بأفكار  للحكام  والفاسدة  الخاطئة  األفكار  إشراك 
القهر   بتوليفة جديدة، وهذا ما ورثه وألفه من يناصرون حكام  إسالم 
والغلبة والطغاة الظالمين الذين يقولون، لو كنا نعيش في زمن البعثة  

  بة المناصرين لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص . لكنا من الصحا
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ومثل أولئك المشركين الذين فشلوا أمام سنة اإلبتالء، سيفشلون أيضا  
إذا ما عرض عليهم العقيدة الصحيحة وأفكار الرسالة بعد تنقيتهما مما  
أشرك فيهما، وبعد إظهار وكشف ما تم كفره وتغطيته منهما من قبل  

المسلمي على  المحسوبين  والمشركين  أحوالهم الكفار  أحسن  وفي  ن، 
قد تطول وقد   سوف لفترة  واليقين  الشك  بين  يترددون وسيتأرجحون 

 تقصر حتى يدركوا الحقيقة وما غاب عنهم. 
 

المهدي   المسلمين،    سيواجهفاإلمام  على  محسوبين  ومشركين  كفار 
في   سيفشل  بسبب    استيعابوبعضهم  الرسالة  وأفكار  التوحيد  عقيدة 

ادة والحمية والعصبية، كما فشل بعض كفار لدين اإلرث والع  اعتناقهم
ومشركي قريش، وال أظنه ينتظر نصرة من مثل أولئك القوم الذين لم  

جل قدره   -يعودوا يعرفون عقيدة التوحيد وأفكار الرسالة، فمن سيهديه  
قادر على نصرته، فا جل شأنه هو وحده من سيختار وسيقيض من    -

ن هللا جل في عاله على عباده  وهذا فضل ومنة م  ،يناصرون اإلمام
 الصالحين المصلحين المستضعفين . 

 
إن اإلمام المهدي إمام رباني يصلحه هللا عز وجل ويهيئه من أجل تنفيذ  
  ،( النبوة  منهاج  تكون خالفة على  ثم   ) الرباني  المشروع اإلسالمي 
وروحية   فكرية   ) اإلنسان صياغة  إلى صياغة  يهدف  مشروع  وهو 

حيث ستكون مهمته باإلضافة إلى عبادة هللا إصالح    ونفسية وبدنية )
 األرض بعد ما تم إفسادها .
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  الواقع ورطانة العجم  - 117
 
لن تجد من يترحم على فرعون الذي قال، أنا ربكم األعلى، ومن يترحم  
عليه فهو كافر، بينما تجد من يمجدون الطغاة األحياء ويترحمون على  
الطغاة األموات الذين تعتبر أعمالهم ترجمة ( ألنا ربكم األعلى ) والذين  

ا أُِريُكْم إِالَّ  فعلوا ما فعله فرعون، وقالوا كما قال ( ... قَاَل فِْرَعْوُن مَ 
َشاِد ( ) ) غافر . وذلك بسبب دين  29َما أََرٰى َوَما أَْهِديُكْم إِالَّ َسِبيَل الرَّ

ال     -والعياذ با    -اإلرث واإللف والعادة والحمية والعصبية، فهو دين  
لسان صادق،   الواقع  فلسان حال  الواقع،  لغة  تستوعب وتفهم  يجعلك 

لب بالنسبة  الواقع  يفهمها  ولكن لغة  التي ال  العجم  الناس كرطانة  عض 
  العرب .

 
قال تعالى ( َوَمثَُل الَِّذيَن َكفَُروا َكَمثَِل الَِّذي يَْنِعُق بَِما َال يَْسَمُع إِالَّ ُدَعاًء  

  ) ) البقرة . 171َونَِداًء ۚ ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَُهْم َال يَْعِقلُوَن (
 

ل سيستوعب وسيفهم وسيفقه  من يستوعب ويفهم ويفقه كالم هللا عز وج
واعتناقك األشياء،  حقائق  وسيدرك  الواقع  واإللف      لغة  اإلرث  لدين 

دينك   عنهم  ورثت  من  لغة  تفهم  سيجعلك  والعصبية  والحمية  والعادة 
ولغة عصبتك فقط، وتلك اللغة ال تجعلك تستوعب وتفهم وتفقه الخطاب  

ا والمعاني  الصور  قراءة  على  قادرا  تجعلك  وال  تتجسد  الرباني  لتي 
وتظهر أمامك على أرض الواقع، حيث ال ترى الظلم ظلم وال ترى  
الطغيان طغيان وال ترى السفه والخبال سفه وخبال، بعد ما تصبح تلك  
دينك   قاموس  في  جديدة  ودالالت  معاني  لها  والمفردات  الكلمات 
وعصبتك تختلف عن المعاني والدالالت التي تقرأها في القرآن الكريم،  

 يصبح ( * كذاب ربيعة أحب إليك من صادق مضر ) . وهكذا 
 
ْهتَُدوَن   ٍة َوإِنَّا َعلَٰى آثَاِرِهم مُّ فال تعالى ( بَْل قَالُوا إِنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعلَٰى أُمَّ

  ) ) الزخرف . 22(
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َولَقَدْ   ) لَُهْم قُلُوٌب الَّ    قال تعالى  نِس ۖ  َواْإلِ اْلِجّنِ  َن  ّمِ َكثِيًرا  ِلَجَهنََّم  ذََرأْنَا 

ئَِك   يَْفقَُهوَن بَِها َولَُهْم أَْعيٌُن الَّ يُْبِصُروَن بَِها َولَُهْم آذَاٌن الَّ يَْسَمعُوَن بَِها ۚ أُولَٰ
ئَِك ُهُم اْلغَافِلُوَن   ) ) األعراف  179(َكاْألَْنعَاِم بَْل هُْم أََضلُّ ۚ أُولَٰ

 __________ 
   منقول

* قال سيف بن عمر ، عن خليد بن ذفرة النمري ، عن عمير بن طلحة  
عن أبيه أنه جاء إلى اليمامة فقال : أين مسيلمة ؟ قالوا : مه ، رسول 
هللا . فقال : ال ، حتى أراه . فلما جاءه قال : أنت مسيلمة ؟ فقال : نعم 

رحمن . قال : أفي نور أم في ظلمة ؟ فقال :  . قال : من يأتيك ؟ قال :  
في ظلمة . فقال : أشهد أنك كذاب وأن محمدا صادق ، ولكن كذاب  
ربيعة أحب إلينا من صادق مضر . واتبعه هذا األعرابي الجلف ، لعنه  

    هللا ، حتى قتل معه يوم عقرباء .
”    من هذا الموقف نعلم أن هذا األعرابي قد علم الحقيقة كاملة , وأن

مسيلمة ” كذاب أشر , ورغم ذلك أصر على أتباعه ورفع راية الباطل  
نكاية فى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألن ” مسيلمة ” من قبيلته  
وهى قبيلة ” ربيعة “ وهو بذلك يرفع راية العصبية المنتنة التى حذرنا  
  منها اإلسالم . وهذا ما يحدث فى عصرنا الحديث اليوم , نؤيد ونساند 
ونؤازر كل من ينتمى إلى قبيلتنا وحزبنا حتى ولو كان على الباطل ,  
ونرفض أى فكرة طالما أنها لم تخرج من بيتنا , إنها شخصنة الحق  

العمياء األولى  الجاهلية  عصر  إلى  بنا  تعود  التى  الصماء      والباطل 
  البكماء. 
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  موال الوطن - 118
 

غناء   من  األوطان  لصوص  الوطن،يكثر  موال  عن    وترديد  الدفاع 
الوطن، حماية الوطن، بناء الوطن، حب وعشق الوطن، الموت من  
أجل الوطن، لو كان للوطن فم لبصق في وجوههم، ولو كان له لسان  
للعنهم، ولو كانت له أيادي لبطش بهم ولخنقهم وكتم أنفاسهم، ولو كان  

خالب لمزقهم  له ارجل لركلهم خارج الوطن ، ولو كان له أنياب وم
 إربا إربا 

 
وأنت    أرضكمسكين أيها الوطن، كم من جرائم ترتكب باسمك وعلى  

شاهد عليها، ولكنك ال تقوى على عمل شيء بعد ما أصبح القاضي  
الوطن   أبناء  فعلى  انقلبت  قد  كثيرة  موازين  الحرامي،  هو  والحامي 

العقل  تعديلها وعلى رأسها موازين العقل الذي اختل ، فإذا عدل ميزان  
  . عدل ميزان القوى ليعتدل ميزان العدل
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 من لها يا قوم - 119
 
من يقرأ التاريخ اإلسالمي يُعجب بالفتوحات اإلسالمية وبسعة أراضي  
الدولة األموية والعباسية والعثمانية ويتحسر على األيام الخوالي يوم  
العالم ومهابة في صدور اآلخرين،   للمسلمين صولة وجولة في  كان 
ولكن لوال المرض الذي الزم األمة اإلسالمية طوال فترة مسيرتها بعد  

فة الراشدة لما وصل الحال بها إلى ما وصل إليه ( غثاء كغثاء  الخال
  السيل ) . 

  
أَْن تََداَعى َعَلْيكُُم األَُمُم ِمْن ُكّلِ أُفٍُق   قال صلى هللا عليه وسلم: ( يُوِشكُ 

َكَما تَتََداَعى األََكلَةُ َعلَى قَْصعَتَِها، قُْلنَا: ِمْن قِلٍَّة بِنَا يَْوَمئٍِذ؟ قَاَل: ال، أَْنتُم  
ِمنْ  اْلَمَهابَةَ   ُ َّ يَْنَزعُ  السَّْيِل،  َكغُثَاِء  ُغثَاٌء  َولَِكنَُّكْم  َكثِيٌر،  قُلُوِب   يَْوَمئٍِذ 

اْلَحيَاةِ   قَاَل: ُحبُّ  اْلَوَهُن؟  َوَما  قِيَل:  اْلَوَهَن،  قُلُوِبُكُم  َويَْجعَُل فِي  ُكْم  َعُدّوِ
 َوَكَراِهيَةُ اْلَمْوِت ) [رواه أبوداود].

 
إنه المرض العضال الذي أذهب الروح، والذي أحدثه معاوية في جسم  

الطواف وهما  ربانيتين،  سنتين  أستبدل  عندما  أفكار    األمة  فلك  في 
فلك  في  الطواف  وهما  قيصريتين،  ببدعتين  والشورى،  الرسالة 
والتوريث،   األشياء  فلك  وفي  الفاسدة  الخاطئة  وأفكارهم  األشخاص 
ومباركة   لدعم  العلم  أهل  مجالس  جلسوا  الذين  الجهال  وجود  ولوال 
الطغيان واإلستبداد والشذوذ الفكري والنفسي للحكام لما استمر سريان  

 ولما وصل حال األمة إلى الغثائية والوفاة .  المرض
 

    ( ِليَْبلَُوكُْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمًال )
 
أنا في الحقيقة أعجب من صانعي الغثاء، وهم حكام وعلماء السلطة  
الذين فشلوا أمام سنة اإلبتالء، إن الروم الذين اُعجب وأفتتن بهم معاوية  

عن   تخلوا  قد  البدعتين  منهم  واتجهوا  وأستورد  التوريث  بدعة 
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للديمقراطية منذ عقود طويلة، كما تخلوا عن الحكم المطلق، ألم يدفعكم 
المطلق ؟، ويا علماء   التوريث والحكم  بإعادة النظر في  للتفكير  ذلك 

  13السلطة، ألم يتجه تفكيركم إلحياء السنن الربانية المعطلة ألكثر من  
والتنقيب التقليب  بعد  تستدلوا  ألم  ؟،  يبعث    قرن  الكتب على عما  في 
 روح األمة ويخرجها من حالة الغثائية ؟. 

 
  ال يصح إال الصحيح . 

الغثائية إال بعد إحياء   تَخُرج من حالة  تُبعَث روحها وال  إن األمة ال 
السنتين الربانيتين اللتان أماتهما معاوية ومن خلفوه من ملوك وحكام 

  المسلمين، وهما : 
  لرسالة . الطواف في فلك أفكار ا  - 1
  الشورى.   - 2

  ثم تكون خالفة على منهاج النبوة … فمن لها يا قوم ؟ . 
    ( ِليَْبلَُوكُْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمًال )

 
  .  - رحمه هللا  –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

" وقد أوعبُت في كل فن من فنون العلم إيعاباً، من نَّور هللا قلبه هداه 
الكتب إال حيرة وخباالً  بما يبلغه من ذلك، ومن أع لم تزده كثرة  ماه 

  ). 239/ 1(   مجموعة الرسائل الكبرى  ( "
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  الزمن الجميل والمنهج الدخيل  - 120
  

تعارف معظم الناس على أن الزمن الماضي الذي بدأ فيه الملك الجبري  
الذي كان   الزمن  وبمختلف صوره وأشكاله زمن جميل، خاصة ذلك 
كالسينما   الحديثة،  اإلعالم  وأجهزة  وسائل  استخدام  بدايات  فيه 
السلبية وفي   والتلفزيون والمسرح، والتي استخدمت في ترسيخ القيم 

المضلل المفاهيم  التصورات  نشر  وتشكيل  الفاسدة  األفكار  وبناء  ة 
  الخاطئة . 

  
قد ورثوا   -وبشكل عام    -لقد كان يوصف بالزمن الجميل ألن الناس  

وحملوا قيم آبائهم السامية اإليجابية وأخالقهم الراقية النبيلة، كما ورثوا  
تسوده روحانية   كانت  الذي  العام  الجو  أثر على  الطيبة، مما  نواياهم 

أدرك طيبة علوية من  أو  الزمن  ذلك  في  من شب وعاش  يتذكرها   ،
في   بدأت  العلوية  الطيبة  الروحانية  تلك  ولكن  وأواخره،  أطرافه 
االنحسار بالتدريج لتحل محلها روحانية خبيثة سفلية، بعد ما تشيطن  
الكثير من الناس بواسطة قوى الشر الناعمة التي تسلطت على الناس  

العلمانيين   عليهم  تسلط  ما  الحكم  بعد  في  الدين  يستعملون  والذين 
  والسيطرة . 

  
الفكرية   المنتجات  في  وتأمل  الجميل  بالزمن  يسمى  ما  عاصر  ومن 
والثقافية والفنية وينظر في رموزها سيجد بأنهم قد استعملوا من قبل  
الشياطين، حيث كانت تستعمل الجهلة و الغافلين والغافالت والفارغين  

لبية وفي نشر المفاهيم المضللة وبناء  والفارغات في ترسيخ القيم الس
  .   األفكار الفاسدة والتصورات الخاطئة 

  
للشياطين   الجميل كان زمن جميل  الزمن  إن ذلك  وفي حقيقة األمر، 
والنائمين   الجهال  وسط  والعمل  الحركة  حرية  فيه  وجدت  التي 
والغافلين، والزمن الحاضر هو زمن أجمل من الزمن الماضي بالنسبة  
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الزمن  للشياطين ذلك  من عاصروا  ألبناء  بزمن جميل  ليس  إنه  إال   ،
الجميل المزعوم، ومن سلم من شر ذلك الزمن لم يسلم هو وأبنائه من  

  .   شرور من مسختهم الشياطين إلى شياطين إنس
  

لقد اتخذ حكام الملك الجبري منهج بديل عن منهج رب العالمين، وهو  
هذا التبديل والمنهج    منهج دخيل على فطرة االنسان، ومن مخرجات

الدخيل هو ظهور آفات أدمية تتمثل في، حكام يسفكون الدماء ويعبثون  
األعراض ويهتكون  والنسل  بالمال  الحرث  العلم  ويهلكون  ومدعي   ،

الذين يوظفون الدين أو يصطادوا الدنيا بالدين ويضللون الناس، وساسة  
والفساد، وشرطة الظلم  يقننون ويشرعنون  وعسكر   كاذبون، وقضاة 

الناس،   يضللون  كاذبون  ومثقفون  وإعالميون  األمن،  يزعزعون 
بالعلم،   يتاجرون  أذواقهم، ومعلمون  ويفسدون  الناس  يفتنون  وفنانون 

إنسانية  بال  البشرية  وتجار جشعون، وأطباء  باألعضاء  ، و  يتاجرون 
عاقون آلبائهم أبناء  و  الشيطنة  ...    موظفون مرتشون  فأعمال   ، الخ 

لكل من تأمل فيها، وهي تظهر على حال وأحوال من أعمال واضحة  
  تشيطن من الناس وأصبح آفة من اآلفات التي تفتك بالمجتمع.

  
العام الجو  للناس،   إن  السائدة  بالروحانية  السائدة مرتبطة  والروحانية 

فهي إما روحانية طيبة علوية تطغى على الروحانية الشريرة السفلية،  
وية، والناس إما يرتقي بهم المنهج الرباني  أو بالعكس، أو قد تكون متسا

أو ينحدر بهم المنهج الشيطاني، فإذا وجدت الشياطين حرية الحركة  
التصورات   وتشكيل  الفاسدة  األفكار  ببناء  ستقوم  المجتمع  وسط 
  الخاطئة، وهي مسألة قد غفل عنها معظم الناس ولم تخطر على بالهم 

  
الزمن الجميل الذي نتطلع إليه، هو الزمن الذي يرجع معظم الناس فيه  
بسبب   طالتهم  التي  الشيطنة  حالة  من  يتعافوا  ما  بعد  إنسانيتهم  إلى 
انحرافهم عن المنهج وعن الصراط المستقيم، فهي حالة يفسد بها العقل  
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الوعي ويتدنى بها اإلدراك ويسلب بها الشعور وتسترق   ويذهب بها 
  فس، وبا التوفيق . بها الن

  
نَساَن لَِفي ُخْسٍر (1قال تعالى ( َواْلعَْصِر ( ) إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا  2) إِنَّ اْإلِ

ْبِر ( اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحّقِ َوتََواَصْوا بِالصَّ   ) ) العصر. 3َوَعِملُوا الصَّ
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 نحن والزمن الجميل  - 121
 

َواْلعَْصِر (قال   لَِفي ُخْسٍر ( 1تعالى"  ْنَساَن  اْإلِ إِنَّ  آَمنُوا  2)  الَِّذيَن  إِالَّ   (
ْبِر ( اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحّقِ َوتََواَصْوا بِالصَّ  ) " العصر 3َوَعِملُوا الصَّ

 
يصف البعض الزمن الماضي بالزمن الجميل، وفي الحقيقة كان معظم  

بسطاء وأصحاب نوايا    -في معظمهم    -الناس على خلق جميل، وكانوا  
التي   هي  وأعمالهم  وأخالقهم  وطباعهم  وأفكارهم  الناس  فقيم  طيبة، 
تصبغ زمانهم الذي يعيشون فيه بروحانية معينة تصبح هي الروحانية  

خرج صبغة الزمن صبغة جميلة أو صبغة غير جميلة  السائدة، فلذلك ت
. 

 
إن الزمن الماضي الذي كانت صبغته صبغة جميلة بنسبة ال بأس بها  
بسبب أفكار وقيم وأخالق وطباع وأعمال معظم الناس، كان زمن (  
غير   إلى صبغة  الجميلة  الصبغة  من   ( التغيير  وبداية  التخدير  بداية 

وعيهم وعلمهم ومعرفتهم أقبلوا دون   جميلة، فبسبب بساطة الناس وقلة
وعي منهم على التربية والتعليم بفلسفة غربية تفصل قلوبهم وعقولهم 

 المادي . العلمي وبالغرب وبتقدمه   افتتنواعن بصائر الوحي بعد ما  
 

التلفاز والسينما )  ) الناعمة  القوى  وقعت في     كما أن آالت وأجهزة 
الذي يوصف بالزمن    -ذلك الزمن    أيدي الجهلة والسفلة وبدأت تعمل في

واستعملت في نشر األفكار والمفاهيم الخاطئة والقيم الفاسدة   -الجميل  
والطباع واألخالق السيئة وعملت على صبغ الناس بالتدريج بصبغة  
قلة، وتأثر من   شيطانية مختلفة غير جميلة، سلم منها من سلم، وهم 

 تأثر، وهم الكثرة . 
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عملت الشياطين بواسطة بعض الناس أعمال    ففي ذلك الزمن الجميل
غير جميلة أدت إلى أن يكون زمننا الحاضر زمن غير جميل، فنحن  

 .    نحصد ما تم زرعة 
 
إن أجمل وأروع وأبدع زمن ( على اإلطالق ) يمر على الناس هو  
الزمن الذي يُصبغ فيه الناس بصبغة هللا، وهذا ما سيكون عليه الحال  

لى منهاج النبوة بإذن هللا عز وجل، حيث ستسود عند عودة الخالفة ع
روحانية عالية تشرح الصدور وتعدل األمزجة وتريح األنفس والبال .  
ِ ِصْبغَةً ۖ َونَْحُن لَهُ َعابُِدوَن   َّ ِ ۖ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن  َّ قال تعالى ( ِصْبغَةَ 

  ) ) البقرة . 138(
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  أجمل نحو زمن  - 122
  

من أحالم الناس عودة الزمن الماضي، عودة القيم واألخالق واأللفة  
والمحبة وصفاء النوايا والتعاون واإليثار والبساطة والثقة ...الخ، وأنا  
أعتقد بأن ما سيأتي أفضل مما كان في الزمن الماضي، وهو سيكون  
افضل من حيث أنه سيكون الزمن الذي سيجد فيه الناس نظام سياسي  

وراحة بال وصفاء  رجع لهم ما فقدوه وما سلب منهم من قيم وأخالق ي
، نظام يرتقي بالفكر ويسمو بالروح وينير البصائر ويرتقي  أنفس...الخ 

بالوعي ويحيي الشعور ويوسع األفق والمدارك، نظام يرتب لهم حياتهم  
وفق السنن والقوانين التي وضعها رب العالمين وبما يوافق فطرتهم، 

بينهم،  نظام يج أنفسهم وفيما  الناس يعيشون في حالة تصافي مع  عل 
واألهم في حالة تصافي ( مع هللا عز وجل ) الذي بيده وتحت قدرته  

 ومعنوي .   وهيمنته كل شيء مادي وروحي
  

انحسرت   الماضي  الزمن  في  السائدة  اإليجابية  العامة  الروحانية  إن 
لزمن، بسبب االنظمة  وسادت بدال منها روحانية عامة سلبية مع تقدم ا

السياسية العلمانية واألنظمة التي استعملت الدين في الحكم والسيطرة، 
التربية   وأهداف  مناهج  صياغة  في  الغربية  الفلسفة  اعتمدت  حيث 
بصائر   عن  الدارسين  وقلوب  عقول  تفصل  فلسفة  وهي  والتعليم، 
في   الرسالة  أفكار  وبعض  واألحاديث  اآليات  بعض  ورش  الوحي، 

ج عملية سهلت هضم األفكار الخاطئة والفاسدة مما ادى إلى إعتام  المناه
الشعور   وسلب  الوعي  وتغييب  البصائر  وطمس  العقل  وإفساد  القلب 

  وتضييق األفق والمدارك . 
 

أذهاننا   في  وجل)  عز  هللا  مع  (التصافي  فكرة  نضع  أن  علينا  يجب 
تتعدل ونصب أعيننا، حتى تصفو اجوائنا واحوالنا ويصلح بالنا وحتى  

أمزجتنا، وحتى تكف الشياطين عن مشاغبتنا وتعكير صفونا وأمزجتنا  
شأنه  مع هللا جل  تصافي  عدم  حالة  في  دمنا  فما  وأحوالنا،  واجوائنا 
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، فوطأتها  وتعكر صفونا وأمزجتنا  ستبقى الشياطين تشاغبنا وتعلو علينا
ألننا نحمل منهج تخشى من تجسيده على أرض كمسلمين  شديدة علينا  

اقع حتى ال تنتهي هيمنتها على العالم، فعند تصافينا مع هللا عز وجل الو
اإلسالم  وكارهي  اعدائنا  لتشاغب  ستذهب  حيث  الحال  سينعكس 

  .    والمسلمين وأعداء الحق والحقيقة
 

مع هللا عز وجل فيه انشراح للصدر وراحة للنفس والبال   التصاقيإن 
  للرؤية  وسكينة للروح وصفاء للذهن وصفاء للفكر وعمق

 
قال هللا تعالى في الحديث القدسي "أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما  

  شاء"
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 صناعة الظالم - 123
 
اللصوص عندما تغيب الشمس ويحل الظالم ليسرقوا  عادة ما ينشط 

، الثمينة  اإلسالم    األشياء  شمس  غياب  بعد  نشطوا  لصوص  وهناك 
وسرقوا منهم أعز وأثمن ما يملكه اإلنسان، وهو الوعي وإدراك حقائق  

  األشياء . 
 
ففي وسط الظالم وبعد ما سرق الوعي روج اللصوص ألنظمة سياسية  

عندما   وألنظمة حدث  وهذا  ضارة،  فاسدة  وألفكار  ربوية  اقتصادية 
اعتمد التعليم على فلسفة ومناهج تربوية وتعليمية تفصل قلوب وعقول 
الدارسين عن بصائر الوحي، وهو أهم شيء يحرصون على ترويجه  
للعمل فيه ، ألن التعليم الذي يفصل قلوب وعقول الدارسين عن بصائر  

ارسين بالعمى وفقدان الوعي واإلدراك ،  الوحي يؤدي الى اصابة الد
واالعالم يجعل الناس غارقين في المنام وينتقلون من حلم إلى حلم ومن 

 وهم الى وهم ، اال من رحمه هللا وأكرمه بالوعي وبنوره األعلى . 
 
ففي النهار وتحت ضوء الشمس يمكنك ( رؤية االشياء ) ولكن ال غنى  

ق االشياء ) ومنها حقيقة التعليم  عن بصائر الوحي التي تريك ( حقائ 
وحقيقة   السياسي  النظام  وحقيقة  الربوي  االقتصادي  النظام  وحقيقة 

وحقائق اخرى ، فنور بصائر الوحي يكشف لعيون    االجتماعي النظام  
 القلب حقائق األشياء كما يكشف نور الشمس االشياء لعيون الراس . 
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  مؤمنون مع وقف التنفيذ  - 124
 

  َ َّ ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ  َّ قال تعالى ( الَّ تَِجُد قَْوًما يُْؤِمنُوَن بِا
ئَِك   َوَرسُولَهُ َولَْو َكانُوا آبَاَءُهْم أَْو أَْبنَاَءُهْم أَْو إِْخَوانَُهْم أَْو َعِشيَرتَُهْم ۚ أُولَٰ

يَماَن َوأَيَّ  ْنهُ ۖ َويُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن  َكتََب فِي قُلُوبِِهُم اْإلِ َدُهم بُِروحٍ ّمِ
ئَِك ِحْزُب  ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ ۚ أُولَٰ َّ تَْحتَِها اْألَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها ۚ َرِضَي 

ِ ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  َّ ِ ۚ أََال إِنَّ ِحْزَب    .  ) المجادلة(22) َّ
 

واعتقاد وعمل ) فإذا تحققت تلك الثالثية في المسلم    اإليمان هو ( قول
دخل في دائرة ( اإليمان ) وكتبه هللا في قلبه وأيده بروح منه، وتلك  
الروح روح متناغمة ومنسجمة مع كالم هللا عز وجل وروح اآليات، 

   .وبالتناغم واالنسجام تتجلى الحقائق وتُدَرك حقائق األشياء
 

مؤمن ولكن في الواقع قوله واعتقاده وعمله   ولكن هناك من يعتقد بأنه 
ال يوافقون الصحة والصواب ومراد هللا عز وجل، لذلك لن يجد التأييد  
بالروح، وإذا كان من المسلمين لن ينتقل من دائرة اإلسالم إلى دائرة  

قُولُ  ِكن  َولَٰ تُْؤِمنُوا  لَّْم  قُل  آَمنَّا ۖ  اْألَْعَراُب  قَالَِت   ) تعالى  وا اإليمان، قال 
َ َوَرُسولَهُ َال يَِلتُْكم  َّ يَماُن فِي قُلُوِبكُْم ۖ َوإِن تُِطيعُوا  ا يَْدُخِل اْإلِ أَْسلَْمنَا َولَمَّ

ِحيمٌ  َ َغفُوٌر رَّ َّ ْن أَْعَماِلُكْم َشْيئًا ۚ إِنَّ  ) الحجرات … وقد يخرج (14) ّمِ
الشرك أو  اإلنسان قوله وعمله من دائرة اإلسالم الى دائرة الكفر او  

النفاق لتصبح أحواله الفكرية والروحية من أحوال الكفار والمشركين  
والمنافقين، ولكن مع وجود معلقات وملصقات ونصوص إسالمية في  
ووعيه   فهمه  على  فاعلية  لها  ليست  صدره  في  ومحفوظات  ذهنه 

 . وإدراكه وأحواله
  

لن قلبه  في  هللا  يكتبه  ولم  اإليمان  دائرة  في  يدخل  لم  يتمتع    ومن 
بالبصيرة، ألن من نتائج التأييد بروح من هللا هي البصيرة التي تعين  
المؤمن في حربه الفكرية والروحية مع الشيطان وأوليائه، فمن والى  
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افكار من حادوا هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم وصرف لهم وده  
  وحبه ال حاجة له للتأييد بروح من هللا وال حاجة له بالبصيرة، لذلك 

من فقدوا البصيرة ، فتجد منهم    باستعماليقوم الشيطان بواسطة أوليائه  
علماء ومشايخ وقضاة وعسكر وإعالميين ومثقفين ...الخ، وهم بطبيعة  
الحال ال يتصورون وال يعتقدون بأنهم من الذين تستعملهم الشياطين  

  .  في حربها ضد اإلنسان
 

بي سفيان الذي استبدل  فلذلك ال تجد … ولن تجد من وقر معاوية بن أ 
سنتين ربانيتين ببدعتين قيصريتين وصرف له حبه ووده يعرف شيئا  
فهي  معرفة  لديه  كان  وإذا  المؤمنين،  بها  هللا  يؤيد  الذي  الروح  عن 
معرفة سطحية ومحدودة أتت عن طريق الكسب، أي القراءة والسماع،  

جثوم   استمراروليس عن طريق تجربة ومعايشة مع الحالة، وهذا يفسر  
طويلة، لقرون  األمة  صدر  على  الشياطين    الطغاة  علو  يفسر  كما 

وأوليائهم المقربين على األمة اإلسالمية التي يكثر فيها سواد من وادوا  
من حادوا هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم ووقف في مواجهة الدين،  
فالشورى من الدين والطواف في فلك أفكار الرسالة من الدين، ومن  

المعتدين، فتعطيل أحوال األمة وانحدارها له  عطله البغاة  ما فهو من 
أسباب، وإذا عرف السبب بطل العجب، فال يعبد هللا جل قدره إال بما  
َوأَْمُرُهْم   َالةَ  الصَّ َوأَقَاُموا  ِلَربِِّهْم  اْستََجابُوا  َوالَِّذيَن   ) تعالى  .قال  شرع 

ا َرَزْقنَاهُْم يُ  ) َوالَِّذيَن إِذَا أََصابَُهُم اْلبَْغُي ُهْم  38نِفقُوَن ( ُشوَرٰى بَْينَُهْم َوِممَّ
   .ى) الشور(39) يَنتَِصُرونَ 

 
وأنا أنصح من وادوا وأحبوا ووقروا من حادوا هللا ورسوله صلى هللا  
عليه وسلم أن يعيدوا النظر في فهمهم ومعتقدهم الفاسد الذي أفسد حياة 

اتك أفضل من أن تعرف  المسلمين، وأن تعرف بأنك على ضاللة في حي
  .  ذلك بعد مماتك
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والصراع المحتدم على األرض بين أهل الباطل صراع تجد فيه أناس  
فقدانهم   فبسبب  الشرعي،  وليس  العرفي  بالميزان  خيرون  طيبون 
الشياطين   للبصيرة وفساد رؤيتهم أصبحوا في مصاف من تستعملهم 
وهم ال يشعرون، أي أن الشياطين تستعمل الطيبين عرفيا في الصراع  

ال الباطل  أهل  بين  الطيبين  القائم  يستعمل  الشيطان، وكذلك  يديره  ذي 
عرفيا في الصراع القائم بين أهل الحق وأهل الباطل الذي أصبح فيه  

  .   الطيبين عرفيا مع أهل الباطل وفي مقدمة الصفوف 
 

فكم من الجرائم ترتكب بواسطة أولياء الشيطان في ظل وجود الطيبين  
ودهم البس األمر  الخيرين عرفيا بين صفوف الطغاة والمجرمين، فوج

على الناس وجعلهم يظنون خيرا بالمجرمين، وهم في الواقع يستعملهم 
الشيطان في أسر قلوب العوام والبسطاء الغافلين من الناس ويوظف  
حب الناس لهم في قبول كل ما يقوله ويفعله الطغاة والمجرمين، وهكذا 

ومعقول يصبح الشذوذ الفكري والنفسي للطغاة والمجرمين أمر مقبول  
وال غرابة فيه وأصبح من العرف السائد بعد ما صمت عنه الطيبين  
الخيرين بالميزان العرفي، وهو ميزان يخرب الموازين العقلية لإلنسان  

  .  التي تضبطه الموازين الشرعية
 

يجيد   ويوظف    استعمالفالشيطان  الرحمن  منهج  عن  انحرفوا  من 
رية والروحية ضدهم،  قدراتهم ضد منفعتهم ومصلحتهم في حربه الفك

الخير   له  يريد  بل هو عدو لمن  فالجاهل عدو نفسه وعدو اآلخرين، 
والفالح والبصيرة، فالشيطان يملك ذخيرة فكرية متراكمة يسطرها في  
ذهن من يريد أن يبقيه في الضاللة وعالم الوهم ليبعده عن الصراط  

رى  المستقيم وليجعله يسلك سبيل المغضوب عليهم والضالين حيث ي
  . األشياء وال يدرك حقائقها
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فوقف تنفيذ تطبيقات اإليمان من مسؤولية اإلنسان الذي أضله الشيطان   
وزين له سوء عمله الذي يعود بالضرر عليه، فالمواجهة والحرب مع 

المقربين وأوليائه  والنورانيين    -الشيطان  والماسونيين    - الصهاينة 
تستلزم كسب المعرفة التي تؤدي إلى بعث الروح من جديد في جسد 

ْكِر إِن ُكنتُْم َال تَْعلَُموَن ) فأكثر ما يخشاه إبليس  األمة .( فَا ْسأَلُوا أَْهَل الذِّ
  .  وأوليائه المقربين هو ( تأييد هللا للمؤمنين بروح منه )

 
فالروح قوة نبيلة عظيمة شريفة، وهي سالح حزب هللا اإلستراتيجي  
الشياطين ومن   له فاعلية مزدوجة، يؤذي  يقهر، وهو سالح  الذي ال 

وا كيانهم ومصيرهم معهم ويفتك بهم ويصرعهم فكريا وروحيا،  ربط
ويترك أثر إيجابي على قلوب وعقول المسلمين والمسالمين من الناس  
إلى   الظلمات  الناس من  الحياة بشكل عام، وبواسطته سيخرج  وعلى 

  .  النور
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 وسع افقك ومداركك  - 125
 

ضيق  إن   يصبح  باالستضعاف  ومحدود ال المستأنس  واألفق  صدر 
المدارك، ألن صنمية من استضعفه تسكن في قلبه، وهذا يجعل سكون 
الشعور، وهكذا   صنمية االشخاص واألشياء أمر طبيعي بعد ما يفقد 
تتراكم وتتزاحم صنمية االشخاص واألشياء في القلب، والماديات مهما 

زا محدودا من الفضاء مما يجعل األفق بلغ حجمها وضخامتها تشغل حي
  الفكرية أفق ضيقة ومحدودة بحدودها .

  
ولك أن تتخيل إذا ما سكن حب خالق األشخاص واألشياء والكون بما  
فيه في القلب، فمن الطبيعي أن يكون الفرق فرقا شاسعا وغير قابل  
وتكون   المدارك  تتسع  و  الصدر  ينشرح  أن  الطبيعي  ومن  للمقارنة، 

  الفكرية أفق رحبة وفسيحة أشبه برحابة وسعة الكون . األفق 
  

وأنا أنصح المستأنسين باالستضعاف إعادة النظر في إستئناسهم حتى  
أفقهم وتتسع  صدورهم  فاإلنسان     تنشرح  مداركهم،  وتتسع  الفكرية 

مخير فهو من يحدد أحوال صدره ويحدد سعة مداركه ومساحة وسعة 
الفكرية، فمن أراد الضيق ل له ذلك، فال  أفقه  ه ذلك ومن أراد السعة 

  إكراه في الدين . 
  

إذا ضاق صدرك مما كتبت فأنت إما منتفع من االستضعاف أو مستأنس  
 به، فحاول أن تنتقل من حالة إلى حالة، فعند هللا السعة .

 
  ) ) الذاريات . 47قال تعالى ( َوالسََّماَء بَنَْينَاَها بِأَْيٍد َوإِنَّا لَُموِسعُوَن ( 

قادر على    مثلما جعل هللا عز وجل الكون في توسع دائم، فهو جل قدره
  توسعة أفقك الفكري ومداراكك إذا سلكت المسلك الصحيح الذي يؤدي  

  .لذلك
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  نبَأَ نُوحٍ  - 126
  

َعلَْيِهْم نَبَأَ نُوحٍ ) وفيما يلي تفاصيل نبأ نوح الذي له    قال تعالى ( َواتْلُ 
  عالقة بواقعنا المعاصر . 

  
تعالى َربِّي     قال  إِنَّ  َوُمْرَساَها ۚ  َمْجَراَها   ِ َّ بِْسِم  فِيَها  اْرَكبُوا  َوقَاَل   )

ِحيٌم ( نُوٌح اْبنَهُ   ) َوِهَي تَْجِري بِِهْم فِي َمْوجٍ َكاْلِجبَاِل َونَاَدىٰ 41لَغَفُوٌر رَّ
اْلَكافِِريَن ( َع  عَنَا َوَال تَُكن مَّ بُنَيَّ اْرَكب مَّ يَا  َمْعِزٍل  ) قَاَل  42َوَكاَن فِي 

ِ إِالَّ   َّ َسآِوي إِلَٰى َجبٍَل يَْعِصُمنِي ِمَن اْلَماِء ۚ قَاَل َال َعاِصَم اْليَْوَم ِمْن أَْمِر 
ِحَم ۚ َوَحاَل َبْينَُهَما اْلَمْوُج فَ    ) ) هود  43َكاَن ِمَن اْلُمْغَرقِيَن (َمن رَّ

  
تلك اآليات البينات تبين وتوضح لنا صورة ما جرى على ابن سيدنا  
نوح عليه السالم، عندما دعاه أبوه لركوب السفينة التي كانت تسير في  
ماء موجه عال كعلو الجبال فحال بينهما الموج ليغرق اإلبن بعد ما  

  رفض ركوب السفينة . 
  

ات قد بينت لنا ما جرى البن سيدنا نوح عليه السالم في عالم فتلك اآلي
لها ما يقابلها صورة في عالم األفكار   الماديات والمحسوسات، وهي 
والروحانيات والمعنويات، فكثير من اآلباء الصالحين يدعون أبنائهم  
وال   يطيعوهم  ال  ولكنهم  يركبونها،  التي  اإلسالم  سفينة  لركوب 

م بعد  لهم  فيه  يستجيبون  بأن  لهم  ما ظهر  إلى  بأنهم سيأوون  ا ظنوا 
بحر   في  سيغرقون  األمر  حقيقة  في  ولكنهم  حياتهم،  وسالمة  نجاتهم 
الظلمات الفكري الروحي المعنوي وفي بحر من الشهوات والفتن، وهو  
بحر يميت قلب من غرق فيه وينحدر بروحه ويطمس بصيرته ويغيب  

ب ومداركه  أفقه  ويضيق  ويسلب شعوره  وتهيمن  وعيه  تسيطر  ما  عد 
  عليه الشياطين الحاكمة والمهيمنة على بحر الظلمات . 

أيضا، وقد    وذلك ال يحدث مع األباء وأبنائهم فقط ، بل مع زوجاتهم
تكون الزوجة صالحة وزوجها أو أبنائها غير صالحين يعرضون عن  
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ركوب سفينة اإلسالم التي تركبها الزوجة، كما يحدث ذلك بين األقارب  
  صدقاء . واأل

  
الذين   والنساء  الرجال  من  والصالحين  للدعاة  أيضا  يحدث  ما  وهذا 
من  فمنهم  معهم،  للركوب  يدعونهم  من  ومع  اإلسالم  سفينة  يركبون 

  .   يركب ومنهم من يعرض
  

تختلف   والمعنويات  والروحانيات  األفكار  عالم  في  الظلمات  بحر  إن 
الغريق في البحر  طبيعته عن البحر في عالم الماديات والمحسوسات، ف

المعروف يشعر بأنه قد غرق ويطلب النجدة بعد غرقه، ولكن في بحر  
بأنه قد غرق وال يطلب النجدة، بل يعيش   الغريق  الظلمات ال يشعر 

  حالوة واألمور بالنسبة له ( آخر    ،دون وعي وشعور منسجما مع غرقه
أراد  ) بعد ما صرعته الفتن وأصبح أسيرا للشهوات والملذات، إال إذا 

هللا عز وجل له الوعي والشعور، وال ينجي من الغرق إال إذا أنجاه هللا  
  عز وجل منه، فا جل شأنه هو الهادي الودود . 

  
البحر المعروف يسهل إنقاذه من الغرق إذا ما توفرت    والغريق في

التي   الظلمات  بحر  في  الغريق  ولكن  الظروف،  وتهيأت  اإلمكانات 
التسلط  عقوبة  عليه  الشياطين    -  جرت  وذلك    - تسلط  إنقاذه،  يصعب 

غياب وعيه وشعوره وعدم توفر الرغبة لديه، وفوق كل ذلك     بسبب
النجاة،   يعيقه عن طلب  أو  الغرق  من  إنقاذه  يعيق  من  هناك  سيكون 
كعالم السلطة أو متاجر بالدين او حاكم أو سياسي أو أي منتفع أخر من  

  غرقه معه .
  

السالم في الماء كان سببه غرقه من قبل    إن غرق ابن سيدنا نوح عليه
تهيمن   التي  فالشياطين  المعنوي،  الروحي  الفكري  الظلمات  بحر  في 
على بحر الظلمات هي من صاغت أفكار ومفاهيم وتصوراته مما جعله  

ليغرق في الماء، وهي صياغة استسلم لها بعد    السفينةيرفض ركوب  
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الفكرية والروحية   أبيه  التسليم  جل قدره وركوب سفينة  ما رفض 
ْسَالُم   ِ اْإلِ َّ يَن ِعنَد  والمعنوية، حيث أصر على عناده وكفره ( إِنَّ الّدِ

  ) ) آل عمران . 19.... (
  

اَل ِلقَْوِمِه يَا قَْوِم إِن َكاَن َكبَُر َعلَْيُكم  قال تعالى ( َواتُْل َعلَْيِهْم نَبَأَ نُوحٍ إِْذ قَ 
ِ تََوكَّْلُت فَأَْجِمعُوا أَْمَرُكْم َوُشَرَكاَءُكْم   َّ ِ فَعَلَى  َّ قَاِمي َوتَْذِكيِري بِآيَاِت  مَّ

) تُنِظُروِن  َوَال  إِلَيَّ  اْقُضوا  ثُمَّ  ةً  َعلَْيُكْم غُمَّ أَْمُرُكْم  َيكُْن  َال  فَإِ 71ثُمَّ  ن  ) 
ِ ۖ َوأُِمْرُت أَْن أَُكوَن ِمَن   َّ ْن أَْجٍر ۖ إِْن أَْجِرَي إِالَّ َعلَى  تََولَّْيتُْم فََما َسأَْلتُُكم ّمِ

  ) ) يونس  72اْلُمْسِلِميَن (
  

السمع  عدم   ) هو  يغرق  السالم  عليه  نوح  سيدنا  ابن  جعل  الذي  إن 
يب الذين  وأحد  ربه  من  هدى  على  كان  الذي  ألبيه   ( لغون  والطاعة 

رساالت هللا جل قدره من األنبياء، وجريان عقوبة التسلط لم يستثنى  
  انتسابه لنبي هللا عليه السالم .   منها بسبب

  
وفي هذا الزمن اختلف الوضع، فالشياطين قد صاغت وصنعت سفن  
فعلى  كذلك،  ليست  وهي  اإلسالم،  من ركبوها سفن  يحسبها  متنوعة 

الظلمات التأكد من السفينة التي  ركاب تلك السفن التي تسير في بحر  
المعتقدات   هي  بالسفينة،  هنا  وأعني  ربابنتها،  من  والتأكد  يركبونها، 
الحياة   بها محطة  التي يعبر اإلنسان  واألفكار والمفاهيم والتصورات 
نحو محطة المصير، وربابنتها أعني بهم ، العلماء والمراجع والمشايخ 

ون رساالت هللا جل قدره، وهم في الذين يدَّعون بأنهم على هدى و يبلغ
واقع األمر ليسوا كذلك، فهم، إما من المغضوب عليهم أو من الضالين  
الذي ضلوا الطريق نحو المصير األمن، فعلى المسلم أن يتأكد، هل هو  
يقيم شعائره ويتعبد هللا عز وجل في بحر الظلمات؟ ، أو في بحر الهدى  

  والنور الزاخر بجواهر األفكار ؟ . 
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  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  - 127
 كل وله فهم 

 
إن من وصل إلى سدة الحكم بواسطة سلطان القوة، أي بالقهر والغلبة،  
يختلف فهمه لشعيرة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن فهم من  
وصل إلى سدة الحكم بواسطة سلطان العلم وبالرضا والقبول من قبل  

  فهم مختلف. المحكومين، فكل وله 
 

المنكر، أمر وقهر وزجر   فاألول والنهي عن  بالمعروف  األمر  يفهم 
وجبر الناس على الطاعة وتسليط من يمارسون العنف عليهم وبحجة  
تقويم سلوكهم، ففكرة القهر والزجر والجبر تظل هي الفكرة المسيطرة 

 والقهر والغلبة .  على من حكم بواسطة سلطان القوة
 

سينظر إلى الناس بأنهم شركاء في عملية إدارة شؤونهم   وأما الثاني فهو
وهي   المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  وعملية  الدولة  وشؤون 
عملية ليس بها مجال للتسلط والقهر والزجر والجبر والقسوة ، فهي  
من البر والتقوى الذي يجب أن يتم التعاون على أدائها، كما أنه سينظر  

  سيكون عند معاملتهم بالقسط، أي بالعدل الجميل  بأن تقويم سلوك الناس  
 
المتغلب في خصام دائم مع العدل، بل حتى علمائه   لذلك تجد القاهر 

المحكومين   عدل،    بانتظاريوصون  بها  ليس  الدنيا  ألن  اآلخرة  عدل 
 والعدل في الدنيا للكفار الذين لن يدخلون الجنة !. 
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  نحن وطاعة ولي األمر  - 128
 

ما  طاعة   عقلك في  تستجيب  وتستعمل  ال  أن  يعني  ال  األمر  ولي 
يدعوك هللا إليه ويلح به عليك في أكثر من آية، وهو التفكر والتعقل  
والتدبر، فوراء ذلك قد يكون لديك منتج فكري ال يوافق مزاج وهوى 
ولي األمر، فأنت أمام خيارين ، إذا كان ولي األمر يعمل بنظام ( إنطم  

يك بنشر منتجك الفكري بمجال محدود وبسرية تامة، وأما  واسكت ) فعل
إذا كان هناك حرية في التفكير والبوح بالمشاعر والتصورات والتعبير،  

شجعون على تحريك آليات عقولهم للتفكر  تفأنشر حتى يستفيد غيرك وي
بما نشرته لهم، سواء يوافقوك أو يعارضوك ، ومن الممكن أن تصل  

  األمر . الفائدة لولي 
 

واسكت ) من الطبيعي أن    إنطمإن البيئات السياسية التي تعمل بنظام (  
يطم الجهل والة أمرها وعلمائها ومفكريها ومثقفيها، ألن من أصول  
وضرورات التعامل مع القرآن والوحي المسطور كما بين منزله عز  

بآياته   والتفكر  تدبره  ذلك ال يدرك   لالنتفاع وجل، هو  بها ومن دون 
  لمسلم ماضيه وواقعه وال يستشرف مستقبله . ا

 
إن القلوب كالينابيع ومن الخطأ أن نمنعها من الفيض والتدفق بما ينفع  

    الناس .
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  التبيين لما بعد التمكين  - 129
 

َونُِريُد أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا فِي اْألَْرِض َونَْجعَلَُهْم   (   قال تعالى
 ) اْلَواِرِثيَن  َونَْجعَلَُهُم  ةً  فِْرَعْوَن  5أَئِمَّ َونُِرَي  اْألَْرِض  فِي  لَُهْم  َن  َونَُمّكِ  (

ا َكانُوا يَْحذَُروَن (   ) ) القصص.6َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَما ِمْنُهم مَّ
 

َكاةَ     تعالى   قال َالةَ َوآتَُوا الزَّ كَّنَّاُهْم فِي اْألَْرِض أَقَاُموا الصَّ ( الَِّذيَن إِن مَّ
ِ َعاقِبَةُ اْألُُموِر ( َّ ِ   ) ) الحج 41َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونََهْوا َعِن اْلُمنَكِر ۗ َو

 
بعد ما يمن هللا عز وجل على الذين استضعفوا في األرض ويجعلهم 

بحاجة  أئمة   المستضعفين  سيكون  ويمكنهم،  الطغاة  يرثون  ويجعلهم 
لمعرفة تفاصيل التطبيقات الصحيحة الكاملة لألمر بالمعروف والنهي  
العبادات   من  وغيرها  والحج  والزكاة  الصالة  فتطبيقات  المنكر،  عن 
بالمعروف   لألمر  الكاملة  الصحيحة  التطبيقات  ولكن  لديهم،  معروفة 

معروفة بالنسبة لهم، ألنها تطبيقات لم تعهدها  والنهي عن المنكر غير  
لقرون   والسياسية  اإلجتماعية  حياتها  في  كاملة  األمة  تمارسها  ولم 
طويلة، حيث اختزل حكام القهر والغلبة والطغاة تلك الشعيرة العظيمة  
ببعض التطبيقات والمظاهر، بل إن بعضهم شوه تلك الشعيرة في أذهان 

ة ووسيلة للقهر و الجبر والزجر مما بغض الناس عندما أستعملها كأدا
بعض الناس بها وبدين هللا عز وجل، وهي استعملت لتزييف الوجه  

  الحقيقي لم حكم بالقهر والغلبة . 
 
* األمر بالمعروف : ومحوره الدعوة إلى التوافق مع سنن هللا وقوانينه  
اإلنسان. وبقاء  ارتقاء  التوافق  هذا  ففي   ، القائم  الوجود        في 

عوامل  *   من  اإلنسانية  الثقافة  تزكية  ومحوره   : المنكر  عن  النهي 
االصطدام بسنن هللا وقوانينه في الوجود القائم ، ألن في هذا اإلصطدام 

  انحدار وفناء اإلنسان . 
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فلذلك يجب تعريف المستضعفين بعد التمكين بالسنن والقوانين الحاكمة  
ة متوافقة معها، وحتى  للوجود القائم حتى تكون حركتهم في الحياة حرك

يتجنبون التصادم معها، ومن أهم القوانين والسنن ( قانون التسلط ) أي  
تسلط الشيطان على اإلنسان، وسنة ( الطواف الجماعي في فلك أفكار 
الرسالة ) وتطبيقاته في الحياة العملية، االجتماعية والسياسية والتربوية  

فمعرفة وتدارس قانون التسلط    والتعليمية واالقتصادية والفنية ...الخ،
التحرر من األسر والسبي   أسلوب ووسيلة  يمكن اإلنسان من معرفة 
الشيطاني الناعم الخفي أو حفظ النفس منه، والطواف في فلك أفكار 
يحذره  ما  وهذا  جديد،  من  تنبعث  واألمة  الفرد  روح  يجعل  الرسالة 

  ويخشاه إبليس ومطاياه من الطغاة . 
 

تضع   الحكومات  الشوارع،  إن  في  المركبات  لحركة  القوانين  وتسن 
ومن خالف القوانين إما يتعرض للعقوبة أو لحادث من حوادث السير،  
و المثل األعلى، فكذلك هللا عز وجل وضع سنن وقوانين تحكم حركة  
اإلنسان أثناء مسيرته في الحياة، إذا ما خالفها يتعرض لعقوبات دنيوية  

من العقوبات الدنيوية ( تسلط الشيطان )،  عدى العقوبات األخروية، و
فهناك من يشاركنا الحركة في الحياة وهم المالئكة والجن، ويخلق ما  

حركة   - والمجتمع بشكل عام    - ال تعلمون، وإذا كانت حركة اإلنسان  
من   نفسه  حفظ  القائم  للوجود  الحاكمة  والقوانين  السنن  مع  متوافقة 

ق الليل والنهار، وحفته المالئكة  العقوبات والحوادث واألضرار وطوار
  لينتفع بلطف هللا وحفظه ورعايته ومعيته وفيوضه وهباته. 

 
وأمام هذه الحقائق يصبح السياسي العلماني او المسلم الذي يجهل السنن  
والقوانين الحاكمة للوجود القائم، كمثل رجل البادية أو ساكن الغابات  

ي لم  الذي  والمغارات  الكهوف  او  مراكب واالدغال  حياته  في  رى 
وشوارع ولم يعلم بأن هناك قوانين للسير والمرور، فتجدهم يديرون 
والقوانين   السنن  مع  يتصادم  المجتمع  تجعل  إدارة  المجتمع  حركة 
الحاكمة للوجود القائم، وذلك يفسر الفوضى واإلضطراب والخلل الذي 
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القيادة يشكل خطرا ع بقائهم في أماكن  فلذلك  المجتمعات،  لى  أصاب 
الجنس البشري برمته، وعلى هذا األساس ستعود خالفة على منهاج 
النبوة، فا عز وجل سيمكن الذين استضعفوا في األرض وسيجعلهم  

ما بإصالح  ليقوموا  الطغاة  يرثوا  التخلف     أئمة  قوى  قبل  من  أُفِسد 
أحالوا   الذين  األشياء،  حقائق  يدركون  ال  الذين  والجهال  واالنحطاط 

حراء الجافة القاحلة، بعد ما حرم الناس من ( األمن الفكري  الحياة كالص
تحيطه   الذي  الدائم  كالربيع  حياتهم  يجعل  الذي   ( والنفسي  والروحي 

   تصلح البال وتعدل األمزجة .   األجواء البهية العليلة الندية التي
 
إن للتوحيد ثمار ال يجنيها وال يتذوقها إال من كانت حركته في الحياة 
الزمن   وساسة  القائم،  للوجود  الحاكمة  والقوانين  السنن  مع  متوافقة 

المستضعفين    -    القادم تمكين  تلك    -زمن  يدركون  الذين  الساسة  هم 
السنن والقوانين ويدركون حقائق األشياء ( فقط ال غير ) ، فاأليام دول 

ذَا َبيَاٌن لِّلنَّاِس َوُهًدى  و لكل زمان دولة ورجال ونساء، قال تعالى ( َهٰ
) َوَال تَِهنُوا َوَال تَْحَزنُوا َوأَنتُُم اْألَْعلَْوَن إِن ُكنتُم  138َوَمْوِعَظةٌ لِّْلُمتَِّقيَن ( 

ْؤِمنِيَن ( ثْلُهُ 139مُّ  ۚ َوتِْلَك اْألَيَّاُم  ) إِن يَْمَسْسُكْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ اْلقَْوَم قَْرٌح ّمِ
َال   ُ َّ َو الَِّذيَن آَمنُوا َويَتَِّخذَ ِمنكُْم ُشَهَداَء ۗ   ُ َّ َوِليَْعلََم  النَّاِس  بَْيَن  نَُداِولَُها 

    ) ) آل عمران.140يُِحبُّ الظَّاِلِميَن ( 
 

القادم الزمن  الفقه      فسياسي  الراشدة، هو من درس  في دولة الخالفة 
ال القدير، وهي  السياسي في  العلي  التمكين بإذن  بعد  التي ستنشأ  كلية 

الكلية التي سيتم إختيار المنتسبين لها من الرجال والنساء الذين يتمتعون  
  بقدرات وصفات معينة تؤهلهم لحمل األمانة حتى تتحقق سالمة الحياة  
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  األمن اإلسالمي يتطلبه الوضع اإلنساني  - 130
 

يِن َولَْم يُْخِرُجوُكم   قال تعالى ( الَّ  ُ َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوُكْم فِي الّدِ َّ يَْنَهاكُُم 
 ) اْلُمْقِسِطيَن  َ يُِحبُّ  َّ إِنَّ  إِلَْيِهْم ۚ  َوتُْقِسُطوا  وُهْم  تَبَرُّ أَن  ِديَاِرُكْم  ن  ))  8ّمِ

وهو جوهر   من هللا عز وجل  الرضا  يالزمه  والحب  الممتحنة …. 
  لنسبة للمؤمن . الغايات با

 
قيم     -وبشكل عام    -من تعايش وتعامل مع الشعوب الغربية يلمس منهم  

ومن ضمنهم  وتجار،  ساسة  ومنهم  التعامل  في  ونبيلة  راقية  إنسانية 
الناعم   أو  والمادي  المعنوي  العدوان  قادتها  يمارس  التي  الشعوب 

يا  والخشن على المسلمين واآلخرين، كأمريكا وإنجلترا وفرنسا وروس
، أو يدعمون اإلرهاب والعدوان، كاإلرهاب والعدوان الذي يمارسه  
الذي تمارسه   المحتلة ، أو اإلرهاب والعدوان  الصهاينة في فلسطين 

واالنحطاط، التخلف  الحقيقة   قوى  اإلرهابيين      وتلك   ) يتجاهلها 
المحسوبين على أهل السنة ) الذين عم وانتشر شرهم على المسالمين  

لدول المذكورة وغيرها باسم الجهاد، فال يجب أن يتعامل  اآلمنين من ا
السمك   صياد  يتعامل  كما  والمتشابك  المتداخل  الوضع  مع  المسلم 
بواسطة الشباك، أي أن المسألة ليست مسألة ( كراف سمك في البحر  
بواسطة الشباك ) ، فهو سيسأل عن كل روح أزهقت دون وجه حق  

  لهم بسياسة واجرام قادتهم .  وعن كل اذى وترويع أصاب من ال دخل
 

المتضررين من    نعم … صحيح ، أن المعادلة صعبة ، فكيف يتعامل
المسالمين   يؤذوا  أن  دون  المذكورة  الدول  تلك  قادة  وجرائم  سياسة 
واآلمنين من تلك الدول وغيرها ؟ ، والوضع القائم في حقيقته ابتالء  

و   بعقل  نتصرف  أن  فعلينا  وغيره،  للمسلم  وبصبر  واختبار  بحكمة 
ب الفشل أمام سنة االبتالء ، ومن لم يكن له نصيب من اإلدراك نلنتج

والبصيرة والصبر سيخوض في الدماء وسيتخبط في الناس ،  والوعي  
  مثله مثل األعمى الذي يتخبط في األشياء في الظلمة .
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ثِْم  قال تعالى ( …  . َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِّرِ َوالتَّْقَوٰى ۖ َوَال تَعَاَونُوا َعلَى اْإلِ

َ َشِديُد اْلِعقَاِب (  َّ َ ۖ إِنَّ  َّ   المائدة .    ) 2َواْلعُْدَواِن ۚ َواتَّقُوا 
 
فال يجب مواجهة اإلثم والعدوان باإلثم والعدوان، وتقوى هللا تعني اتقاء  

المحس  غضبه وعذابه األخرو الظاهر منه والخفي غير  ي والدنيوي 
وتدني   البصيرة  وطمس  العقل  فساد  ومنه  العقوبة،  تطاله  من  عند 

، كما  الدنيوي الخفي   اإلدراك وانعدام الشعور، وهو من شدة عذاب هللا
   .   تعني اتقاء التصادم مع سننه وقوانينه التي وضعها رب العالمين

 
ومادي، فتغييب الوعي وإفساد العقل  واإلثم والعدوان له وجهان معنوي  

وتضليل الناس من اإلثم والعدوان المعنوي الذي يمارسه علماء ومثقفي  
والعقل وبكل مهنية القلب  أو عن  السلطة على  إما عن قصد  ، وهو 

جهل ، وهو األمر الذي تمارسه على شعوبها قيادات الدول التي تمارس  
خرى، مما يجعلها شعوب اإلرهاب والعدوان المادي على الشعوب األ

حيلة   يجدون  ال  احوالهم  احسن  وفي  غيرها،  تجاه  المشاعر  متبلدة 
 ووسيلة لوقف االعتداء على الشعوب االخرى بعد ما كبلوا بالقوانين . 
 

الذي    -المعنوي والمادي    -فالموقف العام وطبيعة العدوان المزدوج  
تض يتطلب  وغيرها  والغربية  اإلسالمية  الشعوب  ضد  افر  يمارس 

أفسد الذي  المعنوي  العدوان  آثار  إلزالة  اإلنسانية  العقول   الجهود 
وطمس البصائر وغيب الوعي وضيق األفق والمدارك تمهيدا إلزالة  
آثار ووقف العدوان المادي ، فبتحقيق األمن الفكري للناس يتحقق أمنهم  
العام ، وهذا يتطلب من علماء ومفكري المسلمين إعداد منظومة فكرية  

لة وفعالة تبصر الناس بما أحاط بهم من مكر عميق يجردهم من شام
اهلهم وعيالهم   أنفسهم وعن  انسانيتهم ووعيهم وإرادتهم ويلهيهم عن 
وعن مصيرهم الموعود ، وهذا ما يخشاه أعداء الدين واإلنسانية ، فهم 
أضعف ما يكونون امام اعمال واعالم يجعل الناس على بصيرة ووعي  
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جهون مصرعهم في الساحة الفكرية والسياسية إذا ما  ، فهم حتما سيوا
، فهذا ما يفتقده اآلخرين من   تسلحنا ببصائر الوحي وبنور هللا األعلى

أمثال الغربيين الذين جعلت قوى الشر منهم قوة مضافة إلى قوتهم من  
    حيث ال يشعرون أو رغما عنهم .

 
دراك العام فالتركيز يجب أن ينصب على نشر الوعي ورفع مستوى اإل

قوة  إلى  مضافة  قوة  والغافلين  واآلمنين  المسالمين  يصبح  ال  حتى 
 المجرمين والمفسدين في األرض.

  

  إذا ربحت اإلنسانية معركة الوعي كان الخالص  
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    ع )ـنحن وقانون ( الرتالخاتمـة :  
 

   منقول
القناطير   الفرس مترفاً، وكان يملك  الذهب  كان كسرى  المقنطرة من 

من   هرب  عليه  المسلمون  انتصر  ولما  والمتاع،  واألثاث  والفضة 
كل  المجاهدون  وغنم  وراءه،  ثروته  كل  وترك  "المدائن"،  عاصمته 
وبساطه   وكسوته  وتاجه  كسرى  سوار  غنموه  ما  جملة  ومن  شيء، 

وقاص   أبي  بن  سعد  القائد  عنه  –وأعطى  هللا  المجاهدين    -   رضي 
الغنائم– ر  نصيبهم، وكان كثي أخماس  الخليفة في    -اربع  إلى  وأرسل 

وكان كبيراً    -وهو خمس الخمس-المدينة نصيب بيت المال من الغنائم  
بوضع هذه الغنائم في بيت  رضي هللا عنه  يقدر بالماليين .. وأمر عمر  

  المال . 
  

وبعد ما أدوا الصالة أراد عمر أن ينظر إلى الغنائم، فتوجه إلى مقر  
أبي   المال ، ومعه مجموعة من كبار الصحابة ، منهم علي بن  بيت 
طالب رضي هللا عنه ونظروا إلى الغنائم وكثرتها ونفاستها وارتفاع  

  ثمنها .. فأعجب عمر بذلك ، وشكر هللا عليه . 
ويصلح كالم ليها علي برد أعجب ،  ثم تكلم عمر بكلمة عجيبة، رد ع

  علي أساساً لخطة اإلصالح ومحاربة الفساد !سيدنا  عمر ورد  سيدنا  
  

  قال عمر يمدح رجاله : إن قوماً بعثوا هذا ألمناء !! 
  ولو رتعت لرتعوا !!!  فقال له علي : يا أمير المؤمنين : عففت فعفوا ،

  
   انتهى النقل
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    قانون الرتع)قانون، يمكن أن نسميه (هو نعم   ولو رتعت لرتعوا !!!
 

  ا ، يرتع أصحاب السلطة فيرتع الناس ويمسخوتسير األمور  هكذا دائما
بال أشبه  فيكونوا  الشياطين  عليهم  تتسلط  ما  قمامة  ال حيوانات  بعد 

لينهشو والديدان  والجرذان  والنسور  على    اكالضباع  جسد ويقتاتوا 
الدولة التي أصبحت كالجيفة الملقاة في الصحراء أو البراري، ثم يأتيك  

السلطة   !  اليتحدثوالفاسدة  أصحاب  الفساد  مكافحة  عند  عن  فالفساد   ،
السلطة الفاسدة فسادين، فساد محمود ومشرعن، وهو فسادها ،وفساد 
مذموم ومجرم، وهو فساد المحكومين، فهذا يدل على أن الشياطين هي  

وغيبت  الح الحاكمة  السلطة  رجال  عقول  موازين  أفسدت  وقد  اكمة 
من   وعي  على  كانوا  ومن  بصائرهم،  وطمست  وشعورهم  وعيهم 
المحكومين وكانت موازين عقولهم موازين سليمة ال يدركون سبب هذا 
وتجاهلهم  السلطة  أصحاب  يعيشه  الذي  والغباء  واالستهبال  الهبل 

المتضررين من الفساد ... إنها الشياطين يا سادة    نلمشاعر المحكومي
يا كرام، فهذا ما فعلته بهم، صم بكم عمي ال يشعرون وال يعقلون وال  
يفقهون وال يستحون وال ينتخون، أي وجاهات فارغة وفضائح تمشي  
أصحاب   أصاب  ما  أصابهم  من  قبل  من  بها  ويحتفى  األرض  على 

  السلطة الفاسدة المفسدة .  
 

ِ َوقَْد َهَدانَا ُسبُلَنَا ۚ َولَنَْصبَِرنَّ َعلَٰى  قال تعال َّ ى ( َوَما َلنَا أَالَّ َنتََوكََّل َعلَى 
لُوَن ( ِ فَْليَتََوكَِّل اْلُمتََوّكِ َّ   ) ) ) إبراهيم . 12َما آذَْيتُُمونَا ۚ َوَعلَى 

 
لُونَ و ِ فَْليَتََوكَِّل اْلُمتََوّكِ َّ لخطوط العريضة في  بعد أن بينت ا...    َعلَى 

، فعلى األمة أن  )  السلطة بيد األمة(  هذا الكتاب لما يعنيه أن تكون  
كمقدمة نحو العمل من    االتجاهفي نفس  والحديث  تتحرك فكريا للتفكير  

أجل تجسيد المنهج الرباني بعد توفيق هللا عز وجل، وهو األمر الذي  
ال يريده إبليس والشياطين الحاكمة حتى ال يكون هناك نموذج ومثال  
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العصابات   بواسطة  تحكم  التي  الشعوب  به  تقتدي  وإنساني  رباني 
  .   الرأسمالية باسم الديمقراطية

 
) فتخليص الناس من سيطرة وهيمنة    فنية(    إن مكافحة الفساد مسألة

قمامة يتطلب  الحيوانات  أشبه بالالشياطين التي تلبستهم ومسختهم إلى  
وتطبيقات   علمية  إجراءات  وبرامج  نتيجتها  ومناهج  تكون  معينة 

معالجة   المبتلى تخليص   األمر  لمعالجة  الشيطان  وهيمنة  تسلط  من 
ياسي العلماني المصاب  جذرية وليست سطحية، وهذا األمر يجهله الس

والذي أقصى ما يمكنه فعله معالجة   عز وجل، بوهم االستغناء عن هللا 
حالة الفساد بصورة سطحية، وهي لن تكون معالجة ناجعة ولن تجلب  

الشيطان  للمبتلىالعافية   ربانية  عليه   بتسلط  التي  كعقوبة  فالشياطين   ،
ت وتحور من  تلبست الفاسدين ستطور من أدائها كما تطور الفيروسا

ْكِر إِن  ...  (   نفسها أمام الطعوم واللقاحات التي تكافحها. فَاْسأَلُوا أَْهَل الذِّ
  ) النحل  (43) ُكنتُْم َال تَْعلَُمونَ 

 
  لمكافحة الفعلية الجادة المستدامة للفساد. لفال غنى عن بصائر الوحي 

ا قَدََّمْت ِلغٍَد ۖ َواتَّقُوا  َ َوْلتَنظُْر نَْفٌس مَّ َّ قال تعالى ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا 
َ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن ( َّ َ ۚ إِنَّ  َ فَأَنَساُهْم  18َّ َّ ) َوَال تَُكونُوا َكالَِّذيَن نَُسوا 

ئَِك هُُم ا أُولَٰ يَْستَِوي أَْصَحاُب النَّاِر َوأَْصَحاُب 19ْلفَاِسقُوَن (أَنفَُسُهْم ۚ  ) َال 
ذَا اْلقُْرآَن َعلَٰى َجبٍَل 20اْلَجنَِّة ۚ أَْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهُم اْلفَائُِزوَن (  ) لَْو أَنَزْلنَا َهٰ

ِ ۚ َوتِْلَك اْألَْمثَاُل نَضْ  َّ ْن َخْشيَِة  ًعا ّمِ تََصدِّ ِربَُها ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم  لََّرأَْيتَهُ َخاِشعًا مُّ
  ) ) الحشر . 21يَتَفَكَُّروَن ( 
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  النقابات هي الحل  32من مقال  
هي صياغة نظام سياسي ودستور لخلق أيدي مؤسسية لألمة    فالفكرة(   

اإلسالمية تقبض بواسطتها على السلطة قبضا محكما، حتى ال تفلت  
  )  منها مرة أخرى لتقع بأيدي الشياطين واعوانهم ومطاياهم.

  

  وطن ترتع فيه ال تستطيع أن تحميه 
  

  إذا ربحت اإلنسانية معركة الوعي كان الخالص  
 
  

  ا التوفيق،،،ب لقد كتبت بعض ما علمت وأدركت و
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