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ِحٌمِ  ِن الره ْحم َٰ ِ الره  بِْسِم َّللاه

 

 … (  ِ ٍء ِعْلًما ۚ ع ل ى َّللاه ًْ بُّن ا ُكله ش  ِسع  ر  و 

كهْلن ا ۚ  ّكِ  ت و  ٌْن  ل ْوِمن ا بِاْلح  ب  ٌْن ن ا و  بهن ا اْفت ْح ب  ر 

ٌُْر اْلف اتِِحٌن   أ نت  خ   98 األعراف( و 
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 قال تعاىل
ةً  ) ْحم  اتِن ا ِمن لهُدنن  ر  بهن آ ء  ر 

ش ًدا (  ٌِّْئ ل ن ا ِمْن أ ْمِرن ا ر  ه   و 

 الكهف .( ٓٔ) 
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لممدمةا  

ةُ فٌكم ما شاء هللاُ  - ملسو هيلع هللا ىلصلَال َرُسول هللا  تكوُن النُّبُوَّ

، ثم تكوُن خبلفةٌ -تعالى  -أن تكوَن، ثم ٌَْرفَعُها هللاُ 

ةِ ما شاء هللاُ أن تكوَن، ثم ٌَْرفَعُها هللاُ  على ِمنهاجِ النُّبُوَّ

ا، فتكوُن ما شاء هللاُ أن -تعالى  - ، ثم تكوُن ُمْلًكا عاضًّ

، ثم تكوُن ُمْلًكا َجْبِرٌَّةً -لى تعا -تكوَن، ثم ٌَْرفَعُها هللاُ 

، -تعالى  -فٌكوُن ما شاء هللاُ أن ٌكوَن، ثم ٌَْرفَعُها هللاُ 

ةٍ . ثم سكت . رواه  ثم تكوُن خبلفةً على ِمنهاجِ نُبُوَّ

اإلمام أحمد والطٌالسً والبٌهمً فً منهاج النبوة، 

والطبري، والحدٌث صححه األلبانً فً السلسلة 

 الصحٌحة .

 

أهدي هذه الرإٌة لؤلخوة واألخوات العاملٌن على 

نهضة األمة اإلسبلمٌة اإلنسانٌة والمنتظرٌن بزوغ 

فجرها الصادق وإشراق شمسها وعودة روحها 

 الؽاببة 

انشر وبشر بمالمح المستمبل المشرق … كن معنا 

 الذي اْستُشرف بعد إشرالة الروح 

ِ َولَْد َهَدانَا ُسبُلَنَا َولَنَْصبَِرنَّ  ) َوَما لَنَا أاَلَّ نَتََوكََّل َعلَى َّللاَّ

لُوَن ) ِ فَْلٌَتََوكَِّل اْلُمتََوّكِ ٌْتُُمونَا َوَعلَى َّللاَّ ( ( َٕٔعلَى َما آذَ

  . إبراهٌم
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من لبل عشرٌن  االستشرافٌةلمد كتبت هذه الرإٌة 

سنة أو أكثر وفً أوسط فترة سعًٌ فً رحلة البحث 

ُهم عن الحمٌمة وفً بداٌات إشرالة الروح لدي  هد  أٌ  ) و 

ْنهُ ( ، ورأٌت أن أنشرها مجددا بعد ما كتبت بُِروحٍٍۢ ّمِ

لها ممدمة وخاتمة آمبل أن ٌتداولها المسلمون 

والمستضعفون لتجدد فً نفوسهم األمل بالخبلص من 

وى التخلؾ واالنحطاط ولوى الطؽٌان الظاهرة ل

 والخفٌة .

 

وآمل أن ٌكون ذلن فً العام المٌبلدي الممبل 

بإذن هللا العلً المدٌر، وؼالبا سٌكون هو العام  ٕٕٕٓ

الذي ٌؽاث به الناس وتظهر وتنكشؾ به حمٌمة إبلٌس 

أو األعور الدجال وذرٌته كنتٌجة إلحداث ثورة فكرٌة 

ٌم وٌظهر بها ما ؼاب من األفكار تصحح بها المفاه

وما خفً عن األبصار . ) أَفَلَْم ٌَِسٌُرواْ فِى ٱأْلَْرِض 

فَتَُكوَن لَُهْم لُلُوٌب ٌَْعِملُوَن بَِهآ أَْو َءاَذاٌن ٌَْسَمعُوَن بَِها ۖ 

ِكن تَْعَمى ٱْلمُلُوُب ٱلَّتِى فِى  ُر َولََٰ فَإِنََّها اَل تَْعَمى ٱأْلَْبَصَٰ

ُدوِر )  ( الحج .ٙٗٱلصُّ

 

وأنا أرى بؤنها الفترة المناسبة لنشر هذه الرإٌة 

لمواكبة عمل لوى الخٌر الخفٌة والمدبرات أمرا التً 

تعمل باتجاه إنهاء هٌمنة إبلٌس وذرٌته على العالم 

 وة، فٌجب أن ـــــــتمهٌدا لعودة الخبلفة على منهاج النب
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ٌكون المإمن على وعً بما ٌحدث أمامه وبما 

ظاهر والخفاء، كما ٌجب أن ال ٌكون ٌدور حوله فً ال

سلبٌا بل علٌه أن ٌكون عمله فً نفس االتجاه الذي 

حتى ٌكون عمله عمبل  الخٌرةتعمل به لوى الخفاء 

) مظهر مثمرا باتجاه طاعة هللا عز وجل وهو 

المطالب به المإمن فً حركة  ( التسبٌح العملً

حٌاته وأثناء عبوره للزمن نحو محطة المصٌر، وهو 

 لتسبٌح الذي تمارسه المبلبكة وال تفتر عنه أبدا .ا

 

إننا ممبلون على طور سٌكون فٌه المإمنون من 

المسبحٌن مثلهم مثل المبلبكة، أي سٌكون عملهم دابما 

باتجاه طاعة هللا عز وجل وهً من صفات أولٌاء هللا 

الصالحٌن، وهو ما سٌحدث عند عودة الخبلفة على 

شبكة العبللات االجتماعٌة  منهاج النبوة، حٌث سترتب

والسٌاسٌة ترتٌبا ٌسهل على المإمنٌن المبض على 

شدٌدا محكما بعد ما كان رشٌدا دٌنهم لبضا واعٌا 

المابض على دٌنه كالمابض على الجمر بسبب حكم 

  الشٌاطٌن .

 

بُِّكْم ۖ فََمْن أَْبَصَر فَِلنَْفِسِه ۖ َوَمْن  ) لَدْ  َجاَءُكم بََصابُِر ِمن رَّ

ٌُْكم بَِحِفٌٍظ ) ٌَْها ۚ َوَما أَنَا َعلَ ًَ فَعَلَ  ( ( األنعامَٗٓٔعِم
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تبمى صناعة الوعً صناعة مضنٌة وشالة ؼٌر 

مكتملة وؼٌر متمنة ما لم نستعن بما تمدمه لنا بصابر 

ز وجل عملٌة تحرٌر الوحً، لذلن وصؾ هللا ع

  (بالجهاد الكبٌر)بها وإنارة البصابر  واالرتماءالعمول 

 

لال تعالى ) فبََل تُِطعِ اْلَكافِِرٌَن َوَجاِهْدُهم بِِه ِجَهاًدا 

ق به والفرلان كل ما فُرِّ ( ( الفرلان ، َٕ٘كبًٌِرا )

ُهًدى ِللنَّاِس َوبٌَِّنَاٍت ِمَن ) وفُصل بٌن الحك والباطل

  (ْلُهَدى َواْلفُْرلَانِ ا

الفرلان سورة مكٌة نزلت لبل فرض الجهاد فً 

ف ال  تُِطعِ المدٌنة المنورة، والذي ٌعنً مماتلة العدو، ) 

( أي ٌا دمحم ال تطع الكافرٌن إلى ما ٌدعونن اْلك افِِرٌن  

إلٌه، والكافرون هم الذٌن ٌمومون بكفر وتؽطٌة وستر 

ل مصالحهم عند انكشافه الحمٌمة أو الحمابك وما ٌعط

اِهْدُهم وظهوره للناس، والذٌن ٌصنعون الظلمة، ) وَ  ج 

اًدا ك بًٌِرا  (  به، أي بالمرآن، أي ابذل كامل بِِه ِجه 

وسعن وجهدن ٌا دمحم من خبلل استعمال نور بصابر 

الوحً، أي نور المرآن، فً كشؾ وإظهار ما ٌكفره 

التً  وٌستره وٌؽطٌه الكفار، وفً تبدٌد الظلمة

ٌصنعونها لتنٌر عمول وبصابر المتضررٌن من 

أعمال الكفار من الؽافلٌن والجهال، فصناعة الوعً 

وتحرٌر العمول وإعادة بناء الفكر بناءًّ فكرٌا سلٌما 

 ر، وفً هذا الزمن ٌتطلب ـــــهً محصلة الجهاد الكبٌ
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برؤٌة ( كبٌر جدا و)  فكري وثمافً وفنًبذل جهد ) 

ة الوعً هً ممدمة لصناعة ، وصناع(وبروح جدٌدة 

الحٌاة التً تتحمك فٌها السبلمة واألمن اإلنسانً . لال 

 َ تعالى ) َوالَِّذٌَن َجاَهُدوا فٌِنَا لَنَْهِدٌَنَُّهْم ُسبُلَنَا ۚ َوإِنَّ َّللاَّ

 ( ( العنكبوت .9ٙلََمَع اْلُمْحِسنٌَِن )

 

وحتى ٌكون هنان فجر صادق  ،فمن أجل ذلن

ٌجب أن نعمل بزوغ شمس اإلسبلم من جدٌد وبداٌة 

فسطاط  وجدن)حتى  (إحداث ثورة فكرٌة)باتجاه 

بعد ما تعم الفابدة والمنفعة  ( اإلٌمان الذي ال نفاق فٌه

على الناس المتضررٌن من سلون المنافمٌن والكفار 

والمشركٌن الذٌن ٌمتهنون كفر وستر الحمابك 

بؤفكار الرسالة  وإشران األفكار الخاطبة والفاسدة

بدال من الطواؾ فً فلن  لٌطوؾ الناس فً فلكها

و األمر الذي أدى لفساد العمول ، وهأفكار الرسالة

انطماس البصابر وؼٌاب الوعً وضٌك األفك و

 . والمدارن، وباهلل التوفٌك

 عبد المحسن العلًدمحم 

  النهاروطن  –الكوٌت 
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  رؤٌة استشرافٌة لمستمبل اإلنسانٌة

 تحت ظل الدولة اإلسالمٌة
 

لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص " ٌمول هللا عز وجل ) أنا عند ظن 

  شاء ( " عبدي بً فلٌظن بً ما

 لال تعالى

ْكِر أَنَّ اأْلَْرَض  بُوِر ِمن بَْعِد الذِّ ) َولَمَْد َكتَْبنَا فًِ الزَّ

اِلُحونَ  بَاِديَ عِ ٌَِرثَُها   األنبٌاء. ((٘ٓٔ) الصَّ

  

عندما تظهر الحمٌمة الؽاببة وتشٌع بٌن الناس     

اإلسبلم وٌنتشر النور لٌبدد الظبلم، وبعدما ٌحكم 

ممتهنً الكفر عصر  يوٌنتهً عصر الملن الجبر

والتؽطٌة والدجل والتضلٌل والتعتٌم، وٌنتهً النظام 

العالمً السمٌم وٌصبح نظاما لدٌما وٌعاد ترتٌب شبكة 

العامة وفك المنهج  العبللات االجتماعٌة اإلنسانٌة

الربانً الحكٌم، سٌستشعر اإلنسان بؤثر الحبلل 

والحرام على إنسانٌته وعلى حركته الجدٌدة فً 

مرب والبعد من هللا وعلى الحٌاة، وتؤثٌرها على ال

وسموه وصحة أحواله الفكرٌة والروحٌة  ارتمابه

 بوالنفسٌة بعد ما ٌعلم بؤن ربه هو المهٌمن الحسٌ

 .اب شدٌد الحسابٌع العمالرلٌب وهو سر
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والمفترون  والنمامون البصاصونو فتختفً الشرطة

والمتصنتون على األخبار وذوي العاهات العملٌة 

والنفسٌة عن أفواه الناس وأعٌنهم، فٌتحول نشاطهم 

من سالب إلى موجب بعد معالجتهم وبعد أن ترجع 

لهم إنسانٌتهم وخواصهم وٌتعافون من حالة السعار 

المعنوي والسفه والٌخبَال، فبدال من العٌش والمسخ 

على نكبات ومآسً الناس وتصٌد عثراتهم سٌعملون 

إٌصال آالمهم وشكواهم على إلالة عثراتهم وسترهم و

أمانٌهم المشروعة لتصب فً أذن شبكة وأحبلمهم و

العبللات االجتماعٌة اإلسبلمٌة العامة وفً المكان 

ٌطنة البولٌسٌة المناسب، بدال ما تصب فً أذن الش

والمبلعٌن، وعند ذلن ستجد طرٌمها إلى مصباتها 

الطبٌعٌة من خبلل النمابات واالتحادات والتجمعات 

المهنٌة والوظٌفٌة والتخصصٌة ومإسسات الدولة 

لتؤخذ دورتها فً الشبكة االجتماعٌة والسٌاسٌة 

اإلنسانٌة اإلسبلمٌة العامة وفً سلطاتها التشرٌعٌة 

آمالهم وأمانٌهم نتخبة لتتحمك أحبلمهم ووالتنفٌذٌة الم

المشروعة بعد ما ٌروها أمامهم مجسدة على أرض 

 .الوالع

فٌصبح كل عمل وفكر ومشاعر، وكل سكنات  

وحركات المإمن باتجاه طاعة هللا، بعد ما ٌستشعر 

وٌستٌمن بؤحمٌة الهادي المنان المذل الُمِعز للخضوع 

وكسب  والعبودٌة، فٌحرص على البحث عن رضاه

 ب ــــه، فهو صاحـــه وسخطـــحبه ووده و اتماء ؼضب
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الفضل األوحد الذي أطلك سراحه وحرٌته من 

العبودٌة الطاربة المذلة التً عاشها فً دول الؽاب 

البولٌسٌة العضوضة الجبرٌة وهو مكبل بمختلؾ 

 األؼبلل واألصار .

  

ًَّ األُمِّ لال تعالى "     ُسوَل النَّبِ َّبِعُوَن الرَّ ًَّ الَِّذٌَن ٌَت
الَِّذي ٌَِجُدونَهُ َمْكتُوبًا ِعْنَدُهْم فًِ التَّْوَراةِ َواإلْنِجٌِل 

ٌَؤُْمُرُهْم بِاْلَمْعُروِؾ َوٌَْنَهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوٌُِحلُّ لَُهُم 

ٌِْهُم اْلَخبَابَِث َوٌََضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم  ُم َعلَ الطٌَِّّبَاِت َوٌَُحّرِ

ُروهُ َواألَْؼبلَل الَّتًِ َكا ٌِْهْم ۚ فَالَِّذٌَن آَمنُوا بِِه َوَعزَّ نَْت َعلَ

بَِن ُهُم  َونََصُروهُ َواتَّبَعُوا النُّوَر الَِّذي أُْنِزَل َمعَهُ ۙ أُولََٰ

 7٘ٔاألعراؾ  " اْلُمْفِلُحوَن 

  

وبعد أن ٌتؽٌر الوسط والجو العام، وبعد أن تختفً     

وكل  كل مظاهر حٌاة الؽاب والكهوؾ والمؽارات،

مظاهر الهمجٌة والبدابٌة والتخلؾ واالنحطاط، 

وثنٌة فً دولة العدل ومظاهر الكفر والشرن وال

بعد ما تكتسً النساء بؤثواب الحٌاء، والمانون، و

سٌنزل الخٌر وستتماطر البركة من السماء مثل ذرات 

المطر الخفٌفة الندٌة، فترسل الشمس خٌوط أشعتها 

تنعكس على بسمة الحٌاة، الشفافة الناعمة الذهبٌة ل

وتُفَّجر األرض خٌراتها بعد ما تؽذت بالحب وباأللفة 

وبالحركة اإلٌجابٌة الطبٌعٌة الفطرٌة وبالروح الجدٌدة 

 م ــــــالندٌة وبالخٌر والعطاء من الناس، فتفرح لفرحه
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وتشاركهم الفرحة وتبادلهم الحب والعطاء، 

وستتجاوب معهم وتفرد ذراعٌها لتحتضنهم وتفرش 

الخضرة فً أحضانها وترحب بهم بالبسمة ..  لهم

وبالضحكة والمزاح بالهواء والنسٌم العلٌل ولطرات 

الماء الخفٌفة الندٌة وبحركة الفراشات والعصافٌر، 

وتتزٌن لهم بالورود والزهور الطبٌعٌة والرٌاحٌن 

لتستمبلهم كاستمبال الضٌؾ الكرٌم العزٌز لزابرٌه 

طفال والصؽار للجري األوفٌاء الكرماء، فٌنتشر األ

واللعب، تمؤل صدورهم البهجة وتطل من عٌونهم 

الفرحة والسرور، فٌنتشر صوت تسبٌح الطٌور 

وتؽرٌدها للترحٌب بهم فٌزٌد تكاثر الطٌور وأعدادهم 

مثل بالً األنعام بعد أن استشعروا باألمن والعدل 

والسبلم، فٌفرح األباء واألمهات لفرح أطفالهم 

 الحٌـاة . وأبنابهم ولفرحة

 

وعند المساء ٌطل البدر بطلعته البهٌة لٌنٌر لهم      

مجالس الفرحة والسعادة والحٌاة النمٌة الهنٌة وهم 

جلوس حول موالد النار فً لٌالً الشتاء أو الربٌع أو 

على سواحل البحر وضفاؾ األنهر فً الصٌؾ 

والخرٌؾ، وستفٌض علٌهم األرض بالنعم والخٌرات 

أرجلهم ومن فولهم فٌؤوون لٌؤكل الناس من تحت 

وٌسمون ضعٌفهم وٌطعمون ٌتٌمهم وٌحسنون إلٌه 

السبٌل والمحرومٌن  جابعهم فٌكسون عابرمسكٌنهم و

 م بالشكر هلل ــأٌدٌهوٌبرونهم وٌعطفون علٌهم فٌرفعون 
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. فٌستجٌب، فٌسمعه السمٌع البصٌر المجٌب. والدعاء،

فٌزٌدهم خٌرا وبركة وعطاء ونماء وٌرفع عنهم 

وببة واألمراض واألوجاع والسخط والؽضب وكل األ

 ببلء.

  

لال تعالى ) َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلمَُرىَٰ آَمنُوا َواتَّمَْوا لَفَتَْحنَا 

ٌِْهْم بََرَكاٍت ِمَن السََّماِء َواْلؤلْرِض ...  9ٙاألعراؾ( َعلَ

  

وسٌشعر اإلنسان بتؽٌر األحوال واألجواء،    

حكم الدولة البولٌسٌة دولة وسٌشعر بالفرق بٌن 

العصابات العضوضة الجبرٌة التً سلبت منه الحرٌة 

واإلرادة و همشته وأشعرته بالضٌك والعنت والضنن 

ً بحك نفسه وؼٌره وربه بعد ما  وجعلت منه مجرما

لخلك فً كفََرْت وسترت وؼطت عنه سنن ولوانٌن ا

نٌة وبٌن الدولة اإلسبلمٌة المد النشؤة والحٌاة والمصٌر

الراشدة دولة المإسسات التً جعلت منه حراً مإمناً 

ً لؽٌره وكفلت حموله  ً من نفسه سلما بربه واثما

الشرعٌة وضرورات حٌاته اإلنسانٌة وأمنته وبصرته 

وثمفته وأخرجته من الظلمات إلى النور بعد ما حممت 

ووسعت   أمنه الفكري والروحً والنفسً والمادي

األعباء الثمٌلة التً كانت تلمى علٌه الدنٌا وخففتها من 

على كاهله لتشؽله عن خالمه وعن نفسه وأهله وعٌاله 

وعن ألاربه وجٌرانه وأحبابه، وتجعله ٌجري فً 

 ! التجاهات، وكؤن هنان من ٌطاردهجمٌع ا
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أو كؤنه وحش من وحوش الؽاب والصحراء  

ٌطارد فرابسه أو حٌوان ألٌؾ تطارده الوحوش 

براحة فً الصدر وخفه بعد والضواري !، وسٌشعر 

ما ٌشعر بؤن صدره أصبح بحجم الفضاء الفسٌح الذي 

تهفهؾ فٌه رٌح الربٌع البدٌع والنسٌم العلٌل، بعد ما 

أخرجت من صدره كل األصنام واألوثان البشرٌة 

والمادٌة والمعنوٌة وكل األمراض واآلفات واألوجاع 

روحه واألوساخ والكبلب النابحة التً تمنع نور هللا و

 من الدخول فً الملب والسكون .

  

وسٌعرؾ إنسان الحرٌة الجدٌدة الفرق بٌن الحرٌة     

الؽوؼابٌة الفوضوٌة التً كان ٌتؽنى بها الؽوؼاء 

والهمج والرعاع أزالم الشٌطنة العلمانٌة، وبٌن 

الحرٌة الحمٌمٌة التً منحها رب الخلك والبرٌة، 

الٌن بالحرٌة وسٌفهم حٌنبذ سبب مطالبة المنافمٌن واألف

الشخصٌة المطلمة، فبداٌة حرٌتهم المزعومة تعنً 

نهاٌة حرٌته المؤمونة، إلبمابه أسٌراً مخدراً ممٌداً 

ٌجري وراء الشهوات والمسرات والملذات ٌعٌش ببل 

دٌن وببل عمل سلٌم وببل هوٌة وببل شخصٌة وببل 

انسانٌة وببل أي ضوابط شرعٌة كالحٌوان الذي 

كً ٌلتؾ المتطفلون على حموله تحركه الؽرابز، ل

اإلنسانٌة لٌصادروها وهو فً ؼفلة من أمره بعد ما 

ٌعٌش وهم الحرٌة والتعددٌة السٌاسٌة الظالمة 

 الفوضوٌة، وسٌحمل فً للبه المعروؾ للبارئ الحفٌظ 
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صاحب الفضل والمنة والمعروؾ راعً الدولة 

اإلسبلمٌة الحدٌثة الراشدة بعد ما سحبه من بٌن أنٌاب 

 مخالب كبلب الدولة البولٌسٌة العضوضة الجبرٌة .و

  

فحٌنبذ سٌعض بنواجذه على كتاب هللا وسنة     

بعد ما ٌتخلص من العبودٌة الطاربة المذلة  ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 

والحكم البولٌسً الجبري العضوض وإلى األبد، وهذا 

ً شدٌداً ومن  ً وتشبثا التشبث والعض سٌكون عضا

الملب ، ال ٌتركه حتى ٌلمى هللا على ذلن لٌخر ساجداً 

بٌن ٌدٌه لٌشكره على فضله ونعمه التً ال تعد وال 

ومضاعفاته ومرارة تحصى بعد ما ذاق مرارة العض 

الذل والبإس والتشرد والحرمان والهرولة بالحٌاة من 

الحكم البولٌسً الجبري العضوض، لن ٌسمح ألحد ما 

أن ٌعبث بإنسانٌته وٌصادر حرٌته وٌحرمه من األمن 

الفكري والروحً والنفسً والمادي وحموله الشرعٌة 

والطبٌعٌة وضرورات حٌاته اإلنسانٌة لٌعض علٌه 

مرة أخرى لٌصٌبه بالسعار والخبال ولٌجعله وعلٌها 

فً مصاؾ الهمج والرعاع والؽوؼاء واألفالٌن 

والمنافمٌن والمشركٌن والمهرولٌن خلؾ الوهم 

والسراب، أو لٌجعل منه ُمَشرداً ُمنحِدراً ال عمل وال 

لٌمة وال إنسانٌة و ال حموق وال كرامة له، ٌداس 

و المتنفذٌن بعد أن باأللدام وٌشحذ اللممة من العابرٌن أ

أصبح من المتسولٌن، أو ٌبٌع لحمه وٌتاجر فً 

 عرضه لٌؤكل لممة تسد رممه وجوعه أو لٌكسً جسده 
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بعد ما أذهب دٌنه وعمله وُحرم من ضرورات حٌاته 

اإلنسانٌة وحموله الشرعٌة، وهو لن ٌسمح ألحد 

بؤسره وتكبٌله بالمٌود المختلفة وجره على وجهه فً 

دروبها ومتاهاتها بعد أن شاهد وتلمس مسالن الحٌاة و

الحمٌمة الؽاببة واستوعب لوانٌن الخلك فً " النشؤة 

والحٌاة والمصٌر " وتحمك أمنه الفكري والروحً 

 والنفسً والمادي .

  

وبعد أن ٌتحمك لئلنسان أمنه العام من خبلل    

التطبٌك العملً الصحٌح لئلسبلم وتجسٌد أفكار 

ٌرى الحك وٌتلمسه وٌملبه الرسالة ولٌمها، وبعد أن 

بٌن ٌدٌه وٌذوله وٌستطعمه .. سٌمٌزه .. وسٌتعرؾ 

 علٌه وعلى حموله التً منحها ربه الحك المبٌن .. 

ً مبٌنا داخل للبه ٌراه حك الٌمٌن  وسٌصبح الحك ٌمٌنا

.. ساطعا سطوع الشمس فً رابعة النهار .. ال تؽطٌه 

ٌم ؼمامات الشرن والتعتٌم والتضلٌل وال تسكنه ل

الكفر والنفاق وال صنمٌة األشخاص واألشٌاء وال 

ٌخالطه الهوى بعد ما أصبح الخالك إلهه وهواه، لال 

تعالى:" فذلكم هللا ربكم الحك فماذا بعد الحك إال 

 (" )ٌونس( .ٕٖالضبلل فؤنى تصرفون )

 

وسٌتحول إنسان الدولة والحكومة اإلسبلمٌة الراشدة 

  رةــــــوعلى بصٌ إلى إنسان مإمن حر على وعً تام
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.. رضً  .. عفٌؾ الٌد واللسان مثمؾ شرٌؾ نزٌه

النفس .. حبٌب صبور .. لنوع أمٌن .. حلٌم رحٌم .. 

شهم كرٌم سخً .. صدوق نبٌل .. عزٌز ؼٌور 

شجاع ، ٌدافع عن الحك بعد أن عرؾ الحك حك 

أن ربه األول اآلخر البالً هو  المعرفة ، وعرؾ

فضل والمنة، فٌسكن ( صاحب الالملن الحك المبٌن)

الحك فً الملب فٌثبت على اإلٌمان بعد ما ٌكون فً 

جنب الرحمن مستظبل بظله بؤمان واطمبنان، فٌستنٌر 

فكره بعد ما ٌنطلك فً ملكوت هللا ٌحلك فً اآلفاق 

والعوالم الفكرٌة الرحبة الفسٌحة فٌمد أمته بما ٌفٌض 

 هللا علٌه من خٌر وفٌر وفٌوض وانوار بعد ما تصبح

عمول األمة عموال راشدة نٌرة تستمد نورها األعلى 

 من نور هللا الذي ٌسكن حبه فً الملوب.

  

فنور الملب ٌمد العٌن بالنور األعلى لتنجلً     

األبصار وترفع عنها الحجب لتمرأ آٌات هللا فً اآلفاق 

وفً األنفس .. فتزٌد ٌمٌنا على ٌمٌن ، فٌسمو الفكر 

رتمً، فٌتصل نور وتطمبن النفس وتسمو الروح وت

الملب باألذن فتكون أذنا صافٌة صاؼٌة لكبلم ربها 

ٌدُخل فٌها الذكر الحكٌم بسهولة وٌسر لٌصب فً 

الملب فٌزداد نورا على نور وضٌاءًّ على ضٌاء ورلة 

 على رلة.

 وره ـــوات واألرض مثل نـــلال تعالى:" هللا نور السم
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كمشكاة فٌها مصباح المصباح فً زجاجة الزجاجة 

نها كوكب دري ٌولد من شجرة مباركة زٌتونة ال كؤ

شرلٌة وال ؼربٌة ٌكاد زٌتها ٌضًء ولو لم تمسسه 

نار نور على نور ٌهدي هللا لنوره من ٌشاء وٌضرب 

 ٖ٘ النور"  ألمثال للناس وهللا بكل شًء علٌمهللا ا

  

وعند ربط الفرد بشبكة العبللات االجتماعٌة     

ٌة العامة، وبسبب ربط السٌاسٌة اإلنسانٌة اإلسبلم

، الكتاب والسنة -بر الصادق للوحً للوب األفراد بالخ

ستتفتح عٌون للوبهم لٌروا حمٌمة الحٌاة بؤبعادها 

المادٌة والروحٌة، تلن العٌون التً عمٌت عندما 

الكتاب -لتعلٌم والعمل عن الذكر الحكٌم فصل ا

 .وعن النور األعلى -والسنة

ِكْن تَْعَمى لال تعالى " .. فَإِنَّ  َها ال تَْعَمى األَْبَصاُر َولََٰ

ُدوِر   ٙٗالحج  " اْلمُلُوُب الَّتًِ فًِ الصُّ

 

وَسٌـُفِّجر اللطٌؾ الخبٌر الكرٌم ٌنابٌعا جدٌدة عذبة     

لوب من الخٌر والعلم والحكمة والمعرفة والنور بعدد ل

تسٌل كاألنهار سوؾ و ن العابدٌن العاملٌن،المإمنٌ

وستجد  تدفمة العذبة السرٌعة الجرٌان،والسٌول الم

طرٌمها بسهولة وٌسر عبر لنوات الشبكة االجتماعٌة 

اإلنسانٌة اإلسبلمٌة العامة لتصب فً أماكن متفرلة 

 دــــمتشعبة وبحسب تصنٌفها، ثم تتجمع فً مكان واح
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لٌعاد ضخها عبر لنوات وشراٌٌن الشبكة العرٌضة  

به عمولهم،  إلى أفراد األمة لتتشربه للوبهم وتتؽذى

فترتوي لتخرج مره أخرى وبصورة متكاملة بدٌعة 

عن طرٌك الفكر والكبلم والحركة والجهد والتفاعل 

والنشاط الفنً والعمل فتتجسد على أرض الوالع، 

فتكون خالٌة من الفتن والشبهات واألمراض واآلفات، 

ألن مصدرها عمل رشٌد متصل مع للب سلٌم استمد 

الخبٌر الحكٌم الواسع الفتاح نوره من هللا العلٌم 

المصور بدٌع السماوات واألرض، وستتجسد تلن 

األعمال من خبلل ٌد استمدت حركتها ولوتها من 

روح اإلسبلم ولٌمه ومن مثله األعلى، فٌكون المنتج 

منتجاً مثالٌا ال ٌضاهٌه منتج أخر فً المثالٌة والمتانة 

.. وٌخلو واإلتمان والموة والصبلبة والكمال واإلبداع 

) صنع فً الدولة من الحٌل والخداع، فٌستحك ختم 

 . اإلسالمٌة (

لال تعالى: " ولو أنما فً األرض من شجرة ألبلم  

والبحر ٌمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات هللا 

 . 7ٕلممان   "إن هللا عزٌز حكٌم 

لال تعالى: " نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي 

  7ٌٙوسؾ  "علم علٌم 

 

وسٌفتح هللا المإمن الفتاح على أفراد آخرٌن فً 

 ة وؼٌرها من ـــــــات الصناعٌــالدولة لٌطوروا المنتج
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مخرجات ولٌزٌدوها خٌرا على خٌر منتجات و

إبداعا على إبداع وبركة على بركة من فٌض و

وعطاء هللا الذي ال ٌنفد وال ٌنمص وال ٌنمطع وال 

لدورة الطبٌعٌة ثم تؤخذ طرٌمها إلى نفس ا ٌجؾ

 .للحٌاة

 

وهكذا ستتراكم العلوم والمعارؾ والحكم ونتابج     

األعمال واألنوار والفٌوض الربانٌة التً ستنبع من 

المرآن المنبع الصافً األصٌل للحٌاة والعلم والمعرفة 

والحكمة والنور لتستفٌد منها اإلنسانٌة والبشرٌة كافة، 

ن فً للوبهم ) فٌنتشر هذا النور الذي ٌحمله المؤمنو

ركون وسٌكونون مشاعال طوافة بعد ما ٌتح

  ..ومغاربها وٌطوفون بها فً مشارق األرض

لم وسالم ومحبة وهداٌة للناس وٌكونون رسل سِ 

 .  كافة ٌهدي هللا على أٌدٌهم من ٌشاء (

لال تعالى : " ٌهدي به هللا من اتبع رضوانه سبل 

السبلم وٌخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه 

   ٙٔالمابدة" ٌهم إلى صراط مستمٌموٌهد

عندبذ سٌنكشؾ زٌؾ الحضارة المادٌة وسٌنطفا  

نورها الخادع المزٌؾ المصطنع الذي أعمى الملوب 

 وأذهب العمول وسحر األعٌن وأصم اآلذان .
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والمإمن فً ظل الدولة اإلسبلمٌة الراشدة الحدٌثة    

ة وبعد أن ٌتحمك أمنه الفكري والروحً وٌرى الحمٌم

التً سٌتصرؾ على أساسها وٌحاكٌها، سٌصبح فً 

صورته وهٌبته وتعبٌره وحركته كالرسام الفنان 

المبدع الذي ٌتعامل مع ألوان مختلفة و متنوعة، 

فستكون له صورة وهٌبة وتعبٌر وحركة مثالٌة، بعد 

ما ٌعرؾ لٌمة المٌم ولٌمة أسماء هللا وصفاته وحمٌمتها 

مشاعره وحركته وحمٌمة تؤثٌرها على تصوره و

وتفاعله وردود أفعاله وتعامله ونتابج عمله، فتكون 

كلها صورة وهٌبة وتعبٌرا وحركة مثالٌة متناهٌة فً 

الدلة بعد ما ٌضع كل لون ونوع فً المكان المناسب، 

فتتناسك الصورة والهٌبة والتعبٌر والحركة، فتكون 

صورة وهٌبة وتعبٌرا وحركة مثالٌة ألنه استمدها من 

ثل األعلى، فٌصبح المإمن إنسانا مثالٌا للناس الم

 كافة.

  

وبعد فترة لصٌرة من الزمن وبعد ما تتجسد الدولة     

على أرض الوالع وتتشكل مإسساتها وتموى أركانها 

وٌعلو بنٌانها وتتضح معالمها وتشتؽل آلٌاتها 

ومصانعها ومإسساتها ستنتج منتجات ومخرجات 

عمولها النٌرة فكرٌة متنوعة وتمنٌات جدٌدة من 

الصافٌة التً تستمد نورها من هللا لتؽٌر وجه 

المنتجات والمخرجات والصناعات فتكون بناء على 

  ن من جدٌدـــدة التً ستبهر المؽرورٌـــا الجدٌــرإٌته
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روح ن تمتلن المدرة على التعامل مع )وذلن بعد أ

( وفن بالً العمٌدة اإلسبلمٌة وفكرة اإلسبلموجوهر 

أي حجبها وتؽطٌتها  – تكفٌرها أسرارها التً تم

منذ مبات السنٌن التً ُحكمت بها ببلد  –وإخفاإها

المسلمٌن بواسطة من ال ٌفمه عمٌدة التوحٌد وفكرة 

اإلسبلم ومن لم ٌعمل بها فً والع الحٌاة العامة 

والسٌاسٌة بعدما تبلعب بالدٌن واختزله، فتصبح هً 

التً صاحبة المعلومة الصحٌحة الكاملة واألصٌلة 

تتوافك مع الفطرة وحركة البٌبة والكون ومتطلبات 

الحٌاة الجدٌدة، وذلن بعد أن ) تفمه حمٌمة عمٌدة 

التوحٌد من خبلل العمل بها والتحرن على أساسها (، 

 ( . ال إله إال هللا دمحما رسول هللاحمٌمة ) 

  

وعلى هذا األساس سٌصبح لؤلمة رسالة بٌنة      

وال تخالطها األهواء  وواضحة وصرٌحة ال لبس فٌها

تنملها لآلخرٌن والؽافلٌن عبر اإلعبلم والفضابٌات 

وبعد فترة من إدران وبكل والوسابل واللؽات، 

ومعرفة الحمٌمة سٌلتحك العاملون فً المؤسسات 

المدنٌة والعسكرٌة وبخبراتهم المتنوعة وفً 

المصانع والشركات الصغٌرة والكبٌرة التً تمتات 

نٌتهم وعرلهم وجدهم وكدهم على لٌمهم و إنسا

وتعبث بممومات حٌاتهم وتوجه جهودهم إلى ما 

ٌضرهم وٌضر البشرٌة والمستضعفٌن لٌلتحموا 

 ة العامة ــــة اإلسالمٌــــبالشركة االجتماعٌة اإلنسانٌ
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 .العالمٌة المتحدة للدولة الجدٌد

وستبمى بعض المإسسات والشركات والمصانع التً  

ال والكادحٌن تحافظ على حموق الموظفٌن والعم

وتشؽلهم بما ٌرضً هللا، حٌث ستصبح تلن 

المإسسات والشركات والمصانع كما هً كٌانا حرا 

مستمبل عندما تتوافك مصالحها مع مصالح الدولة 

اإلسبلمٌة والبشرٌة والمستضعفٌن كافة، وإال ستنهار 

كما انهار من لبلها وأصبح ذكرى وعبرة للمإمنٌن 

خاصة والعامة وتصبح ٌتدارسونها فً مجالسهم ال

أحادٌثا، وذلن بعد ما ٌفرد العماب اإلسبلمً جناحٌه 

على الكرة األرضٌة وٌؽرز مخالبه فً عنك الباطل 

لٌمنعه من اإلؼارة واالعتداء على الناس 

والمستضعفٌن ومن كفر وتؽطٌة وحجب وستر لوانٌن 

 الخلك فً " النشؤة والحٌاة والمصٌر " .

أَْن نَُمنَّ َعلَى الَِّذٌَن اْستُْضِعفُوا فًِ  لال تعالى : " َونُِرٌدُ 

ةً َونَْجعَلَُهُم اْلَواِرثٌَِن ) َن ٘األَْرِض َونَْجعَلَُهْم أَبِمَّ ( َونَُمّكِ

لَُهْم فًِ األَْرِض َونُِرَي فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَما 

 .( " ) المصص (ِٙمْنُهْم َما َكانُوا ٌَْحَذُروَن )

  

وبعد ما ٌشع نور الحضارة اإلسبلمٌة وعمٌدة     

التوحٌد وٌؽطً العالم من جدٌد سٌرتفع صوت 

 ً فً كل مكان ومن للب ٌفٌض المإذن منادٌا

 " هللا أكبر…  أكبر .. هللا أكبر هللا أكبر .. هللابالنور"
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فٌخرج من فمه نور لٌنتشر فٌسمعه كل مخلوق حً 

لٌعرؾ  كان أو جماد، وٌسمعه كل من طؽى وتكبر

وٌستٌمن أن لول هللا المادر الواجد الممتدر صدق 

وحك، لد أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم 

ً " هللا  ً وصدلا األحزاب وحده، فٌمول المتكبر ) حما

هللا أكبر " وأستؽفر … أكبر .. هللا أكبر .. هللا أكبر 

هللا رب العالمٌن وأتوب إلٌه ( ، فٌلتحك فً زمرة 

زٌد األمة لبنة وخلٌة حٌة جدٌدة تزٌدها المإمنٌن فت

لوة وصبلبة ومنعة ومتانة، وسٌنكب على عٌن الحٌاة 

للملوب واألرواح لبلرتواء، فتسمو روحه وٌرتمً 

فكره وٌنجلً بصره وتعود لملبه وروحه الحٌاة، 

فٌحمد هللا على فضله ونعمه وهداه، فٌزٌد الهادي 

حانه هو السمٌع الكرٌم األمة هدى على هداها، فسب

 . الهادي الودود وهو فعال لما ٌرٌد

 

عن تمٌم الداري عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص : لٌبلؽن هذا األمر ما 

بلػ اللٌل والنهار، وال ٌترن هللا بٌت مدر وال وبر إال 

أدخله هللا هذا الدٌن بعز عزٌز أو بذل ذلٌل، عزاً ٌعز 

 حه األلبانًهللا به اإلسبلم، وذالً ٌذل به الكفر . صح

  

ً على متانة وصبلبة      وسٌصبح المإمن حرٌصا

أركان دولته التً ٌجد فٌها حموله الشرعٌة وعافٌته 

 رته وتحفظ ـــوكرامته وحرٌته وحركته التً توافك فط
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له إنسانٌته وأمنه الفكري والروحً والنفسً والمادي، 

وسٌصبح إنسانا لنوعا بعد ما ٌكون أحد لبناتها 

موضوعة فً مكانها المناسب وخبلٌاها الحٌة ال

وتحٌطها الرعاٌة والحماٌة الكاملة، فٌشعر بؤنه هو 

الدولة والحكومة وأحد عناصرها الحٌة، فؤي اعتداء 

على الدولة والحكومة هو اعتداء علٌه وأي اعتداء 

علٌه هو اعتداء على الدولة والحكومة بعد ما ٌتم ربط 

سانٌة الفرد فً الشبكة االجتماعٌة السٌاسٌة اإلن

اإلسبلمٌة العامة وٌكون متصبل بها اتصاال مادٌاً 

ً تاما ستستشعر مراكز الحس بآالمه فتتحرن  وروحٌا

أحد آلٌاتها المرٌبة المادٌة لمعالجة أي طارئ أو 

عارض ٌعانً منه سواء كان طاربا " فكرٌاً أو نفسٌاً 

ً أو صحٌاً...الخ "  ً أو اجتماعٌا ً أو مادٌا أو روحٌا

ه وانتمابه فٌزٌد حبه ووالإه هلل وإلخوانه فٌشعر بمٌمت

المإمنٌن فٌصبح ولٌا من أولٌاء هلل الصالحٌن، وبهذا 

سٌجد الناس راحتهم بعد ما تحمك أمنهم واستمرارهم 

وتحممت كل آمالهم وأحبلمهم وامانٌهم المشروعة فً 

 الحٌاة الدنٌا وبعد ما تحمك وعد هللا لهم .

ُ لال تعالى : " الَِّذٌَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا َوَعَد َّللاَّ

اِلَحاِت لٌََْستَْخِلفَنَُّهْم فًِ األْرِض َكَما اْستَْخلََؾ الَِّذٌَن  الصَّ

نَنَّ لَُهْم ِدٌنَُهُم الَِّذي اْرتََضىَٰ لَُهْم  ِمْن لَْبِلِهْم َولٌََُمّكِ

لَنَُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمنًا ۚ ٌَْعبُُدونَنِ  ً اَل ٌُْشِرُكوَن َولٌَُبَّدِ

بَِن ُهُم اْلفَاِسمُونَ  ِلَن فَؤُولََٰ ٌْبًا ۚ َوَمْن َكفََر بَْعَد َذَٰ  "بًِ َش

 ٘٘النور
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وسٌتؽٌر وجه األرض فتصبح األرض ؼٌر األرض 

والناس ؼٌر الناس وستشرق األرض بنور ربها بعد 

ما فاض علٌها النور من منبع النور والحٌاة وتحرن 

فاض من للوب المإمنٌن وانتشر فً أرجاء األرض و

وفاض على اآلخرٌن، وبفضل من بدٌع السماوات 

 واألرض هللا الملن الحك المبٌن.

  

ٌرٌدون أن ٌطفبوا نور هللا بؤفواههم لال تعالى: "

 "ال أن ٌتم نوره ولو كره الكافرونوٌؤبى هللا إ

 ٕٖالتوبة
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 الخاتمة
 

توحد الرإٌة من المسابل الهامة والضرورٌة إن 

لنهضة األمة فؤرجو من اإلخوة واألخوات المراء 

ونشره على أوسع  تٌب""الكُ  هذه الرسالةمشاركة 

نطاق ما أمكن ذلن، حتى ٌكون هنان تصورا لمن 

ٌمرأ المنشور لما ستكون علٌه أحوال األمة 

والمستضعفٌن بعد نهضتها وعودة الخبلفة على منهاج 

لعلً المدٌر الذي ال ٌعجزه شًء وكما النبوة بإذن ا

 .ملسو هيلع هللا ىلصبشرنا بذلن رسول هللا 

 

انعكاس ألفكارنا هو فما ٌتجسد على أرض الوالع  

 ..إذا ما وثمنا باهلل عز وجل وظننا به خٌرا

 

فؤلعدابنا تصورات ومفاهٌم وأفكار خاطبة  

وأمانً باطلة ورإى فاسدة ٌعرضونها فً أرجاء 

وأفكار نٌرة العالم، فٌجب أن نواجهها بتصورات 

وإنسانٌة وأمانً مشروعة ونسؤل هللا أن ٌدبر أمرنا 

لنا وٌعٌننا على العمل لتحمٌمها وأسؤل هللا تعالى أن 

 ة ولٌصبح ـــٌستعملنا فٌما ٌرضٌه، فالهمة لتنهض األم
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الموعود مجسدا على أرض الوالع وله وجود مشاهد 

 وملموسا .

 

ِض َوَجعََل أَْهلََها لال تعالى ) إِنَّ فِْرَعْوَن َعبل فًِ األَرْ 

ْنُهْم ٌَُذبُِّح أَْبنَاَءُهْم َوٌَْستَْحًٌِ  ِشٌَعًا ٌَْستَْضِعُؾ َطابِفَةً ّمِ

( َونُِرٌُد أَن نَُّمنَّ َعلَى ٗنَِساءُهْم إِنَّهُ َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدٌَن )

ةً َونَْجعَلَُهمُ   الَِّذٌَن اْستُْضِعفُوا فًِ األَْرِض َونَْجعَلَُهْم أَبِمَّ

َن لَُهْم فًِ األَْرِض َونُِري فِْرَعْوَن ٘اْلَواِرثٌَِن ) ( َونَُمّكِ

ا َكانُوا ٌَْحَذُروَن ) ( ( َٙوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَما ِمْنُهم مَّ

 المصص .

 

المتورطٌن بظلم وأما بالنسبة ألعوان الطؽاة     

كؤفراد الجٌش والشرطة والمضاة ووكبلء ، الناس

أن ٌستبشروا خٌرا أٌضا،  علٌهم،الخ  ….النٌابة 

فعودة الخبلفة على منهاج النبوة فٌه فرج لهم أٌضا 

كما فٌه فرج للمستضعفٌن والمتضررٌن من حكم 

فٌه الخبلص من تسلط وهٌمنة الشٌاطٌن فالشٌاطٌن، 

وهو  (عند هللا السعة)علٌهم، وكما أوضحت فً ممال 

 فً الجزء األول من كتاب الحمٌمة الؽاببة 

 

الخبلفة على منهاج النبوة فً حمٌمتها  إن عودة    

عودة سبلمة العمل بعد ما ...  الروح لؤلمةعودة 

  ًــــعودة الوععودة البصٌرة ... ...   تعتدل موازٌنه
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ألن تكون السلطة بٌد األمة بدال عودة  والشعور ...

من أن تكون فً ٌد الشٌاطٌن بواسطة المتسلطٌن من 

الشٌاطٌن بدال من الناس، وهً عودة لعلو الناس على 

  . أن تعلو الشٌاطٌن علٌهم

 

ِ َولَْد َهَدانَا ُسبُلَنَا َولَنَْصبَِرنَّ )  َوَما لَنَا أاَلَّ نَتََوكََّل َعلَى َّللاَّ

لُونَ  ِ فَْلٌَتََوكَِّل اْلُمتََوّكِ ٌْتُُمونَا َوَعلَى َّللاَّ ( ( ٕٔ) َعلَى َما آذَ

  إبراهٌم.

 

جزى هللا خٌرا من طبع ونشر وبشر، أو نسخ ونشر 

 ر فً موالع التواصل االجتماعً. وبشَّ 

 ملسو هيلع هللا ىلصلال: لال رسول هللا  -رضً هللا عنه  -عن أنس)

روا وال )) روا وال تنفِّرواٌّسِ روا، وبّشِ متفك  ((تعّسِ

 علٌه .

حتى تتجمع وتتكامل فً الذهن أجزاء هامة من 

علٌه األحوال فً الطور الصورة العامة لما ستكون 

بؤجزابه المتوفرة ( الحمٌمة الغائبة)كتاب  الرأالمادم، 

 .الراهن وهما الجزء األول والثانًفً الولت 
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 : لال تعالى

تهىَٰ ) ظ نُّوا أ نهُهْم ل ْد  ح  ُسُل و  ٌْأ س  الرُّ إِذ ا اْست 

ال   ن نهش اُء ۖ و  ً  م  ُهْم ن ْصُرن ا ف نُّجِ اء  ُكِذبُوا ج 

دُّ ب أُْسن   ( ٌوسف  ا ع ِن اْلم ْوِم اْلُمْجِرِمٌن  ٌُر 
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 ثقوا باهلل 

 وتمتعوا برحلتكم عبر الزمن

 هللا لصد السبٌلوعلى 


