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 قال تعالى  
( َربَّنَآ َءاتِنَا ِمن لَُّدنَك َرْحَمةً َوَهيِّْئ 

  ف) الكه ١٠لَنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشًدا (
  

ِ  َوَمنْ (  َّ ِن اْفتََرٰى َعلَى  أَْظلَُم ِممَّ
 ُ َّ ْسَالِم ۚ َو اْلَكِذَب َوهَُو يُْدَعٰى إِلَى اْإلِ

يُِريُدوَن  )٧( َال يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِمينَ 
ُ ُمتِمُّ  َّ ِ بِأَْفَواِهِهْم َو َّ ِليُْطِفئُوا نُوَر 

ُهَو   )٨( نُوِرِه َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِرونَ 
الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلُهَدٰى َوِديِن 
يِن ُكلِِّه َولَْو  اْلَحّقِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى الّدِ

  ) الصف .  )٩َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن (
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ِ   :  ال تعالىق َّ ( … َوِسَع َربُّنَا كُلَّ َشْيٍء ِعْلًما ۚ َعلَى 
َوبَْيَن قَْوِمنَا بِاْلَحّقِ َوأَنَت َخْيُر َربَّنَا اْفتَْح بَْينَنَا  تََوكَّْلنَا ۚ

 ) ) األعراف٨٩اْلَفاتِِحيَن (
 

 فلسفة الموحدين وعهد الساجدين  
 ونهج المسبحين  

 
   الطبعة األولى

 هـ  ١٤٤٣ - ٦ - ١٨جمادى اآلخرة  
 م   ٢٠٢٢ -  ١ -  ٢١يناير   الموافق

 
 رؤية  

  محمد عبد المحسن العلي 
 

   قال تعالى
   لَّْو َكاَن اْلبَْحُر ِمَداًدا لَِّكِلَماِت َربِّي ( قُل 

لَنَِفَد اْلبَْحُر قَْبَل أَن تَنفََد َكِلَماُت َربِّي َولَْو ِجْئنَا بِِمثِْلِه َمَدًدا 
   )) الكهف١٠٩(

 
  

  روطن النها –الكويت 
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 إهداء 

ِحيِم  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ
َّ ْسِم  ِ 

أهدي هذا الكتاب إلى أرواح الناس الطيبين الصالحين  
الذين عاشوا في الزمن الماضي،    -حكاما ومحكومين    –

كما أهديه إلى من بقي من الطيبين الصالحين وأبناء من  
الكرم   في  آبائهم  نهج  على  ساروا  الذين  منهم  قضوا 

وحفظ   والصدق  والطيبة  والوفاء   مانات األ والسخاء 
املة ومساعدة الناس والتوسعة عليهم  بالعهود وحسن المع

 .  وإقالة عثراتهم وتذليل صعوباتهم وحفظ أسرارهم

وبهذه المناسبة أدعو أبناء أولئك الطيبين الصالحين   
إلى العمل ليكون زمننا وزمن أبنائنا هو الزمن الذي نبدأ  
فيه بتغيير صبغة حياتنا من الصبغة الشيطانية إلى الصبغة 

ن  و ن المفسدو الربانية ونبدل زمننا من زمن يصيغه الفاسد
الصالح  يصيغه  زمن  المصلحو إلى  نستعين و ن  وبا    ن، 

 ن . و وعليه متوكل

إن اآلباء واألجداد الطيبين الصالحين لم يحيطوا علما 
بهم   يحيط  كان  الذي  الشيطاني  المكر  ووعورة  بعمق 
وبغفلة   مستقبلهم  لهم  ويصيغ  ويرسم  بأبنائهم  ويتربص 

قصيرة،  منهم،   ويده  بصيرة  عينه  كانت  منهم  علم  ومن 
ل مكر  فعلى األبناء التسلح بما يلزم من علم حتى يتم إبطا 

 الشياطين من حولهم . 
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الطيبين   واألجداد  لآلباء  يشفع  قد  وجل  عز  هللا  إن 
،  وطيب نواياهم   الصالحين بسبب قلة علمهم وقلة معرفتهم

وبسبب ثقتهم بعلم من جهلوا حقائق األشياء الذين َجعَلوا  
مراجع منهم  قبل    االناس  من  علماء  منهم  ُجِعل  وبعضهم 

الحكام، ولكن السنن والقوانين التي تجري على الناس ال  
قليلي العلم والمعرفة النوايا  وال    تستثني  تستثني أصحاب 

، فبحر الظلمات الذي أوغل الناس فيه بسبب جهلهم  الطيبة
ال يتم الخروج منه إال بواسطة سلطان العلم، وهو علم ال  

وراء   من  علماء  يرتجى  وراء  من  وال  المسلمين,  غير 
الحياة   الذين صبغت  بالدين  والمتاجرين  السلطة  ومشايخ 

 . أمام سمعهم و نظرهم بصبغة شيطانية 

فعلينا أن نحتفظ بطيبتنا ورقة قلوبنا ورحابة صدورنا,  
وفي نفس الوقت علينا أن ال نجعل من أنفسنا كخراف تجد  

أبنائها بسبب جهل  الذئاب الطريق سهال وسالكا إليها وإلى  
بالدين والمراجع والعلمانيين،   السلطة والمتاجرين  علماء 
آباؤنا   تهاون  كما  الشياطين  مع  نتهاون  أن  يجب  فال 
وأجدادنا من أصحاب النوايا الطيبة، بل علينا السعي إلى  

  إحداث ثورة فكرية)  (إيقاظ النائمين يقظة فكرية من خالل  
ة الشياطين التي  حتى يحفظوا أنفسهم من عدوان وسيطر

 .تعتبر ذئابا غير مرئية تتربص بكل البشرية 
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 المقدمة 

بُِر ۗ ْكَر ِلتَُبّيَِن    قال تعالى ( ِباْلبَيَِّناِت َوالزُّ َوأَنَزْلَنا إِلَْيَك الذِّ
َل إِلَْيِهْم َوَلعَلَُّهْم َيتَفَكَُّروَن (   .  ) ) النحل ٤٤ِللنَّاِس َما نُّزِ

،  (فلسفة) بعض المسلمين يتحسسون وينفرون من كلمة    إن
وأول من    )  محب الحكمة  ( يعني    "فيلسوف" ومصطلح  

  ٥٧٠استخدمه الفيلسوف وعالم الرياضيات فيثاغورس (
والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها    قبل الميالد) .   ٤٩٥  -

فهو أحق الناس بها، والمفكرون المسلمون ليسوا كفالسفة  
إن   بل  بالحكمة،  ويفيض  يزخر  كتابا  يملكون  ال  الغرب 

ا المثلى  للطريقة  وأرشدنا  لنا  بين  قد  الكريم  لتي  القرآن 
بصيرا ويتمتع بأقصى   -العقل-تجعل المؤمن سليم القلب  

وهي   والمدارك،  األفق  والشعور وواسع  الوعي  درجات 
هبات ومكرمات   الطريقة التي يتذوق من ورائها المؤمن 

وفتوحات وفيوضات الرحمن جل شأنه، وهو األمر الذي  
بالدين   والمتاجرين  السلطة  علماء  منه  فساد  حرم  بسبب 

، فا عز وجل  وخطأ منهجهم وانحراف مسلكهم  قدهم  ت مع 
تكبيل  استعمال اآليات واألحاديث في  )  إطالقا  ال يرضيه  (  
عليهم    من وظفوهمو مسلمين من اجل أن يمارس الحكام  ال

والنفسي   الفكري  ومسلك  مع  شذوذهم  منهج  بأنه  ادعاء 
والجماعة السنة  أهل  أو  الصالح  هذا  السلف  قبول  إن   ،

والمنهج   الشذوذ  المسلك  بعض  الصارخ  وهذا  قبل  من 
بسبب  موازينهم العقلية    واختالل المسلمين يدل على فساد  

  .   خطأ مطافهم
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 فلسفة بال تعقيد

إعمال و إشغال العقل   ( إن الفلسفة في جوهرها، هي 
الحقيقة  ومعرفة  الفلسفة،   ،)   لكشف  في  جانبان  وهناك 

 :  وهما

 . وهو التفكر المنهج ) ( جانب    - ١

 ، أي ما ينتج من وراء التفكر . ( المنتج ) جانب    - ٢

 .( منهج  و  منتج ) فالفلسفة 

ومنهج التفكر مشاع إنساني عام، فكل أناس ولهم منهج في  
التفكير وبحسب معتقداتهم وخبراتهم وقناعاتهم وثقافاتهم،  
فبالنسبة   به،  األخذ  للناس  ملزم  التفكر غير  من  ينتج  وما 
والسنة   الكتاب  في  جاء  ما  وافق  ما  الموحدين،  للمؤمنين 

 الصحيحة أُخذ وُعمل به, وما خالفهما تُرك . 

الحكمة  (يلسوف هو  والف بأن  )  محب  , والمسلم يؤمن 
عز وجل الحكمة البالغة، وهو العليم الخبير الحكيم، كما  
األسماء  له  المصور  الفتاح  هو  وجل  عز  هللا  بأن  يؤمن 

 الحسنى والصفات العال جل شأنه. 

الحقيقة    الباحث عن  المفكر  المسلم  على  يجب  لذلك 
ده هللا عز وجل له  والحكمة أن يطوف في الفلك الذي حد

الفلك   وهو  الرسالة،  أفكار  فلك  وهو  كتابه،  محكم  في 
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اآلفاق  يرتاد  العقل  يجعل  الذي  الطواف  وهو  الصحيح، 
الذين  عن  وجل  عز  هللا  غيبها  التي  الفكرية  والعوالم 
يطوفون في الفلك الخاطئ، وهو فلك األشخاص وأفكارهم  

افه طوافا الخاطئة والفاسدة وفي فلك األشياء، فمن كان طو 
  ا صحيحا سيتذوق كل األسماء والصفات  عز وجل ومنه

وجل   عز  هللا  له  سيفتح  حيث  المصور  واسم  الفتاح  اسم 
اآلفاق الفكرية المغلقة وسيصور له ما يمكن تصويره في  

 الذهن أو العقل . 

 عليك بالطريقة لتتجلى لك الحقيقة 

عند الصوفية،     )  الطريقة  (كثيرا ما يسمع الناس كلمة  
فهناك كذا طريقة، وأنا في بحثي عن الحقيقة لم أجد أقوم  

فهي طريقة    ( بالطريقة الربانية )  وأثمر وأنفع مما سميتها
المؤمنين الموحدين التي يجد وراءها الموحد ثمرة يتذوقها  

ن أنعم هللا  من وراء العمل بها، وهو مسلك كل المتقين الذي 
 عليهم بالهدى ونور اليقين . 

  طريقة الربانيةلا

بيته   حول  بالطواف  أمرنا  مثلما  وجل  عز  هللا  إن 
المعظم في الحج والعمرة، كذلك أمرنا بالطواف في فلك 
أفكار الرسالة التي أرسلها للناس كافة أثناء حركة حياتنا،  
الفلك والمطاف الصحيح لحركتنا   لنا  واآليات اآلتية تبين 

 في الحياة حتى الممات . 
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ِ َرّبِ اْلعَالَِميَن    ( قُلْ  َّ ِ إِنَّ َصَالتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي 
لَهُ ۖ ١٦٢( َشِريَك  َال  اْلُمْسِلِميَن    )  ُل  أَوَّ َوأََنا  أُِمْرُت  ِلَك  َوِبذَٰ
 )) األنعام .  ١٦٣(

والنسك    , جل   ,فالصالة  والممات   والمحيا 
وشعائره   المؤمن  عبادة  أي  وأخذه    ودعائهشأنه،  وعمله 

وسلمه   وصحبته  ومواالته  وبغضه  ووده  وحبه  وعطاؤه 
وعداؤه وحربه وردود أفعاله وكل حركة حياته ونشاطاته 
أي   دون  وجل  عز  طاعته  اتجاه  وفي   , الممات  حتى 
شريك تصرف إليه أي حركة في الحياة، وهو ما يُعَبر عنه  

 .( فلك أفكار الرسالة )بالطواف في  

المؤمن    يتذوقها  ثمرات  عدة  الطواف  هذا  ووراء 
الموحد بعد ما يتمتع بالنور األعلى الداخلي الذي يشع من  
الروح والقلب بسبب والئه  عز وجل وألفكار الرسالة 

 والًء مطلقا . 

ولتقريب المعنى أضرب هذا المثال و عز وجل المثل  
  : األعلى

الكهربائي  بالمولد  الموصل  المصباح  كالموجود    إن 
األجزاء    )  حركة  (ال ينير إال بعد    )   ( الشكل التوضيحيفي  

، وهي أجزاء  )   محور واحد   ( المتحركة في المولد حول  
وقوانين   أسس  على  المولد  ضبط  على  بناء  تتحرك 
ميكانيكية وكهربائية وفيزيائية، فإذا جاء من عطل كل أو  
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كلها   بعض بدلها  أو  بعضها,  بدل  أو  الحاكمة  القوانين 
المولد لحركة  صحيحة  وغير  صالحة  غير  لن    ، بقوانين 

قوة   تكون  قد  أو  المصباح،  تنير  التي  الكهرباء  تتولد 
باء المنيرة للمصباح قوة ضعيفة, وبحسب ما يوجد  الكهر

 من خلل في التركيب والتوصيل. 

 

كلما كانت حركة    والبصيرة,   -   العقل   - وكذلك القلب   
الرسالة  أفكار  فلك  وفي  صحيحة  المؤمن  وطواف 
للحركة   األوحد  المحور  وحول  النيرة  الحية  الصحيحة 

كلما كانت      ال هللا)إله  إال    (الصحيحة وهي كلمة التوحيد  
والبصيرة وراء حركته    -العقل  -هناك ثمار وإنارة للقلب 

بأنه على  وطوافه، وهي ثمار تزيد من مستوى يقينه وتنبئه  
أجل   من  السعي  نحو  وتدفعه  وتثبته  المستقيم,  الصراط 
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اإلكثار من الثمار من خالل فعل الخير, حتى يرتقي فكريا  
ويسمو روحيا وحتى يرفع من مستوى مقامه في اآلخرة,  
 وحتى ينفع غيره من إخوانه المؤمنين في الدنيا واآلخرة. 

ياة  فتذوق المؤمن لنتائج وثمار حركته وسعيه في الح  
الدنيا لن يجعله في شك من صحة عقيدته وسالمة مسلكه  

  ومنهجه .

المنهج، فمن ذاق عرف   الُمنتَج ينبئ عن صحة  فالثمر 
أفاض على اآلخرين  اغترف  اغترف، ومن  ومن عرف 

  بما أفاض عليه رب العالمين . 

وأني أعتقد بأن بعض العلماء المتصوفة الذين ماتوا  
كانوا على نفس    -  رحمهم هللا   -وهم على الصراط المستقيم  

نحرافات ن اإل م  ء براالطريقة الربانية التي ذكرتها, وهم  
  التي أُلصقت بهم وبأسمائهم بعد مماتهم .

جدا   طيبون  كثر  ونساًء  رجاًال  حياتي  في  قابلت  لقد 
وإلى أقصى درجة من الطيبة، وكانت أخالقهم وطباعهم  

مشكلتهم  كانت  ولكن  أولياء،  وطباع  العلم    (   أخالق  قلة 
والطريق  ,  )  والمعرفة السبيل  أو  المسلك  وبعدم وضوح 

بالهدى    عليهم  الذين أنعم هللا   الذي يؤدي بهم إلى صراط
  ونور اليقين. 

فدين اإلرث واإللف والعادة والحمية والعصبية وهو   
      الدين السائد الذي يعتنقه العلماء والمشايخ الظاهرون على 
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السطح والبارزون في الساحة الدينية والمحيطون بأولئك  
الفكرية   العوالم  ارتياد  يمنع أصحابه من  الناس، هو دين 
التي ترتادها عقول من أنعم هللا عليهم بالهدى ونور اليقين  
ما  وعندها  فئة  فكل  شرحها،  يطول  مختلفة  أسباب  لعدة 

ونور  يمنعها من سلوك سبيل الذين أنعم هللا عليهم بالهدى  
 . اليقين

الذين    -وأسأل هللا عز وجل أن يبعث أولئك المساكين   
على نواياهم الطيبة، وأن يهدي من    -ماتوا وهم على ذلك

الحياة.   قيد  على  بل  هم  المال  قليلي  أعني  ال  والمساكين 
أعني بها من قل علمهم وقلت معرفتهم وطمست بصائرهم  

 . وغابت عنهم الحقيقة 

يعتق  المسلمين  بعض  وهذا إن  الفلسفة كفر،  بأن  دون 
فالتفكر ليس كفرا،   ينم عن جهل،  اعتقاد خاطئ  االعتقاد 
فا عز وجل يوجهنا نحو التفكر والتدبر والتبصر والبحث  
كفر   التفكر  وراء  من  نتج  ما  يكون  قد  ولكن  والنظر، 

وقد من     وزندقة،  ويرفع  البصيرة  وينير  بالفكر  يرتقي 
ويوس الشعور  ويحيى  الوعي  والمدارك مستوى  اآلفاق  ع 

اليقين   ويزيد من اإليمان با ويرفع من مستوى ودرجة 
 ويثبت على الصراط المستقيم . 

بين   التفكير يختلف  إن منهج وأسلوب  الحال  وبطبيعة 
عن   أو  الوحي  بصائر  عن  منفصل  وعقل  قلب  صاحب 
الوحي اإللهي المسطور، أي القرآن الكريم، وبين صاحب  



١٣ 
 

من     قلب وعقل متصل ببصائر الوحي، وقد يتشابه منتج
انفصل قلبه وعقله عن بصائر الوحي مع اآلخر في حال  

منتجه يكون  أن  على  الفطرة   حرصه  مع  يتوافق  منتجا 
  اإلنسانية وال يتعارض مع الضمير اإلنساني .

المسلم المفكر  المفكر    ومشكلة  مشكلة  عن  تختلف 
والفيلسوف غير المسلم، فالمفكر والفيلسوف غير المسلم 
يهيم عقله في العوالم الفكرية للمغضوب عليهم والضالين 

كتاب منير  وفي الظلمات وبال نور وبال هدى من هللا وبال 
يمن هللا عليه   وقد  الحقيقة،  يبحث عن  بصيرة وهو  وبال 

من يسير  ال     بشيء  نور  ولكنه  به،  مجتمعه  لينفع  النور 
يجعله يدرك الحقيقة أو حقائق األشياء التي يختص هللا بها  
ونور   بالهدى  عليهم  هللا  أنعم  الذين  الموحدين  المؤمنين 

 اليقين . 

با آمن  الذي  المسلم  المفكر  ملسو هيلع هللا ىلص  وأما  وبرسوله   
ورسالته ولم يتزعزع إيمانه وعرف مطافه وحافظ على  
له   واتضحت  المسبحين  الصادقين  من  وكان  عهوده 
الصورة العامة، يؤمن يقينا بأن كتاب هللا عز وجل يقدم له  
يقوم   ما  عادة  التي  الحقيقة  عن  بحثه  في  تعينه  بصائرا 

الكفار، وتغطيتها  العق   بكفرها  معراج  الوحي  ل  فبصائر 
التي غيبها هللا عز   الفكرية  العوالم  بواسطتها  يرتاد  الذي 

 وجل عن المغضوب عليهم والضالين.
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المشكلة في قيام من تتضرر مصالحهم غير   وتكمن 
المشروعة في حال ظهور وانكشاف الحقيقة بكفر وستر  
وظهورها   ومعرفتها  اكتشافها  إلى  يؤدي  ما  ومنع 

ائق التي تتعارض  وانتشارها بين الناس، فكفر وستر الحق
مع سياساتهم وشذوذهم الفكري والنفسي أصل في سياسة  

 . قرنا، إال ما ندر ١٤حكام القهر والغلبة الذي دام قرابة 

الرئيسة  السمات  من  الغائبة  بالحقيقة  الجهل  أن  كما 
،  للمدارس التقليدية القائمة على التلقين والحفظ واإلظهار

والتدبر والتبصر والنظر  وهي مدارس تتحسس من التفكر  
ومراجعة النظر  أفكار  وإعادة  من  آبائهم  عن  ورثوه  ما 

ومفاهيم وتصورات خاطئة تجذرت في عقولهم مما أصبح 
من الصعب اقتالعها بعد ما تكلست تلك الجذور مما جعل  
أبقى   األمر  وهذا  ومحدودة،  ضيقة  آفاقًا  الفكرية  آفاقهم 

وتهيم في العوالم عقول أتباع تلك المدارس عقوال عقيمة  
الفكرية إما للمغضوب عليهم أو الضالين، وبحسب أقوالهم 

  وأعمالهم . 

- نحطاط الحاكمة لبالد المسلمين  وقوى التخلف واإل 
أحوالها أحسن  مراكز  -وفي  الكريم    اتقيم  القرآن  لتحفيظ 
تفتح للتفكر والتدبر والنظر في آيات    اولكن لن تجد مراكز

،  اج المسلمين من حالة الجمودمن أجل إخر  القرآن الكريم
تلك القوى تدرك بأن ذلك سيفتح عليها أبوابا مغلقة وآفاقا  ف

من   يغيرون  المسلمين  تجعل  متعددة  معرفية  وفضاءات 
مواقفهم تجاه الخضوع والسمع والطاعة العمياء لهم ولمن  
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وظفوهم كعلماء، ويطالبون بحقوقهم الشرعية وضرورات  
ا هللا لهم، وعلى رأسها معرفة  حياتهم اإلنسانية التي فرضه

من  دون  السياسية  والمشاركة  والعدل  أي    ةِ الحقيقة  ودون 
  حيل فكرية .

حق   الحياة،  حق  بعد  اإلنسان  حقوق  من  حق  فأول 
معرفة تفاصيل الرسالة التي أرسلها إليه رب العالمين الذي  
والغافلون  والمنافقون  والمشركون  والكفار  المآل،  إليه 
والجهال ليس وراءهم معرفة تفاصيل الرسالة، فمن وهب  
الحياة وهب المنهج الذي يعين اإلنسان على عبور مرحلة  

 أمان ويسر إلى مرحلة المصير . الحياة ب 

القائم،   إن من وضع السنن والقوانين الحاكمة للوجود 
الفكرية   العوالم  مغاليق  لفتح  صارمة  شروطا  وضع  قد 
للذين أنعم هللا عليهم بالهدى ونور اليقين، وهي تختلف عن 
عليهم   المغضوب  عقول  بها  تهيم  التي  الفكرية  العوالم 

 والضالين.

روط الوالء المطلق  عز وجل  وعلى رأس تلك الش 
عز   وهللا  فلكها،  في  الطواف  خالل  من  الرسالة  وألفكار 
أمام   األفكار  بجواهر  الزاخرة  العوالم  تلك  فتح  قد  وجل 
أوليائه الصالحين، ولكن ال زال هناك جواهر فكرية مغيبة  
الخالفة  للمؤمنين في حال عودة  سيظهرها هللا عز وجل 

جو  فهي  النبوة،  منهاج  تجعل  على  فكرية  اهر 
الجانب   المعرفة تغطي  معرفة  متكاملة،  معرفة  اإلنسانية 
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لديهم   تكاملت  ومن  المادي،  الجانب  تغطي  كما  الروحي 
المعرفة تكاملت لديهم القوة وكانت لهم الريادة في الطور  
طور   اإلنسانية،  اإلسالمية  الحضارة  طور  وهو  القادم، 

عله هللا خليفة  التي سيقوم ببنائها من ج   (النورين) حضارة  
ُ ِلنُوِرِه َمن َيَشاُء   وهو اإلنسان ( ... نُّوٌر َعلَٰى ُنوٍر ۗ َّ َيْهِدي 

    ) ) النور ٣٥( …

قال تعالى ( إِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَمَالئَِكِة إِّنِي َجاِعٌل فِي اْألَْرِض  
َماَء َوَنْحُن  قَالُوا أَتَْجعَُل فِيَها َمن يُْفِسدُ فِيَها َوَيْسِفُك ا  َخِليفَةً ۖ لدِّ

ُس لََك ۖ )  ٣٠قَاَل إِنِّي أَْعلَُم َما َال تَْعلَُموَن (  نَُسّبُِح بَِحْمِدَك َونُقَدِّ
 ) البقرة . 

وفي واقع األمر، إن المفكر والفيلسوف المسلم الذي 
الكفار  يقوم  ما  عادة  التي  الحقيقة  وإظهار  لكشف  يسعى 

عند هللا عز    )   كبيراجهادا    (بكفرها وسترها، يعتبر عمله  
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الذي أمره   وجل، وهو يسير على نفس خطى 

غايته   كانت  الذي  الكبير  بالجهاد  بالقيام  وجل  عز  هللا 
الفكري والروحي والنفسي) األمن  الذين    (تحقيق  للناس 

الكفار  التي كان  الحقائق  كفر وستر  تضرروا من عملية 
أه المعرفي  فالثغر  وسترها،  بكفرها  من  يقومون  ثغر  م 

ثغور اإلسالم الذي يجب أن يوجد عليه مرابطون مهمتهم  
وصناعة  الناس  وتبصير  العقول  وإنارة  الحقائق  كشف 

  الوعي وإحياء المشاعر وتوسيع األفق والمدارك .
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فََال   ) تعالى  َكِبيًرا    قال  ِجَهادًا  ِبِه  َوَجاِهْدهُم  اْلَكافِِريَن  تُِطعِ 
 ) ) الفرقان . ٥٢(

  -سورة مكية نزلت قبل فرض الجهاد   "   الفرقان"  
 في المدينة المنورة.  -الذي يعني قتال العدو

الكافرين"  تطع  ال  ما   ،   "  إلى  محمد  يا  تطعهم  ال  أي 
نشر أفكار  يدعونك إليه باتباع دينهم وأفكارهم وبالكف عن  

 الرسالة.

تبدد    "وجاهدهم به"  التي  الوحي  بالقرآن وببصائر  أي 
الظلمة التي يصنعها الكفار من خالل كفر وتغطية الحقائق  
التي لو كشفت ألنهت سيطرتهم وهيمنتهم وتسلطهم على  
الناس، وهذا هو الجهاد الكبير الذي يجب أن يقوم به كل  

 . مسلم، وال يكلف هللا نفسا إال وسعها  

   ال هدى إال لمن اتقى وبالنبي قد اقتدى .
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 عهد الساجدين 

واألمهات  اآلباء  إلى  واألخوات،  اإلخوة  إلى  رسالة 
يعلمون األبناء بعهد    ( الصالة، علموهم وعرفوهم   الذين 

حتى يكونوا من الذين ينعم هللا عليهم بالهدى    )   الساجدين
ال   ولكنهم  يصلون  المسلمين  من  فكثير  اليقين،  ونور 
يلتزمون بعهد الساجدين، بل هم لم يجدوا من يبين لهم و  
ينبههم إلى ذلك العهد، فعهد الساجدين من الحلقات الفكرية  
تفسر   وبمعرفتها  اإلسالمي،  الفكر  منظومة  من  المفقودة 

 .   عدة أمور

َ  ١٣قال تعالى ( أََرأَْيَت إِن َكذََّب َوتََولَّٰى (  َّ ) أَلَْم َيْعلَم ِبأَنَّ 
) نَاِصَيٍة  ١٥) َكالَّ لَِئن لَّْم َينتَِه لََنْسَفعًا ِبالنَّاِصيَِة (١٤َيَرٰى (

َباِنيَةَ (١٧) فَْليَْدعُ َناِديَهُ (١٦َكاِذبٍَة َخاِطئٍَة (  )  ١٨) َسَنْدعُ الزَّ
 ) ) العلق . ١٩(  ۩ تُِطْعهُ َواْسُجْد َواْقتَِرب َكالَّ َال 

الزنداني في إحدى مقاالته   المجيد  الدكتور عبد  تكلم  وقد 
 " وصف  الكاذبة  حول  مع    الناصية   تباحث  "بعد 

   : إنتهى فيه إلى القولالبروفيسور كيث إل مور 

( وصف القرآن الناصية بأنها كاذبة خاطئة كما قال تعالى:  
  ) ) .١٦َكاِذَبٍة َخاِطئٍَة (( َناِصيٍَة 

والناصية ال تنطق فكيف يسند إليها الكذب ؟، وال تجترح  
إن اإلنسان إذا أراد  الخطايا فكيف تسند إليها الخطيئة ؟ .

أن يكذب فإن القرار يتخذ في الفص الجبهي للمخ الذي هو  
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القرار  فإن  الخطيئة  أراد  وإذا  وناصيته،  اإلنسان  جبهة 
عن   المسئولة  هي  فالناصية  الناصية،  في  يتخذ  كذلك 
المقايسات العليا وتوجيه سلوك اإلنسان، وما الجوارح إال 

   في الناصية .))جنود تنفذ هذه القرارات التي تتخذ 

 انتهى النقل .  

  راجع موقع إعجاز القرآن والسنة على االنترنت *

_______________________________ 

أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْرَكعُوا َواْسُجدُوا َواْعبُدُوا   قال تعالى ( يَا
 )) الحج . ٧٧(  ۩َربَُّكْم ( َواْفعَلُوا اْلَخْيَر ) لَعَلَّكُْم تُْفِلُحوَن 

حتى يجد األبناء ما يعينهم على الخشوع وعدم انشغال 
يجدوا   وحتى  دنيوية،  بأمور  الصالة  عند  والتفكير  القلب 

وطوافهم في فلك أفكار الرسالة،   ثمرة من وراء صالتهم
وحتى يكونوا مهيئين للتأييد بروح من هللا عز وجل، وهو  
التأييد الذي يحفظ سالمة العقل وينير البصيرة ويرفع من  
والمدارك،   الشعور ويوسع األفق  الوعي ويحيي  مستوى 
والناصية  الجبهة  ووضع  السجود  عملية  نقرن  أن  علينا 

لتعهد الضمني وبتجديد العهد  با  (على األرض في أذهانهم  
في ما    على عدم استعمال آلة التفكير في الدماغ)  اليومي

والخداع   والغش  والدجل  كالكذب  وجل،  عز  يغضب هللا 
والحيلة التي تضر باآلخرين، وكالتفكير بالشر وبما يضر  
باآلخرين، وفي ابتكار الحيل الفكرية للتحايل على الناس  
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لتزامات التي يجب  وعلى منهج هللا عز وجل للتفلت من اإل
 لناس . أن يلتزم بها المؤمن اتجاه هللا عز وجل واتجاه ا

بفعل   للتفكير  التفكير  آلة  استعمال  أو  توجيه  فعلينا 
ففعل    )   َواْفعَلُوا اْلَخْيرَ   ( الخير لكسب رضا هللا عز وجل،  

الخير   بفعل  تفكر  دمت  فما  بالفعل،  التفكير  يسبقه  الخير 
وتقوم بفعل الخير وأعمالك باتجاه طاعة هللا عز وجل فأنت  

حالة   عم   في  تسبيح  الساجدين    )  لي(  من  تكون  ولذلك 
 المسبحين . 

َمَع   َوُكونُوا   َ َّ اتَّقُوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  َيا  قال تعالى ( 
اِدقِي   )) التوبة . ١١٩َن (الصَّ

قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ( آية المنافق ثالث: إذا حدث كذب،  
 وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان ) . 

إِنَّ اْلعَْهدَ َكاَن َمْسئُوًال    َوأَْوفُوا ِباْلعَْهِد ۖ  …قال تعالى (  
   )) اإلسراء٣٤(
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 نهج المسبحين 

ْستَِقيٍم    ( قُلْ  قال تعالى إِنَِّني َهدَاِني َربِّي إِلَٰى ِصَراٍط مُّ
لَّةَ إِْبَراِهيَم َحِنيفًا ۚ )  ١٦١َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن (  ِديًنا ِقَيًما ّمِ

ِ َرّبِ اْلعَالَِميَن   َّ ِ قُْل إِنَّ َصَالتِي َونُسُِكي َوَمْحَياَي َوَمَماتِي 
لَهُ ۖ ١٦٢( َشِريَك  َال  ِلكَ   )  اْلُمْسِلِميَن  َوِبذَٰ ُل  أَوَّ َوأََنا  أُِمْرُت   
 )) األنعام . ١٦٣(

لَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفًا   ( أي الدين والسنة والطريقة المسلوكة    )  ّمِ
وهي الحنف والميل عما كان يعبده قومه من أصنام، وعن  
وتقاليدهم   وعاداتهم  وتصوراتهم  ومفاهيمهم  أفكارهم 
من   يجعله  لم  والميل  الحنف  وهذا  الفاسدة،  الخاطئة 

 المشركين . 

ُر ۖ اْلُمَصّوِ اْلَباِرُئ  اْلَخاِلُق   ُ َّ هَُو  تعالى (  اْألَْسَماُء   لَهُ   قال 
َوُهَو اْلعَِزيُز   يَُسبُِّح لَهُ َما فِي السََّماَواِت َواْألَْرِض ۖ  اْلُحْسنَٰى ۚ
  . )) الحشر٢٤اْلَحِكيُم (

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

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

من أجل إدراك عظمة الخالق أو لفهم الكون والمخلوقات،  
وإشغال الفكر في البحث عن األعمال التي تقرب من هللا  

  عز وجل وترضيه 
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اللفظي   * النقائص    التسبيح  عن  الخالق  بتنزيه  يكون 
شهادة له بالكمال ويكون بذكر محامد هللا عز وجل في  وال

اللسان، وقد يكون الذكر في الصدر، أي ذكر وتسبيح باطن  
 خفي. 

، يكون من خالل عمل المؤمن عمال  التسبيح العملي     *
في اتجاه طاعة هللا عز وجل لكسب حبه ورضاه، وبمعنى  
آخر، أن تكون حركة المؤمن في الحياة حركة متوافقة مع  

يتجنب  ا وأن  العالمين  رب  وضعها  التي  والقوانين  لسنن 
مقاالت   عدة  في  عنه  عبرت  ما  وهو  معها،  التصادم 

 بالطواف في فلك أفكار الرسالة. 

أصله العوم ، أي السلوك بالجسم في ماء كثير،    :  السبحو 
والمؤمن   الماء،  في  كالسباحة  سلسلة،  حركة  والسباحة 
التي   للتسبيح  الثالث  الصور  فيه  تحققت  الذي  المسبح 
ذكرتها يعبر الزمن بحركة سلسلة حتى يصل إلى مرحلة  
المصير بآمان ويسر، بعد ما يتحقق أمنه الفكري والروحي  

الغفلة عنه  من  وتزول  النهر  المقتدر  السباح  يعبر  كما   ،
  ضفة إلى ضفة . 
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 الخاتمة 
الكتيب   هذا  في  بينت  التوحيد  (لقد  حقيقة  و  )  زبدة 

التي تجعل المؤمن من أولياء هللا الموحدين العملية  التطبيقات  
اليقين،   الذين سلكوا سبيل الذين أنعم هللا عليهم بالهدى ونور 

الهدف من   )  ثورة فكرية  (وهو يصب في دعوتي إلحداث  
ورائها تعديل موازين العقول وإنارة البصائر ورفع مستوى  
الوعي وإحياء المشاعر وتوسيع األفق والمدارك، وهو عكس 

يعمل من أجله الطغاة والشياطين التي تستعملهم في تنفيذ  ما  
سياساتها وخططها التي تهدف من ورائها انحدار وفناء الجنس  

 البشري .

( الطواف في فلك أفكار  إن ما ذكرته من تطبيقات مثالية  
( المسبحين  ومنهج  الساجدين  وعهد  بيئة    الرسالة  يتطلب 

الخليفة  اإلنسان  إلخراج  ومزكية  مربية  واجتماعية  سياسية 
وإال سيبقى القابض على ،  القادر على إصالح وإعمار األرض

البيئات السياسية واإل  جتماعية  دينه كالقابض على الجمر في 
التي أوجدتها قوى التخلف واالنحطاط، فلذلك يجب أن يتقدم  

األبناء في مواجهة شياطين اآلباء الطيبون الصالحون صفوف  
الجن واإلنس من أجل إيجاد واقع جديد مغاير تكون فيه حركة  
المجتمع متوافقة ومنسجمة مع السنن والقوانين الحاكمة لحركة  
تلك  جهلوا  من  بواسطة  الشياطين  ما صاغها  وعكس  الحياة 
تهاونوا   الذين  واألجداد  اآلباء  فات  ما  فهذا  والقوانين،  السنن 

  ام مكر وعزم وحزم الشياطين .وتراخوا أم
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وراء  فالفكرة   حقيقةمن  أفكار    بيان  فلك  في  الطواف   )
زبدة بيان  هو    الرسالة وعهد الساجدين ومنهج المسبحين )

  ( إذا سجد القلب للرب بان وعُرف الدرب ) ، وهي  الموضوع
الثالثية   الطواف  وتلك   )( والمنهج  من    والعهد  قلبك  تجعل 

الموحدينوتتذوق    الساجدين عن  ي  وذلك،  أحوال  اللغو غنيك 
من    الفارغةثرثرة  الو تصدر  علماء ومشايخ   )أفواه  (  التي 

 -فالشياطين    ،مسألة التوحيد  ل السلطة والمتاجرين بالدين حو
أبعد ما يكونون عن   موه تطفئ نور هللا،  تريد أن    -وبواسطتهم  

التوحيد   الموحدين  وتذومعايشة  أحوال  حياتهم ق  في 
والسياسية  قابلة ،  االجتماعية  غير  نظرية  لهم  بالنسبة  فهي 

نها ال تتوافق مع الشذوذ الفكري للتطبيق في الحياة العملية أل
وفون في فلكهم وفي فلك  الذين يطر والغلبة  هالق  لحكام  والنفسي

والفاسدة   الخاطئة  يمتلكونها أفكارهم  التي  األشياء  فلك  وفي 
يا ف(    .والوجاهات الفارغة  كالمال وما يشترى به والمناصب  

  غافلين لكم هللا )

رأسهم  إن   على  الباطل  وأهل  الحق  أهل  بين  الصراع 
المؤمنين   من  يتطلب  وذريته  متسلحين  إبليس  يكونوا  ( أن 

( ما    بالنور  المواجهةفهذا  أحاطت   تتطلبه  ما   الناس ب  بعد 
سلكه نينير لنا الدرب الذي يجب أن  عز وجل  ، فنور هللا  الظلمة

  الحياة وأعداء اإلنسانية ونحو تحقيق النصر على أعداء الدين 
ُ    ( يُِريدُونَ   قال تعالى َّ ِ ِبأَْفَواِهِهْم َوَيأْبَى  َّ أَن يُْطِفئُوا نُوَر 

َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِروَن ( هَُو الَِّذي أَْرَسَل   ) ٣٢إِالَّ أَن ُيتِمَّ نُوَرهُ 
يِن كُلِِّه َولَْو َكِرهَ   َرُسولَهُ ِباْلُهدَٰى َوِديِن اْلَحّقِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى الدِّ

   التوبة  ))٣ ٣(  اْلُمْشِرُكونَ 
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 صاحب الرؤية  أعمال 

 الحقيقة الغائبة  تابك  - ١

) مقاال لمواضيع   ١٦٤الجزء األول ويحتوي على (  -أ 
 مختلفة . تم نشره ككتاب الكتروني مجاني  

) مقاال لمواضيع   ١٢٧الجزء الثاني ويحتوي (  -ب 
 مختلفة . تم نشره ككتاب الكتروني مجاني  

 الجزء الثالث في طور اإلعداد   –ج 

ب  ٢ رؤية استشرافية لمستقبل اإلنسانية تحت ظل   كت
 الدولة اإلسالمية . تم نشره ككتيب الكتروني  مجاني . 

 

  

 

  


