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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، ابرئ اخلالئق أمجعني، ابعث األنبياء وادلرسلني، مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا 
أيب القاسم ادلصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبني الطاىرين األبرار ادلنتجبني، سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة 

 ية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.الدائمة األبد
 (َوَمْن َأْظَلُم ِمَّْن َمَنَع َمساِجَد اَّللَِّ َأْن يُْذَكَر فيَها اْْسُهُ )

(ٖ) 
 استنهاض املسلمني واألواين املستطرقة

َخراِِبا ُأولِئَك ماا    يف  ِجَد اَّللَِّ َأْن يُْذَكَر فيَها اْْسُُه َوَسعىَوَمْن َأْظَلُم ِمَّْن َمَنَع َمسا)قال هللا العظيم يف كتابو الكرر:  
نْيا ِخْزٌي َوََلُْم يف اْْلِخَرِة َعذاٌب َعظيمٌ   (1)(كاَن ََلُْم َأْن َيْدُخُلوها ِإالَّ خائِفنَي ََلُْم يف الدُّ

واههرة الوىابيرة اسرتنهاض ادلسرلمني دلاين  الثرالبحث، يف ىذا اليوم، يقع يف زلورين  األول بعض البصرائر القرننيرة. 
 .النهضة الشاملة واإلصالح ادلتكاملوالصهيونية واستنقاذ البقيع الغرقد وادلسجد األقصى، عرب منهج 

 (َخراِِبا  يف  َوَسعى)من  يف )املقدمة( استنباط نظرية مبتكرة
ميكرررن ان يسرررتنبر منرررو رأي مبتكرررر  (َخراِِباااا  يف  َوَساااعى)ان قولرررو ىلعررراىل   احملاااور األولع بعاااا البلاااائر القر نياااةع

 أعالم األصول اختلفوا يف مقدمة الواهب على قولني  إن  وىلوضيحو   ،ام يف حبث مقدمة الواهبىهديد 
 القول األول  ان ادلقدمة ادلوصلة للواهب ىي الواهبة فقر، وىذا ىو رأي صاحب الفصول.

 كانت أم ال، وقد أضفنا يف حبث )ادلكاسب( احتمااًل اثلثًا وىو   موصلةً القول الثاين  ان ادلقدمة ادلمك ِّنة ىي الواهبة 
االحتمررررال الثالررررث  ان ادلقدمررررة لالبيررررة اإليصررررال ىرررري الواهبررررة، وىرررري أمررررر متوسررررر بررررني )ادلوصررررلة( الضرررريقة هررررداً 

 .و)ادلمك ِّنة( الواسعة هداً 
 ر اآلية الشريفة بل نصها وىو ولكننا ابلتدبر يف ىذه اآلية الكرمية نكتشف احتمااًل رابعاً بل ىو ظاى

 االحتمال الرابع  ان ادلقدمة ادلطوية أو ادلسلوكة ىي الواهبة.
البحررث يف مقدمرة احلرررام، غدري ىلغيررا، وىرو ان ادلقدمررة اير مرة ىررل ىرري  يقرعوكمرا يقررع البحرث يف مقدمررة الواهررب 

اير مرة ىري ادلقدمرة الر  ان بيرة اإليصرال( أو خصوص )ادلوصلة للحرام( أو عمروم )ادلمك ِّنرة منرو( او مرا بينهمرا مرن )لال
 سلكها وطوى الطريق فيها. والنسبة بني االحتمال الثالث والرابع ىي العموم من وهو.

 مسائل وأمثلة تطبيقية من دائرة مقدمات احلرام
سنضررررب لررررذل  أمثلررررة  ،ولكررري يتضرررر  البحرررث للمثقفررررني وال ىلنحصرررر فائدىلررررو يف ادلت صصرررني مررررن علمررراء الرررردين

                                                             

 .114سورة البقرة  نية  (1)
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 بيقية، ىلعد يف حد ذاهتا مهمة هداً، وعلى ضوئها ستتض  النظرايت األربع ىلط
 ادلثال األول  الذىاب إىل ادلناطق ادلوبوءة ابألمراض واجلراثيم ادلعدية ىل ىو زلرم أو شلنوع أو ال؟
ا الفسراد األخالقري ادلثال الثاين  الذىاب إىل ادلناطق ادلوبوءة أخالقياً، كالسرينما أو بعرض ادلتناىرات الر  يكثرر فيهر

هرررل يسرررمحان البنهمرررا أو بنتهمرررا ؟ فواإلفسررراد، ىرررل ىررري زلرمرررة أو ال؟ وبعبرررارة أخررررى  مرررا ىررري مسررر ولية األب واألم
وما ىي مسر ولية احلكومرة أو اجلهرات ادلسر ولة  ابلذىاب إىل السينما أو األماكن ادل تلطة مع وهود احتمال الفساد؟

 ي مربرات ادلنع؟ ويف أي حد ؟ابلنسبة إىل ادلناطق ادلوبوءة؟ وما ى
الرر  واألشررطة شرراء الكترب بيرع أو هرل ىرو هرائا؟ وكررذل  ف، والشرعوذة شرراء كترب السررحربيرع أو ادلثرال الثالرث  

م أنرواع التعرذيب )ىنالر  ىلعل رالر  الناس على صنع السموم وادلواد الكيماوية الضارة أو  ىلتكفل بتعليم الشباب أو عامة
ر لرو وىلشرجع ( أو الكترب الر  ىلفلسرف لارىراب وىلنظ ر!ىلعليم الناس فنون التعرذيب وأنواعروابلفعل كتب مت صصة يف 

أو   ؟كترب السرحر  يبيرع أو يشر ي أو ان يطرالع؟ فهرل غلروز للشر ن ان أو شرائها الكتب اإلحلاديةبيع أو  ،الناس لو
ا علرى االنتمراء لزحررااب ف رأو الكترب الر  ح ؟أو الكترب الر  ىلتحردث عرن طررا إلررواء اجلرن  اآلخرر ؟اإلحلرادكترب 

 ا على اإلحلاد أو ىلشك  يف الدين وشبو ذل ؟ أو ال  حف   ؟اإلرىابية
ني والفقهراء مرني وادلررب  كاآلابء واألمهرات وادلعل    ،عن الش ن نفسو، وكذل  يقع الس ال ابلنسبة لزولياءكلو فهذا  

بيعهررررا أو اسررررتاادىا أو منررررع   الكتررررب أو فهررررل غلررررب علرررريهم منررررع طباعررررة ىللرررر ،واسرررراىلذة اجلامعررررة واحلكررررام الصرررراحلني
 ىلصديرىا، مطلقاً أو يف بعض الصور؟

 االحتماالت األربع يف مقدمة احلرام
 األقوال وايتمالت ىي األربعة السابقة وىي  إن   اجلوابع

 املقدمة املوصلة حمرَّمة
أو  ،اه إذا أدى ابلفعررل إىل ارىلكابرروان ادلقدمررة ادلوصررلة للحرررام، ىرري ايرمررة فقررر، فالررذىاب إىل ادلنترر القااول األولع

إذا ذىررب وي يفعررل زلر مرراً أصرراًل فررال  -، وعلررى ىررذا الرررأي فانررو أدون مطلررق الررذىاب ،مررات، زلررر م لرراياير   ،ارىلكاهبررا
، ىل شر  منرو احلرمرة علرى مقدمتروكري ي ػلصرل زلررم   ألنرونظر نظررة زلرمرة وال فعرل فعراًل زلرمراً، فران ذىابرو لري   حررم 

   لو ذىب إىل ادلنتاه وي يدخل فيو ورهع فكانت ادلقدمة لا موصلة حينئٍذ.وكذل -ب
قرام واإلفساد، وقرأ بعضها مث الفساد  طرا التعذيب أو السحر أو الضالل أو اإلرىاب أو كتبوكذل  لو اش ى  

الذي كران مقدمرة لتلر  بعمل إرىايب أو مارس زلرماً أخالقياً أو سحر ىذا أو ذاك أو ضل  عقائدايً، فان ذل  الشراء 
طرالع الكتراب ولكنررو ي أو ولكنرو لرو ي ينحررر  وي يضرل وال قرام بعمرل إرىررايب زلرررم لراي،  –خاصرة  –ىرو ايرمرات 

 على ىذا ادلبىن حبرام. (1)ذل  الفعل يفهمو فلم يتعلم السحر، فلي 
                                                             

 الشراء وادلطالعة. (1)
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 مةاملقدمة املمكِّنة حمرَّ 
طلرق العمرل وادلقدمرة الر  ميكرن ان ىلر دي برو إىل احلررام زلرمرة وإن ي ان ادلقدمرة ادلمكننرة حررام، أي مالقول الثااينع 

شرراء كترب السرحر والضرالل واإلحلراد زلررم وإن ي يطالعهرا أو إذا ي بيرع أو بو ابلفعل إىل احلرام، وعلى ىذا فنف   ىل د  
ان مرالك حرمررة ادلقدمررة  ، حررراما انطالقراً مررن(1)علررى ىرذا الرررأي –ينحرر  رلررم مطالعترو ذلررا، فران نفرر  ىلرروفا ادلقدمرة 

إمكانيرة ادلعصررية  للشرر نىرذا ادلررالك متحقرق، وبعبررارة أوضر   سربب حرمررة ادلقدمرة ا ررا ىلروفر وان ىلوقرف ذيهرا عليهررا 
أو علررى  ان يرنقض   يريردقررع فيهرا فيكرون ذلر  مثررل منرع الوقرو  علرى هرردار يوإن ي  ((2)يف معررض ادلعصرية )أو جتعلرو

 يعديو.ىل لرفة ش ن مصاب  رض ميكن ان إذىب يأو ان الش ن  غرا فيهايمنطقة مستنقعات ميكن ان 
ان احلاكم يف ابب اإلطاعة وادلعصية ىو العقل وىرو ػلكرم يف مثرل ىرذه ادلروارد حبرمرة مطلرق ىو ومستند ىذا الرأي 

ن منهرا أو متنرع ادلقدمة وإن ي ىلكن موصلة ولذا متنع احلكومات السفر للمناطق ادلوبوءة ابلكولاا أو متنع رليء ادلسرافري
 عند قرب موعده خاصة. –دث فيها خسف أو زلاال ػلالتجوال يف منطقة ػلتمل ان 

 املقدمة غالبية اإليلال حمرَّمة
مرررا ذكررررانه يف كتررراب بعرررض ان ادلقدمرررة لالبيرررة اإليصرررال ىررري ايرمرررة.. وال غس ابن نقتطرررف ىنرررا القاااول الثالااا ع 

  ادلكاسب
 (ٖ)املمكِّنة وال املوِصلةحرمة املقدمة غالبية اإليلال، ال )

لة( فقر، وان صاحب الكفاية ذىب إىل حرمرة )ادلقدمرة  سبق ان صاحب الفصول ذىب إىل حرمة )ادلقدمة ادلوصِّ
ادلمك ِّنرة( وىرري مطلررق ادلقدمررة، ونضريف  انررو ميكررن الررذىاب إىل قرول اثلررث وىررو حرمررة ادلقدمرة لالبيررة اإليصررال، وىررذا 

ادلقرردمات ادلمك ِّنررة ىرري مائررة مقدمررة علررى سرربيل البرردل، وادلوصررلة منهررا ابلفعررل التفصرريل وسررر بينهمررا فانررو قررد ىلكررون 
اإليصال منها عشرون مثاًل، وحيث ان العقل ىرو احلراكم ابالسرتقالل يف ابب اإلطاعرة وادلعصرية  لالب ِّ ويكون مخسة، 

كران مرن ابب ال شر (   إن الوهروب فانو يرى وهروب لرالب ِّ اإليصرال مرن ادلقردمات دون مطلرق ادلمك ِّرن )لعردم إمكران
جررررج أواًل مث مالحظرررررة حرررررال بعرررررض ادلقررررردمات وفرررروا خصررررروص ادلوصرررررل ابلفعرررررل، ويتضرررر  ذلررررر   الحظرررررة حرررررال احلح 

رأو)و  (4)(...اثنياً  لة للمقصرد دائمراً ما ادلقدمات  فيكفي ادلثال التايل إيضاحاً للمرام  فلو فررض ان الطرائرة كانرت موصِّ
                                                             

والعلة التامة مو بعد ذل  دلقدمة احلرام ال  كانت السبب بتطوير من ا لكالم ايقق اخلراساين إذ ان كالمو عن مقدمة الواهب، نعم عمن  (1)
 دون ادلعد  فقر.

 أي نخر أو قيد، لدى التدبر.ىذا ر  (2)
لة. (3)  أي ال مطلق ادلمك ِّنة وال خصوص ادلوصِّ
 .402كتاب ادلكاسب / البيع  الدرس   (4)
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وكران احلصرران  ،ت طريقراً عقالئيرراً د  حبيرث عحررمررثاًل ىلسرعني ابدلائرة  عررادةً  موصرلةً ( وكانرت السرريارة )كالبيرت احلررام للحرراج  
، ومررن العقالئرري جتررويا ركرروب السرريارة رلررم انفترراح احلصررانموصرراًل عشرررة ابدلائررة، فرران مررن لررا العقالئرري جتررويا ركرروب 

منهرا إذ كرل فررد ىو نة بل ادلمك ِّ ، فالطائرة ىي ادلوصلة، والسيارة لالبية اإليصال، واحلصان نظا (1)ابب ركوب الطائرة
 لو إمكانية ان يوصل وإن ي يوصل لالباً.

 وجه حترمي مثل السينما حينًا وحتليلها حيناً 
أو مطلررق مررن لررو الواليررة واقعرراً أو بنظررر الشرر ن أو العررر  أو ادلتشرررع  كرراألب، أو ويف ادلقررام  إذا شرراىد الفقيررو 

لالبية اإلفساد حر مهرا، وإذا  (2)أو بعض أههاة التواصل االهتماعيلسينما ان ا ،ادلعلم، أو احلكومة أو عدول ادل منني
ي ػلر ِّمهرا وأبقاىررا علررى احلل يرة األصررلية، وامررا إذا كانرت دائميررة اإلفسرراد  –بدرهرٍة مررن الرردرهات  –رنىرا أقليررة اإلفسرراد 

رة اإليصرال ىري ايرن دلقدمرة لالبيران افر فحرمتها واضرحة إذ ادلقدمرة حينئرٍذ موصرلة، وعلرى التفصريل الثالرث ر  مرة ال صِّ
مررثاًل، وال أو ابأللررف إفسررادىا واحررداً ابدلائررة احتمررال ادلمك ِّنررة وإن ي ي ىلررب عليهررا اإلفسرراد وذلرر  أظهررر فيمررا لررو كرران 

 خصوص ادلوصلة.
لقرائمني مث إذا صرارت أقليرة اإلفسراد )المتنراع ا ،لالبيرة اإلفسراد فر ًة حر مهراأو نظائرىرا وعليو  فرذذا كانرت السرينما 

 عليها عن عرض ادلفاسد فيها، بسبب ضغٍر أو ألهل اقتناٍع أو شبههما( حل لها، والعك  ابلعك .
أو شرراءهىا أو حرت ىلشرييدىا أو مرا  أو الكترب أو شربهها وعلى ذل  كلو ي ىلب البحث وىرو ان بيرع ىرذه السرينما

 (3)؟(...أشبو، زلر م أواًل لكونو أكاًل للمال ابلباطل أو ال
 مة املسلوكة حمرَّمةاملقد

ىرري ايرمررة،  (4)الشررريفة وىرري ان ادلقدمررة ادلسررلوكة، أي الرر  سررلكهاىررو مررا نسررتلهمو مررن اآليررة االحتمااال الرابااعع 
َوَمْن َأْظَلُم ِمَّْن َمَنَع َمسااِجَد اَّللَِّ َأْن )إذ يقول ىلعاىل   يف مسألة السعي لت ريب ادلساهد وىذا ىو ظاىر اآلية الكرمية

ُأولِئَك ما كااَن ََلُاْم َأْن يَاْدُخُلوها ِإالَّ خاائِفنَي ََلُاْم ) ىلعاىل على ذل ب هللا حيث رىل   (َخراِِبا  يف  فيَها اْْسُُه َوَسعى يُْذَكرَ 
نْيا ِخااْزٌي َوََلُااْم يف اْْلِخااَرِة َعااذاٌب َعظاايمٌ   ،موظرراىر اآليررة الشررريفة ان مطلررق السررعي يف خررراب ادلسرراهد زلررر   (يف الاادُّ

سعي اإلرىايب لتفجا ادلسجد أو ادلشهد ادلقردس أو مكران  أن  ذل   ويوض  إىل اخلراب وعدمها،  أدائوة فيشمل صور 
يرنج  ، ولرذل  يعاقرب ىرذا اإلرىرايب حرت لرو ي لردى العقرالء وزلرر مقرانوانً وشلنروع عرفراً بنفسرو هرميرة  ىروجتمع الناس، 

                                                             

 ىليسااً على نوع ادلكلفني، أو لغا ذل . (1)
 كالفي  بوك مثاًل.  (2)
 ادلصدر نفسو. (3)
 عن العرب(  يف التصريف دأو فقل ادلقدمة ادلنسلكة )ىلوسعاً يف صيغة ابب االنفعال دلا ي ير  (4)
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، وىلعمريم احلرمرة والتمهيردالسرعي ذلر  علرى نفر  إال  حينئرذٍ عقابرو  ولري فلم ىلكرن مقدمترو موصرلة  يف عملية التفجا
لغررا ادلررذكور يف اآليررة الكرميررة، مررن ادلقرردمات ادلسررلوكة، حلكررم العقررل وبنرراء العقررالء، ال لتنقرري  ادلنرراط وال حررت إللغرراء 

 اخلصوصية. وىلفصيلو يف زللو.
 حكم شراء كتب السحر أو الضالل واإلحلاد

 الضرررالل  ان الررررأي األولكترررب ن مثرررال شرررراء كتررراب السرررحر أو اإلحلررراد أو  وىلوضررري  فرررارا اآلراء األربعرررة يف ضرررم
ررلة( لسررحر أو اإلحلرراد ووضررعو ابدلكتبررة، زلررر م إذا طالعتررو واضلرفررت دون مررا إذا ي ىلطالعررو اشررراء كترراب ان يقررول   )ادلوصِّ

 أبداً أو طالعتو وي ىلنحر .
اد، بنفسرررو حررررام، حرررت إذا ي ىلطالعرررو أصررراًل أو لرررو ب السرررحر واإلحلررر  إن شرررراء كتررروالررررأي الثررراين  )ادلمك ِّنرررة( يقرررول

تمكرني أي ان نفر  ىلروفا مرا ميك نر  مرن فعرل احلررام زلرر م وإن ي لرنف  الوي ير ثر فير  أصراًل، وان احلرمرة ىري  وطالعت
فرررنف  ىرررذا  ،م السرررحرأمكنررر  ىلعل ررر وفرررذذا اشررر يت ،م السرررحرالكتررراب ال ميكنررر  ىلعل ررر إذا ي ىلشررر ِّ  وذلررر  ألنررر ىلفعلررروا 

 زلرم. (لتمكني من ايرم)ا
لررررالب يكررررون علررررى طاولترررر  للمطالعررررة، ابعتبررررار انررررو يف ىررررذه احلالررررة  –مررررثاًل  –والرررررأي الثالررررث يقررررول  ان ايررررر م ان ىلضررررعو 

 التأثر والضالل. مثل حالت حبيث كان الغالب يف   فرض ضعف مناعت وذل  فيما لو( لالضلرا )أي  للمحذوراإليصال 
أو وضررعو  (1)شرررائورلرررد  دونو لررو سررعى يف الررتعلم وطررالع الكترراب وحراول ان يفهررم فقررد فعررل حينئررٍذ زلرمرراً والررأي الرابررع يقررول  انرر

 يف أرفف ادلكتبة أو حت وضعو على الطاولة، فذذا سعى يف ان يفهم السحر حرم ىذا السعي وإن ي يود ِّ للمقصود.
َمَنااَع َمساااِجَد اَّللَِّ َأْن يُااْذَكَر فيَهااا )م ىلررب علررى رلمرروع  (مٌ َوََلُااْم يف اْْلِخااَرِة َعااذاٌب َعظااي)ان اجلررااء وىررو  ال يقااالع

 .؟فال يدل على حرمة السعي وحدهو)السعي يف خراهبا(  (اْْسُهُ 
علرة منهما )منع ذكر اسم هللا يف ادلساهد( و)السعي يف خراهبرا(  ابن الظاىر ان كال ً  أواًلعميكن اجلواب إذ يقالع 

مررن ادلسررتقالت العقليررةا أال ىلرررى  انررو لررو  كونرروب، دليلنررا علررى ذلرر  الفهررم العررريف بررل  اتمررة مسررتقلة السررتحقاا العقررا
ابن )مرن سرعى  وقيرل( ةقيل  )من منع مساهد هللا ان يذكر فيها امسو كان لو خراي يف الردنيا وعرذاب عظريم يف اآلخرر 

؟ علرى انرو وكران عقالئيراً ؟ ( كران صرحيحاً عقرالً يف اآلخررةوعذاب عظيم  يف الدنيايف خراب مساهد هللا كان لو خاي 
 منهما على سبيل البدل. كل ٍ   ةِّ ي  ل  يكفي ظهور اللفظ يف عِّ 

 فران   –وىري مرورد البحرث  – انو ميكن االستدالل بر)منع( أيضراً فانرو إن أريرد برو ادلنرع التشرريعي كران مقدمرةً  اثنيًاع
ذكررىم، وإن أريرد ادلنرع التكروين كران اقتضرائياً يف ادلساهد لي  عل ة اتمرة لعردم  هللا ىلعاىلعن ذكر  ع احلكومة الناسه من  

 وأتمل. وىو أيضاً مقدمة والفاعل ادل تار متوسر، فتكون دلياًل على حرمة ادلقدمة. فتدبر
                                                             

 إال لو عد  بنفسو سعياً فتدبر. (1)
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 احملور الثاينع استنهاض املسلمني
 إنقاذ األقلى والبقيع عرب النهضة الشاملة

استنقاذعلا مرن أيردي الوىرابيني، كمرا ال ميكرن إنقراذ ادلسرجد  فة ال ميكنرة ومكة ادلشر  ان البقيع الغرقد وادلدينة ادلنو  
ألن النهضررة منظومررة متكاملررة واإلنقرراذ ال  امررن أيرردي الصررهاينة، إال عرررب النهضررة الشرراملةوالقرردس الشررريف األقصررى 
 إال عرب اإلصالح الشامل. –عادة  –ميكن 

يررات والغررب اننرا يف )األصرول( نعرر  مبحرث احلقرائق االرىلباطيرة واألقرل واألكثرر االرىلبراطيني، ولكننرا ال نعرر  جتل ِّ 
 يف )فقو اجملتمع( و)فقو السياسة( و)فقو النهضة( و)فقو اإلنقاذ(! –حت على الصعيد النظري  –ذل  

ال يقررول لنررا أحررد بتمظهرررات ذلرر  يف ولكررن قة( كمررا ان الغريررب اننررا يف )العلرروم( نعررر  معادلررة )األواين ادلسررتطر 
 وجتليات ذل  يف اجملتمع واحلكم والسياسة واالقتصاد ولا ذل ! ،مواههتنا مع األعداء والغااة وايتلني

 ر عنردما نلقري إضراءة سرريعة علرى كرالواجلسر الواصرل برني ذينر  العلمرني وبرني )االسرتنهاض الشرامل( يتضر  أكثر
 ادلفهومني 

 رتبايية، يف علم الفقه واألصولاحلقائق اال
، فران مرن ادلعررو  يف علرم األصرول ان الصرالة حقيقرة ارىلباطيرة، وكرذل  الصريام، عكر  أواًلع احلقائق االرتبايياة

ل بطحررر ،ا عامرررداً مرررأكلرررت أو شرررربت فيهدقيقترررني سررراعة مرررثاًل( إال  17أداء الررردين، ولرررذل  لرررو صرررمت طررروال النهرررار )
م ابطررة وال يصرر  القررول ان كررل صررومي صررحي  لررو ثررواب إال ىررااتن الرردقيقتان!  ألن الصرروم حقيقررة واحرردة  اصرروم 

 .كالركوع ولو سهواً أو ىلرك هاءاً كالقراءة عمداً   اً وكذل  الصالة دلن ىلرك ركن !كال.. بل كل الصوم ابطل
والطررراان فلرررو  ومثالرررو مرررن التكوينيرررات )الطرررائرة( الررر  ال ىلقلرررع إال إذا اكتملرررت كافرررة األههررراة الدخيلرررة يف التحليرررق 

 يسرل  رئيسر ابسرتثناءكانرت كرل أهرااء ايررك مكتملرة وكذا لرو  كانت كل أهاائها مكتملة إال ايرك مثاًل دلا طارت! 
 .أيضاً! دلا طارت ،أو الوقود

بررردل ان يبقرررى يف عررراي التجريرررد  الررررمحعاش ويف الفلسرررفة مثرررال نخرررر، لرررو اسرررتفدان منرررو لتعديترررو إىل الواقرررع اجملتمعررري
 وىو ان )العدم( لو كان إليو الف ابب فانو ال يرىلفع إال إذا سد ت األبواب كلها مجيعاً! الفلسفي،

طريقررراً دلررا أهررردى ذلرر  مرررادام  999وبعبررارة أخرررى  لرررو كرران للضررررر أو احلظررر أو الفرررايروس ألررف طريرررق فأللقررت 
عردو  ػلراول بكرل طريقرة التسرلل إىل الطريق األخا سالكاً! وىلوضيحو ابدلثال  ان ادلدينة لو كران ذلرا مائرة ابب، وكران ال

 ابابً فانو ال غلدي شيئاً مادام نخر األبواب مفتوحاً لا موصد! 99ادلدينة فاننا لو أللقنا 
 تها حقيقة ارتباييةلّ ة األمة أو ذِ زّ عِ 

يرة علميراً ذلر  ان األمرة القو  ،حقيقرة ارىلباطيرة (الذلرةكمرا ان )و)األمة( من ىذا القبيل فان )العاة( حقيقرة ارىلباطيرة  
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 واقتصادايً وسياسياً واهتماعياً وعسكرايً، ىي األمة ال  ىلستطيع ان ىلنتاع حقوقها من اآلخرين.
القررردس مرررن أيررردي  واسررر هاعولرررو كانرررت أمتنرررا كرررذل  ألمكننرررا بسرررهولة انترررااع مكرررة وادلدينرررة مرررن أيررردي الوىرررابيني 

و... كيرف ميكنهرا ان ىلكرون عايراة يف مواههرة األعرداء؟ الصهاينة! ولكن األمة ادلت لفة سياسياً واقتصرادايً واهتماعيراً 
 وكيف ميكنها انتااع حقوقها من أيدي اآلخرين؟

ُُيْرِبُاااوَن بُايُاااوتَاُهْم يَِيْاااديِهْم َو َأيْاااِدي )أصررربحنا كمرررا قرررال هللا ىلعررراىل يف شرررأن الكفرررار   )أي الكثرررا منرررا( وادلررر ي اننرررا
)أي الكثرا   منني على ختريب بيوهتم.. والغريب ان ىلنعك  اآليرة لنكرون ضلرنيعينون ادلكانوا الكفار   فان (1)(اْلُمْؤِمننيَ 

 )طلرب بيوىلنا غيدينا وأيدي الكافرين(! –واي للعجب  –عني الكفار على ختريب بيوىلنا فصران الذين نح  منا(
 سّر الذلة والتخّلف اإلعراض عن اْلايت احليوية القر نية

َ   َض َعاْن ِذْكااري فَاِ نَّ لَاُه َمعيَشااًة َ اْنكاً َوَُُْشاُرَُ يَاااْوَم اْلِقياَماِة َأْعماىَوَمااْن َأْعارَ )أال ىلررى قولرو ىلعراىل   * قاااَل َربِّ َِ
ْوَم تُاْنساى  َأْعمى  َحَشْرَتين اننرا اعرضرنا وأال ىلررى  (2)( َوَقْد ُكْنُت َبلريًا * قاَل َكذِلَك َأتَاْتَك  ايتُنا فَاَنسيَتها وََكذِلَك اْلياَ

ْبنااا يف الزَّبُاااوِر ِمااْن بَاْعاااِد الااذِّْكِر َأنَّ اأْلَْرَض َيرِ ُهاااا ِعبااااِدَي )ذكر القرررنن الكررر:، قرررال ىلعرراىل  عررن ذكررر هللا والررر َوَلَقاااْد َكتاَ
   (3)(اللَّاحِلُونَ 

ِإْن )أال ىلررى قولرو ىلعراىل  فهل عملنا ابلقرنن الكر: حت يف نصوص نايىلو الباعثة على العاة والقوة وادلنعرة والتقردم؟ 
 فلما ي ننصر هللا ىلعاىل سيطر علينا األعداء؟ (4)(ُروا اَّللََّ يَاْنُلرُْكْم َو يُاثَابِّْت َأْقداَمُكمْ تَاْنلُ 

ُهمْ   َوَأْماااُرُهْم ُشاااورى)أي يقرررل ىلعررراىل   اااناَ وىرررل أمرررران شرررورى بيننرررا؟ فكيرررف نتوقرررع ان نسررر هع القررردس ومكرررة  (5)(بَاياْ
َوَتعاااَونُوا َعَلااى اْلاارِبِّ )وأي يقررل هللا ىلعرراىل  ؟(6)((ِبَرْأيِااِه َهَلااكَ  َمااِن اْسااتاََبدَّ )) عليررو السررالموادلدينررة؟ وأي يقررل أمررا ادلرر منني 

ْثِْ َواْلُعاْدوانِ   َوالتاَّْقوى  علمراءوىرل جتردان نتعراون علرى الررب ِّ والتقروى؟ ىرل جترد مرثاًل ىلعراوانً برني  (7)(َوال َتعاَونُوا َعَلى اإْلِ
يف الت طرررير إلنقررراذ القررردس والبقيرررع ومكرررة وادلدينرررة وسرررائر و  ؟يف وضرررع ادلنررراىج النهضررروية (8)احلررروزة وأسررراىلذة اجلامعرررة

                                                             

 .2سورة احلشر  نية  (1)
 126-124سورة طو  نية  (2)
 .105سورة األنبياء  نية  (3)
 .7سورة دمحم  نية  (4)
 .38سورة الشورى  نية  (5)
 .161 ج الباللة  قصار احلكم   (6)
 .2سورة ادلائدة  نية  (7)
 ، كما ىو واض .ماء واألساىلذةالعل إال بعض (8)
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! ويف الت طير دلواههة الفساد األخالقي؟ وا يرار العوائرل ؟مقدساىلنا؟ ويف الت طير دلكافحة الفقر والبطالة والتض م
 يشها؟ والتصدي للفساد ادلايل يف الوزارات ولاىا!طواألسر؟ وىلفشي ادل درات؟ ومواههة ناا احلكومات و 

ىل جتد مثاًل ىلعاوانً بني األحااب اإلسالمية ادل تلفة ادلتناثرة يف شت البالد، لوضرع خطرة مشر كة إلنقراذ ادلسرجد و 
العلماء واألساىلذة والعشائر والتجار الوههاء و األقصى والبقيع وادلسجد النبوي وادلسجد احلرام؟ أو ىل جتد ىلعاوانً بني 

 ألهل ذل  كلو؟
وان ىلسرر هع حقوقهررا  عررن اآلايت احليويرة يف القرررنن الكررر:، ان ىلكررون عايرراةً  عمليرراً  وكيرف ىلتوقررع مررن أمررة أعرضررت

 ادلهدورة؟
   عمتكامل كل  ن اإلصالح  إ

رك سرراكناً! دلرراذا؟ ألننررا ضلرريف البقيررع، وي  علرريم السررالمسررنة علررى ىرردم مشرراىد األئمررة  سررتة وىلسررعونوقررد انقضررت 
 نعرررر  ان )العررراة لزمرررة( حقيقرررة ارىلباطيرررة ىلكامليرررة وان نرررا اننرررا ابلصرررراخ واذلتافرررات نسرررتطيع اسررر هاع احلقررروا ويىلوعل  

ُوا ما يَِنْاُفِسِهمْ )اإلصالح الشامل ىو الطريق لالنتصار على األعداء و ُ ما ِبَقْوٍم َحَّتَّ يُاَغريِّ  .(1)(ِإنَّ اَّللََّ ال يُاَغريِّ
 هاينة! دلاذا!سنة وال ىلاال غيدي الص القدس أكثر من سبعنيانقضت على احتالل  وكذل  صلد انو قد

ُهمْ   َوَأْمااُرُهْم ُشااورى)وصرردقوا اننررا لررو كنررا عملنررا  ايت الشررورى  ااناَ ينِ  ال ِإْكااراََ )واحلرررايت  (بَاياْ َوَيَضااُع )و (2)(يف الاادِّ
ُهْم ِإْصَرُهْم َواأْلَْغالَل الَّيت النُّوَر الَّذي أُنْاِزَل َمَعاُه ُأولِئاَك  كاَنْت َعَلْيِهْم َفالَّذيَن  َمُنوا ِبِه َوَعزَُّروَُ َوَنَلُروَُ َواتاَّباَُعوا   َعناْ

َتناااَفِل اْلُمَتناِفُسااونَ   َويف)والتعدديررة اإلغلابيررة  (3)(ُهااُم اْلُمْفِلُحااونَ  َِ ُأمَّااُتُكْم ُأمَّااًة )واألمررة الواحرردة  (4)(ذلِااَك فَاْلياَ ِإنَّ هااِذ
َا اْلُمْؤِمنُ )واألخوة  (5)(واِحَدًة َوَأََن رَبُُّكْم َفاْعُبُدونِ  َوال َتعااَونُوا   َوَتعااَونُوا َعَلاى اْلارِبِّ َوالتاَّْقاوى)والتعراون  (6)(وَن ِإْخَوةٌ ِإَّنَّ
ْثِْ َواْلُعاْدوانِ  ْحساانِ )والعردل واإلحسران  (َتعاَونُوا َعَلاى اإْلِ التامنرا ا قرد قوا لرو اننرا كن رصرد   (7)(ِإنَّ اَّللََّ َيَُْماُر ِاْلَعاْدِل َواإْلِ

قرررال  محرررار ة القرريض!يف  القررراحمررن شررررب ادلرراء  أىنررأحقوقنررا ادلهررردورة ذل  لكانررت قضرررية اسرر هاع بررالدان ادلقدسرررة و برر
بُوا َفَمَخاْذَنُهْم ِ اا    َولَاْو َأنَّ َأْهاَل اْلُقارى)ىلعاىل    َمنُاوا َواتاََّقاْوا َلَفَتْحناا َعَلاْيِهْم بَارَكااٍت ِماَن السَّاماِء َواأْلَْرِض َولِكاْن َكاذَّ

                                                             

 .11سورة الرعد  نية  (1)
 .256سورة البقرة  نية  (2)
 .157سورة األعرا   نية  (3)
 .26سورة ادلطففني  نية  (4)
 .92سورة األنبياء  نية  (5)
 .10سورة احلجرات  نية  (6)
 .90سورة النحل  نية  (7)
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 .(1)(كانُوا َيْكِسُبونَ 
 ة، والِذّلة املستغرِقة!قاألواين املستطرَ 

شرراىد نخررر، إذ اكتشررف ابسرركال احلقيقررة التاليررة وىرري ان معادلررة ىلرروازن الضررغر وىرري  اثنيااًاع األواين املسااتطرقة،
ىنرراك  كانررت أحجامهررا وأشرركاذلا، فلررو كرران  واجلاذبيررة ىلرردفع السرروائل لكرري ىلتسرراوى سررطوحها يف األواين ادلتصررلة مهمررا

سرائر  إىلعررب األنبروب  يتسرربادلراء ادلنهمرر يف احردىا فانرو  غنبروب مث سركبته متصرل بعضرها بربعض مثاًل ألف أبريق 
 فيدفعرو لينتشرروقاىر علرى ىرذا ادلراء  متوازنٍ  د بشكلٍ رِّ األواين حت ىلتساوى أسطحو كلهاا وذل  ألن الضغر اجلوي يه 

 يف كل اجلهات ادلمكنة.
لررام! وىرذا الضرغر اذلائرل ىرو  دل عشررة نال  كيلروربع الواحد يعاالضغر اجلوي على ادل  ادلان وقد ثبت علمياً 

 الذي يدفع السوائل لالنتشار يف كل مكان حت ىلتساوى أسطحها متاماً.
فان عاهترا يف هانرب ال !، (شاملة مستغرقة) لة يف األمة ىي كذل  متاماً ة والذِّ ا  وكما يف )األواين ادلستطرقة( فان العِّ 

لكسر واالنكسار حاصل بينهما دائماً وأبداً حت ىلتساوى األسط  منسروبة وا ،خرأعال عن ذلتها يف هوانب ىلكون  
 .!إىل رلمل حالة األمة

علرى انترااع ادلسرجد األقصرى مرن  وكيف ىلكون أمة ىلنرتهج مرنهج االسرتبداد ومصرادرة حقروا شرعبها األعرال، قرادرةً 
)إال القليررل أو النررادر( ان ىلسرر هع  يررد الصررهاينة؟ وكيررف ىلسررتطيع أمررة ال ىلتعرراون يف اخلطررا مررن الشرر ون واحلقررا منهررا

 البقيع الغرقد من يد الوىابيني!
يف  وكيف ىلستطيع أمة ىلعيش الت لف احلضاري والعلمي والتعليمي واالقتصرادي والسياسري و...، ان ىلكرون عايراةً 

مرن األبعراد  يف مواههرة أعردائها؟ نعرم ميكرن لزمرة ان ىلنطلرق مرن بحعرد شراسلةً مقدساهتا، متغلبة على مغتصب حقوقهرا، 
اجملررد إىل ىررذه  فلسررائر األبعرراد حررت يكتمررل اإلصررالح وىلتكامررل أركرران العرراة ويعررود سررا ضلررو ، حبركررة منهجيررة،لتتوسررع

 األمة ادلرحومة.
 الرتابط بني الفساد واالقتلادي واالجتماعي والسياسي و...

يف  وىلسراوي األسرط  الت لرفبني مستوايت اإلصالح ومسرتوايت الفسراد واإلفسراد و و  وميكن ان نل ن ال ابطية
  ادلعادلتني التاليتني

ب منررو إليرررو يتسرررر  و  يقررود إىل الفسررراد االقتصررادي وعلرررى مسررتوى ادلسررر ولني   ان الفسررراد احلكررومي)ادلعادلررة األوىل(

                                                             

 .96سورة األعرا   نية  (1)
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 ب إليرو حرت يتسراوى السرطحان!يتسرر  و ، والفساد االقتصادي يقود إىل الفسراد االهتمراعي حت يتساوى السطحان!،
يكرون حرت ، هتماعي يقود إىل ضعف األمرة وانكسرارىا أمرام األعرداء وذلتهرا مرن برني األمرم وادللرل والنحرلوالفساد اال

 .مستواىا بني األمم كمستواىا يف دافعها الداخلي!
، الت لرف الاراعري والصرناعيابلتردريج إىل ف نظام التعليم وا يار ادلنظومة األخالقية يقرودان   ان ختل  ادلعادلة الثانية

 وىررذان برردورعلا يقررودان إىل مايررد مررن ا يررار نظررام التعلرريم ودمررار ادلنظومررة األخالقيررة يف اجملتمررع ،ىلسرراوى األسررط  حررت
و يف اذلامية ادلنكرة أمام األعرداء ويف الت لرف عرن ! وذل  كلو ىلنعك  سلرهاىلح حجم ومستوى ذل  الت لف على نف 
 !األمم ويف فقد العاة والكرامة الدولية واألشلية مصا   

 العراق يفتقر إىل عشرين ألف مدرسة!
 ويكفي ان نشا أخااً إىل ظلوذج حي  معاصر مرن العرراا، فحسرب اإلحصراءات فران العرراا يعراين مرن نقرن حراد  

ولرررررذل  كثررررررت ادلررررردارس ادلادوهرررررة الررررردوام، وحسرررررب بعرررررض  (إضرررررافة إىل اطلفررررراض هرررررودة التعلررررريم) ادلررررردارسعررررردد يف 
فالنرراقن ىررو عشررررة نال   نخرررىررو مخسرررة نال  مدرسررة! وحسررب إحصرراء اإلحصرراءات فرران النرراقن مررن ادلرردارس 

فمررن مخ ررن احلاهررة إىل مخسررة نال  الحررظ  وعرردد صررفوفها،مدرسررة! ولعررل األخررتال  بسرربب اخررتال  سررعة ادلدرسررة 
 طالباً مثاًل. 250مثاًل ان ادلدارس ىلضم مخسمائة طالب ومن الحظ عشرة نال  طالب اعترب كل مدرسة حتضن 

سرنوات( أكثرر مرن عشررين  3م )أي بعرد 2022ال بية أعلنرت ان الرنقن يف عردد ادلردارس سريبل  عرام لكن وزارة 
الرررف مدرسرررة! وإذا اف ضرررنا ان كرررل مدرسرررة ىلضرررم ثالذائرررة طالرررب كررران معرررىن ذلررر  ان سرررتة ماليرررني طالرررب سررريكونون 

 زلرومني من )ادلدرسة( أو )من ادلدرسة ذات الدوام الواحد(!
يعررراين مرررن ىرررذا الت لرررف يف نظامرررو التعليمررري، ويف نظامرررو احلكرررومي، ويف  مهرررنيسرررتطيع  كيرررف   والسررر ال ادللررر  ىرررو

، ان يسررررتنقذ البقيررررع أو ادلسررررجد األقصررررى مررررن أيرررردي ولررررا ذلرررر  الكهرررررابء وادلرررراء واخلرررردمات، ويف الاراعررررة والصررررناعة
 وق  على حال ىذا البلد سائر البالد العربية واإلسالمية! الصهاينة والوىابيني؟

عن ان الواهب علينا ان ننطلق بقوة ضلو )النهضرة الشراملة( و)اإلصرالح ادلتكامرل( وان يتعاضرد العلمراء ان ذل  ي
واخلرباء وادلفكرون والوههاء والعشائر واألحااب، للقضاء على الفساد ادلايل واألخالقي ولوضر  سلطرر شرامل للنهضرة 

 شرارعةً  إبذن هللا ىلعراىل عية ولاىا.. وحينئٍذ، ستكون الطريقالعلمية والتعليمية واالقتصادية والسياسية والاراعية والصنا
وحريررر ادلسررجد احلرررام وادلسررجد األقصررى وادلسررجد النبرروي والبقيررع  ادلهرردورة دة إلحقرراا احلقرروا واسررتعادة الكرامررةمعب رر

 الغرقد من اذليمنة االستكبارية الطالية.. وما ذل  على هللا بعايا.
 العاملني وصلى اَّلل على دمحم واله الطيبني الطاهرينو خر دعواَن ان احلمد َّلل رب 

 


