
 

 

 تركوا إدارة الكون خلالق اإلنسان واحلياة والكوناإىل "أصحاب العقول": 

على كل املستوايت. هذا الفشل يتمثل يف  جتماعياو  قتصادياو ال شك أن العامل اليوم يعاين من فشل سياسي 
يف قساوة إحساس يظهر  نعدامااملوازين ورداءة احلكم على القضااي واألحداث، ويف  نقالباتبلد فكري يظهر يف 

البشرية  احو فاألر  ،القلوب، والواقع ظالم؛ ظلم وقتل وفقر وجهل وُكفر ابخلالق عز وجل، وتشتت وضياع حقوق
رخيصة، ويكفي أن تتابع األخبار أو تتابع أحداث البالد اإلسالمية أو فقط تراجع ما متر به من وقائع يف حياتك 

 نفتاحواالنسانية؛ ومع أن هذا العصر احلايل يسمى بعصر احلداثة اليومية لتفهم أن هناك كارثة كبرية قد أملت ابإل
)هذه الصورة الوردية املزيفة اليت رمستها وسائل اإلعالم احلكومية  قتصاديةاالوالتكنولوجيا والتطور العلمي والرفاهية 

بل هو  ا  حديث ا  ليس عصر واخلاصة( بينما يعلم مجيع البشر أبن حقيقة الواقع املعاش أنه ُمعتم وُمعدم؛ وهذا العصر 
ر البشرية واألرض والسماء هو أن من البغيض. فالسبب يف ذلك الواقع املرير الذي دم   مسايلأالر عصر احلكم اجلربي 

اإلنسان واحلياة والكون إال إقصاء اخلالق عز وجل  حتياجاتايدير شؤون العامل اليوم مدير فاشل ومستبد ال يفقه من 
 سمابالذي حيكم ويتحكم ابلعامل اليوم وحش مفرتس يركض وراء إشباع شهواته ورغباته عن حياة اإلنسان. إن 

العقل البشري، عقيدته كفر ابهلل عز وجل  بتدعهاقراطيات؛ إنه وحش الرأمسالية العلمانية الغربية الذي والدمياحلرايت 
ن ال يفقه هذا املبدأ املتوحش اإلرهايب إال وأنظمته اجملتمعية تسري حبسب قوانني من وضع البشر. لذلك مل يكن غريبا  أ

مصلحته ومنفعته، وهو مبدأ يريب شخصيات مغرورة ال ترى يف مجيع البشر إال أهنم ُوجدوا على سطح األرض 
الفواحش واجلرائم. هذا املبدأ الكافر الذي ال يفهم إال يف العلمانية والالدينية وِعلُمه  رتكاباو  حناللاالليعيشوا حياة 

فالبقاء  ،ينشره للبشرية ِعلم "األان" واألاننية والفردية اليت تقوم على املصاحل واملنافع املادية على حساب الضعفاء الذي
القمع والتسول وتربية الكروش والثقافة الغربية اليت نشروها يف بالد املسلمني ثقافة الظلم واإلرهاب والعنف و  ،لألقوى

يف قمة الغباء ال يعرف كيف يستخدم عقله ابلطريقة  نهأر فاشل أثبت لتصاق ابلعروش. هذا املدير مديواال
مجيع ما فيه مصنوع من الزجاج، يدعي أنه يعلم ما  والدليل أنه يتحدى خالقه! فهو كالثور اهلائج يف حمل   ،الصحيحة

فما هو  ...صحيحةفيه صاحل البشرية لكن غاب عنه أنه ال يستطيع معرفة كيفية إرساء القيم الكاملة واملفاهيم ال
احلسن وما هو القبيح؟ وما هو احلالل وما هو احلرام؟ وما الذي يفيد اإلنسان واحلياة والكون وما الذي يضرهم؟ ما 
هو املقياس الصحيح الذي جيب على اإلنسان أن يقيس عليه أعماله وأقواله ليجد احللول الصحيحة ملشاكله وليُنظم 

الناس فما يراه أحدهم  دالعقل أم تشريع خالق العقل؟! هذه اإلجاابت لن جتدها عنعالقاته؟ هل املقياس ميليه عليه 
العقل البشري فاقد للقدرة على معاجلة فقبيحا  وهكذا، ابلتايل  خرآشرا  وما يراه أحدهم حسن يراه  خرآيراه  ا  خري 

عجز عن اإلحاطة بكامل ما حتتاجه وهوى النفس وي ختالفاتاالابلتناقضات وتؤثر عليه  يءملالقضااي اإلنسانية ألنه 
دل وتضمن احلقوق وحتدد البشرية مجعاء لتدير شؤوهنا ولرتعاها أحسن رعاية وأنسب إدارة تصلح للجميع وحتقق الع

العلمانية الوقحة اليت تنكرت  -فصل الدين عن احلياة  مسهاو إن ذلك املدير الفاشل اليوم هو الُكفر،  الواجبات.
أقصت رب العباد عن إدارة اإلنسان واحلياة والكون حبجة أن العقل البشري صاحل لعملية  للخالق عز وجل واليت



ومن صفات البشر اليت  التشريع، ولكنه يف واقعه سيضع القوانني اليت ختدم مصلحة من يضعها فقط، هذا واقع  
 نعلمها جيدا  وأخربان هللا تعاىل هبا:

نإَساَن ُخِلَق هَ قال تعاىل: ﴿ رُّ َجُزوعًا  *ُلوعًا ِإنَّ اإلإِ ُه الشَّ ُ َمُنوعًا  *ِإَذا َمسَّ ُه اخلإَْيإ  *ِإَّلَّ الإُمَصلِّنَي  *َوِإَذا َمسَّ
 .[23-19: سورة املعارج]﴾ الَِّذيَن ُهمإ َعَلى َصََلِِتِمإ َدائُِمونَ 

مل رسالة على سائر املخلوقات حل صطفاهافالعقل البشري خملوق خلقه هللا عز وجل وكرم به اإلنسان الذي 
اإلسالم العظيم والنهضة ابلبشرية ابلعيش يف حضن حياة جمتمعية إسالمية سعيدة ومطمئنة ويف كنف دولة اخلالفة 
اإلسالمية اليت ُتطبق القوانني الرابنية الشرعية على مجيع الناس واحلياة والكون، وهي السبيل إىل اخلروج ابلبشرية من 

إىل وجوده  هتداءواالعقل البشري خلقه هللا تعاىل قادرا  على حل العقدة الكربى ظلمات الكفر إىل نور اإلميان، فال
ابألحكام الشرعية يف كل شؤون احلياة.  التقيدسبحانه مث أخربه أبن عليه العيش ضمن احلدود الشرعية وطاعته يف 

ة وصحيحة ليدير البشرية فالعقل البشري انقص وعاجز وقدراته حمدودة، فكيف يقدر على وضع قوانني كافية ومناسب
إن النهاية احلتمية إلدارة أصحاب العقول لشؤون اإلنسان واحلياة والكون وحتديهم حلقيقة  !والعامل أبحسن شكل؟

اخللق أبن اإلنسان خملوق خلالق عظيم وبدال  عن اخلضوع إلرادة وإدارة هللا رب العاملني هو ما نلمسه اليوم من ظلم 
ف حدود هللا تعاىل؛ املؤمن الذي عر تتغلب عليهم إال من كان وقافا  على  همؤ فأهوا ،البشروفسوق وكفر، فهذا واقع 

هللا تعاىل حق معرفته والذي أقام إميانه على أساس العقيدة العقلية الصحيحة اليت تقنع العقل وتوافق الفطرة اإلنسانية 
 يف كل أحناء العامل. وتقيد حبكم هللا ورسوله عليه الصالة والسالم يف كل مناحي احلياة

والبشرية تُعاين ألن هؤالء ظنوا أن العقل البشري قادر على جتاهل حقيقة وجود اخلالق عز وجل وجتاهل حقيقة 
أبنفسهم وظنوا أهنم قادرون على وضع نظام حياة يتحكم يف أمور الناس وأهنم قادرون على تنظيم  غرتوااو سبب اخللق 

الواجبات ومعاجلة املشاكل والقضااي ورعاية شؤون مليارات املخلوقات والكائنات العالقات وتوزيع احلقوق وحتديد 
ورايح وأمطار... وماليني  وكواكب وجنوم وجبال وحبار وأراض   احلية؛ جراثيم وميكروابت ونبااتت وحيواانت وأجرام

خمتلفة وأعماهلم وأقواهلم  ئاتيببن البشر، الذكر واألنثى، من أعمار خمتلفة ولديهم قدرات على التفكري متفاوتة ومتأثري
ابلبشرية إىل أسفل سافلني! لكن هللا  حندارواالهبم احلال إىل الفشل  نتهىاف، ...وعقلياهتم ونفسياهتم وشخصياهتم

وما الذي  ،وكيف جيب أن تكون احلياة ،تعاىل خالق املخلوقات هو وحده جل وعال من يعلم ما حيتاجه اإلنسان
 اءيشوينزعه ممن  اءيشوهو فقط بيده امللك يهبه ملن  ،ه من يستطيع أن يدمر كل العامل أو يرتكهووحد ،ُيسري الكون

 رها :ألرض ومجيع املخلوقات طوعا  أو كوات وااله السم عنذتيوم احلساب  ،وبيده احلساب

َِبُْي قال تعاىل: ﴿ ُشوا ِف َمَناِكِبَها ُهَو الَِّذي َجعَ  *َأََّل يَ عإَلُم َمنإ َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اخلإ َرإَض َذُلوًَّل فَامإ َل َلُكُم اْلإ
َرإَض فَِإَذا ِهَي ََتُوُر  *وَُكُلوا ِمن رِِّزإِقِه َوِإلَيإِه النُُّشوُر  َماِء َأن ََيإِسَف ِبُكُم اْلإ َأمإ َأِمنُتم مَّن ِف  *أََأِمنُتم مَّن ِف السَّ

َماِء َأن يُ رإِسَل َعَليإُكمإ َحاِصبًا فَ  َب الَِّذيَن ِمن قَ بإِلِهمإ َفَكيإَف َكاَن َنِكِْي  *َستَ عإَلُموَن َكيإَف نَِذيِر السَّ َأَوَلَإ  *َوَلَقدإ َكذَّ
ٍء َبِصْير  ََُٰن ِإنَُّه ِبُكلِّ َشيإ َن َما ُُيإِسُكُهنَّ ِإَّلَّ الرَّحإ ِبضإ قَ ُهمإ َصافَّاٍت َويَ قإ ا ِإىَل الطَّْيإِ فَ وإ َذا الَّ  * يَ َروإ ِذي ُهَو ُجندر َأمَّنإ هََٰ

ََِٰن ِإِن الإَكاِفُروَن ِإَّلَّ ِف ُغُروٍر  َسَك رِزإَقُه َبل َّلَُّّوا ِف  *لَُّكمإ يَنُصرُُكم مِّن ُدوِن الرَّحإ َذا الَِّذي يَ رإزُُقُكمإ ِإنإ َأمإ َأمَّنإ هََٰ



َدىَٰ َأمَّن َُيإشِ  *ُعتُ وٍِّ َونُ ُفوٍر  ِهِه َأهإ َتِقيٍم َأَفَمن َُيإِشي ُمِكبًِّا َعَلىَٰ َوجإ ُقلإ ُهَو الَِّذي أَنَشَأُكمإ  *ي َسِوّيًِّ َعَلىَٰ ِصَراٍط مُّسإ
ُكُروَن  َفإِئَدَة َقِليًَل مَّا َتشإ َبإَصاَر َواْلإ َع َواْلإ مإ َرإِض َوِإلَيإِه ُُتإَشُروَن  *َوَجَعَل َلُكُم السَّ  *ُقلإ ُهَو الَِّذي َذرََأُكمإ ِف اْلإ

َذا الإَوعإُد ِإن ُكنُتمإ َصاِدِقنَي  َا َأََن َنِذيرر مُِّبنير  *َويَ ُقوُلوَن َمََتَٰ هََٰ َا الإِعلإُم ِعنَد اَّللَِّ َوِإَّنَّ  .[26-14: امللك]﴾ ُقلإ ِإَّنَّ

َن ِإىَلَٰ ِكَتاِب اوقال جل وعال: ﴿ َعوإ َٰ َأَلَإ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن ُأوُتوا َنِصيبًا مَِّن الإِكَتاِب يُدإ نَ ُهمإ ُثَّ يَ تَ َوىلَّ ُكَم بَ ي إ َّللَِّ لَِيحإ
ُهمإ َوُهم مُّعإِرُضوَن  مًا مَّعإُدوَداٍت َوَغرَُّهمإ ِف ِديِنِهم مَّا َكانُوا يَ فإ  *َفرِيقر مِّن إ َنا النَّاُر ِإَّلَّ َأّيَّ ُمإ قَاُلوا َلن ََتَسَّ ِلَك ِبََِّنَّ ََتُوَن ذََٰ

ٍس مَّا َكَسَبتإ َوُهمإ ََّل يُظإَلُموَن َفَكيإَف ِإَذا ََجَعإَناُهمإ لِيَ وإ  * ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك الإُملإِك  *ٍم َّلَّ رَيإَب ِفيِه َوُوفَِّيتإ ُكلُّ نَ فإ
ِت الإُملإَك َمن َتَشاُء َوتَنزُِع الإُملإَك ِمَّن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمن َتَشاُء بَِيِدَك اخلإَْيإُ  ٍء  ِإنََّك عَ تُ ؤإ َلىَٰ ُكلِّ َشيإ

َيَّ ِمَن الإَميِِِّت َوُُتإرُِج الإَميِِّتَ  *َقِديرر  َهاَر ِف اللَّيإِل َوُُتإرُِج احلإ َهاِر َوُتوِلُج الن َّ َيِِّ َوتَ رإُزُق َمن  ُتوِلُج اللَّيإَل ِف الن َّ ِمَن احلإ
ِمُنوَن الإَكاِفرِيَن أَ  *َتَشاُء ِبَغْيإِ ِحَساٍب  ِلَك فَ َليإَس ِمَن اَّللَِّ ِف َّلَّ يَ تَِّخِذ الإُمؤإ َعلإ ذََٰ ِمِننَي َوَمن يَ فإ لَِياَء ِمن ُدوِن الإُمؤإ وإ

َسُه َوِإىَل اَّللَِّ الإَمِصُْي  ُ نَ فإ رُُكُم اَّللَّ ُهمإ تُ َقاًة َوُُيَذِِّ ُقوا ِمن إ ٍء ِإَّلَّ َأن تَ ت َّ ُه  *َشيإ ُقلإ ِإن ُُتإُفوا َما ِف ُصُدورُِكمإ َأوإ تُ بإُدوُه يَ عإَلمإ
ٍء َقِديرر  ُ َعَلىَٰ ُكلِّ َشيإ َرإِض َواَّللَّ َماَواِت َوَما ِف اْلإ ُ َويَ عإَلُم َما ِف السَّ  . [29-23: آل عمران]﴾ اَّللَّ

هذه هي احلقيقة وهذا هو الواقع الذي خلق هللا تعاىل العقل البشري وجعل فيه املقدرة على معرفة أنه خملوق 
 تعاىل خلق اخللق لسبب وذكر ذلك السبب وفرض على اإلنسان أن خلالق، وأخربه عن سر وسبب اخللق، فاهلل

يتفكر يف عقيدته وكل ما عجز العقل البشري عن إدراكه قد أخرب هللا تعاىل اإلنسان به عن طريق الوحي لسيدان 
يُرسخ  وذلك ،يف القرآن الكرمي والسنة الشريفة وعلى اإلنسان التفكر والتدبر وإدراك الواقع على حقيقته ملسو هيلع هللا ىلصحممد 

عند العبد مفهوم العقيدة اإلسالمية اليت جيب أن تصبح القاعدة الفكرية اليت يبين عليها العقل البشري مجيع األفكار 
 واملفاهيم األخرى املتعلقة بشؤون اإلنسان واحلياة الدنيا واآلخرة: 

نَس ِإَّلَّ لِيَ عإُبُدونِ قال تعاىل: ﴿ نَّ َواإلإِ ُت اَّلِإ فَاعإَلمإ أَنَُّه ََّل ِإلَََٰه ِإَّلَّ . وقال تعاىل: ﴿[56: ايتالذار ]﴾ َوَما َخَلقإ
َواُكمإ  ُ يَ عإَلُم ُمتَ َقلََّبُكمإ َوَمث إ ِمَناِت َواَّللَّ ِمِننَي َوالإُمؤإ تَ غإِفرإ ِلَذنِبَك َوِللإُمؤإ ُ َواسإ  .[19: حممد]﴾ اَّللَّ

ويف جتاهلها إمث عظيم وغرور وكفر،  ،هوعلى اإلنسان أن يتعلم وأن يعبد هللا على علم وأن يطيعه بتطبيق قوانين
 اوخط احدلقد وضع اخلالق عز وجل  ة مستنبطة من القرآن والسنة. إذا  فهذه القوانني قوانني رابنية وأحكام شرعي

لتقف عنده العقول البشرية، أال وهو عدم التشريع، فالعقل البشري يعجز عن التشريع لكنه قادر على  اواضحأمحر 
على اإلخالص يف البحث عن احلقائق وعلى قراءة الواقع على ما هو عليه  وقادر ،واإلحساس ابلواقعوالتدبر التفكر 

وللمسلمني إن طبقوا اإلسالم يصبحون سادة العامل ويقودونه  ،اونظامولديه القدرة على فهم اإلسالم عقيدة  ،فعليا  
عن مصدر القوانني فإن كانت من رب العاملني ونه وفق األحكام الشرعية، وواجب العقل البشري أن يتحرى وُيسريِّ 

عليه أن يتقيد هبا، لكنه أبدا  ال يسن القوانني وال يشرع، فكيف ُيشرع من كان انقصا  وعاجزا  وحمدودا ، فاهلل تعاىل هو 
شرع وهو وحده القادر على وضع قوانني إلدارة مجيع شؤون البشر وسائر الكائنات، ولقد حذر هللا تعاىل

ُ
 وحده امل

 عباده ِمن جتاوز حدوده:
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ٍء َقِديرر  َوَّلِلَِّ ﴿ قال سبحانه وتعاىل: َرإِض َواَّللَُّ َعَلىَٰ ُكلِّ َشيإ َماَواِت َواْلإ َماَواِت  *ُملإُك السَّ ِإنَّ ِف َخلإِق السَّ
َلإَباِب  ُوِل اْلإ َهاِر ََلَّيٍت ْلِِّ ِتََلِف اللَّيإِل َوالن َّ َرإِض َواخإ ُكُروَن اَّللََّ ِقَيامًا َوقُ ُعودًا َوَعَلىَٰ ُجُنوِِبِمإ الَِّذيَن َيذإ  *َواْلإ

َذا ََبِطًَل ُسبإَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّ  َت هََٰ َرإِض رَب ََّنا َما َخَلقإ َماَواِت َواْلإ ُروَن ِف َخلإِق السَّ : آل عمران]﴾ ارِ َويَ تَ َفكَّ
189-191]. 

مِ وقال تعاىل: ﴿ ِمٍن َوََّل ُمؤإ رِِهمإ َوَمن َوَما َكاَن ِلُمؤإ َْيَُة ِمنإ َأمإ رًا َأن َيُكوَن ََلُُم اخلِإ َنٍة ِإَذا َقَضى اَّللَُّ َوَرُسولُُه َأمإ
 .[36: األحزاب]﴾ يَ عإِص اَّللََّ َوَرُسوَلُه فَ َقدإ َضلَّ َضََلًَّل مُِّبيناً 

وتركهم للقوانني للقوانني الوضعية  تباعهمايف هي وعليه جيب على أصحاب العقول أن يدركوا أبن قمة الغباء 
على سيادة الشرع وعلى هللا  وتعدّ   الم عن احلياة وما يف ذلك من حتدّ  الرابنية! وأن قمة الكفر والغرور يف فصل اإلس

عة هلل تعاىل يف ُملكه! وأن احلل والكرامة والِعزة والنهضة يف جعل أنظمة احلياة السياسية ورسله وكتبه وأهنا مناز  
والتعليم واخلدمات ورعاية شؤون الرعية واحلقوق والواجبات كلها تقوم على األحكام  يةجتماعواال قتصاديةواال

وهكذا يتحقق معىن العبودية  ،ومجيع الناس واجملتمع والدولة خيضعون حلكم هللا تعاىل فقط ،الشرعية العادلة وحدها
 الذي أراده هللا تعاىل:

ُم ِإَّلَّ َما تَ عإُبُدوَن ِمن ُدونِِه ِإَّلَّ ﴿ قال تعاىل: ُكإ ُتُموَها أَنُتمإ َوآََبؤُُكم مَّا أَنَزَل اَّللَُّ ِِبَا ِمن ُسلإطَاٍن ِإِن احلإ َاًء َْسَّي إ َأْسإ
ثَ َر النَّاِس ََّل يَ عإَلُمونَ  يُن الإَقيُِِّم َولََِٰكنَّ َأكإ ِلَك الدِِّ ُه ذََٰ  .[40: يوسف]﴾ َّلِلَِّ َأَمَر َأَّلَّ تَ عإُبُدوا ِإَّلَّ ِإّيَّ

يوم يعيش يف صراع فكري مرعب يف حرب بني احلق والباطل؛ بني نظام اإلسالم وأنظمة الكفر؛ بني إن العامل ال
املطالبات إبسقاط أنظمة اجملرمني حكام املسلمني الطواغيت الذين خيضعون للغرب الكافر املستعمر الذي حيكموهنم 

ة، ليستمروا يف فسادهم وأذية الشعوب اليت اثرت قراطيالدميابلقوانني البشرية من خالل "الربملاانت التشريعية" وحبجة 
للدستور  سالم وجعل األحكام الشرعية موادالكفر، وبني املطالبة احلقيقية بتطبيق اإل نظمةأعلى الظلم وعلى 

ة والتحرر من عبودي نعتاقابال ؛اليت حتكم العامل ابإلسالم وتنهض ابلبشرية من القاع ةراشدالوالقوانني يف دولة اخلالفة 
املصاحل إىل العبودية خلالق البشر. ومع كل يوم مير يقرتب املسلمون من هللا تعاىل ويعيشون هويتهم احلقيقية فهم 

الذين اثروا اليوم على أعداء اإلسالم يف شىت بالد املسلمني، منها سوراي ومصر وليبيا  ملسو هيلع هللا ىلصأحباب سيدان حممد 
فالثورة ثورة على  ،مة العقل البشري الرأمسالية العلمانية الظاملةوتونس واجلزائر والسودان وحىت فرنسا اثرت على منظو 

أصحاب العقول األغبياء والضالني واملغضوب عليهم وأذانهبم. فاحلكمة وكل العقل يف أن خيتار اإلنسان صف هللا 
 تعاىل ليفوز يف الدارين وذلك قمة السداد والثبات. نسأل هللا تعاىل النصر القريب.

 
 اإلعَلمي املركزي حلزب التحرير كتبته للمكتب
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