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الرحيم الرحمن الله بسم

َيْمَحَق َكاَِفِريَن َو ْل ا
النأصاَري الدين سيف بقلم؛

الكققافرين إهلكا جعققل قققد الله أن إلى الشإارة سبقت
تعققالى: قققال المداولققة، سققنة فققي المبثوتققة الحكققم بين من

َق َيْمَح َو ِريَن}َ [آل { ِف َكا ْل الحكمققة هذه وأن ]،141عمران: ا
الققتي السققنن مققن - سققنة التلزام قققانون - وفققق صققارت قد

منها. الصراع جانب وخاصة الحياة، حركة تضبط

ل السقنة، هقذه عن الحديث الكريم القرآن في ويكثر ب
ذات حقيقققة أمققام أنققك يشققعركا الققذي الحققد إلققى ليصل إنه

المشاهد، وينوع الصور، ويعدد المثلة، فيعرض بالغة، أهمية
أنقه إلققى نظقركا يلفققت تجقده مرة كل وفي الحداث، ويعيد
ورغققم المثلققة، هققذه بيققن والوجققوه الشإخاص اختلفا رغم

شإققيئا هناكا فإن الحداث، هذه بين والمكان الزمان اختلفا
قضت التي الله سنة هو ينظمها واحدا وخيطا يجمعها واحدا

َق َيْمَح َو ِريَن}َ [آل بق{ ِف َكا ْل ].141عمران: ا

تنققاوله خلل من السنة هذه إبرازا على القرآن ويحرص
أن وكيققف الكققافرة، القققوى مققع صراعهم في النبياء لحركة
َولَ ققوم فققي فيقققول بإهلكهقا، دائمقا كققانت النهايقة نقوح: {

ِني ْب ِط ِذيَن ِفققي ُتَخا ّلقق َلُمققوا ا ُهققْم َظ ّن ُقققوَن}َ [المؤمنققون: ِإ ْغَر ُم
َنققا "عاد" قققوم وفي ]،27 ْع َط َق َو ِبققَر هققود: { ِذيَن َدا ّلقق ُبوا ا ّذ َكقق

َنا ِت ُنوا َوَما ِبآِيا ِنيَن}َ [العرافا: َكا ْؤِم "ثمود" قوم وفي ]،72ُم
َذ َأَخ َو ِذيَن صالح: { ّل َلُموا ا ْيَحُة َظ َبُحوا الّصقق َأْصقق ِهْم ِفققي َف ِر َيققا ِد

ِثِميَن}َ [هود: َنققا قققوم وفققي ]،68َجا َطْر َأْم َو ِهققْم لققوط: { ْي َل َع
ًا َطر ُظْر َم ْن ْيَف َفا َبُة َكاَن َك ِق ِرِميَن}َ [العققرافا: َعا ْلُمْج ]،84ا
ُهُم "مدين" قوم وفي ْت َذ َأَخ َف َفُة شإعيب: { َبُحوا الّرْج َأْص ِفققي َف

ِهْم ِر ِثِميَن}َ [العرافا: َدا َنا وفي ]،91َجا َدّمْر َو َما فرعون: {
ُع َكاَن َن ْوُن َيْص َع ْوُمُه ِفْر َق ُنوا َوَما َو ِرشُإققون}َ [العققرافا: َكققا ْع َي

137.[

علققى الكققافرة القققوى مصققارع القققرآن يعققرض وهكققذا
الغققامر، الطوفققان لجة في أغرق من فمنهم التاريخ، امتداد

أخققذته مققن ومنهققم المققدمرة، بالعاصققفة ُأخققذ مققن ومنهققم
مققن ومنهققم الرض، وبققداره به ُخسفت من ومنهم الصيحة،

يعلمققه لَ ممققا ذلققك، غيققر ومنهققم ومؤسساته، بناياته دمرت
ّ التحديقد وجقه على لَتقزال المصقارع هقذه اللقه. وبعقض إلَ

انطمسققت وبعضققها "عققاد" و"ثمققود"، كبقايققا شإققاهدة آثارها
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المحصققود كالزرع فكانت القاسية الضربة أخذت لنها آثارها
تعققالى: قققال لققوط، وقققوم نوح قوم شإأن في الحال هو كما

ِلَك َذ ِء ِمققْن { َبققا ْن ُقققَرى َأ ْل ُقّصققُه ا ْيققَك َن َل َهققا َع ْن ِئٌم ِم ٌد}َ َقققا َوَحِصققي
].100[هود:

ّ الحداث هذه وما الممتققد الصققراع قصة من لقطات إلَ
ّ المشققاهد هققذه ومققا البشققرية، الحيققاة امتداد مققن بعققض إلَ
القققوى تطققال الققتي الهلكا سققنة فيهققا تتجسققد التي الصور

أذهاننققا تنحصققر أن ينبغققي ومققا التاريخ، امتداد على الكافرة
أمثلققة مجققرد فإنهققا القققرآن، عليها نص التي الصور هذه في

لتصققبح القققارئ، وعققي فققي وتعميقها السنة تقرير تستهدفا
الصحيحة القراءة أدوات امتلكا على يساعد بشكل حاضرة
الحياة. لحركة

فققإن قدرية سنة الكافرة القوى إهلكا إن نقول وعندما
بتبققدل تتبققدل لَ مطردة، وقاعدة ثابت، قانون أنها يعني هذا

هي بل والوجوه، الشإخاص بتغير تتغير ولَ والمكان، الزمان
اختلفا رغققم وقائمققة والمكققان، الزمققان امتداد على ماضية

فإنهقا وهقود نقوح زامن في وجدت وكما والوجوه، الشإخاص
فققي موجققودة تكققون وسققوفا هققذا، زامننققا فققي موجققودة

والشإققخاص تتحققركا التاريققخ عجلققة كققانت وإذا المسققتقبل،
هققي، هققي اللققه سققنة فققإن تتبدل، الجزئية والمعطيات تتغير
َلْن تتغير ولَ تتبدل لَ ماضية قائمة َو َد { ِة َتِج ّن ِه ِلُس ّل ِديل}ًَ ال ْبقق َت

].23[الفتح:

حقققائق مققن - حقيقققة - إذن الكققافرة القققوى فققإهلكا
أنهققا من البعض يظنه قد لما خلفا سننها، من وسنة الحياة،
ّ ليست "مثاليققة" نظرة من وجودها "غيبية" تستمد فكرة إلَ

في الميدانية الدلة من عليها فإن الواقع، دليل إلى تستند لَ
الجدال..  أو للشك مجالَ يدع لَ ما المشاهدة عالم

والقققرآن الجميققع، أمققام مبثوتققة التاريققخ شإققواهد وهققذه
ُقققْل فيهققا، والتأمل قراءتها إلى بصراحة يدعو ِفققي ِسققيُروا {

َلْرِض ُظُروا ا ْن ْيَف َفا َبُة َكاَن َك ِق ِذيَن َعا ّل ْبققل}َ [الققروم: ِمققْن ا َق
42 .[

مققن الكققافرة القققوى علققى الهلكا سققنة انطبقت وكما
على تنطبق سوفا فإنها أحد، منها يفلت ولم السابقة المم

أي أحققد، منها يفلت ولن المعاصر واقعنا في الكافرة القوى
"مقدين" "عقاد" ودولقة "ثمقود" ودولقة دولة ُأهلكت كما أنه

اليهققود، ودولققة أمريكا - دولة - ولَشإك ُتهلك سوفا وغيرها،
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وطواغيت الزمان فراعنة كل ومعها الكافرة الدول وكل بل
ومقومققات القققوة أسققباب مققن لهققم أتيحققت مهمققا العصققر،

علققى وتطبققق الجميققع، علققى تجققري السققنن، القدرة.. لنها
تعققالى: قققال المزدوجققة، للمعققايير مجال هناكا وليس الكل،

ُكْم ّفققاُر ُك َأ ْيققٌر { ُكققْم ِمققْن َخ ِئ َل ُكققْم َأْم ُأو ٌة َل َء ِر}َ ِفققي َبققَرا ُبقق الّز
]!!43[القمقر:

أن الموضققوع عققالجت الققتي النصوص خلل من ويظهر
هي الكافرة القوى بإهلكا الله سنة لجريان الساسية العلة

ُثّم قال الكفر، بذنب تلبسهم ْذُت تعالى: { ِذيَن َأَخ ّل َفققُروا}َ ا َك
الكفققر ذنققب بيققن العلقققة أن المعلققوم مققن إذ ]،26[فاطر:

الكقبيرة الحقيققة تحققت تنققدرج الكقافرة القوى إهلكا وسنة
التلزام حقيقققة وهققي السلمي، التصور في ركيزة تعد التي
المققآِل، سققوء يقققابله العمال سوء وأن والجزاء، العمل بين
ُكل قال َف َنا تعالى: { ْذ ِبِه}َ [العنكبوت:  َأَخ ْن َذ تعبير وهو ]،40ِب

ليقققرر يتكققرر أنققه والظققاهر الكريم، القرآن في كثيرا يتكرر
الهلكا وأن أصحابها، تهلك الذنوب أن مفادها كبيرة حقيقة

المققر مخالفة على شإأنها يستقر حين المم إليها تصير حالة
فإنهقا معصقية أنهقا إلقى إضافة المخالفة هذه لن الشرعي،

تحكم التي القدرية السنن مع الَنسجام عدم من حالة توجد
هققدم فققي الققذنوب فعققل يكققون وهكققذا الحيققاة، حركققة

"الحضارات". 

فققي يتحقققق أن إمققا الهلكا هذا أن إلى الشإارة وتجدر
الضققربة إثققر علققى يققأتي الققذي السققريع السقققوط شإققكل

يجعلهققا ممققا واحققدة، مققرة الَنهيققار عمليققة فتكون القاضية،
مراقبين إلى لَ عليها الوقوفا يحتاج لَ بحيث للجميع ظاهرة

السقققوط شإققكل فققي يتحقققق أن محلليققن. وإمققا إلققى ولَ
فققي ينخققر بطيققء انحلل طريققق عققن يققأتي الذي التدريجي

الققتراكم بفعققل تنشققئ فعالة، ولكنها متأنية، بطريقة الجسم
الَنهيار. إلى النهاية في تؤدي حالة

السققريع - السقققوط الحققالتين كلتققا فققي فققإنه وعمومققا
فققي فيقققع مباشإققرة، اللققه بفعققل يكققون أن - إما والتدريجي

ون أن وإمقا عنقده، من قدري أمر شإكل الجماعقة بفعقل يك
لتحقيققق سقتارا الشققرعي للمقر استجابتها فتكون المسلمة

َنْحُن قال القدرية، السنة َو ّبُص تعالى: { َتَر ُكْم َن ُكُم َأْن ِب َب ُيِصققي
ّلُه َذاٍب ال َع ِه ِمْن ِب ِد ْن ْو ِع َنا}َ [التوبة: َأ ِدي ْي أ

َ ].52ِب

ربمققا أو الزمققن، مققن عقققودا الكفققر دولققة تعّمر قد نعم
تعربقد وققد بقل وتجول، الفترة هذه خلل تصول وقد قرونا،
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إلققى تققدوم لققن الفققترة هققذه أن هو الكيد ولكن وتتغطرس،
طققويل، تسققتمر لققن بققل القيامققة، يققوم إلى تستمر ولن البد
يكتققب لققم وإذا محالة، لَ آت النهاية ويوم مؤقت، وضع لنها

لَ الرؤيققة عققدم فققإن القصققير عمره في بعينه يراه أن للفرد
الطققار خلل مققن تفهققم لَ والسققنن الوجققود، عدم عنه يلزم

المحدود. 

تققدخل أسققباب إلققى يرجققع المؤقت الوضع هذا أن على
عققابرة، فلتققة ليس أنه أي عنه، تخرج ولَ السنن نظام ضمن

إلققى أسققبابه ترجققع وضققع إنققه كققققل، لققه، ضابط لَ جزافا ولَ
إلققى ربمققا أو الموضققوعية أو الذاتيققة العوامققل من مجموعة

وإنمققا دائمققة، حالة ليس أنه عندنا المهم معا.. ولكن كليهما
من لفترة الكافرة الدولة تلك الله به يمهل مؤقت، وضع هو

المصققير يكققون ذلققك بعققد ثققم الِحكققم، مققن ولحكمة الزمن،
ْيُت المحتوم َل َأْم َف ِريَن { ِف َكا ْل ُهْم}َ [الحج: ُثّم ِل ُت ْذ ].44َأَخ

فققي كامنققة الكققافرة القققوى عنققد الضققعف عوامققل إن
وتققدعو تحملهققا التي القيم ثنايا في ومبثوتة وجودها، حقيقة
تمثيققل هي وقيمها الباطل، لوجود تجسيد هو فوجودها إليها،
ِلققَك الباطققل، لقيققم َذ َأّن { ِذيَن ِبقق ّلقق َفققُروا ا ُعققوا َك َب ّت ِطققَل}َ ا َبا ْل ا

ولَ شإيئا، الدوام مقومات من يمتلك لَ والباطل ]،3[محمد:
فققي يحمقل إنقه بقل الطويقل، الَسققتمرار مقومات من حتى

ِإّن الققزوال، وعوامققل الَضققمحلل أسباب طبيعته ِطققَل { َبا ْل ا
ًا}َ [الَسراء: َكاَن ُهوق ]. 81زَا

بل محالققة، لَ زاائلققة كققافرة دولققة كل أن نؤمن أن يجب
الجماعققة يققد علققى هلكهققا يكققن لققم وإذا تحققرج، ولَ تققردد،

سققنة - فققإن مققؤقت موضققوعي أو ذاتققي - لظرفا المسلمة
كققافرة، بدولققة الكققافرة الدولققة بإزالة تتحقق سوفا الهلكا

أو قققدرة أكققثر لنهققا ربما أو فسادا منها أقل الثانية لن ربما
أنققه تقرير هو هنا يهمنا الن.. فالذي يهم لَ آخر، لسبب ربما

دولققة القاعققدة هققذه من يستثنى ولَ الكافرة، للدولة دوام لَ
العظمى.  بالدول تسمى ممن كانت ولو الكفر دول من

سقققوط على نموذجا وواشإنطن نيويوركا غزوة وتكفي
التجققارة برجققي طبقققات مققع تهققاوت فقد الموهوم، الَقتدار
رمققوزا وذهبققت القققوة، معققالم الحققرب وزاارة مقققر وأسققوار
ممققا أصققغر وأنققه للباطققل، الحقيقققي الحجققم وظهر الخلود،

مهمققا الكفققر دولة وأن يتوهمون، مما وأضعف الناس، يظن
عوامقل مقن استجمعت ومهما القدرة مقومات من امتلكت

ستزول!! حتما ولكنها تبقى، لكي تقوم لَ فإنها القوة
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المصققير هققذا إلققى الَنتبققاه لفققت علققى القرآن ويحرص
ويركققز الحيقاة، امتققداد علقى الكافرة القوى إليه تؤول الذي
وفققي السققنة هققذه حقيقققة فققي النظققر إعمققال ضرورة على

بعققد مباشإققرة يقققول فتجققده كققذلك، أبعادهققا وفققي دلَلَلتها،
ُظْر مشهد عرض ْن َفا ْيَف الهلكا: { َبُة َكاَن َك ِق ِرِميَن}َ َعا ْلُمْج ا

متعددة، بصيغ القرآن في يتكرر توجيه وهو ]،84[العرافا:
اسققتثارة إلى أساسا يهدفا واحد، إجمالي معنى ذات ولكنها
ملحظققة وإلققى الكفققر، دولققة إهلكا فققي اللققه بسققنة الوعي
- قققوة المققر حقيقققة - فققي وأنها الوجود، في الفاعلة القوة

خلقه. من أحد قوة لَ الله

فششي     تسششتقر     عنششدماَ     الحقيقششة     هششذه     شششأن     ومن
تحششدث     أن     للمششؤمنين     والنفسششي     الفكششري     الششداخل
أمور:      ثالثاة     القأل     على     عندهم

إلققى الشققديد الميققل مققن حالة عندهم توجد  أنأولهاَ:
والسققعي قوتهقا، كققانت مهمققا الققدول هذه تغيير على العمل

تفتقح الكقافرين بمحقق القاضقية السنة لن لزاالتها، الحثيث
بحتميققة اليقيققن على المبني المل من واسعة نوافذ أمامهم
طققابع تحمققل قويققة إرادة امتلكا يعنققي ما وهو العدو، إهلكا

الَستسققلم، عققوض القققوة صناعة اتجاه في وتسير التحدي
مققن الحيققاة تحملققه بمققا اليمققان مققن ذلققك فققي منطلقيققن
يصققير قققد بحيققث القققوى، مققوازاين مسققتوى علققى متغيرات

مققن تحققد فل قويققا، الضققعيف يصققير قققد كمققا ضعيفا، القوي
لحظققة عنققد الَنهيققار يقققع ولَ القلقققة، الوضققاع عزائمهققم

المؤقتة. الهزيمة

الجدري، التغيير منهج اعتماد إلى تدفعهم  أنوثااَنأيهاَ:
أن باعتبققار الكفققر، دولققة إزاالققة يسققتهدفا الققذي المنهج وهو
السققنة مع كامل انسجاما المنسجمة التنيجة هي الزاالة هذه

- يعقققني مقققا وهققو الكققافرة، القققوى بإهلكا القاضية القدرية
النظققرة شَإققَركا فققي الوقققوع عققن - البعققد المقابققل فققي

إلققى تققؤدي لنها الغير، قوة بمظاهر الَنبهار في المستغرفة
أصققحابها يغلفهققا مققا غالبققا الواقع للمر الَستسلم من حالة

المنهققج اسققتبعاد إلققى بهققم يحققدو ممققا الواقعيققة، بققدعوى
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ويسققتبدلونه الكفققر، دولققة إقصققاء يسققتهدفا الذي التغييري
يتحققركا لَ "الجزئي" الققذي التغيير إلى تهدفا التي بالنظرية

ّ ّ ينققاور ولَ القائمققة، المعادلققة خلل مققن إلَ داخققل مققن إلَ
العدو!!  طرفا من به المسموح الهامش

خلل مققن - بققالله، حيققا - ربطققا تربطهققم  أنوثااَلثهاَ:
يعنققي ما وهو شإيء، يعجزها لَ التي القدرة طلقة استشعار

خلل مققن ولكققن المققدروس التحركا العملي المستوى على
بحيققث المطلقققة، القققوة يملققك الققذي اللققه إلققى الَسققتناد
الققذي الشققيطاني المنطق عن الَستعلء حالة من ينطلقون

تتحققول العققداء قققوة أن أي بققالخرين، التخويف على يعمل
أن يمكقن لَ الضقعف ألققوان من لون إلى المؤمنين نظر في

ّ بققداهتها رغققم النقطققة الله. وهذه قوة أمام الثبات تملك إلَ
المسققلمين، مققن الكثير ووجدان فكر في باهتة أصبحت أنها

أكققثر أمريكا قوة عن يعرفون "الذكياء" الذين أولئك خاصة
الله!! قوة عن يعرفون مما

الققتي الكققبيرة الحقققائق مققن الكققافرة القققوى عاقبة إن
وتعميقق القلقوب فقي معانيهقا غقرس علقى الققرآن يحرص
هققذا مثل ليأخذ الموضوع هذا كان وما الضمائر، في دلَلَتها
الرؤيققة تشققكيل فققي أهميتققه لققولَ اللققه كتققاب فققي الحجققم

- وهققذا خاصة، بصفة وللصراع عامة بصفة للحياة السلمية
إلى تسعى التي الدعوات تلك من نحذر يجعلنا - ما بالضبط

الققوعي مسققتوى علققى الحقيقة - هذه إلغاء ربما - أو إغفال
القضققايا لتمييققع مشققبوهة محاولة أنه يبدو فيما والممارسة،

المقصود. التجاهل خلل من اليمانية

الدين سيف بقلم؛
النأصاَري

النأصاَر مجلة عن
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هذه تنشزيل تم
من الماَدة

التوحيد منبر
والجهاَد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info
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