
أكبر سرقة في 
التاريخ

الرحيم الرحمن الله بسم
التاريخ في سرقة أكبر

أنس أبي الشيخ؛ بقلم
الشامي

 الشرعية اللجنة مسؤول
/ والجهاد التوحيد بجماعة

العراق

مههرأى وعلههى ،النهههار وضح  وفي...كبرى  سرقة!نعم
...نذير من همس ول بل نكير غير  من...الناس من ومسمع

ل المههر كأن ومضى ثيابه وارتدى العريان النذير صمت فقد
يعنيه. 

 أتحدث؟ سرقة أي عن ترى

برمتههه... السههلمي المشههروع سرقة  إنها...باختصار
 والقادة... وللسف... كيف؟ الرادة إنهم من؟ يد وعلى

علههى نجمها وأفول الخلفة سقوط بعد ؛أيضا باختصار
قههام وقههد بلدنهها في العلمانية سوق راجت أتاتورك كمال يد

العلمانيههة الفكههرة ركههائز كانتهها خبيثتين مقولتين على بناؤها
"الههدين والخرى: ،لله" لله وما لقيصر لقيصر ما "دع وهما:

للجميع". والوطن لله

المقولههتين هههاتين يناطههح السههلمي المشههروع وقههام
والملههة للشههريعة ومناقضههته العلمههاني البنههاء وهههاء ليههبين
الغراء.

الهههوة عههن الحههديث فههي والكتههاب المفكرون وأفاض
الوروبههي المجتمههع بيههن الشاسههعة والمسههافة الواسههعة

الجتمههاعي وحراكههه التاريخيههة وعقههده العقدية بخصوصياته
أنتهج الهذي الحهديث الغربهي المهزاج لتصهنع تضهافرت التي

الكنسي. التوحش عن بديل لتكون العلمانية

نسههقها فههي المؤتلفههة السههلمية مجتمعاتنهها وبيههن
الغههراء شههريعتها مههع والعقههدي الفكههري ومزاجههها التاريخي

الوضاء. ودينها
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اللههه حكههم جليههة.. إيجههاد والغايههة واضههحا الهدف كان
المههور يضههع للقههرآن المر ليسلم جديد من مجتمعنا ليظلل

الدولههة فههي ومكههانته مكههانه إنسههان لكههل ويحدد نصابها في
السلمية...

وتطههاول تصههاول الفتية السلمية الحركات وانطلقت
مراهقههة مههع نفسههية هزيمههة أثمر حضاري تضعضع ظل في

ضههعف مههع الحههداث وتسههارع التجربة حداثة أوجبتها فكرية
بالسههنن الخههذ عن وعدول العميق والفقهي الشرعي البناء

والخههذ أقداره؛ بها وأمضى كونه بها الله أجرى التي الكونية
ورثتنههاه الههذي العقههدي والرث البدعيههة بالمناهههج بعههد مههن

الصوفية... الطوائف الكلمية الفرق

سههاحقة وهزائههم متكههررة إخفاقههات التنيجههة وكههانت
إلههى وأدت الوجههدان فههي عميقههة جراحههات أوجبههت ماحقههة

هجينههة غربيههة نبتة لستنبات الرضية مهدت نفسية خلخلت
المنشههود الهههدف إلههى الوصههول مههن باليههأس الشههعور بعههد

الصلية. والغاية

مرادها في تعبت كبارا النفوس كانت وإذا
الجسام

مريضههة عليلة والنفوس كبيرة الهداف كانت إذا لكن
مههع الصههلة وضههعف العيون وقحط القلوب جفاء مع وخاصة

الصههدأ... وسههتبدأ سيصههيبها النفوس فإن الكبير؛ العلي الله
ميسور. سهل هدف عن البحث رحلة

وطههويت الصههلي الهههدف عههن السههتار أسههدل وهكههذا
نسههمع نعههد ولههم القرآنههي والحههل الشريعة تطبيق شعارات

الشعارات. بهذه ينادي داعية

ودنيويههة محضههة أرضههية لتصههبح الهههداف وتقزمههت
خالصة.

محفههوظ  وهههو- الههرادة هههؤلء أحد جواب معي اسمع
الجزائريههة حمههاس حركههة هههدف عههن يسههأل  وهو- النحناح

نحههن(-:  جههدا قريههب واللفههظ ذاكرتي من - والجواب فقال
فيههها يتسههاوى التي ،الجتماعي الرفاه دولة إقامة إلى ندعو

،مسههجده فههي المسههلم ثم ،والشيوعي والنصراني المسلم
.)مركزه في والشيوعي ،كنيسته في والنصراني
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م1996 سههنة المجتمع مجلة نشرته بما هذا ويذكرني
نسههبته تصريح بسبب القبطي شنودة البنا غضب عن تقريبا
المرشهد إلههى بالنجليزيهة الناطقههة المصههرية الوقت جريدة
رئيسهها يكون أن يجوز ل القبطي أن وخلصته للخوان العام

 السلمية؛ الدولة في

وفههدا سههريعا أرسههلوا أنهههم إل الخههوان مههن كههان فما
شنودة إلى يعتذرون المصري العمل حزب ومن منهم تألف

أأ فهههم تصههريح حصههل مهها أن لههه ويحلفههون قههد وأنهههم خطهه
المههواطنين بيههن يسههوون فهم ونظرتهم؛ برنامجهم أوضحوا

المسهلم فيههه يسهتوي الههذي المواطنههة عقهد بموجب جميعا
مهن والواجبهات الحقههوق جميههع فههي واليهههودي والنصهراني

الرئاسة. إلى الكناسة

قررها التي الذمة أحكام أسقطوا قد فالخوان وللعلم
المواطنههة عقههد بههها واستبدلوا المة وإجماع والسنة القرآن
القرآنيههة الحكههام فيه نسخ عوا سليم كتبه بحث ذلك وأصل
قلم؟!! بجرة

وأنهها الليلة تلك مضجعي جافى قد النوم أن الله وعلم
النبهها يحكمههها إسلمية دولة أتخيل أن أرقا.. وأحاول أتقلب
رأسههه علهى السهوداء وعمهامته صههدره على بصليبه شنودة

يده. في وصولجانه

الضيق وفكري القاصر عقلي على شق فقد ؛ومعذرة
العجيبة. الصورة بهذه يلم أن

عضههو الحميههد عبههد محسههن تصههريح عنهها بعيههد وغيههر
وطنههي مههؤتمر أعقاب في السابق المريكي الحكم مجلس

النظههرة تنتهههي أن يجههب (فيههه: قههال العههراق شههمال فههي
بنههاء فههي بحقههه لههه تعههترف ول الخههر تقصي التي الصولية

).الوطن

الكفههر إمامههها والطالبهههاني الههبرزاني جههواره والههى
المشتكى. الله  وإلى...والزندقة

ودعوتنهها سههعينا مههن الكبرى الغاية أن هؤلء نسي هل
هههو الههذي التوحيههد قاعههدة علههى للههه العبوديههة تحقيههق هههي

والطوائههف الشههخاص فيههه نههزن الههذي القرآنههي الميههزان
وعواطفنهها مشههاعرنا ويصوغ مواقفنا يتنظم والذي والفكار
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علههى ل صههحيح ملههي أسههاس علههى دنيانهها ذلك بعد لنبني ثم
العلمانية. هي فهذه دنيوي أساس

ومقتههل العلههل علههة الهههداف وضههمور الغايههات غياب
أينمهها الثمههرات مههر جليل واضههحا وتجده السلمية الحركات

.توجهت

"؛والغههرب السههلم بيههن الحههوار" موضههوع مثل خههذ
بالحجههة وإقنههاعه الخههر الطههرف هدايههة هو القرآني الهدف

تحههول الهدف هذا لكن ،والوجدان العقل وخطاب والبرهان
والسههلم المن دنيا إقامة إلى سعيا ليصبح رادتنا أيدي على

الحقيقههة عههن فاضههحة غفلههة فههي والرفههاه الحههب ومجتمههع
الحههق بيههن الصههراع أزليههة وهههي ؛الكههبرى والكونية القرآنية
،دينكههم} عن يردوكم حتى يقاتلونكم يزالون {ول ،والباطل

ملتهم}. تتبع حتى والنصارى اليهود عنك ترضى {ولن

الجهههاد مفهههوم تحريههف أثمههر تههرى كمهها خطههاب وهو
السلم لدولة وإقامة القرآن لحكم نشر من ،غاياته وتقزيم

فحسب! للمعتدي ورد للصائل دفع إلى

المقولههتين أن الكريم القارئ أيها ترى كما ؛والخلصة
علههى المههرة هههذه ولكن جديد من إنتاجهما أعيد العلمانيتين

السلم. لفتة وتحت والقادة الرادة أيدي

!؟التاريخ في سرقة أكبر إنها أقل ألم

وتحاسههب المسههروق لتعيههد القواعههد تفيههق فمههتى
السارق؟!!

قريبا} يكون أن عسى قل هو متى {ويقولون

العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر

أبي الشيخ؛ بقلم
الشامي أنس

اللجنة مسؤول
 الشرعية

التوحيد بجماعة
/ العراق والجهاد
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تم تنـزيل هذه المادة من
منبر التوحيد والجهاد

sw.dehwat.www//:ptth
moc.esedqamla.www//:ptth

ofni.hannusla.www//:ptth

http://www.tawhed.ws/

