
وخواطر قطوف
الخواطر الثالثة: أرقام الصفحة

.30  إلى21 من
    الرحيم الرحمن الله بسم

..  السلم في - السياسة21
المسسسة قيسسسادة .. تعنسسسي السسسسلم فسسسي السياسسسسة

.  بالسلم ورعايتها والشعوب
بالدين.  الدنيا قيادة تعني
..  السلم بشرائع والعباد البلد حكم تعني
والطوائسسف الطراف جميع مع العلقات إقامة تعني

ومبسسادئ تعسساليم أسسساس على س والخارجية منها الداخلية س
السلم. 
عسسن والنهسسي بالمعروف، المر .. تعني الجهاد تعني

السلم.  أجل .. من المنكر
ًا اعوجاجهم وتقويم الحكام مناصحة تعني .. وأحيانسس

السلم.  بتعاليم اللتزام أجل .. من عليهم الخروج
الضسسرر .. ودفسسع والمفاسسسد المصسسالح تقسسدير تعنسسي

الصغر!  بالضرر الكأبر
المصالح! .. وجلب المفاسد دفع تعني
السلم!  أجل .. من بالسلم العمل تعني
.. أل شسسرعية غايسسة أجسسل .. من شرعية وسيلة فهي

السلم!  وهي
سس ذلسسك سسسوى .. ومسسا السلم في السياسة هي هذه

التلسسون وأسسساليب والغدر، والحتيال، الكذب، ضروب من
بعسسض عسسرف في سياسة سميت وإن س الملتوية والتسلق

.. ول شسسيء فسسي السلم من ليست .. فهي المعاصرين
.. ول شسسيء فسسي السسسلمية الشسسرعية السياسسسة مسسن

شيء!  في منها السلم
 * * *

..!  سياسية لمآرب الدين - استغلل22
.. علسي مبهمسة الزمسن مسن فسترة العبارة هذه ظلت

 أحسن ل كأنت الحيان من كأثير وفي
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عليسسه نحملها أن يمكن الذي الواقع مشاهدة أو تفسيرها
 !

إلسسى التسسسلق تهسسوى النسساس مسسن نمازج رأينا أن إلى
خسيسة شيطانية ملتوية .. بطرق العالية والقمم المجد

سلطان!  من بها الله أنزل ما
ًا رأينا الشعوب لستمالة س الدين شعار يرفعون أناس

..!  ضيقة شخصية ومكاسب غايات أجل من س إليهم
ًا رأينا " .. الحسسل هسسو " السسسلم شسسعار يرفعون أناس

أو الحزبيسسة مسسآربهم .. وتحققت غاياتهم إلى وصلوا فإذا
" .. العمسسل الحسسل هسسو " الكفسسر شعار .. رفعوا الشخصية
..!!  الحل هو الكفرية الوضعية بالقوانين
ًا رأينا الحكسسام مناصسسحة ضسسرورة عسسن يتكلمسسون أناس

مسسوالة فسسي .. دخلسسوا وصسسلوا .. فسسإذا اعوجاجهم وتقويم
..!!  اعوجاجهم وشاركأوهم الحكام،

ًا رأينا .. السسدين هسسذا نحو برامجهم عن يتكلمون أناس
أكأتسساف علسسى س وصلوا .. فإذا الدين هذا سينصرون وكأيف
.. والزعامسسة الحكسسم كأراسسسي وعلسسوا س الدين وأتباع أنصار

قسد كأسانوا السستي سس السسدين هسذا نصسرة نحسسو ببرامجهم فإذا
برامسسج إلسسى تتحسسول سسس أنفسهم على وقطعوها بها وعدوا

الضسسيقة الدنيويسسة المكاسسسب تحقيسسق فسسي تصب  شخصية
..!  وأحزابهم وعوائلهم، لذواتهم،
ًا رأينا إلى يتقربون كأيف س التسلق مرحلة في س أناس

إلسسى وصسسلوا ..  فسسإذا والمسساني بسسالوعود المستضسسعفين
.. العبسساد دون أبسسوابهم .. أوصسسدوا وقممهسسم غايسساتهم
.. كأسسأنه مسساكأرة ذئسساب إلى وتحولوا وعودهم، من وتنصلوا

علسسى قطعسسوه وعد المستضعفين هؤلء وبين بينهم ليس
..!  أنفسهم

تلسسك مسسن المسسراد حينئسسٍذ .. أدركأت ذلك كأل رأينا فلما
سياسية لمآرب الدين س: استغلل الوجه حمالة س المقولة

 !! ..
 * * *

..!  الوسيلة تبرر ل - السياسة23
الشسسرف وحسسب الزعامسسة، اسسستهوتهم ممسسن كأسسثير
.. والموبقسسات المنكسسرات يقسسارفون .. تراهسسم والرياسسسة

هسسذا عليك: بسسأن .. اعترضوا عليهم وأنكرت سألتهم فإذا
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.. فنحسسن السياسسسي العمسسل لسسوازم .. ومسسن السياسة من
!!  ذلك من لنا بد ل سياسيون
.. بسسالكفر .. يصرحون الشرك يقارفون رأيتهم وإذا
بسسأنه هسسذا فعلهم لك .. برروا الكفر مجالس في يجلسون
مسن .. وأن ذلسسك مسن لهسسا بسسد ل السياسسسة .. وأن سياسسة

.. والمراوغسسة التكتيك الناجح السياسي العمل مقتضيات
!!  والشرك بالكفر ولو

الطسسسواغيت مسسسوالة فسسسي يسسسدخلون رأيتهسسسم وإذا
.. السياسسسة مسسن بأنه كأذلك فعلهم لك .. برروا الظالمين

!!  ذلك من له بد ل السياسي وأن
الغاية لن الوسيلة؛ تبرر ل نقول: السياسة ولهؤلء

بسسالكفر وقعتسسم .. ولسسو الوسسسيلة تسسبرر ل سسس السسسلم في س
الثإسسم لحسسوق عنكسسم تمنسسع ل .. فالسياسة السياسة باسم

أو التكفيسسر موانسسع جملسسة من السياسة .. فليست والكفر
..!   بصاحبها الوعيد لحوق من تمنع التي العذار

 * * *
ً تعيش أن أردت - إذا24 ..!  طويل

ً تعيش أن أردت إذا .. وأردت عمسسرك مسسن أكأثر طويل
ًا ذكأرك يبقى أن أن مسسن بد .. ل الناس بين س بالخير س خالد

هسسم .. تعيسسش وآلمهم همومهم .. تعيش للخرين تعيش
الحق!  إلى وأطرهم هدايتهم

هسسي بسسالتي .. وتسسدفع بالحسسسنة منهم السيئة تقابل
!  أحسن

وبذر الزرع قدر .. وعلى للخرين العطاء قدر وعلى
.. يطسسول ذلك في لله .. والخلصا وهناك هنا الخير بذور

.. السسسنين مئسسات يمتسسد أن .. إلسسى السسذكأر .. ويسسدوم العمر
يشاء!  لمن الله ويزيد

ً عطسساء النسساس أكأسسثر النبيسساء هسسم للخريسسن وبسسذل
ًا الناس أكأثر هم .. لذلك والرسل الناس ألسنة على خلود
الجميل! والثناء بالدعاء

مصسسلحة إل يعسسرف .. ل لنفسسسه يعيش الذي النسان
ً يعيسش .. ل نفسسه هّم إل له هّم .. ل نفسه مهمسا طسويل

.. !  عّمر
ًا يكن لم وكأأنه ُينتسى ما سرعان فهو ًا حي مسسن يومسس

ل فهسسو سسس رحمسسه مسسن سسس القربون ينساه أن .. وإلى اليام
..!  القبيح والذكأر بالسوء إل ألسنتهم على ُيذكأر
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