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فيذ جدول فى النھاية تنيَُسِھل ن التغيير السياسى الكبير الذى يجتاح العالم العربى ا(ن من شأنه أن الواقع أ
  ..ضد العرب وكذلك ضد باكستان وإيران إسرائيل شنھا  تنويأعمال الحرب التى 

عند ا�ستجابة لطلبات المسلمين العاجلة والملّحة �عطاء  يسلكوا سبيل الحذر الشديدأن  المسلمين علماءعلى ال
  . رد تفسيرى ل�نتفاضات العربية الراھنة

في أثارت وأكثر الناس  فاجأتبشكل غامض قد حسب نظام معين وا<ن  تتوالىإن أحداث العالم العربى التى 
فى البيئة تغييراً كام�ً ما يبدو متساؤ�ت مشروعة بشأن ا<ثار المترتبة على إسرائيل  نفس الوقت

  .ا�وروبية -ا�ستراتيجية للدولة اليھودية 

ل بأن البيئة ا�ستراتيجية �سرائيل ھذا الموضوع حيث أن الظاھر الذى يقو عنالكتابة  في حذرال وينبغي
 وراءه واقعاً يخفى  ، ھذا الظاھرا�وروبية   –لدولة اليھودية على اتتغير على نحو يشكل تھديداً خطيراً جداً 

  .يختلف تماماً عن ذلك

اد � نحتاج إلى إجھ مرةولكن فى ھذا ال -ا�عين ما تراه ا�نتفاضات حقائق تتجاوز  وراء ھذهمن المؤكد أن 
نفسھا قد فضحت بوقاحة  وسائل ا�ع�م الغربية الصليبية  �نخفية ا�يادي الفضح مناورات  أنفسنا في

من كثيراً وبا�ضافة إلى ذلك، فإن  . قد أعرب عن اشتباھه في حدوثھا في الخفاءكان الكثير وب�مبا�ة أموراً 
بى فى تحويل الجماھير في مصر وباكستان المسلمين يدركون ببطء الدور الشيطانى الذى لعبه الربا الغر

واندونيسيا وبنج�ديش وھايتي وأماكن أخرى إلى الفقر الشديد، ذلك الفقر العضوض لعب بالتأكيد دوراً فى 
  . جلب الكثير من العرب إلى الشوارع

ما للjنسانية كلھا  عرضاً رائعاً أن نسرع با�شادة بأھل تونس ومصر الشجعان الذين قدموا  وا�حرى
ويجب أن نغتنم ھذه الفرصة . يستطيع أن يحققه شعب متّحد عندما يواجه بشجاعة حتى أكثر الظالمين قسوة

أيضاً لننادى بوضع حد للفتنة الطائفية فى العالم ا�س�مى ونرفع بد�ً من ذلك وعلى أعلى قدر ممكن مستوى 
العرب على وجه  من –أن الم�يين إذ ندرك  ونحن نتألم. ا�سرائيلى ل�ضطھادالمقاومة ا�س�مية المتحدة 

ومع ذلك يجب علينا أ� نتردد فى عزمنا . سوف يموتون قبل أن ننجح فى وضع حد لھذا الظلم –الخصوص 
ما ھو حق وعادل و الوقوف ضد ماھو ضال  معالوقوف  وھيعلى الوفاء بالمھمة التى أعطيت لھذه ا�مة 

  .بغض النظر عن الثمن الذى سيكون علينا أن ندفعه بالتأكيد) لمنكر ا�مر بالمعروف والنھى عن ا( وظالم 



ھذا المقال ، الذى كتب فى مدينة كاراكاس الفنزويلية الساحرة ھو محاولة لتقديم تفسير إس�مي لھذه 
على الطريقة المحتملة التى  –وأنا أعتقد لحد بعيد بأنى محق فى ذلك  –ا�نتفاضات من خ�ل التركيز 

  . المسيحى الصھيونى -بھا إسرائيل ومؤيدوھا من الكيان اليھودى  ستستجيب

 –المسيح الكذاب  –بالفعل من كتبھم المقدسة أن التدمير الرباني الذى سيحل بالدجال  لمونالمسلمون يع
أيضاً من كتبھم المقدسة أن المسيح  لمونوبجنوده يأجوج ومأجوج سيختم مصير دولة إسرائيل الدجالة، ويع

قى ھو فقط من يستطيع القضاء على المسيح الدجال وأن هللا سبحانه وتعالى ھو الوحيد القادر على تدمير الحقي
المسلمون العرب على وجه الخصوص أنه حتى يحين ذلك الوقت  لميأجوج ومأجوج، ومن ھنا �بد أن يع

أن يستعدوا لمواجھة إلى ھذا العالم، يجب  –عليھما الص�ة والس�م  –الذى يعود فيه عيسى بن مريم 
 رغبونالذين ي" شعب هللا المختار"  يدعىمن  وھ والمضطھد ا�على لھم. اضطھاد أشد مما شھدوه بالفعل

ون ضطھدإن الذين ي). نووياً  تينوھذا يشمل طبعاً روسيا والصين المسلح(العالم كله في أن يحكموا  مستميتين
  .يحكمون العالم ا<ن نيابة عن إسرائيلالذين ھم  العرب المسلمين حالياً في ظاھر ا�مر

كشفت  –عليه الس�م  –الرؤيا يذبح ابنه إسماعيل /نفسه فى المنام –عليه الس�م  –عندما رأى إبراھيم 
العرب،  –الحكمة ا�لھية عن نھاية التاريخ التى ستشھد على وجه التحديد تلك التضحية بذرية إسماعيل 

 قررھاالتى سبق أن  الھائلةراھنة أنھا العملية التحضيرية لتلك التضحية ويبدو من ا�نتفاضات العربية ال
  .القدر، ولكن المسلم الذى يقف فى وجه الظالم لن يخاف أبداً من الموت

 - بأي طريقة مھما كانت  حاول، أن إسرائيل تمسبقاً علم العزيز يدعونا نبادر إلى الشرح، إذا لم يكن القارئ 
على كل  يسيطر) نسبة غير صحيحة إلى المسيح(وياً مسيححكماً أن تقيم  -ل الشيطانى السرقة أو ا�حتياب ولو

أن المسيح الدجال  يستطيعالعالم بما فى ذلك العالم العربى الذى يحيط بإسرائيل من جميع الجوانب، بحيث 
  .من القدس المحتلة بأنه ھو المسيح الموعود زائفبادعائه اليقوم 

أن ب صلى هللا عليه وسلمنبوءة النبى محمد ) 2002كتاب نشر فى عام " (القرآن فى القدس " لقد شرحنا فى 
يوم كسنة، "..بحيث سيكون ) إط�قه من قيودهأى بعد (يوماً  40المسيح الدجال سيعيش على ا�رض لمدة 

يوم "  الدجال فىأن نشاط ، وكشف تحليلنا )صحيح مسلم" (ويوم كشھر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم 
بريطانية بحيث أصبحت بريطانيا الدولة ا�ولى من بين ث�ث دول حاكمة  ھيمنةأدى إلى ظھور " كسنة 

أمريكية بحيث أصبحت الو�يات المتحدة ا�مريكية  ھيمنةلعالم ل" يوم كشھر" وبالمثل أعطى ، مسيحوية
يوم "التي يليھا قريباً اللحظة  إلى<ن ا وصلالتاريخ  مجرىالثانية، واستنتجنا أن المسيحوية الدولة الحاكمة 

يھودية حيث تحاول دولة إسرائيل الدجالة أن تصبح الدولة الحاكمة  ليعطينا ھيمنة) " كأسبوع(كجمعة 
  .الثالثة وا�خيرةالمسيحوية 

م لعاللبنفس الطريقة إلى حد كبير التى أصبحت بھا بريطانيا والو�يات المتحدة ا�مريكية العواصم المالية 
 ةكعمل استعم� ا�حتيال واللَذْينوالدو�ر ا�مريكى المساوى له فى  ا�حتيالي ا�سترلينىبواسطة الجنيه 

جديد غير  نقود عالميبنظام  نقدفرض سيطرتھا علناً على الأن ت يتوجب عليھادولية، قلنا إن إسرائيل سوف 
ار من قبل نظام مصرفى دولى تسيطر عليه والتى ستنشأ وتد ة ا�حتياليةالنقود ا�لكترونينقدى يستخدم 

الواضح لذلك النظام النقدى  باحتشامدوراً داعماً  في غفلتھاالصھيونية، وما يسمى بالبنوك ا�س�مية ستلعب 
بدائية   ةاستقامأبدى حتى ، وأنا � أعرف أياً ممن ادعوا بأنھم بنوك إس�مية فى أى مكان من العالم قد احتياله

  .أجل استعادة الدينار الذھبى والدرھم الفضى كعملة نقديةمن  بأن يناضل



بنفس الطريقة إلى حد كبير التى شنت بھا كل من بريطانيا والو�يات المتحدة ا�مريكية  قلنا إنهوأخيراً 
الم�يين، من أجل فرض قوتھم العسكرية الغير قابلة للمواجھة فى العالم، سيكون  قتلتالحروب الكبرى التى 

) ومعظمھم من العرب(كبرى سوف تودى بحياة م�يين أكثر من ذى قبل حروباً رائيل أيضاً أن تشن على إس
تمثل إسرائيل داود  بأنھامقنعاً تقدم ادعاء أيضاً � تستطيع إسرائيل أن . حكم العالممن ادعاء قبل أن تتمكن 

ما ھو أبعد من حدودھا الحالية لى إالدولة   ھذهحيز أراضى  توسعما لم ) عليھما الس�م(وسليمان المقدسة 
وستضطر ". من نھر مصر إلى نھر الفرات " فى التوراة ) زوراً (لتشمل حدود إسرائيل المقدسة المذكورة 

  .أعلى من أى وقت مضى حتى يتحقق ذلك التوسع ا�قليمى إلىلعرب ل مستوى اضطھادھاإسرائيل لرفع 

فى سيدنى عام  ألقيناھا" ا يحمل المستقبل للمسلمين؟ ماذ –سبتمبر  11ما وراء " فى محاضرة بعنوان و
دخول على أن أسلحة باكستان النووية ومحطاتھا النووية فض�ً عن قدرة إيران المحتملة أشرنا إلى م 2002

القضاء عليھا قبل أن تشن إسرائيل تلك الحروب، ولم نكن ندرك فى  يجبعقبات ھائلة  شكلالنادى النووى ت
القضاء  يجبشكل أيضاً عقبة ھائلة يداخلھا وحولھا  في�سرائيل  المعاديشعب العربى ذلك الوقت أن ال

  . أيضاً عليھا 

التى ھى موضوع ھذا المقال، يبدو أنھا ) بغض النظر عما إذا كانت عفوية تماماً أم �(وا�نتفاضات العربية 
شن حرب على العرب فى محاولة منھا ل بالضبطالفرصة التى تحتاجھا  -للريبة مثير  وھذا –�سرائيل  قدمت

سكان العالم العربى فى نھاية المطاف، بينما يكون موقفھا موقف الذى يسعى وراء ھدف مبرر  معظم�ھ�ك 
  .أخ�قياً وھو الدفاع عن النفس

ل�نتفاضتين  انصاعتامن الغرب قد  تينحسنى مبارك فى مصر وابن على فى تونس المدعومدكتاتوريتَْي إن 
تقطع قبل قد  )للغرب(رؤوس حكومات أخرى عميلة المكروھين، ومن المحتمل أن عن زعيميھما  تاخلت بأن
خدمة طويلة  تشھد لھمالمملكة العربية السعودية واليمن وا�ردن وليبيا وغيرھا ممن ك ،غبار الينقشع أن 

نظام ليبيا كما يفعل  �نتفاضةا ةنظموإذا قاوم أحد ا�. عبودية الا�مد أو ممن اضطر مؤخراً إلى الركوع فى 
  .يقطع سوف  واحدليبى  أسلكى يضمن أن أكثر من ر ب� حياءيتدخل العالم الغربى فس

إن ا�نتفاضات العربية لم تستھدف الطغاه فى ا�نظمة العميلة الموالية للغرب فحسب بل استھدفت أيضاً 
باستعادة العرب وتعد عرب وكأنھا شاملة للتفاضات لذا تبدو ھذه ا�ن. للغرب جاھروا بعمالتھمأولئك الذين لم ي

ھذا على  الحفاظ كان سيتمفجراً جديداً من الحرية فى اختيار حكامھم، وعلينا بالطبع أن ننتظر لنرى ما اذا 
  .الوعد

عما إذا كانت ھذه  واستفسرأن يودعونا نؤكد مرة أخرى أنه ليس من المھم حقاً للمحللين ا�س�ميين 
الغرب  استبسال فيفليس ھناك شئ خفى  –لتسھيل عمل أى أجندة سرية  مسرحياً يتم إدارتھا ا�نتفاضات 

وا�كثر أھمية فى الواقع ھو أن نعترف بأن العديد من العرب المضطھدين فى  -سقاط النظام الليبى �جل إ
رر من والسعى إلى التح مضطھديھمضد ا�نتفاض مصر وتونس على وجه الخصوص قد أثبتوا حقھم فى 

، وبما أن إسرائيل ھى الظالم ا�كبر فليس من الصعب علينا أن نتوقع بأن الحرية السياسية الجديدة ا�ضطھاد
من شأنھا أن تكون مؤيدة للفلسطينيين سياسية  مناھجالتى حصلنا عليھا قد تؤدى إلى ظھور حكومات تتبع 

  .إلى القدس زحفاستعدادھا لل تعلنعربية الھتافات من الشوارع ال قد بدأت بالفعلومعادية �سرائيل، و

 بلبأمن إسرائيل  ضاراً السياسى الكبير فى البيئة ا�ستراتيجية �سرائيل سيبدو بالتأكيد التغيير ومثل ھذا 
تبدأ وسائل ا�ع�م الغربية  ثمأنھا ليست سوى مسألة وقت  عتقدبقاءھا على قيد الحياة، وفى الواقع أمھدداً ل



 التي) أى عندما تحصل على استراحة من دعم ا�نتفاضات (  ا�خباريةمن حملتھا الصليبية  المقبلة ةمرحلال
  .أنھا تشكل أعظم خطر يھدد بقاء إسرائيلعلى تصور ا�نتفاضات العربية س

يختلفان اخت�فاً جوھرياً  قضيةأن المظھر والحقيقة فى ھذه اليدرك القارئ الكريم عندما يتفاجأ وينبغى أ� 
المسيحى سعداء با�نتفاضات  -ن إسرائيل ومؤيديھا من الكيان الصھيونى اليھودى إ. ضھما البعضعن بع

. أخرىرؤوس العربية التى حدثت بالفعل ويساندونھا بنشاط، وكذلك ينتظرون بفارغ الصبر سقوط 
للغرب  ينليالمصري والتونسي المواالنظامين  رأسيإسرائيل لرؤية   تفرحلماذا  طبعاً سيتساءل القارئ  و

ويكيليكس مؤخراً عن  كشفت الذيللنظام السعودى مصيراً مماث�ً بفارغ الصبر يسقطان ؟ ولماذا تنتظر 
لماذا تفضح  بليسمح للطائرات ا�سرائيلية بالمرور عبر ا�جواء السعودية لمھاجمة إيران ؟  �ناستعداده 

إلى  يؤدى الذي الخبيثعباس بھذا الشكل  ويكيليكس النظام السعودى والنظام الفلسطينى برئاسة محمود
  إضعاف خطير لقدرتھما على البقاء على قيد الحياة ؟

أن التغيير السياسى الكبير الذى يجتاح العالم العربى ا<ن من شأنه أن يسھل فى النھاية تنفيذ جدول  لواقع ھوا
  .انضد العرب وكذلك ضد باكستان وإير شنھاإسرائيل تنوي أعمال الحرب التى  

مريب يمكن أن نتوقع منھا ا<ن  بانصياعإن القوات المسلحة المصرية التى ردت على ا�نتفاضة المصرية 
تمھد الطريق للحركة ا�س�مية فى مصر للفوز بسلطة الحكم فى   بشكل مريبإجراء انتخابات حرة ونزيھة 

لمطاف أن تتحرك فى اتجاه من شأنه إذا ما حدث ذلك فلن يكون من الصعب على ا�حداث فى نھاية اوالب�د، 
 عندئذ فإنحركة حماس ضد الدولة اليھودية، و ما يسمى إرھابأن يسمح �سرائيل أن تزعم بأن مصر تدعم 

 لشعب العربى المعادى فى غزة مخيفة إلى ا وموجھة بوحشيةمحسوبة بدقة مجددة وضربة انتقامية اسرائيلية 
  .يھاغزة إلى مصر التى لن تكون قادرة على منع دخولھم إلتسبب فى نزوح جميع أھل ت من شأنھا أن

يمكننا توقع أن تقوم إسرائيل بشن حملة دعائية  بلعرل شاملإذا قمنا بعولمة السيناريو نفسه فى سياق 
إسرائيل وحلفاؤھا الغربيون  قامتكنتيجة ل�نتفاضات التى (ھجومية �قناع العالم بأن العرب يستعدون ا<ن 

يستخدم ھذا لتبرير الحروب التى سا�وروبية، وعندئذ  –لتھديد وجود الدولة اليھودية ) دعمھابتشجيعھا و
) ةالمحّرف(ستقوم إسرائيل من خ�لھا بمحاولة تحقيق ذلك التوسع فى أراضيھا لتشمل حدود الكتاب المقدس 

  .ل{رض المقدسة

 لذين أھلكت معظمھمھا على العرب اوإذا نجحت اسرائيل فى شن مثل ھذه الحروب، وفرضت بعد ذلك إرادت
  .ستكون قد حققت تقدماً ملموساً نحو تحقيق ھدفھا الملطخ بالدماء لحكم العالمف، تھمأو ھّجر

  :فى الشمال  تقعولكن الحقيقة ھى أن تھديد إسرائيل � يأتى من عالم ا�س�م بل من مأجوج التى 

  ) "أى ا�رض المقدسة(ا�رض فقال الرب لي من الشمال ينفتح الشر على كل سكان " 

  )1:14إرميا (

تفضل بزيارة موقعى " ( رؤية إس�مية ليأجوج ومأجوج فى العالم الحديث " وفى كتابى 
www.imranhosein.org  ( الكيان  وإن. تحالف بقيادة روسيا مع مأجوج المذكورة فى القرآن ھويةحددت

ھذا الھجوم بتماماً  علمالمسيحى الذى يحكم العالم ا<ن من لندن وواشنطن والقدس ي -ھيونى اليھودى الص
) NATO(الضخم الذى سيأتى من الشمال، وھذا ما يفسر تطويق روسيا من قبل حلف الشمال ا�طلسى 



ا�نتفاضات الشعبية بشكل متزايد، وعلى الرغم من ھذا، فإنھم يستعدون ا<ن لخداع الناس من خ�ل تصوير 
ا�س�مى،على أنھا فى مصر وتونس وليبيا واليمن والب�د ا�س�مية ا�خرى فى الجانب العربى من العالم 

لتبرير ما يسمى وأن ھذه الخطورة كافية  ،حتمل أن تكون أشد خطورة من كل التھديدات التى تواجه إسرائيلي
  .فى نھاية المطاف بالحروب الوقائية الكبرى التى ستشنھا إسرائيل

وهللا سبحانه وتعالى يرد عليھا بخططه الخاصة {  َويَْمُكُرونَ  }ولقد حذر القرآن الكريم بأن العدو يضع الخطط 
{ ُ ُ َخْيُر اْلَماِكِرينَ } غلبتسوخطط هللا ھى التى { َويَْمُكُر هللاَّ ، ولقد تكلم هللا سبحانه وتعالى بصراحة تامة {َوهللاَّ

ومأجوج يندفعون ضد بعضھم البعض فى كارثة يأجوج يقوم فى يوم من ا�يام بجعل عن خطته بحيث س
  :عظيمة 

وِر فََجَمْعنَاھُْم َجْمًعا}    { َوتََرْكنَا بَْعَضھُْم يَْوَمئٍِذ يَُموُج ِفي بَْعٍض َونُِفَخ ِفي الصُّ

  )99ا�ية  -سورة الكھف (

ضد بعضھم البعض، وسينفخ فى البوق ) مةالمحط(وفى ذلك الوقت سوف نجعلھم يندفعون كا�مواج "
التى  نھائيةال ة هللاليھلكوا جميعاً فى عقوب(وسنعمل على جمعھم معاً ) كتبشير بنھاية دولة إسرائيل الدجالة(

  ".قضى بھا

  )أن ما بين القوسين ھو تعليق الشيخ على ا<ية السابقة �حظ(

  هإلي ربما تعادل ما يشاريھلك فيھا أغلب البشر سى إن الكارثة العظيمة لحرب يأجوج ومأجوج النووية والت
عند اليھود والمسيحيين باسم معركة ھرمجدون، والغيوم النووية الفطرية التى سوف  نبوآت آخر الزمانى ف

شاھد على (به كواحدة من ع�مات اليوم ا<خر  ئتغلف ا�رض من الممكن أن تكون ھى الدخان الذى تنب
  ). ھل حدثت واحدة منھا ؟ – ا<خرالع�مات العشر الكبرى لليوم  "موقعى المقال بعنوان 

أصحاب الخطط التى سيتم مكافحتھا  بأنھمدولة إسرائيل الدجالة وجميع مؤيديھا  حدد ھويةإن ھذا المقال ي
توقع الردود ا�سرائيلية المحتملة على ا�نتفاضات ن أنفى ھذا المقال  حاولنافى ھذا السياق وبخطط هللا، 

  .ال�فتة ل{نظارالشعبية العربية 

بالرغم من معرفتنا المصير الذى ينتظر إسرائيل من ھجوم مأجوج القّراء في النھاية أنه ويجب علينا أن نذكر 
قد تنبأ بأن المسلمين ) صلى هللا عليه وسلم(محمداً الذى سيأتى من الشمال، فنحن نعلم أيضاً أن النبى 

 بعد انتھاء الحربمجرد عملية تطھير أنه ولكن ھذا الصراع المسلح يبدو  سيقاتلون اليھود وسيھزمونھم،
بأن اليھود فى ذلك النبى  قولالھجوم الحاسم الذى سوف يدمر قوة إسرائيل العسكرية، وھذا واضح من  ليسو

  .وراء الشجر والحجروأنھم سيختبئون  فاّرين يكونونالوقت س

ھود، فيقتلھم المسلمون حتى يختبئ اليھودي من وراء الحجر تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الي �"
إ� الغرقد، فإنه من .. يا مسلم، يا عبد هللا، ھذا يھودي خلفي، فتعال فاقتله : والشجر، فيقول الحجر أو الشجر

  )6985، 41صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، كتاب (" شجر اليھود

جه من ھذه النبوءة بأن النبى كان يقصد كل اليھود، بل أشار إلى  يجب على القارئ أ� يخطئ فى استنتا
  .اليھود الظالمين والذين يجب أن يعاقبوا على ظلمھم أولئك



ا�سرائيلى بينما يتعاطفون بفاعلية  وا�ضطھادھناك يھود فى عالم اليوم يعارضون ويشجبون الظلم 
البشر الذين يعارضون وسائر مثل ھؤ�ء اليھود ويدعمون النضال من أجل التحرر من ھذا الظلم والقھر، 

ھم الحلفاء المحتملون لھؤ�ء المسلمين العرب الذين نجحت انتفاضاتھم فى إزالة حسنى مبارك  ا�ضطھاد
  . وابن على من قيادة مصر وتونس

دة نحن نحييھم على الشجاعة التى عارضوا بھا الظالم، وھناك الكثير من المسلمين فى الو�يات المتح
جزيرة ترينيداد بلدي  فيا�مريكية، وكندا، والمملكة المتحدة، وأوروبا، واستراليا، وسنغافورة، وحتى 

 فيذلك المثال ب قتدواا�صلي فى منطقة البحر الكاريبي عليھم أن يستجمعوا ا<ن الشجاعة والنزاھة لي
  .لوقوف ضد الظالم وكذلك ضد الذين يدعمون الظلما

  الفترة قبل الحروب

فى . الكبرى ضد العربا�سرائيلية لبضع سنوات قبل أن تبدأ الحرب  يجب أن ننتظرمن الممكن جداً أننا 
�ستغ�ل الفرص الجديدة التى تنشئھا  يةإضاف ساعاتغضون ذلك من المؤكد أن المسيح الدجال سوف يعمل 

  .ر العربيةا�نتفاضات فى محاولة منه لھدم ما تبقى ا<ن من ا�س�م فى حياة الجماھي

تصبح حرية علمانية بحيث يصبح كل شئ مباحاً،  قدلحرية الجديدة سرعان ما أن ايمكن للمرء أن يتصور 
" سيتزاوج الليل باليل " و " سيتزاوج النھار بالنھار " ولكن فى النھاية " نساء كاسيات عاريات " ليس فقط 

  .لدخول فى المجتمع العالمى الملحدوستكون النتيجة ھى ا�غواء الكامل لمدن العالم العربى ل

مصداقيتھا وتفقد السلطة فى الحكومة  ىتولت أنوھناك أيضاً إمكانية واضحة ل{حزاب السياسية ا�س�مية 
عندما تفشل فش�ً ذريعاً فى تقديم الغوث للجماھير الفقيرة بسبب عدم قدرتھا على الوقوف أمام التحدى الھائل 

  .أى جھد �ستعادة الخ�فة ا�س�مية العالمية واجهكر الصعوبات الھائلة التى ستإلى ذ حاجة حتىللربا، و� 

  ما يجب على المسلمين القيام به في ھذا الوقت؟

أو�ً، يجب على المسلمين أ� يتخلوا أبداً عن النضال العادل من اجل التحرر من الظلم، وھذا من الممكن أن 
، وتنصح سورة الكھف فى القرآن الكريم بأن عليھم بغي مصاحبتهصاحبوا من ينيستمر بشكل أفضل لو أنھم 

  :بمصاحبتھم ويتمسكوا  لحقيقيينا تعالىأن يبحثوا عن عباد هللا 

ِزينَةَ اْلَحيَاِة  ھُْم تُِريدُ َواْصبِْر نَْفَسَك َمَع الَِّذيَن يَْدُعوَن َربَّھُم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُِريُدوَن َوْجھَهُ َوَ� تَْعُد َعْينَاَك َعنْ } 
ْنيَا َوَ� تُِطْع َمْن أَْغفَْلنَا قَْلبَهُ َعن ِذْكِرنَا َواتَّبََع ھََواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرًطا   { الدُّ

  ) 28ا�ية  –سورة الكھف ) 

وتنصح سورة الكھف أيضاً با�نسحاب من المجتمع الكافر، وربما يتحقق ذلك بشكل أفضل من خ�ل ا�قامة 
قرى ا�س�مية الصغيرة فى الريف بد�ً من مدن العالم الحديثة، ويمكن لمثل ھذه القرى أن تمتلك أسواق فى ال

  .القرية التى تستخدم الدينار والدرھم كعملة نقدية للبيع والشراء

ء وكذلك نقرأ بانتظام الدعا و� نتوانى في ذلك وبا�ضافة إلى ذلك علينا أن نقرأ سورة الكھف كل يوم جمعة 
  .من فتنة الدجال وقايةالمسنون لل



  ..ونحن نعزم على الكتابة بمزيد من التفصيل إن شاء هللا، فى وقت �حق

  


