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ستظل أفكار اﻹسﻼم وأحكامه ﻋصية ﻋﻠﻰ التعتيم
الخبر:
ﻓﻲ حدث تناقلته وسائل اﻹعﻼم يوم السبت 2019/10/12م ،بايع المصلون عقب صﻼة
الجمعة ،ﻓﻲ مسجد سيد الشهداء الشيخ عبد الحﻲ يوسف إمام المسجد ،إماما ً للمسلمين.

التعﻠيق:
رغم نﻔﻲ الشيخ بﺄنه ﻻ دخل له بهذه البيعة ،لكن كون المسلمين يبايعون أحدا ً منهم أميراً
للمؤمنين ،ﻓهذا الحدث يحمل رسالة قوية للغرب وأعوانه من العلمانيين ،بﺄن المسلمين رغم ما
تمارسونه عليهم من تعمد ،لتغييب أحكام اﻹسﻼم ،إﻻ أنكم لم ولن تستطيعوا إلﻰ ذلك سبيﻼ ،ولو
تبعكم بعض أبناء المسلمين رغبة أو رهبة ،ﻓها هم رغم خلو مناهج التعليم واﻹعﻼم من أي ﻓكر
سياسﻲ مبدئﻲ يستند لﻺسﻼم ،ها هم ﻓﻲ وسط كل أمواجكم العلمانية المتﻼطمة هذه يعلمون أن ﻻ
نجاة وﻻ مخرج لهم إﻻ بسﻔينة اﻹسﻼم؛ التﻲ ﻻ تعمل إﻻ بربان يسيرها ،وهو صمام اﻷمان ،هو
اﻹمام الجنة؛ الذي يُلتجﺄ إليه ﻓﻲ النوازل ،ﻓيقومون بالطريقة الشرعية نﻔسها المنصوص عليها باتباع
طريقة نصب الحاكم ﻓﻲ اﻹسﻼم ،وهم بهذا قد أوصلوا رسالة قوية للغرب المستعمر أن
ديمقراطيتكم ،وعلمانيتكم ،ﻻ عﻼقة لنا بها عندما يكون اﻹسﻼم ﻓﻲ مقابل العلمانية ،وطريقته البيعة،
بغض النظر عن صحة أو خطﺄ البيعة ،أو نﻔﻲ الشيخ المبايع أو إثباته لهذه البيعة التﻲ حدثت.
والرسالة اﻷخرى لحملة الدعوة ،أن أبشروا بالنصر القريب بإذن ﷲ ،ﻓها أنتم تحصدون ما
زرعتم من ﻓكر نقﻲ ﻓﻲ اﻷمة ،وإلﻰ حد ما الوعﻲ السياسﻲ قد حصل بﻔضل ﷲ سبحانه وبعونه
للعاملين اﻷبرار الذين سيواصلون الطريق حتﻰ تعﻲ اﻷمة كامل الوعﻲ ،بﺄن ﻻ خﻼص لها من هذا
التخبط والشقاء وضنك العيش إﻻ بدولة تحكمها بما تعتقده من أﻓكار ومقاييس وأحكام للحياة ،وذلك
ﻻ يكون ببيعة صورية ،وإنما ببيعة حقيقية لخليﻔة المسلمين ،يحرسه أهل القوة والمنعة ،ويمتثلون
ﻷمره ،ﻓتسترد اﻷمة سلطانها المغتصب ،وتستﺄنف الحياة اﻹسﻼمية ،وتحمل الخير إلﻰ العالم.
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