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رسالة إلى الشباب
يف كل زمان ومكان ،ويف مجيع أدوار التاريخ البشري كان الشباب ىم عماد األمم ،وسبب هنضتها،
ومنبع قوهتا ،ومن يعقد ألويتها ،وىم مبعث فخرىا وعزىا.
ىكذا محل سيدنا إبراىيم عليو السالم فأسو وكسر األصنام وىو شاب﴿ ،قَالُوا َس ِم ْعنَا فَتًى يَ ْذ ُك ُر ُى ْم
ي َق ُ ِ ِ
يم﴾ ،وثبت حٌن ابتلي ووضع يف النار ،وىكذا كان ابنو الشاب إمساعيل عليو السالم حينما
ُ
ال لَوُ إبْ َراى ُ
ال يا أَب ِ
ت افْ َعل َما تُ ْؤَمر َستَ ِج ُدنِي إِ ْن َشاء اللُ ِمن َّ ِ
ين﴾ ،وىذا نيب ا﵁
ابتلي بالذبح من أبيو﴿ ،قَ َ َ َ
الصاب ِر َ
َ
َ
ُ
ْ
َحب إِلَ َّي ِم َّما
يوسف الشاب يبتلى بامرأة العزيز فيثبت ويتمىن السجن على الفاحشة ﴿قَ َ
ال َرب الس ْج ُن أ َ
يَ ْد ُعونَنِي إِلَْي ِو﴾ ،وىذا األمر ال يقتصر على األنبياء فقط ،بل اختص ا﵁ تعاىل بالذكر يف كتابو الكرمي شباباً
الحق إِنَّ ُه ْم فِ ْت يَةٌ آ ََمنُوا
آمنوا فاعتزلوا شرك قومهم ،وآووا مع كلبهم إىل كهفهم﴿ ،نَ ْح ُن نَ ُقص َعلَْي َ
ك نَبَأ َُى ْم بِ َ
اى ْم ُى ًدى﴾ ،عن ابن عباس رضي ا﵁ عنهما قال" :ما بعث الل نبياً إال شاباً ،وال أوتي العلم
بَِرب ِه ْم َوِز ْدنَ ُ
عالم إال وىو شاب".
ودلا بعث النيب ﷺ استنكف شيوخ قريش وحكماؤىا عن اتباعو ،فكان شباب مكة أنصاره وعصبتو،
وأغلب من تقدم إسالمهم ىم من الشباب ،وأعضاء الكتلة السرية يف دار األرقم بن أيب األرقم رضي ا﵁
عنهم كانوا أربعٌن من خًنة شباب قريش؛ وخالل اذلجرة النبوية ادلباركة تفاىن ثلة من شباب قريش يف محاية
الدعوة حبماية صاحبها عليو الصالة والسالم؛ فعلي رضي ا﵁ عنو نام يف فراش النيب ﷺ مع علمو أنو قد يقتل
مكانو ،وكانت أمساء بنت أيب بكر جتهز الطعام وتذىب بو إىل الغار ،فتشق نطاقها نصفٌن ،تتحزم بواحد،
وحتزم الطعام باآلخر حىت مسيت ذات النطاقٌن ،وبعد بيعة العقبة الثانية محل اإلسالم إىل ادلدينة ادلنورة مصعب
بن عمًن رضي ا﵁ عنو وىو دون الثالثٌن ،وأسلم على يديو سعد بن معاذ سيد األوس ابن الثالثٌن عاما،
وعامل األنصار ومفتيها وقاضيها معاذ بن جبل رضي ا﵁ عنو أسلم وىو ابن مثانية عشر عاماً ،وبعثو النيب ﷺ
إىل اليمن قاضياً ومعلماً ومفتياً وىو يف العشرين ،وجعفر بن أيب طالب أول سفًن يتحدث باسم اإلسالم كان
شاباً يف العشرينات من عمره ،استطاع بلغة مل ولن تعرف الدبلوماسية ادلعاصرة ذلا مثيالً على اإلطالق بعرضو
لقضية اإلسالم ليضيء لإلسالم مشعة يف أرض مظلمة ،حٌن حتدث بٌن يدي النجاشي يف بالد احلبشة ،وىذا
أسامة بن زيد رضي ا﵁ عنو يقود جيشاً فيو أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضوان ا﵁ تعاىل عليهم ،وىو
شاب يف الثامنة عشرة من عمره ليقاتل بو الروم ،وأمثاذلم من الشباب كثر...
نعم ىكذا كان شباب الصحابة رضوان ا﵁ تعاىل عليهم ،يتحملون من ادلسئوليات ما يليق هبم من عزمية
وقوة وبأس ،وال يركنون إىل اللهو والكسل ومفاتن الدنيا ،وما فتحت الفتوح ،وعمرت األمصار ،وعز اإلسالم،

وارتفعت رايتو إال هبم ،وما ننعم بو اآلن من التدين باإلسالم بعد قرون من عصرىم ما كان وا﵁ إال بسببهم؛
فهم محلة الدين ونقلتو ،شباب استثمروا حدة عقوذلم ،وقوة شباهبم يف دين ا﵁ تعاىل ،شباب اصطفاىم ا﵁
تعاىل طالئع ذلذه األمة ادلباركة فقام اإلسالم بسواعدىم ،وأرسى بنيانو على أكتافهم ،وانتشر يف األصقاع
بلساهنم وسناهنم ،فللو تعاىل درىم من شباب ،فجزاىم ا﵁ تعاىل عنا وعن ادلسلمٌن خًن اجلزاء ،ومجعنا هبم يف
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ِ
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َ
العظ ُ
وىكذا شيدت األمة رلدىا وعزىا؛ باستقامة شباهبا الطاىر فبنوا يف سنوات قليلة ما مل تستطعو الشعوب
يف أزمنة كثًنة ،تسلحوا بالتوكل على ا﵁؛ فبعث ا﵁ فيهم الشجاعة واإلقدام؛ وىكذا خرج منهم عقبة بن نافع
إىل مشال أفريقيا مبلغاً رسالة ا﵁ للشعوب ،وكان عمره آنذاك اثنٌن وعشرين عاماً ،حىت وقف على ساحل

األطلنطي ،وخاض بفرسو مياه ا﵀يط ،وىتف يف الفضاء الرحب" :والل لو أعلم أن وراء ىذا البحر أرضاً؛
لخضت البحر بفرسي؛ حتى أُعلي عليها كلمة ال إلو إال الل" .وخرج قتيبة بن مسلم الباىلي ،متوجهاً شرقاً

فاحتاً أذربيجان وأوزبيكستان وطاجيكستان وأفغانستان وباكستان ،وىو "يقسم بالل ليطأن أرض الصين؛
فذعر ملك الصين وسارع إلى الصلح؛ ثم أرسل إليو صحافاً كبيرة من الذىب فيها تراب أرض الصين،
وقال لو :انثره باألرض التي أنت عليها ،ودس بخيلك تراب أرض الصين ،وال تحنث في يمينك".

وزلمد بن القاسم الذي فتح بالد اذلند عن طريق السند ،انطلق من اجلزيرة العربية إىل بالد ال يعرفها ،يقود
اجليوش لتنشر اإلسالم .وزلمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية وقضى على الدولة الرومانية البيزنطية ،وكان يف
ِ ِ
ِ
ِ
ك
ش َذلِ َ
ْجْي ُ
الثالثة والعشرين من عمره ليحقق بشرى الرسول الكرمي ﷺ بقولو «فَلَن ْع َم ْاألَم ُير أَم ُيرَىاَ ،ولَن ْع َم ال َ
ش» .وىذا غيض من فيض من أولئك الشباب العظام الذين ذكرىم ا﵁ تعاىل بقولوِ ﴿ :ر َج ٌ
ص َدقُوا َما
ال َ
ْجْي ُ
ال َ
ضى نَ ْحبَوُ َوِم ْن ُه ْم َم ْن يَ ْنتَ ِظ ُر َوَما بَ َّدلُوا تَ ْب ِديلً﴾.
اى ُدوا اللَّوَ َعلَْي ِو فَ ِمْن ُه ْم َم ْن قَ َ
َع َ
ث السن في صورةٍ
قال عنهم احلبيب ادلصطفى ﷺ « َّ
الخلئِ ِق إلَى اللّوِ تَعالى ٌّ
أح َّ
شاب َح َد ُ
ب َ
إن َ
َ
ذاك الَّذي ي ِ
ح ٍ
قول :ىذا
باىي اللّوُ تَعالى بِ ِو َملئِ َكَتوُ ،فَ َي ُ
طاع ِة الل ِّو تَعالىَ ،
وجمالَوُ في َ
ُ
سنَةَ ،ج َع َل َشبابَوُ َ
ََ
َعبدي َح ّقا».
نعم لقد اعتىن اإلسالم بالشباب عناية فائقة ووجههم توجيها سديداً حنو البناء والنماء واخلًن ،كما اىتم
ﷺ بالشباب اىتماماً كبًناً ،فكانوا الفئة األكثر اليت وقفت جبانبو يف بداية الدعوة فأيدوه ونصروه ونشروا دعوة
اإلسالم وحتملوا يف سبيل ذلك ادلشاق واألىوال.
وإذا ما قارنا اليوم بٌن حال شبابنا واىتماماهتم وطريقة تفكًنىم ويف قضاء أوقاهتم وماذا قدموا لدينهم،
مع ما كان عليو شباب ادلسلمٌن يف عصور العَِّزة من اىتمامات وطريقة تفكًنىم وقضاء الوقت وكيف أعزوا

ىذا الدين فأعزىم ا﵁ ونصرىم ليفتحوا الفتوح ويوصلوا ىذا الدين لنا لننعم بو ..وادلقارنة ذلا أبعاد عميقة،
ويكفي ما ذكرناه لعل ا﵁ أن ينفع بو ويصلح أحوال شبابنا اليوم واليت بلغت طموحات الغالبية العظمى منهم
مادية ودنيوية ال تفرق بٌن احلالل واحلرام واحلسن والقبيح ،بل ال يعرفون شيئا عن واجباهتم جتاه دينهم،
مقلدين للغرب ،يفكرون كما يفكر الغريب ،يريدون أن يعيشوا كما يعيش الغرب ،فرسالتنا األولى إلى اآلباء:
أيسركم أن يتعلم ابنكم وحيصل على أعلى الشهادات ،ويتسلم أرقى ادلناصب مث يكون مصًنه إىل جهنم؟!
ِ
َّ ِ
ارةُ﴾ ،فمن البؤس والشقاء متين الدنيا
س ُك ْم َوأ َْىلِي ُك ْم نَاراً َوقُ ُ
ين َ
َّاس َوالْح َج َ
﴿يَا أَي َها الذ َ
ود َىا الن ُ
آمنُوا قُوا أَن ُف َ
ألجل الدنيا ،ومن السعادة من متىن الدنيا ألجل اآلخرة.
ورسالتنا الثانية للشباب :ىل سألتم أنفسكم ماذا قدمتم اليوم لدينكم ،قياساً مبا قدم أسالفنا األوائل
من شباب األمة لدينهم؟ وا﵁ ال يليق بكم أن يكون جل اىتماماتكم أنفسكم وما تشتهون وما تتمنون ،يف
حٌن يقتل إخواننا ويشردون ،وتنتهك األعراض وهتدم الديار ،وما بالد الشام وما حصل هبا وألىلها منكم
ببعيد.
وحنن يف حزب التحرير ندعوكم أيها الشباب إىل الوعي وعدم االجنرار وراء ملذات الدنيا ونفاق احلكام
وأشياعهم وما ميكرون بكم وبأمتنا اإلسالمية ،والعمل معنا ،وحنن الرائد الذي ال يكذب أىلو ،من أجل إقامة
دولة اخلالفة الراشدة الثانية على منهاج النبوة واليت بشرنا هبا رسول ا﵁ ﷺ ليكون لكم الشرف والرفعة يف عز
اإلسالم مثل ما حصل ذلك الشرف ألسالفنا األوائل ،فًنضى عنكم ربكم سبحانو وتعاىل وليتحقق فيكم قولو
﴿ ِر َج ٌ
اى ُدوا اللَّوَ َعلَْي ِو﴾.
ص َدقُوا َما َع َ
ال َ
#أقيموا_الخالفة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خالفت_کو_قائم_کرو
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