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الثقة بنصر اهلل
مع ىذه االبتالءات الكثرية اليت يُبتلى هبا ادلسلمون وكثرة الدسائس وادلؤامرات واجلراح النازفة يف كل بقاع
األرض ،ما أحوجنا إىل رفع راية الدعوة ،خاصة يف ىذه األيام اليت تزيد فيها احلملة الشرسة على اإلسالم وأىلو.
فحامل الدعوة ال يصيبو اليأس وال اإلحباط وال القنوط ،بل يالزمو حسن الظن باهلل الذي ىو من أرقى
العبادات وأجلها.
إن من مسائل التوحيد ادلهمة ،واليت يغفل عنها كثري من ادلسلمني ،بل حىت بعض من ذلم حظ من العلم:
مسألة حسن الظن باهلل ،ولقد جعلها العلماء من موجبات التوحيد.
قال رسول اهللﷺ «ََل يَ ُموتَ َّن أ َ ِ
س ُن الظَّ ِّن بِاللَّ ِه َع َّز َو َج َّل» وقال ابن مسعود" :والذي ال إلو
َح ُد ُك ْم إ ََّل َو ُه َو َح َ
غريه ما أعطي عبد مؤمن شيئاً خرياً من حسن الظن باهلل عز وجل ،والذي ال إلو غريه ال حيسن عبد باهلل عز وجل
الظن إال أعطاه اهلل ظنو ،ذلك بأن اخلري بيده".
ودلا كان حسن الظن باهلل من أرقى العبادات وأوجبها ،كان سوء الظن باهلل سوء تأدب مع اخلالق العظيم،
وسبباً من أسباب االنتكاسة ،تلك االنتكاسة اليت حذرنا منها حبيبنا ادلصطفى عليو أفضل الصالة وأمت التسليم،
وأمجع على حرمتها العلماء واعتربوىا من الكبائر ،بل أشد حترمياً ،فجعلها القرطيب يف الكبائر بعد الشرك من حيث
الًتتيب؛ قال عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو" :الكبائر أربع :اإلشراك باهلل ،والقنوط من رمحة اهلل ،واليأْس من َروح
ِ
اْلنْس ِ
ِ
ان
اهلل ،واألمن من مكر اهلل" ...فاليأْس فيو سوء أدب مع اهلل سبحانو وتعاىل ،قال تعاىلَ ﴿ :وإذَا أَنْ َع ْمنَا َعلَى ِْ َ
سهُ َّ
الشر َكا َن يَ ُؤوساً﴾.
ض َونَأَى بِ َجانِبِ ِه َوإِ َذا َم َّ
أَ ْع َر َ
واليأس سبب لفساد القلب؛ وال صالح للقلب وال للجسد إال باجتناهبا ،والتوبة منها ،وإال فهو قلب فاسد،
وإذا فسد القلب فسد البدن .فل َق ْد كا َن رسولُنا ﷺ ي ع ِجبو الفأْ ُل؛ ألنَّو حسن ظَن ِ
باهلل سبحانو وتعاىل ،فمما روي
ُ ْ ُُ
ُ ُْ
ِ
ِ
ِِ
الحسنَةُ ،ال َكلِ َمةُ الطَّيِّبَةُ».
عنوَ« :ل َع ْد َوى وَل طيَ َرةَ ،ويُعجبُني الفأ ُْل :ال َكل َمةُ َ
ِ
فاألمل باهلل والثقة بنصرِه ،خري دافع للعمل حنو محل الرسالة ،والتضحية بالنفس رخيصة يف سبيل إعادة العزة
والسنا والرفعة ذلذه األمة.

فاإلنسان بطبعو حيب البشرى وتطمئن إليها نفسو ،ومتنحو دافعاً قويّاً للعمل ،بينما التنفري يعزز مشاعر اإلحباط
عسروا ،وبَ ِّ
شروا وَل تُ ِّنفروا».
يسروا وَل تُ ِّ
فيصيب اإلنسان بالعزوف عن القيام بدوره يف احلياة؛ ولذلك قالﷺِّ « :

ِ
ِ
ِ
صوم؛ «لَيَ ْب لُغَ َّن َهذا
ت عليو األعداءُ وتألَّبَ ْ
تكالب ْ
وقَ ْد بشََّرنا ي
ت عليو اخلُ ُ
النيب ﷺ بانتصا ِر اإلسالم وظُهوِرِه َم ْهما َ
ِّين بِ ِع ِّز َع ِزي ٍز ْأو بِ ُذ ِّل َذ ٍ
ليل،
َّهار ،وَل يَ ْت ُ
رك اهللُ بَ ْي َ
ت َم َد ٍر وَل َوبَ ٍر إَلَّ أد َخلَهُ اهللُ هذا الد َ
الليل والن ُ
ُ
األمر ما بَلَ َغ ُ
ِ
ِ
الكفر» .فبشراكم رغم األمل.
ِع ّزاً يُِعز اهللُ ِبه
َ
اْلسالم ،وذَُلً يُذل اهللُ به َ

إن الشعوب اإلسالمية اليوم تتحرق للخالص من حكامها وأنظمتها اليت سامتها الويالت ،وتتحرق لالنعتاق
من أوضاعها الكارثية اليت وصلت إليها ،وتًتبص بتلك األنظمة ،وتتحرق شوقاً لالنقضاض عليها ،وتنظر إىل التغيري
بعني الًتقب واألمل ،وترى وحدهتا مصدر قوهتا ،وحني تسقط تلك األنظمة ستجد األمة تلتف دلنع الرجوع للوراء
تابعة للغرب الكافر ،وستنصر أىل احلق وتبايع من سيأخذ بيدىا للسنا والرفعة والوحدة ،ويعيد ذلا العزة واجملد
والكرامة.
نبشرك يا أمة اإلسالم ،بأن تلك األنظمة الرأمسالية الظادلة ،قد أضحت بالغة اذلشاشة واالىًتاء ،وسهلة
السقوط ،وادلسلمون ال يتعاطفون اآلن مع ىذه األنظمة القائمة يف بالدىم ،ألهنا فُرضت عليهم دون إرادهتم ،وىي
وتكمم
تناقض عقيدهتم وشريعتهم .فهي بدل أن ترعى شؤوهنم تأكلهم ،وبدل أن حتافظ عليهم تظلمهم وتذذلم
ّ
أفواىهم ،وجتعل دماءىم وأعراضهم ومقدساهتم رخيصة ،يف سبيل حتقيق مآرب أسيادىم.
ونبشرك يا أمة اإلسالم ،أنو مبجرد إعالن اخلالفة يف قطر من األقطار ،فسيهز إعالهنا األرض ،وستنتشر إىل
سائر األقطار انتشار الربق يف الفضاء ،كيف ال والشعوب تتوق وتتحرق دلثل ىذا اليوم العظيم ،الذي سيخلصهم من
الظلمات اليت لطادلا اكتوت هبا الشعوب واحًتقت.
فإن انتشار الدولة اإلسالمية وامتدادىا حال قيامها سيعطيها مساحات واسعة ،وبعداً اسًتاتيجياً ىائالً ،فال
تكون وقتها رلرد عاصمة يف بلد ما ميكن احتالذلا ،بل تصبح دولة مًتامية األطراف ،وزلاربة مثل ىذه الدولة ليست
نزىة سريعة ،وال حرباً خاطفة.
كما ونبشرك يا أمة اإلسالم ،بأننا أمة صنعها كتاب اهلل ،وما زال كتاب اهلل بأيدينا وسيصنعنا من جديد.
مطمئن بنصر اهلل وبتحقيق وعده
اثق
يا أمة اْلسالم :مع شدة ادلآسي اليت متر هبا األمة ،فإن حزب التحرير و ٌ
ّ
سبحانو وبشرى رسولو ﷺ ،فهو ال ييأس من رمحة اهلل ما دام حيسن عملو بإذن ربو ،فاحلزب يدرك أن وقت عودة
اخلالفة مسطور يف الكتاب ،وكلما مضى يوم اقًتبنا من ذلك الوقت يوما ،وحزب ىذا شأنو ال يدخل اليأس إىل قلبو
وال تلني لو عزمية أو تضعف لو قناة بإذن العزيز احلكيم ،بل إن الشدائد تزيده قوة ،فالشدائد زلك الرجال وشباب
احلزب ىم الرجال الرجال الذين يدعون اهلل سبحانو أن يكونوا ممن قال اهلل فيهمِ ﴿ :ر َج ٌ
ال ََل تُلْ ِهي ِه ْم تِ َج َارةٌ َوََل بَ ْي ٌع
عن ِذ ْك ِر اللَّ ِه وإِقَ ِام َّ ِ ِ
الزَك ِاة ي َخافُو َن ي وماً تَ تَ َقلَّ ِ ِ
ار﴾.
وب َو ْاألَبْ َ
ب فيه الْ ُقلُ ُ
َْ
َْ
الص َالة َوإِيتَاء َّ َ
صُ
َ
ُ
واهلل لتفتحن روما ولتفتحن باريس ،ولتعلون رايات اخلالفة البيت األبيض ،وليسودن شرع اهلل ،وليعلون اآلذان
منابر الغرب كلها ،ولن يبقى بيت مدر وال وبر على وجو األرض إال وسيدخلو دين اهلل بعز عزيز أو بذل ذليل.
لسنا حنلم ،ولسنا هنذي ،بل ىو وعد اهلل سبحانو وبشرى نبيو الكرميﷺ.
ِ ِ
وميَّةُ؟ فَ َق َال رس ُ َِّ
ني تُ ْفتَح أ ََّوًال قُسطَْن ِطينِيَّةُ أَو ر ِ
سئِل رس ُ ِ
ي الْم ِدينَتَ ْ ِ
ْل تُ ْفتَ ُح
َُ
ُ َ َُ
ْ ُ
ْ
ُ
ول اللَّو ﷺ أَ ي َ
ول اللو ﷺَ « :مدينَةُ ه َرق َ
أ ََّوًَل  -يَ ْعنِي قُ ْسطَنْ ِطينِيَّةَ» ،وصدق حبيبنا ادلصطفى سيد البشرية ،وصدقت بشراه بفتح القسطنطينية« :لَتُ ْفتَ َح َّن
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ش».
ش َذلِ َ
ْج ْي ُ
ْج ْي ُ
ك ال َ
الْ ُق ْسطَْنطينيَّةُ ،فَ لَن ْع َم ْاألَم ُير أَم ُيرَهاَ ،ولَن ْع َم ال َ

فتحت القسطنطينية يا رسول اهلل ،وفرح ادلسلمون بتلك البشرى العظيمة .وىا حنن اليوم نستبشر بوعدك
وبشراك .فنحن اليوم بانتظار فتح روما وكلنا ثقة بوعد اهلل سبحانو وبشراك يا حبيبنا يا رسول اهلل.
ونقول للمنافقني وادلشككني وادلنهزمني أمام حضارة الغرب بأن اإلسالم سيحكم مشارق األرض ومغارهبا وبأننا
سنفتح روما مرورا بباريس ومجيع العواصم الغربية.
فيا دعاة الخير أينما كنتم ...يا حملة الدعوة ومصابيح الدجى:
بشروا وأحيوا األمل يف األمة ،وقولوا ذلم إ ّن الذي نصر رسول اهلل وصحبو يف غزوة اخلندق رغم الصعاب والفارق
ادلادي الكبري ،لقادر على نصرنا على أمريكا وبريطانيا وروسيا ،وعلى كل عدو حاقد لئيم .فالناصر ىو اهلل ،والقادر
ىو اهلل ،وليس قوة الغرب وال سالحو وال مكرىم.
فاهلل قادر على نصر الفئة ادلؤمنة الثابتة على احلق ،ولو قل عددىا وقل عتادىا.
فواهلل ليتمن ىذا األمر وتقوم اخلالفة وتفتح روما ،وتفتح باريس ،وترفع راية العقاب على أنقاض العلمانية ويعم
خري اخلالفة كوكب األرض بأسره.
ِ
ِ
َّ ِ
الصالِح ِ
ِ
َّه ْم فِي ْاأل َْر ِ
ض َك َما
ات لَيَ ْستَ ْخل َفن ُ
آمنُوا من ُك ْم َو َعملُوا َّ َ
ين َ
ومن أصدق من اهلل قيالَ ﴿ :و َع َد اللَّ ُه الذ َ
استَ ْخلَ َ َّ ِ
َّهم ِّمن بَ ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أ َْمناً يَ ْعبُ ُدونَنِي ََل
ين ِمن قَ ْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن لَ ُه ْم ِدينَ ُه ُم الَّ ِذي ْارتَ َ
ضى لَ ُه ْم َولَيُبَ ِّدلَن ُ
ْ
ف الذ َ
ك ُهم الْ َف ِ
ي ْش ِرُكو َن بِي َش ْيئاً ومن َك َفر ب ْع َد َٰذَلِ َ َٰ ِ
اس ُقو َن﴾.
ََ
ََ
ُ
ك فَأُولَئ َ ُ
#أقيموا_الخالفة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خالفت_کو_قائم_کرو

كتبته للمكتب اْلعالمي المركزي لحزب التحرير
منال حسين – األرض المباركة (فلسطين)

موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمي المركزي

موقع جريدة الراية

www.hizb- ut- tahrir.info

www.alraiah.net

موقع إعالميات حزب التحرير
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

