
 

 األمل  رغمم بشراك

عندما أرسلهما إىل اليمن داعني الناس قائاًل: رضي هللا عنهما  معاذ بن جبل وأاب موسى األشعري    ملسو هيلع هللا ىلصأوصى رسول هللا 
َرا وََل تُ نَ ف َِّرا« ْر عَِّبادِّ هنج نبوي أمر هللا به نبيه عليه الصالة والسالم يف آايت عديدة: ﴿ ؛»وَبش ِّ رِّ ﴿ ،﴾فبش ِّ َوَبش ِّ

نِّيَ ﴿ ،﴾الصَّابِّرِّين  رِّ اْلُمْحسِّ محلة دعوة السري عليه أبن مسلمني و نا بوصفوعلينا يف عملنا  ،. وآايت كرمية أخرى.﴾.َوَبش ِّ
 سواء ألنفسنا أو لغريان.  ؛جنعل طريقنا البشارة

حنن  ويف هذا الزمن، ومع االبتالءات الكثرية اليت يُبتلى هبا املسلمون وكثرة الدسائس واملؤامرات واجلراح واملخاوف،
تسعة  ذ أحوج إىل رفع راية التبشري، خاصة هذه األايم من شهر رجب اليت حتمل معها ذكرى أليمة ما زالت تتكرر من

 وهي انتهاء دولة اخلالفة.  ،وتسعني عاما
 .بشراكم ابلرايدة والسيادة والقيادة..  بشراكم ابنبالج الفجر بعد ليل طويل..  بشراكم ابلعزة والنصر والتمكني..  فأقول:

 :العديد من هذه البشرى ويتساءلون سيتعجب  
تغيري إىل أين البشرى والبالد اإلسالمية متناحرة وبدل ال أين البشرى وحنن يف هذا احلال من الذل والتشرذم واهلوان؟!!

أال  !!؟وأحكام هللا تُنتهك كل يوم وساعةأين البشرى والفنت منتشرة، والفساد قد عّم وطّم،  !!؟أاألفضل صار إىل األسو 
  ما حصل يف بالد احلجاز مبا فيها مكة واملدينة؟!  يتر أمل  !!؟تشاهدين تدنيس يهود لألقصى املبارك يومياً و  خباراأل تسمعني

 !!؟عبادهمن  ون من هللا وال  يأمل تشاهدي املهرولني للتطبيع مع دولة يهود ال يستح
 وحرقًا وغرقًا سواء بطش هبم أعداء هللا ورسوله قتالً املسلمون مضطهدون، ُُماَربون.. مالحقون.. ي وقبل ذلك وبعده..

ال إله  حبيث أصبح من يقول، يالقونه من بين جلدهتم ام. غري .أو اهلند أو كشمري أو اليمن أو العراق. راكانأ وأيف سوراي 
 فأين هي البشرى ابهلل عليك؟!!  ا!جمرم  اً إال هللا إرهابي

 أكرر.. بشراكم  ثر وأعيشه.. لكيننعم.. أعلم كل هذا وأك
َاتِّ لََيْسَتْخلَِّفن َُّهم ِفِّ اْْلَْرضِّ َكَما أستبشر كلما قرأت قوله تعاىل: ﴿ َوَعَد اَّللَُّ الَّذِّيَن آَمُنوا مِّنُكْم َوَعمُِّلوا الصَّاِلِّ

لَن َُّهم م ِّن بَ ْعدِّ َخْوفِّهِّْم َأْمنًا يَ ْعُبُدوَنِنِّ ََل ُيْشرُِّكوَن اْسَتْخَلَف الَّذِّيَن مِّن قَ ْبلِّهِّْم َولَُيَمك َِّننَّ ََلُْم دِّينَ ُهُم الَّذِّي اْرَتَضى ََلُْم َولَيُ َبد ِّ 
 ﴾. فكما أؤمن ابهلل العلي العظيم أؤمن أن وعده حق وواقع، واالستخالف قادم....ِبِّ َشْيئاً  

املنكر ال  أيمرون ابملعروف وينهون عن ،عد إبذنه تعاىلأستبشر وأان أرى من يصلون الليل ابلنهار ليحققوا هذا الو 
أمريان  وعلى رأسهم  ،راشدة الثانية على منهاج النبوةعاملني الستئناف احلياة اإلسالمية بدولة اخلالفة ال، يهابون يف احلق شيئا

 .الرشتة  وأباجلليل عطاء بن خليل    العامل
ُلُغ  ،قَ َها َوَمَغارََِّبَاإِّنَّ اَّللََّ َزَوى ِلِّ اْْلَْرَض فَ َرأَْيُت َمَشارِّ »: ملسو هيلع هللا ىلصأستبشر كلما قرأت حديث رسول هللا  َوإِّنَّ أُمَِّتِّ َسيَ ب ْ

َها ن ْ  . وأعلم أنه ال ينطق عن اهلوى، ألعلم علم اليقني أن أمة اإلسالم سترتبع على عرش العامل.«ُمْلُكَها َما ُزوَِّي ِلِّ مِّ
 أستبشر مع تعايل األصوات اليت تنادي ابخلالفة وتطالب هبا لتحكم بشرع هللا وحده..

وأان أشاهد املالحقة الشرسة واالعتقاالت والبطش حبملة الدعوة من احلكام وأعواهنم، ابإلضافة  -مع األمل  -أستبشر 
 خائفاً منه ومن قُرب جناحه يف القضاء عليه.  إال احلقوالواضح، والباطل ال ُيالحق    إىل التشويه والتعتيم اإلعالمي الكبري
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ليارات على املاإلسالم السياسي، وذعره من وصوله للحكم، فأنفق أستبشر وأان أشعر خبوف الغرب وتشويهه لفكرة 
 اخلطط واملؤمترات والدراسات اليت هتدف إىل أن حتول دون ذلك بشىت الوسائل.

فبعد األزمة  مثلما حصل مع االشرتاكية من قبل.أستبشر حني أرى ختبط الرأمسالية اليت هي على وشك إعالن إفالسها 
االقتصادية، ها حنن نعيش أزمة "كوروان" اليت أظهرت وبشكل واضح اهرتاء هذا النظام وعجزه عن تلبية أبسط االحتياجات 

 اإلنسانية نتيجة جشعه وطمعه وظلمه لإلنسان.
شجر، وضنك كما قلت قبل قليل فأان كذلك أعلم أن وضعنا اليوم عسري، فاحلروب واجملازر تفتك ابلبشر واحلجر وال

أمل متر األمة اإلسالمية سابقا   اتبعة. لكن  ةكل النار اهلشيم، واحلكومات ضعيفالعيش يعم اجلميع، والفنت أتكل الناس كما أت
غداد وتقتيلهم أهلها اجتياح التتار لب ،مثال !؟عن وضعنا احلايل إن مل تكن أقسى أبزمات وفرتات عصيبة رمبا ال تقل صعوبة

أمل تكن   ،ا قتل ألف ألف مسلم أي مليون نفسماء كانت تسيل من ميازيب املياه، وخالل أربعني يومن الدإبوحشية حىت 
 .ىوسبعني ألفا كانوا قد احتموا يف املسجد األقص اً وقبلها احتالل الصليبيني لبيت املقدس وقتلهم واحد  ؟كارثة تقصم الظهر

 يف معركة حطني ومعركة عني جالوت.اجلواب    هاية؟ذلك ملن كانت الغلبة يف النإهنا وهللا جمازر بشعة، ومع  
يسرين، وإذا اشتد الكرب واحد ﴾!! فلن يغلب عسر فَإنَّ َمَع الُعْسرِّ ُيْسرًا * إنَّ َمَع الُعْسرِّ ُيْسراً أمل يقل هللا تعاىل: ﴿

لرغم من احملاوالت وعظم اخلطب كان الفرج حينئذ قريبا، واألرحام اليت تنجب أمثال صالح الدين وقطز مل تعقم بعد اب
بشراكم وعلى  فعلينا أن ال نيأس من طول الظالم، وال من عدم االستجابة لالستغااثت والنداءات.. املسعورة إلعقامها.

َعةِّ َوالد ِّينِّ َوالنَّْصرِّ َوالتَّْمكِّيِّ ِفِّ اْْلَْرضِّ »حيث قال:   ملسو هيلع هللا ىلصلسان املصطفى  لسََّناءِّ َوالر ِّف ْ ْر َهذِّهِّ اْْلُمََّة ِبِّ  .«َبش ِّ
 لكن.. لنا هنا وقفة مهمة:

ال  لشموخ، ويرفض االنقياد واخلنوع.فإن البشرى ال حيوزها إال من أخلص وكان ابنا ابرا أبمته، يريد هلا االرتقاء وا
ال حياة إال  نهأال حيوزها إال من علم  سائرا يف طريق احلق والرضوان. ،عابدا ،ئعاطا ،وزها إال من كان عبدا خاضعا هللحي

إن البشرى ال حتقق إال ملن أحىي سرية املصطفى وسار على دربه   م دين هللا يف األرض، وال عيش إال عيش اآلخرة.بتحكي
 عندها ستُنصر أمة اإلسالم من مالك امللك اجلّبار وما ذلك على هللا بعزيز.  ..وأعمل الشريعة اليت بُعث هبا.

ْنُصُروا اَّللََّ يَ ْنُصرُْكْم َويُ ثَبِّ ْت َأْقَداَمُكْم * َوالَّذِّيَن َكَفُروا فَ تَ ْعسًا ََلُْم َوَأَضلَّ ََي أَي َُّها الَّذِّيَن َآَمُنوا إِّْن ت َ قال تعاىل: ﴿
ريُوا ِفِّ اْْلَْرضِّ  ُ فََأْحَبَط َأْعَماََلُْم * َأفَ َلْم َيسِّ ُْم َكرُِّهوا َما أَنْ َزَل اَّللَّ َّنَّ َعاقَِّبُة الَّذِّيَن مِّْن  فَ يَ ْنظُُروا َكْيَف َكانَ َأْعَماََلُْم * َذلَِّك ِبَِّ

نَّ اَّللََّ َمْوََل الَّذِّيَن َآَمُنوا َوَأنَّ  ُ َعَلْيهِّْم َولِّْلَكافِّرِّيَن َأْمثَاَُلَا * َذلَِّك ِبَِّ  ﴾. ]سورة ُممد[ اْلَكافِّرِّيَن ََل َمْوََل ََلُمْ قَ ْبلِّهِّْم َدمََّر اَّللَّ
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