
 

 !املفر؟ أين
 يسري اإلنسان  وأصبح للفناء، هتعرض أن  شأهنا من اليت املخاطر أنواع بكل فيها اإلنسان  وِصرُ  وح األرض ضاقت لقد

 .خرآ  يصيبه  أن  خيشى حىت  لغما  يتفادى  يكاد  ال  ألغام،  حقل يف يسري  وكأنه  فيها
 األقل العدد سجلت واليت القرش مساكأ ميثل جدا رفيع بياين خبط وبدأت اإلنسان، موت حلاالت إحصائية دراسة يف

 وخط  السامة، واحلشرات ابلزواحف مرورا أشرس خرآ إىل مفرتس حيوان  من ضئيلة بنسب وتدرجت البشر، قتل حاالت من
 حجم عن يعرب الذي األمحر اللون  الشاشة يغمر أن إىل ضحاايه وعدد القاتل حبسب لونه ويتغري رويدا رويدا يتسع املوت
 مل... اإلنسان نعم! اإلنسان ... األمحر للخط جدا الكبرية املساحة وسط ابلكاد القاتل سما ويظهر... القاتل وخطورة القتل

 .السنة(  يف  ا  ألف  725)  البعوض  إال  السنة(  يف ا  ألف 475)  ضحاايه  عدد  على  يتفوق
 القتل صنوف من يسببه مبا وىل،األ املرتبة يف لكان وإال املباشر "الفردي" القتل عند توقفت فاإلحصائية اإلنسان، أما

: وتعاىل سبحانه اخلالق ألمر مستجيبا يكون أن من فبدال ربه، له أنزله الذي الصحيح النظام عن بعده جراء باشر،امل غري
: تعاىل بقوله يوصف ممن َسه،نَف القاتل، ذلك جعل ،﴾َيْشَقى َوَل  َيِضل   َفَل  ُهَدايَ  ات ََّبعَ  َفَمنِ  ُهًدى مِّنِّ  َيَْتِيَ نَُّكم فَِإمَّا...﴿
 هو اآلية هذه يف ومسه الذي الوصف فإن  الدنيا احلياة يف متتع  ومهما ،﴾اً َضنك َمِعيَشةً  َلهُ  فَِإنَّ  ِذْكِري َعن َأْعَرضَ  َوَمنْ ﴿

 .احلقيقة  على  حالته  يصور  الذي
 سبحانه، ورعايته هللا بقضاء إال رض،ابأل حييط الذي املستطري الشر ِ  هذا شَررِ  من سلم،امل لغري وال ملسلم جناة، وال

  وقرار  وقانون تشريع  وكل سلطان، من هبا هللا أنزل ما أنظمة وتطبقها علمانية، دول تسنها وقوانني ألنظمة خاضع  فالكل
 والذي الرأمسايل، النظام ذلك أن  والطامة. دونه من أراباب أنفسهم وينصبون  هللا، دون  من ون يشرع من هوى ورائِه من فيها،
  القيم  سائر على الرأمسالية والنفعية املصلحية لتقدي  سوقا األنظمة تلك يسوق الرتقيعية، أشكاله خمتلف نري حتت العامل يرزح

 ألف تفكر السياحة على قتصادهاا من جانب يعتمد  دولة أن فتجد األنظمة، تلك كنف  يف يعيشون الذين للبشر اإلنسانية
 توقي يف تصب وسياستها تفكريها جل والتصدير؛ الصناعة على تقوم ودولة فيها، فتاك قتَّال وابء تفشي تعلن أن قبل مرة

 على تعتم متجرب ديكتاتور طاغية حيكمها ودولة البشرية، األرواح يف للخسائر اعتبار أدىن دومنا ،قتصاديةاال اخلسائر
 !!الدكتاتور  وراحة  صحة  هو همفاأل  ابألزمة،  وتصرح الناس  حتذر أن   قبل  الدكتاتور  من  أمرا  تنتظر  اإلصاابت،

 صار حىت متسارعة بصورة فتفشى املستجد( كوروان  )فريوس حملاصرة احلامسة اإلجراءات أخذ يف ألشهر الصني ترددت
 غادر  فقد  ،جراءاتهإب  يلتزمون   ال  جعلهم  عليه  والقائمني  النظام  يف الناس  ثقة  لعدم ونظرا  بل  العامل؛  أحناء يف البشرية  يرعب  وابء
 !ساعات  خبمس تنفيذه  موعد   قبل  عنه  اإلعالن  مت  والذي  التنفيذ،  حيز احلظر  دخول  قبل الصينية  ووهان  منطقة  فالاآل

 لدى أضحت حىت ثقة، وال شفافية وال رعاية ال حيث واحملكومون، احلكام فيها يتالعن اليت الدول يف عندان، أما
 عندان املسلمني؛ غري أو املسلمني هتم مصريية قضية أي لح يف العمالء، للحكام املزمن، ابلفشل مرتاكمة خربة الشعوب

 والسمعة للرايء تتصرف األنظمة وقيادات قيادة، بدون يتصرفون هنا فالناس كالصني،  كربى  دولة يف منه أخطر الوضع
 ال السياسية، وتكلفتها حرمتها فوق واليت، واملعوانت، اإلعاانت حتصيل بغية أو الرعاية، من اخلايل املسرحي ستعراضواال

 عن فضال   احلظر، إجراءات لتنفيذ  التحتية البىن نعداما عن انهيك األغنياء، من عنهم واملرضي ِ  وأعواهنم للحكام إال تصل
 .واملتخبطة  بل...  رجتاليةاال  احلكام  أولئك سياسات  معهود



 
 موقع الخالفة                   موقع إعالميات حزب التحرير                        موقع جريدة الراية             إلعالمي المركزي اموقع حزب التحرير                       موقع المكتب                     

        tahrir.org-ut-www.hizb                  tahrir.info-ut-www.hizb         www.alraiah.net                       www.htmedia.info                           www.khilafah.net 

 أكف ترفع رهبا إىل مباشرة ة،األم جلأت الدهر، نوائب به فتتقي ابإلسالم يقودها الذي واخلليفة الراعي غياب ويف
 يف التوقيت، يف موحدة لصالة كرتويناإلل التواصل وسائل عرب الدعوة فتنامت احملدق، اخلطر ذلك عنها ليكف إليه الضراعة

 .األرض  عن "كوروان"  وابء  يرفع  أبن   هلل  فيها  الدعاء  وتوحيد  3/3  الثالاثء  يوم  ةاإلسالمي  بالدال  أرجاء
 األمة اتساع معاين من فيها وما احلاجة؛ صالة هو مندوب عمل على األمة مشل لَِلم ِ  حماولة   فيها أن رغم الدعوة وهذه

يها  يرعى حاكم ال حيث احملدق، ابخلطر شعوري إحساس عن تنم ،هنزاميةا دعوة أهنا إال ؛ستعماريةاال الدم حلدود وحتدِ 
 وشريعة العلمانية اوعقيدهت الرأمسالية ظل يف رعايتها، يف ي فكر أن ي تصور حاكم ال أنه الصادقني من وأنت قل بل شئوهنا،
 نقل من بد  ال وهنا. املستعمر للغرب احلكام من ة  مقيت تبعية   يف والنار، ابحلديد  فرضها عن انهيك عنها، املنبثقة الكفر
 هبا نراعي اليت لولللح نلجأ ملاذا :نفسه مسلم كل  ليسأل .فكري منطلق إىل شعوري منطلق من املوحدة للصالة الدعوة
 هللا ذكر عن إعراضهم هنج يف ستمراراال على هلم عوان ندري، ال أو ندري حيث من فنصري حكامنا من همءوعمال أعداءان
 !تعاىل؟

 ا دع يتال العظيم" "الفجر لصالة أايم منذ الدجال، أعور إعالم إعالمهم، شاشات كل  نقل سر عن نتساءل أن وحري
 وحترير  لنصرة اجليوش تناشد تظاهرات تنقل أن عن عميت عين ها، الشاشات تلك بينما "،لألقصى "نصرة أحدهم هلا

 الفهم  هلذا دعوة أي أن  ويعلم اجليوش، إال تنصره ال األقصى أن جيدا يعلم املستعمر الكافر الغرب! رهبا؟ أمرها كما  األقصى
 .األول  عدوهم  الدين،  إقامة وابلتايل  املسلمني  حترير إىل  ستؤول

 واملفاهيم األفكار من هائالا  كم    األمة أعداء عليه يهيل إليه، األمة يرشد  التحرير، حزب فتئ ما الذي الفهم هذا
 الكنائس مبشاركات شجعوها رمبا بل انفلة؛ أو فريضة لصالة دعوات برداء تسرتت وإن  تغييبه، تستطيع  عساها املغلوطة،

  الضرار  حكام  خبلع  املصريي  القرار  واختاذ  اجلذري  احلل  عن  تلتفت  أن  لألمة  دونيري  !اجلديد   اإلنسانية"  لـ"دين  تكريسا  واملعابد
 ظل يف هللا أنزل مبا حيكمها رجال بينها من وتتخري املسلوب وقرارها سلطاهنا األمة تسرتد أن  من خوفا ؛ستعماراال وجالوزة

 على راشدة خالفة األوىل، سريهتا وإعادهتا اجلربي امللك إبهناء وأمر ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وبشر، هبا سبحانه هللا أمر اليت الرعاية دولة
 .برعايتها  العامل  تشمل  النبوة،  منهاج

 تلفتنا هناك أو هنا من دعوات ناتله ال اإلسالمية، احلياة ستئنافاو  السلطان  سرتداداب الطريق لنختصر اإلسالم أمة فيا
  مقتل من وهل.. .األدواء ومكمن األمراض أس فذلك تعاىل؛ هللا أنزل مبا احلكم تغييب وهو أال الداء، مكمن معاجلة عن

 !؟ملسو هيلع هللا ىلص  نبيه  وسنة  بكتابه  احلكم  بتغييب  تعاىل  هللا  ذكر  عن اإلعراض  من أنكى  للمسلمني
 طال الذي العيش ضنك بسر الفكري اإلحساس حول القلوب ولتلتف دولتها، تعود أن هللا آايت إىل العقول فلتلتفت

 :تنزيله حمكم يف يقول حيث تعاىل ألمره وطواعية وتصديقا مصداقا هللا، أنزل مبا احلكم ستئنافا إىل الدعوات ولتتعال بنا،
ُمْ ًا فَ تَ ْعس َكَفُروا  َوالَِّذينَ  * َأْقَداَمُكمْ  َويُ ثَ بِّتْ  يَنُصرُْكمْ  اّللََّ  تَنُصُروا ِإن آَمُنوا الَِّذينَ  أَي  َها يَ ﴿  مْ ِبَِّنَُّ  ِلكَ ذَ *  َأْعَماََّلُمْ  َوَأَضلَّ  َّلَّ

 َعَلْيِهمْ  اّللَُّ  َدمَّرَ  قَ ْبِلِهمْ  ِمن الَِّذينَ  َعاِقَبةُ  َكانَ   َكْيفَ   فَ َينظُُروا اْْلَْرضِ  ِف  َيِسريُوا َأفَ َلمْ  * َأْعَماََّلُمْ  فََأْحَبطَ  اّللَُّ  أَنَزلَ  َما َكرُِهوا
 .﴾ََّلُمْ َل  َموْ   َل   اْلَكاِفرِينَ   َوَأنَّ   ُنواآمَ   الَِّذينَ   َمْوَل   اّللََّ   ِبَِنَّ   ِلكَ ذَ   *  َأْمثَاَُّلَا  َولِْلَكاِفرِينَ 

 إلذاعة املكتب اإلعلمي املركزي حلزب التحرير  كتبه
 ولية مصر  –  مجال علي
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