كوروان جندي العذاب أم الرمحة؟
دبر األمر بليل أو مل يدبر فقد أمسى املشهد جليا وواضحا ،ميكروب أضحى يفتك ويقتل املئات بل اآلالف ورمبا
يصل العدد للماليني من البشر الذين يتحينهم ويتصيدهم املوت من كل جانب ومن كل صوب يف كل بقعة من بقاع
األرض ،رائحة املوت اليت تنتشر يف دول العامل ابختالف أرقامه وبشاعة صوره واليت غطت أخباره وتفاصيله الفضائيات
فأخذت أخباره نصيب األسد حىت مل يعد لبقية األخبار حظا يف نشراهتا ،نعم هو ذلك املخلوق احلقري يف حجمه اخلطري يف
فعله ،كوروان الفريوس القاتل الذي ال يرى ابلعني اجملردة حجمه  150اننومرت.
جندي من جنود هللا أرسله هللا عز وجل للبسيطة وأذن له يف الوجود فانتشر حلكمة قدرها هللا عز وجل ،نعم اقتضت
حكمة اخلالق إىل نشره بسرعة رهيبة يف ظل انتشار أفقي كبري ومنحنيات ورسوم بيانية تصاعدية؛ ففي كل يوم تشهد
تصاعدا خطريا ،فقد فقدت بعض مناطق العامل السيطرة عليه وسلمت أمرها هلل كما صرح بذلك رئيس الوزراء اإليطال
عندما سلم أمره هلل قائال( :إيطاليا تفقد السيطرة كليا عن احتواء فريوس كوروان ،انتهت حلول األرض احلل مرتوك للسماء)
يف مشهد غريب عجيب يشهده العامل بعد الكوارث الطبيعية السالفة من براكني وزالزل وفيضاانت وأعاصري وحروب
وصراعات واعتداءات وأزمات اقتصادية عاملية سابقة ،أزمة تلو أزمة وجترب للعامل الغريب وقتله للمسلمني يف كل مكان ،تلك
هي القوى الغربية أمريكا وبريطانيا وروسيا وفرنسا وكأنه ال حاكم هلا وهلذا العامل سواها ،فها هو يقف جبار اجلبارين وملك
امللوك وكأنه يقول ها أان ذا أرسلت لكم ابلنذر السابقة ومل تتعظوا ومل ترجعوا إل فاستقبلوا هذا العذاب اجلديد جنديا حقريا
يهدد العامل ،ويقف هذا العامل مستسلما وعاجزا حياله وما خفي أعظم ،حدث ليس ابلعادي وأمر ليس ابلطبيعي ،قال
ِ
ِ
ِ
ِ
ف َعلَْي ِه ْم َوالَ ُه ْم ََْي َزنُو َن﴾ [األنعام]48 :
َصلَ َح فَالَ َخ ْو ٌ
آم َن َوأ ْ
تعاىلَ ﴿ :وَما نُ ْرس ُل ال ُْم ْر َسل َ
ين فَ َم ْن َ
ين َوُمنذ ِر َ
ني إِالَّ ُمبَش ِر َ
ولألسف مل يؤمنوا ومل يصلحوا﴿ .ولََق ْد أ َْهلَكْنَا ما حولَ ُكم ِمن الْ ُقرى وص َّرفْ نَا ْاْلَي ِ
ت ل ََعلَّ ُه ْم يَ ْرِجعُو َن﴾ [األحقاف]27 :
َ َ َ َ
َ َْ
َ
َ
ٍ
ِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ت َوالنُّ ُذ ُر َعن قَ ْوم الَّ يُ ْؤمنُو َن﴾ [يونس﴿ ]101 :قُ ْل ُه َو
اْلَي ُ
ض َوَما تُغْ ِِن َ
﴿قُ ِل انظُُرواْ َماذَا ِِف َّ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الْ َق ِ
ِ
ْس بَ ْع ٍ
ض انظُْر
اد ُر َعلَى أَن يَ ْب َع َ
يق بَ ْع َ
س ُك ْم ِشيَعا َويُ ِذ َ
ض ُكم ََب َ
ث َعلَْي ُك ْم َع َذ ااًب من فَ ْوق ُك ْم أ َْو من ََتْت أ َْر ُجل ُك ْم أ َْو يَ ْلب َ
ت لَعلَّ ُهم ي ْف َق ُهو َن﴾ [األنعام﴿ ]65 :ح ََّّت إِذَا أَ َخ َذ ِ
ِ
ت َوظَ َّن أ َْهلُ َها أَ ََّّنُ ْم
ص ِر ُ
ض ُز ْخ ُرفَ َها َوازَّيَّنَ ْ
َك ْي َ
ت األ َْر ُ
ف نُ َ
اْلَي َ ْ َ
ف َ
َ َ
ِ
صل اْلَي ِ
س َك َذلِ َ ِ
اها ح ِ
صي ادا َكأَن ََّّلْ تَغْ َن ًِبأل َْم ِ
ت لَِق ْوٍم يَتَ َف َّك ُرو َن﴾
ارا فَ َج َعلْنَ َ َ
ك نُ َف ُ َ
قَاد ُرو َن َعلَْي َهآ أ َََت َها أ َْم ُرَان ل َْيالا أ َْو ََّنَ ا
[يونس .]24 :فرغم اآليت والنذر والعذاب من فوق ومن حتت والشيع والبأس وزخرفة األرض وزينتها وظن أهل األرض
بغرورهم وكربيئهم وتكربهم وفرعنتهم أهنم آهلة ،وأهنم قادرون على كل شيء ،فاستحق هؤالء السخط والعذاب واحلصيد
فأضحت كأهنا مل تكن ،وهذه هي سنة هللا يف الكون لكل من يفسق ويقتل ويفجر ويرتكب املعاصي ويكفر ابهلل القوي
املنتقم فتكون هذه هي عاقبته .نعم هذا اجلندي اجلرثومي هو كوروان اليوم ويف األمس جندي من نوع آخر؛ ففي األمس
ومنذ  4قرون كان حيل كل قرن ضيف جديد أيخذ من أيخذ من ضحايه ويرحل اتركا املآسي والفواجع؛ ففي عام 1720م
ضرب طاعون مدينة مرسيليا الفرنسية وقتل فيها  100,000شخص ،ويف عام 1820م ضربت الكولريا يف إندونيسيا
والفلبني واتيالند كذلك  100,000شخص ،ويف عام 1920م قتلت اإلنفلونزا اإلسبانية حوال  100مليون شخص
وسط عجز البشرية عن إجياد عالج هلا ،وها هو اليوم الوحش الكاسر كوروان حيصد أرواح اآلالف من دول العامل ...فما هو

احلكم الشرعي فيه؟ وماذا يتوجب علينا حياله؟ وكيف نتخلص منه؟ وما احلكمة من وجوده؟ أسئلة مهمة حتتاج إىل إجابة،
فنقول:
 -1هذا الفريوس هو جندي من جنود هللا أرسله للعامل ،لعامة األمم إما عقوبة أو ابتالء وسواء أكان قضاء أو بفعل
فاعل (خطأ بشري أو عن عمد) أراد هللا أن حيصد العامل اآلالف من البشر كل حسب ذنبه ،فهو بنسبة أعلى عند الغرب
وحكامه املتكربين املذنبني الذين عاثوا يف األرض الفساد والعذاب أبلوانه من القتل واالغتصاب واإلفقار والتهجري والتشريد
ت أَي ِدي الن ِ ِ ِ
ِ
اد ِِف ال َِ
ض الَّ ِذي
سُ
َّاس ليُذي َق ُهم بَ ْع َ
سبَ ْ ْ
ْب َوالْبَ ْح ِر ِبَا َك َ
والراب والزان والفواحش ما ظهر منها وما بطن ﴿ظَ َه َر الْ َف َ
َع ِملُوا لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْرِجعُو َن﴾ [الروم ]41 :نعم وبنسبة أقل يف بالد املسلمني املغلوبة من احلكام فذنبها أقل من الغرب ،قال
ك بِظَ َّالٍم لِلْعبِ ِ
تعاىل﴿ :من َع ِمل ِ ِ ِ ِ
يد﴾ [فصلت ]46 :وهذا من ذروة العدل،
َساء فَ َعلَْي َها َوَما َربُّ َ
َ
َْ َ َ
صاِلاا فَلنَ ْفسه َوَم ْن أ َ
لذلك يوجه هللا لنا رسالتني؛ فالرسالة األوىل للغرب للبحث عن احلق والعودة إىل هللا وترك املبدأ الرأمسال الذي يفصل الدين
عن احلياة ،يفصل هللا وقوانينه عن احلياة ويتمسك ابملصلحة واملنفعة وينسى القيم الروحية واإلنسانية واخللقية ﴿ َول َْو َشاء اّللُ
ِِ ِ
ما اقْت تل الَّ ِذ ِ
اءْتُم الْب يِنَ ُ ِ
ِ
ِ
آم َن َوِم ْن ُهم َّمن َك َف َر َول َْو َشاء اّللُ َما
ات َولَ ك ِن ا ْختَ لَ ُفواْ فَم ْن ُهم َّم ْن َ
ين من بَ ْعدهم من بَ ْعد َما َج ْ ُ َ
َ ََ َ َ
اقْتَ تَ لُواْ َولَكِ َّن اّللَ يَ ْف َع ُل َما يُ ِري ُد﴾ ،أما الرسالة الثانية فهي للمسلمني حكاما وحمكومني ،علماء ومتعلمني ،لكل أمة حممد
اليت تركت رسالة اإلسالم العظيمة األمانة الكبرية ،واليت وقفت موقف املتفرج حنو ما حيدث من أحداث عظيمة جليلة بدءا
هبدم دولة اخلالفة الفاجعة العظمى يف  28رجب 1342هـ ( 1924ميالدية) واليت وافقت ذكراها الشهر الفائت واليت
مزقها الكافر املستعمر إىل بضع ومخسني مزقة واحتلها عسكري وسياسيا وثقافيا وفكري واقتصادي وطبق عليها النظام
الرأمسال بعد أن ألغى حكم اإلسالم ونظامه كمنهج للحياة فأورثها غضبا من هللا استحقت به حاال أقل ما يوصف فيه الذل
واهلوان واالنكسار والضعف والوهن والفقر واجلهل واملرض ،وما تالها من فواجع تلو أخرى ،فكان ذكرى هللا والعمل بدعوته
ك ا ِْلَ ُّق َك َم ْن ُه َو أَ ْع َمى إِ ََّّنَا يَتَ َذ َّك ُر أ ُْولُواْ
ك ِمن َربِ َ
تستحق رضا هللا وإزالة سخطه ،قال تعاىل﴿ :أَفَ َمن يَ ْعلَ ُم أَََّّنَا أُن ِز َل إِل َْي َ

صطَ ِر ُخو َن فِيها ربَّنَا أَ ْخ ِرجنَا نَ ْعمل ِ
األَلْبَ ِ
ْي الَّ ِذي ُكنَّا نَ ْع َم ُل أ ََوََّلْ نُ َع ِم ْرُكم َّما يَتَ َذ َّك ُر
اب﴾ [الرعدَ ﴿ ،]19 :و ُه ْم يَ ْ
ْ َْ َ
َ َ
صاِلاا غَ ْ َ
ِ ِ
ِ
ِِ
ني ِمن نَّ ِ
ص ٍْي﴾ [فاطر.]37 :
فيه َمن تَ َذ َّك َر َو َجاء ُك ُم النَّذ ُير فَ ُذوقُوا فَ َما للظَّال ِم َ

 -2إن هذا احلدث اجللل وهو أمر غري طبيعي كما أشران ،ورغم هذا وذاك فهو قضاء على شعوب العامل الذي يعد أمرا
غصبا عنها وبغري إرادهتا ،ولذلك ما يتوجب عليها فعله هو العودة إىل هللا واإلقالع عن الذنوب واستئناف الدعوة إىل هللا
ِ
اب ْاألَ ْد ََن ُدو َن ال َْع َذ ِ
َّه ْم ِم َن ال َْع َذ ِ
اب
واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر هبدف أمرين األول رضا هللا وإزالة سخطه ﴿ َولَنُذي َقن ُ
ْاألَ ْك َِب ل ََعلَّ ُه ْم يَ ْرِجعُو َن﴾ [السجدة ،]21 :واثنيا هنضة األمة والعامل ابلدعوة لإلسالم ونشر فكره وإقامة دولته واحلكم مبا
أنزل هللا ابالقتداء بطريقة الرسول ﷺ يف التغيري ،ويتجلى هذا األمر مع مزيد من العقوابت اليت يرسلها هللا للعامل ولألمة
اإلسالمية بشكل خاص تذكريا هلم لعلهم يرجعون ،لعلهم يتقون ،لعلهم يذكرون ،لعلهم يعقلون...
 -3إن العامل وبشكل خاص األمة اإلسالمية ختشى األداة وتنسى من يقبض بتلك األداة ،نسيت هللا وخشيت
الفريوس فأيهما أحق ابألمن أو اخلوف؟! رغم أن األجل بيد هللا وليس بيد الفريوس ،فالفريوس ما هو سوى جندي من
جنود هللا حاله كحال السيف والسكتة القلبية والرصاصة والسم وغريها من حاالت املوت فهي حاالت وليست سببا

فالسبب معروف وهو انتهاء األجل .وهي دعوة من هللا لألمة والعامل بتذكر مالك الكون والعودة إليه بعد سلسلة من
اإلنذارات السابقة من زالزل وبراكني وحروب وثورات وأمراض وأوبئة.
 -4لنتدبر هذا احلديث ،فعن عائشة رضي هللا عنها قالت :سألت رسول ه
هللا ﷺ ع هن الطاع ه
اب
ون فأخربهن «أَنَّهُ َع َذ ٌ
اّلل جعلَه ر ْمحةا لِلْم ْؤِمنِني لَي ِ
ِِ
شاءُ َوأ َّ
يَ ْب َعثُهُ َّ
صابِارا ُُْمتَ ِسباا يَ ْعلَ ُم
اعو ُن فَ يَ ْم ُك ُ
اّللُ َعلَى َم ْن يَ َ
َح ٍد يَ َق ُع الطَّ ُ
ث ِِف بَلَده َ
س م ْن أ َ
َن ََّ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ
اّلل لَهُ إَِّال َكا َن لَهُ ِمثْل أَج ِر َش ِه ٍ
ِ
يد» (رواه البخاري).
ُ ْ
ب َُّ
أَنَّهُ َال يُصيبُهُ إَِّال َما َكتَ َ
وعلى ذلك يفهم من احلديث أن الطاعون هو وابء مثل بقية األوبئة مثل كوروان يرسله هللا على من يشاء فإذا كان
هؤالء مسلمني طائعني فهو رمحة هلم ،وإن أرسل للكفار والعصاة واملنافقني فهو عذاب هلم ،أي كل على حاله .فحالنا اليوم
يف العامل :غرب كافر مستعمر قاتل يقوم بكل ما يغضب هللا مببدأ رأمسال بغيض وظامل ومهلك للحرث والنسل فأرسل هللا
السيِ ُئ إَِّال َِب َْهلِ ِه﴾ لذلك حجم املرض وأعداده كبرية جدا
ْر َّ
هلؤالء هذا العذاب رغم أنه بسبب سوء فعلهم ﴿ َوَال ََِي ُ
يق ال َْمك ُ
يف هذه الدول خبالف ما هو عندان فاألعداد أقل رغم سوء اإلمكانيات ،وكذلك حالنا حنن املسلمني فحكامنا ظلمة
منافقون فجرة خونة حيكمون بغري ما أنزل هللا مفككون إىل بضع ومخسني دولة وليس دولة واحدة حتكم بعدل اإلسالم
فينتشر يف بالدان الفساد والسرقة والقتل والزان والراب والفواحش ما ظهر منها وما بطن ،ولذلك استحقينا أن يكون واقعنا
خملوطا ما بني الرمحة والعذاب ألننا لسنا كما كنا يف عهد الصحابة دولة إسالمية واحدة وتطبق اإلسالم ،وهذا بسبب
حكامنا الذين طبقوا نظام الكفر وأحكامه من الرأمسالية وبسبب سكوتنا عن تغيريهم ونشر فكر اإلسالم وإقامة دولته ،أما
مسعنا وقرأان حديث رسول هللا الذي قال فيه ﷺََّ « :ل تَظْهر الْ َف ِ
شةُ ِِف قَ ْوٍم قَ ُّ
اعو ُن
ط َح ََّّت يُ ْعلِنُوا ِِبَا إَِّال فَ َ
اح َ
شا فِي ِه ْم الطَّ ُ
ْ َْ
ت ِِف أ ِ َّ ِ
ض ْوا» (صحيح اجلامع) .لذلك كان الواجب علينا الدعوة لنشر اإلسالم
ض ْ
ين َم َ
َو ْاأل َْو َجاعُ الَِِّت ََّلْ تَ ُك ْن َم َ
ْ
َس َالف ِه ْم الذ َ
وتوعية املسلمني به إلقامة دولة اإلسالم اليت تطبق اإلسالم وتزيل أحكام الكفر واملعاصي ابتغاء إزالة غضب هللا علينا،

وكذلك الصرب على هذا البالء واملرض واألخذ أبسباب الوقاية والسالمة منه فإن أصابتنا هذه الرمحة كنا شهداء وإن صربان
عليه ننال إبذن هللا أجر الشهيد.
كذلك حينما سار عمر إىل الشام فبلغه وهو يف الطريق أن الوابء قد وقع فيها يف عمواس فجمع أهل بدر فاستشارهم
فاختلفوا عليه من قائل :نذهب ومن قائل :نرجع .مث مجع أهل بيعة الرضوان أهل الشجرة فاختلفوا عليه ،مث مجع من أسلموا
يف الفتح فيمن أتخر إسالمهم فلم خيتلف منهم اثنان كلهم أشار عليه ابلرجوع ،وبينما هم كذلك إذ جاء عبد الرمحن بن
عوف وكان قد ذهب ليقضي حاجته فلما رأى ذلك أخربهم مبا مسع من رسول هللا ﷺ« :إِذَا ََِس ْعتُ ْم بِ ِه َِب َْر ٍ
ض فَ َال تَ ْق َد ُموا
َعلَْي ِه َوإِذَا َوقَ َع َِب َْر ٍ
ض َوأَنْ تُ ْم ِِبَا فَ َال ََتْ ُر ُجوا فِ َر اارا ِم ْنهُ» فقال له أبو عبيدة عامر بن اجلراح أفرارا من قدر هللا ي عمر؟ قال
عمر :لو أن غريك قاهلا ي أاب عبيدة ،مث قال له :لو أن لراعي هبائم مرعيني أحدمها جدب جمدب واآلخر أرض خمصبة يف
أيهما ترعى الغنم؟ فقال أبو عبيدة :يف املخصبة .فقال عمر :أفرار من قدر هللا؟ إنك إن رعيتها يف األرض اجملدبة رعيتها
بقدر هللا وإن رعيتها يف األرض املخصبة رعيتها بقدر هللا.
فمن أصابه الفريوس فهو كمن أصيب ابلطاعون قياسا عليه فهو إن مات شهيد وإذا مل ميت وصرب على هذا البالء فله
مثل أجر الشهيد ،ولكن أخذا ابألسباب يستلزم إجراء التعقيم ولبس املالبس الواقية والكمامات واحلجر الصحي للمرضى

كما فعل الصحابة يف عمواس عندما تفرقوا يف اجلبال واألماكن الواسعة خشية اإلصابة وانتقال الطاعون حىت يفرج هللا ويزيح
الغمة ،وكذلك اللجوء إىل هللا واالستغفار والصالة والتضرع والدعاء والصدقة والصيام ودعوة األمة لتستأنف محل رسالتها
ومحل األمانة وهي هداية العامل.
 -5إن هذا الفريوس أظهر عوار الرأمسالية فلم تستطع كيف تتعامل معه ،إنه شتان ما بني حضارة اإلسالم وحضارة
الرأمسالية؛ فحضارة اإلسالم تقوم عقيدهتا على ال إله إال هللا حممد رسول هللا وينبثق منها نظام وهو أحكام شرعية لكل
مناحي احلياة ،تعطي قيمة لإلنسان وحتافظ على نفسه وماله وعرضه وأمنه ،فها هو وزير املالية األملان ينتحر حيث وجد
مقطعا إراب حتت سكة القطار بسبب أزمة االقتصاد اليت تولدت بسبب هذا الفريوس وهذا بتصريح منه قبل وفاته فقد كان
يعان الرجل من ضغوط نفسية لعالج هذه األزمة وعالج رواتب  2مليون موظف ،ومن قبل وزير اخلزانة األمريكية الذي قتل
نفسه مبسدس .هذه هي احلضارة الرأمسالية اليت جعلت هؤالء ينتحرون وال يصربون .كذلك جعلت هذه األزمة من االحتاد
األورويب القائم على تلك العقيدة ال يتحد يف مواجهة هذا الفريوس مما أدى إىل شكوى إيطاليا وإسبانيا الدولتني األكثر
تضررا من هذا االحتاد الذي وصف أنه بدون فائدة ،وهذا سببه املبدأ الرأمسال األانن الفردي الذي ال ينظر مبسؤولية ،ومن
هذا النظام نظام االقتصاد الذي مينع شاابا يف مقتبل العمر عمره  17عاما من أن يتلقى العالج من هذا الوابء بسبب أنه ال
ميلك أتمين ا صحي ا! أي وحشية هذه؟ وأي قساوة هذه؟! يف هذا املبدأ الذي ال يغيث امللهوف وال حيمي املستجري وال يعاجل
الضعيف أو املغفل ،هذا املبدأ الذي جيعل رئيس ا مثل رئيس أمريكا ترامب يطالب إبعادة فتح العمل ،فأيهم أهم اإلنسان أو
االقتصاد؟ نعم هذا االقتصاد الرأمسال الذي مشكلته هي الندرة النسبية للسلع واخلدمات ابلنسبة للحاجات فيحل املشكلة
بتوفري السلع يف السوق ومن يستطيع الشراء كان له ومن مل يستطع فال أمهية له مما ورث الفقر واجلرمية واملظاهرات

واالحتجاجات والسرقة واالغتصاب والقتل والعنصرية واخلواء الروحي واملشاكل االجتماعية من الطالق والزان واللواط
والشذوذ وأوالد السفاح ذات األعداد املهولة واليت تضيع هبذه الفعلة حقوقهم ،وكذلك من عدم إجناب دماء جديدة ووصول
اجملتمعات حلالة الشيخوخة واهلرم واإلنذار بفنائها ،فعدد الفقراء وصل إىل أكثر من  20مليون فقري يف أمريكا وحدها بسبب
هذا النظام الشقي التعيس وتناسى املسنني واملعاقني وغري املوظفني ،فمن هلم وخاصة يف هذه األيم؟! خبالف نظام االقتصاد
ال أَغَ ْْي ِ
اّلل أَبْغِي ُك ْم إِلَ اها
اإلسالمي الذي اهتم ابإلنسان وفضله على سائر املخلوقات واألشياء ومنها املال ،قال تعاىل﴿ :قَ َ َ
َو ُه َو فَ َّ
ني﴾ [األعراف ]140 :لذلك كان األساس يف االقتصاد اإلسالمي هو إشباع احلاجات األساسية
ضلَ ُك ْم َعلَى ال َْعال َِم َ
من مأكل وملبس ومسكن لكل فرد بعينه فإذا فاض املال ميكن هذا الفرد من إشباع حاجاته الثانوية فال متكني للناس
للحاجات الثانوية وذلك إبغراقها ابلسوق على حساب احلاجات األساسية كما يف النظام الرأمسال ،وهذا يف إطار تقاضيه
راتب يكفيه فإذا مل يستطع العمل أو أصبح مسن ا أو معاق ا يصرف عليه أقاربه فإذا مل يصبح يف غىن فهنا واجب على الدولة
ول َع ْن َر ِعيَّتِ ِه ،فَ ِْ
أن توفر له املال الكايف لكفاية نفسه وقريبه ،قال رسول هللا ﷺ« :أ ََال ُكلُّ ُك ْم َر ٍاع َوُكلُّ ُك ْم َم ْسئُ ٌ
ام الَّ ِذي
اْل َم ُ
َعلَى الن ِ
َّاس َر ٍاع َو ُه َو َم ْسئُ ٌ
ول َع ْن َر ِعيَّتِ ِه .»...وكذلك هناك امللكية العامة حبيث تشرف الدولة على حتصيل هذه امللكية
وتوزيعها على الناس ،وأنواعها تتمثل بكل ما هو من مرافق اجلماعة كساحات البلدة واحلدائق وغريها ،وكذلك املعادن اليت
ال تنقطع كمنابع البرتول ومشتقاته الديزل والغاز ،وكذلك األشياء اليت طبيعتها متنع حيازة الفرد هلا كالبحار واألهنار .أما
ملكية الدولة من اخلراج والعشر واجلزية والركاز اليت تنفق منها على الرعية إذا احتاجتها وكذلك الزكاة لألصناف الثمانية من
مواردها ...فهذه هي عظمة اإلسالم بعقيدته وأحكامه اليت تنتشل األمة من الفقر وتكرمها لتضمن هلا احلياة اآلمنة املطمئنة

الرغيدة بعيدا عما حيدث اليوم يف العامل ومنها البالد اإلسالمية من كوارث مثل ما حيدث اليوم من حظر للناس من التجوال
وفرض احلجر الصحي عليهم وهم بدون أموال ومعاشات ،فأصبحوا بني انرين؛ انر اجلوع وانر الفريوس مما يـنبهئ حبدوث
مظاهرات واحتجاجات أو سرقات أو عنف أو قتل خاصة إذا زادت مدة احلجر ومنع التجول عن الالزم ،حبثا عن لقمة
العيش يف ظل ظروف صعبة وقاهرة من جراء تطبيق نظام االقتصاد الرأمسال القائم على الراب والتعامالت احملرمة والشركات
َّ ِ
آمنُواْ اتَّ ُقواْ اّللَ َوذَ ُرواْ َما
ين َ
الرأمسالية واليت ختالف شرع اإلسالم ،كيف ال وهو اقتصاد حيارب هللا؟ قال تعاىلََ ﴿ :ي أَيُّ َها الذ َ
ِ
ب ِمن ِ
ِ
َّ
بَِقي ِم َن ِ
اّلل َوَر ُسولِ ِه[ ﴾...البقرة.]279-278 :
الرًَب إِن ُكنتُم ُّم ْؤمنِ َ
ني * فَِإن َّلْ تَ ْف َعلُواْ فَأْذَنُواْ ِبَ ْر ٍ َ
َ
 -6إن اجلهل بعقيدة اإلسالم وأحكامه يورث املسلم اخلزي واخلسارة يف الدنيا واآلخرة؛ فاجلهل بعقيدة األجل والرزق
واهلدى والضالل والتوكل على هللا وقلة الوعي أبحكام اإلسالم جيعل سلوكيات املسلم غري سوية وغري صحيحة مما جيعلنا
نعبد هللا على جهل وبه نستحق غضبه ،وكذلك يؤدي إىل أتخري هنضة املسلمني وتسلط الكفار املستعمرين على بالد

املسلمني وتزيد من الفساد يف الرب والبحر كما هو حالنا اليوم .وكذلك من كارثة الكوارث اجلهل أبحكام اإلسالم الذي
جيعل املسلم ال يقدم على الدعوة يف سبيل هللا وجيعله يعزف عنها وعن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر خوفا من البطش
والتنكيل على نفسه وأمواله ،وكذلك جيعله خيشى على رزقه ،ولو أدرك وآمن أبهنا كلها من هللا وما يصيبه سيصيبه سواء قام
بواجباته من الدعوة أو مل يقم لكان مقدما على هذا العمل بكل طاقة وقوة وثقة ،وهمل ال يقدم على هذا العمل وهو من
أشرف األعمال الذي يدخل هللا به صاحبه اجلنة ويعزه يف الدنيا واآلخرة ملا ينال األجر العظيم واجلزاء العادل غري املمنون ملا
قدم يف سبيل هللا؛ نفسه وماله وولده ،جنات جتري من حتتها اآلهنار .كذلك اجلهل أبحكام اإلسالم جيعل هذا الفرد لقمة
سائغة يف فم األنظمة احلاكمة تبطش به مينة ويسرة ومترر عليه املؤامرات واخلطط دون وعي منه ألنه أضحى صريع غفلة
العقائد واألحكام الشرعية والواقع السياسي ،وجيعل حياته بدون رسالة ومن غري غاية وال هدف؛ كاألنعام بل أضل! ال
خيشى هللا ،ومن ال خيشى هللا خيشى خملوقاته فيمكنها هللا منه ومن خيشى هللا جيعل له من كل ضيق خمرجا ومن كل أمر يسرا
ويسخر له الدنيا ذليلة طائعة رغما عنها ويرزقه من حيث ال حيتسب .هكذا أصبح حال األمة اليوم تلهث وراء الدنيا وغري
طائلة هلا ،نسيت رسالة اإلسالم والدعوة إليه ومل تغري واقعها ،وكيف ستغري الواقع إذا مل يقم املسلمون بتغيري الواقع لإلسالم
عقيدة ونظاما ،فكرا وطريقا؟! فما ابل املسلمني اليوم؟ هل أصبحوا سكارى أو خمدرين؟ تتحدث معه عن اإلسالم وفكره
وطريقته وواجبه حنو هللا عز وجل وال يكرتث ويغلب عليه اليأس أو املوافقة واملسايرة وعدم املعارضة ،وكأنك جمنون ختاطبه
وأيخذك على قدر عقلك ويسايرك ،وعندما تتحدث معه للعمل يوافقك كذلك ولكن عند حماسبته على العمل يتعذر
ابالنشغال! أي شغل هذا؟!
فال يريد نقاشا أو حوارا ،يتهرب منك كأنك جمذوم أو مطعون أو بك فريوس كوروان! ﴿فَما ََلُم َع ِن التَّذْكِرةِ م ْع ِر ِ
ني
ضَ
َ ُ
َ ْ
ِ
* َكأَ ََّّنُم ُمحر ُّمست ِنفرةٌ * فَ َّر ْ ِ
ٍ
ص ُح افا ُّمنَ َّ
ش َرةا﴾ [املدثر]52-49 :
ت من قَ ْس َوَرة * بَ ْل يُ ِري ُد ُك ُّل ْام ِر ٍئ م ْن ُه ْم أَن يُ ْؤتَى ُ
ْ ٌُ ْ َ َ
وصدق رسول هللا« :بَ َدأَ ِْ
وَب لِْلغَُرًَب ِء »...واملتمسك بدعوة اإلسالم كمن هو
اْل ْس َال ُم غَ ِريباا َو َسيَ عُ ُ
ود َك َما بَ َدأَ غَ ِريباا ،فَطُ َ

قابض على اجلمر ،مجر القتل ومجر الفصل من العمل ومجر هتديد األسرة ومجر احلبس ومجر اإلغراءات املادية وغريها...

وعليه ال بد للمسلم أن يقدم على العمل الذي فرضه هللا عليه وهو الدعوة إىل اإلسالم وأفكاره وأحكامه وطريقته ونشرها
بكل من أويت من قوة كوهنا من اجلبار القوي مالك امللك ،فأنت مع أقوى ما يف الكون ﴿فَ َذلِ ُك ُم اّللُ َربُّ ُك ُم ا ِْلَ ُّق فَ َماذَا بَ ْع َد
ا ِْلَِق إِالَّ َّ
ص َرفُو َن﴾ [يونس ]32 :نعم هو هللا الذي مل يتخذ صاحبة وال ولدا وال شريكا يف امللك ،فاهلل أكرب
الضالَ ُل فَأ َّ
ََن تُ ْ

وأعظم من أي شيء؛ فاملوت بيده واألجل بيده والرزق بيده ،فال جمال للخوف وما يصيبنا إال ما كتبه علينا سواء عملنا أم مل
نعمل ،فالسؤال ملاذا ال ندعو؟ أما عدم االكرتاث فهو كذلك غري جائز ويلحق صاحبه اإلمث العظيم ألن الدعوة فرض من
ان َداو َ ِ
هللا وسوء العاقبة لكل من ال يدير هلا ابال ،قال تعاىل﴿ :ل ُِعن الَّ ِذين َك َفرواْ ِمن ب ِِن إِ ْسرائِيل َعلَى لِس ِ
يسى ابْ ِن
َ
ُ
َ
ود َوع َ
َ
َ ُ
َ َ
ِ
س َما َكانُواْ يَ ْف َعلُو َن﴾ [املائدة]79-78 :
َم ْرََيَ ذَلِ َ
صوا َّوَكانُواْ يَ ْعتَ ُدو َن * َكانُواْ الَ يَتَ نَ َ
ك ِِبَا َع َ
اه ْو َن َعن ُّمن َك ٍر فَ َعلُوهُ لَب ْئ َ
وكذلك كيف ال نغري حالنا وقد وصلت األمة إىل ما وصلت إليه من احنطاط؟! فاحليواانت تدافع عن نفسها إذا هومجت أو
اد
إذا مر غريب على حظريهتا فهل أصبح حال احليواانت أكثر كرامة وعزة وشجاعة وشهامة منا؟! قال تعاىل﴿ :إِن َك َ
ِ
ِ
ِِ
ض ُّل َسبِ ايال﴾ [الفرقان .]42 :نعم هكذا
ص َْبَان َعلَْي َها َو َس ْو َ
اب َم ْن أَ َ
ف يَ ْعلَ ُمو َن ح َ
لَيُضلُّنَا َع ْن آَلَتنَا ل َْوَال أَن َ
ني يَ َرْو َن ال َْع َذ َ
أصبح حالنا ألننا فقدان فكران وعقيدتنا وأحكامنا الشرعية ومل نقم دولة اإلسالم اليت تطبقه علينا ،فال وجود هلا اليوم ،فإن
عادت تلك الدولة أبحكام اإلسالم عدان وإال فال .نعم إن هللا سائلنا عما اسرتعاان على العامل ،وهذه الرسالة أمانة عظيمة
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض
أىب أن حيملها اجلماد ،فأبت أن حتملها اجلبال لعظمها وعظم مسؤوليتها ﴿إِ َّان َع َر ْ
ضنَا ْاأل ََمانَةَ َعلَى َّ َ َ
وا ْْلِبَ ِ
ني أَن ََْي ِملْنَ َها َوأَ ْش َف ْق َن ِم ْن َها َو َمحَلَ َها ِْ
ك
وما َج ُه ا
وال﴾ [األحزاب ]72 :وقالَ ﴿ :وَك َذلِ َ
ال فَأَبََْ
نسا ُن إِنَّهُ َكا َن ظَلُ ا
َ
اْل َ
َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةا َو َسطاا لِتَ ُكونُواْ ُش َه َداء َعلَى الن ِ
ول َعلَْي ُك ْم َش ِهي ادا﴾ [البقرة ]143 :فال جمال لالمباالة أو
الر ُس ُ
َّاس َويَ ُكو َن َّ
س
التطنيش أو املسايرة أو االدعاء ابحلكمة أو الذكاء فهذا كله مسؤول عنه يوم القيامة وسيسأل هللا عنه ﴿ َوالَ تَ ْق ُ
ف َما ل َْي َ
لَ ِ ِ
ك َكا َن َع ْنهُ َم ْس ُؤوالا﴾ [اإلسراء .]36 :لذلك ال داعي ألي حجة عقلية
ْم إِ َّن َّ
اد ُك ُّل أُول ئِ َ
ص َر َوالْ ُف َؤ َ
الس ْم َع َوالْبَ َ
َك بِه عل ٌ
فاحلجج شرعية فهل هناك حجة لالمتناع عن الدعوة يف سبيل هللا؟! ولننظر يف سرية املصطفى ﷺ حينما دعا إىل اإلسالم
هو وصحابته فهل كان هناك عذر للخوف أو اإلعاقة أو االنشغال ابلدنيا أو أي عذر؟ أم هذه كلها ردود غري شرعية؟ نعم
ابلفعل هي ردود غري شرعية فال دليل عليها بل األدلة جاءت تفندها وتبني عوارها وضعفها .إن من يتعذر أو خيتلق األعذار
حبجة البطش أو الرزق أو التعب أو احلر أو الربد فإمنا حجج املنافقني أو ضعيفي اإلميان أو العصاة أو من ال خيشون هللا عز
ِح ال ُْم َخلَّ ُفو َن ِِبَْق َع ِد ِه ْم
وجل وعذابه .فنار هللا أشد حرا لو كان هؤالء يفقهون ويعقلون ويتفكرون ويتقون وينوبون﴿ .فَر َ
ِ
اه ُدواْ َِبَمواَلِِم وأَن ُف ِس ِهم ِِف سبِ ِ ِ
اّلل وَك ِرهواْ أَن ُُي ِ
ف رس ِ ِ
ِ
َّم أَ َش ُّد َح ًّرا لَّ ْو
ول َ ُ
َ
ْ َ
خالَ َ َ ُ
َْ ْ َ
يل اّلل َوقَالُواْ الَ تَنف ُرواْ ِِف ا ِْلَ ِر قُ ْل َان ُر َج َهن َ
َكانُوا يَ ْف َق ُهو َن﴾ [التوبة .]81 :وال ينسى أنه من يعمل مع هللا يف دعوته له خري اجلزاء سواء أكان العمل حقريا أو عظيما.
ول ِ
اب أَن يَتَ َخلَّ ُفواْ َعن َّر ُس ِ
قال تعاىلَ ﴿ :ما َكا َن ِأل َْه ِل ال َْم ِدينَ ِة َوَم ْن َح ْوََلُم ِم َن األَ ْعر ِ
اّلل َوالَ يَ ْرغَبُواْ َِبَن ُف ِس ِه ْم َعن نَّ ْف ِس ِه
َ
يل ِ
ِ
صةٌ ِِف َسبِ ِ
اّلل َوالَ يَطَ ُؤو َن َم ْو ِطئاا يَ ِغي ُ
ار َوالَ يَنَالُو َن ِم ْن َع ُد ٍو نَّ ْيالا
ذَلِ َ
ب َوالَ ََمْ َم َ
ك َِبَ ََّّنُ ْم الَ يُصيبُ ُه ْم ظَ َمأٌ َوالَ نَ َ
صٌ
ظ الْ ُك َّف َ
إِالَّ ُكتِب ََلم بِ ِه َعمل ِ
ِ
ِ
ني﴾ [التوبة.]120 :
َ ُ
َج َر ال ُْم ْحسنِ َ
يع أ ْ
ٌَ َ
صال ٌح إِ َّن اّللَ الَ يُض ُ
لذلك كانت املهمة العظيمة امللقاة على عاتقنا ابعتباران مسلمني تتمثل ابآليت:
 -1أننا عرفنا احلق ومل نعمل به فال بد من العمل ،فاحلساب على من يعلم أشد على من ال يعلم.
 -2السري مع العاملني إلقامة اإلسالم ودولته اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة ابلدراسة وفهم اإلسالم والعمل على
نشره لألمة لتعي أحكام اإلسالم فيزداد عدد العاملني لإلسالم ودولته فيتكون رأي عام منبثق عن وعي عام يشكل ضغطا
على أهل القوة .فمن أحجم عن السري واخلطا مع العاملني فليتق هللا وليقل قوال عظيما ويعمل عمال سديدا يلقى هللا به يوم
القيامة فينجو من عذابه وسخطه ويفوز جبنته.

 -3سري أهل القوة واملنعة حنو نصرة اإلسالم والعاملني إلقامة اخلالفة الراشدة فيكونون كسعد بن معاذ حينما ساهم يف
إقامة دولة اإلسالم األوىل.
 -4كشف وفضح خطط الغرب ومؤامراته وأذانبه من حكام املسلمني والوعي عليها يف مصر واخلليج (السعودية
واإلمارات )...والعراق وتركيا وإيران وابكستان وسوري واليمن وغريها من حكام املسلمني لدحر االستعمار ورده.

 -5إبراء الذمة ابلعمل على إنقاذ العامل من براثن الرأمسالية اجملرمة اليت ورثت العامل الشقاء والدمار وأهلكت احلرث
والنسل إبقامة اإلسالم ودولته ونشره للغرب لنربأ ويربأ فيعتنق اإلسالم فيربأ من عذاب جهنم أو على األقل لكي حيكم مبا
أنزل هللا فيعيش معززا مكرما أبحكام اإلسالم له حقوقه وواجباته؛ فال إهانة للمرأة جبعلها سلعة تشرتى وتباع ،وال جماعة ،وال
انتحار ،وال خواء روحي ،وال زان ،وال شذوذ ،وال أوالد سفاح ،وال ابتزاز ،وال راب ،وال قمار ،وال مخر ،وال أوبئة ،وال تلوث
للبيئة ،وال استغالل وابتزاز للمغفلني ...واليوم نرى العشرات واملئات من الفيديوهات اليت ترينا منظر شخص ينتحر من أعلى
سطح بناية شاهقة ،منظر مستفز ومقزز ومثري لألعصاب واالمشئزار ،تقشعر منه اجللود واألبدان ...وما أقدم عليه وزير املالية
األملان من انتحار كما أسلفنا ووجد مقطعا إراب حتت سكة القطار مناظر تنبئنا وتكشف لنا كيف أصبحت حياة البشر
رخيصة يف ظل املبدأ الرأمسال العفن ،ومنظر آخر يظهر شعوب العامل الكافرة تصلي مع املسلمني يف ساحات العواصم جتأر
وتتضرع إىل هللا وتناجيه لتتخلص من هذا الوابء ،إهنا حضارة فاسدة تنتظر من ينقذها ويوصلها لرب األمن والسالمة ،نعم
يصلون صالة ختالف دينهم ،صالة املسلمني وهم تواقون ومشتاقون وابحثون عن فكر وعقيدة ونظام آخر ينقذهم من حياة
الشقاء البهيمية ،نظام خيلصهم من تسلط حكامهم العمالء ،قانون حيميهم وحيافظ على حقوقهم ودولة حتميهم وحتافظ
عليهم وعلى دمائهم وأعراضهم وأمواهلم وترعاهم وحتنو عليهم كحنان األم على ابنها ليحيوا يف ظل أحكام اإلسالم العظيم
الذي يوصلهم جلنة عرضها السماوات واألرض أعدت للمتقني ،نعم أصبحت شعوب الغرب هبذا النظام العاملي اجلديد
الكئيب املقيت حباجة لإلسالم وفكره املستنري ونظامه العظيم.
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