
الثقة بوعد اهلل ونصره
احلمد هلل الذي ال خيبو نوره وال يهزم جنده وال تب ّدل كلماته ،والصالة والسالم على صاحب الشريعة الزهراء والرسالة
العصماء ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
إن رسالة األنبياء مجيعا ومقصدهم الذي كلفهم اهلل به يف األرض هو إقامة دين اهلل وحتكيم شرعه بني الناس ،تلك
ك َوَما
ع لَ ُكم ِّم َن الدِّين َما َو َّ
صى به نُوحاً َوالَّذي أ َْو َح ْي نَا إلَْي َ
كانت صفوة رسل اهلل وأويل العزم منهم ،قال تعاىلَ ﴿ :ش َر َ
وه ْم إلَْيه اللَّهُ يَ ْجتَبي
َو َّ
ين َما تَ ْدعُ ُ
يم َوُم َ
يسى أَ ْن أَق ُ
ِّين َوَل تَتَ َف َّرقُوا فيه َكبُ َر َعلَى ال ُْم ْشرك َ
يموا الد َ
وسى َوع َ
ص ْي نَا به إبْ َراه َ
يب﴾.
إلَْيه َمن يَ َ
شاءُ َويَ ْهدي إلَْيه َمن يُن ُ
وكما أن إقامة الدين هو هدف أويل العزم من الرسل فكذلك اليوم هنالك من يعمل عمل األنبياء وأتباعهم إلقامة
الدين وتشييد دولة اخلالفة ،وجيلون الطريق بينها وبني الناس فهم أولو العزم من دعاة كل زمان.
فال شك أن الصراع بني احلق والباطل مستمر حىت تقوم الساعة ،وما أنزل اهلل سبحانه وتعاىل قصص األنبياء على
قائدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم إال لريبط على قلبه ويعلمه أن النصر والتمكن ألنبياء اهلل وأوليائه ال يأيت إال بعد االبتالء
والتمحيص ليعلم اهلل من ينصره ويثق بوعده ،وقد ضرب لنا أبو األنبياء إبراهيم عليه السالم أروع القصص حينما ألقى به
اه ُم
يم﴾ .وقال﴿ :فَأ ََر ُ
ادوا به َك ْيداً فَ َج َعلْنَ ُ
قومه يف النار ،فنصره اهلل إذ قال﴿ :قُلْنَا يَا نَ ُ
ار ُكوني بَ ْرداً َو َس ََلماً َعلَى إبْ َراه َ
ين﴾.
ْاْل ْ
َس َفل َ
عز من قائل﴿ :إ َّن اللَّهَ يُ َداف ُع َعن
فاهلل وعد رسله بالنصر والتمكني وليس فقط الرسل بل واملؤمنني باهلل حقا .قال ّ
َّ
نص ُرهُ إ َّن اللَّهَ لََقوي َعزيز﴾ .وما هذه االبتالءات اليت يبتلي هبا اهلل أولياءه إال
نص َر َّن اللَّهُ َمن يَ ُ
آمنُوا﴾ .وقالَ ﴿ :ولَيَ ُ
ين َ
الذ َ

الظن باهلل ويعلم املفسدين.
ليعلم من يثق بنصره وحيسن ّ

وهذا ما وعاه صحابة الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف غزوة بدر حني نصرهم اهلل وهم قلة يف العدد والعدة ،وأذاقهم
اهلزمية بعد النصر حني اختلفت القلوب ونسيت طاعة الرسول صلى اهلل عليه وسلم واستعجلوا غنائم الدنيا ،وهم يومئذ
كثريو العدد والعدة.
يا ورثة األنبياء وخرية األتقياء ،هذه املكانة اليت ارتضاها لكم ربكم ورفعكم إليها نبيّكم فال تستبدلوا الذي هو أدىن
بالذي هو خري.
انبذوا كل أفكار الغرب وبضاعته املزجاة من وطنيّة وقوميّة ودميقراطية وعلمانية ،ال نريد إال اإلسالم الطاهر الذي آن
يذل به الكفر وأهله.
وذال ّ
بعز عزيز أو ّ
يعز اهلل به اإلسالم ّ
عزا ّ
بذل ذليلّ ،
أوانه ،وعلى أيديكم سيعود من جديد ّ
منر به اليوم من ملك جربي وصفه الرسول صلى اهلل عليه وسلم؛ عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل
إن الواقع األليم الذي ّ
الزَمان بَََلء َشديد م ْن ُس ْلطَانه ْم لَ ْم يُ ْس َم ْع بَََلء أَ َش ُّد
عنه ،قال :قال نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :يَ ْنز ُل بأَُّمتي في آخر َّ

ْجأً يَلْتَج ُئ إلَْيه م َن الظُّلْم»
ض َّ
م ْنهَُ ،حتَّى تَض َ
الر ْحبَةَُ ،و َحتَّى يُ ْم ََلَ ْاْل َْر ُ
يق َع ْن ُه ُم ْاْل َْر ُ
ض َج ْوًرا َوظُل ًْماَ ،ل يَج ُد ال ُْم ْؤم ُن َمل َ

حديث صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه.

فهذا امللك اجلربي سريتفع ويبزغ بعده بإذن اهلل فجر عظيم تكون فيه كلمة اهلل هي العليا ،فأبشروا وكونوا أنتم أنصاره
واعملوا مع العاملني من أبنائكم وإخوانكم.
يظن بأن اهلل لن ينصر أولياءه ولن ينصر الدعاة إليه ،وهذا سوء ظن باهلل .ومن قال :إن اهلل لن ينصر
من الناس من ّ

الظن باهللَ ﴿ :م ْن َكا َن يَظُ ُّن
املؤمنني وسيبقون مستضعفني مقهورين ،مسجونني عليهم سيوف االبتالء والعذاب فهذا مسيء ّ
ص َرهُ اللَّهُ في ُّ
ظ﴾ .
الس َماء ثُ َّم لْيَ ْقطَ ْع فَ لْيَ ْنظُْر َه ْل يُ ْذهبَ َّن َك ْي ُدهُ َما يَغي ُ
الدنْيَا َو ْاْلخ َرة فَ لْيَ ْم ُد ْد ب َسبَب إلَى َّ
أَ ْن لَ ْن يَ ْن ُ
واهلل الذي ال إله إال هو ليقومن اإلسالم قومة ميحو الكفر ،فال يكون له وجود.
ال رس ُ ه
هكذا أخربنا الصادق املصدوق صلى اهلل عليه وسلم؛ َعن ثَوبَا َن ،قَ َ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :إ َّن اهللَ
ال :قَ َ َ ُ
ابن أيب َشيبة يف
ت َم َ
ض ،فَ َرأَيْ ُ
َزَوى لي اْل َْر َ
شارقَ َها َوَمغَاربَ َهاَ ،وإ َّن أ َُّمتي َسيَْب لُ ُغ ُم ْل ُك َها َما ُزو َ
ي لي م ْن َها» .أخرجهُ ُ
املصنّف وأمحد يف املسند.

تعهد بأن ينصر رسله وأولياءه ،فال ب ّد أن النصر
فاحذروا أن يتسلل اليأس إليكم إذا رأيتم النكبات والباليا ،ألن اهلل ّ
قادم ،مهما كانت خمططاهتم ،فنحن على يقني بأن كل شيء بيد اهلل ،وما علينا إال العمل واالجتهاد والدعوة إىل اهلل
والقيام حبق اهلل واهلل سينصر دينه ،فال نقلق وال جنزع ،بل اتقوا اهلل ،وأحسنوا العمل ،لتفوزوا بالرضا والرضوان.
اللهم اجعلنا نصرك الذي وعدته القوم املؤمنني ،واجعلنا العاقبة ألوليائك الصاحلني،
اللهم اجعلنا من أنصار دينكّ ،
ّ
اللهم اجعلها خالفة كخالفة الراشدين تَلُم
واجعلنا نارك على أعداء املسلمني ،اللهم وارفع يف بالد املسلمني راية ّ
املوحدينّ ،
قصرنا يف حقك وحق املستضعفني ،ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا وثبّت أقدامنا وانصرنا
اللهم اغفر لنا ما ّ
هبا مشلناّ ،
على القوم الكافرين ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصل اهلل وسلّم على سيدنا حممد.
#أقيموا_الخالفة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خالفت_کو_قائم_کرو
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