




بسم اهلل الرمحن الرحيم

داً يليق جبالله وكربيائه وعظمته اليت ال تطيقها العقول، احلمد هلل على سابغ نعمه،  احلمد هلل محمَ
وعلى اصطفاء اإلسالم دينًا لصفوة بريته، وقد بعث به املرسلني الذين اختارهم من خليقته، وجعلنا 
قوامني بشريعته وعلى ملته، ذابني عن كتابه وسنة نبيه، عاملني بهما حبوله وتوفيقه، وأشهد أن 

حممداً عبده املصطفى، ونبيه اجملتبى، وعلى آله وصحابته أهل الشهامة والوفا, ثّم أّما بمَعد:

إىل اسود الوغى .. إىل رجال الثأر .. محاة الدار .. إىل سليل األوىل من الصحابة والسلف الكرام .. إىل 
كل جماهد بطل مغوار مرابط يف سبيل اهلل .. نهديك هذه الكلمات واليت نسأل اهلل عزَّ وجل أن ينفعك 

بها ويثبتك على ما أنت عليه.

نَّْت نفوس املسلمني إىل نصر الباري جل جالله,  كلما طال النصر وبمَُعد, واشتد أذى الكفار وارتمَعد, حمَ
ن أولياء الرمحن, ِليكسروا الظلم والطغيان, ولُيطهروا  كمَ واشتاقت القلوب إىل ذلك اليوم الذي فيه ُيمَ
الناس من رجس شياطني اإلنس واجلان, فقد طال ليل الظلم, وطالت أوقات الذل, وآن هلا أن تعود, 

تلك األيام اليت كان فيها اإلسالم يقود, هو ليس حلٌم وليس وهم, إمنا هو حق.

نعم سينصر الدين, وسيمكن املسلمني, وسرتغم أنوف الكافرين, قاهلا اجلبار من فوق سبع مساوات: 
يمَْوممَ  ْنيمَا ومَ يمَاِة الدُّ ُنوا يِف احْلمَ الَِّذينمَ آممَ ( )الروم:47( وقال: )ِإنَّا لمَنمَنُصُر ُرُسلمَنمَا ومَ لمَْينمَا نمَْصُر امْلُْؤِمِننيمَ ا عمَ قًّ انمَ حمَ كمَ )ومَ

ِزيٌز( )اجملادلة:21(. ِويٌّ عمَ ُرُسِلي ِإنَّ اهللَّمَ قمَ َّ أنمَا ومَ تمَبمَ اهلُل ألْغِلبمَ اُد( )غافر، اآلية:51( وقال: )كمَ يمَُقوُم األمَْشهمَ

ُم  ُيْهزمَ دَّدمَها قائدنا وحبيبنا وأمرينا حممد بن عبد اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم بدر حني قال: )سمَ سننتصر, رمَ
( )القمر:45, ورواه البخاري( نعم سيهزمون طال األمر أم قصر, سيهزمون وإن سيطروا  ُبرمَ ُيومَلُّونمَ الدُّ ْمُع ومَ اجْلمَ

وإن حتزبوا وإن جتمعوا, سيهزمون وإن تسلحوا وإن حتصنوا وإن تكالبوا.

نصرنا قادم وسُيحرر العراق وأفغانستان والشيشان والصومال وكُل بالد املسلمني، بل سرتفع راية ال 
لَّلمَُه اهلل بالسواد ــ وال عجب, أمل يقول قائدنا صلوات ربي  إله إال اهلل فوق البيت األبيض األمريكي ــ كمَ
ا  ذمَ لمَُه اهللَُّ همَ بمٍَر ِإالَّ أمَْدخمَ ال ومَ ٍر ومَ دمَ ال يمَرْتُُك اهللَُّ بمَْيتمَ ممَ اُر, ومَ النَّهمَ ا بمَلمَغمَ اللَّْيُل ومَ ا األمَْمُر ممَ ذمَ نَّ همَ وسالمه عليه: )لمَيمَْبُلغمَ

( )رواه أمحد(. ُذالًّ ُيِذلُّ اهللَُّ ِبِه اْلُكْفرمَ , ومَ ممَ ا ُيِعزُّ اهللَُّ ِبِه اإِلْسالمَ ِليٍل, ِعزًّ ِزيٍز أمَْو ِبُذلِّ ذمَ , ِبِعزِّ عمَ ينمَ الدِّ
يِن,  ِة يِف الدِّ ْفعمَ الرِّ النَّْصِر ومَ ِد ومَ اْلِبالمَ التَّْمِكنِي يِف  نمَاِء ومَ ِبالسَّ ةمَ  اأْلُمَّ ِذِه  ْر همَ وقال عليه الصالة والسالم: )بمَشِّ

ِة نمَِصيٌب( )رواه أمحد(. لمَْيسمَ لمَُه يِف اآْلِخرمَ ْنيمَا فمَ ِة ِللدُّ ِل اآْلِخرمَ ممَ ِملمَ ِمْنُهْم ِبعمَ ْن عمَ ممَ ومَ

باهلزية  الكفر  قادة  وكل  الروافض  عبيدهم  وكذا  وبلري  بوش  قبله  ومن  أوباما  وعدنا  لقد 
ِمُلوا  عمَ ومَ ِمنُكْم  ُنوا  آممَ الَِّذينمَ  اهللَُّ  دمَ  عمَ )ومَ سبحانه:  فقال  الطغيان  على  بالنصر  اهلل  وعدنا  و  واخلسران, 
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وما علينا إال أن نعلم يقينًا أن املعركة حمسومة من أوهلا، معروفة نتائجها قبل بدايتها، وأن نتعامل 
( )الروم:47(  لمَْينمَا نمَْصُر امْلُْؤِمِننيمَ ّقًا عمَ انمَ حمَ كمَ بإجياب مع هذا اليقني، فال نستعجل وال نيأس, قال تعاىل: )ومَ
كما جيب علينا فعل األسباب الشرعية سعيًا لنصرة دين اهلل، أما حتقق النصر فليس لنا بل هو هلل, 
ا النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد اهللَِّ( )آل عمران:126( والنصر لن يتحقق إال إذا حان موعده يف علم  ممَ قال تعاىل: )ومَ
اهلل ال يف تقديرنا القاصر, ولن يتحقق النصر إال بعد اإليان اجلازم بوعد اهلل عزوجل والتوكل التام 
ِزيٌز( )اجملادلة:21( أما من عنده شك وريبة فهذا مل  ِويٌّ عمَ ِإنَّ اهللَّمَ قمَ ُرُسِلي  أنمَا ومَ  َّ اهلُل ألْغِلبمَ تمَبمَ  عليه، )كمَ

يثبت اإليان يف قلبه فأما أن يتوب ويستغفر ويعاجل نفسه, وإال فال يستحق النصر.

بًَّا من قبل أعدائها يف بقاع أمتنا اإلسالمية، وقد  فالذي يرى هذه النكبات، اليت ُتصب على هذه األمة صمَ
ُيظن أن اهلل تعاىل قد ختلى عن هذه األمة !، فيصل به احلال إىل حدِّ اليأس والقنوط من رمحة اهلل 
يِن  لمَى الدِّ ُه عمَ قِّ ِلُيْظِهرمَ ِديِن احْلمَ ى ومَ ُسولمَُه ِباهْلُدمَ لمَ رمَ تعاىل, ونسي هذا وأمثاله قول اهلل تعاىل: )ُهومَ الَِّذي أمَْرسمَ

( )التوبة:33(. ِرهمَ امْلُْشِرُكونمَ لمَْو كمَ ُكلِِّه ومَ

ال  وكادت  املؤمنني,  من  وأتباعهم  امُلرسلني  واِت  عمَ ِلدمَ والتمكنِي  بالوعدمَ  التنزيل  آيات  استفاضت  وقد 
تذكر حتديًا بني احلق والباطل أو صراعًا أو دولة دالت بأْتباع احلق, إال وتعقبت ذلك احلال بالطمأنة, 
تمَْبنمَا يِف  ْد كمَ لمَقمَ بأن العاقبة للمتقني والنصر للمرسلني, والغلبة للجند املؤمنني، قال سبحانه وتعاىل: )ومَ
( )األنبياء:  اِبِدينمَ ْوٍم عمَ ًغا ِلقمَ ا لمَبمَالمَ ذمَ ونمَ * ِإنَّ يِف همَ احِلُ ا ِعبمَاِديمَ الصَّ ْكِر أمَنَّ اأْلمَْرضمَ يمَِرُثهمَ ُبوِر ِمن بمَْعِد الذِّ الزَّ

.)106-105
قال أكثر أهل التفسري: أي كتب اهلل ذلك عنده يف اللوح احملفوظ وهو الذكر وجزم به سبحانه بعد 
التوراة واإلجنيل والقرآن وما هو من  املنزل على األنبياء من  الزبور وهو: اسم جنس للكتاب  ذلك يف 

جنسها. 
فالوعد إذن بالتمكني مؤكد غاية التوكيد جمزوم به من اهلل سبحانه وتعاىل يف أم الكتاب عنده ويف 

سائر كتبه املنزلة.

ا  همَ اِرقمَ شمَ أمَْيُت ممَ رمَ ى ىِلمَ األمَْرضمَ فمَ قال الصادق املصدوق عليه الصالة والسالم مبشراً بالنصر: )ِإنَّ اهللَّمَ زمَومَ
ا( )أخرجه مسلم( فالبد لكل مسلم من أن يوِقنمَ بأن املوىل  ا ُزِوىمَ ىِل ِمْنهمَ ا ممَ يمَْبُلُغ ُمْلُكهمَ ِتى سمَ ِإنَّ ُأمَّ ا ومَ اِربمَهمَ غمَ ممَ ومَ
ر اهلل حبكمته أن  دَّ لن يتخلى عنها أبداً حتى قيام الساعة, فلو قمَ ذِه األمة, ومَ ن همَ جل جالله مل يمَتمَخلمَ عمَ

الراسخون يف العلم, لكن النصر قادم ال حمالة. ٍة ال يمَعلمها إال ُهو ومَ ن ِعبادِه حِلكممَ ُيؤِخرمَ النمَصر عمَ

والنصر يأتي لعباد اهلل املوحدين على صور متنوعة فقد يكون النصر واضحًا جليًا, فريى اجملاهد بشائر 
النصر بعينيه, فُيهزم أعداء اهلل وُينصر أولياء اهلل كما حصل حني مكن اهلل لداود عليه السالم من قتل 

( )البقرة:251(. ةمَ ْكممَ احْلِ آتمَاُه اهللَُّ امْلُْلكمَ ومَ اُلوتمَ ومَ اُوُد جمَ تمَلمَ دمَ قمَ عدو اهلل جالوت, قال تعاىل: )ومَ
ا  ْرنمَا ممَ دمَمَّ الدين يف حياته قال تعاىل: )ومَ وكما ُنصر موسى عليه السالم على فرعون وقومه، وأظهر 
ْونمَ  ْقنمَا آلمَ ِفْرعمَ أمَْغرمَ ْينمَاُكْم ومَ أمَجْنمَ ( )األعراف:137( وقال: )فمَ اُنوا يمَْعِرُشونمَ ا كمَ ممَ ْوُمُه ومَ قمَ ْوُن ومَ انمَ يمَْصنمَُع ِفْرعمَ كمَ

( )البقرة:50(. أمَْنُتْم تمَْنُظُرونمَ ومَ

ى  ُْم ِدينمَُهُم الَِّذي اْرتمَضمَ نمَنَّ هلمَ كِّ لمَُيممَ ْبِلِهْم ومَ ا اْستمَْخلمَفمَ الَِّذينمَ ِمن قمَ ممَ نَُّهم يِف اأْلمَْرِض كمَ اِت لمَيمَْستمَْخِلفمَ احِلمَ الصَّ
ْيًئا()النور:55( وها حنن اليوم نمَنتمَِظر  ْوِفِهْم أمَْمًنا يمَْعُبُدونمَِن المَ ُيْشِرُكونمَ ِبي شمَ ن بمَْعِد خمَ لمَنَُّهم مِّ لمَُيبمَدِّ ُْم ومَ هلمَ
عد اهلل, أما وعود أهل الكفر فستكون بإذن اهلل هباًء منثوراً,  واهلل .. لن يتحقق إال ومَ أُي الومَعدين ُيقق, ومَ
لِّلَِّذينمَ  )ُقل  تعاىل:  قال  قريب,  اهلل  بإذن  ذلك  وإن  صفصفًا,  قاعًا  فتذره  نسفًا,  احلق  رياح  وستنسفه 

اُد( )آل عمران:12(. ِبْئسمَ امْلِهمَ نَّممَ ومَ همَ ُرونمَ ِإىلمَ جمَ شمَ حُتْ ُتْغلمَُبونمَ ومَ ُروْا سمَ فمَ كمَ

ا الُسلـطــاِن! اِربـونمَ اهلل  ذمَ ُعها   **   أحُتمَ ْ قولوا ألحزاٍب تمَكاثرمَ جمَ
اِن دى األمَزممَ نصوٌر ممَ الديُن  ممَ اِلٌب   **   ومَ رُت رّبنا ُهومَ غمَ سمَ ِخبتم خمَ

ت األعراض, فسيبقى اإلسالُم  واْنُتِهكمَ الفساُد,  الغواية, واستشرى  الضاللُة, واستحكمت  ت  شمَ فمهما فمَ
ُته ويبلُغ ما بلغمَ الليُل والنهاُر بفضل اهلل أواًل، ثم جبهاد األبطال املخلصني وبصدِق العلماء  تدُّ ُرقعمَ وتمَ
عند  اليـأس؟  ومل  والوهـن؟  احلزن  فلم  الشهـداء,  ودماِء  األوفياء,  الصادقني  الدعاة  وجهود  العاملني، 
( )آل عمران:139(. أمَْنُتْم األمَْعلمَْونمَ ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيمَ ُنوا ومَ زمَ ْ المَ حتمَ ال تمَِهُنوا ومَ البعض غفر اهلل هلم, أملمَ يمَُقِل اهلُل: )ومَ

ـّطـُر! ـتمَـفمَ ِط األمَسـى يمَ رمَ قلبك ِمن فمَ ُر؟!   **   ومَ ــدَّ مُع الذي يمَتمَحمَ الدَّ مِلمَ احلـزُن ومَ
ــغـّيــــــُر الُبؤُس امُلقيُم أال تمَـرى   **   ِبـــأن ُوعـــودمَ اهلل ال تمَـتمَ مِلمَ اليمَأُس ومَ

أْكـبمَـــُر ـال تمَـنــس أمَنَّ اهلل أمَعلـى ومَ ُعـــّدًة   **   فمَ ـّداً ومَ إذا اكتمَبــرمَ األمَعــداُء عمَ
أصنمَامهـم ِمـن دمَوسهـا تمَـتمـَكســُّر حـوٍة   **   ومَ صمَ ال ُبدَّ ِمـن يمَوِم اعتـالٍء ومَ فمَ

ُر قُّ يمَظهمَ احلمَ أس، ومَ ـوٍم تمَرى ُكــلَّ بمَاِطــٍل   **   زمَهوقا ذمَليل الرمَ ال ُبـدَّ مـِن يمَ ومَ
ــون »اهلُل أكرُب« ـع كـــلَّ الـكمَ أمسمَ ــٌّد   **   ومَ ـرايـا ُملبـ ــوج السمَ أني أمَرى ممَ كمَ

قِّ تمَنصُر! ل ُكنتمَ للحمَ لمَِكن تـُرى همَ اِهــٌر   **   ومَ ـقُّ ظمَ احلمَ ّق، فمَ نمَْن للحمَ زمَ ال حتمَ ومَ

واحذر رعاك اهلل من وساوس الشيطان, اليت يلقيها يف قلب اجملاهد ليخذله ويثبطه ويزيغه عن احلق, 
اليقني  بل  ويمَقطع حمَ ِدهم,  ُعدمَ ومَ ِدهم  دمَ الكفار, وكثرة عمَ بقوة  واالنكسار, ويرهبه  باهلزية  له  فيوحي 
الكفار يصولون  الواحد, فيقول له كيف تنتصر وهاهم  الذي يتمسك به اجملاهد, مستعينا على اهلل 
وجيولون على أرض اإلسالم؟! فأين بغداد وأين دياىل وأين سامراء وأين القائم ؟! بل كيف ترتقب 
ْل,  ح واآلخر ُيقتل, وبعضهم من طوِل الطريق ممَ النصر وهاهم رفاق دربك بعضهم ُيعتقل, وبعضهم جُيرمَ

وأين ذاك النصر الذي ما زلت حتلم به, وتقاتل من أجلِه, وتتجرع مرارة الطريق من أجل حتقيقه؟!.

والقنوط  اليأس  فيصيبه  اإليان,  عيف  ضمَ هلا  يمَستمَجيُب  قد  اخلبيثة,  الشيطانية  الوساوس  وهذه 
اداً  ينتمَِفُض رمَ فينحرف عن طريق احلق ملا فيه من الصعاب والعقبات, أما صاحب العقيدة الراسخة, فمَ
ُتنمَا  ِلممَ ْت كمَ بمَقمَ ْد سمَ لمَقمَ على عدو اهلل, متسلحًا باليقني بأن نصر اهلل قادم, وأن وعد اهلل حق قال تعاىل: )ومَ
النصر  وهذا  )الصافات:173-171(   ) اِلُبونمَ اْلغمَ ُُم  هلمَ نمَا  ُجْندمَ ِإنَّ  ومَ  * امْلمَْنُصوُرونمَ  ُُم  هلمَ ِإنَُّهْم   * ِلنيمَ  امْلُْرسمَ ِلِعبمَاِدنمَا 
متحقق ال شك يف ذلك وال مرية، وذلك يف احلياة الدنيا قبل اآلخرة، ألن اهلل سبحانه قال: )ِإنَّا لمَنمَْنُصُر 

اُد( )غافر:51(. يمَْوممَ يمَُقوُم اأْلمَْشهمَ ْنيمَا ومَ يمَاِة الدُّ ُنوا يِف احْلمَ الَِّذينمَ آممَ ُرُسلمَنمَا ومَ
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الناس من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد فقال الناس: )آمنا باهلل رب الغالم(, )قطعة من قصة أصحاب 
الغالم, وقتل من آمن برب  نار, فُقتل  األخدود أخرجها مسلم(، فُعذبوا رمحهم اهلل, وُرموا يف أخاديٍد من 
الغالم, حتى بدت نهاية هذه القصة حزينة, لكن احلق أن الغالم إنتمَصر بعد أن آمن به خلق كثري 
هذا  ومَ اهلل,  ذاب  عمَ ِمن  وا  واألرض, وجنمَ السماوات  نٍة عرضها  جِبمَ فازوا  فازوا وجنوا,  قوا  احرتمَ الذين  وأن 
هو النصر احلقيقي, فكثري من الناس يوتون, لكن كلماتهم ال توت, وأهدافهم ال تتوقف بل تبقى 

تضيء ملن خلفهم الطريق.
فكم من رسول أرسله اهلل تعاىل إىل قومه يدعوهم إىل اهلدى, فيقتله قومه وما آمن معه إال قليل!.

فالقتل يف سبيل اهلل نصر, كذا السجن والتعذيب يف سبيل اهلل نصر أيضا, فاملسجون ال بد يومًا من أن 
خيرج من أسوار سجنه, فإما أن يوت يف داخل السجن فيخرج منتصراً جامعًا من األجر ما شاء اهلل, 
فيعامله اهلل برمحته وعدله هذا يف اآلخرة, أما يف الدنيا فريفع اهلل ذكره, ويبارك يف عمله, فهذا شيخ 
اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل مات يف سجنه ولكن انتصرت دعوته أعظم اإلنتصار بعد عدة قرون من 

وفاته وال تزال, وكذا سيد قطب رمحه اهلل.

الكثري منها ذاك األجر  الفوائد  ثابتًا بطاًل فيكون قد حاز من  املسجون من سجنه حراً  وما أن خيرج 
الوفري, ومنها خلوته بربه سبحانه وبعده عن هموم الدنيا ومشاغلها, ومنها انكسار اخلوف يف قلبه فما 

عاد خياف طاغوتًا وال كافراً وال ظاملًا، ال خياف إال اهلل جل يف عاله.
ومنها أيضا تكنه من إذالل أعداء اهلل بعدما أصابهم اليأس بصربه وثباته, أليس هذا انتصار يف احلياة 
( )يوسف:21( فهذا نيب اهلل  لمَِكنَّ أمَْكثمَرمَ النَّاِس المَ يمَْعلمَُمونمَ الدنيا قبل اآلخرة؟! بلى وربي هو النصر بعينه, )ومَ
لمَِبثمَ  يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصالة وأت التسليم عندما سجن ظلمًا سنني طوال, قال تعاىل: )فمَ
( )يوسف:42( قيل سبع سنني وقيل اثنتا عشر سنة وقيل أربعة عشر سنة, فصرب  ْجِن ِبْضعمَ ِسِننيمَ يِف السِّ
يوسف عليه السالم على السجن حتى أتاه الفرج فأخرجه اهلل تعاىل من سجنه ومكن له يف األرض 
نِّا ِلُيوُسفمَ يِف األمَْرِض( )يوسف:21( فلم يضيع اهلل تعاىل صرب يوسف الطويل  كَّ ِلكمَ ممَ ذمَ قال سبحانه: )كمَ
رْيٌ لِّلَِّذينمَ  ِة خمَ مَْجُر اآلِخرمَ ألمَ ِسِننيمَ * ومَ ْ المَ ُنِضيُع أمَْجرمَ احمْلُ بل أعقبه عز وجل النصر والتمكني, قال تعاىل: )ومَ

( )يوسف:56-57( ووعده سبحانه بأجر كبري وخري وفري يف اآلخرة. اُنوْا يمَتَُّقونمَ كمَ ُنوْا ومَ آممَ
فبتقوى اهلل عز وجل, وبالصرب على ما أصابه, نال يوسف عليه السالم النصر والتمكني, قال سبحانه: 

( )يوسف:90(. ِسِننيمَ ْ ِإنَّ اهلّلمَ المَ ُيِضيُع أمَْجرمَ احمْلُ ِيْصرِبْ فمَ ن يمَتَِّق ومَ )ِإنَُّه ممَ

ـممَ أمَْو بمَِليَّــْه ـاظمَ ـْكــُروٍه تمَعمَ يَّ أمَْمـًرا   **   ِبمَ لمَـْيـكمَ ُأخَّ رمَ عمَ ا ُقـدِّ ِإذمَ
ِفيَّــهمَ ــاٌف خمَ ـِن أمَْلطمَ مْحمَ ِللرَّ اْصرِبْ   **   فمَ ِثْق ِباهلِل ومَ ْل ومَ ال تمَْعجمَ فمَ
ِنّيمـَْه لمـَبمَـْت ممَ كمـَْم ُأْمنـِيَّــٍة جمَ انـِي   **   فمَ األمَممَ اِمـعمَ ومَ ِإيَّـاكمَ امْلمَطمَ ومَ

وتأكد يا عبد اهلل أن آخر طريق اجلهاد نصرا والبد, فمهما كانت البداية ومهما بدت لنفس اجملاهد 
إال أنها حتمل يف ثناياها النصر, فهذه عقيدتنا, وهذا ما نؤمن به, وهذا حاصل ال حمالة إن شاء اهلل 

تعاىل، والنصر قد يبطئ على أهِل اإِلسالم حِلكمٍة ُيريدها اهلل ..
املؤمنة مل تنضج بعد نضجها، ومل يتم بعد تامها، ومل حتشد  األمة  بنية  الناصر ألن  }فقد يبطئ 

أعداءه,  وأهلك  وسلم  عليه  اهلل  صلى  حممد  رسوله  به  اهلل  نصر  الذي  العظيم  النصر  ذاك  أيضا  ومنه 
فأكمل الدين, وقامت دوله اإلسالم, وانتشر التوحيد, وظهر العدل فكان حقا نصراً مؤزرا, قال تعاىل: 
أمَْيتمَ النَّاسمَ يمَْدُخُلونمَ يِف ِديِن اهللَِّ  رمَ ْتُح * ومَ اْلفمَ اءمَ نمَْصُر اهللَِّ ومَ ا جمَ ْتحًا ُمِبينًا( )الفتح:1( وقال: )ِإذمَ تمَْحنمَا لمَكمَ فمَ )ِإنَّا فمَ

أمَْفومَاجًا( )النصر:2-1(.

أما يف العصر احلديث, فخري دليل عليه نصر إخواننا اجملاهدين يف أفغانستان, عندما نصرهم اهلل جل 
الشيوعيني وخروجهم من أرض اإلسالم  العامل أجع هزية  امللحدة, فشاهد  الروس  يف عاله على 
أذلة صاغرين, وانهيار االحتاد السوفييت اجلبار, وترغ الشيوعية االشرتاكية يف أوحال املذلة, على 

يد رجال حفاة عراة جياع، زادهم األول واألخري: )اهلل أكرب(.
ْتٌح  فمَ ا نمَْصٌر ِمنمَ اهللَِّ ومَ بُّونمَهمَ ى حُتِ ُأْخرمَ وهذا النصر الواضح اجللي هو الذي تتمناه األنفس, قال تعاىل: )ومَ

ِريٌب( )الصف:13(. قمَ

هزية  البعض  يظنه  قد  بل  الناس  من  كثري  على  ختفى  اليت  فهي  للنصر,  األخرى  الصورة  أما 
عندما  واألذى,  والطرد,  والتعذيب,  والسجن,  فالقتل،  احلقيقي:  اإلنتصار  أنه  يعلموا  وال  وخسران! 
تتبادر إىل الذهن هذه الكلمات يظن البعض أنها هزية وذل وعار!! لكنها يف احلقيقة انتصار, نعم.. 
ْن ُقِتلمَ  هي انتصار, أليس الذي يقتل يف سبيل اهلل شهيد؟ قال احلبيب املصطفى صلى اهلل عليه وسلم: )ممَ

ِهيد( )رواه مسلم(. ُهومَ شمَ ِبيِل اهللَِّ فمَ يِف سمَ

أمَنَّ لمَُه  ْنيمَا، ومَ ُه أمَْن يمَْرِجعمَ ِإىل الدُّ رْيٌ المَ يمَُسرُّ وُت، لمَُه ِعْندمَ اهلِل خمَ ُ ْبٍد يمَ ا ِمْن عمَ وقال عليه الصالة والسالم: )ممَ
ًة  رَّ ممَ ُيْقتمَلمَ  فمَ نيمَا،  الدُّ ِإىلمَ  يمَْرِجعمَ  أمَْن  ُه  يمَُسرُّ ِإنَُّه  فمَ ِة،  ادمَ همَ الشَّ ْضِل  فمَ ِمْن  يمَرىمَ  ملا  هيدمَ  الشَّ ِإال  ا،  ِفيهمَ ا  ممَ ومَ ْنـيمَا  الدُّ

ة( )رواه البخاري(. راممَ ى ِمنمَ الكمَ اٍت ملمَا يمَرمَ رَّ ْشرمَ ممَ ُيْقتمَلمَ عمَ ُأُخرى( ويف لفظ: )فمَ

ْرِش،  ٌة باْلعمَ لَّقمَ نمَاِديُل ُمعمَ مَا قمَ رْيٍ ُخْضر، هلمَ ْوِف طمَ اِء يف جمَ دمَ همَ احمَ الشُّ أليس ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم: )أمَْرومَ
نمَاِديل( )رواه مسلم(. اءمَْت، ثمَّ تْأوي إىل ِتْلكمَ القمَ ْيُث شمَ نَِّة حمَ ُح ِمنمَ اجْلمَ تمَْسرمَ

ِمِه,  ٍة ِمْن دمَ ِل دمَْفعمَ بع ِخصال: أمَْن ُيْغفرمَ لمَُه يِف أمَوَّ هيِد عندمَ اهلل سمَ أمل يقل النيب صلى اهلل عليه وسلم: )إن للشَّ
 ,ِ األمَْكربمَ ِع  زمَ اْلفمَ ِمنمَ  نمَ  يمَْأممَ ومَ رْبِ,  اْلقمَ اِب  ذمَ عمَ ِمْن  ارمَ  جُيمَ ومَ اِن,  اإِلْيمَ ِحْليةمَ  لَّى  ُيمَ ومَ نَِّة,  اجلمَ ِمنمَ  ده  ْقعمَ ممَ ى  وُيرمَ
ْبِعنيمَ زوجة ِمنمَ  سمَ ُيزوَّجمَ اْثنمَتمَنْيِ ومَ ا, ومَ ا ِفيهمَ ممَ ْنيمَا ومَ رْيٌ ِمنمَ الدُّ اِر، اليمَاُقوتمَُة ِمْنُه خمَ ْأِسِه تمَاُج اْلوقمَ لمَى رمَ عمَ عمَ ُيوضمَ ومَ

اِربِه( )رواه أمحد والطرباني(. انًا ِمْن أمَقمَ ْبِعنيمَ ِإْنسمَ ُيشفعمَ يف سمَ وِر اْلعنِي, ومَ احْلُ

ِهـُر رِش تمَزدمَ تمَ العمَ ْ ـناِديلمَ حتمَ ارحــة   **   تمَأوي القمَ نــاِت سمَ أمَرواحُهـم يف ُعال اجلمَ
ـيـــٌر ُمغــِردمَة أمَلـوانـهــا خـضـــــُر ِمُلـهـا   **   طمَ نـاِت حتمَ ـاءمَت ِمـن اجلمَ يُث شمَ حمَ ومَ

ما يف ُمسنمٍَد ُحِصروا بعونمَ ِمنُهْم كمَ ـرابمـَِتــــه   **   سمَ فـيــٌع فـي قمَ هـيــدمَ شمَ إنَّ الشمَ

اتًا بمَْل أمَْحيمَاٌء ِعْندمَ  ِبيِل اهللَِّ أمَْمومَ َّ الَِّذينمَ ُقِتُلوا يِف سمَ بمَ سمَ ْ ال حتمَ أليس هذا انتصار؟ بلى وربي, قال سبحانه: )ومَ
( )آل عمران:169( فال يكون النصر إال بدماء وتضحيات هؤالء فأين أصحاب العقول من هذه  ُقونمَ بِِّهْم ُيْرزمَ رمَ
األمة؟ أين هم عن هذا النصر؟ أمل يسمعوا قصة ذاك الغالم الذي ضحى بنفسه يف سبيل أن خيرج 
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ذِه احلقيقة  ياة خُيالف همَ فالنصر قد يبطئ لكنه قادم ال حمالة, ولقد خُييل للناس أحيانًا أن واِقعمَ احلمَ
يبدو فيها  الب, ومَ ليم اخلبري, وذلك يف الفرتاِت اليت يمَبدو فيها الباطل ُمنتمَِفشًا كأنه غمَ اليت ُيقررها العمَ
ُد اهلل فيها ما يشاء, للِفتنِة واالبتالء, ثم  ُ غلوب, وإن هي إال فرتة من الزمان, يمَ احلق ُمنزويًا كأنُه ممَ
ري السنة األزلية الباقية اليت قام عليها بناء السماء واألرض, وقامت عليها العقائد والدعوات سواء  جتمَ

بسواء.

واملؤمنون باهلل ال خياجلهم الشك يف صدِق وعده, ويف نصرة احلق على الباطل, فإذا ابتالهم اهلل بغلبة 
الباطل حينا من الدهر عرفوا أنها الفتنة, وأدركوا أنه االبتالء, وأحسوا أن ربهم يربيهم, ألن فيهم 
فيدعهم  القدرة,  ستار  جيعلهم  وأن  املنتصر,  احلق  الستقبال  يعدهم  أن  يريد  وهو  نقصًا,  أو  ضعفًا 

جيتازون فرتة البالء يستكملون فيها النقص ويعاجلون فيها الضعف.

رتة االبتالء, وحقق على أيديهم ما يشاء, أما العاقبة فهي  وكلما سارعوا إىل العالج قصر اهلل عليهم فمَ
( )األنبياء:18(. ا تمَِصُفونمَ ْيُل ِمَّ لمَُكُم اْلومَ اِهٌق ومَ ا ُهومَ زمَ ِإذمَ ُغُه فمَ يمَْدممَ لمَى اْلبمَاِطِل فمَ قِّ عمَ مقررة: )بمَْل نمَْقِذُف ِباحْلمَ

ليعلم النصارى الكفار, واليهود الفجار, ومن واالهم من املنافقني األشرار, أن بعضـنا ُيقتمَل )نسأل اهلل  أال فمَ
م .. ال والذي فطر السماوات واألرض ال  ر لكننا ال ُنهزمَ ل، وأننا قد ُنكسمَ ح وُيعتقمَ أن يتقبلهم(, وبعضنا جُيرمَ
لمَْم يمَِسرُيوا  والنا وناصرنا والكافرين ال موىل هلم, قال تعاىل: )أمَفمَ نهزم ــ ال لشيء ــ إال ألن اهلل معنا هو ممَ
ِلكمَ ِبأمَنَّ  اِفِرينمَ أمَْمثمَاهُلمَا * ذمَ ِلْلكمَ لمَْيِهْم ومَ رمَ اهللَُّ عمَ ْبِلِهْم دمَمَّ اِقبمَُة الَِّذينمَ ِمن قمَ انمَ عمَ ْيفمَ كمَ يمَنُظُروا كمَ يِف اأْلمَْرِض فمَ

ُْم( )حممد:11-10(.  ْوىلمَ هلمَ اِفِرينمَ المَ ممَ أمَنَّ اْلكمَ ُنوا ومَ ْوىلمَ الَِّذينمَ آممَ اهللَّمَ ممَ
أقول: يف يوم األحزاب ويا له من  الباطل يمَصول!,  حنُن نرى  قد حتدثك نفسك وتقول: كيف هذا ومَ
ِت  بمَلمَغمَ اُر ومَ ْت اأْلمَْبصمَ اغمَ ِإْذ زمَ لمَ ِمنُكْم ومَ ِمْن أمَْسفمَ ْوِقُكْم ومَ ن فمَ اُؤوُكم مِّ يوم يقول اهلل تبارك وتعاىل عنه: )ِإْذ جمَ
ُنونمَا( )األحزاب:10( يف هذه الساعات الرهيبة والرسول صلى اهلل عليه وسلم  تمَُظنُّونمَ ِباهللَِّ الظُّ نمَاِجرمَ ومَ اْلُقُلوُب احْلمَ
مع الصحابة يساهم يف حفر اخلندق, وبهم من اخلوف واجلوع ما اهلل به عليم, كان النيب صلى اهلل عليه 
اِول, يدث النيب  وسلم يمَستمَشِرُف النمَصر ِمن بمَعيد, ويراه رأي العني يف ومضاِت الصخور على ضرِب املمَعمَ
ِبالد كسرى وبالد قيصر وبالد  ِبفتِح  املرجو  املستقبل  ومَ املمَأمول  ِد  الغمَ صلى اهلل عليه وسلم أصاحبه عن 

اليمن أقوى بلدان عصره حديث الواثق املطمئن.

فأما أهل اإليان فصدقوه وثبتوا على احلق, وأما أهل النفاق فكذبوه وبان مكرهم وظهر خبثهم حتى 
ُدنمَا اْليمَْوممَ المَ  أمَحمَ رمَ ومَ ْيصمَ قمَ ى ومَ ّمٌد يمَِعُدنمَا أمَْن نمَْأُكلمَ ُكُنوزمَ ِكْسرمَ انمَ حُممَ رْيٍ: )كمَ ّتُب ْبُن ُقشمَ قال أحدهم وهو ُمعمَ

اِئِط!( )يف ظالل القرآن(. بمَ إىلمَ اْلغمَ لمَى نمَْفِسِه أمَْن يمَْذهمَ ُن عمَ يمَْأممَ

لكن احلق ظهر وفتحت بالد كسرى وبالد قيصر وبالد اليمن, وصار حكامها أذلة صاغرين بعد أن 
كانوا ملوكا قاهرين, واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون.

وهذه هي سنة اهلل يف أهل الباطل يف كل عصر و يف كل حني, ففي عصرنا هذا اجتمعت جيوش الكفر 
اِهِهْم( )التوبة:32(  قاطبًة على اختالف ألوانهم ولغتاهم ودياناتهم وبلدانهم على )أمَن ُيْطِفُؤوْا ُنورمَ اهلّلِ ِبأمَْفومَ
إال أنهم خابوا وخسروا فدين اهلل باق منصور إىل قيام الساعة, قال ابن كثري رمحه اهلل: يقول تعاىل: 

بعد طاقاتها، ومل تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى املذخور فيها من قوى واستعدادات، فلو 
نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرتها على محايته طويال. 

وقد يبطئ النصر حتى تبذل األمة املؤمنة آخر ما يف طوقها من قوة، وآخر ما تلكه من رصيد، فال 
تستبقي عزيزاً وال غاليًا، ال تبذله هينًا رخيصًا يف سبيل اهلل.

وقد يبطئ النصر حتى جترب األمة املؤمنة آخر قواها، فتدرك أن هذه القوى وحدها بدون سند من 
اهلل ال تكفل النصر, إمنا يتنزل النصر من عند اهلل عندما تبذل آخر ما يف طوقها ثم تكل األمر بعدها 

إىل اهلل.

إال  املؤمنة صلتها باهلل، وهي تعاني وتتأمل وتبذل؛ وال جتد هلا سنداً  لتزيد األمة  النصر  وقد يبطئ 
النهج  الضراء, وهذه الصلة هي الضمانة األوىل الستقامتها على  إليه وحده يف  اهلل، وال متوجهًا إال 

بعد النصر عندما يتأذن به اهلل, فال تطغى وال تنحرف عن احلق والعدل واخلري الذي نصرها به اهلل.
وقد يبطئ النصر ألن األمة املؤمنة مل تتجرد بعد يف كفاحها وبذهلا وتضحياتها هلل ولدعوته فهي 
تقاتل ملغنم حتققه، أو تقاتل محية لذاتها، أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها. واهلل يريد أن يكون اجلهاد 
ُجِل  ْن الرَّ لَّممَ عمَ سمَ لمَْيِه ومَ لَّى اهللَُّ عمَ له وحده ويف سبيله، بريئا من املشاعر األخرى اليت تالبسه, ُسِئلمَ النَّيِبُّ صمَ
ُة اهللَِّ  ِلممَ اتمَلمَ ِلتمَُكونمَ كمَ ْن قمَ : )ممَ المَ قمَ ِبيِل اهللَِّ؟ فمَ أمَيُّ ذمَِلكمَ يِف سمَ اًء: فمَ اِتُل ِريمَ ُيقمَ يًَّة. ومَ ِ اِتُل محمَ ُيقمَ ًة؛ ومَ اعمَ اِتُل ُشجمَ ُيقمَ

ِبيِل اهللَِّ( )متفق عليه(. ُهومَ يِف سمَ ِهيمَ اْلُعْليمَا فمَ

كما قد يبطئ النصر ألن يف الشر الذي تكافحه األمة املؤمنة بقية من خري، يريد اهلل أن جيرد الشر 
منها ليزول خالصا، ويذهب وحده هالكا، ال تتلبس به ذرة من خري تذهب يف الغمار.

غلبه  فلو  تاما,  للناس  زيفه  ينكشف  مل  املؤمنة  األمة  حتاربه  الذي  الباطل  ألن  النصر  يبطئ  وقد 
املؤمنون حينئذ فقد جيد له أنصاراً من املخدوعني فيه، مل يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله, فتظل 
له جذور يف نفوس األبرياء الذين مل تنكشف هلم احلقيقة, فيشاء اهلل أن يبقى الباطل حتى يتكشف 

عاريا للناس، ويذهب غري مأسوف عليه من ذي بقية.

وقد يبطئ النصر ألن البيئة ال تصلح بعد الستقبال احلق واخلري والعدل الذي تثله األمة املؤمنة, 
فلو انتصرت حينئذ للقيت معارضة من البيئة ال يستقر هلا معها قرار, فيظل الصراع قائما حتى تتهيأ 

النفوس من حوله الستقبال احلق الظافر، والستبقائه.

من أجل هذا كله، ومن أجل غريه ما يعلمه اهلل، قد يبطئ النصر، فتتضاعف التضحيات، وتتضاعف 
اآلالم, مع دفاع اهلل عن الذين آمنوا وحتقيق النصر هلم يف النهاية.

وللنصر تكاليفه وأعباؤه حني يأذن اهلل به بعد استيفاء أسبابه وأداء مثنه، ويتهيأ اجلو حوله الستقباله 
اء  ْتُهُم اْلبمَْأسمَ سَّ ْبِلُكم مَّ لمَْوْا ِمن قمَ ثمَُل الَِّذينمَ خمَ ْأِتُكم مَّ ملمََّا يمَ نَّةمَ ومَ ِسْبُتْم أمَن تمَْدُخُلوْا اجْلمَ واستبقائه, قال تعاىل: )أمَْم حمَ
ِريٌب( )البقرة:214(   تمَى نمَْصُر اهلّلِ أمَال ِإنَّ نمَْصرمَ اهلّلِ قمَ ُه ممَ عمَ ُنوْا ممَ الَِّذينمَ آممَ ُسوُل ومَ تَّى يمَُقولمَ الرَّ ُزْلِزُلوْا حمَ اء ومَ رَّ الضَّ ومَ

)يف ظالل القرآن:ج5ص 201(.
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وهذا عمر املختار رمحه اهلل عندما أتته رسالة من إيطاليا يثونه فيها على ترك اجلهاد, وعلى الصلح 
واحلبش,  الطليان,  من  وجنوده  ودباباته  ومدافعه  العدو  طيارات  خناف  )ال  قائاًل:  عليهم  فرد  معهم 
والسبايس املكسرين ــ هؤالء اآلخرين هم اجملندون من بعض الليبيني ــ وال خناف حتى من السم الذي 
وضعوه يف اآلبار, وخبوا به الزروع النابتة يف األرض, حنن من جنود اهلل, وجنوده هم الغالبون( )عمر 

املختار للصاّلبي:ص6( ثبات ويقني, من الشيخ برب العاملني.  

ِإْن  ُنوا  ا الَِّذينمَ آممَ .. لكن, لن ينصرنا اهلل جل يف عاله إال إن نصرناه قال سبحانه: )يمَاأمَيُّهمَ سننتصر نعم 
ُكْم( )حممد:7( هذا شرط من اهلل فال يمَتمَنمَزل النصر من السماء, إال  اممَ ُيثمَبِّْت أمَْقدمَ تمَنُصُروا اهللَّمَ يمَنُصْرُكْم ومَ

إذا نصر أهل األرض رب السماء, فكيف ننصر اهلل؟! ..

ننصر اهلل بإقامة أمره، واجلهاد يف سبيله وحتكيم شرعه ومنهاجه, والعمل بسنة نبيه صلى اهلل عليه 
وسلم.

ننصر اهلل بنصر دينه, ونصرة أوليائه, وليس املراد أن اهلل حمتاج إىل من ينصره! فهو سبحانه الغن 
عمن سواه, فإن اإلنس واجلن لو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لن يضروه سبحانه, ولو اجتمعوا على 
أن ينفعوه بشيء لن ينفعوه سبحانه, فعن النيب صلى اهلل عليه وسلم فيما روى عن اهلل تبارك وتعاىل أنه 
لمَُكْم  أمَوَّ أمَنَّ  لمَْو  ِعبمَاِدي  ا  يمَ ُعوِني,  تمَْنفمَ نمَْفِعي فمَ تمَْبُلُغوا  لمَْن  وِني, ومَ تمَُضرُّ ي فمَ رِّ تمَْبُلُغوا ضمَ لمَْن  ِإنَُّكْم  ِعبمَاِدي  ا  )يمَ قال: 
ا ِعبمَاِدي  ْيًئا, يمَ ادمَ ذمَِلكمَ يِف ُمْلِكي شمَ ا زمَ اِحٍد ِمْنُكْم ممَ ُجٍل ومَ ْلِب رمَ ى قمَ لمَى أمَْتقمَ اُنوا عمَ ِجنَُّكْم كمَ ُكْم ومَ ِإْنسمَ ُكْم ومَ آِخرمَ ومَ
ْيًئا(  ِلكمَ ِمْن ُمْلِكي شمَ صمَ ذمَ ا نمَقمَ اِحٍد ممَ ُجٍل ومَ ْلِب رمَ ِر قمَ لمَى أمَْفجمَ اُنوا عمَ ِجنَُّكْم كمَ ُكْم ومَ ِإْنسمَ ُكْم ومَ آِخرمَ لمَُكْم ومَ لمَْو أمَنَّ أمَوَّ
ا  مَ ِإمنَّ دمَ فمَ اهمَ ن جمَ ممَ )رواه مسلم( واهلل غن عن قتالك وإنفاقك بل هو سبحانه غن عن العاملني, إذا قال: )ومَ
)ومن جياهد عدوه من  اهلل:  الطربي رمحه  قال  )العنكبوت:6(   ) نيمَ املمَِ اْلعمَ ِن  عمَ ِنٌّ  لمَغمَ اهللَّمَ  ِإنَّ  ِلنمَْفِسِه  اِهُد  جُيمَ
املشركني فإمنا جياهد لنفسه, ألنه يفعل ذلك ابتغاء الثواب من اهلل على جهاده واهلرب من العقاب, 
فليس باهلل إىل فعله ذلك حاجة, وذلك أن اهلل غن عن جيع خلقه له امللك واخللق واألمر( )تفسري 

الطربي:ج10ص122(.

الناس  عن  الغن  اجلبار  العزيز  القوي  فهو  سبحانه,  حاشاه  لنصره,  حمتاج  اهلل  أن  ظن  لعقل  فويل 
أجعني, لكنه سبحانه سلط أعدائه على عباده ليختربهم وهو العليم حباهلم, فمن جاهد فإمنا جياهد 
لنفسه, ونصرًة لدينه, ومساعدًة إلخوانه, وذاًل ألعدائه, وزيادًة ليقينه وإيانه, وحسبك زيادة اإليان.

فاإليان قوة عظمى يستعلي بها املؤمن على كل قوى األرض، وكل شهوات الدنيا ويصبح حرا ال 
سلطان ألحد عليه إال هلل، فال خياف إال اهلل، وال يذل إال هلل، وال يطلب إال من اهلل, وال يأمل إال من اهلل، 

وال يتوكل إال على اهلل.

الرشاشات,  وأحدث  الدبابات,  وأحصن  املدرعات,  وأقوى  الطائرات,  أسرع  الشيطان  جلنود  كان  فإن 
ت الطائرات, وُأحرقت اهلمرات, ونسفت الدبابات,  فلجنود الرمحن إيان بامللك القوي اجلبار ِبه ُأسِقطمَ
.. وهلل احلمد رب األرض  الكثري عنا ببعيد  وما بغداد واملوصل وكركوك وقندهار وكابل وغريها 

والسماوات.

يريد هؤالء الكفار من املشركني وأهل الكتاب )أمَْن ُيْطِفُئوا ُنورمَ اهللَِّ( أي: ما بعث به رسوله من اهلدى 
ودين احلق، بجرد جداهلم وافرتائهم، فمثلهم يف ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس، أو 
نور القمر بنفخه، وهذا ال سبيل إليه، فكذلك ما أرسل اهلل به رسوله ال بد أن يتم ويظهر, وهلذا قال 
( )التوبة:32( )تفسري  اِفُرونمَ ِرهمَ اْلكمَ لمَْو كمَ ُه ومَ يمَْأبمَى اهللَُّ ِإال أمَْن ُيِتمَّ ُنورمَ تعاىل مقابال هلم فيما راموه وأرادوه: )ومَ

ابن كثري:ج4ص136(.

فهؤالء املنافقون ومن ساندهم وساعدهم من أهل اإلرجاف والتثبيط, )كم صّدوا عن سبيل اهلل صّدا, 
ن يرّد على اهلل القدر؟ وختاطروا له  ومن ذا ُيدافع السيل إذا هدر؟ واعرتضوها باأللسنة رّدا, ولعمري ممَ
بسفهائهم كما ختاطرت الفحول بأذناب, وفتحوا علية من احلوادث كل شدق فيه من كل داهية 
ناب, فما كان اال نور الشمس ال يزال اجلاهل يطمع سرابه, ال يضع منه قطرة يف سقائه, ويلقى الصيب 
بهم  سال  حتى  وأرعدوا  أبرقوا  كم  غطائه,  على  ينبسط  النور  يزال  ال  ثم  حبجابه,  ليخفيه  غطاءه 
وبصاحبهم السيل, وأثاروا من الباطل يف بيضاء ليلها كنهارها ليجعلوا نهارها كالليل, فما كان هلم 

اِهٌق( )األنبياء:18(. ا ُهومَ زمَ ِإذمَ ُغُه فمَ يمَْدممَ لمَى اْلبمَاِطِل فمَ قِّ عمَ إال ما قاله اهلل: )بمَْل نمَْقِذُف ِباحْلمَ
أن  يريدون  الريح,  تعصف  كما  بأفواههم  عليه  فعصفوا  الدنيا كاملصابيح,  يضيء  دينا  إال  رأوا  هل 
يطفئوا نور اهلل! وأين سراج النجم من نفخة ترتفع إليه كأمنا تذهب تطفيه, ونور القمر من كفٍّ 
يسب صاحبها أنها يف حجمه فريفعها كأمنا خُيفيه! وهيهات هيهات دون ذلك دمَْرج الشمس وهي أم 

احلياة يف كفن, وإنزاهلا باأليدي وهي روح النهار قرب من كهوف الزمن( )وحي القلم(.

لذا فليعلم املنافقون واملرجـفون واملخذلون أننا سـائرون على درب اجلهاد ولن حنيد عنه إال بإحدى 
احلسنيني, فإما النصر وإما الشهادة نسأل اهلل الثبات.

كما قال الشاعر :

ونـحــن أنــاس ال تـوسـط عـنـدنـــا   **   لنـا الصـدر دون العامليـن أو القـبــُر
تـهـون عليـنـا يف املعالـي نفوسنـا   **   ومن خيطب احلسناء مل يغلها املهُر

ْن ِعنِدِه  اٍب مِّ ذمَ مَبَُّص ِبُكْم أمَن ُيِصيبمَُكُم اهلّلُ ِبعمَ ُن نمَرتمَ ْ حنمَ ْسنمَيمَنْيِ ومَ ى احْلُ بَُّصونمَ ِبنمَا ِإالَّ ِإْحدمَ ْل تمَرمَ شعارنا: )ُقْل همَ
( )التوبة:52(. مَبُِّصونمَ رتمَ ُكم مُّ عمَ مَبَُّصوْا ِإنَّا ممَ رتمَ أمَْو ِبأمَْيِدينمَا فمَ

ِدممَ العدو من التتار سنة  تبها ملا قمَ قال شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف رسالته اليت كمَ
اهلل  عند  من  النصر  أنمَ  ومؤكداً  القتال,  على  املسلمني  فيها  يث  حلب  إىل  وستمائة  وتسعني  تسع 
وأن النصرة للمؤمنني والعاقبة للمتقني فقال: )اعلموا أصلحكم اهلل أن النصرة للمؤمنني, والعاقبة 
للمتقني، وأن اهلل مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون، وهؤالء القوم مقموعون, واهلل تعاىل ناصرنا 
عليهم، ومنتقم لنا منهم، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم. فابشروا بنصر اهلل تعاىل وحبسن 
تيقناه  قد  أمٌر  وهذا  عمران:139(  )آل   ) ُمْؤِمِننيمَ ُكْنُتْم  ِإْن  األمَْعلمَْونمَ  أمَْنُتْم  ومَ ُنوا  زمَ ْ حتمَ المَ  ومَ تمَِهُنوا  ال  )ومَ عاقبته: 

وحتققناه واحلمد هلل رب العاملني( )كتاب اجلهاد: ج2ص58(.
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د وافاك إرشـاُد قمَ ـديــداً ومَ يا قائــدمَ الظـلـم ال تمَغتــرَّ إن لمَـنــا   **   ُركـنـًا شمَ
إعــــــداُد أعــــداٌد ومَ القاذفـاُت ومَ ٍد   **   ومَ ويِه  مـِْن ُعـدمَ ا حتمَ ممَ فالطائرات ومَ

أجنــاُد أبطــاٌل  ومَ قمُة العـلم يف تمَطـويـِر  أمَسلـحـٍة   **   والراجـــاُت  ومَ ومَ
اُد التمَقـوى هـي الـــزمَ اهلل أمَكـبـُر ومَ اِضـعـًة   **   فمَ تمَبقـى  أمَمـام  جنــود اهلل خمَ

ت يف ضمريه, صارت البمَلية عطية, واحملنة ُمنحة, فاصرب  هذه العقيدة إذا رسخت يف قلب املؤمن, وقرَّ
أيها املسلم اجملاهد ورابط وال يضرك من خذلك فحسبك أن اهلل معك, واحذر اليأس والعجز وكما 
رْيٌ لَُّكْم( )النور:11( فكثري من الفنت ظاهرها شر وبالء وباطنها  ا لَُّكم بمَْل ُهومَ خمَ رًّ ُبوُه شمَ سمَ ْ قال تعاىل: )ال حتمَ
خري, فالشدة مهما زادت واحملنُة مهما بلغت إمنا حتمل يف ثناياها الفجر والنصر واألمل, فما يوقع 
فصرب  واملراجعة  للمحاسبة  فرصة  وهو  واختبار,  وتحيص  خريات  ففيه  البالء  من  عباده  على  اهلل 
جيل واهلل املستعان, وال تهتم بكالم املخذلني, بل توكل على رب العاملني, ومهما بلغ العدو من القوة 

واجلربوت, فإن اهلل باملرصاد.

ْوِح اهلّلِ( )يوسف:87( فاجملاهد أوسع الناس  المَ تمَْيأمَُسوْا ِمن رَّ فنحن أمة ال تعرف اليأس أبداً, قال تعاىل: )ومَ
أماًل وأكثرهم تفاؤال واستبشاراً, وأبعدهم عن التشاؤم والقنوط والضجر, كيف ال! وهو مع اهلل ذي 

القوة اليت ال حتّد, والرمحة الواسعة اليت ال ُتعد.

سنظل بإذن اهلل نصحب األمل فتهون أمامنا الصعاب, وسنظل واثقني بنصر اهلل رغم كل الصعاب 
 ) لمَِكنَّ أمَْكثمَرمَ النَّاِس المَ يمَْعلمَُمونمَ ُه ومَ ْعدمَ ِلُف اهللَُّ ومَ ْعدمَ اهللَِّ المَ خُيْ ِحيُم * ومَ ِزيُز الرَّ ُهومَ اْلعمَ اُء ومَ ن يمَشمَ فاهلل: )يمَنُصُر ممَ

)الروم6-5(.

اللهم انصر دينك ومكن جلندك على أرضك
اللهم احفظ قادتنا وعلمائنا يا رب العاملني

واختم اللهم لنا بالشهادة مقبلني
واحلمد هلل رب العاملني

***




