
 
 

 

 !فمىت؟  ،نال  النبوة منهاج على اخلالفة إلقامة نصرتكم  كنت  مل نإ : النصرة  أهل اي

 همع رسلأو  األرض، يف له مّكن وقد ،ملسو هيلع هللا ىلص حممد  البشر خري على العظيم اإلسالمي الدين وتعاىل سبحانه هللا أنزل لقد
 اليت الدولة مليالد والدولية واإلقليمية ليةاحمل الظروف وتعاىل سبحانه هللا هيأ لذلك الناس، بني به ليحكم الكرمي، نآالقر 

 يف األرض، يف احلق دولة إلقامة املناسبة الظروف وتعاىل سبحانه هللا هيأ لذلك ،وأهله الكفر من إرادة غري على أقيمت
فقال  والروم، الفرس قطبيه، بني حينها الدائر الصراع وعن الدويل املوقف شكل عن وتعاىل سبحانه خربانأ وقد املنورة، املدينة
 بَ ْعدُ  َوِمنْ  قَ ْبلُ  ِمنْ  اْْلَْمرُ  لِِلَِ  ِسِنيَ  ِبْضعِ  ِف  * َسيَ ْغِلُبونَ  َغَلِبِهمْ  بَ ْعدِ  ِمنْ  َوُهمْ  اْْلَْرضِ  َأْدنَ  ِف  * الرُّومُ  ُغِلَبتِ  * امل﴿ :تعاىل

 النيب على الكرميات اآلايت هذه نزلت وقد ،﴾الَرِحيمُ  اْلَعزِيزُ  َوُهوَ  َيَشاءُ  َمنْ  يَ ْنُصرُ  الِلَِ  بَِنْصرِ  * اْلُمْؤِمُنونَ  يَ ْفَرحُ  َويَ ْوَمِئذ  
 الشام بالد وهي ،للحجاز األرض أقرب أي األرض أدىن يف ُغلبت قد الروم نإ تقول واآلية ،املكرمة مكة يف وهو ملسو هيلع هللا ىلص

 سنة جيشه الروم ملك رقله أصلح أن  وبعد للميالد، 621 عام مصر يف للروم هزمية آخر بعد  ونزلت ،القدس يف وحتديدا
 الروم لدى يكن ومل الروم، على املعارك بكل منتصرين الفرس فكان اهلجرة قبل أما النبوية، اهلجرة وقت نفس يف أي ،م622

 أذربيجان على واستولوا الفرس على الروم انتصر هنفس الوقت ويف ،م624 عام بدر معركة وكانت .االنتصار يف أمل أدىن
 م624 عام الروم انتصار قابله القدس، على واستولوا م614 سنة الفرس انتصر فكما. جموسي انر د معب أقدم ودمروا

. بدر يف املشركني على ابنتصارهم املسلمني فرح هذا وصادف "،املقدسة" النار ومعبد  زرادشت رأس مسقط على همؤ واستيال 
 احلرب، طوال معركة أبهم الروم انتصر حيث وىنين يف م627 عام آخر يف حصلت والروم الفرس بني الفاصلة املعركةو 

  ألبيه شريويه اغتيال بعد  الروم مع الصلح معاهدة الفرس وّقع  وكذلك م628 عام احلديبية صلح حصل أشهر أبربعة وبعدها
  لروم،ا ىلإ الفرس من ينتقل القوى ميزان  كان  وبينما بينها، فيما متصارعة ةيالدول القوى كانت  بينما نهإف وهكذا،. كسرى

 املسلمون  كان  العامل، مناطق خمتلف يف النفوذ على نايتصارع الدويل املوقف اقطب كان  وبينما دولتهم، يقيمون املسلمون كان
 .العربية  اجلزيرة  يف  لدولتهم  التمكني  يف نيمنشغل

 ظالمال  دايجري  يف  طغت  فكانت  ،والغريب  يبو ور األ  الشمال  يف املتوغلة  األوروبية  األمم  بني  السياسي  املشهد  شكل  عن  أما
 يف راية بذات وال الدين، يف رسالة ذات تكن ومل شائبة، ووثنية وليدة، نصرانية بني وكانت الدامية، واحلروب املطبق، اجلهلو 

 الوحدة أمارات العهد  ذلك يف الغربية أورواب يف تكن "ومل: "للعامل املختصر التاريخ" كتابه  يف ويلز. ج. هـ يقول. السياسة
 القرن إىل اخلامس القرن من حالك ليل أورواب على أطبق "لقد : "اإلنسان  صناعة" كتابه  يف بريفولت روبرت ويقول ظام"،والن

  ألهنا القدمي؛ العهد مهجية من وأفظع هوالً  أشد العهد ذلك مهجية كانت  قدو  ،اً وسوادًا ظالم يزداد الليل هذا وكان العاشر،
 األقطار كانت  وقد ابلزوال، عليها وقضي احلضارة هذه معامل انطمست وقد نت،تعف قد كبرية  حضارة جبثة أشبه كانت
 .واخلراب"  والفوضى  الدمار  فريسة  وفرنسا  كإيطاليا  املاضي  يف أوجها  وبلغت احلضارة هذه  فيها  ازدهرت  اليت  الكبرية

 بفعل األحشاء متمزقة اريخالت من احلقبة هذه يف اهلند  كانت  فقد  ية،اهلند  القارة شبه يف السياسي املشهد  عن أما
اً عدد احلروب هذه خلَّفت وقد  األخرى، الدول سائر عن حاالً  أفضل تكن مل فهي وابلتايل واخلارجية، الداخلية احلروب

 أن ميكن وال مهينون، رقاءخُ  خبلقتهم فهم َثَّ  ومن اإلله، قدم من ُخِلقوا الرقيق أن  يعتقدون  اهلنود وكان  الرقيق، من هائالً 
!! أفضل خملوقات يف املوت بعد  أرواحهم تنسخ أن  عسى والعذاب اهلوان  بتحمل إال هلم املقسوم الوضع  هذا عن عوايرتف



 ومن يقاوموه، وال ابلذل يرضوا أن عليهم تقضي روحية أخرى لعنة فيه يعيشون الذي السيئ الوضع  لعنة إىل تضاف وبذلك
 كامالً اً  إهدار  الرقيق إنسانية إهدار حيث من الوقت ذلك يفًا شائع كان  ماعًا كثري   ختتلف اهلند  يف الرقيق معاملة تكن مل ث 

 .مقابلهااً  حق  إعطائه  دون  الواجبات  أبثقل  وحتميله

 مثالب العرب يف تفشت فقد ،وحميطها مكة يف العربية القبائل ومنها العربية اجلزيرة شبه يف السياسي املشهد عن أما
 هذه كانت  وقد القبائل، بني احلروب يف مكثَّف بشكل ظهرت قد ثالبامل هذه أن شك وال ،اإلسالم قبل كثرية  أخالقية
  بني والغرباء داحس وحرب جرحت، انقة بسبب وتغلب بكر بني نشبت اليت سوسالب كحرب  األسباب، ألتفه تقوم احلروب

  طويالً  استمرت حروب ،عمومة أبناء وهم ،واخلزرج األوس بني قامت كما  سنة، أربعني منهما كل  واستمرت وذبيان، عبس
 من وكنانة قريش بني كانت  اليت اْلِفَجارِ  حرب العرب أايم أشهر ومن األوس، لصاحل انتهى الذي بعاث يوم أشهرها كان 

 ،احملارم من فيه وقيس كنانة  احليَّان  استحل ملا الفجار وُُسي ،اً صبي  هللا رسول وكان أخرى، جهة من عيالن وقيس جهة،
 األايم نذكر "حنن: بقوله اجلاهلية يف العرب حروب أايم ذكر ابب بدأ األثري ابن أن العرب بني احلروب كثرة  على يدل ومما

 اليسري النفر على تشتمل غارات ذكر على أَُعرِّج ومل شديد، وقتال كثرية  مجع  على اشتملت اليت املذكورة والوقائع ةاملشهور 
 كلثوم  بن  عمرو  شاعرهم  قال  أن  نفوسهم؛  يف  وأتصلها  والقتال  ابحلرب  الشديد   تعلقهم  من بلغ و  ،احلصر  عن  وخيرج  يكثر  ألنه
 :اهلةاجل  والعقول  املعقَّدة،  النفسيات  هذه  عن  يُعربِّ   الشعر  مناً  بيت

َنا  َأَحد    ََيَْهَلنْ   الَ   َأالَ   اجْلَاِهِلنيَ   َجْهلِ  فـَْوقَ   فـََنْجَهلَ   ***  َعَليـْ

 وجهل أورواب يف وتناحر الدويل، املوقف قطيب بني وقتال صراع هلا، التمكني ثناءأو  البعثة نابّ إ العامل حال كان  هكذا
 كانت  حيث ني،املناسب واملكان الزمان يف العظيمة اإلسالم حضارة بزوغ فكان ،اهلندية القارة وشبه العربية اجلزيرة يف وقتال
 ىلإ احلاجة أمس يف البشرية كانت  حيث يكون، ما أوسع  احلضاري والفراغ احلروب، يف منشغلة واإلقليمية الدولية القوى
  احلكيم  العليم هتيئة من تقادير هي التقادير وهذه شقياء،أ فيها يعيشون اليت املأساوية احلالة هذه من خيرجها الذي املبدأ

 بل البشر، بني هبا املعمول األرضية القوانني عن خارجة معجزة  الرسول دولة إقامة تكن مل لذلك صدف، حمض وليست
 .يةهلإ  مبعجزة  وليس  الدول،  نشأة  وقوانني  اجملتمعات  يف  التغيري  سنن  مع  منسجم  ،طبيعي بشكل  جاءت

 يصل اكبري   اتشاهب هناك نأ َيد واحلضاري، واإلقليمي واحمللي الدويل الصعد، خمتلف على احلايل الوضع ىلإ الناظر نّ إ
 احلايل، الوقت يف فيها نعيش اليت الظروف وبني اإلسالمية، الدولة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فيها قامأ اليت الظروف بني التطابق حد 

 سرية فيعيدوا اإلسالم، أمة من النهى وأول يستغلها حىت أخرى، مرة يخالتار  أعاد قد وتعاىل سبحانه هللا أن  على أمارة وهذه
 الزمانني، بني الظروف لتشابه مرة، أول ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أقامها كما  ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب بقيامها بشر اليت الدولة فيقيموا ،ملسو هيلع هللا ىلص حممد النيب

 قال ،قَالَ   حيث  ،ُحَذيـَْفةُ  رواه  الذي  ديثاحل  يف ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  أخربان  حيث  النبوة،  منهاج على الثانية  الراشدة  اخلالفة  فيقيموا
َهاجِ  َعَلى ِخاَلَفة   َتُكونُ  ثَُ  يَ ْرفَ َعَها َأنْ  َشاءَ  ِإَذا يَ ْرفَ ُعَها ثَُ  َتُكونَ  َأنْ  الِلَُ  َشاءَ  َما ِفيُكمْ  الن ُّبُ َوةُ  َتُكونُ » :ملسو هيلع هللا ىلص اّللَِّ  َرُسولُ    ِمن ْ
 َيُكونَ   َأنْ   الِلَُ   َشاءَ  َما فَ َيُكونُ اً  َعاض  اً  ُمْلك  َتُكونُ   ثَُ   يَ ْرفَ َعَها  َأنْ   الِلَُ   َشاءَ   ِإَذا  يَ ْرفَ ُعَها  ثَُ   ُكونَ تَ   َأنْ   الِلَُ   َشاءَ   َما  فَ َتُكونُ  الن ُّبُ َوةِ 

 َتُكونُ  ثَُ  يَ ْرفَ َعَها َأنْ  َشاءَ  ِإَذا يَ ْرفَ ُعَها ثَُ  َتُكونَ  َأنْ  الِلَُ  َشاءَ  َما فَ َتُكونُ  َجْْبِيَةً اً ُمْلك َتُكونُ  ثَُ  يَ ْرفَ َعَها َأنْ  َشاءَ  ِإَذا يَ ْرفَ ُعَها ثَُ 
َهاجِ   َعَلى ِخاَلَفةً   .(أمحد )«  َسَكتَ  ثَُ   الن ُّبُ َوةِ   ِمن ْ
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 همايكل  جعل أخرى، جهة من والصني جهة من أمريكا العظمى، الدول بني الدائر الصراع ن أ عاقل على خيفى فال
 أورواب وبني وأورواب أمريكا بني الدائرة الباردة احلرب مراأل وكذلك ،وحضاراي ياسياس ومنشغلني وعسكراي، اقتصاداي منهكني
 حقوق ومبدأ والدميقراطية فالعلمانية حضاراي، مفكك وروابأو  أمريكا يف الداخلي الوضع نأ التذكري يفوتنا وال وروسيا،

 مراضاأل كل  فيهم وظهرت وعقائداي، اعياواجتم عرقيا ومزقتهم فقرهتم،أو  الشعوب شقتأ حيث مرها،أ انفضح قد  نسان اإل
 أي ينتظر كبري،  حضاري فراغ هناك صبحأف وغريها، وصحية وفردية ووطنية وقومية عنصرية من واإلنسانية، االجتماعية

 دولة حال عن خيتلف ال فحاهلا العربية، الدول ومنها األوسط الشرق دول يف السياسي الوضع  عن أما. هتمألل حضارة
 مهااحد إ كانت  حيث والروم، الفرس بني الصراع زمن وسطاأل الشرق منطقة يف قائمتني كانتا  نياللت املناذرة، دولةو  الغساسنة

  موال  هو ما فمنها األوسط، الشرق وعموم العريب العامل يف القائمة الضرار دول وكذلك للروم، واألخرى للفرس وعميلة موالية
 لثور اهلائج أمريكا.ل وعميل  موال  هو ما ومنهم  يطانيا،بر   فعىاأل  سأر   سهمأر  وعلى  ألورواب وعميل

 ألهل وتعاىل سبحانه هللا من مارةأ أكرب واهلند، الصني بني توتر عنه نتج والذي والصني أمريكا بني احلايل الصراع إن
 ىلإ الزمن عقارب دعاأ قد وتعاىل سبحانه هللا ن أ على وبنغالدش، ابكستان يف وخصوصا ةاإلسالمي بالدال يف واملنعة القوة
 يف هلا الظروف هيأ كما  متاما النبوة، منهاج على الثانية الراشدة اخلالفة لقيام الظروف هتيئة فأعاد اإلسالم، فجر بزوغ زمن
 مليارين متّثل اليت اخلالفة دولة وجه يف الوقوف من ميّكنها ظرف ويف قادرة األرض هذه ظهر على قوة تبق فلم األوىل، املرة
  بل األرض، هذه ظهر على مةأ أي عند موجودة ليست والكفاءات، والقدرات والثروات اخلريات من عندهم سلمني،امل من

 الكفاءات تلك سحب طبيعيا سيتم نهإف دولتهم قيام وحال املارقة، الدول تلك بناء يف ستغلةم مقدرات من تقدم ما كل  ن إ
 ألهل الساحنة الفرصة هي الظروف هذه تكن مل فإن  طبيعيا، الداخل نم الدول تلك فتنهار م،األ موطنها ىلإ رجاعهاإو  منها
 !كون؟ت  فمىت  األرض  يف اإلسالم  دولة  ولقيام  لإلسالم  النصرة  عطاءإل  واملنعة  القوة

 الذي وتعاىل سبحانه وهو يشاء، كيف  األمور يسرّي  الذي هو وتعاىل سبحانه هللا ن أب يقني على نناإ األنصار، أيها
 الستغالهلا لكم هاأهي وقد ﴾ اً َقْدر  َشْيء   ِلُكل ِ  الِلَُ  َجَعلَ  َقدْ  َأْمرِهِ  ََبِلغُ  الِلََ  ِإنَ ﴿ :وتعاىل سبحانه قال حيث ،األمور يهيئ

 تَ تَ َوَلْوا  َوِإنْ ﴿ :وتعاىل سبحانه قال حيث نذركم،أ قد وتعاىل سبحانه هللا نإف الإو  تضيعوها، فال الفرصة هذه واقتناص
 جده كان  ومن الساعة، قيام ىلإو  متكمأ ويف فيكم اخلري أن  يف بينة على نناإ. ﴾َأْمثَاَلُكمْ  َيُكونُوا َل  ثَُ  َغْْيَُكمْ ًا مقَ وْ  َيْستَ ْبِدلْ 

 بنت خدَية جدته كانت  ومن مثلهم، أحفادهم من يكون  ن أ الإ ميكن ال القاسم بن وحممد  الدين وصالح والقعقاع اً خالد 
 القادة هؤالء مثل ءامعظ قادة جنابإ على قادرات أمهات مةاأل يف نإف عنهن، هللا رضي علي حممد مأو  واخلنساء خويلد 

 .لدينكم  نصرتكم  يف  هللا  فاهلل  ،فذاذاأل
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