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﷽
ال يظن متشائم موسوس أن فقدان مدينة وخسارة أرض كان حُيكم فيها بشرع رب العاملني قد انتصر
فيها الكافرون ،وال يظن صاحب هوى أنه يشجع فريقا رياضيا خسر املباراة ،وال يظن منافق حمرجف أن
الكفر متكن من هزمية التوحيد وأهله؛ كال ،لقد خاب ظنكم وخانتكم اخلرائط امللونة ،ومل تحسعفكم آيات
وسننه اليت مل تعودوا تقيسون هبا ،ومل تشحذوا أفكاركم بتدبر سَي الصاحلني.
اهلل ح
إهنا سنة االبتال ء الربا ي لعباد  ،ولو شا ء سبحانه لتكفل ببقا ء شرعه يف جدران أبنية مدينة منبج
واألرصفة واحلصى ،لتبقى اخلريطة امللونة يغلبها السواد فقط! وال يهم عند الكثَي إن غلب شرع اهلل يف
النفوس أو تلونت القلوب براية العحقاب!
ولقد احناز أسوتنا وقدوتنا رسول اهلل ‘ من مكة ،بعد مكر قومه به وبأصحابه ،وعاد فاتا هلا،
وحوصر ‘ يف الغار ثالث ليال مع صاحبه أيب بكر الصديق  ،¢وخرجا إىل املدينة بعدها ،وبقيت كلمة
ص َرهُ اللاهُ إِ ْذ
ص ُروهُ فَ َق ْد نَ َ
اهلل هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى ،رغم احنياز ‘؛ فقال تعاىل{ :إِاَّل تَ ْن ُ
ول لِ ِ
ِ
اِ
ِ
صاحبِ ِه ََّل تَ ْح َز ْن إِ ان اللاهَ َم ََعنَا فَََنْ َز َل اللاهُ
ين َك َف ُروا ثَان َي اثْ نَ ْي ِن إِ ْذ ُه َما في الْغَا ِر إِ ْذ يَ ُق ُ َ
أَ ْخ َر َجهُ الذ َ
ِ اِ
ِ ٍ
ِ
ِ
الس ْفلَى َوَكلِ َمةُ اللا ِه ِه َي الَْعُلْيَا َواللاهُ َع ِز ٌيز
ين َك َف ُروا ُّ
َسكينَتَهُ َعلَْيه َوأَيا َدهُ ب ُجنُود لَ ْم تَ َرْو َها َو َج ََع َل َكل َمةَ الذ َ
ِ
يم} [التوبة.]40 :
َحك ٌ
نب سبقه قد أخرجه قومه ومكروا به وكادوا له ،وحاربو وأخرجو من ديار والذين آمنوا معه ،فلم
وكل ي
ينتصروا عليهم أبدا؛ قال تعاىل{ :الم ( )1أ ِ
آمناا َو ُه ْم ََّل يُ ْفتَ نُو َن ()2
ااس أَ ْن يُ ْت َرُكوا أَ ْن يَ ُقولُوا َ
َ
َحس َ
ب الن ُ
ولََق ْد فَ ت ناا الا ِذ ِ ِ
اِ
ِِ
ين} [العنكبوت.]3 - 1 :
َ
ين َ
ص َدقُوا َولَيَ َْعلَ َم ان الْ َكاذب َ
ين م ْن قَ ْبل ِه ْم فَ لَيَ َْعلَ َم ان اللاهُ الذ َ
َ
َ
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ِ
صع ِ
ت يا ر حسول الل ِه أي الن ِ
اس أشد
ب بْ ِن س ْعد ع ْن أبِيه قال :قح ْل ح
فقد جا ء يف احلديث الصحيح :ع ْن حم ْ
سِ
صالِ ُحو َن ثُ ام ْاْل َْمثَ ُل فَ ْاْل َْمثَ ُل ِم ْن الن ِ
ب ِدينِ ِه
بال ء؟ قال ‘ْ « :اْلَنْبِيَاءُ ثُ ام ال ا
ااس يُ ْبتَ لَى ال ار ُج ُل َعلَى َح َ
ِ ِ ِِ
ص ََلبَةٌ ِزي َد فِي بَََلئِِه»(.)1
فَِإ ْن َكا َن في دينه َ
وعندما نقول أننا خسرنا منبج خسرناها جبماهلا وزينتها اليت تألألت فيها رايات التوحيد واحملاكم
اإلسالمية وسيارات احلِسبة ،ولكننا رحبنا معركة العقيدة وحرب العقول ،رحبنا جيال عرف أن عدو هذا
وذاك ،ورحبنا شبابا جياهد ليحكم كلمة اهلل يف أرضه ،وعالوة عليه رحبنا التجارة مع اهلل يقينا ،ففيه أوذينا
ويف سبيله قاتلنا وألجل ذل عودينا.
كما مل خنسر معركة الرمادي وتكريت وتدمر وتل أبيض ،فال يزال جندنا يصولون وجيولون فيها أينما
شاؤوا ومىت ما أرادوا ،يغَيون على ثكنات األعدا ء وحصوهنم ويستهدفون قطعاهنم بالعبوات والقاذفات
والقناصات ،وال تزال املفارز األمنية تؤرقهم وتحنكي هبم وتقطف رؤوس قادهتم ،بل إن اخلسارة أن يعجز

اخلصم عن صد هجمات عدو ويبقى حائرا أمامه ،منتظرا طائرات أسياد كي تبيد منطقة كاملة ألجل
بضعة جنود.
يكفي أهلنا -أهل منبج -ذخرا ما خرجوا مطأطئي رؤوسهم ،وما رضوا الذلة تت سلطان الدميقراطية
األمريكية ،ومل يرضوا بأنصاف حلول أو يظهروا االعتدال املزيف على حساب دينهم إال أن يكون الدين
كله هلل ،حنسبهم كذل واهلل حسيبهم ،سائرين على حخطى األولني ،موقنني بنصر من عند اهلل من بعد
اِ
ين أُ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِديَا ِرِه ْم بِغَْي ِر َح ٍّق إِاَّل أَ ْن يَ ُقولُوا َربُّنَا اللاهُ َولَ ْوََّل َدفْ ُع اللا ِه
اجلهد واالبتال ء والتمحي{ ،،الذ َ
ت ِ
اج ُد ي ْذ َكر فِ َيها ْ ِ ِ
ات وم ِ
ض ُه ْم بِبَ َْع ٍ
ااس بَ َْع َ
ص َر ان اللاهُ
اس ُم اللاه َكث ًيرا َولَيَ ْن ُ
ص َوام ُع َوبِيَ ٌع َو َ
ِّم ْ َ
ض لَ ُهد َ
الن َ
س ُ ُ
صلَ َو ٌ َ َ َ
ي َع ِز ٌيز} [احلج.]40 :
ص ُرهُ إِ ان اللاهَ لََق ِو ٌّ
َم ْن يَ ْن ُ
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وجيري يف الكون واخللق سنته ،والنصر
إننا على يقني من ربنا أن اخلَي من عند  ،يحدبر األمور حبكمته ،ح
ِ
ْح اق بِ َكلِ َماتِِه َويَ ْقطَ َع َدابَِر
والغلبة لعباد بعد زالزل االبتال ء وشديد احملنَ { ،ويُ ِري ُد اللاهُ أَ ْن يُح اق ال َ
ِ
ين} [األنفال.]7 :
الْ َكاف ِر َ
أما الذين خرجوا يف الصور وقد حلقوا حلاهم وجاهروا باملعصية ،والاليت خرجن حميزقن حجاهبن وطرحنه
أرضا؛ هؤال ء ليسوا منا ولسنا منهم ،ونربأ إىل اهلل منهم كما تربؤا من دينه وشرائعه ،واملكر منهم ال عذر له،
ح
فقد أحقيمت ألجلهم الدورات الشرعية ،وتعلموا الوال ء والربا ء وتعظيم شرائع اهلل ،وأقام دعاة دولة اإلسالم
ص َ ِ ِِ
احلجة على أمثال هؤال ء وغَيهم ،ولكن اهلل تعاىل يقولَ { :وَما أَ ْكثَ ُر الن ِ
ين}
ااس َولَ ْو َح َر ْ
ت ب ُم ْؤمن َ
[يوسف.]103 :

فهنيئا ملن صابر وجالد واحتسب عند اهلل ثوابه ،ووقف عند حدود اهلل والتزم أمر ونواهيه.
كتبهَ :
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