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النصر يكون بالعمل ..وليس فقط بالدعاء واألمل
الخبر:
انتشر فٌروس كورونا فً الصٌن انتشارا سرٌعا وقاتال ..وأغلقت مقاطعات ووضعت فً عزل تام،
وأعلنت السلطات الصٌنٌة إرجاء استئناف الدراسة فً المدارس والجامعات ألجل غٌر مسمى .وانتشرت على
مواقع التواصل منشورات تزعم أن هذا الفٌروس هو عقاب إلهً على ما فعلته السلطات الصٌنٌة من تقتٌل
وتهجٌر وعزل كامل للمسلمٌن اإلٌغور ظلما وعدوانا.
التعليق:
ال شك أن هللا سبحانه وتعالى ٌدافع عن الذٌن آمنوا ،وكلنا ٌقٌن أنه جل وعال قادر على أخذ حق المظلوم
أٌنما كان وكٌفما كان ،ومهما كانت قوة الظالم وجبروته وعنجهٌته .وقد لهجت ألسن المالٌٌن بالدعاء الصادق
من قلوب مكلومة مقهورة حزٌنة على المسلمٌن اإلٌغور لما اقترفته وتقترفه السلطات الصٌنٌة بحقهم.
ولكن السؤال هنا ..هل ٌكفً الدعاء بال عمل للتخلص من الظالمٌن خاصة األنظمة التً تتحكم برقاب
العباد وخٌرات البالد؟ ! هل ٌكفٌنا أن ننتظر عقاب هللا جل وعال!! وهو القائل فً كتابه العزٌزَ ﴿ :قاتِلُوهُم
ُي َع ِّذب ُه ُم ّ
صر ُكم َعلَي ِهم َو َيش ِ
ُور َقوم ُمؤ ِمنِينَ ﴾ٌ ،عذبهم بأٌدٌكم ولٌس بأٌدي
صد َ
ف ُ
َللا ُ ِبأَيدِي ُكم َو ُيخ ِزهِم َو َين ُ
غٌركم ،فالنصر ٌكون مع العمل .ونذكر قول عمر بن الخطاب حٌن رأى إب ا
ال قد فشى فٌها الجرب ،فسأل
صاحبها عن إهماله لها ولعالجها فقال :عندنا عجوز تدعو لها بالشفاء فقال له عمر" :هال جعلت مع الدعاء
شٌئا من القطران؟" أي خذوا باألسباب مع الدعاء.
ولنا فً رسول هللا أسوة حسنة ومنهاج ودستور ،وكل عمل له أو تصرف أو قول هو عبارة عن درس لنا
إلى ٌوم الدٌن .فلو كان األمر سهالا للتخلص من الكفار والظالمٌن بالدعاء فقط لكان دعا علٌهم فً الكعبة كما
طلب منه خباب بن األرت ولكفى المسلمٌن وقتها وبعدها مشقة التعب والجهد والتعذٌب والجهاد والمعارك،
ولكنه لم ٌفعل لٌعلمنا علٌه الصالة والسالم أن الدول ال تقام هكذا ،وأن الحضارات ال تبنى بهذا الشكل ،بل
تحتاج للكثٌر من العمل والتعب والتضحٌات المبنٌة على أساس عقدي صحٌح وكذلك ال نكتفً بأن نقول "اللهم
وأخرجنا من بٌنهم سالمٌن" ،فلٌس هكذا تشكل موازٌن القوى وتنتصر الدول!
اضرب الظالمٌن بالظالمٌن،
ِ
ونحن هذه األٌام نعٌش ذكرى عظٌمة وتارٌخا ا فاصال وهو ذكرى فتح القسطنطٌنٌة التً لم ٌكتف فٌها
السلطان محمد الفاتح بالدعاء وحسن صلته مع هللا تعالى  -مع ضرورة ذلك طبعا  -لكنه أخذ بكل أسباب
النصر من خطط واستعدادات حربٌة وأسلحة متنوعة ،ودراسة مستفٌضة عن كٌفٌة دخولها وفتحها متسلحا
بإٌمانه وعقٌدته ونٌته الصادقة إلعالء كلمة هللا فً األرض ونشر رسالته السماوٌة .والتً ٌجب أن تكون دافعا
لنا اآلن للعمل إلقامة الدولة اإلسالمٌة القوٌة ،دولة الخالفة الراشدة الثانٌة على منهاج النبوة لتقضً على الظلم
والظالمٌن وتحرر البالد والعباد ،وتنشر األمن واألمان فً كل مكان .فال نصر إال بجٌش مسلم متسلح بقوة
العقٌدة اإلسالمٌة والقوة المادٌة الالزمة لهذا النصر ،وال جٌش إال بدولة وقائد مسلم .ونسأل هللا أن ٌكون ٌوم
قدومه لنا قرٌبا.
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