هال اقتدى ضباط جيوشنا بسيف هللا املسلول؟
مل يكن دخول خالد بن الوليد رضي هللا عنه يف اإلسالم واحنيازه لإلسالم واملسلمني إال اختياراً حكيماً من
فارس مقدام مل يهزم يف معركة خاضها قط ،ولو بقي على شركه ومات على ما مات عليه أجداده وأقرانه من
املشركني من أمثال أب جهل والوليد بن املغرية لكان من اخلاسرين يف الدنيا واآلخرة ،لذلك جيب أن تكون
قصة إسالم خالد رضي هللا عنه عربة لكل ضابط يف جيوش املسلمني ،فهم الذين حيمون عروش الظاملني
وميكنونم من احلكم بغري ما أنزل هللا ،فإن هم اقتدوا بسرية سيدان خالد كانت عاقبتهم كعاقبته ،وحيشرون معه
ومع الصحابة الكرام على حوض املصطفى حممد ﷺ إبذن هللا ،أما إن ظلوا حيمون األنظمة العلمانية القائمة
يف بالدان ،ويدافعون عن حدود الدول الوطنية اليت قامت على تقسيمها إىل دويالت هزيلة ،ويظلون حيمون
عروش الظاملني ويقضون حياهتم العسكرية يف خدمة األنظمة العميلة ،وينفذون مشاريع الدول االستعمارية
الكافرة ،فإن عاقبتهم ستكون كعاقبة كثري من القادة العسكريني الذين ماتوا وهم حيمون عروش الظاملني ،من
أمثال ريتشارد وانبليون وهتلر ...وغريهم ،خسروا الدنيا واآلخرة.
مل يستغرق احنياز خالد لإلسالم واملسلمني طويال ،وقد كانت رسالة من سطرين من رسول هللا تركها له
أخوه يف بيته كافية له ليبيع الدنيا ومتاعها من أجل اآلخرة ،حيث تعود قصة إسالم خالد بن الوليد إىل ما بعد

معاهدة احلديبية ،حينما دخل الرسول ﷺ مكة يف عمرة القضاء ،فسأل الوليد عن أخيه خالد ،فقال« :أين

خالد؟» فقال الوليد" :أيت به هللا" ،فقال النب ﷺ« :ما مث لُهُ جهل اْلسالم ،ولو كان جعل نكاي تهُ وحدَّهُ
ْيا لهُ ،ولقدَّمناهُ على غْيه» ،فخرج الوليد يبحث عن أخيه فلم جيده ،فرتك له رسالة
مع ال ُمسلمني كان خ ً
اَّلل الهر ْْحن الهرحيم ،أ هما ب ْعد ،فإِن ملْ أر أ ْعجب م ْن ذهاب رأْيك عن ْاإل ْسالم وع ْقلك ع ْقلك!
قال فيها" :ب ْسم ه

اَّلل ﷺ عْنك ،وقال« :أين خالد؟» ...فاستدرك َي أخي ما
ومثْل ْاإل ْسالم جهله أح ٌد؟! وق ْد سألِن رسول ه
قد فاتك ،ف قد فاتك مواط ُن صاِلة" ،وقد كان خالد رضي الل ه عنه يفكر يف اإلسالم ،فلما قرأ رسالة أخي ه

سر هبا سرورا كبريا ،وأعجبه قول النب ي ﷺ فيه ،فشرح هللا صدره وأسلم ،وكان قبل ذلك قد رأى رؤاي يف
منامه ،أنهه يف مكان ضيق ،خرج منه ألرض واسعة خضراء ،وملا ذكر رؤايه ألب بكر الصديق وهو يف املدينة
قال له الثاِن" :هو خمرجك الذي هداك هللا لإلسالم ،والضيق الذي كنت فيه من الشرك" .هكذا ،فقد كانت
رسالة من سطرين ورؤاي رآها كافيتني للقائد احلقيقي ليدخل اإلسالم وتقوم حياته ويقوم مبا خلقه هللا من أجله؛
عبادة هللا سبحانه وتعاىل واجلهاد يف سبيله.
كان خالد بن الوليد قائداً حقيقياً حمنكاً ،قاد جيش املشركني يف معركة أحد وهزم املسلمني ،وكذلك كان
قائداً فذا بعد احنيازه للمسلمني ،فكانت أول غزوة له مع املسلمني هي غزوة مؤتةْ ،حل فيها راية املسلمني،
وفيها لُّقب بسيف هللا املسلول ،كما شارك يف حروب الردة ،وقاتل مع املسلمني يف أكثر من مائة معركة ،وقال

اَّلل ،سلَّهُ َّ
اَّلل وأ ُخو العشْية ،خال ُد ب ُن الوليد ،سيف من ُسيُوف َّ
فيه رسول هللا ﷺ« :نعم عب ُد َّ
اَّللُ على
ال ُك َّفار وال ُمنافقني» ،وشهد فتح مكة ،وغزوة حنني ،وكان رسول هللا قد أعطاه شعراً من رأسه فأبقاه خالد يف
مقدمة عمامته ،وكان ال يلتقي بعدو إال ويهزمه ،وجعله أبو بكر الصديق أمرياً على مجيع أمراء األجناد ،وافتتح
دمشق هو وأبو عبيدة رضي هللا عنهم .كل هذه االنتصارات لفارس حقيقي حفظها له التاريخ وحفظته له خري
أمة أخرجت للناس ،وكانت ثقيلة يف ميزان حسناته يوم ال ينفع مال وال بنون ،ال كالضباط احلاليني الذين
خيدمون يف جيوش املسلمني ،يقضون حياهتم بني السعي للحصول على النياشني والرتب دون إجنازات حقيقية
تنصر اإلسالم واملسلمني ،وبني خدمة مصاحل الدول االستعمارية ويف بعثات "السالم" لألمم املتحدة ،فشتان
بني القائد خالد وبني الضباط الذين ميوتون على خالف ما مات عليه!
إن ضباط املسلمني أجراء عند األمة ،ومتعاقدون معها على ْحايتها وْحاية عقيدهتا وصون حرماهتا ،وهم
ليسوا أجراء عند احلكام الظاملني الذين ال حيكمون مبا أنزل هللا ،فاحلكام هم أنفسهم يف أنظمتهم الدميقراطية
أجراء عند الناس أيضاً ،وقد خان هؤالء احلكام األمانة وأكلوا أموال الناس ابلباطل ،وكذلك الضباط إن مل
يقوموا مبقتضى العقد الذي بينهم وبني الناس ،يكونوا قد أكلوا السحت وأكلوه ألبنائهم ،فاملال احلرام ليس
الذي يؤخذ سرقة أو خلسة فحسب ،بل أيضا مال األجري الذي ال يقوم بواجبه فيما استؤجر عليه ،خصوصا
وأن األمة تقتطع من قوت عياهلا لتدفع للجند رواتبهم ،ال ليتنعموا هبا هم وعياهلم دون مقابل أو خلدمة أعداء
األمة ،بل للدفاع عن األمة وعن دينها ومقدساهتا وحرماهتا ،وإن مل يفعلوا ذلك فقد أكلوا احلرام وأكلوه عياهلم،

وما غذي ابحلرام فالنار أوىل به ،عن أب بكر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا ﷺَ« :ل يد ُخ ُل اْلنَّة ِلم

َّار أوَل به» رواه اإلمام أْحد يف مسنده ،ويف رواية أخرىَ« :ل يد ُخ ُل اْلنَّة جسد غُ ِّذي
ن بت من ُسحت ،الن ُ

ابِلرام» ،فهل يرضى الضابط املؤمن ابلل واليوم اآلخر أن يلقى أبهله يف النار ألنه قد أعاهلم مبال حرام؟! وهل

يرضى الضابط منهم أن يكون أبناؤه الذين يتفاخر هبم أمام الناس بعد أن علمهم وخرجهم من أرقى اجلامعات،
هل يرضى أن يكونوا حطب جهنم؟! معاذ هللا.
لقد ابت واضحا وضوح الشمس يف رابعة النهار أن حال األمة البائس ال يغريه إال نصرة أهل القوة
واملنعة ،بعد أن غري الناس ما أبنفسهم ،قال تعاىل﴿ :إ َّن َّ
اَّلل َل يُغ ِّْيُ ما بقوم ح َّّت يُغ ِّْيُوا ما ِبن ُفسهم﴾ ،وقد

طالبت األمة مرارا وتكرارا بتحكيم شرع هللا ،وخرجت إىل الشوارع بصدور عارية مطالبة خبلع األنظمة الكافرة
وإقامة حكم اإلسالم على أنقاضها ،لكن الوحيدين الذين خذلوا األمة وهم جزء منها ومن أبنائها ،هم ضباط
املسلمني وقادة جندهم وقوهتم ،على الرغم من أن األمة قد أنفقت عليهم من قوت عياهلا ،لذلك حيمل ضباط
املسلمني اليوم وزر حكام املسلمني الظاملني العمالء ،وهم يف العذاب سواء ،حيث قال هللا تعاىل﴿ :إ َّن فرعون

وهامان و ُجنُود ُُها كانُوا خاطئني﴾ ومعىن خاطئني آمثني ،فرأس الكفر فرعون ووزيره هامان آمثان على السواء

وكذلك جنودها .فال جيوز ألي جندي أو ضابط تربئة نفسه من ظلم احلاكم وكفره ،واالدعاء أبنه ليس

مسؤوال عن ظلم احلاكم وحكمه ابلكفر وعمالته وفسقه وفجوره ،وقد تربأ الرسول ﷺ من أعوان الظلمة كما
جاء يف احلديث الذي رواه الرتمذي والنسائي وأْحد يف املسند عن كعب بن عجرة رضي هللا عنه قال :خرج
إلينا رسول هللا ﷺ فقال« :اْسعُوا ،إنَّهُ سي ُكو ُن ب عدي أُمراءُ ،فمن دخل عليهم فصدَّق ُهم بكذِبم وأعاَنُم
ت منهُ ،وليس بوارد عل َّي اِلوض .»...وقد روي يف سجن اإلمام ابن حنبل
على ظُلمهم ف ليس م ِِّن ،ولس ُ

أن جاءه السجان فقال له" :اي إمام! احلديث الذي روي يف الظلمة وأعوانم هل هو صحيح؟ قال :نعم ،قال
السجان :وأان من أعوان الظلمة؟ قال له ابن حنبل :أعوان الظلمة من أيخذ شعرك ويغسل ثوبك ويصلح
طعامك ويبيع ويشرتي منك ،أما أنت فمن الظهلمة" ،وعند احلديث عمن ظلم اإلمام أْحد فإننا نتحدث عن
املأمون احلاكم املسلم الذي كان حيكم مبا أنزل هللا وجياهد يف سبيله ،ومع ذلك قال فيه اإلمام أْحد ما قاله!
وال نتحدث عن حكام املسلمني احلاليني ،ممن استباحوا حرمات املسلمني وعطلوا اجلهاد وأحكام اإلسالم
مجيعها ،فهؤالء مغتصبو سلطة فاسقون وظاملون وأكثرهم من الكافرين ،وهم ليسوا كاملأمون أبي شكل من
األشكال ،بل هم فراعنة هذا الزمان.
جيب على الضباط العقالء املؤمنني ابلل وابليوم اآلخر يف جيوش املسلمني أن يتداركوا أمرهم كما تداركه
موشك لكل خملوق ،ويوم احلساب آت ال حمالة ،قال خالد بن
خالد بن الوليد قبل فوات األوان ،فاملوت
ٌ
الوليد وهو على فراش املوت" :شهدت مئة زحف أو زهاءها ،وما يف جسمي موضع شب إَل وفيه ضربة أو

طعنة أو رمية ،مث ها أان ذا أموت على فراشي كما ميوت البعْي ،فال انمت أعني اْلبناء" ،وتدارك أمرهم ال
يكون إال بشيء واحد ال بديل عنه ،وال يعوضه صالة أو صيام أو صدقة أو حج وعمرة ،وهو االحنياز إىل
املسلمني من خالل نصرة اإلسالم ومشروع نضة املسلمني ،إبعادة اإلسالم نظام حكم يف الناس ،وذلك
إبعطاء النصرة حلزب التحرير إلقامة اخلالفة الراشدة الثانية على منهاج النبوة اليت بشر إبقامتها رسول هللا ﷺ،
فإن فعلوا فقد فازوا يف الدارين كما فاز هبما خالد بن الوليد رضي هللا عنه ،وإن ركنوا إىل الدنيا فقد خسروا
الدار الباقية وذكرهتم األمة كما تذكر جنود فرعون وهامان ،وما خلفوه يف الدنيا فهو يف النار والعياذ ابلل.
اج ُكم وعشْيتُ ُكم وأموال اقَتف تُ ُموها وِتارة َتشون كسادها
﴿قُل إن كان آاب ُؤُكم وأب نا ُؤُكم وإخوانُ ُكم وأزو ُ

اَّللُ ِبمره و َّ
صوا ح َّّت َيت َّ
ب إلي ُكم من َّ
اَّللُ َل ي هدي
ومساك ُن ت رضوَنا أح َّ
اَّلل ور ُسوله وجهاد يف سبيله فَتبَّ ُ
القوم الفاسقني﴾

كتبه للمكتب اْلعالمي املركزي ِلزب التحرير
بالل املهاجر – وَلية ابكستان

موقع حزب التحرير
www.hizb-ut- tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمي المركزي

موقع جريدة الراية

www.hizb- ut-tahrir.info

www.alraiah.net

موقع إعالميات حزب التحرير
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

