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 المستقبل لهذا الدين

 وعد اهلل للمؤمنني حق ولكن بشروط

 عند اهللاليقني بأن النصر من 

 احلقد التارخيي والقضاء على املسلمني

 قصة الصراع بني احلق والباطل

 املستقبل هلذا الدين

 .وبعد. .وسلم. حممد صلى اهلل عليه بعده.. والصالة والسالم على من ال نيب وحده.احلمد هلل 

  ولكن بشروطوعد اهلل للمؤمنين حق 

ََرَر َوْعَد اللَِّه ََل ُيْخِلُف اللَّهُ ﴿. .﴾َوَمْن َأْوَفى بَِعْهِدِه ِمَن اللَّهِ ﴿. حق.إن وعد اهلل  ْْ  َوْعَدُه َوَلِكنَّ َأ
 .﴾النَّاِس ََل يَرْعَلُمونَ 

. سواء كان ذلك على أيدي طائفة من لإلسالم.أن هناية املطاف ستكون . وعد وجل.إن اهلل عز 
. لبحر.ا. إمنا هم حيرثون يف اليوم.. وما يفعله األعداء الزمان.املؤمنني أو على يد املهدي يف آخر 

 حمالة.. وأن احلق سينتصر ال مهزومون.وأهنم 
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َتَب اللَّهُ ََلَْغِلَبنَّ أَنَا َوُرُسِلي ِإنَّ اللَّهَ َقِويٌّ ﴿ نَا َوَلَقْد سَ  ﴿. َعزِيٌز﴾.َْ ِِ ِلَمتُرَنا ِلِعَبا َْ ْْ  ،اْلُمْرَسِلينَ بَرَق
 ﴾.اْلَغالُِبونَ َوِإنَّ ُجْنَدنَا َلُهُم  اْلَمْنُصوُرونَ ِإنرَُّهْم َلُهُم 

يَنُصْرُْْم  لَّهَ ِإن تَنُصُروا اليَا أَيرَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ﴿ وهو: شرط. هلا الغلبة.ولكن هذا النصر وهذه 
ْْ َأْقَداَمُكمْ  . وقد ال يغري صر.الن. فقد يتأخر عليها ذلك.. فإذا مل تفعل اجلماعة املسلمة ﴾َويُرََبِّ

اِئ المب. فبالتايل من النصر.من األحداث أو ال يصنع من األحداث ما يؤدي إىل عز وجل اهلل 
ماعة فإذا نصروه فهم منتصرون إن شاء اهلل فاملطلوب من اجل ،عز وجلأن ينصر املؤمنون اهلل  :الَابتة

 هلل.ا. لكي تكون مستحقة ملعية اهلل والصطفاء اهلل ولنصر والطاقة.. إفراغ اجلهد املسلمة.

 اليقين بأن النصر من عند اهلل

 فيكون.أن يقول كن . بسبحانه.. متوقفة على كلمته فقط.. فهي .اهللبيد هذا النصر وهذه الغلبة إن 

 . مع أن ميزان القوى عكسوبسرعة.عركة املإن داوود عليه السالم استطاع أن يهزم جالوت يف 
. جدا.ثرية تقابله عقبات ك كلها.. كانت. يف طوافه يف األرض  السالم.. وأيضا إبراهيم عليه ذلك.

 ا فكان سبحانه يصنع له من األعاجيب ما يلني قلوب الطغاة. ألنه كان ربانيله.وكان اهلل يذللها 
 شيئا.. وهو فرد أعزل ال ميلك منه.وخييفهم 
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. وأنه ال بد أن .اهللبوعد . حبيث أهنم كانوا دائما مستيقنني عميق.. فيقني األنبياء يقني ولذلك.
ما . كيشاء.ل ما . أن اهلل قادر على أن يفعيعلمون.يتحقق مهما أظلمت األمور أمامهم لكنهم 

 السالم.حدث يف أمر شق البحر ملوسى عليه 

فلنتأمل   .أمثاهلا.. وللكافرين وجل.. هي أن دمرها اهلل عز املاضية.إن سنة اهلل عز وجل يف األمم 
عاقب . فحينما يإسرائيل.كيف فعل عز وجل مع قوم نوح وعاد وقوم صاحل وأصحاب مدين وبين 

ويعاقب ألن الناس يستحقون العقاب بعد أن أملى هلم وأعطاهم كل ما طلبوه  بعدل،اهلل يعاقب 
. لذلك فال ننظر إىل عقاب األمة اليت كانت مسلمة يوماً ما أو األمة يهتدوا.ولكنهم ال يريدون أن 

. أبداً ... هذا أمر طبيعي يسري مع منهج اهلل ومع مستغرب.. أن هذا أمر صعب أو أمر املعاصرة.
صفة من صفات  بجحفالت. املتبجحني. يف العقاب والتعامل مع الكافرين والعصاة والفاسقني سنة اهلل
. يء.شفعندما نرى جدال قوم ألنبيائهم جند التبجح واالستهزاء باهلل وبالنيب وبكل  باستمرار،الكفر 

 .العقابوال بد من  اليوموهذا التبجح قائم 

 المسلمين والقضاء على التاريخيالحقد 

. وقبل الدنيوية.و . ناهيك عن الدوافع االقتصادية املسلمني.احلقد التارخيي ميثل دافعا كبريا لضرب 
هم . ويعموا عليهم أهدافالناس.. حياولون الضحك على اهلل.سبتمرب كان أعداء دين  11أحداث 

.. .. لكن بعد اصطناع هذا احلدث أعلنوا أنه ال داعي للخجل والكسوف خططهم.ويغموا عليهم 
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. شيء لعريب.افما حدث يف أفغانستان وبالعراق وما حيدث يف الشرق األوسط بعد ثورات الربيع 
. وهذا نابع من االعتقاد بأن هؤالء الناس ال بد أن يُقتلوا وأن يُعذبوا وال بد أن يداسوا جداً.سافر 

م يف األيام الثالثة ألف مسل 08. قتلوا دخلوها.. وكما رأينا ماذا فعلوا يف القدس حني باألقدام.
األوىل من دخول الصليبني فهذه عقيدة موروثة رغم أهنم يبدوا عليهم أهنم أصبحوا ال دينيني 

املسلمني هم يفصلون بني تصرفاهتم يف حياهتم وبني صلتهم ب حقيقة،لكن هذه ليست  وعلمانيني،
 التارخيية.اليت تنبئ عن احلقد التارخيي والكراهية 

وهنا كما . ولكنهم يفسر اإلسالمية.. تتطابق مع النبوءات اهلل.ند أعداء دين إن بعض النبوءات ع
. اليهود.. وسيقتل باإلسالم.يشاءون فهم يعرفون أن املسيح سيأيت وسيقتل الكافرين وسيحكم العامل 

م يقولون . هلإلسالم.وسيسلم كثري من النصارى وسيكون الدين كله هلل وستخضع األرض كلها 
فكأن النبوءات واحدة لكنهم يفسروهنا كما يريدون ويعتقدون  املسيحية،قولون باسم . ولكن يهذا.

. املسيحية.سيدخل  والثلث الباقي اليهود،. ويقتل ثلثي آخرهم.أن املسيح سيأيت ليقتل املسلمني عن 
. وإصرار هذا.. وعندهم رغبة يف عقيدة.فهم عندهم  باملسيحية،وحيكم املسيح األرض ألف عام 

 ذلك.على 

َما يَرْعرُِفوَن أَبْرنَاءُهْم َوِإنَّ فَ ﴿فقد قال اهلل عنهم  نَاُهُم اْلِكتَاَب يَرْعرُِفونَُه َْ ُهْم الَِّذيَن آتَريرْ رِيقا  مِّنرْ
ؤمنوا به وكادوا له . ولكنهم مل يحق.فقد كانوا يعرفون أن الرسول  ﴾لََيْكُتُموَن اْلَحقَّ َوُهْم يَرْعَلُمونَ 

وهم اآلن حىت لو علموا أن املسلمني على حق وأهنم سينتصرون لن خيضعوا فهم كانوا  كيد،شر  
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يعرفون أن حممدا صلى اهلل عليه وسلم سينتصر وأنه سينشر دينه وأن نصف العامل سيكون معه وأن 
و ين قينقاع وبنقاتلوا يف ب مواقعهم،ورغم ذلك مل خيضعوا وقاتلوا يف كل  قائمة،اليهود لن تقوم هلم 

هم باحلق ال يعين فمعرفت احلق،قريظة وخيرب وبين النضري رغم أهنم مجيعا يعلمون أن حممد هو النيب 
 احلرب.أن يتوقفوا عن 

 قصة الصراع بين الحق والباطل

امتنع إبليس عن السجود وأخذ . لقد آدم.. بدأت منذ خلق والباطل.إن قصة الصراع بني احلق 
. وبدأت املعركة منذ ذلك الوقت وأخذت مجيعا.اء بين آدم يتوعد وأخذ على نفسه العهد بإغو 

. وستكون أشر فتنة يف األرض هي فتنة الدجال الذي سيغري به الشيعة فيعتربونه املهدي تتنامى.
هو  املنتظر وسيغري به اليهود فيعتربونه هو املسيح الذي وعدوا به وسيغري به املسيحيني فيعتربونه

 بشرية.الفتنة الدجال ستكون أكرب فتنة وبعدها تنتهي قصة فالفتنة القادمة  املسيح،

. موقف معروف وهو أن اإلنسان مسئول عن نفسه وأنه مسئول اخلضم.إن موقف اإلنسان يف هذا 
عن حترير موقفه أمام اهلل عز وجل وأن عليه أن يسري ضد التيار مهما كلفه ذلك من تعب ومن 

ولة . إقامة داملسلمة.. ليس املطلوب من اجلماعة وجل.وهذا هو الذي ينجيه أمام اهلل عز  مشاكل،
. وأن تقوم اجلماعة بكل ما تستطيع من الدين.. ولكن املطلوب الثبات على هذا اآلن.إسالمية 

ل . وأي قضاء يقضيه اهلل عز وجل فهو قضاء عاديشاء.. مث يكتب اهلل هلا ما الدين.أجل نصر هذا 
 وكرمي.ورحيم 
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 المستقبل لهذا الدين

ح ما بينهم . وهو إصالمنه.ولكن حني يقوم أصحابه مبا هم مستيقنون  .الدين.إن المستقبل لهذا 
اجلماعة  . ليس مطلوب مناملطلوب. وهذا هو. واصطفائه.اهلل  يستحقون واليةوما بني اهلل حىت 

ذا من وليس ه بإمكاهنا،هذا ليس  قنابل،. أن جتهز جيشا وال طائرات وال صواريخ وال املسلمة.
 سبحانه.. بنصرها له هلا.. ولكن استدعاء نصر اهلل هلا.تكاليف اهلل 

ل وساوس النفس.هي خلوص النفس من حظوظ  اآلن:القضية  ار . ثم انتظالشيطان.. ومنْ 
 ومشيئته.قدر اهلل 

. دين.اليف األرض ونصر هبا هذا . وإن شاء مكن هلذه اجلماعة شهداء.إن شاء اختار أفراد اجلماعة  
 . وإن شاء ظهر املهدي لتكون هي أولاهلدى.وإن شاء مجع إليها الناس لتأخذ بأيديهم يف طريق 

 األمر.. التوقعات كثرية واهلل بيده يتبعه.من 

ا فَرُنجَِّي َمْن َحتَّى ِإَذا اْستَرْيَئَس الرُُّسُل َوظَنُّوا أَنرَُّهْم َقْد ُِْذبُوا َجاَءُهْم َنْصُرنَ  ﴿. المستقبل.هذا هو 
. مث الشدائد.البد من  .الدعوات.. تلك سنة اهلل يف اْلُمْجرِِميَن﴾.َنَشاُء َوََل يُرَرُِّ بَْأُسَنا َعِن اْلَقْوِم 

. وينتصر .املكذبنيقون النجاة من اهلالك الذي يأخذ جييء النصر من عند اهلل فينجو الذين يستح
 الدين.المستقبل لهذا  . ألناهلل.دين 
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سري الراكب حىت ي األمر،واهلل ليتمن هذا } قال:روى البخاري عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
َواللَُّه  ﴿. .{ولكنكم تستعجلون غنمه،والذئب على  اهلل،من صنعاء إىل حضرموت ال خياف إال 
ََرَر النَّاِس ََل  ْْ  يَرْعَلُموَن﴾.َغاِلٌب َعَلى َأْمرِِه َوَلِكنَّ َأ

 العالمين.وآخر ِعوانا أن الحمد هلل رب 


