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الخالفة تنشر اإلسالم في ربوع األرض رحمة للعالمين:

• عرص النبوة:
منــذ أن بعــث اللــه رســوله محمــداً ﷺ وهــو يســعى جاهــداً إلقامــة الديــن ونــر
الخــر والرحمــة للعاملــن ،فــا إن متكــن مــن إقامــة الدولــة اإلســامية وإرســاء دعامئهــا
حتــى بــدأ مســرة الفتوحــات ونــر اإلســام إىل النــاس كافــة ،فــكان فتــح مكــة ثــم
خضعــت الجزيــرة العربيــة لإلســام وطــرق أبــواب فــارس والــروم.
• عرص الخالفة الراشدة:
أكمــل الخلفــاء الراشــدون مــن بعــد رســول اللــه
ﷺ املســرة ،ففتحــوا الع ـراق ومــر والشــام وبيــت
املقــدس وبــاد فــارس وخراســان وشــال أفريقيــا.
• عرص الخالفة األموية:
اتســعت الفتوحــات يف عهدهــا اتســاعاً عظيــاً
فامتــدت رقعتهــا قريبــاً مــن أطــراف الصــن رشقــاً
حتــى جنــوب فرنســا غربـاً ،ومتكنــت مــن فتــح أفريقيــا
واملغــرب واألندلــس وجنــوب الغــال والســند ووصلــت
مســاحة الخالفــة أكــر مــن 11مليــون كيلومــر مربــع.

• عرص الخالفة العباسية:
واصــل املســلمون فتوحاتهــم حتــى وصلــوا إىل البوســفور ،واســتطاعوا فتــح كشــمري،
وقندهــار وامللتــان ،وواصلــوا زحفهــم حتــى وصلــوا صقل ّيــة ،وفتحوهــا ،وانتقلــوا إىل
رشقــي أوروبــا ،وأدخلــوا تركســتان يف اإلســام.
شــال آســيا ،وكذلــك
ّ
• عرص الخالفة العثامنية:
كان لهــا دور عظيــم يف نــر اإلســام وحمــل
رايتــه ،ففتحــت معظــم دول جنــوب رشق أوروبــا
ومــن أبرزهــا صوفيــا عاصمــة بلغاريــا وألبانيــا
والــرب ،وفتحــت أغلــب البلقــان ،وكان الفتــح
العظيــم للقســطنطينية «إســطنبول» وتحققــت
بــرى رســول اللــه ﷺ عــى يــد محمــد الفاتــح،
ويف ظلهــا وقــف املســلمون عــى أســوار رومــا
يبغــون تحقيــق البشــارة الثانيــة بفتــح رومــا.
• عــر الخالفــة الراشــدة الثانيــة عــى منهــاج
النبــوة:
حــزب التحريــر ومعــه املخلصــون يف األمــة يصلــون
ليلهــم بنهارهــم إلقامــة الخالفــة الراشــدة الثانيــة لتكمــل
مــا بــدأه رســول اللــه ﷺ حتــى يبلــغ اإلســام مشــارق
األرض ومغاربهــا تحقيق ـاً لبــرى رســول اللــه ﷺ «إِنَّ
ــت َمشَ ــا ِر َق َها َو َمغَا ِربَ َهــاَ ،وإِنَّ
اللــهَ َز َوى ِل ْالَ ْر َضَ ،ف َرأَيْ ُ
أُ َّم ِتــي َســ َي ْبلُ ُغ ُملْكُ َهــا َمــا ُزو َِي ِل ِم ْن َهــا» رواه مســلم.
ويف مســند أحمــد عــن متيــم الــداري ريض اللــه عنــه،
قــال :ســمعت رســول اللــه ﷺ يقــول« :ل َي ْبلُغــن هــذا
األمــر مــا بلــغ اللَّيــل وال َّنهــار ،وال يــرك اللــه بيــت َمــدَ ر
وال َو َبـ ٍر َّإل أدخلــه اللــهُ هــذا الدِّ يــنِ ،ب ِعـ ِّز َعزِيـ ٍز أو ِبـ ُذ ِّل
َذليــلٍ ِ ،ع ـ ّزاً ُي ِع ـ ُّز اللــه بــه اإلســام ،و ُذ ّ ًل ُي ـ ِذ ُّل اللــه بــه
الكفــر».

أمة اإلسالم ال تموت
وإن ضعفت زمنا فإنها قوية وعزيزة أزمانا:
• أمة غزاها التتار حتى ظنوا أنهم قتلوها ،ثم دحرتهم يف عني جالوت.
• أمة دهمها الصليبيون حتى ظنوا أنهم أبادوها ،ثم حطمتهم يف حطني.
• أمــة قتــل منهــا االتحــاد الســوفيتي املاليــن ومنــع بالحديــد والنــار أي مظهر لإلســام،
فســقط االتحــاد الســوفيتي وعــادت األمــة ملســاجدها وقرآنها.
• أمــة عمــل الغــرب فيهــا أكــر مــن مائــة عــام بــكل مــا أويت مــن فكــر شــيطاين لينــزع
اإلســام مــن قلــوب أبنائهــا ،ولكــن بقــي حــب اللــه ورســوله والشــوق لحكــم اللــه
وللخالفــة يف صميــم قلوبهــم.
• أمة انتفضت يف كل القارات حباً وانتصاراً لنبيها ﷺ.
• أمــة رغــم القمــع والتخويــف ثــارت عــى الطغــاة ورفعــت شــعارها «هــي للــه هــي
للــه».
• أمــة ،كتــاب اللــه بــن يديهــا ،محفوظــة بحفظــه ،منصــورة بوعــد اللــه ،هــي األمــة
التــي ستســود العــامل مــرة أخــرى رغــم أنــف الغــرب وأزالمــه.
• إنهــا أمــة محمــد خيــر أمــة أخرجــت للنــاس ،قــال تعالــىُ :
ـم
﴿كنْ ُتـ ْ
ولينصرنّهــا اهلل
ــن مــن جديــد،
ــاس﴾ َ
َخ ْيــ َر أُ َّمــ ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
لتنه َض َّ
ُ
ــت لِلنَّ ِ
ظهــرن دينــه ولــو كــره الكافــرون ...ولــو
ّ
تمــن اهلل نــوره ول ُي
ول ُي َّ
كــره المشــركون.

جرائم الدول االستعمارية:
• الــدول االســتعامرية ،أمريــكا وروســيا وفرنســا وبريطانيــا ومــن حالفهــا ،أجرمت بحق شــعوبها
أوالً ثــم امتــد إجرامهــا ليعــم شــعوب العــامل كلــه ،وأعظــم جرامئهــا هــي محاربــة اإلســام والصــد
عنــه بتشــويهه ومحاربــة الدعــاة إليــه والعاملــن إلقامته.
• أجرمــت بحــق شــعوبها يف حروبهــا العامليــة التــي قتلــت فيهــا املاليــن ،وأجرمت بحقهــا عندما
جعلتهــم عبيــداً آللتهــا الصناعيــة ولحفنــة مــن الجشــعني الرأســاليني ،وأجرمــت بحقهــم كذلك
عندمــا فتحــت لهــم أبــواب الفســاد والرذيلــة عــى مرصاعيهــا خالفـاً ملــا عليــه الفطــرة الســليمة
لإلنســان ،حتــى أضحــت القيمــة املاديــة واملصالــح الشــخصية مقدســة ومقدمــة عــى كل قيمــة.
• الرأســاليون الكبــار هــم رواد تجــارة البــر وتجــارة األعضــاء ،وأصحــاب الكازينوهــات
ونــوادي القــار ... ،الفقــر عندهــم مســحوق ،واملــرأة أضحــت ســلعة للمتعــة وأداة لرتويــج
الســلع والخدمــات ...واملخــدرات والجرميــة املنظمــة تنخــر مجتمعاتهــم نخ ـراً حتــى وصلــت
نخــاع عظامهــم ،وأغرقتهم
اجلرمية
سرقة
اغتصاب
قتل
الدولة
بالقروض الربويــة والديون
بلغت قيمة املواد املسروقة في
عدد جرائم القتل في عام األولى عامليُا
 ۲۰۱٥بلغ  ۱٥ألفًا و٦۹٦
)حيث تتعرض واحدة من بني عام  ١٢ ٢٠١٥مليارًا و٤۲۰
حتــى أضحــى جمهــرة
كل ست نساء الى االغتصاب( مليونا و ۳٦٤ألفًا و٤٥٤
الواليات املتحدة
النــاس يعملــون لصالــح
 ۹٥ألف حالة عام ۲۰۱٦
األمريكية
حفنــة مــن الرأســاليني
بلغت جرائم األسلحة البيضاء
عدد جرائم القتل في اجنلترا اخلامسة عامليًا
اســتحوذوا عــى الــروة
وويلز فقط في عام  ۲۰۱٦بلغ ) ۸٥۰۰۰امرأة يتعرضن فقط دون األسلحة النارية في
٦۲۹
لالغت صاب في إنكلترا وويلز اجنلترا وويلز فقط  ۳٦۹۰۰في
واملــال.
بريطانيا
فقط في كل عام بحسب عام  ۲۰۱٦وتشمل سرقات
• خدعــت الــدول
الغربيــة شــعوبها بالتقــدم
التكنولوجــي واملظاهــر
املدنيــة التــي أعمــت
أبصارهــم عــن رؤيــة الــذل
واالســتعباد الــذي ميارســه
عليهــم اإلقطاعيــون
الــركات
أصحــاب
الكــرى.

سبوتنيك نيوز العربية(

واعتداءات جنسية مت استخدام
السكني فيها

عدد جرائم القتل  ۸۷٥حالة السابعة عامليًا
في عام ۲۰۱٥

عدد عمليات السطو بلغ في

) ۱٥۸۳۸حالة في عام  ۲۰۱٦عام :۲۰۱٥

بحسب تقارير الشرطة وبحسب
تقرير نشر في عام  ۲۰۱۷بلغت

 ۲٤٤ألف و۱٤۱حالة

حاالت االغت صاب  ٧٥٠٠٠حالة

فرنسا

لكن دون تقدمي بالغ من  ٪٩٠من
املعتدى عليهن(

عدد جرائم القتل في عام السادسة عامليًا بعد بريطانيا  ۲مليون حالة سرقة في عام
 ۲۰۱۳بلغ ۸٥۸

أملانيا

)وفي تقرير نشرته الشرق األوسط
هنالك  ۱۰۰۰جرمية سنويًا تسجل
موت طبيعي وهي قتل(

وقبل فرنسا.

۲۰۱۷

• امتدت جرائمهم حتى شملت العالم ...وكان جلها ّ
مركزاً في بالد المسلمين:

طائ ـرات أمريــكا ترتكــب مجــزرة بحــق
حفظــة القــرآن يف أفغانســتان بتاريــخ
 2018/4/4راح ضحيتهــا أكــر مــن 100
شــهيد معظمهــم مــن األطفــال.

جرائــم أمريــكا ودول التحالــف يف
العــراق وأفغانســتان وقصفهــا بقنابــل
اليورانيــوم والفســفور ،وقتــل مئــات
اآلالف مــن املســلمني.

جرائــم روســيا بحــق املســلمني
يف الشيشــان والقــرم ودعمهــا
للــرب يف مجازرهــم يف
البوســنة وكوســوفا وتوفريهــم
الغطــاء لحــكام أوزبيكســتان
وطاجيكســتان ليمعنــوا يف قتــل
املســلمني وتعذيبهــم ،ثــم مــا
لحــق هــذه الجرائــم مــن جرائــم
يف الشــام.

الغــرب ينهــب الذهــب واملعــادن والــروات مــن أفريقيــا ويشــعل فيهــا الحــروب إلبقائها
تحــت نفــوذه ،ثــم يرســل الفتــات مــن األطعمــة تحت مســمى مســاعدات.

جرائــم الغــرب بحــق المســلمين
وغيرهــم ال يمكــن عدهــا
وال حصرهــا ،وهــذه الجرائــم
ال يمكــن وقفهــا وتخليــص
العالــم منهــا إال بدولــة الخالفــة
الراشــدة التــي ســتأخذ علــى يــد
هــؤالء المجرميــن ،وتقيــم العــدل
والقســط بيــن النــاس أجمعيــن
فيحــل األمــن واألمــان ،ويعيــش
النــاس بطمأنينــة فــي ظــل
اإلســام وأحكامــه.

١

افتراءات ضالل وصد عن سبيل اهلل:
• فريــة فشــل «اإلســام الســيايس» ،تلــك الدعــوة الغربيــة التــي يُ ـراد بهــا
إيهــام املســلمني بــأنّ اإلســام الســيايس فشــل وسيفشــل يف الحكــم ،وأنــه
ال يصلــح لهــذا الزمــان ،ولرتويــج هــذه الفريــة اســتخدم أعــداء اإلســام
حــركات وشــخصيات مل تفهــم اإلســام فه ـاً صحيح ـاً ،فغمســها يف مســتنقع
الدميقراطيــة القــذر ،وفتــح لهــا بابـاً للمشــاركة السياســية ومكّــن بعضهــا مــن
الوصــول إىل الحكــم والربملانــات ،وألن هــذا الطريــق املعــوج ال ميكــن أن
يحــرر األمــة مــن االســتعامر ،فلــم يلبثــوا إال قلي ـاً حتــى ظهــر فشــلهم يف
رعايــة شــؤون النــاس ،وبــان عجزهــم عــن قيــادة النــاس قيــادة صحيحــة
تنهــي نفــوذ االســتعامر وتقــي عــى وجــوده ،فنســبوا هــذا الفشــل إىل
اإلســام الســيايس ،لينفــروا النــاس مــن اإلســام وليوهموهــم أن «املشــايخ»
ال يصلحــون للعمــل الســيايس والحكــم.
ولكــن الحقيقــة هــي ،أن حملــة الدعــوة الذيــن فهمــوا اإلســام
فهمـاً صحيحـاً ولــم ينغمســوا فــي المســتنقعات القذرة التــي صنعها
الكافــر فــي بــاد المســلمين هــم أمــل األمــة وهــم رجــال الدولــة
الحقيقيــون الذيــن يســتطيعون قيادتهــا قيــادة صحيحــة بأحــكام
اإلســام النقيــة الصافيــة ،وهــم بحــول اهلل وتوفيقــه ســيقيمون
الديــن ويحملونــه رســالة خيــر وهــدى للعالميــن إلخــراج النــاس مــن
ظلمــات الكفــر والرأســمالية واالشــتراكية واألنظمــة الوضعيــة.

• فريــة أنّ التمســك باإلســام يســتجلب الدمــار واألعــداء ،متخذيــن مــن
الشــام والع ـراق وأفغانســتان منوذج ـاً لينفــر املســلمون مــن الدعــوة إىل
تحكيــم الــرع ومعــاداة الغــرب ،يف رســالة مفادهــا أنّ الغــرب مل ولــن
يســمح بوصــول اإلســام إىل الحكــم حتــى لــو اضطــره ذلــك إىل حــرق البــاد
عــى رؤوس أصحابهــا ،ليصبــح النــاس بــن خياريــن إمــا العيــش يف ظــل
األنظمــة الغربيــة أو الترشيــد والدمــار والهــاك...
ولكــن الحقيقــة هــي ،أن هــاك أمــة محمــد ﷺ وضياعهــا إنمــا
يكــون بســبب غيــاب اإلســام ،وال ســبيل لوحدتهــا وقوتهــا
واســتعادة مكانتهــا إال باإلســام وتطبيــق أحكامــه ،وإن كانــت
اســتعادة األمــة لســلطانها وتطبيقها لشــرع اهلل ســيكلفها بعض
التضحيــة ،فهــذه التضحيــة ســتكون بابـاً للعــزة والنصــر والتمكيــن
وحفــظ بيضــة المســلمين حتــى يــأذن اهلل بقيــام الســاعة.
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• فريــة أن اإلســام «الوســطي» الــذي يقبــل التعايــش مــع الغــرب ونظامــه
الرأســايل هــو حبــل النجــاة ،هــذه الفريــة يــروج لهــا مــن ال خــاق لهــم
مــن الحــكام والعمــاء ،الذيــن يريــدون قــر اإلســام عــى بعــض العبــادات
وجعلــه دينـاً كهنوتيـاً بعيــداً عــن الحكــم وعالقــات النــاس ،ويتخــذون مــن
فكــرة التعايــش بــن األديــان غطــاء لــرب اإلســام وإفســاد عقيدتــه التــي
عامدهــا «ال إلــه إال اللــه محمــد رســول اللــه» ،والتــي تعنــي ال ـراءة مــن
الكفــر وأحكامــه ،والخضــوع واالستســام للــه وأحكامــه.
والحقيقــة هــي ،أن اإلســام ال يقبــل التعايــش مــع الكفــر ،وال يجيــز
الخضــوع ألحكامــه ،صحيــح أن اإلســام ال يكــره أحــداً علــى الدخــول
﴿ل إ ْ
ـن﴾ ولكنــه يوجب علــى المســلمين مقاتلة
فيــه َ
ِكـ َرا َه ِفــي الدِّيـ ِ
مــن كفــر بــاهلل إلخضاعــه لســلطان اإلســام وأحكامــه ،قــال تعالــى:
ــون
ــر وََل ُي َحِّر ُم َ
ــون بِ َِّ
يــن َل ُي ْؤ ِمنُ َ
﴿ َقاتِلُــوا الَّ ِذ َ
ــالل وََل بِالْ َيــ ْو ِم ْال ِخ ِ
يــن الْ َح ِّ
يــن أُوتُــوا
الل َو َر ُســولُ ُه وََل َي ِدينُ َ
ــن الَّ ِذ َ
ــق ِم َ
ــون ِد َ
َمــا َح َّ
ــر َم َّ
ُ
ون﴾.
صا ِغـ ُر َ
ـم َ
ـد و ُ
ـاب َح َّتــى ُي ْع ُطــوا الْ ِج ْز َيـ َة َعـ ْ
ـن َيـ ٍ
َهـ ْ
الْ ِك َتـ َ

خطر حقيقي من صنع االستعمار:
• مل يجــد الكافــر ســبيالً لــرب اإلســام وإضعــاف األمــة اإلســامية إال مــن خــال
رضب وحدتهــا وإذكاء الطائفيــة والفرقــة بــن أبنائهــا فــكان أدعيــاء القوميــة العربيــة
والرتكيــة رأس حربــة يف هــدم دولــة الخالفــة.
• قســم الكافــر املســتعمر بــاد املســلمني ورســم حــدود ســايكس بيكــو ،وأنشــأ
مبوجبهــا دويــات كرتونيــة عميلــة لــه مهمتهــا األســاس تثبيــت هــذه الحــدود واملحافظة
عليهــا ،ولتكريــس االنفصــال بــن بــاد املســلمني أنشــأ مــا يســمى بالجيــوش الوطنيــة
لحاميــة العــروش العميلــة واملحافظــة عــى الحــدود الوهميــة التــي رســمها االســتعامر،
وصاحــب هــذا رفــع األعــام والرايــات الوطنيــة ،ثــم جعــل هــذه الحــدود واألعــام
مــن ضمــن القانــون والدســتور ،وأســاها دوالً وألحقهــا باألمــم املتحــدة واملؤسســات
الدوليــة ،ومزيــدا يف تثبيــت هــذا التمزيــق لألمــة أنشــأ منظــات وهيئــات إقليميــة
كالجامعــة العربيــة وظيفتهــا األساســية تثبيــت هــذه الفرقــة واملحافظــة عــى بقــاء بــاد
املســلمني ممزقــة.
• وال زالــت األمــة اإلســامية تعــاين مــن هــذه الفرقــة وهــذا التمزيــق لبالدهــا،
بــل ميعــن الكافــر املســتعمر يف تكريــس هــذه الفرقــة بأســاليب عــدة يف البلــد الواحــد،
فالع ـراق يعــاين مــن رصاعــات مركبــة طائفيــة وقوميــة« ،الســنة والشــيعة» و«العــرب
واألكـراد» ،واليمــن ليــس عــن هــذا ببعيــد؛ فرصاع شــايل جنويب ،ورصاع ســني شــيعي...
ويف فلســطني رصاع فصائــي مقيــت ،ويف الشــام واملغــرب والســودان...الخ رصاعــات بــن
أبنــاء األمــة يصنعهــا ويرعاهــا أعــداء اإلســام.
• وأخطرهــا اآلن هــو مــا تقــوم بــه أمريــكا وعمالؤهــا مــن تأطــر املســلمني
وتقســيمهم عــى أســاس طائفــي مقيــت وخلــق حالــة عــداء وتغذيتهــا بــن عدويــن
وهميــن« ،الســنة والشــيعة» ،ليصــب املســلمون جــام غضبهــم عــى بعضهــم بعض ـاً
بــدالً مــن يهــود أو أمريــكا ودول الكفــر االســتعامرية ،وهــم بذلــك يجيشــون املســلمني
الســتنزاف طاقاتهــم وتفريــغ غضبهــم يف مــروع تفتيــت األمــة ودوام اســتعامرها يف
معركــة قادتهــا دول اســتعامرية ،وأدواتهــا حــكام عمــاء أعــداء لألمــة اإلســامية يقودون
شــعوبهم بالحديــد والنــار خدمــة ألعــداء اإلســام.

• والتصــدي لهــذا الخطــر ال يكــون إال بأخــوة اإلســام واالعتصــام بحبــل اللــه املتــن
ـم
قــال تعــاىلَ ﴿ :وا ْع َت ِص ُمــوا ِب َح ْبــلِ اللَّـ ِه َج ِميعـاً َو َل تَ َف َّر ُقــوا َوا ْذكُـ ُروا نِ ْع َمـ َ
ـت اللَّـ ِه َعلَ ْيكُـ ْ
ـم َعـ َـى شَ ـفَا ُح ْفـ َر ٍة
ـم أَ ْعــدَ ا ًء َفأَلَّـ َ
ـف بَـ ْ َ
ـم ِب ِن ْع َم ِتـ ِه إِ ْخ َوانـاً َوكُ ْن ُتـ ْ
ـم َفأَ ْص َب ْح ُتـ ْ
ـن ُقلُو ِبكُـ ْ
إِ ْذ كُ ْن ُتـ ْ
ـم تَ ْه َتــدُ ونَ ﴾
ـم ِم ْن َهــا كَ َذلِـ َ
ـك ُي َبـ ِّ ُ
ـم آ َياتِـ ِه لَ َعلَّكُـ ْ
ـن اللَّــهُ لَكُـ ْ
ِمـ َن ال َّنــا ِر َفأَنْ َق َذكُـ ْ
• التصــدي لهــذا الخطــر يكــون بنبــذ العمــاء وحــكام الطاغــوت ،ونبــذ الفصائــل أو
الحــركات الوطنيــة والقوميــة ،ونبــذ أعــام ورايــات الفرقــة ،ونبــذ كل مــا يشــعر أو
يفــي إىل بــذر بــذور الفتنــة والفرقــة بــن املســلمني ،فتتجــى يف املســلمني أخــوة
ـم﴾
ـم ِع ْنــدَ اللَّ ـ ِه أَتْقَاكُـ ْ
اإلســام الحقيقيــة القامئــة عــى قــول اللــه تعــاىل ﴿إِنَّ أَكْ َر َمكُـ ْ
ـم َوا ِحــدٌ َ ،وإِنَّ
ـاس ،أَ َل إِنَّ َربَّكُـ ْ
وقــول رســول اللــه ﷺ يف خطبــة الــوداع «يَــا أَيُّ َهــا ال َّنـ ُ
ـي َعـ َـى َعـ َر ِ ٍّبَ ،و َل أَ ْح َمـ َر َعـ َـى
أَ َباكُـ ْ
ـيَ ،و َل لِ َع َج ِمـ ٍّ
ـم َوا ِحــدٌ  ،أَ َل َل َفضْ ـ َـل لِ َعـ َر ِ ٍّب َعـ َـى َع َج ِمـ ٍّ
ـم َقـ َ
ـت»َ ،قالُــوا :بَلَّـ َغ َر ُسـ ُ
ـال:
أَ ْسـ َو َدَ ،و َل أَ ْسـ َو َد َعـ َـى أَ ْح َمـ َر ،إِ َّل بِال َّت ْقـ َوى أَبَلَّ ْغـ ُ
ـول اللَّـ ِه ،ثُـ َّ
ـم َقـ َ
ـال« :أَ ُّي شَ ـ ْه ٍر َه ـ َذا؟»َ ،قالُــوا :شَ ـ ْه ٌر َح ـ َرا ٌم،
«أَ ُّي َي ـ ْو ٍم َه ـ َذا؟»َ ،قالُــواَ :ي ـ ْو ٌم َح ـ َرا ٌم ،ثُـ َّ
ـال« :أَ ُّي بَلَـ ٍد َه ـ َذا؟»َ ،قالُــوا بَلَــدٌ َح ـ َرا ٌمَ ،قـ َ
ـم َقـ َ
َقـ َ
ـم
ـالَ « :فـإِنَّ اللَّــهَ َقــدْ َحـ َّر َم بَ ْي َنكُـ ْ
ـال :ثُـ َّ
ــالَ :و َل أَ ْدرِي َق َ
ُــم» َ -ق َ
ُــم
ُــم ،أَ ْم َل « -كَ ُح ْر َمــ ِة يَ ْو ِمك ْ
ــال :أَ ْو أَ ْع َراضَ ك ْ
ُــم َوأَ ْم َوالَك ْ
ِد َما َءك ْ
ـول اللَّـ ِهَ ،قـ َ
ـت»َ ،قالُــواَ :بلَّـ َغ َر ُسـ ُ
ـال« :لِ ُي َبلِّـ ِغ
ـم َهـ َذا أَ َبلَّ ْغـ ُ
َهـ َذاِ ،ف شَ ـ ْه ِرك ُْم َهـ َذاِ ،ف َبلَ ِدكُـ ْ
ـب» رواه أحمــد
الشَّ ــا ِهدُ الْغَائِـ َ
• التصــدي لهــذا الخطــر يكــون بدعــوة جيــوش األمــة لتكــون تحــت رايــة واحــدة هــي
رايــة رســول اللــه ﷺ «ال إلــه إال اللــه محمــد رســول اللــه» تحــت قيــادة أمــر واحــد هو
خليفــة يجمــع املســلمني عــى بيعتــه ويزيــل الحــدود والســدود التــي فرقــت جامعتهــم.

• الخالفــة هــي الســبيل العملــي والشــرعي لتحريــر فلســطين
مــن دنــس االحتــال ،وجيــوش األمــة هــم األبطــال الذيــن يجــب
أن يخوضــوا معركــة التحريــر ويقطعــوا دابــر االســتعمار مــن
األرض المباركــة فلســطين وكل بــاد المســلمين.

الثقة بنصر اهلل ووعده:
ـر ُر ُسـلَ َنا َوالَّ ِذيـ َن آ َم ُنــوا ِف الْ َح َيــا ِة الدُّ نْ َيــا َو َيـ ْو َم َي ُقــو ُم ْالَشْ ـ َها ُد﴾.
لَ َننـ ُ ُ

ـن اللَّــهُ ثَالِ ُث ُهـ َـا»
ـك يَــا أَبَــا بَكْـ ٍر بِاثْ َنـ ْ ِ
ظَ ُّنـ َ

إِنَّــا

« َمــا

الصالِ َحـ ِ
َف
ـات لَ َي ْسـ َت ْخلِ َف َّن ُه ْم ِف ْالَ ْر ِض كَـ َـا ْاسـ َت ْخل َ
ـم َو َع ِملُــوا َّ
﴿ َو َعــدَ اللَّــهُ الَّ ِذيـ َن آ َم ُنــوا ِم ْنكُـ ْ
ـم
ـم الَّـ ِذي ا ْرتَـ َ
ـم ِمـ ْن بَ ْعـ ِد َخ ْو ِف ِهـ ْ
ـم َولَ ُي َبدِّ لَ َّن ُهـ ْ
ـى لَ ُهـ ْ
ـم ِدي َن ُهـ ُ
ـم َولَ ُي َمكِّ َنـ َّن لَ ُهـ ْ
الَّ ِذيـ َن ِمـ ْن َق ْبلِ ِهـ ْ
ـم الْف ِ
َاسـقُونَ ﴾
ـك َفأُولَ ِئـ َ
شكُــونَ ِب شَ ـ ْيئاً َو َمـ ْن كَ َفـ َر بَ ْعــدَ َذلِـ َ
أَ ْمنـاً يَ ْع ُبدُ ونَ ِنــي َل يُ ْ ِ
ـك ُهـ ُ
ـم
ـم َي ْر َف ُع َهــا إِ َذا شَ ــا َء أَنْ َي ْر َف َع َهــا ،ثُـ َّ
ـم َمــا شَ ــا َء اللــهُ أَنْ تَكُــونَ  ،ثُـ َّ
«تَكُــونُ ال ُّن ُبـ َّو ُة ِفيكُـ ْ
ـم يَ ْر َف ُع َهــا إِ َذا شَ ــا َء اللــهُ
تَكُــونُ ِخ َل َفـ ٌة َعـ َـى ِم ْن َهــاجِ ال ُّن ُبـ َّو ِةَ ،ف َتكُــونُ َمــا شَ ــا َء اللــهُ أَنْ تَكُــونَ  ،ثُـ َّ
ـم يَ ْر َف ُع َهــا إِ َذا شَ ــا َء أَنْ
ـم تَكُــونُ ُملْــكاً َعاضّ ـاًَ ،ف َيكُــونُ َمــا شَ ــا َء اللــهُ أَنْ يَكُــونَ  ،ثُـ َّ
أَنْ يَ ْر َف َع َهــا ،ثُـ َّ
ـم َي ْر َف ُع َهــا إِ َذا شَ ــا َء أَنْ
ـم تَكُــونُ ُملْــكاً َج ْ ِب َّيـ ًةَ ،ف َتكُــونُ َمــا شَ ــا َء اللــهُ أَنْ تَكُــونَ  ،ثُـ َّ
َي ْر َف َع َهــا ،ثُـ َّ
ـم تَكُــونُ ِخ َل َفـ ًة َعـ َـى ِم ْن َهــاجِ ال ُن ُبـ َّو ٍة»
يَ ْر َف َع َهــا ،ثُـ َّ
فثقــوا بــاهلل القــوي العزيــز ،مالــك الملــكُ ،يعــز مــن يشــاء و ُيذل من يشــاء،
بيــده الخيــر وهــو علــى كل شــيء قديــر ،فقــد نصــر رســله وأوليــاءه مــن
قبــل ،وبإذنــه ســبحانه سـ ُيظهرنا علــى أمريــكا وكل قــوى الكفــر والضالل،
ـن﴾.
اه ِريـ َ
قــال تعالــىَ ﴿ :فأَ َّي ْدنَــا الَّ ِذيـ َ
ـم َفأَ ْصبَ ُحــوا َظ ِ
ِّهـ ْ
ـن آ َمنُــوا َعلَــى َع ُدو ِ

الفروض الكبرى
ـك َو َمــا
ـن َمــا َو َّص ِبـ ِه نُوحـاً َوالَّـ ِذي أَ ْو َح ْي َنــا إِلَ ْيـ َ
ـم ِمـ َن الدِّ يـ ِ
ش َع لَكُـ ْ
ََ
ـى أَنْ أَ ِقي ُمــوا الدِّ ي ـ َن َو َل تَ َت َف َّر ُقــوا ِفي ـ ِه﴾
َو َّص ْي َنــا ِب ـ ِه إِبْ َرا ِهيـ َ
ـوس َو ِعيـ َ
ـم َو ُمـ َ
ـن الْ ُم ْس ـلِ ِم َني
(ب ِْسـ ِـم الل ـ ِه ال َّر ْح َمـ ِ
ـي ﷺ َبـ ْ َ
ـن ال َّر ِحيـ ِـمَ ،ه ـ َذا ِك َتـ ٌ
ـاب ِم ـ ْن ُم َح َّم ـ ٍد ال َّن ِبـ ِّ
َوالْ ُم ْؤ ِم ِنـ َن ِمـ ْن ُق َر ْيـ ٍ
ـم أُ َّمـ ٌة
ـم ،أَنَّ ُهـ ْ
ـم َو َجا َهــدَ َم َع ُهـ ْ
ـم َفلَ ِحـ َـق ِب ِهـ ْ
ـش َو َيـ ْـر َِب َو َمـ ْن تَ ِب َع ُهـ ْ
ـاس)..،
َوا ِحــدَ ٌة ُدونَ ال َّنـ ِ
ـم ،أَ ْو
ـم َج ِميـ ٌـع َعـ َـى َر ُجــلٍ َوا ِح ـ ٍدُ ،يرِيــدُ أَنْ َيشُ ـ َّـق َع َصاكُـ ْ
ـم َوأَ ْم ُركُـ ْ
« َم ـ ْن أَتَاكُـ ْ
ـمَ ،فا ْق ُتلُــو ُه»
ُي َفـ ِّر َق َج َم َع َتكُـ ْ

ـر
َياأَ ُّي َهــا الَّ ِذيـ َن آ َم ُنــوا ا ْركَ ُعــوا َو ْاسـ ُجدُ وا َوا ْع ُبــدُ وا َر َّبكُـ ْ
ـم َوا ْف َعلُــوا الْ َخـ ْ َ
ــل
ُــم َو َمــا َج َع َ
ُــم تُ ْفلِ ُحــونَ (َ )77و َجا ِهــدُ وا ِف اللَّــ ِه َح َّ
ــق جِ َهــا ِد ِه ُهــ َو ا ْج َت َباك ْ
لَ َعلَّك ْ
ـم ُهـ َو َسـ َّـاك ُُم الْ ُم ْسـلِ ِم َني ِمـ ْن َق ْبـ ُـل
ـم ِف الدِّ يـ ِ
ـم إِ ْب َرا ِهيـ َ
ـن ِمـ ْن َحـ َر ٍج ِملَّـ َة أَبِيكُـ ْ
َعلَ ْيكُـ ْ
ُــم َوتَكُونُــوا شُ ــ َهدَ ا َء َع َ
َو ِف َهــ َذا لِ َيكُــونَ ال َّر ُس ُ
ــاس َفأَ ِقي ُمــوا
ــى ال َّن ِ
ــول شَ ــهِيداً َعلَ ْيك ْ
ـم ال َّن ِص ـ ُر﴾
ـم الْ َم ـ ْو َل َونِ ْعـ َ
ـم َف ِن ْعـ َ
الصـ َـا َة َوآتُــوا ال ـ َّزكَا َة َوا ْع َت ِص ُمــوا بِاللَّ ـ ِه ُه ـ َو َم ْو َلكُـ ْ
َّ
هــذه الفــروض الثالثــة الكبــرى يتوقــف عليهــا إقامــة ديــن اهلل فــي
األرض ،وبهــا تتحقــق الغايــة مــن إرســال نبينــا محمــد ﷺ واجتبــاء
أمتــه مــن بعــده ،وال تبــرأ ذمــة المســلمين إال بإقامتهــا علــى وجههــا،
وذلــك عــن طريــق إقامــة الخالفــة التــي تقيــم الديــن وتجمــع المســلمين
وتحمــل اإلســام رســالة خيــر وهــدى للنــاس أجمعيــن.

ن��داء �حار

لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
• أيهــا املســلمون ...نناديكــم بقلــب يعتــر أملــاً ،نناديكــم بقــول اللــه
ـم لِ ِذكْـ ِر اللَّـ ِه َو َمــا نَـ َز َل ِمـ َن الْ َحـ ِّـق
ـم َيـأْنِ لِلَّ ِذيـ َن آ َم ُنــوا أَنْ تَخْشَ ـ َـع ُقلُو ُب ُهـ ْ
تعــاىل ﴿أَلَـ ْ
ـاب ِم ـ ْن َق ْبـ ُـل َفطَـ َ
ـم
ـم ْالَ َمــدُ َفق ََسـ ْ
ـت ُقلُوبُ ُهـ ْ
ـال َعلَ ْي ِهـ ُ
َو َل يَكُونُــوا كَالَّ ِذي ـ َن أُوتُــوا الْ ِك َتـ َ
ـم َف ِاس ـقُونَ ﴾.
َوكَ ِث ـ ٌر ِم ْن ُهـ ْ
• يــا خــر أمــة أخرجــت للنــاس ،هــذا ديــن اللــه الــذي ارتضــاه اللــه لكــم واجتباكم به
للشــهادة عــى النــاس ،أمل يــأن لكــم أن تنبــذوا حــكام الطاغــوت وأنظمــة الطاغــوت،
وتقيمــوا الديــن وتحملــوه رســالة خــر إىل العاملني؟!
• يــا إخوتنــا وأحبتنــا نؤكــد مــا خاطبكــم بــه الشــيخ عطــاء بــن خليل أبــو الرشــتة أمري
حــزب التحريــر (نعــم إن الخالفــة هــي البضاع ـ ُة والصناعــة ،هــي العـ ُّـز والمنعــة،

هــي حافظ ـ ُة الديــن والدنيــا ،هــي األصـ ُ
ـد
ـل والفصــل ،بهــا تقــام األحــكام ،وتحـ ُّ
الحــدود ،وتفتــح الفتــوح وترفــع الــرؤوس بالحــق...
نعــم الخالفــ ُة هــي البضاعــ ُة والصناعــة ،هــي التــي تقضــي علــى دولــة يهــود
وتعيــد فلســطين كاملــة إلــى ديــار اإلســام ،هــي التــي تقضــي علــى ســلطان
الهنــدوس فــي كشــمير ،وحكــم الــروس فــي الشيشــان وكل القفقــاس
وتتارســتان ،هــي التــي تعيــد القــرم إلــى أصلهــاَّ ،
وكل بــاد اإلســام إلــى أصلهــا
وفصلهــا .هــي التــي تحــرر البــاد والعبــاد مــن نفــوذ الكفــر وعمالئــه ،وبطــش

زبانيتــه وأزالمــه )..انتهــى
ـم
ونختــم بقــول اللــه تعــاىلَ ﴿ :ولَ َقــدْ َس ـ َبق ْ
َت كَلِ َم ُت َنــا لِ ِع َبا ِدنَــا الْ ُم ْر َس ـلِ َني ( )171إِنَّ ُهـ ْ
ـم الْغَالِ ُبــونَ ﴾.
ـم الْ َم ْن ُصــو ُرونَ (َ )172وإِنَّ ُج ْندَ نَــا لَ ُهـ ُ
لَ ُهـ ُ
اللهــم ارشح صدورنــا وصــدور املســلمني لطاعتــك ومرضاتــك ونــرة دينــك ،وصــل
اللهــم عــى نبينــا محمــد وعــى آلــه وســلم ،والحمــد للــه رب العاملــن.

