النداءُ قبل األخري

من حزب التحرير

إىل األمة اإلسالمية بعامة
وإىل أهل القوة واملنعة فيها
خباصة
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النداءُ قبل األخري ...من حزب التحرير

إىل األمة اإلسالمية بعامة ...وإىل أهل القوة واملنعة
فيها خباصة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله
وصحبه ومن وااله وبعد...
اإلخوة الكرام ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،
نتوجه إليكم هبذا النداء يف أجواء شهر رمضان املبارك،
شهر الصيام الفضيل الذي قال هللا سبحانه وتعاىل فيه﴿ :
        

 ،﴾  وكذلك قال  بشأنه يف احلديث
ال َ
اّللُُ :كل
اّلل « :قَ َ
القدسي عن أيب ُهريْرة قال :قال ر ُس ُ
ول َ
َجزي به »...أخرجه
َع َمل ابْن َ
ام ،فَإنَهُ ل َوأ ََن أ ْ
آد َم لَهُ ،إَّل الصيَ َ
البخاري ،وع ْن أيب ُهريْرة رضي هللاُ عْنهُ ،أ َن ر ُسول هللا ،
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اب
اب ا ْْلَنَةَ ،وغُل َق ْ
ضا ُن فُت َح ْ
اء َرَم َ
ت أَبْ َو ُ
ت أَبْ َو ُ
قال« :إ َذا َج َ
صف َدت ال َ
ي» أخرجه مسلم ...وإان لنسأل هللا
شيَاط ُ
النَارَ ،و ُ

سبحانهُ العلي القدير أن تكون قلوبُكم مفتوحة إلينا ،وآذانكم
تسمع لنا ،فتستجيبوا ملا نقول ،ومن مث تكونون من الذين قال
هللا فيهم      ﴿ :
.﴾        
أيها اإلخوة الكرام ،إنكم ال شك تسمعون وتشاهدون ما
الدول الكافرة
وحيل ،بنا من أحداث ...فقد تكالبت
ُ
حلّ ،
ّ
بالدان مطمعا لكل طامع ،ومرتعا
املستعمرة علينا ،فأصبحت ُ
لكل راتع ،ال جيمع شتاهتا جامعُ ...سفكت دماؤان ،وُُنبت
خرياتنا ،وانتُقصت أرضنا من أطرافها ،بل من قلبها ،فقد احتل
يهود األرض املباركة فلسطني ،أرض اإلسراء واملعراج ،أرض أوىل
القبلتني ،وأقاموا هلم فيها دولة ،وعاثوا يف األرض الفساد
واإلفساد ...شَردوا أهلها وأخرجوهم من دايرهم ،وانتهكوا
احلرمات ،وقتلوا وسفكوا وال زالوا ميألوُنا فسادا وإفسادا...
وأمريكا سفكت الدماء ومَزقت البالد يف العراق وأفغانستان،
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وآتمرت علينا يف كل مكان ،فقسمت السودان ،وفصلت تيمور
الشرقية عن إندونيسيا ،وم َكنت اليوانن من حكم غالب
قربص ...وبريطانيا شاركت أمريكا يف كل فساد فكانت إذا
استطاعت وحدها أن تقتل وتسفك الدماء فعلت ،وإن وجدت
نفسها ال تستطيع شاركت أمريكا يف اجلرمية ،سواء أكانت ندَها
أم خلفها ،وشاركتها يف اجملازر يف العراق وأفغانستان وليبيا...
وفرنسا تبعتهم يف جمازرهم فشاركتهم يف بعضها واستقلَت يف
وجمازرها يف القرم
بعضها اآلخر كأفريقيا الوسطى ...مث روسيا
ُ
الصني يف تركستان وما
والقوقاز والشيشان وتتارستان ...وكذلك
ُ
اهلند يف كشمري وما أدراك ما
تفعله من عداء لإلسالم ...مث ُ
كشمري ،فهم مسلمون حيكمهم اهلندوس ابجملازر واجلرائم...
صغار الدول شاركت يف قتل املسلمني! فتلك بورما تقتل
حىت ُ
املسلمني وتنتهك أعراضهم ويتسلط البوذيون على املسلمني...
وغري ذلك كثري.
وليست هذه الدماء تُسفك أبيدي الكفار املستعمرين
فحسب ،بل إن عمالءهم وأدواهتم من بين جلدتنا يقتتلون فيما
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بينهم ،وتسيل دماؤهم ،ويشاركهم يف ذلك غريُ الواعني من
املسلمني وهم يظنون أُنم حيسنون صنعا ،فيقتتلون يف سوراي
قتال أل ّد األعداء مع بعضهم ،ويقتتلون يف العراق كأُنم يف
اجلاهلية األوىل ...ويقتتلون يف ليبيا قتاال شرسا ،ويف اليمن قتاال
عنيفا ...مث يف شيء من قتال يف مصر ويف تونس ،كل ذلك
جبرائم مل حيدث مثلُها من قبل أبيدي املسلمني يف قتل بعضهم
بعضا ...وغري ذلك كثري.
وليست هذه الدماءُ املادية هي فقط اليت تنهش أجسام
املسلمني أبيديهم وأبيدي الكفار املستعمرين ،بل كذلك هناك
من السفك والقتل الذي ال يُسيل ُجرح األجساد ،بل يفتك يف
العقل والفؤاد ،فقد بذل الكفا ُر املستعمرون ما وسعهم من
وسائل التضليل ،واملكر والكيد وصنوف الشر جتاه الدعوة إىل
اخلالفة والعاملني هلا ،أحياان مباشرة من الكفار املستعمرين،
وأحياان على أيدي عمالئهم ،فلما خاب مسعاهم يف النَيل من
العاملني للخالفة ،وابن فشلُهم يف صرف املسلمني عن فرض
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اخلالفة قام نفر من املسلمني فصنعوا ما مل يستطعه الكفار
حيرفون فيها الكلم عن
املستعمرون ،فعقدوا مؤمترات ومؤمترات ّ
مواضعه ،ويقولون إن اخلالفة حدث اترخيي وليس حكما شرعيا
واجبا يف اإلسالم ...وقام غريهم فصنعوا أكثر من ذلك يف
حرب اخلالفة ،فش َوهوها ابمسها ،وارتكبوا اجملازر واجلرائم حتت
عنواُنا ،فزعموا خالفة على غري وجهها ،وقاموا ابمسها مبا ال
خيطر من مساوئ على ذهن بشر ،فهيأوا الطريق للكفار
ُ
ستغل تلك
املستعمرين ولكل أعداء اإلسالم ،وم َهدوها لتُ َ
بعضها
ائم ُ
ائم ،ويت َم إبر ُازها للناس على أن اخلالفة هي جر ُ
اجلر ُ
الناس اخلالفة ،ويبتعدون عنها فتكون
فوق بعض ،ومن مث يكرهُ ُ
على غري ما هي يف أذهاُنم مشرقة عظيمة ،بل مظلمة قميئة!
فحال املسلمني اليوم ظلمات بعضها فوق بعض،
وهكذاُ ...
وليست هذه الظلمات أبيدي الكفار املستعمرين فحسب ،بل
يشاركهم فيها ،أو يفوقهم فيها ،منتسبون إىل اإلسالم ،فيسيئون
إليه رافعني شعارا ضده ،أو يسيئون إليه رافعني شعارا ابمسه!!
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أهل القوة واملنعة خباصة..
أيها املسلمون بعامة ...واي َ
إن حالنا يُعيد عصر اجلاهلية الذي كان فيه العرب،
يقتتلون بينهم أربعني سنة من أجل انقة ،ويئدون البنات وهن
أحياء ،ويصنعون أصناما ينحتوُنا أبيديهم من احلجر واخلشب
يعبدوُنا ،بل أحياان يصنعوُنا من التمر فإذا جاعوا أكلوها!
كانوا يسيحون يف الصحراء دومنا قضية حيملوُنا ألهلهم أو ملن
حوهلم انهيك عن محلها للعامل ...أما املتحضرون منهم فكانوا
تبعا للدول الكربى آنذاك ،فاملناذرة يف العراق تبع للفرس،
والغساسنة يف الشام تبع للروم ،فإذا انزعج الروم من الفرس أو
الفرس من الروم تقاتل الغساسنة واملناذرة! وهكذا كان العرب يف
ذلك الوقت ،سواء أكانوا عرب الصحراء أم كانوا عرب املدن
املتحضرين ...إال مكة فقد حفظها هللا آمنة رغم األصنام بعدد
أايم السنة اليت كانت حتيط هبا!
هكذا كان عرب الصحراء يف اجلاهلية ،يسفكون دماءهم
أبيديهم ،ويقتتلون فيما بينهم ليس لشيء ذي ابل بل لعصبية
مقيتة ...واملتحضرون منهم يقتتلون يف كثري من األحيان
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ملصلحة ُهتم الدول الكربى آنذاك ،فكانوا ممزقني ال جيمعهم
جامع ،وال مينعهم من كثري من املوبقات مانع ،فحاهلم كان
أشبه حبالنا اليوم ،أو حالنا اليوم يشبه حاهلم أمس ،ومع ذلك
فكانت عند حكامهم أو رؤساء قبائلهم مروءة ،وكان عندهم
حياء ،وهذان ليسا موجودين اليوم عند احلكام يف بالد املسلمني
أو الزعماء فيها ،ودليل ذلك ما كان من أمر األربعني رجال
الذين أرسلهم املشركون لقتل رسول هللا  ،فذهبوا ليال إىل
بيت الرسول  فوجدوه مقفال ،فانتظروا حول البيت إىل أن
يفتح الرسول  بيته فيقتلوه ألن مروءهتم كانت متنعهم من أن
يقتحموا البيت فيدخلوه عنوة ،وحياءهم كان مينعهم أن يدخلوا
وحكام اليوم وجواسيسهم ينتهكون احلرمات،
بيتا وأهلُه نيام،
ُ
ويقتحمون البيوت بال إذن أو استئذان ،ودون أن َ
يرف هلم جفن
ويروعون النساء واألطفال ،فيفزعون من نومهم،
من األجفانّ ،
ويرجتفون من خوفهم ،وذلك ألن حكام اليوم وجواسيسهم ،قد
فقدوا املروءة واحلياء ،وصدق رسول هللا  ...« :إ َذا َلْ
ت» البخاري.
اصنَ ْع َما ش ْئ َ
تَ ْستَ ْحي فَ ْ
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أهل القوة واملنعة خباصة...
أيها املسلمون بعامة ...واي َ
لقد بُعث رسول هللا  ابإلسالم فأُنض العرب من تلك
اجلاهلية املظلمة ،أُنضهم بعد سقوط ،وأقامهم بعد قعود،
وأيقظهم بعد رقود ،وأصبحوا جياهدون يف سبيل هللا ،وحيملون
معهم رسالة عظيمة تنشر اخلري والعدل يف العامل حيث حلّوا...
رسول هللا  من آمن يف دار األرقم بن األرقم،
سرا ُ
فقد كتَل ّ
وبعد بضع سنني أعلنهم متفاعلني مع الناس ،صادعني ابحلق يف
وجههم ،يف صراع فكري وكفاح سياسي ،ال خيشون يف هللا لومة
الئم ...يصربون على األذى ويقتحمون الصعاب دون أن
تضعف هلم عزمية أو تلني هلم قناة ...حىت إذا كان ذلك العام
الذي مسي عام احلزن حيث تويف أبو طالب عم الرسول 
الذي كان حيميه ،وانتقلت إىل الرفيق األعلى أم املؤمنني خدجيةُ
زوج رسول هللا  اليت كانت تؤويه ...يف عام
رضي هللا عنها ُ
احلزن هذا أكرم هللا رسوله  أبمرين فيهما عز الدنيا واآلخرة،
وكان ذلك من البعثة يف السنة العاشرة ،أكرمه سبحانه ابإلسراء
واملعراج فأسرى به من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى وعرج
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األمر
به إىل السماوات العلى ،وأوحى إىل عبده ما أوحى ...أما ُ
الثاين فكان اإلذن لرسول هللا  بطلب النصرة اليت تُ ّوجت
ببيعة العقبة الثانية ،بيعة النصرة ،بيعة احلكم ،وكان ذلك يف ذي
بعد هاجر الرسول
احلجة من السنة الثالثة عشرة للبعثة ،ومن ُ
 يف ربيع األول من السنة األوىل للهجرة ،وأقام الدولة وعَز
اإلسالم واملسلمون وكانت حدث عظيما ...حىت إن املسلمني
ُ
عندما أرادوا أن يتخذوا اترخيا مجعهم عمر رضي هللا عنه
وتدارسوا األمر فوجدوا أن اهلجرة وإقامة الدولة هي حدث عظيم
عظيم يستحق أن يكون بداية التاريخ اإلسالمي ...وهكذا
اإلسالم جزيرة العرب وأطرافها ،مث
أقيمت دولة اإلسالم ،وأانر
ُ
كانت اخلالفةُ الراشدة ،واخللفاءُ من بعدها ،واتسع الفتح
وعم اخلريُ أصقاعا كثرية من العامل ،من مشارق األرض
والفتوح ّ
إىل مغارهبها ،من إندونيسيا شرقا إىل احمليط غراب ،ولو علم
اجملاهدون حينها أن بعد احمليط أرضا خلاضوه لفتح تلك األرض
بن انفع وهو يدخل
ونشر اخلري فيها كما قال قائلهم عقبةُ ُ
بفرسه شاطئ احمليط األطلسي ،قال" :اللهم لو كنت أعلم أن
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وراء هذا البحر أرضا خلضتُه إليها" .ويف رواية :وقد أقحم فرسه
فيه حىت بلغ حنره ،مث قال" :اللهم إىن أُشهدك أّل جماز ،ولو
وجدت جمازا ْلزت".
واستمر حال املسلمني عزا فوق عز ،وعلوا فوق علو...
حكمهم
وعلم الكفار املستعمرون أن سبب عز املسلمني هو ُ
ابإلسالم يف ظل دولة اخلالفة ،وراية العُقاب ،راية ال إله إال هللا
أس
حممد رسول هللا ،فبذلوا الوسع هلدم تلك الدولة ،وكان ر ُ
الكفر آنذاك بريطانيا فعملت منذ بداية القرن الثامن عشر إىل
أن متكنت من هدم دولة اخلالفة يف الربع األول من القرن
العشرين امليالدي بعد أن استخدمت يف ذلك خونة العرب
والرتك ...ومن مثّ أصبح املسلمون مزقا يطأُ بالدهم كل أعداء
اإلسالم من الدول الكربى وحىت الدول الصغرى !...يساء إىل
القرآن فال يتحركون ،ويساء إىل رسول اإلسالم  فال تغلي
وجيوشهم
احلرمات واملقدسات
الدماء يف عروقهم ،وتُنتهك
ُ
ُ
رابضة يف ثكناهتا ال حيركها احلكام إال ضد الناس ،فيستأسدون
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على الضعفاء وحييط هبم اجلنب واالستخذاء أمام األعداء حىت
وصل احلال إىل ما حنن عليه اليوم!!
أهل القوة واملنعة خباصة...
أيها املسلمون بعامة ...واي َ

إن هذا األمر ال يصلح إال مبا صلح به أوله ،حكم
ابإلسالم يف دولة خالفة راشدة ،تُظلها رايةُ العقاب ،رايةُ رسول
هللا  ،ابلطريقة نفسها اليت بلّغ الرسول  رسالة اإلسالم
هبا ،إبجياد كتلة قائمة على اإلسالم وليس غري ،ومن مثَ تفاعلُها
وطلب نصرة أهل القوة فيها ،وأن تستمَر عليها حىت
مع األمة
ُ
ينصرها هللا سبحانه وتعاىل وتقيم حكم اإلسالم ودولة اإلسالم.
تنهض األمةُ من سقوطها،
هذا هو صالح األمر ،وهبذا وحده
ُ
تطبق
وتقوم من كبوهتا ،وتعود سريهتا السابقة ،خالفة راشدةُ ،
ُ
اإلسالم يف الداخل وحتملُه للعامل ابلدعوة واجلهاد،
فينصرها هللاُ
ُ
العزيز احلكيم ﴿      
.﴾    
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يق
وضرورةُ العمل إلقامة اخلالفة ليس ألن اخلالفة هي طر ُ
النصر فحسب من ابب وصف الواقع ،بل ألُنا يف الدرجة
األوىل فرض عظيم ،أُم الفروض ،اتج الفروض ،فبها تقام
األحكام ،وحتد احلدود ،وبدوُنا ال تطبق األحكام على الناس
وال تقام بينهم احلدود ،وما ّل يتم الواجب إّل به فهو واجب...
وإجياد اخلليفة فرض ،وأي فرض ،فمن ال يعمل
وإقامةُ اخلالفة
ُ
إلجياده وهو قادر فإمثه عظيم كأنه مات ميتة جاهلية للداللة
ات ميتَة
س ف عُنُقه بَ ْي َعةٌَ ،م َ
على شدة اإلمث «َ ...وَم ْن َم َ
ات َول َْي َ
َجاهليَة» ...وإقامة اخلالفة وإجياد اخلليفة فرض ،وأي فرض،
فقد شرع املسلمون هبا قبل أن يشرعوا بتجهيز رسول هللا 
ودفنه صلوات هللا وسالمه عليه ،على أمهية ذلك وعظمته ،وكل
كبار الصحابة أن
ذلك لعظم اخلالفة وأمهيتها حيث رأى ُ
االشتغال هبا أوىل من ذلك الفرض الكبري :جتهيز الرسول .
مث ابخلالفة تُفتح الفتوح بقيادة اخلليفة ،اإلمامَ ...« ،وإ ََّنَا
اإل َم ُام ُجنَةٌ يُ َقاتَ ُل م ْن َوَرائه َويُتَ َقى به ،»...فاخلليفةُ واخلالفة
ُجنة ،أي وقاية ،ومن كانت له وقاية ،فهو إبذن هللا منصور يف
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النهاية ،ال تضيع حقوقُه ،وال بالده ،وال جيرؤ أن يقرتب منه
أعداؤه .وينطق هبذا اتريخ اخلالفة ،فأين بيزنطةُ وصوجلا ُُنا؟ وأين
املدائن واألكاسرة؟ مث من م َد الصوت ابلتكبري يف تلك البقاع
املمتدة على طول األرض وعرضها من احمليط إىل احمليط لوال
وعدل اإلسالم؟ ولو علمت اخلالفةُ
وجند اإلسالم ُ
دولةُ اإلسالم ُ
أرضا وراء احمليطني شرقا وغراب خلاضت عُباهبما تدعو إىل هللا
الرمحن الرحيم العزيز احلكيم.
أيها املسلمون بعامة ...واي أهل القوة واملنعة خباصة...
لقد نديناكم من قبل مرتي:
 األوىل يف العشرين من ربيع الثاين 1385ه املوافق
للسابع عشر من آب/أغسطس 1969م ،أي كان هذا قبل
حنو مخسني سنة...
دق انقوس اخلطر من زعزعة
وكان ذلك النداءُ عبارة عن ّ
أفكار اإلسالم وأحكامه عند املسلمني حيث كان هلذه الزعزعة
واقع يتفاعل بشكل ملحوظ بني ظهراين املسلمني! وألن احلزب
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ائد الذي ال يكذب أهله فقد كافح احلزب ما وسعه إىل
هو الر ُ
ذلك من سبيل إلعادة الثقة أبفكار اإلسالم وأحكامه ،وقد جنح
يف ذلك جناحا ملحوظا كذلك ،فاحلمد هلل رب العاملني.
 وانديناكم يف املرة الثانية يف الثامن والعشرين من رجب
1426ه ،املوافق للثاين من أيلول/سبتمرب 2005م ،أي قبل
عشر سنوات...
وقد كان النداء يف أجواء ساخنة ،فإن الغرب وعلى رأسه
أمريكا ملا رأوا أن زعزعة الثقة اليت عملوا إلجيادها بني املسلمني
سنوات وسنوات قد جنح احلزب واملخلصون اآلخرون من
املسلمني ،قد جنحوا يف إزالة هذه الزعزعة عند مجهرة املسلمني،
وأ َن خطوات املسلمني تسري حنو العمل للخالفة ،ملا رأوا ذلك
زادت هجمتُهم على احلزب ،مباشرة أحياان ،وأبيدي عمالئهم
أحياان أخرى ،وأضافوا لذلك حرواب أعلنوها صليبية يف العراق
وأفغانستان حقدا على اإلسالم واملسلمني ،فكان نداؤان االثاين
نبني فيه عداوة الغرب ،وعلى رأسه أمريكا ،للخالفة والعاملني هلا
يعوقوا
خباصة ،واملسلمني بعامة ،وأ َن أعداء اإلسالم يريدون أن ّ
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خطا املسلمني حنو اخلالفة ،مث بيّنا أن املسلمني قادرون على
هزميتهم إذا ما التزم املسلمون أحكام اإلسالم وأخلصوا هلل
دينهم ...وأانبوا إليه سبحانه القوي العزيز.
 مث كان هذا النداءُ قبل األخري نتوجهُ به إليكم ف
وقت أصبحت فيه اخلالفةُ رأاي عاما عند مجهور املسلمي...
ومل يبق إال أن أيذن هللاُ أبنصار كاألنصار ،وبسعد
وسعد ...رجال ينصرون دينهم بنُصرة العاملني للخالفة ،بنصرة
حزب التحرير ،نصرة تعيد اخلالفة الراشدة الثانية ،خالفة على
منهاج النبوة بعد هذا امللك اجلربي الذي حنن فيه حتقيقا لوعد
هللا سبحانه ﴿      
 ﴾  ولبشرى رسول هللا  بعد هذا
اء َ
اّللُ أَ ْن
امللك اجلربي «...مثَُ تَ ُكو ُن ُملْكا َج ْْبيَة ،فَ تَ ُكو ُن َما َش َ
اء أَ ْن يَ ْرفَ َع َها ،مثَُ تَ ُكو ُن خ َالفَة َعلَى
تَ ُكو َن ،مثَُ يَ ْرفَ عُ َها إ َذا َش َ
م ْن َهاج نُبُ َوة».
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 هذا النداء قبل األخري نتوجه به إليكم وحنن حنب اخلريلكم ،فسارعوا أيها املسلمون ،سارعوا اي أهل القوة ،التحقوا
ابلدعوة والنصرة ،وسارعوا إىل إقامة اخلالفة مع احلزب ،ال أن
األجر الذي تنالون يف التحاقكم
تشهدوها منه فحسب ،واخلريُ و ُ
ابلصفوف اليوم ليس كاخلري واألجر يف التحاقكم ابلصفوف
بعد اليوم حىت وإن كان يف كل خري ﴿   
ّ
          
            

.﴾ 
 هذا النداء قبل األخري نتوجه به إليكم فال ختشوا إالالغرب من
هللا العزيز اجلبار وال تقولوا
ُ
"ستقف يف وجهنا أمريكا و ُ
خلفها إن نصرانكم" ،فإن وقفتهم ستنهار وظهرهم سينكسر
أمام من آمن وآوى ونصر ﴿    
.﴾
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 هذا النداء قبل األخري نذ ّكركم فيه بعزكم وذلأعدائكم ،فأنتم املسلمون ،املؤمنون ابهلل راب وابإلسالم دينا
ومبحمد نبيا ...أنتم أقوايءُ بربكم ﴿ ،﴾   أعزاءُ
أحفاد
بدينكم ﴿ ...﴾   أنتم
ُ
أحفاد فاحتي األندلس وانشري احلضارة اإلسالمية
الراشدين،
ُ
حفاد املعتصم الذي قاد جيشا جلبا إلغاثة امرأة ظلمها
فيها ...أ ُ
أحفاد الرشيد الذي أجاب ملك
رومي فقالت وامعتصماه...
ُ
الروم لنقض عهده مع املسلمني جبيش يراه قبل أن يسمعه...
أحفاد قطز
أحفاد الناصر صالح الدين قاهر الصليبيني...
ُ
ُ
أحفاد حممد الفاتح األمري الشاب الذي
وبيربس قاهري التتار...
ُ
شَرفه هللا بفتح القسطنطينية « ...فَ لَن ْع َم ْاألَمريُ أَمريَُهاَ ،ولَن ْع َم
أحفاد اخلليفة سليمان
ش» كما قال ..
ش َذل َ
ك ا ْْلَْي ُ
ا ْْلَْي ُ
ُ
أحفاد
القانوين الذي استغاثت به فرنسا لفك أسر ملكها...
ُ
اخلليفة سليم الثالث ،الذي يف عهده دفعت الوالايت املتحدة
األمريكية ضريبة سنوية لواليه يف اجلزائر للسماح للسفن
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أحفاد اخلليفة عبد
األمريكية أن متَر أبمان يف البحر املتوسط...
ُ
املاليني الذهبية اليت عرضها اليهود خلزينة
احلميد الذي مل تُغره
ُ
الدولة ،ومل ُخت ْفه الضغوط الدولية اليت استقطبوها ضده للسماح
هلم ابالستيطان يف فلسطني وقال قولته املشهورة "إن عمل
املبضع يف بدين ألهو ُن علي من أن أرى فلسطني قد بُرتت من
دولة اخلالفة ...فليحتفظ اليهود مباليينهم ...وإذا ُمّزقت دولةُ
اخلالفة يوما فإُنم يستطيعون آنذاك أن أيخذوا فلسطني بال مثن"
فكان بعيد النظر رمحه هللا ،فهذا ما حدث بعد زوال اخلالفة
حيث أضاع احلكام العمالءُ فلسطني وسلموها لليهود ،بل
وحيرسوُنا هلم ...هذا اخلليفةُ رغم شدة آتمر الكفار عليه وعلى
الدولة اإلسالمية ،فقد اضطرت بريطانيا اليت كانت عظمى
آنذاك ،أن تقدم اعتذارا رمسيا لسفارته يف لندن ألن أحد
املواطنني اإلجنليز نشر شيئا اعتُرب عدائيا لإلسالم يف أواخر القرن
التاسع عشر (1890م) ،يف حني إن القرآن الكرمي ،كالم رب
ي
العاملني( ،يُدنَس) اآلن أبيدي الغرب الكافر ويهود ،فال أ َ
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ي شيء من اعتذار ،ألنه ال خليفة للمسلمني
اعتذار ،بل ال أ َ
وحيرك الدولة بكل ما متلك يف وجه الكفار
يتخ ُذ القرآن دستورا ُ
الذين يسيئون إىل القرآن الكرمي ولو بشيء من شيء من إساءة!
هكذا هي اخلالفةُ ،وهكذا هم املسلمون يف ظل اخلالفة...
وأولئك هم أجدا ُدكم أيها املسلمون وتلك فعا ُهلم ،وأنتم
أحفادهم ،فهل َم إىل احلق الذي اتبعوا فاتبعوه ،وإىل العز الذي
ُ
صنعوا فاصنعوه.
 هذا النداء قبل األخري نؤكد لكم فيه ما سبق أن قلناهأبنكم إبذن هللا قادرون على هزمية أعدائكم ،فإن الدول الكافرة
املستعمرة ضخمةُ املظهر واهنةُ املخرب ،إن لديها أسلحة كبرية
ضعيف
السالح دون رجال
ولكنها ال متلك الرجال الكبار ،و
ُ
ُ
تتسلح دون سالح العدو ولكنها أشد منه
األثر أمام فئة مؤمنة
ُ
حروب اخلالفة مع الكفار
أبسا ...إُنا حلقيقة تنطق هبا
ُ
األعداء ،ف ت فو ُق السالح املادي وحده ال حيسم احلرب مع
سالحهم املادي ،ألن لديهم عقيدة حية
املسلمني حىت وإن ق َل
ُ
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صادقة توفر هلم طاقة قتالية ال يدركها الطغاةُ وعلى رأسهم اليوم
أمريكا ...ولكنهم سريوُنا رأي العني عندما يبزغ فجر اخلالفة
إبذن هللا وتتقدم من نصر إىل نصر ،فينكفئ الطغاة إىل عقر
دارهم ،هذا إن بقي هلم عقر دار  ﴿ ...
.﴾ 
 هذا النداء قبل األخري نتوجه به إليكم :نستنصركمفانضموا ملن سبقوكم بنصرتنا ،ومند إليكم أيدينا فشدوا عليها
كب أن يسري فشاركوان املسري
واحلقوا أبهل منعتنا ،فقد أوشك الر ُ
﴿ ﴾         وحنن
مطمئنون بنصر هللا ﴿      
.﴾       
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
اجلمعة األوىل من شهر رمضان 1436ه
 19حزيران/يونيو 2015م
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حزب التحرير

