
 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 باكستان في المسلمين علماء إلى باكستان والية في التحرير حزب من مفتوح كتاب

 !باكستان في األجالء المسلمين علماء حضرات

 وبعد، وبركاته اهلل ورمحة عليكم السالم اجلنة، أهل حتية اإلسالم، بتحية حنييكم

 ولذلك فلسطني، املباركة األرض يف الدولتني حل جتاه إجيايب مبوقف لقيامل ألمريكا العميلة احلالية احلكومة دعتكم لقد
 : اهلل رسول قال النصيحة، فالدين ومذكرين، ناصحني هذا املفتوح كتابنا باكستان والية يف التحرير حزب حنن لكم نوجه

يَن النَِّصيَحة  » يَن النَِّصيَحة   ،ِإنَّ الدِّ يَن النَّ  ،ِإنَّ الدِّ  َوِلَرس ولِهِ  َوِلِكَتابِهِ  لِلَّهِ  » :قَالَ  ؟اللَّهِ  َرُسولَ  يَا ِلَمن   :قَاُلوا ،«ِصيَحة  ِإنَّ الدِّ
 .النسائي رواه «َوَعامَِّتِهمْ  اْلم ْسِلِمينَ  َوألَئِمَّةِ 

 نستسألو  أعناقكم، طوقت عظيمة أمانة محلتم قد األنبياء، وورثة العلماء معشر أنتم !باكستان في المسلمين علماء يا
 من خوف دون احلكم هبذا والصدع واخلاصة، العامة املسلمني أمور من أمر كل يف اهلل حكم بيان وهي أال القيامة، يوم عنها
 .ثوابه وحسن تعاىل اهلل رضوان نيل إال شيء يف رغبة ودون تعاىل، اهلل من إال أحد

 رقبتها ملك فإن لذلك خراجية، أرض وهي ةإسالمي أرض فلسطني املباركة األرض إن! باكستان في المسلمين علماء يا
 عند من إهلي حق هو بل املتحدة األمم من مستمدا قانونيا حقا ليس فيها املسلمني وحق الدين، يوم إىل مجعاء اإلسالمية لألمة

 يطرحها كما عرقيا أو قوميا أو إنسانيا أو أخالقيا واجبا وليس عقدي، شرعي واجب هو جتاهها املسلمني وواجب العاملني، رب
 .البعض

 بَِعْبِدهِ  َأْسَرى الَِّذي س ْبَحانَ ﴿ :قال حيث وتعاىل سبحانه اهلل باركها أرض فلسطني إن !باكستان في المسلمين علماء يا
 واملسجد ،﴾اْلَبِصير   السَِّميع   ه وَ  نَّه  إِ  آيَاتَِنا ِمنْ  لِن رِيَه   َحْوَله   بَارَْكَنا الَِّذي اأْلَْقَصى اْلَمْسِجدِ  ِإَلى اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  لَْيالا 

 ت َشد   اَل » :عنه  اهلل رسول قال وقد املدين، واحلرم املكي احلرم مثل مقّدس حرم فهو الشريفني، احلرمني ثالث هو األقصى
 املسلمون يقصد كما فإنّه لذلك ،«َهَذا ِديَوَمْسجِ  اأْلَْقَصى َواْلَمْسِجدِ  اْلَحَرامِ  َمْسِجدِ : َمَساِجدَ  َثاَلثَةِ  ِإَلى ِإالَّ  الرَِّحال  
 يف مسجد أي إىل الرحال فيه تشد ال الذي الوقت يف األقصى، املسجد يقصدون الشريف النبوي واملسجد احلرام املسجد
 ضوباملغ قبل من األقصى املسجد ومنها املباركة األرض احتالل فإن لذلك الثالثة، املساجد هلذه إال مجيال كان مهما األرض
 املسلمني على غالية كانت مهما أخرى عادية إسالمية أرض أي كاحتالل وليس مقدسة، ألرض احتالل هو يهود عليهم

 واملستمر الدائم وتدنيسهم فلسطني املباركة لألرض يهود احتالل فإن لذلك، املدين أو املكي احلرم كاحتالل فاحتالله وأهلها،
 .لتحريره والنفيس الغايل بذل اإلسالمية ألمةا من يستدعي عظيم، أمر األقصى للمسجد

 أن األمة وكلته من إال أحد بامسها يتحدث أن جيوز ال فإنّه لألمة، وملك خراجية أرض فلسطني املباركة األرض وألن
 باسم ثيتحد من وكل. والسنة القرآن مرجعيته تكون الذي النقي التقي إال أحدا عنها توكل أن لألمة جيوز وال بامسها، يتحدث
 واألمم اإلسالمي املؤمتر ومنظمة العربية فاجلامعة باطلة، وكالته فإن املتحدة األمم أو العربية اجلامعة من بتوكيل املباركة األرض
 أصحاب باسم ويتفاوض يتحدث من يوكلوا أن هلم يتأتى حىت اإلسالمية األمة ميثلون وال املقدسة األرض ميلكون ال املتحدة
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 التمثيل لديها ليس جهادية أو سياسية حركة أي أو العلمانية الفلسطينية التحرير منظمة فإن لذلك اإلسالمية، األمة األرض،
 .الصحيحة الشرعية والوكالة
 هذه مثل وحل مباركة، إسالمية ألرض واغتصاب احتالل قضية فلسطني قضيةإن  !باكستان في المسلمين علماء يا
 قضية ليست فهي اهلل، رمحه األيويب الدين صالح فعل كما لتحريرها القتال أي باجلهاد، قطف هو الشرعية الناحية من القضايا
 لذلك ذلك، حنو أو الوسط باحللول أو باحلوار حُتل فال هناك، أو هنا أرض قطعة على متنازعني شعبني بني خالفية أو سياسية

 غري حل، أي حبل، يقبل والذي وللمؤمنني، ولرسوله هلل خائن هو املباركة األرض على ويتفاوض يهود مع يتحاور الذي فإن
 حبل يقول الذي األمريكي باحلل يقبل الذي فإن وعليه وبعرضه، وبدينه بعقيدته مفّرط هو املباركة، األرض كل استعادة

 وحل كاملة، ريرهاحت جيب احتالل قضيةباعتبارها  القضية مع يتعامل مل ألنه وللمؤمنني، ولرسوله هلل خائن أيضا هو الدولتني،
 .العلمانية الفلسطينية للسلطة املائة يف عشرين مقابل املباركة األرض من املائة يف مثانني من أكثر عن التنازل على يقوم الدولتني
 اإلسالمية األمة على هو املباركة األرض حترير أجل من يهود وقتال اجلهاد واجب نإ !باكستان في المسلمين علماء يا

 القادر على واجب واجلهاد مجيعها، األمة بل وحدهم، األرض أصحاب ليسوا وهم مستضعفون فلسطني هلفأ، قاطبة
 ومحاهتا، ودرعها األمة هذه أبناء هم فاجليوش اإلسالمية، األمة جيوش يف موجودة واالستطاعة والقدرة األمة، من واملستطيع

 اجليوش دعوة هو العلماء واجب فإن لذلك بالدها، وحترير مقدساهتا واستعادة األمة عن للدفاع اجلهاد واجب وعليهم
 َعْبدَ  يَا فَ يَ ق ول   اْلَحَجرِ  َورَاءَ  َأَحد ه مْ  َيْخَتِبيَ  َحتَّى اْليَ ه ودَ  ت  َقاتِل ونَ »  اهلل رسول أمر كما وقتلهم يهود لقتال للنفري اإلسالمية

 يروج كما والطعام املال يف مشكلتهم ليست وأهلها وفلسطني. والرتمذى(، ومسلم ،)البخارى «وِديٌّ َورَاِئي فَاقْ ت  ْله  يَ ه   َهَذا اللَّهِ 
 .اجليوش إرسال عن ويستنكفون والغذاء املال يرسلون ممن املتخاذلون

 ﴾َعاِبِدينَ  لَِّقْوم   لََباَلغاا  َهَذا ِفي ِإنَّ ﴿
 #األقصى_يستصرخ_الجيوش

#Aqsa_calls_armies  #AqsaCallsArmies 

#OrdularAksaya 
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