
 بسم ا الرمحن الرحيم

 من ربيع األول 21في  ذكرى مولد النبي محمد 
 ذكرى ىدى وعزة وتمكين

ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِو ﴿يقول احلق تبارك وتعاىل يف كتابو العزيز:  َلَقْد َمنَّ الّلُو َعَلى اْلُمؤِمِنيَن ِإْذ بَ َعَث ِفيِهْم َرُسواًل مِّْن أَنُفِسِهْم يَ ت ْ
يِهمْ  ، متر علينا ىذه الذكرى يف الثاين عشر من ربيع األول، ﴾َويُ َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإن َكانُوْا ِمن قَ ْبُل َلِفي َضالٍل مُِّبينٍ  َويُ زَكِّ

 ، فماذا تعين ىذه الذكرى ادلباركة العطرة لألمة اإلسالمية والبشرية مجعاء؟!ذكرى ميالد الرسول زلمد 
يعين ميالد أمة عظيمة، محلت رسالة ىدى إىل البشرية مجيعاً! فقد عاش العرب قبل اإلسالم حياة  األكرم  إّن ميالد الرسول

أي  ملؤىا الظلم والظالم بشىت أنواعو، وكافة أشكالو وألوانو، وكانوا شعوبًا وقبائل متفرقة مشرذمة متناحرة، ال جيمعها جامع، وال يربطها
وىذا الوصف ال !! ة، ومل تكن ذلم حضارة وال مدنية متميزة؛ بل كانوا يف تيٍو وضالل وضياع وتناحر دائمرابط، ومل يكن ذلم وزن وال قيم

خيتلف كثريا عن حال البشرية ومنها األمة االسالمية يف الوقت احلايل يف ظل العلمانية ومنها الرأمسالية والدميقراطية جاىلية العصر 
 احلديث.

أصبحوا أمة متميزًة بني الناس، وصاروا وحدة واحدة،  - رسالة اإلسالم -ه الرسالة العظيمة وعندما جاء الرسول الكرمي هبذ
فقد أصبحوا يتعبدون ا سبحانو وتعاىل من !! يعبدون ربًا واحدًا بدل أرباب متفرقة، ال تسمن وال تغين من جوع، وال تضر وال تنفع

 م  عل  الشعائر الدينية فقط.يعها حبسب األحكام الربانية، ومل تقتصر عبادهتخالل تطبيق اإلسالم يف حياهتم، وينظمون عالقاهتم مج
لذلك أصبح العرب وغريىم من الشعوب هبذا الدين العظيم خري أمة أخرجت للناس عل  وجو األرض، وأقوى األمم، وأكثرىا 

اذلادي شرقاً، وإىل ايط األطلسي غرباً وإىل أواسط . ووصلت حدود دولتهم إىل ايط .مدنية وعلماً، حىت أضحوا كالشامة بني األمم.
قدم إفريقيا جنوباً، وإىل سيبرييا مشااًل، حىت قال ادلؤرخون: إّن الشمس ال تغيب عن أمالك اخلالفة اإلسالمية!! أما عل  صعيد العلم والت

من تقدم علمي وعمراين وغريه من شؤون ادلدنية، العلمي فال يّتسع اجملال ىنا لذكر ما وصلت إليو أمة اإلسالم يف ظل حكم اإلسالم 
بينما ظل الغرب يف تأخره ثقافيا واقتصاديا، طوال الفًتة اليت عزل نفسو عن اإلسالم، ومل يبدأ ازدىار الغرب وهنضتو إال حني بدأ 

  قدوم العلوم واآلداب والفنون احتكاكو بادلسلمني؛ سياسيا وعلميا وجتاريا، فاستيقظ الفكر األورويب من سباتو الذي دام قرونا عل
 ن عل  األمة اإلسالمية!!هبا الغرب اآلاإلسالمية لريث كل ىذه الثروة فيحدث الثورة الصناعية اليت يتباى  

من خالل وجود رعاة لشئون ادلسلمني من حكام أتقياء، رعوا أمتهم حّق  لقد كانت طريقة هنضة األمة برسالة النيب زلمد 
أحكام ىذا الدين تطبيقًا صحيحًا كاماًل غري منقوص، فهذا أبو بكر الصديق رضي ا عنو خياطب ادلسلمني بعد أن الرعاية، وطبقوا 

فيقول: "إين قد وليت عليكم ولست خبريكم، أطيعوين ما أطعت ا فيكم فإذا عصيتو فال طاعة يل  ويل احلكم بعد رسول ا 
!!، وىذا خليفتو "خذ احلق منو، وإّن الضعيف فيكم قوي عندي حىت أرجع احلق عليو. إن القوي فيكم ضعيف عندي حىت آ.عليكم.

!!، فيجيبو رجل من عامة "من رأى منكم يفَّ اعوجاجا فليقّومو" عمر الفاروق رضي ا عنو، يصعد ادلنرب بعد تولّيو اخلالفة فيقول:
، فيبتسم عمر رضي ا عنو ويقول: "احلمد  الذي جعل من "ّد سيوفناادلسلمني قائال: "وا يا عمر لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه حب

وكانت عزة األمة مصانة من خالل قيام األمة بفرض اجلهاد والفتوحات؛ فهذا صالح  "...!!"ادلسلمني من يقّوم اعوجاج عمر حبد سيفو
؟!، "بيد الصليبيني - مسرى رسول ا  -دلبارك؛ "كيف أضحك وأبتسم، أو أنام مرتاحًا وادلسجد األقص  ا الدين األيويب يقول:

وىذا ادلعتصم جييش اجليوش لتحرير امرأة تستصرخو قائلة وامعتصماه...!!، وىذا عقبة بن نافع رمحو ا تعاىل يقف أمام ايط 
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لو كنت أعلم خلفك أناسًا خلضتك فريقيا، ويقول سلاطبًا البحر: "وا يا حبر إاألطلسي بعد أن فتح األمصار تلو األمصار يف مشال 
 ..."!!بسنابك خيلي رلاىدا يف سبيل ا

فماذا عن حال حكام ادلسلمني اليوم، وماذا عن جيوش ادلسلمني الرابضة يف ثكناهتا واليت إن حتركت فتتحرك لقتل شعوهبا حفاظا 
من بعد خلفاء األمة  خلفَ احلال يف ظّل حكمهم؟! لقد عل  األنظمة العميلة للغرب، وأين ىم من ىؤالء القادة العظام، وكيف أصبح 

دينهم من العظام أقزاٌم صغار، ال يعرفون لدينهم وزنًا وال قدراً، وال يقيمون ألمتهم أّي اعتبار، أذلٌة عل  الكافرين، أعزٌة وأسوٌد عل  بين 
يكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا وكيان يهود أمرًا وال هنياً، .، ال يعصون لدول الكفر كأمر .ادلسلمني، يغرقون يف ادللذات والشهوات واجملون.

 ...!!ويفعلون ما يؤمرون

 أيها المسلمون في بالد عقبة بن نافع!
لقد ضقتم ذرعاً من ىؤالء اجملرمني من احلكام، وحترّكت يف عروقكم دماء العزّة والكرامة، وشعرمت بالذّل واذلوان ميارس عل  رقابكم 

، ارحلوا عنا .. كفانا ذاًل وىوانًا وصغاراً...عنا(.  األقزام، فوقفتم عل  أقدامكم تصرخون بأعل  صوتكم: )ارحلوا من ىؤالء الرويبضات
فقد أوردمتونا موارد الفقر والكفر والشقاق والنزاع حىت بني أبناء البلد الواحد!! ارحلوا عن أرض ادلسلمني، فقد أصبحت احلجارة 

جماء تتأذى من وجودكم؛ حىت الطيور يف السماء واحليتان يف البحار!! ولكن مل تكتمل ثورتكم تشتكي من ظلمكم، والبهائم الع
، حني نصروه ونصروا دينو، فأقام معهم الدولة اإلسالمية ألنكم مل جتدوا أنصارا لثورتكم من أىل القوة وادلنعة مثل أنصار رسول ا 

دلسلمني سكنت ثورتكم وما زالت يف انتظار اكتمال معادلة التغيري احلقيقي، بتالحم األوىل يف ادلدينة ادلنورة!! فلما خذلتكم جيوش ا
محية الناس ورغبتهم بتحكيم دين رهبم مع أىل قوهتم من أىل ادلنعة يف اجليوش وادلؤثرين يف اجملتمع، وما مل يقم أىل القوة وادلنعة 

لن يتمكنوا من قلع النظام العلماين العميل، وإقامة دولة العز اليت حتكم  بواجبهم فإن ادلسلمني يف ىذا البلد وغريه من بالد ادلسلمني
ثم تكون خالفة على منهاج ...»الذي بشر هبا يف احلديث الشريف  ، فتتحقق نبوءة رسول ا بكتاب ربنا وسنة نبيو زلمد 

 الغرب ودوام سيطرتو عل  البالد.، أما أحابيل الدميقراطية وتداول السلطة فهي أحابيل مكر ودىاء لتمكني «النبوة
يكون عندما حتتفل األمة اإلسالمية يف ساحات ادلسجد األقص  ادلبارك بعد  إن االحتفال احلقيقي بذكرى مولد ادلصطف  

األمة  ، عندما تدوس"!!حترره، وىي هتتف بأعل  صوهتا "ا أكرب والعزة لإلسالم"، "وقل جاء احلق وزىق الباطل إن الباطل كان زىوقا
عل  ىذه احلدود والسدود اليت متّزق بالد ادلسلمني وتشّتت مشلهم وتفّرق مجاعتهم، وتّشتت وحدهتم وكياهنم إىل دول ودويالت 

، وشعار "ا أكرب والعزة لإلسالم"، "وعندما تّتحد جيوش ىذه األمة الكرمية، حتت راية "ال إلو إال ا زلمد رسول ا...!! ذليلة
 !اجليوش تفتح األمصار تلو األمصار كما فعل سلفها يف عهد اخللفاء األبرار وتسري ىذه

والية تونس ندعوكم أيها ادلسلمون للعمل معنا إلقامة دولة اخلالفة الراشدة عل  منهاج النبوة، وندعوكم إىل / إننا يف حزب التحرير 
لرائد الذي ال يكذب أىلو ليقيم خالفة راشدة عل  منهاج النبوة، فقد أن حتثوا أىل القوة وادلنعة لنصرة ىذا الدين ونصرة حزب التحرير ا

من كتاب ربنا وسنة نبيو، بو نعيد سنة السابقني من عظام األمة ونرضي ربنا، وحينها  اً مستنبط حكم كامالً  التحرير نظامأعد حزب 
* بَِنْصِر اللَِّو يَنُصُر َمن َيَشاء َوُىَو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم * َوْعَد اللَِّو اَل  ... َويَ ْوَمِئٍذ يَ ْفَرُح اْلُمْؤِمُنونَ ﴿. حنتفل بنصر ا يف ذكرى مولده 

 .﴾ُيْخِلُف اللَُّو َوْعَدُه َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلُمونَ 
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