بسم اهلل الرمحن الرحيم

الخالفة
نصر من هللا وفتح قريب
متر بنا الذكرى الثامنة والتسعون هلدم اخلالفة ،وقد عصفت باألمة اإلسالمية وأهل فلسطني اخلطوب واشتدت الكروب
وتزايدت املؤامرات وعظم كيد األعداء ،وإننا يف هذه الذكرى نؤكد على احلقائق التالية:
أو ًلا :إن اإلسالم هو الدين الذي ارتضاه اهلل للناس ،فال جيوز القبول بغريه من املبادئ واألنظمة الوضعية ،قال تعاىل﴿ :الْيَ ْوًَمً
أَ ْكملْتً ًلَك ًم ً ِدينَك ًم ًوأَتْممتً ً َعلَْيك ًم ًنِ ْعمتِي ًور ِ
اْل ْس ََل ًَم ً ِدينًا﴾ وقال سبحانهَ ﴿ :وَم ًْن ًيَ ْبتَ ًِغ ًغَْي ًَر ً ِْ
ضيتً ًلَكمً ً ِْ
اْل ْس ََلًِم ً ِدينا ًفَ لَ ًْنً
ْ َ َْ
ْ
ْ َ ََ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين﴾.
ي ْقبَ ًَلًم ْنهًً َوه ًَوًفيً ْاْلخ َرًةًم ًَنًالْ َخاس ِر ًَ

ثانيًا :اإلسالم دين أمرنا اهلل بإقامته وتنفيذ أحكامه ،فال جتوز املساومة عليه أو التهاون يف تطبيقه ،وال جيوز تعطيل شيء من
ضىًاللَّهًًورسولهًًأَمًراًأَ ًْنًيكو ًَنًلَهمًًال ِ
صًاللَّ ًَهً
ْخيَ َرةًً ِم ًْنًأ َْم ِرِه ًْمً َوَم ًْن ًيَ ْع ًِ
أحكامه ،قال تعاىلَ ﴿ :وَماً َكا ًَنًلِم ْؤِمنًً َوًَل ًم ْؤِمنَةًًإِ َذاًقَ َ
ْ
َ
ََ
ِ
ِ
َّ
وك ً َع ًْنً
اح َذًْره ًْمًأَ ًْن ًيَ ْفتِن ًَ
ض ََل ًلاًمبِينًا﴾ وقال سبحانهَ ﴿ :وأ ًِ
ض ًَّلً َ
َوَرسولَهًًفَ َق ًْدً َ
اءه ًْمً َو ْ
َنً ْ
احك ًْمًبَ ْي نَ ه ًْمًب َماًأَنْ َزلًًَاللهً ً َوًَلًتَتَّب ًْعًأ َْه َو َ
َّاس ًلََف ِ
ك ًفَِإ ًْن ًتَولَّوا ًفَا ْعلَ ًم ًأَنَّما ًي ِريدً ًاللَّهً ًأَ ًْن ًي ِ
اسقو ًَن ً* ًأَفَح ْك ًَمً
ض ًذنوبِ ِه ًْم ً َوإِ ًَّن ً َكثِيًراً ِم ًَن ًالن ًِ
صيبَ ه ًْم ًبِبَ ْع ًِ
ض ً َما ًأَنْ َزلًَ ًاللَّهً ًإِلَْي ًَ
بَ ْع ًِ
َْ
ْ َ
ال ِ ِ ِ
َح َسنًً ًِم ًَنًاللَّ ًِهًح ْكم اًلَِق ْومًًيوقِنو ًَن﴾.
ْجاهليَّ ًةًيَ ْب غو ًَنً َوَم ًْنًأ ْ
َ
ثالثًا :إن اإلسالم حمفوظ حبفظ اهلل له ،قال تعاىل﴿ :إِنَّا ًنَ ْحنً ًنَ َّزلْنَا ً ِّ
الذ ْك ًَر ً َوإِنَّا ًلَهً ًلَ َح ِافظو ًَن﴾ ،وقد تكفل سبحانه بإظهاره
ِ
ِ
ْح ًِّقًلِيظْ ِه َرهًً َعلَىًالدِّي ًِنًكلِّ ًِهً َولَ ًْوً َك ِرًَهًالْم ْش ِركو ًَن﴾.
على الدين كله ،قال تعاىل﴿ :ه ًَوًالَّذيًأ َْر َس ًَلً َرسولَهًًبِالْه َدىً َودي ًِنًال َ
رابعًا :األمة اإلسالمية هي خري أمة أخرجت للناس ،اجتباها اهلل إلقامة دينه يف األرض والشهادة على الناس ،قال تعاىل:
ِِ
ِ ِ ِ
ينً
يم ًه ًَو ً َس َّماكمً ًالْم ْس ِل ِم ًَ
اجتَبَاك ًْم ً َوَما ً َج َع ًَل ً َعلَْيك ًْم ًفِي ًالدِّي ًِن ً ِم ًْن ً َح َرجً ً ِملَّ ًَة ًأَبِيك ًْم ًإِبْ َر ِاه ًَ
﴿ َو َجاهدوا ًفي ًاللَّ ًه ً َح ًَّق ً ِج َهاد ًه ًه ًَو ً ْ
الزَكا ًَة ًوا ْعًتَ ِ
صموا ًبِاللًَِّه ًه ًَوً
اء ً َعلَى ًالن ًِ
الرسولً ً َش ِهيدا ً َعلَْيك ًْم ً َوتَكونوا ًش َه َد ًَ
َّاس ًفَأَقِيموا ً َّ
ِم ًْن ًقَ ْبلً ً َوفِي ً َه َذا ًلِيَكو ًَن ً َّ
الص ََل ًَة ً َوآتوا ً َّ َ
موَلك ًمًفَنِ ْع ًمًالْمولَىًونِ ْع ًمًالن ِ
َّصيرً﴾ً .
َْ ْ َ َ ْ َ َ
خامسًا :إن وحدة األمة اإلسالمية هي من فروض اإلسالم العظيمة ،وال يتأتى لألمة أن تقيم اإلسالم وتنشره كما أوجب اهلل
تعاىل إال إذا اجتمعت على رجل واحد يقيم فيها الدين ،قال رسول اهلل « :م ًنًأَتَاك ًمًوأَمرك ًمًج ِميعًًعلَىًرجلًًو ِ
احدً،ي ِريدًًأَ ًْنً
َْ ْ َْ ْ َ
َ َ َ
اعتَك ْمً،فَاقْت لوهً» رواه مسلم.
َوًي َف ِّر ًَ
صاك ْمً،أ ًْ
قً َج َم َ
يَش ًَّقً َع َ

سادسًا :إن اجلهاد يف سبيل اهلل هو ذروة سنام اإلسالم ،وهو الطريقة الشرعية والعملية لنشر اإلسالم ومحله إىل الناس كافة
ينً ًَلًي ْؤِمنو ًَنًبِاللَّ ًِهً َوًَلًبِالْيَ ْوًِمً ْاْل ِخ ًِرً َوًَلً
إلخراجهم من ظلمات الكفر والضالل إىل نور اإلسالم وعدله ،قال تعاىل﴿ :قَاتِلواًالَّ ِذ ًَ
ْجزي ًةًَع ًنًيدًًوه ًمًص ِ
ِ
اغرو ًَن﴾.
ينًأوتواًاًلْ ِكتَ ًَ
ْح ًِّقً ِم ًَنًالَّ ِذ ًَ
ي َح ِّرمو ًَنً َماً َح َّرًَمًاللَّهًً َوَرسولهًً َوًَلًيَ ِدينو ًَنً ِد ًَ
ابً َحتَّىًي ْعطواًال ْ َ َ ْ َ َ ْ َ
ينًال َ
سابعًا :اخلالفة ،هي الفريضة العظمى اليت تتحقق هبا الفروض الثالثة الكربى ،إقامة ًالدينً ،وتوحيد ًالمسلمينً ،ونشرً
اْلسَلم ًفي ًالعالمين ،وباخلالفة حترر بالد املسلمني احملتلة ،ويعز املسلمون ،وحتل مشاكلهم بل ومشاكل العامل ،نعم ،هي دولة
ِ
اللًَيَ ْوًَمً
اعةً،لَِق ًَيً ً
اإلسالم اليت أقامها رسول اهلل  واليت بدوهنا حييا الناس حياة جاهلية ،قال رسول اهلل َ « :م ًْنً َخلَ ًَعًيَداًم ًْنًطَ َ
اتً ِميت اًةًج ِ
اتًولَي ً ِ ِ ِ
ِ ِ
اهلِيَّ ًةا» رواه مسلم.
سًفيًعنق ًهًبَ ْي َعةَ ً،م ًَ َ َ
الْقيَ َام ًةً ًَلًح َّج ًَةًلَهَ ً،وَم ًْنً َم ًَ َ ْ َ
ً

أيهاًالمسلمونً،ياًأهلناًفيًاألرضًالمباركةً :
هذهًسبعًًمنًحقائقًاْلسَلمًالتيًعليهاًمدارًعزةًالمسلمينً،ويقابلهاًحقائقًأخرًيجبًالوقوفًعليهاًوهيً :
أو ًلاً:إن الدول االستعمارية هي عدوة لإلسالم وأهله ،وجيب أن تكون العالقة معها عالقة حرب ،وهذه الدول ال تدخر جهدا يف
ينً َك َفرواً ِم ًنًأ َْه ًِلًال ِ
ينً
ابً َوًَلًالْم ْش ِركِ ًَ
ْكتَ ًِ
قتل املسلمني وهنب ثرواهتم وتكريس الفرقة بينهم ،وصدق فيهم قول اهلل تعاىلَ ﴿ :ماًيَ َودًًالَّ ِذ ًَ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
استَطَاعوا﴾.
أَ ًْنًي نَ َّزلًًَ َعلَْيك ًْمًم ًْنً َخ ْيرًًم ًْنً َربِّك ًْم﴾ وقوله سبحانهَ ﴿ :وًَلًيَ َزالو ًَنًي َقاتِلونَك ًْمً َحتَّىًيَردوك ًْمً َع ًْنًدينِك ًْمًإِ ًنً ْ
ثانيًا :حكام الدول العربية والعامل اإلسالمي ،هم عمالء للكافر املستعمر وأتباع له ،وهم أعداء لألمة ولدينها ،وهم رأس حربة
الكافر يف بالد املسلمني ،فال يدخرون جهدا يف حماربة اإلسالم ونشر الفساد والرذيلة ،وإبقاء األمة رهينة ألعداء اإلسالم.
ثالثًا :املؤسسات الدولية من هيئة األمم وجملس األمن...اخل ،واملؤسسات اإلقليمية كاجلامعة العربية وجملس التعاون اخلليجي
ومنظمة املؤمتر اإلسالمي هي من أدوات الدول الغربية االستعمارية إلبقاء هيمنتها وتنفيذ خمططاهتا واليت على رأسها حماربة اإلسالم
وإبقاء األمة اإلسالمية ممزقة ومنهوبة الثروات.
رابعًا :إن حترر األمة من االستعمار ال يكون إال بتحرك قوى األمة احلقيقية لتخلع حكام الطاغوت وأنظمة الطاغوت ،وجتتث نفوذ

االستعمار من جذوره ،وهذا يقتضي أن تتضافر قوى األمة فتكون جيوش األمة منحازة لإلسالم وتنضم إىل صفوف األمة ،وتعلن براءهتا
من هذه األنظمة العميلة اخلائنة ،وتسارع إىل خلعها وختليص األمة من شرورها.
أيهاًاألهلًفيًاألرضًالمباركةً :
إن فلسطني يُدبر هلا جرمية كربى وخيانة عظمى ال تقل عن خيانة اتفاق أوسلو ،وال ختتلف عن خيانة احلكام يف عام  67أو
خيانتهم يف عام  ،48بل يريدوهنا أكثر إجراما وأشد خيانة ،ورموز اخليانة هذه املرة ،ثالوث اخليانة واإلجرام ،هم حكام مصر واألردن
و"السعودية" ،يشاركهم يف ذلك من ال خالق هلم من املنتفعني واملرتزقة من أقزام فلسطني ،لذا فإننا حنذر أهل فلسطني واملخلصني من
أبنائها من الوقوع يف أالعيبهم أو الوثوق بأي طرف من هذه األطراف ،فالسلطة الفلسطينية تشربت اخليانة حىت أضحت سجية من
سجاياها ،وحكام املسلمني أذل من الطريق اليت تُداس ،ورأس الكفر أمريكا وأعداء اإلسالم لسان حاهلم يقول إما أن تقبلوا بالذل
وتدنيس املقدسات وهنب الثروات واخلضوع للعمالء أو سيكون مصريكم القتل والتشريد والتدمري واخلراب.
يا ًأهلنا ًوأحبتنا :إن أعداء اإلسالم استهدفوا ديننا وأبناءنا وأعراضنا ومقدساتنا ومل يبقوا حرمة إال وانتهكوها ،وهذه اجلرائم متت
بغطاء ومعاونة من حكام املسلمني املتآمرين ،وال سبيل لرفع الذل عنا إال باالعتصام حببل اهلل املتني ،والرباءة من اجملرمني واخلائنني،
وإعادة قضية فلسطني إىل حضنها األصيل ،األمة اإلسالمية ،واستنصار األمة وجيوشها إلقامة اخلالفة وحترير بيت املقدس.
فثقوا باهلل القوي العزيز ،وثقوا بأمتكم فهي أمة اجتباها اهلل لإلسالم ،فإن كبت اليوم كبوة فإهنا هبمة رجاهلا املخلصني ستنهض
من كبوهتا وتعيد سرية الراشدين ...فنحن على موعد مع نصر اهلل وحتقيق بشرى رسول اهلل  ونزول اخلالفة ببيت املقدس ،وتدبروا
ِ
ْحيَ ًِاةًالدنْ يَاً َويَ ْوًَمًيَقومًً ْاألَ ْش َهادً﴾.
قول اهلل تعاىل﴿ :إِنَّاًلَنَ ْنصرًًرسلَنَاً َوالَّ ِذ ًَ
آمنًواًفيًال َ
ينً َ
اللهم بلغ عنا هذا اخلري للمسلمني واشرح صدورهم إليه ،وأعنا على إقامة دينك ...واحلمد هلل رب العاملني.
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