
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  صنام الطغاةفي موسم سقوط األ
  قامة الخالفة الراشدةحانت ساعة التغيير الحقيقي بإ

  

تصاعدت  م،2011يناير  14يوم الجمعة  رار المخزي لطاغية تونس زين العابدين بن علي فيفثر العلى أ
دءاأل ة ب وم  اً حداث في مصر الكنان اير  25من ي ة2011ين ل أ م لتتشكل في حال دني الشامل قب ن من العصيان الم

اھير؛ الطاغية مباركيذعن  ة فرعون مصر لضغط الجم وم الجمع ر  11 ي ن تنحيَّ م2011فبراي مه عن ويعل  ،الحك
ذين أھير في تونس ومصر التي ان ثورة الجمإ .في مصر السلطةواستالم المجلس العسكري مقاليد  ع ھ فضت لخل

ذه األأالتي ظن الغرب الر ؛مةاألدليل على حيوية ھذه  يالطاغيتين لھ ند ھ ذي يس افر ال ة سمالي الك اأنظم ي أ -نھ
ً أنھا قد أفي حالة موت سريري و -مةاأل ً  صبحت ملكا   !!مئھھا ألبناونيوّرث العمالءمھا الحك خالصا

  

لمونأ ا المس ة إ :يھ تخبارات الغربي ر االس ورات؛ دوائ ت ن لصوص الث ا لتثبي اً بالمرصاد، إم ون دائم تك
ا ر دإل أو نفوذھ ا الفق ذي أورثھ ا؛ ال ق عليھ مالي المطبّ ام الرأس ر النظ ب بتغيي ا انتفضت تطال ه، فالشعوب إنم خال

اً عادالً يضمن إشباع الحاجات األساسيةوالعوز والجوع والمرض والجھل والذلة والمھ تلّمس نظام ة، ت ، يحقق ان
ويريد لصوص الثورات المھلكن و! ، وھل ذلك إال نظام اإلسالم؟العزة والكرامة لكل من يعيش في ظله ى  نيمن عل

  !!عالم تجميل النظام الرأسمالي الفاسد بتغيير شكله من شمولي إلى ديمقراطيآلة اإل
  

أمن من  :أيھا المسلمون ا في م وراتكم واجعلوھ نوا ث ى زوال، فحّص يعھم إل اة جم إن ھؤالء األصنام الطغ
  :ةاآلتيق دراك الحقائإون إال بكذلك ال يإن لصوص الثورات، و

  

ة،   :أوالً  ابكم، فالسلطان لألم ى رق أنتم قادرون على تغيير جميع ھؤالء األصنام الطواغيت المسلطين عل
اب هللا وسنة  نكما نّص بذلك الشرع، فأنتم الذين تختارون حاكمكم بانتخابات نزيھة، ثم تبايعو ى كت اكم عل ھذا الح

  .تنفيذه لإلسالم وحده في كافة مناحي الحياةقّوامين على  نخليفة للمسلمين، ثم تكونو رسوله 
  

ً  :ثانياً  ه من  ،إن النظام الرأسمالي سواء أكان بوجه شمولي أو بوجه ديمقراطي ھو نظام باطل شرعا ألن
ود الماضية، حيث أصبحنا  اسعند غير هللا، وھو نظام فاسد وظالم، ويكفي ما لمسناه خالل العق ر الن ل في  ،أفق ب

رتين ال ليلذلك فال بد لنا أن نتنبّه للفخ الذي نصبه المستعمر  ،بالرغم من غنى بالدناذيل األمم،  دور في دائ ا ن جعلن
اك من ة فك ا الشمولية والديمقراطي ا؛ ھم ا-ھم ا  -اليالنظام الرأسم وجھ ذلك كانت تصريحات أمريك  "سرائيلإ"ول

اً من أن تطالب بأن  ة، خوف ى الديمقراطي ةيكون التغيير في مصر إل ة في الكنان ة الخالف د هللا دول يم جن ار  .يق فالكف
الى ِ  :يريدون لنا الديمقراطية، وهللا سبحانه يريد لنا ديناً قيّماً، يقول تع َن هللاَّ ُن ِم ْن أَْحَس وَن َوَم ِة يَْبُغ َم اْلَجاِھلِيَّ أَفَُحْك

    .ُحْكًما لِقَْوٍم يُوقِنُونَ 
  

ً دستور غربي يسمى إسالميّ  د بسنّ إن نظام اإلسالم العظيم ال يوجَ  :ثالثاً  أخوذة كل ا ، بل بدستور إسالمي م
ة شرعية-اده من األدلة الشرعية المعتبرة مو اس بعل اع الصحابة والقي فال  .الكتاب والسنة وما أرشدا إليه من إجم

اكم وأخراكم  الىتطالبوا إال بنظام اإلسالم العظيم الذي به وحده صالح دني ول سبحانه وتع َق  أاَل :يق ْن َخلَ ُم َم يَْعلَ
  .َوُھَو اللَِّطيُف اْلَخبِيرُ 

  

ة  :رابعاً  ل اتفاقي ت؛ مث ا ھؤالء الطواغي ة التي وقعھ ات الخياني إن اإلسالم يوجب عليكم رفض كل االتفاقي
  .ھذه االتفاقيات التي تمثل تدخل الغرب الكافر في شؤوننا الداخلية ، واتفاقية نيفاشا وأوسلو وغيرھا؛كامب ديفيد

  

إن اإلسالم العظيم ال يمكن أن يوجد في الحياة إال بنظام الخالفة الراشدة التي تلقي بالنظام : يھا المسلمونأ
ر داره الديمقراطي الكافر الرأسمالي أتي بھؤالء ف .في مزبلة التاريخ وتصرعه في عق ة الراشدة ھي التي ت الخالف

د ر الحقيقي الو .يھمالطغاة ليمثلوا أمام قضائھا العادل جزاء ما اقترفت أي ة الراشدة وحدھا يكون التغيي ي ذبالخالف
  .اْلَعاِملُونَ  فَْليَْعَملِ  َھَذا لِِمْثلِ  تنشده األمة فيبزغ نور فجر جديد ملؤه الخير والعدل،
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