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  :أيھا المسلمون
زل لكنا اھو إدرو :لقد مّن هللا تعالى علينا بفضل وأي فضلٍ  ذي أن ذا الشھر الفضيل؛ شھر رمضان ال ھ

ان ات من الھدى والفرق يم، ؛ فيه القرآن ھدى للناس وبين واب الجح ه أب ق في واب السماء وتغل ه أب تح في شھر تف
هوتسلسل الشياطين، من صامه إيماناً و الى واشكروه احتساباً غفر له ما تقدم من ذنب دوا هللا سبحانه وتع ، فاحم

  .عمالً يكافيء نعمه
رإننا في  :أيھا المسلمون ة السودان -حزب التحري دعوكم والي ة صادقة وأ ن وا مع أنفسكم وقف تم أن تقف ن

 ً ا ة هللا صياماً وقيام ون، أھمتلبسون بطاع ذي تحي ذا ال م ھ ي واقعك روا ف م تتفك بحانه ، ث ع يرضي هللا س و واق
  !كم أم ھو غير ذلك؟عن ىيرضوتعالى ف

  :بين اآلتيلكل ذي عينين لھذا الواقع تإن القراءة األولية 
يم إن حياتكم غير إسالمية في أغلب تفاصيلھا؛ في الحكم واالقتصاد، في ا • اع، في التعل لسياسة واالجتم

وديتكم  رب عليكم أ وهللا سبحانه وتعالى قد أوجب. واإلعالم وغيرھا د عب ن تحيوا حياة إسالمية تجّس
أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن يَْزُعُموَن أَنَُّھْم آََمنُوا ، وحّرم عليكم أن تعيشوا في ظل تشريعات الكفر وأنظمتهالعالمين، 

يْ  َل إِلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قَْبلَِك يُِريُدوَن أَْن يَتََحاَكُموا إِلَى الطَّاُغوِت َوقَْد أُِمُروا أَْن يَْكفُُروا بِهِ بَِما أُْنزِ  ُد الشَّ طَاُن أَْن َويُِري
 .بَِعيًدا يُِضلَُّھْم َضاَلالً 

اتك • لم حالل للإن حرم دم المس ة، فال ً م منتھك رقا ن الصين ش نس، م ل ج ن ك افر م اً،  ك ا غرب ى نيجري إل
د وهللا الذي نحن له صائمونوالمبرر واحد ھو الحرب على اإلرھاب، بل الحرب على اإلسالم،  أراد  ق

اَل  يشد بعضنا بعضاً، دة من دون الناس كالجسد الواحدأمة واحأن نكون  لنا اَل قَ يٍر قَ َعِن النُّْعَماِن ْبِن بَِش
 ِ هُ َمثَُل اْلُمْؤِمنِ « : َرُسوُل هللاَّ َداَعى لَ ٌو تَ هُ ُعْض تََكى ِمْن ِد إَِذا اْش ُل اْلَجَس اطُفِِھْم َمثَ َراُحِمِھْم َوتََع ِھْم َوتَ يَن فِى تََوادِّ

َھِر َواْلُحمَّى  .» َسائُِر اْلَجَسِد بِالسَّ
ة • ر من خمسين مزق ة ألكث ة واحدة. إن بالدكم ممزق وا في دول يكم أن تكون ول  والواجب عل مصداقاً لق

ُ « : النبي  اْقتُل اَعتَُكْم فَ َق َجَم رِّ اُكْم أَْو يُفَ َرَواهُ . » وهُ َمْن أَتَاُكْم َوأَْمُرُكْم َجِميٌع َعلَى َرُجٍل َواِحٍد يُِريُد أَْن يَُشقَّ َعَص
 .َرَواهُ ُمْسلِمٌ . » إَِذا بُويَِع لَِخلِيفَتَْيِن فَاْقتُلُوا اآلِخَر ِمْنُھَما« : ، ويقول ُمْسلِمٌ 

كم مح • تان، إن أرض راق وأفغانس وا الع ا احتل ا وحلفاؤھ طين، وأمريك ود تغتصب فلس ة يھ ة، فدويل تل
ا،  رقية، وغيرھ تان الش ان، والصين احتلت تركس يا احتلت الشيش د وروس ائمون ق ه ق تم ل ذي أن وهللا ال

 .أوجب عليكم تحرير أرضكم من رجس الكافرين
د إن الذي يغير ھذا الواقع إلى ما يرضي هللا :أيھا المسلمون ربكم بع اء ب الى، فتعيشوا أقوي  سبحانه وتع

اج الفروض ة ت اد إلقام بس بالعمل الج ة وصغار ھو التل د ذل دينكم بع ة ضعف وتمزق، وأعزاء ب ؛ الخالف
اة  ب لتصبح حي ى عق اً عل اة رأس ب الحي ى قل ادرة عل دھا الق ي وح ا، فھ ل زمانھ ي أظ ة الت دة الثاني الراش

لمإسالمية، يتوحد فيھا المسلمون تحت  ة المس اب هللا، ويصون حرمات الرعي م بكت ة واحد يحك ة خليف  راي
 ھم الذي جعلھم مستخلفين في األرض،والكافر، ويستنفر طاقات األمة فيحرروا أرضھم، ويرضوا رب منھم
  .ش الجيوش إلخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور اإلسالمويجيّ 

راً . الفروض وإثم القعودنذكركم بتاج  إننا في جملة واحدة، :أيھا المسلمون الى من أنفسكم خي فأروا هللا تع
  .الكريم من حرم من رحمة هللا في ھذا الشھر فإن الشقي
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