
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 ميامنار يف العرقية اإلابدة
 املسلمني ضد   اجلماعية املذابح لوقف عام نداء

 ميامنار أرض من جزء هي اليتلمون األصليون يف مقاطعة راخني و املس الّسكانملدة تزيد عن نصف قرن و 
 السكان ميامنار دولة فتحرم. االقتصاديةو  االجتماعية حقوقهم من ُحرِموا حيث الثانية الّدرجة من رعاايك  يُعاَملون

 إىل قرية من الّتنقل ذلك احلصول على ترخيص للزواج و يف مبا اإلدارية، اخلدمات كل  من املقاطعة هذه يف املسلمني
 لتتحّول املسلمني ضدّ  العنصري الّتمييز سياسة ميامنار دولة صّعدت األخرية القليلة السنوات ويف. اإلقامة بُغية أخرى

 املراحل بلغت أهنا على احلملة هذه مريي كوين  جامعة يف األساتذة من جمموعة وصفت. مجاعية إابدة محلة إىل
 هللا يعبدوا أن يريدون ألهنم الوحشية املعامالت هذه إىل يتعّرضون ميامنار يف املسلمني إنّ . العرقية اإلابدة من األخرية
ُهمْ  نَ َقُموا َوَما﴿ :ظامل ملك يد على الّنار يف واأُلق الذين اأُلخدود أصحاب كمثل  فمثُلهم. وحده  يُ ْؤِمُنوا َأن ِإَّل  ِمن ْ
 .﴾اْْلَِميد اْلَعزِيزِ  اِبَللِّ 

 املساعدات إرسالابلّدعاء إلخواهنم يف ميامنار و  فسارعت املرّوعة األحداث هذه مع اإلسالمّية األّمة جتاوبت
 تكلفة بدفع تعّهدواا يف بالد املسلمني و جني الروهينالاّلجئ إسكان ادةإع إىل ابلّدعوة احلّكام بعض قام كما.  املالية

قرتح. إّن اخلالق سبحانه و هذ
ُ
 بذلعليه فإّن الّدعاء و ا لبعضهم، و ينتصرو  وأن واحدة أّمة املسلمني أنّ  أقرّ  تعاىلا امل
 .عنهم الّدفاعا يف نصرهتم و ج إخواننا الروهينحقّ  عن يُغنيان ال األموال

 عن األم ة:الد فاع 
 حرب جرّاء من أهنارا املسلمني دماء تدّفق لكن. املسلم أخالق من املال بذل إنّ و  ،إن الّدعاء إىل هللا عبادة

 أجل من اجلادّ  العمل عن بديال ليس الّدعاء يف اإلخالص إنّ . العظيم األذى هذا إلهناء جادة خطّة يتطّلب اإلابدة
ن يرزقنا أب تعاىل هلل دعاءان إنّ ق. و طلب الرز ال يُغين عن سعينا ل ابلّرزق تعاىل هلل دعاءان فإنّ . إليه ندعو ما حتقيق
يف الدعاء إلخواننا يف ميامنار  إخالصنا يكون أن يُعقل فهل. عنها البحث يف اجتهادان عن يُغين ال الصاحلة الزوجة

 ات هلم يغنيهم عن العمل اجلاّد واجلماعي لنصرهتم؟املساعد إرسالو 
ة حمّمد صّلى هللا عليه وآله أبمّ  يليق ال احلّكام بعض ذلكب طالب كما  اجالروهين الاّلجئني إسكان إعادة إنّ 

 ! مشّردين كّلما حّلت هبم مصيبة؟الجئني أّمة إىل تتحول أن للناس أُخرجت أّمة خبري يليق فهل. سّلمو 
 الوحيدون أنتم !اجليوش أيّتهافيا  ،الدماء شاّلل إلهناء حبزم للّتدخل املسلمني جيوش إىل اننداء نرفع إنّنا
 املثال سبيل على ندونيسيةاإل املسّلحة القوات إنّ ير من اتريخ األّمة اإلسالمية، و املر  الفصل هذا طيّ  على القادرون

 لوحِدها لقادرة على حسم املوقف.
 .املخلصة احلكيمة القيادة هي اجليوش هذه تفتقده ما إنّ 
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يكم أاّل عل فينبغي بواجبكم قيامكم وبني بينكم حيولون عليكم ُسلِّطوا الذين احلّكام هؤالء كان  إذا !اجليوش أي تها
 َأْْيَاََنُمْ  َنَكُثوا قَ ْوًما تُ َقاتُِلونَ  َأََل ﴿ .غريه ختشى الو م قيادة إسالمية ختشى هللا ا هبلو تستبدوأن تزحيوهم و  ،تطيعوهم

ُتمْ   ِإنْ  ََتَْشْوهُ  َأنْ  َأَحقُّ  فَاَللُّ  َأََتَْشْوََنُمْ  َمّرة   َأّولَ  َبَدُءوُكمْ  َوُهمْ  الّرُسولِ  ِبِِْخَراجِ  َوََهُّوا  .﴾ُمْؤِمِننيَ  ُكن ْ

 القدرة هللا وهبكم قدرائر الاّليت انُتهكت أعراضهّن و احل عن ُتسألون عندما ابرئكم جتيبون كيف  !اجليوش أي تها
 َوِإنِ ﴿ :هللا أمر مبعصية أََمرَكم لقائد   طاعة حتميكم لن، و عكم منصب أو ِوسامينف لن حينذاك ؟!نصرهتنّ  على

ينِ  يف  اْسَتنَصُروُكمْ   .﴾الّنْصرُ  فَ َعَلْيُكمُ  الدِ 
 البالد يف العسكريةيضغطوا على القيادات السياسية و  نأ واكان  أينما نياملسلم مجاهري إىل نداء نوّجه إنّنا

 املسلمني كل  على فواجب األمة خذالن على أصّروا إذاننا يف ميامنار. و يف حترير إخوا واجبهم يؤّدوا حّت  اإلسالمية
عن حرمة دماء رعاايها  دافعتسُتوّحد اجليوش وحُتّرر البالد و ة اخلالفة اليت دول إقامة أجل من العمل حول االلتفاف

 .سواءعلى ال املسلمني غرياملسلمني و 

 إىل نسارع أنبنا  األْوىل. األخرى تلو ابملصيبة نرتّبص نحننصاف احللول و أب نقبل أاّل  جيب !املسلمون أي ها
 ذي أوحى به هللا احلكيم الّرحيم.ال الّصحيح احللّ  تطبيق

 :األم ة عز  
 ُحْرَمَتكِ  َوَأْعَظمَ  َأْعَظَمكِ  َما ِرحَيكِ  َوَأْطَيبَ  َأْطيَ َبكِ  َما»: ابلكعبة يطوف هوأنّه قال و  ملسو هيلع هللا ىلصي عن رسول هللا ُروِ 
 .«َخْْيًا ِإَّل  ِبهِ  َنُظنّ  َوَأنْ  َوَدِمهِ  َماِلهِ  ِمْنكِ  ُحْرَمةً  اَللِّ  ِعْندَ  َأْعَظمُ  اْلُمْؤِمنِ  َْلُْرَمةُ  بَِيِدهِ  ُُمَّمد   نَ ْفسُ  َواّلِذي

 ينبغي أال أعّزان؟ من طاعة إىل نسارع أن ينبغي أفال بيته، كحرمة  املسلم دم حرمة فجعل األّمة هذه هللا أعزّ  لقد
 !املسلمني؟ أرض حرمة ضدّ االنتهاكات ضّد حرمة دم املسلم و  إليقاف لعملاب نشتغل أن

 الذي األجر على حنُصل لكي جهدان قصارى نبذلدولة اخلالفة يف بالد املسلمني و  إلقامة هنار ليل لنسعى هّيا
 .لعباده الّرحيم اخلالق أعّده

ينِ  يف  َعَلْيُكمْ  َجَعلَ  َماوَ  اْجتَ َباُكمْ  ُهوَ  ِجَهاِدهِ  َحقّ  اَللِّ  يف  ﴿َوَجاِهُدوا  ََسّاُكمُ  ُهوَ  ِإبْ َراِهيمَ  أَبِيُكمْ  ِمّلةَ  َحَرج   ِمنْ  الدِ 
َذا َويف  قَ ْبلُ  ِمنْ  اْلُمْسِلِمنيَ   النّاِس﴾ َعَلى ُشَهَداءَ  َوَتُكونُوا َعَلْيُكمْ  َشِهيًدا الّرُسولُ  لَِيُكونَ  هََٰ
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