يف الذكرى التاسعة والتسعني لهدم الخالفة

ألم يأن لألمة وجيوشــها أن تقيم
اخلالفة وحترر املســجد األقصى

الذكرى التاسعة والتسعون لهدم الخالفة:
يف الذكــرى الـــ 99لهــدم الخالفــة ،نســتذكر ماضيـاً تليــدا ً عاشــته األمة يوم
كنــا ســادة الدنيــا وأســودها ،يخاطــب خليفتنــا الســحابة «أمطــري حيــث
شــئت فخراجــك عائــد إيل» ،ويخاطــب علــوج الــروم بعــزة املؤمنــن بــأن
الجــواب مــا تــرون ال مــا تســمعون ،ونســترشف مســتقبالً تعــود فيــه
خالفــة املســلمني ،فتكــون راشــدة عــى منهــاج النبــوة ،يســتظل بظلهــا
الفقــراء ويحتمــي بهــا الضعفــاء ،وتكــون مــأوى لــكل مظلــوم تــواق
للعــدل والرحمــة ،تجمــع شــمل املســلمني وتحــرر بالدهــم املحتلــة وعىل
رأســها مــرى رســول اللــه  ،وتعــود لتســمع صوتهــا للعــامل مــن جديــد
كزئــر األســود ال أنــن الضعفــاء ،دولــة أوىل تنــر الخــر وتقــود العــامل
نحــو الطأمنينــة والرحمــة.

األرض املباركة فلسطني وطريق التحرير
•كان الخليفــة عبــد الحميــد الثــاين حكيـاً عندمــا أجــاب هرتــزل والحركــة
الصهيونيــة قائـاً «...وإذا مزقــت دولــة الخالفــة يومــا فإنهــم يســتطيعون
آنــذاك أن يأخــذوا فلســطني بــا مثــن» وهــذا مــا كان ...فهدمــت الخالفــة
وأخــذ اليهــود فلســطني بــا مثــن.

•تآمــر الــدول االســتعامرية عــى فلســطني مل يتوقــف يوم ـاً؛ فوعــد بلفــور
عــام 1917م مل يكــن وليــد لحظتــه بــل ســبقه تآمــر وخيانــة مــن قــادة
العــرب والــرك ،وكانــت نكبــة 1948م وإنشــاء كيــان يهــود بتآمــر دويل
وخيانــة مــن حــكام املســلمني ،فبــدل أن يعلــن الحــكام الجهــاد لتحريــر
فلســطني وقــع كل مــن حــكام مــر واألردن وســوريا ولبنــان عــى اتفاقيــة
الهدنــة وث ّبتــوا كيــان االحتــال وأعطــوه الرشعيــة ،ونتيجــة هــذه الهدنــة
متكــن كيــان يهــود مــن تنظيــم نفســه وبنــاء دولتــه وإنشــاء جيشــه الــذي
احتــل هضبــة الجــوالن وســيناء والضفــة الغربية وقطــاع غزة عــام 1967م،
فكانــت اتفاقيــة الهدنــة مقدمــة الحتــال مــا تبقــى مــن فلســطني.
•ولتثبيــت كيــان يهــود وإعطائــه الرشعيــة ،عمــل أعــداء اإلســام عــى فصــل
قضيــة فلســطني عــن اإلســام واألمــة اإلســامية وجعلوهــا قضيــة دوليــة
خاضعــة إلرادة الــدول االســتعامرية ،ثــم ابتدعــوا فريــة عمليــة «الســام»،
وانخرطــت منظمــة التحريــر الفلســطينية يف هــذه الخيانــة ،وقــادت
عمليــة الرتويــض والتضليــل إىل أن اعرتفــت بكيــان يهــود ووقعــت عــى
اتفاقيــة أوســلو التــي اتخذهــا كيــان يهــود غطــاء لتثبيــت وجــوده وخلــق
واقــع جديــد غــريب نهــر األردن ،ورافــق هــذه الجرميــة اتفاقيــات «ســام»
مــع مــر واألردن ،وتآمــر مــن باقــي الحــكام ،وبهــذا تــم متهيــد الطريــق
لصفقــة ترامــب ومــا ســيتبعها مــن مشــاريع تصفيــة لقضيــة فلســطني.
•إن الجرميــة الكــرى والخيانــة العظمــى تجــاه فلســطني هــي فصلهــا عــن
اإلســام واألمــة اإلســامية وتحويلهــا إىل قضيــة وطنيــة ،ثــم حبســها رهينــة
للقـرارات الدوليــة والهيئــات الدوليــة االســتعامرية التــي وفــرت الحاميــة
والغطــاء لكيــان يهــود ليمتــد كالخليــة الرسطانيــة.

والسري يف طريق التحرير يوجب خمسة أمور:

1

نبذ املشاريع واالتفاقيات الخيانية والرباءة منها
ومن القامئني عليها.

2
3

إحياء مفهوم الجهاد يف سبيل الله واستنهاض
األمة اإلسالمية لقتال أعداء اإلسالم.

4
5

ربط قضية فلسطني باألمة اإلسالمية واستنصارها
لتقوم بواجبها تجاه تحريرها.

توحيد األمة كام أرادها الله ورسوله؛ أمة واحدة
من دون الناس.

إيجــاد قيــادة مخلصــة للــه ورســوله «خليفــة» تبايعــه
األمــة عــى إقامــة ديــن اللــه يف األرض ،ويقودهــا قيادة
مخلصــة وصحيحــة لتنهــض مبهمتهــا األساســية وهــي
الشــهادة عــى النــاس.

أين تكمن قوة األمة اإلسالمية؟

ـم
ـب رِي ُحكُـ ْ
قــال تعــاىل ﴿ َوأَ ِطي ُعــوا ال َّلــهَ َو َر ُســو َلهُ َو َل تَ َنا َز ُعــوا َف َتفْشَ ـلُوا َوتَ ْذ َهـ َ
الصا ِبرِيـ َن﴾ ،قــوة األمــة يف طاعتهــا للــه ورســوله ،قوتهــا
ـروا إِنَّ اللَّــهَ َمـ َـع َّ
َو ْاصـ ِ ُ
يف دينهــا وعقيدتهــا ،واألمــة اإلســامية اليــوم متلــك إمكانــات ماديــة هائلــة
وثــروات كبــرة ،ولكــن بســبب غيــاب اإلســام فشــلت األمــة رغــم قوتهــا،
وذهبــت ريحهــا رغــم عظــم جيوشــها ،واملطلــوب اليــوم هــو أن ينهــض
املســلمون لدينهــم ويطيعــوا اللــه ورســوله ،ليقيمــوا الخالفــة الراشــدة الثانيــة
عــى منهــاج النبــوة التــي بهــا يقيمــون دينهــم ويوحــدون أمتهــم ،وبالخالفــة
ـب
تجتمــع جيوشــهم فيقاتلــون صف ـاً كأنهــم بنيــان مرصــوص ﴿إِنَّ اللَّــهَ يُ ِحـ ُّ
ـوص﴾.
الَّ ِذي ـ َن ُيقَاتِلُــونَ ِف َس ـبِيلِ ِه َص ًّفــا كَأَنَّ ُهـ ْ
ـم ُب ْن َيــانٌ َم ْر ُصـ ٌ

ملاذا نستنرص األمة اإلسالمية وجيوشها؟
ألنهم مسلمون...ألنهم إخوتنا ...ألنهم عزوتنا...ألنهم قوتنا
ألن األمــة اإلســامية هــي صاحبــة القضيــة ،واملســجد األقــى
قلبهــا ،وقبلتهــا األوىل وثــاين املســجدين وثالــث الحرمــن ،ومــرى
ومعــراج النبــي .
ألن تحرير األرض املباركة مسؤوليتهم وواجب أوجبه الله عليهم.

ألن أعــداء اإلســام عملــوا عــى فصــل فلســطني عــن األمة اإلســامية
وجيوشــها ،ليبقــى كيــان يهــود آمنــاً مطمئنــاً ،وال زالــوا يعملــون
عــى تكريــس هــذه الفصــل بــن األمــة وقضيــة فلســطني.

نستنرص األمة اإلسالمية وجيوشها للجهاد يف سبيل الله،
ألن هذا هو الطريق الرشعي والوحيد لتحرير األرض املباركة.
ـم
ندعوهــم لتلبيــة نــداء اللــه تعــاىل ﴿يَاأَيُّ َهــا الَّ ِذيـ َن آ َم ُنــوا َمــا لَكُـ ْ
ـم
ـم إِ َل ْالَ ْر ِض أَ َر ِضي ُتـ ْ
ـم انْ ِف ـ ُروا ِف َس ـبِيلِ اللَّ ـ ِه اثَّا َقلْ ُتـ ْ
إِ َذا ِقيـ َـل لَكُـ ُ
بِالْ َح َيــا ِة الدُّ نْ َيــا ِمـ َن ْال ِخـ َر ِة َفـ َـا َم َتــا ُع الْ َح َيــا ِة الدُّ نْ َيــا ِف ْال ِخـ َر ِة إِ َّل
ـم
ـم َع َذابـاً أَلِيـاً َويَ ْسـ َت ْب ِد ْل َق ْو ًمــا غ ْ ََيكُـ ْ
َقلِيـ ٌـل * إِ َّل تَ ْن ِفـ ُروا يُ َع ِّذبْكُـ ْ
ش ٍء َق ِديـ ٌر﴾
ـرو ُه شَ ـ ْيئاً َواللَّــهُ َعـ َـى ك ُِّل َ ْ
َو َل تَـ ُ ُّ

ملاذا يعمل الكافر املستعمر عىل فصل الجيوش عن األمة ودينها؟

رهــب
جيــش
ٌ
•األمــة اإلســامية أمــة عظيمــة ،وجيشــها
ٌ
رعــب ويُ ُ
مهــاب يُ ُ
أعــداء اإلســام ،وأكــر مــا يرعبهــم هــو حــب الجهــاد والشــهادة يف ســبيل
اللــه الــذي تــرىب عليــه املســلمون ،ولذلــك شــن أعــداء اإلســام الحملــة
تلــو الحملــة لــرب األمــة وتفتيتهــا وإقصــاء اإلســام مــن حياتهــا ،وإماتــة
مفهــوم الجهــاد يف نفــوس أبنائهــا ،ومل ينــل شــيئاً مــن مبتغــاه إال بعــد
نجاحــه يف هــدم الخالفــة اإلســامية.

•وألن األمــة اإلســامية تلفــظ املســتعمرين وتثــور عــى جيــوش االســتعامر،
عمــد أعــداء اإلســام إىل العمــاء وإنشــاء الجيــوش الوطنيــة لتكــون أداتهــم
يف حفــظ مصالحهــم وتحقيــق أهدافهــم.

•بعــد هــدم الخالفــة أراد الكافــر لهــذه الجيــوش أن تكــون أداة بيــده
لتكريــس الفرقــة بــن املســلمني وحاميــة الحــدود التــي وضعهــا بــن
بالدهــم ،وحاميــة العــروش العميلــة التــي تخــدم مصالحــه ،ولهــذا فهــو ال
يغفــل عنهــا ويراقبهــا ليــل نهــار لتبقــى مرهونــة لــه.

•أعــداء اإلســام يدركــون ويحســون أن األمــة اإلســامية تحركــت ضــد
العمــاء وتريــد االنعتــاق مــن التبعيــة ألعــداء اإلســام ،ويدركــون متامــاً
أن اإلســام هــو القــوة الكامنــة واملحركــة يف األمــة ،ولهــذا يصــارع الكافــر
املســتعمر مــن أجــل إبقــاء جيــوش املســلمني يف قبضتــه ويفتعــل الحــروب
واألزمــات ليكــرس فصلهــا عــن األمــة ودينهــا وقضاياهــا ،ومــا فريــة محاربــة
«اإلرهــاب» ومحاربــة الحــركات «اإلرهابيــة» إال مــن أجــل هــذا.
•ولهــذا انظــروا كيــف عملــت أمريــكا عــى إشــغال الجيــش الباكســتاين
يف حــرب ضــد إخوتهــم يف منطقــة القبائل...وكيــف عمقــت أزمــة اليمــن
وفتــت جيشــه ،ثــم دفعــت بجيــش الســعودية وحلفهــا يف حــرب ضــد
إخوتهــم وأهلهــم ،وهــذا هــو عــن مــا يجــري يف الع ـراق والشــام وليبيــا
ومــر ،بــل وتعمــل أمريــكا عــى إذكاء الطائفيــة بــن املســلمني وتضخيــم
التهديــد اإلي ـراين لجعــل األمــة وجيوشــها يف حالــة متــزق واح ـراب تحــرق
بعضهــا بعض ـاً.
•أعداء اإلسالم يدركون أن املسلمني يتلون كتاب الله الذي يحرضهم عىل
الجهاد يف سبيل الله ،ويعلمون أن اإلسالم والخالفة هي القوة القادمة التي

ستقيض عليهم وعىل
أطامعهم ،ويعلمون
أن الجيوش جزء من األمة
اإلسالمية وال ميكن فصلهم عنها ،ولهذا
ميكرون ويتآمرون لعلهم يوقفون تحرك األمة
نحو عزتها ونهضتها ...ولكن هيهات هيهات ملا يرومون.
نظرة اىل جيوش املسلمني

أما كيان املغضوب عليهم “يهود”

الثقة بوعد الله ونرصه:

املؤمــن ال يقنــط مــن رحمــة اللــه ﴿ ِإنَّــهُ َل يَ ْي ـأَ ُس ِم ـ ْن َر ْوحِ اللَّ ـ ِه إِ َّل الْ َق ـ ْو ُم
ــال َو َمــ ْن يَ ْق َن ُ
الْكَا ِفــ ُرونَ ﴾َ ﴿ ،ق َ
ــط ِمــ ْن َر ْح َمــ ِة َربِّــ ِه إِ َّل الضَّ الُّــونَ ﴾ ،واألمــة
اإلســامية قــد وعدهــا اللــه بالنــر والتمكــن وهــي محفوظــة بحفــظ اإلســام،
واملطلــوب مــن أبنائهــا هــو بــذل الوســع يف حمــل الدعــوة إلقامــة الخالفــة
التــي برشنــا بهــا رســول اللــه  ،والصــر والثبــات ،وبــإذن اللــه تعــاىل ليرشحــن
صــدور رجــال كســعد بــن معــاذ وأســيد بــن حضــر ينــرون اللــه ورســوله...
قــد يكــون الكافــر لــه جولــة ويراهــن عــى عمالئــه ،ولكــن مكرهــم ســينقلب
عليهــم ،فهــذه الجيــوش التــي ســخروها لخدمــة مصالحهــم أفرادهــا مســلمون
وهــم أبنــاء خــر أمــة أخرجــت للنــاس ،وســيخرج مــن بينهــم صــاح الديــن
وأمثــال خالــد بــن الوليــد ومحمــد الفاتح...ســيخرج مــن بينهــم أبطــال يطيحون
بالعمــاء والخائنني...واألمــة غنيــة بالرجــال األتقيــاء ،ومــن هــؤالء املتقــن جنود
وضبــاط يف الجيــوش يســألون اللــه العــون والتثبيــت ليوفقهــم اللــه يف نــرة
دينــه وإقامــة الخالفــة ،يتوقــون إىل الجهــاد والشــهادة يف ســبيل اللــه ،يحملــون
الدعــوة واثقــن بنــر اللــه ووعــده ..ولــن يخلــف اللــه وعــده.
الصالِ َح ِ
ــات
ُــم َو َع ِملُــوا َّ
قــال اللــه تعــاىلَ ﴿ :وعَــدَ اللَّــهُ الَّ ِذيــ َن آ َم ُنــوا ِمنك ْ
ــم
َــا ْاســ َت ْخل َ
ِــم َولَ ُي َمكِّ َنــ َّن لَ ُه ْ
َف الَّ ِذيــ َن ِمــن َق ْبلِه ْ
لَ َي ْســ َت ْخلِ َف َّن ُه ْم ِف ْالَ ْر ِض ك َ
ـم أَ ْم ًنــا يَ ْع ُبدُ ونَ ِنــي َل
ـم َولَ ُي َبدِّ لَ َّن ُهــم ِّمــن بَ ْع ـ ِد َخ ْو ِف ِهـ ْ
ـى لَ ُهـ ْ
ِدي َن ُهـ ُ
ـم الَّ ـ ِذي ا ْرتَـ َ ٰ
ــم الْف ِ
َاســقُونَ ﴾
ُي ْ ِ
شكُــونَ ِب شَ ــ ْي ًئا َو َمــن كَفَــ َر َب ْعــدَ َٰذلِــكَ َفأُولَٰ ِئــكَ ُه ُ
قــال رســول اللــه « :لَيَبْلُ َغ ـ َّن َه ـذَا الْ َ ْم ـ ُر َمــا بَلَ ـ َغ اللَّيْـ ُـل َوال َّن َهــا ُرَ ،ولَ يَـ ْـرُ ُك
ـت َم ـ َد ٍر َو َل َوبَ ـ ٍر إِلَّ أَ ْد َخلَ ـ ُه الل ـ ُه َه ـذَا ال ِّدي ـ َنِ ،ب ِعــ ِّز َعزِيــ ٍز أَ ْو ِب ـذ ُِّل
الل ـ ُه بَ ْيـ َ
ــا َمَ ،وذُلًّ يُ ِ
َذلِيــلٍ ِ ،عــ ًّزا يُ ِعــ ُّز اللــ ُه بِــ ِه ْ ِ
ــذ ُّل اللــ ُه بِــ ِه الْ ُكفْــ َر» رواه أحمــد
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