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• عرص الخالفة الراشدة: 

ــه  ــاء الراشــدون مــن بعــد رســول الل أكمــل الخلف

ــت  ــام وبي ــرص والش ــراق وم ــوا الع ــرة، ففتح ملسو هيلع هللا ىلص املس

ــا. ــارس وخراســان وشــال أفريقي ــالد ف ــدس وب املق

الخالفة تنشر اإلسالم في ربوع األرض رحمة للعالمين:

• عرص النبوة: 

منــذ أن بعــث اللــه رســوله محمــداً ملسو هيلع هللا ىلص وهــو يســعى جاهــداً إلقامــة الديــن ونــر 

الخــر والرحمــة للعاملــن، فــا إن متكــن مــن إقامــة الدولــة اإلســالمية وإرســاء دعامئهــا 

ــم  ــح مكــة ث ــكان فت ــة، ف ــاس كاف ــر اإلســالم إىل الن ــدأ مســرة الفتوحــات ون ــى ب حت

خضعــت الجزيــرة العربيــة لإلســالم وطــرق أبــواب فــارس والــروم.

 • عرص الخالفة األموية: 

اتســعت الفتوحــات يف عهدهــا اتســاعاً عظيــاً 

فامتــدت رقعتهــا قريبــاً مــن أطــراف الصــن رشقــاً 

حتــى جنــوب فرنســا غربــاً، ومتكنــت مــن فتــح أفريقيــا 

ــت  ــال والســند ووصل ــوب الغ ــس وجن واملغــرب واألندل

ــع. ــر مرب ــون كيلوم ــن 11 ملي ــر م ــة أك مســاحة الخالف



• عرص الخالفة العباسية: 

ــمر،  ــح كش ــتطاعوا فت ــفور، واس ــوا إىل البوس ــى وصل ــم حت ــلمون فتوحاته ــل املس واص

ــوا إىل  ــا، وانتقل ــة، وفتحوه ــوا صقلّي ــى وصل ــم حت ــوا زحفه ــان، وواصل ــار وامللت وقنده

ــالم. ــتان يف اإلس ــوا تركس ــا، وأدخل ــّي أوروب ــك رشق ــيا، وكذل ــال آس ش

• عرص الخالفة العثانية: 

كان لهــا دور عظيــم يف نــر اإلســالم وحمــل 

رايتــه، ففتحــت معظــم دول جنــوب رشق أوروبــا 

ومــن أبرزهــا صوفيــا عاصمــة بلغاريــا وألبانيــا 

ــح  ــان، وكان الفت ــب البلق ــت أغل ــرصب، وفتح وال

العظيــم للقســطنطينية »إســطنبول« وتحققــت 

بــرى رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص عــى يــد محمــد الفاتــح، 

ويف ظلهــا وقــف املســلمون عــى أســوار رومــا 

ــا. ــح روم ــة بفت ــارة الثاني ــق البش ــون تحقي يبغ

• عــرص الخالفــة الراشــدة الثانيــة عــى منهــاج 

النبــوة: 

حــزب التحريــر ومعــه املخلصــون يف األمــة يصلــون 

ليلهــم بنهارهــم إلقامــة الخالفــة الراشــدة الثانيــة لتكمــل 

مــا بــدأه رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص حتــى يبلــغ اإلســالم مشــارق 

ــه ملسو هيلع هللا ىلص »إِنَّ  ــرى رســول الل ــاً لب ــا تحقيق األرض ومغاربه

اللــَه َزَوى ِل اأْلَْرَض، َفَرأَيْــُت َمَشــارَِقَها َوَمَغاِربََهــا، َوإِنَّ 

ــلم. ــا« رواه مس ــا ُزِوَي ِل ِمْنَه ــا َم ــَيْبلُُغ ُملْكَُه ــي َس ِت أُمَّ

ــه،  ــه عن ــداري ريض الل ــم ال ــن متي ــد ع ــند أحم ويف مس

ــذا  ــن ه ــول: »لَيْبلُغ ــه ملسو هيلع هللا ىلص يق ــول الل ــمعت رس ــال: س ق

األمــر مــا بلــغ اللَّيــل والنَّهــار، وال يــرك اللــه بيــت َمــَدر 

يــن، ِبِعــزِّ َعِزيــٍز أو ِبــُذلِّ  وال َوبَــٍر إالَّ أدخلــه اللــُه هــذا الدِّ

ــه  ــه ب ــِذلُّ الل ــالم، وُذاّلً يُ ــه اإلس ــه ب ــزُّ الل ــزّاً يُِع ــٍل، ِع َذلي

ــر«. الكف



• أمة غزاها التتار حتى ظنوا أنهم قتلوها، ثم دحرتهم يف عن جالوت.

• أمة دهمها الصليبيون حتى ظنوا أنهم أبادوها، ثم حطمتهم يف حطن.

• أمــة قتــل منهــا االتحــاد الســوفيتي املاليــن ومنــع بالحديــد والنــار أي مظهر لإلســالم، 

فســقط االتحــاد الســوفيتي وعــادت األمــة ملســاجدها وقرآنها.

• أمــة عمــل الغــرب فيهــا أكــر مــن مائــة عــام بــكل مــا أويت مــن فكــر شــيطاين لينــزع 

ــه  ــه ورســوله والشــوق لحكــم الل ــا، ولكــن بقــي حــب الل ــوب أبنائه اإلســالم مــن قل

وللخالفــة يف صميــم قلوبهــم.

• أمة انتفضت يف كل القارات حباً وانتصاراً لنبيها ملسو هيلع هللا ىلص.

• أمــة رغــم القمــع والتخويــف ثــارت عــى الطغــاة ورفعــت شــعارها »هــي للــه هــي 

للــه«.

•  أمــة، كتــاب اللــه بــن يديهــا، محفوظــة بحفظــه، منصــورة بوعــد اللــه، هــي األمــة 

التــي ستســود العــامل مــرة أخــرى رغــم أنــف الغــرب وأزالمــه.

• إنهــا أمــة محمــد خيــر أمــة أخرجــت للنــاس، قــال تعالــى: ﴿ُكْنُتــْم 
ــد، ولينُصرّنهــا اهلل  ــنَّ مــن جدي ــاِس﴾ لتنَهَض ــْت لِلنَّ ــٍة ُأْخِرَج ــَر ُأمَّ َخْي
ــو  ــو كــره الكافــرون... ول ــه ول ــوره ولُيظهــرّن دين ولُيتمــنَّ اهلل ن

كــره المشــركون.

أمة اإلسالم ال تموت 
وإن ضعفت زمنا فإنها قوية وعزيزة أزمانا:



• الــدول االســتعارية، أمريــكا وروســيا وفرنســا وبريطانيــا ومــن حالفهــا، أجرمت بحق شــعوبها 

أوالً ثــم امتــد إجرامهــا ليعــم شــعوب العــامل كلــه، وأعظــم جرامئهــا هــي محاربــة اإلســالم والصــد 

عنــه بتشــويهه ومحاربــة الدعــاة إليــه والعاملــن إلقامته.

• أجرمــت بحــق شــعوبها يف حروبهــا العامليــة التــي قتلــت فيهــا املاليــن، وأجرمت بحقهــا عندما 

جعلتهــم عبيــداً آللتهــا الصناعيــة ولحفنــة مــن الجشــعن الرأســالين، وأجرمــت بحقهــم كذلك 

عندمــا فتحــت لهــم أبــواب الفســاد والرذيلــة عــى مرصاعيهــا خالفــاً ملــا عليــه الفطــرة الســليمة 

لإلنســان، حتــى أضحــت القيمــة املاديــة واملصالــح الشــخصية مقدســة ومقدمــة عــى كل قيمــة.

ــات  ــاب الكازينوه ــاء، وأصح ــارة األعض ــر وتج ــارة الب ــم رواد تج ــار ه ــاليون الكب • الرأس

ــوادي القــار، ... الفقــر عندهــم مســحوق، واملــرأة أضحــت ســلعة للمتعــة وأداة لرويــج  ون

الســلع والخدمــات... واملخــدرات والجرميــة املنظمــة تنخــر مجتمعاتهــم نخــراً حتــى وصلــت 

نخــاع عظامهــم، وأغرقتهم 

بالقروض الربويــة والديون 

جمهــرة  أضحــى  حتــى 

النــاس يعملــون لصالــح 

حفنــة مــن الرأســالين 

الــروة  عــى  اســتحوذوا 

ــال. وامل

الــدول  خدعــت   •

الغربيــة شــعوبها بالتقــدم 

واملظاهــر  التكنولوجــي 

أعمــت  التــي  املدنيــة 

أبصارهــم عــن رؤيــة الــذل 

ــذي ميارســه  واالســتعباد ال

اإلقطاعيــون  عليهــم 

الــركات  أصحــاب  

الكــرى.

جرائم الدول االستعمارية:

 

 

 

 ةميرجلا          
 ةلودلا     

 ةقرس باصتغا لتق

 
 ةدحتملا تايالولا

 ةيكيرمألا

 ماع يف لتقلا مئارج ددع
 ٦۹٦و ًافلأ ۱٥ غلب ۲۰۱٥

 ُايملاع ىلوألا
 نيب نم ةدحاو ضرعتت ثيح(
 )باصتغالا ىلا ءاسن تس لك
 ۲۰۱٦ ماع ةلاح فلأ ۹٥

 يف ةقورسملا داوملا ةميق تغلب
 ٤۲۰و ًارايلم ١٢ ٢٠١٥ ماع
 ٤٥٤و ًافلأ ۳٦٤و انويلم

 ايناطيرب

 ارتلجنا يف لتقلا مئارج ددع
  غلب ۲۰۱٦ ماع يف طقف زليوو

٦۲۹ 

 ًايملاع ةسماخلا

 نضرعتي ةأرما ۸٥۰۰۰(
 زليوو ارتلكنإ يف باصتغالل
 بسحب ماع لك يف طقف
 )ةيبرعلا زوين كينتوبس

 ءاضيبلا ةحلسألا مئارج تغلب
 يف ةيرانلا ةحلسألا نود طقف
 يف ۳٦۹۰۰ طقف زليوو ارتلجنا
 تاقرس لمشتو ۲۰۱٦ ماع
 مادختسا مت ةيسنج تاءادتعاو
 اهيف نيكسلا

 اسنرف

 ةلاح ۸۷٥ لتقلا مئارج ددع
 ۲۰۱٥ ماع يف

 ًايملاع ةعباسلا
 ۲۰۱٦ ماع يف ةلاح ۱٥۸۳۸(
 بسحبو ةطرشلا ريراقت بسحب
 تغلب ۲۰۱۷ ماع يف رشن ريرقت
 ةلاح ٧٥٠٠٠ باصتغالا تالاح
 نم ٪٩٠ نم غالب ميدقت نود نكل
 )نهيلع ىدتعملا

 يف غلب وطسلا تايلمع ددع
 :۲۰۱٥ ماع
 ةلاح۱٤۱و فلأ ۲٤٤  
 

 ايناملأ

 ماع يف لتقلا مئارج ددع
  ۸٥۸ غلب ۲۰۱۳

 طسوألا قرشلا هترشن ريرقت يفو(
 لجست ًايونس ةميرج ۱۰۰۰ كلانه
 )لتق يهو يعيبط توم

 ايناطيرب دعب ًايملاع ةسداسلا
 .اسنرف لبقو

 ماع يف ةقرس ةلاح نويلم ۲
۲۰۱۷ 

 



ــرات أمريــكا ترتكــب مجــزرة بحــق  طائ

حفظــة القــرآن يف أفغانســتان بتاريــخ 

ــا أكــر مــن 100  2018/4/4 راح ضحيته

ــال.  ــن األطف ــم م شــهيد معظمه

• امتدت جرائمهم حتى شملت العالم... وكان جلها مرّكزًا في بالد المسلمين:

يف  التحالــف  ودول  أمريــكا  جرائــم 

العــراق وأفغانســتان وقصفهــا بقنابــل 

مئــات  وقتــل  والفســفور،  اليورانيــوم 

املســلمن.  مــن  اآلالف 

ــلمن  ــق املس ــيا بح ــم روس جرائ

ودعمهــا  والقــرم  الشيشــان  يف 

يف  مجازرهــم  يف  للــرصب 

وتوفرهــم  وكوســوفا  البوســنة 

أوزبيكســتان  لحــكام  الغطــاء 

ــل  ــوا يف قت ــتان ليمعن وطاجيكس

املســلمن وتعذيبهــم، ثــم مــا 

لحــق هــذه الجرائــم مــن جرائــم 

الشــام.  يف 



الغــرب ينهــب الذهــب واملعــادن والــروات مــن أفريقيــا ويشــعل فيهــا الحــروب إلبقائها 

تحــت نفــوذه، ثــم يرســل الفتــات مــن األطعمــة تحت مســمى مســاعدات. 

المســلمين  بحــق  الغــرب  جرائــم 
عدهــا  يمكــن  ال  وغيرهــم 
الجرائــم  وهــذه  حصرهــا،  وال 
وتخليــص  وقفهــا  يمكــن  ال 
العالــم منهــا إال بدولــة الخالفــة 
الراشــدة التــي ســتأخذ علــى يــد 
ــم العــدل  هــؤالء المجرميــن، وتقي
النــاس أجمعيــن  والقســط بيــن 
فيحــل األمــن واألمــان، ويعيــش 
ظــل  فــي  بطمأنينــة  النــاس 

وأحكامــه. اإلســالم 



ــا  ــراد به ــي يُ ــة الت ــك الدعــوة الغربي ــة فشــل »اإلســالم الســيايس«، تل • فري

ــه  ــم، وأن ــأّن اإلســالم الســيايس فشــل وسيفشــل يف الحك ــام املســلمن ب إيه

ــالم  ــداء اإلس ــتخدم أع ــة اس ــذه الفري ــج ه ــان، ولروي ــذا الزم ــح له ال يصل

حــركات وشــخصيات مل تفهــم اإلســالم فهــاً صحيحــاً، فغمســها يف مســتنقع 

الدميقراطيــة القــذر، وفتــح لهــا بابــاً للمشــاركة السياســية ومكّــن بعضهــا مــن 

ــن أن  ــوج ال ميك ــق املع ــذا الطري ــات، وألن ه ــم والرملان ــول إىل الحك الوص

ــالً حتــى ظهــر فشــلهم يف  ــوا إال قلي ــم يلبث يحــرر األمــة مــن االســتعار، فل

ــادة صحيحــة  ــاس قي ــادة الن ــن قي ــان عجزهــم ع ــاس، وب ــة شــؤون الن رعاي

ــل إىل  ــذا الفش ــبوا ه ــوده، فنس ــى وج ــي ع ــتعار وتق ــوذ االس ــي نف تنه

اإلســالم الســيايس، لينفــروا النــاس مــن اإلســالم وليوهموهــم أن »املشــايخ« 

ــم. ــيايس والحك ــل الس ــون للعم ال يصلح

ــالم  ــوا اإلس ــن فهم ــوة الذي ــة الدع ــي، أن حمل ــة ه ــن الحقيق ولك
فهمــًا صحيحــًا ولــم ينغمســوا فــي المســتنقعات القذرة التــي صنعها 
ــة  ــال الدول ــالد المســلمين هــم أمــل األمــة وهــم رج ــر فــي ب الكاف
ــة بأحــكام  ــادة صحيح ــن يســتطيعون قيادتهــا قي ــون الذي الحقيقي
ــيقيمون  ــه س ــول اهلل وتوفيق ــم بح ــة، وه ــة الصافي ــالم النقي اإلس
الديــن ويحملونــه رســالة خيــر وهــدى للعالميــن إلخــراج النــاس مــن 

ــة. ــة الوضعي ــر والرأســمالية واالشــتراكية واألنظم ــات الكف ظلم

افتراءات ضالل وصد عن سبيل اهلل:

١



• فريــة أن اإلســالم »الوســطي« الــذي يقبــل التعايــش مــع الغــرب ونظامــه 

الرأســال هــو حبــل النجــاة، هــذه الفريــة يــروج لهــا مــن ال خــالق لهــم 

مــن الحــكام والعمــالء، الذيــن يريــدون قــرص اإلســالم عــى بعــض العبــادات 

وجعلــه دينــاً كهنوتيــاً بعيــداً عــن الحكــم وعالقــات النــاس، ويتخــذون مــن 

فكــرة التعايــش بــن األديــان غطــاء لــرب اإلســالم وإفســاد عقيدتــه التــي 

عادهــا »ال إلــه إال اللــه محمــد رســول اللــه«، والتــي تعنــي الــراءة مــن 

الكفــر وأحكامــه، والخضــوع واالستســالم للــه وأحكامــه.

والحقيقــة هــي، أن اإلســالم ال يقبــل التعايــش مــع الكفــر، وال يجيــز 
الخضــوع ألحكامــه، صحيــح أن اإلســالم ال يكــره أحــدًا علــى الدخــول 
فيــه ﴿ال ِإْكــَراَه ِفــي الدِّيــِن﴾ ولكنــه يوجب علــى المســلمين مقاتلة 
مــن كفــر بــاهلل إلخضاعــه لســلطان اإلســالم وأحكامــه، قــال تعالــى: 
ــوَن  ُم ــِر َوال ُيَحرِّ ــْوِم اْلِخ ــاهللَِّ َوال بِاْلَي ــوَن ِب ــَن ال ُيْؤِمُن ــوا الَِّذي ﴿َقاِتُل
ــوا  ــَن ُأوُت ــَن الَِّذي ــقِّ ِم ــَن اْلَح ــوَن ِدي ــوُلُه َوال َيِديُن  َوَرُس

َُّ
َم اهلل ــرَّ ــا َح َم

اْلِكَتــاَب َحتَّــى ُيْعُطــوا اْلِجْزَيــَة َعــْن َيــٍد َوُهــْم َصاِغــُروَن﴾.

٣

• فريــة أّن التمســك باإلســالم يســتجلب الدمــار واألعــداء، متخذيــن مــن 

ــوة إىل  ــن الدع ــلمون م ــر املس ــاً لينف ــراق وأفغانســتان منوذج ــام والع الش

ــن  ــرب مل ول ــا أّن الغ ــالة مفاده ــرب، يف رس ــاداة الغ ــرع ومع ــم ال تحكي

يســمح بوصــول اإلســالم إىل الحكــم حتــى لــو اضطــره ذلــك إىل حــرق البــالد 

ــش يف ظــل  ــا العي ــن إم ــن خياري ــاس ب ــح الن ــا، ليصب عــى رؤوس أصحابه

ــار والهــالك... ــد والدم ــة أو التري األنظمــة الغربي

ولكــن الحقيقــة هــي، أن هــالك أمــة محمــد ملسو هيلع هللا ىلص وضياعهــا إنمــا 
يكــون بســبب غيــاب اإلســالم، وال ســبيل لوحدتهــا وقوتهــا 
ــت  ــه، وإن كان ــق أحكام ــا إال باإلســالم وتطبي ــتعادة مكانته واس
اســتعادة األمــة لســلطانها وتطبيقها لشــرع اهلل ســيكلفها بعض 
التضحيــة، فهــذه التضحيــة ســتكون بابــًا للعــزة والنصــر والتمكيــن 

وحفــظ بيضــة المســلمين حتــى يــأذن اهلل بقيــام الســاعة.

٢



خطر حقيقي من صنع االستعمار:
مل يجــد الكافــر ســبيالً لــرب اإلســالم وإضعــاف األمــة اإلســالمية إال مــن خــالل   •

رضب وحدتهــا وإذكاء الطائفيــة والفرقــة بــن أبنائهــا فــكان أدعيــاء القوميــة العربيــة 

ــة. ــة الخالف ــدم دول ــة يف ه ــة رأس حرب والركي

ــأ  ــو، وأنش ــايكس بيك ــدود س ــم ح ــلمن ورس ــالد املس ــتعمر ب ــر املس ــم الكاف قس  •

مبوجبهــا دويــالت كرتونيــة عميلــة لــه مهمتهــا األســاس تثبيــت هــذه الحــدود واملحافظة 

عليهــا، ولتكريــس االنفصــال بــن بــالد املســلمن أنشــأ مــا يســمى بالجيــوش الوطنيــة 

لحايــة العــروش العميلــة واملحافظــة عــى الحــدود الوهميــة التــي رســمها االســتعار، 

ــالم  ــل هــذه الحــدود واألع ــم جع ــة، ث ــات الوطني ــالم والراي ــع األع ــذا رف وصاحــب ه

مــن ضمــن القانــون والدســتور، وأســاها دوالً وألحقهــا باألمــم املتحــدة واملؤسســات 

ــة  ــات إقليمي ــق لألمــة أنشــأ منظــات وهيئ ــدا يف تثبيــت هــذا التمزي ــة، ومزي الدولي

كالجامعــة العربيــة وظيفتهــا األساســية تثبيــت هــذه الفرقــة واملحافظــة عــى بقــاء بــالد 

املســلمن ممزقــة.

ــا،  ــق لبالده ــة وهــذا التمزي ــن هــذه الفرق ــاين م ــة اإلســالمية تع ــت األم •  وال زال

بــل ميعــن الكافــر املســتعمر يف تكريــس هــذه الفرقــة بأســاليب عــدة يف البلــد الواحــد، 

فالعــراق يعــاين مــن رصاعــات مركبــة طائفيــة وقوميــة، »الســنة والشــيعة« و»العــرب 

واألكــراد«، واليمــن ليــس عــن هــذا ببعيــد؛ فرصاع شــال جنويب، ورصاع ســني شــيعي... 

ويف فلســطن رصاع فصائــي مقيــت، ويف الشــام واملغــرب والســودان...الخ رصاعــات بــن 

أبنــاء األمــة يصنعهــا ويرعاهــا أعــداء اإلســالم.

وأخطرهــا اآلن هــو مــا تقــوم بــه أمريــكا وعمالؤهــا مــن تأطــر املســلمن   •

ــن  ــن عدوي ــا ب ــة عــداء وتغذيته ــق حال ــت وخل وتقســيمهم عــى أســاس طائفــي مقي

ــم بعضــاً  ــم عــى بعضه ــن، »الســنة والشــيعة«، ليصــب املســلمون جــام غضبه وهمي

بــدالً مــن يهــود أو أمريــكا ودول الكفــر االســتعارية، وهــم بذلــك يجيشــون املســلمن 

ــت األمــة ودوام اســتعارها يف  ــغ غضبهــم يف مــروع تفتي الســتنزاف طاقاتهــم وتفري

معركــة قادتهــا دول اســتعارية، وأدواتهــا حــكام عمــالء أعــداء لألمــة اإلســالمية يقودون 

ــداء اإلســالم. ــة ألع ــار خدم ــد والن شــعوبهم بالحدي



• التصــدي لهــذا الخطــر يكــون بدعــوة جيــوش األمــة لتكــون تحــت رايــة واحــدة هــي 

رايــة رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص »ال إلــه إال اللــه محمــد رســول اللــه« تحــت قيــادة أمــر واحــد هو 

خليفــة يجمــع املســلمن عــى بيعتــه ويزيــل الحــدود والســدود التــي فرقــت جاعتهــم.

ــل أو  ــذ الفصائ ــوت، ونب ــالء وحــكام الطاغ ــذ العم ــون بنب ــذا الخطــر يك • التصــدي له

ــعر أو  ــا يش ــذ كل م ــة، ونب ــات الفرق ــالم وراي ــذ أع ــة، ونب ــة والقومي ــركات الوطني الح

ــوة  ــلمن أخ ــى يف املس ــلمن، فتتج ــن املس ــة ب ــة والفرق ــذور الفتن ــذر ب ــي إىل ب يف

ــْم﴾  ــِه أَتَْقاكُ ــَد اللَّ ــْم ِعْن اإلســالم الحقيقيــة القامئــة عــى قــول اللــه تعــاىل ﴿إِنَّ أَكْرََمكُ

ــٌد، َوإِنَّ  ــْم َواِح ــاُس، أاََل إِنَّ َربَّكُ ــا النَّ ــا أَيَُّه ــوداع »يَ ــة ال ــه ملسو هيلع هللا ىلص يف خطب ــول رســول الل وق

، َواَل لَِعَجِمــيٍّ َعــَى َعــَريِبٍّ، َواَل أَْحَمــَر َعــَى  أَبَاكُــْم َواِحــٌد، أاََل اَل َفْضــَل لَِعــَريِبٍّ َعــَى َعَجِمــيٍّ

أَْســَوَد، َواَل أَْســَوَد َعــَى أَْحَمــَر، إِالَّ ِبالتَّْقــَوى أَبَلَّْغــُت«، َقالُــوا: بَلَّــَغ َرُســوُل اللَّــِه، ثـُـمَّ َقــاَل: 

ــوا: َشــْهٌر َحــَراٌم،  ــْوٌم َحــَراٌم، ثُــمَّ َقــاَل: »أَيُّ َشــْهٍر َهــَذا؟«، َقالُ ــوا: يَ ــْوٍم َهــَذا؟«، َقالُ »أَيُّ يَ

ــْم  ــَه َقــْد َحــرََّم بَْيَنكُ ــٌد َحــَراٌم، َقــاَل: »َفــإِنَّ اللَّ ــوا بَلَ ــٍد َهــَذا؟«، َقالُ َقــاَل: ثُــمَّ َقــاَل: »أَيُّ بَلَ

ِدَماءَكُــْم َوأَْمَوالَكُــْم« - َقــاَل: َواَل أَْدِري َقــاَل: أَْو أَْعَراَضكُــْم، أَْم اَل - »كَُحرَْمــِة يَْوِمكُــْم 

َهــَذا، يِف َشــْهرِكُْم َهــَذا، يِف بَلَِدكُــْم َهــَذا أَبَلَّْغــُت«، َقالُــوا: بَلَّــَغ َرُســوُل اللَّــِه، َقــاَل: »لُِيَبلِّــغِ 

ــد ــَب« رواه أحم ــاِهُد الَْغائِ الشَّ

ــن  ــه املت ــل الل ــون إال بأخــوة اإلســالم واالعتصــام بحب ــذا الخطــر ال يك • والتصــدي له

قــال تعــاىل: ﴿َواْعَتِصُمــوا ِبَحْبــِل اللَّــِه َجِميعــاً َواَل تََفرَُّقــوا َواْذكُــُروا نِْعَمــَت اللَّــِه َعلَْيكُــْم 

إِْذ كُْنُتــْم أَْعــَداًء َفأَلَّــَف بـَـْنَ ُقلُوِبكُــْم َفأَْصَبْحُتــْم ِبِنْعَمِتــِه إِْخَوانــاً َوكُْنُتــْم َعــَى َشــَفا ُحْفــرٍَة 

ــْم تَْهَتــُدوَن﴾ ــِه لََعلَّكُ ــْم آيَاتِ ــُه لَكُ ُ اللَّ ــَك يَُبــنِّ ــْم ِمْنَهــا كََذلِ ــاِر َفأَنَْقَذكُ ِمــَن النَّ



       
    

  
               



ــر فلســطين  ــي والشــرعي لتحري ــة هــي الســبيل العمل • الخالف
مــن دنــس االحتــالل، وجيــوش األمــة هــم األبطــال الذيــن يجــب 
ــن  ــتعمار م ــر االس ــوا داب ــر ويقطع ــة التحري ــوا معرك أن يخوض

ــلمين. ــالد المس ــطين وكل ب ــة فلس األرض المبارك



إِنَّــا 

نَْيــا َويَــْوَم يَُقــوُم اْلَْشــَهاُد﴾. لََننــُرُ ُرُســلََنا َوالَِّذيــَن آَمُنــوا ِف الَْحَيــاِة الدُّ

»َمــا 

ظَنُّــَك يَــا أَبَــا بَكْــٍر ِباثَْنــْنِ اللَّــُه ثَالُِثُهــَا«

الَِحــاِت لََيْســَتْخلَِفنَُّهْم ِف اْلَْرِض كـَـَا اْســَتْخلََف  ﴿َوَعــَد اللَّــُه الَِّذيــَن آَمُنــوا ِمْنكُــْم َوَعِملُــوا الصَّ
لَنَُّهــْم ِمــْن بَْعــِد َخْوِفِهــْم  الَِّذيــَن ِمــْن َقْبلِِهــْم َولَُيَمكَِّنــنَّ لَُهــْم ِديَنُهــُم الَّــِذي اْرتـَـَى لَُهــْم َولَُيَبدِّ

أَْمنــاً يَْعُبُدونَِنــي َل يُْشِكـُـوَن ِب َشــْيئاً َوَمــْن كََفــَر بَْعــَد َذلِــَك َفأُولَِئــَك ُهــُم الَْفاِســُقوَن﴾

ُة ِفيكُــْم َمــا َشــاَء اللــُه أَْن تَكـُـوَن، ثـُـمَّ يَرَْفُعَهــا إَِذا َشــاَء أَْن يَرَْفَعَهــا، ثـُـمَّ   »تَكـُـوُن النُُّبــوَّ

ِة، َفَتكـُـوُن َمــا َشــاَء اللــُه أَْن تَكـُـوَن، ثـُـمَّ يَرَْفُعَهــا إَِذا َشــاَء اللــُه  تَكـُـوُن ِخَلَفــٌة َعــَى ِمْنَهــاجِ النُُّبــوَّ

أَْن يَرَْفَعَهــا، ثـُـمَّ تَكـُـوُن ُملْــكاً َعاّضــاً، َفَيكـُـوُن َمــا َشــاَء اللــُه أَْن يَكـُـوَن، ثـُـمَّ يَرَْفُعَهــا إَِذا َشــاَء أَْن 

ــًة، َفَتكُــوُن َمــا َشــاَء اللــُه أَْن تَكُــوَن، ثُــمَّ يَرَْفُعَهــا إَِذا َشــاَء أَْن  يَرَْفَعَهــا، ثُــمَّ تَكُــوُن ُملْــكاً َجْبِيَّ

ٍة« يَرَْفَعَهــا، ثـُـمَّ تَكُــوُن ِخَلَفــًة َعــَى ِمْنَهــاجِ الُنُبــوَّ

الثقة بنصر اهلل ووعده:

فثقــوا بــاهلل القــوي العزيــز، مالــك الملــك، ُيعــز مــن يشــاء وُيذل من يشــاء، 
بيــده الخيــر وهــو علــى كل شــيء قديــر، فقــد نصــر رســله وأوليــاءه مــن 
قبــل، وبإذنــه ســبحانه ســُيظهرنا علــى أمريــكا وكل قــوى الكفــر والضالل، 

ِهــْم َفَأْصَبُحــوا َظاِهِريــَن﴾. قــال تعالــى: ﴿َفَأيَّْدَنــا الَِّذيــَن آَمُنــوا َعلَــى َعُدوِّ



الثقة بنصر اهلل ووعده:

ــن اهلل فــي  ــرى يتوقــف عليهــا إقامــة دي ــة الكب هــذه الفــروض الثالث
األرض، وبهــا تتحقــق الغايــة مــن إرســال نبينــا محمــد ملسو هيلع هللا ىلص واجتبــاء 
أمتــه مــن بعــده، وال تبــرأ ذمــة المســلمين إال بإقامتهــا علــى وجههــا، 
وذلــك عــن طريــق إقامــة الخالفــة التــي تقيــم الديــن وتجمــع المســلمين 

وتحمــل اإلســالم رســالة خيــر وهــدى للنــاس أجمعيــن.

الفروض الكبرى
يــِن َمــا َوصَّ ِبــِه نُوحــاً َوالَّــِذي أَْوَحْيَنــا إِلَْيــَك َوَمــا  ــْم ِمــَن الدِّ َع لَكُ َشَ

يــَن َوَل تََتَفرَُّقــوا ِفيــِه﴾ ْيَنــا ِبــِه إِبَْراِهيــَم َوُمــوَس َوِعيــَى أَْن أَِقيُمــوا الدِّ َوصَّ

ــلِِمنَي  ــنْيَ الُْمْس ــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَ ــٍد النَِّب ــْن ُمَحمَّ ــاٌب ِم ــَذا ِكَت ــِم، َه ــِن الرَِّحي ــِه الرَّْحَم ــِم الل )ِبْس

ــٌة  َوالُْمْؤِمِنــنَي ِمــْن ُقَريْــٍش َويَــْرَِب َوَمــْن تَِبَعُهــْم َفلَِحــَق ِبِهــْم َوَجاَهــَد َمَعُهــْم، أَنَُّهــْم أُمَّ

َواِحــَدٌة ُدوَن النَّــاِس،..(

ــْم، أَْو  ــْم َجِميــٌع َعــَى َرُجــٍل َواِحــٍد، يُِريــُد أَْن يَُشــقَّ َعَصاكُ ــْم َوأَْمُركُ »َمــْن أَتَاكُ

يَُفــرَِّق َجَمَعَتكُــْم، َفاْقُتلُــوُه«

يَاأَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا اْركَُعــوا َواْســُجُدوا َواْعُبــُدوا َربَّكُــْم َواْفَعلُــوا الَْخــْرَ 

ــَل  ــا َجَع ــْم َوَم ــَو اْجَتَباكُ ــاِدِه ُه ــقَّ ِجَه ــِه َح ــُدوا ِف اللَّ ــوَن )77( َوَجاِه ــْم تُْفلُِح لََعلَّكُ

كُُم الُْمْســلِِمنَي ِمــْن َقْبــُل  يــِن ِمــْن َحــَرجٍ ِملَّــَة أَِبيكُــْم إِبَْراِهيــَم ُهــَو َســاَّ َعلَْيكُــْم ِف الدِّ

ــوا  ــاِس َفأَِقيُم ــَى النَّ ــَهَداَء َع ــوا ُش ــْم َوتَكُونُ ــِهيداً َعلَْيكُ ــوُل َش ــوَن الرَُّس ــَذا لَِيكُ َوِف َه

ــرُ﴾ ــَم النَِّص ــْوَل َونِْع ــَم الَْم ــْم َفِنْع ــَو َمْوَلكُ ــِه ُه ــوا ِباللَّ كَاةَ َواْعَتِصُم ــزَّ ــوا ال ــَاةَ َوآتُ الصَّ



ــه  ــول الل ــم بق ــاً، نناديك ــرص أمل ــب يعت ــم بقل ــلمون... نناديك ــا املس • أيه

تعــاىل ﴿أَلَــْم يَــأِْن لِلَِّذيــَن آَمُنــوا أَْن تَْخَشــَع ُقلُوبُُهــْم لِِذكْــِر اللَّــِه َوَمــا نـَـَزَل ِمــَن الَْحــقِّ 

ــُد َفَقَســْت ُقلُوبُُهــْم  ــاَل َعلَْيِهــُم اأْلََم ــوا الِْكَتــاَب ِمــْن َقْبــُل َفطَ ــوا كَالَِّذيــَن أُوتُ َواَل يَكُونُ

ــْم َفاِســُقوَن﴾. ــرٌ ِمْنُه َوكَِث

• يــا خــر أمــة أخرجــت للنــاس، هــذا ديــن اللــه الــذي ارتضــاه اللــه لكــم واجتباكم به 

للشــهادة عــى النــاس، أمل يــأن لكــم أن تنبــذوا حــكام الطاغــوت وأنظمــة الطاغــوت، 

وتقيمــوا الديــن وتحملــوه رســالة خــر إىل العاملن؟!

• يــا إخوتنــا وأحبتنــا نؤكــد مــا خاطبكــم بــه الشــيخ عطــاء بــن خليل أبــو الرشــتة أمر 

حــزب التحريــر )نعــم إن الخالفــة هــي البضاعــُة والصناعــة، هــي العــزُّ والمنعــة، 
هــي حافظــُة الديــن والدنيــا، هــي األصــُل والفصــل، بهــا تقــام األحــكام، وتحــدُّ 

الحــدود، وتفتــح الفتــوح وترفــع الــرؤوس بالحــق...

ــة يهــود  ــى دول ــي تقضــي عل ــة، هــي الت ــُة والصناع ــُة هــي البضاع ــم الخالف نع
ــى ســلطان  ــي تقضــي عل ــار اإلســالم، هــي الت ــى دي ــة إل ــد فلســطين كامل وتعي
القفقــاس  وكل  الشيشــان  فــي  الــروس  وحكــم  كشــمير،  فــي  الهنــدوس 
وتتارســتان، هــي التــي تعيــد القــرم إلــى أصلهــا، وكلَّ بــالد اإلســالم إلــى أصلهــا 
وفصلهــا. هــي التــي تحــرر البــالد والعبــاد مــن نفــوذ الكفــر وعمالئــه، وبطــش 

زبانيتــه وأزالمــه..( انتهــى

ــا الُْمرَْســلَِن )171( إِنَُّهــْم  ــا لِِعَباِدنَ ونختــم بقــول اللــه تعــاىل: ﴿َولََقــْد َســَبَقْت كَلَِمُتَن

ــوَن﴾. ــُم الَْغالُِب ــا لَُه ــُم الَْمْنُصــوُروَن )172( َوإِنَّ ُجْنَدنَ لَُه

اللهــم ارشح صدورنــا وصــدور املســلمن لطاعتــك ومرضاتــك ونــرصة دينــك، وصــل 

اللهــم عــى نبينــا محمــد وعــى آلــه وســلم، والحمــد للــه رب العاملــن.

داء �حار  �حن
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد


