
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 !إلى الجيوش في بالد المسلمين، وبخاصة بالُد الطوق الحزين
 ألم تغِل الدماُء في عروقكم من جرائم يهود فتنصروا أهل فلسطين؟

طر أهل غزة بصنوف األسلحة املدمرة، حىت طالت جرائمه البشر  لليوم السادس على التوايل وكيان يهود املغتصب لفلسطني ُيم
وقد مشلت ... يهدم املنازل فوق رؤوس أهلها، والذي ينجو من حتت األنقاض تالحقه الصواريخ راجاًل أو راكبا... ر واحلجروالشج

ومع تصاعد هذه اجلرائم إال أن دول الطوق تعدُّ القتلى . املساجد وحىت دور رعاية املعاقني، فلم تسلم هي األخرى من تلك اجلرائم
تح املعرب للجرحى ولسان حاله يقول إن أردت أن خترج من حصار غزة فلتكن جمروحًا جراحًا خطرة وليس واجلرحى، وأمثلهم طريقة يف

وكذلك فإن هؤالء احلكام أحيانًا يتربعون، وهم ال شك يدركون أن املعرَّض للقتل ! وأهاًل وسهاًل بك جرحيًا ينزف دمك... بأي جرح
فريجون هذا ويرجون ذاك، بل ويركعون ! مث إن هؤالء احلكام يتوسطون، فهم على احلياد !يريد من ُينع عنه القتل قبل أن يقدم له األكل

هلذا وذاك، يتوسطون للتهدئة بعد أن ترتوي دولة يهود من دماء أهل غزة، مث تسري التهدئة اليت تنظر هلا دولة يهود كاسرتاحة 
ذا وذاك فحكام الطوق وما بعد الطوق يصرون على احلياد ومع كل ه! مث تنقضها وتعود إىل جولة أخرى وهكذا دواليك... حمارب

 !تحيوا من اهلل ورسوله واملؤمننيإرضاء للغرب ويهود دون أن يس

إنه ليس عجيبًا وال غريبًا أن يتصرف احلكام يف تلك الدول هبذا التخاذل واخلور، فهذا ديدهنم منذ ابتليت هذه األمة هبم، لكن 
نود الذين يصاحبهم السالح ويتعايشون معه لنصرة دينهم وأمتهم، كيف يطيقون مشاهدة ومساع الغريب العجيب هو بالنسبة للج

ومع ذلك فإذا رفض احلكام وتقاعس ! القصف الوحشي إلخواهنم وأخواهتم، حتيط هبم الدماء، ويستغيثون مث ال جيدون من جييب؟
القتال يف سبيل اهلل، فينصروا العباد وحيرروا البالد، وتكونوا جبهاد فلماذا ال حترضوهنم على ! اجلند فأين آباؤهم وإخواهنم وأبناؤهم؟

فأثريوا عندهم القوة والتقوى، وأن ينصروا املسلمني الذين يتعرضون ... أبنائكم يف نعمة من اهلل وفضل، فاجلهاد هو ذروة سنام اإلسالم
يِن فَ َعَلْيُكُم الجلرائم يهود ﴿ ال يسكتوا على ظلٍم أو ضيم، وأن ينكروا على احلاكم ظلمه  وأن﴾، نَّْصرُ َوِإِن اْستَ ْنَصُروُكْم ِفي الدِّ

 .قوهنم خزي الدنيا وعذاب اآلخرةوخيانته هلل ولرسوله واملؤمنني، فال يطيعوا يف معصية، وبذلك ت

 :مين، وبخاصة بلدان الطوق الحزينا الجيوش في بالد المسلهأيت

انه من اجلند، لنصرة غزة، فتمسطَّر له بذلك صحائف بيضاء يعّز هبا يف الدنيا أليس منكم رجل رشيد يصنع خرياً، فيقود إخو 
يا : ًا يصدعونواآلخرة؟ أليس منكم من يعيد سرية القادة العظام يف جند اإلسالم الذين كانوا من أجل استغاثة امرأة ينطلقون أسود

 ...خيل اهلل اركيب

ولكن من ... نعكم من قتال عدوكم، ويريدونكم لقتال أهلكم بدل امايتهمإنه ألمر حمسوس ملموس أن احلكام يبذلون الوسع مل
حيرس احلكام، ألستم أنتم؟ فإن بيدكم أمرهم، فإن وقفتم يف وجههم واندفعتم للقتال ونصرة أهلكم فزمت، وإن عصيتموهم أفلحتم، فإنه 

، أخرجه أامد والطرباين، « ََل طَاَعَة ِلَمْخُلوٍق ِفي َمْعِصَيِة اهللِ » فهل من رجل رشيد ينصر اهلل ورسوله؟ أليس منكم ممْصَعبم ْبنم عمَمرْيٍ
َضرْي، وسعدم بن معاذ الذين نصروا اهلل سبحانه ورسوله  ْبنم وَأْسَعدم ْبنم زمرَارََة، َوأمَسْيدم  ففازوا يف الدنيا واآلخرة حىت إن عرش الرامن  حم

ْعتم النَّيبَّ قد اهتز ملوت سعد بن معاذ لنصرته دين اهلل، أخرج  اْهتَ زَّ الَعْرُش ِلَمْوِت »: يَ قمولم  البخاري َعْن َجاِبٍر َرِضَي اللَّهم َعْنهم، مسَِ



؟ أليس منكم رجل رشيد يعيد سرية هؤالء الرجال الرجال فيقيم اخلالفة ويوجد اخلليفة، فال ُينعكم من قتال عدوكم بل «َسْعِد ْبِن ُمَعاذٍ 
َريْ َرَة، َعِن النَّيبِّ  َماُم ُجنٌَّة، يُ َقاَتُل ِمْن َورَائِِه،»: قَالَ  يقودكم، فاإلمام يمقاَتل من ورائه، أخرج مسلم َعْن َأِب هم َقى ِبهِ  ِإنََّما اْْلِ ، ومن «َويُ ت َّ

ويعيد اخلليفة سرية الفاروق عمر بفتح ... مث يتحقق بقيادته القضاء على كيان يهود وتعود األرض املباركة كاملة إىل ديار اإلسالم
من القدس واألرض املباركة حوله، وسرية صالح الدين بتحريرها من الصليبيني، وسرية عبد احلميد الذي حافظ عليها وكانت أغلى 

 ...روحه ومن ملك ُيينه

إننا ندرك أنه لن تنزل مالئكٌة من السماء تقيم لنا خالفة وتقود لنا جيشًا يقضي على كيان يهود وحيرر فلسطني، وإمنا ينزل اهلل 
وش لقتال الستئناف احلياة اإلسالمية يف األرض وإقامة اخلالفة، فتتحرك اجلي وإخالصسبحانه مالئكًة تساعدنا إذا عملنا جبد وصدق 

ا يف يهود، ونصرة دين اهلل سبحانه، وعندها يمنزل اهلل القوي العزيز مالئكًة تساعدنا ال أن تقاتل بالنيابة عنا، والقرآن الكرمي ينطق هبذ
ُقوا َويَْأُتوُكْم ِمْن فَ ْورِِهْم َهَذا يُْمِددُْكْم رَبُُّكْم ِبَخْمسَ آي الذكر احلكيم ﴿ ِمينَ بَ َلى ِإْن َتْصِبُروا َوتَ ت َّ ﴾، فإذا ِة آََلٍف ِمَن اْلَماَلِئَكِة ُمَسوِّ

هذا هو الطريق لنصرة غزة، ونصرة املسلمني يف  ... صربنا واتقينا والتحمنا بالعدو يف قتال فإن اهلل سبحانه ُيددنا بآالف من املالئكة
 .﴾ِلِمْثِل َهَذا فَ ْليَ ْعَمِل اْلَعاِمُلونَ كل مكان، وحقاً ﴿

إن جرائم يهود مستمرة يف غزة، واحلكام يف : الجيوش في بالد المسلمين وبخاصة بالد الطوق الحزينأيها المسلمون أيتها 
... صمت مطبق عن نصرة أهل غزة، حىت الصراخ املعتاد باإلدانة والشجب قد أوشك أن ال يغادر حناجرهم، وإن كان فعلى استحياء

ل إال ... سالح قد صعقت العدو وأدمته وأصابته باهللع ومع أن بطوالت األهل يف غزة مبا ُيكنهم صنعه حملياً من إال أّن املشكلة ال حتم
وقد جنح الكفار املستعمرون الداعمون لكيان ... بإزالة كيان يهود، وقهرم العدو وإزالةم كيانه حباجة إىل جيوش تتحرك فتؤز الكيان أزا

! إىل قضية عربية مث إىل قضية وطنية فلسطينية، بل وإىل نصف قضيةيهود والعمالء، جنحوا يف تقزمي قضية فلسطني من قضية إسالمية 
لقد أصبح واضحًا لكل ذي عينني أن فلسطني ال حترر كاملة إال أن تعود القضية إسالمية من جديد، فتكون قضية كل مسلم، مدنياً  

لسطني ليست بلداً صديقا وال حىت شقيقاً، ندونيسيا إىل أقصى الغرب يف الرباط، فيدرك أن فإكان أم عسكرياً، من أقصى الشرق يف 
َهِر »فاملسلمون جسد واحد ... بل هي النفس واألرض والِعرض والفرض ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َساِئُر اْلَجَسِد بِالسَّ

ى  .أخرجه مسلم عن النعمان بن بشري« َواْلُحمَّ

 :لطوق الحزينأيتها الجيوش في بالد المسلمين وبخاصة بالد ا

إن حزب التحرير يناديكم ويستنهض مهمكم، فاألرض املباركة هي درة بالد املسلمني، وأوىل قبلتيهم، ومسرى رسوهلم ومعراجه 
 ﴿ يِل اللَِّه َذِلُكْم اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقاًَل َوَجاِهُدوا بَِأْمَواِلُكْم َوأَنْ ُفِسُكْم ِفي َسبِ فانفروا لقتال عدوكم ولنصرة أهلكم كما قال سبحانه

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُمونَ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا ِفي َسِبيِل اللَِّه ﴿: ﴾، وال تكونوا كما قال سبحانهَخي ْ
نْ َيا ِمَن اْل  نْ َيا ِفي اْلِخَرِة ِإَلَّ َقِليلٌ اثَّاقَ ْلُتْم ِإَلى اْْلَْرِض َأَرِضيُتْم بِاْلَحَياِة الدُّ ُُ اْلَحَياِة الدُّ رَُكْم وإال ﴿... ﴾ِخَرِة َفَما َمَتا َيْسَتْبِدْل قَ ْوًما َغي ْ

 .﴾ثُمَّ ََل َيُكونُوا َأْمثَاَلُكمْ 
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