
 

 

 اخلالفة  إبقامة ستتواىل املسلمني نتصاراتا

ُمُ  قَاتُِلوُهم  ﴿ ْب  ِمِننيَ  م  قَ و   ُصُدورَ  َوَيش فِ  َعلَي ِهم   َويَنُصر ُكم   َوُُي زِِهم   ِِبَي ِديُكم   الل ُ  يُ َعذِ   ﴾ مُّؤ 

  اليت   القوية  الصفعة  هذه ،  جلبوع  سجن  من  أنفسهم  حرروا  الذين  الستة  األسرى  وجهها  اليت  الصفعة  إن
 كل  قلب  دخلت  عارمة   فرحة.  كلها  اإلسالمية  األمة  أسعدتقد  ،  اهلش  األمين  ونظامه  يهود  كيان  فضحت

 هؤالء  هبا  حتلى  اليت  والصرب  والعزمية  واإلصرار  البطولة  هبذه  فأشادوا،  جماهدين  ستة  يد  على  يهود  هبزمية  مسلم
 فبعد ،  طالبان  حركة  يد  على  أمريكا  هبزمية  اإلسالمية  األمة  فرحة  كانت  قصرية  مبدة   وقبلها.  األبطال  اجملاهدون

 عضو خلا  ورفضهاجملاهد    األفغاين  الشعب  وصمود  وصرب  طالبان  حركة  أمام  عسكريا   أمريكا  فشلت  سنة  عشرين
تَ َوادِ ِهم   »  :ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  وصفها  كما  اإلسالمية  األمة  أن  يثبت  ما  وهو  .األمريكي  لالحتالل ِف  ِمِننَي  ال ُمؤ  َمَثُل 

ُمَّى«  َوتَ َعاطُِفِهم  َمَثلُ ُحُِِهم  َوتَ َرا َسِد ِِبلسََّهِر َواْل  ٌو َتَداَعى َلُه َسائُِر اْلَ  َتَكى ِمن ُه ُعض  َسِد ِإَذا اش   . اْلَ 

،  الواحد  كاجلسدملسو هيلع هللا ىلص    األمة  نيب  وصفهم  كما  يكونوا  أن  املسلمني  من  يريد  ال  العريب  اإلعالم  ألن  لكن
 التحصني  ومدى   السجون  تصف   جمملها   ويف.  نينييالفلسط  األسرى  قضية  على  أبنواعها   األخبار   مواقع  ركزت

 . والصحية واجلسدية النفسية الفلسطينيني املعتقلني أوضاع وعن، وحوهلا فيها

  يعاين   من  ومنهم،  مؤبدة  أحكام   عليهم  حكم  منهم  وكثري  األسرى  الفآ؟  األسرى  هلؤالء  من :  نتسائل  وهنا
، السجان   ظلم  من  يعانون  من  وحدهم  هم  واوليس  ؟سيحررهم  من،  األطفال  ومنهم،  املستعصية  األمراض
 أصقاع  من  يهود  وُجِلب،  العثمانية  اخلالفة  دولة  هدمت  أن  منذ  وشعبها،  حمتلة  كلها  فلسطني  املباركة  فاألرض
يعاين    يعانون،  كبري  سجن   يف   يعيشون  فلسطني  وأهل ،  واحتلوها  األرض  سجون  يف   ن و املعتقل  األسرىكما 

 على  واعتداءات ،  للبيوت  وهدم   لألراضي  ومصادرة  وفقر  وقهر  ظلم   ؛ألغاللاب  املوصدة   الضيقة  حتاللاال
 .ملسو هيلع هللا ىلص الرسول مسرى األقصى للمسجد واالقتحامات االعتداءات مقدمتها ويف ، واملساجد احلرمات

وأهل    حتاللاال  عقود  مدى  على.  يهود  كيان  من  لتحريرها  ويتوقون،  احلرية  ينشدون  كلهم  فلسطني  أهل
 بنصر  نو واثق،  الرواسي  اجلبال   ثبات  نو اثبت،  اإلسالمية  العقيدة  بسالح   نو متسلح،  نو مرابط  نو صامد  فلسطني

نَ َعلَ   ا  َحق    انَ وَكَ ﴿  : . قال جل وعالةنه آت ال حمالوأب  هللا ، الثبات  وهذا  الصمود  هذا  لكن ﴾.  نيَ ِمنِ ؤ  مُ ال    َنص رُ   ا ي  
  ومن   يهود؟  براثن  من  حتريرها  على  القادر  نفم  .  حتريره  ىلإ  وابلتايل،  وصموده  قوته  من  لتزيد  السالح  لقوة  حيتاج
 واألسرى؟  املسرى حترير على والقدرة القوة ميلك الذي
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  الدين   صالح  البطل   القائد  يد  على  التحرير  فكان،  عام   مئةزهاء    الصليبيني  حتاللا  حتت  فلسطني  كانت
 . البالد تحررتف اإلسالمية اجليوش قاد عندما األيويب

 فلسطني  ليس  وحيرر  اجلهاد  راية  يرفع،  املسلمني  خليفة  يقودها  عندما  اإلسالمية  اجليوش  بيد  فالتحرير
واملشركني  ظلم  حتت  ترزح  اليت  املسلمني  بالد  كل  بل،  وحسب  مأحكامه  عليها  ونيطبقالذين  ،  الكفار 
 جهد  بكل  يعملوا  أن  املسلمني  على  لذلك.  اإلسالمية  للشريعة  واملناقضة  املخالفة  الوضعية  موتشريعاهت  موقوانينه

  احلياة   الستئناف  املخلصني  العاملني  مع  يعملوا  وأنملسو هيلع هللا ىلص    ورسوله  سبحانه  هللا  حيبون  كانوا  إذا  وإخالص
 تكون  وعندئذ،  احلقيقي  التحرير  يكون  فقط  عندها.  النبوة  منهاج  على  الراشدة  اخلالفة  دولة  إبقامة،  اإلسالمية

 ال  ،مطمئناا   آمناا   بالده  يف  املسلم  يسري  حبيث  ،وكرامتهم  عزهتم  للمسلمني  يعيد  حترير.  الكربى  النصر  فرحة
 وإن  !جلواسيس  وال  أمين"  "لتنسيق  وجود  فال،  والعباد  البالد  ابعوا  ممن   واخليانة   الغدر  خيشى  متخفياا   وال  مطارداا 

 .وعميل خائن  لكل ابملرصاد يقف  املسلمني فخليفة واجدوُ 

 .معكم يكن  هللا مع كونوا،  أقدامكم  ويثبت ينصركم هللا  نصرواا !املسلمون أيها فيا

 املسجد  يف  للصالة  قلوبكم  تشتاق  أال  ؟!ورسوله  ابهلل  تؤمنون  مسلمني  ألستم  !املسلمني  جيوش  واي
 ! م؟هنوتنصرو  مهنوتغيثو  نتستجيبو  أال، بكم يستغيثون فلسطني أهل إن؟! األقصى

  من   املادية  القوة  لديكمو ،  اإلسالمية  ابلعقيدة  تؤمنون،  نتمأ  مث  وتعاىل   سبحانه   هللا  غري  للمسملني  من
 !؟رشيد رجل فيكم أليس، ثكناتكم متأل وعتاد أسلحة

 الَِّذينَ   أَي َُّها  ايَ ﴿:  تعاىلسبحانه و   يقولحيث    ،دعاكم  ذاإ  هلل   استجيبوا  ! اْليوش  أيتهااي  و   املسلمون  أيها
َتِجيُبوا  آَمُنوا َ   َُيُولُ   اللََّ   َأنَّ   َلُمواَواع    ُُي ِييُكم    ِلَما  َدَعاُكم    ِإَذا  َولِلرَُّسولِ   لِلَِّ   اس    ِإلَي هِ   َوأَنَّهُ   َوقَ ل ِبهِ   ال َمر ءِ   َبني 

 . ﴾ُُت َشُرونَ 

 
 التحرير ْلزب املركزي اإلعالمي املكتب  إلذاعة  كتبته

 )فلسطني(  املباركة األرض – لطويلا عاصم أم
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