
): (لئن 38التاريخ). ويقول علي ناصر الدين في كتابه (قضية العرب) هامش ص(
كان لكل عصر نبوته المقدسة، إن القومية العربية نبوة هذا العصر). وقال شاعرهم : 

  وبالعروبة دينا ما له ثاني) .     (آمنت بالبعث ربا ال شريك له

-بالبعثات إلى العالم الشرقي : إن كثيرا من الدول  تهاون الدول في بالد المسلمين -9
تطمع في البعثات المعروضة عليها من اإلتحاد  -في العالم الذي أهله مسلمون

فتقذف بخيرة  - بعثات الطب والهندسة- السوفياتي والدول الشرقية الشيوعية وخاصة 
ى أتون النار الحمراء، أبنائها، وبالنماذج الالمعة المتفوقة من حملة الشهادة الثانوية إل

وحمل األفكار  -أن ال اله اال هللا-فيرجع هؤالء بشهادة طب، بعد أن فقد شهادة 
اإللحادية الماركسية. وعاد إلى بالده منظرا حزبيا ومنظما شيوعيا . فالدول تهدم 

بيدها حضارتها، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي أبنائهم وهم ال يعلمون. وإن تعجب 
إياك     أجهزة الدول بمطاردة هؤالء بعدها : (ألقاه في اليم مكتوفا وقال لهفعجب عمل 

إياك أن تبتل بالماء) . ولقد عملت روسيا على أخذ أكثر من مائتي ألف طفل أفغاني 
أثناء وجودها في أفغانسان، وربتهم على الشيوعية وأرجعتهم وهم اآلن (رمضان 

دين منافحين عن عقيدة ماركس ) يخوضون أشرس المعارك ضد المجاه5- 1409
  ولينين وعن شعار المنجل والمطرقة. 

وبعد : يقول عزوجل : (فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى، ومن أعرض عن ذكري 
) (من عمل صالحا 124-123فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى) (طه: 

جرهم بأحسن ما كانوا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أ
  ). 97يعملون) (النحل: 

) وهذه عاقبة كل منهاج بشري 115لقد سقطت الشيوعية ألنها منهاج بشري (
يصطدم مع منهاج هللا، ألنه يتحطم على فطرة االنسان. (ومثل كلمة خبيثة كشجرة 

  ) . 61خبيثة اجتثت من فوق األرض مالها من قرار) (إبراهيم: 

  رجع الى هللا إذا أراد أن يسعد. ال بد لإلنسان أن ي
  وال بد لإلنسان أن يلتزم الجماعة المسلمة المجاهدة إلقامة منهج هللا.

  ال بد لإلنسان أن يثوب إلى منهاج هللا إذا شاء أن يجد إنسانيته. 
ال بد لإلنسان أن يئوب إلى خالقه إذا أحب أن يستقر في ضميره ويهدأ في وجدانه 

أعماقه. (فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة هللا التي فطر الناس  ويجد حالوة الحياة في
) 03عليها، ال تبديل لخلق هللا، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس ال يعلمون) (الروم: 

  ) . 82(الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر هللا أال بذكر هللا تطمئن القلوب) (الرعد: 

  قانون العودة إلى هللا : 
جماعة إسالمية متوازنة الفكر تعنى بالتوحيد، وتعرف المخططات  العمل مع -1

  العالمية ضدها، وتربي أبناءها على التوحيد، والعبادة، وتهتم بالنوافل. 
  تبدأ الجماعة اإلسالمية الجهاد، فتكون كالصاعق الذي يفجر طاقات األمة.  -2
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