أمير المؤمنين وخليفة المسلمين محمد متين مفتي أوغلي
{قابالن}:

لتفتحن القسطنطينية مرة أخرى
بالتسبيح والتكبير!..
سيفتتح المسلمون قسطنطينية مرة ثالثة .نعم حنن اآلن يف بداية ىذه الفتوحات.
وترى اللمعات يف اآلفاق وسيتحقق ما قالو النيب صلى اهلل عليو وسلم.
ويروى عن النيب صلى اهلل عليو وسلم يقول :يفتتح الروم:
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{مسند أحمد بن حنبل-مسند المكثرين من الصحابة رقم الحديث:
 /}8576سنن الدارمي -المقدمة.}668 :
وإذا أمعنا النظر يف دلعات ىذه األحاديث الشريفة ودققناىا لوجدناىا أهنا جتب
علينا أن نسعى ونبذل كل جهودنا لندخل ضمن ىذا احلديث كما بينو النيب صلى

اهلل عليو وسلم :فلنعم األمير أميرىا ولنعم الجيش ذلك الجيش.

"المنبع ىو القرآن والنبي ىو القدوة والقائد" بداية هبذه الكلمة:
ونذكر الشروط كاآليت:
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علينا أن منر بثالثة ادلراحل التالية مستعينا بالكتاب الذي امسو "خصامنا مع النظم"
 -1مرحلة ادلدرسة {تعلم الدين}
 -2مرحلة الكلية{هتذيب النفس والتعود على شظف احلياة}
 -3مرحلة الثكنة {التدريب على استخدام السالح}
فادلدرسة :يتعلم فيها اللغة العربية والعلوم الدينية
أما الكلية :يدرس فيها الطريقة احملمدية والتصوف اإلسالمي
وأما الثكنة :يتعلم حقوق اإلسالم فيما يتعلق باحلروب وفنوهنا ويعد نفسو يف

استخدام السالح .ويأخذ مقياسو من سورة التوبة آية  :24قل إن كان آبائكم
وأبنائكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموىا وتجارة تخشون كسادىا

ومساكن ترضونها أحب إليكم من اهلل ورسولو وجهاد في سبيلو فتربصوا حتى
يأتي اهلل بأمره واهلل ًل يهدي القوم الفاسقين.
وىذا يعين جيب عليو أن يضع ىذه األصناف الثمانية ادلذكورة يف سورة التوبة حتت
قدميو ويؤثر اجلهاد يف سبيل اهلل ويف رسولو.
وخيلع الوىن ويرتكو عن قلبو.
الوىن :حب الدنيا وكراىية ادلوت.فعليو أن يغلبهما.
ويعمل بنظام النيب صلى اهلل عليو وسلم للوصول إىل غايتو .وجيب أن تستند ىذه
الغاية إىل الوحي وىذا يعين جيب أن يكون برنارلو وأصولو ادلوصلة إىل الغاية
مستندتان إىل الوحي اإلذلي.
وعليو أن ال يتنازل قط وإن أعدم .ويأخذ بالعزدية ألنو يف موقف وضع أمري
ادلؤمنني.
عليو أن حيرق السفن{:ىذا ضرب مثل تركي يضرب بو عليو أن ال يعتمد على
إمكانيتو وعليو أن ينساىا} .وعليو أن يطلب أن يكون من أفضل الشهداء يف
الدرجة الثانية{الدرجة اليت ىي بعد درجة محزة} .غايتو ىذه:ىي ىدم النظام
الكمايل والدولة العلمانية ادلعفنة ادلوجودة يف تركيا أو يستشهد يف سبيل ىذا.سيكون
من إحدى احلسنيني بتعبري القرآن الكرمي" :إما النصر وإما االستشهاد!"
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ويقول النيب صلى اهلل عليو وسلم :لتفتحن القسطنطينية مرة ثالثة.وإذا قال اهلل لعبده
إمش يا عبد! فال يستطيع أحد أن دينعو.
وكان الشيخ مجال الدين خوجا أوغلي ادلرحوم قد أعلن القسطنطينية مركز للحكومة
يف 11شوال  1412ادلوافق .}11/4/1992
نعم أن القسطنطينية {إستانبول} ىي عاصمة دولة اخلالفة اإلسالمية بإذن اهلل
تعاىل!
واآلن أن القسطنطينية حتت سيطرة احلكومة الغري اإلسالمية ولذلك نبذل جهودنا
وندمي أمورنا بصفة مؤقتة يف كولونيا بأدلانيا.
احلمد هلل أعلنت إحياء دولة اخلالفة على منهاج النبوة كما بينو النيب يصلى اهلل عليو
وسلم يف سنة 1414ادلوافق  .1994وأعلنت أن القسطنطينية ىي العاصمة.
ولقد تنبؤ النيب صلى اهلل عليو هبذه النبؤة الباىرة من فتح ادلسلمني القسطنطينية
بالتسبيح والتكبري يف ىذا احلديث الشريف:
ًل تقوم الساعة حتى يفتح اهلل على المؤمنين القسطنطينية الرومية بالتسبيح

والتكبير {.ديلمي ،راموض األحاديث}.
وسييسر ىذا الفتح ادلبني جلنود وعساكر دولة اخلالفة بإذن اهلل تعاىل.

أنادى إلى جميع الناس في أناضولي وأقول:

إنتظروا الفتوحات اجلديدة باىتمامكم دولة اخلالفة واخلليفة وباشرتاككم يف جيش
الفتح!
ليجعل اهلل سعيكم مشكوراً وجهادكم مباركاً!..

محمد متين مفتي أوغلي {قابالن}
أمري ادلؤمنني وخليفة ادلسلمني
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