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ويل لقاضي األرض من قاضي السماء
الخبر:
توفً األخ مٌرزابهرام مٌرزاخانوف فً  81أٌار/ماٌو  .0202ولد عام  8791فً خوجاند  -طاجٌكستان ،وهو
أب ألربعة أوالد .لم ٌوقف أخانا كل ما عانى بشكل رهٌب فً زنزانة الطغاة من الشدائد عن دعوة الناس إلقامة
الخالفة الراشدة على منهاج النبوة .بقً فٌها تسع سنوات ،من  0228إلى  ،0282وبعد خروجه فقد صحته نتٌجة هذه
المعاناة .كان الظلمة ٌضربونه على رأسه وألحقوا به إصابة شدٌدة جداً ،مما أدى إلى ورم فً رأسه ،وقد مكث فً
المستشفى لفترة طوٌلة بسبب هذه اإلصابة ،ثم أصبح معاقا ولزم الكرسً المتحرك .ومع ذلك ،لم ٌتوقف األخ لحظة
عن دعوته إلعادة شرٌعة هللا إلى الحٌاة .استمر الطغاة فً طاجٌكستان ،فً تعذٌبه واستجوابه قائلٌن" :أنت تستمر فً
الدعوة" ،لكن أخانا ٌرد علٌهم بمثابرة وشجاعة" ،نعم ،إننً أدعو إلى دٌن هللا ولن أتراجع عن هذا الطرٌق" ،ولم ٌزل
األخ ٌقذف الخوف فً قلوبهم .نعم ،ال ٌمكن للعبد أن ٌحتقر أمام ما عظم هللا .نتمنى الصبر ألهله وذوٌه ونشاركهم فً
حزنهم وال نستطٌع أن نقول كلمة أفضل من إنا هلل وإنا إلٌه راجعون.
التعليق:
لقد عانى المسلمون فً جمٌع أنحاء العالم بعد أن هدمت دولة الخالفة ،وٌعتبر المسلمون فً فضاء ما بعد االتحاد
السوفٌتً من أكثر الناس اضطهادا وتعذٌبا.
لقد انتهج االتحاد السوفٌٌتً سٌاسة حدٌدٌة ضد المسلمٌن الموجودٌن على أراضٌه سواء فً جمهورٌات آسٌا
الوسطى أو الجمهورٌات الموجودة داخل روسٌا الفٌدرالٌة ،فلم ٌسلم مسلم ال فً أوزبٌكستان وال قرغٌزٌا وال
طاجٌكستان وال الشٌشان أو قازان أو أنغوشٌا وال فً القرم وال فً غٌرها من هذه الجمهورٌات أو األقالٌم ،لم ٌسلم
أحد من الفتنة فً دٌنه.
فً البداٌة أجبروهم على اإللحاد ومن ثم درسوهم الشٌوعٌة والكفر واإللحاد وبغضوهم فً اإلسالم فحولوا
المساجد إلى بارات لشرب الخمر ،والقمار والفاحشة ،فمنعوهم من الصالة والصٌام وستر العورة ونشروا بٌنهم
الفاحشة ومعاقرة الخمور والزنا وكل شًء محرم ،ومع موت الجٌل األول وقدوم الجٌل الثانً ثم تعاقب األجٌال بعده
حقق المجرمون السوفٌٌت هدفهم فقد مسحوا اإلسالم من عقلٌات وسلوكٌات المسلمٌن بالكلٌة ولم ٌبق مسلم ٌعرف عن
دٌنه إال ما ٌرٌد النظام الشٌوعً له أن ٌعرفه إال من رحم ربً.
وما إن سقط االتحاد السوفٌتً الكافر الغاشم الظالم حتى بدأ المسلمون بالرجوع إلى دٌنهم روٌدا روٌدا ثم عاد
اإلسالم كما كان وبقوة وطاقة هائلة وانتشرت شعائر اإلسالم فً كل مكان ،وقد كان لحزب التحرٌر ٌد طولى فً ذلك
بأن قام ببناء عقلٌات ونفسٌات إسالمٌة لربما قل نظٌرها الٌوم فً العالم .صنع دعاة إلى هللا تعالى ال ٌخافون فً هللا
لومة الئم هدفوا نحورهم لهذا الدٌن فتسمع وترى وتقرأ أحداثا عن بطوالت حملة الدعوة سواء فً آسٌا الوسطى أو
داخل روسٌا الفٌدرالٌة أو القرم فتظن للحظة أنك تتحدث عن الصحابة.
وأخونا مٌرزابهرام أحد هؤالء األبطال الذٌن أجابوا داعً هللا وانتهى أجلهم وهم ٌدافعون عن هذا الدٌن العظٌم
وكانوا ٌعملون الستئناف الحٌاة اإلسالمٌة بإقامة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة ،ولكن أنظمة الكفر والضالل
حكمته زورا وبهتانا وزج به فً غٌاهب السجن والزنازٌن وأقبٌة التعذٌب الذي ال تتحمله حتى الحٌوانات ولكن أخانا
كان صابرا محتسبا ذلك عند هللا ،ولما خرج من السجن استمر فً الدعوة إلى هللا رغم مرضه بسبب التعذٌب.
رحمك هللا ٌا أخً مٌرزابهرام ورحم هللا كل إخوانك الذٌن سبقوك وإنا نحسبك من عباد هللا الصالحٌن العاملٌن
لإلسالم والمسلمٌن وال نزكً على هللا أحدا.
وغدا تجتمع الخصوم عند الحً القٌوم الذي ال ٌظلم عنده أحد ،عندها وٌل لقاضً األرض من قاضً السماء.
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