
 

 الرحيم الرزتن اهلل بسم
 األرض أرجاء كافة في المسلمين معاناة سبب هو الخالفة غياب

 وأنزل النور، إىل الظلمات من كافة الناس ليخرج احلق ودين باذلدى ملسو هيلع هللا ىلص زلمداً  رسولو وتعاىل سبحانو اهلل أرسل
 بكل الكرام صحابتو مع ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عمل وقد. ببعض بعضهم عالقاهتم ولينظم الناس، شؤون بو ليعاجل الكتاب عليو
 إىل اإلسالم وإيصال الدعوة، نشر أجل من طوال لسنوات بالنهار الليل ووصلوا ملل، وال كلل وبال وتفان جد

 للمسلمني، دولة أول إقامة من بذلك وليتمكن ونصروه، آووه حيث ادلدينة يف األنصار تعاىل اهلل ىيأ أن إىل احلكم
 .بنفسو احلكم فيها ويباشر

 دتكن م0283 لعام آذار/مارس من 4 ادلوافق ىـ0438 لعام رجب من 82 يف وبالتحديد عام 011 قبل
 اخلالفة دولة على القضاء من والعرب األتراك القوميني من عمالئهم ومبساعدة بريطانيا بقيادة ادلستعمرون الكفار

 من طويل مسلسل بدأ احلني ذلك منذ. دلدينةا يف قبل من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول أنشأىا اليت األوىل للدولة امتدادا تعترب واليت
 قـُتِّلِ  حيث عليها، والسيطرة احتالذلا سهل ما كثرية مزقاً  البالد ومزقت اهلل، أنزل مبا احلكم ألغي ؛والنكبات ادلآسي

 اخلريات، وهنبت ادلقدسات، وانتهكت ودنست، ادلساجد وىدمت احلرائر، واغتصبت وشردوا، وذحبوا ادلسلمون
 .وادلوبقات فواحشال وأشيعت
 يف عليهم ويضيق حلظة كل يف باىظاً  ذتناً  يدفعون يزالون وال ودفعوا كثرياً  ادلسلمون تأذى فقد الغرب بالد يف أما
 السياسيني بعض ينال حيث عباداهتم، بعض ممارسة من وحيرمون الدول بعض يف مساجدىم تغلق دينهم،

 .الشوارع يف خواتناأ ومهارتة دنامساج حراقإ على اجملتمع يف ةعنصرياً أطياف يشجع ما اإلسالم من واإلعالميني
 زالت وال عانت رتعاء البشرية إن بل عام، 011 منذ اخلالفة سقوط من اخلاسرين وحدىم ادلسلمون يكن مل
 .اإلسالم يف وادلتمثل الرباين ةوالرزت العدل نظام غياب من تعاين

 الفقر، عم فاقتصاديا. اجملاالت كافة يف الذريع فشلو وظهر اإلسالم، نظام زلل الرأمسايل النظام حل لقد
 وتركزت وملبس، كنسوم مأكل من األساسية حلاجاهتم الناس من ادلاليني مئات فقد ىلإ أدى ما البطالة، وانتشرت

 .للثروات اجلائر للتوزيع نتيجة الناس من قليلة قلة بأيدي الثروة
 وحاالت الكآبة وتفشت األنانية، وطغت األسرة، وتفككت ماعية،االجت العالقات فسدت فقد اجتماعياً  أما

 دون يولدون الذين األطفال آالف عن ناىيك األسري، والعنف واالغتصاب الرذيلة انتشار إىل إضافة االنتحار،
 .آبائهم معرفة

 احلجر حىت. ألحاسيسوا ادلشاعر من اخلاوية اآللة يشبو ما إىل وحولتو فطرتو، اإلنسان يف قتلت قد الرأمسالية إن
 أن عقل ذي لكل يتبني ىنا من. كوكبنا على البيئية ادلشاكل حلت حيث الرأمسالية، طغيان من يسلم مل والشجر

 .)اخلالفة( الرباين النظام قدانف بسبب يعاين وشجره وحجره ببشره العامل وأن واألزمات ادلشاكل خيلق الرأمسايل النظام



 على وشهدنا رسالتو، وزتلنا حببلو، واعتصمنا ربنا، شرع أقمنا يوم للناس أخرجت أمة خري كنا: المسلمون أيها
 وعن األمانة زتل عن ختلينا يوم األمم علينا وتداعت واذلوان، الذل وأصابنا األمامي، موقعنا فقدنا ولكننا الناس،

 اخلالفة بإقامة اإلسالمية احلياة نافباستئ الإ اجلانب، مرىوبة أمة كنا كما لنعود لنا سبيل وال الناس، عن مسؤوليتنا
 .عزتنا سبب

 أحكام تطبق اليت اخلالفة تقام أن ومنها لنا، حددىا اليت بالطريقة بعبادتو وأمرنا ىدانا قد وتعاىل سبحانو فاهلل
َعٌة، ُعُنِقهِ  في َوليسَ  َماتَ  َوَمن»: يقول ملسو هيلع هللا ىلص فالرسول. اإلسالم بيضة وحتفظ الثغور، وحتمي احلدود، وتقيم الشرع،  بَ ي ْ

 ."إمام للناس يكن لم إذا تكون الفتنة": يقول حنبل بن أزتد واإلمام ،«َجاِهِليَّة   ِميَتة   َماتَ 
 الشرعي السبيل وىو السماء، من بوحي ملسو هيلع هللا ىلص الكرمي الرسول انتهجو قد بنيٌِّ، سبيلٌ  ىو اخلالفة إقامة وسبيل

 جانب فيو يربز وأن سالم،إلا خيالف ما لكل كريالف والصراع السياسي العمل من فيو بد وال االتباع، الواجب
 األمر اآلخر، البعض دون ادلساجد وبناء كالعبادات الشرعية األحكام ببعض اإلسالم اختزال عدم وكذلك التحدي،

 .علينا فرضو الغرب حياول الذي
 بنا غرينا قوماً  اهلل بدليست ذلك عن حند وإن والتمكني، الظفر يكون اهلل وأوامر الشرعية بالطريقة بااللتزام إنو

رَُكمْ ا  قَ ْوم َيْسَتْبِدلْ  تَ تَ َولَّْوا َوِإن﴿. نصره يستحقون  .[42 :زلمد] ﴾َأْمثَاَلُكم َيُكونُوا َل  ُثمَّ  َغي ْ
 أخرى جهة من وادلسلمني اإلسالم وبني جهة، من وعمالئو الغرب بني الصراع أصبح لقد: المسلمون أيها
 يدوس أن ىلإ األمر بو دىأ ولو اإلرىاب زلاربة ستار خلف خيتبئ لإلسالم زلاربتو يف الغرب يعد ومل جلياً، واضحاً 

 ادلسلمني، على والتضييق اإلسالم، من للنيل االنتخابية برارلهم يف يتسابقون سياسيوه غدا وقد. ومبادئو قيمو على
 حتتها تًتنح اليت زماتواأل للمشاكل حلول إجياد عن نظامهم وقصور فشلهم خفاءإ ذلك خالل من وحياولون

 .عواره بان الذي الدديقراطي لـنظامهم بديل عن البحث عن شعوهبم تضليل يف وديعنون رلتمعاهتم،
 آخر، اعتبار أي عن النظر بغض كإنسان، كرامتو لإلنسان يقيم الذي للبشرية الوحيد النظام ىي فاخلالفة

 عادل، بشكل الثروة ويوزع حاجاهتم، ويضمن األمن ذلم وفروي مسلمني، وغري مسلمني بالتساوي الرعية رتيع فيعامل
 أخوين كوهنما وادلرأة الرجل بني االجتماعية العالقات يقيم الذي النظام وىو. غريىم دون أناس بيد تكدسها ودينع

 وتشردىم أفرادىا، ضياع وعدم البشري، للجنس وبقاءً  للنسل حفظاً  واستقرارىا، األسرة لبناء متخاصمني ال متعاونني
 .الغربية اجملتمعات يف حاصل ىو كما األحداث، خاصةً  ادلخدرات وإدمان اجلردية حنو وحتوذلم

 لتحرير ليس األبرز، وادلرشح أىلو، يكذب ال الذي الرائد التحرير، حزب وجد العظيم، اذلدف ىذا أجل فمن
 من يلزم ما كل وبلور عدتو، لألمر ىيأ قدو  الرأمسالية، وظلم براثن من رتيعا الناس لتخليص وإمنا وحسب، ادلسلمني

 التعليمية أو االجتماعية وأ السياسية أو منها االقتصادية سواء مشاكلهم، وتعاجل الناس شؤون ترعى للمجتمع، أنظمة
 بني واجتهاد بكد يعمل وراح. ملسو هيلع هللا ىلص نبيو وسنة اهلل كتاب من وأحكامو مواده رتيع استنبط دستوراً  ووضع. غريىا أو

 .ادلسلمني بالد يف اخلالفة قامةإ بغية ونصرتو تأييده على وحثهم الفكرة، لتحميلهم ومعهم ادلسلمني
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 اإلجراء اختاذنا وعدم وباإلسالم، لإلسالم نعيش أن وىي ادلصريية، قضيتنا جتاه هتاوننا إن: المسلمون أيها
 عن التخلف لنا سبب قد اهلل، رناأم كما بالكامل خذهأ دون أحكامو ببعض اإلسالم من واكتفاءنا حياذلا، ادلناسب

 األمور زمام اإلسالمية األمة وتتسنم األوىل، سريتو األمر يعود أن الوقت حان وقد. واذلوان بالذل وسربلنا األمم ركب
 .جديد من

 ادلس من الشيطان يتخبطو كالذي وعجزه، وإخفاقو واضطرابو الرأمسايل النظام َعَوار أعينكم بأم ترون أنتم وىا
ًا. صفصف قاعاً  فتذره فتنسفو بو تعصف أن والعنصرية، االقتصادية ادلشكلة عن فضالً  كورونا، فريوس مشكلة دوتكا

 ما عنها، النظر وصرف خفائها،إ على يعملون الغرب وقادة جلية، واضحة أصبحت قد واألزمات فادلشاكل إذاً 
 .فانصروه التحرير بحز  يدعوكم اآلخرة، وفوز الدنيا عز فإىل. سبيال ذلك ىلإ استطاعوا
 قيام قرب من ختوفهم مبدين واألخرى، الفينة بني التصريح عن ينفكون ال الغرب قادة إن: المسلمون أيها
 وزراء رئيس صرح فقد. تأخريىا زلاولة يف جيتهدون ولكنهم قائمة، حقيقة عندىم اخلالفة أصبحت فقد. اخلالفة
 العامل من الغرب وطرد ،(سرائيل)إ زالةإ على جاىدة تعمل حركة ونواج إننا": بقولو بلري توين األسبق بريطانيا

 ."اإلسالمي العامل دول كل تضم اليت اخلالفة دولة قامةإو  برمتو، اإلسالمي
 وقد ادلسلمني حنن بنا فكيف قائمة، حقيقةً  ويعتقدونو منو، ويتخوفون ىم ويرونو بو يصرحون ما ىذا كان إذا
 ِمنُكمْ  ۟  َمُنواآ لَِّذينَ ا للَّهُ ا َوَعدَ ﴿: وعال جل قال حيث والتمكني، باالستخالف الكرمي كتابو يف سبحانو اهلل وعدنا

 يلَّذِ ا ِدينَ ُهمُ  َلُهمْ  َولَُيَمكَِّننَّ  قَ ْبِلِهمْ  ِمن لَِّذينَ ا ْسَتْخَلفَ ا َكَما أْلَْرضِ ا يفِ  لََيْسَتْخِلَفن َُّهمْ  تِ اِلحَ الصَّ ا ۟  َوَعِمُلوا
لَن َُّهمَولَيُ  َلُهمْ  ْرَتَضىا  ُهمُ  كَ ئِ لَ ۟  فَأُو ِلكَ ذَ  بَ ْعدَ  َكَفرَ  َوَمنا  َشْيئ يبِ  ُيْشرُِكونَ  َل  يَ ْعُبُدونَِنىا  َأْمن َخْوِفِهمْ  بَ ْعدِ  مِّن َبدِّ
 .[55 :النور] ﴾ِسُقونَ اْلفَ ا

َهاجِ  َعَلى ِخاَلَفةٌ  َتُكونُ  ُثمَّ »: قال حيث ألمتو ملسو هيلع هللا ىلص الكرمي الرسول بشرى اخلالفة فإن وكذلك ة ِمن ْ  .«النُّبُ وَّ
 #أقيموا_الخالفة
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 #خالفت_کو_قائم_کرو
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