بسم هللا الرمحن الرحيم

نداء من حزب التحرير  /والية السودان
إىل رواد املساجد؛ بيوت هللا يف األرض
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،،،

ِ ِ
ِ
اج َد مِ
يقول هللا عز وجل يف كتابه الكرمي﴿ :إِ مَّنَا ي ْعمر مس ِ
ش
ام ال م
صال َة َوآتَى ال مزَكا َة َوَلْ ََيْ َ
آم َن ِِب مّلل َوالْيَ ْوم اآلخ ِر َوأَقَ َ
اّلل َم ْن َ
َ ُُ َ َ
ِ
ِ
ِ
إِال م
سى أُولَئِ َ
ين﴾ ،ويقول احلبيب املصطفى ﷺ« :إِ َذا َرأَيْتُ ْم ال مر ُج َل يَ ْعتَ ُ
اد ال َْم ْسج َد فَا ْش َه ُدوا لَهُ
ك أَ ْن يَ ُكونُوا م َن ال ُْم ْهتَد َ
اّللَ فَ َع َ
ِِب ِإلميَ ِ
ان» رواه أمحد.
أيها اجلمع الكرمي ،رواد املساجد ،بيوت هللا يف األرض:

اي من شهد لكم هللا سبحانه وتعاىل ابإلميان ،أال فلتعلموا أن هللا سبحانه وتعاىل كما أمركم ابلصالة فلبيتم النداء ،كذلك أمركم
ابحلكم بشرعه القومي ،الذي أرسى قواعده نبيه الكرمي عليه أفضل الصالة وأمت التسليم ،وسار على هنجه من بعده خلفاؤه الراشدون،
ومزق بالد املسلمني ،وأبعد اإلسالم عن احلكم والسياسة ،فصارت
والذين جاءوا من بعدهم ،حىت هدم الكافر املستعمر دولة اإلسالمّ ،
أنظمة احلكم يف بالد املسلمني مسخا مشوها ،ملا عند الكفار الغربيني ،فعم الظلم ،واستشرى الفساد ،وضاق احلال ابلناس ،فخرجوا
يطالبون ابلعدل والعيش الكرمي.
أيها املؤمنون :بني يدي هذا احلراك الذي ينتظم أهلنا يف هذا البلد ،ال بد لنا ،وحنن رواد املساجد ،الذين شهد لنا املوىل سبحانه

وتعاىل ابإلميان ،أن تكون لنا كلمة ،وأن يكون لنا موقف واضح على أساس اإلسالم ،ال على أي أساس آخر ،وهذا يستدعي أن نؤّمن
على حيوية هذه األمة الكرمية ،اليت ال ترضى الظلم ،فالذين خرجوا ضد الظلم والفساد ابلطريق السلمي ،نبارك هلم هذا املسعى ،وال بد
من توجيه الشباب الثائرين ،الرافضني للظلم ،الوجهة الصحيحة؛ وهي املطالبة بتطبيق اإلسالم ،فهو وحده الذي خيلص األمة مما هي فيه
من جور وعسف ،وال بد أن يكون واضحا لنا مجيعا ،أن الدولة اليت تطبق اإلسالم هي اخلالفة ليس غري ،هكذا قال احلبيب ﷺ:
ِ ِ
ب بَ ْع ِدي َو َستَ ُكو ُن ُخلَ َفاءُ تَكْثُ ُر ،قَالُوا :فَ َما ََت ُْم ُرَن؟
« َكانَ ْ
وس ُه ْم األَنْبِيَاءُُ ،كلم َما َهلَ َ
بَ ،وإِنمهُ ال نَِ م
ب َخلَ َفهُ نَِ ي
ك نَِ ي
س ُ
يل تَ ُ
ت بَنُو إ ْس َرائ َ
ِ
وه ْم َح مق ُه ْم فَِإ من م
اه ْم» مسلم.
قَ َ
اس َ َْت َع ُ
ال :فُوا بِبَ ْي َعة األ مَو ِل فَاأل مَو ِل َوأَ ْعطُ ُ
اّللَ َسائِلُ ُه ْم َع مما ْ
إن األصوات اليت ارتفعت ،وتدعمها آلة إعالمية موجهة تطالب ابلتغيري على غري أساس اإلسالم؛ العلمانية؛ أي فصل الدين عن
الت ونُس ِكي وََْمياي وَمََ ِات ِمِ
ّلل َر ِ
ي﴾ ...وابلدميقراطية؛ أي تشريع البشر ،ردا لقوله
ب ال َْعالَ ِم َ
احلياة ،ردا لقوله تعاىل﴿ :قُ ْل إِ من َ
ص ِ َ ُ َ َ َ َ
تعاىل﴿ :إِ ِن ا ْْلك ِ ِ ِ
ّلل أَمر أَال تَ عب ُدوا إِال إِ مَّيهُ َذلِ َ ِ
ِ
ين الْ َقيِ ُم َولَ ِك من أَ ْكثَ َر الن ِ
اح ُك ْم
ماس ال يَ ْعلَ ُمو َن﴾ ،وقوله سبحانهَ ﴿ :وأَن ْ
ُْ
ك الد ُ
ْم إال م َ َ
ُ ُ
ِ
وك َع ْن بَ ْع ِ
ض َما أَنْ َز َل م
بَ ْي نَ ُه ْم ِِبَا أَنْ َز َل م
ك﴾ ...ومبساواة املرأة ابلرجل ،وغريها من
اح َذ ْرُه ْم أَ ْن يَ ْفتِنُ َ
اّللُ إِلَْي َ
اء ُه ْم َو ْ
اّللُ َوال تَ تمب ْع أ َْه َو َ
َح َد َ ِ ِ
س فِ ِيه فَ ُه َو َردي» وفعلها إمنا هو
مفاهيم احلياة الغربية ،هذه األصوات النشاز قوهلا مردود ،لقوله ﷺَ « :م ْن أ ْ
ث يف أ َْمرَن َه َذا َما لَْي َ
تكريس لألوضاع الباطلة نفسها.

إن التغيري جيب أن يكون على أساس عقيدة اإلسالم ،تغيريا حقيقيا يرفع الظلم ،ويعيد ضبط بوصلة احلياة ،إرضاء لرب العاملني،
وحتقيقا للحياة اآلمنة املطمئنة للناس أمجعني بتطبيق الشريعة اإلسالمية يف ظل دولة اخلالفة ،والذي هو كائن ،مببايعة أهل احلل والعقد
لرجل ،خليفة للمسلمني ،نيابة عن األمة صاحبة السلطان ،فيتحقق اآليت:
أوالا :حتقيق معىن العبودية هلل وحده ،وإرضاء رب العاملني ،بتطبيق شرعه ،وإقامة حكمه يف األرض ،استجابة ألمره القائل
ك ال ي ْؤِمنُو َن ح مّت ُُي ِكم َ ِ
سلِ ُموا تَ ْسلِيما﴾.
يما َش َج َر بَ ْي نَ ُه ْم ثُم ال ََِي ُدوا ِيف أَنْ ُف ِس ِه ْم َح َرجا َِمما قَ َ
ض ْي َ
سبحانه﴿ :فَال َوَربِ َ ُ
وك ف َ
َ َ ُ
ت َويُ َ
وعندها يستبدل تشريع رب البشر الذي يؤسس حلياة طيبة ،بتشريع البشر الذي جلب لنا ضنك العيش.

اثني ا :أتسيس دولة الرعاية اليت تعظم حرمات الرعية؛ حرمة النفس وحرمة الدماء ،وحرمة األعراض ،وحرمة البيوت ،وحرمة األموال،

وغريها ،فدولة الرعاية تعمل يف هذه احلرمات ،ويف مجيع أنظمة احلياة أبحكام اإلسالم وتشريعاته اليت توجد العدل والطمأنينة.

اثلث ا :رفع أغالل اجلباايت اليت وضعها الكافر املستعمر على أموال الناس ،وسار عليها عمالؤه من حكام املسلمني الذين ورثوا

احلكم عنه ،فال مجارك تفرض على بضائع التجار من رعااي الدولة ،وال ضرائب غري مباشرة على السلع واخلدمات ،وال رسوم حماكم وال
جباايت على رعاية الشئون مطلقا ألن كل ذلك ظلم وحرام أخذه ،فكل ذلك من أسباب الغالء ،والفقر ،والبطالة.
رابعا :ستقطع اخلالفة يد الغرب الكافر ،وسلطان مجيع مؤسساته خاصة الربوية منها ،مثل صندوق النقد الدويل والبنك الدويل
ِ
وغريمها ،قال تعاىل﴿ :ولَن ََْيعل م ِ ِ
ي َسبِيالا﴾.
ين َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ
اّللُ ل ْل َكاف ِر َ
َ ْ ََ
خامسا :حماسبة كل من ظلم ،وأفسد يف األرض ،وفق أحكام اإلسالم ،وإرجاع كل مال أخذ بغري وجه حق لبيت مال املسلمني.
سادس ا :إدارة ثروات البالد لصاحل أهلها ،ومتكني الناس من الزراعة ،والصناعة ،والتجارة ،دون أخذ أموال منهم ،إال ما فرضه
الشرع أبحكام اثبتة ،بل تقوم الدولة إبعانتهم ،فتتفجر طاقات األمة ،وحتقق أمنها الغذائي ،ويفيض خريها على العاملني.
سابعا :إشباع احلاجات األساسية من مأكل ،وملبس ،ومسكن ،لكل فرد من أفراد الرعية ،وتوفري األمن ،والتطبيب ،والتعليم،
ابجملان جملموع الرعية.
وابجلملة تقوم اخلالفة برعاية شئون الناس وفق أحكام اإلسالم ،فيتحقق العدل ،وتعم الطمأنينة ،ونعود خري أمة أخرجت للناس.
إن حزب التحرير ،الرائد الذي ال يكذب أهله ،ظل معكم وبينكم ،يدعو إىل استئناف احلياة اإلسالمية ،إبقامة اخلالفة الراشدة
الثانية على منهاج النبوة ،مل يرفع ذلك جمرد شعارات ،بل فهما عميقا ألحكام اإلسالم وأنظمته ،يف شىت جماالت احلياة ،السياسية،
واالقتصادية ،واالجتماعية ،وغريها ،وقد وضع احلزب مشروع دستور لدولة اخلالفة ،مستنبطا من الوحي ابجتهاد صحيح.
أيها املؤمنون :ارفعوا أصواتكم عالية ،للمطالبة بتطبيق أنظمة اإلسالم ،وشريعته ،وكونوا يف مقدمة صفوف العاملني للتغيري

احلقيقي ،إبراء للذمة ،وأمال يف حياة طيبة ،ملؤها الطاعة ،والعزة ،ومحل اخلري إىل العاملني ،وذلك إمنا يتحقق ابخلروج من ربقة احلكم
اجلربي ،والدخول يف حكم اإلسالم؛ اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة.
َّي أهل القوة واملنعة؛ من رواد املساجد ،بيوت هللا يف األرض :إن الواجب يف حقكم ،والذي يرفع اإلمث عن أعناقكم ،ليس جمرد

رفع الصوت ،واملطالبة بتطبيق اإلسالم ،وال تعلّم اإلسالم وتعليمه ،بل الواجب يف حقكم هو نصرة دين هللا وشريعته ،إبقامة اخلالفة
الراشدة الثانية على منهاج النبوة ،ومتكني املخلصني من تطبيق أنظمة اإلسالم ،فتفوزوا بلقب األنصار ،وعظيم أجرهم ،الذين مدحهم
ِ
مِ
وهم ِبِِحسان ر ِ
ِ
هللا بقوله﴿ :وال م ِ
ض َي م
َع مد ََلُ ْم َجنمات
اّللُ َع ْن ُه ْم َوَر ُ
ضوا َع ْنهُ َوأ َ
ين َواألَنْ َ
ين اتمبَ ُع ُ ْ ْ َ َ
صا ِر َوالذ َ
ساب ُقو َن األ مَولُو َن م َن ال ُْم َهاج ِر َ
َ
ِ
ََتْ ِري ََْتت ها األ َْْنَ ِ ِ
يم﴾ ،فتخلّدوا يف صحائف التاريخ ،مبداد من نور ،فأنعم به من شرف ،وكرامة،
ين فِ َيها أَبَدا ذَلِ َ
ََ
ُ
ار َخالد َ
ك الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
وقربة إىل هللا.
﴿لِ ِمثْ ِل َه َذا فَ لْيَ ْع َم ِل ال َْع ِاملُو َن﴾
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موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمي المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

موقع جريدة الراية
www.alraiah.net

موقع إعالميات حزب التحرير
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

