
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 لعودهتا شوقا   القلوب حتن   اخلالفة،
 إلعادهتا سواعدكم عن فشم ِّروا

 الكفر رأس بريطانيا، أقدمت للهجرة، وألف وثالمثائة وأربعني اثنني عام من رجب من والعشرين الثامن يف
 على كمال  مصطفى اجملرم أقدم عاما   98 فقبل اخلالفة، دولة هدم على والرتك العرب خونة من ومبساعدة آنذاك،

 نصَّب بل نبيها، وسنة رهبا بكتاب حيكمها هلا راعي ال اإلسالمية واألمة التاريخ ذلك ومنذ اإلسالمية، اخلالفة إلغاء
 كانوا  لو كما  فيحركهم يؤمرون، ما ويفعلون أمرهم، ما يعصونه ال والعمالء، املطااي من ِشرذمة املستعمر الكافر عليها
 أجهز أن بعد قيمة وال وزن بال السيل كغثاء  ُغثاء   اإلسالمية واألمة عاما   وتسعون مثانية ...الشطرنج، رقعة يف بيادق
 .اخلالفة ودولة اإلسالم وهو أال عزهتا ومنشأ قوهتا سر ِ  على وعمالؤه الكافر

 قبل العدو لذلك شهد األرض، جنبات يف واخلري العدل نشرت قران ، عشر ثالثة الدنيا سادت اخلالفة دولة
 ورسوله، هلل طاعة اخلري وتنشر العدل تقيم كانت  وإمنا وأمواهلا، الدول خريات يف تطمع ظلم دولة تكن فلم الصديق،

 ابملهمة تقوم ومتكني، عزة يف قران   عشر ثالثة األمة حال وبقي العامل، جنبات يف اإلسالم ابنتشار واخلري العدل فانتشر
 اخلونة من وأعواهنم الكفار أن إال. للعاملني ونورا   رمحة   حبق فكانت العدل ونشر اإلسالم نشر وهي هبا هللا كلفها  اليت

 لكل هنبا   املسلمني بالد صارت ذلك هلم حتقق وملا عليها، واإلجهاز لضرهبا بنهارهم ليلهم وواصلوا عليها، آتمروا
 األمة كانت  أن فبعد. يهود هللا خلق لأرذ من األقصى ودنس فلسطني فضاعت كياهنا،  وفتت جسدها فمزق طامع
 خرقة منها لكل دوال، تسمى ِمَزق   يف تعيش أصبحت واحد ، وحاكم   واحدة   راية   وحتت واحدة عقيدة وفق تعيش
 ومتكني اإلسالم وحماربة االستعمار خدمة عملهم عمالء حكام وعليها املستعمر، الكافر صنع من ودستور   ملونة

 .ومقدراهتا مةاأل ثروات من املستعمر
 ...املسلمون أيها

 هللا ارتضاه الذي احلكم نظام حياربون وإمنا وحج، وصيام صالة على يقاتلونكم ال وعمالءه وأعوانه الكافرَ  إن
 بيضةُ  وحُتمى األعراض ُتصانُ  فَِبها ابخلالفة، إال قوة شأن ذات تعود لن األمة أن يعلمون ألهنم )اخلالفة(، لكم

 اإلسالمِ  حماربةَ  إال هلم همَّ  ال تراهم لذلك غياهبا، نتيجة هبم حلق الذي والظلمُ  احليفُ  املسلمني عن ويُدفعُ  اإلسالم،
 َورَب ِّكَ  َفاَل ﴿ :تعاىل قال وشريعتهم، دستورهم فيكون إليه، الناس حَيَتكمُ  نظاما   اإلسالم جلعل يسعى الذي السياسي

نَ ُهمْ  رَ َشجَ  فِّيَما ُُيَك ُِّموكَ  َحَّتى  يُ ْؤمُِّنونَ  َل  هِّمْ  فِّ  َيُِّدوا َل  ثَُ  بَ ي ْ َاا  َحَرج أَنُفسِّ  َفحرهُبم ؛﴾ا  َتْسلِّيم َوُيَسل ُِّموا َقَضْيتَ  ّم ِّ
 .احلياة شؤون كل  يف تطبيقه جيب سياسي كنظام  اإلسالم على حرب احلكم، نظام على حرب   هي اإلسالم على

 ...األردن ف أهلنا اي
 الكافر، الغرب نواطري قبل من ألموالكم وهنب واستعباد، ذل وترونه؛ ونهوتلمس تعيشونه الذي واقعكم هذا
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 وأي تعانون، منه الذي الداء سبب واستئصال إزالة هي بل معيشية، ظروف حتسني أو خبز رغيف ليست فقضيتكم
 احلياة ستئنافال جذراي   تغيريا   الواقع هذا تغيري وهي أال املصريية قضيتهم عن للمسلمني َصرف   هو ذلك غري يف جهد

 قادرة وطاقاهتم املسلمني قوى وإن ربنا، شرع علينا يطبق األمة، ختتاره منا خليفة حيكمنا اخلالفة، إبقامة اإلسالمية
 ومصر واجلزائر تونس يف الشوارع إىل خرجت اليت املاليني وهذه اإلرادة، هلا توفرت إذا هذه الضرار أنظمة إزالة على

 أبن علمها مع التضحيات عليها هانت فقد ببعيدة، منا ليست األنظمة هذه إبسقاط تطالب وغريها، واليمن والشام
 املساجد ومن الشوارع إىل اخلروج عن يثنها مل ذلك أن إال األفاعيل، هبم سيفعلون الطواغيت وبطانة احلكم زابنية

 .هللا بشرع حتكم ال اليت العميلة األنظمة هذه إبسقاط حناجرها لتصدح

 ...ناسال أيها
 أو يتنازل ومل يوما ، يكذبكم مل الذي الرائد هو السنني عشرات منذ جيدا   تعلمونه الذي التحرير حزب إن
 وحده فَِبهِ  الفروض، اتج بل الضائع الفرض هذا لألمة ليبني بنهاره ليله يواصل الراسيات كاجلبال  بقي بل يرتاجع،

 يقع الذي والقتلَ  الظلمَ  يرفع ذا ومن اخلليفة؟ إال األقصى حترر اليت اجليوش يقود ذا فمن   وجهها، على الفروض تقام
 على عام املائة األمة قاربت الذي هللا كتاب  يطبقُ  ذا ومن اخلليفة؟ إال ومغارهبا األرض مشارقِ  يف املسلمني على

 أن عجبا   ليس ولذلك! اخلالفة؟ ودولة اخلليفة إال ومن ومن ومن ونظامه؟ دستوره ويطبق أحكامه فيحيي تعطيله،
 هلذه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بشرى تتحقق أن إىل كذلك  وسيبقى وبضاعته، صناعته للخالفة العمل التحرير حزب جيعل
 يف هللا دين إلقامة معه العمل وجيوشها األمة من يطلب وسيبقى ،«ةِّ وَ ب ُ الن    اجِّ هَ ن ْ مِّ  ىلَ عَ  ة  فَ اَل خِّ  ونُ كُ تَ  ثَُ » األمة

 .النبوة اجمنه على اخلالفة إبقامة األرض
 هللا رسول قول هذا يف ويكفي الذنوب، أعظم من هلا العمل وترك وتركها جليل، وشأهنا عظيم، اخلالفة أمر إن

َعة ، ُعُنقِّهِّ  فِّ  َولَْيسَ  َماتَ  َوَمنْ » :ملسو هيلع هللا ىلص يَتة   َماتَ  بَ ي ْ لَِّية   مِّ  هو فوجوده خلليفة، إال تكون ال والبيعة مسلم، رواه «َجاهِّ
 .البيعة سلمنيامل عنق يف يوجد الذي

 يف هللا دين إلقامة معنا للعمل املسلمون أيها مَّ َفهلُ  اخلالفة تقام حىت الطريق هذا يف سائر التحرير حزب وإن
 أن واعلموا العزيز القوي ابهلل وثقوا العظيم، الفرض هذا إلقامة أبيدينا أيديكم وضعوا املسلمني جيوش اي هلمَّ  األرض،

 .املؤمنني من قريب هللا نصر
يُبوا آَمُنوا اَلذِّينَ  أَي  َها ﴿ايَ  ِّ  اْسَتجِّ  َوأَنَهُ  َوقَ ْلبِّهِّ  اْلَمْرءِّ  َبْيَ  َُيُولُ  الِلََ  َأنَ  َواْعَلُموا ُُيْيِّيُكمْ  لَِّما َدَعاُكمْ  إَِّذا َولِّلَرُسولِّ  لِلِّ

 حُتَْشُروَن﴾ إِّلَْيهِّ 
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