
 الرأمسالية لألمم  العمياء اكاةاحمل خالل من اجلوع"  أو "الفريوس   بني االختيار  على الناس جيب  حسينة نظام
 احلياة  أو  االقتصاد شل دون  جائحة أي على التغلب على القادرة وحدها هي اخلالفة دولة إن

  وقت  ف  علينا ومير  ميان،ال  من  عالية مكانة  ف  نكون  ذ إ الوقت،  هذا  مثل  ف  كري ال رمضان شهر  علينا مير : الناس أيها 
  َفَمنْ  َواْلف ْرقَانِ  اْْل َدى  ِمنَ  َوبَ يِ َنات   ِللنَّاسِ  ه ًدى  اْلق ْرآن   ِفيهِ  أ ْنِزلَ  الَِّذي َرَمَضانَ  َشْهر  ﴿ :تعاىل للا  قال  ، شديد قلق  ف  وحنن
  النَّاسِ  َبنْيَ  لَِتْحك مَ  ِِبحْلَق ِ  اْلِكَتابَ  ِإلَْيكَ  أَنْ َزْلَنا  ِإّنَّ ﴿ :الكري القرآن  عن وتعاىل  سبحانه وقال  ﴾فَ ْلَيص ْمه   الشَّْهرَ  ِمْنك م   َشِهدَ 

  على  وأنظمتها الرأمسالية  العلمانية الكفر عقيدة  تتبع الت  الدول أن كيف   شهدنو . ﴾اً َخِصيم ِلْلَخائِِننيَ  َتك نْ  َواَل  اّللَّ   َأرَاكَ  ِبَا 
  هذا  من الناس من لياراتال  حبستًا أيض ولكنها التاجي، الفريوس تفشي من بالدها محاية ف  فقط تفشل مل سواء حد

  اً مّتبع كونه  حسينة، نظام و . األزمة تعقيد من  وزادت  الناس، وحياة  االقتصاد  وشلت  مسبوقة، غري  بطريقة  منازهلم ف  العامل
  مع  للتعامل الغربية الرأمسالية الدول  سياسة اتبع وتعاىل، سبحانه للا ن دي يرد  الذي ،الكافر العلماين الرأمسايل للفكر  أعمى

اً  خيار  ناسلل احلكومة ترتك ومل  الغرب، مثلنفسه  الكارثي الوضع فبنغالدش  تعيش لذلك، ونتيجة. كوروان  فريوس أزمة
  طريقة ال ملك نقدمبنغالدش  والية /حزب التحرير ف حنن لذلك،. اجلوع من العاانة وأ ابلعدوى الصابة بي  االختيار سوى
  الفكر أي وتعاىل، سبحانه للا دين  من سأس على األزمة،  هذه وحل  الرأمسايل  النظام ؛األزمة هلذه  اجلذري السبب لزالة

  لنا  ابلنسبة حتول نقطة هذا رمضان شهر فسيكون إمياننا، أساس على الصحيحة اخلطوات اختاذ من متكنا إذاو . السالمي
 .للا شاء  إن

 حساب على  الضيقة واالسرتاتيجية والتجارية السياسية  للمصاحل األولوية العلمانيون الرأمساليون احلكام أوىل ،أوالً 
  أيضاً  وأمريكا أورواب ف الرأمسالية  أمهلت ،القاتل لفريوس ا طبيعة عن الضرورية  العلومات  الصي  أخفت  كماو . شعوهبم مصاحل 

  مجيع إىل مث الصي، ف ووهان، ف نشأته أصل من ابتداء التاجي، الفريوس مرض انتشر ذاوهك ،الفريوس انتشار وقف ف
  هذا  وجود النظام  أخفى فقد الصحة، خرباء من التعددة التحذيرات من الرغم على نهإف حسينة، نظام أمااً. تقريب العامل أحناء

  الغربية،  والدول الصي  مع  والدبلوماسية  التجارية ابلعالقات الضرار وعدم  جميب ذكرى ب لالحتفالبنغالدش  ف  الرض
  أي  حسينة نظام  يتخذ مل  ذلك، إىل  ابلضافة و  ،واالعتقاالت لرتهيبا من  اجلبانة  إبجراءاهتا تقوم راحت  ذلك  تنفيذ ولضمان

 .اخلارج من القادمي  األشخاص   نم العدوى انتشار لوقف  فعالة  مبادرة

  أصيب حيث  ، والفقراء األغنياء بي  يفرق  ال الفريوس هذا أن ورأمساليتهم لمانيونالع احلكام هؤالء  شهد  عندما ،اً اثني
  عمليات  النظام  فرض ،لوتاب تسببي وقد ،الؤثرة والشخصيات األعمال  ورجال السياسيي  وكبار  الدول رؤساء ًا أيض

  التاجي ابلفريوس الصابي  الرضى  أبول  الرمسي  االعرتاف  منذ و . هذه سياساهتم  ضحااي الناس وجعل النسانية غري الغالق
  من  23 من عامة عطلة عن العالن خالل  من الدول، ابقي عنًا خمتلف حسينة نظام يكن مل مارس،آذار/ من 8 ف

  الرض  هذا انتشر  وابلتايل العاصمة، إبخالء  األشخاص  لاليي  عمدا  احلكومة  مسحت و  أبريل،نيسان/ من 4 إىل  مارسآذار/
  هتديدات  لتجنب و . ستشفياتال ف  الشخصيات  لكبار اخلاص  الصحي  من األ ضمنت  أهنا ال إ الد،الب  أحناء  مجيع  ف

  وسائل  اخرتعت الفريوس، هبذا الرتبطة البالد  من خمتلفة  أجزاء ف حتدث الت الوفيات عن البالغ ضد وختويفها احلكومة
 !"والسعال  مىاحل بسبب "الوت عليه طلقواأو  ،الوفيات  هلذهاً جديداً  امس العالم 



  احلالة، هذه  فو . أعماهلم وفقدوا عمل،  بال  العامل  ف األشخاص اليي م أصبح هذه، الغالق  عمليات بسبب ،اً اثلث
  956.19) دوالر  مليار  11.3 بقيمة  حتفيز حزمة عن  العالن خالل  من  للرأمساليي، أمي  كحارس  حسينة  حكومة  بدت
  مبوجب و . األزمة  من  االقتصاد تنقذ أن الفرتض  منو  ،المجايل احمللي الناتج من ئة الا  ف 3.3 من يقرب ما وهو ،تكا( مليار
  هذاو  سابق،ال ف  البنوك هنبوا الذين الكبرية والشركات للرأمساليي  الفائدة منخفضة  ائتمانية تسهيالت هناك نإف احلزمة، هذه

  األورويب،  االحتاد  أو  التحدة  الملكة  أو األمريكية  حدة الت الوالايت  تتخذها الت  للسياسات أعمى تقليد   سوى  يس ل جراء لا
  حسينة  حكومةًا أيض نرى  اآلن حنن و . منه يعانون الذي  الفقر  ف الناس رتك وت أواًل، الرأمساليي  وأرابح  مصاحل  محاية  أي

  مصانعهم  بفتح  هلم السماح خالل من احملسوبية جمموعات من الشركات لنقاذ كوقود  الالبس عمال من الفاآل تستخدم
 . وقائية  تدابري أي  دون

 الذهاب أو النزل ف  البقاء "إما خيار  بي  يضعهم  فهو ،الناس يهدد  الصارم الغالق  جراء إ كومة احل تطبيق إنّ  ،رابعاً 
  لالطمئنان  اللصوص  منازل تدخل  ابحلكومة يسمى ما ألن  ،مزهلا من ف بقوا  إذا  سيموتون هنمأب يرون الناس و  القرب" إىل

  عدوى  نشر على ويالمون يومهم قوت جلب أجل من للعمل الشوارع إىل خيرجون الذين اليائسون الناس ويالم ،معليه
 .االجتماعي" تباعد"ال على حيافظون  وال داع، بال  الشوارع إىل خيرجون الناس  وترتك  ،الفريوس

  وحكامهم  الغرب  ويسعى! ماهتاوحكو  الغربية  الرأمسالية  الدول ضعف  مدى  التاجي  الفريوس هذا  لنا  كد أ ،اً وأخري 
  حي  ف. التاجي  الفريوس  على  اللوم إلقاء خالل من واخلدمية  االقتصادية  قطاعاهتم ف  الشديد الضعف  إخفاء  ىل إ العمالء 

.  ضخمة اقتصادية  فقاعة  ابلفعل خلق قد والراب والضاربة الال وأسواق البورصات على القائم ومهي ال الرأمسايل االقتصاد نإ
  وإدخاهلا  أسسها لزعزعة  كافية   كانت  كوروان  فريوس انتشار ازمة  مثل وأزمة  العنكبوت، بيت من نوهأ ومهيال االقتصاد هذاو 

  وما الكبري احمللي  الناتج  إمجايل  منح  يتم حيث  تساؤل، موضع  الزعومة التنموية نظرايهتم أصبحتو . احلر السقوط  مرحلة  ف
  احلماية  معدات وفر ت ملو  ،الصحية الرعاية مثل للناس، األساسية احلقوق بحسا على األولوية الضخمة ابلشاريع يسمى

  لوحدات  الناسبة الصناعي التنفس  أجهزة  أو  الصحيي  والعاملي  لألطباء واألقنعة  الشخصية  الوقاية معدات  مثل  األساسية 
  العاملون يعربّ  الذي الوقت ف. الركزة ية العنا وحدة من فقطاً سرير  192 بـ الفريوس بنغالدش تواجهو . للمرضى الركزة العناية

  عدم بسبب القتلى حصيلة وتتزايد دروع، بدون احلرب إىل لرساهلم الشوارع ف غضبهم عن وأمريكا  أورواب ف الصحيون
 . الركزة العناية  وحدات من  مالقدّ  الدعم   كفاية

  داخل  حت ف. البشرية شئون رعاية ميكنها نهأ عي تدّ  كأيديولوجية  الرأمسالية  ف الثقة  تزعزعت العالي، الصعيد  علىو 
  وحكام  حسينة فإن ذلك، ومع. اجلوع من أو الرض من محايتهم ف النظام فشل من  الناس يتأثر الغربية، الرأمسالية الدول

  بشكل تبعونيو  لسالم، ا  هبا  جاء  الت الواضحة  التوجيهية  البادئ  يردون  وتعاىل، سبحانه لل  العصاة من  خرين اآل سلمي ال
 .ريبةالو  والفقر الشديد  اجلوع ف الناس  مليارات إلقاء إىل  أدت الت األزمة هذه مع  لتعاملا  ف  الغربية السياسات  أعمى

  مع  ابلتعامل  يتعلق فيما واضحة توجيهية مبادئ للا إبذن قريبا القائمة اخلالفة دولة لدى سيكون !املسلمون أيها 
  فقط هتتم الت حاليا، القائمة الدنية دولال مثل ليست اخلالفة نأ كما.  هبا االلتزام اخلليفة على جيب و  والفقر، واجلوع  األوبئة
  لبشرية او  مواطنيها رعاية ،الناس لشئون رعايتها  ف للا ختاف دولة ولكنها ،الرأمسالية الشركات ومصاحل الرأمساليي  من ابلقليل



َمام  »  :ملسو هيلع هللا ىلص للا رسول  قال  ،مجعاء   أو  ونوعجي  الناس ترتك لن  اخلالفة دولة ن أ كما .  البخاري رواه  «رَِعيَِّتهِ  َعنْ  َمْسئ ول  وَ  رَاع   اْْلِ
  اجلمعيات  أو األغنياء تربع  رمحة  ىلإ الناس  وترتك ،الرأمسالية لدولا  نآلا  به تقوم كما   كاذبة  وعودب الغذاء أزمة  مواجهة ف
  عن  النظر بغض مواطنيها حاجات لتلبية مواردها وتستخدم ألفراد ا مسؤولية اخلالفة دولة تتحمل ذلك، من وبدالً . ةيغاثال

  ف  احلقيقي االقتصاد  يعتمدو . األوقات مجيع ف الصحية  والرعاية الغذائي األمن ضمان يتم وابلتايل ،الواطني  وعرق  دين
  الصحي والقطاع والتاجر علصانا  ف العمل تواصل  استمرار يضمن ما وهو اخلدمات، وتقدي السلع إنتاج على اخلالفة دولة

  يكون  لن، اخلالفة نظام ظل ف نهإف ذلك، جانب إىلو  ،كارثة  يأ  حدوث حال  ف  تنهار ال حت  ،والؤسسات والكاتب
  ابلتزاماهتا للوفاء إيراداهتا استخدام  على قادرة الدولة  ستكون لذلك ن،و الدي على ويةالرب فوائدال لدفع  لإليرادات إهدار هناك
  والرض،  اجلوع بي  االختيار على الناس جيرب ال السالم أن والواقع. العادية األوقات ف أو األزمات ف سواء س،النا جتاه
  االحتياجات  وتوفري  الصحية  الرعاية أن ملسو هيلع هللا ىلص  للا  رسول سنة  ف  جاء  فقد  ، اجلوع و أ جائحة  لكل ابلتصدي  ملزمة  الدولة  ألن

  يَ ْوِمهِ  ق وت   ِعْنَده   َجَسِدهِ  ِف  م َعاًف  ِسْرِبهِ  ِف ًا آِمن ِمْنك مْ  َأْصَبحَ  َمنْ »  :ملسو هيلع هللا ىلص للا رسول قال ،الدولة واجبات من هي األساسية 
َا  نْ َيا  َله   ِحيَزتْ  َفَكَأَّنَّ  .الرتمذي «الدُّ

حزب   من  لكم نقدم  الشرق، إىل الغرب  من العلمانيي  الرأمساليي  للحكام  الذريع  الفشل سياق  ف  ! املسلمون أيها 
 : ائحةاجل مع التعامل  بشأن السالم  على القائمة  مة ه ال  جراءاتلا  بعضبنغالدش  يةوال  /التحرير

  الدولة  ستقوم :النبوية والسنة الكتاب ف جاء ما  على بناء والوِبئية املعدية األمراض مع للتعامل الصحيحة الطريقة
  الناطق  خمتلف ف األصحاء األشخاص يستمرو  األصلي، مكانه ف انتشاره من  احلد على وستعمل البداية منذ الرض ةراقبمب

 :التالية ابلجراءات  اخلالفة دولة تقوم  ذلك لتنفيذو . والنتاج العمل  ةواصل مب األخرى 

 عن زيد بن أسامة  عن صحيحه ف البخاري ىرو  ،األصلي موطنه ف  الرض جرحل البادرة زمام اخلالفة  خذ أست أواًل،
ْعتَ  :قال ، ملسو هيلع هللا ىلص النيب   َعَلى  أ ْرِسلَ  رِْجس   الطَّاع ون  » : ملسو هيلع هللا ىلص اّللَِّ  َرس ول   قَالَ  : أ َساَمة   فَ َقالَ  ، الطَّاع ونِ  ِف  ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَِّ  َرس ولِ  ِمنْ  مسَِ

َلك مْ  َكانَ   َمنْ  َعَلى َأوْ  ِإْسَرائِيلَ  َبِن  ِمنْ  طَائَِفة   ْعت مْ  فَِإَذا قَ ب ْ   َفاَل  ِِبَا  َوأَنْ ت مْ  ْرض  ِبَِ  َوَقعَ  َوِإَذا َعَلْيهِ  تَ ْقَدم وا  َفاَل  ِبَِْرض   ِبهِ  مسَِ
  َوقَّاص   َأِب  ْبنِ  َسْعدِ  ْبنِ  َعاِمرِ  َعنْ  مسلم رواه  آخر  حديث  وف. «ِمْنه  ًا ِفَرار  ِإالَّ  ُي ْرِْجك مْ  اَل  النَّْضرِ  أَب و قَالَ  ِمْنه  ًا ِفَرار  ََتْر ج وا

َعه   أَنَّه   أَبِيهِ  َعنْ  ْعتَ  اَماذَ  زَْيد   ْبنَ  أ َساَمةَ  َيْسَأل   مسَِ   : ملسو هيلع هللا ىلص اّللَِّ  َرس ول   قَالَ » : أ َساَمة   فَ َقالَ  ؟ الطَّاع ونِ  ِف  ملسو هيلع هللا ىلص  َرس ولِ  ِمنْ  مسَِ
َلك مْ  َكانَ   َمنْ  َعَلى َأوْ  ِإْسَرائِيلَ  َبِن  َعَلى أ ْرِسلَ  َعَذاب   َأوْ  رِْجز   الطَّاع ون   ْعت مْ  فَِإَذا قَ ب ْ   َوِإَذا  َعَلْيهِ  تَ ْقَدم وا  َفاَل  ِبَِْرض   ِبهِ  مسَِ

  تفشي منطقة على الصحي احلجر فرضب البداية ف الصي  تقم مل  بينما. «ِمْنه  ًا ِفَرار  ََتْر ج وا َفاَل  ِِبَا  َوأَنْ ت مْ  ِبَِْرض   َقعَ وَ 
  تفشي منطقة من ن و مسافر  همفي ن مب الصي،  من التحدة الوالايت  إىل مسافر 430.000 حنو سافرو  ووهان ف الرض،
  مع  اجلوي لسفر اب تسمح حسينة حكومة ظلت وابلثل،. ابألزمة علم على الصي  أصبحت نأ بعد ووهان، األصلي، الرض
 . الرض هذا  مركز الصي، ووهان،  جانب  إىل  أورواب ف التضررة الدول 

اَل  » : ملسو هيلع هللا ىلص للا رسول  قال  ،األصحاء عن  الرضى  فصل  جيب  أنه هو  العدية ابألمراض يتعلق فيما  الشرعي جراء ال ،اثنياً 
.  جماانً  هلم  واألدوية  الصحية الرعاية وتقدم وتعزهلم الرضى  من  الدولة  حتد  وبذلك . البخاري رواه« ُم ِْرض  َعَلى م ِصح   ي وِرد  

  لن  وقائية معدات  الدولة ستوفر كما  ،والسنة  لقرآناب الدولة ستحفزهم العدوى، حاملي  عزل لضمانو  ذلك، إىل  ابلضافةو 



  العدات  ف  النقص  بسببو  بينما. اجملتمع ابقي ىلإ العدوى تنتشر ال  حت أطباء، أو أقارب ،واكان  أاي الصابي، مع يتعاملون
  أخرى،  انحية منو . الصحة جمال ف والعاملي  األطباء من بنغالدش  ف التضررين إمجايل  من ٪11ًا حالي نشهد الواقية،

  الناس  حياة شل من  الوابء يتمكن  لن وابلتايل  ،كالعتاد  واالجتماعية االقتصادية حياهتم  ف األصحاء األشخاص سيستمر
 . االقتصاد تدمري منو 

  يقصر  ولكنه الناس  يعزل  ال السالم أن أي  الرأمسالية، السياسة عكس هي الصحي للحجر شرعية ال السياسة ،اثلثاً 
  ومعدات  ابألقنعة ف الكا المداد جانب  إىل  التعقيم من ضخم  برانمج تنفيذ يتم أن  ميكنو . فقط  ىالرض  على الصحي احلجر
  األعداد  حول  توجيهات لسالما ف فإن  ذلك، جانب إىل. استخدامها على هارعااي الدولة وستشجع  الشخصية، الوقاية
  حيث  ،تمعاجمل ف  الرض  ينتشر ال  حت ،ىمرض وا ليس هم ولكن العدوى من  يعانون  الذين  من  الصامتة، الناقالت من  الكبرية 

  للدولة  ميكن نهإف األذى، تسبب أن  ميكن الصامتة  الناقالت أن  ومبا ماجه، ابن « َر َواَل ِضَرارَ اَل َضرَ » :ملسو هيلع هللا ىلص للا رسول  قال
 .ةبسرع  الصامتة  تقالاالن على  للتعرف  ،الشامل لالختبار هارعااي من كبري   عدد إخضاع 

  دينهم  عن النظر  بغض ،هاايرعا جلميع الصحي األمن  ضمان الدولة  على يتعي  نهإف اخلالفة، دولة  لدستور  وفقاً  رابعًا،
  من  سواء  العدوى، من احلصانة  لتحسي و  عيناتال  مجيع  لفحص حبثية، مؤسسات تنشئ أن الدولة  على  جيبو . وعرقهم
.  الفيتاميناتو  الغذائية كمالتالو  األعشاب  ذلك ف مبا أشكاله، جبميع الدواء،  أو الرايضة ممارسة أو  السليمة التغذية خالل

  وكذلك  معينة، معدية  تفش   حاالت ضد طبيعية قطيع  مبناعة السكان يصاب أن احتمالية  تدرس ن أ الدولة على  جيب كما 
  أو  الكافرين  الرأمساليي  على  معتمدا الصحي القطاع الدولة ترتك  لن  احلاليي، احلكام  عكس علىو . اللقاحات وفعالية سالمة 
 .الشريعة  حكامألا  مع  متاما رضيتعا  ذلك   ألن الرأمسالية، لشركات ا  لصاحل  الال ينجل اة أد جتعله

  وحنن ،الناس بي  السؤولية عدم  فكرة ى غذ احلذر، ابسم و  احلايل، النظام  أن ال إ  ،السؤولية عدم  يعين ال  احلذر ،خامساً 
  مع  الناس، يتقدم  أن  اخلالفة  دولة  كفلست بينما. ذلك إىل  وما  الرضى رعاية  ف الرتددو  الوتى، دفن  منع  ف  ذلك  نتائج نرى
  مثل  أضعف، الرض  ضد  مناعتهم تكون الذين ولئكأب اصاخل هتماماال إيالء مع الرضى، لرعاية الناسبة، االحتياطات ذأخ

  من  ابخلوف الناسًا وتكرار ًا مرار  الدولة ر ستذكّ و . والسكري الربو مثل مسبقة أمراض من يعانون الذين أولئك أو السن كبار
 َما ِإالَّ  ي ِصيبَ َنا  َلنْ  ق لْ ﴿ :وتعاىل سبحانه قال ،وتعاىل سبحانه للا بيد األجل أنو  الرض، من وليس وتعاىل، سبحانه للا

 . ﴾ اْلم ْؤِمن ونَ  فَ ْليَ تَ وَكَّلِ  اّللَِّ  َوَعَلى  َمْواَلّنَ  ه وَ  لََنا  اّللَّ   َكَتبَ 

  العدية، ائحاتاجل نم الالية سائرواخل الصحة على الضرر حجم لتقليل فقط ليس اتالرشاد السالم يقدم ،اً وأخري 
  البخاري ى رو  فقد  ،الفاشيات هذه  أثناء األرواح، ف  خسارة ألي السلمي  حتسابا  كيفية  حول إرشاداتاً أيض قدم  ولكنه

َعث   َعَذاب   أَنَّه   فََأْخَبَِن  الطَّاع ونِ  َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اّللَِّ  َرس ولَ  َسأَْلت  » :قالت أهنا عنه للا رضي  عائشة الؤمني  أم عن   َعَلى  اّللَّ   ه  يَ ب ْ
  َصاِبرًا ُم َْتِسبًا يَ ْعَلم  أَنَّه  اَل َمْن َيَشاء  َوَأنَّ اّللََّ َجَعَله  َرْْحًَة ِلْلم ْؤِمِننَي لَْيَس ِمْن َأَحد  يَ َقع  الطَّاع ون  فَ َيْمك ث  ِف بَ َلِدِه 
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  أصاب  الذي واخلوف   الذعر ف قا غر لا   عن بعيداً  ،لكلذ . البخاري«  َشِهيد   َأْجرِ  ِمْثل   َله   َكانَ   ِإالَّ  َله   اّللَّ   َكَتبَ   َما  ِإالَّ  ي ِصيب ه  
 سبحانه ويدعونه ،العالي  رب  من الثواب نتظرونوي ،صاهبمأ ما ف وحيتسبون يصربون السلمي  نإف ،اجلائحة هذه ف الناس
 .زمةألا  هذه  من لخروجل وتعاىل

  ال و  البالد، أحناء  مجيع  ف ابالنتشار له يُسمح وال ، احمدود العدي الرض  أتثري  يظل أن السالم ضمن الطريقة،  وهبذه
  مر  وقد. األخرى  الرأمسالية البلدان وابقي أمريكا ف نشهده ما وهو التام، الغالق مثل جراءإ أخذ  ىلإ  السلم اجملتمع تاجحي
  بعد  السادس القرن  منتصف ف األمة  بار اخت ت  فقد كوروان،  جائحة مثل  ،الماثلة الواقف من العديد  ي السلم اتريخ ف

  كما .  العنقودية الكورات بكترياي عن انتج نهأب اآلن تعرف يذوال ،اجللد  ف تقرحات إىل تؤدي الت  "الشقفة" آفة  مع اهلجرة
  هذه  كل  وف دمشق، ف الكبري  الطاعون يسمى  مبا هـ(749) اهلجرة بعد  الثامن القرن  منتصف ف السلمي  اختبار ت
  عزل  ت ولكن منازهلم، ف األصحاء األشخاص حبس يتم ومل ،اجلماعة أو  اجلمعة صالة  تتوقف ومل  الساجد تغلق  مل حلاالتا

  للا إىل والدعاء للصالة الساجد إىل نذهبو ي وكانوا ،احلضارة بناء ف كالعتاد  بعملهم األصحاء األشخاص وقام الرضى،
 . الرضى رعاية ف  اتبعوه الذي  الصحي  العالج إىل ابلضافة  الرض، شر  من حلمايتهم وتعاىل سبحانه

  احلكام  يريد  بينما ،مضى وقت أي من  أكثر وتعاىل سبحانه للا إىل التاجي  الفريوس هذا أجلأكم  لقد ،املسلمون أيها 
  عن مكو بعدي حت ؤامرةال بنظرايت وتعاىل سبحانه للا من  االختبار هذا  تغطية السلمي  حكام من  العمالء وأتباعهم  الغربيون

 وتعاىل، سبحانه للا  اتقو لخم  أصغر  عن انجم  كارثي  وضع ف  الرأمسايل العامل  ن أ واعلموا . منهم وا خدعنت فال  للا،  ىلإ لجوء ال
  قادرة  ليست هنا أ علمها  ومع  ،ةفر ا لكا الرأمسالية  العقيدة  تلك  حنو يركضون حسينة  مثل  العلمانيون احلكام  يزال  ال  ذلك،  معو 

  للا  رضي سعيد أيب عن! والعالج الصحة عندهم من  ترجو و  بذراع، ا عاوذر  بشرب شربا  تبعهات فهي البشرية، شئون  رعاية على
بَ ع نَّ » :للا رسول قال ،قال عنه َلك مْ  َكانَ   َمنْ  َسَننَ  لَتَ ت ْ  وه مْ تَِبْعت م   َضب    ج ْحرَ  َدَخل وا َلوْ  َحّتَّ  ِبِذرَاع  ًا َوِذرَاعًا ِشبْ ًا ِشبْ  قَ ب ْ
 فو  ملونه؛أت  ما العلمانيي  احلكام هؤالء ف يبق مل. ومسلم البخاري« ؟ َفَمنْ  قَالَ  ؟َوالنََّصاَرى اْليَ ه ود   اّللَِّ  َرس ولَ  يَ  ق  ْلَنا 

  اْلَب ِ  ِف  اْلَفَساد   َظَهرَ ﴿ :وتعاىل سبحانه للا قال . العامل حول  النتشرة الفساد فتنة و  هي  األزمة هذه ف  تسببوا الذين  هم  الواقع 
 . ﴾يَ ْرِجع ونَ  َلَعلَّه مْ  َعِمل وا  الَِّذي بَ ْعضَ  لِي ِذيَقه مْ  النَّاسِ  أَْيِدي َكَسَبتْ   ِبَا  َواْلَبْحرِ 

  لزالة  السياسي كفاحال ف معنا تلتزموا  أن  القرآن، تنزل شهر البارك، الشهر  هذا ف  السلمون أيها  ندعوكم  كله  لذلك
  ،الئم لومة  للا  ف  خنشى  ال  ،واحلكام العلماين الرأمسايل  النظام  هذا  ندعم  أو  نتبع ال  نأو  العلمانيي، الرأمساليي  احلكام  هؤالء 

  فهي  ،النبوة منهاج على الثانية الراشدة  اخلالفة إبقامة للا، لدين الكامل طبيقالت  أجل من العمل  ف سنشارك الكامل وجبهدان
  رسول  قال هجري، 1342 عام من رجب من 28 ف سنة 99 قبل  قدانهاف وقد ،األرض على وتعاىل سبحانه للا رمحة

َا السُّْلطَان  ِظلُّ اّللَِّ ِف اأْلَْرضِ » :ملسو هيلع هللا ىلص للا  . البيهقي« ِإَّنَّ
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