بسم اهلل الرزتن الرحيم
اجعلوا من ذكرى هدم الخالفة حافزا قويا إلعادتها
يف الثامن والعشرين من رجب سنة ألف وثالذتائة واثنتني وأربعني للهجرة ادلوافق للثالث من آذار سنة ألف
وتسعمائة وأربع وعشرين للميالد ُىدمت دولة اخلالفة على حني غفلة من ادلسلمني على يد رأس الكفر آنذاؾ
بريطانيا ومبساعدة حفنة من خونة العرب والرتؾ ،حيث دتكنوا من ىدـ صرح دولة اإلسالـ (دولة اخلالفة) والكياف
السياسي الذي أقامو رسوؿ اهلل  وسار عليو اخللفاء الراشدوف من بعده ،وبعد عقود من ىذا ادلصاب العظيم
ىا ىي األمة تعود إىل رشدىا حيث أفاقت من غفلتها ،وأدركت حجم اجلردية اليت وقعت وما آلت إليو األمور
بعد ىدـ دولة اخلالفة ،فبعد أف كنا أعظم أمة وأقوى دولة امتدت من إندونيسيا شرقاً إىل بالد ادلغرب غرباً ومن
وسط أوروبا مشالً إىل أعماؽ أفريقيا جنوبا؛ خياطب خليفتها السحاب قائال" :أمطري حيث شئت فإف خراجك
إيل" ،أ َُّمةٌ تغزو ول تػُ ْغزى ،ىكذا كنا يف ظل اإلسالـ ودولتو ،ودلا سقطت دولة اإلسالـ أصبحت دولتنا
عائ ٌد ّ
ونصب
دويالت متناحرة ضعيفة ،ل وزف ذلا ول قيمة ،فقد احتلت فلسطني ودمرت العراؽ والشاـ والشيشاف ّ
الغرب على كل دويلة ناطوراً يطبق الكفر وحيمي مصاحل الغرب اجملرـ بعد أف أوغل الكافر قتالً يف ادلسلمني ،فال
استحر فيها القتل والتدمري كما استحر يف ادلسلمني وبالد ادلسلمني ،لكن األمة اليوـ بدأت
تكاد ترى أمة
ّ
تتحسس طريق عزهتا وتستلهم مستقبلها باستئناؼ احلياة اإلسالمية وإعادة احلكم مبا أنزؿ اهلل من جديد ،حيث
ص َّمت آذاف إعالـ الغرب اجملرـ
تعالت األصوات يف ميادينها ومساجدىا "األمة تريد خالفة من جديد" ،وإف ُ
وع ِميَت أبصارىم ،بل إف دعوة استئناؼ دولة اخلالفة َّأرقَت دوؿ الكفر ،وأذناهبم وعمالءىم ،ففضحت
وأدواتو َ
ألسنتهم خوفَهم ومكرىم من بزوغ فجر اخلالفة من جديد ،وما ختفي صدورىم أعظم ،خوفاً من ٍ
وعد قادـ وأمة
ُ
ْ
حية ل دتوت ،فاشتد مكرىم الذي طاؿ البشر واحلجر والشجر يف بالد ادلسلمني ،بل ويف العامل ،ظناً منهم أهنم
قادروف على وقف ادلد اذلادر والقوة القادمة والوعد الذي ل شك فيو ،قاؿ تعاىل﴿ :إِن ال ِذين كف ُروا يُ ِنف ُقون
ِ
ص ُّدوا عن سبِ ِ
يل الل ِه فسيُ ِنف ُقون ها ثُم ت ُكو ُن عل ْي ِه ْم ح ْسرة ثُم يُ ْغلبُون وال ِذين كف ُروا إِلى جهنم
أ ْموال ُه ْم لي ُ
يُ ْحش ُرون﴾.
أيها المسلمون في أرض الحشد والرباط:
إنكم ول شك تدركوف آثار غياب دولة اخلالفة عليكم خاصة وأنتم دتروف بذكرى معركة الريموؾ على أرض
احلشد والرباط ،أرض النتصارات والبطولت ،أرض مؤتة يوـ كنا نستظل براية اإلسالـ العظيم ،ويوـ تعود ىذه
الراية فنقاتل يهود كما بشرنا رسوؿ اهلل  ،لكننا اليوـ يف ضنك ما بعده ضنك ،وشدَّةٍ ما بعدىا ِشدَّة ،وىو ٍاف
ما بعده ىواف ،فقد ُهنِبَت أموالُكم واستُبيحت مؤسساتكم ،وبيعت ممتلكاتكم ،وتَسلَّط عليكم أخس خلق اهلل

يهود باتفاقية اخلزي والعار والباطلة شرعا ،فقد قتلوا أبناءكم على أرضكم ودتلكوا أرضكم خبيانة من رأس النظاـ
ودنست مقدساتكم
ادلؤسس الذي جاءت بو بريطانيا َّ
ونصبتو أمرياً مث ملكاً  -وما أرض الباقورة عنكم ببعيدة ُ -
ٍ
وصاية َم َّكنت ليهود من أرض األقصى أوىل القبلتنيَّ ،
تأم ُر فَػتُطاع ،فال قر َار
حتت زع ِم
وحتكمت بكم أمريكا ُ
صندوؽ النقد الدويل لتجعلكم ل تفكروف إل بلقمة العيش الذليلة بعيداً عن التفكري
لكم ،ل بل سلطت عليكم ُ
اؿ أعناقكم عناف السماء،
والتغيري على أساس اإلسالـ ،فانظروا كيف كنتم يف ظل دولة اإلسالـ؛ أمةً عظيمةً تَطَ ُ
الكفر فال يعرؼ النوـ إليو سبيالً ،وانظروا إىل واقعكم اليوـ الذي ل يرضاه اهلل لكم!!
خيشاكم ُ
أيها المسلمون:
اخلالفة ىي الدولة اليت حتكمكم بكتاب اهلل وسنة رسولو  وما كاف عليو اخللفاء الراشدوف أمثاؿ أيب بكر
وعمر وعثماف وعلي  ،وىي خليفة يطبق الشرع ،وىي كياف سياسي تنفيذي لتطبيق أحكاـ اإلسالـ ،وحلملو
دعوةً ورسالةً إىل العامل بالدعوة واجلهاد.
واخلالفة ىي درة تاج الفروض وبضياعها تضيع األمة من الوجود ،فاخلالفة تقيم فينا شرع اهلل وتعلن اجلهاد
ام فِي ْاأل ْر ِ
ض خ ْي ر ِم ْن مط ِر أ ْرب ِعين صباحا» (رواه ابن
وتطبق احلدود كما ّبني البشري النذير « حد يُق ُ
حباف) ،وباخلالفة حتمل الدعوة إىل العامل كلو؛ قاؿ « :لغ ْدوة أ ْو رْوحة فِي سبِ ِ
يل الل ِه ،خ ْي ر ِمما تطْلُ ُع عل ْي ِه

ب» (رواه البخاري) ،اخلالفة رتاع اخلري ،وىي فرض ربكم وبشارة نبيكم  ومبعث عزكم ،وىي
س وت غْ ُر ُ
الش ْم ُ

قاىرة عدوكم ،وحمررة بالدكم ومقدساتكم وحافظةُ أرواحكم وأعراضكم وىي منارة اخلري والعدؿ يف رتيع أحناء
العامل...
أل فاستجيبوا لداعي اخلري حزب التحرير؛ ناصحكم األمني ورائدكم الذي ل يكذبكم ،واعملوا ذلذا الفرض
العظيم وناصروا زتلة لواء اخلالفة الذين يعملوف ذلا وي ِ
صلوف ليلهم بنهارىم إلجيادىا وإعادهتا كما كانت؛ حتكم
َ
بشرع اهلل وتطبقو وحتملو ىداية ورزتة للبشرية رتعاء.
﴿يا أيُّها ال ِذين آمنُوا ا ْست ِجيبُوا لِل ِه ولِلر ُس ِ
ول ب ْين الْم ْرِء وق ْلبِ ِه
ول إِذا دعا ُك ْم لِما يُ ْحيِي ُك ْم وا ْعل ُموا أن الله ي ُح ُ
وأنهُ إِل ْي ِه تُ ْحش ُرون﴾ [األنفاؿ]ٕٗ :
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والية األردن

موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org

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

موقع جريدة الراية

موقع إعالميات حزب التحرير

موقع الخالفة

www.alraiah.net

www.htmedia.info

www.khilafah.net

