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 عامة نسانٌةاإلالخالفة هً أمل المسلمٌن خاصة و

 الخبر:

 الراعٌة، عنهم المدافعة، للمسلمٌن الحامً الدرع، سالمٌةاإل مةاأل أمل، الخالفة دولة هدم على هجرٌا عاما 99 مر

 .دٌنهم فً الفروض وتاج، لشؤونهم

 :التعلٌق

 الحصول ٌستطٌع وال ئاشٌ ٌتمنى وأ نساناإل ٌشتاق اعندم، ملاأل هو عنه نسانلإل غنى ال التً العٌش عناصر أهم من

 لدٌه والذي، األطفال هللا ٌرزقه أن أمله المتزوجو، الزواج هو األعزب الشباب أمل مثال، تحقٌقه أمل على ٌعٌش نهإف علٌه

 ٌتمنى فقٌر أنه سهنف ٌرى ومن، مناسبة عمل فرصة ٌجد أن ٌتمنى العمل عن العاطلو، صالحٌن ا  أوالد ٌكونوا أن ٌتمنى أطفال

 وهدفهم ونواهٌه وامرهأ ٌطبقون تعالى باهلل المؤمنٌن الناس بٌن من ولكن، هنًء بشكل حٌاته تستمر أن ٌتمنى والغنً ،الغنى

 هدافواأل منٌاتاأل كل بالطبع، المتقٌن لعباده هللا وعدها التً رضواأل واتاالسم عرضها التً الجنة هً الوحٌدة وامنٌتهم

ْعَلُموَن َظاِهراً ِمْن ﴿: الكرٌم كتابه فً تعالى ٌقول، فانٌة وزٌنة زخرف الإ هً ما الدنٌا هذه فً لتحقٌقها نسانإلا ٌسعى التً ٌَ

ا َوُهْم َعْن اآلِخَرِة ُهْم َغافِلُونَ  ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ  العٌش هوو الأ خٌرواأل ولاأل الحقٌقً هدفنا ننسى ال نأ علٌنا لذلك [7 :الروم ] ﴾اْلَح

 .رضواأل واتاالسم عرضها لجنة والسعً تعالى هللا رناأم كما

 نساناإل بسعً مرتبط كله اتحقٌقه عدم وأ مالاآل هذه تحقٌق لذلك، ملاأل نطاق فً ٌدخل كله، المقدمة فً عنه تحدثنا ما

: العزٌز كتابه فً تعالى ٌقول، أعماله نتٌجة على ٌحصل نساناإل طبعا، هدافهأل الوصول على صرارهإو وهمته وطموحه

نَساِن إَِّلَّ َما َسَعى﴿ َس لِْْلِ ٌْ  هو ما بكل وقام لذلك سعى إذا إال علٌه ٌحصل لن فإنه شًء يأ نسانإلا تمنى ذاإ بالطبع، ﴾َوأَن لَّ

، الواقع أرض على تتحقق ولن ا  أحالم كونها تتخطى لن وطموحاته مالهآ فإن ذلك ٌفعل لم وإن، تحقٌقه أجل من منه مطلوب

 الخٌار إذن، هنا ٌكمن المسألة هذه جوهر نذإ، الواقع أرض على حصوله ٌتمنى فإنه لٌهإ ٌطمح ما وأ نساناإل ٌتأمله ما بالطبع

 واتاالسم عرضها جنة طموحك ٌكون أن أو الفانٌة وزٌنتها وزخرفها الدنٌا هذه وطموحك هدفك ٌكون أن إما ٌدٌك بٌن

 كانو ،ورسوله باهلل منتآ قلٌلة قلة مكة من منآ الدعوة بداٌة فً ثالم، جهدك وبذل سعٌك ٌكون ساساأل هذا وعلى ،رضواأل

 ذلك لتحقٌق سعوا وإنما فقط أمال كونه عند ٌتوقف لم ملاأل هذا ولكن، أرضه فً العلٌا هً هللا كلمة تكون أن هو الوحٌد هدفهم

 لكً السعً فً استمروا، أنملة قٌد حهموطمو هدفهم عن ذلك ٌثنهم ولم العذاب أنواع أشد مكة مشركً من فتحملوا، سعٌه حق

 لن والطموح الهدف هذا فإن ٌحققوه لم وإن، الرئٌسٌة قضٌتهم لهم بالنسبة كان الهدف هذا تحقٌق ألن العلٌا هً هللا كلمة تكون

 هللا شرفهم أبدا عزٌمتهم تنقص ولم ٌبدلوا ولم ٌغٌروا ولم الدرب هذا على صبروا نهموأل، ٌقظة أحالم مجرد كونه ٌتعدى

 المنورة؟ المدٌنة فً سالماإل بدولة وكرمهم

، الداخل فً العمالء من وأعوانهم الكفار أٌدي على الخالفة دولة هدم على عاما 99 مرور: المشكلة لب لىإ لننتقل ناآل

 الذي والشرف زالع إعادة نوالمسلم ٌتمنى أال، نعم بالطبع: ذلك عن بسرعة أجٌب؟ جدٌد من وبنائها إعادتها فً نأمل هل

 أن المسلمون ٌتمنى الأ، الوحشً المستعمر طماعأل ضحٌة كانت التً الخالفة؟ دولة إعادة خاللمن  وذلك الرأسمالٌة منا سلبته

 النظام عبودٌة من ٌتحرروا أن المسلمون ٌتمنى أال المغتصبة؟ حقوقها مةلأل وٌعٌد حدهم الكفارعند ٌوقف خلٌفة ظل فً ٌعٌشوا

 نوالمسلم ٌتمنى الأ ؟ظهره على اتهمجواحتٌا همومهم ٌحمل الخطاب بن عمر مثل خلٌفة لدٌهم لٌكون رأسمالًال االقتصادي

 الحمٌد عبد السلطان وأ الفاتح محمد السلطان مثل خلٌفة لدٌهم ٌكون نأ رضواأل واتاالسم عرضها لجنة ٌطمحون الذٌن

 النفسٌة زماتاأل بسبب ٌوم عن ٌوما المتزاٌدة االنتحار ونسب عدادأ عدا عن هذا؟ هللا سبٌل فً وٌستشهدون خلفه ٌجاهدون

 ؟سالماإل دولة عدالة ظل تحت بالعٌش الشباب هذا ٌأمل الأ، الشباب له ٌتعرض الذي الخذالن سببها التً

 لوحٌدا العنوان فإن له المسلمون ٌسعى ما هذا وبالطبع وتحقٌقها لتنمٌته المسلمون ٌسعى ما هً هدافاأل هذه كانت ذاإ

 والمسلمٌن سالماإل عز فٌها التً الثانٌة الراشدة الخالفة دولة قامةإ فً  الكرٌم نبٌه وسنةسبحانه  هللا كتاب هو ذلك لتحقٌق

 لعز سوٌا نسعى المبارك العمل هذا لىإ هلم  ف المسلمون ٌهاأ همكم هذا كان ذاإ، التحرٌر حزب نهارا لٌال لٌهاإ ٌسعى والتً

 .العاملون فلٌعمل اهذ ولمثل الدارٌن

 كتبه إلذاعة المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر
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