
 
 

 

 ومتكني وعز للدين إقامة اخلالفة

 تسمع ومل سطحية، هتماماهتاا إعالمية جنوم وقدوتك كربت  بل الشرعي للعلم وشوق هلفة يف صغري طفل وأنت تكرب مل
 ال حلية اإلسالم أن علموك شرعية، انحية من اإلسالمية األمة وحدة تتحقق كيف  تدرس ومل اإلسالمية العقيدة رابطة عن

 الشرعي الزي مواصفات على تتعريف ملفأنت  طفلة كنت  وإن "سلمية"، خريية أعمال اإلسالم وأن اسة،السي عن تتحدث
 جيب ِعرض أنت من اي اإلسالم يف مكانتك اتاملعلم هؤالء كل  لك شرحت ومل ،كانت  أينما املسلمة هالتزمت اليت الصحيحة

 مثل املسلمات تكون أن هؤالء يريد ،نتقاصا من لقدرك الو  ،تكإبهان احلاكم يسمح ال ،عتبارا كل  فوق كرامتك  يصان، أن
ر   إذا   فكيف الكافرات، الغربيات مالبس يلبسن السافرات النساء  والتشويش اخلوف جعلوا بل اجليوش؟ أجلك من كُتح

 ال ونعيق نباح على أقرانك وكرب كربت  قد مرأةا مأ كنت  رجال! "الوطن" ذلك يف تعيشني وأنت عذابك للهوية وفقدانك
 "الوطن "حب ذلك من اإلسالمية، العقيدة إىل ينتمي ال ما كل  حب على املسلم جيرب الدين، إىل حيتكم وال العقل حيرتم

  والتحية التعظيم هلا تضرب اليت امللونة البالية اخلرقة أمام تقف أن غري ابلوطن يقصدون ما قطعا   تفهم ومل ؛"الوطنية"ـب والتغين
 أو املتوسطة املراحل أو األساس مرحلة يف درست كنت  وإن "وطنيا " تكون أن معىن تستوعب ال أنت نفسك ويف ،صباح كل

 !؟نتخابيةاال والربامج اإلعالم ووسائل التعليم مناهج يف يطالبونك ومباذا هؤالء منك يريد فماذا ؛اجلامعية وحىت الثانوية
ربك اليت املفاهيم هذه  ما وكأن ،تعرتض ال وأن تفكر ال أن يريدون! تقبلهاي أن اجلميع ىوعل تفكري دون تطيعها أن ُتح

 للنظام نصياعاال مفهوم وهو اخطري  امفهوم تتبع فالوطنية! والنقاش للنقد قابلةال غري ماتاملسل  و  الثواتب من هو عليك يلقون
 واألمن اجليش بقوة ابلناس يبطش الذي هو ابلعقول، ويتحكم األدمغة ويغسل ابلوطن يتحكم الذي الكيان ذلك احلاكم،

 طاعةال وطاعته األحد الواحد هللا عبادة مفهوم عن لينحرف ،ستعبادلال ستسالماال عقيدة احملكومني عند لريسخ والشرطة،
 حدود مصطنعة؛ حدود فلك يف تدور منحطة مفاهيم املسلمني على فرضوا الشرعية، أحكامهوفق  والعيش طلقةامل

 إىل الواحدة العاملية اإلسالمية الدولة قسم يذال الغريب ستعماراال إرث أصلها يف هي عيةشر  غري قوانني طبقواو ... "الوطن"
 اهلدف كافرة،ال فاسقة،ال ظاملة،ال وضعيةال قواننيال هذه يطبقون ،رويبضات طغاة عمالء هاحكم "،"أوطاان   أمسوها حظائر

 .املسلمني حياة مفاصل مجيع عن اإلسالم فصل منها

 وتفرح وتصوم تصلي ا  مسلم كونك  عن منفصلة مفاهيم ألهنا املطالبات وهذه املعاين هذه تفهم مل أنك سبب هو وهذا
 تعلم إىل يشتاق مسلم ابلفروض، لقياما على وُترص النواهي جتناباب نفسك تطمئن مسلم ألنك ،اإلسالمية ابألخوة
 ا  ونور  ا  نرباس منها ليتخذ املسلمني واتريخ الشريفة األحاديث وشرح الكرمي القرآن تفسري بدراسة يسعدو  اإلسالمية، الثقافة
 اجلميع ؛وجمتمعه وجريانه هؤ وأقراب وأسرته فاملسلم ؛اآلخرة يف ليفوزو  املوىل رضا لينال ،اهلدى طريق يف ليسري الدنيا، يف يهديه

 رايتواحل والعلمانية وطنيةلل يروجون الذين هؤالء أفعال ستنكروني ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وحيبون تعاىل، هللا يغضب ما كل  من نفروني
 يليق ال هبم، يليق ال اعيش العيش على املسلمني جيربون الذين التغريبية، الدخيلة املصطلحات هذه ينشرون من قراطية،والدمي

 !الناس؟ إليها وصل اليت احلال هذه فما األرض، يف خليفته اإلنسان جعل قد تعاىل هللا ألن هبم

 الشيطانية دعوهتم مع ويتفاعل سالم،اإل عن املسلمني إبعاد يف األعداء مع والتحالف واألموال اجلهود هؤالء يبذل
 ؛ضنك يف بسببهم الناس يعيش! قلوهبم على وران قوهلمع ةيالدنيو  املادية املصاحل أكلت شقيا ، كان  ومن فساألن ضعاف
 مستعبدا   جيعلونك هكذا احلقيقة ويف!! لرعيةل اليومية هداايهم هللا أبحكام والكفر واملرض والفقر والقهر والقمع فالظلم
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 عاجز أنك فأومهوك ،متوت حىت األخرى تلو الواحدة ضرابهتم وتتلقى تصمت حىت فكرية حببال فيك ما  ومحتحك   هلم وحمكوما  
 اجلشعة ةوالرأمسالي والليربالية املنحطة احلداثة هذه تكون كيف  فتحتار! الكونية املؤامرة هذه من للخروج حل لديك وليس
 وتحركوا أمهم فقدوا الذين األطفال شعور ينتابك اخلريية؟ أمة وأمتك وجل عز هللا كتاب  ُتمل من وأنت لبشرية؟ا هنضة عنوان
 سعيدة، إسالمية حياة حياهتم وال قرآهنم يسل دستورهمف ،اللئام موائد على كاأليتام  اليوم فاملسلمون يرعاهم، راع   بدون

 ترتعب الأ العاملني، رب أحكام وتعطيل الدين تشويه على تعمل اليت احلاكمة األنظمة بسبب هبم يرتبص والعار فاخلزي
ِلكَ  يَ ْفَعلُ  َمن َجَزاءُ  َفَما بِبَ ْعض   َوَتْكُفُرونَ  اْلِكَتابِ  بِبَ ْعضِ  َأفَ تُ ْؤِمُنونَ ﴿ :تعاىل قال ه؛في وتتفكر هللا كالم  تتلو وأنت  ِمنُكمْ  ذََٰ

نْ َيا َياةِ الَْ  ِف  ِخْزي   ِإَّل   ؟![85: البقرة]﴾. تَ ْعَمُلونَ  َعَما ِبَغاِفل   اّللَُ  َوَما اْلَعَذابِ  َأَشد ِ  ِإَلَٰ  يُ َردُّونَ  اْلِقَياَمةِ  َويَ ْومَ  الدُّ

 شاسعة، هوة اإلسالم حيكمها أرض يف تعيش كنت  إن عليه يكون أن جيب وما وبني احلايل املسلمني واقع بني فاهلوة
نَ ُهمْ  اْحُكمْ  َوَأنِ ﴿ تعاىل هللا ألمر امتثال وهو سلمني،امل إبمجاع واجب امال  ك  هللا شرع تطبيقف  :املائدة]﴾ اّللَُ  َأنْ َزلَ  ِبَا بَ ي ْ

 واحلياء والعفة والنقاء للتقوى فيه مكان ال والظلم، حناللواال والفساد الكفر يشجع نظام ضمن تعيش لكنك. [49
 سيهأت املسلم حيقق وكيف احلق؟ هذا سلبه الظامل والنظام األرض على تعاىل هلل كخليفة  دوره اإلنسان يؤدي فكيف! والعدل
 الراشدة اخلالفة دولة يف سبحانه هللا أنزل مبا احلكم ظل يف يعيش حىت هنجه على فيسري الواقع أرض على ملسو هيلع هللا ىلص هللا برسول

 !؟قريبا إبذن هللا مةئالقا

 َتُكونُ  ثَُ  يَ ْرفَ َعَها َأنْ  َشاءَ  ِإَذا يَ ْرفَ ُعَها ثَُ  َتُكونَ  َأنْ  اّللَُ  َشاءَ  َما فَ َتُكونُ  يَةً َجبِْ  ُمْلًكا َتُكونُ  ثَُ »...: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال
َهاجِ  َعَلى ِخاَلَفةً   وأين اخلالفة؟ من املسلم أين: هو احلالة هذه يف املصريي فالسؤال. صحيح حديث «َسَكتَ  ثَُ  الن ُّبُ َوةِ  ِمن ْ

 طبقي الذي املسلمني خليفة وأين ؟هللا أنزل مبا ُتكم ال اليت اكمةاحل نظمةألا وإزاحة املسلمني ولةد إلقامة العمل من هو
 هدمت أن ومنذ ،سنة 97 قبل مطبقا   كان  والذي العادل الرابين ابلنظام املسلمني ريوغ بل املسلمون، فيهنأ كامال    اإلسالم
 إقامة اخلالفة دولة فإقامة النور، إىل الظلمات من بيدها أتخذ صحيحة مبدئية فكرية هنضة البشرية تر مل يةعثمانال اخلالفة
 .والدول واجملتمعات األفراد ملشاكل الوحيد واحلل مجعاء البشرية ملسار تصحيح اخلالفة للمسلمني، ومتكني عزو  للدين

 كان،  أينما املسلم إليها توقي وبركة وخري العباد رب عبادة إىل وعودة العباد ستعبادا من نعتاقا هي اخلالفة إن! نعم
 راية العقاب، راية ُتت ستجمعهم اليت فهي وحدهتم وتتحقق والسدود واحلواجز القيود وُتطم املسلمني بالد ُترر وابخلالفة

نع والسلطة احلكم أزمة ُتل وهبا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول  ألمةا رجعت وهبا ،جتماعيةواال والتعليمية والعسكرية قتصاديةاال األزمات ومتح
وإن  ينصره، من ينصر هللاو لإلسالم نصرة القمة عتالءال اهلمة املسلمون فليشحذ األمم، قيادة يف مكانتهاإىل  اإلسالمية

 ستغاللهاو  ستغفالها وأن ستيقظا قد املارد أن نريهم ألن اآلوان آنبل لقد  ،الطواغيت سلبه ما ستعادةا على يفت مل الوقت
 العامل لينعم املنافقني وأذانهبم الدين أعداء أرجل ُتت من البساط سحب وقت حان دولق ،خرآ ا  يوم يدوم لن ملصلحتهم

 ...ستقرارواال والعدل واألمان ابألمن
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