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 تناقض في العالم أوقع الخالفة دولة زوال
 شرعو تحكيم وعدم المصائب وقاتأ في باهلل االعتراف بين

 51 األحد أعلن أن عظيم "لشرف نوإ "تويًت" عرب ترامب يمريكاأل الرئيس غرد ،كورونا فَتوس هيتهدد والعامل
 كرناذ ي. "كهذه أوقات يف والقوة احلماية أجل من ا إىل نتوجو تارخينا، مر على بلد حنن للصالة وطنيا يوما مارسآذار/

 قاذلا ،يغرق أن قبل سرائيلإ بنو بو آمنت الذي إال إلو ال: قال حينما اذلالك حلظة يف ا ىلإ مصر فرعون وءبلج ترامب
 أئمة الطاىر يمالنع اخلرطوم بوالية واإلرشاد للدعوة األعلى للمجلس العام األمُت وجو لكذ رارغ وعلى. الغرق من ليتخّلص

 تأيت التوجيهات أن إىل وأشار كورونا مرض خطر من الوقاية وطرق التوعية لنشر اجلمعة خطب بتخصيص ادلساجد خطباءو 
 االحتياطية واإلجراءات االحًتازية بالتدابَت اخلاصة الوالية حكومة وزراء رللس وقرارات الوالية حكومة لتوجيهات تأكيدا

 .(م0202مارسآذار/ 51 اخلميس السوداين يفةصح). كورونا مرض دلواجهة
 ا عدو فعل كما هلكةتال من نفسو اإلنسان لينقذ طارئا شيئاً  ليس ،وتعظيمو ،بو واإلديان سبحانو، ا معرفة نإ
 ﴾اْلم ْسِلِمينَ  ِمنَ  َوأَنَا َرائِيلَ ِإسْ  بَ ن و ِبوِ  َآَمَنتْ  الَِّذي ِإالَّ  ِإَلوَ  ال أَنَّو   َآَمْنت  ﴿: وقال ا إىل جلأ الغرق أدركو حينما فرعون
 َخْلَفكَ  ِلَمنْ  ِلَتك ونَ  بَِبَدِنكَ  ن  َنجِّيكَ  َفاْليَ ْومَ  * اْلم ْفِسِدينَ  ِمنَ  وَك ْنتَ  قَ ْبل   َعَصْيتَ  َوَقدْ  َآآلنَ ﴿: وتعاىل سبحانو ا فيجيبو

 كان فرعون نأل ،اآلن إال بو تؤمن إذلاً  لك أن تتذكر مل أنك اآلية ومعٌت .﴾َلَغاِفل ونَ  َآيَاتَِنا َعنْ  النَّاسِ  ِمنَ ا  َكِثير  َوِإنَّ  َآيَة  
 .انة عند تنفعو مل لذلك ،انة قبل غافالً 

 على خييم الذي يادلزر  بالتناقض العامل أصيب فقد ،يعترب دلن ولكن ،للعربة السابقة مماأل قصص جعل تعاىل ا إن
 ،ليوإ دعا من وكل ا شرع بحيار   العادية حوالاأل فيف ،البشرية فيو تعيش الذي فاق،الن من جزءاً  ويعترب ،حداثاأل رلريات

 ،ادلصيبة وقت يف الإ غافالً  كان ألنو ىالكو يف تردى الذي فرعون فعلو ما مثل الفرج ا يدعو فاجلميع البالء حالة يف ماأ
 !ا؟ شرع يعطلون وىم  والتضرع للدعاء اجلمعة خطبة خيصصون وىم اليوم حكام يعترب فالأ

 لسياستها ساساأل ويشكل الداخلية ونظمها جهزهتاأ كل يف سالم،اإل تطبق كانت اليت اخلالفة دولة زوال بعد
 وتناغم انسجام يف رضاأل على حيدث مبا السماء تعاليم يربط عاماً  ياً رأ أوجد ما العامل، شعوب كل مع وتعاملها اخلارجية

 يعًتف وال احلياة عن الدين يفصل الذي رأمسايلال النظام ةسيطر ب العامل يف جلية بصورة التناقض هرظ م5101 ذفمن ُت،تام
 واخلضوع ا، أحكام ىلإ الرجوع قيد بال التقنُت حق وإعطاء القوانُت، يف الشريعة مساحة تقليص مت حيث ،التشريع حبق 

 بالرأمسالية تيمنا ،ادلسؤولُت خطابات تبارح ال الشريعة لغَت ضاياالق بإحالة والتصريح الغريب، للقانون وافتخار رضا عن
 من هموادّ  يستمد ،يبشر  وبدستور ،وضعي بقانون   وتبديلو ا، شرع تنحية تودت ،والتعددية الدديقراطية مثل فرازاهتاوإ

 اجملاالت كل يف ادلسلمُت بالد بقية نشأ شأهنا بالدنا وحتتكم ،األمريكي القانون أو الربيطاين القانون أو الفرنسي القانون
 كثَت يف ذلا ومعادية ةزلادّ  ىي بل ادلطهرة، الشريعة ألحكام سلالفة كوهنا على تقتصر ال اليت الوضعية القوانُت من مجلة إىل
 :القوانُت ىذه ومن القطعية، األصول من

 وزلكمة الدولية العدل وزلكمة العامة جلمعيةوا األمن رللس عن الصادرة وقراراهتا ومعاىداهتا ادلتحدة األمم ميثاق /5
 ومنظمة اإلنسان، حقوق اتومنظم الدولية، العمل ومنظمة اليونسكو، كمنظمة ادلنظمة، ىذه فروع وسائر الدولية اجلزاء

 ىجهامنا يف دراسيا وتقرره إعالميا، بذلك تفخر ىي بل هبذا، التزامها احلكومة ختفي وال ،كثَت وغَتىا العادلية التجارة
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 سسهاأب نساناإل حقوق عن يتحدث كامل فصل يف ولاأل الصف كتاب) يةسالماإل الدراسات باكت يف حىت التعليمية
 .(مفصل بشكل
 السودان يف وديثلو وتوزيعها والسلطات فيها احلكم ونظام الدولة شكل حتكم اليت القواعد وىو الدستوري القانون /0
 ،منهاجها على وال الشريعة من استمدادا ايوضع مل - التحقيق عند - وكالمها الوزراء، رللس ونظام للحكم األساسي النظام

 حيال ال األساسي النظام يف عامة يةإسالم عبارات عدا الغربية الدساتَت عن ادلنقولة العربية الدساتَت منوال على وضعا وإمنا
 .للقرار اً مصدر  ال شعار فهي ،واالستمداد ادلوافقة اإلحالة مقتضى ألن النظم، إصدار عند إليها

 حتّرك ألي عداءىا تُظهر اليت ىي الدُّول تلك أن مع الغربية، الصليبية نظمةواأل العلمانيُت من الكفار مواالة /3
 ثالثةو  ،ُوجد أينما وماليا وجسديا عسكريا وتصفيتو مبقاتلتو فتقوم. ُمعلنة يةإسالم وأىداف غايات لو عسكري أو سياسي

 مقاتلتهم يوجب الشرع أن مع. ونظن رلرد ال ،وفعالً  حقيقة ومغتصبون زلاربون، أعداء وىم الصهاينة ادنةمه يفااألث
 اليوم ىو كما العهود نعطيهم وال اذلدن معهم نعقد ال أن فأقلها ضعف حالة يف كنا ذاوإ. ادلقدسة األرض من وإخراجهم

 إدخاذلم ألن بل ،يهود لطائرات ياجلو  اجملال فتح مبوجبو ذيال ،يهود كيان وزراء رئيسب ادةيالس رللس رئيس لقاء بعد
 .ادلسلمُت بالد على السيطرة يف يساعدىم قد وىذا وضعفنا، قوتنا مكامن على طالعهمإ يعٍت لبالدنا

 يصبالًتخ وذلك للناس، بالربا التعامل تشريع مت ياالقتصاد النظام يفف ،تُنظّمها اليت القوانُت وسن الكبائر، تشريع /1
 ِبَحْرب   َفْأَذن وا تَ ْفَعل وا َلمْ  َفِإنْ ﴿ :لنا يقول سبحانو وا. ادلرابُت اختالف عند ليهاإ للتحاكم قوانُت وسن ،ربوية دلؤسسات

 عليها فأقيم زنت مرأةا عن قال أنو  نبينا عن صحيحو يف ممسل ىرو  ،وادلكوس الضرائب وتشريع ﴾،َوَرس وِلوِ  اللَّوِ  ِمنَ 
فهم( كتابو يف القرطيب قال« َلَقْد تَاَبْت تَ ْوبَة  َلْو تَابَ َها َصاِحب  َمْكس  َلغ ِفَر َلو  » :وتابت احلد

ُ
 ادلكس أن يف شك وال": )ادل

 جيري ياالجتماع النظام يفو ... الكبائر كتابو يف الذىيب وذكرىا. النووي قال ومبثلو "،وأفحشها وأكربىا الذنوب أعظم من
 .وتفصيالً  مجلة سالماإل تعارض اليت سيداو اتفاقية على للمصادقة جواءألا هتيئة لسودانا يف اآلن

 دائرة يف وضعوب وظلم جور من نساناإل يالقيو فما ،حدأ على ىفخي ال وىذا حقوقهم عطائهمإ بعدم اسنال ظلم /1
 .ظلم بعده ما ظلم اجلشعُت ييدأ يف وتكدسها ،بالقسط الثروات توزيع بعدم (واجلوع واجلهل الفقر) الفتاك يالثالث

َلك ْم، الَِّذينَ  َأْىَلكَ  ِإنََّما»:  قال. تعاىل ا حبدود همتالعب ىو السابقة األمم ىالك سبب نإ  ِإَذا َكان وا أَن َّه مْ  قَ ب ْ
 على احلدود إقامة ىالكهم سبب كان فهؤالء   «الَحدَّ  َعَلْيوِ  َأَقام وا الضَِّعيف   ِفيِهم   َسَرقَ  َوِإَذا تَ رَك وه ، الشَّرِيف   ِفيِهم   َسَرقَ 

 ة؟!الوضعي حكاماأل اهب واستبدل بالكلية احلدود ركت مبن بالك فما األقوياء، دون الضعفاء
 ا من تستحق اليتو  حوالاأل كل يف ا شرع تطبق اليت شدةاالر  اخلالفة دولةب الإ واذلالك البالء من العامل ينجو لن
 .ادلهالك وجتنيبها الضر كشف

 التحرير لحزب المركزي اإلعالمي المكتب إلذاعة كتبتو
 غادة عبد الجبار )أم أواب(

#YenidenHilafet 
 أقيموا_الخالفة#

#ReturnTheKhilafah 


