F
آها آها الخالفة كيف كان حال األمة بوجودها وكيف أصبحت بغيابها؟!
دتر بنا ىذه األيام ذكرى أليمة ذات عواقب وخيمة ،إهنا الذكرى ادلائة لغياب مشس اخلالفة يف الـ 82من رجب 2438
ىجرية ادلوافق لـ 4آذار/مارس  2283ميالدية حني قام اذلالك رلرم العصر مصطفى كمال بإسقاط اخلالفة مبساعدة اإلصلليز
واخلونة من العرب والرتك بعد غزو فكري هتيئة ذلذه اللحظة األليمة.
إسقاط اخلالفة أي استبعاد اإلسالم عن الواقع ،أي إسقاط الكيان الذي أسسو نبينا زلمد ﷺ ىو وصحابتو الكرام
بعد صراع فكري وسياسي وأذان من اهلل بإقامة دولة اإلسالم فأنشأ أرقى رلتمع يف التاريخ لو وجهة نظر للحياة مبنية على
عقيدة اإلسالم وتشكلت أعظم حضارة وأشرقت مشس اإلسالم على العامل.
فخسرت األمة بفقداهنا اخلالفة وحتكيم غري شرع اهلل ،العزة والكرامة واحلماية والوقاية من أعدائها ،وفقدت العلماء
الربانيني الذين يقولون كلمة احلق وال خيشون إال اهلل ،وصودرت قراراهتا السياسية واالقتصادية وغريىا.
فعندما كانت وجهة نظر ادلسلم يف احلياة وفقا لعقيدة ينبثق عنها نظام يسري شؤون الناس الكاملة فكانت حياة كلها
إدراك للصلة باهلل واالعتزاز ،فعظمت أحكام اهلل وأوامره ونواىية عندىم .وعز عليهم أن حييدوا عنها فعز اهلل يف قلوهبم
فأعزىم اهلل بعزتو وأمدىم بالقوة والكرامة ﴿ولِلَّ ِه ال ِْع َّزةُ ولِرسولِ ِه ولِل ِ ِ
ين﴾.
ْم ْؤمن َ
ََُ َ ُ
َ
فكان رسول اهلل ﷺ جسورا ال يأبو دلا يالقية من كبد وعناء ومشقة ،وكذلك الصحابة الكرام واخللفاء من بعده
كانت حياهتم مليئة باإلباء والشموخ والعزة وادلواقف البطولية.
فهذا خالد بن الوليد حني أرسل رسالة إىل كسرى قال لو فيها" :أسلم تسلم وإال جئتك برجال حيبون ادلوت كما
حتبون أنتم احلياة" ،فلما قرأىا كسرى أرسل رسالة إىل ملك الصني يستنجده فرد عليو ملك الصني قائال" :يا كسرى ال قوة
يل بقوم لو أرادوا خلع اجلبال خللعوىا".
وكانت الكنائس األوروبية توقف قرع أجراسها إذا ما مرت السفن العثمانية بسواحلها خوفا من استفزاز مشاعر
ادلسلمني فيفتحوا تلك ادلدينة.
ىذا غيض من فيض من مناذج العزة والكرامة والشموخ واإلباء حني كنا عظماء بعظمة ديننا وسلطانو ،أما اليوم ويف
غياب دولة اخلالفة مزقت بالد ادلسلمني واستأسد عليها عمالء يتقربون إىل الغرب بقتل شعوهبم وجتويعهم ،فأصبح
ادلسلمون يف خنوع وذل ،الجئني مشردين يف أصقاع الدنيا ،يفقدون وجهة نظرىم يف احلياة ،بال غاية وال ىوية ،تنتهك
حرماهتم وأعراضهم ،وحرائر ادلسلمني يف فلسطني والعراق وسوريا واليمن...اخل إما يف السجون أو يبحثن عن لقمة عيش
ألوالدىن!
وبغياب اخلالفة فقدنا اإلمام خليفة ادلسلمني احلصن والراعي لألمة والذي يرص الصفوف للدفاع عن ادلظلومني يف كل
مكان .عن أيب ىريرة عن النيب ﷺ قال« :إِنَّ َما ِْ
ام ُجنَّةٌ يُ َقاتَ ُل ِم ْن َوَرائِِه َويُتَّ َقى بِ ِه» أي :كالسرت؛ ألنو دينع العدو من
اْل َم ُ
أذى ادلسلمني ،ودينع الناس بعضهم من بعض ،وحيمي بيضة اإلسالم.

فهذا خليفة ادلسلمني ادلعتصم باهلل حيرك جيوش اخلالفة إلغاثة امرأة اعتدى عليها رومي فصاحت وا معتصماه ،أما
اآلن فادلسلمون يذحبون وحيرقون وتغتصب حرائرىم ويتاجر هبم يف الصني واذلند وبورما ...دون رادع يردع أولئك اجملرمني
ودون سلطان ينقذىم وحيميهم ،وال نرى إال ىرولة احلكام الرويبضات إىل تلك الدول لعقد الصفقات واالتفاقيات معها.
عندما كانت لنا خالفة فتحنا بالد السند واذلند واألندلس ،أما اليوم ففتحنا بالدنا للغرب وأنظمتو فأصبح قرار ملياري
مسلم مرىوناً بأيدي الغرب! كيف ال وضلن نطبق أنظمتو حبذافريىا ودساترينا تسن يف دىاليز األمم ادلتحدة ﴿أَفَ ُح ْك َم
ال ِ ِ ِ
َح َس ُن ِم َن اللّ ِه ُحكْما لِّ َق ْوٍم يُوقِنُو َن﴾ ودماؤنا حتقن أو تسفك بقرار أشلي واحد ،وال تزال دويالتنا
ْجاهليَّة يَ ْب غُو َن َوَم ْن أ ْ
َ
حتتفل بوىم االستقالل والسيادة ،فأي سيادة وأنظمتنا مستوردة وأرضنا مسلوبة ومفتوحة للقواعد العسكرية للكبار وساحة
للتجارب وثرواتنا منهوبة؟!
عندما كانت لنا دولة حتكم مبا أنزل اهلل كان الناس يف رغد من العيش مكفولة حاجاهتم األساسية لكل فرد من أفراد
الرعية فانتعشت ثروات ادلسلمني وقضي على الفقر.
لقد قام بيت ادلال بكل ما حيتاجو ادلسلمون؛ حىت إن ادلنادي أيام عمر بن عبد العزيز لينادي يف كل يوم :أين
الغارمون؟ أين الناكحون؟ أين ادلساكني؟ أين اليتامى؟ لقد اغتـن كل ىؤالء ،فلم تـعُد ذلم حاجة إىل ادلال.
أما اليوم وبغياب شريعة اهلل يتجرع ادلسلمون الفقر يف ظل النظام الرأمسايل اجلشع الذي أكل كل رطب ويابس لينعم
بالثروات قلةٌ دون الناس ،فشقي ادلسلمون يف حبثهم عن قوت يومهم وما يسرت عوراهتم وأصبحوا عاملني يف بلداهنم ليجمعوا
ادلال للغرب أو عاطلني عن العمل وىم يقفون على ثروات وافرة ،وما إحصائيات الفقر والبطالة ببعيدة يف بالد ادلسلمني.
إنو حلري بأبناء األمة اإلسالمية أن يدركوا أن ال عزة ذلم إال باإلسالم ومهما ابتغوا العزة بغريه أذذلم اهلل ،وىا ىي األمة
قد أمضت مائة عام بغياب شريعة اهلل وجربت كل مرتدية ونطيحة من سللفات الغرب فأصبحنا يف ختبط وضنك العيش
ضنكا﴾.
ض َعن ِذ ْك ِري فَِإ َّن لَهُ َم ِعي َشة َ
كالغنم دون راع تنهشها الذئاب يف كل واد! قال تعاىلَ ﴿ :وَم ْن أَ ْع َر َ
حري بنا أن ندرك أن ال حل للمسلمني إال بالعودة إىل شريعة اهلل وحتكيمها وتطبيقها يف كل شؤون احلياة ،واإلسالم
ال يتم كامال إال بوجود دولة تنفذ أحكامو.
حري بأمة اإلسالم أن تستشعر مسؤوليتها جتاه دينها ورهبا فتعمل على إقامة دولة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة مع
حزب التحرير.
#أقيموا_الخالفة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خالفت_کو_قائم_کرو
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