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 للدعاء قومً كٌوم األحد ٌوم ٌعلن ترامب

 :الخبر

 الوطنً الٌوم هو مارسآذار/ 51 األحد ٌوم أن أعلن أن لً عظٌم لشرف إنه": ٌقول مباتر رٌكًاألم الرئٌس

 مكان عن النظر بغض. كهذه أوقات فً والقوة الحماٌة أجل من هللا إلى ننظر، تارٌخنا طوال، بلد نحن. )الدعاء( للصالة

  (الفٌسبوك) ".ننتصر سوف معا،. إٌمانً فعل فً الصالة نحو التوجه على أشجعك فإننً، وجودك

 :التعلٌق

 عم الذي والبالء الكورونا داء ٌكفٌهم أن هللا إلى بالتضرع حولهم ومن أنفسهم نٌمسلمال من بعض أوصى عندما

 نسلمٌالم ه  توج   من ساخرٌنو بالدعاء مستهترٌن والمسلمٌن اإلسالم نحو سهامهم هواوج أن العلمانٌة دعاة لبث ما البالد،

 من سنسمع هل هنا والسؤال. كافة الناس وعن بالدهم وعن أهلهم وعن عنهم البالء ٌكف أن دعاءلبا هللا إلى الصادقٌن

 لتزموت الدٌن نحو الناس وجهت أن كل ٌجوز وال علمانٌة، كدولت إن لترامب ٌقول نم   وعلمانٌته بالغرب المضبوعٌن أولئك

 نسمع لن ال بالتأكٌد هذه؟ تغرٌدته فً ترامب من ٌستهزئ وأ ٌسخر أن هممن أحد سٌجرؤ هل بل ؟والدولة الدٌن بٌن الفصل

 ٌدفع لعله ٌجدونه مبرر أيب عمله ٌبرروا أن ٌمكن أو استحٌاء على فسٌكون فعلوا وإن ،ذلك على منهم أحد ٌجرؤ ولن

 .الفكري فشلهم من شٌئا عنهم

 وهذا ونازلة، وحادثة واقعة كل فً بابباألس ونأخذ العدة نعد وأن له، ونضرع هللا ندعو أن  هللا رسول علمنا لقد

 .أحد بال عن ٌغٌب ال اإلسالم فً مشهور األمر

 جلبت التً العفنة الرأسمالٌة ظل فً كله العالم بل اإلسالمٌة األمة بها تمر التً الصعبة الظروف هذه فً نناأ على

 الصالة علٌه هللا رسول خلفاء ٌفعل كان كما الناس شؤون رعاٌة على الساهر الراعً نفتقدهذه األوبئة  اإلنسانٌة على

 رسول قول وأدركوا فهموا الذٌن أولئك ...الحمٌد وعبد والفاتح والمعتصم وهارون وعلً وعثمان وعمر بكر أبو والسالم

 .«هإ تإٌ  عإ ر   ن  ع   ول  ؤ  س  م   و  ه  و   اع  ر   ام  م  اإلإ »: القائل  هللا

 واألموال والمقدرات الجهود كل ٌسخر الذي الراعً عن بحثن الفةالخ لهدم والتسعٌن التاسعة الذكرى فً... ولكن

 بالحجر ٌأمر الذي وهو والدواء، والمستشفٌات واألدوات المعدات لهم وٌجهز الناس شؤون وٌرعى المرض لٌحاصر

أ ل ت  »: قالت عنها تعالى هللا رضً عائشة عن والسالم الصالة علٌه لقوله استنادا شرعً كحكم الصحً س   س  إ  ول  ر    ّللا 

ن   ونإ  ع  اع  نإً الط  ر  ب  ه   ف أ خ  اب   أ ن  ذ  ث ه   ع  ع  ب  ل ى ّللا    ٌ  ن   ع  اء   م  أ ن   ٌ ش  ل ه   ّللا    و  ع  ة   ج  م  ح  نإٌن   ر  مإ ؤ  س   لإل م   ٌ ن   ل  د   مإ ق ع   أ ح  ون   ٌ  اع   الط 

ث   ك  م   ٌ هإ  فًإ ف  ل دإ ابإر ب  با  ص  ت سإ ح  ل م  ا  م  ع  ه   ٌ  ه   ل   أ ن  ٌب  ا إإل   ٌ صإ ت ب   م  ان   إإل   ل ه   ّللا    ك  ل   ل ه   ك  ث  رإ  مإ ج 
ٌد   أ  هإ  الحجر لهذا الناس فٌمتثل «ش 

 والطمأنٌنة الراحة وٌبعث البالء عنهم وٌخفف الناس على ٌهون بأن كفٌل ذاته بحد وهذا. األمر وألولً وللرسول هلل طاعة

 على االقتتال درجة إلى والصحٌة الغذائٌة المواد وتخزٌن الشراء فً تسابقوال والجشع والخوف الهلع ولٌس المجتمع فً

 .خصاصة به كان ولو نفسه على ٌؤثر الحق فالمسلم توالٌت، ورق لفافة

 المجتمع فً لمست   ال لكنها حاضرة، األفراد بعض فً كانت وإن المجتمع، عن اآلن تب  ٌ  غ   التً المفاهٌم هذه

 حكمتهم أن منذ تب  ٌ  غ   اإلسالم بها جاء التً المفاهٌم هذه وثقافته، واقتصاده وتشرٌعاته انٌنهقوب بالرأسمالٌة اصرالمح

 فً اإلسالم وتمكٌن هللا شرع بتحكٌم إال المجتمع إلى المفاهٌم هذه تعود ولن مقٌاسهم، هً النفعٌة وصارت الرأسمالٌة

 الراشدة بالخالفة إال ٌكون ال وهذا. وغٌرها والتعلٌمٌة ٌاسٌةوالس واالقتصادٌة االجتماعٌة الحٌاة نواحً كافة فً المجتمع

 لتصبح العقول بها وٌنٌر النفوس فً ٌحٌٌها نشأته، منذ التحرٌر حزب إلعادتها ٌعمل التً الخالفة تلك. النبوة منهاج على

ه   ٌفك هنا ونذك ر لإلسالم، الصحٌحة المفاهٌم على مبنً األمة فً عام وعً عن منبثقا عاما رأٌا جَّ  بن عمر   سٌدنا و 

 ."القطران من شٌئا الدعاء مع جعلت هال": له فقال اقتهن ٌشفً أن هللا ٌدعو عكف الذي األعرابً ذلك الخطاب

 التحرٌر لحزب المركزي اإلعالمً المكتب إلذاعة كتبه

 ألمانٌا – ةسالم ٌوسف. م

#YenidenHilafet 
 أقٌموا_الخالفة#

#ReturnTheKhilafah 
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