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 سقاطهإ فيجب زماتاأل ويولدسما  اإل يناقض مبدأ الرأسمالية

 والقياصرة ادللوك بني قام الذي الصراع بعد وبار و أ شتهااع اليت الوسطى القرون يف الرأمسالية العقيدة ظهرت
 ومص وظلمهم الشعوب الستغالل وسيلة الدين يتخذون والقياصرة ادللوك كان إذ، وادلفكرين الفالسفة وبني
 وبني بينهم رىيب صراع فنشأ لذلك مطية الدين رجال يتخذون وكانوا، األرض يف اهلل وكالء مأهن بزعم ئهمدما

 بفصلو نادى ولكنو بو عًتفا من ومنهم مطلقاً  الدين أنكر من منهم ؛ومفكرون فالسفة أثناءه فقام شعوهبم
 عقيدة أي الرأمسالية العقيدة رجتخ الصراع ىذا ومن، (لتايل عن الدولة واحلكم )كحل وسطوبا ،احلياة عن

 وىي احلياة يف ادلشاكل مجيع أساسها على عاجلوا اليت الفكرية القاعدة ىي الفكرة ىذه فكانت، الوسط احلل
 أفكاره ونشر ريافك يةسالماإل البالد بغزو الغرب فقام، إليها العامل الغرب يدعو الذي واألساس العقيدة
 .يةسالماإل البالد يف السائدة ىي رهأفكا حتأصب حىت ادلسلمني بني ادلغلوطة

 يعمل أخذ عليهم والثقافية الفكرية وىيمنتو سلطانو وفرض ادلسلمني بالد يف أقدامو تيبتثب جنح أن وبعد
 .أراد ما لو كان حىت مدرستو يف وأساتذة دلزرعتو ُحراسا ادلسلمني أبناء من ليجعل جاىدا

 ستعماراال غاية تكون أن ىي إليو نصل أن أحد يتوقع مل الذي اجللل واخلطب العظيمة ادلصيبة أن إال
 !حتقيقو إىل يسعون وأمالً  األمة أبناء من لكثري مطلباً  بل أىدافنا من ىدفاً 

هتم وثقافتهم عقيد وتركوا الصاحلة والقدوة ادلثالية الشخصية الغرب شخصية من يتخذون ادلسلمون فأصبح
 وىويتهم اإلسالمية.

 ونضحي نقاتل لنا أىدافاً  وغايتو، لنا ثقافة وثقافتو، لنا عقيدة الغرب عقيدة جنعل أن من ربأك مصيبة فأية
 ادلوجودة ماتيوالتنظ احلركات إن حىت ؟!مناذن تُثريو  طاقاتنا حترك اليت ىي أفكاره تكون وأن حتقيقها سبيل يف
 ترفع الشوارع فأصبحت، والعلمانية الدميقراطية فكاراأل أساس ىعل تعمل اهب تنهض أن حتاول واليت األمة يف

 .وغريىا والقومية والدميقراطية احلرية شعارات

، لباسها غري لبُسوىاأ أن بعد إال هبا ينادوا ومل الناس يتقبلها مل الشعارات وىذه األفكار ىذه أن إال
 .ستقاللواال والتحرر والعزة السيادة لباس ألبسوىا واحلريات الشورى لباس ألبُسوىا فالدميقراطية

 واالجتماعية واالقتصادية السياسية ؛النواحي مجيع يف فاسد نظام الدميقراطي حكمها بنظام الرأمسالية إن
 ألي عتبارا أي يقيم ال فهو ـالوسط احلل ىو عليو قام الذي األساس ألن للعامل اً نظام يكون أن يصلح وال
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 كلو فالعامل، العامل يف واحلروب واألزمات اسةتعوال الشقاء سبب ىيو ، )ادلنفعة( ادلادية القيمة إال قيمة
 تكاليف ءوغال اجلرائم رتكاباو  األمن ضطراباو  واجلهل فالفقر، النواحي مجيع من ينهار يسالماإل وباألخص
 بشكل متوفرة غري وادلسكن وادللبس ادلأكل من األساسية واحلاجات ادلوصالت وسائل وسوء والتعليم التطبيب

 ؟!الكمالية احلاجات حتقيق يريدون سالنا كان إذا فكيف، الناس من عظمىال لألغلبية الئق

 حتت ابالدن صبحتأو  فظيع بشكل موشردهت الناس أىلكت مستمرة حروب يف ادلسلمني بالد ذلك وفوق
 .عسكرياً  وحىت وثقافياً  قتصادياً او  سياسياً  عِمرةتادلس الدول سيطرة

 القادرة ادلختلفة الثروات من ىائلة كمية متلك بالدنا أن مع الكرمي العيش وسائل أدىن حىت دنلك ال فنحن
 الداخل يفسالم اإل طبقت دولة وجود وىو بشرط ولكن، رفاىية الشعوب وأكثر مماأل أقوى من جتعلنا أن على

 يف اخلالفة دولة ىدم على والًتك العرب خونة من مبعاونة الغرب عمد ومنذ، ونور ىدى رسالة للعامل وحتملة
 .ىدمها من ادلئوية الذكرى يف اليوم وحنن وتعاسة شقاء يفسالم اإل أمة حالو  ىـ2438 رجب 82

 بالعمل كوذلسالم اإل عدل إىل الرأمسالية جور من اوخنرجه البشرية وحنرر ربنا نرضي أن علينا جباو ال من
 ،ملسو هيلع هللا ىلص حممد سيدنا هبا وبشرنا هبا هللا وعدنا اليتعلى منهاج النبوة  الثانية الراشدة اخلالفة ةدول إلقامة اجملد اجلاد

 .معو واعملوا نصروهاف مةاأل يف حي بشكل موجود الغاية ذلذه العامل التحرير وحزب
 #أقيموا_الخالفة

#ReturnTheKhilafah 

#YenidenHilafet 

 #خالفت_کو_قائم_کرو
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