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اخلـــالفـة هي املنقذ لكم من ذُلِّكم        
وشقائكم، وهي الكافية الوافية إلعادة عزكم، هي        
النظام الذي أوجبه اهللا رب العاملني، وجعل النصر         

 .معقوداً بنواصيه
باخلــالفـة تعيدون سرية املعتصم،       
فتستجيبون الستغاثة األطفال الذين أذهلم الكفار يف       
عدوام على العراق، فأرغموهم على رفع أيديهم يف       
منظر يقطع القلوب، فاختلطت براءة الطفولة على        

 .وجوههم بالرعب الذي وقع يف قلوم
باخلــالفـة تـنـفرون لقتال عدوكم،     
خليفتكم أمامكم يف القتال ال أمامكم يف الفرار،          
تتقون به وتقاتلون من ورائه، فيقودكم من نصر إىل         

 .نصر، ال من هزمية إىل هزمية
اخلــالفـة، أيها املسلمون، أقيموها تعزوا،      
أعيدوها تفلحوا، وإال سقطتم يف ظلمات بعضها فوق         
بعض، تندمون والت ساعة مندم، ويأيت اهللا بقوم خري          

وعد اللَّه الَّذين   منكم يتحقق فيهم وعد اهللا سبحانه ﴿      

َآمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في         
صلى ﴾، وتتحقق على أيديهم بشرى رسول اهللا        الْأَرضِ

 .»مث تكون خالفةً على منهاج النبوة«: اهللا عليه وسلم
فتدبروا أمركم، أيها املسلمون، وانصروا ربكم      
     فشكم، ويـرـصـنبإقامة اخلــالفـة الراشدة ي

) ٤(ويومئذ يفْرح الْمؤمنونَ    صدوركم زمية عدوكم ﴿   
رِ اللَّهصبِن﴾. 

 :أيها املسلمون
حـزب التحـرير يناديكم لتقوموا معه وتنصروه،        

 فقد حق القول والفعل، فهل أنتم جميبون؟ 
 

 هـ                           حزب التحرير١٤٢٤ من صفر ١١
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 صيحة من
  حـزب التحـرير
 باخلالفة وحدها

  تنتصرون



 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 صيحة من حزب التحرير 
 باخلـالفـة وحـدهـا تنتصـرون

 
 :أيها املسلمون

ها أنتم تسمعون وتبصرون، كل عدوان يقع عليكم        
تهانون وتذلون وتهزمون من    .  ينتهي  بفوز املعتدين   

الدول الكربى والصغرى، من أمريكا وبريطانيا وروسيا 
وحىت من اهلند ويهود وغريهم، يف أفغانستان، ومن         
قَـبـلُ يف فلسطني وكشمري والشيشان وغريها،        
واليوم يف العراق، تتداعى عليكم األمم كتداعي اَألكَلة 

 .على قصعتها، وأنتم صاغرون
امللكي واجلمهوري  :  كل نظام وضعي جربتموه    

وكل فكر مستورد تطلعتم    .  وأشباه امللكي واجلمهوري  
إليه، تلتمسون معه النصر والعزة، فأصابكم، من كل        
ما جربتم والتمستم الذلُّ واهلوان، رغْم مصادر القوة        

 .اليت تزخر ا البالد يف املال والرجال
وكلُّ حاكم فاسد مفسد، خائن مكشوف، وعميل        

وعلى الرغم  .  مفضوح، صفّقتم له أحياناً أو كل حني      
من أنّ أفعال احلكام وأقواهلم صرحية واضحة بأم ال          
حيكمون مبا أنزل اهللا، وال يقاتلون يف سبيل اهللا،            
يحكِّمون أخالطاً علمانيةً من رأمسالية واشتراكية، مبلَغُ       
مههم حفاظهم على الكرسي الذي جيلسون عليه ولو         
كان مثنه بيع البالد والعباد للكفار املستعمرين، ومع         
ذلك طرمت فرحاً بضجيج هؤالء احلكام، وظننتم          
عندهم نصراً، فأوقعوكم يف هزمية بعد هزمية، وأطمعوا        
الدول الكافرة فيكم، وعطّلوا اجلهاد وأسلموكم إليهم      

 .مثناً لبقائهم أحياًء وهم أموات
أفلم يأْن لكم، أيها املسلمون، بعد هذا وذاك، أن           
تتدبروا أمركم، فتعلموا أنَّ خمرجكم من هذه          
الظلمات املتراكمة بعضها فوق بعض هو نظام          

 اخلالفة؟
أال تصدقون اهللا سبحانه إذ يبني لكم كيف تعزون           

فَإِنَّ الْعزةَ للَّه    ﴿وتنصرون؟  
إن تنصروا اهللا    ﴾، ﴿  جميعا

﴾ فانصروا اهللا، وطبقوا    ينصركم
شرعه، بإقامة اخلالفـة الراشدة،    

 .تنتصروا وتعزوا
... ”  :صلى اهللا عليه وسلم   أال تصدقون رسول اهللا     

 “من مات ولَيس في عنقه بيعةٌ مات ميتةً جاهليةً         
 لبيعة خليفة، تنقذون به أنفسكم من ميتة         فاعملوا

 إمنا اإلمام   »جاهلية، وتقاتلون من ورائه، وتتقون به       
 .«جنة يقاتل من ورائه ويتقى به

وأنتم يا أهل القوة من اجليش وسواه، أال حتبون أن           
تسيل دماؤكم زكيةً طاهرةً، يف سبيل اهللا، أال حتبون          
أن تعيدوا سرية األنصار رضوان اهللا عليهم الذين          

 ونصروه  صلى اهللا عليه وسلم    آووا رسول اهللا     
وجعلوا دارهم دار إسالم؟ فانصروا اهللا ورسوله بإقامة 
اخلــالفـة الراشدة لتكون الدار دار إسالم من        

 .جديد، فتكـتب أعمالكم عند اهللا بصحائف من نور


