
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 لعودهتا شوقا   حتن القلوب ،اخلالفة

 فشم ِّروا عن سواعدكم إلعادهتا

ومبسراعدة  ،رأس الكفرر ننركا  بريطانيا، يف الثامن والعشرين من رجب من عام اثنني وأربعني وثالمثائة وألف للهجرة، أقدمت
، ومنرك للر  ال علرى للاراا اخلالفرة اميرالميةأقدم اجملرم مصرطفى م ر عاما   98، فقبل على هدم دولة اخلالفة  عرب والتُ من خونة ال

ررلمة مرن اعطراال والع رالا،  التاريخ واألمة اميالمية ال راعي هلا حيك ها بكتاب رهبا وينة نبيها، بل نصَّرب عليهرا الكرافر اعسرتع ر مة
واألمرة اميرالمية  رقعرة الشرطرن ، ...مثانيرة ووسرعون عامرا   ال يعصونه ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، فيحرمهم م ا لرو مرانوا بيراد  يف

 .اخلالفةاميالم ودولة ُغثاٌا ماثاا السيل بال وزن وال قي ة بعد أن أجهز الكافر وع الؤه على ير ة قوهتا ومنشأ عزهتا أال وهو 

يادت الدنيا ثالثرة عشرر قرر  ، نشررت العردل واخلرب يف جنبرات األرل، مرهد لركل  العردو قبرل الصردي ، فلرم  الفةدولة اخل
، فانتشرر العردل واخلرب شنتشرار طاعرة   وريرولهوقيم العردل وونشرر اخلرب وكن دولة ظلم وط ع يف خبات الدول وأمواهلا، ولمنا مانت 

عزة ومتكني، وقوم شعه ة الر  ملفهرا هللا هبرا وهري نشرر اميرالم ونشرر  يف ثالثة عشر قر   ، وبقي حال األمة اميالم يف جنبات العامل
مجهرراز اخلونررة رمررروا عليهررا، ووايررلوا لرريلهم بنهررارهم ل رررهبا واوأعرروا م مررن  راالعرردل فكانررت محرر  رمحررة  ونررورا  للعرراعني. لال أن الكفرر

س األقصررى ن ةرودُ ف رراعت فلسرطني  ،امياُ ر  ت  ت ةرها وفرُ دُ جس ر    ز ة ُ ررف ،لكرل طرامع ا  يرارت برالد اعسررل ني  بر عليهرا، وعرا ققر  هلررم للر 
ررز    قرت رايرة  واحردة  وحرامم  واحرد  و  واحردة     عقيرردة  ف روة وعري  األمرة فبعرد أن مانرت د. مرن أرلل خلر  هللا يهرو  ، أيربحت وعري  يف مة

ع لهرررم خدمررة االيررتع ار و اربرررة حكررام ع ررالا  عليهررراو ، اعسررتع رالكررافر مرررن يررنع  ا  وديررتور ملونررة قرررة ر  ، لكررل منهررا خة وسرر ى دوال  
 اميالم ومتكني اعستع ر من ثروات األمة ومقدراهتا.

 أيها املسلمون...

ه ال يقرررراولونكم علررررى يررررالة ويرررريام وحرررر ، ولمنررررا حيرررراربون ن ررررام ا كررررم الررررك  ارو رررراه هللا لكررررم الن الكررررافر  وأعوانرررره وع ررررال
ُع عررن لال شخلالفررة، ف بةهررا ُوصرراُن األعرررال وُق ررى بي ررُة اميررالم، ويُرردف   لات مررأن قرروة األمررة لررن وعررود )اخلالفررة ، أل ررم يعل ررون أنَّ 

السيايري الرك  يسرعى  عرل اميرالم  اميرالمة ُف وال لُم الك     هبم نتيجة غياهبا، لكل  وراهم ال همَّ هلرم لال  اربرة  اعسل ني ا ي  
ررت كمُ  ن امررا   ََوَ ْهِم  ْك    ف ََهم، قررال وعررا  كررون ديررتورهم ومررريعت، فيلليرره النرراس حي  ََ  ر  بَ ََِ ََا ش  َك  ْم ك ِّْمََوا  فَِّم  ََ  ٰ ْوََون   ال  و ر ب ََِّ      يَِْمنِّ

ََل ِّْموا   ِسََلَِّم ا َ َََِ   و ْيس  كََا ق  ََا ق ِّ ر ّم   ٰ ََهِِّم  حرررب علررى اميررالم   ،اميررالم هرري حرررٌب علررى ن ررام ا كررم ؛ ف حرررهُبم علررىَي ََِّْدوا  ِّ أ ُْسسِّ
 من ام ييايي جيب وطبيقه يف مل مؤون ا ياة. 

 



 ...  اي أهلوا   األردن

ل وايرررتعباد، و رررب ألمررروالكم مرررن قبرررل نرررواطب الاررررب الكرررافر، فق ررريتكم وعيشرررونه وول سرررونه وورونررره؛ لُ  هررركا واقعكرررم الرررك 
هررو  للرر   جهررد يف غرب أالرداا الررك  منرره وعرانون، و  ال يرربب  ، بررل هري لزالررة وايت صرمعيشررية خبرز أو قسررني ظررو  ليسرت رغيررف  

 حيك نررا ،إبقامررة اخلالفررة يررت نا  ا يرراة اميررالميةال جرركرال   ي رررُ  لل سررل ني عررن ق رريتهم اعصرربية أال وهرري وايررب هرركا الواقررع وايرربا  
يطب  علينا مرع ربنا، ولن قوى اعسل ني وطاقاهتم قادرة علرى لزالرة أن  رة ال ررار هركه للا وروفرت هلرا امرادة،  ،خليفة منا ختتاره األمة

ومصررر والشررام والرري ن وغبهررا، وطالررب شيررقا  هرركه األن  ررة ليسررت منررا وا زائررر وهرركه اعاليررني الرر  خرجررت ا  الشرروارع يف وررونس 
ها أبن زشنية ا كم وبطانة الطواغيت يريفعلون هبرم األفاعيرل، لال أن للر  مل يثنهرا عرن ببعيدة، فقد هانت عليها الت حيات مع عل 

  الع يلة ال  ال قكم بشرع هللا. األن  ةهكه  إبيقا اخلروج ل  الشوارع ومن اعساجد لتصدح حناجرها 

 ...واسأيها ال

يتاجرع، برل بقري  ومل يتنرازل أو  ،منك عشرات السنني هو الرائد الك  مل يككبكم يومرا   الك  وعل ونه جيدا   ٰزب التحريرن ل
ف رن   ،الفررول علرى وجههرا قرامُ يوايل ليله بنهراره ليبرني لةمرة هركا الفررل ال رائع برل وج الفررول، ف بةرهة وحرده وُ  ما بال الراييات

ال لررم  والقتررل  الررك  يقررع علررى اعسررل ني يف مشررار ة األرل وماارهبررا لال  لا يقررود ا يررويت الرر  قرررر األقصررى لال اخلليفررةع ومررن لا يرفررع
طبر  ديرتوره ون امرهع ومرن ومرن ومرن وي أحكامرهاخلليفةع ومن لا يطبُ  متاب هللا الك  قاربت األمة اعائرة عرام علرى وعطيلره، فيحيري 

  قرركل  ل  أن وتحمرر يررناعته وب رراعته، ويريبقى الع ررل للفالفرة احلََزبلرريس عجبرا  أن جيعررل ولرركل   !ولررة اخلالفرةعال اخلليفرة ودل
وجيومرها الع رل  يطلرب مرن األمرةويريبقى ،  كَون الالفَة علَن نوهَان الو َو    )هلكه األمرة  يلى هللا عليه ويلم بشرى ريول هللا

 قامة اخلالفة على منهاج النبوة.إبمقامة دين هللا يف األرل معه 

 يرلى هللا عليره ويرلم هللاريرول قرول  هركا  ل هلا من أع رم الركنوب، ويكفري يفوورمها وور  العع يم، ومأ ا جليل، أمر اخلالفة لن 
َ  نَِّت ََة  ّم اهِّلَِّكََة  » ع ََِة، ن ََا ِّْ بَ ََِ َ  و ل َََِع   ِّ ْعْوقََِّ والبيعررة ال وكررون لال خلليفررة، فوجرروده هررو الررك  يوجررد يف عنرر  رواه مسررلم،  «و ن ََِن ن ََا

 .بيعةالاعسل ني 

ررواف هلُ  يف هرركا الطريرر  حرر  وقررام اخلالفررةيررائر  ََٰزب التحريََرولن  رر ،مقامررة ديررن هللا يف األرل نرراأيهررا اعسررل ون للع ررل مع  ُّ وا ال هل ُّ
 .ا أن نصر هللا قريب من اعؤمننيواعل و وثقوا ش  القو  العزيز الفرل الع يم،  مقامة هكاأيديكم أبيدينا وضعوا  اعسل نيجيويت 

ا الكذِّين   ا ْمَِِّْكِم و اِعل ْموا أ نك اّلِلك  م ْوْل بَ ِْي  اِلم رِ  ﴿اي  أ يَُّه  َْ وا ّلِلِّكِّ و لِّلركْسولِّ إِّذ ا د ع اْكِم لِّم  ِّْ حْتِش ْرون ﴾آن ْووا اِست  ِّ ْْ إِّل َِ ِّْ و أ ُك  ءِّ و قَ ِل ِّ
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