
 

 معادلة واحدة ن يفطرفا :وإقامة اخلالفة الراشدة تغيريال

 اليت يعيشوهنا ريةز امل وضاعاأل تغيري ر املسلمني على عجزهم وسكوهتم عنمن املؤسف أن من جيلد ظه
 !الفاسد أبي عمل يُذكر للتغيري على هذا الواقع هو نفسه ال يقوم ، من"وتركوه عدوا عن اإلسالمتبا"ألهنم 

فرض على كل مسلم ويكون وهو  الناسمجيع يشمل  عاملي فالتغيري عمل .نتقاد لتربير التقاعسفمن السهل اال
ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر مبا جاء يف القرآن الكرمي ويف السنة  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  سيدان حممد على طريقة

األحكام الشرعية النافذة لتحكم  أنزل الذيشؤون الناس مبا أنزل هللا تعاىل  رعايةوالنتيجة منه  ،النبوية الشريفة
فنظام احلكم املطبق على الناس جيب أن يكون احلكم مبا  .حبكم رب العبادبني مجيع البشر مبختلف عقائدهم 

 :أنزل هللا تعاىل فقط ال غري
ُْم آَمُنوا ِبَا أُنِزَل ِإلَْيَك وَ ﴿ :قال تعاىل َما أُنِزَل ِمن قَ ْبِلَك يُرِيُدوَن َأن َأَلَْ تَ َر ِإََل الَِّذيَن يَ ْزُعُموَن َأَّنَّ

: النساء] .﴾اا بَِعيد يَ َتَحاَكُموا ِإََل الطَّاُغوِت َوَقْد أُِمُروا َأن َيْكُفُروا بِِه َويُرِيُد الشَّْيطَاُن َأن ُيِضلَُّهْم َضاَللا 
ُموَك ِفيَما شَ ﴿ :وقال تعاىل .[60 نَ ُهْم ُثَّ َل َيَُِدوا يف أَنُفِسِهْم َحَرجَفاَل َورَبِ َك َل يُ ْؤِمُنوَن َحَّتَّٰ ُُيَكِ   اا َجَر بَ ي ْ

نَ ُهْم ِبَا أَنْ َزَل اَّللَُّ َول تَ تَِّبْع ﴿ :وقال سبحانه .[65: النساء] .﴾اا ّمِ َّا َقَضْيَت َوُيَسلِ ُموا َتْسِليم َوَأِن اْحُكْم بَ ي ْ
َا يُرِيُد اَّللَُّ َأْن ُيِصيبَ ُهْم َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن يَ ْفِتُنوَك َعْن بَ ْعِض َما  أَنْ َزَل اَّللَُّ ِإلَْيَك فَِإْن تَ َولَّْوا فَاْعَلْم َأَّنَّ

ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّللَِّ ُحْكم اا بِبَ ْعِض ُذنُوِِبِْم َوِإنَّ َكِثري  ِلَقْوٍم  اا ِمَن النَّاِس َلَفاِسُقوَن * َأَفُحْكَم اْْلَاِهِليَِّة يَ ب ْ
 .[50-49: املائدة] ﴾.يُوِقُنونَ 

 .ن العمل للتغيريد جعلتها عاجزة عاإلسالمية بقيود من حديل هذه األمة كل اللوم يقع على من كب  و 
منذ أن هدم دولة اخلالفة املسلمني على ها الغرب الكافر املستعمر فرض قيود فكريةهي  هاوالقيود اليت نقصد

واليت طبقت أنظمة  سالملإلخلائنة ا األنظمة احلاكمة من خالل م1924 ه املوافق1342 سالمية يف عاماإل
اليت فصلت ناهج التعليم مبالغريب  الفكري لغزو الثقايفاب ؛خدرت عقول املسلمنيالرأمسالية والعلمانية الغربية و 

وكانت النتيجة خالل  ...والدساتري االستعمارية الوضعية لقواننيابو  ،الفاسد إلعالمابو  ،األجيال عن دينهم
العيش حياة غري إسالمية على  الناسوُأجرب  ،وفساده بغياب أحكام هللا البشرية واقع حندارا ائة عام األخريةامل
َقَضنَّ » :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ،وعلى تركه حينما انفرط العقد عن منهج اخلالق عز وجل بتعاداالعلى و  لتُ ن ْ

ْساَلمِ   ،َوَأوَُُّلُن  نَ ْقضاا اْْلُْكمُ  ،َتَشبََّث النَّاُس ِِبلَِِّت تَِليَها ،َقَضْت ُعْرَوة  َفُكلََّما انْ ت َ  ،ُعْرَوةا ُعْرَوةا  ،ُعَرى اْْلِ
 .أخرجه اإلمام أمحد والطرباين .«َوآِخُرُهنَّ الصَّاَلةُ 

والنظام  القوانني وتغيرييدفع بصاحبه حملاسبة من بيده القرار السياسي إن العمل للتغيري عمل سياسي 
عدة  سالميةإيف بالد  شتعلتاالثورات اليت  ثبتتأوقد ون للتغيري نظام احلكم، دف العاملولذلك استه .أبكمله

أي اليت ال حتكم مبا أنزل هللا تعاىل، و هذه األنظمة احلاكمة يريدون التغيري وأهنم يريدون إسقاط  نياملسلمأن 
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أن أي عمل ال حيتكم  من ذلك واألهم ،النظام احلاكم لن يؤدي إىل التغيري املنشودإسقاط عمل ال يستهدف 
جيب على املسلمني أن يعوا متامًا أن ثورهتم ثورة على الطاغوت و  .الب بتطبيقه لن ينجحإىل الشرع وال يُط

املسلمني على أهنم تركوا دينهم أما من يلوم  .وأن هذا هو معىن التغيري احلقيقي ،وعلى احلكم بغري ما أنزل هللا
وكسرت قيود  فاألمة اليوم قد قطعت شوطًا كبريًا يف طريق التغيري ،عنه مبحض إرادهتم فهو خمطئ بتعدوااو 

مسك ابلتغيري على أساس العقيدة اإلسالمية وعليها أن تت ،وف والصمتحطمت حواجز اخلو  ستعماراال
وتطبيق نظام اإلسالم  هللاإلقامة احلكم مبا أنزل  ملسو هيلع هللا ىلصعلى طريقة رسول هللا أن تعمل لتحقيقه و  ،السياسية الواعية

ُة ِفيُكْم َما َشاَء اَّللَُّ َأْن َتُكوَن، ُثَّ يَ ْرفَ ُعَها ِإَذا َشاَء َأْن » :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  :يف دولة املسلمني َتُكوُن الن ُّبُ وَّ
ِة، فَ َتُكوُن َما َشاَء اَّللَُّ َأنْ  َهاِج الن ُّبُ وَّ َتُكوَن، ُثَّ يَ ْرفَ ُعَها ِإَذا َشاَء َأْن يَ ْرفَ َعَها،  يَ ْرفَ َعَها، ُثَّ َتُكوُن ِخاَلَفة  َعَلى ِمن ْ

 َتُكوُن ُمْلكاا َجْْبِيَّةا، ُثَّ َتُكوُن ُمْلكاا َعاضًّا، فَ َيُكوُن َما َشاَء اَّللَُّ َأْن َيُكوَن، ُثَّ يَ ْرفَ ُعَها ِإَذا َشاَء َأْن يَ ْرفَ َعَها، ُثَّ 
َهاِج الن ُّبُ وٍَّة. ُثَّ  ِخاَلَفة   ُثَّ يَ ْرفَ ُعَها ِإَذا َشاَء َأْن يَ ْرفَ َعَها، ُثَّ َتُكونُ فَ َتُكوُن َما َشاَء اَّللَُّ َأْن َتُكوَن،  َعَلى ِمن ْ

 ،ن يف الشام وتونس ومصر والسودان "الشعب يريد إسقاط النظام"فعندما هتف املسلمو  .محدأرواه  .«َسَكتَ 
غياب اخلالفة وللمطالبة ابلتغيري على أنظمة الكفر مثنًا ابهظًا ل مةاأللتدفع  سالت دماء الشهداء الطاهرة

بل من  قراطية غربية وال حرايت منحلة؛أجل دولة مدنية علمانية وال دمي الغربية؛ فأبناء األمة مل يستشهدوا من
، هبذا "األمة تريد خالفة من جديد"ـمن أن ترفع األمة صوهتا عالياً بال أقل فكلمة حق إىل سلطان جائر؛   جلأ

للوصول إىل األهداف، فالنصر احلقيقي أن تنجح الثورة يف تنصيب إمام حيكم  ساساأللسل وعلى هذا التس
 ...، وعلى األمة أن تلتف حول املخلصني العاملني للتغيري احلقيقياألمة ابإلسالم

َن ِإْن مَّكَّنَّ اُهْم ِِف األْرِض َأقَاُموْا َولََينُصَرنَّ اَّللَُّ َمن يَنُصُرُه ِإنَّ اَّللََّ لََقِوىٌّ َعزِيز  * الَِّذي﴿ :قال تعاىل 
 .[41-40 :احلج] .﴾الصََّلوَة َواتَ ُوْا الزََّك وَة َوَأَمُروْا بِْلَمْعُروِف َوََّنَْوْا َعِن اْلُمْنَكِر َوَّلِلَِّ َع اِقَبُة األُمورِ 
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