
 

 

 

 اجلميل" "الزمن بذلك يعود وحده اخلالفة دولة  يف اإلسالم تطبيق

  واألصدقاء   واألقارب  األهل  مع   العشرين  القرن  أوائل  يف  عاشها  اليت  احلياة  عنحيدثنا    هللا  رمحه  جدي  كان
 ضهم بع  أحوال  الناس  وتفقد   إال  اليوم  مير  الو   اأُلسر  يع مج  فيه  عارفتت  مجيل  زمن  عن  فيحكي  ،واجلريان  واألصحاب

 اإلسالمية  واألخوة املتبادل حرتام اال  بل املادية املصاحل حتكمها ال ،وطيدة عالقات كانت  اجملتمع  يف العالقاتف ،ابعض
 للرتحيب  مفتوحا    البيت  ابب  فيه  ُيرتك  كان  الذي  اجلميل  الزمن  ذلك  ،اجلار  إىل  واإلحسان  الرحم   بصلة  لتزامواال

  األجر  لنيل   املسلمي،  وغري   بل   ،املسلمي  بي   األلفة  لتزداد   الناس   وائجح  لقضاء   يتسابق  فاجلميع   ،ضيفب  وأ  حتاجمب
  واندرا  .  لص  أو  حمتال  أو  لكذاب مكان  وال  التعامالت   يف  األساسمها    والثقة  والصدق  سائد   فالكرم.  العاملي  رب  عند 

  جتويع  حد إىل  الغذائية سلعلا أسعار يف ارتفاع عن  وال تُرتكب كثرية  جرائم  عن   "اجلميل الزمن" ذلك يف ُيسمع  كان  ما
 الطعام  يف   "الربكة"  وعن   اآلخرين  أحوال   عن  يبحثون  الناس  فجميع   ،ومتسولي  مشردين  أانس   عن  ُيسمع   وال  ،الناس

 . بسيطة ولو تكفي كانت  اليت األموال ويف العلم يفو  والوقت
  كثرة   مع   مفتوحا  يتهب  ابب  كتر   على   يتجرأ  الذي  فمن  !اليوم  نعيشه  مبا  هونقارن  هللا  رمحه  جدي  قصص  نسمع   وكنا
 حي   املصريي  ومن  األتراك  من  هلم  إخوان  عن  جدي  دثناحي  وكان!  ؟األمن  وإنعدام  الطرقات  جيوبون  الذين  املشبوهي

 تركيا و   مصر   بنات  من  السودان  أبناء  من   ين الكثري   وزواج  بقدومهم  َعم    يالذ   اخلري  عن  ويتحدث  ،السودان  يف  اعاشو 
  ن ع انهيك هنفس البلد من أساسا   الزواج صعوبة اليوم نتصور وحنن ،والدين اخللق  عن هلاأل يبحث كان  حي بسهولة

  لتزام واال  النظام  يف   والثقة  يبةالط    عن  جدي  يتحدث.  ..اهذ   زمننا  يف  املفجعة  تكاليفه  رتفاعال  األخرى  املسلمي  بالد
 بعضفإن    اليوم  أما!  إنكار  بدون  املنكر  هذا  رتكيُ   وال  احلي  يف  يصلي  ال  من  جتد   )ال  املسجد   يف  ةوالصال  واألخالق

 أنه  على  كامال    القرآن  وحفظ  الطريق  يف  معا    واإلفطار  والصوم  ("الشخصية  "احلرية  حبجة  النصح  يتقبل  ال  الشباب
 جدي   عاش  التجارة،  عنو   الصناعة  عن  ،اخلريات  وتعميم  الزراعة  بساطة  عن  جدي  حتدث  الناس،  بي  حاصل  حتصيل

  "الزمن  كانلقد    العالقات،  يف  شريعته  حتكيم  إىل  والسعي  هللا   تقوى  فيها  األساس  كان  ولون  طعم  هلا  حياة  هللا  رمحه
 املسلمي  بالد  الكافر  الغريب  ستعماراال  جتياحاو   هاهدم  مث  اخلالفة  لدولة  متدادا  زمن  هو  مجيل  زمن  ؛اجلميل"

 . وانيوالق الدستور يف الطاغوت وحتكيم األمة جسد ومتزيق احلكم  على ستيالءواال
  فيها  ُوزعت  حقيقية الناس  حياة كانت  اليوم، املسلمون يعيشه الذي الشامل الدمار  هذا قبل  ما مجيال   زمنال كان

 الشخصية  مقومات  تعلموا  حيث  املدارس  ويف  البيوت  يف  صغرهم  ذ من  حلملها  الناس  إعداد  مت  اليت  واملسؤوليات  األدوار
 واعي  ، وللتعمري  وللتقدم  للنهضة  تسعى  مثقفة  سوية  شخصيات  فكربوا  هبم  املنوطة  األعمال  إتقانو   القومية  اإلسالمية

 املستورات(،   والنساء  احملرتمي  الرجال  )جيل  وعبادة  طاعة  الشرعية  ابلواجبات  والقيام  احلقيقية  اإلسالمية  هويتهم  على
 رتكابا  عن  لماملس  يردعملسو هيلع هللا ىلص    هللا  رسول  حب  كان  كما   اآلن،   هو  كما  بسهولة  هللا  حدود  على  إنسان  يتعد   فلم

 . حاصل حتصيل املنكر عن والنهي ابملعروف واألمر واحلرام ابحلالل لتزاماال وكان الفواحش،



 
 موقع الخالفة                     موقع إعالميات حزب التحرير                           موقع جريدة الراية           إلعالمي المركزي اموقع المكتب             موقع حزب التحرير                               

        tahrir.org-ut-www.hizb                   tahrir.info-ut-www.hizb         www.alraiah.net                        www.htmedia.info                         www.khilafah.net 

 فيها  وعمت  ولوهنا  طعمها  فقدت  حياة  ،اليوم  الناس  عيشهاي  كاليت  مصطنعة  ليست  حقيقية  وسعادة   حياة  اعاشو 
 بسبب  ملوازينوا   الثوابت  فيها  نقلبتاو   الغربية  ةالعلماني  القواني  وتطبيق  هللا  أنزل  ما  بغري  واحلكم  الطواغيت  فوضى

 يف  ويتأملون   اليوم  الناس  بذلك  يشعر  مزعوم،  ستقالل" ا"  بعد   الكافر  الغريب  ستعماراال  نصبها  اليت  احلاكمة  األنظمة
 نيشعرو  فال ستقراراال عدم  من  املستمرة لةاحلا عن  بدال   الطبيعي والعيش اجلميل  الزمن ذلك عودة إىل يتوقون ،صمت
 والشرب  األكل يف وال دماتاخل  يف وال يةلمالع  إجنازاهتم يف وال  األبناءو  ألسرةا داخل  حقيقية راحة وال حقيقية بسعادة

  اإلحساس   ،الفاحش  والربح  ستغاللواال  واملرض   واجلهل  والفقر   تعبالو   رهاقاإل  من   ةحال  السائد   دائما    .سفروال
 الذي  لزمنا  ؛احلياة  يف  ما  أمجل  الناس  على  ينغص  شعور  ،ومادي    وصحيا    ونفسيا    عقليا    املستمر  ستنزافواال  ابإلرهاق

 . احلسنة واألخالق التقوى األصلف ،واملعاصي الذنوب رتكابا  ا  مطروح يكن مل احلقيقية؛ معانيها احلياة فيه تفقد  مل
  الشكوى،   كثرة  ،الناس   ألقرب  حىت  واحلب  الرعاية  مشاعر  على  غلبت  واخلوف  والتوجس  القلق  مشاعر  اليوم
 مسها   اإلسالم  أبحكام  لتزاماال  روح  يقتل  وجمرم  الغربية   الرأمسالية  مسها  اجلماعة  روح  يقتل  جمرم  بي  ومتكررة  عامة  املشاكل
 حالك  قتصاديا  وضع !  املسلمي  بالد  يف  اليوم  ستعماريةاال  والدساتري  القواني   يف   ُتطبق  اليت   الغربية  املدنية  العلمانية
 نظمةفاأل  !ألعدائها  وتنبطح   شعوهبا  تقتل  وجيوش  فاسد   وإعالم  متدن   وتعليم  قذرة  وسياسة  ةريز م  جتماعيةا  وأوضاع
 الالمباالة  نتشرتاو   ،العيش  وضنك  والقهر  أبنواعه  الظلم  بسب    قد   هللا  أنزل  ما  بغري  فاحلكم  ؛البالء  ُأس  هي  احلاكمة

  عندما  عاليا    اإلسالم  طائر  رتفع ا  أن  بعد   اهليةاجل  زمن  إىل  والعودة  اإلميان  طريق  عن  البشرية  وشذوذ  واإلحلاد  فرالكُ و 
 اإلسالمية  األمة  وعاشت  العامل  حكمت  اليت  الواحدة   اخلالفة  دولة  يف   وقواني   كدستور  مطبقي  والسنة  القرآن  كان

 .التاريخ يف األزمان أروع والبشرية
  احلكم  أساس على  والعيش  سلمي امل حياة  يف  الشرع حتكيم إىل  ابلعودة تكون  اجلميل"  "الزمن ذلك إىل  العودة  نإ

 قتصاديواال  جتماعيواال  ياسيالس  النظام  على  الكفار  هيمنة  من  والتخلص  احلياة  مناحي  مجيع   يف   هللا  أنزل  مبا
 اإلنسانية  كرامة ال  لصيانة  العقل و   والع رض،   واملال،  النفس،و   الدين،   حتفظ  اليت  الشؤون   رعايةب  والقيام  التعليم  ومناهج

 ومسلمة،  مسلم   كل  على   فرضهو    األرض  على  ستخالفاال  لذلك  العملإن  و   فقط،  السنةو   القرآن  أساس  على
 الَصاِِلَاتِ   َوَعِملهوا   ِمنكهم    آَمنهوا  اَلِذينَ   اّلَله   َوَعدَ : ﴿النور  سورة   يف  تعاىل  قال  الدنيا،  يف؛  اجلميل  الزمن  هو  ذلكو 

ِلَفنَ ههم   َتخ  َر ضِ  يف  لََيس  َلفَ  َكَما  اْل  َتخ  َننَ  قَ ب ِلِهم   ِمن ِذينَ الَ  اس  لَنَ ههم ََلهم   ار َتَضى اَلِذي ِدينَ ههمه  ََلهم   َولَيهَمكِ   بَ ع دِ  مِ ن َولَي هَبدِ 
ِفِهم   ن  َخو  رِكهونَ   َل   يَ ع بهدهوَنِن اً  َأم    َوآتهوا  الَصاَلةَ   َوَأِقيمهوا  *  ال َفاِسقهونَ   ههمه   ِئكَ فَأهولَ   ِلكَ ذَ   بَ ع دَ   َكَفرَ   َوَمناً  َشي ئ  ِب   يهش 

َر ضِ   يف   مهع ِجزِينَ   َكَفرهوا  اَلِذينَ   ََت َسَبَ   َل   *  ت هر ََحهونَ   َلَعَلكهم    الَرسهولَ   َوَأِطيعهوا  الزََكاةَ   َولَِبئ سَ   الَناره   َوَمأ َواههمه   اْل 
 َما  نَ ف س    تَ ع َلمه   َفال: ﴿السجدة  سورة  يف  تعاىل  قال  اآلخرة،  يف  اجلميل  والزمن  تعاىل  هللا  برضوان  الفوز  وهو  ،﴾ال َمِصيه 

ِفيَ   ﴾.يَ ع َملهونَ  َكانهوا  ِبَا اءً َجزَ  َأع يهن  ق هَرةِ  ِمن   ََلهم   أهخ 
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