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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ("سياسي"سلسلة أجوبة الشيخ العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك )

 الخالفة إقامة الدولة تنظيم إعالن

كتابة أمسائكم، فهي طويلة   واملعذرة عن... خوة الذين أرسلوا استفسارًا عن إعالن تنظيم الدولة بإقامة اخلالفةإىل مجيع اإل
 ...عريضة

 سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،ال

 :واباً يف حينه وإين أعيده عليكملقد سبق أن أرسلنا ج

 خوة الكراماإل)

يف ذلك، ومنها أن يكون  إن أي تنظيم يريد إعالن اخلالفة يف مكان ما فإن الواجب عليه أن يتبع طريقة رسول اهلل  -1
سلطان ظاهر يف هذا املكان حيفظ فيه أمنه يف الداخل واخلارج، وأن يكون هذا املكان فيه مقومات الدولة يف املنطقة هلذا التنظيم 

فقد كان السلطان فيها : عند إقامة الدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة فهذا ما كان من رسول اهلل ... اليت تعلن فيها اخلالفة
 .ارجي بممان سلطان اإلسالم، وكان هلا مقومات الدولة يف املنطقة ايحميطةواألمان الداخلي واخل للرسول 

والتنظيم الذي أعلن اخلالفة ال سلطان له على سوريا وال على العراق، وال هو حمققًا لألمن واألمان يف الداخل، وال يف  -2
وهذا خمالف ملا  ! ه  خمتفيًا كحاله قبل إعالن الدولةاخلارج، حىت إن الذي بايعوه خليفة ال يستطيع الظهور فيها علناً، بل بقي حال

بعد الدولة كان يرعى  ، فقد جاز له صلوات اهلل وسالمه عليه قبل الدولة أن خيتفي يف غار ثور، ولكنه كان عليه رسول اهلل 
وهكذا ... خيتلف عما بعدهاالشئون، ويقود اجليش، ويقضي بني اخلصوم، ويرسل الرسل، ويستقبلهم علناً دون خفاء، فقبل الدولة 

فإعالن التنظيم للخالفة هو لغو ال مضمون له، فهو كالذين سبقوه يف إعالن اخلالفة دون حقائق على األرض وال مقومات، بل 
اخل، دون مقومات وال سلطان وال أمن ...إلشباع شيء يف أنفسهم، فذاك الذي أعلن نفسه خليفة، وذاك الذي أعلن أنه املهدي

 ...!وال أمان

إن اخلالفة دولة ذات شمن، بنين الشرع طريقة قيامها وكيفية استنباط أحكامها يف احلكم والسياسية واالقتصاد والعالقات  -3
لكرتونية أو وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية، بل هي م دون مسمى يُطَلق يف املواقع اإلوليست هي إعالنًا الس... الدولية

يف  اإلسالمالدنيا، جذوره ثابتة على األرض، وسلطانه حيفظ األمن الداخلي واخلارجي على تلك األرض، يطبق  حدث عظيم يهز
 ...حيمله للعامل بالدعوة واجلهادالداخل و 
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إن اإلعالن الذي مّت هو لغو ال يقدم وال يؤخر يف واقع تنظيم الدولة، فالتنظيم هو حركة مسلحة قبل اإلعالن وبعد  -4
شمنه شمن باقي احلركات املسلحة تتقاتل فيما بينها ومع األنظمة دون أن تبسط أي من هذه الفصائل سلطاناً على سوريا  اإلعالن،

أو على العراق أو على كليهما، ولو كانت أي من هذه الفصائل ومنها تنظيم الدولة، لو كانت تبسط سلطاهنا على أي منطقة 
مة اخلالفة وتطبيق اإلسالم لكانت تستحق البحث لُُيى إن كانت اخلالفة اليت أقيمت ذات شمن فيها مقومات الدولة وأعلنت إقا

هي وفق األحكام الشرعية، فعندها تُ تنبع، وذلك ألن إقامة اخلالفة فرض على املسلمني وليست فرضا على حزب التحرير فحسب، 
ومنها التنظيم، ال مقومات دولة وال " مليشيات"سلحة أما واألمر ليس كذلك، بل مجيعها فصائل م... فمن أقامها حبقها يُ تنبع

بحث يف واقعه فهو ظاهر سلطان على األرض وال أمن وأمان، فإن إعالن التنظيم بإقامة اخلالفة هو لغو ال يستحق الوقوف عنده لل
 ...للعيان

ر سليب بالنسبة لفكرة ولكن الذي يستحق الوقوف عنده للبحث فيه هو اخلشية من أن يرتتب على هذا اإلعالن أث -5
اخلالفة عند البسطاء يف التفكُي، فتسقط فكرة اخلالفة عندهم من مركزها العظيم، وأمهيتها الكربى للمسلمني، تسقط من ذلك إىل 
فكرة هشة أشبه مبجرد التنفيس عن مشاعر قلقة عند بعض األشخاص، فيقف أحدهم يف ساحة أو ميدان أو قرية فيعلن أنه خليفة 

فتفقد اخلالفة أمهيتها وعظمتها يف قلوب هؤالء البسطاء وتصبح ليست أكثر من اسم مجيل ! ي ويظن أنه حيسن صنعامث ينزو 
هذا هو الذي يستحق الوقوف عنده وخباصة يف هذا الوقت الذي اقرتبت فيه إقامة اخلالفة عما  ... يتسمى به من شاء دون حمتوى

إقامتها بفارغ الصرب، فهم يرون حزب التحرير يغذ السُي يف أمرها ملتزمًا طريقة كانت عليه من قبل، وأصبح املسلمون ينتظرون 
نه، فيدرك مث ما يرونه من تفاعل حي معرب ومؤثر بني احلزب وبني األمة اليت حتتض... يف كيفية إقامتها يف املدينة املنورة رسول اهلل 

املسلمون من هذا التفاعل معىن أخونة اإلسالم، ويستبشرون خُيًا بنجاح احلزب يف إقامة اخلالفة، وحسن رعاية الشئون، وأن تكون 
يف هذا الوقت يميت هذا اإلعالن، فيعطي صورة ضبابية إن مل تكن مشوهة عن واقع اخلالفة يف ... حبق خالفة على منهاج النبوة

 ...لبسطاء من الناسأذهان أولئك ا

حول توقيت هذا اإلعالن دون سلطان ظاهر مستقر ألصحاب اإلعالن ... كل هذا جيعل عالمة استفهام، بل عالمات  -6
هذا التوقيت مشبوه، وخباصة وأن احلركات ... حيفظ أمن هذه الدولة الداخلي واخلارجي، بل هكذا على الفيسبوك أو اإلعالم

ساس تكتلي فكري جيعل اخرتاقها سهاًل، ودخول أشرار الشرق والغرب يف صفوفها ميسورا، ومعلوم أن املسلحة القائمة على غُي أ
الغرب والشرق يكيدون لإلسالم وللخالفة، ويهمهم أن يشوهوا صورهتا، وإن مل يستطيعوا طمس امسها، فهم مهتمون بمن ال تكون 

م يتندر به صبح احلدث العظيم الذي يصعق الكفار، يصبح جمرد اساخلالفة إال امسًا يتسمى به من شاء دون حمتوى ذي بال، في
 ...!األعداء ليل هنار

ومع كل ما يصنع أولئك األشرار، فإننا نؤكد ألعداء اإلسالم من الشرق والغرب وعمالئهم وأتباعهم وجهاهلم أنن اخلالفة  -7
ُر مهما كان الكيد واملكر، ﴿اليت سادت الدنيا قرونًا هي معلومة غُي جمهولة، عصية على التشويه  َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اللَُّه َواللَُّه َخي ْ

﴾، فقد قيض اهلل القوي العزيز للخالفة حزبًا يضم رجااًل ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهلل، حاطوا اخلالفة بمفئدهتم اْلَماِكرِينَ 
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هتا، واستنبطوا أحكا قامتها مقتدين بسُية إمها ودستورها، وأجهزهتا يف احلكم واإلدارة، وساروا يف ومسعهم وأبصارهم، فَمَعّدوا هلا ُعدن
فهم بإذن اهلل السياج الذي مينع أي تشويه من أن يعلق هبا، وهم الصخرة، اليت تتحطم عليها بعون اهلل ... دون حيد رسول اهلل 

َوََل ة اهلل يردون كيد أعداء اإلسالم واملسلمني إىل حنورهم ﴿وهم السياسيون الواعون الذين بقو مرات الكفار والعمالء واألتباع، مؤا
يُِّئ ِإَلَّ بَِأْهِلهِ   ﴾،َيِحيُق اْلَمْكُر السَّ

 أيها اإلخوة الكرام،

إن أمر اخلالفة اإلسالمية لعظيم وإن شمهنا جللل، وإن قيامها ال يكون خربًا تتندر به وسائل اإلعالم املضللة، بل يكون بإذن 
وإن اخلالفة ستعود راشدة على منهاج النبوة كما بشر بذلك ... مدويًا يقلب املوازين الدولية، ويغُي وجه التاريخ ووجهته اهلل زلزاالً 

، فالذين يقيموهنا هم كمولئك الذين أقاموا اخلالفة الراشدة األوىل، أتقياء أنقياء، حيبون األمة وحتبهم، ويصلون عليها رسول اهلل 
هكذا هم أصحاب اخلالفة القادمة على منهاج ... بلقائهم ويسعدون بلقائها، ال أن يكرهوا وجودهم بينها وتصلي عليهم، وتسعد

النبوة، فاهلل سبحانه يعطيها ملن هم هلا أهل، وإنا لنرجو اهلل أن نكون من أهلها وأرباهبا، ونسمله سبحانه أن مين علينا بإقامتها، 
﴾، وال تيمسوا من روح اهلل، فال ضيع اهلل لكم أيها اإلخوة الكرام تعبًا قدمتموه وال رد لكم بَايَ ْعُتْم ِبهِ  فَاْسَتْبِشُروا بِبَ ْيِعُكُم الَِّذي﴿

فمعينونا مبزيد بذل وعطاء، وأروا اهلل من أنفسكم خُيًا يزدكم خُياً، وال يلفتنكم . دعاء دعومتوه، وال خيب لكم فيه رجاء رجومتوه
 .الكالم عن عملكم اجلاد الصادق لغٌو من

 .  والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 ه 1435الثالث من رمضان 

 .انتهى اجلواب الذي سبق وأرسلته (أخوكم   م 1/7/2114

 إني آمل أن يكون في هذا الكفاية، وفقكم اهلل وأعانكم، وهدانا اهلل وإياكم إلى أرشد األمر
 

 أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

  ه1435رمضان  14

 م12/17/2114افق املو 

 :رابط الجواب من صفحة األمير على الفيسبوك

https://www.facebook.com/Ata.abualrashtah/photos/a.154439224724163.1073741827.154433
208058098/308092776025473/?type=1&theater 

https://www.facebook.com/Ata.abualrashtah/photos/a.154439224724163.1073741827.154433208058098/308092776025473/?type=1&theater
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