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إقامة الخالفة واجب شرعي ونحن مسؤولون عنو أمام اهلل
فأقيموىا أيها المسلمون في الذكرى المئوية لهدمها
أيها المسلمون :يف شهر رجب ىذا العاـ 2441 ،ىجري ،يكوف قد مضى مائة عاـ ىجري على ىدـ
اخلالفة ،الدولة اليت كانت حتكم باإلسالـ يف شؤوننا احلياتية ،ومع إلغاء اخلالفة انتهى حكم اإلسالـ على األرض،
رغم أف بعض مناطق البالد اإلسالمية (مثل شبو القارة اذلندية) كانت حتت احتالؿ الكافر ادلستعمر منذ زمن بعيد.
منذ شهر رجب من عاـ  2441ىجري وحىت يومنا ىذا ال توجد ولو بقعة واحدة يف العامل تستمد سلطتُها
قوانينَها من القرآف والسنة؛ وبدالً من ذلك  -وبصرؼ النظر عن القوانني ادلتعلقة بالعبادات واألحكاـ الفردية  -ضلن
زلكوموف يف شؤوننا اليومية بقوانني تُصاغ وفقاً ألىواء اإلنساف ورغباتو ،سواء أكاف ذلك يف ظل الدميقراطية أـ
الدكتاتورية أـ ادللكية ،وعلى الرغم من أف اإلسالـ طريقة عيش كاملة ،فقد مت اختزالو يف مادة دين الدولة يف البالد
اإلسالمية ،على غرار النصرانية يف الدولة الغربية ،فهو اليوـ "معترب" يف الشؤوف الفردية )كالصالة والزكاة) ،لكنو
مستبعد يف احلكم واالقتصاد والشؤوف اخلارجية...
أيها المسلمون! لقد مرت مائة عاـ ىجرية بدوف حكم اخلالفة ،مع أف احلكم بغري اإلسالـ منكر عظيم ولو
ك َل يُ ْؤِمنُو َن
ُىنَ َيهة ،فقد أمر اهلل سبحانو وتعاىل احلاكم باحلكم مبا أنزلو عز وجل ،فقاؿ سبحانو تعاىل﴿ :فَ َال َوَربِّ َ
وك فِيما َشجر ب ْي نَ ُهم﴾ ويقوؿ سبحانو﴿ :وأ ِ
َنز َل اللَّوُ﴾.
َن ْ
اح ُكم بَ ْي نَ ُهم بِ َما أ َ
َحتَّى يُ َح ِّك ُم َ َ َ َ َ ْ
َ

لقد مرت مائة عاـ ىجرية بدوف اخلالفة ،على الرغم من أف اإلسالـ حيرـ علينا سن قوانني وضعية لتنظيم
ض
شئوننا ،ويلزمنا التقيد بالقوانني ادلستمدة من القرآف الكرمي والسنة النبوية ،قاؿ رسوؿ اهلل ﷺ« :إِ َّن اللَّ َو تعالى فَ َر َ
وىا» النووي ،وقاؿ أيضا عليو الصالة
وىاَ ،و َّ
ض فَالَ تُ َ
اء فَالَ تَ ْنتَ ِه ُك َ
وىاَ ،و َح َّد ُح ُدوداً فَالَ تَ ْعتَ ُد َ
ضيِّ ُع َ
فَ َرائِ َ
حرم أَ ْشيَ َ
والسالـ« :من أَح َد َ ِ
س ِم ْنوُ فَ ُه َو َردٌّ» رواه مسلم .ىكذا أيها ادلسلموف ،ال يستطيع احلاكم
ْ
ث في أ َْم ِرنَا َى َذا َما لَ ْي َ
ترؾ العمل بأي أمر من أوامر اهلل ولو للحظة ،فكيف مبائة سنة ىجرية؟! مائة سنة ىجرية أيها ادلسلموف!
لقد مضينا دوف خليفة منذ مائة عاـ ىجرية ،وكاف الواجب تنصيب خليفة فور وفاة اخلليفة السابق أو إزاحتو،
عن أيب ىريرة  أف النيب ﷺ قاؿ« :كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء ،كلما ىلك نبي خلفو نبي ،وإنو ل
وى ْم َح َّق ُه ْم فَِإ َّن اللَّ َو
نبي بعدي ،وسيكون خلفاء فيكثرون ،قالوا :فما تأمرنا؟ قَ َاؿ :فُوا بِبَ ْي َع ِة األ ََّوِل فَاأل ََّوِل ،أَ ْعطُ ُ
اى ْم» رواه البخاري ومسلم ،وضلن من دوف اخلالفة طواؿ ىذا الوقت ،بينما كاف الواجب علينا
استَ ْر َع ُ
َسائِلُ ُه ْم َع َّما ْ
التلبّس يف إجراءات إعطاء البيعة للخليفة ،وذلذا اجتمع الصحابة الكراـ يف سقيفة بين ساعدة ليقوموا بتعيني اخلليفة
حىت قبل دفن رسوؿ اهللﷺ.
ضلن أيها ادلسلموف بال خالفة منذ مائة عاـ ،مع أنو ال جيوز التأخر يف إجراء بيعة للخليفة ألكثر من ثالثة أياـ
َّاس ِيف الْ َم ْس ِج ِد
وثالث لياؿ ،فقد عقد الصحابة بيعة االنعقاد ألَيب بكر  يف يوـ وفاة َر ُسوؿ اللَِّو ﷺَْ ،
وَت َم ُع الن ُ

يف اليوـ التايل إلعطائو بيعة الطاعة ،ودلا كاف عمر الفاروؽ  حيتضر من طعنات ادلشرؾ أيب لؤلؤة ،أمر أنو إذا مل
يتم االتفاؽ على خليفة بعده خالؿ األياـ الثالثة القادمة ،بقتل ادلخالف بعدىا ،وقد شهد الصحابة الكراـ ومسعوا
ىذا األمر ،ومل يعًتض عليو أحد ،مع أف قتل ادلسلم زلرـ ،ناىيك عن قتل الصحايب ،يف داللة على عظم تنصيب
خليفة وعدـ جواز التخلف أو االختالؼ يف ذلك ،وكاف سكوت الصحابة على أمر عمر  إمجاعاً للصحابة
رضي اهلل عنهم ،وإمجاع الصحابة ال يصري إال إذا كانوا قد علموا األمر من رسوؿ اهلل  ،فإمجاعهم كشف عن
حديث لرسوؿﷺ ،نقلوه لنا من خالؿ إمجاعهم ،لذلك ال جيوز لنا حتما أف نكوف بال بيعة خلليفة ألكثر من ثالثة
أياـ وثالث لياؿ.
ضلن أيها ادلسلموف بال خالفة منذ مائة عاـ ،وقد كاف الصحابة الكراـ يصلوف ليلهم بنهارىم لضماف عدـ
ِ
ب
َتاوز ثالثة أياـ وثالث لياؿ ،ذكر البخاري عن ابن أـ سلرمة قاؿ" :طََرقَِين َعْب ُد َّ
الر ْْحَ ِن بَػ ْع َد َى ْج ٍع م ْن اللَّْي ِل ،فَ َ
ضَر َ
ِ
ِ
ت َى ِذ ِه اللَّْيػلَةَ بِ َكبِ ِري نَػ ْوٍـ" ،وذكر ابن كثري يف كتاب
ت ،فَػ َق َاؿ أ ََر َاؾ نَائماً ،فَػ َو اللَّو َما ا ْكتَ َحلْ ُ
اسػتَػْيػ َقظْ ُ
اب َح َّىت ْ
الْبَ َ
البداية والنهاية "فلما كانت الليلة اليت يسفر صباحها عن اليوـ الرابع من موت عمر ،جاء  -عبد الرْحن بن عوؼ
 إىل منزؿ ابن أختو ادلسور بن سلرمة فقاؿ :أنائم يا مسور؟ واهلل َمل أغتمض بكثري نوـ منذ ثالث" ،وعندما صلىالناس صالة الفجر أعطوا البيعة لعثماف رضي اهلل عنو .أال جيب أف نصل ليلنا بنهارنا إلقامة اخلالفة اليت غابت كل
ىذا الوقت؟!
أيها ادلسلموف! بالنقل عن الرسوؿ ﷺ وبإمجاع الصحابة الكراـ ال جيوز لنا أف نظل دوف بيعة للخليفة أكثر من
ثالثة أياـ بلياليها ،مع ذلك فقد مرت مائة عاـ ىجرية منذ إلغاء اخلالفة ،أمل نتأخر كثريا عن بدء العمل للخالفة
أيها ادلسلموف؟!
إف العذر الوحيد الذي ميكن أف يكوف لدينا على اإلطالؽ لعدـ وجود بيعة خلليفة بعد ثالثة أياـ وثالث لياؿ
ىو يف حاؿ منعتنا يف حتقيق ذلك ظروؼ قاىرة عجزنا عن َتاوزىا ،عندىا فقط نكوف معذورين أيها ادلسلموف ،ألننا
نكوف منشغلني يف إقامة الفرض ،ولكنو ال جيوز التأخر عن إقامتها ألي سبب آخر ،يذكر عن ابن حباف وابن ماجو
اس تُ ْك ِرُىوا َعلَ ْي ِو» ،لذلك
عن ابن عباس قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل ﷺ« :إِ َّن اللَّ َو َو َ
ض َع َع ْن أ َُّمتِي الْ َخطَأَ َوالنِّ ْسيَا َن َوَما ْ
إف مل تغلبنا أوضاع عسرية ،فإف أقصى وقت مسموح لنا بو لتأجيل تنصيب اخلليفة ىو ثالثة أياـ بلياليها.

ما الذي مينعنا من العمل إلعطاء البيعة للخليفة الذي حيكمنا باإلسالـ؟ ما الذي مينعنا من الكفاح ليل هنار
إلهناء حكم الكفر الظامل؟ ما الذي مينعنا من العمل إلعادة األمة اإلسالمية إىل وضعها الطبيعي ،األمة الوسط اليت
حتكم بنور اإلسالـ وىديو؟ وكيف نواجو اهلل يوـ احلساب بعد ترؾ ىذا الواجب العظيم؟
لقد مرت علينا مائة عاـ مظلمة حتت ظالؿ الكفر ادلخيّم على مناطقنا أيها ادلسلموف! وقد أحل علينا إلغاء
جالب للمنكرات أيضا بسبب غياب
اخلالفة طوفانا من ادلنكرات ،فاحلكم بغري اإلسالـ ليس منكراً فحسب ،بل
ٌ
عدؿ اهلل يف تنظيم االقتصاد والعالقات اخلارجية ...لتحقيق مرضاة اهلل  واجتناب غضبو فإنو جيب أف نعيد

ب ال َْع َّامةَ بِ َع َم ِل
اخلالفة على منهاج النبوة ،وإال فقد حذرنا رسوؿ اهلل ﷺ بالقوؿ« :إِ َّن اللَّ َو َع َّز َو َج َّل َل يُ َع ِّذ ُ
اص ِة حتَّى ي روا الْم ْن َكر ب ين ظَ ْهرانَ ي ِهم و ُىم قَ ِ
اد ُرو َن َعلَى أَ ْن يُ ْن ِك ُروهُ فَ َال يُ ْن ِك ُروهُ فَِإ َذا فَ َعلُوا َذلِ َ
ب اللَّوُ
ك َع َّذ َ
الْ َخ َّ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ
ِ َّ ِ
ِ
ين ظَلَ ُموا ِم ْن ُك ْم َخ َّ
الْ َخ َّ
اصةً
اصةَ َوال َْع َّامةَ» رواه أْحد ،وحذرنا اهلل سبحانو تعاىل فقاؿَ ﴿ :واتَّ ُقوا ف ْت نَةً لَ تُصيبَ َّن الذ َ
َن اللَّ َو َش ِدي ُد ال ِْع َق ِ
َوا ْعلَ ُموا أ َّ
اب﴾.
لقد أخذ التقاعس عن استعادة اخلالفة رلراه خالؿ ىذه ادلائة عاـ اذلجرية ،لذلك بلغ البؤس واإلذالؿ ذروتو يف
العامل ،ومل ِ
تنتو معاناة حىت تبدأ أخرى ،وكل إذالؿ يعقبو إذالؿ أكرب ،وإذا واصلنا التقاعس عن العمل لنهضة األمة،
واالنشغاؿ يف أمور الدنيا ،وَتاىلنا أمر ربنا باحلكم باإلسالـ ،فلن صلد خالصاً وال راحة ،ال يف ىذه الدنيا وال يف
اآلخرة .أيها ادلسلموف! إ ّف نيل إمث التقاعس ليس خيارا دلن حيب اهلل ورسولو ﷺ .فدعونا نستغل ما أنعم اهلل 
علينا من الصحة والوقت ،مستثمرين كل ذلك يف السعي لنواؿ رضا اهلل  ،حىت يدخلنا جنتو يف احلياة األبدية،
قاؿ رسوؿ اهللﷺ« :نِ ْعمتَ ِ
ان َم ْغبُو ٌن فِي ِه َما َكثِ ٌير ِم َن الن ِ
الص َّحةُ َوالْ َف َراغُ» رواه البخاري.
َّاس ِّ
َ

ألننا شلن حيبوف رسوؿ اهلل ﷺ أكثر من أنفسهم ،فلنتذكر عزمو احلديدي للحكم مبا أنزؿ اهلل عندما سألو عمو
ِ
شم ِ ِ ِ
سا ِري َعلَى أَ ْن أَتْ ُر َك
أف يكف عن دعوتو ،فأجابو ﷺ «يَا َع ّمَ ،واَللّ ِو لَ ْو َو َ
س في يَمينيَ ،والْ َق َم َر في يَ َ
ض ُعوا ال ّ ْ َ
ك فِ ِيو َما تَ َرْكتُوُ» .دعونا نغري ما يف أنفسنا من أجل أف يتغري حالنا ،ولنلتزـ
َى َذا ْاأل َْم َر َحتّى يُظْ ِه َرهُ اللّوُ أ َْو أَ ْىلِ َ
التزاماً كامالً باإلسالـ ،وضلرص على أف يضيء نوره العامل أمجع ،حىت نشهد بشارة رسوؿ اهلل ﷺ ،حيث قاؿ ﷺ:
ِ
ِ
ِ
ب ِم ْن ال َْع ْد ِل ِمثْ لُوُ َحتَّى يُولَ َد ِفي
«َل يَلْبَ ُ
ْج ْوُر بَ ْعدي إَِّل قَليالً َحتَّى يَطْلُ َع فَ ُكلَّ َما طَلَ َع م ْن ال َ
ث ال َ
ْج ْوِر َش ْيءٌ ذَ َى َ
ف غَي ره ثُ َّم يأْتِي اللَّو تَ بار َك وتَ عالَى بِالْع ْد ِل فَ ُكلَّما جاء ِمن الْع ْد ِل َشيء َذىب ِمن ال ِ
ْج ْوِر مثْ لُوُ
َ َ َ ْ َ
َ
ُ ََ َ َ
ٌْ َ َ ْ َ
ْج ْوِر َم ْن َل يَ ْع ِر ُ ْ َ ُ َ
ال َ
ف غَ ْي َرهُ» ،وروى أْحد أف رسوؿ اهلل ﷺ قاؿ« :ثُ َّم تَ ُكو ُن ُملْكاً َج ْب ِريَّةً فَ تَ ُكو ُن َما
َحتَّى يُولَ َد فِي ال َْع ْد ِل َم ْن َل يَ ْع ِر ُ
ِ
َش َّ
اج النُّبُ َّوِة».
اء أَ ْن يَ ْرفَ َع َها ثُ َّم تَ ُكو ُن ِخ َالفَ ًة َعلَى ِم ْن َه ِ
اء اللوُ أَ ْن تَ ُكو َن ثُ َّم يَ ْرفَ ُع َها إ َذا َش َ
َ
#أقيموا_الخالفة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خالفت_کو_قائم_کرو
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