وحدة األمة قضية مصريية ال جيوز التهاون فيها
وعلى األمة وجيوشها أن تعمل لتحقيقها
بدأ الصراع مع إعالن دولة اإلسالم يف املدينة املنورة وإرسال الرسل إىل امللوك يدعوهم لإلسالم واخلضوع
حلكمه وسلطان دولته مث انطالقة جيوش تلك الدولة الوليدة لتصارع القوى عظمى وقتها فتقتطع أراضيها شيئا
فشيئا ،حىت تزيل دولة الفرس من الوجود وخترج الروم من مصر والشام ومشال إفريقية ،ومتزج بني الشعوب وتربط
بينهم برابط اإلسالم فيصريوا أمة واحدة .ومع كل انطالقة للدولة وكل فتح جديد كان يعين احنسار سلطان
الغرب متمثال يف دولة الروم آنذاك ،وكان حقد الغرب يتنامى ضد هذه الدولة اليت ابتت العدو األول واألقوى
للغرب وحضارته ،فكانت احلروب واحلمالت الصليبية حرابا عقدية ،كجزء من الصراع املستمر حملاولة هدم

الدولة وكسر شوكة األمة وتفتيتها للتمكن منها ،وبعد هزمية احلمالت الصليبية واحدة تلو األخرى أمام قوة

املسلمني املتمثلة يف عقيدهتم اليت مجعتهم وألفت بني قلوهبم ووحدت صفوفهم يف دولة واحدة ،ل يتمكن
الغرب منها يف صراع مباشر حىت يف حاالت ضعفها واحنطاطها ،عكف الغرب على دراسة األمة بدقة ملعرفة
جوانب قوهتا وسر هذه القوة وكيفية إضعافها والقضاء عليها حىت توصل إىل أن قوة األمة يف عقيدهتا وكون
هذه العقيدة هي أساس تفكري الناس وما انبثق عنها من أحكام هي منهج حياهتم وطريقة عيشهم ،ووجود
دولة اخلالفة اليت حتمي العقيدة وتضع األحكام الشرعية موضع التطبيق وحتمل اإلسالم للعال ابلدعوة واجلهاد.
إن انتصار الغرب الكافر معناه هدم الدولة ومتزيق سلطاهنا وتقسيم تركتها ،وهلذا كان على الغرب حىت
ينتصر يف صراعه مع األمة أن يفصل بينها وبني عقيدهتا فتصبح األمة مسلمة لكنها ال تفكر على أساس
اإلسالم وليس اإلسالم وجهة نظرها يف احلياة ،حىت يتمكن منها ويهدم الدولة مث جيربها على التحاكم لقوانينه
ودساتريه ،فكان العمل ومكر الليل والنهار ملا يقارب القرنني من الزمان حىت تكلل جهده إبسقاط الدولة
وعزل اخلليفة وإلغاء اخلالفة على يد اهلالك مصطفى كمال ،وساعده على ذلك ما مر ابألمة من احنطاط
فكري يف ذلك احلني.
وها قد أوشكت مائة عام أن متر على األمة بال دولة وال خليفة وال راع ،مائة عام ذاقت فيها كل الويالت
ما بني ذل وقهر وامتهان وما بني هنب للثروات واغتصاب لألرض وانتهاك للحرمات ،حىت حتقق واقعا قول
النيب ﷺ« :ي ِ
ال قَائِلَ :وِم ْن قِلَّ ٍة َْحن ُن
ص َعتِ َها» ،فَ َق َ
وش ُ
اعى َعلَأي ُك أم َك َما تَ َد َ
ك أاأل َُم ُم أَ أن تَ َد َ
اعى أاألَ َكلَةُ إِ ََل قَ أ
ُ
ِ
السي ِل ،ولَي نأ ز َع َّن َّ ِ
ِ
ٍ
يَ ْوَمئِ ٍذ؟ قَ َ
ص ُدوِر َع ُد ِوُك أم ال َأم َهابَةَ
ال« :بَ أل أَنأتُ أم يَ أوَمئِذ َكثِريٌ َولَكنَّ ُك أم غُثَاءٌ َكغُثَاء َّ أ َ َ َ
اَّللُ م أن ُ
ب الدُّنأيا وَكر ِ
ِم أن ُك أمَ ،ولَيَ أق ِذفَ َّن َّ
اّللَِ ،وَما الْ َو ْه ُن؟ قَ َ
ال قَائِلََ :ي َر ُس َ
اَّللُ ِِف قُلُوبِ ُك أم ال َأو أه َن» .فَ َق َ
ول َّ
اهيَةُ
الُ « :ح ُّ َ َ َ

الأمو ِ
ت» ،فال مير ابألمة حدث إال وقد أخرب عنه رسول هللا ﷺ حمذرا أو مبشرا ،فكما أخرب وحذر مما حنن
َأ

فيه من هوان ،بشر ب أن اإلسالم حبكمه وسلطانه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار فقال ﷺ« :لَيَ أب لُغَ َّن َه َذا أاأل أَم ُر
ِ
ين ،بِعِ ِز َع ِزي ٍز أ أَو بِ ُذ ِل ذَلِ ٍ
ت َم َد ٍر َوَال َوبَ ٍر إَِّال أَ أد َخلَهُ َّ
ارَ ،وَال يَ أْتُ ُك َّ
يل،
اَّللُ بَ أي َ
َما بَلَ َغ اللَّأي ُل َوالن َ
َّه ُ
اَّللُ َه َذا الد َ
اَّللُ بِ ِه أِ
اْل أس ََل َمَ ،وذُال يُ ِذ ُّل َّ
ِعزا يُعِ ُّز َّ
اَّللُ بِ ِه الأ ُك أف َر» وسيبلغ ملك األمة مشارق األرض ومغارهبا وستعود كما

كانت خالفة راشدة على منهاج النبوة؛ وعد من هللا سبحانه وبشرى من نبيه ﷺ؛ دولة واحدة كما كانت،
قال رسول هللا ﷺ« :تَ ُكو ُن النُّبُ َّوةُ فِي ُك أم َما َشاءَ َّ
اَّللُ أَ أن تَ ُكو َنُُ ،ثَّ يَ أرفَ عُ َها إِ َذا َشاءَ أَ أن يَ أرفَ َع َهاُُ ،ثَّ تَ ُكو ُن
اَّللُ أَ أن تَ ُكو َنُُ ،ثَّ يَ أرفَعُ َها إِذَا َشاءَ َّ
اج النُّبُ َّوةِ فَ تَ ُكو ُن َما َشاءَ َّ
اَّللُ أَ أن يَ أرفَ َع َهاُُ ،ثَّ تَ ُكو ُن ُملأكا
ِخ ََلفَةٌ َعلَى ِمنأ َه ِ
َعاضا فَيَ ُكو ُن َما َشاءَ َّ
اَّللُ أَ أن يَ ُكو َنُُ ،ثَّ يَ أرفَ عُ َها إِذَا َشاءَ أَ أن يَ أرفَ َع َهاُُ ،ثَّ تَ ُكو ُن ُملأكا َج أِْبيَّة فَتَ ُكو ُن َما َشاءَ
َّ
ت» .نعم ستعود
اَّللُ أَ أن تَ ُكو َنُُ ،ثَّ يَ أرفَعُ َها إِ َذا َشاءَ أَ أن يَ أرفَ َع َهاُُ ،ثَّ تَ ُكو ُن ِخ ََلفَة َعلَى ِم أن َه ِ
اج النُّبُ َّوةُُِ .ثَّ َس َك َ

وستكون على منهاج النبوة من حيث طريقة حكمها وحىت طريقة إقامتها وكيفية استالمها للحكم ،وستكون
دولة واحدة جتمع املسلمني من أقصاهم إىل أقصاهم؛ فوعد هللا قائم ال حمالة ،فاهلل ال خيلف وعده .وطبيعة
الصراع الزمة يف انتصار احلق احلتمي ،وهذا يعين عودة اخلالفة وسيادة األمة من جديد يف دولتها .ونشأة
احلركات اليت سعت وتسعى الستنهاض األمة خري دليل على أن األمة حية ال متوت بل تسعى بكل طاقاهتا
الستعادة ما هو من حقها وما سلبه الغرب منها ،وهذا ال يتحقق بغري أمرين؛ عودة اخلالفة مرة اثنية على
منهاج النبوة كما كانت ،ووحدة األمة يف ظلها دولة واحدة جتمع املسلمني مجيعا وتصارع هبم الغرب من جديد
حىت تعيده خائبا إىل عقر داره ،هذا إن أبقت له عقر دار .فليس مسموحا لألمة ودولتها أن تبقي أرضا ل
تبلغها رسالة اإلسالم ول ختضع ألحكامها وتستظل بعدله .وهذا هو فهم اإلسالم الذي عرب عنه ربعي بن
عامر صاحب رسول هللا والذي ال يكاد يذكر إال هبذه العبارة اليت بينت فهم املسلم حلمل الدعوة واألمانة اليت
جيب عليه بالغها للناس" :قد ابتعثنا للاُ لنخرج العباد من عبادة العباد إَل عبادة رب العباد ،ومن جور

األداين إَل عدل اْلسَلم ،ومن ضيق الدنيا إَل سعة الدنيا واآلخرة".

وهلذا فعلى األمة أن توجد الدولة اليت متكنها من القيام مبا أوجبه هللا عليها من بالغ اإلسالم للناس
وإظهاره أمامهم بواقعه العملي املطبق الذي يبني عدله ورمحته فيدخل الناس يف دين هللا أفواجا ،على أن تكون
إقامة هذه الدولة ابلطريقة نفسها اليت قامت هبا أول مرة على يد رسول هللا ﷺ حىت تكون حقا على منهاج
النبوة ،فيوجد يف األمة حزب رائد قائم على فكر األمة وحسها ،يعمل على توجيهها وتذكريها بوجوب دولتها،
عامال معها وفيها على هدم ما أوجده الغرب بينها من أفكاره وما ألصقه ابإلسالم من مفاهيمه ،مستنهضا
مهة األمة لنبذ الغرب وأفكاره وعمالئه واملضبوعني بثقافته ،مستنصرا أهل القوة واملنعة من أبناء األمة ومطالبا

إَيهم بتمكينه من تطبيق اإلسالم كامال شامال يف دولة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة ،وقد كفى ﷺ األمة
مؤونة العمل إلجياد احلزب وانكب على أفكار اإلسالم فأخرج منها ما حتتاجه األمة لتستعيد سلطاهنا من
جديد ول يبق أمامه إال أن يوجد يف األمة من يعيدون ذكرى أنصار األمس فيبايعون بيعة عقبة جديدة يصرخ
منها شياطني اإلنس واجلن ،فينصرونه ﷺ وميكنونه من إقامة الدولة من جديد خالفة على منهاج النبوة يعز هللا
هبا اإلسالم وأهله ويعيد سلطانه لألرض.
وهلذا فإن خطابنا لألمة عامة وللمخلصني يف جيوشها خاصة أن واجبكم ليس حراسة احلكام العمالء وال
رعاية مصاحل الغرب يف بالدكم وال أتمني كيان يهود وال تلك احلدود اليت رمستها يد الغرب ،بل واجبكم هو
محاية األمة ورعاية مصاحلها واحلفاظ على دينها والعمل على وضعه موضع التطبيق ،فواجبكم احلقيقي اآلن
هو خلع كل والء يف أعناقكم هلؤالء احلكام واقتالعهم من جذورهم وإزالة هذه احلدود اليت تفرق بني أمتكم
وتقسمها دويالت فتعيدوهنا دولة واحدة كما كانت نصرةا هلل ورسوله واملخلصني العاملني لتطبيق اإلسالم فيكم
وبكم ،خالفة راشدة على منهاج النبوة .هذا ما جيعل منكم أنصارا كأنصار األمس ويعيد بكم ذكرى سعد

وأسعد وأسيد ...أسعد هللا الدنيا بكم وجعل إقامة دينه أبيديكم اللهم عاجال غري آجل.
﴿اي أَيُّها الَّ ِذين آمنُواأ است ِجيبواأ ِ ِ
لر ُس ِ
ول إِ َذا َد َعا ُكم لِ َما ُأُييِي ُك أم َوا أعلَ ُمواأ أ َّ
ي ال َأم أرِء َوقَلأبِ ِه
َن اَّللَ َُيُ ُ
َّلل َولِ َّ
ول بَأَ
َ َ
َ َ أَ ُ
ش ُرو َن﴾
َوأَنَّهُ إِل أَي ِه ُُتأ َ
#أقيموا_الخالفة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خالفت_کو_قائم_کرو
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