
 بسم ا الرمحن الرحيم

 وجوب التكتل إلعادة الخالفة
 

م أعلن اجملرم مصطفى كمال أتاتورك، بعد كيد وتآمر، 2ٕ1ٔقبل أربع وسبعني سنة، وبالتحديد، يف الثالث من آذار 
العزيز، آخر اجمليد بن عبد  أن اجمللس الوطين الكبري، قد وافق على إلغاء اخلالفة ويف نفس اليوم، أمر بطرد اخلليفة عبد

 معو حقيبة ثياب وبضعة جنيهات. خليفة للمسلمني إىل سويسرا، حامالً 

كان الواجب يومها، أن يهب ادلسلمون ىّبة رجل واحد، متخذين إجراء احلياة أو ادلوت إلعادة اخلالفة، لكوهنا 
يف نفوسهم، ىان عليهم أن  القضية ادلصريية عند ادلسلمني، ولكن، لضعف أفهام ادلسلمني لإلسالم، ولضعف تقوى ا

خيضعوا للتهديد والًتىيب، الذي مارسو عليهم مصطفى كمال والدول الكافرة، فسكتوا عن إلغاء اخلالفة، وعن تقسيم 
َوَمْن »... : بالد ادلسلمني، وعن حتكيم القوانني الوضعية يف حياهتم بدل األحكام الشرعية، واستهانوا بقول رسول ا 

َعٌة َماَت ِميَتًة َجاِهِليَّةً  َماَت َولَْيسَ   .«ِفي ُعُنِقِه بَ ي ْ
واليوم، لكي يتجنب ادلسلمون ىذه ادليتة اجلاىلية، ولكي يزيلوا عنهم اذلوان الذي حلق هبم، جراء ىدم دولة اخلالفة، 

فة، وىذه الطريقة عليهم أن يسلكوا الطريقة الشرعية الستئناف احلياة اإلسالمية، بتنصيب خليفة عليهم، وإعادة دولة اخلال
، توجب عليهم أن يتكتلوا إلعادة اخلالفة، امتثااًل لقولو تعاىل: ادلستفادة من النصوص الشرعية، ومن سرية الرسول 

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأولَِئَك ﴿ َوال َتُكونُوا  ﴿﴾، اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة يَْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
َناُت َوُأْولَِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ  ﴾، فهذا أمر من ا تعاىل للمسلمني، َكالَِّذيَن تَ َفرَُّقوا َواْختَ َلُفوا ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَ ي ِّ

فعلوا ذلك كانوا ىم الفائزين نكر، فنن عن ادل وتنهى أن يوجدوا مجاعة أو حزبًا منهم، تدعو إىل اخلري، وتأمر بادلعروف
ا وثوابو، وإال كانوا كأىل الكتاب الذين تفرقوا واختلفوا فيما أمرىم ا بو، وأولئك ذلم عذاب عظيم. وىذه القرائن  برضا

العظيم تدّل على أنَّ األمر يف اآلية لتكوين ىذه اجلماعة للوجوب، لكون الفالح ترتب على قيامهم بالعمل، والعذاب 
 ترتب على من قام بعكسو.

على إجياد مجاعة من ادلسلمني تقوم بعملني: أحدمها الدعوة إىل اخلري وىو اإلسالم،  وقد جاء ىذا الواجب مْنصبًّا
وثانيهما األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر، ومع أنَّ ىذا الواجب مطلوب من الفرد ومن الدولة، إال أنَّ قيام الفرد بو يف 

 اعة، يف حال عدم وجود خليفة للمسلمني، ال يسسق  عنو إ م التكتل مع مجاعة.غري مج

واجلماعة ادلطلوبة حىت توصف باألمة أو اجلماعة ال بّد أن يتوفر فيو أمران: أحدمها: وجود رابطة ترب  أعضاء 
، واألمر بادلعروف والنهي عن اجلماعة ليكونوا جسمًا واحداً، وىذه الرابطة قد عينتها اآلية، وىي الدعوة إىل اإلسالم

ادلنكر، وىي نفسها الفكرة اإلسالمية، اليت تعين العقيدة اإلسالمية وما ينبثق عنها من أفكار وأحكام وآراء تفصيلية تلزم 
اَلٍة ِمْن اَل َيِحلُّ لَِثاَلثٍَة َيُكونُوَن بِفَ »: حلمل الدعوة اإلسالمية، وثانيهما: وجود أمري ذلذه اجلماعة جتب طاعتو لقولو 

. فاجلماعة ادلطلوبة شرعًا حلمل الدعوة من أجل إقامة الدولة، ال بد أن جيتمع فيها «اْْلَْرِض إالَّ َأمَُّروا َعَلْيِهْم َأَحَدُهمْ 
 إلسالمية واألمري الواجب الطاعة.ىذان األمران معاً، ومها: الفكرة ا



اإلسالمية يف احلياة، كقتل ادلرتد ورجم الزاين اصن، والدعوة إىل اإلسالم تشمل الدعوة إلجياد مجيع األحكام 
وكاجلهاد ورعاية شؤون الرعية باإلسالم، إال أنَّ ىذه األحكام الواجبة ىي من صالحية الدولة ومسؤوليتها، فيكون إجياد 

 الدولة اليت تنفذىا واجباً بناًء على نص القاعدة الشرعية: "ما ال يتم الواجب  إىل بو فهو واجب".

وإقامة ىذه اجلماعة أو احلزب لدولة اخلالفة فرض على الكفاية، فنن أقام ادلسلمون حزبًا مستوفيًا للشروط الشرعية، 
عنهم إ م إقامة الدولة إن مل يقم احلزب ىذه الدولة، فيظل التكتل يف ىذا احلزب  عنهم إ م إقامة احلزب، ومل يسق  سق 

واجبًا على كل مسلم إىل أن تقام دولة اخلالفة، ويأ م كّل مكلف إن مل يقم هبذا أو يف غريه من األحزاب، ادلربئة للذمة 
 الواجب، ويأ م كل مقصر هبذا الواجب.

وتعدد األحزاب اليت تقوم على ما نصت عليو اآلية جائز، وال جيوز أن دينع ىذا التعدد، ألنو منع من القيام بفرض. 
بل جعل القيام هبذا الفرض متوقفًا على إذن احلاكم حرام، ألن القيام بفعل  وال حيتاج إنشاء احلزب إىل إذن من احلاكم،

الفروض، كالصالة واحلج وإقامة حزب، أو التكتل مع حزب، ىو امتثال ألمر ا تعاىل. وإطاعة احلاكم يف ترك الفرض 
ية على أساس ذلذا، فنن إقامة األحزاب السياس. «ال طَاَعَة ِلَمْخُلوٍق ِفي َمْعِصَيِة اْلَخاِلقِ »يقول:  معصية، ورسول ا 
 من الدولة. اإلسالم ال حتتاج إذنًا

 

 فيا أيها المسلمون:
ندعوكم إىل التكتل يف حزب على أساس اإلسالم، إلعادة اخلالفة اليت توحدكم على قلب رجل واحد، تبايعونو  ناإنَّ 

كي يعود إليكم عزكم ورلدكم، ولكي تنالوا رضوان   على احلكم بكتاب ا وسنة رسولو ليقودكم يف ساحات اجلهاد،
َعٌة َماَت ِميَتًة َجاِهِليَّةً »... : ربكم، بدل أن ينطبق عليكم قول رسول ا   .«َوَمْن َماَت َولَْيَس ِفي ُعُنِقِه بَ ي ْ
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