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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

الدولة رئيِساختيار ِ 
 

مسلٍم على كلِّ اُهللاأوجب ينظِّ تعاىل، وأنْ اِهللا إىل شريعِة االنقياد ما مجيع واالجتماعيِةه الفرديِة شؤون حياِت ، ،
ِنني ِإذَا دعوا ِإلَى اللَِّه ورسوِلِه ِليحكُم ِإنما كَانَ قَولَ الْمؤِم:  سبحانه وتعاىل، قال تعاىل باِهللا يؤمن، ما داموالدوليِة

فَاحكُم بينهم ِبما أَنزلَ اللَّه والَ تتِبع أَهواَءهم : ، وقالبينهم أَنْ يقُولُوا سِمعنا وأَطَعنا وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ
قالْح ِمن اَءكا جمعوقال ،:  ِضعب نع وكفِْتنأَنْ ي مهذَراحو ماَءهوأَه ِبعتالَ تو لَ اللَّهزا أَنِبم مهنيب كُمأَِن احو
كِإلَي لَ اللَّهزا أَنم. 

ال ميكناخلالفِةأي دولةُ  اإلسالميِة الدولِة كاملةً بدوِن اإلسالميِة الشريعِة تطبيق . األفرادأنْ ميكن يطبقوا بعض  
  األفراد ال يستطيع اجلهاِد مثلَ العباداِت بعض، بل إنّ واألخالِق وامللبوساِت واملطعوماِت العباداِت مثِلاألحكاِم
  التعليمي والتربوي، ونظاِم االقتصادي، والنظاِم، والنظاِم احلكِم بنظاِم املتعلقِة اإلسالِم أحكاِموأما بقيةُ .هاتطبيقَ
  به األفراد ذلك ال يقومكلُّ ...  واحلرِب اجلهاِد الدولية، وشؤوِن اإلعالمي، والعالقاِت والعقوبات، والنظاِماحلدوِد
حىت إنّ . به الدولةُبل تقومالفرديةَ األحكام اليت يستطيع ا ما دامت  األفراِد غالبيةَ أن يطبقوها فإنّ األفرادال يطبقو 
  االلتزاِم على عدِم اإلعالِم ووسائِل التعليِم يف برامِج الناس، وتشجع إسالميٍة غري علمانيةًهم دولةً اليت حتكمالدولةُ

 . الغربيِة احلياِة، وذلك تقليداً لنمِطباإلسالِم

  عدِد من حيثُ اإلسالميِة يف البالِد بلٍدوإندونيسيا هي أكرب . للدولِة رئيٍس على انتخاِب اآلنَإندونيسيا مقبلةٌ
  األمِة، وأهالً لقيادِة اخلـالفِة إندونيسيا أهالً إلقامِةوهذا جيعلُ .)  مسلٍم ماليني٢١٠ مليوناً، منهم ٢٣٠( اِنالسك

  اإلسالميِة العقيدِة على أساِسصبحوا مجيعاً قوةً عظمى تقومها معها، لي كلِّ اإلسالميِة البالِدها، وتوحيِد بأسِراإلسالميِة
: ه تعاىل بقوِل كما وصفها اُهللا من جديٍد اإلسالميةُ األمةُ، وتعود للعاِمل اإلسالميةَوحتمل الرسالةَ،  اإلسالميِةوالشريعِة
ونَ ِباللِّهِمنؤتنكَِر وِن الْمنَ عوهنتوِف ورعونَ ِبالْمرأْماِس تِللن تِرجٍة أُخأُم ريخ مكُنت  . ولَم تعد املسافات اليوم 

 . املواصالِت ووسائِل االتصاالِت وسائِل، بفضِل صغريةٌه كأنه مدينةٌ كلُّ العاملُ مشكلةً، بل صاربني األقطاِر

ها ، حيكم هو اخلليفةُ واحد، هلا رئيس، هي اخلـالفةُ واحدةٌ هلم دولةٌ تكونَ أنْ، وجيب واحدةٌ أمةٌاملسـلمونَ
من خلَع يدا « :  الرسوِله لقوِل أو طاعِت هذا اخلليفِة خارجاً عن حكِمونَ أن يك ملسلٍموال جيـوز . اُهللامبا أنزلَ

ه ، وقوِل]رواه مسلم[» ِمن طَاعٍة لَِقي اللَّه يوم الِْقيامِة الَ حجةَ لَه ومن مات ولَيس ِفي عنِقِه بيعةٌ مات ِميتةً جاِهِليةً
   اليت كتبها الرسولُ املدينِةوقد جـاء يف وثيقِة ].رواه مسـلم[» نهما فاقتلوا اآلخر ِميفتِني خللإذا بويع«: أيضاً
الرحيِم الرمحِن اِهللابسِم«:  املكرمِةه إليها من مكةَ هجرِتحني من حممٍد، هذا كتاب النيب  بني املؤمنني واملسلمني  
قريٍشمن ويثـرب وم ،تِبن هم فلِحعـق م أمةٌ . معهمم، وجـاهـدوإنّ... ،  الناِس من دوِن واحدةٌإ 

موايل بعٍضاملؤمنني مهضعلْ ِسوإنّ ...  الناِس دونَ بمال يساملُ واحدةٌ املؤمنني ،يف سبيِل يف قتاٍل مؤمٍن دونَ مؤمن  



 ٢

  شعائرقيم ي للمسلمني من إماٍمه ال بد، وأنرض فاإلمامةَ « تعاىل على أنّ اُهللا رمحهم األربعةُ األئمةُوقد اتفق .»ِاهللا
،  الدنيا إماماِن يف مجيِع واحٍد يف وقٍت على املسلمني أن يكونَه ال جيوز الظاملني، وعلى أن من املظلومني وينصفالديِن

 .» وال مفترقانال متفقاِن

 العلمانيِة الكفِرسلمون، بأنظمِة، وهم املإندونيسيا  يرضى أهلُ أنْ واملستهجِنه ملن الغريِبإن قعليهم  تطب 
اإلسالِمم، ويتركوا أنظمةَِه أنوِفرغم وي اليت نزلَ الصحيحةُها األنظمةُهجروها، مع أن ا الوحي تعاىل،  اِهللا من عنِد 
فَِإما : ، قال ورِضيت لَكُم اِإلسالَم ِديناالْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي:  عنها اُهللاوقالَ

ومن أَعرض عن ِذكِْري فَِإنَّ لَه مِعيشةً ضنكًا ونحشره   يأِْتينكُم مني هدى فَمِن اتبع هداي فَلَا يِضلُّ ولَا يشقَى
 رواه[»  صباحاً يمطَروا أربعني أنْن ِم األرِض ألهِل خريملُ يف األرِضحد يع «:وقال  . يوم الِْقيامِة أَعمى

النسائيوابن ماج ه.[ 

هناك فرقالعلمانيِةه يف النظِم وأحكاِم يف اإلسالِم الرئيِس أحكاِم بني يف النظاِم، فهو منتخب من أجِللماينِّ الع  
 . اِهللا شرع، واليت تناقضناسعها ال اليت شر الوضعيِة القوانِنيتطبيِق

ا ِهللا األحكاِم تشريِع، أي صالحيةُ يف اإلسالِما احلاكميةُوأممبن فيهم ه من الناِس لغِريت سبحانه، وليس، فإ 
الرئيس .ومبا أنّ الرئيسمن ِق منتخب األمِةِلب ب غاِهللا أحكاِم تنفيِذةَي اإلسالميِة الشريعِة، فإنه يتبىن أحكام ها  اليت مصدر
 بادةَروي عن ع.  الناِس، ويرعى ا مصاحلَ الدولِة قواننيِه، جبعِل راجحاً وما أرشدا إليه، باعتبارها رأياً والسنةُالقرآنُ
  ]. ومسلمخاريرواه الب[»  علَى السمِع والطَّاعِة ِفي الْمنشِط والْمكْرِهبايعنا رسولَ اللَِّه «:  أنه قال الصامِتبِن

يف اإلسالِم السياسِة يف نظاِموعلى ذلك، فالرئيس سيادِة حتقيِق، من أجِل األمِة سلطاِنن مظاهِر ِم مظهر  
  الشرعيةُ األحكام، هِل الفاصلُ العاملُ همأي املسلمون  أو الناسفاألمةُ.  الشعبيةُ، وليست السيادةُ الشرعيِةاألحكاِم

 ؟ مما أنزل اُهللا الناس، أو هو مأخوذٌ بيِد، وهل التشريع الطواغيِتها من أحكاِم، أو غريهي املطبقةُ

 : التاليِة إىل األموِر من النظِر الرئيِسبد يف انتخاِب ومن هنا، ال

وحيرم لغري املسلم أن  (اختيار الرئيس الذي تتوفر فيه شروط االنعقاد، وهي أنه البد أن يكون مسلماً -١
، )مع لزوم تطبيقه األحكام اإلسالمية (، عدالَ، عاقالَ، بالغاَ)وحيرم للمرأة أن تكون رئيساَ(ال ،  رج)يكون رئيساَ

وعالوة على ذلك، فاألوىل أن تتوفر فيه شروط .  على محل أعباء األمانة كرئيٍس للدولةحراً، وأن يكون قادراَ
 .سةاألفضلية، كاالجتهاد، والشجاعة، والقُرِشية، والرباعة يف السيا

٢- الكفاِر عن نفوِذ مستقلةً البالِد سلطِة على حفِظ القادِر الرئيِساختيار وال ت ،عتمدإال على املسلمني  .
،  العكس، وليس األجنيب عن النفوِذ احلقيقي االستقالِل على إجياِد قادراً الرئيسبد من أن يكونَ  أخرى، الوبعبارٍة
  أم غريمنيةً، أم أَ، أم ثقافيةً اقتصاديةً، أم سياسيةً، أم كانتها، اجتماعيةً وهيمنِتبيِة األجن القواِت نفوِذها حتتبترِك
 فظُ ، فليا أَيها الَِّذين َءامنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي اَألمِر ِمنكُم:  تعاىلهويف ذلك جاء قولُ. ذلك

.  ولَن يجعلَ اللّه ِللْكَاِفِرين علَى الْمؤِمِنني سِبيالً: وقال تعاىل. بون ام خماطَأ، إذ يعين من املؤمنني) منكم(
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ها، وليس يف أيدي  يف أيدي أهِل هذه البالِد أمِن على وضِعرِد من أن يقْ املنتخِببد للرئيِس ، فال لألمِنوأما بالنسبِة
 يف  العسكريِة القواعِد، وال بإقامِة والشرطِة على اجليِش املستعمرِة الدوِل بنفوِذسمحيوال .  املستعمرِةهم من الدوِلغِري
 . الداخلي األمِن يف سياسِةها تتدخلُ، وال يتركُالبالِد

الَّ ِإِن الْحكْم ِإالَّ ِللَِّه أَمر أَالَّ تعبدوا ِإ: ، قال تعاىل دائٍم بشكٍل كاملةً اإلسالميةَ الشريعةَوينفذُ -٣
اهِإي .ًوقال أيضا : اا ِممجرح فُِسِهموا ِفي أَنِجدالَ ي ثُم مهنيب رجا شِفيم وككِّمحى يتونَ حِمنؤالَ ي كبرفَالَ و

 .قَضيت ويسلِّموا تسِليما

  حتتهم يف العاِملم وقوتحدُ ِوتحقق، حىت ت يف العاِمل املسلمني بالِد توحيِد باجلد من أجِلويعملُ -٤
قال .  والقيادِة النظاِم هلم وحدةُ، وال بد من أن تكونَ الواحِد، وهم كاجلسِد إخوةٌإمنا املؤمنونَ.  اإلسالميِة اخلالفِةظلِّ

  تتحقق وا سوف،م هي اليت توجد ا القوةُوإمنا وحدُ. » فاقتلوا اآلخر منهما خلليفتِنيإذا بويع :» الرسولُ
 اهدش، كما هو م املستعمرِة الكافرِة من الدوِل واالستعماِرياِنغ والطُ اهليمنِة من البالِد عِن، والدفاع يف األرِضالرمحةُ

 .ها، وغري، وفلسطني، وأفغانستانَيف العراِق

، مع  العلمانيِة األنظمِة، وحتت سيطرِة يف أيدى الظاملني؛ هل تبقى البالد إىل األمِة مفوض، فاألمرويف اخلتاِم
  والقائمني بالشريعِة األمناِء احلكاِم من ذلك؟ أي بتعيِني يف الفوضى، أو العكس حىت تستمر اإلسالميِة الشريعِةإضاعِة

حىت يتحققوالعدالةُ، والرفاهيةُ األمن ، .وكذلك مفوضن، وغارقةً، كما هي اآل املسلمني ممزقةً إليهم، هل تبقى بالد 
  عز حىت يرتفع من ذلك، تتوحدها، أو على العكِس وغري وفلسطني وأفغانستانَ يف العراِقيف اهلوان، كما هو احلالُ

 . واملسلمنياإلسالِم

  من أن يهتموا بذلك، حيث إنّ انتخاب السلطِةبد للمسلمني يف إندونيسيا باعتبارهم أصحاب ولذلك، ال
 ه من أجِله وتعييِن لتهيئِتظلوا يف العمِل الذكر، وأن ي اآلنفةُ له الشروطُوال بد هلم من رئيٍس. ينه سوف يأيت حالرئيِس
 . اإلسالميِة اخلالفِة دولِة يف ظلِّ البالِدة، وتوحيِدها كافّ، وتنفيِذ العلمانيِة األنظمِة، بدلَ اإلسالميِة الشريعِةإقامِة

 

  . املعاصي يف إبقاِء مسامهةٌ السِري سوَء، فإنّ السِريحسنهذا حينه، فسريوا أ !أيها املسلمونَ 

تعاىل اِهللاقوِلإىل  هيا ننظر  : 

 ِءرالْم نيولُ بحي وا أَنَّ اللَّهلَماعو ِييكُمحا يِلم اكُمعوِل ِإذَا دسِللروا ِللَِّه وِجيبتوا اسنَءام ا الَِّذينها أَيي
 .وأَنه ِإلَيِه تحشرونَوقَلِْبِه 

 

 ِ التحريرحزبهـ                                                    ١٤٢٥ من ربيع اآلخر ١١

 إندونيسـيا                                                      م٢٠٠٤ مايو ٣١املوافق 


