بسم اهلل الرزتن الرحيم

سقوط الخالفة
الرد على المصيبة الكبرى
يف الثامن والعشرين من رجب لعام  2453للهجرة ،ادلوافق للثالث من آذار/مارس عام ُ ،2235خلع آخر
لألمة اإلسالميّة يف إسطنبول ،وسقطت آخر حكومة حتكم بشريعة اهلل سبحانو وتعاىل بعد أن
شرعي
حقيقي ّ
ّ
خليفة ّ
مت تركها واستبدال القبضة احلديديّة للعلمانية هبا ،ويف ال ّذكرى السنويّة ذلذه ادلصيبة العظيمة صلد أنّو لزاما علينا أن
الشرعي ادلطلوب منّا ُُتاه تلك
نقف على فداحة اخلسارة اليت أصابتنا يف القرن ادلنصرم ،وأن نقف على اإلجراء
ّ
الكارثة.
مركزيّة الخالفة في حياة المؤمنين:
ختتلف اخلالفة عن أي أنظمة حكم أخرى ،فهي ليست موضوعة حبسب مفاىيم طبقة النّخبة يف اجملتمع ،وال
ادللكي ،مل تُنب اخلالفة على أفكار الطّبقة ادلف ّكرة الّيت ال صلة
اإلقطاعي وال تشبو النّظام
ُم ّالك األراضي كالنّظام
ّ
ّ
احلل الوسط بني رجال ال ّدين ومصاحلهم
ُّيوعي ،ومل تُنب اخلالفة على ّ
بينها وبني مشاكل الناس البتّة كما يف النّظام الش ّ
أمسايل ،بالعكس من ىذا كلّو ،فإ ّن اخلالفة نظام ربّانّ من لدن خالق الكون سبحانو وتعاىل،
وبني ُمف ّكري النّظام ّ
الر ّ
رب
زلمد صلوات ّ
الرزتة ،ونظامها احلكمة ،وقد طُبِّقت يف ّأول أمرىا على يد سيّد اخللق ّ
وعمادىا العدل ،وأساسها ّ
وسالمو عليو ،حينما أقنع قبائل يثرب بأن ينصروه ويقيم سلطان اإلسالم بني ظهرانيهم ،فطَبّق األنظمة االقتصاديّة
شرعها اهلل تعاىل يف زلكم كتابو وبسنّة رسولو  ،فألّف بني
واالجتماعيّة ،والقضائيّة والعقوبات ،وأنظمة احلكم الّيت ّ
احلق والعدل.
القلوب ،وأقنع العقول ،وُتاوز اجلزيرة دلا وراءىا بنظام ّ
الرسول  على االنتهاء ،أخرب صحابتو رضوان اهلل عليهم فيما رواه مسلم يف كتاب
وحني شارفت حياة ّ
اإلمارة :ح َّدثَنَا ُش ْعبةُ َعن فُر ٍ
ت أَبا ُىريْ رةَ َخم ِ ِ
ِّث َع ْن
ات الْ َق َّزا ِز َع ْن أَبِي َحا ِزٍم قَ َ
س ِم ْعتُوُ يُ َحد ُ
ال :قَ َ
َ
س سن َ
َ ْ َ
ين فَ َ
اع ْد ُ َ َ َ ْ َ
ِ ِ
ك نَبِي َخلَ َفوُ نَبِي َوإِنَّوُ َل نَبِ َّي بَ ْع ِدي َو َستَ ُكو ُن
النَّبِ ِّي  قَ َ
الَ « :كانَ ْ
وس ُه ْم ْاْلَنْبِيَاءُ ُكلَّ َما َىلَ َ
س ُ
يل تَ ُ
ت بَنُو إ ْس َرائ َ
ِ
وى ْم َح َّق ُه ْم فَِإ َّن اللَّوَ َسائِلُ ُه ْم َع َّما
ُخلَ َفاءُ تَ ْكثُ ُر» قَالُوا :فَ َما تَأ ُْم ُرنَا؟ قَ َ
ال« :فُوا بِبَ ْي َعة ْاْل ََّو ِل فَ ْاْل ََّو ِل َوأَ ْعطُ ُ
اى ْم».
استَ ْر َع ُ
ْ
الصحابة رضوان اهلل عليهم مسألة اخلالفة يف ال ّذروة من اىتماماهتم ،فق ّدموا بيعة اخلليفة على دفن
لقد وضع ّ
أىم الواجبات ،ىذا التّقدمي ،وش ّدة االىتمام ىذه توحي لنا
الرسول  ،وعلى إنفاذ بعث جيش أسامة ،وجعلوىا ّ
ّ
احلث على سرعة ّاختاذ اإلجراء ببيعة اخلليفة لريعى شئون ادلسلمني وأىل ِّ
الذ ّمة ،ويُ ّبني
مبدى أمهّيّة مسألة اخلالفة ،و ُّ
ِ
أي زمان من اخلليفة.
عظَم أن ال خيلو ّ

حت طبقت اآلفاق،
وحتت راية وحكم اخللفاء الراشدين ،دام عصر العدل واالزدىار ،وانتشرت كلمة اإلسالم ّ
تسربت للنّظامّ ،إال أ ّن
ّ
الراشدين ،فإ ّن بعض األخطاء يف تطبيق نظام احلكم ّ
وحت يف العصور اليت تلت عصر اخللفاء ّ
موحدة ،بقيت زلميّة ،وبقيت شريعة اإلسالم حتكمها ،كما أ ّن اخلالفة قامت حبماية وتأمني العدل
األمة بقيت ّ
ّ
ِّ
ظل اخلالفة ذلم
لرعايا ال ّدولة من أىل الذ ّمة من غري ادلسلمني ،الذين عاشوا ما ينيف على األلف والثّالذتائة عام حتت ّ
ما لنا من اإلنصاف ،وعليهم ما علينا من االنتصاف!
تسربت لنظام احلكم يف ال ّدولة أحكام مصدرىا
لكن يف أواخر القرن التّاسع عشر ،أوائل القرن العشرينّ ،
تتسرب لعقول
التّشريعات الغربيّة ،شلّا أضعف احلكم
اإلسالمي ،وبدأت مفاىيم ال ّدديقراطيّة واللّيرباليّة والعلمانيّة ّ
ّ
األمة ادلرتبّصني هبا.
جراء اجلهود ادلتواصلة ألعداء ّ
ادلسلمنيّ ،

الشكل احلديث للقبليّة ادلقيتة الّيت قال فيها
تسرب األفكار القوميّة  -تلك الفكرة الّيت ُدتثّل ّ
وزاد الطّني بلّة ّ
وىا فَِإنَّ َها ُم ْنتِنَةٌ»  -وقد تُ ِّوجت ىذه
رسول اهلل  يف احلديث الذي رواه البخاري عن جابر رضي اهلل عنو « َدعُ َ
اذلجمات الفكريّة بوصول اخلائن مصطفى كمال لس ّدة احلكم وىدمو للخالفة يف 2235م.
لألمة:
فقدان الدِّرع الواقية ّ
مآسي ال ُحتصى منذ ىدم اخلالفة ،شاىدنا سفك دمائنا على أيدي
بأم أعيننا
لقد شاىدنا ضلن ادلسلمني ِّ
َ
أعدائنا يف طول البالد وعرضها ،من جبال الفلبّني إىل أودية كشمري ،إىل غابات القرم ،شاىدنا أحد أقدس م ّق ّدساتنا
ِ
ِ
أن ذلا
الصهاينة ،ومسعنا آىات الثّكاىل وبكاء اليتامى وأنني اجلوعى يفتق جراحات ّ
 بيت ادلقدسُ -زلتَالّ من قبل ّجتماعي األجوف على أرض
ادلدمر ،ونظامو اال
احلر" يفرض منوذج اقتصاده ّ
أن تندمل! لقد شاىدنا كيف أ ّن "العامل ّ
ّ
ِ
ِ
مؤسساتِنا االجتماعيّة!
ادلسلمني ،رأيناىم ينهبون ثرواتنا ،ويُضعفون ّ
األمة ليُعيِّنهم قادة ورؤساء ،وما ىم ّإال رجال يَفتقدون
احلر" يدعم أسوأ من يف ىذه ّ
واألسوأ أ ّن ىذا "العامل ّ
الفقري الذي يستند عليو الغرب يف استعماره للمسلمني! لدى
الشجاعة ،واألخالق ،وما ىم إالّ العمود
لكل معان ّ
ّ
ّ
األمة ويعيثون يف األرض فسادا ،مقابل
األمة يف مشاريعهم الّيت ينهبون فيها ّ
ىؤالء احل ّكام كامل األىبة خلدمة أعداء ّ
رشوات من الوعود بالتّمكني والثّراء مقابل خيانة ىؤالء احلكام هلل تعاىل ولرسولو .
للحل ،وظهرت لديهم الكثري من النّظريّات حول كيفيّة
كل ىذه الفوضى ،ينظر ادلسلمون بلهفة
ّ
وسط ّ
لتوحدت بالدىم ،ولصلُح حال ُوّالة
إهناضهم ،منها مثال أنّو لو صلح ادلسلمون وقاموا هبذا ّ
الشيء أو بذاكّ ،
حت أحكام دخول اخلالء ،مل
أمورىم! علينا أن ال ننسى أ ّن ِشرعة ِّ
كل شيءّ ،
رب العادلني سبحانو الّيت بيّنت لنا ّ
ترتكنا بغري ىدى يف قضيّة تغيري حالنا والنّهوض من كبوتنا ،حيث قال رسول اهلل « :إِنَّ َما ِْ
ام ُجنَّةٌ يُ َقاتَ ُل ِم ْن
اْل َم ُ
َوَرائِِو َويُتَّ َقى بِ ِو» رواه مسلم.
األمة أن تواجهو ليس أن تبتدع طرائق سلتلفة لنهضتها ما أنزل اهلل هبا من سلطان ،بل
التّح ّدي الّذي على ّ
الرسول  الّيت
التّحدي الّذي على ّ
األمة أن تواجهو ىو أن تقوم بوضع تلك ال ّدرع الواقية يف مكاهنا ،باتباع طريقة ّ

ِ
األمة حياهتا
ادلنورة ،هبذا تَستأنف ّ
سار عليها لتحويل دار الكفر إىل دار إسالم وإقامة ال ّدولة اإلسالميّة يف ادلدينة ّ
اإلسالميّة.
الصحابة:
عمل ّ
لألمة أن عانت من غياب اخلليفة
يف ىذا ّ
الزمن الفريد الّذي ضلياه يف تاريخ ىذه األ ّمة ،حيث إنّو مل يسبق ّ
ِ
ضم ىذا االمتحان ذلذه
وغياب دولة اخلالفة ىذه ادل ّدة الطّويلة ،ىذا الغياب الذي ولّد مصائب ال هناية ذلا ،يف خ ّ
ِ
الصحابة رضوان اهلل تعاىل
األمة تربز فرصة عظيمة ينبغي اقتناصها ،فلدينا فرصة مل يسبق اغتنامها إالّ من قبَل ّ
ّ
عليهم ،فننغمس يف صراع َسبَ َق لرسول اهلل  وصحابتو الكرام أن خاضوه ،ومل يُتَح لغريىم من ادلسلمني خوض
فيتمكن
الصراع لنقيم دولة اإلسالم كما أقامها رسول اهلل ،
غمار مثل ذلك العمل ّ
حت يومنا ىذا ،فنخوض ىذا ّ
ّ
ال ّدين على أيدينا ويستخلفنا اهلل يف األرض كما استخلف الّذين من قبلنا!
القوة من
علينا أن نشتغل بدراسة سرية الرسول األكرم  لنستنبط منها طريقة التّغيري ّ
اليت بدأت مبجموعة قليلة ّ
ِ
حتولوا إىل قادةِ أعظ ِم حضارة نشأت يف تاريخ البشريّة ،ىذه
تعرضت لالضطهاد واألذى يف بطاح م ّكةّ ،
ادلؤمننيّ ،
الفرصة الساضلة ليست رلرد فرصة لنوال رضوان اهلل تبارك وتعاىل ،بل إ ّهنا تنفيذ لفرض من أعظم الفرائض يف ال ّدين،
ِ
اع ٍة ل َِق َي اللَّوَ يَ ْوَم
ول اللَّ ِو  يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهماَ :س ِم ْع ُ
ولَ « :م ْن َخلَ َع يَ ًدا م ْن طَ َ
ات ِميتةً ج ِ
ات ولَي ِ ِ ِ
ِ ِ
اىلِيَّةً» .رواه مسلم.
س في عُنُقو بَ ْي َعةٌ َم َ َ َ
الْقيَ َامة َل ُح َّجةَ لَوُ َوَم ْن َم َ َ ْ َ

ميتة اجلاىليّة تعين أنّو حيرم أن يعيش ادلسلمون بدون خليفة لو بيعة يف أعناقهم ،شلّا يعين أ ّن إجياد اخلليفة فرض
ويين
األمة ،وىذا شلا أرتع عليو علماء ّ
على ّ
القرطب واجلُ ّ
األمة ،ونذكر منهم على سبيل ادلثال :اإلمام النّووي و ّ
والتّفتازانّ.
وعد من اهلل تعالى:
عودة اخلالفة وعد من اهلل تعاىل ،أخربنا بو رسول اهلل  ،يف احلديث الطّويل الذي يصف أنواع احلكم ادلختلفة
األمة اإلسالميّة ،ومنها األنظمة اجلربيّة اليت نعيشها اآلن واليت يتبعها نظام احلكم على منهاج النبوة:
الّيت ستخضع ذلا ّ
« ...ثم تكون خالفة على منهاج النبوة» رواه أزتد.

يتشرفون بالعمل لتحقيق وعده تبارك وتعاىل ،ليكون ذلك يف ميزان حسناتنا يوم
نسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا شلّن ّ
الشرع لينشر العدل
القيامة ،واهللّ نسأل أن يُّ ِّ
األمة حتت قيادة خليفة ُمبايَع بيعة شرعيّة يُطبِّق فيها أحكام ّ
وحد ىذه ّ
وحيكم بني النّاس بالقسط ،فيقيم دار اإلسالم بعد فقداهنا يف األرض ،فتكون منارة ىداية ومشعل نور يضيء هبا
ادلسلمون للبشرية ظلماهتا.
ِ ِ
ور اللَّ ِو بِأَفْ َو ِاى ِه ْم َواللَّوُ ُمتِم نُوِرهِ َول َْو َك ِرهَ الْ َكافِ ُرو َن﴾ [الصف]8 :
﴿يُ ِري ُدو َن ليُطْف ُؤوا نُ َ
موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org
www.khilafah.net

موقع المكتب اإلعالمي المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info
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