
 الرحيم الرمحن اهللا بسم
 املسلمني ألوضاع الوحيدة التغيري طريقة هي اخلالفة

لقد خرج املسلمون باآلالف واملاليني يف تونس ومصر واليمن وليبيا، مطالبني بتغيري احلكام وأنظمتهم اليت جلبت اخلراب والدمار 

رعي يف كون السلطان لألمة حيث ختتار حاكمها، هذا احلق ولقد كان خروج املسلمني تأكيداً على حقهم الش. للمسلمني لعقود عديدة

 :وإننا نود أن نبني اآليت. الذي سلبها إياه حكام اجلورِ وامللك اجلربي

إنّ اخلوف الذي زرعه احلكام يف قلوب املسلمني ألكثر من ستني عاماً عن طريق الظلم والقهر واالعتقال والتضييق يف طلب الرزق،  .1

فها هم أهل ليبيا يضربون أروع . س ال يفكرون إال يف أكلهم وشرم، قد ولّى ومل يعد له تأثري يف قلوب الناسحىت جعلوا النا

عدم : وهذا هو األصل. األمثال يف التصدي للحاكم وجربوته بصدورهم العارية ويؤثرون املوت على البقاء حتت نظام فاسد متكرب

 .اخلوف واجلنب وااللتزام مبا أمر اهللا به

وحاربوا أمتهم وقتلوا املسلمني قربةً ألسيادهم، ويف اللحظة اليت رأى الغرب . إنّ احلكام قد خدموا وأخلصوا للغرب لفترات طويلة .2

فإن الغرب تهمه . ويف هذا عربة ألويل األبصار. ومبارك" بن علي"فيها سقوط ورقتهم، لفظهم ورمى م هنا وهناك كما هو حال 

وعلى املسلمني هنا إدراك هذه احلقيقة وعدم االخنداع بالوعود الزائفة واألحالم الكاذبة . عمن يأتيه ا مصلحته فقط بغض البصر

 .ن اخلري يف اإلخالص هللا ولدينه وللمسلمنيإتعدهم ا اإلدارات املتعاقبة، وواملصاحل املُتومهَّة اليت 

فالغرب قد ساعد احلكام لسنني طويلة غري مكترث بظلمِ . منييكشف الغرب كل يوم عن مدى بشاعة نفاقه وعدم اكتراثه باملسل .3

فأمريكا مثالً، كانت الداعم واملساند لنظام مبارك ألكثر من ثالثني عاماً، ومل تكترث يوماً مبا كان . وبِ وقتلِ احلكام للمسلمني

كما صرح بذلك نائب الرئيس بايدن قبل سقوط مبارك " ديكتاتوراً"بارك ن أمريكا مل تعترب مإوحىت . عله نظام مبارك باملسلمنييف

 !ا وال حترك ساكناً يف مناطق أخرىوها هي أمريكا تلوح باستخدام القوة العسكرية يف ليبي. بأيام

يركز على أفكار  فترى اإلعالم. إن الغرب واألنظمة احلاكمة تحاول صرف املسلمني عن التفكري يف كيفية وطريقة التغيري الصحيحة .4

. الدميقراطية وشعارات الوطنية، وال يذكر أي فكرة أو شعار إسالمي حنو النهضة الصحيحة، أو حىت أخبار املطالبني باإلسالم

ولقد بات من الواضح أن . ويستخدم الغرب أسلوب تغيري الوجوه للحكام من أجل خداع املسلمني واحملافظة على األنظمة التابعة له

. ذري ملشاكل املسلمني بل العامل أمجع، والتغيري الصحيح ألوضاع املسلمني، يكون بإجياد دولة اخلالفة اليت أمر اهللا ااحلل اجل

 ل من عند اهللا عزفاخلالفة هي النظام الوحيد القادر على جلب السعادة والعدل والرمحة للبشرية مجعاء، كيف ال وهي النظام املُنز

ملسلمون للعمل اجلاد على إجياد هذه الدولة اجلديدة اليت وعد اهللا ورسوله ا املسلمني، فقد حان أواا، وظهرت فهلموا أيها ا. وجل

َن ِمْن َقْبِلِهْم ِذيَوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي اْلَأْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّ :قال تعاىل. بشائرها

َلا ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيًئا َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذِلَك َفُأوَلِئَك َوَلُيَمكَِّننَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَبدَِّلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا َيْعُبُدوَنِني 

 .»مث تكوُن خالفًة على منهاِج النُبّوة« :عليه وسلم وقال رسول اهللا صلى اهللا .ُهُم اْلَفاِسُقوَن
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