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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  !ةليست جادّ  شرع هللادعوة النظام الحاكم في اليمن للتحاكم إلى 
  

دء منذ  ة في ب يمن أُ  17االعتصامات القائم رة محافظة في ال ر من م وةٌ طلقت أكث ىلتحاكم ل دع  إل
ھيئة  ةحضرفي  ى الشرعللتحاكم إل هوتودعلمصحف لرفع علي عبد هللا صالح ببدايتھا  تكان ،شرع هللا

ة دعوثم تكررت ال ،مارس الماضي/علماء اليمن في شھر آذار ورة الحكومي ى صفحات صحيفة الث ة عل
  .مايو الجاري/أيار 6كان آخرھا يوم الجمعة و

  

أ الخاصةقبل  العامةن الحقيقة ھي أ ين ب م اليق دعواتيعلمون عل ذه ال وع  ن ھ د وق م تصدر إال عن ل
يُ أل ؛كعادته ،هللا صالح ونظامه في المآزق علي عبد زل ل ا حكن الشرع الحنيف ن دوام دونم ى ال ه عل م ب
ى الشرع تعني اعترافوأ ،استثناء دعوة للتحاكم إل ً ن مقولة ال ً صريح ا م بالشرع اإلسالمي  ا ه ال يحك بأن
ه؟ مَ لِ وإال إذا كان الشرع ھو الحاكم فَ  ،أصالً  الء و !الدعوة للتحاكم إلي ال عق اء إنْ ق ة العلم ه  إن ھيئ وافقت
  .هللا إلى شريعة ه التحاكمَ به وزيف ادعائكشف كذدعوته وتبعته فإنھا ست على

  

عدم جواز الخروج على ولي ال يريد قائلوھا من ورائھا إال  إن مقولة الدعوة للتحاكم إلى شرع هللا
 مإنھ !إلى جانبهھي  ،"الفكر الرأسمالي"المبنية على فكر غير اإلسالم  ،ن الشرعية الدستوريةوأ ،األمر

وال يھمھم أن تكون السيادة للشرع على  ،ھموا اإلسالم على طريقة المبدأ الرأسمالي القائم على النفعيةف
النظر الرأسمالية القائلة بفصل  ةحسب وجھ ذھب إليه،ييريده  نْ الدوام وترك اإلسالم بعيداً بعد ذلك مَ 

  .الدين عن الحياة

  

واالقتصادية جميع مشاكل الحياة السياسية  يعالجوحده إن االحتكام إلى شرع هللا يعني جعل اإلسالم 
ا وأ ،غيرھاوالسياسة الخارجية وسياسة التعليم و واالجتماعية ة في تنصيب من يحكمھ ن السلطان لألم
يادة للشرع وليسأي إ ،اإلسالموليس لھا الحق في تنصيب من يحكمھا بغير  باإلسالم،  .للشعب تن الس

لمينالنظام الرأسمالي يطبق ويعلم القاصي والداني اليوم كيف  الد المس ره من ب ل غي يمن مث د  .في ال وق
ه ليحتكم  علي عبد هللا صالح لالحتكام وكيف يدعو علم الناس متى ا إلي إلى شرع هللا وكيف ينسى ما دع
  .حاجة إلى ذلكتزول الإلى غيره حين 

  

 ،في اليمن وغيرھاوالنار  م به اليوم بالحديدحكَ وأخيراً نقول شتان بين النظام الرأسمالي الذي نُ 
في نھاية الحرب العالمية منذ وطئت أقدام جيوش التحالف  األرضالذي غاب عن  اإلسالموبين نظام 

بتعاون الَخَونة من العرب والترك، ثم ارتكب مصطفى كمال جريمة  اسطنبول حاضرة الخالفةاألولى 
  .إلغاء الخالفة بعد ذلك

  

البالد  ىدنأبل ھي فرض على المسلمين من  ،ھا مكرٌ في ن بمقولةٍ ال تكو باإلسالمالعودة للحكم  إن 
يجعلھم جميعاً  ،دولة الخالفة ،دولتھم عاماً على ھدم 87من  ألكثر ھمن سكوتإو ،أقصاھا إلى اإلسالمية

د يوحت من ثمو ،اً صرح باإلسالمللمسلمين على الحكم إلقامتھا ومبايعة خليفة لعمل باس من تلبّ  إالن يآثم
ة في لى الحياإ فإقامة الخالفة ليست عودةً  .بالدعوة والجھاد اآلخرين إلى اإلسالمحمل المسلمين و بالد

ولن  ،حكامھاتطبيق شريعة هللا وأھي إعادة نما وإ ،الخيام والتنقل بالجمال واأللفة مع حياة الصحاري
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على علوم  إال باالعتمادصناعاتھا لم تعرف با وورأوإن  ،أفضل أمة في جميع النواحيال نكون إ
األفضل بال منازع سالم لنكون كذلك سنعود باإلو ،اعية في العالمساس الثورة الصنھي أالمسلمين التي 
  .ثر تفوقاً في كافة مجاالت الحياةكنكون األومن ثَمَّ  ،ألننا أرضينا هللا

  

 اإلسالميةلحياة ف استئناالمنكم وفيكم يعمل  حزب التحريرن إ :أيھا المسلمون في أرض اليمن
ويصون  واحد بشرع هللا يحمي الحمى خليفةٌ  يحكمھا ،مة فيھاة التي تجمع األدولة الخالف إقامة بإعادة

 :قال سبحانه ،الجميعمن ومسمع  وتسفك ليل نھار وجھاراً على مرأى والدماء التي تنتھك األعراض
ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ ( الَِحاِت لَيَْستَْخلِفَنَُّھم فِي األَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمْن قَْبلِِھْم َوَعَد هللاَّ

لَنَُّھْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِھْم أَْمنًا يَْعبُُدونَنِي  نَنَّ لَُھْم ِدينَُھُم الَِّذي اْرتََضى لَُھْم َولَيُبَدِّ الَ يُْشِرُكوَن بِي َشْيئًا َولَيَُمكِّ
ثم .. .(ر بھا رسول هللا عليه وعلى آله الصالة والسالم وبشّ  ،)فَاِسقُونَ ْعَد َذلَِك فَأُْولَئَِك ُھْم الْ َوَمْن َكفََر بَ 

  .رواه أحمد )تكون خالفة على منھاج النبوة

  

تباعه أتلفظوا ھذا النظام البغيض و أنلكم  آنما أ :أيھا المسلمون المخلصون في أرض اليمن
 طب وّد الغرب، وبخاصة بريطانيا وأمريكا، للتدخل في شؤونكم؟وا عن خَ قلع؟ أما آَن لكم أن تُ الخونة

ال للمسلمين إ متى كان أو سيكون منھم خيرٌ  ذفمن ؟الحاقدة ھذه الدول المستعمرة لِ تدخُّ  تعاسةِ  لسنا فيأوَ 
 تضع حداً  التيالخالفة  إقامةعادة إشرف  ليكون لكمألم يحن الوقت  ؟ونھب الثروات الشقاء والتعاسة
ً لتدّخل  أن يھابنا الغرب المستعمر وان األ آنما أ؟؟ في شأن اليمن وأھلهول الغرب المستعمر دحاسما

قال  ؟؟رما دمّ  لتدميرله واستجداء تدخُّ  السترضائهن نسعى ال أ ،لى اليومبعد أن أجرم فينا بما نحن فيه إ

َ يَن{تعالى    .}ُصْرُكْم َويُثَبِّْت أَْقَداَمُكمْ يَاأَيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تَنُصُروا هللاَّ

  

 بالعودة إلى ؛عن الخالئق به ربكم لكمفضّ يرقى إلى ما  هم واجعلوكارفعوا تفكير :يا مسلمون
بإقامة  اإلسالميةستئناف الحياة ال حزب التحريرالسيادة للشرع بالعمل مع المخلصين في جعل واإلسالم 

خرج جنوده عن أرضكم أالذي المحتل المستعمر  إخراجوالخالفة الراشدة الثانية وتوحيد بالدكم دولة 
  !يفكر كماتفكرون أفكاره  ىأسرليحتل عقولكم ويجعلكم 

  

  } ميا أيھا الذين آمنوا استجيبوا  وللرسول إذا دعاكم لما يحييك {
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