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 :وبشرى رسول اهللا 

ُة «: قــــــــال رســــــــول اهللا  عــــــــن حذيفــــــــة بــــــــن اليمــــــــان  ــــــــوَّ َتُكــــــــوُن النُّبـُ
ثـُـــــمَّ  َشــــــاَء اللَّـــــُه َأْن َتُكــــــوَن، ثـُـــــمَّ يـَْرفـَُعَهـــــا ِإَذا َشــــــاَء َأْن يـَْرفـََعَهــــــا،ِفـــــيُكْم َمــــــا 

ِة، فـََتُكــــوُن َمــــا َشــــاَء اللَّــــُه َأْن َتُكــــوَن، َعَلــــى َتُكــــوُن ِخَالفَــــةٌ  ــــوَّ َهــــاِج النُّبـُ ثُــــمَّ  ِمنـْ
ـــــا،  ًّ فـََيُكــــوُن َمـــــا َشـــــاَء يـَْرفـَُعَهــــا ِإَذا َشـــــاَء َأْن يـَْرفـََعَهــــا، ثـُــــمَّ َتُكـــــوُن ُمْلـكــــا َعا

ـــــا  ـــــوُن ُمْلـك ُـــــمَّ َتُك ـــــا، ث ـــــاَء اهللاُ َأْن يـَْرفـََعَه ـــــا ِإَذا َش ُـــــمَّ يـَْرفـَُعَه ـــــوَن، ث اللَّـــــُه َأْن َيُك
ـــــــا ِإَذا َشـــــــاَء َأْن  ُـــــــمَّ يـَْرفـَُعَه ـــــــاَء اللَّـــــــُه َأْن َتُكـــــــوَن، ث ـــــــوُن َمـــــــا َش ّـــــــاـ، فـََتُك َجْبرِي

هَ  ةِ يـَْرفـََعَها، ثُمَّ َتُكوُن ِخَالَفٌة َعَلى ِمنـْ  ، ُمثَّ َسَكَت.»اِج النُّبـُوَّ
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 مقدمة

 نطالق ثورةاث اليت تعيشها مصر الكنانة منذ ايف خضم األحد
يناير وحىت اآلن، برزت فكرة اخلالفة باعتبارها النظام  اخلامس والعشرين من

مشروع دولة اخلالفة يف  ُعرضو كم به املسلمون، السياسي الذي جيب أن حيُ 
، وهو مشروع منبثق من دين من بالد الثورات العربيةيف غريها  ُعرضمصر كما 

من الزمن،  طويل ملا يزيد عن ثالثة عشر قرنًااألمة ومبدئها، وممتد عرب تارخيها ال
ومع وهو التمثيل اققيقي ملا يف وددااا والتعبري الصحي  عن رغباتا وآماهلا، 

من بني األحزاب ناه فمما يؤسف له يف مصر أال يدعو إليه وال يتبذلك 
يف مقدمتها حزب  إال قلة قليلة والشخصيات العامة السياسية واقركات الفاعلة

فقد  ، ومنها كثري من اقركات اإلسالمية،أما سائر األحزاب واقركات التحرير،
استعمال هذا من  أتباعها رَ كثَـ وأَ  "،" الدولة املدنية مسته ما ودعت إىل تبنت

ما يراد منه على وده يرفع اللبس،  - متعمدين –وا املصطل  دون أن يوضح
للدولة العلمانية اليت أوددها الغرب الكافر  ع أنه يف حقيقته ليس إال امتداًدام

يف بالدنا على أنقاض دولة اخلالفة العثمانية، وهو نقل وحماكاة ملا يف الغرب 
 ومن نظام سياسي يقول بفصل الدين عن اقياة وبفصل الدين عن الدولة، وه
 أمر غريب عن دين األمة ومبدئها، ومناقض ملا كانت عليه لقرون وقرون من

ور فكري وتارخيي لدى تطتعبري عن ، بل هو يعرب عما تؤمن بها، وال تارخيه
 أعدائها وخصومها.
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والسياسيني يف مصر ضرب فكرة  "املفكرين"كثري من لقد حاول   
 املرش  البسطويسي هشامقد حتدث عنها خلالفة لصرف أبناء األمة عنها، فا

 عن ينمّ  اإلسالمية اخلالفة عن اقديث إن: "قائًال  مصر يف للرئاسة السابق
 ويصب الوطن على اخلطورة شديد وإنه ،القائم واحمللي الدويل للواقع فهم عدم
 حيتاج املشروع هذا عن اقديث" أن إىل اأيضً  وأشار. !"إسرائيل مصلحة يف
 إعادة يف تركيا تفكر أن مثل انقضى لزمن استعادة ألنه اآلن من عام ملائة

 الشمس، عنها تغيب ال اليت اإلمرباطورية بريطانيا تعيد أن أو العثمانية، الدولة
 أكد كما". اآلن طرحه جيوز وال العصر هذا يناسب ال أصب  الكالم وهذا
 ألاا اإلسالمية اخلالفة نظام لتطبيق رفضهاملرش  الرئاسي السابق  شفيق أمحد
 زمن يف لسنا" أننا امؤكدً ! تعبريه حد على" املصري الشعب من مرفوضة"

 شئون يف الباحث حبيب، كمال الدكتور وحسب حتليل". اإلسالمية اخلالفة
 سباق من املستبعد املرش " إمساعيل أبوصالح " إنف اإلسالمية، اقركات
 حلم إيقاظ خالل من الشباب عاطفة يف يؤثر أن خبطابه استطاع الرئاسة
 أبو" ظاهرة ضخامة سبب مها واقلم فالفكرة بداخلهم، اإلسالمية اخلالفة
 ، كما زعم.ذاته حد يف الشخص وليس" إمساعيل

 ترمجان باسل للكاتب م١٤/٥/٢٠١٣ بتاريخ إيالف موقع ونشر
 مما وكان" يريدون؟ خليفة أي..  السادسة واخلالفة اإلسالميون" بعنوان مقاًال 
 واالدتماعي والثقايف السياسي الواقع قضايا بكل االهتمام ترادع مع: "فيه قاله
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 العريب الشارع عن متاًما غائًبا كان مبوضوع االهتمام تعاظم العربية الدول يف
 وهو املعاش الواقع مشاكل لكل السحري اقل وكأنه عنه اقديث وتزايد
 ." اجلديدة اإلسالمية اخلالفة موضوع

 فرباير/شباط ٦ اخلميس السعودية عكاظ دريدة مع له حوار يفو 
 مكنون الببالوي الدكتور السابق املصري الوزراء جملس رئيس أظهر م،٢٠١٤
 إن":حواره يف فقد قال اخلالفة، مشروع من املرتعبني دوقةوانضم إىل  ،!نفسه
 بأن سياسي بربنامج مرتبطًا كان بل فقط دينًيا موقفاً  يكن مل التطرف هذا
 كان وطبًعا: '"وتابع ،"إليه الوصول وميكن عمله ميكن دديًدا جمتمًعا هناك
 دولة هناك تودد ال وأنه اإلسالمية للخالفة العودة فكرة الربنامج هذا يف هناك
وال تبعد هذه  ".إسالمية خالفة هناك إمنا سوريا وال السعودية وال مصر امسها

 وغريهم ورامسفيلد وبوتني وبلري بوشالتصرحيات كلها عن تصرحيات سابقة ل
 املتخوفني هؤالء آخركان و  العاملي، وتأثريه املشروع هذا من يتخوفون الذينمن 

 التابعة العامة اجلمعية أمام خطابه يف حذر حينما وزير خاردية روسيا الفروف
 نإ من األوضاع يف سوريا وقال ،م٢٧/٩/٢٠١٣ اجلمعة يوم املتحدة لألمم

تضم أكثر الموعات املسلحة قوة يف سورية هي الموعات اجلهادية اليت "
من كل أرداء العامل، واألهداف اليت يسعون  العديد من املتطرفني الذين داؤوا

لتحقيقها ليست هلا أي عالقة بالدميقراطية، وهي تقوم على مبادئ التعصب، 
 ويهدفون إىل تدمري الدول العلمانية، وإقامة خالفة إسالمية".
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 دولة هناك تودد ال اخلالفة دولة يف: "بقوله أنه الببالوي يظن قد
 ولكنيستعدي الناس ضد دعاة اخلالفة، " سوريا وال السعودية وال مصر امسها

) بيكو سايكس( فحدود سهمه، وطاش ظنه خاب فقد ،!هيهات هيهات
 الذي ختالف دينهم بل ،من دينهم ليست ألاا عند املسلمني مقدسة ليست
 اآلخر يقتلوا أن خلليفتني بويع إذا وأَمرهم ،واحدة دولة يكونوا أن عليهم فرض

 تُزال الذي إىل اليوم تتوقهي و  اقدود، تلك قلوبا من أزالت األمة إنمنهما. 
  ؛ اخلـالفة الراشدة.سالمدولُة اإل ، وتُعاديف الواقع اقدود هذه فيه

 يف تلوح النصر بشائر هي وها ،الناس حديث اخلالفة أصبحت لقد
 مشروع هلا حيقق عمن تفتش اليت اإلسالمية لألمة دديد مبجد وتبشر األفق
 تخويفل العلمانيني حماوالت كلب غري آبة قيادتا، فتعطيه العظيم اخلالفة
 وغريها ،"والديكتاتورية واإلهلية بالدينية" إياها بوصفهم الدولة هذه من الناس
  .اخلبيثة املضللة األوصاف من
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 أمريكا والخيارات المتاحة لها في مصر

أاا قد امتلكت زمام األمور يف ترى أمريكا إمرباطورية الشر  كانت
اليت  ،املؤسسة العسكريةوعلى مصر، نتيجة هيمنتها الطويلة على نظام اقكم 

سيطرت عليها منذ اإلطاحة مكم امللك فاروق واليء بالضباط األحرار إىل 
اجليش حيث ربطت  سدة اقكم، وتركيز تلك اهليمنة بعد اتفاقية كامب ديفيد

دعلها تتصرف يف مصر تصرف وهذا  ا.ا وتدريبً  وتسليحً وقياداته با متويًال 
ا واملفاتي  كلها يف يده، خصوصً  تهطمئن الذي يرى األمور كلها حتت سيطر امل

الدائرة األمريكية املغلقة،  خيرج عنيكاد ال وأن الوسط السياسي يف البالد 
فأغلب السياسيني واإلعالميني وردال األعمال وأصحاب النفوذ تربطهم 
مصا  وعالقات مشبوهة بأمريكا ودوائر خمابراتا، اليت هلا ودود فاعل ومؤثر يف  

 وهذه حقيقة ال يتأتى إنكارها لوضوحها.كل مفاصل اقياة يف مصر، 

مرغمة عن كا، فجعلتها تتخلى ولكن الثورة داءت مفادئة ألمري
فأدربته على نقل ا األول يف املنطقة حسين مبارك، عميلها املخلص ومسساره

للمجلس العسكري، وليس لرئيس احملكمة الدستورية كما كان ينص سلطاته 
لتضمن اقفاظ على مصاقها بواسطة اللس العسكري، لكن الدستور حينها، 

سبوعي أوظلت املظاهرات خترج بشكل  للمجلس العسكري، يستقر األمر مل
ا، مما وّرط العسكر يف صدامات مع الناس وإن  ا تامً ترفض حكم العسكر رفضً 

ها كان ئوزرها وُلطِّخ دبيُنه بدما كانت من خالل الشرطة، لكن الذي حتمل
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، وهنا بد من أن خيتفي من صدارة املشهد اللس العسكري، وهلذا كان ال
خوان املسلمون إىل كراسي اقكم بعدما ضمنوا هلا قبلت أمريكا أن يصل اإل

عدم تطبيق الشرع وإبقاء الدولة املدنية العلمانية، واقفاظ على إتفاقية كامب 
لني بالرئيس املنتخب مرسي غري قادرين  هلا أن اإلخوان ممثَّ ديفيد، فلما تبنيَّ 

دت على اقفاظ على مصاقها أدارت ظهرها للرئيس مرسي وغدرت به، وأيَّ 
هذه املرة باللس  بل رعت من قاموا ضده وأبعدوه عن اقكم، ولكنها مل تأتِ 

العسكري ليحكم مباشرة كما فعلت عقب ختلي مبارك عن اقكم، بل أخفت 
كمة اللس العسكري خلف ستار خفيف من حكم مدين جبعل رئيس احمل

 .الدستورية رئيًسا مؤقًتا دون أن ميلك سلطانًا فعلًيا

فارقات العجيبة أن تكون هناك قناعات وتسليم مطلق عند  ومن امل
ون بالثوار، بقدرة املؤسسة العسكرية وعلى رأسها السيسي سمَّ كثري ممن كانوا يُ 

ا ضد حتديدً  ٢٥/١على إدارة شئون البالد، بعد أن خردوا يف ثورتم األوىل يف 
فمهم  ءلهيمنة هذه املؤسسة على شئون اقكم والسياسة، وطالبوا حينئذ مب

 عن اقكم!  اضرورة إبعادهب

ي عن دعمها قكم اإلخوان وللرئيس نعم لقد قررت أمريكا التخل
لعدم قدرتم على إحداث االستقرار الذي حتتاده أمريكا يف مصر مرسي، 

لتحافظ من خالله على مصاقها، ولقد ظهر عدم االستقرار هذا من خالل 
 :أمور كثرية منها
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مليونية، أي مبعدل  ١٣مصر يف فرتة حكم مرسي خردت يف ميادين  -١
 مليونية كل شهر.

مل يستطع مرسي استيعاب املخالفني له وظل الصراع بينه وبني املعارضة  -٢
 .ممثلة يف دبهة اإلنقاذ مشتعًال 

ا للوزراء، برغم فشله الواض  إصرار مرسي على استمرار هشام قنديل رئيسً  -٣
مشكلة وادهتها حكومته، وبرغم ضعفه السياسي الواض ، وكان  ةيف حل أي

تم الرباغماتية أن يرمي الكرة يف ملعب املعارضة، ويعرض ااألوىل به مساب
 لكنه مل يفعل. كومة ويضع أي فشل يف أعناقهم...عليهم رئاسة اق

كانت هناك بالفعل حماولة ألخونة مؤسسات الدولة كما كانت املعارضة   -٤
مرسي، ظهر ذلك يف تعيينات احملافظني وبعض اإلدارات يف الدولة، وقد  تتهم 

ام قاموا بذلك يف أماكن ال قيمة هلا، إكان هذا قصر نظر من اإلخوان، إذ 
وتركوا مفاصل اقكم األساسية وهي اجليش والشرطة والقضاء حتت هيمنة 

 .مرسي ليت كان هلا األثر األكرب يف خلعالدولة العميقة، ا

 يستطع مرسي ومجاعته كسب والء اجليش والشرطة. فاجليش لديه عداء مل -٥
تارخيي لخخوان منذ عهد عبد الناصر، والشرطة بكل أدهزتا كانت األداة 

كان أعضاء دهاز الشرطة يقولون  مرسي اقكم  فلما توىلَّ لتعذيب اإلخوان، 



۱٦ 

 

قاموا بالكيد  لإام "يف إدازة ملدة أربعة أعوام"، أي طوال فرتة حكم مرسي، ب
 منها عدم دفع االعتداء عن قصر االحتادية.له أكثر من مرة، 

رغم قيام اجليش بعملية "نسر" ضد اجلماعات اجلهادية يف سيناء بأوامر  -٦
، إال أنه مل يستطع أن )سرائيل(إعلى التزامه أمام أمريكا بأمن  من مرسي بناءً 

 حيقق األمن املطلوب لكيان يهود.

ا يف اإلعالم، جيعله أداة يف يده كما  ا قويً رسي أن يؤثر تأثريً مل يستطع م -٧
، إعالمًيابعض القنوات اهلزيلة  ومل تقف إىل دانبه سوىكان يفعل مبارك، 

بتجييش الناس ضد اإلخوان بشكل  املضاد ملرسي واستطاع أن يقوم اإلعالم
إن  قراراته.و يسفِّه الرئيس وأخذ خاص وضد التيار اإلسالمي بشكل عام، 

حتريض اإلعالم بذه الطريقة أدى إىل زيادة التذمر عند الناس بشكل كبري وإىل 
 باإلمكان السكوت عليه. عدودود حالة عدم استقرار واض  مل ي

التخبط يف اختاذ القرارات من قبل مرسي وحكومته، فقد كان يتخذ القرار  -٨
سعار ورفع الدعم يف الصباح ويرتادع عنه يف املساء، مثال ذلك قرار رفع األ

.  ا إلثارة الناسميده مباشرة حتسبً عن بعض السلع، فقد اُختذ القرار مث مت جت
كذلك ترادعه عن اإلعالن الدستوري الذي حيصِّن قراراته. مث قراره بتعيني 

ا ملصر يف الفاتيكان وترادعه عنه. وفشله يف إدارة النائب العام عبد اليد سفريً 
 بشكل الفت.موضوع النائب العام 



۱۷ 

 

عملية حصار احملكمة الدستورية لتمرير الدستور وحتصينه، قبل صدور قرار  -٩
متوقع من احملكمة بعدم دستورية اللجنة التأسيسية. وهو عمل يسقط هيبة 

 الدولة، ويسبب عدم استقرار يف أهم مؤسسات الدولة املصرية.

مرة  اجليش املصري للمحافظة على مصاقهاإىل أمريكا  لقد جلأت
قدرة مل يستطع اإلخوان إحداثه، وهي تراهن على  رًاتريد استقراألاا ، أخرى
على إجياد هذا االستقرار، لكن ليس بالضرورة أن وقدرة السيسي  اجليش

املسريات خترج يف ف ،هذا االستقرار يتحققفحىت اآلن مل تريد، هلا ما  حققيت
ا يف سيناء مور تزداد سوءً األو خمتلف احملافظات منددة باالنقالب العسكري، 

اجلهاديني بتنسيق وتعاون  ضد اا ضروسً اليت خيوض فيها اجليش املصري حربً 
وضع والا عن اإلعالم وضجيجه، واض  مع كيان يهود، ويتم األمر بعيدً 

كثري من املصانع والشركات و ا بعد يوم، ا يومً يزداد سوءً و قتصادي متدهور اال
الكربى العاملية أغلقت أبوابا يف مصر، كما مت تسري  عدد كبري من العمال 

 واملوظفني، حىت على صعيد املشاريع الصغرية. 

، كثريةأمام أمريكا يف مصر خيارات   مل يكنيف ظل هذه األوضاع 
العسكري سوى قائد اجليش السيسي الذي خلع لباسه  فهي مل جتد ردًال قويًا

يف ظل دستور  ليظهر أنه رئيس منتخب دميوقراطًياليخوض االنتخابات الرئاسية 
مدين علماين. ولكن هذا لن حيسم األمر لصا  أمريكا بالضرورة، إذ األوضاع 

املخلصني من أبناء األمة يف مصر ويف املنطقة كلها ما زالت غري مستقرة. فعلى 



۱۸ 

 

انه من خالل عمل وتقويض أرك مريكياأل يف مصر التصدي بقوة هلذا املشروع
ب يركز على حموري األمة واجليش على حد سواء، فاألمة حتتاج إىل جمهود ؤو د

دبار إلحداث الوعي الكايف عندها على مشروع اخلالفة املنقذ هلا، وهذا ال 
ه بشكل واض  ويعرف طريقه يقدر عليه سوى اقزب املبدئي الذي حيدد غايت

العمل على   ية، واجليش هو مصدر القوة واملنَـَعة اليت جيبتلك الغاإىل للوصول 
لقلع نفوذ  مشروع اخلالفة العظيم وتتبناه وتعملإىل لتنحاز وبقوة  كسبها

 وتقضي عليه بالضربة القاضية. اأمريكا من مصر اائيً 

  



۱۹ 

 

 يذهب رئيس ويأتي رئيس، ومصر ال تزال تحت الهيمنة األمريكية

تصوير حركتهم االنقالبية على ، رأسهم السيسي، وعلى مصرحاول حكام    
ا التأثري األمريكي، أاا حركة وطنية خالصة، بعيدة عن أي تأثري غريب وخصوصً 

عوا أام قضوا على حكم اإلخوان الذين رهنوا البالد ألمريكا، وراهنوا عليها فادَّ 
 يف استمرار حكمهم ملصر، مث حاولوا أن يظهروا يف ثوب من حيارب النفوذ

 على هذه الرواية األمريكي يف البالد، ولكنهم مل يستطيعوا أن يستمروا طويًال 
اهلزلية، فقد ظهر بشكل واض  ليس فقط الرضى األمريكي بتلك اقركة 
االنقالبية، بل الرتتيب والتنسيق هلا منذ شهور مضت، مث ما لبثنا أن رأينا هذا 

حركات عسكرية مصرية يف التنسيق األمين املهم مع كيان يهود الذي مس  بت
 -وقام با الربادعي )إسرائيل(راديو سيناء، ناهيك عن الزيارة اليت أعلن عنها 

وبعض القادة العسكريني لكيان يهود،  -ا للرئيس املؤقتوقت أن كان نائبً 
بنفي حصوهلا على لسان مصطفى حجازي حينها واليت سارعت الرئاسة 

ذا النفي مل يرد على لسان الربادعي املستشار السياسي للرئيس املؤقت، وه
نفسه، كما أنه داء يف صورة التصورات وليس النفي القاطع، فالسيد حجازي 

"، وحنن ال نستغرب انشرته الصحف صحيحً  ال أتصور أن يكون مايقول:"
الوقت بالذات، فالربادعي من النوع الذي ال  ذلكحصول مثل هذه الزيارة يف 

الزيارة   تلك عن أن اإلعالن عن ُيستبعد عليه أن يقوم مبثل هذه الزيارة، فضًال 
 ١٦/٧حيث تبعها مباشرة فجر يوم الثالثاء  م،١٥/٧/٢٠١٣ثنني كان يوم اال



۲۰ 

 

على السماح ملصر بنشر كتيبتني من القوات املسلحة بسيناء.  )إسرائيل(موافقة 
س، عة وجمنزرة وحامالت دنود قناة السويعربة مدرَّ  ٢٠حيث عربت حنو 

ا من طواقم العربات حافالت حتمل عددً ٦ترافقها درافات ومعدات حفر و
ىل أن إمشال سيناء يف وأشارت مصادر أمنية  املدرعة إىل مدينة العريش،

ت اجلديدة سيتم نشرها يف مناطق دنويب الشيخ زويد ومنطقة بغداد يف التعزيزا
 .القطاع األوسط من سيناء لتطويق العناصر واجلماعات اجلهادية

موشيه يعلون قال لخذاعة العامة  )اإلسرائيلي( وكان وزير الدفاع    
قدمت لنا عدة طلبات يف األيام األخرية «ن مصر إحينها  )اإلسرائيلية(

 وأضاف: »ح بإدخال تعزيزات إضافية مصرية من أدل حماربة االرهابللسما 
إلرهاب وتتم استشارتنا باإلضافة طاملا أن هذه القوات تشارك يف مكافحة ا«
ىل عدم تقويض معاهدة السالم بني البلدين، فنحن موافقون على طلبهم من إ

يني سيعود عند هزمية اإلرهاب« وتابع:». أدل مكافحة حتدي اإلرهاب يف سيناء
، فاقديث عن حترر مصر من اهليمنة األمريكية نإذ .»الوضع إىل ما كان عليه

بعد عزل مرسي، حديث من يريد أن يظهر يف صورة البطل، بينما هو يف 
 حكام مصر اقاليني فيما يلي مدى ارتباط ، وسنبنيِّ ليس كذلك اققيقة

 وتبعيتهم ألمريكا:

م ٢٢/٤/٢٠١٣وهو موقع علماين يف ذكر موقع "حركة مصر املدنية"  -١
شروط أمريكا للموافقة على تدخل اجليش بشكل ال يظهر فيه «حتت عنوان 



۲۱ 

 

أن دون كريي حتدث عن دور مهم للجيش املصري  »أنه انقالب عسكري!
يف السيطرة على األحداث قظة نزول الشعب للميادين واقيلولة دون نشوب 

إنه صدم من ": أضاف كريي قائًال  حرب أهلية بني التيارات املختلفة، مث
ضعف قدرات اإلخوان، واضطراب حديثهم، وأكد أنه يثق يف الوقت املناسب 

 ."بأن اجليش سيقوم بدوره

تأكيد أوباما  م:٢/٧/٢٠١٣نقلت رويرتز عن بيان البيت األبيض يف  -٢
على أن "األزمة اقالية ميكن فقط أن حتل عرب عملية سياسية". وأنه يطلب من 

رئيس مرسي االستجابة ملطالب املتظاهرين الذين كانوا يطالبون بإسقاط ال
الرئيس! وعند حصول االنقالب أعلن عن ادتماع الرئيس األمريكي أوباما مع  
كبار مستشاريه يف البيت األبيض خبصوص ما حصل يف مصر، وقد قال بعد 

ولية إلعادة ئصرية ينبغي أن تتحرك بسرعة ومبسذلك: "إن القوات املسلحة امل
 السلطة الكاملة قكومة مدنية يف أقرب وقت ممكن".

ىف  م١٧/٧/٢٠١٣ ربعاءألااألمريكية  (واشنطن بوست) صحيفة نقلت-٣
تقرير أوردته على موقعها اإللكرتوىن عن برينز قوله لعدد من الصحفيني عقب 
يوم حافل باالدتماعات مع أعضاء اقكومة االنتقالية اجلديدة، ومن بينهم 

"إن الواليات : ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات املسلحة
وأضاف ." ة الثانية وحتقيق مطالبهااملتحدة ملتزمة مبساعدة مصر ىف إجناح الثور 



۲۲ 

 

ا. أعلم أن بعض املصريني لديهم شكوك حيال الواليات برينز "لست ساذدً 
وقالت الصحيفة : "يبدو أن هلجة برينز  ".املتحدة، وأعلم أن األمر ليس سهًال 

تؤكد حتول املوقف من قبل اإلدارة األمريكية ىف التعامل مع الوضع الراهن ىف 
األسبوعني املاضيني، من توديه حتذير ضد خلع رئيس منتخب مصر خالل 

نز قد قال وكان وليام بري  ."الثورة يإىل الوقوف بكل ثقلها وراء مؤيد ادميقراطيً 
بالقاهرة إن لدى املصريني  م،١٦/٧/٢٠١٣ لثالثاءايف مؤمتر صحفي عقده 

فرصة ثانية لتصحي  أخطاء السنتني املاضيتني، مما يعكس دعم واشنطن 
 .للحكام اجلدد وانزعادها من نظام الرئيس املعزول

قالت صحيفة وول سرتيت دورنال يف عددها الصادر يوم السبت  -٤
نقطة ن وزارة اخلاردية األمريكية ترى يف اجلنرال السيسي، م، إ١٣/٧/٢٠١٣

وزير الدفاع "يف العالقات بني البلدين، وأضافت الصحيفة أن  مهمةارتكاز 
األمريكي هادل يريد دفع العالقة بني واشنطن واجليش املصري، فقام بإرسال 

 ."املقاتلة إىل مصر يف األسبوع املاضي ١٦أربع طائرات إف 

يف األيام اليت سبقت عزل مرسي، متت عدة مكاملات بني السيسي  -٥
وهادل، ونقلت الصحيفة سابقة الذكر، أن إحدى هذه املكاملات استمرت 
أكثر من ساعتني، كما نقلت عن مسئول أمريكي كبري يف وزارة الدفاع 



۲۳ 

 

ى اإلدارة وصري  مما يسهل عل "إن الفريق السيسي مباشر دداً  األمريكية قوله:
 ."األمريكية التعامل معه

يف حديث له لصحيفة نيويورك تاميز أنه اتصل  الدكتور الربادعيكشف  -٦
جبون كريي وزير اخلاردية األمريكي وكاترين آشتون مفوضة الشئون اخلاردية يف 

 نقالب العسكري.الحتاد األورويب من أدل تأييد االا

التبعية ألمريكا،  أدعياء اإلخالص وعدمكل هذا يدل على عدم صدق       
الذين أرادوا خداع البسطاء مبا يسمونه بوطنيتهم وحرصهم على مصلحة 

الذي كان و  ،الوطن، وأام األبطال الذين سيمنعون التدخل األمريكي يف مصر
قومون باالتصال املباشر وغري فهم يمن بعده مرسي،  يف عهد مبارك و حاصًال 

الب وملا بعده، وال خيطون خطوة وال قون معها لالنقاملباشر مع أمريكا، ينسِّ 
ا إال بعد أخذ الرضى األمريكي عليه، فهل سيستمر هذا اهلُراء خذون قرارً يتَّ 

ُخيلع رئيس ويُعزل رئيس ويأيت رئيس مؤقت، مث رئيس آخر حيث طويًال؟ 
دديد... والتبعية واالرتان لعدوة األمة األوىل دولة الظلم والطغيان أمريكا قائم  

فهل ُكتب علينا أن حتركنا أمريكا كيفما تشاء وحنن ال حول لنا وال  كما هو!
ا يبكي على من زال ا يهلل للقادم، وفريقً قوة؟، بل أكثر من ذلك جند فريقً 

يد أمريكا عن التدخل السافر يف ا بقطع  ال ينشغالن كثريً نيملكه، ولكن الفريق
 ننا.ئو ش



۲٤ 

 

يُقاتل من وراءه ويُتقى  فمن لها سوى دولة الخالفة، سوى خليفة تقي نقي
به! فيقطع اليد األمريكية اللعينة التي هي وراء كل بالء يصيب األمة 

 بقعة من بقاعها. ةاإلسالمية في أي
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كافرونلإنّا بديمقراطيتكم   
 

ت على األمة اإلسالمية فرتة من االحنطاط كانت األمة فيها لقد مرَّ 
ونظريات ختالف وبشكل  أفكاراً تنساق وراء كل ناعق وكل متشدق يقدم هلا 

واض  ال لبس فيه ما حتمله األمة من عقائد وأفكار، فلما عال شأن االشرتاكية 
إمامها، وملا عال سهم  ن حممدا إيف غفلة من املسلمني؛ تقدم من يقول 

وملا تكرر اقديث عن الدولة الدميقراطية مسعنا من يردد أاا بضاعتنا ُرّدت إلينا، 
ولكن أال ترون أاا تأسست يف املدينة!  ،وا كذلك هي دولة اإلسالماملدنية قال

ك األمة اليوم أدركت تفاهة هذه األفكار واحنطاطها، وبدأت تعود لدينها تتمسَّ 
وها هي اليوم تقول  ،عليه بالنوادذ، فلفظت االشرتاكية ودعاتا به وتعضُّ 

 .كافرونلم إنا بديمقراطيتكبالفم املآلن للغرب وأذنابه يف بالدنا 

 ماذا فعلت الديمقراطية بالعراق؟

يف العامل، وطريقتها  إن أمريكا دولة رأمسالية، وهي تعمل على نشر مبدئها
يف ذلك هي االستعمار، وقد قامت أمريكا بشن حرٍب شعواَء على العراق يف 

م، حتت ذرائع واهية كاقرب على اإلرهاب وامتالك العراق ألسلحة ٢٠٠٣
صته من رت الدميقراطية للعراق وخلَّ تفتخر بأاا صدَّ  وصارتدمار شامل، 

 حكم طاغويت ديكتاتوري. فماذا فعلت دميقراطية أمريكا الزائفة يف العراق؟!
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م، بلغ عدد ٢٠٠٧حسب تقرير النست الصادر يف تشرين األول/أكتوبر 
 ألف قتيل، والنتيجة اليت حصل عليها أهل العراق نظام ٦٥٠القتلى العراقيني 

ا ودكتاتورية. ا وظلمً ا أكثر فسادً يقوم على دميقراطية طائفية عرقية أنتجت نظامً 
 .إنا بديمقراطيتكم لكافرونوأصب  لسان حال أهل العراق يقول 

 :ديمقراطية االنقالبات، الجزائر ومصر نموذجاـ 

وظلوا يرفعون شعار ، مل يتعلم اإلخوان املسلمون يف مصر الدرس
رى والشورى هي الدميقراطية"، وكان إمياام بالدميقراطية "الدميقراطية هي الشو 
ا للشفقة برغم أن جتربة اجلبهة اإلسالمية لخنقاذ يف اجلزائر  ولعبتها القذرة مثريً 

ا على كفر أهل الدميقراطية با إن هي أنتجت ما ال يرضون ًـ  صارخكانت مثاًال 
ا لالستقالة لينتقل عنه. لقد مت دفع الرئيس اجلزائري الشاذيل بن دديد دفعً 

يدين بالوالء و اقكم للمجلس األعلى للدولة الذي كان يف يد العسكر، 
لفرنسا اليت هاهلا حصول اجلبهة اإلسالمية على أغلبية ساحقة وصلت إىل 

كانون األول/ديسمرب   ٢٦% يف االنتخابات التشريعية اليت درت يف ٨٢
ختاذ قرار إلغاء تلك م، مما دفع وزير الدفاع آنذاك خالد نزار ال١٩٩١

 متَّ  م، مثَّ ١٩٩٢كانون الثاين/يناير   ١٢االنتخابات وإعالن حالة الطوارئ يف 
حل حزب اجلبهة اإلسالمية يف آذار/مارس من العام نفسه، وإيداع قادة 
وأعضاء اجلبهة يف السجون. وبذا انقلبت فرنسا بلد اقريات عن طريق أدواتا 



۲۷ 

 

اليت تتغ  با ويتغ  با الغرب كله، وكان هذا رسالة  يف اجلزائر على الدميقراطية
قوية، أو كان من املفرتض أن يكون رسالة قوية لكل اإلسالميني الذين 

واعلموا أن  ،ينتهجون نفس النهج يف العمل للتغيري؛ أن أفيقوا من سباتكم
دميقراطية الغرب حتت أقدام الغرب إن هي أسفرت عن فوز التيار اإلسالمي، 

لو ظل هذا الفصيل من التيار اإلسالمي الذي يسمي نفسه باملعتدل  حىت
يتغ  بالدميقراطية وحماسنها آناء الليل وأطراف النهار. لقد كان األددر و 

ا وال جترب الرَّب، وكان عليها جبماعة اإلخوان املسلمني أن تتعلم الدرس ديدً 
ا يف الدولة والتمع حنو ا تريد تغيريً أن ترادع طريقتها يف التغيري إن كانت حقً 

اإلسالم الذي جيب أن ميكَّن له يف دولة اخلالفة، وأن يكون ذلك حسب 
إنا أيها الغرب . وليكن شعارها: الطريقة الشرعية اليت سار عليها رسول اهللا 

 .بديمقراطيتكم كافرون

 تونس وديمقراطية تحت التهديد:

اإلخوان املسلمني كان الذي حدث يف مصر من انقالب على مجاعة 
ا وإيداعه السجن هو وقادة مجاعته، وما تبع وعزل للرئيس املنتخب دميقراطيً 

قوية ذلك من قتل وسحل ومالحقة لكل من يقف يف وده االنقالب، رسالة 
احننت أكثر وأكثر  فما كان منها إال أن، تلقتها حركة النهضة يف تونس

لعلمانّيي تونس حىت كاد ظهرها أن ينكسر، فتنازلت وبسرعة عن منصب 
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رئيس الوزراء، ورضيت مبا رضي به علمانيو تونس من دستور يكرس العلمانية 
ويبعد اإلسالم عن اقكم والسلطان، وتركت الرياح جتري مبا يشتهيه 

أال يناهلا ما نال إخواام يف و  ،ا يف السلطةالعلمانيون، يف سبيل أن تظل شريكً 
مصر. فكانت دميقراطية تونس اليت رضيت با النهضة دميقراطية حتت التهديد 

 .أن يكونوا بها كافرينوالوعيد، وكان األددر بم 

 إفالس دعاة الديمقراطية الفكري:

ا النقالبم على دميقراطيتهم الزائفة مل جيد دعاة الدميقراطية يف بالدنا مربرً 
ينا باجلنني من أدل أن تعيش األم"!، وأن اقرب على ن يقولوا: "لقد ضحَّ إال أ

إفالسهم  لقد ظهر للعيان س من التمسك بأهداب الدميقراطية!اإلرهاب أقد
ا، ا مدويً سقطت سيمفونية تداول السلطة سقوطً و  زري.ُــ الفكري وسقوطهم امل

ريهم أحد منظِّ  . إنلطةإمنا تعين تداوهلم هم فقط للسوبان للقاصي والداين أاا 
بالقول نعم حنن إقصائيون! وال ميكن أن نتحاور مع إرهابيني. هذه هي يفتخر 

 وإنا بديمقراطيتهم لكافرون.ن، و ميقراطية املفلسة ودعاتا املفلسالد

 تمايز الصفوف:

لقد كان اخنراط ما يسمى بالتيار اإلسالمي املعتدل يف اللعبة الدميقراطية 
ا بعد أن األنظمة الغامشة يف بالد املسلمني، خصوصً  أكرب مكسب حققته

ا قد أصب  لخسالم باعتباره نظامً  هأدركت هذه األنظمة ومن يقف خلفها أن
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للدولة والتمع تياٌر دارٌف يف العامل اإلسالمي، لقد كانت تلك األنظمة راضية 
ا وسعيدة أن يودد من أبناء اقركات اإلسالمية من ال يدعو للقضاء عليه
والتخلص من درائمها مق األمة لعقود طويلة. وإنه ملن املستغرب أن تضحي 
تلك األنظمة ومن ورائها الغرب الكافر بتلك املكاسب العظيمة اليت حققتها 

نوا بم ـَّ وحتققها من دراء اخنراط هؤالء اإلسالميني يف اللعبة الدميقراطية، فقد زي
هم، وأطالوا بم أعمار أنظمتهم، روا من خالهلم كفرهم وفجور باطلهم ومرَّ 

هوا بم صورة العمل اإلسالمي، وكادوا أن يصرفوا بم أنظار املسلمني عن وشوَّ 
العمل املبدئي اإلسالمي. ولعلهم بإقصائهم ما يسمى بالتيار اإلسالمي 
الوسطي عن اقكم ظنوا أن املكاسب ستكون أكرب، وأنه قد آن األوان 

بضربة واحدة، ولكن خاب فأهلم وطاش  للتخلص من كل دعاة اإلسالم
سهمهم، فقد متايزت اليوم الصفوف، وأدرك الكثري من أبناء التيار اإلسالمي 

ن يكان شكله، وأصب  لسان حال الكثري  املعتدل أن ال تصا  مع الباطل أياً 
 إنا بديمقراطيتكم لكافرون. :منهم يقول
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 مصر التي نعرفها!

وال ننطلق مصر األرض والرتاب،  نقصدعندما نتكلم عن مصر، فلسنا 
من الوطنية كرابطة بني الناس فإاا ال تصل  ألن تربط اإلنسان باإلنسان إذا 

مقولة "حب الوطن  أراد أن يسري يف طريق النهوض، وال نستند يف حديثنا إىل
اهللا صلى اهللا عليه  اليت دعلها البعض كذبًا وافرتاء من كالم رسول من اإلميان"
بذلك إىل ترسيخ الناحية الوطنية يف نفوس املسلمني، مع أن  توسًال وسلم م

الوطنية كمفهوم سياسي غريبة عن املسلمني، وهي من األفكار اليت أدخلها 
، يفتخر بفرعونيتهو يتعصب ملصريته، هلا  تبًعافصار املصري املستعمر لتفريقهم، 

عن إسالمه الذي دعل الرابطة بني املسلمني رابطة اإلميان والعقيدة،  غافًال 
 نتنة.ها مُ ونعى على املسلمني دعاوى اجلاهلية وعدَّ 

إننا نتكلم عن مصر كمجتمع ُتسريه أفكار وتتحكم فيه مشاعر وحتكمه 
أنظمة مستندة إىل قاعدة فكرية وقناعات خاصة، فإذا نظرنا إىل مصر من هذه 

ميتد ألكثر   هلا تاريخ ناها على غري عهدنا با، فمصر اليت نعرفهاالزاوية ودد
، مصر اليت فال يص  اختزاهلا يف القرن املاضي ،من الزمان من ثالثة عشر قرنًا

نعرفها ويعرفها كل مسلم يف العامل هي مصر الفت  اإلسالمي، هي مصر عمرو 
بن از، وبيربس و اهللا بن سعد، وصالح الدين األيويب، وقط بن العاص، وعبد

نصب  وضعوا كهؤالء  حكمها ردالصر اليت نعرفها هي مصر اليت مطولون، 
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لكل غادر لواء عند اْسِتِه يوم القيامة يرفع « :أعينهم حديث رسول اهللا 
كذلك و  .رواه مسلم » غادر أعظم غدرـا من أمير عامةله بقدر غدره، أال وال

يسترعيه اهللا رعية لم يحطها بنصيحة إال لم يدخل  ما من راعٍ « :حديثه 
بل قادوها إىل  ،وا على األمةقُّ مل يغدروا ومل يشُ أمثال هؤالء ف» معهم الجنة
 .اخلري واألمان

 الكافر املستعمر على رقابنامصر اليت حيكمها طواغيت نصبهم  إاا ليست
اعتقل يف ليلة واحدة  هدهم أنيتباهى أح ميث ،ةوال ذم إّال فينا  فال يرقبون

اعتصام بعض أبنائها فقتل  ا من أبنائها! ويتباهى آخر بأنه فضَّ  ألفً نيثالث
، بل له قلبٌ  أو يهتزَّ  له دفنٌ  ودرح وحرق واعتقل ألوًفا منهم! دون أن يرفَّ 

يرى أنه مل يفعل أكثر مما فعلته أمريكا يف حربا ضد فيتنام أو يف اقرب العاملية 
 الثانية!!

اليت نعرفها هي اليت قاتلت الصليبني وأخردتهم من بيت املقدس،  مصر
اليت أضاعت سيناء واجلوالن والضفة  الوأوقفت زحف التتار وقضت عليهم، 
إاا ليست مصر اليت أبرم حكامها مع ! وغزة والقدس الشرقية يف ستة أيام

 عليه اليهود اتفاقية سالم فتنازلوا مبقتضاها عن مسرى رسول اهللا صلى اهللا
وبالتضييق  ،وسلم وأصب  مههم محاية يهود ولو كان ذلك بقتل أهلنا يف سيناء

 .)إسرائيل(على إخوتنا يف غزة هاشم، إرضاء ألمريكا وربيبتها 
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والية، ولكنها والية عظيمة يف دولة عظيمة، هي  كانتمصر اليت نعرفها  
وصفها أبو  ليتدولة اخلالفة اإلسالمية اليت كانت ملء السمع والبصر، مصر ا

مصر خزانة األرض كلِّها، وسلطااا سلطان األرض  "بصرة الغفاري بقوله: 
إاا ليست الدولة  ". كلِّها، وبا من اخلري ما يكفي إلطعام األرض كلِّها

وال تعدو أن تكون أداة ال وزن هلا يف املسرح الدويل، اليت تابعة الانعة اخلعادزة ال
 النحو الذي تريد.رها على بيد أمريكا تسخِّ 

ل من شأاا لكن ذلك مل يقلِّ والية يف الدولة اإلسالمية،  مصر كانتنعم! 
الصخرة اليت و  النابض، قلب العامل اإلسالميومل ينزل من مكانتها، فقد كانت 

الصليبيني الكاثوليك  فهي اليت ردت رت عليها كل أطماع املستعمرين،تكسَّ 
تتار الذين عاثوا يف ال مث، األمة اإلسالميةمقدسة" ضد  االذين شنوا "حربً 

عي وإذا كان بعض من يدَّ وأهلكوا البشر واقجر والشجر.  ااألرض فسادً 
الوطنية الزائفة يزعجه أن تكون مصر والية يف دولة عظيمة كدولة اخلالفة، فهل 

مدنية علمانية ال قيمة وال وزن هلا يف  مستقلة" دولة"مصر يسره أن تكون 
 املسرح الدويل كما كانت يف العقود األخرية وكما هو حاهلا اآلن؟!

مصر اليت نعرفها هي اليت عاش يف ظلها األقباط: هلم ما لنا وعليهم ما 
املوصوف يروي كتاب األقباط "السنكسار" علينا، مل يشعروا بالظلم ومل يقهروا، 

قصة عمرو بن  األنبياء والرسل والشهداء والقديسني" بأنه "دامع ألخبار
من البيزنطيني الذين قتلوا أخاه بوحشية  خوفًا البابا بنيامني الذي فرَّ  معالعاص 
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ا ذ علم باختفاء البابا بنيامني، أرسل كتابً إأما عمرو بن العاص فال توصف: "
بطريرك النصارى  إىل سائر البالد املصرية يقول فيه. املوضع الذي فيه بنيامني

نائسه، ا ليدبر شعبه وكا مطمئنً القبط له العهد واألمان والسالم، فليحضر آمنً 
مرو بن ا، وأكرمه ععشرة سنة هاربً  ثالث ىن قضأفحضر األنبا بنيامني بعد 

إاا ليست مصر  .انتهى ن يتسلم كنائسه وأمالكها"أا وأمر ا زائدً العاص إكرامً 
لفتنة الطائفية، ويشعلواا كلما أرادوا التغطية يلعب حكامها على وتر االيت 

تفجري كنيسة كما شهد بذلك على فشلهم، أو على خمططات أسيادهم،  
 سكندرية يف عهد املخلوع مبارك.القديسني يف اإل

مصر اليت نعرفها هي اليت أجنبت الليث بن سعد إمام أهل مصر يف الفقه، 
زهر، منارة العلم والعلماء هي مصر األ ،لعز بن عبد السالم سلطان العلماءوا
تصدوا لتجديف الشيخ علي عبد  مرين باملعروف الناهني عن املنكر، الذيناآل

حني هادم اخلالفة وأنكر ودود نظام حكم يف اإلسالم، فأخردوه من  الرازق
مصر األزهر الذي أصدر وثيقة يؤسس فيها للدولة املدنية  زمرة العلماء، ال

د الرازق منذ نيف ومثانني علمانية لينفخ اقياة فيما ابتدعه علي عبالدميقراطية ال
أداز شيخه السابق الصل  مع دولة مصر األزهر الذي إاا ليست  عاًما،

 يهود، وبارك شيخه اقايل قتلة املسلمني األبرياء من أهل مصر.

مصر اليت نعرفها هي سلة غذاء العامل مق، فهي اليت أرسلت يف عام 
إاا  أوهلا يف املدينة وآخرها يف مصر،للمدينة املنورة النجدة، قافلًة  الرمادة
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 امن أمريكا كل عام مليارً  أمس واليومها حكام لتسوَّ ليست مصر اليت ي
 ال يليقان بكنانة اهللا يف ا وُذّال مقابلها خضوعً مث يقدمون مليون دوالر، ٣٠٠و

قذوا البلد حسب زعمهم من هناك لين وينتظرون مساعدة من هنا وقرًضاأرضه! 
من إفالس حمقق! إاا ليست مصر اليت يشقى أهلها لتحصيل الكفاف ويعيش  

 كثري من سكااا يف فقر مدقع. فهل تعرفون مصر هذه يا أهل مصر؟!

تتبع شرع و مصر اليت نعرفها هي مصر اليت ُحتكم باإلسالم يف كل شئواا، 
أن تعلم ع  اقكم مبا أنزل اهللا، و تدرك م ألااربا وتلتزم به يف كل تصرفاتا، 

الفسق، ويوّلد اخلزي والذل  عدم اقكم مبا أنزل اهللا يوقع يف الكفر أو الظلم أو
 .العيشوضنك 

دستورها  ستنسخا وتاليت تُنحي شرع ربا دانبً ليست مصر اليت نعرفها هي 
املصدر ترفض أن جتعل أحكام الشريعة اإلسالمية و الشرق والغرب، دساتري من 

 الوحيد للتشريع.

فإىل مصر اليت نعرفها ندعوكم أيها املسلمون يف أرض الكنانة! إىل مصر 
اليت نتم  أن تكون، ونسعى لنعيدها ملكانتها اليت كانت عليها، وهي كائنة إن 

تكون مصر نقطة و شاء اهللا عما قريب، عندما تقام اخلالفة اإلسالمية، 
فتسعى داهدة لتوحيد أبناء األمة يف ظل خالفة على  ؛ارتكازها بإذن اهللا

فال تُبقي األرُض يف ظّلها  ؛األرضو  منهاج النبوة، يرضى عنها ساكُن السماءِ 
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نزلته، ويلقي اإلسالم تُبقي السماُء من قطرها شيئًا إال أ خريًا إال أخردته، وال
  ، وما ذلك على اهللا بعزيز!يف األرض ِجبِرَانِه
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!ادة من أحداث مصرالدروس المستف  
هلو مما يدمي  وما القته مجاعة اإلخوان املسلمنيإن ما حدث يف مصر 

القلوب، ولقد شهد العامل أمجع ما حدث، وكان حمل رصد ومتابعة من ِقَبل 
اليت سادت يف  حالة العداءوقد أفرزت  املسلمني يف مشارق األرض ومغاربا.

اب ما تساؤالت عديدة، عن أسب لكل ما يصنف على أنه إسالم سياسي مصر
فبعد أن وصلت مجاعة اإلخوان املسلمني إىل  .درى، ومل كان هذا االنكسار

لكن ذلك ظن البعض أن اإلسالم سيطبق يف الدولة والتمع،  يف مصر اقكم
بل استبعد الشرع مث ضربت اجلماعة وأدخلت قياداتا وكثري من  ،مل حيدث

الذين كانوا  ا عند بعض الناسا ويأسً اطً إحب ذلك أوددأتباعها السجن. ف
يتشوقون قكم اإلسالم، مما ُخيشى معه تسرب اليأس إىل العاملني لخسالم، 

العاملني عن العمل، وحيول  ا يُقِعدعظيمً  اا إن حصل فإنه سيشكل خطرً وهذ
ام واالنتكاسة يف األمة، تلدعوة، مما يؤدي إىل االايار الدون جتاوب األمة مع ا

فكان ال بد من دراسة اقدث دراسة  تسالم ملا يراد با من قبل أعدائها.واالس
واعية، والوقوف على دقائق ما حدث ألخذ العربة، والوقوف على األخطاء 

 لتجاوزها يف املستقبل، وإعداد الدراسات املسبقة لكل أمر متوقع.

 ققيقة الدولة اإلسالمية وكيفية نشأتا، اا تامً يتطلب إدراكً  وهذا
ومقومات بقائها، وما ينبغي أن يكون عليه العاملون هلا، والتمع الذي هو 

ردع إىل عدة أمور، منها ما يردع إىل املبدأ ت أو الفشلنجاح الفأسباب  مادتا.



۳۷ 

 

الذي حتمله الكتلة بفكرته وطريقته، ومنها ما يردع إىل الكتلة اليت تتب  املبدأ 
تمع ومدى جتاوبه مع املبدأ واحتضانه له فكرة وطريقة، ومنها ما يردع إىل ال

 واختاذه قيادة فكرية له.

ومن هذا املنطلق نعرض بعض األمور اليت جيب أن توضع نصب أعني 
العاملني الستئناف اقياة اإلسالمية لتاليف األخطاء القاتلة اليت وقعت فيها 

من اقركات اليت سبق ودخلت هذا املضمار  غريهامجاعة اإلخوان املسلمني و 
 :من قبل

 الكتلة: إليهأوـال: تحديد الهدف الذي تسعى 

مية بإقامة استئناف اقياة اإلسال بأنه جيب أن حتدد الكتلة هدفها
أي ال بد  عن الطرح العام املفتوح. اا، بعيدً ا مبلورً ا واضحً دولة اخلالفة، حتديدً 

ألحكام مل لديها، فيه بيان تفصيلي من ودود مشروع حضاري كامل شا
بقواعد اقكم فيها وأركااا وأدهزتا، وما ستطبقه من اإلسالم ولشكل الدولة 

 نظم وسياسات يف الداخل واخلارج.

عند وصوهلا إىل اقكم وتطبيقها لخسالم، ستواده قضايا  مث إن الكتلة
التفصيلة،  رعيةالش من األدلة وًال متجددة ومتنوعة، فيجب أن تستنبط هلا حل

دة يف االدتهاد، أي ال بد من بيان القواعد اليت جيري  طريقة حمدَّ وهذا حيتم تبينِّ 
كفيل بأن جيعل   وهذا على أساسها استنباط األحكام من األدلة التفصيلية.



۳۸ 

 

 عن االرجتال والتخبط. اواض  املعامل بعيدً  يف طريق اا شرعيً ريً الدولة تسري س
أي غموض فيها ستكون فجيب أن تكون الفكرة، بذا الوضوح وبذا الشمول 

مل تكن حيث مجاعة اإلخوان املسلمني، كتلك اليت حصلت مع   له آثار مدمرة
الناس حوهلا، ولذلك بقيت الدولة كما هي  لديها فكرة واضحة املعامل يلتفُّ 

لي الفروض يص ،املتحيً  أصب دون أي تغيري يذكر، سوى أن رئيس الدولة 
 ويقرأ القرآن.

ا واض  لنهضة الذي طرحته اجلماعة مشروعً مل يكن مشروع انعم 
منه كان جمرد حديث عن التنمية االقتصادية،  نشر التفاصيل، وما بّني املعامل 

وكيفية دلب االستثمار األدنيب إىل مصر، ورفع مستوى الدخل القومي دون 
ع اقادات األساسية لكل فرد اقديث عن سياسة اقتصادية تقوم على إشبا 

من أفراد الرعية ومتكينه من إشباع حاداته الكمالية، واملشروع برمته مل يكن 
اعدة األساسية له، بل  على فكرة مبدئية؛ يشكل اإلسالم وعقيدته الق قائًما
بالنظام الرأمسايل ونظرته القاصرة وغري الصحيحة لواقع املشكلة  امتأثرً  كان

 تعاين منها البالد.االقتصادية اليت 

والغريب أنه مع وصول اجلماعة للحكم، بل وقبل ذلك بقليل اختفى 
"اإلسالم هو اقل" الذي ما فتئت اجلماعة ترفعه  عروفشعار اجلماعة امل

من  قت اجلماعةلوانطوكان البديل عنه شعار "حنمل اخلري ملصر"،  ،لعقود
ا ب ارتباكً مما سبَّ ، دنس الداءنفس بالذي تعيشه البالد ملعاجلته  سيئالواقع ال



۳۹ 

 

ماعة باعتبارها مجاعة حتمل للجماعة يف إدارة اقكم، فلم تتصرف اجل اواضحً 
غايته استئناف اقياة اإلسالمية، ومل يكن لفكرة اخلالفة حضور ولو  اا تغيرييً فكرً 
 !يف يف تودهها حنو أستاذية العاملضع

 :ست دعوة محلية أو إقليميةمية وليثانياـ: أن تكون دعوة الكتلة دعوة عال

جيب أن ُحتمل الدعوة بصفتها دعوة عاملية، لتلمَس شعوُب العاِمل أمجع عظمَة 
وتكسب قوة عاملية، هذه  اا إنسانيً أحكامه، فتأخذ الدعوة بُعدً  وصدقَ اإلسالِم 

قوى الشر والتكالب الدويل القوة هي السند القوي لدولة اإلسالم أمام أخطار 
 الدولة، وباألخص يف الفرتة اقردة اليت هي فرتة نشوء الدولة.هدد الذي ي

إن الدعوة بتفاعلها مع األمة وانطالقها يف البالد اإلسالمية تسري يف و 
مراحل، من تثقيف وتفاعل يتم فيها صناعة الرأي العام املنبثق عن الوعي العام 

األمة حتتضن املبدأ  هذا الرأي العام جيعلو على الفكرة وعلى الكتلة العاملة هلا، 
فتسعى الكتلة يف البالد اليت دعلتها مناطق جمال،  حول رداالته. وتلتفُّ 

الستالم اقكم يف أحد األقطار، أو عدة أقطار تشكل معاً نقطة ارتكاز للدولة 
 اإلسالمية.

مرسي ومجاعته، فقد تصرفت اجلماعة بربمجاتية قكم وهذا ما مل يتوفر 
 ا أصًال يكن مطروحً  جلماعات تشدداً يف علمانيتها، وملغري مسبوقة حىت ألشد ا

 .بني الدولء مكانة عظيمة أن تكون مصر نقطة ارتكاز لدولة عاملية تسعى لتبوُّ 



٤۰ 

 

لقد تاهت اجلماعة يف أتون نظام حكم علماين مت ترسيخه طوال عقود طويلة، 
جليش فلم تستطع موادهة رموز هذا النظام العلماين يف مؤسسات الدولة؛ يف ا

 ،والقضاء والشرطة واإلعالم، ناهيك عن حرصها الشديد على مداهنة الغرب
 وبصفة خاصة دولة الكفر أمريكا وربيبتها دولة يهود.

ومل يكن أمام قواعد اجلماعة يف الشارع املصري من سبيل قشد الرأي 
، سوى االنغماس يف البحث عن مربرات اقكم اجلديدالعام لاللتفاف حول 

يف احرتام  هامن خمالفات لألحكام الشرعية، كاستمرار  اقكومةقوم به لكل ما ت
يف مرمى نريان اجلماعة عندما   اومة، اليت كانت دومً ئديفيد املش اتفاقية كامب

عن رسالة محيمية أرسلها مرسي إىل برييز،  وكدفاعهاكانت خارج السلطة، 
يف  الاهدين دضاليت كان يقوم با اجليش املصري آنذاك  "نسر"محلة  وعن

عن تربير التفاوض مع صندوق النقد  األنفاق يف رف ، فضًال هلدم سيناء و 
 !الدويل للحصول على قرض ربوي

 في إقامة الدولة: ثالثاـ: االلتزام بطريقة الرسول 

املدقق يف الطريقة اليت فسالم طريقته يف الوصول إىل اقكم، إن لخ
ليس منها الدخول يف  ،أاا طريقة واحدةالدولة؛ جيد  أقام با رسول اهللا 

من هذا  بدًال  وىل باجلماعة أن تتعظ ممن سبقهااللعبة الدميقراطية. وكان األ
ا يف ا وإحباطً يف كل جتربة، فال جنين إال يأسً  االستنزاف والفشل تلو الفشل



٤۱ 

 

الدميقراطية يف اللعبة ف لنفوذ الكافر املستعمر. اا لخسالم، وتثبيتً األمة، وتشويهً 
واملصائب!، وما زالت  لب للحركة اإلسالمية إال الويالتمل جتمثًال اجلزائر 

 تلك.تدفع مثن جتربتها 

السلطان عن طريق  أن يُؤخذطريقة اإلسالم يف إقامة دولته إن من 
ال و متنحه من تشاء وتنزعه ممن تشاء؛  ،كانت األمة مالكة لسلطااا  ذافإ األمة.

ااا أحد، كان القول الفصل للجماهري بقيادتا بعد صنع يقهرها على سلط
كأن وإن كانت األمة ال متلك سلطااا   الرأي العام املنبثق عن الوعي العام فيها.

من قبل حكام عمالء، لزم العمل وسط األمة إلجياد رأي عام  يكون مغتصباً 
طريق  استعادة سلطان األمة املغتصب عنو منبثق عن وعي عام على اإلسالم، 

مراكز القوى، أي عن طريق طلب النصرة من اجليش لسحب البساط من حتت 
يستند  اا ذاتيً يكون السلطان سلطانً جيب أن تا اقالتني ويف كل أقدام اقكام.

 الذي قامت فيه الدولة. البلدإىل قوى 

يف اعتمادها على وعود اللس  اإلخوان مجاعةهنا أخطأت و 
نه صناديق االقرتاع، ومراهنتها على احرتام التمع العسكري باحرتام ما تسفر ع

أي  -الدويل وأمريكا بصفة خاصة ملا ستسفر عنه دميقراطيتهم املزعومة. فهي 
عام العام املنبثق عن الوعي الاإلسالمي مل تنشغل بصياغة الرأي  -اجلماعة 

مل الصعاب يف سبيل التمكني هلا ؛ وتتحاالذي جيعل اجلماهري تلتف حوهل
 فادح!خطأ لوقوف على أرض صلبة، وهذا ل



٤۲ 

 

 رابعاـ: إدراك دور اإلعالم في تحقيق األهداف السياسية:

يف حتقيق األهداف السياسية ملا له من تأثري يف  امهمً  اإن لخعالم دورً 
الرأي العام ومعنويات الرعية وحشد التأييد احمللي والعاملي. ولذلك يعترب يف 

 .اكبريً  ان يستثمر يف ظل الدولة استثمارً ة. فيجب أالدول القائمة السلطة الرابع

أذهان القائمني على اقكم يف فرتة حكم  عن ابً وهذا األمر كان مغيَّ 
له خطة حمكمة واسرتاتيجية  توضعرك اإلعالم دون أن حممد مرسي، فقد تُ 

ومل يلتفت فيه إىل األحكام الشرعية املتعلقة باإلعالم ملزمة للسري مسبها، 
ته، فبقي اإلعالم على ما كان عليه من قبل، أداة للحرب على اإلسالم وبسياس

وهلدمه، ووسيلة لنشر أفكار الكفر والرذيلة، وبقي بيد العلمانيني وأتباع نظام 
السباب والشتائم والسخرية، وحيشد الرأي  لرئيسرك اإلعالم يوده لبل تُ مبارك، 

 .اا مدويً إسقاطً  إسقاطهإىل مما أدى  العام ضده وضد حكمه ومجاعته

 خامساـ: ال بد أن تتمتع الكتلة بالوعي السياسي:

إن الدولة يف بداية عهدها تكون يف وضع حيتاج إىل أعمال سياسية 
مبدعة ومناورات سياسية ذكية ودبارة على مستوى الساحة الداخلية، 

 االواعي بالعامل من حوهل وهذا حيتم على الكتلة االتصال واإلقليمية والدولية.
ا دقيقً  اه من مواقف دولية، ويتطلب إدراكً ألحواله وما علي ا مدركً اتصاًال 

لطبائع الشعوب  اا وتودهاتا، وكذلك يتطلب إدراكً لعالقات الدول وارتباطات



٤۳ 

 

ومتييز املصا  ، صا  الدول وتقاطعهامببؤر التوتر فيها، ومعرفة تامة و  ،ونفسياتا
نوية، وإحسان التالعب بذه املصا  خلدمة اقيوية هلذه الدول من املصا  الثا

من الكتلة ويتطلب رداالت  اا سياسيً ه يتطلب وعيً الدولة اإلسالمية، وهذا كل
 على قدر عظيم من اقنكة والفطنة والقدرة على رسم اخلطط السياسية.

 عليه النظام يف عهد مرسي، ظهر للعيان مدى التخبط الذي كان وقد
السياسي ودهله خبطط الدول الكربى وأالعيبها، ومدى مدى فقدانه للوعي و 

النقص يف العقليات السياسية املبدعة، ولعل قضية سد النهضة يف إثيوبيا من 
القضايا اليت أبرزت انعدام أدىن حد من الوعي السياسي والقدرة على رسم 

ره االدتماع الذي أداالة، فكان ذلك اذ اإلدراءات الفعَّ اخلطط السياسية واختِّ 
الرئيس مع بعض القوى السياسية لبحث هذا امللف االسرتاتيجي املهم على 

لسخافة اقلول واملناورات  ،ر من الناساهلواء أضحوكة العامل وموضع تندِّ 
 املطروحة من تلك القوى.

 :القديم القضاء على الوسط السياسي ًرورةسادساـ: 

طر املتمثل يف اخل خطار اليت تواده الدولة الناشئةإن من أعظم األ
  واقع اقكم والسلطان، وسيعمل لن يسلم بتغيري الذيالوسط السياسي القدمي 

التآمر مع الدول وعلى  ،إثارة اجلماهري وتأليبها على الدولة من الداخلعلى 
وهلذا جيب اختاذ اإلدراءات  األخرى والتحالف معها لضرب الدولة اإلسالمية.



٤٤ 

 

مجيع قنوات تأثريه يف لسياسي والتخلص من الكفيلة بالقضاء على هذا الوسط ا
من مجيع العيون املدسوسة على الدولة من قبل  اوالتخلص أيضً ، اجلماهري

غري أن  إنسانية.ية تتسرت بأعمال الكفار، سواء أكانت سفارات أم بعثات أدنب
القضاء على الوسط السياسي القدمي ال يعين حتمية القضاء على األشخاص، 
بل يعين القضاء على أدوائه وقدرته على التحرك بناء على الفكر الذي كان 

واملصا  اليت كان يسعى لتحقيقها، والوداهة اليت كان يتمتع با.  ،يعمل وفقه
ن الوسط السياسي اجلديد أما األشخاص فيمكن التأثري عليهم ليصبحوا م

الذي ينبغي إجياده على أساس اإلسالم، كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
الوسط قضى على  ، حيثيف املدينة املنورة بعد أن أقام فيها دولة اإلسالم
يرعى شئون الناس بأفكار  السياسي القدمي وأودد وسطًا سياسًيا دديًدا

ا ما مل تنج  مجاعة اإلخوان بفعله، وبدل اإلسالم ووفق أحكام اإلسالم، وهذ
أن تغري الوسط السياسي القدمي جلأت إليه وأصبحت دزءًا منه، فتآمر عليها 

 طمعاً يف حكم وحتقيق مصا  فأبعدها عن اقكم.

 سابعاـ: االكتفاء الذاتي وعدم االعتماد على اآلخرين:

 جيب على القائمني على الدولة أن يكون لديهم أنظمة دقيقة
وسياسات راقية من شأاا معاجلة الوضع االقتصادي مبباشرة تطبيق النظام 
االقتصادي اإلسالمي وتنفيذ السياسة االقتصادية، حىت ال يبقى اقتصاد الدولة 

عدم االعتماد بفرة، وحىت تودد الكفاية الذاتية مربوطاً بعجلة اقتصاد الدول الكا



٤٥ 

 

حتت رمحة  الدولة داء، فال تبقىابت األساسيةعلى اآلخرين لسد حادات الناس 
 املساعدات اخلاردية وأخطارها املدمرة.

وهذا ما مل حيصل مع الدكتور مرسي، فقد ترك األمور متشي باعودادها كما  
كانت يف عهد املخلوع، ومل يتض  للناس أنه ينتهج سياسة اقتصادية إسالمية 

فاشلة، واليت كانت عّما مسي حينها خبطة املائة يوم ال حمددة وواضحة، فضًال 
عبارة عن جمرد وعود ليس هلا من اققيقة على األرض نصيب، كما أنه رضي 

املسلحة، وترك املؤسسة العسكرية ا للقوات ا شكليً ا عامً بأن يكون قائدً 
يكيل هلا املدي   مرباطورية مالية واقتصادية مغلقة على أصحابا، بل وظلَّ إ

 يد أمريكا وتسلطها عليها متويًال  طوال سنة حكمه، وأغفل العمل على رفع
 .اا وتدريبً وتسليحً 

ال بد من إدراك أن اقل يف مصر وغريِها من بالد املسلمني،  اوأخريً 
غري منقوص وال مشروط، بعد أن تصبَ   و أن يأخذ املسلمون اقكَم كامًال ه

ال  ايً ا قو ا عامً منهاج النبوة رأيً املطالبة باقكم باإلسالم يف خالفٍة راشدة على 
يوصلها ف، تهونصر  يتحداه أحد، وبعد أن تتحد إرادة األمة بإرادة ديِشها القوي

إىل تطبيِق اإلسالم بكامله، دون متييٍع وال مسايرة، وال مداهنٍة لعمالء الغرب؛ 
من اقكام والسياسيني واإلعالميني، وكل األوساط السياسية الفاسدة اليت جيب 

 أن تُزال من املشهد السياسي.



٤٦ 

 

وال شك أن دور اجليِش املسلم يف هذا اقِل دور بارز، وهو الذي 
 سينصر هذه الدولة وحيافظ على بقائها.

كما   يف أنظمة غري إسالمية ن اقل ال يكون باملشاركة السياسيةإ
، تؤيده كله  حصل بانتخاب حممد مرسي، بل بإجياد حاكم يطبق نظام اإلسالم

والوالء ليطبق  لص، يعطيه النصرةة، وديش مسلم خممجاهري األمة اهلادر 
  اإلسالم، دون لٍف وال دوران وال مواربة.

فاهللا نسأل أن جيعلنا أهًال لنصره، وأن يُعجل لنا بدولة اخلالفة اليت 
 قاه وأنار بصريته باقق وهداه.وأن جيعل أمرنا فيمن خافه واتَّ  وعدنا.

  



٤۷ 

 

 مصر التي تمر بهامن األزمة السياسية  للخروج

واقكم املتجربِّ الذي دثم  يناير لتغيري الواقع املظلم ٢٥ة ثور قامت 
أن الثوار رفعوا شعار "الشعب  مععلى صدر الناس يف مصر لعقود طويلة، و 

يريد إسقاط النظام" من اللحظة األوىل النطالقة الثورة، لكن الذي حدث هو 
على األساس ا دحردة رأس النظام من على كرسيه، بينما ظل نظام اقكم قائمً 

الفاسد الذي أسس له االستعمار يف بالدنا بعد أن قضى على الدولة 
م، على يد جمرم هذا العصر، مصطفى  ١٩٢٤اإلسالمية دولة اخلالفة سنة 

، فقام الغرب الكافر حينها وقبلها بقليل بتقطيع )أتاتوركـ (كمال امللقب ب
ودعلها ارات هزيلة أوصال الدولة اإلسالمية إىل دول ودويالت ومشيخات، وإم

مجهوريات أو ملكيات قائمة على أساس عقيدة املستعمر اليت تفصل الدين عن 
اقياة وعن الدولة، فكانت هذه الدول كلها منفصلة عن عقيدة األمة، العقيدة 

 اإلسالمية.

لقد استطاع الغرب الكافر أن يفتت األمة الواحدة إىل شعوب وقبائل 
منها أمة  واحدة ودعلم قد صهرها يف بوتقته متناحرة، بعد أن كان اإلسال

اليت ا تقوم على فكرة القومية والوطنية واحدة من دون الناس، فأودد أحزابً 
 ومشاكله، قضاياهانشغل كل شعب من شعوب األمة بو ق. زَّ ممُ  قت األمة شرَّ مزَّ 

ولكن الثورات اليت هبت دوالة يف بالد العرب، بداية شعوره بسائر أمته،  وخفَّ 
حركت األمة أكثر حنو إعادة بسوريا، و ا مبصر وليبيا واليمن، من تونس ومرورً 



٤۸ 

 

األمة أن ما حيدث يف تونس ينتقل صداه إىل  حني ملستحمتها من دديد، ُـــ ل
مصر، وما يتفجر يف مصر تنتقل شرارته إىل سوريا. والغرب الكافر عدو األمة 

، وال يريد فيها وواردة، ويتابع كل شاردة اوسكنات يرقب كل حركات األمة
أن تلتفت إىل نظام اقكم يف و لألمة أن تتحرك حنو هدف واحد جيمعها، 

وحتفظ  ،شعثها د كلمتها، وجتمع مشلها، وتلمُّ اليت توحِّ  -اخلالفة-اإلسالم 
ثرواتا، وتقف يف وده أعدائها. هو يريدها أن تلهث وراء أنظمته الدميقراطية 

مه الرأمسايل ظهر فساده وفشله للناس كافة. فهل مع أن نظاودستوره العلماين، 
 وا إىل بضاعة الكفر الفاسدة!ملسلمون أن ترتكوا شرع ربكم وتلجؤ جيوز أيها ا

إننا نربأ بأهل الكنانة أن يسقطوا يف مستنقع العلمانية العفنة، وأن 
أتقبلون يا أهل  .اوا ملا ختطط له أمريكا فيقعوا يف فخ دعل اإلسالم عدوً ينجرُّ 

؟! لباس الشرعياللحية وال -ه اإلهانة ألبسط مظاهر اإلسالم الكنانة أن تودَّ 
ما ا؟ فيا أهلنا الطيبني، احملبني لخسالم! احذروا أترضون بقبول اإلسالم متهمً 

م جمرد شعار ومل اإلسال ترفع- مجاعة معينة سوء تصرفأن  يصور لكم من
هو فشل لخسالم، فدين رب العاملني هو دين اقق الذي  -اطبق منه شيئً ت

رمحة للعاملني، فال ليكون  صلى اهللا عليه وسلم على رسوله األمني اهللاأنزله 
 َقْد َجاءُكم مَِّن اللَِّه نُوٌر وَِكَتاٌب مُِّبيٌن يقول تعاىل: ، ميكن أن يفشل

َوانَُه ُسبُ  ًْ َل السََّالِم َوُيْخرُِجُهم مِِّن الظُُّلَماِت ِإَلى يـَْهِدي بِِه اللَُّه َمِن اتـََّبَع ِر
 . النُّوِر بِِإْذنِِه َويـَْهِديِهْم ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ 



٤۹ 

 

ليس  إن ما جيري اليوم يف مصر هو صراع وانقسام حاد بني طرفني
يقفان على أرضية واحدة هي أرضية الدولة  فطرفا النزاعلخسالم أي دخل فيه، 

اضة لألمة، فالطرف  مشروع متثلالدميقراطية العلمانية، اليت ال اجلمهورية 
على   ادالسً  حني كان، املدنية العلمانية يتمسك بتلك الدولة كان األول

كًا بدعوته وبعد أن أبعد عن اقكم بقي متمسِّ  ،عودة أركانه!كرسي اقكم املِ 
ا وطرف آخر يتمسك أيضً  إليها واستبدل الشرعية املدنية العلمانية بشرع اهللا.

بأي  ملعودة أركانهجللوس على هذا الكرسي اايف كان يطمع بتلك الدولة، و 
 ! إىل أن دلس عليه.، ولو خالف الدميقراطية اليت يؤمن با!طريق

ستورد، وهو نفسه الذي  إن سبب بالء مصر هو هذا النظام الغريب امل
صر وال لغريها من بالد قبل الثورة واستمر بعدها، ولن يكون مل كان قائًما

املسلمني خمرج إال بتطبيق شرع اهللا وإقامة اخلالفة اإلسالمية، وحنن نقرر يف هذا 
 :السياق اققائق التالية

 هوإن النظام اجلمهوري نظام مرفوض ألنه ليس من عند رب العاملني، و  -١
تعطي نظام كفر ال جيوز اقكم من خالله، إذ إنه يقوم على الدميقراطية اليت 

سلطة التشريع للجمهور "الشعب"، بينما سلطة التشريع يف اإلسالم للشرع 
 وحده.

نظام اخلالفة هو النظام الذي حدده اإلسالم هلذه األمة، والذي جيب أن  -٢
يكون النظام اقاكم فيها، واألدلة على ذلك مستفيضة من كتاب اهللا وسنة 



٥۰ 

 

دولة كهنوتية أو دينية أو  ومن إمجاع الصحابة. وهذه الدولة ليست رسوله 
 مدنية دميقراطية.

هي التابعية. فجميع الذين  دولة اخلالفةالرابطة اليت تربط أفراد الرعية يف  -٣
حيملون التابعية للدولة اإلسالمية (مسلمني وغري مسلمني) يتمتعون مق الرعاية 

احية اقكم أو كامًال، وال جيوز للدولة أن متارس أي متييٍز بني أفراد الرعية يف ن
ر عن هي ترعى شئون مجيع رعاياها بغض النظف ،الشئون القضاء أو رعاية

 .وألواام وأعراقهم أدياام

دولة رعاية وليست دولة دباية، ويقوم نظامها االقتصادي  دولة اخلالفة - ٤
فراد فردًا فردًا إشباعاً  ضمان إشباع مجيع اقادات األساسية جلميع األ على
كل فرد منهم من إشباع اقادات الكمالية على أرفع مستوى ني  ومتك ،كلياً 

، وتلتزم وهي دولة ُيضمن فيها للرعية كلها األمن والتعليم والتطبيب مستطاع.
أسباب متلك املال وأسباب تنميته وكيفية إنفاقه وصرفه. كما بالشرع الذي يبني 

ملكيٍة عامٍة كالنفط ومعادن و ملكية دولٍة و يبني أنواع امللكيات من ملكيٍة فرديٍة 
. ويبني أحكام األراضي ميث ال يبقى شرب اليت يكون عائدها للرعيةاملنادم، 

. وستجعل هذه الدولة النقد فيها الذهب ستغلغري م الزراعية من األرض
 اا يف سعر صرفه ينسحب استقرارً ، فتؤمن له استقرارً وفق أحكام الشرع والفضة

األزمات اليت جعل له أحكام صرٍف متنع وقوعها يف تسعلى أسعار السلع، كما 
ستطبق األحكام الشرعية املتعلقة بالبيع ا النظام املايل الرأمسايل. و هفيوقع 



٥۱ 

 

والتجارة والشركات وغريها، فتمنع الربا، واالحتكار، والغنب الفاحش وبيع 
 اإلنسان ما ال ميلك، ومتنع الشركات املسامهة والبورصات وشركات التأمني،
وتشجع التجارة والزراعة وتعطي الفالحني أمواًال لدعم القطاع الزراعي، وتتخذ  
كافة اإلدراءات اليت حتول دون تركز الثروة بيد فئة قليلة من الناس، وتنفذ غري 

 ذلك من األحكام الشرعية الكفيلة بتوزيع الثروة وإقامة العدل بني الناس.

ساس العقيدة اإلسالمية، فتوضع مواد يقوم التعليم على أ ويف دولة اخلالفة -٥
الدراسة وطرق التدريس مجيعها على الوده الذي ال حيدث أي خروج يف 
التعليم عن هذا األساس. وسياسة التعليم فيها هي تكوين العقلية اإلسالمية 
والنفسية اإلسالمية، فتوضع مجيع مواد الدراسة اليت يراد تدريسها على أساس 

ة من التعليم هي إجياد الشخصية اإلسالمية وتزويد الناس هذه السياسة. والغاي
يم على الوده الذي بشؤون اقياة. فتجعل طرق التعل بالعلوم واملعارف املتعلقة

 غري هذه الغاية.إىل هذه الغاية ومتنع كل طريقة تؤدي حيقق 

محل الدعوة اإلسالمية هو احملور الذي تدور حوله السياسة اخلاردية،  -٦
ألي  دولة اخلالفةال جيوز يف و  ،أساسها تب  عالقة الدولة جبميع الدولوعلى 

ية دولة من الدول عالقة بأ ، أو كتلة، أو مجاعة، أن تكون لهفرد، أو حزب
حمصورة بالدولة وحدها. وعلى األمة  األدنبية . والعالقة بالدولااألدنبية مطلقً 

 .القة اخلارديةهذه العسريها يف ى والتكتالت أن حتاسب الدولة عل

هذه بعض اققائق اليت تبني طرفًا من واقع دولة اخلالفة، وهي ناطقة 



٥۲ 

 

الطريق الوحيد الذي سيخلص أهل مصر وسائر بالد بأن إقامة اخلالفة هي 
املسلمني، بل والعامل أمجع مما هو فيه من ظلم وشقاء وتقاتل وتشاحن 

ة اخلالفة اليت كانت مق ا يف ظل دولة اخلري، دولوتباغض، فيعيش الناس مجيعً 
من  منارة الدنيا وزهرتا املتفتحة ونورها املشرق طوال أكثر من ثالثة عشر قرنًا

 .الزمان

  



٥۳ 

 

 نصيحة مخلصة ألهلنا في مصر الكنانة

صري، فهو مما ال شك فيه أن هناك حالة انقسام واضحة يف الشارع امل
 .يكاد ينقسم إىل فريقني

الفريق األول، فريق رّحب مركة اجليش املصري اليت قادها وزير  
الدفاع، ويرفض تسميتها باالنقالب، ويصر على أاا حركة تصحيحية ملسار 
الثورة، وأن اجليش ما كان ميكن أن يُقدم على هذه اخلطوة لوال أنه رأى حركة 

 .لمنيالشارع القوية ضد حكم الدكتور حممد مرسي ومجاعة اإلخوان املس

والفريق الثاين، فريق يصف ما حدث بأنه انقالب على الشرعية، قام  
 نرِدَّة كبرية ع ثلاض ، وأن هذه اقركة متالسيسي بدعم أمريكي و  املشريبا 

الظامل، الذي  اليت قامت ضد اقكم الفاسدثورة اخلامس والعشرين من يناير، 
االنقسام ليس باألمر املستغرب دثم على صدورنا يف مصر لعقود طويلة، وهذا 

والعجيب، فلكل أسبابه وتصوراته وقراءته اخلاصة للمشهد السياسي يف مصر. 
 :بد من اقديث عنهما غريب أمران اللكن العجيب ال

هو حالة العداء الشديد لكل ما هو إسالمي من الطرف  األمر األول:أما     
عالمية الشيطانية اليت ميتلكها ساهم فيه بشكل كبري تلك اآللة اإل وقداألول، 

صورت األمر وكأنه صراع ضد  حيثوُيسيطر عليها قادة العلمانية يف مصر، 
اإلسالم السياسي ومشروعه يف مصر، فقاموا بتخويف الناس من اإلسالم، ومن 



٥٤ 

 

أومهوا الناس أنه كان حيكم طوال العام املاضي، وأنه هو و  املشروع اإلسالمي،
لناس، بل أدخلهم يف أزمات من رًا على سياسة شئون االذي فشل ومل يكن قاد

فاإلسالم مل يكن ها أزمات، وهذا قلب للحقائق وافرتاء على اإلسالم! ئورا
أن املشروع اإلسالمي فشل، أو بيقال مطبقًا يف السنة اليت حكم فيها مرسي ل

 ُيستعدى اإلسالم بذا الشكل املمجوج. ل

أال يق الذي غرر به اإلعالم فنحن نتوده بالنص  هلذا الفر  لذلك
وراء هؤالء املضللني الذي ال يعملون لصا  األمة، بل حتركهم أهواؤهم  ينساق

خبيثة لصرف الناس عن اإلسالم أدنبية وينفذون أدندة  ومصاقهم اخلاصة،
 .ومشروعه السياسي املمثل يف دولة اخلالفة

 خملصة لكم، وحنن نعلم أنكم مسلمون حتبونإن هذه نصيحة 
يف دولة عزيزة قوية هلا  له انً ا ممكَّ ا قويً ، وتريدون أن تروه عزيزً العظيم اإلسالم

مكانتها وكلمتها بني الدول الكربى، بل تطمحون أن تكون هي الدولة األوىل 
نعلم أنكم متشوقون لدولة كما تقود البشرية ملا فيه سعادتا وخريها.  و يف العامل 

أعراضنا، وتنمي ثرواتنا، وتبين صرح عزتنا العدل اليت حتفظ كرامتنا وتصون 
وهذ لن يكون إال يف ظل خالفة على منهاج  وهيبتنا بني الشعوب واألمم،

النبوة، وال ميكن أن يكون مال من األحوال يف ظل نظام مجهوري ُذقنا خالل 
ا من حكمه، ألوان اهلوان والذل والتبعية، فال تنساقوا وراء من يريد ستني عامً 



٥٥ 

 

نظام اخلالفة، الذي ارتضاه وب منكم َعقبات يف طريق عزتكم باإلسالم أن جيعل
  .لنا رب العاملني

حنيا أعزة وأن تدركوا أننا لن إسالمكم، باهللا و بنريد منكم أن تثقوا  إننا
خيرج العباد من عبادة العباد والدميقراطية نظام اإلسالم الذي يف ظل إال 

الساقطة إىل عدل  ئن دور األديان واملبادلعباد، ومالرأمسالية، إىل عبادة رب ا
 خرة.سعة الدنيا واآل سالم، ومن ضيق الدنيا وضنكها إىلاإل

الذي  تا، وهو حالة الدفاع املستميفهو أشد غرابة وعجبً  أما األمر الثاين:    
بالشرعية ما يسمى ع يقوم به الفريق الثاين املؤيد للرئيس السابق مرسي،

بعد أن آل أمره إىل ما آل إليه، وملس بنفسه كذب هذه  ،الدميوقراطية
دها من الدول اخلاردية وعلى عاها يف مصر ومن أيَّ الدميوقراطية وكذب من ادَّ 

رأسها أمريكا. وكان ينبغي على هذا الفريق أن يعود إىل صوابه ويردع إىل دينه 
ع اهللا، فيجعل غضبته هللا، وجيعل ثورته من أدل حتكيم دين اهللا وإقامة شر 

فليكن دفاعه عن الشرع ال عن الشرعية، ودعوته إىل اخلالفة ال إىل العلمانية 
وليعمل على نوال رضوان اهللا ال على حتصيل رضا الغرب ومن  .الدميوقراطية

 وااله. 

ا ا، وحبً ا كثريً الذي نرى فيه خريً تنا ألصحاب هذا الفريق، نصيحإاا 
وا ودوهكم شطر شرع اهللا الشرعية، وولُّ  أعرضوا عن دعوةأن ، ا لشرع اهللاعميقً 



٥٦ 

 

فأنتم تعلمون أن وادعوا بكل صراحة ووضوح إىل إقامة اخلالفة اإلسالمية، 
...ثم .«ا: قد بشر با يف اقديث الذي حتفظونه ديدً   رسولكم الكرمي

 وتقرأون وعد ربكم  ،رواه أمحد »تكون خالفة على منهاج النبوة
َوَعَد اللَُّه  ملن آمن وعمل صاقاً: واألمنباالستخالف والتمكني والنصر 

الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهم ِفي اَألْرِض َكَما 
َننَّ َلُهْم دينَـُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم  ْبِلِهْم َولَُيَمكِّ اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قـَ

لَنـَُّهْم ِمنْ  بـَْعِد َخْوِفِهْم َأْمـنا يـَْعُبُدونَِني الُيْشرُِكوَن ِبي َشْيـئا َوَمْن َكَفَر بـَْعَد  َولَيَُبدِّ
نبذوا راية اا، و ا خفاقً رفعوا لواء اخلالفة عاليً ا، فَذِلَك فَُأْولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

ا، واعلموا أن إقامة دولة اإلسالم ال وضياعً  سايكس بيكو اليت ما أورثتنا إال ذّال 
تكون إال وفق طريقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، اليت تأىب أن يؤخذ اقكم 
منقوصاً، وحترم املشاركة يف األنظمة الفاسدة املخالفة لخسالم، بل تأمر بالصرب 

وب يف األمة إلجياد رأي عام فيها ؤ ، بالعمل الدالنصرمقومات حىت تكتمل 
، وبالصراع الفكري على ودوب تطبيق شرع اهللا كامًال  ق عن وعي عاممنبث

وطرح أفكار اإلسالم قويًة متحديًة لَتْصرَع أفكار الكفر، كما فعل رسول اهللا 
يس بالتمييع واملسايرة هلا، وبالكفاح السياسي وكشف اخلطط واملؤامرات ، ول

باملداهنة واملسايرة يفعل، وليس  على اإلسالم واملسلمني، كما كان 
أهل النصرة ، فإذا اكتمل ذلك احناز للطواغيت وعمالء الغرب الكافر يف بالدنا

 إىل األمة ونصروها يف إقامة الدولة. املخلصون يف اجليش
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 !الدولة المدنية هي الدولة العلمانية

بعد أن أدرك الغرب وأذنابه يف بالد املسلمني أن مصطل  العلمانية 
لحات املرفوضة من قبل مجهرة أبناء األمة، وأن وصف الدولة أصب  من املصط

بكواا دولة علمانية يعين عندهم أاا دولة عدوة للدين ال ميكن للمسلمني أن 
مصطل  الدولة املدنية، وقد يرضوا با، قام الغرب باخرتاع مصطل  تضليلي هو 

الكثري من أبناء املسلمني بفعل التضليل الثقايف الذي مارسه الغرب علينا،  لهتقبَّ 
عن حكم العسكر والدكتاتوريات حيث صورت الدولة املدنية على أاا بديل 

على صدر األمة لعقود طويلة، وقد كان ملفهوم الدولة الدينية اليت  يت دثمتال
وما جنم عنه مما مسي  تقوم على أساس نظرية اقق اإلهلي أو دولة الكنيسة

باالستبداد الديين أثر على قبول الدولة املدنية، ومما ساهم يف التضليل أكثر ما 
قام به أصحاب ما يسمى باإلسالم املعتدل من رفع شعار الدولة املدنية ذات 

قد أقام "دولة  صلى اهللا عليه وسلم عني أن الرسولاملردعية اإلسالمية، مدَّ 
 ملنورة.مدنية" يف املدينة ا

 تستقلَّ  أن به يقصدون وهم ،الغرب من مستورد مفهوم املدنية الدولة إن
 ظلم من عندهم حصل ملا ،"الكنيسة" الدين وتدخل هيمنة عن واابشئ الدولة

فالدولة املدنية العلمانية ولدت يف سياق  ،الكنيسة باسم اقكام من واستبداد
عن السياق التارخيي والفكري للمسلمني،  غريب خيتلف كلًيا ي وفكريخيتار 

 يكن عندهم مشكلة مؤسسة دينية كهنوتية تتدخل يف اقياة ملفاملسلمون 
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عن اخلطأ،  ل اهللا على األرض وال كان معصوًماالسياسية، ومل يكن اقاكم ظ
اقتضى بل اخلليفة حياسب ويرادع كسائر الناس، وقد يصل األمر إىل عزله إن 

ولة يف اإلسالم ليست دولة دينية ثيوقراطية، بل هي دولة األمر ذلك، فالد
بشرية حيكم فيها البشر، ولكنهم يطبقون كتاب اهللا وسنة رسول اهللا، وحيكمون 

وسياسة الرعية هي  بشرع اهللا بكل ما حيويه من عالج ملختلف مناحي اقياة.
دزء من هذا الشرع فال يتصور يف اإلسالم سيطرة هيئة كهنوتية على السياسة، 

حقه ألنه ال ودود ملثل هذه اهليئة، وألن اإلسالم مبدأ ونظام حياة فال يقال يف 
 ، كما هو  اقال يف دين النصارى.إنه يقحم على السياسة إقحاًما

ن القبول بأساسها الذي قامت والدولة املدنية ال ميكن أن تؤخذ دو 
، وهو فصل الدين عن اقياة، وفصله عن الدولة، ودعل التشريع للبشر من عليه

دون اهللا، فهي ليست من قبيل األشكال املدنية املنفصلة عن اقضارة  
الغري، بل هي نظام  منوز أخذها اليت جي كالصناعات والتطبيقات العلمية

اقضارة الغربية الرأمسالية اليت تنادي  لبَّ  حكم منبثق عن فلسفة سياسية متثل
بفصل الدين عن اقياة وعن الدولة، فأخذها هو أخذ حتمي قضارة الغرب 
وفكر الغرب ألنه ال ينفك عنها. لذلك كان ظن من حاول اجلمع بني الدولة 

ألن  مبردعية إسالمية" يف غري حمله؛أنه يريد "دولة مدنية  هاملدنية واإلسالم بقول
هر الدولة املدنية هو استبعاد الدين، واملردعية اإلسالمية يقصد با أن حيكم دو 

هي كقول اإلسالم هذه الدولة، فكيف جيمع بني النقيضني؟! فهذه املقولة 
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لغري شرع  ردعية إسالمية" أو أريد "إشراًكا باهللا وحتكيًمامب أريد إقاًدا" القائل:
وال يقول به عاقل، ولذلك فإن مقولة  اهللا مبردعية إسالمية"، وهذا ال يستقيم

متناقضة فاشلة إلرضاء  ة"دولة مدنية مبردعية إسالمية" مل تكن إال حماول
يق شرع ودعاة تطب ،العلمانيني الداعني إىل إبعاد اإلسالم عن اقكم والسياسة

ال أرًضا  يف الوقت ذاته، فكان حال صاحبها كاملنبتِّ  اهللا وإقامة دولة اإلسالم
  أبقى.  ظهرًاقطع وال

 اإلسالم يعرفها مل العلمانية املدنية الدولة أن والصحي  الذي ال مراء فيه
 مثالعلى  وال سابق مثال على يكن مل اقكم يف دديد بشكل بل داء ،اأبدً 

 باالسم اإلسالم يف اقكم لنظام الشكل هذا  النيب بنيَّ  وقد ،الحق
 املسلمني ونشئ يرعى الذي أن بنيَّ  عندما الفةـخ  النيب اهفسمَّ  ،واملسمى

 كلما ،األنبياء تسوسهم إسرائيل بنو كانت«:  قال ثحي اخللفاء هم
 فما قالوا ،فتكثر خلفاء وستكون بعدي نبي ال وإنه ،نبي خلفه نبي هلك

 عما سائلهم اهللا فإن حقهم وأعطوهم ،فاألول األول ببيعة اُفو : قال تأمرنا؟
 ،العامل يف املعروفة اقكم أشكال عن تتميز شك الب واخلالفة .»استرعاهم

 واألحكام واملقاييس واملفاهيم األفكار يف أم ،عليه قومت الذي األساس يف سواء
 التطبيق موضع توضع اليت والقوانني بالدستور أم ،ونالشئ مبقتضاها رعىتُ  اليت

 الطريقة هي فالبيعة ،إذ ال تورث توريثًا املكيً  انظامً  ليست فاخلالفة ،والتنفيذ
وهو ليس فوق  ،للخليفة خاصة وحقوق امتيازات ال أنه كما ،اخلليفة لنصب
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 يف دمقيَّ  وهو ،والسلطان اقكم يف األمة عن نائب إال هو ما اخلليفةف ،القانون
 ،الشرعية باألحكام ومصاقها األمة ونلشئ ورعايته عمالهوأ تصرفاته مجيع

 امجهوريً  انظامً  ليس أنه كما. وجتري عليه أحكام القضاء كما جتري على غريه
 هو اإلسالمية الدولة يف التشريع إذ ،األغلبية مسب قوانينه فيه الشعب يضع
 وحنن. !باألقلية وال باألغلبية ال يشرع أن اهللا دون من ألحد حيق وال ،وحده هللا

 وليس للبشر التشريع جتعل ألاا ؛هذاوهرها جل نرفضها الدميقراطية نرفض حني
 مُ كْ الحُ  إنِ  :قال تعاىل ،األمرو  اقكم الذي له وحده سبحانه البشر رب هللا
 ال كَ وربِّ  َال فَ : اأيضً  لوقا ،َواَألْمرُ  اْلَخْلقُ  َلهُ  َأال: تعاىل وقال هللا الَّ إِ 
 اجـ رَ حَ  مْ هِ سِ فُ نْـ أَ  في وادُ جِ يَ  ال مَّ ثُ  مهُ نَـ يْـ بَـ  رَ جَ شَ  ايمَ فِ  وكَ مُ كِّ حَ يُ  ىتَّ حَ  ونَ نُ مِ ؤْ يُـ 
ه، ال حدِ وَ  فنظام اخلالفة يف اإلسالم نسيجُ  .ايمـ لِ سْ تَ  وامُ لِّ سَ يُ وَ  تَ يْ ضَ قَ  امَّ مِ 

 آخر وال يشبهه نظام آخر. يشبه نظاًما

ولنا أن نسأل دعاة الدولة املدنية من اإلسالميني عن سبب إصرارهم 
عظوا من أمل يتَّ  يبغواا من وراء دعوتم تلك!اليت كهم با، وعن املكاسب ومتسُّ 

هذا اإلعراض عن اقديث عن دولة  م وما أعقبها؟! فلمَ ٣/٧/٢٠١٣أحداث 
قامة اخلالفة اإلسالمية اليت بشر با رسول اهللا صلى إ وعن الدعوة إىل ،اإلسالم

 اهللا عليه وسلم؟!
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يه الخالفةأدلة   فًر

الكتب  خر الرساالت وأمتِّ آاهللا بإن أمه اإلسالم هي أمه فريدة اختصها 
 :ل اهللا تعاىل يف كتابه العزيزوقد قا حممد صلى اهللا عليه وسلم، وأفضل الرسل

 اْليَـْوَم يَِئَس الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن ِديِنُكْم َفال َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن اْليَـْوَم َأْكَمْلُت
يُت َلُكُم اِإلْسالمَ َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِ  ًِ من متام و ، ِديـنا ي َوَر

وهو امتازوا به عن سائر األمم  لدين أن دعل اهللا للمسلمني نظاًما سياسًياهذا ا
عامة للمسلمني يف الدنيا تطبق شرع اهللا  رئاسة يهواخلالفة نظام اخلالفة، 

 وحتمل الدعوة اإلسالمية إىل العامل كله.

ار العامل والقيام به  اخلالفه فرض على املسلمني كافه يف مجيع أقط ةقامإو 
فرض من الفروض الىت فرضها اهللا على املسلمني وهو أمر حمتم ال  يكالقيام بأ

 ،قيام به معصية من أكرب املعاصيوالتقصري ىف ال ، فيه، وال هوادة يف شأنهريختي
 :وإمجاع الصحابة ةاألدله على ذلك من الكتاب والسنو 

أن حيكم بني املسلمني مبا  فإن اهللا تعاىل أمر الرسول  أما الكتاب:
نَـُهم ِبَما  :وكان أمره له بشكل دازم حيث قال تعاىل ،أنزل اهللا فَاْحُكم بـَيـْ

َأِن اْحُكْم و :وقال ،َأنَزَل الّلُه َوَال تـَتَِّبْع َأْهَواءُهْم َعمَّا َجاءَك ِمَن اْلَحقِّ 
نَـُهْم ِبَما َأنـَْزَل اللَُّه َوَال تـَتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن يـَْفِتُنوَك َعْن بـَْعِض َما  بـَيـْ

فَِإْن تـََولَّْوا فَاْعَلْم َأنََّما يُرِيُد اللَُّه َأْن ُيِصيبَـُهْم بِبَـْعِض  ۖ◌ َأنـَْزَل اللَُّه ِإلَْيَك 
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وخطاب الرسول خطاب ألمته ، يـرا ِمَن النَّاِس َلَفاِسُقونَ َوِإنَّ َكثِ  ۗ◌ ُذنُوِبِهْم 
قامة ا للمسلمني إليرد دليل فيكون خطابً ما مل يرد دليل خيصصه به. وهنا مل 

وال يعين إقامة اخلليفه إال إقامة اقكم والسلطان. وقد فرض اهللا تعاىل  .اقكم
 مما يدل على ودوب ودود ويلِّ  ،على املسلمني طاعة أويل األمر، أي اقاكم

يَاَأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا  :األمر على املسلمني قال تعاىل
وال يأمر اهللا بطاعة من ال ودود له،  فدل على  ،الرَُّسوَل َوُأْوِلي اْألَْمِر ِمْنُكمْ 

إلباحة، بل على  الودوب، و اأاألمر، وهذا اإلجياد ليس على الندب  إجياد ويلِّ 
األمر، فانه  ب، فاهللا تعاىل حني أمر بطاعة ويلألن اقكم مبا أنزل اهللا واد

 ن إجياده يرتتب عليه إقامة اقكم الشرعي.إف ،يكون قد أمر باجياده

فقد روى مسلم عن طريق نافع قال يل ابن عمر: مسعت  وأما السنة:
لقي اهللا يوم القيامة ال حجة  ا من طاعةمن خلع يدـ «يقول:  رسول اهللا 

والبيعة ال تكون إال  »له، ومن مات وليس في  عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
 ةودود اخلليفو ب هو ودود بيعة يف عنق كل مسلم، خليفة ليس غريه. فالوادلل

وهلذا   سواء بايع بالفعل أم مل يبايع. ،ةهو الذي يودد يف عنق كل مسلم بيع
صلى اهللا عليه  ألن الرسول ؛على ودوب نصب اخلليفة كان اقديث دليًال 

عنق املسلم من بيعه حىت ميوت. وروى مسلم عن األعرج عن  خلوَّ  وسلم ذمَّ 
 ،»قى بهتَّ قاتل من ورائه ويُـ يُ  ة،نَّ مام جُ إنما اإل« :قال أيب هريرة عن النيب 

قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته «: وروى مسلم عن أيب حازم قال



٦۳ 

 

سرائيل تسوسهم األنبياء كلما هلك إكانت بنو : قال يحدث عن النبي 
فما  :وستكون خلفاء فتكثر، قالوا ،نبي خلفه نبي، وأنه ال نبي بعدي

عطوهم حقهم، فان اهللا سائلهم أو  ببيعة األول فاألول، اقال: فو  ؟تأمرنا
املسلمني فهذه األحاديث فيها إخبار من الرسول بأنه سيلي . »عما استرعاهم

ية، ووصف الرسول لخمام بأنه أي وقا ةوفيها وصف للخليفة بأنه دن ،والة
هو إخبار عن فوائد اإلمام فهو طلب ألن اإلخبار من اهللا ومن الرسول إن   ةدن

كان يتضمن الذم فهو طلب ترك أي اي، وإن كان يتضمن املدح فهو طلب 
ينازعهم يف  خالفتهم، بطاعة اخللفاء وبقتال من  وقد أمر الرسول  .فعل

ا بإقامة خليفة واحملافظة على خالفته بقتال كل من ينازعه، فقد وهذا يعين أمرً 
ا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه ومن بايع إمامـ « :قال روى مسلم أن النيب 
فاألمر  ،»خر ينازعه فاًربوا عنق األخرآن جاء إف ،فليطعه إن استطاع

على اجلزم يف دوام إجياد  ةواألمر بقتال من ينازعه قرين ،بطاعة اإلمام أمر بإقامته
 خليفة واحد.

فإام رضوان اهللا عليهم أمجعوا على لزوم إقامة خليفة  إجماع الصحابة:
أليب بكر  بعد موته، وأمجعوا على إقامة خليفةصلى اهللا عليه وسلم لرسول اهللا 

وفاة كل منهم، وقد ظهر تأكيد إمجاع الصحابة على  مث لعمر مث لعثمان بعد
إقامة خليفة من تأخريهم دفن الرسول صلى اهللا عليه وسلم عقب وفاته 
واشتغاهلم بنصب خليفة له، مع أن دفن امليت عقب وفاته فرض، وحيرم على 
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غريه حىت  يتم  يءيف جتهيزه ودفنه، االشتغال يف ش من جيب عليهم االشتغال
، مع إمجاع الصحابة نيالرسول صلى اهللا عليه وسلم ليلت خر دفندفنه، وقد تأ

 اً كان ذلك إمجاعف على عدم إنكار ذلك، ومع قدرتم على دفن الرسول 
ن الصحابة  إا فن دفن امليت. وأيضً معلى أن االشتغال بنصب اخلليفة أودب 

خليفة، مع اختالفهم على طوال أيام حياتم على ودوب نصب كلهم أمجعوا 
ا على ا وقويً  صرحيً شخص الذي ينتخب خليفة. فكان إمجاع الصحابة دليًال ال

 ودوب نصب اخلليفة.

ون الدنيا فرض ئلشرع يف مجيع شعلى أن إقامة الدين وتنفيذ أحكام ا
وال ميكن أن يتم ذلك إال الداللة، و املسلمني بالدليل القطعي الثبوت  ىعل

اليتم الواجب إال به فهو  ما( تقول والقاعدة الشرعية ،سلطان يماكم ذ
 ا.ا من هذه اجلهة أيضً ب خليفة فرضً ) فكان نصواجب

قعود  ملعاصي ألنهكرب اأفالقعود عن إقامة خليفة للمسلمني معصية من 
يه بل يتوقف عل ،إقامة أحكام الدين ويتوقف عليه تاج الفروض،عن القيام ب

سالم للعيش اإل ةطريق يه الراشدة ةفاخلالف .ودود اإلسالم يف معرتك اقياة
املسلمني حتت راية  ةسبيل حتقيق ودوب وحد اأيضً  يوه .سالمسالم ولخباإل
  با من راية. مْ كرِ أَ و ، ة، راية رسول اهللا واحد
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 مةـخات

ا يف ندعوكم أيها املسلمون يف مصر الكنانة أن تكونوا دنودً  ،ويف اخلتام
يف ظل خالفة على منهاج النبوة، يرضى عنها  ؛قافلة الدعوة لتحكيم شرع اهللا

 الذي اققيقي التغيري يكون وحدها الراشدة باخلالفةفساكن السماء واألرض، 
 خري تعودوا لن واهللاف والعدل، اخلري ملؤه دديد فجر نور يبزغو ، األمة تنشده
 تنالوا لنو  ،اخلالفة وتقيموا اجلد ساعد عن رواتشمِّ  حىت للناس أخردت أمة

 الذل يزول لنو  .سبحانه لشرعه احتكمتم إذا إال ورسوله اهللا حيبها اليت املكانة
 ، رسوله وسنة اهللا بكتاب متسكتم إذا إال مق الدنيا سادة وتصبحوا عنكم

 وعضضتم عليهما بالنوادذ.
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