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رد صحفي

كيف تكون الخالفة (وهما) وهي تاج الفروض؟!
األخ رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
نشر الكاتب صالح صالح في عموده (للحديث بعض مسكوت) في صحيفتكم أخبار اليوم الصادرة األربعاء 09
جمادى اآلخرة 1443هـ ،الموافق 2022/01/12م ،مقالا جاء في عنوانه"( :أبو الدردوق" ووهم الخالفة اإلسالمية)،
فأرجو نشر ردنا هذا بصحيفتكم الغراء ،ولكم الشكر.
تعجبنا كثيراا ،مع شيء من األسف والحزن ،أن نقرأ هذه المقالة في صحيفة ذائعة الصيت ،تحت عنوان غريب ،أجد
فيه أحد أبناء المسلمين يصف الخالفة بالـ(وهم) ..وتعجبنا أكثر أن الموضوع ليس عن الخالفة مطلقا ،بل هاجم الكاتب
(المؤتمر الوطني) حزب النظام البائد كأنه كان يدعو للخالفة! والذي يدعو للحيرة ،منذ متى دعا المؤتمر الوطني أو كان
يدعو للخالفة؟! وهل طبق حزب المؤتمر الوطني في الثالثين سنة العجاف التي حكم في السودان نظام الخالفة؟!
الحقيقة تقول إن كل من له إلمام بثقافة اإلسالم يدرك أن الخالفة مصطلح شرعي مثل مصطلحات الصوم والصالة
والحج وغيرها ،فالخالفة تعني أن يخلف مسلم النبي ﷺ ،في إقامة الدين وسياسة الدنيا ،فكما يخلف المسلم النبي ﷺ في
الصالة فيصلي مثل صالته ،ويخلفه في الصوم والحج وغيرهما ،فهو كذلك يخلفه في الحكم والسياسة ،والقضاء ،وإقامة
الحدود ،والمال ،والجهاد ،ورفع راية اإلسالم ،فالخالفة هي رئاسة عامة للمسلمين جميعا ا في الدنيا إلقامة أحكام الشرع
اإلسالمي ،وحمل الدعوة اإلسالمية إلى العالم ،وهي عينها اإلمامة ،فاإلمامة والخالفة بمعنى واحد وهي الشكل الذي
وردت به األحكام الشرعية لتكون عليه الدولة اإلسالمية.
إن الخالفة حكم شرعي واجب مثل وجوب الصالة والصوم ،والواجب ل يتغير حسب هوى الناس وأمزجتهم،
ووجوب إقامة الخالفة وعدم التأخير عن إقامتها واضح في شريعة اإلسالم ونصوصها ،قال تعالى﴿ :وأن احكُم بين ُهم بما
ّللاُ إليك﴾ ،وقال النبي ﷺ« :كانت بنُو إسرائيل
ّللاُ وال تتَبع أهواء ُهم واحذر ُهم أن يفتنُوك عن بعض ما أنزل َ
أنزل َ
ي بعدي ،وستكُونُ ُخلفا ُء فتكث ُ ُر» ،فكيف تكون الخالفة وهما ا وهي
سو ُ
ت ُ
س ُه ُم األنبيا ُءُ ،كلَما هلك نبي خلفهُ نبي ،وإنَهُ ال نب َ
واجب شرعي كوجوب الصالة والصوم؟!
بل جاء الوعيد الشديد للذي يموت وليس في عنقه بيعة لخليفة يقيم الدين ويطبق شرعه ،قال النبي ﷺ« :من خلع يدا
عنُقه بيعةٌ ،مات ميتة جاهليَة» رواه مسلم ،فكيف
من طاع ٍة ،لقي هللا يوم القيامة ال ُح َجة لهُ ،ومن مات وليس في ُ
يكون حكم شرعي بهذه الدرجة من األهمية والعظمة وهما ا؟!
لقد أجمع الصحابة على إقامة خليفة بعد النبي ﷺ وانشغلوا بذلك حتى إنهم أخروا دفن خير خلق هللا النبي ﷺ ،في
إشارة إلى عظمة إقامة الخالفة ،فلم يدفنوا النبي ﷺ ،إل بعد أن بايعوا أبا بكر ومألوا منصب الحكم الشاغر بعد وفاته ﷺ،
ومنها صار اإلجماع المعتبر شرعا أنه ل يجوز أن يبقى منصب الخليفة أكثر من ثالثة أيام ،وإل كان المسلمون آثمين،
فهل بعد ذلك يسمي مسلم الخالفة بالـ(وهم)؟!
لقد شدد النبي ﷺ على التمسك بإقامة الخالفة واتباع الخلفاء الصالحين الذين يطبقون اإلسالم كما أمرهم اإلسالم
حتى سماهم النبي ﷺ الخلفاء الراشدين ،فكل حاكم يلتزم بشروط الحكم في اإلسالم ويبايع على أنه خليفة ويقيم اإلسالم
الراشدين المهديين بعدي عضُّوا عليها
سنَتي و ُ
كما هو ،فهو خليفة راشد .قال النبي ﷺ« :عليكُم ب ُ
سنَة ال ُخلفاء َ
بالنَواجذ» ،أبعد هذا كله يمكن أن يذكر مسلم الخالفة بأنها (وهم)؟! وهي أعظم أحكام الدين كما سماها علماء اإلسالم تاج

الفروض .بل ذهب اإلمام القرطبي في تفسيره إلى أبعد من ذلك ،فقال في تفسير اآلية  30من سورة البقرةَ ( :ه ِذ ِه آاآليَة
ب ِإ َمام َو َخ ِليفَة ي آس َمع لَه َوي َ
ب َذ ِل َك بَيآنَ
صل ِفي نَ آ
أَ آ
ف ِفي وجو ِ
ص ِ
طاعِ ،لتَجآ ت َِم َع ِب ِه آال َك ِل َمةَ ،وت َ آنفذ ِب ِه أَحآ َكام آال َخ ِليفَ ِةَ .و َل ِخ َال َ
علَى َرأآ ِي ِه
صمَ ،و َك َذ ِل َك كل َم آن قَا َل بِقَ آو ِل ِه َواتبَعَه َ
ص ِم َحيآث َكانَ َ
ي َ
ع ِن الش ِريعَ ِة أ َ َ
ع ِن آاأل َ َ
آاألم ِة َو َل بَيآنَ آاألَئِم ِة ِإل َما ر ِو َ
َو َم آذ َهبِ ِه) .فهل بعد هذا كله يمكن أن يصف المسلم الخالفة بأنها (وهم)؟!
أن يصدر ذلك من غير مسلم فذلك يعقل ويفهم لحقد الكافرين على دين هللا سبحانه ،الذي انتزع السلطان من الطغاة
في الجاهلية وأعاده ألهله المستضعفين في األرض ،عندما أقام النبي ﷺ دولة اإلسالم في المدينة ،فبسط العدل واألمن
وحقق الطمأنينة وأعاد الحقوق إلى مستحقيها ،فلم يرض ذلك أعداء هذا الدين الذي ساوى بين الناس وحارب العنصرية
والجهوية والقبلية ...الخ.
لقد أوجب هللا سبحانه أن يحكم الحاكم باإلسالم ،واعتبر الذي ل يحكم باإلسالم إما كافرا ا إن اعتقد بعدم صالحية
ّللاُ فأُولئك ُه ُم الكاف ُرون﴾ ،وقاله سبحانه:
اإلسالم وأنظمته ،أو ظالما أو فاسقا ،فقال سبحانه﴿ :ومن لم يحكُم بما أنزل َ
ّللاُ فأُولئك ُه ُم ال َ
ّللاُ فأُولئك ُه ُم الفاسقُون﴾.
ظال ُمون﴾ ،وقال تعالى﴿ :ومن لم يحكُم بما أنزل َ
﴿ومن لم يحكُم بما أنزل َ
ونفى اإليمان عمن يحتكم إلى غير اإلسالم ويتبع هواه ،قال تعالى﴿ :فال وربك ال يُؤمنُون حتَى يُحك ُموك فيما شجر بين ُهم
ث ُ َم ال يجدُوا في أنفُسهم حرجا م َما قضيت ويُسل ُموا تسليما﴾.
لم يذق المسلمون طعم حياة العزة والكرامة ول العيش الكريم ،منذ أن هدم الكفار الخالفة في  28رجب 1342ه،
الموافق 1924/03/03م ،رغم حالت الضعف التي كانت تعتريها نتيجة لمكر الكافرين واستخدام العمالء من أبناء
المسلمين منذ مائة عام بواسطة عميل اإلنجليز مصطفى كمال .ول يزال الحال كما هو واضح تبعيةا للغرب الكافر
المستعمر؛ ذلا ،وهوانا ا ،وجوعا ا ،وفقرا ا ،وحروبا ا ،وصراعات قبلية وعنصرية ،ولن ينصلح حال المسلمين إل بإقامة
الدولة التي أمر بها اإلسالم؛ الخالفة الراشدة على منهاج النبوة.
إن حزب التحرير يبشر المسلمين ويحثهم على إقامة دولتهم الخالفة ،ويقدم لألمة ثقافة عميقة غزيرة تبين كيف عالج
اإلسالم قضايا الحياة السياسية والقتصادية والجتماعية وغيرها ...وقد وضع الحزب دستورا من  191مادة ،مستنبطا ا
من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس الشرعي ،إلدارة شؤون الدولة ،ولن يحتاج المسلمون إلى شرائع الكافرين
ول مبادرات مبعوثيهم في بالدنا ،ول تدخالت السفارات في شئوننا لبث الفتن وشراء الذمم وغرس الفتنة بين أبناء
المسلمين كما هو الحال في السودان ،حيث الصراع بين السفارتين األمريكية والبريطانية ،باسم العسكرية من جانب
وباسم المدنية من الجانب اآلخر ،بالرغم من أنهما وجهان لعملة واحدة وهي الدولة العلمانية التي تحارب اإلسالم وتبعد
حكمه عن التطبيق والتنفيذ.
ختاما ،فإننا نبشركم بأن الخالفة قد لحت بشائرها في األفق ،ولم يبق لها إل أن يستجيب أهل القوة والمنعة،
فينتزعوا النظام العلماني الجمهوري ،ويعيدوا السلطان إلى األمة لتبايع رجالا خليفة للمسلمين ليقيم الدين ويطبق الشرع،
صالحات
ّللاُ الَذين آمنُوا منكُم وعملُوا ال َ
ويسوس الناس باإلسالم ،وهو وعد غير مكذوب ،قال سبحانه وتعالى﴿ :وعد َ
ليستخلفنَ ُهم في األرض كما استخلف الَذين من قبلهم وليُمكننَ ل ُهم دين ُه ُم الَذي ارتضى ل ُهم وليُبدلنَ ُهم من بعد خوفهم
أمنا يعبُدُونني ال يُشركُون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأُولئك ُه ُم الفاسقُون﴾ .وهو بشرى حبيبنا المصطفى ﷺ القائل:
« ...ث ُ َم تكُونُ خالفة على منهاج نُبُ َو ٍة».
وخاتمة الختام :فإن حزب التحرير هو داعية الخالفة اإلسالمية ،جعلها قضيته في الحياة بوصفها الطريقة الشرعية
لتطبيق أحكام اإلسالم ،واستئناف الحياة اإلسالمية .وألجل إقامتها فقد تبنى الحزب من اإلسالم بقوة الدليل ،أنظمة الحياة
والتشريعات التي تعالج واقع المسلمين ،وتنهض بهم فيحملوا الخير للعالم ،ول تذكر الخالفة إل ويذكر معها حزب
التحرير .فمن أراد أن يعرف عن الخالفة ،وأنظمتها وتشريعاتها ،ومقدرتها على عالج مشاكل اإلنسانية ،فليراجع ما
كتبه حزب التحرير ليس غير .وإننا ،ندعو األخ الكريم كاتب المقالة إلى زيارة مكتب الحزب ،والطالع على ثقافته.
وفقنا هللا وإياكم لما يحب ويرضى.
إبراهيم عثمان (أبو خليل)
موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org
موقع املكتب اإلعالمي املركزي
www.hizb-ut-tahrir.info
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