بسم هللا الرمحن الرحيم

جترمي اإلسالم بتجرمي اخلالفة اإلسالمية على منهاج النبوة
حتت غطاء أقوال العمالء املرتزقني
بعد صدور قرار النظام اجملرم يف رفع ترخيص حزب التحرير  /إندونيسيا املؤرخ  19متوز/يوليو 2017م ،وابلتايل منع
احلزب ليقوم أبعمال الدعوة اإلسالمية ،حبجة أن احلزب قد عمل ويعمل ليقيم اخلالفة اإلسالمية ،وهي ستهدد الدولة
الوطنية وتزيلها من الوجود.
وبعد احملاوالت اجلدية الفاشلة من قبل النظام اجملرم لتجرمي اخلالفة ابعتبارها جزءا من اإلسالم ،وذلك ألن فكرة اخلالفة
قد مت نشرها بني الناس ،واعتقدوا هبا أهنا جزء ال يتجزأ من دينهم ،حاول وحياول هذا النظام اجملرم حملوها من مناهج التعليم
الرمسية ،حىت وإبطال نتائج االمتحاانت وفيها مادة اخلالفة .وال يكتفي بذلك ،بل غطى حماوالته الفاشلة بفتاوى جملس
العلماء اإلندونيسي يف ضرورة االلتزام ابمليثاق الوطين .بل وحاول وحياول هذا النظام اجملرم فصل اخلالفة عن اإلسالم اعتمادا
على قول العميل اإلجنليزي ،علي عبد الرازق يف كتابه (اإلسالم وأصول احلكم) ،حيث رأى أن اخلالفة ال عالقة هلا ابلدين.
ابلنسبة للميثاق الوطين فإن املسلمني يف أي مكان وزمان جزء ال يتجزأ من األمة اإلسالمية ،وهي األمة احملمدية ،وهي
خري أمة أخرجت للناس ،وهي أمة عريقة حيث بناها رسول هللا ﷺ على عقيدهتا اإلسالمية ،ورابها ،ووحدها هبا .والعقيدة
اإلسالمية املبنية على الكتاب والسنة هي رابطتها األصيلة .وهي ميثاقها العاملي ،حيث كانت هذه األمة أمة واحدة ،جتمعها
عقيدة واحدة ينبثق عنها نظامها .هذه األمة ليست أمة جديدة ،وال أمة منفصلة عن غريها ،وهلا ميثاقها األصيل ،وهو
اإلسالم ،وهو الكتاب والسنة ،فيه عقيدهتا وأحكام دينها .وعليه ،ليست األمة حباجة إىل أي ميثاق جديد ،أو ما يسمى
مبيثاق وطين.
وأما قول العميل اإلجنليزي ،علي عبد الرازق يف كتابه (اإلسالم وأصول احلكم) ،حيث رأى أن اخلالفة ال عالقة هلا
ابلدين ،فهذا ال قيمة له .وصدر هذا الكتاب يف نيسان/أبريل 1925م ،بعد أن مت إلغاء اخلالفة يف  3آذار 1924م /
1342ه ،يف الوقت الذي تزعم فيه األزهر يف مصر طليعة هذه الدعوة ،وبدأ نشاطا قواي يف أوساط مصر السياسية والدينية
يهدف إىل حبث مسألة اخلالفة ،واختاذ قرار بشأهنا ،وانتهى الرأي إىل ضرورة عقد مؤمتر إسالمي دويل حيضره ممثلون عن
البالد اإلسالمية ،ويكون مقره القاهرة حتت رعاية وإشراف األزهر.
وقد لقي هذا الكتاب وكاتبه معارضة عنيفة لتعارضه الصارخ مع الثوابت اإلسالمية من جانب ،وتطابقه كل املطابقة
مع أهداف اإلجنليز والسياسة االستعمارية يف العامل اإلسالمي من جانب آخر .فاإلجنليز كانوا يريدون هدم اخلالفة والقضاء
على كل فكرة من أجل إعادهتا .وهذا هو الغرض األساسي من الكتاب كله .هكذا كانوا من قبل ،وهكذا يكونون اآلن.
وسار ويسري اآلن عمالء أمريكا على هنجهم.
ابلنسبة للكتاب ،فقد متت حماكمة هيئة كبار العلماء حتت إشراف فضيلة الشيخ حممد أيب الفضل ،شيخ اجلامع األزهر
إبمجاع أربعة وعشرين عاملا أبن الكتاب وكاتبه خيالف خمالفة للدين ونصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية واإلمجاع ،ومن
املخالفات لإلسالم اليت جاءت يف الكتاب )1( :جعل الشريعة اإلسالمية شريعة روحية حمضة ال عالقة هلا ابحلكم والتنفيذ

يف أمور الدنيا؛ ( )2وأن الدين ال مينع من أن جهاد النيب ﷺ كان يف سبيل امللك ،ال يف سبيل الدين ،وال إلبالغ الدعوة
إىل العاملني؛ ( )3وأن نظام احلكم يف عهد النيب ﷺ كان موضوع غموض أو إهبام أو اضطراب أو نقص وموجبا للحرية؛
( )4وأن مهمة النيب ﷺ كانت بالغا للشريعة جمردا عن احلكم والتنفيذ؛ ( )5وإنكار إمجاع الصحابة على وجوب نصب
اإلمام وعلى أنه ال بد لألمة ممن يقوم أبمرها يف الدين والدنيا؛ ( )6وإنكار أن القضاء وظيفة شرعية؛ ( )7وأن حكومة أيب
بكر واخللفاء الراشدين من بعده رضي هللا عنهم كانت ال دينية .وبناء على هذا ،مت إخراج الكاتب من زمرة العلماء يف
األربعاء 22 ،من احملرم  1344ه 12/آب 1925م .هكذا الكاتب وكتابه ،مبا فيه من خمالفته خمالفة اتمة لإلسالم ،وال
متت له ابإلسالم صلة.
أيها احلكام والعمالء ،فكيف حتاولون حمو اخلالفة الراشدة وفصلها عن اإلسالم؟ وهي قاهلا رسول هللا ﷺ« :تَ ُكو ُن
ِ
ِ
اء َّ
اج النُّبُ َّوةِ» [رواه أمحد] ،وأمران
اء أَن يَرفَ َع َها ُثَّ تَ ُكو ُن ِخالَفَة َعلَى ِمن َه ِ
اّللُ أَن تَ ُكو َن ُثَّ يَرفَ عُ َها إذَا َش َ
النُّبُ َّوةُ في ُكم َما َش َ
ِ
أن نلتزم بسنة خلفائه الراشدين املهديني من بعدهَ « :علَي ُكم بِسن َِّت وسن َِّة اخلُلَ َف ِاء َّ ِ ِ
ني ِمن بَع ِديَ ،و َعضُّوا
ين املَهديِ َ
ُ َُ
الراشد َ
َعلَي َها ِِبلنَّو ِ
اج ِذ» [رواه أبو داود والرتمذي] ،واألمر اباللتزام بسنتهم هو أمر إببقاء اخلالفة ،وإقامتها إن كانت غائبة.
َ

ِ
اّلل الَّ ِذين آمنُوا ِمن ُكم و َع ِملُوا َّ ِ ِ
َّهم
الصاحلَات لَيَستَخل َفن ُ
فكيف حتاولون احليلولة دون قيامها؟ وهي وعد هللاَ ﴿ :و َع َد َُّ َ َ
َ
ِ
ض َكما استَخلَ َ َّ ِ
َّهم ِمن بَع ِد َخوفِ ِهم أَمنًا
ين ِمن قَبلِ ِهم َولَيُ َم ِكنَ َّن ََلُم ِدينَ ُه ُم الَّ ِذي ارتَ َ
ضى ََلُم َولَيُ بَدلَن ُ
ِف اْلَر ِ َ
ف الذ َ
ك هم ال َف ِ
ي عب ُدونَِن َل يش ِرُكو َن ِب َشي ئًا ومن َك َفر ب ع َد َذلِ َ ِ
اس ُقو َن﴾ [سورة النور ،]55 :وبشرى رسول هللا ﷺ:
َُ
ََ َ َ
ُ
ك فَأُولَئ َ ُ ُ
ِ
اء َّ
اء
اء أَن يَرفَ َع َها ُثَّ تَ ُكو ُن ُملكاً َج ِْبيَّ ًة فَيَ ُكو ُن َما َش َ
اّللُ أَن يَ ُكو َن ُثَّ يَرفَعُ َها إ َذا َش َ
« ُثَّ تَ ُكو ُن ُملكاً َعاضًّا فَ يَ ُكو ُن َما َش َ
ِ
َّ
اج نُبُ َّوة» [رواه أمحد].
اء أَن يَرفَ َع َها ُثَّ تَ ُكو ُن ِخالَفَة َعلَى ِمن َه ِ
اّللُ أَن يَ ُكو َن ُثَّ يَرفَ عُ َها إ َذا َش َ
فإنكار اخلالفة هو إنكار أمر معلوم من الدين ابلضرورة ،وبل إنكار أهم الواجبات واتج الفروض يف اإلسالم .وذلك
ألن اخلالفة هي قضية مصريية لألمة أبسرها ،مبا فيها الشعب اإلندونيسي ،وهي مصدر عزهتا وقوهتا وهنضتها كأمة عريقة،
وستصبح هي دولتها دولة أوىل يف العامل ،حىت وال ينكرها إال هالك.
أيها املسلمون ،واي أيها العلماء املخلصون ،واي أيها الوجهاء وكل من له ثقل ووزن ..الزموا سنة نبيكم ،وسنة

خلفائه الراشدين املهديني من بعده ،ومتسكوا هبا وعضوا عليها ابلنواجذ! فإن هذه األايم أايم الفنت ،وال يهتدي فيها إال من
رحم هللا .وامسعوا قوله تعاىل﴿ :اي أَيُّها الَّ ِذين آمنوا است ِجيبوا َِِّ
لر ُس ِ
ول إِذَا َد َعا ُكم لِ َما ُُييِي ُكم﴾ [سورة األنفال]24 :
ّلل َولِ َّ
َ َ
َ َُ َ ُ
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