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 اإلسالم ال يكون إال سياسيا  
 ومشروع حزب التحرير )اخلالفة( واضح انضج

"  اإلسالم السياسي ووهم اخلالفة.. غموض وتناقضمقالة بعنوان: " 27/10/2017عة صباح اجلم يفة االحتاد اإلماراتيةصح نشرت
"مفهوم اخلالفة د. فاروق محادة الذي كان بعنوان:  يف ديوان حممد بن زايد، لكتاب املستشار الديين عارضا  ولد املىن  حممدكتبه: 

 هاجم يف مقالته اإلسالم ومفهوم اخلالفة فيه. ،"اإلسالمية.. جدلية النموذج بني املاضي واحلاضر
املستشار الديين عن أحكام قضاء احلاجة ألشبع املوضوع شرحا  وتفصيال ، فلو توّجه سائٌل إىل واألصل يف املستشار أن يكون مؤمتنا ، 

. أما نظام احلكم، وأما السياسة الشرعية، .وألوَرَد حديث سلمان الفارسي رضي هللا عنه الذي رواه مسلٌم عن أحكام قضاء احلاجة وغريه.
وال َعَجَب يف ذلك؛ إذ يتخذ نظام احلكم يف اإلمارات سالم منها، وأما رعاية شؤون الناس أبحكام اإلسالم، فإن املستشار يريد تربئة اإل

القدوة واملثال إذ يقول: "من أراد أن ينظر للحكم السديد فلينظر إىل دولة اإلمارات، ومنوذجها الرشيد يف احلكم، وكل شروط الدولة 
(، هذا هو املستشار املصدر" ).، وإجنازها األمن والعدالةالناجحة متحققة يف دولة اإلمارات بفضل االهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة

 وال حول وال قوة إال ابهلل. . وتبعه يف ذلك عارض الكتاب حممد ولد املىن،.الذي يريد جعل اإلسالم موافقا  لرغبات أسياده. .املؤمتن..
إىل مصطلح "اإلسالم السياسي" الذي صّدرت به صحيفة االحتاد مقالتها املشاَر إليها أعاله، فنقول: هل كان اإلسالُم إال وَعودة  

أمل يقل  ، ثّ ﴾ُغِلَبِت الرُّومُ  * امل﴿حىت يف مكة وقبل وجود كيان سياسي للمسلمني يف املدينة نزل قول هللا سبحانه وتعاىل:  سياسيا ؟
نه: "كان فيهم: النيبَّ املرسل، واملسؤوَل األوَل، ورئيس الدولة، وإمام الصالة، والقاضي، وقائد يف املدينة إ ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللاصاحُب املقال عن 

َوَما آََتُكُم الرَُّسوُل ل: أمل يقل هللا سبحانه وتعاىل: ﴿اجليش، والساهر على أمن اجملتمع وسيادته"؟ وهنا سؤال للمستشار ولصاحب املقا
من قول أو  ملسو هيلع هللا ىلص؟ أمل يعرف األصوليون والفقهاء السُّنَّة أبهنا كل ما ورد عن رسول هللا [7 :سورة احلشر]﴾ َوَما ََنَاُكْم َعْنُه فَانْ تَ ُهواَفُخُذوُه 

 أليَس فعُله هذا تشريعا  واجب االتباع؟ يف املدينة كان رئيس الدولة، ملسو هيلع هللا ىلصفعل أو تقرير؟ فهذا فعُل الرسول 
اهتم صاحب املقال التيارات السياسية اإلسالمية املعاصرة أبن فكرة اخلالفة ما تزال غائمة عندها، وأهنا ليس لديها مشروع واضح وال 

 خطاب انضج يف ذلك.
البني ، ودعوته للخالفة، وبيانه املفّصل الواضح فلعل كاتب املقال، ومن ورائه املستشار الديين مل يطلعوا على مشروع حزب التحرير

وهو الذي  -الناضج فيها، أو اطلعوا عليه وخيفون احلقيقة ويضللون الناس، لكن الذي قال عن دولة اإلمارات ما قال مما اقتبسناه أعاله 
حيمل درجة الدكتوراه يف الشريعة اإلسالمية، وهو رئيس جامعة، ومستشار ديين، فهل يعقل أنه ال يعرف أحكام النظام السياسي يف 

وهل يعقل أنه ال يعرف أن نظام احلكم يف اإلسالم هو اخلالفة؟ وهل يتصّور مثله أن يبني اإلسالم أحكام كل شيء من أفعال  اإلسالم؟
 العباد حىت اخلراءة، وال يبني أحكام نظام احلكم؟

على مشروع حزب التحرير يف أدعو املستشار الديين، وكاتب املقال، إىل التوبة إىل هللا عن حصائد ألسنتهم أوال ، وأدعوهم ليطلعوا 
اد مواقعه الرمسية ومكتبه اإلعالمي، وشباب حزب التحرير على أمّت االستعداد ألن يبينوا ويشرحوا هلم ما استغلق عليهم. وأدعو صحيفة االحت

صف أعداء املسلمني، فإنه اإلماراتية أن َتُكفَّ عن مهامجتها لإلسالم واخلالفة، وتتوب إىل هللا، وأن تصطّف يف صف املسلمني، وليس يف 
، وحينها لن ينفعكم من تسَعْون القائمة قريبا  إبذن هللا شأن مع أعداء اإلسالم واملسلمنيالراشدة على منهاج النبوة سيكون لدولة اخلالفة 

 إلرضائه من احلكام.

 كتبه إلذاعة املكتب اإلعالمي املركزي حلزب التحرير
 األردن - خليفة حممد
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