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براءة السمفية
من األحزاب السياسية
و

الرد عمى كتاب
"المشاركات السياسية"
لمدكتور /محمد يسري
األمين العام لمهيئة الشرعية
بقمم

أبي يحيي
سامح بن محمد بن أحمد
][2

مــقـدمـة
الحمد هلل كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل صلى هلل عليو كسلم.

يقوؿ العالمة ابن القيم في مدارج السالكين بين منازؿ إياؾ نعبد كإياؾ نستعين

(ّ:)ُٖٗ/
"فىًإ ىذا أىراد الٍم ٍؤًمن الَّ ًذم قى ٍد رىزقىو اللَّو ب ً
ص ىَتنة ًِف ًدينً ًو ،ىكفً ٍق نها ًِف يسن ًَّة ىر يسولًًو ،ىكفىػ ٍه نما ًِف كًتىابًًو،
ى ي يى
ىى ي ي
ََّلىَل ً
الصر ً
اط الٍ يم ٍستى ًقي ًم الَّ ًذم ىكا ىف
َّاس فً ًيو ًم ىن ٍاْل ٍىى ىو ًاء ىكالٍبً ىد ًع ىكالض ى
ت ىكتىػنى ُّكبً ًه ٍم ىع ًن ىّْ
ىكأ ىىراهي ىما الن ي
ً
علىي ًو رس ي ً
الصىرا ىط فىػ ٍلييػ ىوطِّ ٍن
ك ىى ىذا ّْ
ىص ىحابيوي ،فىًإ ىذا أ ىىر ىاد أى ٍف يى ٍسلي ى
صلَّى اللَّوي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم ىكأ ٍ
وؿ اللَّو ى
ىٍ ىي
ٍج َّه ً
اؿ ىكأ ٍىى ًل الٍبً ىد ًع فً ًيو ،ىكطى ٍعنً ًه ٍم ىعلىٍي ًو ،ىكإً ٍزىرائً ًه ٍم بً ًو ىكتىػ ٍن ًفي ًر الن ً
َّاس ىع ٍنوي
سوي ىعلىى قى ٍد ًح ال ي
نىػ ٍف ى
ً ً ً
ًً ً ً
ً
صلَّى اللَّوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم،
ىكتى ٍحذي ًرى ٍم م ٍنوي ،ىك ىما ىكا ىف ىسلى يف يه ٍم م ىن الٍ يك َّفا ًر يىػ ٍف ىعليو ىف ىم ىع ىمٍتبيوعو ىكإً ىمامو ى
ً
ً
يما يى ٍم ىعلىٍي ًو:
اى ٍم إً ىذل ىذل ى
فىأ َّىما إً ٍف ىد ىع ي
ك ،ىكقى ىد ىح ف ى
ك تىػ يق ً
ً
ً
ٍحبىائً ىل ىكيى ٍجلًبيو ىف ىعلىٍي ًو بً ىخ ٍي ًل
فىػ يهنىالً ى
ي
وـ قيى ىامتيػ يه ٍم ىكيىػ ٍبػغيو ىف لىوي الٍغى ىوائ ىل ىكيىػ ٍنصبيو ىف لىوي ال ى
ىكبًي ًرًى ٍم ىكًر ٍجلً ًو.
فىػ يهو ىغ ًريب ًِف ًدينً ًو لًىفس ًاد أ ٍىديىاِنًًم ،ىغ ًريب ًِف ى٘تى ُّس ًك ًو بً ُّ ً ً ً ً ً ً
يب ًِف
السنَّة لتى ىم ُّسكه ٍم بالٍب ىد ًع ،ىغ ًر ه
ه
ه
ٍ
ى
ى
ًً ً
ً ًً ً ً ً ًً
ً ًً ً ً ً ً ً
ض ىَل ًؿ ىكفى ىس ًاد
يب ًِف طى ًريقو ل ى
يب ًِف ص ىَلتو ل يسوء ص ىَلِت ٍم ،ىغ ًر ه
ٍاعت ىقاده ل ىف ىساد ىع ىقائدى ٍم ،ىغ ًر ه
ً ًً ً
اشرتًًو ى٢تم؛ ًْلىنَّو يػع ً
ً ًً
ًً
اشيريى ٍم ىعلىى ىما ىَل
يب ًِف يم ىع ى ى ي ٍ ي ي ى
يب ًِف ن ٍسبىتو ل يم ىخالىىفة نى ىسبه ٍم ،ىغ ًر ه
طييرقه ٍم ،ىغ ًر ه
تىػ ٍه ىول أىنٍػ يف يس يه ٍم.
ً
ً
ً ً
ً
ً ًً
كبً ٍ ً
ُت
يب ًِف أ ييموًر يدنٍػيىاهي ىكآخىرتو ىَل ىً٬ت يد م ىن الٍ ىع َّامة يم ىساع ندا ىكىَل يمعيننا فىػ يه ىو ىعادله بػى ٍ ى
اٞتي ٍملىة :فىػ يه ىو ىغ ًر ه
ى
ًً
ً
و
ج َّه واؿً ،
ُت يد ىعاةو إً ىذل ٍاْل ٍىى ىو ًاء ىكالٍبً ىد ًعً ،آمهر
ُت أ ٍىى ًل بً ىد وع ،ىد واع إً ىذل اللَّو ىكىر يسولو بػى ٍ ى
ب يسنَّة بىػ ٍ ى
ى
ي
صاح ي
ً و
كؼ".
كؼ لى ىديٍ ًه ٍم يمٍن ىكهر ىكالٍ يمٍن ىكير ىم ٍعير ه
ُت قىػ ٍووـ الٍ ىم ٍعير ي
بًالٍ ىم ٍعيركؼ نىاه ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر بىػ ٍ ى
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يقوؿ ابن القيم رحمو اهلل تعالى فى إعالـ الموقعين (ُ)ٓ/
"أما بعد فإف أكذل ما يتنافس بو ا١تتنافسوف كأحرل ما يتسابق ِف حلبة سباقو ا١تتسابقوف ما
كاف بسعادة العبد ِف معاشو كماعاده كفيَل كعلى طريق ىذه السعادة دليَل كذلك العلم
النافع كالعمل الصاحل اللذاف َل سعادة للعبد إَل ّٔما كَل ٧تاة لو إَل بالتعلق بسبهما فمن
رزقهما فقد فاز كغنم كمن حرمهما فا٠تَت كلو حرـ ك٫تا مورد انقساـ العباد إذل مرحوـ ك٤تركـ
كّٔما يتميز الرب من الفاجر كالتقي من الغوم كالظادل من ا١تظلوـ ك١تا كاف العلم للعمل قرينا
كشافعا كشرفو لشرؼ معلومو تابعا كاف أشرؼ العلوـ على اإلطَلؽ علم التوحيد كأنفعها علم
أحكاـ أفعاؿ العبيد كَل سبيل إذل اقتباس ىذين النورين كتلقي ىذين العلمُت إَل من مشكاة
من قامت اْلدلة القاطعة على عصمتو كصرحت الكتب السماكية بوجوب طاعتو كمتابعتو
كىو الصادؽ ا١تصدكؽ الذم َل ينطق عن ا٢تول إف ىو إَل كحي يوحى.
ك١تا كاف التلقى عنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم على نوعُت نوع بوساطة كنوع بغَت كساطة ككاف
التلقي بَل كساطة حظ أصحابو الذين حازكا قصبات السباؽ كاستولوا على اْلمد فَل طمع
ْلحد من اْلمة بعدىم ِف اللحاؽ كلكن ا١تربز من اتبع صراطهم ا١تستقيم كاقتفى منهاجهم
القومي كا١تتخلف من عدؿ عن طريقهم ذات اليمُت كذات الشماؿ فذلك ا١تنقطع التائو ِف
بيداء ا١تهالك كالضَلؿ فأم خصلة خَت دل يسبقوا إليها كأم خطة رشد دل يستولوا عليها تاهلل
لقد كردكا رأس ا١تاء من عُت اٟتياة عذبا صافيا زَلَل كأيدكا قواعد اإلسَلـ فلم يدعوا و
ْلحد
بعدىم مقاَلن فتحوا القلوب بعد٢تم بالقرآف كاإلٯتاف ،كالقرل باٞتهاد بالسيف كالسناف كألقوا
إذل التابعُت ما تلقوه من مشكاة النبوة خالصان صافيان ككاف سندىم فيو عن نبيهم صلى اهلل
عليو كآلو كسلم عن جربيل عن رب العا١تُت سندا صحيحان عاليان كقالوا ىذا عهد نبينا إليكم
كقد عهدنا إليكم كىذه كصية ربنا كفرضو علينا كىي كصيتو كفرضو عليكم فجرل التابعوف ٢تم
بإحساف على منهاجهم القومي كاقتفوا على آثارىم صراطهم ا١تستقيم ،مث سلك تابعوا التابعُت
ىذا ا١تسلك الرشيد كىدكا إذل الطيب من القوؿ كىدكا إذل صراط اٟتميد ككانوا بالنسبة إذل
من قبلهم كما قاؿ أصدؽ القائلُت ثلة من اْلكلُت كقليل من اآلخرين مث جاءت اْلئمة من
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القرف الرابع ا١تفضل ِف إحدل الركايتُت كما ثبت ِف الصحيح من حديث أيب سعيد كابن
مسعود كأيب ىريرة كعائشة كعمراف ابن حصُت فسلكوا على آثارىم اقتصاصان كاقتبسوا ىذا
اْلمر عن مشكاِتم اقتباسان ككاف دين اهلل سبحانو أجل ِف صدكرىم كأعظم ِف نفوسهم من
أف يقدموا عليو رأيان أك معقوَلن أك تقليدان أك قياسان ،فطار ٢تم الثناء اٟتسن ِف العا١تُت كجعل اهلل
سبحانو ٢تم لساف صدؽ ِف اآلخرين.
مث سار على آثارىم الرعيل اْلكؿ من أتباعهم كدرج على منهاجهم ا١توفقوف من أشياعهم
زاىدين ِف التعصب للرجاؿ كاقفُت مع اٟتجة كاَلستدَلؿ يسَتكف مع اٟتق أين سارت ركائبو
كيستقلوف مع الصواب حيث استقلت مضاربو إذا بدا ٢تم الدليل بأخذتو طاركا إليو زرافات
ككحدانا كإذا دعاىم الرسوؿ إذل أمر انتدبوا إخراج ا١تتعصب عن زمرة العلماء إليو كَل يسألونو
عما قاؿ برىانا ،كنصوصو أجل ِف صدكرىم كأعظم ِف نفوسهم من أف يقدموا عليها قوؿ
و
أحد من الناس أك يعارضوىا برأم أك قياس .
مث خلف من بعدىم خلوؼ فرقوا دينهم ككانوا شيعا كل حزب ٔتا لديهم فرحوف كتقطعوا
أمرىم بينهم زبرا ككل إذل رّٔم راجعوف جعلوا التعصب للمذاىب ديانتهم اليت ّٔا يدينوف
كرءكس أموا٢تم اليت ّٔا يتجركف كآخركف منهم قنعوا ٔتحض التقليد كقالوا إنا كجدنا آباءنا على
أمة كإنا على آثارىم مقتدكف كالفريقاف ٔتعزؿ عما ينبغي اتباعو من الصواب كلساف اٟتق يتلوا
عليهم ليس بأمانيكم كَل أماين أىل الكتاب،قاؿ الشافعي قدس اهلل تعاذل ركحو أٚتع
ا١تسلموف على أف من استبابت لو سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم دل يكن لو أف يدعو
لقوؿ أحد من الناس "أ.ق كَلمو رٛتو اهلل.
يقوؿ حذيفة رضى اهلل عنو"سيأتى على الناس زماف إذا غَتت البدعة قالوا غَتت السنة"
كقد أظلنا ىذا الزماف الذل صارت البدعة فيو تقرر كباْلدلة ٖترر،بل انتكست قلؤّم فصاركا
عليها يقاتلوف كىف سبيلها يوالوف كيعادكف،ككل حزب ٔتا لديهم فرحوف.
كمن البدع ىف ىذا الزماف بدعة الرب١تاف الذل صدره إلينا الكافركف،فقاـ قوـ من جلدتنا
كيتكلموف بألسنتنا تنكبوا عن الصراط ا١تستقيم كبىػعي يدكا عن ا٢تدم القومي،يضعوف ٢تا اْلدلة
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ّتوازىا لظنهم ٘تكُت الشريعة من جهتها كىم يعلموف أِنا كسراب بقيعة ٭تسبو الظمأف ماء
حىت إذا جاءهي دل ٬تده شيئا ككجد اهلل عنده فوفاه حسابو كاهلل سريع اٟتساب.كمن ىؤَلء
بيُت للناس
اْلمُت العاـ للهيئة الشرعية د٤/تمد يسرم ،ككاف عليو أف يكوف كما ٝتوه أمينان فيي ي
ما نيزؿ إليهم ،بدَلنمن أف يقرر بدعة دخلت عليهم كما قرر ذلك ىف كتابو الذل ٨تن بصدد
الرد عليو.
كا١تعصوـ من عصمو اهلل.
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"المبحث األكؿ"

الحزبية في اإلسالـ
قاؿ شيخ االسالـ "مجموع الفتاكل" (ّْٕ\ّ)
"فمن جعل شخصا من اْلشخاص غَت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،من أحبو ككافقو كاف
من أىل السنة كاٞتماعة كمن خالفو كاف من أىل البدعة كالفرقة كما يوجد ذلك ِف الطوائف

من أتباع أئمة الكَلـ ِف الدين كغَت ذلك كاف من أىل البدع ك الضالؿ كالتفريق كّٔذا
يتبُت أف أحق الناس بأف تكوف ىي الفرقة الناجية أىل اٟتديث كالسنة الذين ليس لهم متبوع

يتعصبوف لو إال رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،كىم أعلم الناس بأقوالو كأحوالو كاتباعا ٢تا
تصديقا ك عمَل ك حبا كمواَلة ١تن كاَلىا كمعاداة ١تن عاداىا ،فال ينصبوف مقالة كيجعلونها

من أصوؿ دينهم كٚتل كَلمهم إف دل تكن ثابتة فيما جاء بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
بل ٬تعلوف ما بعث بو الرسوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من الكتاب كاٟتكمة ىو
اْلصل الذم يعتقدكف كيعتمدكف .
كأما تقليد ا١تستفيت للمفيت فالذم عليو اْلئمة اْلربعة كسائر أئمة العلم أنو ليس على أحد كَل
شرع لو التزاـ قوؿ شخص معُت ِف كل ما يوجبو ك٭ترمو كيبيحو إَل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم.

كقاؿ أيضان فى مجموع الفتاكل (ِٖ:)ُٓ/
ً
"كلىٍيس لًل ً
ضاءى بى ٍل يى يكونيو ىف ًمثٍ ىل
َّاس ىكيىػ ٍف ىعليوا ىما يػيٍلقي بىػٍيػنىػ يه ٍم الٍ ىع ىد ىاكةى ىكالٍبىػ ٍغ ى
ى ى ي
ٍم ىعلِّم ى
ين أى ٍف يحزبوا الن ى
اإلخوةً الٍمتىػعا ًكنً
ُت ىعلىى الًٍ
{كتىػ ىع ىاكنيوا ىعلىى الًٍ ّْرب ىكالتَّػ ٍق ىول ىكىَل تىػ ىع ىاكنيوا
:
اذل
ع
ػ
ت
اؿ
ق
ا
م
ك
ل
و
ق
ػ
ت
ال
ك
رب
َّ
ى
ى
ى
ٍ
ى
ّْ
ى
ى
ى
ًٍ ٍ ى ي ى
ى
ى ى ى
ىعلىى ًٍ
اإل ًٍمث ىكالٍعي ٍد ىك ًاف} .
كلىي ً ً ً
ىح ود ىع ٍه ندا بً يم ىوافىػ ىقتً ًو ىعلىى يك ِّل ىما يي ًري يدهي؛ ىكيم ىو ىاَلةً ىم ٍن
س ألى ىحد م ٍنػ يه ٍم أى ٍف يىأٍ يخ ىذ ىعلىى أ ى
ىٍ ى
س جنكيزخاف كأىمثالًًو الَّ ً
يػوالً ًيو؛ كمعاداةً من يػع ًاد ًيو بل من فىػعل ى ىذا ىكا ىف من ً
ً
ين ىٍ٬ت ىعليو ىف
ذ
ن
ج
ٍ
ى
يى ى ي ى ى ى ٍ ي ى ى ٍ ى ٍ ى ى ى
ىٍ
ٍ
ى
ى
من كافىػ ىقهم ص ًدي نقا موالًيا كمن ىخالىىفهم ع يد ِّكا ب ً
اغينا؛ بى ٍل ىعلىٍي ًه ٍم ىك ىعلىى أىتٍػبىاعً ًه ٍم ىع ٍه يد اللَّ ًو
ىٍ ى يٍ ى
يٍ ى ى
يى ن ى ى ٍ
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ىكىر يسولًًو بًأى ٍف يي ًطيعيوا اللَّوى ىكىر يسولىوي؛ ىكيىػ ٍف ىعليوا ىما أ ىىمىر اللَّوي بًًو ىكىر يسوليوي؛ ىكي٭تىّْريموا ىما ىحَّرىـ اللَّوي ىكىر يسوليوي؛
ً
ُت ىك ىما أ ىىمىر اللَّوي ىكىر يسوليوي.
ىكيىػٍر ىع ٍوا يح يق ى
وؽ الٍ يم ىعلّْم ى
فىًإ ٍف ىكا ىف أيستاذي أ و
صىرهي ىكإً ٍف ىكا ىف ظىالً نما ىدلٍ يػي ىعا ًكنٍوي ىعلىى الظٍُّل ًم بى ٍل ٯتىٍنىػعيوي ًمٍنوي؛ ىك ىما
وما نى ى
ىحد ىمظٍلي ن
ٍى ى
اؿ{ " :اينٍصر أىخاؾ ظىالً
وما
ل
ظ
م
ىك
أ
ا
م
الص ًح ً
ٍ
صلَّى اللَّوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم أىنَّوي قى ى
ي
ت ًِف َّ
يح ىع ٍن النً ّْ
ثػىبى ى
يٍ ى
َِّب ى
ن ٍ ى ن
ً
قًيل :يا رس ى ً
صيرؾ
صيرهي ظىالً نما قى ى
اؿ٘ :تىٍنىػعيوي ًم ٍن الظٍُّل ًم فى ىذل ى
وما فى ىكٍي ى
ك نى ٍ
ف أىنٍ ي
وؿ اللَّو أىنٍ ي
صيرهي ىمظٍلي ن
ى ى ىي
إيَّاهي} .
ًً و
ًً و ًً و
ً
ىح ًد أى ٍف
ىكإً ىذا ىكقى ىع بىػ ٍ ى
ُت يم ىعلّْ وم ىكيم ىعلّْ وم أ ٍىك ت ٍلميذ ىكت ٍلميذ أ ٍىك يم ىعلّْ وم ىكت ٍلميذ يخ ي
اجىرةه ىدلٍ ى٬تيٍز ْل ى
ومةه ىكيم ىش ى
صى
ً
ً
ً
ً
ييع ى
ىح ىد ي٫تىا ىحتَّى يىػ ٍعلى ىم ال ى
ٍح َّق فى ىَل يػي ىعا ًكنيوي ّتى ٍه ًل ىكىَل ّٔىىول بى ٍل يىػ ٍنظيير في ٍاألى ٍم ًر فىًإذىا تىػبىػيَّ ىن لىوي
ُت أ ى
اٟت ُّق أىعا ىف الٍم ًح َّق ًمٍنػهما علىى الٍمب ًط ًل سواء ىكا ىف الٍم ًح ُّق ًمن أ ًً
ىصح ً
اب ىغ ًٍَتهً؛
ٍ ٍ
ىص ىحابو أ ٍىك أ ٍ ى
ي ى ى يٍ ى ى ه
ي
ٍى ى ي
ً
اب ىغ ًَتهً فىػي يكو يف الٍم ٍقص ً
كسواء ىكا ىف الٍمب ًطل ًمن أ ًً
ىصح ً
اعةى
ود عبى ىاد ىة اللَّو ىك ٍح ىدهي ىكطى ى
ى ي ي
يٍ ي ٍ ٍ
ٍ ى
ىص ىحابو أ ٍىك أ ٍ ى
ى ىى ه
َّ ً
ً
ًً
ُت بًالٍ ًق ٍس ًط
اع ا ٍٟتى ّْق ىكالٍ ًقيى ىاـ بًالٍ ًق ٍس ًط قى ى
اؿ اللَّوي تىػ ىع ى
ىر يسولو؛ ىكاتػّْبى ى
ين ىآمنيوا يكونيوا قىػ َّوام ى
اذل{ :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
ً
ً
ًً
ُت"..
يش ىه ىداءى للَّو ىكلى ٍو ىعلىى أىنٍػ يفس يك ٍم أى ًك الٍ ىوال ىديٍ ًن ىك ٍاْلىقٍػىربً ى
فىًإ َّف َّ ً
س.
ت ىع ٍن ٍ
اٟتى ّْق ىشٍيطىا هف أ ٍ
الساك ى
ىخىر ي
اٟت ُّق لىو أىك علىي ًو  -فىػ ىق ٍد ح ىكم بًح ٍك ًم الٍج ً
اؿ مع ً ً
اىلًيَّ ًة ىك ىخىر ىج ىع ٍن
ى
ى ى ي
صاحبًو  -ىس ىواءه ىكا ىف ٍى ي ٍ ى ٍ
ىكىم ٍن ىم ى ى ى ى
ًً ً
ٚتيعً ًهم أى ٍف ي يكونيوا ي ندا ك ً
ً ً
ً
اح ىدةن ىم ىع الٍ يم ًح ّْق ىعلىى الٍ يمٍب ًط ًل
ب ىعلىى ى ٍ ى
ى ى
يح ٍكم اللَّو ىكىر يسولو ىكالٍ ىواج ي
فىػي يكو ىف الٍمعظَّم ًعٍن ىدىم من عظَّمو اللَّو كرسوليو كالٍم ىقد ً
َّموي اللَّوي ىكىر يسوليوي
ي ٍ ى ٍ ى ى ي ي ىى ي ي ى ي ي
َّـ عٍن ىد يى ٍم ىم ٍن قىد ى
ى
يى ي
كالٍمحب ً
ىحبَّوي اللَّوي كر يسوليوي كالٍم ىها يف ًعٍن ىد يىم ىم ٍن أ ىىىانىوي اللَّوي كر يسوليوي ًْتىس ً
ب ىما
ى ى ٍي ي
وب عٍن ىد يى ٍم ىم ٍن أ ى
ىى
ٍ
ى ي
ىى
ى
يػير ًضي اللَّوى كر يسولىوي ىَل ًْتىس ً
ب ٍاْل ٍىى ىو ًاء؛ فىًإنَّوي ىم ٍن يي ًط ٍع اللَّوى ىكىر يسولىوي فىػ ىق ٍد ىر ىش ىد؛ ىكىم ٍن يىػ ٍع ً
ص اللَّوى
ىى
ٍ
ى
ضُّر َّإَل نىػ ٍف ىسوي.
ىكىر يسولىوي فىًإنَّوي ىَل يى ي
ً
ً ًو
ً
ً
ً
ىص يل الَّذم ىعلىٍي ًه ٍم ٍاعت ىم ي
فىػ ىه ىذا يى ىو ٍاْل ٍ
اجةى ىإذل تىػ ىفُّرق ًه ٍم ىكتى ىشيُّع ًه ٍم؛ فىًإ َّف اللَّوى
ادهي .ىكحينىئذ فى ىَل ىح ى
وؿً َّ َّ :
ً
ً
ت ًمٍنػ يه ٍم ًِف ىش ٍي وء} .
اذل يىػ يق ي
تىػ ىع ى
ين فىػَّرقيوا دينىػ يه ٍم ىكىكانيوا شيىػ نعا لى ٍس ى
{إف الذ ى
ً ً
اذل{ :كىَل تى يكونيوا ىكالَّ ً
ات}
ذ
ىكقى ى
ين تىػ ىفَّرقيوا ىك ٍ
اختىػلى يفوا م ٍن بىػ ٍعد ىما ىجاءى يى يم الٍبىػيّْػنى ي
اؿ تىػ ىع ى ى
ى
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ش ُّد ىك ىسطىوي ىال لً يم ىعلِّ ًم ًو
إح ىسانًًو إلىٍي ًو ىك ىش ىكىرهي .ىكىال يى ي
ىكإًذىا ىكا ىف َّ
يستىاذه ىعىر ى
ؼ قى ٍد ىر ٍ
الر يج يل قى ٍد ىعلَّ ىموي أ ٍ
ص معيَّ ون كانٍتًسابو إلىي ًو ًمن بً ىد ًع الٍج ً
اىلًيَّ ًة؛ ىكًم ٍن
ىكىال لًغىٍي ًر يم ىعلِّ ًم ًو؛ فىًإ َّف ىش َّد ال ىٍو ىس ًط لً ى
ى
ش ٍخ ً ي ى ى ى ى ي ٍ ٍ
ً
س التَّحالي ً
س تىػ ىفُّرًؽ قىػٍي و
ف الَّ ًذم ىكا ىف الٍ يم ٍش ًريكو ىف يىػ ٍف ىعليونىوي؛ ىكًم ٍن ًجٍن ً
ود
صي
س ىكيٯتى ّْن فىًإ ٍف ىكا ىف الٍ ىم ٍق ي
جٍن ً ى
ً
َّد ك ًاَلنٍتًم ًاء التػَّعاك ىف علىى الًٍ ّْرب كالتَّػ ٍقول فىػه ىذا قى ٍد أىمر اللَّو بًًو كرسوليو لىو كلًغى ًَتهً بً يد ً
كف ىى ىذا
ّٔى ىذا الش ّْ ى ى ى ي ى
ىى ي ىى ي ي ي ى ٍ
ى ى ى
الش ّْد كإً ٍف ىكا ىف الٍم ٍقص ً
َّع ياك ىف ىعلىى ًٍ
اإل ًٍمث ىكالٍعي ٍد ىك ًاف فىػ ىه ىذا قى ٍد ىحَّرىموي اللَّوي ىكىر يسوليوي.
ى يي
ود بًو التػ ى
َّ ى
ص ىد ًّٔ ىذا ًمن خ وَت فىًفي أىم ًر اللَّ ًو كرسولًًو بً يكل معر و
كؼ ً
ً
فىما قي ً
ُت ىكىما
ى ٍ ىٍ
است ٍغنىاءه ىع ٍن أ ٍىم ًر الٍ يم ىعلّْم ى
ٍ
ٍ
ىى ي
ى
ّْ ى ٍ ي
ً
ص ىد ًّٔ ىذا ًمن شٍّر فىػ ىق ٍد حَّرمو اللَّو كرسوليو .فىػلىي ً
قي ً
ف تىىَل ًم ىذتىوي ىعلىى ىى ىذا ىكىَل لًغى ًٍَت
ى
س ل يم ىعلّْ ًم أى ٍف ي٭تىال ى
ي
ي
ي
ٍ
ى
ى
ى
ي
ٍ
ى
ى
ى
ً ًً ً
ً
ً ً ً
ً
الٍمعلّْ ًم أى ٍف يأٍخ ىذ أ ً
س
يى
ى ي ى
ىح ندا م ٍن تى ىَلم ىذتو لييػٍن ىسبيوا إلىٍيو ىعلىى الٍ ىو ٍجو الٍب ٍدع ّْي :ىَل ابٍت ىداءن ىكىَل إفى ىاد نة ىكلىٍي ى
لىو أى ٍف ى٬تح ىد ح َّق ٍاْل َّىكًؿ علىي ًو كلىيس لً ٍْل َّىكًؿ أى ٍف ٯتىٍنىع أىح ندا ًمن إفىادةً
َّعلُّ ًم ًم ٍن ىغ ًٍَتهً ىكلىٍيس لًلث ً
َّاين
ػ
ت
ال
ى ى ٍ ى
ى
ي ٍى ى
ى
ىٍ ىٍ ى
ُت فىًإنَّو يػر ً
َّ ً
ً
ّْ ً
ً
ً
اعي ىح َّق يك ٍّل
أى ٍف يىػ يق ى
وؿ :يش َّد ًرل ىكانٍػتىس ٍ
ب ًرل يدك ىف يم ىعلمك ٍاْل َّىكؿ بى ٍل إ ٍف تىػ ىعل ىم م ٍن اثٍػنىػ ٍ ي يى
ً
ً ً
ً ً ً
ت ًر ىعايىػتيوي ًٟتىق ًّْو
ًمٍنػ يه ىما ىكىَل يػىتىػ ىع َّ
يم ٍاْل َّىكًؿ لىوي أى ٍكثىػىر ىكانى ٍ
صي
ب ىَل ل ٍْل َّىكؿ ىكىَل للثَّاين ىكإذىا ىكا ىف تىػ ٍعل ي
أى ٍكثىػىر.
ًً
كإً ىذا اجتىمعوا علىى طى ً ً
ً
ىح ود ًِف يك ّْل
ى
ى ٍ ىي ى
ىح هد ىم ىع أ ى
اعة اللَّو ىكىر يسولو ىكتىػ ىع ىاكنيوا ىعلىى الٍ ّْرب ىكالتَّػ ٍق ىول ىدلٍ يى يك ٍن أ ى
شي و
ص ًِف طىاع ًة اللَّ ًو كرسولًً
و
و
ىح ود ًِف
أ
ع
م
ف
و
ن
و
ك
ي
َل
ك
و
خ
ش
ل
ك
ع
م
ص
خ
ش
ل
ك
ف
و
ك
ي
ل
ب
؛
ء
ي
ي
ى
ي
ي
ى
ي
ي
ُّ
ى
ى
ّْ
ى
ٍ
ٍ
ىى ى
ىى ي ى ى
ى ٍ ىٍ ى
ىى
اف ك ٍاْلىم ًر بًالٍمعر ً
صي ًة اللَّ ًو كرسولًًو بل يػتىػعاكنيو ىف علىى ّْ ً
ً
ً ً ً
كؼ ىكالنػ ٍَّه ًي ىع ٍن
ىى ي ى ٍ ى ى ى ى
ىم ٍع ى
الص ٍدؽ ىكالٍ ىع ٍدؿ ىك ٍاإل ٍح ىس ى ٍ ى ٍ ي
الٍمٍن ىك ًر كنىص ًر الٍمظٍلي ًوـ كيكل ما يً٭تبُّو اللَّو كرسوليو؛ كىَل يػتػعاكنيو ىف ىَل علىى ظيٍل وم كىَل عصبًيَّ وة ج ً
اىلًيَّوة
ى
ى ىى ى
ى ّْ ى ي ي ى ى ي ي ى ىى ى ى
ي ى ٍ ى
كف ى ىدل ًمن اللَّ ًو كىَل تىػ ىفُّروؽ كىَل اختً ىَل و
ً
ؼ؛ ىكىَل ىش ّْد ىك ىس وط لً ىش ٍخ ً
ص لًييتىابً ىعوي ًِف
ى ٍ
ىكىَل اتػّْبى ًاع ا ٍ٢تىىول بً يد ي
ٍ ى
يكل شي وء كىَل ي٭تالًىفو علىى ىغ ًَت ما أىمر اللَّو بًًو كرسوليو .ك ًحينئً وذ فى ىَل يػٍنت ً
ىح ود ىإذل
أ
ن
ع
د
ىح
أ
ل
ق
ه
ّْ ى ٍ ى ى ي ى ٍ ى ى ى ي ى ى ي ي ى ى
ى
ىى ي ى ٍ ى
ً
ً
أ و
ك ًمن أىسم ًاء ال ً ً ً ً ً ً
ً
ً
ور
ىح هد ىَل لىقيطنا ىكىَل ثىق نيَل ىكىال غىٍيػ ىر ذىل ى ٍ ٍ ى ى
ىحد؛ ىكىَل يػىٍنتىمي أ ى
ى
ٍجاىليَّة؛ فىإ َّف ىىذه ٍاْل ييم ى
يد أى ٍف يػوافً ىقو تًلٍ ًمي يذه علىى ما ي ًر ي ً
َّإ٪تىا كلَّ ىدىا ىكو يف ٍاْل ً
ًً ً
م ىم ٍن
يستىاذ ييًر ي ي ى ي
ٍ
يد فىػييػ ىوال ىي ىم ٍن ييػ ىواليو ىكييػ ىعاد ى
ي ى ى ي
ى ى ٍ
ً
يػع ً
اد ًيو يمطٍلى نقا .كىى ىذا حر هاـ؛ لىٍيس ًْلىح ًد أى ٍف يأٍمر بًًو أىح ندا؛ كىَل يً
ىح ندا؛ بى ٍل تى ٍج ىمعي يه ٍم
٬ت
يى
يب ىعلىٍيو أ ى
ى ى
ى ى
ى
ى يى
ى ىى
السنَّةي كتيػ ىف ِّرقيػ يهم الٍبً ٍد ىعةي؛ ى٬تمعهم فًعل ما أىمر اللَّو بًًو كرسوليو كتيػ ىفّْر يؽ بػيػنىػهم مع ً
صيىةي اللَّ ًو ىكىر يسولًًو
ىٍ ي ٍ ى ٍ
ٍ
ُّ ى
ٍ ى ي ي ٍ ٍ ي ى ىى ي ىى ي ي ى
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صَت النَّاس أىىل طىاع ًة اللَّ ًو أىك أىىل مع ً
ً
صيى ًة اللَّ ًو فى ىَل تى يكو يف الٍعًبى ىادةي َّإَل لًلَّ ًو ىعَّز ىك ىج َّل ىكىَل
ىح َّىت يى ى ي ٍ ى ى
ٍ ٍ ى ىٍ
الطَّاعةي الٍمطٍلى ىقةي َّإَل لىو سبحانىو كلًرسولًً
صلَّى اللَّوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم.
و
ي يٍ ى ي ى ى ي ى
ى ي
كىَل ريب أىنػَّهم إ ىذا ىكانيوا علىى عادِتًًم ٍ ً ً ً
يستىاذه ىكا ىف ي٤تىالًنفا لىوي  -ىكا ىف
ىم ىم ٍن ىعلَّ ىموي أ ٍ
اٞتىاىليَّة  -أ ٍ
ى ىى ٍ
ى ىٍ ى ي ٍ
اغيا نىاقًضا لًعه ًدهً ىغيػر موثي و ً ً
الٍمٍنتى ًقل عن ٍاْل َّىكًؿ ىإذل الث ً ً ً
ضا ىحىر هاـ
وؽ بً ىع ٍقده؛ ىكىى ىذا أىيٍ ن
ي ي ىٍ
َّاين ظىال نما بى ن ن ى ٍ ٍ ى ى ٍ
كإً ٍمث ى ىذا أىعظىم ًمن ًٍإمث من ىدل يػ ٍفعل ًمثٍل فًعلً ًو؛ بل ًمثٍل ى ىذا إ ىذا انٍػتػ ىقل ىإذل ىغ ًَت أ ً ً
ى ي ى ٍ ي ٍ ىٍ ٍ ى ى ٍ ى ٍ ىٍ ي ى
يستىاذه ىك ىحالىىفوي
ٍ ٍ
ى ى
ا٠تًٍن ًزي ًر الٍميّْ ً
ت فىًإنَّوي ىَل
ىكا ىف قى ٍد فىػ ىع ىل ىحىر ناما؛ فىػيى يكو يف ًمثٍ ىل ىٟتٍ ًم ٍ
ى
ب الَّ ًذم ىَل عه ىد لىو كىَل ً
بً ىع ٍه ًد اللَّ ًو كر يسولًًو أ ٍىك ىىف كىَل بً ىع ٍه ًد ٍاْل َّىكًؿ؛ بىل ىكا ىف ًٔتىٍن ًزلىًة الٍمتى ىَل ًع ً
د
ى
ٍ
ين لىوي
ي
ي
ى
ىى
ى ى
ٍ
ىكىَل ىكفىاءى.
كقى ٍد ىكانيوا ًِف ٍ ً ً ً ً
ً
ف
ض ىع ٍه ىد ٍاْل ى
ف َّ
يكذل ىك ىحالى ى
اٞتىاىليَّة ي٭تىال ي
الر يج يل قىبًيلىةن فىًإ ىذا ىك ىج ىد أىقٍػ ىول مٍنػ ىها نىػ ىق ى
ى
ً
اذل{ :كىَل تىػٍنػ يقضوا ٍاْلٍىٯتا ىف بػع ىد تىػوكً ً
ً
ً ً ً
يد ىىا ىكقى ٍد
ي
الثَّانيىةى  -ىكيى ىو ىشبيوه ْتىاؿ ىى يؤىَلء  -فىأىنٍػىزىؿ اللَّوي تىػ ىع ى ى
ى ىٍ ٍ
جع ٍلتم اللَّو علىي يكم ىك ً
َّ
َّ
ت ىغٍزى٢تىا ًم ٍن بىػ ٍع ًد
}
ف
و
ل
ع
ف
ػ
ت
ا
م
م
ل
ع
ػ
ي
و
ل
ال
إف
يَل
ف
ي
ى
ن
ٍ
ى
ى
{كىَل تى يكونيوا ىكالًَّيت نىػ ىق ى
ضٍ
ٍ
ى
ى
ى يى
ى
ىى يي ى ى ٍ ٍ
قيػ َّوةو أىنٍ ىكاثنا تىػت ً
َّخ يذك ىف أٍىٯتىانى يك ٍم ىد ىخ نَل بىػٍيػنى يك ٍم أى ٍف تى يكو ىف أ َّيمةه ًى ىي أ ٍىرىَب ًم ٍن أ َّيم وة َّإ٪تىا يىػٍبػليويك يم اللَّوي بًًو
كلىيبػيّْػنى َّن لى يكم يػوـ الٍ ًقيام ًة ما يكٍنتيم فً ًيو ىٗتٍتىلً يفو ىف} {كلىو ىشاء اللَّو ىٞتعلى يكم أ َّيمةن ك ً
اح ىدةن كلى ًكن ي ً
ض ُّل
ى ٍي
ى يى
ى ٍ ى ي ىى ٍ ى
ٍ ىٍ ى ى ى ى ٍ
من ي ىشاء كيػه ًدم من ي ىشاء كلىتيسأىلي َّن ع َّما يكٍنتيم تىػعمليو ىف} {كىَل تىػت ً
َّخ يذكا أٍىٯتىانى يك ٍم ىد ىخ نَل بىػٍيػنى يك ٍم
ى ٍ ى ي ىى ٍ ى ٍ ى ي ى ٍ ى
ى
ٍ ٍى
فىػت ًزَّؿ قى ىدـ بػع ىد ثػيب ً
السوء ًٔتىا ص ىد ٍد يُت عن سبً ًيل اللَّ ًو كلى يكم ع ىذاب ع ً
يم} .
ظ
ا
و
ق
ك
ذ
ت
ك
ا
وِت
ي
ي
ُّ
ى
ى
ى
ٍ
ى
ى
ى
ه
ى
ى
ٍ
ه
ى ٍ
ه ىٍ ي ى
ى
ً
ً
ً
ارل ىم ٍن
اى ٍوا ىع ٍن الٍ يمٍن ىك ًر  ...ىكىم ٍن ىحالى ى
ىك ىعلىٍي ًه ٍم أى ٍف يىأٍى٘تيركا بًالٍ ىم ٍعيركؼ ىكيىػتىػنى ى
ف ىش ٍخ ن
صا ىعلىى أى ٍف يػي ىو ى
س التًت الٍمج ً
ك ىاَله كيػع ًادم من عاداه ىكا ىف ًمن ً
اف كً
اى ًدين ًِف سبً ًيل الشَّيطى ً
ً
س
ي
ل
ا
ذ
ى
ل
ث
م
ن
ج
ى
ى
ٍ
ٍ
ى
ٍ
ٍ
ى ي ىيى ى ى ٍ ى ى ي
ى
ى
ٍ
ي
ى
ى ي
ى
ً
ًً
ً
ً
ًً
وز أى ٍف يى يكو ىف ًمثٍ يل ىى يؤىَل ًء ًم ٍن
ين ًِف ىسبً ًيل اللَّ ًو تىػ ىع ى
ُت ىكىَل ى٬تي ي
اذل ىكىَل م ٍن يجٍند الٍ يم ٍسلم ى
م ٍن الٍ يم ىجاىد ى
وؿ لًتًٍل ًم ً
عس ىك ًر الٍمسلً ًمُت؛ بل ىؤىَل ًء ًمن عس ىك ًر الشَّيطى ً
يذهً :ىعلىٍيك ىع ٍه ىد
اف ىكلى ًك ٍن ىٍ٭ت يس ين أى ٍف يىػ يق ى
ٍ
ي ٍ ى ى ٍ ىي ٍ ى ٍ
ىٍ
ً
َّ ً ً
ً
م ىم ٍن ىع ىادل اللَّوى ىكىر يسولىوي ىكتيػ ىعا ًك ىف ىعلىى الًٍ ّْرب
ارل ىم ٍن ىك ىاذل اللَّوى ىكىر يسولىوي ىكتيػ ىعاد ى
اللو ىكميثىاقىوي أى ٍف تىػ ىو ى
اٟت َّق كإً ٍف يكٍنت علىى الٍب ً
اإل ًٍمث كالٍع ٍدك ًاف كإًذىا ىكا ىف ٍ ً
اط ًل
اٟتى ُّق ىمعي نى ى
ى ى
صٍرت ٍى ى
ىكالتَّػ ٍق ىول ىكىَل تيػ ىعا ًك ىف ىعلىى ًٍ ى ي ى ى
اى ًدين ًِف سبً ًيل اللَّ ًو تىػع ى َّ ً
ً
ً
ً
يدك ىف أى ٍف
ين ييًر ي
ى
ىدلٍ تىػٍن ي
صٍر الٍبىاط ىل .فى ىم ٍن الٍتىػىزىـ ىى ىذا ىكا ىف م ٍن الٍ يم ىج ى ى
اذل الذ ى
ّْين يكلُّوي لًلَّ ًو ىكتى يكو ىف ىكلً ىمةي اللَّ ًو ًى ىي الٍعيٍليىا.
يى يكو ىف الد ي
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قاؿ الذىبي في الميزاف ُ\ُّٓ
بعد أف أكرد بعض ماقيل ِف شيخو مقرئ أىل الشاـ أيب علي اْلىوازم من ٕتريح

قاؿ"لوحابيت احدان لحابيت أبا علي لمكاف علو ركايتى في القراءات عنو "

كقاؿ العالمة ابن القيم ِف مدارج السالكُت ِ\ّٕ مستدركا علي ا٢تركم صاحب منازؿ
السائرين "شيخ االسالـ حبيب الينا كالحق أحب الينا منو ككل من عدا المعصوـ صلى
اهلل عليو كسلم فمأخوذ من قولو أك يترؾ "

كقاؿ العالمة ابن الوزير في العواصم كالقواصم ُ\ِِّ
"كلو أف العلماء تركوا الذ ب عن اٟتق خوفا من كَلـ ا٠تلق لكانو قد أضاعوا كثَتان كخافوا
حقَتا"
يقوؿ العَلمة ٤تمد بن عبد اهلل اإلماـ ىف"اإلبانة في كيفية التعامل مع الخالؼ بين أىل

السنة كالجماعة"صّٕ
"َل خفاء ىف أف اٟتق أحق أف يتبع كأكذل بالتقدمي على غَته،
قاؿ تعاذل" يا أيها الذين أمنوا َل تقدموا بُت يدم اهلل كرسولو كاتقو اهلل إف اهلل ٝتيع عليم"

كقد كفق اهلل أىل اَلتباع ١تنهاج النبوة إذل قبوؿ اٟتق ٢تم كعليهم كتقديمو على آراء الرجاؿ

كإف كبركا ْلف اٟتق يعلو كَليعلى عليو".

فإف قيل :إف طرح ىذه المسائل يفرؽ كيشتت ؟
الجواب:

أكال:قاؿ شيخ االسالـ" اذا كاف من الواجب كشف الوىم ك الغلط كا٠تطأ كالسقط ك السهو

كعبور النظر ك٨توىا من اْلسباب الصارفة عن كجو الصواب لكن ِف ترؾ الوىم كما جرل ٣تراه
٦تن عليو إبقاء لشرع مبدؿ فهذا غش فواجب على من عليو النصح لألمة ببياف الغلط

كالوىم حتى يعاد الحق إلى نصابو"
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ثانيا:يقوؿ د\بكر بن عبداهلل"فإف رأيت من رد على ٥تالف ِف شذكذ فقهي أك قوؿ بدعي

فاشكر لو دفاعو بقدركسعو كَلٗتذلو ّٔذه ا١تقولة ا١تهينة "لماذا ال يرد على العلمانيين

"فالناس قدرات كمواىب كرد الباطل كاجب مهما كانت رتبتو ككل مسلم على ثغر من ثغور
ملتو.
ثالثا:إننا نعم نفرؽ كلكن بين الحق كالباطل.كىف صحيح البخارم (ٗ ُِٕٖ :)ّٗ /
ً
ُت الن ً
َّاس"
صلَّى اهللي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم فىػ ٍر هؽ بػى ٍ ى
"كي٤تى َّم هد ى
ى
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم فرؽ بُت الناس فسنتو أيضان فرؽ بُت الناس،فتفرؽ بُت اٟتق
فإذا كاف ىو ى
كالباطل.
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"المبحث الثانى"
كلمة للمتعصبين

يقوؿ شيخ االسالـ مجموع الفتاكل (ْْْ)ِ/

"كأما التعصب ْلمر من اْلموربَل ىدل من اهلل فهو من عمل الجاىلية"كمن أضل ممن اتبع

ىواه بغير ىدل من اهلل"

مجموع الفتاكل (ِِ)ِْٖ/
الرجل متَّبًعا ًْلًىيب حنًي ىفةى أىك مالً و
ىٛتىد  :ىكىرأىل ًِف بىػ ٍع ً
ض الٍ ىم ىسائً ًل
ك أ ٍىك الشَّافًعً ّْي أ ٍىك أ ٍ
"كإًذىا ىكا ىف َّ ي ي ي ن
ٍ ى
ى
ى
ً
ً
ً
أ َّ
ك ًِف ًدينً ًو  .ىكىَل ىع ىدالىتً ًو بًىَل
ك ىكىدلٍ يىػ ٍق ىد ٍح ىذل ى
ىح ىس ىن ًِف ىذل ى
ب ىغ ًٍَته أىقٍػ ىول فىاتَّػبىػ ىعوي ىكا ىف قى ٍد أ ٍ
ىف ىم ٍذ ىى ى
ب ىإذل اللَّ ًو كرسولًًو صلَّى اللَّو علىي ًو كسلَّم ً
صب لًو ً
نًىز واع ؛ بل ىى ىذا أىكىذل بً
اح ًد
ع
ػ
ت
ػ
ي
َّن
٦ت
ىح
أ
ك
ق
ٟت
ا
ٍ
َّ
ّْ
ُّ
ى
ى
ي
ٍ
ى
ى
ى
ى
ى
ٍ
ٍ
ى
ي
ى
ى
ى
ى
ي
ى
ى
ىٍ
ً
صب لًمالً ً
يم ىع َّ و
ك أ ٍىك الشَّافًعً ّْي أ ٍىك أ ٍ
ىٛتىد أىٍك أًىيب ىحنًي ىفةى
ُت ىغ ًٍَت النً ّْ
َِّب ى
صلَّى اللَّوي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم ىك ىم ٍن يىػتىػ ىع َّ ي ى
ىف قىػوىؿ ىى ىذا الٍم ىع َّ ً
اب الَّ ًذم يػىٍنبىغًي اتػّْبىاعيوي يدك ىف قىػ ٍوًؿ ًٍ
اإل ىم ًاـ الَّ ًذم ىخالىىفوي .
ُت يى ىو َّ
الص ىو ي
ىكيىػىرل أ َّ ٍ
ي
فىمن فىػعل ى ىذا ىكا ىف ج ً
ً
ً ً
ب ىعلىى الن ً
َّاس
اى نال ى
ىٍ ىى ى
ى
ض ِّاال ؛ بى ٍل قى ٍد يى يكو يف ىكاف نرا ؛ فىإنَّوي ىم ىىت ٍاعتىػ ىق ىد أىنَّوي ى٬ت ي
اح ود بًعينً ًو ًمن ىؤىَل ًء ٍاْلىئً َّم ً
اتػّْباع ك ً
اإلم ًاـ ٍاآل ىخ ًر فىًإنَّوي ىً
ً
اب ىكإًََّل قيتً ىل
٬ت
ف
ك
د
ة
ٍ
ى
ي
ي
ى
ٍ
ى
اب فىًإ ٍف تى ى
ب أى ٍف يي ٍستىتى ى
ى
ٍ
ىيى
ي
اؿ  :إنَّو يسوغي أىك يػٍنبغًي أىك ىً٬تب علىى الٍع ّْامي أى ٍف يػ ىقلّْ ىد ك ً
اح ندا ىَل بً ىعٍينً ًو ًم ٍن ىغ ًٍَت
 .بى ٍل ىغايىةي ىما يػي ىق ي ي ى ي ٍ ى ى ٍ ي ى ى ّْ ي ى
ُت زي ود كىَل عم ورك  .كأ َّىما أى ٍف يػ يق ى ً
ً
ًً
يد فيىَل وف أ ٍىك فيىَل وف فىػ ىه ىذا ىَل
ب ىعلىى الٍ ىع َّام ًة تىػ ٍقلً ي
ى
تىػ ٍعي ىٍ ى ى ٍ ى
وؿ قىائ هل  :إنَّوي ى٬ت ي
يىػ يقوليوي يم ٍسلً هم ".
كقاؿ فى الفتاكل الكبرل (ٓ)ٓٓٔ/
ً
كمن أىكج ً
يد إم واـ بًعينً ًو ايستيتًيب فىًإ ٍف تىاب كإًََّل قيتًل كإً ٍف قى ى ً
ض ِّاَل"
اؿ يىػٍنبىغي ىكا ىف ىجاى نَل ى
ىى
ى ى
ب تىػ ٍقل ى ى ىٍ ٍ ى
ىى ٍ ٍ ى ى
قاؿ الشوكانى فى "فتح القدير" (ٖٖ)ّ/

"كا١تتعصب كإف كاف بصره صحيحا فبصَتتو عمياء كأذنو عن ٝتاع اٟتق صماء يدفع اٟتق
كىو يظن أنو ما دفع غَت الباطل ك٭تسب أف ما نشأ عليو ىو اٟتق غفلة منو كجهَلن ٔتا أكجبو
اهلل عليو من النظر الصحيح كتلقى ما جاءبو الكتاب كالسنة باإلذعاف كالتسليم"
يقوؿ العالمة ابن باز رحمو اهلل (َِْ)ِ/
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"إذا تعصب كل كاحد ١تذىبو أكلشيخو أك ١تا يرل ٦تا ٮتالف فيو سلف اْلمة فإف ىذا ىو
الذل يؤدل إذل الفرقة"
يقوؿ العالمة ابن العثيمين رحمو اهلل فى مجموع الفتاكل (ٗ)ُٓ/
"التعصب للقوؿ سبب الضَلؿ كإف اَلنساف ينبغى أف يستدؿ مث يعتقد َل أف يعتقد مث
يستدؿ ْلنك لو اعتقدت مث استدللت تلول أعناؽ النصوص لتوافق ما اعتقدت لكن إذا

استدللت أكَلن مث اعتقدت بنيت عقيدتك على الدليل كمشيت مع الدليل"

قاؿ أيضا رحمو اهلل:
"من علموا اٟتق كلكنهم ردكه تعصبا من أجل أئمتهم فهؤَلء َليعذركف كىم كما قاؿ اهلل
فيهم إنا كجدنا آبآئنا على أمة كإنا على آثارىم مهتدكف"الزخرؼِِ كاٟتق كهلل اٟتمد
كاضح ناصع لمن صلحت نيتو كحسن منهاجو فإف اهلل عزكجل يقوؿ ىف كتابو"كلقد يسرنا

القراف للذكر فهل من مدكر"القمرُٕكلكن بعض الناس يكوف ٢تم متبوعوف معظىموف َل
يتزحزحوف عن آرآئهم مع أِنم قد ينقدح ىف أذىاِنم أف آرآئهم ضعيفة أك باطلة لكن
التعصب كا٢تول ٭تملهم على موافقة متبوعيهم كإف كاف قد تبُت ٢تم ا٢تدل"
يقوؿ ابن رجب ىف كتابو"الفرؽ بين النصيحة كالتعبير "صُُ"

"قديظن من َل يعلم من الناس كَل يضع اْلمور مواضعها أف ىذا اغتياب للعلماء كطعن ىف
السلف كذكر للموتى كليس ذلك كما ظنوا ْلف الغيبة سب الناس بلئيم اْلخَلؽ كذكرىم

بالفواحش كالشائنات كىذا من اْلمر العظيم ا١تشبو بأكل اللحوـ ا١تيتة ،فأما ىفوة فى حرؼ

أكزلة فى معنى أك إغفاؿ أك كىم أك نسياف فمعاذ اهلل أف يكوف ىذا من ىذا الباب أك أف
يكوف لو مشاكَلن أك مقاربا أك يكوف ا١تنبو عليو آٙتا بل يكوف مأجورا عند اهلل مشكورا عند
عباده الصاٟتُت الذين ال يميل بهم ىول كالتدخلهم عصبية كال يجمعهم على الباطل

تحزب كاليلفتهم عن استبانة الحق حسد

كقد كنا زمانا نعتذر فيو عن الجهل فقد صرنا اآلف نحتاج االعتذار من العلم ككنا نؤمل
شكر الناس بالتنبيو كالداللة فصرنا نرضى بالسالمة كليس ىذا بعجيب مع انقالب
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األحواؿ كاليينكر مع تغير الزماف كفى اهلل خلف كىو المستعاف"كَلحوؿ كَلقوة اَل
باهلل.أ.ق كَلمو رٛتو اهلل.
"المبحث الثالث"

فرؽ بين المنهج كالفكر
فإف منهج السلف لو أصوؿ ثابتة كليست قابلة للتغَت ْلِنا كحى اهلل على رسولو صلى اهلل
عليو كسلم .كما قاؿ اإلماـ أٛتد ىف أكؿ رسالتو
" أصوؿ السنة"
قاؿ" أصوؿ السنة عندنا التمسك ٔتا كاف عليو أصحاب رسوؿ صلى اهلل عليو كسلم"كأما
الفكر فهو قابل للتغَت كلسنا أيها اإلخوة أصحاب فكر بل ٨تن أصحاب منهج َل ٨تيد عنو
قيد أ٪تلة فاتقوا اهلل كَل تبدلوا فإف اهلل أثٌت على الصادقُت كقاؿ " كما بدلوا تبديَل"

"المبحث الرابع"
تحديد موطن النزاع.
ىل موطن النزاع ِف رفضنا لْلحزاب السياسية ىو أننا َل نريد ٖتكيم شرع اهلل عز كجل ؟
بالطبع من قاؿ ذلك فليس ٔتسلم ،إذف ليس ىذا ٔتوطن النزاع.
ىل موطن النزاع ِف رفضنا لْلحزاب السياسية ليبتعد ا١تسلمُت كنقرب العلمانُت؟

فَل يقوؿ ىذا مسلم أبدا.

فهل موطن النزاع ِف رفضنا لْلحزاب ىو عدـ جعل اْلحزاب كسيلة لتمكُت اإلسَلـ  ،كأف
التمكُت إ٪تا يكوف بالرجوع إذل ما كاف عليو الرسوؿ كأصحابو فهذا ىو موطن النزاع،.كمعلوـ

أف الدٯتقراطية كفر ،كالكفر َل يأيت من كرائو خَت أبدا ،فضَلن عن أف اَلحزأب ليست عليها
دليل من كتاب أك سنة بل ىى بدعة دخيلة على اإلسَلـ.
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المبحث الخامس

أف من خصاؿ الجاىلية أنهم متفرقوف في دينهم كدنياىم ،فجاء اإلسالـ باالعتصاـ
فقاؿ شيخ اإلسالـ محمد ابن عبد الوىاب فى مسائل الجاىلية (ص)ٔ :
المسألة الثانية :أِنم متفرقوف ِف دينهم،
كما قاؿ تعاذل{ :كل حزب ٔتا لديهم فرحوف} [الركـ]ِّ :

ككذلك ِف دنياىم ،كيركف ذلك ىو الصواب ،فأمر باَلجتماع ِف الدين بقولو:
{شرع لكم من الدين ما كصى بو نوحان كالذم أكحينا إليك كما كصينا بو إبراىيم كموسى
كعيسى أف أقيموا الدين كَل تتفرقوا فيو} [الشورل ، ]ُّ :فقاؿ تعاذل{ :إف الذين فرقوا دينهم
ككانوا شيعان لست منهم ِف شيء} [اْلنعاـ. ]ُٓٗ:
كِنانا عن مشأّتهم بقولو:
{كَل تكونوا كالذين تفرقوا كاختلفوا من بعد ما جاءىم البينات} [آؿ عمراف. ]َُٓ:
كِنانا عن التفرؽ ِف الدين بقولو{ :كاعتصموا ْتبل اهلل ٚتيعان كَل تفرقوا} [آؿ عمراف. ]َُّ :
فمن أصوؿ السنة اَلجتماع كنبذ الفرقة ْلف الفرقة عذاب ،فمن عجب أف ٕتد انساف يزعم
كل يقوؿ فيها
أنو على منهج السلف كالسلفية منو برآء أف يقوؿ إف اْلحزاب مسألة نازلة ك ه
باجتهاده،
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم حيث قاؿ ما خرجو مسلم ىف صحيحو (ُ :)ُِ /
كصدؽ النِب ى
ً
ً ً
اس
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم ،أىنَّوي قى ى
ىع ٍن أًىيب يىىريٍػىرىة ،ىع ٍن ىر يسوؿ اهلل ى
اؿ « :ىسيى يكو يف ًِف آخ ًر أ َّيم ًيت أينى ه
اى ٍم»
يي ىح ِّدثيونى يك ٍم ىما لى ٍم تى ٍس ىمعيوا أىنٍػتي ٍم ،ىكىَل آبىا يؤيك ٍم ،فىًإيَّا يك ٍم ىكإًيَّ ي
كقاؿ اْللبايني ىف السلسلة الصحيحة (ٔ:)ُْٓ/
"ما أحوج ا١تسلمُت للخَلص من الفرقة كاٟتزبية اليت فرقت ٚتعهم ،كشتت
مشلهم ،كأذىبت شوكتهم ،فكاف ذلك من أسباب ٘تكن العدك منهم ،مصداؽ قولو
تبارؾ كتعاذل( * :كَل تنازعوا فتفشلوا كتذىب ر٭تكم).
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[17]

المبحث الخامس

الرد على شبهات د/محمد يسرل
فلنبػدأ مػن بػاب "حكػم المشػاركات السياسػية " الػذل أتػى فيػو -بزعمػو -باْلدلػة علػى جػواز
الػدخوؿ ىف الرب١تػػاف.كلكن قبػػل أف أرد علػػى مػا احػػتج بػػو ،قػػد لفػت انتبػػاىى ىف مقدمػػة الكتػػاب
قولػو"فػإف المصػريين قػػد ثػاركا علػى الظلػػم كالطغيػاف كحػاربوا الفسػػاد كاالسػتبداد لػيس فػػى
ىذا العاـ ُِّْقَُُِ-ـ فحسب بل ثوراتهم فى التاريخ القديم الحديث معركفة "

مث ذكر عدة ثورات الشاىد منها أنو استشهد بثورة سعد زغلوؿ.

عجيب أف يفرح الدكتور ىف مقدمة كتابو بثورة سعد زغلوؿ العلمػاين ا١تاسػوين ،الػىت مػن جرائهػا
دخلت العلمانية مصر ،فإف كنت َلتدرل فتلك مصيبة كإف كنت تدرل فا١تصيبة أعظم .
فلننظر من ىوسعد زغلوؿ الذل فرح الشيخ بثورتو

جاء ِف كتاب " األخوات المسلمات " نقَلن عن جريدة ا١تصػور ِف عػددىا ا٠تػامس الصػادر

ِف ِّ ديسمبر ُِٕٗ بعد كفاة سعد زغلػوؿ فقػد نشػرت " المصػور " صػورة اٞتنػازة ٖتػت
عنواف " األمة كالحكومة تشيعاف الفقيد العظيم " كٖتت الصورة مباشرة كتبت العبارة التالية:

" كفد البنائُت اْلحرار – ا١تاسوف – ِف تشييع جنػازة الػزعيم الكبػَت  ،ككػاف رٛتػو اهلل قطبػان مػن

أقطاب الماسونية " كمن قبل ذلك نشرتو جريدة " ا١تقطػم " ِف عػددىا الصػادر يػوـ اٞتمعػة "

ِٔ أغس ػػطس " ِف الص ػػفحة اْلكذل العب ػػارة التالي ػػة  " :حػ ػػداد الماسػ ػػونية عل ػػى فقي ػػد ال ػػبَلد
اْلعظم فقدت ا١تاسونية ا١تصرية بفقد سعد العظيم ا٠تالد عضدان كبَتان كفضَلن كثَتان كذخران كفػَتان

كانت تعتز بفضلو كستقاـ حفلة جناز ماسونية للفقيد العظيم يعلن موعدىا فيما بعد "

كِف كتاب " اإلسالـ الحضارة كالغربية " د٤ /تمد ٤تمد حسُت ص ٕٓ يقوؿ
" ذكػػر كركمػػر ِف تقريػػر َُٔٗـ " أف ِف مصػػر ٚتاعػػة صػػغَتة العػػدد أخػػذت ِف اَلزديػػاد ىػػي
اٟتزب الػذم ٯتكػن أف أٝتيػو علػى سػبيل اَلختصػار بأتبػاع ا١تفػيت اْلخػَت " ٤تمػد عبػده " كذكػر
ِف خصائص ػػهم أِن ػػم غ ػػَت مت ػػأثرين ب ػػدعوة اٞتامع ػػة اإلس ػػَلمية كيتض ػػمن برن ػػا٣تهم التع ػػاكف م ػػع
اْلكربيُت َل معارضتهم ِف إدخاؿ اٟتضارة الغربية إذل بَلدىم كتشجيعان ٢تذا اٟتزب اختار أحػد
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رجال ػػو كى ػػو س ػػعد زغل ػػوؿ كزي ػران للمع ػػارؼ "فه ػػذا س ػػعد زغل ػػوؿ ال ػػذل ف ػػرح الش ػػي بثورت ػػو.كاهلل
ا١تستعاف
فلنبدأ من باب "حكػم المشػاركات السياسػية " الػذل أتػى فيػو -بزعمػو -باْلدلػة علػى جػواز
الدخوؿ ىف الرب١تاف.

قاؿ في صػ ُٕ " َل ٮتتلف فقيهاف قدٯتان كحديثان على كجوب ٖتكيم شرع اهلل  ..........مث

قػػاؿ " كمػػا أِنػػم َل ٮتتلفػػوف ِف حرمػػة التحػػاكم إذل شػريعة غػػَت شػريعة اهلل الػػيت جػػاء ّٔػػا ٤تمػػد
صلى اهلل عليو كسلم  ،ككلهم يقوؿ بتأثيم من يفعل ذلك  ،أك تكفَته إف اعتقد عدـ صَلحية
ىذه الشريعة أك فضل غَتىا عليها .
الرد على ذلك:

ىذا الكَلـ متناقض إذ كيف تقػوؿ َل ٮتتلفػوف ِف حرمػة التحػاكم إذل شػريعة غػَت شػريعة اهلل مث
أنػػت تنقػػل أدلػػة عػػن ٚتهػػورؾ الػػذم احتججػػت بػػو علػػى ذلػػك  ،فلػػو كانػػت حرام ػان كمػػا تقػػوؿ
لكػػاف علػػيهم أف يقول ػوا للضػػركرة كَل يػػأتوا بأدلػػة علػػى ذلػػك ْلنػػو مػػن ا١تعلػػوـ أف الفقيػػو َل يػػأيت
بدليل إَل إذا أراد أف يثبت حكمان من اْلحكاـ التكليفية  ،فهذا كالـ متناقض .
كق ػػاؿ ِف ص ُٕ " َل ٮتتل ػػف ٚتي ػػع الفقه ػػاء س ػػلفان كخلفػ ػان ِف أف مػ ػواَلة الكف ػػار كالرك ػػوف إذل
الظا١تُت حراـ "
الرد على ذلك:

كىذا خطأ ْلف ا١تواَلة يقسمها العلماء إذل قسمُت:
مواَلة الكفار للدنيا يواليهم رغبة ِف دنياىم كما فعل حاطب بن أيب بلتعة
فهذا ذنب كبَت  ،أك مواَلة الكفار لدينهم ٤تبة ِف دينهم فهذا يكفر.

كقػػد فصػػلت ىػػذا ِف كتػػاَب " الػػرد المبػػين علػػى شػػبهات مػػن يكفػػركف حكػػاـ المسػػلمين"

كأكتفي ىنا ببعض النقوَلت عن بعض العلماء من القدامي كاحملدثُت.
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يقػوؿ ابػن عطيػة ِف احملػرر الػوجيز عػن قولػو تعػاذل " كمػػن يتػولهم مػنكم فإنػو مػنهم " قػاؿ كمػػن
توَلىم بمعتقده كدينو فهو مػنهم ِف الكفػر كاسػتحقاؽ النقمػة كا٠تلػود ِف النػار  ،كمػن تػوَلىم

بأفعالػػو مػػن العضػػد ك٨تػػوه دكف معتقػػد كَل إخػػَلؿ بإٯتػػاف فهػػو مػػنهم ِف ا١تقػػت كا١تذمػػة الواقعػػة
عليهم كعليو
كيقوؿ ابن العريب ِف أحكاـ القرآف ِف أكؿ سورة ا١تمتحنة.

المسألة الرابعة:
مػػن كثػػر تطلعػػو علػػى عػػورات ا١تسػػلمُت كينبػػو علػػيهم كيعػرؼ عػػدكىم بأخبػػارىم دل يكػػن بػػذلك

كػافران إذا كػػاف فعلػو لغػػرد دنيػػوم  ،كاعتقػػاده علػى ذلػػك سػليم كمػػا فعػػل حاطػب حػػُت قصػػد
بذلك اٗتاذ اليد كدل ينول الردة عن الدين .

قلت  :كىو نص كَلـ القرطِب أيضان ِف " اٞتامع ْلحكاـ القرآف عند السورة ا١تذكورة ".
كقاؿ العالمة صالح آؿ الشيخ رحمو اهلل في شرح الطحاكية ُُِّٓ/
" الوَلء كالرباء يعٌت للكافر ا١تعُت على ثَلثة درجات :

األكلى  :مواَلة ك٤تبة الكافر لكفره كىذا كفر .

الثانية ٤ :تبتو كموادتو للدنيا مطلقان كىذا َل ٬توز ك٤ترـ كنوع ا١تواَلة مذموـ .

الثالثة  :ىو أف يكوف ِف مقابلة نعمة أك ِف مقابلػة قرابػة فػإف نػوع ا١تػودة اٟتاصػلة أك اإلحسػاف
أك ٨تو ذلك من غَت احملاربُت ىذا فيو رخصو.
يقوؿ العالمة صالح الفوزاف في كتاب اإلجابات المهمو في المشاكل الملمة ُِْ/

كالتولي على قسمين :

األكؿ  :توليهم من أجل دينهم كىذا كفر ٥ترج من ا١تلة .

الثاني  :توليهم من أجل طمع الدنيا مع بعض دينهم كىذا ٤ترـ كليس كفرا.ا.ق
ػذكور آنفػان بػػأكثر مػػن عشػرين نقػَلن عػػن علمػػاء السػػلف كا٠تلػػف ِف ىػػذا
كقػػد أتيػػت ِف كتابنػػا ا١تػ ن
التفصيل كرددت ىناؾ على الشبهات ا١تعًتضة لذلك .
فنقل الدكتور أنو َل خَلؼ أف ا١تواَلة ٤ترمة ىكذا بغَت تفصيل غَت صحيح.
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قاؿ في ص ِٕ " كقد قاؿ اليوـ ّتواز تلك ا١تشاركات عدد كبَت من العلمػاء يصػح أف يطلػق
عليهم كصف اٞتمهور ِف ىذا الزماف "

قلنا :فكاف ماذا .

أكالن  :كمىت كاف اٞتمهور دليَلن حىت تقوؿ مثل ىذا الكَلـ.
يقوؿ بن القيم رحمو اهلل :

العلم قاؿ اهلل قاؿ رسولو قاؿ الصحابة ليس خلف فيو.

ما العلم نصبك للخالؼ سفاىة بين الرسوؿ كبين رأم فقيو.

فما كاف اٞتمهور يومان من اْلياـ دليَلن كَل قائل ّٔذا ككما قاؿ أبو ٤تمد بن حزـ " ليس
الشاذ من خالف الجمهور كلكن الشاذ من خالف السنة "

كيقوؿ شيخ اإلسالـ في مجمع الفتاكل ُُ. ُْٕ/

"كقد يراد بالشرع قوؿ أئمو الفقو  :كأيب حنيفة كالثورم كمالك بن أنس كاْلكزاعي كالليث بن

سعد كالشافعي كأٛتد كإسحاؽ كداكد كغَتىم  ،فهؤَلء أقوالهم يحتج لها بالكتاب كالسنة"
فقوؿ العادل ٭تتج لو كَل ٭تتج بو .
قاؿ شيخ اإلسالـ في أصوؿ التفسير ص ٓٔ
" العلم إما نقل مصدؽ كإما استدَلؿ ٤تقق "

ثانيان  :أف غالب اْلدلة اليت أتيت ّٔا إ٪تا ىي للقرضاكم ِف كتابو "الدين كالسياسة"  ،ككذا
لعبد الكرمي زيداف ِف كتابو " الديمقراطية كمشاركة المسلم في االنتخابات "

ككَل٫تا من أكرب زعماء اإلخواف فعيب أف يقاؿ عن مثل ىذين علماء اْلمة كخاصة الضاؿ

األكؿ .

فلننظر إذل من ىو القرضاكم حىت يعرؼ القارئ ٔتن يستدؿ الدكتور .
انظر إعالـ األجياؿ بكالـ الوادعي في الفرؽ كالكتب كالرجاؿ ص ّٓٓ.

يقوؿ العَلمة مقبل بن ىادل الوادعي
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القرضاكم "إماـ من أئمة الضَلؿ .
أيلًح علي ىف الرد على القرضاكل مػراران حػىت ٝتعػت مػا َل ٬تػوز أف يسػكت عنػو  ،كٝتيػت الػرد"
إسػػكات الكلػػب الع ػاكل يوسػػف بػػن عبػػد اهلل القرضػػاكل" سػػيقوؿ بعػػض اٟت ػزبيُت  :عػػادل مػػن
العلماء  ،كٝتيتو كلبان عاكيان  .أما ىذه فكبَتة يا أبا عبد الػرٛتن عػادل مػن العلمػاء كمفػىت قطػر ،
اٝتعوا إذل قوؿ اهلل عز كجل ( :كاتل عليهم نبأ الذل آتيناه آياتنا فانسل منها فأتبعو الشػيطاف
فكػػاف مػػن الغػػاكين * كلػػو شػػئنا لرفعنػػاه ّٔػػا كلكنػػو أخلػػد إذل اْلرض كاتبػػع ى ػواه فمثلػػو كمثػػل
الكلػػب إف ٖتمػػل عليػػو يلهػػث أك تًتكػػو يلهػث ذلػػك مثػػل القػػوـ الػػذين كػػذبوا ب ياتنػػا ) اْلعػراؼ
ُٕٓ – ُٕٔ {
( مثل الذين ٛتلوا التوراة مث دل ٭تملوىا كمثل اٟتمار ٭تمل أسفارا) } اٞتمعة ٓ{
] الربكاف َُٗص [
ىف يومنػػا ىػػذا أخػػربص اْلخ صػػاحل البكػػرل  ،أنػػو ٝتػػع كلمػػة لػػو ىف شػريط  ،أنػو يقػػوؿ  :إف ىػػذا
اليهودل – أحد رؤساء اٟتكومات اإلسرائيلية – فاز بتسعة كتسعُت ىف ا١تائة  ،كأف ىذا اْلمػر
َل ٭تصل عليو اهلل  ،كلو صوت الناس هلل ما حصل على تسعة كتسعُت ىف ا١تائة  .ىذا الكػَلـ
ضػػَلؿ مبػػُت  ،إف أراد أف يفضػػل اليهػػودل علػػى اهلل سػػبحانو كتعػػاذل فهػػو كػػافر  ،كإف أراد أف
اليهود كالنصارل كالبوذية كعبػاد البقػر كعبػاد الفػركج كغػَت ذلػك كثػَت كىػم َل يصػوتوف هلل فهػذا
أمر آخر كلكنو ضَلؿ مبػُت  ....كفػرت يػا قرضػاكل أك قاربػت ؟ ] الربكػاف َُُ ُُِ-
[
ى ػػذا رج ػػل ل ػػو كف ػػره ش ػػخص عن ػػدل م ػػا انتقدت ػػو لك ػػن أن ػػا أق ػػوؿ  :إن ػػو ض ػػاؿ ض ػػَلَلن مبين ػػا
] الربكاف ُٖٕ [
منحرؼ زائغ  .الربكاف ُٓٔ كانظر الربكاف ّّ [
ٯتكػػن أف الرجػػل قػػد أصػػبح ٥تػػتَلن بػػل فيػػو دسػػائس تػػدؿ علػػى خبػػث كإَل كنػػا نقػػوؿ  :لعلػػو قػػد
أصػبح ٥تتلطػان  ،فػػيمكن أف الرجػػل قػد أصػػبح ٥تتلطػان كفيػػو مػػن يكتػب علػػى لسػػانو ٦ ،تكػػن ىػػذا
ْلف ىذا كَلـ ما يقولو عامى
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] الربكاف ُِْ [
] ٖتفة آّيب ٖٗ [
حزيب مبتدع
] فضائح كنصائح َُِ [
يدعو إذل ا٢توس
] ٖتفة آّيب ُُْ [
َل بارؾ اهلل فيو .
] ٖتفة آّيب َِّ [
قرضو اهلل بالبَلء .
] الربكاف ُِ [
قرض اهلل لسانو .
بوؽ ْلعداء اإلسَلـ مقدمة } رفع اللثاـ {
من دعاة الضَللة  ،ي
متعصب لإلخواف ا١تسلمُت  ،كىو متعصب أعمى َل ٬توز أف يقلد .
] قمع ا١تعاند ّْٕ [ َل يعتمد على فتاكيو كَل على كعظو كَل على دعوتو
] فضائح كنصائح َِٖ [ قد قرض من الدين شيئان ك٩تشى أف يكمل فهو حزَب
] فضائح كنصائح َِٖ [
] إجابة السائل َِٓ [
فتاكيو يرمى ّٔا ىف اٟتائط
] فضائح كنصائح ِِٖ [
َل يصلح أف يكوف مفتيان لقطر
] الربكاف َُٖ [
فهو الكاذب ا١تفًتل
٬تب ٬تب ٬تب أف ٭تجر على يوسف القرضاكل حىت ٮتتربه طبيب نفسى  ،ٮتشى أف يكوف
قد غسل دماغو أعداء اإلسَلـ كأصبح يهوس
] الربكاف ُُّ [
 ليس لو إَل ًدرةه ًكدرة عمر الىت ضرب ّٔا ( صبيغان ) حىت ٮترج البَلء من رأسو
] الربكاف ُُّ [
ذكر بعض طواـ القرضاكل من خالؿ كتاب "اإلسكات"للعالمة الوادعي :
ُ .مشأّتو للنصارل ىف ٕتويزه لَلحتفاَلت ٔتناسبة زكاجو.
ِ .مدحو لليهود كموادِتم.
ّٕ .ترؤه كتعديو على اهلل تعاذل.
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ْ .نزع اٟتياء من القرضاكل بتبجحو بأف بعض بناتو يدرسن ِف ا٠تارج .
] فضائح كنصائح ُِٖ ا١تخرج َُْ [
ٕٓ .تويزه إقامة اَلنتخابات الطاغوتية حىت للنساء.
ٔ .قولو  :إف اٟتياة تتسع ْلكثر من دين.
ٕ .دعوتو للتقارب بُت أىل اْلدياف.
ٖ٘ .تييعو للخَلؼ بُت الفرؽ اإلسَلمية ا١توجودة على الساحة.
ٗ .موافقة القرضاكل للمعتزلة .
َُ .إبطالو لقتاؿ الكفار إَل إذا كاف من أجل الدفاع.
قولو  :بأننا َل نقاتل اليهود ْلجل العقيدة إ٪تا نقاتلهم ْلجل اْلرض.
ُُ .إبطاؿ ما دؿ عليو حديث َ ( :ل يفلح قوـ كلوا أمرىم امرأة)
ُِٕ .تويزه بيع ا٠تمر كٟتم ا٠تنزير ِف السوبر ماركت.
ُّ .قولو  :بأف الربا ٤ترـ على آخذه ،أما الفقَت فليس ٤ترما عليو كٕتويزه بناء ا١تساجد من
اْلمواؿ الربوية .
فهذا قوؿ العَلمة آّدد مقبل بن ىادل الوادعي رٛتو اهلل.

يقوؿ العالمة صالح آؿ الشيخ في شرحو لكشف الشبهات ص ٖٔ

" كالعلماء ِف ىذه اْلمة ليسوا كعلماء النصارل ييقبل ما يقولوف ىكذا مطلقان بل ىم أدكات
لفهم نصوص الكتاب كالسنة ليسوا مستقلُت ما يقاؿ يطاع فيو دكف نظر  ،إف قاؿ الشيء
كبُت اٟتق قبلت منو اْلمة كاْلمة َل تقر أحدان على ضَللة فإذا ضل ضاؿ بينت اْلمة ضَللو
كهلل اٟتمد ْلنو َل تزاؿ طائفة من اْلمة على اٟتق ظاىرين َل يضرىم من خذ٢تم كَل من
خالفهم حىت يأيت أمر اهلل "
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" نصيحة بين يدم الرد على الشبهات "

يقوؿ العالمة صالح أؿ الشيخ في شرحو لكشف الشبهات ص ُُٓ

" فكػػل شػػيء يشػبو عليػك بػػو ارجػػع بػػو إذل أصػػلو إذل احملكػػم منػػو فتجػػد أف ا١تسػػألة اتضػػحت ،
فتدع ا١تتشابو ِف النظر كِف اٞتداؿ كترجع إذل احملكمات فتعلوا اٟتجة "
كقاؿ سلمو اهلل في ص ُِّ " فاحملكمات التمسك ّٔا ىو اْلصل اْلصيل ِف رد الشبو "
قاؿ شيخ اإلسالـ فى اقتضاء الصراط المستقيم (ِ )َٗ /

كاَلحتجػػاج ٔتثػػل ىػػذه اٟتجػػج  ،كاٞت ػواب عنهػػا معلػػوـ  :أنػػو لػػيس طريقػػة أىػػل العلػػم  ،لكػػن

لكثرة الجهالة قد يستند إذل مثلها خلق كثَت من الناس  ،حىت من ا١تنتسػبُت إذل العلػم كالػدين
 ،كقد يبدم ذك العلم ك الدين لو فيها مستندا آخر من اْلدلة الشرعية  ،كاهلل يعلم أف قولو ّٔا
كعملو ٢تا ليس مستندا إذل ما أبداه مػن اٟتجػة الشػرعية  ،كإف كانػت شػبهة  ،كإ٪تػا ىػو مسػتند
إذل أمور ليست مأخوذة عن اهلل كرسولو  ،من أنواع ا١تستندات اليت يستند إليها غَت أكرل العلم

كاإلٯتاف  ،كإ٪تا يذكر اٟتجة الشرعية حجة على غيره  ،كدفعا لمن يناظره .
كآّادلػػة احملمػػودة إ٪تػػا ىػػي بإبػػداء ا١تػػدارؾ كإظهػػار اٟتجػػج الػػيت ىػػي مسػػتند اْلقػواؿ كاْلعمػػاؿ ،
كأما إظهػار االعتمػاد علػى مػا لػيس ىػو المعتمػد فػي القػوؿ كالعمػل  ،فنػوع مػن النفػاؽ ِف

العلم كاٞتدؿ  ،كالكَلـ كالعمل ".
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الشبهة األكلى
إحتجاجو بقصة يوسف عليو السالـ على الدخوؿ البرلماف صّٕ
الرد على ذلك:

أكالن  :كلو سلمت لك ّٔذه الشبهة فإف ىذا شرع من قبلنا كجاء شرعنا أبطلو بقولو صلى
اهلل عليو كسلم " ال تسألوا اإلمارة "كأٚتع علماء اْلصوؿ على أف شرع من قبلنا ليس شرعان

لنا إذا جاء ىف شرعنا مايبطلو.

كقاؿ العالمة األلباني فى موسوعة األلباني في العقيدة (ٗ)ُِٔ /
"من ا٠تطأ اَلستدَلؿ بشرائع من كانوا قبلناِ ،ف اْلمس القريب كنا نتكلم حوَلَلنتخابات،
كأِنا ليست شرعية ،كتورط بعض اٞتماعات اإلسَلمية ِف الدخوؿ ِف الرب١تانات القائمة على
اٟتكم بغَت ما أنزؿ اهلل ،فأحد اٞتالسُت طرح إشكاؿ يشبو إشكالك ،فيقوؿ ىذا يوسف عليو
ض إً ّْين ح ًفي ه ً
اج ىع ٍل ًٍت ىعلىى ىخىزائً ًن اْل ٍىر ً
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أنا كاف جوايب من ناحيتُت أك أكثر:
الناحية اْلكذل :أف يوسف عليو السَلـ دل يدخل كدل يصل إذل ذاؾ ا١تقاـ السامي بطريقة
انتخابات غَت مشركعة ،كإ٪تا اهلل عز كجل ْتكمتو البالغة ابتَله بامرأة العزيز ككقع بينها كبينو
كَل أقوؿ بينو كبينها ما كقع ،ككاف من آثار ذلك أف ألقي ِف السجن ،ككاف من تفاصيل مكثو
ِف السجن قصتو مع الرجلُت ،أخَتان أحد٫تا قتل كاآلخر صار ساقيان للملك ،ككما تعلموف
رأل ا١تلك تلك الرؤية{ ،كقى ى ً
و
ات ًٝت و
اؼ ىك ىسٍب ىع
اف يىأٍ يكلي يه َّن ىسٍب هع ًع ىج ه
اؿ الٍ ىمل ي
ك إً ّْين أ ىىرل ىسٍب ىع بىػ ىقىر ى
ى
ً و
سٍنب و
ً
ام إً ٍف يكنتي ٍم لً ُّلرٍؤيىا تىػ ٍعبيػيرك ىف ،قىاليوا
َلت يخ ٍ
ض ور ىكأ ى
يي
يخىر يىاب ىسات يىا أىيػُّ ىها الٍ ىم ىْلي أىفٍػتيوين ِف يرٍؤيى ى
َلـ كما ىٍ٨تن بًتىأٍ ًك ًيل اْلىح ً ً ً
اث أ ٍ و
اؿ الَّ ًذم ى٧تىا ًمٍنػ يه ىما ىك َّاد ىكىر بىػ ٍع ىد أ َّيم وة أىنىا
ُت ،ىكقى ى
ىضغى ي
أٍ
َلـ بً ىعالم ى
ٍ
ىح ى ى ي
و
الصد ً
ات ًٝت و
أينىػبّْئي يكم بًتىأٍ ًكيلً ًو فىأىرًسلي ً
اف} (يوسف- ّْ:
ي
،
وف
ّْيق أىفٍتنىا ِف ىسٍب ًع بىػ ىقىر ى
وس ي
ف أىيػُّ ىها ّْ ي
ٍ
ي ي
ٍ
اؿ الٍملًك ائٍػت ًوين بًًو أ ً
اؿ
صوي لًنىػ ٍف ًسي ،قى ى
{كقى ى ى ي ي
ىستى ٍخل ٍ
ٍ
ْٔ) ،نقل فتول ىذه إذل ا١تلك أعجبو كقاؿ :ى
ظ علً
ض إً ّْين ح ً
اجع ٍل ًٍت علىى خزائً
ً
ً
يم} (يوسف ،)ٓٓ:فيوسف عليو السَلـ ما سلك
ي
ف
ىر
ْل
ا
ن
ه
ى
ٍ ى ى ىى
ى
ٍ
ه
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طريقان ليصل إذل ىدؼ كإذل مكاف رفيع ،كَل خطر ِف بالو ىذا الشيء ،كإ٪تا ربنا عز كجل
قدر عليو ىذه اٟتوادث ا١تتعددة اْلشكاؿ حىت استطاع ا١تلك بنفسو كجعلو كزيران على دكلتو
فأخذ ٭تكم بشريعتو بوحي ربو كليس بشريعة الكافر ،ىذا من جانب .أما ٨تن اليوـ فنطرؽ
أبوابان شركية ،أبوابان كثنية كفرية ،حاشا ليوسف عليو السَلـ أف ٗتطر ِف بالو أف يطرقها فضَلن
عن أف يطرقها عمليان ،اَلنتخابات كما تعلموف تتناسب مع النظم الكافرة اليت ليس فيها مؤمن
ككافر ،الناس كلهم سواء عندىم ،كليس فيهم رجل كامرأة ،فللمرأة من اٟتق مثل ما للرجل إذل
آخره ،كعلى ىذا فاَلنتخابات حينما تفتح أبوأّا يدخل كيرشح نفسو فيها ا١تؤمن كالكافر،
كالرجل كا١ترأة ،كالصاحل كالطاحل ،كبالنتيجة ما ينتخب إَل شرار ا٠تلق عادة٨ ،تن ىذا يناسبنا
أف نسلك ىذا الطريق الكافر ،ك٨تتج على ذلك ٔتثل قصة يوسف عليو السَلـ كشتاف ما بينها
كبُت كاقع حياتنا اَلنتخابية اليوـ ،ىذا قلتو مث أضفت إذل ذلك أخَتان ،ىذه شريعة من قبلنا،
كالرسوؿ  -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -يقوؿ« :ككاف النِب يبعث إذل قومو خاصة ،كبعثت
إذل الناس كافة» (ُ).
فإذان :ليس من العلم ِف شيء أف ينزع طالب العلم مستدَلن ب ية تتعلق بشريعة من قبلنا".

ثانيان :أف اَلحتجاج ّٔذه الشبهة باطلة كفيها يسبة ٢تذا النِب الكرمي ْ ،لف ىذه الرب١تانات
التشريعية قائمة على الدٯتقراطية حكم الشعب بالشعب للشعب فليس هلل فيها حكم فهل
معٌت ذلك أف يوسف عليو السَلـ كاف يتحاكم إذل غَت شريعة اهلل؟ ألف ىذا الزـ قياسكم.

فإف قلتم نعم :فقد كذبتم ربكم .

كإف قلتم ال  :فلماذا تستدلوف ّٔذا ؟

ثالثان  :أف يوسف عليو السَلـ كاف يصدع بالتوحيد كنبذ الشرؾ فيقوؿ

" إين تركت ملة قوـ َل يؤمنوف باهلل كىم باآلخرة ىم كافركف كاتبعت ملة آبائى إبراىيم
كإسحاؽ كيعقوب ما كاف لنا أف نشرؾ باهلل من شيء "
كيقوؿ أيضان " إف اٟتكم إَل هلل أمر أَل تعبدكا إَل إياه "
فنقوؿ لكم :فهل بعد أف ٘تكن كاف يصدع ّٔذا أيضان أـ َل؟
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فإف قلتم ال :فقد اِتمتم يوسف بأنو كتم البَلغ كىذا تكذيب للقرآف .

كإف قلتم نعم  :فليس لكم أف ٖتتجوا بو ْ ،لنكم إف احتججتم بدخولو ِف نظاـ ا١تلك
بالدخوؿ ِف الرب١تاف فعليكم أف تأخذكا صدعو بالتوحيد كاٟتق ،كإنكاره للشرؾ كالباطل ،
كبالطبع عقيدة الوَلء كالرباء َل تصلح ِف الرب١تانات كما ىو معلوـ .

كتقوؿ المادة الرابعة من الدستور"كَل٬توز مباشرة أم حزب سياسي أكقياـ أحزاب سياسية

على أساس دينى أكبناءعلى التفرقة بسبب اٞتنس أك اْلصل"

رابعان :أف ىذا اَلستدَلؿ من اٞتهل ٔتكاف ْلنو يا أصحاب السياسة فرؽ بُت الوزارة كالرب١تاف
 ،فالوزارة سلطة تنفيذية كالرب١تاف سلطة تشريعية كفرؽ بُت ىذا كذاؾ فهذا قياس مع الفارؽ
ّتوار أنو فاسد اَلعتبار .

خامسان :كىل كاف يوسف يقسم على الوَلء للدستور الذل ٭تكم بغَت ما أنزؿ اهلل كما ىو
شأف كل من أراد دخوؿ ىذه آّالس؟
فإف قالوا  :إننا نقسم على الدستور كنيتنا ا١تادة الثانية .

قلنا  :كىذا أيضان ييضم إذل اٞتهل اْلكؿ ْ ،لنكم نسيتم أك تناسيتم أف اٟتلف على نية
ا١تستحلف كَل ينفع اٟتالف التورية ِف ىذه اٟتالة ٟتديث أيب ىريرة:
أف النِب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ " ٯتينك على ما يصدقك عليو صاحبك"

داكد ِّٓٓ كالًتمذم
كِف ركاية " اليمُت على نية المستحلف " مسلم ُّٓٔ  ،أبو ن
ُّْٓ كبن ماجة َُِِ.
كىذا ييرد بو على اٞتاىل ا١تدعو " أحمد سالم " أيب فهر " الذم خرج على قناة كقاؿ " إف
العلماء اتفقوا على أف للحالف التورية "
فنقوؿ نعم كلكن ىذا إذا كاف بغَت استحَلؼ فتعلم قبل أف تتكلم .

فإف قيل ٬ :توز التورية ِف نية اٟتالف إذا كاف ا١تستحلف ظا١تان  ،نقلو الدكتور محمد يسرم

في ص ٖٗ.

قلنا :قاؿ العَلمة الشوكاين ِف النىيل ُٓ. َّْ/
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معلقان على حديث " اليمُت على نية ا١تستحلف "

قاؿ " فيو دليل على أف اَلعتبار بقصد احمللف من غَت فرؽ بُت أف يكوف احمللف ظالمان أك

مظلومان "

فإف قالوا :عندنا حديث سويد بن حنظلة قاؿ " خرجنا نريد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
فخلى سبيلو ،
كمعنا كائل بن حجر فأخذه عدك لو فتحرج القوـ أف ٭تلفوا  ،كحلفت أنو أخي ي
فأتينا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فأخربتو أف القوـ ٖترجوا أف ٭تلفوا كحلفت أنو أخي قاؿ

صدقت ا١تسلم أخو ا١تسلم " ركاه أبو داكد ِّٔٓ

قلنا:

أكالن  :أف الظلم الذم ِف اٟتديث كقع إكراىان.
كاإلكراه  :ىو إلزاـ الغير بما ال يريده (فتح البارل ُِ - )ُُّ/فالظلم الذم ٬تيز
العلماء فيو أف تكوف النية فيو للحالف َل احمللًف ىو اإلكراه ا١تلجئ كما ِف حديث سويد .
كلكن العضو الذم يدخل ٣تلس الشعب،كانتخابات الرئاسة يدخل باختياره  ،ك٭تمل على
أكتاؼ الناس  ،كيدخل بدكف أف ٬تربه أحد َل على الدخوؿ كَل على ا٠تركج بل يدخل كما
يقاؿ " معززان مكرمان – كإَل فهو الذل يتقاضي الراتب الكبَت الذم سيتقاضاه كا١تنح العديدة
اليت يأخذىا كاٟتصانو اليت يتحصل عليها من الدكلة فأم إكراه ىذا أيها الناس  ،فَل
تضحكوا على أنفسكم .
كقاؿ ابن رجب فى جامع العلوـ كالحكم )ّٕٓ / ُ( -
حكم ا١تكره كىو:

نوعاف أحد٫تا من َل اختيار لو بالكلية كَل قدرة لو على اَلمتناع كمن حمل كرىا كأدخل

إلى مكاف حلف على االمتناع من دخولو أك ٛتل كرىا كضرب بو غَته حىت مات ذلك الغَت
كَل قدرة لو على اَلمتناع فهذا َل إمث عليو باَلتفاؽ.
كالنوع الثاين من أكره بضرب أك غَته حىت فعل ىذا الفعل يتعلق بو التكليف فإف أمكنو أف َل
يفعل فهو ٥تتار للفعل ".فهذا اإلكراه.
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ثانيان  :إليك بياف القسم الذم يقسمو العضو قبل أف يباشرعملو.
ا١تادةّْ من الدستور تقوؿ "يقسم كل عضو ٦تن أعضاء ٣تلسي الشعب كالشورل أماـ
٣تلسو قبل أف يباشر عملو اليمُت اْلتية :أقسم باهلل العظيم أف أحافظ ٥تلصان على سَلمة
الوطن  ،كالنظاـ الجمهورم  ،كأف أرعى مصاحل الشعب كأف احترـ الدستور "

كالنظاـ اٞتمهورم ىو النظاـ اليت تقوـ عليو اٞتمهورية كىو النظاـ ا١تعركؼ اآلف بنظاـ
الدٯتقراطية  ،فهو يقسم باهلل أف ٭تافظ على ىذا النظاـ اٞتاىلي الذم ينازع اهلل جل كعَل ِف
حكمو كِف حق التشريع لو سبحانو  ،ككذا يقسم أف ٭تًتـ الدستور كالقانوف  ،فالعضو ملزـ
قبل أف يأخذ مكانو ِف ٣تلس الشعب ّٔذا القسم الباطل الذم فيو احًتاـ القوانُت الوضعية
كِف ىذا الدستور الذم يقسم على احًتامو كالوَلء لو ا١تادة اآلتية :
المادة الثالثة " السيادة للشعب كحده  ،كىو مصدر السلطات كٯتارس الشعب ىذه

السيادة ك٭تميها "

كفي المادة ّّ " يتوذل ٣تلس الشعب فور انتخابو سلطة التشريع "
فهذا ىو الذم يقسم العضو على احًتامو  ،فمن ىذا الذم يرضى باهلل ربا كباإلسَلـ دينان
كٔتحمد صلى اهلل عليو كسلم نبيان كرسوَلن يقوؿ مثل ىذا  .فنعوذ باهلل من ا٠تذَلف .
كقد يسئلت اللجنة الدائمة ىذه الفتول.
السؤاؿ الثالث من الفتول رقم (َِٖٕ) :

سّ  :أرجو إفادتنا عن بعض ا١تسلمُت الذين يقسموف باهلل على احًتاـ القوانُت الوضعية مع
أف ىذه القوانُت تعارض الشريعة اإلسَلمية  ،فهل ىذا العمل من اْلعماؿ احملرمة  ،حيث
جرت بعض آّالس التشريعية على أف يقسم العضو عند اختياره على ىذا القسم  ،يرجى
بياف اٟتكم الشرعي ِف ذلك ؟

جّ  :ال يجوز ذلك من غَت ٯتُت فكيف مع اليمُت ؟! كَل شك أنو مع اليمُت يكوف أشد

إثمان.
كباهلل التوفيق كصلى اهلل على نبينا ٤تمد كآلو كصحبو كسلم .
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اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء
عضو
عضو
عبد اهلل بن غدياف
عبد اهلل بن قعود
الرئيس

نائب رئيس اللجنة
عبد الرزاؽ عفيفي

عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز

األلباني كىو يذكر مخالفات الدخوؿ في البرلماف قاؿ من ضمنها فى تفريغ
كقاؿ
ي
سلسلة فتاكل جدة للشيخ األلباني (ُّ )ٖ /الشريط ُّ
"إنو معرض ليحلف اليمُت القانونية كحُت ذاؾ يقع في مخالفة شرعية".

ثالثان :أف القسم الذم تريد أف توارم فيو أنت كاقع فيو رغم أنفك كَلبد  ،فَلبد كأف تنصاع
إذل كل ما ٯتليو عليك رئيس آّلس كإَل َل مكاف لك معهم فَل تكذبوا على أنفسكم مث
تصدقوا أنفسكم .
نرجع ْتوؿ اهلل كقوتو إذل الرد على شبهة يوسف عليو السَلـ .

سادسان:
أف اهلل عز كجل قاؿ " كلقد بعثنا ِف كل أمة رسوَلن أف اعبدكا اهلل كاجتنبوا الطاغوت " النحل
ْٕ
فهذا ىو أصل اْلصوؿ كأعظم ا١تصاحل عند الرسل كمنهم يوسف عليو السَلـ  ،فهو عليو
السَلـ ٣تتنب للطاغوت كأما أنتم فغارقوف فيو  ،فدليلكم حجة عليكم .كالطاغوت كما قاؿ
ابن القيم"كل ما ٕتاكز بو العبد حده من معبود أك متبوع أك مطاع"كالدستور كالرب١تاف متبوع

كمطاع.

سابعان :قاؿ بعض علماء التفسَت عن قولو تعاذل " ما كاف ليأخذ أخاه ِف دين ا١تلك إَل أف
يشاء اهلل " يوسف ْٖ
كىذا دليل على أف يوسف عليو السَلـ دل يكن مطبقان لنظاـ ا١تلك كقانونو كَل منقادان لو كَل
ملتزمان باْلخذ بو فهل أحد ِف آّلس التشريعي يفعل ىذا.
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ثامنان  :أف يوسف عليو السَلـ توذل الوزارة بتمكُت من اهلل عز كجل قاؿ تعاذل
" ككذلك مكنا ليوسف ِف اْلرض " فهو ٘تكُت من اهلل عز كجل فليس للملك كَل لغَته أف
يضره أك يعزلو من منصبو ذاؾ  ،كأعضاء آّلس كما قاؿ اْللباين رٛتو اهلل " محكومين

كليسوا حكامان
تاسعان  :أف يوسف عليو السَلـ ما طلب الوزارة كاإلمارة كإ٪تا ىو الذم يدعى إليها قاؿ اهلل عز

كجل عن ا١تلك"كقاؿ ا١تلك ائتوني بو أستخلصو لنفسى فلما كلمو قاؿ إنك اليوـ لدينا
مكُت أمُت " اْلية ْٓ
كأما أعضاء آّلس فَلبد أف ٭تدث بينهم تصارع  ،كَلبد ك أف يطوفوا على الناس لعل أحدا
يتصدؽ عليهم بصوت كتنفق اْلمواؿ كِتدر الطاقات كتذؿ اْلنفس مث بعد ذلك إما أف ٮتسر
مثل د /يسرم صاحب الرسالة .
أك يدخل تلك آّالس فَل حجة باَلستدَلؿ ِف قصة يوسف .
عاشران  :أف يوسف عليو السَلـ كانت لو حرية التصرؼ ا١تطلقة قاؿ تعاذل " ككذلك مكنا
ليوسف في األرد يتبوأ منها حيث يشاء " ٔٓ فَل معارض لو كَل ٤تاسب كَل رقيب عليو
كَل على تصرفاتو فهل مثل ىذا ِف أحد من اْلعضاء؟

الحادم عشر :
ما ذكر بعض أىل التفسَت من أف ا١تلك قد أسلم  ،كىذا القوؿ مركم عن
٣تاىد تلميذ ابن عباس كقاؿ سفياف " إذا جاءؾ التفسَت عن ٣تاىد فحسبك بو"
كىذا يستأصل الشبهة من أصلها .
الثاني عشر :

أف يوسف عليو السَلـ كاف يطبق شريعة اهلل  ،كيدؿ على ىذا قولو تعاذل

" ككذلك مكنا ليوسف في األرد "
كىذا ٣تمل قد بينو اهلل عز كجل ِف موضع آخر من كتابو عز كجل  ،فوصف حاؿ من يٯتى َّك ىن
٢تم ِف اْلرض من ا١تؤمنُت .
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قاؿ تعاذل " الذين إف مكناىم ِف اْلرض أقاموا الصَلة كآتوا الزكاة كأمركا با١تعركؼ كِنوا عن
ا١تنكر كهلل عاقبة اْلمور " اٟتج ُْ
كَل شك أف يوسف عليو السَلـ من ىؤَلء بل من سادِتم الذين إف مكنهم اهلل أمركا
با١تعركؼ كِنوا عن ا١تنكر  ،كَل شك عند من عرؼ دين اإلسَلـ أف أعظم معركؼ فيو ىو
التوحيد الذم ىو أصل اْلصوؿ ِف دعوة اْلنبياء  ،كَل شك أف أعظم ا١تنكرات ىو الشرؾ
الذم كاف ٭تذر منو يوسف عليو السَلـ " أأرباب متفرقوف خَت أـ اهلل الواحد القهار ما
تعبدكف من دكنو إَل أٝتاء ٝتيتموىا أنتم كآبائكم ما أنزؿ اهلل ّٔا من سلطاف إف اٟتكم إَل هلل
أمر أَل تعبدكا إَل إياه ذلك الدين القيم كلكن أكثر الناس َليعلموف " ّٖ َْ-كقاؿ "
كاتبعت ملة آبائى إبراىيم كإسحاؽ كيعقوب ما كاف لنا أف نشرؾ باهلل ِف شئ "
فَل ىو حكم بغَت ما أنزؿ اهلل كَل أعاف على اٟتكم بغَت ما انزؿ اهلل فضَلن أف يشاركهم ِف
تشريعاِتم كما يفعل أصحاب الرب١تانات .

الثالث عشر  :مث نقوؿ ٢تم من الذم اختار يوسف أىو اٟتاكم أـ الشعب ؟ اٞتواب  :ىو
اٟتاكم  ،أما الذم ٭تدث أف الشعب ىو الذم ٮتتار فهو قياس مع الفارؽ .

الرابع عشر :أف يوسف عليو السَلـ دل يكن مرشحان ضمن مرشحُت.فهى شبهة صلعاء من

رأسها إذل أٜتص قدميها .كفى فتاكل الشيخ العالمة عبدالعزيز الراجحي (ص)ِْ :

"اَلنتخابات تكوف باْلكثرية ىذه الدٯتقراطية ليست من اإلسَلـ ِف شيء ،كإنما ىي مبدأ

مبتدع".

الخامس عشر :كفى فتح القدير للشوكاني )ْٓ / ْ( -
{ ككذلك م َّكنَّا لً
ف } أم  :كمثل ذلك التمكُت العجيب مكنا ليوسف ِف اْلرض أم :
ي
وس ى
ى ي ي

جعلنا لو مكانان  ،كىو عبارة عن كماؿ قدرتو  ،كنفوذ أمره كِنيو  ،حتى صار الملك يصدر
ث يى ىشاء } أم  :ينزؿ منها
عن رأيو  ،كصار الناس يعملوف على أمره كِنيو { يىػتىبىػ َّوأي ًمٍنػ ىها ىحٍي ي
حيث أراد كيتخذه مباءة  ،كىو عبارة عن كماؿ قدرتو كما تق ٌدـ  ،ككأنو يتصرؼ ِف اْلرض
اليت أمرىا إذل سلطاف مصر  ،كما يتصرؼ الرجل ِف منزلو .كاهلل الموفق.
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الشبهة الثانية

احتجاجو بقصة شعيب عليو السالـ يقوؿ الشيخ السعدم فى الفوائد المتحصلة من

تلك اآلية:
"كمنها أف اهلل يدفع عن ا١تؤمنُت بأسباب كثَتة قد يعلموف بعضها كقد َل يعلموف شيئا منها
كرٔتا دفع عنهم بسبب قبيلتهم أك أىل كطنهم الكفار كما دفع اهلل عن شعيب رجم قومو
بسبب رىطو كأف ىذه الركابط اليت ٭تصل ّٔا الدفع عن اإلسَلـ كا١تسلمُت َل بأس بالسعي
فيها بل رٔتا تعُت ذلك ْلف اإلصَلح مطلوب على حسب القدرة كاإلمكاف فعلى ىذا لو
ساعد ا١تسلموف الذين ٖتت كَلية الكفار كعملوا على جعل الوَلية ٚتهورية يتمكن فيها
اْلفراد كالشعوب من حقوقهم الدينية كالدنيوية لكاف أكذل من استسَلمهم لدكلة تقضي على
كخ ىد نما ٢تم نعم إف أمكن أف
عملىةن ى
حقوقهم الدينية كالدنيوية كٖترص على إبادِتا كجعلهم ى
تكوف الدكلة للمسلمُت كىم اٟتكاـ فهو ا١تتعُت كلكن لعدـ إمكاف ىذه ا١ترتبة فا١ترتبة اليت
فيها دفع ككقاية للدين كالدنيا مقدمة كاهلل أعلم.
الرد على ذلك :

أكالن:نقوؿ َل بأس أف يسعى اإلنساف ليكوف لو منعة كما دخل النِب صلى اهلل عليو كسلم ِف
جوار ا١تطعم بن عدل ،كقبل ذلك كاف يدفع عنو عمو أبو طالب ككما دخل أبو بكر
الصديق ِف جوار ابن الدغنة كىذا مثلو كثَت .

كلكن السؤاؿ ىنا الذم غفل عنو ا١تصنف أك تغافل،

ىل خالطوىم في دينهم كنظامهم المخالف لإلسالـ حتى يدفعوا عنهم؟

الجواب :ال
بل إف النِب صلى اهلل عليو كسلم كاف يدعو عمو لإلسَلـ  ،كأبو بكر ١تا قاؿ لو ابن الدغنة
إما أف تدخل البيت فتقرأ القرآف كتفعل ما تريد كإما أف ترد على جوارم؟ ْلنو كاف يصلى
خارج البيت فيبكى فيلتف حولو الناس – فقاؿ لو أختار جوار اهلل كرسولو صلى اهلل عليو
كسلم .
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ثانيان:كِف قصة شعيب أكرب رد عليكم كمن تفسير العالمة السعدل أيضان حيث قاؿ عند
َّ ً
َّك يىا
تفسَته لسورة اْلعراؼ عند قولو تعالى {:قى ى
استى ٍكبىػ يركا ًم ٍن قىػ ٍوًم ًو لىني ٍخ ًر ىجن ى
ين ٍ
اؿ ال ىٍم ىألي الذ ى
اؿ أىكلىو يكنَّا ىكا ًرً
يشعي َّ ً
ود َّف فًي ًملَّتً
ك ًمن قىػريتً
ين قى ًد افٍػتىػ ىريٍػنىا
ى
ق
ا
ن
ع
ػ
ت
ل
ىك
أ
ا
ن
ى
ى
ى
ي
ى
ى
ى
ي
ٍ
آمنيوا ىم ىع ى ٍ ٍ ى
ين ى
ٍ
ى
ى
ب ىكالذ ى
ىٍ ي
ود فً ىيها إًَّال
ىعلىى اللَّ ًو ىك ًذبان إً ٍف عي ٍدنىا فًي ًملَّتً يك ٍم بىػ ٍع ىد إً ٍذ نى َّجانىا اللَّوي ًم ٍنػ ىها ىكىما يى يكو يف لىنىا أى ٍف نىػعي ى
شاءى اللَّوي }...اآلية ٕٖٗ-ٖٖ/
أى ٍف يى ى
قاؿ رحمو اهلل :
َّك يا يشعي َّ ً
آمنيوا
ين ى
ب ىكالذ ى
فقالوا لنبيهم شعيب كمن معو من ا١تؤمنُت ا١تستضعفُت { :لىني ٍخ ًر ىجن ى ى ى ٍ ي
ود َّف فًي ًملَّتًنىا } استعملوا قوِتم السبعيةِ ،ف مقابلة اٟتق ،كدل يراعوا
ىم ىع ى
ك ًم ٍن قىػ ٍريىتًنىا أ ٍىك لىتىػ يع ي
دينا كَل ذمة كَل حقا ،كإ٪تا راعوا كاتبعوا أىواءىم كعقو٢تم السفيهة اليت دلتهم على ىذا القوؿ
الفاسد ،فقالوا :إما أف ترجع أنت كمن معك إذل ديننا أك لنخرجنكم من قريتنا.
فػ { شعيب } عليو الصَلة كالسَلـ كاف يدعوىم طامعا ِف إٯتاِنم ،كاآلف دل يسلم من

شرىم ،حىت توعدكه إف دل يتابعهم  -باٞتَلء عن كطنو ،الذم ىو كمن معو أحق بو منهم.
ً
ين } أم:
فػ { قى ى
اؿ } ٢تم شعيب عليو الصَلة كالسَلـ متعجبا من قو٢تم { :أ ىىك لى ٍو يكنَّا ىكا ًرى ى
أنتابعكم على دينكم كملتكم الباطلة ،كلو كنا كارىُت ٢تا لعلمنا ببطَلِنا ،فإ٪تا يدعى إليها
من لو نوع رغبة فيها ،أما من يعلن بالنهي عنها ،كالتشنيع على من اتبعها فكيف [ ص ِٕٗ
] يدعى إليها؟"{ قى ًد افٍػتىػىريٍػنىا ىعلىى اللَّ ًو ىك ًذبنا إً ٍف عي ٍدنىا ًِف ًملَّتً يك ٍم بىػ ٍع ىد إً ٍذ ٧تىَّانىا اللَّوي ًمٍنػ ىها } أم:
اشهدكا علينا أننا إف عدنا إليها بعد ما ٧تانا اللٌو منها كأنقذنا من شرىا ،أننا كاذبوف مفًتكف
على اللٌو الكذب ،فإننا نعلم أنو َل أعظم افًتاء ٦تن جعل للٌو شريكا ،كىو الواحد اْلحد الفرد
الصمد ،الذم دل يتخذ كلدا كَل صاحبة ،كَل شريكا ِف ا١تلك.
ود فً ىيها } أم :ٯتتنع على مثلنا أف نعود فيها ،فإف ىذا من احملاؿ،
{ ىكىما يى يكو يف لىنىا أى ٍف نىػعي ى
ف يسهم عليو الصَلة كالسَلـ من كونو يوافقهم من كجوه متعددة ،من جهة أِنم كارىوف ٢تا
مبغضوف ١تا ىم عليو من الشرؾ .كمن جهة أنو جعل ما ىم عليو كذبا ،كأشهدىم أنو إف
اتبعهم كمن معو فإِنم كاذبوف.
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" فصار دليلكم حجة عليكم فها ىو شعيب عليو السَلـ الذم احتججتم بو يقو٢تا صر٭تة "
قى ًد افٍػتىػ ىريٍػنىا ىعلىى اللَّ ًو ىك ًذبنا إً ٍف عي ٍدنىا فًي ًملَّتً يك ٍم بىػ ٍع ىد إً ٍذ نى َّجانىا اللَّوي ًم ٍنػ ىها "
فهل قلتم ذلك ْلصحاب الرب١تانات  ،أـ أنكم اتبعتموىم ِف ملتهم  .كاهلل ا١توفق .
كىذا ىو قوؿ العالمة السعدم فهل تقبلونو؟ .كاهلل ا١توفق

الشبهة الثالثة
حديث من رأل منكم منكران فليغيره..........
الرد على ذلك :

أكالن :ىذا اٟتديث ا١تظلوـ ٭تتج بو كل صاحب ىول على بدعتو  ،٭تتج بو ا٠توارج كا١تعتزلة
على ا٠تركج على اٟتكاـ.
يقوؿ ابن القيم فى إغاثة اللهفاف من مصايد الشيطاف (ِ :)ُٖ /
أخرجت اٞتهمية التعطيل ىف قالب التنزيو.....كأخرجت ا٠توارج قتاؿ اْلئمة ،كا٠تركج عليهم
بالسيف ىف قالب اْلمر با١تعركؼ ،كالنهى عن ا١تنكر".
كيقوؿ شيخ اإلسالـ ِٖٕٓ/

" ك٢تذا كاف من أصوؿ أىل السنة كاٞتماعة لزكـ اٞتماعة كترؾ قتاؿ اْلئمة  ،كترؾ القتاؿ ِف
الفتنة  ،كأما أىل اْلىواء كا١تعتزلة فَتكف القتاؿ لْلئمة من أصوؿ دينهم ك٬تعل ا١تعتزلة أصوؿ

دينهم ٜتسة التوحيد ىو سلب الصفات كالعدؿ الذم ىو التكذيب بالقدر كالمنزلة بين

المنزلتين كإنفاذ الوعيد  ،كاألمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر" الذم منو قتاؿ األئمة"

ا.ق
فكاف اْلمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر عندىم ىو ا٠تركج على اٟتكاـ ككثَتان ما نسمع كثَت
من الدعاة ٭تتجوف ّٔذا .
َككانت ٖتتج بو اٞتماعة اإلسَلمية على التخريب .
][36

كضرب ا١تتربجات ِف الشوارع كغَت ذلك .
كما احتج بو ابن يملجم عليو من اهلل ما يستحق ِف قتل على بن أيب طالب رضي اهلل عنو .
كىا ىم اليوـ ٭تتجوف بو ِف الدخوؿ ِف الرب١تانات كآّالس التشريعية ك ٨تن نسأ٢تم .
ىل كاف النِب صلى اهلل عليو كسلم إذا أراد أف يغَت ا١تنكر ىل كاف ٮتالط ا١تنكر ؟
حاشاه صلى اهلل علو كسلم فا١تنكر َل يتغَت با١تنكر كالغاية َل تربر الوسيلة.
يقوؿ شيخ اإلسالـ ِّٖٕ/

" ليكن أمرؾ با١تعركؼ كِنيك عن ا١تنكر غير منكر"

ثانيان :أَل ييزاؿ ا١تنكر ٔتا ىو أنكر منو  ،كا١تصنف قاؿ ِف صػ ْْ

" فَل ٭تل ١تسلم أف يتحاكم إذل غَت كتاب ربو فإف فعل اختياران لم يكن من أىل اإلسالـ"
كا١ترشح يذىب إذل ىذه آّالس اختياران .فماذا أنت قائل؟
ي
ثالثان :أنو َلبد من التيقن على إزالة ا١تنكر.

يقوؿ شيخ اإلسالـ  ،نقالن من شرح الواسطية للعالمة صالح أؿ الشيخ ِْٕٔ/
" إف اْلمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ٬تب عليو أف يكوف عا١تان قبل أف يأمر كينهي  ،كأف
يكوف متيقنان بحصوؿ المصلحة ِف أمره كِنيو كدرء ا١تفسدة  ،فإف دخل ِف اْلمر كالنهي بظن

كلو كاف ظنان راجحان أمث ْلف درء ا١تفاسد مقدـ على جلب ا١تصاحل "

قاؿ الشيخ صالح معلقان:
" فهذه القاعدة أظنها ٣تمعان عليها فيما ذكره شي اإلسَلـ أف اْلمر كالنهي ا١تقصود منو
ٖتصيل ا١تصاحل كدرء ا١تفاسد  ،فإذا كاف اآلمر كالناىي على علم بأف ا١تصلحة من اْلمر
ستكوف برجحاف كأف ا١تفسدة لن تكوف عنده برجحاف فهذا إذا تيقن ذلك دخل ِف اْلمر

كالنهي كدل يأمث  ،كأما إذا كاف مظنونان أف إنكار ا١تنكر قد يكوف معو مصلحة فإنو يأمث باْلمر

كالنهي ْلنو َلبد فيو من العلم كالتيقن ْلف الظن َل ييكتفي بو "

كقاؿ أيضان حفظو اهلل ِْٖٗ/ْٖٖ/
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" قولو " فليغيره " كذلك إذا تيقن بأف ا١تصلحة راجحة كَل يكفي أف يغلب على ظنو حصوؿ
ا١تصلحة بل البد أف يتيقن أف ا١تصلحة راجحة كأف ا١تفسدة زائلة أك يمهملة"

كبالطبع َل قائل أنو على يقُت كَل حىت على غالب ظن ِف إزالة ا١تنكر.

كقاؿ أيضان حفظو اهلل في ص ِْٕٗ/

" كاْلمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر على ما توجبو الشريعة يتطلب علمان كغيرة َ ،لبد من أف
٬تتمع ىذا كىذا  ،فالعلم فات ا٠توارج كا١تعتزلة كمن شأّهم كالغَتة على دين اهلل فاتت
الصوفية كمن شأّهم  ،فمن فاتتو الغَتة ككاف عنده علم فإنو لن يأمر  ،كمن كانت عنده غَتة

كليس عنده علم ٔتا توجبو الشريعة ِف اْلمر كالنهي أفسد  ،كمن جراء ىذين الفريقُت حصل
الفساد كحصل إضعاؼ الشريعة ِف عصور اإلسَلـ من أكائل الزمن إذل زماننا ىذا  ،فأناس

دخلوا بغيرة دكف علم كأناس علموا كلكن لم يغاركا على دين اهلل عز كجل كىدل اهلل من
٘تسك بأصوؿ أىل السنة فغاركا على حرمات اهلل كأمركا كِنوا لكن على ما توجبو الشريعة
فحققوا ا١تصاحل كدرءكا الفاسد "

كقاؿ أيضان في ِْٗٔ/

" من نفائس العلم معرفة ضابط ىذا اٟتكم – أم اْلمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر – كأَل

تؤخذ ا١تسائل بإٚتاؿ كأال تكوف العاطفة ىي الغالبة في الحكم على المسائل فَل بد أف

يكوف ىناؾ توازف بين الغيرة كالعلم خاصة ِف مسائل اْلمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر حىت

يكوف فهمنا للنصوص موافقان لطريقة كِنج أىل السنة كاٞتماعة "

يقوؿ ابن القيم فى إعالـ الموقعين عن رب العالمين (ّ :)ُِ /
ار ال يٍم ٍن ىك ًر ىك يش يركطيوي]
[إنٍ ىك ي
اؿ ٍاألى َّك يؿ:
"ال ًٍمثى ي
ً
ىف النًَِّب  -صلَّى اللَّو علىي ًو كسلَّم  -ىشر ً ً ً
ص ىل بًًإنٍ ىكا ًرهً ًم ٍن
ىى
اب إنٍ ىكا ًر الٍ يمٍن ىك ًر ليى ٍح ي
ع ْل َّيمتو إ٬تى ى
أ َّ َّ ى
ي ىٍ ىى ى
ً
ً
ً
ض إلىى
الٍ ىم ٍعيركؼ ىما ي٭تبُّوي اللَّوي ىكىر يسوليوي ،فىًإ ىذا ىكا ىف إنٍ ىك يار الٍ يمٍن ىك ًر يى ٍستىػ ٍل ًزيـ ىما يى ىو أىنٍ ىكير مٍنوي ىكأىبٍػغى ي
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َّ ً
ًً ً
ت أ ٍىىلىوي ،ىكىى ىذا ىك ًٍ
اإلنٍ ىكا ًر ىعلىى
ارهي ،ىكإً ٍف ىكا ىف اللَّوي ييػ ٍب ًغ ي
ضوي ىكيى ٍم يق ي
سوغي إنٍ ىك ي
اللو ىكىر يسولو فىإنَّوي ىال يى ي
ً
ً و
الٍملي ً
ً
استىأٍ ىذ ىف
ا٠تيير ً
وؾ ىكالٍ يوىَلةً بً ٍ
اس يك ّْل ىشٍّر ىكفٍتػنىة ىإذل آخ ًر الد ٍ
َّى ًر « ،ىكقى ٍد ٍ
كج ىعلىٍي ًه ٍم؛ فىإنَّوي أ ى
ي
ىس ي
الصحابةي رس ى ً
الص ىَلةى ىع ٍن
صلَّى اللَّوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم ًِ -ف قًتى ًاؿ ٍاْل ىيمىر ًاء الَّ ًذي ىن يػي ىؤ ّْخيرك ىف َّ
وؿ اللَّو  -ى
َّ ى ى ى ي
ً ً ً
الص ىَل ىة» ىكقى ى
ىكقٍتً ىها ،ىكقىاليوا :أىفى ىَل نػي ىقاتًلي يه ٍم؟ فىػ ىق ى
اؿ :ىَل ،ىما أىقى ياموا َّ
اؿ « :ىم ٍن ىرأىل م ٍن أىم ًَته ىما يى ٍكىريىوي
فىػ ٍليصًرب كىَل يػٍن ًزع َّن ي ندا ً
اإل ٍس ىَلًـ ًِف الٍ ًف ى ً
اعتً ًو» ىكىم ٍن تىأ َّىمل ىما ىجرل ىعلىى ًٍ
الصغىا ًر
ط
ن
م
ى
ِن الٍ ًكبىا ًر ىك ّْ
ى
ىٍٍى ى ى ى
ٍ
ى
ى
رآىا ًمن إض ً
ىص ًل ك ىع ىدًـ َّ ً
ب ىإزالىتىوي فىػتىػ ىولَّ ىد ًمٍنوي ىما يى ىو أى ٍكبىػير
ىى ٍ ى ى
اعة ىى ىذا ٍاْل ٍ ى
الص ٍرب ىعلىى يمٍن ىك ور؛ فىطىلى ى
ً
ً
ً
ًمٍنو؛ فىػ ىق ٍد ىكا ىف رس ي ً
ً
يع
ي
وؿ اللَّو  -ى
صلَّى اللَّوي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم  -يىػىرل ٔتى َّكةى أى ٍكبىػىر الٍ يمٍن ىكىرات ىكىَل يى ٍستىط ي
ىي
ت دار إس ىَلوـ عزـ علىى تىػ ٍغيً ًَت الٍبػي ً
ت ىكىرّْدهً ىعلىى قىػ ىواعً ًد
ص ىار ٍ ى ى ٍ ىى ى ى
ىٍ
تىػ ٍغيً ىَتىىا ،بى ٍل لى َّما فىػتى ىح اللَّوي ىم َّكةى ىك ى
ً
ً
ً ً
احتً ىم ًاؿ
ك  -ىم ىع قي ٍد ىرتًًو ىعلىٍي ًو  -ىخ ٍشيىةي يكقي ً
يم ،ىكىمنىػ ىعوي ًم ٍن ىذل ى
وع ىما يى ىو أ ٍىعظى يم مٍنوي م ٍن ىع ىدًـ ٍ
إبٍػىراى ى
ش لً ىذلً
ك لًيقر ً
اإل ٍس ىَلًـ كىك ٍوِنًً ٍم ىح ًديثًي ىع ٍه ود بً يك ٍف ور ،ىكً٢تىىذا ىدلٍ يىأٍ ىذ ٍف ًِف ًٍ
ب ىع ٍه ًد ًى ٍم بً ًٍ
قيػىريٍ و
اإلنٍ ىكا ًر
ى
ٍ
ى
ًً ً ً
وع ىما يى ىو أ ٍىعظى يم ًمٍنوي ىك ىما يكًج ىد ىس ىواءه".
َّب ىعلىٍي ًو ًم ٍن يكقي ً
ىعلىى ٍاْل ىيمىراء بالٍيىد؛ ل ىما يػىتىػىرت ي
كقاؿ أيضان إعالـ الموقعين عن رب العالمين (ّ :)ُُُ /
ً ً
ًً
الص ٍف ًح؛ لًئى ََّل يى يكو ىف
"أىنَّوي تىػ ىع ى
صا ًر بًالٍيى ًد ،ىكأ ىىمىريى ٍم بًالٍ ىع ٍف ًو ىك َّ
اذل نىػ ىهى الٍ يم ٍؤمن ى
ُت ًِف ىم َّكةى ىع ٍن اَلنٍت ى
اإل ٍغ ً
ً
ً
ً
احتً ىم ًاؿ الضٍَّي ًم،
ص ياريى ٍم ىذ ًر ىيعةن ىإذل يكقي ً
وع ىما يى ىو أ ٍىعظى يم ىم ٍف ىس ىد نة م ٍن ىم ٍف ىس ىدة ًٍ ى
ضاء ىك ٍ
انٍت ى
وس ًهم كًدينً ًهم كذيّْريَّتً ًهم ر ًاجحةه علىى م ً ً ً
ً ً ً
صا ًر
صلى ىحةي ح ٍفظ نػي يف ٍ ى ٍ ى ٍ ى ى ى ى ٍ
ىكىم ٍ
صلى ىحة اَلنٍت ى
ىكالٍ يم ىقابىػلى ًة".

الشبهة الرابعة
احتجاجهم بقصة النجاشى :أف النجاشي ظل يحكم بغير شريعة اهلل بعد إسالمو
كمع ذلك اعتبره النبي صلى اهلل عليو كسلم رجالن صالحان.....
الرد على ذلك :

أكالن  :فمعٌت ذلك أف الذم سيدخل الرب١تاف صار عبدان صاٟتان ْ،لف ىذا َلزـ قياسك،
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كأنػػت الػػذل قلػػت ىف صػ ػ ػ ُٕ ػ ػ "كمػػا أِنػػم َل ٮتتلفػػوف ىف حرمػػة التحػػاكم إذل ش ػريعة غػػَت
ش ػريعة اهلل الػػىت جػػاء ّٔػػا ٤تمػػد صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم ككلهػػم يقػػوؿ بتػػأثيم مػػن يفعػػل ذلػػك أك
تكفَته إف اعتقد عدـ صَلحية ىذه الشريعة أك فضل غَتىػا عليهػا " كبػالطبع ىػذا ينػاقض مػا
ذكرتو ىف ص ػ ْْ  -من كَل اإلٚتاعُت اللذين فيهما تػدليس كبػًت للنصػوص .انظػر كتػاَب"الرد
رد على ىذا.
ا١تبُت"ففيو ي
ثاني ػان  :عجيػػب ٔتػػن ٭تػػتج ّٔػػذا كالنجاشػػي مػػا كػػاف يعػػرؼ القبلػػة أص ػَلن ،ككػػاف َل يسػػتطيع أف
يصلى الصلوات ا٠تمس كما كاف يستطيع ا٢تجرة ،فضَلن عن أف يعرؼ الشريعة ،فضػَلن عػن أف
يطبقهػػا ،كىػػذا كلػػو نػػص كػػَلـ شػػي اإلسػػَلـ الػػذل أخػػذُت مػػن كَلمػػو مػػا تريػػدكف كىػػذه ىػػى
طريقة أىل اْلىواء يأخذكف ما ٢تم كيًتكوف ما عليهم.
يقوؿ شيخ اإلسالـ فى درء تعارد العقل كالنقل ُ : ُِِ /
"فػػَل ٕتػػد قػػط مبتػػدعا إَل كىػػو ٭تػػب كتمػػاف النصػػوص الػػىت ٗتالفػػو كيبغضػػها كيػػبغض إظهارىػػا
كركايتها كالتحػدث ّٔػا كيػبغض مػن يفعػل ذلػك كمػا قػاؿ بعػض السػلف  :مػا ابتػدع أحػد بدعػة
إَل نزعت حَلكة اٟتديث من قلبو "

كيقوؿ ابن القيم فى الرسالة التبوكية صػ ِٔ :

"فسبحاف اهلل! كم من حرارة ىف قلوب كثَت من الناس من كثَت من النصوص كبودىم أف لػو دل
ترد؟  ،ككم من حرارة ىف أكبادىم منها  ،ككم من شجى ىف حلوقهم من موردىا "
قاؿ شيخ اإلسالـ عن النجاشي فى مجموع الفتاكل ُٗ ُُٔ/
"ككذلك الكفار  :من بلغو دعوة النِب صلى اهلل عليو كسلم ىف دار الكفر كعلم أنو رسوؿ اهلل
ف من بو كآمن ٔتا أنزؿ عليو كاتقى اهلل ما استطاع كما فعل النجاشى كغَته كدل ٘تكنو ا٢تجرة إذل
دار اإلسَلـ ،كَل التزاـ ٚتيع شرائع اإلسَلـ  ،لكونو ٦تنوعان من ا٢تجرة ،ك٦تنوعان من إظهار دينو
كلػيس عنػػده مػػن يػي ىعلمػػو ٚتيػع شػرائع اإلسػػَلـ فهػػذا مػػؤمن مػػن أىػل اٞتنػػة  .كمػػا كػػاف مػػؤمن آؿ
فرعوف مع قوـ فرعوف ككما كانت امرأة فرعوف ،بل ككما كاف يوسف الصديق عليو السػَلـ مػع

][41

أىل مصر  ،فإِنم كانوا كفاران كدل ٯتكنػو أف يفعػل معهػم كػل مػا يعرفػو مػن ديػن اإلسػَلـ  ،فإنػو
دعاىم إذل التوحيد كاإلٯتاف فلم ٬تيبوه قاؿ تعاذل عن مؤمن آؿ فرعوف :
} كلقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلػتم ىف شػك ٦تػا جػاءكم بػو حػىت إذا ىلػك قلػتم
لن يبعث اهلل من بعده رسوَل {
ككذلك النجاشى ىو كإف كػاف ملػك النصػارل فلػم يطعػو قومػو ىف الػدخوؿ ىف اإلسػَلـ بػل
إ٪تػا دخػل معػو نفػر مػنهم ك٢تػذا } ١تػا مػات دل يكػن ىنػاؾ أحػد يصػلى عليػو فصػلى عليػو النػ
ص ػػلى اهلل علي ػػو كس ػػلم با١تدين ػػة  ،خ ػػرج با١تس ػػلمُت إذل ا١تص ػػلى فص ػػفهم ص ػػفوفا كص ػػلى علي ػػو
كأخربىم ٔتوتو يوـ مات كقاؿ  :إف أخان لكم صاٟتان من أىل اٟتبشة مات { ككثَت مػن شػرائع
اإلسػَلـ أك أكثرىػػا دل يكػن دخػػل فيهػا بعجػػزه عػن ذلػػك فلػم يهػػاجر كدل ٬تاىػد كَل حػػج البيػػت
بل قد ركل أنو دل يصل الصػلوات ا٠تمػس كَل يصػوـ شػهر رمضػاف كَل يػؤد الزكػاة الشػرعية ْلف
ذلك كاف يظهر عند قومو فينكركنو عليو كىو َل ٯتكنو ٥تالفتهم  ،ك٨تن نعلم قطعان أنو دل يكػن
ٯتكنو أف ٭تكم بينهم ْتكم القرآف كاهلل قد فرض علػى نبيػو با١تدينػة أنػو إذا جػاءه أىػل الكتػاب
دل ٭تكػػم بيػػنهم إَل ٔتػػا أنػػزؿ اهلل إليػػو كحػػذره أف يفتنػػوه عػػن بعػػض مػػا أنػػزؿ اهلل إليػػو  ،كىػػذا مثػػل
اٟتك ػػم ىف الزن ػػا للمحص ػػن ْت ػػد ال ػػرجم كىف ال ػػديات بالع ػػدؿ كالتس ػػوية ىف ال ػػدماء ب ػػُت الش ػريف
كالوضيع النفس بالنفس كالعُت بالعُت كغَت ذلك .
كالنجاشى –د٤/تمد يسرل بداء نػص شػي اإلسػَلـ مػن ىنػا كدل يػذكر النصػوص ا١تاضػية كىػى
ىف نص السياؽ -ما كاف ٯتكنو أف ٭تكم ْتكم القرآف فإف قومو َل يقركنو على ذلػك ككثػَتان مػا
يتوذل الرجل بُت ا١تسلمُت كالتتار قاضيان بل كإماما كىف نفسو أمور من العدؿ يريػد أف يعمػل ّٔػا
فَل ٯتكنو ذلك بل ىناؾ من ٯتنعػو ذلػك كَل يكلػف اهلل نفسػان إَل كسػعها كعمػر بػن عبػد العزيػز
عػػودل كأكذل علػػى بعػػض مػػا أقامػػو مػػن العػػدؿ كقيػػل  :إنػػو يسػم علػػى ذلػػك فالنجاشػػى كأمثال ػو
سػػعداء ِف اٞتنػػة كإف كػػانوا دل يلتزم ػوا مػػن ش ػرائع اإلسػػَلـ مػػا َل يقػػدركف علػػى التزامػػو بػػل كػػانوا
٭تكمػػوف باْلحكػػاـ الػػيت ٯتكػػنهم اٟتكػػم ّٔػػا .ك٢تػػذا جعػػل اهلل ىػػؤَلء مػػن أىػػل الكتػػاب قػػاؿ اهلل
تعاذل  } :كإف من أىل الكتاب ١تن يؤمن باهلل كما أنػزؿ إلػيكم كمػا أنػزؿ إلػيهم خاشػعُت هلل َل
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يشًتكف ب يات اهلل ٙتنان قليَل أكلئك ٢تم أجرىم عند رّٔم إف اهلل سريع اٟتساب { كىػذه اآليػة
قد قػاؿ طائفػة مػن السػلف  :إِنػا نزلػت ىف النجاشػي كيػركل ىػذا عػن جػابر كابػن عبػاس كأنػس
كمنهم من قاؿ  :فيو كىف أصحابو  ،كما قاؿ اٟتسن كقتادة  .كىذا مراد الصحابة
أما أكَلن  :فإف ابن سػَلـ أسػلم ِف أكؿ مػا قػدـ النػِب صػلى اهلل عليػو كسػلم ا١تدينػة كقػاؿ  :فلمػا
رأيت كجهو عرفت أف كجهو ليس بوجو كذاب .
كسورة آؿ عمراف إ٪تا نزؿ ذكر أىل الكتاب فيها ١تا قدـ كفد ٧تراف سنة تسع أك عشر .
كثانيان  :أف ابن سَلـ كأمثالو ىو كاحػد مػن ٚتلػة الصػحابة كا١تػؤمنُت كىػو مػن أفضػلهم ككػذلك
سلماف الفارسي فَل يقاؿ فيو  :إنو من أىل الكتاب كىؤَلء ٢تم أجور سائر ا١تؤمنُت بل يؤتػوف
أجػػرىم مػرتُت كىػػم ملتزمػػوف ٚتيػػع شػرائع اإلسػػَلـ فػػأجرىم أعظػػم مػػن أف يقػػاؿ فيػػو  } :أكلئػػك
٢تػم أجػرىم عنػد رّٔػم { كأيضػان فػإف أمػر ىػؤَلء كػاف ظػاىران معركفػان كدل يكػن أحػد يشػك فػيهم
فػػأم فائػػدة ىف اإلخبػػار ّٔػػم ؟ كمػػا ىػػذا إَل كمػػا يقػػاؿ  :اإلسػػَلـ دخػػل فيػػو مػػن كػػاف مشػػركان أك
كاف كتابيان كىذا معلوـ لكل أحد بأنو دين دل يعرؼ قبل ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم فكل من
دخل فيو كاف قبل ذلك إما مشركان كإما مػن أىػل الكتػاب إمػا كتابيػان كإمػا أميػان  .فػأل فائػدة ىف
اإلخب ػػار ّٔ ػػذا ؟ ٓت ػػَلؼ أم ػػر ( -النجاش ػػى كأص ػػحابو ٦ت ػػن ك ػػانوا متظ ػػاىرين بكث ػػَت ٦ت ػػا علي ػػو
النصػػارل ) – فػػإف أمػػرىم قػػد يشػػتبو  .ك٢تػػذا ذكػػركا ىف سػػبب نػػزكؿ ىػػذه اآليػػة  :إنػػو ١تػػا مػػات
النجاشى صلى عليو النِب صػلى اهلل عليػو كسػلم فقػاؿ قائػل  :تصػلى علػى ىػذا العلػج النصػراص
كىو ىف أرضو ؟ فنزلت ىػذه اآليػة ىػذا منقػوؿ عػن جػابر كأنػس بػن مالػك كبػن عبػاس كىػم مػن
الصحابة الذين باشركا الصَلة على النجاشي"
قاؿ تعاذل ( :كقاؿ رجػل مػؤمن مػن آؿ فرعػوف يكػتم إٯتانػو أتقتلػوف رجػَلن أف يقػوؿ رَب اهلل كقػد
جاءكم بالبينات من ربكم ) فهو من آؿ فرعوف كىو مؤمن ككذلك ىؤَلء منهم ا١تؤمنػوف ك٢تػذا
قاؿ  ( :كأكثرىم الفاسقوف ) كقد قاؿ قبل ذلك ( كلو آمن أىل الكتاب لكاف خَتان ٢تم منهم
ا١تؤمنوف كأكثػرىم الفاسػقوف ) مث قػاؿ  ( :لػن يضػرككم إَل أذل ) كىػذا عائػد إلػيهم ٚتػيعهم َل
إذل أكثػػرىم ك٢تػػذا قػػاؿ  ( :كإف يقػػاتلوكم يول ػػوكم اْلدبػػار مث َل ينصػػركف) كقػػد يقػػاتلوف كف ػػيهم
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مػػؤمن يكػػتم إٯتانػػو يشػػهد القتػػاؿ معهػػم كَل ٯتكنػػو ا٢تجػػرة كىػػو مكػػره علػػى القتػػاؿ كيبعػػث يػػوـ
القيامة على نيتو كما ىف الصحيح عن الن صلى اهلل عليو كسلم أنو قػاؿ  ( :يغػزك جػيش ىػذا
البيػػت فبينمػػا ىػػم ببيػػداء مػػن اْلرض إذ خسػػف ّٔػػم فقيػػل  :يػػا رسػػوؿ اهلل كفػػيهم ا١ت ٍكػ ىػره قػػاؿ :
ي
يبعثػػوف علػػى نيػػاِتم ) كىػػذا ىف ظػػاىر اْلمػػر كإف قتػػل كحكػػم عليػػو ٔتػػا ٭تكػػم علػػى الكفػػار فػػاهلل
يبعثػو علػى نيتػػو كمػا أف ا١تنػافقُت منػػا ٭تكػم ٢تػم ىف الظػػاىر ْتكػم اإلسػَلـ كيبعثػػوف علػى نيػػاِتم
كاٞتزاء يوـ القيامة على ما ىف القلػوب َل علػى ٣تػرد الظػواىر ؛ ك٢تػذا نركل ( أف العبػاس قػاؿ :
يػػا رسػػوؿ اهلل كنػػت مكرى ػان  .قػػاؿ  :أمػػا ظػػاىرؾ فكػػاف علينػػا كأمػػا س ػريرتك فػػإذل اهلل ) }
كباٞتملة َل خَلؼ بُت ا١تسلمُت أف من كاف ىف دار الكفر كقد آمن كىو عاجز عن ا٢تجرة َل
٬تب عليو من الشرائع ما يعجز عنهػا بػل الوجػوب ْتسػب اإلمكػاف ككػذلك مػادل يعلػم حكمػو
صػػل دل ٬تػػب عليػػو كىػػو مػػذىب أَب حنيفػػة
فلػػو دل يعلػػم أف الصػػَلة كاجبػػة عليػػو كبقػػى مػػدة دل يي ى
كالظاىرية كركاية أٛتد "

كقاؿ فى الجواب الصحيح لمن بدؿ دين المسيح ِ: َِِ/
"كإف من أىػل الكتػاب ١تػن يػؤمن بػاهلل كمػا أنػزؿ إلػيكم كمػا أنػزؿ إلػيهم خاشػعُت هلل َل يشػًتكف
ب يات اهلل ٙتنان قليَل أكلئك ٢تم أجرىم عند رّٔم إف اهلل سريع اٟتساب "
كقد ذكر أكثر العلماء أف ىذه اآلية اْلخرل ىف آؿ عمراف نزلت ىف النجاشى ك٨تػوه ٦تػن آمػن
بالن لكنو دل ٘تكنو ا٢تجرة إذل الن كَل العمل "
كفى نفس المصدر َِِٓ/
" كىكذا أىل الكتاب فيهم من ىو ىف الظػاىر مػنهم كىػو ىف البػاطن يػؤمن بػاهلل كرسػولو ٤تمػد
صلى اهلل عليو كسلم يعمل ٔتػا يقػدر عليػو كيسػقط عنػو مػا يعجػز عنػو علمػان كعمػَل كَل يكلػف
اهلل نفسان إَل كسعها كىو عاجز عن ا٢تجرة إذل دار اإلسَلـ كعجز النجاشى "

كقاؿ أيضان فى َِٔ

" ككما أف الذين يظهركف اإلسَلـ فيهم من ىم ىف الظاىر مسلموف كفيهم من ىو منافق كافر
ىف الب ػػاطن إم ػػا يه ػػودل كإم ػػا نصػ ػراص كإم ػػا مش ػػرؾ كإم ػػا معط ػػل  .ك ػػذلك ىف أى ػػل الكت ػػاب
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كا١تشركُت من ىو ىف الظاىر مػنهم كمػن ىػو ىف البػاطن مػن أىػل اإلٯتػاف ٔتحمػد يفعػل مػا يقػدر
على علمو كعملو كيسقط ما يعجز عنو ىف ذلك .
كىف حػػديث ٛتػػاد بػػن سػػلمة عػػن ثابػػت عػػن أنػػس قػػاؿ ١تػػا مػػات النجاشػػى قػػاؿ الن ػ اسػػتغفركا
ْلخػػيكم فقػػاؿ بعػػض القػػوـ تأمرنػػا أف نسػػتغفر ٢تػػذا العلػػج – قػػاؿ ابػػن منظػػور "ىػػو الرجػػل مػػن
كفار العجم  -ٯتػوت بػأرض اٟتبشػة فنزلػت (كإف مػن أىػل الكتػاب ١تػن يػؤمن بػاهلل كمػا أنػزؿ
إليكم كما أنزؿ إليهم "..
كقاؿ ىف منهاج السنة ٓٔٗ/
" ككذلك الكفار من بلغتو دعوة الن صلى اهلل عليو كسػلم ىف دار الكفػر كعلػم أنػو رسػوؿ اهلل
ف من بو كآمن ٔتا أنزؿ عليو كاتقى اهلل ما استطاع كما فعل النجاشى كغَته كدل ٯتكنو ا٢تجرة إذل
دار اإلسػػَلـ كَل التػزاـ ٚتيػػع شػرائع اإلسػػَلـ لكونػػو ٦تنوعػان مػػن ا٢تجػػرة ك٦تنوعػػا مػػن إظهػػار دينػػو
كليس عنده من يعلمو ٚتيع شرائع اإلسَلـ فهذا مؤمن من أىل اٞتنة "
فإف القبلة إذا دل ٯتكن العلم ّٔا صارت ٚتيع اٞتهات قبلة كما نص عليو أٛتد ك٢تذا دل ٮتتلف
قولو أنو َل إعادة على ا١تخطىء كذلك ْلف اهلل سبحانو قاؿ " كهلل ا١تشرؽ كا١تغرب فأينما تولػوا
فػثم كجػو اهلل " كقػد تقػدـ أِنػا نزلػت ىف اٞتاىػل بالقبلػة كالعػاجز عنهػا ككػذلك اٟتػديث ا١تػذكور
ظاىره أف القوـ َل يًتجح عندىم جهة الفبلة فصلى كل رجل علػى حسػب حالػو كٚتيػع اْلدلػة
ا١تذكورة ىف مسألة من اجتهد فأخطأ يعم ىػذا ا١توضػع ْلف سػقوط اإلصػابة عػن آّتهػد كا١تقلػد
لكونػػو غػػَت قػػادر عليهػػا كسػػقوط اإلجتهػػاد كالتقليػػد عػػن العػػاجز عنهمػػا كْلف القبلػػة شػػرط مػػن
الشػػركط فسػػقط باٞتهػػل بػػو علػػى كجػػو يعػػذر بػػو كسػػائر الشػػركط كالتعليػػل بالنػػدرة ضػػعيف كمػػا
تق ػػدـ كبتق ػػدير ص ػػحتو فالقبل ػػة أخ ػػف م ػػن غَتى ػػا كم ػػا تق ػػدـ كس ػػر ا١تس ػػألة أف ا١تص ػػلى إذل أل
اٞتهػات توجػػو فػػثم كجػو اهلل كقبلتػػو لكنػػو سػػبحانو عػُت أشػػرؼ اٞتهػػات عنػد العلػػم كالقػػدرة فػػإذا
تعذر ذلك استوت اٞتهات كلها كاهلل سبحانو أعلم ىذا فيمن كاف بدار اإلسَلـ .
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فأمػػا مػػن كػػاف بػػدار اٟتػػرب كَل طػػرؽ لػػو إَل إذل العلػػم بالقبلػػة فقػػاؿ أبػػو بكػػر َل إعػػادة عليػػو ىنػػا
ق ػػوَلن كاح ػػدان ٓت ػػَلؼ م ػػن ى ػػو ىف دار اإلس ػػَلـ ْلف الع ػػذر يكث ػػر كيط ػػوؿ ىف أس ػػارل ا١تس ػػلمُت
احملبوسُت ىف مطامَت الكفار كقصة النجاشي تؤيد ىذان "
كقاؿ شي اَلسَلـ ىف " جواب اَلعًتاضات ا١تصرية على الفتيا اٟتموية ص ٖٖ ٖٗ ،
" ك٢تػػذا كػػاف طائفػػة مػػن أىػػل اٟتػػديث َل ٭تػػدثوف ْتػػديث الن ػ صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم ْلىػػل
اْلىواء ْلِنم َل يقبلونو على كجهو  ،بل يقبلوف منػو مػا كافػق آرائهػم كأىػوائهم ١توافقتػو آلرائهػم
كأى ػوائهم َل لكػػوف نفسػػو مػػن كػػَلـ الن ػ صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم فيصػػَتكف ٔتنزلػػة أىػػل الكتػػاب
كا١تنافقُت الذف يقولوف " إف أكتيتم ىذا فخذكه كإف دل تؤتوه فاحذركا "
فها ىو كَلـ شي اإلسَلـ فهل ستأخذكه.
ثالثان :أف ىناؾ فوارؽ كبوف كبَت بُت ما احتجوا بو من قصة النجاشى كبدخو٢تم الرب١تانات .
فالنجاشى تربأ إذل اهلل من دين النصرانية  ،أما أنتم فواليتم دين الدستور.
ُ-
ِ -النجاشى كاف يريد ا٢تجرة بنص كَلـ شي اإلسَلـ الذل احتججتم بكَلمػو  ،أمػا أنػتم
فساعوف للدٯتوقراطية .
ِّ -ف قصػػة النجاشػػى أكػػرب حجػػة علػػيكم أف اإلنسػػاف كإف كػػاف ملك ػان َل يسػػتطيع أف يغػػَت
الشعب كٔتثل ىذا حدث مع ىرقل فالتغيَت يكوف من النفوس أكَلن مث يغَت اهلل ما ّٔم .
ْ -أف النجاشى ما كاف يعرؼ أحكاـ الشريعة فضَلن عن أف يطبقها أما أنتم فتشرعوف غَت
أحكاـ اهلل .
يقوؿ الشاطبى في االعتصاـ ُْٖ/
" كعَلمة من ىذا شأنو – يعٌت متبع ا٢تول – أف يرد خَلؼ مذىبو ٔتا عليو مػن شػبهة دليػل
تفصػػيلي أك إٚتػػاذل كيتعصػػب ١تػػا ىػػو عليػػو غػػَت ملتفػػت إذل غػػَته كىػػو عػػُت اتبػػاع ا٢تػػول فهػػو
ا١تػػذموـ حقػان كعليػػو ٭تصػػل اإلمث فػػإف كػػاف مسًتشػػدان مػػاؿ إذل اٟتػػق حيػػث كجػػده كدل يػػرده كىػػو
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ا١تعتػػاد ىف طالػػب اٟتػػق كلػػذلك بػػادر احملققػػوف إذل اتبػػاع رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم حػػُت
تبُت ٢تم اٟتق "
الشبهة الخامسة

أكالن :الرد على الزعم :

احتجاجو بالمصلحة المرسلة ص ٕٗ

قو٢تم أِنا من ا١تصاحل ا١ترسلة ،فعلينا أف نعرؼ ما ىي ا١تصلحة ا١ترسلة ْلنو صار ِف ىذا الزماف
كل من أراد أف يدخل ِف الػدين مػا لػيس منػو  ،فحجتػو أِنػا مصػلحة مرسػلة كقػد قػاؿ بعضػهم
حُت أحل الربا قاؿ ىي من ا١تصاحل ا١ترسلة!

يقوؿ شيخ اإلسالـ فى مجموع الفتاكل (ُُ :)ّْْ /
صالً ًح الٍ يمٍر ىسػلى ًة يي ٍش ىرعي ًم ٍن الدِّي ًن ىما لى ٍم يىػأٍذى ٍف بً ًػو اللَّػوي غىالًبنػا .ىكًىػي تي ٍشػبًوي ًم ٍػن بىػ ٍع ً
ػض
ىكالٍ ىق ٍو يؿ بًالٍ ىم ى
ى
ً
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َّحسػ ػ ى ّْ ى
الٍ يو يج ػػوه ىم ٍسػ ػأىلىةي اَل ٍست ٍح ىس ػ ى
ػك .فىػ ػإ َّف اَل ٍست ٍح ىس ػػا ىف طىلىػ ي
اٟتس ًن ك ٍاْلىحسن ىك ًاَلستًخر ًاج كىو رؤيةي الشَّي ً
ىف ًاَلستً
ً
َّ
اٟتي ٍس يػن
ب
ق
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ت
ػ
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يحػا ىك ٍ
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ٍ
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ىىيى
ٍ ٍ ى ى ي ى يٍ ى
ٍ يٍ ى
ٍي ٍ ى ٍ ى ي
ػاف كالت ً
ً ً
ً ً
ً
ػُت الٍ ىع ٍقلًػ ُّػي قىػ ٍػوهؿ بًػأ َّ
ىف الٍ ىع ٍقػ ىػل ييػ ٍد ًريؾ
َّحسػ ي
صػلى ىحةي فىاَل ٍست ٍح ىسػػا يف ىكاَل ٍست ٍ
يىػ ىػو الٍ ىم ٍ
صػ ىػَل يح يمتىػ ىقا ًربىػ ى ٍ
ً
ً
صػلى ىحةن قى ُّ
اٞتى ًػام يع أ َّ
ػاذل
كؽ .ىكالٍ ىق ٍػو يؿ ٍ
ٍ
ػط بى ٍػل اللَّػوي تىػ ىع ى
ػُت ىى ًػذهً فيػ يػر ه
اٟتى ىس ىن لىك َّػن بىػ ٍ ى
ىف الشَّػ ًر ىيعةى ىَل تيػ ٍهم يػل ىم ٍ
ً
قى ٍد أى ٍكمل لىنىا الدّْين كأ ىىُتَّ النػّْعمةى فىما ًمن ىشي وء يػ ىقّْرب ىإذل ٍ ً
اٞتىنَّة َّإَل ىكقى ٍد ىح َّدثىػنىا بًو النً ُّ
صلَّى اللَّوي
َِّب ى
ى ى ٍى ى ٍ ٍ ي ي
ىى
علىي ًو كسلَّم كتىػرىكنا علىى الٍبػي ً
ػك ......ىكىكثًي هػر ًم َّمػا
ضػاء لىٍيلً ىهػا ىكنىػ ىها ًرىىػا ىَل يىًزي يػغ ىعٍنػ ىهػا بىػ ٍع ىػدهي َّإَل ىىالً ه
ى ٍ ى ى ى ى ى ى ى ىٍ ى
ابػت ىدعػػو النَّػ ً
ػاؿ ًمػػن بًػ ىد ًع أ ٍىىػ ًػل الٍ ىكػ ىػالًـ كأ ٍىىػ ًػل التَّص ػ ُّو ً
ًً
ؼ ىكأ ٍىىػ ًػل الػ َّػرأٍ ًم
ٍى ى ي
ى
ػاس مػ ٍػن ال ىٍع ىقائػػد ىك ٍاألى ٍع ىمػ ً ٍ
ى
ي
ً
كأ ٍىى ًل الٍمل ً ً
ك".
ص ىوابنا ىكلى ٍم يى يك ٍن ىك ىذلً ى
ٍك ىحسبيوهي ىم ٍنػ ىف ىعةن أ ٍىك ىم ٍ
صلى ىحةن نىاف نعا ىك ىح ِّقا ىك ى
ي
ى
فتعُت علينا أف نعرؼ ما ىي ا١تصلحة ا١ترسلة .
أقساـ المصالح :

ا١تصاحل منها ما شهد الشارع لو باالعتبار كمنها ما شهد الشػارع لػو باإللغػاء كمنهػا مػا سػكت

عنو  :فتكوف ثَلثة أقساـ:
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القسم األكؿ :مصالح معتبرة:
كىي ما اعتربىا الشارع مصلحة فوضع ٢تا نصوصا كأحكاما موصػلة إليهػا كحفػظ الػدين فشػرع
ٟتفظو اٞتهاد كقتل ا١ترتد كىو ثابت بالكتاب كالسنة كإٚتاع ا١تسلمُت -بل إف قتل ا١ترتد ثابت
ِف العهد القدمي سفر التثنية ُّ ٔ ُُ:كِف العهػد اٞتديػد لوقػا ُٗ ِٕ:انظػر كتػابى أشػهر

ككضع القصاص مصلحة معتربة ٟتفػظ الػنفس  ،كحػد شػرب ا٠تمػر ٟتفػظ
شبهات المنصرين -ي
العقل  ،كحد الزين كالقذؼ ٟتفظ العرض  ،كحد السرقة ٟتفظ ا١تاؿ.

القسم الثاني :مصالح ملغاة:
كّتانب ا١تصاحل ا١تعتربة توجد مصاحل متو٫تػة غػَت حقيقيػة أك باطلػة أىػدرىا الشػارع كدل يعتػد ّٔػا
كأبطلها كإف قاؿ أحد أِنا مصلحة.
مثاؿ :
م ػػن ى ػػذا الن ػػوع م ػػن ا١تص ػػاحل م ػػا قال ػػو اٞتهل ػػة كا١تن ػػافقوف أف مس ػػاكاة اْلنث ػػى بال ػػذكر ِف ا١تػ ػَتاث
مصلحة لْلنثى فقد ألغاىا الشارع بدليل قولو تعاذل "للذكر مثل حظ األنثيين"

كمثل  :مصلحة ا١ترايب ِف زيادة مالو بالربا فقد ألغاىا الشارع ٔتا نػص عليػو مػن حرمػة الربػا قػاؿ

اهلل ع ػػز كج ػػل "كأح ػػل اهلل البي ػػع كح ػػرـ الرب ػػا" ف ػػَل يص ػػلح الرب ػػا بع ػػد ذل ػػك أف يك ػػوف طريقػ ػان
لَلستثمار أك زيادتو.
كمثل:
مصػػلحة اٞتبنػػاء القاعػػدين عػػن اٞتهػػاد ِف حػػظ نفوسػػهم مػػن ا٢تػػَلؾ فقػػد ألغػػى الشػػارع ىػػذه
ا١تصلحة ٔتا شرعو من أحكاـ اٞتهاد.
"كأجمع العلماء على بطالف العمل بهذه المصالح الملغاة"

القسم الثالث :المصالح المرسلة:
كىي مادل يضع الشارع نصا ِف ذاِتا كلكن عامة أدلة الشرع تؤيدىا.

مثػػل :مصػػلحة ٚتػػع القػػرآف ككػػذا ٚتػػع السػػنن كالصػػحاح كالػػدكاكين فػػإف عامػػة أدلػػة الشػػرع تؤيػػد
حفظ العلم.
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كمثل:
إشػارة ا١تػركر ِف الشػوارع لػيس عنػدنا نػص ِف ذاِتػا كلكنهػا مصػلحة ْلف عامػة أدلػة الشػرع تؤيػػد
حفظ النفس.
المسألة الثانية:

ىل المصلحة المرسلة حجة كدليل شرعي؟
"َلخَلؼ بُت العلماء أف ا١تصلحة ا١ترسلة َل يعمل ّٔا ِف العبادات.
ْلف العبادة سبيلها الوقػف فػَل ٣تػاؿ فيهػا لَلجتهػاد كالػرأم ِف مسػائل العبػادات كالزيػادة عليهػا
ابتداع ِف الدين ككل بدعة ضَللة.
اختلف العلماء في العمل بالمصلحة المرسلة كىل ىي حجة ؟

قوَلف ْلىل العلم:

القوؿ األكؿ:
مػػذىب ا١تالكيػػة كاٟتنابلػػة كاْلحنػػاؼ كيسػػموِنا "اَلستحسػػاف" قػػالوا بأِنػػا حجػػة كمصػػدر مػػن
مصادر التشريع.
القوؿ الثاني:

كىو مذىب الشافعية كابن حزـ كالعَلمة ابن العثيمُت أنو ليس ْتجة ،كىو الصحيح
ُْ .لف الشريعة قد راعت مصاحل العباد ِف تشريعها فَل يتصور أف تكوف أغفلت جانبان فيو
مصلحة ٢تم.
ِ .كالقوؿ "با١تصلحة" فتحان لباب أف يقوؿ من شاء ما شاء مثل ما ٭تدث اآلف .
ّ .أف ما ذكر من مثل ٚتع القرآف كالدكاكين أف نصوص الشرع ٖتفز كٖتث
على حفظها كٚتعها كالنصوص تكفي فلماذا نقوؿ مصلحة مرسلة؟
فقد كتب القرآف بُت يديو صلى اهلل عليو كسلم كقد أذف ِف كتابة أحاديثو صلى اهلل عليو
كسلم بعد أف كاف ٯتنع كما ِف حديث أَب ىريرة "ما كاف أحد أحفظ من حديث رسوؿ اهلل
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صلى اهلل عليو كسلم مٍت إَل عبداهلل بن عمرك ْلنو كاف يكتب كأنا َل أكتب" ركاه البخارم
ىف كتاب العلم.
كغَتىا من اْلحاديث كثَتة ِف اٟتث على ذلك.

ثانيان :أنت قلت ياأيها اْلمُت العاـ ص ٕٗ " ا١تصػلحة ا١ترسػلة مػا دل يشػهد ٢تػا الشػرع باعتبػار
كَل إلغاء " فهل تزعم أف الشرع دل يلغ الضَلؿ كالباطل الذم ٭تػدث ِف آّػالس التشػريعية مػن
ٖتكػيم بغػَت مػا أنػػزؿ اهلل،كاٟتكػم لْلغلبيػة كغَتىػػا مػن الضػَلَلت ؟ كىػػل تػزعم اف الشػرع اعتػػرب
التشريع من دكنو؟
ثالثان :مث أم مصلحة ىذه اليت تزعموف قو٢تا؟ كأم حق ذاؾ الػذم تزعمػوف الصػدع بػو ِف ىػذه
آّالس التشريعة؟ فأنتم حُت تريدكف مثَلن منع ا٠تمر إذل ماذا تسػتندكف ِف مطػالبكم بػالتحرمي؟
كٔتاذا تستدلوف كتشهدكف؟
أتقولوف  :قاؿ اهلل عز كجل كذا أك قاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كذا ؟

بالطبع ىذا ليس لو اعتبار ِف ىذه آّالس كليس لو اعتبار ِف الدٯتقراطية كشرع الدسػتور  ،بػل
سػػتقولوف شػػهد الدسػػتور بكػػذا كا١تػػادة الفَلنيػػة تقػػوؿ كػػذا كا١تػػادة الفَلنيػػة تػػنص علػػى كػػذا ك٨تػػو
ذلك .كىل بعد ىذا ضَلؿ.

فإف قلتم  :إ٪تا قلنا ذلك ١تا ِف الكتاب كالسنة.

قلنا  :ككفى ّٔذا ضَلَلن ْلنكم بذلك جعلتم الدستور مهيمنان على الكتاب ك السػنة ،كجعلػتم
الكتاب كالسنة تابعُت للدستور .فنعوذ باهلل من ىذه مصلحة .
حػػىت اٟتػػاكم لػػو حكػػم بشػػرع اهلل سػػتخرجوف عليػػو أيضػان بانتخابػػات الرئاسػػة ْلف الدسػػتور قػػاؿ
ذلك كىذا خَلؼ الكتاب كالسنة كاإلٚتاع .،

رابع ػان  :أف الطريػػق الػػذم تسػػعوف فيػػو لتطبي ػق الش ػريعة حػػىت كإف ٧تحػػتم ِف ذلػػك – كىػػذا َل
يكوف حىت يتغَت الناس ْلِنم دل يًتبوا على الشريعة أصَلن – فلن يكػوف ىػذا حكػم اهلل بػل ىػو
حك ػػم الدس ػػتور كحك ػػم الش ػػعب كحك ػػم اٞتم ػػاىَت  ،كل ػػن يك ػػوف حك ػػم اهلل إَل ح ػػُت يك ػػوف
استسَلمان لكَلـ اهلل كانشراحان لشرعو كعبودية لو سبحانو .
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أما حُت يكوف استسَلمان لدين الدٯتقراطيػة كلشػرع الدسػتور كٟتكػم الشػعب ،فلػيس ىػو حكػم
اهلل كإف كافق شرع اهلل ْ ،لنكم ستقولوف مثَلن ا١تادة الفَلنية تقوؿ تقطع يد السػارؽ كلػن تقػوؿ
ق ػػاؿ اهلل ج ػػل كع ػػَل " كالس ػػارؽ كالس ػػارقة ف ػػاقطعوا أي ػػديهما " .........فك ػػاف حك ػػم اهلل تبع ػان
للدستور َل مستقَلن كيثبت تبعان ما دل يثبت استقَلَلن .
فانتبهوا أيها الناس .

خامسان :أف أعظم ا١تصاحل اليت أقاـ ّٔػا النػِب صػلى اهلل عليػو كسػلم الدكلػة اإلسػَلمية ىػي تربيػة
الناس على الشرع اٟتنيف  ،كأعظم ا١تفاسد أف تقعوا ِف كل ما ذكرناه لكم آنفان .

يقوؿ شيخ اإلسالـ مجموع الفتاكل َِٖٓ/
" فأقواـ قد ينظركف إذل اٟتسنات فَتجحوف ىذا اٞتانب كإف تضمن سيئات عظيمة "

سادس ػا :إعلػػم أيض ػان أف ا١تصػػلحة الػػيت دل يشػػهد ٢تػػا دليػػل َل يعمػػل ّٔػػا إَل بثَلثػػة شػػركط :أف
ن
تكوف محققو ككلية كغير مصادمة لنص فَل يعمل با١توىومة كَل ا١تظنونة

يقوؿ الناظم :
كاشًتطوا ثَلثة شركطان
كذاؾ أف تكوف كاقعية

بغالب اْلناـ أف ٖتيطا
كدل تعارض حجة شرعية

كاشًتاط ىذه الشركط ىو أصح اْلقواؿ ِف اعتبار ا١تصاحل ا١ترسلة .

كق ػػد أش ػػار الس ػػبكي إذل أق ػ ػواؿ أى ػػل العل ػػم ِف اعتب ػػار ا١تص ػػاحل ا١ترس ػػلة فق ػػاؿ  :فػ ػػي اإلبهػ ػػاج

ُّٕٖ/

" أحدىما ا١تنع منو مطلقان كىو الذم عليو اْلكثركف كالثاني أنو معترب مطلقػان كىػو ا١تنقػوؿ عػن

مالػػك بػػن أنػػس رٛتػػو اهلل كالثالػػث مػػا اختػػاره ا١تصػػنف أنػػو إف كانػػت تلػػك ا١تصػػلجة ضػػركرية

قطعية كلية اعتربت كإف فات أحد ىذه القيود الثَلثة دل تعترب "

قلت:كٚتيع ا١تصاحل اليت يدندف حو٢تا أنصار الدٯتقراطية دائرة بُت الوىم كالظن كما فيها شيء
ي
٤تقق  ،كالبحث ِف مسألة الشركط ا١تذكورة َل عَلقة لو بقضية الدٯتقراطية ْلف الدٯتقراطية غَت
داخلو ِف ا١تصاحل ا١ترسلو كإف شئت فقل الضَلَلت ا١ترسلة .
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إذ ا١تصػػاحل ا١ترسػػلة ىػػي الػػيت دل يشػػهد ٢تػػا الشػػرع باَلعتبػػار أك اإللغػػاء ،كالدٯتقراطيػػة شػػهد ٢تػػا
الشرع باإللغاء .
س ػػابعان :كم ػػا ح ػػاؿ ى ػػؤَلء ال ػػذين يري ػػدكف اإلص ػػَلح م ػػن خ ػػَلؿ الدٯتقراطي ػػة إَل كح ػػاؿ بع ػػض
الفلسػػطينيُت الػػذين دخلػوا ِف الكنيسػػت اإلسػرائيلي ْتجػػة ٗتفيػػف الظلػػم فكػػاف دخػػو٢تم أعظػػم
فسادان من كقوع الظلم عليهم ْلِنم بالدخوؿ ِف ىذا الكنيست ٮتضػعوف ْلحكػاـ اليهػود كىػم
م ػػع ذل ػػك ينتم ػػوف إذل اٟترك ػػة اإلس ػػَلمية  ،كك ػػذلك ال ػػذين دخلػ ػوا ِف ى ػػذه الدٯتقراطي ػػة ْتج ػػة
اإلصَلح ما أمكن  ،فإِنم يتحاكموف إذل القوانُت الوضعية كاْلغلبية شاءكا أـ أبوا .
ثامن ػان :أننػػا نقػػوؿ بػػل إف ا١تصػػلحة اآلف تػػرؾ الػػدخوؿ ِف ىػػذه الرب١تانػػات حفاظ ػان علػػى عقيػػدة
اإلسػػَلـ مػػن اَللتبػػاس بالضَلؿ،كتشػػويو ا١تلػػة ،كبيػػاف الػرباءة مػػن الدٯتقراطيػػة ،كالػرباءة مػػن حكػػم
الشػػعب نفسػػو بنفسػػو ،ككجػػوب إظهػػار ذلػػك للنػػاس ،كلػػيس مػػن مصػػلحة الػػدعوة التخلػػي عػػن
ثوابتهػػا كأساسػػها كتعػريض ثوابتهػػا لَلسػػتهزاء ِف آّػػالس التشػريعية بعرضػػها علػػى البشػػر ككفػػى
ّٔذا مهانة للدعوة كالدعاة ،كمن الذؿ كا١تهانو أف تعرض إحدل القنوات الدينيػة زعمػان اسػتفتاءن
للناس ىل ٗتتػاركف الزكػاة أـ الضػرائب؟ إف اخػًتت الزكػاة فضػع عَلمػة √ كإف اخػًتت اْلخػرل
فضع عَلمة ×  ،فهل ىذا ىو دين اإلسَلـ أـ دين الدٯتقراطية؟!!!!
تاسعان :أف ا١تتأمل ِف دعوات اْلنبياء ٬تد أِنا دل تنب على ىػذا الطريػق كإ٪تػا بنيػت علػى الػدعوة
كالتوحيد كنفي الشرؾ كتعبيد الناس لرب العا١تُت .
قاؿ جَل كعَل " أكلئك الذين ىدل اهلل فبهداىم ً
اقتده "
كقد ذكر قبل ذلك عددان من اْلنبيػاء كا١ترسػلُت مػن اْلنبيػاء الػذين دل يصػلوا إذل كرسػي اٟتكػم
كدل تقػػم ٢تػػم دكلػػة ،عػػدد كبػػَت مػػن اْلنبيػػاء نػػوح كإب ػراىيم كلػػوط كإٝتاعيػػل كإسػػحاؽ كيعقػػوب
كموسػػى كعيسػػى كزكريػػا ك٭تػػِت كأيػػوب كإليػػاس كغػػَتىم صػػلوات اهلل علػػيهم ٚتيعػان ٦تػػن قػػص اهلل
علينا ذكرىم ِف كتابو الكرمي "

][51

فكانػػت غػػايتهم تعبيػػد النػػاس لػرّٔم كىػػذا نبينػػا صػلى اهلل عليػػو كسػػلم عرضػوا عليػػو ا١تػػاؿ كا١تلػػك
كالرياسػػة فمػػا كػػاف منػػو صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم إَل أف تلػػى مػػن سػػورة فصػػلت " فػػإف أعرضػوا فقػػل
أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد كٙتود "
كبعد كل الذم ذكرتو  ،العجيب من الػدكتور كاألمػين العػاـ أف يقػوؿ فػي شػرط المصػلحة

المرسلة ص َٖ

كالشػػرط  " :أَل ٗتػػرج ىػػذه الوسػػائل كاحملػػاكَلت عػػن ق ػػوانين الشػ ػريعة !!! الكليػػة كحػػدكدىا
الضػػابطة كأَل ِتػػدـ الش ػريعة ىػػذه اْلمػػور بػػنص مػػن نصوصػػها فمػػىت مػػا حققػػت ىػػذه الوسػػيلة
ا١تصلحة كلم تصطدـ بنص جزئي كدل يعًتضها أصل كلي فَل كجو ١تنعها من جهة الشرع "

فمع ػػٌت ى ػػذا ي ػػا دكت ػػور كي ػػا س ػػيادة اْلم ػػُت أف اس ػػتدَللك با١تص ػػلحة ا١ترس ػػلة عل ػػى ال ػػدخوؿ ِف
الرب١تانات أنك َل ترل فيها ىدر للشريعة كَل أِنا تصطدـ بنصوص الشريعة كَل أِنا تعًتض مع
شريعة اإلسَلـ  ،فلذلك فَل كجو ١تنعها .
ك َل أجد إَل أف أقوؿ أسأؿ اهلل أف يردؾ إذل اٟتق كأىلو كأف يفتح قلبك للحق كأىلو.
عاشران :ىػذه قاعػدة اليهػودم ميكػافيللي أف الغايػة تبػرر الوسػيلة – أنػتم ٖتتجػوف ّٔػا شػئتم أـ
أبيتم – ٔتعٌت أف من كاف عنده غاية فليستعن عليها بػأم كسػيلة فػإذا أردت مػاَلن لتنفػق كتبتعػد
عن الفقر فلػك أف تسػرؽ ك٢تػا أف تػزين كىكػذا كىػذا مضػاد للشػريعة اإلسػَلمية ٘تامػان ْلف تقػوؿ
أف الغايػػة َل تػػربر الوسػػيلة فمػػن كػػاف لػػو غايػػة مشػػركعو فَلبػػد مػػن كسػػيلة مشػػركعة موصػػلة إذل
الغاية كما استخدـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كسيلة ٤ترمو قط لغاية مشركعة.

كلنضرب أمثلة من السيرة على ذلك :
ُ-مػػا ثبػػت ِف عػػرض عتبػػة بػػن ربيعػػة بتكليػػف مػػن زعمػػاء قػريش حيػػث قػػاؿ للرسػػوؿ صػػلى اهلل
عليػػو كسػػلم " فرقػػت ٚتاعتنػػا كعبػػت ديننػػا كشػػتمت اآلبػػاء كشػػتمت اآل٢تػػة كفضػػحتنا ِف العػػرب
أيها الرجل إف كنت تريد الرئاسة عقدنا لػك فكنػت رئيسػنا – أم تكػوف رئػيس الػوزراء مػثَلن –
كإف كنت تريد شرفان سودناؾ علينا – أم رئيسا للرب١تاف – كإف كنت تريػد ملكػان ملكنػاؾ علينػا
– أم تكػػوف ملكػان أك رئيسػػا – فلػػم يقبػػل الرسػػوؿ صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم كتػػَل عليػػو أكؿ سػػورة
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فصلت ْلنو عرض مقابل جوىر ىذا الدين كىي القياـ بالتوحيد كالرباءة من كل معبود أكمتبوع

أك مطاع  .قاؿ األلباني إسنادىا حسن .
كىف ىذا رد على من يقوؿ أنًتكها للعلمانُت.

فنقػػوؿ :كىػػل النبػػي صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم قػػد تركهػػا للكػػافرين .كسػػيأيت إف شػػاء اهلل اٞتػواب
مفصَلن على ىذه الشبو.
كفيو رد على من يقوؿ ندخل كنسلك مسلك التدرج ىف التشريع.

فنقوؿ كىل دخل النبي صلى اهلل عليو كسلم كانخرط معهم بحجة التدرج،كىل كػاف النبػي

صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم لػػيس حريص ػا علػػى الػػدعوة،كأين قولػػو تعػػالى"كال تركنػػوا إلػػى الػػذين

ظلموا".....
ِ -طلػػب كفػػد ثقيػػف ١ :تػػا جػػاءكا مسػػلمُت فطلبػوا أف ييبقػػى أصػػنامها حػػىت يػػدخل اإلسػػَلـ ِف
قلػػوب العامػػة ،فػػرفض صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم إبقػػاءه ٢تػػا كلػػو ٟتظػػة،مع أف ِف إبقػػاءه ٢تػػا بعػػض
الوقػػت مصػػلحة للػػدعوة مػػن تكثػػَت الس ػواد كدخػػوؿ أكػػرب كميػػة لإلسػػَلـ كاْلمػػن مػػن اَلرتػػداد
كلكن حاشاه صلى اهلل عليو كسلم أف يتخذ كسيلة ٤ترمو ١تصلحة الدعوة .
ّ -كقصتو مع بٍت شػيباف بػن ثعلبػة ١ :تػا عػرض علػيهم الػدين قػالوا ككاعػدكه أف ٭تمػوه ٦تػا يلػي
العرب َل ٦تا يلي كسرم فقػاؿ صػلى اهلل عليػو كسػلم أف ديػن اهلل لػن ينصػره إَل مػن أحاطػو مػن
ٚتيع جوانبو .
قاؿ الصوياني في السيرة إسنادىا جيد .

ْ -حديث سعد بن أيب كقاص قاؿ " كنا مع رسوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم ك٨تػن نفػر
سػػتة فقػػاؿ ا١تشػػركوف اطػػرد ىػػؤَلء عنػػك فػػَل ٬تًتئػػوف علينػػا فوقػػع ِف نفػػس النػػِب صػػلى اهلل عليػػو
كسلم ما شاء اهلل كحدث بو
فنزؿ قولو تعاذل " كَل تطرد الػذين يػدعوف رّٔػم بالغػداة كالعشػي يريػدكف كجهػو  " ..ركاه مسػلم
ِف فضائل الصحابة .
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ٓ -قصة عبد اهلل بن مكتوـ أتى الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم فجعػل يقػوؿ أرشػدين كعنػد
رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم رجػل أك رجػاؿ مػن عظمػاء ا١تشػركُت فجعػل الرسػوؿ صػلى اهلل
عليو كسلم يعرض عنو كيقبل على اآلخر فنزؿ قولو تعاذل " عبس كتوذل " صححو اْللباين .
مع أف إقبالو صلى اهلل عليو كسلم على الرجاؿ فيو مصلحة للدعوة كمع ذلك عوتب صلى اهلل
عليو كسلم .
ٔ -قصة ا٢تجرة إذل اٟتبشة فما ىاجركا إَل بسبب التوحيد كلو كاف الرسوؿ صلى اهلل عليػو
كسلم ٬تد مندكحة ِف التنازؿ كا١تساكمة من أجلهم ١تا تركهم صلى اهلل عليو كسلم .
ٕ -عن أيب ىريرة قاؿ قاؿ صلى اهلل عليو كسلم " إف اهلل طيب َل يقبل إَل طيبان "
فَل يقبل من الطرؽ الدعوية إَل ماكاف طيبان ليس فيو شرؾ كَل كفر كَل معصية  .ركاه مسلم.
ٖ -مجموع الفتاكم البن تيمية ُُ َِٔ/في رسالة السماع
يسػػئل عػػن شػػي مػػن ا١تشػػاي يقػػيم ٝتاعػان بػػدؼ بشػػعر ْلصػػحاب الكبػػائر فيتػػوب مػػنهم ٚتاعػػة
فهل يباح ىذا الفعل ١تا يًتتب عليو من ا١تصاحل؟

فأجاب رحمو اهلل :

إف مػػا يهػػدم اهلل بػػو الضػػالُت كييرشػػد بػػو الغػػاكين كيتػػوب بػو علػػى العاصػػُت َلبػػد أف يكػػوف فيمػػا
بعػػث اهلل بػػو الرسػػوؿ صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم ،كالشػػي ا١تػػذكور قصػػد أف يتػػوب آّتمعػػُت علػػى
الكبػػائر فلػػم ٯتكنػػو ذلػػك إَل ٔتػػا ذكػػره مػػن " الطريػػق البػػدعي " يػػدؿ علػػى أف الشػػي جاىػػل

بػػالطرؽ الشػػرعية الػػيت ّٔػػا تتػػوب العصػػاة أك عػػاجز عنهػػا فػػإف الرسػػوؿ صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم
كالصػػحابة كالتػػابعُت كػػانوا يػػدعوف مػػن ىػػو شػػر مػػن ىػػؤَلء مػػن أىػػل الكفػػر كالفسػػوؽ كالعصػػياف
بالطرؽ الشرعية اليت أغناىم اهلل ّٔا عػن الطػرؽ البدعيػة كقػد علػم باَلضػطراء كالنقػل ا١تتػواتر أنػو

ق ػػد ت ػػاب م ػػن الكف ػػر كالفس ػػوؽ كالعص ػػياف م ػػن َل ٭تص ػػيو إَل اهلل تع ػػاذل م ػػن اْل م ػػم بػ ػػالطرؽ

الشرعية.......

ثم قاؿ :أنو َل ٬توز ٢تذا الشي أف ٬تعل اْلمور الػيت ىػي إمػا ٤ترمػة أك مكركىػة أك مباحػة قربػة
كطاعة هلل فإف فاعل ىذا ضاؿ مفًت باتفاؽ علماء المسلمين "
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قلت  :فإف بن تيمية رحمو اهلل يوضح أف كسائل الدعوة توقيفية.

كيقوؿ فى مجموع الفتاكل (َُ :)ٕٕ /
كف الث ىََّلثىً
اؿ فًيها النًَِّب صلَّى اللَّو علىي ًو كسلَّم {خيػر الٍ يقػر ً
"أىنَّو ىدل ي يكن ًِف الٍ يقر ً
ضلى ًة الَّ
ً
كف
ق
يت
ف
م
ل
ا
ة
َّ
ٍ
ى
ى
ى
ى
ُّ
ى
ي
ٍ
ٍ
ى
ى
ى
ي ٍى ٍ
ي
ي ي
ى ى
ي
َّ ً
ً َّ ً ً ً ً َّ ً
الشػ ًػاـ ىكىَل ًِف
اٟتً ىجػػا ًز ىكىَل ًِف َّ
ين يىػليػػونىػ يه ٍم} ىَل ًِف ٍ
ين يىػليػػونىػ يه ٍم يمثَّ الػػذ ى
قىػ ٍػرين الػػذم بيعثٍػػت فيػػو يمثَّ الػػذ ى
ً
ً ً
ا٠تىػ ًٍػَت ىكال ػػدّْي ًن ىٍ٬تتى ًم ػ يػع ىعلى ػػى
ىحػ ػ هد ًم ػ ٍػن أ ٍىى ػ ًػل ٍ
الٍ ػػيى ىم ًن ىكىَل ًِف الٍع ػ ىػراؽ ىكىَل ًِف م ٍ
اس ػػا ىف أ ى
ص ػ ىػر ىكىَل ًِف يخىر ى
السم ًاع الٍمٍبتى ىد ًع لًص ىَل ًح الٍ يقلي ً
وب ىكً٢تىىذا ىك ًرىىوي ٍاْلىئً َّمةي ىك ًٍ
ىٛتىد ىك ىغ ًٍَتهً ىح َّىت ىعدَّهي الشَّػافًعً ُّي ًم ٍػن
اإل ىم ًاـ أ ٍ
ى
َّ ى ي
إحػ ىػد ً
الزنى ًادقىػ ًػة ً
ػاؿ :ىخلَّ ٍفػػت بً
الزنى ًادقىػةي ييسػ ُّػمونىوي التَّػ ٍغبً
صػ ُّػدك ىف بًػ ًػو
ػ
ػو
ػ
ث
د
ىح
أ
ا
ئ
ػي
ػ
ش
اد
ػد
ػ
غ
ػ
ب
ػ
ق
ػُت
ػ
ح
اث
ى
ى
َّ
َّ
ى
ٍ
ى
ى
ى
ن
ى
ى
ي
ٍ
ٍ
ٍ
ػَت يى ي
ى
ى
ى
النَّاس عن الٍ يقر ً
آف".
ى ىٍ ٍ
كقاؿ أيضان فى مجموع الفتاكل (ُُ :)ُٓٗ /
ػاع علىػػى ذىلً
ػكَّ :إمػػا نى ًشػػي هد ي٣تػَّػرهد نى ً
ػوب ًِف ًاَلجتً
"فىأ َّىمػػا ىٝتػػاع الٍ ىق ً
اصػ ًػدين لًصػ ىػَل ًح الٍ يقليػ ً
ػَت الٍغيبىػػا ًر.
ػ
ظ
ػ
ػ
م
ً
ى
ى
ى
ى ي
ٍ
ى
ى
ى
ى
اإلس ىَلًـ فىًإنَّو أ ً
ً
كإً َّما بًالت ً
ػاب الٍ يقػر ً
ث بػ ٍع ىػد ىذ ىى ً
كف
ك .فىػ يه ىو َّ
الس ىماعي الٍ يم ٍح ىد ي
َّصف ًيق ىكىٍ٨ت ًو ىذل ى
ٍ
ي ٍ
ث ًِف ًٍ ٍ
يحد ى ى
ى
ي
ػاؿ{ :خي ػػر الٍ يقػػر ً
الثَّ ىَلثػى ًػة الَّػ ًػذين أىثٍػ ىػٌت ىعلىػٍػي ً
صػلَّى اللَّػػوي ىعلىٍيػ ًػو ىك ىسػلَّ
ً
كف :الٍ ىقػ ٍػر يف
ػ
ق
ػث
ػ
ي
ح
م
ػِب
ػ
َّ
ن
ال
م
ه
ى
ى
ي
ُّ
ى
ٍ
ٍ
ى
ى
ٍ
ى
ي ي
ى
َّ ً
َّ ً ً ً ً َّ ً
ً
ضػ ٍػرهي أى ىكػػابًير
ين يىػليػػونىػ يه ٍم} ىكقىػ ٍد ىك ًرىىػػوي أ ٍىعيىػػا يف ٍاْل َّيمػػة ىكىدلٍ ىٍ٭ت ي
ين يىػليػػونىػ يه ٍم يمثَّ الػػذ ى
الػػذم بيعثٍػػت فيػػو يمثَّ الػػذ ى
الٍ ىم ىشايً ً ".
مجموع الفتاكل (ُُ :)َّٔ /
ًً ً
ً
ضربىػ ٍ ً
ُت:
الٍ ىك ىَل ىـ ًِف َّ
الس ىم ًاع ىك ىغ ٍَته م ٍن ٍاْلىفٍػ ىعاؿ ىعلىى ى ٍ
أىحػ يػد ي٫تىا أىنَّػػو ىػػل ىػػو ي٤تىػ َّػرـ؟ أىك ىغي ػػر ي٤تىػ َّػروـ؟ بػػل يػ ٍفعػػل ىكمػػا يػ ٍفعػػل سػػائًر ٍاْلىفٍػعػ ً
ػاؿ الَّػ ًػيت تىػ ٍلتىػ ُّػذ ًّٔىػػا
ىٍىىي ى ىىي ى ى ى
ى
ي ى ٍ يى ه ٍ ٍي
اس ك ىغ ًَتىػا٦ً .تَّػا يػ ٍفعليػو النَّػا ً
النُّػ يفوس كإً ٍف ىكا ىف فً ىيها نىػوعه ًم ٍن اللَّ ٍه ًو كاللَّعً ً
ص ًػد
ب ىك ىس ىم ًاع ٍاْل ٍ
س ل ىق ٍ
ىع ىػر ً ى ٍ ى
ٍ
ى
يى
ىىي ي
اللَّ َّذةً كاللَّه ًو ىَل لً
ص ًد الٍعًب ىادةً كالتَّػ ىقُّر ً
ب ىإذل اللَّ ًو.
ق
ى
ٍ
ى ٍ
ى
ى
ً
ػب الٍعًبػ ً
كالنَّػػوع الثَّػ ًػاين أى ٍف يػ ٍفعػػل علىػػى كجػ ًػو الدّْيانىػ ًػة كالٍعًبػ ً
ً
ػاد لًػ ىػرًّّْٔ ٍم
ى ى ى ى ىٍ ى ى ى ى
ى ٍي
ػادة ىك ى
صػ ىػَل ًح الٍ يقليػػوب ىكىٍٕت ًريػػد يحػ ّْ ى
ًً ً
ب كًرقَّةي الٍ يقلي ً
وس ًهم كتىطٍ ًه ًَت قيػليؤًًّم كأى ٍف يٖتىَّرىؾ ًمن الٍ يقلي ً
ا٠تى ٍشيىةي ىك ًٍ
وب ىك ىغٍيػير
اإلنىابىةي ىك ٍ
وب ٍ
ٍ
اٟتي ُّ ى
ٍى
ىكتىػٍزكيىة نػي يف ٍ ى
ػات .فىػي ً
ػات ىَل ًمػػن ً
ىذلًػػك ً٦تػَّػا ىػػو ًمػػن ً
س اللَّعًػػب كالٍم ٍل ًهيػ ً
ات كالطَّاعػ ً
س الٍعًبػػاد ً
ً
ً
ػب الٍ ىفػ ٍػر يؽ
ػ
ج
ن
ػ
ج
ن
ػ
ج
ٍ
ٍ
ى
ى
ى ي ى
ى
ٍ
ى يى ٍ
ى
ى ي
السم ًاع الَّ ً
ىعىر ً
اس ىك ٍاْلىفٍػىر ًاح ىكىٍ٨ت ًو
ن
ال
و
ل
ع
ف
ػ
ي
م
ذ
ي
ٍ
َّاس ًِف ٍاْل ٍ
ُت ىكبىػ ٍ ى
ُت ىك ىٝتى ًاع الٍ يمتىػلى ّْعبً ى
ُت ىٝتى ًاع الٍ يمتىػ ىقّْربً ى
بىػ ٍ ى
ي
ى
ى
ُت َّ ى
ي
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ً
ً
ً
السػمو ً
ك ًمن الٍعاد ً
ػوب كالتَّػ ىق ُّػر ً
ً
ات فىػًإ َّف
ب ىإذل ىر ّْ
ات ىكبىػ ٍُت َّ
ىذل ى ٍ ى ى
الس ىػم ًاع الَّػذم يػي ٍف ىع يػل ل ى
ص ىػَل ًح الٍ يقلي ى
ب َّ ى ى
يق ىإذل اللَّ ًو؟ ىكىى ٍل ى٢تي ٍػم بي ّّػد ًم ٍػن أى ٍف يىػ ٍف ىعليػوهي لً ىمػا
ىى ىذا يي ٍسأ يىؿ ىعٍنوي :ىى ٍل يى ىو قيػٍربىةه ىكطى ى
اعةه؟ ىكىى ٍل يى ىو طى ًر ه
ػك كج ًػد ًىم لًمحبػؤًًّم كتىػٍزكًي ًػة نػي يف ً
ً ً ً ً ًً
ً
وسػ ًه ٍم ىكإًىزالى ًػة الٍ ىق ٍس ىػوةً ىع ٍػن قيػليػؤًًّ ٍم ىكىٍ٨تػ ًو
فيو م ٍن ًرقَّػة قيػليػؤّ ٍم ىكىٍٖت ًري ى ٍ ٍ ى ٍ ي ٍ ى ى
ً ً
ىذلًػ ى ً
الس ػ ىػم ًاع؟ ىك ىم ػػا أ َّ
الس ػ ىػم ًاع ًِف
َّص ػ ىػارل يىػ ٍف ىعليػػو ىف ًمثٍػ ىػل ىىػ ػ ىذا َّ
ص ػ يػد بً َّ
ىف الن ى
ػك م ػ ٍػن الٍ ىم ىقاص ػػد الَّػ ًػيت تيػ ٍق ى
ىكنىائً ًسػ ػ ًهم على ػػى كج ػ ًػو الٍعًب ػ ً
اع ػ ًػة ىَل ىعلى ػػى ك ٍج ػ ًػو اللَّ ٍهػ ػ ًو كاللَّعًػ ً
ػب .إ ىذا عيػ ػ ًر ى
ؼ ىىػ ػ ىذا فى ىح ًقي ىقػ ػةي
ػادة ىكالطَّ ى
ٍ ى ىٍ ى ى
ى
ى
ً
السػؤ ًاؿ :ىػل يػبػاح لًلشَّػي ً أى ٍف ى٬تعػػل ى ًػذهً
احػةه؟
يم
اْل
ٍ
ػور الَّ ًػيت ىػ ىػيَّ :إمػا ي٤تىَّرىمػةه؟ أ ٍىك ىم ٍكير ى
ٍى ى ى
ُّ ى ى ٍ يى ي ٍ
كىػةه؟ أ ٍىك يمبى ى
ي
ى
ً
ً ًً
ً
ً
ً
ً
ين
ػاد نة ىكطى ى
قيػٍربىػةن ىكعبىػ ى
اع ػةن ىكطى ًري ىق ػةن ىإذل اللَّػػو يى ػ ٍدعيو ّٔىػػا ىإذل اللَّػػو كيت ػػوب الٍ ىعاص ػ ى
ػُت ىكيػيٍرش ػ يػد ب ػػو الٍغىػػا ًك ى
ً
ً
كيػه ًدم بًًو الضَّالّْ ً
ىف الػدّْين لىػو " أ ً
ع اللَّػوي ىكىَل ىح ىػر ىاـ
ىص ىػَلف " فى ىػَل دي ىػن َّإَل ىمػا ىش ىػر ى
ى
ُت .ىكم ٍن الٍ ىم ٍعليوـ أ َّ ى ي ٍ
ىى ٍ
ً
ً
َّإَل ىما ىحَّرىموي اللَّوي .ىكاىللَّوي تىػ ىع ى
اب ىعلىى الٍ يم ٍش ًرك ى
ُت أىنػَّ يه ٍم ىحَّريموا ىما ىدلٍ ي٭تىّْرٍموي اللَّػوي ىك ىش ىػرعيوا ديننػا ىدلٍ
اذل ىع ى
يىأٍذى ٍف بًًو اللَّوي........
ً
ىف الٍع ً
ب ىإذل إبلًيس ًمن الٍمع ً
كالٍبً
اصػي يىػ ٍعلى يػم أىنَّػوي ىع و
صػيى ًة؛ ًْل َّ
ػب
ىح
أ
ة
ع
د
ُّ
ٍ
ي
ى
ٍ
ٍ
ى
ػاص فىػيىتي ي
ى
ٍ
ى
ى
ػوب ىكالٍ يمٍبتىػدعي ىٍ٭ت ىس ي
ى
ى
ً
أ َّ ً
ً
اع لًلَّعًػ ً
صػػالً ًح
ضػ ىػر َّ
ػوب .ىك٢تػى ىذا ىمػ ٍػن ىح ى
السػ ىػم ى
ىف الَّػػذم يىػ ٍف ىعليػػوي طى ى
ػب ىكاللَّ ٍهػ ًو ىَل يىػعيػػدُّهي مػ ٍػن ى
اعػةه فىػ ىػَل يىػتيػ ي
ػاذل فىًإنػَّػو يػت ً
ً
ً
ًً
َّخػ يذهي ًديننػػا ىكإً ىذا
ىع ىملػػو ىكىَل يىػٍر يجػػو بًػػو الثَّػ ىػو ى
اب ىكأ َّىمػػا ىمػ ٍػن فىػ ىعلىػػوي ىعلىػػى أىنػَّػوي طى ًريػ هػق ىإذل اللَّػػو تىػ ىعػ ى ي ى
نػىهى عٍنو ىكا ىف ىكمن نػىهى عن ًدينً ًو كرأىل أىنَّو قى ٍد انٍػ ىقطىع عػن اللَّ ًػو كحػرـ نى ً
اذل إذىا
صػيبيوي ًم ٍػن اللَّ ًػو تىػ ىعػ ى
ىى ي
ى ىي
ى ى ٍ ى ى يى
ىٍ ى ىٍ
ً
ً
ػوؿ أ ً ً ً
ًً
ًً
ً
ُتَّ :
إف ّْاٗتىػػا ىذ
تىػىرىكػػوي .فىػ ىهػ يػؤىَلء ي
ىحػ هد مػ ٍػن أىئ َّمػػة الٍ يم ٍسػػلم ى
ضػ َّػَل هؿ بًاتّْػ ىفػػاؽ عيلى ىمػػاء الٍ يم ٍسػػلم ى
ُت ىكىَل يىػ يقػ ي ى
ػاح؛ بىػ ٍػل ىمػ ٍػن ىج ىعػ ىػل ىىػ ىذا ًديننػػا ىكطى ًري نقػػا ىإذل اللَّػ ًػو تىػ ىعػػا ىذل فىػ يهػ ىػو
ىىػ ىذا ًديننػػا ىكطى ًري نقػػا ىإذل اللَّػ ًػو تىػ ىعػ ى
ػاذل أ ٍىمػهػر يمبىػ ه
ً
ًً
ض ّّ
ُت.
اؿ يم ٍف ىوًت ي٥تىال ه
ى
ف ًًإل ٍٚتى ًاع الٍ يم ٍسلم ى
ٗ -إٚتاع السلف على ٖترمي كضػع اْلحاديػث ِف الفضػائل إف تضػمن ذلػك مصػلحة إقبػاؿ
الناس على القرآف كالطاعات .
َُ -أف البدع تدخل ىف كسائل العبادة كماتدخل ىف العبادة نفسها.
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برىاف ذلك:

ػارم م ػػن قص ػػة ٚت ػػع ا١تص ػػحف،كأف عم ػػر رض ػػى اهلل عن ػػو أش ػػار إذل أَب بك ػػر
أكالن:م ػػا ركاه البخ ػ ي

باٞتمع فقاؿ لو أبو بكر كيف نفعل شيئا دل يفعلو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسػلم ،كٔتثػل ىػذا
أجاب زيد أبا بكر١تا عرض عليو ٚتع ا١تصحف.

كجو الداللة:أف ٚتع ا١تصحف كسيلة،كمع ذلػك احتجػوا بعػدـ فعػل رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو
كسلم.
فإف قيل١ :تاذا إذف ٚتعوا ا١تصحف مع أف رسوؿ اهلل دل يفعلو.
قلناْ:لف ا١تقتضى دل يكن موجودا على عهده صلى اهلل عليو كسلم.
حي بُت أظهرىم صلى اهلل عليو كسلم فبوجوده َلٮتشى على القرآف.
إذ ىو ي
ثاني ػان:ماثبػػت عنػػد الػػدارمي،حُت أنكػػر ابػػن مسػػعود علػػى الػػذين يسػػبحوف علػػى اٟتصػػى،كاحتج
عليهم أف النِب صلى اهلل عليو كسلم دل يفعلو.
كجو الداللة:أف التسبيح بالحصى كسيلة للذكر،كمع ذلك اشتد نكير ابن مسعود عليهم.

كيقوؿ شيخ اإلسالـ فى اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم
(ِ :)ََُ /

"كالضابط ِف ىذا كاهلل أعلم أف يقاؿ :إف الناس ال يحدثوف شيئا إال ألنهم يركنو مصلحة إذ
لو اعتقدكه مفسدة دل ٭تدثوه فإنو َل يدعو إليو عقل كَل دين فما رآه الناس مصلحة نظر في

المحوج إليو :فإف كاف السبب احملوج إليو أمران حدث بعػد النػِب صػلى اهلل عليػو كسػلم
السبب ي

مػػن غػػَت تفػريط منػػا ،فهنػػا قػد ٬تػػوز إحػػداث مػػا تػػدعو اٟتاجػػة إليػػو ،ككػػذلك إف "كػػاف ا١تقتضػػي
لفعلو قائما علػى عهػد رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم ،لكػن تركػو النػِب صػلى اهلل عليػو كسػلم
١تعارض زاؿ ٔتوتو.
كأما ما دل ٭تدث سبب ٭توج إليو أك كاف السبب احملوج إليو بعض ذنوب العباد ،فهنا َل ٬توز
اإلحػػداث ،فكػػل أمػػر يكػػوف المقتضػػي لفعلػػو علػػى عهػػد رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم
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موجودا ،لو كػاف مصػلحة كلػم يفعػل ،يعلػم أنػو لػيس بمصػلحة .كأمػا مػا حػدث ا١تقتضػي لػو
بعد موتو من غَت معصية ا٠تالق فقد يكوف مصلحة".

مجموع الفتاكل للعالمة ابن باز رحمو اهلل ُ ِْٗ/قاؿ

" كم ػػن أراد ص ػػَلح آّتمػ ػع اإلس ػػَلمي أك ص ػػَلح آّتمع ػػات اْلخ ػػرل ِف ى ػػذه ال ػػدنيا بغيػ ػػر

الطريق كالوسائل كالعوامل اليت صلح ّٔا اْلكلوف فقد غلط كقاؿ غَت حق "ا.ق

فهذا كاضح منو رحمو اهلل أنو يقوؿ أف كسائل الدعوة توقفية كالغاية ال تبرر الوسيلة.
ُُ -قػػاؿ العَلمػػة بكػػر بػػن عبػػد اهلل بػػن أيب زيػػد كتػػاب " حكػػم اَلنتمػػاء إذل الفػػرؽ كاْلحػزاب
ا١تعاصرة "ص ُٕٓ
ق ػػاؿ " فال ػػدعوة تتك ػػوف م ػػن كس ػػيلة كغاي ػػة فحقيق ػػة ال ػػدعوة ال ػػيت ى ػػي الغاي ػػة توقيفي ػػة َل ٣ت ػػاؿ

اَلجتهػػاد فيهػػا كأمػػر ثابػػت َل يتغػػَت بتغػػَت اْلزمػػاف كاْلح ػواؿ كا١تكػػاف كاْلصػػل ِف كسػػائل نشػػر
الػدعوة كػػذلك التوقيػػف علػى منػػاىج النبػػوة كقػػد صػح عنػػو صػػلى اهلل عليػػو كسػلم أنػػو قػػاؿ " مػػن
أحػدث ِف أمرنػػا ىػػذا مػا لػػيس منػػو فهػو رد" ك ِف لفػػظ " مػػن عمػل عمػَلن لػػيس عليػو أمرنػػا فهػػو
رد"
ُِ -يقوؿ ابن تيمية في الفتاكل ُْْٕٔ/

" إف الشرؾ كالقوؿ على اهلل بغَت علم كالفواحش ما ظهر منها كما بطن كالظلم َل يكػوف فيهػا
شيء من ا١تصلحة "

ُّ -كقػػاؿ أيضػان ُْ " ْٕٕ/كمػػا ىػػو ٤تػػرـ علػػى كػػل أحػػد ِف كػػل حػػاؿ َل يبػػاح منػػو شػػيء
كىو الفواحش كالظلم كالشرؾ كالقوؿ على اهلل بَل علم "
قلت  :كّٔذا يرد على من يقوؿ الدخوؿ ِف الرب١تاف للضركرة.
كقاؿ أيضان ُُْْٕ ، َْٕ/

" إف احملرمػػات منهػػا مػػا يقطػػع بػػأف الشػػرع دل يػبح منػػو شػػيئان َل لضػػركرة كَل لغػػَت ضػػركرة كالشػػرؾ
كالف ػواحش كالقػػوؿ علػػى اهلل بغػػَت علػػم كالظلػػم احملػػض كىػػي اْلربعػػة ا١تػػذكورة ِف سػػورة اْلع ػراؼ
فهذه اْلشياء دل يبح منها شيئان قط كَل ِف حاؿ من اْلحواؿ ك٢تذا أنزلت ِف سورة ا١تكية "
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كقاؿ أيضان ُْْْٕ/

" أما اإلنساف ِف نفسو فَل ٭تل لو أف يفعل الذم يعلم أنو ٤ترـ لظنو أنو يعينو على طاعة اهلل"

ُْ -يقػػوؿ العَلمػػة آّاىػػد " مقبػػل بػػن ىػػادم الػػوادعي " ِف كتابػػو " ٖتفػػة آّيػػب عػػن أسػػئلة
اٟتاضر كالغريب " باب حرمة اإلنتخابات "

قاؿ " لماذا نحرـ المجالس النيابية ؟

ْلف فيهػا يسػػتهزأ بكتػػاب اهلل كسػنة رسػولو صػػلى اهلل عليػو كسػػلم كاٟتكػػم فيهػا للكثػػرة كلػػيس هلل
عز كجل كفيها كتاب اهلل رأل من اآلراء.
فإف قيل  " :ما دل يتم الواجب إَل بو فهو كاجب " قلنا  :فالدخوؿ على الكفرة مباح كاْلمر
بػػا١تعركؼ كالنهػػي عػػن ا١تنكػػر كاجػػب فػػإذا دل يػػتم اْلمػػر بػػا١تعركؼ كالنهػػي عػػن ا١تنكػػر إَل ّٔػػذا
الػػدخوؿ فهػػذا الػػدخوؿ مبػػاح كقػػد يصػػبح كاجب ػان ْلنػػو َلبػػد مػػن الػػدخوؿ علػػى الكفػػرة كنػػأمرىم
بػػا١تعركؼ كننهػػا ع ػػن ا١تنكػػر لكػػن إذا كػػاف ى ػػذا ال ػػدخوؿ ٤تػػرـ ْلن ػػك َلبػػد أف تس ػػجد لص ػػنم

الديمقراطية فهذه القاعدة َل تنطبق على ىذا الكَلـ كىي قاعػدة فاسػدة ِف ىػذا القيػاس ْلف
الدخوؿ أصبح ٤ترمان كليس مباحان ْلنو َلبد من السجود لصنم الدٯتقراطية "
كقاؿ أيضان " كلكننا نمنع الوسيلة التي بها دخلوا "
فتبين أف كسائل الدعوة توفيقية كأف الغاية ال تبرر الوسيلة فالبد أف
تكوف الوسيلة مشركعة.

كفي صحيح البخارم (ِ :)ُٕ /برقم ٔٓٗ
ػوؿ اللَّ ػ ًػو صػ ػلَّى اهلل علىي ػ ًػو كسػ ػلَّم ىٮتٍ ػػرج يػ ػػوـ ً
ع ػػن أًىيب س ػػعً و
الفطٍػ ػ ًر
ػاؿ « :ىك ػػا ىف ىر يس ػ ي
م ،قى ػ ى
يد ا٠تيػ ػ ٍد ًر ّْ
ي ى ٍ ى ى ى ي ي ى ٍى
ى
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وصػػي ًه ٍم ،ىكيىػأٍ يميريى ٍم ،فىػًإ ٍف ىكػػا ىف ييًريػ يػد أى ٍف يىػ ٍقطىػ ىػع بىػ ٍعثنػػا قىطى ىعػػوي ،أ ٍىك
ي ه ى ي ٍ ى ي ٍ ىي
ً
اؿ أىبو سعً و
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يد« :فىػلىم يػزً
ً
ػت ىم ىػع
ن
ال
ؿ
ق
»
ؼ
ر
ص
ن
ػ
ي
مث
،
و
َّ
ى
ي
ى
ي
ٍ
َّاس ىعلىى ىذل ى
ك ىح َّىت ىخىر ٍج ي
ٍ ىى
ى ى
ي ى
ي
ى يى ٍ ىى
ً
ً
ص ػلَّى إً ىذا ًمٍنبى ػ هػر بىػنىػػاهي ىكثًػػَتي بٍػ يػن
ىمػ ٍػرىكا ىف  -ىكيىػ ىػو أ ًىمػػَتي ا١تدينىػ ًػة ًِ -ف أ ٍ
ػحى أ ٍىك فطٍ ػ ور ،فىػلى َّمػػا أىتىػٍيػنىػػا ا١تي ى
ىضػ ن
ى
ً
ً
الص ٍل ً
ً
ً
ً
ّْ
ػب
َّ
ت ،فىًإ ىذا ىمٍرىكا يف ييًر ي
صل ىي ،فى ىجبىػ ٍذ ي
يد أى ٍف يىػٍرتىقيىوي قىػٍب ىل أى ٍف يي ى
ت بثىػ ٍوبػو ،فى ىجبىػ ىذين ،فى ٍػارتىػ ىف ىع ،فى ىخطى ى
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ًو
قىػبػػل َّ ً
ػت :ىمػػا
ػت لىػػوي :ىغيَّػ ٍػريٍُت ىكاللَّػ ًػو ،فىػ ىقػ ى
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قاؿ العالمة ابن العثيمين فى شرحو على البخارم ُّْ/
"كىف ىػػذا أيض ػان دليػػل علػػى أف مػػا يسػػمى با١تصػػاحل ا١ترسػػلة إذا خالفػػت الش ػريعة فإنػػو َل يعمػػل
ّٔا،فهنػػا م ػػن ا١تص ػػلحة أف الن ػػاس يس ػػتمعوف ا٠تطب ػػة َل ش ػػك،لكن إذا أدل ذل ػػك إذل أف تتغ ػػَت

السنة فإنو َل يعمل ّٔا...ألف ما خالف الشرع فليس بمصلحة"
كىف سنن أيب داكد (ْ :)ٔ /برقم ّٖٖٔ صححو اْللباين
اؿ :سئًل رس ي ً
ً ً
ً
اؿ « :يى ىو ًم ٍػن
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم ىع ًن النُّ ٍشىرةً فىػ ىق ى
وؿ اللَّو ى
ىع ٍن ىجاب ًر بٍ ًن ىعٍبد اللَّو ،قى ى ي ى ى ي
عم ًل الشَّيطى ً
اف»
ٍ
ىى
قلت:كالنشػػرة ىػػى حػػل السػػحر بالسػػحر،كبالطبع أف ىػػذا فيػػو مصػػلحة ١تػػا فيػػو مػػن حػػل السػػحر
ي
كلكن دل يأذف فيو الشرع فعيلم أف ا١تصلحة َلبد كأف تكوف ٦تاأذف فيو الشرع.

الشبهة السادسة
دخلنا البرلماف تحصيل أعظم المصلحتين كدرء أعظم المفسدتين ،كدرء
المفسدة يقدـ على جلب المصلحة،كالضركرة تبيح المحظورة صَٖ
الرد على ذلك :

أكالن :أف ا١تصاحل كا١تفاسد ليسػت مصػدرىا العقػوؿ كاْلىواء،كإ٪تػا مصػدرىا الشػرع،فحىت تعػرؼ
ا١تصلحة من ا١تفسدة فَلبد من الرجوع إذل الشرع،كإَل جعلنا العقل حاكمان على الشػرع ككقعنػا
ىف مذىب ا١تعتزلة الضَلؿ.
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يقوؿ شيخ اإلسالـ فى مختصر الفتاكل المصرية (ُ :)ُْٕ /
اؿ اَلنساف ىحاجتو يكوف ىم ٍشيركعا ىكىَل يمبىاحػا ىكإًَّ٪تىػا يكػوف ىم ٍش يػركعا إًذا غلبػت
س كل ىسبىب نى ى
"لىٍي ى
لحتو على مفسدتو ًم َّما أذف فً ًيو َّ
الش ٍرع.
ٍ
مص ى
ً
اجػات ىكىمػا يػ ٍدخل ًِف ىذلًػك
ضػاء بعػض ٍ
ىكمن ىى ىذا الٍبىاب ىٍٖتػ ًرمي السػحر ىم ىػع ىمالػو مػن التَّػأٍثَت ىكقى ى
اٟتى ى
من عبادة الٍ ىكواكًب كدعائها كاستحضار ًٍ
كهانىة كاَلستسقاـ باْلزَلـ كأنواع السحريات
اٞت ٌن ىكالٍ ى
ىى ى
اٟتىىوائًج"
ىم ىع ىكوِنىا ى٢تىا نوع كشف
ىسبىاب الًَّيت تقضي ّٔىا ٍ
كتأثَت،كًِف ىى ىذا تىػٍنبًيو على ٚتلىة ٍاْل ٍ
ى
فهذا كَلـ ىاـ جدان لشي اْلسَلـ يوضح فيو أف الشيئ َل يقاؿ عنو مصلحة حىت يعلم ىل
أذف بو الشرع أـ َل،فإف دل يأذف بو الشرع فَل يسمى مصلحة كإف غلبت مصلحتو على
مفسدتو،كضرب مثل رٛتو اهلل بالسحر فإف الساحر قد يزيل السحر من ا١تسحور كىذه
مصلحة ْلف السحر سيزكؿ كلكن الشرع حرمها فصارت ملغاة،كإلنساف أف يقوؿ أنا َل أىداء
حىت أٝتع موسيقى ىادئة كىذه مصلحة تغلب على ا١تفسدة،كىكذا كل إنساف كل من يرل
مصلحة ىف شيئ يفعلها ْتجة ا١تصاحل كا١تفاسد كيصَت دين اهلل لعبة ىف أيدل الناس ،كلذلك
بُت شي اإلسَلـ أف ا١تصاحل كا١تفاسد َل تعلم إَل من قبل الشرع ،كىذا يرد على صاحب
قاعدة "الوقوع دليل الجواز" كىذا ضَلؿ مبُت.

ثانيان:أف اٟتراـ َل ٬توز ارتكابو ٔتثل ىذه التعليَلت كالتوسع مع اَلحتماَلت ١تصاحل ظنية
ككجود ا١تفاسد احملققو اليت ضررىا حاصل كمتيقن ِف اْلمور الدينية كالدنيوية كقد انتقد العلماء
مثل ىذه الطريقة.

يقوؿ شيخ اإلسالـ في مجموع الفتاكل (ُْ :)ْٔٗ /
ً
ىكقى ٍد يىػ ٍع ىًًتفيو ىف أ َّ
ىف ىما فىػ ىعليوهي بً ٍد ىعةه ىمٍن ًه ّّي ىعٍنػ ىها أ ٍىك ي٤تىَّرىمةه؛ ىكلىك ٍن يىػ يقوليو ىف ىما أ ٍىم ىكنىػنىا َّإال ىى ىذا ىكإً ٍف ىدلٍ
ً
ً
ىش ُّد ًمٍنو ىٍٖت ًرٯتنا كًِف تىػرًؾ الٍو ًاجب ً
نػى ٍفعل ى ىذا الٍ ىقلً ً
يد
ات ىما يىًز ي
ىٍ ى
يما يى ىو أ ى ي
يل م ٍن الٍ يم ىحَّرـ ىح ى
ى ٍ ى ى
ص ىل الٍ يوقيوعي ف ى
ى
ٍإٙتيوي ىعلىى ًٍإمث ىى ىذا الٍم ىحَّرًـ الٍ ىقلً ًيل ًِف ىجٍن ً
إف ًٍ
ب ىما ىكانيوا فً ًيو ًم ٍن الٍ يم ىحَّرًـ الٍ ىكثً ًَت ىكيىػ يقوليو ىفَّ :
اإلنٍ ىسا ىف
ي
ىً٬ت يد ًِف نػى ٍف ًس ًو نى ىشاطنا كقيػ َّوةن ًِف ىكثً وَت ًمن الطَّ ً
ً
كىا ىحىر ناما.
ٍ ى
ص ىل لىوي ىما ي٭تبُّوي ىكإً ٍف ىكا ىف ىم ٍكير ن
اعات إذىا ىح ى
ى
كأ َّىما بً يد ً ً
ك فى ىَل ىً٬ت يد ىشيئا كىَل يػ ٍفعليو .كىو أىيضا ٯتىٍتىنًع عن الٍمحَّرم ً
ات إ ىذا ع ّْو ً ً
كف ىذل ى
ض ٔتىا ي٭تبُّوي
ي ى
ٍن ى ى ى ي ى ي ى ٍ ن ي ى ٍ ي ى ى
ى
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َّاس كجوابػها مب ًٍت علىى ثىىَل ً
ً ً ً ً
كىا ىكإًََّل ىدلٍ ٯتىٍتىنً ٍع ىك ىى ًذهً ُّ
ث
الش ٍبػ ىهةي ىكاق ىعةه ل ىكث ًَت م ٍن الن ً ى ى ى ي ى ى ٍ ّّ ى
ىكإً ٍف ىكا ىف ىم ٍكير ن
م ىقام و
ات:
ى ى

ىف الٍمحَّرم ً
ات قًسم ً
ىح يد ي٫تىا " ىما يىػ ٍقطى يع بًأ َّ
ع ىدلٍ ييبً ٍح ًمٍنوي ىشٍيئنا ىَل
أ
"
:
اف
ىف الشٍَّر ى
"أ ى
ى
ىح يد ىىا " أ َّ ي ى ى
ٍى
لًضركرةً كىَل لًغى ًَت ضركرةو :ىكالشَّرًؾ كالٍ ىفو ً
ش ىكالٍ ىق ٍوًؿ ىعلىى اللَّ ًو بًغى ًٍَت ًع ٍل وم .ىكالظٍُّل ًم الٍ ىم ٍح ً
اح ً
ض ىكًى ىي
ىي ى ى ٍ ىي ى
ى ى ى
ً
َّ
ش ىما ظى ىهر ًمٍنػ ىها ىكىما بىطى ىن ىك ًٍ
ورةي ًِف قىػ ٍولو تىػ ىع ى
اإل ٍمثى
يب الٍ ىف ىواح ى
ٍاْل ٍىربىػ ىعةي الٍ ىم ٍذ يك ى
ى
اذل {قي ٍل إ٪تىا ىحَّرىـ ىرّْى
اٟتى ّْق ىكأى ٍف تي ٍش ًريكوا بًاللَّ ًو ىما ىدلٍ يػينىػّْزٍؿ بًًو يس ٍلطىانا ىكأى ٍف تىػ يقوليوا ىعلىى اللَّ ًو ىما ىَل تىػ ٍعلى يمو ىف} .
ىكالٍبىػ ٍغ ىي بًغى ًٍَت ٍ
ث اللَّو ىً
فىػه ًذهً ٍاْلى ٍشياء ي٤تَّرمةه ًِف ىً
ٚتي ًع الشَّرائً ًع كبًتى ٍح ًرٯت ىً
الر يس ًل ىكىدلٍ ييبً ٍح ًمٍنػ ىها ىشٍيئنا قى ُّ
ط
ٚت
ع
ػ
ب
ا
ه
يع ُّ
ى
ي
ى
ى
ى
ى ي ىى
ى
ى ى
ً
و ً
َّح ًرًمي ىع َّما ًس ىوا ىىا؛ فىًإَّ٪تىا
ت ًِف ىى ًذهً ُّ
ىح ىو ًاؿ ىك٢تىىذا أينٍ ًزلى ٍ
ورةي الٍ ىم ّْكيَّةي ىكنىػ ٍف يي الت ٍ
ىكىَل ًِف ىحاؿ م ٍن ٍاْل ٍ
الس ى
ً
و
ً و
ىحَّرىموي بىػ ٍع ىد ىىا ىكالدًَّـ ىكالٍ ىمٍيتى ًة ىك ىٟتٍ ًم ًٍ ً ً
ك
س ىٍٖت ًرٯتيوي يمطٍلى نقا .ىكىك ىذل ى
ا٠تٍنزير ىحَّرىموي ِف ىحاؿ يدك ىف ىحاؿ ىكلىٍي ى
ش ًِف أ ً
ا٠تىمر " يػباح لً ىدفٍ ًع الٍغي َّ ً ً ً ً
اح لً ىدفٍ ًع الٍ ىعطى ً
رل الٍعيلى ىم ًاء ىكىم ٍن لى ٍم
ى
صة باَلتّْػ ىفاؽ ىكيػيبى ي
" ٍ ٍ ي يى ي
ىحد قىػ ٍوى ٍ
وؼ ىعلىى ىدفٍ ًع
ييبً ٍح ىها قى ى
ىٛتىد .فى ًحينىئً وذ فى ٍاألى ٍم ير ىم ٍوقي ه
ش ىكىى ىذا ىمأٍ ىخ يذ أ ٍ
اؿ :إنَّػ ىها ىال تى ٍدفى يع ال ىٍعطى ى
ب ىكما يػباح ىٟتم ًٍ ً
ش ًّٔا فىًإ ٍف ىعلًم أىنَّػ ىها تى ٍدفىػعيوي أيبً
ت بً ىَل ريٍ و
اع ًة
يح
ٍ
ا٠تٍن ًزي ًر ل ىدفٍ ًع الٍ ىم ىج ى
ى
ٍ
ال ىٍعطى ً ى
ى
ي
ى
ى
ى ي ي
ً
كضركرةً الٍعطى ً ً
وع؛ كً٢ت ىذا يػباح يشرب النَّجاس ً
ً
ات
ش الَّذم يػىىرل أىنَّوي يػي ٍهل يكوي أ ٍىعظى ىم م ٍن ى
ى ىي ى ى
كرةً ا ٍٞتي ً ى ى يى ي ٍ ي ى ى
ضير ى
ًعٍن ىد الٍعطى ً ً
ك......
احةى فًي ىش ٍي وء ًم ٍن ذىلً ى
ش بًىَل نىز واع فىًإ ٍف انٍ ىدفى ىع ال ىٍعطى ي
ش ىكإًَّال فى ىال إبى ى
ى
ً
ً ً ً
ً
ًً
ىكأ َّىما ًٍ
اع ًة اللَّ ًو
اإلنٍ ىسا يف ًِف نىػ ٍفسو فى ىَل ى٭ت ُّل لىوي أى ٍف يىػ ٍف ىع يل الَّذم يىػ ٍعلى يم أىنَّوي ي٤تىَّرهـ لظىنّْو أىنَّوي ييعينيوي ىعلىى طى ى
فىًإ َّف ى ىذا ىَل ي يكو يف َّإَل م ٍفس ىد نة أىك م ٍفس ىدتيو ر ًاجحةه علىى مصلىحتً ًو كقى ٍد تىػٍنػ ىقلً
اعةي
ب تًٍل ى
ك الطَّ ى
ى
ى
ى ى ٍ ى ى يى ى ى ى ٍ ى ى
ي
الشار ى ً
يم فىػلى ٍو ىعلً ىم أ َّ
ىم ٍف ىس ىدةن؛ فىًإ َّف َّ
صلى ىحةن لى ٍم يي ىح ِّرٍموي".ا.ق
ىف فًي ذىلً ى
ك ىم ٍ
ًع ىحك ه
فعلم بأف ىذه ا١تصلحة اليت يظنها مرتكب احملرـ  ،أكا١تفيت بو مصلحة تنقلب مفسدة.
ثانيان :أنت تريد درء أعظم ا١تفسدتُت كقعت ِف أعظم ا١تفسدتُت  ،فأنت الذم قلت في
كتابك ص ْْ

" فَل ٭تل ١تسلم أف يتحاكم إذل غَت كتاب ربو فإف فعل اختياران لم يكن من أىل اإلسالـ "
كالعضو يدخل اختياران .

فإف قلت  :دخلنا مكرىُت
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قلنا  :قد عرفنا ما معٌت اإلكراه ِف شبهة القسم على الدستور ِف ثنايا الرد على احتجاجهم
بقصة يوسف عليو السَلـ .

كإف قلت  :اضطراران
قلنا ٬ :تيبك شي اإلسَلـ فيقوؿ رٛتو اهلل ِف مجموع الفتاكل ُْْٕٔ/

" إف الشرؾ كالقوؿ على اهلل بغير علم كالفواحش ما ظهر منها كما بطن كالظلم َل يكوف فيو
شيء من ا١تصلحة "

كقاؿ أيضان في ُْْٕٕ/

" كماىو ٤ترـ على كل أحد ِف كل حاؿ ال يباح منو شيئان كىو الفواحش كالظلم كالشرؾ
كالقوؿ على اهلل بَل علم "

كقاؿ أيضان ُُْْٕ,َْٕ/

" إف احملرمات منها ما يقطع بأف الشرع دل يبح منها شيئان ال لضركرة كال لغير ضركرة كالشرؾ
كالفواحش كالقوؿ على اهلل بغَت علم كالظلم احملض كىي اْلربعة ا١تذكورة ِف سورة اْلعراؼ
فهذه اْلشياء دل يبح منها شيئان قط كَل ِف حاؿ من اْلحواؿ ك٢تذه أنزلت السورة مكية "
ثالثان :يقوؿ العالمة محمد بن عبد اهلل اإلماـ " كتاب تنوير الظلمات ص ِِْ
" قو٢تم ٨تن ندخل ِف اَلنتخابات كنرتكب أخف الضررين "

فتقوؿ :

أخف الضررين عندكم ا١تشاركة ِف آّالس النيابية كإليك بياف ىذا الضرر ا٠تفيف عندىم :
سؤاؿ ُ  :من اٟتاكم ِف ٣تلس النواب  :اهلل أـ البشر ؟
الجواب  :البشر

 ......إذان ىذه القاعدة استعملت ِف غَت ٤تلها  .صحيح أنو يرتكب بعض الشر لتحقيق
مصلحة كربل كما حصل أف الصحابة نظركا إذل عانة أكَلد يهود بن قريظة من أجل أف يعرفوا
من كاف قد أنبت فيقتل كمن دل ينبت فَل يقتل  ......كما أشبو ذلك لكن اتضح لنا أف
القاعدة دل تطبق على حقيقتها.
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حرموف من اَلتباع
كىذه مصيبة اْلحزاب اإلسَلمية أِنم يطبقوف اْلشياء على أىوائهم فيي ي
كالتوفيق من اهلل .
مث ما ىي ا١تصلحة الكربل على حد زعمهم اليت حققوىا ؟ فقد عرفنا الشر الذم كقعوا فيو
فنريد أف نعرؼ ا١تصلحة ْ ،لِنم قالوا  :سيحققوف مصلحة كربل .
الجواب  :قو٢تم إِنم دخلوا ِف اَلنتخابات كارتكبوا أخف الضررين من أجل أف يقيموا دكلة
اإلسَلـ ك٭تكموا بالشريعة اإلسَلمية كذلك على حد زعمهم .

فهل تقاـ الشريعة مع أف المجتمع ليس عنده أىلية لذلك ؟
جاء ِف حديث ابن عباس ِف قصة ىرقل عند أف أخربه أبو سفياف عن أكصاؼ رسوؿ اهلل
صرم فلما قرأ ىرقل كتاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
صلى اهلل عليو كسلم عن طريق عظيم بي ٍ
كسلم قاؿ – أل ىرقل – " يا معشر الركـ ىل لكم ِف الفَلح كالرشد كأف يثبت ملككم
فتبايعوا ىذا النِب ؟
فحاصوا حيصة اٟتي يمر إذل اْلبواب فوجدكىا قد غيلقت فدعاىم ىرقل كقاؿ " أنا أريد أف
أعرؼ شدتكم على دينكم فسجدكا لو " كاٟتديث ِف الصحيحُت كالشاىد ِف اٟتديث أف
ىرقل مع كونو ملكان دل يستطع أف يرغم قومو على الدخوؿ ِف اإلسَلـ باعتبار أنو ملك
كبيده السلطو  ،كىكذا النجاشي أسلم كنزلت فيو آيات منها قولو تعاذل " كإذا ٝتعوا ما أنزؿ
إذل الرسوؿ ترل أعينهم تفيض من الدمع ٦تا عرفوا من اٟتق  " .....ا١تائدة ّٖ
كما ِف الصحيح ا١تسند من أسباب النزكؿ لشيخنا  /مقبل بن ىادم الوادعي ٭تفظو اهلل ،
ماكجد من يصل عليو كإ٪تا صلى عليو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ك النجاشي
ك١تا مات ي
ملك النصارل ِف اٟتبشة .
فليس من صعد الكرسي أقاـ اإلسَلـ كَلبد  ،ىذه قضية فيها ٣تازفة كعدـ فقو للواقع .
فَلبد من إصَلح آّتمع قبل الوصوؿ إذل اٟتكم  .........ك لقد رأينا كثَت من اإلسَلميُت
عندما ٘تكنوا من بعض الوزارات يلتزموف بالنظاـ الوضعي أشد من غَتىم  ،ك إذا قيل ٢تم :
ىل أمر اهلل ّٔذا  :قالوا ىذا النظاـ ! فأين تغَتكم للفساد الذم أرىقتم ٝتاع الناس بو ،
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كاستنزفتم بو أموالهم كصرفتموىم عما ىو أنفع من اَلعتصاـ بنشر السنة كالتحذير من البدع
!
" كاهلل غالب على أمره كلكن أكثر الناس ال يعلموف " يوسف ُِانتهى كالمو حفظو اهلل

رابعان :ككثَتان ٦تن يدندنوف ّٔذه الشبهة يقولوف ال بديل ،فسبحاف اهلل ! الدٯتقراطية اليت دل
يعرفها النِب صلى اهلل عليو كسلم كَل الصحابة كَل القركف الثَلثة ا١تزكاة ،كَل سلف اْلمة
أصبحت اليوـ َل بديل عنها كىي الوسيلة الوحيدة لنصرة الدين كإقامة دكلة ا٠تَلفة !!
فسبحاف اهلل أليس لكم ِف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أسوة حسنة؟
أليس لكم ِف أصحابو قدكة؟
فانظركا إليهم كيف نصركا الدين كمب نصركه كاحذكا حذكىم كاتبعوا أثارىم ،كلن ٕتد ِف عملهم
شيئان من ىذه ا١تناىج الضالة ا١تبتدعة  ،فالبديل ىو الذم قاؿ فيو اإلماـ أٛتد ىف أكؿ أصوؿ
السنة " ك أصوؿ السنة عندنا التمسك بما كاف عليو أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو

كسلم كاالقتداء بهم " كالذم كانوا عليو علم كدعوة كجهاد  ،كلكنكم قوـ تستعجلوف .

كأقوؿ إف ا١تشكلة ليست ِف انعداـ البدائل ،كإ٪تا ا١تشكلة ِف انعداـ التضحية كاإلرادة اٞتادة
ِف الدعوة إذل دين اهلل جل كعَل  ،فكلمة البديل كلمة يتشبث ّٔا الضعفاء قليلي اٟتيلة ك١تا
قاؿ موسى لقومو " استعينوا باهلل كاصربكا إف اْلرض هلل يورثها من يشاء من عباده كالعاقبة
للمتقُت " اْلعراؼ ُِٖ
ما قالوا لو ىل ىناؾ بديل غَت ىذا  ،كإ٪تا استجابوا للوحي فنصرىم اهلل قاؿ تعاذل
" كأكرثنا القوـ الذين كانوا يستضعفوف مشارؽ اْلرض كمغارّٔا اليت باركنا فيها ك٘تت كلمة
ربك اٟتسٌت على بٍت إسرائيل ٔتا صربكا " ُّٕ اْلعراؼ
كأغلق النِب صلى اهلل عليو كسلم باب البدائل ىذا فقاؿ:
" كَل ٭تملنكم استبطاء الرزؽ على أف تطلبوه بمعصية اهلل فإف ما عند اهلل َل يناؿ إَل بطاعتو
" صحيح اٞتامع َِٖٓ
كِف ركاية " خذكا ما حل كدعوا ما حرـ "
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فَل ينبغي استباحة احملرمات ْتجة عدـ البديل  ،كاٟتقيقة أف الدٯتقراطية كإف كاف فيها بديل
حقان فهو ضياع العقيدة اإلسَلمية كما أراىا إَل حيلة أبرىة الكافر ١تا أراد أف يتوجو إذل ىدـ
الكعبة قاـ ببناء معبد القليس ليكوف بديَلن عنها  ......كىكذا فعل الغرب الكافر صدر
الدٯتقراطية إذل العادل اإلسَلمي كفرضها عليو بديَلن عن الشريعة  ،كبدَلن من أف يقوـ الدعاه
إذل اهلل ليقولوا " ربنا رب السموات كاألرد لن ندعو من دكنو إلها لقد قلنا إذا شططا "

كيقولوا كما قاؿ شعيب " قد افترينا على اهلل كذبان إف عدنا في ملتكم " كيقولوا كما قاؿ
ىود عليو السَلـ " إنى اشهد اهلل كاشهدكا أني برئ مما تشركوف من دكنو فكيدكنى

جميعان ثم ال تنظركف إني توكلت على اهلل ربي كربكم ما من دابة إال ىو آخذ بناصيتها إف
ربي على صراط مستقيم " ىود ْٓٓٓ ،

كيقولوا كما قاؿ نبينا ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم " لي عملي كلكم عملكم أنتم بريئوف مما

أعمل كأنا برئ مما تعملوف " يونس ُْ
فبدؿ من أف يقوؿ كل ىذا ،إ٩ترطوا ِف ملتهم ككقعوا ِف شباكهم كا١تعصوـ من عصمو اهلل .

خامسان  :أف القاعدة ا١تذكورة " الضركريات تبيح المحظورات" َلبد ٢تا من شركط كليست
على إطَلقها لْلتى:

أكال :أف تكوف ا١تصلحة متيقنة -كىم ال يقولوف بذلك،-كإَل كيف ييرتكب احملرـ بظن،كأكرب
برىاف ىف ذلك فشليهم ا١تزرم كصدؽ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم صحيح البخارم (ْ /
ي
َْ) ":ىك يجعًل ّْ
ً
ف أ ٍىمرم»
الذلَّةي ىك َّ
الصغى يار ىعلىى ىم ٍن ىخالى ى
ى
ثانيان:أف َل يكوف ىناؾ كسيلة أخرل غَت ارتكاب ىذا احملرـ،كقد ذكرنا ذلك ىف ما يسمونو
بالبديل .

ثالثان:أف يكوف الضرر قاصران كليس متعديان.مثاؿ ذلك أف يقاؿ لشخص أف دل تقتل فَلنان
قتلناؾ،فهنا َل٬توز لو أف يقوؿ الضركريات تبيح احملظورات،كَل أف يقوؿ درء ا١تفسدة تقدـ
على جلب ا١تصلحةْ،لف عصمة نفسك ليست بأفضل من عصمة نفسو،كىذا إذا كاف ىف
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شخص ،فكيف إذا تعدل الضرر إذل الشريعة من إدخاؿ فيها ما ليس منها،كإخراج منها ما
ىو فيها.

رابعان:أَل يزاؿ الضرر ٔتا ىو أكرب منو،كحفظ الدين من ا١تثلة كالتشويو كأف ينسب إليو ٦تا ىو
ي
منو برمء ،من الضركريات ا٠تمس كىو أكرب من حفظ اْلشخاص.

يقوؿ ابن القيم فى إعالـ الموقعين عن رب العالمين (ِ :)ِٗ /
ً
ً
ً
ضىرور
ُت ىما أ ٍىم ىك ىن ،فىًإ ٍف ىدلٍ ٯتيٍك ٍن ىرفٍػعيوي َّإَل بً ى
"فىًإ َّف ح ٍك ىمةى الشَّا ًرًع اقٍػتى ى
ضٍ
ت ىرفٍ ىع الضىَّرًر ىع ٍن الٍ يم ىكلَّف ى
ً
ًً
ً
ضىرور يدكنىوي ىرفىػ ىعوي بًًو"
أ ٍىعظى ىم مٍنوي بىػ َّقاهي ىعلىى ىحالو ،ىكإً ٍف أ ٍىم ىك ىن ىرفٍػعيوي بًالٍتىزًاـ ى
تفسير ابن كثير ط العلمية (ُ :)ّْْ /
"كقىػ ٍوليوي "قي ٍل فًي ًهما إًثٍ هم ىكبً هير ىكىمنافً يع لًلن ً
َّاس"
ى
أ َّىما إًٍٙتيهما فىػهو فًي الدِّي ًن ،كأ َّىما الٍمنىافًع فى يدنٍػي ًويَّةه ً
ث إً َّف فًيها نىػ ٍفع الٍب ىد ًف كتىػه ً
يم
ض
ي
ح
ن
م
ي
ٍ
ٍ
ى
ي ى يى
ٍ ى
ى ى ي ى
ى ى ى
ى
الطَّع ًاـ كإًخراج الٍ ىفض ىَل ً
ض ٍاْلى ٍذى ً
ت ىكتى ٍش ًحي ىذ بىػ ٍع ً
اف ىكلى َّذ ىة الشّْدَّةً الٍ يمطٍ ًربىًة ً
اليت فً ىيها ،ىك ىما قاؿ
ى ى ٍى ى ى
ى
حساف بن ثابت ِف جاىليتو[ :الوافر]
كنشرّٔا فتًتكنا ملوكا  ...كأسدا َل ينهنهنا اللَّ ىقاءي
ً
ً ً
ض يه ٍم ًم ىن الٍ ىمٍي ًس ًر فىػييػٍن ًف يقوي ىعلىى نىػ ٍف ًس ًو أ ٍىك
ىكىك ىذا بىػٍيػعي ىها ىكاَلنٍت ىفاعي بًثى ىمن ىها ،ىكىما ىكا ىف يػي ىق ّْم يشوي بىػ ٍع ي
ًعيالًًو ،كلى ًك َّن ى ًذهً الٍم ً
الر ًاج ىحةي ،لًتىػ ىعلُّ ًق ىها بًال ىٍع ٍق ًل ىكالدِّي ًن،
ضَّرتيوي ىكىم ٍف ىس ىدتيوي َّ
صال ًح ىَل تيػ ىوا ًزم ىم ى
ى
ى ى
ى ى
ىكً٢تىىذا قاؿ اهلل تعاذل :ىكإًٍٙتييهما أى ٍكبىػير ًم ٍن نىػ ٍفعً ًهما"
كيلخص العالمة ابن العثيمين ما ذكرناه فقاؿ رحمو اهلل فى شرحو على صحيح البخارم
ْٖٔٗ ،ْٖٔ/
"مسألة يقوؿ بعض الناس إذا اضطر اإلنساف إذل دكاء ٤ترـ جاز لو قياسان أكل احملرـ عند
الضركرة،ىل ىذا صحيح؟

اٞتواب:ىذا غير صحيح كالذل عند العامة اآلف يقولوف إذا حلت الضركرة أتت
احملرمات،حلت الضركرة يعٌت:نزلت،حلت احملرمات يعٌت أيبيحت،ىذا صحيح،لكن تطبيقها
على ما يقولوف خطاء،يقولوف مثَلن إف السعاؿ إذا اشتد باإلنساف استدادان عظيمان فأحسن ما
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ييزيلو أف يشرب لنب أتاف كأتاف ىى أينثى اٟتمار فهل ىذا صحيح أك َل؟! نقوؿ:ىذا ما ٬توز
فيقولوف :إذا حلت الضركرة حلت احملرمات فنقوؿ ىذا ليس بصحيح١،تاذا؟
نقوؿ:
أكالن:ىل أنت ي٤تتاج إذل ىذا الدكاء بعينو أك َل؟
اٞتوابَ:لْ،لنو قد يزكؿ ا١ترض بدك واء مباح فا١تباحات أكثر من احملرمات كهلل اٟتمد.

ثانيان:ىل انت إف استعملت ىذا الدكاء احملرـ تزكؿ الضركرة كتربأ من ا١ترض؟
يقينان َل،فكم من أيناس استعملوا دكاء يكوف شفاء لكثَت من ا١ترض كيستعملو كاحد كَل ينتفع
بو،كلكن كأنت جائع مث أكلت فقطعان تنتفع بو يعٌت تنتفع بو من ا٢تَلؾ فلن ِتلك فهذا فرؽ
عظيم مث أنت اْلف ما عندؾ إَل ىذا الطعاـ اٟتراـ كإذا أكلتو ٧توت،لكن إذا كاف عندؾ
أدكية كثَتة مباحة فعليك استعما٢تا ،كأنت إذا تناكلت الدكاء احملرـ قد تعاىف كقد َل تعاىف مث
الذل نعلمو كالعلم عند اهلل أف اهلل دل ٭ترـ علينا ىذا الشيء إَل ٠تبثو كمضرتو .فقد أمر النِب
صلى اهلل عليو كسلم أبا طلحة اف ينادل يوـ خيرب أف اهلل كرسولو ينهيانكم عن ٟتوـ اٟتمر
اْلىلية فإِنا رجس فكيف ٯتنعها اهلل ىف حالة السعة كيبيحها لنا ىف حالة الضركرة فلو كانت
نافهة كأيبيحت لنا.
سادسان:أم ضركرةو كىم الذين ساقوا أنفسهم إليها،كىل حينما كنتم اْلغلبية ىف الرب١تاف ما
الضركرة الىت منعتكم من تطبيق شرع اهلل ،كحينما كنتم اْلغلبية ىف كضع الدستور ما الضركرة
الىت منعتكم من ٖتكيم شرع اهلل فهذه براىُت تبُت أف القوـ منحرفُت أصحاب دنيا .

سابعان:من الذل اضطركم إليها.

لعلك تقوؿ حىت ٯتكن للدين.
قلنا:كىل أنت مكلف بالتمكُت ،أـ أنت مكلف بأسباب التمكُت؟
بالطبع ىو الثاص ْلف التكليف بالتمكُت تكليف ٔتا َليطاؽ كىف صحيح مسلم (ُ :)ُٗٗ /
عن ابٍ ين ىعبَّ و
صلَّى
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم قى ى
اؿ " :عي ًر ى
ضٍ
ت النً َّ
اس ،ىع ًن النً ّْ
ت ىعلى َّي ٍاْل ىيم يم ،فىػىرأىيٍ ي
َِّب ى
َِّب ى
الرج ىَل ً
اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ
ً
ً
ىح هد".
ي
ل
َِّب
ن
ال
ك
،
ف
ك
ل
ج
الر
و
ع
م
ك
َِّب
ن
ال
ك
،
ط
ي
ى
الر
و
ع
م
ك
م
ى
ي
َّ
َّ
ُّ
َّ
َّ
ى
ي
ي
ٍ
ٍ
ى
ى
س ىم ىعوي أ ى
ي
ي
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ي
ى
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كجو الداللة :
أف ىذا النِب الذل جاء يوـ القيامة كمعو الرجَلف كالذل معو الرجل كالذل دل يؤمن بو أحد
،ىؤَلء دل ٯتكن ٢تم ،كلكن سلكوا اْلسباب الشرعية ىف البَلغ ْلِنم يعلموف ما على الرسوؿ
إَل البَلغ.

الشبهة السابعة
قاؿ  :الوسائل لو أحكاـ المقاصد ص ّٖ
الرد على ذلك :
كىػػذه القاعػػدة حجػػة عليػػك ْلف ا١تقصػػد ا١تنشػػود ىػػو ٘تكػػن شػريعة اهلل كالوسػػيلة لػػذلك ىػػي مػػا
كاف عليو الرسوؿ كأصحابو كتأمل قولو تعاذل " كعد اهلل الػذين آمنػوا مػنكم كعملػوا الصػاٟتات
ليستخلفنهم ِف اْلرض كما اسخلف الذين من قبلهم " ..........
فهنا لفتػة كتنبيػو عظػيم أَل كىػو مػن أراد اَلسػتخَلؼ فعليػو أف يفعػل كيسػلك مػا سػلكو الػذين
مػػن قػػبلهم  ،فعليػػك أف تسػػلك مػػا سػػلكو الصػػحابو رضػواف اهلل علػػيهم  ،فالوسػػائل ٢تػػا أحكػػاـ
ا١تقاصد نعم شريطة أَل تكوف الوسيلة ٤ترمة .

تفسير ابن كثير ط العلمية (ُ :)ْٓٗ /
ضي ًة إً ىذل الٍمحَّرم ً
ً
ً
ات"
ىٍ
يىى
"ٖت ًرميي الٍ ىو ىسائ ًل الٍ يم ٍف ى

تفسير ابن كثير ط العلمية (ُ :)َٓٓ /
ػاؿ الت ً
اس بن تىػي ًميَّػةى ،كًتىابػا ًِف إًبطى ً
َّف ًٍ
اإل ىم ياـ الٍ ىع ََّل ىمةي أىبيو الٍ ىعبَّ ً
َّه ىػي ىع ٍػن
ض َّػم ىن النػ ٍ
َّحلي ًػل ،تى ى
صن ى
ٍ
ن ٍ
ٍ
"كقى ٍد ى
ى
ً
ضػػي ًة إًلىػػى يكػ ِّ ً
ً
ً
ً
ػك ،ىك ىش ػ ىفى ،فىػىرًٛتىػػوي اللَّػػوي ،كرضػػي
ػل بىاطػ وػل ،ىكقىػ ٍد ىك ىفػػى ًِف ىذلػ ى
تىػ ىعػػاطي ال ىٍو ىسػػائ ًل ال يٍم ٍف ى
عنو".
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إعالـ الموقعين عن رب العالمين (ّ :)َُٗ /
ػاذل ىشػػيئنا كلىػػو طيػر هؽ ككسػػائًل تيػ ٍف ً
ضػػي إلىٍي ًػو فىًإنَّػػوي يي ىح ِّريم ىهػػا ىكيى ٍمنىػ يػع ًم ٍنػ ىهػػا ،ىٍٖت ًقي نقػػا
"فىػًإ ىذا ىحػَّػرىـ الػَّػر ُّ
ب تىػ ىع ى ٍ ى ي ي ى ى ى ي
ً
لًتىح ًرٯتًًو ،كتىػثٍبًيتنا لىو ،كمٍنػعا أى ٍف يػ ٍقرب ًٛتاه ،كلىو أىباح الٍوسائً
الذرائًع الٍم ٍف ً
َّ
ػك
ك
ل
ضيىةى إلىٍي ًػو لى ىكػا ىف ذىل ى
ى
ي ىى ن ي ى ى ى ي ى ٍ ى ى ى ى ى ى ى ي
ٍ ى
ػاذل ك ًع ٍلمػػو يػأٍَب ىذلًػػك يكػػل ًٍ ً
نىػ ٍق ً
ً
َّحػ ًرًمي ،ىكإً ٍغػ ىػراءن لًلنُّػ يفػ ً
اسػةي
ػوس بًػ ًػو ،ىك ًح ٍك ىمتيػػوي تىػ ىعػ ى ى ي ي ى ى ى َّ
ن
ضػػا للت ٍ
اإلبىػػاء ،بىػ ٍػل سيى ى
و
ًً ً
ً
ً
الدنٍػيا تىأٍ ىَب ذىلً ى ً
ػاح ى٢تي ٍػم
ك؛ فىإ َّف أ ى
يمليوؾ ُّ ى
ىح ىد يى ٍم إذىا ىمنى ىع يجٍن ىدهي أ ٍىك ىرعيَّتىوي أ ٍىك أ ٍىى ىل بىػٍيتو م ٍن ىش ٍيء يمثَّ أىبى ى
صلىةى إلىي ًو لىع َّد متػنىاقًضا ،ك ىٟتصل ًمن ر ًعيَّتً ًو كجٍن ًدهً ًض ُّد م ٍقص ً
الطُّر ىؽ ك ٍاْلىسباب ك َّ ً
ػودهً.
ى ي
الذ ىرائ ىع الٍ يم ىو ّْ ٍ ي يى ن ى ى ى ى ٍ ى ى ي
ي ى ٍى ى ى
ً
َّاء منىػع ػوا صػ ً
كىك ػ ىذلً ى ً
ص ػلى ًة إلىٍي ػ ًو ،ىكإًََّل
ػاحبىوي ًمػ ٍػن الطُّػ يػرًؽ ىكالػ َّػذ ىرائً ًع الٍ يم ىو ّْ
ك ٍاْلىطبَّػػاءي إذىا أ ىىر يادكا ىح ٍسػ ىػم الػػد ى ي ى
ى
فىس ىػد علىػي ًهم مػا يػركمػو ىف إص ىػَلحو .فىمػا الظَّ ُّػن ًّٔ ًػذهً الشَّػ ًريع ًة الٍ ىك ًاملى ًػة الَّ ًػيت ًىػي ًِف أىعلىػى درج ً
ػات
ى
ى
ى ٍ ىى ى
ى ى ٍ ٍ ى ىي ي
ٍ ىي ى
ػاؿ؟ كمػػن تىأ َّىمػػل مصػ ً
اٟتً ٍكمػ ًػة كالٍم ً
ً
ػاد ىرىىا ىكىم ىوا ًرىد ىىػػا ىعلًػ ىػم أ َّ
ػاذل ىكىر يسػولىوي ىسػ َّػد
ىف اللَّػػوى تىػ ىعػ ى
ٍ ى ى ى ٍ
صػلى ىحة ىكالٍ ىك ىمػ ى ى ٍ ى ى ى
الػ َّػذرائًع الٍم ٍف ً
ضػػيىةى ىإذل الٍ ىم ىحػػا ًرًـ بًػأى ٍف ىحَّرىم ىه ػا ىكنىػ ىهػػى ىعٍنػ ىهػػا ،ىك َّ
الذ ًر ىيع ػةي :ىمػػا ىكػػا ىف ىك ًسػػيلىةن ىكطى ًري نقػػا ىإذل
ى ى ي
َّي ًء".
الش ٍ

إعالـ الموقعين عن رب العالمين (ّ :)ِٓٗ /
[اٟتًيى يل الٍ يم ىحَّرىمةي ىعلىى ثىىَلثىًة أىنٍػ ىو واع]
ٍ
أىح يدىا :أى ٍف تى يكو ىف ًٍ
ص يد ًّٔىا الٍ يم ىحَّريـ.
ى ى
اٟتيلىةي ي٤تىَّرىمةن ىكيػي ٍق ى
الثَّػ ًػاين :أى ٍف تى يكػػو ىف مباحػةن ًِف نىػ ٍف ًسػػها كيػ ٍقصػ يػد ًّٔػػا الٍمحػ َّػرـ؛ فىػي ً
صػػَتي ىحىر نامػػا ىٍٖتػ ًرميى الٍ ىو ىسػػائً ًل ىكال َّسػ ىف ًر
ى ىي ى ى ي ى ي ى
يى ى
لًىقطٍ ًع الطًَّر ًيق ىكقىػٍت ًل النَّػ ٍف ً
وم ًة.........
س الٍ ىم ٍع ي
صى
يقوؿ صاحب القواعد كالضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير ِٖٓٗ/
" فإذا كاف ا١تقصود اْلصلي مباحان كانت كسيلة مباحا  ،كَل ريب أف حكم ىذا القاعدة ٬تب

أف يقيد بعدـ مخالفة النص أك اإلجماع "

كيقوؿ العالمة ابن العثمين رحمو اهلل في شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدم َُٔ/

" كسػػائل الػػدعوة إذل اهلل تأخػػذ حكػػم ا١تقصػػد لكػػن لػػيس معنػػى ذلػك أف يػػدعو إلػػى اهلل عػػز
كجل بوسيلة محرمة فبعض الناس يقوؿ الغاية تبرر الوسيلة ىذا ليس بصػحيح  ،فػَل شػك
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أف الواجب أك ا١تسنوف إذا كاف يتوصل إليو بوسيلة ٤ترمة فػأف اإلنسػاف َل يقػر علػى ذلػك ك ال

يجوز لو ذلك "

كلػػو سػػلمنا جػػدالن أف اْلحػزاب كىػػى كالوسػػيلة مباحػػة ،فإِنػػا توصػػل إذل الرب١تػػاف الػػذل يتحػػاكم
لغَت اهلل فإذا كاف الرب١تاف ٤ترـ ٖترـ كل كسيلة توصل إليو.
ككذا قولك في ص ّٖ " ماال يتم الواجب إال بو فهو كاجب "
أقوؿ فهي تابعة للقاعدة ا١تاضية  ،كأزيد جوابان .

يقوؿ العَلمة آّاىػد " مقبل بن ىادم الػوادعي " ِف كتابػو " ٖتفػة آّيػب عػن أسػئلة اٟتاضػر
كالغريب " باب حرمة اَلنتخابات "
قاؿ " ١تاذا ٨ترـ آّالس النيابية ؟
ْلف فيهػا يسػتهزأ بكتػاب كسػنة رسػولو صػلى اهلل عليػو كسػلم كاٟتكػم فيهػا للكثػرة كلػيس هلل عػز
كجل كفيها كتاب اهلل رأم من اآلراء .
فإف قيل  " :ما دل يتم الواجب إَل بو فهو كاجب "

قلنا :
فالػػدخوؿ علػػى الكفػػرة مبػػاح كاْلمػػر بػػا١تعركؼ كالنهػػي عػػن ا١تنكػػر كاجػػب فػػإذا دل يػػتم اْلمػػر
با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكػر إَل ّٔػذا الػدخوؿ فهػذا الػدخوؿ مبػاح كقػد يصػبح كاجبػان ْلنػو َلبػد
من الدخوؿ علػى الكفػرة نػأمرىم بػا١تعركؼ كننهػاىم عػن ا١تنكػر  ،لكػن إذا كػاف ىػذا الػدخوؿ

٤ترـ ْلنك البد أف تسجد لصنم الديمقراطية فهذه القاعدة َل تنطبق على ىذا الكػَلـ كىػي
قاعػدة فاسػػدة ِف ىػػذا القيػػاس ْلف الػػدخوؿ أصػػبح ٤ترمػان كلػػيس مباحػان ْلنػػو َلبػػد مػػن السػػجود
لصنم الدٯتقراطية "
كقاؿ أيضان " كلكننا ٪تنع الوسيلة اليت ّٔا دخلوا "
فتبػػُت أف كػػَل القاعػػدتُت ّٔمػػا تػػدليس ِف اَلسػػتدَلؿ كالغايػػة َل تػػربر الوسػػيلة فَلبػػد أف تكػػوف
الوسيلة مشركعة.
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الشبهة الثامنة

احتجاجو بقاعدة " األمور بمقاصدىا " كإنما األعماؿ بالنيات ص ٖٖ
الرد على ذلك :

أكالن :كأنك تريد أف تقوؿ ليس علينا إمث ٟتسن نياتنا كصَلح مقصدنا ْلننا َل نريد إَل نصرة
اإلسَلـ .
كلكنػػك نسػػيت أك تناسػػيت كػػَلـ شػػي اإلسػػَلـ ك ٚتػػاع الػػدين أمػراف  ،أَل يعبػػد إَل اهلل  ،كأَل
يعبد إَل ٔتا شرع  ،فالعمل َلبد لو من شرطُت :

حسن النية  ،كاتباع السنة

ككػػم مػػن مريػػد للخيػػر لػػم يبلغػػو كَل يصػػل إليػػو  ،كَل يوفػػق لػػو بسػػبب اقتصػػار النيػػة الطيبػػة ،
ف ػػا٠توارج كانػ ػت ني ػػتهم طيب ػػة ِف ٖتك ػػيم اهلل كلك ػػن مرقػ ػوا م ػػن ال ػػدين  ،فماح ػػدثت بدع ػػة ِف
اإلسَلـ إَل من جهة " ما أردنا إال الخير " .

ثانيان:
إف عظػػم النيػػة كحسػػن القصػػد َل ٮتػػرج صػػاحبو مػػن ا٠تطػػأ أبػػدا ن ،فهػػذا مبتػػدع يتعبػػد هلل ك٬تهػػد
نفسو ِف عبادة ربو مع ىذا دل يتقبل منو شيء كدل يشفع لو حسن نيتو .
كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم " من عمل عمَلن ليس عليو أمرنا فهو رد " متفق عليو
كقػاؿ صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم " إف اهلل احتجػػز التوبػػة عػػن كػػل صػػاحب بدعػػة حػػىت يػػدع بدعتػػو "
ركاه الطرباين كصححو اْللباين رٛتو اهلل
فكلما تاب ىك ىج َّد ِف التوبة فهي مردكدة عليو  ،مع حسن نيتو كلكن ْلنو دل يتبع الشرع .
ثالثان  :أف حسن النيػة كسػيئها عمػل قلػِب لػيس لنػا قػدرة علػى إثباتػو كنفيػو إَل بػدليل خػارجي ،
كاهلل عز كجل أرشدنا إذل اْلخذ بظاىر اْلمور كىو سبحانو يتوذل السرائر ك٢تذا قاؿ عمر رضي
اهلل عنو ِف صحيح البخارم رقم ُِْٔ
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" إف الوحي قد انقطع كإ٪تا نأخذكم اآلف بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنػا خػَتان أمنػاه
كقربناه كليس لنا من سريرتو شيء اهلل ٭تاسبو على سريرتو كمن أظهر لنػا سػوءان لػم نأمنػو كلػم

نصدقو كإف قاؿ سريرتو حسنو "
فإذا أردنا نصرة اهلل حقان كنصرة دينو فخَت ا٢تدل ىدل ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم
كلن يصلح أخر ىذه اْلمة إَل ٔتا صلح بو أك٢تا .

الشبهو التاسعة
احتجاجو بفتول العلماء ابن باز كابن عثمين فى جواز دخوؿ البرلمانات.ص
َٖٗٗ,
الرد على ذلك :
أكالن :فكَل العا١تُت حرما ا١تظاىرات  ،كأنتم أْتتموىا ،ككَل العا١تُت حرما ا٠تركج على اٟتاكم
كأنتم خرجتم كباركتم ا٠تركج  ،ككَل العا١تُت قد حرما اَلعتصامات كاإلضرابات كأنتم أفتيتم
ّتوازىا فهَل أخذُت ّٔذا ؟

كلكن كما قاؿ تعاذل " كإف يكن ٢تم اٟتق يأتوا إليو مذعنُت أِف قلوبهم مرد أـ ارتابوا ....

" النور ْٗ

ثانيان :أٯتا عادل إ٪تا ييتبع َلتباعو للدليل كَل يتبع لذاتو كىذا ماكاف يأسسو ىؤَلء اْلفاضل
رٛتهم اهلل ْلف العادل لو أننا اتبعناه لذاتو لصارت عبادة ْلنو َل يتابع لذاتو إَل رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم ْلف قولو كفعلو كتقريره سنة .
ثالثان  :أف العادل لنا دليل فتواه كليس فتواه ْلنو إف دل يقم على فتواه دليَلن لصار اتباعان لذاتو
كليس اتباعان للكتاب كالسنة كاهلل عز كجل يقوؿ " اتبعوا أحسن ما أنزؿ إليكم من ربكم كَل
تتبعوا من دكنو أكلياء " اْلعراؼ ِ

كجو الداللة من اآلية :
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أف اهلل عز كجل أمرنا باتباع ما أنزؿ إلينا  ،كما أنزؿ إلينا ىو الكتاب كالسنة
قولو تعاذل " كَل تتبعوا " أف اْلفعاؿ نكرات كالنكره ِف سياؽ النهي تفيد العموـ.

فإف قيل  :إف اهلل عز كجل قاؿ " فاسئلوا أىل الذكر  " .......ك٨تن سألنا أىل الذكر .

قلنا  :اهلل عز كجل يقوؿ " أىل الذكر " كالذكر كتاب كسنو فوجب أف يقولوا بالكتاب

كالسنة  ،ككجب أَل نتبع إَل الكتاب كالسنة كَل ندعي العصمة ْلحد بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو كسلم  .قالو أبو ٤تمد بن حزـ ِ .ف اإلحكاـ ِف أصوؿ اْلحكاـ.
فإننا أيها اْلخوة لسنا كمريدم الصوفية مع شيوخهم إذا قالوا قوَلن نقبلو ك٨تن صم اآلذاف

اْلعُت َ .ل ،بل َلبد أف يقاـ على الكَلـ دليل  ،لذلك قاؿ ابن القيم:
مغمض ك ي
العلم قاؿ اهلل قاؿ رسولو قاؿ الصحابة ليس خلف فيو

ما العلم نصبك للخالؼ سفاىة بين الرسوؿ كبين رأم فقيو
كانظر إذل ىػذا اٟتػديث عػن مػركاف بػن اٟتكػم قػاؿ " شػهدت عثمػاف كعليػان كعثمػاف ينهػي عػن
علي رضي اهلل عنو ذلك أىل ّٔما ،كقػاؿ مػا كنػت ألدع سػنة
ا١تتعة كأف ٬تمع بينها فلما رأم ي

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لقوؿ أحد " ركاه البخارم كالنسػائي فهػا ىػو علػى رضػي اهلل
عنو َل يأخذ بكَلـ عثماف كىو خليفة ا١تسلمُت ْلنو خالف الدليل .
رابع ػان:قػػاؿ العَلمػػة مقبػػل بػػن ىػػادم ِف كتابػػو ٖتفػػة آّيػػب ِف أسػػئلة اٟتاضػػر كالغريػػب " كىػػذه
الفتول قد اتصلت بشأِنا بالشي اْللباين حفظو اهلل كقلت لو كيف أْتت اَلنتخابات ؟

قاؿ  :أنػا مػا أْتتهػا كلكػن كلكػن مػن بػاب ارتكػاب أخػف الضػررين – قلػت راجػع كػالـ ابػن
تيمية في الرد على الشبهة األكلى –

قػػاؿ الشػػيخ مقبػػل  :فننظػػر ىػػل حصػػل ِف اٞتزائػػر أخػػف الضػػررين أـ حصػػل أعظػػم الضػررين؟
كاقرءكا ترٚتة أيب حنيفة ٕتدكا علمائنا ينهوف عن الرأم كاَلستحسػاف كيػركف أنػو سػبيل اَلعتػزاؿ
كسػػبيل الػػتجهم  ،كأمػػا الشػػي ابػػن العثيميػػُت فمػػن عجيػػب أمػػره أنػػو ٭تػػرـ اْلحػزاب كاٞتماعػػات
كيبيح ما ىو أعظم كأخطر منها كىي اَلنتخابات اليت ىي كسيلة للدٯتقراطية .
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إننا نرل حرمػة التقليػد فػَل ٬تػوز لنػا أف نقلػد الشػي اْللبػاين كَل الشػي ابػن بػاز كَل الشػي ابػن
العثيمُت
كنقػػوؿ " اتبعػوا أحسػػن مػػا أنػػزؿ إلػػيكم مػػن ربكػػم كَل تتبعػوا مػػن دكنػػو أكليػػاء " فأىػػل السػػنة َل
يقلدكف  ،مث نقوؿ للمشاي إف فتواكم ىذه خطَتة جدان ،أدل تعلمػوا أف بػوش أخػزاه اهلل عنػدما
كاف رئيسان ْلمريكا كاف يقوؿ إف السعودية كالكويت دل تطبقا الدٯتقراطية .
فعلػػى ا١تشػػاي أف يًتاجعػوا عػػن ىػػذه الفتػػول كأنػػا أشػػهدكم أنػػٍت مًتاجػػع عػػن أم خطػػأ ِف كتػػِب
أتراجػػع بػػنفس طيبػػة مطمئنػػة كا١تشػػاي َل علػػيهم إف تراجع ػوا بػػل ىػػو الواجػػب علػػيهم ْلِنػػم ال

يػػدركف بالػػذم يحػػدث كي ػدكر فػػي المجػػالس النيابيػػة كمػػا ىػػو الفسػػاد الػػذم ٭تػػدث بسػػبب
اَلنتخابات قتل كقتاؿ من أجل اَلنتخابات كمساكاة الكتاب كالسػنة كالػدين بػالكفر مػن أجػل
اَلنتخابات كأم مصلحة حققت ىذه اَلنتخابات .
فيجب على ا١تشاي أف يًتاجعوا كسنرسل إلػيهم إف شػاء اهلل فػإف دل يًتاجعػوا فػنحن نشػهد اهلل

أننػػا بػػرءآء مػػن فت ػواىم ْلِنػػا ٥تالفػػة للكتػػاب كالسػػنة رض ػوا أـ غضػػبوا أعراضػػنا كدماؤنػػا فػػداء

لإلسالـ كال نبالي بحمد اهلل .
فاتقوا اهلل أيها ا١تشاي َل تقودكنا إذل الدٯتقراطية اليت تبيح مػا حػرـ اهلل فنحػوف مسػلموف عنػدنا
كتػػاب ربنػػا " كأف ىػػذا ص ػراطي مسػػتقيمان فػػاتبعوه كَل تتبع ػوا السػػبل فتفػػرؽ بكػػم عػػن سػػبيلو "
فعسى أف يًتاجع ا١تشاي عن ىذه الفتول كاهلل ا١تستعاف .أ.ق

رابعان:أنتم أخذُت الفتول كدل تأخذكا ا١تسائل احمليطة بالفتول كىذا غش،فعضو الرب١تاف َلبد كأف
يقسم على الدستور فبماذا أفتت اللجنة الدائمة الىت احتججتم بفتواىا كىى حجة عليكم
كما ذكرنا.
السؤاؿ الثالث من الفتول رقم (َِٖٕ) :

سّ  :أرجو إفادتنا عن بعض ا١تسلمُت الذين يقسموف باهلل على احًتاـ القوانُت الوضعية مع
أف ىذه القوانُت تعارض الشريعة اإلسَلمية  ،فهل ىذا العمل من اْلعماؿ احملرمة  ،حيث
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جرت بعض آّالس التشريعية على أف يقسم العضو عند اختياره على ىذا القسم  ،يرجى
بياف اٟتكم الشرعي ِف ذلك ؟
جّ  :ال يجوز ذلك من غير يمين فكيف مع اليمين ؟! كَل شك أنو مع اليمُت يكوف

أشد إثمان.

كباهلل التوفيق كصلى اهلل على نبينا ٤تمد كآلو كصحبو كسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء
نائب رئيس اللجنة
عضو
عضو
عبد اهلل بن غدياف عبد الرزاؽ عفيفي
عبد اهلل بن قعود
الرئيس
عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.

فهل ستأخذكف بها؟

خامس ػان:أخذتم بفتػػول ابػػن عثيمػػين كتػػركتم الفتػػاكل المحيطػػة بفتػػول ابػػن عثيمػػين ،كىػػذا
غش ،كإليك كالـ ابن عثيمين .

فى شرح األربعين النوكية للعالمة بن العثيمين (ُ :)ِِٖ /
"أنو إذا كثرت اْلحزاب ِف اْلمة فَل تنتمى إذل حزب ،فقد ظهرت طوائف من قدمي الزماف

مثل ا٠توارج كا١تعتزلة كاٞتهمية كالرافضة ،مث ظهرت أخَتان إخوانيوف كسلفيوف كتبليغيوف كما

أشبو ذلك ،فكل ىذه الفرؽ اجعلها على اليسار كعليك باْلماـ كىو ما أرشد إليو النِب
ً
الر ًاشدين"
صلى اهلل عليو كسلم ِف قولو :ى
"علىي يكم ب يسنَّيت ىك يسنَّة ا٠تيلى ىفاء ى

كَل شك أف الواجب على ٚتيع ا١تسلمُت أف يكػوف مػذىبهم مػذىب السػلف ال االنتمػاء إلػى

حػزب معػػين يسػمى السػػلفيين ،كالواجػػب أف تكػوف اْلمػػة اَلسػَلمية مػػذىبها مػذىب السػػلف
الصػػاحل ال التحػػزب إلػػى مػػن يسػػمى (السػػلفيوف) فهنػػاؾ طريػػق السػػلف كىنػػاؾ حػػزب يسػػمى

(السلفيوف) كالمطلوب اتباع السلف".
كسئل أيضان رٛتو اهلل :
ي
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"على اليوتيوب بعنواف حكم العمل السياسي البن عثيمين"
ىػػل مػػن اٟتكمػػة العمػػل مػػع اْلح ػزاب السياسػػية الػػىت تواجػػو العلمانيػػة كالش ػيوعية كغَتىػػا مػػن
ا١تبادئ ا٢تدامة ،أـ اٟتكمة ترؾ ىذه اْلحزاب كترؾ العمل السياسى مطلقان جزاكم اهلل خَتان؟
فأجاب رحمو اهلل:

اٟتكم ػػة م ػػن ى ػػذه اْلح ػػداث أف نعم ػػل بم ػػا ك ػػاف علي ػػو الس ػػلف الص ػػالح ىف س ػػلوؾ الطري ػػق
الصحيح ىف أنفسنا أكَلن،كىف ىذا الكفاية لرد اْلعداء.
كالعم ػػل م ػػع الف ػػرؽ اْلخ ػػرل الضػ ػػالة التػ ػػى تنتسػ ػػب إلػ ػػى اإلسػ ػػالـ ق ػػد َل يزي ػػد اْلع ػػداء إَل
شدةْ،لِنم يػدخلوف علينػا مػن أىػل البػدع الضػالة،كيقولوف أنػتم تقولػوف كػذا ككػذا ْلننػا أمػامهم

طائفػػة كاحػػدة فيحصػػل لنػػا الضػػرر ىف ىػػذا اَلجتمػػاع المشػػتمل علػػى البػػدع كالسػػنة ،لكننػػا

نجانػب ىػػذا كلػػو كنػػدعوا مػػن طريػق كاحػػد كىػػو طريػػق السػلف الصػػاحل ككفػػى بػػو الكفايػػة ،كمػػا
ىذا الفكر الذل يقوؿ ٧تتمع كلنا من أىل السنة كأىل البػدع ىف مقابلػة اْلعػداء،ما ىػذا النظػر
إَل كنظػػر مػػن يقػػوؿ ىػػات اْلحاديػػث كاٚتعهػػا للًتىيػػب مػػن أجػػل أف يرغػػب النػػاس ىف الطاعػػة

كيرىبوا من ا١تعصية كىذا خطأْ،لف الصحيح عندنا فيو الكفاية كذلك طريق السلف الصالح

فيو الكفاية.أ.ق كَلمو رٛتو اهلل.

فإف قاؿ قائل:
إف ىػػذه الفتػػول اٟتػػاظرة مػػن الػػدخوؿ ىف العمػػل السياسػػى ،تعارضػػها فتػػول للشػػي تبػػيح العمػػل
السياسى.
الجواب :أف علماء اْلصوؿ يقدموف اٟتاظر إذا تعارض مع ا١تبيح.

كىو مذىب الحنفية.انظر الغنية ىف اْلصوؿ ص ُُْ،أصوؿ السرخسى ِ،َِ/كتيسَت
التحريرّ،ُْْ/فواتح الرٛتوت ِ،َِٔ/
كىو مذىب المالكية.انظر ٥تتصر ابن اٟتاجب صِّٖ،كشرح تنقيح الفصوؿ
صُْٕ،كالضياء اَلمع ِِْٖ/
][77

كىو مذىب الشافعية،انظر ا١تلخص للشَتازلِ،ّٖٔ/احملصوؿ للرازلٓ،ّْٗ/احمللى على
ٚتع اٞتوامعِّٔٗ/
كىو مذىب الحنابلة انظر العدةّ،ُُْ/ا١تسودة ُ،َُٔ/كأصو ؿ الفقو َلبن

مفلحْ.َُٔ/كشرح الكوكب ا١تنَتْٕٔٗ/

كىو ما نص عليو ابن القيم ىف أحكاـ أىل الذمة ُ،ِٓٓ/كىف بدائع الفوائد ِّٕٓ/

كىو ما نص عليو العالمة ابن العثيمين نفسو ىف منظومتو ْلصوؿ الفقو فقاؿ رٛتو اهلل:ىف
البيت اٟتادل كالثَلثُت.

إف ٬تتمع مع مبيح ما منع
كقد ٝتى الشي رٛتو اهلل اَلنتخابات بأِنا مزيفة.

فقدمن تغليبان الذل منع
ى

الشرح الممتع على زاد المستقنع (ٖ :)ٗ /

عامان للمسلمُت؛
كقولو« :اإلماـ» ىو كرل اْلمر اْلعلى ِف الدكلة ،كَل يشًتط أف يكوف إمامان ٌ
ْلف اإلمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاكلة ،كالنِب صلٌى اهلل عليو كسلٌم قاؿ« :اٝتعوا
تأمر عليكم عبد حبشي»  ،فإذا تأمر إنساف على و
جهة ما ،صار ٔتنزلة اإلماـ
كأطيعوا كلو َّ
العاـ ،كصار قولو نافذان ،كأمره مطاعان ،كمن عهد أمَت ا١تؤمنُت عثماف بن عفاف ػ رضي اهلل عنو
ػ كاْلمة اإلسَلمية بدأت تتفرؽ ،فابن الزبَت ِف اٟتجاز ،كبنو مركاف ِف الشاـ ،كا١تختار بن
عبيد كغَته ِف العراؽ ،فتفرقت اْلمة ،كما زاؿ أئمة اإلسَلـ يدينوف بالوَلء كالطاعة ١تن تأمر
على ناحيتهم ،كإف دل تكن لو ا٠تَلفة العامة.
كبهذا نعرؼ ضالؿ ناشئة نشأت تقوؿ :إنو َل إماـ للمسلمُت اليوـ ،فَل بيعة ْلحد!! ػ
نسأؿ اهلل العافية ػ كَل أدرم أيريد ىؤَلء أف تكوف اْلمور فوضى ليس للناس قائد يقودىم؟! أـ
يريدكف أف يقاؿ :كل إنساف أمَت نفسو؟!
ىؤَلء إذا ماتوا من غَت بيعة فإِنم ٯتوتوف ميتة جاىلية ػ كالعياذ باهلل ػ؛ ْلف عمل ا١تسلمُت منذ
أزمنة متطاكلة على أف من استوذل على ناحية من النواحي ،كصار لو الكلمة العليا فيها ،فهو
إماـ فيها ،كقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السَلـ كقاؿ :إف ىذا َل ٯتكن اآلف
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ٖتقيقو ،كىذا ىو الواقع اآلف ،فالبَلد اليت ِف ناحية كاحدة ٕتدىم ٬تعلوف انتخابات ك٭تصل
صراع على السلطة كرشاكل كبيع للذمم إذل غَت ذلك ،فإذا كاف أىل البلد الواحد َل

يستطيعوف أف يولوا عليهم كاحدان إَل ٔتثل ىذه االنتخابات المزيفة فكيف با١تسلمُت
عمومان؟!! ىذا َل ٯتكن".
األلباني.
سادسان:بياف كذبكم على
ي

كإليك فتول اْللبػاين رٛتػو اهلل ّتػواز الػدخوؿ لَلضػطرار ننقلهػا كاملػة ْلف اٟتػزبيُت أخػذكا منهػا
مػا يريػدكف كتركػوا منهػا مػػا ىػو حجػة علػيهم ،مث بعػد ذلػػك أنقػل إليػك فتػويُت لْللبػاين رٛتػػو اهلل
بالرجوع عن ذلك .

فتول العالمة األلباني

" في حكم الدخوؿ في المجالس البرلمانية "

جػ ػػاء ِف ٣تل ػػة اْلصػ ػػالة العػ ػػدد الرابػ ػػع ص ُٓ  ِِ-فتػ ػػول للعَلمػ ػػة اْللبػ ػػاين رٛت ػػو اهلل كفيهػ ػػا

:السػػؤاؿ  :مػػا حكػػم الشػػرع ِف اَلنتخابػػات التش ػريعية – مػػا يسػػمى بالرب١تػػاف الػػيت نسػػعى مػػن
خَل٢تا إذل إقامة الدكلة اإلسَلمية كإقامة ا٠تَلفة الراشدة ؟

الجواب :قاؿ الشيخ :إف أسعد ما يكوف ا١تسػلموف ِف بَلدىػم يػوـ ترفػع رايػة " َل الػو اَل اهلل
" كأف يكػػوف اٟتك ػػم فيه ػػا ٔت ػػا أنػػزؿ اهلل كإف ٦ت ػػا َل ش ػػك في ػػو أف علػػى ا١تس ػػلمُت ٚتيع ػان – ك ػػل
حسػػب اسػػتطاعتو – أف يسػػعوا إذل إقامػػة الدكلػػة ا١تسػػلمة الػػيت ٖتكػػم بكتػػاب اهلل كسػػنة رس ػولو
صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم علػػى مػػنهج السػػلف الصػػاحل كمػػن ا١تقطػوع بػػو عنػػد كػػل باحػػث مسػػلم أف
ذل ػػك َل ٯتك ػػن أف يتحق ػػق إَل ب ػػالعلم الن ػػافع كالعم ػػل الص ػػاحل كأكؿ ذل ػػك أف يق ػػوـ ٚتاع ػػة م ػػن
العلماء بأمريُت ىامُت جدان
األكؿ :
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تقدمي العلم النافع إذل من حو٢تم من ا١تسلمُت كَل سبيل إذل ذلك إَل بأف يقوموا بتصفية العلم
الذم توارثوه ٦تا دخل فيو من الشركيات كالوثنيات حػىت صػار أكثػرىم َل يعرفػوف معػٌت قػو٢تم "
َل الػػو اَل اهلل " كأف ىػػذه الكلمػػة الطيبػػة تسػػتلزـ توحيػػد اهلل ِف عبػػاده كحػػده َلش ػريك لػػو فػػَل
يستغاث إَل بو كَل يذبح كَل ينذر إَل لو كأف َل يعبدكه تعاذل إَل ٔتا شرع على لساف رسوؿ اهلل
صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم كأف ىػػذه مػػن مسػػتلزمات ٤تمػػد رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم كىػػذا
يقتضيهم أف يصفوا كتب الفقو ٦تا فيها من اآلراء كاَلجتهادات ا١تخالفة للسنة الصحيحة حىت
تكوف عبادِتم مقبولو كذلك يستلزـ تصفية السنة ٦تا دخل فيهػا علػى مػر اْليػاـ مػن اْلحاديػث
الضعيفة كا١توضوعة كما يستلزـ ذلك تصفية السلوؾ من اَل٨ترافات ا١توجودة ِف الطرؽ الصافية
كالغلو ِف العبادة كالزىد إذل غَت ذلك من اْلمور اليت تناِف العلم النافع .

كاآلخر :
أف يربوا أنفسهم كذكيهم من حو٢تم من ا١تسلمُت على ىذا العلػم النػافع كيومئػذ يكػوف علمهػم
نافعان كعملهم صاٟتان كما قاؿ تعاذل " فمن كاف يرجو لقاء ربو فليعمل عمَلن صػاٟتان كَل يشػرؾ
بعبادة ربو أحدا " الكهف َُُ
كحينئذ إذا قامت ٚتاعة من ا١تسلمُت على ىذه التصفية كالًتبيػة الشػرعية فسػوؼ َل ٕتػد فػيهم

من يخػتلط عليػو الوسػيلة الشػركية مػن الوسػلية الشػرعية ْ ،لِنػم يعلمػوف أف النػِب صػلى اهلل
عليو كسلم جاء بشريعة كاملة بمقاصدىا ككسائلها كمن مقاصدىا مثالن :
النهي عن التشبو بالكفار كتبٍت كسػائلهم كنظمهػم الػيت تتناسػب مػع تقاليػدىم كعػاداِتم كمنهػا
اختيار اٟتكاـ ك النواب بطريقة اَلنتخابات فػإف ىػذه الوسػيلة تتناسػب مػع كفػرىم كجهلهػم

الذم ال يفرؽ بػين اإليمػاف كالكفػر كال بػين الصػالح كالطػالح كال بػين الػذكر كاألنثػى كربنػا
يق ػػوؿ " أفنجع ػػل ا١تس ػػلمُت ك ػػآّرمُت م ػػا لك ػػم كي ػػف ٖتكم ػػوف " كق ػػاؿ تع ػػاذل " كل ػػيس ال ػػذكر
ك ػػاْلنثى " كك ػػذلك يعلم ػػوف أف الن ػػِب ص ػػلى اهلل علي ػػو كس ػػلم إ٪ت ػػا ب ػػدأ بإقام ػػة الدكل ػػة ا١تس ػػلمة
بالػػدعوة إلػػى التوحيػػد كالتحػػذير مػػن عبػػادة الطواغيػػت كتربيػػة مػػن يسػػتجيب لدعوتػػو علػػى
اْلحكػػاـ الشػػرعية حػػىت صػػاركا كاٞتسػػد الواحػػد إذا اشػػتكى منػػو عضػػو تػػداعى لػػو سػػائر اٞتسػػد
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بالسهر كاٟتمى كما جاء ِف اٟتديث الصحيح كدل يكن فيهم من يصر علػى ارتكػاب ا١توبقػات
كالربا كالزنا كالسرقات إَل ما ندر.
فمن كػاف يريػد أف يقػيم الدكلػة اإلسػَلمية حقػان َل يكتػل النػاس كَل ٬تمعهػم علػى مػا بيػنهم مػن
خػػَلؼ فكػػرم كتربػػوم كمػػا ىػػو شػػأف اْلح ػزاب اإلسػػَلمية ا١تعركفػػة اليػػوـ بػػل َلبػػد مػػن توحيػػد
أفكارىم كمفاىيمهم على اْلصوؿ اإلسَلمية الصحيحة  :الكتاب كالسنة كعلى منهج السلف
الصاحل كما تقدـ " كيومئذ يفرح ا١تؤمنوف بنصر اهلل "
فمن أعرض عن ىذا ا١تنهج ِف إقامة الدكلة ا١تسلمة كسلك سبيل الكفار ِف إقامة دكلتهم فإ٪تا
ىو " كالمسػتجير مػن الرمضػاء بالنػار " كحسػبو خطػأ إف دل أقػل إٙتػان أنػو خػالف ىديػو صػلى

اهلل عليو كسلم كدل يتخذه أسوة كاهلل عز كجل يقوؿ " لقد كاف لكم ِف رسوؿ اهلل أسػوة حسػنو
١تن كاف يرجوا اهلل كاليوـ اآلخر "
السؤاؿ الثاني :

ما اٟتكم الشرعي ِف النصرة ك التأييد ا١تتعلقُت با١تسألة ا١تشار إليها سابقان
" اَلنتخابات التشريعية " ؟

الجواب :
ِف الوقت الذم َل ننصح فيو أحدان من إخواننا ا١تسليمن اف يرشح نفسو ليكػوف نائبػان ِف بر١تػاف
َل ٭تكم ٔتا أنزؿ اهلل كإف كاف قد نص ِف دسػتوره " ديػن الدكلػة اإلسػَلـ " فػإف ىػذا الػنص قػد
ثبت علميان أنو قد كضع لتخدير أعضاء النواب الطيِب القلوب ذلك ْلنو َل يسػتطيع أف يغػَت
شػػيئان مػػن م ػواد الدسػػتور ا١تخالفػػة لإلسػػَلـ كمػػا ثبػػت علمي ػان ِف بعػػض الػػبَلد الػػيت ِف دسػػتورىا

النص ا١تذكور ىذا إف دل يتورط مع الزمن أف يقػر بعػض األحكػاـ المخالفػة لإلسػالـ بػدعول

أف الوقػت لػػم يحػن بعػػد لتغييرىػا كمػػا رأينػا ِف بعػػض الػبَلد يغػػَت النائػب زيػػو اإلسػَلمي كيتزيػػا
بػػالزم الغػػريب مسػػايرة منػػو لسػػائر الن ػواب فػػدخل البرلمػػاف ليصػػلح غيػػره فأفسػػد نفسػػو كأكؿ
الغيػػث قطػػر مث ينهمػػر لػػذلك فػػنحن َل ننصػػح أحػػد أف يرشػػح نفسػػو  ،كلكػػن َل أرل مػػا ٯتنػػع
الش ػػعب ا١تس ػػلم إذا كػ ػاف ِف ا١ترش ػػحُت م ػػن يع ػػادم اإلس ػػَلـ كف ػػيهم مرش ػػحوف إس ػػَلميوف م ػػن
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أحزاب ٥تتلفة ا١تناىج فننصح ِف اٟتالػة ىػذه كػل مسػلم أف ينتخػب مػن اإلسػَلميُت فقػط كمػن
ىو أقرب إذل ا١تنهج العلمي الصحيح الذم تقدـ بيانو.

أقوؿ ىذا  :كإف كنت أعتقد أف ىذا الًتشيح كاَلنتخابات َل ٭تقق ا٢تدؼ ا١تنشود.
كأضاؼ الشيخ أيضان :من استعجل الشيء قبل أكانو ابتيلً ىى بحرمانو  ،كمن رأل العػربة بغػَته
فليعترب فقد جرب بعض اإلسَلميُت من قبلكم ِف غَت بلد إسَلمي الػدخوؿ ِف الرب١تػاف بقصػد

إقامػػة دكلػػة اإلسػػَلـ فلػػم يرجعػوا مػػن ذلػػك كال بخفػػي حنػػين  ،ذلػػك ْلِنػػم دل يعملػوا باٟتكمػػة
القائلة " أقيموا دكلة اإلسػَلـ ِف قلػوبكم تقػم لكػم علػى أرضػكم " فػاهلل سػبحانو كتعػاذل أسػأؿ
أف يلهمنػا رشػدنا كأف يعلمنػا مػا ينفعنػػا كيهػدينا للعمػل بشػريعة ربنػػا ِف ذلػك كسػنة نبينػا كمػػنهج
سػػلفنا فػػإف ا٠تػػَت كلػػو ىف اَلتبػػاع كالشػػر كلػػو ِف اَلبتػػداع كأف يفػػرج عنػػا ٫تنػػا كغمنػػا كأف ينص ػرنا
على من عادانا إنو ٝتيع ٣تيب .عيماف صباح األربعاء ُٗ جمادل اآلخرة سنة ُُِْﮬ

كتبو محمد ناصر الدين األلباني أبو عبد الرحمن.

قلت :أبو يحيى:
فهػػذه الفتػػول كانػػت قبػػل كفاتػػو رٛتػػو اهلل بثمانيػػة أع ػواـ  ،كأنػػت رأيػػت الفتػػول كلكػػن اٟت ػزبيُت
أخذكا منها ما يوافق أىوائهم .
خامسان :كإليك رجوع الشيخ عن ىذا -:

ِف ٤تاضرة مسجلة من سلسلة ا٢تدل كالنور " المحاضرة رقم ِّٓ "

السائل ٝ :تعنا أنك قلت يا شي ٬توز الدخوؿ ِف الرب١تانات كلكن بشركط ؟
قاؿ الشيخ  :ال ما يجوز ىذه الشركط إذا كانت نظرية كغير عملية فهل أنت تػذكر مػا ىػي
الشركط اليت بلغتك عٍت ؟

قاؿ السائل  :الشرط اْلكؿ  :أف ٭تافظ اإلنساف على نفسو .
قاؿ الشيخ  :كىل ٯتكن ىذا ؟

قاؿ السائل  :ما جربت

][82

قػػاؿ الشػػيخ  :إف شػػاء اهلل مػػا ٕتػػرب ىػػذه الشػػركط َل ٯتكػػن ٖتقيقهػػا ك٨تػػن نشػػاىد كث ػَتان مػػن
الناس الذم كاف ٢تػم منطلػق ِف حيػاِتم علػى اْلقػل ِف مظهػرىم ِف لباسػهم ِف ٟتيػتهم حينمػا
يػدخلوف ذلػػك آّلػس – أم ٣تلػػس الرب١تانػػات – كإذا بظػاىرىم تغػػَت كتبػػدؿ كطبعػان ىػػم يػػربركف
ذلك كيسوغونو كإف ىذا من باب ا١تسايرة .
فرأينػػا ناسػان دخلػوا الرب١تػػاف باللبػػاس العػػريب اإلسػػَلمي مث بعػػد أيػػاـ قليلػػة غػػَتكا زيهػػم فهػػذا دليػػل
الفساد أك الصَلح ؟

قاؿ السائل  :الشي يعٌت اإلخوة ِف اٞتزائر كعملهم ىذا كدخو٢تم ا١تعًتؾ السياسي ؟

قاؿ الشيخ  :ما ننصح ِف ىذه اْلياـ بالعمل السياسي في أل بلد من بالد اإلسالـ.

كىذه فتول للشيخ في آخر حياتو ِف جريدة " ا٠ترب " اْلسبوعي اٞتزائرية العدد (ُٔ) فػي

ِّ ُٗٗٗ/ٔ/ـ ص ُّ يعٍت قبل كفاة الشي ٔتدة قليلة جػدان َل تتجػاكز بضػعة أشػهر ْلف

الشػػي رٛتػػو اهلل تػػوىف ِف يػػوـ السػػبت عص ػران مػػن ٚتػػادم الثػػاين َُِْ الموافػػق الثػػاني مػػن

أكتوبر ُٗٗٗ ـ
يقوؿ السائل :

سؤاؿ ىو ملح جدان اآلف ِف اٞتزائر عندنا كىو حكم دخوؿ الرب١تانات ؟

قاؿ الشيخ :
طبعان ٨تن َل نرل ىػذا جػائز بػل ىػو إضػاعة للجهػود اإلسػَلمية فيمػا َل فائػدة مػن دخػو٢تم ِف
الرب١تاف .
ألف أكؿ ذلك  :ىذه الرب١تانات كما ىو معلوـ ٖتكم بغَت ما أنزؿ اهلل .

ثاني ػان :ىػػؤَلء الػػذين يػػدخلوف ىػػذه الرب١تانػػات قػػد يػػدخلوف بنيػػة طيبػػة كصػػاٟتة يعػػٍت يظنػػوف أف
بإمكػػاِنم أف يغػػَتكا مػػن النظػػاـ اٟتػػاكم لكػػنهم يتناسػػوف إف دل نقػػل ينسػػوف حقيقػػة مػػرة كىػػي أف
ىػ ػػؤَلء الػ ػػذين يػ ػػدخلوف ِف الرب١تػ ػػاف محكومػ ػػوف كليسػ ػػوا حكام ػ ػان كإذ اْلمػ ػػر كػ ػػذلك فهػ ػػم َل
يس ػػتطيعوف أف يفعلػ ػوا ش ػػيئان ب ػػل ى ػػم سيض ػػطركف أف يس ػػايركا النظ ػػاـ اٟت ػػاكم كل ػػو ك ػػاف ٥تالفػ ػان
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لإلسػػَلـ فلهػػذا َل ٬تػػوز أف يػػدخل الشػػباب ا١تسػػلم الرب١تػػاف بقصػػد إصػػَلح النظػػاـ َ .ل يكػػوف

إصَلح النظاـ بهذه الطريقة المبتدعة  ،من أصلها ىي بدعة.
كعلػػى ىػػذا فيجػػب أف يظػػل ا١تسػػلموف يعنػػوف بػػالعلم النػػافع كالعمػػل الصػػاحل كأف يرب ػوا أنفسػػهم
كشعؤّم على ىذه التصفية كالًتبية كأف يبتعدكا عن البرلمانات الجاىلية .

كقاؿ الشيخ أيضان :
أنا قلت ٢تؤَلء حزب التحرير افرضوا أنكم ما بُت عشية كضحاىا أقمتم علم الدكلة اإلسػَلمية
يعٍت بانقَلب من اَلنقَلبات لكن الشعب ما عنده استعداد ْلف ٭تكم ٔتا أنزؿ اهلل ،
ٯتكن أنتم ٚتاعتكم قالوا  :قرار رقم كاحد رقم اثنُت ٦ :تنوع مثَلن دخوؿ السنيمات ٦ ،،،،تنوع
خركج النساء متربجات ستجد ٯتكن بعض نسائكم أكؿ من ٮتالف ىػذه الػنظم كىػذه القػوانُت
اإلسَلمية ١تاذا ؟ألف الشعب لم يرب على ذلك .

كمن يربى الشعب ؟ ىم العلماء .لذلك فأنػا أعتقػد أف اٞتهػاد اْلكػرب اآلف ىػو :ىػذه ا١تَليػُت
ا١تملينػػة أف ٗتػػرج العشػرات مػػن العلمػػاء ا١تسػػلمُت ىنػػاؾ حػػىت يتولػوا توجيػػو ا١تَليػػُت إذل تعػريفهم
بػػدينهم علػػى ىػػذا اإلسػػَلـ أمػػا الوصػػوؿ إذل اٟتكػػم فكػػل طائفػػة ٖتػػاكؿ أف تصػػل إذل اٟتكػػم مث

تسػتعمل القػوة ِف تنفيػذ قراراِتػا كقوانينهػػا سػواء كانػت حقػان أـ بػػاطَلن  ،كاإلسػالـ لػيس كػػذلك
.أ.ق
فهل ياتيرل ستأخذكف ب خر أمػره أـ سػتفعلوف كفعػل اْلشػاعرة ،تركػت آخػر أمػر اْلشػعرم رٛتػو
اهلل؟
انظر الفتول كاملة ِف ا١تصدر ا١تذكور آنفان.
كقد قاؿ الشيخ سليم الهاللى فى شريط األجوبة الهاللية على األسئلة المصرية.
"الػذل أعلمػػو مػن مشػػاٮتنا أف شػػيخنا اْللبػايني رٛتػػة اهلل عليػو جائتػػو رسػػالة مػن الشػػي مقبػػل ىف
ػت شػيخنا يوقػع عليهػا بخػط يػده كأنػو مػع
أمر اَلنتخابات كفيها تفصػيل أنػو َل ٬تػوز كأنػا رأي ي

ػرت ىف ٣تلػػة اْلصػػالة ىف أعػػدادىا اَلكذل،ك٨تػػن عهػػدنا علػػى الشػػي حػػىت
ىػػؤَلء العلمػػاء كقػػد نشػ ي

مات لم يجز اإلنتخابات....ككاف الشي رٛتة اهلل عليو يقوؿ يدخلوا لييغيركا فيتغيركا.
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كإليك فتول أخرل.

ككاف السائل ىو أبوإسحاؽ اٟتويٍت،كشهد شاىد من أىلها،ىف سؤَلت اٟتويٍت لْللباين.

السؤاؿ:
عندنا بعض اْلحزاب السياسية كدعى إليها ٦تن ينتسبوف إذل الدين ٦تن يسموف علماء.
قػالوا إف اَلنضػػماـ إذل اَلحػزاب السياسػية بالنسػػبة للمسػػلمُت كاجػب كجوبػان شػػرعيان إذ َل ٣تػػاؿ
٠تدمػػة اإلسػػَلـ إَل مػػن مثػػل ىػػذه اْلحزاب،فأنػػا نيابػػة عػػنهم أسػػأؿ ىػػذا السػؤاؿ حػػىت يصػػل إذل
أٝتػػاع النػػاس ىنػػاؾ ألنهػػا أصػػبحت فتنػػة،صػػَلح أبػػو اٝتاعيػػل كحػػافظ سػػَلمة يشػػجعوف علػػى

ىذا،فالشػػي صػػَلح أبػػو اٝتاعيػػل يقػػوؿ إف االنضػػماـ إلػػى الحػػزب أصػػبح كاجب ػان إذ تقطعػػت
السبل على ا١تسلمُت
ي
فهل ىذا الكَلـ صحيح؟

الجواب:

األلباني رحمو اهلل:
قاؿ
ي
جػ ػواَب عل ػػى السػ ػؤاؿ كم ػػا قي ػػل ق ػػدٯتان"أكردىا س ػػعد كس ػػعد مش ػػتمل م ػػا ىك ػػذا ي ػػا س ػػعد ت ػػورد

اإلبل،اإلصَلح ىف اإلسَلـ ال يبداء بالتحزب كالتكتل كالتفرؽ ْلف نصوص الكتػاب كالسػنة
ي

ٚتيعان تنهى عن التفرؽ قاؿ تعاذل "كال تكونػوا مػن المشػركين مػن الػذين فرقػوا ديػنهم ككػانوا
شيعا كل حزب بما لديهم فرحوف".

اإلصَلح َليكوف بتشكيل أحزاب سياسػية ْلف األحػزاب السياسػية ال يخػرج منهػا مصػلحة

شرعية،

بػػل نػػرل مػػن آثارىػػا تفػػرؽ المسػػلمين كانقسػػامهم لػػذلك كتباغضػػهم ك٨تػػو ذلػػك مػػن اْلخػػَلؽ
ا١تنهي عنها ىف اإلسَلـ.
ك٨تػن نؤكػد ىف الػدعوة كنقػوؿ "كػل خػَت ىف اتبػاع مػن سػلف ككػل شػر ىف اتبػاع مػن خلػف" كَل
شػػك أف علػػى رأس ىػػذا السػػلف الصػػاحل ٤تمػػد صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم الػػذل ثبػػت عنػػو مػػا تػػرؾ
شيئان يقربنا من اهلل إَل كأمرنا بو كما ترؾ شيئاٌ يقربنا من النار إَل كِنانا عنو.
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ػِب صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم بإصػػَلح قومػػو الػػذل بيعػػث إليػػو مباشػػرة مث إذل النػػاس
فلمػػاذا بػػداء النػ ي
ٚتيعان
َل شك أنو بداء دعوتو بالتوحيد كإذل التمسك باإلخَلؽ كاْلحكاـ الشرعية ك٨تو ذلك.
فهؤَلء العلماء الذين يدعيوف ىذه الدعوة كىى أنو َلسػبيل اْلف ٠تدمػة اإلسػَلـ إَل باَلنضػماـ
إذل التكتل السياسي .
٨تن نقوؿ ٢تم:
أكَلن:ىذا التكتل ليس من اإلسالـ فى شئ.

ثانيان:إ٬تػػاد كسػػائل إلصػػَلح ا١تسػػلمُت ىػػذه الوسػػائل ٦تكػػن اعتبارىػػا مػػن ا١تصػػاحل ا١ترسػػلة لكػػن

ا١تصػػاحل ا١ترسػػلة ال يج ػػوز اف نتبناى ػػا دائم ػػا كأب ػػدان دكف التفصػػيل...مث رد الشػػي علػػى الػػذين
يقولوف بأِنا مصلحة.
مث قاؿ:إف كانت ىذه كسيلة إلصَلح ا١تسلمُت فإصَلح ا١تسػلمُت ال يكػوف إال بػالرجوع إلػى

دينهم.
كالدليل على ىذا كما يؤكده اف اَلحزاب السياسية نستطيع اف نقوؿ كلها اك على اْلقل جلها
ليست قائمة على اإلسػالـ فكيػف يػأمر ىػؤَلء الشػيوخ عامػة ا١تسػلمُت أف ينضػموا إلػيهم كأف

يركن ػوا إلػػيهم كىػػم مػػن الظػػالمين ألنفسػػهم كاهلل عزكجػػل يقػػوؿ"كال تركنػػوا إلػػى الػػذين ظلمػػوا
فتمسكم النار"

٢تذا َلأرل اَلنضماـ إذل أم حزب سياسي كإ٪تا على ا ١تسلمُت ٚتيعان أمراف ىاماف جدان
كعلى ذلك يقوـ اإلصَلح اإلسَلمي كأنا أي٠تص ذلك بكلمتُت،التصفية كالًتبية.
٬تػػب علػػى علمػػاء ا١تسػػلمُت اف يٮترج ػوا مػػن اإلسػػَلـ مػػا دخػػل فيػػو مػػن عقائػػد باطلػػة كمػػذاىب
فاسدة كالعبادات ا١تبتدعة كأف ٭تملوا ا١تسلمُت إذل الرجوع إذل ما كػاف عليػو الرسػوؿ صػلى اهلل
عليو كسلم مع العناية بالًتبية على أخَلقو.
قاؿ أبو إسحاؽ:ك٣تلس الرب١تاف يتنزؿ منزلة اَلحزاب أيضان.
قاؿ اْللباين :قطعان
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قاؿ ابو إسحاؽ :جزاؾ اهلل خَتان.
كقاؿ العالمة األلباني رحمو اهلل فى شريط رقم َْٖ
"ىذا ٦تا يزيد ىف فرقة ا١تسلمُت فرقة كتكتَلن كٖتزبان كضعفان كىذا ما ىو منصوص عليو ىف القرآف
الك ػػرمي"كَل تكونػ ػوا مػ ػن ا١تش ػػركُت م ػػن ال ػػذين فرقػ ػوا دي ػػنهم كك ػػانوا ش ػػيعا ك ػػل ح ػػزب ٔت ػػا ل ػػديهم
فرحوف"مػػا يسػػتطيع أحػػد مػػع اْلسػػف الشػػديد أف يقػػوؿ لػػيس كػػل حػػزب ٔتػػا لػػدمي فرحػػوف،ىم
فرحػوف بتحػزّٔم ليسػوا فػرحُت بعقيػػدِتم ......لػذلك فقػو٢تم ٨تػػن علػى السػػنة يكذبػو ابتػػداءن أف
مثل ىذا التكتل َل يعرفو السلف الصاحل َليعرفو الصحابة...

قاؿ سائل:ىو اْلمر الذل كضحتموه كحسمتم ا٠تَلؼ فيو أف مػن دعػا إذل تكتػل كإذل حزبيػة
كأصبح من الذين يفرحوف بتحزّٔم كيواذل كيعادل على إثر ىذا الذل اٗتذه لنفسو فهذا يكوف
خارجان عن دعوة أىل السنة كاٞتماعة بل كبتعبير أدؽ من الفرقة الناجية
قاؿ األلباني لو:أحسنت.

كقػػاؿ أيض ػان رحمػػو اهلل:كأنػػا أقػػوؿ إطػػَلؽ لفظػػة السػػلفية علػػى حػػزب مػػا ،كمثػػل إطػػَلؽ لفظػػة
اإلسػػَلـ علػػى بدعػػة مػػا،فهنػػاؾ البنػػوؾ اإلسػػَلمية كىنػػاؾ اْلغػػاص اإلسػػَلمية كىنػػاؾ اش ػًتاكية
إسَلمية.
فتس ػػتغل ى ػػذه الكلم ػػة -الس ػػلفيةَ -لص ػػطياد الن ػػاس ال ػػذين يؤمن ػػوف بال ػػدعوة الس ػػلفية،ال ػػدعوة
السلفية ال تعرؼ التحزب حىت كلو قاـ ّٔا أكرب رجػل عػادل ىف الػدعوة السػلفية،أكؿ مػا يػدعوا
إذل التحزب كالتكتل معناه أنو انحرؼ عن الصراط المستقيم،كقد قاؿ صلى اهلل عليػو كسػلم

لصػػحابتو بعػػد أف خػػط إلػػيهم خط ػان مسػػتقيمان قػػاؿ كأف ىػػذا ص ػراطى مسػػتقيا فػػاتبعوه كَل تتبع ػوا
السبل فتفرؽ بكم عن سبيلو"كخط خطوطان قصػَتة علػى جنبػيت الصػراط مث قػاؿ صػلى اهلل عليػو
كسلم ىذا صراط اهلل كىذه طرؽ كعلى رأس كل طريق منها شيطاف يدعوا الناس إليو.

قػػاؿ األلبػػاني:ىػػذه الطػػرؽ ليسػػت ىػػى الطػػرؽ الصػػوفية القدٯتػػة فقػػط كإنمػػا ىػػى أيض ػان ىػػذه

األحػزاب الجديػػدة ...كمػػع كػػل اآليػػات الػػىت تنهػػى عػػن التفػػرؽ كالتحػػزب ،يقولػػوف المصػػلحة

تقتضى ذلك.

][87

نقوؿ المصلحة ال تكوف فى مخالفة الشريعة.

االلباني فى االنتخابات فى محاضرة برقم ُّٖ من سلسة الهدل كالنور
كقاؿ
ي

"طريقة اَلنتخابات كالنواب ىذه ليست طريقة إسالمية أبدان،ىذه الطرؽ برلمانية أيكربية

كافرة...ىذه الرب١تانات الىت تفتح ٣تاؿ ترشيح الصاحل كالطاحل كليس ىذا فقط بل كا١تسلم
كالكافر كا١تَلحدة كالزنادقة كالشيوعُت كل ىؤَلء يعطى ٢تم اٟترية ىف أف يرشحوا أنفسهم كأف
ينتخبهم من شاء من أفراد اْليمة ،أىذا ىو النظاـ اإلسَلمي.؟
َل كاهلل ليس من اإلسَلـ بسبيل إ٪تا ىذا نظاـ من َل ٮتضع ١تثل قوؿ رب العا١تُت "أفنجعل
ا١تسلمُت كآّرمُت ما لكم كيف ٖتكموف"

أتيت أيها اْلمُت العاـ.
سابعا :كإليك فتول أكضح ٦تا ى

فتول اللجنة الدائمة ِّ َْٔ/فتول رقم َِْٗ

سٓ :ىل ٬توز التصويت ِف اَلنتخابات كالًتشيح ٢تا مػع العلػم أف بَلدنػا ٖتكػم بغػَت مػا أنػزؿ
اهلل ؟

ج ٓ َ :ل ٬توز للمسلم أف يرشح نفسو رجاء أف ينتظم سلك حكومة ٖتكم بغَت مػا أنػزؿ اهلل
 ،كتعم ػػل بغ ػػَت ش ػريعة اإلس ػػَلـ  ،ف ػػَل ٬ت ػػوز ا١تس ػػلم أف ينتخب ػػو أك غ ػػَته ٦ت ػػن يعمل ػػوف ِف ى ػػذه
اٟتكومة .إال إذا كاف من رشح نفسو من ا١تسلمُت كمن ينتخبوف يرجوف بالدخوؿ ِف ذلػك أف

يصلوا إذل تحويل الحكم إلى العمل بشريعة اإلسالـ  ،كاٗتذكا ذلك كسيلة إذل التغلػب علػى

نظاـ اٟتكم  ،على أال يعمل من رشح نفسػو بعػد تمػاـ الػدخوؿ إال فػي مناصػب ال تتنػافى

مع الشريعة اإلسالمية .
كباهلل التوفيق كصلى اهلل على نبينا ٤تمد كآلو كصحبو كسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء
عضو

عضو
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نائب الرئيس

عبد اهلل بن غدياف

عبد اهلل بن قعود

الرئيس

عبد الرازؽ عفيفي

عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.
كجو الداللة من الفتول :

ُ .أف األصػػل أنػػو ال يجػػوز للمسػػلم أف يرشػػح نفسػػو ِف حكومػػة ٖتكػػم بغػػَت مػػا أنػػزؿ هلل
كبغَت شريعة اإلسَلـ  ،كمعلػوـ أف الػداخل يعلػم أنػو سػيحكم بدسػتور كضػعي ٣تػرـ كَل تكػذبوا
على أنفسكم كذبة كتصدقوىا بقولكم ندخل كنغَت الدستور.
ِ .أنو َل ٬توز ١تسلم أف ينتخبو لعلمو بدخولو ِف حكومة تعمل بغَت شريعة اإلسَلـ .

ّ .مث استثٌت العلماء من أراد أف يرشح نفسو رجاء أف ٭توؿ اٟتكم إذل شريعة اإلسَلـ .
قلت :كالذين دخلوا يعلموف أف ىذا دكنػو خػرط القتػاد ْلف التغػَت يبػدأ مػن الرعيػة  .راجػع الػرد
على الشبهة السادسة .

ْ .مث قالت اللجنػة " علػى أَل يعمػل مػن رشػح نفسػو بعػد ٘تػاـ الػدخوؿ إَل ِف مناصػب ال

تتنافى مع الشريعة اإلسالمية .

قلتٔ :تعٌت أف ا١ترشح لو أنو سيدخل ِف منصب يتناىف مع الشريعة فَل ٬توز لو الدخوؿ،
فبمجرد ا١تنصب الذم يناِف الشريعة َل ٬توز  ،فما با٢تم لو علموا أف الداخل سيشرع مع اهلل
ْلف المادة الفالنية تقوؿ كذا  .فهَل أظهر اٟتزبيوف ىذه الفتول بضوابطها؟!!!

ٓ .كٔتا أف ىذه الضوابط غَت ٤تصلة فعلى كَلـ اللجنة يلزمكم أَل تدخلوا ْلنكػم تعلمػوف
أف ىػػذه الضػوابط غػػَت ٤تصػػلة قطعػان  ،فهػػل تأخػػذكف بضػوابط الفتػػول أـ تعتػػذركف بػػأم عػػذر؟
كاألخير ىو الظن بكم .

كالفتول التي تحتجوف بها  ،حجة عليهم كإليك الفتول .
الفتول رقم ( ُْٕٔٔ )
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س  :كمػػا تعلمػػوف عنػدنا ِف اٞتزائػػر مػػا يسػػمى ب ػ  " :اَلنتخابػػات التشػريعية "  ،ىنػػاؾ أحػزاب
تػػدعو إذل اٟتكػػم اإلسػػَلمي  ،كىنػػاؾ أخػػرل َل تريػػد اٟتكػػم اإلسػػَلمي  .فمػػا حكػػم الناخػػب
على غَت اٟتكم اإلسَلمي مع أنو يصلي ؟
ج ٬ :تب علػى ا١تسػليمن ِف الػبَلد الػيت َل ٖتكػم الشػريعة اإلسػَلمية  ،أف يبػذلوا جهػدىم كمػا

يس ػػتطيعونو ِف اٟتك ػػم بالشػ ػريعة اإلس ػػَلمية  ،كأف يقومػ ػوا بالتك ػػاتف ي ػػدا كاح ػػدة ِف مس ػػاعدة
اٟتػػزب الػػذم يعػػرؼ منػػو أنػػو سػػيحكم بالش ػريعة اإلسػػَلمية  ،كأمػػا مسػػاعدة مػػن ينػػادم بعػػدـ
تطبيق الشريعة اإلسَلمية فهذا َل ٬توز  ،بل يؤدم بصاحبو إذل الكفر ؛ لقولو تعػاذل  { :كأف
أحكم بينهم أنزؿ اهلل كَل تتبػع أىػوائهم كاحػذرىم أف يفتنػوؾ عػن بعػض مػا انػزؿ اهلل إليػك فػإف
تولوا فاعلم أ٪تا يريد اهلل أف يصيبهم ببعض ذنؤّم كإف كثَتان مػن النػاس لفاسػقوف } { أفحكػم
اٞتاىلية يبغوف كمن أحسن من اهلل حكمان لقوـ يوقنوف }كلذلك ١تا بُت اهلل كفر من دل ٭تكػم
بالشريعة اإلسَلمية  ،حذر من مساعدِتم أك اٗتػاذىم أكليػاء  ،كأمػر ا١تػؤمنُت بػالتقول إف كػانوا
مؤمنُت حقان  ،فقاؿ تعاذل { يا أيها الذين آمنوا َل تتخذكا الذين اٗتػذكا ديػنكم ىػزكان كلعبػان مػن
الػػذين أكتػوا الكتػػاب مػػن قػػبلكم كالكفػػار أكليػػاء كاتقػوا اهلل إف كنػػتم مػػؤمنُت }.كبػػاهلل التوفيػق ،

كصلى اهلل على نبينا محمد كآلو كصحبو كسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء
عضو

 ...نائب الرئيس

...

الرئيس

عبد اهلل بن غدياف  ...عبد الرزاؽ عفيفي  ...عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
أكالن:انتبو لقو٢تم " أف يقوموا يدان كاحدة في مساعدة الحزب الذم يعرؼ منو أنػو سػيحكم
بالشريعة اإلسالمية "
كمعلػوـ أف الػػداخلوف َل ٭تكمػػوف بالشػريعة اإلسػػَلمية كإ٪تػػا ٭تكمػػوف بالدسػػتور كيكػػوف التشػريع
للبش ػػر َل هلل كاٟتك ػػم للغال ػػب فليس ػػت ى ػػذه ى ػػي الشػ ػريعة اإلس ػػَلمية ْلف الشػ ػريعة اإلس ػػَلمية
اٟتكم فيها هلل عز كجل .
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حىت كلو سػلمنا لكػم جػدالن أنكػم سػتحكموف بالشػريعة فهػل حينمػا تعطػوف حكمػان تقولػوف
قاؿ اهلل كذا أك قاؿ رسولو كذا؟ كَلن كلكن ستقولوف تقوؿ ا١تادة كذا كقاؿ الدستور كذا .
فصار الكتاب كالسنة تابعُت للدستور  ،كالدستور حاكمان عليهم مهيمنان عليهم كىذا كضَلؿ.
كإليكم الفتول األخرل التى تحتجوف بها كىى عليم ال لكم.

فتاكل اللجنة الدائمة  -المجموعة األكلى )ّْٖ / ُِ( -
موقف المسلم من األحزاب السياسية

السؤاؿ الرابع من الفتول رقم ( َِٗٔ )

سْ :بعض الناس مسلمُت كلكنهم ينخرطػوف ِف اْلحػزاب السياسػية ،كمػن بػُت اْلحػزاب إمػا
تابع ػ ػػة لركس ػ ػػيا أك تابع ػ ػػة ْلمريك ػ ػػا  ،كى ػ ػػذه اْلح ػ ػزاب متفرع ػ ػػة ككث ػ ػػَتة؛ أمث ػ ػػاؿ :ح ػ ػػزب التق ػ ػػدـ
كاَلش ػًتاكية ،حػػزب اَلسػػتقَلؿ ،حػػزب اْلح ػرار -حػػزب اْلمػػة -حػػزب الشػػبيبة اَلسػػتقَللية،
حػػزب الدٯتقراطيػػة ،..إذل غَتىػػا مػػن اْلحػزاب الػػيت تتقػػارب فيمػػا بينهػػا ،مػػا ىػػو موقػػف اإلسػػَلـ
من ىذه اْلحزاب ،كمن ا١تسلم الذم ينخرط ِف ىذه اْلحزاب ،ىل إسَلمو صحيح؟
جْ :مػػن كػػاف لديػػو بصػػَتة ِف اإلسػػَلـ كقػػوة إٯتػػاف كحصػػانة إسػػَلمية كبعػػد نظػػر ِف العواقػػب
كفصاحة لساف ،كيقول مع ذلك على أف يؤثر ِف ٣ترل اٟتزب فيوجهػو توجيهػا إسػَلميا  -فلػو
أف ٮتالط ىذه اْلحزاب ،أك ٮتػالط أرجػاىم لقبػوؿ اٟتػق؛ عسػى أف ينفػع اهلل بػو ،كيهػدم علػى
يديػو مػن يشػاء فيػًتؾ تيػار السياسػات ا١تنحرفػة إذل سياسػة شػرعية عادلػة ينػتظم ّٔػا مشػل اْلمػػة،
فتسػػلك قصػػد السػػبيل ،كالص ػراط ا١تسػػتقيم ،لكػػن َل يلتػػزـ مبػػادئهم ا١تنحرفػػة ،كمػػن لػػيس عنػػده
ذلػػك اإلٯتػػاف كَل تلػػك اٟتصػػانة كٮتشػػى عليػػو أف يتػػأثر كَل يػػؤثر ،فليعتػػزؿ تلػػك اْلحػزاب؛ اتقػػاء
للفتنة ك٤تافظة على دينو أف يصيبو منو ما أصأّم ،كيبتلى ٔتا ابتلوا بو من اَل٨تراؼ كالفساد.
كباهلل التوفيق كصلى اهلل على نبينا ٤تمد كآلو كصحبو كسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء
عضو

...

عضو

 ...نائب رئيس اللجنة ...

الرئيس

عبد اهلل بن قعود  ...عبد اهلل بن غدياف  ...عبد الرزاؽ عفيفي  ...عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.
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فالفتول التى استدللتم بها حجة عليكم من عدة كجوه:

أكالن :أف اللجنة قالت":فيًتؾ تيارالسياسات ا١تنحرفػة إذل سياسػة شػرعية عادلػة ينػتظم ّٔػا مشػل
اْلمة"
كالسؤاؿ:ىل ما فيو حزب النور،كأمثالو من اْلحزاب على السياسة شرعية الىت عرفها ابن تيمية
بقولو"ىى مراعاة شئوف اْلمة من غير مخالفة كتاب كال سنة".
ثانيان :أف اللجنة قالت علقت الدخوؿ بقو٢تم" لكن َل يلتزـ مبادئهم ا١تنحرفة"
كمعلػػوـ لكػػل ذل عينػػُت ا١تبػػادئ ا١تنحرفػػة الػػىت يفرضػػها الدسػػتور علػػى اْلحػزاب ٔتػػا نسػػتغٌت عػػن
الكَلـ فيو.
فنخلص من ىذا،بأف اللجنة الدائمة أجازت بقيود َل توجد على أرض الواقع.

أكالن:عدـ اٟتلف على الدستور.
ثانيان:عدـ اٟتلف على احًتامو.

ثالثان:على أَل يعمل من رشح نفسو ىف كظيفة ٤ترمة.
رابعان:أف تكوف سياستو شرعية.

خامسان:أف َل يلتزـ مبادئهم ا١تنحرفة.

كبالطبع كل ىذه القيود َل تنفك عن من أراد الدخوؿ ىف الرب١تاف.

كإلػػيكم فتػػول أيخػػرل للجنػػة الدائمػػة أيهػػا الحزبيػػوف فيػػا تيػػرل ىػػل سػػتأخذكف بهػػا كتسػػلكوا

منهج األنبياء في التمكين.

فتاكل اللجنة الدائمة  -المجموعة األكلى )ُِِ / ِ( -

س :أيهما أفضل :العمل لإلسالـ من خالؿ السياسة أـ العمػل لإلسػالـ مػن خػالؿ دعػوة
الناس إلى العودة إلى طريقة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم؟

ج :الواجػػب العمػػل لإلسػػالـ بػػدعوة النػػاس إلػػى كتػػاب اهلل كسػػنة رسػػولو صػػلى اهلل عليػػو

كسلم على المنهاج الذم أرشػد اهلل إليػو كأمػر بػو رسػولو محمػدا صػلى اهلل عليػو كسػلم ِف
ً
اٟتً ٍكم ًػة كالٍمو ًعظى ًػة ٍ ً ً
قولوٍ { :ادعي إً ىذل سػبً ًيل ربّْ ى ً
ىح ىس يػن } كقولػو:
اٟتى ىسػنىة ىك ىجػاد ٍ٢تي ٍم بًػالًَّيت ى ىػي أ ٍ
ػك ب ٍ ى ى ى ٍ
ى ى
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ًً ً
ً و
ً
ً
ً
ً
ُت
{ قي ٍل ىىذه ىسبًيلي أ ٍىدعيو إً ىذل اللَّو ىعلىى بىص ىَتة أىنىا ىكىم ًن اتَّػبىػ ىع ًٍت ىك يسٍب ىحا ىف اللَّو ىكىما أىنىا م ىن الٍ يم ٍش ًرك ى
} كقد بُت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم طريق الػدعوة إذل اهلل بقولػو ككتبػو كعملػو فقػاؿ« :
من رأل منكم منكرا فليغَته بيده ،فإف دل يستطع فبلسانو فإف دل يستطع فبقلبو كذلك أضػعف
اإلٯتاف » ركاه أٛتد كمسلم كأصحاب السنن كقاؿ ١تعاذ حينمػا بعثػو إذل الػيمن  « :إنػك تػأيت
قوما من أىل الكتاب ،فليكن أكؿ ما تػدعوىم إليػو شػهادة أف َل إلػو إَل اهلل كأف ٤تمػدا رسػوؿ
اهلل ،فػػإف ىػػم أطػػاعوؾ لػػذلك فػػأعلمهم أف اهلل افػػًتض علػػيهم ٜتػػس صػػلوات ِف اليػػوـ كالليلػػة،
فإف ىم أطاعوؾ لذلك فأعلمهم أف اهلل قد افًتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فًتد علػى
فقرائهم ،فإف ىم أطاعوؾ لذلك فإياؾ ككرائم أموا٢تم ،كاتق دعوة ا١تظلوـ فإنػو لػيس بينهػا كبػُت
اهلل حجاب » ركاه أٛتد كالبخارم كمسلم كأصحاب السنن كِف حديث سهل بن سعد رضػي
اهلل عنػػو أف النػػِب صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم قػػاؿ لعلػػي رضػػي اهلل عنػػو حينمػػا أعطػػاه الرايػػة يػػوـ غػػزكة
خيػػرب « :انفػػذ علػػى رسػػلك حػػىت تنػػزؿ بسػػاحتهم ،مث ادعهػػم إذل اإلسػػَلـ ،كأخػػربىم ٔتػػا ٬تػػب
علػػيهم مػػن حػػق اهلل تعػػاذل فيػػو ،فػواهلل ْلف يهػػدم بػػك رجػػَل كاحػػدا خػػَت لػػك مػػن ٛتػػر الػػنعم »
ركاه البخارم كمسلم .
ككتب عليو الصػَلة كالسػَلـ إذل ملػوؾ اْلمػم يػدعوىم إذل اإلسػَلـ كيػأمرىم بعبػادة اهلل كحػده،
كذكػػر ِف كتبػػو إذل أىػػل الكتػػاب { :يػػا أ ٍىىػػل الٍ ًكتىػ ً
ػاب تىػ ىعػػالى ٍوا إً ىذل ىكلً ىمػ وػة ىسػ ىػو واء بىػٍيػنىػنىػػا ىكبىػٍي ػػنى يك ٍم أَّىَل
ى ى
ً
ً
ضػػا أىربابػػا ًمػػن د ً
كف } ككعػػدىم اْلجػػر
نػى ٍعبيػ ىػد إًَل اللَّػػوى ىكَل ني ٍش ػ ًرىؾ بًػػو ىشػ ٍػيئنا ىكَل يىػتَّخ ػ ىذ بىػ ٍع ي
ضػػنىا بىػ ٍع ن ٍ ى ن ٍ ي
مض ػػاعفا إف اس ػػتجابوا ،كأن ػػذرىم عقوب ػػة إٙته ػػم كإمث أ٦ته ػػم إف ى ػػم أعرض ػػوا كدع ػػا إذل اإلس ػػَلـ
بعملو ،فكاف مثاؿ الكماؿ ِف توحيد اهلل كعبادتو كِف أعلى درجات مكارـ اْلخَلؽ ِف سػَتتو
كمعامَلتو للناسَ ،ل يغضب لنفسو كَل ينتقم ٢تا إ٪تػا يغضػب إذا انتهكػت ٤تػارـ اهلل ككػاف كمػا
كصػػفو اهلل ِف كتابػػو الكػػرمي { بًػػالٍم ٍؤًمنًُت رء ه ً
ػك لى ىعلػػى يخليػ وػق
ػيم } كقولػػو سػػبحانو { :ىكإًنػَّ ى
كؼ ىرحػ ه
ي ى ىي
ىع ًظػػي وم } … .إذل غػػَت ذلػػك مػػن بيانػػو عليػػو الصػػَلة كالسػػَلـ ١تنهػػاج الػػدعوة بقولػػو ككتابتػػو
كعملو ،فهذه سياسة الػدعوة احملمديػة الرشػيدة اٟتكيمػة الرحيمػة رٝتهػا لنػا رسػوؿ اهلل صػلى اهلل
عليػو كسػػلم ،فعلػػى دعػػاة الجماعػػات اإلسػػالمية أف يسػػلكوا سػػبيلها سػػبيل اٟتكمػػة كا١توعظػػة
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اٟتسنة كاٞتداؿ بػاليت ىػي أحسػن كينزلػوا كػل مػن يػدعوِنم منزلتػو كٮتػاطبوا كػَل ٔتػا يفهػم عسػى
اهلل أف ينصر ّٔم دينو كيوجو سهامهم إذل ٨تور أعدائهم َل إذل إخواِنم فإنو ٣تيب الدعاء".
كق ػػاؿ العَلم ػػة عب ػػد احملس ػػن العب ػػاد (:الوص ػػوؿ إذل الس ػػلطة ِف الدٯتقراطي ػػة ا١تزعوم ػػة ينب ػػٍت عل ػػى
التحزب فيًتشح من كل حزب كاحد منهم مث يكوف التصويت من كل من أراد من الشعب ١تن
شاء مػن ا١تًتشػحُت كعنػد ٘تييػز اْلصػوات يقػدـ مػن كثػرت أصػوات منتخبيػو كىػذه الطريقػة الػيت
استوردىا بعض ا١تسلمُت من أعدائهم ٥تالفة لإلسَلـ من كجوه:
بناؤىػػا علػػى التحزب...التش ػريع فيهػػا لفئػػة معينة...الوصػػوؿ إذل السػػلطة فيهػػا بكثػػرة النػػاخبُت
كيػػف كػػانوا...اٟترص الشػػديد فيهػػا علػػى السػػلطة...بناؤىا علػػى اٟتريػػة ا١تطلقػػة ِف ال ػرأم كلػػو
كانت إٟتػادا كا٨تَلَل...ا١تسػاكاة ا١تطلقػة فيهػا بػُت الرجػاؿ كالنسػاءٖ...تررا١ترأة فيهػا مػن أسػباب
الفضيلة كانغماسها ِف الرذيلة)...
من كتاب "العدؿ ِف الشريعة اَلسَلمية كليس ِف الدٯتقراطية ا١تزعومة" للشي العباد

ثامن ػػا:أف زعمػػاء اْلحػػزب كانػػت فت ػواىم قدٯت ػػة منصػػبة علػػى ىػػذه اٞتهػػة كمػػن فمػػك أيدينػػك،
كاستمع لكَلمهم .

أكالن:فتول الدكتور محمد بن عبد المقصود :

" مسجلة صوتان "
يقوؿ السائل :

ما حكم اإلسَلـ للًتشيح ِف ٣تلس الشعب ؟
قػػاؿ  :ىػػذا آّلػػس يتحػػاكم إذل غػػَت ش ػريعة اهلل عػػز كجػػل ك٬تعػػل الدسػػتور الػػذم كضػػعو البشػػر
حاكمػان علػػى شػريعة اهلل عػػز كجػػل  ،كأعضػػاء ىػػذا آّلػػس جعلػوا ِف دسػػتورىم ىػػذا ْلصػػحاب
آّلس حقان ِف أف يوافقوا على تطبيػق الشػريعة أك أف يرفضػوا تطبيػق الشػريعة كىػذا كفػر مجػرد

بإجماع المسلمين.

كَل تلتفتػوا إذل الًتىػػات الػػيت يشػػوش ّٔػػا مرجئػػة العصػػر علػػى عقيػػدة أىػػل السػػنة كاٞتماعػػة ....

فإذا كػاف المجلػس علػى ىػذه الصػفة لػم يجػز إلنسػاف أف يرشػح نفسػو لػدخوؿ مثػل ىػذه
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المجػػالس كىػػو يقسػػم أف ٭تػػًتـ الدسػػتور ،يفعػػل ىػػذا كقػػد نسػ ىػى حػػديث ابػػن عبػػاس " أبغػػض
النػػاس إذل اهلل ثػػَلث :ملحػػد ِف اٟتػػرـ كمبتػػغ ِف اإلسػػَلـ سػػنة جاىليػػة كمطالػػب دـ امػػرئ بغػػَت
حق ليهريق دمو " متفػق عليػو٤ ،تػل الشػاىد  :كمبتػغ ِف اإلسػَلـ سػنة جاىليػة كمعلػوـ أف ىػذه
اْلحكػػاـ سػػنة جاىليػػة كقػػد أمرنػػا اهلل عػػز كجػػل أف نتحػػاكم إذل شػريعتو ،كنعػػي كذـ مػػن ٞتػػأ إرل
حكػػم غػػَت حكمػػو فقػػاؿ " أفحكػػم اٞتاىليػػة يبغػػوف كمػػن أحسػػن مػػن اهلل حكمػان لقػػوـ يوقنػػوف "
كِف صػػحيح مسػػلم مػػن حػػديث جػػابر أف النػػِب صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم قػػاؿ " أَل كإف كػػل شػػيء
مػػن أمػػر اٞتاىليػػة ٖتػػت قػػدمي ىػػاتُت موضػػوع "كلػػو أف النػػاس صػػوتوا فػػي ىػػذا المجلػػس

لصػػالح تطبيػػق الشػريعة فطبقػػت ألف المجلػػس كافػػق علػػى ذلػػك مػػا كػػاف ىػػذا إسػػالمان أبػػدان
لك ػػن ينبغ ػي أف يطب ػػق اإلس ػػَلـ رغ ػػم أن ػػف الرافض ػُت ْلن ػػو حك ػػم اهلل ع ػػز كج ػػل ف ػػإذا طبق ػػت
الشريعة ألف أغلبية المجلػس كافػق علػى ذلػك كألف الدسػتور أعطػى لهػم الحػق فػي ذلػك

معن ػػى ذل ػػك أف الدس ػػتور حاكمػ ػان علػ ػى شػ ػريعة اهلل ع ػػز كج ػػل كى ػػذا كف ػػر مج ػػرد بإجم ػػاع
المسلمين.
فهذا كَلمو باٟترؼ من غَت زيادة كَل نقصاف فنسأؿ اهلل الثبات حىت نلقاه .
قاؿ حذيفة ْلَب مسعود " إف الضَللة حق الضَللة أف تعرؼ مػا كنػت تنكػر كتنكػر مػا كنػت

تعرؼ كإياؾ كالتلوف فإف دين اهلل كاحد " أخرجو الالكائي َُٗ/
كصدؽ ابن مسعود حُت قاؿ " مػن كػاف مسػتنان فليسػِن ٔتػن قػد مػات فػإف اٟتػي َل تػؤمن عليػو
الفتنة " فنسأؿ اهلل عز كجل أف يثبتنا على اٟتق كأف يردىم إذل اٟتق مردان ٚتيَلن إنو جواد كرمي.
ثانيان:يقوؿ د/أحمد فريد

في كتاب التربية على منهج أىل السنة كالجماعة ص ُُ

" فَل يتصور عز حقيقػي لإلسػَلـ كخَلفػة إسػَلمية علػى منػاىج النبػوة حػىت يتضػح ىػذا الفكػر
–قلت أبو يحيي كىذا خطأ فاإلسالـ الذم ىو منهج السلف ليس فكران كال أفكار كإنما

ىو كحي كقد أنكرىا د  /بكر أبو زيد كالعالمة ابن العثيمين رحمهما اهلل – كينتشػر الفهػم

كىو أف يريب الناس علي اعتقاد السلف ككػذا فهمهػم للسػلف كالكتػاب كالسػنة كمػا كػانوا عليػو
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مػػن أخ ػػَلؽ سػػيئة كآداب كم ػػا تص ػػور أف اإلس ػػَلـ ٯتك ػػن أف ترتف ػػع رايتػػو بأنػػاس مػػا ترب ػوا تربيػػة
صػػحيحة أك كػػانوا علػػى عقائػػد ٗتػػالف السػػلف كفكػػر ٮتػػالف فكػػر السػػلف فهػػو كاىػػم  ....إذل

أف قػػاؿ كمػػن تصػػور أف اإلسػػَلـ يقػػوـ بالمهػػاترات السياسػػية كالمسػػالك البرلمانيػػة أك بضػربة

خاطفػػة ي ػراؽ فيهػػا دـ شػػخص أك أشػػخاص كِف غفلػػو مػػن الػػزمن ٯتكػػن لإلسػػَلـ كأىلػػو فكػػل
ذلك من أحالـ اليقظة كمما ال يشهد لو شرع كال كاقع كقد تعددت التجارب ا١تعاصرة اليت
تبُت فساد تلك ا١تسالك كا١تهالك ٕتربة اٞتزائر كتركيا كبعض اٞتماعات اإلسَلميو ِف مصر
فلػػم يبعػػد إَل أف يرجػػع النػػاس إذل ىػػدل اْلنبيػػاء ِف تعبيػػد النػػاس هلل عػػز كجػػل حػػىت يػراىم اهلل
أىَلن للتمكُت فيملكهم البَلد كرقاب العباد "

قلػػت  :فخَلصػػة كَلمػػو أف التمكػػُت لإلسػػَلـ َل يكػػوف عػػن طريػػق الرب١تانػػات كغَتىػػا كإ٪تػػا ىػػو
طريػػق النبػػوة ،كٝتاىػػا مػػن أحػػَلـ اليقظػػة ْلنػػو يعلػػم ٕتربػػة اٞتزائػػر كىػػي أصػػل كصػػورة ٦تػا ٨تػػن فيػػو
كنسأؿ اهلل السَلمة .
ثالثان :يقوؿ د/سعيد بن عبد العظيم في كتاب " الديمقراطية " ص ُِٓ

" باب حكم االنضماـ إلى األحزاب كبدعة تقسيم الناس إلى مؤيدين معارضين "

قػػاؿ " كىػػذه اْلحػزاب بدعػػة منكػػرة كىػػي أثػػر مػػن آثػػار اْلسػػتعمار أحػػدثها ا١تسػػتعمركف ليفرقػوا
بػػُت أبنػػاء اْلمػػة الواحػػدة كليجعلػوا أبنػػاء الػػوطن الواحػػد شػػيعان كأحزابػان  .........فاَلنضػػماـ إذل

حزب من ىذه اْلحزاب ىو في نفسو بدعة ال يقرىا الشرع فكيف إذا انضم مع ذلك عػدـ
٘تسػك رؤسػػاء اٟتػػزب بالػػدين كاتخػػاذىم الػػدين طريقػان لنيػػل أغراضػػهم كمطلػػؤّم كَل شػػك أف
من ٯتشي ِف ركاب ىؤَلء كيهتف ْتياِتم كيضحي ٔتالو كنفسو ِف حزّٔم يصػدؽ عليػو أنػو بػاع
أخرتو بدنيا غَته " ....ككل حزب بما لديهم فرحوف" كالدين ال يعرؼ مثػل ىػذه األحػزاب

كإ٪تا يأمرنا إذا أحػدؽ ا٠تطػر بنػا أف نتعاضػد كنتعػاكف كنقػوـ قومػة رجػل كاحػد للػدفاع عػن ديننػا
الذم َل حياة لْلمم كاْلفراد بدكنو كمػا سػول ذلػك فهػو مػراد باطػل ،ضػرره أكثػر مػن نفعػو بػل

ال نفع فيو عند التحقيق "
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رابعان:يقوؿ عبد المنعم الشحات

في محاضرة لو مسجلو صوت كصورة بعنواف
" لماذا نقاطع االنتخابات "

قاؿ  " :ىذه الوسيلة – اَلنتخابات – كسيلة غير شرعية أصالن كالنظاـ اإلسَلمي يخالف

النظاـ الديمقراطي تمامان  ...إذل أف قاؿ " كل كتب العقيدة تنص على التحذير من الفرقة

 .......ك١تاذا نعطي الدنية ِف ديننا " .......

قلت  :فهو يقر أف مقاطعة اْلحزاب السياسية أمرعقائدل ْلف كل كتب العقيدة ٖترـ الفرقة.
خامسان:يقوؿ د/محمد بن إسماعيل المقدـ

في محاضرة بعنواف " السلفيوف كاالنتخابات "
قاؿ " اإلسَلـ يرفض الدٯتقراطية ٘تامان باعتبارىا َل تتوافق مع عقيدتنا كَل مع ثقافتنػا اإلسػَلمية
لكن أىم اَلعتبارات ا١توجودة عند عامة كأغلب السلفُت لرفض الدخوؿ ِف مثل ىذه اْلنشطة
ىو الجانب االعتقادم أخطر ما ِف ا١توضوع ىو أف ىذا بناء على دين الدٯتقراطيػة أك عقيػدة

الدٯتقراطية أف الشعب يكوف مصدر السلطات .

أمػػر ثػػاني كىػػو أف السياسػػة تعتػػرب لعبػػة كليسػػت لعبػػة ٔتعػػٌت ِتػريج لكػػن لعبػػة بالػػدين كالسػػلفية
ب ػػذات إذا دفع ػػت ى ػػذه الض ػريبة ض ػريبة ا١تش ػػاركة ِف اللعب ػػة فس ػػوؼ تفق ػػد أى ػػم مقوماِت ػػا كأى ػػم

أسباب كزِنا كثقلها كاستقامتها على الشرع الشريف كىذه الضريبة ثمنها فادح "

كقاؿ أيضان في محاضرة بعنواف " حوؿ دخوؿ البرلماف " قاؿ " ىل اَلنتماء ّٓلس الشعب
ٯتس عقيدة ا١تسلم كيقدح ِف اإلٯتاف أـ َل ٯتسو ؟
معلوـ أف الذم يدخل آّلس َلبػد أف يقسػم علػى كالءه للدسػتور كآّلػس كالوحػدة الوطنيػة

ككل ىػذه اْلشػياء كَلبػد أف يخلػع علػى عتبػة المجلػس الػوالء كالبػراء فػَل يوجػد إجػراـ أشػد

من التشريع من دكف اهلل كمبدأ الحزبية صناعة فرعونية كَلبد من إغػَلؽ أم طريػق يػؤدم إذل

التحاكم إذل الطاغوت كمبدأ التصويت لتحكيم الشريعة أمر مرفود كمن السلبيات ِف ىذا
اٞتانب اإلنساف يدخل ِف ىذا آّاؿ  ....مث قاؿ " كال يتلوف إال من رحم اهلل "
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قلػػت أبػػو يحي ػي :قولػػو كَلبػػد أف ٮتلػػع علػػى عتبػػة آّلػػس الػػوَلء كال ػرباء قػػد حػػدث كبػػدأت
التنػػازَلت ،ففػػي افتتػػاح م ػؤ٘تر حػػزب النػػور قػػدموا قسيس ػان ليػػتكلم ِف افتتػػاح ا١ت ػؤ٘تر ك٬تلػػس بػػُت
ا١تشاي كَل حوؿ كَل قوة إَل باهلل ،كأكؿ كلمة قا٢تا ىذا القػس قػاؿ " بسػم اإللػو الواحػد الػذم

نعبػػده جميع ػان " فجعػػل إلػػو النصػػارل كإلػػو ا١تسػػلمُت كاحػػدان كَل أحػػد مػػن اٞتالسػػُت ينكػػر ىػػذا
الكفر البواح كإرل اهلل ا١تشتكى .
كقاؿ أيضان في محاضرة صوت كصورة بعنواف " حقيقة التغير "

قاؿ " فبَلش ندخل ِف ٣تاؿ السياسة ْلف السياسة عقيمة السياسػة دم كلهػا نصػب ككػذب

كحيل كنفاؽ كدجل فالتغَت اٟتقيقي ىو الذم ٭تدث ِف ا١تساجد السلفية " بس " ده حقيقي
فدعكم من الدخوؿ ِف ىذه ا١تعًتكات مش معاركنا كال مبادئنا "أ.ق

ثامنان:كىذه فتول للعالمة الفوازاف حفظو اهلل فى حكم الدخوؿ فى حزب النور.

السؤاؿ:ىذا شخص من مصر يقوؿ َل ٮتفػى علػيكم اْلحػداث القائمػة ىف مصػر مػن مسػارعة
بعض الشيوخ ا١تعركفُت لدل الكثَت من الناس من إنشاء حػزب ٝتػوه حػزب النػور السػلفي مػن

أج ػػل مقاكم ػػة التي ػػارات الليربالي ػػة كالعلماني ػػة فه ػػل ٬ت ػػوز للمس ػػلم أف ينض ػػم إذل ى ػػذه اْلحػ ػزاب
أكيعطيها صوتو ىف اإلنتخابات أ٘تٌت أف تبسطوا اٞتواب ٟتاجتنا ىف ذلك بارؾ اهلل ىف أعمالك؟
فأجاب الشيخ حفظو اهلل:
الواجػب علػى ا١تسػلم ىف كقػت الفػِن أف يتنجبهػػا كأف يبتعػد عنهػا إذل أف ِتػداء كَل يػدخل فيهػػا
ىػذا الواجػػب علػػى المسػػلم ،كاَلحػزاب ىػػذه كالتكػػتَلت قػػد ٕتػػر إذل شػػر كفتنػػة كإذل اَلقتتػػاؿ
بينهما فا١تسلم يتجنب الفِن مهمػا اسػتطاع كيسػأؿ اهلل العافيػة كيػدعوا للمسػلمُت أف يفػرج اهلل
عنهم كيزيل عنهم ىذه الفتنة".
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د/ياسر برىامي :في سؤاؿ حكم المشاركات فى االنتخابات.
السػؤاؿ حكػػم ا١تشػػاركات ىف اَلنتخابػػات علػػى أِنػػا طريػػق لإلصػػَلح؟أظن أف ىػػذا كىػػم سػػوؼ
يدركو،كيتض ػػمن تق ػػدمي تن ػػازَلت كث ػػَتة ج ػػدان ع ػػن مب ػػادئ ال ػػدين كيًتت ػػب عل ػػى ذل ػػك ض ػػَلؿ
كبَت....الدعوة إذل اهلل أعظم كسيلة لنصرة الدين...

فقاؿ لو سائل :إِنم يقولوف إِنا شهادة ك٭تتجوف بقولو تعاذل "كمن يكتمها فإنو أمث قلبو"
فقاؿ لو:إف ىذه الشهادة فى القتل كالسرقة كغيرىا .

كالسؤاؿ ىناأييها اٟتزبيوف ىل كاف ىؤَلء من ا١تداخلة ١تا حرموا تلك اَلحزاب؟

الشبهة العاشرة
قالوا إف الواقع تغير كاألحداث تغيرت فتغيرت فتواىم كالفتول تتغير بتغير
األحواؿ كالمكاف كالزماف.
الرد على ذلك :
ىذه القاعدة إ٪تا تقاؿ ِف باب العرؼ فقط كليس ِف باب اْلصوؿ الثابتة ِف الدين .
إغاثة اللهفاف من مصايد الشيطاف (ُ :)َّّ /

اْلحكاـ نوعاف :نوع َل يتغَت عن حالة كاحدة ىػو عليهػاَ .ل ْتسػب اْلزمنػة كَل اْلمكنػة ،كَل
اجتهاد اْلئمة ،كوجوب الواجبات ،كٖترمي احملرمات ،كاٟتدكد
ا١تقدرة بالشرع على اٞترائم ك٨تػو ذلػك ،فهػذا َل يتطػرؽ إليػو تغيػَت كَل اجتهػاد ٮتػالف مػا كضػع
عليو.
كالنػػوع الثػػاص :مػػا يتغػػَت ْتسػػب اقتضػػاء ا١تصػػلحة لػػو زمانػػا كمكانػػا كحػػاَلن ،كمقػػادير التعزي ػرات
كأجناسها كصفاِتا .فإف الشارع بنوع فيها ْتسب ا١تصلحة ،فشػرع التعزيػر بالقتػل ١تػدمن ا٠تمػر
ىف ا١ترة الرابعة".
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كيقوؿ العالمة مصطفى الزرقاء في المدخل ِِْٗ/
"كاْلحكاـ الىت تتبدؿ بتبدؿ الزماف كا١تكاف ىى اْلحكاـ اإلجتهادية من قياسػية كمصػلحة أل
الىت قررىا اَلجتهاد بناءن على القياس أك على دكاعى ا١تصلحة.

مثػػاؿ  :أف يقػػوؿ لػػك رجػػل أريػػد أف أبيػػع بنطػػاَل للحػػرمي كاحملػػل ِف مدينػػة رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل
عليػػو كسػػلم ،فػػاٞتوا :أنػػك سػػتأذف لػػو ْلف عػػرؼ ا١تدينػػة َل يسػػمح للمػرأة أف ٘تشػػي ِف الطرقػػات
ٔتثل ىذا البنطاؿ إذف بالتأكيد ستلبسو ِف بيتها .

المثاؿ الثاني  :نفس الرجل قاؿ لك أريد أف أبيػع بنطػاَل للحػرمي كلكػن ِف مصػر بػالطبع أنػت
ستفتيو بأنو َل٬توز ْلف غالب نساء مصر احملركسػة ٮتػرجن بالبنطػاؿ ِف الشػوارع فالػذم جعلػك
تبيح ِف ا١تثاؿ اْلكؿ ك٘تنػع ِف الثػاين ىػو العػرؼ أمػا اْلصػوؿ الثابتػة فػَل تتغػَت أبػدان كلػو راجعػت
كَلـ زعماء حزب النور ستجد أف ا١تنع من دخوؿ الرب١تاف أنو مضاد للعقيدة،فهى كفػر كإٯتػاف
فهل العقيدة تتبدؿ كتتغَت بتغَت اْلحواؿ كالزماف .

سبحانك ىذا بهتاف عظيم .
كَل نػػذىب بعيػػدان فػػإف أحػػد زعمػػاء حػػزب النػػور كىػػو د/ا١تقػػدـ ىػػو الػػذم يفنػػد لنػػا ىػػذه الشػػبهة
كذلػػك ِف كتابػػو" أدلػػة الحجػػاب ص ِْْ " حينمػػا كػػاف يػػرد علػػى الػػذين قػػالوا إف اٟتجػػاب

يتغَت حكمو بتغَت اْلحواؿ كالزماف كا١تكاف .
فػػرد علػػيهم قػػائَلن " تقػػرر عنػػد أىػػل العلػػم أف اٟتكػػم الشػػرعي َل يتبػػدؿ مهمػػا تبػػدلت اْلزمػػاف
كتغػػَتت اْلعػراؼ اللهػػم إَل عػػن طريػػق النسػ كقػػد أغلػػق بابػػو بعػػد تكامػػل ىػػذا الشػػرع اٟتنيػػف
بانتقػػاؿ رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم إذل الرفيػػق اْلعلػػى كقاعػػدة " تبػػدؿ اْلحكػػاـ بتبػػديل
اْلزمػػاف " مبنيػػة علػػى قاعػػدة فقهيػػة أخػػرل كىػػي أف " العػػادة ٤تكمػػة " أم أف ع ػػرؼ الن ػػاس

محكم في األحكاـ الشرعية " أ.ق
مث قاؿ ص ّْْ " فاْلحكاـ ا١تبنية على العرؼ كالعادة ىي اليت تتغَت بتغَت العادة "أ.ق
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ػتدؿ ّٔػػا ىف أصػػوؿ
قلػػت  :إذا كػػاف رفضػػو لػػدخوؿ القاعػػدة ِف اٟتجػػاب فكيػػف ىونفسػػو يسػ ي
ا١تػػنهج الثابتػػة،ككيف يسػػتدؿ ّٔػػا ىف إباحػػة احملرمػػات؟ فقػػد ٝتعتػػو بعػػد ا٠تػػركج الػػذل حػػدث ىف
مصر ٭تتج بالقاعدة على الدخوؿ ىف اإلنتخابات.
كقاؿ العَلمة بكر بن عبد اهلل بن أيب زيد كتاب
" حكم االنتماء إلى الفرؽ كاألحزاب المعاصرة ص ُٕٓ قاؿ :

" فالػػدعوة تتكػػوف مػػن كسػػيلة كغايػػة فحقيقػػة الػػدعوة الػػيت ىػػي الغايػػة توقيفيػػة َل ٣تػػاؿ لَلجتهػػاد

فيهػػا فهػػي أمػػر ثابػػت ال يتغيػػر بتغيػػر األزمػػاف كاألحػػواؿ كالمكػػاف كاْلصػػل ِف كسػػائل نشػػر
الػػدعوة كػػذلك التوقيػػف علػػى منهػػاج النبػػوة كقػػد صػػح عنػػو صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم أنػػو قػػاؿ " مػػن
أحدث ِف أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد" كِف لفػظ " مػن عمػل عمػَلن لػيس عليػو أمرنػا فهػو رد
"أ.ق

الشبهة الحادية عشر
احتجاجو بحديث حلف الفضوؿ ص َُٓ
بقولو صلى اهلل عليو كسلم " شهدت حلفان في الجاىلية ما أحب أف لي بو حمر
النعم كلو دعيت إلى مثلو في اإلسالـ ألجبت "

الرد على ذلك :

أكالن:كىنا سؤاؿ َل يستطيعوف لو جوابان كىو :

قولو صلى اهلل عليو كسلم " لو دعيت إلى مثلو " فهل تقولوف إف آّالس التشريعية مثلو؟

فه ػػل ك ػػاف حل ػػف ا١تطيبػ ػُت م ػػن أراد أف ي ػػدخل في ػػو علي ػػو أف يقس ػػم عل ػػى ال ػػالت ك الع ػػزل
،كمايقسم أصحاب الرب١تانات على الدسػتور؟ ىػل اٟتلػف كػاف ٭تكػم بشػريعة ٥تالفػة لإلسػَلـ
؟ كىػػل لػػو دعػػى النػػِب صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم إذل حلػػف سػػيقوؿ ا١تػػادة الفَلنيػػة تقػػوؿ كػػذا؟ ىػػل
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كػػاف اٟتلػػف القػػوؿ فيػػو لْلغلبيػػة كإف كػػانوا جهلػػة؟ فهػػذا قيػػاس فاسػػد ْلنػػو مصػػادـ للنصػػوص
احملرمة لذلك كأيضان قياس مع الفارؽ.

ثانيان :أف ركاية حلف الفضوؿ َل تصح ْلف فيها انقطاعان .
فاٟتديث عن اٟتميدم عن سفياف بن عينية عػن عبػد اهلل عػن ٤تمػد كعبػد الػرٛتن بػن أيب بكػر
رضػػى اهلل عنػػو قػػاؿ  ،قػػاؿ رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم " لقػػد شػػهدت ِف دار عبػػد اهلل بػػن
جدعاف حلفان لو دعيت بو ِف اإلسَلـ ْلجبت ٖتالفوا أف يردكاا١تظادل إذل أىلها ..
فاٟتديث منقطع ّٔذا اللفظ بُت عبد اهلل بن أيب بكر بن ٤تمد بن حزـ  ،كبُت ٤تمد كعبػد اهلل
ب ػػن أيب بك ػػر  ،كاٟت ػػديث أخرج ػػو الس ػػهيلى ِف ال ػػركض اْلن ػػف ُ ، ُٓٓ/كل ػػو ش ػػاىد مرس ػػل
للبيهقي ىف سننو ّٕٔٔ/
كلو شاىد ضعيف عند بن سعد ِف الطبقات من طريق الوقػدم كىػو ضػعيف ُ َُّ/كاللفػظ
الص ػحيح " ىػػو حلػػف الطيبػػُت " قولػػو صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم " مػػا ش ػهدت حلف ػان لق ػريش إَل
حلف الطيبُت  ،كما أحب أف رل ٛتر النعم كأين كنت نقضتو "
أخرجو األلباني في السلسلة الصحيحة ََُٗ

ثالثػان :قػػاؿ ابػػن األثيػػر لسػػاف العػػرب ِ  :ٓٓٓ /أصػػل الحلػػف المعاقػػدة كالمعاىػػدة علػػى
التعاضد كالتساعد كاَلتفاؽ فما كاف منو ىف اٞتاىليػة علػى الفػِن كالقتػاؿ بػُت القبائػل كالغػارات
فػػذلك الػػذل كرد النهػػى عنػػو ىف اإلسػػَلـ بقولػػو صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم " َلحلػػف ىف اإلسػػَلـ "
متفق عليو كما كاف منو على نصرة ا١تظلوـ كصلة اْلرحاـ كحلف ا١تطيبُت فذلك الذل قاؿ فيو
ص ػػلى اهلل علي ػػو كس ػػلم " كأٯت ػػا حل ػػف ك ػػاف ىف اٞتاىلي ػػة دل ي ػػزده اإلس ػػَلـ إَل ش ػػدة " يري ػػد م ػػن
ا١تعاقدة على ا٠تَت كنصرة اٟتق كبذلك ٬تتمع اٟتديثاف كىذا ىو اٟتلف الذل يقتضيو اإلسػَلـ
كا١تمنوع منو ما خالف حكم اإلسَلـ .
كقيل ا١تخالفة كانت قبل الفتح كقولو صلى اهلل عليو كسلم " َلحلف ىف اإلسَلـ " قالو زمن
الفتح فكاف ناسخان .
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قلت  :فَلحظ كَلـ ابن اْلثَت حينما قاؿ عن حلػف الفضػوؿ ىػذا ىػو اٟتلػف الػذل يقتضػيو
اإلسَلـ كا١تمنوع منو ما خالف حكم اإلسَلـ فحلف الفضوؿ من باب
" كتعاكنوا على الرب كالتقول " كىذا يسعى إليػو كػل مػؤمن فمػا شػأف ىػذا كشػأف الػذل يػدخل
آّالس الشركية كيقسم اليمُت الدستورل على اَللتزاـ بالقوانُت الوضعية ك٬تلس ىف ٣تلس يلعنو
اهلل؟ فهذا ىو ا١تقصود بقولو صلى اهلل عليو كسلم "ال حلف فى اإلسالـ "ْلنو ٮتالف أحكاـ
اإلسَلـ كما قاؿ ابن اْلثَت .

رابعان :كفى الدرر السنية في األجوبة النجدية (ٗ :)ّّٓ /
سئل الشيخ عبد اهلل بن الشيخ محمد:

عن قوـ اجتمعوا كعقدكا بينهم العهودِ ،ف ا١توازرة كا١تناصرة كا١تدافعة ،كأِنػم يعقلػوف ِف الػدماء
عمدىا كخطأىا ،فهل ٬تب الوفاء ّٔا ،إذا كاف ِف ذلك صػَلح؟ فػإذا كػاف قػد صػدر مػنهم ِف
اٞتاىلي ػػة ،فه ػػل يل ػػزـ؟ لقول ػػو " :ك ػػل حل ػ ػف ِف اٞتاىلي ػػة "..اٟت ػػديث ،كى ػػل ٬ت ػػوز إحداث ػػو ِف
اإلسَلـ ..إخل؟.
فأجاب :اٟتلف إذا كقع على خَلؼ أحكػاـ الشػرع ،دل ٬تػز التزامػو ،كَل الوفػاء بػو؛ فػإف قضػاء
اهلل أح ػػق ،كش ػػرط اهلل أكث ػػق ،كم ػػا ثب ػػت ِف الص ػػحيحُتِ ،ف ح ػػديث بري ػػرة " :م ػػا ب ػػاؿ أق ػ ػواـ
يشػًتطوف شػركطا ليسػػت ِف كتػاب اهلل ،مػا كػػاف مػن شػرط لػػيس ِف كتػاب اهلل فهػو باطػػل ،كإف
كػػاف مائػػة شػػرط " ُ .كىػػذا اٟتلػػف ا١تػػذكور علػػى ىػػذا الوجػػو ،ٮتػػالف حكػػم اهلل؛ فػػإف اٟتكػػم
الشػػرعي :أف ديػػة العمػػد علػػى القاتػػل خاصػػة ،كديػػة ا٠تطػػأ علػػى العاقلػػة؛ كىػػذا اْلمػػر َل خػػَلؼ
فيو بُت العلماء ،فكيف يبطل ىذا اٟتكم الشرعيْ ،تلف اٞتاىلية كعقودىم كعهودىم؟
كأما قولو عليو السَلـ " :كل حلف ِف اٞتاىلية دل يزده اإلسَلـ إَل شػدة " ِ فهػذا فيمػا كافػق
الشرع ،كدل ٮتالفو ،كالتحالف على فعل الرب كالتقول ،ككالتحالف على دفع الظلم ك٨تو ذلك.
كأما إحداث التحػالف بعػد اإلسػَلـ ،فػَل ٬تػوز ،لقولػو عليػو السػَلـَ " :ل حلػف ِف اإلسػَلـ "
ركاه البخارم :الحواالت (ِِْٗ)  ،كمسلم :فضائل الصحابة (ِِٗٓ)
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كذلك ْلف اإلسَلـ ،يوجب على ا١تسلمُت التعاكف كالتناصر بػَل حلػف ،كا١تسػلموف يػد كاحػدة
على من سواىم ،كقاؿ صلى اهلل عليػو كسػلم " ا١تسػلم أخػو ا١تسػلمَ ،ل يظلمػو كَل يشػتمو ،كَل
ٮتذلو "كقاؿ " :ا١تؤمنوف كالبنياف ،يشد بعضو بعضا "".

خامسان:كقاؿ العالمة عبد اهلل العنقرم فى الدرر السنية في األجوبة النجدية (ٗ)ّّٕ /

اعلم :أنػو َل حلػف ِف اإلسػَلـ ،كمػا كردت بػذلك السػنة ،كألف الػدخوؿ فيػو يتضػمن التػزاـ

أمور تخالف الشرع".

سادسان :قاؿ النوكم فى شرحو على مسلم (ُٔ)ِٖ /
اد بً ًوى ال ً
ٍف فًي ًٍ
ٍف ىعلىى ىما ىمنى ىع الشرع منو".
ى
ٍحل ي
(ال ًحل ى
اإل ٍس ىالًـ) فىال يٍم ىر ي

ككذا فى شرح السيوطي على مسلم (ٓ)ْٕٖ /
قاؿ :ىال حلف فًي ًٍ
اد بً ًوى الٍحلف على ىما منع َّ
الش ٍرع ًم ٍنوي"
اإل ٍس ىالـ أ ىىر ى
قلت:كالتحزب،الوصوؿ للرب١تاف،كالدخوؿ فيو،كالتحاكم إذل غَت شريعتو،أليس كل ىذا قد منػع

منو الشرع.

سابعان :كشف المشكل من حديث الصحيحين (ّ)ِّٔ /
الٍحلف :العقد كالعهد ،كىكانيوا يتحالفوف فًي الٍج ً
اىلًيَّػة علػى نصػر بىعضػهم الٍػبىػ ٍعض فًػي كػل
ى
ى
ىما يىػ ٍف ىعليونىوي ،فهدـ ًٍ
اإل ٍس ىالـ ىذلًك.
ثامنػان:كىف ركايػػة ىف سػػنن الًتمػذم:برقم ، ُٖٓٓ :كىف مشػػكاة ا١تصػابيح بػػرقم ّّٖٗ :كحسػػنو
اْللبايني.
قاؿ صلى اهلل عليو كسلم "كال تحدثوا حلفا في اإلسالـ"

قاؿ صاحب مرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح (ٔ)ِْٓٔ /
ً
(حلً نفا ًِف ًٍ
اإل ٍس ىَلًـ)
ىم ىَل تيػبى ّْدليوا ىكىال تىػ ٍبتىدعيوا ى
أٍ
تاسعان :كىف شرح القسطَلين على شرح صحيح البخارم (ٗ)ٓٔ /
(َل حلف ِف اإلسَلـ) ْلف اٟتلف لَلتفاؽ كاإلسَلـ قد ٚتعهم كألف بُت قلؤّم.
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عاشران :ػ كقاؿ العالمة عبد المحسن العباد فى شرحو سنن أبي داكد (ُٔ)ُِ /
كقولوَ( :ل حلف ِف اإلسَلـ) يدخل فيو األحزاب الدعوية.

كسئل العالمة عبد المحسن العباد فى شرحو سنن أبي داكد (ُٔ)ِِ /
ي

السػػؤاؿ :ىػػل تكػػوف اٞتماعػػات الػػيت تػػدعو إذل التوحيػػد كالسػػنة داخلػػة ِف قولػػوَ( :ل حلػػف ِف
اإلسَلـ) ،إذا علم أِنا علػى مػنهج صػحيح مػن عقيػدة كاتبػاع ،كَل تعقػد كَلءىػا كبراءىػا ْلحػد
إَل للكتاب كالسنة؟
ا٠تى ًٍػَت [آؿ عمػراف ،]َُْ:كقولػو تعػاذل:
كىل تدخل ِف قولو تعاذل :ىكلٍتى يك ٍن ًمٍن يك ٍم أ َّيمػةه يىػ ٍدعيو ىف إً ىذل ٍ
ىكتىػ ىع ىاكنيوا ىعلىى الًٍ ّْرب ىكالتَّػ ٍق ىول [المائدة]ِ:؟
الجػواب :اْلصػل أف ا١تسػػلمُت يكونػوف ٚتاعػة كاحػػدة علػى مػنهج الكتػػاب كالسػنة ،كعلػى مػػا
كاف عليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو ،فهذا ىو اْلصل ،لكػن كجػد التفػرؽ كمػا
أخرب بو النِب صلى اهلل عليو كسلم( :كأنو من يعش فسَتل اختَلفان كثَتان)
كقاؿ( :ستفًتؽ ىذه اْلمة على ثَلث كسبعُت فرقة كلها ِف النار إَل كاحدة ،قالوا :من ىي؟
قاؿ :اٞتماعة.
كِف لفظ( :من كاف على ما أنا عليو كأصحايب)
فالذين ىم على ىذا ا١تنهج َل يقاؿ :إِنم على حلف ،كإ٪تا ىم ملتزمػوف ٔتػا جػاء ِف الكتػاب
كالسنة عمَلن كدعوة.
كإذا كجػػدت ٚتاعػػات خرجػػت عػػن ىػػذا ا١تسػػلك كعػػن ىػػذا ا١تػػنهج الػػذم كػػاف عليػػو رسػػوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسػلم كأصػحابو ،فتلػك ٚتاعػات ٥تتلفػة ،كىػي ممػن يتحػالف كيتػآزر كيتعػاكف
على الشيء الذم التزموه ،كذلك الذم التزموه ليس على منهج صحيح.

كإذا كانوا على منهج صحيح فليكونوا على ما كاف عليو سلف ىذه اْلمة مػن الصػحابة ،كىػو
اَللتزاـ بالكتاب كالسنة.
فاٟتاصل :أف من يلتػزـ بالكتػاب كالسػنة َل يقػاؿ :إنػو مػن أىػل اْلحػَلؼ ،كإِنػم يػدخلوف ِف
حػػديثَ( :ل حلػػف ِف اإلسػػَلـ) ،بػػل اٟتػػق ىػػو مػػا كػػاف عليػػو صػػدر ىػػذه اْلمػػة ،كىػػو أف يتبػػع
][115

الدليل كيسار على مػا كػاف عليػو رسػوؿ اهلل عليػو الصػَلة كالسػَلـ كأصػحابو ،أمػا الػذين يػأتوف
بمناىج كبعقائد مخالفة كيتناصركف عليها ،كيتعاكنوف عليهػا؛ فهػؤالء ىػم المتعػاكنوف علػى

اإلثم كالعدكاف".

عاشران :تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذل ىو حق اهلل علػى العبيػد (ص:

ِّٔ)

قػػاؿ رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلمَ" :ل حلػػف ِف اإلسػػَلـ ،كأٯتػػا حلػػف كػػاف ِف اٞتاىليػػة دل
يزده اإلسَلـ إَل شدة".
كمعن ػػاه :أف اإلس ػػَلـ َل ٭تت ػػاج مع ػػو إذل اٟتل ػػف ال ػػذم ك ػػاف أى ػػل اٞتاىلي ػػة يفعلون ػ ػو ،ف ػػإف ِف
التمسك باإلسَلـ ٛتاية كفاية عما كانوا فيو.
كقالػػو العَلمػػة عبػػد الػػرٛتن بػػن حسػػن بػػن ٤تمػػد بػػن عبػػد الوىػػاب ىف فػػتح آّيػػد شػػرح كتػػاب
التوحيد (ص)ْْٗ :

كقاؿ الشيخ الغنيماف شرح فتح المجيد (ُُِّ /

كصػػفة اٟتلػػف الػػذم كػػاف ِف اٞتاىليػػة :أنػػو كانػػت ٕتتمػػع قبيلتػػاف -مػػثَلن -كيعقػػدكا بيػػنهم حلفػان
كعهدان على التناصر كالتعاكف على العدك ،كاإلسَلـ ليس فيو ىذا؛ ْلف اإلسَلـ أغٌت عن ذلك
كلػػو ،فقػػد جعػػل النػػاس كلهػػم علػػى ديػػن كاحػػد كعلػػى ملػػة كاحػػدة كعلػػى طريػػق كاحػػد متعػػاكنُت
مت خُت ،متناصرين على اٟتق مدافعُت للباطل ،ىذا شأِنم ،كىذا الذم ٬تب عليهم".
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الشبهة الثانية عشر
األصوؿ
النبي صلى اهلل عليو كسلم فى صلح الحديبية عن بعض ي
قالوا:تنازؿ ي
نحن.
حرصان على الدعوة،كذلك ي

الرد على ذلك :اٟتديث أخرجو مسند أٛتد ط الرسالة (ِٓ )ّْٗ /كأخرجو البخارم
(ْْْٖ)  ،كالنسائي ِف "الكربل" (َُُْٓ)  ،كالطربم ِف "التفسَت" ِٔ ،َٕ/كالبيهقي
ِف "السنن" ٗ ِِِ/من طريق يعلى بن عبيدّٔ ،ذا اإلسناد.
كاٍخرجو ابن أيب شيبة ُْ ،ّْٗ-ّْٖ/كُٓ ،ُّٖ-ُّٕ/كالبخارم (ُِّٖ)  ،كمسلم
(ُٖٕٓ) (ْٗ)  ،كابن أيب عاصم ِف "اآلحاد كا١تثاين" (ُُِٗ) ٥تتصران ،كالطرباين ِف
"الكبَت" (َْٔٓ)  ،كالبيهقي ٗ ِِِ/صحيح مسلم (ّ )ُُُْ /برقم ُٕٖٓ :مصنف
عبد الرزاؽ الصنعاين (ٓ)ّّٕ /
ً
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ٍ
ت ،كىَل قىاتىػ ٍلنى ى ً
وؿ اللَّ ً
سهيل :كاللَّ ً
اؾ ع ًن الٍبػي ً
َّ
ى
ب:
ن
د
د
ص
ا
م
و
س
ر
ك
ن
أ
م
ل
ع
ػ
ن
َّا
ن
ك
و
ل
و
ي
ى
ى
ى
ي
ى
ى
ى
ى
ٍ
ى
ٍ
ٍ
ى
ى
ى
ي
اؾ ،ىكلىك ًن ا ٍكتي ٍ
ٍ
ى
ى
ي ىٍ ه ى
ي
وؿ اللًَّو ،ىكإً ٍف ىك َّذبٍػتي يم ًوين» ،
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم « :ىكاللَّ ًو إً ّْين لىىر يس ي
ي٤تى َّم يد بٍ ين ىعٍب ًد اللَّ ًو ،فىػ ىق ى
اؿ النً ُّ
َِّب ى
الزى ًر ُّ ً
ك لًىق ٍولًًو« :ىَل يى ٍسأىلي ًوين يخطَّةن يػي ىعظّْ يمو ىف فً ىيها
ب « :ي٤تى َّم يد بٍ ين ىعٍب ًد اللَّ ًو» قى ى
م :ىكذىل ى
اؿ ُّ ٍ
ا ٍكتي ٍ
ً
ً
ُت
اىا» فىػ ىق ى
اؿ النً ُّ
صلَّى اهللي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم « :ىعلىى أى ٍف يٗتىلُّوا بىػٍيػنىػنىا ىكبىػ ٍ ى
يحٍرىمةى اللَّو إًََّل أ ٍىعطىٍيتيػ يه ٍم إًيَّ ى
َِّب ى
ً
ً
ً
الٍبػي ً
ك ًم ىن الٍ ىع ًاـ
وؼ بًًو» فىػ ىق ى
ت ،فىػنىطي ي
ض ٍغطىةن ،ىكلى ًك ٍن ذىل ى
ب أىنَّا أيخ ٍذنىا ى
ىٍ
اؿ يس ىهٍي هل :ىَل تىػتى ىحدَّث الٍ ىعىر ي
ً
ً
ب ،فىػ ىق ى
يك ًمنَّا ىر يج هل ،ىكإً ٍف ىكا ىف ىعلىى دينً ى
اؿ يس ىهٍي هل :ىك ىعلىى أىنَّوي ىَل يىأٍتً ى
ك إًََّل ىرىد ٍدتىوي
الٍ يم ٍقب ًل ،فى ىكتى ى
ً
ً
ً
ُت ىكقى ٍد ىجاءى يم ٍسلً نما؟ فىػبىػٍيػنىا يى ٍم
إًلىٍيػنىا ،فىػ ىق ى
اؿ الٍ يم ٍسل يمو ىف :يسٍب ىحا ىف اللَّو ىكٍي ى
ف يػيىرُّد إً ىذل الٍ يم ٍش ًرك ى
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ً
ًً
ً
ىس ىف ىل ىم َّكةى
ىك ىذل ى
ك إً ٍذ ىجاءى أىبيو ىجٍن ىد ًؿ بٍ ين يس ىهٍي ًل بٍ ًن ىع ٍم ورك يىػٍر يس ي
ف ًِف قيػييوده ،ىكقى ٍد ىخىر ىج م ٍن أ ٍ
اؿ سهيل :ى ىذا يا ي٤ت َّم يد أ َّىك يؿ من أيقى ً
ح َّىت رمى بًنىػ ٍف ًس ًو بػُت أىظٍه ًر الٍمسلً ً
يك ىعلىٍي ًو أى ٍف
ق
ػ
ف
،
ُت
م
ى
ى
ى
اض ى
ى
ى
ى
ٍ
ى
ى ىى
ىٍ
ىٍى ي ي ٍ
يى ه
ً
اؿ النًَِّب صلَّى اهلل علىي ًو كسلَّم« :إًنَّا ىدل نىػ ٍق ً ً
اب بىػ ٍع يد» قى ى
تىػيرَّدهي إً ىَّ
اؿ :فىػ ىواللَّو إً نذا ىدلٍ
ض الٍكتى ى
ٍ
رل فىػ ىق ى ُّ ى
ي ىٍ ىى ى
أ ً
اؿ:
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم« :فىأ ًىجٍزهي ًرل» فىػ ىق ى
ك ىعلىى ىش ٍي وء [ص ]ّّٗ:أىبى ندا فىػ ىق ى
يصاٟتٍ ى
اؿ النً ُّ
َِّب ى
ى
ً
اع ول ،قى ى ً
اؿ :ما أىنىا بًىف ً
ك،
ك قى ى
ىجٍزنىاهي لى ى
ىما أىنىا ًٔتيجي ًزهً لى ى
اؿ م ٍكىريز :بىػلىى قى ٍد أ ى
اؿ« :بىػلىى فىافٍػ ىع ٍل» قى ى ى
ً
ً
ًً
و
ت يم ٍسلً نما؟ أىىَل تىػىرٍك ىف ىما قى ٍد
فىػ ىق ى
ُت أ ىيرُّد إً ىذل الٍ يم ٍش ًرك ى
ىم ىم ٍع ىشىر الٍ يم ٍسلم ى
ُت ىكقى ٍد جٍئ ي
اؿ أىبيو ىجٍن ىدؿ :أ ٍ
ً
ً
ا٠تىطَّ ً
ت يمٍن يذ
اؿ عي ىمير بٍ ين ٍ
يدا ًِف اللَّ ًو ،فىػ ىق ى
ب ىع ىذابنا ىش ًد ن
اب :ىكاللَّو ىما ىش ىك ٍك ي
لىق ي
يت ،ىكىكا ىف قى ٍد عي ّْذ ى
ً
اؿ:
ِب اللَّ ًو ىح ِّقا؟ قى ى
ت إًََّل يىػ ٍوىمئً وذ قى ى
ت نىً َّ
ت النً َّ
ت :أىلى ٍس ى
صلَّى اهللي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم ،فىػ يق ٍل ي
اؿ :فىأىتىػٍي ي
ىسلى ٍم ي
أٍ
َِّب ى
اٟت ّْق؟ كع يد ُّكنىا علىى الٍب ً
ت :فىلً ىم نػي ٍعطىى
اط ًل؟ قى ى
«بىػلىى» قى ى
ت أىلى ٍسنىا ىعلىى ٍى ى ى
اؿ« :بىػلىى» قيػ ٍل ي
اؿ :قيػ ٍل ي
ى ى
ًً
اؿ« :إً ّْين رس ي ً
ً
ت
الدَّنًيَّةى ًِف ًدينًنىا؟ فىػ ىق ى
ت يكٍن ى
ت :أ ىىك لى ٍس ى
ت أ ٍىعصيو ،ىكيى ىو نىاص ًرم» قيػ ٍل ي
وؿ اللَّو ىكلى ٍس ي
ىي
ك أىنَّ ى ً ً
اؿ:
ت :ىَل قى ى
وؼ بًًو؟ قى ى
ت فىػنىطي ي
ىخبىػٍرتي ى
اؿ« :بىػلىى ،فىأ ٍ
ك تىأٍتيو الٍ ىع ىاـ» قيػ ٍل ي
يٖتى ّْدثػينىا أىنَّا ىسنىأًٍيت الٍبىػٍي ى
ؼ بًً
ك آتًي ً
ت :يىا أىبىا بى ٍك و
ت أىبىا بى ٍك و
ى
ى
ِب اللَّ ًو ىح ِّقا؟
ي
ل
أ
ر
ل
ق
ػ
ف
:
ر
ي
ػ
ت
أ
ف
:
اؿ
ق
»
و
و
ط
م
ك
و
ٍ
ى
ى
ى
ه
ى
ى
ى
ي
ّْ
ى
«فىًإنَّ ى
س ىى ىذا نىً َّ
ي
ي
ٍ
ٍ
ي
ى
ى
اٟت ّْق كع يد ُّكنىا علىى الٍب ً
ت :فىلً ىم نػي ٍعطىى الدَّنًيَّةى ًِف
اط ًل؟ قى ى
قى ى
ت :أىلى ٍسنىا ىعلىى ٍى ى ى
اؿ :بىػلىى قيػ ٍل ي
اؿ :بىػلىى قيػ ٍل ي
ى ى
وؿ اللَّ ً
ً
ً
الرجل إً
ًدينًنىا إً
َّ
ى
ك بًغىٍرًزًه
ي
ل
ك
،
و
س
ر
و
ن
ا
ه
ػ
ي
أ
:
اؿ
ق
ا؟
ذ
ي
ى
ى
ُّ
ن
ى
َّ
استى ٍم ًس ٍ
ي
ٍ
س يىػ ٍعصي ىربَّوي ،ىكيى ىو نىاصيرهي ،فى ٍ
ى
ي
ي
ى
ى
ي
ى
ت
وت ،فىػ ىواللَّ ًو إًنَّوي [ص ]َّْ:لى ىعلىى ٍ
ىح َّىت ى٘تي ى
س ىكا ىف ي٭تى ّْدثػينىا أىنَّا ىسنىأًٍيت الٍبىػٍي ى
اٟتى ّْق قيػ ٍل ي
ت :أ ىىك لىٍي ى
ًً
اؿ
ؼ بًًو قى ى
ت :ىَل ،قى ى
وؼ بًًو؟ قى ى
ك آتً ًيو ،ىكيمطىّْو ه
ىكنىطي ي
اؿ فىًإنَّ ى
اؿ :فىأ ٍ
ىخبىػىرىؾ أىنَّوي ىسيىأٍتيو الٍ ىع ىاـ ،قػي ٍل ي
ك أى ٍع ىم ناال.
م :قى ى
ُّ
الزٍى ًر ُّ
ٍت لً ىذلً ى
اؿ عي ىمير :فىػ ىع ًمل ي
كفي ركاية مسلم (ّ )ُُُْ /برقمُٕٖٓ :

"قاـ سهل بن حنيف يوـ صفُت ،فقاؿ :أيها الناس ،اِتموا أنفسكم ،لقد كنا مع رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم يوـ اٟتديبية كلو نرل قتاَل لقاتلنا ،كذلك ِف الصلح الذم كاف بُت
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كبُت ا١تشركُت ،فجاء عمر بن ا٠تطاب ،فأتى رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم ،فقاؿ :يا رسوؿ اهلل ،ألسنا على حق كىم على باطل؟ قاؿ« :بلى»  ،قاؿ:
أليس قتَلنا ِف اٞتنة كقتَلىم ِف النار؟ قاؿ« :بلى»  ،قاؿ :ففيم نعطي الدنية ِف ديننا،
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كنرجع ،ك١تا ٭تكم اهلل بيننا كبينهم ،فقاؿ« :يا ابن ا٠تطاب ،إين رسوؿ اهلل كلن يضيعٍت اهلل
أبدا»  ،قاؿ :فانطلق عمر فلم يصرب متغيظا ،فأتى أبا بكر ،فقاؿ :يا أبا بكر ألسنا على حق
كىم على باطل؟ قاؿ :بلى ،قاؿ :أليس قتَلنا ِف اٞتنة كقتَلىم ِف النار؟ قاؿ :بلى ،قاؿ:
فعَلـ نعطي الدنية ِف ديننا ،كنرجع ك١تا ٭تكم اهلل بيننا كبينهم؟ فقاؿ :يا ابن ا٠تطاب ،إنو
رسوؿ اهلل كلن يضيعو اهلل أبدا ،قاؿ :فنزؿ القرآف على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بالفتح،
فأرسل إذل عمر ،فأقرأه إياه ،فقاؿ :يا رسوؿ اهلل ،أك فتح ىو؟ قاؿ« :نعم» ،فطابت نفسو
كرجع"
صار ىذا الحديث حجة لكل من أراد أف يمرر باطلو فوجب البياف فيو.

قاؿ النوكم فى شرح مسلم (ُِ :)ُّٗ /
الر ٍٛتى ًن َّ ً ً
ب
قى ى
صلَّى اللَّوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم ًِف تىػٍرًؾ كًتىابىًة بً ٍس ًم اللَّ ًو َّ
اؿ الٍعيلى ىماءي ىكافىػ ىق يه يم النً ُّ
َِّب ى
الرحيم ىكأىنَّوي ىكتى ى
ً
ً ً
ً
ً ً
بً ًٍ
صلَّى اللَّوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم،
اٝت ى
ك اللَّ يه َّم ،ىكىك ىذا ىكافىػ ىق يه ٍم ًِف ي٤تى َّمد بٍ ًن ىعٍبد اللَّو ىكتىػىرىؾ كتىابىةى ىر يسوؿ اللَّو ى
ً ً
ً
ب ًمنَّا إًلىٍي ًه ٍم ىكإًَّ٪تىا ىكافىػ ىق يه ٍم ًِف ىى ًذهً ٍاْل ييموًر
ىكىك ىذا ىكافىػ ىق يه ٍم ِف ىرّْد ىم ٍن ىجاءى مٍنػ يه ٍم إلىٍيػنىا يدك ىف ىم ٍن ىذ ىى ى
لًٍلمصلىح ًة الٍم ًه َّم ً
اٟت ً
اصلى ًة بً
َّ
ى
س ىدةى فًي ىى ًذهً ٍاألي يموًر.
ف
م
ال
و
ن
أ
ع
م
ح
ل
الص
ة
ً
ٍ
ٍ
ٍ
ى
ُّ
ي
ى
ى
ى
ى
ى
ى ٍ ى ي
ك اللَّه َّم فىمعناىما ك ً
أ َّىما الٍبسملىةي كبً ٍ ً
اح هد.
اسم ى ي ى ٍ ى ي ى ى
ى ٍى ى
ً ً
ً
ضا رس ً
صً
وؿ اللَّ ًو ى َّ َّ ً َّ
ف
س ًِف تىػٍرؾ ىك ٍ
ىكىك ىذا قىػ ٍوليوي ي٤تى َّم يد بٍ ين ىعٍبد اللَّو يى ىو أىيٍ ن ى ي
صلى اللوي ىعلىٍيو ىك ىسل ىم ىكلىٍي ى
ً ً
ك كىَل ًِف تىػرًؾ ك ً ً
الر ٍٛت ًن َّ ً
ً
ضا
اللَّ ًو يسٍب ىحانىوي ىكتىػ ىع ى
صفو أىيٍ ن
اذل ًِف ىى ىذا الٍ ىم ٍوض ًع بً َّ ى
ٍ ىٍ
الرحي ًم ىما يىػٍنفي ذىل ى ى
ً
الرسالىًة ما يػٍن ًفيها فى ىَل م ٍفس ىد ىة فًيما طىلىبوه ،كإًنَّما ىكانى ً
ت المفسدة
ى يي ى ى
صلَّى اللَّوي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم يىنىا بً ّْ ى ى ى ى
ى
ى ى
يم آلًهتً ًهم كنىح ًو ذىلً
تكوف لو طلبوا أف يكتب ماال ي ًح ُّل ًمن تىػع ً
ً
اء
ج
ن
م
د
ر
ط
ر
ش
ا
ىم
أ
ك
ك
ظ
ّْ
ي
َّ
ى
ى
ٍ ٍ
ى
ٍ
ى
ى
ٍ
ى ٍ ى ىٍ ى ى
ًمٍنػهم كمٍن ًع من ىذىب إًلىي ًهم فىػ ىق ٍد بػ َُّت النًَِّب صلَّى اللَّو علىي ًو كسلَّم ًٍ ً
اٟت ًد ً
يث
ى ى ُّ ى
اٟت ٍك ىمةى في ًه ٍم ًِف ىى ىذا ٍى
ي ٍ ىى ى ٍ ى ى ٍ ٍ
ي ىٍ ىى ى
بًىقولًً
ب ًمنَّا إًلىٍي ًه ٍم فىأىبٍػ ىع ىدهي اللَّوي ىكىم ٍن ىجاءىنىا ًمٍنػ يه ٍم ىسيى ٍج ىع يل اللَّوي لىوي فىػىر نجا ىك٥تىٍىر نجا يمثَّ ىكا ىف
ى
ذ
ن
م
و
ى
ى
ٍ ىٍ ى
ًً
ً
ين ىجاءيكنىا ًمٍنػ يه ٍم ىكىرَّد يى ٍم إًلىٍي ًه ٍم فىػىر نجا ىك٥تىٍىر نجا ىكلًلَّ ًو
ىك ىما قى ى
اؿ ى
صلَّى اللَّوي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم فى ىج ىع ىل اللَّوي للَّذ ى
ا ٍٟتى ٍم يد".
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الخطابي في معالم السنن (ِ :)َّّ /
كقاؿ
ي
كِف امتناع سهيل بن عمرك على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف يصدر كتاب الصلح ببسم
اهلل الرٛتن الرحيم كمطالبتو إياه أف يكتب باٝتك اللهم كمساعدة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم إياه على ذلك باب من العلم فيما ٬تب من استعماؿ الرفق ِف اْلمور كمداراة الناس
فيما ال يلحق دين المسلم بو ضرر كال يبطل معو هلل سبحانو حق ،كذلك إف معٌت باٝتك

اللهم ىو معنى بسم اهلل الرحمن الرحيم كإف كاف فيها زيادة ثناء .قاؿ النحويوف اللهم ٬تمع
نداء كدعاء كأنو يقوؿ يا اهلل أ َّيـ بنا خَتان أك أمنا ٓتَت كما أشبو ذلك فحذؼ بعض اٟتركؼ ١تا
كثر استعمالو ِف كَلمهم إرادة التخفف كاختصاران للكَلـ ،ككذلك ا١تعٌت ِف تركو أف يكتب
٤تمد رسوؿ اهلل كاقتصاره على أف يكتب ٤تمد بن عبد اهلل ألف انتسابو إلى أبيو عبد اهلل ال

ينفي نبوتو كال يسقط رسالتو".
قاؿ ابن بطاؿ ىف شرح صحيح البخارل (ٖ :)َُّ /

إلحادا فى أسمائو تعالى ،ككذلك ما أباه سهيل من كتابة ٤تمد
ما دعا إليو سهيل لم يكن
ن
رسوؿ اهلل (صلى اهلل عليو كسلم) ليس فيو إلحاد فى الرسالة ،فلذلك أجابو (صلى اهلل عليو
كسلم) إذل ما دعاه إليو".

كقاؿ القاضي عياد:

َل لبس ِف ترؾ كصفو بالنبوة نفيا ٢تا عنو ،كَل ِف ترؾ بعض صفات اهلل تعاذل نفيا ٢تا عنو،

كإ٪تا الذم َل ٬توز لو طالبوه أف يكتب ٢تم ما َل ٭تل قولو كاعتقاده للمسلمُت

من ذكر آ٢تتهم كشركهم".
ثانيان:أنتم متفقوف معنا أف ما فعلتموه ٤ترـ بل غالبكم يقوؿ ىو كفر كما ذكرنا ذلك،كلكن
صلَّى اللَّوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم فعل ما ىو
تقولوف إ٪تا فعلناه من باب الضركرة فهل تقولوف أف النِب ى
٤ترـ.
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صلَّى اللَّوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم ْلنو قاؿ لعم ىف اٟتديث "إص رسوؿ اهلل
فإف قلتم نعم :أكذبكم النِب ى
صلَّى اللَّوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم أنو ما فعل معصية.
كلست أعصيو كىو ناصرم" فصرح النِب ى
كإف قلتم َل ىو ما عصى .
قلنا فلماذا ٖتتجوف بو كعلى أم شئ تقيسوف عليو.

ثالثان:ماذا تقولوف ىف امرأة نصرانية أسلمت كجأت للمسلمُت ،فهل تركدكِنا إذل الكنيسة مرة
أخرل أـ ستصونوىا من كل سؤ.

فإف قلتم:بل نصوِنا ك٨تميها كَل نردىا إليهم.

قلنا:كلكن ىذا ٥تالف ٟتديث صلح اٟتديبية ْ،لف من بنود الوثيقة الىت كضعها سهيل ابن
صلَّى اللَّوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم "أف من جأؾ من عندنا يريدؾ ترده إلينا ،كأف من جأنا
عمرك على النِب ى
من عندؾ إلينا َل نرده إليك"
فإف قلتم:ىذا منسوخ.

قلنا:كىو جوابنا عليكم ،فلماذا ٖتتجوف با١تنسوخ.

رابعان :كقاؿ ابن حجر فى فتح البارم شرح صحيح البخارم
إين رسوؿ اهلل كلست أعصيو ) ظاىر ِف أنو صلى اهلل عليو كسلم دل يفعل من ذلك شيئا إَل
بالوحي .
فهل ما فعلتموه بوحي.

خامسان:أنو يصح استدَللكم لو أجأّم ببسم اَلت كالعيزة،كىذا دل ٭تدث أما أنتم فتقسموف
على احًتاـ الدستور.
سادسان:أف اإلنكار َليغَت من حقيقة اْلمر شيء.
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الشبهة الثالثة عشر

قالوا  :كىل نترؾ الساحة للعلمانيين.
الرد على ذلك:

أكالن:كنحن نقوؿ كيف نترؾ منهج أىل السنة كالجماعة.

ثانيان :كىل ترؾ الباطل ييحتج عليو بدعول لما تركت الباطل ،فهل من تركو ييحذر الناس

منو ،ىل يحمد عليو أك يذـ .
ثالثان:

ﭧﭐﭨﭐ ﭐﱽﭐ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳔ

ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛﳜ ﳝ ﱼ

األنعام٥٦ :

فهل قاؿ اهلل عز كجل "فشاركهم" أـ قاؿ فأعرض عنهم ،ك٨تن كأنتم َل ٩تتلف ىف أف ىذا
باطل.
ك١تا قرأت ىذه اآلية على بعض اٟتزبيُت،
قاؿ ذل إف ىذا كاف زماف!!!!!!
رابعان:

ﭐﭧﭐﭨ ﭐ ﭐﱽﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ

ﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳏ ﳐﳑﳒﳓﳔﳕ

ﳖﱼ

النساء٠٣١ :

كلم يقل عز كجل فشاركهم حتى ال تترؾ لهم الباطل ،كإنما نسفو الباطل من غير أف

نشارؾ فيو.

خامسان:أف اهلل قاؿ لنبيو
ﲅﱼ

ﭧﭐﭨ ﭐﱽﭐﱹ ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀ ﲂﲃﲄ

هود٠٠١ :
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كلم يقل فاستقم كما رأيت،

ﭧﭐﭨﭐﱽﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ

ﲐﲑﲒﲓﲔﲕ ﲖﲗﱼ

هود٠٠٢ :

النِب صلى اهلل عليو كسلم فلم يدخل معهم كدل يشاركهم بل ظل على منهجو يسفههم
كطبق ي
كيسفو آ٢تتهم،كَل قائل بأف ىذه سلبية .

سادسان:ك١تا عرضوا عليو ا١تلك تركهم كظل يسفههم كدل يشاركهم كما كاف ىذا تركان للساحة .
ي
النِب صلى اهلل عليو كسلم مكة ١تن؟كترؾ الكعبة ١تن؟كترؾ أصحابو ١تن؟
سابعان :كىل ترؾ ي
اٞتواب كاف هلل ككاف اْلمر أف جعل اهلل لو فرجان ك٥ترجا،فهل كاف صلى اهلل عليو كسلم سلبيان
١تا ترؾ كل ىذا هلل .
ثامنان :كىو زبدة ىذه الرسالة أف اهلل كعدنا بالتمكُت،ككلفنا باْلخذ باَلسباب كالوسائل
الشرعية للتمكُت ،فنحن غَت مكلفُت بالتمكُت إذ لو كلفنا بالتمكُت لكاف تكليفان ٔتا َل

يطاؽ كالتكليف ٔتا َليطاؽ منتفى ىف الشريعةْ،لف العبد قد ٯتوت كدل يٯتكن لو ،ففي صحيح
مسلم (ُ  :)ُٗٗ /عن ابٍ ين ىعبَّ و
ت ىعلى َّي
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم قى ى
اؿ " :عي ًر ى
ضٍ
اس ،ىع ًن النً ّْ
َِّب ى
الرجل ك َّ ً
َِّب
الرىىٍي ي
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم ىكىم ىعوي ُّ
الر يج ىَلف ،ىكالنً َّ
ط ،ىكالنً َّ
ت النً َّ
ٍاْل ىيم يم ،فىػىرأىيٍ ي
َِّب ى
َِّب ىكىم ىعوي َّ ي ي ى
ىح هد".
س ىم ىعوي أ ى
لىٍي ى
كجو الداللة :أف ىذا النِب الذل جاء يوـ القيامة كمعو الرجَلف كالذل معو الرجل كالذل دل

يؤمن بو أحد ،ىؤَلء دل ٯتكن ٢تم ،كلكن سلكوا اْلسباب الشرعية ىف البَلغ ْلِنم يعلموف ما
على الرسوؿ إَل البَلغ ،كيعلموف ليس عليك ىداىم،كيعلموف لست عليهم ٔتصيطر،كلذلك
يوـ القيامة دل يسأ٢تم رّٔم عن التمكُت ْلِنم غَت مكلفُت ،كإ٪تا سأ٢تم عن البَلغ كالوسيلة
ففي صحيح البخارم (ْ  :)ُّْ /عن أًىيب سعً و
اؿ رس ي ً
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو
يد ،قى ى
وؿ اللَّو ى
اؿ :قى ى ى ي
ى
ىٍ
ً
ب"....
ت؟ فىػيىػ يق ي
وح ىكأ َّيمتيوي ،فىػيىػ يق ي
وؿ اللَّوي تىػ ىع ى
ىم ىر ّْ
اذل ،ىى ٍل بىػلَّغٍ ى
ىك ىسلَّ ىم " :ى٬تيءي ني ه
وؿ نىػ ىع ٍم أ ٍ
كقد مات غَلـ اْلخدكد كدل يرل النصر بعينيو،كقد مات ٛتزة كدل يرل التمكُت بعينيو،ككذا
كثَت من الصحابة ماتوا كدل يركا النصر بأعينهم،
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كقد مات ابن باز كاْللبايني كابن عثيمُت كدل تيقر أعينهم برؤية التمكُت لإلسَلـ كا١تسلمُت
كلكن ٨تسب أِنم بلغوا الرسالة كأدكا أمانة العلم كسلكوا اْلسباب ا١تشركعة الىت كلفهم اهلل ّٔا
كيسأ٢تم عنها كنسأؿ اهلل أف ٬تمعنا كإياىم ىف الفردكس اْلعلى بغَت حساب كَل سابقة
عذاب،فعلى العبد أف يسلك اْلسباب كالوسائل ا١تشركعة الىت يستطيعها كقاؿ تعاذل"فاتقوا
اهلل مااستطعتم" كىف صحيح البخارم (ٗ :)ْٗ /
اؿ « :ىكإًذىا أ ىىمٍرتي يك ٍم بًأ ٍىم ور فىأٍتيوا ًمٍنوي ىما
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم ،قى ى
ىع ٍن أًىيب يىىريٍػىرةى ،ىع ًن النً ّْ
َِّب ى

استىطى ٍعتي ٍم» ﭐ ﭐﭧﭐﭨﭐ ﭐﱽﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
ٍ
ﱦﱧ ﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰ ﱱﱲﱳ
ﱴ ﱵ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﱼ

النور٤٤ :

الشبهة الرابعة عشر

قالوا :دخلنا بسنة التدرج في التشريع.
الجواب:

أكالن:نسألكم سؤَل كاحدا .ىل كاف النِب صلى اهلل عليو كسلم ١تا أراد أف يتدرج بالتشريع ىل
كاف ٮتالط ا١تنكر حىت يتدرج بالتشريع؟
الجواب:

بالطبع َل ،أما أنتم فخالطم ا١تنكر

ﭧﭐﭨﭐﱽﭐ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ

ﳏﳐﳑﳒﳔﳕ ﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝﱼ

األنعام٥٦ :

كدل يقل فخالطوىم.
النِب صلى اهلل عليو كسلم ينزؿ على حكم قريش حىت يتدرج بالتشريع كما
ثانيان:كىل كاف ي
نزلتم أنتم على حكم القوانُت الوضعية كالدٯتقراطية،كفى تربيران أيها الناس.
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ثالثان:أف السلوؾ ىف منهج الدٯتقراطية ،كالتحاكم إذل غَت اهلل ،ىذا تسفل كليس تدرج.

الشبهة الخامسة عشر
قالوا إف اْلحزاب موجودة ىف القرآف كالسنة فلماذا ٖترموىا أنتم فقاؿ تعالى "أال إف
حزب اهلل ىم المفلحوف "أال إف حزب اهلل ىم الغالبوف" كفى صحيح البخارم
قالت عائشة "كنا حزبين"
الرد على ذلك:

ككاهلل إف ىذا لعُت اٞتهل من قائلو فهذا اٞتاىل الذل ذكر ىذا الكَلـ َليعرؼ أف الكلمة إذا
كاف ٢تا دَللة لغوية كدَللة عرفية فَلبد من ٛتلها على الدَللة العرفية .
كلإليضاح أكثر نقوؿ:
إف الدَلَلت دَللتاف .دَللة لغوية كدَللة عرفية.
كالدَللة العرفية تنقسم إذل دَللة عرفية شرعية ،كدَللة عرفية اصطَلحية ،كدَللة عرفية
اجتماعية.

فأما األكلى :إذا كاف للكلمة دَللة لغوية كدَللة عرفية شرعية فَل يصح ٛتلها إَل على الدَللة

العرفية الشرعية ،مثاؿ ذلك:
رجل قلت لو قم فصلى فقاـ كدعا مث يقوؿ إف الصَلة ىف اللغة ىى الدعاء ْلنكر عليو ٚتيع
الناس ْلف الصَلة ىف العرؼ الشرعي ىى الصلوات ا١تعلومة ىف ا١تساجد ا١تبحوثة ىف كتب
الفقو ،فَل يصح اَلستدَلؿ بالدَللة اللغوية.
كمثاؿ أخر :لو أف إنساف ٛتل كلمة الوضوء ىف الكتاب كالسنة على الدَللة اللغوية الىت ىى
غسل الكفُت فقط ْلنكر عليو ٚتيع الناسْ،لنو َلبد من ٛتلها على الدَللة العرفية الشرعية
كىو الوضوء ا١تعلوـ.
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الداللة العرفية االصطالحية :كىي أف كل فن ك٣تتمع اتفق أىلو على تعريف ٢تذا ا١تصطلح
فينبغى أف ٭تمل ا١تصطلح على تعريفو الذل اتفقوا عليو كما ينبغى ٛتلو على الدَللة اللغوية
إَل إذا كاف أىلو ٭تملوه على ذلك.

مثاؿ ذلك :كلمة عرس :

تعتربسبة ىف عرؼ الناس،فإذا
يقاؿ عرس فَلف على فَلف يعنى نزؿ عليو،مع أف ىذه الكلمة
ي
جاء أنساف ليستعمل ىذه الكلمة ىف ىف عرؼ الناس كجاء ليستدؿ عليها بالدَللة اللغوية من
اْلحاديث الىت سنذكرىا ْلنكر عليو ٚتيع الناس.

صحيح البخارم (ُ :)َُْ /
ؼ َّ ً ً
ىف ابن عمر :ىكا ىف يصلّْي إً ىذل العًرًؽ الَّ ًذم ًعٍن ىد مٍنصر ً
ك العًٍر يؽ
الرٍك ىحاء ،ىك ىذل ى
يى
ٍ
ي ىى
ْٖٔ  -ىكأ َّ ٍ ى ي ى ى
ً
انٍتًهاء طىرفً ًو علىى حافىًة الطًَّر ًيق دك ىف ا١تس ًج ًد الَّ ًذم بػيػنىو كبػُت ا١تٍن ً
ب إً ىذل ىم َّكةى
صىرؼ ،ىكأىنٍ ى
ىٍ ي ى ى ٍ ى ي ى
ىي ى ى ى
ت ذىاى ه
ي ىٍ
ً
ىكقى ًد ابٍػتيً
ك ا١ت ٍس ًج ًد ،ىكا ىف يىػٍتػيريكوي ىع ٍن
ٍت ىمثَّ ىم ٍس ًج هد ،فىػلى ٍم يى يك ٍن ىعٍب يد اللَّ ًو بٍ ين عي ىمىر ي
صلّْي ًِف ىذل ى
ى
ي
ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
صلّْي
كح م ىن َّ
الرٍك ىحاء فىَلى يي ى
يى ىسا ًرهً ىكىكىراءىهي ،ىكيي ى
صلّْي أ ىىم ىاموي إ ىذل العٍرؽ نىػ ٍفسو ،ىكىكا ىف ىعٍب يد اللَّو يىػير ي
ً
الصٍب ًح
صلّْي فً ًيو الظُّ ٍهىر ،ىكإً ىذا أىقٍػبى ىل ًم ٍن ىم َّكةى ،فىًإ ٍف ىمَّر بًًو قىػٍب ىل ُّ
الظُّ ٍهىر ىح َّىت يىأًٍيتى ىذل ى
ك ا١تى ىكا ىف ،فىػيي ى
بًساع وة أىك ًمن ً
الصٍب ىح".
صلّْ ىي ًّٔىا ُّ
آخ ًر َّ
س ىح َّىت يي ى
الس ىح ًر ىع َّر ى
ى ى ٍ ٍ

صحيح البخارم (ٕ :)ِٔ /
ً
ىص ىحابىوي ،فى ىما
ىع ٍن ىس ٍه ول ،قى ى
الساعً ًد ُّ
يسٍي ود َّ
م ىد ىعا النً َّ
صلَّى اهللي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم ىكأ ٍ
َِّب ى
س أىبيو أ ى
اؿ :لى َّما ىع َّر ى
صنىع ى٢تم طىعاما كَلى قىػَّربو إًلىي ًهم إًََّل امرأىتيو أ ُّيـ أيسي ود ،بػلَّت ى٘تىر و
ات ًِف تىػ ٍوور ًم ٍن ًح ىج ىارةو ًم ىن اللٍَّي ًل
ى ى يٍ ى ن ى ىي ٍ ٍ
ٍى ي ىٍ ى ٍ ى
ً
ك»
«فىػلى َّما فىػىر ى
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم ًم ىن الطَّ ىع ًاـ أ ىىماثىػٍتوي لىوي فى ىس ىقٍتوي ،تيػٍت ًح يفوي بً ىذل ى
غ النً ُّ
َِّب ى
صحيح مسلم (ُ :)ُْٕ /
ً
ً
ىف رس ى ً
ُت قىػ ىف ىل ًم ٍن ىغٍزىكةً ىخٍيبىػىر ،ىس ىار لىٍيػلىوي ىح َّىت إًذىا
صلَّى اهللي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم ح ى
وؿ اهلل ى
أًىيب يىىريٍػىرةى ،أ َّ ى ي
اؿ لًبً ىَل وؿ« :ا ٍك ىْلٍ لىنىا اللٍَّي ىل»
س ،ىكقى ى
أ ٍىد ىرىكوي الٍ ىكىرل ىع َّر ى
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صحيح مسلم (ُ :)ْٕٔ /
ً
اؿ « :ىكا ىف رس ي ً
ً
س بًلىٍي ول،
ىع ٍن أًىيب قىػتى ىاد ىة ،قى ى
وؿ اهلل ى
صلَّى اهللي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم إ ىذا ىكا ىف ًِف ىس ىف ور فىػ ىع َّر ى
ىي
الصب ًح نىصب ًذراعو ،ككضع رأٍسو علىى ىكف ً
اضطىجع ىعلىى ىٯتًينً ًو ،كإً
ّْو»
ر
ع
ا
ذ
ى
َّ
س قيػبىػٍي ىل ُّ ٍ ى ى ى ى ي ى ى ى ى ى ى ي ى
ى
ٍ ىى
ى
ى
سنن أبي داكد (ِ :)ُِٗ /
ً
ك« :ىَل يػٍنبغًي ًْل و
ً ً
صلّْ ىي فً ىيها
 :قى ى
اؿ ىمالً ه
ىحد أى ٍف ي٬تىا ًكىز الٍ يم ىعَّر ًس إً ىذا قىػ ىف ىل ىراج نعا إً ىذل الٍ ىمدينىة ىح َّىت يي ى
ى
ىى
ً
ىف رس ى ً
ً
س بً ًو".
وؿ اللَّو ى
صلَّى اهللي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم ىع َّر ى
ىما بى ىدا لىويْ ،لىنَّوي بػىلىغىًٍت أ َّ ى ي
سنن الترمذم ت شاكر (ٓ :)ّٓٔ /
و
ً
س ب ًن مالً و
س"..
ك ،قى ى
ت ىم ىع النً ّْ
اؿ « :يكٍن ي
صلَّى اللَّوي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم فىأىتىى بى ى
َِّب ى
ىع ٍن أىنى ً ٍ ى
اب ٍام ىرأىة ىع َّر ى
سنن النسائي (ُ :)ُٕٔ /
يكَل ً
ىع َّرس رس ي ً
اٞتىٍي ً
ش ىكىم ىعوي ىعائً ىشةي ىزٍك ىجتيوي فىانٍػ ىقطى ىع ًع ٍق يد ىىا ًم ٍن
ت ٍ
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم بًأ ى
وؿ اللَّو ى
ى ىي
جزًع ًظ ىفا ًر ،فىحبًس النَّاس ابتًغىاء ًع ٍق ًدىا ذىلً
ىضاءى الٍ ىف ٍجير ،ىكلىٍيس ىم ىع الن ً
َّاس ىماءه"...
أ
ىت
ح
ك
َّ
ى
ى
ىٍ
ي ٍ ى ى
ى
ي ى
ى
سنن النسائي (ٔ :)ُّٔ /
ً ً
س .قاؿ ا٠تليل كاْلصمعى التعريس النزكؿ آخر الليل.
باب :ا ٍ٢تىديَّةي ل ىم ٍن ىع َّر ى
كلمة نبيذ:
ىذه ا لكلمة ىف عرؼ الناس يعٌت ّٔا ا٠تمر،كلو جاء إنساف ليشرب النبيذ مث ٭تتج بو على
اْلحاديث الىت سنذكرىا ْلنكر عليو الناس،إذ أف النبذ ىف اللغة ىو اإللقاء فكانت عائشة
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم.
تلقى التمر ىف ا١تاء حىت يشربو النِب ى
صحيح البخارم (ٓ :)ُٖٔ /
ت ًَلبٍ ًن ىعبَّ و
اس ىر ًض ىي اللَّوي ىعٍنػ يه ىما :إً َّف ًرل ىجَّرنة ييػ ٍنتىبى يذ لًي نىبًي هذ ،فىأى ٍشىربيوي يح ٍل نوا ًِف
ىع ٍن أًىيب ىٚتٍىرىة ،قيػ ٍل ي
ىجٍّر"...
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صحيح مسلم (ِ :)ّٗٓ /
احلىتً ًو كخ ٍل ىفو أيسامةي ،فىاستىس ىقى فىأىتىػيػنىاهي بًًإنى واء ًمن نىبً و
قى ًدـ النًَِّب صلَّى اهلل علىي ًو كسلَّم علىى ر ً
يذ
ٍ
ٍ
ى ُّ ى
ىى ي ى ى
ي ىٍ ىى ى ى ى
ٍ ٍ
يس ىامةى"...
ب ،ىك ىس ىقى فى ٍ
فى ى
ش ًر ى
ضلىوي أ ى
صحيح مسلم (ّ :)ُّٓٗ /
ً
ً ً
اؿ ىر يج هل:
استى ٍس ىقى ،فىػ ىق ى
ىع ٍن ىجابً ًر بٍ ًن ىعٍب ًد اهللً ،قى ى
صلَّى اهللي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم فى ٍ
اؿ :يكنَّا ىم ىع ىر يسوؿ اهلل ى
يا رس ى ً
يك نىبًي نذا؟ فىػ ىق ى
اؿ« :بىػلىى»  ،قى ى
اؿ :فى ىخىر ىج َّ
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم ،أ ىىال نى ٍس ًق ى
وؿ اهلل ى
ى ىي
الر يجلي
يى ٍس ىعى ،فى ىجاءى بًىق ىد وح فً ًيو نىبًي هذ"....
كلمة خوؿ:
العُت (ْ :)َّٓ /
َّعم.
العبيد كالنػ ى
كا٠تىىو يؿ :ما أعطاؾ اهلل من ى
غريب الحديث للقاسم بن سالـ (ُ :)َُِ /
الس ىمة
خوؿ ىكقى ى
الس ىَلـ أىنو ىكا ىف يىػتى ىخ َّوى٢تم بًالٍ ىم ٍوعًظىًة ى٥تىافىة َّ
اؿ [أىبيو عيبىػٍيد ًِ : ]-ف ىح ًديثو ىعلىٍي ًو َّ
اؿ أىبيو ىع ٍمرك :يتخو٢تم أىم يتعهدىم ّٔىا"...
ىعلىٍي ًهم .قى ى
جمهرة اللغة (ُ :)ُِٔ /
[خوؿ] كا٠توؿ :حشم الرجل الَّذين يستخو٢تم كا٠توؿ ٚتع ىَل ك ً
احد لىوي من لىفظو .يػي ىقاؿ:
ى
استخوؿ ىفَلف بٍت ىفَلف إًذا اٗتذىم خوَل كاستخو٢تم إًذا اٗتذىم أخواَل.
ىكقد ٝتت الٍ ىعىرب خوليا.كخوَلف :قىبيلىة ًمٍنػ يهم.
النهاية في غريب الحديث كاألثر (ِ :)ٖٖ /

( ىخ ىوىؿ)
ً ً
ت أىيٍ ًدي يك ٍم» ا٠تىىو يؿ:
العبيد « يى ٍم ٍ
كخ ىولي يكم ،ىج ىعلىهم اللَّوي ىٍٖت ى
إخوانيكم ى
ًِف ىحديث ى
اح ندا ،كي ىقع علىى ً
أحدىم خائًل .كقى ٍد ي يكو يف ك ً
اْلمة ،ىكيى ىو ىمأٍ يخوذه
ي ى ى
العبد ك ى
ىح ىش يم ي
الرجل كأتباعيو ،ك ي ى ه ى ى ى
ًمن التَّخ ًويل :التَّمليك .كقً
الرعاية.
يل ًم ىن ّْ
ى ٍ
ى ى
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ً
ً
يث أًىيب ىريػرىة «إً ىذا بػلى ىغ بػنيو أًىيب الٍع ً ً
ىم ىخ ىدمان
ىكًمٍنوي ىحد ي
ُت ىكا ىف ي
اص ثىىَلث ى
ى
ى ى
عباد اهلل ىخ ىونَل» أ ٍ
ي ىٍ ى
كعبيدا .يػع ًٍت أىنػَّهم يس ً
دكِنم.
تخدموِنم كيى ٍستعبً ى
ى ىٍ ي ٍ ى ٍ
مختار الصحاح (ُ :)ٖٗ /
اٟت ًد ً
َّ
يث « :ىكا ىف
َّيءى ( ىٗتٍ ًو نيَل) ىملَّ ىكوي إًيَّاهي .ىك (الت ى
َّخ ُّو يؿ) التػ ى
َّع ُّه يد .ىكًِف ٍى
خ كؿ ( :ىخ َّولىوي) اللوي الش ٍ
النًَِّب صلَّى اللَّو علىي ًو كسلَّم يػتىخ َّولينىا بًالٍموعًظىًة ى٥تىافىةى َّ ً
وؿ :يىػتى ىخ َّونػينىا
ىص ىمعً ُّي يىػ يق ي
الس ىمة»  .ىكىكا ىف ٍاْل ٍ
ي ىٍ ىى ى ى ى
ُّ ى
ىٍ
ً ً
الر يج ًل ىح ىش يموي.
ىم يىػتىػ ىع َّه يدنىا .ىك ( ىخ ىو يؿ) َّ
بالنُّوف أ ٍ
لساف العرب (ُُ :)ِِٓ /
اؿ :ىؤَلء خوؿ فيىَل وف إًذا َّاٗت ىذىم ىكالٍعبً ً
اؿ الٍ ىفَّراءي ًِف قىػ ٍو٢تًً ٍم :الٍ ىق ٍويـ ىخ ىوؿ
يد كقىػ ىهرىم .ىكقى ى
ى يٍ ى
ىكيػي ىق ي ي ى ى
ً ً
ك اهللي ىم ناَل أىم ىملَّكك.
فيىَل وف ،ىم ٍعنىاهي أىتباعو ،ىكقى ى
اؿ :ىخ ىوؿ َّ
كخ َّولى ى
الر يج ًل الَّذم ٯتىٍل ي
ك أيمورىم .ى
ص ىار ذىا ىخ ىوؿ بىػ ٍع ىد انًٍفىر واد"..
اؿ ىٮتى ي
كخ ى
ى
اؿ ىخ ٍونَل إًذا ى
تاج العركس (ِٖ :)ْْٓ /
ً ً
ً
كقاـ بًًو.
كساسوي ى
{ ىخ ٍوَلن} كخياَلن بالٍ ىك ٍس ًر :إذا ىرعاهي ى
احدان ك ً
يػ ىقاؿ :ىذىبوا {أىخوىؿ} أىخوىؿ :أىم متىفرقًُت كًِف التػَّه ًذيب :أىم ك ً
احدان.
ى ٍ
ي
ىي
ي
ٍى
ٍى
تاج العركس (ِٖ :)ْْٗ /
ً
الع ًطيَّ ًة}.
{ا٠تىىوؿ :أىم ى
كلمة ناؾ:

لساف العرب (َُ :)َِٓ /

عاس ىعٍيػنىوي إًذا غلب عليها.
ىرض ى
ى
ا١تطر اْل ى
كناؾ الن ي
ناؾ ي
لساف العرب (ُٓ :)ُّْ /
ً ً
و
ت فًي ًه يم اٞتًراح ىكالٍ ىقٍت ىل.
قى ى
اؿ ابٍ ين األىثير :يػي ىق ي
ت ًِف الٍ ىع يد ّْك أىنٍكي نكايةن فأىنا ناؾ إًذا ىكثػٍَّر ى
اؿ نى ىكٍي ي

كالخالصة أنو اليصح التفوه بهذا الكالـ فى عرؼ الناس ثم االستدالؿ بو على الداللة

اللغوية.
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كذلك الحزب لغة:

الطائفة أك الصنف من الناس أك ٚتاعة الناس أك جند الرجل كٚتاعتو أك أصحاب الرجل
الذين على رأيو.
فمن اٞتهل كالتحريف كالضَلؿ تعريف اٟتزب السياسي عن طريق اللغة إ َلبد من تعريفو عند
أىلو ٦تن ييسموف بفقهاء الدستور كىو اْليت.
كأما اصطالحا:
ٌ

كحسب قانوف األحزاب السياسية المصرم:

ىو "كل ٚتاعة منظمة مشًتكة كتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج ٤تددة

تتعلق بالشؤكف السياسية كاَلقتصادية كاَلجتماعية للدكلة كذلك عن طريق المشاركة في

مسؤكليات الحكم".

كحسب قانوف األحزاب السياسية المغربي:

ىو "تنظيم دائم يتمتع بالشخصية ا١تعنوية كيؤسس ٔتقتضى اتفاؽ بُت أشخاص طبيعيُت،
يتمتعوف ْتقوقهم ا١تدنية كالسياسية يتقاٝتوف نفس ا١تبادئ ،قصد ا١تشاركة ِف تدبَت الشؤكف

العمومية بطرؽ ديمقراطية كلغاية غَت توزيع اْلرباح".

الفرؽ بين المعنى اللغوم كاالصطالحي:
على ضوء ما تقدـ من بياف للمعٌت اللغوم كاَلصطَلحي لكلمة "حزب" ،نستطيع ضبط
الفركؽ ِف ٚتلة من النقاط :من معاين كلمة "حزب" لغة اٞتماعة ،كىذا ٮتتلف عن ا١تعٌت
اَلصطَلحي الذم يقيٌد اٞتماعة بالجماعة السياسية أم اليت ٘تارس السياسة كتتلبٌس ّٔا
نشاطا كغاية.
كعلى ىذا فإف اٞتماعة اليت تقوـ من أجل عمل خَتم أك اليت تقوـ من أجل ٖتفيظ القرآف أك
اليت تقوـ من أجل الدفاع عن السنة أك اليت تقوـ من أجل بناء ا١تساجد يصدؽ عليها كصف
اٟتزب لغة من ىذه اٞتهة ،كَل يصدؽ عليو كصف اٟتزب اصطَلحا.
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فخَلصة الكَلـ أف ٛتل اٟتزب السياسي على التعريف اللغوم جهل كٛتق.
كمن ىنا نفهم كَلـ شي اإلسَلـ الذل ٭تتج بو ىؤَلء اٞتهلة  -الذين قدر اهلل بذنوب ىذه
اْلمة أف يسوقها أمثاؿ ىؤَلء من أمثاؿ عَلء سعيد كغَته  -على الدخوؿ ىف اْلحزاب
السياسية كىذا ما نتطرؽ إليو ىف الشبهة اْلتية.

الشبهة السادسة عشر
قاؿ شيخ اإلسالـ مجموع الفتاكل )ِٗ / ُُ( -
ًً
ب " فىًإنَّو رأٍس الطَّائًىف ًة الًَّيت تىػتىحَّزب أ ً ً
اٟتًٍز ً
ُت ىعلىى ىما
س ٍ
ىم تىصَتي حٍزبنا فىًإ ٍف ىكانيوا يٍ٣تتىمع ى
ي
ى ي ٍ
ى ي
ىكأ َّىما " ىرأٍ ي
أىمر اللَّو بًًو كرسوليو ًمن ىغ ًَت ًزيادةو كىَل نػي ٍقص و
اف فىػ يه ٍم يم ٍؤًمنيو ىف ى٢تي ٍم ىما ى٢تي ٍم ىك ىعلىٍي ًه ٍم ىما ىعلىٍي ًه ٍم  .ىكإً ٍف
ى
ىى ي ىى ي ي ٍ ٍ ى ى ى
صً ً
ً
اٟت ّْق كالٍب ً
ك كنىػ ىق ً
ً ً ً
اط ًل ىك ًٍ
اإل ٍعىر ً
اض
َّع ُّ
صوا مثٍ ىل التػ ى
ىكانيوا قى ٍد ىز يادكا ًِف ذىل ى ى ي
ب ل ىم ٍن ىد ىخ ىل ًِف حٍزًّٔ ٍم ب ٍى ى ى
اٟت ّْق كالٍب ً
ً ً
اذل
اط ًل فىػ ىه ىذا ًم ٍن التَّػ ىفُّرًؽ الَّ ًذم ىذ َّموي اللَّوي تىػ ىع ى
ىع َّم ٍن ىدلٍ يى ٍد يخ ٍل ًِف حٍزًّٔ ٍم ىس ىواءه ىكا ىف ىعلىى ٍى ى ى
ً ً ً ً
كرسوليو فىًإ َّف اللَّو كرسولىو أىمرا بًا ٍٞتم ً
َّع ياك ًف
ى ىى ي ي ىى ى ى ى
ىى ي ي
اعة كاَلئتَلؼ ىكنىػ ىهيىا ىع ٍن التَّػ ٍف ًرقىة ىكاَل ٍخت ىَلؼ ىكأ ىىمىرا بًالتػ ى
َّع ياك ًف ىعلىى ًٍ
اإل ًٍمث ىكالٍعي ٍد ىك ًاف".
ىعلىى الًٍ ّْرب ىكالتَّػ ٍق ىول ىكنػى ىهيىا ىع ٍن التػ ى
الرد على ذلك:

كالسؤاؿ:
ىل كاف ابن تيمية يريد ا١تعٌت اللغوم أـ ا١تعٌت العرِف لْلحزاب ا١توجودة اْلف؟

قلت:
فإف ن

يريد الدَللةالعرفية :
قلنا:ىذاباطل ْلنو بلسانكم تقولوف بأف ىذه الصورة دل تكن موجودة من قبل،فهذه الصورة دل
تكن موجودة على عهد شي اإلسَلـ.
كإف قلتم يريد اللغوم:
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قلنا فلماذا ٖتتجوف بو على ا١تعٌت العرِف ىف الدخوؿ ىف اْلحزاب السياسية كتلبسوف على
الناس،كٖتدثوا طريقان للتمكُت.

الشبهة السابعة عشر
قوؿ بعض أىل الجهالة كالحماقة أف الدخوؿ فى األحزاب إجماع ،كعليو ىيئة
شورل العلماء،كلوال أف ىذا الكالـ قد يدخل على بعض العامة ما ذكرتها ،فإف
بطالنها يكفى عن إبطالها.
الرد على ذلك:

كالذل يتوذل الرد على ذلك ىو شي اإلسَلـ كا١تسلمُت ىف اقتضاء الصراط المستقيم
(ِ)ٖٗ/
"كأما عادة بعض البَلد أك أكثرىا  ،أك قوؿ كثَت من العلماء أك العباد أك أكثرىم  ،ك٨تو ذلك

 ،فليس مما يصلح أف يكوف معارضا لكالـ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم حتى يعارد بو

.
كمن اعتقد أف أكثر ىذه العادات ا١تخالفة للسنن ٣تمع عليها  ،بناء على أف اْلمة أقرِتا  ،كدل
تنكرىا فهو ٥تطئ ِف ىذا اَلعتقاد  ،فإنو دل يزؿ كَل يزاؿ ِف كل كقت من ينهى عن عامة
العادات احملدثة ا١تخالفة للسنة  ،كما يجوز دعول اإلجماع بعمل بلد أك بَلد من بَلد
ا١تسلمُت  ،فكيف بعمل طوائف منهم؟
كإذا كاف أكثر أىل العلم دل يعتمدكا على عمل علماء أىل ا١تدينة كإٚتاعهم ِف عصر مالك ،
بل رأكا السنة حجة عليهم كما ىي حجة على غَتىم مع ما أكتوه من العلم كاإلٯتاف  ،فكيف
يعتمد ا١تؤمن العادل على عادات أكثر من اعتادىا عامة  ،أك من قيدتو العامة  ،أك قوـ
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مترئسوف بالجهالة  ،دل يرسخوا ِف العلم َ ،ل يعدكف من أكرل اْلمر  ،كال يصلحوف
للشورل؟ كلعلهم دل يتم إٯتاِنم باهلل كبرسولو".

الشبهة الثامنة عشر

قالوا :إف تبليغ الحق ال يكوف إال بالدخوؿ في المجالس النيابية كما اليتم
الواجب إال بو فهو كاجب.

الرد على ذلك:

كالذل تولى الرد على ىذه الشبهة إماـ السنة كمحنة الحزبيين اإلماـ األلباني

رحمو اهلل كذلك فى الشريط رقم ُّٖ (ٓٓ)ََ:َٓ:
السائل :شيخنا معلوـ رأيكم فيما يتعلق بدخوؿ آّالس النيابية ك٣تالس الشعب
كإباحة ا١تظاىرات كاإلضراب عن الطعاـ ِف السجوف ك٨تو ذلك ،لكن قالوا إف
اٟتكومات القائمة اآلف أصبح َل ييناؿ اٟتق إَل باٗتاذ مثل ىذه اإلجراءات ،فَل
أستطيع مثَلن أف أكاجو رئيس اٞتمهورية بكلمة حق فأقوؿ لو( :إتق اهلل كطبق شرع
اهلل) إَل إذا كنت نائباى نً ِف الرب١تاف ،فيقولوف :كتبليغ ىذه الكلمة كاجبةبالنسبة
للحاكم أك غَته ككذلك اٟتكومات ِتاب ا١تظاىرات كىياج الشعب فذاؾ يستجيبوف
١تطالبهم فيقولوف كىذه اْلشياء كاجبو كاجب التبليغ ،كما َل يتم الواجب إَل بو فهو
كاجب كلذلك ىذه اْلشياء مباحة ِف ىذا الباب .فما قولكم جزاكم اهلل خَتان.
قاؿ اإلماـ اْللباين رٛتو اهلل تعاذل:
أكالنَ :ل نسلم بقو٢تم بأنو َل سبيل إذل تبليغ كلمة اٟتق إذل اٟتكاـ الذين َل ٭تكموف
يٟتًق بذلك أف تكوف
ٔتا أنزؿ اهلل إَل بأف يكوف الرجل نائبا ِف الرب١تاف كٓتاصة إذا أ ٍ
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ا١ترأة أيضان نائبةن ِف الرب١تافَ ،ل أسلم بصحة ىذه الدعول فإنو من ا١تمكن أف يتكلم
اإلنساف كلمة حق بطريق اٞترائد كآَّلت كالوسائل ككإذل آخره...
فالطيرؽ إلبَلغ كلمة اٟتق إذل ا١تسئولُت كٓتاصة أف ا١تلك أك رئيس اٞتمهورية أك من
يشبهو من رؤساء أِنم ىم يتسًتكف ٔتن دكِنم من الوزراء مث ىؤَلء يتسًتكف ٔتن دكِنم
من النواب ك٨تن نعرؼ ِف ىذه اٟتياة الرب١تانية اليت نعيشها ِف كثَت من البَلد
اإلسَلمية أِنا -كىذه ٯتُت باهلل كقلما أحلف -أِنا تكوءات كستائر يعتمدكف عليها
لتنفيذ ما يريدكف من ٥تالفة اْلحكاـ الشرعية ،فوجود ىؤَلء ِف الرب١تانات َل يفيدىم
شيء كالتاري كالتجربة ِف ٨تو نصف قرف من الزماف أكرب دليل أف كجود ا١تسلمُت
الطيبُت الصاٟتُت ِف الرب١تانات ىذه َل يفيدكف شيئان بل قد يضركف أكالن بأنفسهم
غيرىم فإذا بغي ًرىم قد أفسدىم ،كىذا يي ىشاىد ِف كثَت
ألنهم يدخلوف ليصلحوا ى

من ا١تظاىر يدخل مثَلن ا١تسلم التقى الصاحل ا١تلتزـ للسمت كالدؿ كا٢تدم اإلسَلمي
لو ٟتية جليلة كلو قميص كَل يتشبو بالكفار بلبس اٞتاكيت كالبنطاؿ ك٨تو ذلك كإذا
تغَت مظهره ١تاذا؟ ْلنو دل
بو بعد مضي شهر أك شهور أك سنو أك سنتُت تراه قد َّ
يستطع أف يثبت شخصيتو ا١تسلمة ٕتاه ىذه الشخصيات اليت أقل ما يقاؿ فيها أف
مظاىرىم ليست إسَلمية ،فإذا ىو دخل ِف سبيل اإلصَلح كإذا بو أفسد نفسو
فضَلن عن أنو دل يتمكن من أف يصلح غَته.
َل أريد أف أستطرد ِف ىذا كلكني أريد أف أقوؿ بأف ىذه الحجة أكال حجة

داحضة فبإمكاف ا١تسلم الغيور اٟتريص على تبليغ كلمة اٟتق إذل ا١تسئولُت ِف الرب١تاف
بأم طريق من النشر كما أكثر كسائل النشر ِف العصر اٟتاضر.
ثانيان :طريقة اَلنتخابات كاختيار النواب ىذه ليست طريقة إسالمية أبدان ،ىذه طرؽ
بر١تانية أكربية كافرة لو إفًتضنا اآلف أف حكم إسَلميان قاـ على كجو اْلرض ما بُت
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عشية كضحاىا كعسى أف يكوف ذلك قريب ّٔمة ا١تسلمُت كليس بتواكلهم عن
العمل ،قاـ اٟتكم اإلسَلمي أتركف أف ىذا اٟتكم اإلسَلمي سيقر ىذه الرب١تانات
اليت تفتح ٣تاؿ ترشيح الصاحل كالطاحل كليس ىذا فقط بل كا١تسلم كالكافر الذم لو
دين كليس ىذا فقط بل الكافر من أىل الكتاب الذين ٢تم حكم خاص ِف بعض
ا١تسائل ِف اإلسَلـ كا١تَلحدة كالزنادقة كالشيوعيُت كل ىؤَلء ييعطى ٢تم اٟترية ِف أف
يرشحوا أنفسهم كأف ينتخبهم من شاء من أفراد اْلمة .أىذا ىو نظاـ إسَلمي؟!! َل
كاهلل ،ليس من اإلسَلـ بسبيل إ٪تا ىذا نظاـ من َلٮتضع ١تثل قوؿ رب العا١تُت:
ً
ًً
ف ىٍٖت يك يمو ىف} [القلم.]ّٔ-ّٓ:
ُت (ّٓ) ىما لى يك ٍم ىكٍي ى
ُت ىكالٍ يم ٍج ًرم ى
{أىفىػنى ٍج ىع يل الٍ يم ٍسلم ى
إذا ِف انضمامنا إذل الرب١تانات ىذه القائمة على غَت النظاـ اإلسَلمي مثلينا دكف ا١تثل

الذم يقوؿ(( :مثل فَلف كمثل من يبٌت قصران كيهدـ مصرأ)) ىؤالء يهدموف قصران
كمصران في آف كاحد ْلِنم َل يفيدكف شيء ٔتثل ىذا اَلنتماء للرب١تانات ،كاٟتق

كاٟتق أقوؿ إف للنفس ىنا دخَلن كبَتان ْلف النفس ٖتب التميز كالًتفع كالتوظف ِف
تسوؿ لصاحبها
الكراسي العالية ليقاؿ فَلف كزير فَلف نائب الوزير إذل آخره .فالنفس ّْ
ٔتثل ىذه التأكيَلت أِنا تدخل لتبليغ كلمة اٟتق إذل اٟتاكم الذم َل سبيل لنا إليو إَل
بطريق الرب١تاف.
اٞتواب ىذا الكَلـ أكالن :غَت يمسلم.

كثانيان :أف ىؤَلء الذين يدخلوف الرب١تانات ِف أم بَلد اإلسَلـ َل يستطيعوف أف
يغَتكا شيئان من النظاـ القائم ْلف ىذا النظاـ القائم ىو الذم سيحوؿ اْلفراد الذين
انضوكا ٖتت ىذا النظاـ كقد يستطيعوف أف يعملوا شيئا من الشكليات أما التغيَت
اٞتوىرم فهذا َل سبيل للوصوؿ إليو بطريق اَلنضماـ كنواب ِف ىذه الرب١تانات.
أخَتا أريد أف ألفت النظر إرل شيء أدندف حولو كثَتا ككثَتا جدا،
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ىل ىذا ىو سبيل إعادة اٟتكم اإلسَلمي كٖتقيق آّتمع اإلسَلمي أف ننضم عن
دستور َل ٭تكم ٔتا أنزؿ اهلل؟ -كفاقد الشيء ال يعطيوَ :-ل أنا أعتقد أف الطريق
لتحقيق آّتمع اإلسَلمي كبالتالي إقامة الدكلة المسلمة إنما يكوف على طريقة
كعرب عنو بكلمة موجزة:
محمد عليو الصَلة كالسَلـ الذم كضع لنا منهج عاـ َّ
((خَت ا٢تدل ىدل ٤تمد صلى اهلل عليو كعلى آلو كسلٌم)) فهل انضم الرسوؿ عليو
السَلـ إذل كفار مكة ِف سبيل إصَلحهم بالطريقة الناعمة اللطيفة كما يفعل ىؤَلء
الذين يريدكف أف ينضموا إذل الرب١تانات ،أـ صدع بكلمة اٟتق خاصة كلمة التوحيد:
اعلى ٍم أىنَّوي ىَل إًلىوى إًََّل اللَّوي} [٤تمد.]ُٗ:
{فى ٍ
لقد استمر النِب صلى اهلل عليو كسلٌم كما تعلموف ٚتيعان ثَلثة عشر سنة كىو يدعو
الناس إذل التوحيد كىف أثناء ىذه السنُت كاف يربيهم عليو الصَلة كالسَلـ على علمو
باْلخَلؽ اإلسَلمية بأف يؤثركا اٟتياة اآلخرة على اٟتياة الدنيا فهل سلكنا ىذا
السبيل؟
الجواب:
إف ىؤَلء الذين يريدكف اإلصَلح بطريق اَلنتماء للرب١تانات لقد نسوا طريق اٟتق كىو
((التصفية كالًتبية)) كلمتاف أدعو ا١تسلمُت إذل الوقوؼ عند٫تا كتفهمهما جيدان
كالعمل على تطبيقهما.
التصفية٨ :تن اآلف ِف أكؿ القرف ا٠تامس عشر من ا٢تجرة كبيننا كبُت العهد النبوم
اْلطهر اْلزىر اْلنور أربعة عشرة قرنان دخل ِف اإلسَلـ ما ليس منو ليس فقط ِف
السلوكيات كاْلخَلؽ كَل ِف العبادات كإ٪تا دخل أيضان ِف العقيدة ما ليس من ذلك
فأين ا١ترشدكف كأين ا١تربوف الذين يربوف اٞتماعات اإلسَلمية اليت تكوف باْللوؼ
ا١تؤلفة على التصفية كالًتبية!! لذلك أنا َل أرجو أبدان أف تنهض ٚتاعة من ا١تسلمُت
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كتكوف ٢تم الصولة كالدكلة إَل على الطريقة اليت جاء ّٔا الرسوؿ عليو السَلـ......
فلذلك فنحن ننصح إخواننا الذين يشاركوننا ِف اَلىتماـ بالرجوع إذل الكتاب كالسنة
أف َل يستعجلوا اْلمر كأف يربوا أنفسهم كأف يربوا ذكيهم على ىذا اإلسَلـ الصحيح
كأف يدعوا اٟتكاـ يفعلوف ما يشاءكا ْلننا َل سبيل لنا إليهم كلنتصور الرسوؿ كحياتو
ِف مكة كماذا كاف يصيبو كيصيب أصحابو ،من الكفار؟ ما كقفوا أمامو ٬تأّوِنم
كيواجهوِنم لسببُت اثنُت:
أكالَّ :
أف الًتبية اليت ينبغي أف تتحقق ِف ا١تسلمُت ١تا تكن قد ٖتققت فيهم.
َّ
كثانيان :ربنا يقوؿ{ :كأ ً
ُّ
استىطى ٍعتي ٍم ًم ٍن قيػ َّووة} [اْلنفاؿ ]َٔ:إذل آخر
ا
م
م
٢ت
ا
ك
د
ىع
ى
ي
ٍ ى ٍ
ى
اآلية ...دل يكن ا١تسلمُت يومئذ ٦تا ٯتكنهم أف ٬تأّوا العدك أكَلن بإٯتاِنم القوم كثانيان
باستعدادىم ا١تادم.
كح َّق ٢تم ذلك
فلذلك ننصح ىؤَلء أف َل يتغلب عليهم اٟتماس كالكره ٢تؤَلء اٟتكاـ ي
ْلِنم ٭تكموف بغَت ما أنزؿ اهلل كإ٪تا عليهم أف يتأنوا كأف يربوا أنفسهم كمن حو٢تم
على اإلسَلـ الصحيح كإَل فقد قيل قدٯتان(( :من استعجل الشيء قبل أكانو أبتلي
بحرمانو))".
اإلماـ األلباني "يبدع الدخوؿ فى البرلماف"
فى الشريط رقم َْْ الدقيقة ُُ
ا١تسلم ِف الرب١تاف بقصد إصَلح النظاـ.
الشباب
"فلهذا َل ٬توز أف يدخل
ي
ي

ال يكوف إصالح النِّظاـ بهذه الطريقة المبتدعة ،من أصلها ىي بدعة؛ ْلنَّكم

جل
تعلموف نظاـ الرب١تاف قائم على أساس اَلنتخابات ،كاَلنتخابات أيضان تشمل َّ
الر ى
كا١ترأةً ،
كمن ىنا يبدأ بطَلف ىذا النظاـ ك٥تالفتو لإلسَلـ.
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لكل
مثَّ نظاـ اَلنتخاب يشمل الصاحل كيشمل الطاحل ،فَل فرؽ بُت الصاحل كالطاحلٍّ ،
ً
نتخب!.
منهما ّّ
حق أف يىنتخب أك يي ى
مثَّ َل فرؽ ِف ىذه اْلجناس كلّْها بُت العادل كبُت اٞتاىل ،بينما اإلسَلـ َل يريد أف
٣تلس الرب١تاف الذم ىو ٣تلس الشورل إَلَّ أف يكوف من ٩تبة الشعب ا١تسلم
يكوف ي
ًعلمان كصَلحان كرجاَلن ،كليس نساءن!.
مبُت ا١تخالفة من أكؿ خطوة ِف موضوع الرب١تاف القائم على اَلنتخاب الذم
فإذان َّ ه
يتناسب مع الكفار ػ نظاـ الكفار ػ كَل يتناسب مع نظاـ اإلسَلـ.
يظل ا١تسلموف يػي ٍعنىوف بالعلم النافع كالعمل الصاحل ،كأف ييربُّوا
كعلى ىذا فيجب أف َّ
كشعؤّم على ىذه التصفية كالًتبية ،كأف يبتعدكا عن البرلمانات الجاىلية
أنفسهم
ى
ىذه".

كقاؿ أيضان فى شريط "حكم الدخوؿ فى البرلماف الباكستاني"

"اإلخواف ا١تسلموف أكؿ من ابتدع الدخوؿ ىف الرب١تاف"

كقبل أف أغادر أيذكر بكلمتُت:
لعا١تُت جليلُت،العَلمة ابن العثيمُت،كالعَلمة صاحل آؿ الشي .

قاؿ العَلمة ابن العثيمُت رٛتو اهلل"على اليوتيوب بعنواف حكم العمل السياسي البن
عثيمين"

السائل :ىل من اٟتكمة العمل مع اْلحزاب السياسية الىت تواجو العلمانية كالشيوعية كغَتىا
من ا١تبادئ ا٢تدامة ،أـ اٟتكمة ترؾ ىذه اْلحزاب كترؾ العمل السياسى مطلقان جزاكم اهلل
خَتان؟
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فأجاب رحمو اهلل:

اٟتكمة من ىذه اْلحداث أف نعمل بما كاف عليو السلف الصالح ِف سلوؾ الطريق

الصحيح ىف أنفسنا أكَلن،كىف ىذا الكفاية لرد اْلعداء.

كالعمل مع الفرؽ اْلخرل الضالة التى تنتسب إلى اإلسالـ قد َل يزيد اْلعداء إَل
شدةْ،لِنم يدخلوف علينا من أىل البدع الضالة،كيقولوف أنتم تقولوف كذا ككذا ْلننا أمامهم

طائفة كاحدة فيحصل لنا الضرر ىف ىذا اَلجتماع المشتمل على البدع كالسنة ،لكننا

نجانب ىذا كلو كندعوا من طريق كاحد كىو طريق السلف الصاحل ككفى بو الكفاية ،كما
ىذا الفكر الذل يقوؿ ٧تتمع كلنا من أىل السنة كأىل البدع ىف مقابلة اْلعداء،ما ىذا النظر
إَل كنظر من يقوؿ ىات اْلحاديث كاٚتعها للًتىيب من أجل أف يرغب الناس ىف الطاعة
كيرىبوا من ا١تعصية كىذا خطأْ،لف الصحيح عندنا فيو الكفاية كذلك طريق السلف الصالح

فيو الكفاية.أ.ق كَلمو رٛتو اهلل.

قاؿ العالمة صالح آؿ الشيخ فى لقائو مع األلباني الشريط رقم ََُّ كىذا اللقاء بين

الشيخين مضى عليو أكثر من عشرين عامان.
ككاف الشي ىف معرض كَلمو على عبد الرٛتن عبد ا٠تالق كحزبو ىف الكويت،٭تكى للشي
اْللباين ما رآه ىف الكويت فقاؿ حفظو اهلل
"رأيتهم يعرضوف السلفية بصورة حزبية ْتيث أنو شعار يقابل شعار اإلخواف َل أِنا منهج
تاـ...فهذا اَلٕتاه اْلف إذا استمر فيو سيقلب الدعوة إذل دعوة حزبية،كستكوف دعوة إخوانية
حزبية إَل أِنا ٢تا صورة سلفية.
٨تن بنسميها دعوة إخوانية يمطعمة بالسلفية.
علق األلباني:فقاؿ ي

قاؿ الشيخ صالح :ىذا بيجٌت على الدعوة ككل ألنو سوؼ يكوف يومان ما األخوني مثالن
أك التبليغي أك الشخص العادم فى الشارع يكره السلفية لكراىتو لهذا الحزب الممثل

فيو كىذا سيضر الدعوة ككل".
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كقاؿ العالمة بكر أبو زيد فى كتابو الفذ "حكم اإلنتماء إلى الفرؽ كاألحزاب المعاصرة

كالجماعات اإلسالمية" ص ّٖ

"كم كانت اَلحزاب ا١تبنية على تصعيد النظرة السياسية ا٠تالية من القاعدة اإلسَلمية ا١تلتزمة
سببان ىف التسلط على اإلسَلميُت كحصدىم كتقهقر الدعوة،كقهر الدعاة،ككبت اَلنطَلقة ىف
الدعوة إذل اهلل تعاذل".
أقوؿ :كقد كقع ما قالو ىؤَلء العلماء حذك القذة بالقذة كحسبنا اهلل كنعم الوكيل.

كأختم بقوؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم لحذيفة
"فلتعتزؿ تلك الفرؽ كلها" البخارم ُُّْ

كىف ركاية"فإف مت يا حذيفة كأنت عاض على جذؿ شجرة خير لك من أف تتبع أحد
منهم"

كفي صحيح البخارم (ٓ َّٕٕ :)ُٗ /
ؼ ،ىح َّىت يى يكو ىف
ىع ٍن ىعلً ٍّي ىر ًض ىي اللَّوي ىعٍنوي ،قى ى
ضو ىف ،فىًإ ّْين أى ٍكىرهي ًاَل ٍختًَلى ى
ضوا ىك ىما يكٍنتي ٍم تىػ ٍق ي
اؿ« :اقٍ ي
لًلن ً
ىص ىحابًي»
وت ىك ىما ىم ى
اعةه ،أ ٍىك أ يىم ى
ات أ ٍ
َّاس ىٚتى ى
فنسأؿ اهلل أف ييميتنا على ما مات عليو أصحاب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم
"والحمد هلل الذى بنعمته تتم الصالحات"
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