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 ةـدمـقــم

 الحمد هلل كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل صلى هلل عليو كسلم.
منازؿ إياؾ نعبد كإياؾ نستعين رج السالكين بين مدا ييقوؿ العالمة ابن القيم ف

(ّ/ُٖٗ): 
ًِف ًكتىابًًو، "فىًإذىا أىرىادى اٍلميٍؤًمني الًَّذم قىٍد رىزىقىوي اللَّوي بىًصَتىةن ِف ًديًنًو، كىًفٍقهنا ًِف سينًَّة رىسيولًًو، كىفػىٍهمنا 

ًت كىتػىنىكًُّبًهٍم عىًن الصّْرىاًط اٍلميٍستىًقيًم الًَّذم كىافى كىأىرىاهي مىا النَّاسي ًفيًو ًمنى اٍْلىٍىوىاًء كىاٍلًبدىًع كىا َلى لضََّلى
ا الصّْرىاطى  فػىٍليػيوىطٍِّن عىلىٍيًو رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىأىٍصحىابيوي، فىًإذىا أىرىادى أىٍف يىٍسليكى ىىذى

ًإٍزرىاًئًهٍم بًًو كىتػىٍنًفيًر النَّاًس عىٍنوي كىأىٍىًل اٍلبً  نػىٍفسىوي عىلىى قىٍدًح اٍلجيهَّاؿً  دىًع ًفيًو، كىطىٍعًنًهٍم عىلىٍيًو، كى
، كىمىا كىافى سىلىفيهيٍم ًمنى اٍلكيفَّاًر يػىٍفعىليوفى مىعى مىٍتبيوًعًو كىًإمىاًمًو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، كىتىٍحًذيرًًىٍم ًمٍنوي 

، كىقىدىحى ًفيمىا ىيٍم عىلىٍيًو:فىأىمَّا ًإٍف دىعىاىيٍم ًإذلى ذى   ًلكى
يٍ   غيوفى لىوي اٍلغىوىاًئلى كىيػىٍنًصبيوفى لىوي اٍلحىبىاًئلى كىيىٍجًلبيوفى عىلىٍيًو ًبخى ًل  فػىهينىاًلكى تػىقيوـي ًقيىامىتػيهيٍم كىيػىبػٍ

ًبيرًًىٍم كىرًٍجًلًو.  كى
سًُّكًو بًالسُّنًَّة لًتىمىسًُّكًهٍم بًاٍلًبدىًع، غىرًيبه ًِف فػىهيوى غىرًيبه ِف ًديًنًو لًفىسىاًد أىٍديىاًِنًٍم، غىرًيبه ِف ٘تىى 

ًؿ كىفىسىاًد  ًِتًٍم، غىرًيبه ِف طىرًيًقًو ًلضىَلى تًًو ًلسيوًء ًصَلى اٍعًتقىاًدًه لًفىسىاًد عىقىاًئًدًىٍم، غىرًيبه ًِف ًصَلى
ًبًهٍم، غىرًيبه  ِف ميعىاشىرىتًًو ٢تىيٍم؛ ًْلىنَّوي يػيعىاًشريىيٍم عىلىى مىا َلى  طيريًقًهٍم، غىرًيبه ِف ًنٍسبىًتًو ًلميخىالىفىًة نىسى

 تػىٍهوىل أىنٍػفيسيهيٍم.
ا كىَلى ميًعيننا فػىهيوى  دي ًمنى اٍلعىامًَّة ميسىاًعدن  عىادًله بػىٍُتى كىبًاٞتٍيٍملىًة: فػىهيوى غىرًيبه ًِف أيميوًر دينٍػيىاهي كىآًخرىتًًو َلى ٬تًى

، صىاًحبي سينَّةو بػى  ، دىاعو ًإذلى اللًَّو كىرىسيولًًو بػىٍُتى ديعىاةو ًإذلى اٍْلىٍىوىاًء كىاٍلًبدىًع، آًمره جيهَّاؿو ٍُتى أىٍىًل ًبدىعو
". ٍيًهٍم ميٍنكىره كىاٍلميٍنكىري مىٍعريكؼه   بًاٍلمىٍعريكًؼ نىاهو عىًن اٍلميٍنكىًر بػىٍُتى قػىٍوـو اٍلمىٍعريكؼي لىدى
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 (ٓ/ُ) إعالـ الموقعينيقوؿ ابن القيم رحمو اهلل تعالى فى 
 

"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 

لتعلق بسبهما فمن النافع كالعمل الصاحل اللذاف َل سعادة للعبد إَل ّٔما كَل ٧تاة لو إَل با
رزقهما فقد فاز كغنم كمن حرمهما فا٠تَت كلو حـر ك٫تا مورد انقساـ العباد إذل مرحـو ك٤ترـك 
كّٔما يتميز الرب من الفاجر كالتقي من الغوم كالظادل من ا١تظلـو ك١تا كاف العلم للعمل قرينا 

التوحيد كأنفعها علم كشافعا كشرفو لشرؼ معلومو تابعا كاف أشرؼ العلـو على اإلطَلؽ 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. 
عنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم على نوعُت نوع بوساطة كنوع بغَت كساطة ككاف  ك١تا كاف التلقى

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 

طريقهم ذات اليمُت كذات الشماؿ فذلك ا١تنقطع التائو ِف  القومي كا١تتخلف من عدؿ عن
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 ْلحدو 

د٢تم بالقرآف كاإلٯتاف، كالقرل باٞتهاد بالسيف كالسناف كألقوا بعدىم مقاَلن فتحوا القلوب بع
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 

ربنا كفرضو علينا كىي كصيتو كفرضو عليكم فجرل التابعوف ٢تم كقد عهدنا إليكم كىذه كصية 
مث سلك تابعوا التابعُت  بإحساف على منهاجهم القومي كاقتفوا على آثارىم صراطهم ا١تستقيم،

ىذا ا١تسلك الرشيد كىدكا إذل الطيب من القوؿ كىدكا إذل صراط اٟتميد ككانوا بالنسبة إذل 
ثلة من اْلكلُت كقليل من اآلخرين مث جاءت اْلئمة من من قبلهم كما قاؿ أصدؽ القائلُت 
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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 

جل ِف صدكرىم كأعظم ِف نفوسهم من اْلمر عن مشكاِتم اقتباسان ككاف دين اهلل سبحانو أ
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  

صب للرجاؿ كاقفُت مع اٟتجة كاَلستدَلؿ يسَتكف مع اٟتق أين سارت ركائبو زاىدين ِف التع
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 

صوصو أجل ِف صدكرىم كأعظم ِف نفوسهم من أف يقدموا عليها قوؿ عما قاؿ برىانا، كن
 أحدو 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 

سلموف على أف من استبابت لو سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم دل يكن لو أف يدعو ا١ت
 من الناس "أ.ق كَلمو رٛتو اهلل. لقوؿ أحد

 يقوؿ حذيفة رضى اهلل عنو"سيأتى على الناس زماف إذا غَتت البدعة قالوا غَتت السنة"
رر،بل انتكست قلؤّم فصاركا كقد أظلنا ىذا الزماف الذل صارت البدعة فيو تقرر كباْلدلة ٖت

 عليها يقاتلوف كىف سبيلها يوالوف كيعادكف،ككل حزب ٔتا لديهم فرحوف.
كمن البدع ىف ىذا الزماف بدعة الرب١تاف الذل صدره إلينا الكافركف،فقاـ قـو من جلدتنا 
دلة كيتكلموف بألسنتنا تنكبوا عن الصراط ا١تستقيم كبػىعيديكا عن ا٢تدم القومي،يضعوف ٢تا اْل
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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 

اس ككاف عليو أف يكوف كما ٝتوه أمينان فييبيُتي للن اْلمُت العاـ للهيئة الشرعية د/٤تمد يسرم،
بدَلنمن أف يقرر بدعة دخلت عليهم كما قرر ذلك ىف كتابو الذل ٨تن بصدد  ما نيزؿ إليهم،

 الرد عليو.
 كا١تعصـو من عصمو اهلل.
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 "المبحث األكؿ"
 اإلسالـ يالحزبية ف

 

 (ّ\ّْٕ) قاؿ شيخ االسالـ "مجموع الفتاكل"
اهلل صلى اهلل عليو كسلم، من أحبو ككافقو كاف "فمن جعل شخصا من اْلشخاص غَت رسوؿ 

جد ذلك ِف الطوائف من أىل السنة كاٞتماعة كمن خالفو كاف من أىل البدعة كالفرقة كما يو 
كّٔذا  ك الضالؿ كالتفريق ىل البدعكاف من أتباع أئمة الكَلـ ِف الدين كغَت ذلك من أ

الذين ليس لهم متبوع اٟتديث كالسنة يتبُت أف أحق الناس بأف تكوف ىي الفرقة الناجية أىل 
حوالو كاتباعا ٢تا كسلم، كىم أعلم الناس بأقوالو كأ اهلل صلى اهلل عليو ال رسوؿيتعصبوف لو إ

فال ينصبوف مقالة كيجعلونها تصديقا ك عمَل ك حبا كمواَلة ١تن كاَلىا كمعاداة ١تن عاداىا ،
اء بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ف دل تكن ثابتة فيما جكٚتل كَلمهم إ صوؿ دينهممن أ

ب كاٟتكمة ىو بل ٬تعلوف ما بعث  بو الرسوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من الكتا
 .  اْلصل الذم يعتقدكف كيعتمدكف

ئمة اْلربعة كسائر أئمة العلم أنو ليس على أحد كَل ا١تستفيت للمفيت فالذم عليو اْل كأما تقليد
َل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ما يوجبو ك٭ترمو كيبيحو إمعُت ِف كل شرع لو التزاـ قوؿ شخص 

 كسلم.
 :(ُٓ/ِٖ)مجموع الفتاكل كقاؿ أيضان فى  
اكىةى  كىلىٍيسى ًلٍلميعىلًِّمينى أىٍف يحزبوا النَّاسى " نػىهيٍم اٍلعىدى كىاٍلبػىٍغضىاءى بىٍل يىكيونيوفى ًمٍثلى  كىيػىٍفعىليوا مىا يػيٍلًقي بػىيػٍ

ٍخوىًة الٍ  : }كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلربّْ كىالتػٍَّقوىل كىَلى تػىعىاكىنيوااإٍلً  ميتػىعىاًكًنُتى عىلىى اٍلربّْ كىالتػٍَّقوىل كىمىا قىاؿى تػىعىاذلى
 عىلىى اإٍلًمثًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف{ .

هيٍم أىٍف يىٍأخيذى عىلىى أىحىدو عىٍهدنا ًبميوىافػىقىًتوً  ًة مىٍن رًيديهي عىلىى كيلِّ مىا يي  كىلىٍيسى أًلىحىًد ًمنػٍ ؛ كىميوىاَلى
ا كىأىٍمثىالًًو الًَّذينى ٬تىٍعىليوفى  كىافى مىٍن ًجٍنًس جنكيزخاف  يػيوىالًيًو؛ كىميعىادىاًة مىٍن يػيعىاًديًو بىٍل مىٍن فػىعىلى ىىذى

الىفىهيٍم عىديكِّا بىاًغينا بىاًعًهٍم عىٍهدي اللًَّو ؛ بىٍل عىلىٍيًهٍم كىعىلىى أىتػٍ مىٍن كىافػىقىهيٍم صىًديقنا ميوىالًينا كىمىٍن خى
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اللَّوي كىرىسيوليوي؛  كىرىسيولًًو بًأىٍف ييًطيعيوا اللَّوى كىرىسيولىوي؛ كىيػىٍفعىليوا مىا أىمىرى اللَّوي بًًو كىرىسيوليوي؛ كى٭تيىرّْميوا مىا حىرَّـى 
 كىيػىٍرعىٍوا حيقيوؽى اٍلميعىلًّْمُتى كىمىا أىمىرى اللَّوي كىرىسيوليوي.

ٍنػىعيوي ًمٍنوي؛ كىمىا  فىًإٍف كىافى   أيٍستىاذي أىحىدو مىٍظليومنا نىصىرىهي كىًإٍف كىافى ظىاًلمنا دلٍى يػيعىاًكٍنوي عىلىى الظٍُّلًم بىٍل ٯتى
: " }ايٍنصيٍر أىخىاؾ ظىاًلمنا أىٍك مىٍظلي  ومنا ثػىبىتى ِف الصًَّحيًح عىٍن النًَِّبّْ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى أىنَّوي قىاؿى

ٍنػىعيوي ًمٍن الظٍُّلًم فىذىًلكى نىٍصريؾقً  : ٘تى  يلى: يىا رىسيوؿى اللًَّو أىٍنصيريهي مىٍظليومنا فىكىٍيفى أىٍنصيريهي ظىاًلمنا قىاؿى
 إيَّاهي{ . 

ًد أىٍف كىًإذىا كىقىعى بػىٍُتى ميعىلّْمو كىميعىلّْمو أىٍك تًٍلًميذو كىتًٍلًميذو أىٍك ميعىلّْمو كىتًٍلًميذو خيصيومىةه كىميشىاجىرى  ةه دلٍى ٬تىيٍز ًْلىحى
لىوي  فىًإذىا تػىبػىيَّنى  بىٍل يػىٍنظيري ًفي اأٍلىٍمرً فىَلى يػيعىاًكنيوي ًّتىٍهًل كىَلى ًّٔىوىل  حىتَّى يػىٍعلىمى اٍلحىقَّ ييًعُتى أىحىدى٫تيىا 

حىابًًو أىٍك أىٍصحىاًب غىٍَتًًه؛ اٟتٍىقُّ أىعىافى اٍلميًحقَّ ًمنػٍهيمىا عىلىى اٍلميٍبًطًل سىوىاءه كىافى اٍلميًحقُّ ًمٍن أىصٍ 
ابًًو أىٍك أىٍصحىاًب غىٍَتًًه فػىيىكيوفي اٍلمىٍقصيودي ًعبىادىةى اللًَّو كىٍحدىهي كىطىاعى  ةى كىسىوىاءه كىافى اٍلميٍبًطلي ًمٍن أىٍصحى

: }يىا أىيػُّهى  ـى بًاٍلًقٍسًط قىاؿى اللَّوي تػىعىاذلى آمىنيوا كيونيوا قػىوَّاًمُتى بًاٍلًقٍسًط  ا الًَّذينى رىسيولًًو؛ كىاتػّْبىاعى اٟتٍىقّْ كىاٍلًقيىا
ٍيًن كىاٍْلىقٍػرىًبُتى  اءى لًلًَّو كىلىٍو عىلىى أىنٍػفيًسكيٍم أىًك اٍلوىاًلدى  .."شيهىدى

  .  فىًإفَّ السَّاًكتى عىٍن اٟتٍىقّْ شىٍيطىافه أىٍخرىسي
اًىًليَّةً  -لىٍيًو سىوىاءه كىافى اٟتٍىقُّ لىوي أىٍك عى  -كىمىٍن مىاؿى مىعى صىاًحًبًو  كىخىرىجى عىٍن  فػىقىٍد حىكىمى ًبحيٍكًم اٍلجى

يًعًهٍم أىٍف يىكيونيوا يىدنا كىاًحدىةن مىعى اٍلميًحقّْ عىلىى اٍلميٍبًطًل  حيٍكًم اللًَّو كىرىسيولًًو كىاٍلوىاًجبي عىلىى ٚتًى
ـي ًعٍندىىيٍم مىٍن قىدَّمىوي اللَّوي كىرىسيوليوي فػىيىكيوفى اٍلميعىظَّمي ًعٍندىىيٍم مىٍن عىظَّمىوي اللَّوي كىرىسيوليوي كى  اٍلميقىدَّ

بَّوي اللَّوي كىرىسيوليوي كىاٍلميهىافي ًعٍندىىيٍم مىٍن أىىىانىوي اللَّوي كىرىسيوليوي ًْتىسى  ًب مىا كىاٍلمىٍحبيوبي ًعٍندىىيٍم مىٍن أىحى
مىٍن ييًطٍع اللَّوى كىرىسيولىوي فػىقىٍد رىشىدى؛ كىمىٍن يػىٍعًص اللَّوى  يػيٍرًضي اللَّوى كىرىسيولىوي َلى ًْتىسىًب اٍْلىٍىوىاًء؛ فىًإنَّوي 

 كىرىسيولىوي فىًإنَّوي َلى يىضيرُّ إَلَّ نػىٍفسىوي. 
ا ىيوى اٍْلىٍصلي الًَّذم عىلىٍيًهٍم اٍعًتمىاديهي. كىًحينىًئذو فىَلى حىاجىةى إذلى تػىفىرًُّقًهٍم كىتىشىيًُّعًهٍم؛ فىًإفَّ  اللَّوى  فػىهىذى

: }إفَّ الًَّذينى فػىرَّقيوا ًدينػىهيٍم كىكىانيوا ًشيػىعنا لىٍستى ًمنػٍهيٍم ًِف شىٍيءو{ . تػى   عىاذلى يػىقيوؿي
 } : }كىَلى تىكيونيوا كىالًَّذينى تػىفىرَّقيوا كىاٍختػىلىفيوا ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىىيمي اٍلبػىيػّْنىاتي  كىقىاؿى تػىعىاذلى
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كىالى يىشيدُّ كىسىطىوي الى ًلميعىلًِّمًو أيٍستىاذه عىرىؼى قىٍدرى إٍحسىانًًو إلىٍيًو كىشىكىرىهي. كىًإذىا كىافى الرَّجيلي قىٍد عىلَّمىوي 
؛ كىًمٍن ميعىيَّنو كىانًٍتسىابىوي إلىٍيًو ًمٍن ًبدىًع اٍلجىاًىًليَّةً  كىالى ًلغىٍيًر ميعىلًِّمًو؛ فىًإفَّ شىدَّ اٍلوىسىًط ًلشىٍخصً 

افى اٍلميٍشرًكيوفى يػىٍفعىليونىوي؛ كىًمٍن ًجٍنًس تػىفىرًُّؽ قػىٍيسو كىٯتيىنّْ فىًإٍف كىافى اٍلمىٍقصيودي ًجٍنًس التَّحىاليًف الًَّذم كى 
ا قىٍد أىمىرى اللَّوي بًًو كىرىسيوليوي لىوي كى  اًء التػَّعىاكيفى عىلىى اٍلربّْ كىالتػٍَّقوىل فػىهىذى ا الشَّدّْ كىاًَلنًٍتمى لًغىٍَتًًه ًبديكًف ىىذىا ًّٔىذى

ا قىٍد حىرَّمىوي اللَّوي كىرىسيوليوي.الشَّ   دّْ كىًإٍف كىافى اٍلمىٍقصيودي بًًو التػَّعىاكيفى عىلىى اإٍلًمثًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف فػىهىذى
ا ًمٍن خىٍَتو فىًفي أىٍمًر اللًَّو كىرىسيولًًو ًبكيلّْ مىٍعريكؼو اٍسًتٍغنىاءه عىٍن أىٍمًر اٍلميعىلًّْمُتى   كىمىا فىمىا قيًصدى ًّٔىذى

ا تىوي عىلىى ىىذى ًمذى ا ًمٍن شىرٍّ فػىقىٍد حىرَّمىوي اللَّوي كىرىسيوليوي. فػىلىٍيسى ًلميعىلًّْم أىٍف ٭تيىاًلفى تىَلى كىَلى لًغىٍَتً  قيًصدى ًّٔىذى
: َلى ابًٍتدى  تًًو لًيػيٍنسىبيوا إلىٍيًو عىلىى اٍلوىٍجًو اٍلًبٍدًعيّْ ًمذى ا ًمٍن تىَلى اءن كىَلى إفىادىةن كىلىٍيسى اٍلميعىلًّْم أىٍف يىٍأخيذى أىحىدن

ا ًمٍن إفىادىًة التػَّعىلًُّم ًمٍن غىَتًٍ  ٍنىعى أىحىدن ًه كىلىٍيسى لًلثَّاين لىوي أىٍف ٬تىٍحىدى حىقَّ اٍْلىكًَّؿ عىلىٍيًو كىلىٍيسى ًلٍْلىكًَّؿ أىٍف ٯتى
: شيدَّ رل كىانٍػتىًسٍب رل ديكفى ميعىلًّْمك اٍْلىكًَّؿ بىٍل إٍف تػى  عىلَّمى ًمٍن اثٍػنػىٍُتً فىًإنَّوي يػيرىاًعي حىقَّ كيلٍّ أىٍف يػىقيوؿى

تيوي ٟتًىقًّْو ًمنػٍهيمىا كىَلى يػىتػىعىصَّبي َلى ًلٍْلىكًَّؿ كىَلى لًلثَّاين كىًإذىا كىافى تػىٍعًليمي اٍْلىكًَّؿ لىوي أىٍكثػىرى كىانىٍت رًعىايػى 
 .  أىٍكثػىرى

ًو كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلربّْ كىالتػٍَّقوىل دلٍى يىكيٍن أىحىده مىعى أىحىدو ًِف كيلّْ كىًإذىا اٍجتىمىعيوا عىلىى طىاعىًة اللًَّو كىرىسيولً 
شىٍيءو؛ بىٍل يىكيوفي كيلُّ شىٍخصو مىعى كيلّْ شىٍخصو ِف طىاعىًة اللًَّو كىرىسيولًًو كىَلى يىكيونيوفى مىعى أىحىدو ًِف 

ٍحسىاًف كىاٍْلىٍمًر بًاٍلمىٍعريكًؼ كىالنػٍَّهًي عىنٍ مىٍعًصيىًة اللًَّو كىرىسيولًًو بىٍل يػىتػىعىاكىنيوفى عى   لىى الصٍّْدًؽ كىاٍلعىٍدًؿ كىاإٍلً

بُّوي اللَّوي كىرىسيوليوي؛ كىَلى يػىتػىعىاكىنيوفى َلى عىلىى ظيٍلمو كىَلى عىصى  اًىًليَّةو اٍلميٍنكىًر كىنىٍصًر اٍلمىٍظليوـً كىكيلّْ مىا ٭تًي ًبيَّةو جى
؛ كىَلى شىدّْ كىسىطو ًلشىٍخًص لًييتىابًعىوي ِف   كىَلى اتػّْبىاًع ا٢ٍتىوىل ؼو ًبديكًف ىيدىل ًمٍن اللًَّو كىَلى تػىفىرُّؽو كىَلى اٍخًتَلى

دو إذلى كيلّْ شىٍيءو كىَلى ٭تيىالًفىوي عىلىى غىٍَتً مىا أىمىرى اللَّوي بًًو كىرىسيوليوي. كىًحينىًئذو فىَلى يػىٍنتىًقلي أىحىده عىٍن أىحى 
رى ذىًلكى ًمٍن أىٍسمىاًء اٍلجىاًىًليَّةً َلى لىًقيطنا كىَلى ثىًقيَلن ًمي أىحىده يػىٍنتى أىحىدو؛ كىَلى  ًذًه اٍْليميورى كىالى غىيػٍ ؛ فىًإفَّ ىى

مىٍن  فػىيػيوىاًليى مىٍن يػيوىالًيًو كىيػيعىاًدمى إ٪تَّىا كىلَّدىىىا كىٍوفي اٍْليٍستىاًذ ييرًيدي أىٍف يػيوىاًفقىوي تًٍلًميذيهي عىلىى مىا ييرًيدي 
ا؛ يػيعىاًديًو ميٍطلىقنا يبى عىلىٍيًو أىحىدن ا؛ كىَلى ٬تًي ـه؛ لىٍيسى ًْلىحىًد أىٍف يىٍأميرى بًًو أىحىدن بىٍل تىٍجمىعيهيٍم . كىىىذىا حىرىا

نػىهيمٍ السُّنَّةي كىتػيفىرِّقػيهيٍم اٍلًبٍدعىةي  مىٍعًصيىةي اللًَّو كىرىسيولًًو  ؛ ٬تىٍمىعيهيٍم ًفٍعلي مىا أىمىرى اللَّوي بًًو كىرىسيوليوي كىتػيفىرّْؽي بػىيػٍ
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كىجىلَّ كىَلى حىىتَّ يىًصَتى النَّاسي أىٍىلى طىاعىًة اللًَّو أىٍك أىٍىلى مىٍعًصيىًة اللًَّو فىَلى تىكيوفي اٍلًعبىادىةي إَلَّ لًلًَّو عىزَّ 
 كىسىلَّمى.  الطَّاعىةي اٍلميٍطلىقىةي إَلَّ لىوي سيٍبحىانىوي كىلًرىسيولًًو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيوً 

 

كىافى   -أىٍم مىٍن عىلَّمىوي أيٍستىاذه كىافى ٤تيىالًفنا لىوي  -كىَلى رىٍيبى أىنػَّهيٍم إذىا كىانيوا عىلىى عىادىًِتًٍم اٞتٍىاًىًليًَّة 
ـه اٍلميٍنتىًقلي عىٍن اٍْلىكًَّؿ إذلى الثَّاين ظىاًلمنا بىاًغينا نىاًقضنا لًعىٍهًدًه غىيػٍرى مىٍوثيوؽو بًعىٍقدً  ا أىٍيضنا حىرىا ًه؛ كىىىذى

ا إذىا انٍػتػىقىلى إذلى غىٍَتً أيٍستىاذً  ا أىٍعظىمي ًمٍن إمثًٍ مىٍن دلٍى يػىٍفعىٍل ًمٍثلى ًفٍعًلًو؛ بىٍل ًمٍثلي ىىذى ًه كىحىالىفىوي  كىًإمٍثي ىىذى
ًم ا٠ٍتًٍنزًيًر اٍلمىيًّْت فىًإنَّوي َلى    كىافى قىٍد فػىعىلى حىرىامنا؛ فػىيىكيوفي ًمٍثلى ٟتٍى

ًعًب الًَّذم َلى عىٍهدى لىوي   كىَلى ًدينى لىوي بًعىٍهًد اللًَّو كىرىسيولًًو أىٍكىفى كىَلى بًعىٍهًد اٍْلىكًَّؿ؛ بىٍل كىافى ٔتىٍنزًلىًة اٍلميتىَلى
 كىَلى كىفىاءى.

ا نػىقىضى عىٍهدى اٍْليكذلى كىحىالىفى كىقىٍد كىانيوا ًِف اٞتٍىاًىًليًَّة ٭تيىاًلفي الرَّجيلي قىًبيلىةن فىًإذىا كىجىدى أىقٍػوىل ًمنػٍهى  
ًء  -الثَّانًيىةى  ًبيوه ًْتىاًؿ ىىؤيَلى : }كىَلى تػىنػٍقيضيوا اٍْلىٯٍتىافى بػىٍعدى تػىوًٍكيًدىىا كىقىٍد  -كىىيوى شى فىأىنٍػزىؿى اللَّوي تػىعىاذلى

 تىكيونيوا كىالَّيًت نػىقىضىٍت غىٍز٢تىىا ًمٍن بػىٍعًد جىعىٍلتيمي اللَّوى عىلىٍيكيٍم كىًفيَلن إفَّ اللَّوى يػىٍعلىمي مىا تػىٍفعىليوفى{ }كىَلى 
لي  نىكيٍم أىٍف تىكيوفى أيمَّةه ًىيى أىٍرَبى ًمٍن أيمَّةو إ٪تَّىا يػىبػٍ  أىٍنكىاثنا تػىتًَّخذيكفى أىٯٍتىانىكيٍم دىخىَلن بػىيػٍ

وكيمي اللَّوي بًًو قػيوَّةو
ًفيًو ٗتىٍتىًلفيوفى{ }كىلىٍو شىاءى اللَّوي ٞتىىعىلىكيٍم أيمَّةن كىاًحدىةن كىلىًكٍن ييًضلُّ كىلىييبػىيػّْنىنَّ لىكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة مىا كيٍنتيٍم 

نىكيٍم مىٍن يىشىاءي كىيػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي كىلىتيٍسأىلينَّ عىمَّا كيٍنتيٍم تػىٍعمىليوفى{ }كىَلى تػىتًَّخذيكا أىٯٍتىانىكيٍم دىخىَلن بػىيػٍ 
ـه بػىٍعدى ثػيبيوًِتى  ًبيًل اللًَّو كىلىكيٍم عىذىابه عىًظيمه{ . فػىتىزًؿَّ قىدى  ا كىتىذيكقيوا السُّوءى ٔتىا صىدىٍدُتيٍ عىٍن سى

ريكا بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىتػىنىاىىٍوا عىٍن اٍلميٍنكىًر  كىمىٍن حىالىفى شىٍخصنا عىلىى أىٍف يػيوىارلى مىٍن ...كىعىلىٍيًهٍم أىٍف يىٍأ٘تًى
هي كىيػيعىاًدمى مىٍن عىادىاهي   ا لىٍيسى كىاَلى ًبيًل الشٍَّيطىاًف كىًمٍثلي ىىذى كىافى ًمٍن ًجٍنًس التًت اٍلميجىاًىًدينى ًِف سى

ًبيًل اللًَّو تػىعىاذلى كىَلى ًمٍن جيٍنًد اٍلميٍسًلًمُتى كىَلى ٬تىيوزي أىفٍ  ًء ًمٍن  ًمٍن اٍلميجىاًىًدينى ِف سى يىكيوفى ًمٍثلي ىىؤيَلى
ًر اٍلميٍسًلًمُتى؛ بىٍل ىىؤيَلى  ًء ًمٍن عىٍسكىًر الشٍَّيطىاًف كىلىًكٍن ٭تىٍسيني أىٍف يػىقيوؿى لًًتٍلًميًذًه: عىلىٍيك عىٍهدى عىٍسكى

لىى اٍلربّْ اللًَّو كىًميثىاقىوي أىٍف تػىوىارلى مىٍن كىاذلى اللَّوى كىرىسيولىوي كىتػيعىاًدمى مىٍن عىادىل اللَّوى كىرىسيولىوي كىتػيعىاًكفى عى 
مثًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف كىًإذىا كىافى اٟتٍىقُّ مىًعي نىصىٍرت اٟتٍىقَّ كىًإٍف كيٍنت عىلىى اٍلبىاًطًل كىالتػٍَّقوىل كىَلى تػيعىاكً  فى عىلىى اإٍلً

ًبيًل اللًَّو تػىعىاذلى الًَّذينى ييرًيديكفى  أىٍف  دلٍى تػىٍنصيٍر اٍلبىاًطلى. فىمىٍن اٍلتػىزىـى ىىذىا كىافى ًمٍن اٍلميجىاًىًدينى ِف سى
 كيلُّوي لًلًَّو كىتىكيوفى كىًلمىةي اللًَّو ًىيى اٍلعيٍليىا.   يىكيوفى الدّْيني 
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 ُّٓ\ُ قاؿ الذىبي في الميزاف
بعد أف أكرد بعض ماقيل ِف شيخو مقرئ أىل الشاـ أيب علي اْلىوازم من ٕتريح 

 " علي لمكاف علو ركايتى في القراءات عنو لوحابيت احدان لحابيت أبا"قاؿ
مستدركا علي ا٢تركم صاحب منازؿ  ّٕ\ِمدارج السالكُت ِف  بن القيماكقاؿ العالمة 

لى شيخ االسالـ حبيب الينا كالحق أحب الينا منو ككل من عدا المعصـو صالسائرين "
 " خوذ من قولو أك يترؾاهلل عليو كسلم فمأ

  ِِّ\ُ بن الوزير في العواصم كالقواصماكقاؿ العالمة  
 فا من كَلـ ا٠تلق لكانو قد أضاعوا كثَتان كخافواب عن اٟتق خو  "كلو أف العلماء تركوا الذ

 حقَتا"
 

 ىلالخالؼ بين أ بانة في كيفية التعامل معاإل"ىفماـ قوؿ العَلمة ٤تمد بن عبد اهلل اإلي 
 ّٕ"صالسنة كالجماعة
 ،كذل بالتقدمي على غَتهف اٟتق أحق أف يتبع كأ"َل خفاء ىف أ

ف اهلل ٝتيع عليم" هلل إتقو اوا بُت يدم اهلل كرسولو كاَل تقدمأيها الذين أمنوا  قاؿ تعاذل" يا 
 راء الرجاؿعلى آ كتقديموذل قبوؿ اٟتق ٢تم كعليهم اهلل أىل اَلتباع ١تنهاج النبوة إكقد كفق 

 ".ْلف اٟتق يعلو كَليعلى عليو كبركا فكإ
 ؟ف طرح ىذه المسائل يفرؽ كيشتت إ ف قيل:فإ

 الجواب:
كالسقط ك السهو  لغلط كا٠تطأاف من الواجب كشف الوىم ك ا" اذا كأكال:قاؿ شيخ االسالـ

سباب الصارفة عن كجو الصواب لكن ِف ترؾ الوىم كما جرل ٣تراه النظر ك٨توىا من اْل كعبور
ياف الغلط مة ببا غش فواجب على من عليو النصح لألبقاء لشرع مبدؿ فهذإ٦تن عليو 

 "لى نصابوكالوىم حتى يعاد الحق إ
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ف رأيت من رد على ٥تالف ِف شذكذ فقهي أك قوؿ بدعي بكر بن عبداهلل"فإ\يقوؿ دثانيا:
 لماذا ال يرد على العلمانيينبقدركسعو كَلٗتذلو ّٔذه ا١تقولة ا١تهينة " دفاعو فاشكر لو

"فالناس قدرات كمواىب كرد الباطل كاجب مهما كانت رتبتو ككل مسلم على ثغر من ثغور 
 ملتو.
 ُِٖٕ (:ّٗ/  ٗكىف صحيح البخارم ).بين الحق كالباطل كلكنننا نعم نفرؽ :إثالثا

 بػىٍُتى النَّاًس" فػىٍرؽه "كى٤تيىمَّده صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى 
فإذا كاف ىو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى فرؽ بُت الناس فسنتو أيضان فرؽ بُت الناس،فتفرؽ بُت اٟتق 

 كالباطل.
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 نى""المبحث الثا
 لمتعصبينل كلمة

 

 (ِ/ْْْ) يقوؿ شيخ االسالـ مجموع الفتاكل
ممن اتبع  كمن أضل"عمل الجاىلية"كأما التعصب ْلمر من اْلموربَل ىدل من اهلل فهو من 

  "ىواه بغير ىدل من اهلل
 (ِْٖ/ِِ) مجموع الفتاكل

ًنيفىةى أىٍك مىاًلكو أىكٍ  الشَّاًفًعيّْ أىٍك أىٍٛتىد : كىرىأىل ِف بػىٍعًض اٍلمىسىاًئًل  "كىًإذىا كىافى الرَّجيلي ميتًَّبعنا ًْلىيب حى
الى  ًتًو ًبَلى أىفَّ مىٍذىىبى غىٍَتًًه أىقٍػوىل فىاتػَّبػىعىوي كىافى قىٍد أىٍحسىنى ًِف ذىًلكى كىدلٍى يػىٍقدىٍح ذىًلكى ًِف ًديًنًو . كىَلى عىدى

للًَّو كىرىسيولًًو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ٦تٍَّن يػىتػىعىصَّبي ًلوىاًحًد نًزىاعو ؛ بىٍل ىىذىا أىٍكذلى بًاٟتٍىقّْ كىأىحىبُّ إذلى ا
و غىٍَتً النَِّبّْ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىمىٍن يػىتػىعىصَّبي ًلمىاًلًك أىٍك الشَّاًفًعيّْ أىٍك أىٍٛتىد أى  ًنيفىةى ميعىُتَّ ٍك أىيب حى

ا الٍ  مىاـً الًَّذم خىالىفىوي . كىيػىرىل أىفَّ قػىٍوؿى ىىذى ً ىيوى الصَّوىابي الًَّذم يػىٍنبىًغي اتػّْبىاعيوي ديكفى قػىٍوًؿ اإٍلً ميعىُتَّ
بي عىلىى النَّاًس  بىٍل قىٍد يىكيوفي كىاًفرنا؛  فىمىٍن فػىعىلى ىىذىا كىافى جىاًىالن ضىاالِّ  ؛ فىًإنَّوي مىىتى اٍعتػىقىدى أىنَّوي ٬تًى

بي أىٍف ييٍستىتىابى فىًإٍف تىابى كىًإَلَّ قيًتلى اتػّْبىاعي كىاًحدو بًعىٍينً  مىاـً اآٍلخىًر فىًإنَّوي ٬تًى ًء اٍْلىًئمًَّة ديكفى اإٍلً ًو ًمٍن ىىؤيَلى
ا َلى بًعىٍينً  بي عىلىى اٍلعىامّْيّْ أىٍف يػيقىلّْدى كىاًحدن ٍَتً ًو ًمٍن غى . بىٍل غىايىةي مىا يػيقىاؿي : إنَّوي يىسيوغي أىٍك يػىٍنبىًغي أىٍك ٬تًى
فو أىٍك فيَلى  بي عىلىى اٍلعىامًَّة تػىٍقًليدي فيَلى ا َلى تػىٍعًيًُت زىٍيدو كىَلى عىٍمروك . كىأىمَّا أىٍف يػىقيوؿى قىاًئله : إنَّوي ٬تًى فو فػىهىذى

 يػىقيوليوي ميٍسًلمه ." 
 (ٔٓٓ/ٓ) كقاؿ فى الفتاكل الكبرل

"كىمىٍن أىٍكجىبى تػىٍقًليدى إمىاـو بًعىٍيًنًو ايٍستيًتيبى   فىًإٍف تىابى كىًإَلَّ قيًتلى كىًإٍف قىاؿى يػىٍنبىًغي كىافى جىاًىَلن ضىاَلِّ
 (ّ/ٖٖ) "قاؿ الشوكانى فى "فتح القدير

ف كاف بصره صحيحا فبصَتتو عمياء كأذنو عن ٝتاع اٟتق صماء يدفع اٟتق "كا١تتعصب كإ
ٔتا أكجبو  كجهَلن  كىو يظن أنو ما دفع غَت الباطل ك٭تسب أف ما نشأ عليو ىو اٟتق غفلة منو

 ذعاف كالتسليم"حيح كتلقى ما جاءبو الكتاب كالسنة باإلاهلل عليو من النظر الص
 (ِ/َِْ) يقوؿ العالمة ابن باز رحمو اهلل
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ف ىذا ىو سلف اْلمة فإذا تعصب كل كاحد ١تذىبو أكلشيخو أك ١تا يرل ٦تا ٮتالف فيو "إ
 ذل الفرقة"الذل يؤدل إ

 (ُٓ/ٗ) مجموع الفتاكلفى  ن رحمو اهللبن العثيميايقوؿ العالمة 
ف اَلنساف ينبغى أف يستدؿ مث يعتقد َل أف يعتقد مث "التعصب للقوؿ سبب الضَلؿ كإ

ذا لكن إ تلول أعناؽ النصوص لتوافق ما اعتقدتيستدؿ ْلنك لو اعتقدت مث استدللت 
 مث اعتقدت بنيت عقيدتك على الدليل كمشيت مع الدليل" استدللت أكَلن 

 :يضا رحمو اهللقاؿ أ
"من علموا اٟتق كلكنهم ردكه تعصبا من أجل أئمتهم فهؤَلء َليعذركف كىم كما قاؿ اهلل 

كاٟتق كهلل اٟتمد  ِِ"الزخرؼثارىم مهتدكفنا على آنا على أمة كإإنا كجدنا آبآئفيهم 
كلقد يسرنا ف اهلل عزكجل يقوؿ ىف كتابو"فإ لمن صلحت نيتو كحسن منهاجوكاضح ناصع 

موف َل كلكن بعض الناس يكوف ٢تم متبوعوف معظى ُٕ"القمرللذكر فهل من مدكر القراف
ئهم ضعيفة أك باطلة لكن مع أِنم قد ينقدح ىف أذىاِنم أف آرآئهم آر يتزحزحوف عن آ

 ف كاف قد تبُت ٢تم ا٢تدل"ول ٭تملهم على موافقة متبوعيهم كإالتعصب كا٢ت
 "ُُ"ص تعبيرالفرؽ بين النصيحة كالىف كتابو" رجببن ايقوؿ 

"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 

 ىفوة فى حرؼبالفواحش كالشائنات كىذا من اْلمر العظيم ا١تشبو بأكل اللحـو ا١تيتة ،فأما 
فمعاذ اهلل أف يكوف ىذا من ىذا الباب أك أف  نسياف أك كىمأك  غفاؿإ أكلة فى معنى ز أك

ٙتا بل يكوف مأجورا عند اهلل مشكورا عند أك مقاربا أك يكوف ا١تنبو عليو آ يكوف لو مشاكَلن 
خلهم عصبية كال يجمعهم على الباطل الذين ال يميل بهم ىول كالتدعباده الصاٟتُت 

 استبانة الحق حسد  كاليلفتهم عن تحزب
عتذار من العلم ككنا نؤمل نعتذر فيو عن الجهل فقد صرنا اآلف نحتاج اال كقد كنا زمانا

شكر الناس بالتنبيو كالداللة فصرنا نرضى بالسالمة كليس ىذا بعجيب مع انقالب 
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"كَلحوؿ كَلقوة اَل نكر مع تغير الزماف كفى اهلل خلف كىو المستعافاألحواؿ كاليي 
   .ق كَلمو رٛتو اهلل.أباهلل.

 

 

 "المبحث الثالث"
 فرؽ بين المنهج كالفكر

 

صلى اهلل  ف منهج السلف لو أصوؿ ثابتة كليست قابلة للتغَت ْلِنا كحى اهلل على رسولوفإ 
 ماـ أٛتد ىف أكؿ رسالتوعليو كسلم. كما قاؿ اإل

 " أصوؿ السنة"
ما ؿ صلى اهلل عليو كسلم"كأقاؿ" أصوؿ السنة عندنا التمسك ٔتا كاف عليو أصحاب رسو 

أصحاب منهج َل ٨تيد عنو خوة أصحاب فكر بل ٨تن يها اإلالفكر فهو قابل للتغَت كلسنا أ
 ف اهلل أثٌت على الصادقُت كقاؿ " كما بدلوا تبديَل"فاتقوا اهلل كَل تبدلوا فإ قيد أ٪تلة

 
 

 "المبحث الرابع"
 تحديد موطن النزاع.

 

 حزاب السياسية ىو أننا َل نريد ٖتكيم شرع اهلل عز كجل ؟ِف رفضنا لْل ىل موطن النزاع
 ذف ليس ىذا ٔتوطن النزاع.، إبالطبع من قاؿ ذلك فليس ٔتسلم

 حزاب السياسية ليبتعد ا١تسلمُت كنقرب العلمانُت؟ لْلِف رفضنا  ىل موطن النزاع
 فَل يقوؿ ىذا مسلم أبدا.

كأف  كسيلة لتمكُت اإلسَلـ ، حزابعل اْلِف رفضنا لْلحزاب ىو عدـ ج فهل موطن النزاع
معلـو ك ،فهذا ىو موطن النزاع.التمكُت إ٪تا يكوف بالرجوع إذل ما كاف عليو الرسوؿ كأصحابو 

ليست عليها  بأف اَلحزأ عن فضَلن  أبدا، كالكفر َل يأيت من كرائو خَت ية كفر،أف الدٯتقراط
 بل ىى بدعة دخيلة على اإلسَلـ. دليل من كتاب أك سنة
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 بحث الخامسالم
 فجاء اإلسالـ باالعتصاـ دينهم كدنياىم، يأف من خصاؿ الجاىلية أنهم متفرقوف ف

 

 

 (ٔ)ص: مسائل الجاىلية فقاؿ شيخ اإلسالـ محمد ابن عبد الوىاب فى 
 : أِنم متفرقوف ِف دينهم،المسألة الثانية

: كما قاؿ تعاذل: }كل حزب ٔتا لديهم فرحوف{      [ِّ]الرـك
 باَلجتماع ِف الدين بقولو: ، فأمركيركف ذلك ىو الصواباىم، ككذلك ِف دني 
}شرع لكم من الدين ما كصى بو نوحان كالذم أكحينا إليك كما كصينا بو إبراىيم كموسى  

، فقاؿ تعاذل: }إف الذين فرقوا دينهم [ ُّ]الشورل: كعيسى أف أقيموا الدين كَل تتفرقوا فيو{ 
 [ .ُٗٓاْلنعاـ:ككانوا شيعان لست منهم ِف شيء{ ]

 كِنانا عن مشأّتهم بقولو: 
 . [َُٓ]آؿ عمراف: }كَل تكونوا كالذين تفرقوا كاختلفوا من بعد ما جاءىم البينات{

 . [َُّ]آؿ عمراف: كِنانا عن التفرؽ ِف الدين بقولو: }كاعتصموا ْتبل اهلل ٚتيعان كَل تفرقوا{ 
،فمن عجب أف ٕتد انساف يزعم عذاب فمن أصوؿ السنة اَلجتماع كنبذ الفرقة ْلف الفرقة 

أنو على منهج السلف كالسلفية منو برآء أف يقوؿ إف اْلحزاب مسألة نازلة ككله يقوؿ فيها 
 باجتهاده،

 (:ُِ/  ُكصدؽ النِب صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى حيث قاؿ ما خرجو مسلم ىف صحيحو )
:  عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى، عىٍن رىسيوًؿ اهلًل صىلَّى سىيىكيوفي ِف آًخًر أيمَّيًت أينىاسه »اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، أىنَّوي قىاؿى

ثيونىكيٍم مىا لىٍم تىٍسمىعيوا  «أىنٍػتيٍم، كىَلى آبىاؤيكيٍم، فىًإيَّاكيٍم كىًإيَّاىيمٍ  ييحىدِّ
 (:ُْٓ/ٔكقاؿ اْللبايني ىف السلسلة الصحيحة ) 

 بية اليت فرقت ٚتعهم، كشتت"ما أحوج ا١تسلمُت للخَلص من الفرقة كاٟتز 
 مشلهم، كأذىبت شوكتهم، فكاف ذلك من أسباب ٘تكن العدك منهم، مصداؽ قولو

 تبارؾ كتعاذل: * )كَل تنازعوا فتفشلوا كتذىب ر٭تكم(.
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 المبحث الخامس 
 الرد على شبهات د/محمد يسرل

 

باْلدلػة علػى جػواز  -بزعمػو -ل أتػى فيػو" الػذ حكػم المشػاركات السياسػيةمػن بػاب " فلنبػدأ
قػػد لفػت انتبػػاىى ىف مقدمػػة الكتػػاب  الػدخوؿ ىف الرب١تػػاف.كلكن قبػػل أف أرد علػػى مػا احػػتج بػػو،

كحػاربوا الفسػػاد كاالسػتبداد لػيس فػػى  صػريين قػػد ثػاركا علػى الظلػػم كالطغيػافمفػإف القولػو"
 " يث معركفةـ فحسب بل ثوراتهم فى التاريخ القديم الحدَُُِ-قُِّْىذا العاـ 

 .ثورة سعد زغلوؿب أنو استشهد رات الشاىد منهامث ذكر عدة ثو 
الػىت مػن جرائهػا  ،سػوينابثورة سعد زغلوؿ العلمػاين ا١ت الدكتور ىف مقدمة كتابو فرحأف ي عجيب

 دخلت العلمانية مصر، فإف كنت َلتدرل فتلك مصيبة كإف كنت تدرل فا١تصيبة أعظم .
 فرح الشيخ بثورتو فلننظر من ىوسعد زغلوؿ الذل

ِف عػددىا ا٠تػامس الصػادر  قَلن عن جريدة ا١تصػورن" " األخوات المسلمات جاء ِف كتاب  
صػورة اٞتنػازة ٖتػت  " المصػور "بعد كفاة سعد زغلػوؿ فقػد نشػرت  ُِٕٗديسمبر  ِِّف 

 :كٖتت الصورة مباشرة كتبت العبارة التالية " األمة كالحكومة تشيعاف الفقيد العظيم "عنواف 
قطبػان مػن ع جنػازة الػزعيم الكبػَت ، ككػاف رٛتػو اهلل يِف تشي –ا١تاسوف  –" كفد البنائُت اْلحرار 

ِف عػددىا الصػادر يػـو اٞتمعػة "  " ا١تقطػم "" كمن قبل ذلك نشرتو جريدة  أقطاب الماسونية
علػػػػى فقيػػػػد الػػػػبَلد  حػػػػداد الماسػػػػونيةأغسػػػػطس " ِف الصػػػػفحة اْلكذل العبػػػػارة التاليػػػػة : "  ِٔ
عظم فقدت ا١تاسونية ا١تصرية بفقد سعد العظيم ا٠تالد عضدان كبَتان كفضَلن كثَتان كذخران كفػَتان  اْل

 للفقيد العظيم يعلن موعدىا فيما بعد " سونيةكستقاـ حفلة جناز ماتعتز بفضلو  كانت
 يقوؿ  ٕٓ" د/ ٤تمد ٤تمد حسُت ص  الغربيةك سالـ الحضارة اإلكِف كتاب " 

ِف اَلزديػػاد ىػػي  تـ " أف ِف مصػػر ٚتاعػػة صػػغَتة العػػدد أخػػذَُٔٗ " ذكػػر كركمػػر ِف تقريػػر
اٟتزب الػذم ٯتكػن أف أٝتيػو علػى سػبيل اَلختصػار بأتبػاع ا١تفػيت اْلخػَت " ٤تمػد عبػده " كذكػر 
ِف خصائصػػػهم أِنػػػم غػػػَت متػػػػأثرين بػػػدعوة اٞتامعػػػة اإلسػػػَلمية كيتضػػػػمن برنػػػا٣تهم التعػػػاكف مػػػػع 

حػد ٢تذا اٟتزب اختار أ ة الغربية إذل بَلدىم كتشجيعان اْلكربيُت َل معارضتهم ِف إدخاؿ اٟتضار 
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فهػػػذا سػػػعد زغلػػػوؿ الػػػذل فػػػرح الشػػػي  بثورتػػػو.كاهلل " ؼرجالػػػو كىػػػو سػػػعد زغلػػػوؿ كزيػػػران للمعػػػار 
 ا١تستعاف
باْلدلػة علػى جػواز  -بزعمػو -الػذل أتػى فيػو " "حكػم المشػاركات السياسػيةمن باب  فلنبدأ

 الدخوؿ ىف الرب١تاف.
 

 

ٮتتلف فقيهاف قدٯتان كحديثان على كجوب ٖتكيم شرع اهلل .......... مث  " َل ُٕ ػقاؿ في ص
قػػاؿ " كمػػا أِنػػم َل ٮتتلفػػوف ِف حرمػػة التحػػاكم إذل شػػريعة  غػػَت شػػريعة اهلل الػػيت جػػاء ّٔػػا ٤تمػػد 

ف اعتقد عدـ صَلحية بتأثيم من يفعل ذلك ، أك تكفَته إ، ككلهم يقوؿ صلى اهلل عليو كسلم 
 َتىا عليها .ىذه الشريعة أك فضل غ

 الرد على ذلك:
ىذا الكَلـ متناقض إذ كيف تقػوؿ َل ٮتتلفػوف ِف حرمػة التحػاكم إذل شػريعة غػَت شػريعة اهلل مث 

علػػى ذلػػك ، فلػػو كانػػت حرامػػان كمػػا تقػػوؿ  أدلػػة عػػن ٚتهػػورؾ الػػذم احتججػػت بػػو أنػػت تنقػػل
ف الفقيػػو َل يػػأيت علػػـو أدلػػة علػػى ذلػػك ْلنػػو مػػن ا١تم أف يقولػػوا للضػػركرة كَل يػػأتوا بألكػػاف علػػيه

 . فهذا كالـ متناقضأراد أف يثبت حكمان من اْلحكاـ التكليفية ، إذا إَل  بدليل
" َل ٮتتلػػػػف ٚتيػػػػع الفقهػػػػاء سػػػػلفان كخلفػػػػان ِف أف مػػػػواَلة الكفػػػػار كالركػػػػوف إذل  ُٕكقػػػػاؿ ِف ص 

 الظا١تُت حراـ " 
 

 الرد على ذلك:
 قسمها العلماء إذل قسمُت:َلة ياو ف ا١تكىذا خطأ ْل

 ةتعليهم رغبة ِف دنياىم كما فعل حاطب بن أيب بلاَلة الكفار للدنيا يو امو 
 .َلة الكفار لدينهم ٤تبة ِف دينهم فهذا يكفرافهذا ذنب كبَت ، أك مو 

 "الػػرد المبػػين علػػى شػػبهات مػػن يكفػػركف حكػػاـ المسػػلمين"  كقػػد فصػػلت ىػػذا ِف كتػػاَب 
 كاحملدثُت.كأكتفي ىنا ببعض النقوَلت عن بعض العلماء من القدامي 
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كمػػن " قػاؿ  كمػػن يتػولهم مػنكم فإنػو مػنهمبػن عطيػة ِف احملػرر الػوجيز عػن قولػو تعػاذل " ايقػوؿ 
فهو مػنهم ِف الكفػر كاسػتحقاؽ النقمػة كا٠تلػود ِف النػار ، كمػن تػوَلىم  بمعتقده كدينوتوَلىم 

لواقعػػػة ذمػػػة ابأفعالػػػو مػػػن العضػػػد ك٨تػػػوه دكف معتقػػػد كَل إخػػػَلؿ بإٯتػػػاف فهػػػو مػػػنهم ِف ا١تقػػػت كا١ت
 عليهم كعليو 

 .بن العريب ِف أحكاـ القرآف ِف أكؿ سورة ا١تمتحنةاكيقوؿ 
 المسألة الرابعة: 

رؼ عػػدكىم بأخبػػارىم دل يكػػن بػػذلك  بػػو علػػيهم كيعػػمػػن كثػػر تطلعػػو علػػى عػػورات ا١تسػػلمُت كين
، كاعتقػػاده علػى ذلػػك سػليم كمػػا فعػػل حاطػب حػػُت قصػػد لغػػرد دنيػػوم كػافران إذا كػػاف فعلػو 

 الردة عن الدين . ل و اليد كدل ين اٗتاذبذلك 
 ." كىو نص كَلـ القرطِب أيضان ِف " اٞتامع ْلحكاـ القرآف عند السورة ا١تذكورةقلت : 

  ُُّٓ/ِية و اهلل في شرح الطحاك مرحؿ الشيخ آكقاؿ العالمة صالح 
 " الوَلء كالرباء يعٌت للكافر ا١تعُت على ثَلثة درجات :

 ر لكفره كىذا كفر .َلة ك٤تبة الكافامو  األكلى :
 َلة مذمـو .او ا١تكنوع  ٤تبتو كموادتو للدنيا مطلقان كىذا َل ٬توز ك٤تـر : ةالثاني 

ا١تػودة اٟتاصػلة أك اإلحسػاف  ف نػوعىو أف يكوف ِف مقابلة نعمة أك ِف مقابلػة قرابػة فػإ الثالثة :
 احملاربُت ىذا فيو رخصو. أك ٨تو ذلك من غَت

  ِْ/ُ لمةلمافي كتاب اإلجابات المهمو في المشاكل يقوؿ العالمة صالح الفوزاف 
 كالتولي على قسمين :

 لة .ن أجل دينهم كىذا كفر ٥ترج من ا١تتوليهم م األكؿ :
 ا.ق.اكليس كفر  ـ: توليهم من أجل طمع الدنيا مع بعض دينهم كىذا ٤تر الثاني 

السػػلف كا٠تلػػف ِف ىػػذا َلن عػػن علمػػاء بػػأكثر مػػن عشػػرين نقػػ نفػػان آ كقػػد أتيػػت ِف كتابنػػا ا١تػػذكورن 
 لذلك . كرددت ىناؾ على الشبهات ا١تعًتضة التفصيل

 َلة ٤ترمة ىكذا بغَت تفصيل غَت صحيح.او فنقل الدكتور أنو َل خَلؼ أف ا١ت
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" كقد قاؿ اليـو ّتواز تلك ا١تشاركات عدد كبَت من العلمػاء يصػح أف يطلػق  ِٕ قاؿ في ص
 عليهم كصف اٞتمهور ِف ىذا الزماف "

 فكاف ماذا . قلنا:
  .تقوؿ مثل ىذا الكَلـ حىتكاف اٞتمهور دليَلن   كمىت أكالن :

 :يقوؿ بن القيم رحمو اهلل 
  لو قاؿ الصحابة ليس خلف فيو.العلم قاؿ اهلل قاؿ رسو 

 ما العلم نصبك للخالؼ سفاىة بين الرسوؿ كبين رأم فقيو.
ليس ا قاؿ أبو ٤تمد بن حـز " ل ّٔذا ككمئفما كاف اٞتمهور يومان من اْلياـ دليَلن كَل قا

 " الشاذ من خالف الجمهور كلكن الشاذ من خالف السنة
 . ُْٕ/ُُكيقوؿ شيخ اإلسالـ في مجمع الفتاكل 

 بن أنس كاْلكزاعي كالليث بنو الفقو : كأيب حنيفة كالثورم كمالك ئمأؿ كقد يراد بالشرع قو "
 "كالسنة الكتابوالهم يحتج لها بأقد كغَتىم ، فهؤَلء سعد كالشافعي كأٛتد كإسحاؽ كداك 

 قوؿ العادل ٭تتج لو كَل ٭تتج بو .ف
  ٓٔقاؿ شيخ اإلسالـ في أصوؿ التفسير ص 
 " العلم إما نقل مصدؽ كإما استدَلؿ ٤تقق "

، ككذا  "الدين كالسياسة"ت ّٔا إ٪تا ىي للقرضاكم ِف كتابو يتأف غالب اْلدلة اليت أ : ثانيان 
 بات "مسلم في االنتخاالديمقراطية كمشاركة البو " لعبد الكرمي زيداف ِف كتا

الضاؿ كخاصة  أف يقاؿ عن مثل ىذين علماء اْلمة  زعماء اإلخواف فعيبككَل٫تا من أكرب
 .األكؿ 

 يعرؼ القارئ ٔتن يستدؿ الدكتور . حىت من ىو القرضاكم فلننظر إذل
 

 .ّٓٓ صفي الفرؽ كالكتب كالرجاؿ انظر إعالـ األجياؿ بكالـ الوادعي 
 يقوؿ العَلمة مقبل بن ىادل الوادعي
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 إماـ من أئمة الضَلؿ ." القرضاكم
 و ، كٝتيػت الػرد"ىف الرد على القرضاكل مػراران حػىت ٝتعػت مػا َل ٬تػوز أف يسػكت عنػ أيًلح علي

سػػيقوؿ بعػػػض اٟتػػزبيُت : عػػادل مػػػن  اكل يوسػػف بػػن عبػػػد اهلل القرضػػاكل"إسػػكات الكلػػب العػػػ
كيان . أما ىذه فكبَتة يا أبا عبد الػرٛتن عػادل مػن العلمػاء كمفػىت قطػر ، العلماء ، كٝتيتو كلبان عا

تنا فانسل  منها فأتبعو الشػيطاف ايعز كجل : )كاتل عليهم نبأ الذل آتيناه آاٝتعوا إذل قوؿ اهلل 
فكػػػاف مػػػن الغػػػاكين * كلػػػو شػػػئنا لرفعنػػػاه ّٔػػػا كلكنػػػو أخلػػػد إذل اْلرض كاتبػػػع ىػػػواه فمثلػػػو كمثػػػل 

تنػػا ( اْلعػػراؼ  ث ذلػػك مثػػل القػػـو الػػذين كػػذبوا ب ياليػػو يلهػػث أك تًتكػػو يلهػػالكلػػب إف ٖتمػػل ع
ُٕٓ – ُٕٔ {   

           }ٓاٞتمعة   {) مثل الذين ٛتلوا التوراة مث دل ٭تملوىا كمثل اٟتمار ٭تمل أسفارا(  
 ] صَُٗالربكاف   [

و يقػػوؿ : إف ىػػذا ىف يومنػػا ىػػذا أخػػربص اْلخ صػػاحل البكػػرل ، أنػػو ٝتػػع كلمػػة لػػو ىف شػػريط ، أنػػ
فاز بتسعة كتسعُت ىف ا١تائة ، كأف ىذا اْلمػر  –أحد رؤساء اٟتكومات اإلسرائيلية  –اليهودل 

َل ٭تصل عليو اهلل ، كلو صوت الناس هلل ما حصل على تسعة كتسعُت ىف ا١تائة . ىذا الكػَلـ 
كإف أراد أف  ضػػَلؿ  مبػػُت ، إف أراد أف يفضػػل اليهػػودل علػػى اهلل سػػبحانو كتعػػاذل فهػػو كػػافر ،

اليهود كالنصارل كالبوذية كعبػاد البقػر كعبػاد الفػركج كغػَت ذلػك كثػَت كىػم َل يصػوتوف هلل فهػذا 
 ُُِ- َُُالربكػاف   [أمر آخر كلكنو ضَلؿ مبػُت .... كفػرت يػا قرضػاكل أك قاربػت ؟    

[   
                                 ىػػػػذا رجػػػػل لػػػػو كفػػػػره شػػػػخص عنػػػػدل مػػػػا انتقدتػػػػو لكػػػػن أنػػػػا أقػػػػوؿ : إنػػػػو ضػػػػاؿ ضػػػػَلَلن مبينػػػػا   

  ] ُٖٕالربكاف   [
  ] ّّكانظر الربكاف  ُٓٔالربكاف   منحرؼ زائغ . 

ٯتكػػن أف الرجػػل قػػد أصػػبح ٥تػػتَلن بػػل فيػػو دسػػائس تػػدؿ علػػى خبػػث كإَل كنػػا نقػػوؿ : لعلػػو قػػد 
أصػبح ٥تتلطػػان ، فػػيمكن أف الرجػػل قػد أصػػبح ٥تتلطػػان كفيػػو مػػن يكتػب علػػى لسػػانو ، ٦تكػػن ىػػذا 

 ْلف ىذا كَلـ ما يقولو عامى   
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 ] ُِْالربكاف   [
 ] ٖٖٗتفة آّيب   [مبتدع                                      حزيب

 ] َُِفضائح كنصائح   [  وس                           يدعو إذل ا٢ت
 ] ُُْٖتفة آّيب   [  و .                            َل بارؾ اهلل في

 ] َِّٖتفة آّيب                               [  بالبَلء .قرضو اهلل
 ] ُِالربكاف   [                              قرض اهلل لسانو . 

 }رفع اللثاـ   {من دعاة الضَللة ، بوؽي ْلعداء اإلسَلـ     مقدمة
 متعصب لإلخواف ا١تسلمُت ، كىو متعصب أعمى َل ٬توز أف يقلد .

 َل يعتمد على فتاكيو كَل على كعظو كَل على دعوتو]  ّْٕاند قمع ا١تع  [
 قد قرض من الدين شيئان ك٩تشى أف يكمل فهو حزَب]  َِٖفضائح كنصائح  [
 ] َِٖفضائح كنصائح  [

 ]  َِٓإجابة السائل  [فتاكيو يرمى ّٔا ىف اٟتائط                  
 ] ِِٖكنصائح فضائح  [        َ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                                                [

إَل ًدرةه كًدرة عمر الىت ضرب ّٔا ) صبيغان ( حىت ٮترج البَلء من رأسو                                      ليس لو  -
 ] ُُّالربكاف                                                [

 : "للعالمة الوادعياإلسكات"كتاب   ذكر بعض طواـ القرضاكل من خالؿ 
 لَلحتفاَلت ٔتناسبة زكاجو.مشأّتو للنصارل ىف ٕتويزه  .ُ
 مدحو لليهود كموادِتم. .ِ
 ٕترؤه كتعديو على اهلل تعاذل. .ّ
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 ا٠تارج . نزع اٟتياء من القرضاكل بتبجحو بأف بعض بناتو يدرسن ِف .ْ
  ] َُْا١تخرج  ُِٖفضائح كنصائح  [                                         

 ء.ٕتويزه إقامة اَلنتخابات الطاغوتية حىت للنسا .ٓ
 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. .َُ

 ْلجل اْلرض.عقيدة إ٪تا نقاتلهم قولو  : بأننا َل نقاتل اليهود ْلجل ال
 إبطاؿ ما دؿ عليو حديث : ) َل يفلح قـو كلوا أمرىم امرأة( .ُُ
 السوبر ماركت. ٕتويزه بيع ا٠تمر كٟتم ا٠تنزير ِف .ُِ
عليو كٕتويزه بناء ا١تساجد من  اقولو : بأف الربا ٤تـر على آخذه، أما الفقَت فليس ٤ترم .ُّ

 اْلمواؿ الربوية .
 رٛتو اهلل. ادعيبن ىادل الو  مقبل آّدد العَلمة فهذا قوؿ

  ٖٔيقوؿ العالمة صالح آؿ الشيخ في شرحو لكشف الشبهات ص 
قبل ما يقولوف ىكذا مطلقان بل ىم أدكات " كالعلماء ِف ىذه اْلمة ليسوا كعلماء النصارل يي 

قلُت ما يقاؿ يطاع فيو دكف نظر ، إف قاؿ الشيء تلفهم نصوص الكتاب كالسنة ليسوا مس
 كاْلمة َل تقر أحدان على ضَللة فإذا ضل ضاؿ بينت اْلمة ضَللو ةلت منو اْلمبكبُت اٟتق ق

كهلل اٟتمد ْلنو َل تزاؿ طائفة من اْلمة على اٟتق ظاىرين َل يضرىم من خذ٢تم كَل من 
 حىت يأيت أمر اهلل " خالفهم
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 " على الشبهات " نصيحة بين يدم الرد
  ُُٓلكشف الشبهات ص  حويقوؿ العالمة صالح أؿ الشيخ في شر 

ػػ بػػو ارجػػع بػػو إذل أصػػلو إذل احملكػػم منػػو فتجػػد أف ا١تسػػألة اتضػػحت ،   كليػػبو ع" فكػػل شػػيء شي
 كمات فتعلوا اٟتجة " النظر كِف اٞتداؿ كترجع إذل احملتشابو ِف فتدع ا١ت

 " فاحملكمات التمسك ّٔا ىو اْلصل اْلصيل ِف رد الشبو " ُِّفي ص  سلمو اهلل كقاؿ
 (َٗ/  ِصراط المستقيم  )قاؿ شيخ اإلسالـ فى اقتضاء ال

، لكػػن  لػػيس طريقػػة أىػػل العلػػمكاَلحتجػػاج ٔتثػػل ىػػذه اٟتجػػج ، كاٞتػػواب عنهػػا معلػػـو : أنػػو 
قد يستند إذل مثلها خلق كثَت من الناس ، حىت من ا١تنتسػبُت إذل العلػم كالػدين  لكثرة الجهالة

كاهلل يعلم أف قولو ّٔا ، كقد يبدم ذك العلم ك الدين لو فيها مستندا آخر من اْلدلة الشرعية ، 
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 

 يناظره . حجة على غيره ، كدفعا لمنكاإلٯتاف ، كإ٪تا يذكر اٟتجة الشرعية 
كآّادلػػة احملمػػودة إ٪تػػا ىػػي بإبػػداء ا١تػػدارؾ كإظهػػار اٟتجػػج الػػيت ىػػي مسػػتند اْلقػػواؿ كاْلعمػػاؿ ، 

ِف  فنػوع مػن النفػاؽ،  كأما إظهػار االعتمػاد علػى مػا لػيس ىػو المعتمػد فػي القػوؿ كالعمػل
 "العلم كاٞتدؿ ، كالكَلـ كالعمل .
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 الشبهة األكلى
 ّٕالـ على الدخوؿ البرلماف صإحتجاجو بقصة يوسف عليو الس

 

 الرد على ذلك:
كلو سلمت لك ّٔذه الشبهة فإف ىذا شرع من قبلنا كجاء شرعنا أبطلو بقولو صلى  أكالن : 

كأٚتع علماء اْلصوؿ على أف شرع من قبلنا ليس شرعان ال تسألوا اإلمارة "اهلل عليو كسلم " 
 لنا إذا جاء ىف شرعنا مايبطلو.

 (ُِٔ/  ٗباني فى موسوعة األلباني في العقيدة )كقاؿ العالمة األل
"من ا٠تطأ اَلستدَلؿ بشرائع من كانوا قبلنا، ِف اْلمس القريب كنا نتكلم حوَلَلنتخابات، 
كأِنا ليست شرعية، كتورط بعض اٞتماعات اإلسَلمية ِف الدخوؿ ِف الرب١تانات القائمة على 

شكاؿ يشبو إشكالك، فيقوؿ ىذا يوسف عليو اٟتكم بغَت ما أنزؿ اهلل، فأحد اٞتالسُت طرح إ
(، فإذان ىو كاف ٓٓالسَلـ قاؿ: }قىاؿى اٍجعىٍلًٍت عىلىى خىزىاًئًن اْلىٍرًض ًإينّْ حىًفيظه عىًليمه{ )يوسف:

 حكامان ٖتت سلطة حاكم كثٍت ىو العزيز، فلماذا َل ٬توز أف يدخل ا١تسلموف الرب١تانات ىذه؟
 ثر:أنا كاف جوايب من ناحيتُت أك أك

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 

مكثو كَل أقوؿ بينو كبينها ما كقع، ككاف من آثار ذلك أف ألقي ِف السجن، ككاف من تفاصيل 
ِف السجن قصتو مع الرجلُت، أخَتان أحد٫تا قتل كاآلخر صار ساقيان للملك، ككما تعلموف 
رأل ا١تلك تلك الرؤية، }كىقىاؿى اٍلمىًلكي ًإينّْ أىرىل سىٍبعى بػىقىرىاتو ًٝتىافو يىٍأكيليهينَّ سىٍبعه ًعجىاؼه كىسىٍبعى 

ي أىفٍػتيوين ِف ريٍؤيىامى ًإٍف كينتيٍم لًلرٍُّؤيىا تػىٍعبػيريكفى، قىاليوا سيٍنبيَلتو خيٍضرو كىأيخىرى يىاًبسىاتو يىا أىيػُّهىا الٍ  مىْلى
 أىنىا أىٍضغىاثي أىٍحَلـو كىمىا ٨تىٍني بًتىٍأًكيًل اْلىٍحَلـً بًعىاًلًمُتى، كىقىاؿى الًَّذم ٧تىىا ًمنػٍهيمىا كىادَّكىرى بػىٍعدى أيمَّةو 

{ )يوسف:أينػىبّْئيكيٍم بًتىٍأًكيًلًو فىأىٍرًسليوًف، يي   - ّْوسيفي أىيػُّهىا الصّْدّْيقي أىٍفًتنىا ِف سىٍبًع بػىقىرىاتو ًٝتىافو
(، نقل فتول ىذه إذل ا١تلك أعجبو كقاؿ: }كىقىاؿى اٍلمىًلكي ائٍػتيوين بًًو أىٍستىٍخًلٍصوي لًنػىٍفًسي، قىاؿى ْٔ

وسف عليو السَلـ ما سلك (، فيٓٓاٍجعىٍلًٍت عىلىى خىزىاًئًن اْلىٍرًض ًإينّْ حىًفيظه عىًليمه{ )يوسف:
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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 

اليـو فنطرؽ أما ٨تن  فأخذ ٭تكم بشريعتو بوحي ربو كليس بشريعة الكافر، ىذا من جانب.
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 

مثل ما للرجل إذل  ككافر، الناس كلهم سواء عندىم، كليس فيهم رجل كامرأة، فللمرأة من اٟتق
آخره، كعلى ىذا فاَلنتخابات حينما تفتح أبوأّا يدخل كيرشح نفسو فيها ا١تؤمن كالكافر، 
كالرجل كا١ترأة، كالصاحل كالطاحل، كبالنتيجة ما ينتخب إَل شرار ا٠تلق عادة، ٨تن ىذا يناسبنا 

كشتاف ما بينها  أف نسلك ىذا الطريق الكافر، ك٨تتج على ذلك ٔتثل قصة يوسف عليو السَلـ
، ىذا قلتو مث أضفت إذل ذلك أخَتان، ىذه شريعة من قبلنا،  كبُت كاقع حياتنا اَلنتخابية اليـو

ككاف النِب يبعث إذل قومو خاصة، كبعثت »يقوؿ:  -صلى اهلل عليو كآلو كسلم  -كالرسوؿ 
 (.ُ« )إذل الناس كافة

  ب ية تتعلق بشريعة من قبلنا."فإذان: ليس من العلم ِف شيء أف ينزع طالب العلم مستدَلن 
أف اَلحتجاج ّٔذه الشبهة باطلة كفيها سيبة ٢تذا النِب الكرمي ، ْلف ىذه الرب١تانات  ثانيان:

فليس هلل فيها حكم فهل  حكم الشعب بالشعب للشعبالتشريعية قائمة على الدٯتقراطية 
 . ألف ىذا الـز قياسكم معٌت ذلك أف يوسف عليو السَلـ كاف يتحاكم إذل غَت شريعة اهلل؟

 فقد كذبتم ربكم .فإف قلتم نعم: 
 : فلماذا تستدلوف ّٔذا ؟ كإف قلتم ال

 أف يوسف عليو السَلـ كاف يصدع بالتوحيد كنبذ الشرؾ فيقوؿ ثالثان :
" إين تركت ملة قـو َل يؤمنوف باهلل كىم باآلخرة ىم كافركف كاتبعت ملة آبائى إبراىيم  

 ف لنا أف نشرؾ باهلل من شيء "كإسحاؽ كيعقوب ما كا
 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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 :  فقد اِتمتم يوسف بأنو كتم البَلغ كىذا تكذيب للقرآف .فإف قلتم ال
تججتم بدخولو ِف نظاـ ا١تلك فليس لكم أف ٖتتجوا بو ، ْلنكم إف اح كإف قلتم نعم :

بالدخوؿ ِف الرب١تاف فعليكم أف تأخذكا صدعو بالتوحيد كاٟتق، كإنكاره للشرؾ كالباطل ، 
 كبالطبع عقيدة الوَلء كالرباء َل تصلح ِف الرب١تانات كما ىو معلـو .

"كَل٬توز مباشرة أم حزب سياسي أكقياـ أحزاب سياسية المادة الرابعة من الدستوركتقوؿ 
 أكبناءعلى التفرقة بسبب اٞتنس أك اْلصل"  لى أساس دينىع

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

 ّتوار أنو فاسد اَلعتبار .
كىل كاف يوسف يقسم على الوَلء للدستور الذل ٭تكم بغَت ما أنزؿ اهلل كما ىو  ان:خامس

 شأف كل من أراد دخوؿ ىذه آّالس؟
 إننا نقسم على الدستور كنيتنا ا١تادة الثانية . فإف قالوا :

كىذا أيضان ييضم إذل اٞتهل اْلكؿ ، ْلنكم نسيتم أك تناسيتم أف اٟتلف على نية  قلنا :
 كَل ينفع اٟتالف التورية ِف ىذه اٟتالة ٟتديث أيب ىريرة:  ا١تستحلف

  "أف النِب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ " ٯتينك على ما يصدقك عليو صاحبك
كالًتمذم  ِّٓٓ، أبو داكدن  ُّٓٔ" مسلم  نية المستحلفكِف ركاية " اليمُت على 

 .َُِِكبن ماجة  ُّْٓ
" أيب فهر " الذم خرج على قناة كقاؿ " إف  المأحمد سرد بو على اٞتاىل ا١تدعو " كىذا يي 

 العلماء اتفقوا على أف للحالف التورية " 
 . فتعلم قبل أف تتكلمفنقوؿ نعم كلكن ىذا إذا كاف بغَت استحَلؼ 

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

 . َّْ/ُٓالنىيل ة الشوكاين ِف قاؿ العَلم قلنا:
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 معلقان على حديث " اليمُت على نية ا١تستحلف "
ظالمان أك قاؿ " فيو دليل على أف اَلعتبار بقصد احمللف من غَت فرؽ بُت أف يكوف احمللف 

 " مظلومان 
عندنا حديث سويد بن حنظلة قاؿ " خرجنا نريد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  فإف قالوا:
ائل بن حجر فأخذه عدك لو فتحرج القـو أف ٭تلفوا ، كحلفت أنو أخي فخيلى سبيلو ، كمعنا ك 

فأتينا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فأخربتو أف القـو ٖترجوا أف ٭تلفوا كحلفت أنو أخي قاؿ 
 ِّٔٓركاه أبو داكد صدقت ا١تسلم أخو ا١تسلم " 

 قلنا:
 ان.أف الظلم الذم ِف اٟتديث كقع إكراى أكالن : 
فالظلم الذم ٬تيز   -( ُُّ/ُِ)فتح البارل ىو إلزاـ الغير بما ال يريده  اإلكراه :ك

 العلماء فيو أف تكوف النية فيو للحالف َل احملًلف ىو اإلكراه ا١تلجئ كما ِف حديث سويد .
كلكن العضو الذم يدخل ٣تلس الشعب،كانتخابات الرئاسة يدخل باختياره ، ك٭تمل على 

، كيدخل بدكف أف ٬تربه أحد َل على الدخوؿ كَل على ا٠تركج بل يدخل كما أكتاؼ الناس 
كإَل فهو الذل يتقاضي الراتب الكبَت الذم سيتقاضاه كا١تنح العديدة  –يقاؿ " معززان مكرمان 

اليت يأخذىا كاٟتصانو اليت يتحصل عليها من الدكلة فأم إكراه ىذا أيها الناس ، فَل 
 تضحكوا على أنفسكم .

 (ّٕٓ/  ُ) -ؿ ابن رجب فى جامع العلـو كالحكم كقا
 : حكم ا١تكره كىو

كمن حمل كرىا كأدخل ية كَل قدرة لو على اَلمتناع لكلنوعاف أحد٫تا من َل اختيار لو با
أك ٛتل كرىا كضرب بو غَته حىت مات ذلك الغَت  إلى مكاف حلف على االمتناع من دخولو

 عليو باَلتفاؽ. كَل قدرة لو على اَلمتناع فهذا َل إمث
كالنوع الثاين من أكره بضرب أك غَته حىت فعل ىذا الفعل يتعلق بو التكليف فإف أمكنو أف َل 

 فهذا اإلكراه. يفعل فهو ٥تتار للفعل."
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 إليك بياف القسم الذم يقسمو العضو قبل أف يباشرعملو. ثانيان :
شعب كالشورل أماـ من الدستور تقوؿ "يقسم كل عضو ٦تن أعضاء ٣تلسي ال ّْا١تادة 

٣تلسو قبل أف يباشر عملو اليمُت اْلتية: أقسم باهلل العظيم أف أحافظ ٥تلصان على سَلمة 
 "  كأف احتـر الدستور، كأف أرعى مصاحل الشعب  كالنظاـ الجمهورمالوطن ، 

كالنظاـ اٞتمهورم ىو النظاـ اليت تقـو عليو اٞتمهورية كىو النظاـ ا١تعركؼ اآلف بنظاـ 
كعَل ِف نظاـ اٞتاىلي الذم ينازع اهلل جل قراطية ، فهو يقسم باهلل أف ٭تافظ على ىذا الالدٯت

حكمو كِف حق التشريع لو سبحانو ، ككذا يقسم أف ٭تًـت الدستور كالقانوف ، فالعضو ملـز 
قبل أف يأخذ مكانو ِف ٣تلس الشعب ّٔذا القسم الباطل الذم فيو احًتاـ القوانُت الوضعية 

 الدستور الذم يقسم على احًتامو كالوَلء لو ا١تادة اآلتية : كِف ىذا 
، كىو مصدر السلطات كٯتارس الشعب ىذه السيادة للشعب كحده "  المادة الثالثة

 السيادة ك٭تميها "
 " سلطة التشريع" يتوذل ٣تلس الشعب فور انتخابو  ّّكفي المادة 

لذم يرضى باهلل ربا كباإلسَلـ دينان فهذا ىو الذم يقسم العضو على احًتامو ، فمن ىذا ا 
 كٔتحمد صلى اهلل عليو كسلم نبيان كرسوَلن يقوؿ مثل ىذا . فنعوذ باهلل من ا٠تذَلف .

 كقد سيئلت اللجنة الدائمة ىذه الفتول.  
 ( : َِٖٕالسؤاؿ الثالث من الفتول رقم )

القوانُت الوضعية مع أرجو إفادتنا عن بعض ا١تسلمُت الذين يقسموف باهلل على احًتاـ  : ّس
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 ؟
أشد شك أنو مع اليمُت يكوف ذلك من غَت ٯتُت فكيف مع اليمُت ؟! كَل  ال يجوز:  ّج

 إثمان.
 كباهلل التوفيق كصلى اهلل على نبينا ٤تمد كآلو كصحبو كسلم .
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 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء 
 نائب رئيس اللجنة                 عضو                          عضو                      

 عبد الرزاؽ عفيفي            عبد اهلل بن غدياف                        عبد اهلل بن قعود    
 الرئيس

 عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
 

البرلماف قاؿ من ضمنها فى تفريغ  يكقاؿ األلبانيي كىو يذكر مخالفات الدخوؿ ف
 ُّ( الشريط ٖ/  ُّسلسلة فتاكل جدة للشيخ األلباني )

 ."قع في مخالفة شرعيةي"إنو معرض ليحلف اليمُت القانونية كحُت ذاؾ  
توارم فيو أنت كاقع فيو رغم أنفك كَلبد ، فَلبد كأف تنصاع  أف القسم الذم تريد أف ثالثان:

إذل كل ما ٯتليو عليك رئيس آّلس كإَل َل مكاف لك معهم فَل تكذبوا على أنفسكم مث 
 تصدقوا أنفسكم .

 ـ .ْتوؿ اهلل كقوتو إذل الرد على شبهة يوسف عليو السَل نرجع
 

 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 

كما قاؿ   السَلـ ٣تتنب للطاغوت كأما أنتم فغارقوف فيو ، فدليلكم حجة عليكم .كالطاغوت
"كالدستور كالرب١تاف متبوع متبوع أك مطاعابن القيم"كل ما ٕتاكز بو العبد حده من معبود أك 

 كمطاع.
قاؿ بعض علماء التفسَت عن قولو تعاذل " ما كاف ليأخذ أخاه ِف دين ا١تلك إَل أف سابعان: 

  ْٖيشاء اهلل " يوسف 
نظاـ ا١تلك كقانونو كَل منقادان لو كَل كىذا دليل على أف يوسف عليو السَلـ دل يكن مطبقان ل
 ملتزمان باْلخذ بو فهل أحد ِف آّلس التشريعي يفعل ىذا.
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 أف يوسف عليو السَلـ توذل الوزارة بتمكُت من اهلل عز كجل قاؿ تعاذل ثامنان :
" ككذلك مكنا ليوسف ِف اْلرض " فهو ٘تكُت من اهلل عز كجل فليس للملك كَل لغَته أف 

محكومين زلو من منصبو ذاؾ ، كأعضاء آّلس كما قاؿ اْللباين رٛتو اهلل  " يضره أك يع
  كليسوا حكامان 

إليها قاؿ اهلل عز  أف يوسف عليو السَلـ ما طلب الوزارة كاإلمارة كإ٪تا ىو الذم ديعى تاسعان :
فلما كلمو قاؿ إنك اليـو لدينا  ائتوني بو أستخلصو لنفسى"كقاؿ ا١تلك كجل عن ا١تلك

  ُْٓت أمُت " اْلية مك
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 .
 يوسف .أك يدخل تلك آّالس فَل حجة باَلستدَلؿ ِف قصة 

ككذلك مكنا أف يوسف عليو السَلـ كانت لو حرية التصرؼ ا١تطلقة قاؿ تعاذل "   عاشران : 
فَل معارض لو كَل ٤تاسب كَل رقيب عليو  ٔٓ"  ليوسف في األرد يتبوأ منها حيث يشاء

 كَل على تصرفاتو فهل مثل ىذا ِف أحد من اْلعضاء؟
 الحادم عشر :

ا١تلك قد أسلم ، كىذا القوؿ مركم عن                                       ما ذكر بعض أىل التفسَت من أف  
 ٣تاىد تلميذ ابن عباس كقاؿ سفياف " إذا جاءؾ التفسَت عن ٣تاىد فحسبك بو" 

 كىذا يستأصل الشبهة من أصلها .
 

  الثاني عشر :
 يدؿ على ىذا قولو تعاذل لسَلـ كاف يطبق شريعة اهلل ، ك أف يوسف عليو ا

 "  ككذلك مكنا ليوسف في األرد" 
كىذا ٣تمل قد بينو اهلل عز كجل ِف موضع آخر من كتابو عز كجل ، فوصف حاؿ من ٯتيىكَّنى 

 ٢تم ِف اْلرض من ا١تؤمنُت .
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قاؿ تعاذل " الذين إف مكناىم ِف اْلرض أقاموا الصَلة كآتوا الزكاة كأمركا با١تعركؼ كِنوا عن 
 ُْاٟتج  ا١تنكر كهلل عاقبة اْلمور " 

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 

نو يوسف عليو السَلـ " أأرباب متفرقوف خَت أـ اهلل الواحد القهار ما الذم كاف ٭تذر م
تعبدكف من دكنو إَل أٝتاء ٝتيتموىا أنتم كآبائكم ما أنزؿ اهلل ّٔا من سلطاف إف اٟتكم إَل هلل 

كقاؿ "  َْ-ّٖأمر أَل تعبدكا إَل إياه ذلك الدين القيم كلكن أكثر الناس َليعلموف " 
 اىيم كإسحاؽ كيعقوب ما كاف لنا أف نشرؾ باهلل ِف شئ "كاتبعت ملة آبائى إبر 

فَل ىو حكم بغَت ما أنزؿ اهلل كَل أعاف على اٟتكم بغَت ما انزؿ اهلل فضَلن أف يشاركهم ِف 
 تشريعاِتم كما يفعل أصحاب الرب١تانات .

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

أف يوسف عليو السَلـ دل يكن مرشحان ضمن مرشحُت.فهى شبهة صلعاء من  الرابع عشر:
 (ِْفتاكل الشيخ العالمة عبدالعزيز الراجحي )ص: كفى  رأسها إذل أٜتص قدميها.

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

 (ْٓ/  ْ) -فتح القدير للشوكاني  كفى الخامس عشر:
} ككذلك مىكَّنَّا لًييوسيفى { أم : كمثل ذلك التمكُت العجيب مكنا ليوسف ِف اْلرض أم : 

در حتى صار الملك يصجعلنا لو مكانان ، كىو عبارة عن كماؿ قدرتو ، كنفوذ أمره كِنيو ، 
، كصار الناس يعملوف على أمره كِنيو } يػىتىبػىوَّأي ًمنػٍهىا حىٍيثي يىشىاء { أم : ينزؿ منها  عن رأيو

حيث أراد كيتخذه مباءة ، كىو عبارة عن كماؿ قدرتو كما تقٌدـ ، ككأنو يتصرؼ ِف اْلرض 
 كاهلل الموفق.اليت أمرىا إذل سلطاف مصر ، كما يتصرؼ الرجل ِف منزلو .
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 الثانيةالشبهة  
يقوؿ الشيخ السعدم فى الفوائد المتحصلة من احتجاجو بقصة شعيب عليو السالـ 

 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 

سبب رىطو كأف ىذه الركابط اليت ٭تصل ّٔا الدفع عن اإلسَلـ كا١تسلمُت َل بأس بالسعي ب
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 

وقهم الدينية كالدنيوية لكاف أكذل من استسَلمهم لدكلة تقضي على اْلفراد كالشعوب من حق
حقوقهم الدينية كالدنيوية كٖترص على إبادِتا كجعلهم عمىلىةن كخىدىمنا ٢تم نعم إف أمكن أف 
تكوف الدكلة للمسلمُت كىم اٟتكاـ فهو ا١تتعُت كلكن لعدـ إمكاف ىذه ا١ترتبة فا١ترتبة اليت 

 الدنيا مقدمة كاهلل أعلم.فيها دفع ككقاية للدين ك 
 

 الرد على ذلك :
نقوؿ َل بأس أف يسعى اإلنساف ليكوف لو منعة كما دخل النِب صلى اهلل عليو كسلم ِف أكالن:

جوار ا١تطعم بن عدل، كقبل ذلك كاف يدفع عنو عمو أبو طالب ككما دخل أبو بكر 
 الصديق ِف جوار ابن الدغنة كىذا مثلو كثَت .

 لذم غفل عنو ا١تصنف أك تغافل،ا كلكن السؤاؿ ىنا
 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 

ْلنو كاف يصلى إما أف تدخل البيت فتقرأ القرآف كتفعل ما تريد كإما أف ترد على جوارم؟ 
فقاؿ لو أختار جوار اهلل كرسولو صلى اهلل عليو  –خارج البيت فيبكى فيلتف حولو الناس 

 كسلم .
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أيضان حيث قاؿ عند  كمن تفسير العالمة السعدلكِف قصة شعيب أكرب رد عليكم ثانيان:
ي الًَّذينى اٍستىٍكبػىريكا تفسَته لسورة اْلعراؼ ًمٍن قػىٍوًمًو لىنيٍخرًجىنَّكى يىا  عند قولو تعالى :}قىاؿى اٍلمىألى

فٍػتػىرىيٍػنىا شيعىٍيبي كىالًَّذينى آمىنيوا مىعىكى ًمٍن قػىٍريىًتنىا أىٍك لىتػىعيوديفَّ ًفي ًملًَّتنىا قىاؿى أىكىلىٍو كينَّا كىارًًىينى قىًد ا
ًذبان ًإٍف عيٍدنىا ًفي ًملًَّتكيٍم بػىٍعدى ًإٍذ نىجَّانىا اللَّوي ًمنػٍ  هىا كىمىا يىكيوفي لىنىا أىٍف نػىعيودى ًفيهىا ًإالَّ عىلىى اللًَّو كى

 ٖٗ-ٖٖ/ٕاآلية { ...أىٍف يىشىاءى اللَّوي 
  قاؿ رحمو اهلل  :

} لىنيٍخرًجىنَّكى يىا شيعىٍيبي كىالًَّذينى آمىنيوا  فقالوا لنبيهم شعيب كمن معو من ا١تؤمنُت ا١تستضعفُت:
استعملوا قوِتم السبعية، ِف مقابلة اٟتق، كدل يراعوا ًملًَّتنىا {  مىعىكى ًمٍن قػىٍريىًتنىا أىٍك لىتػىعيوديفَّ ًفي

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.

سَلـ كاف يدعوىم طامعا ِف إٯتاِنم، كاآلف دل يسلم من عليو الصَلة كالفػ } شعيب { 
 باٞتَلء عن كطنو، الذم ىو كمن معو أحق بو منهم. -شرىم، حىت توعدكه إف دل يتابعهم 

: أم} أىكى لىٍو كينَّا كىارًًىينى {  ٢تم شعيب عليو الصَلة كالسَلـ متعجبا من قو٢تم:فػ } قىاؿى { 
لة، كلو كنا كارىُت ٢تا لعلمنا ببطَلِنا، فإ٪تا يدعى إليها أنتابعكم على دينكم كملتكم الباط

 ِٕٗمن لو نوع رغبة فيها، أما من يعلن بالنهي عنها، كالتشنيع على من اتبعها فكيف ] ص 
نػٍهىا { أم: [ يدعى إليها؟"} قىًد افٍػتػىرىيٍػنىا عىلىى اللًَّو كىًذبنا ًإٍف عيٍدنىا ًِف ًملًَّتكيٍم بػىٍعدى ًإٍذ ٧تىَّانىا اللَّوي مً 

اشهدكا علينا أننا إف عدنا إليها بعد ما ٧تانا الٌلو منها كأنقذنا من شرىا، أننا كاذبوف مفًتكف 
على الٌلو الكذب، فإننا نعلم أنو َل أعظم افًتاء ٦تن جعل لٌلو شريكا، كىو الواحد اْلحد الفرد 

 الصمد، الذم دل يتخذ كلدا كَل صاحبة، كَل شريكا ِف ا١تلك.
أم: ٯتتنع على مثلنا أف نعود فيها، فإف ىذا من احملاؿ، ا يىكيوفي لىنىا أىٍف نػىعيودى ًفيهىا { } كىمى 

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 

 كمن معو فإِنم كاذبوف. اتبعهم
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" فصار دليلكم حجة عليكم فها ىو شعيب عليو السَلـ الذم احتججتم بو يقو٢تا صر٭تة " 
هىا "  قىًد افٍػتػىرىيٍػنىا عىلىى اللًَّو كىًذبنا ًإٍف عيٍدنىا ًفي ًملًَّتكيٍم بػىٍعدى ًإٍذ نىجَّانىا اللَّوي ًمنػٍ

 تموىم ِف ملتهم . كاهلل ا١توفق .فهل قلتم ذلك ْلصحاب الرب١تانات ، أـ أنكم اتبع
 كاهلل ا١توفق  كىذا ىو قوؿ العالمة السعدم فهل تقبلونو؟.

 
 

 الشبهة الثالثة
 

 ..........فليغيرهحديث من رأل منكم منكران 
 

 الرد على ذلك :
ىذا اٟتديث ا١تظلـو ٭تتج بو كل صاحب ىول على بدعتو ، ٭تتج بو ا٠توارج كا١تعتزلة  أكالن:

 .على اٟتكاـعلى ا٠تركج 
 (:ُٖ/  ِإغاثة اللهفاف من مصايد الشيطاف )يقوؿ ابن القيم فى 

أخرجت اٞتهمية التعطيل ىف قالب التنزيو.....كأخرجت ا٠توارج قتاؿ اْلئمة، كا٠تركج عليهم 
  "بالسيف ىف قالب اْلمر با١تعركؼ، كالنهى عن ا١تنكر.

  ٕٓ/ِٖكيقوؿ شيخ اإلسالـ 
لسنة كاٞتماعة لزـك اٞتماعة كترؾ قتاؿ اْلئمة ، كترؾ القتاؿ ِف " ك٢تذا كاف من أصوؿ أىل ا

الفتنة ، كأما أىل اْلىواء كا١تعتزلة فَتكف القتاؿ لْلئمة من أصوؿ دينهم ك٬تعل ا١تعتزلة أصوؿ 
كالمنزلة بين الذم ىو التكذيب بالقدر  كالعدؿىو سلب الصفات  التوحيددينهم ٜتسة  

" الذم منو قتاؿ األئمة" ألمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر، كا المنزلتين كإنفاذ الوعيد
 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 .َ
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 كضرب ا١تتربجات ِف الشوارع كغَت ذلك .
 لجم عليو من اهلل ما يستحق ِف قتل على بن أيب طالب رضي اهلل عنو .حتج بو ابن مي كما ا

 كىا ىم اليـو ٭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 ؟

 .كسلم فا١تنكر َل يتغَت با١تنكر كالغاية َل تربر الوسيلةحاشاه صلى اهلل علو  
  ّٕ/ِٖيقوؿ شيخ اإلسالـ  

 "غير منكر" ليكن أمرؾ با١تعركؼ كِنيك عن ا١تنكر 
  ْْأَل ييزاؿ ا١تنكر ٔتا ىو أنكر منو ، كا١تصنف قاؿ ِف صػ  ثانيان:

 "كن من أىل اإلسالـلم ي" فَل ٭تل ١تسلم أف يتحاكم إذل غَت كتاب ربو فإف فعل اختياران 
يرشح يذىب إذل ىذه آّالس اختياران .

 فماذا أنت قائل؟كا١ت
 

 أنو َلبد من التيقن على إزالة ا١تنكر.  ثالثان:
  ْٕٔ/ِنقالن من شرح الواسطية للعالمة صالح أؿ الشيخ ،  يقوؿ شيخ اإلسالـ

أف يأمر كينهي ، كأف  " إف اْلمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ٬تب عليو أف يكوف عا١تان قبل
ِف أمره كِنيو كدرء ا١تفسدة ، فإف دخل ِف اْلمر كالنهي بظن  متيقنان بحصوؿ المصلحةيكوف 

 أمث ْلف درء ا١تفاسد مقدـ على جلب ا١تصاحل " كلو كاف ظنان راجحان 
 قاؿ الشيخ صالح معلقان: 

كالنهي ا١تقصود منو  " فهذه القاعدة أظنها ٣تمعان عليها فيما ذكره شي  اإلسَلـ أف اْلمر
ٖتصيل ا١تصاحل كدرء ا١تفاسد ، فإذا كاف اآلمر كالناىي على علم بأف ا١تصلحة من اْلمر 

دخل ِف اْلمر  إذا تيقن ذلكستكوف برجحاف كأف ا١تفسدة لن تكوف عنده برجحاف فهذا 
أمث باْلمر أف إنكار ا١تنكر قد يكوف معو مصلحة فإنو يمظنونان كالنهي كدل يأمث ، كأما إذا كاف 

 كالنهي ْلنو َلبد فيو من العلم كالتيقن ْلف الظن َل ييكتفي بو "
  ْٖٗ/ْٖٖ/ِكقاؿ أيضان حفظو اهلل 
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" كذلك إذا تيقن بأف ا١تصلحة راجحة كَل يكفي أف يغلب على ظنو حصوؿ  فليغيره " قولو "
  أف ا١تصلحة راجحة كأف ا١تفسدة زائلة أك ميهملة" البد أف يتيقنا١تصلحة بل 

 كبالطبع َل قائل أنو على يقُت كَل حىت على غالب ظن ِف إزالة ا١تنكر.
 ْٕٗ/ِكقاؿ أيضان حفظو اهلل في ص 

، َلبد من أف  علمان كغيرة" كاْلمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر على ما توجبو الشريعة يتطلب 
دين اهلل فاتت ٬تتمع ىذا كىذا ، فالعلم فات ا٠توارج كا١تعتزلة كمن شأّهم كالغَتة على 

الصوفية كمن شأّهم ، فمن فاتتو الغَتة ككاف عنده علم فإنو لن يأمر ، كمن كانت عنده غَتة 
، كمن جراء ىذين الفريقُت حصل  أفسدكليس عنده علم ٔتا توجبو الشريعة ِف اْلمر كالنهي 

فأناس الفساد كحصل إضعاؼ الشريعة ِف عصور اإلسَلـ من أكائل الزمن إذل زماننا ىذا ، 
على دين اهلل عز كجل كىدل اهلل من  لم يغاركاكأناس علموا كلكن  دخلوا بغيرة دكف علم

٘تسك بأصوؿ أىل السنة فغاركا على حرمات اهلل كأمركا كِنوا لكن على ما توجبو الشريعة 
 فحققوا ا١تصاحل كدرءكا الفاسد "

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

فَل بد أف كأال تكوف العاطفة ىي الغالبة في الحكم على المسائل تؤخذ ا١تسائل بإٚتاؿ 
خاصة ِف مسائل اْلمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر حىت  توازف بين الغيرة كالعلميكوف ىناؾ 

 كاٞتماعة " يكوف فهمنا للنصوص موافقان لطريقة كِنج أىل السنة
 

 (:ُِ/  ّيقوؿ ابن القيم فى إعالـ الموقعين عن رب العالمين )
 ]إٍنكىاري اٍلميٍنكىًر كىشيريكطيوي[

 :  "اٍلًمثىاؿي اأٍلىكَّؿي
ًه ًمٍن شىرىعى ًْليمًَّتًو إ٬تىابى إٍنكىاًر اٍلميٍنكىًر لًيىٍحصيلى بًًإٍنكىارً  -صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -أىفَّ النَِّبَّ 

بُّوي اللَّوي كىرىسيوليوي، فىًإذىا كىافى إٍنكىاري اٍلميٍنكىًر يىٍستػىٍلًزـي مىا ىيوى أىٍنكىري ًمٍنوي  كىأىبٍػغىضي إلىى اٍلمىٍعريكًؼ مىا ٭تًي
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ٍنكىاًر عىلىى كىىى  اللًَّو كىرىسيوًلًو فىًإنَّوي الى يىسيوغي إٍنكىاريهي، كىًإٍف كىافى اللَّوي يػيٍبًغضيوي كىيىٍمقيتي أىٍىلىوي، ا كىاإٍلً ذى
نىةو إذلى آًخًر الدٍَّىًر،  ًة بًا٠ٍتيريكًج عىلىٍيًهٍم؛ فىًإنَّوي أىسىاسي كيلّْ شىرٍّ كىًفتػٍ كىقىٍد اٍستىٍأذىفى »اٍلميليوًؾ كىاٍلويَلى

ةى عىٍن ِف ًقتىاًؿ اٍْليمىرىاًء الًَّذي -صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -الصَّحىابىةي رىسيوؿى اللًَّو  نى يػيؤىخّْريكفى الصََّلى
ةى  ، مىا أىقىاميوا الصََّلى : َلى : « كىٍقًتهىا، كىقىاليوا: أىفىَلى نػيقىاتًليهيٍم؟ فػىقىاؿى مىٍن رىأىل ًمٍن أىًمَتًًه مىا يىٍكرىىيوي »كىقىاؿى

ً اٍلًكبىاًر كىالصّْغىاًر كىمىٍن تىأىمَّلى مىا جىرىل عىلىى اإٍلً « فػىٍليىٍصربٍ كىَلى يػىٍنزًعىنَّ يىدنا ًمٍن طىاعىًتوً  ـً ِف اٍلًفِنى ٍسَلى
ا اٍْلىٍصًل كىعىدىـً الصَّرٍبً عىلىى ميٍنكىرو؛ فىطىلىبى إزىالىتىوي فػىتػىوىلَّدى ًمٍنوي مىا ىيوى أىٍكبػى  ري رىآىىا ًمٍن إضىاعىًة ىىذى

ل ٔتىكَّةى أىٍكبػىرى اٍلميٍنكىرىاًت كىَلى يىٍستىًطيعي يػىرى  -صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -ًمٍنوي؛ فػىقىٍد كىافى رىسيوؿي اللًَّو 
ـو عىزىـى عىلىى تػىٍغًيًَت اٍلبػىٍيًت كىرىدًّْه عىلىى قػى  وىاًعًد تػىٍغًيَتىىىا، بىٍل لىمَّا فػىتىحى اللَّوي مىكَّةى كىصىارىٍت دىارى إٍسَلى

يىةي كيقيوًع مىا ىيوى أىٍعظىمي ًمٍنوي ًمٍن عىدىـً اٍحًتمىاًؿ خىشٍ  -مىعى قيٍدرىتًًو عىلىٍيًو  -إبٍػرىاًىيمى، كىمىنػىعىوي ًمٍن ذىًلكى 
ا دلٍى يىٍأذىٍف ًِف اإٍلً  ًديًثي عىٍهدو ًبكيٍفرو، كى٢ًتىذى ٍوًِنًٍم حى ـً كىكى ٍنكىاًر قػيرىٍيشو ًلذىًلكى لًقيٍرًب عىٍهًدًىٍم بًاإٍلًٍسَلى

 كيقيوًع مىا ىيوى أىٍعظىمي ًمٍنوي كىمىا كيًجدى سىوىاءه." عىلىى اٍْليمىرىاًء بًاٍليىًد؛ ًلمىا يػىتػىرىتَّبي عىلىٍيًو ًمنٍ 
 (:ُُُ/  ّإعالـ الموقعين عن رب العالمين ) كقاؿ أيضان 

 يىكيوفى "أىنَّوي تػىعىاذلى نػىهىى اٍلميٍؤًمًنُتى ًِف مىكَّةى عىٍن اًَلنًٍتصىاًر بًاٍليىًد، كىأىمىرىىيٍم بًاٍلعىٍفًو كىالصٍَّفًح؛ لًئىَلَّ 
ٍغضىاًء كىاٍحًتمىاًؿ الضٍَّيًم، انًٍتصىاريىي  ًة اإٍلً ةن ًمٍن مىٍفسىدى ٍم ذىرًيعىةن إذلى كيقيوًع مىا ىيوى أىٍعظىمي مىٍفسىدى

ًة اًَلنًٍتصىاًر   كىمىٍصلىحىةي ًحٍفًظ نػيفيوًسًهٍم كىًديًنًهٍم كىذيرّْيًَّتًهٍم رىاًجحىةه عىلىى مىٍصلىحى
 كىاٍلميقىابػىلىًة."

 

 الشبهة الرابعة
أف النجاشي ظل يحكم بغير شريعة اهلل بعد إسالمو بقصة النجاشى :احتجاجهم 

 كمع ذلك اعتبره النبي صلى اهلل عليو كسلم رجالن صالحان.....
 

 الرد على ذلك :
 ْلف ىذا َلـز قياسك،سيدخل الرب١تاف صار عبدان صاٟتان ، الذم: فمعٌت ذلك أف   أكالن 
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ٮتتلفػػػوف ىف حرمػػػة التحػػػاكم إذل شػػػريعة غػػػَت ػػػػػ  "كمػػػا أِنػػػم َل  ُٕكأنػػػت الػػػذل قلػػػت ىف صػػػػػػ  
شػػريعة اهلل الػػػىت جػػػاء ّٔػػػا ٤تمػػد صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم ككلهػػػم يقػػوؿ بتػػػأثيم مػػػن يفعػػػل ذلػػػك أك 
تكفَته إف اعتقد عدـ صَلحية ىذه الشريعة أك فضل غَتىػا عليهػا "  كبػالطبع ىػذا ينػاقض مػا 

الرد نظػر كتػاَب"اكبػًت للنصػوص .ن فيهما تػدليس من كَل اإلٚتاعُت اللذي  - ْْصػػ ذكرتو ىف 
 "ففيو ردي على ىذا.ا١تبُت

ككػػػاف َل يسػػػتطيع أف  ،أصػػػَلن  مػػػا كػػػاف يعػػػرؼ القبلػػػة كالنجاشػػػيثانيػػػان : عجيػػػب ٔتػػػن ٭تػػػتج ّٔػػػذا 
فضػَلن عػن أف  ،فضَلن عن أف يعرؼ الشريعة ،يصلى الصلوات ا٠تمس كما كاف يستطيع ا٢تجرة

كىػػذه ىػػى أخػػذُت مػػن كَلمػػو مػػا تريػػدكف   كىػػذا كلػػو نػػص كػػَلـ شػػي  اإلسػػَلـ الػػذل ،يطبقهػػا
 ما عليهم.   ٢تم كيًتكوف ما طريقة أىل اْلىواء يأخذكف

 : ُِِ/  ُيقوؿ شيخ اإلسالـ فى درء تعارد العقل كالنقل 
إَل كىػػو ٭تػػب كتمػػاف النصػػوص الػػىت ٗتالفػػو كيبغضػػها كيػػبغض إظهارىػػا  ا"فػػَل ٕتػػد قػػط مبتػػدع
كمػا قػاؿ بعػض السػلف : مػا ابتػدع أحػد بدعػة   ا كيػبغض مػن يفعػل ذلػكّٔػكركايتها كالتحػدث 

 إَل نزعت حَلكة اٟتديث من قلبو "
 : ِٔصػ   بن القيم فى الرسالة التبوكيةاكيقوؿ 

كم من حرارة ىف قلوب كثَت من الناس من كثَت من النصوص كبودىم أف لػو دل   !"فسبحاف اهلل
 من موردىا " ، ككم من حرارة ىف أكبادىم منها ، ككم من شجى ىف حلوقهم ؟ترد

  ُُٔ/ ُٗى مجموع الفتاكل ف عن النجاشي قاؿ شيخ اإلسالـ
صلى اهلل عليو كسلم ىف دار الكفر كعلم أنو رسوؿ اهلل  النِب"ككذلك الكفار  : من بلغو دعوة 

كغَته كدل ٘تكنو ا٢تجرة إذل ف من بو كآمن ٔتا أنزؿ عليو كاتقى اهلل ما استطاع كما فعل النجاشى 
ك٦تنوعان من إظهار دينو  ،شرائع اإلسَلـ ، لكونو ٦تنوعان من ا٢تجرةٚتيع كَل التزاـ  ،اإلسَلـدار 

فهػػذا مػػؤمن مػػن أىػل اٞتنػػة . كمػػا كػػاف مػػؤمن آؿ ع شػرائع اإلسػػَلـ لمػػو ٚتيػػعى كلػيس عنػػده مػػن يػي 
بل ككما كاف يوسف الصديق عليو السػَلـ مػع فرعوف ككما كانت امرأة فرعوف ، فرعوف مع قـو
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ل  معهػم كػل مػا يعرفػو مػن ديػن اإلسػَلـ ، فإنػو م كانوا كفاران كدل ٯتكنػو أف يفعػأىل مصر ، فإِن
 إلٯتاف فلم ٬تيبوه قاؿ تعاذل عن مؤمن آؿ فرعوف : ادعاىم إذل  التوحيد ك 

كلقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلػتم ىف شػك ٦تػا جػاءكم بػو حػىت إذا ىلػك قلػتم  {
   }لن يبعث اهلل من بعده رسوَل

بػل  ىف اإلسػَلـ صػارل فلػم يطعػو قومػو ىف الػدخوؿ كذلك النجاشى ىو كإف كػاف ملػك النك     
١تػا مػات دل يكػن ىنػاؾ أحػد يصػلى عليػو فصػلى عليػو النػ    {إ٪تػا دخػل معػو نفػر مػنهم ك٢تػذا 

صػػػػلى اهلل عليػػػػو كسػػػػلم با١تدينػػػػة ، خػػػػرج با١تسػػػػلمُت إذل ا١تصػػػػلى فصػػػػفهم صػػػػفوفا كصػػػػلى عليػػػػو 
ككثَت مػن شػرائع   }كقاؿ : إف أخان لكم صاٟتان من أىل اٟتبشة مات كأخربىم ٔتوتو يـو مات 

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 يصػـو شػهر رمضػاف كَل يػؤد الزكػاة الشػرعية ْلف 

٨تن نعلم قطعان أنو دل يكػن يو كىو َل ٯتكنو ٥تالفتهم ، ك و علذلك كاف يظهر عند قومو فينكركن
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 

الػػػرجم كىف الػػػديات بالعػػػدؿ كالتسػػػوية ىف الػػػدماء بػػػُت الشػػػريف اٟتكػػػم ىف الزنػػػا للمحصػػػن ْتػػػد 
 ُت بالعُت كغَت ذلك . عكالوضيع النفس بالنفس كال

د/٤تمد يسرل بداء نػص شػي  اإلسػَلـ مػن ىنػا كدل يػذكر النصػوص ا١تاضػية كىػى –كالنجاشى 
ان مػا ما كاف ٯتكنو أف ٭تكم ْتكم القرآف فإف قومو َل يقركنو على ذلػك ككثػَت  -ىف نص السياؽ

العدؿ يريػد أف يعمػل ّٔػا يتوذل الرجل بُت ا١تسلمُت كالتتار قاضيان بل كإماما كىف نفسو أمور من 
و ذلك بل ىناؾ من ٯتنعػو ذلػك كَل يكلػف اهلل نفسػان إَل كسػعها كعمػر بػن عبػد العزيػز فَل ٯتكن

و م علػػى ذلػػك فالنجاشػػى كأمثالػػعػػودل كأكذل علػػى بعػػض مػػا أقامػػو مػػن العػػدؿ كقيػػل : إنػػو سيػػ
سػػعداء ِف اٞتنػػة كإف كػػانوا دل يلتزمػػوا مػػن شػػرائع اإلسػػَلـ مػػا َل يقػػدركف علػػى التزامػػو بػػل كػػانوا 
٭تكمػػوف باْلحكػػاـ الػػيت ٯتكػػنهم اٟتكػػم ّٔػػا .ك٢تػػذا جعػػل اهلل ىػػؤَلء مػػن أىػػل الكتػػاب قػػاؿ اهلل 

َل كإف من أىل الكتاب ١تن يؤمن باهلل كما أنػزؿ إلػيكم كمػا أنػزؿ إلػيهم خاشػعُت هلل  {تعاذل : 
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كىػذه اآليػة   }يشًتكف ب يات اهلل ٙتنان قليَل أكلئك ٢تم أجرىم عند رّٔم إف اهلل سريع اٟتساب 
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  
فإف ابن سػَلـ أسػلم ِف أكؿ مػا قػدـ النػِب صػلى اهلل عليػو كسػلم ا١تدينػة كقػاؿ : فلمػا  أما أكَلن :

 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 .

نُت كىػو مػن أفضػلهم ككػذلك بن سَلـ كأمثالو ىو كاحػد مػن ٚتلػة الصػحابة كا١تػؤماكثانيان : أف 
سلماف الفارسي فَل يقاؿ فيو : إنو من أىل الكتاب كىؤَلء ٢تم أجور سائر ا١تؤمنُت بل يؤتػوف 

أكلئػػك  {أجػػرىم مػػرتُت كىػػم ملتزمػػوف ٚتيػػع شػػرائع اإلسػػَلـ فػػأجرىم أعظػػم مػػن أف يقػػاؿ فيػػو : 
يكػن أحػد يشػك فػيهم كأيضػان فػإف أمػر ىػؤَلء كػاف ظػاىران معركفػان كدل   }٢تػم أجػرىم عنػد رّٔػم 

فػػأم فائػػدة ىف اإلخبػػار ّٔػػم ؟ كمػػا ىػػذا إَل كمػػا يقػػاؿ : اإلسػػَلـ دخػػل فيػػو مػػن كػػاف مشػػركان أك  
كتابيان كىذا معلـو لكل أحد بأنو دين دل يعرؼ قبل ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم فكل من  كاف

. فػأل فائػدة ىف دخل فيو كاف قبل ذلك إما مشركان كإما مػن أىػل الكتػاب إمػا كتابيػان كإمػا أميػان 
)النجاشػػػػى كأصػػػػحابو ٦تػػػػن كػػػػانوا متظػػػػاىرين بكثػػػػَت ٦تػػػػا عليػػػػو  -اإلخبػػػػار ّٔػػػػذا ؟ ٓتػػػػَلؼ أمػػػػر  

فػػإف أمػػرىم قػػد يشػػتبو . ك٢تػػذا ذكػػركا ىف سػػبب نػػزكؿ ىػػذه اآليػػة : إنػػو ١تػػا مػػات  –النصػػارل ( 
 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 

              النجاشي" الصحابة الذين باشركا الصَلة على
آؿ فرعػوف يكػتم إٯتانػو أتقتلػوف رجػَلن أف يقػوؿ رَب اهلل كقػد  مػن قاؿ تعاذل : )كقاؿ رجػل مػؤمن

وف كىو مؤمن ككذلك ىؤَلء منهم ا١تؤمنػوف ك٢تػذا جاءكم بالبينات من ربكم ( فهو من آؿ فرع
٢تم منهم  كاف خَتان قبل ذلك ) كلو آمن أىل الكتاب ل قاؿ : ) كأكثرىم الفاسقوف ( كقد قاؿ

َل  ا١تؤمنوف كأكثػرىم الفاسػقوف ( مث قػاؿ : ) لػن يضػرككم إَل أذل ( كىػذا عائػد إلػيهم ٚتػيعهم
م اْلدبػػػار مث َل ينصػػػركف( كقػػػد يقػػػاتلوف كفػػػيهم إذل أكثػػػرىم ك٢تػػػذا قػػػاؿ : ) كإف يقػػػاتلوكم يولػػػوك
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مػػؤمن يكػػتم إٯتانػػو يشػػهد القتػػاؿ معهػػم كَل ٯتكنػػو ا٢تجػػرة كىػػو مكػػره علػػى القتػػاؿ كيبعػػث يػػـو 
أنو قػاؿ : ) يغػزك جػيش ىػذا  القيامة على نيتو كما ىف الصحيح عن الن  صلى اهلل عليو كسلم

يٍكػػرىه قػػاؿ :  يػػا البيػػت فبينمػػا ىػػم ببيػػداء مػػن اْلرض إذ خسػػف ّٔػػم فقيػػل :
رسػػوؿ اهلل كفػػيهم ا١ت

الكفػػار فػػاهلل  ٭تكػػم علػػى ر اْلمػػر كإف قتػػل كحكػػم عليػػو ٔتػػايبعثػػوف علػػى نيػػاِتم ( كىػػذا ىف ظػػاى
يبعثػو علػى نيتػػو كمػا أف ا١تنػافقُت منػػا ٭تكػم ٢تػم ىف الظػػاىر ْتكػم اإلسػَلـ كيبعثػػوف علػى نيػػاِتم 

كل ) أف العبػاس قػاؿ : لظػواىر  ؛ ك٢تػذا رن كاٞتزاء يـو القيامة على ما ىف القلػوب َل علػى ٣تػرد ا
  {سػػػريرتك فػػػإذل اهلل (  رسػػػوؿ اهلل كنػػػت مكرىػػػان . قػػػاؿ : أمػػػا ظػػػاىرؾ فكػػػاف علينػػػا كأمػػػا يػػػا

كباٞتملة َل خَلؼ بُت ا١تسلمُت أف من كاف ىف دار الكفر كقد آمن كىو عاجز عن ا٢تجرة َل 
ف ككػذلك مػادل يعلػم حكمػو ٬تب عليو من الشرائع ما يعجز عنهػا بػل الوجػوب ْتسػب اإلمكػا

حنيفػػة  كىػػو مػػذىب أَبكبقػػى مػػدة دل ييصىػػل دل ٬تػػب عليػػو فلػػو دل يعلػػم أف الصػػَلة كاجبػػة عليػػو 
       ية كركاية أٛتد "كالظاىر 

 : َِِ/ِكقاؿ فى الجواب الصحيح لمن بدؿ دين المسيح 
يشػًتكف   َلأىػل الكتػاب ١تػن يػؤمن بػاهلل كمػا أنػزؿ إلػيكم كمػا أنػزؿ إلػيهم خاشػعُت هلل "كإف من

 إف اهلل سريع اٟتساب "  ب يات اهلل ٙتنان قليَل أكلئك ٢تم أجرىم عند  رّٔم
٦تػن آمػن  ك٨تػوه  كقد ذكر أكثر العلماء أف ىذه اآلية اْلخرل ىف آؿ عمراف نزلت ىف النجاشى

 كنو ا٢تجرة إذل الن  كَل العمل "بالن  لكنو دل ٘ت
  َِٓ/ِكفى نفس المصدر 
تاب فيهم من ىو ىف الظػاىر مػنهم كىػو ىف البػاطن يػؤمن بػاهلل كرسػولو ٤تمػد " كىكذا أىل الك

كعمػَل كَل يكلػف عنػو مػا يعجػز عنػو علمػان صلى اهلل عليو كسلم يعمل ٔتػا يقػدر عليػو كيسػقط 
 ا٢تجرة إذل دار اإلسَلـ كعجز النجاشى "  اهلل نفسان إَل كسعها كىو عاجز عن

  َِٔكقاؿ أيضان فى 
ظهركف اإلسَلـ فيهم من ىم ىف الظاىر مسلموف كفيهم من ىو منافق كافر " ككما أف الذين ي

نصػػػػراص كإمػػػػا مشػػػػرؾ كإمػػػػا معطػػػػل . كػػػػذلك ىف أىػػػػل الكتػػػػاب  كإمػػػػا  بػػػػاطن إمػػػػا يهػػػػودل لىف ا
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كا١تشركُت من ىو ىف الظاىر مػنهم كمػن ىػو ىف البػاطن مػن أىػل اإلٯتػاف ٔتحمػد يفعػل مػا يقػدر 
  ذلك .على علمو كعملو كيسقط ما يعجز عنو ىف

سػػتغفركا قػػاؿ ١تػػا مػػات النجاشػػى قػػاؿ النػػ  اكىف حػػديث ٛتػػاد بػػن سػػلمة عػػن ثابػػت عػػن أنػػس 
بػػن منظػػور "ىػػو الرجػػل مػػن  اقػػاؿ  – ْلخػػيكم فقػػاؿ بعػػض القػػـو تأمرنػػا أف نسػػتغفر ٢تػػذا العلػػج

مػا أنػزؿ )كإف مػن أىػل الكتػاب ١تػن يػؤمن بػاهلل ك  ٯتػوت بػأرض اٟتبشػة فنزلػت   -كفار العجم 
 زؿ إليهم .."إليكم كما أن

  ٗٔ/ٓكقاؿ ىف منهاج السنة 
اهلل عليو كسػلم ىف دار الكفػر كعلػم أنػو رسػوؿ اهلل  " ككذلك الكفار من بلغتو دعوة الن  صلى

ف من بو كآمن ٔتا أنزؿ عليو كاتقى اهلل ما استطاع كما فعل النجاشى كغَته كدل ٯتكنو ا٢تجرة إذل 
ـ لكونػػو ٦تنوعػػان مػػن ا٢تجػػرة ك٦تنوعػػا مػػن إظهػػار دينػػو دار اإلسػػَلـ كَل التػػزاـ ٚتيػػع شػػرائع اإلسػػَل

 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 

هلل ا١تشرؽ كا١تغرب فأينما تولػوا ك " قولو أنو َل إعادة على ا١تخطىء كذلك ْلف اهلل سبحانو قاؿ 
ا١تػذكور ا ككػذلك اٟتػديث كقػد تقػدـ أِنػا نزلػت ىف اٞتاىػل بالقبلػة كالعػاجز عنهػ" فػثم كجػو اهلل 

ظاىره أف القـو َل يًتجح عندىم جهة الفبلة فصلى كل رجل علػى حسػب حالػو كٚتيػع اْلدلػة 
صػابة عػن آّتهػد كا١تقلػد ا١تذكورة ىف مسألة من اجتهد فأخطأ يعم ىػذا ا١توضػع ْلف سػقوط اإل

اإلجتهػػاد كالتقليػػد عػػن العػػاجز عنهمػػا كْلف القبلػػة شػػرط مػػن   لكونػػو غػػَت قػػادر عليهػػا كسػػقوط
كالتعليػػل بالنػػدرة ضػػعيف كمػػا  الشػػركط فسػػقط باٞتهػػل بػػو علػػى كجػػو يعػػذر بػػو كسػػائر الشػػركط 

 أل تقػػػدـ كبتقػػػدير صػػػحتو فالقبلػػػة أخػػػف مػػػن غَتىػػػا كمػػػا تقػػػدـ كسػػػر ا١تسػػػألة أف ا١تصػػػلى إذل
عنػد العلػػم كالقػػدرة فػػإذا اٞتهػات توجػػو فػػثم كجػو اهلل كقبلتػػو لكنػػو سػػبحانو عػُت أشػػرؼ اٞتهػػات 

 تعذر ذلك استوت اٞتهات كلها كاهلل سبحانو أعلم ىذا فيمن كاف بدار اإلسَلـ .
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 طػػرؽ لػػو إَل إذل العلػػم بالقبلػػة فقػػاؿ أبػػو بكػػر َل إعػػادة عليػػو ىنػػا فأمػػا مػػن كػػاف بػػدار اٟتػػرب كَل
ل ا١تسػػػػلمُت حػػػػدان ٓتػػػػَلؼ مػػػن ىػػػػو ىف دار اإلسػػػػَلـ ْلف العػػػػذر يكثػػػر كيطػػػػوؿ ىف أسػػػػار قػػػوَلن كا

   "تؤيد ىذان النجاشي الكفار كقصة احملبوسُت ىف مطامَت 
  ٖٗ،  ٖٖ" جواب اَلعًتاضات ا١تصرية على الفتيا اٟتموية ص  كقاؿ شي  اَلسَلـ ىف 

عليػػػو كسػػػلم ْلىػػػل  صػػػلى اهلل" ك٢تػػػذا كػػػاف طائفػػػة مػػػن أىػػػل اٟتػػػديث َل ٭تػػػدثوف ْتػػػديث النػػػ  
اْلىواء ْلِنم َل يقبلونو على كجهو ، بل يقبلوف منػو مػا كافػق آرائهػم كأىػوائهم ١توافقتػو آلرائهػم 
كأىػػوائهم َل لكػػوف نفسػػو مػػن كػػَلـ النػػ  صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم فيصػػَتكف ٔتنزلػػة أىػػل الكتػػاب 

 حذركا "   كا١تنافقُت الذف يقولوف " إف أكتيتم ىذا فخذكه كإف دل تؤتوه فا
 اإلسَلـ فهل ستأخذكه. كَلـ شي   فها ىو

 
 ثالثان: أف ىناؾ فوارؽ كبوف كبَت بُت ما احتجوا بو من قصة النجاشى كبدخو٢تم الرب١تانات .

  ن النصرانية ، أما أنتم فواليتم دين الدستور.فالنجاشى تربأ إذل اهلل من دي -ُ
ل احتججتم بكَلمػو ، أمػا أنػتم النجاشى كاف يريد ا٢تجرة بنص كَلـ شي  اإلسَلـ الذ -ِ

 فساعوف للدٯتوقراطية .
قصػػة النجاشػػى أكػػرب حجػػة علػػيكم أف اإلنسػػاف كإف كػػاف ملكػػان َل يسػػتطيع أف يغػػَت  ِف -ّ

 الشعب كٔتثل ىذا حدث مع ىرقل  فالتغيَت يكوف من النفوس أكَلن مث يغَت اهلل ما ّٔم .
بقها أما أنتم فتشرعوف غَت أف النجاشى ما كاف يعرؼ أحكاـ الشريعة  فضَلن عن أف يط -ْ

 أحكاـ اهلل .
 ْٖ/ُاالعتصاـ  ييقوؿ الشاطبى ف

أف يرد خَلؼ مذىبو ٔتا عليو مػن شػبهة دليػل  –يعٌت متبع ا٢تول  –" كعَلمة من ىذا شأنو  
إٚتػػػاذل كيتعصػػػب ١تػػػا ىػػػو عليػػػو غػػػَت ملتفػػػت إذل غػػػَته كىػػػو عػػػُت اتبػػػاع ا٢تػػػول فهػػػو  أك تفصػػػيلي

إذل اٟتػػق حيػػث كجػػده كدل يػػرده كىػػو مث فػػإف كػػاف مسًتشػػدان مػػاؿ يػػو ٭تصػػل اإلا١تػػذمـو حقػػان كعل
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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
 ٕٗاحتجاجو بالمصلحة المرسلة ص 

 :  أكالن: الرد على الزعم
ة، فعلينا أف نعرؼ ما ىي ا١تصلحة ا١ترسلة ْلنو صار ِف ىذا الزماف  قو٢تم أِنا من ا١تصاحل ا١ترسل

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 )
ػلىةً كىاٍلقىٍوؿي بًاٍلمىصىاًلًح  يًن مىا لىٍم يىػٍأذىٍف بًػًو اللَّػوي غىالًبنػا اٍلميٍرسى . كىًىػيى تيٍشػًبوي ًمػٍن بػىٍعػًض ييٍشرىعي ًمٍن الدِّ

ػػػافى طىلىػػػبي  . فىػػػًإفَّ اًَلٍسًتٍحسى ػػػاًف كىالتٍَّحًسػػػًُت اٍلعىٍقلًػػػيّْ كىالػػػرٍَّأًم كى٨تىٍػػػًو ذىلًػػػكى ػػػوًه مىٍسػػػأىلىةي اًَلٍسًتٍحسى  اٍلويجي
ػا كىاٟتٍيٍسػني اٟتٍيٍسًن كىاٍْلىٍحسىني   كىاًَلٍسًتٍخرىاًج كىىيوى ريٍؤيىةي الشٍَّيًء حيٍسننا كىمىا أىفَّ اًَلٍسًتٍقبىاحى ريٍؤيػىتيػوي قىًبيحن

حي ميتػىقىارًبىػػاًف كىالتٍَّحًسػػُتي اٍلعىٍقلًػػيُّ قػىػػٍوؿه بًػػأىفَّ اٍلعىٍقػػلى ييػػ ػػافي كىاًَلٍسًتٍصػػَلى ٍصػػلىحىةي فىاًَلٍسًتٍحسى ػػوى اٍلمى ٍدرًؾي ىي
. كىاٍلقىػٍوؿي اٞتٍىػاًمعي أىفَّ الشَّػرًيعىةى َلى تػيٍهًمػلي مىٍصػلىحىةن قىػطُّ بىػٍل اللَّػوي تػىعىػاذلى اٟتٍىسىنى لى  ػًذًه فػيػريكؽه ًكػنَّ بػىػٍُتى ىى

ثػىنىا بًًو ا صىلَّى اللَّوي  لنَِّبُّ قىٍد أىٍكمىلى لىنىا الدّْينى كىأىُتىَّ النػٍّْعمىةى فىمىا ًمٍن شىٍيءو يػيقىرّْبي إذلى اٞتٍىنًَّة إَلَّ كىقىٍد حىدَّ
 ...... ػا بػىٍعػدىهي إَلَّ ىىالًػكه ػا َلى يىزًيػغي عىنػٍهى نػىهىارًىى ػا كى نىا عىلىى اٍلبػىٍيضىػاًء لىٍيًلهى ػا عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىتػىرىكى ًثيػره ًممَّ كىكى

ـً كىأىٍىػػًل التَّصىػػ ػػالى ػػاًؿ ًمػػٍن بًػػدىًع أىٍىػػًل اٍلكى وًُّؼ كىأىٍىػػًل الػػرٍَّأًم ابٍػتىدىعىػػوي النَّػػاسي ًمػػٍن اٍلعىقىائًػػًد كىاأٍلىٍعمى
فىعىةن أىٍك مىٍصلىحىةن نىاًفعنا كىحىقِّا كىصىوىابنا كىلىٍم يىكيٍن كىذىًلكى   ."كىأىٍىًل اٍلميٍلًك حىًسبيوهي مىنػٍ

 فتعُت علينا أف نعرؼ ما ىي ا١تصلحة ا١ترسلة . 
 أقساـ المصالح :

سػكت كمنهػا مػا  باإللغػاءلػو كمنها ما شهد الشػارع باالعتبار  ا١تصاحل منها ما شهد الشارع لو
 : فتكوف ثَلثة أقساـ: عنو
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 كؿ: مصالح معتبرة:القسم األ
كىي ما اعتربىا الشارع مصلحة فوضع ٢تا نصوصا كأحكاما موصػلة إليهػا كحفػظ الػدين فشػرع 

بل إف قتل ا١ترتد ثابت -ٟتفظو اٞتهاد كقتل ا١ترتد كىو ثابت بالكتاب كالسنة كإٚتاع ا١تسلمُت 
انظػر كتػابى أشػهر  ُٗ:ِٕكِف العهػد اٞتديػد لوقػا  ٔ:ُُ ُّسفر التثنية دمي ِف العهد الق

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

 

 القسم الثاني: مصالح ملغاة:
جد مصاحل متو٫تػة غػَت حقيقيػة أك باطلػة أىػدرىا الشػارع كدل يعتػد ّٔػا كّتانب ا١تصاحل ا١تعتربة تو 

 كأبطلها كإف قاؿ أحد أِنا مصلحة.
 مثاؿ : 

مػػػن ىػػػذا النػػػوع مػػػن ا١تصػػػاحل مػػػا قالػػػو اٞتهلػػػة كا١تنػػػافقوف أف مسػػػاكاة اْلنثػػػى بالػػػذكر ِف ا١تػػػَتاث 
 ين"للذكر مثل حظ األنثيمصلحة لْلنثى فقد ألغاىا الشارع بدليل قولو تعاذل "

مصلحة ا١ترايب ِف زيادة مالو بالربا فقد ألغاىا الشارع ٔتا نػص عليػو مػن حرمػة الربػا قػاؿ كمثل : 
" فػػػَل يصػػػػلح الربػػػا بعػػػػد ذلػػػك أف يكػػػػوف طريقػػػػان كأحػػػل اهلل البيػػػػع كحػػػػـر الربػػػػااهلل عػػػز كجػػػػل "

 لَلستثمار أك زيادتو.
 كمثل:

فقػػػد ألغػػػى الشػػػارع ىػػػذه مصػػػلحة اٞتبنػػػاء القاعػػػدين عػػػن اٞتهػػػاد ِف حػػػظ نفوسػػػهم مػػػن ا٢تػػػَلؾ 
 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.
فػػإف عامػػة أدلػػة الشػػرع تؤيػػد مصػػلحة ٚتػػع القػػرآف ككػػذا ٚتػػع السػػنن كالصػػحاح كالػػدكاكين  :مثػػل

 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.

العبادة سبيلها الوقػف فػَل ٣تػاؿ فيهػا لَلجتهػاد كالػرأم ِف مسػائل العبػادات كالزيػادة عليهػا  ْلف
 ابتداع ِف الدين ككل بدعة ضَللة.

 

 اختلف العلماء في العمل بالمصلحة المرسلة كىل ىي حجة ؟
 قوَلف ْلىل العلم:

 القوؿ األكؿ:
قػػػالوا بأِنػػػا حجػػػة كمصػػػدر مػػػن مػػػذىب ا١تالكيػػػة كاٟتنابلػػػة كاْلحنػػػاؼ كيسػػػموِنا "اَلستحسػػػاف" 

 مصادر التشريع.
 القوؿ الثاني:

  كىو الصحيحكىو مذىب الشافعية كابن حـز كالعَلمة ابن العثيمُت أنو ليس ْتجة، 
ْلف الشريعة قد راعت مصاحل العباد ِف تشريعها فَل يتصور أف تكوف أغفلت جانبان فيو  .ُ

 مصلحة ٢تم.
 ف .آلمن شاء ما شاء مثل ما ٭تدث اكالقوؿ "با١تصلحة" فتحان لباب أف يقوؿ  .ِ
 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 

ِف حديث أَب ىريرة "ما كاف أحد أحفظ من حديث رسوؿ اهلل كسلم بعد أف كاف ٯتنع كما 
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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.
دل يشػهد ٢تػا الشػرع باعتبػار  " ا١تصػلحة ا١ترسػلة مػا ٕٗأنت قلت ياأيها اْلمُت العاـ ص  ثانيان:

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؟
؟ كأم حق ذاؾ الػذم تزعمػوف الصػدع بػو ِف ىػذه مث أم مصلحة ىذه اليت تزعموف قو٢تا ثالثان:

آّالس التشريعة؟ فأنتم حُت تريدكف مثَلن منع ا٠تمر إذل ماذا تسػتندكف ِف مطػالبكم بػالتحرمي؟ 
 كٔتاذا تستدلوف كتشهدكف؟ 

 قاؿ اهلل عز كجل كذا أك قاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كذا ؟ أتقولوف :
آّالس كليس لو اعتبار ِف الدٯتقراطية كشرع الدسػتور ، بػل بالطبع ىذا ليس لو اعتبار ِف ىذه 

سػػتقولوف شػػهد الدسػػتور بكػػذا كا١تػػادة الفَلنيػػة تقػػوؿ كػػذا كا١تػػادة الفَلنيػػة تػػنص علػػى كػػذا ك٨تػػو 
 ذلك .كىل بعد ىذا ضَلؿ.

 : إ٪تا قلنا ذلك ١تا ِف الكتاب كالسنة. فإف قلتم
تور مهيمنان على الكتاب ك السػنة ،كجعلػتم ككفى ّٔذا ضَلَلن ْلنكم بذلك جعلتم الدس قلنا :

 الكتاب كالسنة تابعُت للدستور. فنعوذ باهلل من ىذه مصلحة .
حػػىت اٟتػػاكم لػػو حكػػم بشػػرع اهلل سػػتخرجوف عليػػو أيضػػان بانتخابػػات الرئاسػػة ْلف الدسػػتور قػػاؿ 

 ذلك كىذا خَلؼ الكتاب كالسنة كاإلٚتاع ،.
كىػػػذا َل  –ق الشػػػريعة حػػػىت كإف ٧تحػػػتم ِف ذلػػػك أف الطريػػػق الػػػذم تسػػػعوف فيػػػو لتطبيػػػ رابعػػػان :

فلن يكػوف ىػذا حكػم اهلل بػل ىػو  –يكوف حىت يتغَت الناس ْلِنم دل يًتبوا على الشريعة أصَلن 
حكػػػػم الدسػػػػتور كحكػػػػم الشػػػػعب كحكػػػػم اٞتمػػػػاىَت ، كلػػػػن يكػػػػوف حكػػػػم اهلل إَل حػػػػُت يكػػػػوف 

 استسَلمان لكَلـ اهلل كانشراحان لشرعو كعبودية لو سبحانو .
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حُت يكوف استسَلمان لدين الدٯتقراطيػة كلشػرع الدسػتور كٟتكػم الشػعب، فلػيس ىػو حكػم  أما
اهلل كإف كافق شرع اهلل ، ْلنكم ستقولوف مثَلن ا١تادة الفَلنية تقوؿ تقطع يد السػارؽ كلػن تقػوؿ 
قػػػاؿ اهلل جػػػل كعػػػَل " كالسػػػارؽ كالسػػػارقة فػػػاقطعوا أيػػػديهما ......... "فكػػػاف حكػػػم اهلل تبعػػػان 

 َل مستقَلن كيثبت تبعان ما دل  يثبت استقَلَلن . للدستور
 فانتبهوا أيها الناس . 

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

 

  ٖٓ/َِموع الفتاكل يقوؿ شيخ اإلسالـ مج
 من سيئات عظيمة " " فأقواـ قد ينظركف إذل اٟتسنات فَتجحوف ىذا اٞتانب كإف تض

ػػ إعلػػم أيضػػان أف ا١تصػػلحة الػػيت دل يشػػهد ٢تػػا دليػػل َل يعمػػل ّٔػػا إَل بثَلثػػة شػػركط: أف  :اسادسن
 فَل يعمل با١توىومة كَل ا١تظنونة محققو ككلية كغير مصادمة لنص تكوف 

 : يقوؿ الناظم
 بغالب اْلناـ أف ٖتيطا   كاشًتطوا ثَلثة شركطان               
 كدل تعارض حجة شرعية   كذاؾ أف تكوف كاقعية               

 

 كاشًتاط ىذه الشركط ىو أصح اْلقواؿ ِف اعتبار ا١تصاحل ا١ترسلة .
بهػػػػاج فػػػػي اإلكقػػػػد أشػػػػار السػػػػبكي إذل أقػػػػواؿ أىػػػػل العلػػػػم ِف اعتبػػػػار ا١تصػػػػاحل ا١ترسػػػػلة فقػػػػاؿ : 

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

ضػػػركرية مػػػا اختػػػاره ا١تصػػػنف أنػػػو إف كانػػػت تلػػػك ا١تصػػػلجة كالثالػػػث مالػػػك بػػػن أنػػػس رٛتػػػو اهلل 
 اعتربت كإف فات أحد ىذه القيود الثَلثة دل تعترب " قطعية كلية

 

: حل اليت يدندف حو٢تا أنصار الدٯتقراطية دائرة بُت الوىم كالظن كما فيها شيء كٚتيع ا١تصاقلتي
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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الشػػػرع باَلعتبػػػار أك اإللغػػػاء، كالدٯتقراطيػػػة شػػػهد ٢تػػػا  إذ ا١تصػػػاحل ا١ترسػػػلة ىػػػي الػػػيت دل يشػػػهد ٢تػػػا
 الشرع باإللغاء .

 

كمػػػا حػػػػاؿ ىػػػؤَلء الػػػػذين يريػػػدكف اإلصػػػَلح مػػػػن خػػػَلؿ الدٯتقراطيػػػػة إَل كحػػػاؿ بعػػػػض  سػػػابعان:
الفلسػػطينيُت الػػذين دخلػػوا ِف الكنيسػػت اإلسػػرائيلي ْتجػػة ٗتفيػػف الظلػػم فكػػاف دخػػو٢تم أعظػػم 

بالدخوؿ ِف ىذا الكنيست ٮتضػعوف ْلحكػاـ اليهػود كىػم  فسادان من كقوع الظلم عليهم ْلِنم
مػػػػع ذلػػػػك ينتمػػػػوف إذل اٟتركػػػػة اإلسػػػػَلمية ، ككػػػػذلك الػػػػذين دخلػػػػوا ِف ىػػػػذه الدٯتقراطيػػػػة ْتجػػػػة 

 اإلصَلح ما أمكن ، فإِنم يتحاكموف إذل القوانُت الوضعية كاْلغلبية شاءكا أـ أبوا .
ِف ىػػػذه الرب١تانػػػات حفاظػػػان علػػػى عقيػػػدة أننػػػا نقػػػوؿ بػػػل إف ا١تصػػػلحة اآلف تػػػرؾ الػػػدخوؿ  ثامنػػػان:

اإلسػػَلـ مػػن اَللتبػػاس بالضَلؿ،كتشػػويو ا١تلػػة، كبيػػاف الػػرباءة مػػن الدٯتقراطيػػة، كالػػرباءة مػػن حكػػم 
الشػػعب نفسػػو بنفسػػو، ككجػػوب إظهػػار ذلػػك للنػػاس، كلػػيس مػػن مصػػلحة الػػدعوة التخلػػي عػػن 

ة بعرضػػها علػػى البشػػر ككفػػى ثوابتهػػا كأساسػػها كتعػػريض ثوابتهػػا لَلسػػتهزاء ِف آّػػالس  التشػػريعي
ّٔذا مهانة للدعوة كالدعاة ،كمن الذؿ كا١تهانو أف تعرض إحدل القنوات الدينيػة زعمػان اسػتفتاءن 

كإف اخػًتت اْلخػرل  √للناس ىل ٗتتػاركف الزكػاة أـ الضػرائب؟ إف اخػًتت الزكػاة فضػع عَلمػة 
 ، فهل ىذا ىو دين اإلسَلـ أـ دين الدٯتقراطية؟!!!!× فضع عَلمة 

 

أف ا١تتأمل ِف دعوات اْلنبياء ٬تد أِنا دل تنب على ىػذا الطريػق كإ٪تػا بنيػت علػى الػدعوة  تاسعان:
 كالتوحيد كنفي الشرؾ كتعبيد الناس لرب العا١تُت .

 " أكلئك الذين ىدل اهلل فبهداىم اقتًدهقاؿ جَل كعَل " 
يصػلوا إذل كرسػي اٟتكػم  كقد ذكر قبل ذلك عددان من اْلنبيػاء كا١ترسػلُت مػن اْلنبيػاء الػذين  دل

كدل تقػػػم ٢تػػػم دكلػػػة، عػػػدد كبػػػَت مػػػن اْلنبيػػػاء نػػػوح كإبػػػراىيم كلػػػوط كإٝتاعيػػػل كإسػػػحاؽ كيعقػػػوب 
كموسػػى كعيسػػى كزكريػػا ك٭تػػِت كأيػػوب كإليػػاس كغػػَتىم صػػلوات اهلل علػػيهم ٚتيعػػان ٦تػػن قػػص اهلل 

 علينا ذكرىم ِف كتابو الكرمي "
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لى اهلل عليػػو كسػػلم عرضػػوا عليػػو ا١تػػاؿ كا١تلػػك فكانػػت غػػايتهم تعبيػػد النػػاس لػػرّٔم كىػػذا نبينػػا صػػ
كالرياسػػة فمػػا كػػاف منػػو صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم إَل أف تلػػى مػػن سػػورة فصػػلت " فػػإف أعرضػػوا فقػػل 

 أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد كٙتود "
 

كبعد كل الذم ذكرتو ، العجيب من الػدكتور كاألمػين العػاـ أف يقػوؿ فػي شػرط المصػلحة 
   َٖالمرسلة ص 

!!! الكليػػػة كحػػػدكدىا  قػػػوانين الشػػػريعة" أَل ٗتػػػرج ىػػػذه الوسػػػائل كاحملػػػاكَلت عػػػن  : طكالشػػػر 
الضػػػابطة كأَل ِتػػػدـ الشػػػريعة ىػػػذه اْلمػػػور بػػػنص مػػػن نصوصػػػها فمػػػىت مػػػا حققػػػت ىػػػذه الوسػػػيلة 

 فَل كجو ١تنعها من جهة الشرع " أصل كليكدل يعًتضها  كلم تصطدـ  بنص جزئيا١تصلحة 
ة اْلمػػػُت أف اسػػػتدَللك با١تصػػػلحة ا١ترسػػػلة علػػػى الػػػدخوؿ ِف فمعػػػٌت ىػػػذا يػػػا دكتػػػور كيػػػا سػػػياد

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.
 

أنػتم ٖتتجػوف ّٔػا شػئتم أـ  – الغايػة تبػرر الوسػيلةىػذه قاعػدة اليهػودم ميكػافيللي أف  عاشران:
ٔتعٌت أف من كاف عنده غاية فليستعن عليها بػأم كسػيلة فػإذا أردت مػاَلن لتنفػق كتبتعػد  –أبيتم 

ؿ عن الفقر فلػك أف تسػرؽ ك٢تػا أف تػزين كىكػذا كىػذا مضػاد للشػريعة اإلسػَلمية ٘تامػان ْلف تقػو 
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 : 
سػػوؿ صػػلى اهلل مػػا ثبػػت ِف عػػرض عتبػػة بػػن ربيعػػة بتكليػػف مػػن زعمػػاء قػػريش حيػػث قػػاؿ للر -ُ

عليػػو كسػػلم " فرقػػت ٚتاعتنػػا كعبػػت ديننػػا كشػػتمت اآلبػػاء كشػػتمت اآل٢تػػة كفضػػحتنا ِف العػػرب 
 –أم تكػوف رئػيس الػوزراء مػثَلن  –أيها الرجل إف كنت تريد الرئاسة عقدنا لػك فكنػت رئيسػنا 

لينػا كإف كنت تريػد ملكػان ملكنػاؾ ع –أم رئيسا للرب١تاف  –كإف كنت تريد شرفان سودناؾ علينا 
فلػػم يقبػػل الرسػػوؿ صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم كتػػَل عليػػو أكؿ سػػورة  –أم تكػػوف ملكػػان أك رئيسػػا  –
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فصلت ْلنو عرض مقابل جوىر ىذا الدين كىي القياـ بالتوحيد كالرباءة من كل معبود أكمتبوع 
 . قاؿ األلباني إسنادىا حسنأك مطاع  . 

 كىف ىذا رد على من يقوؿ أنًتكها للعلمانُت.
إف شػػاء اهلل اٞتػػواب  كسػػيأيت قػػد تركهػػا للكػػافرين. صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم كىػػل النبػػي فنقػػوؿ:

 مفصَلن على ىذه الشبو.
 كفيو رد على من يقوؿ ندخل كنسلك مسلك التدرج ىف التشريع.

 كانخرط معهم بحجة التدرج،كىل كػاف النبػي صلى اهلل عليو كسلم فنقوؿ كىل دخل النبي
ا علػػى الػػػدعوة،كأين قولػػػو تعػػالى"كال تركنػػػوا إلػػػى الػػػذين لػػػيس حريصػػػ صػػلى اهلل عليػػػو كسػػلم

 ظلموا....."
طلػػب كفػػد ثقيػػف : ١تػػا جػػاءكا مسػػلمُت فطلبػػوا أف ييبقػػى أصػػنامها حػػىت يػػدخل اإلسػػَلـ ِف  -ِ

قلػػوب العامػػػة، فػػػرفض صػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم إبقػػاءه ٢تػػػا كلػػػو ٟتظػػة،مع أف ِف إبقػػػاءه ٢تػػػا بعػػػض 
كدخػػوؿ أكػػػرب كميػػػة لإلسػػَلـ كاْلمػػػن مػػػن اَلرتػػػداد  الوقػػت مصػػػلحة للػػػدعوة مػػن تكثػػػَت السػػػواد

 كلكن حاشاه صلى اهلل عليو كسلم أف يتخذ كسيلة ٤ترمو ١تصلحة الدعوة .
كقصتو مع بٍت شػيباف بػن ثعلبػة : ١تػا عػرض علػيهم الػدين قػالوا ككاعػدكه أف ٭تمػوه ٦تػا يلػي  -ّ

نصػره إَل مػن أحاطػو مػن العرب َل ٦تا يلي كسرم فقػاؿ صػلى اهلل عليػو كسػلم أف ديػن اهلل لػن ي
 ٚ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 
 ث بو كسلم ما شاء اهلل كحد

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 مكتـو  أتى الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم فجعػل يقػوؿ أرشػدين كعنػد  -ٓ   
الرسػوؿ صػلى اهلل  رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم رجػل أك رجػاؿ مػن عظمػاء ا١تشػركُت فجعػل

 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 .
الرسوؿ صلى اهلل عليػو  قصة ا٢تجرة إذل اٟتبشة فما ىاجركا إَل بسبب التوحيد كلو كاف -ٔ   

 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 " -ٕ   
 .اه مسلمؾ كَل كفر كَل معصية . رك فَل يقبل من الطرؽ الدعوية إَل ماكاف طيبان ليس فيو شر  
  في رسالة السماع َِٔ/ُُمجموع الفتاكم البن تيمية  -ٖ   

سيػػئل عػػن شػػي  مػػن ا١تشػػاي  يقػػيم ٝتاعػػان بػػدؼ بشػػعر ْلصػػحاب الكبػػائر فيتػػوب مػػنهم ٚتاعػػة 
 فهل يباح ىذا الفعل ١تا يًتتب عليو من ا١تصاحل؟

 فأجاب رحمو اهلل :
و علػػى العاصػػُت َلبػػد أف يكػػوف فيمػػا إف مػػا يهػػدم اهلل بػػو الضػػالُت كييرشػػد بػػو الغػػاكين كيتػػوب بػػ

بعػػػث اهلل بػػػو الرسػػػوؿ صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم، كالشػػػي  ا١تػػػذكور قصػػػد أف يتػػػوب آّتمعػػػُت علػػػى 
جاىػػػل  " يػػػدؿ علػػػى أف الشػػػي  الطريػػػق البػػػدعيالكبػػػائر فلػػػم ٯتكنػػػو ذلػػػك إَل ٔتػػػا ذكػػػره مػػػن " 

 عليػػػو كسػػػلم الػػػيت ّٔػػػا تتػػػوب العصػػػاة أك عػػػاجز عنهػػػا فػػػإف الرسػػػوؿ صػػػلى اهلل بػػػالطرؽ الشػػػرعية
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 

طرؽ بػػػػالقػػػػد تػػػػاب مػػػػن الكفػػػػر كالفسػػػػوؽ كالعصػػػػياف مػػػػن َل ٭تصػػػػيو إَل اهلل تعػػػػاذل مػػػػن اْل مػػػػم 
 .......  الشرعية

 

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

ثىًة اٍلميفىضَّلىًة الَّيًت قىاؿى ًفيهىا النَِّبُّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّ  يػٍري اٍلقيػريكًف "أىنَّوي دلٍى يىكيٍن ِف اٍلقيريكًف الثََّلى مى }خى
ػػازً  ػػاـً كىَلى ِف  قػىػػٍرين الَّػػًذم بيًعثٍػػت ًفيػػًو مثيَّ الَّػػًذينى يػىليػػونػىهيٍم مثيَّ الَّػػًذينى يػىليػػونػىهيٍم{ َلى ِف اٟتًٍجى كىَلى ِف الشَّ

يًن ٬تىٍتىًمػػػعي عىلىػػػػى ػػػده ًمػػػٍن أىٍىػػػًل ا٠تٍىػػػػٍَتً كىالػػػدّْ ػػػػافى أىحى  الٍػػػيىمىًن كىَلى ِف اٍلعًػػػرىاًؽ كىَلى ِف ًمٍصػػػرى كىَلى ِف خيرىاسى
مىاـً أىٍٛتىد كى  ا كىرًىىوي اٍْلىًئمَّةي كىاإٍلً ًح اٍلقيليوًب كى٢ًتىذى غىٍَتًًه حىىتَّ عىدَّهي الشَّػاًفًعيُّ ًمػٍن السَّمىاًع اٍلميٍبتىدىًع ًلصىَلى

ػػمُّونىوي التػٍَّغبًػػَتى يىصيػػدُّ  ثىػػوي الزَّنىاًدقىػػةي ييسى ػػٍيئنا أىٍحدى ادى شى لٍَّفػػت بًبػىٍغػػدى : خى اًث الزَّنىاًدقىػػًة ًحػػُتى قىػػاؿى كفى بًػػًو إٍحػػدى
 "النَّاسى عىٍن اٍلقيٍرآًف.

 

 (:ُٗٓ/  ُُكقاؿ أيضان فى مجموع الفتاكل )
: إمَّػػا نىًشػػيده ٣تيىػػرَّده نىًظػػَتى اٍلغيبىػػاًر. "فىأىمَّػػا  ػػاًع عىلىػػى ذىلًػػكى ًح اٍلقيليػػوًب ِف اًَلٍجًتمى ٝتىىػػاعي اٍلقىاًصػػًدينى ًلصىػػَلى

ػاًب الٍ  ـً فىًإنَّوي أيٍحًدثى بػىٍعػدى ذىىى ٍسَلى . فػىهيوى السَّمىاعي اٍلميٍحدىثي ِف اإٍلً قيػريكًف كىًإمَّا بًالتٍَّصًفيًق كى٨تىًٍو ذىًلكى
ثىػػًة الَّػػًذينى أىثٍػػػٌتى عىلىػػٍيًهٍم النَّػػِبُّ الثَّ  ػػلَّمى  -َلى ػػري اٍلقيػػريكًف: اٍلقىػػٍرفي  -صىػػلَّى اللَّػػوي عىلىٍيػػًو كىسى يػٍ : }خى ٍيػػثي قىػػاؿى حى

ػػوي أىٍعيىػػافي اٍْليمَّػػًة كىدلٍى ٭تىٍ  ػػاًبري الَّػػًذم بيًعثٍػػت ًفيػػًو مثيَّ الَّػػًذينى يػىليػػونػىهيٍم مثيَّ الَّػػًذينى يػىليػػونػىهيٍم{ كىقىػػٍد كىرًىى ضيػػٍرهي أىكى
 اٍلمىشىاًيً ."

 

 (:َّٔ/  ُُمجموع الفتاكل )
ـى ِف السَّمىاًع كىغىٍَتًًه ًمٍن اٍْلىفٍػعىاًؿ عىلىى ضىٍربػىٍُتً:  اٍلكىَلى

ػػػائًرى اٍْلىفٍػعىػػػاًؿ الَّػػػيًت  ػػػا يػىٍفعىػػػلي سى ؟ بىػػػٍل يػىٍفعىػػػلي كىمى
ػػػري ٤تيىػػػرَّـو ػػػوى ٤تيىػػػرَّـه؟ أىٍك غىيػٍ ػػػٍل ىي ػػػدي٫تيىا أىنَّػػػوي ىى تػىٍلتىػػػذُّ ًّٔىػػػا أىحى

ػا. ٦تَّػا يػىٍفعىليػوي النَّػا سي لًقىٍصػًد النػُّفيوسي كىًإٍف كىافى ًفيهىا نػىٍوعه ًمٍن اللٍَّهًو كىاللًَّعًب كىسىمىاًع اٍْلىٍعػرىاًس كىغىٍَتًىى
 اللَّذًَّة كىاللٍَّهًو َلى لًقىٍصًد اٍلًعبىادىًة كىالتػَّقىرًُّب إذلى اللًَّو.

ٍم  كىالنػَّػػٍوعي الثَّػػاين أىفٍ  ًح اٍلقيليػػوًب كىٕتىٍرًيػػًد حيػػبّْ اٍلًعبىػػاًد لًػػرىًّّْٔ يىانىػػًة كىاٍلًعبىػػادىًة كىصىػػَلى يػىٍفعىػػلى عىلىػػى كىٍجػػًو الدّْ
نىابىةي كىاٟتٍيبُّ كىرًقَّ  غىيػٍري ةي اٍلقيليوًب كى كىتػىزًٍكيىًة نػيفيوًسًهٍم كىتىٍطًهًَت قػيليؤًًٍّم كىأىٍف ٖتيىرَّؾى ًمٍن اٍلقيليوًب ا٠تٍىٍشيىةي كىاإٍلً

ػػوى ًمػػٍن ًجػػٍنًس اٍلًعبىػػادىاًت كىالطَّاعىػػاًت َلى ًمػػٍن ًجػػٍنًس اللَّعًػػب كىاٍلميٍلًهيىػػاًت. فػىيىًجػػبي اٍلفىػػٍرؽي  ذىلًػػكى ٦تَّػػا ىي
اٍْلىفٍػرىاًح كى٨تىًٍو كى  بػىٍُتى ٝتىىاًع اٍلميتػىقىرًّْبُتى كىٝتىىاًع اٍلميتػىلىعًّْبُتى كىبػىٍُتى السَّمىاًع الًَّذم يػىٍفعىليوي النَّاسي ِف اٍْلىٍعرىاسً 
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ًح اٍلقيليػوًب كىالتػَّقىػرًُّب إذلى رىبّْ السَّػمىوىاًت فىػًإفَّ   ذىًلكى ًمٍن اٍلعىادىاًت كىبػىٍُت السَّػمىاًع الَّػًذم يػيٍفعىػلي ًلصىػَلى
ا ييٍسأىؿي عىٍنوي: ىىٍل ىيوى قػيٍربىةه كىطىاعىةه؟ كىىىٍل ىيوى طىرًيقه إذلى اللًَّو؟ كىىىٍل ٢تىيػٍم بيػدّّ  ػا  ىىذى ًمػٍن أىٍف يػىٍفعىليػوهي ًلمى

ليػؤًًٍّم كى٨تىٍػًو ًفيًو ًمٍن رًقَّػًة قػيليػؤًًٍّم كىٖتىٍرًيػًك كىٍجػًدًىٍم ًلمىٍحبيػؤًًٍّم كىتػىزًٍكيىػًة نػيفيوًسػًهٍم كىًإزىالىػًة اٍلقىٍسػوىًة عىػٍن قػي 
ػػػا أىفَّ النَّصىػػػارىل يػى  ػػػمىاًع؟ كىمى ػػػمىاًع ِف  ذىلًػػػكى ًمػػػٍن اٍلمىقىاًصػػػًد الَّػػػيًت تػيٍقصىػػػدي بًالسَّ ا السَّ ػػػذى ٍفعىليػػػوفى ًمثٍػػػلى ىى

ًقيقىػػػةي  ا فىحى ػػػذى نىاًئًسػػػًهٍم عىلىػػػى كىٍجػػػًو اٍلًعبىػػػادىًة كىالطَّاعىػػػًة َلى عىلىػػػى كىٍجػػػًو اللٍَّهػػػًو كىاللَّعًػػػًب. إذىا عيػػػًرؼى ىى كى
: إمَّػا ٤تيىرَّ  ػًذًه اٍْليميػورى الَّػيًت ًىػػيى ػٍيً  أىٍف ٬تىٍعىػػلى ىى ػٍل يػيبىػاحي لًلشَّ ػػةه؟ السُّػؤىاًؿ: ىى ػةه؟ أىٍك ميبىاحى مىػةه؟ أىٍك مىٍكريكىى

ينى قػيٍربىػػػةن كىًعبىػػػادىةن كىطىاعىػػػةن كىطىرًيقىػػػةن إذلى اللَّػػػًو يىػػػٍدعيو ًّٔىػػػا إذلى اللَّػػػًو كيتػػػوب اٍلعىاًصػػػُتى كىيػيٍرًشػػػدي بًػػػًو اٍلغىػػػاكً 
ًف " فىػَلى  ٍعليوـً أىفَّ الػدّْينى لىػوي " أىٍصػَلى ـى كىيػىٍهًدم بًًو الضَّالُّْتى. كىًمٍن اٍلمى ػرىا  ًديػنى إَلَّ مىػا شىػرىعى اللَّػوي كىَلى حى

كىشىػرىعيوا ًديننػا دلٍى إَلَّ مىا حىرَّمىوي اللَّوي. كىاىللَّوي تػىعىاذلى عىابى عىلىى اٍلميٍشرًًكُتى أىنػَّهيٍم حىرَّميوا مىا دلٍى ٭تيىرٍّْموي اللَّػوي 
 يىٍأذىٍف بًًو اللَّوي........ 
ٍعًصػيىًة؛ ًْلىفَّ اٍلعىاًصػيى يػىٍعلىػمي أىنَّػوي عىػاصو فػىيىتيػوبي كىاٍلميٍبتىػدًعي ٭تىٍسىػبي كىاٍلًبٍدعىةي أىحىبُّ إذلى إبٍ  ًليسى ًمٍن اٍلمى

ا مىػػٍن حىضىػػرى السَّػػمىاعى لًلَّعًػػًب كىاللٍَّهػػًو َلى يػىعيػػدُّهي ًمػػٍن صىػػا . كى٢ًتىػػذى ًلًح أىفَّ الَّػػًذم يػىٍفعىليػػوي طىاعىػػةه فىػػَلى يػىتيػػوبي
ػػو لًػػًو كىَلى يػىٍرجي بًػػًو الثػَّػػوىابى كىأىمَّػػا مىػػٍن فػىعىلىػػوي عىلىػػى أىنَّػػوي طىرًيػػقه إذلى اللَّػػًو تػىعىػػاذلى فىًإنَّػػوي يػىتًَّخػػذيهي ًديننػػا كىًإذىا  عىمى

ػريـى نىًصػيبيوي ًمػٍن اللَّػًو تػىعىػ اذلى إذىا نػىهىى عىٍنوي كىافى كىمىٍن نػىهىى عىٍن ًديًنًو كىرىأىل أىنَّوي قىٍد انٍػقىطىعى عىػٍن اللَّػًو كىحى
ػػًة اٍلميٍسػػًلًمُتى: إفَّ  ػػده ًمػػٍن أىًئمَّ ػػاًء اٍلميٍسػػًلًمُتى كىَلى يػىقيػػوؿي أىحى ؿه بًاتػّْفىػػاًؽ عيلىمى ًء ضيػػَلَّ ػػؤيَلى ػػوي. فػىهى اٗتّْىػػاذى تػىرىكى
ا ًديننػػا كىطىرًيقنػػا إذلى اللَّػػًو تػىعىػػا ػػذى ا ًديننػػا كىطىرًيقنػػا إذلى اللَّػػًو تػىعىػػاذلى أىٍمػػره ميبىػػاحه؛ بىػػٍل مىػػٍن جىعىػػلى ىى ػػذى ػػوى ىى ذلى فػىهي

ٍٚتىاًع اٍلميٍسًلًمُتى.  ضىاؿّّ ميٍفًتىو ٥تيىاًلفه إلًً
 

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: 
ركاه البخػػػارمي مػػػن قصػػػة ٚتػػػع ا١تصػػػحف،كأف عمػػػر رضػػػى اهلل عنػػػو أشػػػار إذل أَب بكػػػر مػػػا أكالن:

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

صػلى اهلل عليػو  ؿ اهللأف ٚتع ا١تصحف كسيلة،كمع ذلػك احتجػوا بعػدـ فعػل رسػو كجو الداللة:
 كسلم.

 ١تاذا إذف ٚتعوا ا١تصحف مع أف رسوؿ اهلل دل يفعلو. فإف قيل:
 صلى اهلل عليو كسلم. قلنا:ْلف ا١تقتضى دل يكن موجودا على عهده

 فبوجوده َلٮتشى على القرآف. صلى اهلل عليو كسلم إذ ىو حيي بُت أظهرىم 
علػػى الػػذين يسػػبحوف علػػى اٟتصػػى،كاحتج  ماثبػػت عنػػد الػػدارمي،حُت أنكػػر ابػػن مسػػعودثانيػػان:

 دل يفعلو. صلى اهلل عليو كسلم عليهم أف النِب
 كجو الداللة:أف التسبيح بالحصى كسيلة للذكر،كمع ذلك اشتد نكير ابن مسعود عليهم.

 

 يقوؿ شيخ اإلسالـ فى اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمك 
 (ِ  /ََُ:) 

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

: فإف كاف السبب احملوج إليو أمران حدث بعػد النػِب صػلى اهلل عليػو كسػلم السبب الميحوج إليو
د ٬تػػوز إحػػداث مػػا تػػدعو اٟتاجػػة إليػػو، ككػػذلك إف "كػػاف ا١تقتضػػي مػػن غػػَت تفػػريط منػػا، فهنػػا قػػ

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 
أمػػر يكػػوف المقتضػػي لفعلػػو علػػى عهػػد رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم  فكػػلاإلحػػداث، 
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. كأمػا مػا حػدث ا١تقتضػي لػو موجودا، لو كػاف مصػلحة كلػم يفعػل، يعلػم أنػو لػيس بمصػلحة
 بعد موتو من غَت معصية ا٠تالق فقد يكوف مصلحة." 

 قاؿ ِْٗ/ُمجموع الفتاكل للعالمة ابن باز رحمو اهلل 
بغيػػػػر ع اإلسػػػػَلمي أك صػػػػَلح آّتمعػػػػات اْلخػػػػرل ِف ىػػػػذه الػػػػدنيا " كمػػػػن أراد صػػػػَلح آّتمػػػػ 

 كقاؿ غَت حق "ا.ق فقد غلطاليت صلح ّٔا اْلكلوف  الطريق كالوسائل كالعوامل
 فهذا كاضح منو رحمو اهلل أنو يقوؿ أف كسائل الدعوة توقفية كالغاية ال تبرر الوسيلة.

حكػػم اَلنتمػػاء إذل الفػػرؽ كاْلحػػزاب  قػػاؿ العَلمػػة بكػػر بػػن عبػػد اهلل بػػن أيب زيػػد كتػػاب " -ُُ
  ُٕٓا١تعاصرة "ص 

َل ٣تػػػاؿ  توقيفيػػػة قػػػاؿ " فالػػػدعوة تتكػػػوف مػػػن كسػػػيلة كغايػػػة فحقيقػػػة الػػػدعوة الػػػيت ىػػػي الغايػػػة
اَلجتهػػاد فيهػػا كأمػػر ثابػػت َل يتغػػَت بتغػػَت اْلزمػػاف كاْلحػػواؿ كا١تكػػاف كاْلصػػل ِف كسػػائل نشػػر 

ح عنػػو صػػلى اهلل عليػػو كسػلم أنػػو قػػاؿ " مػػن الػدعوة كػػذلك التوقيػػف علػى منػػاىج النبػػوة كقػػد صػ
عمػل عمػػَلن لػػيس عليػو أمرنػػا فهػػو أحػدث ِف أمرنػػا ىػػذا مػا لػػيس منػػو فهػو رد" ك ِف لفػػظ " مػػن 

 "  رد
  ْٕٔ/ُْيقوؿ ابن تيمية في الفتاكل  -ُِ

بغَت علم كالفواحش ما ظهر منها كما بطن كالظلم َل يكػوف فيهػا  اهلل " إف الشرؾ كالقوؿ على
 صلحة "شيء من ا١ت

كمػػا ىػػو ٤تػػـر علػػى كػػل أحػػد ِف كػػل حػػاؿ َل يبػػاح منػػو شػػيء  " ْٕٕ/ُْكقػػاؿ أيضػػان  -ُّ
 كىو الفواحش كالظلم كالشرؾ كالقوؿ على اهلل بَل علم "

 قلت : كّٔذا يرد على من يقوؿ الدخوؿ ِف الرب١تاف للضركرة. 
 

  ُْٕ،  َْٕ/ُْكقاؿ أيضان 
بح منػػو شػػيئان َل لضػػركرة كَل لغػػَت ضػػركرة كالشػػرؾ " إف احملرمػػات منهػػا مػػا يقطػػع بػػأف الشػػرع دل يػػ

كالفػػواحش كالقػػوؿ علػػى اهلل بغػػَت علػػم كالظلػػم احملػػض كىػػي اْلربعػػة ا١تػػذكورة ِف سػػورة اْلعػػراؼ 
 فهذه اْلشياء  دل يبح منها شيئان قط كَل ِف حاؿ من اْلحواؿ ك٢تذا أنزلت ِف سورة ا١تكية "
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  ْْٕ/ُْكقاؿ أيضان 
 " أنو يعينو على طاعة اهلل لظنوفَل ٭تل لو أف يفعل الذم يعلم أنو ٤تـر " أما اإلنساف ِف نفسو 

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

  لماذا  نحـر المجالس النيابية ؟ قاؿ "
كسػنة رسػػولو صػػلى اهلل عليػو كسػػلم كاٟتكػػم فيهػا للكثػػرة كلػػيس هلل ْلف فيهػا يسػػتهزأ بكتػػاب اهلل 

 عز كجل كفيها كتاب اهلل رأل من اآلراء.
: " ما دل يتم الواجب إَل بو فهو كاجب " قلنا : فالدخوؿ على الكفرة مباح كاْلمر  فإف قيل 

إَل ّٔػػػذا  بػػػا١تعركؼ كالنهػػػي عػػػن ا١تنكػػػر كاجػػػب فػػػإذا دل يػػػتم اْلمػػػر بػػػا١تعركؼ كالنهػػػي عػػػن ا١تنكػػػر
الػػدخوؿ فهػػذا الػػدخوؿ مبػػاح كقػػد يصػػبح كاجبػػان ْلنػػو َلبػػد مػػن الػػدخوؿ علػػى الكفػػرة كنػػأمرىم 

لصػػػنم بػػػا١تعركؼ كننهػػػا عػػػن ا١تنكػػػر لكػػػن إذا كػػػاف ىػػػذا الػػػدخوؿ ٤تػػػـر ْلنػػػك َلبػػػد أف تسػػػجد 
فهذه القاعدة َل تنطبق على ىذا الكَلـ كىي قاعػدة فاسػدة ِف ىػذا القيػاس ْلف  الديمقراطية
 صبح ٤ترمان كليس مباحان ْلنو َلبد من السجود لصنم الدٯتقراطية "الدخوؿ أ

 " كلكننا نمنع الوسيلة التي بها دخلواكقاؿ أيضان "   
 فتبين أف كسائل الدعوة توفيقية كأف الغاية ال تبرر الوسيلة فالبد أف

 تكوف الوسيلة مشركعة.
 ٔٓٗ (:برقمُٕ/  ِصحيح البخارم ) يكف

ػػػػًعيدو ا : عىػػػػٍن أىيب سى ٍػػػػريجي يػىػػػػٍوـى الًفطٍػػػػًر »٠تيػػػػٍدرًمّْ، قىػػػػاؿى ػػػػلَّمى ٮتى ػػػػوؿي اللَّػػػػًو صىػػػػلَّى اهللي عىلىٍيػػػػًو كىسى ػػػػافى رىسي كى
، فػىيػىقيػوـي ميقىابًػلى النَّػاًس، كىال أي بًػًو الصَّػَلىةي، مثيَّ يػىٍنصىػًرؼي يصىلَّى، فىأىكَّؿي شىٍيءو يػىٍبػدى

نَّػاسي كىاْلىٍضحىى ًإذلى ا١ت
ػػافى ييرًيػػدي أىٍف يػىٍقطىػػعى بػىٍعثنػػا قىطىعىػػوي، أىٍك  جيليػػوسه عىلىػػى صيػػفيوًفًهمٍ  فػىػػيىًعظيهيٍم، كىييوًصػػيًهٍم، كىيىػػٍأميريىيٍم، فىػػًإٍف كى

فػىلىٍم يػىزىًؿ النَّاسي عىلىى ذىًلكى حىىتَّ خىرىٍجػتي مىػعى »قىاؿى أىبيو سىًعيدو: « يىٍأميرى ًبشىٍيءو أىمىرى بًًو، مثيَّ يػىٍنصىًرؼي 
ػػػوى أىًمػػػَتي  -مىػػػٍركىافى  ىًدينىػػػًة  كىىي

ثًػػػَتي بٍػػػني  -ا١ت يصىػػػلَّى ًإذىا ًمٍنبػىػػػره بػىنىػػػاهي كى
نىػػػا ا١ت ػػػا أىتػىيػٍ ِف أىٍضػػػحنى أىٍك ًفطٍػػػرو، فػىلىمَّ

بىػذىين، فىػاٍرتػىفىعى  بىػٍذتي بًثػىٍوبًػًو، فىجى ، فىجى ، فىخىطىػبى الصٍَّلًت، فىًإذىا مىٍركىافي ييرًيدي أىٍف يػىٍرتىًقيىوي قػىٍبلى أىٍف ييصىلّْيى
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ػػًعيدو: « ةً قػىٍبػػلى الصَّػػَلى  ػػبى مىػػا تػىٍعلىػػمي »، فػىقيٍلػػتي لىػػوي: غىيػَّػػٍرُتيٍ كىاللَّػػًو، فػىقىػػاؿى أىبىػػا سى : مىػػا « قىػػٍد ذىىى ، فػىقيٍلػػتي
 : ػػره ٦تَّػػا َلى أىٍعلىػػمي، فػىقىػػاؿى يػٍ ػػا »أىٍعلىػػمي كىاللَّػػًو خى ًإفَّ النَّػػاسى دلٍى يىكيونيػػوا ٬تىًٍلسيػػوفى لىنىػػا بػىٍعػػدى الصَّػػَلىًة، فىجىعىٍلتػيهى

 «الصََّلىةً  قػىٍبلى 
 ُْ/ّقاؿ العالمة ابن العثيمين فى شرحو على البخارم 

"كىف ىػػذا أيضػػان دليػػل علػػى أف مػػا يسػػمى با١تصػػاحل ا١ترسػػلة إذا خالفػػت الشػػريعة فإنػػو َل يعمػػل 
ّٔا،فهنػػػا مػػػن ا١تصػػػلحة أف النػػػاس يسػػػتمعوف ا٠تطبػػػة َل شػػػك،لكن إذا أدل ذلػػػك إذل أف تتغػػػَت 

 " خالف الشرع فليس بمصلحة ألف ماالسنة فإنو َل يعمل ّٔا...
 صححو اْللباين ّٖٖٔ(:برقم ٔ/  ْكىف سنن أيب داكد )

 : : سيًئلى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى عىًن النٍُّشرىًة فػىقىاؿى اًبًر ٍبًن عىٍبًد اللًَّو، قىاؿى ىيوى ًمػٍن »عىٍن جى
 «عىمىًل الشٍَّيطىافً 

:كالنشػػرة ىػػى حػػل السػػحر با لسػػحر،كبالطبع أف ىػػذا فيػػو مصػػلحة ١تػػا فيػػو مػػن حػػل السػػحر قلتي
 ٦تاأذف فيو الشرع.  َلبد كأف تكوف كلكن دل يأذف فيو الشرع فعيلم أف ا١تصلحة

 
 
 

 الشبهة السادسة
كدرء  ،صلحتين كدرء أعظم المفسدتينمتحصيل أعظم الدخلنا البرلماف 

 َٖص ةرة تبيح المحظور المصلحة،كالضرك  المفسدة يقدـ على جلب
 

 الرد على ذلك :
أف ا١تصاحل كا١تفاسد ليسػت مصػدرىا العقػوؿ كاْلىواء،كإ٪تػا مصػدرىا الشػرع،فحىت تعػرؼ أكالن :

ككقعنػا  ا١تصلحة من ا١تفسدة فَلبد من الرجوع إذل الشرع،كإَل جعلنا العقل حاكمان على الشػرع
 ىف مذىب ا١تعتزلة الضَلؿ.
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 (:ُْٕ/  ُالفتاكل المصرية ) يقوؿ شيخ اإلسالـ فى مختصر
"لىٍيسى كل سىبىب نىاؿى اَلنساف حىاجتو يكوف مىٍشريكعا كىَلى ميبىاحػا كىًإ٪تَّىػا يكػوف مىٍشػريكعا ًإذا غلبػت 

 .ًممَّا أذف ًفيًو الشٍَّرعمٍصلحىتو على مفسدتو 
ا اٍلبىاب ٖتىٍػًرمي السػحر مىػعى مىالػو مػن التَّػٍأًثَت كىقىضىػاء بعػض اٟتٍى  ػات كىمىػا يػٍدخل ِف ذىلًػك كىمن ىىذى اجى

من عبىادىة اٍلكىوىاًكب كدعائها كاستحضار اٞتًٌٍن كىاٍلكهىانىة كاَلستسقاـ باْلزَلـ كأنواع السحريات 
ا تػىٍنًبيو على ٚتلىة اٍْلىٍسبىاب الَّيًت تقضي ّٔىا اٟتٍىوىاًئج"  مىعى كىوِنىا ٢تىىا نوع كشف كتأثَت،كىِف ىىذى

اْلسَلـ يوضح فيو أف الشيئ َل يقاؿ عنو مصلحة حىت يعلم ىل  فهذا كَلـ ىاـ جدان لشي 
ة كإف غلبت  مصلحتو على أذف بو الشرع أـ َل،فإف دل يأذف بو الشرع فَل يسمى مصلح

مفسدتو،كضرب مثل رٛتو اهلل بالسحر فإف الساحر قد يزيل السحر من ا١تسحور كىذه 
ة،كإلنساف أف يقوؿ أنا َل أىداء مصلحة ْلف السحر سيزكؿ كلكن الشرع حرمها فصارت ملغا

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 

يرد على صاحب بُت شي  اإلسَلـ أف ا١تصاحل كا١تفاسد َل تعلم إَل من قبل الشرع ،كىذا 
 كىذا ضَلؿ مبُت.  "الوقوع دليل الجواز"قاعدة 
حتماَلت ١تصاحل ظنية َلاٟتراـ َل ٬توز ارتكابو ٔتثل ىذه التعليَلت كالتوسع مع اأف ثانيان:

ككجود ا١تفاسد احملققو اليت ضررىا حاصل كمتيقن ِف اْلمور الدينية كالدنيوية كقد انتقد العلماء 
 .مثل ىذه الطريقة

 (:ْٗٔ/  ُْ) مجموع الفتاكل يشيخ اإلسالـ ف يقوؿ 
ًفيوفى أىفَّ مىا فػىعىليوهي ًبٍدعىةه مىٍنًهيّّ عىنػٍهىا أىٍك ٤تيىرَّمىةه؛ كىلىًكٍن يػىقيوليوفى  اكىقىٍد يػىٍعًتى نػىنىا إالَّ ىىذى كىًإٍف دلىٍ  مىا أىٍمكى

 حىصىلى اٍلويقيوعي ًفيمىا
ا اٍلقىًليلى ًمٍن اٍلميحىرَّـً ىيوى أىشىدُّ ًمٍنوي ٖتىٍرٯتنا كىِف تػىٍرًؾ اٍلوىاًجبىاًت مىا يىزًيدي  نػىٍفعىٍل ىىذى

 اٍلقىًليًل ِف جىٍنًب مىا كىانيوا ًفيًو ًمٍن اٍلميحىرَّـً اٍلكىًثَتً 
ا اٍلميحىرَّـً ٍنسىافى  إٍٙتيوي عىلىى إمثًٍ ىىذى كىيػىقيوليوفى: إفَّ اإٍلً

دي ِف نػىٍفًسًو نىشىاطنا كىقػيوَّةن ِف كى  بُّوي كىًإٍف كىافى مىٍكريكىنا حىرىامنا. ٬تًى ًثَتو ًمٍن الطَّاعىاًت إذىا حىصىلى لىوي مىا ٭تًي
ٍتىًنعي عىٍن اٍلميحىرَّمىاًت إذىا عيوّْضى ٔتى  ٍيئنا كىَلى يػىٍفعىليوي. كىىيوى أىٍيضنا ٯتى دي شى بُّوي كىأىمَّا ًبديكًف ذىًلكى فىَلى ٬تًى ا ٭تًي
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ٍتىًنٍع كىًإٍف كىافى مىٍكريكىنا كىًإَلَّ  هىةي  دلٍى ٯتى ًذًه الشُّبػٍ ًث  كىىى ًثًَت ًمٍن النَّاًس كىجىوىابػيهىا مىٍبًٍتّّ عىلىى ثىَلى كىاًقعىةه ًلكى
:  مىقىامىاتو

 

أىفَّ اٍلميحىرَّمىاًت ًقٍسمىاًف: " أىحىدي٫تيىا " مىا يػىٍقطىعي بًأىفَّ الشَّرٍعى دلٍى ييًبٍح ًمٍنوي شىٍيئنا َلى  "أىحىديىىا " 
. كىالظٍُّلًم اٍلمىٍحًض كى ًلضىري  ًىيى كرىًة كىَلى لًغىٍَتً ضىريكرىةو: كىالشَّرىًؾ كىاٍلفىوىاًحًش كىاٍلقىٍوًؿ عىلىى اللًَّو بًغىٍَتً ًعٍلمو

مٍثى اٍْلىٍربػىعىةي اٍلمىٍذكيورىةي ِف قػىٍولو تػىعىاذلى }قيٍل إ٪تَّىا حىرَّـى رىيبّْى اٍلفىوىاًحشى مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىمىا بىطىنى كى  اإٍلً
ا َلى تػىٍعلىميوفى{ . كىاٍلبػىٍغيى بًغىٍَتً اٟتٍىقّْ كىأىٍف تيٍشرًكيوا بًاللًَّو مىا دلٍى يػينػىزٍّْؿ بًًو سيٍلطىاننا كىأىٍف تػىقيوليوا عىلىى اللًَّو مى 

يعى  يًع الشَّرىاًئًع كىبًتىٍحرٯتًهىا بػىعىثى اللَّوي ٚتًى ًذًه اٍْلىٍشيىاءي ٤تيىرَّمىةه ِف ٚتًى الرُّسيًل كىدلٍى ييًبٍح ًمنػٍهىا شىٍيئنا قىطُّ  فػىهى
ا أيٍنزًلىٍت ِف ىىًذًه السُّورىةي اٍلمىكّْيَّةي كىنػىٍفيي التٍَّحًرمًي عىمَّا ًسوىا ىىا؛ فىًإ٪تَّىا كىَلى ِف حىاؿو ًمٍن اٍْلىٍحوىاًؿ كى٢ًتىذى

ًم ا٠ٍتًٍنزًيًر حى  ٍيتىًة كىٟتٍى كىكىذىًلكى  رَّمىوي ِف حىاؿو ديكفى حىاؿو كىلىٍيسى ٖتىٍرٯتيوي ميٍطلىقنا.حىرَّمىوي بػىٍعدىىىا كىالدَّـً كىاٍلمى
ًد قػىٍورلىٍ اٍلعيلىمىاًء  ٍفًع اٍلعىطىًش ِف أىحى ٍفًع اٍلغيصًَّة بًاًَلتػّْفىاًؽ كىيػيبىاحي ًلدى كىمىٍن لىٍم " ا٠تٍىٍمري " يػيبىاحي ًلدى

: إنػَّهىا الى تىٍدفىعي اٍلعىطىشى  ا مىٍأخىذي أىٍٛتىد. كىىى  ييًبٍحهىا قىاؿى فىًحينىًئذو فىاأٍلىٍمري مىٍوقيوؼه عىلىى دىٍفًع ذى
ٍفًع اٍلمىجىاعىًة  فىًإٍف عىًلمى أىنػَّهىا تىٍدفػىعيوي أيبًيحىتٍ ًّٔىا  اٍلعىطىشً  مي ا٠ٍتًٍنزًيًر ًلدى ًبَلى رىٍيبو كىمىا يػيبىاحي ٟتٍى

ا يػيبىاحي شيٍربي النَّجىاسىاًت كىضىريكرىًة اٍلعىطىًش الًَّذم يػىرىل أىنَّوي يػيٍهًلكيوي أىعٍ  ظىمى ًمٍن ضىريكرىًة اٞتٍيوًع؛ كى٢ًتىذى
  ......فىًإٍف اٍندىفىعى اٍلعىطىشي كىًإالَّ فىالى إبىاحىةى ًفي شىٍيءو ًمٍن ذىًلكى ًعٍندى اٍلعىطىًش ًبَلى نًزىاعو 

لُّ لىوي أىٍف يػىٍفعىلي الَّذً  ٍنسىافي ِف نػىٍفًسًو فىَلى ٭تًى م يػىٍعلىمي أىنَّوي ٤تيىرَّـه ًلظىنًّْو أىنَّوي ييًعينيوي عىلىى طىاعىًة اللًَّو كىأىمَّا اإٍلً
ًتًو كىقىٍد تػىنػٍقىًلبي تًٍلكى الطَّاعىةي  تيوي رىاًجحىةه عىلىى مىٍصلىحى ةن أىٍك مىٍفسىدى  فىًإفَّ ىىذىا َلى يىكيوفي إَلَّ مىٍفسىدى

 "ا.ق.أىفَّ ًفي ذىًلكى مىٍصلىحىةن لىٍم ييحىرٍِّموي  فىًإفَّ الشَّارًعى حىًكيمه فػىلىٍو عىًلمى مىٍفسىدىةن؛ 
  بو مصلحة تنقلب مفسدة.ا١تفيتـر ، أك فعلم بأف ىذه ا١تصلحة اليت يظنها مرتكب احمل

في  أنت تريد درء أعظم ا١تفسدتُت كقعت ِف أعظم ا١تفسدتُت ، فأنت الذم قلت  ثانيان:
  ْْكتابك ص 

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

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

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

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

 ْٕٕ/ُْكقاؿ أيضان في 
كىو الفواحش كالظلم كالشرؾ  ال يباح منو شيئان " كماىو ٤تـر على كل أحد ِف كل حاؿ 

 م "كالقوؿ على اهلل بَل عل
 َْٕ,ُْٕ/ُْكقاؿ أيضان 

شرؾ لكا  ال لضركرة كال لغير ضركرة" إف احملرمات منها ما يقطع بأف الشرع دل يبح منها شيئان 
عة ا١تذكورة ِف سورة اْلعراؼ الظلم احملض كىي اْلربفواحش كالقوؿ على اهلل بغَت علم ك كال

 " ذه أنزلت السورة مكيةاْلحواؿ ك٢ت اْلشياء دل يبح منها شيئان قط كَل ِف حاؿ من فهذه
  ِِْالعالمة محمد بن عبد اهلل اإلماـ " كتاب تنوير الظلمات ص يقوؿ  ثالثان:

 " قو٢تم ٨تن ندخل ِف اَلنتخابات كنرتكب أخف الضررين "
 فتقوؿ :

 خف الضررين عندكم ا١تشاركة ِف آّالس النيابية كإليك بياف ىذا الضرر ا٠تفيف عندىم :أ
 م ِف ٣تلس النواب : اهلل أـ البشر ؟ : من اٟتاك ُسؤاؿ 

 : البشر  الجواب
نو يرتكب بعض الشر لتحقيق ...... إذان ىذه القاعدة استعملت ِف غَت ٤تلها . صحيح أ

 من أجل أف يعرفوا يهود بن قريظة دَلأك إذل عانة ل كما حصل أف الصحابة نظركا مصلحة كرب 
أف .... كما أشبو ذلك لكن اتضح لنا بت فَل يقتل ..من كاف قد أنبت فيقتل كمن دل ين

 القاعدة دل تطبق على حقيقتها.
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كىذه مصيبة اْلحزاب اإلسَلمية أِنم يطبقوف اْلشياء على أىوائهم فييحرميوف من اَلتباع 
 كالتوفيق من اهلل .

مث ما ىي ا١تصلحة الكربل على حد زعمهم اليت حققوىا ؟ فقد عرفنا الشر الذم كقعوا فيو 
 رؼ ا١تصلحة ، ْلِنم قالوا : سيحققوف مصلحة كربل .يد أف نعنر ف

قو٢تم إِنم دخلوا ِف اَلنتخابات كارتكبوا أخف الضررين من أجل أف يقيموا دكلة  الجواب :
 اإلسَلـ ك٭تكموا بالشريعة اإلسَلمية كذلك على حد زعمهم . 

 ؟ أىلية لذلك دهفهل تقاـ الشريعة مع أف المجتمع ليس عن
أف أخربه أبو سفياف عن أكصاؼ رسوؿ اهلل  دعباس ِف قصة ىرقل  عنجاء ِف حديث ابن 

صلى اهلل عليو كسلم عن طريق عظيم بيٍصرم فلما قرأ ىرقل كتاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
" يا معشر الرـك ىل لكم ِف الفَلح كالرشد كأف يثبت ملككم  –ىرقل  أل –كسلم قاؿ 

 فتبايعوا ىذا النِب ؟
ا أريد أف فحاصوا حيصة اٟتيمير إذل اْلبواب فوجدكىا قد غيلقت  فدعاىم ىرقل كقاؿ " أن

كم على دينكم فسجدكا لو " كاٟتديث ِف الصحيحُت كالشاىد ِف اٟتديث أف أعرؼ شدت
ىرقل مع كونو ملكان دل يستطع أف يرغم  قومو على الدخوؿ ِف اإلسَلـ باعتبار أنو ملك 

" كإذا ٝتعوا ما أنزؿ  النجاشي أسلم كنزلت فيو آيات منها قولو تعاذلكبيده السلطو ، كىكذا 
  ّٖإذل الرسوؿ ترل أعينهم تفيض من الدمع ٦تا عرفوا من اٟتق ..... " ا١تائدة 

سند من أسباب النزكؿ لشيخنا / مقبل بن ىادم الوادعي ٭تفظو اهلل ، ا١تكما ِف الصحيح 
عليو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ك النجاشي  ك١تا مات ماكيجد من يصل عليو كإ٪تا صلى

 ملك النصارل ِف اٟتبشة .
 فليس من صعد الكرسي أقاـ اإلسَلـ كَلبد ، ىذه قضية فيها ٣تازفة كعدـ فقو للواقع . 

قد رأينا كثَت من اإلسَلميُت فَلبد من إصَلح آّتمع قبل الوصوؿ إذل اٟتكم ......... ك ل
رات يلتزموف بالنظاـ الوضعي أشد من غَتىم ، ك إذا قيل ٢تم : ٘تكنوا من بعض الوزا عندما

الذم أرىقتم ٝتاع الناس بو ،  دسالوا ىذا النظاـ ! فأين تغَتكم للفىل أمر اهلل ّٔذا : قا
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كصرفتموىم عما ىو أنفع من اَلعتصاـ بنشر السنة كالتحذير من البدع  كاستنزفتم بو أموالهم
! 

 انتهى كالمو حفظو اهللُِ" يوسف أكثر الناس ال يعلموف كاهلل غالب على أمره كلكن " 
فسبحاف اهلل ! الدٯتقراطية اليت دل  ،يقولوف ال بديلن يدندنوف ّٔذه الشبهة ككثَتان ٦ت رابعان:

اْلمة  كَل سلف ،يعرفها النِب صلى اهلل عليو كسلم كَل الصحابة كَل القركف الثَلثة ا١تزكاة
 الوسيلة الوحيدة لنصرة الدين كإقامة دكلة ا٠تَلفة !! أصبحت اليـو َل بديل عنها كىي
  هلل صلى اهلل عليو كسلم أسوة حسنة؟فسبحاف اهلل أليس لكم ِف رسوؿ ا

  ؟أليس لكم ِف أصحابو قدكة
كلن ٕتد ِف عملهم  ،رىماأث ىم كاتبعواحذك  كاذن كمب نصركه كاحفانظركا إليهم كيف نصركا الدي
أصوؿ  ىف أكؿ ا١تبتدعة ، فالبديل ىو الذم قاؿ فيو اإلماـ أٛتد شيئان من ىذه ا١تناىج الضالة

ك أصوؿ السنة عندنا التمسك بما كاف عليو أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو السنة " 
  قـو تستعجلوف . وة كجهاد ، كلكنكم" كالذم كانوا عليو علم كدع كسلم كاالقتداء بهم

ِف انعداـ التضحية كاإلرادة اٞتادة كإ٪تا ا١تشكلة  ،أقوؿ إف ا١تشكلة ليست ِف انعداـ البدائلك
١تا يتشبث ّٔا الضعفاء قليلي اٟتيلة ك ، فكلمة البديل كلمة  جل كعَل ِف الدعوة إذل دين اهلل

قاؿ موسى لقومو " استعينوا باهلل كاصربكا إف اْلرض هلل يورثها من يشاء من عباده كالعاقبة 
  ُِٖللمتقُت " اْلعراؼ 

 ىل ىناؾ بديل غَت ىذا ، كإ٪تا استجابوا للوحي فنصرىم اهلل قاؿ تعاذل ما قالوا لو
ثنا القـو الذين كانوا يستضعفوف مشارؽ اْلرض كمغارّٔا اليت باركنا فيها ك٘تت كلمة ر " كأك  

 اْلعراؼ  ُّٕربك اٟتسٌت على بٍت إسرائيل ٔتا صربكا " 
  :كأغلق النِب صلى اهلل عليو كسلم باب البدائل ىذا فقاؿ

فإف ما عند اهلل َل يناؿ إَل بطاعتو تطلبوه بمعصية اهلل الرزؽ على أف  " كَل ٭تملنكم استبطاء
  َِٖٓ" صحيح اٞتامع 

 " خذكا ما حل كدعوا ما حـركِف ركاية " 
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فَل ينبغي استباحة احملرمات ْتجة عدـ البديل ، كاٟتقيقة أف الدٯتقراطية كإف كاف فيها بديل 
الكافر ١تا أراد أف يتوجو إذل ىدـ  ة اإلسَلمية كما أراىا إَل حيلة أبرىةدحقان فهو ضياع العقي

كىكذا فعل الغرب الكافر صدر الكعبة قاـ ببناء معبد القليس ليكوف بديَلن عنها ...... 
الدعاه الدٯتقراطية إذل العادل اإلسَلمي كفرضها عليو بديَلن عن الشريعة ، كبدَلن من أف يقـو 

 ربنا رب السموات كاألرد لن ندعو من دكنو إلها لقد قلنا إذا شططا " ا " إذل اهلل ليقولو 
" كيقولوا كما قاؿ  قد افترينا على اهلل كذبان إف عدنا في ملتكمكيقولوا كما قاؿ شعيب " 

أني برئ مما تشركوف من دكنو فكيدكنى  كاإنى اشهد اهلل كاشهد" ىود عليو السَلـ 
خذ بناصيتها إف إال ىو آ على اهلل ربي كربكم ما من دابةت جميعان ثم ال تنظركف إني توكل

  ٓٓ، ْٓ د" ىو  ربي على صراط مستقيم
لي عملي كلكم عملكم أنتم بريئوف مما كيقولوا كما قاؿ نبينا ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم " 

  ُْيونس   أعمل كأنا برئ مما تعملوف "
 و اهلل .مِف شباكهم كا١تعصـو من عص ٩ترطوا ِف ملتهم ككقعواإ ،أف يقوؿ كل ىذا من فبدؿ

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

كإَل كيف ييرتكب احملـر بظن،كأكرب ،-كىم ال يقولوف بذلك-أف تكوف ا١تصلحة متيقنة  أكال:
زرم كصدؽ الرسوؿبرىاف ىف ذلك 

ي
/  ْصحيح البخارم )صلى اهلل عليو كسلم  فشليهم ا١ت

لَّةي كىالصَّغىاري "(:َْ   «عىلىى مىٍن خىالىفى أىٍمًرمكىجيًعلى الذّْ
،كقد ذكرنا ذلك ىف ما أف َل يكوف ىناؾ كسيلة أخرل:ثانيان  و نيسمو  غَت ارتكاب ىذا احملـر

 بالبديل .
لشخص أف دل تقتل فَلنان مثاؿ ذلك أف يقاؿ :أف يكوف الضرر قاصران كليس متعديان.ثالثان 

قتلناؾ،فهنا َل٬توز لو أف يقوؿ الضركريات تبيح احملظورات،كَل أف يقوؿ درء ا١تفسدة تقدـ 
على جلب ا١تصلحة،ْ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 
 و فيها.ى

ثلة كالتشويو كأف ينسب إليو ٦تا ىو  :أَل يزاؿ الضرر ٔتا ىو أكرب منو،كحفظرابعان 
ي
الدين من ا١ت

 من حفظ اْلشخاص. كربمنو برمء ،من الضركريات ا٠تمس كىو أ
 

 (:ِٗ/  ِإعالـ الموقعين عن رب العالمين )يقوؿ ابن القيم فى  
الضَّرىًر عىٍن اٍلميكىلًَّفُتى مىا أىٍمكىنى، فىًإٍف دلٍى ٯتيًٍكٍن رىفٍػعيوي إَلَّ ًبضىرىرو  "فىًإفَّ ًحٍكمىةى الشَّارًًع اقٍػتىضىٍت رىٍفعى 

الًًو، كىًإٍف أىٍمكىنى رىفٍػعيوي بًاٍلًتزىاـً ضىرىرو ديكنىوي رىفػىعىوي بًًو"  أىٍعظىمى ًمٍنوي بػىقَّاهي عىلىى حى
 (:ّْْ/  ُتفسير ابن كثير ط العلمية )

 "يًهما ًإٍثمه كىًبيره كىمىناًفعي ًللنَّاسً قيٍل فً "كىقػىٍوليوي "
نٍػيىوًيَّةه ًمٍن حىٍيثي ًإفَّ ًفيهىا نػىٍفعى اٍلبىدىًف كىتػىٍهًضيمى فػىهيوى ًفي الدِّينً أىمَّا ًإٍٙتيهيمىا   ، كىأىمَّا اٍلمىنىاًفعي فىدي

ًت كىتىٍشًحيذى بػىٍعًض اٍْلىٍذىىاًف كىلىذَّةى ال ًة اٍلميٍطرًبىًة اليًت ًفيهىا، كىمىا قاؿ الطَّعىاـً كىًإٍخرىاجى اٍلفىضىَلى شّْدَّ
 حساف بن ثابت ِف جاىليتو: ]الوافر[

 كنشرّٔا فتًتكنا ملوكا ... كأسدا َل ينهنهنا اللَّقىاءي 
ٍيًسًر فػىيػيٍنًفقيوي عىلىى نػى  ًنهىا، كىمىا كىافى يػيقىمّْشيوي بػىٍعضيهيٍم ًمنى اٍلمى ا بػىيػٍعيهىا كىاًَلنًٍتفىاعي بًثىمى ٍفًسًو أىٍك كىكىذى

تيوي الرَّاًجحىةي،  ًذًه اٍلمىصىاًلًح َلى تػيوىازًم مىضىرَّتيوي كىمىٍفسىدى ا بًاٍلعىٍقًل كىالدِّينً ًعيىالًًو، كىلىًكنَّ ىى ، لًتػىعىلًُّقهى
ا قاؿ اهلل تعاذل: كىًإٍٙتيهيما أىٍكبػىري ًمٍن نػىٍفًعًهما"  كى٢ًتىذى

و اهلل فى شرحو على صحيح البخارم كيلخص العالمة ابن العثيمين ما ذكرناه فقاؿ رحم
ٖ/ْٖٔ ،ْٔٗ 

"مسألة يقوؿ بعض الناس إذا اضطر اإلنساف إذل دكاء ٤تـر جاز لو قياسان أكل احملـر عند 
 الضركرة،ىل ىذا صحيح؟

حلت الضركرة أتت إذا كالذل عند العامة اآلف يقولوف  ىذا غير صحيحاٞتواب:
لكن تطبيقها ات يعٌت أيبيحت،ىذا صحيح،،حلت احملرممات،حلت الضركرة يعٌت:نزلتاحملر 

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 
 بصحيح،١تاذا؟ فيقولوف :إذا حلت الضركرة حلت احملرمات فنقوؿ ىذا ليس

 نقوؿ:
تاج إذل ىذا الدكاء بعينو أك َل؟أكالن:  ىل أنت ٤تي

 اٞتواب:َل،ْلنو قد يزكؿ ا١ترض بدكاءو مباح فا١تباحات أكثر من احملرمات كهلل اٟتمد.
 ىل انت إف استعملت ىذا الدكاء احملـر تزكؿ الضركرة كتربأ من ا١ترض؟ثانيان:

يكوف شفاء لكثَت من ا١ترض كيستعملو كاحد كَل ينتفع  يقينان َل،فكم من أيناس استعملوا دكاء
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 

ذا تناكلت الدكاء احملـر قد تعاىف كقد َل تعاىف مث ة مباحة فعليك استعما٢تا ،كأنت إأدكية كثَت 
فقد أمر النِب  لينا ىذا الشيء إَل ٠تبثو كمضرتو.الذل نعلمو كالعلم عند اهلل أف اهلل دل ٭تـر ع

كم عن ٟتـو اٟتمر صلى اهلل عليو كسلم أبا طلحة اف ينادل يـو خيرب أف اهلل كرسولو ينهيان
 ىف حالة السعة كيبيحها لنا ىف حالة الضركرة فلو كانت ىلية فإِنا رجس فكيف ٯتنعها اهللاْل

  نافهة كأيبيحت لنا.
أم ضركرةو كىم الذين ساقوا أنفسهم إليها،كىل حينما كنتم اْلغلبية ىف الرب١تاف ما سادسان:

الضركرة الىت منعتكم من تطبيق شرع اهلل ،كحينما كنتم اْلغلبية ىف كضع الدستور ما الضركرة 
 من ٖتكيم شرع اهلل فهذه براىُت تبُت أف القـو منحرفُت أصحاب دنيا . الىت منعتكم

 من الذل اضطركم إليها.سابعان:
 لعلك تقوؿ حىت ٯتكن للدين.

 قلنا:كىل أنت مكلف بالتمكُت ،أـ أنت مكلف بأسباب التمكُت؟
 (:ُٗٗ/  ُىف صحيح مسلم )ف بالتمكُت تكليف ٔتا َليطاؽ ك بالطبع ىو الثاص ْلف التكلي

: " عيًرضىٍت عىلىيَّ اٍْليمىمي، فػىرىأىٍيتي النَِّبَّ  ، عىًن النَِّبّْ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى صىلَّى  عن اٍبني عىبَّاسو
ًف، كىالنَِّبَّ لىٍيسى مىعىوي   أىحىده."اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىمىعىوي الرُّىىٍيطي، كىالنَِّبَّ كىمىعىوي الرَّجيلي كىالرَّجيَلى
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 : كجو الداللة
أف ىذا النِب الذل جاء يـو 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 شػػريعة اهلل كالوسػػيلة لػػذلك ىػػي مػػا  

كأصحابو كتأمل قولو تعاذل " كعد اهلل الػذين آمنػوا مػنكم كعملػوا الصػاٟتات كاف عليو الرسوؿ 
 ليستخلفنهم ِف اْلرض كما اسخلف الذين من قبلهم .......... "

ظػيم أَل كىػو مػن أراد اَلسػتخَلؼ فعليػو أف يفعػل كيسػلك مػا سػلكو الػذين فهنا لفتػة كتنبيػو ع
فعليػػك أف تسػػلك مػػا سػػلكو الصػػحابو رضػػواف اهلل علػػيهم ، فالوسػػائل ٢تػػا أحكػػاـ  مػػن قػػبلهم ، 

 ا١تقاصد نعم شريطة أَل تكوف الوسيلة ٤ترمة .
 (:ْٗٓ/  ُتفسير ابن كثير ط العلمية )

 يىًة ًإذلى اٍلميحىرَّمىاًت""ٖتىًٍرميي اٍلوىسىاًئًل اٍلميٍفضً 
 (:َٓٓ/  ُتفسير ابن كثير ط العلمية )

مىةي أىبيو اٍلعىبَّاًس بن تػىٍيًميَّػةى، ًكتىابنػا ِف ًإٍبطىػاًؿ التٍَّحًليػًل، تىضىػمَّنى  ـي اٍلعىَلَّ مىا النػٍَّهػيى عىػٍن "كىقىٍد صىنَّفى اإٍلً
ػػاًئًل اٍلميٍفًضػػيىًة ًإلىػػى كيػػلِّ بىاًطػػلو  ػػفىى، فػىرىًٛتىػػوي اللَّػػوي، كرضػػي تػىعىػػاًطي اٍلوىسى ، كىشى ، كىقىػػٍد كىفىػػى ِف ذىلًػػكى

 عنو."
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 (:َُٗ/  ّإعالـ الموقعين عن رب العالمين )
ػػاًئلي تػيٍفًضػػي إلىٍيػًو  ػػٍيئنا كىلىػػوي طيػريؽه كىكىسى ػػرَّـى الػػرَّبُّ تػىعىػاذلى شى ػػا"فىػًإذىا حى هى ػػا كىيىٍمنىػػعي ًمنػٍ ، ٖتىًٍقيقنػػا فىًإنَّػػوي ييحىرِّميهى

ػافى ذىلًػكى ًو، كىتػىٍثًبيتنا لىوي، كىمىنػٍعنا أىٍف يػيٍقرىبى ًٛتىاهي، كىلىٍو أىبىاحى اٍلوىسىاًئلى كىالذَّرىاًئعى اٍلميٍفًضيىةى إلىٍيػًو لى لًتىٍحرٯتً  كى
بىػػاًء، ػػوي يىػػٍأَبى ذىلًػػكى كيػػلَّ اإٍلً تيػػوي تػىعىػػاذلى كىًعٍلمي ػػةي  نػىٍقضنػػا لًلتٍَّحػػًرمًي، كىًإٍغػػرىاءن لًلنػُّفيػػوًس بًػػًو، كىًحٍكمى بىػػٍل ًسيىاسى
هي أىٍك رىًعيَّتىوي أىٍك أىٍىلى بػىٍيًتًو ًمٍن شىٍيءو  ؛ فىًإفَّ أىحىدىىيٍم إذىا مىنىعى جيٍندى نٍػيىا تىٍأَبى ذىًلكى مثيَّ أىبىػاحى ٢تىيػٍم ميليوًؾ الدُّ

ًمٍن رىًعيًَّتًو كىجيٍنًدًه ًضدُّ مىٍقصيػوًدًه.  الطُّريؽى كىاٍْلىٍسبىابى كىالذَّرىاًئعى اٍلميوىصّْلىةى إلىٍيًو لىعيدَّ ميتػىنىاًقضنا، كىٟتىىصىلى 
اًء مىنػىعيػػوا صىػػاًحبىوي ًمػػٍن الطُّػػريًؽ كىالػػذَّرىاًئًع اٍلميوىصّْػػلىًة إلىٍيػػ ٍسػػمى الػػدَّ ػػذىًلكى اٍْلىًطبَّػػاءي إذىا أىرىاديكا حى ًو، كىًإَلَّ كىكى

ػا الظَّػنُّ ًّٔىػًذًه  حىوي. فىمى ػاًت فىسىػدى عىلىػٍيًهٍم مىػا يػىريكميػوفى إٍصػَلى اًملىػًة الَّػيًت ًىػيى ِف أىٍعلىػى دىرىجى الشَّػرًيعىًة اٍلكى
ػػا عىلًػػمى أىفَّ اللَّػػوى تػىعىػػاذلى كىرىسيػػولى  ػػاًؿ؟ كىمىػػٍن تىأىمَّػػلى مىصىػػاًدرىىىا كىمىوىارًدىىى ٍصػػلىحىًة كىاٍلكىمى ػػًة كىاٍلمى ػػدَّ اٟتًٍٍكمى وي سى

ػػ ػػارًـً بًػػأىٍف حىرَّمىهى ػػافى كىًسػػيلىةن كىطىرًيقنػػا إذلى الػػذَّرىاًئعى اٍلميٍفًضػػيىةى إذلى اٍلمىحى ػػا، كىالذَّرًيعىػػةي: مىػػا كى هى ػػى عىنػٍ ا كىنػىهى
 الشٍَّيًء."

 (:ِٗٓ/  ّإعالـ الموقعين عن رب العالمين )
] ثىًة أىنٍػوىاعو  ]اٍٟتًيىلي اٍلميحىرَّمىةي عىلىى ثىَلى

 أىحىديىىا: أىٍف تىكيوفى اٍٟتًيلىةي ٤تيىرَّمىةن كىيػيٍقصىدي ًّٔىا اٍلميحىرَّـي.
ػػاًئًل كىال ػػرَّـي؛ فػىيىًصػػَتي حىرىامنػػا ٖتىٍػػًرميى اٍلوىسى ػػةن ِف نػىٍفًسػػهىا كىيػيٍقصىػػدي ًّٔىػػا اٍلميحى ػػفىًر الثَّػػاين: أىٍف تىكيػػوفى ميبىاحى سَّ

 لًقىٍطًع الطَّرًيًق كىقػىٍتًل النػٍَّفًس اٍلمىٍعصيومىًة.........
 

  ٖٗٓ/ِالقواعد كالضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير يقوؿ صاحب 
" فإذا كاف ا١تقصود اْلصلي مباحان كانت كسيلة مباحا ، كَل ريب أف حكم ىذا القاعدة ٬تب 

 "يقيد  بعدـ مخالفة النص أك اإلجماع  أف
  َٔ/ُبن العثمين رحمو اهلل في شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدم اكيقوؿ العالمة 
إلػػى اهلل عػػز  ك أف يػػدعولكػػن لػػيس معنػػى ذلػػ عوة إذل اهلل تأخػػذ حكػػم ا١تقصػػد" كسػػائل الػػد

، فػَل شػك فبعض الناس يقوؿ الغاية تبرر الوسيلة ىذا ليس بصػحيح  بوسيلة محرمةكجل 
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ك ال علػى ذلػك يقػر َل أف اإلنسػاف فػليو بوسيلة ٤ترمة أف الواجب أك ا١تسنوف إذا كاف يتوصل إ
 " يجوز لو ذلك

ذل الرب١تػػاف الػػذل يتحػػاكم أف اْلحػػزاب كىػػى كالوسػػيلة مباحػػة ،فإِنػػا توصػػل إ كلػػو سػػلمنا جػػدالن 
 لغَت اهلل فإذا كاف الرب١تاف ٤تـر ٖتـر كل كسيلة توصل إليو.

 " ماال يتم الواجب إال بو فهو كاجب " ّٖككذا قولك في ص 
 أقوؿ فهي تابعة للقاعدة ا١تاضية ، كأزيد جوابان .

أسػئلة اٟتاضػر " ِف كتابػو " ٖتفػة آّيػب عػن  مقبل بن ىادم الػوادعييقوؿ العَلمة آّاىػد " 
 كالغريب " باب حرمة اَلنتخابات "

 آّالس النيابية ؟ ١تاذا ٨تـرقاؿ " 
يس هلل عػز بكتػاب كسػنة رسػولو صػلى اهلل عليػو كسػلم كاٟتكػم فيهػا للكثػرة كلػ ْلف فيهػا يسػتهزأ

 م من اآلراء .كجل كفيها كتاب اهلل رأ
 ما دل يتم الواجب إَل بو فهو كاجب "  : " فإف قيل
 قلنا : 

فالػػػدخوؿ علػػػى الكفػػػرة مبػػػاح كاْلمػػػر  بػػػا١تعركؼ كالنهػػػي عػػػن ا١تنكػػػر كاجػػػب فػػػإذا دل يػػػتم اْلمػػػر 
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 

ق على ىذا الكػَلـ كىػي فهذه القاعدة َل تنطب البد أف تسجد لصنم الديمقراطية ٤تـر ْلنك
ِف ىػػذا  القيػػاس ْلف الػػدخوؿ أصػػبح ٤ترمػان كلػػيس مباحػػان ْلنػػو َلبػػد مػػن السػػجود  قاعػدة فاسػػدة
 ية " لصنم الدٯتقراط

 كقاؿ أيضان " كلكننا ٪تنع الوسيلة اليت ّٔا دخلوا "
ة فَلبػػد أف تكػػػوف س ِف اَلسػػتدَلؿ كالغايػػة َل تػػػربر الوسػػيلفتبػػُت أف كػػَل القاعػػدتُت ّٔمػػػا تػػدلي

 الوسيلة مشركعة.
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 الشبهة الثامنة
 ٖٖدىا " كإنما األعماؿ بالنيات ص " األمور بمقاصاحتجاجو بقاعدة 

 

 الرد على ذلك : 
تريد أف تقوؿ ليس علينا إمث  ٟتسن نياتنا كصَلح مقصدنا ْلننا َل نريد إَل نصرة  كأنكأكالن :
 سَلـ . اإل

شػػي  اإلسػػَلـ ك ٚتػػاع الػػدين أمػػراف ، أَل يعبػػد إَل اهلل ، كأَل كلكنػػك نسػػيت أك تناسػػيت كػػَلـ 
 يعبد إَل ٔتا شرع ، فالعمل َلبد لو من شرطُت :

 السنة  حسن النية ، كاتباع
كَل يصػػل إليػػو ، كَل يوفػػػق لػػو بسػػبب اقتصػػار النيػػة الطيبػػػة ،  ككػػم مػػن مريػػد للخيػػػر لػػم يبلغػػو

ِف  ماحػػػػدثت  بدعػػػػةرقػػػػوا مػػػػن الػػػػدين ، فنيػػػػتهم طيبػػػػة ِف ٖتكػػػػيم اهلل كلكػػػػن م تفػػػػا٠توارج كانػػػػ
 " .ما أردنا إال الخير  اإلسَلـ إَل من جهة "

 ثانيان:
فهػػذا مبتػػدع يتعبػػد هلل ك٬تهػػد  ،نإف عظػػم النيػػة كحسػػن القصػػد َل ٮتػػرج صػػاحبو مػػن ا٠تطػػأ أبػػدا

 نيتو . نفسو ِف عبادة ربو مع ىذا دل يتقبل منو شيء كدل يشفع لو حسن
 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 

 تو كلكن ْلنو دل يتبع الشرع . فكلما تاب كىجىدَّ ِف التوبة فهي مردكدة عليو ، مع حسن ني
أف حسن النيػة كسػيئها عمػل قلػِب لػيس لنػا قػدرة علػى إثباتػو كنفيػو إَل بػدليل خػارجي ،  ثالثان :

كاهلل عز كجل أرشدنا إذل اْلخذ بظاىر اْلمور كىو سبحانو يتوذل السرائر ك٢تذا قاؿ عمر رضي 
 ُِْٔصحيح البخارم رقم اهلل عنو ِف 
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منػاه فمن أظهر لنػا خػَتان أ بما ظهر لنا من أعمالكمكإ٪تا نأخذكم اآلف " إف الوحي قد انقطع 
كمن أظهر  لنػا سػوءان لػم نأمنػو كلػم كقربناه كليس لنا من سريرتو شيء اهلل ٭تاسبو على سريرتو 

 " 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
ص .فى جواز دخوؿ البرلمانات بن عثمينابن باز ك ا لماءاحتجاجو بفتول الع

َٗ,ٖٗ 
 

 الرد على ذلك :
ككَل العا١تُت حرما ا٠تركج على اٟتاكم  ،ْتتموىالعا١تُت حرما ا١تظاىرات ، كأنتم أفكَل ا أكالن:

عتصامات كاإلضرابات كأنتم أفتيتم ككَل العا١تُت قد حرما اَلتم كباركتم ا٠تركج ، كأنتم خرج
 ؟ ّتوازىا فهَل أخذُت ّٔذا 

رتابوا .... أـ ا قلوبهم مردإليو مذعنُت أِف  تعاذل " كإف يكن ٢تم اٟتق يأتوا ؿكلكن كما قا
 ْٗ" النور 

 ذاتو كىذا ماكاف يأسسو ىؤَلء اْلفاضلتبع َلتباعو للدليل كَل يتبع لٯتا عادل إ٪تا يي :أ ثانيان 
ابع لذاتو إَل رسوؿ اهلل صلى تتبعناه لذاتو لصارت عبادة ْلنو َل يرٛتهم اهلل ْلف العادل لو أننا ا

 . ْلف قولو كفعلو كتقريره سنة اهلل عليو كسلم
لذاتو ر اتباعان : أف العادل  لنا دليل  فتواه كليس فتواه ْلنو إف دل يقم على فتواه دليَلن لصا ثالثان 

كاهلل عز كجل يقوؿ " اتبعوا أحسن ما أنزؿ إليكم من ربكم كَل  كليس اتباعان للكتاب كالسنة
 ِتتبعوا من دكنو أكلياء " اْلعراؼ 

 من اآلية : كجو الداللة
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 كما أنزؿ إلينا ىو الكتاب كالسنة  تباع ما أنزؿ إلينا ،أف اهلل عز كجل أمرنا با
 .وا " أف اْلفعاؿ نكرات كالنكره ِف سياؽ النهي تفيد العمـوقولو تعاذل " كَل تتبع

 إف اهلل عز كجل قاؿ " فاسئلوا أىل الذكر ....... " ك٨تن سألنا أىل الذكر . فإف قيل :
نو فوجب أف يقولوا بالكتاب " كالذكر كتاب كس أىل الذكراهلل عز كجل يقوؿ "  قلنا :
كَل ندعي العصمة ْلحد بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل  ةككجب أَل نتبع إَل الكتاب كالسن،  كالسنة

  .عليو كسلم . قالو أبو ٤تمد بن حـز . ِف اإلحكاـ ِف أصوؿ اْلحكاـ
بلو ك٨تن صم اآلذاف مع شيوخهم إذا قالوا قوَلن نق أيها اْلخوة لسنا كمريدم الصوفية فإننا

  :بن القيماقاؿ ، لذلك  َلبد أف  يقاـ على الكَلـ دليل بل ،. َل اْلعُتي  ك مغمض
 ليس خلف فيو قاؿ الصحابة العلم قاؿ اهلل قاؿ رسولو

 ما العلم نصبك للخالؼ سفاىة بين الرسوؿ كبين رأم فقيو  
نهػي عػن نظر إذل ىػذا اٟتػديث عػن مػركاف بػن اٟتكػم قػاؿ " شػهدت عثمػاف كعليػان كعثمػاف يكا

مػا كنػت ألدع سػنة كقػاؿ  ،ماذلك أىل ّٔ ا١تتعة كأف ٬تمع بينها فلما رأم  عليي رضي اهلل عنو
" ركاه البخارم كالنسػائي فهػا ىػو علػى رضػي اهلل  أحد وؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لقوؿرس

 ة ا١تسلمُت ْلنو خالف الدليل .عنو َل يأخذ بكَلـ عثماف كىو خليف
ٟتاضػػر كالغريػػب " كىػػذه قػػاؿ العَلمػػة مقبػػل بػػن ىػػادم ِف كتابػػو ٖتفػػة آّيػػب ِف أسػػئلة ارابعػػان:

 تصلت بشأِنا بالشي  اْللباين حفظو اهلل كقلت لو كيف أْتت اَلنتخابات ؟فتول قد اال
بػن اقلػت راجػع كػالـ  –رتكػاب أخػف الضػررين أنػا مػا أْتتهػا كلكػن كلكػن مػن بػاب ا قاؿ :

  – تيمية في الرد على الشبهة األكلى
ررين؟ خػػف الضػػررين أـ حصػػل أعظػػم الضػػ: فننظػػر ىػػل حصػػل ِف اٞتزائػػر أ قػػاؿ الشػػيخ مقبػػل

عتػزاؿ كف أنػو سػبيل اَلر علمائنا ينهوف عن الرأم كاَلستحسػاف كيػ كاقرءكا ترٚتة أيب حنيفة ٕتدكا
بػػن العثيميػػُت فمػػن عجيػػب أمػػره أنػػو ٭تػػـر اْلحػػزاب كاٞتماعػػات اكسػػبيل الػػتجهم ، كأمػػا الشػػي  

 كيبيح ما ىو أعظم كأخطر منها كىي اَلنتخابات اليت ىي كسيلة للدٯتقراطية .
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بػن ابػن بػاز كَل الشػي  اشػي  رمػة التقليػد فػَل ٬تػوز لنػا أف نقلػد الشػي  اْللبػاين كَل الإننا نرل ح
 ُتالعثيم

كنقػػوؿ " اتبعػػوا أحسػػن مػػا أنػػزؿ إلػػيكم مػػن ربكػػم كَل تتبعػػوا مػػن دكنػػو أكليػػاء " فأىػػل السػػنة َل  
  دمادل تعلمػوا أف بػوش أخػزاه اهلل عنػمشاي  إف فتواكم ىذه خطَتة جدان، أيقلدكف ، مث نقوؿ لل
 ف السعودية كالكويت دل تطبقا الدٯتقراطية .كاف يقوؿ إكاف رئيسان ْلمريكا  

 فعلػػى ا١تشػػاي  أف يًتاجعػػوا عػػن ىػػذه الفتػػول كأنػػا أشػػهدكم أنػػٍت مًتاجػػع عػػن أم خطػػأ ِف كتػػِب
ال تراجػػع بػػنفس طيبػػة مطمئنػػة كا١تشػػاي  َل علػػيهم إف تراجعػػوا بػػل ىػػو الواجػػب علػػيهم ْلِنػػم أ

كمػػا ىػػو الفسػػاد الػػذم ٭تػػدث بسػػبب  دكر فػػي المجػػالس النيابيػػةيػػدركف بالػػذم يحػػدث كيػػ
اَلنتخابات قتل كقتاؿ من أجل اَلنتخابات كمساكاة الكتاب كالسػنة كالػدين بػالكفر مػن أجػل 

 اَلنتخابات كأم مصلحة حققت ىذه اَلنتخابات .
د اهلل يًتاجعػوا فػنحن نشػهنرسل إلػيهم إف شػاء اهلل فػإف دل سفيجب على ا١تشاي  أف يًتاجعوا ك 

كدماؤنػػػا فػػػداء  أعراضػػػنا ء مػػػن فتػػػواىم ْلِنػػػا ٥تالفػػػة للكتػػػاب كالسػػػنة رضػػػوا أـ غضػػػبواأننػػػا بػػػرءآ
 . بحمد اهلل كال نبالي لإلسالـ

الدٯتقراطية اليت تبيح مػا حػـر اهلل فنحػوف مسػلموف عنػدنا   إذل فاتقوا اهلل أيها ا١تشاي  َل تقودكنا
كَل تتبعػػػوا السػػػبل فتفػػػرؽ بكػػػم عػػػن سػػػبيلو "  " كأف ىػػػذا صػػػراطي مسػػػتقيمان فػػػاتبعوهكتػػػاب ربنػػػا 

 أ.ق.فعسى أف يًتاجع ا١تشاي  عن ىذه الفتول كاهلل ا١تستعاف 
أنتم أخذُت الفتول كدل تأخذكا ا١تسائل احمليطة بالفتول كىذا غش،فعضو الرب١تاف َلبد كأف رابعان:

جة عليكم  يقسم على الدستور فبماذا أفتت اللجنة الدائمة الىت احتججتم بفتواىا كىى ح
   كما ذكرنا.

 ( : َِٖٕالسؤاؿ الثالث من الفتول رقم ) 
أرجو إفادتنا عن بعض ا١تسلمُت الذين يقسموف باهلل على احًتاـ القوانُت الوضعية مع  : ّس

أف ىذه القوانُت تعارض الشريعة اإلسَلمية ، فهل ىذا العمل من اْلعماؿ احملرمة ، حيث 
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أف يقسم العضو عند اختياره على ىذا القسم ، يرجى  جرت بعض آّالس التشريعية على
 بياف اٟتكم الشرعي ِف ذلك ؟

؟! كَل شك أنو مع اليمُت يكوف  ذلك من غير يمين فكيف مع اليمين ال يجوز:  ّج
 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 قعود       عبد اهلل بن غدياف      عبد الرزاؽ عفيفي

 الرئيس
 .عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز

 

 فهل ستأخذكف بها؟
خامسػػان:أخذتم بفتػػول ابػػن عثيمػػين كتػػركتم الفتػػاكل المحيطػػة بفتػػول ابػػن عثيمػػين ،كىػػذا 

 ك كالـ ابن عثيمين .غش ،كإلي
 (:ِِٖ/  ُفى شرح األربعين النوكية للعالمة بن العثيمين )

"أنو إذا كثرت اْلحزاب ِف اْلمة فَل تنتمى إذل حزب، فقد ظهرت طوائف من قدمي الزماف 
كتبليغيوف كما  إخوانيوف كسلفيوفمثل ا٠توارج كا١تعتزلة كاٞتهمية كالرافضة، مث ظهرت أخَتان 

كعليك باْلماـ كىو ما أرشد إليو النِب  ىذه الفرؽ اجعلها على اليسارفكل أشبو ذلك، 
 صلى اهلل عليو كسلم ِف قولو: "عىلىيكيم ًبسينَّيت كىسينَّة ا٠تيلىفىاء الرىاًشدين"

ال االنتمػاء إلػى كَل شك أف الواجب على ٚتيع ا١تسلمُت أف يكػوف مػذىبهم مػذىب السػلف 
تكػوف اْلمػػة اَلسػَلمية مػػذىبها مػذىب السػػلف  ، كالواجػػب أفحػزب معػػين يسػمى السػػلفيين

فهنػػاؾ طريػػق السػػلف كىنػػاؾ حػػزب يسػػمى  ال التحػػزب إلػػى مػػن يسػػمى )السػػلفيوف(الصػػاحل 
 ."كالمطلوب اتباع السلف)السلفيوف( 

 كسيئل أيضان رٛتو اهلل :
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 البن عثيمين" ليوتيوب بعنواف حكم العمل السياسي"على ا
وعية كغَتىػػػا مػػػن يالػػػىت تواجػػػو العلمانيػػػة كالشػػػ اسػػػيةمػػػع اْلحػػػزاب السي ىػػػل مػػػن اٟتكمػػػة العمػػػل

 ا١تبادئ ا٢تدامة ،أـ اٟتكمة ترؾ ىذه اْلحزاب كترؾ العمل السياسى مطلقان جزاكم اهلل خَتان؟
 فأجاب رحمو اهلل:

ىف سػػػلوؾ الطريػػػق  أف نعمػػػل بمػػػا كػػػاف عليػػػو السػػػلف الصػػػالحاٟتكمػػػة مػػػن ىػػػذه اْلحػػػداث 
 لرد اْلعداء.اية الصحيح ىف أنفسنا أكَلن،كىف ىذا الكف

قػػػػد َل يزيػػػػد اْلعػػػػداء إَل  الضػػػػالة التػػػػى تنتسػػػػب إلػػػػى اإلسػػػػالـكالعمػػػػل مػػػػع الفػػػػرؽ اْلخػػػػرل 
شدة،ْلِنم يػدخلوف علينػا مػن أىػل البػدع الضػالة،كيقولوف أنػتم تقولػوف كػذا ككػذا ْلننػا أمػامهم 

،لكننػػػا  المشػػػتمل علػػػى البػػػدع كالسػػػنةطائفػػػة كاحػػػدة فيحصػػػل لنػػػا الضػػػرر ىف ىػػػذا اَلجتمػػػاع 
،كمػػا  ككفػػى بػػو الكفايػػةكنػػدعوا مػػن طريػق كاحػػد كىػػو طريػػق السػلف الصػػاحل  انػب ىػػذا كلػػونج

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 

كذلك طريق السلف الصالح كىذا خطأ،ْلف الصحيح عندنا فيو الكفاية  كيرىبوا من ا١تعصية
 أ.ق كَلمو رٛتو اهلل..فيو الكفاية

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

،كتيسَت َِ/ِ،أصوؿ السرخسى ُُْ.انظر الغنية ىف اْلصوؿ ص كىو مذىب الحنفية
 ،َِٔ/ِ،فواتح الرٛتوت ُْْ/ّالتحرير

،كشرح تنقيح الفصوؿ ِّٖ.انظر ٥تتصر ابن اٟتاجب صكىو مذىب المالكية
 ِْٖ/ِ ،كالضياء اَلمعُْٕص
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،احمللى على ّْٗ/ٓ،احملصوؿ للرازلّٖٔ/ِ،انظر ا١تلخص للشَتازلكىو مذىب الشافعية
 ّٗٔ/ِٚتع اٞتوامع

،كأصو ؿ الفقو َلبن َُٔ/ُ،ا١تسودة ُُْ/ّانظر العدة كىو مذىب الحنابلة
    ٕٗٔ/ْ.كشرح الكوكب ا١تنَتَُٔ/ْمفلح

 ِٕٓ/ّ،كىف بدائع الفوائد ِٓٓ/ُىف أحكاـ أىل الذمة ابن القيم  كىو ما نص عليو
ىف فقاؿ رٛتو اهلل: ْلصوؿ الفقو وىف منظومت نفسو العالمة ابن العثيمين كىو ما نص عليو

 البيت اٟتادل كالثَلثُت.
 فقدمنى تغليبان الذل منعإف ٬تتمع مع مبيح ما منع              

  اَلنتخابات بأِنا مزيفة.كقد ٝتى الشي  رٛتو اهلل
 (:ٗ/  ٖالشرح الممتع على زاد المستقنع )

شًتط أف يكوف إمامان عاٌمان للمسلمُت؛ ىو كرل اْلمر اْلعلى ِف الدكلة، كَل ي« اإلماـ»كقولو: 
اٝتعوا »ْلف اإلمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاكلة، كالنِب صٌلى اهلل عليو كسٌلم قاؿ: 

، فإذا تأمر إنساف على جهةو ما، صار ٔتنزلة اإلماـ « كأطيعوا كلو تأمَّر عليكم عبد حبشي
 ا١تؤمنُت عثماف بن عفاف ػ رضي اهلل عنو العاـ، كصار قولو نافذان، كأمره مطاعان، كمن عهد أمَت

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 

 ة.على ناحيتهم، كإف دل تكن لو ا٠تَلفة العام
، فَل بيعة ْلحد!! ػ  كبهذا نعرؼ ضالؿ ناشئة نشأت  تقوؿ: إنو َل إماـ للمسلمُت اليـو

نسأؿ اهلل العافية ػ كَل أدرم أيريد ىؤَلء أف تكوف اْلمور فوضى ليس للناس قائد يقودىم؟! أـ 
 يريدكف أف يقاؿ: كل إنساف أمَت نفسو؟!

ىلية ػ كالعياذ باهلل ػ؛ ْلف عمل ا١تسلمُت منذ ىؤَلء إذا ماتوا من غَت بيعة فإِنم ٯتوتوف ميتة جا
أزمنة متطاكلة على أف من استوذل على ناحية من النواحي، كصار لو الكلمة العليا فيها، فهو 

السَلـ كقاؿ: إف ىذا َل ٯتكن اآلف  إماـ فيها، كقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل
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احية كاحدة ٕتدىم ٬تعلوف انتخابات ك٭تصل ٖتقيقو، كىذا ىو الواقع اآلف، فالبَلد اليت ِف ن
صراع على السلطة كرشاكل كبيع للذمم إذل غَت ذلك، فإذا كاف أىل البلد الواحد َل 

فكيف با١تسلمُت  ىذه االنتخابات المزيفةيستطيعوف أف يولوا عليهم كاحدان إَل ٔتثل 
 "عمومان؟!! ىذا َل ٯتكن.

 

 سادسان:بياف كذبكم على األلبانيي.
 أخػذكا منهػا ر ننقلهػا كاملػة ْلف اٟتػزبيُتك فتول اْللبػاين رٛتػو اهلل ّتػواز الػدخوؿ لَلضػطراكإلي
ُت لْللبػاين رٛتػػو اهلل مث بعػد ذلػػك أنقػل إليػك فتػوي يػدكف كتركػوا منهػا مػػا ىػو حجػة علػيهم،مػا ير 

 بالرجوع عن ذلك .
 
 

 فتول العالمة األلباني
 " في حكم الدخوؿ في المجالس البرلمانية "

كفيهػػػػا فتػػػػول للعَلمػػػػة اْللبػػػػاين رٛتػػػػو اهلل  ِِ- ٣ُٓتلػػػػة اْلصػػػػالة العػػػػدد الرابػػػػع ص  جػػػػاء ِف
مػػا يسػػمى بالرب١تػػاف الػػيت نسػػعى مػػن  –نتخابػػات التشػػريعية : مػػا حكػػم الشػػرع ِف اَل:السػػؤاؿ 

 خَل٢تا إذل إقامة الدكلة اإلسَلمية كإقامة ا٠تَلفة الراشدة ؟
ِف بَلدىػم يػـو ترفػع رايػة " َل الػو اَل اهلل  إف أسعد ما يكوف ا١تسػلموف: قاؿ الشيخ: الجواب

كػػػل   –" كأف يكػػػوف اٟتكػػػم فيهػػػا ٔتػػػا أنػػػزؿ اهلل كإف ٦تػػػا َل شػػػك فيػػػو أف علػػػى ا١تسػػػلمُت ٚتيعػػػان 
أف يسػػعوا إذل إقامػػة الدكلػػة ا١تسػػلمة الػػيت ٖتكػػم بكتػػاب اهلل كسػػنة رسػػولو  –حسػػب اسػػتطاعتو 

وع بػػو عنػػد كػػل باحػػث مسػػلم أف صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم علػػى مػػنهج السػػلف الصػػاحل كمػػن ا١تقطػػ
مػػػن أف يقػػػـو ٚتاعػػػة ذلػػػك  ذلػػػك َل ٯتكػػػن أف يتحقػػػق إَل بػػػالعلم النػػػافع كالعمػػػل الصػػػاحل كأكؿ

 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 
ات حػىت صػار أكثػرىم َل يعرفػوف معػٌت قػو٢تم " ينمن الشركيات كالوثه ٦تا دخل فيو الذم توارثو 

َل الػػػو اَل اهلل " كأف ىػػػذه الكلمػػػة الطيبػػػة تسػػػتلـز توحيػػػد اهلل ِف عبػػػاده كحػػػده َلشػػػريك لػػػو فػػػَل 
َل ٔتا شرع على لساف رسوؿ اهلل نذر إَل لو كأف َل يعبدكه تعاذل إيستغاث إَل بو كَل يذبح كَل ي

أف  ىػػذه مػػن مسػػتلزمات ٤تمػػد رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم كىػػذا صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم ك 
ة للسنة الصحيحة حىت جتهادات ا١تخالفكتب الفقو ٦تا فيها من اآلراء كاَليقتضيهم أف يصفوا  

تكوف عبادِتم مقبولو كذلك يستلـز تصفية السنة ٦تا دخل فيهػا علػى مػر اْليػاـ مػن اْلحاديػث 
ذلك تصفية السلوؾ من اَل٨ترافات ا١توجودة ِف الطرؽ الصافية كما يستلـز   ةالضعيفة كا١توضوع

 كالغلو ِف العبادة كالزىد إذل غَت ذلك من اْلمور اليت تناِف العلم النافع .
 كاآلخر :

من حو٢تم من ا١تسلمُت على ىذا العلػم النػافع كيومئػذ يكػوف علمهػم أف يربوا أنفسهم كذكيهم 
" فمن كاف يرجو لقاء ربو فليعمل عمَلن صػاٟتان كَل يشػرؾ  نافعان كعملهم صاٟتان كما قاؿ تعاذل

 َُُبعبادة ربو أحدا " الكهف 
كالًتبيػة الشػرعية فسػوؼ َل ٕتػد فػيهم  اعة من ا١تسلمُت على ىذه التصفيةكحينئذ إذا قامت ٚت

، ْلِنػم يعلمػوف أف النػِب صػلى اهلل  يخػتلط عليػو الوسػيلة الشػركية مػن الوسػلية الشػرعية من
 :مثالن كمن مقاصدىا  بمقاصدىا ككسائلهام جاء بشريعة كاملة عليو كسل

النهي عن التشبو بالكفار كتبٍت كسػائلهم كنظمهػم الػيت تتناسػب مػع تقاليػدىم كعػاداِتم كمنهػا 
فػإف ىػذه الوسػيلة تتناسػب مػع كفػرىم كجهلهػم اختيار اٟتكاـ ك النواب بطريقة اَلنتخابات 

كربنػا  بػين الصػالح كالطػالح كال بػين الػذكر كاألنثػى الذم ال يفرؽ بػين اإليمػاف كالكفػر كال
تعػػػاذل " كلػػػيس الػػػذكر  يقػػػوؿ " أفنجعػػػل ا١تسػػػلمُت كػػػآّرمُت مػػػا لكػػػم كيػػػف ٖتكمػػػوف " كقػػػاؿ 

 ةكػػػػاْلنثى " ككػػػػذلك يعلمػػػػوف أف النػػػػِب صػػػػلى اهلل عليػػػػو كسػػػػلم إ٪تػػػػا بػػػػدأ بإقامػػػػة الدكلػػػػة ا١تسػػػػلم
ربيػػػة مػػػن يسػػتجيب لدعوتػػػو علػػػى كت بالػػدعوة إلػػػى التوحيػػػد كالتحػػػذير مػػػن عبػػػادة الطواغيػػت

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.

حقػان َل يكتػل النػاس كَل ٬تمعهػم علػى مػا بيػنهم مػن فمن كػاف يريػد أف يقػيم الدكلػة اإلسػَلمية 
خػػَلؼ فكػػرم كتربػػوم كمػػا ىػػو شػػأف اْلحػػزاب اإلسػػَلمية ا١تعركفػػة اليػػـو بػػل َلبػػد مػػن توحيػػد  
أفكارىم كمفاىيمهم على اْلصوؿ اإلسَلمية الصحيحة : الكتاب كالسنة كعلى منهج السلف 

 الصاحل كما تقدـ " كيومئذ يفرح ا١تؤمنوف بنصر اهلل " 
عن ىذا ا١تنهج ِف إقامة الدكلة ا١تسلمة كسلك سبيل الكفار ِف إقامة دكلتهم فإ٪تا فمن أعرض 

" كحسػبو خطػأ إف دل أقػل إٙتػان أنػو خػالف ىديػو صػلى  النػارب كالمسػتجير مػن الرمضػاءىو " 
اهلل عليو كسلم كدل يتخذه أسوة كاهلل عز كجل يقوؿ " لقد كاف لكم ِف رسوؿ اهلل أسػوة حسػنو 

 ف يرجوا اهلل كاليـو اآلخر " ١تن كا
 : السؤاؿ الثاني

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

 الجواب :
ِف الوقت الذم َل ننصح فيو أحدان من إخواننا ا١تسليمن اف يرشح نفسو ليكػوف نائبػان ِف بر١تػاف 

أنزؿ اهلل كإف كاف قد نص ِف دسػتوره " ديػن الدكلػة اإلسػَلـ " فػإف ىػذا الػنص قػد َل ٭تكم ٔتا 
ف يغػَت طيِب القلوب ذلك ْلنو َل يسػتطيع أاللتخدير أعضاء النواب ثبت علميان أنو قد كضع 

شػػيئان مػػن مػػواد الدسػػتور ا١تخالفػػة لإلسػػَلـ كمػػا ثبػػت علميػػان ِف بعػػض الػػبَلد الػػيت ِف دسػػتورىا 
األحكػاـ المخالفػة لإلسػالـ بػدعول  يقػر بعػضإف دل يتورط مع الزمن أف  النص ا١تذكور ىذا

كمػػا رأينػا ِف بعػػض الػبَلد يغػػَت النائػب زيػػو اإلسػَلمي كيتزيػػا   ف الوقػت لػػم يحػن بعػػد لتغييرىػاأ
كأكؿ  فػػدخل البرلمػػاف ليصػػلح غيػػره فأفسػػد نفسػػوبػػالزم الغػػريب مسػػايرة منػػو لسػػائر النػػواب 

 أرل مػػػا ٯتنػػػع َل ننصػػػح أحػػػد أف يرشػػػح نفسػػػو ، كلكػػػن َلينهمػػػر لػػػذلك فػػػنحن الغيػػػث قطػػػر مث 
اف ِف ا١ترشػػػحُت مػػػن يعػػػادم اإلسػػػَلـ كفػػػيهم مرشػػػحوف إسػػػَلميوف مػػػن الشػػػعب ا١تسػػػلم إذا كػػػ
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أحزاب ٥تتلفة ا١تناىج فننصح ِف اٟتالػة ىػذه كػل مسػلم أف ينتخػب مػن اإلسػَلميُت فقػط كمػن 
 العلمي الصحيح الذم تقدـ بيانو. ىو أقرب إذل ا١تنهج

 ا١تنشود. نتخابات َل ٭تقق ا٢تدؼ: كإف كنت أعتقد أف ىذا الًتشيح كاَل ىذا أقوؿ
، كمن رأل العػربة بغػَته  ل أكانو ابتيًلىى بحرمانوبمن استعجل الشيء ق كأضاؼ الشيخ أيضان:

فليعترب فقد جرب بعض اإلسَلميُت من قبلكم ِف غَت بلد إسَلمي الػدخوؿ ِف الرب١تػاف بقصػد 
، ذلػػك ْلِنػػم دل يعملػػوا باٟتكمػػة كال بخفػػي حنػػين فلػػم يرجعػػوا مػػن ذلػػك  إقامػػة دكلػػة اإلسػػَلـ

القائلة " أقيموا دكلة اإلسػَلـ ِف قلػوبكم تقػم لكػم علػى أرضػكم " فػاهلل سػبحانو كتعػاذل أسػأؿ 
كمػػنهج أف يلهمنػا رشػدنا كأف يعلمنػا مػا ينفعنػػا كيهػدينا للعمػل بشػريعة ربنػػا ِف ذلػك كسػنة نبينػا 

بتػػداع كأف يفػػرج عنػػا ٫تنػػا كغمنػػا كأف ينصػػرنا  اَلتبػػاع كالشػػر كلػػو ِف اَلسػػلفنا فػػإف ا٠تػػَت كلػػو ىف
  ھُُِْجمادل اآلخرة سنة  ُٗماف صباح األربعاء عي على من عادانا إنو ٝتيع ٣تيب .

           .صر الدين األلباني أبو عبد الرحمناكتبو محمد ن
 :يحيى بو: أقلت

 ، كأنػػت رأيػػت الفتػػول كلكػػن اٟتػػزبيُت انيػػة أعػػواـفهػػذه الفتػػول كانػػت قبػػل كفاتػػو رٛتػػو اهلل بثم
 أخذكا منها ما يوافق أىوائهم .

 -كإليك رجوع الشيخ عن ىذا : خامسان:
 "  ِّٓالمحاضرة رقم ِف ٤تاضرة مسجلة من سلسلة ا٢تدل كالنور " 

 كلكن بشركط ؟  ناتا: ٝتعنا أنك قلت يا شي  ٬توز الدخوؿ ِف الرب١تالسائل 
فهل أنت تػذكر مػا ىػي نظرية كغير عملية ىذه الشركط إذا كانت يجوز  ال ما:  قاؿ الشيخ

 الشركط اليت بلغتك عٍت ؟ 
 : الشرط اْلكؿ : أف ٭تافظ اإلنساف على نفسو .  قاؿ السائل
 : كىل ٯتكن ىذا ؟  قاؿ الشيخ
 : ما جربت  قاؿ السائل
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نشػػاىد كثػػَتان مػػن  إف شػػاء اهلل مػػا ٕتػػرب ىػػذه الشػػركط َل ٯتكػػن ٖتقيقهػػا ك٨تػػن قػػاؿ الشػػيخ :
الناس الذم كاف ٢تػم منطلػق  ِف حيػاِتم علػى اْلقػل ِف مظهػرىم ِف لباسػهم ِف ٟتيػتهم حينمػا 

كإذا بظػاىرىم تغػػَت كتبػػدؿ كطبعػان ىػػم يػػربركف   –أم ٣تلػػس الرب١تانػػات  –يػدخلوف ذلػػك آّلػس 
 ذلك كيسوغونو كإف ىذا من باب ا١تسايرة .

العػػريب اإلسػػَلمي  مث بعػػد أيػػاـ قليلػػة غػػَتكا زيهػػم فهػػذا دليػػل  فرأينػػا ناسػػان دخلػػوا الرب١تػػاف باللبػػاس
 الفساد أك الصَلح ؟

 خوة ِف اٞتزائر كعملهم ىذا كدخو٢تم ا١تعًتؾ السياسي ؟ : الشي  يعٌت اإل قاؿ السائل
 .في أل بلد من بالد اإلسالـياسي : ما ننصح ِف ىذه اْلياـ بالعمل الس قاؿ الشيخ

( فػي ُٔ)ِف جريدة " ا٠ترب " اْلسبوعي اٞتزائرية العدد حياتو كىذه فتول للشيخ في آخر  
يعٍت قبل كفاة الشي  ٔتدة قليلة جػدان َل تتجػاكز بضػعة أشػهر ْلف  ُّص  ـ ُٗٗٗ/ٔ/ِّ

الموافػػػق الثػػاني مػػػن  َُِْالشػػي  رٛتػػو اهلل تػػوىف ِف يػػػـو السػػبت عصػػران مػػػن ٚتػػادم الثػػاين 
  ـ ُٗٗٗأكتوبر 

 يقوؿ السائل : 
 ؟  جدان اآلف ِف اٞتزائر عندنا كىو حكم دخوؿ الرب١تاناتسؤاؿ ىو ملح 
 قاؿ الشيخ :

ِف  طبعان ٨تن َل نرل ىػذا جػائز بػل ىػو إضػاعة للجهػود اإلسػَلمية فيمػا َل فائػدة مػن دخػو٢تم 
 الرب١تاف .

 م بغَت ما أنزؿ اهلل .ىذه الرب١تانات كما ىو معلـو ٖتك:  ألف أكؿ ذلك
ه الرب١تانػػات قػػد يػػػدخلوف بنيػػة طيبػػة كصػػػاٟتة يعػػٍت يظنػػػوف أف : ىػػؤَلء الػػػذين يػػدخلوف ىػػػذثانيػػان 

 تناسػػوف إف دل نقػػل ينسػػوف حقيقػػة مػػرة كىػػي أفبإمكػػاِنم أف يغػػَتكا مػػن النظػػاـ اٟتػػاكم لكػػنهم ي
كإذ اْلمػػػػػر كػػػػػذلك فهػػػػػم َل  محكومػػػػػوف كليسػػػػػوا حكامػػػػػان ىػػػػػؤَلء الػػػػػذين يػػػػػدخلوف ِف الرب١تػػػػػاف 

سػػػايركا النظػػػاـ اٟتػػػاكم كلػػػو كػػػاف ٥تالفػػػان يسػػػتطيعوف أف يفعلػػػوا شػػػيئان بػػػل ىػػػم سيضػػػطركف أف  ي
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النظػػاـ . َل يكػػوف لإلسػػَلـ فلهػػذا َل ٬تػػوز أف يػػدخل الشػػباب ا١تسػػلم الرب١تػػاف بقصػػد إصػػَلح 
 من أصلها ىي بدعة.،  ةبهذه الطريقة المبتدعإصَلح النظاـ 

كعلػػى ىػػذا فيجػػب أف يظػػل ا١تسػػلموف يعنػػوف بػػالعلم النػػافع كالعمػػل الصػػاحل كأف يربػػوا أنفسػػهم 
 .  البرلمانات الجاىليةعؤّم على ىذه التصفية كالًتبية كأف يبتعدكا عن كش

 كقاؿ الشيخ أيضان : 
متم علم الدكلة اإلسػَلمية أق فرضوا أنكم ما بُت عشية كضحاىاأنا قلت ٢تؤَلء حزب التحرير ا

 نقَلب من اَلنقَلبات لكن الشعب ما عنده استعداد ْلف ٭تكم ٔتا أنزؿ اهلل ، يعٍت با
٦تنوع ثنُت : ٦تنوع مثَلن دخوؿ السنيمات ،،،، ٚتاعتكم قالوا : قرار رقم كاحد رقم ا ن أنتمٯتك

خركج النساء متربجات ستجد ٯتكن بعض نسائكم أكؿ من ٮتالف ىػذه الػنظم كىػذه القػوانُت 
 ألف الشعب لم يرب على ذلك .اإلسَلمية ١تاذا ؟

اٞتهػاد اْلكػرب اآلف ىػو :ىػذه ا١تَليػُت ىم العلماء .لذلك فأنػا أعتقػد أف  الشعب ؟ ىكمن يرب
وجيػػو ا١تَليػػُت إذل تعػػريفهم علمػػاء ا١تسػػلمُت ىنػػاؾ حػػىت يتولػػوا تا١تملينػػة أف ٗتػػرج العشػػرات مػػن ال

بػػدينهم علػػى ىػػذا اإلسػػَلـ أمػػا الوصػػوؿ إذل اٟتكػػم فكػػل طائفػػة ٖتػػاكؿ أف تصػػل إذل اٟتكػػم مث 
 اإلسػالـ لػيس كػػذلكك قػان أـ بػػاطَلن ، تسػتعمل القػوة ِف تنفيػذ قراراِتػا كقوانينهػػا سػواء كانػت ح

 أ.ق.
رٛتػو  تركػت آخػر أمػر اْلشػعرم ،تفعلوف كفعػل اْلشػاعرةسػ خر أمػره أـ تأخذكف بس رلفهل ياتي 

 ؟اهلل
 نظر الفتول كاملة ِف ا١تصدر ا١تذكور آنفان.ا

 .لة المصريةاألجوبة الهاللية على األسئ شريط كقد قاؿ الشيخ سليم الهاللى فى
رٛتػػة اهلل عليػو جائتػػو رسػػالة مػن الشػػي  مقبػػل ىف  مػن"الػذل أعلمػػو  مشػػاٮتنا أف شػػيخنا اْللبػاين ي

كأنػو مػع  كأنػا رأيػتي شػيخنا يوقػع عليهػا بخػط يػدهأمر اَلنتخابات كفيها تفصػيل أنػو َل ٬تػوز 
ىػػؤَلء العلمػػاء كقػػد نشػػرتي ىف ٣تلػػة اْلصػػالة ىف أعػػدادىا اَلكذل،ك٨تػػن عهػػدنا علػػى الشػػي  حػػىت 

 يدخلوا لييغيركا فيتغيركا. يقوؿ....ككاف الشي  رٛتة اهلل عليو باتلم يجز اإلنتخامات 
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 .أخرل كإليك فتول
 ،ىف سؤَلت اٟتويٍت لْللباين.كشهد شاىد من أىلها،ككاف السائل ىو أبوإسحاؽ اٟتويٍت

 :ؿالسؤا
 ها ٦تن ينتسبوف إذل الدين ٦تن يسموف علماء.دنا بعض اْلحزاب السياسية كدعى إليعن

نضػػماـ إذل اَلحػػزاب السياسػية بالنسػػبة للمسػػلمُت كاجػب كجوبػػان شػػرعيان إذ َل ٣تػػاؿ قػالوا إف اَل
السػػؤاؿ حػػىت يصػػل إذل  ٠تدمػػة اإلسػػَلـ إَل مػػن مثػػل ىػػذه اْلحزاب،فأنػػا نيابػػة عػػنهم أسػػأؿ ىػػذا

،صػػَلح أبػػو اٝتاعيػػل كحػػافظ سػػَلمة يشػػجعوف علػػى ألنهػػا أصػػبحت فتنػػةىنػػاؾ أٝتػػاع النػػاس 
إذ تقطعػػت  االنضػػماـ إلػػى الحػػزب أصػػبح كاجبػػان يقػػوؿ إف  ىذا،فالشػػي  صػػَلح أبػػو اٝتاعيػػل

 السيبل على ا١تسلمُت
 فهل ىذا الكَلـ صحيح؟

 الجواب:
 قاؿ األلبانيي رحمو اهلل:

جػػػػواَب علػػػػى السػػػػؤاؿ كمػػػػا قيػػػػل قػػػػدٯتان"أكردىا سػػػػعد كسػػػػعد مشػػػػتمل مػػػػا ىكػػػػذا يػػػػا سػػػػعد تػػػػورد 
ْلف نصوص الكتػاب كالسػنة  ال يبداء بالتحزب كالتكتل كالتفرؽاإلبلي،اإلصَلح ىف اإلسَلـ 

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

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

لػػذلك كتباغضػػهم ك٨تػػو ذلػػك مػػن اْلخػػَلؽ  مهمتفػػرؽ المسػػلمين كانقسػػابػػل نػػرل مػػن آثارىػػا 
 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 

 ؾ شيئاٌ يقربنا من النار إَل كِنانا عنو.شيئان يقربنا من اهلل إَل كأمرنا بو كما تر 
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فلمػػاذا بػػداء النػػِبي صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم بإصػػَلح قومػػو الػػذل بيعػػث إليػػو مباشػػرة مث إذل النػػاس 
 ٚتيعان 

 َل شك أنو بداء دعوتو بالتوحيد كإذل التمسك باإلخَلؽ كاْلحكاـ الشرعية ك٨تو ذلك.
و َلسػبيل اْلف ٠تدمػة اإلسػَلـ إَل باَلنضػماـ فهؤَلء العلماء الذين يدعيوف ىذه الدعوة كىى أن

 إذل التكتل السياسي .
 ٨تن نقوؿ ٢تم:

 .من اإلسالـ فى شئأكَلن:ىذا التكتل ليس 
ثانيان:إ٬تػػاد كسػػائل إلصػػَلح ا١تسػػلمُت ىػػذه الوسػػائل ٦تكػػن اعتبارىػػا مػػن ا١تصػػاحل ا١ترسػػلة لكػػن 

صػػػيل...مث رد الشػػػي  علػػػى الػػػذين دكف التف ال يجػػػوز اف نتبناىػػػا دائمػػػا كأبػػػدان ا١تصػػػاحل ا١ترسػػػلة 
 يقولوف بأِنا مصلحة.

ال يكػوف إال بػالرجوع إلػى  مث قاؿ:إف كانت ىذه كسيلة إلصَلح ا١تسلمُت فإصَلح ا١تسػلمُت
 دينهم.

كالدليل على ىذا كما يؤكده اف اَلحزاب السياسية نستطيع اف نقوؿ كلها اك على اْلقل جلها 
ء الشػيوخ عامػة ا١تسػلمُت أف ينضػموا إلػيهم كأف فكيػف يػأمر ىػؤَل سػالـليست قائمة على اإل

"كال تركنػػوا إلػػى الػػذين ظلمػػوا كاهلل عزكجػػل يقػػوؿ كىػػم مػػن الظػػالمين ألنفسػػهميركنػػوا إلػػيهم 
 "فتمسكم النار

 ٢تذا َلأرل اَلنضماـ إذل أم حزب سياسي كإ٪تا على ا ١تسلمُت ٚتيعان أمراف ىاماف جدان 
  .التصفية كالًتبيةأي٠تص ذلك بكلمتُت،اإلسَلمي كأنا كعلى ذلك يقـو اإلصَلح 

رجػػوا مػػن اإلسػػَلـ مػػا دخػػل فيػػو مػػن عقائػػد باطلػػة كمػػذاىب ٬تػػب علػػى علمػػاء ا١تسػػلمُت اف ٮتي 
فاسدة كالعبادات ا١تبتدعة كأف ٭تملوا ا١تسلمُت إذل الرجوع إذل ما كػاف عليػو  الرسػوؿ صػلى اهلل 

 عليو كسلم مع العناية بالًتبية على أخَلقو.
 حاؽ:ك٣تلس الرب١تاف يتنزؿ منزلة اَلحزاب أيضان.قاؿ أبو إس
 :قطعان قاؿ اْللباين 
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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 
ن ا١تشػػػركُت مػػػن الػػػػذين فرقػػػوا ديػػػنهم ككػػػػانوا شػػػيعا كػػػل حػػػػزب ٔتػػػا لػػػػديهم الكػػػرمي"كَل تكونػػػوا مػػػػ

فرحوف"مػػا يسػػتطيع أحػػد مػػع اْلسػػف الشػػديد أف يقػػوؿ لػػيس كػػل حػػزب ٔتػػا لػػدمي فرحػػوف،ىم 
فرحػوف بتحػزّٔم ليسػػوا فػرحُت بعقيػػدِتم ......لػذلك فقػو٢تم ٨تػػن علػى السػػنة يكذبػو ابتػػداءن أف 

 يعرفو الصحابة...مثل ىذا التكتل َل يعرفو السلف الصاحل َل
ىو اْلمر الذل كضحتموه كحسمتم ا٠تَلؼ فيو أف مػن دعػا إذل تكتػل كإذل حزبيػة قاؿ سائل:

كأصبح من الذين يفرحوف بتحزّٔم كيواذل كيعادل على إثر ىذا الذل اٗتذه لنفسو فهذا يكوف 
 بل كبتعبير أدؽ من الفرقة الناجية  خارجان عن دعوة أىل السنة كاٞتماعة

 باني لو:أحسنت.قاؿ األل
كأنػػا أقػػوؿ إطػػَلؽ لفظػػة السػػلفية علػػى حػػزب مػػا ،كمثػػل إطػػَلؽ لفظػػة  :رحمػػو اهلل كقػػاؿ أيضػػان 
،فهنػػػاؾ البنػػوؾ اإلسػػػَلمية كىنػػػاؾ اْلغػػاص اإلسػػػَلمية كىنػػػاؾ اشػػػًتاكية علػػػى بدعػػػة مػػػااإلسػػَلـ 
 إسَلمية.

الػػػدعوة َلصػػػطياد النػػػاس الػػػذين يؤمنػػػوف بالػػػدعوة السػػػلفية، -السػػػلفية -فتسػػػتغل ىػػػذه الكلمػػػة
حىت كلو قاـ ّٔا أكرب رجػل عػادل ىف الػدعوة السػلفية،أكؿ مػا يػدعوا  السلفية ال تعرؼ التحزب

،كقد قاؿ صلى اهلل عليػو كسػلم اه أنو انحرؼ عن الصراط المستقيممعنإذل التحزب كالتكتل 
و بعػػد أف خػػط إلػػيهم خطػػان مسػػتقيمان قػػاؿ كأف ىػػذا صػػراطى مسػػتقيا فػػاتبعوه كَل تتبعػػوا تصػػحابل
سبل فتفرؽ بكم عن سبيلو"كخط خطوطان قصػَتة علػى جنبػيت الصػراط مث قػاؿ صػلى اهلل عليػو ال

 كسلم ىذا صراط اهلل كىذه طرؽ كعلى رأس كل طريق منها شيطاف يدعوا الناس إليو.
كإنمػػػا ىػػػى أيضػػػان ىػػػذه :ىػػػذه الطػػػرؽ ليسػػػت ىػػػى الطػػػرؽ الصػػػوفية القدٯتػػػة فقػػػط قػػػاؿ األلبػػػاني

،يقولػػوف المصػػلحة  يػػات الػػىت تنهػػى عػػن التفػػرؽ كالتحػػزبكمػػع كػػل اآلاألحػػزاب الجديػػدة ...
 تقتضى ذلك.
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 المصلحة ال تكوف فى مخالفة الشريعة.  نقوؿ
 من سلسة الهدل كالنور ُّٖكقاؿ االلبانيي فى االنتخابات فى محاضرة برقم  

ىذه الطرؽ برلمانية أيكربية  ،ىذه ليست طريقة إسالمية أبدان "طريقة اَلنتخابات كالنواب 
...ىذه الرب١تانات الىت تفتح ٣تاؿ ترشيح الصاحل كالطاحل كليس ىذا فقط بل كا١تسلم رةكاف

كالكافر كا١تَلحدة كالزنادقة كالشيوعُت كل ىؤَلء يعطى ٢تم اٟترية ىف أف يرشحوا أنفسهم كأف 
 ينتخبهم من شاء من أفراد اْليمة ،أىذا ىو النظاـ اإلسَلمي.؟

٪تا ىذا نظاـ من َل ٮتضع ١تثل قوؿ رب العا١تُت "أفنجعل َل كاهلل ليس من اإلسَلـ بسبيل إ
 ا١تسلمُت كآّرمُت ما لكم كيف ٖتكموف" 

 
 
 .اْلمُت العاـ أيها إليك فتول أكضح ٦تا أتيتى ك : بعاسا

 َِْٗفتول رقم  َْٔ/ِّفتول اللجنة الدائمة 
م بغػَت مػا أنػزؿ بَلدنػا ٖتكػ مػع العلػم أفنتخابات كالًتشيح ٢تا يت ِف اَل: ىل ٬توز التصو ٓس

 اهلل ؟
َل ٬توز للمسلم أف يرشح نفسو رجاء أف ينتظم سلك حكومة ٖتكم بغَت مػا أنػزؿ اهلل  : ٓج 

، كتعمػػػل بغػػػَت شػػػريعة اإلسػػػَلـ ، فػػػَل ٬تػػػوز ا١تسػػػلم أف ينتخبػػػو أك غػػػَته ٦تػػػن يعملػػػوف ِف ىػػػذه 
 ذلػك أف يرجوف بالدخوؿ ِفإذا كاف من رشح نفسو من ا١تسلمُت كمن ينتخبوف  إالاٟتكومة .
، كاٗتذكا ذلك كسيلة إذل التغلػب علػى  تحويل الحكم إلى العمل بشريعة اإلسالـيصلوا إذل 

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

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

 نائب الرئيس    عضو    عضو 
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 عبد الرازؽ عفيفي            عبد اهلل بن غدياف          عبد اهلل بن قعود   
 الرئيس 

 .عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
 

 كجو الداللة من الفتول :
هلل نفسػػو ِف حكومػػة ٖتكػػم بغػػَت مػػا أنػػزؿ للمسػػلم أف يرشػػح  ال يجػػوز األصػػل أنػػوأف  .ُ
شريعة اإلسَلـ ، كمعلػـو أف الػداخل يعلػم أنػو سػيحكم بدسػتور كضػعي ٣تػـر كَل تكػذبوا  كبغَت

 قوىا بقولكم ندخل كنغَت الدستور.على أنفسكم كذبة كتصد
 ِف حكومة تعمل بغَت شريعة اإلسَلـ . وأنو َل ٬توز ١تسلم أف ينتخبو لعلمو بدخول .ِ
 اٟتكم إذل شريعة اإلسَلـ . ستثٌت العلماء من أراد أف يرشح نفسو رجاء أف ٭توؿمث ا .ّ

 
ن الرعيػة . راجػع الػرد مػ رط القتػاد ْلف التغػَت يبػدأالذين دخلوا يعلموف أف ىذا دكنػو خػك : قلت

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

 تتنافى مع الشريعة اإلسالمية .
 ،سيدخل ِف منصب يتناىف مع الشريعة فَل ٬توز لو الدخوؿ أنو عٌت أف ا١ترشح لؤت قلت:

فبمجرد ا١تنصب الذم يناِف الشريعة َل ٬توز ، فما با٢تم لو علموا أف الداخل سيشرع مع اهلل 
 هر اٟتزبيوف ىذه الفتول بضوابطها؟!!!أظ . فهَل المادة الفالنية تقوؿ كذاْلف 

كَلـ اللجنة يلزمكم أَل تدخلوا ْلنكػم تعلمػوف   ى ٤تصلة فعلكٔتا أف ىذه الضوابط غَت .ٓ
 ركف بػػأم عػػذر؟ تعتػػذالضػػوابط غػػَت ٤تصػػلة قطعػػان ، فهػػل تأخػػذكف بضػػوابط الفتػػول أـ  ىػػذهأف 

 . كاألخير ىو الظن بكم
 حتجوف بها ، حجة عليهم كإليك الفتول .الفتول التي تك 

 (  ُْٕٔٔالفتول رقم ) 
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سػػمى بػػػ : " اَلنتخابػػات التشػػريعية " ، ىنػػاؾ أحػػزاب زائػػر مػػا يدنا ِف اٞت: كمػػا تعلمػػوف عنػػس 
كىنػػاؾ أخػػرل َل تريػػد اٟتكػػم اإلسػػَلمي .  فمػػا حكػػم الناخػػب  تػػدعو إذل اٟتكػػم اإلسػػَلمي ،

 على غَت اٟتكم اإلسَلمي مع أنو يصلي ؟ 
 : ٬تب علػى ا١تسػليمن ِف الػبَلد الػيت َل ٖتكػم الشػريعة اإلسػَلمية ، أف يبػذلوا جهػدىم كمػا ج

يسػػػػتطيعونو ِف اٟتكػػػػم بالشػػػػريعة اإلسػػػػَلمية ، كأف يقومػػػػوا بالتكػػػػاتف يػػػػدا كاحػػػػدة ِف مسػػػػاعدة 
اٟتػػػزب الػػػذم يعػػػرؼ منػػػو أنػػػو سػػػيحكم بالشػػػريعة اإلسػػػَلمية ، كأمػػػا مسػػػاعدة مػػػن ينػػػادم بعػػػدـ 

كأف تطبيق الشريعة اإلسَلمية  فهذا َل ٬توز ، بل يؤدم بصاحبو إذل الكفر ؛ لقولو تعػاذل : } 
حػذرىم أف يفتنػوؾ عػن بعػض مػا انػزؿ اهلل إليػك فػإف أنزؿ اهلل كَل تتبػع أىػوائهم كاهم أحكم بين

كثَتان مػن النػاس لفاسػقوف { } أفحكػم   اهلل أف يصيبهم ببعض ذنؤّم كإف تولوا فاعلم أ٪تا يريد
نوف {كلذلك ١تا  بُت اهلل كفر من دل ٭تكػم كمن أحسن من اهلل حكمان لقـو يوقاٞتاىلية يبغوف 

اإلسَلمية ، حذر من مساعدِتم أك اٗتػاذىم أكليػاء ، كأمػر ا١تػؤمنُت بػالتقول إف كػانوا بالشريعة 
نُت حقان ، فقاؿ تعاذل } يا أيها الذين آمنوا َل تتخذكا الذين اٗتػذكا ديػنكم ىػزكان كلعبػان مػن ممؤ 

ق ، كبػػاهلل التوفيػػ.الػػذين أكتػػوا الكتػػاب مػػن قػػبلكم كالكفػػار أكليػػاء كاتقػػوا اهلل إف كنػػتم مػػؤمنُت {
 كصلى اهلل على نبينا محمد كآلو كصحبو كسلم .

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء
 الرئيس           ...      نائب الرئيس    ...         عضو            

 عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ...   عبد الرزاؽ عفيفي  ... عبد اهلل بن غدياف      
 

رؼ منو أنػو سػيحكم " أف يقوموا يدان كاحدة في مساعدة الحزب الذم يعانتبو لقو٢تم أكالن:
 "  بالشريعة اإلسالمية

كمعلػـو أف الػػداخلوف َل ٭تكمػػوف بالشػػريعة اإلسػػَلمية كإ٪تػػا ٭تكمػػوف بالدسػػتور كيكػػوف التشػػريع 
للبشػػػر َل هلل كاٟتكػػػم للغالػػػب فليسػػػت ىػػػػذه ىػػػي الشػػػريعة اإلسػػػَلمية ْلف الشػػػريعة اإلسػػػػَلمية 

 . عز كجل اٟتكم فيها هلل
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تقولػوف بالشػريعة فهػل حينمػا تعطػوف حكمػان سػتحكموف   أنكػم كلو سػلمنا لكػم جػدالن حىت  
  ا١تادة كذا كقاؿ الدستور كذا . كَلن  كلكن ستقولوف تقوؿ  ؟قاؿ اهلل كذا أك قاؿ رسولو كذا

 .عليهم مهيمنان عليهم كىذا كضَلؿ تابعُت للدستور ، كالدستور حاكمان  صار الكتاب كالسنةف
 

 كىى عليم ال لكم.كإليكم الفتول األخرل التى تحتجوف بها 
 (ّْٖ/  ُِ) -المجموعة األكلى  -فتاكل اللجنة الدائمة 

 موقف المسلم من األحزاب السياسية
 ( َِٗٔالسؤاؿ الرابع من الفتول رقم ) 

بعض الناس مسلمُت كلكنهم ينخرطػوف ِف اْلحػزاب السياسػية، كمػن بػُت اْلحػزاب إمػا  :ْس
زاب متفرعػػػػػة ككثػػػػػَتة؛ أمثػػػػػاؿ: حػػػػػزب التقػػػػػدـ تابعػػػػػة لركسػػػػػيا أك تابعػػػػػة ْلمريكػػػػػا ، كىػػػػػذه اْلحػػػػػ
حػػػزب الشػػػبيبة اَلسػػػتقَللية،  -حػػػزب اْلمػػػة-كاَلشػػػًتاكية، حػػػزب اَلسػػػتقَلؿ، حػػػزب اْلحػػػرار 

حػػزب الدٯتقراطيػػة..، إذل غَتىػػا مػػن اْلحػػزاب الػػيت تتقػػارب فيمػػا بينهػػا، مػػا ىػػو موقػػف اإلسػػَلـ 
 َلمو صحيح؟من ىذه اْلحزاب، كمن ا١تسلم الذم ينخرط ِف ىذه اْلحزاب، ىل إس

مػػػن كػػػاف لديػػػو بصػػػَتة ِف اإلسػػػَلـ كقػػػوة إٯتػػػاف كحصػػػانة إسػػػَلمية كبعػػػد نظػػػر ِف العواقػػػب  :ْج
فلػو  -كفصاحة لساف، كيقول مع ذلك على أف يؤثر ِف ٣ترل اٟتزب فيوجهػو توجيهػا إسػَلميا 

ٮتالط ىذه اْلحزاب، أك ٮتػالط أرجػاىم لقبػوؿ اٟتػق؛ عسػى أف ينفػع اهلل بػو، كيهػدم علػى  أف
مػن يشػاء فيػًتؾ تيػار السياسػات ا١تنحرفػة إذل سياسػة شػرعية عادلػة ينػتظم ّٔػا مشػل اْلمػػة، يديػو 

فتسػػلك قصػػد السػػبيل، كالصػػراط ا١تسػػتقيم، لكػػن َل يلتػػـز مبػػادئهم ا١تنحرفػػة، كمػػن لػػيس عنػػده 
ذلػػك اإلٯتػػاف كَل تلػػك اٟتصػػانة كٮتشػػى عليػػو أف يتػػأثر كَل يػػؤثر، فليعتػػزؿ تلػػك اْلحػػزاب؛ اتقػػاء 

 فظة على دينو أف يصيبو منو ما أصأّم، كيبتلى ٔتا ابتلوا بو من اَل٨تراؼ كالفساد.للفتنة ك٤تا
 كباهلل التوفيق كصلى اهلل على نبينا ٤تمد كآلو كصحبو كسلم .

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء
 الرئيس            ...  ... نائب رئيس اللجنة       عضو      ...        عضو       

 اف ... عبد الرزاؽ عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.عبد اهلل بن قعود ... عبد اهلل بن غدي
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 فالفتول التى استدللتم بها حجة عليكم من عدة كجوه:
عادلػة ينػتظم ّٔػا مشػل  سياسػة شػرعيةالسياسات ا١تنحرفػة إذل فيًتؾ تيار أف اللجنة قالت:" أكالن:
 اْلمة"

ياسة شرعية الىت عرفها ابن تيمية ىل ما فيو حزب النور،كأمثالو من اْلحزاب على السكالسؤاؿ:
 ."من غير مخالفة كتاب كال سنةبقولو"ىى مراعاة شئوف اْلمة 

 ثانيان: أف اللجنة قالت علقت الدخوؿ بقو٢تم" لكن َل يلتـز مبادئهم ا١تنحرفة"
كمعلػػـو لكػػل ذل عينػػُت ا١تبػػادئ ا١تنحرفػػة الػػىت يفرضػػها الدسػػتور علػػى اْلحػػزاب ٔتػػا نسػػتغٌت عػػن 

 الكَلـ فيو.
 .ائمة أجازت بقيود َل توجد على أرض الواقعفنخلص من ىذا،بأف اللجنة الد

 عدـ اٟتلف على الدستور.أكالن:
 عدـ اٟتلف على احًتامو.ثانيان:
 ظيفة ٤ترمة.ك على أَل يعمل من رشح نفسو ىف ثالثان:
 أف تكوف سياستو شرعية.رابعان:

 أف َل يلتـز مبادئهم ا١تنحرفة.خامسان:
 من أراد الدخوؿ ىف الرب١تاف. القيود َل تنفك عن كبالطبع كل ىذه

فيػػا تيػػرل ىػػل سػػتأخذكف بهػػا كتسػػلكوا  جنػػة الدائمػػة أيهػػا الحزبيػػوفكإلػػيكم فتػػول أيخػػرل لل
 التمكين. يمنهج األنبياء ف

 

 (ُِِ/  ِ) -المجموعة األكلى  -فتاكل اللجنة الدائمة 
لإلسػالـ مػن خػالؿ دعػوة : أيهما أفضل: العمل لإلسالـ من خالؿ السياسة أـ العمػل س

 الناس إلى العودة إلى طريقة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم؟
الواجػػب العمػػل لإلسػػالـ بػػدعوة النػػاس إلػػى كتػػاب اهلل كسػػنة رسػػولو صػػلى اهلل عليػػو  ج:

ِف  كسلم على المنهاج الذم أرشػد اهلل إليػو كأمػر بػو رسػولو محمػدا صػلى اهلل عليػو كسػلم
ػًبيلً  ػاًد٢ٍتيٍم بًػالَّيًت ًىػيى أىٍحسىػني {  كقولػو:  قولو: } ادٍعي ًإذلى سى ػنىًة كىجى ٍوًعظىػًة اٟتٍىسى ػًة كىاٍلمى رىبّْػكى بًاٟتًٍٍكمى
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ًبيًلي أىٍدعيو ًإذلى اللًَّو عىلىى بىًصَتىةو أىنىا كىمىًن اتػَّبػىعىًٍت كىسيٍبحىافى اللًَّو كىمىا أىنىا ًمنى الٍ  ًذًه سى ميٍشرًًكُتى } قيٍل ىى
»  صلى اهلل عليو كسلم طريق الػدعوة إذل اهلل بقولػو ككتبػو كعملػو فقػاؿ: {  كقد بُت رسوؿ اهلل

من رأل منكم منكرا فليغَته بيده، فإف دل يستطع فبلسانو فإف دل يستطع فبقلبو كذلك أضػعف 
إنػك تػأيت »  ركاه أٛتد كمسلم كأصحاب السنن كقاؿ ١تعاذ حينمػا بعثػو إذل الػيمن :«  اإلٯتاف 

فليكن أكؿ ما تػدعوىم إليػو شػهادة أف َل إلػو إَل اهلل كأف ٤تمػدا رسػوؿ  قوما من أىل الكتاب،
اهلل، فػػإف ىػػم أطػػاعوؾ لػػذلك فػػأعلمهم أف اهلل افػػًتض علػػيهم ٜتػػس صػػلوات ِف اليػػـو كالليلػػة، 
فإف ىم أطاعوؾ لذلك فأعلمهم أف اهلل قد افًتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فًتد علػى 

فإياؾ ككرائم أموا٢تم، كاتق دعوة ا١تظلـو فإنػو لػيس بينهػا كبػُت فقرائهم، فإف ىم أطاعوؾ لذلك 
ركاه أٛتد كالبخارم كمسلم كأصحاب السنن كِف حديث سهل بن سعد رضػي « اهلل حجاب 

اهلل عنػػو أف النػػِب صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم قػػاؿ لعلػػي رضػػي اهلل عنػػو حينمػػا أعطػػاه الرايػػة يػػـو غػػزكة 
تهم، مث ادعهػػم إذل اإلسػػَلـ، كأخػػربىم ٔتػػا ٬تػػب انفػػذ علػػى رسػػلك حػػىت تنػػزؿ بسػػاح» خيػػرب: 

«  علػػيهم مػػن حػػق اهلل تعػػاذل فيػػو، فػػواهلل ْ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، 
ػػنىكيٍم أىَلَّ كذكػػر ِف كتبػػو إذل أىػػل الكتػػا نػىنىػػا كىبػىيػٍ ػػوىاءو بػىيػٍ ػػةو سى ًلمى ب: } يىػػا أىٍىػػلى اٍلًكتىػػاًب تػىعىػػالىٍوا ًإذلى كى

ػػػٍيئنا كىَل يػىتًَّخػػػذى بػىٍعضيػػػنىا بػىٍعضنػػػا أىٍربىابنػػػا ًمػػػٍن ديكًف {  ككعػػػدىم اْلجػػػر نػىٍعبيػػػدى ًإَل اللَّػػػوى كىَل نيٍشػػػرًؾى بًػػػًو شى
كدعػػػا إذل اإلسػػػَلـ  ا٦تهػػػم إف ىػػػم أعرضػػػو مضػػػاعفا إف اسػػػتجابوا، كأنػػػذرىم عقوبػػػة إٙتهػػػم كإمث أ

بعملو، فكاف مثاؿ الكماؿ ِف توحيد اهلل كعبادتو كِف أعلى درجات مكاـر اْلخَلؽ ِف سػَتتو 
كمعامَلتو للناس، َل يغضب لنفسو كَل ينتقم ٢تا إ٪تػا يغضػب إذا انتهكػت ٤تػاـر اهلل ككػاف كمػا 

رىًحػػيمه {  كقولػػو سػػبحانو: } كىًإنَّػػكى لىعىلػػى خيليػػقو  كصػػفو اهلل ِف كتابػػو الكػػرمي } بًػػاٍلميٍؤًمًنُتى رىءيكؼه 
إذل غػػػَت ذلػػػك مػػػن بيانػػػو عليػػػو الصػػػَلة كالسػػػَلـ ١تنهػػػاج الػػػدعوة بقولػػػو ككتابتػػػو …. عىًظػػػيمو {  

كعملو، فهذه سياسة الػدعوة احملمديػة الرشػيدة اٟتكيمػة الرحيمػة رٝتهػا لنػا رسػوؿ اهلل صػلى اهلل 
سػػبيل اٟتكمػػة كا١توعظػػة  سػػالمية أف يسػػلكوا سػػبيلهافعلػػى دعػػاة الجماعػػات اإلعليػو كسػػلم، 
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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.

إذل السػػػلطة ِف الدٯتقراطيػػػة ا١تزعومػػػة ينبػػػٍت علػػػى كقػػػاؿ العَلمػػػة عبػػػد احملسػػػن العبػػػاد :)الوصػػػوؿ 
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 

 وه:استوردىا بعض ا١تسلمُت من أعدائهم ٥تالفة لإلسَلـ من كج
بناؤىػػػا علػػػى التحزب...التشػػػريع فيهػػػا لفئػػػة معينة...الوصػػػوؿ إذل السػػػلطة فيهػػػا بكثػػػرة النػػػاخبُت  
كيػػػف كػػػانوا...اٟترص الشػػػديد فيهػػػا علػػػى السػػػلطة...بناؤىا علػػػى اٟتريػػػة ا١تطلقػػػة ِف الػػػرأم كلػػػو  

سػباب كانت إٟتػادا كا٨تَلَل...ا١تسػاكاة ا١تطلقػة فيهػا بػُت الرجػاؿ كالنسػاء...ٖتررا١ترأة فيهػا مػن أ
 الفضيلة كانغماسها ِف الرذيلة...(

 من كتاب "العدؿ ِف الشريعة اَلسَلمية كليس ِف الدٯتقراطية ا١تزعومة" للشي  العباد
 كمػػػن فمػػػك أيدينػػػك، حػػػزب كانػػػت فتػػػواىم قدٯتػػػة منصػػػبة علػػػى ىػػػذه اٞتهػػػةاْلزعمػػػاء :أف ثامنػػػا

 كاستمع لكَلمهم .
 فتول الدكتور محمد بن عبد المقصود :أكالن:

 صوتان " لة" مسج
 يقوؿ السائل : 

 ما حكم اإلسَلـ للًتشيح ِف ٣تلس الشعب ؟ 
قػػاؿ : ىػػذا آّلػػس يتحػػاكم إذل غػػَت شػػريعة اهلل عػػز كجػػل ك٬تعػػل الدسػػتور الػػذم كضػػعو البشػػر 
حاكمػػان علػػى شػػريعة اهلل عػػز كجػػل ، كأعضػػاء ىػػذا آّلػػس جعلػػوا ِف دسػػتورىم ىػػذا ْلصػػحاب 

كىػذا كفػر مجػرد  شػريعة أك أف يرفضػوا تطبيػق الشػريعةيػق الآّلس حقان ِف أف يوافقوا على تطب
 .نالمسلميبإجماع 

.. ..كَل تلتفتػػوا إذل الًتىػػات الػػيت يشػػوش ّٔػػا مرجئػػة العصػػر علػػى عقيػػدة أىػػل السػػنة كاٞتماعػػة  
لػم يجػز إلنسػاف أف يرشػح نفسػو لػدخوؿ مثػل ىػذه  فإذا كػاف المجلػس علػى ىػذه الصػفة
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" أبغػػض بػػن عبػػاس احػػديث  ، يفعػػل ىػػذا كقػػد نسػػىى وركىػػو يقسػػم أف ٭تػػًـت الدسػػت المجػػالس
مػػرئ بغػػَت اِف اإلسػػَلـ سػػنة جاىليػػة كمطالػػب دـ  : ملحػػد ِف اٟتػػـر كمبتػػغالنػػاس إذل اهلل ثػػَلث

جاىليػة كمعلػـو أف ىػذه  ٤تػل الشػاىد : كمبتػغ ِف اإلسػَلـ سػنة، حق ليهريق دمو " متفػق عليػو
رل إ ، كنعػػي كذـ مػػن ٞتػػأكم إذل شػػريعتواْلحكػػاـ سػػنة جاىليػػة كقػػد أمرنػػا اهلل عػػز كجػػل أف نتحػػا 

اهلل حكمػػان لقػػـو يوقنػػوف " حكػػم غػػَت حكمػػو فقػػاؿ " أفحكػػم اٞتاىليػػة يبغػػوف كمػػن أحسػػن مػػن 
ف كػػل شػػيء أَل كإحػػديث جػػابر أف النػػِب صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم قػػاؿ " مػػن كِف صػػحيح مسػػلم 

 مجلػػػسلكلػػػو أف النػػػاس صػػػوتوا فػػػي ىػػػذا امػػػن أمػػػر اٞتاىليػػػة  ٖتػػػت قػػػدمي ىػػػاتُت موضػػػوع "
 إسػػالمان أبػػدان  ىػػذا لصػػالح تطبيػػق الشػػريعة فطبقػػت ألف المجلػػس كافػػق علػػى ذلػػك مػػا كػػاف

فػػػإذا طبقػػػت ُت ْلنػػػو حكػػػم اهلل عػػػز كجػػػل ي أف يطبػػػق اإلسػػػَلـ رغػػػم أنػػػف الرافضػػػلكػػػن ينبغػػػ
الشريعة ألف أغلبية المجلػس كافػق علػى ذلػك كألف الدسػتور أعطػى لهػم الحػق فػي ذلػك 

كىػػػذا كفػػػر مجػػػرد بإجمػػػاع  ى شػػػريعة اهلل عػػػز كجػػػلمعنػػػى ذلػػػك أف الدسػػػتور حاكمػػػان علػػػ
 المسلمين.
 باٟترؼ من غَت زيادة كَل نقصاف فنسأؿ اهلل الثبات حىت نلقاه .  فهذا كَلمو

أف تعرؼ مػا كنػت تنكػر كتنكػر مػا كنػت  إف الضَللة حق الضَللة مسعود "  قاؿ حذيفة ْلَب
  َٗ/ُأخرجو الالكائي "  إف دين اهلل كاحدكإياؾ كالتلوف فتعرؼ 
مػات فػإف اٟتػي َل تػؤمن عليػو بن مسعود حُت قاؿ " مػن كػاف مسػتنان فليسػِن ٔتػن قػد اكصدؽ 
 .ٟتق مردان ٚتيَلن إنو جواد كرمييردىم إذل اأف " فنسأؿ اهلل عز كجل أف يثبتنا على اٟتق ك  الفتنة

 

 أحمد فريد د/يقوؿ ثانيان:
  ُُفي كتاب التربية على منهج أىل السنة كالجماعة ص 

إسػَلمية علػى منػاىج النبػوة حػىت يتضػح ىػذا الفكػر  َل يتصور عز حقيقػي لإلسػَلـ كخَلفػةف" 
نما فكار كإفاإلسالـ الذم ىو منهج السلف ليس فكران كال أ كىذا خطأ ييقلت أبو يح–

كينتشػر الفهػم  – اهلل ابن العثيمين رحمهما أنكرىا د / بكر أبو زيد كالعالمة ىو كحي كقد
علي اعتقاد السلف ككػذا فهمهػم للسػلف كالكتػاب كالسػنة كمػا كػانوا عليػو كىو أف يريب الناس 
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مػػػن أخػػػَلؽ سػػػيئة كآداب كمػػػا تصػػػور أف اإلسػػػَلـ ٯتكػػػن أف ترتفػػػع رايتػػػو بأنػػػاس مػػػا تربػػػوا تربيػػػة 
صػػحيحة أك كػػانوا علػػى عقائػػد ٗتػػالف السػػلف كفكػػر ٮتػػالف فكػػر السػػلف فهػػو كاىػػم .... إذل 

أك بضػػربة  ك البرلمانيػػةكالمسػػالمهػػاترات السياسػػية بالأف قػػاؿ كمػػن تصػػور أف اإلسػػَلـ يقػػـو 
فكػػػل فيهػػػا دـ شػػخص أك أشػػػخاص كِف غفلػػػو مػػػن الػػزمن ٯتكػػػن لإلسػػػَلـ كأىلػػػو  خاطفػػة يػػػراؽ

كقد تعددت التجارب ا١تعاصرة اليت ع كال كاقع كمما ال يشهد لو شر  حالـ اليقظةذلك من أ
 اٞتماعات اإلسَلميو ِف مصر تبُت فساد تلك ا١تسالك كا١تهالك ٕتربة اٞتزائر كتركيا كبعض

فلػػم يبعػػد إَل أف يرجػػع النػػاس إذل ىػػدل اْلنبيػػاء ِف تعبيػػد النػػاس هلل عػػز كجػػل حػػىت يػػراىم اهلل  
 أىَلن للتمكُت فيملكهم البَلد كرقاب العباد " 

فخَلصػػة كَلمػػو أف التمكػػُت لإلسػػَلـ َل يكػػوف عػػن طريػػق الرب١تانػػات كغَتىػػا كإ٪تػػا ىػػو  قلػػت :
ا ٨تػػن فيػػو ىػػا مػػن أحػػَلـ اليقظػػة ْلنػػو يعلػػم ٕتربػػة اٞتزائػػر كىػػي أصػػل كصػػورة ٦تػػكٝتا ،طريػػق النبػػوة

 كنسأؿ اهلل السَلمة .
 

  ُِٓسعيد بن عبد العظيم في كتاب " الديمقراطية " ص د/يقوؿ  ثالثان:
 نضماـ إلى األحزاب كبدعة تقسيم الناس إلى مؤيدين معارضين " باب حكم اال "

سػػتعمركف ليفرقػػوا كىػػي أثػػر مػػن آثػػار اْلسػػتعمار أحػػدثها ا١ت بدعػػة منكػػرةقػػاؿ " كىػػذه اْلحػػزاب 
نضػػماـ إذل حػػد شػػيعان كأحزابػػان ......... فاَلالواحػػدة كليجعلػػوا أبنػػاء الػػوطن الوا بػػُت أبنػػاء اْلمػػة

ك عػدـ نضم مع ذلفكيف إذا ا ال يقرىا الشرع في نفسو بدعةمن ىذه اْلحزاب ىو حزب 
كمطلػػؤّم كَل شػػك أف  ن طريقػػان لنيػػل أغراضػػهمتخػػاذىم الػػديكا٘تسػك رؤسػػاء اٟتػػزب بالػػدين 

من ٯتشي ِف ركاب ىؤَلء كيهتف ْتياِتم كيضحي ٔتالو كنفسو ِف حزّٔم يصػدؽ عليػو أنػو بػاع 
 كالدين ال يعرؼ مثػل ىػذه األحػزاب "ككل حزب بما لديهم فرحوف"أخرتو بدنيا غَته .... 
قومػة رجػل كاحػد للػدفاع عػن ديننػا  كنتعػاكف كنقػـوا٠تطػر بنػا أف نتعاضػد  كإ٪تا يأمرنا إذا أحػدؽ

 بػل، ضػرره أكثػر مػن نفعػو الذم َل حياة لْلمم كاْلفراد بدكنو كمػا سػول ذلػك فهػو مػراد باطػل
 ال نفع فيو عند التحقيق " 
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 يقوؿ عبد المنعم الشحاترابعان:
 في محاضرة لو مسجلو صوت كصورة بعنواف

 " لماذا نقاطع االنتخابات "    
يخالف  كالنظاـ اإلسَلمي كسيلة غير شرعية أصالن  –نتخابات اَل –" ىذه الوسيلة قاؿ : 

من الفرقة تنص على التحذير  كتب العقيدة... إذل أف قاؿ " كل  النظاـ الديمقراطي تمامان 
 ِف ديننا ....... " ك١تاذا نعطي الدنية....... 
 .ةٖتـر الفرق ف مقاطعة اْلحزاب السياسية أمرعقائدل ْلف كل كتب العقيدةفهو يقر أقلت : 
 محمد بن إسماعيل المقدـ د/يقوؿ خامسان:

 في محاضرة بعنواف " السلفيوف كاالنتخابات "
عتبارىا َل تتوافق مع عقيدتنا كَل مع ثقافتنػا اإلسػَلمية سَلـ يرفض الدٯتقراطية ٘تامان باقاؿ " اإل

ل ىذه اْلنشطة لكن أىم اَلعتبارات ا١توجودة عند عامة كأغلب السلفُت لرفض الدخوؿ ِف مث
أخطر ما ِف ا١توضوع ىو أف ىذا بناء على دين الدٯتقراطيػة أك عقيػدة  مادعتقىو الجانب اال

 أف الشعب يكوف مصدر السلطات .الدٯتقراطية 
كالسػػلفية  لعبػػة بالػػدينكىػػو أف السياسػػة تعتػػرب لعبػػة كليسػػت لعبػػة ٔتعػػٌت ِتػػريج لكػػن  أمػػر ثػػاني 

ركة ِف اللعبػػػة فسػػػوؼ تفقػػػد أىػػػم مقوماِتػػػا كأىػػػم شػػػابػػػذات إذا دفعػػػت ىػػػذه الضػػػريبة ضػػػريبة ا١ت
 كىذه الضريبة ثمنها فادح " ستقامتها على الشرع الشريف أسباب كزِنا كثقلها كا

 

نتماء ّٓلس الشعب قاؿ " ىل اَلكقاؿ أيضان في محاضرة بعنواف " حوؿ دخوؿ البرلماف " 
 ٯتس عقيدة ا١تسلم كيقدح ِف اإلٯتاف أـ َل ٯتسو ؟

كآّلػس كالوحػدة الوطنيػة  يقسػم علػى كالءه للدسػتورالذم يدخل آّلس َلبػد أف  معلـو أف 
فػَل يوجػد إجػراـ أشػد  يخلػع علػى عتبػة المجلػس الػوالء كالبػراءككل ىػذه اْلشػياء كَلبػد أف 
كَلبد من إغػَلؽ أم طريػق يػؤدم إذل  كمبدأ الحزبية صناعة فرعونيةمن التشريع من دكف اهلل 
كمن السلبيات ِف ىذا  كمبدأ التصويت لتحكيم الشريعة أمر مرفودالتحاكم إذل الطاغوت 

 "  رحم اهللكال يتلوف إال من اٞتانب اإلنساف يدخل ِف ىذا آّاؿ .... مث قاؿ " 
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ت ّٓلػػس الػػوَلء كالػػػرباء قػػد حػػدث كبػػػدأقولػػو كَلبػػد أف ٮتلػػع علػػػى عتبػػة ا  :ييػػػأبػػو يحقلػػت  
فتتػػاح ا١تػػؤ٘تر ك٬تلػػس بػػُت ان ليػػتكلم ِف ايسػػوا قسفتتػػاح مػػؤ٘تر حػػزب النػػور قػػدمففػػي ا ،التنػػازَلت

الػذم كأكؿ كلمة قا٢تا ىذا القػس قػاؿ " بسػم اإللػو الواحػد  ،ا١تشاي  كَل حوؿ كَل قوة إَل باهلل
ينكػػر ىػػذا  اٞتالسػػُت كَل أحػػد مػػن ان " فجعػػل إلػػو النصػػارل كإلػػو ا١تسػػلمُت كاحػػد نعبػػده جميعػػان 
 رل اهلل ا١تشتكى .الكفر البواح كإ

 

 ان في محاضرة صوت كصورة بعنواف " حقيقة التغير " كقاؿ أيض
ب ب ككػذالسياسػة دم كلهػا نصػة عقيمة ف السياسْلقاؿ " فبَلش ندخل ِف ٣تاؿ السياسة 

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

 كىذه فتول للعالمة الفوازاف حفظو اهلل فى حكم الدخوؿ فى حزب النور.ثامنان:
ىذا شخص من مصر يقوؿ َل ٮتفػى علػيكم اْلحػداث القائمػة ىف مصػر مػن مسػارعة السؤاؿ:

السػلفي مػن  حػزب النػوربعض الشيوخ ا١تعركفُت لدل الكثَت من الناس من إنشاء حػزب ٝتػوه 
اليػػػة كالعلمانيػػػة فهػػػل ٬تػػػوز للمسػػػلم أف ينضػػػم إذل ىػػػذه اْلحػػػػزاب ليرب أجػػػل مقاكمػػػة التيػػػارات ال

 ؟ىف ذلك بارؾ اهلل ىف أعمالكجتنا ىف اإلنتخابات أ٘تٌت أف تبسطوا اٞتواب ٟتا أكيعطيها صوتو
 

 :فأجاب الشيخ حفظو اهلل
الواجػب علػى ا١تسػلم ىف كقػت الفػِن أف يتنجبهػػا كأف يبتعػد عنهػا إذل أف ِتػداء كَل يػدخل فيهػػا 

،كاَلحػػزاب ىػػذه كالتكػػتَلت قػػد ٕتػػر إذل شػػر كفتنػػة كإذل اَلقتتػػاؿ  ذا الواجػػب علػػى المسػػلمىػػ
بينهما فا١تسلم يتجنب الفِن مهمػا اسػتطاع كيسػأؿ اهلل العافيػة كيػدعوا للمسػلمُت أف يفػرج اهلل 

 "عنهم كيزيل عنهم ىذه الفتنة.
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 سؤاؿ حكم المشاركات فى االنتخابات. يف د/ياسر برىامي:
كػػم ا١تشػػاركات ىف اَلنتخابػػات علػػى أِنػػا طريػػق لإلصػػَلح؟أظن أف ىػػذا كىػػم سػػوؼ السػػؤاؿ ح

يدركو،كيتضػػػػمن تقػػػػدمي تنػػػػازَلت كثػػػػَتة جػػػػدان عػػػػن مبػػػػادئ الػػػػدين كيًتتػػػػب علػػػػى ذلػػػػك ضػػػػَلؿ  
 ...كبَت....الدعوة إذل اهلل أعظم كسيلة لنصرة الدين

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

 ؟وا تلك اَلحزابىل كاف ىؤَلء من ا١تداخلة ١تا حرم أييها اٟتزبيوفكالسؤاؿ ىنا
 

 
 

 الشبهة العاشرة
الفتول تتغير بتغير قالوا إف الواقع تغير كاألحداث تغيرت فتغيرت فتواىم ك 

 اف.األحواؿ كالمكاف كالزم
 

 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 عليهػا. َل ْتسػب اْلزمنػة كَل اْلمكنػة، كَل 

  ٖترمي احملرمات، كاٟتدكداجتهاد اْلئمة، كوجوب الواجبات، ك 
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 التعزيػػرات 

فشػرع التعزيػر بالقتػل ١تػدمن ا٠تمػر  كأجناسها كصفاِتا. فإف الشارع بنوع فيها ْتسب ا١تصلحة،
 "ىف ا١ترة الرابعة.
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 ِْٗ/ِالمدخل  يكيقوؿ العالمة مصطفى الزرقاء ف
"كاْلحكاـ الىت تتبدؿ بتبدؿ الزماف كا١تكاف ىى اْلحكاـ اإلجتهادية من قياسػية كمصػلحة أل 

 الىت قررىا اَلجتهاد بناءن على القياس أك على دكاعى ا١تصلحة.
رجػػل أريػػد أف أبيػػع بنطػػاَل للحػػرمي كاحملػػل ِف مدينػػة رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل  : أف يقػػوؿ لػػكمثػػاؿ 

عليػػو كسػػلم، فػػاٞتوا: أنػػك سػػتأذف لػػو ْلف عػػرؼ ا١تدينػػة َل يسػػمح للمػػرأة أف ٘تشػػي ِف الطرقػػات 
 ٔتثل ىذا البنطاؿ إذف بالتأكيد ستلبسو ِف بيتها .

كلكػن ِف مصػر بػالطبع أنػت  : نفس الرجل قاؿ لك أريد أف أبيػع بنطػاَل للحػرمي المثاؿ الثاني
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  

اد للعقيدة،فهى كفػر كإٯتػاف كَلـ زعماء حزب النور ستجد أف ا١تنع من دخوؿ الرب١تاف أنو مض
 فهل العقيدة تتبدؿ كتتغَت بتغَت اْلحواؿ كالزماف .

 سبحانك ىذا بهتاف عظيم .
كىػػو د/ا١تقػػدـ ىػػو الػػذم يفنػػد لنػػا ىػػذه الشػػبهة  كَل نػػذىب بعيػػدان فػػإف أحػػد زعمػػاء حػػزب النػػور

" حينمػػا كػػاف يػػرد علػػى الػػذين قػػالوا إف اٟتجػػاب  ِْْ " أدلػػة الحجػػاب صكذلػػك ِف كتابػػو
 تغَت حكمو بتغَت اْلحواؿ كالزماف كا١تكاف .ي

فػػرد علػػيهم قػػائَلن " تقػػرر عنػػد أىػػل العلػػم أف اٟتكػػم  الشػػرعي َل يتبػػدؿ مهمػػا تبػػدلت اْلزمػػاف 
كتغػػَتت اْلعػػراؼ اللهػػم إَل عػػن طريػػق النسػػ  كقػػد أغلػػق بابػػو بعػػد تكامػػل ىػػذا الشػػرع اٟتنيػػف 

علػػى كقاعػػدة " تبػػدؿ اْلحكػػاـ بتبػػديل بانتقػػاؿ رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم إذل الرفيػػق اْل
أم أف عػػػرؼ النػػػاس اْلزمػػػاف " مبنيػػػة علػػػى قاعػػػدة فقهيػػػة أخػػػرل كىػػػي أف " العػػػادة ٤تكمػػػة " 

  محكم في األحكاـ الشرعية " أ.ق
 " فاْلحكاـ ا١تبنية على العرؼ كالعادة ىي اليت تتغَت بتغَت العادة "أ.ق  ّْْمث قاؿ ص 
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ِف اٟتجػػػاب فكيػػػف ىونفسػػػو يسػػػتدؿي ّٔػػػا ىف أصػػػوؿ  إذا كػػػاف رفضػػػو لػػػدخوؿ القاعػػػدة قلػػػت :
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 
 قاؿ :  ُٕٓة ص " حكم االنتماء إلى الفرؽ كاألحزاب المعاصر 

" فالػػدعوة تتكػػوف مػػن كسػػيلة كغايػػة فحقيقػػة الػػدعوة الػػيت ىػػي الغايػػة توقيفيػػة َل ٣تػػاؿ لَلجتهػػاد 
كاْلصػػل ِف كسػػائل نشػػر  فهػػي أمػػر ثابػػت ال يتغيػػر بتغيػػر األزمػػاف كاألحػػواؿ كالمكػػاففيهػػا  

مػػن الػػدعوة كػػذلك التوقيػػف علػػى منهػػاج النبػػوة كقػػد صػػح عنػػو صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم أنػػو قػػاؿ " 
أحدث ِف أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد" كِف لفػظ " مػن عمػل عمػَلن لػيس عليػو أمرنػا فهػو رد 

 "أ.ق 
 

 الشبهة الحادية عشر
 َُٓص بحديث حلف الفضوؿ  احتجاجو

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 :
 كىنا سؤاؿ َل يستطيعوف لو جوابان كىو :أكالن:

 ؟مثلوف آّالس التشريعية " فهل تقولوف إ لو دعيت إلى مثلوقولو صلى اهلل عليو كسلم " 
 يقسػػػػم علػػػػى الػػػػالت ك العػػػػزلُت مػػػػن أراد أف يػػػػدخل فيػػػػو عليػػػػو أف فهػػػػل كػػػػاف حلػػػػف ا١تطيبػػػػ

بشػريعة ٥تالفػة لإلسػَلـ اٟتلػف كػاف ٭تكػم ىػل  سم أصحاب الرب١تانات على الدسػتور؟كمايق،
ىػػل  سػػيقوؿ ا١تػػادة الفَلنيػػة تقػػوؿ كػػذا؟ كىػػل لػػو دعػػى النػػِب صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم إذل حلػػف  ؟
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مصػػادـ للنصػػوص فهػػذا قيػػاس فاسػػد ْلنػػو  ؟لقػػوؿ فيػػو لْلغلبيػػة كإف كػػانوا جهلػػةكػػاف اٟتلػػف ا
 لذلك كأيضان قياس مع الفارؽ. احملرمة
 . ان ضوؿ َل تصح ْلف فيها انقطاعأف ركاية حلف الف ثانيان:

بػن أيب بكػر ن عبػد اهلل عػن ٤تمػد كعبػد الػرٛتن فاٟتديث عن اٟتميدم عن سفياف بن عينية عػ
رضػػى اهلل عنػػو قػػاؿ ، قػػاؿ رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم " لقػػد شػػهدت ِف دار عبػػد اهلل بػػن 

 .. إذل أىلها  أف يردكاا١تظادلجبت ٖتالفوا جدعاف حلفان لو دعيت بو ِف اإلسَلـ ْل
ن حـز ، كبُت ٤تمد كعبػد اهلل فاٟتديث منقطع ّٔذا اللفظ بُت عبد اهلل بن أيب بكر بن ٤تمد ب

سػػػػل ، كلػػػػو شػػػػاىد مر  ُٓٓ/ُيب بكػػػػر ، كاٟتػػػػديث أخرجػػػػو السػػػػهيلى ِف الػػػػركض اْلنػػػػف بػػػػن أ
  ّٕٔ/ٔسننو  للبيهقي ىف

كاللفػظ  َُّ/ُكلو شاىد ضعيف عند بن سعد ِف الطبقات من طريق الوقػدم كىػو ضػعيف 
هدت حلفػػػان لقػػػريش إَل قولػػػو صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم " مػػػا شػػػ يح " ىػػػو حلػػػف الطيبػػػُت "حالصػػػ

 حلف الطيبُت ، كما أحب أف رل ٛتر النعم كأين كنت نقضتو " 
  ََُٗة السلسلة الصحيحأخرجو األلباني في 

علػػى  أصػػل الحلػػف المعاقػػدة كالمعاىػػدة: ٓٓٓ/  ِلسػػاف العػػرب  ثيػػرابػػن األقػػاؿ  ثالثػػان:
ىف اٞتاىليػة علػى الفػِن كالقتػاؿ بػُت القبائػل كالغػارات منو تفاؽ فما كاف التعاضد كالتساعد كاَل

فػػذلك الػػذل كرد النهػػى عنػػو ىف اإلسػػَلـ بقولػػو صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم " َلحلػػف ىف اإلسػػَلـ " 
يو متفق عليو كما كاف منو على نصرة ا١تظلـو كصلة اْلرحاـ كحلف ا١تطيبُت فذلك الذل قاؿ ف

اإلسػػػَلـ إَل شػػػدة " يريػػػد مػػػن  دل يػػػزده صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم " كأٯتػػػا حلػػػف كػػػاف ىف اٞتاىليػػػة
ا١تعاقدة على ا٠تَت كنصرة اٟتق كبذلك ٬تتمع اٟتديثاف كىذا ىو اٟتلف الذل يقتضيو اإلسػَلـ 

 كا١تمنوع منو ما خالف حكم اإلسَلـ .
م " َلحلف ىف اإلسَلـ " قالو زمن كقيل ا١تخالفة كانت قبل الفتح كقولو صلى اهلل عليو كسل

 الفتح فكاف ناسخان .
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بن اْلثَت حينما قاؿ عن حلػف الفضػوؿ ىػذا ىػو اٟتلػف الػذل يقتضػيو ا: فَلحظ كَلـ  قلت
 اإلسَلـ كا١تمنوع منو ما خالف حكم اإلسَلـ فحلف الفضوؿ من باب

كشػأف الػذل يػدخل " كتعاكنوا على الرب كالتقول " كىذا يسعى إليػو كػل مػؤمن فمػا شػأف ىػذا  
لتزاـ بالقوانُت الوضعية ك٬تلس ىف ٣تلس يلعنو على اَل قسم اليمُت الدستورلآّالس الشركية كي

"ْلنو ٮتالف أحكاـ ال حلف فى اإلسالـ فهذا ىو ا١تقصود بقولو صلى اهلل عليو كسلم " ؟اهلل
 بن اْلثَت .ااإلسَلـ كما قاؿ 

 

 (:ّّٓ/  ٗجدية )الدرر السنية في األجوبة النكفى  رابعان:
 :سئل الشيخ عبد اهلل بن الشيخ محمد

عن قـو اجتمعوا كعقدكا بينهم العهود، ِ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 

؟ لقولػػػػو: " كػػػػل حلػػػػ ف ِف اٞتاىليػػػػة.." اٟتػػػػديث، كىػػػػل ٬تػػػػوز إحداثػػػػو ِف اٞتاىليػػػػة، فهػػػػل يلػػػػـز
 اإلسَلـ.. إخل؟.

فأجاب: اٟتلف إذا كقع على خَلؼ أحكػاـ الشػرع، دل ٬تػز التزامػو، كَل الوفػاء بػو؛ فػإف قضػاء 
اهلل أحػػػػق، كشػػػػرط اهلل أكثػػػػق، كمػػػػا ثبػػػػت ِف الصػػػػحيحُت، ِف حػػػػديث بريػػػػرة: " مػػػػا بػػػػاؿ أقػػػػواـ 

كػػاف مػن شػرط لػػيس ِف كتػاب اهلل فهػو باطػػل، كإف  يشػًتطوف شػركطا ليسػػت ِف كتػاب اهلل، مػا  
. كىػػذا اٟتلػػف ا١تػػذكور علػػى ىػػذا الوجػػو، ٮتػػالف حكػػم اهلل؛ فػػإف اٟتكػػم ُكػػاف مائػػة شػػرط " 

الشػػرعي: أف ديػػة العمػػد علػػى القاتػػل خاصػػة، كديػػة ا٠تطػػأ علػػى العاقلػػة؛ كىػػذا اْلمػػر َل خػػَلؼ 
 لية كعقودىم كعهودىم؟فيو بُت العلماء، فكيف يبطل ىذا اٟتكم الشرعي، ْتلف اٞتاى

فهػذا فيمػا كافػق  ِكأما قولو عليو السَلـ: " كل حلف ِف اٞتاىلية دل يزده اإلسَلـ إَل شػدة " 
 الشرع، كدل ٮتالفو، كالتحالف على فعل الرب كالتقول، ككالتحالف على دفع الظلم ك٨تو ذلك.

 حلػف ِف اإلسػَلـ " عليػو السػَلـ: " َل كأما إحداث التحػالف بعػد اإلسػَلـ، فػَل ٬تػوز، لقولػو
  (ِِٗٓ( ، كمسلم: فضائل الصحابة )ِِْٗالبخارم: الحواالت )ركاه 
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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 ا١تسػلم، َل يظلمػو كَل يشػتمو، كَل 

 ."" ا١تؤمنوف كالبنياف، يشد بعضو بعضا " ٮتذلو "كقاؿ:
 (ّّٕ/  ٗالدرر السنية في األجوبة النجدية )فى عبد اهلل العنقرم كقاؿ العالمة :خامسان 

كألف الػدخوؿ فيػو يتضػمن التػزاـ اعلم: أنػو َل حلػف ِف اإلسػَلـ، كمػا كردت بػذلك السػنة، 
 ."أمور تخالف الشرع

 (ِٖ/  ُٔ)على مسلم  وشرحفى النوكم قاؿ  سادسان:
اٍلًحٍلفي عىلىى مىا مىنىعى الشرع منو ( فىاٍلميرىادي بًًو ى ـً ٍسالى  ".)الى ًحٍلفى ًفي اإٍلً

 (ْٖٕ/  ٓشرح السيوطي على مسلم )ككذا فى 
اٍلحلف على مىا منع الشٍَّرع ًمٍنوي قاؿ: ـ أىرىادى بًًو ى ٍسالى  "الى حلف ًفي اإٍلً

التحاكم إذل غَت شريعتو،أليس كل ىذا قد منػع كالتحزب،الوصوؿ للرب١تاف،كالدخوؿ فيو،ك قلت:
 منو الشرع.

 

 (ِّٔ/  ّكشف المشكل من حديث الصحيحين ) سابعان:
اًىًليَّػة علػى نصػر بىعضػهم الٍػبػىٍعض ًفػي كػل  اٍلحلف: العقد كالعهد، كىكىانيوا يتحالفوف ًفي اٍلجى

ـ ذىًلك  .مىا يػىٍفعىليونىوي، فهدـ اإٍلًٍسالى
كحسػػنو  ّّٖٗ بػػرقم: مشػػكاة ا١تصػابيحكىف  ، ُٖٓٓ برقم:الًتمػذم: سػػنن كىف ركايػػة ىفثامنػان:

 اْللبايني.
 "كال تحدثوا حلفا في اإلسالـ"قاؿ صلى اهلل عليو كسلم 

 (ِْٔٓ/  ٔمرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح )قاؿ صاحب 
ليوا  ( كىالى تػىٍبتىًدعيواأىٍم َلى تػيبىدّْ ـً ٍسَلى ًلفنا ِف اإٍلً  )حى

 

 (ٔٓ/  ٗشرح صحيح البخارم )على رح القسطَلين شكىف  تاسعان:
 .قد ٚتعهم كألف بُت قلؤّم )َل حلف ِف اإلسَلـ( ْلف اٟتلف لَلتفاؽ كاإلسَلـ
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 (ُِ/  ُٔسنن أبي داكد ) وشرحفى عبد المحسن العباد كقاؿ العالمة ػ  عاشران:
 .يدخل فيو األحزاب الدعويةكقولو: )َل حلف ِف اإلسَلـ( 

 (ِِ/  ُٔسنن أبي داكد ) وشرحفى بد المحسن العباد عكسيئل العالمة 
ىػػل تكػػوف اٞتماعػػات الػػيت تػػدعو إذل التوحيػػد كالسػػنة داخلػػة ِف قولػػو: )َل حلػػف ِف  السػػؤاؿ:

اإلسَلـ(، إذا علم أِنا علػى مػنهج صػحيح مػن عقيػدة كاتبػاع، كَل تعقػد كَلءىػا كبراءىػا ْلحػد 
 إَل للكتاب كالسنة؟ 

، كقولػو تعػاذل: [َُْ]آؿ عمػراف: كىٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍم أيمَّػةه يىػٍدعيوفى ًإذلى ا٠تٍىػٍَتً كىل تدخل ِف قولو تعاذل: 
 ؟[ِ]المائدة:كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلربّْ كىالتػٍَّقوىل 

 

اْلصػل أف ا١تسػػلمُت يكونػوف ٚتاعػة كاحػػدة علػى مػنهج الكتػػاب كالسػنة، كعلػى مػػا   الجػواب: 
أصحابو، فهذا ىو اْلصل، لكػن كجػد التفػرؽ كمػا كاف عليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ك 
 يعش فسَتل اختَلفان كثَتان( أخرب بو النِب صلى اهلل عليو كسلم: )كأنو من

 كقاؿ: )ستفًتؽ ىذه اْلمة على ثَلث كسبعُت فرقة كلها ِف النار إَل كاحدة، قالوا: من ىي؟ 
 .قاؿ: اٞتماعة 
 من كاف على ما أنا عليو كأصحايب(كِف لفظ: ) 
فالذين ىم على ىذا ا١تنهج َل يقاؿ: إِنم على حلف، كإ٪تا ىم ملتزمػوف ٔتػا جػاء ِف الكتػاب  
 .لسنة عمَلن كدعوةكا

كإذا كجػػدت ٚتاعػػات خرجػػت عػػن ىػػذا ا١تسػػلك كعػػن ىػػذا ا١تػػنهج الػػذم كػػاف عليػػو رسػػوؿ اهلل 
كىػي ممػن يتحػالف كيتػآزر كيتعػاكف صلى اهلل عليو كسػلم كأصػحابو، فتلػك ٚتاعػات ٥تتلفػة، 

 .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 يلتػـز بالكتػاب كالسػنة َل يقػاؿ: إنػو مػن أىػل اْلحػَلؼ، كإِنػم يػدخلوف ِف  

 حلػػف ِف اإلسػػَلـ(، بػػل اٟتػػق ىػػو مػػا كػػاف عليػػو صػػدر ىػػذه اْلمػػة، كىػػو أف يتبػػع حػػديث: )َل
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أمػا الػذين يػأتوف الدليل كيسار على مػا كػاف عليػو رسػوؿ اهلل عليػو الصػَلة كالسػَلـ كأصػحابو، 
بمناىج كبعقائد مخالفة كيتناصركف عليها، كيتعاكنوف عليهػا؛ فهػؤالء ىػم المتعػاكنوف علػى 

 ".اإلثم كالعدكاف
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذل ىو حق اهلل علػى العبيػد )ص:  :عاشران 
ِّٔ) 

قػػاؿ رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم: "َل حلػػف ِف اإلسػػَلـ، كأٯتػػا حلػػف كػػاف ِف اٞتاىليػػة دل 
 يزده اإلسَلـ إَل شدة". 

و، فػػػػإف ِف كمعنػػػػاه: أف اإلسػػػػَلـ َل ٭تتػػػػاج معػػػػو إذل اٟتلػػػػف الػػػػذم كػػػػاف أىػػػػل اٞتاىليػػػػة يفعلونػػػػ
  التمسك باإلسَلـ ٛتاية كفاية عما كانوا فيو.

فػػػتح آّيػػػد شػػػرح كتػػػاب  كقالػػػو العَلمػػػة عبػػػد الػػػرٛتن بػػػن حسػػػن بػػػن ٤تمػػػد بػػػن عبػػػد الوىػػػاب ىف
 (ْْٗالتوحيد )ص: 

 

 ِ/  ُُّلغنيماف شرح فتح المجيد )كقاؿ الشيخ ا
كيعقػػدكا بيػػنهم حلفػػان  -مػػثَلن -كصػػفة اٟتلػػف الػػذم كػػاف ِف اٞتاىليػػة: أنػػو كانػػت ٕتتمػػع قبيلتػػاف 

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
قالوا:تنازؿ النبيي صلى اهلل عليو كسلم فى صلح الحديبية عن بعض األصيوؿ 

 حرصان على الدعوة،كذلك نحني.
 

 

كأخرجو البخارم  (ّْٗ/  ِٓمسند أٛتد ط الرسالة ) اٟتديث أخرجو الرد على ذلك:
، كالبيهقي َٕ/ِٔ( ، كالطربم ِف "التفسَت" َُُْٓ( ، كالنسائي ِف "الكربل" )ْْْٖ)

 من طريق يعلى بن عبيد، ّٔذا اإلسناد. ِِِ/ِٗف "السنن" 
( ، كمسلم ُِّٖ، كالبخارم )ُّٖ-ُّٕ/ُٓ، كّْٗ-ّْٖ/ُْكٍاخرجو ابن أيب شيبة 

( ٥تتصران، كالطرباين ِف ُُِٗ( ، كابن أيب عاصم ِف "اآلحاد كا١تثاين" )ْٗ( )ُٖٕٓ)
مصنف  ُٖٕٓ برقم: (ُُُْ/  ّم )صحيح مسل ِِِ/ٗ( ، كالبيهقي َْٔٓ"الكبَت" )

 (ّّٕ/  ٓعبد الرزاؽ الصنعاين )
 

نىكيٍم ًكتىابنا، فىدىعىا النًَِّبُّ صىلَّى اهللي عىلىٍيوً  أكالن: نػىنىا كىبػىيػٍ : ىىاًت اٍكتيٍب بػىيػٍ  فىجىاءى سيهىٍيلي ٍبني عىٍمروك فػىقىاؿى
فػىقىاؿى « اٍكتيٍب ًبٍسًم اللًَّو الرٍَّٛتىًن الرًَّحيمً »كىسىلَّمى: كىسىلَّمى اٍلكىاًتبى فػىقىاؿى النَِّبُّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو 

؟ كىلىًكًن اٍكتيٍب بًاٝتًٍكى اللَّهيمَّ، كىمىا كيٍنتى تىٍكتيبي فػى  قىاؿى سيهىٍيله: أىمَّا الرٍَّٛتىني فػىوىاللًَّو مىا أىٍدرًم مىا ىيوى
للًَّو الرٍَّٛتىًن الرًَّحيًم فػىقىاؿى النَِّبُّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى اٍلميٍسًلميوفى: كىاللًَّو َلى يىٍكتيبػيهىا ًإَلَّ ًبٍسًم ا

: « بًاٝتًٍكى اللَّهيمَّ »اٍكتيٍب:  ا ]ص:»مثيَّ قىاؿى ، فػىقىاؿى « [ مىا فىاصىلى عىلىٍيًو ٤تيىمَّده رىسيوؿي اللَّوً ّّٖىىذى
، كىلىًكًن اٍكتيٍب: سيهىٍيله: كىاللًَّو لىٍو كينَّا نػىٍعلىمي أىنَّكى رىسيوؿي  ٍدنىاؾى عىًن اٍلبػىٍيًت، كىَلى قىاتػىٍلنىاؾى اللًَّو مىا صىدى

بٍػتيميوين »٤تيىمَّدي ٍبني عىٍبًد اللًَّو، فػىقىاؿى النًَِّبُّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى:  ، « كىاللًَّو ًإينّْ لىرىسيوؿي اللًَّو، كىًإٍف كىذَّ
َلى يىٍسأىليوين خيطَّةن يػيعىظّْميوفى ًفيهىا »قىاؿى الزٍُّىرًمُّ: كىذىًلكى لًقىٍولًًو: « اللَّوً ٤تيىمَّدي ٍبني عىٍبًد »اٍكتيٍب: 

نػىنىا كىبػىٍُتى »فػىقىاؿى النًَِّبُّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: « حيٍرمىةى اللًَّو ًإَلَّ أىٍعطىٍيتػيهيٍم ًإيَّاىىا عىلىى أىٍف ٗتيىلُّوا بػىيػٍ
فػىقىاؿى سيهىٍيله: َلى تػىتىحىدًَّث اٍلعىرىبي أىنَّا أيًخٍذنىا ضىٍغطىةن، كىلىًكٍن ذىًلكى ًمنى اٍلعىاـً « وؼي بًوً اٍلبػىٍيًت، فػىنىطي 

، فػىقىاؿى سيهىٍيله: كىعىلىى أىنَّوي َلى يىٍأتًيكى ًمنَّا رىجيله، كىًإٍف كىافى عىلىى ًديًنكى ًإَلَّ رىدىدٍ  تىوي اٍلميٍقًبًل، فىكىتىبى
نىا، فػىقى  نىا ىيٍم  ًإلىيػٍ اؿى اٍلميٍسًلميوفى: سيٍبحىافى اللًَّو كىٍيفى يػيرىدُّ ًإذلى اٍلميٍشرًًكُتى كىقىٍد جىاءى ميٍسًلمنا؟ فػىبػىيػٍ



]118[ 

 

ٍيًل ٍبًن عىٍمروك يػىٍرسيفي ًِف قػيييوًدًه، كىقىٍد خىرىجى ًمٍن أىٍسفىلى مىكَّةى  ًؿ ٍبني سيهى كىذىًلكى ًإٍذ جىاءى أىبيو جىٍندى
ا يىا ٤تيىمَّدي أىكَّؿي مىٍن أيقىاًضيكى عىلىٍيًو أىٍف حىىتَّ رىمىى بًنػىٍفسً  ًو بػىٍُتى أىٍظهيًر اٍلميٍسًلًمُتى، فػىقىاؿى سيهىٍيله: ىىذى

: فػىوىاللًَّو ًإذنا دلىٍ « ًإنَّا دلٍى نػىٍقًض اٍلًكتىابى بػىٍعدي »تػىريدَّهي ًإرلىَّ فػىقىاؿى النَِّبُّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى:  قىاؿى
ا فػىقىاؿى النَِّبُّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: ًّّٟٗتٍكى عىلىى شىٍيءو ]ص:أيصىا : « فىأىًجٍزهي رل »[ أىبىدن فػىقىاؿى

 : ، « بػىلىى فىافٍػعىلٍ »مىا أىنىا ٔتيًجيزًًه لىكى قىاؿى ٍزنىاهي لىكى : بػىلىى قىٍد أىجى ، قىاؿى ًمٍكرىزي : مىا أىنىا بًفىاًعلو قىاؿى
نٍ  : أىٍم مىٍعشىرى اٍلميٍسًلًمُتى أيرىدُّ ًإذلى اٍلميٍشرًًكُتى كىقىٍد ًجٍئتي ميٍسًلمنا؟ أىَلى تػىرىٍكفى مىا قىٍد فػىقىاؿى أىبيو جى دىؿو

ا ِف اللًَّو، فػىقىاؿى عيمىري ٍبني ا٠تٍىطَّاًب: كىاللًَّو مىا شىكىٍكتي ميٍنذي  ابنا شىًديدن ، كىكىافى قىٍد عيذّْبى عىذى لىًقيتي
: أىٍسلىٍمتي ًإَلَّ  : أىلىٍستى نىِبَّ اللًَّو حىقِّا؟ قىاؿى : فىأىتػىٍيتي النَِّبَّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، فػىقيٍلتي يػىٍومىًئذو قىاؿى

: « بػىلىى» ؟ كىعىديكُّنىا عىلىى اٍلبىاًطًل؟ قىاؿى : قػيٍلتي أىلىٍسنىا عىلىى اٟتٍىقّْ : فىًلمى نػيٍعطىى « بػىلىى»قىاؿى قػيٍلتي
نًيَّةى ًِف  :  الدَّ : أىكى لىٍستى كيٍنتى « ًإينّْ رىسيوؿي اللًَّو كىلىٍستي أىٍعًصيًو، كىىيوى نىاًصرًم»ًديًننىا؟ فػىقىاؿى قػيٍلتي

 : ثػينىا أىنَّا سىنىٍأيت اٍلبػىٍيتى فػىنىطيوؼي بًًو؟ قىاؿى ـى »ٖتيىدّْ : « بػىلىى، فىأىٍخبػىٍرتيكى أىنَّكى تىٍأتًيًو اٍلعىا : َلى قىاؿى قػيٍلتي
ا نىِبَّ اللًَّو حىقِّا؟ « ًو كىميطىوّْؼه بًوً فىًإنَّكى آتًي» : يىا أىبىا بىٍكرو أىلىٍيسى ىىذى : فىأىتػىٍيتي أىبىا بىٍكرو: فػىقيٍلتي قىاؿى

: فىًلمى نػيٍعطىى الدَّنًيَّةى  : بػىلىى قػيٍلتي : أىلىٍسنىا عىلىى اٟتٍىقّْ كىعىديكُّنىا عىلىى اٍلبىاًطًل؟ قىاؿى : بػىلىى قػيٍلتي ِف  قىاؿى
: أىيػُّهىا الرَّجيلي ًإنَّوي رىسيوؿي اللًَّو، كىلىٍيسى يػىٍعًصي رىبَّوي، كىىيوى نىاًصريهي، فىاٍستىٍمًسٍك بًغىٍرزً ًديًننى  ًه ا ًإذنا؟ قىاؿى

، فػىوىاللًَّو ًإنَّوي ]ص: ثػينىا أىنَّا سىنىٍأيت اٍلبػىٍيتى َّْحىىتَّ ٘تىيوتى : أىكى لىٍيسى كىافى ٭تيىدّْ [ لىعىلىى اٟتٍىقّْ قػيٍلتي
، قىاؿى فىًإنَّكى آتًيًو، كىميطىوّْؼه بًًو قىاؿى  : َلى ـى، قػيٍلتي : فىأىٍخبػىرىؾى أىنَّوي سىيىٍأتًيًو اٍلعىا  كىنىطيوؼي بًًو؟ قىاؿى

 :   .فػىعىًمٍلتي ًلذىًلكى أىٍعمىاالن الزٍُّىرًمُّ: قىاؿى عيمىري
 

 ُٖٕٓ برقم: (ُُُْ/  ّمسلم ) ركايةي كف 
، فقاؿ: أيها الناس، اِتموا أنفسكم، لقد كنا مع رسوؿ اهلل قاـ سهل بن حنيف يـو صفُت"

صلى اهلل عليو كسلم يـو 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 

، قاؿ: « بلى»، ألسنا على حق كىم على باطل؟ قاؿ: اهلل عليو كسلم، فقاؿ: يا رسوؿ اهلل
، قاؿ: ففيم نعطي الدنية ِف ديننا، « بلى»أليس قتَلنا ِف اٞتنة كقتَلىم ِف النار؟ قاؿ: 
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يا ابن ا٠تطاب، إين رسوؿ اهلل كلن يضيعٍت اهلل »كنرجع، ك١تا ٭تكم اهلل بيننا كبينهم، فقاؿ: 
ظا، فأتى أبا بكر، فقاؿ: يا أبا بكر ألسنا على حق ، قاؿ: فانطلق عمر فلم يصرب متغي« أبدا

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 

نزؿ القرآف على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بالفتح، رسوؿ اهلل كلن يضيعو اهلل أبدا، قاؿ: ف
، فطابت نفسو «نعم» فأرسل إذل عمر، فأقرأه إياه، فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، أك فتح ىو؟ قاؿ:

  "كرجع
 ىذا الحديث حجة لكل من أراد أف يمرر باطلو فوجب البياف فيو. صار

 

 (:ُّٗ/  ُِشرح مسلم ) فى النوكمقاؿ  
كىتىبى   كىافػىقىهيمي النًَِّبُّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ِف تػىٍرًؾ ًكتىابىًة ًبٍسًم اللًَّو الرٍَّٛتىًن الرًَّحيًم كىأىنَّوي  قىاؿى اٍلعيلىمىاءي 
ا كىافػىقىهيٍم ِف ٤تيىمًَّد ٍبًن عىٍبًد اللًَّو كىتػىرىؾى ًكتىابىةى رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّ  ،بًاٝتًٍكى اللَّهيمَّ   ،وي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىكىذى

نىا ديكفى مىٍن ذىىىبى ًمنَّا ًإلىٍيًهٍم كىًإ٪تَّىا كىافػىقىهيٍم ًِف ىى  ا كىافػىقىهيٍم ًِف رىدّْ مىٍن جىاءى ًمنػٍهيٍم ًإلىيػٍ ًذًه اٍْليميوًر كىكىذى
ًة اٍلميًهمًَّة اٟتٍىاًصلىًة بًالصٍُّلًح   .اأٍليميورً  مىعى أىنَّوي الى مىٍفسىدىةى ًفي ىىًذهً لًٍلمىٍصلىحى

ٍعنىاىيمىا كىاًحده    .أىمَّا اٍلبىٍسمىلىةي كىبًاٍسًمكى اللَّهيمَّ فىمى
ا قػىٍوليوي ٤تيىمَّدي ٍبني عىٍبًد اللًَّو ىيوى أىٍيضنا رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىلىٍيسى ًِف تػى   ٍرًؾ كىٍصًف كىكىذى

ا اٍلمىٍوًضًع بًالرٍَّٛتىًن الرًَّحيًم مىا يػىٍنًفي ذىًلكى كىَلى ًِف تػىٍرًؾ كىٍصًفًو أىٍيضنا اللًَّو سيٍبحىانىوي كىتػىعىاذلى ِف  ىىذى
ةى ًفيمىا طىلىبيوهي  ًإنَّمىا كىانىًت المفسدة  ،صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ىينىا بًالرّْسىالىًة مىا يػىٍنًفيهىا فىَلى مىٍفسىدى كى

كىأىمَّا شىٍرطي رىدّْ مىٍن جىاءى  كىنىٍحًو ذىًلكى  ًحلُّ ًمٍن تػىٍعًظيًم آًلهىًتًهمٍ تكوف لو طلبوا أف يكتب ماال يى 
ى النَِّبُّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى اٟتًٍٍكمىةى ًفيًهٍم ِف  ا اٟتٍىًديًث ًمنػٍهيٍم كىمىٍنًع مىٍن ذىىىبى ًإلىٍيًهٍم فػىقىٍد بػىُتَّ ىىذى

هي اللَّوي كىمىٍن جىاءىنىا ًمنػٍهيٍم سىيىٍجعىلي اللَّوي لىوي فػىرىجنا كى٥تىٍرىجنا مثيَّ كىافى  بًقىٍولًًو مىٍن ذىىىبى ًمنَّا إً  لىٍيًهٍم فىأىبٍػعىدى
 ٥تىٍرىجنا كىلًلَّوً كىمىا قىاؿى صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى فىجىعىلى اللَّوي لًلًَّذينى جىاءيكنىا ًمنػٍهيٍم كىرىدَّىيٍم ًإلىٍيًهٍم فػىرىجنا كى 

  ."اٟتٍىٍمدي 
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 (:َّّ/  ِمعالم السنن ) يكقاؿ الخطابيي ف
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 

٬تب من استعماؿ الرفق ِف اْلمور كمداراة الناس  كسلم إياه على ذلك باب من العلم فيما
، كذلك إف معٌت باٝتك فيما ال يلحق دين المسلم بو ضرر كال يبطل معو هلل سبحانو حق

كإف كاف فيها زيادة ثناء. قاؿ النحويوف اللهم ٬تمع ىو معنى بسم اهلل الرحمن الرحيم اللهم 
ك أمنا ٓتَت كما أشبو ذلك فحذؼ بعض اٟتركؼ ١تا  نداء كدعاء كأنو يقوؿ يا اهلل أيَـّ بنا خَتان أ

كثر استعمالو ِف كَلمهم إرادة التخفف كاختصاران للكَلـ، ككذلك ا١تعٌت ِف تركو أف يكتب 
ألف انتسابو إلى أبيو عبد اهلل ال ٤تمد رسوؿ اهلل كاقتصاره على أف يكتب ٤تمد بن عبد اهلل 

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

، ككذلك ما أباه سهيل من كتابة ٤تمد لم يكن إلحادنا فى أسمائو تعالىما دعا إليو سهيل 
، فلذلك أجابو )صلى اهلل عليو ليس فيو إلحاد فى الرسالةرسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسلم( 

 ."كسلم( إذل ما دعاه إليو
 

 : عيادقاؿ القاضي ك 
٢تا عنو، كَل ِف ترؾ بعض صفات اهلل تعاذل نفيا ٢تا عنو،  رؾ كصفو بالنبوة نفيالبس ِف ت َل

 لو طالبوه أف يكتب ٢تم ما َل ٭تل قولو كاعتقاده للمسلمُت كإ٪تا الذم َل ٬توز
 ".كشركهم من ذكر آ٢تتهم

 

 لكنأنتم متفقوف معنا أف ما فعلتموه ٤تـر بل غالبكم يقوؿ ىو كفر كما ذكرنا ذلك،ك ثانيان:
فعل ما ىو  صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى من باب الضركرة فهل تقولوف أف النِب  تقولوف إ٪تا فعلناه

.  ٤تـر
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ْلنو قاؿ لعم ىف اٟتديث "إص رسوؿ اهلل  صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  أكذبكم النِب فإف قلتم نعم:
 أنو ما فعل معصية. ًو كىسىلَّمى صىلَّى اللَّوي عىلىيٍ  كلست أعصيو كىو ناصرم" فصرح النِب

 كإف قلتم َل ىو ما عصى .
 قلنا فلماذا ٖتتجوف بو كعلى أم شئ تقيسوف عليو.

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

 م.:بل نصوِنا ك٨تميها كَل نردىا إليهفإف قلتم
:كلكن ىذا ٥تالف ٟتديث صلح اٟتديبية ،ْلف من بنود الوثيقة الىت كضعها سهيل ابن قلنا

"أف من جأؾ من عندنا يريدؾ ترده إلينا ،كأف من جأنا  صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  عمرك على النِب
 من عندؾ إلينا َل نرده إليك"

 :ىذا منسوخ.فإف قلتم
 اذا ٖتتجوف با١تنسوخ.  كىو جوابنا عليكم ،فلمقلنا:
 فتح البارم شرح صحيح البخارم فى  كقاؿ ابن حجر رابعان:

إين رسوؿ اهلل كلست أعصيو ( ظاىر ِف أنو صلى اهلل عليو كسلم دل يفعل من ذلك شيئا إَل  
 بالوحي .

 فهل ما فعلتموه بوحي.
ما أنتم فتقسموف :أنو يصح استدَللكم لو أجأّم ببسم اَلت كالعيزة،كىذا دل ٭تدث أخامسان 

 على احًتاـ الدستور.
 .يءنكار َليغَت من حقيقة اْلمر شأف اإلسادسان:
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 الشبهة الثالثة عشر
 كىل نترؾ الساحة للعلمانيين. قالوا :

 

 الرد على ذلك:
 أكالن:كنحن نقوؿ كيف نترؾ منهج أىل السنة كالجماعة.

حذر الناس طل ،فهل من تركو يي حتج عليو بدعول لما تركت الباثانيان :كىل ترؾ الباطل يي 
 ىل يحمد عليو أك يذـ . ،منو

 خن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خك ٱيفٱٹٱٹٱ ثالثان:

   ٥٦األنعام:  ىفمي خي حي جي ٰه مه جه هن  من

 
ك٨تن كأنتم َل ٩تتلف ىف أف ىذا  ،فهل قاؿ اهلل عز كجل "فشاركهم" أـ قاؿ فأعرض عنهم

 باطل.
 ،ت ىذه اآلية على بعض اٟتزبيُتك١تا قرأ

 !!!!!!كاف زمافقاؿ ذل إف ىذا 
 جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض ٱيفٱٱٱٱٹٱٹٱ رابعان:

 من خن حن جن مم خم  حم هل مل خل حل جل مك لك خك حك

  ٠٣١النساء: ىفهن

باطل من غير أف فشاركهم حتى ال تترؾ لهم الباطل ،كإنما نسفو الكلم يقل عز كجل 
 نشارؾ فيو.

 يك ىك مك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ٱيفٱٱٱٹٱٹ أف اهلل قاؿ لنبيوخامسان:

  ٠٠١هود:  ىفمل
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 ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ٱيفٱٹٱٹ كلم يقل فاستقم كما رأيت،

جئ ٠٠٢هود:  ىف يي  ىي ني مي زي ري ٰى
 

هلل عليو كسلم فلم يدخل معهم كدل يشاركهم بل ظل على منهجو يسفههم كطبق النِبي صلى ا
 كيسفو آ٢تتهم،كَل قائل بأف ىذه سلبية .

يلك تركهم كظل يسفههم كدل يشاركهم كما كاف ىذا تركان للساحة .سادسان 
 :ك١تا عرضوا عليو ا١ت

ؾ أصحابو ١تن؟ ١تن؟كترؾ الكعبة ١تن؟كتر  مكة : كىل ترؾ النِبي صلى اهلل عليو كسلمسابعان 
اٞتواب كاف هلل ككاف اْلمر أف جعل اهلل لو فرجان ك٥ترجا،فهل كاف صلى اهلل عليو كسلم سلبيان 

 ١تا ترؾ كل ىذا هلل .
كىو زبدة ىذه الرسالة أف اهلل كعدنا بالتمكُت،ككلفنا باْلخذ باَلسباب كالوسائل  ثامنان:

فان ٔتا َل لفنا بالتمكُت لكاف تكليالشرعية  للتمكُت ،فنحن غَت مكلفُت بالتمكُت إذ لو ك
 صحيح يفف كن لو،كالتكليف ٔتا َليطاؽ منتفى ىف الشريعة،ْلف العبد قد ٯتوت كدل ٯتي يطاؽ 

: " عيًرضىٍت عىلىيَّ عن  (:ُٗٗ/  ُمسلم ) ، عىًن النَِّبّْ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى اٍبني عىبَّاسو
ًف، كىالنًَِّبَّ  اٍْليمىمي، فػىرىأىٍيتي النَِّبَّ  صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىمىعىوي الرُّىىٍيطي، كىالنَِّبَّ كىمىعىوي الرَّجيلي كىالرَّجيَلى

 ."لىٍيسى مىعىوي أىحىده 
جل كالذل دل ر :أف ىذا النِب الذل جاء يـو القيامة كمعو الرجَلف كالذل معو ال كجو الداللة

ْلِنم يعلموف ما  ىف البَلغ كلكن سلكوا اْلسباب الشرعية ،يؤمن بو أحد ،ىؤَلء دل ٯتكن ٢تم
على الرسوؿ إَل البَلغ، كيعلموف ليس عليك ىداىم،كيعلموف لست عليهم ٔتصيطر،كلذلك 

ا سأ٢تم عن البَلغ كالوسيلة يـو القيامة دل يسأ٢تم رّٔم عن التمكُت ْلِنم غَت مكلفُت ،كإ٪ت
: قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو عىٍن أىيب  (:ُّْ/  ْصحيح البخارم ) يفف  سىًعيدو، قىاؿى

 ، يءي نيوحه كىأيمَّتيوي، فػىيػىقيوؿي اللَّوي تػىعىاذلى  ...."؟ فػىيػىقيوؿي نػىعىٍم أىٍم رىبّْ ىىٍل بػىلٍَّغتى كىسىلَّمى: " ٬تًى
،ككذا  كقد مات غَلـ اْلخدكد كدل يرل النصر بعينيو،كقد مات ٛتزة كدل يرل التمكُت بعينيو

 كثَت من الصحابة ماتوا كدل يركا النصر بأعينهم،
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أعينهم برؤية التمكُت لإلسَلـ كا١تسلمُت تيقر كقد مات ابن باز كاْللبايني كابن عثيمُت كدل 
كلكن ٨تسب أِنم بلغوا الرسالة كأدكا أمانة العلم كسلكوا اْلسباب ا١تشركعة الىت كلفهم اهلل ّٔا 

ىف الفردكس اْلعلى بغَت حساب كَل سابقة  كإياىم ٬تمعنا كيسأ٢تم عنها كنسأؿ اهلل أف
عذاب،فعلى العبد أف يسلك اْلسباب كالوسائل ا١تشركعة الىت يستطيعها كقاؿ تعاذل"فاتقوا 

 (:ْٗ/  ٗصحيح البخارم )كىف اهلل مااستطعتم"  
أىمىٍرتيكيٍم بًأىٍمرو فىٍأتيوا ًمٍنوي مىا  كىًإذىا : »عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى، عىًن النَِّبّْ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، قىاؿى 

ٱ«اٍستىطىٍعتيمٍ   زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱيفٱٹٱٹٱٱ

 نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ

ىك ٤٤النور:  ىف  مك لك اك يق ىق يف يث  ىث نث مث زث يت ىت
 
 

 الشبهة الرابعة عشر
 التشريع. ينا بسنة التدرج فدخل :قالوا

 

 الجواب:
أف يتدرج بالتشريع ىل   صلى اهلل عليو كسلم ١تا أرادىل كاف النِب  نسألكم سؤَل كاحدا.أكالن:

 كاف ٮتالط ا١تنكر حىت يتدرج بالتشريع؟
 الجواب:
 جم هل مل خل  حل جل مك لك خك ٹٱٹٱيفٱ أما أنتم فخالطم ا١تنكر بالطبع َل،

  ٥٦األنعام: ىفمي خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن جن مم خم حم

 كدل يقل فخالطوىم.
 

ينزؿ على حكم قريش حىت يتدرج بالتشريع كما  صلى اهلل عليو كسلم كىل كاف النِبي ثانيان:
 ،كفى تربيران أيها الناس.كالدٯتقراطية نزلتم أنتم على حكم القوانُت الوضعية
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 ،ىذا تسفل كليس تدرج. قراطية ،كالتحاكم إذل غَت اهللأف السلوؾ ىف منهج الدٯتثالثان:
 

 

 

 الشبهة الخامسة عشر
 

فقاؿ تعالى "أال إف أنتم  قالوا إف اْلحزاب موجودة ىف القرآف كالسنة فلماذا ٖترموىا
حزب اهلل ىم المفلحوف "أال إف حزب اهلل ىم الغالبوف" كفى صحيح البخارم 

 قالت عائشة "كنا حزبين"
 

 :الرد على ذلك
فهذا اٞتاىل الذل ذكر ىذا الكَلـ َليعرؼ أف الكلمة إذا   ككاهلل إف ىذا لعُت اٞتهل من قائلو

 كاف ٢تا دَللة لغوية كدَللة عرفية فَلبد من ٛتلها على الدَللة العرفية .
 كلإليضاح أكثر نقوؿ:

 إف الدَلَلت دَللتاف .دَللة لغوية كدَللة عرفية.
كدَللة عرفية  ،كدَللة عرفية اصطَلحية لة عرفية شرعية،كالدَللة العرفية تنقسم إذل دَل

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

 العرفية الشرعية ،مثاؿ ذلك:
ع رجل قلت لو قم فصلى فقاـ كدعا مث يقوؿ إف الصَلة ىف اللغة ىى الدعاء ْلنكر عليو ٚتي

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 
من ٛتلها على الدَللة العرفية الشرعية غسل الكفُت فقط ْلنكر عليو ٚتيع الناس،ْلنو َلبد 

.  كىو الوضوء ا١تعلـو
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اتفق أىلو على تعريف ٢تذا ا١تصطلح  ك٣تتمع أف كل فن يكى :الداللة العرفية االصطالحية
كما ينبغى ٛتلو على الدَللة اللغوية لح على تعريفو الذل اتفقوا عليو فينبغى أف ٭تمل ا١تصط

 إَل إذا كاف أىلو ٭تملوه على ذلك.
 كلمة عرس : مثاؿ ذلك:

،مع أف ىذه الكلمة تعتربسيبة ىف عرؼ الناس،فإذا يعنى نزؿ عليويقاؿ عرس فَلف على فَلف  
من  ة اللغويةجاء أنساف ليستعمل ىذه الكلمة ىف ىف عرؼ الناس كجاء ليستدؿ عليها بالدَلل

 ْلنكر عليو ٚتيع الناس. اْلحاديث الىت سنذكرىا
 

 (:َُْ/  ُ) البخارم صحيح
 الًعٍرؽي  كىذىًلكى  الرٍَّكحىاًء، ميٍنصىرىؼً  ًعٍندى  الًَّذم الًعٍرؽً  ًإذلى  ييصىلّْي كىافى : عيمىرى  اٍبنى  كىأىفَّ  - ْٖٔ
ٍسًجدً  ديكفى  الطَّرًيقً  حىافىةً  عىلىى طىرىًفوً  انًٍتهىاءي 

ى
نىوي  الًَّذم ا١ت يٍنصىرىًؼ، كىبػىٍُتى  بػىيػٍ

 مىكَّةى  ًإذلى  ذىاًىبه  كىأىٍنتى  ا١ت
ٍسًجًد، ذىًلكى  ِف  ييصىلّْي عيمىرى  ٍبني  اللَّوً  عىٍبدي  يىكينٍ  فػىلىمٍ  مىٍسًجده، مثىَّ  ابٍػتيًٍتى  كىقىدً 

ى
 عىنٍ  يػىتػٍريكيوي  كىافى  ا١ت

 ييصىلّْي فىَلى  الرٍَّكحىاءً  ًمنى  يػىريكحي  اللَّوً  عىٍبدي  كىكىافى  نػىٍفًسًو، الًعٍرؽً  ًإذلى  أىمىامىوي  كىييصىلّْي كىكىرىاءىهي، يىسىارًهً 
ىكىافى، ذىًلكى  يىٍأيتى  حىىتَّ  ظٍُّهرى ال

، ًفيوً  فػىييصىلّْي ا١ت  الصٍُّبحً  قػىٍبلى  بًوً  مىرَّ  فىًإفٍ  مىكَّةى، ًمنٍ  أىقٍػبىلى  كىًإذىا الظٍُّهرى
 ."الصٍُّبحى  ًّٔىا ييصىلّْيى  حىىتَّ  عىرَّسى  السَّحىرً  آًخرً  ًمنٍ  أىكٍ  ًبسىاعىةو 

 

 (:ِٔ/  ٕ) البخارم صحيح
، عىنٍ   فىمىا كىأىٍصحىابىوي، كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النَِّبَّ  دىعىا السَّاًعًدمُّ  أيسىٍيدو  أىبيو عىرَّسى  لىمَّا: قىاؿى  سىٍهلو
 لً اللَّيٍ  ًمنى  ًحجىارىةو  ًمنٍ  تػىٍورو  ِف  ٘تىىرىاتو  بػىلَّتٍ  أيسىٍيدو، أيُـّ  اٍمرىأىتيوي  ًإَلَّ  ًإلىٍيًهمٍ  قػىرَّبىوي  كىَلى  طىعىامنا ٢تىيمٍ  صىنىعى 
 «ًبذىًلكى  تػيٍتًحفيوي  فىسىقىٍتوي، لىوي  أىمىاثػىٍتوي  الطَّعىاـً  ًمنى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النَِّبُّ  فػىرىغى  فػىلىمَّا»
 

 (:ُْٕ/  ُ) مسلم صحيح
ٍيبػىرى  غىٍزكىةً  ًمنٍ  قػىفىلى  ًحُتى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿى  أىفَّ  ىيرىيٍػرىةى، أىيب  لىوي  سىارى  ،خى  ًإذىا حىىتَّ  لىيػٍ

ؿو  كىقىاؿى  ،عىرَّسى  اٍلكىرىل أىٍدرىكىوي   «اللٍَّيلى  لىنىا اٍكْلىٍ : »لًًبَلى
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 (:ْٕٔ/  ُ) مسلم صحيح
 ،بًلىٍيلو  فػىعىرَّسى  سىفىرو  ًِف  كىافى  ًإذىا كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿي  كىافى : »قىاؿى  قػىتىادىةى، أىيب  عىنٍ 

ًيًنًو، عىلىى عى اٍضطىجى   «كىفّْوً  عىلىى رىٍأسىوي  كىكىضىعى  ًذرىاعىوي، نىصىبى  الصٍُّبحً  قػيبػىٍيلى  عىرَّسى  كىًإذىا ٯتى
 

 (:ُِٗ/  ِ) داكد أبي سنن
ًدينىةً  ًإذلى  رىاًجعنا قػىفىلى  ًإذىا اٍلميعىرَّسً  ٬تيىاًكزى  أىفٍ  ًْلىحىدو  يػىٍنبىًغي َلى : »مىاًلكه  قىاؿى :   ًفيهىا يى ييصىلّْ  حىىتَّ  اٍلمى
ا مىا  ."بًوً  عىرَّسى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿى  أىفَّ  بػىلىغىًٍت  ًْلىنَّوي  لىوي، بىدى

 

 (:ّٔٓ/  ٓ) شاكر ت الترمذم سنن
، ٍبنً  أىنىسً  عىنٍ   .."عىرَّسى  ةو اٍمرىأى  بىابى  فىأىتىى كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النًَِّبّْ  مىعى  كيٍنتي : »قىاؿى  مىاًلكو

 

 (:ُٕٔ/  ُ) النسائي سنن
تً  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿي  عىرَّسى   ًمنٍ  ًعٍقديىىا فىانٍػقىطىعى  زىٍكجىتيوي  عىاًئشىةي  كىمىعىوي  اٞتٍىٍيشً  بًأيكَلى
،اٍلفىجٍ  أىضىاءى  حىىتَّ  ذىًلكى  ًعٍقًدىىا ابًٍتغىاءى  النَّاسي  فىحيًبسى  ًظفىاًر، جىزٍعً   ..."مىاءه  النَّاسً  مىعى  كىلىٍيسى  ري

 

 (:ُّٔ/  ٔ) النسائي سنن
 الليل. آخر النزكؿ التعريس كاْلصمعى ا٠تليل قاؿ .عىرَّسى  ًلمىنٍ  ا٢ٍتىًديَّةي باب :

 كلمة نبيذ:
ىذه ا لكلمة ىف عرؼ الناس يعٌت ّٔا ا٠تمر،كلو جاء إنساف ليشرب النبيذ مث ٭تتج بو على 

ْلنكر عليو الناس،إذ أف النبذ ىف اللغة ىو اإللقاء فكانت عائشة اْلحاديث الىت سنذكرىا 
 .كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  تلقى التمر ىف ا١تاء حىت يشربو النِب صىلَّى

 

 (:ُٖٔ/  ٓ) البخارم صحيح
 ًِف  حيٍلونا فىأىٍشرىبيوي  ،نىًبيذه  يلً  يػيٍنتىبىذي  جىرَّةن  رل  ًإفَّ : عىنػٍهيمىا اللَّوي  رىًضيى  عىبَّاسو  ًَلٍبنً  قػيٍلتي  ٚتىٍرىةى، أىيب  عىنٍ 
 ..."جىرٍّ 
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 (:ّٓٗ/  ِ) مسلم صحيح
ـى  ٍلفىوي  رىاًحلىًتوً  عىلىى كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النَِّبُّ  قىًد نىاهي  فىاٍستىٍسقىى أيسىامىةي، كىخى  نىًبيذو  ًمنٍ  بًًإنىاءو  فىأىتػىيػٍ

،  ..."أيسىامىةى  فىٍضلىوي  كىسىقىى فىشىًربى
 

 (:ُّٗٓ/  ّ) ممسل صحيح
: رىجيله  فػىقىاؿى  فىاٍستىٍسقىى، كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿً  مىعى  كينَّا: قىاؿى  اهلًل، عىٍبدً  ٍبنً  جىابًرً  عىنٍ 
ا؟ نىٍسًقيكى  أىالى  كىسىلَّمى، عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿى  يىا  جيلي الرَّ  فىخىرىجى : قىاؿى  ، «بػىلىى: »فػىقىاؿى  نىًبيذن

 ...."نىًبيذه  ًفيوً  بًقىدىحو  فىجىاءى  يىٍسعىى،
 كلمة خوؿ:

 (:َّٓ/  ْ) العُت
 .كالنػَّعىم العىبيد من اهلل أعطاؾ ما: كا٠تىوىؿي 

 

 (:َُِ/  ُ) سالـ بن للقاسم الحديث غريب
ًديثو ًِف [ : - عيبػىٍيد أىبيو] كىقىاؿى  خوؿ ـ عىلىٍيوً  حى ٍوًعظىةً بًالٍ  يػىتىخىو٢َّتىم كىافى  أىنو السََّلى  السَّ مىة ٥تىىافىة مى
 ..."ّٔىا يتعهدىم أىم يتخو٢تم: عىٍمرك أىبيو قىاؿى . عىلىٍيًهم

 

 (:ُِٔ/  ُ) اللغة جمهرة
: يػيقىاؿ. لىفظو من لىوي  كىاًحد َلى  ٚتع كا٠توؿ يستخو٢تم الَّذين الرجل حشم: كا٠توؿ[ خوؿ]

ف استخوؿ ف بٍت فَلى  .أخواَل ٗتذىما ًإذا كاستخو٢تم خوَل اٗتذىم ًإذا فَلى
 .ًمنػٍهيم قىبيلىة: كخوَلف.خوليا اٍلعىرىب ٝتت كىقد

 (:ٖٖ/  ِ) كاألثر الحديث غريب في النهاية
 (خىوىؿى )
 :ا٠تىوىؿي  «أىٍيًديكيمٍ  ٖتىٍتى  اللَّوي  جىعىلىهم كخىوىليكيم، إٍخوانيكم ىيمٍ » العىبيد حىًديثً  ِف 

 مىٍأخيوذه  كىىيوى  كاْلمىة، العىبدً  عىلىى كيقىعي  كىاًحدنا، كيوفي يى  كىقىدٍ . خىاًئله  كأحديىم كأتباعيو، الرجيل حىشىمي 
 .الرّْعاية ًمنى  كىًقيلى . التَّمليك: التٍَّخوًيل ًمنى 
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ًثُتى  اٍلعىاصً  أىيب  بػىنيو بػىلىغى  ًإذىا» ىيرىيٍػرىةى  أىيب  حىًديثي  كىًمٍنوي   خىدىمان  أىمٍ  «خىوىَلن  اهللً  عبادي  كىافى  ثىَلى
م يىٍستخًدموِنم نػَّهيمٍ أى  يػىٍعًٍت . كعىبيدا  .كيىٍستعًبدكِنى

 

 (:ٖٗ/  ُ) الصحاح مختار
 كىافى : »اٟتٍىًديثً  كىِف . التػَّعىهُّدي ( التَّخىوُّؿي ) كى . ًإيَّاهي  مىلَّكىوي ( ٗتىٍوًيَلن ) الشٍَّيءى  اللَّوي ( خىوَّلىوي : )كؿ خ
 يػىتىخىوَّنػينىا: يػىقيوؿي  اٍْلىٍصمىًعيُّ  كىكىافى .  «السَّ مىةً  ٥تىىافىةى  ٍوًعظىةً بًاٍلمى  يػىتىخىوَّلينىا كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النًَِّبُّ 
 .حىشىميوي  الرَّجيلً ( خىوىؿي ) كى . يػىتػىعىهَّدينىا أىمٍ  بًالنُّوفً 

 

 (:ِِٓ/  ُُ) العرب لساف
فو  خىوىؿ ىؤيَلء: كىيػيقىاؿي  اٍلعىًبيدً  اٗتَّىذىىيمٍ  ًإذا فيَلى  خىوىؿ اٍلقىٍوـي : قػىٍو٢تًًمٍ  ًِف  اءي اٍلفىرَّ  كىقىاؿى . كقػىهىرىم كى
، فو ًٍلكي  الًَّذم الرَّجيلً  خىوىؿ: كىقىاؿى  أىتباعو، مىٍعنىاهي  فيَلى . مىلَّكك أىم مىاَلن  اهللي  كخىوَّلىكى . أيمورىم ٯتى
 .."اٍنًفرىادو  بػىٍعدى  خىوىؿ ذىا صىارى  ًإذا خىٍوَلن  ٮتىىاؿي  كخىاؿى 

 

 (:ْْٓ/  ِٖ) العركس تاج
ـى  كساسىوي  رىعاهي  ًإذا: بًاٍلكىٍسرً  َلن كًخيا{ خىٍوَلن }  .بًوً  كقا

 .كاًحدان  كاًحدان  أىم: التػٍَّهًذيب كىِف  ميتىفرًقُت أىم: أىٍخوىؿى { أىٍخوىؿى } ذىىىبيوا: يػيقىاؿ
 

 (:ْْٗ/  ِٖ) العركس تاج
 .{العىًطيَّةً  أىم: ا٠تىوىؿً }

 كلمة ناؾ:
 (:َِٓ/  َُ) العرب لساف
نىوي  عاسي الن كناؾى  اْلىرضى  ا١تطري  ناؾى   .عليها غلب ًإذا عىيػٍ

 

 (:ُّْ/  ُٓ) العرب لساف
 .كىاٍلقىٍتلى  اٞتًراح ًفيًهمي  كىثػٍَّرتى  ًإذا ناؾو  فأىنا ًنكايةن  أىٍنًكي اٍلعىديكّْ  ِف  نىكىٍيتي  يػيقىاؿي  :األىثير اٍبني  قىاؿى 

كالخالصة أنو اليصح التفوه بهذا الكالـ فى عرؼ الناس ثم االستدالؿ بو على الداللة 
 اللغوية.
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 :الحزب لغةكذلك 
أك أصحاب الرجل  الطائفة أك الصنف من الناس أك ٚتاعة الناس أك جند الرجل كٚتاعتو 

 الذين على رأيو.
اللغة إ َلبد من تعريفو عند فمن اٞتهل كالتحريف كالضَلؿ تعريف اٟتزب السياسي عن طريق 

 .أىلو ٦تن ييسموف بفقهاء الدستور كىو اْليت
 

 :اكأٌما اصطالح 
 المصرم:  كحسب قانوف األحزاب السياسية

لتحقيق برامج ٤تددة  بالوسائل السياسية الديمقراطيةىو "كل ٚتاعة منظمة مشًتكة كتعمل 
 كذلك عن طريق المشاركة في تتعلق بالشؤكف السياسية كاَلقتصادية كاَلجتماعية للدكلة

 ".مسؤكليات الحكم
 المغربي:  كحسب قانوف األحزاب السياسية 

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

 اْلرباح". كلغاية غَت توزيع بطرؽ ديمقراطيةالعمومية 
 
 

 :الفرؽ بين المعنى اللغوم كاالصطالحي
للمعٌت اللغوم كاَلصطَلحي لكلمة "حزب"، نستطيع ضبط  ء ما تقدـ من بيافعلى ضو  

 من معاين كلمة "حزب" لغة اٞتماعة، كىذا ٮتتلف عن ا١تعٌت النقاط: الفركؽ ِف ٚتلة من
كتتلٌبس ّٔا  أم اليت ٘تارس السياسة بالجماعة السياسيةاَلصطَلحي الذم يقٌيد اٞتماعة 

 نشاطا كغاية.
أك اليت تقـو من أجل ٖتفيظ القرآف أك  ماعة اليت تقـو من أجل عمل خَتمكعلى ىذا فإف اٞت

اليت تقـو من أجل بناء ا١تساجد يصدؽ عليها كصف  اليت تقـو من أجل الدفاع عن السنة أك
 يصدؽ عليو كصف اٟتزب اصطَلحا. اٟتزب لغة من ىذه اٞتهة، كَل
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 غوم جهل كٛتق.فخَلصة الكَلـ أف ٛتل اٟتزب السياسي على التعريف الل
الذين قدر اهلل بذنوب ىذه  - كمن ىنا نفهم كَلـ شي  اإلسَلـ الذل ٭تتج بو ىؤَلء اٞتهلة
 على الدخوؿ ىف اْلحزاب - اْلمة أف يسوقها أمثاؿ ىؤَلء من أمثاؿ عَلء سعيد كغَته

 السياسية كىذا ما نتطرؽ إليو ىف الشبهة اْلتية.
 

 

 الشبهة السادسة عشر
 

 (ِٗ/  ُُ) -مجموع الفتاكل ـ قاؿ شيخ اإلسال
 

ُتى عىلىى مىا كىأىمَّا " رىٍأسي اٍٟتًٍزًب " فىًإنَّوي رىٍأسي الطَّائًفىًة الَّيًت تػىتىحىزَّبي أىٍم تىًصَتي ًحٍزبنا فىًإٍف كىانيوا ٣تيٍتىًمعً 
٢تىيٍم مىا ٢تىيٍم كىعىلىٍيًهٍم مىا عىلىٍيًهٍم . كىًإٍف   أىمىرى اللَّوي بًًو كىرىسيوليوي ًمٍن غىٍَتً زًيىادىةو كىَلى نػيٍقصىافو فػىهيٍم ميٍؤًمنيوفى 

عٍ  رىاًض كىانيوا قىٍد زىاديكا ًِف ذىًلكى كىنػىقىصيوا ًمٍثلى التػَّعىصًُّب ًلمىٍن دىخىلى ًِف ًحٍزًًٍّٔم بًاٟتٍىقّْ كىاٍلبىاًطًل كىاإٍلً
ا ًمٍن التػَّفىرًُّؽ الًَّذم ذىمَّوي اللَّوي تػىعىاذلى عىمٍَّن دلٍى يىٍدخيٍل ِف ًحٍزًًٍّٔم سىوىاءه كىافى عىلىى اٟتٍىقّْ كىا ٍلبىاًطًل فػىهىذى

ًؼ كىأىمىرى  ا بًالتػَّعىاكيًف كىرىسيوليوي فىًإفَّ اللَّوى كىرىسيولىوي أىمىرىا بًاٞتٍىمىاعىًة كاَلئتَلؼ كىنػىهىيىا عىٍن التػٍَّفرًقىًة كىاًَلٍخًتَلى
يىا عىٍن ا مثًٍ كىاٍلعيٍدكىافً عىلىى اٍلربّْ كىالتػٍَّقوىل كىنػىهى  ."لتػَّعىاكيًف عىلىى اإٍلً

 

 الرد على ذلك:
 كالسؤاؿ:

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

 : ةالعرفيالدَللةيريد 
دل  قلنا:ىذاباطل ْلنو بلسانكم تقولوف بأف ىذه الصورة دل تكن موجودة من قبل،فهذه الصورة

 .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 
 ،كٖتدثوا طريقان للتمكُت.الناس
 

 
 عشر الشبهة السابعة

يئة قوؿ بعض أىل الجهالة كالحماقة أف الدخوؿ فى األحزاب إجماع ،كعليو ى
شورل العلماء،كلوال أف ىذا الكالـ قد يدخل على بعض العامة ما ذكرتها ،فإف 

 بطالنها يكفى عن إبطالها.
 

 الرد على ذلك:
اقتضاء الصراط المستقيم كالذل يتوذل الرد على ذلك ىو شي  اإلسَلـ كا١تسلمُت ىف 

(ِ/ٖٗ) 
أك العباد أك أكثرىم ، ك٨تو ذلك  كأما عادة بعض البَلد أك أكثرىا ، أك قوؿ كثَت من العلماء"
 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 
كل كقت من ينهى عن عامة   تنكرىا فهو ٥تطئ ِف ىذا اَلعتقاد ، فإنو دل يزؿ كَل يزاؿ ِف

بعمل بلد أك بَلد من بَلد  كما يجوز دعول اإلجماعالعادات احملدثة ا١تخالفة للسنة ، 
 ا١تسلمُت ، فكيف بعمل طوائف منهم؟

كإذا كاف أكثر أىل العلم دل يعتمدكا على عمل علماء أىل ا١تدينة كإٚتاعهم ِف عصر مالك ، 
على غَتىم مع ما أكتوه من العلم كاإلٯتاف ، فكيف بل رأكا السنة حجة عليهم كما ىي حجة 

أك قـو يعتمد ا١تؤمن العادل على عادات أكثر من اعتادىا عامة ، أك من قيدتو العامة ، 
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كال يصلحوف دل يرسخوا ِف العلم ، َل يعدكف من أكرل اْلمر ،  مترئسوف بالجهالة ،
 ."كلعلهم دل يتم إٯتاِنم باهلل كبرسولو للشورل؟

 
 

 بهة الثامنة عشرالش
كما اليتم  النيابيةس إف تبليغ الحق ال يكوف إال بالدخوؿ في المجال قالوا:

 .الواجب إال بو فهو كاجب
 

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

 (ٓٓ:َٓ:ََ) ُّٖالشريط رقم رحمو اهلل كذلك فى 
معلـو رأيكم فيما يتعلق بدخوؿ آّالس النيابية ك٣تالس الشعب شيخنا  السائل:

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 

و: )إتق اهلل كطبق شرع أستطيع مثَلن أف أكاجو رئيس اٞتمهورية بكلمة حق فأقوؿ ل
ًن ِف الرب١تاف، فيقولوف: كتبليغ ىذه الكلمة كاجبةبالنسبة  اهلل( إَل إذا كنت نائباى
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 

 كلذلك ىذه اْلشياء مباحة ِف ىذا الباب. فما قولكم جزاكم اهلل خَتان.كاجب 
 اْللباين رٛتو اهلل تعاذل:قاؿ اإلماـ 

َل نسلم بقو٢تم بأنو َل سبيل إذل تبليغ كلمة اٟتق إذل اٟتكاـ الذين َل ٭تكموف  أكالن:
ذلك أف تكوف ٔتا أنزؿ اهلل إَل بأف يكوف الرجل نائبا ِف الرب١تاف كٓتاصة إذا أيٟتًٍق ب
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ا١ترأة أيضان نائبةن ِف الرب١تاف، َ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 
يتسًتكف ٔتن دكِنم من الوزراء مث ىؤَلء يتسًتكف ٔتن دكِنم  يشبهو من رؤساء أِنم ىم

من النواب ك٨تن نعرؼ ِف ىذه اٟتياة الرب١تانية اليت نعيشها ِف كثَت من البَلد 
أِنا تكوءات كستائر يعتمدكف عليها  -كىذه ٯتُت باهلل كقلما أحلف-اإلسَلمية أِنا 

ود ىؤَلء ِف الرب١تانات َل يفيدىم لتنفيذ ما يريدكف من ٥تالفة اْلحكاـ الشرعية، فوج
شيء كالتاري  كالتجربة ِف ٨تو نصف قرف من الزماف أكرب دليل أف كجود ا١تسلمُت 

أكالن بأنفسهم  بل قد يضركفالطيبُت الصاٟتُت ِف الرب١تانات ىذه َل يفيدكف شيئان 
 ، كىذا ييشىاىد ِف كثَتألنهم يدخلوف ليصلحوا غيرىىم فإذا بغيرًىم قد أفسدىم

من ا١تظاىر يدخل مثَلن ا١تسلم التقى الصاحل ا١تلتـز للسمت كالدؿ كا٢تدم اإلسَلمي 
لو ٟتية جليلة كلو قميص كَل يتشبو بالكفار بلبس اٞتاكيت كالبنطاؿ ك٨تو ذلك كإذا 
بو بعد مضي شهر أك شهور أك سنو أك سنتُت تراه قد تغَتَّ مظهره ١تاذا؟ ْلنو دل 

لمة ٕتاه ىذه الشخصيات اليت أقل ما يقاؿ فيها أف يستطع أف يثبت شخصيتو ا١تس
مظاىرىم ليست إسَلمية، فإذا ىو دخل ِف سبيل اإلصَلح كإذا بو أفسد نفسو 

 فضَلن عن أنو دل يتمكن من أف يصلح غَته.
كلكني أريد أف أقوؿ بأف ىذه الحجة أكال حجة َل أريد أف أستطرد ِف ىذا 

على تبليغ كلمة اٟتق إذل ا١تسئولُت ِف الرب١تاف فبإمكاف ا١تسلم الغيور اٟتريص  داحضة
 بأم طريق من النشر كما أكثر كسائل النشر ِف العصر اٟتاضر.

، ىذه طرؽ ىذه ليست طريقة إسالمية أبدان طريقة اَلنتخابات كاختيار النواب  ثانيان:
ُت بر١تانية أكربية كافرة لو إفًتضنا اآلف أف حكم إسَلميان قاـ على كجو اْلرض ما ب
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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 

اب الذين ٢تم حكم خاص ِف بعض دين كليس ىذا فقط بل الكافر من أىل الكت
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 

: ٮتضع ١تثل قوؿ رب العا١تُتكاهلل، ليس من اإلسَلـ بسبيل إ٪تا ىذا نظاـ من َل
اٍلميٍجرًًمُتى )  [.ّٔ-ّٓ( مىا لىكيٍم كىٍيفى ٖتىٍكيميوفى{ ]القلم:ّٓ}أىفػىنىٍجعىلي اٍلميٍسًلًمُتى كى

إذا ِف انضمامنا إذل الرب١تانات ىذه القائمة على غَت النظاـ اإلسَلمي مثلينا دكف ا١تثل 
 ىؤالء يهدموف قصران الذم يقوؿ: ))مثل فَلف كمثل من يبٌت قصران كيهدـ مصرأ(( 

ْلِنم َل يفيدكف شيء ٔتثل ىذا اَلنتماء للرب١تانات، كاٟتق  كمصران في آف كاحد
كاٟتق أقوؿ إف للنفس ىنا دخَلن كبَتان ْلف النفس ٖتب التميز كالًتفع كالتوظف ِف 
الكراسي العالية ليقاؿ فَلف كزير فَلف نائب الوزير إذل آخره. فالنفس تسوّْؿ لصاحبها 

تدخل لتبليغ كلمة اٟتق إذل اٟتاكم الذم َل سبيل لنا إليو إَل  ٔتثل ىذه التأكيَلت أِنا
 بطريق الرب١تاف.

 .سلمغَت مي  :أكالن  اٞتواب ىذا الكَلـ 
أف ىؤَلء الذين يدخلوف الرب١تانات ِف أم بَلد اإلسَلـ َل يستطيعوف أف  :كثانيان  

اْلفراد الذين يغَتكا شيئان من النظاـ القائم ْلف ىذا النظاـ القائم ىو الذم سيحوؿ 
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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مي كٖتقيق آّتمع اإلسَلمي أف ننضم عن ىل ىذا ىو سبيل إعادة اٟتكم اإلسَل 
: َل أنا أعتقد أف الطريق -كفاقد الشيء ال يعطيو-دستور َل ٭تكم ٔتا أنزؿ اهلل؟ 
كبالتالي إقامة الدكلة المسلمة إنما يكوف على طريقة لتحقيق آّتمع اإلسَلمي 

زة: عليو الصَلة كالسَلـ الذم كضع لنا منهج عاـ كعربَّ عنو بكلمة موج محمد
))خَت ا٢تدل ىدل ٤تمد صلى اهلل عليو كعلى آلو كسٌلم(( 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: 

 [.ُٗوى ًإَلَّ اللَّوي{ ]٤تمد:}فىاٍعلىٍم أىنَّوي َلى ًإلى 
لقد استمر النِب صلى اهلل عليو كسٌلم كما تعلموف ٚتيعان ثَلثة عشر سنة كىو يدعو 
الناس إذل التوحيد كىف أثناء ىذه السنُت كاف يربيهم عليو الصَلة كالسَلـ على علمو 

ا ىذا باْلخَلؽ اإلسَلمية بأف يؤثركا اٟتياة اآلخرة على اٟتياة الدنيا فهل سلكن
 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.
ا كبُت العهد النبوم التصفية: ٨تن اآلف ِف أكؿ القرف ا٠تامس عشر من ا٢تجرة كبينن

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 

لى التصفية كالًتبية!! لذلك أنا َل أرجو أبدان أف تنهض ٚتاعة من ا١تسلمُت ا١تؤلفة ع
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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 

وا أنفسهم كأف يربوا ذكيهم على ىذا اإلسَلـ الصحيح أف َل يستعجلوا اْلمر كأف يرب
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: 
 .١تسلمُت ١تَّا تكن قد ٖتققت فيهمأف تتحقق ِف ا أفَّ الًتبية اليت ينبغي:أكال

[ إذل آخر َٔربنا يقوؿ: }كىأىًعدُّكا ٢تىيٍم مىا اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن قػيوَّةو{ ]اْلنفاؿ: :كثانيان  
اآلية... دل يكن ا١تسلمُت يومئذ ٦تا ٯتكنهم أف ٬تأّوا العدك أكَلن بإٯتاِنم القوم كثانيان 

 باستعدادىم ا١تادم.
صح ىؤَلء أف َل يتغلب عليهم اٟتماس كالكره ٢تؤَلء اٟتكاـ كحيقَّ ٢تم ذلك فلذلك نن

ْلِنم ٭تكموف بغَت ما أنزؿ اهلل كإ٪تا عليهم أف يتأنوا كأف يربوا أنفسهم كمن حو٢تم 
))من استعجل الشيء قبل أكانو أبتلي على اإلسَلـ الصحيح كإَل فقد قيل قدٯتان: 

 "بحرمانو((.
 ع الدخوؿ فى البرلماف""يبد  اإلماـ األلباني

 ُُالدقيقة  َْْالشريط رقم فى  
 فلهذا َل ٬توز أف يدخل الشبابي ا١تسلمي ِف الرب١تاف بقصد إصَلح النظاـ."

ْلنَّكم  ال يكوف إصالح النِّظاـ بهذه الطريقة المبتدعة، من أصلها ىي بدعة؛
ان تشمل الرَّجلى تعلموف نظاـ الرب١تاف قائم على أساس اَلنتخابات، كاَلنتخابات أيض

 كا١ترأة، كًمن ىنا يبدأ بطَلف ىذا النظاـ ك٥تالفتو لإلسَلـ.
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مثَّ نظاـ اَلنتخاب يشمل الصاحل كيشمل الطاحل، فَل فرؽ بُت الصاحل كالطاحل، لكلٍّ 
 منهما حقّّ أف يىنتًخب أك يينتخىب!.

سَلـ َل يريد أف مثَّ َل فرؽ ِف ىذه اْلجناس كلّْها بُت العادل كبُت اٞتاىل، بينما اإل
يكوف ٣تلسي الرب١تاف الذم ىو ٣تلس الشورل إَلَّ أف يكوف من ٩تبة الشعب ا١تسلم 

 ًعلمان كصَلحان كرجاَلن، كليس نساءن!.
فإذان مبُتَّه ا١تخالفة من أكؿ خطوة ِف موضوع الرب١تاف القائم على اَلنتخاب الذم 

 ـ اإلسَلـ.يتناسب مع الكفار ػ نظاـ الكفار ػ كَل يتناسب مع نظا
كعلى ىذا فيجب أف يظلَّ ا١تسلموف يػيٍعنىوف بالعلم النافع كالعمل الصاحل، كأف ييربُّوا 

م على ىذه التصفية كالًتبية،  كأف يبتعدكا عن البرلمانات الجاىلية أنفسهم كشعؤّى
 "ىذه.

 كقاؿ أيضان فى شريط "حكم الدخوؿ فى البرلماف الباكستاني"
 الدخوؿ ىف الرب١تاف" ابتدع أكؿ من"اإلخواف ا١تسلموف 

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

"على اليوتيوب بعنواف حكم العمل السياسي البن لعَلمة ابن العثيمُت رٛتو اهللقاؿ ا
 عثيمين"

 

وعية كغَتىا ياجو العلمانية كالشىل من اٟتكمة العمل مع اْلحزاب السياسية الىت تو  السائل:
من ا١تبادئ ا٢تدامة ،أـ اٟتكمة ترؾ ىذه اْلحزاب كترؾ العمل السياسى مطلقان جزاكم اهلل 

 خَتان؟
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 فأجاب رحمو اهلل:
سلوؾ الطريق  ِف أف نعمل بما كاف عليو السلف الصالحاٟتكمة من ىذه اْلحداث 

 داء.الصحيح ىف أنفسنا أكَلن،كىف ىذا الكفاية لرد اْلع
قد َل يزيد اْلعداء إَل  الضالة التى تنتسب إلى اإلسالـكالعمل مع الفرؽ اْلخرل 

شدة،ْلِنم يدخلوف علينا من أىل البدع الضالة،كيقولوف أنتم تقولوف كذا ككذا ْلننا أمامهم 
،لكننا  المشتمل على البدع كالسنةطائفة كاحدة فيحصل لنا الضرر ىف ىذا اَلجتماع 

،كما  ككفى بو الكفايةكندعوا من طريق كاحد كىو طريق السلف الصاحل  نجانب ىذا كلو
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 

كذلك طريق السلف الصالح ف الصحيح عندنا فيو الكفاية كيرىبوا من ا١تعصية كىذا خطأ،ْل
 .أ.ق كَلمو رٛتو اهلل.فيو الكفاية

 

كىذا اللقاء بين  ََُّقاؿ العالمة صالح آؿ الشيخ فى لقائو مع األلباني الشريط رقم 
 الشيخين مضى عليو أكثر من عشرين عامان.

،٭تكى للشي  و ىف الكويتكحزب ككاف الشي  ىف معرض كَلمو على عبد الرٛتن عبد ا٠تالق
 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 

 سلفية.حزبية إَل أِنا ٢تا صورة 
 طعمة بالسلفية.:فقاؿ ٨تني بنسميها دعوة إخوانية مي علق األلباني

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

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

"كم كانت اَلحزاب ا١تبنية على تصعيد النظرة السياسية ا٠تالية من القاعدة اإلسَلمية ا١تلتزمة 
كبت اَلنطَلقة ىف سببان ىف التسلط على اإلسَلميُت كحصدىم كتقهقر الدعوة،كقهر الدعاة،ك 

 الدعوة إذل اهلل تعاذل."
 كحسبنا اهلل كنعم الوكيل. ىؤَلء العلماء حذك القذة بالقذة كقد كقع ما قالو :أقوؿ
 

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

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

 َّٕٕ (:ُٗ/  ٓصحيح البخارم ) يكف
 : ، حىىتَّ يىكيوفى »عىٍن عىًليٍّ رىًضيى اللَّوي عىٍنوي، قىاؿى اٍقضيوا كىمىا كيٍنتيٍم تػىٍقضيوفى، فىًإينّْ أىٍكرىهي اًَلٍخًتَلىؼى

 «، أىٍك أىميوتى كىمىا مىاتى أىٍصحىاًبيلًلنَّاًس ٚتىىاعىةه 
 صلى اهلل عليو كسلم نا على ما مات عليو أصحاب الرسوؿفنسأؿ اهلل أف ييميت

 
 

 "والحمد هلل الذى بنعمته تتم الصالحات"


