




E

الطبعة األوىل
1441هـ - 2020م



]ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب[

غفر اهلل له ولوالديه وم�سايخه وامل�سلمني





]ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب[

غفر اهلل له ولوالديه وم�سايخه وامل�سلمني





f

إن احلم�د هلل نحم�ده ونس�تعينه ونس�تغفره، ونع�وذ باهلل من 

رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن 

يضلل فال هادي له، وأش�هد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، 

وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله ..

ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ]ٿٿ 

ڦ[ ]آل عمران:102[.

ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ]ٱ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  
ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ[ ]النساء:1[.

ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ]ۀ  

ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  

ٴۇ[ ]األحزاب:71-70[.

ا بعد: أمَّ

ف�إن أص�دق احلدي�ث كت�اب اهلل، وخ�ر اهلَدي ه�دي حممد 
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H، ورش األمور حُمدثاهت�ا، وُكلَّ حمدثٍة بدعة، وكل بدعٍة 

ضاللٍة، وكل ضاللٍة يف النار)1) ..

ا بعُد: أمَّ

فنحم�د اهلل F أن َمنَّ علينا باإليامن، وهدانا باإلس�الم، 

وجعلن�ا خر أم�ة أخرجت للن�اس، تأم�ر باملع�روف وتنهى عن 

املنك�ر، فأكم�ل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، وريض لنا اإلس�الم 

دينًا ..

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   ]چ  

ڍ  ڌ  ڌ[ ]املائدة:3[.

 فه�و رصاط اهلل املس�تقيم، ال�ذي ال حيي�د عن�ه إال هال�ك، 

وال يلتم�س اهل�دى يف غره إال من ضاقت به الس�بل واملس�الك، 

الني الغاوين .. واختذ إهله هواه فكان من الضَّ

ا ُخَطَبه، وهي  ه�ذههِ ُخطَبُة احلاجةهِ التي كاَن رس�وُل اهللهِ H َيْبَدُأ بهِ   (1(
ثنَي -عىل اختالٍف  ُترَشُع بني يدي كلِّ حاجٍة، وقد َأخرجها كثٌر من املحدِّ

هم اهللُ أمجعني-. م -َرحهِ « وَغرههِ نَنهِ يف ألفاظها- كأصحاب »السُّ
 V ُّنةهِ األَلباين� ينهِ والسُّ د نارُص الدِّ ُث حممَّ وق�د َأفرده�ا العالَّمُة املح�دِّ  

ج فيها ألفاَظ اخلُطبة. بهُِكتيٍِّب اسمه: »ُخطَبُة احلاجة«، خرَّ
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ڍ    ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ   چ   ]چ  

ڑ[  ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ   ڍ  
]األنعام:153[.

فباإلس�الم وح�ده -عقيدة ورشيع�ة- تتحق�ق عصمة األمة 

م�ن كل زيغ وضالل، وبه وحده تكت�ب العزة وينجح البقاء، وبه 

وحده تنجيل عن األمة غوايش املخالفات والضالالت، وبه وحده 

تصف�وا احلياة م�ن كل األكدار، وب�ه وحده يقام القس�ط والعدل 

واحلب واخلر، ويفشو السالم والوئام والنرص والتأييد ..

پ    پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ]ٱ  

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  
ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  
ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  
چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ[ 

]املجادلة:22[.

اني�ة، والركائ�ز اإليامنية احلقة  اإلس�الم بكل ه�ذه القي�م الربَّ

 

ال يمك�ن ب�أي ح�ال م�ن األح�وال إال أن يك�ون منهًج�ا هلل رب 
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العامل�ني قد رس�مه لعباده من�ذ خلق الس�اموات واألرض وإىل أن 

يرث اهلل األرض ومن عليها ..

]ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ[ ]امللك:14[.

فه�و نظ�ام ربَّاين فري�د، ومنهج إهلي ش�امل للك�ون واحلياة، 
ة الس�عادة، وفي�ه تنال القيادة والريادة؛ ألن�ه من اهلل العزيز  فيه قمَّ

احلكيم ..

]ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    
ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ[ 

]النساء:65[.

�ا النظ�م األرضي�ة الت�ي اخرتعته�ا العق�ول البرشي�ة م�ن  أمَّ
ترشيع�ات ومن قوانني قارصة جامدة، وم�ن أفكاٍر وأفهاٍم عقيمة 

ال يسودها إال اتباع اهلوى والظن ..

]ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ[ ]النجم:28[.

ف�ام هي – يف الواقع – إال صيحات ُتنذر باخلطر الداهم الذي 
يبع�د البرشية كلها عن ش�اطئ األم�ان، أال وهو دي�ن اهلل القويم 

وهديه املستقيم ..
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وبعد:

ن�ي الفرح وال�رور وأنا أق�رأ هذه الرس�الة القيمة  فك�م عمَّ
التي كتبها األخ الكريم صاحب القلم الس�يَّال صربي املحمودي 
-وفقه اهلل وجزاه خًرا عن اإلس�الم واملسلمني- فقد كشف فيها 
عن كل ما يدبَّر لإلسالم من حرٍب رضوٍس وما يتآمر عليه بشتى 
املؤامرات، وبنيَّ فيها زيف احلاقدين املاكرين من معس�كر الرشق 
والغ�رب، فج�زاه اهلل ع�ن ذلك خ�ًرا ومتَّعه بالصحة والس�المة 

والعافية ..

 وكتبه

الشيخ عبد السالم بن سليمان الغويل
طرابلس - سوق اجلمعة
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#

إن احلم�د هلل نحم�ده ونس�تعينه ونس�تغفره، ونع�وذ باهلل من 
رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن 
يضلل فال هادي له، وأش�هد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، 

وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله ..

ا َبعُد: أمَّ
فق�د ظهر يف اآلونة األخرة ش�عار يرفعه بعض اإلس�الميني 
ون بدعاة الديمقراطية اإلس�المية ودعاة اإلسالم الوسطي  املس�مَّ
ولبَّس�وا ع�ىل بع�ض إخوانن�ا الس�لفيني فض�اًل ع�ن العام�ة بذه 
الش�عارات الرنان�ة، وليعل�م الق�راء حقيق�ة دعوهت�م كتبت هذه 
الوريق�ات ع�لَّ اهلل أن ينف�ع ب�ا، وليس�هل تصوره�ا جعلته�ا يف 

نقاط:

 األوىل: قبل مخسني عاًما تقريًبا خرج علينا أبناء الصحوة 
اإلس�المية بش�عار )إن احلكم إال هلل(، -وهي كلم�ة حق أريد با 
باط�ل-، بل غلوا حتى جعلوا من أقس�ام التوحيد قس�اًم مس�تقالاًّ 
أس�موه توحي�د احلاكمية، ون�ادوا بمحارب�ة رشك القصور جهاًل 
وظل�اًم، وترت�ب ع�ىل هذا الباط�ل الذي دع�وا الناس إلي�ه تكفر 
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�ر املجتمع�ات  كل احل�كام وأهن�م طواغي�ت)1)، ومنه�م م�ن كفَّ
اإلس�المية)2)، وظهر مبدأ التفجرات واالغتياالت للمس�ؤولني 
ل�وا لذل�ك نصوص الكت�اب والس�نة تأوياًل غر  وغره�م، وتأوَّ
س�ائٍغ ليربروا فهَِعاهلُم وأهنا رشعية، فاغرتَّ بم بعض أبناء املسلمني 
فتأثروا بأفكارهم، وانقس�موا بعد ذلك ش�يًعا وأحزاًبا، ودين اهلل 

منهم براء .. 

تكفره�م للحكام الذي نطقوا به كان باطاًل، وإن كان بعض من كفروه    (1(
كان كاف�ًرا بالفعل لكن املنزع يف التكفر خيتلف، فهم كفروهم منطلقني 
م�ن مب�دأ رشك القصور وه�و توحي�د احلاكمية ال�ذي غلوا في�ه، وأما 
أه�ل العلم الناصحني كفروا بعض احلكام مل�ا وقع منهم من كفٍر ظاهٍر 
، ُروجعوا وُنوصحوا في�ه فلم ينتصحوا، فحكم�وا عليهم بالكفر،  ٍ َب�نيِّ

 

فتنبه يا رعاك اهلل. 
كسيد قطب القائل يف »ظالل القرآن« )1057/2(: )لقد استدار الزمان    (2(
كهيئته يوم جاء هذا الدين إىل البرشية بال إله إال اهلل، فقد ارتدت البرشية 
إىل عب�ادة العب�اد، وإىل ج�ور األديان، ونكصت عن ال إل�ه إال اهلل(، ثم 
ق�ال: )إال أن البرشي�ة ع�ادت إىل اجلاهلية، وارتدت ع�ن ال إله إال اهلل، 
فأعط�ت هلؤالء العباد خصائص األلوهي�ة، ومل تعد توحد اهلل، وختلص 
له الوالء .. البرشية بجملتها بام فيها أولئك الذين يرددون عىل املآذن يف 
مشارق األرض ومغاربا كلامت »ال إله إال اهلل« بال مدلول وال واقع .. 
وهؤالء أثقل إثاًم وأش�د عذاًبا يوم القيامة؛ ألهنم ارتدوا إىل عبادة العباد 

-من بعد ما تبني هلم اهلدى- ومن بعد أن كانوا يف دين اهلل!( اه�. 
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 الثانيـــة: قام أه�ل العلم بالبيان والنص�ح، وبيَّنوا حقيقة 
توحيد احلاكميَّة وأنه جزء من توحيد الربوبية بالنسبة لفعل الرب 
س�بحانه، أو جزء من توحيد اإلهلية بالنسبة لفعل العبد)1)، وليس 
هناك دليل عىل أنه قس�م مس�تقل، وأن الكالم فيه فرع عن الكالم 
يف توحي�د الربوبي�ة واإلهلية، فاخللل فيه يوق�ع يف الكفر األكرب أو 
األصغر بحس�ب هذا اخللل؛ وأنه لي�س كفًرا أكرب عىل إطالقه كام 

زعمه أبناء الصحوة ..

وبن�اًء علي�ه بنيَّ العل�امء أن احلكم بغر ما أن�زل اهلل له أحوال 
ام به وجعلهم من الطغاة، وكذلك املجتمعات  َسبعة، وتكفر احلُكَّ
اإلس�المية، دون النظر يف هذه األحوال السبعة من الغلو والظلم 

الَبنيِّ الذي جيب حماربته وبيانه للناس .. 

 الثالثة: إليك أخي احلبيب هذه األحوال الَسبعة كام بيَّنَها 
ر: ُر با ومتى ال ُيكفَّ أهُل العهِلم مع يشء من التفصيل ومتى ُيكفَّ

وبي�ان ذلك أن توحي�د الربوبية: هو إفراد اهلل بأفعاله، فاهلل س�بحانه هو    (1(
اخلال�ق الرازق املحيي املميت، ومن أفعاله اخلاصة به الترشيع واحلكم؛ 
فاهلل هو املرشع احلاكم، وتوحيد األلوهية: هو إفراد اهلل س�بحانه بأفعال 
العب�اد التعبدية، ففعل العب�د للصالة والزكاة والذب�ح والنذر ال يكون 
إال هلل، وكذل�ك التحاك�م ال يكون من العب�د إال هلل عىل وفق ما أراد اهلل 
E، وبناًء عىل هذا ال خيرج توحيد احلاكميَّة عن هذين القسمني. 
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احلالـــة األوىل: أن جيح�د احلاك�م حك�م اهلل E، ومعنى 

اجلحود أنه ُيكذب وُينكر أن هذا حكم اهلل D وهذا كفر باالتفاق.

قال تعاىل: ]ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ 

پ      ڀ  ڀڀ[ ]النمل:14[.

ز احلاك�م احلك�م بغ�ر م�ا أنزل اهلل  احلالـــة الثانيـــة: أن جُي�وِّ

E، وهذا هو االستحالل وهو كفر باالتفاق.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية V: )واإلنسان متى حلل احلرام 

ل الرشع املجمع  املجم�ع عليه، أو حرم احلالل املجمع علي�ه، أو بدَّ

علي�ه، كان كافًرا مرتًدا باتفاق الفقه�اء، ويف مثل هذا نزل قوله عىل 

أحد القولني: ]ۀۀہہہہھھ  ھ[ 

]املائدة:44[، أي: هو املستحل للحكم بغر ما أنزل اهلل()1).

احلالـــة الثالثة: أن ُيس�وي احلاكم حكم غ�ر اهلل بحكم اهلل 

B، وه�ذا كف�ر خم�رج م�ن امللة كام ق�ال تع�اىل: ]ڀ ڀ ڀ 

ڀ[ ]مري�م:65[، وق�ال تع�اىل: ]ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   
ۅ[ ]البقرة:22[.

»جمموع الفتاوى« )267/3).    (1(
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�ل ُحك�م غ�ر اهلل ع�ىل ُحك�م اهلل  احلالـــة الرابعـــة: أن ُيفضِّ
E، وه�ذا كف�ر خمرج م�ن امللة إذ هو أوىل م�ن الذي قبله، 

.C فهو تكذيب لكتاب اهلل

حب   جب   يئ   ىئ   مئ   جئحئ   ی   ]ی    تع�اىل:  ق�ال 

خب  مب[ ]املائدة:50[.

احلالة اخلامسة: أن حيُكم بغر ما أنزل اهلل عىل أنه ُحكم اهلل، 

وهذا كفر باإلمجاع.

قال تع�اىل: ]ھ   ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ[ ]الش�ورى:21[، فجمع�وا ب�ني الترشي�ع وزعمه من 
الدين، فهذا يسمى تبدياًل.

وسأتناول هذه احلالة بيشء من التفصيل ألن اللبس واقع فيها:
ق�ال اب�ن جرير الط�ربي V: )يقول تعاىل ذك�ره أم هلؤالء 
املرشك�ني باهلل رشكاء يف رشكهم وضاللتهم رشعوا هلم من الدين 
م�ا مل ي�أذن ب�ه اهلل يق�ول: ابتدعوا هلم م�ن الدين م�ا مل يبح اهلل هلم 
ابتداع�ه()1)، وهل�ذا درج مجاعة من العلامء)2) ع�ىل ذكر هذه اآلية 

»التفسر« )14/25).    (1(
كام فعله ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية V يف أوائل »االستقامة« )5/1(،    (2(

و»اقتضاء الرصاط املستقيم« )582/2). 
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م�ن األدل�ة عىل حتريم الب�دع التي هي ترشيع أم�ور جديدة يزعم 

صاحبها أهنا من الدين ليتعبد اهلل با.

وم�ن هنا يتض�ح خطأ املس�تدلني باآلية ع�ىل تكفر من رشع 
رت  أحكاًما غر حكم اهلل، ووجه اخلطأ يف اس�تدالهلم أن اآلية كفَّ
م�ن مجع بني وص�ف الترشيع والزعم أنه من الدين وهو املس�مى 
بالتبديل كام س�بق بيانه أما الترشيع وحده دون زعم أنه من الدين 

فلم حتك اآلية كفره فتنبه.

وق�ال ابن العريب املالك�ي V: )وهذا خيتلف: إن حكم بام 
عنده عىل أنه من عند اهلل فهو تبديل له يوجب الكفر()1).

وبمثل�ه ق�ال القرطب�ي يف تفس�ره)2)، ونقل�ه الش�نقيطي يف 
ا له. تفسره)3) مقراًّ

وقال ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية V: )واإلنسان متى حلل 
م احلالل املجمع عليه، أو بدل الرشع  احل�رام املجمع عليه، أو حرَّ
ا باتفاق الفقهاء، ويف مثل هذا نزل  املجم�ع عليه، كان كافًرا مرت�داًّ

قول�ه عىل أحد القولني: ]ۀۀہہہہھھ  

»أحكام القرآن« البن العريب )624/2).    (1(
»اجلامع ألحكام القرآن« للقرطبي )191/6).    (2(

»أضواء البيان« )407/1).    (3(
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ھ[ ]املائ�دة:44[، أي: هو املس�تحل للحك�م بغر ما أنزل 

اهلل، ولفظ الرشع يقال يف عرف الناس عىل ثالثة معان:
الشـــرع املنزل: وهو ما جاء به الرسول وهذا جيب اتباعه ومن 

خالفه وجبت عقوبته. 
والثانـــي الشـــرع املـــؤول: وه�و آراء العل�امء املجتهدي�ن فيها 
كمذه�ب مال�ك ونحوه فه�ذا يس�وغ اتباعه وال جي�ب وال حيرم، 
وليس ألحد أن يلزم عموم الناس به وال يمنع عموم الناس منه. 
والثالث الشـــرع املبدل: وهو الكذب عىل اهلل ورسوله أو عىل 
الن�اس بش�هادات الزور ونحوها والظلم الب�ني، فمن قال إن هذا 
من رشع اهلل فقد كفر بال نزاع، كمن قال إن الدم وامليتة حالل ولو 

قال هذا مذهبي ونحو ذلك()1).
 فالح�ظ أنه جع�ل الرشع املبدل الكذب عىل اهلل بزعم أنه من 

رشع اهلل ال تغير احلكم مطلًقا.
 وما رواه مس�لم س�بًبا لنزول هذه اآلية م�ن حديث الرباء بن 
عازب I هو تبديل، إذ زعم اليهود أهنم جيدون حد الزنى يف 
كتاب�م التحميم، والواقع أن حد الزن�ى يف كتابم الرجم، لكنهم 

عني أن التحميم حكم اهلل املنزل. غروه إىل التحميم مدَّ

»جمموع الفتاوى« )267/3).    (1(
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احلالـــة السادســـة: ترك احلكم ب�ام أنزل اهلل العتق�اد كفري، 

كاالس�تكبار واإلباء أو اإلعراض أو غ�ر ذلك، ودليل ذلك ترك 

إبلي�س الس�جود آلدم حني ُأم�ر به، فإنه ت�رك الطاعة اس�تكباًرا، 

فمجرد الرتك ال ُيعد كفًرا. 

ـــابعة: أن حيُكم بغ�ر ُحكم اهلل هًوى وش�هوًة يف  احلالـــة السَّ

نفس�ه، بأن يض�ع قوانني من نفس�ه أو يتبنى قوان�ني وضعت قبله 

 م�ع اعرتاف�ه بالعصي�ان وخمالف�ة الرح�ن E، ف�ال جَيح�د 

وال َيس�تحل وال ُيفضل وال ُيس�اوي وال َينسب احلكم الذي جاء 

ب�ه لدين اهلل وال ي�رتك حكم اهلل العتقاٍد كفري، فه�ذه احلالة ُتعد 

فس�ًقا وكفًرا أصغَر ال خيرج من امللة، ولي�َس كفًرا أكرَب خمرًجا من 

املل�ة، فهي معصية من املع�ايص، واألصل يف املع�ايص والذنوب 

عدم الكفر إال بدليل رشعي خاص، وهذه الصورة هي التي وقع 

فيه�ا النزاع بني أهل الس�نة واجلامعة )الس�لفيني( وبني أهل البدع 

من اخلوارج.

فمثاًل ُظلم األب أحد ابنيه وعدم العدل بينهام يعد حكاًم بغر 
م�ا أنزل اهلل، إذ احلكم بني األبناء من مجل�ة احلكم، فإن كان عداًل 

فهو بام أنزل اهلل، وإن كان ظلاًم فهو بغر ما أنزل اهلل.
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قال ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمي�ة V: )وكل م�ن حكم بني 
اثن�ني فهو قاض، س�واء كان صاحب ح�رب، أو متويل ديوان، أو 
منتصًب�ا لالحتس�اب باألم�ر باملع�روف والنهي ع�ن املنكر، حتى 
الذي حيكم بني الصبي�ان يف اخلطوط، فإن الصحابة كانوا يعدونه 

من احلكام()1).

 بن�اًء عىل هذا م�ن أخذ بعموم قوله تع�اىل: ]ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ   ھ[ ]املائ�دة:44[، يلزم�ه تكف�ر 
املس�لمني يف أي حادث�ة مل يعدل�وا فيه�ا بني اثنني، حت�ى األب مع 
أبنائه، بل والرجل مع نفس�ه إذا عىص ربه؛ ألن واقعه أنه ملا عىص 

ربه مل حيكم بام أنزل اهلل.

ق�ال ابن ح�زم V: )فإن اهلل D ق�ال: ]ۀ ۀ ہ 
ڃ  ]ڄ  ]املائ�دة:44[،  ھ[  ھ    ھ  ہ  ہ  ہ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ[ ]املائدة:47[، ]ې 
]املائ�دة:45[،  وئ[  وئ   ەئ   ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
فيلزم املعتزلة أن يرصحوا بكفر كل عاٍص وظاملٍ وفاسٍق؛ ألن كل 

عامل باملعصية فلم حيكم بام أنزل اهلل()2).

»جمموع الفتاوى« )170/18).    (1(
»الفصل يف امللل واألهواء والنحل« )234/3).    (2(
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ق�ال ابن عبدالرب V: )أمجع العلامء عىل أن اجلور يف احلكم 

د ذلك عامًلا به()1). من الكبائر ملن تعمَّ

وق�ال اآلج�ري V: )ومما تتبع احلرورية من املتش�ابه قول 
اهلل تع�اىل: ]ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ[ 
]املائدة:44[، ويقرءون معها: ]ڀ  ڀ  ڀ ٺ  ٺ[ 

]األنع�ام:1[، ف�إذا رأوا اإلمام حيكم بغر احل�ق قالوا: قد كفر، ومن 

كف�ر عدل برب�ه فقد أرشك فه�ؤالء األئمة مرشك�ون، فيخرجون 
فيفعلون ما رأيت؛ ألهنم يتأولون هذه اآلية()2).

َر بمثل ه�ذه الصورة فقد   فبام س�بق بيانه يتب�ني لك أن من َكفَّ
سلك مسلك اخلوارج فكن حذًرا يا رعاك اهلل ..

  وخالصة مسألة احلكم بغري ما أنزل اهلل أن يقال:
ح  أن احلاك�م بغ�ر ما أن�زل اهلل ال يكفر كفًرا أك�رب إال إذا رصَّ
باالس�تحالل، أو اجلحود أو التفضيل أو املساواة أو نسب ما جاء 
ب�ه لدين اهلل أو ترك حكم اهلل العتقاٍد ُكفري، وهذا النزاع فيه بني 

أهل العلم، وما عدا ذلك فهو من الكفر األصغر)3) ..

»التمهيد« )74/5).    (1(
»الرشيعة« )27).    (2(

راج�ع يف ذل�ك كتاًب�ا قياًم للش�يخ بن�در العتيب�ي تقديم الش�يخ حممد =   (3( 
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 رابًعا: أخي احلبيب بعد الكالم عىل هذه األحوال الس�بع 
التي يتلبس با من حيكم بغر ما أنزل اهلل، أريد أن أوضح لك شيًئا 
مما جيري اليوم يف بالد املس�لمني وله ارتباط بذه القضية وانقس�ام 
الناس يف ذلك، إال من عصمهم اهلل E من العباد والبالد:

انقسم الناس إىل ثالثة أقسام:

القســـم األول: ُمطال�ٌب بتحكي�م رشع اهلل، وأن )الرشيع�ة 

اإلس�المية ه�ي املص�در الوحيد للترشي�ع(، ولكن بع�د التحول 

والتغر يف مفهوم حتكيم الرشيعة.

 فب�دؤوا ين�ادون بالديمقراطية اإلس�المية زع�اًم منهم أهنا 

هي نظام الش�ورى يف اإلسالم، وأن املجالس النيابية هي الوسيلة 

للشورى وكذبوا يف ذلك، وال أدري هل خفي عليهم أن خالصة 

الفك�ر الديمقراط�ي ه�و احلك�م باألغلبي�ة؟! فل�و أن األغلبي�ة 

اختارت حتكيم غر رشع اهلل فيجب َقبول واحرتام رأي األغلبية، 

وال أدري هل علم هؤالء أن الش�ورى يف اإلس�الم إنام تكون من 

مهاء؟!! أهل احلل والعقد وليس من العامة والدَّ

=ابن حس�ن آل الش�يخ بعنوان »احلكم بغر ما أنزل اهلل مناقشة تأصيلية 
علمية هادئة« فإنه نافٌع يف بابه. 
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 وم�ن املتق�رر أن الرشيعة ذمَّت األغلبية والكث�رة، وبيَّنت أن 

أهل الصالح قهِلة بالنس�بة ألهل الرشَّ والَفَس�اد، قال تعاىل: ]ۆ   
ې   ې        ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ  
 :H ې  ې   ى  ى  ائ  ائ[ ]األنع�ام:116[، وق�ال
»ُعِرَضت عليَّ اأُلمم فرأيُت النيب ومعه الرهيط، والنيبَّ ومعه الرجل 

والرجالن، والنيبَّ ليس معه أحد«)1).

ومن صور تلبيســـهم يف ذلـــك أن قالوا: إن الدميقراطية هلا 
مفهومان:

األول: مفهوم غريب كافر، وهو أن احلكم للش�عب، فالش�عُب 
ه، وليس احلكم هلل سبحانه؛ ونحن ال نقول به. حيكم نفَسه بنفسهِ

الثانـــي: مفه�وم إس�المي مواف�ق لل�رشع، وه�و أن لألم�ة 
امها وحماس�بتهم  -ومراده�م مجي�ع األم�ة- احل�ق يف اختي�ار حكَّ
وتوليته�م وعزهل�م، وه�ذا ه�و ال�ذي نريد ونس�عى إلي�ه لنرصة 

اإلسالم.

 واجلواب على هذه الشبهة من وجوه:
الوجه األول: س�بق اإلش�ارة أن خالصة احلكم الديمقراطي 
هو حك�م األغلبية، وحتى املفهوم الثاين ال�ذي زعمتم أنه موافق 

أخرجه مسلم يف صحيحه )137/1(، حديث رقم )549).    (1(
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للرشيع�ة يدخل يف هذه اخلالصة؛ فاألمة التي ذكرتم إذا فس�دت 

َوَغوت كيف سيكون اختيارها؟!

والتجربة والواقع خر شاهد!!

ُم الرشيعة توليَته عىل  �رِّ وإذا اخت�ارت األم�ة )األغلبية( من حُتَ

املسلمني فهل سُتحلهُِلونه وتزعمون أن الرشيعة تقبله؟!

ومما يؤكد لك أخي ما ذكرت من أن خالصة الفكر الديمقراطي 

هو احلكم لألغلبية وأن هذا املبدأ مرفوض يف الرشيعة اإلسالمية، 

أنق�ل لك ه�ذا احلوار الذي دار م�ع داعية من دع�اة الديمقراطية 

اإلسالمية املزعومة)1)، وأترك لك اجلواب وإىل اهلل املشتكى:

)املذيع: هل توافق أن يكون رئيس مجهورية مرص قبطياًّا؟!

الداعيـــة: ال، ال أواف�ق، وال أس�تحيي أن أعل�ن ذلك، ألنني 

ذك�رت أن امل�ادة الثانية من مواد الدس�تور َتنصُّ عىل أن اإلس�ام 

هو الدين الرس�مي للدول�ة، وأن الرشيعة اإلس�امية هي املصدر 

الرئييس للترشيع)2)، ثم أنا أس�أل ه�ل َتقبل ُروما أن يكون رئيس 

إيطاليا مسلاًم؟!

وهو حممد حسان هداه اهلل للصواب ..    (1(
وأرجو التنبه هلذا التَّعلهِيل الَعلهِيل.    (2(
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انتخاب�ات، ويف ديمقراطي�ة، والش�عب  إذا كان يف  املذيـــع: 

اختار، ما املشكلة؟!

الداعية: مجيل، إذا كان األمر كذلك فاليرتك احلكم لألغلبية، 

إذا كان األم�ر كذلك فاليرتك احلكم لألغلبية)1)؛ لكن هذا تأصيل 

فرع�ي)2)؛ ألن احلقيق�ة الديمقراطي�ة باملفه�وم الغ�ريب أن حيك�م 

الشعُب الشعَب بعيًدا عن منهج اهلل F أنا ال أقبلها)3).

املذيـــع: بس الدس�تور امل�رصي ال يمنع - ونح�ن نتكلم عن 

امل�ادة الثانية – الدس�تور ال يمنع ويقول م�ن ضمن املحظورات 

أن تقبل أوراق املرشح إذا كان مسيحياًّا أو كانت امرأة؟!

يا من تتكلمون باس�م الرشيعة والدين هل الرشيعة اإلس�المية جتيز أن    (1(
حيكم النَّرصاين مسلاًم ولو اختارت األغلبية ذلك؟!!

ال أدري ما هو التأصيل الفرعي الذي يعنيه!! زخرٌف من القول وتلبيس    (2(
عىل السامع. 

ُيري�د هبذا الكام: أن الديمقراطية باملفهوم اإلس�المي الذي يزعمه هو    (3(
ومن كان عىل شاكلته مقبولة عنده؛ وهلذا ترك احلكم لألغلبية التي ُيقرر 
أن احلك�م هل�ا وليس هلل، فأي�ن هم من توحي�د احلاكميَّة ال�ذي َغلو فيه 

باألمس؟!!!
وماذا بقي هلل؟!!!   

ا كبًرا ..  تعاىل اهلل عام يقول الظاملون علواًّ  
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الداعيـــة: فلي�رتك األم�ر يف ه�ذه اجلزئي�ة آلراء هذا الش�عب 

الذك�ي العبقري املس�لم وغري املس�لم، وحينئٍذ لي�س من حق أي 

أحٍد أن يعرتض)1)))2).

الوجه الثاني: من املراد باألمة؟! أهل العلم والصالح وأهل 

الرأي واملشورة؟! أم مجيع الناس ويدخل يف ذلك الغوغاء والعامة 

وأهل املعايص والفس�ق؟! بل والنصارى واليساريني والعلامنيني 

والليرباليني!!!

امها  الوجه الثالث: ما هي الوسيلة التي ستختار األمة با ُحكَّ

ووالة أموره�ا؟! هل هي وس�يلة رشعية جاءت الرشيعة با؟! أم 

بأي وسيلة كانت مرشوعة أو غر مرشوعة؟!

الوجه الرابع: ما يرتتب عىل اختيار األمة للحاكم من انقسامها 

لش�يع وأحزاب متفرقة متناح�رة، بينها من الع�داوة والبغضاء ما 

يستحيل معه بناء الدولة، واعرتف بذلك بعض دعاهتا)3) فقال:

َتنبَّه هلذا اإلطالق الذي يف كالمه فإنه مقصود!!    (1(
وكالمه جتدونه عىل هذا الرابط:   (2(

 https://www.youtube.com/watch?v=Yb9wOL3HDwE
وهو الدكتور الصادق الغرياين هداه اهلل ..    (3(
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)فلنستفد من جتارب الغرب جتارب أعدائنا)1)، عندما يشاهد 
اإلنس�ان تناحر احلزبني الذين حيكامن يف الواليات املتحدة، عندما 
يش�اهد تناحرمها وقت االنتخابات، يقول لي�س هناك عداوة بعد 
ه  ه�ذه الع�داوة)2)، ف�إذا م�ا جاء اجلديد ش�يد البن�اء القدي�م ورممََّ

واملواقف مل ختتلف.

ا ما خال�ف رشعنا فال،  يس�تفاد من جتارب�م فيام ال خيالف رشعن�ا!! أمَّ   (1(
وال خيف�ى علي�ك أن تنصيب احلاك�م واخلليفة أمٌر تعب�دي يف رشيعتنا، 
ية إليه، فمن أين لك أن تبتدع  وقد َحس�مت الرشيعة أمره والطرق املؤدِّ
وس�ائل وط�رق جدي�دة يف ذل�ك؟!! بل َس�لب احلق�وق الت�ي جعلتها 
الرشيع�ة للحاكم كام يف »املجالس النيابية«؟!! وال أظنه خيفى عليك أن 
األمر التعبدي مبناه عىل التوقيف، أليس هذا من لبس احلق بالباطل؟!! 
�ا املطوي�ات التي  �دَّ جواًب�ا ب�ني ي�دي اهلل عىل ه�ذا التلبي�س!! وأمَّ فأعهِ
خرج�ت: »كاألحزاب م�ا هلا وما عليها« وغرها، الت�ي فيها من اخللط 
والتلبيس عىل الناس اليشء الكثر؛ فس�أبنيِّ الباطل التي حوته يف كتابة 

مستقلة بإذن اهلل ..
م�ع التنبه أن الرشيعة جاءت حَتُثُّ عىل األلفة واملودة وعىل مجع الكلمة،    (2(
َدة العقيدة وجعلت مصدر التلقي عند اجلميع واحًدا وهو الكتاب  َفوحَّ
والس�نة عىل فهم س�لف هذه األمة، بخ�الف تلك األمم الت�ي ُيريد منَّا 
أن نقت�دي ب�م!!! فأين املتكلم من هذا وهو مم�ن درس الرشيعة وعلم 

مقاصدها؟!!
فإن كنت ال تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فاملصيبة أعظم!!!  
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فقد رأينا منذ أس�ابيع قليلة ما ح�دث يف احلكومة الربيطانية، 
َن حكومة، واحلزبان اللذان كونا  أحزاب كلها ال تس�تطيع أن ُتَكوِّ
احلكومة ال خيطر بالبال أن يتفقا أبًدا ملا بينهام من البون الشاسع يف 

مبادئ وخالفات، لكن وحدهتام مصلحة الوطن)1) ..))2). 

 ونادوا أيًضا بأن الش�ورى ملزمة)3)، وهذا من اخلطأ البنيِّ 
ا غر ملزمة ومن زعم  يف دين اهلل، واحلق أن األصل يف الشورى أهنَّ
أهنا ملزمة فعليه الدليل، فالعلامء اختلفوا هل جيب عىل احلاكم أن 
ا عمل احلاكم بالش�ورى  يش�اور أه�ل احلل والعق�د)4) أم ال؟! أمَّ
فاحلاك�م غر مل�زم، بل إذا ع�زم عىل أمر يرى في�ه الصالح عمل 

هذا الذي حتكيه قد ينجح يف الدول الكافرة التي ال حتمل عقيدة صحيحة    (1(
يكون دستورها التي تتحاكم إليه، ودينًا هيذب أخالقها وسلوكها، وإن 
كان ال ُيس�لَّم بنجاحه فيها من كل وجه، والواقع خر شاهد!! بخالف 
الدول املسلمة فإهنا جتمعها العقيدة الصحيحة التي أعزها اهلل با، ودين 

اختاره اهلل هلا تتحاكم إليه ودستور تنطلق منه. 
وكالمه جتدونه عىل هذا الرابط:   (2(

https://www.youtube.com/watch?v=y_HxAuul7lQ
د آمان  يدًة يف َباَب�ا للعالَّمة الش�يخ حممَّ س�الًة َقيِّم�ًة َفرهِ وانظ�ر يف ذلك رهِ   (3(

اجلامي V بعنوان »حقيقة الشورى يف اإلسالم«. 
وتنب�ه أن الذين ُيَش�اَوُرون ه�م أهل احلل والعقد ال عامة الش�عوب كام    (4(

يلبس به هؤالء، وقد سبق بيانه. 
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ب�ه ولو َخاَل�ف يف ذلك أهَل الش�ورى، ومن زعم غ�ر ذلك فهو 

مطالب بالدليل.

فهذا الصديق I يرس�ل جيش أس�امة I إىل الروم، 

م�ع أن أهل الش�ورى يف زمانه وهم الصحاب�ة M خالفوه يف 

ذلك، بل أحلوا يف عدم إنفاذ جيش أس�امة I؛ الرتداد بعض 

قبائ�ل العرب ح�ول املدينة؛ فأصبح�ت املدينة مه�ددة من داخل 

اجلزي�رة وخارجه�ا، ولك�ن الصدي�ق I أرصَّ عىل إرس�اله، 

هاتهِ املؤمنني؛ ألجهزن  ت بأرجل أمَّ وقال: »ولو أن ال�كالب جرَّ

جيش أس�امة«)1). فب�تَّ يف األمر الذي عزم عليه م�ع خمالفة أهل 

الشورى، وكان الصواب يف إنفاذه.

وم�ن األدل�ة الدال�ة عىل عدم إل�زام احلاك�م العمل بمش�ورة 
أهل الش�ورى، إرصار الصديق I عىل قتال املرتدين ومانعي 
ال�زكاة)2) خمالًف�ا يف ذل�ك رأي الصحاب�ة M، ع�ن أيب هريرة 

»البداية والنهاية« )304/6).    (1(
م�ع التنب�ه إىل أن الذي�ن منع�وا ال�زكاة أصن�اف، والصنف ال�ذي وقع    (2(
اخل�الف فيه من الصحابة M مع الصديق يف قتاهلم، هم من اس�تمرَّ 
 .H اًل أهنا خاص�ة بزمن النبي عىل اإلس�الم وجحد ال�زكاة متأوِّ

انظر: »فتح الباري« البن حجر )288/12).
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 I وكان أبو بكر H قال: »ملا تويف رس�ول اهلل I
وكفر من كفر من العرب؛ فقال عمر I: كيف تقاتل الناس؟! 
وقد قال رسول اهلل H: »ُأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
ال إله إال اهلل فمن قاهلا فقد عصم مين ماله ونفسه إال حبقه وحسابه 

علـــى اهلل«. فق�ال: واهلل ألقاتلن من فرق ب�ني الصالة والزكاة؛ فإن 

الزكاة حق املال، واهلل لو منعوين عناًقا كانوا يؤدوهنا إىل رسول اهلل 
H لقاتلتهم عىل منعها. قال عمر I: فواهلل ما هو إال 

أن قد رشح اهلل صدر أيب بكر I فعرفت أنه احلق«)1).
ومن شبههم التي يثروهنا أن احلاكم إذا كان من أهل االجتهاد 
ا إذا مل يك�ن جمتهًدا فهو ُملزم  فال ُيلزم بمش�ورة أهل الش�ورى، أمَّ

بالعمل با.

  واجلواب على هذه الشبهة أن يقال:
نَيا من أهل االختص�اص واالجتهاد،  إن احلاك�م يف ُأم�ور الدُّ
والرشيع�ة جعل�ت م�ردَّ األم�ر ل�ه يف ذل�ك، وم�ا كان م�ن أمور 
الدي�ن فهو يرجع أله�ل العلم يف ذلك؛ ألهن�م أهل االختصاص 

واالجتهاد يف هذا الباب ..

أخرج�ه البخ�اري يف صحيح�ه )507/2(، حدي�ث رق�م )1335(،    (1(
وأخرجه مسلم يف صحيحه )38/1(، حديث رقم )133). 
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 ون�ادوا بحقوق املرأة وف�ق الرشيعة اإلس�المية، وزعموا 
أن م�ن ُحقوقهِها التي كفلتها هلا الرشيع�ة أن تتوىل)1) عىل الرجال، 
ونيَس هؤالء أو تناس�وا قول النبي H: »ال يفلح قوم وّلوا 

أمرهم امرأة«، ويف رواية: »ال يفلح قوم متلكهم امرأة«)2).

وباتف�اق أهل العلم أن املرأة ليس�ت من أهل الواليات وحيرم 
عليها ذلك:

قال ابن حزم V: )ومجيع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد 
جييز إمامة امرأة()3).

العظم�ى  V: )وال تصل�ح لإلمام�ة  قدام�ة  اب�ن   وق�ال 
وال لتولي�ة البل�دان؛ وهل�ذا مل يول النب�ي H وال أحد من 
خلفائ�ه وال م�ن بعدهم امرأة قضاء وال والية بل�د فيام بلغنا، ولو 

جاز ذلك مل خيل منه مجيع الزمان غالًبا()4).

الوالية يف اللغة: تعني القيام عىل الغر وتدبر شؤونه، واصطالًحا: هي    (1(
ح�ق تنفيذ القول عىل الغر، ش�اء الغر أو أب�ى، فيكون الويل من له حق 
القول عىل الغر. انظر: »مقاييس اللغة« )141/6(، و»خمتار الصحاح« 

)492(، و»رشح رياض الصاحلني« البن عثيمني )12/12). 
أخرجه البخاري يف صحيحه )1610/4(، حديث رقم )4163).    (2(

»الفصل يف امللل واألهواء والنحل« )89/4).    (3(
»املغني« )381/11).    (4(
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 وق�ال القرطب�ي V يف تفس�ره: )وأمجع�وا ع�ىل أن امل�رأة 

ال جيوز أن تكون إماًما()1).

وقال البغوي V: )اتفقوا عىل أن املرأة ال تصلح أن تكون 
إماًما وال قاضًيا ..()2).

وق�ال الش�وكاين V: )قول�ه: »ل�ن يفل�ح ق�وم ...« إلخ، 
في�ه دلي�ل عىل أن املرأة ليس�ت من أهل الوالي�ات، وال حيل لقوم 

توليتها؛ ألن جتنب األمر املوجب لعدم الفالح واجب()3).

وق�ال الصنعاين V: )في�ه دليل عىل عدم جواز تولية املرأة 
ش�يًئا من األحكام العامة بني املسلمني، وإن كان الشارع قد أثبت 
هلا أهنا راعية يف بيت زوجها«، ثم قال: »واحلديث إخبار عن عدم 
ف�الح من ويل أمرهم امرأة، وهم منهي�ون عن جلب عدم الفالح 

ألنفسهم، مأمورون باكتساب ما يكون سبًبا للفالح()4). 

»اجلامع ألحكام القرآن« )270/1).    (1(
»رشح السنة« )77/10).    (2(

»نيل األوطار« )137/9).    (3(
»سبل السالم« )412/6(، وقد بسط شيخنا عبداملحسن بن حد العباد    (4(
البدر حفظه اهلل األدلة عىل عدم جواز تولية املرأة عىل الرجال يف رس�الة 
بعن�وان »الع�دل يف رشيع�ة اإلس�ام ولي�س يف الديمقراطي�ة املزعومة« 

)ص35 - 40). 
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وفعلهم هذا هو تبديل لرشع اهلل ش�عروا أو مل يش�عروا، وهو 
كف�ر باتفاق أهل العلم كام مرَّ يف احلالة اخلامس�ة، وأنبِّه أن الكالم 
هن�ا ع�ىل كفر الن�وع ال الع�ني، َفُكفر أعياهن�م ال بد في�ه من توفر 

الرشوط وانتفاء املوانع كام قرر ذلك أهل العلم.

�رون  والعجي�ب أن ه�ؤالء ه�م الذي�ن كان�وا باألم�س ُيكفِّ
َم غ�ر رشع اهلل وَغل�وا يف ذلك، اليوم يطالب�ون بتحكيم  م�ن َحكَّ
الشعوب، وادعوا زوًرا وبتاًنا أهنم أصحاب )اإلسالم الوسطي(، 
لكنه�م يف احلقيقة ما بني تفريط أو إفراط، فباألمس غلوا بالتكفر 

املطلق واليوم فرطوا بالتبديل لرشع اهلل ..

ج  العس�كريُّ عن األوزاعي أنه قال: )ما  وهذا مصداق ما خرَّ
ن أمٍر أَمَر اهللُ به إال عارَض الش�يطان فيه  بخصلتني ال يبايل أهيام  مهِ

أصاَب الغلو أوالتقصر()1)، واهللَ نسأُله العافية.

وم�ن صور التلبيس الذي ُيمنُّوَن ب�ه من معهم أهنم إذا وصلوا 
م�ون رشع اهلل، وأهن�م س�يقيمون دولة  للحك�م فإهن�م س�وف حيكِّ
اإلس�الم، وأهنم س�رجعون اخلالفة اإلسالمية، ومبدؤهم يف ذلك 
أن )الغاية تربر الوسيلة(، وهذا من سفه عقوهلم وجهلهم باإلسالم، 

»املقاصد احلسنة« )259/1).    (1(
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فهذه الغاية ليس�ت مرادًة لذاهتا يف اإلسالم، وأن البدع واملحرمات 

تدخل يف الوسائل كام أهنا تدخل يف املقاصد والغايات.

 وبيان ذلك أن يقال:
إن إقام�ة الدول�ة اإلس�المية وإرج�اع )اخلالفة اإلس�المية( 
مطلب رشعي؛ لكنه غر مراد لذاته، وإنام إلقامة رشع اهلل وُحكمه 
وإقام�ة العبودية هلل، وهذا هو األس�اس ال�ذي ُخلق اخللق ألجله 

وُبعث الرسل به ..

ڄ   ڦ    ڦ    ڦ   ڦ     ڤ   ]ڤ   تع�اىل:  ق�ال 

چ   ڃ   ڃ   ڃ     ڃ   ڄ    ڄ   ڄ  
چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  

ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژ[ ]النور:55[.

فعلَّ�ق س�بحانه التَّمكهِنَي واالس�تهِخالَف واألََم�اَن يف األرض 

ب�رشط العبودية ل�ه وحده س�بحانه، وه�و حتقيق التوحي�د الذي 

أرس�لت الرس�ل ألجله، وهو أن ال ُيعبد يف األرضهِ بهِحٍق س�وى 

ط قامت هذه الدولة، وإذا ختلف  اهلل س�بحانه، فإذا توفَّر هذا الرشَّ

 

ه، وهلذا  مل تقم مهام فعل املس�لمون، وامُلعلَُّق برشٍط ُيعَدم عنَد عدمهِ

مل ُيؤَمر مجيع األنبياء باجلهاد وُأمر مجيعهم بالدعوة إىل التوحيد ..
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 وأم�ا املب�دأ ال�ذي يس�رون علي�ه وه�و أن )الغاي�ة تربر 
الوسيلة( فاجلواب عليه أن يقال:

م�ن املتق�رر أن البهِ�دَع تدُخ�ُل يف الوس�ائل كام أهن�ا َتدُخل يف 
الغاي�ات واملقاصد، وهلذا أنكر أبوعبدالرحن عبداهلل بن مس�عود 
I ع�ىل أولئك النفر الذين كانوا يف املس�جد يذكرون اهلل عىل 
هيئة حلق ووس�طهم رج�ل يقول: كربوا مائة س�بحوا مائة هللوا 
مائة وهكذا، فه�ؤالء النفر غايتهم هو ذكر اهلل وهذه غاية حممودة 
مة؛ وألجل هذا أنكر عليهم ابن  ولكن الوس�يلة كانت مبتدعة حُمرَّ

مسعود I وقال هلم:
وا س�يئاتكم فأنا ضامن أن ال يضيع من حسناتكم يشء،  )ُعدُّ
وحيك�م يا أم�ة حممد! م�ا أرسع هلكتك�م! هؤالء صحاب�ة نبيكم 
H متواف�رون، وهذه ثيابه مل تبل، وآنيته مل تكر، والذي 
نفيس بيده إنكم لعىل ملة هي أهدى من ملَّة حممٍد، أَو مفتتحو باب 

ضاللة؟!.
قالوا: واهلل يا أبا عبدالرحن! ما أردنا إال اخلر.

قال: وكم من مريٍد للخرهِ لن ُيصيبه()1).

يف  األلب�اين  وصحح�ه   ،)69  -  68/1( س�ننه  يف  الدارم�ي  أخرج�ه    (1(
»السلسلة الصحيحة« )4/5(، حديث رقم )2005). 
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قال ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية V: )ليس كل سبٍب نال به 
اإلنس�ان حاجت�ه يكون مرشوًعا وال مباًح�ا، وإنام يكون مرشوًعا 

إذا غلبت مصلحته عىل مفسدته ممَّا أذن فيه الرشع()1).

ثم من املش�اهد واملتقرر أن كل ه�ؤالء ملا نجحوا ووصلوا يف 
ُموا اهلوى والشيطان: موا رَشَع اهلل، بل َحكَّ بعض البلدان مل حُيكِّ

فه�ذه إح�دى ال�دول يق�وم أح�د كربائه�ا -م�ن أصح�اب 
ة، وأن  دَّ الديمقراطية اإلس�المية املزعومة- ويبارك إلغ�اء َحد الرهِ
ولة، وفهِعَل�ه هذا ُيعدُّ  تغ�ر الدين حرية ش�خصية وح�قٌّ تكفله الدَّ
باطهِاًل، فاملرتد يف رَشيَعة اإلس�الم ُيع�دُّ كافًرا جيهِب قتله، قال النبي 
ل دينـــه فاقتلوه«)2)، ولألس�ف يزعم َبعض  H: »مـــن بدَّ

ن. ُسفهائنا أن اإلسالم قد َوَصَل فهِيها ومتكَّ

ويق�ول أيًض�ا: )لو جلس عىل كريس الرئاس�ة الي�وم عمر بن 
اخلطاب لتحول إىل مستبد()3)، والعياذ باهلل.
ا كبًرا .. تعاىل اهلل عام يقول الظاملون علواًّ

»خمترص الفتاوى املرصية« )169).    (1(
أخرجه البخاري يف صحيحه )1098/3(، حديث رقم )2854).    (2(

كالمه جتدونه عىل هذا الرابط:   (3(
https://www.youtube.com/watch?v=hBwZ0Iw4s6c
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واآلخ�ر يق�ول يف بل�د قري�ب: )اخل�الف بيننا وب�ني إخواننا 
�ا()1)، وال أدري إذا مل يكن اخلالف  النص�ارى ليس خالًفا عقائدياًّ

ا فامذا يكون؟!! بيننا وبني النصارى عقدياًّ
ۈ   ۆ   ۆ    ]ۇ   تع�اىل:  ق�ال 
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ  
وئ   وئ   ەئەئ   ائ      ائ   ى   ېى    ې   ې 

ۇئ[ ]التوبة:31[.
فباهلل عليكم أي دين هذا؟! وأي حتكيم لرشع اهلل هذا؟! وأي 

دولة إسالمية ترجتى من مثل هؤالء؟!! 

القســـم الثانـــي: من يطالب بفصل الدين عن ش�ؤون الدولة 
وه�م )العلامني�ون(، وهلم ش�عارات وتلبيس�ات كث�رة منها: )أن 
الرشيع�ة هي املص�در األس�اس وليس الوحي�د للدول�ة(، وهذه 
العب�ارة م�ن ص�ور التلبيس عىل الن�اس؛ ألن قوهل�م: إن الرشيعة 
هي املصدر األس�اس أي: أن هناك مص�ادر أخرى للترشيع دون 
اإلس�الم، وه�ذا الصنف جتري عليه احلاالت الس�بع الس�ابقة يف 

احلكم بغر ما أنزل اهلل ال خيرج عنها.

كالمه جتدونه عىل هذا الرابط:   (1(
https://www.youtube.com/watch?v=hpQNELdQFZk
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واحل�ق ال�ذي ال مري�ة فيه أن اإلس�الم ه�و املص�در الوحيد 

للترشي�ع، والتحاك�م إلي�ه واجب، فاهلل س�بحانه ه�و الذي خلق 

اخلل�ق ومل يرتكهم مهاًل، بل أرس�ل الرس�ل وأن�زل الكتب لدعوة 

الن�اس إىل توحي�ده وإقامة رشعه، ومل يرتك خ�ًرا من أمور الدين 

والدنيا إال وأرشدهم إليه، وهو سبحانه أعلم بفطرهم وما طبعت 

علي�ه، فرشع األحكام التي تصلح هل�ذه الفطرة، وأمرهم بتحكيم 

رشعه والتحاكم إليه.

 ق�ال تع�اىل: ]ۆ ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

]املائ�دة:49[،  ائ[  ائ   ى   ى   ې   ې    ې   ې   ۉ  
وق�ال تع�اىل: ]ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  

ک  ک[ ]البق�رة:213[، وق�ال تع�اىل: ]ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  
ىئىئ  ی  ی   ی[ ]الرع�د:41[، واآلي�ات يف ذل�ك 

كثرة.

القســـم الثالث: وهم أه�ل احلق والدين )الس�لفيون( الذين 

هداه�م اهلل للحق الذي اختلف فيه الناس، فطالبوا بتحكيم رشع 

اهلل بالط�رق التي رشع اهلل، وقاموا ب�ام أوجبه اهلل عليهم من تعليم 

الناس وإرشادهم ونرصة احلق وبيانه.
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فصعدوا املنابر يعظون الناس ويعلموهنم أمر دينهم، وأقاموا 

الدورات العلمية يرشدون الناس ألحكام الدين، ورشحوا ُكتب 

التوحيد والسنة؛ فهذا هو الواجب واملطلوب.

أمره�م اهلل بتحكيم رشعه فنادوا الناس إليه وعلموهم ذلك، 

ُروا من  وس�لكوا لذل�ك املس�الك التي علم�وا أهنا رشعية، وح�ذَّ

ُلوا رشع اهلل. الطرق والسبل املخالفة لرشع اهلل، فلم ُيبدِّ

ومل�ا علم�وا أهن�م ال يق�درون ع�ىل حتكي�م رشع اهلل بالطرق 

الرشعي�ة اعتزل�وا أمر الناس، عم�اًل بقوله H كام جاء يف 

حدي�ث حذيفة I: »فاعتزل تلك الفـــرق ُكلَّها، ولو أن َتعضَّ 

بأصل شجرٍة، حتى يدركك املوت وأنت على ذلك«.

ويف رواية: »فإن متت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خري لك 

من أن تتبع أحًدا منهم«.

ويف رواية: »فإن رأيت يومئٍذ هلل D يف األرض خليفة، فالزمه 

وإن ضـــرب ظهـــرك وأخذ مالك، فإن مل تـــر خليفة فاهرب يف األرض 

حتى يدركك املوت وأنت عاض على جذل شجرة«)1).

أصل احلديث يف البخاري )1319/3(، حديث رقم )3411).    (1(
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ومنه�م من دخ�ل بحجة تقليل الرش وختفيف�ه، وهو جمتهد يف 
 ذل�ك دائر ب�ني اخلطأ والص�واب، واهلل يتوىل الرائ�ر، وال حول 

وال قوة إال باهلل ..

ة أمور:  ويف اخلتام أنبه إىل عدَّ
* األول: حي�اول بع�ض املتعاطف�ني م�ع دع�اة الديمقراطي�ة 

اإلس�المية أن ينفروا الناس من التحذير والقدح فيهم بزعم أهنم 

أصبحوا والة أمور وهذا خطأ من وجوه:

الوجه األول: من قال أن كل من دعا إىل ذلك أصبح من والة 

األمور؟! بل األمر قد عمَّ وانترش ..

الوجـــه الثاني: يق�ال: وإن كانوا والة أم�ور، فاخلطأ يرد عىل 

كل أح�د كائنًا م�ن كان، فإنه ال طاعة ملخل�وق يف معصية اخلالق، 

ا، ولكن إذا َلبَُّس�وا  واألصل يف مناصحة والة األمور أن تكون رساًّ

ع�ىل الناس وحاولوا تغر رشع اهلل والتحريف فيه، كان لزاًما عىل 

أهل العلم أن يبينوا للناس أمر دينهم حتى ال تنحرف قلوبم عن 

دين اهلل، دون التعرض ألعياهنم ..

الوجـــه الثالـــث: ال يل�زم من ع�دم طاعتهم وبي�ان أخطائهم 

والنصح هلم منابذهتم بل يسمع هلم ويطاع يف املعروف ..
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الوجـــه الرابـــع: إن مم�ا ينبغ�ي أن يع�رف أننا ال ُنكف�ر كل من 

ذكرن�ا؛ وإن�ام م�رد ذلك للعل�امء الناصح�ني والقض�اة الرشعيني، 

فالكالم السابق كله عىل كفر النوع ال العني، لكن ليس معنى كوهنم 

مسلمني أالَّ نحذر منهم، بل التحذير واجٌب نصًحا لألمة وشبابا؛ 

حت�ى ال يتبعوهم عىل باطلهم وأفكارهم الكفرية اإلجرامية، فكم 

هلك بس�بب فكرهم من دول وشباب، بل كم تسلط األعداء عىل 

املسلمني بسبب فعاهلم، وقى اهلل املسلمني رشهم ..

* ثانًيـــا: دين اهلل أح�ب إلينا من كل أح�د كائنًا من كان وإن 

�ا بعضهم ب�زيِّ أهل العل�م والدين، فالغرة إن�ام تكون للدين  تزيَّ

ولي�س لألش�خاص، فالرج�ال ُيعرف�ون باحلق ال العك�س، وإنام 

َتعُظ�م منزلة العبد وَتنَ�ال القبول بنرصته هلذا الدين، فبالتمس�ك 

ب�ه والص�رب واليقني عىل ذل�ك ُتنال اإلمام�ة يف الدي�ن، فدين اهلل 

منص�ور، وه�ذا الرصاع بني احل�ق والباطل منذ خل�ق اهلل اخلليقة 

ولن ينتهي إال مع قيام الساعة.

كاًم أرادها اهلل  واملتأمل يف الرصاع العاملي اليوم يرى أن هناك حهِ
ر عدله وقسطه يف ملكوته، فقد قام النظام الشيوعي  س�بحانه لُيظههِ
القائ�م ع�ىل حكم احلزب وثبت فش�له وأنه باط�ٌل مل ينجح، وقام 
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حكم الفرد الدكتاتوري وثبت أيًضا فش�له وعدم نجاحه، واليوم 
انترش احلكم الرأس مايل )الديمقراطي( وقد ظهرت بوادر فش�له 

يف الغرب َوَسَيظهر فشله يف بالد املسلمني من باب أوىل.

ولن يقوم إال حكم اهلل القائم عىل العدل والقسط الذي رشعه 
خللقه، نظاًما حمكاًم ال يعرتيه نقٌص وال خلل.

أمر أن يبايع الفرد برشوط يعلمها أهل احلل والعقد عىل أن يقيم 
ال�رشَع يف الناس وحيكم به بينه�م، قال تعاىل: ]ېئ  ېئ   ىئ  
ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  
عية أن ُيؤدوا احلق الذي أوجبه اهلل للحاكم  خب[ ]ص:26[، وأمر الرَّ
من الس�مع والطاعة، وعدم منازعته يف األمر باالفتيات عليه ونحو 
ا، وأن ال هُي�ان يف األرض،  ذل�ك، وإذا أخط�أ أن يب�ادر بالنصح رساًّ
فمن أهان سلطان اهلل يف األرض أهانه اهلل، وأن ُيؤلَّف العامة عليه، 

وتزرع الثقة بني الراعي والرعية حتى ال تكر بيضة املسلمني.

 H فقد أخرب النبي( :V قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
أن األم�راء يظلم�ون ويفعل�ون أم�وًرا منك�رة، ومع ه�ذا فأمرنا أن 
نؤتيه�م احلق الذي هلم، ونس�أل اهلل احلق الذي لنا، ومل يأذن يف أخذ 

احلق بالقتال، ومل يرخص يف ترك احلق الذي هلم()1).

»منهاج السنة« )392/3).   (1(
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عية نفس�ها بالذنوب  * ثالًثـــا: أن ُظلم احلكام س�ببه ُظلم الرَّ
واملع�ايص، وهذه هي احلقيقة الت�ي ينبغي أن يعلمها الناس، ال ما 
يفعله كثر من الدعاة اليوم -ساحمهم اهلل-؛ بأن لبَّسوا عىل الناس؛ 

ام واألمراء. فجعلوا السبب الرئييس والوحيد هو فساد احلكَّ

عية، بل  ام م�ن جنس أعامل الرَّ وال�ذي جيب أن ُيفهم أن احلُكَّ

ك�ام قال ابن القي�م V: )كأن أعامهلم َظه�رت يف ُصور ُوالهتم 

وُملوكهم، فإن اس�تقاموا اس�تقامت ملوكهم، وإن َعدُلوا عَدلت 

عليهم وإن جاروا جارت ملوكهم ووالهتم، وإن ظهر فيهم املكر 

واخلديع�ة فوالهتم كذل�ك، وإن منعوا حق�وق اهلل لدهيم وبخلوا 

ب�ا منع�ت ملوكهم ووالهتم م�ا هلم عندهم من احل�ق وبخلوا با 

عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما ال يستحقونه يف معاملتهم 

أخ�ذت منهم املل�وك ما ال يس�تحقونه ورضبت عليه�م املكوس 

والوظائ�ف، وُكلَّام يس�تخرجونه من الضعيف يس�تخرجه امللوك 

منهم بالقوة، فعامهلم ظهرت يف صور أعامهلم.

ولي�س يف احلكمة اإلهلية أن ي�وىل عىل األرشار الفجار إالَّ من 

ها  يكون من جنس�هم، ومل�ا كان الصدر األول خي�ار القرون وأبرَّ

كمة اهلل  كانت والهتم كذلك، فلامَّ َش�اُبوا ش�اَبت هلم ال�والة، فحهِ
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تأب�ى أن ي�ويل علينا يف مث�ل هذه األزم�ان مثل معاوي�ة وعمر بن 
َنا،  عبدالعزي�ز فضاًل عن مث�ل أيب بكر وعمر، بل ُوالُتن�ا عىل َقْدرهِ

ووالة من قبلنا عىل قدرهم ...()1).
فالذنوب هي س�بب للعقوبات، فام ُيصيب الناَس من نكباٍت 
هو نتيجُة أعامهلم، فكلَّام اس�تقام العبد عىل رشع اهلل اس�تقامت له 
الدني�ا عىل ما ينفعه وال يرضه، فض�اًل عىل ما أعده اهلل له من نعيٍم 

عظيٍم يف اآلخرة.
 قال تعاىل: ]ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   
ٿ[  ٺ    ٺ   ٺ   ٺ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  

]األعراف:96[، وقال تعاىل: ]ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ[ ]املائ�دة:66[، 
فال ُينغِّص عليه َعيشه وما هو فيه من الرور والنعيم إال بذنبه، قال 

تعاىل: ]ٺ  ٺ  ٿ[ ]العنكبوت:40[.
أخ�رج أبو الش�يخ ع�ن منصور بن أيب األس�ود قال: س�ألت 
ڭ[  ڭ  ۓ   ]ےۓ  قول�ه:  ع�ن  األعم�ش 
]األنع�ام:129[، ما س�معتهم يقولون فيه؟ قال: س�معتهم يقولون: 

ر عليهم رشارهم«)2). »إذا فسد الناس ُأمِّ

»مفتاح دار السعادة« )253/1).    (1(
ر املنثور« للسيوطي )358/3).  »الدُّ   (2(
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يقول�ون:  الن�اس  أزل أس�مع  V: »مل  الطُّرط�ويش  ق�ال 
أعاملك�م عاملك�م، كام تكون�وا يوىل عليك�م، إىل أن ظف�رت بذا 

املعن�ى يف القرآن؛ ق�ال اهلل تعاىل: ]ےۓ ۓ  ڭ ڭ  

ڭ  ڭ  ۇ[ ]األنع�ام:129[، وكان يق�ال: م�ا أنك�رت م�ن 

زمانك فإنام أفسده عليك عملك.

وق�ال عبد امللك بن م�روان: ما أنصفتمونا ي�ا معرش الرعية، 

تريدون منا س�رة أيب بكر وعمر وال تس�رون فينا وال يف أنفسكم 

بسرهتام، نسأل اهلل أن يعني كل عىل كل.

وقال قتادة: قالت بنو إرسائيل: إهلنا أنت يف الس�امء ونحن يف 

األرض فكيف نعرف رضاك من س�خطك؟ فأوحى اهلل تعاىل إىل 

بعض أنبيائهم: إذا استعملت عليكم خياركم فقد رضيت عنكم، 

وإذا استعملت عليكم رشاركم فقد سخطت عليكم.

وق�ال عبي�دة الس�لامين لع�يل ب�ن أيب طال�ب I: ي�ا أمر 

املؤمن�ني م�ا بال أيب بك�ر وعمر انط�اع الناس هل�ام، والدنيا عليهام 

أضيق من ش�رب فاتس�عت عليهام ووليت أن�ت وعثامن اخلالفة ومل 

ينطاعوا لكام، وقد اتسعت فصارت عليكام أضيق من شرب؟ فقال: 
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ألن رعي�ة أيب بكر وعمر كانوا مثيل ومثل عثامن، ورعيتي أنا اليوم 

مثلك وشبهك!

وكتب أخ ملحمد بن يوس�ف يش�كو إليه جور العامل، فكتب 
إلي�ه حمم�د بن يوس�ف: بلغني كتاب�ك وتذكر ما أنت�م فيه، وليس 
ينبغي ملن يعمل املعصية أن ينكر العقوبة، ومل أر ما أنتم فيه إال من 

شؤم الذنوب، والسالم()1).

وأخ�رج البيهقي عن كعب األحبار قال: )إنَّ لكلِّ زماٍن ملهًِكا 
، ف�إذا أراد صالحهم بعث عليهم  يبعث�ه اهلل عىل نح�و قلوبهِ أهلههِ

ُمصلهًِحا، وإذا أراد هلكتهم بعث عليهم مرتفيهم()2).

ابُت�يل  مل�ا   V الب�رصي  احلس�ن  اإلم�ام  فق�ه  إىل  وانظ�ر 
الن�اس يف زمان�ه باحلج�اج ب�ن يوس�ف وتذم�روا م�ن واليت�ه، 
اج عقوبٌة م�ن اهلل D مل تك؛ فال تس�تقبلوا  ق�ال هل�م: )إن احلجَّ

 

عقوبة اهلل بالس�يف، ولكن اس�تقبلوها بتوبٍة وترضٍع واس�تكانٍة، 
وُتوُبوا ُتْكَفوه()3).

وق�ال الش�يخ ع�يل الق�اري V يف رشح�ه لق�ول النب�ي 

»رساج امللوك« )467/2).    (1(
»شعب اإليامن« )22/6).    (2(

رواه ابن أيب الدنيا يف »العقوبات« )54( بإسناٍد صحيح.    (3(
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H: »النـــاس تبـــٌع لقريـــش يف اخلـــري والشـــر«)1): )وقي�ل 
معن�اه: إن كان�وا خياًرا س�لَّط اهلل عليهم أخياًرا منه�م، وإن كانوا 
ُلكم،  أرشاًرا س�لَّط اهلل عليهم أرشاًرا منهم، ك�ام قيل: أعاملكم ُعامَّ

وكام روي كام تكونوا يوىل عليكم()2).
* رابًعـــا: نصيحت�ي إلخ�واين الس�لفيني أن يرتك�وا الش�قاق 
وأن يتواص�وا باحلق فيام بينهم؛ فإن أهل ال�رش والباطل يتكالبون 
 ويكي�دون هل�م، واهلل ن�ارص دين�ه ول�و ك�ره املغرض�ون؛ ولك�ن 

ال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم واهلل مع الصابرين.
أس�أل اهلل بمنه وكرمه وجوده وإحس�انه أن يويل عىل املس�لمني 
ا مجياًل،  خياره�م، وال ي�ويل عليهم رشارهم، وأن يرده�م إىل دينه رداًّ
إنه ويل ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن احلمُد هلل رب العاملني ..

مت حبمد اهلل يوم األحد عصًرا 1433/8/18هـ
بطرابلس الغرب - عني زارة - أعزها اهلل بالتوحيد والسنة

 كتبه: 

s.m.a.m3000@gmail.com

أخرجه مسلم يف صحيحه )2/6(، حديث رقم )4804).    (1(
»مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح« )131/11).    (2(
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مركز البحوث والدراس�ات اإلسالمية بدار هجر الدكتور 
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نارص عب�د الكريم العقل، النارش: دار عامل الكتب، بروت 
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#

من خالل هذه املقارنة ُأبنيِّ أوجه التقارب بني مجاعة اإلخوان 

ة، وبني العلامنيني؛  املسلمني وما تفرع عنها من مجاعات حزبية ضالَّ

فإهن�م زعم�وا كذًب�ا وزوًرا أن أبناء الدعوة الس�لفية يدافعون عن 

العلامني�ة، حتى ق�ال قائله�م: )ليربوجامي�ة(! ]پ   ڀ 

ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ[ ]الكهف:5[.

وإليك شيًئا من هذه املقارنة: 

1- الس�لفيون ي�رون أن نظ�ام احلكم يف الرشيعة اإلس�المية 

حمص�ور يف ثالثةهِ ط�رق: اثن�ان باالختي�ار، وواح�د باالضطرار؛ 

فوالية العهد والشورى باالختيار)1)، والتغلب باالضطرار)2).

قال اخلطَّايب يف »معامل السنن« )3/ 351(: )فاالستخالف -أي: والية    (1(
العهد- س�نٌَّة اتَّفق عليها املأل من الصحاب�ة، وهو اتِّفاق األمة، مل خيالف 
وا العص�ا وخلعوا ربق�ة الطاعة(،  في�ه إال اخل�وارج واملارقة الذين ش�قُّ

.I ودليل الشورى فعل عمر
روى البيهق�ي يف »مناق�ب الش�افعي« )448/1( ع�ن حرمل�ة، ق�ال:    (2(
)سمعت الشافعي يقول: كل من غلب عىل خالفة بالسيف حتى يسمى 
خليف�ة، وجيمع الناس عليه؛ فهو خليف�ة(، وقال اإلمام أحد يف العقيدة 
الت�ي رواه�ا عنه َعْبُدوس بن مال�ك العّطار: )... وم�ن غلب عليهم =
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بين�ام اإلخ�وان ي�رون أن طريق�ة احلكم حم�ل اجته�اد، وغر 

حمص�ورة يف ه�ذه الط�رق فق�ط؛ وعلي�ه رحب�وا بالنظ�ام الغ�ريب 

الديمقراطي)1).

وَفِرح بذلك بنو علمان!!

ي أم�َر املؤمنني؛  =-يعن�ي: الوالة- بالس�يف حتى صار خليفة، وُس�مِّ

 

ا كان  ف�ال حي�ل ألحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يبيت وال يراه إماًما؛ براًّ
أو فاجًرا(. »األحكام السلطانية« )23).

م�ع التنبُّه إىل أن طريق�ة تنصيب احلاكم بوالية العهد والش�ورى طريقة   
مرشوع�ة، بخ�الف التغلب والقه�ر؛ فليس مرشوًعا من جه�ة ابتدائه، 

ولكن إذا استتب له األمر واستوثق له احلكم لزم السمع والطاعة. 
)1)  جتده يف هذا الرابط:

 https://www.youtube.com/watch?v=2On-kLvhsLY

ا حرص وسائل انتقال  قال س�لامن العودة يف »أسئلة الثورة« )60(: )وأمَّ  
الس�لطة يف األنامط التي حدثت، فليس علي�ه دليل، فمجرد الفعل يدل 
عىل جوازها، وال ينفي ما عداها، وقد يكون أسلوٌب مالئم لبيئة معينة، 
وح�ني تتغر معرفياًّا وتقنًيا وجغرافياًّا تفتقر إىل أس�اليَب أخرى(، وزعم 
الدكتور الصادق الغرياين أهنا حمصورة يف الشورى فقط )وفرَّ الشورى 

بالنظام الغريب(، كام يف مطوية »املجالس النيابية« )1 - 2).
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2- الس�لفيون دليلهم اإلمجاع)1)، وعمل السلف الصالح هو 
)2)، فلم 

H هدهيم، عضوا عليه بالنواجذ كام أمرهم نبيهم

انعقد إمجاع أهل العلم عىل هذه العقيدة: قال أبو احلس�ن األش�عري يف    (1(
»رس�الته إىل أه�ل الثغ�ر« )ص296(: )وأمجع�وا عىل الس�مع والطاعة 
ألئمة املسلمني، وعىل أن كل من ويل شيًئا من أمورهم عن رًضا أو غلبة 
وامت�دت طاعته من َبرٍّ وفاجر ال يلزم اخلروج عليهم بالس�يف؛ جار أو 
ع�دل، وعىل أن يغزوا معه�م العدو، وحُيج معهم البي�ت، وتدفع إليهم 
الصدق�ات إذا طلبوها، ويصىل خلفه�م اجلُمع واألعياد(، وقال احلافظ 
اب�ن حجر يف »الفت�ح« )7/13(: )وقد أمجع الفقهاء عىل وجوب طاعة 
الس�لطان املتغلب واجلهاد معه، وأن طاعته خ�ر من اخلروج عليه؛ لهِما 

يف ذلك من حقن الدماء، وتسكني الدمهاء(. 
ي�ح العهِرباض ب�ن س�ارية ريض اهلل تعاىل عنه، ق�ال: وعظنا  ع�ن أيب َنجهِ   (2(
ل�ت منه�ا القلوب، وذرف�ت منها  رس�ول اهلل H موعظ�ة وجهِ
العي�ون، فقلن�ا: ي�ا رس�ول اهلل، كأهن�ا موعظ�ة م�ودع فأوصن�ا، ق�ال: 
)أوصيك�م بتقوى اهلل D، والس�مع والطاع�ة، وإن تأمر عليكم عبد؛ 
فإنه من يعش منكم فسريى اختاًفا كثرًيا، فعليكم بسنتي، وسنة اخللفاء 
الراش�دين املهديني، عضوا عليها بالنواج�ذ، وإياكم وحمدثاِت األمور؛ 
ف�إن كل بدعة ضال�ة(. أخرجه الرتمذي يف »س�ننه« )200/4(، برقم 

)4607(، وقال: )حديث حسن صحيح(.
وعن ابن مس�عود I، أن النبي H ق�ال: )اقتدوا باللذين   
م�ن بعدي من أصحايب: أيب بكر وعمر، واهتدوا هبدي عامر، ومتس�كوا 
بعه�د اب�ن مس�عود(. أخرج�ه الرتم�ذي يف »س�ننه« )149/6(، برقم 
)3805(، وصححه األلباين يف »الصحيحة« )3/ 233).                 =
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فوا، ومل يبدلوا)1). حيرِّ

�ا اإلخ�وان وبنو عل�امن فدليلهم اهلوى وحب الش�هوات،  أمَّ
ورضبوا بدي الس�لف ُعرض احلائط، ومهه�م أن ُيرضوا اليهود 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ  يق�ول:  إذ  اهلل  وص�دق  والنص�ارى، 
پ پ پ پ[ ]البق�رة:120[، وص�دق النب�ي املصطف�ى 
حين�ام قال: )َلتتبُعنَّ َســـنن من قبلكم؛ شـــًرا بشـــر، وذراًعـــا بذراع، 
حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه(، فقلنا: يا رسول اهلل، اليهود 

والنصارى؟ فقال النبي H: )فَمْن؟))2).

وقال عمر I: )إْن أس�تخلْف فقد اس�تخلف من هو خر مني؛ أبو   =
 .(H بك�ر، وإن أت�رك فقد ترك م�ن هو خر مني؛ رس�ول اهلل
أخرج�ه البخ�اري يف »صحيحه« )81/9(، برق�م )7218(، وأخرجه 

مسلم يف »صحيحه« )3/ 1454(، برقم )1823). 
التبديل كفر أكرب خمرج من امللة بإمجاع أهل العلم، ومن صوره: أن حيكم    (1(

بغ�ر م�ا أنزل اهلل ع�ىل أنه حك�م اهلل؛ قال تع�اىل: ]ھ ے    ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ[ ]الش�ورى:21[، فجمع�وا ب�ني 

الترشيع وزعمه أنه من الدين.
ق�ال اب�ن العريب املالك�ي V: )وهذا خيتلف: إن حك�م بام عنده عىل   
أن�ه م�ن عن�د اهلل فهو تبدي�ل يوج�ب الكفر(. انظ�ر: »أح�كام القرآن« 

 .(624/2(
أخرجه البخاري يف »صحيحه« )169/4(، برقم )3456(، وأخرجه =   (2( 
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3- الش�ورى عند السلفيني حمصورة يف أهل احلَل والعقد)1)، 

=مس�لم يف »صحيح�ه« )2054/4(، برق�م )2669(، من حديث أيب 
 .I سعيد اخلدري

أهل احلل والعقد: هم أهل الش�أن من األمراء والعلامء والقادة والساسة    (1(
ووجوه الناس.

ق�ال املاوردي يف »األحكام الس�لطانية« )17/1(: )ف�إذا ثبت وجوب   
اإلمامة ففرضها عىل الكفاية؛ كاجلهاد وطلب العلم، فإذا قام با َمن هو 
ن أهلها سقط فرضها عىل الكفاية، وإن مل يقم با أحد خرج من النَّاس  مهِ

فريقان:
ة. أحدهما: أهل االختيار حتى خيتاروا إماًما لأُلمَّ  

والثانـــي: أه�ُل اإلمام�ة حّت َينتص�ب أحدهم لإلمام�ة، وليس عىل َمن   
ة يف تأخ�ر اإلمامة ح�رج وال مأثٌم، وإذا  ع�دا هذين الفريق�ني من األُمَّ
متيَّز هذان الفريقان من األُمة يف فرض اإلمامة وجب أن يعترب كل فريق 

منهام بالرشوط املعتربة فيه.
ا أهل االختيار فالشروط املعترة فيهم ثالثة: فأمَّ  

1- العدالة اجلامعة لرشوطها.  
2- العل�م الذي ُيتوصل به إىل معرفة من يس�تحق اإلمامة عىل الرشوط   

املعتربة يف اإلمام.
3- الرأي واحلكم�ة املؤديان إىل اختيار من هو لإلمامة أصلح، وبتدبر   

املصالح أقوم وأعرف(.
وقال النووي يف »منهاج الطالبني« )1/ 292(: )وتنعقد اإلمامة بالبيعة،   
واألص�ح بيعة أهل احل�ل والعقد م�ن العلامء والرؤس�اء ووجوه الناس 

الذين يتير اجتامعهم(.
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 I وهل�م أدلة؛ منه�ا: فعل اخلليفة الراش�د عمر ب�ن اخلطاب
َ النبي H وهو عنهم  حينام جعل األمر يف الستة الذين ُتُويفِّ

ة)2). ون باجلنة)1)، ومل جيعلها يف بقية األمَّ راٍض؛ املبرشَّ

قال اخلطَّايب V يف »معامل الس�نن« )423/2(: )ثم إنَّ عمر مل هُيملهِ    (1(
األمر، ومل ُيبطلهِ االس�تخالف، ولكْن جعله ش�ورى يف ق�وٍم معدودين 
ال َيْعدوه�م، ف�كلُّ من ق�ام با كان رًض�ا، وهلا أهاًل، فاخت�اروا عثامن، 

 .I بايعوا علياًّا I ا اسُتشهد عثامن وعقدوا له البيعة(، ثم َلمَّ
قال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ يف »جمموع فتاويه« )174/12):    (2(
)منهم من ينزع بآية ]ں ں ڻ[، ج�: لكن متى كان معناها أهنا 
مجهوري�ة؟! ديدهنم يتعلقون بام يناس�ب بدعه�م يف أمور األحكام، ويف 
األمور الواقعة من الصناعات اجلديدة، وليس هي املراد...(، ثم قال يف 
مس�ألة التصويت واالنتخابات: )وما تقدم م�ن )الذي خيتاره اجلران( 
مبن�يٌّ ع�ىل أن األكثرية مرجح، وهو كذلك يف اجلمل�ة، ال باجلملة. هي 
مرج�ح إذا ُفقدت املرجحات األَُخر ُيصار إليه�ا، َأَما وأمكن أن يرجح 
بغره�ا فال يص�ار إليها، ثم هي أيًضا ليس�ت إال يف األم�ور التي ُتنظر، 
ولل�رأي فيها مدخل، فهذا موجود عند الدول اآلن من اختاذ األصوات 
�ا يف كل يشء، اخت�اذه مث�اًل يف  يف األش�ياء، ه�ذا م�ا يصل�ح أخ�ذه عاماًّ
الوظائ�ف ال يصل�ح إال بع�د اس�تواء الش�خصني يف مجيع األم�ور التي 
ي إال أهل النظ�ر ينظرون، وعلم منهم أهنم أهل  يس�تحق با، وإذا ما َبقهِ
رأي وقصدهم اخلر جلامعة املس�لمني؛ فإن ذلك يصلح، ثم هذا َيدخله 
ت حَسب غرضه حتى يف دوليتهم...  من األغراض والباطل، كلٌّ ُيصوِّ
املقص�ود أن هذا مرج�ح يف اجلملة بعدم�ا ُتعدم املرجح�ات الذاتية، =
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وا حت�ى ي�رىض عنه�م اليه�ود  ل�وا وغ�رَّ �ا اإلخ�وان فبدَّ أمَّ

والنص�ارى -أمريكا والغرب-، فالش�ورى عندهم هي مش�اورة 

اال)1)، ودليلهم اهلوى  مجيع األمة ولو كانوا أهل بدع وَفَسَقًة وُجهَّ

=ومل يعرف هذا يف الرشيعة يف األمور اهلامة(، ثم قال: )فاإلفرنج بعيدون 
د، ولو أن املس�لك أعرج فيصر له مفعول، مثل  من احلقائق، نعم هلم جهِ

أهل املعايص يصر هلم صوالت، وال يدل عىل أهنم حمبوبون إىل اهلل(. 
ق�ال الص�ادق الغرياين يف مطوية له بعنوان »املجال�س النيابية« )1، 2):    (1(
)وصناع�ة الق�رار ال جيوز أن يتحك�م فيها فرٌد ب�واُه، أو مجاعة باملغالبة 
ال متث�ل الكاف�ة؛ ألن اهلل D أم�ر نبي�ه H -وه�و املعص�وم 

ة؛ فق�ال E: ]ڤ  ع�ن اهلوى واجلَ�ور- بمش�اورة األمَّ
ن غ�ر املعصوم، مم�ن ال يْؤَمن منه امليل  ڦ ڦ[، فكي�ف بَم�ن دونه مهِ
 H ه للنبي واجلور، وبذلك يكون األمر بالشورى يف اآلية املوجَّ
من التنبيه باألعىل عىل األدنى، فتكون األمة مطاَلبًة بالش�ورى يف احلكم 
ة، وللناس  بطري�ق األوىَل، ويك�ون األمر با أم�ًرا وتعلياًم للح�كام عامَّ

كافَّة، بأن خالف الشورى يف احلكم اختيار احلاكم ال جيوز رشًعا.
وه�ذا ال�ذي أمر به القرآن هو الذي تطبقه أم�م األرض، التي متلك أمر   
نفس�ها يف أنحاء املعمورة اليوم، فإن االس�تبداد بالس�لطة وحكم الفرد 
مل َيُع�ْد مقب�واًل عن�د الن�اس؛ لهِما ذاق�وا منه م�ن ويالت القه�ر والذل، 
واس�تالب اخلرات، فهبَّت الش�عوب املقه�ورة متطلعًة للع�دل وإقامة 
احل�ق يف احلكم عن طريق املجالس النيابية، بام حيقق هلا احلرية والكرامة 
وا ع�ن كل ه�ذا يف الع�رص احلدي�ث: باحلكم  وت�داول الس�لطة، وع�ربَّ

النيايب، والتداول السلمي للسلطات(. 
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واتب�اع الش�هوات، ونس�بوا ما حرف�وه لدين اهلل، ودي�ن اهلل منهم 

وفرح بذلك بنو علمان!!براء.

4- نظ�ام احلك�م يف الرشيعة اإلس�المية أن احلاكم هو الذي 
بيده الق�رار)2)، واختلف أه�ل العلم يف وجوب مش�اورته ألهل 
احل�ل والعق�د، ومل خيتلفوا ع�ىل أن العمل با غر مل�زم)3)، وعىل 

أخرج مس�لم يف »صحيحه« )1467/3(، برق�م )1836( من حديث    (2(
أيب هري�رة I، ق�ال: قال رس�ول اهلل H: )عليك الس�مَع 

والطاعَة، يف عرسك ويرسك، ومنشطك ومكرهك، وَأَثَرٍة عليك).
ق�ال الصاب�وين V يف »عقي�دة الس�لف« )92(: )وي�رى أصح�اب   
احلديث اجلمعَة والعيدين، وغَرمها من الصلوات خلف كلِّ إماٍم مس�لٍم؛ 
ا كان أو فاج�ًرا، وَي�َرْوَن جهاد الكفرة معه�م وإن كانوا َج�َوَرًة َفَجَرًة،  َب�راًّ
وَيَرْوَن الدعاَء هلم باإلصالح والتوفيق والصالح وَبْسطهِ العدل يف الرعية، 
وال َي�َرْوَن اخل�روج عليه�م وإن َرَأوا منه�م العدول عن الع�دل إىل اجلَْورهِ 

واحليف، وَيَرْوَن قتال الفئة الباغية حتَّى ترجع إىل طاعة اإلمام العدل(. 
قال الطربي V يف تفس�ر قوله تع�اىل: ]ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ[:    (3(
)ف�إذا ص�حَّ عزمك بتثبيتن�ا إياك وتس�ديدنا لك فيام ناب�ك وحزبك من 
أم�ر دينك ودنياك فامضهِ مل�ا أمرناك عىل ما أمرناك ب�ه، وافق ذلك آراء 
أصحابك وما أش�اروا به عليك أو خالفها، وتوكل فيام تأيت من أمورك 
أو تدْع وحتاول أو تزاول عىل اهلل، فثهِْق به يف كل ذلك، وارَض بقضائه يف 
مجيعه دون آراء س�ائر خلق�ه ومعونتهم، ف�]ڃ ڃ ڃ چ[، 
وه�م الراضون بقضائه، واملستس�لمون حلكمه فيه�م، وافق ذلك منهم 

هًوى أو خالفه(. انظر: »جامع البيان« )191/6). 
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هذا فعل السلف؛ فاخلليفة الراشد أبو بكر الصديُق I خالفه 
الصحاب�ة يف إنفاذ جيش أس�امة مل�ا ارتدت معظ�م اجلزيرة، ومع 

.(1(
I ذلك مل يلتفت هلم وأنفذ جيش أسامة

اب الش�عب،  �ا اإلخ�وان فالق�رار عندهم بي�د الربملان ونوَّ أمَّ
واحلاكم يس�مع ويطي�ع هلم! فعكس�وا القضية، فبدل�وا وحرفوا، 
ونسبوا لدين اهلل ما ليس منه)2)، بل رصح راشد الغنويش -عامله 
اهلل بعدل�ه- بأن عمر ب�ن اخلطاب I لو جاء وحكم يف زماننا 

ا)3)!! ُه مستبداًّ هذا بمثل ما كان حيكم به َلَعدَّ
أال لعنة اهلل عىل القوم الظاملني.

وفرح بذلك بنو علمان!!

»البداية والنهاية« )304/6).   (1(
ق�ال الدكت�ور الصادق الغري�اين يف مطوية »املجال�س النيابية« )1، 2):    (2(
)وه�ذا الذي أمر به القرآن هو الذي تطبقه أمم األرض، التي متلك أمر 
نفس�ها يف أنحاء املعمورة اليوم، فإن االس�تبداد بالسلطة وحكم الفرد مل 
يعد مقبواًل عند الناس، ملا ذاقوا منه من ويالت القهر والذل، واستالب 
اخل�رات، فهب�ت الش�عوب املقه�ورة متطلعة للع�دل وإقام�ة احلق يف 
احلكم عن طريق املجالس النيابية، بام حيقق هلا احلرية والكرامة وتداول 
الس�لطة، وع�ربوا ع�ن كل ه�ذا يف الع�رص احلدي�ث: باحلك�م النيايب، 

والتداول السلمي للسلطات(. 
جتده عىل هذا الرابط:    (3(

https://www.youtube.com/watch?v=1l4j3juHCRY
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5- السلفيون يرون أن االستخالف -والية العهد- تنعقد به 
اإلمامة عىل تفصيل عندهم، ورشُطه وجود الشوكة ولو مل حتصل 
يق هذه  دِّ مبايعة من أهل احلل والعقد)1)، ودليلهم يف ذلك فعل صهِ
األم�ة م�ع أمر املؤمنني عم�ر بن اخلطاب L؛ فقد اس�تخلفه 
ة عىل ذلك)2)،  يق، وانعق�دت له اإلمامة، وانعقد إمجاع األمَّ دِّ الصِّ

قال الشيخ حممد األمني الشنقيطي V يف »أضواء البيان« )22/1):    (1(
)ومقتىض كالم الشيخ تقي الدين أيب العباس ابن تيميَّة يف »املنهاج« أهنا 
إنام تنعقد بمبايعة من تقوى به شوكته، ويقدر عىل تنفيذ أحكام اإلمامة؛ 
ألن م�ن ال قدرة له عىل ذل�ك كآحاد الناس ليس بإمام(. وانظر: »منزلة 

معاوية بن أيب سفيان L عند أهل السنة واجلامعة« )684/1). 
ق�ال امل�اوردي يف »األح�كام الس�لطانية« )10(: )وأما انعق�اد اإلمامة    (2(
بعه�د م�ن قبله فهو مم�ا انعقد اإلمجاع عىل ج�وازه، ووق�ع االتفاق عىل 
صحت�ه(، وق�ال الن�ووي يف »رشح�ه لصحي�ح مس�لم« )205/15): 
)حاصله أن املسلمني أمجعوا عىل أن اخلليفة إذا حرضته مقدمات املوت 
وقبل ذلك جيوز له االس�تخالف، وجيوز ل�ه تركه، فإن تركه فقد اقتدى 
بالنب�ي H يف ه�ذا، وإال فق�د اقت�دى بأيب بك�ر ريض اهلل تعاىل 
 V عن�ه، وأمجعوا عىل انعقاد اخلالفة باالس�تخالف(، وقال اخلطَّايب
يف »مع�امل الس�نن« )3/ 351(: )ث�م إنَّ عم�ر مل هُيم�لهِ األم�ر ومل ُيبطلهِ 
االس�تخالف، ولكْن جعله ش�ورى يف قوٍم معدودين ال يعدوهم، فكلُّ 
م�ن أقام ب�ا كان رًضا، وهلا أهاًل، فاختاروا عث�امن، وعقدوا له البيعة(، 

 .I بايعوا علياًّا I ا اسُتشهد عثامن ثم َلمَّ
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ن أهل العل�م َمن يرى أن هذه الطريق�ة هي األصلح لألمة،  ب�ل مهِ

ن أهل البدع. وَمن خالف عده مهِ

 ق�ال أب�و العب�اس القرطب�ي: )وهذا مم�ا أمجع عليه الس�لف، 
وال مب�االة بخ�الف أه�ل الب�دع يف بع�ض ه�ذه املس�ائل؛ فإهنم 

مسبوقون بإمجاع السلف، وأيًضا فإهنم ال ُيعتد بخالفهم()1). 

ا اإلخوان فرون أن االس�تخالف جمرد ترشيح، وال تنعقد  أمَّ
ب�ه اإلمامة)2)، ودليله�م يف ذلك اهلوى واتباع الش�هوات، فبدلوا 

وحرفوا!
وفرح بذلك بنو علمان!!

6- السلفيون يرون جواز تولية املفضول مع وجود الفاضل؛ 
فقد أمجع أهل السنة عىل هذا)3)، بل ذهب إليه بعض أهل البدع.

ومم�ا يدل ع�ىل جوازه: ق�وُل أيب بك�ر الصدي�ق I: )قد 
رضي�ُت لك�م أح�د هذي�ن الرجل�ني( يعن�ي: أب�ا ُعبي�دة وعمر، 

 

م« )15/4).  »امُلْفههِ   (1(
كام فهمه الدكتور عب�داهلل الدميجي »اإلمامة العظمى« )ص190( وما    (2(

بعدها. 
»األح�كام الس�لطانية« لل�اموردي )27/1(. وانظ�ر اإلمج�اع اآليت الذي    (3(

صل«.  حكاه ابن حزم يف »الفهِ
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وأبو بكر أفضل منهام بال شكٍّ ومل ينكر عليه الصحابة ذلك، بل دعت 

األنصار إىل بيعة سعد بن ُعبادة)1) مع وجود من هو أفضل منه.

َد عيلٌّ I باخلالفة للحس�ن من بعده، وس�لَّمها احلسن  وَعههِ
ن احلسن ومعاوية  )2)، ويف بقايا الصحابة َمن هو خر مهِ

L ملعاوية
-بال خالف- ممن أنفق قبل الفتح وقاتل)3)، ومل ينكر عليهام أحد.

قال ابن حزم V: )وهذا إمجاع متيقن بعد إمجاع عىل جواز 
إمامة َمن غُره أفضل بيقني ال ش�ك فيه، إىل أن حدث من ال وزن 
ل�ه عن�د اهلل تع�اىل، فخرقوا اإلمج�اع بآرائهم الفاس�دة ب�ال دليل! 

ونعوذ باهلل من اخلذالن()4).
وخالف يف ذلك اإلخوان، فحرفوا وبدلوا، وقالوا: ال بد من 
مش�اورة األمة الختيار األفضل؛ ف�إن كل فئة عند االنتخابات لن 

يرشحوا إال من هو أفضل!!
وفرح بذلك بنو علمان!!

أخرج�ه البخ�اري يف »صحيح�ه« )168/8(، برق�م )6830( من حديث    (1(
 .L عبداهلل بن عباس

أخرجه البخاري يف »صحيحه« )186/3(، برقم )2704( من حديث    (2(
 .I أيب بكرة

صل« )127/4).  »الفهِ   (3(
»الفصل« )127/4).    (4(
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7- ُسنَّة التغيري:

السلفيون يرون أن التغير يكون بالرجوع لدين اهلل واالستغفار 
واإلنابة والس�كينة والترضع إليه س�بحانه؛ فهو الذي بيده مقاليد 
األم�ور، ويعلم�ون أن ما أصاب�م من ظلم احل�كام وَجورهم إنام 
ه�و بس�بب ذنوبم، وتس�ليط اهلل احل�كام عليهم إنام ه�و بالء منه 

سبحانه، واختبار؛ لَيْعَلَم الصادَق املطيع من الكاذب العايص.

پ  پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ]ٱ  تع�اىل:  ق�ال 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٿ[ ]األعراف:96[.

�اج ع�ىل الن�اس يف زمن احلس�ن البرصي  �ا تس�لط احلَجَّ ولمَّ
وتذم�روا من واليت�ه، قال هل�م: )إن احلجاج عقوبة م�ن اهلل لكم 
D مل َتُك، فال تس�تقبلوا عقوبة اهلل بالس�يف، ولكن اس�تقبلوها 

بتوبة وترضع واستكانة، وتوبوا ُتْكَفوه()1).

�ا اإلخوان املفلس�ون فصاحوا وزجم�روا، وقالوا: ال نرىض  أمَّ
سياس�ة العبي�د، ب�ل نس�فك الدم�اء وننتهك األع�راض ونرق 
األم�وال حت�ى نغرِّ ح�ال األمة! ف�ال دي�َن اهلل أقام�وا وال منهج 

رواه ابن أيب الدنيا يف »العقوبات« )54( بإسناد صحيح.    (1(
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ُوا األمور بغر مسمياهتا،  الس�لف صانوا، بل حرفوا وبدلوا، وسمُّ
فقال�وا ع�ن اخلروج وش�ق عصا املس�لمني: ث�ورة وإص�الح)1)! 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ]ک 
ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ  ڻ[ ]البقرة:11، 12[، وهدموا 
وصي�ة احلبيب يف البلد األمني والش�هر احل�رام واملوقف العظيم: 
)ِإنَّ دماءكـــم وأموالكـــم حـــراٌم عليكـــم، كحرمـــة يومكم هـــذا، ِفي 

شهركم هذا، ِفي بلدكم هذا))2).

ومثلهم األعىل ودربم الذي يقتدون به ثورة بني األصفر)3)، 
فال لدين اهلل أقاموا، وال ألعراض املوحدين صانوا.

وفرح بذلك بنو علمان!!

قال س�يد قطب يف »العدالة االجتامعية« )160(: )وأخًرا ثارت الثائرة    (1(
ع�ىل عث�امن، واختل�ط فيها احلق والباط�ل، واخلر وال�رش، ولكن ال بد 
ملن ينظر إىل األمور بعني اإلس�الم، ويستش�عر األمور بروح اإلس�الم، 
أن يق�رر أن تل�ك الث�ورة يف عمومها كان�ت فورة من روح اإلس�الم(. 

وانظر:
 https://www.youtube.com/watch?v=L28f9b_ZsdI
أخرج�ه مس�لم يف »صحيحه« )886/2(، برق�م )1218( من حديث    (2(

 .L جابر بن عبداهلل
ق�ال الدكتور حاكم املطري يف »احلري�ة أو الطوفان« )90(: )لو قامت    (3(
 هذه احلركة اإلصالحية – دعوة اإلمام حممد بن عبدالوهاب – بتجديد =
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ه اهلل أمرهم، إال إذا  8- السلفيون يرون السمع والطاعة ملن والَّ
أمر بمعصية؛ فال سمع وال طاعة يف تلك املعصية)1)، وال ينابذونه 
يف واليت�ه، ب�ل ينصحون ل�ه)2)، وطريقتهم يف نصح�ه األصل أن 

=اخلطاب الس�يايس ...( إىل أن قال: )واالقتباس من األمم األخرى ما 
فيه صالح ش�ؤوهنا، كام فع�ل عمر I؛ لكان قيام ه�ذه احلركة هو 
بداية عرص النهضة اإلس�المية اجلديدة، ولكانت هنضة ش�مولية جلميع 
جم�االت احلياة، غر أن ذل�ك مل حيدث؛ فلم يكن هلا من األثر الس�يايس 
والفكري واحلضاري م�ا كان ملثيالهتا من احلركات االجتامعية الكربى 

يف العامل يف تلك الفرتة؛ كالثورة الفرنسية يف أوروبا(.
أخ�رج البخاري يف »صحيح�ه« )49/4(، برقم )2955(، من حديث    (1(
عب�داهلل بن عم�ر L أن النبي H قال: )الس�مع والطاعة 
عىل املرء املس�لم فيام أحب وكِره، ما مل ُيْؤَم�ر بمعصية، فإذا ُأِمر بمعصية 

فا سمع وال طاعة).
ق�ال اب�ن بطَّ�ال يف »رشح�ه« )126/5(: )احتج بذا احلدي�ث -)فإذا    (2(
أم�ر بمعصية فا س�مع وال طاع�ة(- اخلوارُج ورأُوا اخل�روج عىل أئمة 
ة  اجل�ور والقي�ام عليهم عن�د ظهور جوره�م، والذي عليه مجه�ور األمَّ
أن�ه ال جيب القياُم عليه�م وال خلعهم إال بكفرهم بعد اإليامن، وتركهم 
إقام�َة الصل�وات، وأما دون ذلك من اجلور فال جيوز اخلروج عليهم إذا 
اس�توطأ أمرهم وأمر الناس معه�م؛ ألن يف ترك اخلروج عليهم حتصنَي 
الف�روج واألم�وال وحق�ن الدم�اء، ويف القي�ام عليهم تف�رق الكلمة، 
ُر عىل ه�ذا احلديث: )يعني: س�مع كالم  وتش�تت األلف�ة(. وق�ال امُلَطهَّ
احلاك�م وطاعت�ه واج�ٌب عىل كل مس�لم؛ س�واٌء أم�ره بام يواف�ق طبعه 

 

أو مل يوافق�ه، ب�رشط أالَّ يأمره بمعصي�ة، فإن أمره با ف�ال جتوز طاعته، 
ولكن ال جيوز له حماربة اإلمام(. انظر: »حتفة األحوذي« )298/5).
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ا)1)، وال جيوز أن تك�ون يف العلن إال إذا دعت املصلحة  تك�ون رساًّ

لذلك، وتكون أمامه ال خلفه؛ كام دلت النصوص عىل ذلك)2).

ا اإلخوان املس�لمون فقالوا: ال س�مع وال طاعة إال لإلمام  أمَّ
األعظم)3)، بل ننكر عليه�م عالنية؛ باملظاهرات واالعتصامات، 

أخ�رج س�عيد ب�ن منص�ور يف »س�ننه« )1657/4(، برق�م )746(،    (1(
أن س�عيد بن ُجَب�ر قال البن عباس: آُم�ُر إمامي باملع�روف؟ قال: )إن 
خش�يت أن يقتل�ك ف�ال، ف�إن كن�ت وال بد فاع�اًل ففي�ام بين�ك وبينه، 

 

وال تغتب إمامك(.
وأخ�رج أح�د يف »املس�ند« )49/24(، برق�م )15333(، من حديث   
عي�اض بن َغنْم I، أن رس�ول اهلل H ق�ال: )من أراد أن 
ينصح لسلطان بأمر فا ُيْبِد له عانية، ولكن ليأخْذ بيده، فيخلَو به، فإْن 
َقبِ�ل منه ف�ذاك، وإال كان قد أدى الذي عليه ل�ه(. وصححه األلباين يف 

»السنة« البن أيب عاصم )521/2).
وم�ن ذلك ما أخرج مس�لم يف »صحيح�ه« )69/1(، برقم )49(، من    (2(
حدي�ث ط�ارق بن ش�هاب ق�ال: أول من ب�دأ باخلطب�ة ي�وم العيد قبل 
الص�الة مْروان، فق�ام إليه رجل فق�ال: الصالة قبل اخلطب�ة، فقال: قد 
عت  ا ه�ذا فقد قىض ما عليه؛ س�مهِ ك م�ا هنالك. فقال أبو س�عيد: َأمَّ ُت�رهِ

 

 رس�ول اهلل H يقول: )من رأى منك�م منكًرا فليغريه، بيده فإن 
مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليامن).

أش�ار لذلك سلامن العودة يف »أس�ئلة الثورة« )63(: )ثم فْرٌق بني مقام    (3(
اخلليف�ة واإلم�ام العام، وبني مق�ام غره من األمراء واحل�كام حيتاج إىل 
بحٌث وتأمل(، وقرره حجاج العجمي:                  =
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=http://www.dailymotion.com/video/x2us2dd
فأنك�روا تعدد األئمة، وعندهم ال بيع�ة إالَّ لإلمام األعظم، وهذا يعني   
تعطي�ل الرشيعة حتى يبايع اإلمام األعظم، وش�ابوا يف ذلك الرافضة، 
وق�د أمجع أهل الس�نة عىل أن من تغلب ع�ىل بلد من البالد فإن له حكم 

اإلمام فيام هو حتت يده.
قال شيخ اإلسالم ابن تيميَّة V يف »جمموع الفتاوى« )175/35):   
اُب�ه، فإذا ُفرض  �نة أن يكون للمس�لمني إم�اٌم واحٌد، والباقون نوَّ )والسُّ
أن األُم�ة خرج�ت عن ذل�ك ملعصية م�ن بعضها وعجٍز م�ن الباقني أو 
�ة؛ لكان جيب عىل كل إماٍم أن يقيم احلدود،  غ�ر ذلك فكان هلا عدة أئمَّ

ويستويَف احلقوق(.
وق�ال الصنعاين يف »س�بل الس�الم« )2/ 374(: )قوله: »ع�ن الطَّاعة«   
أي: طاع�ة اخلليفة الذي وقع االجتامع عليه، وكأن املراد خليفة أي ُقطر 
من األقطار؛ إذ مل جيمع النَّاس عىل خليفة يف مجيع البالد اإلس�المية من 
أثن�اء الدول�ة العباس�يَّة، بل اس�تقل أه�ل كل إقليم بقائ�م بأمورهم؛ إذ 
ل�و حل احلديث ع�ىل خليفة اجتمع عليه أهل اإلس�الم لقلَّ�ْت فائدته، 
وقول�ه: »وفارق اجلامعة« أي: خرج عن اجلامعة الذين اتفقوا عىل طاعة 
إمام انتظم به شمُلهم، واجتمعت به كلمتهم، وحاطهم عن عدوهم(.

�نية«  وقال اإلمام املجدد حممد بن عبد الوهاب V كام يف »الدرر السَّ  
)239/7(: )األئم�ة جممعون من كل مذهب عىل أن من تغلب عىل بلد 
أو بلدان له حكم اإلمام يف مجيع األشياء، ولوال هذا ما استقامت الدنيا؛ 
ألن الناس من زمن طويل قبل اإلمام أحَد إىل يومنا هذا ما اجتمعوا عىل 
إم�ام واح�د، وال يعرفون أحًدا من العلامء ذكر أن ش�يًئا من األحكام ال 

يصح إال باإلمام األعظم(. 
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وال س�مع وال طاع�ة حت�ى يق�وم الع�دل يف األم�ة)1)، وه�ذا هو 
األص�ل يف األم�ر باملعروف والنه�ي عن املنك�ر)2)، ومن زعم أن 

ومراده�م بالعدل خمال�ف ملفهوم الرشع، فمفهومه�م للعدل هو توزيع    (1(
احلق�وق من ث�روات الب�الد، وحري�ة الرأي واإلع�الم التي ق�د تكون 
خروًج�ا ع�ىل ويل األم�ر، وس�بًبا يف ش�ق عص�ا املس�لمني، وحق�وق 
ون ذلك  اإلنس�ان الت�ي ق�د تك�ون تعطياًل حل�دٍّ من ح�دود اهلل، ويس�مُّ
�ا الع�دل يف مفه�وم الرشع ال�ذي تقوم  كلَّ�ه بالعدال�ة االجتامعي�ة! وأمَّ
علي�ه الدني�ا ه�و العدل يف حق اهلل س�بحانه ب�أالَّ ُيعَبد إال اهلل س�بحانه، 
�م رشيعته،  وأالَّ يط�اع إال أم�ره، وال ُينَه�ى إال م�ا هن�ى عن�ه، وأن حتكَّ

 

فال ُيقىض بني الناس إال بحكم الرشع. انظر يف ذلك حمارضة قيمة ملعايل 
الوزي�ر صال�ح آل الش�يخ بعنوان: )أس�س بناء الدولة يف دعوة الش�يخ 

حممد بن عبد الوهاب(.
https://www.youtube.com/watch?v=S3BWWylF_bI&feature=youtu.be

وش�ابوا يف ذل�ك اخلوارج واملعتزل�ة يف هذا األصل ال�ذي أقاموا عليه    (2(
�َل هؤالء أن الرشيعة غاي�رت يف النصيحة  دعوهت�م، وال أدري هل َجههِ
واألم�ر باملع�روف ب�ني والة األم�ور وبني عام�ة الن�اس؟! فاألصل يف 
ا؛ ك�ام دل�ت النصوص ع�ىل ذلك،  نصيح�ة والة األم�ور أن تك�ون رساًّ
بخ�الف عام�ة الن�اس، وي�دل علي�ه م�ا أخ�رج مس�لم يف »صحيحه« 
)74/1(، برق�م )55(، م�ن حدي�ث أيب رقي�ة متي�م ب�ن أوس الداري 
مل�ن  قلن�ا:  النصيح�ة(  )الدي�ن  ق�ال:   H النب�ي  أن   ،I 

يا رسول اهلل؟ قال: )هلل، ولرسوله، وألئمة املسلمني، وعامتهم).
وأخ�رج اإلم�ام أح�د يف »املس�ند« )48/24(، برق�م )15333(، أن   
عي�اض بن غن�م َجَلد صاحب َداَرا حني ُفتحت، فأغلظ له هش�ام بن =
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ا فهو منافق)1)!!. النصح لإلمام إنام يكون رساًّ

=حكيم القول حتَّى غضب عياض، ثم مكث ليايَل، فأتاه هشام بن حكيم 
فاعتذر إليه، ثم قال هش�ام لعياض: أمل تس�مع النبي H يقول: 
ياض  هم عذاًبا يف الدنيا للناس(؟ فقال عهِ  )إنَّ من أشد الناس عذاًبا، أشدَّ
ابن غنم: يا هشام بن حكيم، قد سمعنا ما سمعَت، ورأينا ما رأيَت، أَومل 
تس�مع رسول اهلل H يقول: )من أراد أن ينصح لسلطان بأمر، 
ف�ا ُيْبِد له عانية، ولكن ليأخذ بيده، فيخلَو به، فإن َقبِل منه فذاك، وإالَّ 
ُئ  رَتهِ كان ق�د أدَّى ال�ذي عليه له(، وإنَّك يا هش�ام ألنت اجل�ريء؛ إذ جَتْ
لطان، فتكون قتيل سلطان  عىل س�لطان اهلل، فهالَّ خشيت أن يقتلك السُّ

اهلل F؟!
ق�ال الدكت�ور الصادق الغري�اين: )قد يق�ول قائل: هذه بدعة -ش�يوخ    (1(
الس�الطني وش�يوخ احل�كام-؛ ألن الس�الطني واحل�كام خياف�ون ع�ىل 
عروش�هم، عندما ُيؤمر باملعروف وُينهى عن املنكر، فش�يوخ السالطني 
واحل�كام يقول�ون: ه�ذه بدع�ة، ومل تك�ن يف الع�رص األول، ومل يفعلها 
أصح�اب النب�ي، ومل يفعلها التابعون. أريد أن أس�أهلم س�ؤااًل، أس�أل 
ه�ؤالء الدعاة والش�يوخ س�ؤااًل: هم اآلن ما يف داعي�ة إال خيرج يف قناة 
فضائي�ة ويلقي الدروس ويعمل اليوتي�وب ويعمل الفيس بوك ويعمل 
م�ش ع�ارف إيش، أري�د أس�أهلم س�ؤااًل: هل ه�ذه الوس�ائل للدعوة 
 H األم�ر باملعروف والنهي ع�ن املنكر كانت ع�ىل عهد النبي
وعه�د التابع�ني والصحابة واألئمة؟! قطًعا غر موج�ودة، لكنها خر، 
وجدوا نفعها، وجدوا آثارها احلس�نة ع�ىل الناس، فكل الناس والعلامء 
اآلن يش�اركون فيه�ا، وقد آت�ت ُأكلها وثمراهتا وهي مفي�دة؛ لكن ألن 
 اخلروج مظاهرات ربام هيدد عرش السالطني هم يقولون: هذا حرام، =
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ومما اس�تدلوا ب�ه حديث جابر ب�ن عب�داهلل L، أن النبي 
H قال: )ســـيد الشـــهداء محزة، ورجل قام إىل أمرٍي فأمره 

ونهاه وقتله))1).

وفرح بذلك بنو علمان!!

=وهذا منكر، وهذا ال جيوز، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ينبغي 
أن يك�ون يف الر وال يك�ون يف العلن! األمر باملع�روف يكون يف الر 
ويكون يف العلن، ليس هناك دليل عىل أنه يكون الر وال يكون العلن، 
ب�ل هن�اك دليل ع�ىل أنه يق�ع يف العلن وأن صاحب�ه يؤجر علي�ه؛ النبي 
H صح عنه يف احلديث الصحيح قوله: »س�يد الش�هداء محزة 
ه س�يد الش�هداء، قام له، أين  ورجل قام إىل أمري فأمره وهناه وقتله«، عدَّ
ق�ام له؟! قام ل�ه يف بيته، يف حجرة نومه؟! قام له بني الناس يف املجلس، 
وق�ال ل�ه: أنت يا ف�الن أطع اهلل، ات�ق اهلل، نق�ول: األمر أنت مل�ا تأتيه 
 بيت�ه وجتامل�ه وتدعي أنك تأم�ره باملعروف وتنهاه ع�ن املنكر، وتقول: 
ال تفعل كذا وافعل كذا، أنت يف الواقع تتودد إليه وهيدي إليك السيارة 
ا  الفخم�ة والبيت األنيق والبي�ت الفاخر واملرتبات العالي�ة ثم تأتيه رساًّ
وتق�ول له: ات�ق اهلل وعليك بالرعية وهذه تدخ�ل اجلنة. هذا من النفاق 
ه�ذا ليس أم�ًرا باملعروف وهنًيا ع�ن املنكر وبنو إرسائي�ل مل يؤخذوا إال 

من هذا ..(.
وكالمه جتدونه عىل هذا الرابط:  

 https://www.youtube.com/watch?v=x2RfIeaf1xg
أخرج�ه احلاكم يف »املس�تدرك« )286/6(، برقم )4945(، وصححه    (1(

األلباين يف »السلسلة الصحيحة« )374). 
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واجلـــواب عليه أن يقـــال: إن العلامء قد تنازعوا يف صحة هذا 
احلدي�ث، وع�ىل القول بصحته فهو خارج حم�ل النزاع؛ وذلك أن 
ا  البح�ث يف اإلنكار علي�ه وراءه يف جمامع الناس وف�وق املنابر، أمَّ
اإلن�كار علي�ه أمامه فجائز مع مراعاة املصال�ح يف ذلك؛ إذ الدين 

قائم عىل جلب املصالح وتكثرها، ودرء املفاسد وتقليلها)1).

هذا ما يرَّ اهلل كتابته، فاللهم اجعله خالًصا لوجهك الكريم، 
ونافًعا لعبادك املخلصني.

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ..

تم بحمد اهلل يوم األربعاء 1437/1/29ه��
برياض نجد أعزها اهلل بالتوحيد والسنة

 كتبه: 

s.m.a.m3000@gmail.com

واعرتض من ال علم عنده بالنصوص العامة يف األمر باملعروف والنهي    (1(
. م عىل النص العامِّ عن املنكر، ونيس أن النص اخلاص مقدَّ
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