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***
دخلللوا     الذين     وحكم     ؟     البرلمانات     حكم     ما

؟     تفصيل     هناك     وهل     ؟     فيها

***
الجواب:

وكفننر، شننرك أمنناكن وهنني تجنوز ل البرلمانننات حكم
القننوانين وسننن للتشننريع أمنناكن لنهننا طنناغوت أنها وعندنا

البرلمانننات أصننل فنننإن اللنننه، أننننزل مننا بغينننر والحكننم
هننو الشننعب وأن للشننعب الشننعب حكم هي والديمقراطية

بالبرلمننانيين، يسننمون الننذين نننوابه طريق عن يشرع الذي
قننال والنهنني، والمننر والتشريع بالحكم الله إفراد ضد وهذا

تعننالى وقننال للشننعب، للننه} وليننس إل الحكننم {إن تعننالى
فني يشننرك {ول تعنالى وقنال يبغنون}، الجاهلينة {أفحكم

لحد.  ول لشعب ول لبرلمان ل أحدا}، حكمه

والبرلمانننات الديمقراطية أصل أن يقول من قول أما
وضلل، جهل أو وتلبيس كذب إما فهذا الشورى على قائمة

التشننريع علننى إنمننا الشننرعية الشورى على قائمة فليست
بننل الجننائزة المننور فنني ليننس بينهننم فيمننا يتشاورون فهم

هننو وهننذا الشننريعة يخننالف حكمننا يشرعوا لكي يتشاورون
فيهم.  الواقع

تفصيل:      ففيه     ،  فيها     دخلوا     الذين     حكم     أما
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أو الشننريعة يخننالف قانونا شرع لكن فيها دخل  إن)1
فهننذا لننه صوت أو الشريعة يخالف قانون عن ورضي وافق

قننال المصننلحة، أو التأويننل أو بالجهل يعذر ول كافر مشرك
بننه يأذن لم ما الدين من لهم شرعوا شركاء لهم {أم تعالى
{ول تعننالى وقننال للننه}، إل الحكننم {إن تعالى وقال الله}،
أحدا}.  حكمه في يشرك

الكفننري الدسننتور احننترام علننى فأقسننم دخل  إن)2
وردة كفننر فهننذا للشننرع مخالفة من الدستور في بما عالما
فعننل فقد غيره، أم مستصلحا ذلك، غير أم جادا أكان سواء
علننى أقسننم مننن مثننل ومثلننه عامنندا، عالمننا مختننارا الكفر

قريننش قننوانين احترام على أقسم أو والعزى اللت احترام
وسلم.  عليه الله صلى الرسول زمن

ول يشننرع ول الدسننتور، احننترام على يقسم ل  أن)3
ويصوت ذلك يرفض بل الشريعة يخالف تشريع في يشارك

اللننه صننلى الرسول لهدي ومخالف ضال مخطئ فهذا ضده
السننلمية، الدولننة وإقامننة والصلح التغيير في وسلم عليه
طريقننا والشننرك الضننلل طريننق اتخننذ إذا بكافر ليس لكنه

إل الحننق بعنند {فماذا تعالى قال والصلح، والتغيير للدعوة
والتجريد الجمع كتابنا في المسألة هذه بحثنا وقد الضلل}،

وهنني التوحينند إلننى الدعاء باب في التوحيد كتاب شرح في
لهميننة هنننا ننقلهننا وسننوف البرلمانات، دخول حكم مسألة
ذلك: 

البرلمانننات فني النندخول وهني معاصننرة قضنية وفيه
مصننلحة أجننل ومننن اللننه إلنني النندعوة أجننل مننن الشننركية
الغرض لهذا الشركية الحكومات مع الدخول ومثله الدعوة،

سياسننية، مكاسننب إلننى التطلننع أو العلمانيين مع والتحالف
مننن أنننا ومننا اللننه {وسننبحان قننوله القاعنندة لهذه والشاهد

إليننه ينندعو أن اللننه منزهننا اللننه إلى يدعو أي؛ المشركين}،
بكفر.  أو بشرك

يسنمى منا وهنى كننبيرة معاصنرة قضننية فيها " وهذه
هذه وأصحاب الدعوة مصلحة أجل من وسيلة أي باستغلل
مننن الشننركية المجننالس فنني ذلك أجل من دخلوا الطريقة
علننى ينندل وممننا الجاهليننة المسننميات مننن وغيننره برلمان
أو الكفريننات أو الشننركيات مننن شننيئا ارتكننب مننن خطورة

التالية:  المور الدعوة مصلحة أجل من المعاصي

)2(والجهاد التوحيد منبر



حكم البرلمانات 
والبرلمانيين

عنننن وأعنننرض تنننؤمر بمنننا {فاصننندع تعنننالى قنننوله
المكاسننب فنني مسنناومتهم حتى يشمل وهذا المشركين}،

عرضوا لو حتى بالحق الصدع سياق في الية بل السياسية،
الشرع. تخالف مكاسب عليك

هننو إل إله ل ربك من إليك أوحي ما {اتبع تعالى وقال
عام. العراض ولفظ المشركين}، عن وأعرض

فليننؤمن شنناء فمننن ربكم من الحق {وقل تعالى قال
ولننو الحننق بقننول أمننر أنننه الدللة وجه فليكفر}، شاء ومن
الخر. المر عليه ترتب

تعننالى وقننال القتننل}، مننن أكبر {والفتنة تعالى وقال
القتل}. من أشد {والفتنة

العاليننة أبننو الية: (قننال هذه تفسير في كثير ابن قال
وقتننادة والحسننن وعكرمننة جننبير بننن وسننعيد ومجاهنند
القتل). من أشد أنس: الشرك بن والربيع والضحاك

فلننو الكفننر، هنني سننحمان: (الفتنننة ابننن الشننيخ قننال
أن مننن أهننون لكننان يننذهبوا حننتى والحاضرة البادية اقتتلت
السلم). شريعة بخلف يحكم طاغوتا الرض في ينصبوا

الضننطرار قنناس من على - ردا عتيق ابن الشيخ قال
باغ غير اضطر {فمن تعالى -: (قال الكفر في الكراه على

يكون ل أن الضرر حصول بعد عليه} فشرط إثم فل عاد ول
يخفننى)، ل الحننالتين بيننن والفننرق عاديننا، ول باغيا المتناول

جننواز علننى ينندل ما للمضطر الميتة إباحة في وقال: (وهل
والبننت الخنت تنزوج كقيناس إل هنذا وهنل ؟ اختيارا الردة
الطننول وعنندم العنت خوف عند المملوك الحر تزوج بإباحة

مثل البيع {إنما قالوا الذين قياس على المشبه هذا زاد فقد
].151ص الطريق هداية كتاب الربا}) [راجع

ينندل مننا للمضننطر الميتننة إباحة في وهل نقول ونحن
وتننولى اختيننارا الشننركية المجننالس في الدخول جواز على

النندعوة مصننلحة بحجننة الطاغوتيننة والحكومننات العلمانيين
الله}. أم أعلم أأنتم {قل

أكننره من إل إيمانه بعد من بالله كفر {من تعالى قال
فننأين الكننراه، حالننة إل يجننز فلننم باليمان}، مطمئن وقلبه
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غيننر فنني فعلننه أو المعصية أو الكفر قول جواز على الدليل
 ؟ الدعوة كمصلحة إكراه

السننلف إجمنناع ويخالف وضلل بدعة الطريق هذا أن
ابننن الربنناني العننالم كلم فنني اللننه شاء أن يأتي سوف كما

الله. رحمه تيمية

زعمنناء مننن بتكليننف ربيعه بن عتبة عرض في ثبت ما
(فرقننت وسننلم عليننه اللننه صلى للرسول قال حيث قريش

وفضننحتنا اللهة وشتمت الباء وشتمت ديننا وعبت جماعتنا
لننك عقنندنا الرياسة بك إنما كنت إن الرجل أيها العرب، في

- الننوزراء رئيس أو الحكومة رئيس تكون - أي رأسنا فكنت
ان رئينس - أي عليننا سودناك شرفا تريد كنت وأن - البرلم
رئنس أو ملكننا تكنون - أي علينا ملكناك ملكا تريد كنت وإن

سننورة أول عليننه وتل الرسننول يقبننل فلننم -)، الجمهوريننة
القيننام وهنى الندين هننذا جنوهر مقابنل عننرض لنه فصلت،

الطاغوتينة النظمنة ومحاربنة بالطناغوت والكفنر بالتوحيند
منها. والبراءة ونقدها وتسفيهها الشركية

ابننن أخرجهننا القصننة اللننه: (هننذه رحمننه اللباني قال
بسننند هشننام ابننن سننيرة  مننن1/185 المغازي في إسحاق
بننن عبنند ووصننله مرسل القرظي كعب بن محمد عن حسن
جننابر حننديث من أخرى طريق من والبغوي يعلى وأبو حميد
 وسنننده4/19،90 كننثير ابننن تفسير في كما عنه الله رضي

السننيرة علمنناء مننن غيننره وصننححها اللننه، شنناء إن حسننن
المعاصرين).

فنني النندخول يننرون مننن علننى العرض هذا عرض ولو
الملننك حيننث يهرولننون لسننارعوا الشننركية، البرلمانننات
التوحينند قضننية عننن التنننازل مننع لهم والحكومة والسلطان

وبراء. ولء من يتبعها وما بالطاغوت، والكفر

ن عنامر بنني وفند قصة عنرض لمنا وهني صعصنعة ب
نحننن إن النندين،فقننالوا: أرأيننت هننذا وقبننول نفسننه، عليهم

أيكننون خالفننك من على الله أظهرك ثم أمرك على تابعناك
عليننه اللننه صننلى اللننه رسننول فقننال ؟، بعنندك من المر لنا

[رواه عليننه فأبوا يشاء)، حيث يضعه الله إلى وسلم: (المر
اللننه رسننول عننرض بنناب فنني هشننام ابن وعنه إسحاق ابن

فطلبننوا ]،1ج القبائننل علننى نفسننه وسننلم عليه الله صلى
العلمننانيين مننع التحننالف أو السننلطة تننداول أو منننه الملننك
فأبى.
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وسننلم عليننه اللننه صلى الرسول من ثقيف وفد طلب
يندخل حننتى أصننامهم يبقني أن فطلبنوا مسنلمين جاؤا لما

أن مننع لحظننة ولو إبقاءها فرفض العامة قلوب في السلم
تكننثير مننن للنندعوة مصننلحة الشننيء بعننض لهننا إبقنناءه في

الرتداد. من والمن للسلم كمية أكبر ودخول السواد

عننرض لمننا ثعلبننة بننن شننيبان بني مع قصته من وثبت
ل العننرب يلنني ممننا يحموه أن قالوا: وواعدوه الدين عليهم

وسننلم: (إن عيننه اللننه صلى الرسول فقال كسرى يلي مما
[قننال جننوانبه)، جميننع من حاطه من إل ينصره لن الله دين

الحنناديث فنني كمننا النبويننة السننيرة كتننابه فنني الصننوياني
مننن رواه مننن ذكننر ثننم جيد، ]: (إسناده204[ص الصحيحة

/ بنناب1ج النندلئل فنني الننبيهقي ورواه السننيرة) اه، أهننل
القبائل]. على نفسه وسلم عليه الله صلى النبي عرض

مع قال: كنا عنه الله رضي وقاص أبى بن سعد حديث
فقننال سننتة، نفننر ونحننن وسننلم عليه الله صلى الله رسول

فنني فوقع علينا، يجترئون فل عنك هؤلء المشركون: أطرد
بننه وحنندث اللننه شنناء مننا وسلم عليه الله صلى النبي نفس

بالغننداة ربهننم ينندعون الننذين تطننرد {ول الله فأنزل نفسه،
فضننائل فنني مسننلم وجهه... الية} [رواه يريدون والعشي

الصحابة].

السننلميين بعننض من الشركية الحكومات طلبت ولو
مكاسننب مقابننل فصننلهم أو النندعاة أو المجاهنندين طننرد

الننذين تطننرد {ول عنه منهي أنه مع لذلك، لسارعوا سياسة
فهننم وجهه... الية}، يريدون والعشي بالغداة ربهم يدعون
عليه الله صلى الرسول من دوري اجتماعا أو مجلسا طلبوا

عقنند أن مننع التوحينند أهننل مننن نفننر طننرد مقابننل وسننلم
بثمننن كننان لكننن مصننلحة فيننه الشننرك أهننل مع اجتماعات

أم ابنن قصنة على أيضا ينطبق قلنا الذي الكلم وهذا محرم
بعدها. التي مكتوم

فنني ،554 ص نجنند تاريننخ [فنني محمنند الشننيخ قننال
الكهننف] سننورة فنني نفسننك... اليننة}، {واصبر آية تفسير

لمجالسننة إرادة عنهننم العيننن طلننوع عننن النهنني قال: (فيه
{ول آينة فني النعام سورة تفسير [في أيضا وقال الجلء)،

الرجننل يوصننل أن يخنناف طردهننم أن تطرد}] قننال: (فيننه
إيننذاء مننن التحننذير ففيننه الظننالمين درجننة إلننى الصننالح

فنني العظمنناء مننع الجلننوس مننن منعهم أن وقال الصالحين
المذكور). الطرد هو العلم مجلس
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صننلى الرسننول إلننى أتى مكتوم، أم بن الله عبد قصة
اللننه رسننول وعنند أرشندني، يقنول؛ فجعنل سلم عليه الله

صلى الرسول فجعل المشركين، عظماء من رجال أو رجل
فنزلننت الخننر، علننى ويقبننل عنننه يعننرض وسننلم عليننه الله

/1 الصننحيح العمننى} [الجننامع جنناءه * أن وتننولى {عبس
398.[

بسننبب إل هنناجروا فمننا الحبشننة إلننى الهجننرة قصننة
التنننازل فنني مندوحننة يجنند الرسننول كننان ولننو التوحينند

تركه. لما أجلهم من والمساومة

مسننلم طيبننا) [رواه إل يقبل ل طيب الله (إن وحديث
مننا إل الدعويننة الطرق من يقبل فل هريرة]، أبي حديث من
معصية. ول كفر ول شرك فيه ليس طيبا كان

] المسننماة11/620 الفتنناوى [فنني تيميننة ابن رسالة
يقيننم كننان المشننايخ مننن شننيخ عننن سننئل وفيهننا السننماع،

منهننم فيتننوب الكبننائر لصننحاب مبنناح بشننعر بنندف سننماعا
المصننالح من عليه يترتب لما الفعل هذا يباح " فهل جماعة

 ؟ ذلك حكم عن " فسئل

بننه ويرشنند الضننالين بننه اللننه يهنندي مننا فأجنناب: (إن
بعننث فيمننا يكننون أن لبنند العاصيين على به ويتوب الغاوين

المننذكور والشننيخ وسننلم، عليننه اللننه صلى الرسول به الله
بما إل ذلك يمكنه فلم الكبائر عن المجتمعين يتوب أن قصد

جاهننل الشننيخ أن علننى ينندل البنندعي الطريننق مننن ذكننره
عنهننا،فننإن عاجز أو العصاة تتوب بها التي الشرعية بالطرق
كنانوا والتنابعين والصنحابة وسنلم علينه الله صلى الرسول
والفسننوق الكفننر أهننل مننن هننؤلء مننن شننر هو من يدعون

عننن بهننا اللننه أغننناهم الننتي الشننرعية بننالطرق والعصننيان
قنند أنه المتواتر والنقل بالضطرار علم وقد البدعية الطرق

اللننه إل يحصننيه ل مننن والعصننيان والفسوق الكفر من تاب
مننن ذكننر فيها ليس التي الشرعية بالطرق المم من تعالى

يجعننل أن الشننيخ لهننذا يجننوز ل إنننه وقال البدعي، الجتماع
؟قربننة مباحننة ؟أو مكروهننة ؟أو محرمة إما هي التي المور

علمنناء باتفنناق مفننتر ضننال هننذا فاعننل إن وقننال وطاعننة
هذا يجعل الذي المسلمين) - أي لجماع مخالف المسلمين

- باختصار. ودينا الله إلى الدعوة إلى طريقا العمل
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أو البنندع بنناب مننن هو الذي السماع في هذا كان فإذا
طريقننا ويجعننل يفعننل والكفر بالشرك بالك فما المحرمات

 ؟ الله حكم وإقامة الدعوة إلى

فنني الحنناديث وضننع تحريننم علننى السننلف إجمنناع
القننرآن على الناس إقبال مصلحة ذلك تضمن وإن الفضائل

ونحوها. الطاعات أو

إقامننة تحريننم علننى السنة أهل من به يعتد من إجماع
الننناس بعض إقبال مصلحة ذلك تضمن وإن البدعية الموالد

توبتهم. أو وهدايتهم

الكننراه بيننن التفريننق قاعنندة المنننع علننى ينندل ممننا
غيننر المحننرم فعننل فيهننا اللننه أجنناز والضننرورة،فالضننرورة

غصننة لنندفع الخمننر وشننرب والخنزير الميتة كأكل المتعدي
ل بل الضرورة، أجل من والشرك الكفر يبح لم لكن ونحوها

مطمئننن وقلبه أكره من {إل الكراه إل والكفر الشرك يبيح
عليننه مجمننع الكلم اضطر،وهذا من إل يقل ولم باليمان}،

بينهما. التفريق وهو

إضننفاء مثننل مفاسنند مننن المننر هننذا علننى يننترتب ما
مقبولة. صبغة وإعطائها المجالس هذه على الشرعية

اللننه رحمننه تيمية ابن للمام ودرر كلمات أيضا وننقل
فنني فقننال سننابقا، قنناله مننا علننى زيننادة الموضوع هذا عن

بغيننر اللننه علننى والقننول الشننرك ]: (إن14/476[ الفتاوى
فيها يكون ل والظلم بطن وما منها ظهر ما والفواحش علم
والعنندل للنه النندين إخلص وقننال: (إن المصلحة)، من شئ

شرع). كل وفي حال كل في مطلقا واجب

علننى محننرم هنو ]: (ومنا14/477[ الفتاوى في وقال
والظلم الفواحش وهو شئ منه يباح ل حال كل في أحد كل

علم). بل الله على والقول والشرك

المحرمننات ]: (إن471-14/470[ الفتنناوى في وقال
ول لضننرورة ل شننيئا منننه يبننح لننم الشرع بأن يقطع ما منها
بغينر اللنه علنى والقنول والفنواحش كالشنرك ضرورة غير
قننوله فنني المننذكورة الربعننة وهنني المحننض، والظلننم علم

بطننن وما منها ظهر ما الفواحش ربي حرم إنما {قل تعالى
بننه ينننزل لننم ما بالله تشركوا وأن الحق بغير والبغي والثم

الشننياء فهننذه تعلمون}، ل ما الله على تقولوا وأن سلطانا
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جميننع اللننه بعننث وبتحريمهننا الشننرائع جميننع فنني محرمننة
الحننوال مننن حننال فنني ول قننط شننيئا منها يبح ولم الرسل

المكية). السورة هذه في أنزلت ولهذا

فنني النسننان ]: (أمننا14/474[ الفتنناوى فنني وقننال
أنننه لظنننه محننرم أنننه يعلم الذي يفعل أن له يحل فل نفسه
الله). طاعة على يعينه

بعنندها] فيمننن  ومننا14/468 الفتاوى [في أيضا وقال
- فكيننف ببدعننة إل تعالى الله إلى السلوك يمكن ل أنه ظن

يظننن والمننترفين الفجننور أهننل - قال: (وكذا وكفر؟ بشرك
الننذنوب من يفعله بما إل الواجبات فعل يمكن ل أنه أحدهم

مننن كثير لبشر يقع وهذا بذلك إل المحرمات ترك يمكنه ول
واجتننناب الصننلوات أداء يمكننن ل يقننول مننن ومنهننم الناس
ومنهم الحشيشة، بأكل إل وغيرها الغيبة من المحرم الكلم

بسننماع إل يتننم ل العبادة في ورغبته لله محبته أن يظن من
الزهنند دواعي تتحرك وبها النغمات أصوات وسماع القصائد
الننذين الشيوخ بعض ومنهم ذلك، بدون يتحرك مال والعبادة
كالنندف المبتنندع بالسننماع طريقهننم إلننى الننناس ينندعون

واجتمنناع بأذكننار يفعلننه مننن ومنهننم ونحننوه، والرقننص
توبناهم ويقولون ذلك وغير أشعار وإنشاد وقيام وتسبيحات

هننذا نفعننل لننم وإن ذلننك إل يمكننننا ل يقولننون وأحيانا بذلك
وفي تحريما منه أشد هو فيما الوقوع حصل المحرم القليل

في القليل المحرم هذا إثم على أثمه يزيد ما الواجبات ترك
النسنان إن ويقولنون الكنثير المحرم من فيه كانوا ما جنب
إذا الطاعننات مننن كننثير فنني وقننوة نشنناطا نفسننه فنني يجد

هننذه عن أجاب ثم حراما، مكرها كان وإن يحبه ما له حصل
ذلك. من المنع إلى وانتهى بمقامين)، الشبة

ابننن الشننيخ عننن الوهنناب عبنند بننن محمنند الشيخ نقل
عننند يجنندون بننالقبور المشركين هؤلء (وجمهور قوله تيمية
ما القلب وحضور والدعاء والخشوع الرقة من القبور عبادة

فهل ]،57 ص نجد الله) [تاريخ مساجد في أحدهم يجده ل
الننناس قلننوب رقننة مصننلحة فيننه لن ذلننك بجننواز يقننال

عظيم. بهتان هذا سبحانك ؟؟ وخشوعهم

الوهنناب عبد بن محمد الشيخ عصر في حصلت واقعة
يننوم الننناس بعض أن ] وهى472 [ص نجد تاريخ في ذكرت

الجمعة هو اليوم أن الناس يعرف لكي أشياء يحدث الجمعة
سننألني صالح ابن محمد: (إن الشيخ معروفةفقال بأصوات

يعننرف ل مننن عننندنا أن فذكر بدعة إنه فقلت ؟ التذكير عن
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وسننلم عليه الله صلى الرسول أن له وذكرت به إل الجمعة
ادة)، عنن ونهنى الذان سنن وهنو أمته بصالح منا أعلم الزي
تنننبيه مصننلحة فيهننا لن البدعننة هننذه تجننوز هؤلء عند فهل

؟ الناس

]: (فنني503 [ص التيسننير فنني سليمان الحفيد وقال
ادعننى وإن السنننة مننع الننرأي اطراح وجوب على دليل الية

ما ترك في بعذر ليس الصلح دعوى وأن مصلح أنه صاحبه
 الله) اه أنزل

طريقا يكون فكيف لله ومسبة قبيحا الشرك كان فإذا
الضننلل} إل الحننق بعنند {فمنناذا إليه، الدعوة وإلى الله إلى

الشننرك أن علننى تنندل الدعوة قواعد من قاعدة فيها وهذه
القاعنندة، لهننذه والشاهد الله، إلى الدعوة وسائل من ليس
إلننى يدعو المشركين} أي؛ من أنا وما الله {وسبحان قوله
". بكفر أو بشرك إليه يدعو أن الله منزها الله

بنصه.  النقل ناه

تمت
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