
  الجهادالجهاد  جماعةجماعة  مطبوعاتمطبوعات  منمن

الخامسةالخامسة  النشرةالنشرة  

المةالمة  نصحنصح

بازباز  ابنابن  الشيـخالشيـخ  فتـوىفتـوى  باجتنابباجتناب

المةالمة  مجلسمجلس  دخولدخول  بجوازبجواز



بإشراف أعدت

الظـواهري أيمـن



الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اللهالله  بسمبسم

شرورشرور  منمن  باللهبالله  ونعوذونعوذ  ونستعينه،ونستعينه،  نحمدهنحمده  للهلله  الحمدالحمد  إنإن

لهله  مضلمضل  فلفل  اللهالله  يهدهيهده  منمن  أعمالنا،أعمالنا،  سيئاتسيئات  ومنومن  أنفسناأنفسنا

وحدهوحده  اللهالله  إلإل  إلهإله  لل  أنأن  وأشهدوأشهد  له،له،  هاديهادي  فلفل  يضلليضلل  ومنومن

ًا  أنأن  وأشهدوأشهد  له،له،  شريكشريك  لل ًامحمد ورسوله.ورسوله.  عبدهعبده  محمد

إلإل  تموتنتموتن  ولول  تقاتهتقاته  حقحق  اللهالله  اتقوااتقوا  آمنواآمنوا  الذينالذين  أيهاأيها  يا{يا{

مسلمون}. مسلمون}.   وأنتموأنتم

نفسنفس  منمن  خلقكمخلقكم  الذيالذي  ربكمربكم  اتقوااتقوا  الناسالناس  أيهاأيها  يا{يا{

ونساءونساء  كثيراكثيرا  رجالرجال  منهمامنهما  وبثوبث  زوجهازوجها  منهامنها  وخلقوخلق  واحدةواحدة

كانكان  اللهالله  إنإن  والرحاموالرحام  بهبه  تساءلونتساءلون  الذيالذي  اللهالله  واتقواواتقوا

رقيبا}.رقيبا}.  عليكمعليكم

سديداسديدا  قولقول  وقولواوقولوا  اللهالله  اتقوااتقوا  آمنواآمنوا  الذينالذين  أيهاأيها  يا{يا{

اللهالله  يطعيطع  ومنومن  ذنوبكمذنوبكم  لكملكم  ويغفرويغفر  أعمالكمأعمالكم  لكملكم  يصلحيصلح
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عظيما}.عظيما}.  فوزافوزا  فازفاز  فقدفقد  ورسولهورسوله

  بعـدبعـد  أماأما

السلم:   الخوةالخوة  أيهاأيها السلم: المسلمون اللهالله  ورحمةورحمة  عليكمعليكم  المسلمون

وبركاتهوبركاته

{  اللهالله  قالقال فإن:  {تعالى فإن:  إلىإلى  فردوهفردوه  شيءشيء  فيفي  تنازعتمتنازعتم  تعالى

ذلكذلك  الخرالخر  واليومواليوم  باللهبالله  تؤمنونتؤمنون  كنتمكنتم  إنإن  والرسولوالرسول  اللهالله

:  وأحسنوأحسن  خيرخير النساء} [ :تأويل النساء} [ ].].5959تأويل

"  اللهالله  رضيرضي  عباسعباس  ابنابن  وقالوقال ليس:  "عنهما ليس:  إلإل  أحدأحد  عنهما

عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  الرسولالرسول  إلإل  ويتركويترك  عملهعمله  منمن  يؤخذيؤخذ

قال"  قال" وسلم وإسنادهوإسناده  الكبيرالكبير  فيفي  الطبرانيالطبراني  رواهرواه  العراقيالعراقي  وسلم

حسن.حسن.

القول.القول.  هذاهذا  مثلمثل  وغيرهموغيرهم  الربعةالربعة  المذاهبالمذاهب  أئمةأئمة  وقالوقال

قال:   حديرحدير  بنبن  زيادزياد  عنعن  سننهسننه  فيفي  الدارميالدارمي  وروىوروى قال: قال قال
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:  السلم؟،السلم؟،  يهدميهدم  ماما  تعرفتعرف  هلهل  عمرعمر  ليلي  . قال:  ل :قال  . قال:  ل قال

الئمةالئمة  وحكموحكم  بالكتاببالكتاب  المنافقالمنافق  وجدالوجدال  العالمالعالم  زلةزلة  يهدمه"يهدمه"

قال".  قال". المضلين مشكاة[مشكاة[  صحيحصحيح  إسنادهإسناده  اللبانياللباني  المضلين

].].1/891/89بتحقيقه: بتحقيقه:   المصابيحالمصابيح

أحدأحد  زلةزلة  عنعن  نتحدثنتحدث  الحبةالحبة  الخوةالخوة  أيهاأيها  اليوماليوم  ونحنونحن

دخولدخول  أجازأجاز  حيثحيث  بازباز  بنبن  العزيزالعزيز  عبدعبد  الشيخالشيخ  وهووهو  العلماءالعلماء

).   المةالمة  مجلسمجلس واستصدرت( ). البرلمان واستصدرت( الخوانالخوان  جماعةجماعة  البرلمان

هذههذه  نسبةنسبة  صحتصحت  إنإن  هذا- هذا-   منهمنه  الفتوىالفتوى  هذههذه  المسلمينالمسلمين

فيفي  الجماعةالجماعة  هذههذه  ونشرتها- ونشرتها-   بازباز  ابنابن  الشيخالشيخ  إلىإلى  الفتوىالفتوى

تلبيسا]   لواء[لواء[  مجلتهامجلتها تلبيسا] السلم لها.لها.  وتضليلوتضليل  المةالمة  علىعلى  السلم

وهي:-وهي:-  مسائلمسائل  ثمانيثماني  النشرةالنشرة  هذههذه  فيفي  ونعرضونعرض

ببلدنا.ببلدنا.  الواقعالواقع  الفسادالفساد  لتغييرلتغيير  الشرعيةالشرعية  الوسيلة - الوسيلة - 11

الديمقراطية.الديمقراطية.  ماهيــة - ماهيــة - 22
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33 - حيدة   - واختيارهمواختيارهم  الواجبالواجب  الجهادالجهاد  عنعن  الخوانالخوان  حيدة 

الديمقراطي.الديمقراطي.  للسلوبللسلوب

الفتــوى.الفتــوى.  شـروط - شـروط - 44

العالم.العالم.  زلـةزلـة  مضـار - مضـار - 55

زلته.زلته.  فيفي  العالمالعالم  تقليدتقليد  تحريم - تحريم - 66

باز.باز.  ابنابن  للشيـخللشيـخ  نصيحـة - نصيحـة - 77

الخـوان.الخـوان.  لشبـابلشبـاب  نصيحــة - نصيحــة - 88
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الوسيلة:  الوسيلة: أول الواقعالواقع  الفسادالفساد  لتغييرلتغيير  الشرعيةالشرعية  أول

ا اببلدن ببلدن

{  قالقال   والسارق:  {تعالى والسارق:  أيديهماأيديهما  فاقطعوافاقطعوا  والسارقةوالسارقة  تعالى

حكيم}حكيم}  عزيزعزيز  واللهوالله  اللهالله  منمن  نكالًنكالً  كسباكسبا  بمابما  جزاءجزاء

[ ]، ]المائدة ]، {  وقالوقال  المائدة ولكم:  {تعالى ولكم:  حياة}حياة}  القصاصالقصاص  فيفي  تعالى

: :البقرة[ ودفعودفع  المسلمالمسلم  أخيأخي  يايا  الحياةالحياة  هذههذه  فصلح]. فصلح]. 179179البقرة[

التيالتي  تعالىتعالى  اللهالله  أحكامأحكام  بتطبيقبتطبيق  يكونيكون  عنهاعنها  الفسادالفساد

{  لصلحلصلح  شرعهاشرعها أل:  {خلقه أل:  اللطيفاللطيف  وهووهو  خلقخلق  منمن  يعلميعلم  خلقه

: الملك} [ :الخبير الملك} [ علىعلى  النجاسالنجاس  الكفرةالكفرة  استيلءاستيلء  ومع]. ومع]. 1414الخبير

الميلديالميلدي  عشرعشر  التاسعالتاسع  القرنالقرن  أواخرأواخر  فيفي  المسلمينالمسلمين  بلدبلد

وأتواوأتوا  بلدنابلدنا  حكمحكم  عنعن  السلميةالسلمية  الشريعةالشريعة  بتنحيةبتنحية  قامواقاموا

رحيلرحيل  ومعومع  لحكمنا،لحكمنا،  الكافرةالكافرة  الوضعيةالوضعية  بقوانينهمبقوانينهم

إلىإلى  المورالمور  مقاليدمقاليد  سلمواسلموا  البلدانالبلدان  هذههذه  عنعن  المستعمرينالمستعمرين
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القوانينالقوانين  بهذهبهذه  الحكمالحكم  وأصلتوأصلت  المسلمينالمسلمين  أبناءأبناء  منمن  طائفةطائفة

ّق  لل  التيالتي ّقُتِح والتيوالتي  مجرما،مجرما،  تردعتردع  ولول  باطلباطل  ُتبطلُتبطل  ولول  حقاحقا  ُتِح

ُتْحرم  والميسروالميسر  والخمروالخمر  والرباوالربا  كالزناكالزنا  الحرامالحرام  ُتِحلُتِحل ُتْحرمو و

والنهيوالنهي  بالمعروفبالمعروف  والمروالمر  اللهالله  سبيلسبيل  فيفي  كالجهادكالجهاد  الحللالحلل

حاميةحامية  الوضعيةالوضعية  القوانينالقوانين  هذههذه  فكانتفكانت  المنكر،المنكر،  عنعن

كلكل  رقبةرقبة  علىعلى  وسيفاوسيفا  البلدانالبلدان  هذههذه  فيفي  المتفشيالمتفشي  للفسادللفساد

عليها.عليها.  الخروجالخروج  يريديريد  بالصلحبالصلح  منادمناد

لهذهلهذه  الحاميةالحامية  الفئةالفئة  هيهي  أخيأخي  يايا  الداءالداء  فموضعفموضع  

ينصرونهمينصرونهم  الذينالذين  وأعوانهموأعوانهم  الحكامالحكام  وهموهم  القوانين،القوانين،

مرتدونمرتدون  كفاركفار  همهم  أخيأخي  يايا  الحكامالحكام  وهؤلءوهؤلء  ويمنعونهمويمنعونهم

المخيمالمخيم  والفسادوالفساد  الكفرالكفر  هذاهذا  ينقشعينقشع  حتىحتى  قتالهمقتالهم  يجبيجب

بلدنا.بلدنا.  علىعلى

{  فلقولهفلقوله  مرتدين،مرتدين،  كونهمكونهم  أماأما   ومن:  {تعالى ومن:  يحكميحكم  لملم  تعالى
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:  همهم  فأولئكفأولئك  اللهالله  أنزلأنزل  بمابما ] المائدة}  :الكافرون ] المائدة}  ،]،]4444الكافرون

نزولنزول  سببسبب  صورةصورة  نفسنفس  هوهو  هؤلءهؤلء  يفعلهيفعله  ماما  لنلن  وذلكوذلك

وهو:  وهو: الية حكمحكم  واختراعواختراع  اللهيةاللهية  الشريعةالشريعة  حكمحكم  تعطيلتعطيل  الية

ِلزما  تشريعاتشريعا  وجعلهوجعله  جديدجديد ِلزماُم اليهوداليهود  عطلعطل  كماكما  للناس،للناس،  ُم

وصورةوصورة  بديل،بديل،  تشريعاتشريعا  واخترعواواخترعوا  بالرجمبالرجم  التوراةالتوراة  حكمحكم

بالجماعبالجماع  النصالنص  فيفي  الدخولالدخول  قطعيةقطعية  النزولالنزول  سببسبب

للسيوطي-   القرآنالقرآن  علومعلوم  فيفي  التقان[التقان[ --1/281/28-: -:   للسيوطي- 

3030 .[ .[

ابنابن  نقلنقل  كماكما  القاضيالقاضي  إسماعيلإسماعيل  إليهإليه  أشارأشار  ماما  وهذاوهذا

وقال: " وقال: "حجر بعد]   أحكام[أحكام[  فيفي  القاضيالقاضي  إسماعيلإسماعيل  حجر بعد] القرآن القرآن

ظاهر:   فيفي  الخلفالخلف  حكىحكى  أنأن ظاهر: ذلك أنأن  علىعلى  يدليدل  الياتاليات  ذلك

حكمحكم  بهبه  يخالفيخالف  حكماحكما  واخترعواخترع  فعلوافعلوا  ماما  مثلمثل  فعلفعل  منمن

ِزَمه  فقدفقد  به،به،  ُيعَمُلُيعَمُل  دينادينا  وجعلهوجعله  اللهالله ِزَمهَل منمن  لزمهملزمهم  ماما  مثلمثل  َل
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[  أوأو  كانكان  حاكماحاكما  المذكورالمذكور  الوعيدالوعيد فتح"  [غيره فتح"  الباري:الباري:  غيره

13/12013/120.[.[

قوله:  قوله: قلت أي"   ُيعَملُيعَمل  دينادينا  وجعله"وجعله"  قلت أي" به نظامانظاما  جعلهجعله  به

ًا ِزم ًاُمل ِزم علىعلى  يطلق- يطلق-   معانيهمعانيه  أحدأحد  في- في-   فالدينفالدين  للناس،للناس،  ُمل

ماما  َسّميَسّمي  اللهالله  لنلن  باطل،باطل،  أوأو  كانكان  حقاحقا  الناسالناس  حياةحياة  نظامنظام

لكم: {  فقالفقال  دينا،دينا،  الضللالضلل  منمن  الكفارالكفار  عليهعليه لكم: {تعالى دينكمدينكم  تعالى

دين}.دين}.  وليولي

ًا  كفرا- كفرا-   الحكامالحكام  هؤلءهؤلء  بكفربكفر  أفتىأفتى  وممنوممن ًابواح --  أكبرأكبر  بواح

-:-:  المعاصرينالمعاصرين  العلماءالعلماء  منمن

"  حيثحيث  الشنقيطيالشنقيطي  العلمةالعلمة   ومن:  "قال ومن:  القرآنالقرآن  هديهدي  قال

غيرغير  تشريعاتشريعا  اتبعاتبع  منمن  كلكل  أنأن  بيانهبيانه    أقومأقوم  هيهي  للتيللتي

اللهالله  عبدعبد  بنبن  محمدمحمد  آدمآدم  ولدولد  سيدسيد  بهبه  جاءجاء  الذيالذي  التشريعالتشريع

التشريعالتشريع  لذلكلذلك  فاتباعهفاتباعه  عليه،عليه،  وسلمهوسلمه  اللهالله  صلواتصلوات
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َلة  منمن  مخرٌجمخرٌج  بواٌحبواٌح  كفٌركفٌر  المخالفالمخالف َلةالم أضواء". [  الم أضواء". [السلمية السلمية

]. ]. 3/4393/439البيان: البيان: 

"  رحمهرحمه  الشنقيطيالشنقيطي  وقالوقال وبهذه:  "الله وبهذه:  النصوصالنصوص  الله

الذينالذين  أنأن  الظهورالظهور  غايةغاية  يظهريظهر  ذكرناذكرنا  التيالتي  السماويةالسماوية

علىعلى  الشيطانالشيطان  شرعهاشرعها  التيالتي  الوضعيةالوضعية  القوانينالقوانين  يتبعونيتبعون

علىعلى  وعلوعل  جلجل  اللهالله  شرعهشرعه  لمالما  مخالفةمخالفة  أوليائهأوليائه  ألسنةألسنة

فيفي  يشكيشك  لل  أنهأنه  وسلم،وسلم،  عليهمعليهم  اللهالله  صلىصلى  رسلهرسله  ألسنةألسنة

عنعن  وأعماهوأعماه  بصيرتهبصيرته  اللهالله  طمسطمس  منمن  إلإل  وشركهموشركهم  كفرهمكفرهم

[  الوحيالوحي  نورنور أضواء".  [مثله أضواء".  4/83البيان: البيان:   مثله 84،4/83 ُيَراجع] ،84 و ُيَراجع]  و

،،590590--7/5847/584  ،،173173--7/1627/162البيان: البيان:   أضواء[أضواء[  أيضاأيضا

7/6147/614 .[ .[

"  رحمهرحمه  الفقيالفقي  حامدحامد  محمدمحمد  الشيخالشيخ  وقالوقال   ومثل:  "الله ومثل:  الله

َتخذ  منمن  منهمنه  وشروشر  هذاهذا َتخذا يتحاكميتحاكم  قوانينقوانين  الفرنجةالفرنجة  كلمكلم  منمن  ا
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ماما  علىعلى  ويقدمهاويقدمها  والموال،والموال،  والفروجوالفروج  الدماءالدماء  فيفي  إليهاإليها

اللهالله  صلىصلى  رسولهرسوله  وسنةوسنة  اللهالله  كتابكتاب  منمن  لهله  وتبينوتبين  علمعلم

ولمولم  عليهاعليها  أصرأصر  إذاإذا  مرتدمرتد  كافركافر  شكشك  بلبل  فهوفهو  وسلم،وسلم،  عليهعليه

ول.   أنزلأنزل  بمابما  الحكمالحكم  إلىإلى  يرجعيرجع ول. الله اسماسم  أيأي  ينفعهينفعه  الله

الصلةالصلة  أعمالأعمال  ظواهرظواهر  منمن  عملعمل  أيأي  ولول  بهبه  تسمىتسمى

. [  والحجوالحج  والصياموالصيام فتح..."  اهـ . [ونحوها فتح..."  اهـ كتابكتاب  شرحشرح  المجيدالمجيد  ونحوها

ط:  ط: التوحيد ].].396396  صص  هامشهامش  السنة،السنة،  أنصارأنصار  التوحيد

"  رحمهرحمه  شاكرشاكر  أحمدأحمد  العلمةالعلمة  قالقال أفيجوز:  "الله أفيجوز:  مع-   الله مع- 

بلدهمبلدهم  فيفي  المسلمونالمسلمون  ُيحكمُيحكم  أنأن  اللهالله  شرعشرع  في- في-   هذاهذا

الملحدة؟الملحدة؟  الوثنيةالوثنية  أوربةأوربة  تشريعاتتشريعات  عنعن  مقتبسمقتبس  بتشريعبتشريع

يغيرونهيغيرونه  الباطلة،الباطلة،  والراءوالراء  الهواءالهواء  تدخلهتدخله  بتشريعبتشريع  بلبل

إلى-   يشاءونيشاءون  كماكما  ويبدلونهويبدلونه إن-   قالقال  أنأن  إلى-  فيفي  المرالمر  إن- 

هي.   وضوحوضوح  واضحواضح  الوضعيةالوضعية  القوانينالقوانين  هذههذه هي. الشمس كفركفر  الشمس
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ينتسبينتسب  ممنممن  لحدلحد  عذرعذر  ولول  مداورة،مداورة،  ولول  فيهفيه  خفاءخفاء  لل  بواح،بواح،

لهالها  الخضوعالخضوع  أوأو  بهابها  العملالعمل  في- في-   كانكان  منمن  كائنا- كائنا-   للسلمللسلم

عمدة" [  أوأو عمدة" [إقرارها ]. ]. 174174--4/1734/173التفسير: التفسير:   إقرارها

"  رحمهرحمه  شاكرشاكر  محمودمحمود  الشيخالشيخ  قالقال   وإذن،:  "الله وإذن،:  فلمفلم  الله

القضاءالقضاء  منمن  زماننا،زماننا،  مبتدعةمبتدعة  بهبه  احتجاحتج  عماعما  سؤالهمسؤالهم  يكنيكن

لشريعةلشريعة  مخالفمخالف  بقانونبقانون  والدماءوالدماء  والعراضوالعراض  الموالالموال  فيفي

ِزم  قانونقانون  إصدارإصدار  فيفي  ولول  السلم،السلم،  أهلأهل ِزمُمل السلمالسلم  لهللهل  ُمل

نبيهنبيه  لسانلسان  وعلىوعلى  كتابهكتابه  فيفي  اللهالله  غيرغير  حكمحكم  إلىإلى  بالحتكامبالحتكام

فهذا.   عليهعليه  اللهالله  صلىصلى فهذا. وسلم حكمحكم  عنعن  إعراضإعراض  الفعلالفعل  وسلم

حكمحكم  علىعلى  الكفرالكفر  أهلأهل  لحكاملحكام  وإيثاروإيثار  دينهدينه  عنعن  ورغبةورغبة  اللهالله

أهلأهل  منمن  أحدأحد  يشكيشك  لل  الكفرالكفر  وهذاوهذا  وتعالى،وتعالى،  سبحانهسبحانه  اللهالله

والداعيوالداعي  بهبه  القائلالقائل  تكفيرتكفير  فيفي  اختلفهماختلفهم  علىعلى  القبلةالقبلة

عمدة". [ عمدة". [إليه ].].4/1574/157التفسير:التفسير:  إليه
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مفتيمفتي  اللهالله  رحمهرحمه  إبراهيمإبراهيم  بنبن  محمدمحمد  الشيخالشيخ  وقالوقال

:  تحكيم[تحكيم[  رسالتهرسالته  فيفي  السابقالسابق  السعوديةالسعودية قال]  :القوانين قال]  القوانين

اللعيناللعين  القانونالقانون  تنزيلتنزيل  المستبينالمستبين  الكبرالكبر  الكفرالكفر  منمن  إن"إن"

صلىصلى  محمدمحمد  قلبقلب  علىعلى  المينالمين  الروحالروح  بهبه  نزلنزل  ماما  منزلةمنزلة

عربيعربي  بلسانبلسان  المنذزينالمنذزين  منمن  ليكونليكون  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله

تنازعتنازع  عندعند  إليهإليه  والردوالرد  العالمينالعالمين  بينبين  بهبه  الحكمالحكم  فيفي  مبين،مبين،

فإن{فإن{  وجلوجل  عّزعّز  اللهالله  لقوللقول  ومعاندةومعاندة  مناقضةمناقضة  المتنازعين،المتنازعين،

َدوه  شيءشيء  فيفي  تنازعتمتنازعتم َدوهفر كنتمكنتم  إنإن  والرسولوالرسول  اللهالله  إلىإلى  فر

تأويل}".تأويل}".  وأحسنوأحسن  خيرخير  ذلكذلك  الخرالخر  واليومواليوم  باللهبالله  تؤمنونتؤمنون

أنزلأنزل  ماما  بغيربغير  الحكمالحكم  أنأن  إبراهيمإبراهيم  ابنابن  الشيخالشيخ  ذكرذكر  ثمثم

يصفيصف  منهامنها  الخامسالخامس  أحوال،أحوال،  فيفي  أكبرأكبر  كفراكفرا  يكونيكون  اللهالله

:   دقيقا،دقيقا،  وصفاوصفا  المسلمينالمسلمين  واقعواقع " وهو:  الخامس : فقال " وهو:  الخامس فقال

ومكابرةومكابرة  للشرعللشرع  معاندةمعاندة  وأظهرهاوأظهرها  وأشملهاوأشملها  أعظمهاأعظمها
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بالمحاكمبالمحاكم  ومضاهاةومضاهاة  ولرسوله،ولرسوله،  للهلله  ومشاقةومشاقة  لحكامهلحكامه

ًا  وإمداداوإمدادا  إعداداإعدادا  الشرعيةالشرعية ًاوإرصاد وتفريعاوتفريعا  وتأصيلوتأصيل  وإرصاد

أنأن  فكمافكما  ومستندات،ومستندات،  ومراجعومراجع  وإلزاما،وإلزاما،  وحكماوحكما  وتشكيلوتشكيل

كتابكتاب  إلىإلى  كلهاكلها  ومستنداتومستندات  مراجعمراجع  الشرعيةالشرعية  للمحاكمللمحاكم

فلهذهفلهذه  وسلم،وسلم،  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  رسولهرسوله  وسنةوسنة  اللهالله

هي:هي:  مراجعمراجع  المحاكمالمحاكم

كثيرة،كثيرة،  وقوانينوقوانين  شتى،شتى،  شرائعشرائع  منمن  الملفقالملفق  القانونالقانون

والقانونوالقانون  المريكيالمريكي  والقانونوالقانون  الفرنسي،الفرنسي،  كالقانونكالقانون

بعضبعض  مذاهبمذاهب  منمن  القوانين،القوانين،  منمن  وغيرهاوغيرها  البريطاني،البريطاني،

فهذه.   وغيروغير  الشريعةالشريعة  إلىإلى  والمنتسبينوالمنتسبين  البدعينالبدعين فهذه. ذلك ذلك

مكملةمكملة  مهيأةمهيأة  السلمالسلم  أمصارأمصار  منمن  كثيركثير  فيفي  النالن  المحاكمالمحاكم

أسراب،أسراب،  إثرإثر  أسرابأسراب  إليهاإليها  والناسوالناس  البواب،البواب،  مفتوحةمفتوحة

والكتاب،والكتاب،  السنةالسنة  حكمحكم  يخالفيخالف  بمابما  بينهمبينهم  حكامهاحكامها  يحكميحكم
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عليه،عليه،  وتقرهموتقرهم  بهبه  وتلزمهموتلزمهم  القانونالقانون  ذلكذلك  أحكامأحكام  منمن

فأي.   وتحتمهوتحتمه فأي. عليهم مناقضةمناقضة  وأيوأي  الكفرالكفر  هذاهذا  فوقفوق  كفركفر  عليهم

المناقضة."المناقضة."  هذههذه  بعدبعد  اللهالله  رسولرسول  محمدامحمدا  بأنبأن  للشهادةللشهادة

اهـ.اهـ.

:   النقولالنقول  هذههذه  علىعلى  ونقتصرونقتصر : اختصارا اختصارا

أوأو  السابقةالسابقة  السبابالسباب  منمن  لسببلسبب  الحاكمالحاكم  كفركفر  فإذافإذا

ووجبووجب  طاعتهطاعته  سقطتسقطت  فقدفقد  الردة،الردة،  أسبابأسباب  منمن  غيرهاغيرها

قتالهقتاله  وجبوجب  فقدفقد  وقوةوقوة  بشوكةبشوكة  ممتنعاممتنعا  كانكان  فإنفإن  خلعه،خلعه،

عنهعنه  اللهالله  رضيرضي  الصامتالصامت  بنبن  عبادةعبادة  لحديثلحديث  وذلكوذلك  لخلعه،لخلعه،

دعانا: ( دعانا: (قال فقالفقال  فبايعناه،فبايعناه،  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  النبيالنبي  قال

«أن:   أخذأخذ  فيمافيما «أن: علينا فيفي  والطاعةوالطاعة  السمعالسمع  علىعلى  بايعنابايعنا  علينا

لل  وأنوأن  علينا،علينا،  وأثرةوأثرة  ويسرناويسرنا  وعسرناوعسرنا  ومكرهناومكرهنا  منشطنامنشطنا

ًا  كفراكفرا  ترواتروا  أنأن  إلإل  أهله،أهله،  المرالمر  ننازعننازع ًابواح اللهالله  منمن  عندكمعندكم  بواح
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متفق)   فيهفيه متفق) برهان» عليه.عليه.  برهان»

"  قالقال  الحديثالحديث  هذاهذا  شرحشرح  وفيوفي قال:  "النووي قال:  القاضيالقاضي  النووي

أجمع: " أجمع: "عياض لكافر،لكافر،  تنعقدتنعقد  لل  المامةالمامة  أنأن  علىعلى  العلماءالعلماء  عياض

فلو- فلو-   قولهقوله  إلى- إلى-   انعزلانعزل  الكفرالكفر  عليهعليه  طرأطرأ  لولو  أنهأنه  وعلىوعلى

حكمحكم  عنعن  خرجخرج  بدعةبدعة  أوأو  للشرعللشرع  وتغييروتغيير  كفركفر  عليهعليه  طرأطرأ

القيامالقيام  المسلمينالمسلمين  علىعلى  ووجبووجب  طاعتهطاعته  وسقطتوسقطت  الوليةالولية

لملم  فإنفإن  ذلك،ذلك،  أمكنهمأمكنهم  إنإن  عادلعادل  إمامإمام  ونصبونصب  وخلعهوخلعه  عليهعليه

ولول  الكافرالكافر  بخلعبخلع  القيامالقيام  عليهمعليهم  وجبوجب  لطائفةلطائفة  إلإل  ذلكذلك  يقعيقع

تحققواتحققوا  فإنفإن  عليه،عليه،  القدرةالقدرة  ظنواظنوا  إذاإذا  إلإل  المبتدعالمبتدع  فيفي  يجبيجب

إلىإلى  أرضهأرضه  عنعن  المسلمالمسلم  وليهاجروليهاجر  القيام،القيام،  يجبيجب  لملم  العجزالعجز

[  ويفرويفر  غيرهاغيرها صحيح"  [بدينه صحيح"  كتابكتاب  النوويالنووي  بشرحبشرح  مسلممسلم  بدينه

ج:  ج: المارة وقال]. 229229ص/ص/1212المارة إذا-   حجرحجر  ابنابن  وقال].  كفركفر  إذا- 

"  الحاكمالحاكم "وملخصه-:  فيجبفيجب  إجماعاإجماعا  بالكفربالكفر  ينعزلينعزل  أنهأنه  وملخصه-: 

17



[  فيفي  القيامالقيام  مسلممسلم  كلكل  عليعلي فتح"  [ذلك فتح"  البـاري:البـاري:  ذلك

13/12313/123 .[ .[

عجزعجز  إذاإذا  أنهأنه  عياض،عياض،  القاضيالقاضي  ذكرهذكره  ماما  إلىإلى  ونضيفونضيف

القوةالقوة  إعدادإعداد  عليهمعليهم  يجبيجب  فإنهفإنه  الجهادالجهاد  عنعن  المسلمونالمسلمون

وأعدوا: {  لقولهلقوله  وجوباوجوبا وأعدوا: {تعالى قوة}قوة}  منمن  استطعتماستطعتم  ماما  لهملهم  تعالى

[ ]، ]النفال ]، "  رحمهرحمه  تيميةتيمية  ابنابن  وقالوقال  النفال كما:  "الله كما:  يجبيجب  الله

وقتوقت  فيفي  الخيلالخيل  ورباطورباط  القوةالقوة  بإعدادبإعداد  للجهادللجهاد  الستعدادالستعداد

واجب"واجب"  فهوفهو  بهبه  إلإل  الواجبالواجب  يتميتم  مالمال  فإنفإن  للعجز،للعجز،  سقوطهسقوطه

].].28/25928/259الفتاوى: الفتاوى:   مجموع[مجموع[

ًا  للجهادللجهاد  العدةالعدة  إعدادإعداد  سبحانهسبحانه  اللهالله  جعلجعل  وقدوقد  هذاهذا َقان ًاُفر َقان ُفر

{  قولهقوله  فيفي  وذلكوذلك  والمنافقوالمنافق  المؤمنالمؤمن  بينبين ولو:  {تعالى ولو:  تعالى

انبعاثهمانبعاثهم  اللهالله  كرهكره  ولكنولكن  عدة،عدة،  لهله  لعدوالعدوا  الخروجالخروج  أرادواأرادوا

َبطهم َبطهمفث :  معمع  اقعدوااقعدوا  وقيلوقيل  فث التوبة} [ :القاعدين التوبة} [ ].].4747القاعدين
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فرضفرض  المرتدينالمرتدين  الحكامالحكام  هؤلءهؤلء  جهادجهاد  أنأن  أخيأخي  يايا  واعلمواعلم  

بغيربغير  المحكومةالمحكومة  البلدالبلد  هذههذه  أهلأهل  منمن  مسلممسلم  كلكل  علىعلى  عينعين

حلحل  كافركافر  عدوعدو  الحكامالحكام  هؤلءهؤلء  لنلن  وذلكوذلك  السلم،السلم،  شريعةشريعة

الجهادالجهاد  وجوبوجوب  مواضعمواضع  منمن  وهذاوهذا  المسلمينالمسلمين  بلدبلد  بعقربعقر

].].10/36610/366الكبير:الكبير:  والشرحوالشرح  المغني[المغني[  العينيالعيني

ماما  منهامنها  المقام،المقام،  هذاهذا  فيفي  للبعضللبعض  تطرأتطرأ  شبهةشبهة  علىعلى  وننبهوننبه

الجهاد: "  مرشدمرشد  النصرالنصر  أبوأبو  حامدحامد  يقولهيقوله الجهاد: "الخوان يكونيكون  لل  الخوان

[  الجنبيالجنبي  العدوالعدو  ضدضد  إلإل جريدة"  [للوطن جريدة"  النور:النور:  للوطن

هـ].هـ].1/4/14071/4/1407

إنه:    إنه: فنقول أجنبياأجنبيا  الكافرالكافر  العدوالعدو  يكونيكون  أنأن  بينبين  فرقفرق  لل  فنقول

علةعلة  إنإن  إذإذ  عليها،عليها،  وتسلطوتسلط  فارتدفارتد  أهلهاأهلها  منمن  أوأو  البلدالبلد  عنعن

وطنيا،وطنيا،  أوأو  أجنبياأجنبيا  كونهكونه  العلةالعلة  وليستوليست  الكفر،الكفر،  قتالهقتاله  وجوبوجوب

عنعن  أجنبياأجنبيا  بكفرهبكفره  صارصار  قدقد  الكافرالكافر  أنأن  عنعن  فضلفضل
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قال: {  لقولهلقوله  وذلكوذلك  البلدةالبلدة  أهلأهل  المسلمينالمسلمين قال: {تعالى نوحنوح  يايا  تعالى

:  غيرغير  عملعمل  إنهإنه  أهلكأهلك  منمن  ليسليس  إنهإنه ] هود}  :صالح ] هود}  ].].4646صالح

كالذيكالذي  والوطنيوالوطني  الجنبيالجنبي  الكافرالكافر  بينبين  يفرقونيفرقون  والذينوالذين

كلكل  أنأن  يخفىيخفى  فلفل  والمحلي،والمحلي،  المستوردالمستورد  الخمرالخمر  بينبين  يفرقيفرق

فيفي  ثابتةثابتة  السكارالسكار  وهيوهي  التحريمالتحريم  علةعلة  لنلن  حرامحرام  الخمرينالخمرين

فيفي  ثابتةثابتة  القتالالقتال  وجوبوجوب  علةعلة  فإنفإن  وكذلكوكذلك  الخمرين،الخمرين،

ْين ِفَر َكا ْينال ِفَر َكا نسميهنسميه  الذيالذي  هذاهذا  إنإن  بلبل  والوطني،والوطني،  الجنبيالجنبي  ال

ًا  أغلظأغلظ  الوطنيالوطني  بالكافربالكافر ًاكفر ًا  لكونهلكونه  كفر ًامرتد ابنابن  قالقال  كماكما  مرتد

الله: الله:   رحمهرحمه  تيميةتيمية

الصلي"الصلي"  الكفرالكفر  منمن  بالجماعبالجماع  أغلظأغلظ  الردةالردة  وكفر"وكفر"

]. ]. 28/47828/478الفتاوى: الفتاوى:   مجموع[مجموع[

فقدفقد  عين،عين،  فرضفرض  المرتدينالمرتدين  الحكامالحكام  هؤلءهؤلء  جهادجهاد  ولنولن

فيجب: "  ابنابن  قالقال فيجب: "حجر ذلك"ذلك"  فيفي  القيامالقيام  مسلممسلم  كلكل  علىعلى  حجر

20



]. ]. 13/12313/123الباري:الباري:  فتح[فتح[

المتخلفالمتخلف  أنأن  عينعين  فرضفرض  الحكامالحكام  هؤلءهؤلء  جهادجهاد  أنأن  ومعنىومعنى

بعد-   عنهعنه مرتكب-   بوجوبهبوجوبه  علمهعلمه  بعد-  فاسق،فاسق،  لكبيرة،لكبيرة،  مرتكب- 

فيفي  كماكما  العينيالعيني  الجهادالجهاد  تاركتارك  حقحق  فيفي  الواردالوارد  للوعيدللوعيد  وذلكوذلك

{  قولهقوله إل:  {تعالى إل:  :  عذاباعذابا  يعذبكميعذبكم  تنفرواتنفروا  تعالى ] التوبة}  :أليما ] التوبة}  أليما

3939.[.[

مواجهةمواجهة  كيفيةكيفية  أنأن  المسلمالمسلم  أخيأخي  يايا  ترىترى  سبقسبق  ممامما  

وجوبوجوب  تقررتقرر  وقدوقد  والجماعوالجماع  بالنصبالنص  مقررةمقررة  الحكامالحكام  هؤلءهؤلء

{  وقالوقال  جهادهم،جهادهم، وما:  {تعالى وما:  إذاإذا  مؤمنةمؤمنة  ولول  لمؤمنلمؤمن  كانكان  تعالى

منمن  الخيرةالخيرة  لهملهم  يكونيكون  أنأن  أمراأمرا  ورسولهورسوله  اللهالله  قضيقضي

مبينا}مبينا}  ضللضلل  ضلضل  فقدفقد  ورسولهورسوله  اللهالله  يعصيعص  ومنومن  أمرهمأمرهم

: :الحزاب[ النص،النص،  يخالفيخالف  منمن  حكمحكم  تبينتبين  اليةالية  وهذهوهذه  ،]،]3636الحزاب[

  تعالىتعالى  اللهالله  قالقال  الذيالذي  المؤمنينالمؤمنين  سبيلسبيل  فهوفهو  الجماعالجماع  أماأما
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ماما  بعدبعد  منمن  الرسولالرسول  يشاققيشاقق  ومن-: {ومن-: {  مخالفهمخالفه  عن- عن- 

تولىتولى  ماما  نولهنوله  المؤمنينالمؤمنين  سبيلسبيل  غيرغير  ويتبعويتبع  الهدىالهدى  لهله  تبينتبين

:  وساءتوساءت  جهنمجهنم  ونصلهونصله النساء} [ :مصيرا النساء} [ ].].115115مصيرا

معمع  للمسلمللمسلم  اجتهاداجتهاد  ولول  للمسلمللمسلم  اختياراختيار  فلفل  أخيأخي  يايا  إذنإذن

ْين  والجماعوالجماع  النصالنص  وجودوجود ْيناللذ هؤلءهؤلء  قتالقتال  أوجباأوجبا  اللذ

وبهذا.  وبهذا. الطواغيت الفسادالفساد  تغييرتغيير  أنأن  يرىيرى  منمن  ضللضلل  تعلمتعلم  الطواغيت

ودخولودخول  الديمقراطيالديمقراطي  السلوبالسلوب  باتباعباتباع  يكونيكون  الواقعالواقع

{  الشريعةالشريعة  تطبيقتطبيق  علىعلى  للعملللعمل  البرلماناتالبرلمانات {فقد-  ضلضل  فقد- 

وأضل} -   ضللضلل وأضل} - مبينا الحكامالحكام  هؤلءهؤلء  كفركفر  يرىيرى  لل  منمن  منهمنه  مبينا

السلم.السلم.  شريعةشريعة  بغيربغير  الحاكمينالحاكمين

*   *   *   **   *   *   *
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ماهيـــــة:  انيا ماهيـــــة: ث انيا الديمقراطية.الديمقراطية.  ث

فيفي  التشريعالتشريع  كانكان  فإذافإذا  جديد،جديد،  ديندين  الديمقراطيةالديمقراطية  

حقحق  الديمقراطيةالديمقراطية  فيفي  فالتشريعفالتشريع  تعالى،تعالى،  للهلله  حقاحقا  السلمالسلم

الشعبالشعب  تأليهتأليه  علىعلى  يقوميقوم  جديدجديد  ديندين  إذنإذن  فهيفهي  للشعب،للشعب،

باللهبالله  شركشرك  فالديمقراطيةفالديمقراطية  وصفاته،وصفاته،  اللهالله  حقحق  ومنحهومنحه

إن: {  قالقال  صريح،صريح،  أكبرأكبر  وكفروكفر إن: {تعالى ألأل  أمرأمر  للهلله  إلإل  الحكمالحكم  تعالى

:  إلإل  تعبدواتعبدوا يوسف} [ :إياه يوسف} [ للهلله  السلمالسلم  فيفي  فالحاكميةفالحاكمية  ،]،]4040إياه

قالقال  ولذلكولذلك  للشعب،للشعب،  الديمقراطيةالديمقراطية  فيفي  والحاكميةوالحاكمية  وحده،وحده،

الديمقراطية: الديمقراطية:   إنإن  المودوديالمودودي  العلىالعلى  أبوأبو

وهي...   تأليهتأليه  هي"هي" وهي... النسان الجماهير"الجماهير"  حاكميةحاكمية  النسان

للمودودي-   والمدنيةوالمدنية  السلم[السلم[ للمودودي- الحديثة ]]3333صص  الحديثة

أغلبيةأغلبية  فيفي  ممثلممثل  الشعبالشعب  هوهو  الديمقراطيةالديمقراطية  فيفي  فالُمشرعفالُمشرع

البرلمان.البرلمان.  فيفي  نوابهنوابه
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والشيوعيوالشيوعي  والنصرانيوالنصراني  والنساءوالنساء  الرجالالرجال  فيهمفيهم  والنوابوالنواب

لجميعلجميع  ُملزماُملزما  ُحكماُحكما  يصبحيصبح  ُيَشرعونهُيَشرعونه  وماوما  والعلماني،والعلماني،

ُبون  الشعبالشعب ُبونَيْج وخذوخذ  الرقاب،الرقاب،  بهبه  ويضربونويضربون  الموالالموال  بهبه  َيْج

مادتهمادته  فيفي  ينصينص  الذيالذي  المصريالمصري  الدستورالدستور  منمن  لذلكلذلك  مثالمثال

مصدرمصدر  وهووهو  وحدهوحده  للشعبللشعب  السيادة(السيادة(  علىعلى  الثالثةالثالثة

(، ،)السلطات علىعلى  ينصينص  والثمانينوالثمانين  السادسةالسادسة  مادتهمادته  وفيوفي  السلطات

التشريع).التشريع).  سلطة- سلطة-   البرلمان- البرلمان-   الشعبالشعب  مجلسمجلس  يتولى(يتولى(

ْدل  الشعبالشعب  جعلواجعلوا  فهمفهم ْدلَع تعالى:تعالى:  وقالوقال  تعالىتعالى  للهلله  ونظيراونظيرا  َع

:  بربهمبربهم  كفرواكفروا  الذينالذين  ثم{ثم{ ] النعام}  ِدلون ْع :َي ] النعام}  ِدلون ْع أيأي  ،]،]11َي

ْدل  للهلله  يجعلونيجعلون ْدلَع أم: {  وقالوقال  مساويا،مساويا،  َع أم: {تعالى شركاءشركاء  لهملهم  تعالى

:  بهبه  يأذنيأذن  لملم  ماما  الدينالدين  منمن  لهملهم  شرعواشرعوا ] الشورى}  :الله ] الشورى}  الله

2121.[.[

في-   والدينوالدين   هو-   معانيهمعانيه  أحدأحد  في-  الناسالناس  حياةحياة  نظامنظام  هو- 
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{  لقولهلقوله  باطلباطل  أوأو  كانكان  حقاحقا لكم:  {تعالى لكم:  دين}دين}  وليولي  دينكمدينكم  تعالى

فهؤلءفهؤلء  دينا،دينا،  الكفرالكفر  منمن  الكفارالكفار  عليهعليه  ماما  سبحانهسبحانه  فسمىفسمى

همهم  الديمقراطيةالديمقراطية  فيفي  للناسللناس  يشرعونيشرعون  الذينالذين  البشرالبشر

الربابالرباب  منمن  وهموهم  الله،الله،  دوندون  منمن  معبودونمعبودون  شركاءشركاء

ول: {  قولهقوله  فيفي  المذكورينالمذكورين ول: {تعالى أرباباأربابا  بعضابعضا  بعضنابعضنا  يتخذيتخذ  تعالى

آل} [  دوندون  منمن آل} [الله هذا؟.هذا؟.  بعدبعد  كفركفر  فأيفأي  ،]،]6464عمران:عمران:  الله

وكان-   عنهعنه  اللهالله  رضيرضي  حاتمحاتم  بنبن  عديعدي  عنعن نصرانيانصرانيا  وكان- 

أتيت: ( –  – فأسلمفأسلم أتيت: (قال وهووهو  وسلموسلم  عليهعليه  صلىصلى  اللهالله  رسولرسول  قال

اتخذوا{اتخذوا{  اليةالية  هذههذه  علىعلى  أتىأتى  حتىحتى  براءةبراءة  سورةسورة  يقرأيقرأ

:   دوندون  منمن  أرباباأربابا  ورهبانهمورهبانهم  أحبارهمأحبارهم  : يا}  فقلت قال : الله  : يا}  فقلت قال الله

«بلى،:   أربابا،أربابا،  نتخذهمنتخذهم  لملم  إناإنا  اللهالله  رسولرسول «بلى،: قال أليسأليس  قال

عليكمعليكم  ويحرمونويحرمون  فتحلونه،فتحلونه،  عليكمعليكم  حرمحرم  ماما  لكملكم  يحلونيحلون

:   لكملكم  أحلأحل  ماما بلى،.  فقلت : فتحرمونه؟» بلى،.  فقلت «فتلك:   فتحرمونه؟» «فتلك: قال قال
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رواه).  رواه). عبادتهم» حسن.حسن.  حديثحديث  وقالوقال  والترمذيوالترمذي  أحمدأحمد  عبادتهم»

"  هذههذه  تفسيرتفسير  فيفي  اللوسياللوسي  قالقال   الكثرون:  "الية الكثرون:  منمن  الية

ليس:   المفسرينالمفسرين ليس: قالوا اعتقدوااعتقدوا  أنهمأنهم  الربابالرباب  منمن  المرادالمراد  قالوا

أوامرهمأوامرهم  فيفي  أطاعوهمأطاعوهم  أنهمأنهم  المرادالمراد  بلبل  العالم،العالم،  آلهةآلهة  أنهمأنهم

نقل".  نقل". ونواهيهم مجلد:   ظلل[ظلل[  عنعن  ونواهيهم مجلد: القرآن ص/ص/33  القرآن

16421642.[.[

فيفي  اللهالله  رحمه- رحمه-   قطبقطب  سيدسيد  الستاذالستاذ  قالهقاله  ماما  وننقلوننقل

{  قولهقوله  في- في-   الكلمالكلم ول:  {تعالى ول:  أرباباأربابا  بعضابعضا  بعضنابعضنا  يتخذيتخذ  تعالى

،}  دوندون  منمن ،}الله إن: "  رحمهرحمه  قالقال  باختصارباختصار  وننقلهوننقله  الله إن: "الله هذاهذا  الله

أنأن  إلإل  حاله،حاله،  يصلحيصلح  ولول  أمرهأمره  يستقيميستقيم  لل  بجملتهبجملته  الكونالكون

لو{  أمرهأمره  يدبريدبر  واحد،واحد،  إلهإله  هناكهناك  يكونيكون لو{و إلإل  آلهةآلهة  فيهمافيهما  كانكان  و

وأظهر}..   اللهالله وأظهر}.. لفسدتا إلىإلى  بالقياسبالقياس  اللوهيةاللوهية  خصائصخصائص  لفسدتا

ّبد  البشريةالبشرية ّبدتع وإقامةوإقامة  حياتهم،حياتهم،  فيفي  لهملهم  والتشريعوالتشريع  العبيد،العبيد،  تع
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فقدفقد  هذاهذا  منمن  شيئاشيئا  لنفسهلنفسه  ادعىادعى  فمنفمن  لهملهم  الموازينالموازين

نفسهنفسه  وأقاموأقام  اللوهية،اللوهية،  خصائصخصائص  أظهرأظهر  لنفسهلنفسه  ادعىادعى

الرضالرض  فيفي  الفسادالفساد  يقعيقع  وماوما  الله،الله،  دوندون  منمن  إلهاإلها  للناسللناس

النحو،النحو،  هذاهذا  علىعلى  الرضالرض  فيفي  اللهةاللهة  تتعددتتعدد  عندماعندما  يقعيقع  كماكما

العبيدالعبيد  منمن  عبدعبد  يدعييدعي  عندماعندما  الناس،الناس،  الناسالناس  يتعبديتعبد  عندماعندما

حقحق  فيهمفيهم  لهله  وأنوأن  لذاته،لذاته،  الطاعةالطاعة  حقحق  الناسالناس  علىعلى  لهله  أنأن

والموازينوالموازين  القيمالقيم  إقامةإقامة  حقحق  كذلككذلك  لهله  وأنوأن  لذاته،لذاته،  التشريعالتشريع

قالقال  كماكما  يقليقل  لملم  ولوولو  اللوهيةاللوهية  ادعاءادعاء  هوهو  فهذافهذا  لذاته،لذاته،

أنا: { أنا: {فرعون العلى}.العلى}.  ربكمربكم  فرعون

وهو..   الكفرالكفر  أوأو  باللهبالله  الشركالشرك  هوهو  بهبه  والقراروالقرار وهو.. به الفسادالفساد  به

قل: {  قال- قال-   قولهقوله  إلى- إلى-   الفسادالفساد  أقبحأقبح  الرضالرض  فيفي قل: {تعالى تعالى

نعبدنعبد  ألأل  وبينكموبينكم  بيننابيننا  سواءسواء  كلمةكلمة  إلىإلى  تعالواتعالوا  الكتابالكتاب  أهلأهل  يايا

أرباباأربابا  بعضابعضا  بعضنابعضنا  يتخذيتخذ  ولول  شيئا،شيئا،  بهبه  نشركنشرك  ولول  الله،الله،  إلإل
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مسلمون..}مسلمون..}  بأنابأنا  اشهدوااشهدوا  فقولوافقولوا  تولواتولوا  فإنفإن  الله،الله،  دوندون  منمن

إلى-  إنها-   قولهقوله  إلى-  لل  وحدهوحده  اللهالله  عبادةعبادة  إلىإلى  دعوةدعوة  إنها- 

ل.   بهبه  يشركونيشركون ل. شيئا يتخذيتخذ  ألأل  إلىإلى  ودعوةودعوة  حجرا،حجرا،  ولول  بشرابشرا  شيئا

فكلهمفكلهم  رسول،رسول،  ولول  نبيانبيا  لل  أربابا،أربابا،  اللهالله  دوندون  منمن  بعضابعضا  بعضنابعضنا

لمشاركتهلمشاركته  لل  عنه،عنه،  للتبليغللتبليغ  اللهالله  اصطفاهماصطفاهم  إنماإنما  عبيد،عبيد،  للهلله

والربوبية. والربوبية.   اللوهيةاللوهية  فيفي

قولهقوله  إلى- إلى-   مسلمونمسلمون  بأنابأنا  اشهدوااشهدوا  فقولوافقولوا  تولواتولوا  فإنفإن  

بعضابعضا  بعضهمبعضهم  يتخذيتخذ  ومنومن  المسلمينالمسلمين  بينبين  المقابلةالمقابلة  وهذه- وهذه- 

همهم  منمن  حاسمحاسم  بوضوحبوضوح  تقررتقرر  الله،الله،  دوندون  منمن  أرباباأربابا

وحده،وحده،  اللهالله  يعبدونيعبدون  الذينالذين  همهم  المسلمونالمسلمون  المسلمون،المسلمون،

ًا  بعضهمبعضهم  يتخذيتخذ  ول{ول{  وحده،وحده،  للهلله  ويتعبدونويتعبدون ًابعض منمن  أرباباأربابا  بعض

هذه}   دوندون هذه} الله والنحل،والنحل،  المللالملل  سائرسائر  منمن  خصيصتهمخصيصتهم  منمن  الله

وإماوإما  جميعا،جميعا،  البشرالبشر  حياةحياة  مناهجمناهج  منمن  حياتهمحياتهم  منهجمنهج  وتميزوتميز
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تتحققتتحقق  ألأل  وإماوإما  مسلمون،مسلمون،  فهمفهم  الخصيصةالخصيصة  هذههذه  تتحققتتحقق  أنأن

  مسلمونمسلمون  أنهمأنهم  ادعواادعوا  مهمامهما  بمسلمينبمسلمين  همهم  فمافما

يتخذيتخذ  الرضيةالرضية  النظمالنظم  جميعجميع  فيفي  الناسالناس  إن- إن-   قولهقوله  إلى- إلى- 

الله.. الله..   دوندون  منمن  أرباباأربابا  بعضابعضا  بعضهمبعضهم

أحطأحط  فيفي  يقعيقع  كماكما  الديمقراطياتالديمقراطيات  أرقىأرقى  فيفي  هذاهذا  يقعيقع

إن..   الديكتاتورياتالديكتاتوريات إن.. سواء حقحق  هوهو  الربوبيةالربوبية  خصائصخصائص  أولأول  سواء

والشرائعوالشرائع  والمناهجوالمناهج  النظمالنظم  إقامةإقامة  حقحق  الناس،الناس،  تعبدتعبد

وهذا..   والقيموالقيم  والقوانينوالقوانين وهذا.. والموازين جميعجميع  فيفي  الحقالحق  والموازين

منمن  صورةصورة  في- في-   الناسالناس  بعضبعض  يدعيهيدعيه  الرضيةالرضية  النظمةالنظمة

ويرجع-   الصورالصور الناسالناس  منمن  مجموعةمجموعة  إلىإلى  فيهفيه  المرالمر  ويرجع- 

ُتْخضعُتْخضع  التيالتي  المجموعةالمجموعة  وهذهوهذه  الوضاعالوضاع  منمن  وضعوضع  أيأي  علىعلى

هيهي  وتصوراتهاوتصوراتها  وموازينهاوموازينها  وقيمهاوقيمها  لتشريعهالتشريعها  الخرينالخرين

منمن  أرباباأربابا  الناسالناس  بعضبعض  يتخذهايتخذها  التيالتي  الرضيةالرضية  الربابالرباب
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وهموهم  والربوبية،والربوبية،  اللوهيةاللوهية  بادعاءبادعاء  لهالها  ويسمحونويسمحون  الله،الله،  دوندون

ويركعوا،ويركعوا،  يسجدوايسجدوا  لملم  إنإن  الله،الله،  دوندون  منمن  يعبدونهايعبدونها  بذلكبذلك

إلى-    للهلله  إلإل  بهابها  يتوجهيتوجه  لل  عبادةعبادة  فالعبوديةفالعبودية -:-:  قولهقوله  إلى-  

وهو..   عندعند  الدينالدين  هو- هو-   المعنىالمعنى  بهذا- بهذا-     والسلموالسلم وهو.. الله الله

اللهالله  أرسلأرسل  لقدلقد  الله،الله،  عندعند  منمن  رسولرسول  كلكل  بهبه  جاءجاء  الذيالذي

إلىإلى  العبادالعباد  عبادةعبادة  منمن  الناسالناس  ليخرجواليخرجوا  الدينالدين  بهذابهذا  الرسلالرسل

فمن..   عدلعدل  إلىإلى  العبادالعباد  جورجور  ومنومن  الله،الله،  عبادةعبادة فمن.. الديان الديان

ّول  مهمامهما  الله،الله،  بشهادةبشهادة  مسلمامسلما  فليسفليس  عنهعنه  تولىتولى ّولأ أ

إن...   وضللوضلل  المؤولون،المؤولون، إن... المضللون اللهالله  عندعند  الدينالدين  المضللون

اهـ"  اهـ" السلم --406/1406/1قطب: قطب:   لسيدلسيد  القرآنالقرآن  ظللظلل  في[في[  السلم

407407.[.[

قاعدةقاعدة  علىعلى  تقومتقوم  الديمقراطيةالديمقراطية  فإنفإن  أخيأخي  يايا  ترىترى  وكماوكما

ورفض)   العبادالعباد  حاكمية(حاكمية( ورفض) للعباد المطلقةالمطلقة  اللهالله  حاكميةحاكمية  للعباد
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في)   هوى(هوى(  يكونيكون  أنأن  أساسأساس  علىعلى  وتقوموتقوم  للعبادللعباد في) النسان النسان

علىعلى  وتقوموتقوم  المتحكم،المتحكم،  اللهالله  هوهو  صورهصوره  منمن  صورةصورة  أيأي

الحاكم.الحاكم.  القانونالقانون  هيهي  اللهالله  شريعةشريعة  تكونتكون  أنأن  رفضرفض

إلى-   والختلفوالختلف  التنازعالتنازع  عند- عند-   الردالرد  السلمالسلم  وفيوفي   إلى- 

أحكامأحكام  إلىإلى  وسلم،وسلم،  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  الرسولالرسول  وإلىوإلى  اللهالله

(  قالقال  الشريعةالشريعة فإن:  (تعالى فإن:  فردوهفردوه  شيءشيء  فيفي  تنازعتمتنازعتم  تعالى

الخر)الخر)  واليومواليوم  باللهبالله  تؤمنونتؤمنون  كنتمكنتم  إنإن  والرسولوالرسول  اللهالله  إلىإلى

 : : النساء[ وما: (  وقالوقال  ،]،]5959النساء[ وما: (تعالى شيءشيء  منمن  فيهفيه  اختلفتماختلفتم  تعالى

:  إلىإلى  فحكمهفحكمه ] الشورى)  :الله ] الشورى)  الديمقراطيةالديمقراطية  فيفي  أماأما  ،]،]1010الله

)   البشرالبشر  إلىإلى  الختلفالختلف  عندعند  فالردفالرد فأي( ) الشعب فأي( بعدبعد  كفركفر  الشعب

هذا؟.هذا؟.

تأمرتأمر  والديمقراطيةوالديمقراطية  سبحانه،سبحانه،  إليهإليه  بالردبالرد  يأمريأمر  تعالىتعالى  اللهالله

هذا؟.هذا؟.  بعدبعد  كفركفر  فأيفأي  الشعب،الشعب،  إلىإلى  بالردبالرد
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ًا ًاوإمعان القضاةالقضاة  وأحكاموأحكام  القوانينالقوانين  تصدرتصدر  الكفرالكفر  فيفي  وإمعان

المادة- المادة-                 المصريالمصري  الدستورالدستور  ففيففي  الشعب،الشعب،  باسمباسم

(  والسبعونوالسبعون  الثانيةالثانية (تصدر-:  باسمباسم  وتنفذوتنفذ  الحكامالحكام  تصدر-: 

الشعب).الشعب).

ًا ًاوإمعان الجمهوريةالجمهورية  باسمباسم  بلدهمبلدهم  يسمونيسمون  الكفرالكفر  فيفي  وإمعان

منمن  لل  الجماهيرالجماهير  منمن  شرعيتهاشرعيتها  تستمدتستمد  أنهاأنها  علىعلى  للدللةللدللة

المادة-   المصريالمصري  الدستورالدستور  ففيففي  تعالى،تعالى،  اللهالله  حكمحكم المادة- 

(  الولىالولى (جمهورية-  نظامنظام  ذاتذات  دولةدولة  العربيةالعربية  مصرمصر  جمهورية- 

اشتراكي). اشتراكي).   ديمقراطيديمقراطي

استفتاءاستفتاء  حدحد  إلىإلى  البلدانالبلدان  بعضبعض  فيفي  المرالمر  بلغبلغ  وقدوقد

هلهل  السلمية،السلمية،  الشريعةالشريعة  تطبيقتطبيق  فيفي  رأيهرأيه  وأخذوأخذ  الشعبالشعب

وهذا...   أمأم  الشعبالشعب  يوافقيوافق وهذا... ل؟ فيفي  أنهأنه  منمن  قلناهقلناه  لمالما  مثالمثال  ل؟

إلىإلى  لل  الشعبالشعب  إلىإلى  هوهو  التنازعالتنازع  عندعند  الردالرد  الديمقراطيةالديمقراطية
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أنأن  معناهمعناه  وهذاوهذا  وسلم،وسلم،  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  ورسولهورسوله  اللهالله

ّيرون  والشعبوالشعب  الحاكمالحاكم ّيرونُمَخ الله،الله،  أنزلأنزل  بمابما  الحكمالحكم  فيفي  ُمَخ

بغيربغير  الحكمالحكم  أحوالأحوال  في- في-   الطحاويةالطحاوية  العقيدةالعقيدة  شارحشارح  وقالوقال

اللهالله  أنزلأنزل  بمابما  الحكمالحكم  أنأن  اعتقداعتقد  إنإن  فإنه- : "فإنه- : "  اللهالله  أنزلأنزل  ماما

ّير  وأنهوأنه  واجبواجب  غيرغير ّيرُمَخ أنهأنه  تيقنهتيقنه  معمع  بهبه  استهاناستهان  أوأو  فيهفيه  ُمَخ

شرح" [  كفركفر  فهذافهذا  الله،الله،  حكمحكم شرح" [أكبر ط:   العقيدةالعقيدة  أكبر ط: الطحاوية الطحاوية

].].323323  ص-  ص-    هـهـ14041404

ديمقراطيةديمقراطية  الدولةالدولة  أنأن  علىعلى  دساتيرهمدساتيرهم  نصتنصت  وإذاوإذا  

كفرهمكفرهم  منمن  يغيريغير  لل  هذاهذا  فإنفإن  السلم،السلم،  الرسميالرسمي  ودينهاودينها

ًا، ًا،شيئ وأنوأن  اللهالله  إلإل  إلهإله  لل  أنأن  أشهدأشهد  قالقال  منمن  مثلمثل  وهووهو  شيئ

يشكيشك  فهلفهل  الله،الله،  رسولرسول  مسيلمةمسيلمة  وأنوأن  اللهالله  رسولرسول  محمدامحمدا

بمكفربمكفر  أتىأتى  إذاإذا  السلمالسلم  ادعىادعى  فمنفمن  هذا؟هذا؟  كفركفر  فيفي  أحدأحد

ًا  صارصار  والشتراكيةوالشتراكية  كالديمقراطيةكالديمقراطية ًاكافر ًا،  كافر ًا،مرتد قالقال  مرتد
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) وما:  (تعالى وما:  مشركون)مشركون)  وهموهم  إلإل  باللهبالله  أكثرهمأكثرهم  يؤمنيؤمن  تعالى

 : : يوسف[ ]. ]. 106106يوسف[

قالقال  الكافرة،الكافرة،  المبادئالمبادئ  هذههذه  كلكل  عنعن  لغنيلغني  السلمالسلم  وإنوإن

) اليوم:  (تعالى اليوم:  :  لكملكم  أكملتأكملت  تعالى ] المائدة)  :دينكم ] المائدة)  فمنفمن  ،]،]33دينكم

أنظمةأنظمة  منمن  غيرهغيره  عنعن  واستغنائهواستغنائه  السلمالسلم  اكتمالاكتمال  فيفي  شكشك

تعالى:تعالى:  قالقال  السابقة،السابقة،  باليةبالية  مكذبمكذب  كافركافر  فهوفهو  الكافرينالكافرين

:   إلإل  بآياتنابآياتنا  يجحديجحد  وما(وما( ] العنكبوت)  : الكافرون ] العنكبوت)  ،]،]4747الكافرون

ُلو  والسلم(والسلم( ْع ُلوَي ْع ول)   ولول  َي ول) ُيعلى قالقال  بغيره،بغيره،  الخلطالخلط  يقبليقبل  ُيعلى

قل: ( قل: (تعالى دينكمدينكم  لكم- لكم-   قولهقوله  إلى- إلى-   الكافرونالكافرون  أيهاأيها  يايا  تعالى

مفاصلة)   ولَيولَي مفاصلة) دين ّنا: (  وقالوقال  كاملة،كاملة،  وبراءةوبراءة  تامةتامة  دين إ ّنا: (تعالى إ تعالى

الدين،الدين،  لهله  مخلصامخلصا  اللهالله  فاعبدفاعبد  بالحقبالحق  الكتابالكتاب  إليكإليك  أنزلناأنزلنا

:   الدينالدين  للهلله  ألأل الزمر) [ : الخالص الزمر) [ ماما  هوهو  والخالص], والخالص], 33- - 22الخالص

الخلط.الخلط.  منمن  مبرئامبرئا  كانكان
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وأعضاءوأعضاء  أخي،أخي،  يايا  وكفرهاوكفرها  الديمقراطيةالديمقراطية  هيهي  هذههذه

تعالى،تعالى،  اللهالله  دوندون  منمن  الربابالرباب  همهم  أخيأخي  يايا  الشعبالشعب  مجلسمجلس

تعالىتعالى  اللهالله  دوندون  منمن  أرباباأربابا  يتخذونهميتخذونهم  ينتخبونهمينتخبونهم  والذينوالذين

الله.الله.  دوندون  منمن  معبودةمعبودة  طواغيتطواغيت  وينصبونهموينصبونهم

لل  دخلهدخله  إنهإنه  المجلسالمجلس  هذاهذا  أعضاءأعضاء  منمن  قالقال  ومنومن

َقَسم  لهله  فنقولفنقول  للنصح،للنصح،  بلبل  للتشريعللتشريع َقَسمو تقسمتقسم  الذيالذي  الكفرالكفر  و

كنظام؟كنظام؟  بالديمقراطيةبالديمقراطية  واعترافكواعترافك  المجلس؟المجلس؟  دخولكدخولك  عندعند

ّتباع؟،  واجبواجب  الغلبيةالغلبية  رأيرأي  وأنوأن ّتباع؟،ال علىعلى  اعترضاعترض  لولو  لنهلنه  ال

لمالما  الغلبيةالغلبية  رأيرأي  علىعلى  النزولالنزول  رفضرفض  أوأو  الديمقراطيةالديمقراطية

عنعن  فضلفضل  أصلأصل  المجلسالمجلس  لعضويةلعضوية  بالترشيحبالترشيح  لهله  سمحواسمحوا

انظر.   فيفي  بالستمراربالستمرار  لهله  يسمحوايسمحوا  أنأن انظر. العضوية قانون[قانون[  العضوية

رقم:   الجبهةالجبهة  حمايةحماية رقم: الداخلية المواد - المواد - 19781978  لسنة لسنة 3333  الداخلية

رقم:   مجلسمجلس  قانون[قانون[  و] و] 1010- - 66- - 11 رقم: الشعب :3838  الشعب :لسنة  لسنة 
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19721972] المعدل]  [و المعدل]  خاصة-   أخرىأخرى  قوانينقوانين  بمجموعةبمجموعة  و خاصة- 

].].1111  مادةمادة

شروطشروط  منمن  بأنهبأنه  تفيدتفيد  أخيأخي  يايا  إليهاإليها  المشارالمشار  الموادالمواد  وهذهوهذه

السياسيةالسياسية  الحزابالحزاب  وتكوينوتكوين  الشعبالشعب  مجلسمجلس  عضويةعضوية

والقراروالقرار  اشتراكياشتراكي  ديمقراطيديمقراطي  الدولةالدولة  نظامنظام  بأنبأن  القرارالقرار

وذلك)   كامب(كامب(  إسرائيلإسرائيل  معمع  الصلحالصلح  باتفاقيةباتفاقية وذلك) ديفيد ضمنضمن  ديفيد

الترشيحالترشيح  لهله  يحقيحق  لل  بهذابهذا  أخلأخل  منمن  وأنوأن  أخرى،أخرى،  شروطشروط

بلبل  السياسية،السياسية،  الحزابالحزاب  تكوينتكوين  ولول  الشعبالشعب  لمجلسلمجلس

!!.!!.  السياسيالسياسي  بالفسادبالفساد  ويتهمويتهم

ينكرينكر  لحدلحد  يمكنيمكن  لل  أنهأنه  أخيأخي  يايا  تعلمتعلم  هذاهذا  منمن

فلفل  المجلس،المجلس،  هذاهذا  يدخليدخل  أنأن  الشركيةالشركية  الديمقراطيةالديمقراطية

تدركتدرك  هناهنا  ومنومن  بها،بها،  وملتزموملتزم  بهابها  مقرمقر  هوهو  منمن  إلإل  يدخلهيدخله

السابق:السابق:  الخوانالخوان  مرشدمرشد  التلمسانيالتلمساني  عمرعمر  قولقول  معنىمعنى
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نحترمهانحترمها  لل  كناكنا  وإنوإن  الوضعيةالوضعية  القوانينالقوانين  نلتزمنلتزم  نحن"نحن"

ذكريات". [  ونطالبونطالب ذكريات". [بإلغائها ص:   مذكراتمذكرات  لل  بإلغائها ص: للتلمساني للتلمساني

212212.[.[

للتشريعللتشريع  المجلسالمجلس  يدخليدخل  لملم  أنهأنه  َيدعيَيدعي  الذيالذي  هذاهذا  إنإن  ثمثم

الكفر؟،الكفر؟،  علىعلى  أقسمتأقسمت  ألستألست  لهله  نقولنقول  النصح،النصح،  بلبل

سلطاناسلطانا  بهبه  اللهالله  ينزلينزل  لملم  ماما  ُيَشرعُيَشرع  غيركغيرك  ترىترى  ألستألست

اللهالله  قالقال  وقدوقد  دفعا؟،دفعا؟،  الشريعةالشريعة  أحكامأحكام  يدفعيدفع  غيركغيرك  وترىوترى

وقد: { وقد: {تعالى آياتآيات  سمعتمسمعتم  إذاإذا  أنأن  الكتابالكتاب  فيفي  عليكمعليكم  ّنزلّنزل  تعالى

ُيستهزأ  بهابها  ُيكفرُيكفر  اللهالله ُيستهزأو حتىحتى  معهممعهم  تقعدواتقعدوا  فلفل  بها،بها،  و

،}  إذاإذا  إنكمإنكم  غيرهغيره  حديثحديث  فيفي  يخوضوايخوضوا ،}مثلهم حكمحكم  فهذافهذا  مثلهم

مثلهم}.مثلهم}.  إذاإذا  إنكم{إنكم{  هؤلءهؤلء  فيفي  تعالىتعالى  اللهالله

ممثل-   الهضيبيالهضيبي  مأمونمأمون  َعّرضَعّرض  وعندماوعندما الخوانالخوان  ممثل- 

ببعض-   المصريالمصري  الشعبالشعب  بمجلسبمجلس لهله  قالقال  القوانين،القوانين،  ببعض- 
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"  رئيسرئيس  المحجوبالمحجوب  رفعترفعت نحن:  "المجلس نحن:  نصدرنصدر  لل  المجلس

إصدارإصدار  فيفي  تشاركتشارك  وأنتوأنت  الصورة،الصورة،  بهذهبهذه  القوانينالقوانين

 : الهرام". [ : القوانين الهرام". [ ].].88ص- ص- 16/1/199016/1/1990القوانين

،)  مصلحة(مصلحة(  باسمباسم  يخدعوكيخدعوك  أنأن  أخيأخي  يايا  وإياكوإياك ،)الدعوة إذإذ  الدعوة

وذلك- وذلك-   الجتهادالجتهاد  ضروبضروب  منمن  ضربضرب  بالمصلحةبالمصلحة  القولالقول  إنإن

أنأن  ومنهاومنها  الشرعيةالشرعية  شروطهاشروطها  المصلحةالمصلحة  استوفتاستوفت  إذاإذا

– كليةكلية  قطعيةقطعية  مصلحةمصلحة  تكونتكون   – معمع  أخيأخي  يايا  اجتهاداجتهاد  ولول 

واتخاذواتخاذ  كفركفر  المسلمالمسلم  أخيأخي  يايا  والديمقراطيةوالديمقراطية  النص،النص،

لقولهلقوله  القرآنالقرآن  بنصبنص  حرامحرام  وهذاوهذا  اللهالله  دوندون  منمن  للربابللرباب

} ول:  {تعالى ول:  [  دوندون  منمن  أرباباأربابا  بعضابعضا  بعضنابعضنا  يتخذيتخذ  تعالى آل}  [الله آل}  الله

تعالى:تعالى:  لقولهلقوله  وذلكوذلك  النصالنص  معمع  اجتهاداجتهاد  فلفل  ،]،]6464عمران: عمران: 

أمراأمرا  ورسولهورسوله  اللهالله  قضيقضي  إذاإذا  مؤمنةمؤمنة  ولول  لمؤمنلمؤمن  كانكان  وما{وما{

اللهالله  يعصيعص  ومنومن  أمرهم،أمرهم،  منمن  الخيرةالخيرة  لهملهم  يكونيكون  أنأن
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:   ضللضلل  ضلضل  فقدفقد  ورسولهورسوله الحزاب} [ : مبينا الحزاب} [ ].].3636مبينا

الكفرالكفر  بشرعيةبشرعية  العترافالعتراف  فيفي  أخيأخي  يايا  مصلحةمصلحة  وأيوأي  

قالقال  كماكما  الكافرونالكافرون  فيهفيه  يطمعيطمع  ماما  غايةغاية  هذاهذا  وأنظمته؟،وأنظمته؟،

} وقال:  {تعالى وقال:  منمن  لنخرجنكملنخرجنكم  لرسلهملرسلهم  كفرواكفروا  الذينالذين  تعالى

:   فيفي  لتعودنلتعودن  أوأو  أرضناأرضنا ] إبراهيم}  : ملتنا ] إبراهيم}  فغاية], 1313ملتنا ماما  فغاية], 

بشرعيةبشرعية  المسلمونالمسلمون  يعترفيعترف  أنأن  هوهو  الطواغيتالطواغيت  فيهفيه  يطمعيطمع

منمن  هذاهذا  يفعليفعل  منمن  أنأن  ولشكولشك  وأنظمتهم،وأنظمتهم،  كفرهمكفرهم

يقوليقول  عنقه،عنقه،  منمن  السلمالسلم  ربقةربقة  خلعخلع  قدقد  يكونيكون  المسلمينالمسلمين

"  رحمهرحمه  قطبقطب  سيدسيد  الستاذالستاذ وهذا:  "الله وهذا:  أخطرأخطر  هوهو  التميعالتميع  الله

وهووهو  التاريخ،التاريخ،  منمن  الحقبةالحقبة  هذههذه  فيفي  الدينالدين  هذاهذا  يعانيهيعانيه  ماما

يحرصونيحرصون  الذينالذين  أعداؤه،أعداؤه،  بهابها  يحاربهيحاربه  التيالتي  السلحةالسلحة  أفتكأفتك

وهؤلءوهؤلء  الوضاعالوضاع  تلكتلك  علىعلى  السلمالسلم  لفتةلفتة  تثبيتتثبيت  علىعلى

هذههذه  ينزعواينزعوا  أنأن  الدينالدين  هذاهذا  حماةحماة  فواجبفواجب  الشخاص،الشخاص،
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وكفروكفر  شركشرك  منمن  تحتهاتحتها  ماما  يكشفوايكشفوا  وأنوأن  الخادعة،الخادعة،  اللفتاتاللفتات

وما.. {  دوندون  منمن  أربابأرباب  واتخاذواتخاذ وما.. {الله إلهاإلها  ليعبدواليعبدوا  إلإل  أمرواأمروا  الله

في}..". [  عماعما  سبحانهسبحانه  هوهو  إلإل  إلهإله  لل  واحداواحدا في}..". [يشركون ظللظلل  يشركون

].].3/16433/1643القرآن: القرآن: 

حلهحله  الطاغوتالطاغوت  يملكيملك  برلمانبرلمان  فيفي  أخيأخي  يايا  مصلحةمصلحة  وأيوأي  

السلميينالسلميين  إدخالإدخال  منمن  الوحيدالوحيد  المستفيدالمستفيد  إنإن  شاء؟،شاء؟،  وقتماوقتما

بذلكبذلك  يحققونيحققون  فقط،فقط،  الطواغيتالطواغيت  همهم  البرلماناتالبرلمانات  فيفي

يخفىيخفى  لل  وهذاوهذا  وخارجهاوخارجها  بلدهمبلدهم  داخلداخل  سياسيةسياسية  مآربمآرب

بالسياسة.بالسياسة.  بصيرةبصيرة  أدنيأدني  لهله  منمن  علىعلى

أمرأمر  بمابما  العتصامالعتصام  فيفي  أخيأخي  يايا  الشرعيةالشرعية  المصلحةالمصلحة  إنإن

وشرائعهموشرائعهم  بالطواغيتبالطواغيت  بالكفربالكفر  سبحانهسبحانه  أمرناأمرنا  وقدوقد  به،به،  اللهالله

يريدون: {  قالقال  وأنظمتهم،وأنظمتهم،  وقوانينهموقوانينهم يريدون: {تعالى يتحاكموايتحاكموا  أنأن  تعالى

:   يكفروايكفروا  أنأن  ُأِمُرواُأِمُروا  وقدوقد  الطاغوتالطاغوت  إلىإلى النساء} [ : به النساء} [ ،]،]6060به
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بالطاغوتبالطاغوت  فالكفرفالكفر  بهذا،بهذا،  إلإل  أخيأخي  يايا  إيمانكإيمانك  يصحيصح  ولول

{  قالقال  كماكما  اليماناليمان  لصحةلصحة  شرطشرط فمن:  {تعالى فمن:  يكفريكفر  تعالى

الوثقىالوثقى  بالعروةبالعروة  استمسكاستمسك  فقدفقد  باللهبالله  ويؤمنويؤمن  بالطاغوتبالطاغوت

:   انفصامانفصام  لل ] البقرة}  : لها ] البقرة}  النبياءالنبياء  ديندين  هوهو  وهذاوهذا  ،]،]256256لها

قد: {  قالقال  كماكما  أتباعهمأتباعهم  ودينودين  السلمالسلم  عليهمعليهم  جميعاجميعا قد: {تعالى تعالى

قالواقالوا  إذإذ  معهمعه  والذينوالذين  إبراهيمإبراهيم  فيفي  حسنةحسنة  أسوةأسوة  لكملكم  كانتكانت

الله،الله،  دوندون  منمن  تعبدونتعبدون  ومماومما  منكممنكم  برءاؤابرءاؤا  إناإنا  لقومهملقومهم

حتىحتى  أبداأبدا  والبغضاءوالبغضاء  العداوةالعداوة  وبينكموبينكم  بيننابيننا  وبداوبدا  بكمبكم  كفرناكفرنا

:   باللهبالله  تؤمنواتؤمنوا الممتحنة} [ : وحده الممتحنة} [ ].].44وحده

هوهو  كما- كما-   الوضعيةالوضعية  بالقوانينبالقوانين  تكفرتكفر  أخيأخي  يايا  كنتكنت  وإذاوإذا  

أل-   اليماناليمان  مقتضىمقتضى َد  الديمقراطيةالديمقراطية  أنأن  فلتعلمفلتعلم  أل-  َدأش أش

ًا ًاكفر القوانينالقوانين  فيفي  التشريعالتشريع  فإَنفإَن  الوضعية،الوضعية،  القوانينالقوانين  منمن  كفر

هذههذه  فيفي  المتخصصينالمتخصصين  منمن  نخبةنخبة  بيدبيد  هوهو  الوضعيةالوضعية
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الشعبالشعب  بيدبيد  التشريعالتشريع  فإنفإن  الديمقراطيةالديمقراطية  فيفي  أماأما  القوانين،القوانين،

كله.كله.

البشرالبشر  فيهفيه  يتولىيتولى  جديدجديد  ديندين  الديمقراطيةالديمقراطية  فإنفإن  ولهذاولهذا

 ( التشريع( ) الشعب التشريع( فيهفيه  ويتخذويتخذ  تعالى،تعالى،  اللهالله  دوندون  منمن  الشعب

بهذابهذا  أقرأقر  ومنومن  الله،الله،  دوندون  منمن  أرباباأربابا  بعضابعضا  بعضهمبعضهم  الناسالناس

صلىصلى  وإنوإن  السلمالسلم  ديندين  فارقفارق  فقدفقد  والتزمهوالتزمه  الجديدالجديد  الدينالدين

مسلم.مسلم.  أنهأنه  وزعموزعم  وصاموصام

  

*   *   *   **   *   *   *
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حيدة:  حيدة: ثالثا الواجبالواجب  الجهادالجهاد  عنعن  الخوانالخوان  ثالثا

الديمقراطي.الديمقراطي.  للسلوبللسلوب  واختيارهمواختيارهم

َكام  يكفرونيكفرون  لل  الخوانالخوان  إنإن  نقولنقول  بدءبدء  ذيذي  بادئبادئ َكامالح الح

فيفي  ذكرناهذكرناه  لمالما  خلفاخلفا  السلمالسلم  شريعةشريعة  بغيربغير  الحاكمينالحاكمين

 [ ومن[ ] أولً ومن[ مصرمصر  حاكمحاكم  مبايعةمبايعة  لنفسهملنفسهم  أجازواأجازوا  هناهنا  أولً

،،19871987  عامعام  فيفي  وذلكوذلك  الثانيةالثانية  الرئاسةالرئاسة  لفترةلفترة  المرتدالمرتد

جريدة[جريدة[  لذلكلذلك  تبريرهمتبريرهم  فيفي  شاديشادي  صلحصلح  مقالةمقالة  انظرانظر

/1414المصرية: المصرية:   الشعبالشعب  / ص- 7/19877/1987  ويقولويقول  ،]،]33  ص- 

ل: "  أبوأبو  حامدحامد  مرشدهممرشدهم ل: "النصر أيديأيدي  فيفي  أبداأبدا  أيديناأيدينا  نضعنضع  النصر

[  بتكفيربتكفير  تقولتقول  التيالتي  الجماعاتالجماعات جريدة".  [الحاكم جريدة".  النور:النور:  الحاكم

هـ].هـ].14071407 / /24/324/3

مصرمصر  فيفي  الجهادالجهاد  وجوبوجوب  ُينكرونُينكرون  الخوانالخوان  فإنفإن  وبالتاليوبالتالي

َيِسُمون  البلدان،البلدان،  منمن  ومثلهاومثلها َيِسُمونو حامدحامد  يقوليقول  بالعنف،بالعنف،  الجهادالجهاد  و
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لم: "  أبوأبو لم: "النصر العنفالعنف  استخداماستخدام  الخوانالخوان  أقرأقر  أنأن  يحدثيحدث  النصر

[  ضدضد جريدة".  [الحكم جريدة".  غرة-   النورالنور  الحكم الخر:الخر:  ربيعربيع  غرة- 

وزاد]. 14071407 وزاد]. هـ "  التلمسانيالتلمساني  عليهعليه  هـ العنف:  "فقال العنف:  وسيلةوسيلة  فقال

[  عنعن  العاجزينالعاجزين جريدة".  [القناع جريدة".  الجمهورية:الجمهورية:  القناع

28/12/198128/12/1981.[.[

عنعن  عاجزاعاجزا  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  اللهالله  رسولرسول  أكانأكان

أم!!!   إلىإلى  لجألجأ  عندماعندما  القناعالقناع أم!!! القتال؟ لمرلمر  مستجيبامستجيبا  كانكان  القتال؟

رضيرضي  بريدةبريدة  عنعن  صحيحهصحيحه  فيفي  مسلممسلم  روىروى  تعالى؟تعالى؟  اللهالله

"  عنهعنه  اللهالله غزا:  "قال غزا:  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  اللهالله  رسولرسول  قال

.   ثمانثمان  فيفي  قاتلقاتل  غزوة،غزوة،  عشرةعشرة  تسعتسع وروى".  اهـ . منهن وروى".  اهـ منهن

اللهالله  صلىصلى  اللهالله  رسولرسول  بعثهابعثها  التيالتي  السراياالسرايا  أنأن  إسحاقإسحاق  ابنابن

بخلف-   وسلموسلم  عليهعليه بلغت-   الغزواتالغزوات  بخلف-  وثلثين،وثلثين،  ستاستا  بلغت- 

فيفي  استوعبهااستوعبها  وقدوقد  سريةسرية  سبعينسبعين  سعدسعد  ابنابن  وعدهاوعدها
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"  ابنابن  قالقال  الطبقات،الطبقات، وقرأت:  "حجر وقرأت:  أنأن  ُمغلطايُمغلطاي  بخطبخط  حجر

واللهوالله  قالقال  كماكما  وهووهو  مائة،مائة،  والسراياوالسرايا  الغزواتالغزوات  مجموعمجموع

] فتح".  [أعلم فتح".  وانظر]. 8/1548/154الباري: الباري:   أعلم الباري:الباري:  فتح[فتح[  وانظر]. 

7/2817/281.[.[

أكان:   التلمسانيالتلمساني  لتباعلتباع  ونقولونقول أكان: الساكتين اللهالله  رسولرسول  الساكتين

الغزواتالغزوات  هذههذه  غزاغزا  عندماعندما  عاجزاعاجزا  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى

السرايا؟.السرايا؟.  هذههذه  وبعثوبعث

«أمرت:   عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  وقالوقال   «أمرت: وسلم الناسالناس  أقاتلأقاتل  أنأن  وسلم

ًا  وأنوأن  اللهالله  إلإل  إلهإله  لل  أنأن  يشهدوايشهدوا  حتىحتى ًامحمد رسولرسول  محمد

الحديث....  « الحديث.... الله « عليه.عليه.  متفقمتفق  الله

عنعن  عاجزينعاجزين  الصالحالصالح  والسلفوالسلف  الصحابةالصحابة  كانكان  وهلوهل

الرضالرض  مشارقمشارق  فيفي  الدينالدين  هذاهذا  نشروانشروا  عندماعندما  القناعالقناع

بالجهادبالجهاد  تعالىتعالى  اللهالله  لمرلمر  استجابةاستجابة  بالجهادبالجهاد  ومغاربهاومغاربها
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الكافرين.الكافرين.  علىعلى  والغلظةوالغلظة

الديمقراطيالديمقراطي  السلوبالسلوب  إلىإلى  الخوانالخوان  لجألجأ  هناهنا  ومنومن

فيفي  مطبقةمطبقة  غيرغير  بأنهابأنها  يقرونيقرون  التيالتي  الشريعةالشريعة  تطبيقتطبيق  لجللجل

تكفيرتكفير  عليهمعليهم  توجبتوجب  يريدونهايريدونها  التيالتي  والشريعةوالشريعة  مصر،مصر،

همهم  فهلفهل  بذلك،بذلك،  يلتزمونيلتزمون  لل  وهموهم  جهاده،جهاده،  ووجوبووجوب  الحاكمالحاكم

لنلن  ذلكذلك  يبدويبدو  لل  بالشريعة؟بالشريعة؟  المطالبةالمطالبة  فيفي  صادقونصادقون

"  قدقد  التلمسانيالتلمساني ل:  "قال ل:  الشريعةالشريعة  تكونتكون  أنأن  ينبغيينبغي  قال

[  الوحيدالوحيد  المصدرالمصدر غلف".  [للقانون غلف".  المصور:المصور:  مجلةمجلة  للقانون

بينبين  الفرقالفرق  يدركيدرك  فالتلمسانيفالتلمساني  إذنإذن  ،]،]22/1/198222/1/1982

قالقال  ولذلكولذلك  الوحيد،الوحيد،  والمصدروالمصدر  الرئيسيالرئيسي  المصدرالمصدر  كلمةكلمة

إن: "  نفسنفس  داخلداخل إن: "المجلة ًا  كانكان  الدستورالدستور  المجلة ّيس ًاَك ّيس نادىنادى  حينماحينما  َك

يقليقل  ولمولم  الرئيسيالرئيسي  المصدرالمصدر  هيهي  السلميةالسلمية  الشريعةالشريعة  بأنبأن

وهذا".   المصدرالمصدر وهذا". الوحيد ونحنونحن  قائله،قائله،  حكمحكم  معلوممعلوم  كلمكلم  الوحيد
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أ:  أ: نقول !.!.  تلمساني؟تلمساني؟  يايا  اللهالله  معمع  إلهإله  نقول

فيقول:فيقول:  الكافرالكافر  الدستورالدستور  هذاهذا  الهضيبيالهضيبي  مأمونمأمون  ويمتدحويمتدح  

ًا  الدستورالدستور  علىعلى  الحفاظالحفاظ  إن"إن" ًانص ًا  نص ًاوروح فهوفهو  هام،هام،  أمرأمر  وروح

يكفليكفل  الذيالذي  هوهو  بهبه  واللتزامواللتزام  البلدالبلد  لهذالهذا  الفقريالفقري  العمودالعمود

صحيفة". [  جانبجانب  أيأي  قبلقبل  الستقرارالستقرار  تحقيقتحقيق صحيفة". [آخر الهرامالهرام  آخر

].].88  ص - ص - 16/1/199016/1/1990المصرية: المصرية: 

ومجالسهاومجالسها  بكفرهابكفرها  الديمقراطيةالديمقراطية  يعتبرونيعتبرون  والخوانوالخوان

علىعلى  الجابةالجابة  ففيففي  للتغيير،للتغيير،  الشرعيةالشرعية  الطريقةالطريقة  هيهي  النيابيةالنيابية

لماذا:  لماذا: سؤال عمرعمر  قالقال  الشعب؟الشعب؟  مجلسمجلس  الخوانالخوان  دخلدخل  سؤال

" ليعلم:  "التلمساني ليعلم:  نشرنشر  علىعلى  أحرصأحرص  أنناأننا  جميعاجميعا  الناسالناس  التلمساني

مجلة" [  القنواتالقنوات  طريقطريق  عنعن  الدعوةالدعوة مجلة" [الشرعية العتصام:العتصام:  الشرعية

ص-    هـهـ8/14078/1407 وكرر]. 2525  ص-   القولالقول  هذاهذا  التلمسانيالتلمساني  وكرر]. 

]. ]. 155155  ص- ص-   مذكراتمذكرات  لل  ذكريات[ذكريات[  كتابهكتابه  فيفي
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الديمقراطيةالديمقراطية  فيفي  المتمثلالمتمثل  الكفرالكفر  بشرعيةبشرعية  القولالقول  وكرروكرر

الخوانالخوان  مرشدمرشد  النصرالنصر  أبوأبو  حامدحامد  التشريعيةالتشريعية  ومجالسهاومجالسها

" للخوان:  "فقال للخوان:  ولول  فيهافيها  لبسلبس  لل  الواضحة،الواضحة،  مفاهيمهممفاهيمهم  فقال

يمضونيمضون  وهموهم  ويزيد،ويزيد،  عاماعاما  ستينستين  طوالطوال  أعلنوهاأعلنوها  غموض،غموض،

اللهالله  أرضأرض  فيفي  اللهالله  شرعشرع  تحكيمتحكيم  أجلأجل  منمن  ساعينساعين  جدجد  فيفي

السلم،السلم،  منهجمنهج  إلىإلى  العودةالعودة  إلىإلى  الناسالناس  داعينداعين  الناس،الناس،  بينبين

المفاهيم:المفاهيم:  هذههذه  ومنومن

11 - أل   - والوسائلوالوسائل  الطرقالطرق  كلكل  اتباعاتباع  فيفي  جهدجهد  ُيدخرُيدخر  أل 

والغايات.والغايات.  الهدافالهداف  لتحقيقلتحقيق  المشروعةالمشروعة

22 - والمسئولية   - وليستوليست  تكليفتكليف  هيهي  موقعموقع  أيأي  فيفي  والمسئولية 

الطرقالطرق  ومنومن  عظيم،عظيم،  اللهالله  عندعند  حسابهاحسابها  وأمانةوأمانة  تشريفا،تشريفا،

النيابيةالنيابية  المجالسالمجالس  انتخاباتانتخابات  خوضخوض  المشروعةالمشروعة  والوسائلوالوسائل

كلكل  معمع  سعياسعيا  ولكنولكن  المقاعدالمقاعد  إلىإلى  الوصولالوصول  لمجردلمجرد  لل
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الرسالة،الرسالة،  وتحقيقوتحقيق  المانةالمانة  لداءلداء  وجدوجد  أينماأينما  مخلصمخلص

المطلوبالمطلوب  مستواهمستواه  إلىإلى  النيابيالنيابي  بالتمثيلبالتمثيل  والرتفاعوالرتفاع

المطلوبالمطلوب  التغييرالتغيير  فيفي  دورهدوره  يؤدييؤدي  كيكي  والمأمولوالمأمول

] مجلة".  [والمأمول مجلة".  ص-  ص-    هـهـ11/140911/1409السلم: السلم:   لواءلواء  والمأمول

55.[.[

بشرعيةبشرعية  لل  نعترفنعترف  فلفل  المسلمالمسلم  أخيأخي  يايا  نحننحن  أماأما  

بديمقراطيتهابديمقراطيتها  ولول  بدستورهابدستورها  ولول  بقوانينهابقوانينها  ولول  الحكومةالحكومة

{  لقولهلقوله  وذلكوذلك قد:  {تعالى قد:  فيفي  حسنةحسنة  أسوةأسوة  لكملكم  كانتكانت  تعالى

منكممنكم  برءاؤابرءاؤا  إناإنا  لقومهملقومهم  قالواقالوا  إذإذ  معهمعه  والذينوالذين  إبراهيمإبراهيم

وبينكموبينكم  بيننابيننا  وبداوبدا  بكمبكم  كفرناكفرنا  اللهالله  دوندون  منمن  تعبدونتعبدون  ومماومما

ًا  والبغضاءوالبغضاء  العداوةالعداوة ًاأبد وحده}وحده}  باللهبالله  تؤمنواتؤمنوا  حتىحتى  أبد

 : : الممتحنة[ فالبراءة]. 44الممتحنة[ تعنيتعني  وكفرهموكفرهم  الكافرينالكافرين  منمن  فالبراءة]. 

وقدوقد  الكفرالكفر  بشرعيةبشرعية  نقرنقر  كيفكيف  بشرعيتهم،بشرعيتهم،  العترافالعتراف  عدمعدم
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"  قالقال الرضا:  "العلماء الرضا:  ؟،"  بالكفربالكفر  العلماء ؟،"كفر اليمان[اليمان[  انظرانظر  كفر

].].106106 –  – 105105  ص- ص-   ياسينياسين  نعيمنعيم  لمحمدلمحمد

"  أبوأبو  حامدحامد  ويقولويقول   نريدها:  "النصر نريدها:  شاملةشاملة  ديمقراطيةديمقراطية  النصر

] مجلة".  [للجميع مجلة".  ويقول]. 21/6/198621/6/1986العالم: العالم:   للجميع أيضا:أيضا:  ويقول]. 

بالحفاظبالحفاظ  مطالبونمطالبون  الكلالكل  الديمقراطيةالديمقراطية  منمن  القدرالقدر  وهذا"وهذا"

مجلة". [  وسعياوسعيا  إطارهإطاره  لتوسيعلتوسيع  سعياسعيا  عليه،عليه، مجلة". [لكماله لواءلواء  لكماله

هـ]. هـ]. 8/14098/1409السلم: السلم: 

رأيهم،رأيهم،  إبداءإبداء  فيفي  الجميعالجميع  حقحق  تعنيتعني  والديمقراطيةوالديمقراطية

"  أبوأبو  حامدحامد  قالقال  ولهذاولهذا ل:  "النصر ل:  حزبحزب  وجودوجود  منمن  مانعمانع  النصر

جريدة". [  الحكمالحكم  ظلظل  فيفي  علمانيعلماني  أوأو  شيوعيشيوعي جريدة". [السلمي السلمي

،]24/3/140724/3/1407النور: النور:  ،]هـ منمن  لمعلوملمعلوم  ضمنيضمني  إنكارإنكار  وهذاوهذا  هـ

ِعلماني  الشيوعيالشيوعي  أنأن  وهووهو  بالضرورةبالضرورة  الدينالدين ِعلمانيوال ُيستتابُيستتاب  وال

ًا  قتلقتل  وإلَوإلَ ًامرتد ًا،  مرتد ًا،كافر حدحد  إسقاطإسقاط  يريديريد  النصرالنصر  فأبوفأبو  كافر
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التيالتي  هذههذه  شريعةشريعة  فأيفأي  السلمي،السلمي،  الحكمالحكم  ظلظل  فيفي  الردةالردة

عملياعمليا  برهانابرهانا  قدمواقدموا  الخوانالخوان  أنأن  كماكما  بتطبيقها؟بتطبيقها؟  ينادونينادون

ًتطرف  ُيسمىُيسمى  ممامما  تحررهمتحررهم  علىعلى ًتطرفبال ّتزمت  بال ّتزمتوال ونسميه- ونسميه-   وال

رشحوارشحوا  عندماعندما  وذلك- وذلك-   والسنةوالسنة  بالكتاببالكتاب  العتصامالعتصام  نحننحن

المجلة:المجلة:  مجلة[مجلة[  النتخابيةالنتخابية  قائمتهمقائمتهم  علىعلى  نصرانيانصرانيا  مسيحيامسيحيا

].].1111ص - ص - 28/4/198728/4/1987

لهذالهذا  الخوانالخوان  سلوكسلوك  أنأن  المسلمالمسلم  أخيأخي  يايا  تظنتظن  ولول

البناالبنا  أنأن  ُيعرفُيعرف  فلفل  لهم،لهم،  ملزمملزم  هوهو  بلبل  لل  جديد،جديد،  الطريقالطريق

ّفر  الولالول  مرشدهممرشدهم ّفرَك شريعةشريعة  بغيربغير  الحاكمالحاكم  فاروقفاروق  الملكالملك  َك

الرابعالرابع  المؤتمرالمؤتمر  عقدعقد  البناالبنا  إنإن  بلبل  لجهاده،لجهاده،  دعادعا  أوأو  السلمالسلم

ط- ط-   والداعيةوالداعية  الدعوةالدعوة  مذكرات[مذكرات[  الملكالملك  لمبايعةلمبايعة  للخوانللخوان

]. ]. 234234  ص-  ص-    هـهـ13991399

بعدبعد  انسحبانسحب  ثمثم  م،م،19431943  عامعام  النتخاباتالنتخابات  البناالبنا  ودخلودخل
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النتخاباتالنتخابات  دخلدخل  ثمثم  النحاس،النحاس،  الوزراءالوزراء  رئيسرئيس  معمع  مساومةمساومة

وبقي: "  يقوليقول  هذاهذا  تبريرتبرير  وفيوفي  م،م،19441944  عامعام ّنا وبقي: "الب ّنا عليهمعليهم  الب

المحيطالمحيط  إلىإلى  الكريمةالكريمة  الدعوةالدعوة  بهذهبهذه  يصلوايصلوا  أنأن  ذلكذلك  بعدبعد

فكان)   منبر(منبر(  إليهإليه  طريقطريق  وأقربوأقرب  الرسميالرسمي فكان) البرلمان البرلمان

المنبرالمنبر  هذاهذا  إلىإلى  بخطبائهمبخطبائهم  َيُزّجواَيُزّجوا  أنأن  الخوانالخوان  علىعلى  لزامالزاما

ممثليممثلي  آذانآذان  إلىإلى  وتصلوتصل  دعوتهمدعوتهم  كلمةكلمة  فوقهفوقه  منمن  لتعلولتعلو

انتشرتانتشرت  أنأن  بعدبعد  المحدودالمحدود  الرسميالرسمي  النطاقالنطاق  هذاهذا  فيفي  المةالمة

العام...العام...  الشعبيالشعبي  نطاقهانطاقها  فيفي  نفسهانفسها  المةالمة  إلىإلى  فوصلتفوصلت

فيفي  الخوانالخوان  يشتركيشترك  أنأن  العامالعام  الرشادالرشاد  مكتبمكتب  قررقرر  ولهذاولهذا

لل  طبيعيطبيعي  موقفموقف  فهوفهو  وإذنوإذن  النواب،النواب،  مجلسمجلس  انتخاباتانتخابات

ًا  البرلمانالبرلمان  منبرمنبر  فليسفليس  عليهعليه  غبارغبار ْقف ًاَو ْقف دعاةدعاة  أصواتأصوات  علىعلى  َو

المةالمة  منبرمنبر  ولكنهولكنه  ألوانهاألوانها  اختلفاختلف  علىعلى  الحزبيةالحزبية  السياسةالسياسة

توجيهتوجيه  كلكل  عنهعنه  ويصدرويصدر  صالحةصالحة  فكرةفكرة  كلكل  فوقهفوقه  منمن  تسمعتسمع
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[  رغباترغبات  عنعن  يعبريعبر  سليمسليم جريدة".  [الشعب جريدة".  الخوانالخوان  الشعب

نقل] 18/11/136318/11/1363المسلمون: المسلمون:  نقل] هـ لواء[لواء[  مجلةمجلة  عنعن  هـ

هـ].هـ].11/140911/1409السلم: السلم: 

ًنا  أنأن  نرىنرى  وكماوكما ًناالب كعادة-   الب لم-   الخوانالخوان  كعادة-  يستدليستدل  لم- 

مغالطةمغالطة  فيهفيه  إنشائيإنشائي  بكلمبكلم  بلبل  بسنةبسنة  أوأو  بكتاببكتاب  لقولهلقوله

ولم)   منبر(منبر(  هوهو  البرلمانالبرلمان  إًنإًن  قالقال  فقدفقد  خطيرة،خطيرة، ولم) المة يقليقل  المة

ُيَحللُيَحلل  الذيالذي  التشريعالتشريع  مجلسمجلس  هوهو  البرلمانالبرلمان  إنإن  لتباعهلتباعه

ُيَحرم ُيَحرمو ًنا  بعدبعد  منمن  وجاءوجاء  تعالى،تعالى،  اللهالله  دوندون  منمن  و ًناالب حسنحسن  الب

فيفي  الناصرالناصر  عبدعبد  جمالجمال  إلىإلى  وكتبوكتب  الهضيبيالهضيبي

4/5/19544/5/1954" "مطالبا:  باعتبارهاباعتبارها  النيابيةالنيابية  الحياةالحياة  بإعادةبإعادة  مطالبا: 

نقل"   العصرالعصر  فيفي  حكمحكم  لكللكل  السليمالسليم  الساسالساس نقل" الحاضر عنعن  الحاضر

– الشمسالشمس  غابتغابت  عندما[عندما[  كتابكتاب   – –خفاجةخفاجة  الحليمالحليم  لعبدلعبد   –  

]. ]. 117117  ص- ص- 19831983  طط
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أقوالهمأقوالهم  نقلنانقلنا  وقدوقد  النصرالنصر  فأبوفأبو  التلمسانيالتلمساني  جاءجاء  ثمثم  

فيفي  الضللةالضللة  أهلأهل  حجةحجة  هيهي  البرلمانالبرلمان  دخولدخول  فيفي  وحجتهموحجتهم

غيرغير  منمن  والسلفوالسلف  الباءالباء  تقليدتقليد  وهيوهي  ألأل  ومكانومكان  زمانزمان  كلكل

هناك: "  مأمونمأمون  يقوليقول  برهان،برهان،  ولول  دليلدليل هناك: "الهضيبي يعتبريعتبر  منمن  الهضيبي

إلى-   شرعيةشرعية  غيرغير  العمليةالعملية  تلكتلك  أنأن أما-   قولهقوله  إلى-  نحننحن  أما- 

حسنحسن  الشهيدالشهيد  فالمامفالمام  القضية،القضية،  هذههذه  منمن  ثابتثابت  فموقفنافموقفنا

ًنا ًناالب أنأن  سبقسبق  كماكما  مرة،مرة،  منمن  أكثرأكثر  للبرلمانللبرلمان  نفسهنفسه  رشحرشح  الب

إذنإذن  ُحل،ُحل،  الذيالذي  السابقالسابق  البرلمانالبرلمان  فيفي  نوابنواب  لنالنا  كانكان

مجلة". [  قديمقديم  القضيةالقضية  هذههذه  منمن  فموقفنافموقفنا مجلة". [وثابت المجلة:المجلة:  وثابت

28/4/198728/4/1987 - ص   - قال]. 1111ص  {  قال].  وإذا:  {تعالى وإذا:  لهملهم  قيلقيل  تعالى

آباءنا،آباءنا،  عليهعليه  وجدناوجدنا  ماما  نتبعنتبع  بلبل  قالواقالوا  الله،الله،  أنزلأنزل  ماما  اتبعوااتبعوا

السعير}السعير}  عذابعذاب  إلىإلى  يدعوهميدعوهم  الشيطانالشيطان  كانكان  أولوأولو

 : : لقمان[ ].].2121لقمان[
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عامعام  مصرمصر  فيفي  النتخاباتالنتخابات  الخوانالخوان  دخلدخل  وعندماوعندما

قالقال  العمل،العمل،  هذاهذا  شرعيةشرعية  فيفي  البعضالبعض  وتكلموتكلم  ،،19841984

" ول:  "التلمساني ول:  هذههذه  مثلمثل  فيفي  الدينالدين  إقحامإقحام  أستسيغأستسيغ  التلمساني

ًدعي  لل  حتىحتى  المسائل،المسائل، ًدعيي أنأن  حديثاحديثا  أوأو  آيةآية  حفظحفظ  منمن  كلكل  ي

المسلمينالمسلمين  علىعلى  نحجرنحجر  لل  وحتىوحتى  حرام،حرام،  وهذاوهذا  حللحلل  هذاهذا

واجباواجبا  يشاء،يشاء،  منمن  انتخابانتخاب  فيفي  المواطنالمواطن  حقحق  ماداممادام  واسعا،واسعا،

بينبين  الراءالراء  فيهفيه  تختلفتختلف  فقدفقد  ُخلقيا،ُخلقيا،  أوأو  اجتماعيااجتماعيا  أوأو  وطنياوطنيا

جريدة".   ملزمملزم جريدة". ومبيح العدد-   المصريةالمصرية  الوفد[الوفد[  ومبيح -:55  العدد-   :-  

19/4/198419/4/1984 .[ .[

ل: "  قولقول  المسلمالمسلم  أخيأخي  يايا  رأيترأيت  أأ ل: "التلمساني أستسيغأستسيغ  التلمساني

إن".   هذههذه  مثلمثل  فيفي  الدينالدين  إقحامإقحام إن". المسائل القولالقول  هذاهذا  المسائل

ل: "  أنورأنور  قولقول  تماماتماما  يساوييساوي ل: "السادات السياسةالسياسة  فيفي  ديندين  السادات

،"  فيفي  سياسةسياسة  ولول ،"الدين والسياسةوالسياسة  شقشق  فيفي  الدينالدين  أنأن  أيأي  الدين
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اللهالله  قولقول  منمن  هذاهذا  أينأين  بالخر،بالخر،  لحدهمالحدهما  شأنشأن  لل  شقشق  فيفي

} ل:  {تعالى ل:  :  اللهالله  يدييدي  بينبين  ُتقدمواُتقدموا  تعالى ] الحجرات}  :ورسوله ] الحجرات}  ورسوله

{  قولهقوله  ومنومن  ،]،]2121 اليوم:  {تعالى اليوم:  دينكم}دينكم}  لكملكم  أكملتأكملت  تعالى

 : : المائدة[ فيفي  يحكميحكم  وهووهو  مكتملمكتمل  الدينالدين  إنإن  ،]،]2323المائدة[

صلتيصلتي  إنإن  قل{قل{  شأنشأن  كلكل  وفيوفي  القتصادالقتصاد  وفيوفي  السياسةالسياسة

لهله  شريكشريك  لل  العالمينالعالمين  ربرب  للهلله  ومماتيومماتي  ومحيايومحياي  ونسكيونسكي

:   وبذلكوبذلك ] النعام}  : أمرت ] النعام}  –  – 162162أمرت هذاهذا  أنكرأنكر  فمنفمن  ،]،]163163 

يقوليقول  إذإذ  كذباكذبا  اللهالله  علىعلى  وافتريوافتري  الشريعةالشريعة  انتقصانتقص  فقدفقد

{  اللهالله اليوم:  {تعالى اليوم:  وهو}   لكملكم  أكملتأكملت  تعالى وهو} دينكم لل  يقوليقول  دينكم

المر.المر.  بهذابهذا  للدينللدين  شأنشأن

بحرمةبحرمة  المسلمينالمسلمين  عندعند  السلميالسلمي  الوعيالوعي  زادزاد  ولماولما  

انتخاباتانتخابات  وجاءتوجاءت  الديمقراطية،الديمقراطية،  وبكفروبكفر  النتخاباتالنتخابات

إلىإلى  الخوانالخوان  لجألجأ  ،،19871987  عامعام  الشعبالشعب  مجلسمجلس
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أفعالهم،أفعالهم،  بهابها  ليبررواليبرروا  العلمالعلم  أهلأهل  بعضبعض  بأقوالبأقوال  الستشهادالستشهاد

لقاءلقاء  معهمعه  وأجرواوأجروا  الرحمنالرحمن  عبدعبد  عمرعمر  الدكتورالدكتور  إلىإلى  فلجئوافلجئوا

]   جريدةجريدة  نشرتهنشرته  صحفياصحفيا ومجلة[ ] الشعب ومجلة[ المختار[المختار[  الشعب

[، ،]السلمي إًن: "  عبدعبد  عمرعمر  الدكتورالدكتور  يقوليقول  وفيهوفيه  السلمي إًن: "الرحمن الرحمن

واحدةواحدة  ضمانةضمانة  ولول  النالن  إلىإلى  يقدميقدم  لملم  الحاكمالحاكم  الحزبالحزب

والحكومةوالحكومة  التصويت،التصويت،  وسلمةوسلمة  النتخاباتالنتخابات  نزاهةنزاهة  تكفلتكفل

((  النسبالنسب  وضعوضع  وفيوفي  القوانينالقوانين  منمن  تختلقتختلق  بقائهابقائها  لسلمةلسلمة

) 2020  وو  للحزاب% للحزاب% 8080 ما%  ) للمستقلين ما%  البقاء،البقاء،  لهالها  يكفليكفل  للمستقلين

الديمقراطية".الديمقراطية".  إلىإلى  منهمنه  الديكتاتوريةالديكتاتورية  إلىإلى  أقربأقرب  أمرأمر  وهووهو

اهـ. اهـ. 

إَن%) إَن%) 2020  أو% أو% 8080((  أمرأمر  ليسليس  المسلمالمسلم  أخيأخي  يايا  والمروالمر

]   فيفي  ذكرناذكرنا  كماكما  هذاهذا  منمن  أعظمأعظم  المرالمر وهو[ ] ثانيا وهو[ أنأن  ثانيا

علىعلى  موافقةموافقة  تعتبرتعتبر  ذاتهاذاتها  بحدبحد  النتخابالنتخاب  فيفي  المشاركةالمشاركة
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ويعتبرويعتبر  تعالى،تعالى،  اللهالله  دوندون  منمن  للشعبللشعب  التشريعالتشريع  حقحق  منحمنح

بمجلسبمجلس  المسمىالمسمى  الكفريالكفري  المجلسالمجلس  هذاهذا  بسلطةبسلطة  إقراراإقرارا

الجمعيةالجمعية  أوأو  البرلمانالبرلمان  أوأو  المةالمة  مجلسمجلس  أوأو  الشعبالشعب

عبدعبد  عمرعمر  الدكتورالدكتور  ويقولويقول  كفر،كفر،  كلهكله  وهذاوهذا  الوطنية،الوطنية،

-   الرحمنالرحمن ًا-  رد - أيضا ًا-  رد "  علىعلى  أيضا ما:  "سؤال ما:  فضيلتكمفضيلتكم  رأيرأي  سؤال

:  والخوانوالخوان  العملالعمل  بينبين  التحالفالتحالف  فيفي فأجاب".  :والحرار؟ فأجاب".  والحرار؟

قدقد  الفريقينالفريقين  منمن  كلكل  ماداممادام  التحالفالتحالف  بذلكبذلك  بأسبأس  ل"ل"

يتخطيانيتخطيان  سيجعلهماسيجعلهما  ذلكذلك  ومادامومادام  له،له،  صالحاصالحا  ذلكذلك  ارتأىارتأى

فيفي  الوطنيالوطني  الحزبالحزب  وضعهاوضعها  التيالتي  والحدودوالحدود  السدودالسدود

النتخاباتالنتخابات  يوميوم  بالخارجبالخارج  أكونأكون  سوفسوف  المعارضة،المعارضة،  طريقطريق

بالتأكيد،بالتأكيد،  التحالفالتحالف  لهذالهذا  صوتيصوتي  فأعطيفأعطي  بصوتيبصوتي  بعثتبعثت  ولوولو

الوطني،الوطني،  الحزبالحزب  منمن  للنيلللنيل  يبذليبذل  الجهدالجهد  كلكل  أنأن  شكشك  ولول

بالشريعةبالشريعة  المطالبةالمطالبة  القوىالقوى  أصدقأصدق  هوهو  التحالفالتحالف  وهذاوهذا
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!!..   وعليناوعلينا مجلة" ؟ !!.. دعمه مجلة" ؟ 5151  عدد- عدد-   السلميالسلمي  المختار[المختار[  دعمه

]. ]. 4/19874/1987  و و 33- - 

--  هذاهذا  قولهقوله  عنعن  رجعرجع  الرحمنالرحمن  عبدعبد  عمرعمر  الدكتورالدكتور  أنأن  إلإل

فقد-   ذلكذلك  بعدبعد المجتمعالمجتمع  مجلة[مجلة[  فيفي  وردورد  فقد- 

ما] 23/5/198923/5/1989 عبدعبد  عمرعمر  الدكتورالدكتور  وينتهي"وينتهي"  نصهنصه  ما] 

مشاركةمشاركة  أنأن  يرىيرى  حيثحيث  أيضاأيضا  الرأيالرأي  نفسنفس  إلىإلى  الرحمنالرحمن

كثيرةكثيرة  مفاسدمفاسد  تتركتترك  السياسيةالسياسية  العمليةالعملية  فيفي  السلميينالسلميين

والتضليلوالتضليل  الحيرةالحيرة  فيفي  العريضةالعريضة  الجماهيرالجماهير  وتوقعوتوقع

أيأي  اشتراكهماشتراكهم  ويعتبرويعتبر  والحراجوالحراج  والشكوالشك  واللتباسواللتباس

تصدرتصدر  التيالتي  الحكومةالحكومة  شرعيةشرعية  علىعلى  دليلدليل  السلميينالسلميين

ويرد".   قوانينقوانين ويرد". وضعية على)   عبدعبد  عمر(عمر(  الدكتورالدكتور  وضعية على) الرحمن الرحمن

المنكر،المنكر،  هذاهذا  عبرعبر  السلمالسلم  رسالةرسالة  تبليغتبليغ  يمكنيمكن  بأنهبأنه  الدعاءالدعاء

ولول  أمامهمأمامهم  تمرتمر  التيالتي  المنكراتالمنكرات  أمامأمام  يضمحليضمحل  إدعاءإدعاء  بأنهبأنه
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وجودوجود  إن"إن"  أيضاأيضا  ويقولويقول  يجب،يجب،  كماكما  التحركالتحرك  يستطيعونيستطيعون

جبينجبين  فيفي  عارعار  شبهشبه  هوهو  المجالسالمجالس  تلكتلك  فيفي  السلميينالسلميين

بأنهبأنه  النظامالنظام  تبجحتبجح  لمالما  لولهالولها  إذإذ  السلميةالسلمية  المعارضةالمعارضة

. اهـ"  .ديمقراطي اهـ"  ديمقراطي

م، 19891989  عامعام  انتخاباتانتخابات  جاءتجاءت  ثمثم   الخطبالخطب  واشتدواشتد  م، 

لفعالهم،لفعالهم،  الشرعيةالشرعية  المعارضةالمعارضة  وزادتوزادت  الخوانالخوان  علىعلى

باطلهم،باطلهم،  لتبريرلتبرير  حجةحجة  منهمنه  ينتزعونينتزعون  آخرآخر  عالمعالم  إلىإلى  فلجأوافلجأوا

لواء[لواء[  مجلتهممجلتهم  فيفي  فنشروافنشروا  بازباز  بنبن  العزيزالعزيز  عبدعبد  الشيخالشيخ  وهووهو

ص- 11/140911/1409  السلمالسلم ص- هـ ]22هـ  ، ]بالملحق  ، "  ماما  بالملحق ل:  "يلي ل:  يلي

ردا"   بمجلسبمجلس  اللتحاقاللتحاق  فيفي  َحَرجَحَرج ردا" الشعب سؤالسؤال  علىعلى  الشعب

السلمالسلم  وحكموحكم  الشعب،الشعب،  لمجلسلمجلس  الترشيحالترشيح  شرعيةشرعية  حولحول

والخوةوالخوة  الدعاةالدعاة  انتخابانتخاب  بنيةبنية  انتخابانتخاب  بطاقةبطاقة  استخراجاستخراج  فيفي

عبدعبد  الشيخالشيخ  فضيلةفضيلة  أفتيأفتي  المجلس،المجلس،  لدخوللدخول  المتدينينالمتدينين
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"  بازباز  بنبن  العزيزالعزيز إن:  "بقوله إن:  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  النبيالنبي  بقوله

لذا   ماما  امرئامرئ  لكللكل  وإنماوإنما  بالنياتبالنيات  العمالالعمال  «إنما«إنما  قالقال لذا نوي» نوي»

المقصودالمقصود  كانكان  إذاإذا  الشعبالشعب  بمجلسبمجلس  اللتحاقاللتحاق  منمن  حرجحرج  فلفل

لمالما  الباطلالباطل  علىعلى  الموافقةالموافقة  وعدموعدم  الحقالحق  تأييدتأييد  ذلكذلك  منمن

الله.الله.  إلىإلى  الدعاةالدعاة  إلىإلى  والنضماموالنضمام  الحقالحق  نصرنصر  منمن  ذلكذلك  فيفي

التيالتي  البطاقةالبطاقة  استخراجاستخراج  فيفي  كذلككذلك  حرجحرج  لل  أنهأنه  كماكما

الحقالحق  وتأييدوتأييد  الصالحينالصالحين  الدعاةالدعاة  انتخابانتخاب  علىعلى  بهابها  يستعانيستعان

.  وليولي  واللهوالله  وأهله،وأهله، اهـ"  .التوفيق اهـ"  التوفيق

)   فيفي  أخيأخي  يايا  قلناقلنا  وكماوكما   إن( ) ثانيا إن( شركشرك  الديمقراطيةالديمقراطية  ثانيا

والكفروالكفر  الشركالشرك  مجلسمجلس  هوهو  الشعبالشعب  مجلسمجلس  وإنوإن  باللهبالله

المعبودةالمعبودة  الربابالرباب  نصبنصب  فيفي  مشاركةمشاركة  هيهي  النتخاباتالنتخابات  وإنوإن

وهذا.   دوندون  منمن وهذا. الله فتوى. فتوى.   ألفألف  ولول  تبيحهتبيحه  لل  أمرأمر  الله

(  اللهالله  رضيرضي  عباسعباس  ابنابن  قالقال يوشك:  (عنهما يوشك:  تنزلتنزل  أنأن  عنهما
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صلىصلى  اللهالله  رسولرسول  قالقال  أقولأقول  السماء،السماء،  منمن  حجارةحجارة  عليكمعليكم

فتح). [  بكربكر  أبوأبو  قالقال  وتقولونوتقولون  ،،  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله فتح). [وعمر؟ وعمر؟

ط-  ط- المجيد ص-   أنصارأنصار  المجيد ص- السنة ].].383383  السنة

حسنحسن  يرسبيرسب  كيفكيف  المسلم،المسلم،  أخيأخي  يايا  تتساءلتتساءل  أنأن  ولكولك  

فيفي  الخوانالخوان  وينجحوينجح  مم19441944  عامعام  النتخاباتالنتخابات  فيفي  البناالبنا

فيفي  الضخمالضخم  الفارقالفارق  معمع  بعدها،بعدها،  وماوما  مم19841984  انتخاباتانتخابات

والجواب.   وشعبيةوشعبية  البناالبنا  شعبيةشعبية والجواب. هؤلء؟ لملم  أنهأنه  هوهو  أخيأخي  يايا  هؤلء؟

19841984  عامعام  فيفي  أماأما  البناالبنا  أيامأيام  جهاديةجهادية  جماعاتجماعات  هناكهناك  تكنتكن

الحكامالحكام  علىعلى  تخرجتخرج  بمصربمصر  جهاديةجهادية  جماعاتجماعات  فوجدتفوجدت

الحكومةالحكومة  فسمحتفسمحت  والنار،والنار،  بالحديدبالحديد  المرتدينالمرتدين  الكافرينالكافرين

الخوان:الخوان:  سماهسماه  الذيالذي  الشعبالشعب  مجلسمجلس  بدخولبدخول  للخوانللخوان

أنأن  للعامةللعامة  الحكومةالحكومة  لتبينلتبين  للتغيير،للتغيير،  الشرعيةالشرعية  القناةالقناة

التغييرالتغيير  فيفي  شرعيةشرعية  غيرغير  مسالكمسالك  يسلكونيسلكون  المجاهدينالمجاهدين
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بالمتطرفينبالمتطرفين  تسميهمتسميهم  أنأن  للحكومةللحكومة  يحقيحق  ولذلكولذلك

بالتياربالتيار  الحكومةالحكومة  تسميهتسميه  ماما  مقابلمقابل  فيفي  والرهابيينوالرهابيين

مصطفيمصطفي  كلم[كلم[  انظرانظر  الخوانالخوان  وهموهم  المستنيرالمستنير  السلميالسلمي

مجلة-   للمعلوماتللمعلومات  المصريالمصري  الرئيسالرئيس  سكرتيرسكرتير  الفقيالفقي مجلة- 

ص- 11/140911/1409                  السلمالسلم  لواءلواء ص- هـ ]. ]. 66هـ

بهبه  صرحصرح  ماما  ولكنهولكنه  تخميناتخمينا  نقولهنقوله  لل  نحننحن  الكلمالكلم  وهذاوهذا

"  مأمونمأمون  قالقال  أنفسهم،أنفسهم،  الخوانالخوان إن:  "الهضيبي إن:  وجودوجود  الهضيبي

كثيراكثيرا  إليناإلينا  تلجأتلجأ  لنهالنها  للحكومةللحكومة  مصلحةمصلحة  يمثليمثل  الجماعةالجماعة

[  الدينيالديني  التيارالتيار  لضبطلضبط جريدة".  [المتطرف جريدة".  الشرقالشرق  المتطرف

ويقول]. 11/5/198711/5/1987  الوسطالوسط "  عمرعمر  ويقول].  أنا:  "التلمساني أنا:  التلمساني

فيفي  لمساعدتهالمساعدتها  الداخليةالداخلية  بأجهزةبأجهزة  دائمدائم  اتصالاتصال  علىعلى

ذكريات". [  ترسيخترسيخ ذكريات". [المن أمنأمن  أيأي  ،]،]175175صص  مذكراتمذكرات  لل  المن

المنالمن  أهوأهو  ترسخيه؟ترسخيه؟  فيفي  التلمسانيالتلمساني  يساعديساعد  الذيالذي  هذاهذا
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أجسادهمأجسادهم  ويمزقويمزق  المسلمينالمسلمين  دماءدماء  يستحليستحل  الذيالذي

الذيالذي  المنالمن  هوهو  أمأم  والسجون؟،والسجون؟،  الشوارعالشوارع  فيفي  ويغتالهمويغتالهم

ويغتصبهنويغتصبهن  كرهائنكرهائن  ويأخذهنويأخذهن  المسلماتالمسلمات  النساءالنساء  يسبييسبي

أدبارأدبار  فيفي  العصيالعصي  يضعيضع  الذيالذي  المنالمن  هوهو  أمأم  سجونه؟،سجونه؟،  فيفي

فعلفعل  علىعلى  الكلبالكلب  يدربيدرب  الذيالذي  المنالمن  هوهو  أمأم  الرجال؟،الرجال؟،

وكل.   الفاحشةالفاحشة وكل. بالرجال؟ فيفي  المسلمالمسلم  أخيأخي  يايا  يحدثيحدث  هذاهذا  بالرجال؟

هذاهذا  كلكل  لهملهم  حدثحدث  منمن  وأولوأول  بمصر،بمصر،  الطواغيتالطواغيت  سجونسجون

ويقول.   فيفي  باعترافهمباعترافهم  الخوانالخوان  همهم ويقول. كتبهم التلمسانيالتلمساني  كتبهم

وكان: " وكان: "أيضا كليةكلية  إلىإلى  ذهبتذهبت  ماما  أننيأنني  علىعلى  اللهالله  فضلفضل  منمن  أيضا

جهديجهدي  وكانوكان  موفقاموفقا  عدتعدت  إلإل  المورالمور  منمن  لمرلمر  ثائرةثائرة

أنأن  إلى- إلى-   الداخليةالداخلية  وزارةوزارة  فيفي  المسئولينالمسئولين  شكرشكر  موضعموضع

الحزابالحزاب  أحدأحد  منمن  المعتقلينالمعتقلين  أحدأحد  ليلي  قالقال  حتى- حتى-   قالقال

)   سبتمبرسبتمبر  فيفي ) أيلول( إنني 19811981أيلول( أعصابأعصاب  َجّمدتَجّمدت  إنني 
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ذكريات". [  فيفي  ووضعتهاووضعتها  الشبابالشباب ذكريات". [ثلجة ص-   لل  ثلجة ص- مذكرات مذكرات

176176.[.[

صفقةصفقة  الحكومةالحكومة  معمع  عقدواعقدوا  قدقد  فالخوانفالخوان  أخيأخي  يايا  إذنإذن  

وسوف).   يسمونهيسمونه  ما(ما(  الجهادالجهاد  لضربلضرب  عمالةعمالة وسوف). بالتطرف بالتطرف

منهم،منهم،  حاجتهاحاجتها  تقضيتقضي  أنأن  بعدبعد  محالةمحالة  لل  الحكومةالحكومة  تضربهمتضربهم

بعد 19541954  عامعام  الناصرالناصر  عبدعبد  جمالجمال  ضربهمضربهم  كماكما ماما  بعد 

لل  اللهالله  سننسنن  منمن  قدريةقدرية  سنةسنة  وهذهوهذه  لحاجته،لحاجته،  استخدمهماستخدمهم

وكذلك: {  قالقال  تتخلفتتخلف وكذلك: {تعالى بعضابعضا  الظالمينالظالمين  بعضبعض  نولينولي  تعالى

:  كانواكانوا  بمابما النعام} [ :يكسبون النعام} [ كتاب.كتاب.  أجلأجل  ولكلولكل  ،]،]129129يكسبون

بمصربمصر  النتخاباتالنتخابات  الخوانالخوان  خاضخاض  كماكما  أنهأنه  بالذكربالذكر  وجديروجدير  

فيفي  الولالول  فمرشدهمفمرشدهم  أخرىأخرى  بلدانبلدان  فيفي  خاضوهاخاضوها  فكذلكفكذلك

منمن  ودخلهودخله  البرلمان،البرلمان،  دخلدخل  السباعيالسباعي  مصطفىمصطفى  سورياسوريا

ومن-   وهموهم  العطار،العطار،  عصامعصام  بعدهبعده --  حذوهمحذوهم  يحذويحذو  ومن- 
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بلدانبلدان  فيفي  الديمقراطيالديمقراطي  المسلكالمسلك  نفسنفس  النالن  يسلكونيسلكون

غريباغريبا  السلمالسلم  وبدأوبدأ  لها،لها،  وتضييعاوتضييعا  المةالمة  علىعلى  تلبيساتلبيسا  كثيرةكثيرة

للغرباء.للغرباء.  فطوبىفطوبى  بدأبدأ  كماكما  غريباغريبا  وسيعودوسيعود

*   *   *   **   *   *   *
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من:  من: رابعا ـــــــوىالفتــــــــوى  شروطشروط  رابعا الفتـ

الواجبالواجب  معرفة(معرفة(  هيهي  الفتوىالفتوى  أنأن  المسلمالمسلم  أخيأخي  يايا  اعلماعلم

،)  فيفي ،)الواقع موضعموضع  هوهو  الذيالذي  بالواقعبالواقع  جاهلجاهل  كانكان  فمنفمن  الواقع

هذاهذا  فيفي  الواجبالواجب  الشرعيالشرعي  بالحكمبالحكم  جاهلجاهل  أوأو  السؤالالسؤال

الفتوى.الفتوى.  فيفي  يخطئيخطئ  أنأن  منمن  فلبدفلبد  الواقع،الواقع،

"  رحمهرحمه  القيمالقيم  ابنابن  قالقال   ول:  "الله ول:  ولول  المفتيالمفتي  يتمكنيتمكن  الله

الفهم:الفهم:  منمن  بنوعينبنوعين  إلإل  بالحقبالحق  والحكموالحكم  الفتوىالفتوى  منمن  الحاكمالحاكم

فهم:  فهم: أحدهما حقيقةحقيقة  علمعلم  واستنباطواستنباط  فيهفيه  والفقهوالفقه  الواقعالواقع  أحدهما

بهبه  يحيطيحيط  حتىحتى  والعلماتوالعلمات  والماراتوالمارات  بالقرائنبالقرائن  وقعوقع  ماما

علما. علما. 

فهم:   والنوعوالنوع فهم: الثاني حكمحكم  فهمفهم  وهووهو  الواقعالواقع  فيفي  الواجبالواجب  الثاني

فيفي  رسولهرسوله  لسانلسان  علىعلى  أوأو  كتابهكتابه  فيفي  بهبه  حكمحكم  الذيالذي  اللهالله

[  علىعلى  أحدهماأحدهما  يطبقيطبق  ثمثم  الواقع،الواقع،  هذاهذا إعلم".  [الخر إعلم".  الخر
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].].8888 –  – 1/871/87  الموقعينالموقعين

"  رحمهرحمه  وقالوقال   ذكر:  "الله ذكر:  كتابهكتابه  فيفي  بطةبطة  بنبن  اللهالله  عبدعبد  الله

ل: "  أنهأنه  أحمدأحمد  المامالمام  عنعن  الخلعالخلع  فيفي ل: "قال أنأن  للرجلللرجل  ينبغيينبغي  قال

خصال: خصال:   خمسخمس  فيهفيه  يكونيكون  حتىحتى  للفتياللفتيا  نفسهنفسه  ينصبينصب

أن:  أن: أولها يكنيكن  لملم  نيةنية  لهله  يكنيكن  لملم  فإنفإن  نية،نية،  لهله  تكونتكون  أولها

نور. نور.   كلمهكلمه  علىعلى  ولول  نورنور  عليهعليه

أن:  أن: والثانية وسكينة. وسكينة.   ووقارووقار  وحلموحلم  علمعلم  لهله  يكونيكون  والثانية

أن:  أن: الثالثة معرفته. معرفته.   وعلىوعلى  فيهفيه  هوهو  ماما  علىعلى  قوياقويا  يكونيكون  الثالثة

الكفاية:  الكفاية: الرابعة الناس. الناس.   مضغهمضغه  وإلوإل  الرابعة

معرفة:  معرفة: الخامسة الناس".الناس".  الخامسة

الخامسة: "  وأما- وأما-   القيمالقيم  ابنابن  قالقال  ثم- ثم-    الخامسة: "قوله معرفةمعرفة  قوله

فهذا"  فهذا" الناس والحاكموالحاكم  المفتيالمفتي  إليهإليه  يحتاجيحتاج  عظيمعظيم  أصلأصل  الناس

يطبقيطبق  ثمثم  والنهيوالنهي  المرالمر  فيفي  فقيهافقيها  فيه،فيه،  فقيهافقيها  يكنيكن  لملم  فإنفإن
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ُيصلح،ُيصلح،  ممامما  أكثرأكثر  ُيفسدُيفسد  ماما  كانكان  وإلوإل  الخر،الخر،  علىعلى  أحدهماأحدهما

بالناسبالناس  معرفةمعرفة  لهله  المر،المر،  فيفي  فقيهافقيها  يكنيكن  لملم  إذاإذا  فإنهفإنه

والُمِحقوالُمِحق  وعكسه،وعكسه،  المظلومالمظلوم  بصورةبصورة  الظالمالظالم  لهله  تصورتصور

ِطل  بصورةبصورة ْب ِطلالُم ْب والخداعوالخداع  المكرالمكر  عليهعليه  وراجوراج  وعكسه،وعكسه،  الُم

الصديق،الصديق،  صورةصورة  فيفي  الزنديقالزنديق  لهله  وتصوروتصور  والحتيال،والحتيال،

زورزور  ثوبثوب  مبطلمبطل  كلكل  ولبسولبس  الصادق،الصادق،  صورةصورة  فيفي  والكاذبوالكاذب

بالناسبالناس  لجهلهلجهله  وهووهو  والفجور،والفجور،  والكذبوالكذب  الثمالثم  تحتهاتحتها

بلبل  هذا،هذا،  منمن  هذاهذا  يميزيميز  لل  وعرفياتهموعرفياتهم  وعوائدهموعوائدهم  وأحوالهموأحوالهم

ْكر  معرفةمعرفة  فيفي  فقيهافقيها  يكونيكون  أنأن  لهله  ينبغيينبغي ْكرَم الناسالناس  َم

الفتوىالفتوى  فإنفإن  وعرفياتهم،وعرفياتهم،  وعوائدهموعوائدهم  واحتيالهمواحتيالهم  وخداعهموخداعهم

وذلكوذلك  والحوال،والحوال،  والعوائدوالعوائد  والمكانوالمكان  الزمانالزمان  بتغيربتغير  تتغيرتتغير

التوفيق".التوفيق".  وباللهوبالله  بيانه،بيانه،  تقدمتقدم  كماكما  اللهالله  ديندين  منمن  كلهكله

].].205205 –  – 204204  ثم ثم 4/1994/199  الموقعينالموقعين  إعلم[إعلم[
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خطأ،خطأ،  أنهاأنها  بازباز  ابنابن  الشيخالشيخ  لفتوىلفتوى  بالنسبةبالنسبة  نراهنراه  والذيوالذي

نري- نري-   بهبه  للظنللظن  إحسانا- إحسانا-   الشيخالشيخ  أنأن  فيهافيها  الخطأالخطأ  وسببوسبب

لل  أنهأنه  ونرىونرى  فيه،فيه،  أفتيأفتي  الذيالذي  الواقعالواقع  حقيقةحقيقة  يدركيدرك  لل  أنهأنه

الديمقراطية،الديمقراطية،  منمن  جزءجزء  إلإل  هيهي  ماما  النتخاباتالنتخابات  أنأن  يدركيدرك

الربابالرباب  مجلسمجلس  إلإل  هوهو  ماما  الشعبالشعب  مجلسمجلس  أنأن  يدركيدرك  ولول

وهذاوهذا  سلطانا،سلطانا،  بهبه  اللهالله  ينزلينزل  لملم  ماما  للناسللناس  ُيَشرعونُيَشرعون  الذينالذين

ونري.  ونري. شرك الشعبالشعب  مجلسمجلس  عضوعضو  أنأن  يعلميعلم  لل  الشيخالشيخ  أنأن  شرك

باللهبالله  أقسم(أقسم(  بالمجلسبالمجلس  التحاقهالتحاقه  عندعند  التيةالتية  اليميناليمين  يقسميقسم

والنظاموالنظام  الوطنالوطن  سلمةسلمة  علىعلى  مخلصامخلصا  أحافظأحافظ  أنأن  العظيمالعظيم

أحترمأحترم  وأنوأن  الشعبالشعب  مصالحمصالح  أرعىأرعى  وأنوأن  الجمهوريالجمهوري

مادة) [  الدستورالدستور مادة) [والقانون المصري]. المصري].   الدستورالدستور  من من 9090  والقانون

يقسميقسم  الذيالذي  الدستورالدستور  أنأن  بازباز  ابنابن  الشيخالشيخ  يعلميعلم  فهلفهل

للشعبللشعب  السيادة(السيادة(  أنأن  علىعلى  ينصينص  احترامهاحترامه  علىعلى  العضوالعضو
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؟) ؟)وحده :   وحده : مادة[ وعلى] 33مادة[ الشعبالشعب  مجلسمجلس  يتولى(يتولى(  أنهأنه  وعلى] 

؟)  سلطةسلطة ؟)التشريع :   التشريع : مادة[ وعلى] 8686مادة[ مبادئ(مبادئ(  أنهأنه  وعلى] 

:  الرئيسيالرئيسي  المصدرالمصدر  السلميةالسلمية  الشريعةالشريعة ] مادة)  :للتشريع ] مادة)  للتشريع

المصدرالمصدر  وقالواوقالوا  الشريعة،الشريعة،  أحكامأحكام  وليسوليس  مبادئمبادئ  فقالوا] فقالوا] 22

أي.   وليسوليس  الرئيسيالرئيسي أي. الوحيد؟ يلتزمهيلتزمه  الذيالذي  الدستورالدستور  أنأن  الوحيد؟

إسلميةإسلمية  غيرغير  مصادرمصادر  وجودوجود  يقرريقرر  الشعبالشعب  مجلسمجلس  عضوعضو

يقرريقرر  الدستورالدستور  أنأن  يعنييعني  وهذاوهذا  الحقيقة،الحقيقة،  هيهي  كماكما  للتشريعللتشريع

مناقضةمناقضة  فأيفأي  الله،الله،  معمع  للناسللناس  يشرعونيشرعون  أخريأخري  آلهةآلهة  وجودوجود

بعد   إلإل  إلهإله  لل  «أن«أن  لشهادةلشهادة بعد الله» هذا؟. هذا؟.   الله»

ُيقسمُيقسم  الذيالذي  القانونالقانون  أنأن  بازباز  ابنابن  الشيخالشيخ  يعلميعلم  وهلوهل  

ّلل  احترامهاحترامه  علىعلى  العضوالعضو ّللُيَح برضاهمبرضاهم  للبالغينللبالغين  الزناالزنا  ُيَح

عنعن  الردةالردة  ويحللويحلل  والميسروالميسر  الخمرالخمر  ويحللويحلل  الرباالربا  ويحللويحلل

:   العقيدةالعقيدة  حريةحرية  باسمباسم  عليهاعليها  يعاقبيعاقب  ولول  السلمالسلم : مادة[ 4646مادة[
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؟]  منمن ؟]الدستور هذاهذا  يعلميعلم  لل  بازباز  ابنابن  الشيخالشيخ  أنأن  نظننظن  نحننحن  الدستور

كله. كله. 

حقيقيةحقيقية  معرفةمعرفة  علىعلى  مبنيةمبنية  غيرغير  فتواهفتواه  جاءتجاءت  هناهنا  ومنومن

عالم.عالم.  زلةزلة  فهيفهي  وبالتاليوبالتالي  خطأ،خطأ،  فكانتفكانت  بالواقع،بالواقع،

*   *   *   **   *   *   *
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مضــــار:  مضــــار: خامسا ّلة  خامسا ّلةَز العالمالعالم  َز

يهدم: (  اللهالله  رضيرضي  الخطابالخطاب  بنبن  عمرعمر  قالقال   يهدم: (عنه السلمالسلم  عنه

ّلة ّلةَز الئمةالئمة  وحكموحكم  بالكتاببالكتاب  المنافقالمنافق  وجدالوجدال  العالم،العالم،  َز

رواه)  رواه) المضلين صحيحصحيح  إسنادهإسناده  اللبانياللباني  وقالوقال  الدارميالدارمي  المضلين

].].1/891/89  المشكاة[المشكاة[

عنعن  نقلنقل  القيمالقيم  ابنابن  قالقال  العالم،العالم،  زلةزلة  مضارمضار  بيانبيان  وفيوفي  

"  اللهالله  رحمهمارحمهما  البرالبر  عبدعبد  بنبن  عمرعمر  أبيأبي والمصنفون:  "قال والمصنفون:  قال

زلةزلة  وبيانوبيان  وإبطالهوإبطاله  التقليدالتقليد  فسادفساد  بينبين  جمعواجمعوا  السنةالسنة  فيفي

ِزل  قدقد  العالمالعالم  وأنوأن  التقليد،التقليد،  فسادفساد  بذلكبذلك  ليبينواليبينوا  العالمالعالم ِزلَي َي

يقوله،يقوله،  ماما  كلكل  قبولقبول  يجوزيجوز  فلفل  بمعصوم،بمعصوم،  ليسليس  إذإذ  ولبد،ولبد،

كلكل  ذمهذمه  الذيالذي  فهذافهذا  المعصوم،المعصوم،  قولقول  منزلةمنزلة  قولهقوله  وينزلوينزل

بلءبلء  أصلأصل  وذمواوذموا  وحرموه،وحرموه،  الرض،الرض،  وجهوجه  علىعلى  عالمعالم

فيهفيه  زلزل  فيمافيما  العالمالعالم  يقلدونيقلدون  فإنهمفإنهم  وفتنتهم،وفتنتهم،  المقلدينالمقلدين
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فيأخذونفيأخذون  ذلك،ذلك،  بينبين  تمييزتمييز  لهملهم  وليسوليس  فيه،فيه،  يزليزل  لملم  وفيماوفيما

ّلون  ولبد،ولبد،  بالخطأبالخطأ  الدينالدين ُيِح ّلونف ُيِح ُيَحّرمون  اللهالله  حرمحرم  ماما  ف ُيَحّرمونو ماما  و

إذإذ  ذلكذلك  منمن  لهملهم  ولبدولبد  يشرع،يشرع،  لملم  ماما  ويشرعونويشرعون  اللهالله  أحلأحل

منهمنه  واقعواقع  فالخطأفالخطأ  قلدوه،قلدوه،  عمنعمن  منتفيةمنتفية  العصمةالعصمة  كانتكانت

وقد.  وقد. ولبد َثير  حديثحديث  منمن  وغيرهوغيره  البيهقيالبيهقي  ذكرذكر  ولبد َثيرُك عنعن  هذاهذا  ُك

وانتظرواوانتظروا  العالم،العالم،  زلةزلة  «اتقوا«اتقوا  مرفوعامرفوعا  جدهجده  عنعن  أبيهأبيه

فيئته». فيئته». 

أبيأبي  بنبن  يزيديزيد  عنعن  سعدسعد  بنبن  مسعودمسعود  حديثحديث  منمن  وذكروذكر  

قال:   عمرعمر  ابنابن  عنعن  مجاهدمجاهد  عنعن  زيادزياد قال: قال اللهالله  رسولرسول  قال

ثلث:ثلث:  أمتيأمتي  علىعلى  أتخوفأتخوف  ماما  «أشد«أشد  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى

تقطعتقطع  ودنياودنيا  بالقرآن،بالقرآن،  منافقمنافق  وجدالوجدال  عالم،عالم،  زلةزلة

أعناقكم».أعناقكم».

تقليدهتقليده  العالمالعالم  زلةزلة  فيفي  المخوفالمخوف  أنأن  المعلومالمعلوم  ومنومن  
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غيره.غيره.  علىعلى  العالمالعالم  زلةزلة  منمن  يخفيخف  لملم  التقليدالتقليد  لوللول  إذإذ  فيها،فيها،

ِرَف  فإذافإذا   ِرَفُع باتفاقباتفاق  فيهافيها  يتبعهيتبعه  أنأن  لهله  يجزيجز  لملم  زلةزلة  أنهاأنها  ُع

يعرفيعرف  لملم  ومنومن  عمد،عمد،  علىعلى  للخطأللخطأ  اتباعاتباع  فإنهفإنه  المسلمين،المسلمين،

به،به،  أمرأمر  فيمافيما  مفرطمفرط  وكلهماوكلهما  منه،منه،  أعذرأعذر  فهوفهو  زلةزلة  أنهاأنها

قال:   وقالوقال قال: الشعبي يفسد:   الشعبي يفسد: عمر أئمة:   الزمانالزمان  عمر أئمة: ثلثة ثلثة

وزلةوزلة  حق،حق،  والقرآنوالقرآن  بالقرآن،بالقرآن،  المنافقالمنافق  وجدالوجدال  مضلون،مضلون،

حمادحماد  حديثحديث  منمن  البيهقيالبيهقي  وذكر- وذكر-   قالقال  أنأن  إلى- إلى-   العالمالعالم

قال:   العاليةالعالية  أبيأبي  عنعن  سعيدسعيد  بنبن  المثنيالمثني  عنعن  زيدزيد  بنبن قال: قال قال

ويل:   ابنابن ويل: عباس وكيف:   العالم،العالم،  عثراتعثرات  منمن  للتباعللتباع  عباس وكيف: قيل قيل

يقول:   العباس؟العباس؟  أباأبا  يايا  ذاكذاك يقول: قال ثمثم  رأيه،رأيه،  قبلقبل  منمن  العالمالعالم  قال

ماما  فيدعفيدع  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  النبيالنبي  عنعن  الحديثالحديث  يسمعيسمع

فيلقى:   وفيوفي  عليه،عليه،  كانكان فيلقى: لفظ اللهالله  برسولبرسول  أعلمأعلم  هوهو  منمن  لفظ

ويقضيويقضي  فيرجع،فيرجع،  فيخبرهفيخبره  منهمنه  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى
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ّبه:   أبوأبو  قال- قال-   قالقال  أنأن  إلى- إلى-   حكمحكم  بمابما  التباعالتباع ُتَش و ّبه: عمر ُتَش و عمر

معهامعها  غرقغرق  غرقتغرقت  إذاإذا  لنهالنها  السفينة،السفينة،  بانكساربانكسار  العالمالعالم  زلةزلة

كثير.كثير.  خلقخلق

وإذا:   أبوأبو  قالقال   وإذا: عمر ويخطئويخطئ  يزليزل  العالمالعالم  أنأن  وثبتوثبت  صحصح  عمر

اهـ".   يعرفيعرف  لل  بقولبقول  ويدينويدين  يفتييفتي  أنأن  لحدلحد  يجزيجز  لملم اهـ". وجهه وجهه

].].175175 –  – 2/1732/173الموقعين: الموقعين:   إعلم[إعلم[

*   *   *   **   *   *   *
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تحريم:  تحريم: سادسا ّلته  فيفي  العالمالعالم  تقليدتقليد  سادسا ّلتهَز َز

«من:   عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  لقولهلقوله «من: وسلم ليسليس  عملعمل  عملعمل  وسلم

رواه   فهوفهو  أمرناأمرنا  عليهعليه رواه رد» أي)   فهو(فهو(  مسلممسلم  رد» أي) رد لل  مردودمردود  رد

به.به.  يعمليعمل

عمرعمر  أبيأبي  كلمكلم  منمن  طرفاطرفا  اللهالله  رحمهرحمه  الشاطبيالشاطبي  ونقلونقل

الشاطبي:الشاطبي:  قالقال  ثم- ثم-   القيمالقيم  ابنابن  نقلهنقله  الذي- الذي-   البرالبر  عبدعبد  بنبن

هذاهذا  علىعلى  تبنىتبنى  أمورأمور  فيفي  النظرالنظر  منمن  فلبدفلبد  هذاهذا  ثبتثبت  إذا"إذا"

 ( أن, ( منها ) الصل أن, ( منها جهةجهة  منمن  اعتمادهااعتمادها  يصحيصح  لل  العالمالعالم  زلةزلة  الصل

علىعلى  موضوعةموضوعة  لنهالنها  وذلكوذلك  له،له،  تقليداتقليدا  بهابها  الخذالخذ  ولول

معتدامعتدا  كانتكانت  فلوفلو  وإلوإل  زلة،زلة،  عدتعدت  ولذلكولذلك  للشرع،للشرع،  المخالفةالمخالفة

الزللالزلل  صاحبهاصاحبها  إلىإلى  نسبنسب  ولول  الرتبة،الرتبة،  هذههذه  لهالها  يجعليجعل  لملم  بهابها

ولول  التقصيرالتقصير  إلىإلى  صاحبهاصاحبها  ينسبينسب  أنأن  ينبغيينبغي  لل  أنهأنه  كماكما  فيها،فيها،

فيهفيه  يعتقديعتقد  أوأو  أجلها،أجلها،  منمن  ينتقصينتقص  ولول  بها،بها،  عليهعليه  يشنعيشنع  أنأن
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ماما  خلفخلف  كلهكله  هذاهذا  فإنفإن  بحتا،بحتا،  المخالفةالمخالفة  علىعلى  القدامالقدام

بنبن  معاذمعاذ  كلمكلم  منمن  تقدمتقدم  وقدوقد  الدين،الدين،  فيفي  رتبتهرتبته  تقضيتقضي

المعني.المعني.  هذاهذا  إلىإلى  يرشديرشد  ماما  وغيرهوغيره  جبلجبل

   ( أنه( ) ومنها أنه( المسائلالمسائل  فيفي  خلفاخلفا  اعتمادهااعتمادها  يصحيصح  لل  ومنها

ولول  اجتهاد،اجتهاد،  عنعن  الحقيقةالحقيقة  فيفي  تصدرتصدر  لملم  لنهالنها  الشرعية،الشرعية،

اجتهاداجتهاد  صاحبهاصاحبها  منمن  حصلحصل  وإنوإن  الجتهاد،الجتهاد،  مسائلمسائل  منمن  هيهي

إلىإلى  نسبتهانسبتها  فيفي  فصارتفصارت  محل،محل،  فيهفيه  يصادفيصادف  لملم  فهوفهو

وإنما,   غيرغير  كأقوالكأقوال  الشرعالشرع وإنما, المجتهد الخلفالخلف  فيفي  يعديعد  المجتهد

كانتكانت  الشريعة،الشريعة،  فيفي  معتبرةمعتبرة  أدلةأدلة  عنعن  الصادرةالصادرة  القوالالقوال

وأما.   أوأو  يقوييقوي  ممامما وأما. يضعف خفاءخفاء  مجردمجرد  عنعن  صدرتصدرت  إذاإذا  يضعف

فلذلك.   مصادفتهمصادفته  عدمعدم  أوأو  الدليلالدليل فلذلك. فل يعتديعتد  أنأن  يصحيصح  لل  إنهإنه  فل

بالخلفبالخلف  الصالحالصالح  السلفالسلف  يعتديعتد  لملم  كماكما  الخلف،الخلف،  فيفي  بهابها

النساء،النساء،  ومحاشيومحاشي  والمتعة،والمتعة،  الفضل،الفضل،  رباربا  مسألةمسألة  فيفي
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منمن  علىعلى  الدلةالدلة  فيهافيها  خفيتخفيت  التيالتي  المسائلالمسائل  منمن  وأشباههاوأشباهها

اهـ".   خالفخالف اهـ". فيها –4/1704/170  للشاطبيللشاطبي  الموافقات[الموافقات[  فيها  –  

172172.[.[

منمن  العتصامالعتصام  كتابكتاب  في- في-   اللهالله  رحمهرحمه  البخاريالبخاري  قالقال  

"  صحيحهصحيحه "باب-:  أو-   العاملالعامل  اجتهداجتهد  إذاإذا  باب-:  --  الحاكمالحاكم  أو- 

غيرغير  منمن  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  الرسولالرسول  خلفخلف  فأخطأفأخطأ

وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  النبيالنبي  لقوللقول  مردود،مردود،  فحكمهفحكمه  علمعلم

[  فهوفهو  أمرناأمرنا  عليهعليه  ليسليس  عملعمل  عملعمل  «من«من فتح".  [رد» فتح".  رد»

].].13/31713/317الباري: الباري: 

خطئه،خطئه،  رغمرغم  مأجورامأجورا  المفتيالمفتي  هذاهذا  يكونيكون  فقدفقد  ذلكذلك  ومعومع  

وسعهوسعه  فيفي  ماما  بذلبذل  وقدوقد  الجتهادالجتهاد  أهلأهل  منمن  كانكان  إذاإذا  وذلكوذلك

(  العاصالعاص  بنبن  عمروعمرو  لحديثلحديث  فتواهفتواه  فيفي إذا:  (مرفوعا إذا:  حكمحكم  مرفوعا

فاجتهدفاجتهد  حكمحكم  وإذاوإذا  أجران،أجران،  فلهفله  أصابأصاب  ثمثم  فاجتهدفاجتهد  الحاكمالحاكم
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رواه)   فلهفله  أخطأأخطأ  ثمثم رواه) أجر الباري:الباري:  فتح[فتح[  البخاريالبخاري  أجر

ْعَمل  لل  فإنهفإنه  مأجورامأجورا  كونهكونه  ورغم]. ورغم]. 13/31813/318 ْعَملُي أفتيأفتي  بمابما  ُي

خطأ.خطأ.  بهبه

إنه:   ذلكذلك  علىعلى  وبناءوبناء   إنه: نقول العملالعمل  لمسلملمسلم  يجوزيجوز  لل  نقول

أوأو  الشعبالشعب  مجلسمجلس  دخولدخول  جوازجواز  فيفي  بازباز  ابنابن  الشيخالشيخ  بفتوىبفتوى

فإن,   فيفي  المشاركةالمشاركة فإن, انتخابه حراماحراما  تحلتحل  لل  المفتيالمفتي  فتوىفتوى  انتخابه

عبدعبد  بنبن  محمدمحمد  السلمالسلم  شيخشيخ  وأوردوأورد  حلل،حلل،  تحرمتحرم  ولول

ًا  التوحيد،التوحيد،  كتابكتاب  فيفي  الوهابالوهاب ًاباب العلماءالعلماء  أطاعأطاع  من(من(  باب

الله،الله،  حرمحرم  ماما  تحليلتحليل  أوأو  اللهالله  أحلأحل  ماما  تحريمتحريم  فيفي  والمراءوالمراء

وأورد)   دوندون  منمن  أرباباأربابا  اتخذهماتخذهم  فقدفقد وأورد) الله ابنابن  قولقول  فيهفيه  الله

يوشك: (  اللهالله  رضيرضي  عباسعباس يوشك: (عنهما حجارةحجارة  عليكمعليكم  تنزلتنزل  أنأن  عنهما

قال:   السماء،السماء،  منمن قال: أقول عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  اللهالله  رسولرسول  أقول

قال:   وسلم،وسلم، قال: وتقولون وعمر؟). وعمر؟).   بكربكر  أبوأبو  وتقولون
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قولهقوله  تفسيرتفسير  فيفي  حاتمحاتم  بنبن  عديعدي  حديثحديث  أيضاأيضا  فيهفيه  وأوردوأورد

اتخذوا: { اتخذوا: {تعالى ،}  دوندون  منمن  أرباباأربابا  ورهبانهمورهبانهم  أحبارهمأحبارهم  تعالى ،}الله الله

فينبغي.   الحديثالحديث  سبقسبق  وقدوقد فينبغي. بتمامه أنأن  المسلمالمسلم  علىعلى  بتمامه

والسنة.والسنة.  الكتابالكتاب  يخالفيخالف  فيمافيما  العالمالعالم  تقليدتقليد  يحذريحذر

*   *   *   **   *   *   *
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نصيحة:  نصيحة: سابعا بازباز  ابنابن  للشيخللشيخ  سابعا

(  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  اللهالله  رسولرسول  قالقال   الدين:  (وسلم الدين:  وسلم

رواه)  رواه) النصيحة حقيقةحقيقة  يتحرىيتحرى  بأنبأن  الشيخالشيخ  فننصحفننصح  مسلم،مسلم،  النصيحة

فيه.فيه.  يفتييفتي  الذيالذي  الواقعالواقع

السابقة،السابقة،  فتواهفتواه  بهابها  يبطليبطل  فتوىفتوى  يصدريصدر  بأنبأن  ننصحهننصحه  كماكما

من: (  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  اللهالله  رسولرسول  قالقال  فقدفقد من: (وسلم ِتَي  وسلم ْف ِتَيُأ ْف ُأ

رواه).   منمن  علىعلى  إثمهإثمه  كانكان  علمعلم  بغيربغير رواه). أفتاه داودداود  أبوأبو  أفتاه

عمرعمر  وقالوقال  ،]،]1/811/81  المصابيحالمصابيح  مشكاة[مشكاة[  اللبانياللباني  وحسنهوحسنه

--  عنهماعنهما  اللهالله  رضيرضي  الشعريالشعري  موسىموسى  لبيلبي  الخطابالخطاب  بنبن

(  كتاب[كتاب[  فيفي  :- ول]  (القضاء  :- ول]  فيهفيه  قضيتقضيت  قضاءقضاء  يمنعنكيمنعنك  القضاء

ِيَت  رأيكرأيك  فيهفيه  فراجعتفراجعت  اليوماليوم ُهد ِيَتف ُهد تراجعتراجع  أنأن  لرشدكلرشدك  فيهفيه  ف

ومراجعةومراجعة  شيء،شيء،  يبطلهيبطله  لل  قديمقديم  الحقالحق  فإنفإن  الحق،الحق،  فيهفيه

نقل...)   فيفي  التماديالتمادي  منمن  خيرخير  الحقالحق نقل...) الباطل إعلم[إعلم[  عنعن  الباطل
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أنأن  بالشيخبالشيخ  يليقيليق  ولول  ،]،]1/861/86القيم: القيم:   لبنلبن  الموقعينالموقعين

وسدوسد  الشركالشرك  ونبذونبذ  التوحيدالتوحيد  إلىإلى  الدعوةالدعوة  فيفي  عمرهعمره  يقضييقضي

الديمقراطيةالديمقراطية  فيفي  المشاركةالمشاركة  للناسللناس  يجيزيجيز  ثمثم  ذرائعهذرائعه

فيفي  أوأو  الشعبالشعب  مجلسمجلس  فيفي  بالمشاركةبالمشاركة  سواءسواء  الشركيةالشركية

انتخاباته. انتخاباته. 

ْفِضي  هذههذه  بازباز  ابنابن  الشيخالشيخ  فتوىفتوى  إنإن الجهادالجهاد  إبطالإبطال  إلىإلى  ُتْفِضيُت

فطالمافطالما  السلم،السلم،  شريعةشريعة  بغيربغير  الحاكمينالحاكمين  الطواغيتالطواغيت  ضدضد

فتحفتح  فقدفقد  الديمقراطيالديمقراطي  المسلكالمسلك  هذاهذا  سلوكسلوك  الشيخالشيخ  أجازأجاز

ًا  للمسلمينللمسلمين ًاباب المتعينالمتعين  الواجبالواجب  الجهادالجهاد  هذاهذا  عنعن  للقعودللقعود  باب

ومن.   هذاهذا  ومهاجمةومهاجمة  بلبل ومن. الجهاد ذاتذات  فتواهفتواه  كانتكانت  هناهنا  الجهاد

فنسأل.   وفيوفي  الحالالحال  فيفي  شرعيةشرعية  أضرارأضرار فنسأل. المآل تعالىتعالى  اللهالله  المآل

لنالنا  تعالىتعالى  اللهالله  ونسألونسأل  الفتوى،الفتوى،  هذههذه  عنعن  الرجوعالرجوع  يلهمهيلهمه  أنأن

عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  اللهالله  رسولرسول  قالقال  فقدفقد  الخاتمة،الخاتمة،  حسنحسن  ولهوله
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إنما: ( إنما: (وسلم متفق)   العمالالعمال  وسلم متفق) بالخواتيم عليه.عليه.  بالخواتيم

*   *   *   **   *   *   *
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نصيحة:  نصيحة: ثامنا المسلمينالمسلمين  الخوانالخوان  لشبابلشباب  ثامنا

الدين(الدين(  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  اللهالله  رسولرسول  قالقال  

رواه)  رواه) النصيحة مسلم.مسلم.  النصيحة

ولقد: {  اللهالله  وقالوقال   ولقد: {تعالى الجنالجن  منمن  كثيراكثيرا  لجهنملجهنم  ذرأناذرأنا  تعالى

ُيبصرونُيبصرون  لل  أعينأعين  ولهمولهم  بهابها  يفقهونيفقهون  لل  قلوبقلوب  لهملهم  والنسوالنس

همهم  بلبل  كالنعامكالنعام  أولئكأولئك  بها،بها،  يسمعونيسمعون  لل  آذانآذان  ولهمولهم  بهابها

:   همهم  أولئكأولئك  أضل،أضل، العراف} [ : الغافلون العراف} [ ].].179179الغافلون

كلما: {  وقالوقال كلما: {تعالى ألمألم  خزنتهاخزنتها  سألهمسألهم  فوجفوج  فيهافيها  ألقيألقي  تعالى

نزلنزل  ماما  وقلناوقلنا  فكذبنافكذبنا  نذيرنذير  جاءناجاءنا  قدقد  بليبلي  قالواقالوا  نذير،نذير،  يأتكميأتكم

كناكنا  لولو  وقالواوقالوا  كبير،كبير،  ضللضلل  فيفي  إلإل  أنتمأنتم  إنإن  شيءشيء  منمن  اللهالله

فاعترفوافاعترفوا  السعير،السعير،  أصحابأصحاب  فيفي  كناكنا  ماما  نعقلنعقل  أوأو  نسمعنسمع

:   لصحابلصحاب  فسحقافسحقا  بذنبهمبذنبهم الملك} [ : السعير الملك} [ ].].1111--88السعير

قدمنا:   شبابشباب  يايا قدمنا: الخوان لكملكم  نصيحتنانصيحتنا  فيفي  الياتاليات  هذههذه  الخوان
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أسماعهمأسماعهم  أغلقواأغلقوا  قوماقوما  فإنفإن  وتعقلوها،وتعقلوها،  لهالها  تستمعواتستمعوا  حتىحتى

الياتاليات  ذكرتذكرت  كماكما  مصيرهممصيرهم  فكانفكان  الحقالحق  عنعن  وعقولهموعقولهم

الكريمة.الكريمة.

فيهم:فيهم:  تعالىتعالى  اللهالله  قالقال  كمنكمن  تكونواتكونوا  لل  الشبابالشباب  أيهاأيها  فيافيا

وجدناوجدنا  ماما  نتبعنتبع  بلبل  قالواقالوا  اللهالله  أنزلأنزل  ماما  اتبعوااتبعوا  لهملهم  قيلقيل  وإذا{وإذا{

عذابعذاب  إلىإلى  يدعوهميدعوهم  الشيطانالشيطان  كانكان  أولوأولو  آباءنا،آباءنا،  عليهعليه

: لقمان} [ :السعير لقمان} [ ]. ]. 2121السعير

الديمقراطيةالديمقراطية  تسميةتسمية  عنعن  راضونراضون  أنتمأنتم  هلهل  الشبابالشباب  أيهاأيها

المور؟،المور؟،  هذههذه  فيفي  لهله  دخلدخل  لل  الدينالدين  وأنوأن  بالشرعية؟،بالشرعية؟،

الحاكمينالحاكمين  الطواغيتالطواغيت  تكفيرتكفير  عدمعدم  عنعن  راضونراضون  أنتمأنتم  وهلوهل

مبايعةمبايعة  عنعن  راضونراضون  أنتمأنتم  وهلوهل  السلم؟،السلم؟،  شريعةشريعة  بغيربغير

وهل.   للطواغيتللطواغيت  جماعتكمجماعتكم وهل. الكافرين؟ عنعن  راضونراضون  أنتمأنتم  الكافرين؟

بريءبريء  السلمالسلم  وأنوأن  بالعنفبالعنف  اللهالله  سبيلسبيل  فيفي  الجهادالجهاد  تسميةتسمية
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منه؟.منه؟.

الحقالحق  جاءهجاءه  فقدفقد  عليهعليه  ملبساملبسا  أوأو  جاهلجاهل  منكممنكم  كانكان  منمن  

ضللضلل  لهله  وظهروظهر  نشراتنانشراتنا  منمن  وغيرهاوغيرها  النشرةالنشرة  هذههذه  فيفي

ضللضلل  ضلضل  فقدفقد  ورسولهورسوله  اللهالله  يعصيعص  ومن{ومن{  الخوانالخوان  قادةقادة

: ] الحزاب}  :مبينا ] الحزاب}  ولول  بهذا،بهذا،  عليهعليه  الحجةالحجة  قامتقامت  وقدوقد  ،]،]3636مبينا

والضلل،والضلل،  الزيغالزيغ  أهلأهل  مفارقةمفارقة  عدمعدم  فيفي  اليوماليوم  بعدبعد  لهله  عذرعذر

الحكامالحكام  جهادجهاد  منمن  تعالىتعالى  اللهالله  أوجبهأوجبه  بمابما  والقياموالقيام

المرتدين. المرتدين.   الطواغيتالطواغيت

لمالما  وعصبيةوعصبية  يصيبهايصيبها  لدنيالدنيا  يتبعهميتبعهم  إنماإنما  منكممنكم  كانكان  ومنومن  

{  اللهالله  قالقال  فقدفقد  عليهعليه  نشأنشأ قل:  {تعالى قل:  آباؤكمآباؤكم  كانكان  إنإن  تعالى

وأموالوأموال  وعشيرتكم،وعشيرتكم،  وأزواجكموأزواجكم  وإخوانكموإخوانكم  وأبناؤكموأبناؤكم

ترضونهاترضونها  ومساكنومساكن  كسادهاكسادها  تشخونتشخون  وتجارةوتجارة  اقترفتموهااقترفتموها

فتربصوافتربصوا  سبيلهسبيله  فيفي  وجهادوجهاد  ورسولهورسوله  اللهالله  منمن  إليكمإليكم  أحبأحب
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الفاسقين}الفاسقين}  القومالقوم  يهدييهدي  لل  واللهوالله  بأمرهبأمره  اللهالله  يأتييأتي  حتىحتى

: :التوبة[ {  وقالوقال  ،]،]2424التوبة[ واعلموا:  {تعالى واعلموا:  أموالكمأموالكم  أنماأنما  تعالى

:  أجرأجر  عندهعنده  اللهالله  وأنوأن  فتنةفتنة  وأولدكموأولدكم ] النفال}  :عظيم ] النفال}  عظيم

2828.[.[

اللهالله  عبدعبد  قالقال  فقدفقد  بكثرتهم،بكثرتهم،  مخدوعامخدوعا  منكممنكم  كانكان  ومنومن  

ولوولو  الحقالحق  وافقوافق  ماما  الجماعة(الجماعة(  عنهعنه  اللهالله  رضيرضي  مسعودمسعود  بنبن

رواه).   كنتكنت رواه). وحدك اللباني.اللباني.  وصححهوصححه  عساكرعساكر  ابنابن  وحدك

"  رحمهرحمه  القيمالقيم  ابنابن  وقالوقال وما:  "الله وما:  أبوأبو  قالقال  ماما  أحسنأحسن  الله

شامةشامة  بأبيبأبي  المعروفالمعروف  إسماعيلإسماعيل  بنبن  الرحمنالرحمن  عبدعبد  محمدمحمد

«حيث:   الحوادثالحوادث  كتابكتاب  فيفي «حيث: والبدع بلزومبلزوم  المرالمر  جاءجاء  والبدع

كانكان  وإنوإن  واتباعه،واتباعه،  الحقالحق  لزوملزوم  بهبه  فالمرادفالمراد  الجماعةالجماعة

الذيالذي  هوهو  الحقالحق  لنلن  كثيرا،كثيرا،  والمخالفوالمخالف  قليلقليل  بهبه  المتمسكالمتمسك

اللهالله  صلىصلى  النبيالنبي  عهدعهد  منمن  الوليالولي  الجماعةالجماعة  عليهعليه  كانتكانت
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البدعالبدع  أهلأهل  كثرةكثرة  إلىإلى  نظرنظر  ولول  وأصحابه،وأصحابه،  وسلموسلم  عليهعليه

] إغاثة..".  [بعدهم إغاثة..".  ط-   القيمالقيم  لبنلبن  اللهفاناللهفان  بعدهم الكتبالكتب  داردار  ط- 

ص- 14071407  العلميةالعلمية ص- هـ ].].8383- - 8282  هـ

فطوبىفطوبى  بدأبدأ  كماكما  غريباغريبا  وسيعودوسيعود  غريباغريبا  السلمالسلم  وبدأوبدأ

للغرباء.للغرباء.

بنبن  اللهالله  عبدعبد  الجليلالجليل  الصحابيالصحابي  أنأن  أخيأخي  يايا  واعلمواعلم  

ل: (  عنهعنه  اللهالله  رضيرضي  مسعودمسعود ل: (قال رجلرجل  دينهدينه  أحدكمأحدكم  يقلدنيقلدن  قال

الشر).الشر).  فيفي  أسوةأسوة  لل  فإنهفإنه  كفر،كفر،  كفركفر  وإنوإن  آمنآمن  آمنآمن  إنإن

].].2/1762/176الموقعين: الموقعين:   إعلم[إعلم[

{  فيهفيه  تقولتقول  يومايوما  أخيأخي  يايا  عليكعليك  أخشىأخشى  إنيإني   يا:  {نادما يا:  نادما

اتخذاتخذ  لملم  ليتنيليتني  ويلتيويلتي  يايا  سبيل،سبيل،  الرسولالرسول  معمع  اتخذتاتخذت  ليتنيليتني

وكانوكان  جاءني،جاءني،  إذإذ  بعدبعد  الذكرالذكر  عنعن  أضلنيأضلني  لقدلقد  خليلخليل  فلنافلنا

:   للنسانللنسان  الشيطانالشيطان الفرقان} [ : خذول الفرقان} [ ].].2929- - 2727خذول
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ربنا: {  أنأن  أخيأخي  يايا  عليكعليك  وأخشىوأخشى ربنا: {تقول سادتناسادتنا  أطعناأطعنا  إناإنا  تقول

العذابالعذاب  منمن  ضعفينضعفين  آتهمآتهم  ربناربنا  السبيل،السبيل،  فأضلونافأضلونا  وكبراءناوكبراءنا

:   لعنالعنا  والعنهموالعنهم الحزاب} [ : كبيرا الحزاب} [ ]. ]. 6868 –  – 6767كبيرا

أخي؟.أخي؟.  يايا  عقلكعقلك  أينأين

البرلماناتالبرلمانات  عنعن  بعيدابعيدا  طريقهطريقه  يشقيشق  أخيأخي  يايا  السلمالسلم  إنإن

يايا  طريقهطريقه  يشقيشق  السلمالسلم  إنإن  والمظاهرات،والمظاهرات،  والمؤتمراتوالمؤتمرات

ذهبواذهبوا  الذينالذين  والوجاهةوالوجاهة  المناصبالمناصب  أصحابأصحاب  عنعن  بعيدابعيدا  أخيأخي

الدنيا. الدنيا.   الحياةالحياة  وغرتهموغرتهم  إترافهمإترافهم  فيفي  الترافالتراف  أهلأهل  معمع

هرقلهرقل  إلىإلى  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  النبيالنبي  بعثبعث  لمالما

يبحثوايبحثوا  أنأن  حاشيتهحاشيته  منمن  هرقلهرقل  طلبطلب  السلم،السلم،  إلىإلى  يدعوهيدعوه

عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  النبيالنبي  هذاهذا  قومقوم  منمن  رجلرجل  عنعن  بالشامبالشام  لهله

بالشام،بالشام،  تجارةتجارة  فيفي  وكانوكان  سفيانسفيان  بأبيبأبي  فأتوهفأتوه  ،،  وسلموسلم

فسألهفسأله  الهجرةالهجرة  منمن  السابعالسابع  العامالعام  فيفي  مشركامشركا  مازالمازال  وكانوكان
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أشراف: " أشراف: "هرقل قال"   أمأم  اتبعوهاتبعوه  الناسالناس  هرقل قال" ضعفاؤهم؟ أبوأبو  ضعفاؤهم؟

" بل:  "سفيان بل:  قال"   سفيان قال" ضعفاؤهم "  ضعفاؤهم وهم:  "هرقل وهم:  أتباعأتباع  هرقل

رواه".  رواه". الرسل ومسلم.ومسلم.  البخاريالبخاري  الرسل

{  اللهالله  قالقال ونريد:  {تعالى ونريد:  الذينالذين  علىعلى  نمننمن  أنأن  تعالى

ِعفوا ُتض ِعفوااس ُتض الوارثينالوارثين  ونجعلهمونجعلهم  أئمةأئمة  ونجعلهمونجعلهم  الرضالرض  فيفي  اس

وهامانوهامان  فرعونفرعون  ونريونري  الرض،الرض،  فيفي  لهملهم  ونمكنونمكن

:   كانواكانوا  ماما  منهممنهم  وجنودهماوجنودهما القصص} [ : يحذرون القصص} [ ].].66- - 55يحذرون

اللهماللهم  وصلوصل  العالمين،العالمين،  ربرب  للهلله  الحمدالحمد  أنأن  دعوانادعوانا  وآخروآخر  

كثيرا.كثيرا.  تسليماتسليما  وسلموسلم  وصحبهوصحبه  آلهآله  وعلىوعلى  محمدمحمد  علىعلى

اللهالله  ورحمةورحمة  عليكمعليكم  والسلموالسلم  

وبركاته.وبركاته.
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( الجهاد(  جماعة )إصدار الجهاد(  جماعة إصدار

القعدة     الطبعةالطبعة ذي في القعدة   الولى ذي في الولى

19891989يونيو -  يونيو -  14091409

الثانيةالثانية  جمادىجمادى  فيفي  الثانيةالثانية  الطبعةالطبعة

19911991ديسمبر- ديسمبر-   هـهـ14121412
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  نصيـحـــــةنصيـحـــــة

نافعنافع  علمعلم  علىعلى  تحتويتحتوي  المسلمالمسلم  ياأخيياأخي  النشراتالنشرات  هذههذه

بالدلةبالدلة  مؤيدامؤيدا  إلإل  قولقول  لنذكرلنذكر  فنحنفنحن  تعالى،تعالى،  اللهالله  بإذنبإذن

بهذابهذا  تلتزمتلتزم  أنأن  ونريدكونريدك  والمنة،والمنة،  الفضلالفضل  وللهولله  الشرعيةالشرعية

باسمباسم  اللهالله  إلىإلى  الطريقالطريق  قطاعقطاع  ليخدعكليخدعك  حتىحتى  المنهجالمنهج

فاجتهد.   إلىإلى  الدعوةالدعوة فاجتهد. الله النشراتالنشرات  هذههذه  تنشرتنشر  أنأن  ياأخيياأخي  الله

بوصيةبوصية  عملعمل  المسلمينالمسلمين  وسائروسائر  ومعارفكومعارفك  إخوانكإخوانك  بينبين

رواه)   ولوولو  عنيعني  بلغوا(بلغوا(  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  النبيالنبي رواه) آية آية

الشاهدالشاهد  ليبلغليبلغ  أل(أل(  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  وقالوقال  البخاري،البخاري،

متفق)  متفق) الغائب فتكون.   الغائب فتكون. عليه نشرنشر  ثوابثواب  ياأخيياأخي  حزتحزت  قدقد  عليه

علىعلى  دلدل  من(من(  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  قالقال  وقدوقد  العلم،العلم،

رواه)   أجرأجر  مثلمثل  فلهفله  خيرخير رواه) فاعله اللهالله  صلىصلى  وقالوقال  مسلم،مسلم،  فاعله

منمن  لكلك  خيـرخيـر  واحداواحدا  رجلرجل  بكبك  اللهالله  يهدييهدي  لن(لن(  وسلموسلم  عليهعليه
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متفق)   حمرحمر متفق) النعم واعلم.   النعم واعلم. عليه لهذهلهذه  نشركنشرك  أنأن  ياأخيياأخي  عليه

قالقال  فقدفقد  تعالى،تعالى،  اللهالله  سبيلسبيل  فيفي  جهادجهاد  هوهو  النشراتالنشرات

المشركينالمشركين  جاهدوا(جاهدوا(  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  اللهالله  رسولرسول

رواه)   وأنفسكموأنفسكم  بأموالكمبأموالكم رواه) وألسنتكم بإسنادبإسناد  داودداود  أبوأبو  وألسنتكم

صحيح. صحيح. 

النشراتالنشرات  هذههذه  نشرنشر  فيفي  ساهمساهم  منمن  كلكل  اللهالله  وجزىوجزى  

.  خيراخيرا آمين. .كثيرا آمين. كثيرا

  

*   *   *   **   *   *   *
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