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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسسستغفره، ونعسسوذ بسسالله مسسن شسسرور أنفسسسنا

ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فل مضل له ومن يضسسلل فل هسسادي لسسه، أشسسهد

أن ل إله إل الله وحده ل شريك لسسه، وأشسسهد أن محمسسدا عبسسده ورسسسوله {يسسا أيهسسا

الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ول تموتن إل وأنتم مسلمون} (سورة آل عمران:

)،{يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خإلقكم من نفس واحدة وخإلق منها زوجهسسا102

وبث منهما رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كسسان

)، {يا أيهسسا السسذين آمنسسوا اتقسسوا اللسسه وقولسسوا قسسول1عليكم  رقيبا} (سورة النساء: 

سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطسسع اللسسه ورسسسوله فقسسد فسساز

).71-70فوزا عظيما} (سورة الحزاب: 

وبعد ... فإن من علمات الساعة أن يوسد المر إلى غير أهله كما أخإبر 

بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال:( إذا ُوسد المر إلى غير أهله فانتظر

)، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أشراط الساعة أن يقل 1الساعة)(

).2العلم ويظهر الجهل). وفي رواية: (أن يرفع العلم ويثبت الجهل)(

وقال النبي صلى الله عليسسه وسسسلم: (إن ممسسا أدرك النسساس مسسن كلم النبسسوة

)، أما بعد:3الولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت)(

فقد قرأت بيان، (الخإوان المسلمون) الذي نشرته جريدة الشعب المصسسرية

 ه، الصادر بعنوان: (بيان للنسساس)، فاسسستأت1415في الثاني من ذي الحجة سنة 

ًا كما استاء معي إخإسسواني السسذين يغسسارون علسسى دينهسسم، وتعجبنسسا ممسسا ًء شديد استيا

وصلت إليه هذه الجماعة من خإلط في المفاهيم ومخالفسسات صسسريحة للشسسرع، ول

شك أن أي مسلم غيور على دينه سيغضب عندما يسمع هذه المخالفات ويحسساول

أن يدافع عن دينه.

لذلك فقد وجدت أن من واجبي أن أكتب ردا على هذا البيان تحذيرا مما فيه

من مخالفات شرعية ولبيان الحق للناس كما قال الله تعالى {وإذ أخإذ الله ميثاق

() رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، ك: العلم، ب: من سئل علما وهو مشتغل 1
في حديث فأتم الحديث ثم أجاب السائل. 

() رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه، ك: العلم، ب: رفع العلم وظهور الجهل، ومسلم 2
ك: العلم، ب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل. 

. 6120() رواه البخاري من حديث أبي مسعود، ك: الدب، رقم: 3
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)، وقسسال187الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ول تكتمسسونه}(سسسورة آل عمسسران: 

اللسسه تعسالى {ول تلبسسسوا الحسق بالباطسل وتكتمسسوا الحسسق وأنتسم تعلمسون}(سسسورة

).42البقرة: 

ولكن قد يقول قائل: ما أكثر أهل الكفر واللحاد الذين يحاربون السلم في

هذا العصر، فلماذا تركسست كسسل هسسؤلء وشسسرعت فسسي السسرد علسسى جماعسسة إسسسلمية

كجماعة الخإوان؟.

والجواب على هذا السؤال من عدة أوجه:

الول: أنني لم أكتف بالرد علسسى جماعسسة الخإسسوان المسسسلمين ولكننسسي بينسست

حقيقة الحكومسسات العلمانيسسة المرتسسدة أيضسسا، وبينسست بالدلسسة الصسسريحة مسسدى كفسسر

النظمة السستي تسسدعي الديمقراطيسسة، كمسا بينسست مسسدى مكرهسسم وكسسذبهم وخإسداعهم

للناس.

الثاني: أن الخإوان ينتسبون للسلم وقد يغتر بكلمهم هسسذا عشسسرات اللفا

من المسلمين، بل إن كلمهم مقدس عند بعض الناس، أمسسا غيرهسسم ممسسن عسسرفا

بأنه علماني أو يساري أو شيوعي فهذا أمره معروفا وضلله واضح.

الثالث: أنني أخإشى أن نسسدخإل بسسسكوتنا علسسى هسسذه الخإطساء فيمسن يكتمسسون

الحق، وقد قال تعالى {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد مسا

بيناه للناس في الكتسساب أولئسسك يلعنهسسم اللسسه ويلعنهسسم اللعنسسون}(سسسورة البقسسرة:

159.(

الرابع: أن من منهج السسسلف السسرد علسسى أهسسل البسسدع والهسسواء وبيسسان زيغهسسم

وضللهم، بل كان يرد بعضهم على بعض فسسي المسسسائل الفرعيسسة  السستي ل يسسترتب

عليها طعن في العقيدة أو خإروج عن منهسسج السسسلف وذلسسك لحرصسسهم علسسى بيسسان

الحق.

ولذلك قسسال ابسسن تيميسسة رحمسسه اللسسه: ومثسسل أئمسسة البسسدع مسسن أهسسل المقسسالت

المخالفة للكتاب والسنة، أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيسسان حسسالهم

وتحذير المة منهم واجب باتفاق المسلمين.
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حتى قيل لحمد بسن حنبسل: الرجسل يصسوم ويصسلي ويعتكسسف أحسسب إليسسك، أو

يتكلم في أهل البدع؟، فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلسسم

في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل.

ّين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم، وهو من جنس الجهاد في سبيل فب

الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهسساجه وشسسرعته، ودفسسع بغسسي هسسؤلء وعسسدوانهم

واجب على الكفاية باتفاق المسسسلمين، ولسسول مسسن يقيمسسه اللسسه لسسدفع ضسسرر هسسؤلء

لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلء العدو من أهسسل الحسسرب، فسسإن

هؤلء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إل تبعا، وأما أولئسسك فهسم

)4يفسدون القلوب ابتداء. اهس(

ومن رجع إلى كتب العقائد والفقه وجد عشسسرات المثلسسة لسسذلك، وهسسذا يسسدل

على أن ما فعلناه من الرد على الخإوان ليس بدعة ابتدعناها ولكنسسا سسسلكنا منهسسج

السلف الصالح نسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم.

الخامس: أن هذه البيانات والكتب يتداولها كثير من الناس ونحسسن إن سسسكتنا

عليها مع علمنا بما فيها من مخالفات للشرع، لم يعرفا الناس الحسسق، فيجسسب أن

نقوم بأمر هذا الدين كامل حسب اسسستطاعتنا مسسن علسسم ودعسسوة وأمسسر بسسالمعروفا

ونهي عن المنكر وتربية وإعداد وجهاد وغير ذلك، والضابط لكسسل هسسذه المسسور هسسو

العلم الشرعي، ولذلك عندما رأينا أن الخإوان المسلمين قد حسسادوا عسسن الطريسسق

الصحيح كان واجبا علينا أن ننصح لهم ونبين لهسسم أخإطسساءهم لعلهسسم يعسسودون إلسسى

رشدهم.

ونحن نظن أن كثيرا مسسن شسسباب الخإسسوان يريسسدون الخيسسر ويحبسسون السسسلم،

لذلك فنحن نرجو منهم أن يقرأوا هذا الكتاب قراءة  متأنية، قراءة من يبحث عن

الحق فإن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها، وقسسد كسسان كبسسار

الئمة يرجعون عن بعض آرائهم لما يظهر من الدلئل وذلك لصدقهم وإخإلصسسهم،

نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينسسا الباطسسل بسساطل ويرزقنسسا

اجتنابه إنه سميع مجيب.

. 232-231/ 28() مجموع الفتاوى ج 4
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وقبل أن ندخإل في ثنايا البحث نود أن نستعرض النقاط الرئيسة لهذا البحث

الذي تضمن الرد على بيان الخإسسوان المسسسلمين، وقسسد اشسستمل هسسذا البحسسث علسسي

مايلي:

- نصائح ومقدمات.1

- نص بيان الخإوان.2

- الرد على البيان مع تقسيمه إلى أربعة أقسام رئيسية (تشتمل على عدة3

مسائل) حسبما قسم الخإوان بيانهم.

وكل ما كتبت في هذا الكتاب إنما هو جهد بشري، فإن كان ما كتبسست صسسوابا

فهو من توفيق الله سبحانه وتعالى، وما كتبت فيه مسسن خإطسسأ فمسسن نفسسسي ومسسن

الشيطان وأستغفر الله العلي العظيم مما أخإطأت فيه وأنا راجع عنسسه إلسسى الحسسق

الذي قام عليه الدليل، والله ولي التوفيق.

 

 

55



فتح الرحمن في الرد على بيان الخإوان
اللجنة الشرعية بجماعة الجهادفتح الرحمن في الرد على بيان الخإوان

اللجنة الشرعية بجماعة الجهاد

نصائح ومقدمات

وقبل أن نشرع في الرد على البيان نود أن نكتب بعسسض المقسسدمات الهامسسة،

كما نود أن نوجه بعض النصائح إلسسى جماعسسة  الخإسسوان والعساملين فسسي الجماعسسات

السلمية خإاصة، وإلى المسلمين عامسسة عمل بمسسا رواه مسسسلم مسسن حسسديث تميسسم

الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنسسا:

).5لمن؟، قال لله ولكتابه ولرسوله ولئمة المسلمين وعامتهم(

أول: النصائح:

 أنصسسح إخإسسواني المسسسلمين بطلسسب العلسسم الشسسرعي وفهسسم الكتسسابالولى:

والسنة كما فهمهما سلف هذه المة، فنحن في عصر كثرت فيه الفتسسن، ومسسا زال

أعداء السلم يثيرون الشبهات تلو الشبهات ليثبطوا المسلمين عسسن القيسسام بسسأمر

دينهم ومجاهدة أعسسدائهم، ولسسو أن المسسسلمين فهمسسوا الكتسساب والسسسنة لعلمسسوا أن

واجبهم الن هو قتال هذه الحكومات المرتدة، وتنصيب حكام مسلمين، بسسدل مسسن

تأييدها وإسباغ الشرعية عليها، ولكن بسبب عدم فهمهم لهذا المسسر تفرقسست بهسسم

السبل، وسلكوا طرقا غير شرعية وتركوا طريق الجهاد الذي فرضه الله سبحانه.

ي الواقسع، ومسا يسدبره أعسداءالثانية: ا يسدور حسولهم ف ى م  أن يتعرفسوا عل

السلم للقضاء على دينهم حتى ل يقعوا فسي شسراكهم، فلبسد للمسسسلم أن يتعلسم

دينه أول  ثم يفهم الواقع ثانيا، وقد رأينسا بعسض السسدعاة السسذين لسم يفهمسسوا الواقسع

فهما صحيحا وقعوا في أخإطاء فادحة، كما أن بعض السسدعاة السسذين فهمسسوا الواقسسع

ولكنهم قصروا في فهم الشرع قد وقعوا أيضا في أخإطاء فادحة، فكسسان لبسسد مسسن

الجمع بينهما.

() رواه مسلم، ك: اليمان، ب: بيان أن الدين النصيحة. 5
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وقد بين المام ابن القيم أهمية فهم الواقع وأحوال الناس للمفتي وأنه لبسسد

أن يجمع المفتي بين فهسسم الكتسساب والسسسنة وفهسسم الواقسسع فقسسال رحمسسه اللسسه: ول

يتمكسسن المفسستي ول الحسساكم مسسن الفتسسوى والحكسسم بسالحق إل بنسسوعين مسسن الفهسسم:

أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بسسالقرائن والمسسارات

والعلمات حتى يحيط به علما، والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقسسع وهسسو فهسسم

حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في

).6هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الخإر(

وقال أيضا رحمه الله: ذكر عبد الله بن بطة في كتابه في الخلع عسسن المسسام

أحمد أنه قال: ل ينبغي للرجسسل أن ينصسسب نفسسسه للفتيسسا حسستى يكسسون فيسسه خإمسسس

خإصال، أولها: أن تكون له نية، فإن لم يكن لسسه نيسسة لسسم يكسسن عليسسه نسسور ول علسسى

كلمه نور، والثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة، الثالثة: أن يكسسون قويسسا

على ما هو فيه وعلسسى معرفتسسه، الرابعسسة: الكفايسسة وإل مضسسغه النسساس، الخامسسسة:

معرفة الناس.

ثم قال المام ابن القيم: وأما قسسوله الخامسسسة: معرفسسة النسساس، فهسسذا أصسسل

عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم فإن لم يكن فقيها فيه، فقيها في المر والنهسسي

ثم يطبق أحدهما على الخإر، وإل كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فإنه إذا لسسم يكسسن

فقيها في المر له معرفة بالنسساس تصسسور لسسه الظسسالم بصسسورة المظلسسوم وعكسسسه،

والمحق بصورة المبطل وعكسه، وراج عليه المكر والخداع والحتيال، وتصور لسسه

الزنديق في صورة الّصديق، والكاذب في صورة الصادق، ولبس كل مبطل ثسسوب

زور تحتهسسا الثسسم والكسسذب والفجسسور، وهسسو لجهلسسه بالنسساس وأحسسوالهم وعوائسسدهم

وعرفياتهم ل يميز هذا من هذا، فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكسسان والعوائسسد

).7والحوال، وذلك كله من دين الله كما تقدم بيانه، وبالله التوفيق(

أما الذين شغلتهم بعض المور عن التفرغ للعلم فلبد أن يتعلموا على القل

العلوم العينية الواجبة عليهم، ول يجترءوا على الشرع ويفتوا بغير علم.

. 1/87،88() أعلم الموقعين، ج6
. 4/204،205، ج4/199() أعلم الموقعين، ج7
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 أن يكسسون همهسسم تحسسري الحسسق واتبسساع السسدليل، ول يغسستروا بكسسثرةالثالثثثة:

الهالكين، ول يستوحشوا من قلة السالكين، فإن الحق يعسسرفا بالسسدليل ل بسسالكثرة

ول بالشهرة، قال تعالى {وإن تطع أكثر من في الرض يضلوك عن سبيل اللسسه}،

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: ذكر في هذه الية أن طاعسسة أكسسثر أهسسل الرض

ضلل، وبين في مواضع أخإر أن أكثر أهل الرض غير مؤمنين، وأن ذلك واقع فسسي

المم الماضية كقوله {ولكن أكثر الناس ل يؤمنون}، وقوله {وما أكثر الناس ولو

حرصت بمؤمنين}، وقوله {ولقد ضل قبلهم أكثر الولين}، وقوله {إن فسسي ذلسسك

)8لية وما كان أكثرهم مؤمنين}، إلى غير ذلك من اليات. اهس(

فيا أخإي المسلم أنت على الحق وأنسست الجماعسسة وإن كنسست وحسسدك مسسادمت

متمسكا بالكتاب والسنة، قال عمرو بن ميمون الودي: صحبت معاذا باليمن فمسسا

فارقته حتى واريته في التراب بالشام، ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد اللسسه بسسن

مسسسعود رضسسي اللسسه عنسسه فسسسمعته يقسسول: عليكسسم بالجماعسسة فسسإن يسسد اللسسه علسسى

الجماعة، ثم سمعته يوما من اليام وهو يقول: سيلي عليكم ولة يؤخإرون الصلة

عن مواقيتها فصلوا الصلة لميقاتها فهي الفريضة، وصلوا معهم فإنها لكم نافلسسة،

قال قلت: (أي عمرو بن ميمون) يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما أدري

ما تحدثونا؟، قال: وما ذاك؟، قلت: تسأمرني بالجماعسسة وتحضسسني عليهسسا ثسسم تقسسول

صل الصلة وحدك وهي الفريضة، وصل مع الجماعة وهي نافلة؟، قال: يسسا عمسسرو

بن ميمون قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية تدري ما الجماعة؟، قلسست: ل،

قال: إن جمهور الجماعة الذين فسسارقوا الجماعسسة، الجماعسسة مسسا وافسسق الحسسق وإن

كنت وحدك، وفي طريق أخإرى: فضسسرب علسى فخسسذي وقسال: ويحسك، إن جمهسور

الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل.

قال نعيم بن حماد: يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة

قبل أن تفسد وإن كنت وحدك، فإنك أنت الجماعة حينئسسذ، ذكسسره السسبيهقي وغيسسره

)9.(

. 2/208() أضواء البيان ج8
 هس. 1407، ط: دار الكتب العلمية 1/83() إغاثة اللهفان لبن القيم ج9
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ًا فسي وقال الشاطبي: إن الجماعة هي المتبعة للسسنة وإن كسانت رجلً واحسد

).10العالم (

وقال المام ابن القيم: اعلم أن الجماع والحجة والسواد العظم هو العسسالم

).11صاحب الحق وإن كان وحده، وإن خإالفه أهل الرض(

 أحذر إخإواني من اتباع الهوى، قال تعالى {أرأيسست مسسن اتخسسذ إلهسسهالرابعة:

).43هواه أفأنت تكون عليه وكيل} (سورة الفرقان: 

قال قتادة: كل ما هوى شيئا ركبه وكل ما اشتهى شسسيئا أتسساه ل يحجسسزه عسسن

)12ذلك ورع ول تقوى، وقال الحسن: ل يهوى شيئا إل تبعه اهس(

وقال ابن عباس: الهوى إله يعبد من دون الله، ثم تل {أفرأيت من اتخذ إلهه

).13هواه}(

الى ٍد أي مهلك، قسال تع قال المام القرطبي رحمه الله: فإن اتباع الهوى ُمر

مخاطبا نبيه داود عليه السلم {فاحكم بين الناس بالحق ول تتبسسع الهسسوى فيضسسلك

)، فاتباع الهوى يحمل على الشهادة بغيسسر الحسسق،26عن سبيل الله} (سورة ص: 

وعلى الجور في الحكم، إلى غير ذلك.

قال الشعبي: أخإذ الله على الحكام ثلثة أشياء: أل يتبعوا الهوى، وأل يخشوا

)14الناس ويخشوه، وأل يشتروا بآياته ثمنا قليل. اهس(

ولقد حذر الله تعالى من اتباع الهوى في عدة مواضسسع مسسن القسسرآن الكريسسم،

فاحذر كل الحذر أن تقدم هواك على الكتاب والسنة فتضسسل عسسن سسسبيل اللسسه، أو

تؤول النصوص لتوافق هواك كما يفعل أهل البسسدع والهسسواء، قسسال علسسي بسسن أبسسي

طالب رضي الله عنه: (أخإافا عليكم اثنين اتباع الهوى، وطول المسسل، فسسإن اتبسساع

)15الهوى يصد عن الحق، وطول المل ينسي الخإرة). اهس(

. 1/356() ج10
. 3/397() أعلم الموقعين، ج11

. 6/330() أضواء البيان ج12
، ط: دار الكتب العلمية بيروت. 33() أدب الدنيا والدين للمام الماوردي ص13

، ط دار الحديث. 412- 5/411() تفسير القرطبي، ج 14
. 34() أدب الدنيا والدين ص15
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 أنصح قادة الخإوان أل يقدموا على إصدار مثل هذه البيانات قبلالخامسة:

أن يعرضوها على الكتاب والسسسنة حسستى ل يقعسسوا فسسي هسسذه المنزلقسسات الخطيسسرة

ُيضلوا، وحتى ل يتحملوا وزر مسسن تبعهسسم إلسسى يسسوم القيامسسة، نسسسأل اللسسه َيضلوا و ف

تعالى العافية في الدنيا والخإرة.

 أنصح إخإواني المسلمين أن يعتصموا بالكتاب والسنة الصسسحيحةالسادسة:

وإجماع المة، وأن ينبذوا البدع والمحدثات، فإن الدين قد اكتمل ولسنا في حاجة

إلى من يكمله، قال تعسسالى {اليسسوم أكملسست لكسسم دينكسسم وأتممسست عليكسسم نعمسستي

)، كمسسا أنصسسحهم أل يقسسدموا رأي أحسسد3ورضيت لكم السلم دينا}(سورة المائدة:

من البشر مهما بلغ من العلم على الكتسساب والسسسنة، قسسال تعسسالى {يسسا أيهسسا السسذين

آمنوا ل تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقسسوا اللسسه إن اللسسه سسسميع عليسسم}(سسسورة

).1الحجرات:

وقد حثنا الشرع على العتصام بالكتاب والسنة وترك الفرقسسة والبتسسداع فسسي

الدين، قال تعالى {واعتصموا بحبل اللسسه جميعسا ول تفرقسسوا}(سسورة آل عمسران:

103.(

وقال جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  فسسي

خإطبته  أما بعد فإن خإير الحديث كتاب الله، وخإير الهدي هدي محمد وشر المسسور

).16محدثاتها وكل بدعة ضللة(

قال ابن رجب رحمه الله: قوله (كل بدعة ضللة) من جوامع الكلم ل يخسسرج

عنه شئ، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهسسو شسسبيه بقسسوله صسسلى اللسسه عليسسه

وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا مسسا ليسسس منسسه فهسسو رد) فكسسل مسسن أحسسدث شسسيئا

ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضسسللة والسسدين بسسرئ

منه، وسواء في ذلك مسائل العتقادات أو العمال أو القوال الظاهرة والباطنة،

وأما ما وقع في كلم السلف من استحسسسان بعسسض البسسدع فإنمسسا ذلسسك فسسي البسسدع

).17اللغوية ل الشرعية ....)(

() هذا جزء من حديث رواه مسلم، ك: الجمعة، ب: تخفيف الصلة والخطبة. 16
. 339) انظر كلم جامع العلوم والحكم ص[] (1717
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وقال رسول الله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم: (فسسإنه مسسن يعسسش منكسسم فسسسيرى

اخإتلفا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضسسوا

).18عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات المور فإن كل بدعة ضللة)(

قال ابن رجب رحمسه اللسه: قسوله (عضسوا عليهسا بالنواجسذ) كنايسة عسن شسدة

التمسك بها، والنواجذ: الضراس، قوله (إيساكم ومحسسدثات المسور فسإن كسل بدعسة

ضللة) تحذير للمة من اتباع المور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقوله كل بدعسسة

ضللة والمراد بالبدعة ما أحدث مما ل أصل له في الشريعة يدل عليسسه، وأمسسا مسسا

).19كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة(

وقسال رسسسول اللسه صسسلى اللسه عليسه وسسسلم: (سسسيلي أمسوركم بعسسدي رجسال

يطفئون السنة بالبدعة، ويؤخإرون الصلة عن مواقيتها)، فقلت يا رسول الله وإن

).20أدركتهم كيف أفعل؟، قال: (ل طاعة لمن عصى الله)(

وثبت عن عبد الله بن مسعود أنه قسسال: (قسسد أصسسبحتم علسسى الفطسسرة وإنكسسم

).21ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الول)(

قال ابن بطال: ل عصمة لحد إل في كتاب الله أو في سسسنة رسسسول اللسسه أو

).22في إجماع العلماء ..... (

() رواه أبو داود، ك: السنن، ب: في لزوم السنة، والترمذي، ك: العلم، ب: الخإذ بالسنة 18
واجتناب البدعة وقال حسن صحيح، وابن ماجة في المقدمة، ب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين. 

. 398() جامع العلوم والحكم ص19
رضي الله عنه ، ك: الجهاد، ب: ل طاعة في () أخإرجه ابن ماجة من حديث ابن مسعود 20

 معصية الله.
. 13/267() فتح الباري ج21

. 13/259،260() فتح الباري ج22



فتح الرحمن في الرد على بيان الخإوان
اللجنة الشرعية بجماعة الجهادفتح الرحمن في الرد على بيان الخإوان

اللجنة الشرعية بجماعة الجهاد

ثانيا: المقدمات:

الولى: في ذم الرأي

إن الله عز وجل أمرنا برد التنازع إلى الكتاب والسنة، ولم يأمرنا بسسرده إلسسى

آرائنا وعقولنا فقال تعالى {فإن تنازعتم في شسسئ فسسردوه إلسى اللسسه والرسسسول}،

فنهانا أن نقدم رأينا علسسى الكتسساب والسسسنة فقسسال تعسسالى {يسسا أيهسسا السسذين آمنسسوا ل

تقدموا بين يدي الله ورسوله}.

قال ابن عباس رضي الله عنه: ل تقولوا خإلفا الكتاب والسنة، وقسسال أيضسسا:

نهوا أن يتكلموا بين يدي كلمه، وقال الضحاك: ل تقضوا أمرا دون اللسسه ورسسسوله

).23من شرائع دينكم(

قال المام البخاري: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القيسساس {ول تقسسف}

) عسسن عبسسد اللسسه ابسسن عمسسرو7307ل تقل {ما ليس لك به علم} ثم روى بسنده (

رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسسول: (إن اللسسه ل

ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم،

فيبقى ناٌس جهال يستفتون فيفتسسون برأيهسسم فيضسلون ويضسسلون) ثسم روى بسسنده

) عن سهل بن حنيف قال: (يا أيها الناس اتهموا رأيكم علسسى دينكسسم،7308أيضا (

لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمسر رسسول اللسه صسسلى اللسه عليسه

وسلم لرددته ....).

قال الحافظ ابن حجر: قوله  أي البخاري  (باب ما يسسذكر مسسن ذم السسرأي) أي

الفتوى بما يؤدي إليه النظر وهو يصدق على ما يوافسسق النسسص وعلسى مسا يخسسالفه،

ض الفتسوى والمذموم منه ما يوجد النص بخلفه، وأشسار بقسوله (مسن) إلسى أن بع

بالرأي ل تذم وهو إذا لم يوجد النص من كتاب أو سسسنة أو إجمسساع، وقسسوله (تكلسسف

القياس) أي إذا لم يجد المور الثلثة واحتاج إلى القياس فل يتكلفه، بل يسسستعمله

. 4/205() تفسير ابن كثير ج23
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على أوضاعه ول يتعسف في إثبات العلة الجامعة التي هسسي مسسن أركسسان القيسساس،

بل إذا لم تكن العلسسة الجامعسسة واضسسحة فليتمسسسك بسسالبراءة الصسسلية، ويسسدخإل فسسي

تكلف القياس ما إذا استعمله على أوضاعه مع وجود النسسص، ومسسا إذا وجسسد النسسص

فخالفه وتأول لمخالفته شيئا بعيدا، ويشتد الذم فيه لمسسن ينتصسسر لمسسن يقلسسده مسسع

)24احتمال أن ل يكون الول اطلع على النص. اهس(

واستدل الشافعي للرد على من يقدم القياس على الخبر بقوله تعالى {فإن

تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول} قال: معنسساه واللسسه أعلسسم اتبعسسوا فسسي

ذلك ما قال الله ورسوله، وأورد البيهقي هنا حديث ابسسن مسسسعود: (ليسسس عسسام إل

الذي بعده شر منه، ل أقول عام أخإصب من عام، ول أمير خإير مسسن أميسسر، ولكسسن

)25ذهاب العلماء، ثم يحدث قوم يقيسون المور بآرائهم فيهدم السلم. اهس(

ولكن قد يقول قائل: ما وجه الجمع بين قوله تعالى {ول تقف مسسا ليسسس لسسك

) وقوله صلى الله عليه وسلم: (فيبقسسي نسساس جهسسال36به علم} (سورة السراء:

ن اسستنباط يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون) وبين مسا فعلسه السسلف م

بعض الحكام؟.

قال ابن بطال رحمه الله: التوفيق بين الية والحديث في ذم العمسسل بسسالرأي

وبين ما فعله السلف من استنباط الحكسسام، أن نسسص اليسسة ذم القسسول بغيسسر علسسم،

فخص به من تكلم برأي مجرد عن استناد إلى أصل، ومعنى الحديث ذم من أفتى

مع الجهل ولذلك وصفهم بالضلل والضلل، وإل فقد مدح من استنبط من الصل

ى أصسل لقوله تعالى {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} فالرأي إذا كسان مسستندا إل

من الكتاب والسنة أو الجماع فهو المحمود، وإذا كان ل يستند إلى شئ منها فهو

)26المذموم .... (

 أن المسلم إذا عرض له أمر فيجب عليسسه أن يبحسسث عسسن حكسسموالخلصاة:

هذا المر في الكتاب والسنة، فإذا لم يرد في هذه المسسسألة نسسص مسسن الكتسساب أو

السنة أو إجماع العلماء، يجتهد رأيه بشرط أن يكون من أهل العلم الذي يعرفون

. 13/296() فتح الباري ج24
. 13/296() فتح الباري ج25

. 13/301() انظر فتح الباري، ج26
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وجوه القياس والستنباط، بحيسسث يسسستند هسسذا السسستنباط إلسسى أصسسل مسسن الكتسساب

والسنة.

الثانية: في ذم التقليد:

تعريف التقليد:

َعسسل فسسي ُيج َد أي جمع، أو هو مأخإوذ من الِقلدة وهي ما  ّل التقليد مأخإوذ من ق

العنق ويكون للنسان والفرس والكلب والبدنة التي تهدى ونحوها.

ْلسسد جمسسع ويقال قلد الماء في الحوض واللبن فسسي السسسقاء: جمعسسه فيسسه، والق

الماء في الشيء، والِمقلد عصى في رأسها اعوجاج يقلسسد بهسسا الكل وهسسو المنجسسل

الذي يقطع به.

ومنه التقليد في الدين وتقليد الولة العمسسال، وتقليسسد البسسدن أي يجعسسل فسسي

عنقها شعار يعلم به أنها هدي، وقلده المر: ألزمه إياه، وتقلسسد المسسر أي احتملسسه،

)27وكذلك تقلد السيف. اهس(

قال القرطبي رحمه الله: وهو في اللغة مأخإوذ من قلدة البعير فإن العسسرب

ُيقاد به، فكأن المقلد يجعل أمره كلسسه تقول قلدت البعير إذا جعلت في عنقه حبل 

)28لمن يقوده حيث شاء. اهس(

والتقليد في اصطلح الشرع: هو قبول قول من ليسسس قسسوله حجسسة بل حجسسة.

وقد قال ابن حزم رحمه اللسسه فسسي تعريسسف التقليسسد: مسسا اعتقسسده المسسرء بغيسسر

)29برهان صح عنده، لن بعض من دون النبي صلى الله عليه وسلم قاله. اهس(

. 367-3/365() لسان العرب ج27
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وقال ابن عبد البر رحمه الله: التقليسسد عنسسد جماعسسة العلمسساء غيسسر التبسساع،لن

التباع هو: أن تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه، والتقليد:

  )30أن تقول بقوله وأنت ل تعرفه ول وجه القول ول معناه. اهس(

وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: التقليد هو قبول القسسول مسسن غيسسر دليسسل.

)31اهس(

قال القرطبي رحمه الله: التقليد عند العلماء حقيقتسسه قبسسول قسسول بل حجسسة،

ُيعلم صحة قوله.اهس( )32وقيل هو اعتقاد صحة فتيا من ل 

وقال الشوكاني رحمه الله: التقليد هسسو العمسسل بقسسول الغيسسر مسسن غيسسر حجسسة،

فيخرج العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والعمل بالجمسساع ورجسسوع

العامي  إلى المفتي، ورجوع القاضي إلى شهادة العدول، فإنه قسسد قسسامت الحجسسة

 .... إلى أن قال رحمه الله:  في  ذلك

وقال القفال : هو قبسسول قسسول القائسل، وأنسست ل تعلسم مسن أيسن قساله، وقسال

الشيخ أبو حامد والستاذ أبو منصور: هو قبول القول مسسن غيسسر حجسسة تظهسسر علسسى

)33قوله، والولى أن يقال : هو قبول رأي من ل تقوم به الحجة بل حجة (

يتبين مما سبق أن التقليد هسسو قبسسول قسسول مسسن ليسسس قسسوله حجسسة بل حجسسة،

ويتبين أيضا أن التقليد ليس طريقسسا إلسسى العلسسم الصسسحيح بحسسال، وأن الصسسل فسسي

التقليد أنه ل يجوز وأنه ممنوع منه من حيث الصل.

ويخرج من التقليد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ أن قوله صسسلى اللسسه

عليه وسلم هو الحجة، فالعامل بسنته صلى الله عليه وسلم عامسسل علسسى بصسسيرة

وليس بمقلد، فإن كل الحجج إنما ترجع بعد القرآن إلى قسسوله أو فعلسسه أو تقريسسره

صلى الله عليه وسلم.
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ومما يلحسسق بالتبسساع أيضسسا العمسسل بسسسنة الخلفسساء الراشسسدين المهسسديين وهسسم

الخلفاء الربعسة أبسو بكسسر وعمسر وعثمسان وعلسى رضسي اللسسه عنسه وعسن الصسسحابة

أجمعين، وذلسسك لقسسوله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم:( عليكسسم بسسسنتي وسسسنة الخلفسساء

).34الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ)(

حكم التقليد :

الصل في حكم التقليد أنه حرام، إذ أنه سبب غالب ما وقع من الكفر فسسي

المم السابقة، وقد أمر الله تعالى باتباع ما أنسسزل إلينسسا مسسن السسوحي فقسسال تعسسالى

).3{اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ول تتبعوا من دونه أولياء} (سورةالعرافا: 

وقد نهى الله تعالى عن التقليد في غير موضع وبيسسن أنسسه سسسبب فسسي  كفسسر

كثير من المم السابقة، فقال تعالى {ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عنسسد ربهسسم

يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للسسذين اسسستكبروا لسسول أنتسسم

لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدي بعسسد

إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليسسل

والنهسسار إذ تأمروننسسا أن نكفسسر بسسالله ونجعسسل لسسه أنسسدادا، وأسسسروا الندامسسة لمسسا رأوا

العذاب وجعلنا الغلل في أعناق الذين كفروا هل يجسسزون إل مسسا كسسانوا يعملسسون}

).33  31(سورة سبأ:

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه اليات: {يقول الذين استضعفوا }

ا وهسم التبساع {للسسذين اسستكبروا} منهسم وهسم قسادتهم وسسادتهم {لسول أنتسم لكن

مؤمنين} أي لول أنتم تصدونا لكنا اتبعنا الرسل وآمنسسا بمسسا جسساءوا بسسه، فقسسال لهسسم

القادة والسادة وهم الذين استكبروا {أنحن صددناكم عن الهدي بعسسد إذ جسساءكم}

أي أنحن فعلنا بكم أكثر مسسن أنسسا دعونسساكم فاتبعتمونسسا مسسن غيسسر دليسسل ول برهسسان،

وخإالفتم الدلة والبراهين والحجج السستي جسساءت بهسسا الرسسسل لشسسهوتكم واخإتيسساركم

لذلك، ولهذا قالوا {بل كنتم مجرمين}، {وقال الذين استضعفوا للذين اسسستكبروا

بل مكر الليسسل والنهسسار} بسسل مكركسسم بالليسسل والنهسسار {إذ تأمروننسسا أن نكفسسر بسسالله

() رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وابن أبي عاصم من حديث العرباض 34
.  بن ساريةرضي الله عنه
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ًا  وأشسسياء مسسن المحسسال َبه ونجعل له أندادا} أي نظراء وآلهة معسسه وتقيمسسوا لنسسا ُشسس

تضلونا بها، {وأسروا الندامة لما رأوا العذاب} أي الجميسسع مسسن السسسادة والتبسساع،

كل  ندم علسى مسا سسلف منسه {وجعلنسا الغلل فسي أعنساق السذين كفسروا} وهسي

السلسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم {هل يجسسزون إل مسسا كسسانوا يعملسسون}، أي

إنما نجازيكم بأعمالكم، كل  بحسبه، للقسسادة عسسذاب بحسسسبهم، والتبسساع بحسسسبهم.

)35اهس(

وقد قال ابن عبد البر رحمه الله: قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غيسسر

موضع من كتابه فقال {اتخذوا أحبارهم ورهبسسانهم أربابسسا مسسن دون اللسسه} (سسسورة

)، وروى عن حذيفة وغيره قالوا لم يعبدوهم من دون الله ولكنهم أحلوا31التوبة:

لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم.

وقال عدي بن حاتم رضي اللسسه عنسسه: أتيسست رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه

وسلم وفي عنقي صليب فقال لي: (يا عدي ألق هذا الوثن من عنقسسك)، وانتهيسست

إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه اليسسة {اتخسسذوا أحبسسارهم ورهبسسانهم

أربابا  من دون الله} قال عدي: قلت يا رسول اللسسه إنسسا لسسم نتخسسذهم أربابسسا، قسسال

صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم: (بلسسى، أليسسس يحلسسون لكسسم مسسا حسسرم عليكسسم فتحلسسونه،

ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه، فقلت: بلى، فقال صسسلى اللسسه عليسسه

).36وسلم: تلك عبادتهم)(

وساق ابن عبد البر بسنده عن أبي البختري فسسي قسسوله عسسز وجسسل {اتخسسذوا

أحبارهم ورهبانهم أربابا  من دون الله}، قال أما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من

دون الله ما أطاعوهم، ولكنهم أمروهم فجعلوا حلل اللسسه حرامسسه وحرامسسه حللسسه

فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية.

وعن أبي البختري قال: قيل لحذيفة في قوله {اتخسسذوا أحبسسارهم ورهبسسانهم

أربابا  من دون الله} أكانوا يعبدونهم؟ فقال: ل ولكسن كسانوا يحلسسون لهسم الحسسرام

فيحلونه، ويحرمون عليهم الحلل فيحرمونه.

.539 / 3() تفسير ابن كثير ج 35
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وقال جل وعز {وكذلك ما أرسلنا مسسن قبلسسك فسسي قريسسة مسسن نسسذير إل قسسال

مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمسة وإنسا علسى آثسارهم مقتسدون *قسال أولسو جئتكسم

) فمنعهسسم القتسسداء24  23بأهدى مما وجدتم عليه آبسساءكم } (سسسورة الزخإسسرفا:

بآبائهم من قبول الهتداء فقالوا { إنا بما أرسلتم به كافرون }.

وفي هؤلء ومثلهم قال اللسه جسل وعسز {إن شسسر السسدواب عنسد اللسسه الصسسم

).22البكم الذين ل يعقلون } (سورة النفال:

وقسسال عسسز وجسسل {إذ تسسبرأ السسذين اتبعسسوا مسسن السسذين اتبعسسوا ورأوا العسسذاب

وتقطعت بهم السباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتسسبرأ منهسسم كمسسا تسسبرءوا

).167  166منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم} (سورة البقرة:

وقال جل وعز عائبا لهل الكفر وذاما لهم {ما هذه التماثيل التي أنتسسم لهسسا

)، وقسسال {إنسسا53  52عاكفون قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون } (سورة النبياء:

)، ومثسسل هسسذا فسسي67أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السسسبيل} (سسسورة الحسسزاب: 

القرآن كثير من ذم تقليد الباء والرؤساء.

وقد احتج العلماء بهذه اليات في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولئك من

ع ان الخإسر، وإنمسا وق الحتجاج بها، لن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيم

التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد.

كما لو قلد رجل فكفر، وقلد آخإر فأذنب، وقلد آخإر في مسألة دنياه فأخإطأ

وجهها، كان كل واحد ملوما علسسى التقليسسد بغيسسر حجسسة، لن كسسل ذلسسك تقليسسد يشسسبه

بعضه بعضا وإن اخإتلفت الثام فيه.

وقال الله جل وعز {وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهسسم

)، وقد ثبت الحتجاج بما قدمنا في الباب قبسسل هسسذا115ما يتقون} (سورة التوبة:

وفي ثبوته إبطال التقليد أيضا.

فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للصول السستي يجسسب التسسسليم

)37لها وهى الكتاب والسنة أو ما كان في معناهما بدليل جامع بين ذلك. اهس(
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وقال ابن حزم رحمه الله: فالتقليد كله حرام في جميع الشرائع أولهسسا عسسن

آخإرها، من التوحيد والنبوة والقدر واليمان والوعيسسد والمامسة والمفاضسلة وجميسع

العبادات والحكام.

الى {فاسسألوا أهسل السذكر إن كنتسم ل ا وجسه قسوله تع ال قائسل: فم فإن ق

)، قيل له وبالله التوفيسسق: إنسسه تعسسالى أمرنسسا أن نسسسأل7تعلمون} (سورة النبياء: 

أهل العلم عما حكم به الله تعالى في هذه المسسسألة، ومسسا روى عسسن رسسسول اللسسه

صلى الله عليه وسلم فيها، ولم يأمرنا أن نسألهم عن شريعة جديدة يحدثونها لنسسا

)38من آرائهم، وقد بين ذلك عليه السلم بقوله: (فليبلغ الشاهد الغائب).اهس(

قال ابن تيمية أيضا: وهؤلء الئمة الربعة رضي الله عنهم قسسد نهسسوا النسساس

عن تقليدهم في كل ما يقولونه، وذلك هو الواجب عليهم.

فقال أبو حنيفة: هذا رأيي وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء بسسرأي خإيسسر منسسه

قبلناه، ولهذا لما اجتمع أفضل أصحابه أبو يوسف بمالك فسأله عن مسألة الصاع

وصدقة الخضروات ومسألة الجناس، فأخإبره مالك بما تدل عليه السنة في ذلك،

فقال: رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيُت لرجع إلى قولك

كما رجعُت.

ومالك كان يقسسول: إنمسسا أنسسا بشسسر أصسسيب وأخإطسسئ، فاعرضسسوا قسسولي علسسى

الكتاب والسنة، أو كلما هذا معناه.

والشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحسسائط، وإذا رأيسست

الحجة موضوعة على الطريق فهسسي قسسولي، وفسسي مختصسسر المزنسسي لمسسا ذكسسر أنسسه

اخإتصره من مذهب الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه قال: مسسع إعلمسسه نهيسسه عسسن

 .تقليده وتقليد غيره من العلماء

،  والحديث رواه البخاري وأحمد 151 - 150 / 6() الحكام في أصول الحكام لبن حزم ج 38
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والمسسام أحمسسد كسسان يقسسول: ل تقلسسدوني ول تقلسسدوا مالكسسا ول الشسسافعي ول

الثوري، وتعلموا كمسسا تعلمنسسا، وكسسان يقسسول: مسسن قلسسة علسسم الرجسسل أن يقلسسد دينسسه

.الرجال، وقال: ل تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنسسه قسسال: (مسسن يسسرد

)، ولزم ذلك أن من لم يفقهسسه اللسسه فسسي السسدين39الله به خإيرا  يفقهه في الدين)(

لم يرد به خإيرا، فيكون التفقه في الدين فرضا. 

: هو معرفة الحكام الشرعية بأدلتها السمعية، فمسسنوالتفقه في الدين

)40لم يعرفا ذلك لم يكن متفقها في الدين. اهس(

قلت: فهذا قول الئمة العلم رضوان الله تعالى عليهسسم لمسسن أراد معرفسسة

رأيهم في التقليد، فقد نهوا رحمهم الله عنه وأمروا بالخإسسذ مسسن حيسسث أخإسسذوا، أي

من القرآن والسنة.

وقد يسر الله تعالى القسسرآن والسسذكر للنسساس حسستى يسسستطيعوا النتفسساع بمسسا

جاءهم من ربهم سبحانه، وحتى تقوم حجة الله تعالى على النسساس، وقسسد اقتضسست

حكمتسسه سسسبحانه وتعسسالى أن يرسسسل الرسسسل بلغسسة أقسسوامهم حسستى يفهمسسوا عنهسسم،

ويتدبروا ما أنزل إليهم وما سنوه لهم، فقال تعسسالى {ومسسا أرسسسلنا مسسن رسسسول إل

)، وقسسال تعسسالى {ولسسو جعلنسساه قرآنسسا4بلسان قومه ليبين لهم} (سسسورة إبراهيسسم: 

ْاعجمي وعربي} (سورة فصلت:  )، وهذا يبين44أعجميا لقالوا لول فصلت آياته ء

ُيرسل العربي إلسسى العجمسسي ول العجمسسي إلسسى العربسسي، وذلسسك أنه ل يحسن أن 

حتى يتيسر فهم الخطاب الشرعي للمكلفين ويسهل القيام به بعد فهمه. 

ي السرد علسى البيسان بسإذن اللسه وبعد ذكر هذه النصائح والمقدمات نشسرع ف

تعالى، هذا وقد أثبّت نص بيان الخإوان قبل الشروع في الرد عليه تفصيليا، حسستى

() رواه البخاري، ك: العلم، ب: من يرد الله به خإيرا يفقهه في الدين، ومسلم، ك: الزكاة، 39
ب: النهي عن المسألة من حديث معاوية رضي الله عنه
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يتسنى للقارئ إدراك ما يحمله من مخالفات سيأتي الرد عليهسسا تفصسسيليا إن شسساء

الله تعالى.
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نص البيان

بيان للناس من الخإوان المسلمين

إن مسسن أخإطسسر الظسسواهر السستي صسساحبت ول تسسزال تصسساحب هسسذه المرحلسسة

التاريخيسسة عنسسد ملتقسسى مسسسارات النسسسانية المختلفسسة اخإتلط المفسساهيم وتشسسابك

الخيوط والخطوط وذيسسوع النطباعسسات الخاطئسسة عسسن الخإريسسن وكلهسسا أمسسور لعسسب

العلم العالمي في خإلقها وتزكيتها دورا بالغ الخطورة جسيم الضرر.

وقد أصابت المسلمين من ذلك كله سهام طائشة مسمومة صسسورتهم كمسسا

لسسو كسسانوا شسسعوبا بدائيسسة همجيسسة مجسسردة مسسن الحسسس النسسساني والسسوعي العقلسسي

والتجربة العملية لسنة التطور والتقدم، منكرة حقوق الخإريسسن فسسي الحيسساة وفسسي

ن الحرية وفي اخإتلفا الرأي وتباين النظر... حتى أوشسكت السدنيا أن تسسيء الظ

بكل ما هو إسلمي وكل من هو مسلم.

ومن المانة أن نعترفا  جميعا  بأن جزءا مسسن المسسسئولية مسسن هسسذا الخلسسط

الظسسالم يقسسع علسسى عسساتق المسسسلمين لمسسا يقسسدمه بعضسسنا مسسن أفكسسار ورؤى، ومسسا

يمارسونه من مواقف عمليسسة تشسسهد لهسسذا الظسسن السسسيئ وتفتسسح أبسسواب التسسوجس

المشروع وغير المشروع وتنسب إلى السلم   وسط ذلك كله  أمورا ل أصل لها

فيه، ول شاهد لها من مبادئه وقواعده ونصوصه فضل عن قيمسسه العليسسا ومقاصسسده

الكبرى.

وإذا كان الخإوان المسلمون قد رأوا أن من حق الناس عليهم وحقهم على

أنفسهم أن يعلنوا بنبرة عالية وصوت جهير وحسم ل تردد فيسسه مسسوقفهم الواضسسح

مسسن عسسدد مسسن القضسسايا الكسسبرى السستي هسسي موضسسع الحسسوار القسسائم بيسسن أصسسحاب

الحضارات المختلفة... فأصدروا في العام الماضي بيانات تحدد مسسوقفهم الصسسريح

من قضايا الشورى والتعددية السياسية وحقوق المرأة.
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وإذا كانت هذه البيانات  فيما نعلم  قسسد لقيسست قبسول عامسا لسدى المنصسسفين

والباحثين عسن الحقيقسة... السسذين يسسعدهم أن يلتقسسي النساس جميعسا علسى الخيسسر

والعدل والحق... فإن استمرار محاولت التشكيك وسوء الظسسن المتعمسسد واخإتلق

القاويل والراجيف، إضرارا بالتيار الحضاري السلمي في عمومه، وردا على من

يحاربونه ويحرصون على إزاحته من الطريق يجعلنسسا نعسسود مسسن جديسسد لنعلسسن فسسي

وضوح كامل موقفنا من القضايا الكسسبرى السستي تشسسغل أمتنسسا وتشسسغل النسساس مسسن

حولنا.

: قضية الموقف العام مسسن النسساس جميعسسا مسسسلمينوأولى هذه القضايا

وغير مسلمين.

وهنا نبادر فنقول: إن موقفنسسا مسسن هسسذه القضسسايا ومسسن غيرهسسا ليسسس مجسسرد

موقف انتقالي واخإتباري قائم علسسى الستحسسسان وإنمسسا هسسو موقسسف منتسسسب إلسى

السلم ملتزم بمبادئه صادر عن مصادره.. وعلى رأسها كتاب الله تعالى والسسسنة

الصحيحة الثابتة عن نبيه صلى الله عليه وسلم.

والخإوان المسلمون يرون الناس جميعا حملة خإير، مؤهلين لحمسسل المانسسة

والستقامة على طريق الحق وهم ل يشغلون أنفسسسهم بتكفيسسر أحسسد إنمسسا يقبلسسون

من الناس ظواهرهم وعلنيتهم ول يقولون بتكفير مسلم مهما أوغل في المعصية

فالقلوب بيسسن يسسدي الرحمسسن، وهسسو السسذي يسسؤتي النفسسوس تقواهسسا ويحاسسسبها علسسى

مسعاها.

ونحن الخإوان نقول دائما: إننا دعاة ولسنا قضاة، ولذا ل نفكسسر سسساعة مسسن

زمان في إكراه أحد على غير معتقده أو ما يدين به ونحسسن نتلسسو قسسوله تعسسالى {ل

إكراه في الدين}. 

وموقفنا من إخإواننا المسيحيين فسي مصسسر والعسالم العربسسي موقسسف واضسسح

وقديم ومعروفا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا وهم شركاء في السسوطن وإخإسسوة فسسي

الكفاح الوطني الطويل، لهم كل حقوق المواطنة المادي منها والمعنسسوي المسسدني

منها والسياسي والبر بهم والتعاون معهم علسسى الخيسسر فرائسسض إسسسلمية ل يملسسك
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مسلم أن يستخف بها أو يتهاون في أخإذ نفسه بأحكامها ومن قال غير ذلك فنحن

براء منه ومما يقول ويفعل.

إن ساسة العالم وأصحاب الرأي فيه يرفعسسون هسسذه اليسسام شسسعار التعدديسسة

وضرورة التسليم باخإتلفا رؤى الناس ومذاهبهم في الفكر والعمل.

والسلم منذ بدأ السسوحي إلسسى رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم يعتسسبر

اخإتلفا النسساس حقيقسسة كونيسسة وإنسسسانية ويقيسسم نظسسامه السياسسسي والجتمسساعي

والثقافي على أساس هذا الخإتلفا والتنوع {وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا}.

والتعدديسسة فسسي منطسسق السسسلم تقتضسسي العسسترافا بسسالخإر كمسسا تقتضسسي

الستعداد النفسي والعقلي للخإذ عن هذا الخإر فيما يجسسري علسسى يسسديه مسسن حسسق

وخإير ومصلحة.. ذلك أن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحسسق النسساس بهسسا،

لذلك يظلم السلم والمسلمين أشد الظلم من يصورهم جماعسسة مغلقسسة منحسسازة

وراء ستار يعزلها عن العالم، ويحول بينها وبين تبادل الخإذ والعطاء مع شعوبه.

والخإوان المسلمون يؤكدون  من جديسسد  السستزامهم بهسسذا النظسسر السسسلمي

ل واحسد منهسم أن أن علسى ك السديد الرشيد ويذكرون أتباعهم والخإسذين منهسم ب

يكون  فيما يقول ويعمل  عنوانا صادقا على هذا المنهج.. يألف ويؤلسسف ... ويفتسسح

عقله وقلبه للناس جميعا ل يستكبر على أحد ول يمن علسسى أحسسد ول يضسسيق بأحسسد

وأن تكون يده مبسوطة إلى الجميع بالخير والحب والصدق وأن يبسسدأ السسدنيا كلهسسا

بالسلم قول وعمل.

القضية الثانية: قضية الدين والسياسة..

ومنهج السلم الذي يلتزم به الخإوان المسلمون أن سياسة الناس بالعسسدل

والحق والرحمة جزء من رسالة السلم وأن إقامسسة شسسرائع السسسلم فريضسسة مسسن

فرائضه.

ى النساس م عل ن البشسر ليسست له ولكن الحكام في نظر السلم بشسر م

سلطة دينية بمقتضى حق إلهي وإنما ترجع شرعية الحكم في مجتمع المسسسلمين

إلى إقامته على رضا الناس واخإتيسسارهم وإلسسى مصسسلحة الشسسعوب ليكسسون لهسا فسي

الشئون العامة رأي ومشاركة في تقرير المور، وللنسساس أن يسسستحدثوا بعسسد ذلسسك
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من النظم والصيغ والساليب لتحقيق هذا المبدأ ما يناسب أحسسوالهم ومسسا لبسسد أن

يتغير ويختلف باخإتلفا الزمنة والمكنة وأحوال الناس.

ي الجسوهر وإذا كان للشورى معناها الخاص في نظر السلم فإنها تلتقي ف

مع النظام الديمقراطي السسذي يضسسع زمسسام المسسور فسسي يسسد أغلبيسسة النسساس دون أن

يحيف بحق القليسسات علسى اخإتلفهسا فسي أن يكسون لهسا رأي وموقسسف آخإسران وأن

يكون لها حق مشروع في الدفاع عن هذا الرأي والدعوة إلى ذلك الموقف.

ومن هنا يرى الخإوان المسلمون في المعارضة السياسية المنظمة عاصما

من استبداد الغلبية وطغيانها، وذلك {إن النسان ليطغى أن رآه استغنى}.

وبسسذلك تكسسون المعارضسسة السياسسسية المنظمسسة جسسزءا مسن البنسساء السياسسسي

وليست خإروجا عليه أو تهديدا لستقراره ووحدته.

وبذلك أيضا تكون سلمة النتخابسسات السياسسسية وإجراؤهسسا فسسي حريسسة تامسسة

ونزاهة كاملة تتمتع بهما جميع القوى وضمانا حقيقيسا لمسن المجتمسسع واسسستقراره،

وعاصما للمة من خإروج بعض فئاتها على نظامها واتخاذها العمل السياسي سبيل

تهز أمن المجتمع واستقراره... وهما شرطان ل غنى عنهما لتوجيه جهد المة إلى

البناء ومضاعفة النتاج وتعظيم معدلت التنمية.

 القضية الثالثة: قضية العمل السلمي ورفض العنثثف واسثثتنكار

الرهاب

 ولقد أعلن الخإوان المسسسلمون عشسسرات المسسرات خإلل السسسنوات الماضسسية

أنهم يخوضون الحياة السياسية ملتزمين بالوسائل الشرعية والسسساليب السسسلمية

وحدها، مسلحين بالكلمة الحرة الصادقة والبذل السخي في جميع ميادين العمسسل

الجتماعي... مؤمنين بأن ضمير المة ووعي أبنائها همسسا فسسي نهايسسة المسسر الحكسسم

العادل بين التيارات الفكرية والسياسسسية السستي تتنسسافس تنافسسسا شسسريفا فسسي ظسسل

الدستور والقانون.

وهم لذلك يجسسددون العلن عسسن رفضسسهم أسسساليب العنسسف والقسسسر لجميسسع

صور العمل النقلبي الذي يمزق وحسسدة المسسة، والسسذي قسسد يتيسسح لصسسحابه فرصسسة

القفز على الحقائق السياسية والمجتمعية ولكنه ل يتيح لهم أبسسدا فرصسسة التوافسسق
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مع الرادة الحرة لجماهير المة كما أنه يمثسسل شسسرخإا هسسائل فسسي جسسدار السسستقرار

السياسي وانقضاضا غير مقبول على الشرعية الحقيقية في المجتمع.

وإذا كان جو الكبت والقلق والضطراب الذي يسيطر على المسسة قسسد ورط

فريقا من أبنائها في ممارسة إرهابية روعسست البريسساء وهسسزت أمسسن البلد وهسسددت

مسيرتها القتصادية والسياسية، فإن الخإوان المسلمين يعلنون  في غير تردد ول

مداراة  أنهم براء مسسن شسستى أشسسكال ومصسسادر العنسسف مسسستنكرين شسستى أشسسكال

ومصادر الرهاب، وأن الذين يسفكون الدم الحرام أو يعينون على سفكه شسسركاء

في الثم واقعون في المعصية وأنهم مطالبون في حزم وبغير إبطسساء بسسأن يفيئسسوا

إلى الحق، فإن المسلم من سلم الناس من لسانه ويده وليذكروا  في غمسسرة مسسا

هم فيه  وصية الرسول صلى الله عليه وسسسلم فسسي حجسسة وداعسسه: أيهسسا النسساس إن

دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى يسسوم القيامسسة كحرمسسة يسسومكم هسسذا

في عامكم هذا في بلدكم هذا.

أما الذين يخلطون الوراق عامدين ويتهمسسون الخإسسوان المسسسلمين ظسسالمين

بالمشاركة في هذا العنف والتورط في ذلك الرهسساب متعلليسسن فسسي ذلسسك بإصسسرار

الخإوان على مطالبة الحكومة بأل تقابل العنف بالعنف وأن تلتزم بأحكام القانون

والقضسساء، وأن تسسستوعب دراسسستها ومعالجتهسسا لظسساهرة العنسسف جميسسع السسسباب

والملبسات ول تكتفي بالمواجهة المنية، فإن ادعسساءاتهم مسسردودة عليهسسم بسسسجل

الخإوان الناصع كرابعسسة النهسسار علسسى امتسسداد سسسنين طويلسسة شسسارك الخإسسوان خإلل

بعضها في المجالس النيابية والنتخابات التشريعية واستبعدوا خإلل بعضسسها الخإسسر

عن تلك المشاركة ولكنهم ظلوا على الدوام ملتزمين بأحكام الدسسستور والقسسانون

حريصسسين علسسى أن تظسسل الكلمسسة الحسسرة الصسسادقة سسسلحهم السسذي ل سسسلح غيسسره

يجاهدون به في سبيل الله {ل يخافون لومة لئم}.

القضية الرابعة: قضية حقوق النسان

ومن المفارقات المحزنة أن توجه إلى المسلمين تهمة الستخفافا بحقوق

النسسسان والجسسور عليهسسا وتهديسسدها فسسي عصسسر يتعسسرض فيسسه المسسسلمون شسسعوبا

وحكومسسات وجماعسسات وأفسسرادا للسسوان غيسسر مسسسبوقة مسسن العسسدوان علسسى أبسسسط



فتح الرحمن في الرد على بيان الخإوان
اللجنة الشرعية بجماعة الجهادفتح الرحمن في الرد على بيان الخإوان

اللجنة الشرعية بجماعة الجهاد

حقوقهم وأيسر حرياتهم، وهم يرون الحكومات والساسة في دول العالم الكسسبرى

يكيلسسون بمكيسسالين ويزنسسون المسسور والمواقسسف بميزانيسسن، ميسسزان يتحسسرى العسسدل

والنصافا واللتزام بمواثيق حقوق النسان حين تتصسسل المسسور بغيسسر المسسسلمين،

وميسسزان يظلسسم ويجسسور ويسسبرر العسسدوان حيسسن تتصسسل المسسور بشسسعب مسسن شسسعوب

المسسسلمين أو حكومسسة مسسن حكومسساتهم، ومسسا أنبسساء البوسسسنة والهرسسسك ومأسسساة

الشيشان منا ببعيدة.

ولعل من القول المعاد أن نذكر أنفسسسنا، ونسسذكر العسسالم معنسسا بسسأن السسسلم

كما نعلم  قد كان ول يزال النموذج الفكري والسياسي الوحيد الذي كرم النسان

والنسانية مرتفعا بهذا التكريم فوق اخإتلفا اللسنة واللوان والجناس، وإنه منسسذ

اللحظة الولى لمجيئه قد عصم الدماء والحرمسسات والمسسوال والعسسراض، وجعلهسسا

حراما جاعل من اللتزام المطلق فريضة دينية وشعيرة إسسسلمية ل يسسسقطها عسسن

المسلمين إخإلل الخإرين {ول يجرمنكم شسسنآن قسسوم علسسى أل تعسسدلوا اعسسدلوا هسسو

أقرب للتقوى}.

وإذا كان بعض المسلمين هنسسا أو هنسساك، الن أو فسسي بعسسض مسسا مضسسى مسسن

الزمان لم يضعوا هذه الفريضة السلمية موضسسعها الصسسحيح وقصسسروا فسسي أدائهسسا

للناس، فإن ممارسات هؤلء ل يجوز أن تحسب على السلم أو تنسب إليه، وقسسد

تعلمنا أن نعرفا الرجال بالحق ول نعرفا الحق بالرجال.

لكن بقي  هنا كذلك  أن نقول لنفسنا ولكل الخإذين عنا وللدنيا من حولنا:

إننا في مقدمة ركب الداعين إلى احترام حقسسوق النسسسان، وتسسأمين تلسسك الحقسسوق

للناس جميعا وتيسير سبل ممارسة الحرية في إطار النظم الخإلقيسسة والقانونيسسة،

إيمانا بأن حرية النسان هي سبيله إلى كل خإير وإلى كل نهضة وكل إبداع.

إن العدوان على الحقوق والحريات تحت أي شعار ولو كان شسعار السسلم

نفسه، يمتهن إنسانية النسان، ويرده إلى مقام دون المقام الذي وضعه فيه اللسسه

ويحول بين طاقاته ومواهبه.

لكننا ونحن نعلن هذا كله  نسجل أمام الضمير العالمي أن المظالم الكبرى

التي يشهدها هذا العصر إنما تقع على المسلمين ول تقع من المسلمين وأن على
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العقلء والمؤمنين في كل مكان أن يرفعوا أصواتهم بالدعوة إلسسى المسسساواة فسسي

التمتع بالحرية وحقوق النسان، فهذه المساواة هي الطريق الحقيقي إلى السلم

الدولي والجتماعي وإلى نظام عالمي جديد يقاوم الظلم والذى والعدوان.

هذا كتابنا في يميننا وهذه شهادتنا بالحق على أنفسنا وهذه دعوتنا بالحكمة

والموعظة الحسنة إلى صفحة جديدة فسسي علقسسات النسساس والشسسعوب ننسستزع بهسسا

جذور الشر ويفئ بها الجميع إلى ساحة العدل والحرية والسلم.

{ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خإير الفاتحين}.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الخإوان المسلمون
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الرد على البيان

ونشرع الن بذكر فقرات البيان الربعسسة مسسع السسرد المفصسسل علسسى مسسا نسسراه

يستحق الرد وقد أعرضنا عن الرد على بعسسض اللفسساظ السستي تحتمسسل عسسدة معسسان

خإشية الطالة.

*     *     *

مقدمة البيان

إن من أخإطثثر الظثثواهر الثثتي صاثثاحبت، ول تثثزال تصثثاحب هثثذه

المرحلة التاريخية عند ملتقى مسثثارات النسثثانية المختلفثثة اخإتلطا

المفاهيم وتشابك الخيوطا والخطوطا وذيوع النطباعات الخاطئة عن

الخإرين وكلها أمور لعب العلم العالمي في خإلقهثثا وتزكيتهثثا دورا

.)1(بالغ الخطورة جسيم الضرر

 إن السبب الرئيسي في اخإتلط المفاهيم الذي يتحسسدث عنسسه الخإسسوان)1( 

المسلمون إنما هو الجهل بحقائق الدين وأحكامه وتمييع معالمه الثابتة، ولم يقسسم

الخإوان المسلمون فيما نعلم من تاريخهم ببيان أحكام السلم للناس كمسسا أنزلسسه

الله تعالى، فمنذ نشأت هذه الحركة اتخذت من المواقف تجاه القضسسايا الشسسرعية

والسياسية ما يحير أولي اللباب.

فهم تارة ينادون بالجهاد ضد أعداء السلم ثم هم يذهبون مذهبا بعيدا فسسي

تأييد ملوك مصر الفاسدين ورؤساء الحكومات المتعاقبسسة السسذين مسسا جنسسى النسساس

من حكمهم إل الفقر والضنك والبعد عسسن السسسلم، ومسسا مسسسيرات التأييسسد للملسسك

ُيسيرها حسن البنا عنا ببعيدة. التي كان 

وهم حينما يتحسسدثون عسسن أحكسسام السسسلم فسسي مسسسائل مهمسسة مثسسل السسولء

والسبراء وجهساد المرتسسدين والعمسسل لقامسة السسلم تراهسسم يتحسسدثون عنهسا حسسديث
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ُيميعون هسسذه الحكسسام حسستى ل يصسسمهم العلمسسانيون بسسالتطرفا المنهزمين، وتراهم 

والتشدد، بل ويصفون الجهاد الشرعي بالعنف والتطرفا.

وحينما يتكلمون عن أوضاع غير المسلمين من اليهسسود والنصسسارى وحكمهسم

ا ن اعتبسارهم النصسارى إخإوان أتون بالعجسائب م فسي السوطن في دين الله فإنهم ي

والكفاح الطويل  ول ندري أيدخإل في ذلك اليهود أم ل  ظانين أنهم بذلك يدفعون

عن أنفسهم تهم العلمانيين، ولذلك فقد كان من ضمن أعلسسى هيئسسة فسسي الخإسسوان

المسلمين  مكتب الرشاد  ثلثة من النصارى!!!.

وحينما يتكلمون عن وسائل تغيير واقسسع المسسسلمين المظلسسم ل يسسستطيعون

أن ينطقوا بما فرضه اللسسه تعسسالى مسسن جهسساد الكسسافرين والمرتسسدين، وإنمسسا تراهسسم

يرفعون راية العمل السلمي من خإلل القنوات الديمقراطية الكافرة.

فسبب خإلط المفاهيم هو تمييع الخإوان لحكام الدين الثابتة وذلسسك حسستى ل

يصفهم أعداؤهم بتهم التشدد والتطرفا، ولو أعلن الخإوان العقيدة الصسسافية كمسسا

نطق بها القرآن دون لبس أو غبش ودون ألفسساظ محتملسسة لسسساهموا فسسي وصسسول

السلم إلى الناس ظاهرا صافيا نقيا، وسيأتي بيان عقيسسدة السسسلف وهسسديهم فسسي

معاملة اليهود والنصارى وبيان طرق التغيير الشرعية إن شاء الله تعالى.

*     *     *

وقد أصاابت المسلمين من ذلثثك كلثثه سثثهام طائشثثة مسثثمومة

صاثثورتهم كمثثا لثثو كثثانوا شثثعوبا بدائيثثة همجيثثة مجثثردة مثثن الحثثس

النساني والوعي العقلي والتجربة العملية لسثثنة التطثثور والتقثثدم،

منكرة حقوق الخإرين في الحياة وفثثي الحريثثة وفثثي اخإتلفا الثثرأي

،  حتى أوشكت الدنيا أن تسيء الظثثن بكثثل مثثا هثثو)2(وتباين النظر

إسلمي وكل من هو مسلم.

النسساس  هذا الكلم النشائي ل يستطيع أن يخدع به الخإسسوان إل بسسسطاء)2(

وجهالهم، أمسسا أهسسل البصسسيرة فسسي السسدين فسسإنهم يعلمسسون ضسسلل وبطلن مسسا قسساله

الخإوان.
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فعسسن أي حريسسة يتحسسدث الخإسسوان؟!!، أيسسدافعون عسسن حسسق الكسسافرين مسسن

النصارى واليهود في إظهارهم كفرهم ومعتقداتهم.

أم يدافعون عن حق المرتدين والعلمانيين في الحيسساة وهسسم يسسسخرون مسسن

شريعة الله ليل نهار، ويصفونها بسسالجمود والتخلسسف وأن القسسرآن لسسم يكسسن إل ممسسا

جادت به قريحة محمد صلى الله عليه وسلم حل لمشاكل العرب.

أم يدافعون عن حق الملحدين والشيوعيين في أن يكون لهم حزبا سياسيا

مدعوما من جهة الدولة ينطق باسمهم ويعلنون من خإلله معتقداتهم.

أم يسسدافع الخإسسوان عسسن حسسق السسذين يعارضسسون إقامسسة الحسسدود الشسسرعية

ويعتبرونها تشويها للنسانية ورجوعا بها إلى عصر القرون الوسطى.

أم يدافع الخإوان عن حق أهل الفسسساد والفجسسور مسسن الممثليسسن والممثلت

في فتنة الناس ونشر الرذيلة بينهم، ل ندري عمن يتحدث الخإوان.

فإن كانوا يتحدثون عمن ذكرنا، فنحن ما نتبع إل قرآن ربنا حيث قال تبارك

وتعالى {مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمسسار يحمسسل أسسسفارا}،

فهل لمن وصفهم الله بالحمير حرية في أن يختلفوا مع المسلمين في السسرأي، أو

يظهروا سبهم لله تعالى وقولهم {إن الله فقير ونحن أغنياء}، وقسسولهم {يسسد اللسسه

مغلولة}.

وإن كانوا يتحدثون عن حق النصسارى فسي الحيساة والحريسسة واخإتلفا السرأي

فقد قال الله تبارك وتعسسالى {قسساتلوا السسذين ل يؤمنسسون بسسالله ول بسساليوم الخإسسر ول

يحرمون ما حرم الله ورسوله ول يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتسساب حسستى

يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}، ومتى كان للنصارى رأي يسمع وهم السسذين

يسبون الله تعالى وينسسسبون لسسه الولسسد والزوجسسة، ول نعسسرفا للنصسسارى فسسي تاريسسخ

السلم الطويل هذه الحرية التي يتحدث عنها الخإوان، وسيأتي تفصسسيل الحسسديث

عن أحكام النصارى وتاريخهم في خإيانة المسلمين والكيد لهم والتعاون مع أعداء

السلم.

وإن كان الخإوان يتحدثون عن حق العلمانيين الذين يصفون السلم بأنه ل

يصلح إل لهسسل الباديسسة رعسساة البسسل، وأن أحكسسامه إنمسسا تسسسلب النسسسان إنسسسانيته
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ويستهزؤون بشعائر السلم الظاهرة وسنة النبي صلى الله عليسسه وسسسلم الثابتسسة،

ُيعطى هسسؤلء الحسسق فسسي أن يكسسون لهسسم رأي يبسسدونه فإن كان الخإوان يريدون أن 

فهم يسوغون الكفر بذلك، سواء علموا أم لم يعلموا، وليس ذلك عليهم ببعيد بعد

أن قال أحد مرشديهم عندما سئل: هل ستسسسمحون بإقامسسة حسسزب شسسيوعي فسسي

الدولة السلمية؟، فأجاب بكل جرأة: إن السلم ل يمنع إقامة حزب شيوعي.

فهل يريد الخإوان للعلمانيين إظهار سبهم واستهزائهم للسسسلم وأن يكسسون

ذلك مقننا محميا بالقانون؟!!!.

وإن كان الخإوان يتحدثون عسسن حقسسوق الفنسسانين والممثليسسن وأهسسل الفجسسور

والفساد في الحياة وإبداء فنهم وآرائهم، فقد وقعوا بذلك في مأزق عظيسسم، فهسسم

إنما يسوغون بسسذلك الفسسساد والفجسسور والمجسسون باسسسم الحريسسة فسي إبسسداء السسرأي

ووجهة النظر والتعبير عن الرأي.

*     *     *

ومن المانة أن نعترفا  جميعا  بثثأن جثثزءا مثثن المسثثئولية مثثن

هذا الخلط الظالم يقع على عاتق المسلمين لمثثا يقثثدمه بعضثثنا مثثن

أفكار ورؤى، وما يمارسونه مثثن مواقثثف عمليثثة تشثثهد لهثثذا الظثثن

السيئ وتفتح أبواب التوجس المشروع وغير المشروع وتنسثثب إلثثى

السلم   وسط ذلك كله  أمورا ل أصال لها فيثثه، ول شثثاهد لهثثا مثثن

(مبادئه وقواعده ونصوصاه فضل عن قيمه العليثثا ومقاصاثثده الكثثبرى

3(.

 

 لعل الخإوان يلمزون بقولهم هذا المجاهدين في سبيل اللسسه، ويزعمسسون)3(

أنهم إنما يقدمون أفكارا ومواقف تساعد على إعطاء ظن سئ عن السلم أمسسام

أعدائه، ويحساولون بسسذلك أن يسدفعوا عسن أنفسسهم تهمسة الجهساد فسي سسبيل اللسسه

واصفين إياه بالعنف، ول يعطي هذا الظن السئ والتوجس من السلم إل أقسسوال

الخإوان وأفعالهم، كما يتهمهم أعداؤهم بالتلون واللهث خإلف المصلحة، فقد كانوا

بالمس حاملي السلحة ومفجري القنابل، كما فسسي قضسسية السسسيارة الجيسسب السستي
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حكم على مرشدهم الحالي فيها  مصسسطفي مشسسهور  بالسسسجن، ونريسسد أن يخبرنسسا

الخإوان عن هوية قاتل النقراشي وواضع القنبلسسة فسسي محكمسسة السسستئنافا، أم أن

الخإوان سيتبرؤون من المجاهدين الذين كانوا في صفوفهم كمسسا فعسسل مرشسسدهم

ًا وليسسسوا مسسسلمين) فسسي حسسق الول حينمسسا أصسسدر بيانسسا بعنسسوان (ليسسسوا إخإوانسس

المجاهدين.

إن الجهاد ليس تهمة ليتنصل منها الخإسسوان، إنمسسا هسسو مفخسسرة لكسسل مسسسلم

مئسات مسن يشارك في إعلء دين اللسه وقتسال الكسافرين، ويشسهد لوجسوب الجهساد

النصوص الشرعية التي تحض على قتال الكافرين وتبين ما أعد اللسسه للمجاهسسدين

والشهداء، وأعظم هذا الجهسساد مسسا كسسان موجهسسا إلسسى اليهسسود والنصسسارى، ول يجسسوز

لمسلم أن ينكر الجهاد بحجة أنه ل أصل له ول تشهد له مبادئ السلم وقواعسسده،

ومن تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصسسحابه فسسسيجد حيسساة ملؤهسسا حسسب

الجهاد والشهادة في سبيل الله والخروج لملقاة أعداء الله.

*     *     *

وإذا كان الخإوان المسلمون قد رأوا أن من حق الناس عليهثثم

وحقهم على أنفسهم أن يعلنوا بنبرة عالية وصاوت جهيثثر وحسثثم ل

 التي هي)4(تردد فيه، موقفهم الواضح من عدد من القضايا الكبرى

، فأصاثثدروا)5(بين أصاحاب الحضارات المختلفثثة موضع الحوار القائم

في العام الماضي بيانات تحدد موقفهم الصريح من قضايا الشثثورى

والتعددية السياسية وحقوق المرأة.

 

 يحاول الخإوان المسسسلمون أن يوهمسسوا النسساس بسسأنهم أصسسحاب الحجسسة)4( 

القويسسة والبرهسسان السسساطع، ولسسذلك فهسسم يرفعسسون أصسسواتهم بمسسا يريسسدون قسسوله

ويعتقدون ما يقولونه بل تردد، وسنحاكمهم إلى معتقدهم هذا ولسن نفستري عليهسم

قول.

ونحن ل نريد من الخإوان أن يعلنسسوا بنسسبرة عاليسسة وصسسوت جهيسسر وحسسسم ل

تردد فيه موقفهم الواضح من القضايا الكبرى، ولكن نريد منهم ما داموا يزعمون
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أنهم جماعة إسلمية أن يعلنوا حكم السلم في هذه القضايا مسسدعما بالدلسسة مسسن

الكتاب والسنة وكلم علماء المة، وليس كلما إنشسسائيا مليئسسا بالسسسجع والكلمسسات

الرنانة التي تعجب السامع وتشد القارئ فإذا أمعن النظر وجدها مخالفة للكتسساب

والسنة.

وسيأتي إن شاء الله تعالى الرد على رأي الخإوان في بعض هسسذه القضسسايا،

وبيان مخالفتها للكتاب والسسسنة وإن زعمسسوا بعسسد ذلسسك أن مسسوقفهم منتسسسب إلسسى

السلم ملتزم بمبادئه صادر عن مصادره وعلى رأسها كتاب اللسسه تعسسالى والسسسنة

الصحيحة الثابتة عن نبيه صلى الله عليه وسلم.

 كلمة حضارة في عرفا الناس اليوم كلمة مدح، ونحسسن ل نسسرى أي أمسسة)5(

غير المسسة السسسلمية مسسن اليهسسود والنصسسارى أو الشسسيوعيين أو غيرهسسا مسسن الملسسل

الكفرية تستحق المدح والثناء، وأن توصف بالرقي والتقدم والحضارة.

فإن المسلم مهما بلغ به الفقر وضيق العيش فهو إنسسسان متحضسسر مسسا دام

عبدا لله وحده يلتزم بالخإلق والداب التي حددها الشرع، ويتخلسسق بسسأخإلق النسسبي

صلى الله عليه وسلم الذي وصسفه المسسولى عسز وجسل بقسوله {وإنسسك لعلسى خإلسق

عظيم}.

أما الكافر الذي يعبد الهوى والشسسيطان والسسدولر ويقضسسي وقتسسه فسسي أنسسواع

الفسق والفجور فل يصح أن يوصف بأنه إنسان متحضر.

إن كثيرا من المسلمين الذين انبهسسروا بسسالغرب قسسد أعمتهسسم بعسض زخإسسارفا

الدنيا والتقدم المادي عن حقيقة الشياء، فلسسو أنسسك رأيسست كلبسسا أو خإنزيسسرا يسسسكن

أفخم القصور ويركب أحدث أنواع السيارات ويلبس من الثياب أحدث المسسوديلت

ويأكل أشهى أنواع الطعام، فهل كل هذا سيخرج الكلب عسسن نجاسسسته وحيسسوانيته،

وهل هذا سيخرج الخنزير عن بهيميته ودياثته؟!!!.

*     *     *
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وإذا كانت هذه البيانات فيمثثا نعلثثم قثثد لقيثثت قبثثول عامثثا لثثدى

المنصفين والباحثين عن الحقيقة، الذين يسعدهم أن يلتقي النثثاس

، فثثإن اسثثتمرار محثثاولت)6(جميعثثا علثثى الخيثثر والعثثدل والحثثق

التشكيك وسوء الظن المتعمد واخإتلق القاويل والراجيف، إضثثرارا

بالتيثثار الحضثثاري السثثلمي فثثي عمثثومه وردا علثثى مثثن يحثثاربونه

ويحرصاون على إزاحته من الطريق يجعلنا نعود من جديد لنعلثثن فثثي

وضوح كامل موقفنا من القضايا الكبرى التي تشثثغل أمتنثثا وتشثثغل

الناس من حولنا.

 إذا كان المنصفون والباحثون عن الحقيقة يسعدهم أن يلتقسسي النسساس)6( 

جميعا على الخير والعدل والحق، فإن هسسذه اللفسساظ العامسسة يتفسساوت النسساس فسسي

فهمها حسب دينهم وعلمهسسم وثقسسافتهم وتربيتهسسم، فقسسد يكسسون العسسدل عنسسد بعسسض

الناس يعني المساواة بين الرجل والمرأة في الشسسهادة والميسسراث، وفسسي هسسذا رد

صريح لحكام القرآن.

وقد يكون العدل عند بعض الناس أن يتولى اليهود والنصسسارى والعلمسسانيون

والشسسيوعيون المناصسسب والسسوزارات ويتولسسون تسسوجيه النسساس عمل بمبسسدأ تسسداول

السلطة، ولعل ذلك ما يؤيده الخإوان كما سيظهر من بيانهم.

قد يكون الحق عند بعض الناس هو (الشريعة اليهوديسسة) وقسسد يكسسون الحسسق

عند بعض الناس هو (الشريعة النصرانية) بحجة أن هذه أديان سماوية، وقد يكون

الحق عند بعض الناس في اعتناق الشيوعية وإنكار الخالق سبحانه وتعسالى، فهسسل

يقر الخإوان هؤلء على باطلهم؟.

إننا ندعو الناس ويسعدنا أن يلتقوا على التوحيد الخسسالص والستسسسلم للسسه

أو صسسغيرة رب العالمين والحتكام لشرعه، ورد التنازع في كل قضية كبيرة كانت

للكتاب والسنة، قال تعالى {فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى اللسسه والرسسسول إن

كنتم تؤمنون بالله واليوم الخإر}.
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القضية الولى: الموقف العام من الناس جميعا مسثثلمين وغيثثر

مسلمين

وأولى هذه القضثثايا: قضثثية الموقثثف العثثام مثثن النثثاس جميعثثا

مسلمين وغير مسلمين: وهنثثا نبثثادر فنقثثول: إن موقفنثثا مثثن هثثذه

القضايا ومن غيرها ليس مجرد موقف انتقالي واخإتباري قائم علثثى

الستحسان وإنما هو موقثثف منتسثثب إلثثى السثثلم ملثثتزم بمبثثادئه

صاادر عن مصادره.. وعلى رأسها كتاب الله تعالى والسنة الصثثحيحة

، والخإوان المسلمون يرون)7(الثابتة عن نبيه صالى الله عليه وسلم

الناس جميعا حملة خإيثثر، مثثؤهلين لحمثثل المانثثة والسثثتقامة علثثى

، ..)8(طريق الحق

 سيتبين للقارئ إن شاء الله تعالى هل موقف الخإوان في هذه القضايا)7( 

موافق للكتاب والسنة أم ل؟.

 مقتضى قول الخإسسوان (أنهسسم يسسرون النسساس جميعسسا حملسسة خإيسسر) دخإسسول)8(

اليهود والنصارى في هذا القول، وفي هذا من المخالفة لنصوص القسسرآن والسسسنة

الكثير، إن هذا الكلم مناقض لقول الله تعالى {إن الذين كفروا من أهسسل الكتسساب

والمشركين في نار جهنسسم خإالسسدين فيهسسا أولئسسك هسسم شسسر البريسسة إن السسذين آمنسسوا

).6،7وعملوا الصالحات أولئك هم خإير البرية} (سورة البينة: 

ّية وجعل الكافرين ّية، فكيف فقد جعل الله تعالى المؤمنين خإير البر شر البر

ّية مع شر جعل الخإوان المسلمون (جميع الناس حملة خإير)؟!، أيتساوى خإير البر

ّية؟. البر

ثم نقول للخإوان: هل اليهود قتلة النبياء ناقضو العهود الذين لعنهم الله في

أكثر من موضع في كتابه الكريم من حملة الخير؟، قال تعسسالى {أو كلمسسا عاهسسدوا
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)، وقال تعالى {ضربت عليهم الذلسسة100عهدا نبذه فريق منهم} (سورة البقرة: 

أينما ثقفوا إل بحبل من الله وحبل من النسساس وبسساءوا بغضسسب مسسن اللسسه وضسسربت

عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبياء بغير حق ذلك

)، وقسسال تعسسالى {لعسسن السسذين112بما عصوا وكانوا يعتدون} (سورة آل عمسسران: 

كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكسسانوا

)، وقال تعالى {وقالت اليهود يد اللسسه مغلولسسة غلسست78يعتدون} (سورة المائدة: 

).64أيديهم ولعنوا بما قالوا} (سورة المائدة: 

ي المسسلمين وأقساموا دولسة اليهسود علسى وهل اليهود الذين اغتصسبوا أراض

أرض فلسطين بالحديد والنسسار، ومسسا فعلسسوه مسسن مذابسسح صسسبرا وشسساتيل والمسسسجد

البراهيمي يدخإلون تحت قولكم (والخإوان المسلمون يرون الناس جميعا  حملسسة

خإير)؟!!، فإن كلمكم هذا مخالف لصريح القرآن.

وهل النصارى الذين عذبوا المسلمين فسسي النسسدلس فيمسسا يسسسمى بمحسساكم

التفتيش  وهي من أفظع ما عرفته البشرية مسسن ألسسوان التعسسذيب  يسسدخإلون تحسست

قسسولكم هسسذا؟، وهسسل النصسسارى فسسي البوسسسنة والهرسسسك السسذين قتلسسوا وشسسردوا

المسلمين وهتكوا أعراض المسلمات يدخإلون تحت هذا القول؟.

وهل المنافقون الذين يظهرون السلم ويبطنون الكفسسر والعسسداوة للسسسلم

{الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألسسم نكسسن معكسسم وإن كسسان

(سسسورة للكسسافرين نصسسيب قسسالوا ألسسم نسسستحوذ عليكسسم ونمنعكسسم مسسن المسسؤمنين}

)، هل هؤلء من حملة الخير؟، وقد قال تعالى فيهسسم {إن المنسسافقين141النساء: 

)، فهل من يخادع الله تعالىيعسسد142يخادعون الله وهو خإادعهم} (سورة النساء: 

من حملة الخير؟.

وقد قال تعالى {يسسا أيهسسا النسسبي جاهسسد الكفسسار والمنسسافقين واغلسسظ عليهسسم}

)، فهل يأمر الله تعالى نسبيه صسلى اللسه عليسه وسسلم بمجاهسدة73(سورة التوبة: 

حملة الخير؟، بل يسسأمره أن يبشسسرهم بالعسسذاب الليسسم حيسسث يقسسول تعسسالى {بشسسر

).138المنافقين بأن لهم عذابا أليما} (سورة النساء: 
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وهل الكفار الذين قال الله تعالى عنهم {إن الذين كفروا ينفقسسون أمسسوالهم

) يعدون من حملة الخير؟.36ليصدوا عن سبيل الله} (سورة النفال: 

إن القسسرآن الكريسسم يفيسسض باليسسات السستي تمسسدح المسسؤمنين وتسسذم الكسسافرين

والمنافقين، ولم يسو اللسسه تعسالى بيسسن المسؤمنين والكسسافرين، ولسم يجعسسل النساس

جميعا حملة خإير كما يقول الخإوان، فمن أين جاءوا بهذا الكلم؟، وقسسد قسسال اللسسه

تعالى {أفنجعل المسلمين كالمجرمين مسسا لكسسم كيسسف تحكمسسون} (سسسورة القلسسم:

35،36.(

*     *     *

وهم ل يشثثغلون أنفسثثهم بتكفيثثر أحثثد إنمثثا يقبلثثون مثثن....... 

الناس ظواهرهم وعلنيتهم ول يقولون بتكفيثثر مسثثلم مهمثا أوغثثل

في المعصية فالقلوب بين يدي الرحمن، وهو الثثذي يثثؤتي النفثثوس

تقواها ويحاسبها على مسعاها.ونحن الخإوان نقول دائما: إننا دعثثاة

ولسنا قضاة ولذا ل نفكر ساعة من زمان في إكثثراه أحثثد علثثى غيثثر

(معتقده أو ما يدين به ونحن نتلو قوله تعالى {ل إكراه في الثثدين}

9(.

 ونحن أيضا نقبل من الناس ظواهرهم وعلنيتهم وقد أجمع العلماء على)9(

معاملة المنافق معاملة المسلم ما دام ظاهره السلم ولم يرتكب كفسسرا ظسساهرا،

ولكننا نريد أن نسأل سؤال: هل الحكومة المصسسرية السستي تركسست شسسرع اللسسه وراء

ظهرها واستبدلت به أحكاما كفرية مستوردة من الشرق والغرب وأعلنت الحرب

على المسلمين، تسسسومهم سسسوء العسسذاب وتلقسسي بهسسم فسسي السسسجون والمعتقلت

وتعقد المحاكمات العسكرية لقتل الشباب المسلم بسبب إسسسلمهم، بسسل تقتلهسسم

جهارا نهارا في البيوت والشوارع.

وفي المقابل تعقد معاهدات الذل والستسلم مع اليهود وتوالي المريكسسان

موالة تامة، فهل هؤلء ظاهرهم السلم؟، وإذا كنتم ل تشغلون أنفسسسكم بتكفيسسر
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ي هسذا اء المسة الثبسات فهسل ف أحد، فنحن نكفر مسن كفسره اللسه ورسسوله وعلم

غضاضة؟.

وقد قال أبو محمد الحسن البربهاري رحمه الله: ول يخسسرج أحسسد مسسن أهسسل

القبلة من السلم حتى يرد آية مسن كتساب اللسسه عسز وجسل أو يسرد شسسيئا مسن آثسار

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله، وإذا فعل

شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من السسلم، فسإذا لسسم يفعسسل شسسيئا مسن

)41ذلك فهو مؤمن ومسلم بالسم ل بالحقيقة. اهس(

ّير الظاهر بغير برهان قسساطع، ُيغ وقال الغزالي رحمه الله: فيجب تكفير من 

كالذي ينكر حشر الجساد وينكر العقوبات الحسسسية فسسي الخإسسرة، بظنسسون وأوهسسام

تكفيسسر مسسن قسسال منهسسم إن فاسدة فيجب تكفيره قطعا  إلى أن قال  كذلك يجسسب

الله تعالى ل يعلم إل نفسه أو ل يعلم إل الكليات، فأمسسا المسسور الجزئيسسة المتعلقسسة

بالشخاص فل يعلمها لن ذلسك تكسسذيب للرسسسول صسلى اللسه عليسه وسسلم قطعسا.

)42اهس(

وقد قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: وأمسسا إن كسسان المكفسسر لحسسد

من هذه المة يستند في تكفيره له إلى نص وبرهان من كتاب اللسه تعسالى وسسسنة

رأى كفرا بواحا كالشسسرك بسسالله وعبسسادة مسسا سسسواه نبيه صلى الله عليه وسلم وقد

والستهزاء به تعالى أو بآياته أو رسسسله، أو تكسسذيبهم أو كراهسسة مسسا أنسسزل اللسسه مسسن

الهدى ودين الحق، أو جحد صفات الله تعالى ونعسسوت جللسسه ونحوذلسسك، فسسالمكفر

).43بهذا أو أمثاله مصيب مأجور مطيع لله ورسوله. اهس(

ونحن نسأل سؤال: إذا رأيتم وسمعتم رجل يقول أقوال  صريحة في الكفسسر

ل تحتمل التأويل، فهل تقولون هذا ليس كفرا؟، أم تسمون ما يقوله هسسذا الرجسسل

من الكفر إسلما؟.

() شرح السنة لبي محمد الحسن بن علي بن خإلف البربهاري، بتحقيق الدكتور محمد سعيد41
، ط دار ابن القيم. 31القحطاني / 

. 81 س 80() فيصل التفرقة بين اليمان والزندقة للغزالي / 42
.388() الرسائل المفيدة ص43



فتح الرحمن في الرد على بيان الخإوان
اللجنة الشرعية بجماعة الجهادفتح الرحمن في الرد على بيان الخإوان

اللجنة الشرعية بجماعة الجهاد

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمسسد بسسن عبسسد الوهسساب: فمسسن سسسمى

الكفر إسلما أو سمى الكفار مسلمين فهو كافر، وقال أيضا: من شسسك فسسي كفسسر

).44الكفار فهو كافر. اهس(

وقد سئل أولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ما قولكم في رجل دخإل هسسذا

الدين وأحبه، لكن ل يعادي المشركين، أو عاداهم ولم يكفرهم، أو قال: أنا مسلم

ولكن ل أستطيع أن أكفر أهل ل إله إل الله ولو لسسم يعرفسسوا معناهسسا، ورجسسل دخإسسل

هذا الدين وأحبه، ولكن يقول: ل أتعرض للقباب، وأعلم أنها ل تنفع ول تضر ولكن

ل أتعرضها؟.

فكان الجواب : أن الرجل ل يكون مسلما إل إذا عسسرفا التوحيسسد، ودان بسسه،

ّدق الرسول صلى الله عليسسه وسسسلم فيمسسا أخإسسبر بسسه،  وأطسساعه وعمل بموجبه، وص

فيما نهى عنه وأمر به، وآمن به وبما جاء به، فمن قسسال: ل أعسسادي المشسسركين، أو

فعلسسوا الكفسسر عاداهم ولسسم يكفرهسسم، أو قسسال: ل أتعسسرض أهسسل ل إلسسه إل اللسسه ولسسو

والشرك، وعادوا دين الله، أو قال ل أتعرض القباب، فهذا ل يكون مسلما، بل هو

ممن قال الله {ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بيسسن ذلسسك

سبيل أولئك هم الكسسافرون حقسسا وأعتسسدنا للكسسافرين عسسذابا مهينسسا}، واللسسه سسسبحانه

).45وتعالى أوجب معاداة المشركين، ومنابذتهم وتكفيرهم.اهس(

فتكفير الكفار  الذين أتوا مسسن القسسوال والفعسسال مسسا يسسوجب تكفيرهسسم  هسسو

مذهب أهل العلم من أهل السنة، وأما من يمتنع عن تكفير الكفار فهو إما جاهسسل

ل يجوز له أن يخرج بيانات للناس، أو ضال يسسرد كلم اللسسه ورسسسوله، أو مسسن أهسسل

الرجاء الذين يرون أن اليمان هو التصديق فقط أو التصديق مع القرار ول يضسسر

مع اليمان شئ، وهذا مذهب باطل بإجماع سلف المة. 

*     *     *

وموقفنا مثثن إخإواننثثا المسثثيحيين فثثي مصثثر والعثثالم العربثثي

موقف واضح وقديم ومعروفا، لهثثم مثثا لنثثا وعليهثثم مثثا علينثثا وهثثم

، لهم كل)10(شركاء في الوطن وإخإوة في الكفاح الوطني الطويل

.1/160() رسالة أوثق عرى اليمان ضمن كتاب مجموعة التوحيد ج44
.1/353() رسالة سبيل النجاة والفكاك ضمن كتاب مجموعة التوحيد ج45
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حقثثثثوق المواطنثثثثة المثثثثادي منهثثثثا والمعنثثثثوي المثثثثدني منهثثثثا

والسياسي،.......

 ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسسسول)10( 

الله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم: (إن مسن أشسسراط السساعة أن يرفسع العلسسم، ويثبسست

يجهلسسون أحكسسام الجهل، ويشرب الخمر، ويظهر الزنا)، وقد أصبح أكثر المسسسلمين

السسولء والسسبراء ولسسذلك فقسسد اتخسسذوا اليهسسود والنصسسارى أوليسساء مسسن دون المسسؤمنين

يحبسسونهم وينصسسرونهم ويتخسسذونهم وزراء وسسسفراء، ويتشسسبهون بهسسم فسسي زيهسسم

وأعيادهم وعاداتهم وتقاليدهم، مع أن الشرع قد حذر من ذلك أشد التحذير، وفي

فسسي ردنا على هذا المقطع من البيان سنذكر بعض اليات والحسساديث السستي وردت

النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء، ونبين أن الحب في الله والبغسسض فسسي اللسسه مسسن

أوثق عرى اليمان، ونذكر كلم العلماء في هذا.

:بعض آيات الولء والبراء وأقوال العلماء فيها

- قال تعالى {ل تجد قوما  يؤمنون بالله واليوم الخإر يوادون من حاد الله1

ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخإوانهم أو عشيرتهم} (سسسورة المجادلسسة:

22.(

قسسال المسسام القرطسسبي: بيسسن أن اليمسسان يفسسسد بمسسوالة الكفسسار وإن كسسانوا

)46أقارب. اهس(

وقال شيخ السلم ابن تيمية: قوله {ل تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الخإر

يوادون من حاد الله ورسوله}، وقوله {ولو كانوا يؤمنون بالله والنسسبي ومسسا أنسسزل

إليه ما اتخذوهم أولياء} بين سسسبحانه أن اليمسان لسه لسوازم ولسه أضسسداد موجسودة

تستلزم ثبوت لوازمه، وانتفاء أضداده، ومن أضداده موادة من حاد الله ورسسسوله،

)47ومن أضداده استئذانه في ترك الجهاد.اهس(

.17/308() الجامع لحكام القرآن: ج46
.7/160،161() مجموع الفتاوى: ج47
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وقال الحافظ ابن كثير: وقد قيل في قوله تعالى {ولو كانوا آباءهم} نزلت

في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر، {أو أبناءهم} في الصديق هم  يومئذ بقتسسل ابنسسه

عبد الرحمن، {أو إخإوانهم} في مصعب بن عمير قتل أخإاه عبيد بن عمير يومئسسذ،

{أو عشيرتهم} في عمر قتل قريبا له يومئذ أيضا، وفي حمزة وعلي وعبيسسدة بسسن

)48الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ فالله أعلم. اهس(

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إن النسان ل يسسستقيم لسسه إسسسلم ولسسو

وحد الله وترك الشرك إل بعداوة المشركين، والتصريح لهم بالعداوة والبغض كما

قال الله تعالى {ل تجد قوما يؤمنسسون بسسالله واليسسوم الخإسسر يسسوادون مسسن حسساد اللسسه

)49ورسوله}. اهس(

- قال تعالى {يا أيهسسا السسذين آمنسسوا ل تتخسسذوا آبسساءكم وإخإسسوانكم أوليسساء إن2

استحبوا الكفر على اليمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظسسالمون }  (سسسورة

 .).23التوبة: 

قال المام الطبري: يقول تعسسالى ذكسسره للمسسؤمنين بسسه وبرسسسوله ل تتخسسذوا

آباءكم وإخإوانكم بطانة وأصدقاء تفشون إليهم أسراركم، وتطلعونهم علسسى عسسورة

السلم وأهلسه، وتسسؤثرون المكسث بيسسن أظهرهسسم علسى الهجسرة إلسسى دار السسلم.

)50اهس(

وقال المام القرطبي: ظاهر هذه الية أنها خإطاب لجميع المسسؤمنين كافسسة،

وهي باقية الحكم إلى يوم القيامسسة فسي قطسع الوليسة بيسن المسسؤمنين والكسافرين،

وروت فرقة أن هذه الية إنما نزلت في الحض على الهجسسرة ورفسسض بلء الكفسسر،

فالمخاطبة على هذه الية إنما هي للمؤمنين السسذين كسانوا بمكسة وغيرهسا مسن بلد

العرب خإوطبوا بأل يوالوا الباء والخإوة فيكونوا لهم تبعسسا فسسي سسسكنى بلد الكفسسر،

وقوله تعالى {ومن يتولهم منكم فأولئسسك هسسم الظسسالمون} قسسال ابسسن عبسساس: هسسو

)51مشرك مثلهم، لن من رضي بالشرك فهو مشرك.اهس(

.4/329() تفسير القرآن العظيم: ج48
.249() رسالة شرح ستة مواضع من السيرة، ضمن كتاب الجامع الفريد: ص49

.10/98() جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج50
.8/93،94() الجامع لحكام القرآن: ج51
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- قال تعالى {ل يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المسسؤمنين ومسسن3

يفعل ذلك فليس من الله في شيء إل أن تتقوا منهم تقاة ويحسسذركم اللسسه نفسسسه

).28وإلى الله المصير} (سورة آل عمران: 

ًا قال المام الطبري: ومعنسسى ذلسسك ل تتخسسذوا أيهسسا المؤمنسسون الكفسسار ظهسسر

ًا، توالونهم على دينهم، وتظاهرونهم على المسسسلمين مسسن دون المسسؤمنين، وأنصار

وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعسسل ذلسسك فليسسس مسسن اللسسه فسسي شسسيء يعنسسي

بذلك، فقد بريء من الله، وبريء الله منه بارتداده عن دينه، ودخإوله فسسي الكفسسر،

إل أن تتقوا منهم تقاة، إل أن تكونسسوا فسسي سسسلطانهم، فتخسسافوهم علسسى أنفسسسكم،

ا هسم فتظهروا لهم الولية بألسنتكم، وتضمروا لهم العداوة، ول تشايعوهم على م

)52عليه من الكفر، ول تعينوهم على مسلم بفعل. اهس(

قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا ل تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم - 4

أولياء بعض ومن يتسسولهم منكسسم فسسإنه منهسسم  إن اللسسه ل يهسسدي القسسوم الظسسالمين}

).51(سورة المائدة: 

قسسال المسسام القرطسسبي: قسسوله {ومسسن يتسسولهم منكسسم} أي يعضسسدهم علسسى

المسلمين {فسسإنه منهسسم} بيسسن تعسسالى أن حكمسسه حكمهسسم، قسسوله {بعضسسهم أوليسساء

بعض} أي في النصرة، قوله {ومن يتولهم منكم فإنه منهسسم} شسسرط وجسسوابه أي

ووجبسست معسساداته كمسسا وجبسست لنسسه قسسد خإسسالف اللسسه تعسسالى ورسسسوله كمسسا خإسسالفوا

)53معاداتهم، ووجبت له النار كما وجبت لهم فصار منهم أي من أصحابهم. اهس(

وقال المام الجصاص: وفي هذه الية دللة علسسى أن الكسسافر ل يكسسون وليسسا

للمسلم ل في التصرفا ول في النصرة، ويسسدل علسسى وجسسوب السسبراءة مسن الكفسسار

ُأمرنا بمعاداة اليهود والنصارى لكفرهسسم والعداوة لهم لن الولية ضد العداوة فإذا 

ملسسة واحسسدة لقسسوله تعسسالى كلسسه فغيرهم من الكفار بمنزلتهم ويدل على أن الكفسسر

)54{بعضهم أولياء بعض}. اهس(

.3/228() جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج52
.6/217() الجامع لحكام القرآن: ج53

.2/444() أحكام القرآن: ج54
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وقال المام الشوكاني: ووجه تعليل النهي بهذه الجملة أنها تقتضي أن هذه

الموالة هي شأن هؤلء الكفار ل شأنكم، فل تفعلسسوا مسا هسسو مسن فعلهسسم فتكونسسوا

مثلهم، ولهذا عقب هذه الجملة التعليلية بما هو كالنتيجة لها فقال {ومسسن يتسسولهم

منكم فسسإنه منهسسم} أي فسإنه مسن جملتهسسم وفسي عسسدادهم وهسسو وعيسسد شسسديد فسسإن

ى غايسة ليسس وراءهسا غايسة، وقسوله المعصية الموجبة للكفر هي التي قد بلغت إل

{إن الله ل يهدي القوم الظالمين} تعليل للجملة التي قبلها أي أن وقسسوعهم فسسي

الكفر هي بسبب عدم هدايته سبحانه لمسسن ظلسسم نفسسسه بمسسا يسسوجب الكفسسر كمسسن

يوالي الكافرين، وقال أيضا قوله {يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكسسم} قسسرأ أهسسل

المدينة والشام يرتدد بدالين بفك الدغام، وهي لغة تميم، وقرأ غيرهسسم بالدغسسام،

وهذا شروع في بيان أحكام المرتدين بعد بيان أن موالة الكسسافرين مسسن المسسسلم

)55كفر، وذلك نوع من أنواع الردة.اهس(

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ بعد أن ذكسسر

بعض آيات الموالة: فليتأمل من نصح نفسه هذه اليات الكريمسسات وليبحسسث عمسسا

قاله المفسرون وأهل العلم في تفسيرها وتأويلها، وينظر ما وقع من أكثر النسساس

اليوم فإنه يتبين له إن وفق وسدد أنها تتناول من ترك جهادهم وسكت عن عيبهم

وألقى إليهم السلم، أو أثنى عليهم، أو فضلهم، بالعدل على أهل السلم، واخإتسسار

ديارهم ومساكنتهم ووليتهم، وأحب ظهورهم، فإن هذا ردة صريحة بالتفاق قسسال

تعالى {ومن يكفر باليمان فقسسد حبسسط عملسسه}، وقسسال أيضسسا: وأكسسبر ذنسسب وأضسسله

وأعظمه منافاة لصل السلم نصرة أعداء الله ومعاونتهم، والسسسعي فيمسسا يظهسسر

به دينهم وما هم عليه من التعطيل والشرك والموبقات العظام، وكسسذلك انشسسراح

الصدر لهم وطاعتهم والثناء عليهسسم ومسسدح مسسن دخإسسل تحسست أمرهسسم وانتظسسم فسسي

سلكهم، وكذلك ترك جهادهم ومسالمتهم وعقسدة الخإسسوة والطاعسة لهسسم ومسا هسو

)56دون ذلك من تكثير سوادهم ومساكنتهم ومجامعتهم. اهس(

، الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشيخ محمد2/50،51() فتح القدير: ج55
هس، ط: عالم الكتب. 1250بن علي بن محمد الشوكاني، المتوفى سنة 

.61،64() الرسائل المفيدة: ص56
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وقال الشيخ حمد بن عتيق: فكم من إنسان ل يقسسع منسسه الشسسرك، ولكنسسه ل

)57يعادي أهله، فل يكون مسلما بذلك، إذ ترك دين جميع المرسلين.اهس(

قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: وعلمة حب العبد ربه تقسسديم محسسابه

وإن خإالفت هواه، وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه، وموالة من والى اللسسه

ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ومعاداة من عاداه واتباع رسوله صلى الله عليسسه

وسلم ، واقتفاء أثره وقبول هداه، ويقول ابن القيم في النونية:

شرط المحبة أن توافق من تحب

                                     على محبته بل عصيان 

فإذا ادعيت له المحبة مع خإل 

                                     فك ما يحب فأنت ذو بهتان

أتحب أعداء الحبيب وتدعي 

                                   حبا  له ما ذاك في إمكان            

وكذا تعادي جاهدا  أحبابه 

                                   أين المحبة يا أخإا الشيطان

ليس العبادة غير توحيد المحبة 

).58                                   مع خإضوع القلب والركان (

وقال الشيخ محمد نعيسسم ياسسسين: فسسإنه ورد فسسي القسسرآن آيسسات كسسثيرة جسسدا

تفرض على المؤمن قطع الولء للكفار، وتوجب عليه معاداتهم في السسدين، ويسسدل

كثير من هذه اليات في ظاهرهسسا علسسى كفسسر وردة مسسن لسسم يقسسم بهسسذه الفريضسسة.

)59اهس(

.1/335() رسالة سبيل النجاة والفكاك ضمن كتاب مجموعة التوحيد: ج57
.38() الولء والبراء: ص58

، ط: مكتبة الرسالة الحديثة.249() اليمان أركانه، حقيقته، نواقضه: ص59
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الولء والبراء من لوازم التوحيد

قال الشيخ محمد بن سعيد بن سالم القحطسساني: لمسسا كسسان أصسسل المسسوالة

الحب وأصل المعاداة البغض، وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخإل

في حقيقة الموالة والمعاداة كالنصرة والنس والمعاونة، وكالجهاد والهجرة ونحو

وأدلسسة ذلسسك كسسثيرة مسسن الكتسساب ذلك، فإن الولء والبراء من لوازم ل إله إل اللسسه،

والسنة: 

أما الكتاب فمن ذلك قوله تعالى {ل يتخذ المؤمنسسون الكسسافرين أوليسساء مسسن

دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شسسيء إل أن تتقسسوا منهسسم تقسساة

)، ويقسسول تعسسالى28ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير} (سورة آل عمسسران: 

{قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفسسر لكسسم ذنسسوبكم واللسسه غفسسور

رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله ل يحب الكافرين} (سورة آل

).31،32عمران: 

ويقول تباركت أسسسماؤه عسسن أهسسدافا أعسسداء اللسسه: {ودوا لسسو تكفسسرون كمسسا

ي سسبيل اللسه} اء حستى يهساجروا ف كفروا فتكونسون سسواء فل تتخسذوا منهسم أولي

)، {يسا أيهسسا السسذين ءامنسسوا ل تتخسسذوا اليهسسود والنصسسارى أوليساء89(سورة النسسساء: 

يهسسدي القسسوم بعضسسهم أوليسساء بعسسض ومسسن يتسسولهم منكسسم فسسإنه منهسسم إن اللسسه ل

)، ويقول تعالى {يسسا أيهسسا السسذين ءامنسسوا مسسن يرتسسد51الظالمين} (سورة المائدة: 

منكم عن دينه فسوفا يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلسسة علسسى المسسؤمنين أعسسزة

على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ول يخافون لومة لئسسم} (سسسورة المائسسدة:

54.(

ثم قال الشيخ أما الحاديث والثار فكثيرة وأذكر منها:

) عن جرير بن عبد الله البجلسسي أن رسسسول اللسسه60- ما رواه المام أحمد(1

صلى الله عليه وسلم بايعه على أن تنصح لكل مسلم، وتبرأ من الكافر.
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- روى ابن أبي شيبة بسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسسسلم:2

).61(أوثق عرى اليمان الحب في الله والبغض في الله)(

- روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضسسى اللسسه عنهمسسا أن رسسسول3

الله صلى الله عليه وسلم قال: (أوثق عرى اليمان الموالة فسسي اللسسه والمعسساداة

والحب في الله والبغض في الله). في الله،

ن عبساس رضسى اللسه4 - أخإرج ابن جرير ومحمد بن نصر المسروزي عسن اب

عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله، ووالى في الله، وعادى فسسي اللسسه،

فإنما تنال ولية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم اليمان وإن كسسثرت صسلته وصسسومه

حتى يكون كذلك، وقد صارت مؤاخإاة الناس على أمر الدنيا وذلك ل يجسسدي علسسى

أهله شيئا.

إلى أن قال الشيخ القحطاني: يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمسسد

بن عبد الوهاب في شرح قول ابن عباس هذا قوله: "ووالى في اللسسه" هسسذا بيسسان

للزم المحبة في الله، وهو الموالة، فيه إشارة إلى أنه ل يكفي فسسي ذلسسك مجسسرد

الحب، بل ل بد مع ذلك من الموالة التي هي لزم الحب، وهي النصرة والكسسرام،

والحترام والكون مع المحبوبين باطنا وظاهرا.

 قوله: "وعادى في الله" هذا بيان للزم البغض في الله، وهو المعاداة فيه،

أي إظهار العداوة بالفعل كالجهاد لعداء الله، والبراءة منهم، والبعد عنهسسم باطنسسا

وظاهرا، إشارة إلى أنه ل يكفي مجرد بغض القلب  بل ل بد مع ذلك مسسن التيسسان

بلزمه كما قال تعالى {قد كانت لكم أسسسوة حسسسنة فسي إبراهيسسم والسذين معسسه إذ

قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم ومما تعبسسدون مسسن دون اللسسه كفرنسسا بكسسم وبسسدا بيننسسا

).4وبينكم العداوة والبغضاء أبدا  حتى تؤمنوا بالله وحده}  (سورة الممتحنة: 

ثم قال الشيخ القحطاني: ومما سبق يتضح أن السسولء فسسي اللسسه هسسو محبسسة

اللسسه ونصسسرة دينسسه، ومحبسسة أوليسسائه ونصسسرتهم، والسسبراء هسسو بغسسض أعسسداء اللسسه

ومجاهدتهم، وعلى ذلك جاءت تسسسمية الشسسارع الحكيسسم للفريسسق الول ب "أوليسساء

الله"، والفريق الثاني ب "أولياء الشيطان" قال تعالى {اللسسه ولسسي السسذين ءامنسسوا

.45() كتاب اليمان ص61
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يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم مسسن

النور إلى الظلمسسات أولئسسك أصسسحاب النسسار هسسم فيهسسا خإالسسدون}   (سسسورة البقسسرة:

)، وقال تعالى {الذين ءامنوا يقاتلون في سبيل الله والسسذين كفسسروا يقسساتلون257

في سسسبيل الطسساغوت فقسساتلوا أوليسساء الشسسيطان إن كيسسد الشسسيطان كسسان ضسسعيفا}

). 76(سورة النساء: 

ثم قال الشيخ واعلم أن الله سبحانه لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إل جعل لسسه

أعداء، كما قال تعالى {وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين النس والجن يوحي

).112بعضهم إلى بعض زخإرفا القول غرورا} (سورة النعام: 

إلى أن قال الشسسيخ القحطساني:  فبسسان بهسسذه الدلسسة الواضسحة مسن الكتساب

والسنة أن الولء والبراء من لوازم " ل إله إل الله " وهو أيضا تحقيق معناها، كما

قال شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله: إن تحقيق شهادة أن ل إله إل الله يقتضي

أن ل يحب إل لله، ول يبغض إل لله، ول يوالي إل لله ول يعادي إل للسسه، وأن يحسسب

ّلسسوا ويعسسادي ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله، ويوالي المؤمنين في أي مكسسان ح

)62الكافرين ولو كانوا أقرب قريب.اهس(

قد تبين لسسك ممسسا ذكرنسساه أن محبسسة المسسؤمنين ونصسسرتهم وبغسسض الكسسافرين

وعداوتهم، ليست مسألة فرعية بل هي من لسوازم التوحيسسد، ورغسسم كسسثرة مسا ورد

فيها من الدلة من الكتاب والسنة وكلم العلماء إل أن كثيرا من الناس قد جهلسسوا

هذه المسألة.

اجموا السذين فهمسوا ُأخإِرست ألسنتهم، ولكنهسم ه ويا ليتهم اكتفوا بجهلهم و

دينهم ووالوا المؤمنين وعادوا الكافرين ووصوفهم بالتشسسدد، ومسسن ذلسسك مسسا قسساله

فرعون مصر الحالي حسني مبارك: (أنا في الواقع ل أرى مشكلة بين المسلمين

والقباط في مصر، وإذا كانت هناك مشكلة فهسسي بيسسن متشسسددين مسن الطرفيسسن،

وأما الغالبية العظمى فالعلقات بينهسا طيبسة جسدا، أنسا طسول عمسري لسي أصسدقاء

مسيحيون، وآخإر رئيس تدريب للقوات الجوية كان مسيحيا وفي منتهى الكفسساءة،

أنا شخصيا ل أفاضل بين مسيحي ومسلم، المعيار عندي هو الكفاءة لنه مصري،

، ط: 45-40() الولء والبراء في السلم للشيخ محمد بن سعيد بن سالم القحطاني، ص62
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مسلما كان أو مسيحيا، فالكل أبناء وطن واحسسد، ل فسسرق بيسسن مسسسيحي ومسسسلم،

).63والذي يزايد يكون صاحب غرض أو مطمع أو هوى!!!)(

نقول: إذا كان هذا الطاغية يعيش طوال عمره في الجهل والضسسلل  فضسسل

عما هو عليه من الكفسسر ومحسساربته السسسلم  فهسسل نلغسسي كسسل مسسا ورد مسسن اليسسات

والحاديث وكلم العلماء في الولء والبراء  وقد ذكرنسسا مسسا فيسسه كفايسسة مسسن الدلسسة

على ذلك  فهل نلغي كل هذا من أجل أن هذا الطاغية يقسسول: (أنسسا طسسول عمسسري

لي أصدقاء مسيحيون)!!!.

أما قوله: (أنا فسسي الواقسسع ل أرى مشسسكلة بيسسن المسسسلمين والقبسساط ... أنسسا

طسسول عمسسري لسسي أصسسدقاء مسسسيحيون .... أنسسا شخصسسيا ل أفاضسسل بيسسن مسسسيحي

ومسلم) يذكرنا بقول الله تعالى حاكيسسا عسسن فرعسسون {مسسا أريكسسم إل مسسا أرى ومسسا

)، فهل قوله أنا أنا أنا نجعلهسسا تشسسريعا29أهديكم إل سبيل الرشاد} (سورة غافر:

للمة ونترك ما ورد في الكتاب والسنة؟!!!.

ونعسسود للسسرد علسسى البيسسان فنقسسول إن جماعسسة إسسسلمية كسسبيرة ك "الخإسسوان

المسلمون" لم يفهموا حقيقة الولء والبراء أو تجسساهلوا هسسذا المسسر حينمسسا مسسدحوا

النصارى واعتبروهم إخإوانهم، وتبرءوا من المجاهدين وأنكروا أفعالهم.

فقالوا عن النصارى: وموقفنا مسسن إخإواننسسا المسسسيحيين فسسي مصسسر والعسسالم

العربي موقف واضح وقديم ومعروفا، لهم ما لنا وعليهسسم مسسا علينسسا وهسسم شسسركاء

في الوطن، وإخإوة في الكفاح الوطني الطويل، لهم كل حقوق المواطن المسسادي

منها والمعنوي، المدني منها والسياسي، والسبر بهسم والتعساون معهسم علسى الخيسر

فرائض إسلمية ل يملك مسلم أن يستخف بها أو يتهاون في أخإذ نفسه بأحكامها،

ومن قال غير ذلك فنحن براء منه ومما يقول ويفعل.

وفي المقابل يقولون عن المجاهدين وما يقومون به من أعمال قتالية ضسسد

أعداء الله تعالى: فإن الخإوان المسلمين يعلنون  في غير تردد ول مسسداراة  أنهسسم

براء من شتى أشكال ومصادر العنف مستنكرين شتى أشسسكال ومصسسادر الرهسساب
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وأن الذين يسفكون الدم الحرام أو يعينون على سفكه شركاء في الثسسم واقعسسون

في المعصية.

انظر رحمك الله إلى هذا الخلط والجهل بدين الله تعالى، وقد قسسال تعسسالى

{قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقسسومهم إنسسا بسسرءاؤا

منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبسسدا بيننسسا وبينكسسم العسسداوة والبغضسساء

)، فهسسل تحسسولت العسسداوة4أبسسدا  حسستى تؤمنسسوا بسسالله وحسسده} (سسسورة الممتحنسسة: 

والبغضاء إلى المجاهدين الموحدين، وانتقلت الخإّوة والمحبة إلسسى المثلسسثين عبسساد

الصليب؟!، ألم تر وصف الله تعالى لعباده المؤمنين {أذلة علسسى المسؤمنين أعسزة

).54على الكافرين} (سورة المائدة: 

ولم يقف الخإوان عند هذا الحد من الستنكار والبراءة من المجاهسسدين بسسل

دخإلوا منعطفا خإطيرا لم يسبقوا إليه  فيما نعلم   على مدار الحركات السسسلمية،

حيسسن دعسسوا النسساس إلسسى الوقسسوفا بجسسوار الحكومسسات العلمانيسسة المرتسسدة ضسسد

المجاهدين، فأصدروا بيانا يستنكرون فيه محاولة اغتيال وزيسسر الداخإليسسة المصسسري

فقسسالوا فسسي آخإسسره: إننسسا إذ نسسستنكر بشسسدة هسسذا الحسسادث وأمثسساله ونعارضسسه بكسسل

إمكاناتنا، فإننا أيضا نسسدعو الشسسعب بكسسل فئسساته وشسسرائحه للوقسسوفا ضسسد مرتكسسبيه

)64والعمل على إحباط مساعيهم، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. اهس(

وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهسساب: أن مسسن نسسواقض السسسلم مظسساهرة

المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى {ومسسن يتسسولهم منكسسم

)65فإنه منهم إن الله ل يهدي القوم الظالمين}.اهس(

 درجات الموالة

إذا كان يجب على المسلم محبة المؤمنين وبغض الكافرين، فإنه ينبغي أن

يعلم أن درجات المؤمنين في اليمان والطاعات تتفسساوت ويسسترتب علسسى ذلسسك أن

درجة الموالة والمحبة للمؤمنين تتفاوت حسب درجة إيمانهم.

م.1993 سبتمبر 9هس، 1414 ربيع الول 15- 3،4() مجلة الدعوة: العددان 64
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وقد بين شيخ السلم ابن تيمية هسذا المسر فقسال: وإذا اجتمسع فسي الرجسل

الواحد خإير وشر وفجور وطاعة، ومعصية وسنة وبدعة، استحق الموالة والثسسواب

بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه مسسن الشسسر،

فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الكرام والهانة، فيجتمع له مسسن هسسذا وهسسذا،

كاللص الفقير تقطع يسسده لسسسرقته، ويعطسسى مسسن بيسست المسسال مسسا يكفيسسه لحسساجته.

)66اهس(

*     *     *

.... والبر بهم والتعاون معهم على الخير فرائض إسلمية

ل يملك مسلم أن يستخف بها أو يتهثثاون فثثي أخإثثذ نفسثثه بأحكامهثثا

.)11(ومن قال غير ذلك فنحن براء منه ومما يقول ويفعل

بعض أحكام أهل الذمة )11( 

سوفا نبين إن شاء الله تعالي عدة أمسسور كسسثر الكلم واللغسسط حولهسسا، لننسسا

في عصر قل فيه العلم وكثر فيه الجهسسل، وأصسسبح بعسسض السسذين يتصسسدون للسسدعوة

ويدعون انتسابهم للسلم ينكرون ما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع المة، وبعضهم

يحرفا النصسسوص ويؤولهسسا علسسى غيسسر معناهسسا حسستى تتفسسق مسسع سسسماحة السسسلم أو

مصلحة الدعوة كما يزعم، وكأن الستحسان العقلي والقواعد التي وضعها البشر

هي الصل الذي ل يقبل التغيير ول التحريف، أما كلم رب العالمين وكلم رسسوله

الكريم فيقبلن أي تحريف أو تأويل ليوافق أهواء البشر فإنا لله وإنا إليه راجعسسون

على ما أصاب المسلمين، وسنقسم الرد على هذا الكلم إلى عدة نقاط، نجملهسسا

فيما يلي:

- حكم الجزية ثابت بالكتاب والسنة والجماع.1

- ل يجوز استعمال أهل الكتاب في أعمال المسلمين.2

- بعض الحكام المتعلقة بأهل الذمة التي اندثرت في هذا العصر.3

.28/209() مجموع الفتاوى ج66



فتح الرحمن في الرد على بيان الخإوان
اللجنة الشرعية بجماعة الجهادفتح الرحمن في الرد على بيان الخإوان

اللجنة الشرعية بجماعة الجهاد

 - حكم الجزية ثابت بالكتاب والسنة والجماع1

لقد شرع الله تعالى أحكامسسا تتعلسسق بأهسسل الكتسساب امتلت بهسسا كتسسب الفقسسه

وغيرها، ومن هذه الحكام أن الله عز وجل فسسرض عليهسسم إماالسسسلم، وإمسسا دفسسع

الجزية عن يد وهسم صساغرون، وإمسا القتسل، وقسد دل علسى ذلسك الكتساب والسسنة

والجماع.

قال المام ابن قدامة عن الجزية: والصل فيها الكتاب والسنة والجماع:

أما الكتاب فقول الله تعالى {قاتلوا الذين ل يؤمنون بالله ول بساليوم الخإسسر

ول يحرمون ما حرم الله ورسوله ول يدينون دين الحق مسسن السسذين أوتسسوا الكتسساب

).29حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} (سورة التوبة: 

وأما السنة فما روى المغيرة بن شعبة أنسسه قسال لجنسسد كسسرى يسوم نهاونسسد

).67أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية(

وعن بريدة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعسسث أميسسرا

على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله تعالى فسسي خإاصسسة نفسسسه وبمسسن معسسه مسسن

المسلمين خإيرا وقال له: (إذا لقيت عسسدوك مسسن المشسسركين فسسادعهم إلسسى إحسسدى

خإصال ثلث ادعهم إلى السلم فإن أجابوك فاقبل وكف عنهم، فإن أبوا فسسادعهم

إلى إعطاء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فسإن أبسوا فاسسستعن بسالله

وقسساتلهم)، فسسي أخإبسسار كسسثيرة وأجمسسع المسسسلمون علسسى جسسواز أخإسسذ الجزيسسة فسسي

)68الجملة.اهس(

وقال أيضا في كلمه على أخإذ الجزية من المجوس: وقسسوله عليسسه السسسلم:

(سنوا بهم سنة أهل الكتاب)  في أخإذ الجزية منهم  إذا ثبت هذا فإن أخإذ الجزيسسة

إن الصسحابة ي هسذا خإلفسا ف من أهل الكتاب والمجوس ثابت بالجمساع ل نعلسم ف

رضي الله عنهم أجمعوا علي ذلك وعمل به الخلفاء الراشدون ومسسن بعسسدهم إلسسى

() أخإرجه البخاري، ك: الجزية، ب: الجزية والموادعة مع أهل الحرب.67
: الجهاد والسير، ب: تأمير المام ، وحديث بريدة رواه مسلم، ك8/495،496() المغني ج68

.المراء على البعوث، ووصيته .... وكذلك رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد



فتح الرحمن في الرد على بيان الخإوان
اللجنة الشرعية بجماعة الجهادفتح الرحمن في الرد على بيان الخإوان

اللجنة الشرعية بجماعة الجهاد

)، من غير نكير ول مخالف وبسسه يقسسول أهسسل العلسسم مسسن أهسسل الحجسساز69زمننا هذا(

)70والعراق والشام ومصر وغيرهم. اهس(

وقال المام ابن القيم: أجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخإذ من أهل الكتاب

)71ومن المجوس. اهس(

قال الله تعالى {قاتلوا الذين ل يؤمنون بالله ول باليوم الخإسسر ول يحرمسسون

ما حرم الله ورسوله ول يدينون دين الحق من السسذين أوتسسوا الكتسساب حسستى يعطسسوا

الجزية عن يد وهم صاغرون}.

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه اليسسة: {عسسن يسسد} أي عسسن قهسسر لهسسم

وغلبة، {وهم صاغرون} أي ذليلون حقيرون مهانون.

فلهذا ل يجوز إعزاز أهل الذمسسة ول رفعهسسم علسسى المسسسلمين بسسل هسسم أذلء

صغرة أشقياء كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليسسه

وسلم قال: ل تبسسدءوا اليهسسود والنصسسارى بالسسسلم وإذا لقيتسسم أحسسدهم فسسي طريسسق

فاضطروهم إلى أضيقه، ولهذا اشترط عليهم أميسسر المسسؤمنين عمسسر بسسن الخطسساب

)72رضي الله عنه تلك الشروط المعروفة في إذللهم وتصغيرهم وتحقيرهم. اهس(

وقال المام الطبري: وأما قسسوله {وهسسم صسساغرون} فسسإن معنسساه وهسسم أذلء

)73مقهورون. اهس(

وقال المام ابن القيم: فإن مسسن كسسون السسدين كلسسه للسسه إذلل الكفسسر وأهلسسه

وصغاره وضرب الجزية على رؤوس أهله، والرق على رقابهم، فهذا من دين الله،

ول يناقض هذا إل ترك الكفار على عزهم وإقامة دينهم كما يحبسون، بحيسسث تكسون

)74لهم الشوكة والكلمة والله أعلم. اهس(

هس620() توفى المام ابن قدامه سنة 69
.8/498() المغني ج70

.1994، ط: دار العلم للمليين الطبعة الرابعة 1/1() أحكام أهل الذمة ج71
.2/347() تفسير ابن كثير ج72
.10/109() تفسير الطبري ج73

.1/18() أحكام أهل الذمة ج74
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لقد تبين لك من هذا أن الله عز وجل فرق بين المؤمنين والكافرين فجعل

العسسزة للسسه ولرسسسوله وللمسسؤمنين كمسسا قسسال تعسسالى {وللسسه العسسزة ولرسسسوله

).  75وللمؤمنين}،وقال صلى الله عليه وسلم: (السلم يعلو ول يعلى)(

وجعل الذلسة علسى الكسافرين ففسرض عليهسم إعطساء الجزيسة عسن يسد وهسم

صاغرون ولم يسو بينهم، وعلى العكس من ذلك تماما جاء في الدستور المصري

): (المواطنسسون لسسدى القسسانون سسسواء، وهسسم متسسساوون فسسي الحقسسوق40(مسسادة:

والواجبات العامة، ل تمييز بينهم فسسي ذلسسك بسسسبب الجنسسس أو الصسسل أو اللغسسة أو

الدين أو العقيدة).

وإني ل أعجب من واضعي هذا الدستور فإن كفرهم واضح، ولكسسن العجسسب

كل العجب من جماعة الخإوان المسلمين ومما يسسذكرونه فسسي بيانسساتهم وكتابسساتهم

مما يحاولون به استرضاء اليهود والنصارى.

وقد قال تعالى {ولن ترضى عنك اليهسسود ول النصسسارى حسستى تتبسسع ملتهسسم}

)، وقال تعالى {ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم مسسن بعسسد120(سورة البقرة:

إيمانكم كفارا حسدا مسسن عنسسد أنفسسسهم مسسن بعسسد مسسا تسسبين لهسسم الحسسق}  (سسسورة

).109البقرة:

قال الحافظ ابن كسسثير: يحسسذر تعسسالى عبسساده المسسؤمنين عسسن سسسلوك طريسسق

الكفار من أهل الكتسساب ويعلمهسسم بعسسداوتهم لهسسم فسسي البسساطن والظسساهر ومسسا هسسم

)76مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم.اهس(

أبعسسد هسسذا نقسسول عنهسسم إخإواننسسا المسسسيحيين، وإخإسسوة فسسي الكفسساح السسوطني

الطويل!!!، فإن الله عز وجل قال {إنما المؤمنون إخإوة} فجعسسل الرابطسسة أخإسسوة

اليمان ل أخإسسوة السسوطن والطيسسن، أتجعلسسون العصسسبيات والقوميسسات مقدمسسة علسسى

اليمان بالله ورسوله؟، ما لكم كيف تحكمون.

() رواه البخاري تعليقا، ك: الجنائز، ب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، ورواه 75
البيهقي موصول في السنن الكبرى، ك: اللقطة، ب: ذكر بعض من صار مسلما بإسلم أبويه، 

: ورأيته موصول مرفوعا... أخإرجه الدار قطني ومحمد بن 3/261وقال الحافظ في الفتح ج
هارون الروياني في مسنده من حديث عائذ بن عمرو المزني بإسناد حسن. 

.1/153() تفسير ابن كثير ج76
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ونحسسن نسسسألكم: إذا جسساءت جيسسوش المسسسلمين لفتسسح مصسسر وإزالسسة هسسذه

الحكومة المرتدة العميلة، أتقاتلون بجسسوار إخإسسوانكم "المسسسيحيين" إخإسسوانكم فسسي

الكفسساح السسوطني الطويسسل ضسسد المسسسلمين؟، فسسإن قلتسسم نعسسم: فقسسد كفرتسسم بسسالله

العظيم، وإن قلتم ل فقد نقضتم قولكم الول.

ولكسسن العجسسب مسسن هسسذا كلسسه قسسولهم فسسي بيسسانهم الول: إن المواطنسسة أو

).77الجنسية التي تمنحها الدولة لرعاياها حلت محل مفهوم أهل الذمة(

هل حق المواطنة أو الجنسسسية السستي تمنحهسسا الحكومسسات المرتسسدة لرعاياهسسا

نسخت القرآن والسنة وإجماع المة بإلزام أهل الذمة أن يدفعوا الجزيسسة عسسن يسسد

وهم صاغرون؟.

من قال ذلك فقد كفر كفرا بواحا ل خإفاء فيسسه، ومسسن قسسال إن هسسذه اليسسات

والحاديث وهذا الجماع منسوخ قلنا له  هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.

وإن قلتم نحن نجهل هذه اليات والحاديث وهذا الجماع قلنا لكسسم إن مسسن

بلغ به الجهل إلى هذا الحد ل ينبغي له أن يتصدى لقيسسادة جماعسسة إسسسلمية ول أن

يصدر بيانات للناس حتى ل يدخإل فيما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو

بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسسول:

(إن الله ل يقبض العلسم انتزاعسا ينستزعه مسن النساس، ولكسن يقبسض العلسم بقبسض

العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال، فسئلوا، فأفتوا بغير علم

فضلوا وأضلوا).

وفي خإتام كلمنا عن هذه النقطة نقول لهم: إذا كسسان مجلسسس الشسسعب لسسه

حق التشريع من دون الله تعسالى، ورئيسس الجمهوريسة لسه حسق إصسدار القسوانين،

ل الخإسوان  أعضساء فلذلك نسخوا أحكام الله تعالى المتعلقة بأهل الذمة، فهسل ك

ي نسسخ أحكسام اللسه تعسالى الثابتسة مجلس الشعب وغيرهم  لهسم الحسق أيضسا  ف

بالكتاب والسنة والجماع والتصديق على أحكام الكفر التي تصسسدرها الدولسسة؟، أم

أنهم صدقوا أنفسهم أنهم أعضاء في مجلس الشعب وأن مجلس الشعب له حق

التشريع من دون الله كما نص على ذلك الدستور، فاعتبروا أن مسسن حقهسسم نسسسخ

.11494، العدد 5هس، جريدة الحياة، ص30/2/1415() بيان للخإوان بتاريخ 77
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اليات والحاديث وكلم العلماء ومن حقهم إصدار تشريعات جديسسدة؟!!!، أجيبونسسا

ا، فحسسبنا اللسه ونعسم رحمكم اللسه فسإن أقسوالكم وأفعسالكم تجعسل الحليسم حيران

الوكيل.

 - ل يجوز استعمال أهل الكتاب في أعمال المسلمين2

لقد دلت آيات القرآن الكريم علي بغض الكافرين والمشركين مسسن اليهسسود

والنصارى لهل اليمان وأنهم ل يحبون لنا الخير، ويتمنون أن يردونا عن ديننا إلى

الكفر، وأنهم لن يرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبسسع ملتهسسم، فقسسال

تعالى {ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ول المشسسركين أن ينسسزل عليكسسم مسسن

)، وقال تعالى {ود كثير من أهل الكتسساب لسسو105خإير من ربكم} (سورة البقرة: 

يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم}            (سورة البقسسرة:

)، وقال تعالى {ولن ترضى عنك اليهود ول النصارى حتى تتبع ملتهم قسسل إن109

هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك 

).120من العلم ما لك من الله من ولي ول نصير} (سورة البقرة:

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وأقوال العلماء على عدم جواز اسسستعمال

هؤلء في أعمسسال المسسسلمين وعسسدم جسسواز اتخسساذهم أوليسساء أو أعسسوان أو وزراء أو

كتاب، وقد قال عمر رضي الله عنسسه لبسي موسسسى الشسسعري رضسسي اللسسه عنسسه: ل

ِعّزوهم بعد أن أذلهم الله ول تأمنوهم بعد أن خإونهم اللسسه، ول تصسدقوهم بعسسد أن ت

).78أكذبهم الله(

وفيما يلي نذكر إن شاء الله تعالى الدلة من الكتاب والسنة وكلم العلمسساء

على عدم جواز استعمال أهل الكتاب في أعمال المسلمين.

قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا ل تتخذوا بطانة من دونكم  ل يسسألونكم خإبسسال

ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينسسا لكسسم

).118اليات إن كنتم تعقلون} (سورة آل عمران:

ى اللسه عسز وجسل المسؤمنين قال المام القرطبي في تفسير هذه اليسة: نه

بهذه الية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الهسسواء دخإلء وولجسساء، يفاوضسسونهم

.28/643،644() مجموع الفتاوى ج78
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في الراء، ويسندون إليهم أمورهم  إلى أن قال  قلت: وقد انقلبت الحسسوال فسسي

هذه الزمان باتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء وتسودوا بذلك عند الجهلة الغبياء من

)79الولة والمراء. اهس(

وقال المام أبو بكر الجصاص الحنفي: وفسسي هسسذه اليسسة دللسسة علسسى أنسسه ل

)80يجوز الستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من العمالت والكتبة.اهس(

وقال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه اليسسة: قسسال ابسسن أبسسي حسساتم ...قيسسل

: إن هاهنا غلما من أهل الحيسسرة حسسافظ كسساتب، لعمر بن الخطاب رضي الله عنه

ًا بطانة من دون المسسؤمنين، ففسسي هسسذا الثسسر فلو اتخذته كاتبا، فقال: قد اتخذت إذ

مع هذه الية دليل على أن أهل الذمة ل يجوز استعمالهم فسسي الكتابسسة السستي فيهسسا

استطالة على المسلمين وإطلع على دواخإل أمسسورهم السستي يخشسسى أن يفشسسوها

إلى العداء من أهل الحرب، ولهذا قال تعالى {ل يألونكم خإبسسال ودوا مسسا عنتسسم}.

)81اهس(

وقال شيخ السلم ابن تيمية: فقد عرفا أهسسل الخسسبرة أن أهسسل الذمسسة مسسن

اليهود والنصارى والمنافقين يكاتبون أهل دينهم بأخإبار المسلمين، وبمسسا يطلعسسون

ُأخإذ جماعة مسسن المسسسلمين فسسي بلد التسستر وسسسبي، علي ذلك من أسرارهم، حتى 

وغير ذلك: بمطالعة أهل الذمة لهل دينهم، ومن البيات المشهورة قول بعضهم:

 .كل العداوات ترجى مودتها      إل عداوة من عاداك في الدين

ن ى مصسلحة م ولهذا وغيره ُمنعوا أن يكونوا على وليسة المسسلمين، أو عل

يقويهم، أو يفضل عليهم في الخبرة والمانة من المسلمين، بل استعمال من هسسو

دونهم في الكفاية أنفع للمسلمين في دينهم ودنياهم، والقليل مسسن الحلل يبسسارك

فيه، والحرام الكثير يذهب ويمحقسسه اللسسه تعسسالى، واللسسه أعلسسم، وصسسلى اللسسه علسسى

)82محمد وآله وصحبه وسلم. اهس(

.4/178،179() تفسير القرطبي ج79
.2/37() أحكام القرآن ج80

.1/398() تفسير ابن كثير ج81
.28/646() مجموع الفتاوى ج82
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ولقد ذكر المام ابن القيم فصل عظيم النفع في كتابه (أحكام أهل الذمسسة)

تحت عنوان: فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من وليات

المسلمين وأمورهم، ذكر فيه الدلة من الكتاب والسنة وأقوال الخلفاء الراشدين

وأفعالهم كعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز على عدم استعمال أهل الكتاب

في أعمال المسلمين. 

أما غيرهم من الخلفاء كالمنصور والرشسسيد والمهسسدي والمسسأمون والمتوكسسل

والمقتدر فقد استعمل بعضهم أهل الكتاب في ولياتهم وخإسسالفوا الكتسساب والسسسنة

فأنكر عليهم العلماء إنكارا شديدا  فرجعوا عن فعلهم وأرسلوا إلى عمالهم بعزل

أهل الكتاب وفيما يلي نذكر ملخصا  لهذا الفصل.

): يسسستعمل83قال المام ابن القيم : قال أبو طالب: سسسألت أبسسا عبسسد اللسسه(

اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج؟ قال: ل يستعان بهسسم فسسي

شيء.

وفي مسند المام أحمد من حديث حبيب بسسن عبسسد الرحمسسن عسسن أبيسسه عسسن

جده قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غسسزوا أنسسا ورجسسل مسسن

قومي ولم نسلم، فقلنا: إنا نسسستحيي أن يشسسهد قومنسسا مشسسهدا ل نشسسهده معهسسم،

فقال: أسلمتما؟ فقلنا: ل، قال: فإنا ل نستعين بالمشركين على المشركين، قال:

فأسلمنا وشهدنا معه.

وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا أبي، ثنا وكيع، ثنا إسرائيل عسسن سسسماك ابسسن

حرب عن عياض الشعري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضسسي

الله عنه: إن لي كاتبا  نصرانيا، قال: مالك؟ قاتلك اللسه! أمسا سسمعت اللسه تعسالى

يقول {يا أيها الذين آمنوا ل تتخذوا اليهود والنصارى أوليسساء بعضسسهم أوليسساء بعسسض،

ومن يتولهم منكم فإنه منهم}، أل اتخذت حنيفا، قال: قلت: يا أمير المؤمنين لسسي

كتابته وله دينسسه، قسسال: ل أكرمهسسم إذ أهسسانهم اللسسه، ول أعزهسسم إذ أذلهسسم اللسسه، ول

أدنيهم إذ أقصاهم الله.

() يعني المام أحمد بن حنبل. 83
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وكتب إليه بعض عماله يستشيره في استعمال الكفار، فقال: إن المال قسسد

كثر، وليس يحصيه إل هم، فسساكتب إلينسسا بمسسا تسسرى، فكتسسب إليسسه: ل تسسدخإلوهم فسسي

دينكم، ول تسلموهم مسسا منعهسسم اللسسه منسسه، ول تسسأمنوهم علسسى أمسسوالكم، وتعلمسسوا

)، وكتب إلى عماله: أما بعد فإنه من كان قبلسسه كسساتب84الكتابة فإنما هي الرجال(

من المشركين فل يعاشره ول يوازره ول يجالسسه ول يعتضسد برأيسه، فسإن رسسول

 لم يأمر باستعمالهم، ول خإليفته من بعده. الله صلى الله عليه وسلم

وورد عليه كتاب معاوية بن أبي سفيان: أما بعد، يا أمير المؤمنين، فإن في

عملي كاتبا نصرانيا ل يتم أمر الخراج إل به، فكرهت أن أقلده دون أمرك، فكتسسب

إليه: عافانا الله وإياك، قرأت كتابك في أمر النصراني، أما بعد، فإن النصراني قد

مات، والسلم، وكان لعمر رضي الله عنسسه عبسسد نصسسراني فقسسال لسسه: أسسسلم حسستى

نستعين بك على بعض أمور المسلمين فإنه ل ينبغي لنا أن نستعين علسسى أمرهسسم

بمن ليس منهم، فأبى، فأعتقه وقال: اذهب حيث شئت!.

ثم ذكر عن عمر رضي الله عنه ثلث روايات أخإرى في نهيه عن اسسستعمال

أهل الكتاب في أعمال المسلمين ثم قال: ودرج على ذلك الخلفاء الذين لهم ثناء

حسن في المة، كعمر بن عبسسد العزيسسز والمنصسسور والرشسسيد والمهسسدي والمسسأمون

والمتوكل والمقتدر، ونحن نذكر بعض ما جرى.

فأما عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فإنه كتب إلى جميسسع عمسساله فسسي

الفاق: أما بعد فإن عمر بن عبد العزيز يقرأ عليكم من كتاب الله: {يا أيها السسذين

آمنسسوا إنمسسا المشسسركون نجسسس}، جعلهسسم اللسسه {حسسزب الشسسيطان} وجعلهسسم

ي الحيساة السدنيا وهسم يحسسبون أنهسم ال السذين ضسل سسعيهم ف {الخإسسرين أعم

يحسنون صنعا}، واعلموا أنه لم يهلك من هلك من قبلكم إل بمنعه الحق وبسطه

يد الظلم، وقد بلغني عن قوم مسسن المسسسلمين فيمسسا مضسسى أنهسسم إذا قسسدموا بلسسدا

أتاهم أهل الشرك فاستعانوا بهم في أعمالهم وكتابتهم، لعلمهم بالكتابة والجبايسسة

والتدبير، ول خإيرة ول تدبير فيما يغضب اللسسه ورسسسوله، وقسسد كسسان لهسسم فسسي ذلسسك

مدة، وقد قضاها الله تعالى، فل أعلمن أن أحدا من العمال أبقى فسسي عملسسه رجل

إن محسو أعمسالهم كمحسسو دينهسم، متصرفا على غير ديسن السسلم إل نكلست بسه، ف

() قال المحقق لعلها إنما: هي حلية الرجال.84
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وأنزلوهم منزلتهم التي خإصسهم اللسه بهسا مسسن السذل والصسغار، وآمسر بمنسع اليهسسود

والنصارى من الركوب على السروج إل على الكف، وليكتب كل منكم بمسسا فعلسسه

من عمله...

وكتب إلى بعض عماله: أما بعد، فسإنه بلغنسسي أن فسسي عملسسك كاتبسسا نصسسرانيا

الى يقسول {يسا أيهسا السذين آمنسوا ل تتخسذوا يتصرفا في مصالح السلم، واللسه تع

الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب مسن قبلكسسم والكفسار أوليساء

واتقوا الله إن كنتم مؤمنين}، فإذا أتاك كتابي هذا فادع حسان بن زيد  يعني ذلك

الكاتب  إلى السلم، فإن أسلم فهو منا ونحن منسه، وإن أبسى فل تسستعن بسه، ول

تتخذ أحدا على غير دين السلم في شيء من مصالح المسلمين، فأسلم حسسسان

وحسن إسلمه.

وأما أبو جعفر المنصور فإنه لمسسا حسسج اجتمسسع جماعسسة مسسن المسسسلمين إلسسى

شبيب بن شسسيبة وسسسألوه مخاطبسسة المنصسسور أن يرفسسع عنهسسم المظسسالم ول يمكسسن

النصارى مسسن ظلمهسسم وعسسسفهم فسسي ضسسياعهم، ويمنعهسسم مسسن انتهسساك حرمسساتهم،

وتحريهم، لكونه أمرهم أن يقبضوا ما وجدوه لبني أمية، قال شبيب: فطفت معسسه

فشبك أصابعه على أصابعي، فقلت ياأمير المؤمنين أتأذن لي أن أكلمك بمسسا فسسي

نفسي؟ فقال: أنت وذاك، فوعظه موعظة بليغة إلى أن قال: ياأمير المؤمنين إن

دون أبوابك نيرانا تأجج من الظلم والجور، ل يعمل فيها بكتاب اللسسه ول سسنة نسسبيه

محمد صلى الله عليه وسلم ، ياأمير المسسؤمنين سسسلطت الذمسسة علسسى المسسسلمين،

ظلمسسوهم وعسسسفوهم وأخإسسذوا ضسسياعهم، وغصسسبوهم أمسسوالهم، وجسساروا عليهسسم،

واتخذوك سلما لشهواتهم، وإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا يوم القيامسسة، فقسسال

المنصور: خإذ خإاتمي فابعث به إلى من تعرفه من المسلمين، وقال: يا ربيع اكتب

إلى العمال واصرفا من بها من الذمة..... إلى آخإر القصة.

وأما المهدي فإن أهل الذمة في زمانه قويت شوكتهم، فاجتمع المسسسلمون

إلى بعض الصالحين وسألوه أن يعرفه بذلك وينصحه، وكان له عسسادة فسسي حضسسور

مجلسه، فاستدعي للحضور عند المهدي، فامتنع فجاء المهدي إلى منزلسسه وسسسأله
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السبب في تأخإره، فقص عليه القصة وذكر اجتماع الناس إلى بابه متظلمين مسسن

ظلم الذمة ثم أنشده: 

بأبي وأمي ضاعت الحلم          أم ضاعت الذهان والفهام؟

من صد عن دين النبي           محمد أ له بأمر المسلمين قيام؟

إل تكن أسيافهم مشهورة                فينا، فتلك سيوفهم أقلم.

ثم قال: يا أمير المؤمنين إنك تحملت أمانة هذه المة، وقسسد عرضسست علسسى

السموات والرض والجبال فأبين أن يحملنها، ثم سلمت المانة التي خإصسسك اللسسه

بها إلى أهل الذمة دون المسلمين، يا أميسسر المسسؤمنين أمسسا سسسمعت تفسسسير جسسدك

لقوله تعالى {ويقولسسون يسسا ويلتنسسا مسسا لهسسذا الكتسساب ل يغسسادر صسسغيرة ول كسسبيرة إل

أحصاها}.

إن الصسسغيرة التبسسسم، والكسسبيرة القهقهسسة، فمسسا ظنسسك بسسأموال المسسسلمين

وأماناتهم وأسرارهم؟!، وقد نصحتك وهذه النصيحة حجة علي ما لم تصسسل إليسسك،

ادا ارس، وقلسد حم فولى عمارة بن حمسزة أعمسال الهسواز، وكسور دجلسة وكسور ف

أعمال السواد، وأمره أن ينزل إلى النبار وإلى جميع العمال، ول يترك أحدا  من

الذمة يكتب لحد من العمال، وإن علم أن أحدا من المسلمين استكتب أحدا مسسن

النصارى قطعت يده، فقطعت يد شاهونة وجماعة من الكتاب.

وأما هارون الرشيد فإنه لما قلد الفضل بن يحيى أعمال خإراسان، وجعفرا

أخإاه ديوان الخراج، أمرهمسسا بسسالنظر فسسي مصسسالح المسسسلمين، فعمسسرت المسسساجد

والجوامع والصهاريج والسقايات، وجعل فسسي المكسساتب مكسساتب لليتسسامى، وصسسرفا

الذمة عن أعمالهم، واسسستعمل المسسسلمين عوضسسا  منهسسم، وغيسسر زيهسسم ولباسسسهم،

)85وخإرب الكنائس، وأفتاه بذلك علماء السلم.اهس(

، وانظر ما فعله المأمون والمتوكل والمقتدر بالله 217 : 208() أحكام أهل الذمة، ص85
 وما بعدها. 217والراضي بالله والمر بأمر الله مع أهل الذمة في نفس المصدر السابق ص
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ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن المام الماوردي اشترط في وزير التفسسويض

)، ولكنه لسسم86أن يكون مسلما أما وزير التنفيذ فقد أجاز أن يكون من أهل الذمة(

يذكر أي دليل من الكتاب أو السنة على جواز ذلك المر.

وقد رد عليه المام الجويني في " الغياثي " في هذه المسألة ول أظسسن أن

أحدا من المسلمين يترك كل الدلة التي ذكرناها وأقوال العلماء الثبسسات المؤيسسدة

بالكتاب والسنة ويتبع زلة عالم إل إذا كان في قلبه مرض، وقد قال المام مالسسك:

كل إنسان يؤخإذ من كلمه ويرد إل صاحب هذا المقام.

فإياك أخإي المسلم واتباع الهوى فقد قسسال تعسسالى {ومسسن أضسسل ممسسن اتبسسع

).50هواه بغير هدى من الله إن الله ل يهدى القوم الظالمين} (سورة القصص:

لقد تبين لك مما سبق من اليات والحاديث وكلم عمر بن الخطاب رضسسي

الله عنه وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنسسه والمسسام أحمسسد والحسسافظ ابسسن كسسثير

والمسسام القرطسسبي والمسسام الجصسساص وشسسيخ السسسلم ابسسن تيميسسة أنسسه ل يجسسوز

للمسلمين استعمال أهل الكتاب فضل عسن اتخساذهم وزراء وأعضسساء فسي مجلسسس

الشعب الذي يشرع من دون الله ويضع القوانين  وهذا يبين لك مسسا احتسسوت عليسسه

القوانين الوضعية التي اتخسسذت الديمقراطيسسة  نظامسسا  لهسسا مسسن ضسسلل ومخالفسسات

) علسى التسي: (المواطنسسون40للشرع حيث نص الدستور المصسسري فسي (المسادة:

لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ل تمييسسز بينهسسم

في ذلك بسبب الجنس أو الصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة).

وقد دل الواقع العملي كسذلك علسى مخالفسة الشسرع حيسث اتخسذوا السوزراء

وأعضاء مجلس الشعب من أهل الكتاب فأين هم من قسول اللسسه تعسالى {ل يتخسسذ

المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من اللسسه فسسي

شيء إل أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير}  (سسسورة آل

)، وقوله تعالى {يا أيهسسا السسذين آمنسسوا ل تتخسسذوا بطانسسة مسسن دونكسسم ل28عمران: 

، للمام أبي الحسن على بن 27 :22() انظر الحكام السلطانية والوليات الدينية، ص86
هس، ط: مصطفي الحلبي 450محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي المتوفى سنة 

هس. 1393وأولده بمصر
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يألونكم خإبال ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر

).118قد بينا لكم اليات إن كنتم تعقلون} (سورة آل عمران: 

هذا على فرض أنهم مؤمنون ومخاطبون بهذه اليسسات  وسسسيأتي بيسسان كفسسر

هذه الحكومات إن شاء الله تعالى  وأين هؤلء من قسسول النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه

وسلم: (السلم يعلو ول يعلى).

وقد بينت المواد السستي وردت فسسي الدسسستور المصسسري شسسروط مسسن ينتخسسب

رئيسا  للجمهورية وشسسروط مسسن ينتخسسب للسسوزارة وشسسروط مسسن ينتخسسب لمجلسسس

الشسسعب فل يوجسسد فسسي أي شسسرط مسسن هسسذه الشسسروط أن يكسسون مسسسلما، وعسسدم

اشتراط السلم في إمام المسلمين فيه مخالفة صريحة للقرآن والسنة وإجمسساع

المة.

والعجب من ذلك أن جماعة الخإوان ترى أن المواطنسسة أو الجنسسسية السستي

تمنحها الدولة لرعاياها حلت محل مفهوم أهل الذمة، وأن هذه المواطنة أساسسسها

المشاركة الكاملة والمسسساواة التامسسة فسسي الحقسسوق والواجبسات، مسع بقساء مسسألة

لعقيدة كل مواطن وبمقتضى  الحوال الشخصية من زواج وطلق ومواريث طبقا

هذه المواطنة.

"وحتى ل يحرم المجتمع من قسسدرات وكفسساءات أفسسراده" تسسرى الجماعسسة أن

للنصارى الحق في أن يتولوا باستثناء منصب رئيس الدولة كل المناصسب الخإسرى

من مستشارين، ومديرين، ووزراء.

 "ويمثسسل النصسسارى مسسع المسسسلمين فسسي مصسسر نسسسيجا اجتماعيسسا وثقافيسسا

).87وحضاريا واحدا تداخإلت خإيوطه وتآلفت ألوانه وتماسكت عناصره"(

ولقد رددنا عليهم من قبسسل فسسي مسسسألة أهسسل الذمسسة وبينسسا أن كلمهسسم هسسذا

مخالف للكتاب والسنة وإجماع المة.

أما قولهم: أن للنصارى الحق في أن يتولوا باستثناء منصب رئيسسس الدولسسة

كل المناصب الخإرى من مستشارين ومديرين ووزراء، فهذا مخالف لما بيناه من

اليات والحاديث وأقوال السلف كعمر بن الخطاب وعمر بن عبسسد العزيسسز رضسسى
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الله عنهما والمام أحمد والحافظ ابن كثير والمام القرطبي وشسسيخ السسسلم ابسسن

تيمية والمام الجصاص، فهل كل دعاة الخإسسوان وخإطبسسائهم السسذين ينتشسسرون فسسي

معظم بلد العالم السلمي لم يقرءوا هذه اليات والحاديث وكلم السلف؟.

ّدعون أن للنصارى الحق في أن يتولسسوا هسسذه المناصسسب، وإذا كان الخإوان ي

فل شك أنهم يجيزون ذلك أيضا لليهود فهم أيضا من أهل الكتاب!!!.

فهل يجوز في دولة السلم أن يكسون وزيسسر التعليسسم يهوديسسا ليضسسع المناهسج

التى تقضي على أحكسسام السسسلم؟، وهسسل يجسسوز أن يكسسون وزيسسر الثقافسسة نصسسرانيا

لينشر الشرك والفساد ويدعو إلى التثليث؟، وهل يجوز أن يكسسون وزيسسر الوقسسافا

البابا شنودة؟، "حتى ل يحرم المجتمع من قدرات وكفاءات أفراده".

ونحن نسألكم لماذا استثنيتم منصب رئيسسس الجمهوريسسة وحرمتسسم المجتمسسع

من قدرات وكفسساءات أفسسراده فسسي منصسسب خإطيسسر كمنصسسب رئيسسس الجمهوريسسة؟،

أجيبونا يا معشر العقلء.

 - بعض الحكام المتعلقة بأهل الذمة3

)، لقسسد8قال تعالى {ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين} (سورة المنسسافقون: 

كان المسسسلمون فسسي العصسسور الولسسى أهسسل العسسزة والريسسادة بمسسا كسسانوا عليسسه مسسن

تمسكهم بالكتاب والسنة وتطبيقهم لشسسرع ربهسسم وسسسلوكهم طريسسق الجهسساد وقسسد

روى المام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى اللسسه عليسسه

وسلم قال: (بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد اللسسه وحسسده ل شسسريك لسسه،

).88وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خإالف أمري)(

فلما ترك المسلمون الجهاد وتركوا السسسيف، جعسسل السسذل والصسسغار عليهسسم،

وتغلب عليهم العداء وساموهم سوء العذاب.

وأصبح أهل الكتاب الذين فرض الله عليهم الجزية والذل والصغار يساوون

المسلمين بل ويتطاولون عليهم، وألغيست الشسروط العمريسسة وكسسثير مسن الحكسسام

المتعلقة بهم على مستوى الحكومسسات العلمانيسسة وعلسسى مسسستوى الفسسراد، ونحسسن

: أخإرجه أحمد في المسند ج1/35() قال الرناؤط في التعليق على زاد المعاد هامش ج88
، وصححه الحافظ 39، وسنده حسن، وجود إسناده ابن تيمية في القتضاء ص2/50،92

.10/230العراقي في الحياء وحسنه الحافظ في الفتح ج
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نذكر هنا بعض هذه الحكام التي جهلها الناس لنسسرى مسسدى بعسسدنا عسسن كتسساب ربنسسا

وسنة نبينا وهدي الخلفاء الراشدين وهي:

أ - الشروط العمرية.

ب - ل يجوز لهل الكتاب أن يسكنوا دارا  أعلى من دار المسلمين.

 أ - الشروطا العمرية

لقد ذكر المام ابن القيسسم عسسدة روايسسات فسسي الشسسروط العمريسسة نسسذكر هنسسا

إحداها حيث قال: قال عبد الله بن المام أحمسسد: حسسدثني أبسسو شسسرحبيل الحمصسسي

عيسى بن خإالد قال: حدثني أبو اليمان وأبو المغيسسرة قسسال: أخإبرنسسا إسسسماعيل بسسن

من أهل العلسسم قسسالوا: كتسسب أهسسل الجزيسسرة إلسسى عبسسد عياش قال: حدثنا غير واحد

الرحمن بن غنم: إنا حين قدمت بلدنا طلبنا إليك المان لنفسنا وأهل ملتنا علسسى

أنا شرطنا لك على أنفسنا أل نحدث في مدينتنا كنيسة، ول في ما حولها ديسسرا ول

قلية ول صومعة راهب، ول نجدد ما خإرب من كنائسنا ول ما كان منها في خإطط

المسلمين، وأل نمنع كنائسنا من المسسسلمين أن ينزلوهسسا فسسي الليسسل والنهسسار، وأن

نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، ول نسسؤوي فيهسسا ول فسسي منازلنسسا جاسوسسسا، وأل

نضرب بنواقيسنا إل ضربا خإفيفا فسي جسوفا كنائسسنا، ول نظهسر عليهسا صسليبا، ول

نرفع أصواتنا في الصلة ول القراءة فسسي كنائسسسنا فيمسسا يحضسسره المسسسلمون، وأل

نخرج صليبا ول كتابا في أسسسواق المسسسلمين، وأل نخسسرج باعوثسسا، قسسال: والبسساعوث

يجتمعسسون كمسسا يخسسرج المسسسلمون يسسوم الضسسحى والفطسسر ول شسسعانين، ول نرفسسع

أصواتنا مع موتانا ول نظهر النيران معهسسم فسسي أسسسواق المسسسلمين، وأل نجسساورهم

بالخنازير ول بيع الخمور، ول نظهر شركا، ول نرغب في ديننا، ول ندعو إليسسه أحسسدا

ول نتخذ شيئا من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين، وأل نمنسسع أحسسدا مسسن

أقربائنسسا أرادوا السسدخإول فسسي السسسلم، وأن نلسسزم زينسسا حيثمسسا كنسسا، وأل نتشسسبه

بالمسلمين في لبس قلنسوة ول عمامة ول نعلين ول فرق شعر ول في مراكبهم،

ول نتكلم بكلمهم، ول نتكنى بكناهم، وأن نجز مقادم رؤوسسسنا ول نفسسرق نواصسسينا،

ونشد الزنانير علي أوساطنا، ول ننقش خإواتمنا بالعربية، ول نركسسب السسسروج، ول
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نتخذ شيئا من السلح ول نحملسسه، ول نتقلسسد السسسيوفا، وأن نسسوقر المسسسلمين فسسي

مجالسهم، ونرشدهم الطريق، ونقوم لهم عن المجسسالس إن أرادوا الجلسسوس، ول

نطلع عليهم في منازلهم، ول نعلم أولدنا القرآن ول يشارك أحد منسسا مسسسلما فسسي

تجارة إل أن يكون إلى المسلم أمر التجارة، وأن نضيف كسسل مسسسلم عسسابر سسسبيل

ثلثة أيام ونطعمسسه مسسن أوسسسط مسسا نجسسد، ضسسمنا لسسك ذلسسك علسسى أنفسسسنا وذرارينسسا

وأزواجنا ومساكيننا، وإن نحن غيرنا أو خإالفنسسا عمسسا شسسرطنا علسسى أنفسسسنا، وقبلنسسا

المان عليه، فل ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل لهل المعاندة والشقاق.

فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلي عمر بن الخطسساب رضسسي اللسسه عنسسه ،

فكتب إليه عمر: أن أمض لهم ما سألوا، وألحق فيهم حرفين اشسسترطهما عليهسسم،

مع ما شرطوا على أنفسهم، أل يشتروا من سبايانا، ومن ضرب مسلما فقد خإلسسع

عهده، فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام

)89على هذا الشرط. اهس(

مدى صاحة هذه الشروطا ؟

قال المام ابن القيم: وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الئمسسة

تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم، واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشسسروط العمريسسة

)90على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء، وعملوا بموجبها. اهس(

)، وقسسد ذكسسر جسسزءا مسسن هسسذه91وقد صحح إسنادها شيخ السلم ابن تيميسسة(

)، ثم قال: رواه حرب بإسناد جيد.92الشروط في اقتضاء الصراط المستقيم(

وقال أيضا: وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع

الئمسسة المتبسسوعين، وأصسسحابهم وسسسائر الئمسسة، عليها في الجملة بين العلماء، مسسن

)93ولول شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها. اهس(

، ومجموع الفتاوى ج8/524،525، وانظر المغني ج661 : 657() أحكام أهل الذمة، ص89
 وما بعدها.28/651

.664() أحكام أهل الذمة، ص90
.208() الصارم المسلول، ص91

.1/320() ج92
، تحقيق د. ناصر عبد الكريم العقل، الطبعة الولى. 1/321() اقتضاء الصراط المستقيم ج93
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متى ينتقض عقد الذمة بين المسلمين وأهل الكتاب ؟.

لقد اشترط النصارى  في الشروط العمرية  على أنفسهم (أل يكتموا غشا

للمسلمين)، قال المام ابن القيم: هذا أعم مسن إيسسواء الجاسسسوس، فمسستى علمسسوا

أمرا فيه غش للسلم والمسسسلمين وكتمسسوه انتقسسض عهسسدهم، وبسسذلك أفتينسسا ولسسي

المر بانتقاض عهد النصارى لما سعوا في إحراق الجامع والمنارة وسوق السلح،

ففعل بعضهم، وعلم بعضهم وكتم ذلك ولم يطلع عليه ولسسي المسسر، وبهسسذا مضسست

سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناقضي العهد، فإن بنسسي قينقسساع وبنسسي

النضير وقريظة لما حاربوه ونقضوا عهده عم الجميع بحكم الناقضسسين للعهسسد وإن

كان النقض قد وقع من بعضهم، ورضي الباقون وكتمسسوه رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه

عليه وسلم ، ولم يطلعوه عليه، وكذلك فعل بأهل مكة لمسسا نقسسض بعضسسهم عهسسده

وكتم الباقون وسكتوا ولم يطلعوه علسى ذلسك أجسسرى الجميسسع علسى حكسم النقسض

وغزاهم في عقر دارهم، وهذا هو الصواب السسذي ل يجسوز غيسسره، وبسالله التوفيسسق.

)94اهس(

وقال المام ابن القيم: وبهذا أفتى شيخ السسسلم ابسسن تيميسسة بغسسزو نصسسارى

المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم، فأمسسدوهم بالمسسال والسسسلح، وإن

كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا، ورآهم بذلك ناقضين للعهد، كما نقضت قريش عهسسد

النبي صلى الله عليه وسلم بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه، فكيسسف

)95إذا أعان أهل الذمة المشركين على حرب المسلمين، والله أعلم. اهس(

وقال المام الخرقي: ومن نقض العهد بمخالفة شسسيء ممسسا صسسولحوا عليسسه

)96حل دمه وماله. اهس(

وقال المام الشوكاني: ثبوت الذمة لهم مشروط بتسسسليم الجزيسسة والسستزام

ما ألزمهم به المسلمون من الشروط، فإذا لم يحصسسل الوفسساء بمسا شسرط عليهسسم

عادوا إلى ما كانوا عليه من إباحة الدماء والموال، وهذا معلوم ليسسس فيسسه خإلفا،

.715() أحكام أهل الذمة، ص94
، ط: مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار السلمية.3/138() زاد المعاد للمام ابن القيم ج95

، ط: المكتب السلمي، للمام أبي القاسم عمر بن الحسين 133() مختصر الخرقي ص96
هس، ملحوظة: كتاب المغني للمام ابن قدامة هو شرح 344الخرقي، المتوفى سنة 

لهذاالمختصر. 
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شسسرطوه فل ذمسسة لهسسم وقسسد حسسل وفي آخإر العهد العمري، فإن خإالفوا شسسيئا ممسسا

)97للمسلمين منهم ما يحل من أهل العناد والشقاق. اهس(

فإذا كان المام ابن القيسسم أفسستى بانتقسساض عهسسدهم لمسسا سسسعوا فسسي إحسسراق

الجامع والمنارة وسوق السلح والمسسام الخرقسسي جعسسل عهسسدهم منتقضسسا  بمجسسرد

مخالفة أي شيء مما صولحوا عليه بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعسسل

عهدهم منتقضا بمجرد أن يضربوا مسلما،  وقسسد بيسسن الشسسوكاني أن ثبسسوت الذمسسة

مشروط بأداء الجزية والتزام الشروط، فماذا يقول هؤلء فيما فعلسسه اليهسسود مسسن

احتللهم لراضي المسلمين في فلسطين وما قاموا به من مذابسسح صسسبرا وشسساتيل

ومذبحة المسجد البراهيمي، وما فعله النصارى فسسي النسسدلس مسسن قتسسل وتنصسسير

للمسلمين، وما فعله النصارى فسسي الحسسروب الصسسليبية ومسسا فعلسسه السسستعمار مسسن

احتلل لبلد المسلمين؟.

وما فعله النصارى الصرب بالمسلمين من قتل وتشريد واغتصاب للنساء؟،

ًا أو ذمة وإن دماءهم معصومة ؟. أيقول مسلم إن لهؤلء عهد

وإني لقسم بالله الذي ل إله غيره لو أن المسلمين في شتى بقسساع الرض

بعد مذبحة المسجد البراهيمي وغيرها قسساموا بقتسسل آلفا اليهسسود ثسسأرا لسسدينهم مسسا

اجترأ اليهود أن يفعلوا مثل هذا الفعل أبسسدا، ولفكسسروا ألسسف مسسرة قبسسل أن يقسسدموا

على هذه المذابح. ولكنهم وجدوا الحكومات العميلة تقابل مسسذابحهم بسسالمؤتمرات

السستي تنتهسسى بالشسسجب والنكسسار، وعسسوام المسسسلمين يقسسابلون مسسذابحهم بالصسسراخ

والعويل والبكاء فقط، فما يكون منهم إل أن يزدادوا في طغيانهم، والعجب مسسن

ذلك أنه لو قامت مجموعة من شسسباب السسسلم بقتسسل اليهسسود فسسي بلدهسسم انتقامسسا

لخإوانهم لقامت الحكومات العميلة بسجنهم وتعسسذيبهم علسسى مسسرأى ومسسسمع مسسن

جميع المسلمين، فهل رأيت ذل وعمالة لليهود أعظم من هذا؟!!، فوا أسفا علسسى

ما أصاب أمة السلم من جهل بدينها، وذلة ومهانة أمام أعدائها.

وقد يقول قائل: إذا فعل ذلك بعضهم فما ذنب البسساقين؟، فنقسسول إن السسذي

رضي وأقر وكتم ذلك ولم يخبر المسلمين يكون بذلك ناقضا  للعهد، وقد مر آنفسسا

.4/574() السيل الجرار ج97
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كلم المام ابن القيم حيث قال: وبهذا مضت سنة رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه

وسلم في ناقضسسي العهسسد، فسإن بنسسي قينقساع وبنسي النضسير وقريظسسة لمسا حساربوه

ونقضوا عهده عم الجميع بحكم الناقضسسين للعهسسد وإن كسسان النقسسض قسسد وقسسع مسسن

بعضهم، ورضي الباقون وكتموه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولسسم يطلعسسوه

عليه، وكذلك فعل بأهل مكة لما نقض بعضهم عهده وكتسم البساقون وسسكتوا ولسم

يطلعوه على ذلك أجرى الجميع على حكم النقض وغزاهم في عقر دارهم، وهسسذا

)98هو الصواب الذي ل يجوز غيره وبالله التوفيق. اهس(

ونريد أن ننبه هنسسا علسسى أن حكسسام اليسسوم ل يمثلسسون المسسسلمين فسسي شسسيء

وسيأتي إن شاء الله بيان كفرهم في الكلم على الديمقراطية وحكمها  فلو أنهم

عقدوا مع اليهود أو النصارى أي معاهدة فنحن في حل منها، إذ أن الكافر ل يصسسح

أمانه أوعهده.

وفي خإتام كلمنا على الشروط العمرية نذكر تعليق الشيخ محمد بن سعيد

القحطاني على الشروط العمريسسة ومقارنتهسسا بحسسال المسسسلمين اليسسوم حيسسث قسسال

(حفظه الله):

سبحان الله !!! ما هذا البون الشاسع بين تلك القمة وبين هذا الغثاء السسذي

يعيش اليوم على الرض متميعا  متسكعا وراء الكفار والملحدة؟، ويحسب نفسه

مسلما؟.

أين تلك العزة والقوة والسلطان الرباني الذي أخإسسذ بسسه ذلسسك الجيسسل، وأيسسن

الضعف والستخذاء والتبعية العمياء التي يعيشسسها المسسسلمون اليسسوم؟، تسسرى: هسسل

المنتسبون اليوم للسلم في درجة الذميين الذين طبقت عليهم هذه الشسسروط؟،

هل المسلمون اليوم ذميون للكفار؟.

إن الذي يظهر لي أنه حتى على هذا الفتراض الخإير فإن المسلمين اليوم

أقل قدرا من ذميي المس، ذميو المسسس فسسي صسسغار وفسسي ذلسسة وفسسي زي معيسسن

ومكان معين، نعم، أما مسلمو اليوم ففسسي صسسغار وذلسسة واسسستكانة عسسن إسسسلمهم

.715() أحكام أهل الذمة ص98
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وتبعية للشرق الملحد والغرب الكافر، وإعجاب وانبهار بمسا عليسه أعسداء السسلم،

وسخرية واستهزاء بما كان عليه سلف هذه المة. 

من هنا فهم أحط قدرا عند الله ماداموا بهذه الصفات وأحقر من أن يهابوا

)99وأصغر من أن يسمع لهم كلمة في المجتمع الدولي المعاصر. اهس(

ب - ل يجثثثوز لهثثثل الكتثثثاب أن يسثثثكنوا دارا  أعلثثثى مثثثن دار

 المسلمين

قال المام ابن القيسسم: فأمسسا حكسسم أبنيتهسسم ودورهسسم فسسإن كسسانوا فسسي محلسسة

منفردة عن المسلمين ل يجاورهم فيها مسلم تركوا وما يبنسسونه كيسسف أرادوا، وإن

جاوروا المسلمين لم يمكنوا من مطاولتهم في البناء سواء كان الجسسار ملصسسقا أو

غير ملصق بحيث يطلق عليه اسم الجار، قرب أو بعد.

قسسال الشسسافعي رحمسسه اللسسه تعسسالى: ول يحسسدثون بنسساء يطولسسون بسسه بنسساء

المسلمين، وهذا المنع لحق السلم ل لحق الجار، حتى لو رضي الجسسار بسذلك لسم

يكن لرضاه أثر في الجواز، وليس هذا المنع معلل  بإشرافه علي المسسسلم بحيسسث

لو لم يكن له سبيل على الشرافا جساز، بسسل لن السسسلم يعلسسو ول يعلسسى، والسسذي

تقتضيه أصول المذهب وقواعد الشرع أنهم يمنعون من سكنى الدار العالية علسسى

المسلمين بإجارة أو عارية أو بيع أو تمليك بغير عوض، فسسإن المسسانعين مسسن تعليسسة

البناء جعلوا ذلك من حقوق السلم، واحتجوا بالحديث، وهو قوله صلى الله عليسسه

)، واحتجوا بأن في ذلك إعلء رتبسسة لهسسم علسسى100وسلم: "السلم يعلو ول يعلى"(

المسلمين، وأهل الذمة ممنوعون من ذلك.

قالوا: ولهذا يمنعون من صدور المجالس ويلجئون إلى أضيق الطرق، فسسإذا

منعوا من صدور المجالس والجلوس فيها عسسارض  فكيسسف يمكنسسون مسسن السسسكنى

اللزمسسة فسسوق رؤوس المسسسلمين؟، وإذا منعسسوا مسسن وسسسط الطريسسق المشسسترك

والمرور فيه عارض فأزيلوا منه إلى أضيقه وأسفله كما صح عنه صلى اللسسه عليسسه

.336،337() الولء والبراء في السلم ص99
() سبق تخريجه. 100
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وسلم أنه قال: إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، فكيسسف يمكنسسون

أن يعلوا في السكنى الدائمة رقاب المسلمين؟، هسذا ممسا تسدفعه أصسول الشسرع

)101وقواعده. اهس(

وقال المام ابن قدامة: ومن استحدث من أهل الذمة بناء لم يجز له منعسسه

حتى يكون أطول من بناء المسلمين المجاورين له، لما روى عن النبي صلى الله

عليه وسلم أنه قال: (السلم يعلو ول يعلى)، ولن في ذلك رتبة على المسسسلمين

وأهل الذمة ممنوعون من ذلك ولهذا يمنعون من صدور المجالس ويلجئسسون إلسسى

أضيق الطرق، ول يمنع من تعلية بنائه على من ليس بمجسساور لسسه لن علوهسسا إنمسسا

يكون ضررا على المجاور لها دون غيره، وفي جواز مسسساواة المسسسلمين وجهسسان:

إحداهما: الجواز لنه ليس بمستطيل علي المسلمين، والثاني: المنع لقسسوله عليسسه

السلم (السلم يعلو ول يعلى)، ولنهم منعوا من مساواة المسلمين في لباسسسهم

)102وشعورهم وركوبهم كذلك في بنائهم. اهس(

فقل لي بربك: هل هذا الحكم يطبق في أي دولسسة فسسي العسسالم مسسن السسدول

التي تسسدعى السسسلم؟، ومسستى يكسسف الخإسسوان المسسسلمون عسسن إصسسدار مثسسل هسسذه

البيانات المخزية التي تضاد الحق وتخالفه؟.

*     *     *

إن ساسة العالم وأصاحاب الرأي فيه يرفعون هذه اليام شثثعار

التعددية وضرورة التسليم باخإتلفا رؤى الناس ومذاهبهم في الفكر

والعمل والسلم منذ بدأ الوحي إلثثى رسثثول اللثثه صاثثلى اللثثه عليثثه

وسلم يعتبر اخإتلفا النثثاس حقيقثثة كونيثثة وإنسثثانية ويقيثثم نظثثامه

السياسي والجتماعي والثقافي على أساس هثثذا الخإتلفا والتنثثوع

{وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا}، والتعددية في منطثثق السثثلم

 كمثثا تقتضثثي السثثتعداد النفسثثي)12(تقتضثثي العثثترافا بثثالخإر

والعقلي للخإذ عن هذا الخإر فيما يجري علثثى يثثديه مثثن حثثق وخإيثثر

ومصلحة، .........

.705،706() أحكام أهل الذمة ص101
.8/528() المغني ج102
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 نقول للخإوان: من هسسم ساسسسة العسسالم وأصسسحاب السسرأي فيسسه السسذين)12( 

يرفعسسون هسسذه اليسسام شسسعار التعدديسسة وضسسرورة التسسسليم بسساخإتلفا رؤى النسساس

ومذاهبهم في الفكر والعمل؟، أليسوا دعاة الديمقراطية والعلمانيسسة وغيرهسسا مسسن

المذاهب الكفرية؟.

إننا لسنا أتباع كل ناعق، ولكننا أتباع سيد الولين والخإرين وأفضسسل النبيساء

والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ، فهل دعانا النبي صلى الله

عليه وسلم إلى التفرق والتحزب وإقرار أهل الباطل على باطلهم بحجسسة أن هسسذا

حقيقة كونية وإنسانية؟!!.

ولبد أن نفرق هنا بين أمريسسن الرادة الكونيسسة والرادة الشسسرعية، فسسالرادة

الكونية تعني أن كل ما يحدث في هذا الكسسون فهسسو بسسإرادة اللسسه تعسسالى، فسساخإتلفا

الناس بين مؤمن وكافر ومنافق واخإتلفا الفرق والمذاهب كل هذا يحدث بسسإرادة

الله تعالى، قال تعالى {هو الذي خإلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن} ولكن هذا ل

يعني أن الله تعالى يحب من عباده الكفر قال تعالى {ول يرضى لعبسساده الكفسسر}

).7(سورة الزمر: 

أما الرادة الشرعية فهي التي يحبها الله ويرضاها ويأمر بها فهو يحسسب مسسن

عباده اليمان والطاعة والعبادة، ول يجوز أن يستدل أحد بحسسدوث الرادة الكونيسسة

من الكفر والمعاصي واخإتلفا الفسسرق الضسسالة علسى أن هسسذه إرادة اللسسه ولبسسد أن

نرضى بالكفر والمعاصي ونقرها، فإن الله تعالى قال {هو السسذي خإلقكسسم فمنكسسم

كافر ومنكم مؤمن} وقال النبي صلى اللسسه عليسسه وسسسلم: (افسسترقت اليهسسود علسسى

إحدى وسبعين فرقة وافسسترقت النصسسارى علسسى اثنسستين وسسسبعين فرقسسة وسسستفترق

أمتي على ثلث وسبعين فرقة ... ).

ومع ذلك فإن الله تعالى لم يأمرنا بسسإقرار الكسسافرين علسسى كفرهسسم وإقسسرار

الفرق الضالة على ضللها بل أمرنسسا بقتسسال الكسسافرين قسسال تعسسالى {قسساتلوا السسذين

ليؤمنون بالله ولباليوم الخإر ول يحرمون ما حرم الله ورسسسوله ول يسسدينون ديسسن

الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يسسد وهسسم صسساغرون}، وقسسال
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تعالى {قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم}، وقال تعالى {فقساتلوا أئمسة الكفسر إنهسم ل

أيمان لهم}، وقال النبي صلى الله عليسسه وسسسلم: (أمسسرت أن أقاتسسل النسساس حسستى

)، وقسسال صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم: (جاهسسدوا103يشسسهدوا أن ل إلسسه إل اللسسه...)(

).104المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)(

فهذه اليات والحاديث تبين لك خإطأ الخإوان في قولهم: (والسلم منذ بدأ

الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر اخإتلفا النسساس حقيقسسة كونيسسة

وإنسانية .... والتعددية فسي منطسق السسسلم تقتضسسي العسسترافا بسالخإر)، فاليسات

والحاديث التي ذكرناها وغيرها كثير وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها

لخإرها تقتضي عسسدم العسسترافا وعسسدم إقسسرار أهسسل الكفسسر علسسى كفرهسسم ول أهسسل

الضلل على ضللهم.

*     *     *

...........ذلك أن الحكمثثة ضثثالة المثثؤمن أنثي وجثثدها فهثثو أحثثق

، لذلك يظلثثم السثثلم والمسثثلمين أشثثد الظلثثم مثثن)13(الناس بها

يصورهم جماعة مغلقة منحازة وراء ستار يعزلها عن العالم، ويحثثول

بينها وبين تبادل الخإثثذ والعطثثاء مثثع شثثعوبه، والخإثثوان المسثثلمون

يؤكدون  من جديد  التزامهم بهذا النظثثر السثثلمي السثثديد الرشثثيد

ويذكرون اتباعهم والخإذين منهم بأن على كل واحد منهم أن يكثثون

فيما يقول ويعقل  عنوانا صاادقا على هذا المنهج.. يألف ويؤلثثف ...

ويفتح عقله وقلبه للناس جميعا ل يستكبر علثثى أحثثد ول يمثثن علثثى

أحد ول يضيق بأحد........

 الحكمة هي وضع الشيء في محله اللئق به، ومسسن أعظسسم مسسا وقسسع)13( 

فيه الخإوان مما يخالف الحكمة هو وضع الدلة الشرعية وأقوال أهسسل العلسسم فسسي

غير محلهسسا اللئسسق بهسسا، وطيلسسة تاريسسخ الخإسسوان وهسسم يسسدعون أنهسسم قسسادة الحركسسة

()رواه البخاري، ك: اليمان، ب: فإن تابوا وأقاموا الصلة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، 103
ومسلم، ك: اليمان، ب: المر بقتال الناي حتى يشهدوا أن ل إله إل الله. 
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السلمية وأصحاب الخبرة العريضة والتجارب المفيدة ثم كان حصاد هسسذا التاريسسخ

العريض تلك المهازل التي يخرجون بها على النسساس مسسن مقسسالت فاسسسدة باطلسسة

يعرفا بطلنها صغار طلبة العلم فضل عن العلمسساء فكيسسف بجماعسسة يمتسسد تاريخهسسا

سبعين عاما.

*     *     *

.........وأن تكثثون يثثده مبسثثوطة إلثثى الجميثثع بثثالخير والحثثب

.)14(والصدق وأن يبدأ الدنيا كلها بالسلم قول وعمل

 إن الخإسسوان يسسذكرون أتبسساعهم والخإسسذين منهسسم أن تكسسون أيسسديهم)14( 

مبسوطة إلى الجميع بالخير والحب والصدق، ول شك أن كلمة الجميع تشمل كل

الناس مؤمنين وكافرين ومنافقين وملحدين ويهود ونصارى وعلمانيين وفاسسسدين،

فهسسل اليهسود السذين يقتلسسون المسسلمين ويأسسسرونهم ويعسسذبونهم وينتهكسسون حرمسة

المسجد القصى ويصرون على بناء المستوطنات في أرض المسلمين يستحقون

أن نبسط إليهم أيدينا بالخير والحب؟.

البوسنة  في  أعراضهم  وهتكوا  المسلمين  قتلوا  الذين  النصارى  وهل 

والهرسك، وما زالوا في الفلبين وإريتريا وغيرها يستحقون أن نبسط إليهم أيسسدينا

بالخير والحب؟، وهل النصارى السسذين احتلسسوا النسسدلس وعسسذبوا المسسسلمين هنسساك

وساموهم أشد أنواع العذاب فيما يسمى بمحاكم التفسستيش يسسستحقون أن نبسسسط

إليهم أيدينا بالخير والحب؟.

أي حب هذا والله عز وجل أمرنا بالبراءة من الكافرين وبغضسهم فقسد قسال

تعالى {قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معسسه إذ قسسالوا لقسسومهم إنسسا

بسرآء منكسسم وممسا تعبسدون مسن دون اللسه كفرنسا بكسم وبسدا بيننسا وبينكسسم العسداوة

والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده}، وقال تعالى {ل تجسسد قومسسا يؤمنسسون بسسالله

واليوم الخإر يوآدون من حآد الله ورسوله}، وقد سبق الكلم على الولء والبراء.

أتريدون أن نلغي كل آيات الجهاد وقد أصبح الجهسساد فسسرض عيسسن فسسي هسسذه

اليام، حيث أنه يتعين في ثلثة أحوال، منها إذا حل العدو بديار المسلمين.
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قال المام ابن قدامة: ويتعين الجهاد في ثلثة مواضع: 

 إذا التقى الزحفان، وتقابل الصفان، حرم على من حضر النصرافا،أحدها،

وتعين عليه المقام، لقول الله تعالى {يا أيهسسا السسذين آمنسسوا إذا لقيتسسم فئسسة فسساثبتوا

)، وقسسوله تعسسالى {يسسا أيهسسا السسذين آمنسسوا إذا45واذكروا الله كثيرا} (سورة النفال:

لقيتم الذين كفروا زحفا فل تولسسوهم الدبسسار ومسن يسسولهم يومئسسذ دبسسره إل متحرفسسا

).15،16لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله} (سورة النفال: 

: إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم.الثاني

 إذا استنفر المام قوما لزمهم النفيسسر معسسه، لقسسوله تعسسالى {يسسا أيهسساالثالث:

الذين آمنوا مسسا لكسسم إذا قيسسل لكسسم انفسسروا فسسي سسسبيل اللسسه اثسساقلتم إلسسى الرض}

)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (وإذا اسسستنفرتم فسسانفروا).38(سورة التوبة:

).105اهس(

وقال المام القرطبي: إنه يجسسب نفيسسر الكسسل وذلسسك إذا تعيسسن الجهسساد بغلبسسة

العدو على قطر من القطار أو بحلول بالعقر، فإذا كسسان ذلسسك وجسسب علسسى جميسسع

أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خإفافا وثقال، شبابا وشيوخإا، كل على قسسدر

طاقته، مسسن كسسان لسسه أب بغيسسر إذنسسه ومسسن ل أب لسسه، ول يتخلسسف أحسسد يقسسدر علسسى

الخروج، من مقاتل أو مكثر، فإن عجز أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة

على القيام بهم ومدافعتهم، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عسسدوهم وعلسسم أنسسه

ن يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم، فالمسلمون كلهسم يسد علسى م

).106سواهم(

وقال ابن عابدين: وفرض عين إن هجم العدو على ثغر مسسن ثغسسور السسسلم

فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض

كفاية إذا لم يحتج إليهم، فإن احتيج إليهم بسسأن عجسسز مسسن كسسان بقسسرب العسسدو عسسن

المقاومة مع العدو، أو لم يعجزوا عنها ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفسسترض

، ط: دار هجر 13/8() المغني ج105
. 8/151() تفسير القرطبي ج106
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على من يليهم فرض عين كالصلة والصوم ل يسعهم تركه، وثم إلسسى أن يفسسترض

).107على جميع أهل السلم شرقا وغربا على هذا التدريج(

وقال علء الدين الكاساني: فأما إذا عم النفيسر بسأن هجسم العسدو علسى بلسسد

فهو فرض عين يفترض على كل واحد من آحاد المسسسلمين ممسسن هسسو قسسادر عليسسه

)، فيخسسرج العبسسد41لقوله سبحانه وتعالى {انفروا خإفافا وثقسسال} (سسسورة التوبسسة: 

بغير إذن مسوله، والمسرأة بغيسر إذن زوجهسا وكسسذا يبسساح للولسد أن يخسسرج بغيسر إذن

).108والديه(

وقال الرملي: فإن دخإلوا بلدة لنا وصسسار بيننسسا وبينهسسم دون مسسسافة القصسسر

).109فيلزم أهلها الدفع حتى من ل جهاد عليهم من فقير وولد ومدين وامرأة(

وقسسال المسسام النسسووي فسسي شسسرح حسسديث "وإذا اسسستنفرتم فسسانفروا": قسسال

أصحابنا الجهاد اليوم فرض كفاية إل أن ينزل الكفار ببلد المسلمين فيتعين عليهم

الجهاد فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفايسسة.

)110اهس(

والسؤال الن هل نزل الكفار بأرض فلسسسطين والنسسدلس وغيرهسسا مسسن بلد

المسلمين أم ل؟، وهل استطاع المسلمون ردهم والدفاع عن أرضهم أم ل؟.

وإذا كانت الجابة ل يختلف فيها اثنان أنهم لم يستطيعوا ردهم إما لضعفهم

وإما لتخليهم عن الجهاد وإما لعمالة الحكام وخإيانتهم وإما لكسسل ذلسسك وغيسسره مسسن

السباب، فهل يصبح الجهاد الن فرض عيسسن علسسى كسسل مسسسلم لسسسترداد أراضسسي

المسسسلمين المحتلسسة أم ينبغسسي علسسى كسسل مسسسلم أن يفتسسح عقلسسه وقلبسسه للنسساس

جميعا ..... وأن تكون يده مبسوطة إلى الجميع بالخير والحب والصدق، وأن يبسسدأ

الدنيا كلها بالسلم قول وعمل، كما يدعي الخإوان؟.

كيسسف نبسسدأ السسدنيا كلهسسا  بمسسا فيهسسا الكفسسار  بالسسسلم واللسسه عسسز وجسسل يقسسول

).39{وقاتلوهم حتى ل تكون فتنة ويكون الدين كله لله} (سورة النفال: 

. 3/238() حاشية ابن عابدين ج107
. 9/4301() بدائع الصنائع ج108

. 8/58() نهاية المحتاج ج109
 13/11،12() صحيح مسلم بشرح النووي ج110
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كيف نبدأ الدنيا كلهسسا بالسسسلم واللسسه سسسبحانه وتعسسالى يقسسول {فسسإذا انسسسلخ

الشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخإسذوهم واحصسروهم واقعسدوا

لهم كل مرصد فإن تسسابوا وأقسساموا الصسسلة وآتسسوا الزكسساة فخلسسوا سسسبيلهم}(سسسورة

).5التوبة: 

كيف نبدأ الدنيا كلها بالسلم والله عسسز وجسسل أمرنسسا بالقتسسال فسسي كسسثير مسسن

اليات، قال تعالى {وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكسسم فقسساتلوا

أئمة الكفر إنهم ل أيمان لهم لعلهم ينتهون أل تقاتلون قوما نكثوا أيمسسانهم وهمسسوا

بإخإراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتسسم

مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم

).11،12،13،14مؤمنين} (سورة التوبة: 

كيف نبدأ الدنيا كلها بالسلم وقسسد قسسال النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم:( ل

تبدءوا اليهود ول النصارى بالسلم فإذا لقيتم أحدهم فسسي طريسسق فاضسسطروه إلسسى

). 111أضيقه)(

كيف نبدأ هؤلء بالسلم وقد تكالبوا علينسسا مسسن كسسل حسسدب وصسسوب فسساحتلوا

ديارنا وسفكوا دماءنا وانتهكوا أعراضنا في كثير من بلد العالم فمسسا تكسساد تتوقسسف

الدماء في بلد من بلد المسلمين حتى تتفجر في مكان آخإسسر، فسسإن كنسسا نسسسينا مسسا

حدث في محاكم التفتيش في الندلس وما حدث في مذابسسح صسسبرا وشسساتيل لبعسسد

الزمن قليل فل ينبغي أن ننسى مذبحة الحرم البراهيمي ودمسساء المسسسلمين السستي

تسيل إلى اليوم في أرض فلسطين، ول ينبغي أن ننسى ما حدث فسسي الشيشسسان

والبوسنة والهرسك ول ننسى ما يفعله مجرمو بورما من فتك بالمسسسلمين وهتسسك

لعراضهم ومصادرة لموالهم، ومن تلفت يمينا وشسسمال علسسم أن المسسسلمين فسسي

كل بلد يعيشون حالة حرب ممن يحكمونهم وذلك بسبب دينهم، كما قال القائل:

      أين اتجهت إلى السلم في بلد       تجده كالطير مقصوصا جناحاه

ورحم الله سيد قطب الذي قال وهو يصور حالة المسلمين التي يعيشونها:

شيخ قتيل وطفل جريح         وأم تنادي وليدي وليدي

 رضي الله عنه.، من حديث أبي هريرة 2167() رواه مسلم، ك: السلم، رقم:111
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وشعبي يغني وأقصى يصيح       وسجن يغطي دماء الشهيد

*     *     *

القضية الثانية: قضية الدين والسياسة.

ومنهج السلم الذي يلتزم بثه الخإثوان المسثثلمون أن سياسثثة

الناس بالعدل والحق والرحمة جثثزء مثثن رسثثالة السثثلم وأن إقامثثة

ي نظثر السثلم شرائع السلم فريضة من فرائضه ولكن الحكثام ف

اس سثلطة دينيثة بمقتضثى حثق بشر من البشر ليست لهم على الن

.)15(إلهي

)  يحسساكي الخإسسوان فسسي قسسولهم هسسذا أهسسل الكفسسر مسسن يهسسود ونصسسارى)15 

وعلمانيين، وإل فمسن السذي زعسم أن الحساكم المسسلم لسه حسق إلهسي ل يجسسوز أن

ُيناقش، وتاريخ المسلمين شاهد بسسأن الحكسسام كسسانوا ُيحاسب ول أن  يخطئ ول أن 

ُيراجسع يخضعون دائما لمحاسبة الرعية، وقد كسان النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم 

ُيراجعسسون كثيرا من أصحابه رضوان اللسسه عليهسسم، وقسسد عرفنسسا كسسثيرا مسسن الخلفسساء 

ّدع أحد من خإلفاء المسلمين على مر التاريخ أنه يحكسسم بمقتضسسى ُينصحون ولم ي و

حسسق إلهسسي، وإن مسسن يسسثير هسسذا الكلم مسسن العلمسسانيين إنمسسا يريسسد أن يتفلسست مسسن

الضوابط الشرعية التي تحكم العلقة بيسسن الحسساكم والمحكسسوم، ويريسسد أن يسسسقط

حق السمع والطاعة للحاكم المسلم، ويريد إسقاط الحدود الشسسرعية السستي تسسردع

أهل الكفر والفجور، فهل يوافق الخإوان هؤلء العلمانيين على ما يريدون إثبسساته؟

إن الخإوان يحاولون أن يثبتوا للناس أنهم أصحاب السسسلم المسسستنير وأنهسسم غيسسر

هؤلء المنغلقين والمتطرفين، فيوقعهم ذلك فسسي أقسسوال ومواقسسف فاسسسدة بعيسسدة

عن أحكام السلم وشرائعه، فنسأل الله الهداية والرشاد.

*     *     *

.....وإنمثثا ترجثثع شثثرعية الحكثثم فثثي مجتمثثع المسثثلمين إلثثى

إقامته على رضا الناس واخإتيارهم وإلى مصلحة الشعوب ليكون لهثثا

،....)16(في الشئون العامة رأي ومشاركة في تقرير المور
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ى)16(   ل ترجع شرعية الحكم في النظام السلمي  إلى إقامته على رض

الناس على الطلق وإنما بضوابط نذكر منها:

ُيعطسسي الحسسق فسسيأول: ُيعتسسبر رضسساهم، فالسسسلم ل   لبد من معرفة الذين 

اخإتيار الحاكم إل لمن كان مسلما عدل راجح العقل سليم النظسسر، ول يعطسسي هسسذا

الحق لكافر أو يهودي أو نصراني أو فاجر أو فاسق مستهين بحرمات الله تعسسالى،

ُيعطي هذا الحق لعلماني أو شسسيوعي أو مرتسسد كمسسا تفعسسل الدسسساتير الكسسافرة، ول 

وليس رضى الناس هو مقياس شرعية الحاكم على الطلق، فقد يرضسسى النسساس

ويختسسارون رجل مسسن أهسسل الكفسسر أو الفسسسوق أو الفسسساد، وقسسد يختسسارون امسسرأة

تحكمهم، وكل ذلك ل يجوز في دين الله تعالى، ولذلك جعل للخإتيار من يحسنونه

وهم أهل الحل والعقد.

 من مقاييس شرعية الحاكم أن يحكم بما أنزل الله تعسسالى ول يختسسارثانيا:

غير شريعة السلم شريعة ول غير أحكام السلم أحكاما، فل يجسسوز للحسساكم  وإن

اخإتاره أهل الحل والعقد  أن يحكم بغير شريعة السسسلم وإل أصسسبح كسسافرا مرتسسدا

ُيعزل  ول يصح له حكم ول تجوز لسسه طاعسسة بسسل يجسسب معزول من منصبه  وإن لم 

القيام عليه وخإلعه، ولن رضى الناس عن مثل هذا الحاكم ل قيمة له ول تأثير بل

ُيعتبر للشعب الذي يرضى عسسن مثسسل هسسذا الحسساكم رأي ول نظسسر، ل كمسسا يسسدعي ل 

الخإوان من إطلق ل يصح، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان حكم الحسساكم الكسسافر

وأنه يجب جهاده والخروج عليه وخإلعه وتنصيب حاكم مسلم مكانه.

*     *     *

.....وللناس أن يستحدثوا بعد ذلك من النظم والصيغ والساليب

لتحقيق هذا المبدأ ما يناسثثب أحثثوالهم ومثثا لبثثد أن يتغيثثر ويختلثثف

.)17(باخإتلفا الزمنة والمكنة وأحوال الناس

ُيقيد هذا الكلم بقيسسد)17(   هذا الطلق أيضا ل يصح هكذا، بل الصواب أن 

(عدم مخالفة الشريعة)، وإن كثيرا من الساليب التي تتعلق بالحكم قد أوضسسحتها
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الشريعة المطهرة والحمد لله وذلك مثل شروط الحاكم المسلم وواجباته وطرق

انعقاد الرياسات وشروط الوزراء وكيفية أخإذ الراء في المسائل الجتهاديسسة إلسسى

غير ذلك مما يتعلق بالحكم والولية، ثم إنه ل يصح للناس استحداث ما يرونه بسسل

ذلك موكول لهل العلم بالشريعة منهم، فأهل العلسسم هسسم المقسسدمون فسسي النسساس

ومن يصدر الناس عن رأيهم وهم أهل الشورى والرأي فليس لكسسل النسساس الحسسق

في الجتهاد في أمور السياسة والحكم بل هذا منسسوط بالخاصسسة منهسسم وهسسم أهسسل

الفضل والعلم والله أعلم.  

*     *     *

وإذا كان للشورى معناها الخاص في نظر السلم فإنهثثا تلتقثثي

في الجوهر مع النظام الديمقراطي الذي يضع زمام المثثور فثثي يثثد

أغلبية الناس دون أن يحيثثف بحثثق القليثثات علثثى اخإتلفهثثا فثثي أن

يكون لها رأي وموقف آخإران وأن يكون لها حق مشروع في الثثدفاع

.)18(عن هذا الرأي والدعوة إلى ذلك الموقف

الديمقراطية وحكمها )18(

لقد اشتهرت في العالم المعاصر كلمة (الديمقراطية) اشتهارا واسسسعا، وإن

كثيرا من النظمة تنسب نفسسسها إلسسى الديمقراطيسسة باعتبارهسسا شسسيئا حسسسنا، ومسسن

التعبيرات الستي اشستهرت ونسسبت إلسى الديمقراطيسة: الديمقراطيسة الليبراليسة أو

البرجوازية، والديمقراطية الشتراكية أو الجتماعيسسة، والديمقراطيسسة التوتاليتاريسسة،

والديمقراطية الصناعية، والديمقراطية الشعبية، وهنسسا يجسسد المسسسلم نفسسسه أمسسام

سؤال لبد له من جواب أل وهو: ما حكم السلم في الديمقراطية؟.

ولكي نجد إجابة صحيحة عن هذا السؤال، فلبد من وقفة نبين فيها حقيقسسة

الديمقراطية حتى نستطيع أن نحكم عليها حكما صحيحا، وفيما يلي سنبين بعسسض

المور المتعلقة بالديمقراطية ثم نبين حكمها.

معنى الديمقراطية:
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الديمقراطية: عرفسست قسسديما عنسسد اليونسسانيين، وأصسسل الكلمسسة اللتينسسي مسسن

).112 أي الحكم أو السلطة(  KRAOS    أي الشعب، وDEMOS   شقين 

وورد في القاموس السياسي: (ديمقراطية كلمة يونانية الصل تتكسسون مسسن

مقطعين: الول بمعنى شعب، والثاني بمعنى حكم، ويقصد بالديمقراطية النظسسام

السياسي الذي يكون فيه للشعب نصيب في حكم إقليسسم الدولةبطريقسسة مباشسسرة

).113أو شبه مباشرة)(

وجاء في موسوعة السياسة (تقوم كل النظمة الديمقراطية علسسى أسسساس

فكري واحد، وهو أن السلطة ترجع إلى الشعب وأنه هو صسساحب السسسيادة، أي أن

).114الديمقراطية في النهاية هي مبدأ السيادة الشعبية)(

 يوليسسو وقسسد23وجاء في الميثاق الوطني المصري وهو مسسن مواثيسسق ثسسورة 

 ما نصه: (إن الديمقراطية هي توكيد السياسة للشسسعب،1962 مايو 21صدر في 

).115ووضع السلطة كلها في يده، وتكريسها لتحقيق أهدافه)(

وورد أيضا  في معنى الديمقراطية أنها: (اصطلح يستعمل في الغرب فسسي

أغلب الحوال بالمعنى السسذي أعطتسسه إيسساه الثسسورة الفرنسسسية، ويشسسمل المضسسمون

الواسع لهذا المصطلح حق الشعب المطلق في أن يشسسرع لجميسسع المسسور العامسسة

بأغلبية أصوات نسسوابه، وعلسسى هسسذا فسإن إرادة الشسعب السستي انبثقسست عسن النظسسام

الديمقراطي تعني من الوجهة النظريسسة علسسى القسسل أن هسسذه الرادة ذاٌت حسسرة ل

تتقيسسد مطلقسسا بقيسسود خإارجيسسة، فهسسي سسسيدة نفسسسها، ول تسسسأل أمسسام سسسلطة غيسسر

).116سلطتها)(

وورد أيضسسا فسسي معنسسى الديمقراطيسسة (الحكسسم السسذي تكسسون فيسسه السسسلطة

للشعب، وتطلق على نظام الحكم السسذي يكسسون الشسعب فيسسه رقيبسسا علسسى أعمسسال

() راجع: السلميون وسراب الديمقراطية لعبد الغني الرحال، والتجاهات الفكرية 112
 س لبراهيم عبد 1971، والدستور المصري س دستور 121المعاصرة لعلى جريشة هامش ص:

، والديمقراطية الغربية في ضوء الشريعة السلمية لمحمود الخالدي. 24العزيز شيحا ص:
. 1968، ط: دار النهضة العربية القاهرة 547() القاموس السياسي لحمد عطية، ص: 113

، إعداد د. عبد الوهاب الكيالي. 2/756() موسوعة السياسة ج114
، ط: مطابع الشروق 14() الفكر الديمقراطي والحياة النيابية في مصر لصلح زكي، ص115

() منهاج السلم في الحكم لمحمد أسد نقل عن كتاب الديمقراطية الغربية في ضوء 116
، ط: مكتبة الرسالة الحديثة. 18الشريعة السلمية، لمحمود الخالدي، ص
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الحكومة بواسطة المجالس النيابية، ويكون لنواب المة سلطة إصسسدار القسسوانين)

)117.(

أي أن التعريسسف البسسسيط للديمقراطيسسة هسسو: (حكسسم الشسسعب بالشسسعب

السسسيادة  وليست الديمقراطية هي حكسسم الشسسعب فقسسط، بسسل إن()،118وللشعب)(

1971للشعب وحده) ل شريك له، كما جسساء فسسي نسسص الدسسستور المصسسري لسسسنة 

) وقد بينت المادة الولسسى أن (جمهوريسسة مصسسر العربيسسة دولسسة ذات نظسسام3(مادة:

).119اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة)(

ورغم ما تحتوي عليه هذه القوال فسسي معنسسى الديمقراطيسسة مسسن مخالفسسات

للشرع  خإاصة أن الديمقراطية تجعل السيادة للشعب وحده، أما السلم فيجعسسل

السيادة لله وحده ل شريك له وهذا فيه تناقض واضح بين السلم والديمقراطية،

ورغم ذلك فإن كثيرا من المنهزمين أمام الغرب، قد مدح الديمقراطية واعتبر أن

الديمقراطية هي الشورى، بل قال أحدهم : ل جرم إذن أن يقال إن السسسلم أبسسو

).120الديمقراطية(

: متى بدأت فكرة الديمقراطية

لقد تبين لك مما ذكرناه من قبل في معني الديمقراطية أنها كلمسسة يونانيسسة

الصل، فالديمقراطيسسة (تعسسود بجسسذورها إلسسى سسسقراط وأفلطسسون وأرسسسطو وإلسى

).121التطبيق الثيني )(

(وأول من مارس الديمقراطية هسم الغريسسق فسي مسسدينتي أثينسا وإسسبرطة،

حيث كانت تقوم في كل من المدينتين حكومة يطلق عليها اصطلحا اسم حكومة

المدينة أي الحكومة التي تقوم في مدينة واحدة مفردة وكان كل أفسسراد الشسسعب

من الرجال في كل من المدينتين يشسساركون فسسي حكسسم المدينسسة، فيجتمعسسون فسسي

، دار الشروق. 178() مذاهب فكرية معاصرة للشيخ محمد قطب، ص: 117
، والدستور المصري ص6() الفكر الديمقراطي والحياة النيابية في مصر لصلح زكي، ص118

24 .
() لقد زدنا كلمة ذات نظام ليستقيم المعنى. 119

() انظر كلم كل من: د.محمد عبد الله العربي، شكيب أرسلن، د.محمد ضياء الدين 120
الريس، مصطفى الشكعة، الشيخ سيد سابق في كتاب الديمقراطية الغربية في ضوء الشريعة

.9،10،11السلمية، ص
، ط: مركز دراسات الوحدة العربية. 38() أزمة الديمقراطية في الوطن العربي، ص121
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هيئسسة "جمعيسسة عموميسسة" فيتشسساورون فسسي كسسل أمسسور الحكسسم فينتخبسسون الحسساكم

ويصدرون القوانين ويشرفون على تنفيذها ويضعون العقوبسسات علسسى المخسسالفين)

). ولكن مع أن هذا اللفظ قسسديم إل أنسسه (لسسم يتسسداول علسسى نطسساق واسسسع فسسي122(

الوطن العربي إل في أعقاب الحرب العالميسسة الولسسى، ويلفسست النظسسر أن كتابسسات

).123المفكرين العرب في القرن التاسع عشر تكاد تكون خإلوا منه)(

 (والديمقراطية ظهرت في أوربا كنظام حاكم  إثر الثسسورة الفرنسسية  نتيجسسة

للظلم الكنسي والرهسساب الفكسسري والجسسسدي السسذي مارسسسته الكنيسسسة بمقتضسسى

الحق اللهي المقدس المزعوم  بحق الشعب وبخاصة منهم العلماء الذين خإالفوا

الكنيسة في كثير من المسائل العلمية .. فجسساءت الديمقراطيسسة ناقمسسة علسسى كسسل

شيء اسمه دين ووقفت الموقف المغالي والمغاير لموقف الكنيسسسة السستي كسانت

تدعي أنها سلطان الله في الرض، وحقها على العباد هو حسسق اللسسه، وليسسس لحسسد

).124غيرها الحق في التكلم نيابة عن الله...!!)(

مما سبق يتبين أن الديمقراطية ليس لها أي علقسسة بسسأي شسسريعة سسسماوية،

وإنما هي نظام من وضع البشر بدأ عند الغريسسق، أمسسا فسسي العصسسر الحسسديث فقسسد

قامت الديمقراطية فسسي أوروبسسا ضسسد الظلسسم الكنسسسي فعسسادت الكنيسسسة خإصوصسسا

والدين عموما، فهسسل يصسسح لقائسسل أن يقسسول بعسسد ذلسسك "ل جسسرم إذن أن يقسسال إن

السسسلم أبسسو الديمقراطيسسة"، أو يقسسول قائسسل "إن لسسب الديمقراطيسسة مسسن صسسميم

السلم".

السس التي تقوم عليها الديمقراطية:

من أهم السس التي تقوم عليها الديمقراطية:

- مبدأ سيادة المة.1

- سيادة القانون.2

- رأي الغلبية.3

. 178() مذاهب فكرية معاصرة للشيخ محمد قطب، ص: 122
. 117() أزمة الديمقراطية في الوطن العربي، ص123

. 11() حكم السلم في الديمقراطية لعبد المنعم مصطفى حليمة، ص124
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-الحقوق والحريات العامة.4

- فصل الدين عن الدولة وعن حياة الناس.5

وسنورد الحديث تفصيل عن هذه السس كما يلي:

- سيادة المة1

إن مبدأ سيادة المة من أهم السس التي تقوم عليها الديمقراطيسسة وتنسسادي

بها، فالمة فسسي النظسسم الديمقراطيسسة لهسسا سسسيادة مطلقسسة فل يوجسسد سسسلطة فسسوق

سلطة الشعب، فهو صاحب التشريع من دون الله، فما أحله الشعب فهسسو الحلل

وإن حرمته جميع الشرائع السماوية، وما حرمسسه الشسسعب فهسسو الحسسرام وإن اتفسسق

على حله جميع الشرائع السماوية.

ومما يؤكد هذه السيادة ما ذكرنا من قبل مسسن تعريفسسات للديمقراطيسسة مثسسل

(حكم الشعب للشعب) و (توكيد السياسة للشعب) ووضع السلطة كلها فسسي يسسده

و(حق الشعب المطلق في أن يشرع لجميع المور العامة بأغلبية أصوات نوابه).

)125م(1971ومما يؤكد هذه السيادة ما ورد في دستور مصر الدائم لسسسنة 

) من نفس الدستور: (تصسسدر72): (السيادة للشعب وحده)، و(المادة: 3(المادة: 

،1923الحكسسام وتنفسسذ باسسم الشسعب)، كمسا ورد فسي الدسسستور المصسسري لسسسنة 

)(جميع السلطات مصدرها المة).23(المادة: 

إن كل ما ذكرناه من تعريفات للديمقراطية ومواد الدستور المصري يؤكسسد

أن سيادة المة فوق أي سيادة، وسلطتها فوق أي سلطة حتى لو كان شرع اللسسه

تعالى والدليل على ذلك أن تعديل المادة الثانيسسة مسن الدسسستور أن (السسسلم ديسن

الدولة واللغة العربية لغتها ومبادئ الشريعة السلمية المصدر الرئيسي للتشريع)

عرض على مجلس الشعب فأقره ثم عسرض علسى الشسعب فسي اسستفتاء شسعبي

).126فوافق عليه الشعب(

() ملحوظة: كل ما ذكرته من مواد الدساتير في هذا الكتاب دون تحديد للبلد فهو من 125
الدستور المصري، وكل ما ذكرته من مواد الدستور المصري دون تحديد فهو من الدستور 

م. 1971الدائم لسنة 
() سيأتي إن شاء الله تفصيل هذا المر في حكم الديمقراطية. 126
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فهل يعرض شرع الله تعالى علسسى الشسسعب لخإسسذ الراء حسسوله إل إذا كسسانت

سلطة الشعب فوق سلطة الشرع، فهل هناك كفر واستهزاء بالشرع أعظسسم مسن

هذا؟.

إذا فمبدأ سيادة المة يعني أن لها حق التشريع وهذا كفر بالله تعالى، قسسال

تعالى {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بسسه اللسسه} فالشسسعب هسسو

الذي يحكم وهو الذي يشرع وهو الذي يسن القوانين حتى لو كانت مخالفة لسسدين

الله.

إن هذا المبدأ (سيادة المة) يعني باخإتصار انتزاع صفة الحاكمية والتشسسريع

ال تعسالى ن دون اللسه، ق ا للمسة لكسي تحكسم وتشسرع م من الله تعالى وإعطاءه

{أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون}.

- سيادة القانون2

إذا كان مبسسدأ سسسيادة المسسة (الشسسعب) مسسن أهسسم السسسس السستي تقسسوم عليهسسا

الديمقراطية لن الديمقراطية باخإتصار  كما ذكرنا من قبل  هي حكسسم الشسسعب أو

سلطة الشسسعب فسإن سسسيادة القسانون أيضسسا مسسن أهسسم السسسس السستي تقسسوم عليهسسا

الديمقراطية لن هذا القانون من وضع الشعب صاحب السسسيادة المطلقسسة، لسسذلك

) مسسن دسسستور84ينبغي تقديسه واحترامه ورد التنازع إليه، وقد ورد في (المسسادة: 

م (ل يصدر قانون إل إذا قرره مجلس المة، ول يجسسوز تغييسسر مشسسروع1956سنة 

قانون إل بعد أخإذ الرأي فيه مادة مادة).

)، ودستور سنة22م (المادة: 1958وقد ورد نفس المادة في دستور سنة 

)، فسيادة القانون نابعة من سيادة المسسة السستي وضسعت هسسذا68م (المادة: 1964

القانون.

) مسسن دسسستور سسسنة64وممسسا يؤكسسد سسسيادة القسسانون مسسا ورد فسسي (المسسادة: 

م (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة) ويؤكد هذه المادة ما جاء فسسي1971

)127) من نفس الدستور (ول جريمة ول عقوبة إل بنسساء علسسى قسسانون)(66(المادة: 

حتى لو كانت هذه العقوبة وردت في الكتاب والسنة وأجمع عليها علماء المة.

. 6م، مادة: 1923() وردت نفس المادة في دستور 127
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لذلك عنسسدما أصسسدر المستشسسار محمسسود غسسراب (القاضسسي المصسسري) حكمسسا

بالجلد ثمانين جلدة على رجل ضبط بحالة سكر بين بالطريق العام، لم ينفذ هسسذا

الحكم واعتبر هذا الحكم باطل رغم أنه وافق السسسنة لنسسه خإسسالف سسسيادة القسسانون

بزعمهم!!!.

بل واعتبر هذا الحكم مأخإذا قضائيا ضد المستشار محمود غراب وأرسسسلت

81  5إليه وزارة العدل الدارة العامة للتفتيش القضسسائي مأخإسسذا قضسسائيا رقسسم (

) تبين فيه بطلن هذا الحكم حيث قالت:1981

ويؤخإذ على هذا الحكم: أنه لما كان من المقرر أنه ل عقوبسسة إل بنسساء علسسى

قانون، ول عقاب إل عن الفعال اللحقة لتاريسسخ نفسساذ القسسانون وأن العقوبسسات قسسد

حصرها وليس من بينها ما قضى به الحكم بجلسسد المتهسسم، فسسإنه يكسسون قسسد خإسسالف

).128القانون مما يصمه بالبطلن(

وهذا يؤكد ما ذكرنسسا مسسن أن سسسيادة القسسانون فسسوق سسسيادة الشسسرع، وحكسسم

القانون فوق حكم الشرع، وحكم البشر فوق حكم خإالق البشر، فهل هنسساك كفسسر

أعظم من هذا الكفر؟.

هل الدارة العامة للتفسستيش القضسسائي بسسوزارة العسسدل وعلسسى رأسسسها وكيسسل

الوزارة لشئون التفتيش القضائي تجهل أن الحكم بالجلد على شارب الخمسسر هسسو

حكم الشرع؟، ل أظن أن عاقل يقول ذلك.

إن أمثال هؤلء يعلمون علم اليقين أن الحكم بالجلد على شارب الخمر هو

) (ول66حكم الشرع، ولكنهم مع ذلك وصسسفوه بسسالبطلن لنسسه ورد فسسي (المسسادة: 

جريمة ول عقوبة إل بناء على قانون)، ومادام القانون ليس فيه عقوبة الجلد فإذا

أصدر القاضي الحكم بالجلد فيكون حكمه باطل كما ادعت وزارة العدل!!.

إن هؤلء ل يجهلون حكم الشرع ولكنهسسم كسسانوا صسسرحاء مسسع أنفسسسهم ومسسع

اعتقاداتهم الباطلة، فإن سيادة القانون عندهم فوق سيادة القرآن والسسسنة، فسسإذا

() انظر تفصيلت هذه القضية في كتاب أحكام إسلمية إدانة للقوانين الوضعية للمستشار 128
محمود غراب. 
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تعارض حكم القانون مع حكم الشرع كان حكم الشرع باطل!!!، فهل يقسول ذلسك

مسلم؟.

ويؤكد هذا الكفر ما قاله المستشار سعد العيسوي رئيس محكمة استئنافا

السكندرية تحت عنوان "إن صح ما قرأت فهو خإطأ في تطبيق القانون":

(ثانيا: إن من قضى بهذا الحكم وإن صسسح، فقسسد خإسسالف الدسسستور وهسسو نسسص

) (ول جريمة ول عقوبة إل بناء على قانون) ول يقال في ذلك إن حسسد66(المادة: 

السكر شرعا هو الجلد، وأن الشريعة السلمية هسسي الولسسى بسسالتطبيق  ذلسسك لن

المشرع وحسستى الن يطبسسق قسسوانين مكتوبسسة ومقسسررة، وليسسس للقاضسسي أن يعمسسل

غيرها من لدنه مهما اخإتلفت مع معتقده السسديني أو السياسسسي، وأفصسسح المشسسرع

عن ذلك صراحة في المادة الولى من التقنين المدني بأن القاضي يطبق القانون

فإن لم يجد في نصوصه ما ينطبق على الواقعة طبق العرفا، وإن لم يجسسد طبسسق

أحكام الشريعة السلمية، وإن لم يجد طبق القسسانون الطسسبيعي وقواعسسد العدالسسة،

فجنائيا ل يجوز ول يقبل من القاضي أن يجرم فعل ل ينص القسانون علسى اعتبسساره

ا القسانون ... م ينسص عليه جريمة، ول يجوز له أو يقبسل منسه أن يقضسي بعقوبسة ل

)129.(

أقول: إن هذا الكلم من هذا المستشار صريح في الكفر والضلل ولكن ما

نريد التأكيد عليه هنا هو أن سيادة القانون الذي وضعه البشر عندهم فوق سسسيادة

الشرع الذي وضعه خإالق البشر، بل إن سيادة العرفا أيضا فوق سسسيادة الشسسرع،

وهذا يتضح من قول هذا المستشار المأخإوذ من القانون المدني (وأفصح المشرع

عن ذلسسك صسسراحة فسي المسادة الولسى مسن التقنيسسن المسسدني بسأن القاضسي يطبسسق

القانون، فإن لم يجد في نصوصه ما ينطبق على الواقعة، طبق العسسرفا، وإن لسسم

يجد طبق أحكام الشريعة).

فهل يجرؤ أن يقول ذلك إل كافر معلن بالكفر؟!، اللهم إنسسا نسسبرأ إليسسك مسسن

الكفر وأهله، كما نبرأ إليك من كل مسسن يقسسدم أو يرفسسع قسسول أو قانونسسا أو دسسستورا

فوق شرع الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقسسول: (السسسلم يعلسسو ول

، وقد نقل هذا المقال محمود غراب في كتابه أحكام 19/4/1982() جريدة أخإبار اليوم 129
أسلمية إدانة للقوانين الوضعية. 
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يعلى) فكل من يعلي قانونا فوق كتاب الله أو سنة رسول الله فنحن بريئون منسسه

ومما يقول ويفعل، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يؤيد هذا الكفر أو يعلسسي

من شأنه أو يدافع عنه.

- رأي الغلبية3

ويعني هذا الساس إن أي أمر مسسن المسسور لبسسد أن يخضسسع للتصسسويت، وإن

الحق الذي يجب تنفيذه هسسو رأي الغلبيسسة حسستى لسسو كسسان مخالفسسا للكتسساب والسسسنة

وإجماع علماء المة، لن سلطة الشعب في النظام الديمقراطي فوق أي سلطة،

فقد جاء في المادة الثالثة من الدستور المصري: "السيادة للشعب وحده"، وهذا

الساس باطل شرعا من عدة وجوه:

* إن كل شئ في النظام الديمقراطي يخضسسع للتصسسويت حستى لسسو كسان هسسذا

المر تطبيق شرع الله، فهذا من أعظم الباطل ومن الجسسرأة علسسى ديسسن اللسسه عسسز

وجل، كيف يعرض دين الله الخالق القادر الذي وسع علمه كل شئ على النسان

المخلوق الضعيف الذي لم يؤت من العلم إل قليل، ليقسسول رأيسسه هسسل نقبسسل شسسرع

الله أم ل؟.

):86وإن كان هذا جائزا فسسي النظسسام السسديمقراطي لنسسه ورد فسسي (المسسادة:

): "السسسيادة للشسسعب3"يتولى مجلس الشعب سسسلطة التشسسريع"، وفسسي (المسسادة:

وحده"، فإنه ل يجوز في دين الله تعالى فإن التشريع حق خإالص لله تعالى، قسسال

تعالى {إن الحكم إل لله}، فالله تعالى هو المشرع وهو الحكم وأمر اللسسه واجسسب

التنفيذ ل يخضع لراء البشر قبل تنفيذه.

* إن المرجع في السلم للكتاب والسنة وليسسس للغلبيسسة، فسسإن الغلبيسسة قسسد

تخطئ وقد يغلبها الهوى وشهوات النفس، أما الكتاب والسسسنة فل يخطئسسان، وقسسد

أمرنا الله تعالى برد التنازع إليه وإلى سنة رسسسوله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم ولسسم

يأمرنا برد التنازع لحكم الغلبية، قال تعالى {وما اخإتلفتم فيسسه مسسن شسسئ فحكمسسه

)، وقال تعالى {فإن تنازعتم في شئ فسسردوه إلسسى10إلى الله} (سورة الشورى:

).59الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الخإر} (سورة النساء:
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وإذا اخإتلف المسلمون في شئ لم يرد في الكتاب والسسسنة فسسالمرجع إلسسى

العلماء وليس إلى الغلبية، فإذا كان مجلس الشسسعب (علسسى افسستراض صسسحة هسسذا

) من اليهسسود70) عالما من علماء المسلمين،(30) عضو، منهم (100العمل) به (

والنصارى وفساق المسلمين، وعرض هذا المر على المجلس فكان رأي العلمسساء

) عالما من كبار العلمسساء30في جانب وبقية المجلس في جانب، فهل نترك رأي (

والفقهاء الذين أجمعوا على أمسسر مسسا لن غالبيسسة المجلسسس مسسن اليهسسود والنصسسارى

وأهل الفسق كانوا على رأي آخإر!!!، فإن هذا أمر باطسسل وبطلنسسه أوضسسح مسسن أن

نرد عليه.

* إن الحق ل يكون دائما مسع الغلبيسسة كمسسا يسسدعي السسديمقراطيون فقسسد قسسال

تعالى {وإن تطع أكثر من في الرض يضلوك عسسن سسسبيل اللسسه} (سسسورة النعسسام:

)، وقال تعالى1)، وقال تعالى {ولكن أكثر الناس ل يؤمنون} (سورة الرعد:116

)، وقسسال تعسسالى103{وما أكثر النسساس ولسسو حرصسست بمسسؤمنين} (سسسورة يوسسسف:

).71{ولقد ضل قبلهم أكثر الولين} (سورة الصافات:

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عنسسه ابسسن عبسساس

ِرضت علّى المسسم فرأيست النسبي ومعسسه الرهسط، والنسسبي ومعسسه ُع رضي الله عنه: (

).130الرجل والرجلن، والنبي وليس معه أحد ....) الحديث(

فهل كان هؤلء النبياء على باطل وكان الحق  مع أغلبية الناس السسذين هسسم

على الكفر؟، وهل كان النبي صلى الله عليه وسسسلم  علسسى باطسسل وكفسسار قريسسش

على الحق في أول الدعوة؟، فإن النبي صلى الله عليه وسلم  لم يؤمن معه أول

الدعوة إل قليل، وكان أهل الرض على الكفر والضلل فهل كانوا على حق لنهم

الكثرة؟.

* ولنضرب للسسذين ل يؤمنسسون بالكتسساب والسسسنة منهجسسا ول هسسدًى مثسسال عقليسسا

واقعيا على خإطأ مذهبهم في العمل برأي الغلبية، فنقول لو أن مجلسسس الشسسعب

% من النواب من أكبر رجال القتصاد في الدولة فهم مسسن حيسسث الدراسسسة49به 

حاصلون على أعلى الشهادات في القتصاد ومن حيث الخسسبرة العمليسسة فهسسم ذوو

() رواه أحمد والبخاري ومسلم. 130
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% عبسسارة عسسن عمسسال51خإبرة عالية وتجارب كثيرة، وبقية أعضاء المجلس وهسسم 

وفلحين وفنانين وأطباء، وعرض على هسسذا المجلسسس مشسسروع اقتصسسادي لقسسراره

% على رأي، وأجمع بقيسسة49والتصويت عليه، فأجمع أهل القتصاد وهم يشكلون 

المجلسسس علسسى رأي آخإسسر، فل شسسك أن رأي الغلبيسسة هسسو الصسسحيح فسسي النظسسام

الديمقراطي، فهل يقول عاقل إننا نقسسدم رأي الفلحيسسن والعمسسال والفنسسانين علسسى

رأي أهل الخسسبرة والعلسسم فسي شسسئ مسن صسميم اخإتصاصسهم؟، أجيبونسا يسا معشسر

العقلء!!!.

ونقسسول لهسسؤلء السسذين يعبسسدون الغلبيسسة ويتخسسذونها مشسسرعا مسسن دون اللسسه،

ويحسبون أنها على شئ: أليسسست الغلبيسسة فسسي الديمقراطيسسة هسسي السستي شسسرعت

فوضى الجنس؟، أليست الغلبية في البرلمان النجليزي هي التي أباحت الشذوذ

الجنسي وقررت أنه علقة حرة ل ينبغي التدخإل في شأنها؟، أليست الغلبية هسسي

التي أباحت الربا؟.

قال الشيخ محمد قطب: وخإذ مئات مسن التشسسريعات السستي شسسرعها البشسسر

كلهم في الجاهلية المعاصرة  وانظر آثارها في حياتهم، الجنون والقلق والمراض

النفسية والعصبية والنتحار وإدمان الخمر والمخدرات والجريمة وتشرد الطفسسال

وجنوحهم إلسى جسانب الفرديسة الجامحسة وتفكسك السسرة وتفكسك المجتمسع وقتسل

المشاعر النسانية وتحويل النسان إلى حيوان آلي تدير اللة نصف حيسساته وتسسدير

بقيتها الشهوات.

ذلك كله حين يشرع البشر لنفسهم، ولو شرعوا كلهم مجتمعين متناسقين

بل تظالم ول صراع!، ذلك أن البشر  بطبيعتهم  يتصفون بالقصور والجهل والعجز

عن الحاطسسة، والعجسسز عسسن رؤيسسة النتائسسج الكاملسسة المترتبسسة فسي المسسستقبل علسى

أعمالهم الحاضرة، فحين يتجاوزون الجتهاد فيما أذن الله بالجتهاد فيسسه، ويحلسسون

ويحرمون بغير ما أنزل الله، تقع تلك الفوضى الضاربة أطنابها، ويقع ذلك الشسسقاء

)131المرير الذي يمل وجه الرض.اهس(

. 229() مذاهب فكرية معاصرة، ص131
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ومن المثلة الصارخإة الدالة على أن حكم الغلبية فسسوق شسسرع اللسسه تعسسالى

في النظام الديمقراطي أن تطبيق الشريعة يعسسرض علسسى مجلسسس الشسسعب لخإسسذ

الراء حوله هل يوافقون على تطبيق شرع الله أم ل؟!!، فأي كفر أعظم من هذا

؟.

- الحقوق والحريات :4

الحرية الشخصية

والحرية الشخصية في الديمقراطية تعني أن النسان له مطلق الحريسسة فسسي

أن يعمل أي شئ مهماكانت حقارة هذا الشسسئ أو انحطسساطه ومهمسسا كسسان مخالفسسا

للشرع وأن يعمل ما يشاء تحقيقا للشعار الشهير السسذي أطلقتسسه الرأسسسمالية فسسي

نشأتها "دعه يعمل ما يشاء"، "دعه يمر من حيث يشاء".

قال الشسسيخ محمسد قطسسب: وحريسسة النسسان فسي أن يفسسسد حريسسة مكفولسة

بالقانون!!، فالسلوك الجنسي مسألة خإاصة إلى أبعد حدود الخصوصية، ل يتدخإل

القانون بشأنها أي تسسدخإل إل فسسي حالسسة واحسسدة هسسي جريمسسة الغتصسساب لنهسسا تقسسع

بالكراه ل بالتفاق، أما أي علقة على الطلق تقع بالتفاق فل دخإل للقسسانون بهسسا

ول دخإل للمجتمع ول دخإل لحد من الناس.... فسواء كانت هذه العلقة سسسوية أو

شاذة، وسواء كانت مع فتاة لم تتزوج أو مع امرأة متزوجة، فهذا شسسأن الطسسرافا

أصحاب العلقة وليس شأن أحد آخإر...

والغابات والحدائق العامة مسرح لكل ألوان السسسلوك الجنسسسي فضسسل عسسن

النوادي والبيوت.... كلها ماخإور كبير يعج بالفساد الذي يحميسسه القسسانون.... قسسانون

الديمقراطية!!.

ومن سنوات عقد في الكنيسة الهولندية عقد "شرعي"!!! بين فسستى وفسستى

على يد القسيس!!، ومن سنوات اجتمع البرلمسسان النجليسسزي "المسسوقر"!! لينظسسر

في أمر العلقات الجنسية الشاذة، ثم قرر أنها علقات حرة ل ينبغي التدخإل فسسي

شأنها، كما أعلن أسقف كانتر بري وهو رئيس الساقفة في بريطانيا أنها علقسسات

مشروعة!!!.
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مسسن سسسنوات كسسذلك عسسرض علسسى المسسسرح المريكسسي  وفسسي التلفزيسسون

مسرحية تشكل العمليسسة الجنسسسية بكاملهسسا جسسزءا منهسسا، ورأى المشسساهدون أوهسسم

ذهبوا ليروا رجل وامرأة يقومان بالعملية الجنسية أمسسام أعينهسسم، ونقلسست الصسسورة

حية على شاشة التلفزيون.

ومن سنوات كذلك قام في التلفزيون البريطاني حوار جنسي اشترك فيسسه

عشرات من الفتيات الصغار، وكسان موضسسوع الحسسوار سسسؤالهن عسسن الوضسسع السسذي

يفضلنه في العملية الجنسية، وأجابت الفتيات بصراحة وقحة تقشسسعر منهسسا أبسسدان

الذين في نفوسهم أي قدر من الحياء الفطسسري... أمسسا المسسرأة فهسسي تتحسسدث دون

حياء!!!.

ول يقولن أحد إن هذه هي المخططسسات اليهوديسسة ونحسسن إنمسسا نتحسسدث عسسن

الديمقراطية!!، إنه ل انفصال بين هسسذه وتلسسك، الديمقراطيسسة بتمثيلهسسا البرلمسساني،

بوسائل إعلمها، بقواعد الحرية التي تقوم عليها، هي التي تبيح ذلك كله، وتجعلسسه

ضمن دائرة الحرية الشخصية، وتحميه بكسسل وسسسائل الحمايسسة، وتعطيسسه الشسسرعية

)132الكاملة.  اهس(

فهذه هي الديمقراطية أو الحرية الشخصية أن ترى الزنا واللسسواط وشسسرب

الخمسسور والفسسسق والفجسسور فسسي الميسسادين والطرقسسات بسسل فسسي بيتسسك وأهلسسك ول

تستطيع تغييره لن هذه حرية شخصية.

ومن المفاسد التي تترتب على هذه الحرية الشخصية:

 أن ينتشر الفساد ويعم البلد نظرا لعدم تغيير المنكر، والمنكسسر إذاالول:

فشا وانتشر ولم يغير نزل العذاب بسسالجميع وهلسسك الصسسالح والطالسسح، قسسال تعسسالى

{واتقوا فتنة ل تصيبن الذين ظلموا منكم خإاصة واعلموا أن الله شسديد العقساب}

)، قال الحافظ ابن كثير: عن ابن عباس في تفسير هذه الية:25(سورة النفال: 

(أمر الله المؤمنين أن ل يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب) وهسسذا

).133تفسير حسن جدا(

. 217، 216() مذاهب فكرية معاصرة، ص 132
. 2/299() تفسير ابن كثير ج133
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وثبت في الصحيحين عن أم الحكم زينب بنت جحسسش رضسسي اللسسه عنهسسا أن

النبي صلى الله عليه وسلم دخإل عليها فزعا يقول: (ل إلسسه إل اللسسه، ويسسل للعسسرب

من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هسسذه، وحلسسق بإصسسبعيه

البهام والتي تليها، فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟، قال: نعم إذا كثر

).134الخبث)(

قال المام النووي: ومعنى الحديث أن الخبسسث إذا كسسثر فقسسد يحصسسل الهلك

).135العام وإن كان هناك صالحون(

وروى البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النسسبي

صلى الله عليه وسلم قال: (مثل القائم في حدود الله والواقسسع فيهسسا كمثسسل قسسوم

ا وبعضسهم أسسفلها، وكسان السذين فسي استهموا على سسفينة فصسار بعضسهم أعله

ي الوا: لسو أنسا خإرقنسا ف أسفلها إذا استقوا من الماء مسروا علسى مسن فسوقهم، فق

نصيبنا خإرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعسسا، وإن أخإسسذوا

َنجوا ونجوا جميعا)( ).136على أيديهم 

 أن نحرم إجابة الدعاء، فعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلىالثاني:

الله عليه وسلم قال: (والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروفا، ولتنهون عن المنكر،

)،137أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منسسه، ثسسم تسسدعونه فل يسسستجاب لكسسم)(

فأي مصيبة أعظم من أن ندعو الله تعالى فل يستجاب لنا.

 حرمان هذه المة من صفة الخيرية التي وصفها اللسسه تعسسالى بهسسا،الثالث:

قال تعالى {كنتم خإير أمة أخإرجت للناس تأمرون بالمعروفا وتنهون عسسن المنكسسر

).110وتؤمنون بالله} (سورة آل عمران:

، ومسلم، ك: الفتن وأشراط الساعة رقم:3346() رواه البخاري، ك: أحاديث النبياء رقم 134
2880 .

. 18/220() صحيح مسلم بشرح النووي ج135
. 5/94،216،217() رواه البخاري ج136

، وفي سنده عبد الله بن عبد الرحمن 2170() قال شعيب الرنؤوط: رواه الترمذي 137
النصاري الراوي عن حذيفة لم يوثقه غير ابن حبان، لكن له شاهد من حديث ابن عمر عند 
الطبراني في الوسط وآخإر عن أبي هريرة عند الطبراني في الوسط أيضا، انظر مجمع 

، وعزاه الحافظ ابن كثير لحمد والترمذي وابن 129، رياض الصالحين ص:7/266الزوائد ج
ماجة. 
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قال الحافظ ابن كثير في تفسير هسسذه اليسسة: يخسسبر تعسسالى عسسن هسسذه المسسة

المحمدية بأنهم خإير المم فقال تعسالى {كنتسسم خإيسسر أمسسة أخإرجسست للنسساس}، قسسال

البخاري .... عن أبي هريرة رضي الله عنه {كنتم خإير أمة أخإرجت للناس} قسسال:

خإير الناس للناس تأتون بهم في السلسل في أعناقهم حتى يدخإلوا في السسسلم،

وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطية العوفي وعكرمة وعطاء والربيسسع بسسن أنسسس

{كنتم خإير أمة أخإرجت للناس} يعني خإير الناس للناس: والمعنى أنهم خإير المم

وأنفع الناس للناس، ولهذا قال {تأمرون بالمعروفا وتنهون عن المنكسسر وتؤمنسسون

بالله}، قال المام أحمد .... عن درة بنت أبي لهب قالت: قسسام رجسسل إلسسى النسسبي

صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: يا رسول الله أي الناس خإير؟، قسسال

صلى الله عليسسه وسسسلم: (خإيسسر النسساس أقراهسسم وأتقسساهم للسسه وآمرهسسم بسسالمعروفا

)138وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم). اهس(

وقال تعالى {ولتكسسن منكسسم أمسسة يسسدعون إلسسى الخيسسر ويسسأمرون بسسالمعروفا

)، قسسال المسسام104وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون} (سورة آل عمران:

ابن كثير رحمه الله في هذه الية: والمقصود من هذه اليسسة أن تكسسون فرقسسة مسسن

ًا علسسى كسسل فسسرد مسسن المسسة هذه المة متصدية لهذا الشسسأن، وإن كسسان ذلسسك واجبسس

)139بحسبه. اهس(

أما دعاة الديمقراطية والحرية الشخصية فيريسسدون لهسسذه المسسة أن تتحسسول

من خإير أمة تأمر بالمعروفا وتنهى عن المنكر استجابة لمر الله تعالى إلسسى شسسر

المم فترى الزنا واللواط والفواحش جهارا نهسسارا فل تنكرهسسا ول تغيرهسسا اسسستجابة

لمر الشيطان باسم الحرية الشخصية والتقدم والحضارة!!.

 إلغاء كل اليات والحاديث التي تتحدث عن أمسسور الحسسسبة والمسسرالرابع:

بالمعروفا والنهي عن المنكر لن ذلك يخالف الحريسسة الشخصسسية، ومسسن ذلسسك مسسا

رواه مسلم في صحيحه عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ الخطبة يوم العيد

قبل الصلة مروان فقام إليه رجل فقال: الصلة قبل الخطبة، فقال: قد تسسرك مسسا

هنالك، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى اللسسه

. 1/391() تفسير ابن كثير، ج138
، ط دار الفكر.  583 / 1() تفسير ابن كثير، ج 139
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عليه وسلم يقول: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فسسإن لسسم يسسستطع فبلسسسانه

).140فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اليمان)(

قال المام النووي: وأما قوله صلى الله عليسسه وسسسلم "فليغيسسره" فهسسو أمسسر

إيجاب بإجماع المة، وقد تطابق على وجوب المر بالمعروفا والنهي عن المنكسسر

)141الكتاب والسنة وإجماع المة.  اهس(

أما في النظم الديمقراطية فإنك إن رأيت حالسسة زنسسا فقمسست بتغييرهسسا عمل

بالكتاب والسنة وإجماع علماء المة فإنك سسسوفا تتعسسرض للعقوبسسة لنسسك خإسسالفت

القانون ومنعت إنسانا مسسن ممارسسسة حريتسسه الشخصسسية، وسسسوفا تتهسسم بالرهسساب

والعنف والتطرفا وقد يقف المر عنسسد السسسجن أو الغرامسسة أمسسا إن كسسان الزانيسسان

سائحين في إحدى الدول التي تدعي السلم فيا ليت المر يصل إلسسى السسسجن أو

الغرامة، بل إنه الضرب والتعذيب الوحشسسي السسذي ل يخطسسر علسسى بسسال كسسثير مسسن

الناس، فهل هذه هي الديمقراطية والحرية؟!!.

 عندما يرى المسلم (أو المسلمة) الزنا فسسي النسسوادي والميسسادينالخامس:

والطرقات بل على شاشات التلفزيسسون كمسسا حسسدث فسسي التلفزيسسون المريكسسي، أو

يسمع حوارا جنسيا عن أفضل طرق الجماع كما حدث في التلفزيسسون البريطسساني

وبجواره أبوه وأمه وأخإته، ل شك أنه سينكر ذلك.

أما إذا رضي به واعتاده فل شسسك أنسسه سسسينزع منسسه صسسفة مسسن أهسسم صسسفات

المؤمن وهي شعبة من شعب اليمان أل وهي صفة الحياء.

فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه

).142وسلم قال: (اليمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من اليمان)(

وفي الصحيحين أيضا من حديث عمران بن حصسسين رضسسي اللسسه عنسسه قسسال:

)، فإذا اعتاد المؤمن143قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحياء ل يأتي إل بخير)(

على هذه المنكرات وأشربها قلبه باسم الحرية، فهسسل سسسيبقى فسسي قلبسسه حيسساء أو

.49() رواه مسلم، ك: اليمان رقم 140
.2/382() صحيح مسلم بشرح النووي ج141

() رواه البخاري، ك: اليمان، ب: أمور اليمان، ومسلم، ك: اليمان، ب: شعب اليمان.142
() رواه البخاري ك: الدب، ب: الحياء، ومسلم ك: اليمان، ب: شعب اليمان.143
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خإير؟، ل شك أنه سينزع منه الحياء نزعا وسيصبح عاريا من كل خإير وخإلق وحياء

وحينئذ سيقدم على كل فاحشة ورذيلة بل تردد كما يحسسدث فسسي الغسسرب الصسسليبي

اسم الحرية الشخصية، وقد صدق رسول الله صلى الله عليسه وسسلم حيسن قسال:

(إن مما أدرك الناس من كلم النبوة الولي: (إذا لسسم تسسستحي فاصسسنع مسسا شسسئت)

)144.(

 ذكرنا في المر الخسسامس أن مسسن المفاسسسد السستي تسسترتب علسسىالسادس:

الحرية الشخصية أن المسلم إذا اعتاد على رؤية الزنا واللواط فسسي التليفزيونسسات

والنوادي والحدائق، وإذا اعتاد على سماع الحديث عسسن الجنسسس وغيسسر ذلسسك فسسإنه

سينزع منه الحياء، وهذه مصسسيبة لن (الحيسساء شسسعبة مسن اليمسان) و (الحيسساء كلسسه

خإير)، ولكن المصيبة العظم أن يرفع اليمان من المة لنه إذا ُرفع الحياء سيرفع

اليمان، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الحياء واليمسسان

).145قرنا جميعا، فإذا ُرفع أحدهما ُرفع الخإر)(

حرية العتقاد وحرية الرأي

) من الدستور المصري: (تكفسسل الدولسسة حريسسة العقيسسدة46ورد في (المادة 

وحرية ممارسة الشعائر الدينية)، وهذا يعنى أن المسلم إذا ارتد عن دينسسه فليسسس

)، وهذا رد صريح لحد السسردة السسذي146عليه عقوبة وله الحرية في اعتناق أي دين(

امتلت به كتب الفقه السلمي بل رد وكفر بقول النبي صسسلى اللسه عليسسه وسسسلم:

).147دينه فاقتلوه)( (من بدل

ن السسلم إلسى ن دي ع ع قال المام ابن قدامة الحنبلي: المرتسد هسو الراج

الكفر قال الله تعالى {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت

أعمالهم في الدنيا والخإرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خإالسسدون}، وقسسال النسسبي

علسسى وجسسوب صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه)، وأجمسسع أهسسل العلسسم

.6120() رواه البخاري من حديث أبي مسعود ك: الدب رقم: 144
 رضي الله عنه.() رواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر 145

،في شرح هذه المادة: وتعني حرية العقيدة 1971() يقول إبراهيم شيحا في شرح دستور146
. 84أن يكون النسان حرا في أن يعتنق الدين الذي يراه ويعتقد فيه، ص

.6922() رواه البخاري، رقم: 147
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قتل المرتد، وروي ذلك عن أبي بكر وعمسسر وعثمسان وعلسي ومعساذ وأبسي موسسى

)148وابن عباس وخإالد وغيرهم ولم ينكر ذلك فكان إجماعا. اهس(

ومن الدلة على قتل المرتد ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسسسعود

رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى اللسسه عليسسه وسسسلم: (ل يحسسل دم امسسرئ

مسلم إل بإحدى ثلث، الثيب الزاني، والنفسسس بسسالنفس، والتسسارك لسسدينه المفسسارق

)، وقد قال ابن رجب في شرح هذا الحديث: والقتل بكل واحدة من149للجماعة)(

)150هذه الخصال الثلث متفق عليه بين المسلمين. اهس(

ومن الدلة على قتل المرتدة أيضا ما جاء في حديث معاذ رضي اللسسه عنسسه

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له: (أيما رجل ارتد عسسن

السلم فادعه فإن عاد وإل فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن السلم فادعها

).151فإن عادت وإل فاضرب عنقها)(

وقتل أبو بكر رضي الله عنه في خإلفته امرأة ارتدت والصحابة متسسوافرون

).152فلم ينكر ذلك عليه أحد(

والواقع يثبت هذه المادة من الدستور، فما رأينا الحكومة المصرية اسسستتابت

ولو مرة واحدة أحد المرتدين الذين يطعنون في دين الله تعالى جهارا نهارا علسسى

صفحات الجرائد والمجلت ويستهزءون بشعائر السلم، وهذا يبين مسسدى كفرهسسم

وإسقاطهم لحدود الله.

ومن المضحكات المبكيات في هذا الصدد أن الحكومسسة المصسسرية تسسستتيب

المسلمين  ل المرتدين  حتى يعسسودوا إلسسى ديسسن الملسسك، فمسسن عسساد أخإرجسسوه مسسن

سجونهم، لبئس ما يفعلون.

وقولهم (تكفل الدولة حريسسة العقيسسدة) يعنسي أن لكسل إنسسان أن يعتقسد مسسا

يشاء من الكفر واللحاد، ول يستطيع أحد معارضته أو محاسبته لن الدولة تكفسسل

(حرية العقيدة) وفي هذا إسقاط لبعض أحكام الشرع.

، ط: مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.8/123() المغني للمام ابن قدامة الحنبلي،ج148
() رواه البخاري، ك: الديات، ومسلم، ك: القسامة.149

.176() جامع العلوم والحكم، ص150
.12/284() قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث سنده حسن، فتح الباري، ج151
.12/284() قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث سنده حسن، فتح الباري، ج152
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م أن يعتنقسوا اليهوديسة أو النصسرانية  فسي ظسل فإن أهسل الكتساب ليسس له

الدولة السلمية ويتركون أعسسزة يجهسسرون بعقائسسدهم ويسسدعون النسساس إلسسى الكفسسر

باسم (حرية العقيدة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية الرأي)، قال تعسسالى

{قاتلوا الذين ل يؤمنون بالله ول باليوم الخإر ول يحرمون ما حسسرم اللسسه ورسسسوله

ول يدينون دين الحق من الذين أوتسوا الكتساب حستى يعطسوا الجزيسة عسن يسد وهسم

)، قسسال الحسسافظ ابسسن كسسثير (أي ذليلسسون حقيسسرون29صسساغرون} (سسسورة التوبسسة:

مهانون)، وقال المام الطبري (وهسسم أذلء مقهسسورون)، فسسانظر كيسسف فسسرض اللسسه

جسسزاء تعالى عليهم إما السلم، وإما القتل، وإما إعطاء الجزيسسة عسسن ذلسسة ومهانسسة

على كفرهم، ومع ذلسسك فسسإن الدسسستور المصسسري أعطسساهم حريسسة الكفسسر واللحسساد

(تكفل الدولة حرية العقيدة)، وأعطاهم حرية الجهر بالكفر (حرية الرأي)، وسوى

): (المواطنون لدى القسسانون سسسواء40بينهم وبين المسلمين كما جاء في (المادة:

وهم متساوون في الحقوق والواجبسسات العامسسة، ل تمييسسز بينهسسم فسسي ذلسسك بسسسبب

الجنس أو الصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة) وفي ذلك مخالفسسة صسسريحة لقسسوله

تعالى {أفنجعل المسلمين كالمجرمين مسسا لكسسم كيسسف تحكمسسون} (سسسورة القلسسم:

35.(

): (حريسسة السسرأي47وممسسا يؤكسسد حريسسة الكفسسر بسسالله مسسا ورد فسسي (المسسادة:

مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير

ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون).

وهنا ينبغي التنبيه على أن حريتهم المزعومة هسسذه مقيسسدة بأنهسسا فسي حسسدود

القانون فإذا ظهر على صفحات الجرائسسد والمجلت أو الذاعسسات مسسن يكفسسر بسسالله

)، وغيسسر153ويطعن في دينه ويستهزئ بالحجاب واللحية فيما يسمى بالكاريكسساتير(

ذلك، قالوا هذه حرية الرأي، أما إذا ظهرت مجلة أو شريط أو كتاب يصدع بالحق

ويعري الباطل فإنه يصادر فورا ويقبض على من ينشره ويحاكم، وإذا قسسام داعيسسة

يجهر بالحق أوقف عن الخطابة وكان مصسسيره السسجن والتعسذيب، فسإذا قلنسا أيسن

حرية الرأي التي نص عليها الدستور؟  قالوا : إن هذه الحرية في حدود القانون.

 ص3398() انظر بعض أمثلة الستهزاء باللحية والنقاب في مجلة روز اليوسف العداد: 153
. 5 ص3392، 18 ص3422، 25 ص3404، 32 ص3403، 33 ص3401، 44
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وهسسذا يسسبين لسسك أن هسسذه القسسوانين السستي وضسسعها الطسسواغيت مفصسسلة علسسى

أهوائهم لتخدم مصالحهم وتحافظ على ملكهم.

ونريد أن نؤكد هنسسا أن هسسذه الحريسسة السستي يتشسسدقون بهسسا مسسا هسسي إل كسسذب

وخإسسداع فهسسل الحريسسة تعنسي أن تفتسسح دور السسسينما والخمسسارات والفنسادق للفسسق

والفجور وشرب الخمور، وأن تظهر النساء عرايا علسسى الشسسواطئ أو شسسبه عرايسسا

فسسي المجلت والتلفسساز، وفسسي المقابسسل تمنسسع المنتقبسسات العفيفسسات مسسن دخإسسول

الجامعات.

وهل الحرية تعني أن يطعن الملحدون والعلمسسانيون واليسسساريون فسسي ديسسن

الله جهسسارا نهسسارا بل رادع وفسسي المقابسسل يلقسسى بالشسسباب المسسسلم فسسي السسسجون

والمعتقلت وتصادر مجلتهم وكتبهم، ويوقف علماؤهم ودعاتهم عن الخطابة.

وقد أصدرت الحكومة المصرية قانونا  يقول: ل يجسسوز لحسسد ولسسو كسسان مسسن

رجال الدين داخإل دور العبادة، أن يقول ولو علسسى سسسبيل النصسسيحة الدينيسسة، قسسول

يعارض به قرارا إداريا أو قانونا  مستقرا أو عرفا سسسائدا، ومسسن فعسسل ذلسسك حبسسس

).154وغرم خإمسمائة جنيه فإن قاوم ضوعفت الغرامة وسجن(

فهسسل النصسسيحة الدينيسسة جزاؤهسسا الحبسسس والتغريسسم؟!!!، فسسأين قسسولكم فسسي

): (حرية الرأي مكفولة). 47(المادة:

نعم إنها الحرية، حرية الكفر واللحاد، حرية الفسق والفجسسور، حريسسة الصسسد

عن سبيل الله، حرية الستهزاء بشسسعائر السسسلم، حريسسة التشسسريع مسسن دون اللسسه،

. حرية السجون والمعتقلت، حرية قتل الدعاة

- فصل الدين عن الدولة وعن حياة الناس5

وهذا هو المراد الحقيقي بالَعلمانية التي يتنادي بها الديمقراطيون  ويدعون

إليها، وقد شهد شاهد من أهلها على ذلك وهو عثمان خإليل عثمان وهو مسسن أكسسبر

الدعاة إلى تبني الديمقراطية الغربية، والسسذي شسسارك فسسي إعسسداد معظسسم دسسساتير

() كتاب الشهادة (شهادة الشيخ صلح أبو إسماعيل رحمه الله في قضية تنظيم الجهاد)، 154
.24ص
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السسديني الدول العربية حيث قال: فإن الديمقراطية الحديثة ل سند لها من السسوازع

).155لنفصال الدولة عن الدين(

وقد اعترفا البابا بولس السادس بابا روما بأن الحياة في الغسسرب منفصسسلة

عن الدين عموما بقوله: إنه يشعر بوحدة شديدة إزاء المجتمع الحديث الملحد....

).156ويقول: فلنفكر معا إزاء تجسد حضارة وتاريخ زمننا في غياب الله(

وفصل الدين عن الدولة يعني أن السلم هو الصلة والصيام والحج فقسسط،

ول علقة له بأي أمر من أمور الحياة، وهذا ما يحاول أعسسداء السسسلم نشسسره بيسسن

المسلمين من خإلل وسائل العلم.

وهو يعني أيضا إلغاء كل اليات والحاديث السستي تتكلسسم عسسن أحكسسام الجهسساد

والحكم بمسسا أنسسزل اللسسه والمسسر بسسالمعروفا والنهسسي عسسن المنكسسر والسسبيع والشسسراء

وتحريم الربا والزنا وإقامة الحسسدود.... إلسسخ، لن كسسل هسسذه المسسور مسسن السياسسسة،

والسياسة ل علقة لها بالسسدين، وهسسذا هسسو الكفسسر البسسواح، قسسال تعسسالى {أفتؤمنسسون

ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إل خإزى في الحيسساة

).85الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب} (سورة البقرة:

وهذا أيضا  يعني في اعتقادهم الباطل أن الله عسسز وجسسل لسسه حسسق التشسسريع

في أمور العبادات وأن لهم حق التشسسريع فسسي السياسسسة والقتصسساد وسسسائر أمسسور

الدنيا وهذا كفر بالله تعالى، قال تعالى {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مسسا

).21لم يأذن به الله} (سورة الشورى:

إن الديمقراطية ل تعني فصسسل السسدين عسسن السياسسسة أو الدولسسة فقسسط، بسسل

تعني فصل الدين عن كل حياة البشر، وقسسد ذكرنسسا مسسا تعنيسسه (الحريسسة الشخصسسية)

والمفاسد المترتبة عليها، وأنها تعنسسي أن يتحسسول المجتمسسع إلسسى ملهسسى كسسبير ملسسئ

بالزنا والفواحش والمنكرات أي يتحول النسان إلى حيوان ل دين له ول خإلسسق ول

كرامة، فالديمقراطية تعني فصل السسدين عسسن السياسسسة وعسسن حيسساة النسساس وهسسذا

معنى العلمانية (أي الل دينية) وما أحسن ما قاله الدكتور سفر الحوالي (فك الله

أسره) عن العلمانية:

. 112،113() الديمقراطية الغربية في ضوء الشريعة السلمية، ص155
.114،115() الديمقراطية الغربية في ضوء الشريعة السلمية، ص156
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والتعبير الشسسائع فسسي الكتسسب السسسلمية المعاصسسرة هسسو (فصسسل السسدين عسسن

الدولة) وهو في الحقيقة ل يعطي المدلول الكامل للعلمانيسسة السسذي ينطبسسق علسسى

الفراد وعلى السلوك، الذي قد ل يكون له صسسلة بالدولسسة، ولسسو قيسسل إنهسسا (فصسسل

الدين عن الحياة) لكان أصوب، ولذلك فإن المدلول الصحيح للعلمانية هسسو إقامسسة

الحياة على غير الدين سواء بالنسبة للمة أو للفرد، ثم تختلسسف السسدول أو الفسسراد

في موقفها من الدين بمفهومه الضيق المحدود.

فبعضها تسمح بسسه كالمجتمعسسات الديمقراطيسسة الليبراليسسة، وتسسسمى منهجهسسا

NON(العلمانية المعتدلة    RELIGIOUSأي أنها مجتمعسات ل دينيسسة ولكنهسا غيسر (

).157معادية للدين(

Iرضسسي اللسسه عنسسهANوذلسسك مقابسسل مسسا يسسسمى (العلمانيسسة المتطرفسسة  

RELIGIOUS سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس(

أي المضادة للدين، ويعنون بهسا المجتمعسات الشسيوعية ومسا شساكلها، وبسدهي أنسسه

ًا مسسن المبسسادئ بالنسسسبة للسسسلم ل فسسرق بيسسن المسسسميين، فكسسل مسسا ليسسس دينيسس

والتطبيقات فهو في حقيقته مضاد للدين، فالسلم واللدينية نقيضان ل يجتمعسسان

).158ول واسطة بينهما)(

أخإي المسلم:

وبعد استعراض أهم السس التي تقوم عليها الديمقراطية وهذه المواد من

الدستور المصري، ل يبقى هناك شك في كفسسر هسسذه القسسوانين ومخالفتهسا للشسسرع

وصدق الشيخ أحمد شاكر حين قال: إن المر في هذه القسسوانين الوضسسعية واضسسح

)159وضوح الشمس هي كفر بواح ل خإفاء فيه ول مداورة.اهس(

):64فإن الله عز وجل يقول {إن الحكم إل لله} وهم يقولون في (المادة:

): (السسسيادة للشسسعب3(سيادة القانون أساس الحكم في الدولة)، وفسسي (المسسادة:

وحده) ل شريك له.

() قد تدعي بعض الدول هذا الدعاء ولكنها في الحقيقة تحارب الدين وأهله بكل صور 157
المحاربة.

، الطبعة 23،24() العلمانية: نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة السلمة المعاصرة، ص158
هس.  1402الولى 

.4/174() عمدة التفسير ج159
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والله عز وجل يقول {وما اخإتلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} (سورة

)، وهم يقولون فما اخإتلفتم فيه من شيء فحكمه إلى البرلمان الذي10الشورى:

يمثل الشعب.

والله عز وجل يقول {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هسسم الكسسافرون}

) وهؤلء تركوا الحكم بما أنزل الله وشرعوا أحكامسسا مسسن عنسسد44(سورة المائدة:

أنفسهم يلزمون بها الناس ويحملونهم على الكفر.

والله عز وجل يقول {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يسسأذن بسسه

) وهم يجعلون لله عدة شركاء لهسسم حسق التشسسريع مسن21الله} (سورة الشورى:

)،112دونه فرئيس الجمهورية له حق التشريع من دون الله كما جاء في (المادة:

)،86ومجلسسس الشسسعب لسسه حسسق التشسسريع مسسن دون اللسسه كمسسا جسساء فسسي (المسسادة:

والشعب أيضا له حق التشريع فهو تعرض عليه المور العامة ليقرهسسا أو يرفضسسها،

ي ق التشسريع كمسا جساء ف وهذا يدل على أن كل هؤلء آلهة من دون الله ولهم ح

مواد الدستور.

 لبراهيسسم71وقد ورد لفظ المشسسّرع فسسي كتسساب الدسسستور المصسسري لسسسنة

،إلخ، فهم يعلنون ول يستحيون39،42،43،44،46،47،48،50شيحا في صفحات 

أنهسسم يشسسرعون مسسن دون اللسسه وأن سسسيادة القسسانون أسسساس الحكسسم وأن مجلسسس

الشعب له حق التشريع ولرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين.

فكيف نتورع في تكفير أمثال هذه النظمة وقد أعلنوا بهذا الكفسسر وجعلسسوه

قانونا يلزمون به الناس، ويحاكمون ويقتلون من يخرج عليه أو يعارضسسه فسسأي ردة

أعظم من هذه الردة.

وهؤلء ينطبق عليهم قول الله تعالى {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا  مسسن

)، وهذه الية قد فسرها رسول الله صلى اللسسه عليسسه31دون الله} (سورة التوبة:

وسلم لعدي ابن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخإل على رسول الله صلى اللسسه

عليه وسلم فقرأ عليه هذه الية قال: فقلت إنهم لسسم يعبسسدوهم فقسسال صسسلى اللسسه



فتح الرحمن في الرد على بيان الخإوان
اللجنة الشرعية بجماعة الجهادفتح الرحمن في الرد على بيان الخإوان

اللجنة الشرعية بجماعة الجهاد

عليه وسلم : (بلى إنهم حرموا عليهم الحلل وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فسسذلك

).160عبادتهم إياهم)(

قال الشيخ حمد بن عتيق: وفسر النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم اتخسساذهم

أربابا أنها طاعتهم في تحريم الحلل وتحليل الحرام، فإذا كان مسسن أطسساع الحبسسار

وهم العلماء، والرهبان وهم العباد فسي ذلسسك، فقسسد اتخسسذهم أربابسا مسن دون اللسه،

فمن أطاع الجهال والفساق في تحريم ما أحل الله، أو تحليل ما حرم اللسسه، فقسسد

)161اتخذهم أربابا من دون الله، بل ذلك أولى وأحرى. اهس(

فقد تبين من ذلك  أن من يتبع غيره في التحليل والتحريم فقسسد اتخسسذه ربسسا

من دون الله، وهذا ما يفعله النظام الديمقراطي فهم يجعلون الرئيسسس ومجلسسس

الشعب يشرعون من دون الله فيحلون الحرام ويحرمون الحلل، ومن الناس من

يتبعهم راضيا بذلك فهذا هو الكفر البواح.

 صاور الحكم  الديمقراطي

: ) هي162يتمثل حكم الديمقراطية في عدة صور(

- حكم الديمقراطية المباشرة: بحيث يكون الحكم إلسسى الشسسعب كلسسه، هسسو1

الذي يقرر وهو الذي يقترح، وهو السسذي يشسسرع، وهسسو أمسسر أقسسرب إلسسى الخيسسال، إذ

يستحيل عمل جمع الشعب كله في صعيد واحد!.

- حكم الديمقراطية شبه المباشرة: وهو وسط بين الديمقراطية المباشرة2

السستي تسسستحيل تنفيسسذا وبيسسن الديمقراطيسسة الثابتسسة السستي يعهسسد فيهسسا إلسسى أفسسراد

بأمرالسيادة نيابسسة عسن الشسعب، وفيهسا  أي الديمقراطيسسة شسسبه المباشسسرة  يبقسسي

للشعب بعض مظاهر السيادة متمثلة في:

أ- القتراح الشعبي: كتقديم مشروع قانون، أو فكرة أو رغبة إلى البرلمان.

ب- العسستراض الشسسعبي: ويكسسون للشسسعب أن يعسسترض علسسى قسسانون يصسسدره

ُيلغى. البرلمان فيوقف القانون و

() رواه أحمد والترمذي وحسنه، وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق.160
() رسالة سبيل النجاة والفكاك من موالة المرتدين وأهل الشراك، ضمن كتاب مجموعة 161

، ط: مكتبة دار البيان. 1/338،339التوحيد ج
() راجع التجاهات الفكرية المعاصرة، وكتاب السلميون وسراب الديمقراطية. 162
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ج- الستفتاء الشعبي: في موضوع سياسي، أو دستوري، أو تشريعي، وينفسسذ

ما يقرره الشعب خإلل الستفتاء.

د- الحل الشعبي: أي حل البرلمان.

ه- عزل رئيس الدولة: باستفتاء من الشعب.

: و(هسسي النظسسام السياسسسي السسذي يقسسوم علسسى- حكم الديمقراطيسسة النيابيسسة3

أساس برلمان أو مجلس نيابي منتخب يتولى الحكسسم بالنيابسسة عسسن الشسسعب السسذي

يختار أعضاءه، فمن ثم هي صورة من صسسور الديمقراطيسسة شسسبه المباشسسرة، كمسسا

يطلق على الديمقراطية النيابية اسسسم الديمقراطيسسة الغربيسسة، لنهسسا نظسسام الحكسسم

السائد في الدول الغربية مثل فرنسا وبريطانيسسا والوليسسات المتحسسدة، تمييسسز ا لهسسا

).163عن الديمقراطية الشعبية، وهي نظام الحكم في الدول الشيوعية .....)(

 الفرق بين الديمقراطية والشورى

من المعلوم من الكتاب والسنة المطهرة أن الشورى جزء هام مسسن نظسسام

الحكم السلمي، وهذا ما نصت عليسسه اليسسات فسسي قسسوله تعسسالى {وشسساورهم فسسي

)، وقسسال تعسسالى أيضسسا مادحسسا المسسؤمنين {وأمرهسسم159المر}(سورة آل عمسسران:

).38شورى بينهم} (سورة الشورى:

ونصت عليه أيضا السنة النبوية الشريفة حيث كان النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه

وسلم  يستشير الصحابة رضوان الله عليهم في المور التي لم يتنسسزل بهسسا وحسسي

ان النسبي صسلى اللسه عليسه وسسلم يستشسير أهسل سماوي أو حكم شرعي، وقد ك

العلم والحكمة شبابا كانوا أو شيوخإا، ولم يستشر يوما فاجرا أو منافقا أو زنديقا.

فالشسسورى فسسي النظسسام السسسلمي تخسسالف السسسس السستي قسسامت عليهسسا

الديمقراطية، فل تكون الشورى في نص شسسرعي ثسسابت بتحريسسم أو تحليسسل، وإنمسسا

تكسسون فسسي مسسا لسسم ينسسزل بسسه السسوحي أو يخضسسع للجتهسساد، هسسذا بخلفا النظسسام

افرهم برهسم وفساجرهم السديمقراطي السذي يعطسي كسل المسواطنين  مسؤمنهم وك

الحق في إدلء الرأي في أي أمر كان سواء كان ثابتا بالشرع أم ل.

.548() القاموس السياسي لحمد عطية الله، ص163
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وفيما يلى سنذكر أقوال لبعض علماء المسسة الثبسسات فسسي ذلسسك حسستى يتضسسح

"للمنصفين والباحثين عن الحقيقة" ما هو الفرق بين الديمقراطية والشورى.

قال المام البخاري في كتاب العتصام بالكتاب والسنة: بسساب قسسوله تعسسالى

{وأمرهم شورى بينهم} {وشسساورهم فسسي المسسر}...... وكسسانت الئمسسة بعسسد النسسبي

صلى الله عليه وسسسلم يستشسسيرون المنسساء مسسن أهسسل العلسسم فسسي المسسور المباحسسة

ليأخإذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعسسدوه إلسسى غيسسره اقتسسداء بسسالنبي

صلى الله عليه وسلم .... وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهول كانوا أو شبانا،

وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. اه

قال الحافظ ابن حجر في شرح قول المام البخاري السابق: وكانت الئمة

ن أهسل العلسم فسي المسور بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشسيرون المنساء م

المباحة ليأخإذوا بأسهلها  أي إذا لم يكن فيها نص بحكم معين وكسسانت علسسى أصسسل

)164الباحة. اهس(

وقال الحافظ ابن حجسسر أيضسسا فسي قسوله تعسسالى {وأمرهسم شسسورى بينهسسم}

وقوله {وشاورهم في المر}: وقد اخإتلف في متعلق المشاورة فقيسسل: فسسي كسسل

شئ ليس فيه نص، وقيسسل فسسي المسسر السسدنيوي فقسسط، وقسسال السسداودي: إنمسسا كسسان

يشاوره في أمر الحرب مما ليس فيه حكم لن معرفة الحكم إنمسسا تلتمسسس منسسه،

قال: ومن زعم أنه كان يشاوره في الحكام فقد غفسسل غفلسسة عظيمسسة، وأمسسا فسسي

غير الحكام فربما رأى غيره أو سمع ما لم يسسسمعه أو يسسره كمسسا كسسان يستصسسحب

الدليل في الطريق، وقال غيره: اللفظ وإن كان عاما لكسن المسسراد بسسه الخصسسوص

)165للتفاق على أنه لم يكن يشاورهم في فرائض الحكام. اهس(

وروى الطسسبري عسن سسسفيان بسن عيينسسة فسي قسسوله تعسالى {وشسساورهم فسسي

المر}: هي للمؤمنين أن يتشاوروا فيما لم يأتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم

)166فيه أثر.اهس(

.13/354() فتح البارى ج164
.13/352() فتح الباري ج165

.7/345() تفسير الطبري ج166
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وأخإرج البيهقي بسند صسسحيح عسسن ميمسسون بسسن مهسسران قسال: كسان أبسسو بكسسر

الصديق رضي الله عنه إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب اللسسه، فسسإذا وجسسد فيسسه مسسا

يقضي به قضى بينهم ، وإن علم مسن سسنة رسسول اللسه صسلى اللسه عليسه وسسلم

قضى به، وإن لم يعلم خإرج فسأل المسلمين عسسن السسسنة، فسسإن أعيسساه ذلسسك دعسسا

رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم، وإن عمر بن الخطاب رضي اللسسه عنسسه

)167كان يفعل ذلك. اهس(

وقال أبو بكر بن العربي: قال علماؤنا: المراد به الستشسسارة فسسي الحسسرب،

ول شك في ذلك، لن الحكام لسسم يكسسن لهسسم فيهسسا رأي بقسسول، وإنمسسا هسسي بسسوحي

مطلق من عند الله عز وجل، أو باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم على من

)168يجّوز له الجتهاد. اهس(

وقال شيخ السلم ابن تيمية: ل غنى لولي المر عن المشسساورة، فسإن اللسسه

تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم  إلى قوله  وقد قيل: إن الله تعسسالى أمسسر

بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه، وليقتدى به من بعده، وليستخرج بهسسا منهسسم السسرأي

فيما لم ينزل فيه وحي من أمسسور الحسسروب، والمسسور الجزئيسسة وغيسسر ذلسسك، فغيسسره

صلى الله عليه وسلم أولى بالمشورة  إلى قسسوله  وإذا استشسسارهم فسسإن بيسسن لسسه

بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجمسساع المسسسلمين فعليسسه

اتباع ذلك، ول طاعة لحد في خإلفا ذلك، وإن كان عظيما في الدين والدنيا، قال

تعالى {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي المر منكسسم}، وإن

كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون، فينبغي أن يستخرج من كل منهسسم رأيسسه ووجسسه

رأيه، فأي الراء كان أشبه بكتاب الله وسسسنة رسسسوله عمسسل بسسه، كمسسا قسسال تعسسالى

{فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتسسم تؤمنسسون بسسالله واليسسوم

)169الخإر ذلك خإير وأحسن تأويل}. اهس(

ن قدامسة الحنبلسي: إن الحساكم إذا حضسرته قضسسية تسبين لسه وقال المسام اب

حكمها في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله أو إجماع أوقياس جلي حكم ولم يحتج

إلى رأي غيره  ثم ذكر حديث معاذ لما أرسله النبي صلى اللسسه عليسسه وسسسلم إلسسى

.13/354() فتح الباري ج167
1/297() أحكام القرآن ج168

.28/387،388() مجموع الفتاوى ج169
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اليمن  وإن احتاج إلى الجتهاد استحب له أن يشاور لقول الله تعالى {وشسساورهم

)170في المر}. اهس(

 يتسسبين لسسك ممسسا سسسبق أن النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم كسسانالخلصاة:

يستشير الصحابة رضي الله عنهم في المور التي لم ينسسزل فيهسسا وحسسي مسسن اللسسه

تعالى من أمور الحسسرب أو المسسور الدنيويسسة، ولسسم يكسسن يستشسسيرهم فسسي التحليسسل

والتحريم والتشريع من دون الله كما يحدث في النظم الديمقراطية.

وكان الئمة بعد النبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم إذا وضسسح لهسسم الحكسسم مسسن

الكتاب أو السنة اتبعوه وأمروا النسساس بسسه، فسسإذا خإفسسي عليهسسم الحكسسم استشسساروا

المناء من أهل العلم فسسإذا بينسسوا لهسسم الحكسسم مسسن الكتسساب أو السسسنة اتبعسسوه ولسسم

يتعدوه لغيره، فإذا اتضح أنه لم يرد في هذه المسألة نص من الكتاب أو السنة أو

الجماع استخرج منهم آراؤهم ثم نظر أيها أقرب إلى الكتاب والسنة عمل بسسه، أو

يقاس على الكتاب والسنة، وكذلك كان القضاة في الدول السلمية، لسسذلك قسسال

ابن قدامة: (إن الحاكم إذا حضرته قضية تبين له حكمها في كتسساب اللسسه تعسسالى أو

سنة رسوله أو إجماع أو قياس جلي حكسسم ولسسم يحتسسج إلسسى رأي غيسسره)، فسسإذا لسسم

يتبين له الحكم سأل غيره عن حكم الشرع، وليس عن رأيه الشخصي، ثم يجمسسع

بين الراء ويجتهد في أن يفتي بما يراه أقرب للكتاب والسنة.

فهل هذا يحدث في أي نظام من النظم الديمقراطية حتى نقول كمسسا قسسال

ي الخإوان: وإذا كان للشسورى معناهسا الخساص فسي نظسر السسلم فإنهسا تلتقسي ف

الجسسوهر مسسع النظسسام السسديمقراطي، إن أهسسم السسسس السستي يقسسوم عليهسسا النظسسام

الديمقراطي سيادة الشعب وسيادة القانون.

): (سسسيادة القسسانون أسسساس64فقسسد ورد فسسي الدسسستور المصسسري (المسسادة:

): (لرئيس الجمهورية ولكل عضسسو مسسن109الحكم في الدولة)، وورد في (المادة:

): (لرئيسسس112أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين)، وورد فسسي (المسسادة:

):86الجمهوريسسة حسسق إصسسدار القسسوانين أو العسستراض عليهسسا)، وورد فسسي (المسسادة:

، ط: دار هجر.14/26() المغني ج170
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عب سسسلطة التشسريع ويقسر السياسسة العامسة للدولسة)، وفسي (يتولى مجلسس الش

): (السيادة للشعب وحده).3(المادة:

ن الدسستور الردنسي: تنساط الحكسام التشسريعية25وجساء فسي (المسادة: ) م

بمجلس المة والملك.

) من الدستور البحريني: ل يصسسدر قسسانون إل إذا أقسسره42وجاء في (المادة:

المجلس الوطني ووافق عليه المير.

) من الدستور الماراتي: مجلسس السوزراء هسو السذي110وجاء في (المادة:

يقترح التشريع.

) مسسن الدسسستور الموريتسساني: اقسستراح القسسوانين مسسن37وجسساء فسسي (المسسادة:

) على أن: رئيس18اخإتصاص رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان، وتنص (المادة:

الجمهورية هو الذي يصدر القوانين.

) من الدستور الليبي: مجلس قيادة الثسسورة هسسو أعلسسى18وجاء في (المادة:

سلطة في الجمهورية العربيسسة الليبيسسة، ويباشسسر أعمسسال السسسيادة العليسسا والتشسسريع

ووضع السياسة العليا للدولة، ول يجوز الطعن فيما يتخسسذه مجلسسس قيسسادة الثسسورة

).171من التدابير أمام أي جهة (

وبعد عرض كلم العلمسساء فسسي الشسسورى وبعسسض مسسواد الدسسساتير فسسي مصسسر

والردن والبحرين والمارات وموريتانيا وليبيا، يتضح لك أن الشورى ل تلتقى فسسي

الجوهر مع النظام الديمقراطي، ولكنها تتناقض تماما مع النظام الديمقراطي.

فإن الحاكمية في السلم لله وحده {إن الحكم إلّ لله}، ومصسدر التشسريع

هو الكتاب والسنة، ورد التنازع للكتاب والسنة {فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى

الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الخإر}، فالشورى محصورة في أمور

معينة كما سبق بيانه.

أما في الديمقراطية فالسيادة للقانون والحكم للقسسانون، ومصسسدر التشسسريع

رئيس الجمهوريسسة ومجلسسس الشسسعب أو مجلسسس السسوزراء فهسسل هسسذا الكفسسر وحسسق

.47،48() تحقيق التوحيد لبي حاتم محمود عبد المجيد ص171
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التشريع من دون الله يلتقي مسسع السسسلم والشسسورى فسسي الجسسوهر {كسسبرت كلمسسة

تخرج من أفواههم إن يقولون إل كذبا}.

كيف يلتقي شرع الرحمن مع شسسرع الشسسيطان؟، بسسل كيسسف يلتقسسي اليمسسان

والكفر؟، ولكي يزداد المر وضوحا نقول: من هسسم أهسسل الشسسورى فسسي السسسلم؟،

ومن هم أهل الشورى في النظام السسديمقراطي؟، ومسسا الشسسروط السستي ينبغسسي أن

تتوفر في كل منهما؟.

إن أهل الشورى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كسسانوا كبسسار الصسسحابة

كأبي بكر وعمر  وهما ل يحتاجسسان إلسسى تعريسسف  ويسسوم الخنسسدق عنسسدما أراد النسسبي

صلى الله عليه وسلم مصالحة غطفان على بعض ثمار المدينة مقابسسل انصسسرافهم

عنها، شاور السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة  وهمسا أيضسا ل يحتاجسان إلسى

تعريف فهما من أكابر الصحابة  وفي حادثة الفك استشار عليسا وأسسامة بسن زيسد

في أمر عائشة رضي الله عنها ومعلوم من علي وأسامة رضي الله عنهما، وكسسان

أبو بكر إذا أعياه أمر دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم.

وكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى خإالد بن الوليد حيسسن وجهسسه إلسسى

حرب المرتدين: (واستشر من معك من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه

)172وسلم فإن الله تعالى موفقك بمشورتهم). اهس(

وقال المام البخاري: وكان القراء أصحاب مشسسورة عمسسر رضسسي اللسسه عنسسه

كهول كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتسساب اللسسه عسسز وجسسل، وقسسال أيضسسا: وكسسانت

الئمة بعد النبي صلى الله عليه وسسسلم يستشسسيرون المنسساء مسسن أهسسل العلسسم فسسي

المور المباحة.

قال الحافظ ابن حجر: وأما تقييسسده بالمنسساء فهسسي صسسفة موضسسحة لن غيسسر

)173المؤتمن ل يستشار ول يلتفت لقوله. اهس(

 لعبد الله بن عمر بن سليمان 429() المامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص172
الدميجي، ط: دار طيبة.

.13/354() فتح الباري ج173
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وقال سفيان الثوري رحمه الله: ليكن أهل مشورتك أهل التقسسوى والمانسسة

).174ومن يخشى الله تعالى(

وقال ابن عطية: والشورى مسسن قواعسسد الشسسريعة وعزائسسم الحكسسام، مسسن ل

يستشير أهل العلم والدين فعزله واجسسب، هسسذا مسسا ل خإلفا فيسسه، وقسسد مسسدح اللسسه

)175المؤمنين بقوله {وأمرهم شورى بينهم}(

وقال ابن خإويز منداد: واجب على الولة مشاورة العلماء فيمسسا ل يعلمسسون،

)176وفيما أشكل عليهم من أمور الدين ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب....اهس(

وقال المام القرطبي: جاء في مصنف أبي داود عن أبي هريرة رضي اللسسه

عنه قال: قال رسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم: "المستشسسار مسسؤتمن"، قسسال

ّينسسا، وقلمسسا يكسسون العلماء وصفة المستشار إن كان في الحكام أن يكون عالمسسا د

ذلك إل في عاقل، قال الحسن: مسسا كمسسل ديسسن امسسرئ مسسا لسسم يكمسسل عقلسسه، فسسإذا

استشير من بهذه الصفة واجتهد في الصلح وبذل جهده فوقعت الشارة خإطأ فل

)  177غرامة عليه، قاله الخطابي وغيره. اهس(

وقال الشيخ أحمد شاكر: ومن المفهوم البديهي الذي ل يحتاج إلى دليل أن

الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشاورتهم  ويأتي بسسه فيسسه مسسن يلسسي

المر من بعده  هم الرجال الصسسالحون القسسائمون علسسى حسسدود اللسسه المتقسسون للسسه

المقيمين الصلة المؤدون الزكاة المجاهسسدون فسسي سسسبيل اللسسه السسذين قسسال فيهسسم

رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليليني منكم أولو الحلم والنهسسى) ليسسسوا هسسم

الملحدين ول المحاربين لدين اللسسه ول الفجسسار السسذين ل يتورعسسون عسسن منكسسر، ول

الذين يزعمون أن لهم أن يضعوا شرائع وقوانين تخالف دين اللسسه وتهسسدم شسسريعة

، ط: دار الفكر بيروت.2/237() الجامع لحكام القرآن ج174
.2/235() الجامع لحكام القرآن ج175

2/235()الجامع لحكام القرآن ج176
، وحديث "المستشار مؤتمن" رواه ابن ماجه عن أبي 2/236() الجامع لحكام القرآن ج177

، قال في الزوائد: إسناد حديث ابن مسعود 3745،3746هريرة وابن مسعود في الدب رقم
، ورواه الطبراني عن عبد الله بن الزبير يرفعه، قال 2/1233صحيح رجاله ثقات، السنن ج

)، ورواه الترمذي عن أبي هريرة وقال:8/97الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ج
. 427، نقل عن المامة العظمى ص2822هذا حديث حسن رقم:
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السلم، هؤلء وأولئك  من بين كافر وفاسق  موضعهم تحت السسسيف أو السسسوط

)178ل موضع الستشارة وتبادل الراء. اهس(

بعد أن بينا من هم أهل الشورى في السلم، نبين مسسن هسسم أهسسل الشسسورى

في النظام الديمقراطي، فقد ذكرنا من قبل أن الديمقراطية فسسي إحسسدى صسسورها

أن يختار الشعب مجموعسة مسن النسواب يمثلسونه وهسم السذين يشسرعون ويسسنون

القسسوانين ولكسسن مسسا هسسي الصسسفات السستي ينبغسسي أن تتسسوفر فسسي كسسل مسسن النسساخإب

والمنتخب.

يقول الشيخ محمد قطب: فأصبح من حق أي إنسان بلسسغ إحسسدى وعشسسرين

سنة أن يكون له صوت انتخابي بشرطين اثنين: الول أن يكون مقيدا في الدائرة

التي يريد أن يدلي فيها بصوته، الثاني: أل يكون صدر ضده حكم في قضية مخلسسة

بالشرفا  والشرفا في عرفهم ل يتعارض مع الباحية الجنسية بطبيعة الحسسال ول

مع العربدة والمجون إنما يتعارض فقط مع الغتصاب ومسسع السسسكر السسذي تصسسحبه

جريمة!!  إلى أن قال  كما أصبح من حق أي إنسان بلغ هذه السن ويجيد القراءة

والكتابسسة ولسسم يصسسدر ضسسده حكسسم فسسي قضسسية مخلسسة بالشسسرفا أن يرشسسح نفسسسه

)179للبرلمان. اهس(

وهذا يبين أنه ل يشترط في الناخإب ل العدالة ول السلم ومما يؤكسسد ذلسسك

) من الدستور اليمني: 63في بعض الدساتير أنه ورد في( المادة:

يشترط في الناخإب الشرطان التيان:  أ- أن يكون يمنيا، ب- أن ل يقل سنه

عن ثمانية عشر عاما.

فهذا الدستور اليمني ل يشترط في النسساخإب ل السسسلم ول العدالسسة بسسل إن

بعض الدساتير ل تشترط في عضسو مجلسسس الشسعب بسل فسي رئيسس الجمهوريسة

) من الدستور المصري.75السلم ول الذكورية كما جاء في (المادة: 

وقد قال المام ابن قدامة: فإن الشاهد يعتبر فيسسه أربعسة شسروط: السسسلم

)180والبلوغ  والعقل  والعدالة. اهس(

. 3/65() عمدة التفسير ج178
.194() مذاهب فكرية معاصرة ص179

.14/44() المغني ج180
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فهم ل يشترطون في نظمهسسم الديمقراطيسسة مجسسرد الشسسروط السستي ينبغسسي

توفرها في الشاهد ل في الناخإب ول في المنتخب (عضو مجلس النسسواب)، فضسسل

ي السسلم لسم عن رئيس الجمهوريسة، وقسد ذكرنسا مسن قبسل أن أهسل الشسورى ف

يشترط فيهم مجرد السلم أو العدالة فقط بل كانوا كبسسار الصسسحابة وأهسسل العلسسم

والمانة وأهل التقوى، وكان القراء أصحاب مشورة عمر لنه سيسألهم عن حكم

القسسرآن وليسسس عسسن حكسسم الدسسستور والشسسيطان، فهسسل يقسسول قائسسل بعسسد ذلسسك إن

الشورى تلتقي في الجوهر مع النظام الديمقراطي أو يأتي بعض الخإوان ليعلقسسوا

اللفتسسات فسسي الدعايسسة النتخابيسسة وقسسد كتسسب عليهسسا {وأمرهسسم شسسورى بينهسسم}

و{وشسساورهم فسسي المسسر} هسسل كسسان النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم أو الخلفسساء

الراشدون أو الصحابة يستشيرون أهل الفسق والفجور وتاركي الصسسلة وشسساربي

الى {وأمرهسم الخمور أو النصسارى والشسيوعيين واللحساديين مسستدلين بقسوله تع

شورى بينهم} سبحانك هذا بهتان عظيم.

فالذين قالوا إن الشورى هي الديمقراطية، إما جسساهلون بحقيقتهمسسا معسسا أو

بحقيقة إحداهما وإما ضالون عن علم.

 أن الشورى أمر مشروع في الدين السلمي المنزل من عنسسدوالخلصاة:

الله تعالى، ولها ضوابطها في الشرع، أما الديمقراطية فهي نظام كفري 

من وضع البشر مناقض لشرع الله تعالى، فهسسي ليسسست مسسن ديسسن اللسسه فسسي

مسسع شيء، وليست أقرب النظم إلى الشورى أو السلم، أيسسستوي شسسرع الخسسالق

شرع المخلوق؟ مالكم كيف تحكمون.

حكم الديمقراطية

لقد تبين لك مما سبق حقيقة الديمقراطية، وأنها ليست دينا سماويا ولكنها

دين من وضع البشر، فالشعب هو الذي يختار أعضاء البرلمان، وهؤلء هسسم السسذين

يضعون القانون والدستور الذي يحكم حياة الناس، وهم يعلنسسون ول يسسستحيون أن

الديمقراطية منهاج حياة.
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وفيما يلي سنبين حكم الديمقراطية، وحتى ل نفتري على أصسسحاب "السسدين

الديمقراطي" فقد رأينا أن نستدل بأقوالهم بل بنصوص دساتيرهم.

م حيسسث تنسسص المسسادة1971ولنضرب مثال لذلك بالدستور المصري لسسسنة 

الولسسى منسسه علسسى أن "جمهوريسسة مصسسر العربيسسة دولسسة ذات نظسسام اشسستراكي

ديمقراطي"، وسنقتبس منه بعض المواد لكي يتضح المر ويعلم المسسسلمون هسسل

الديمقراطية من دين الله أم ل.

): أن (السسسلم ديسسن الدولسسة، واللغسسة العربيسسة لغتهسسا2فقد ورد في (المادة: 

الرسمية، ومبسسادئ الشسسريعة السسسلمية المصسسدر الرئيسسسي للتشسسريع) ويجسسب هنسسا

التنبيه على عدة أمور:

 أن هسسذه المسسادة نصسست علسسى أن مبسسادئ الشسسريعة هسسي المصسسدرالول:

الرئيسي للتشريع وليسسست المصسسدر الوحيسسد، وهسسذا يعنسسي أنسسه ل مسسانع مسسن وجسسود

مصادر أخإرى للتشسسريع، وهسسذا كفسسر بسسالله تعسسالى لن اللسسه تعسسالى يقسسول {أم لهسسم

ُيجعسسل مسسع اللسسهشركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يسسأذن بسسه اللسسه} ، فمجسسرد أن 

تعالى شريك في الحكم فهذا كفر، قال تعالى {ول يشرك في حكمه أحدا} وقال

تعالى {إن الحكم إل لله أمر أل تعبدوا إل إياه} وقسسال تعسسالى {ومسسا اخإتلفتسسم فيسسه

اللسسه ربسسي عليسسه تسسوكلت وإليسسه أنيسسب} (سسسورة من شيء فحكمه إلى اللسسه ذلكسسم

).10الشورى:

قال الحافظ ابن كثير: أي مهما اخإتلفتم فيه من المور وهذا عام في جميع

الشياء {فحكمه إلى الله} أي هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نسسبيه صسسلى اللسسه عليسسه

وسلم كقوله جسسل وعل{فسسإن تنسسازعتم فسسي شسسيء فسسردوه إلسسى اللسسه والرسسسول}،

{ذلكم الله ربي} أي الحاكم في كل شيء {عليه توكلت وإليسسه أنيسسب} أي أرجسسع

)181في جميع المور. اهس(

ومن أعجب ما سمعناه في هسسذا الصسسدد قسسول التلمسسساني المرشسسد الثسسالث

هسسل تخاصسسم الدولسة السسسلمية كسل قسانونللخإوان عندما سألته مجلسسة المصسسور: 

وضعي؟ وما العلقة بيسسن الشسسريعة والقسسانون الوضسسعي؟ قسسال التلمسسساني : (أبسسدا

، ط: دار المعرفة.4/108() تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير ج181
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الدستور كان كيسا حينما نسسادى بسسأن الشسسريعة السسسلمية هسسي المصسسدر الرئيسسسي

للتشريع ولم يقل المصدر الوحيد)!!!، فهل دعاة الخإوان يشجعون الحكومة على

أن تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض؟.

 أن هذه المسسادة نصسست علسسى أن مبسسادئ الشسسريعة  وليسسستالمر الثاني:

أحكام الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع وهذا أيضسا كفسسر بسسالله تعسالى، ومبسسادئ

الشريعة مثل: رفع الحرج، درء المفاسد مقدم علسسى جلسسب المصسسالح، ل ضسسرر ول

ضرار إلخ، وهذا يعني أن من حق هسسؤلء أن يشسسرعوا مسسن دون اللسسه تعسسالى، فسسإذا

عارضهم معارض قالوا نحن راعينسسا مبسسادئ الشسسريعة، والقسسانون ل يلزمنسسا بأحكسسام

الشريعة، فأحكام الشريعة شيء ومبادئ الشريعة شيء آخإر.

ولسسذلك فقسسد جسساء فسسي شسسرح قسسانون العقوبسسات للسسدكتور محمسسود محمسسود

مصسسطفى: وقسسد اقتبسسس الشسسارع المصسسرى أحكسسام الزنسسا مسسن القسسانون الفرنسسسي

 عقوبات) علسسى مسسا يسسأتي:274)  إلى أن قال  تنص (المادة:339،سس 337(المواد: 

المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مسسدة ل تزيسسد علسسي سسسنتين،

)182لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت. اهس(

فقد تبين من ذلك أن أحكام الزنا مقتبسة من القسسانون الفرنسسسي وليسسست

من الشريعة السلمية لن القانون ينص على أن عقوبسسة الزنسسا للمسسرأة المتزوجسسة

هي الحبس، أما عقوبة الزنا في الشرع فهي الجلد للزاني البكر كمسسا قسسال تعسسالى

)، أمسسا2{الزانية والزاني فاجلدوا كسسل واحسسد منهمسسا مائسسة جلسسدة} (سسسورة النسسور: 

).183الزاني المحصن فعقوبته الرجم كما جاءت به السنة(

وقد ألغى القانون المصري عقوبتي الجلد والرجم التي وردت فسسي الشسسرع

واستبدل بها الحبس الذي جاء في القسسانون الفرنسسسي، فقسسدم القسسانون الفرنسسسي

على الكتاب والسنة وقد قال تعالى {ل تقدموا بين يسسدي اللسسه ورسسسوله} (سسسورة

)، وقال تعالى {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لسسم يسسأذن بسسه1الحجرات:

).21 (سورة الشورى:الله}

، ط: جامعة القاهرة، الطبعة العاشرة337() شرح قانون العقوبات س القسم الخاص، ص182
م. 1983

.6815، 6813، 6812() انظر صحيح البخاري أحاديث رقم: 183
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قال شيخ السلم ابن تيمية: والنسان متى حلل الحسسرام المجمسسع عليسسه، أو

حرم الحلل المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء.

)184اهس(

وقال الحافظ ابن كثير: فمن ترك الشرع المحكم المنزل علسسى محمسسد بسسن

عبد الله خإاتم النبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخإة كفر، فكيسسف بمسسن

)185تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين.اهس(

  وهسسي شسسرائع منزلسسة مسسنفإذا كان من تحاكم إلى الشرائع المنسوخإة كفر

عند الله تعالى  فكيف بمن تحاكم إلى شرائع البشر مختارا كشريعة الديمقراطية

التي يقول أربابها عنها أنها حكم الشعب للشعب، فل شك أنه أشد كفرا وضلل.

والذي يسسبين مسسدى كسسذبهم وخإسسداعهم فسسي أن المسسادة الثانيسسة مسسا وضسعت إل

للكذب والتضليل أن هناك مواد كثيرة مخالفة للشرع، وقد شهد شاهد مسسن أهلهسسا

على أن الشارع المصري اقتبس أحكام الزنسسا مسسن القسسانون الفرنسسسي كمسسا سسسبق

بيانه، وقد ورد في المادة الثالثة من الدستور أن (السيادة للشسسعب وحسسده) وهسسذا

يؤكد أن المادة الثانية ما هي إل مكر وخإسسداع، قسسال تعسسالى {وقسسد مكسسروا مكرهسسم

).46وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال} (سورة إبراهيم:

 أن أحكام المادة الثانية ليسسس لهسسا أي أثسسر رجعسي، بمعنسسى أن كسسلالثالث:

أحكام الدستور المصري التي صدرت قبسسل تعسسديل المسسادة الثانيسسة ل يخضسسع لهسسذه

2المادة وهذا ما قررته المحكمة الدستورية في حكمها الثالث في القضية (رقسسم:

): كل مصسسدر تسسرد إليسسه1993 إبريل 3 قضائية دستورية، الصادر في 1941لسنة 

ي النصوص التشريعية أو تكسسون نابعسة منسه يتعيسن بالضسسرورة أن يكسسون سسابقا  ف

)، وهذا يعنسسي أن تعسسديل المسسادة الثانيسسة السسذي186وجوده على هذه النصوص ذاتها(

 السسذي احتسسوى1971 يسري مفعوله بعد هذا التاريخ، أما دستور 1980صدر سنة 

على كثير من المواد الكفرية، فليس للمادة الثانيسسة سسسلطان عليسسه، وكيسسف يكسسون

 وقسسد1971لمبادئ الشريعة فضل عن أحكام الشريعة سلطان على دستور سسسنة

.3/267() مجموع الفتاوى ج184
.13/119() البداية والنهاية ج185

، ودستور جمهورية مصر10) لبراهيم شيحا، ص1971() انظر الدستور المصري (دستور 186
العربية، ص:ي، طبعة الهيئة العامة لشئون المطابع الميرية.
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)، فل187وصفته اللجنة السستي قسسامت بإعسسداد مشسسروعه بسسأنه الدسسستور السسدائم؟!!!(

، فهسسل هنسساك1971القرآن ول السنة يستطيعا نسخ أحكام الدستور الدائم لسسسنة 

كفر أعظم من هذا؟.

 أن هذا التعديل لم يصدر لنه حكم اللسسه تعسسالى السسذي ل يسسرد، ولنالرابع:

الحاكمية لله وحده {إن الحكم إل للسسه} ولكنسسه صسسدر لن أكسسثر مسسن ثلسسث أعضسساء

،1979 يوليسسو16مجلس الشعب تقدموا بطلب لتعديل بعض أحكام الدستور في 

 التعسسديل1980 إبريسسل عسام30فأقر مجلس الشعب فسي جلسسسته المنعقسسدة فسي 

) مسسن189المقترح ووافق عليه ثم عرض هذا التعديل حسبما تقضي بسسه (المسسادة:

 فوافسسق1980 مايو 22الدستور  على الشعب في استفتاء شعبي أجري في يوم 

).188عليه الشعب، وأصبح هذا التعديل نافذا من يوم إعلن نتيجة الستفتاء(

وهسسذا يسسبين لسسك أن سسسلطة مجلسسس الشسسعب فسسوق حكسسم الشسسرع، وسسسلطة

الشعب فوق حكم الشرع أيضا.

وكما وافق الشعب على المادة الثانية، فمن حقه أن يلغيهسسا فسي أي وقسست،

!!!. فالسيادة (للشعب وحده) ل معقب لحكمه ولو كان القرآن الكريم

 أن هذه المسسادة الثانيسسة تخسساطب المشسسرع ول تخسساطب القاضسسيالخامس:

) مسسن الدسسستور، السستي تنسسص علسسى أن165الذي يجسسب عليسسه أن يلسستزم (بالمسسادة: 

(السلطة القضسسائية مسسستقلة، وتتولهسسا المحسساكم علسى اخإتلفا أنواعهسسا ودرجاتهسسا،

وتصدر أحكامها وفق القانون)، لذلك عندما أصدر المستشار محمود غراب حكمسسا

بالجلد على رجسل شسسرب الخمسر لسسم ينفسسذ ذلسك الحكسم لنسسه ل يوجسسد فسي قسانون

العقوبات شيئا اسمه الجلد.

وفي آخإر كلمنا على هذه النقطة نذكر كلما لسيد قطب رحمه اللسسه حيسسث

قال:

يجسسب أل نسسدع النسساس حسستى يسسدركوا أن السسسلم ليسسس هسسو أي مسسذهب مسسن

المسسذاهب الجتماعيسسة الوضسسعية، كمسسا أنسسه ليسسس أي نظسسام مسسن أنظمسسة الحكسسم

.322، ص1993() التقرير الستراتيجي العربي لسنة 187
.21،22) لبراهيم شيحا، ص1971() الدستور المصري (دستور 188
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الوضعية... بشتى أسسسمائها وشسسياتها وراياتهسسا جميعسسا... وإنمسسا هسسو السسسلم فقسسط،

السلم بشخصيته المسسستقلة وتصسسوره المسسستقل، وأوضسساعه المسسستقلة، السسسلم

الذي يحقق للبشرية خإيرا مما تحلم به كله من وراء هذه الوضاع، السلم الرفيع

النظيف المتناسق الجميل الصادر مباشرة من الله العلي الكبير.

وحتى نسسدرك حقيقسسة السسسلم علسسى هسسذا النحسسو فسسإن هسسذا الدراك بطسسبيعته

سيجعلنا نخاطب الناس ونحن نقدم لهم السلم في ثقة وقوة وفي عطف كسسذلك

ورحمة... ثقة الذي يستيقن أن ما معه هو الحق وأن ما عليه الناس هسسو الباطسسل،

وعطف الذي يرى شقوة البشر، وهو يعرفا كيسسف يسسسعدهم، ورحمسسة السسذي يسسرى

ضلل الناس وهو يعرفا أين الهدى الذي ليس بعده هدى.

لن نتدسس إليهم بالسلم تدسسا، ولن نربت علسسى شسسهواتهم وتصسسوراتهم

المنحرفة، سنكون صرحاء معهم غايسسة الصسسراحة، هسسذه الجاهليسسة السستي أنتسسم فيهسسا

نجس والله يريد أن يطهركم، هذه الوضاع السستي أنتسسم فيهسسا خإبسسث واللسسه يريسسد أن

يطيبكم، هذه الحياة التي تحيونها دون والله يريد أن يرفعكم، هذا الذي أنتسسم فيسسه

شقوة وبؤس ونكد، والله يريد أن يخفسسف عنكسسم ويرحمكسسم ويسسسعدكم، والسسسلم

سيغير تصوراتكم وأوضاعكم وقيمكم، وسيرفعكم إلى حياة أخإسسرى تنكسسرون معهسسا

هذه الحياة التي تعيشسسونها، وإلسسى أوضسساع أخإسسرى تحتقسسرون معهسسا أوضسساعكم فسسي

مشارق الرض ومغاربها، وإلى قيم أخإرى تشمئزون معها من قيمكم السائدة في

الرض جميعا، وإذا كنتم أنتم  لشقوتكم  لم تروا صورة واقعية للحيسساة السسسلمية،

لن أعداءكم  أعداء هذا السسدين  يتكتلسسون للحيلولسسة دون قيسسام هسسذه الحيسساة، ودون

تجسد هذه الصورة، فنحن قد رأيناها  والحمد لله ممثلسسة فسسي ضسسمائرنا مسسن خإلل

قرآننا وشريعتنا وتاريخنا وتصورنا المبدع للمستقبل الذي ل شك في مجيئه.

هكذا ينبغسي أن نخساطب النسساس ونحسن نقسسدم لهسم السسلم، لن هسذه هسي

الحقيقة، ولن هذه هي الصورة التي خإاطب السلم الناس بهسسا أول مسسرة، سسسواء

في الجزيرة العربية أم فارس أم في الروم، أم في أي مكان خإاطب الناس فيه.

نظر إليهم من عل، لن هذه هي الحقيقة، وخإاطبهم بلغسسة الحسسب والعطسسف

لنها حقيقة كذلك في طبيعته، وفاصلهم مفاصلة كاملسسة ل غمسسوض فيهسسا ول تسسردد
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لن هسسذه هسسي طريقتسسه، ولسسم يقسسل لهسسم أبسسدا: إنسسه لسسن يمسسس حيسساتهم وأوضسساعهم

وتصوراتهم وقيمهم إل بتعسديلت طفيفسة، أو أنسه يشسبه نظمهسم وأوضساعهم الستي

ألفوها... كما يقول بعضنا اليوم للنساس وهسسو يقسسدم إليهسم السسلم.... مسسرة تحسست

عنسسوان: ديمقراطيسسة السسسلم ومسسرة تحسست عنسسوان اشسستراكية السسسلم ومسسرة بسسأن

الوضسساع القتصسسادية والسياسسسية والقانونيسسة القائمسسة فسسي عسسالمهم ل تحتسساج مسسن

السلم إل لتعديلت طفيفة!!!! إلسسى آخإسسر هسسذا التدسسسس النسساعم والسستربيت علسسى

)189الشهوات!!(

أقوال العلماء في الحاكمية

يتبين لك مما سبق أن الديمقراطية تتعارض مع السلم في مبادئها وصسسور

الحكم فيها، ومع ذلك فإن كثيرا من المسلمين اليوم ل يكفسسرون مسسن تسسرك شسسرع

الله تعالى وحكم بالنظام الديمقراطي أو غيره من النظم الكافرة التي مسسا أنسسزل

العلماء في  وجوب الحكم بما أنسسزل الله بها من سلطان، لذلك سنذكر هنا أقوال

الله وحرمة الحكم بالنظم والقوانين الوضعية.

 - المام ابن حزم1

قال رحمه الله: فإن كان يعتقد أن لحد بعد مسسوت النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه

وسلم أن يحرم شيئا كان حلل إلى حين موته صلى الله عليه وسلم أو يحل شسسيئا

كان حراما إلى حين موته صلى الله عليه وسلم أو يوجب حدا  لم يكن واجبا إلسى

حين موته صلى الله عليه وسلم أو يشرع شريعة لم تكسسن فسسي حيسساته صسسلى اللسسه

عليه وسلم فهو كافر مشسسرك حلل السسدم والمسسال حكمسسه حكسسم المرتسسد ول فسسرق.

)190اهس(

وقال أيضا: وأما من ظن أن أحدا بعد مسسوت رسسسول اللسسه صسسلى اللسه عليسسه

وسلم ينسخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث شريعة لم تكن في حياته

صلى الله عليه وسلم فقد كفر وأشرك وحسسل دمسسه ومسساله ولحسسق بعبسسدة الوثسسان،

لتكذيبه قول الله تعالى {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضسسيت

لكم السلم دينا}، وقال تعالى {ومن يبتغ غير السلم دينا فلسسن يقبسسل منسسه وهسسو

() معالم في الطريق.189
.1/73() الحكام ج190
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في الخإرة من الخاسرين}، فمن ادعى أن شيئا مما كان في عصسسره صسسلى اللسسه

ثم بدل بعد موته فقد ابتغى غيسسر السسسلم دينسسا لن تلسسكعليه وسلم على حكم ما 

العبادات والحكام والمحرمات والمباحات والواجبات التي كانت على عهده صلى

لم شسيئا الى لنسا وليسس الس الله عليه وسلم ، هي السلم السذي رضسيه اللسه تع

غيرها، فمن ترك شيئا منها فقد ترك السلم، ومن أحدث شيئا غيرها فقد أحسسدث

غير السلم، ول مرية في شيء أخإبرنا الله تعالى به أنه قد أكمله، وكل حديث أو

 فإنما هي تفسير لما نزل قبلها وبيسسان لجملتهسسا وتأكيسسدآية كانا بعد نزول هذه الية

)191لمر متقدم، وبالله تعالى التوفيق. اهس(

وقال ابن حزم أيضا: وأيضا فل فرق بين جواز شرع شريعة مسسن إيجسساب أو

تحريم أو إباحة بالرأي لم ينص تعالى عليه ول رسوله صلى الله عليه وسلم وبين

إبطال شريعة شرعها الله علسسى لسسسان رسسسوله صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم بسسالرأي،

والمفرق بين هسسذين العمليسسن متحكسسم بالباطسسل مفسستر، وكلهمسا كفسسر ل خإفسساء بسسه.

)192اهس(

وقال ابن حزم أيضا: لن إحداث الحكام ل يخلو من أحد أربعسسة أوجسسه: إمسسا

إسقاط فرض لزم كإسقاط بعض الصلة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة أو بعض

الحج أو بعض حد الزنا أو حد القذفا، أو إسقاط جميع ذلك، وإما زيادة في شسسيء

منها، أو إحداث فسسرض جديسسد، وإمسسا إحلل محسسرم كتحليسسل لحسسم الخنزيسسر والخمسسر

والميتة، وإما تحريم محلل كتحريم لحم الكبش وما أشبه ذلك، وأي هسسذه الوجسسوه

 فالقائل به كافر مشرك لحق باليهود والنصارى، والفسسرض علسسى كسسل مسسسلمكان

قتل من أجاز شيئا من هذا دون استتابة ول قبول توبسسة إن تسساب واستصسسفاء مسساله

لبيت مال المسلمين لنه مبدل لدينه، وقد قال صلى الله عليسه وسسلم: مسن بسدل

دينه فاقتلوه، ومن الله تعالى نعوذ من غضبة لباطل أدت إلى مثل هذه المهالسسك.

)193اهس(

 - شيخ السلم ابن تيمية2

.2/144،145() الحكام ج191
.6/31() الحكام ج192

.6/110() الحكام ج193
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قال رحمه اللسسه: ومعلسسوم بالضسسطرار مسسن ديسسن المسسسلمين وباتفسساق جميسسع

المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين السلم، أو اتباع شريعة غير شريعة محمسسد

صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمسسن ببعسسض الكتسساب وكفسسر ببعسسض

الكتاب.كما قال تعالى {إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريسسدون أن يفرقسسوا بيسسن

الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل

)194أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا}.اهس(

وقسسال أيضسسا: والنسسسان مسستى حلسسل الحسسرام المجمسسع عليسسه أو حسسرم الحلل

)195المجمع عليه أو بد ل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء. اهس(

الى وهسو الكتساب والسسنة السذي وقال أيضا: الشرع المنزل من عند الله تع

بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا الشرع ليس لحد  من الخلسسق

)196الخروج عنه، ول يخرج عنه إل كافر. اهس(

 - الحافظ ابن كثير3

قال رحمه الله: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد اللسسه

خإاتم النبياء صلى الله عليه وسلم وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخإة كفر،

فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين،

قسسال اللسسه تعسسالى {أفحكسسم الجاهليسسة يبغسسون ومسسن أحسسسن مسسن اللسسه حكمسسا لقسسوم

يوقنون} وقال تعالى {فل وربك ل يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهسسم ثسسم ل

يجدوا في أنفسسسهم حرجسسا ممسسا قضسسيت ويسسسلموا تسسسليما} صسسدق اللسسه العظيسسم.

)197اهس(

وقال رحمه الله فسي تفسسير قسسوله تعسالى {أفحكسم الجاهليسسة يبغسسون ومسن

):50أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} (سورة المائدة:

ينكر تعالى على من خإرج عن حكم الله المشتمل علسسى كسسل خإيسسر، النسساهي

عن كل شر وعدل  إلى ما سواه من الراء والهواء والصسسطلحات السستي وضسسعها

.151، 150، واليات من سورة النساء: 28/524() مجموع الفتاوى ج194
.3/267() مجموع الفتاوى ج195

.11/262() مجموع الفتاوى، ج196
هس.624، ضمن أحداث عام 13/119() البداية والنهاية ج197
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الرجال بل مسسستند مسسن شسسريعة اللسسه، كمسسا كسسان أهسسل الجاهليسسة يحكمسسون بسسه مسسن

الضللت والجهالت مما يضعونها بسسآرائهم وأهسسوائهم، وكمسسا يحكسسم بسسه التتسسار مسسن

السياسات الملكية المأخإوذة عن ملكهم جنكز خإان الذي وضع لهم الياسسسق، وهسسو

عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسسسها عسسن شسسرائع شسستى مسسن اليهوديسسة

ن الحكسام أخإسذها مسن مجسرد ا كسثير م والنصرانية والملة السلمية وغيرها، وفيه

نظره وهواه، فصارت في بنيسسه شسسرعا متبعسسا يقسسدمونها علسسى الحكسسم بكتسساب اللسسه

)198وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن فعسسل ذلسسك فهسسو كسسافر يجسسب قتسساله(

حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فل يحكم سواه في قليل ول كثير.

قال تعالى {أفحكم الجاهلية يبغون} أي يبتغون ويريسسدون وعسسن حكسسم اللسسه

يعدلون، {ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} أى ومن أعدل من اللسسه فسسي

حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلسم أن اللسه أحكسم الحساكمين،

وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كسسل

)199شيء العادل في كل شيء.اهس(

 - الشيخ أحمد شاكر4

قال في تعليقه على كلم ابن كسسثير السسسابق: أقسسول: أفيجسسوز مسسع هسسذا فسسي

شرع الله أن يحكم المسلمون في بلدهم بتشريع مقتبسسس عسسن تشسسريعات أوربسسا

الوثنية الملحدة؟، بل تشريع تدخإله الهواء والراء الباطلة، يغيرونه ويبسسدلونه كمسسا

يشاءون، ل يبالي واضعه أوافق شرعة السلم أم خإالفها؟.

إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط فيما نعلم من تاريخهم إل في ذلسسك العهسسد 

عهد التتار، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلم ومع هذا فسسإنهم لسسم يخضسسعوا لسسه،

بل غلب السلم التتار، ثم مزجهم فأدخإلهم في شرعته، وزال أثر ما صنعوا بثبات

المسلمين علي دينهم وشريعتهم، وبأن هذا الحكسسم السسسيئ الجسسائر كسسان مصسسدره

() قارن بين كلم الحافظ ابن كثير الذي جعل الوسيلة الشرعية هي قتال الحاكم الكافر 198
وبين كلم عمر التلمساني المرشد العام للخإوان حيث قال: الخإوان ما فكروا يوما في القوة 
كسلح لتغيير أو انقلب أو ثورة، لنهم سلفيون، وسلفيون بحق وفهم، والسلف رغم ما أثروا 
به الفكر من قمم وسعة واتساق ينكرون استعمال العنف ضد الحاكم حتى ولو كان فاسقا 
وظالما. 

.1403، ط: دار المعرفة 2/67() تفسير ابن كثير ج199
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الفريق الحاكم إذ ذاك لم يندمج فيه أحد مسسن أفسسراد المسسم السسسلمية المحكومسسة

ولم يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم فما أسرع ما زال أثره.

أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القسسرن الثسسامن  لسسذاك

القانون الوضعي الذي صنعه عدو السلم جنكيز خإان؟ ألستم ترونسسه يصسسف حسسال

المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر إل فسي فسرق واحسد أشسرنا إليسه

أتى عليها الزمن سريعا فانسسدمجت آنفا: أن ذلك كان في طبقة خإاصة من الحكام

في المة السلمية وزال أثر ما صنعت، ثم كان المسلمون الن أسوأ حال وأشسسد

ظلما وظلما منهم لن أكثر المم السلمية الن تكسساد تندمسسج فسسي هسسذه القسسوانين

المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شيء بذاك الياسق الذي اصطنعه رجسسل كسسافر

ظاهر الكفر.

 ثسسم يتعلمهسسا أبنسساءهسسذه القسسوانين السستي يصسسنعها نسساس ينتسسسبون للسسسلم

المسلمين ويفخرون بذلك آباء وأبناء ثم يجعلسسون مسسرد أمرهسسم إلسسي معتنقسسي هسسذا

الياسق العصري ويحقرون مسسن يخسسالفهم فسسي ذلسسك ويسسسمون مسسن يسسدعوهم إلسسى

الستمساك بدينهم وشريعتهم رجعيا وجامدا إلى مثل ذلسسك مسسن اللفسساظ البذيئسسة،

بل إنهم أدخإلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع السلمي يريدون تحويله

إلى ياسقهم الجديد بالهوينا واللين تارة وبالمكر والخديعة تارة وبما ملكت أيديهم

من السلطان تارات، ويصرحون ول يستحيون بسسأنهم يعملسسون علسسى فصسسل الدولسسة

عن الدين!!.

أفيجوز إذن  مع هذا  لحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني

التشريع الجديسسد!، أو يجسسوز لب أن يرسسسل أبنسساءه لتعلسسم هسسذا واعتنسساقه واعتقسساده

والعمل به عالما  كان الب أو جاهل.

أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء فسسي ظسسل هسسذا الياسسسق العصسسري وأن

يعمل به، ويعرض عن شريعة الله البينة؟.

ما أظن أن رجل  مسلما  يعرفا دينه ويؤمن به جملة وتفصسسيل ويسسؤمن بسأن

هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتابا محكما ل يأتيه الباطسسل مسسن بيسسن يسسديه ول

من خإلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعيسسة الوجسسوب فسسي
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كل حال، ما أظنه يستطيع إل أن يجزم غير متردد ول متأول بأن ولية القضاء في

هذه الحال باطلة بطلنا  أصليا ل يلحقه التصحيح ول الجازة.

إن المر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح ل

خإفاء فيه ول مداورة، ول عذر لحسسد ممسسن ينتسسسب للسسسلم  كائنسسا مسسن كسسان فسسي

العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امروء لنفسه، وكسل امريسء حسسيب

نفسه.

أل فليصدع العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير مسسوانين

)200ول مقصرين. اهس(

 - المام الشوكاني5

وصف المام الشوكاني رحمه الله فسسي رسسسالته (السسدواء العاجسسل فسسي دفسسع

العدو الصائل) أحوال أهل البلد الخارجة عن سلطان الدولة في زمانه فقال:

فلنبين لك حال القسم الثسساني: وهسسو حكسسم أهسسل البلد الخارجسسة عسن أوامسسر

الدولة ونواهيها.

إلى قوله: منها أنهم يحكمون ويتحاكمون إلى من يعرفا الحكام الطاغوتية

منهم في جميع المور التي تنوبهم وتعرض لهم من غير إنكار ول حياء من الله ول

من عباده ول يخافون مسسن أحسسد بسسل قسسد يحكمسسون بسسذلك بيسسن مسسن يقسسدرون علسسى

الوصول إليهم من الرعايا ومن كان قريبا منهم، وهذا المر معلوم لكسسل أحسسد مسسن

الناس ل يقدر أحد على إنكاره ودفعه وهو أشهر مسسن نسسار علسى علسسم، ولشسسك ول

ريب أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وبشريعته التي أمر بها على لسان رسسسوله

واخإتارها لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله، بل كفروا بجميع الشرائع من عنسسد

آدم عليه السلم إلى الن.

وهؤلء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلسسوا أحكسسام السسسلم ويسسذعنوا

لهسسا ويحكمسسوا بينهسسم بالشسسريعة المطهسسرة ويخرجسسوا مسسن جميسسع مسسا هسسم فيسسه مسسن

الطواغيت الشيطانية.

.4/173،174() عمدة التفسير ج200
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إلى قوله: ومعلوم من قواعد الشسسريعة المطهسسرة ونصوصسسها أن مسسن جسسرد

نفسه لقتال هؤلء واستعان بالله وأخإلص له النية فهسسو منصسسور ولسسه العاقبسسة فقسسد

وعد الله بهذا في كتسسابه العزيسسز {ولينصسسرن اللسسه مسسن ينصسسره}{إن تنصسسروا اللسسه

ينصركم ويثبت أقدامكم}{والعاقبة للمتقين}.

إلى أن قال: فإن تسرك مسن هسو قسادر علسسى جهسادهم فهسو متعسرض لنسسزول

العقوبة مستحق لما أصابه، فقد سلط الله على أهل السلم طوائف عقوبة لهسسم

حيث لم ينتهوا عن المنكرات ولم يحرصوا على العمل بالشسسريعة المطهسسرة، كمسسا

وقع من تسليط الخوارج في أول السلم، ثم تسليط القرامطة والباطنية بعدهم،

ثم تسليط الترك حسستى كسسادوا يطمسسسون السسسلم، وكمسسا يقسسع كسسثيرا مسسن تسسسليط

ان لسه قلسسب أو الفرنج ونحوهم فاعتبروا يا أولي البصار إن في هذا لعبرة لمسن ك

)201ألقى السمع وهو شهيد. اهس(

 -  الشيخ حمد بن عتيق النجدي6

ذكر رحمه الله في رسالته (بيان النجاة والفكاك من موالة المرتدين وأهل

الشراك) ضمن نواقض السلم:

المر الرابع عشر: التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى اللسسه

عليه وسلم وذكر الشيخ حمد فتوى ابن كسسثير فسسي تفسسسيره لقسسوله تعسسالى أفحكسسم

الجاهلية يبغون ثم قال: ومثل هؤلء ما وقع فيه عامة البوادي ومسسن شسسابههم مسسن

تحكيم عادات آبائهم وما وضعه أوائلهم من الموضوعات الملعونة السستي يسسسمونها

افر إنه ك شرع الرفاقة، يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله، ومن فعل ذلسك ف

)202يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله. اهس(

 -  الشيخ عبد الله بن حميد7

قال رحمه الله: ومن أصدر تشريعا عاما ملزما  للنسساس يتعسارض مسع حكسسم

)203الله، فهذا يخرج من الملة كافرا. اهس(

 - الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ8

، ضمن الرسائل السلفية ط: دار الكتب العلمية.33:35() من رسالة الدواء العاجل، ص201
هس.1399، ط: دار الفكر 412() من مجموعة التوحيد لشيخ السلم، ص202

هس.1405، ط: دار طيبة 196() نقل عن كتاب أهمية الجهاد لعلي بن نفيع العلياني، ص203
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قال في رسالته (تحكيم القوانين):

إن من الكفر الكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح

المين علي قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربسسي

مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين مناقضة ومعاندة

لقول الله عز وجل {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلسسى اللسسه والرسسسول إن كنتسسم

تؤمنون بالله واليوم الخإر ذلك خإير وأحسن تأويل}.

وقد نفى الله سبحانه وتعالى اليمان عن من لم يحكموا النسسبي صسسلى اللسسه

عليه وسلم فيما شجر بينهم، نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي وبالقسسسم، قسسال تعسسالى

{فل وربك ل يؤمنون حتى يحكموك فيما شسسجر بينهسسم ثسسم ل يجسسدوا فسسي أنفسسسهم

حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}.

ولم يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيسسم للرسسسول صسسلى اللسسه عليسسه

وسلم حتى يضيفوا إلى ذلك عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهم بقوله جسسل

شأنه {ثم ل يجدوا في أنفسهم حرجا  مما قضيت}، والحرج: الضيق، بل لبد من

اتساع صدورهم لذلك وسلمتها من القلق والضطراب.

ولم يكتف تعالى أيضا هنا بهذين المرين حتى يضموا إليهمسسا التسسسليم وهسسو

كمال النقياد لحكمه صلى الله عليسسه وسسسلم بحيسسث يتخلسسون هاهنسسا مسسن أي تعلسسق

للنفس بهذا الشيء ويسلموا ذلك إلى الحكم الحق أتسسم تسسسليم، ولهسسذا أكسسد ذلسسك

بالمصدر المؤكد وهو قوله جل شأنه {تسليما} المبين أنه ل يكفى هاهنا التسسسليم

)204بل لبد من التسليم المطلق. اهس(

ثم ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم أن الحكم بغير ما أنسسزل اللسسه يكسسون كفسسرا

أكبر في أحوال: الخامس منهسسا يصسسور واقسسع البلد المحكومسسة بسسالقوانين الوضسسعية

وفيه قال:

الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لحكسسامه

ومشاقة للسسه ولرسسسوله، ومضسساهاة بالمحسساكم الشسسرعية إعسسدادا وإمسسدادا وإرصسسادا

وتأصيل وتفريعا وتشكيل وتنويعسسا وحكمسسا وإلزامسسا، ومراجسسع ومسسستندات، فكمسسا أن

.5() رسالة تحكيم القوانين، ص204
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للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها إلسي كتساب اللسه وسسنة رسسوله

صلى الله عليه وسلم فلهذه المحاكم مراجسسع هسسي: القسسانون الملفسسق مسسن شسسرائع

شسستي، وقسسوانين كسسثيرة، كالقسسانون الفرنسسسي، والقسسانون المريكسسي والقسسانون

البريطاني، وغيرها من القسسوانين، ومسسن مسسذاهب بعسسض البسسدعيين المنتسسسبين إلسسي

الشريعة وغير ذلك.

فهذه المحاكم الن فسسي كسثير مسسن أمصسار السسسلم مهيسسأة مكملسة مفتوحسسة

البواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهسسم بمسسا يخسسالف حكسسم

السنة والكتاب، من أحكام ذلك القانون وتلزمهم به وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم،

فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمدا رسول الله بعسسد هسسذه

المناقضة.

ِذكُر أدلة جميع ما قسدمنا علسى وجسه البسسط معلومسة معروفسة، ل يحتمسل و

ذكرها هذا الموضع، فيا معشر العقلء ! ويا جماعات الذكياء وأولي النهسسى! كيسسف

ترضون أن تجري عليكم أحكام أمثسسالكم، وأفكسسار أشسسباهكم، أو هسسم دونكسسم ممسسن

يجوز عليهم الخطأ، بل خإطؤهم أكثر من صوابهم بكثير، بل ل صواب في حكمهسسم

َدعونهم يحكمون فسسي َت إل ما هو مستمد من حكم الله ورسوله، نصا أو استنباطا، 

اليكم مسن أزواجكسم وذراريكسم، ي أه أنفسكم ودمائكم وأبشاركم وأعراضسكم وف

وفي أموالكم وسائر حقوقكم، ويتركون ويرفضون أن يحكمسسوا فيكسسم بحكسسم اللسسه

ورسوله الذي ل يتطرق إليه الخطأ ول يأتيه الباطل مسسن بيسسن يسسديه ول مسسن خإلفسسه

تنزيل من حكيم حميد.

وخإضوع الناس ورضوخإهم لحكم ربهم خإضسسوع ورضسسوخ لحكسسم مسسن خإلقهسسم

تعسسالى ليعبسسدوه، فكمسسا ل يسسسجد الخلسسق إل للسسه، ول يعبسسدون إل إيسساه، ول يعبسسدون

المخلوق، فكسسذلك يجسسب أن ل يرضسسخوا ول يخضسسعوا أو ينقسادوا إل لحكسسم الحكيسسم

العليم الحميد، الرءوفا الرحيم، دون حكم المخلوق الظلوم الجهول الذي أهلكتسسه

الشسسكوك والشسسهوات والشسسبهات، واسسستولت علسسى قلسسوبهم الغفلسسة  والقسسسوة

والظلمات، فيجب على العقلء أن يربأوا بنفوسهم عنسسه، لمسسا فيسسه مسسن السسستعباد
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لهم، والتحكم فيهم بالهواء والغراض، والغلط والخإطاء، فضل عن كسسونه كفسسرا

)205بنص قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}. اهس(

 - الشيخ محمد المين الشنقيطي9

قال في تفسير قوله تعالى {إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم} (سسسورة

): ومن هدي القرآن للتي هي أقوم بيانه أن كل مسسن اتبسسع تشسسريعا غيسسر9السراء:

التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسسلمه عليسه،

)206فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح مخرج من الملة السلمية. اهس(

)26وفي تفسير قوله تعالى {ول يشرك في حكمه أحدا} (سورة الكهسسف:

قال الشنقيطي رحمه الله: قرأ هذا الحسسرفا عامسسة السسسبعة ماعسسدا ابسسن عسسامر ول

ى الخسبر، ول نافيسة، والمعنسى : ول يشرك بالياء المثناة التحتية، وضسم الكسافا عل

حكمه، بل الحكم له وحده جل وعل ل حكم لغيسسره يشرك الله جل وعل أحدا  في

البتة، فالحلل ما أحله تعالى، والحرام ما حرمه، والدين مسسا شسسرعه، والقضسساء مسسا

قضاه.

ُتشرْك بضم التاء المثناة الفوقيسسة وسسسكون وقرأه ابن عامر من السبعة ول 

الكافا بصيغة النهي، أي ل تشرك يا نبي اللسسه، أو ل تشسسرك أيهسسا المخسساطب أحسسدا

في حكم الله جل وعل، بل أخإلص الحكم لله من شوائب شرك غيره في الحكسسم،

وحكمه جل وعل المذكور في قوله {ول يشرك في حكمه أحدا} شسسامل لكسسل مسسا

يقضيه جل وعل، ويدخإل في ذلك التشريع دخإول أوليا.

وما تضمنته هذه الية الكريمة من كون الحكم لله وحده ل شسسريك لسسه فيسسه

على كلتا القراءتين جاء مبينا في آيات أخإر، كقوله تعالى {إن الحكم إل للسسه أمسسر

أن ل تعبدوا إل إياه} وقوله تعالى {إن الحكم إل لله عليه توكلت} وقسسوله تعسسالى

{وما اخإتلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} وقوله تعالى {ذلكم بسسأنه إذا دعسسي

الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلسسي الكسسبير} وقسسوله تعسسالى

{كل شيء هالك إل وجهه له الحكم وإليه ترجعون} وقوله تعالى{له الحمسسد فسسي

الولى والخإرة وله الحكم وإليه ترجعون} وقوله تعالى {أفحكم الجاهليسسة يبغسسون

.10،11() رسالة تحكيم القوانين، ص205
.3/439() أضواء البيان ج206
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ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} وقوله تعالى {أفغير اللسسه أبتغسسي حكمسسا

وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصل} إلى غير ذلك من اليات.

ويفهم من هذه اليات كقسسوله {ول يشسسرك فسسي حكمسسه أحسسدا} أن متبعسسي 

أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهسسم مشسسركون بسسالله، وهسسذا المفهسسوم جسساء

مبينا  في آيات أخإر، كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحسسة الميتسسة بسسدعوى

الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين أنها ذبيحة الله {ول تأكلوا مما لم يذكر اسم

ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكسسم لمشسسركون} فصسسرح بسسأنهم

مشركون بطاعتهم.

وهذا الشراك في الطاعة، واتباع التشريع المخالف لما شرعه اللسسه تعسسالى

أل تعبسسدوا هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى {ألم أعهد إليكم يا بنسسي آدم

الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم} وقوله تعالى عن

نبيه إبراهيم {يا أبت ل تعبد الشيطان إن الشيطان كسسان للرحمسسن عصسسيا} وقسسوله

تعالى {إن يدعون من دونه إل إناثا  وإن يدعون إل شيطانا مريدا} أي ما يعبدون

إل شيطانا، أي وذلك باتباع تشريعه، ولذا سمى الله تعسسالى السسذين يطسساعون فيمسسا

زينوا من المعاصي شركاء في قوله تعالى {وكسسذلك زيسسن لكسسثير مسسن المشسسركين

قتل أولدهم شركاؤهم}.

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما

سأله عن قوله تعالى {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا  مسسن دون اللسسه} فسسبين لسسه

أنهم أحلوا لهم ما حرم الله، وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم فسسي ذلسسك، وأن

ذلك هو اتخاذهم إياهم أربابا.

ن ومن أصرح الدلة في هذا : أن الله جل وعل في سورة النساء بين أن م

يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، وما

ذلك إل لن دعواهم اليمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكسسذب مسسا

يحصل منه العجب، وذلك في قوله تعالى {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهسسم آمنسسوا

بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطسساغوت وقسسد أمسسروا

أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلل بعيدا}.
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وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعسسون

القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليسسائه مخالفسسة لمسسا شسسرعه

الله جل وعل على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه ل يشك فسسي كفرهسسم

)207وشركهم إل من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم.اهس(

وفي تفسير قوله تعالى {إن الذين ارتدوا على أدبسسارهم مسسن بعسسد مسسا تسسبين

لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا مسسا نسسزل

الله سنطيعكم في بعض المر والله يعلسسم إسسسرارهم فكيسسف إذا تسسوفتهم الملئكسسة

يضربون وجوههم وأدبارهم ذلسسك بسسأنهم اتبعسسوا مسسا أسسسخط اللسسه وكرهسسوا رضسسوانه

) قال الشنقيطي رحمه الله:28: 25فأحبط أعمالهم} (سورة محمد: 

والية الكريمة تدل على أن كل من أطاع من كره ما نزل الله في معاونته

له على كراهته ومؤازرته له على ذلك الباطل، أنه كافر بالله بسسدليل قسسوله تعسسالى

فيمن كان كذلك {فكيف إذا تسسوفتهم الملئكسسة يضسسربون وجسسوههم وأدبسسارهم ذلسسك

بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم}.

إلى أن قال: فكل من قال لهؤلء الكفار الكارهين لما نزله الله: سنطيعكم

في بعض المر فهسسو داخإسسل فسسي وعيسسد اليسسة، وأحسسرى مسسن ذلسسك مسسن يقسسول لهسسم:

سنطيعكم في كل المر كالذين يتبعون القسسوانين الوضسعية مطيعيسسن بسسذلك للسسذين

كرهوا ما نسسزل اللسسه، فسسإن هسسؤلء ل شسسك أنهسسم ممسسن تتوفسساهم الملئكسسة يضسسربون

وجوههم وأدبارهم وأنهسسم اتبعسسوا مسسا أسسسخط اللسسه وكرهسسوا رضسسوانه، وأنسسه محبسسط

)208أعمالهم. اهس(

 - الشيخ محمد حامد الفقي10

قال رحمه الله: ومثل هذا وشر منسسه مسسن اتخسسذ مسسن كلم الفرنجسسة قسسوانين

يتحاكم إليها في الدماء والفروج والموال، ويقدمها علسسى مسسا علسسم وتسسبين لسسه مسسن

كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فهو بل شك  كافر مرتد إذا أصسسر

.4/82،83() أضواء البيان ج207
.7/587،590() أضواء البيان ج208



فتح الرحمن في الرد على بيان الخإوان
اللجنة الشرعية بجماعة الجهادفتح الرحمن في الرد على بيان الخإوان

اللجنة الشرعية بجماعة الجهاد

عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنسسزل اللسسه، ول ينفعسسه أي اسسسم تسسسمى بسسه ول أي

)209عمل من ظواهر أعمال الصلة والصيام والحج ونحوها. اهس(

 - الشيخ محمود شاكر11

قال رحمه الله: وإذن، فلم يكن سؤالهم عما احتسسج بسسه مبتدعسسة زماننسسا مسن

القضاء في الموال والعراض والدماء بقانون مخالف لشسسريعة أهسسل السسسلم، ول

في إصدار قانون ملزم لهل السلم بالحتكام إلي حكم غير الله في كتابه وعلى

لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، فهذا الفعل إعراض عن حكم اللسسه ورغبسسة عسسن

َيشسسك دينه وإيثار لحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا الكفر ل 

)210أحد من أهل القبلة على اخإتلفهم في تكفير القائل به والداعي إليه. اهس(

 - الشيخ محمد نعيم ياسين12

قال: فمن سن قانونا يبيح بموجبه الزنا أو الربا أو أي شيء مسسن المعاصسسي

المتفق على حرمتها في شسسرع اللسسه تعسسالى فقسسد كفسسر، ويكفسسر جميسسع مسسن يسسسهم

برضاه في إصدار مثل هذا القانون، ولكن ل يكفر من سن قانونا ينظم فيه السير

مثل أو نحوه مما لم يتعرض له الشرع بالذكر.

إلى قوله: وتعلم أيضا أنه يكفر من الناس من يعترفا لهذه الطواغيت بهذه

الحقوق ويرضى بها ويتحاكم إليهم وإلى شرائعهم المناقضة للسسسلم فسسي أصسسوله

وما علم منه بالضرورة وقد قال تعالى {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما

أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطسساغوت وقسسد أمسسروا أن

)، وقسال60يكفروا به ويريد الشسسيطان أن يضسسلهم ضسلل بعيسسدا} (سسسورة النسساء:

تعالى {أم لهم شركاء شرعوا لهم مسن السدين مسا لسم يسسأذن بسسه اللسه ولسول كلمسة

)211الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم}. اهس(

: أخإي القارئ لقد تبين لك مما ذكرناه من اليات وأقوال العلماء كفروبعد

من بدل شرع الله تعالى وتحاكم إلسسى غيسسره مسسن الشسسرائع، وكفسسر الحكسسام السسذين

، ط: أنصار السنة المحمدية.396() فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، هامش ص209
.4/157() عمدة التفسير ج210

، ط: مكتبة الرسالة الحديثة، والية 242،243() اليمان أركانه، حقيقته، نواقضه: ص211
 .21سورة الشورى: 
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تركوا حكم الشرع ووضعوا للناس أنظمة كفرية استوردوها من الشسسرق والغسسرب

بشسسرع اللسسه يلزمسسون النسساس بالتحسساكم إليهسسا ويحسساربون مسسن يكفسسر بهسسا ويطسسالب

)!!!.212تعالى(

وما ذكرناه من الدلة الشرعية علسى كفسر الديمقراطيسسة ومناقضسستها التامسة

للشرع يبين لسسك خإطسسأ حسسسن البنسسا مؤسسسس جماعسسة الخإسسوان حيسسن قسسال: بسسل إن

واضسسعي الدسسستور المصسسري رغسسم أنهسسم وضسسعوه علسسى أحسسدث المبسسادئ والراء

الدستورية وأرقاها فقسسد توخإسسوا فيسسه أل يصسسطدم أي نسسص مسسن نصوصسسه بالقواعسسد

)213السلمية. اهس(

ومن أعظم المور ردة أن يعرض شرع الله المنزل من فوق سبع سماوات

على هؤلء الحثالة من البشر الذين ل يملكون لنفسهم نفعا ول ضرا  ليقولوا فيه

رأيهم، فأي استهزاء بدين الله أعظم من هذا، ألم تسسسمعوا قسسول اللسسه تعسسالى{فل

وربك ل يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثسسم ل يجسسدوا فسسي أنفسسهم حرجسسا

)، فنفسى اللسسه اليمسسان عمسسن لسسم65مما قضيت ويسلموا تسليما}(سورة النسسساء:

يحكم الرسول فيما شرع ويسلم لمره ويرضى بحكمه، وقال تعالى {وهسسو السسذي

)، أم أنه توجسسد آلهسسة أخإسسرى84في السماء إله وفي الرض إله} (سورة الزخإرفا:

يعرض عليها حكم الله ليقولوا رأيهم فيه، تعالى الله عن كفرهم وضللهم.

ولو ذهبنا نتتبع مواد الدستور وما اشتمل عليه من كفر وضلل ورددنا عليها

مادة مادة لطال بنا المقام ولوجدناها {ظلمات بعضها فوق بعض} فنكتفسسي بهسسذا

القدر، ولكن بعد أن بينا كفر هذه النظمة ومخالفتها 

للشرع، وسردنا أقوال العلماء في ذلك، والن يبرز هنسسا سسسؤال هسسام أل وهسسو

فما واجب المسلم نحو هذه النظمة؟، وهل يجوز له الدخإول تحت لوائها كسسدخإول

مجلسسس الشسسعب مسسن أجسسل التغييسسر؟، ومسسا المفاسسسد المترتبسسة علسسى دخإسسول هسسذا

المجلس؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى الرد على جميع هذه السئلة.

() من أراد التفصيل في موضوع الحاكمية فليرجع إلى كتاب التبيان في أهم مسائل الكفر 212
واليمان لبي عمرو عبد الحكيم حسان، الجزء الثالث وهو الجزء الخاص بالحاكمية.

() مجموعة رسائل حسن البنا، وقد قال المفكر الفرنسي جيل كيبل (في مجلة روز 213
هس) عن السلميين: وهؤلء يقولون إن الحاكمية لله، ل للشعب 1414 ربيع أول 19اليوسف 

كما تقول الديمقراطية.   فهل فهم أعداء السلم الفرق بين السلم والديمقراطية ولم يفهم 
دعاة الخإوان ذلك؟!!!، إن ذلك لشئ عجاب!!!. 
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 وفي خإتسسام كلمنسسا عسسن الشسسورى والديمقراطيسسة ومعناهسسا وأهسسمالخلصاة:

أسسها وصور الحكم فيها وحكمها وأقوال العلماء في الحاكمية نقول إن الشورى

ل تلتقي في الجوهر مع النظام الديمقراطي كما يدعي الخإسسوان، والسسسلم ليسسس

ن صسميم (أبو الديمقراطية) كما يدعي البعض الخإر، ولسب الديمقراطيسة ليسس م

السسسلم كمسسا يسسدعي البعسسض الخإسسر، ولكسسن الديمقراطيسسة تتعسسارض مسسع السسسلم

والشورى، بل إنها تتناقض مع السلم والشورى في معناها وبعسسض أسسسسها السستي

تقوم عليهسسا، ونحسسن نسسوجز أهسسم الفسسروق بيسسن السسسلم (بمسسا فيسسه الشسسورى) وبيسسن

الديمقراطية فيما يلي:

- إن الديمقراطيسسسة معناهسسسا حكسسسم الشسسسعب للشسسسعب، فالحاكميسسسة فسسسي1

الديمقراطية للشعب، أما الحاكمية في السلم فهي لله تعالى وحده، قال تعسسالى

{إن الحكم إل لله}.

- إن الديمقراطية نظام من وضع البشر، أما السلم فهو دين الله تعسسالى2

المنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات.

- إن من أهم السس التي تقوم عليهسسا الديمقراطيسسة مبسسدأ سسسيادة المسسة،3

فالمة هي صاحبة السيادة وسلطتها فوق أي سلطة، أمسا فسي السسلم فالسسيادة

للكتاب والسنة.

- ومن أهم السس التي تقوم عليها الديمقراطيسسة أيضسسا سسسيادة القسسانون،4

فالقانون أساس الحكم في الدولة، فالحلل ما أحله القسسانون والحسسرام مسسا حرمسسه

القانون، والجريمة ل تكون جريمة إل إذا نص عليهسسا القسسانون، والقاضسسي ل يحكسسم

بعقوبة إل إذا نص عليها القانون، أما في السلم فالسيادة للشسسرع فسسي كسسل هسسذه

المور والحكام الشرعية مأخإوذة من الكتاب والسنة.

- إن الحق الذي يجب تنفيذه في الديمقراطية هو ما وافق عليسسه الغلبيسسة5

الحق السذي ا فسي السسلم ف اع العلمساء، أم ولو كان مخالفا للكتاب والسنة وإجم

يجب تنفيذه هو ما وافق الكتاب والسنة وإن عارضته الغلبية.

- إن الحرية الشخصية في الديمقراطية حرية مطلقة فسسي الزنسسا واللسسواط6

وشرب الخمر فهي حرية البهائم ليس لها ضابط، أمسسا الحريسسة فسسي السسسلم فلهسسا
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ضوابطها التي ل تضر بالفرد أو المجتمع، فالنسان المسلم ليس له حرية الفساد

والفساد.

- إذا كان النسان له حرية مطلقة في الديمقراطية فهسسذه الحريسسة يسسدخإل7

فيها حرية الكفر واللحاد وحرية الرأي والدعوة إلى هسسذا الكفسسر واللحسساد والسسردة،

أما في السلم فإن الردة جزاؤها القتل كما بينا ذلك من قبل بالدلة الشرعية.

- إن الديمقراطية تقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة بل فصل الدين8

عن حياة الناس كافة، أما السلم فهو دين اللسسه تعسسالى الشسسامل الكامسسل السسذي ل

ينفصل عن حيساة النساس فسي أي أمسسر مسن المسور، قسال تعسالى {قسل إن صسلتي

ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين}.

- إن الشورى في السلم تتعلق بالمور التي لم يرد فيها نص من الكتاب9

أو السنة، أما في الديمقراطية فهي تتنسساول كسسل شسسئ سسسواء ورد فسسي الكتسساب أو

السنة أم ل.

- وأهل الشورى في السلم هم المناء من أهل العلم فهسسم أهسسل العلسسم10

والتقوى والخبرة، أما أهل الرأي في النظام الديمقراطي فل يشترط فيهم العلسسم

ول التقوى ول المانة، ول العدالة، بل ل يشترط فيهسسم السسسلم لسسذلك تجسسد بعسسض

أعضاء مجلس الشعب في بعسسض السسدول السستي تسسدعي السسسلم  مسسن النصسسارى أو

الشيوعيين .

- في الديمقراطية ل يشترط في الناخإب ل العدالة ول السلم، أما فسسي11

الشورى فالمستشار مؤتمن فكيف يؤتمن الفاسسسق أو الفسساجر فضسسل عسسن الكسسافر

ويؤخإذ رأيه في المور المهمة.

 *     *     *

ومثثن هنثثا يثثرى الخإثثوان المسثثلمون فثثي المعارضثثة السياسثثية

المنظمة عاصاما من استبداد الغلبية وطغيانهثثا، وذلثثك (إن النسثثان

ليطغى أن رآه استغنى)، وبذلك تكون المعارضة السياسية المنظمثثة

جزءا من البناء السياسي وليست خإروجا عليه أو تهديثثدا لسثثتقراره

ووحدته وبذلك أيضا تكون سلمة النتخابات السياسية وإجراؤها في
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حرية تامة ونزاهة كاملة تتمتثثع بهمثثا جميثثع القثثوى وضثثمانا حقيقيثثا

لمن المجتمع واستقراره، وعاصاثثما للمثثة مثثن خإثثروج بعثثض فئاتهثثا

على نظامها واتخاذهثثا العمثثل السياسثثي سثثبيل تهثثز أمثثن المجتمثثع

واستقراره، وهما شثثرطان ل غنثثى عنهمثثا لتثثوجيه جهثثد المثثة إلثثى

.)19(البناء ومضاعفة النتاج وتعظيم معدلت التنمية

 يؤكسسد الخإسسوان دائمسسا علسسى أن وسسسيلة التغييسسر فسسي هسسذا العصسسر هسسي)19(

النتخابات وهم يعطون لنفسهم آمال كسسبيرة فسسي كسسل مسسرة أن تكسسون النتخابسسات

حرة نزيهة ويمنون أنفسهم وأتباعهم بذلك ويسسسخرون طاقسسات مئسسات اللفا مسسن

الشباب في الدعايات النتخابية علسسى مسسدار عسسدة شسسهور فسسي كسسل دورة انتخابيسسة،

وتصرفا الموال الطائلة في هذه الدعاية النتخابية، وقد يكون مسسن نافلسسة القسسول

أن نذكر بعض أقوال دعاتهم في أن وسيلة التغييسسر الن هسسي النتخابسسات لن هسسذا

أمر مشهور ومستفيض عنهم وهم ل ينكرونه.

والسؤال الن هل دخإول النتخابات وسيلة مشروعة يقرها الشسسرع؟، وهسسل

الحكام الذين تركوا شرع الله وحكموا النظم الديمقراطية وغيرهسسا مسسن القسسوانين

الكفرية وهم يحاربون المسلمين ويوالون اليهود والنصارى هل هؤلء مسلمون؟.

وإذا كان هؤلء كفارا مرتسسدين، فمسسا الوسسسيلة الشسسرعية لتغييرهسسم وتنصسسيب

حاكم مسلم يطبق شرع اللسسه تعسسالى؟، وهنسسا نجيسسب علسسى السسسؤال الول ونرجسئ

الجواب قليل عن بقية السئلة.

 حكم دخإول مجلس الشعب وبيان المفاسد المترتبة على ذلك

نود في البداية أن نبين أننا ل نقصسسد الحكسسم علسسى الفسسراد بأعيسسانهم ولكننسسا

نقصد بيان الحكم العام، لن هناك فرقا بين المقدور عليسسه وغيسسر المقسسدور عليسسه،

كما أن هناك فرقا بين الحكم المطلق، والحكم العيني، لننا قد نقول: مسسن يفعسسل

ذلك فهو كافر، ولكن قد يقوم بحقه مانع يمنع من تكفيره.

وقد ذهب الناس في التكفير مذاهب شسستى، فمنهسسم مسسن يكفسسر أي شسسخص

دون أن ينظر إلى تحقيق الشروط وانتفاء الموانع ومنهسسم مسسن يتسسورع فسسي تكفيسسر
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من كفره الله ورسوله، ويقع في خإطأ فاحش عندما يرى الكفسسر البسسواح ول يكفسسر

صاحبه لنه من الدعاة أو الخطباء أو القادة، وكأن حكسسم السسردة ل يطلسسق إل علسسى

الضعفة والمساكين ول يطلق علسسى ذوي المناصسسب أو الحكسسام أو المشسسهورين أو

علماء الدين مع أن القلوب بين إصبعين مسسن أصسسابع الرحمسسن يقلبهسسا كيسسف يشسساء،

نسأل الله تعالى حسن الخاتمة.

ونريد أن نبين هنا حقيقة هامة وهي إذا وقسسع أي شسسخص مهمسسا بلسسغ مسسوقعه

في السلم أو وقعت جماعة كبيرة مكونة من آلفا بل ملييسسن الفسسراد إذا وقعسسوا

في الكفر فل نتورع أن نسمي هذا كفرا، وإذا سميناه إسلما، فقد سمينا السماء

بغير أسمائها وضللنا ضلل مبينا، ولكن نقسسول هسسذا كفسسر ولكسسن صسساحبه قسسد يكسسون

معذورا هذا إذا كان له وجه من أوجه العذر المقبولة شسسرعا، أمسسا إذا قلنسسا إن هسسذا

ًا فقد افترينا على الله الكذب وإن السسذين يفسسترون علسسى اللسسه الكسسذب ل ليس كفر

يفلحون.

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمسسد بسسن عبسسد الوهسساب: فمسسن سسسمى

)214الكفر إسلما أو سمى الكفار مسلمين فهو كافر. اهس(

ونود أيضا قبل الكلم على حكم دخإول مجلس الشعب أن نسسذكر مسسن مسسواد

الدسسستور دور مجلسسس الشسسعب فسسي النظسسام السسديمقراطي وقسسد أعلسسن الخإسسوان

التزامهم بالنظام الديمقراطي فقالوا في أحد بيانسساتهم: إنهسسم ظلسسوا علسسى السسدوام

ملتزمين بأحكام الدستور والقانون.

وقال فريد عبد الخالق في كتابه: الخإسسوان المسسسلمون فسسي ميسسزان الحسسق:

يمكن أيضا أن نقول في اطمئنان إن القواعد الساسية التي قام عليهسسا الدسسستور

)، وقال أيضا في حديث لمجلة المصسسور:215المصري ل تتنافى مع قواعد السلم(

).216إن لب الديمقراطية من صميم السلم(

() رسالة أوثق عرى اليمان الحب في الله والبغض في الله، ضمن كتاب مجموعة 214
. 160التوحيد، ص

 وما بعدها. 177() الخإوان المسلمون في ميزان الحق، ص215
 هس. 1406 رمضان سنة 29، 3217() مجلة المصور المصرية، عدد 216



فتح الرحمن في الرد على بيان الخإوان
اللجنة الشرعية بجماعة الجهادفتح الرحمن في الرد على بيان الخإوان

اللجنة الشرعية بجماعة الجهاد

وقسسال عصسسام العريسسان: لمسساذا نؤكسسد ونصسسر علسسى أن السسسلميين معسسادون

للديمقراطية إن هذا افتراء عظيم، فنحن أول مسن ينسسادي بالديمقراطيسسة ويطبقهسا

)217ويذود عنها حتى الموت. اهس(

وقال حسن البنا: إن نظام الحكم الدستوري هو أقرب نظم الحكم القائمة

فسسي العسسالم كلسسه إلسسى السسسلم، وقسسال أيضسسا عسسن الخإسسوان: ل يعسسدلون بسسه نظامسسا

).218آخإر(

وقد بينا فيما سبق حكم الديمقراطيسسة ومناقضسستها الصسسريحة للشسسرع، وقسسد

تبين لك من هذه القوال أن الخإوان ينادون بالديمقراطية الكفرية ويذودون عنهسسا

حتى الموت ويدعون أنها أقرب نظم الحكم للسلم وأنهم ل يعسسدلون بهسسا نظامسسا،

فهم ل يعتبرون مجلس الشعب كفرا ومخالفسسا  للشسسرع وأنهسسم دخإلسسوه مضسسطرون

من أجل الدعوة، بل إنهم يمدحون الديمقراطية بل ويذودون عنهسسا حسستى المسسوت،

فما عذرهم في ذلك؟.

وفيما يلي نذكر بعض نصسسوص الدسسستور المصسسري السستي تسسبين دور مجلسسس

الشعب الكفري المناقض للشرع:

: (إن وضع القوانين واللوائح يكون1879) من دستور 27جاء في (المادة: 

ًء بمجلس النظار ثم تعرض على مجلس النواب للنظر فيها وتقديمها بحيث ل ابتدا

يكون القانون معتبرا أو دستورا ما لم يتل بمجلس النواب بندا بنسسدا ويعطسسى عنسسه

القرار ويجري التصديق عليه من الحضرة الخديوية).

: (السلطة التشريعية يتولها1923) من دستور سنة 24وجاء في (المادة: 

الملك بالشتراك مع مجلس الشيوخ والنواب).

انون إل إذا قسرره1956) مسن دسستور 84وجاء في (المسادة:  : (ل يصسدر ق

مجلس المة، ول يجوز تغيير مشروع قانون إل بعد أخإذ الرأي فيه مادة مادة).

.1964 ودستور 1958وتكررت نفس المادة السابقة في دستور سنة 

.20/10/90() لواء السلم 217
. 274() مجموعة رسائل حسن البنا، رسالة المؤتمر الخامس، ص218



فتح الرحمن في الرد على بيان الخإوان
اللجنة الشرعية بجماعة الجهادفتح الرحمن في الرد على بيان الخإوان

اللجنة الشرعية بجماعة الجهاد

: (يتولى مجلسسس الشسسعب سسسلطة1971) من دستور 86وجاء في (المادة:

التشسسريع ويقسسر السياسسسة العامسسة للدولسسة والخطسسة العامسسة للتنميسسة القتصسسادية

والجتماعية والموازنة العامة للدولة كمسا يمسارس الرقابسة علسى أعمسال السسلطة

التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور). 

فهذه المواد من الدستور المصري تبين أن مجلس الشعب له حق التشريع

من دون الله وهذا كفر صريح ومناقضة للشرع وقد أوردنسسا اليسسات وكلم العلمسساء

من قبل بما يغني عن إعادته فهل هذا الحكم ينطبسسق علسسى طائفسسة دون طائفسسة؟،

وهل أحكام الله فيها محاباة؟.

وحتى ل يدعي مدع أن هسسذه الوظيفسسة الكفريسسة لمجلسسس الشسسعب (سسسلطة

التشريع من دون الله) قد جاءت في الدسساتير المصسرية وحسدها نقسسول: لقسسد ورد

): (مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولسسة61في الدستور اليمني (المادة: 

وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة).

وورد في القاموس السياسي (مجلس المسسة: اسسسم يطلسسق علسسى المجلسسس

التشسسريعي فسسي بعسسض السسدول العربيسسة منهسسا ج.ع.م  أي مصسسر  والكسسويت وليبيسسا،

ويستوي في ذلك المجلس المزدوج المؤلف من مجلس شسسيوخ ونسسواب كمسسا فسسي

).219ليبيا، أو المجلس المنفرد كما في مصر والكويت)(

وجاء في القاموس السياسي أيضا (تتفق النظم الدستورية على أن إصدار

القوانين أو اعتماد مشروعاتها من حق المجالس التشريعية "البرلمان، المجلسسس

).220الوطني، مجلس المة .... إلخ)(

ممسسا سسسبق يتسسبين لسسك أن مجلسسس الشسسعب فسسي النظسسم الديمقراطيسسة هسسو

المجلس التشريعي الذي يشرع ويسن القوانين ويصدرها، وقسسد بينسسا مسسن قبسسل أن

إصدار القوانين في هذا المجلس يكون عن طريق الغلبية، فهسسم إن تنسسازعوا فسسي

شئ ردوه إلى الغلبية ولم يسسردوه للسسه والرسسسول، واللسسه عسسز وجسسل يقسسول {فسسإن

تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الخإر}.

، وفي ليبيا الن ما يدعى باللجان الشعبية، هي التي 1134() القاموس السياسي، ص219
تقنن وتناقش وتعرض القوانين ثم تقرها بزعمهم دون تدخإل من السلطة، وهذه اللجان 
الشعبية تماثل في الحقيقة المجالس النيابية في وظائفها التشريعية فكلهم في الكفر سواء.

. 909() القاموس السياسي، ص220
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قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الية: قوله {فإن تنسسازعتم فسسي شسسئ

فردوه إلى الله والرسول} قال مجاهد وغير واحد من السلف أي إلى كتاب اللسسه

وسنة رسوله، وهذا أمر من الله عز وجسسل بسسأن كسسل شسسئ تنسسازع النسساس فيسسه مسسن

أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قسسال تعسسالى

{وما اخإتلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله} فما حكم به الكتاب والسنة وشسسهدا

له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحسسق إل الضسسلل، ولهسسذا قسسال تعسسالى {إن كنتسسم

تؤمنون بالله واليوم الخإر} أي ردوا الخصومات والجهالت إلى كتاب اللسسه وسسسنة

رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم {إن كنتم تؤمنسسون بسسالله واليسسوم الخإسسر}

فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ول يرجسسع إليهمسسا

)221في ذلك فليس مؤمنا بالله ول باليوم الخإر. اهس(

ونحن نقول هل أعضاء مجلس الشعب إن تنازعوا في شئ ردوه إلى اللسسه

والرسول؟، من قال ذلك فهسسو كسساذب، ونصسسوص الدسسستور تنطسسق بكسسذبه والواقسسع

يشهد بكذبه.

ن قال الحافظ ابن كثير: فمن ترك الشرع المحكسم المنسزل علسى محمسد ب

َفر، فكيسسف بمسسن عبد الله خإاتم النبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخإة ك

َفر بإجماع المسلمين، قسسال اللسسه تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟، من فعل ذلك ك

ال تعالى {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقسوم يوقنسون}، وق

تعالى {فل وربك ل يؤمنسسون حسستى يحكمسسوك فيمسسا شسسجر بينهسسم ثسسم ل يجسسدوا فسسي

).222أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}(

أقول: إذا كسسان السسذي يسسترك شسسرع اللسسه ويتحسساكم إلسسى غيسسره مسسن الشسسرائع

المنسوخإة كفر، كمن تحاكم إلى الياسسا السستي وضسعها جنكيسسز خإسان وقسدمها علسى

شرع الله، أفل يكون من يتحاكم إلى الديمقراطيسسة الكفريسسة السستي وضسسعها البشسسر

كافرا أيضا؟.

هذا فيمن تحاكم إلى الكفر، فكيف بمجلس الشسسعب السسذي يسسسن القسسوانين

ويشرع الكفر للناس!!!، إذا كان من تحاكم إلى الياسسسا وقسسدمها علسسى شسسرع اللسسه

. 1/518() تفسير ابن كثير، ج221
. 13/119() البداية والنهاية، ج222
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كفر بإجماع المسلمين كما قال الحافظ ابن كثير، فكيف بمن يصنعون الياسا في

هذا العصر ويشرعون من دون الله؟ أليس هؤلء أشد كفرا وضلل؟.

قال الشيخ حمد بن عتيق النجدي: إن مسسن نسسواقض السسسلم "المسسر الرابسسع

عشر: التحاكم إلى غير كتسساب اللسسه وسسسنة رسسسول اللسسه صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم.

)223اهس(

ومن باب أولى أن سن القوانين المخالفة للكتاب والسنة التي تحاكم إليهسسا

الناس من نواقض السلم.

وقال تعالى {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنسسزل

من قبلك يريدون أن يتحسساكموا إلسسى الطسساغوت وقسسد أمسسروا أن يكفسسروا بسسه ويريسسد

)، قسال الشسيخ الشسنقيطي60الشيطان أن يضلهم ضلل  بعيدا} (سسسورة النسسساء:

بعد ذكر هذه الية وآيات أخإرى: وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهسسر غايسسة

الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية السستي شسسرعها الشسسيطان علسسى ألسسسنة

أوليائه مخالفة لما شرع الله جل وعل على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسسسلم،

أنه ل يشك في كفرهم وشركهم إل مسسن طمسسس اللسسه بصسسيرته، وأعمسساه عسسن نسسور

)224الوحي مثلهم. اهس(

فإذا كان الشيخ الشنقيطي حكسسم بكفسسر مسسن اتبسسع هسسذه القسسوانين الوضسسعية

فمسساذا يقسسول فيمسسن يشسسارك فسسي وضسسع هسسذه القسسوانين بنسسص الدسسستور، ويشسسارك

الطاغوت في وظيفته الطاغوتية؟.

َقَسسسم ونريسسد أن نتسسساءل هنسسا مسساذا يقسسول أعضسساء مجلسسس الشسسعب فسسي ال

): يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس90الدستوري الذي جاء في (المادة:

قبل أن يباشر عمله اليمين التية: أوقسم (هكذا في الصسسل والصسسواب "أقسسسم")

بالله العظيم أن أحسسافظ مخلصسسا علسسى سسسلمة السسوطن والنظسسام الجمهسسوري، وأن

.أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون

فهل رأيت مسلما يقسم بالله تعالى على احترام الكفر والحفاظ عليه؟.

.412() مجموعة التوحيد، رسالة بيان النجاة والفكاك من موالة أهل الشراك، ص223
.4/84() أضواء البيان ج224
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وقد يقول قائل إنه ما قال ذلك إل خإدعة حتى يصسسل إلسسي مجلسسس الشسسعب

ليتمكن من الدعوة فيه، ونقول هذا كذب لنهسسم إذا كسسانوا يقسسسمون فسسي مجلسسس

الشعب من أجل الضرورة فلماذا يعلنسسون احسسترامهم وثنسساءهم علسسى الديمقراطيسسة

بداية من حسن البنا إلى عصرنا هذا في كتبهم ومجلتهم وعلى صفحات الجرائد،

فهل لهم عذر في ذلك أو شبهة عذر؟!!!، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (فمسسن

)، والسسذي يظهسسر مسسن كلمهسسم أن225اتقى الشبهات فقسسد اسسستبرأ لسسدينه وعرضسسه)(

الديمقراطية لم تصبح وسيلة عند القوم بل أصبحت منهجا.

ول أظن أن مسلما ينكر بعسسد السسذي بينسساه أن مجلسسس الشسسعب هسسو مجلسسس

كفري، ول أظن أن مسلما ينكر أن ما يحدث فسسي مجلسسس الشسسعب مسسن عرضسسهم

لشرع الله على البشر ليقولوا فيسسه رأيهسسم أن هسسذا اسسستهزاء بالشسسرع وكفسسر بسسالله

{وقد نسسزل عليكسسم فسسي الكتسساب أن إذا سسسمعتم آيسسات اللسسه تعالى، وقد قال تعالى

يكفر بها ويستهزأ بها فل تقعدوا معهم حسستى يخوضسسوا فسسي حسسديث غيسسره إنكسسم إذا

مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنسسم جميعسسا}     (سسسورة النسسساء:

140.(

قال المام القرطبي: قسسوله تعسسالى {فل تقعسسدوا معهسسم حسستى يخوضسسوا فسسي

حديث غيره} أي غير الكفر،{إنكسسم إذا مثلهسسم} فسسدل بهسسذا علسسى وجسسوب اجتنسساب

أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لن مسن لسم يجتنبهسسم فقسسد رضسى فعلهسم،

والرضا بالكفر كفر، قال الله عز وجل: {إنكم إذا مثلهم}، فكسسل مسسن جلسسس فسسي

مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهسسم فسسي السسوزر سسسواء، وينبغسسي أن ينكسسر

عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن

)226يقوم عنهم حتى ل يكون من أهل الوعيد في هذه الية.اهس(

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: وأكبر ذنسسب

وأضله وأعظمه منافاة لصل السلم نصرة أعداء الله ومعسساونتهم والسسسعي فيمسسا

يظهر به دينهم وما هم عليه مسسن التعطيسسل والشسسرك والموبقسسات العظسسام وكسسذلك

انشراح الصدر لهم وطاعتهم والثناء عليهم ومدح من دخإل تحسست أمرهسسم وانتظسسم

() متفق عليه.225
.17/308، وانظر ج5/418() الجامع لحكام القرآن ج226
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في سلكهم، وكذلك ترك جهادهم ومسالمتهم وعقدة الخإوة والطاعة لهم وما هو

دون ذلك من تكثير سوادهم ومساكنتهم ومجامعتهم ويلتحق بالقسم الول حضور

المجالس المشتملة على رد أحكام الله وأحكام رسسوله والحكسم بقسانون الفرنسج

والنصارى والمعطلة مشاهدة الستهزاء بأحكسسام السسسلم وأهلسسه، ومسسن فسسي قلبسسه

أدنى حياة وأدنى غيرة لله وتعظيم له يأنف ويشمئز مسسن هسسذه القبائسسح، ومجامعسسة

أهلها ومساكنتهم ولكن ما لجرح بميت إيلم فليتق الله عبسسد مسسؤمن بسسالله واليسسوم

الخإر وليجتهد فيمسسا يحفسسظ إيمسسانه وتوحيسسده قبسسل أن تسسزل القسسدم فل ينفسسع حينئسسذ

)227السف والندم. اهس(

وقال الله تعالى {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهسسم حسستى

ع القسوم يخوضوا في حديث غيره و إما ينسينك الشيطان فل تقعد بعد السذكري م

).68الظالمين} (سورة النعام: 

قال المام القرطبي: أدب الله عز وجل نبيه بهذه الية، كان يقعد إلى قوم

من المشركين يعظهسسم ويسسدعوهم فيسسستهزءون بسسالقرآن، فسسأمره اللسسه أن يعسسرض

عنهم إعراض منكر، ودل بهذا علي أن الرجل إذا علم من الخإر منكرا وعلسسم أنسسه

ول يقبل عليه  إلى أن قسسال   قسسال ل يقبل منه فعليه أن يعرض عنه إعراض منكر

ابن العربي: وهذا دليل علسسي أن مجالسسسة أهسسل الكبسسائر ل تحسسل، قسسال ابسسن خإسسويز

منداد: من خإاض في آيات الله تركت مجالسته وهجر، مؤمنا كان أو كسسافرا، قسسال:

وكذلك منع أصحابنا الدخإول إلى أرض العدو ودخإسسول كنائسسسهم والسسبيع، ومجالسسسة

الكفار وأهل البدع، وأل تعتقد مودتهم ول يسمع كلمهم ول منسساظرتهم، وقسسد قسسال

بعض أهل البدع لبي عمران النخعي: اسمع مني كلمسة، فسأعرض عنسه وقسال: ول

نصف كلمة، ومثله عن أيوب السسسختياني، وقسسال الفضسسيل بسسن عيسساض: مسسن أحسسب

صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخإرج نور السلم من قلبه، ومن زوج كريمته مسسن

مبتدع فقد قطع رحمها، و من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمسسة، وإذا علسسم

الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له، وروى أبو عبد الله

الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسسسلم:

.64،65() الرسائل المفيدة: ص227
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(من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم السلم)، فبطسل بهسسذا كلسه قسول مسن

)228زعم أن مجالستهم جائزة إذا صانوا أسماعهم.اهس(

وقال المام الجصاص في تفسير نفس الية: فأمر الله نبيه بالعراض عسسن

الذين يخوضون في آيات الله وهي القرآن بالتكذيب وإظهار السسستخفافا إعراضسسا

يقتضسسي النكسسار عليهسسم، وإظهسسار الكراهسسة لمسسا يكسسون منهسسم إلسسى أن يسستركوا ذلسسك

ويخوضوا في حسسديث غيسسره، وهسسذا يسسدل علسى أن علينسسا تسسرك مجالسسسة الملحسسدين

وسائر الكفار عند إظهارهم الكفر والشرك ومسسال يجسسوز علسسى اللسسه تعسسالى إذا لسسم

يمكنا إنكاره وكنا في تقية من تغييره باليد أو اللسان لن علينا اتباع النسسبي صسسلى

الله عليه وسلم فيما أمره الله به إل أن تقوم الدللة على أنسسه مخصسسوص بشسسيء

منه، قوله تعالى {وإما ينسسسينك الشسسيطان} المسسراد إن أنسسساك الشسسيطان ببعسسض

الشغل فقعدت معهم وأنت ناٍس للنهي فل شيء عليك في تلسك الحسال، ثسم قسال

تعالى {فل تقعد بعد الذكرى مع القسوم الظسالمين} يعنسي بعسدما تسذكر نهسي اللسه

تعالى ل تقعد مع الظالمين وذلك عموم في النهي عن مجالسسسة سسسائر الظسسالمين

من أهل الشرك وأهل الملة لوقوع السم عليهم جميعا وذلسسك إذا كسسان فسسي تقيسسة

من تغييره بيده أو بلسانه بعد قيام الحجة على الظالمين بقبح ما هسم عليسه فغيسر

جائز لحد مجالستهم مع ترك النكير سواء كانوا مظهرين في تلسسك الحسسال للظلسسم

والقبائسسح أو غيسسر مظهريسسن لسسه لن النهسسي عسسام عسسن مجالسسسة الظسسالمين لن فسسي

)229مجالستهم مختارا مع ترك النكير دللة على الرضى بفعلهم. اهس(

وقد ذكر الشيخ حمد بن عتيق عسسدة أمسسور يصسسير المسسسلم بهسسا مرتسسدا ومسسن

ذلك: الجلوس عند المشركين في مجالس شركهم من غير إنكسسار، والسسدليل قسوله

تعالى {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها

فل تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حسسديث غيسسره إنكسسم إذا مثلهسسم، إن اللسسه جسسامع

).140المنافقين والكافرين في جهنم جميعا} (سورة النساء: 

وفي أجوبة آل الشيخ رحمهم الله تعالى، لما سئلوا عسسن هسسذه اليسسة، وعسسن

قوله صلى الله عليه وسلم: (من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثلسسه)، قسسالوا:

.7/12،13() تفسير القرطبي ج228
.3/2،3() أحكام القرآن ج229
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الجواب أن الية على ظاهرها، إن الرجل إذا سمع آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها

فجلس عند الكافرين المستهزئين بآيات اللسسه مسسن غيسسر إكسسراه ول إنكسسار ول قيسسام

عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فهو كافر مثلهسسم وإن لسسم يفعسسل فعلهسسم، لن

ذلك يتضمن الرضى بالكفر، والرضى بالكفر كفر.

وبهذه الية ونحوها استدل العلماء علسسى أن الراضسسي بالسسذنب كفسساعله فسسإن

ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه، لن الحكم بالظاهر، وهو قد أظهر الكفر،

)230فيكون كافرا. اهس(

ك أن ن اليسات وكلم العلمساء ومسن مسواد الدسسستور، يتسبين ل مما ذكرناه م

مجلس الشعب مجلس كفسسري يشسسرع مسسن دون اللسسه تعسسالى وأن أعضسساءه نصسسبوا

أنفسهم آلهه يشرعون للناس من دون الله، وهذا شرك بالله تعالى.

ومما سسسبق أيضسسا يتسسبين لسك أنسسه ل يجسسوز الجلسسوس فسسي مجلسسس فيسسه كفسسر

واستهزاء بآيسات اللسه وأن مسن جلسسس معهسم دون إنكسسار فهسسو كالراضسي لفعلهسسم،

ًا مثلهم}. والرضا بالكفر كفر، قال تعالى {إنكم إذ

ولكن بعض الناس قد دخإل مجلس الشعب بسسدعوى التغييسسر والصسسلح عمل

بفتاوى بعض العلماء وأقوال بعض الدعاة، فهل هذا جائز؟.

لقد تبين لي مما قرأته من فتاوى تجيسسز دخإسسول مجلسسس الشسسعب أن سسسبب

الخطأ في هذه الفتاوى يرجع إلى عدة أمور:

 أن بعض العلماء ل يرى كفر هؤلء الحكام الذين تركسسوا شسسرع اللسسهالول:

وحكموا بالديمقراطية الكفرية  وقسسد بينسسا كفسسر هسسؤلء فسسي الكلم علسسى الحاكميسسة

لذلك فهم ل يرون وجوب الخروج عليهم  وهذا خإطسأ  ترتسسب عليسسه جسواز السدخإول

في مجلس الشعب وإصلح مسسا يمكسسن إصسلحه مسسن خإلل هسسذا المجلسسس، والحسسق

الذي نعتقده أن هؤلء الحكام مرتدون كما بينسسا مسسن قبسسل وأن الوسسسيلة الشسسرعية

هي الخروج عليهم وتنصيب حاكم مسلم كما سيأتي بيانه إن شاء الله.

() رسالة سبيل النجاة والفكاك من موالة المرتدين وأهل الشراك ضمن كتاب مجموعة 230
، وحديث من جامع المشرك رواه أبو داود في الجهاد، وحسنه بشير 1/357،358التوحيد ج

. 1/357،358عيون في تعليقه على مجموعة التوحيد هامش ج
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 أن بعض العلمسساء لسسم يفهسسم الواقسسع  وقسسد بينسسا فسسي مقسسدمات هسسذاالثاني:

الكتاب أهمية فهم الواقع للمفتي وأن فهم الواقع مسسن شسسروط الفتسسوى  وبالتسسالي

لم يعرفا حقيقة الديمقراطية والسس التي تقوم عليها ولم يفهم الدور الحقيقي

لمجلس الشعب وأنه مجلس كفري يشرع من دون الله تعالى.

 أن بعض العلماء أجاز دخإول مجلس الشعب مسسن بسساب المصسسلحة،الثالث:

وأنه إذا كان هناك مصلحة من الدخإول كالسسدعوة وغيسسر ذلسسك فيجسسوز، وهسسذا الكلم

باطل لن دخإول مجلس الشعب يترتب عليه مفاسد أعظسسم بكسسثير مسسن المصسسلحة

المزعومة من دخإول هذا المجلس وإليك تفصيل لهذه المفاسد.

المفاسد المترتبة على دخإول هذا المجلس

- إن مسسن أعظسسم المفاسسسد المترتبسسة علسسى دخإسسول "الخإسسوان المسسسلمون"1

مجلس الشعب مخالفة الشرع مخالفة صريحة دون أي عذر مقبول، وقد تبين لك

مما سبق أن مجلس الشعب ما هو إل مجلس تشريع من دون الله.

- خإداع عمسسوم المسسسلمين بإيهسسامهم أن هسسذه الحكومسسات إسسسلمية تطبسسق2

الشسسرع، وإسسسباغ الشسسرعية عليهسسا بسسدخإول مجلسسس الشسسعب وفسسي هسسذا  اعسسترافا

بشرعية هذه الحكومات، وهذا فيه تضليل للناس.

- مساعدة الحكومات في ضرب الحركات الجهادية باعتبارها خإارجة على3

الدستور والقنوات الشرعية باعتبار أن الخإوان تيار معتدل وأن السسسبل الشسسرعية

هي دخإول مجلس الشعب، وقد قال المستشار مأمون الهضيبي لجريسسدة الشسسرق

الوسط: إن وجود الجماعة يمثل مصلحة للحكومة لنهسسا تلجسسأ إلينسسا كسسثيرا لضسسبط

).231التيار الديني المتطرفا(

- إيهام المسلمين أن الجهاد طريق غير شرعي وأنه مخالف للقسسانون، ول4

أقول إيهام فقط بل إن الخإوان أعلنوا براءتهم من أعمال العنف  أي براءتهم من

المجاهدين  فحسبنا الله ونعم الوكيل.

. 11/5/1987() جريدة الشرق الوسط 231
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- موالتهم للكافرين، وضياع مفهوم الولء والسسبراء عنسسدهم وعنسسد أتبسساعهم5

ّينا أنه من وبالتالي عند عموم الناس، وقد فصلنا القول في معنى الولء والبراء وب

لوازم التوحيد.

- مداهنتهم للحكام الكافرين، وقد قال تعالى {ودوا لو تسسدهن فيسسدهنون}6

)، وركونهم إلى الظالمين، وقد قال تعالى {ول تركنوا إلسسى السسذين9(سورة القلم:

).113ظلموا فتمسكم النار} (سورة هود:

- إنفاق الموال الكثيرة في الدعاية النتخابية ولو أنفقت هذه الموال في7

طبع الكتب المفيدة لنشر دعوة التوحيسسد وبيسسان الحسسق للنسساس لكسسان ذلسسك أعظسسم

فائدة للناس، وكذلك يكسسثر عنسسد اقسستراب النتخابسسات تكسسثيف نشسساط السسدعاة حسسول

الدعوة إلى النتخابات ولسسو وجهسسوا جهسسدهم للسسدعوة الصسسحيحة وبيسسان كفسسر هسسؤلء

الطواغيت ووجوب الخروج عليهم لكان ذلك أعظم نفعا للمة، وكسسذلك يكسسثر عنسسد

النتخابات تكثيف عمل عشرات اللفا بل مئات اللفا من الشباب حول الدعاية

النتخابية ولو توجه جهد هؤلء الشباب إلى تعلم العلم النافع من الكتسساب والسسسنة

لكان في ذلك أعظم فائدة لهم في دينهم ودنياهم.

- الرضا بالكفر وتحسين أفعال الكافرين والثناء علسسى الديمقراطيسسة، وقسسد8

سبق نقل أقوالهم في ذلك، وقد بيسسن اللسسه تعسسالى فسسي كتسسابه أن أهسسل الكفسسر لسسن

يرضوا عن المؤمنين حتى يتبعوا ملتهم فقال تعالى عسسن اليهسسود والنصسسارى {ولسسن

)، وقسسال120ترضى عنك اليهود ول النصارى حسستى تتبسسع ملتهسسم} (سسسورة البقسسرة:

تعالى في معرض الكلم عن المنافقين مخاطبا المؤمنين {ها أنتم أولء تحبسسونهم

)، قسال الحسسافظ ابسن كسثير: أي أنتسسم أيهسا119ول يحبسسونكم} (سسورة آل عمسسران:

المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرون لكم اليمان فتحبونهم على ذلسسك وهسسم ل

)232يحبونكم ل باطنا ول ظاهرا. اهس(

.1/399() تفسير القرآن العظيم ج232
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ومما يؤيسسد بغسسض الكسسافرين وعسسدم رضسساهم عسسن المسسؤمنين أنسسه برغسسم كسسل

التنازلت التي يقدمها الخإوان للحكومات المرتدة إل أن الطواغيت يشنون عليهم

).233حملت شديدة من الطعن والستهزاء(

ومن أمثلة مدح الخإوان المسسسلمون للديمقراطيسسة الكفريسسة واعتبارهسسا مسسن

صسسميم السسسلم وأقسسرب النظسسم للسسسلم مسسا قسساله فريسسد عبسسد الخسسالق: إن لسسب

الديمقراطية من صميم السلم.

وقسسال عصسسام العريسسان: لمسساذا نؤكسسد ونصسسر علسسى أن السسسلميين معسسادون

للديمقراطية إن هذا افتراء عظيم، فنحن أول مسن ينسسادي بالديمقراطيسسة ويطبقهسا

ويذود عنها حتى الموت.

وقال حسن البنا: إن نظام الحكم الدستوري هو أقرب نظم الحكم القائمة

في العالم كله إلى السلم.

وسئل محمد حامد أبو النصسسر سسسؤال : البعسسض يتهسسم الخإسسوان بسسأنهم أعسسداء

الديمقراطية، ويعادون التعدد الحزبي، فما هي وجهة نظركم في هذا التهام؟.

فكان الجواب: الذي يقول ذلك ل يعرفا الخإوان، إنمسسا يلقسسي التهسسم عليهسسم

من بعيسسد، نحسسن مسسع الديمقراطيسسة بكسسل أبعادهسسا، وبمعناهسا الكامسسل والشسسامل، ول

نعسسسترض علسسسى تعسسسدد الحسسسزاب، فالشسسسعب هسسسو السسسذي يحكسسسم علسسسى الفكسسسار

).234والشخاص(

لقد أقر أبو النصر أحد أسس الكفر التي تقوم عليها الديمقراطية وهو مبدأ

سيادة الشعب فقال: الشعب هو الذي يحكم على الفكار والشخاص، نعوذ بسسالله

من ذلك، فإن الله تعالى هو الذي يحكم على الشسسعب والفكسسار والشسسخاص قسسال

).41تعالى {والله يحكم ل معقب لحكمه} (سورة الرعد:

لقد وقع الخإوان المسلمون في خإطأ فاحش بمدحهم لهذا النظام الكفري.

، تحت عنوان مبارك يحمل على 11758هس عدد1415 ذو الحجة 2() انظر جريدة الحياة 233
الخإوان المسلمين ويحذر من سيطرتهم على النقابات. 

، نقل عن كتاب حكم السلم في الديمقراطية، ص1986 حزيران 21() مجلة العالم 234
52،53 .
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وقد قال الشيخ صديق بن حسن: إن مدح الكفار لكفرهم ارتسسداد عسسن ديسسن

السلم، ومدحهم مجردا عن هذا القصد كبيرة يعزر مرتكبها بما يكون زاجرا له.

وأما قوله إنهم أهل عدل فإن أراد أن المور الكفريسة الستي منهسا أحكسامهم

القانونية عدل فهو كفر بواح صراح، فقد ذمها الله سبحانه وشسسنع عليهسسا وسسسماها

عتوا وعنادا وطغيانا وإفكسسا وإثمسسا مبينسسا وخإسسسرانا مبينسسا وبهتانسسا، والعسسدل إنمسسا هسسو

شريعة الله التي حواها كتابه الكريم، وسنة نبيه الرءوفا الرحيم، قال تعسسالى {إن

)235الله يأمر بالعدل والحسان}. اهس(

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشسسيخ بعسسد أن ذكسسر

بعض آيات الموالة: فليتأمل من نصح نفسه هذه اليات الكريمسسات وليبحسسث عمسسا

قاله المفسرون وأهل العلم في تفسيرها وتأويلها، وينظر ما وقع من أكثر النسساس

اليوم فإنه يتبين له إن وفق وسدد أنها تتناول من ترك جهادهم وسكت عن عيبهم

وألقى إليهم السلم، أو أثنى عليهم، أو فضلهم بالعدل على أهسل السسلم، واخإتسار

ديارهم ومساكنتهم ووليتهم، وأحب ظهورهم، فإن هذا ردة صريحة بالتفاق قسسال

)236تعالى {ومن يكفر باليمان فقد حبط عمله}.اهس(

وقال أيضا: وأكبر ذنب وأضله وأعظمه منافاة لصل السسسلم نصسسرة أعسسداء

الله ومعاونتهم والسعي فيما يظهر به دينهم وما هم عليه من التعطيسسل والشسسرك

والموبقات العظام وكذلك انشراح الصدر لهم وطاعتهم والثناء عليهم ومسسدح مسسن

دخإل تحت أمرهم وانتظم في سلكهم، وكذلك ترك جهسسادهم ومسسسالمتهم وعقسسدة

الخإوة والطاعة لهم وما هو دون ذلك من تكثير سوادهم ومساكنتهم ومجامعتهم.

)237اهس(

يتبين لك مما سبق أن السسذي أجسساز دخإسسول مجلسسس الشسسعب بقصسسد تحقيسسق

المصلحة أنه لم يوفق للصواب، لنه أقدم على شئ محرم بل أقدم علسسى شسسرك

صريح كما بينا ذلك بالدلة بالضافة إلى المفاسد المحققة التي ذكرناها آنفا وذلك

، ط: دار الكتب العلمية 246() كتاب العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة، ص235
بيروت. 

.61() الرسائل المفيدة ص236
.64() الرسائل المفيدة ص237
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في مقابل مصلحة مزعومة غير محققة بسسل ثبسست فشسسلها بسسالواقع والتجربسسة علسسى

مدار عشرات السنين.

وقد بينا من قبل أن القسسرارات فسسي مجلسسس الشسسعب تكسسون بالغلبيسسة فسسإذا

عرض أمر على مجلسسس الشسسعب ووافقسست الغلبيسسة التابعسسة للطسساغوت علسسى هسسذا

القرار مهما كان مخالفا للشرع، ولم توافق عليسسه القلسسة مسسن المنتسسسبين للسسسلم

فلن يكون لرأي القلة أي قيمة ول وزن لنهسم حينمسا دخإلسوا هسسذا المجلسسس أقسروا

ا ذكرنساه فسي بالديمقراطية ومبادئها، وأقسموا على احترام الدستور والقانون كم

).90(المادة:

فلو عسسرض علسسى المجلسسس المسسوقر مشسسروع قسسانون فيسسه مخالفسسة صسسريحة

للشرع، ووافقت الغلبية التابعة للطاغوت، واعترضت القلة وذكروا ما ذكروا مسسن

الدلة من الكتاب والسنة وخإطبوا خإطبا بليغسسة ووعظسسوا النسساس مسسواعظ عظيمسسة،

وقالوا ما شاؤوا فهل سيغير هذا الكلم من الواقع شسسيئا، كل، لن السسرأي للغلبيسسة

وليس للقلة ول للكتاب والسسسنة، ولسسذلك عنسسدما عسسّرض مسسأمون الهضسسيبي  ممثسسل

الخإوان بمجلس الشعب المصسسري  ببعسسض القسسوانين، قسسال لسسه رفعسست المحجسسوب

رئيس المجلس: (نحن ل نصدر القوانين بهذه الصورة وأنسست تشسسارك فسسي إصسسدار

).238القوانين)(

ولكن قد يقول قائل من الخإوان نحن نطمع فسسي الحصسسول علسسى الغلبيسسة،

فنقول إن الطواغيت لن يسمحوا لكم بالحصول على هذه الغلبية وخإلعهسسم بهسسذه

السهولة.

إن بريق السلطة وحب الشهرة والعظمة  والمال يعمي القلسسوب ويطمسسس

البصائر، فقد قال حسني مبارك: (لن أرشسسح نفسسسي لسسدورة أخإسسرى)، فهسسل حسسدث

) على أن (مدة رئيس الجمهوريسسة111ذلك؟، ونص الدستور اليمني في (المادة: 

خإمسسس سسسنوات شمسسسية تبسسدأ مسسن تاريسسخ أداء اليميسسن الدسسستورية، ول يجسسوز لي

شخص تولي منصب الرئيسسس لكسسثر مسن دورتيسن مسدة كسل دورة خإمسسس سسنوات

فقط)، فهل عمل علي عبد الله صالح بهذه المادة؟

. 8، ص16/1/1990() جريدة الهرام المصرية، 238
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إن الطواغيت لسن يتخلسسوا عسن كراسسيهم إل بسالقوة، وتجربسة الجزائسسر خإيسسر

شاهد فقد أوشكت جبهة النقاذ على الفوز فسسي النتخابسسات فلمسسا رأى الطسسواغيت

ذلك تدخإلوا بالقوة ونزل الجيش إلى الشارع، وألغيسست النتخابسات لن القسسوة هسي

الفيصل والحكسسم فسسي النهايسسة، فلبسسد مسسن السستزوير لكسسي يحصسسل الطسسواغيت علسسى

الغلبيسسة، ولبسسد مسسن إعطسساء التجسساه السسسلمي وبعسسض المعارضسسة الخإسسرى بعسسض

المقاعد في مجلس الشعب لكي تتم اللعبة أو الخدعة الديمقراطية.

ونقول للخإوان: ألم يحدث في مصر كل دورة تزويسسر علنسسي بسسالقوة؟، ألسسم

يحدث شسسراء للصسسوات؟، ألسم يحسسدث اعتقسالت للسسدعاة قبسسل النتخابسسات؟، وفسي

النهاية يعلن الطواغيت عن نجاح النتخابسسات ونزاهتهسسا وإجرائهسسا فسسي حريسسة تامسسة،

فهسسل أعلسسن الطسسواغيت تسسوبتهم مسسن الغسسش والكسسذب والخسسداع والسستزوير فسسي

النتخابات؟.

فمسسا السسذي يسسدفعكم إلسسى تكسسرار التجربسسة مسسا دامسسوا مصسسرين علسسى السستزوير

والخداع ولماذا تصرون على أن تخوضوا هذه التجربة الفاشلة وتخدعون أنفسكم

ن الشسباب بأن هذا هو الطريق الصحيح؟، ولماذا تهدرون جهود وطاقات مليين م

المسلم  الذي نحسب أن فيه الخير ويريسسد الصسسلح  فسسي عمسسل ل فائسسدة منسسه ول

يقره الشرع؟.

وفي نهاية كلمي عن دخإول النتخابات فسسي أي بلسسد، لبسسد فسسي البدايسسة مسسن

معرفة حكم الحاكم الذي يحكم هذا البلد، وقد بينا ذلك في الكلم على الحاكمية،

فإذا كفر الحاكم فلبد من معرفة الوسيلة الشرعية لعزله وتنصيب حاكم مسسسلم،

وإذا ورد طريقة فسي الشسرع فل يمكسن أن نتركهسا ونلجسأ لغيرهسا لمجسرد هسوى أو

مصلحة مزعومة أو اجتهاد، فل اجتهاد مع النص كما قال العلماء.

*     *     *

القضية الثالثة: قضية العمل السلمي ورفثثض العنثثف واسثثتنكار

الرهاب

ولقد أعلن الخإوان المسلمون عشثثرات المثثرات خإلل السثثنوات

الماضثثية أنهثثم يخوضثثون الحيثثاة السياسثثية ملثثتزمين بالوسثثائل
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الشرعية والساليب السلمية وحدها مسلحين بالكلمة الحرة الصادقة

...)20(والبذل السخي في جميع ميادين العمل الجتماعي

 ونحن نتسائل ما هذه الوسائل الشرعية؟، ومن الذي حددها؟، ومسسن)20( 

أين استمدت شرعيتها؟.

أنصحكم أن تتعلموا القرآن والسنة حتى تعلموا ما هي الساليب الشسسرعية

التي شرعها الله ورسوله، وحتى ل تسموا الشياء بغير أسمائها، وحتى ل ترفضوا

الجهاد وتسموه عنفا، وتمزيقا لوحدة المة.

إن الخإوان يصسسرون علسسى احسسترامهم للدسسستور والقسسانون وأنهسسم يخوضسسون

الحياة السياسية ملتزمين بالوسائل الشرعية (التي شرعها أعداء السسسلم) ومسسن

أقسسوال مرشسسديهم فسسي ذلسسك قسسول عمسسر التلمسسساني: (الخإسسوان سيسسستمرون فسسي

المطالبة بتطبيق الشريعة من خإلل القنوات الشرعية سواء من داخإسسل البرلمسسان

).239أو من خإارجه)(

بل إن احترام الدسسستور بلسسغ مسسداه عنسسد التلمسسساني حيسسث قسسال: (وأريسسد أن

)، وانظسسر240يحتوي الدستور على نص يجّرم من يعطل الدستور أيا كان مسسوقعه)(

رحمك الله كيف يجّرم التلمساني من يعطل الدسسستور الكفسسري، ول يجسسرم هسسؤلء

الحكام الذين يعطلون أحكام الكتاب والسسسنة، فسسأي الفريقيسسن أحسسق بسسالتجريم إن

كنتم تعقلون؟.

وقال محمد حامد أبو النصر حول قسسرار حسل الجماعسسة: (ليسسس لسسدينا سسسوى

).241الطرق والوسائل القانونية ونحن نثق في القضاء العادل)(

وقال أبو النصر أيضا: (وأكرر مرة أخإسسرى أننسسا لسسن نسسأتي إلسسى الحكسسم إل إذا

).242استدعينا لهذا عن طريق النتخابات)(

. 25، ص281هس، عدد 1405 شوال 5() مجلة المجلة السعودية، 239
. 2989هس، عدد 1402 ربيع الول 27() مجلة المصور المصرية، 240

. 123هس، عدد 1406 شوال 14() مجلة العالم، السبت 241
. 3هس، ص1407() جريدة النور المصرية، ربيع الول 242
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لقد بينا من قبل بطلن دخإول النتخابات وأنها ليست وسيلة شسسرعية، فسسإن

الوسيلة الشرعية هي التي جاء بها الشسسرع، وليسسست مسسا جسساء بسسه أعسسداء السسسلم

وأقرهم عليها الخإوان بل دليل من كتاب ول سنة.

ولكن قد يقول قائل إذا كنسست ذكسسرت مسسن قبسسل كفسسر هسسؤلء الحكسسام وكفسسر

الديمقراطية ومناقضتها للشرع، وذكرت عدم جواز دخإول مجلسسس الشسسعب وأنهسسا

ليست طريقة شرعية، فما هسسو السسسبيل لقامسسة شسسرع اللسسه عسسز وجسسل؟ وهسسذا مسسا

سنجيب عنه في هذه الفقرة فنقول:

واجب المسلم نحو النظمة الكفرية

لقد تبين لك مما سبق حقيقسسة الديمقراطيسسة وحكمهسسا فسسي الشسسرع، ومسسدى

مناقضتها لكتاب الله تعالى، وما احتوت عليه من نصوص كفريسسة، فسسإذا ثبسست كفسسر

هذه النظمة، فل شك أن كل مسلم عاقل سيقول فما واجبنا نحو هسسذه النظمسسة،

فنقول: إن واجب المسلمين اليوم هو الخروج علسى هسذه النظمسة وخإلسع الحساكم

الكافر وتنصيب حاكم مسلم يحكم بشرع الله تعالى ويرفع راية الجهاد لعادة بلد

المسلمين ومقدساتهم التي سلبت وهذا المر منوط بالستطاعة.

الدليل على وجوب الخروج على هذه الحكومات الكافرة:

ثبت في صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبسسادة بسسن الصسسامت رضسسي 

الله عنه أنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخإذ علينسسا

أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا،

).243فيه برهان( وأن ل ننازع المر أهله، إل أن تروا كفرا  بواحا  عندكم من الله

وقال المام النووي: قال القاضي عياض أجمع العلمسساء علسسى أن المامسسة ل

تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل  إلى قوله  فلسسو طسسرأ عليسسه كفسسر

وتغيير للشسسرع أو بدعسة خإسرج عسن حكسسم الوليسة وسسقطت طسساعته ووجسسب علسى

المسلمين القيام عليه وخإلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك

إل لطائفة  وجب عليهم القيسسام بخلسسع الكسسافر ول يجسسب فسسي المبتسسدع إل إذا ظنسسوا

.7055،7056() اللفظ للبخاري، حديث رقم: 243
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القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضسسه إلسسى

)244غيرها ويفر بدينه. اهس(

وقال الحافظ ابن حجر: في شرح قوله صلى الله عليه وسلم (عندكم مسسن

الله فيه برهان): أي نص آيسسة أو خإسسبر صسسحيح ل يحتمسسل التأويسسل، ومقتضسساه أنسسه ل

يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل، قال النووي: المراد بالكفر هنسسا

المعصية، ومعنى الحديث ل تنازعوا ولة المور في وليتهم ول تعترضوا عليهم إل

أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد السلم، فسسإذا رأيتسم ذلسسك فسأنكروا

عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. انتهى

وقال غيره: المراد بالثم هنا المعصية والكفر، فل يعسسترض علسسى السسسلطان

إل إذا وقع في الكفر الظاهر .

إلى قوله: ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء فسسي أمسسراء

الجور أنه إن قدر على خإلعه بغير فتنة ول ظلم  وجب، وإل فالواجب الصبر، وعن

ًء، فسسإن أحسسدث جسسورا بعسسد أن كسسان عسسدل بعضهم ل يجوز عقد الولية لفاسق ابتسسدا

فاخإتلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إل أن يكفر فيجب الخروج عليه.

)245اهس(

وقال الحافظ أيضا: قال ابن بطال: وقد أجمع الفقهاء علسسى وجسسوب طاعسسة

السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خإير من الخروج عليسسه لمسسا فسسي ذلسسك

من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيسسره ممسسا يسسساعده، ولسسم

الصريح فل تجوز طاعته في ذلك يستثنوا من ذلك إل إذا وقع من السلطان الكفر

)246بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. اهس(

يتبين لك ممسسا ذكرنسساه مسسن كلم العلمسساء أنهسسم اخإتلفسسوا فسسي الخسسروج علسسى

الحاكم الفاسق أو المبتدع وبعضهم قيده بالقدرة، فقال القاضي عياض: ول يجب

في المبتدع إل إذا ظنوا القدرة عليه ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه

خإلعه بغير فتنة ول ظلم وجب. العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على
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أما الحاكم الكافر فلم يجوزوا الخروج عليه فقط بل أوجبسسوا الخسسروج عليسسه

فقال الحافظ ابن حجر: والصحيح المنع إل أن يكفر فيجسسب الخسسروج عليسسه، وقسسال

ابن بطال: إل إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فل تجوز طاعته فسسي ذلسسك بسسل

تجب مجاهدته لمن قدر عليها، وقال القاضي عياض: فإن لم يقع ذلسك إل لطائفسة

وجب عليهم القيام بخلع الكافر.

فيا أخإي المسلم : قارن بين كلم العلماء في وجوب الخروج علسسي الحسساكم

الكافر بالضافة إلى قول الحافظ ابن كثير: فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتسساله،

وبين كلم الخإوان لتعلم مدى الهوة البعيدة بين السلف وبين هؤلء.

وجوب العداد عند العجز

ولكن رغم وضوح الدلة في كفر هسسذه الحكومسسات ووجسسوب الخسسروج عليهسسا

فإنه قد يقول قائل فإننا ل نستطيع الخروج عليهسسم ول طاقسسة لنسسا بهسسم، وقسسد قسسال

)، ونقسسول إن هسسذا286تعالى {ل يكلسسف اللسسه نفسسسا إل وسسسعها} (سسسورة البقسسرة:

صحيح من وجه فإن الله تعالى ل يكلف العبد ما ل يستطيع، ولكن عدم القسسدرة ل

يسقط العداد لتحصيل القدرة، فالذي يجب على المسلمين هسسو أن يعسسدوا العسسدة

حتى يستطيعوا الخروج على الحاكم الكافر وخإلعه والدلة على ذلك هي:

قوله تعالى {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ربسساط الخيسسل ترهبسسون

).60به عدو الله وعدوكم} (سورة النفال:

قسسسال المسسسام القرطسسسبي: أمسسسر اللسسسه سسسسبحانه المسسسؤمنين بإعسسسداد القسسسوة

)، والمر يحمل على الوجوب ما لم تصرفه قرينة كمسسا قسسال علمسساء247للعداء.اهس(

الصول.

وقسسوله تعسسالى {ولسسو أرادوا الخسسروج لعسسدوا لسسه عسسدة ولكسسن كسسره انبعسساثهم

)46فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين} (سورة التوبة:

قال المام الجصاص في تفسيرهذه الية: العدة مسسا يعسسده النسسسان ويهيئسسه

لما يفعله في المستقبل وهو نظير الهبة وهذا يدل على وجوب الستعداد للجهسساد

، ط: مكتبة الغزالي.8/35() الجامع لحكام القرآن ج247
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قبل وقت وقوعه وهو كقوله تعالى {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط

)248الخيل}. اهس(

وقال شيخ السلم ابن تيمية: يجب الستعداد للجهسساد، بإعسسداد القسسوة وربسساط

)249الخيل في وقت سقوطه للعجز فإن ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب. اهس(

وقال المام النووي في تعقيبه على قول النبي صلى الله عليه وسلم (مسسن

علم الرمى ثم تركه فليس منسسا  أوقسسد عصسسى ): هسسذا تشسسديد عظيسسم فسسي نسسسيان

).250الرمي بعد علمه، وهو مكروه كراهة شديدة لمن تركه بل عذر. اهس(

فإذا كان هذا الزجر والوعيد في حق من تعلم الرماية ثم لم يسسواظب علسسى

ًء؟. التدريب حتى ل ينساها، فكيف بمن لم يتعلمها ابتدا

لقد تبين لك مما سبق وجوب العداد للجهاد وأن ترك العداد مسسن صسسفات

المنافقين، وقد بين النسبي صسلى اللسه عليسه وسسلم المقصسسود بسالقوة الستي يجسسب

إعدادها في الحديث الذي رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضسي اللسسه عنسسه قسال :

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعسسدوا لهسسم مسسا

أل إن القسسوة الرمسسي، أل إن القسسوة الرمسسي، أل إن القسسوة اسسستطعتم مسسن قسسوة

).251الرمي(

 ولكني أريد التنبيه هنا على عدة أمور:

 أنه ل ينبغي إغفال العداد اليماني بتربية المجاهسسدين علسسى طاعسسةالول:

الله عز وجل وغرس معاني الخإلص واليثار والصسبر والبسذل والتضسحية والتوكسل

واليقين وغير ذلك في نفوسهم.

فإن الخإلص والطاعة من أسباب النصسسر، فقسسد روى النسسسائي مسسن حسسديث

سعد حين ظن أن له فضل على مسسن دونسسه مسسن أصسسحاب النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه

.3/119،120() أحكام القرآن ج248
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وسلم ، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه المسسة بضسسعيفها

).252بدعوتهم وصلتهم وإخإلصهم(

ي ولن المعاصي من أسباب الهزيمة فقد كان النصسر حليسف المسسلمين ف

أول غزوة أحد، فلما خإالف الرماة أمر النبي صلى اللسسه عليسسه وسسسلم ونزلسسوا مسسن

أماكنهم كانت الهزيمة.

 أننا ل نعني بوجوب إعداد العسسدة للجهسساد إغفسسال الجسسوانب الخإسسرىالثاني:

من طلب العلم ونشره وبيان الحق للناس، والسسدعوة، والمسسر بسسالمعروفا والنهسسي

عن المنكر، وغير ذلك.

 أنه ل ينبغي علينا في مرحلسسة العجسسز أن نسسداهن هسسؤلء الطسسواغيتالثالث:

ونثنسسي عليهسسم كمسسا يفعسسل بعسسض قسسادة الخإسسوان، بسسل ينبغسسي علينسسا الكفسسر بهسسؤلء

الطواغيت والبراءة منهم، فإن ذلك من لوازم التوحيد كما قال تعالى {فمن يكفر

بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى}.

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: إن أصل الصسسول ل اسسستقامة لسسه

ول ثبات له إل بمقاطعة أعداء الله وحربهم وجهادهم والبراءة منهم والتقرب إلى

)253الله بمقتهم وعيبهم. اهس(

 ينبغسسي علسسى المسسسلمين عامسسة والحركسسات السسسلمية خإاصسسة أنالرابثثع:

يتعلمسسوا مسسسائل الحاكميسسة وينشسسروا بيسسن النسساس الكفسسر بالطسساغوت، وأنسسه ينبغسسي

الخروج على الحكام المرتدين، وعزلهم عند القدرة، والعسسداد لسسذلك عنسسد العجسسز،

فإن نشر ذلك فيه إغاظة لعداء اللسسه، واسسستقطاب أنصسسار وأعسسوان، كمسسا أن فيسسه

إيقاظا  للمة من غفلتها وبيانا  لسبب انتكاسها وتخلفها.

ى وجسوب الخسروج علسىالخامس: ي أن يفهسم مسن كلمنسا عل  أنسه ل ينبغ

الحاكم الكافر أننا نقصد القيام بأي أعمال غير منضبطة قد يسسترتب عليهسسا مفاسسسد

أعظم مسسن المصسسالح، ولكننسسا نعنسسي العسسداد الجيسسد والتخطيسسط المحكسسم علىجميسسع

المستويات، مع الصدق والخإلص، وعدم تعلق القلب بهذه السباب، واليقين بسسأن

() رواه النسائي، ك: الجهاد، ب: الستنصار بالضعيف، وصححه عبد القادر وشعيب 252
. 3/101الرنؤوط في التعليق على زاد المعاد ج
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النصر مسسن عنسسد اللسسه تعسسالى، قسسال تعسسالى {ومسسا النصسسر إل مسسن عنسسد اللسسه العزيسسز

)، وعدم التعجل والتسرع فإن المر يحتسساج إلسسى126الحكيم} (سورة آل عمران:

إعداد طويل، فإذا استكمل المسلمون القدرة التي حددها أهسسل الخسسبرة والتجربسسة

وغلب على ظنهم النجاح خإرجوا على الحاكم الكافر.

*     *     *

مؤمنين بأن ضثثمير المثثة ووعثثي أبنائهثثا همثثا فثثي نهايثثة المثثر

الحكم العادل بين التيارات الفكرية والسياسية التي تتنافس تنافسثا

.)21(شريفا في ظل الدستور والقانون

 إن الله تعالى يقول {إن الحكم إل لله}، فهل كفسسر الخإسسوان بهسسذه)21( 

الية وآمنوا بأن ضمير المة ووعي أبنائها هما في نهاية المر الحكسسم العسسادل فسسي

ظل الدساتير الكفرية والقسسوانين الشسسيطانية، إن اللسسه تعسسالى جعسسل الحاكميسسة لسسه

وحده والخإوان يجعلونها للمة وأبنائها، فهل كثَرة الكلم عن الديمقراطية ومدحها

والثناء عليها جعل الخإوان يؤمنون بمبادئها ويدعون الناس إليها؟!!!.

*     *     *

وهم لذلك يجددون العلن عن رفضهم أساليب العنف والقسر

، والذي قثثد)22(لجميع صاور العمل النقلبي الذي يمزق وحدة المة

يتيح لصاثثحابه فرصاثثة القفثثز علثثى الحقثثائق السياسثثية والمجتمعيثثة

ولكنه ل يتيح لهثثم أبثثدا فرصاثثة التوافثثق مثثع الرادة الحثثرة لجمثثاهير

ي ي جثدار السثتقرار السياس ائل ف رخإا ه ه يمثثل ش المثة كمثا أن

وانقضاضا غير مقبول على الشرعية الحقيقية في المجتمع

وإذا كان جو الكبت والقلق والضطراب الذي يسيطر على المة

قد ورطا فريقا من أبنائها في ممارسة إرهابية روعت البرياء وهزت

أمن البلد وهثثددت مسثثيرتها القتصثثادية والسياسثثية فثثإن الخإثثوان

المسلمين يعلنون  في غير تثثردد ول مثثداراة  أنهثثم بثثراء مثثن شثثتى

أشكال ومصادر العنف مستنكرين شتى أشكال ومصادر الرهاب.
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 إن الوسيلة الشرعية في التعامسل مسع الحساكم الكسسافر هسي الخسسروج)22( 

عليه وخإلعه وتنصيب حاكم مسلم كما سبق بيسسانه، ول يسسسمى ذلسسك عنفسسا، والسسذي

يسمي الخروج على الحاكم الكافر عنفا أو تمزيقا لوحسسدة المسسة يسسسمي السسسماء

بغير أسمائها بل يقلب الحقائق، فإن تسلط هؤلء الطواغيت على بلد المسسسلمين

وانفراد كسسل طاغيسسة بحكسسم قطعسسة مسسن أرض المسسسلمين، وإحيسساءه فيهسسا للنعسسرات

الجاهلية كالوطنية والقومية وغير ذلك، هو الذي فّرق المة، وهذا من أهم أسباب

ضعفها وذلها أمام أعدائها، أما لو خإرج المسلمون على هؤلء الطسسواغيت ونصسسبوا

حاكما مسلما يطبق شرع الله تعالىويحكم بلد المسلمين قاطبسسة ويجمعهسسم علسسى

كلمة التوحيد ويقيم فريضة الجهاد لكان ذلك توحيدا للمة وليس تمزيقسسا لهسسا كمسسا

هو حال المسلمين اليوم من التفرق والتشتت.

*     *     *

وأن الذين يسفكون الدم الحرام أو يعينون على سفكه شثثركاء

في الثم واقعون فثثي المعصثثية وأنهثثم مطثثالبون فثثي حثثزم وبغيثثر

إبطاء بأن يفيئوا إلى الحق فإن المسلم من سلم الناس مثثن لسثثانه

 وليذكروا  في غمرة ما هم فيه  وصاية الرسول صالى اللثثه)23(ويده

عليثثه وسثثلم فثثي حجثثة وداعثثه (أيهثثا النثثاس إن دمثثاءكم وأمثثوالكم

وأعراضكم حرام عليكم إلثثى يثثوم القيامثثة كحرمثثة يثثومكم هثثذا فثثي

عامكم هذا في بلدكم هذا).

)  إن الخإسسوان ينكسسرون علسسى المجاهسسدين قتسسالهم للحكسسام المرتسسدين)23 

وأعوانهم الذين يحاربون السلم والمسلمين ويقتلونهم فسسي السسسجون والشسسوارع

والبيوت مستدلين بقولهم (إن المسلم من سلم الناس مسسن لسسسانه ويسسده)، فهسسل

هذه آية أم حديث أم إجماع.

لقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا

يسسا رسسسول اللسسه أي السسسلم أفضسسل؟، قسسال صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم: مسسن سسسلم
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)، وفي البخاري من حديث عبد الله بن عمرو عسسن254المسلمون من لسانه ويده(

النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويسسده)

وليس من سلم الناس من لسانه ويده كما تزعمون.

ا لفسظ فإن الحديث ل ينطبق على هؤلء الكفار لنه قسال (المسسلمون)، أم

(الناس) التي اخإترعتموها لتشمل المسلمين والكفسسار فل قيمسسة لهسسا ول وزن فسسي

ميزان الشرع ما دامت لم ترد في الكتاب ول في السنة ول دل عليهسسا دليسسل مسسن

الشرع.

*     *     *

أما الذين يخلطون الوراق عامدين ويتهمون الخإوان المسلمين

ظثثالمين بالمشثثاركة فثثي هثثذا العنثثف والتثثورطا فثثي ذلثثك الرهثثاب

متعللين في ذلك  بإصارار الخإوان على مطالبة الحكومثثة بثثأل تقابثثل

العنف بالعنف وأن تلثثتزم بأحكثثام القثثانون والقضثثاء، وأن تسثثتوعب

دراستها ومعالجتها لظاهرة العنثثف جميثثع السثثباب والملبسثثات ول

،........)24(تكتفي بالمواجهة المنية

 إن الخإسسوان يطسسالبون الحكومسسة أن تلسستزم بأحكسسام القسسانون والقضسساء،)24(

سبق قولهم (في ظل الدسستور والقسانون) وسسيأتي قسولهم (ولكنهسم ظلسسوا علسى

الدوام ملتزمين بأحكسسام الدسسستور والقسسانون) ول أدري لمسساذا يصسسر الخإسسوان علسسى

تكرير هذه الكلمات وتأكيدها وكأن هذا الدستور والقسسانون أنزلسسه اللسسه تعسسالى مسسن

فوق سبع سموات ليحكم بين الناس فيما اخإتلفوا فيه.

ألم يعلموا أن هذا الدستور والقانون ملئ بسسالمواد الكفريسسة السستي مسسا أنسسزل

الله بها من سلطان كما سبق تفصيله فسي كلمنسسا عسن حكسسم الديمقراطيسة، فهسل

ديننا يأمرنا أن نؤمن بهذا الدسسستور ونحسسترمه ونحتكسسم إليسسه؟، أم نكفسسر بسه ونحسسذر

الناس منه؟.

() رواه البخاري، ك: اليمان، ب: أي السلم أفضل، ومسلم، ك: اليمان، ب: تفاضل 254
السلم وأي أموره أفضل.
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هل دعاة التوحيد يدعون الناس إلى اليمان بالطاغوت واحسسترامه واللسستزام

بأحكامه أم يدعونهم إلى الكفر به وعدم التحاكم إليه؟.

كان ينبغي على الخإوان أن يطالبوا الحكومة بتطبيق شرع اللسسه تعسسالى، ول

يصسسروا علسسى مطالبسسة الحكومسسة أن تلسستزم بأحكسسام القسسانون الكفسسري وأن يسسبينوا

للحكومسسة أن السسسبب الحقيقسسي لخسسروج المجاهسسدين عليهسسم هسسو كفرهسسم وعسسدم

تطبيقهم لشرع الله عز وجل.

وإن من الظلم البين أن يسمى الخإوان جهسساد المرتسسدين عنفسسا، واعتبسسارهم

جهاد الحكام المرتدين ظاهرة تستحق الدراسة والمعالجة.

لماذا اعتبرتم الجهاد ظاهرة تستحق الدراسسسة والمعالجسسة ولسسم تعتسسبروا مسسا

تفعله الحكومة المصسسرية مسسن قتسسل وسسسجن وتعسسذيب للمسسسلمين وذل واستسسسلم

لليهود ظاهرة تستحق الدراسة والمعالجة؟

*     *     *

....... فثإن ادعثاءاتهم مثثردودة عليهثم بسثثجل الخإثثوان الناصاثثع

كرابعة النهار على امتداد سنين طويلة شارك الخإثثوان خإلل بعضثثها

في المجالس النيابية والنتخابات التشريعية واستبعدوا خإلل بعضها

الخإر عن تلك المشاركة ولكنهم ظلوا على الدوام ملثثتزمين بأحكثثام

،.....)25(الدستور والقانون

 إن من أعجب العجب أن جماعة إسلمية كبيرة تسسدعى أنهسسا تنتسسسب)25( 

للسلم تفتخر بأنها تلتزم على الدوام بأحكام الدستور والقانون الكفري الذي مسسا

أنزل الله به من سلطان، فهل وصل الجهل بهؤلء إلى هذا الحد؟، واللسه لسسو قسال

مثل هذا الكلم جماعة يسارية أو شسسيوعية مسسا تعجبنسسا لسسذلك، أتسسدعون أن القسسرآن

دستوركم، ثم تعلنونها صريحة أنكسسم تحسسترمون قسسوانين الكفسسر السستي تعلسسو بلدكسسم

فإنكم تتناقضون مع أنفسكم أعظم مناقضة.
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ألسسم تقسسرأوا قسسول اللسسه تعسالى {فمسسن يكفسسر بالطسساغوت ويسسؤمن بسالله فقسسد

استمسك بالعروة الوثقى}، فقدم الله تعالى الكفر بالطاغوت على اليمان بسسالله

وأنتم تعلنون ول تستحون أنكسسم ملسستزمون بأحكسسام الدسسستور والقسسانون، وقسسد بيسسن

الشيخ محمد بن عبسسد الوهسساب فسسي رسسسالته معنسسى الطسساغوت ورؤوس أنسسواعه أن

الطواغيت كثيرة ورؤسهم خإمسة:

الثاني: الحاكم الجائر المغير لحكام الله تعالى، والدليل قوله تعسسالى {ألسسم

تر إلى الذين يزعمون أنهم ءامنوا بما أنزل إليك وما أنزل مسسن قبلسسك يريسسدون أن

يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلل

بعيدا}.

الثالث: الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى {ومن لم يحكسسم

)255بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}. اهس(

فل شسسك أن هسسؤلء الحكسسام السسذين نحسسوا شسسرع اللسسه تعسسالى وأقسساموا شسسرع

الشيطان طواغيت يجب الكفر بهم ومعاداتهم، ورحم الله الشيخ محمسسد بسسن عبسسد

الوهاب حيث قال: واكفروا بسسالطواغيت وعسسادوهم وابغضسسوا مسسن أحبهسسم أو جسسادل

عنهم أولم يكفرهم أو قال ما علّى منهم، أو قال ما كلفني اللسسه بهسسم، فقسسد كسسذب

هذا على الله وافترى، فقد كلفه الله تعالى بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة

منهم ولو كانوا إخإوانهم وأولدهم، فالله الله، تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكسسم ل

)256تشركون به شيئا، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اهس(

ونحسسن نقسسول لكسسم إن كنتسسم تسسدعون أنكسسم جماعسسة إسسسلمية كسسبيرة وأنكسسم

الجماعة الم فلبد :

 أن يكون  الضابط الول الذي يحكمكم هو القرآن والسنة، وهذا ليسأول: 

مجرد شعارات ثم تقولون تصريحات وبيانات مناقضة لذلك.

 أن تكون لديكم الشجاعة علسسى الصسسدع بسالحق أينمسا كنتسسم، والقيسساموثانيا:

بأمر هذا الدين كله كامل غير منقوص، ول تكون السياسسسة مقدمسسة علسسى الشسسرع،

.265،266() الجامع الفريد ص255
.256() رسالة تفسير كلمة التوحيد س ضمن كتاب الجامع الفريد ص256
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وتَؤول نصوص الشريعة لتوافق سياستكم التي  وضعها البشر، ول يكسسون التنسسازل

ديدنكم حتى يصل إلى مخالفسسة الكتسساب والسسسنة حسستى ترضسسى عنكسسم الحكومسسات،

فإنهم لن يرضوا عنكم مهما فعلتم ما دمتم ترفعسسون شسسعار السسسلم سسسواء كنتسسم

صادقين أو كاذبين، ول يصسسل بكسسم الحسسد إلسسى مهاجمسسة الخإسسوة المجاهسسدين السسذين

يقومون بما تعجزون عن القيام به، ويقدمون التضحيات والسسدماء فسسي سسسبيل هسسذا

الدين.

*     *     *

حريصين على أن تظل الكلمة الحرة الصثثادقة سثثلحهم الثثذي ل

 يجاهدون به في سبيل الله {ل يخافون لومة لئم}.)26(سلح غيره

)  وهل كل اليات والحسساديث السستي وردت فسسي الجهسساد نسسسخت وبقسسى)26 

الجهاد بالكلمة الحرة الصادقة، وإذا كسسانت هسسذه النصسسوص السستي ل حصسسر لهسسا قسسد

نسخت فمن الذي نسخها؟، هل هو بيان الخإوان؟!.

وهل قال أحد من علماء هسسذه المسسة إن الجهسساد الن أصسسبح مقتصسسرا  علسسى

الجهاد بالكلمة الصادقة؟، وما جهاد الكلمة الصادقة الذي قمتم به؟.

محاربسسة المجاهسسدين واتهسسامهم بسسترويع البريسساء ول أدري أي جهادكم أعظسسم

وإعلنكم (في غير تردد ول مداراة أنكم براء مسسن شسستى أشسسكال ومصسسادر العنسسف

مستنكرين شتى أشكال ومصادر الرهسساب وأن السسذين يسسسفكون السسدم الحسسرام أو

يعينون على سفكه شركاء في الثم واقعون في المعصية) ول شك أن هذا الكلم

تقصدون به المجاهدين، أم صمتكم على أحكام الكفر التي علت البلد، ومسسدحكم

للديمقراطية الكفرية وإعلنكم احترامكم لها، وعدم تبرئكم منها كمسسا تسسبرأتم مسسن

المجاهدين.

فيا دعاة الخإوان أيهما أولى بالنكار عليه الشسسباب السسذي خإسسرج دفاعسسا عسسن

دينه وعقيدته يحمل السلح ويجاهد في سبيل الله، أم الحكومة المرتسسدة العميلسسة

التي تحارب السلم وتسالم اليهود وتنشسسر الفسسساد والسسدمار فسسي البلد، فسسالخمور

تباع في كل مكان بتصريح من الدولة، والكازينوهات والفنادق التي يمسسارس فيهسسا
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الفسسسق والفجسسور مفتوحسسة ليسسل نهسسار لمسسن أراد، والتليفزيسسون المصسسري المتعسسدد

 ساعة، وغير ذلك من الضلل.24القنوات ينشر الرذيلة على مدى 

أظنكم لو فهمتم معنى الولء والبراء وأنه من لوازم اليمان  كما بينسسا فيمسسا

عنسسد اللسسه سبق ما داهنتم أعداء اللسه، وتسبرأتم مسن المسسلمين، ولعلمتسم أن هسسذا

عظيم.

وكيف قصرتم الجهاد على الجهاد بالكلمة الحرة الصادقة، واللسسه عسسز وجسسل

يقول {انفروا خإفافا وثقال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سسسبيل اللسسه} (سسسورة

)، وقد روى أحمد والنسائي وأبو داود من حديث أنسس رضسي اللسسه عنسسه41التوبة:

ال: جاهسدوا المشسركين بسأموالكم وأنفسسكم أن النبي صسلى اللسه عليسه وسسلم ق

).257وألسنتكم(

*     *     *

القضية الرابعة: قضية حقوق النسان

ومثثن المفارقثثات المحزنثثة أن تثثوجه إلثثى المسثثلمين تهمثثة

السثثتخفافا بحقثثوق النسثثان والجثثور عليهثثا وتهديثثدها فثثي عصثثر

يتعرض فيه المسلمون شعوبا وحكومثثات وجماعثثات وأفثثرادا للثثوان

غير مسبوقة من العدوان على أبسط حقوقهم وأيسر حرياتهم.

وهم يرون الحكومات والساسة في دول العالم الكبرى يكيلثثون

بمكيالين ويزنون المور والمواقثثف بميزانيثثن ميثثزان يتحثثرى العثثدل

والنصافا واللتزام بمواثيق حقوق النسان حين تتصل المثثور بغيثثر

المسلمين وميزان يظلم ويجور ويثثبرر العثثدوان حيثثن تتصثثل المثثور

بشعب من شثثعوب المسثثلمين أو حكومثثة مثثن حكومثثاتهم ومثثا أنبثثاء

البوسنة والهرسك ومأساة الشيشان منثثا ببعيثثدة ولعثثل مثثن القثثول

المعاد أن نذكر أنفسنا.

ونذكر العالم معنا بأن السثثلم  كمثثا نعلثثم  قثثد كثثان ول يثثزال

النموذج الفكري والسياسي الوحيد الثثذي كثثرم النسثثان والنسثثانية

.2504، سنن أبو داود 6/7، سنن النسائي ج3/124،251() المسند ج257
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مرتفعا بهذا التكريم فوق اخإتلفا اللسنة واللثثوان والجنثثاس وإنثثه

منذ اللحظثثة الولثى لمجيئثثه قثد عصثثم الثثدماء والحرمثثات والمثثوال

......)27(والعراض، وجعلها حراما

 هسسذا الطلق غيسسر صسسحيح فسسإن اللسسه تعسسالى عصسسم دمسساء المسسسلمين)27( 

ي ى ذلسك مسا ثبسست ف وأموالهم ولسم يعصسم دمساء الكفسار والمرتسدين والسدليل عل

الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صسلى اللسسه

عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ل إله إل الله فمن قال ل إلسسه إل

).258الله فقد عصم مني نفسي وماله إل بحقه وحسابه على الله)(

قال المام النووي: وفيه صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه ولو كان

)259عند السيف. اهس(

*     *     *

...... جاعل من اللتزام المطلق فريضة دينية وشثثعيرة إسثثلمية

ل يسقطها عن المسلمين إخإلل الخإرين {ول يجرمنكم شنآن قثثوم

على أل تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى}.

وإذا كان بعض المسلمين هنا أو هنثثاك الن أو بعثثض مثثا مضثثى

من الزمثثان لثثم يضثثعوا هثثذه الفريضثثة السثثلمية موضثثعها الصثثحيح

وقصروا في أدائها للناس فإن ممارسات هثثؤلء ل يجثثوز أن تحسثثب

على السلم أو تنسب إليه، وقد تعلمنا أن نعرفا الرجثثال بثثالحق ول

نعرفا الحق بالرجال لكن بقى  هنا كثثذلك  أن نقثثول لنفسثثنا ولكثثل

الخإذين عنا وللدنيا من حولنا: إننثثا فثثي مقدمثثة ركثثب الثثداعين إلثثى

احترام حقوق النسان، وتأمين تلك الحقثوق للنثاس جميعثا وتيسثثير

سبل ممارسة الحرية في إطار النظثثم الخإلقيثثة والقانونيثثة، إيمانثثا

() أخإرجه البخاري: ك: الجهاد، ب: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى السلم والنبوة، 258
ومسلم، ك: اليمان، ب: المر بقتال الناس حتى يقولوا ل إله إل الله محمد رسول الله. 

، وانظر شرح الحديث في جامع العلوم والحكم 1/326() شرح النووي على مسلم ج259
. 8حديث رقم:
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ى كثل نهضثة وكثل ى كثل خإيثر وإل بأن حرية النسان هي سثبيله إل

إبداع.

إن العدوان على الحقثوق والحريثات تحثت أي شثعار ولثو كثان

شعار السلم نفسه، يمتهن إنسانية النسان، ويرده إلى مقثثام دون

المقام الذي وضعه فيه الله ويحول بين طاقاته ومواهبه،.........

لكننا ونحثثن نعلثثن هثثذا كلثثه نسثثجل أمثثام الضثثمير العثثالمي أن

المظالم الكبرى التي يشهدها هذا العصر إنما تقثثع علثثى المسثثلمين

ول تقع من المسلمين.

وأن على العقلء والمؤمنين في كل مكان أن يرفعوا أصاواتهم

بالدعوة إلى المساواة في التمتثثع بالحريثثة وحقثثوق النسثثان فهثثذه

المساواة هي الطريق الحقيقثثي إلثثى السثثلم الثثدولي والجتمثثاعي

وإلى نظام عالمي جديد يقوم الظلم والذى والعدوان.

هذا كتابنا في يميننا وهذه شهادتنا بالحق علثثى أنفسثثنا وهثثذه

دعوتنا بالحكمة والموعظة الحسنة إلى صاثثفحة جديثثدة فثثي علقثثات

الناس والشعوب ننتزع بها جذور الشر ويفئ بها الجميع إلثثى سثثاحة

العدل والحرية والسلم.

{ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خإير الفاتحين}.

وصالى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم.

الخإوان المسلمون
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خإثاتمثثثثثثة :

ا نسستطيع فمسا كسان وفي خإاتمة هذا البحث نقول لقد تحرينا الحق بقسدر م

من صواب فمن الله تعالى، وما كان من خإطأ فمن أنفسنا وتقصيرنا فنسأل اللسسه

أن يعفو عنا ويجعل هذا العمل خإالصا لسسه سسسبحانه وتعسسالى، ونسسسأله أن يكتسسب لسسه

القبول، وكما رددنا على الخإوان وبينا أخإطائهم فمن حقهم أيضسسا أن يسسردوا علينسسا

بالدلة وينصحوا لنا، فنحن ل ندعي لنفسنا العصمة.

ُيّسسسخرون جهسسودهم وطاقسساتهم واعلسسم أخإسسي المسسسلم أن أعسسداء السسسلم 

وأموالهم ووسائل إعلمهم من صحافة وإذاعة وتلفزيون لمحاربسسة السسسلم وأهلسسه

ونشر الفساد والرذيلسسة بيسسن المسسسلمين، قسسال تعسسالى {إن السسذين كفسسروا ينفقسسون

أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثسسم تكسسون عليهسسم حسسسرة ثسسم يغلبسسون

).36والذين كفروا إلى جهنم يحشرون} (سورة النفال:

فاحرص على أن تكون ممن ينشرون الحق بين المسسسلمين ول تكسسن ممسسن

ينشرون الباطل فتكون من الخاسرين، قال تعالى {وتعاونوا علسسى السسبر والتقسسوى

)، فإذا رأيت كتابا أو رسسسالة أو2ول تعاونوا على الثم والعدوان} (سورة المائدة:

مجلة فيها نفع للمسلمين فاحرص على نشرها، عن أبي مسعود النصسساري رضسسي

الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من دل على خإير فلسسه أجسسر

).260فاعله)(

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسسال:

(من دعا إلى هدى كسسان لسسه مسسن الجسسر مثسسل أجسسور مسسن تبعسسه ل ينقسسص ذلسسك مسسن

أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضللة كان عليه من الثم مثل آثام من تبعه ل ينقص

).261ذلك من آثامهم شيئا)(

.1893() جزء من حديث رواه مسلم، ك: المارة، رقم:260
. 2674() رواه مسلم، ك: العلم، رقم:261
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وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلسسي بسسن أبسسي طسسالب رضسسي اللسسه عنسسه:

).262(فوالله لن يهدي الله بك رجل واحد خإيٌر لك من حمر النعم)(

والحمد لله رب العالمين والصلة والسسسلم علسسى أشسسرفا المرسسسلين سسسيدنا

محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

تم الكتاب بحمد الله تعالى

 

هذه المادة تم تحميلها من
موقع

منبر التوحيد
والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com

 2406، ومسلم، ك: فضائل الصحابة رقم:7/58() هذا جزء من حديث رواه البخاري ج262

http://www.tawhed.ws/
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ّدال على الخير كفاعله ال


