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النيب املختار ، وآله وصحبه احلمد هلل ذي الكمال واجلالل واإلكرام ، والصالة والسالم على 
دى وإحسان إىل يوم الدين .الطي   بني األخيار ، ومن تبعهم 

هـ  نقال عن  ١٤٣٢/  ٣/  ٢٧جلزيرة على النت  يف قرأت على موقع قناة اأما بعد فقد 
ا ( عالقة احلاكم باحملكوم ...) . وكان   فضيلة املشاركني فيهامن ندوة أقيمت بالدوحة عنوا

وكان مما ذكره املوقع عنه أنه قال : (  وفقنا هللا وإياه للحق .الدكتور يوسف القرضاوي 
ثقافة : العربية عرب الرتويج ملا مساها  يه الثوراتوالصوفية اتفقتا على تسف السلفية املتعصبة

  .)  تربط الفتنة باخلروج على احلكام سامة

يف الدوحة أمس الثالثاء عن  مث قال املوقع : ( وشدد القرضاوي يف كلمة بندوة نظمها االحتاد
 عالقة احلاكم باحملكوم، على أن ما يقوم به الشباب العريب حاليا ليس من الفتنة يف شيء

بالعمل على  ألن اإلسالم يأمر بإزالة "الظلم الذي ميارسه احلكام يف أبشع صفاته".وطالب
  بناء دولة مدنية مبرجعية إسالمية، مشريا إىل أن مبدأ دينية الدولة ليس من اإلسالم )

ا ، والسيما يف عدة أمور يوسف وقد تضمن كالم الدكتور  أردت التنبيه عليها لئال يغرت 
  ، وبيان ذلك يف اآليت : أوقات الفنت

ذا ( السلفية املتعصبة ) يقتضي تعدد السلفية ، وه: تفريقه السلفية ؛ إذ مفهوم قوله  : والأ
ة والتابعني وأئمة اهلدى ، املتبعني لرسول هللا صلى هللا عليه بباطل ؛ فإن السلفية دين الصحا

ج ا ؛ ألن منهعصب وغريه تقسيم اإلسالم إىل مت يصح تقسيمها ، كما اليصح وسلم ، فال
ولعل الدكتور أخطأ يف  .، والطعن فيه طعن يف اإلسالم والسنة السلف هو الدين احلق 

  العبارة  . 
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علماء السلف هلم فقه عظيم ، مبين على استجماع األدلة ، و الفهم الصحيح هلا ،  ثانيا :
يف  أذكره هنا خمتصرا  ،واعتبار املقاصد الشرعية ، ومن ذلك مايتعلق بالتعامل مع احلكام 

  النقاط اآلتية :

وحترمي عصيانه يف غري معصية هللا ، وإن أمر  املسلم ، قطعت األدلة بوجوب طاعة اإلمامـ ١
يها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل أطاعة له ، قال تعاىل : ( يا  مبعصية هللا فال

عمر رضي هللا عنهما أنه صلى هللا عليه وسلم األمر منكم ) وأخرج الشيخان عن عبدهللا بن 
قال : ( على املرء املسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إال أن يؤمر مبعصية ، فإن أمر 

  مبعصية ، فالمسع والطاعة ) . واألحاديث يف هذا مستفيضة جدا . 

وذكر منها ( بذل النصيحة له ، لقول صلى هللا عليه وسلم ( إن هللا يرضى لكم  ثالثا   ـ ٢
وأن تناصحوا من واله هللا أمركم  ) وقوله : ( الدين النصيحة  ، قالوا ملن  يارسول هللا ؟ قال 

  : ( هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم) رواه مسلم . 

وقد ذكر أهل العلم أن النصيحة لإلمام تنتظم : معرفة عظيم حقه ، وما جيب من تعظيم 
مبا جيب له من االحرتام واإلكرام ، قال ابن مجاعة رمحه هللا : ( وما يفعله قدره ، فيعامل 

بعض املنتسبني إىل الزهد من قلة األدب معهم ـ يعين احلكام ـ فليس من السنة ) ومن 
النصيحة له : إيقاظه عند غفلته ، وإرشاده عند هفوته ، وإعانته على ماحتمل من أعباء 

نيه ووزرائه واملوظفني يف دولته ؛ ليقف على حاهلم ، ويستصلح الناس ، وإعالمه بسرية معاو 
م ، ومن النصيحة له : رد القلوب النافرة عنه إليه ، ومجع حمبة الناس عليه، وحتذيره من  شأ
عدو يقصده بسوء ، أوخارجي خياف عليه منه ، والقيام بنصرته باطنا وظاهرا ، والذب عنه 

واألهل ، وترك غشه وخديعته وسبه ونشر مساوئه ، والدعاء بالقول والفعل، وباملال والنفس 
انا   له ، وحمبته ، روى ابن أيب عاصم وغريه عن أنس بن مالك رضي هللا عنه ، قال : 

ال تسبوا أمراءكم ، وال « كرباؤنا من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : 
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ن األمر قريب ) . وروى ابن سعد وابن أيب تغشوهم ، وال تبغضوهم ، واتقوا هللا واصربوا ؛ فإ
شيبة وغريمها عن عبدهللا بن عكيم قال : ( ال أعني على دم خليفة أبدا بعد عثمان ) فقيل 

عثمان  له : أوأعنت على دمه ؟ قال : إين أعد ذكر مساويه عونا على دمه . وقال أبو
يرون الدعاء هلم باإلصالح الصابوين رمحه هللا يف بيان عقيدة السلف أصحاب احلديث : ( و 

  والتوفيق والصالح وبسط العدل يف الرعية ) . 

ليست طاعة السلطان على جهة املقاضاة بني احلاكم واحملكوم ، واملصاحل املتبادلة ، ولكنه  ـ٣
حق فرضه هللا ، فوجب امتثاله ، تقربا إىل هللا تعاىل ،  قال صلى هللا عليه وسلم : ( ثالثة ال 

يوم القيامة، وال ينظر إليهم ، وال يزكيهم ، وهلم عذاب أليم : رجل على فضل  يكلمهم هللا
ماء بالفالة مينعه من ابن السبيل ، ورجل بايع رجال سلعة بعد العصر فحلف باهلل ألخذها 
بكذا وكذا فصدقه وهو على غري ذلك ، ورجل بايع إماما ال يبايعه إال لدنيا فإن أعطاه منها 

منها مل يف ) . متفق عليه من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه . وروى وىف وإن مل يعطه 
، قال : سأل سلمة بن يزيد اجلعفي رسول هللا  -رضي هللا عنه  -مسلم عن وائل بن حجر 

، فقال : يا نيب هللا ، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم  - صلى هللا عليه وسلم  -
؟ فأعرض عنه ، مث سأله ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ومينعونا حقنا ، فما تأمرنا 

  : ( امسعوا وأطيعوا ، فإمنا عليهم ما محلوا ، وعليكم ما محلتم )) .

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا : ( وطاعة والة األمور واجبة ألمر هللا بطاعتهم فمن 
هللا . ومن كان ال يطيعهم إال ملا يأخذه من  أطاع هللا ورسوله بطاعة والة األمر هلل فأجره على

الوالية واملال فإن أعطوه أطاعهم ؛ وإن منعوه عصاهم : فما له يف اآلخرة من خالق  ) . 
  ) . ١٦/  ٣٥جمموع الفتاوى (
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اخلروج على السلطان حمرم على أي وجه كان اخلروج ، ولو كان بكلمة ، قال القرايف  ـ ٤
: ( ضبط املصاحل العامة واجب ، والتنضبط إال بعظمة األئمة يف وج مبينا ضرر اخلر رمحه هللا 

  ) . ١٣/٢٣٤نفس الرعية ، ومىت اختلفت عليهم أوأهينوا تعذرت املصلحة ) . الذخرية (

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا : ( وأما أهل العلم والدين والفضل فال يرخصون 
ى هللا عنه من معصية وال ة األمور وغشهم واخلروج عليهم : بوجه من الوجوه  ألحد فيما 

كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قدميا وحديثا ومن سرية غريهم ) . جمموع 
) وقال ـ أيضا ـ ( وقل من خرج على إمام ذي سلطان إال كان ماتولد ١٢/  ٣٥الفتاوى  (

  ) .٣١٣/ ٤على فعله من الشر أعظم مما تولد من اخلري ) منهاج السنة ( 

 همن أعظم احملرمات عند هللا تعاىل ، فليست البيعة ثوبا خيلعونبذ بيعته  وخلع السلطان
، بل البيعة الزمة يف العنق، حمرم نبذها ، مامل يقع يف الكفر البواح الذي ال شاء اإلنسان مىت

، روى احتمال فيه والشبهة والتأويل ، والدليل الدال على الكفر مقطوع بثبوته وداللته 
 -، قال : بايعنا رسول هللا  -رضي هللا عنه  - البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت 

على السمع والطاعة يف العسر واليسر ، واملنشط واملكره، وعلى أثرة  -صلى هللا عليه وسلم 
 علينا ، وعلى أن ال ننازع األمر أهله إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من هللا تعاىل فيه برهان،

  وعلى أن نقول باحلق أينما كنا ال خناف يف هللا لومة الئم . متفق عليه .

: قال : ملا خلعوا يزيَد ، واجتمعوا على ابِن ُمطيع ، أتاه ابُن عمر ،  - رمحه هللا  - وعن نافع 
فقال عبُد هللا بُن مطيع : اطرحوا أليب عبد الرمحن ِوَسادة ، فقال له عبُد هللا بُن عمَر : إين مل 

يقول :  -صلى هللا عليه وسلم-آِتَك ألجلَس ، أتيُتك ألَحدَِّثَك حديثا ، مسعُت رسول هللا 
َمن َخَلَع َيدا من طَاعٍة ، لقَي َهللا يوم القيامة ، وال ُحجَّة له ، ومن مات وليس يف ُعنقه «

: مسعت أخرجه مسلم . وروى مسلم ـ أيضا ـ عن ابن عمر قال ».بـَْيعٌة : مات ِميَتة جاهليَّة
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، يقول : (( من خلع يدا من طاعة لقي هللا يوم القيامة  -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا 
  )) رواه مسلم .تة جاهليةوال حجة له ، ومن مات وليس يف عنقه بيعة ، مات مي

إذا كان السلطان ظاملا وجب الصرب على أذاه ، وحرم اخلروج عليه ، عن ابن عباس رضي  ـ ٥
، قال : (( من كره من أمريه شيئا  -صلى هللا عليه وسلم  - : أن رسول هللا هللا عنهما 

فليصرب ، فإنه من خرج من السلطان شربا مات ميتة جاهلية )) متفق عليه .روى اآلجري يف 
) أن احلسن البصري أيام يزيد بن املهلب قال : وأتاه رهط  فأمرهم أن ٣٧٣/  ١الشريعة (

م ، ويغلقوا  م يلزموا بيو م ، مث قال : وهللا لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطا عليهم أبوا
م يفزعون إىل السيف  إليه ، ووهللا  نفيوكلو صربوا ما لبثوا أن يرفع هللا ذلك عنهم ، وذلك أ

ا بيوم خري قط ، مث تال : ( ومتت كلمة ربك احلسىن على بين إسرائيل مبا صربوا ؤو جاما 
هو من هو يف اإلمام أمحد و وهذا فرعون وقومه ، وما كانوا يعرشون ) .  ودمرنا ما كان يصنع

وهو يف األغالل قد محل على قول الكفر وهو القول خبلق القرآن  الفقه واتباع السنة ! يقول 
: ( اجتمع فقهاء بغداد فقالوا له : إن األمر قد تفاقم وفشا عنه يف قوله حنبل ما أخرب به ، 

خبلق القرآن وغري ذلك وال نرضى بإمرته وال سلطانه ، فناظرهم يف ذلك يعنون إظهار القول 
وقال عليكم باإلنكار بقلوبكم وال ختلعوا يدا من طاعة وال تشقوا عصا املسلمني ، وال 
تسفكوا دماءكم ودماء املسلمني معكم ، وانظروا يف عاقبة أمركم ، واصربوا حىت يسرتيح بر 

 هذا بصواب ، هذا خالف اآلثار ) . أو يسرتاح من فاجر ، وقال ليس

قال العالمة ابن مفلح رمحه هللا : (وال ينكر أحد على سلطان إال وعظا له وختويفا أو  ـ٦
/  ١حتذيرا من العاقبة يف الدنيا واآلخرة فإنه جيب وحيرم بغري ذلك ) . اآلداب الشرعية (

لوة على الكالم معه على ) وقال ابن النحاس : ( وخيتار الكالم مع السلطان يف اخل٢٢١
رؤوس األشهاد ، بل يود لوكلمه سرا ونصحه خفية من غري ثالث هلما ) .تنبيه الغافلني 

)٦٤. (  
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وقال العالمة ابن باز رمحه هللا : ( فالنصح يكون باألسلوب احلسن والكتابة املفيدة واملشافهة 
الدولة على املنابر وحنوها ، املفيدة ، وليس من النصح التشهري بعيوب الناس ، وال بانتقاد 

لكن النصح أن تسعى بكل ما يزيل الشر ويثبت اخلري بالطرق احلكيمة وبالوسائل اليت 
) وقال ـ أيضا ـ  :ليس من منهج ٣٠٦/  ٧( -يرضاها هللا عز وجل ) جمموع فتاوى ابن باز 

فوضى وعدم السلف التشهري بعيوب الوالة ، وذكر ذلك على املنابر؛ ألن ذلك يفضي إىل ال
السمع والطاعة يف املعروف ، ويفضي إىل اخلوض الذي يضر وال ينفع ، ولكن الطريقة املتبعة 
عند السلف : النصيحة فيما بينهم وبني السلطان ، والكتابة إليه ، أو االتصال بالعلماء 

  )٢١٠/  ٨( -الذين يتصلون به حىت يوجه إىل اخلري ) . جمموع فتاوى ابن باز 

مة ابن عثيمني رمحه هللا : ( فإن خمالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين وقال العال
ذلك ، ليس علنا ، وإنكار ذلك عليه يف احملافل واملساجد والصحف ومواضع الوعظ وغري 

، فالتغرت مبن يفعل ذلك وإن كان عن حسن نية؛ فإنه خالف من باب النصيحة يف شيء
  م ) . ماعليه السلف الصاحل املقتدى 

حيقق ماذكروا مارواه البخاري ومسلم عن وكالم العلماء يف هذا قدميا وحديثا كثري جدا .  و 
أترون أين ال أكلمه إال : فقال  ؟ أسامة بن زيد أنه قيل له : أال تدخل على عثمان فتكلمه

من وهللا لقد كلمته فيما بيين وبينه ما دون أن أفتتح أمرا ال أحب أن أكون أول ، أمسعكم 
فتحه . وخرج ابن أيب شيبة والبيهقي يف الشعب عن سعيد بن جبري قال : قلت البن عباس 
آمر إمامي باملعروف ؟ قال : إن خشيت أن يقتلك فال ، فإن كنت فاعال ففيما بينك و 

  بينه .

وهل هؤالء العلماء متعصبون لغري  هل هذا تشدد ؟بعد هذا نقول للشيخ القرضاوي  ثالثا :
فهذه أصول مرعية عند أهل العلم يف التعامل مع صاب الدكتور ؟ وهل أخطؤوا وأاحلق ؟ 

احلاكم املسلم وإن كان جائرا ظاملا ، سواء أكان جاء للحكم مببايعة أهل احلل والعقد ، أم 
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بوالية العهد أم بالغلبة والقهر ؛ فإن النصوص مل تفرق ، وعمل األمة بعلمائها ماض ، 
م يف هذا ال   شأن كثرية . وتقريرا

الشك أن الظلم ظلمات ، وأن آثاره وخيمة يف الدنيا واآلخرة ، واألدلة من الكتاب  رابعا :
لكن الشأن يف كيفية إزالة الظلم ! والدكتور يوسف وفقه هللا والسنة متظاهرة على هذا . 

. يانه ، وهذا خالف املنهج احلق ، الذي تقدم بإزالة الظلم باخلروج على احلكام يدعو إىل 
ذه األدلة ، كما قيدت يف باب  ولئن كان هناك أدلة تدعو إىل نصرة املظلوم فهي مقيدة 

  اجلهاد وغريه ، وهذا واضح جدا ، الخيفى على املشتغل بالعلم على أسس صحيحة .

  

أن تكون الخيفى على الدكتور أن هذه الثورات إما أن تكون إلنكار املنكر ، وإما  خامسا :
  لعصبية .أن تكون ما للجهاد ، وإ

عن إعادته  مبا نقلناه عن أهل العلم ، مما يغين أما األول فقد بينا كيفية اإلنكار على السلطان
ورأيناه إمنا هو طلب للدميقراطية  هوكثري مما مسعنا. وأما الثاين فالبد فيه من غاية وراية ، 

م اليريدون حتاجلاهلية  ، بل نريد  : النريد اإلسالم  ، فحاهلمم اإلسالم يك، ومعىن هذا أ
أن احلكم تشريع من الشعب ، وليس الدميقراطية اليت تقوم على أسس باطلة ، ومن أخطرها 

أال له اخللق هلل وحده ، وهذا يناقض قوله تعاىل : ( إن احلكم إال هللا ) وقوله جل شأنه : ( 
نت ، اليت تنادى العلمانيون وهلذا قد يكون مريد اخلري يف خروجه وقودا هلذه الفواألمر ) . 

   !أفأدرك هذا الشيخ يوسف ؟واالشرتاكيون والقوميون ، لقطف مثارها ، وجتيريها لصاحلهم !! 

ل النيب صلى هللا عليه وسلم : ( ومن قاتل حتت و ففيه قوأما الثالث ، وهو القتال للعصبية ، 
تل فقتلة جاهلية ) . صر عصبة ، فقين يدعو لعصبة ، أو راية عمية ، يغضب لعصبة ، أو

أنه صلى هللا عليه وسلم قال لي رضي هللا عنه  ، وفيه عن جندب بن عبدهللا البج رواه مسلم
  ينصر عصبية ، فقتلة جاهلية ) .  : ( من قتل حتت راية عمية يدعو عصبية أو
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ذا التفصيل يتبني  أن دعوات الشيخ يوسف يف هذه الثورات للخروج والقتال واحلكم على و
ا أخطأ ؛ عسى أن يدرك منه وفقه هللا إىل إعادة نظر وتأمل بالشهادة ، حتتاج م القتلىموم ع

أنفس معصومة ،  ا جرت يتال، محامات الدم التحريض على مزيد من فيه ، واليشارك يف 
ا ، السيما وأن األ لعل هللا و  ـمظاهرات سلمية ــدعوة إىل ر يف ابتدائه كان موأخرى مغرر 

ا ــييسر نش للمسلمني وأمواهلم مث حتول إىل عنف وقتل وختريب وتدمري  ر مقال يف بيان بطال
     والحول والقوة إال باهلل .  .، وبعضه جرى على أيدي املتظاهرين 

الرأي اآلخر  ، بل االحتاد  الدكتور يوسف أنه يظهر قبولالذي أعرفه عن  سادسا :
وهو من علماء الرافضة ، الذي ، ي ري التسخآية هللا ه فياإلسالمي لإلفتاء الذي يرأسه ، نائبه 

يؤمنون بتحريف القرآن ونقصانه ، واليعتمدون على األحاديث الصحيحة الثابتة عن النيب 
صلى هللا عليه وسلم يف دواودين السنة املعروفة ، كصحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، 

 عشر ، على مايروى عن األئمة االثينبل اعتمادهم ومسند أمحد ، والسنن األربعة وغريها  ، 
وأما سبهم للصحابة وتكفريهم فال خيفى على العامي من  يدعون فيهم العصمة !! نالذي

م أم أهل السنة ؟! أهل السنة ،  إىل أبعد من الدكتور بل ذهب فهل هؤالء أحق أن يرفق 
عا له بالرمحة جزاء ما فد مات !! الكنيسة يف روما ملا فرتحم على كبري املنصرين بابا، هذا 

 ا ؟!علوا كبري  عن ذلك، تعاىل هللا والشرك لتثليث الدعوة لفهل قدم للعامل إال  ! قدم للعامل !
: ( ما كان للنيب   وهللا يقولولئن قدم بعض املنافع الدنيوية ، فهل حيل الدعاء له بالرمحة 

م أصحاب كانوا أويل قرىب من  والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو بعد ما تبني هلم أ
  اجلحيم ) .

اليت حيرتمها ـ إن مل  هذا رأيا من اآلراءقول السلف يعترب ؤمل أن ينصف الشيخ يوسف ، ولفن
  ! يعمل به ـ
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أمام هللا إال بالسري على منهاج  ليس إال من باب التنزل ، وإال فإنه التربأ ذمة الدكتوروهذا 
  ناه سابقا .، كما بيأهل العلم سلف هذه األمة 

فنأمل من : كل يستطيع اإلدعاء ، ولكن ليس كل يستطيع اإلثبات ! وأخريا أقول للدكتور 
؛ ومن قال به ؛ حىت املنهج السلفي يف التعامل مع احلكام  لىالدكتور أن يذكر ما ينقمه ع

  . وهللا وحده ويل التوفيق . يتبني احلق من الباطل ، واملخطئ من املصيب 

ريقة الصوفية ، الدكتور بني السلفية والصوفية ، وهو يعلم أن السلفية بريئة من طقرن  سابعا :
م جيعلون مع،  بوحدة الوجود  والسيما من يقول منهم اصيهم ويركن إليهم الكرباء ؛ أل

م طاعات وقربا هللا  هماحرمجيعلون احلرام ، فهل يتفق هذا مع طريقة السلف ، الذين لر
  ؟!  بالطريقة الشرعية ون على احلكاموينكر أحله هللا ورسوله ،  واحلالل ماورسوله ، 

   أن حتقيق احلرية مقدم على تطبيق الشرع يف اإلسالم.ذكر الدكتور  ثامنا :

باخلروج على احلكام ، والصريورة إىل الفوضى ،  ةأن احلريالدكتور وهذا الكالم إن أراد به 
ا فيما تقدم نقله .مقدم على تطبيق الشرع فهذا آفة خطرية ، بين     ا بطال

يف  للمجالس التشريعية ةتطبيق الشريعة اليكون إال مبوافقة األحزاب املؤلفأن وإن أراد به 
واملظاهرات ـ كما سيأيت بإذن هللا يف ( تاسعا ) ـ  فهذا حتكم على هللا ،  احلكومات املدنية

  على هذا النحو قتال على السلطة ، وليس طلبا للشرع . 

يقول به العامي من املسلمني فضال  الراد به التسوية بني اإلسالم وغريه من امللل فهذا وإن أ
  عن العامل ؛ ملصادمته ألصول الدين ، وأصل الرسالة احملمدية . 

، والنور من وحي ؛ وإمنا هو الرأي وعلى كٍل فليس على ماذكره الدكتور أثارة من علم 
؛ فما وافقه فحق ، وماخالفه فباطل احلنيف ىل الشرع والرأي ليس شرعا ، بل مرده إاحملض ، 

 .  
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   مث أقول فهذه نقاط ثالث جتلي األمر ، وتدفع ما يقوله الدكتور وفقه هللا :

ا حق هللا تعاىل ،  واألدلة الدالة على وجوب األول : أن الشريعة مقدمة على كل شيء ؛ أل
الناس من يتخذ من دون هللا أندادا ومن (  كثرية جدا ، كما يف قوله تعاىل :،  تقدميها 

م كحب هللا والذين آمنوا أشد حبا هلل ) وقوله : ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم  حيبو
ا أحب  وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقرتفتموها وجتارة ختشون كسادها ومساكن ترضو

 اليهدي القوم إليكم من هللا ورسوله وجهاد يف سبيله فرتبصوا حىت يأيت هللا بأمره ، وهللا
         الفاسقني ) . 

أهواء الناس ، الثاين : أن الشريعة جاءت بضبط احلريات ، فمردها إىل الشرع ، وليس إىل 
بل جاءهم باحلق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت قال هللا تعاىل : ( 

  رهم معرضون ) .السماوات واألرض ومن فيهن ، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذك

قال تعاىل : ( إن  العدل واإلحسان ، كمانظمتها الشرعية ب بغريهالثالث : أن عالقة املسلم  
؛ وهلذا ال يوجد يف القوانني والتشريعات ماهو أكمل مما يف هللا يأمر بالعدل واإلحسان ) 

  ؟! اإلسالم ، فهل سيجد املسلمون وغريهم حريات أفضل مما جاء يف الكتاب والسنة 

ذا جيب أن يكون صادرا عن وحي هللا  احلرياتتقرير وبناء على ماتقدم فإن  ، وهو 
التقرير فرع عن األصل وهو حتكيم الشريعة ، فوجب رده إليها ، ووجب أن يكون البدء 

ا األصل    ، وليس العكس كما صنع الدكتور . بتطبيق الشريعة ؛ أل

بالعمل على بناء دولة مدنية مبرجعية ب ذكر املوقع أن الشيخ يوسف ( طال : تاسعا
  .  إسالمية، مشريا إىل أن مبدأ دينية الدولة ليس من اإلسالم )

عليه ؛ ألنه يرد  لردخمافة االغرتار به لرتكت ا المتناقض متنافر ، ولو وأقول للدكتور هذا كالم 
  على نفسه، ولكن أخلص الكالم عليه فيما يلي : 
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مراده سياسة إن كان  ينية الدولة ليس من اإلسالم يف شيء ): (مبدأ د ـ قول الدكتور ١
ا الداخلية واخلارجية ،  ختتلف الدولة اإلسالمية  ءفبأي شيالدولة بالدين وحتكيمه يف شؤو

  . وسيتضح لك أيها القارئ هذا األمر بعد .  عن العلمانية ؟حينئذ 

ة ، فإما أن يريد بالدولة املدنية : ـ ذكر الدكتور أنه يريد بناء دولة مدنية مبرجعية إسالمي٢
، وينص يف الدولة القائمة على األحزاب التعددية ، مث االنتخابات التشريعية والنيابية 

سالم ، فهذا هو اإلودين الدولة الرمسي  ،دستورها على أن الشريعة هي مصدر األحكام 
أمل يفرق ن هللا شيئا ، اليت حتكم القوانني الوضعية ، وما يغين ذلك م معمول به يف الدول

يه ؟ كما هي حال   الدكتور بني حتكيم الشرع ، والتحكم على رب اخلليقة يف أمره و
ا على أن الشريعة هي مصدر األحكامالدساتري الوضعية ، املنصوص فيها  ، لكنهم الجييزو

التشريعي أجيز بعضها ؛ فألجل موافقة اجمللس إن باعتبارها تشريعا من رب العاملني ، ولكن 
فحد السرقة مثال بقطع اليد ليس بآية املائدة ، ولكن يدرج قطع اليد على أنه مادة من ، 

قطع ، قطع السارق ، وإن  الدستور ، فيصوت عليه اجمللس ، فإن كانت األغلبية على ال
فصارت هذه اجملالس هي احلاكم على الشرع ، بية على عدم القطع مل يقطع ، كانت األغل

  .فسبحان هللا عما يصفون الواجب !! والعكس هو 

وإما أن يريد بالدولة املدنية : قيام دولة تأخذ بأسباب النهضة الدنيوية ، وتتعاطى مع 
ا  الشريعة ال يتعارض مع الشرع ، مع تطبيقاملتغيريات مبا  دون إخضاعها ألهواء بكل جزئيا

لكن هذا سلم وخلفاؤه ، سلكه الرسول صلى هللا عليه و الذي فهذا حق ، وهو   ،الناس 
  ) .ية الدولة ليس من اإلسالم يف شيءيتناقض مع قوله الدكتور : (مبدأ دين

أدعو الدكتور يوسف إىل التثبت يف األحكام ، واحلذر من الزج باألمة يف فنت  : عاشرا
األمة حتتاج ابتداء إىل تصحيح مافسد ا أمثاهلا يف عقود بل قرون خلت . و ومصائب قد ناهل

وحيج هلا وينذر ويذبح قائدها ، والشيخ يوسف ممن طوف األرض ، فرأى قبورا تعبد ، من ع
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إىل غريها من د املسلمني من السحرة والكهنة وسب الدين ، ، والخيفاه ماتعج به بال
الشركيات والبدع ، فكان الواجب ابتداء سلوك طريقة املرسلني بالدعوة إىل التوحيد اخلالص ، 

لوب ، وصالح األعمال ، واألمن يف الدنيا واآلخرة ، كما قال تعاىل : ( الذي به عمارة الق
م بظل ومن حق األمة على  .م أولئك هلم األمن وهم مهتدون ) الذين آمنوا ومل يلبسوا إميا

، ويسخر مجيع اإلمكانات ـ والسيما وسائل اإلعالم ، وخصوصا يقوم هلل تعاىل فضيلته أن 
ا أصل الدين وأوله وآخره .للدعوة لـ  قناة اجلزيرة    لتوحيد اخلالص ، واالتباع الصادق ؛ فإ

كما أدعو فضيلته إىل الرتيث يف املسائل الطارئة ، وترك املبادرة باستصدار األحكام ، 
؛ فإن الشرع وأن التكون العاطفة غالبة على والدماء ، السيما مايتعلق منها باحلرمات 

وإن استبطأه الناس ، وماجرى من فمآله إىل خري على وفق الشرع  ماجرى من األعمال
  على غري وفق الشرع فمآله إىل شر أعظم وإن رآه الناس يف حاضرهم خريا .  عمالاأل

نصيحة هلل كتبت هذا التعقيب ملا انتشر قول الشيخ يف وسائل اإلعالم ،  :حادي عشر
، الذي أسال لقرضاوي ومنهم فضيلة الدكتور يوسف ا، وعامتهم ولرسوله وألئمة املسلمني 

أسأله تعاىل أن و ينفع به املسلمني . و وأن يوفقه للصواب ، هللا أن خيتم له بالصاحلات ، 
كما أسأله يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم .  يهدينا ملا اختلف فيه من احلق بإذنه إنه 

ن املسلمني كل يرفع عد كيد الكائدين هلذه األمة ، و تعاىل أن ينصر دينه ، ويعلي كلمته ، وير 
م على احلق ، وميكن هلم يف األ م ، أحواهلم و ويصلح ،  ضر بالء وفتنة ، وجيمع قلو  قاد

  إنه على كل شيء قدير . 

 عوانا أن احلمد هلل رب العاملني وآخر د

 


