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اإلعالم مبا يف منهج 

 حزب االعتصام

 من األخطاء العظام
 صّنفه أبو سعيد أحمد بن سعيد بن أحمد الجبرتيّ 

 
 عاوي واحبثوا معنا بتحـ      ـــقيٍق وإنصاٍف بال عدوانفدعوا الد  
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 المقّدمة

 بسم اهلل الرَّحَمن الّرِحيمِ 
ملبتدعة كا  –عدوان إال على الظلمني احلمد هلل رّب العاملني ، والعاقبة للمّتقني ، وال 

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له إله األّولني واآلخرين وقيوم  –واملشركني 
 السموات واألرضني .

وأشهد أّن حمّمداً عبده ورسوله وخريتُه من خلقه أمجعني . الّلهّم صّل على حمّمد وعلى آل 
 وم الّدين وسّلم تسليماً كثرياً .     حمّمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل ي

عتصام يف الصومال قد أخرجت يف اآلونة األخرية منهجاً زعمت أّما بعد : فإّن مجاعة اال
ماعة جوعلمية مع أّن ما أظهرهت، ّن يف هذا املنهج أخطاء عقدية إو ، أّّنا تسري عليه 

ة اّليت َتظهر يف دساتريها اخلفيواختفى أقّل خطًأ مما انطوى  اجلديد يف هذا املنهج االعتصام
هبارّي فرحم اهلل أبا حممد الب ،وفلتات ألسنة وجهائها  حزب االعتصامعملّيا عن أفاعيل 

اب وأبداّنم يف الت ، حيث قال : "مثل أصحاب البدع  مثل العقارب يدفنون رؤوسهم 
ناس ، فإذا بني ال وخيرجون أذناهبم ، فإذا متّكنوا لدغوا  ، وكذلك أهل  البدع ، هم خمتفون

 [ 3/77متّكنوا بلغوا ما يريدون " ]راجع : طبقات احلنابلة 
وبناًء على هذا املنهج احملّرر أردّت القيام بواجب النصح عمال بقوله صلى اهلل عليه وسلم 

لمني ولرسوله  وألئمة املسولكتابه "الدين النصيحة قلنا ملن يا رسول اهلل ؟ قال : "هلل 
 .ه مسلم عن متيموعاّمتهم " روا

ام فرحم اهلل اإلم، إظهار اجلماعة بعض منهجها أمام املأل مما يعّجل فشلهم  أنّ  وأعتب
 .هرها "ظسحنون حيث قال :" أّما علمت أّن اهلل إذا أراد قطع بدعة أ

 .([2/166]ترتيب املدارك لقاضي عياض )
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 :المخرج من الفتن

ة ألقاها حماضر مساعي هو  ليت احتواها هذا املنهجرد األخطاء ااإلسراع يف  يب إىل ومما حدا
، د  ومركز خدجية يف السعانو ، يف مسجد اهلدى  (مد عبد اهللأمحد عبد الص  بـــــــــ) املدعّو 

قاطنة وإفهامه وحتْفيظه حّّت العجوز ال، وشرِحه للناس ، حّث ورّغب يف نشر املنهج وقد 
خضر املخرج من الفنت املدهلّمة اّليت أكلت األ واّدعى  أّن هذا املنهج هو، يف الريف 
 قوله صلى اهلل يف عليه هو املنصوص من الفنت ومل يعلم احملاضر أّن املخرج الوحيد، واليابس 

ضاللة  ختالفاً كثرياً وإيّاكم وحمدثات األمور فإّّنااريى فسعليه وسلم " فإنّه من يعش منكم 
"  ذلّنواجاخللفاء الراشدين املهدّيني عّضوا عليها با فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسّنيت وسّنة

 .رواه التمذّي وغريه عن العرباض وصححه األلبايّن 
وقوله صلى اهلل عليه وسلم : "إّّنا ستكون فتنة " قالوا كيف نفعل يا رسول اهلل ؟ قال : فرّد 

هلل عليه ى ايده إىل البساط فأمسك به قال : " تفعلون هكذا " وذكر هلم رسول اهلل صل
وسلم يوما أّّنا ستكون فتنة فلم يسمعه كثري من الناس فقال معاذ : تسمعون ما يقول 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالوا : ما قال ؟ قال : يقول :" إّنا ستكون فتنة " قالوا : 
ّي و فكيف لنا يارسول اهلل ؟ أوكيف نصنع ؟ قال : " ترجعون إىل أمركم األّول " رواه الطحا

 بإسناد صحيح . 

 :راء الرجال ومذاهبهمبآإلزام النّاس 

،  وكيف لغوائ أخطاء شرعية عظام و وفيه، ذا املنهج هبُم الناس وأعجب كثرياً كيف يُلزِ 
 ا هو خري بكثريبّ سّنة العلماء الربّانّيني أهل السّنة واجلماعة حيث ال يُلزمون الّناس  ىتناس

 املقالة اخلالدة إلمام دار أحسن أن نذكر يف مثل هذا املقام ،وماهات امن هذه التّ  وكثري 
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ملا استشار اخلليفة هارون الرشيد يف محل الّناس على ما ، اهلجرة مالك بن أنس األصبحّي  
طئه وأن يعلق يف الكعبة  فقال له :) ال تفعل يا أمري املؤمنني ، فإّن أصحاب رسول و يف م

 وا يف األمصار فأخذ كّل قوم عّمن كان عندهم وإّّنا مجعتاهلل صلى اهلل عليه وسّلم  تفرّق
 علم أهل بلدي ( 

 ([16( وابن عبد الب يف اإلنتقاء )ص 1/332]أخرجه أبو نعيم يف احللية )
 م (وال يشدد عليه، وقال اإلمام أمحد :) ما ينبغي للفقيه أن حيمل الّناس على مذهبه 

دين ال وفروع ال ،هذا قوهلم يف األمور العملّية وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية : )فإذا كان
كيف بإلزام ف، مع استدالهلم عليها باألدلة الشرعّية ، يستجيزون إلزام الّناس بذاهبهم 

اهلل  وال يف حديث عن رسول اهلل صلى، الّناس وإكراههم على أقوال ال توجد يف كتاب اهلل 
 (وال أحد من أئّمة املسلمني ؟ ،وال تؤثر عن الصحابة والتابعني ، عليه وسّلم 

 .([6/681]راجع : التسعينية )
لزمون الّناس با يقولونه من موارد وقال أيضا : )وهلذا كان أئّمة السّنة واجلماعة ال يُ 

 .([6/677عليه ( ]راجع: التسعينية ) وال يكرهون أحداً ، جتهاد اال
د وأّسس قواع، ن أنشأ أقواال )فم  – اىلرمحه اهلل تع –وقال حب اإلسالم ابن القّيم 

رض على ما عوال التحاكم إليها حّّت تُ ، مل جيب على األّمة اتباعها ، حبسب فهمه وتأويله
ه وجب تْ وإن خالفَ ،  لت حينئذبِ حة قُ د هلا بالصّ ه وشهِ تْ ه ووافقَ تْ قَ سول ، فإّن طابَـ جاء به الرّ 

حواهلا أن جيوز أ موقوفة وكان أحسنُ  علتْ األمرين جُ  ها ، فإنلم يتبنّي فيها أحدُ ها واطّراحُ رد  
 .[38/ 6وأما أنّه جيب ويتعنّي فكاّل ( ]راجع : الزاد ، احلكم واإلفتاء هبا وتركه 

حكم االنتماء  عن يتساءل كثري من شباب اإِلسالم  :ابن بازالشيخ وسئل مساحة 
 سواها ؟ اإِلسالمية، وااللتزام بنهج مجاعة معينة دون للجماعات

 قال رسوله، قال اهلل عز وجل، و  لتزم باحلقّ إِنسان أن يَ  فضيلته : "الواجب على كل   فأجاب
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نة وال س  لا ال ِإخوان مسلمني وال أنصار، صلى اهلل عليه وسلم، وأال يلتزم بنهج أي مجاعة 
 .[8/237 باز فتاوى مساحة الشيخ ابن غريهم، ولكن يلتزم باحلق"]جمموعة

 :   مشروعية الّرد

أال وهي مشروعية الرّد على املخالف  ،ّمة مه قّدمةباخلوض يف املوضوع نقد م  وقبل
 ط ذلك .وضواب

بة وإمجاع العلماء قاط، على املخالف أصل أصيل ثابت بالنصوص الشرعية فإّن الرّد 
 . ولنأخذ طرفاً من هذه األدّلة من غري استيعاب، هية ـ  والفطر اإلل

ى اْبِن َمْرََيَ ل ِذيَن َكَفُروا ِمْن َبِِن ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيسَ لُِعَن اقال اهلل جّل وعال ))
(( ْئَس َما َكانُوا يـَْفَعُلونَ َكانُوا اَل يـَتَـَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فـََعُلوُه لَبِ   * َذِلَك ِبَا َعَصْوا وََكانُوا يـَْعَتُدوَن 

 [77 -78]املائدة : 
وت عن كيف تفسري هذه اآلية " وإّّنا كان الس   –رمحه اهلل تعاىل  –عدّي قال العاّلمة الس  

 ملا فيه من املفاسد العظيمة :؛ املنكر مع القدرة موجباً للعقوبة 
كوت فعل معصية ، وإن مل يباشرها الساكت ؛ فإنّه كما جيب اجتناب منها : أّن جمّرد السّ 

 عصية .املعصية ؛ فإنّه جيب اإلنكار على من فعل امل
 ومنها : ما تقّدم أنّه يدّل على التهاون باملعاصي وقّلة اإلكتاث هبا .

تكّررها  ر اجلهل ؛ فإّن املعصية معكثُ ويَ  س العلمَ رِ دَ نْ ومنها : أّن يف ترك اإلنكار للمنكر يَـ 
نكار أهل الدين والعلم هلا يظّن أّنا ليست اوعدم ، وصدورها من كثري من األشخاص 

 ستحسنة ، أّي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حّرم اهللأّنا عبادة مُ  ا ظّن اجلاهلُ بعصية ، ورب
 حالاًل وانقالب احلقائق على النفوس ورؤية الباطل حّقا ؟!

ومنها : أّن السكوت على معصية العاصني رّبا تزيّنت املعصية يف صدور الّناس واقتدى 
 …ها ومنها ومن… بِن جنسه بعضهم ببعض ؛ فاإلنسان مولع باإلقتداء بأضرابه و 
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الكّفار منهم  ئيلاىل أن بِن إسر اكوت عن اإلنكار هبذه املثابة ؛ نّص اهلل تعفلّما كان السّ 
لعنهم بعاصيهم  واعتدائهم ، وخّص من ذلك هذا املنكر العظيم ) لبئس ما كانوا يفعلون 

 ( اهـ
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر ىَل اخلَْرْيِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعرُ َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُم ٌة يَْدُعوَن إِ وقال اهلل تعاىل )) وِف َويـَنـْ

 [611(( ] آل عمران :  َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
ِمْن َنِبٍّ بـََعَثُه  َما" وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

ُُ  َكاَن َلُه ِمْن أُم ِتِه َحَوارِي وَن َوَأْصَحاٌب يَْأُخُذوَن ِبُسن  الل ُه ِِف أُم ٍة قـَْبِلى ِإال    ِتِه َويـَْقَتُدوَن بَِأْمرِِه 
 َجاَهَدُهْم إِنـ َها ََتُْلُف ِمْن بـَْعِدِهْم ُخُلوٌف يـَُقوُلوَن َما اَل يـَْفَعُلوَن َويـَْفَعُلوَن َما الَ يـُْؤَمُروَن َفَمنْ 

َو ُمْؤِمٌن َولَْيَس َوَمْن َجاَهَدُهْم بِِلَسانِِه فـَُهَو ُمْؤِمٌن َوَمْن َجاَهَدُهْم بَِقْلِبِه فـَهُ  بَِيِدِه فـَُهَو ُمْؤِمنٌ 
 "رواه مسلم َورَاَء َذِلَك ِمَن اإِلميَاِن َحب ُة َخْرَدلٍ 

( يف هذا احلديث  23 -22/ 2يف شرح مسلم )  –رمحه اهلل تعاىل  –قال احلافظ النووّي 
 هاد املبطلني باليد واللسان . اهـمن احلّث على ج

ُفوَن َعْنُه حَيِْمُل َهَذا اْلِعْلَم ِمْن ُكل  َخَلٍف ُعُدولُُه يَـ " وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  نـْ
 ومعاذ وابن عمر وأسامة بن " عن عليّ  حَتْرِيَف اْلَغاِلنَي َوانِْتَحاَل اْلُمْبِطِلنَي َوتَْأِويَل اجْلَاِهِلنيَ 

 . بن مسعود وأيب أمامة وأيب هريرة وابن عمرو وغريهم وصّححه اإلمام أمحد وغريهزيد وا
غري  عن خلف ابه سلف طّبقواو ، فقد أمجع العلماء على مشروعية الرّد على املخالف 

 متوانني والمتخاذلني .
على  الداّلةِ  صوصِ النّ  بعد أن ساق بعضَ  –(  178قال أبوإسحاق اجلويِّن ) ت : 

 –ل وهي أيضا سرية الرس، ) وهذه األلفاظ عموم يف التوحيد والشريعة  –لرّد مشروعية ا
اء وسرية علم،  –صلى اهلل عليه وسلم  -هم وسرية رسولنا ممَِ مع أُ  –عليهم السالم 

ذا ، ابعني وأتباعهم إىل يومنا هن التّ بعده ومن بعدهم مِ  –رضي اهلل عنهم  –حابة الصّ 
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امل مثله فإذا رأي الع : )إىل أن قال م ومعامالهتم ومعاشراهتم (وعليه عادة العقالء يف أدياّن
يزل وخيطئ يف شيء من األصول والفروع وجب عليه من حيث وجوب األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر دعاؤه عن الباطل وأمره باحلق وطريق الرشد والصواب وذلك يعم أحكام 
 ([ 23جلدل ) ص: ] راجع : الكافية يف علم ا( التوحيد والشريعة

 املصاح يف صح واجباً وإذا كان الن   –رمحه اهلل تعاىل  -وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية : 
كما قال حيىي بن ،أو يكذبون ، طون لَ غْ احلديث اّلذين يَـ  ةِ لَ قَ ة مثل : نَـ ة والعام  ينية اخلاص  الد  

م  هَ تـ  جل يُـ رّ ن العَ  األوزاعي  و  –أظّنه  –بن سعيد  يثَ واللّ ، والثوري  ، سعيد : سألت مالكاً 
ل ثقُ ه يَ هم ألمحد بن حنبل : إنّ وقال بعضُ ، ه نّي أمرَ فظ ؟ فقالوا : بَـ يف احلديث أو ال حيَ 
رف عفقال : إذا سكت  أنت وسكت  أنا فمّت يَ ، كذا   كذا وفالنٌ   علّي أن أقول فالنٌ 

 قيم ؟!حيح من السّ اجلاهل الصّ 
لكتاب أو العبادات املخالفة ل، ت املخالفة للكتاب والسّنة ومثل أئمة البدع من أهل املقاال

ل ألمحد بن فاق املسلمني ، حّّت قيباتّ  األّمة منهم واجبٌ  حاهلم وحتذيرَ  والسّنة ؛ فإّن بيانَ 
ذا إليك أو يتكّلم يف أهل البدع ؟ فقال : إ جل يصوم ويصلي ويعتكف أحب  حنبل : الرّ 

سه وإذا تكّلم يف أهل البدع فإّّنا هو للمسلمني ، هذا قام وصّلى واعتكف فإّّنا هو لنف
 . أفضلُ 

سبيل  طهريُ ت ن جنس اجلهاد يف سبيل اهلل ؛ إذْ هم مِ ينِ للمسلمني يف دِ  هذا عامٌ  فبنّي أّن نفعَ 
الكفاية  علي هؤالء وعدواّنم على ذلك واجبٌ  اهلل ، ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغيِ 

ه وكان فسادُ  ، ينُ هؤالء لفسدت الدّ  رِ رَ قيمه اهلل لدفع ضَ يُ  فاق املسلمني ، ولوال منباتّ 
 قلوبَ وا مل يفسدوا الإذا استولَ هؤالء  ن فساد استيالء العدّو من أهل احلرب ؛ فإنّ مِ  أعظمَ 

 وأّما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء ( إىل أن قال : )فال بدّ  عاً بَ ين إال تَـ وما فيها من الدّ 
 البدع ، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم ( . اهـمن التحذير من تلك 
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 .([233 -236/  28]راجع : جمموع الفتاوى البن تيمية )
دعة لف واألئّمة للبالسّ  ريُ كِ ) واشتّد نَ  -رمحه اهلل -وقال حب اإلسالم  ابن القيم : 

ا مل بحذير وبالغوا يف ذلك التّ  هم أشد  وحذروا فتنتَ ، ن أقطار األرض وصاحوا بأهلها مِ 
ا له منافاهتُ ين و ها للدّ مُ دْ ة البدع وهَ إذ مضرّ ؛ وا يف إنكار الفواحش والظلم والعدوان غُ الِ بَ يُـ 

 أشّد (
 .([6/372]راجع : مدارج السالكني ) 

ا باألدلة الشرعية يف خالفه احلق   املقاالت الضعيفة وتبينيُ  وقال ابن رجب احلنبلي " فرد  
، فال يكون داخالً ون عليهنُ ثْـ ه، ويُـ ونه وميدحون فاعلَ ب  بل مما حيُ ،  ا يكره العلماءُ ليس هو ممّ 
نه وأئمة صيحة هلل ولكتابه ورسوله وديية"، إىل أن قال: "وهذا من النّ يبة بالكلّ يف باب الغِ 

وقال أيًضا:  "صلى اهلل عليه وسلم ين كما أخب به النيباملسلمني وعاّمتهم، وذلك هو الدّ 
، كما   دّ الرّ  غَ ها أبلودضعيفة لبعض العلماء ورد عون يف إنكار مقاالتٍ رِ "وقد بالغ األئمة الوَ 

ها يف ردّ  بالغكان اإلمام أمحد ينكر علي أيب ثور وغريه مقاالت ضعيفة تفردوا هبا، ويُ 
إىل أن قال :" وقد امتألت كتب أئّمة املسلمني من الّسلف واخللف بتبيني خطأ "معليه

كتب الّشافعّي وإسحاق وأيب عبيد وأيب ثور ومن بعدهم من   هذه املقاالت وما شاهبها مثل
أئّمة الفقه واحلديث وغريمها مم ن اد عوا  هذه املقاالت وما كان بثابتها شيٌء كثري ، ولو 

 ذكرنا ذلك حبروفه لطال األمُر جّداً "
 .[62 – 61] راجع : الفرق بني النصيحة والتعيري" )ص 

اس، وال يضع األمور مواضعها أن من ال يعلم من النّ  وقد يظن   وقال اإلمام ابن قتيبة : "
لف، وذكر للموتى، وكان يقال: اعف عن ذي قب، هذا اغتياب للعلماء وطعن على السّ 

الناس بلئيم األخالق، وذكرهم بالفواحش والشائنات،  وا ألن الغيبة سب  وليس كما ظنّ 



 9 

 مع ى أو ة يفوتى، فأما هفوة يف حرف أو زلّ ه بأكل حلوم املوهذا هو األمر العظيم املشب  
 م ونسيان، فمعاذ اهلل أن يكون هذا من هذا الباب إغفال أو وهْ 

 [17 – 11] راجع : مقدمة كتابه "إصالح غلط أيب ُعبيد" )ص 

 :الرّد على المخالف ضوابط 

 لتزم هبا فمنها :ينبغي أن يُ  وضوابطٌ  وشروطٌ  وللرّد أدابٌ 
إن و ، ألّن الرّد والذّب عن الشريعة من أفضل اجلهاد ؛ ها حيحُ إخالص النّية وتص -6

 .اختل هذا الركن فهو بنزلة اّلذي يقاتل محَِية ورياء
على  –هلل رمحه ا –وقد أنكر اإلمام أمحد ، فال يدفع الباطل بثله ، رّد الباطل باحلّق  -2

 .بحدثة ( من رّد قوال بدعيا بثله وقال :) يستغفر ربّه اّلذي رّد عليهم
 .([ 3/321]راجع : جمموع الفتاوى البن تيمية ) 

د الباطل وال جيوز ر ، والواجب رّد الباطل حبّق  –رمحه اهلل  -وقال ابن أيب العز احلنفّي 
ِذُف بِاحلَْق  َعَلى َبْل نـَقْ وإّّنا يرّده احلق قال تعاىل : ))، فإّن الباطل ال يرد الباطل ؛ بالباطل

 [26(( ] األنبياء :  ْدَمُغُه فَِإَذا ُهَو زَاِهقٌ اْلَباِطِل فـَيَ 
 .([28تّباع له )]راجع : اال

 ،فإّن الّرد من غري دليل : بنزله هدم العلم بالشّك اجملّرد ؛ وال يكون الرّد بالكالم الفارغ 
 يقول العلماء : "إن كنت ناقال فالصحة وإن كنت مّدعياً فالدليل"

 [11ص:  للشيخ بكر أيب زيد) اإلسالم  ]الرّد على املخالف من أصول 
ب ُئوين ِبِعْلٍم ِإْن  نَـ وال يكون الّرد أيضاً بالسّب والتهويل ، بل بالعلم والبهان قال تعاىل :" 

] " ُقْل َهاتُوا بـُْرَهاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ [وقال تعاىل :" 613" ] األنعام : ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ 
 [ .666البقرة : 
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قال شيخ اإلسالم : فإّن الّرد بجّرد الشتم والّتهويل ال يعجز عنه أحٌد ] راجع : جمموع و 
 [1/681الفتاوى : 

وإال فقد ذّم اهلل  ،ونصبها دليال عليه ، وإبرام أدلّته ، أهلية القائم بالرّد يف معرفة احلّق  -3
ُكْم ِبِه ِعْلٌم فَِلَم َحاَجْجُتْم ِفيَما لَ  َها أَنـُْتْم َهُؤاَلءِ تعاىل ، من حياّج بال علم فقال سبحانه "" 

 [11]آل عمران : " حُتَاج وَن ِفيَما لَْيَس َلُكْم ِبِه ِعْلٌم َوالل ُه يـَْعَلُم َوأَنـُْتْم اَل تـَْعَلُمونَ 
 .[77]راجع : الرّد على املخالف من أصول اإلسالم  لبكر ص 

 طته .  أو من أشر ، ود عليه من كتبه دتوثيق كالم املر  -1
 .[77]راجع : الرّد على املخالف من أصول اإلسالم  ص 

 الشهوة . فتنة وإما، حتديد مأخذ املخالفة إّما فتنة الشبهة  -7
 [11]راجع : الرّد على املخالف من أصول اإلسالم  لبكر ص  

َداَء بِاْلِقْسِط َواَل ُشهَ يَا أَيـ َها ال ِذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَو اِمنَي لِل ِه نصاف قال تعاىل " اإل -1
ل َه َخِبرٌي ِبَا جَيْرَِمن ُكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعَلى َأال  تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أَقْـَرُب لِلتـ ْقَوى َواتـ ُقوا الل َه ِإن  ال

 [ 8"] املائدة :  تـَْعَمُلونَ 
 [12]الرّد على املخالف من أصول اإلسالم  لبكر ص : 

فكّل من مل يناظر أهل اإلحلاد والبدع مناظرة : يقول شيخ اإلسالم ، قض  إحكام الن -7
 حصل وال، وال وِّف بوجب العلم واإلميان ، تقطع دابرهم مل يكن أعطى اإلسالم حّقه 

 وال أفاد كالمه العلم واليقني .، بكالمه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس 
 [17] الرّد على املخالف من أصول اإلسالم  ص: 

َفُكل َما َجاءَُكْم أَ قال اهلل تعاىل عن أهل الكتاب ""  ،جمانبة التشّفي والّتشهي والتكّب  -8
بـُْتْم َوَفرِيًقا تـَْقتـُُلونَ   " َرُسوٌل ِبَا اَل تـَْهَوى أَنـُْفُسُكُم اْسَتْكبَـْرُُتْ فـََفرِيًقا َكذ 

 .[87] البقرة:  
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 شخص . عدم اإلسراف يف الرّد حيث يُوَقُع يف كل -7
لناس وال يسرفون يف أعراض ا، كان شأن السلف ال يضّيعون حق اهلل يف الذّب عن دينه   
هتذيب  يف بل رّبا أسقط السلف جرح بعض اجملّرحني إذا اشتهروا باإلسراف يف ذلك كما،

( للمزّي أن علي بن املديِّن قال : "أبو نعيم وعّفان صدوقان ال أقبل  618/ 21الكمال )
 . الرجال ؛ هؤالء ال يدعون أحداً إال وقعوا فيه "كالمهما يف

التعديل يف مقّدمته على كتاب " اجلرح و  –رمحه اهلل  –وقد قال الشيخ عبد الرمحن املعّلمّي 
ال ف ،/ج( "وقد كان من أكابر احملّدثني وأجّلتهم من يتكلم يف الرواة 6" البن أيب حاُت ) 

نباط عزيز " األثر السابق وقال عقبه بفطنة عجيبة  واستيعّول عليه وال يلتفت إليه " ُّ ذكر 
وأبو نعيم وعّفان  من األجّلة والكلمة املذكورة تدّل على كثرة كالمهما يف الرجال ومع ذلك 

 ال تكاد جتد يف كتب الفّن نقل شيء من كالمهما ! " 
 [63فة حركّي ص :ا]راجع : خر 

 :شبهة وحلّها

 ذا ال يرّد على املستشرقني والعلمانيني ؟ امل بقولة : بعض البسطاء يرّددون
ال خُيّص الرّد و ، ّد على كّل خمالف وقع يف شذوذ فقهّي أو قول بدعي أو إحلاد رَ واجلواب : يُـ 

 .هبذا دون هذا
يخ بكر بن عبد اهلل: فإذا رأيت من رّد على خمالف يف شذوذ فقهي أو قال فضيلة الش  

على  د  ر وال ََتُذله بتلك املقولة املهينة " ملاذا ال يُ فاشكر له دفاعه بقدر وسعه ، بدعي 
وعلى كل  ،ورّد الباطل واجب مهما كانت رتبته ، العلمانيني " فالّناس هلم ُقدرات ومواهب 

 مسلم ثغر من ثغور ملّته .
 [77]راجع : الرّد على املخالف من أصول اإلسالم  ص: 
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واألمة  ، حذير من أهل البدعملاذا التّ  -اهلل حفظه  -سئل العالمة صاح بن فوزان الفوازن و 
 تصارع العداوة مع اليهود والنصارى والعلمانيني ؟!

 بينهم ، يت: ال ميكن للمسلمني أن يقاوموا اليهود والنصارى إال إذا قاوموا البدع الّ  فأجاب 
 نيعاجلون أمراضهم بينهم ، حّت ينتصروا على اليهود والنصارى ، أما ما دام املسلمو 

مضيعني لدينهم ، ومرتكبني للبدع واحملرمات ، ومقصرين يف امتثال شرع اهلل ، فلن ينتصروا 
على اليهود وال على النصارى ، وإّنا ُسلطوا عليهم بسبب تقصريهم ِف دينهم، فيجب 
 -تطهري اجملتمع من البدع ، تطهريه من املنكرات ، وجيب امتثال أوامر اهلل وأوامر الرسول 

قبل أن حنارب اليهود والنصارى، وإال إذا حاربنا اليهود والنصارى  -عليه وسلم صلى اهلل 
 وحنن على هذه احلالة فلن ننتصر عليهم أبًدا ! وسينتصرون علينا بذنوبنا .

 [ . 628] اإلجابات املهمة يف املشاكل امللمة ، ص

 :دعوى ونقضها 

 والتبديع.الة يف التجريح يّدعي بعض املنحرفني أّن السلفّيني غُ 
سنة ومن قام هبما باحلكمة واملوعظة احل، إّن جتريح املبتدعة وامللحدين شيء مشروع  أقول :

 نو وهذه مهّمة مل يقم هبا طيلة األعصار يف األمصار إال السلفيّ ، يكون مأجورًاال مأزوراً 
،  دعبهم  من شّد النكري على أهل الخيوالعلماء ميدحون يف توار ، غري خائفني لومة الئم 

د له وقوع فيمن ُشهالوإّنا املالم على من اشتهر ب، ال ذّماً  هلم مدحاً  ذلكب مويصفوّن
 أللبايّن ا يف الشيخ اإلمامكمن يقع ،بسالمة املعتقد والسري احلسن بال حّجة وال برهان 

ّي الوادع اإلمام احملدثابن عثيمني و العالمة  الفقيه األصويل ابن باز و اإلمام شيخ االسالم و 
سّيد قطب وأخيه والقرضاوّي  جيرح وحيذر من أمثالكمن اههم ال بوأشوالعالمة الفوزان 
علم ب والتلمسايّن وعبد الرمحن بن عبد اخلالق واحلوايّل وأفراخهم  اوعمرو خالد والبنّ 

 لشريعة ونصحاً لألّمة .عن ا ذبّاً وحكمة، 
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ن عيباً على ال يكو ،فإن ذلك  الردو التجريح  بضوابط يبايلن ال الّسلفّيني مَ  ِمنوإن كان 
وينصحون  ،ومع هذا فأهل السّنة ال يرضون الغلّو يف التجريح، من اّتصف بالعدل واحلق  

 .  َواَدةهَ وإال بّينوا للّناس أمره من غري  ،ل فذاكبِ فإن قَ  ،من اّتصف به نصح الشفيق
من  وحتذيراً  غضاً املأل ال بُ فضح أمام ويُ ، ذلك أن ال يُهتك أستاُرهم  مناملنحرفني  ضُ رَ وغَ 

ّناراً كذباً دعوة السلفّية لياًل و العلماء  ووقوعهم يفجرحهم  يف التجريح ،ودليل ذلكلغلّو ا
 من غري تقًى من اهلل يف ذلك .   ،وزوراً 

من  لفّيني ال بعض السّ  من تصدر ، لبة أقوااًل شديدة يف اجلرح عوام الط   بني هوممّا يشيعون
 قل كالمأن أن بتفأحب، وأىن هلم ذلك، ذلك بدعوة السلفّية  الصورة تشويه ؛ لكّلهم 
اللني يف و ، لتعلم أّن شّدة الكالم وغلظته يف موضعه  الشديد، األئّمة يف اجلرح بعض

 .وأن ذلك كله يرجع إىل مراعاة املصلحة واملفسدة يف زجر املبتدع والتحذير منه.موضعه 
 اهلل وعدّو كتابه " .قال عمر يف أيب هريرة : " يا عدّو 

وهذه املقولة يف قّصة ولفظها : " أّن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين فقِدم بعشرة 
آالف فقال له عمر : استأثرت هبذه األموال يا عدّو اهلل وعدّو كتابه ! فقال أبو هريرة : 

لك ؟  هي فقلت : لست عدّو اهلل وعدّو كتابه ولكِّن عدّو من عادامها قال : فِمن أين
 قلت : خيٌل تناجتت وغّلُة رقيق يل وأعطييٌة تتابعت علّي فنظروه فوجدوه كما قال "  

 ( بإسناد صحيح .66/323رواه عبد الّرزاق )
 "ثقة ولكّنه أمحق: "قال ابن معني يف  إبراهيم ابن أيب الليث و 

 .[ 6/71]ميزان اإلعتدال  
 "من كتبوا أّف ال يبالون ع : " قال أمحد يف ابن عرعرةو 

 [77/ 6]ميزان اإلعتدال 
 "أسخن اهلل عني أيب نعيم  : " قال ابن طاهر املقدسّي يف أيب نعيمو 
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 .[6/666]ميزان اإلعتدال  
 ".حيوان وحشي :"قال الذهيب يف أمحد بن موسى النجارو 

 .[6/677]ميزان اإلعتدال 
 "اليساوي فلساً :"قال ابن خملد يف أمحد بن الوليد  و 

 .[612/ 6إلعتدال  ]ميزان ا
 "ذاك رجل ال يدري ما خيرج من رأسه:" الفزارّي يف إمساعيل بن عياش  أبو إسحاق قال و 

 .[216/ 6]ميزان اإلعتدال  
 ".ال يساوي شيئا:" قال الزهري يف إمساعيل بن حممد بن زجني و 

 [6/218]ميزان اإلعتدال  
 باهلل من خشوع الّنفاق "وقال الثورّي حني رأى احلسن بن حي وهو يصّلى " نعوذ 

 .[   6/177]ميزان اإلعتدال   
 "ال شيء ، خفيف الدماغ "وقال النسائّي  يف احلسن بن حيىي العنبّي :

 .[6/727]ميزان اإلعتدال  
 "دبركّذاب مُ   : "ه بن حممد يْ رَ قال الذهيّب يف بُـ و 

 .[6/311]ميزان اإلعتدال 
 ".نه وال كرامةروى عمبتدع ضال ال ينبغي أن يُ :"قال الذهيّب يف بشر بن غياث املريسّي و 

 .[ 6/322]ميزان اإلعتدال 
 ".زنديق:"وقال أبو زرعة يف بشر 

 .[6/323]ميزان اإلعتدال 
 ".كّذاب دّجال  "قال الذهيّب يف بقاء بن أيب شاكر :و 

 .[6/337]ميزان اإلعتدال  
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 ".ارم به  :"قال ابن املبارك يف بكري بن معروفو 
 .[  376/ 6تدال ]ميزان اإلع

، ّرر ألقى عبد اهلل بن حم أن وبني، وقال ابن املبارك :"  لو ُخرّيت بني أن أدخل اجلّنة 
الختت أن ألقاه ُّ أدخل اجلّنة فلّما رأيته كانت بعرة أحّب إيّل منه " ]رواه مسلم يف 

 مقّدمته[ .
من أن  يلّ إ أزين أحب   نوكان شعبة يقول يف كّل من أبان بن عياش ويزيد الرّقاشي :" أَل 

 أحّدث عنه " رواه العقيلّي يف الضعفاء بسند صحيح .
يل من إألن أشرب من بول محار حّت أروى أحب : "  أبان بن عياشوقال أيضاً يف 

 ] الكامل البن عدّي [. ."حديث أبان بن أيب عياش
 . "ال يفلح من آل عاصم بن صهيب الرومّي أحٌد أبداً "وقال ابن معني : 

 ([ .712]راجع : شرح العلل )ص : 
 . "حلماررافضّي  مثل ا"لضبعّي : ن ااسليم وقال جرير بن يزيد بن هارون يف جعفر بن

 [1/611] راجع : الثقات البن حّبان 
 . "انظروا إىل هذا احليوان املّتهم "وقال الذهيّب يف موسى بن عبد اهلل الطويل : 

 .[1/261] راجع : ميزان اإلعتدال 
 . "رافضّي كأنّه جرو كلب":  سلميرّي يف عمران بن مل أبو أمحد الد  وقا

 [2/6167] راجع : الضعفاء للعقيلّي 
 . "من حيوانات البّ  :"وقال الذهيّب يف القاسم بن داود البغداديّ 

 [2/663]راجع :  املغِن 
 . "ال جيوز يف الضحايا"وقال حيىي بن معني يف سويد بن عبد العزيز : 

 [62/277: هتذيب الكمال ]راجع 
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 .ظاّّناد الّتوسعة فلرياجع إىل مفمن أرا،وهذه األقوال إّّنا هي غيض من فيض وُقّل من ُجّل 
هذه العبارات الشديدة الصادرة من أصناف علماء اجلرح متشّددهم اعلم أّن أمثال و 

تدّل على  ، َدو ّنا َمن بَعدهم يف مصّنفاهتم من غري نكرياليت  ومتوّسطهم ومتساهلهم و
 ضعها .  امثل هذه األلفاظ إن وضعت يف مو  من عدم الغضاضة

يف جواٍب له على من عرّيه بألفاظ شديدة  -رمحه اهلل  -قال األديب العالمة حممود شاكر
 " وهذه إذا كانت ألفاظ نابية إذا وضعت يف غري موضعها ، فهي -بعض املنحرفني  ايفقاهل

ع أن ال يستطي -والكاتب كطبيب  –ألّن الطبيب  إذا وضعت يف مكاّنا عنُي احلقّ 
يشّخص مرض إنسان قد ظهرت منه أمارات اجلنون فيقول مثاًل : " هذه أحداٌت عارضٌة 

للبدن " ألنّه إذا قال ذلك مل يُفِهم سامعه شيئاً ذا بال بل لعّله قد غّرر به ولكن إذا قال : 
يف أمره  هم ودّل أهله على الواجب عليهم" هذا جمنون ينبغي أن يقّيد حّت ُيشفى " فقد أف

 بتصّرف يسري[ 331ووقاهم شّر الغموض يف شأنه ".] راجع : أباطيل وأمسار ص: 
رأفة يف رّد  هوأن ال تأخذ، ناب الّدين واحلّق جلكّل مسلم أن يكون حامياً لوأنصح 

 املنحرفني مهما كانوا عايل الكعاب عندك فإّن احلّق أحّق أن يّتبع . 
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 متي يبّدع الشخص ؟ 

ب احلذر وكذا جي، جيب أن حُيذر منها  ،واعلم أن تبديع من ال يستحّق به جرمية ُفحشى
فألجل هذا ينبغي أن نذكر هنا ضوابط ؛ أهل البدع واملدافعة عنهم بإحسان الظّن   من

 الغاوي.به التبديع ليتبّصر املتبّصر ويرتدع 
قوم أجزاًء متعّددة ت أو، أصل من أصول أهل السّنة يف  الضابط األّول : أن تكون املخالفة

 مقام األصل .
قة الّناجية يف مع ى  ر رقاً خبالفها للفِ رق إّّنا تصري فِ ّن هذه الفِ إقال أبو إسحاق الشاطيّب : " 

 ال يف جزئّي من اجلزئيات إذ اجلزئّي والفرع، كّلي يف الدين وقاعدة من قواعد الشريعة 
ند وقوع املخالفة يف وإّّنا ينشأ التفّرق ع، نه خمالفة يقع بسببها التفّرق شيعاً الّشاذ ال ينشأ ع

األمور الكّلية ألّن الكّليات تقتضي عدداً من اجلزئيات غري قليل وشاذها يف الغالب ال 
ثرة اجلزئيات كالكّلية  وال بباب دون باب ... وجيري جمرى القاعدة ، خيتّص بحّل دون حمّل 

تدع إذا أكثر من إنشاء الفروع املختعة عاد ذلك على كثري من الشريعة باملعارضة  فإّن املب؛ 
 [ 172عتصام ص: كما تصري القاعدة الكّلية معارضة أيضاً ..."] راجع : اال

 . الضابط الثّاين : بلوغ احلّجة والبيان
رْت لعدم فِ يقول شيخ اإلسالم :  " إذا رأيت املقالة املخطئة قد صدرت من إمام قدَي فاغتُ 

ه أحاديث تْ ع من بلغَ دّ ببلوغ احلجة له؛ فال يُغتفر ملن بلغته احلجة ما اغُتفر لألول، فلهذا يُ 
 ها ممن مل يعرف بأن املوتىوحنوُ  ع عائشةُ بد  عذاب القب وحنوها إذا أنكر ذلك، وال تُ 

 فتاوىالجمموع يسمعون يف قبورهم، فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع "] راجع : 
(1/16]) 
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 الضابط الثالث : أن ال تكون املسألة اّليت خالفها املخالف من املسائل الّدقيقة .
قال شيخ اإلسالم : "وال ريب أن اخلطأ يف دقيق العلم مغفور لألمة، وإن كان ذلك يف 
املسائل العلمية، ولوال ذلك هللك أكب فضالء األمة. وإذا كان اهلل يغفر ملن جهل حترَي 

، مع كونه مل يطلب العلم فالفاضل اجملتهد يف طلب العلم لٍ هْ لكونه نشأ بأرض جَ اخلمر 
حبسب ما أدركه يف زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول حبسب إمكانه هو أحق 

قاً لقوله تعاىل :" ربّنا حتقي أن يتقبل اهلل حسناته، ويثيبه على اجتهاداته وال يؤاخذه با أخطأ
 ([.21/617الفتاوى )جمموع " ]راجع : ن نسينا أو أخطأنا ال تؤاخذنا إ

دون ومتابعة الرسول ب، اشتهر حبسن القصد من ابط الرابع : أن ال يكون املخالف الضّ 
 .تفريط

َكاَن َو يف قتادة بن دعامة الّسدوسّي : " –رمحه اهلل تعاىل  –قال اإلمام مشس الّدين الذهيب 
لَِته، َوِحفِظه، َومَع َهَذا، َفَما َتوق َف َأَحٌد يف ِصدِقه، َوَعَدا-الَعْفَو  َنْسَأُل اهللَ  -يـََرى الَقَدَر 

، َوَبَذَل ِوْسَعُه، َواهللُ َوَلَعل  اهلَل يـَْعُذُر أَْمثَاَله مم ْن تَلب َس بِبدَعٍة يُرِْيُد هِبَا تـَْعِظْيَم الَبارِي َوتَنزِيَهه
َر ِمْن أَِئم ةِ َحَكٌم َعدٌل َلِطْيٌف ِبِعَباِده، وَ  الِعْلِم ِإَذا َكثـَُر َصَوابُه،  اَل ُيْسَأُل َعم ا يـَْفَعلُُثم  ِإن  الَكِبيـْ

، َوات َسَع ِعْلُمه، َوَظَهَر ذََكاُؤُه، َوُعِرَف َصاَلُحه َوَوَرُعه َواتـ َباُعه ، يـُْغَفُر َلُه َوُعِلَم حَتَر يِه لِْلحق 
ه َوَخطَِئه، َونَرُجو َلُه طْرُحُه َونَنَسى حَمَاِسَنهنَـَعم، َواَل نَقَتِدي ِبِه يف ِبدَعتِ زَلَُلُه، َواَل ُنِضل ْلُه َونَ 

 [7/276"] سري أعالم الّنبالء  الت وبََة ِمْن َذِلكَ 
ان قائله " ُّ إن ك –مَتَْشُعر  همن في علىيف معرض الكالم   -قال العاّلمة العثيمني : و 

وإال عومل با  ،اعُتِذر منه يف هذه املخالفة ، يف طلب احلّق والّصدق ، معروفاً بالنصيحة 
 [ 81ص :  يستحّقه بسوء قصده وخمالفته " ]راجع : القواعد املثلى

   .فال يعذر وال كرامة يف املسائل جبرءة من غري بصرية وتقوًى من اهلل أّما إذا خاض 
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عه رَ صْ من غلبته اهلوي ويَ  –يعِن من يعذر خطؤه  –قال شيخ اإلسالم : ومل يدخل يف هذا 
أو من جيزم بصواب قول أو خطئه من غري معرفة بدالئل ، حّّت ينصر ما يعلم أنّه باطل 

ذلك القول نفياً وإثباتاً إّن هذين  يف الّنار كما قال الّنيّب صلى اهلل عليه وسّلم : " القضاة 
ّق فقضى به : فرجل علم احل ةنّ ثالثة : قاضيان يف الّنار وقاض يف اجلّنة فأّما اّلذي يف اجل

 ّلذان يف الّنار : فرجل قضى للّناس على جهل ، ورجل علم احلّق وقضى خبالفه "لوأّما ا
 .[11]راجع  : رفع املالم ص :

 تنبيه :  
لى فالن أو ع،هي أخطاء أو زالت : َكثُر يف هذا الّزمان تسمية البدعة بغري امسها فيقول 

ّن أل؛ وهذا الجيوز حبال من األحوال ، البدعة فال يطلق  وأّما وصفُ ، مؤاخذات وحنوها 
فيخشى على من قام بذلك أن يدخل يف عموم ، التورع عن ذلك تورع فاسد وكتمان العلم 

قول النيّب صلى اهلل عليه وسّلم "من كتم علماً يعلمه ُأجلم يوم القيامة بلجام من نار " 
 يرة.أخرجه أمحد وأبو داود وابن ماجه عن أيب هر 

ية أو البدعة بامسها من غري تور  ذكرونوهذا أيضاً خمالفة ملا عليه السلف الصاح حيث ي
واجملون  مشروبات روحية ويقول يف الفسق:وهذا كمن يقول يف اخلمر ، تسميتها بغري امسها 

 ،وأرباح  وكمن يسّمي الربا بغري امسه فيقول : هي فوائد ،وتسلية ه،ترفي: زري ُـ ختالط املواال
وهذا يدخل يف قول النيّب صلى اهلل عليه وسّلم " ليشربّن ناس اخلمر يسّموّنا بغري امسها " 

 أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان وغريهم .
أّنا عند فقد هّون من شغدا ، فمن هتاون يف وصف البدعة بالبدعة فال يؤمن أن يقع فيها

لنيّب عنده من تغيري امسهااّلذي مسّاها به ا وليس أدّل على هواّنا،الّناس بعد أن هانت عنده 
 صلى اهلل عليه وسّلم ومسّاها به الصحابة الكرام والسلف األبرار .

 بتصّرف[  37-31]راجع : األصول اّليت ب ى عليها الغالة مذهبهم يف التبديع ص:  
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 وهذا أوان الشروع يف املقصود بعد هذه العجالة فأقول بعون امللك املعبود .
ختصاص بمنهج دون د واالخذ األّول : اّدعاء التجدّ المأ

 . المسلمين 
ّمة " فإن من سّنة اهلل تعاىل أن يبعث ألاجلديديف املنهج  حزب االعتصام)االحتاد( قالت

حممد صلى اهلل عليه وسلم بني حني وآخر من جيدد هلا دينها ، كما أخب بذلك الّصادق 
ة ) إّن اهلل يبعث هلذه األمة على رأس كّل مائاملصدوق صلى اهلل عليه وسلم حيث يقول 
 (.1276سنة من جيدد هلا دينها()رواه أبو داود، رقم 

وحتقيقا هلذا الوعد فقد تواىل املصلحون الّداعون إىل دين اهلل على مّر العصور، سواء  كان 
 القائمون هبذه املهمة العظيمة أفرادا أو مجاعات.

لسّنة على رأس اجلماعات الدعوية اليت تعمل على عتصام بالكتاب واوتقف مجاعة اال
ترشيد األّمة اإلسالمية وتصحيح مسريهتا وال سّيما يف شرق إفريقيا ، علما بأّن اجلهود 

الدعوية هلذه اجلماعة قد امتّدت إىل مجيع القارات األخرى خصوصا بعد نزوح أعداد كبرية 
 اهـــمن الصومالني وهجرهتم إىل اخلارج. " 

يد بل هو مما يز ، ختصاص بنهج دون املسلمني مما ال داعي له اهلل أّن اال كرشدأ اعلم
ف لتعدد املشارب ئتالويقّل الوفاق واال، ختالف ألّن بتعدده يتعدد اال؛ األمة تفرّقاً ومتزّقاً 

ي بنهج واحد وهو املنّزل من عند اهلل  املوصوف بالصدق فِ ولوال ذلك الكتُ ، واألهداف 
 " مَت ْت َكِلَمُت رَب َك ِصْدقًا َوَعْداًل وَ والعدل " 

قال الشيخ حمّمد بن صاح العثيمني : وليس من هدي الّنيّب صّلى اهلل عليه وسّلم ، وخلفائه 
الرّاشدين رضي اهلل عنهم أن تتفّرق األّمة أحزاباً لكّل حزب أمري ومنهج ، وأمري األّمة 

 [21/112ل األمري العام ..." ] جمموع الفتاوى اإلسالمّية واحد ، وأمري كّل ناحية من ِقب
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د التاسع : دعاوي التجدد يف الدين وق –فتّاق ُمَعد داً أسباب اال –قال د/ ناصر العقل و 
مئة ّل " إّن اهلل يبعث هلذه األّمة على رأس كأنّه قال صّح عن النيّب صلى اهلل عليه وسّلم 

 ريرة  صح[سنة  من جيّدد هلا دينها " ] د ك عن أيب ه
وإحياء ما  ،واملفهوم احلقيقّي للتجدد إّّنا هو يعِن استئناف العمل بالدين اعتقادا وعمال 

وإماتة ما ابتدع من البدع واحملدثات كما صنع اجملددون من أئمة الدين ، اندرث من السنن 
يف صاح ي السلف الديف تاريخ املسلمني إىل يومنا حيث كانوا جيددون العمل بالسّنة وه

عد ومناهج جديدة للدين كما يزعم كثري اوليس التجديد وضع أصول وقو ، العلم والعمل 
من املفكرين والُكّتاب فيما بني وقت وآخر يظهر على املسلمني بلّية يّدعي صاحبها أنه 

 ،وقد يكون هذا اجملدد ينسف جتديده قواعد أهل العلم ، يريد أن جيدد للناس أمر دينهم 
فتاق  وهذه الدعاوى اّليت تدعو إىل اال، لسّنة واجلماعة يف املناهج واألصول وما عليه أهل ا

،  التجدد عون إىلدْ وقد كثر اّلذين يَ ، كثرت يف اآلونة األخرية يف جمال الدعوات املعاصرة 
 وليتهم قصدوا بالتجديد جتديد أمور احلياة والوسائل واألساليب واألسباب .اهـ 

 [ 38ق ص: فتا] راجع : رسالته اال
 تتحّقق مل أّن اجملّددين هلم نعوت ،يضاحعلى سبيل اال ضيف إليهون، ويف هذا الكالم غنية 

 هذه اجلماعة مثل : يف
 .جتهاد مرتبة اال -6
 .وحسن الّسلوك  -2
 .ومالزمة احلّق  -3
 .والورع الّتام  -1
 .والشهرة بنشر السّنة واإلسالم الصايف  -7
 مع سالمة املعتقد .  -1
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 وكونه فردا ال مجاعة . -7
كونه يأيت على رأس مئة سنة قمرية ، ولو جاء خالل القرن ،ومل تكتمل وهو على   – 8

 هذه الّصفة فال يكون جمّدداً .
  بأمساء اجملّددين "نيقال السّيوطي يف نظمه املسّمى بـ " حتفة املهدي

 لفضل ألهل السّنهْ ااحلمدهلل العظيم املّنْه          املانح 
 ُّ الصالة والسالم نلتمْس      على نيبٍّ ديُنه ال يندرسْ 
 لقد أتى يف خب مشتهِر         رواه كّل حافظ معتِب 
 بأنّه يف كّل رأس كّل مئِة       يبعث ربّنا هلذي األّمةِ 

 جُمتهدُ مّنا عليها عاملاً جُيّدد            دين اهلدى ألنّه 
: إىل أن قال  

 والشرط يف ذلك أن متضي املئْه   وْهو على حياته بني الفئهْ 
 ُيشار بالعلم إىل مقامِه             وينصر السّنة يف كالمهِ 

 وأن يكون جامعاً لكّل فنّْ         وأن يعّم علمه أهل الزمنْ 
 وكونه فرداً هو املشهوُر        قد نطق احلديث واجلمهوُر    .

 من هم المجّددون في هذا العصر ؟

صلى اهلل  -العزيز بن باز رمحه اهلل تعاىل  عن حديث رسول اهلل  الشيخ عبدة سئل مساح
ن اهلل يبعث هلذه األمه على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها" فسئل إ: "-عليه وسلم

: الشيخ حممد ناصر الدين األلباين هو جمدد هذا -رمحه اهلل-من جمدد هذا القرن، فقال 
  واهلل أعلم.العصر يف ظِن  

/رابط :  لباين رمحه اهلليخ األع الش  من موق]
http://www.alalbany.net/5935]. 
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 اجملددون يتميزون ويبزون ويتقدمون ويتفوقون على: قال العاّلمة عبد احملسن العّباد و 
غريهم، ويشار إليهم بالبنان بتفوقهم، ويرجع الناس إليهم لكثرة علمهم وبذهلم العلم 

ن م يف كل زمان قليلون، وإن كان املشتغلون بالعلم كثريين، فإوإفادهتم لغريهم، ومعلوم أّن
التميز على الغري ال يتحقق لكل أحد، فمثالً شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رمحة اهلل 

عليه متميز يف هذا الزمان عن غريه، وال يبارى وال جيارى يف اشتغاله بالعلم والنصح وبذل 
 داية اخللق وداللتهم على الصراط املستقيم، وكما متيزالعلم ونشره واحلرص على الدعوة وه

الشيخ عبد العزيز بن باز رمحة اهلل عليه يف هذا الزمان متيز كذلك الشيخ حممد بن عثيمني 
رمحة اهلل عليه، والشيخ ناصر الدين األلباين رمحه اهلل عليه، فالذين يتميزون قليلون بالنسبة 

ريهم ملشتغلون بالعلم كثريين، ولكن الذين هلم متيز على غلغريهم، وإن كان اخلري كثرياً، وا
ليسوا بكثريين. فهؤالء األئمة الثالثة: ابن باز و ابن عثيمني و األلباين رمحهم اهلل يعتبون 
جمددي هذا القرن، فهم خري من نعلم وأعلم من نعلم من املوجودين يف هذا الزمان، وقد 

ن يقول: إن جمدد القرن املاضي هو حسن البنا و سيد ماتوا قبل سنتني رمحهم اهلل. وأما م
قطب فهذا غري صحيح. وليس كل من أحيا سنة من السنن قد اندثرت ونسيت يعد 

جمدداً؛ ألنه قد يوجد يف بلد من البلدان سنن اندثرت فيحييها عامل، وال يقال: إنه هو 
ة واحدة سألة واحدة أو لقضياجملدد الذي ينطبق عليه احلديث؛ ألن اجملدد ال يكون جمدداً مل

اندثرت، وإّنا املقصود أن يتميز بكثرة النفع وكثرة اخلري والتبصري باحلق واهلدى والتحذير من 
طرق ومسالك الردى. وهذا احلديث فيه داللة على عدم خلو األرض من جمتهد وقائم هلل 

النية أو البلد ة الفحبجته، وال بأس أن يوجد من عامل جتديد جزئي، فيقال: جمدد يف املنطق
 املوافقة للشاملة [ 76/ص 27] شرح سنن أيب داود ج .الفالين
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جاء يف آخر الكالم املنقول من منهج حزب االعتصام إطالق اهلجرة على املسلمني تنبيه : 
هرة والّتحقيق أن ه ال ينبغي أن يستعمل احلقائق اللغوية مع ش، املغتبني يف بالد الكفر

ة ؛ ألّن احلقائق الشرعية مقّدمة على احلقائق اللغوية ؛ وهلذا فاستعمال احلقائق الشرعي
 اللجنة االعتصامية لفظ اهلجرة على معناه اللغوّي  يف هذا املنهج غري الئق .

يقة اعلم أّن التحقيق : محل اللفظ على احلق –رمحه اهلل تعاىل  –قال العاّلمة الشنقيطّي 
اجع : للغوية ، ُّ اجملاز عند القائل به ، إن دّلت عليه قرينة " ] ر الّشرعية ، ُّ العرفية ، ُّ ا

 [677مذكرة يف أصول الفقه ص: 
عي فإنه وحيث أن املع ى اللغوي انتقل إىل املع ى الشر  -رمحه اهلل تعاىل  –وقال ابن عثيمني 

، ة، شرعية ثاحلقائق ثال فإن أهل العلم قالوا إنّ ، ال ينبغي استعماله إال يف معناه األصلى 
 مة على اللغوية والعرفية.قد  وأن الشرعية مُ ، وعرفية ، ولغوية 

 [227] فتاوى نور على الدرب البن عثيمني ص: 
بادية قال ابن األثري يف " النهاية " هو أن يعود إلىال  "التعرب بعد اهلجرة  "وقال األلبايّن : 

جع بعد اهلجرة إلىموضعه من غري ، و يقيم مع األعراب بعد أن كان مهاجرا  و كان من ر 
عذر يعدونه كاملرتد " . قلت : و حنوه : ) التغرب ( : السفر إلىبالد الغرب و الكفر ، من 

البالد اإلسالمية إال لضرورة و قد مسى بعضهم بـ )اهلجرة ( ! و هو من القلب للحقائق 
ر إىل بالد من بالد الكف الشرعية الذي ابتلينا به يف هذا العصر ، فإن) اهلجرة ( إّنا تكون

 [277/ 7السلسلة الصحيحة ]انظر : اإلسالم . و اهلل هو املستعان .
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 ها :دعوى ونقض  

عتقده كما أّلف شيخ اإلسالم المية ملإّن اإلصدار بنهج إّّنا هو كمثابة إظهار الشيخ 
 .  يوّضح فيها معتقَده

همة  ء العلماء إّّنا أظهروا معتقداهتم عند التّ ألّن هؤال؛ بني األمرين  اقرْ واجلواب : أّن هناك فَـ 
سري عليه منهجاً تذلك املؤل ف ال ألجل أن يصري ، أو عند السؤال كابن تيمّية ، كالّطبّي 

وعلى هذا ،مجاعة منفردة عن عاّمة املسلمني تنظيماً وتفكرياً ويكون َمرَبط الوالء والباء 
ة قياس املالئك باب من ؤثر، وأنه كما يقال:قياس مع وجود فارق م ندرك أن هذا القياس

 احلّدادين .  إىل

أنهم مستمّدون من صحوة واعترافهم ب قرارهمإالمأخذ الثّاني : 

 :خوان المسلمين اإلدعوة 

 يهي اإلمتداد الطبيع -الّصومال –يف املنهج " إّن مجاعة االعتصام بالكتاب والسّنة 
رن من يت ينيف عمرها على نصف قومال ال  لص  والوريث احلقيقي للصحوة اإلسالمية يف ا

 اهـــالزمان "
على  نهمموهذا إقرار  ،وحزبه اإلخوان املسلمني اوالصحوة املشار إليها هي دعوة حسن البنّ 

ني بني اإلخوان والقطبيّ من  ويف احلقيقة أّنم موّلدون ،أّنم إخوانيون يف سري الدعوة 
 . التكفريّيني

ي يف و يف حماضرة ألقاها يف مدينة جرو  (حتاداالاالعتصام )أمري حزب قال الشيخ علّي ورمسه 
 " يف اإلدارة ولكن بضمون السلفيّ تبنت النظام اإلخوان حتادإّن مجاعة االهـ "6136العام 

 وهذه السلفّية املّدعاة هي الصبغة القطبّية والصنعة السروريّة ال السلفّية املباركة .
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 عتصام:اال جماعة لمحة تاريخيّة عن

بدأ تكوين هذا الكيان بدروس الشيخ حممد معلم حسن الذي درس يف مصر باألزهر، 
وتأثر من هناك بفكر اإلخوان املسلمني وكان يقوم بتدريس تفسري القرآن يف املساجد، حّت 

ـ " مجاعة تسمى بأشعرية صوفية إخوانية اجتمع حوله لفيف من الشباب فكّونوا مجاعة 
م 6777م يرأسه عبد القادر الشيخ حممود، واستمر احلال حّت عام 6773األهل" يف عام 

وبعد عام اعتقل عدد كبري من الشباب، وفّر آخرون إىل ،جن سودخل الشيخ حممد معلم ال
عدة بلدان منها اململكة العربية السعودية الّت استقر هبا رئيس اجلماعة عبد القادر الشيخ 

ثالثة أشخاص من اجلماعة فكّونوا "مجاعة  حممود، وهناك نشأ بينهم خالف فأبعد
م 6778م وانضّموا بعد فتة إىل تنظيم اإلخوان الدويّل. ويف عام 6777اإلصالح" يف عام 

املستورد من  ) التوقف والتبنّي (اعتنق رئيس اجلماعة عبد القادر أفكار أهل التكفري واهلجرة 
وا ها غالب الشباب وأّسس من رفضقوأرسل هذا الفكر إىل قاعدته يف الصومال واعتنمصر 

وكان منهجها خليطاً من 6777عام ومل يعتنقوا هذه الفكرة مايسمى بـ "اجلماعة اإلسالمية"
مها حممود عيسى،  وكانت هذه اجلماعة تطلب وتزع  املنهج السلفّي والفكر اإلخوايّن 

 -إلصالحا -بقااإلنضمام إىل تنظيم اإلخوان الدويل لكن سبقها اجلناح املنشّق عنهم سا
 إلخوان.إىل اباإلنضمام 

وانفصل عن اجلماعة يف تلك املرحلة جمموعة من حميب  الشيخ حمّمد معّلم حسن حبّجة أّن 
اجلماعة اإلسالمية حتّولت إىل املنهج الوّهايّب ُّ صار قائد هذه اجملموعة املنفصلة يوسف 

 علّي عينّت . 
يب السوداين لتوحيد اجلماعات اإلسالمية م قامت وساطة من حسن التا6783ويف عام 

عبد )مؤسسيها من واليت ( حممود عيسى )اإلخوانية " اجلماعة اإلسالمية" اليت يرأسها 
الذي درس يف السودان، وبصلة قوية مع حسن التايب و" مجاعة وحدة ( العزيز فارح 
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)حمّمد ها اليت يرأس)علّي ورمسه( ومجاعة اإلصالح الشباب"يف مشال الصومال، اليت يرأسها 
 عبد القادر شيخ حممود . اليت يرأسهاأمحد جريرى( ومجاعة الّتكفري واهلجرة 

وفشلت هذه املبادرة لرفض مجاعيت اإلصالح والّتكفري  إال أّن قادة مجاعة اإلسالمية ووحدة 
اد حتماعرف باالهذا ونتج عن الشباب اإلسالمّي رأوا لدمج اجلماعتان يف كيان واحد 

 م( .6783ه وذلك يف عام )المي برئاسة الشيخ على ورمساإلس
 وكانت هلم بيعة وإمارة ومكتب للّدعوة ومكتب للجهاد ومكاتب أخرى .

أما تقمص ثوب السلفية فكان بعد انضمام أفراد إىل اجلماعة درسوا يف اجلامعات 
 السعودية.

اق يشري تفد يف االو ننفسهم ببأوكان مجاعة "وحدة الشباب" على عقيدة األشاعرة، ومحوا 
الطرف عن األشعري الذي اليدعوا إىل أشعريته ، كما اشتطوا أن تدرس كتب  إىل غض  

ظالل " و"لفية ، ومن بينها "معامل يف الطريقاإلخوان املسلمني مع الكتب السّ 
"واقعنا و العدالة اإلجتماعية""و"جاهلية القرن العشرين"و"املستقبل هلذا الدين"و"القرآن

 اصر " املع
حتاد إخواين التنظيم سلفي العقيدة؛ هلذا كان أساس تفاق أن يكون منهج االومن بنود اال

حتاد إخوانياً وهندسة أفكار حسن التايب، وكانت تقول مجاعة الوحدة: كيف يتم اإلتفاق اال
حتاد وأنتم وهابّية؟! إشارة للوجود السلفي، حّت إّن بعض شباب الوحدة توقفوا عن اال

حتاد اإلسالمي على النهج اإلخواين، وكان ا إىل امسهم األّول )الوحدة( وسار االورجعو 
قبوهلم املنهج السلفي ألجل نيل ثقة السلفيني يف اخلليج؛ ملا يعلمون من احتامهم هلذا 

 اإلسم، وكان اخلالف مستمراً بني العنصر السلفي والعنصر اإلخواين.
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) السعانود ( وحصل اندماج جديد بني  م(  ُعقد مؤمتر يف مدينة6771ويف عام )
جمموعتني ومها : ) االحتاد اإلسالمّي ( و) التجّمع اإلسالمّي لإلنقاذ ( ويف هذه املرحلة 

 جاء اإلسم اجلديد وهو ) االعتصام بالكتاب والسّنة(
بّتة يف مُينعا أل مل -أعِن االحتاد اإلسالمّي والتجّمع اإلسالميّ  –ِعْلماً بأّن االمسني القدميني 

تلك الفتة وإّّنا تركوا عن اسم )االحّتاد( بالكلّية ملـ ا أدرجته بعض اجلهات يف قائمة اإلرهاب  
 .تسري على وتريهتا األوىل األعمال اّليت ُعرف من االحّتاد وما زال 
 حتاد يف مقديشو يف حني قيام احلرب بني انعقد املؤمتر السنوي لال (م6788)ويف عام

 حكومة زياد بّري واحلركة الوطنية الصومالية (snm) ات أخرى ، بالشمال وجبه
وبيا يطق الشمالية بالقصف اجلوّي وجلأ املواطنون إىل إثااملن بعضوكانت احلكومة قد دّمرت 

مؤمتر:هل لنا بسؤال لل نتمني إىل قبيلة " إسحاق"حتاديني امل، فتقدم بعض الشباب من اال
اد بّري؟فكان رّد املؤمتر: الجيوزاخلوض يف هذه احلروب أن ندافع عن أنفسنا ضّد جنود زي

القبلية ، وعليكم باإلعتزال إىل قوهلم: إن من شارك احلروب  الدائرة يف الصومال يكون 
. ويف نفس الوقت كان يف البيان: ال تأيت احلكومة اإلسالمية إال  خارج اجلماعة تلقائياً 

 باجلهاد.
فبادرت اجلماعة إىل اإلعالم الرمسّي عن حزاب، األ بتعدد يةمسحت احلكومة الصومالُ 

شاركة لبحث جواز امل عن طريق هيئة اإلذاعة البيطانية، وكّونوا جَلنةً  (م6787) عاماحلزب 
 .  نتخابات يف اال

ُّ بعد سنة قر ر جملس الشورى العام للحركة أن احلل  الوحيد لقضية الص ومال هو اجلهاد 
 املـَُسل ح.

اجلناح  حتادهتزت حكومة زياد بري طمع عشاق السلطة يف الوصول إليها فكّون االوملا ا
العسكري وفتح له مكتبا خاصا باإلدارة مساه "مكتب اجلهاد" بدؤوا التدريب وشارك فيه 
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وب ني يف احلر حتاديط بعض االر  وَ تَـ  واضحاً  أبعض اجلماعة بغرض الدفاع عن النفس، كما بد
وجنوده وفّروا إىل مدينة كسمايو وخرج معهم عناصر من  ىزياد برّ القبلية بعد ما اّنزم 

 حتاد من قبيلة حممد زياد بّري فأقاموا يف كسمايو معسكر للتدريب وأعلنوا اجلهاد.مجاعة اال
حتاديون يف مقديشو جَلنة تطلب منهم عدم املشاركة يف احلروب، يف ذلك احلني كّون اال

ن ته أن خيلوا بينهم وبني جنود زياد بري وأن خيرجوا موطلب منهم اجلنرال عيديد ومليشيا
دينة حتاديون : إن هذه املدينة ماحلرب ومدينة كسمايو، وقال : إنه ال يريد حرهبم، فقال اال

ينهم ودار النقاش ب ،انقادت لإلسالم  -قبيلة حممد زياد بري –إسالمية ، وهذه القبيلة 
لى فصل ع ص  نُ ابق الذي يَـ و بالبند السّ سبع ساعات وذّكرهم عضو اللجنة حسن َعَلسَ 

املشاركني يف احلروب من اجلماعة، فأجابه عبد القادر حممد عبداهلل : هناك فرق بني القتال 
يد وقال : جناهد ضّد عيد ، عن قبيلة استسلمت لإلسالم مع القبيلة ، والقتال دفاعاً 

ن عن سالمية اليت كانوا من قبل يبحثو وأعوانه ، وأصّروا على اجلهاد املزعوم إلقامة الدولة اإل
املكان املناسب هلا، وذكروا عّدة مدن ومناطق "كسمايو، بوصاصو ،غدو "  قوهلم عن  

 كسمايو : املدينة اإلسالمية األوىل ! يعِن أّن غريها من املدن ليست إسالمية ! .
 وقعت ، ُحتاد، منهم الشيخ حسن َعَلَسووبعد فشل الوساطة تبأ مخسون عضواً من اال

ن حّت وصلوا إىل مدينة )دوبلي( القريبة موا حتاديون ، وفرّ احلرب ضّد عيديد فاّنزم اال
م( وهم عدد كثري 6772عام )وبيا ، يحدود كينيا ، ُ انتقلوا إىل مدينة )بوصاصو( عب إث

ي ورمسه حتاد علغراً حضره رئيس االصَ حتاد مؤمتراً مُ قيادات اال توأقاميزيدون على ألف 
ائبه برئاسة ن "مجاعة القاعدة"ونائبه حسن طاهر أويس، وحضر أيضاً وفد أسامة بن الدن 

العقيد املصري "أيب بكر املصري" وتقرر يف هذا املؤمتر السيطرة على منطقة بوصاصو، 
ووعدهم وفد ابن الدن بالدعم العسكري والتمويل، وحتميل باخرة من األسلحة ، وشاركت 

يف اهلجوم على مدينة بوصاصو وماحوهلا،  " القاعدة" بن الدن فعاًل فرقة من قوات ا
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وساعدهتم أيضا مجاعة سفر احلوايل الذي أفّت هلم على حّد قول مندوهبم يف اخلليج بكة 
املكرمة "عبد القادر حممد قرى" بأن اجلهاد الدائر يف الصومال جهاد شرعّي ، ومن الذين 

إدريس الذي كتب عّدة منشورات وهاجم العلماء  عم يف اململكة حممد بنجيمعون هلم الدّ 
املنكرين هلذه الفتنة ! وكان هلم مندوب يف أوروبا يف مدينة لندن وهو حممد عثمان، صديق 

 " سي يب يب" ث املندوب املشار إليه إىل إذاعة الـ حممد سرور زين العابدين، وقد حتد  
 مقديشو يف"  ملكتب املنتدى" دوبا حتاديون منيدافع عن ذلك اجلهاد املزعوم، وعنّي اال

 حتاد يف ذلك الوقت.وهو أمحد حممد سليمان، رئيس الدعوة باال
  عشرين رجال من زعماء القبائلعندما استولوا على مدينة بوصاصوا وغريها أسروا حوايَل 

بائل من قبائلهم فأطلقوا سراحهم، لكن هذه الق ضربوا بعضهم، واختلفوا يف قتلهم خوفاً 
لف شخص تل أكثر من أحتاديني ، وقُ هلدا العبث فجمعوا صفوفهم ُ هجموا على االثاروا 

ن م مي القرآن، وطالب العلم الباقني يف املدن إنتقاماً من الطرفني، وقتلت القبائل معلّ 
حتاديّون إىل جبل " َسِليد" وقد ذكروا أّنم قتلوا ستة عشر رجال من حتاد ، ُّ فّر االاال
إله إالاهلل عند قتلهم، وحينما سئلوا ملاذا قتلتموهم؟ قالوا الّنلك هلم سرى يقولون الاأل

الغداء وال نستطيع حراستهم، وبعد أن استقروا هبذه املنطقة أرسلوا رسائل يقولون: إّن هذه 
ليها أنصارهم من إاملنطقة هي دار اهلجرة ، يعنون أن غريها ليست دار إسالم، وهاجر 

ن جوا منهّن أكثر موّ ئدهم  حسن طاهر أويس ويّل أمور النساء وز الرجال والنساء وجعلوا قا
ثالمثائة امرأة، وقالوا: إّن دم الصوماليني ليس بعصوم، ُ افتقوا بعد ذلك وكان مصريهم  

 كما قال ابن كثري يف البداية والنهاية عن اخلوارج : كلما نبت هلم عرق قصمه اهلل.
وبيا منطقة أوغادين وأكثرهم من أبناء يّي إىل إثحتاد اإلسالموانتقلت جمموعات من اال

 املنطقة، واستقروا مع قبائلهم وبدأوا بالدعوة ، ومسحتهذه القبائل الصومالية السكان يف 
ا ، واعتمدت تبهم يف العاصمة أديس أباباح مكتْ بنشر دعوهتم ، بل فَـ  ةوبييهلم احلكومة اإلث
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يب احلرب ، غري أّن حم سياسياً  عتبته حزباً حتاد اإلسالمّي واالبطاقات اليت يصدرها اال
مار أصّروا على مواصلة أعمال العنف فأقاموا معسكراً للتدريب ومجعوا السالح اق الدّ ش  وعُ 

ون للمعركة إلقامة دولة إسالمية يف اإلقليم ودعمهم أسامة ابن الدن وأرسل فرقة وبدؤوا يعد  
الح، حتاديني تسليم السوبية من االيثمن قوات القاعدة للتدريب، فطلبت احلكومة اإل

م وقتلت عدداً من 6772ن هامجتهم القوات اإلثيوبية يف عام أفرفضوا ذلك وكانت النتيجة 
ن أالفعل  رد   نيم وحتولوا حلرب عصابات والتفجريات وكان مِ لق الباقون يف اإلقالشباب وتفرّ 

د بعد اهَ شت احلجاب ومل تُ سرهم واعتقلت ذويهم حّت حاربوبية أُ يحاربت احلكومة اإلث
وبيا عناصر يحتاديون داخل إثبة يف اإلقليم ، كما حاربت امللتحني وقتل االج  ذلك امرأة حمَُ 

منهم أّنم جواسيس، وملا نصحهم بعض الشباب بوضع السالح  صومالية مسلمة زعماً 
المية  اإلس ولةوالرجوع إىل ماكانوا عليه من الدعوة قالوا : النضع السالح حّت نقيم الدّ 

ون حتت مقيل هلم سلوا الشيوخ ابن باز واأللباين يف ذلك فقالوا: النطلب الفتوى ممن يتنعّ 
 لطة !.ناب الس  ذفات ويشربون العصري البارد!   وقالوا فيهم: أاملكي  

سكراً حتاديون معوأسس اال ، ةحتاديون يف اإلقليم يهجمون على السيارات واملارّ وبدأ اال
زياد  حتادية من قبيلةاة "لوق" من منطقة "غدو" وكانت بذوره األوىل عناصر آخر يف مدين

ركة ه قوات اجلنرال عيديد وانتهت املعتْ نشئ معسكر هناك وحلقَ عت معه حني أُ بري جتمّ 
حتاديون جبمع أربعمائة من عساكر زياد بري منهم ستون بفرار زياد بري فقام اال

 ًً اج حتاديني حممد احلعلى مدينة "لوق" وعلى اال وقاتلوا قوات عيديد واستولواضابطًا
حتاديني، كما قام املذكور جبولة يف السعودية سقطت مدينة لوق يف أيدي االو يوسف، 
لدعم  لعم والتأييد للجهاد املزعوم، وقد أصبح هذا املعسكر مركزاً لإلمداد والتمويجللب الدّ 

للتدريب والدعم وعناصر عربية  وبيا، وكان معهم مجاعة ابن الدنيحتاديني داخل إثاال
ون يف ذلك؛  باملليشيات غري أّنم يُغلَ  طالب حبلّ حتاد تُ أخرى، وقد كان هناك عناصر من اال
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 دحتاديني الرافضني للحرب: لورفضتم أنتم هذه األعمال اجلهادية لن نفقُ اللقال ابن الدن و 
 حتاديني!يف اال عهمن نتعامل م

شو وأقام هبا سبع خاليا التعرف واحدة منها األخرى؛ مقديإىل وقد جاء وفد ابن الدن 
رأس فرقة حتاد يللتفجريات وقتال القوات األجنبية ، حّت إن رئيس مكتب األمن يف اال

 حتاد التعلم ذلك.منها،وقيادات اال
حتاديون أيضاً بقتل ثالثني رجاًل مسلما؛ حّت قال أحدهم عمن قتل : مارأيت كافراً قام اال

 القرآن منه ! قيل كيف عرفت صوته؟! قال مسعته وهو يصلي بسورة التكاثر.صوتاً ب لأمج
وبيا ، يثإحتاديون إىل أنفسهم التفجريات اليت استهدفت عدة فنادق يف كما نسب اال

هذه األعمال  األصل. وبعد ويب عبد اجمليد مع أنه مسلم صومايل  يوحاولوا إغتيال الوزير اإلث
حتاديني يف صلييب والحقهم داخل الصومال ، لقطع اإلمداد عن االاليت استعدوا هبا العدّو ال

ار هم يف الوقت العصيب، وأججوا نيا احلرب إىل ذراريهم وأهلى وبيا، وبذلك جر يداخل إث
الفتنة ُ أرادوا أن يستغلوا املوقف فدعوا للجهاد حبجة الدفاع عن أنفسهم مع أّنم هم 

رب، وعجزوا عن مواجهتها ، كما فتحت هذه الدعوة احل ةالذين بدؤوا الصراع وأشعلوا فتيل
م هلة دول هلا أهداف وأطماع يف املنطقة ، فأصبحت تدفعهم ومتو  اجلهادية الباب أمام عدّ 

 للقيام هلا حبرب وكالة مما يوسع دائرة احلرب.
ت ا] راجع : القول السامّي يف كشف خمالفات حزب االحتاد أليب كرمية وكتاب " حقائق عن اجلماع

 الّدعوية العاملة يف الصومال"  للشيخني حمّمد عبد الظاهر وعبد القادر عكاشة [ 
ويف آخر املطاف قد انتهت راية الفنت االحّتادية إىل ما ُيسّمى احملاكم اإلسالمية اّليت أعادت 

ضاء احملاكم أع ستها رؤساء االحّتاد ، وبعد تفّتتاحلروب الّدموية من جديد ، وكان يف هند
س االحتاد حزباً اجرامياً شارك يف الفيضان الّدموّي ، وُيسّمى بــ" احلزب اإلسالمّي أسّ 

"وكان رئيس األّول الدكتور عمر إميان أبوكر ، ُّ ُويّل بعده زمام احلزب حسن ظاهر أويس 
 ُّ انضّم احلزب إىل حركة الّشباب اّليت من ضمن " القاعدة " 
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وضعوا الّسالح سياسياً ال  -ّي غي حركة الشباببعد انضمام احلزب اإلسالم –واآلن 
تديّناً ؛ ملـّا رأوا قُبح فشلهم ولكن يشارك بعض أعضائهم حروباً قـََبِلَيًة إّما بالّنفس أو باملال 

 أو بالرّأي ، وهذا دليٌل على أّّنم مل يفطموا عن القتال حّّت اآلن .          
ظهر لك جلياً أّن حزب االحتاد سابقاً ومن هذه األطوار املسطورة يف هذه السطور ي

االعتصام حالياً يتقّلب يف أوديٍة من اجلهاالت واالحنرافات ، فننظر إىل أين تنتهي رحلتهم 
 الش ر يرة .

 قال شاعر :
 فِلليْوِم منُكْم غرُي ما أسلَف األمسُ      تغيـ ْرُُتُ عْن عْهدِكْم آَل كاِملٍ 

 وقال آخر :
كأنُّه ما تُريَك الَعني يف النّـْومِ        ٍم إىل يوِم ُهَو التنق ُل من يو   

وقال آخر :   
ن األبغالِ نا كتلوّ متلوّ          ومّت َسبَـْرَت أبا العالِء وَجْدتَُه   

 وقال آخر :
َكَما تـََلو ُن يف أَثـَْواهِبَا اْلُغولُ         َفَما َتُدوُم َعَلى َحاٍل َتُكوُن هِبَا   

 وقال آخر :
 لوا فِ أو يبخلوا ال حيْ       وا نُ بُـ و جيَْ أ إن يغدروا

 م مل يفعلوا ن كأّن  ـ      ـلييغدو عليك مرج   
ل و  حَ تَ ه يَـ لونُ  مٍ       كل يو  شَ كأىب براقِ     
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 :عتصام أو بعض رؤسائهالعلماء الذين تكلّموا في حزب اال

، علماءنائية عن ال من أجل كوّنم عائشني يف منطقة )االحتاد(عتصاممع خفاء أمر حزب اال
 تكّلم بعض اجلبال فيهم إّما من نفس احلزب وإّما مع بعض رؤسائه فإليك أقواهلم : فقد

 –رحمه هللا تعالى  -قول العّّلمة األلبانّي  -1

يها عن وضع بالد بون فقد أرسل بعض السلفّيني الصومالّيني إىل العاّلمة األلبايّن رسالة خيُ 
ركات اإلسالمّية خصوصاً مثل : حركة اإلخوان املسلمني بشقيها ومال عموماً وعن احلالص  

احمللية والدولية  وحركة التبليغ ، واالحتاد اإلسالمي يف الصومال، ويف " الرسالة " )وهذه 
ذكرت يف نظامها األساسي أن منهجها الكتاب والسنة على  -حتاد حركة اال  -األخرية 

لتاث اإلسالمي قدميه وحديثه وهدفها إقامة حكم فهم السلف الصاح مع االستفادة من ا
اهلل يف األرض مع استعمال مجيع الوسائل املشروعة لتحقيقه أو لتحقيق ذلك، وهي من 
الناحية التنظيمية تشبه اإلخوان من حيث نظام اأُلَسر والُشَعب واإلمارة، واإلمارة واجبة 

 ملكره .(السمع والطاعة يف املنشط وا الطاعة، واليت تأخذ البيعة على أفرادها لرئيسها على
 ضواحي حّتاد يف املنطقة الشرقية ويفوفيها إخبار عن املعارك الدمويّة اّليت خاضت حركة اال

من  -لعاصمة ا –مدينة كسمايو واحلروب اّليت يدبّرها بعض قيادة احلركة لتحرير مقديشوا 
 قبضة اجلبهات القبلية ،

وأنه  مركة وقتئذ  : " أن الشعب الصومايل ليس معصوم الدّ ويف الرسالة قول نائب رئيس احل
ريق دماء كثرية حّت يستقيموا على شرع اهلل ويرى الشباب الصغار أن عاهد اهلل على أن يُ 

مثل هذا األمري جتب طاعته وحترم معصيته. فعلى هذا األساس يندفعون لتنفيذ ما يأمرهم 
 به. 
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فيدون السلفيني يف الصومال وهم يثقون بالشيخ، ويست رسل هذه األسئلة مننُ  أخرياً وفيها " 
 ، فيحتاجون إىل أن تكون األجوبة مفصلة  من كتبه وأشرطته كثرياً 

والسالم على  ، والصالةاحلمد هلل: أقول : -رمحه اهلل تعاىل  –ين يخ احملّدث األلباشفقال ال
 ن اخلالف بنيعلى ضوء ما مسعت من تفصيل الواقع هناك يف الصومال مرسول الله

 األحزاب اإلسالمية بعد أن هزم احلاكم الكافر الذي كان :
 أوال : ال حيكم با أنزل اهلل.

  كثريا من شريعة اهلل.ري  وثانيا : أنه غَ 
 الذي تسمعون -الذي مسعته ، وسجل يف هذا الشريط  -الذي أفهمه من هذا البيان 

 :-إن شاء اهلل-جوابه 
ملثل هذا القائد املشار إليه  ألنه مل يبايع مبايعة عامة من أنه ليس هناك طاعة واجبة 

بعه، ، وإّنا بويع من حزب يت-بالد الصومال  -يف تلك البالد  -على األقل   -املسلمني 
أَْدُعو ِإىَل الل ِه َعَلى  ُقْل َهِذِه َسِبيِليويتبعه على غري بصرية خالفاً لقوله تبارك وتعاىل: )  

 [.618( ]يوسف: َمِن اتـ بَـَعِِن َبِصريٍَة أَنَا وَ 
: " إن دم الصوماليني ليس معصوما " فيه جرأة خطرية  -يف احلقيقة  -قول هذا القائد 

وخطرية جدا على استحالل دماء املسلمني بغري حق ؛ ألّن األمر ليس بيده هو حّت 
.. . ينصب نفسه حاكم على بالد الصومال ؛ بسبب أن بعض الشباب األغرار اغتوا به

فهذا القائد املشار إليه ليس له بيعة يف أعناق الذين بايعوه فضال عن الذين خالفوه ومل 
لو  -يبايعوه ؛ ألنه من اخلوارج الذين خرجوا على اجلماعات اإلسالمية.إّنا يصح أن يقال 

إن شعباً من الشعوب اإلسالمية دمه غري معصوم،إّنا يصح أن يقال هذا  -جاز أن يقال 
خيرج على احلاكم املسلم الذي بويع من املسلمني على التفصيل الذي ذكرت  بشرط أن

 آنفا.
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أما هذا القائد املذكور يف السؤال هذا مل يبايع إال من األغرار ، فهو ليس له بيعة يف هؤالء 
فضال عن أن يكون له بيعة يف املسلمني اآلخرين. لذلك حنن لسنا ننصح املسلمني اآلخرين 

به بل أنا أنصحه نفسه بأن ال يدعي لنفسه ما مل يعطه من كتاب ربه وسنة  بأن ال يغتوا
نبيه صلى اهلل عليه وسلم. نرجوا أن جيتمع الصوماليون مجيعا، ويّتحدوا مجيعا على كلمة 

سواء، وهي: احلكم بكتاب اهلل وبسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وعلى منهج 
بيا يعا على هذا ؛ ليبايعوا من خيتارونه، ليس اختيارا حز السلف الصاح، أرجو أن جيتمعوا مج

 وال اختيارا قبليا، وإّنا هو اختيار علمي ؛
 بسبب أن هذا الذي اختري ليكون حاكما هناك توفرت فيه شروط احلاكم املسلم اليت :

 من أوهلا : أن يكون مسلما، متمسكا بالكتاب والسنة.
 ة.وثانيها:أن يكون عاملا بالكتاب والسن

رشيا ؛ لقوله : أن يكون عربيا ق -وهذا قد ال يتوفر يف مثل ذلك البلد أو يف غريه  -وثالثها 
عليه الصالة والسالم : " األئمة من قريش "، وقوله عليه الصالة والسالم: "ال يزال هذا 

 األمر يف قريش ما بقي منهم اثنان".
ها ، فإذا غضضنا النظر عن ما أعتقد أنه يوجد هناك من توفرت فيه هذه الشروط  كل

 فال بد من الشرطني األولني وهو: -وهو القرشية  -الشرط الثالث 
 أن يكون مسلما، صاحلا، تقّياً .

وأن يكون عاملا بالكتاب والسنة وعلى املنهج املد َعى يف السؤال املطروح آنفا وعلى منهج 
 السلف الصاح .

 -يقول ل ءة على منهج السلف الصاح يتجرّ وال أظن مطلقا أّن رجاًل فهم الكتاب والسن
: "أن دم الصوماليني غري معصوم"، يعِن أن له أن يقتل  -بجرد أنه بايعه بعض األغرار

منهم من مل يبايعوه ، فهو نصب نفسه أمرياً ، وفرض على أتباعه البيعة، وعلى ذلك ب ى 
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ذ تأيت اآلية ون خارجني، وحينئعلى هذه البيعة اليت ال أصل هلا أّن الذين ال يبايعونه يكون
الكرمية: "وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها على األخرى 

[، فهو يعتب هؤالء بغاة علنا على 7فقاتلوا اليت تبغي حّت تفيء إىل أمر اهلل" ]احلجرات: 
 هذا الشخص الذي مل يبايع بيعة عامة، إّنا بويع بيعة خاصة.

من : من أسباب فرقة املسلمني، و -يف اعتقادي  -هي  -إذا صح التعبري-ذه البيعاتوه
 أسباب ضعفهم، وسيطرة العدو على أرضهم وبالدهم ؛ ألّنم كما قيل:

 وكل يدعي وصال بليلى  وليلى ال تقر هلم بذاك
كلهم يدعي من هذه األحزاب أّنا مبايعة ممن؟ من أتباعهم، وهناك حزب آخر بويع ممن 

 ن أتباعهم، وهكذا.م
 هذه البيعات كلها تزيد يف النار ضغاما، وتزيد يف الفتنة اشتعاال.

يكفي املسلمني هذا التفرق الواقع بينهم ؛ بسبب بعدهم عن منهج الكتاب والسنة، 
يكفيهم هذا التفرق، فال جيوز هلم أن يزيدوا يف الفرقة فرقة بسبب تنظيم التفرق، وجعله  

بعضه بعضا، ويناحر بعضهم بعضا هذا ما يتيسر يل اجلواب عن كتال وأحزابا يقاتل 
 السؤال املطروح آنفاً " 

 [54عتصام حالياً ص : ّتحاد سابقاً اال] من شريط متداول وانظر أيضاً كتاب القول السامي في كشف مخالفات حزب اال

 :-رحمه هللا تعالى  –فتوى الشيخ مقبل بن هادي الوادعي  -2

 عندنا مجاعة يقال هلا: احتاد اإلسالمث مقبل بن هادي الوادعّي : " سئل الشيخ احملدّ 
الصومايل، يتعاونون مع السرورية، ومجاعة اجلهاد، واإلخوان املسلمني، ويأخذون البيعة 

 ممن انتمى إليهم، ويّدعون أّّنم أهل السنة واجلماعة؟
ينما الّنيّب ل: بجاء يف "صحيح البخاري" من حديث أيب هريرة قافأجاب فضيلته : " 

صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم يف جملس حيّدث القوم جاءه أعرايّب فقال: مّت الّساعة؟ 



 38 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم حيّدث، فقال بعض القوم: مسع ما  فمضى
قال، فكره ما قال، وقال بعضهم: بل مل يسمع، حّّت إذا قضى حديثه، قال: ))أين 

عن الّساعة((؟ قال: هاأنا يا رسول اهلل، قال: ))فإذا ضّيعت األمانة فانتظر أراه الّسائل 
 الّساعة((، قال: كيف إضاعتها؟ قال: ))إذا وّسد األمر إىل غري أهله فانتظر الّساعة((.

فهذه مصيدة للشباب املغفل، وأين ّناية اجلهاد األفغاين الذي مل يقم مثله جهاد، وغري 
إّن اهلل "هاد يف سبيل اهلل يعتب من أمسى شعائر الدين اإلسالمي: اجلهاد األفغاين. فاجل

ون اشتى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأّن هلم اجلّنة يقاتلون يف سبيل اهلل فيقتلون ويقتل
وعًدا عليه حقًّا يف الّتوراة واإلجنيل والقرآن ومن أوِف بعهده من اهلل فاستبشروا ببيعكم 

قول: والنيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم ي "هو الفوز العظيم اّلذي بايعتم به وذلك
))من مات ومل يغز، ومل حيّدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من نفاق((. ويقول: 

 ))لغدوة يف سبيل اهلل، أو روحة، خري من الّدنيا وما فيها((.
ىل حترير إوقبل أيام نشرت جملة من باكستان من أصحاب اهلوس قالوا: حنن يف طريقنا 

 . فلسطني، ومن عارضنا من هذه احلكومات قاتلناه، وكتبوا إيّل رسائل هبذا
وحّت اجلهاد نفسه قد أصبح مسألة استزاق، كتب كاتب يف إمارة )كنر( وذكر أن 

بعض الذين كانوا مع )أسامة( تقدموا وأرادوا أن حيتلوا موقًعا للشيوعيني، فما شعروا إال 
فهم، فرجعوا وقالوا: ما هذا؟ قالوا: هكذا قال لنا القائد بالرشاشات ترشهم من خل

األفغاين، فذهبوا إىل هذا القائد وسألوه، فقال: تريدون أن تنهوا احلرب األفغانية، من 
 أين يأكل هؤالء؟ وواهلل أين أود لو بقيت مائة سنة.

إذا و  فأصبح اجلهاد مصدر رزق وتضليل للشباب، فعليهم باإلقبال على العلم النافع،
وجدوا شعًبا متيقظًا مستعًدا أن جياهد وأن يصب صب الصحابة. وأما أن يوجه 
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املسلمون املدافع والرشاشات إىل بعضهم البعض ويقولون: جهاد جهاد، فال، يقول 
النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم: ))إذا التقى املسلمان بسيفيهما، فالقاتل واملقتول 

ل اهلل هذا القاتل، فما بال املقتول؟ قال: ))إنّه كان حريًصا على يف الّنار(( قيل: يارسو 
 قتل صاحبه((. متفق عليه من حديث أيب بكرة.

فأنصح اإلخوة إذا دعوا إىل اجلهاد أن يقولوا: نتعّلم أواًل، ُ ننظر ألي شيء نقاتل، 
من أجل  اومن هو قائد اجلهاد الذي يدعونا إىل اجلهاد يف سبيل اهلل، أهو حزيّب يدعون

أن نلتف حوله أم هو من أصحاب ذوي األهواء، أم مدسوس علينا، فال مينع أن يدسوا 
لنا شيوعًيا حليته متأل صدره، ُ يقول: اجلهاد اجلهاد أيها املسلمون، فيخرج املسلمون 

وتسفك دماؤهم. وهذا الذي نقوله ليس أمًرا خيالًيا، بل هو واقع كما حصل يف بعض 
، ولت عليها الشيوعية مثل تركستان، والقوقاز، وأرمينية، وسبع مجهورياتالبالد اليت است

فقد جاءهم الشيوعيون وقالوا هلم: حنرر البالد عن االستعمار، فكان أول من قام هم 
املسلمون، ُ وثب الشيوعيون على الكراسي وذحبوا الدين واملسلمني، وأخذوا أمواهلم، 

  سنة حّت أذهلم اهلل.ودمروا اإلسالم واملسلمني حنو سبعني
فيجب أن نكون حذرين، وأقول: من الذي يدعو إىل اجلهاد؟ أهو الشيخ عبدالعزيز بن 

باز، فليس عندنا شك وال ريب أن الشيخ ابن باز حفظه اهلل ال يدعو الناس إال إىل 
اخلري، أم هو الشيخ األلباين؟ أم هو زعيم مجاعة ال ندري من هو وما مقصده، فتجده 

ميقراطيني دميقراطي، ومع السلفيني سلفي، ومع الصوفيني صويف، ومع الشيعة مع الد
شيعي، وحيدث حبديث: ))أهل بييت كسفينة نوح، من ركبها جنا، ومن َتّلف عنها غرق 

 وهوى((.
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وأنا عياًذا باهلل ال أحذر عن اجلهاد، وأوّد لو أن اهلل ييسر بشعب بطل مثل الشعب 
يديه الروس يهزم اهلل على يديه أمريكا، ولكن ال حنب أن  األفغاين الذي هزم اهلل على

ال يتسلق على ف على كتفيه يصعد اجملد غريه وهل هو إال للّتسلق سّلم : نكون كما قيل
ظهورنا الشيوعي، والعلماين، والبعثي، ُ نرجع إىل ما كنا فيه، بل جيب أن نكون 

 يشغلوا أنفسهم باجلدال يقظني. وأنصح اإلخوة أال حيضروا حماضرات هؤالء، وال
معهم. فقد جاء أن رجاًل جاء إىل حممد ابن سريين فقال له: يا بن سريين إين أريد أن 

أقرأ عليك قرآنًا؟ قال: ال، وأقسم عليك باهلل أن َترج من بييت. فأىب ذلك الرجل أن 
لرجل ا خيرج فقام ابن سريين جيمع ثيابه ليخرج هو من بيته، فقيل للرجل: أتريد أن َترج

مالك إين أريد أن تناظرين، قال: فإن  من بيته. وجاء آخر إىل اإلمام مالك وقال: يا
غلبتِن؟ قال: اتبعتِن، قال: فإن جاء رجل آخر وناظرين وغلبِن؟ قال: اتبعته، قال: إًذا 

 يصري ديننا عرضة للتنقل، اذهب إىل شاّك مثلك فإين على ثبات من ديِن.
رة احلزبيني، فهم ال يريدون احلق، ال يريدون إال إدخال فال تشغلوا أنفسكم بناظ

الشبهات عليكم، فعليكم باالبتعاد عنهم، وال جتادلوهم. فإن قال قائل: فإن اهلل عز 
. فاجلواب: "وال جتادلوا أهل الكتاب إال باّليت هي أحسن"وجل يقول يف كتابه الكرَي: 

ع عليك وقتك، فال. وخصوًصا إذا  نعم، لو علم أّن هناك مثرة، أما أن يأتيك ويضيّ 
مستعد أن يأخذ عمامته وميسح الغبار عن نعليك، أو كان لك من  كنت تاجًرا، فهو

السلطة شيء، أو كنت متبوًعا، فهم مستعدون أن يتابعوك حّت يظفروا بك 
 [667"] حتفة اجمليب  ويصطادوك
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 قول تلميذ األلباني فضيلة الشيخ علّي بن حسن الحلبّي .  -3

 احلليّب ما حال مجاعة االعتصام وما نصيحتكم هلذه اجلماعة ؟ سىئل الشيخ
 فأجاب : ال أعرف عنها شيئاً وأخشى أن تكون :

 ألقاٌب ممَلكة يف غري موضعها        كاهلّر حيكي انتفاخاً صولة األسد  . اهـ 
صومال يف الوسئل أيضاً سؤااًل أوسع من هذا وهي : فضيلة الشيخ ما حال مجاعة االحّتاد 

ِعلماً أّّنم أخذوا الّسيف على األّمة الصومالية وشاركوا يف حروب فنت وقال صاحب كتاب 
" احملاكم اإلسالمية وهو يتحّدث عن قتل حزب االحّتاد من يؤّدي صالة الفجر مجاعة ويف 

إثر هذه احلادثة أفّت أحدهم أّن عنده مئة حّجة تكفيه واحدة منها يف استباحة دماء 
 حمافظة وهو يذكر متّكنهم يف -لمني وسجلها يف شريط متداوٍل إىل اليوم وقال أيضاً : املس

أظهروا استباحة خمالفيهم فقتلوا عدداً غري قليل بدعوى أّّنم حمافظون على األمن  -جدو 
 تارة أو يرّدون املظامل تارة أخرى . انتهى كالمه 
ضيلة لفيني ينكرون اجلهاد ويف اخلتام فوهلم طعونات يف أهل السّنة مثل : قوهلم إّن السّ 

نرجو منك كلمة ذهبية يف هذه اجلماعة أو هذا  –حفظك اهلل  –الّشيخ علّي احلليّب 
احلزب ؟ لعّل اهلل ينفع هبا األّمة ويهدي بسببها أناساً إىل احلّق وهلذه اجلماعة املذكورة أمساء 

اً لى بعض رؤسائهم كاملذكور آنفأخرى مثل : " االعتصام " ولعّل شيخكم وأستاذكم رّد ع
 ؟

اجلواب : وهل بعد محل الّسالح على املسلمني من ضالل !!؟؟ نسأل اهلل العافية واسألوا 
 الشيخ عثمان معّلم عنهم يفيدكم أكثر . اهـ 
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حفظه هللا  –قول فضيلة الشيخ محّمد بن عبد هللا اإلمام  -4

  -ورعاه 

قتال  ن عبد اهلل اإلمام يف كتابه املوسوم " متام املّنة يف فقهقد ترجم فضيلة الشيخ حمّمد ب
نحرفة الكْ الفتنة " فصاًل قال فيه " الفصل الرّابع : ذِ 

ُ
ّتكفرييّة ر الفرق الضاّلة واألحزاب امل

 والثوريّة قدمياً وحديثاً "
سم ي نفسه امل زباحلحرفة الّتكفرييّة والثوريّة ـُنوعّد يف هذه الفرق الضاّلة واألحزاب امل

 عتصام .  االجبماعة حالياً و سابقاً اإلسالمّي حّتاد اال جبماعة
احلزب نقالً من كتاب " أحداث الصومال منذ إسقاط  تبعد ذكر احنرافا –وقال الشيخ 

قوالت وهذه الن –عبد اهلل بن أمحد بن احلكومة إىل ظهور احملاكم " للشيخ عبد الّرزاق 
الصومال ثورّي عسكرّي تكفريّي على طريقة خوارج العصر . حّتاد يف أوضحت أّن حزب اال

الفات لشرع وقد ذكر األخ عبد الّرزاق الصومايّل يف كتابه املذكور آنفاً أموراً أخرى فيها خم
اهلل ، وذكر تدهور حاهلم واندماجهم ُمؤّخراً مع خليط من أحزاب وغريها عرفت باحملاكم 

 يت بثمار مرّة وهلذا صار أمرهم بينهم شديداً . وفقهم اهللاإلسالمّية . وال ننسى أّن اخللط يأ
 إىل الّرجوع إىل احلّق " 

 [671]راجع : متام املّنة يف فقه قتال الفتنة ص: 
على أنهم قطر الصومالّي  العلماء السلفيّين  في ال تفاقا -4

 .مبتدعة منحرفون واتفاق كلمتهم على التحذير منهم: 
 الصومال يفعلماء السلفّيون الرق الضاّلة  ؛ و اب املبتدعة ومن الفِ ّن هذا احلزب من األحز إ

م ، وقد تعددت وكثرت احنرافاهتأطبقواعلى أّن هذا احلزب من أهل البدع ال خالف بينهم 
العقدية واملنهجية. وقد اشتمل هذا الكتاب مجلة من احنرافاهتم املتنوعة الواقعة يف هذا 

، رفة حقيقتهم فلرياجع ما كتبه علماء السنة عنهم من كتباملنهج، ومن أراد التوسع يف مع
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وما سجلوا من أشرطة يف كشف زيفهم وأباطيلهم. ومن هذه الكتب على سبيل املثال ال 
 احلصر:

 )حقائق عن اجلماعات الّدعوية العاملة يف الصومال"  للشيخني حمّمد عبد الظاهر 
قاً حتاد اإلسالمّي سابلفات حزب االالقول السامّي يف كشف خما)وعبد القادر عكاشة، و

أحداث الصومال منذ إسقاط احلكومة إىل ظهور و)(للشيخ أيب كرمية عتصام حالياً اال
 عبد اهلل بن أمحد[ بن احملاكم " للشيخ عبد الّرزاق 

 :خوان المسلمين اإلأخطاء 

ة عخوان املسلمني ألّنم مصدر أساسّي جلمااإلواجلدير بالذكر أن نذكر بعض أخطاء 
 .عتصام تكويناً وتنظيماً اال

 ،يعتقد أّن النيّب صلى اهلل عليه وسلم حيضر املوالد الصوفية اإمام احلركة حسن البنّ  -أ
 يف قصيدة له : اوأنّه عندها ُيسامح ذنوب مجيع احلاضرين قال حسن البنّ 

 .يف ما قد مضى وجرى ل  مع األحباب قد حضراوسامح الك هذا احلبيبُ   
 م([  6776ّلة الدعوة بتاريخ ) فباير ]راجع : جم

 عمر التلمسايّن يدافع عن القبوريني . الثالث املرشد العام ّ  -ب
قال التلمساين : " فال داعي إذاً للتشّدد يف النكري على من يعتقد يف كرامات األولياء  

 واللجوء إليهم يف قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد " 
 .[ 221راب عمر بن اخلطاب ص: ]راجع شهيد احمل

احلركة يف سوريا يف وقته سعيد حوى يشيد بفعل السحرة ويفّضل فعل طريقة  إمام -جـ 
 الرفاعّية الصوفّية  .

قال : وقد حدثِن مرّة نصرايّن عن حادثة وقعت له شخصياً وهي حادثة مشهورة معلومة 
ضر حلقة ذكر ثِن كيف أنّه حمجعِن اهلل بصاحبها بعد أن بلغتِن احلادثة من غريه وحد
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فضربه أحد الذاكرين بالشيش يف ظهره حّّت خرج الشيش وحّت قبض عليه ُّ سحب 
الشيش منه ومل يكن لذلك أثر وال ضرر إّن هذا الشيء اّلذي جيري يف طبقات أبناء 

 الطريقة الرفاعّية من أعظم فضل اهلل على هذه األّمة "
 [ 268] راجع : تربيتنا الروحّية ص: 

 املرشد العام بسوريا مصطفى السباعّي يستغيث بغري اهلل .  –د 
 ] حبر البسيط [ قال يف قصيدة له

     واحلرمِ  البيتِ  ن حنوَ عْ الظُ  يا سائقَ 
ممد األُ بغي سي  بة تَ يْ طَ  وحنوَ   

  ك للمختار نافلةً كان سعيُ   إنْ       
ي اهلممعند ذِ  ثلي فرضٌ مِ  يُ عْ سَ فَ   

      يا سيدي يا حبيب اهلل جئت إىل أعْـ     
يمِ قَ ن سَ مِ  حَ رْ بابك أشكو البَـ  ابِ تَ   

قم يف جسدي متادى السُ  ي قددِ يا سي       
نَِ م مل أغفل ومل أَ قْ السُ  ةد  من شِ   

هـ 6381(بتاريخ مجادى االخر 1،7،1]راجع : جمّلة حضارة اإلسالم العدد)  
 ([211)ص:

 مسألة : خطأ رؤساء جماعة هل يكون مطعناً في دعوتهم ؟

 دراً من رّوادها فيكون مطعناً لدعوهتم وأتباعهم وخري شاهدإن كان صاحب اخلطأ صا
قول مؤرّخ مجاعة اإلخوان حمّمود حمّمد عبد احلليم قال رمحه اهلل مجيعاً " إّن  على ذلك

حياة الدعوات ليست إال حياة رجاهلا ودعاهتا وسيطرت على كّل تصرفاهتم حّت فنوا 
 ] حبر الطّويل [            فيها فصاروا وإيّاها كما قال الشاعر : 
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   تِ ب  بل ذايت لذايت أحَ  قَ ل        وال فرْ زَ ايلم تَـ إيّاها وإيّ  تُ لْ وما زِ 
 ةِ ص  غُ شت بِ عِ  يف احلب   تْ وإن مل أمُ          هنيئةٌ  داً حياةٌ هبا ُوجْ  ومويتْ 

فكيف إذن تفصل بني حياة الدعوة وحياة دعاهتا ؟ ... وإذا جتّردت حياة الدعوة من 
دعاهتا صارت جمرد فكرة جماهلا الدراسة العلمّية الفلسفّية وانقطعت صلتها يف واقع  حياة

 احلياة .
 ([6/61ريخ )ا]) راجع : اإلخوان املسلمون أحداث صنعت التّ 

 ) اإلخوان المسلمون واالعتصام (: العّلقة بين الحزبين

دة ذا بينهم عالقة وطيوهل، قرار بعض رؤساء احلزب أّن نظامهم اإلدارّي إخواينّ إقد سبق 
جمللس ايف االنتخاب املصرّي فقد كتب رئيس  بفوز اإلخوانينيوقد سر  حزب االعتصام 

دالة اإلخوان املسلمني وحزب احلرية والع ماعةهتنئة جلالشيخ أمحد عبد الّصمد التنفيذّي 
 :على فوز مرشحهم يف االنتخابات الرئاسية ونّص الكالم كاآليت 

تصام بالكتاب والسنة يف الصومال هتنئ الشعب املصري بانتخابه الدكتور/ فإن مجاعة االع)
حممد مرسي رئيساً ملصر، كما ّننئ الدكتور حممد مرسي بتتويج الشعب املصري له رئيساً 

 ملصر احملروسة، ونسأل اهلل له التوفيق واإلعانة
مرشحهم يف هتنئ مجاعَة اإلخوان املسلمني وحزَب احلرية والعدالة على فوز كما 

االنتخابات الرئاسية، وتؤكد اجلماعة على أن جناح الدكتور/ حممد مرسي يف االنتخابات 
تأكيد لنجاح املشروع اإلسالمي، وصالحيته لكل زمان ومكان، كما أنه تأكيد على أن 

ت بني مشروع إسالمي وغريه من املشروعات الشرقية والغربية ال  الشعوب اإلسالمية إذا خري 
 .(وال تنحاز إال إلسالمها العظيم الذي هو مصدر عزهتا وكرامتها يف الدارينَتتار 

http://www.somaliatodaynews.com/port/2009-04-24-18-19-7/15-2009-03-]رابط 

39.html-06-14-25-06-2012-22/3243-56-03-27]. 

http://www.somaliatodaynews.com/port/2009-04-24-18-19-57/1-2009-03-27-03-56-22/3243-2012-06-25-14-06-39.html
http://www.somaliatodaynews.com/port/2009-04-24-18-19-57/1-2009-03-27-03-56-22/3243-2012-06-25-14-06-39.html
http://www.somaliatodaynews.com/port/2009-04-24-18-19-57/1-2009-03-27-03-56-22/3243-2012-06-25-14-06-39.html
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فالمشروع اإلسالمي عند اإلخوان المسلمين وحزب االعتصام واحد، وهو صالح 
لكل زمان ومكان، فما هذا المشروع اإلسالمي الذي قام به اإلخوان المسلمون 

 اإلشارة. هورحب به حزب االعتصام ؟ الجواب واضح لدى لكل لبيب، واللبيب تكفي

 دعوى ونقضها :

 عتصام  على الشعب الّصومايّل على أّّنم أنقذوهم من املأزق و...و...و... ميّن مجاعة اال
نهم من عتصام بل مواجلواب : أّن املصلحني يف األّمة الّصومالّية ليسوا كّلهم من حزب اال

هم من دعوّي مع ما في وهناك أحزاب أخرى هلم دور ،مل ينضّم إىل اجلماعات احلزبّية مطلقاٌ 
تقصري وهناك أيضاً أفراد وعائالت كانوا يف اجلزيرة العربّية  تأثّروا بدعوات هنالك وأثّروا 

 ا رجعوا .ّــ أقرباءهم يف البالد مل
 ،وهم يف أحضان األحزاب ،وهناك أيضاً أفراد غري قليلني يوّجهون األّمة إىل اخلريات 

 وليسوا من األحزاب  .
 عتصام ؟!!!ْعَداُد جهوِد املصلحني كّلهم يف رصيد حزب االهل اإلنصاف تَـ 

ومّرها أكثر من حْلوها ،ولكن داؤها أكثر من دوائها  ،عتصامّية حنن ال جنحد اجلهود اال
كّفة   فسريى أّن كّفة التعاسة أرجح منقسط ومن َوَضعها يف ميزان ،وقليُل شر ها كثرٌي ،

 ثل معرفيت .ومن جّرب مثل جتربيت عرف م،السعادة  
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 :حوة المأخذ الثالث : استخدام كلمة الصّ 

 حوة غري جّيد ألمور : واستعمال كلمة الصّ 
األول : أنّه اصطالح دخيل من كفرة أوربّة وعّوامهم الضالل ويعنون به زمن خروجهم من 

 .رّق الكنائس ورجاهلا 
صطالح فهو ا حكماً  ق اهلل عليهعل  قال فضيلة الشيخ بكر أبو زيد : هذا وصف مل يُ 

وجرى استعماله يف فواتح القرن اخلامس عشرة  ،حادث وال نعرفه يف لسان السلف جاريا
اهلجرّي يف أعقاب عودة الكّفار كالنصارى إىل " الكنيسة " ُّ تدرّج إىل املسلمني وال 
 اليسوغ للمسلمني استجرارلباس أجنيّب عنهم يف الدين وال إجياد شعار مل يأذن اهلل به و 

إذ األلقاب الشرعية توقيفية : اإلسالم ،اإلميان ،اإلحسان ، التقوى ؛ فاملنتسب :  ،رسوله
مسلم ، مؤمن ، حمسن ، تقي . فليت شعري ! ما هي النسبة إىل هذا املستحدث " 

 الصحوة اإلسالمية " صاٍح أم ماذا؟! " 
 ([    217]معجم املناهي اللفظية ص: 

 : املخالفني إاّل بشروط وال جيوز  استخدام اصطالحات
 .احلاجة إىل هذا اإلصطالح -6
 .أن تكون معاين اإلصطالح صحيحة -2
 .املخاطبة هبذا اإلصطالح إىل أهله فقط  -3

قال شيخ اإلسالم : " وأما خماطبة أهل اإلصطالح باصطالحهم ولغتهم فليس بكروه إن 
غتهم روم  والفرس والتك بلاحتيج إىل ذلك وكانت املعاين صحيحة كمخاطبة العجم من ال

 وعرفهم فإّن هذا جائز للحاجة وإّّنا كرهه األئّمة إذا مل حيتج إليه "
 ([   6/13]راجع : درء التعارض )

 وأّي شرط َوَِف عندكم إن كنتم صادقني ؟ 
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الثاين : أّنا تشعر بأّن األّمة اإلسالمية كانت نائمة أو كانت يف غيبوبة ومل يكن هلا دعوة 
لى اهلل لقول النيّب ص -واحلمد هلل-ال يصح ألّن املسلمني ما زال اخلري موجودا فيهم وهذا ،

عليه وسلم " ال تزال طائفة من أّميت على احلّق ظاهرين " وقوله صلى اهلل عليه وسلم " ال 
 جتتمع أّميت على ضاللة " 

نشأة فرقة تاريخ قيام و إن اّلذين يتكّلمون عن " الصحوة " ويؤّرخون هلا إّّنا يؤّرخون هلا من 
" ويشهد لذلك ما  ا" اإلخوان املسلمون " بصر على يد مؤّسسها ومرشدها " حسن البنّ 

ما  116قال حمّمد قطب يف كتابه " واقعنا املعاصر " ص :  –وغريه  –قاله حمّمد قطب 
نّصه " إّّنا حنسن فقط ندرس هذه الظاهرة " ظاهرة الصحوة اإلسالمية " لقد بدأت يف 

فتح اهلل عليه ووهب له من إشراقة الروح وصفاء  – ايعِن : حسن البن –قلب رجل واحد 
 الصلة باهلل "

 .  الً لَ هْ بَـ ني وغريهم وجعلها سَ الثالث : إّنا وسيلة لطعن جهود العلماء من النجديّ 
ظ على استعمال هذه الكلمة " الصحوة اإلسالمية  "  قال العالمة الفوزان : أنا يل حتف  

حف أكثر من مرّة أطالب بتك هذه العبارات ملا فيها من جحود جلهود يف الصّ  د نشرتُ وق
العلماء املصلحني املستمرّة يف كل  زمان وجحود للبقايا الصاحلة من هذه األّمة اّليت ال 

 َتلومنها األرض إىل قيام الساعة .
 ([671]راجع : اإلجابات املهّمة يف املشاكل امللّمة ص:   

 :قد استعملها بعض المشايخ : ل قائل فإن قا

نقول : نعم قد استخدمها بعض الفضالء كما أنكرها من مياثله واحلّجة من علم على من 
ومع هذا فهل يريد ذلك الشيخ هبذه الكلمة مثل ما أراد احلركّيون  ؟ فإن قلت :  ،مل يعلم

 اؤك .الفرية عليه وإن قلت : ال ، فقد بطل سحرك واّدع بلى فقد أعظمتَ 
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ّت ال نزاع على األلفاظ واملعاىن الّ  القتصارومع هذا فينبغي ترك األلفاظ املختلف فيها وا
 فيها وهذا دأب العلماء قدمياً .

 يعِن القول بتفاضل اإلميان خبالف –قال شيخ اإلسالم : " ويروى هذا عن ابن املبارك 
 مع ى ال وقع فيه الّنزاع إىلوكان مقصوده اإلعراض عن لفظ  –التعبري بالزيادة والنقصان 

 ريب يف ثبوته "
 ([ 7/711] راجع : الفتاوى )

 :المأخذ الرابع : اّدعاؤهم أنهم جماعة دعويّة 

يف املنهج " وهي مجاعة دعويّة قامت من أجل دعوة التوحيد ونشر العقيدة والسّنة  
 اهـــ الستئناف حياة إسالمية "

طيّب : ان ذلك خمالفة ملا يف الواقع وقال اإلمام الش  أل؛ وهذا اإلّدعاء فيه مغالطة واضحة 
 ([6/71] راجع : املوافقات )التكذيب اخلفّي العمل على خمالفة العلم احلاصل .

 : ثالث أجنحةواعلم أّن  للجماعة 
 .األول : اجلناح العسكرّي 

 السياسي.والثاين : اجلناح 
 : اجلناح الدعوي.والثالث
ميّهد  و أنه اجلناح الدعويّ  ،وعمل احلقيقة هو اجلناح العسكرّي يف األجنحة الثالثةوأهّم 

 هب وخري شاهد على ذلك أّن أّول عمل قامت،ويهيئ ويسّهل أعمال اجلناح العسكرّي 
اجلماعة بعد اّنيار الدولة املركزية فتح معسكرات واخلوض يف معارك دمويّة وإلقاء حماضرات 

مر إىل عاقبة سوء هّددت إىل كيان دعوة أهل السّنة فآل األ ،وخطب ودروس محاسّية وثورية
 واجلماعة  يف البلدان الصومالية .  

 وتظهر األخرى ؟! بعض األجنحةفلماذا َتفي اجلماعة 
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"  حياة إسالمية الستئنافاستعمال اللجنة االعتصامية لفظة االستئناف يف قوهلم " تنبيه : 
 ة معدومة يف هذا الشعب حّّت يستأنف من جديدغري جّيد ألنّه موهٌم بأّن احلياة اإلسالمي

مع أّن الشعب الّصومايّل مسلم الّديانة وإن كان يف بعض معتقداهتم وعباداهتم وأخالقهم 
 خلل حيتاج إىل إصالح نسأل اهلل العفو والعافية .

 :نّه شرك أطّلق الطواف حول القبور على إالخامس :  ذالمأخ

الشرك وحنذر منها كشرك القبور والطواف حوهلا وتقدَي  ويف املنهج " وجنتنب مجيع أنواع
 .اهــالنذور إليها ..."

إىل اً بيكون شركاً أكب إذا كان القصد تقر  قد واف حوهلا ألّن الط   ،ويف هذا اإلطالق نظر
يكون بدعة حمّرمة إذا كان القصد تقرّباً إىل اهلل مع اإلعتقاد أّن يف قد و  ،أصحاب القبور

 .مزيّة هذا املكان
كنت جالسا مع إخوة يل من أبناء وطِن من صعيد مصر ، فقالوا يل: العاّلمة ابن باز   سئل

يوجد عندنا مقام أليب احلسن الشاذيل من طاف به سبع مرات كانت له عمرة، ومن طاف 
به عشر مرات كان له حجة، وال يلزمه الذهاب إىل مكة ، فقلت هلم: إن هذا الفعل كفر 

 فهل أنا مصيب؟ وباذا تنصحون من ينخدع بذلك؟ -اذ باهللوالعي-بل شرك 
إليه بالطواف،  بوإذا طاف بقب أيب احلسن الشاذيل أو بقامه يتقر  فأجاب فضيلته : ... 

صار شركا أكب، وليس هو يقوم مقام حجة، وال مقام عمرة، بل هو كفر وضالل، ومنكر 
 عظيم، وفيه إُ عظيم.

روع، ويطوف هلل ال ألجل أيب احلسن فهذا يكون بدعة فإن كان طاف حيسب أنه مش
 .ومنكرا، وإذا كان طوافه من أجل أيب احلسن ومن أجل التقرب إليه فهو شرك أكب

 .[ 6/281]راجع : فتاوى نور على الدرب البن باز  
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طّلق حكم اإلسّلم على كل من نطق إالمأخذ السادس : 

 :بالشهادتين 

 اهـ هادتني "من نطق بالشّ  م لكلّ ويف املنهج " وحنكم باإلسال
اّلذي ال ينطق هبما وأّما ألّن هذا احلكم خاص بالكافر األصلّي  ،ويف هذا اإلطالق نظر

 كذاو اّلذي يؤمن ببعض الشهادتني ويكفر باألخرى فال حيكم بإسالمه حّّت يؤمن هبما 
 .موجب كفره من سالمه حّت يتوب إاملرتد فال حيكم ب

: الكافر إذا كان وثنياً أو ثنوياً ال يقّر بالوحدانية فإذا قال : ال إله إال اهلل  قال اإلمام البغويّ 
حكم بإسالمه ُّ جُيب على قبول مجيع أحكام اإلسالم وَيبأ من كّل ذنب خالف دين  

اإلسالم وأّما من كان ُمقرّاً بالوحدانية منكراً للنبّوة فإنّه ال حيكم بإسالمه حّّت يقول حمّمٌد 
ل اهلل فإن كان يعتقد أّن الّرسالة احملّمدية إىل العرب خاّصة فال بّد أن يقول إىل مجيع رسو 

 اخللق فإن كان كَفر جبحود واجٍب أواستاحة حمّرم فيحتاج أن يرجع با يعتقد .
 [     272/ 62] راجع : فتح الباري  
ما فإن  ا كان ال ينطق هبقال العالمة ابن باز : فإّن الكافريدخل يف اإلسالم بالشهادتني إذو 

 كان ينطق هبما دخل اإلسالم بالتوبة مما أوجب كفره .
 ثار[/ دار اآل21]راجع : تعليقاته على منت الطحاوية ص : 
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 المأخذ السابع : خطأ في تفسير آية :

 الويف املنهج " ونؤمن أّن الرسل واألنبياء مجيعاً وأتباعهم أّمة واحدة وهي أّمة اإلميان امتثا
 اهــ[  72] األنبياء :  "ِإن  َهِذِه أُم ُتُكْم أُم ًة َواِحَدًة َوأَنَا رَب ُكْم فَاْعُبُدوِن لقوله تعاىل : " 

األمة ألن املراد ب،ستدالل باآلية الكرمية خطأ فهذا الكالم املذكور صحيح إال أن االقلت : 
يد بن ابن جبري وعبد الرمحن بن ز يف هذه اآلية الدين وهو قول ابن عّباس وقتادة وجماهد و 

 .أسلم واحلسن وليس املراد باجلماعة 
يقول تعاىل ذكره: إن هذه ملتكم ملة واحدة ، وأنا :  إمام املفّسرين حمّمد بن جرير قال 

ربكم أيها الناس فاعبدون دون اآلهلة واألوثان وسائر ما تعبدون من دوين وبنحو الذي قلنا 
 اهــيف ذلك قال أهل التأويل.

" أي اِحَدًة أُم ًة وَ " أي مّلتكم ودينكم " ِإن  َهِذِه أُم ُتُكْم وقال البغوّي : قوله عّز وجّل " 
دينا واحدا وهو اإلسالم فأبطل ما سوى اإلسالم من األديان وأصل األّمة اجلماعة اّليت هي 

 اهــ.على مقصد واحد فجعلت الشريعة أمة واحدة الجتماع أهلها على مقصد واحد 
ْمَنا َمَعاينَ وقال الشنقيطّي :  . َواْلُمرَاُد بِاأْلُم ِة ُهَنا :  "دٍ ُهو "يف اْلُقْرآِن يف ُسورَِة  "أْلُم ةِ "َقْد َقد 

اْلَوْجِه ِه َعَلى الش رِيَعُة َواْلِمل ُة ، َواْلَمْع َى : َوَأن  َهِذِه َشرِيَعُتُكْم َشرِيَعًة َواِحَدًة ، َوِهَي تـَْوِحيُد الل  
يِع اجلَِْهاِت ، َواْمِتثَاِل أَْمرِِه ، َواْجِتَناِب نـَْهِيِه بِِإْخاَلٍص يف َذِلَك ، َعَلى َحَسِب  اأْلَْكَمِل ِمْن مجَِ

. دٌ َواِحٌد َورَب ُكْم َواحِ  َأْي : َوْحِدي ، َواْلَمْع َى ِديُنُكمْ  "َوأَنَا رَب ُكْم فَاْعُبُدوِن " َما َشَرَعُه خِلَْلِقِه 
 اهــ

 هذه يفوهؤالء األئّمة مع شهرهتم باعتناء تفسري السلف ونقلهم مل يذكروا تفسري األمة 
 حتماالت اّليت مل ترد عن السلف تفسرياً وعمالً االعلى باجلماعة وال يعّول اآلية 



 53 

 فسري:" َمن فّسر القرآن أو احلديث وتَأو له على غري التّ  -رمحه اهلل تعاىل  –قال ابن تيمية 
املعروف عن الّصحابة والّتابعني فهو ُمفت على اهلل ُملحد يف آيات اهلل ، حمر ف للَكِلم عن 

 مواضعه ، وهذا فتح لباب الزّندقة واإلحلاد وهو معلوم البطالن باالضظرار من دين اإلسالم" 
 [.63/213] راجع : جمموع الفتاوى 

واألموال  ستباحة الدماءمن االمأخذ الثّامن : تبرؤ الجماعة 

 :واألعراض 

،  افرا وال عدواً عني عليهم كصرة، وال نُ والن   بّ ويف املنهج " ونوايل أهل ملتنا اإلسالمية باحلُ  
 اهــ وال نستبيح دماءهم وأمواهلم وأعراضهم "

 عملية،ستباحة نوعان : استباحة عقدية واستباحة قلت : اال
 وهي كفر أكب وإن مل يفعلها .  ،ةفاألوىل : هي أن يعتقد املرء إباحة هذه املعصي

 .عتقاد حبرمتها وهذه معصية ا مع االفيه والثانية : هي ارتكاب املعاصي واإلّنماك
زب فح،أيديكم ملّطخة بالدماء  هي ها عملّي،ستحالل الاال منأ اجلماعة فهل تتب  

طقة نواحلرب بينكم وبني القبائل يف امل،وأمراؤه من صميمكم ،اإلسالم من صنيعكم 
 ألعباً بعد الفشل .،الشرقية من أيامكم 

 دعوى ونقضها :

أشاع حزُب االعتصام يف بعض املناطق الُصومالية ال كّلها توبتهم عن بعض احلروب ال 
 برّمتها مثل احلروب اّليت قام ساقها يف املنطقة الشرقّية والسناج .

وبة عن  إّن اهلل حجب الت أقول : قد جاء التغليظ يف شأن توبة املبتدع كما يف حديث " 
كّل صاحب بدعة حّت يدع بدعته " رواه الطبايّن يف األوسط عن أنس وصّححه األلبايّن 

 ( 6/631يف صحيح التغيب )
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والصحيح من أقوال أهل العلم أّن املبتدع إذا تاب توبة صادقة استوفت شروطها املعتبة 
 بول الّتوبة .فهي مقبولة بإذن اهلل لعموم األدّلة الواردة يف ق

وأّما مفاد احلديث فهو أّن توبته مقبولة بشرط اإلقالع عن تلك البدعة، فعلى هذا، 
 فامللحظ هو استيفاء الشروط وانتفاء املوانع :

 الشرط األّول : اإلخالص فإّن كّل عمل مشروط يف قبوله اإلخالص  
 الشرط الثّاين : اإلقالع عن البدعة . 

 لى فعلها . الشرط الثّالث : الندم ع
 الشرط الرّابع : العزم أن اليعود إليها أبداً .
 الشرط اخلامس : الباءة من حّق اآلدمّي .

قال النووّي رمحه اهلل تعاىل : إن كانت املعصية تتعّلق بآدمّي فشروطها أربعة هذه الثالثة وأن 
نه منه وحنوه مكّ يبأ من حّق صاحبها فإن كانت مااًل أو حنوه رّده إليه وإن كان حّد قدف 

 أو طلب عفوه وإن كان غيبة استحّله منها .
 َوَأْصَلَح َفَمْن تَاَب ِمْن بـَْعِد ظُْلِمهِ الشرط السادس : اإلصالح بعد اإلفساد لقوله تعاىل :" 

 [37" ] املائدة : فَِإن  الل َه يـَُتوُب َعَلْيِه ِإن  الل َه َغُفوٌر َرِحيمٌ 
ُُ  تَاَب ِمْن بـَْعِدِه َوَأْصَلَح فَأَن   أَن ُه َمنْ وقال تعاىل :"  " ُه َغُفوٌر َرِحيمٌ َعِمَل ِمْنُكْم ُسوًءا جِبََهاَلٍة 

 [ 71]األنعام : 
واملراد باإلصالح هنا الّرجوع إىل احلّق اّلذي خالفه وجانبه، ال االنتقال من بدعة إىل  بدعة 

 أخرى .
َرحاً جع عنه فأتيت حمّمداً ] ابن سريين [ فَـ قال أيّوب السختيايّن : كان رجل يرى رأياً فر 

بذلك ُأخبه فقلت : أشعرت أّن فالناً ترك رأيه اّلذي كان يرى فقال : انظروا إىل ما يتحّول 



 55 

إّن آخر احلديث أشّد عليهم من أّوله ميرقون من اإلسالم ال يعودون " رواه ابن وّضاح عن 
 أسد بن موسى بإسناد صحيح .

ن إصالح العمل مع التوبة مِ  البدّ ( ... 3/717 " الصارم املسلول")قال شيخ اإلسالم يف
وعلى هذا فقد قيل : يعتب مضي مدة يعتب هبا صدق توبته وصالح نيته وليست مقدرة 

سنة كما نص عليه  ضي  ج أن يعتب مُ ر  حَ تَ ويُـ  بدة معلومة ألن التوقيت يفتقر إىل توقيفٍ 
ا أمر به عمر بن باعا مل فيه مضي سنة اتّ ه يتعني  لبدعة أنّ إىل ا توبة الداعياإلمام أمحد يف 

البصرة و أمر  ه تاب عنده ُ نفاه إىلل فإن  سْ بيغ بن عِ اخلطاب رضي اهلل عنه يف قضية صَ 
ضية أمر املسلمني بكالمه وهذه ق ا حال احلول ومل يظهر منه إال خريٌ املسلمني هبجره فلمّ 

 " اهــثر أصحابنا مشهورة بني الصحابة وهذه طريقة أك
ا ِمَن اْلبَـيـ َناِت ِإن  ال ِذيَن َيْكُتُموَن َما أَنـْزَْلنَ الشرط الّسابع : البيان بعد الكتمان قال تعاىل :" 

ال  إِ *  ِعُنونَ َواهْلَُدى ِمْن بـَْعِد َما بـَيـ ن اُه لِلن اِس يف اْلِكَتاِب أُولَِئَك يـَْلَعنـُُهُم الل ُه َويـَْلَعنـُُهُم الال  
 [611] البقرة :  " ال ِذيَن تَابُوا َوَأْصَلُحوا َوبـَيـ ُنوا فَُأولَِئَك أَتُوُب َعَلْيِهْم َوأَنَا التـ و اُب الر ِحيمُ 

كان من توبة الداعى ( 77يف عّدة الصابرين ) ص :  –رمحه اهلل  –قال العاّلمة ابن القّيم 
عاىل ن اهلدى يف ضده كما شرط تأوضاللة و  ن يبني أن ما كان يدعو اليه بدعةأإىل البدعة 

يف توبة أهل الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان ماأنزل اهلل من البينات واهلدى ليضلوا الناس 
 اهــ " اهي  إبذلك أن يصلحوا العمل يف نفوسهم ويبينوا للناس ما كانوا يكتموّنم 

نوا انوا فيه أصلحوا أعماهلم وبيّ : " أي رجعوا عّما ك -رمحه اهلل  –وقال العاّلمة ابن كثري 
 للّناس ما كانوا يكتمونه " 

: " إال اّلذين تابوا " عن الكتمان " وأصلحوا "  -رمحه اهلل  –وقال الشيخ رشيد رضا 
عملهم باألخذ بتلك البّينات عن الّنيّب صّلى اهلل عليه وسّلم ودينه واهلدى اّلذي جاء به " 

ّينوا إصالحهم وجاهروا بعملهم الّصاح وأظهروه للّناس فإّن وبّينوا " ما كانوا يكتمونه أوب
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بعض الّناس يعرف احلّق ويعمل به ولكن يكتم عمله ويسرّه موافقة للّناس فيما هم فيه لئال 
يعيبوه وهذا ضرب من الشرك اخلفّي وإيثار احلّق على اخللق لذلك اشتط يف توبتهم إظهار 

 ا حّجة على املنكرين وقدوة صاحلة لضعفاء الّتائبني "إصالحهم واجملاهرة بأعماهلم ليكونو 
 اهــ

جلهمّي  ك اوقال احلسن بن شقيق :" كّنا عند ابن املبارك إذ جاءه رجل ، فقال له : أنت ذ  
؟ قال : نعم قال : إذا خرجَت من عندي فال تعد إيّل قال الّرجل : فأنا تائب قال : ال ، 

:  من بدعتك "رواه ابن بطّة يف اإلبانة الصغرى )صحّّت يظهر من توبتك مثل اّلذي ظهر 
617  ) 

الشرط الثّامن : املصادفة يف زمن القبول وذلك قبل طلوع الشمس من مغرهبا وقبل الغرغرة  
 كما جاء ذلك يف األخبار املشهورة الصحيجة .

 فننظر إذاً هل هذه الشروط موجودة يف توبة حزب االعتصام من بعض أخطائهم ؟ 
رير أّن بعض هذه الشروط معدومة يف حّق توبتهم ، وحت -بتوفيق اهلل وعونه -: أقولاجلواب 

ذلك أن من هذه الشروط اإلقالع عن البدعة،   وحنن نعلم أّنم بعد إعالم توبتهم من 
القتال أّسسوا احلزب اإلسالمّي اّلذي كان جّل عمله ومهّه اضطرام نار احلرب وإشعاهلا 

 . بثوب فشيب وأهداف جديدة
ومن هذه الشروط أيضاً العزم على أن اليعود إليها أبداً ،وأتذّكر حماضرة ألقاها بعض وجهاء 

احلزب يف بوصاصو قَبل ظهور احملاكم اإلسالمية ،وكان حمور حماضرته اإلخبار عن الفشل 
احلاصل يف احلروب اّليت خاضت مجاعة  االعتصام وذكر يف حماضرته أنّه بقي حماولة جهادية 

انية هلا ،وأّكد أن ال ُيستعجل الثمرة قبل أواّنا ! ولذا فهل حصل عزم على ترك حروب ال ث
 الفنت .
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ومن هذه الشروط أيضاً الندم على فعلها ،فاملشهور عند مجاعة االعتصام تفضيل من شارك 
يف حرب سليد وغريه  على من مل يشارك  فيه ،والشهادة على من مات بأنّه شهيد فأين 

 الّندم ؟! 
 ومن الشروط أيضاً اإلصالح بعد اإلفساد .

واملعلوم أن هذا احلزب قد كان يف األمس الّدابر يكّفر من حيكم بغري ما أنزل اهلل بدون  
تفصيل وكذا من شارك يف البملانات ،واآلن هم يف سواد القوم فهل حصل رجوع أم انتقال 

 من منكر إىل مثله أو أنكر ؟ !! 

 بمنهج الموازنة بّل تفصيل :    المأخذ التّاسع : القول

ويف املنهج " ونرى اجلماعات اإلسالمية اليت تنتهج جممل اعتقاد أهل السنة واجلماعة التذم 
مجلة والمتدح مجلة  بل تذم وتنصح با فيها من األخطاء والبدع  ومتدح با فيها من اخلري 

رهبم بنا وبعدنا منهم حبسب قرية على الدين والدعوة إليه وعداوة الكفار . ويكون قر والغَ 
 وبعدهم من هذا املنهج " اهـ

وأما  اجة إليه،وعند وجود احل واملوازنة بني حسنات املبتدع وسّيئاته خاّصة يف باب التاجم
املصلحة  امسه إن اقتضتبيف باب الرّد والنقد فال تدخل بل يذكر أخطاؤه فقط ويفصح 

 يثاً الراجحة ، وإليك كالم العلماء قدمياً وحد
 قال رافع بن أشرس : من عقوبة الفاسق املبتدع أن ال تذكر حماسنه .

 .[677]رواه ابن أيب الدنيا واخلطيب يف الكفاية 
َوَقْد ذََكرَُه -وهو يُعيب ابن خّلكان على امهاله منهج املوازنة يف باب الّنقد  -وقال ابن كثري 

ْحُه ِبَشْيٍء َواَل  ر   جيَُ يف " اْلَوفـََياِت " َوَدل َس َعَلْيِه وملَْ  -يعِن الرّاوندي  - اْلَقاِضي اْبُن َخل َكاَن 
رَامِجَُهْم، َكَأن  اْلَكْلَب َأَكَل َلُه َعِجيًنا َعَلى َعاَدتِِه يف اْلُعَلَماِء َوالش َعرَاِء، فَالش َعرَاُء ُيِطيُل تَـ 
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ُرُك ِذْكَر زَْنَدقَِتِهمْ َواْلُعَلَماُء َيْذُكُر هَلُْم تـَْرمَجًَة َيِسريًَة،َوال ] راجع : البداية والّنهاية . ز نَاِدَقُة يـَتـْ
61/711] 

نا حممد ناصر الدين األلباىن : احلقيقة يا شيخنا إخواناحملّدث سئل فضيلة الشيخ العالمة و 
من ذلك قوهلم : ال بد ملن أراد أن يتكلم ِف ، هؤالء أو الشباب هؤالء مجعوا أشياء كثرية 

دع قد بان ابتداعه وحربه للسنة أو مل يكن كذلك لكنه أخطأ ِف مسائل تتصل رجل مبت
ونه كر بقية حسناته ، وما يسمن ذَ بنهج أهل السنة واجلماعة ال يتكلم ِف ذلك أحد إال مَ 

ل من بعض فت كتب ِف هذا الباب ورسائل  بالقاعدة ِف املوازنة بني احلسنات والسيئات ، وأُ 
لني ِف النقد والبد من ذكر احلسنات وذكر ، بأنه البد من منهج األوّ الذين يرون هذا الرأى

 السيئات ، هل هذه القاعدة على إطالقها أو هناك مواضع ال يطلق فيها هذا األمر ؟
 نريد منكم بارك اهلل فيكم التفصيل ِف هذا األمر 

 لك؟ذ :التفصيل هو :وكل خري ِف اتباع من سلف هل كان السلف يفعلونفضيلته فأجاب 
فقال السائل :هم يستدلون حفظك اهلل شيخنا ببعض املواضع .مثل كالم االئمة ِف 

، واضع يستدلون ببعض هذه امل، رافضى خبيث ،  فالن ثقة ِف احلديث، الشيعة مثال 
، اب ذّ الف النصوص الّت فيها كآ ويريدون أن يقيموا عليها القاعدة بكاملها دون النظرإىل

 خبيث؟،  متوك
اح أو حينما يتكلم العامل باحلديث برجل ص، الشيخ األلباىن :هذه طريقة املبتدعة فقال 

إنه فقيه وإنه و ، ه صاح نّ إو ، نه مسلم إهل يقول ، فيقول عنه سىء احلفظ ،  عامل أو فقيه
همة جدا احلقيقة القاعدة السابقة م، يرجع إليه ِف استنباط األحكام الشرعية ...اهلل اكب 

 يات عدية خاصة ِف هذا الزمان.، تشمل فرع
من أين هلم أن اإلنسان إذا جاءت مناسبة لبيان خطأ مسلم ، إن كان داعية أو غري داعية 

، اهلل شىء عجيب و ، اهلل اكب ، خرها آ:الزم ما يعمل حماضرة ويذكر حماسنه من أوهلا اىل 
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 شىء عجيب.
"  أعالم النبالءسري" الذهِب ِف  ون هبا مثال :من كالمفقال السائل :وبعض املواضع يستدلّ 

ن ، د أن يكون عند الرجل فوائد حيتاج إليها املسلمو ئوافأو ِف غريها ، حُتمل شيخنا على 
 مثل احلديث؟

ستاذ مش قضية إنكار منكر ، أو أمر بعروف يع ى أفقال الشيخ األلباىن :هذا تأديب يا 
ل تنكر املنكر على املنكر هذا ، ه" من رأى منكم منكرا فليغريه "الرسول عندما يقول :
 وحتكى إيش حماسنه؟

فقال السائل : أو عندما قال :بئس اخلطيب أنت ولكنك تفعل وتفعل ، ومن العجائب 
 ِف هذا قالوا : ربنا عز وجل عندما ذكر اخلمر ذكر فوائدها ؟

ء افقال الشيخ األلباىن :اهلل أكب .هؤالء يتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغ
 ." تأويله.سبحان اهلل ، أنا شايف ِف عندهم أشياء ما عندنا حنن 

 .( من سلسلة اهلدى[ 871]ِف شريط رقم )
لباىن : ما يطرح اليوم ِف ساحات املناقشات بني كثري من األفراد وقال أيضا الشيخ األ

 .  ِف نقد الرجال "املوازنة " اة ى أو حول هذه البدعة اجلديدة املسمّ سم  حول مايُ 
ن ذكر قد ترمجة تارخيية فهناال بد ما أن يكون ِف ترمجة الشخص املنتَ قد إمّ النّ : أنا أقول 

جل ة الرّ ما إذا كان املقصود بتمجأه ، ماحيسن وما يقبح با يتعلق باملتجم من خريه وشرّ 
الرجال  جال ومناقبة عامتهم الذين ال علم عندهم بأحوال الرّ هو حتذير املسلمني وخباصّ 

ن شيئا من ة اليعرفو جال بل قد يكون له مسعة حسنة وجيدة ومقبولة عند العامّ ومثالب الرّ 
 نّ ذلك أل "املوازنة"ذلك عن هذا الرجل حني ذاك ال تأتى هبذه البدعة الّت مسيت اليوم بـ 

املقصود حني ذاك النصيحة وليس هو التمجة الوافية الكاملة .ومن درس السنة والسرية 
عشرات  نا جندألنّ " املوازنة"شك ببطالن إطالق هذا املبدأ احملدث اليوم وهو النبوية الي
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صوص من أحاديث الرسول عليه الصالة والسالم يذكر السيئة املتعلقة بالشخص النّ 
للمناسبة الّت تستلزم النصيحة وال تستلزم تقدَي ترمجة كاملة للشخص الذى يراد نصح 

ن أن تستحضر ِف هذه الُعجالة ، ولكن ال بأس الناس منه واألحاديث ِف ذلك أكثر م
قول الرسول صلى اهلل عليه "ُ ذكر الشيخ" من أن نذكر مثاال أو أكثر إن تيسر ذلك 

 أما معاوية" وقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم :  "بئس أخو العشرية أنت"وسلم 
ب عدم وجو ما دليالن على وأّنّ " فصعلوك وأما أبو جهم فال يضع العصا عن عاتقة 

 املوازنات ، ُ من قال : ولكن املهم فيما يتعلق هبذا السؤال أن أقول ِف ختام اجلواب :إنّ 
السنة  ،خيالفون الكتاب وخيالفون السنة  ذين ابتدعوا بدعة املوازنات هم بال شكّ هؤالء الّ 

مى ِف تالقولية والسنة العملية ، وخيالفون منهج السلف الصاح ، من أجل هذا رأينا أن نن
اح .مل ؟ ال  السلف الصىلفقهنا وفهمنا لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى اهلل عليه وسلم إ

 خالف بني مسلمني فيما أعتقد أّنم أتقى وأورع وأعلم و...اخل ممن جاؤوا من بعدهم .
اهلل عز وجل ذكر ِف القران الكرَي وهى من أدلة خصال األوىل يقصد ِف األمثلة الّت 

اً َعِليماً ال  حيُِب  الّلُه اجلَْْهَر بِالس َوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإال  َمن ظُِلَم وََكاَن الّلُه مسَِيع)ذكرها متظلم 
 ذكر حماسنه يا أخى ؟ أفإذا قال املظلوم فالن ظلم ى ، أفيقال له:  [618:  النساء(]

 اعتقادى وأنا ِفاحة ِف هذا الزمان، واهلل هذه الضاللة احلديثة من أعجب ما يطرح ِف السّ 
 ذى محل هؤالء الشباب على إحداث هذه احملدثة واتباع هذه البدعة هو حبّ الّ  أنّ 

 اً سللكتاب ودارِ  ساً وإال من كان دارِ  "حب الظهور يقصم الظهور: " الظهور وقدميا قيل 
للسنة ولسرية السلف الصاح ، هذه كتب أئمة اجلرح والتعديل ، حينما يتجم للشخص 

ضعيف يقول فيه كذاب وضاع سىء احلفظ ، لكن لو رجعت إىل ترمجته الّت يقول فيه 
أحملت إليها ابتداء جواىب لوجدت الرجل متعبدا زاهدا صاحلا وربا جتده فقيها من الفقهاء 
السبعة ، لكن املوضوع اآلن ليس موضوع ترمجة هذا اإلنسان ، ترمجة حتيط بكل ما كان 



 61 

ذكرنا أوال .لذلك باختصار أنا أقول ولعل هذا القول عليه من مناقب أو من مثالب كما 
هو القول الوسط ِف هذه املناقشات الّت جترى بني الطائفتني :هو التفريق بني ما إذا أردنا 

أن نتجم للرجل فنذكر حماسنه و مساويه ، أما إذا أردنا النصح لألمة أو إذا كان املقام 
يل وربا املقام من حتذير من تبديع من تضل ختصار فنذكر ما يقتضيهيقتضى اإلجياز واال

من تكفري أيضا إذا كان شروط التكفري متحققة ِف ذاك اإلنسان هذا ما أعتقد أنه احلق 
الذى خيتلف فيه اليوم هؤالء الشباب .]ِف شريط :َمن حامل راية اجلرح والتعديل ِف 

 العصر احلاضر [
بالنسبة ملنهج أهل السنة يف نقد : هللعبدالعزيز بن باز رمحه ا العالمة ُسئل اإلمامو 

 أهاللبدع وكتبهم؛ هل من الواجب ذكر حماسنهم ومساوئهم، أم فقط مساوئهم؟
نقد املساوئ للتحذير، وبيان األخطاء اليت  كالم أهل العلم  :-هللا رمحه–فأجاب

 معروف، مقبول الطيب، لكن املقصود أما الطيب ، أخطؤوا فيها للتحذير منها
فإذا دعت  وما أشبه ذلك .. .الرافضة... أخطائهم، اجلهمية.. املعتزلة التحذير من

ما عندهم من احلق ؟  :، وإذا سأل السائلاحلاجة إىل بيان ماعندهم من حق؛ يُبني  
 واملهمّ  ماملقصود األعظ ماذا وافقوا فيه أهل الُسنة ؟واملسؤول يعلم ذلك؛ يُبني، لكن

  .إليهم لسائل ولئال مييلبيان ما عندهم من الباطل؛ ليحذره ا
 ناسانتقدت مبتدعاً ببدعته لتحذر ال فيه أناس يوجبون املوازنة: أنك إذا :آخر فسأله

 حسناته حّت ال تظلمه ؟ منه جيب أن تذكر
وهلذا إذا قرأت كتب أهل  ، ال؛ ما هو بالزم، ماهو بالزم :اهلل فأجاب الشيخ رمحه

خلق أفعال العباد "، يف كتاب  " ب البخارياملراد التحذير، اقرأ يف كت السنة؛ وجدت
التوحيد "  " أمحد، كتاب اهلل ابن ، كتاب " السنة " لعبد" األدب يف " الصحيح

غري ذلك يوردونه  إىل .." البدع عثمان بن سعيد الدارمي على أهل البن خزمية، " رد
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من  التحذير املقصود. . .للتحذير من باطلهم، ما هو املقصود تعديد حماسنهم
 بطل ؛ بالنسبة ملن كفر، إذا كانت بدعته تكف ره باطلهم، وحماسنهم ال قيمة هلا

 حتسناته، وإذا كانت ال تكفره؛ فهو على خطر؛ فاملقصود هو بيان األخطاء
  .واألغالط اليت جيب احلذر منها، اهـ

 هـ في الطائف[4541عام  ألقاها في صيف التي رحمه اهلل هذا مسجل من دروس الشيخ رحمه اهلل ]وكالم الشيخ

العثيمني : عندما نريد أن نقّوم الشخص ، فيجب أن نذكر  حممد بن صاح وقال العالمة
احملاسن واملساوي ألّن هذا هو امليزان العدل ، وعندما نريد أن حنّذر من خطإ شخص 
 فنذكر اخلطأ فقط ألّن املقام مقام حتذير ومقام التحذير ليس من احلكمة فيه أن نذكر

 ل  .م مقاكل مقالباً فبذِ ذَ تَ ألنك إذا ذكرت احملاسن فإن السامع سيبقى مُ  ناحملاس

 .[451]راجع: لقاءات الباب المفتوح رقم السؤال  

 سئل العالمة الفوزان هل يلزمنا ذكر حماسن من حنّذر منهم ؟و 
طأ فأجاب : إذا ذكرت حماسنهم فمعناه أنك دعوت التّباعهم ال تذكر حماسنهم اذكر اخل

الذي هم عليه فقط ألنّه ليس موكوال إليك أن تزّكي وضعهم أنت موكول إليك بيان اخلطإ 
اّلذي عندهم من أجل أن يتوبوا منه ومن أجل أن حيذره غريهم واخلطأ اّلذي هم عليه رّبا 
يُذهب حبسناهتم كّلها إن كان كفرا أو شركا ورّبا يرجع على حسناهتم بالّنقص ورّبا تكون 

 ت يف نظرك وليست حسنات عند اهلل "حسنا
 ([211] راجع : اإلجابات املهّمة يف املشاكل امللّمة ص: 

ماذا يـُْقَصد بنهج املوازنة بني  : - رمحه اهلل - ُسئل الشيخ مقبل بن هادي الوادعي
 قام به وما اهلدف منه؟  من لُ احلسنات والسيئات ومن أوّ 
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 : م يريدون أن يستوا على أنفسهم، وأقولالقوم يعرفون أّنم جمروحون فه : فأجاب
أما احملب للخري ولكنه أخطأ يف  .املبتدع الضال ال تذكر حسناته وال كرامة، وهكذا الكافر

مثل أبان بن أيب عياش، إذ قال بعض  حسناته بعض األشياء فال بأس أن تذكر بعض
عاصريه بعض م ئل،وله من الفضل والعبادة، فس إذا حدث أتى بأمر عظيم معاصريه: إنه

فمسألة املوازنة بني احلسنات  .يقبل حديثه فقال: اذكر ما فيه من اخلري؛وحذر عن أن
ال مطلًقا، لكن حزيب يدعوإىل احلزبية وينفق األمو  ال نقبلها مطلًقا، وال نردها والسيئات

م ه ... وأّول من دعا إىل هذا املنهجفالنذكر حسناته وال كرامة  الطائلة من أجل احلزبية
احلزبيون من سرورية وإخوان املفلسني وأصحاب مجعية احلكمة وأصحاب مجعية اإلحسان 

 [611( ] راجع : حتفة اجمليب ص: 
 السلف املوازنة بني : هل من منهج -تعاىل  رمحه اهلل -النجمي  أمحدسئل الشيخ و 

 احلسنات والسيئات يف مقام النصيحة أمال؟ 
هذا ، ننا زما من منهج السلف ومل يقل به أحد ال يف فأجاب رمحه اهلل نعاىل:" هذا ليس

يئات وهذا احلسنات والس خوانيني قالوا ال بد من املوازنة بنياإل خوانيون وأتباعاإل قال به
ه يعمل ب من السنة ، ومل باطل ليس له أساس من احلق وال أساس من الكتاب وال أساس

ى  من السلف الصاحلني والنيب صلأحد من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم وال
ملا استشارته فاطمة بنت قيس تكلم يف معاوية وأبا جهم  اهلل عليه وسلم كما هو معروف

وقال:" أما معاوية فصعلوك المال له وأما أبو جهم فضراب للنساء "ومل يذكر من 
ضيلة ف كتاب مجعه وهكذا اذا أردنا استعراض هذه األدلة جندها موجودة يف حسناهتم شيئا

 املدخلي حفظه اهلل و الرد على القائلني هبذا املنهج.(  الشيخ السلفي ربيع بن هادي
 [9ص : الـفـتـــــاوي الجلـيــــة عـــــن المـنـاهــــــج الـدعــويــــــــــة]
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قصيدة  -حفظه اهلل تعاىل -ملدخلي ا  لفضيلة الشيخ العالمة زيد بن حممد بن هاديو 
 الرد على بدعة"منهج املوازنات" وهي بعنوان "وإن تعجب فعجب قوهلم "قيمة ورائعة يف 
 رواصَ لذي األخالف قد نَ  قومٍ  نعمن صُ           جبٍ ن عَ وكم يف الدهر مِ  لقد عجبتُ 

 فانتظروا ومَل تراعوا نظام النقد                 نٍ لَ ن يف عَ ال  قالوا رددُت على اخلِ 
 كروالن   فيما كتبتم هلذا الظلم               يا أسالف ما ذكرت أين احملاِسنُ 

 وارُ بَـ زَ  وقد علمتم عن األجماد ما            على األخطاء قد ُرمِسَت دودإن الر  
 إن التناقض من أمثالكم غرر                ونشر العدل رائدكم! فكيف ملتم

 األمساء ما ذكروارأينا من  لـم ا                  لقد غضبنا على الكتاب من سلف
 عجيب الفكر فاعتبوا التايب ُُ                        يوافقهم  كآل قطب أبو األعلى
 !! هم اهلداة هلذا الدين قد نشروا                      حنسبهم وقادة احلزب لإلخوان

 !؟ بشرجهًدا عظيًما فهل ضاهاهم                      قد بذلت  للتبليغ ُُ  القيادة
 أمسوا دعاة وباإلنصاف قد نظروا                     من األتباع من علم  وكم سواهم

 حسيب عظيم الشأن مقتدر واهلل                            قل بت طريف وعني اهلل ترقبِن 
 أين احلديث عن األسالف واألثر                غزاة القوم من َخَلٍف  وقلت مهالً 

 انتقدُت على األسالف ما سطروا حني                  م سبيل احلق مع أسفلقد تركت
 ينتشر نور اهلداية لألجيال                           ذاك النهج رائده منهج النقد يف

 فاعتبوا بدون مدح لذي األهواء         إن الردود عن األجيال قد ُحِفظت 
 ذاك الظامل األشر )اجلهم( ميجد         من األسالف من خب إذ ما حلب

 يا إخوان فادكروا اْلَمَحاسن له           نشرت يف أخبارهم )اجلعد( وال كال
 لنهج احلق ينتصر )بشر( قد قال             وهل مسعتهم بناة احلق من علم 

 يف الذكر كال وال األخيار قد ذكروا          جاءت حماسنه  الشر قد (واصل) أو
 ِبنطق القوم من للسوء قد نصروا              الفكر منخدًعا  سقيم لعمرو(شيًئا)
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 هم األعداء واخلطر كقوم)جهم(              و)الغيالن(منهجهم  و)معبد(الزيغ
 ما ذكروا وقيل فيهم كالب النار                قد نطقوا  اخلوارج بالتكفري ُُ  

 مكروا لكن بيانًا وإعالًما با                بكثرة اجلد يف الطاعات تزكية 
 فاعتبوا مثالب الكل لألسالف           وكم سواهم من الضالل قد بسطت 

 بشر تلك القواعد بالبطالن يا             ولو قرأُت فنون اجلرح التضحت 
متم رجال الفقه يف صلف  ُُ    والغرر بالظلم جهًرا وذاك اجلهل               اهت 
 لـ مارأينا من األمساء ما ذكروا              على الكتاب من سلف م غضبناقلت

 ويغفرالذنب كل الذنب فابتدروا          فقلت توبوا فإن اهلل يقبلكم
 لرمحة اهلل مثل الغيث تنهمر            وتوبة العبد قبل املوت موجبة

 لرب مقتدرمن خالق الكون جل ا      ما أحوج الناس يف الدنيا ملغفرة
 يا رب لطًفا بن خيشى ويدكر                إذ تبلى سرائرهم  وساعة احلشر

 صغري السن فانتظروا يشيب منها             للخلق يوم شديد اهلم ذو كرب 
 هَتدي السبيل وباآليات تعتب                        يءهلذا الدين ألوية يارب هيئ

 الغر من للدين قد نصروا وآله                     ُ الصالة على املختار سيدنا
 بفضل ريب كما جاءت به النذر                   على احلس ى نبشرهم  والتابعني

 الكتاب وخري اهلدي فاعتبوا نص              معها السالم وصايف احلب باعثه 
 مالك قد سطرواعفًوا وغفًرا وما األ             ملا سطرت من زلل  والرب أرجو

 فهل نصغي وندّكـر ال خلـف فيه              فوعده احلق قد صحت أدلته 

 والنصيحة الديوان املليح املشتمل على الطرفة احلكيمة : الذي بعنوان ]من ديوان الشيخ
 املنهاج[ دار 63-62والتلميح ص  القومية والقول السديد بطريقي التصريح
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 اهــ "ات اإلسالمية اليت تنتهج جممل اعتقاد أهل السنة واجلماعة ّن اجلماعقوهلم "إمسألة : 
اعتقاد  فما هو ضابط جمملغريب يف غاية الغربة وتساهل ال يُرتضى وتوسعة ال حُيمد، 

 !أهل السنة واجلماعة  ليتضح املقام ؟
 : قال ابن القّيم

 ون بياندفعليك بالّتفصيل والتبيني فالـ       إطالق واإلمجال 
 راء كّل زمانأفسدا هذا الوجود وخّبطا الـ     أذهان واآلقد 

هم بما في مضمون هذا المنهج الميزان في ل  ع  المأخذ العاشر : ج  

 الوالء والبراء والقرب والبعد.

رهبم حبسب ق -يعِن اجلماعات اإلسالمية  -ويف املنهج " ويكون قربنا وبعدنا منهم  
 اهـ وبعدهم من هذا املنهج "

 هذا كرم ويهان با يفى ويواىل ويُ تحن الّناس ويعادَ هذا هو عني البدعة بأن ميُ قلت : و 
 املنهج وغريه من املناهج احلزبّية .

وليس ألحد أن ينصب لألّمة شخصاً يدعو إىل  –رمحه اهلل تعاىل  –قال شيخ اإلسالم 
 الماً يوايل ك  طريقته ويوايل ويعادي عليها غري النيّب صلى اهلل عليه وسّلم وال ينصب هلم

ويعادي غري كالم اهلل ورسوله وما اجتمعت عليه األّمة بل هذا من فعل أهل البدع عليه 
اّلذين ينصبون شخصاً أو كالماً يـَُفر قون به بني األّمة يوالون به على ذلك الكالم أو تلك 

ن خالف ا مالنسبة ويعادون  واخلوارج إّّنا تأّولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه وجعلو 
ذلك كافراً العتقادهم أنّه خالف القرآن فمن ابتدع أقوااًل ليس هلا أصل يف القرآن وجعل 

 [21/611قوله شّر من قول اخلوارج " ]راجع : الفتاوى  كان  من خالفها كافراً 
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ا أَيـ َها يَ  وامليزان القسط عند أهل السّنة واجلماعة هو الكتاب والسّنة عماًل بقوله تعاىل : "
ٍء فـَُرد وُه ِإىَل ال ِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا الل َه َوَأِطيُعوا الر ُسوَل َوأُويل اأْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تـََناَزْعُتْم يف َشيْ 

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِوياًل   [77اء : ]النس "الل ِه َوالر ُسوِل ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِالل ِه َواْليَـْوِم اآْلِخِر َذِلَك َخيـْ
يف أّن قوله  –فيما وقفت عليه من كتبهم  –قال العاّلمة أبو شامة : ومل خيتلف املفّسرون 

تعاىل"فإن تنازعتم يف شيء فرّدوه إىل اهلل والّرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر " 
ن أقرب اتقديره : إىل قول اهلل وقول الّرسول فيجب الّرد مجيع ما اختلف فيه إىل ذلك فما ك

 مع الرسائل املنبية [ 3/72إليه اعتمد صحته وأخذ به " ]راجع : خمتصر كتاب املؤّمل له 
وقال العاّلمة املقبلّي : واحلاصل أّن الرجوع إىل الكتاب والسّنة فرض كّل ناظر ومناظٍر 

 [ 771]األرواح الّنوافخ ص: 
ق يف هذا املنهج ولكن كر قول ابن تيمية السابذِ  -والعجائب مجّة  -ومن العجائب 

 .فهمهم مسدود عن فقه كالم األئّمة أو أّنم كمثل اّلذي يقرأ آية وينسى أخرى
 حنن نريد باملنهج منهج أهل السّنة واجلماعة . فإن قال قائل

فأّما املقال فال يتأّتى إال يف منهجهم املختع  ،يأباه املقال واحلال أن ذلك:  فاجلواب
ا يقع على فلذ، لك ألنّه مل يسبق ذكر منهج أهل السّنة صرحياً ذعلى والسياق خري شاهد 

 وهو منهجكم احملدث . ،املعهود ذهناً وذكراً يف طرّة املنهج ويف فاحتته
وكم من عامل عاديتموه وكم من  ،فكم من تقّي باعدمتوه ،فإنّه يفّسر ذلك ،وأّما احلال

على أهدافكم ومزاجكم احلزيّب ه من أجل أنّه خمالف ملا ذا ؟ خمالف ب متماءشتمصلح 
 تمع . خمتلف اجمل منستبانة االواطلبتإال أن  موما دونك ،ذلك متواتر بني الّناس بُ وخَ 

بّنا يف كما صرّح احلسن الن الرجال بنهج احلزب  زِ وممّا يكشف األمر أّن مصدركم اإلخوايّن يَ 
ت القلوب هذا العصر وفرّقرسائله قائال : "موقفتا من الّدعوات املختلفة اّليت طغت يف 

 وبلبلت األفكار أن نَزِن بيزان دعوتنا فما وافقها فمرحباً به وما خالفها فنحن براء منه  "اهـ 
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 . كما يقال  هْ َشنٌّ طَبَـقَ  فعلى هذا َواَفقَ 

الحادي عشر : تجويزهم التحّزب وإيجاب طاعة أمراء  المأخذ

 :الجماعات الحزبية 

تماع طائفة من املسلمني على تنظيم أنفسهم وَتطيط أعماهلم ويف املنهج " ونرى أن اج 
من أجل الدعوة إىل الكتاب والسنة على فهم السلف الصاح ونصرة دين اهلل، تعاون 
شرعي حث عليه اإلسالم ،السيما يف هذا العصر الذي يواجه فيه املسلمون حتديات 

ْلَتُكْن ِمْنُكْم أُم ٌة وَ ). قال تعاىل : الكفار يف أكثر بالدهم واليطبق شرع اهلل يف أكثر البقاع
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  آل عمران (]َيْدُعوَن ِإىَل اخلَْرْيِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

ُِْ َواْلُعْدَوانِ ا َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِب  َوالتـ ْقَوى َواَل تـََعاَونُوا َعَلى). وقال تعاىل : [611: املائدة (]إْلِ
 :2]. 

والبد هلذه اجلماعة من إدارة ، والبد هلا من طاعة باملعروف مع مراعات الفرق بني طاعة 
 اإلمارة الصغرى وطاعةاإلمارة العظمى " اهـ

 قلت : وهذه خمالفة ملا حُتّرمه األدلّة من االكتاب والسنة واإلمجاع والفطرة والعقل والقدر 
يًعا َواَل تـََفر ُقوا َواذُْكُروا نِ الكتاب فقوله تعاىل  " وأما ْعَمَت الل ِه َعَلْيُكْم َواْعَتِصُموا حِبَْبِل الل ِه مجَِ

 َفا ُحْفرٍَة ِمَن الن ارِ ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء فَأَل َف بـَنْيَ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكْنُتْم َعَلى شَ 
ُ الل ُه َلُكْم آيَاتِِه َلَعل ُكْم تـَْهَتُدوَن  َها َكَذِلَك يـُبَـني  َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُم ٌة َيْدُعوَن ِإىَل   * فَأَنـَْقذَُكْم ِمنـْ

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن  وا َكال ِذيَن َواَل َتُكونُ  *اخلَْرْيِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
] ال عمران :  "تـََفر ُقوا َواْختَـَلُفوا ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَـيـ َناُت َوأُولَِئَك هَلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم 

613 – 617] 
َنا إليَك َوَما َوص ْينا ِبه وقوله تعاىل "  َشرََع َلكم من الديِن َما َوص ى به نُوحاً َوالِذي أوَحيـْ

"  وُهم إلْيهُموَسى َوعيَسى أْن أقيُموا الديَن َوال تتفر قوا فيه َكبـَُر على املشركنَي َما َتْدعُ إبرَاهْيَم وَ 
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كم َعن َسبْيِله وأن  َهَذا ِصرَاطي ُمْسَتِقيَماً فات بعوُه َوال تتبُعوا الُسُبَل فـَتَـَفر ق ب وقوله تعاىل " 
َكانُواْ ِشيَـًعا ل ْسَت ِإن  ال ِذيَن فـَر ُقواْ ِدينَـُهْم َو " " وقوله تعاىل  َذِلكم َوص اكم به لَعلكم تـَت قون

ُُ  يـَُنب ئـُُهم ِبَا َكانُواْ يـَْفَعُلونَ  َا أَْمُرُهْم ِإىَل الّلِه    " ِمنـُْهْم يف َشْيٍء ِإّن 
وقوله تعاىل " وال تكونوا من املشركني * من اّلذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً كّل حزب با 

 .[  ويف الباب آيات كثرية 32-36ديهم فرحون "] الروم : ل
وأما السنة فقول النيّب صلى اهلل عليه وسلم " إّن اهلل يرضى لكم ثالثاً ويسخط لكم ثالثاً  

. يرضى لكم : أن تعبدوه وال تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا حببل اهلل مجيعاً وال تفرّقوا وأن 
ويسخط لكم ثالثاً : قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال " تناصحوا من واّله اهلل أمركم 

 ومسلم عن أيب هريرة .وأمحد رواه مالك 
النصارى فتقت اإحدى وسبعني فرقة و على قول النيّب صلى اهلل عليه وسلم"افتقت اليهود  و

 عة عن أيبأّميت على ثالث وسبعني فرقة  " رواه األرب وستفتق على ثنتني وسبعني فرقة  
 .هريرة  ويف الباب أحاديث كثرية 

جتماع وحرمة التفّرق يف الدين فقد أمجع املسلمون قاطبة على وجوب اال ،وأما اإلمجاع
 واألبدان.

 وهذا من ضروريات ،جتماعحب التآلف واال على فقد فطر اهلل  البشر، وأّما الفطرة 
 حياهتم 

يُعّب احلكماء عن هذا بقوهلم " جتماع اإلنسايّن ضرورّي و قال ابن خلدون : " إّن اال
 .جتماع "اإلنسان مدين بالطّبع " أي البّد له من اال

 .[ 13- 16]املقدمة ص :  
: " وبنو آدم ال يعيشون إال باجتماع بعضهم مع  -رمحه اهلل تعاىل-وقال شيخ اإلسالم 

 بعض "
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 .دار الفضيلة [ 712ستقامة ص : ] راجع : اال
ة ئتالف ويرفض التفّرق والتحّزب بني األمّ جتماع واالحة االوأما العقل فيدّل على مصل

 .الواحدة
اب بل جعلها من أسب،وأما القدر فلم  جيعل اهلل التفّرق من أسباب الفالح والسعادة 

 لمني : مضاّر األحزاب على مجاعة املس ئ بعضإليك أيها القار  لُ نقُ نْ نَـ ولَ  ،التعاسة والويالت
وإن رأى رّوادها  أّنا رمحة ونعيم قال النيّب صلى اهلل عليه وسلم : أن احلزبّية  عذاب  -6  

 حه األلبايّن ـوصحّ عن الّنعمان رواه عبد اهلل يف زوائد املسند رقة عذاب "" اجلماعة رمحة والفُ 
 .احلزبّية سبب الفرقة يف اإلسالم  -2
 .آفة اآلفات عقد الوالء والباء عليها من  -3
إلسالم فيه  فتح باب ال يُرّد بدخول أحزاب حتمل شعار اإلسالم اإلذن باألحزاب يف ا -1

 .وهي حرب عليه 
بدعّيتها ولو مل يكن من أمر احلزبّية اّليت تنفرد باسم أو رسم عن منهاج النبّوة إال أّنا  -7

 .عمل مستحدث مل يعهد يف الصدر األّول فليسعنا ما وسعهم 
ة يف  امتداد لعامل التغريب من واقع احلياة املرّ ما هذه احلزبّيات إال،فالتشبه بالكّفار -1

 .ه جيّر إىل موافقة الكّفار يف شؤون أخرى شبّ أوروبا وأمريكا وروسيا وهذا التّ 
 .[بتصّرف يسري 626-667]راجع : حكم اإلنتماء ص 

فع ختالط الظاهر حّّت يرتقال شيخ اإلسالم :"أّن مشاركتهم يف اهلدي الظاهر توجب اال
ظاهراً بني املهدّيني املرضّيني وبني املغضوب عليهم والضاّلني إىل غري ذلك من الّتمييز 

 . األسباب احلكمّية
 [  67]راجع : اقتضاء الصراط املستقيم ص : 
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 اجلهل وعدم التفّقه يف الّدين . -7

جهل  احلزبية من أعظم أسباب -تغّمد اهلل برمحته  –قال العالمة مقبل بن هادي الوادعي 
لمني؛ يشتغلون هبا ويتكون العلم النافع، وأنا أحتدى من يأيت يل حبزيب يقبل على علم املس

 " الكتاب والسنة، ألن الذي يقبل على علم الكتاب والسنة ليس لديه وقت هلذه األشياء
 [911صــــ  حتفة اجمليب على أسئلة احلاضر والغريبراجع : ]

 وهبذا القدر كفاية .

 :ة التحزب أقوال العلماء في حرم

يف  ها حنن نسوق لك أقوال العلماء وفتاويهم،و لتفّرق بأشكالهلاألدّلة احملرّمة  تقد تقّدم
 حرمة التحّزب والتفّرق املعاصر : 

 فتوى اللجنة الّدائمة :

سؤال : ما حكم اإلسالم يف األحزاب ؟ وهل جتوز األحزاب يف اإلسالم مثل حزب 
 الّتحرير وحزب اإلخوان املسلمني ؟

جواب : ال جيوز أن يتفّرق املسلمون يف دينهم شيعاً وأحزاباً يلعن بعضهم بعضاً ويضرب 
بعضهم رقاب بعض فإّن هذا التفّرق ممّا ّنى اهلل عنه وذّم من إحداثه أو تابع أهله وتوّعد 

فاعليه بالعذاب العظيم وقد تبّأ اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسّلم منه قال اهلل تعاىل : " 
تصموا حببل اهلل مجيعاً وال تفرّقوا واذكروا نعمت اهلل عليكم إذ كنتم أعداء فأّلف بني واع

قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من الّنار فأنقذكم منها كذلك يبنّي 
 اهلل لكم آياته لعّلكم هتتدون " 
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كر عروف وينهون عن املنوقال تعاىل :" ولتكن منكم أّمة يدعون إىل اخلري ويأمرون بامل
وأولئك هم املفلحون * وال تكونوا كاّلذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البّينات 

 وأولئك هلم عذاب عظيم "
وقال تعاىل :" إّن اّلذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم يف شيء إّّنا أمرهم إىل اهلل ُّ 

 يُنّبئهم با كانوا يفعلون " 
الّنيّب صلى اهلل عليه وسّلم أنّه قال : " ال ترجعوا بعدي كّفاراً يضرب بعضكم وثبت عن 

 رقاب بعٍض " 
 واآليات واألحاديث يف ذّم التفّرق يف الّدين كثرية .

ة ع بينهم أعمال احلياة ، ومرافقها الدينيمهم ووزّ أّما إذا كان ويّل أمر املسلمني هو اّلذي نظّ 
ه يف جانب من جوانب الّدين فهذا مشروع بل واجب على ويّل والدنيوية ليقوم كلٌّ بواجب

أمر املسلمني أن يوزّع رعيته على واجبات الّدين والدنيا على اختالف أنواعها فيجعل 
مجاعة خلدمة علم احلديث من جهة نقله وتدوينه ومتييز صحيحه من سقيمه ...إخل ومجاعة 

اهتا وبيان خلدمة اللغة العربّية قواعدها ومفرد أخرى خلدمة فقه متونه تدويناً وتعّلماً وثالثةً 
أساليبها والكشف عن أسرارها وإعداد مجاعة رابعة للجهاد وللّدفاع عن بالد اإلسالم وفتح 

 الفتوح وتذليل العقبات لنشر اإلسالم  ومجاعة لإلنتاج صناعة وزراعة وجتارة ..."   
 الرئيس : عبد الرزاق عفيفي  الرئيس : عبد العزيز  بن عبد اهلل بن باز   نائب 

     (وضعُ )قعود بن الشيخ : عبد اهلل              (ضوعُ )الشيخ : عبد اهلل بن غديان 
 ([6377/  61/ 7يف  6173]رقم الفتوى : 

وهذه الفتوى كتب مسّودهتا بيده العالمة عبد الّرزاق عفيفي كما ذكره الشيخ سعد 
 .[ 76"  نتماء " صاحلصنّي يف كتابه " مهّذب حكم اال
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 :قرار وبيان هيئة كبار العلماء 

لتزام ببادئ مجاعات وأحزاب رتباطات الفكرية املنحرفة ، واال"حنّذر من أنواع اال
 أجنبية .

األّمة يف هذا البالد جيب أن تكون مجاعة واحدة متمّسكة با عليه السلف الصاح 
زوم اجلماعة واملناصحة وتابعوهم وما كان عليه أئمة اإلسالم قدمياً وحديثاً من ل

 الصادقة وعدم اختالق العيوب أو إشاعتها " 
]طرف من بيان هيئة كبار العلماء يف دورة اجمللس الّتاسعة والثالثني بالطائف يف شهر 

 ربيع األول من عام ثالثة عشر وأربعمائة وألف للهجرة [ 

ز عبد العزيالشيخ فتاوى شيخ اإلسّلم في عصره اإلمام سماحة 

 -رحمه هللا تعالى –از بن ب

 :الفتوى األولى
واجب علماء املسلمني حيال كثرة اجلمعيات واجلماعات يف كثري من الدول  ما سئل

اإلسالمية وغريها، واختالفها فيما بينها حّت إن كل مجاعة تضلل األخرى. أال ترون 
شية خ من املناسب التدخل يف مثل هذه املسألة بإيضاح وجه احلق يف هذه اخلالفات،

 تفاقمها وعواقبها الوخيمة على املسلمني هناك ؟ "
ى بني لنا درباً واحداً جيب عل -صلى اهلل عليه وسلم  -جواب : " إن نبينا حممداً 

املسلمني أن يسلكوه وهو صراط اهلل املستقيم ومنهج دينه القوَي ، يقول اهلل تعاىل : 
كم َعن َسبْيِله َذِلكم َوال تتبُعوا الُسُبَل فـَتَـَفر ق بوأن  َهَذا ِصرَاطي ُمْسَتِقيَماً فات بعوُه )

  (َوص اكم به لَعلكم تـَت قون
الف عن التفرق واخت -صلى اهلل عليه وسلم  -كما ّنى رب العزة واجلالل أمة حممد 



 74 

 الكلمة؛ ألن ذلك من أعظم أسباب الفشل وتسلط العدو كما يف قوله جل وعال: 
 َلكم من الديِن َما َوص ى َشرَعَ "وقوله تعاىل:  "ه مَجيعاً َوال ت فر ُقوا َواعَتِصُموا حببل الل   "

َنا إليَك َوَما َوص ْينا ِبه إبرَاهْيَم َوُموَسى َوعيَسى أْن أقيُموا الديَن وَ  ال به نُوَحاً َوالِذي أوَحيـْ
 ."تتفر قوا فيه َكبـَُر على املشركنَي َما َتْدُعوُهم إلْيه 

ية إىل احتاد الكلمة وتآلف القلوب. واجلمعيات إذا كثرت يف أي بلد فهذه دعوة إهل
إسالمي من أجل اخلري واملساعدات والتعاون على الب والتقوى بني املسلمني دون أن 

 َتتلف أهواء أصحاهبا فهي خري وبركة وفوائدها عظيمة.
يم عظ أما إن كانت كل واحدة تضلل األخرى وتنقد أعماهلا فإن الضرر هبا حينئذ

 والعواقب وخيمة. 
فالواجب على املسلمني توضيح احلقيقة ومناقشة كل مجاعة أو مجعية ونصح اجلميع 

لى اهلل عليه ص -بأن يسريوا يف اخلط الذي رمسه اهلل لعباده ودعا إليه نبينا حممد  
، ومن جتاوز هذا أو استمر يف عناده ملصاح شخصية أو ملقاصد ال يعلمها  -وسلم 
 ـ فإن الواجب التشهري به والتحذير منه ممن عرف احلقيقة ، حّت يتجنب الناس إال اهلل

طريقهم وحّت ال يدخل معهم من ال يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن الطريق 
املستقيم الذي أمرنا اهلل باتباعه يف قوله جل وعال : ) وأن  َهَذا ِصرَاطي ُمْسَتِقيَماً 

 َعلكم تـَت قون (الُسُبَل فـَتَـَفر ق بكم َعن َسبْيِله َذِلكم َوص اكم به ل فات بعوُه َوال تتبُعوا
ومما ال شك فيه أن كثرة الفرق واجلماعات يف اجملتمع اإلسالمي مما حيرص عليه 

الشيطان أوال وأعداء اإلسالم من اإلنس ثانياً، ألن اتفاق كلمة املسلمني ووحدهتم 
هدف عقيدهتم جيعلهم ينشطون ملكافحة ذلك وإدراكهم اخلطر الذي يهددهم ويست

والعمل يف صف واحد من أجل مصلحة املسلمني ودرء اخلطر عن دينهم وبالدهم 
وإخواّنم وهذا مسلك ال يرضاه األعداء من اإلنس واجلن، فلذا هم حيرصون على 
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تفريق كلمة املسلمني وتشتيت مشلهم وبذر أسباب العداوة بينهم ، نسأل اهلل أن جيمع  
لمة املسلمني على احلق وأن يزيل من جمتمعهم كل فتنة وضاللة، إنه ويل ذلك ك

 .([211ـ7/212والقادر عليه((. ]جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة )
 :الفتوى الثانّية

وُسِئَل مساحته أيضاً : هل تُِقر ون مثل الدخول يف هذه اجلماعات: مجاعة 
تنصحوّنم بالبقاء على طلب العلم مع اإلخوان، مجاعة التبليغ، مجاعة اجلهاد، أو 

 ُطال ب العلم من الدعوة السلفية ؟
فأجاب بقوله : " ننصحهم مجيعاً باالجتماع على كلمٍة واحدة وهي طلب العلم 

والتفق ه يف الكتاب والُسن ة والسري على منهج أهل الُسن ة واجلماعة، ننصحهم مجيعاً 
، ن ة والسري على منهج أهل الُسن ة واجلماعةبأن يكون هدفهم هو اتباع الكتاب والسُ 

 . وأن يكونوا مجيعاً ُيَسم ون أنفسهم أهل الُسن ة، أو أتباع السلف الصاح
، هذا ، ال ننصح بـه أم ا التحز ب لإلخوان املسلمني أو مجعية التبليغ، أو كذا وكذا

صب ون باحلق والغلط، ولكن ننصحهم بأن يكونوا كتلة واحدة ومجاعة واحدة يتواص
 . عليه، وينتسبون ألهل الُسن ة واجلماعة

هذا هو الطريق السوّي الذي مينع اخلالف، وإذا كانوا مجاعات على هذا الطريق ما 
ية لكن كلهم على الطريقة السلف " صنعاء "ومجاعة يف  " إب "يضر كوّنم مجاعة يف 

ن غري حتز ب ىل أهل الُسن ة واجلماعة مات باع الكتاب والُسن ة يدعون إىل اهلل وينتسبون إ
، لكن يكون هدفهم واحد  وال تعص ب، هذا ال بأس بـه وإن تعد دت اجلماعات

 ((. وطريقهم واحد
أسئلة أيب احلسن للشيخني ابن باز وابن العثيمني" ُسج ل بك ة "] من شريٍط بعنوان 

 هـ[ 6161املكر مة يف السادس من ذي احلجة عام ] 
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 توى الثالثة :الف
ا يف : حنن إذا دخلن : بعض الشباب يقول أيضاً  -رمحه اهلل  –وُسِئَل الشيخ 

، أو اجلهاد لُنْصِلح األخطاء من الد اخل  ، أو التبليغ مجاعة مثل مجاعة اإلخوان
أحسن ما نكون بعيدين عنهم ندخل معهم إن طلبوا ِمن ا بيعة بايعناهم أو نرفض البيعة 

 ، هل تنصح بذلك ؟ م لنصلح أخطاءهمولكن ندخل معه
فأجاب مساحة الشيخ ابن باز بقوله : " أمـ ا زيارهتم للص ْلح فال بأس، أم ا 

االنتساب إليهم ال، لكن زيارهتم للص ْلِح بينهم وللدعوة إىل اخلري وتوجيههم إىل اخلري 
 . ماعةجلونصيحتهم فال بأس، ولكن يكونوا مستقل ني على طريق أهل الُسن ة وا

ب، : دعوا عنكم التعص   وإذا زاروا اإلخوان أو مجاعة التبليغ ونصحوهم هلل وقالوا
عليكم بالكتاب والُسن ة، متس كوا بالكتاب والُسن ة، كونوا مع أهل اخلري، دعوا التفر ق 

 ((. االختالف، هذا نصيحة طيب
ج ل بك ة العثيمني" سُ  أسئلة أيب احلسن للشيخني ابن باز وابن"] من شريٍط بعنوان 

 هـ[ 6161املكر مة يف السادس من ذي احلجة عام ]

محّدث العصر اإلمام المجّدد محمد ناصر الّدين األلباني فتاوى  

 ـــ رحمه هللا تعالى ـ

سؤال : ماهو حكم الشرع يف تعدد هده اجلماعات واألحزاب والتنظيمات اإلسالمية 
 ناهجها وأساليبها ودعواهتا وعقائدها، واألسس اليتمع أّنا خمتلفة فيما بينها يف م

 قامت عليها وخاصة أن مجاعة احلق واحدة كما دل احلديث على ذلك؟
اجلواب : لنا كلمات كثرية وعديدة حول اجلواب عن هذا السؤال ؛ ولذلك فنوجز 

الكالم فيه . فنقول : ال خيفى على كل مسلم عارف بالكتاب والسنة وما كان عليه 
نا الصاح رضي اهلل عنهم، أن التحزب والتكتل يف مجاعات خمتلفة األفكار أوالً سلف
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واملناهج واألساليب ثانياً ، فليس من اإلسالم يف شئ ، بل ذلك مما ّنى عنه ربنا 
عزوجل يف أكثر من آية يف القرآن الكرَي منها قوله تعاىل: }وال َتكونُوا ِمن املشركِـني 

يقول:  ِدينَـُهم وَكانُوا ِشيَـَعاً كل ِحزب ِبا َلَديهم َفرُحون{. فربنا عزوجلمن الِذْيَن فـَر ُقوا 
ك{ فاهلل ن َرِحَم رَب   مَ }َوَلو َشاَء رَُبَك جَلعَل الن اَس أمًة َواِحدة َوال يـَزَاُلوَن خمَتِلِفني إاّل 

من  تبارك وتعاىل استث ى من هذا اخلالف الذي ال بد منه كونياً وليس شرعياً، استث ى
 ك[  َمن َرِحم رَب  هذا االختالف الطائفة املرحومة حني قال ]إاّل 

وال شك وال ريب أن أي مجاعة يريدون حبرص بالغ وإخالص هلل عزوجل يف أن يكونوا 
من األمة املرحومة املستثناة من هذا اخلالف الكوين، إن ذلك ال سبيل للوصول إليه 

عليه  ال بالرجوع إىل الكتاب وإىل سنة الرسولولتحقيقه عملياً يف اجملتمع اإلسالمي إ
 الصالة والسالم، وإىل ما كان عليه سلفنا الصاح رضي اهلل عنهم .

ري ما املنهج والطريق السليم يف غ -صلى اهلل عليه وسلم  -ولقد أوضح رسول اهلل  
 أنه خط ذات يوم على األرض -صلى اهلل عليه وسلم  -حديث صحيح عن النيب  

تقيماً وخط حوله خطوطاً قصرية عن جانيب اخلط املستقيم ُ قرأ قوله  تبارك خطاً مس
 ( بكم َعن َسِبيله قَ وأن  َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتقيَماً فَاتبـ ُعوُه َوال ت تبعوا الُسُبَل فـَتَـَفر  )وتعاىل 

ومر بأصبعه على اخلط املستقيم ، وقال هذا صراط اهلل ، وهذه طرق عن جوانب 
ستقيم ، قال عليه السالم : )وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس اخلط امل
 إليه( .

ال شك أن هذه الطرق القصرية هي اليت متثل األحزاب واجلماعات العديدة . ولذلك 
فالواجب على كل مسلم حريض على أن يكون حقاً من الفرقة الناجية أن ينطلق 

يناً ويساراً، وليس هناك حزب ناجح إال سالكاً الطريق املستقيم ، وأن ال يأخذ مي
م أال إن  ِحْزَب اهلل هُ ] حزب اهلل تبارك وتعاىل الذي حدثنا عنه القرآن الكرَي 
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 . [ املفِلُحون
فإذاً، كل حزب ليس هو حزب اهلل فإّنا هو من حزب الشيطان وليس من حزب 

ذا معرفة هالرمحن، وال شك وال ريب أن السلوك على الصراط املستقيم يتطلب 
الصراط املستقيم معرفة صحيحة، وال يكون ذلك بجرد التكتل والتحزب األعمى على  
كلمة هي كلمة اإٍلسالم احلق لكنهم ال يفقهون من هذا اإلسالم كما أنزل اهلل تبارك 

 . -صلى اهلل عليه وسلم  -وتعاىل على قلب حممد  
هبا  -صلى اهلل عليه وسلم  - هلذا كان من عالمة الفرقة الناجية اليت صرح النيب 

 حينما سئل عنها فقال : هي ما أنا عليه وأصحايب .
فإذاً هذا احلديث يشعر الباحث احلريص على معرفة صراط اهلل املستقيم أنه جيب أن 

 يكون على علم بأمرين اثنني هامني جداً .
  -صلى اهلل عليه وسلم  -األول : ما كان عليه الرسول  

ن عليه أصحابه عليه الصالة والسالم . ذلك ألن الصحابة الكرام هم واآلخر : ما كا
ذين وسنته ، وثانياً: هم ال -صلى اهلل عليه وسلم  -الذين نقلوا إلينا أوال هديه  

أحسنوا تطبيق هذه السنة تطبيقاً عملياً، فال ميكننا واحلالة هذه ان نعرف معرفة 
ن إال بطريق أصحابه ... فالشاهد م -صلى اهلل عليه وسلم  -صحيحة سنة النيب  

هذا وذاك أن فهم اإلسالم فهماً صحيحاً ال سبيل إال بعرفة سري الصحابة وتطبيقهم 
وإما بفعله  إما بقوله -صلى اهلل عليه وسلم  -هلذا اإلسالم العظيم الذي تلقوه عنه  

 وإما بتقريره .
ا اإلساس من الكتاب لذلك نعتقد جازمني أن كل مجاعة ال تقوم قائمتها على هذ

والسنة ومنهج السلف الصاح دراسة واسعة جداً حميطة بكل أحكام اإلسالم كبريها 
وصغريها أصوهلا وفروعها، فليست هذه اجلماعة من الفرقة الناجية من اليت تسري على 
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حلديث يف ا -صلى اهلل عليه وسلم  -الصراط املستقيم الذي أشار إليه الرسول  
 الصحيح . 

فرضنا أن هناك مجاعات متفرقة يف البالد اإلسالمية على هذا املنهج، فهذه  وإذا
ليست أحزاباً، وإّنا هي مجاعة واحدة ومنهجها منهج واحد وطريقها واحد، فتفرقهم 

يف البالد ليس تفرقاً فكرياً عقديا منهجياً، وإّنا هو تفرق بتفرقهم يف البالد خبالف 
 بلد واحد ومع ذلك فكل حزب با لديهم فرحون. اجلماعات واألحزاب اليت تكون يف

هذه األحزاب ال نعتقد أّنا على الصراط املستقيم بل جنزم بأّنا على تلك الطرق اليت 
 على رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه .

 ولعل يف هذا جواباً ملا سبق(( 
 نان[امل ( من كتاب : فتاوى الشيخ األلباين لعكاشة عبد661ـ611]انظر ص )

 رحمه –فقيه الزمان العّلمة محمد بن صالح العثيمين  فتاوى  

 –هللا تعالى 

لى اهلل عليه ص -: هل هناك نصوص يف كتاب اهلل وُسن ة نبي ه  -رمحه اهلل  –ُسِئَل 
 فيها إباحة تعد د اجلماعات اإلسالمية ؟  -وسلم 

ب ، بل إن  د اجلماعات واألحزاليس يف الكتاب والُسن ة ما يبيح تعد   : " فأجاب بقوله
وََكانُواْ ِشيَـًعا  ِإن  ال ِذيَن فـَر ُقواْ ِدينَـُهمْ  ):  يف الكتاب والُسن ة ما يَُذّم ذلك ، قال تعاىل

ُُ  يـَُنب ئـُُهم ِبَا َكانُواْ يـَْفَعُلونَ  َا أَْمُرُهْم ِإىَل الّلِه    ): ، وقال تعاىل(ل ْسَت ِمنـُْهْم يف َشْيٍء ِإّن 
 .(ُكل  ِحْزٍب ِبَا َلَدْيِهْم َفرُِحونَ 

ِإن  َهِذِه  )وال شك  أن  هذه األحزاب تنايف ما أمر اهلل ، بل ما حث  اهلل عليه يف قوله: 
ار هذا التفر ق ، وال سّيما حينما ننظر إىل آث(أُم ُتُكْم أُم ًة َواِحَدًة َوأَنَا رَب ُكْم فَاْعُبُدوِن 

يث كان ُكّل حزب وُكل  فريق يرمي اآلخر بالتشنيع والسب  والتفسيق، والتحز ب ح
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 ((. وربا با هو أعظم من ذلك، لذلك فإن ِِن أرى أن  هذا التحز َب خطأٌ 
 هـ [ 6167يف ربيع األو ل عام]  83]جمل ة اجلندي املسلم ، العدد 

 فضيلة الشيخ العّلّمة صالح بن فوزان الفوزان فتاوى  

 - ـ حفظه هللاـــ

 : عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء
 : الفتوى األوىل

سئل فضيلة الشيخ  إضافة حلالة التدي، تعيش األمة اإلسالمية حالة اضطراب فكري 
خصوصاً يف ما يتعلق بالدين، فقد كثرت اجلماعات والفرق اإلسالمية اليت تدعي أن 

الصحيح الواجب االتباع حّت أصبح املسلم يف حرية من ّنجها هو النهج اإلسالمي 
 أمره أيها يتبع وأيها على احلق ؟ 

اجلواب : التفرق ليس من الدين، ألن الدين أمرنا باالجتماع وأن نكون مجاعة واحدة 
عليه  صلى اهلل -وأمة واحدة على عقيدة التوحيد وعلى متابعة الرسول صلى اهلل 

]األنبياء  (َهذه أم ُتكم أم ًة َواحَدة َوأنا رَُبكم فَاعُبُدون إن  )، يقول تعاىل  -وسلم 
[ وقال 613آل عمران: ] (َواعَتِصُموا حببل الل ه  مَجيعاً َوال ت فر ُقوا)[ . يقول تعاىل 72:

 ُهم إىلإن  الذيَن فـَر ُقوا دينهم وَكانُوا ِشيَـَعاً لسَت ِمنـُْهم يف َشئ إَّنا أْمرُ )سبحانه وتعاىل 
ُُ  ينبئهم ِبَا كانوا يَفَعُلون [ فديننا دين اجلماعة ودين األلفة 677]األنعام :  (اهلل 

واالجتماع ، والتفرق ليس من الدين ، فتعدد اجلماعات هذه ليس من الدين ، ألن 
املسلم يقول : ) -صلى اهلل عليه وسلم  -الدين يأمرنا أن نكون مجاعة واحدة والنيب 

يشد بعضه بعضاً( ويقول : )مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم  للمسلم كالبنيان
وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد( فمعلوم أن البنيان وأن اجلسد شئ واحد متماسك 
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ليس فيه تفرق ، ألن البنيان إذا تفرق سقط ، كذلك اجلسم إذا تفرق فقد احلياة ، فال 
 -يد ومنهجها دعوة الرسول بد من االجتماع وأن نكون مجاعة واحدة أساسها التوح

ومسارها على دين اإلسالم ، قال تعاىل: }وأن  َهَذا ِصرَاطي   -صلى اهلل عليه وسلم 
ه لَعلكم ُمْسَتِقيَماً فات بعوُه َوال تتبُعوا الُسُبَل فـَتَـَفر ق بكم َعن َسبْيِله َذِلكم َوص اكم ب

ق احلاصل على الساحة اليوم ال [  فهذه اجلماعات وهذا التفر 673تـَت قون{  ]األنعام:
يقره دين اإلسالم بل ينهى عنه أشد النهي ويأمر باالجتماع على عقيدة التوحيد 

وعلى منهج اإلسالم مجاعة واحدة وأمة واحدة كما أمرنا اهلل سبحانه وتعاىل بذلك . 
والتفرق وتعدد اجلماعات إّنا هو من كيد شياطني اجلن واإلنس هلذه األمة، فما زال 

الكفار واملنافقون من قدَي الزمان يدسون الدسائس لتفريق األمة ، قال اليهود من قبل 
أي  (آِمنوا بالذي أنزَل َعلى الِذْيَن آَمُنوا َوْجَه النـ َهاِر واكفُروا آِخرَُه َلَعلُهْم يـَْرجُعون): 

 يرجع املسلمون عن دينهم إذا رأوكم رجعتم عنه ، وقال املنافقون : 
ا َمْسجَداً ِضرَارَاً وَكْفرَاً والذيَن اََتذو ) (واُقوا َعلى َمْن ِعْنَد َرُسول اهلل  َحّت يـَْنفض  ال تـُْنفِ )

 (َوتـَْفريقاً بنَي  املؤمنني
( من كتاب مراجعات يف فقه الواقع السياسي والفكري 17ـ11]انظر ص )
 للدكتور الرفاعي[

 الفتوى الثانيّة :

والتفرق  اء أن يبّينوا للشباب وللعامة خطر التحزبسئل فضيلته أيضاً : هل جيوز للعلم
 واجلماعات؟

فأجاب فضيلته: : " نعم جيب بيان خطر التحزب وخطر االنقسام والتفرق ليكون 
الناس على بصرية ألنه حّت العوام اآلن اخندعوا ببعض اجلماعات يظنون أّنا على 

سكتوا  زاب والفرق ألّنم إذااحلق، فال بد أن نبني للناس املتعلمني والعوام خطر األح
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قال الناس : العلماء كانوا عارفني عن هذا وساكتني عليه، فيدخل الضالل من هذا 
الباب، فال بد من البيان عن ما حتدث مثل هذه األمور، واخلطر على العوام أكثر من 

اخلطر على املتعلمني، ألن العوام مع سكوت العلماء يظنون أن هذا هو الصحيح 
 احلق(. اهـ  وهذا هو

 .([18]األجوبة املفيدة ص )

 فضيلة الشيخ العّلّمة عبد هللا بن غديان

 –حفظه هللا تعالى  –

 عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء
: : البالد هذي كانت ما تعرف اسم مجاعات لكن وفد علينا ناس  -حفظه اهلل-قال 

 جوداً يف بلدهم.من اخلارج. وكل ناس يؤسسون ما كان مو 
فعندنا مثاًل ما يسموّنم جبماعة اإلخوان املسلمني، وعندنا مثاًل مجاعة التبليغ، وفيه 
مجاعات كثرية، كل واحد يرأس له مجاعة يريد أن الناس يتبعون هذه اجلماعة، وحير م 

ومينع إتباع غري مجاعته ويعتقد أن مجاعته هي اليت على احلق، وأن اجلماعات األخرى 
 ى ضاللة. فكم فيه حق يف الدنيا ؟عل

احلق واحد كما ذكرت لكم؛ أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم بني  افتاق األمم وأن 
هذه األمة ستفتق على ثالث وسبعني ِفرقة، ُكلها يف النار إال واحدة. قالوا من هي يا 

 رسول اهلل قال: )) من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب ((.
اعة تضع هلا نظام، ويكون هلا رئيس، وكل مجاعة من هذه اجلماعات يعملون كل مج

 بيعة، ويريدون الوالء هلم وهكذا.
ة تَنشأ بينها جتد أن أهلها يفتقون ِفرق، وكل ِفرق –يعِن البلد الواحدة -فيفر قون الناس 
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دين ن الوبني الِفرقة األخرى عداوة، فهل هذا من الدين ؟ ال، ليس هذا من الدين، أل
ما قال   (كنتم خري أمة  )واحد، واحلق واحد، واألمة واحدة، اهلل جل وعال يقول: 

 .(كنتم خري أمٍة ُأخرِجت للناس   )كنتم أقساماً، ال، قال:
و يف احلقيقة إن اجلماعات هذه جاءتنا وعملت حركات يف البلد؛ حركات سيئة، 

 ال يريدون [ الناس الكبارألّنا تستقطب وخباصة الشباب، ألّنم ما يبون ] أي: 
 هؤالء  قضوا منهم ماهلم فيهم شغل !

لكن جيون ] أي: يأتون [ أبناء املدارس يف املتوسط وأبناء املدارس يف الثانوي وأبناء 
املدارس يف اجلامعات وهكذا بالنظر للبنات أيضاً. فيه دعوة اآلن جلماعة اإلخوان 

  مدارس البنات.املسلمني، وفيه دعوة جلماعة التبليغ حّت يف
 فلماذا ال يكون اإلنسان مع الرسول صلى اهلل عليه وسلم.......((. 

]فتاوى العلماء يف اجلماعات وأثرها على بالد احلرمني: تسجيالت منهاج الُسنة 
 بالرياض [. 

 فضيلة الشيخ بكر بن عبد هللا أبو زيد 

 –حفظه هللا تعالى  –

 عضو هيئة كبار العلماء
إن  إنشاء أي حزب يف اإلسالم خيالفه بأمر كلي أو جبزئيات  : " - حفظه اهلل -قال 

، وعليه فال  ، ولنعتزل تلك الفرق كلها ، ويتتب عليه عدم جواز االنتماء إليه ال جيوز
.  جيوز االنصهار مع راية أخرى َتالف راية التوحيد بأي وجٍه كان من وسيلة أو غايـة

سنن اإلسالم ِمظَل ة يدخل حتتها أي من أهل البدع ومعاذ اهلل أن تكون الدعوة على 
 . (( ، فيـَُغض الن ظر عن بدعهم وأهوائهم على حساب الدعوة واألهواء
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 ([673]حكم االنتماء ص ) 
 مل للمسلمني يف نشرأيضاً : " جزيرة العرب هي بارقة األ -حفظه اهلل  –وقال 

رمني ور احلافظ حول احلوهي الس   ولا  موئل مجاعة املسلمني األّنّ عقيدة التوحيد أل
و  أط عقدي نشا يّ أفال يسمح حبال بقيام  بداً أن تكون كذلك أالشريفني  فينبغي 

ذي قامت به مجاعة بوة الّ سالم خمالفا منهاج النّ دعوي ـ مهما كان ـ حتت مظلة اإل
يخ اره الشعلى منأوىل :صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  وجدده و املسلمني األ

 حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل . 
فاجلماعة واحدة : مجاعة املسلمني حتت علم التوحيد على منهاج النبوة  ال تتوازعهم 

 سالملة اإلظي  دعوة حتت مأن قبول أو  ،حزاب هواء وال اجلماعات واألرق واألالفِ 
ني  مجهاز على دعوة التوحيد  وتفتيت جلماعة املسلإَتالف ذلك هي وسيلة 

دعني فرة من البدع واملبتسقاط المتياز الدعوة وسقوط جلماعتها  وكسر حلاجز الن  إو 
 والفسق والفاسقني . 

هدم يهدد واقعها وي مٌ ن استشرى تعددها يف اجلزيرة فهو خطر داهِ إواجلماعات 
ستعمار هلا ، وبه تكون جممع صراع  فكري وعقدي مستقبلها ويسلم بيدها ملف اال

 وسلوكي "
 [87خصائص جزيرة العرب ص ]

 :منها  اً،نستفيد من كّلم هؤالء العلماء األفذاذ أمور

 .أّن التحّزب من التفّرق املذموم احملّرم . أفادته اللجنة الدائمة  -6
 .أن التحّزب عمل أجنيّب . أفادته هيئة كبار العلماء -2
 شيء . أفاده األلباينّ يف الدين  منأّن التحّزب ليس  -3
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التحّزب هو مما حيرص الشيطان وأعداء اإلسالم على تفريق كلمة املسلمني  أنّ  -3 
 .وتشتيت مشلهم وبذر أسباب العداوة . أفاده ابن باز 

 .أّن التحّزب غلط . أفاده ابن باز  -1
أن األحزاب على تلك الطرق اّليت على رأس كل طريق منها على شيطان يدعو الّناس  -7

 .إليه . أفاده األلباين  
 .ليس يف الكتاب والسّنة ما يبيح تعدد اجلماعات واألحزاب أفاده ابن عثيمني  -1
 .ال يقره دين اإلسالم بل ينهى عنه أشد النهي أفاده الفوزان أّن التحّزب  -7
 .اجلماعات إّنا هو من كيد شياطني اجلن واإلنس هلذه األمة أفاده الفوزان أّن تعدد  -8
 .اهلل بن غدياندين  أفاده عبد ليس من الأّن التحّزب  -7

 .هلل بن غديان اأن األحزاب جاءت حبركات سّيئة أفاده عبد  -61
 .أن  إنشاء أي حزب يف اإلسالم خيالفه بأمر كلي أو جبزئيات ال جيوز أفاده بكر  -66

 :شبه حول الموضوع وحل كّل شبهة 

 كمن هنايتقّطف من هنا و  اعلم أّن كّل غاٍو يف مسألة أو أكثر له ُشبَـَهُه وتلبيساته
ْديَة و قدمياً قدقيل : الشبهة أخت احلرام وهذه الشبه  ممّا يدّل على ُـ ولكّنه كالباحث عن امل

بالدة متشب ِثه  وقد قال بعض العلماء قدمياً يف منتحلي  الشبه : " غلبت عليهم البالدة  
 والضاللة يفتخرون بإتيان غرائب األحاديث بزعمهم الفاسد " 

 أّنم   كن احلقيقةول تؤيد باعندهم،ال غرو يف إتيان هؤالء املتحزّبة شبهاً يظّنون أّّنا و 
لقائل : " كان ورحم اهلل اومل  يأتوا بعلم  نافع ، أكثروا القيل والقال وأتعبوا احلاضر والباد 

 .العلم نقطة فكّثرها اجلّهال " 
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إسحاق الشاطيّب حيث قال :" ... فرحم اهلل أبا  ،ّسسوا بدعاً ُّ طلبوا هلا أدّلةأ
وكذلك األمر يف كّل مسألة فيها اهلوى أواًل يطلب هلا املخرج من كالم العلماء أو من أدلّة 

 .الشرع وكالم العرب "
 [673عتصام : ]راجع : اال

 يل . ا يشفي العليل ويروي الغلبإبطاهلا  -إن شاء اهلل -وهذه الشبه اآلتية ستجد
زب هلا صلة بالباب مثل احل ينبغي أن نتناول شرح ألفاظٍ ، الشروع يف ذلكوقبل 

 .واحلركة والصحوة واجلماعات أو تعدد اجلماعات والعمل اجلماعي والتنظيم 
 األّول : احلزب يأيت يف اللغة بعان منها :

 .األرض الغليظة الّشديدة  -6
 .اجلماعة يف قّوة وصالبة  -2
 .وإن مل يلق بعضهم بعضاً كّل قوم تشاكلت أهواؤهم وأعماهلم   -3
 .النصيب -1
 .ءة ودعاء اما يعتاده املرء من صالة وقر  -7
 .الّسالح  -1
 .النوبة يف ِوْرد املاء  -7
 .جند الّرجل  -8

 ]راجع : تاج العروس واملعجم الوسيط مادة : ح ز ب[
ة من عفهو : " جممو  إليه، صطالحّي وفقاً ملا انتهت املفاهيم الساسيةوأّما احلزب اال

املواطنني يؤمنون بأهداف سياسية وأيدلوجية مشتكة وينظمون أنفسهم هبدف دخول 
 .السلطة وحتقيق برناجمهم "
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]راجع : التعدد السياسية يف الدولة اإلسالمية لصالح الصاوي ط/األوىل ، دار اإلعالم  
 [ 2/361وموسوعة السياسة للكيايّل  12الدويل ص: 

لمني مجاعة املس وائف دونالساحة هو أن يقال : هو حتّيز ط وأقرب مع ى مطابق ملا  يف
 .وأهداف خفية حتت ستار الدعوة واإلرشاد يةسرّ  اتوسوادهم بتنظيم

 منها : ،و صفات احلزبّية كثرية
 األول : ربط أتباعهم برؤساء احلزب .

حتقارهم  االثّاين : الغلّو يف يف رؤسائهم ومشاخيهم ما دا موا على منهج احلزب وإمهاهلم و 
 إذا خالفوا أغراض احلزب . 

 .الثّالث : تشغيل الطلبة با الينفعهم يف الدارين خوفاً من أن يكونوا فريسة ملخالفيهم
يلهم اجلّو لكيدهم وأفاع يخلوَ لأولياء األمور ومن له جاه يف  األّمة  يفالرّابع : طعنهم 

 البغيضة .
م والفضل أهل  العل علىعْرض دعوهتم  ليل بدال إىل اهلل ،اخلامس : دعوة الّناس إيل احلزب

 لتلقيوإذا رفض أْمَرهم أبعدوه.،من ضمنهم  وابل ليكونالنصيحة منهم ،ال 
قال العاّلمة مقبل الوادعّي : فهذه اجلماعات كّل ميّجد أمريَه ، واهتموا بالّدعوة إىل 

ات رفض هذه اجلماع اجلماعات ، وتركوا الّدعوة إىل اإلسالم ، بل أصبحوا َحرباً على من
ودعا إىل اإلسالم ، ويُلّقبونه باأللقاب املنّفرة ولكن يأىب اهلل إال أن يظهر دينه ، وأن يَنصر 

 [112/ 2دينه . ] راجع : غارة األشرطة 
يف  زيٌ يف مسألة وبا فهو ألباينٌّ  ،عهم ولو من زلّة ُمناوئهمالّسادسة : طلب ما يؤيّد بدَ 

 .ال لدليٍل بل اتّباعا هلوى الّنفس والشيطان  وهلّم جر   ... مسألة أخرى
م وجرحهم ورميهم بالعظام ليسلموا من رّده،يدالو  انسينبالدعاة السلفيللالسابعة : حماربتهم 

 . 
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بّر الوسيلة  ألّن الغاية ت ،الثامن : التلبيس والكذب وركوب احملظورات واملخاطر لنيل مآرهبم
 كما يقولون . 

 . بضائعهم املسمومة وإخفاء الوجه اجملّعد اجلبني لتنفقني املشرق ظهار اجلبإالتاسع : 
إذا عقر الّناقة ف،العاشر :إذا أرادوا أن يواجهوا قضية ملينبعثوا كّلهم بل يرسلون أحيمر مثود 

 ا وقع .ممّ بئ اجلماعة ليُ -ظاهراً -يقوم طاهرهم  خميفٌ  وشاع عنهم خبٌ 
 رّتني .خيسر احلزب م ،لئالة مؤيّداً ومعارضاً  كّل قضيلاحلادي عشرة : رّبا جيعلون 

 .السكون  دض:لغة  ،وهي والثاني : الحركة
مع اللغة العربّية : " احلركة يف العرف العام : انتقال اجلسم من مكان إىل مكان جمقال 

ت ويطلق يف علم الصوت كيفية عارضة للصو ،آخر ، أو انتقال أجزائه كما يف حركة الّرحى 
 والفتح والكسر ويقابلها السكون "اهـ  وهي الضمّ 

واحلركة بع ى اجلماعة مل يأت يف معاجم اللغة وال يف دواوين العقيدة وال يف لسان  
 صطالحاتوأظّن أنه متجم عن اللغات األجنبية واال ،الفقهاء بل هو اصطالح حادث

يم حزيّب تتحّرك يول وتنظمجاعة هلم مهذا وهؤالء املتحزّبة إّّنا يعنون باصطالحهم  ،الّصليبّية
 إىل حتقيق أهدافهم .

 وعلى هذا فاحلزب واحلركة بع ى واحد . 

 الثالث : الصحوة وقد سبق بيانها .

 الّرابع : الجماعات

مجاعة لغة : العدد الكثري من الّناس ويطلق أيضاً على طائفة من الّناس جيمعها  ةواحد 
 غرض واحد .
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ماعات هو ما مجعهم فإن كان حمظوراً  كقطع الطريق وعلى هذا فإّنا امللحوظ  يف اجل
فحرام وإن كان واجباً كالصلوات يف املساجد وسّد الثغور فواجب وإن كان مستحّباً 

 فمستحّب وإن كان مباحاً فمباح .
ا ألحزاب متاماً فيقال فيه مليني يف اجلماعات إّّنا هو مرادف كولكن اصطالح احلر 

نة تالف األمكنة أو األزمخد اجلماعات فإن كان سبب التعدد اوأّما تعد،يقال يف االحزاب 
حّد ذاته  يف وهذا فقيه فال بأس به  ،وهذا حمّدث،هذا لغوّي  يف فن معني، ختصاصأو اال

فهذا من التفّرق املذموم ويعِن  ،وأّما إذا كان سبب التعدد تعدد األراء واملناهج واألهواء
 تعدد .للعليه ينزل كالم العلماء الّذامني بع ى األحزاب و  اجلماعات احلركيون

  .يف الدعاوي إن شاء اهلل تعاىل الكالم عليهما ّما العمل اجلماعي والتنظيم فيأيتأو 
أن التحّزب من جنس التعاون املشروع املأمور به يف قوله تعاىل :  الشبهة األولى

 " وتعاونوا على الّب والّتقوى" 
 :أوجه  ثالثةبواجلواب عن هذه الشبهة 

وال يكون  ،على الب والتقوى التعاون األول : أّن التعاون املأمور به يف هذه اآلية هو
 وليس هناك دليل يدّل على ،الشيء براً وتقوى إاّل بدليل شرعّي من الكتاب والسّنة

 .مشروعية التحزب فسقط قولكم
اهلل عليه وسلم   يّب صلىوتقوى لكان أول السابقني إليه الن اً والثاين : لو كان التحّزب بر 

 وقد ،وعماًل وأصحابه ومن عاش يف القرون املفّضلة من أعالم اهلدى ومصابيح الد جى اً حث
دعة ب وهي ،ثل هذا اجلواب اإلمام أبو إسحاق الشاطيب يف قمع بدعة أخرى أالبأجاب 

على  ماعجت:  "أّن يف اال -رمحه اهلل تعاىل-جتماع للدعاء إثر الصالة جهراً فقال اال
اهلل  جتماع ضعيف فإن النيّب صلىالدعاء تعاونا على الب والتقوى وهو مأمور به وهذا اال

ولو كان  [2املائدة :  ]عليه وسلم هو اّلذي أُنزل عليه " وتعاونوا على الب والتقوى " 
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جتماع للدعاء إثر الصالة جهرا للحاضرين من باب الب والتقوى لكان أّول سابق إليه اال
كّنه مل يفعله أصال وال أحد بعده حّّت حدث ما حدث فدّل على أنه ليس على ذلك ل

 ت/ الدمياطي /دار البيان العريب[  323عتصام ص: الوجه بّر وال تقوى  ] راجع اال
 وكّل عمل مل يثبت عن سلفنا الص اح فهو بدعة عند أهل الّسّنة .

ل فعل هل السنة واجلماعة فيقولون يف كأقال احلافظ ابن كثري يف تفسري سورة األحقاف : 
وقول مل يثبت عن الصحابة: هو بدعة؛ ألنه لو كان خريا لسبقونا إليه، ألّنملم يتكوا 

 اهــ"  خصلة من خصال اخلري إال وقد بادروا إليها
 ،ستنباط حقاً ملا خفي على أئّمة اإلسالم  على مّر العصوروالثّالث : لو كان هذا اال

 . الدليل على بطالن ما اّدعوهفهذا من أقوى 
ض يوهذا اجلواب مثل جواب ابن رجب يف معرض رّد قول ابن حزم يف أّن مدة احل 
 .واحدة  سوالّنفا

 ([6/117]راجع : فتح الباري )
 –وسئل الشيخ احملّدث حمّمد ناصر الدين األلبايّن : يستدّلون على أعماهلم هذه 

ُِْ َعاَونُوا َعَلى اْلِب  َوالتـ ْقَوى َواَل تـََعاَونُ َوتَـ بأدّلة مثل قوله تعاىل "  -التحّزب وا َعَلى اإْلِ
وقوله " واعتصموا حببل اهلل مجيعاً وال تفرّقوا " ترون أن هذه األدّلة وضعت يف " َواْلُعْدَوانِ 

 غري موضعها ؟ 
اجلواب : قلت وال أزال  كّل نص عام مل جير عليه عمل السلف الصاح يف جزء ما 

مل هبذا اجلزء هو بدعة يف اإلسالم فاآلن حينما يريدون أن يستدّلوا هبذه اآلية الكرمية " فالع
وتعاونوا " هل هكذا كان املسلمون األّولون ؟! قاعدة مهّمة جّدا تشمل األصول والفروع 

 فإذا ما أتقنها املسلم جنا من أن يكون ولو يف جانب واحد من الفرق الضاّلة 
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ن التقوى ينبغي أن ال خيالف منهجا سلفيا فضال عن أنّه ال ينبغي أالتعاون على الب و 
 يكون مفرقا وهو مفرق كما أنت على علم بذلك وشرح ذلك .

 ]أسئلة أيب احلسن للعالمة األلبايّن[
وما زال ،الرابع :أن التعاون على الب والتقوى ميكن من غري إنشاء مجاعة وال أخذ بيعة 

 .ب والتقوى من غري إنشاء حزب املسلمون يتعاونون على ال
ه " إذا ولفظ ،رة السفر يف جواز التحّزباالقياس على حديث إم:  الشبهة الثانية

 خرج ثالثة يف سفر فليؤّمروا أحدهم " .
 من وجوه  :  عن هذه الشبهة واجلواب 

ر اهلل ّنوإذا جاء  ،عتبار ألنّه مصادم لألدّلة السابقة الذكراألول : أن هذا القياس فاسد اال
 .بطل ّنر معقل 

 واخللف لنّص أو إمجاع دعا         فساد االعتبار كّل من وعى .              
لسفر خاّصة رة ااألّن إم  ،والثاين  : أنّه قياس مع الفارق لعدم اجلامعّية بني األصل والفرع 

 مجيع الشؤون امة يفعفهي  رة احلزبية اوأما إم ،با يتعّلق بالسفر من التحال والنزول وحنوه
 .سفراً كان  حضراً 

فقال العالمة حمّمد بن صاح العثيمني " من املعلوم أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم أمر 
املسافرين أن يُؤّمروا عليهم واحدا لئال تكون أمورهم فوضى والزم هذا أن يكون مطاعا فيما  

ن معه : فمثال لو قال إلنسان من الذي يتعّلق بصاح السفر أما األمور األخرى فال تلزم عنه
ال تصم وهو حيّب أن يصوم يوم اإلثنني مثال ، فال تلزمه طاعته يف ذلك لكن لو قال : 

 ننزل يف هذا املكان اآلن لزمه طاعته " 
 [6217]راجع : لقاءات الباب املفتوح رقم السؤال :
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ة يكونون فر " و " ال حيل لثالثوقال رمحه اهلل تعاىل أيضاً : "وقوله " إذا خرج ثالثة يف س
بفالة من األرض " يدل  على أنه ال إمارة يف املدن والقرى ألن املدن والقرى هلا أمري 

فال ميكن أن جنعل مجاعة هلم أمري ميتثلون أمره ويطيعونه وهم يف ، خاص من قبل ويّل األمر 
ذلك إذا كانوا  م من أمري كبلد فيه أمري ، لكن يف السفر ليس عندهم أحد يُدبّرهم فال بّد هل

يف فالة من األرض كالبدو الرحل مثال قاطنون يف هذه األرض ال بّد هلم من أمري وإال 
 لضاعت أحواهلم وفسدت  "

 .[112] راجع : شرح كتاب السياسة الشرعّية ص: 
الثالث: أن من ِحَكم تشريع إمارة السفر توحيد الرأي واألمر يف السفر وجمانبة االختالف 

 والتفرق يف السفر، وإمارة التحزب مقرونة بالتفرق واالختالف.
الرابع: أنه ال جيوز التعدد يف إمارة السفر، وأنتم جتوزون تعدد اإلمارات احلزبية يف املدينة 

 ستدلون باحلديث، وهو رد عليكم ال لكم.تالواحدة. فكيف 
رة لالستحباب، فهل إما اخلامس: األمر الوارد يف احلديث، األصل فيه أنه للوجوب وإال

األحزاب واجبة أم مستحبة   ؟ ال تستطيعون أن جترؤوا القول باسبتحباهبا فضال عن 
 وجوهبا، بل بدعة حمدثة، ليس هلا أصل يف الشرع.

فهذا  ،ا خفي على أئّمة اإلسالم  على مّر العصورّـ ستنباط حقاً مل: لو كان هذا اال سادسال
 اّدعوه .من أقوى الدليل على بطالن ما 

ستدالل على التحّزب حديث " ال حيّل لثالثة نفر يكونون بأرض اال الشبهة الثالثة :
 فالة إال أّمروا عليهم أحدهم "

 واجلواب من وجوه 
 األول : هو حديث ضعيف منكر تفّرد به ابن هليعة .

 [ 787] راجع : الضعيفة رقم : 
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اهبهم ممن ليس حتت إمرة كما سبق يف  والثاين : أّن هذه اإلمرة خاّصة بأهل البدو ومن ش
 .كالم ابن العثيمني

 ،ً والثالث : أن هذه اإلمرة ال تكون إال مع موافقة أهل  احلّل والعقد من أهل البدو علنا
وهذ وجه املخالفة إلمرة األحزاب ألّن األحزاب يوّلون أمريهم الومهي سرّاً وال يعرف به إال 

 بقتضى رضا أهل احلّل وال عاّمة املسلمني .بواطنهم وال تكون بملن له خبة   
 .والرابع : أّن هذه اإلمرة هي إمرة السفر متاماً وهو مقتضى صنيع األلباين  

ستنباط حقاً ملّا خفي على أئّمة اإلسالم  على مّر العصور فهذا واخلامس  : لو كان هذا اال
 من أقوى الدليل على بطالن ما اّدعوه .  

حديث عائشة بلفظ " أّن نساء رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم   الشبهة الرابعة :
كّن حزبني فحزب فيه عائشة وحفصة وسودة واحلزب اآلخر : أّم سلمة وسائر نساء رسول 

 اهلل  صلى اهلل عليه وسّلم " 
 هذه املقولة ال ينبغي أن يعّد من الشبه وعلى كّل حال واجلواب عن هذه من أوجه: قلت : 

احلزب املذكور يف احلديث هو احلزب اللغوّي ال املصطلح به وال جيوز حتريف  األول : أنّ 
 وحديثا حيث يتبعون ما وهذا من شأن أهل البدع قدمياً ،النصوص بصطلحات جديدة 

 .ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله  تشابه من النصوص
اطبهم  هبا هبا وخي قال شيخ اإلسالم : " ومن مل يعرف لغة الصحابة اّليت كانوا يتخاطبون 

فإّن كثريا من  ،النيّب صلى اهلل عليه وسلم وعادهتم يف الكالم وإال حرف الكلم عن مواضعه
هلل أو ُّ جيد تلك األلفاظ يف كال م ا، الناس ينشأ على اصطالح قوم وعادهتم يف األلفاظ 

ريده بذلك ما ي رسوله أو الصحابة فيظّن أن مراد اهلل  أو رسوله أو الصحابة بتلك األلفاظ
ائف وهذا واقع لطو  ،أهل عادته واصطالحه ويكون مراد اهلل ورسوله والصحابة خالف ذلك

من الناس من أهل الكالم والفقه والنحو والعاّمة وغريهم . وآخرون يتعّمدون وضع ألفاظ 
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ما ريدين هبا لفاظ ماألاألنبياء وأتباعهم على معان أخر خمالفة ملعانيهم ُّ ينطقون بتلك 
 يعنونه هم ، ويقولون إنّا موافقون لألنبياء !"

 [623] راجع قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة ص:
ور ا خفي على أئّمة اإلسالم  على مّر العصّـ ستنباط حقاً ملواجلواب الثّاين : لو كان هذا اال

 . فهذا من أقوى الدليل على بطالن ما اّدعوه
ألّن  ،أن يؤسسن حزبا برئاسة واحدة منهنّ بلنساء والثالث : يلزم من قولكم التجويز ل

صليون اليت هلا األمراء األ م كّن حزبني مثل األحزاب املعاصرة كزوجات النيّب على حّد زعم
 والفرعيون، فبطل قولكم.
أثر عمر : إنّه ال إسالم إال جبماعة وال مجاعة إال بإمارة وال  الشبهة الخامسة :

 (217لدارمّي يف سننه ) رواه ا إّمارة إال بطاعة "
 أوجه :  من اجلواب عن هذا األثر

 .وانقطاع  و راو منكر احلديث،األول : هذا األثر ضعيف ففيه تدليس 
) ال ، وهلذا قال:والثاين : لو صّح فيدّل على اإلمرة العاّمة لداللة أن عمر ما أّسس حزباً 

ولو  كان املراد كما فهمتم  إسالم إال جبماعة..( وما قال:) ال إسالم إال جبماعات.(،
 .لكان أول من يطبق مقالته  

ا خفي على أئّمة اإلسالم  على مّر العصور فهذا ّـ ستنباط حقاً ملوالثّالث : لو كان هذا اال
 . من أقوى الدليل على بطالن ما اّدعوه

قول شيخ اإلسالم : " فأوجب صلى اهلل عليه وسلم تأمري الواحد  الشبهة السادسة:
 اهـــــــماع "جتجتماع القليل العارض يف السفر تنبيهاً بذلك على سائر أنواع االيف اال

 واجلواب عن هذه الشبهة اهلزيلة من وجهني :
 األّول : أّن شيخ اإلسالم  يعِن هبذا اإلمرة العاّمة ال إمرتكم احملدثة .
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أشبههم ،  صوفية ومنقال العالمة حمّمد بن صاح العثيمني : وشيخ اإلسالم ال يعِن أمراء ال
 .شيخ اإلسالم يريد اإلمرة العاّمة ،فكّل طائفة هلا أمري

اإلمرة العاّمة حنن اآلن يف بلد إذا مل يكن عندنا أمري  ،وهلذا كالمه األّول يف السفر باإلمرة
 مل تستقم لنا احلال .

 [       111] راجع : شرح كتاب السياسة الشرعّية ص: 
 ن كالمه،م ا فهمتم باملاً نطمئّن بقاله فِهم من كالم شيخ اإلسالم  والثاين : اذكروا لنا ع

 فاعلموا أنكم على تأسيس ضاللة .  ،جتدوا  نجتدوا ولمل فإن  
قول شيخ اإلسالم أيضاً : "وأّما رأس احلزب فإنه رأس الطائفة  الشبهة السابعة :

ري زيادة به ورسوله من غ اليت تتحزب أي تصري حزبا فإن كانوا جمتمعني على ما أمراهلل
والنقصان فهم مؤمنون هلم ماهلم وعليهم ماعليهم وإن كانوا قد زادوا ِف ذلك  ونقصوا مثل 
التعّصب ملن دخل يف حزهبم باحلّق والباطل واإلعراض عمن مل يدخل يف حزهبم سواء كان 

ورسوله أمرا  هللعلى احلّق والباطل فهذا من التفّرق الذي ذّمه اهلل تعاىل ورسوله ، فإّن ا
ا عن ختالف وأمرا بالتعاون على الب والتقوى وّنيئتالف وّنيا عن الفرقة واالباجلماعة واال

 التعاون على اإلُ والعدوان ...  "
 ([66/72]راجع : جمموع الفتاوى )

 من وجوه : عليه  واجلواب 
ته الذين لتالميذه وطلباألّول : أّن شيخ اإلسالم يريد باحلزب هنا رئاسة العلم وزعامة شيخ 

ا من أحد من فم،يعّلمهم ويزّكيهم ويربّيهم على العلم والعمل كما كانت حياة أئمة السلف 
وهذا أمر ،علماء السلف إال كان له تالميذ وأتباع يعّلمهم ويربيهم وخُير جهم على يديه 

ى لسان ءت علمتوارث جياًل عن جيل وقرنا بعد قرن إىل يومنا هذا وهي الرئاسة اّليت جا



 96 

أيب حنيفة رمحه اهلل تعاىل حني قيل له : يف مسجد كذا حلقة يتناظرون يف الفقه فقال : 
 أهلم رأس ؟ قالوا : ال ، قال : اليفقهون أبداً"

 ([6/777]راجع : جامع العلم وفضله )
ة مّ وليس مع ى قول شيخ اإلسالم تسويغ احلزبية وزعامتها باملفهوم املعاصراليت تفّرق بني األ

وجتعلهم أوزاعاً وأحزاباً متناحرة متباغضة متدابرة قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :" ال 
 .تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد اهلل إخواناً "  

]راجع : التحذير من التفّرق واحلزبّية د/ عثمان بن حممود وأمحد بن حمّمد اإلمام ص:  
33]) 

رأيت يف بعض مؤل فاهتم يستدلون بقاالت شيخ اإلسالم قال العالمة صاح آل الشيخ : 
ابن تيمية وغريهم من أهل العلم وهم مل يفهموا فإن شيخ اإلسالم رمحه اهلل ذكر نظاما 

كوين رأس ظيم بع ى تنومايعِن به النظام ومل يذكر التنظيم ألن التنظيم هذا حادث الت
من طاعة اإلمام هذا ال شك أنه  للحزب يطاع ومن حتته تبلغ هلم األشياء كما حيصل

الجيوز واليدّل عليه كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية وال على غريه إذاً حتقيق القول يف هذه 
ماعة اخلاصة أنه جيوز أن تكّون اجلماعة بع ى التجمع على اخلري اجلاملسألة وهي تكوين 

الن ندعوا نذهب إىل ف واهلدى إثنني، ثالثة، أربعة، عشرة، نتواصى ونتآخى نقرأ ، ننصح،
وحنو ذلك لكن بيننا تطاوع وليس بيننا طاعة بيننا نظام وليس عندنا تنظيم وهذه هي 

 أصول الدعوة الناجحة وماعداها فهي دعوات تشابه دعوات اخلارجني عن مسمى اإلسالم 
 ([   671ية ص : ل]راجع : شرح مسائل اجلاه

ال  ن قبلُ ومل يكن معهوداً م اضر هذا العصر احلأّن التحّزب وليٌد يفبنكم مقّرون إوالثاين: 
ا ملداثغري شبيهة أحبيف زمن أيب بكر وال يف زمن ابن تيمّية فكيف يسوغ لكم أن تستدّلوا 

 :معاً  كليهما  على أحد أمرين أو نُ بهِ وهذا يُ  ،أنتم عليه
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 كم  حملكونكم من أهل األهواء حيث تأخذون باملتشابه وما يوافق أهوائكم وتتكون ا  -6
قال فضيلة الشيخ حمّمد بن عبد اهلل اإلمام حفظه اهلل ورعاه : آفة أهل البدع والتحّزب اتّباع 

املتشابه وجعله حمكما بل ومقّدما على احملكم ومن وقع يف هذا ضل وأضّل غريه وهلك 
 وأهلك غريه وزاغ وأزاغ غريه وال حول وال قّوة إال باهلل.

 [77 ]راجع : رسالة رفع العلم ص :
طوا يف خبتفأّدى هذا إىل أن ت، س الصحيحة يستدالل واملقايكونكم ال تعرفون اال  -2

 .اإلحتجاج  َتبط العشواء 
 نه،مِهم من كالم شيخ اإلسالم ما فهمتم واجلواب الثالث : اذكروا لنا عاملاً نطمئّن بقاله فَ 

 جتدوا فاعلموا أنكم على تأسيس ضاللة . نجتدوا ول فإن مل
ن أخطاء ونقصان كالتغاضي عاملقيت بع : وحتزّبكم هذاال خيلو من  زيادة كالتعّصب والرّا

 فال ينطبق عليكم قول شيخ اإلسالم ابن تيمية السابق الذكر. أعضاء اجلماعة ....

 :أعضائهمكبار  سكوت جماعة االعتصام عن أخطاء 

د هنا أعضائهم ونور  وممّا ينبغي أن يذكر هنا أمثلة يف سكوت مجاعة االعتصام عن أخطاء
 مثال واحد واللبيب يكفيه اإلشارة .

ومن العجب العجاب سكوت دعاة وعلماء حزب االعتصام عن شّن غارة أمري اجلماعة 
الّسابق اّلذي كان بزمام أمر اجلماعة ما يقارب ثالث عقود وهو خريج من اجلامعة 

 . الحنراف فإليك نّص كالمهاإلسالمية على  علماء األّمة ومنهجهم الّسلفي املعصوم عن ا
]كتب أئّمة -حركة الشباب والتكفرييون استغلوا تلك املؤلفات ،قال الشيخ علّي ورمسه : 

وحنن وقعنا يف التقليد األعمى ومل نأخذ من الكتب ما يتناسب مع واقعنا ...  -النجد [
، األشعري باالشعار السائد الذي أدركته يف الصومال هو ثالثية تقول : أنا الشافعي مذه
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عقيدة ، القادري طريقة ، واآلن حتول هذا الشعار عندنا إىل : أنا احلنبلي مذهبا ، الوهايب 
 عقيدة، البازي)نسبة إىل ابن باز( أو األلباين اجتاها .. وهو نفس الشكل مل يتغري " اهـــ

 ]انظر هذا الّرابط "

-22 -21-04-01-http://www.somaliatodaynews.com/port/2010

]23/1797--q-q-.html. 
أيّها اجلماعة فهل الشر مكّمن يف كتب الشيخ حمّمد بن عبد الوّهاب وطالبه أم املنحرفون 

 فهمها فأخطؤوا ووقعوا يف التكفري والتهجري بغري حّق وكذا التفجري ؟!!  ساؤوا 
قول شيخ اإلسالم أيضاً وهو " وكّل بِن آدم ال تتّم مصلحته ال يف الثامنة :الشبهة 

الّدنيا وال يف اآلخرة إال باجتماع ... فإذا اجتمعوا فال بّد هلم من أمور يفعلوّنا جيتلبون هبا 
املصلحة وأمور جيتنبوّنا ملا فيها من املفسدة ويكونون مطيعني آلمٍر تلك املقاصد والّناهي 

 املفاسد فجميع بِن آدم ال بّد هلم من طاعة آمر وناه ..." عن تلك 
أقول : أكتفي على رّد هذه الشبهة جبواب العاّلمة الفقيه حمّمد العثيمني حيث سئل : 

 حيتّجون كالم شيخ اإلسالم لو ألقيت عليه الضوء يا شيخ بعدما نقرأ عليك ؟
 قال الشيخ : نعم اقرأ .

 فُقرئ عليه .
 شيخ اإلسالم يتكّلم عن اإلمارة العامة " فقال الشيخ :"  

 / الوجه األّول [   2]راجع : شريط التوجيهات السلفية يف قضايا منهجّية 
فتوى ابن باز اليت نّصها مع السؤال ما يلي :"هل تعتب قيام  : تاسعةالشبهة ال

ابيات جيمجاعات إسالمية فيالبلداناإلسالميةالحتضان الشباب وتربيتهم على اإلسالم من إ
 هذاالعصر؟

 للمسلمني، ولكن عليها أن جتتهد يف خريا فيه اإلسالمية وجود هذهاجلماعات :اجلواب
ن حتب مع بعضها ، وأن جتتهد بالتعاون فيما بينها ، وأ إيضاح احلق مع دليله وأن ال تتنافر

http://www.somaliatodaynews.com/port/2010-01-04-21-
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إحداها األخرى ، وتنصح هلا وتنشر حماسنها ، وحترص على ترك ما يشوش بينها وبني 
 – والمانع أن تكون هناك مجاعات إذا كانت تدعو إىل كتاب اهلل وسنةرسوله ، ريهاغ

 .[(7/272باز) فتاوى مساحة الشيخ ابن جمموعة] .صلى اهلل عليه وسلم
 واجلواب عن هذه الشبهة من وجهني :

ال يقصد باجلماعات الواردة يف كالمه باجلماعات  األّول : أن الشيخ رمحه اهلل تعاىل
هبا لتعدد أمكنتها ال لتفرّقها وحتزّ  اب املعاصرة، بل الشيخأراد اجلماعات املتعددةواألحز 
 وإذا كانوا مجاعات على هذا الطريققائال : ))   ىخر أوضوحاً  قوله يف فتوى  ذلك ويزيد

لكن كلهم على الطريقة السلفية  " صنعاء "ومجاعة يف  " إب" ما يضر كوّنم مجاعة يف
ال ن ة يدعون إىل اهلل وينتسبون إىل أهل الُسن ة واجلماعة من غري حتز ب و ات باع الكتاب والسُ 

، لكن يكون هدفهم واحد وطريقهم  تعص ب، هذا ال بأس بـه وإن تعد دت اجلماعات
 ((. واحد

أسئلة أيب احلسن للشيخني ابن باز وابن العثيمني" ُسج ل "] من شريٍط بعنوان 
 هـ[ 6161من ذي احلجة عام  بك ة املكر مة يف السادس

؟!! وهل يبقى بعد هذا تذبذب بني  هاأم منع احلزبيةهل جّوز الشيخ تعدد اجلماعات 
 الشبه وأخذ املتشابه وترك احملكم  ؟ 

عن متأّخرة  -وقد سبق نقلها  –والثاين : أن للشيخ فتاوى أخرى صرحية بنع التحّزب 
موا أّن  الشيخ إن كنتم تريدون احلّق ؟ أمل تعلتلك الفتوى اجململة فأميا أحّق أن ينسب إىل

 القول املتأّخر من قول عامل يكون كناسخ ملا قبله إذا رجع عنه ؟
قال اإلمام ابن الصالح رمحه اهلل تعاىل :" والصحيح أّن اجملتهد إذا قال قواًل ُّ رجع عنه  

 ([6/617بطل كاملنسوخ " ]راجع : شرح مشكل الوسيط )
 راقي :                               ] حبر الرجز [وقال صاحب امل
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 وقوُل َمن عنه ُروي قوالن      مؤخٌر إذ يتعاقبان
 ماعات للمسلمني إذا خلون من مفاسد منها :والثالث : ذكر مساحته خريية اجل

 .الّتنافر والتباغض  –أ 
 .التحّزب والتفّرق  -بـ 

 عدم إيضاح احلّق مع دليله . -جـ 
 عاون بأهداف احلزب ال بالّب والتقوى .الت –د 
تض املصلحة الرّاجحة  نشر مساويها فقط قعدم نشر حماسن األخرى إذا مل ت -هـ 

 للتحذير .
 عدم التناصح فيما بني اجلماعات .  -و

 وهل األحزاب ساملون عن هذه املفاسد أم أّّنا سورهم احلقيقّي ومستهم البارزة ؟!!!
 لشيخ األلبايّن: ونّص السؤال واجلواب ما يلي : فتوى ل :عاشرةالشبهة ال

ما هو حكم اإلمارة عند إخواننا هل يأمرون أحداً يُرّتب هلم أمورهم وتكون الطاعة له 
 باملعروف وال يعصونه ؟

 فأجاب :" هناك نوعان من اإلمارة : 
 إمارة كبى . -6
 إّمارة صغرى . -2

وأّما  ،يبايع من أهل العلم والفقه من األّمة اإلمارة الكبى ال تكون إال للخليفة اّلذي 
لكن ال جيوز أن يتّتب على اإلمارة الصغرى أحكام  ةاإلّمارة الصغرى فهي بال شّك جائز 

اإلّمارة الكبى مثالً حنن نعلم أّن من لوازم اإلمارة الكبى ما ذكرت أنت آنفاً يف سؤالك 
 من أنّه يطاع يف معروف ...  " 
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من جامعات ومدارس، ودروس، وال لشيخ أراد هبذه إدارة أعمال الدعاة واجلواب : أّن ا
يقصد هبا إنشاء األحزاب البدعية، اليت كان ينكرها كثريا، فليس يف فتوى الشيخ جتويز 

 وقد سألنا تلميذ الشيخ يف إنشاء األحزاب، وإّنا فيها  الكالم على اإلمارة واإلدارة اخلاصة،
ذه ن الشيخ العلمّية فضيلة الشيخ علّي حسن احلليّب  عن هاحلضر والسفر اخلبري ببواط

 الفتوى واحتجاج بعض احلزبّية على حتّزهبم البدعّي .
مارة اليت أجازها شيخنا اإلمام األلبايّن رمحه اهلل حبسب املنقول هنا فأجاب فضيلته :" اإل

والباء و...و...  ّيون الوالءهي " اإلدارة" ال غري وليست إمارة احلزبّية اّليت يُرّتب عليها احلزب
 وهذا ما جاهد شيخنا يف إنكاره طيلة عمره فال جيوز محل كالمه على غري ذلك " اهـ

ومما يؤيّد الشيخ احلليّب  أّن هذه الفتوى تضمنت شروطاً ال يوجد  يف التحزّبات مثل :    
 أمري احلزب .أاّل يتّتب عليها أحكام اإلمرة العاّمة مثل الطاعة وهم يوجبون طاعة 

 عتصام " وال بّد هلذه اجلماعة من إدارة وال بّد هلا من طاعة "ويف هذا منهج اال 
 فهل أنتم مع األلبايّن !!!

ومن الشروط املفهومة من كالم األلبايّن أن ال يوجد فيها أيضاً البيعة ألنّه جعل  البيعة 
البيعة  ة فإذا انتفت الطّاعة انتفتوصفاً لإلمام  األعظم وهي مقّيدة  والطاعة من لوازم البيع

 وال يصح أن يفّرق بني البيعة والطاعة ألن الطاعة  من مثرات البيعة
   -يف شرح احلديث الثامن والعشرين من األربعني النوويّة  -قال العالمة صاح آل الشيخ 

علم، ومن ل: " فالسمع والطاعة من مثرات البيعة، فاإلمام املسلم إذا بايعه طائفة من أهل ا
فإن يف بيعتهم له على السمع والطاعة، وعهدهم له أن  -يسار إليهم يف احلل والعقد 

لى اهلل ص يف ذلك مبايعة بقية املسلمني، وعلى هذا جرت سنة املصطفى-يسمعوا ويطيعوا 
 وسنة اخللفاء الراشدين . وعليه وسلم، 
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عة وبني ، ومن فرق بني البيال فرق بينه وبني البيعة -كما ذكرت لك  -فالسمع والطاعة 
السمع والطاعة يف احلقوق اليت لإلمام املسلم أو لألمري املسلم، فال دليل له من سنة 

وال من عمل الصحابة والتابعني، وال من قول أهل السنة  صلى اهلل عليه وسلم،املصطفى 
 واجلماعة، وأتباع السلف الصاح من عقائدهم " .اهـ 

بلدان  قليات املسلمة يفاألقول ابن العثيمني يف تأمري  : حادية عشرةالشبهة ال
 ،الكفرة 

 واجلواب عن هذا بوجوه : 
األّول : أن هذه املسألة خارجة عن حمّل النزاع ألّن مراد الشيخ هو اإلمرة العاّمة اّليت تؤّلف 

احرة عن أن يكونوا أحزاباً متن اً املسلمني العائشني مع األكثريّة الساحقة من الكفرة فرار 
 وفضل . متنافرة متناسية وهذا ال يأباه عاقل فضال عّمن له علم

ي : ) سالمي للمشاركة يف البملان األمريكإقال العالمة األلباين رمحه اهلل يف تكوين حزب 
سالمية ، فماذا نقول عن التحزب يف بالد سالمية يف البالد اإل... وإنا نشكو األحزاب اإل

 [(6/778يب لشيخه األلباين )سؤالت احلل]( ؟!!! الكفر 
والثاين : أن هذه الفتوى خاّصة باألقليات فكيف يصّح أن يقاس عليها يف البلدان املسلمة  

 اّليت هلا أمري يقوم باملصاح العاّمة كاململكة السعوديّة وحنوها  إن كنتم للرؤيا تعبون ؟!!
على بلدان لعائشة يف هذه الوالثالث : فهل أنتم طّبقتم هذه الفتوى حيث تدعون لألمة ا 

أم أّن كّل مجاعة صدرت بضاعتها إىل هذا السوق اّلذي قّل رواجه فسّبب هذا يّتحدوا أن 
 متزّقاً وتفرّقاً ؟!!

اهلل ّلة وأفسدُت العالئق أمّيا إفساد و واجلواب اّلذي ال حميص عنه هو : أنكم زدُت الطني بِ 
 حيكم بينكم وبينهم يوم املعاد.
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عاىل " ِن: فقال : رمحه اهلل تياملعايل اجلو  قول اإلمام أيب : ةرعش   نيةثاالشبهة ال
وقد قال العلماء لو خلى الزمان عن السلطان فحّق على قطان كّل بلدة وسكان كّل قرية 

ه مر اأن يقّدموا من ذوي األحالم وذوي العقول واحلجى من يلتزمون امتثال إشارته وأو 
ند م لو مل يفعلوا  ذلك ترّددوا عند إملام املهّمات وتبّلدوا عوينتهون عن مناهيه ومزاجره فإّنّ 

إظالل الواقعات ولو انتدب مجاعة يف قيام اإلمام للغزوات وأوغلوا يف مواطن املخافات تعنّي 
عليهم أن ينصبوا من يرجعون إىل رأيه إذا مل يفعلوا ذلك هتووا يف ورطات املخاف ومل 

 يستمروا يف شيء من احلاالت " 
 [ 281راجع : الغياثي  ]

واجلواب أّن هذه اإلمرة عاّمة لسكان كّل البلدان اّليت افتقدت حكم اخلليفة العظمى وهذا 
 يف معاشهمها أهلُ حّكمها ة يف أقطار اإلسالمّية اّليت ديشبه با حنن فيه من دويالت متعدّ 

ألة فساء املسبعد سقوط اخلليفة العثمانّية وهذا ال خالف بيننا ولكن ساء فهمكم يف 
 حتجاجكم هبذا القول  .ا

وأّما قوله " ولو انتدب مجاعة يف قيام اإلمام للغزوات وأوغلوا يف مواطن املخافات تعنّي 
عليهم أن ينصبوا من يرجعون إىل رأيه إذا مل يفعلوا ذلك هتووا يف ورطات املخاف ومل 

 يستمروا يف شيء من احلاالت "
ادثة تأمريها طارئ وخاّص إذا أوغلوا يف مواطن اخلوف فال عمدة لكم فيه ألّن هذه احل

يت خبالف الّتأمريات احلزبّية الّ هذه اإلمارة دوم تنقذوا أنفسهم من ورطات املخاف وال ليُ 
 ها ناصب يف العسر واليسر ويف احلّل واحلرم ويف الرخاء والشّدة فتأّملوا . ؤ تكون لوا

 إذا شرع هذا لثالثة يكونون يف فالة منقول الشوكاين : "و  :ةرعش   لثةالشبهة الثّا
األرض أو يسافرون فشرعّيته لعدد أكثر يسكنون القرى واألمصار وحيتاجون لدفع الظلم 

 وفصل الّتخاصم أوىل وأحرى "
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واجلواب : أّن هذه هي اإلمرة العاّمة ال احلزبّية بداللة السابق والالحق ومضمون الكالم  
باب وجوب نصب والية القضاء واإلمارة وغريمها "  أيضاً فالباب الذي يشرحه وهو "

والكالم بعد كلمة " وفصل الّتخاصم أوىل وأحرى" هو " ويف ذلك دليل لقول من قال : 
 إنّه جيب على املسلمني نصب األئّمة والوالة واحلّكام "

فع د  ومضمون الكالم داّل على اإلمرة العاّمة ألن الشيخ عّلل حكم املسألة بأمرين األّول :
 الظلم 

 .والثاين :  فصل الّتخاصم 
 هذه يفهلا  وهذا من أعمال اإلمرة العاّمة وشؤوّنا ال اإلمرة احلزبية اّليت ال صولة وال جولة 

 األمور .   
لي هؤالء "أ ّم ر" فإذا رأوا إىل هذه احلروف طاروا فرحاً وظّنوا أّّنم وجدوا بغيتهم ولكن ابتُ 

 هلل من شّر العجمة . الضاّلة املنشودة فنعوذ با
يهم نتساب إلفتوى ابن باز يف مساعدة اجلماعات واال عشرة : ّرابعةالشبهة ال

نّص السوال " يتساءل كثري من شباب اإِلسالمعنحكم االنتماء للجماعاتاإِلسالمية، 
 وااللتزام بنهج مجاعة معينة دونسواها؟

 هلل عز وجل، وقال رسوهلصلى اهللالواجب على كل إِنسان أن يلتزم باحلق، قال ا :اجلواب
عليه وسلم، وأال يلتزم بنهج أي مجاعة الِإخوان مسلمني وال أنصارسنة وال غريهم، ولكن 

يلتزم باحلق،وِإذا انتسب إِلىأنصار السنة وساعدهم يف احلق، أو إِلىاإِلخوان املسلمينووافقهم 
وز،وعليه والحييد عنه فهذا ال جي علىاحلق من دون غلو وال تفريط فال بأس،أما أن يلزم قوهلم

أن يدور مع احلق حيث دار، ِإن كان احلق معا إِلخوان املسلمني أخذ به، وإِنكان مع 
أنصار السنة أخذ به، وِإن كان مع غريهم أخذ به، يدور مع احلق، يعني اجلماعاتاألخرى 

طًا، ان غليف احلق، ولكن ال يلتزم بذهب معني الحييد عنه ولو كان باطاًل، ولو ك
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 فهذامنكر، وهذا ال جيوز،ولكن مع اجلماعة يف كل حق، وليس معهمفيماأخطئوافيه
 ([8/238)  ]جمموعةفتاوى مساحة الشيخ ابنباز

واجلواب عن هذه الشبهة أّن مساحته مل جيّوز التحّزب بل أنكرها أشّد اإلنكار أن يلتزم 
 جّوز املساعدة معهم يف احلقّ  شخص منهج مجاعة من اجلماعات حبيث ال حييد عنه وإّّنا

ا ما هو أن ال يتّتب عليهوهي ال فيما أخطؤوا فيه وهذه املساعدة هلا شروطها املعتبة 
 خطراً ومفسدة.منه أعظم 

غاة ّن املشركني وأهل البدع والفجور والبإ –يبّية دذاكراً فوائد غزوة احل –قال ابن القّيم 
نوا ه ُحرمة من حرمات اهلل تعاىل ، أجيبوا إليه وأعطوه وأعيوالظلمة إذا طلبوا أمراً يُعّظمون في

عليه وإن منعوا غريه فُيعانون على ما فيه من تعظيم حرمات اهلل تعاىل ال على كفرهم 
وبغيهم ومينعون مما سوى ذلك فكّل من التمس املعاونة على حمبوب هلل تعاىل ُمرض له 

ى إعانته على ذلك احملبوب مبغوض هلل أجيب إىل ذلك كائناً من كان ما مل يتّتب عل
 أعظم منه " 
 [       3/313] زاد املعاد 

نتساب اجملّرد عن موافقة باطل اجلماعة فمحّل تفصيل وهو إن كان للجماعة وأّما اال
 نتساب إليها يكون بدعة وممنوعاً املنتسب إليها أخطاء عقديّة فاال

... -ة انتساباً جمّردا عن بدع األشاعرة يف من انتسب إىل األشعريّ  –وقال شيخ اإلسالم 
وأّما من قال منهم بكتاب " اإلبانة " اّلذي صّنفه األشعرّي يف آخر عمره ومل يظهر مقالة 

أنّه نتساب إىل األشعرّي بدعة ال سّيما و تناقض ذلك فهذا يُعّد من أهل السّنة لكن جمّرد اال
 أبواب شّر "يوهم حسناً بكل من انتسب هذه النسبة ويفتح بذلك 

 ([  311-377/ 1]الفتاوي ) 



 106 

وللشيخ أيضاً فتوًى آخر حيّرم فيها االنتساب إىل األحزاب قائالً : " أّما االنتماءات إىل 
نوا يف ذلك وأن يتعاو  ،رسوله األحزاب احملدثة فالواجب تركها وأن ينتمي كتاب اهلل وسّنة 

رة اهلل فيه سبحانه يف آخر سو بصدق وإخالص ، وبذلك يكونون من حزب اهلل الذي قال 
وله تعاىل : بعدما ذكر صفاهتم العظيمة يف ق "َأاَل ِإن  ِحْزَب الل ِه ُهُم اْلُمْفِلُحوَن  "اجملادلة : 

 اآلية . "اَل جتَُِد قـَْوًما يـُْؤِمُنوَن بِالل ِه َواْليَـْوِم اآْلِخِر يـَُواد وَن َمْن َحاد  الل َه َوَرُسوَلُه  "
ِإن   "هتم العظيمة ما ذكره اهلل عز وجل يف سورة الذاريات يف قول اهلل عز وجل : ومن صفا

َكانُوا   "" حُمِْسِننَي آِخِذيَن َما آتَاُهْم رَبـ ُهْم ِإنـ ُهْم َكانُوا قـَْبَل َذِلكَ  ""اْلُمت ِقنَي يف َجن اٍت َوُعُيوٍن 
 أَْمَواهلِِْم َحقٌّ لِلس اِئِل َويف  ""ْسَحاِر ُهْم َيْستَـْغِفُرونَ َوبِاأْلَ  ""قَِلياًل ِمَن الل ْيِل َما يـَْهَجُعوَن 

فهذه صفات حزب اهلل ال يتحيزون إىل غري كتاب اهلل ، والسنة والدعوة إليها   "َواْلَمْحُروِم 
 والسري على منهج سلف األمة من الصحابة رضي اهلل عنهم وأتباعهم بإحسان .

حزاب ومجيع اجلمعيات ويدعوّنم إىل التمسك بالكتاب والسنة ، فهم ينصحون مجيع األ
وعرض ما اختلفوا فيه عليهما فما وافقهما أو أحدمها فهو املقبول وهو احلق ، وما خالفهما 

 .وجب تركه
وال فرق يف ذلك بني مجاعة اإلخوان املسلمني ، أو أنصار السنة واجلمعية الشرعية ، أو 

ن اجلمعيات واألحزاب املنتسبة لإلسالم  وبذلك جتتمع الكلمة مجاعة التبليغ أو غريهم م
طا أهل السنة واجلماعة الذين هم حزب واحدا يتسم خُ ويتحد اهلدف ويكون اجلميع حزبا

اهلل وأنصار دينه والدعاة إليه وال جيوز التعصب ألي مجعية أو أي حزب فيما خيالف الشرع 
 "املطهر

وذلك قبل وفاته بسبع  7/2/6162مؤّرخة بـــ لفتوى [ وهذه ا677/ 7] جمموع الفتاوي 
 سنني تقريباً [.

 وقال صاحب املراقي :                               ] حبر الرجز [
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 وقوُل َمن عنه ُروي قوالن      مؤخٌر إذ يتعاقبان
ِإًذا يا شيخنا الكرَي،  ما يلي :فتوى ابن باز ونّص السؤال عشرة : خامسةالشبهة ال

 يقول بأن هذه اجلماعات اإِلسالمية من الفرق اليت تدعو ِإىل جهنم واليت أمر النيب يالذ
 باعتزاهلا فهمه على كالمكم غري صحيح؟

الضالة، بل  الفرق الذي يدعو ِإىل كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ليس من :اجلواب
ِإحدى وسبعني  على اليهود افتقت" سلميف قوله صلى اهلل عليه و  الناجية املذكورة ةهو من الفرق

وسبعني فرقة، وستفتق أميت على ثالث وسبعني فرقة، كلها  على اثنني النصارى فرقة، وافتقت
 كان على مثل ما أنا عليه اليوم ِإالواحدة، قيل: ومن هي يا رسول اهلل؟ قال: من يف النار

 اجلماعة ويف لفظ: " هي وأصحايب
عليه وسلم  هي اجلماعة املستقيمة على ما كان عليه النيب صلى اهلل لناجيةالفرقة ا نّ أواملع ى: 

قواًل  نواهيه، واالستقامة على ذلك وطاعة أوامره وترك وأصحابه رضي اهلل عنهم؛ من توحيد اهلل،
اجلزيرة  وعماًل وعقيدة، هم أهل احلق وهم دعاة اهلدى ولو تفرقوا يف البالد، يكون منهم يف

أمريكا، ويكون منهم يف مصر، ويكون منهم  ويكون منهم يف الشام، يف ن منهمالعربية، ويكو 
وأعماهلم، فِإذا كانوا  فهم مجاعات كثرية يعرفون بعقيدهتم ويكون منهم يف آسيا، أفريقيا، يف دول

الكتاب وسنة  التوحيد واإِلميان باهلل ورسوله، واالستقامة على دين اهلل الذي جاء به على طريقة
وِإن كانوا يف جهات كثرية، ولكن يف آخر  أهل السنة واجلماعة صلى اهلل عليه وسلم فهمرسوله 

ا الزمان يقلون  جدًّ
كتاب  أن الضابط هو استقامتهم على احلق، فِإذا ُوِجد ِإنسان أو مجاعة تدعو ِإىل :فاحلاصل

فهؤالء هم اجلماعة، شريعته  واتباع اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، وتدعو ِإىل توحيد اهلل
اهلل، أو ِإىل غري سنة الرسول صلى اهلل عليه  كتاب الفرقة الناجية، وأما من دعا ِإىل غري وهم من

 الفرقة الناجية: دعاة الكتاب وِإّنا اجلماعة، بل من الفرق الضالة اهلالكة، وسلم فهذا ليس من
واحدة، فال يضر كون  والعقيدة فوالسنة، وِإن كانت منهم مجاعة هنا ومجاعة هناك ما دام اهلد
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 اإِلخوان املسلمني، وهده تسمى: كذا، املهم عقيدهتم أنصار السنة،وهذه تسمى هذه تسمى
صلى اهلل  توحيد اهلل واإِلخالص له واتباع رسول اهلل وعلى وعملهم، فِإذا استقاموا على احلق

ن يتقوا اهلل، وأن يصدقوا يف فاألمساء ال تضرهم، لكن عليهم أ عليه وسلم قوالً وعماًلوعقيدة
املسلمني،  باإِلخوان وتسمى بعضهم بـالسلفيني، أو أنصار السنة، تسمى بعضهم بـ ذلك،وِإذا

احلق باتباع كتاب  الصدق، واستقاموا على أو تسمى بعضهم بـ: مجاعة كذا، ال يضر ِإذا جاء
أخطأت اجلماعة يف شيء  ِإذاواالستقامة عليهما عقيدة وقواًلوعماًل، و  اهلل والسنة وحتكيمهما

 فالواجب على أهل العلم تنبيهها وِإرشادها ِإىل احلق ِإذا اتضح دليله
على الب والتقوى، وأن نعاجل مشاكلنا بالعلم واحلكمة واألسلوب  أنه ال بد أن نتعاون واملقصود

أوجب بالعقيدة، أو با  يتعلق احلسن، فمن أخطأ يف شيء من هذه اجلماعات أو غريهم مما
واألسلوب احلسن، حّت ينصاعوا ِإىل  واحلكمة اهلل، نبهوا باألدلة الشرعية بالرفق اهلل، أو ما حرم

احلق، وحّت يقبلوه، وحّت الينفروا منه، هذا هو الواجب على أهل اإِلسالم أن يتعاونوا على 
 .يتخاذلوا فيطمع فيهم العدو والتقوى،وأن يتناصحوا فيما بينهم، وأن ال الب
 [(8/183) فتاوى مساحة الشيخ ابن باز موعة]جم

واجلواب عن هذه الشبهة أّن مساحته مل جيّوز احلزبّية ال من قريب وال من بعيد يف هذه الفتوى  
ومل يذكر أن اجلماعات كّلها من الفرقة الناجية بل ذكر صفات الفرقة الناجية وأّن من اتصف 

اجلماعات حبسب القارات واألمصار ال بأس هبذه الصفات  يكون من ضمنهم وذكر أّن تعدد 
واحدة وهذا ال يأباه شرع وال عقل فمن أين لكم من جواز التحّزب  والعقيدة به ما دام اهلدف

 ؟!!.      
 جمّرد عالمة بشرطنيإذا كان وذكر أيضاً أّن أمساء اجلماعات ال بأس به 

 أن يكونوا صادقني يف مقتضى التسمية .  -6
 صدقت يف مقتضى امسها إال السلفّية وال نعلم مجاعة 

 سالمة عقيدهتم وعملهم عن األخطاء . -2
 وكل اجلماعات احلزبّية وقعوا يف أخطاء عقديّة عملّية دعويّة فهل أنتم مع فتوى ابن باز؟!!!  
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 وبقي شرط ثالث ذكره ابن باز يف فتوى آخر وهو  
كون بعض اجلماعات تلقب نفسها  " أما عدم التحّزب والوالء والباء هبذا اإلسم قال مساحته: 

مصر، فال حرج يف ذلك إذا استقاموا  السودان، أو يف يف السنة أنصار مثل هلا ، بشيء عالمةً 
اإلخوان  أو مثل ، إذا سلكوا طريق نبينا صلى اهلل عليه وسلم ، واستقاموا عليه على الطريق

حممد  بشرط أن يستقيموا على طريق كناملسلمني، لقبوا أنفسهم هبذا اصطالحاً بينهم ال يضر ل
 من إخواّنم املسلمني وأن يسلكوه وأن يعظموه وأن يعتقدوا أن مجيع صلى اهلل عليه وسلم

 غريهم من من أي مكان ال يتحزبون بأصحاهبم ، فيعادوا من مجاعة املسلمني أنصار السنة
ة اإلسالمية أما إذا أثرت األلقاب غري مؤثرة يف األخو  املسلمني ، ال ، بل جيب أن تكون هذه

كانوا أفضل من  ، ولو فصار هذا يغضب حلزبه ويرضى حلزبه ، ويقرب حزبه ويبعد غري حزبه
الجيوز ، هذا تفرق يف الدين، فإذا كان  اإلميان والتقوى ، هذا منكر هذا حزبه ، ولو كانوا أهل

اإلميانية يؤثر يف   األخوةأو بكذا أو بكذا يؤثر يف املسلمني وباإلخوان بأنصار السنة التلقيب
هذا ال جيوز ، هم إخوة يف اهلل يتعاونون على الب والتقوى  والتقوى ، التعاون على الب

ويعادون عليه ، ويعتبون من  ويتناصحون مهما تنوعت ألقاهبم ، أما إذا أوجدوا لقباً يوالون عليه
   .ومن ال فال ، هذا ال جيوز  دخل فيه هو وليهم ،

 [170-3/168  نور على الدرب]فتاوى 
 حزاهبم ؟!!!ألوهل ألقاب اجلماعات احلزبّية خال عن الوالء والباء 

 وهناك علماء نّصوا على بدعية تسمية اجلماعات غري السلفية .
 .قال العاّلمة األلبايّن :تسمية اجلماعات من البدع إال اجلماعة السلفّية 

 .[27]راجع : فتاوى يف املدينة واإلمارات ص: 
اعة :اإلخوان ومج-حفظه اهلل-قال معايل الّشيخ العاّلمة صاح بن حممد اللحيدان و 

التبليغ ليسوا من أهل املناهج الصحيحة فإن مجيع اجلماعات والتسميات ليس هلا 
 أصل يف سلف هذه األمة.
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ا  وأما اخلوارج فم،  وأول مجاعة ُوجدت ومحلت االسم مجاعة الشيعة تسموا بالشيعة
 يسمون أنفسهم إال بأّنم املؤمنون.. ((. كانوا

]فتاوى العلماء يف اجلماعات وأثرها على بالد احلرمني: تسجيالت منهاج السنة 
 .السمعية بالرياض [

 الدعاوي الكاذبة حول الموضوع :

وهذه الّدعاوي اّلّت نوردها هنا هي بنزلة اهلذيان خللّوها من البّينات والباهني وهلل ذّر 
 الشاعر: 

 دعاوي إذا حققتها ألفيتها      ألقاٌب زور لفقت بحال 
 والّدعاوى إذا مل يُقيموا عليها     بّينات أصحاهبا أدعياء 

وتلك الّدعاوي هي الّشائعة الّذائعة املشهورة يف الّساحة وهلذا نقتصر عليها دون أن نفرضها 
 دعاو مل تُعهد، ودونكها ونقضها. 

 .ب ظاهرة صحيّة الدعوى األولى : أن األحزا

ب يف التحزّ  قدوتكممة ابن باز إىل واجلواب عن هذه هو : ما يف مضمون رسالة العاّل 
املدعو عبد الّرمحن بن عبد اخلالق هداه اهلل وهذا اخلطاب مؤرّخ بعد الثالثني من شهر صفر 

 هـ  6167سنة 
ابكم: ، وكت28،37،37طاب : " دعوتكم يف كتابكم: )مشروعية اجلهاد( صونّص اخل

إىل تفرق املسلمني إىل مجاعات وأحزاب، وقولكم: إن  11، ص76)الوصايا العشر( ص
 هذا ظاهرة صحية.

وال خيفى أن هذا مصادم لآليات القرآنية، واألحاديث النبوية، مثل قوله سبحانه: " 
يًعا َوال تـََفر ُقوا" وقوله سبحانه: "ِإن  ال ذِ  َن فـَر ُقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـًعا يَواْعَتِصُموا حِبَْبِل الل ِه مجَِ
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َلْسَت ِمنـُْهْم يف َشْيٍء "اآلية، يف آيات كثرية يف هذا املع ى. وقول النيب صلى اهلل عليه 
وسلم:))إن اهلل يرضى لكم ثالثاً: أن تعبدوه وال تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا حببل اهلل 

اهلل أمركم(( يف أحاديث كثرية يف هذا املع ى. مجيعاً وال تفرقوا، وأن تناصحوا من واله 
فالواجب عليكم الرجوع عن ذلك، وإعالنه يف الصحف احمللية، ويف الكتاب الذي 

 أوصيناكم به آنفاً يف بيان ما رجعتم عنه من األخطاء. اهـ
 [71]راجع : املوقع الرمسّي لسماحة الشيخ ابن باز وجمّلة الفرقان الكويتية / العدد 

لشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل هل لتعدد اجلماعات اإلسالمّية يف الساحة أثر سليّب أم وسئل ا
 أّّنا ظاهرة صحّية ؟

اجلواب : تعدد اجلماعات ظاهرة مرضية وليست ظاهرة صحية واّلذي أرى أن تكون األّمة 
ريد أ اإلسالمّية حزباً واحداً ينتمي إىل كتاب اهلل وسّنة رسوله صلى اهلل عليه وسّلم ولست

 بذلك أن أجب الّناس على أن يّتحدوا على رأي واحد    
 ]راجع : الصحوة اإلسالمّية[ 

عوى الثانيّة : أّن األحزاب الممنوعة هي المشتملة على الدّ 

هذا  منوأما األحزاب الخالية  التعّصب ووالء وبراء خاصّ 

 فليست بممنوعة .
 .ف أحدمها عن اآلخر ر َتل  صو  تَ واجلواب : أّن التحّزب والتعّصب قرينان فال يُـ 
 مجاعة تصّور أنّه ممكن أن يقوم حزب وتلتفّ سئل العالمة األلبايّن رمحه اهلل تعاىل :  هل تَ 

 على بيعة أمري وال يكون هنا والء وال براء من أجل هذه احلزبية هل تتصّور هذا ؟!
 فأجاب : " ال أتصّور :

 السائل : ال بّد أن يتبعها والء وبراء ؟
 قال الشيخ : نعم .

 ]راجع : أسئلة أيب احلسن للعالمة األلبايّن[
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 وقال فضيلة الشيخ سعد احُلَصنّي :"  والّتعّصب نتيجة حتمية للّتحّزب كالمها باطل "
 [71نتماء ص : ]راجع : مهّذب يف حكم اال

تحّزب لبل قد يؤّدي التعصب احملالف ل ،وهذا اّلذي ذكره الشيخان هو احلّق ويشهده الواقع
يف بعض  حروب طاحنةمن قتاال مريراً فال يغيب يف أذهاننا ما جرى بني بعض املتحزّبة 

 وهل هذا ناشئ من غري تعّصب ؟!!!      ،بلدان جنوب الصومال
حزب من األحزاب كما  يندعاة السلفيّ الالدعوى الثالثة : أن  

 . ابن عثيمينذلك إلى أشار 
 من وجوه : عن هذه الشبه واجلواب

 لك،يف ذفإليك أقواهلم   ،بالتحزّ من السلفّية  الدعوةوا عن فَ ل : أّن العلماء نَـ األوّ 
سئل العالمة الفوزان : يزعم بعض الناس أن السلفية تعتب مجاعة من اجلماعات العاملة 

 على الساحة وحكمها حكم بقية اجلماعات فما هو تفنيدكم هلذا الزعم ؟ 
ا والعمل نتماء إليهليت على احلق وهي اليت جيب االفأجاب :" أّن اجلماعة السلفية هي ا

 عتب من مجاعات الدعوة ألّنانتساب إليها وما عداها من اجلماعات جيب أن ال تُ معها واال
خمالفة ، كيف تتبع فرقة خمالفة جلماعة أهل السنة وهدي السلف الصاح؟! ماخالف 

ان الرسول كيه وسلم خمالف ملا  اجلماعة السلفية فإنه خمالف ملنهج الرسول صلى اهلل عل
فقول القائل إن اجلماعة السلفية واحدة من اجلماعات ، صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه 

اجلماعة السلفية هي اجلماعة الوحيدة اليت جيب اتباعها والسري على ، اإلسالمية هذا غلط 
نه أن ينضم إليه ألمنهجها واإلنضمام إليها واجلهاد معها وما عداها فإنه ال جيوز للمسلم 

خمالف فهل يرضى إنسان أن ينضم إىل املخالفني ملنهج السلف؟ واليرضى هبذا مسلم ، 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم يقول )عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من 

بعدي( ويقول عن الفرقة الناجية : ) من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب( هل 
 إلنسان النجاة ويسلك غريطريقها.يريدا
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 ترجوا النجاة ومل تسلك مسالكها      إن السفينة المتشي على اليبس   "
 [677] راجع : اإلجابات املهّمة يف املشاكل امللّمة ص : 

 م؟ نتساب هلا مذمو لفية حزب من األحزاب وهل االوسئل العالمة الفوزان أيضاً : هل السّ 
األحزاب  من فرقة الناجية وهم أهل السنة واجلماعة ليست حزباً لفية هي الفأجاب :" السّ 

اليت تسمى اآلن أحزابا وإّنا هي حزب اهلل وجنده وهم  مجاعة على السنة والدين قالصلى 
اهلل عليه وسّلم : " التزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين، اليضرهم من خذهلم والمن 

لها تفتق هذه األمة على ثالث وسبعني فرقة كخالفهم" وقال صلى اهلل عليه وسلم " وس
رسول اهلل: " من كان على مثل ما أنا عليه اليوم  يف النار إال واحدة"  قالوا من هي يا

 وأصحايب" 
فالسلفية من كان على مذهب السلف على ماكان عليه الرسول وأصحابه فهي ليست 

ن عهد الرسول صلى اهلل عليه حزبا من األحزاب العصرية وإّنا هي مجاعة قدمية أثرية م
وسلم متوارثة مستمرة التزال على احلق ظاهرة إىل قيام الساعة كما أخب صلى اهلل عليه 

 وسلم"
 [671] راجع : اإلجابات املهّمة يف املشاكل امللّمة ص : 

وقال فضيلة بكر: " إذا قيل السلف أو السلفيون أو جلادهتم السلفية فهي هنا نسبة إىل 
صاح مجع صحابة رضي اهلل عنهم فمن تبعهم بإحسان دون من مالت هبم السلف ال

األهواء ... والثابتون على منهاج السنة نسبوا إىل سلفهم الصاح يف ذلك فقيل هلم 
السلف، السلفيون والنسبة إليهم سلفي وعليه فإن لفظ السلف يعِن السلف الصاح وهذا 

تداء بالصحابة رضي اهلل عنهم ولوكان يف قسالك يف اال لّ كاللفظ عند اإلطالق يعِن  
عصرنا وعلى هذا كلمة أهل العلم وهي نسبة ليس هلا رسوم خرج من مقتضى الكتاب 

 والسنة مل تنفصل حلظة واحدة عن الصدر األول بل هي منهم وإليهم.  "
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 [11نتماء ص:] راجع:  حكم اال
بصار املتحزّبة ت أيَ مِ ولكن عَ  ،حّق  يف موضعههو وأّما قول فضيلة الشيخ حمّمد بن صاح ف

 وإيضاحه فيما يلي : ،يف ذلك  عجبعن فهمه وال 
لك باألّول : أنه رمحه اهلل مل يرد  زبية والشاهد على ذلك إبراء الشيخ  احل الدعوة السلفية،ذ 

خ ربيع بن هادي أال وهو الشي ا،هبذه العبارة وأمثاهل هأنّه قصد احلزبّيون على همت  يَـ ن ممعلى 
وتعاىل أن يسر  " إننا حنمد اهلل سبحانه ربيع دخلّي حفظه اهلل تعاىل : فقال فضيلته يفامل

يه بعض املنطقة حّت يعلم من خيفى عل هألخينا الدكتور ربيع بن هادي املدخلي أن يزور هذ
لفية  بالسّ أعِن لفية طريق السلف ولستُ اه على جانب السّ أخانا وفقنا اهلل وإيّ  األمور أنّ 

لف يف ق السّ ه على طريلفية أنّ  أريد بالسّ ضاد لغريه من املسلمني لكِّن قائم يُ  زبٌ ا حأّنّ 
حيد هو أصل و ضاد وحنن نعلم مجيعا أن التّ وحيد ومنابذة من يُ ما يف حتقيق التّ منهجه والسيّ 

ادي املدخلي الم . زيارة أخينا ربيع بن هالة والسّ البعثة اليت بعث اهلل هبا رسله عليهم الصّ 
س اذه املنطقة وباألخص إىل بلدنا ُعنيزة الشك أنه سيكون أثر ويتبني كثري من النّ إىل ه

ندمون على ذين يويج وإطالق العنان للسان وما أكثر الّ هويل والتّ بواسطة التّ  ماكان خافياً 
 ما قالوا يف العلماء إذا تبني هلم على أّنم صواب  "

 [23ربيع ص:]راجع : الثناء البديع من العلماء على الشيخ 
 يكن األلبايّن وهيئة الكبار العلماء واللجنة الّدائمة من األحزاب املعاصرة مع كون كذا ملو 

 .يف هذا العصر  تهاهؤالء األفذاذ من أعالم السلفّية وأئمّ 
لك من اّدعى السلفّية يف مضمون التحّزب وهذا حقيقة كالم ب والثاين : أّن الشيخ أراد ذ 

عتصام  إذا زاروا أو وفدوا إىل عتصام وأشباهه فإّن االزب االالشيخ  ومقتضاه مثل ح
قة حزبيون، ون. وهم يف احلقيم سلفيّ العلماء  هنالك يّدعون أّنّ باململكة السعوديّة والتقوا 

وأصحاب عبدالرمحن يّدعون أّنم سلفيون، وهم حزبيون معروفون،وهكذا بقية األحزاب 
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املصلحة بذلك، فهؤالء ال ينفعهم ادعاؤهم األخرى يتظاهرون بالسلفية إذا ارتبطت 
 للسلفية مع أّنم حزبيون.

بّأ كل حزب على اصطالحه املعاصر ولو اّدعى أنّه سلفّي وكذا نتمن  والثالث : نتبّأ إىل اهلل 
بات كّلها قّر التحز إىل اهلل من كّل تعّصب لشيخ أو طائفة ولو كان لألئّمة األربعة وال نُ 

 . والّتعّصبات برّمتها
إن   تاوالرّابع : فإن كنتم ترون أّن كالم الشيخ حّق وصواب فِلم مل تأخذوه وتتكوا التحزّب

 كنتم تريدون احلّق والصواب  ؟!! 
ى هل يكون لكم مبّراً عل ،واخلامس : كون بعض السلفنّي حزبا مثل األحزاب املعاصرة

 .  ةباملعصي ةوهذا عني احتجاج املعصي،جواز التحّزب 

زاق عفيفّي كان رأس الرابعة : أّن الشيخ عبد الرّ الدعوى 

 ؟ عليه تنكرو لم جماعة أنصار السنّة فلِم

واجلواب من وجهني : األّول : أّن أنصار السّنة بدأت يف أّول أمرها احلرص على العمل 
بالسّنة  من غري حتّزب وتكّتل وإّّنا كانت رئاستها رئاسة العلم كمشيخة األزهر واجملامع 

 .ّية وجّلان الفتوى العلم
نصار أ مجاعة"وهذا االسم ومّمن نفى عنها الّتحّزب البغيض اللجنة الّدائمة فقالت : " 

األهواء و  إّنا صار لتتميز به أمام اجلماعات والفرق اليت داخلتها البدع " السنة احملمدية
ب يف لسنة واحلوعقد الوالء والباء ليس على هذا االسم، وإّنا هو على الكتاب وا ، املضلة

عى يف هذا ومن س ، وهلذا فال جيوز تفرقهم، وال تفريق كلمتهم ،اللهوالبغض يف اهلل 
 .[61872]الفتوى رقم ). اهـ  أورماهم بالتحزب املقيت فقد اعتدى عليهم وظلم نفسه

وهذه    -إمام وخطيب املسجد احلرام  –فضيلة الدكتور الشيخ عبد الرمحن السديس  قالو 
ليست مجاعًة حزبية، وإّنا هي أُناٌس نذروا أنفسهم للدعوة إىل اهلل  -وهلا حبقأق-مجاعة 
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ولنصرة السنة، وللتكيز على العقيدة الصحيحة وإىل دعوة الناس إىل الوحَيني والتمسك 
 "اهـ  بكتاب اهلل وسنة رسوله عليه الصالة والسالم

د أمحد سّيد وجهوده الدعويّة حملمّ  ]راجع :  الشيخ العالمة عبد الرزاق عفيفي حياته العلمّية
 ([6/387أمحد )

ار يدّ الكالم حمّدث    لكموأحّب أن أنقل ،ُّ آل أمر اجلماعة  إىل أن خاضت بدعاً منكرة 
اليمنّية فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعّي رمحه اهلل تعاىل قائاًل  : " مجاعة أنصار السنة 

اس حريصون على العمل بالسنة ويقيمون بواجب احملمدية يوجدون بصر والسودان وهم أن
عظيم حنو اإلسالم واملسلمني يدعون الناس إىل توحيداهلل وحياربون الشركيات والبدع 

واخلرافات والغالب عليهم أّنم اليهتمون بعلم احلديث من أجل هذا وجد يف صفوفهم من 
ن حيمل أفكار وفهم مينكر أحاديث ثابتة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وقد وجد يف صف

ن النيب صلى اهلل وعلى آله وسلم ُسحر  وينكر مااليوافق   :أ املعتزلة فهو ينكر حديث
د قنشقت مجاعة من أنصار السنة بالسودان وذهبت مذهب اخلوارج و اهواه من السنة وقد 

 .  وهلم اهلدايةلنا التقيت هبم باملدينة فوجدهتم يكفرون املسلمني نسأل اهلل 
ا نشأ بسبب إعراضهم عن تعلم علم احلديث وقد أفصح بعضهم هبذا وجدير بن وكل هذ

يدعي أنه من أنصار السنة أن يكون من أحرص الناس بالعمل على السنة وعلى تعليم 
من أنصار السنة وهو  هالسنة وأخذها من مصادرها وقبيح بالداعي إىل اهلل أن يزعم أنّ 

صلى اهلل عليه وسلم  اليعرف صحيحها من جاهل بكتب السنة وبأحاديث رسول اهلل 
 سقيمها وال معلوهلا من سليمها .

قول إنه يعتزل أنصار السنة حّت يكون حمدثا كبريا ولكننا نقول إنه جيب عليه ننعم ؛ لسنا 
و أأن يعرف من هم أهل السنة وهم احملدثون كالبخاري ومسلم وأمحد وغريهم ممن سبقهم 

يسلك مسلكهم فهم أعلم  أمة حممد صلى اهلل عليه وعلى  خرين حّتأاقتدى هبم من املت
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آله وسلم وهذا مذهب أهل السنة وأهل السنة هم وسط بني الغايل واجلايف فهم وسط بني 
بسبب أّنا  تلّ ضاملرجئة واملعتزلة الوعيدية وبني الروافض والنواصب والطوائف األخرى 

تضيه على حسب ماتق ةون بني األدلتأخذ مايوافق أهواءها خبالف أهل السنة فإّنم جيمع
القواعد الشرعية فهذه الطائفة اليت انشقت عن مجاعة أنصار السنة بالسودان وأصبحت 

 تكفر املسلمني ليست من أهل السنة بل هم من اخلوارج الذين أخب النيب صلى اهلل عليه 
مية لسهم من الر وسلم أّنم كالب النار وأخب أّنم ميرقون من الدين كما ميرق اوعلى آله 

 .آمني.. ، نسأل اهلل لنا وهلم اهلداية
وبعد فقد تغريت أحوال أنصار السنة بالسودان وشغلت جبمع األموال وأصبحت حتارب 

 عليهم اختالط الرجال والنساء يف نكرأعِن الشباب املتمسك بدينه الذي ي –أهل السنة 
نه نافر والشباب املتمسك لدي –كر عليهم بناء املساجد وتسليمها للصوفية ناجلامعات وي

منهم غاية النفور وحنن ننصحهم بالبعد عن مجاعة أنصار السنة فقد أصبحت ال يهمها إال 
 مجع األموال نسأل اهلل أن يردهم إذا احلق ردا مجيال.

 [ 611 -77]راجع : املخرج من الفتنة ص: 
نصار الّسّنة عاملون مع أوسئل الّشيخ أيضاً ما هي نصيحتكم للّشباب الّسودايّن وكيف يت

 اّلذين ُحّق هلم أْن ُيسّموا أنصار البدعة ؟
فأجاب : أنصحهم أن يطلبوا العلم وأن يبتعدوا عن مجاعة أنصار السّنة فقد أصبحوا دعاة 

 [211بدعة ودعاة مادة . ] راجع : حتفة اجمليب على أسئلة احلاضر والغريب ص : 
 : وقال شاعر ميايّن من طاّلب الوادعّي 

 أين اجلماعة واّلّت إمسها         أنصار سّنة أمحد العدنايّن 
 قد صاروا أنصاراً لبدعتهم وقد   خذلوا الّشريعة أمّيا خذالن 
 هم يشتمون بأهل علم صادق    هم يلمزون احلّق بالّنكران 
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 وإىل انتخابات وبيعات دعوا     وإىل اخلروج على يد السلطان 
 رّه      بني الّشباب وشّبة الّنسوان  أيضاً دعوا لإلختالط وش

 [278] راجع : حتفة اجمليب ص : 
والثاين : هب أّن رئاسة مجاعة أنصار السّنة  كانت مثل رئاستكم احلزبّية لكن كانت خامتة 
الشيخ إنكار التحّزب ورّدها كما سبق يف الفتاوى اّليت خّطت أنامله فأّي احلالني أحّق أن 

 ؟!!  يهينسب إل
 صاحب املراقي :                               ] حبر الرجز [ وقال

 وقوُل َمن عنه ُروي قوالن      مؤخٌر إذ يتعاقبان
الدعوة الخامسة : أّن بعض الجماعات الحزبيّة قد مدحها  بعض 

 و....العلماء و... و... 
ى جانب واجلواب عن هذه الدعوى أّن بعض العلماء إن مدحوا هؤالء األحزاب فهي عل

املدح واملسلم سواء كان صاحلاً أو طاحلاً وسواء كان سلفياً أو حزبّيا  ت بهاستحقّ من  احلق 
فقد منه اخلرييّة  لقول النيّب صلى اهلل عليه وسلم " املؤمن القوّي خريوأحّب إىل اهلل من ال يُ 

 رواه مسلم عن أيب هريرة .املؤمن الضعيف ويف كّل خري ..."
ال فإن كان اجلواب ال، ف ،ؤالء من أجل التحّزب والتكّتل السّريّ هلماء ولكن هل مدح العل

حّجة لكم يف تسويغ احلزبّية وهذا حمّل النزاع  وإن كان نعم فهاتوا برهانكم إن كنتم 
 صادقني ؟

بعض من تحذير الذّم والمجموع فتاوى العلماء وأقوالهم في 

 : الجماعات

مدح  ليعلم أنّ  ،ؤالء األحزابهلا ذّم العلماء  وكّل مقام له مقال فينبغي أن نورد هن
 مهالعلماء فيهم ليس على وجه العموم واإلطالق بل وضعوهم يف ميزان عدل فمدحو 
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 رة . أقواهلم موثوقة موفو بفعليك ،نصحاً لألّمة  ،كثرية  ألسباب هميف شيء وذّمو 
وان املسلمني خرمحه اهلل: حركة اإل سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد اهلل بن باز

دخلت اململكة منذ فتة وأصبح هلا نشاط بني طلبة العلم، ما رأيكم يف هذه احلركة ؟ 
 وما مدى توافقها مع منهج الُسنة واجلماعة ؟

اجلواب: حركة اإلخوان املسلمني ينتقدها خواص أهل العلم؛ ألنه ليس عندهم نشاط 
ها بدع، هلم أساليب خاصة ينقصيف الدعوة إىل توحيد اهلل و إنكار الشرك وإنكار ال

عدم النشاط يف الدعوة إىل اهلل، وعدم التوجه إىل العقيدة الصحيحة اليت عليها أهل 
الُسنة واجلماعة. فينبغي لإلخوان املسلمني أن تكون عندهم عناية بالدعوة الَسلفية، 

أهل القبور  ب الدعوة إىل توحيد اهلل، وإنكار عبادة القبور، والتعلق باألموات واالستغاثة
كاحلسني أو احلسن أو البدوي، أو ما أشبه ذلك، جيب أن يكون عندهم عناية هبذا 

 -األصل األصيل، بع ى ال إله إال اهلل، اليت هي أصل الدين، وأول ما دعا إليه النيب 
من  يف مكة دعا إىل توحيد اهلل، إىل مع ى ال إله إال اهلل، فكثري -صلى اهلل عليه وسلم 

علم ينتقدون على اإلخوان املسلمني هذا األمر، أي: عدم النشاط يف الدعوة أهل ال
إىل توحيد اهلل، واإلخالص له، وإنكار ما أحدثه اجلهال من التعلق باألموات 

واالستغاثة هبم، والنذر هلم والذبح هلم، الذي هو الشرك األكب، وكذلك ينتقدون 
يه سلف العناية باحلديث الشريف، وماكان علعليهم عدم العناية بالُسنة: تتبع الُسنة، و 

األمة يف أحكامهم الشرعية، وهناك أشياء كثرية أمسع الكثري من اإلخوان ينتقدوّنم 
 فيها، ونسأل اهلل أن يوفقهم ويعينهم ويصلح أحواهلم.

 [811]نقاًل من جملة اجمللة عدد
عن مجاعة  - تعاىل رمحه اهلل -وُسئل مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز 

 التبليغ فقال السائل ــ وهي آخر فتوى يف التحذير من مجاعة التبليغ ــ : نسمع 
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يا مساحة الشيخ عن مجاعة التبليغ وما تقوم به من دعوة، فهل تنصحِن باالخنراط يف 
 هذه اجلماعة، أرجو توجيهي ونصحي، وأعظم اهلل مثوبتكم؟

فهو مبلغ " بلغوا عِن ولو آية "  لكن مجاعة فأجاب الشيخ :  كل من دعا إىل اهلل 
التبليغ املعروفة اهلندية عندهم خرافات، عندهم بعض البدع والشركيات، فال جيوز 

اخلروج معهم، إال إنسان عنده علم خيرج لينكر عليهم ويعلمهم. أما إذا خرج 
  يتابعهم، ال. ألن عندهم خرافات وعندهم غلط، عندهم نقص يف العلم، لكن إذا

كان مجاعة تبليغ غريهم أهل بصرية وأهل علم خيرج معهم للدعوة إىل اهلل. أو إنسان 
وا عنده علم وبصرية خيرج معهم للتبصري واإلنكار والتوجيه إىل اخلري وتعليمهم حّت يتك

 املذهب الباطل، ويعتنقوا مذهب أهل السنة واجلماعة((.اهـ
لتبليغ( عبد العزيز بن باز على مجاعة ا]فـُر غت من شريط بعنوان )فتوى مساحة الشيخ 

 وقد صدرت هذه الفتوى يف الطائف قبل حوايل سنتني من وفاة الشيخ [
أيضاً :أحسن اهلل إليك، حديث النيب  صلى اهلل عليه  –رمحه اهلل تعاىل  -وسئل 

 وسلم يف افتاق األمم: قوله: " ستفتق أميت على ثالث وسبعني فرقة إال واحدة "
ني خوان املسلمة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع. ومجاعة اإلفهل مجاع

 على ما عندهم من حتزب وشق العصا على والة األمور وعدم السمع والطاعة.
 هل هاتني الفرقتني تدخل...؟

لسبعني، من :تدخل يف الثنتـني وا-غفر اهلل تعاىل له وتغمده بواسع رمحته  -فأجاب 
خل يف الثنتني والسبعني، املراد بقوله " أميت " أي: أمة خالف عقيدة أهل السنة د

اإلجابة، أي: استجابوا له وأظهروا اتباعهم له، ثالث وسبعني فرقة: الناجية السليمة 
هم اليت اتبعته واستقامة على دينه، واثنتان وسبعون فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفي

 املبتدع أقسام.
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 لفرقتني من ضمن الثنتني والسبعني؟فقال السائل: يعِن: هاتني ا
فأجاب:نعم، من ضمن الثنتني والسبعني واملرجئة وغريهم، املرجئة واخلوارج بعض أهل 

 العلم يرى اخلوارج من الكفار خارجني، لكن داخلني يف عموم الثنتني والسبعني.
] ضمن دروسه يف شرح املنتقى يف الطائف وهي يف شريط مسّجل سنة 

(6167]) 
ه اهلل رمح -الّعالمة محّدث العصراإلمام المجدد محمد ناصرالّدين  األلبانيوُسئل 

: ما رأيكم يف مجاعة التبليغ: هل جيوز لطالب العلم أو غريه أن خيرج معهم  -تعاىل
 بدعوى الدعوة إىل اهلل؟

فأجاب:مجاعة التبليغ ال تقوم على منهج كتاب اهلل وسن ة رسوله عليه السالم وما كان 
سلفنا الصاح. وإذا كان األمر كذلك؛ فال جيوز اخلروج معهم؛ ألنه ينايف منهجنا عليه 

 يف تبليغنا ملنهج السلف الصاح.
ففي سبيل الدعوة إىل اهلل خيرج العامِل، أما الذين خيرجون معهم فهؤالء واجبهم أن 
 يلزموا بالدهم وأن يتدارسوا العلم يف مساجدهم، حّت يتخرج منهم علماء يقومون
بدورهم يف الدعوة إىل اهلل. وما دام األمر كذلك فعلى طالب العلم إذن أن يدعو 

 هؤالء يف عقر دارهم، إىل تعلم الكتاب والسن ة ودعوة الناس إليها.
ال يُعنون بالدعوة إىل الكتاب والسن ة كمبدأ عام؛ بل  -أي مجاعة التبليغ  -وهم 

أشبه ما يكونون جبماعة اإلخوان  إّنم يعتبون هذه الدعوة مفرقة، ولذلك فهم
 املسلمني.

فهم يقولون إن دعوهتم قائمة على الكتاب والُسن ة، ولكون هذا جمرد كالم، فهم ال 
 عقيدة جتمعهم، فهذا ماتريدي، وهذا أشعري، وهذا صويف، وهذا ال مذهب له.

ة عندهم، فذلك ألن دعوهتم قائمة على مبدأ: كّتل مّجع ُّ ثّقف، واحلقيقة أنه ال ثقا



 122 

 فقد مّر عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان ما نبَغ فيهم عامل.
 وأما حنن فنقول: ثّقف ُّ مّجع، حّت يكون التجميع على أساس مبدأ ال خالف فيه.
فدعوة مجاعة التبليغ صوفّية عصريّة، تدعو إىل األخالق، أما إصالح عقائد اجملتمع؛ 

 يفر ق.وقد جرت بني األخ سعد احلصني -عمهمبز  -فهم ال حيركون ساكناً؛ ألن هذا 
وبني رئيس مجاعة التبليغ يف اهلند أو يف باكستان مراسالت، تبنّي منها أّّنم يقرون 

التوسل واالستغاثة وأشياء كثرية من هذا القبيل، ويطلبون من أفرادهم أن يبايعوا على 
لى هذا يبايع عأربع طرق، منها الطريقة النقشبنديّة، فكل تبليغي ينبغي أن 

األساس.وقد يسأل سائل: أن هذه اجلماعة عاد بسبب جهود أفرادها الكثري من 
الناس إىل اهلل، بل وربا أسلم على أيديهم أناس من غري املسلمني، أفليس هذا كافياً 
يف جواز اخلروج معهم واملشاركة فيما يدعون إليه؟ فنقول: إن هذه الكلمات نعرفها 

 عرفها من الصوفّية !!.ونسمعها كثرياً ون
فمثاًل يكون هناك شيخ عقيدته فاسدة وال يعرف شيئاً من الُسّنة، بل ويأكل أموال 

 الناس بالباطل...، ومع ذلك فكثري من الُفس اق يتوبون على يديه...!
فكل مجاعة تدعو إىل خري البد أن يكون هلم تبع ولكن حنن ننظر إىل الصميم، إىل 

ه وسلم صلى اهلل علي -ن إىل اتباع كتاب اهلل وحديث الرسول ماذا يدعون؟ هل يدعو 
وعقيدة السلف الصاح، وعدم التعصب للمذاهب، واتباع الُسن ة حيثما كانت ومع  -

من كانت؟!.فجماعة التبليغ ليس هلم منهج علمي، وإّنا منهجهم حسب املكان 
 الذي يوجدون فيه، فهم يتلونون بكل لون.

 ([32اإلماراتية ص ) ين يف املدينة واإلماراتفتاوى األلبا] راجع 
: ليس صوابا أن يقال إن اإلخوان املسلمني هم من أهل الُسنة؛  –رمحه اهلل  –وقال 

 ألّنم حياربون الُسنة ".
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 ]راجع : يف شريط "حماورة مع أحد أتباع حممد سرور[ 
قده أّن ذي نعتاألمر الّ  –رمحه اهلل  –وقال الشيخ العاّلمة مقبل بن هادي الوادعيّ 

 اإلخوان املسلمني مبتدعة وأّن مجاعة الّتبليغ مبتدعة وأّن أصحاب الّسلفية 
عبد الّرمحن بن عبد اخلالق مبتدعة وأّي دعوة تُريد أن جتمع جمموعة من الّناس وتتك 

الباقني أو من انضم إليها تعتب على بدعة ألّن الّرسول صّلى اهلل عليه وعلى آله وسّلم 
" املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال حيقره التقوى هاهنا حبسب امرئ يقول :

أن حيقر أخاه " ورّب العزّة يقول :" إّّنا املؤمنون إخوة " ويقول :" وتعاونوا على الّب 
والّتقوى وال تعاونوا على اإلُ والعدوان " أصحاب سلفية عبد الّرمحن عبد اخلالق 

 ّق يقال . أغلبهم أصحاب سّنة واحل
لكن مسألة احلزبية هي من جمموعة قليلة أّما اإلخوان املسلمون أغلبهم مبتدعة فيهم 

جمموعة قليلة يُعّدون على األصابع هم أصحاب سّنة وأنا أتكّلم على اإلخوان 
املسلمني ههنا يف اليمن جمموعة قليلة يُعّدون على األصابع هم أصحاب سّنة  إال 

ب البدعة فكوّنم أصحاب سّنة ملاذا ال يتبّؤون من هذه احلزبية أّّنم مل يفارقوا أصحا
اّليت فرّقت املسلمني ؟ وصرّيت املسلمني شيعاً وأحزاباً ؟ وهكذا أيضاً مجاعة الّتبليغ 

أغلبهم خليط بني صويف وشيعي والقصد إنّنا نطالب هذه اجلماعات بالّتوبة إىل اهلل 
ى آله  وسّنة رسول اهلل صّلى اهلل عليه وعلسبحانه وتعاىل وبالّرجوع إىل كتاب اهلل

وسّلم وسيكون هذا إن شاء اهلل اليوم أو غداً أو بعد غد شاؤوا أم مل يشاؤوا ملاذا ؟ 
ألّن الشباب إذا عرفوا احلّق لو ِكلَت بالزّنبيل ذهباً وقد عرفوا احلّق ال يبالون بذهبك 

لى أهّم راجع : إجابة الّسائل ع وال يبالون بنصبك وال يبالون بغريه واحلمد هلل " ]
 [  328املسائل ص : 
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تبليغ : عن خروج مجاعة ال-رمحه اهلل  -وُسئل الشيخ العاّلمة عبد الّرزاق عفيفي

 لتذكري الناس بعظمة اهلل ؟
رّفون وأصحاب طرق قادرية وغريهم، وخروجهم فقال الشيخ:  الواقع أّّنم مبتدعة حم

كن بيل إلياس، هم ال يدعون إىل الكتاب والُسن ة ولليس يف سبيل اهلل، ولكنه يف س
يدعون إىل إلياس شيخهم يف بنجالديش. أما اخلروج بقصد الدعوة إىل اهلل فهو خروج 

يف سبيل اهلل وليس هذا هو خروج مجاعة التبليغ. وأنا أعرف التبليغ من زمان قدَي، 
م يكا والسعودية، وكلهوهم املبتدعة يف أي مكان كانوا هم يف مصر، وإسرائيل وأمر 

 مرتبطون بشيخهم إلياس. 
 ( [6/671]  راجع : فتاوى ورسائل مساحة الشيخ/ عبد الرزاق عفيفي )

: ما حكم  -حفظه اهلل  –وُسئل فضيلة الشيخ العاّلمة صالح بن فوزان الفوزان
وجود مثل هذه الفرق: التبليغ، واإلخوان املسلمني،  وحزب التحرير، وغريها يف بالد 

 املسلمني عامة ؟
فقال: هذه اجلماعات الوافدة جيب أال نتقبلها ألّنا تريد أن تنحرف بنا وتفرقنا وجتعل 

هذا تبليغياً وهذا إخوانياً وهذا كذا... مِلَ هذا التفرق ؟ هذا كفٌر بنعمة اهلل سبحانه 
 وتعاىل، وحنن على مجاعٍة واحدة وعلى بينٍة من أمرنا، ملاذا نستبدل الذي هو أدىن

بالذي هو خري ؟ ملاذا نتنازل عما أكرمنا اهلل سبحانه وتعاىل به من االجتماع واأللفة 
والطريق الصحيح، وننتمي إىل مجاعات تفرقنا وتشتت مشلنا، وتزرع العداوة بيننا ؟ هذا 

 ال جيوز أبداً ((
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عن  -حفظه اهلل  –وُسئل عاّلمة المدينة المحّدث الشيخ عبد المحسن العّباد

 عيت التبليغ واإلخوان املسلمني،مجا
فقال: هذه الفرق املختلفة اجلديدة أواًل هي حُمدثة ميالدها يف القرن الرابع عشر، قبل  

القرن الرابع عشر ما كانت موجودة، هي يف عامل األموات وُولدت يف القرن الرابع 
 عشر.

صلى  -رَي سول الكأما املنهج القوَي والصراط املستقيم فميالده أو أصله من بعثة الر 
حابه من وأص -صلى اهلل عليه وسلم  -، ما كان عليه رسول اهلل -اهلل عليه وسلم 

ِلَم فمن اقتدى هبذا احلق واهلدى فهذا هو الذي سَ  ، حني بعثته عليه الصالة والسالم
 وجنى، ومن حاد عنه فإنه منحرف.

لكن  دها خطأً وعن اً ن عندها صوابأتلك الفرق أو تلك اجلماعات من املعلوم 
أخطاؤها كبرية وعظيمة فُيحَذر منها وحُيَرص على إتباع اجلماعة الذين هم أهل الُسنة 
واجلماعة والذين هم على منهج سلف هذه األمة والذين التعويل عندهم إّنا هو على 
ما جاء عن اهلل وعن رسوله عليه الصالة والسالم وليس التعويل على أمور جاءت عن 

على طرق ومناهج ُأحدثت يف القرن الرابع عشر اهلجري. فإن تلك فالن وفالن، و 
اجلماعات أو اجلماعتني اللتني أشري إليهما إّنا ُوجدتا و ُولدتا يف القرن الرابع عشر، 
على هذا املنهج وعلى هذه الطريقة املعروفة اليت هي االلتزام با كانوا عليه مما أحدثه 

ناهج، فاالعتماد ليس على أدلة الكتاب من أحدث تلك املناهج وأوجد تلك امل
والُسنة، وإّنا هو على آراء وأفكار ومناهج جديدة حُمدثة يبنون عليها َسريهم 

ومنهجهم، وِمن أوضح ما يف ذلك أن الوالء و الباء عندهم إّنا يكون ملن دخل 
 معهم ومن كان معهم.
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من مل يكن معهم فمثاًل مجاعة اإلخوان من دخل معهم فهو صاحبهم، يوالونه، و 
فإّنم يكونون على خالٍف معه، أما لو كان معهم ولو كان من أخبث خلق اهلل ولو  

كان من الرافضة، فإنه يكون أخاهم ويكون صاحبهم، وهلذا من مناهجهم أّنم 
جيمعون من هب  و دب حّت الرافضي الذي هو يُبغض الصحابة، وال يأخذ باحلق 

هم يف مجاعتهم فهو صاحبهم ويُعتب واحداً الذي جاء عن الصحابة إذا دخل مع
 منهم، له ماهلم وعليه ما عليهم "

] املرجع: فتاوى العلماء يف اجلماعات وأثرها على بالد احلرمني: تسجيالت منهاج 
 السنة السمعية بالرياض [

 :اإلخوان-حفظه اهلل- اللحيدان قال معالي الّشيخ العاّلمة صالح بن محمد
وا من أهل املناهج الصحيحة فإن مجيع اجلماعات والتسميات ليس ومجاعة التبليغ ليس

 هلا أصل يف سلف هذه األمة.
 وأول مجاعة ُوجدت ومحلت االسم مجاعة الشيعة تسموا بالشيعة.

 وأما اخلوارج فما كانوا يسمون أنفسهم إال بأّنم املؤمنون.. ((.
نة جيالت منهاج الس]فتاوى العلماء يف اجلماعات وأثرها على بالد احلرمني: تس

 السمعية بالرياض [
اعة :أما مج-حفظه اهلل-  قال معالي الّشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ

التقرب والتلون و  ءاإلخوان املسلمني فإن من أبرز مظاهر الدعوة عندهم التكتم واخلفا
ن م إىل َمن يظنون أنه سينفعهم، وعدم إظهار حقيقة أمرهم، يعِن أّنم باطنية بنوعٍ 

 أنواعها.
وحقيقة األمر خيفى، ِمنهم من خالط بعض العلماء واملشايخ زماناً طوياًل، وهو ال 

 يعرف حقيقة أمرهم، ُيظهر كالماً ويُبطن غريه، ال يقول كل  ما عنده.
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ومن مظاهر اجلماعة وأصوهلا أّنم يُغلقون عقول أتباعهم عن مساع القول الذي خيالف 
 الق طرٌق شّت متنوعة:منهجهم، وهلم يف هذا اإلغ

 منها إشغال وقت الشباب مجيعه من ُصبحه إىل ليله حّت ال يسمع قواًل آخر، -
ومنها أّنم حيذ رون ممن ينقدهم، فإذا رأوا واحداً من الناس يعرف منهجهم  -

وطريقتهم وبدأ يف نقدهم ويف حتذير الشباب من االخنراط يف احلزبية البغيضة أخذوا 
نها رق شّت تارًة باهتامه، وتارًة بالكذب عليه، وتارًة بقذفه يف أمور هو محيذ رون منه بط

براء ويَعلمون أن ذلك كذب، وتارًة يقفون منه على غلط فُيشنعون به عليه، 
ويضخ مون ذلك حّت يصد وا الناس عن إتباع احلق واهلُدى وهم يف ذلك شبيهون 

لى اهلل ينادون على رسول اهلل ص باملشركني يعِن يف خصلٍة من ِخصاهلم حيث كانوا
عن  وأن هذا فيه كذا وفيه كذا حّت يصد وا الناس ئعليه وسلم يف اجملامع بأن هذا صاب

 باعه.تّ ا
أيضاً مما ميي ز اإلخوان عن غريهم أّنم ال حيتمون الُسنة وال حيبون أهلها، وإن كانوا يف 

ها بون الُسنة وال َيدُعون ألهلاجلملة ال يُظهرون ذلك، لكنهم يف حقيقة األمر ما حي
وقد جربنا ذلك يف بعض من كان منتمياً هلم أو خيالط بعضهم، فتجد أنه َلم ا بدأ يقرأ  

كتب الُسنة مثل صحيح البخاري أو احلضور عند بعض املشايخ لقراءة بعض الكتب، 
ش ينفعك صحيح البخاري ؟ ماذا تنفعك هذه يحذ روه وقالوا هذا ال ينفعك، و 

اديث ؟ انظر إىل العلماء هؤالء ما حاهلم؟ هل نفعوا املسلمني ؟ املسلمون يف كذا األح
ون فيما بينهم تدريس الُسنة وال حمبة أهلها فضاًل عن أصل ر  وكذا، يعِن أّنم ال يقِ 

 األصول أال وهو االعتقاد بعامة.
من مظاهرهم أيضاً أّنم يرومون الوصول إىل الُسلطة وذلك بأّنم يتخذون من 

رؤوسهم أدوات جيعلوّنا تصل، وتارًة تكون تلك الرؤوس ثقافية، وتارًة تكون تلك 
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الرؤوس تنظيمية، يعِن أّنم يَبذلون أنفسهم ويُعينون بعضهم حّت يصل بطريقة أو 
بأخرى إىل الُسلطة، وقد يكون مغفواًل عن ذلك، يعِن إىل ُسلطة جزئية، حّت ينُفُذون 

 بع أن يكون هناك حتزب، يعِن يقر بون ِمنهم من يفمن خالهلا إىل التأثري وهذا يت
اجلماعة، ويُبِعدون من مل يكن يف اجلماعة فُيقال: فالن ينبغي إبعاده، ال ميّكن من 

 هذا، ال ميّكن من التدريس، ال ميّكن من أن يكون يف هذا، ملاذا ؟
 واهلل هذا عليه مالحظات ! ما هي هذه املالحظات ؟

 ليس من اإلخوان وحنو ذلك. قال: ليس من الشباب !
يعِن: صار عندهم حب وبغض يف احلزب أو يف اجلماعة، وهذا كما جاء يف حديث 
احلارث األشعري أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: " من دعا بدعوى اجلاهلية فإنه 

من جثاء جهنم " قال: وإن صلى وصام ؟ قال: " وإن صلى وصام، فادعوا بدعوة اهلل 
هبا ربكم املسلمني واملؤمنني عباد اهلل ". وهو حديث صحيح. كذلك ما  اليت مساكم

جاء يف احلديث املعروف أنه عليه الصالة والسالم قال ملن انتخى باملهاجرين ولآلخر 
الذي انتخى باألنصار قال: )) أبدعوى اجلاهلية وأنا بني أظهركم! (( مع أّنما امسان 

ا كان هناك مواالة ومعاداة عليهما ونصرة يف شرعيان، املهاجر واألنصاري، لكن َلم  
هذين االمسني، وخرجت النصرة عن اسم اإلسالم بعامة صارت دعوى اجلاهلية، 

ففيهم من ِخالل اجلاهليِة شيٌء كثري، وهلذا ينبغي للشباب أن يُنبهوا على هذا األمر 
اجلماعة وإىل و بالطريقة احُلس ى املثلى حّت يكون هناك اهتداء إىل طريق أهل السنة 

منهج السلف الصاح كما أمر اهلل جل وعال بقوله } ادُع إىل َسبيل رب ك باحِلكمة 
 واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي َأحسن {.

أيضاً من مظاهرهم بل مما مييزهم عن غريهم أن الغاية عندهم من الدعوة هو الوصول 
و يف دعوهتم. الغاية من دعوهتم هإىل الدولة هذا أمر ظاهر بني يف منهج اإلخوان بل 
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الوصول إىل الدولة أما أن يُنج ى الناس من عذاِب اهلل جل وعال وأن تُبعث هلم الرمحة 
هبدايتهم إىل ما يُنجيهم من عذاب القب وعذاب النار وما يدخلهم اجلنة، فليس يف 

إقامة  هيذلك عندهم كثري أمٍر وال كبري شأن، وال يهتمون بذلك ألن الغاية عندهم 
الدولة وهلذا يقولون الكالم يف احلكام جَيمع الناس، والكالم يف أخطاء الناس 

ومعاصيهم يفر ق الناس فابذلوا ما به جتتمع عليكم القلوب، وهذا ال شك أنه خطأ 
تأصيلي ونية فاسدة، فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم بني أن مسائل القب ثالث، ُيسأل 

ينه، وعن نبيه صلى اهلل عليه وسلم فمن صحب أولئك زمناً العبُد عن ربه، وعن د
طوياًل وهو مل يَعلم ما يُنجيه إذا اُدخل يف القب فهل ُنصح له ؟ وهل ُحب  له اخلري ؟ 
إّنا ُجعل أولئك ليستفاَد منهم للغاية، ولو أحبوا املسلمني حق احملبة لبذلوا النصيحة 

 التوحيد وهو أول مسؤول عنه........(( فيما يُنج يهم من عذاب اهلل، عل موهم
]املرجع: فتاوى العلماء يف اجلماعات وأثرها على بالد احلرمني: تسجيالت منهاج 

 السنة بالرياض [.
عض الشبهة أّن ب –حفظه اهلل تعاىل  -  وقال سعد بن عبد الّرحمن الُحَصّين

ماعة أو تلك ى هذه اجلوخباصة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهلل أث ى عل –العلماء 
 يف رسالة خاّصة أو إجابة لسؤال خاص .

رسائله بل  –بالضرورة  –واجلواب : معلوم أّن الّشيخ رمحه اهلل ميلي فتاواه وال ميلي 
أكثر رسائله يكتبها ُكّتابه ويَرد عليهم ما يَرد على غريهم من امليل إىل هذه اجلماعة أو 

  يه كما قال تعاىل " كّل حزب با لديهم فرحون "هذا احلزب والّتعّصب ملا مييلون إل
[ وعلى فرض إمالء الشيخ رمحه اهلل الّرسالة أو اطالعه عليها كاملة 73] املؤمنون : 

فهو ُأسوة برسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم اّلذي قد ينوّع اجلواب على قدر حال 
ا أو بّر الة على وقتهالّسائل كما ثبت عنه يف اإلجابة عن أفضل األعمال بأنّه الص



 130 

 الوالدين أو اجلهاد يف سبيل اهلل وأحكام اإلسالم ثابتة .
 ّن اإلخوان من مجاعة الّتبليغ يعرضون عن فتوى اللجنة الّدائمةإوعلى سبيل املثال : ف

وعلى رأسها الشيخ رمحه اهلل وفيها عن مجاعة الّتبليغ  6377 7/61يف  6171رقم 
فاصيل عقيدة الّتوحيد وهو أصل اإلسالم وهو اّلذي بدأت أّّنا : " تركت الكالم يف ت

دعوهتم وصارحوا أممهم ... ومل يعرف عنهم  –عليهم الصالة والسالم  –به الّرسل 
ليه اّلذي هو من املبادئ واألصول املعروفة عند مجاعة الّتبليغ عجمّرد اخلروج والّدعوة 

 –السالم عليهم الصالة و  –الّرسل ... ومل يعرف عن مجاعة التبليغ أّنم وقفوا مواقف 
يف الّدعوة إىل تفاصيل الّشريعة أصوهلا وفروعها إّّنا لديهم جمّرد خروج وإمجال يف 

الّدعوة ال يصل بن خيرج معهم إىل وعي إسالمّي أو معرفة بتفاصيل دينه وليس يف 
 "  -عليهم الصالة والسالم  -ذلك اتّباع لسّنة الرسل 
ا جمموع فتاواه اهلخّليت أمر بإداويطمسون الفتوى املضادة هلم  وهم يعرضون بل خيفون

) وأوصى بإقصاء كّل رسائله وأجوبته اخلاّصة عن مجاعة التبليغ وغريها ( وهي آخر 
 فتاواه يف مجاعة الّتبليغ .

( ويف جمموع 6161/ 6/ 63يف )  6138ونشرت يف جملة الدعوة بالرّياض عدد 
ه اهلل : " مجاعة الّتبليغ ليس عندهم بصرية يف مسائل ( قال رمح336/ص 8فتاواه )ج 

العقيدة فال جيوز اخلروج معهم إال ملن لديه علم وبصرية بالعقيدة الصحيحة اّليت عليها 
 أهل السّنةواجلماعة حّّت يُرشدهم وينصحهم ...." 
 ومعلوم أّن غالبية أمرائهم ومشاخيهم وأفرادهم عوام .

ير د الّتوجرّي رمحه اهلل جُمّلداً كامالً يف بيان حاهلم والتحذكما كتب العالمة الشيخ محو 
 -من اإلنتماء إليهم وعنوانه : ) القول البليغ يف الّتحذير من مجاعة الّتبليغ ( ولكّنهم 

)كبقية األحزاب واجلماعات املبتدعة ( يتحايلون على حتصيل ما يفهم  –هداهم اهلل 
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ناب اإلستفادة من خمالفة العلماء األعالم هلم منه تأييدهم واملبالغة يف نشره واجت
وإسكات كّل صوت حُياول نصحهم أو بيان حاهلم والّتعّصب نتيجة حتمية للّتحّزب 

 وكالمها باطٌل " 
 [ 71-73نتماء ص: ] راجع : مهّذب حكم اال 

 .مذاهب األربعة تماماً الالدعوى السادسة : أن األحزاب مثل 

ا قاله العالمة معاىل الوزير صاح آل الشيخ حفظه اهلل مه الشبهة هو واجلواب عن هذ
 راء يف املسألة الفقهّية الواحدة ؟تعاىل  حيث سئل : هل تعدد اجلماعات مثل تعدد اآل

فأجاب :  " إذا كان يقصد باجلماعات اجلماعات اإلسالمّية اّليت ظهرت يف هذا 
سألة لواحدة ألّن تعدد األراء يف امللة الفقهّية اأالزمن فليس ذلك مثل تعدد األراء يف املس

جتهاد فإّن كّل واحد من القائل باملسألة الفقهية الفقهّية الواحدة هذا إذا كان مورده اال
اليت  جتهاد كذلك يف املسائليؤجر على اجتهاده فيما اجتهد فيه ألّن املسألة موردها اال
اجتهد  اهلل عليه وسلم  " إذا ينزع فيها اجملتهد إىل دليل هو مأجور كما قال النيّب صلى

احلاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد " يعِن أجر على اجتهاده 
والثاين له أجر على اجتهاده وأجر على إصابته احلّق وأّما اجلماعات اإلسالمّية املوجودة 

ر ذلك واألصل خاآلن فهي َتتلف يف طريقتها وَتتلف يف  أصوهلا ومبادئها وأهدافها إىل آ
إّن فتاق فالواجب على كل مسلم أن يلزمه هو لزوم مجاعة املسلمني قبل أن حيدث اال

فتاق احلادث يف األّمة ال جيوز إقراره ومعاجلته يف إحداث مجاعات جديدة فالواجب اال
على املسلمني مجيعا لزوم اجلماعة قبل أن تفسد اجلماعة واجلماعة اّليت هي على احلّق مل 

عّز وجل بقوله " ومن  نهالم يبّينها بل بيّ مل يُبّينها ومل يتكها الرسول كها اهلل عّز وجلّ يت 
م يشاقق الرسول من بعد ما تبنّي له اهلدى ويّتبع غري سبيل املؤمنني نولّه ما توىّل ونصله جهنّ 

هذه  لوساءت مصرياً" املراد باملؤمنني هنا الصحابة ألّنم هم املقصودون بذلك يف وقت تنز  
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اآلية " ويّتبع غري سبيل املؤمنني "يعِن صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   وبنّي ذلك 
ّينا صلى اهلل عليه وسلم    بقوله " وستفتق هذه األّمة على ثالث وسبعني فرقة  باألمر ن

واية ر كّلها يف الّنار إاّل واحدة قالوا من هي يا رسول اهلل ؟ قال : " هي اجلماعة " ويف 
أخرى قال : "هم الغرباء " ويف روية ثالثة قال :" من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحايب" إىل غري ذلك وهذا يدّل على أّن اجلماعة موجودة يف زمن الصحابة وهي 

موجودة يف زمن التابعني وموجودة حيملها أئّمة السلف وأئّمة اإلسالم إمتثاال لقول نبّينا 
ه وسلم " ال تزال طائفة من أميت على احلّق ظاهرين ال يضّرهم من خذهلم وال صلى اهلل علي

 من خالفهم حّّت يأيت أمر اهلل وهم على ذلك " أو كما قال صلى اهلل عليه وسلم   .
فالواجب على كلّ مسلم يريد السالمة يف دينه  وأن يكون ممن وعده النيّب صلى اهلل 

ن يلزم لواحدة اليت مل تأخذ سبيل الثنتني والسبعني فرقة أعليه وسلم  بأن يكون من الفرقة ا
أمر اجلماعة   قبل أن تفسد اجلماعة وهذا من أعظم مقاصد الدين العظيمة اّليت ميتثلها 

ّرق بكم عن فالعبد إمتثاال قوله تعاىل " وأن هذا صراطي مستقيما فاتّبعوه وال تتبعو السبل فت
إّن دروس طريقة وكيف يلزمها ؟ بتعّلم هذه العقيدة املباركة فسبيله" فالعبد املؤمن يلزم هذه ال

قة اجلماعة األوىل لتزام بطريالعقيدة واحملاضرات يف التوحيد والعقيدة هي اّليت تنقلك إىل اال
قبل أن تفسد اجلماعة وهلذا ففّتش أنت بنفسك وستجد أن من خالف أمر اجلماعة األوىل 

ًء وكتباَ غري كتب السلف يف هذه املسائل ستجد أنّه راآوأحدث شعارات جديدة وأهدافا و 
عتقاد وال بّد فإذاً خالف طريق اجلماعة قبل أن تفسد اجلماعة خالف شيئاَ من أمور اال

وهذه مسألة مهّمة فتعدد اجلماعات ليس مثل تعدد الفقهاء بل الواجب على مجيع األّمة 
موا حببل اهلل إمتثاال بقوله تعاىل " واعتصاإلسالم أن يعتصموا حببل اهلل مجيعاً وال يفتقوا 

قرآن مجيعاً وال تفرّقوا "  يعِن : ال تفتقوا يف األبدان وال تفتقوا أيضاً يف الدين بل إلتزموا بال
 اّلذي يدعو إىل اإلجتماع على احلّق "
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 [611( رقم السؤال  )2/6617]راجع : شرح العقيدة الطحاويّة )

العمل الجماعّي وتنظيم أمور الدعوة  السابعة : إنّما هو ىالدعو

 وهذا ال يحصل إال بالتحّزب . 

 واجلواب من وجهني : 
األّول : أن السلفّيني ال ينكرون النظام وال العمل اجلماعّي البّتة وإّّنا ينكرون التنظيم احلزيّب 

 والعمل اجلماعّي احلزيّب .
كم اجلماعّي بدعة وحرام أم أّن نـَْقدَ سئل األلبايّن رمحه اهلل هل ترون أّن أصل فكرة العمل 

 يتناول أخطاء التطبيق ؟
 اجلواب : ال ، العمل اجلماعّي ليس هناك جمال إلنكاره إطالقاً إذا مل يقتن بالّتحّزب .

 [68]جمّلة األصالة / العدد  
و ما هوقال الشيخ األلبايّن أيضاً : حنن نُقّر تنظيماً ونُنكر تنظيماً ، التنظيم اّلذي نُنكره 

يهتف به الّناس اّلذين يريدون أن يُقيموا دولة اإلسالم ما بني عشية وضحاها هذه 
التنظيمات اّليت تقوم على ما يشبه التنظيمات املعروفة لدى غري املسلمني تنظيماً سرّية مثالً 

استعدادات مادية أن تقوم مثاًل دولة يف وسط دولة وما شابه ذلك ... فالتنظيمات هذه 
 يدندنون حوهلا كثري من املتحزّبني هذا اّلذي ننكره وأّما التنظيم يف سبيل تدريس العلماّليت 

وتوجيه الّناس وأمرهم باملعروف وّنيهم عن املنكر وحنو ذلك من األحكام املقطوع بشرعيتها 
 [ 27يف اإلسالم فهذا حنن ننكره . ] فتاوي ُجّدة  شريط رقم :

اهلل تعاىل : "حنن ال نقول إنّه ال جيوز العمل اجلماعّي قال فضيلة الشيخ الوادعّي رمحه و 
اّلذي يَرمي  أهل السّنة بأّّنم ال يقولون بالعمل اجلماعّي فهو كّذاب أشر مفت عليهم ، 
حنن ال نقول بالعمل احلزيّب أّما العمل اجلماعّي فالواجب على املسلمني أن يّتحدوا وأن 
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 أن حيّقق شيئاً بفرده لكن إذا أراد أن يستغّل عملكيعملوا لإلسالم وال يستطيع أحد مّنا 
 هذا احلزبّيون عملت لإلسالم يف حدود ما تستطيع "

 ([6/677]غارة األشرطة )
وقال أيضاً " حنن ال حنّرم التنظيم وال حنّرم العمل اجلماعّي اّلذي نكرهه ونُبِغضه هو احلزبّية 

 ّدي إىل احلزبّية مرفوض " عمل مجاعّي يؤّدي إىل احلزبّية مرفوض تنظيم يؤ 
 ([6/222]غارة األشرطة )

ّزب وتكتل دون حتبالسلف قبل ميالد احلزبّية   عهد شر منذتُنوالثاين : أن الدعوة كانت 
أّن الدعوة ال ميكن إال بالتحّزب كذب صريح  ملخالفة املعلوم يقيناً فهل بفالقول ،سّري 

 يسعنا ما وسع السلف ؟
ريّة سلمت من احلزبّية مثل دعوة الشيخ األلبايّن وابن باز وابن وهناك أيضاً دعوات عص 

عثيمني والوادعّي وغريهم ومن املعلوم أّن هذه الدعوات جنحت وال يعرف قطعاً دعوة 
 متاثلها فهل ضّرها عدم التحّزب وتنظيمه ؟!!

الدعوة الثامنة : إّن األدلّة  الوردة على ذّم التفّرق ليست نازلة 

 . على التحّزب
 : وهواجلواب عن هذه الدعوى من وج

ى أّن أدّلة التفّرق مثل قوله تعاىل :" واعتصموا حببل اهلل مجيعاً وال تفرّقوا " وقوله صلّ  األّول :
 إّن اهلل يرضى لكم ثالثاً ويسخط لكم ثالثاً . يرضى لكم : أن تعبدوه وال اهلل عليه وسّلم "

هلل أمركم يعاً وال تفرّقوا وأن تناصحوا من واّله اتشركوا به شيئاً وأن تعتصموا حببل اهلل مج
إيضاح عاّمة يف أنواع التقّرق و ويسخط لكم ثالثاً : قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال " 

لك أّن الّنكرة يف سياق الّنهي تعّم والفعل املضارع إذا دخلت عليه  " ال " الّناهية أو ذ  
يدّل على مع ى املصدر بأحد األزمنة الثالثة فاملصدر الّنافية يفيد العموم ، ألّن الفعل 

الكامن يف الفعل يقع عليه الّنفي أو الّنهي فيؤول إىل نكرة يف سياق الّنفي أو الّنهي ، إذن 
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فاألدّلة الّناهية عن التفّرق عاّمة فمن اّدعى خروج بعض صوره من الّنهي فعليه الّدليل 
 .نت ناقال فالصحة وإن كنت مّدعياً فالدليل": "إن كون العلماء يقول واحلّجة ألنّ 

والثاين: أن مجعاً من العلماء نزلوها على التحّزب من غري تفصيل مثل ابن باز وابن     
عثيمني واللجنة الّدائمة واأللبايّن والوادعّي وصاح آل الشيخ وغريهم وقد مضى استدالل 

 هل  الفتاوى وال يوجد عامل مشهودلتفّرق يفلالذاّمة  دّلةهؤالء على حرمة التحّزب باأل
 ذلك . ىسالمة املعتقد نفب

أّن أصحاب الفطر السليمة كالعاّمة يرون ما يدور يف الساحة اإلسالمّية من والثالث : 
 التحّزب أنه عني التفّرق املذموم املنهّي عنه يف الشريعة  ، اهلل أكب !!!.  
ار والمهاجرين الدعوى التّاسعة : أن أسماء األحزاب مثل األنص

 !!! وال فرق
 ،: هناك فرق ال خيفي على أحد إال من ال يفّرق بني كوعه وكرسوعه  واجلواب

 وإيضاحه على وجهني :
األّول : أّن املهاجرين واألنصار امسان شرعّيان خبالف أمساء األحزاب فإّّنا من البدع 

 املفضية إىل البدع واملعاصي .
إلمسان " املهاجرون " و " األنصار " امسان شرعّيان جاء قال شيخ اإلسالم : " فهذان ا  

هبما الكتاب والسّنة ومسّامها اهلل هبما كما مسّانا :" املسلمني من قبل ويف هذا "] احلج : 
[ وانتساب الّرجل إىل املهاجرين واألنصار : انتساب حممود عند اهلل وعند رسوله . ليس 78

كروه نتساب إىل القبائل واألمصار . وال من املقط كاالمن املباح الذي يقصد به الّتعريف ف
 نتساب إىل ما يفضي إىل بدعة أو معصية أخرى " أو احملّرم كاال

 .([ 76]راجع : اقتضاء الصراط املستقيم ) ص: 
 نتساب إىل غريه .نتساب إىل اإلسم الشرعّي أحسن من االوقال أيضاً : أّن اال

 .([ 73م ) ص: ]راجع : اقتضاء الصراط املستقي  
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هاهم عن ومها امسان شريفان مساهم اهلل هبما يف كتابه فن -رمحه اهلل تعاىل  –وقال ابن القّيم 
الف خبذلك وأرشدهم إىل أن يتداعوا باملسلمني واملؤمنني وعباد اهلل وهي الدعوى اجلامعة 

 [2/371"] مدارج الّسالكني  قة كالفالنية والفالنية فاهلل املستعاناملفر  
 سئل العاّلمة األلبايّن  : "هل تسمية اجلماعات بدعة "و 

اجلماعة السلفّية ألّن اجلماعات غري السلفّية ال  الإفأجاب :" تسمية اجلماعات من البدع 
 تُنسب إىل العصمة أما السلفّية فهم ينتسبون إىل العصمة " 

 [ 27]فتاوى األلباين يف املدينة واإلمارات ص:
ّن قياس أمساء األحزاب على االمسني الشرعيني هو قياس مع الفارق وعلى ما سبق نعلم أ

ألّن هذه مبتَدعة مَفر قة وهذان مأذونان يف الشرع وإذا كان بني املقيس واملقيس عليه فرق 
 معتب فيكون القياس باطاًل كما تقّرر يف علم األصول .  

م عن نظام وهيكل لطائفة من مساء األحزاب أمساء هلا معان ومدلول يتجأ والثايّن : أنّ 
مواصفات وشروط  فيه األحزاب إال أن يوجد هاملسلمني والميكن انضمام املرء إىل هذ

احلزب  د من بنودنْ ل العضو عن احلزب إذا قام بخالفة بَـ فصَ حيّددها دستور احلزب ويُ 
 ناملقتضية للفصل وهل كان املهاجرون واألنصار مثل ذلك ؟!!! وال أستغرب أن يقول م

 نعوذ باهلل من األهواء املضّلة . ،فرخت احلزبّية يف عقله هم سواء بسواء

 الدعوى العاشرة : أّن مسألة التحّزب مسألة خّلفية فّل إنكار

 . فيها

 :   وهواجلواب عن هذه الّدعوى من وج
 األّول : ال نسّلم لكم بأّن املسألة خالفية بل جنزم بأّّنا من مسائل الوفاق على حرمتها.

: وهذه  -اء بعد نقل فتاوى العلم –قال فضيلة الشيخ تلميذ مساحة ابن باز سعد احُلَصنّي 
فتاوى تسعة من كبار علماء األّمة وحُمَّدثيها بعدم جواز تعدد اجلماعات واألحزاب باسم 
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اإلسالم والدعوة إليه وأّن ذلك خروج عن مجاعة املسلمني الواحدة وال نعلم هلم خمالفاً من 
 الّسّنة يف املاضي واحلاضر " علماء 

 .[73نتماء ص: ]راجع : مهّذب حكم اال
 -َومت ت- َعتْ َواجَتمَ  :"  -حفظه اهلل تعاىل  -وقال تلميذ العالمة األلبايّن علّي احلليّب 

 ، ُمتوافرِة ُمتضافرِةً  -واحلمُدهلل– َفكاَنت ؛ ال ر باني ني َوُشيوِخنا ، الس َلِفي ني ُعَلمائِنا َمقاالتُ 
 يف -وتوج هاتـُُهم -توجيهاهُتم - هلم-تعاىل-اهلل بتوفيقِ – كانت بل.. ُمَتنافرِة َوال ُمتغاِيرةٍ  رَي غَ 

 َوَرفضِ  ، (!احِلزبِي ة) ِمن املنعِ  َعلى :ُمفَتَقة َغرَي  وُمّتِفَقةً  ، خُمَتِلَفة َغريَ  ُمؤتَِلَفةً  -ُكل ه- َهذا
 ُمَدُدهُ  طاَلت َوَمهما  !أَرقاُمهُ  َرتتكاثَـ  َوَمهما ! َأعاَلُمهُ  لو نتتَ  همامَ -(  !الت َحز بِ )

 [.21" ] رسالة اهلدى والّنور ص:   ..-!!وأَي اُمه
ئل اّليت وهي املسا -والثاين : ال نسّلم لكم أيضاً بأنّه ال إنكار يف املسائل اخلالفية   

يها على جتهاديّة قد ينكر فوكذا املسائل اال -خالفت الّدالئل الشرعّية اخلالية عن معارض 
 صاحبها وهذا ما ذكره شيخ اإلسالم وغريه من العلماء .

قال شيخ اإلسالم :" وقوهلم مسائل اخلالف ال إنكار فيها ليس بصحيح فإّن اإلنكار ، 
إّما أن يتوّجه إىل القول باحلكم أو العمل فأّما األّول فإذا كان القول خيالف سّنة أو إمجاعاً 

 كذلك فإنّه ينكر بع ى بيان ضعفه عند من يقول :قدمياً وجب إنكاره وفاقاً وإن مل يكن  
املصيب واحد وهم عاّمة الّسلف والفقهاء وأّما العمل فإذا كان على خالف سّنة أو إمجاع 
وجب إنكاره أيضاً حبسب درجات اإلنكار كما ذكرناه من حديث شارب الّنبيذ املختلف 

 بع بعض العلماء .فيه وكما ينقض حكم احلاكم إذا خالف سّنة وإن كان قد اتّ 
وأّما إذا مل يكن يف املسألة سّنة وال إمجاع ولإلجتهاد فيها مساغ ينكر على من عمل هبا 

جمتهداً أو مقّلداً وإّّنا دخل اللبس من جهة أّن القائل يعتقد أّن مسائل اخلالف هي 
 مسائل نّ جتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الّناس والصواب اّلذي عليه األئّمة أاملسائل اال
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جتهاد مل يكن فيها دليل جيب العمل به ظاهراً مثل حديث صحيح ال معارض من اال
ّلة جتهاد لتعارض األدّلة املتقاربة أو اخلفاء األداال –إذا عدم ذلك فيها  –جنسه فيسوغ له 

وليس يف ذكر كون املسألة   قطعية طعن على من خالفها من اجملتهدين كسائر املسائل اّليت 
 فيها السلف وقد تيقّنا صحة أحد القولني " اختلف

 [1/71]راجع :  الفتاوى الكبى 
والثّالث : إّن اختالف العلماء  ليس حبّجة وإّّنا احلّجة يف وفاقهم والّدليل قوله تعاىل :" 

فيه فحكمه إىل  وما اختلفتم" وقوله تعاىل :" فَِإْن تـََناَزْعُتْم يف َشْيٍء فـَُرد وُه ِإىَل الل ِه َوالر ُسولِ 
 اهلل "

مْجَاعُ ومفهوم اآليتني أّن يف حال الوفاق    .يـُْعَمُل بِاْلُمتـ َفِق َعَلْيِه ، َوُهَو اإْلِ
 اعر :شّ الوال يكون كّل خالٍف يف حمّل تقدير وقبول  كما قال 

 وليس كّل حالف جاء معتباً          إال خالف له حظٌّ من الّنظر            
 اقي السعود :وقال صاحب مر 

 وقول من قّلد عاملاً َلِقْي        اهلل ساملاً فغري ُمطلِق          

: قياس تنظيم األحزاب على نظام ةالدعوى الحادية عشر

 الشركات .

واجلواب : أّن هذا القياس ليس يف حمّله ألّن نظام الشركات أمر دنيوّي حمض وأصله 
هبا عبادة من الدين بل بعضهم يوصل وتأسيس األحزاب كما يقولون أصحا .اإلباحة

حكمها إىل الوجوب مستداّل بالقاعدة " ما ال يتّم الواجب إال به فهو واجب " وأصل 
 العبادة احلظر والّتوقيف فهل يصّح القياس بني خمتلفي احلكم واألصل ؟!.
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: أّن ابن باز حّث على اإلنضمام إلى بعض ةالدعوى الثانية عشر

 . الجماعات
 مهبأعلم  هو جواب إمام مع فنتكك ،هذا من كذبات احلزبّية ومينهم الكاشف أقول  :

 من أحوال ابن باز  .
سئل فضيلة الشيخ الفوزان ذكر مرشد اإلخوان املسلمني مؤخراً يف جمّلة املصّور أّن شيخ 

 ةالوّهابية ويقصدون مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهلل أنّه حّث اإلنضمام إىل مجاع
 اإلخوان املسلمني ؟

اجلواب : الشيخ ابن باز حيّث على الّتعاون بني املسلمني يف إحقاق احلّق وإبطال الباطل 
وحيّذر من اجلماعات املخالفة ملنهج أهل السّنة واجلماعة وهذا عمل أئّمة اإلسالم من  قبله 

ال يف  كتبه و ومل نعرف عنه أنّه حّث على اإلنضمام إىل مجاعة اإلخوان املسلمني ال يف
 جمالسه ودروسه  .

 [    623]راجع : اإلجابات املهّمة يف املشاكل املدهلّمة ص: 
الثالثة عشرة : أّن إقامة الجماعات واجبة إلقامة  ىالدعو

الخّلفة اإلسّلمية ونصب الخّلفة واجب وما ال يتّم الواجب إال 

 .به فهو واجب 
ة عوا على وجوب نصب اإلمامة واخلالفة اإلسالميأّن العلماء أمج-بتوفيق اهلل وعونه -أقول 

وأّن إعادة اخلالفة يف األرض ال يكون إال من خالل العمل على إزالة األسباب اليت أدت 
إىل ضياعها ومن أبرز هذه األسباب التفرق واالختالف ، لقوله تعاىل : )َوَأِطيُعواْ الّلَه 

[ 11ص اِبرِيَن ]األنفال :َوَتْذَهَب رحُِيُكْم َواْصِبُواْ ِإن  الّلَه َمَع الَوَرُسوَلُه َواَل تـََناَزُعواْ فـَتَـْفَشُلواْ 
األحزاب  وتفرق، فهذه اآلية دالة على أن التفرق واالختالف يؤديان إىل اهلالك والفشل 

نتيجة اختالفاهتم يعزز ذلك الفشل ويقويه ، وما كان سبباً يف هالك األمة حتماً لن يكون 
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هتا ، وعليه ال بد من التفريق بني عوامل بناء األمة القائم على األصول سبباً يف جنا
 الصحيحة ، وبني إدعاء العمل الذي ال يزيد األمة إال هالكاً وضياعاً .

 .المأخذ الثاني عشر : تجويز البيعة ألمراء األحزاب

روطهم ( ش ويف املنهج " وهلم أن يتعاهدوا فيما بينهم يف نصرة دين اهلل )واملسلمون على
 اهـويعتبون ضمن مجاعة املسلمني " 

 متهما لطول الكالم .ءالتحزب مع مالعن وإّّنا فصلنا هذا املأخذ 
 .معنى البيعة ومن يقوم بها 

اعلم أيّها األخ الكرَي أّن البيعة يطلق ويراد هبا تولية أهل احلّل والعقد مستحقاً لإلمامة على 
صري الرجل  إماماً وال يستحّق لوازمها مثل الطاعة إال اإلمامة وزمام أمور املسلمني والي

 من قبله .  ستخالفابفقة أهل الشوكة إّما طوعاً أو كرهاً أو ابو 
عة التولية مثل وهي من لوزم بي ىأخر  تويطلق البيعة ويراد هبا نفس عقد التولية وهناك بيعا

 ع اإلسالمّية . البيعة على املوت وبيعة على السمع والطاعة والبيعة على شرائ

 .البيعة على غير اإلمام 

ها الصوفّية بدعة  منكرة أحدثها أهل البدع وتناقلو األحزاب أو غري اإلمام مثل رؤساء لالبيعة  
 .  يف ذلك قدمياً وحديثاً ومواقفهم الّرشيدة إليك أقوال أهل العلم ،و عن عصر اً عصر 

 موقف مطّرف بن عبد هللا بن الشّخير :

الماً فيه التابعي الكبري مطّرف بن عبد اهلل بن الشّخري كتاباً نسقوا فيه ك ُعرض على جملس 
 ،من هذا النحو : " اهلل ربّنا ، وحمّمد نبّينا ، والقرآن إمامنا ، ومن كان معنا كّنا وكّنا له 

نهم هل م رض على من يف اجمللس يقال لكلٍّ ومن خالفنا كانت يُدنا عليه كّنا وكّنا فعُ 
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لّي فقيل له يف ذلك فقال : إّن اهلل قد أخذ ع اً الن ؟ فوفقوا يف ذلك إال مطرفيا ف أقررتَ 
ن اإلقرار هم عث عهداً سوى العهد اّلذي أخذه علّي فرجعوا كل  حدِ عهداً يف كتابه فلن أُ 

 ووافقوا مطرّفاً وكانوا زهاء ثالثني رجاًل "
بسند  ([2/211األولياء )وأبو نعيم يف حلية ( 72) يف أحاديثه  سِلممُ  بن رواه َعف انُ 
 صحيح 

 . لتابعني أيام اها واستفحاهلا عِ رُ عْ رَ بدعة التحّزب وأخذ البيعات قبل تَـ ل ةٌ َكي    هوهذ
من  و  إّّنا أىب مطّرٌف اإلقراَر بالعهد لتضم نه بخالفة شرعية وهي قوله "فإن قال قائل : 

 "  ّناكان معنا كّنا وكّنا له ومن خالفنا كانت يُدنا عليه كّنا وك
 أّن هذه املقالة مردودة من وجوه :نقول : 

 عليه  اهلل سوى العهد اّلذي أخذ األّول : أّن الّتابعّي عّلل اإلباء بكونه ال حيدث عهداً 
 وهذا الّتعليل هو مناط احلكم .

" ألّن العهد نكرة يف سياق الّنفي فتعّم ومن    ث عهداً حدِ فلن أُ  والثّاين : عموم قوله :"
 ليأت بالبهان .َخّصص ف

 والثّالث : ولو كان سبب الّتك ما ذُكر َلطُلب منه تصحيُح العهد .
 : إّن الكالم له سبب فُيحمل عليه .وإن قال قائل 

إّن الكالم املتّتب على سبب إن كان كالماً مفيداً بنفسه من غري تعلق بالّسبب  نقول : 
ا من مقّرر يف علم األصول وهذ كان عمومه حبسب لفظه من غري تقييد بالّسبب كما هو

 لك. أمثال ذ  

 :      اإلمام ابن بطةموقف 

تشّبهوا  –قال اإلمام ابن بطة " ومن البدع احملدثة اّليت ليس هلا أصل يف كتاب وال سّنة  و
 عاجتماعهم والّتحالف بينهم على الّتعاضد والّتناصر وهذا مبتدَ  –فيها بأفعال اجلاهلّية 
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 لّية تفعله فأذهبه اهلل عّز وجّل باإلسالم وّنى على لسان نبّيه صلى اهللمكروه وكانت اجلاه
عليه وسّلم وقال النيّب صلى اهلل عليه وسّلم :" ال حلف يف اإلسالم وأمّيا حلف كان يف 

 اجلاهلّية فما زاده اإلسالم إال تأكيداً "
 [317- 311]راجع : اإلبانة الصغرى ص 

 : السيّوطيّ الحافظ موقف 

احلافظ السّيوطّي عن رجل من الصوفّية أخذ العهد على رجل ُّ اختار الّرجل شيخاً  وسئل
 آخر وأخذ عليه العهد فهل العهد األّول الزم أم الثاين ؟

 فأجاب : ال يلزم العهد األول وال الثّاين وال أصل لذلك .
 [ 6/273]راجع : احلاوي يف للفتاوى 

 اللجنة الدائمة : موقف

 .ة إال لويّل أمر املسلمني  وال جتوز  لشيخ طريقة وال لغريه ال جتوز البيع
ألّن هذا مل يرد عن النيّب صلى اهلل عليه وسّلم والواجب على املسلم أن يعبد اهلل با شرع 

من غري ارتباط من شخص معنّي وألّن هذا من عمل النصارى مع القساوسة ورؤساء 
 الكنائس وليس معروفاً يف اإلسالم 

 : عبد العزيز بن عبد اهلل بن بازالرئيس 
 نائب الرّئيس : عبد الرزاق عفيفي 

 عضو عبد اهلل بن عبد الّرمحن الغديان
 عضو : بكر بن عبد اهلل أبو زيد
 عضو : صاح بن فوزان الفوزان

 عضو : عبد العزيز بن عبد اهلل بن حمّمد آل الشيخ 
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 هـ 6161/7/7تاريخ  61178رقم الفتوى 

 : يخ ابن بازسماحة الشموقف 

أن جنتمع على  : البـُد   بعض الط ال ب السلفيني يقولونوسئل مساحة الشيخ ابن باز : 
 اأُلخرى ؟ ، لسنا يف اجلماعات عهد وعلى بيعة ألمرٍي لنا وإن ُكن ا على املنهج السلفي

.  ني، يكفيهم ما كفى األول ما حيتاج بيعة وال شيء أبداً  : " فأجاب الشيخ بقوله
 ". ولون طلبوا العلم وتعاملوا بالب ِمن دون بيعة ألحداأل

أسئلة أيب احلسن للشيخني ابن باز وابن العثيمني" ُسج ل بك ة "] من شريٍط بعنوان 
 هـ[ 6161املكر مة يف السادس من ذي احلجة عام 

 : فضيلة الشيخ ابن عثيمينموقف 

أن  عات اليت جاء يف السؤال أرىأرى أن  هذه اجلمافضيلة الشيخ ابن عثيمني " وقال
جتتمع على كلمة واحدة بدون مبايعة، بدون معاهدة، ألن  الن اس ما داموا حتت لواء 
دولة وحكم وسلطان، فال معاهدة وال مبايعة، ألن  هذه املعاهدة واملبايعة إن كانت 

ا تعاهدوا ب خمالفة للنظام السائد يف الدولة، فهذا يعِن اخلروج على الدولة واالنفراد
 . عليه

، بل  وإن كانت تعِن التساعد فيما يهدفون إليه فهذا ال حيتاج إىل بيعة ومعاهدة
يكفي كل واحد من الشباب أن يدرس على شيخ يثق بعلمه وأمانته ودينه ويتوجه 

 . ؛ كما كان أسالفنا بتوجيهاته دون أن يكون هناك مبايعة ومعاهدة
ه أصحاب ومل جير بينه وبينهم معاهدة وال مبايعة . اإلمام اإلمام أمحد رمحه اهلل إمام ول

، هل  الشافعي كذلك ، اإلمام مالك وأبو حنيفة وسفيان الثوري وغريهم من األئمة
،  أحد منهم طلب من تالميذه وأصحابه أن يبايعوا أو يعاهدوا على أمٍر من األمور
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 . ، فلماذا ال نكون مثلهم يهأبداً مل نسمع هبذا ومل نعلم وال ميكن ملد ع أن يد ع
إن ا ال نعلم أحداً عاهد أو بايع شخصاً ّما يكون حتت سيطرته يف الّشد ة والر خاء 

واحلرب والّسلم إال  اخلوارج الذين خيرجون على أئمة املسلمني وحيصل خبروجهم ما مل 
 ". حتمد عقباه

ل بك ة ابن العثيمني (( ُسج  ]من شريٍط بعنوان )) أسئلة أيب احلسن للشيخني ابن باز و 
 هـ[  6161املكر مة عام 

 وسئل أيضاً ما حكم البيعة اّليت تكون يف بعض اجلماعات ؟
فأجاب : البيعة اّليت يف بعض اجلماعات بيعة منكرة شاّذة ألّّنا تتضّمن أّن اإلنسان جيعل 

عه واإلمام اّلذي بايلنفسه إمامني وسلطانني اإلمام األعظم اّلذي هو على مجيع البالد ، 
وتفضي أيضاً إىل شّر اخلروج على األئّمة اّلذي حيصل به من سفك الّدماء وإتالف األموال 

ما ال يعلمه إال اهلل وأّما الّتأمري على اجلماعة فهذا قد جاءت به الّسّنة فيما إذا سافرمجاعة 
 .أن يؤّمروا أحدهم

 [  311]راجع : لقاءات الباب املفتوح رقم السؤال: 

 : المحّدث محّمد ناصر الّدين األلبانيّ موقف 

بيعة  عنكّلم وهو يت  -رمحه اهلل تعاىل  –وقال الشيخ احملّدث حمّمد ناصر الّدين األلبايّن 
-تقادي يف اع -هي  -إذا صح التعبري -" وهذه البيعات  -عتصام يف الصومال حزب اال

 طرة العدو على أرضهم وبالدهم ؛: من أسباب فرقة املسلمني، ومن أسباب ضعفهم، وسي
 ألّنم كما قيل:

 .وكل يدعي وصال بليلى  وليلى ال تقر هلم بذاك
كلهم يدعي من هذه األحزاب أّنا مبايعة ممن؟ من أتباعهم، وهناك حزب آخر بويع ممن 

 من أتباعهم، وهكذا.
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 ما، وتزيد يف الفتنة اشتعاال.راهذه البيعات كلها تزيد يف النار ض
سلمني هذا التفرق الواقع بينهم ؛ بسبب بعدهم عن منهج الكتاب والسنة، يكفي امل

يكفيهم هذا التفرق، فال جيوز هلم أن يزيدوا يف الفرقة فرقة بسبب تنظيم التفرق، وجعله  
 كتال وأحزابا يقاتل بعضه بعضا، ويناحر بعضهم بعضا ] من شريط متداول [

 : الشيخ صالح الفوزانموقف 

الفوزان فال أحد يبايع على السمع والطاعة إال رسول اهلل صّلى اهلل عليه  فقال الشيخ صاح
وسّلم أواخلليفة وويل األمر أما القيادات اجلماعية واحلزبية والقيادات البدعية فهذه بيعات 

باطلة ولكن األخرية أشد وهي إلزام الناس بطاعة أحد غري رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم 
 [67م البيعة ص: " ] راجع : مفهو 

 : وهي:  ااهلل إىل طريق احلّق أّن كالم هؤالء العلماء نستفيد منه أمور  كأرشد اعلم
أّن أخذ البيعة لغري والة املسلمني من أعمال النصارى مع القساوسة . أفاده عبد العزيز  -6
ن عبد اهلل ببن عبد اهلل بن باز وعبد الرزاق عفيفي وعبد اهلل بن عبد الّرمحن الغديان وبكر ا

 أبو زيد وصاح بن فوزان الفوزانوعبد العزيز بن عبد اهلل بن حمّمد آل الشيخ . 
 أّّنا من أفعال اجلاهلّية اجلهالء أفاده ابن بطّة . -2
 .أّّنا من أفعال اخلوارج . أفاده ابن عثيمني  -3
 يمني .بن عثأّنا بدعة منكرة وشاّذة وليست يف اإلسالم من شيء . أفاده ابن بطّة وا -1
 .أّّنا باطلة وال يتّتب عليها طاعة وال شيء . أفاده السّيوطي  -7
 أنه ال جيوز إلزام األّمة بطاعة غري رسول اهلل وأمراء املسلمني يف معروف أفاده الفوزان -1
 .أّّنا سبب تفّرق املسلمني . أفاده األلباينّ  -7
 . فاده األلباينّ أّّنا سبب حصول تقاتل وتناحر بني األحزاب . أ -8
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 شبهات حول الموضوع :

أّن التحالف والتعاهد املمنوع هو الذي يكون على التوريث وأما  الشبهة األولى :
 التحالف على نصرة الدين وحنوه فال مينع وهو أحد قويل العلماء .

 واجلواب عن هذه الشبهة من وجوه :
رة كّله ألّن النكاحلادث   لتحالف على منع ا"  ال حلف يف اإلسالم "األّول : دّل حديث 

يف سياق النفي تعّم السيما إذا كانت نافية للجنس بل هي ناّصة على العموم وال يتطرّقها 
ال  اذجماز كما هو مقّرر عند العلماء وعلى هذا فقولكم َتصيص بال خمّصص وهاحتمال 
 جيوز . 

تحّزب ر عندهم على عدم جواز الهذه الصورة بل املقرّ  يفوالثاين : أّن العلماء مل خيتلفوا 
ة الكالم إىل غري داللته فإن كنتم تعلمون عاملاً جّوز البيعة احلزبّية أو الصوفيّ  فال جيوز يَل  

 .ور األخرىرة كما اختلفوا يف الصهذه الصو يف قدمياً وحديثاً فاذكروه لنقول اختلف العلماء 
 البيعة فهو أسوة لنا . أن أمحد بن نصر اخلزاعّي قد أخذ الشبهة الثانيّة :

 واجلواب عن هذه الشبهة من وجهني : 
األول : أن هذه القّصة رواها اخلطيب يف تاريخ مدينة السالم بسند فيه ضعف  فيها حمّمد 

يها فبن عمران املرزبايّن املعتزيّل ضعيف  اخلب واملذهب وبني الصويّل واخلزاعّي مفاوز تنقطع 
ُّ أاملطّي فأعناق   نقش .ا ثبت العرش 

والثاين : لو صحت عنه فال برهان لكم هبا ألّنا كانت بيعة على احلكم واخلروج على 
 احلاكم املسلم ال التحّزب مع أنّه قد أخطأ يف هذه البيعة وخروجه على الويّل املسلم.
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 مسألتان :

 وز طاعة أمراء األحزاب ؟ جتهل  : المسألة األولى 
قهم أسباب الطّاعة وهي الّسلطة والسيطرة على شؤون وز لعدم استحقاجتواجلواب : ال

 الّرعّية .
قال شيخ اإلسالم : " إّن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر بطاعة األئمة املوجودين املعلومني 
الذين هلم سلطان يقدرون به على سياسة الناس البطاعة معدوم والجمهول وال من ليس له 

ئتالف الجتماع وامر النيب صلى اهلل عليه وسلم باالسلطان والقدرة على شيء أصال كما أ
ختالف ومل يأمر بطاعة األئمة مطلقا بل أمر بطاعتهم يف طاعة اهلل وّنى عن الفرقة واال

 دون معصيته ." 
 [6/667]راجع: منهاج السنة 

وسئل احلافظ السّيوطّي عن رجل من الصوفّية أخذ العهد على رجل ُّ اختار الّرجل شيخاً 
 وأخذ عليه العهد فهل العهد األّول الزم أم الثاين ؟آخر 

 فأجاب : ال يلزم العهد األول وال الثّاين وال أصل لذلك .
 [ 6/273]راجع : احلاوي يف للفتاوى 

أّّنا  اعتقادهه و يّ زباحلهل يبدّع الّشخص بجّرد التحّزب والّدعوة إىل  المسألة الثانيّة :
 قربة ؟

 عليه ب إىل اهلل بشيء مل يتقّرب إليه حمّمد صلى اهللشيء أّن املتقر  واجلواب : اعلم قبل كّل 
تاق أصل فجتماع وعدم االوسلم وال أصحابه الكرام يعتب فعله بدعة ومع هذا فأصل اال

 .رائع من حماسن الّدين اإلسالمّي   عظيم من أصول الّدين ومعتقد أهل السّنة ومثلٌ 
 .لصدد ونسوق بعض أقوال العلماء يف هذا ا
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فقال شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل : "...من أصول أهل السّنة واجلماعة لزوم اجلماعة وترك 
 قتال األئّمة "

 دار الفضيلة[  177] راجع : اإلستقامة ص : 
 وهذا الكالم يصدق على مجاعة الدين واألبدان معاً . 

 من أصول السّتة كما جعلصل الثاين األجتماع وقد جعل اإلمام حمّمد بن عبد الوّهاب اال
 .سألة الثانية من مسائل اجلاهلية املالتفرق  

ه ما أمر ب -يعِن من حماسن الدين اإلسالميّ  –وقال العالمة السعدّي " املثال الثالث 
ختالف ئتالف وّنيه وحتذيره عن التفّرق واالجتماع واالالشارع وحّث عليه من وجوب اال

 .لكتاب والسّنة شيء كثري على هذا األصل الكبري من نصوص ا
 [61الدرّة املختصرة يف حماسن الدين اإلسالمّي ص: راجع : ]

ذا مثل هيف  السّنة الف أهلَ ن خَ فإذا تقّرر لديك جاللة هذا األصل فاعلم أّن مَ 
 ه .م أنفُ غِ رَ  عاً وإنْ بتدِ عتب مُ كثرية تقوم مقام األصل يُ  األصل أو أجزاءٍ 

جامع  من قاعدة كلّية وأصل –رمحه اهلل تعاىل  –اطيّب ش  وهذا ما أّصله أبو إسحاق ال
يف احلكم على جَتَم ع معنّي بأنه  ينسب إىل فرقة من الفرق الضالة بقوله : " وذلك أّن 

 هذه الفرق إّّنا تصري فَرفاً خبالفها للفرقة الّناجية أهل السّنة واجلماعة يف مع ى كلّي يف
 يف جزء من اجلزئيات ..." إىل قوله :" وجيري الدين وقاعدة من قواعد الشريعة ال

جمرى القاعدة الكّلية كثرة اجلزئيات ، فإّن املبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع املختعة 
 عاد ذلك على كثريمن الشريعة باملعارضة "

 [ 172عتصام : ] راجع : اال
 .  ةبدعّية احلزبيّ على هذه القاعدة وصرّح  قَ ب  لك من طَ  لُ نقُ ونَ 

سالم حزب يف اإل إن  إنشاء أي   : " -حفظه اهلل  -قال بكر بن عبد اهلل أبو زيد 
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، ولنعتزل  إليه ب عليه عدم جواز االنتماء، ويتت   أو جبزئيات ال جيوز يٍّ ه بأمر كل  خيالفُ 
، وعليه فال جيوز االنصهار مع راية أخرى َتالف راية التوحيد بأي  هاق كلّ رَ تلك الفِ 

. ومعاذ اهلل أن تكون الدعوة على سنن اإلسالم ِمظَل ة  من وسيلة أو غايـةوجٍه كان 
 الن ظر عن بدعهم وأهوائهم على ، فيـَُغضّ  يدخل حتتها أي من أهل البدع واألهواء

 ([ 673(( ]حكم االنتماء ص ) حساب الدعوة
ديث ح : أحسن اهلل إليك،-رمحه اهلل تعاىل  -وسئل العالمة مساحة الشيخ  ابن باز 

النيب صلى اهلل عليه وسلم يف افتاق األمم: قوله: "ستفتق أميت على ثالث وسبعني 
 فرقة إال واحدة ".

 فهل مجاعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع.
خوان املسلمني على ما عندهم من حتزب وشق العصا على والة األمور ومجاعة اإل

 وعدم السمع والطاعة.
 تدخل...؟ هل هاتني الفرقتني

 :-غفر اهلل تعاىل له وتغمده بواسع رمحته  -فأجاب 
تدخل يف الثنتـني والسبعني، من خالف عقيدة أهل السنة دخل يف الثنتني والسبعني، 

ة اإلجابة، أي: استجابوا له وأظهروا اتباعهم له، ثالث أي: أمّ  "أميت " املراد بقوله 
سبعون فرقة واستقامت على دينه، واثنتان و وسبعني فرقة: الناجية السليمة اليت اتبعته 

 فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم املبتدع أقسام.
 فقال السائل: يعِن: هاتني الفرقتني من ضمن الثنتني والسبعني؟

فأجاب:نعم، من ضمن الثنتني والسبعني واملرجئة وغريهم، املرجئة واخلوارج بعض أهل 
 لكن داخلني يف عموم الثنتني والسبعني. العلم يرى اخلوارج من الكفار خارجني،

 ([6167] ضمن دروسه يف شرح املنتقى يف الطائف وهي يف شريط مسّجل سنة )
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 وشقكما يقال فكأنّه قال : من حتّزب ،   السؤال معاد يف اجلوابوالشاهد من هذا أّن 
 . من ضمن الثنتني والسبعنييكون  العصا على والة األمور وعدم السمع والطاعة

أقول اآلن  –نقول : بأّن احلزبية يف اإلسالم "   –رمحه اهلل  –احملّدث األلبايّن : " قالو 
 [ 111سلسلة اهلدى والّنور  : رقم : ".] هي بدعة ضاللة  –عبارة صرحية 

 سئل العاّلمة الوادعّي : هل مجاعة اإلخوان املسلمني من لصوص الّدعوة ؟و 
ة وال نقول كّلهم ففيهم الفاضل لكن الفاضل فأجاب : " منهم من هو من لصوص الّدعو 

 منهم مبتدع ألنّه متمسك باحلزبّية "
 ([6/171]إغارة األشرطة )

 وسئل أيضاً هل عبد الرمحن بن عبد اخلالق مبتدع ؟
" واعتصموا ورّب العزّة :فأجاب :" مبتدع فليبّلغ الشاهد الغائب ما دام يدعو إىل احلزبّية 

 رّقوا " حببل اهلل مجيعاً وال تف
ّد يُع لواحد منهامذاهب األربعة أو للب  ّن املتعص  أإذا كان من أهل العلم من يقول : 

ب هلذه احلزبّيات فالتعصّ  "جتهادقاد إىل تيسري االإرشاد الن  "بتدعاً كما ذكره الصنعايّن يف مُ 
 "الساقطة تعتب بدعة

لعبد الرمحن بن عبد شريط " شبهات اخلارق أو إىل 677]راجع : حتفة اجمليب ص : 
 اخلالق[

: هل الفرق احلاضرة السرورية واإلخوان هل هي من الفرق اخلارجة عن  وسئل أيضاً 
 ؟ السنة

من أهل السنة وال كرامة بقي احلكم على األفراد فال نستطيع أن  د  عَ : ال تُـ فأجاب 
خوان ألحنكم على األفراد فربا يكون جاهاًل ال يعرف أما الرأس الذي يعرف دعوة ا

من كتاب ]والسرورية ويدعو إليها ويتعصب نستطيع أن نقول ليس من الفرقة الناجية.
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: إعداد أيب مهام حممد بن علي بن أمحد فرج  ترمجة اإلمام احملدث مقبل بن هادي الوادعي
 [الصومعي البيضاين 

ني : هل هذه اجلماعات تدخل يف االثنت -حفظه اهلل  -وسئل العاّلمة صاح الفوزان 
 وسبعني فرقة اهلالكة؟

فقال: " نعم،  كل من خالف أهل السنة واجلماعة ممن ينتسب إىل اإلسالم يف الدعوة 
أو يف العقيدة أو يف شيء من أصول اإلميان، فإنه يدخل يف االثنتني والسبعني فرقة، 

 ويشمله الوعيد، ويكون له من الذم والعقوبة بقدر خمالفته ((.
 [  61فيدة عن أسئلة املناهج اجلديدة ص: ]من كتاب األجوبة امل

وقال أيضاً : " فاجلماعات اليت عندها خمالفات للكتاب والسنة يعتب املنتمي إليها 
 [.67مبتدعاً ] من كتاب األجوبة املفيدة ص : 

 وسار على –يعِن منهج السلف  –: من خالف هذا املنهج –حفظه اهلل  –وقال 
ى م  سمنه، وال ننتسب إليه، وال ينتسب إلينا، وال يُ منهج آخر فإنه ليس منا ولسنا 

الة ألن اجلماعة ال تكون إال على احلق، فهو ى فرقة من الفرق الضّ سم  مجاعة، وإّنا يُ 
ا و الذي جيتمع عليه الناس، وأما الباطل فإنه يفرق وال جيمع قال تعاىل : "  وإن تولّ 

 ". اقٍ قَ ا هم يف شِ فإّنّ 
 وال جيمع قال تعاىل : " وإن تولوا فإّنا هم يف شقاق " وأما الباطل فإنه يفرق

 [  .21] من كتاب األجوبة املفيدة ص : "
 بدعّيتها : ولو مل يكن من أمر احلزبّية اّليت –معّدداً مضاّر احلزبية  -وقال بكر أبو زيد 

 تنفرد باسم أو رسم عن منهاج النبّوة إال أّنا عمل مستحدث مل يعهد يف الصدر األّول
 عهم .نا ما وسِ عْ سَ يَ فلْ 

 ([621نتماء )ص: ] راجع : حكم اال
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  يف رّد  قول أيب احلسن املصرّي : ُّ هل كّل من –رمحه اهلل  –الّنجمّي  وقال الشيخ أمحد
 كان فيه حزبّية مبتدع خارج من أهل الّسّنة واجلماعة ؟ 

اصر أصحاهبا ركاهبا ون اجلواب : نعم ألّن احلزبية هي بدعة بنفسها فمن رضي هبا وصار يف
فهو مبتدع ألن األّمة اإلسالمية دعاها رهّبا إىل أن تكون أّمة واحدة ألّن رهّبا واحد ودينها 

 واحد ونبّيها واحد " 
 .[2/211عية بد] الفتاوى اجللّية عن املناهج ال

 شبهة وحلّها : 

 لّناجية إال منرقة اأفصحت اللجنة الّدائمة أّن كاّل من هذه اجلماعات تدخل يف الفِ 
 منهم بكّفر خيرج عن أصل اإلميان .ى  أت

 بهة من وجوه .واجلواب عن هذه الش  
األّول : أّن هذا الفتوى مبنّية على قول ضعيف ومقتضاه أّن كّل الطوائف املنتسبة إىل 

اإلسالم من اخلوارج واملعتزلة والشيعة والكاّلبية واملرجئة واجلبية والصوفّية والكرّامية 
 األشاعرة وأمثاهلم من الفرقة الّناجية ما مل يقعوا يف مكّفر .و 

قال شيخ اإلسالم : فمن كّفر الثّنتني والسبعني ِفرقة كّلهم فقد خالف الكتاب والسّنة 
 [217 -7/218وإمجاع الّصحابة والّتابعني هلم بإحسان ..."] راجع : منهاج السّنة 

 -توى وإن مل يوّقع على تلك الفو من اللجنة الّدائمة وه -والثّاين : أنكرها العاّلمة الفوزان 
 واعتبها أّّنا جمّرد خطإ فاحش وتعّجب هبا منكراً وإليك نّص السؤال واجلواب 

س : ما قولكم يا شيخ حفظكم اهلل يف هذه املقولة : الذي ال يأيت ببدهة مكّفرة ال خُيرج  
السّنة اّلذي يقع يف بدعة مكّفرة  من مسّمى أهل السّنة بل اّلذي خُيرج من مسّمى أهل

 فقط ؟
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جـ  " يا سبحان اهلل !اّلذي يأيت ببدعة مكّفرة هذا ليس من املسلمني أصاًل ما يكفي أنّه 
يقال ليس من أهل السّنة ، اّلذي يأيت ببدعة مكّفرة يقال إنّه ليس من املسلمني وال يقال 

الف هل السّنة فهم أنّه مسلم لكّنه خمإنّه ليس من أهل السّنة فقط ألنّه إذا قيل ليس من أ
ملذهب أهل السّنة فيكون كسائر املبتدعة أّما من جاء ببدعة غري مكّفرة فهذا هو اّلذي 

 .[ 637ليس من أهل السّنة .] راجع : القول السامي ص : 
والثالث : وقد سبق قول ابن باز والفوزان يف عّدمها بعض اجلماعات من الفرق اهلالكة مع 

 يدّل على أّن هذه الفتوى مهجورة . هو ا من اللجنة الّدائمة وهذا إن دّل على شيء فأّّنم

 .مناظرة بين أثرّي وحزبيّ 

 األثرّي : ما حكم التحّزب ؟
 احلزيّب : جائز .

 األثرّي : ما دليلك على اجلواز ؟ 
ّمة يدعون إىل م أمنك" " ولتكن على الّب والّتقوى احلزيّب : دليلي قوله تعاىل : " وتعاونوا 

 " اخلري 
 األثرّي : من أين أخذت اجلواز ؟

 احلزيّب : األمر الوارد بـ " تعاونوا " وبـ " ولتكن "  
 األثرّي : ما ذا يفيد هذا األمر ؟ إن درست علم األصول .

 ستحباب . احلزيّب : يفيد الوجوب أو اال
ل ال يفيد لت بدليلاستداألثرّي : تناقضت ووجه تناقضك أّنك قررت أن التحّزب جائز و 

 اجلواز.
 احلزيّب : ال ... ال ... التحّزب مستحّب  .

 األثرّي : َتقّرر لديك اآلن أّّنا مستحب .
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 احلزيّب : نعم .
 ستحباب ؟ األثرّي : هل عِمل النيّب ومن عاش يف القرون املفّضلة هبذا اال

 احلزيبّ  : ال 
يت ، أّم أّّنا فضيلة قّصر عنها رسول اهلل وأت هؤ األثرّي : هاّل وسعك  ما وسع النيّب وخلفا

 ؟ هبا 
 يّب وخلفاءه مل حيتاجوا إىل التحّزب لقيام دولة اإلسالم .النّ  نّ إاحلزيّب : 

 األثرّي : هل تعتقد قيام دولة إسالمّية على كرويّة األرض ؟ 
 احلزيّب : ال .

إّّنا دولة  اّليت قال فيها العلماء ولة السعوديّةدّ الاألثرّي : إذاً تكّفر حكام املسلمني حّّت 
 إسالمّية حتكم بكتاب اهلل وحتامي جناب التوحيد .

 أعتقد أّن السعوديّة دولة إسالمّية مع نوع تقصري فيها .و احلزيّب : ال... 
األثرّي : والتاجع إىل احلّق فضيلة ولكن هل ُيستحّب أن نؤّسس أحزاباً كثرية يف مّكة 

 حلكومة بذلك ؟واملدينة مع عدم علم ا
 احلزيّب : نعم .

ذلك مع قيام هيئات خمتّصة باألمر باملعروف لاألثرّي : وما احلاجة اّليت اقتضت  
 و...و....و...

 حتكم مجيع بلدان املسلمني  . دولةاحلزيّب : هذه احلكومة ليست 
 األثرّي : أنا سألتك يف مّكة واملدينة إيّاك واهلروب عن اجلواب .

ه احلكومة مع جهدها لكن يتطرّقها نقص إنسايّن وهلذا فال بّد أن يشارك احلزيّب : هذ 
 األفراد واجلماعات يف بناء اجملتمع وإصالحه.

 األثرّي : لذا تقول : بضرورة تأسيس أحزاب يف مّكة واملدينة :
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 احلزيّب : نعم ، هكذا أقول .
نّيون مع جهودهم اجلهيد األثرّي :  أبو بكر و...و...و....  هارون الرشيد .... والعثما

يتطّرق أعماهلم  نقص إنسايّن فلماذ مل يؤسس العلماء يف هذه األعصاريف أحضان هذه 
 الدّول أحزاباً يف مّكة واملدينة ؟

الف عوديّة ليست دولة حتكم مجيع بلدان املسلمني خبأّن حكومة السّ  ،قٌ رْ احلزيّب  : هناك فَـ 
 هذه الدول  .

عد اخللفاء بقيام هذه الّدّول كّلها على األراضي اإلسالمّية مجيعاً ن أ كل األثرّي : ال أسّلم
 ،والّتاريخ هو العدل يف ذلك ولكن أنا سألتك يف مّكة واملدينة ال عموم البلدانالّرراشدين 

 إيّاك واهلروب عن اجلواب .
 مسعت الّناس يقولون ذلك فقلته ال حّجة يل . ،احلزيّب : هاه هاه 

يف  جلميع شبهك اهلزيلة فهل تتاجع عن قولك ااحملاورة تكون جواباً كافياألثرّي : وهذه 
 التحّزب ؟

 احلزيّب : ال 
 األثرّي : ملاذا ؟      

ا ؟ هلم وأعراضهم ومناصبهم فمن أنام يف أمو احلزيّب : أنا ذو شرف بني الّناس وأنا متحكّ  
 لو رجعت عن قويل اّلذي ملكت الرقاب بسببه .

وا بأنّا مسلمون ال زيادة وال وكس  واختصاصي الكالم بّكة واملدينة ال يعِن األثرّي : اشهد
حرمة التحّزب فيهما دون سائر البلدان اإلسالمّية وإّّنا فعلت ذلك قطع املنازعة وإظهار 

وحنن نعتقد  ،اءراضي اإلسالمّية بال استثناألرقعة  يفاحلزبّية يف جتويز قيام التحّزب  ةعابش
ّط طريقها كما كانت قدمياً وهذه التحزّبات تعرقل سريها سواء كانت  بّكة أو أّن الدعوة َت

 بغريها. 
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تّباع في بعض المأخذ الثالث عشر : تجويز الجماعة ترك اال

 .جتماعاألحايين إذا عارض اال

حسب  ةة وذاك مرّ ويف املنهج "  ندعوا إىل االتباع واالجتماع ، وإذا تعارضا فيقدم هذا مرّ 
 اهــ وقاعدة املصاح واملفاسد بالرجوع إىل علماء السنة " األدلة

عض األحايني باع يف بت  اال ون تركَ زُ و  ظمى حيث جيَُ بى ومصيبة عُ كُ   ةٌ قلت : وهذه طام  
ّنة واجلماعة ون عن منهج أهل السعُ لِ نخَ ن أّّنم مُ هِ بَ ملعارضته اجتماع احلزب وتآلفهم وهذا يُـ 

 األمرين اإلثنني :  ألّن أهل السّنة مجعوا بني
ا أُْنزَِل إِلَْيُكْم ِمْن ات ِبُعوا مَ تّباع مثل قوله تعاىل "األّول : اتّباع احلّق والسّنة عمال بأدّلة اال

 [  3"] األعراف :  رَب ُكْم َواَل تـَت ِبُعوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء قَِلياًل َما َتذَك ُرونَ 
ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوالل ُه َغُفوٌر ْم حتُِب وَن الل َه فَات ِبُعوين حُيِْبْبُكُم الل ُه َويَـ ُقْل ِإْن ُكْنتُ وقوله تعاىل : " 

 -36: ] آل عمران"ُقْل َأِطيُعوا الل َه َوالر ُسوَل فَِإْن تـََول ْوا فَِإن  الل َه اَل حيُِب  اْلَكاِفرِيَن  *َرِحيٌم 
32  ] 

ُم اخْلِيَـرَُة ِمْن َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى الل ُه َوَرُسولُُه أَْمرًا َأْن َيُكوَن هلَُ َوَما  وقوله تعاىل : "
 [ 31"]األحزاب :  أَْمرِِهْم َوَمْن يـَْعِص الل َه َوَرُسوَلُه فـََقْد َضل  َضاَلاًل ُمِبيًنا

 [7] احلشر : "َما نـََهاُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهوا َوَما آتَاُكُم الر ُسوُل َفُخُذوُه وَ  وقوله تعاىل :"
ُكْم فَِإْن تـََناَزْعُتْم ا أَيـ َها ال ِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا الل َه َوَأِطيُعوا الر ُسوَل َوأُويل اأْلَْمِر ِمنْ يَ وقوله تعاىل :" 

ٌر َوَأْحَسُن َن بِالل ِه َواْليَـ يف َشْيٍء فـَُرد وُه ِإىَل الل ِه َوالر ُسوِل ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنو  ْوِم اآْلِخِر َذِلَك َخيـْ
 [  77"] النساء : تَْأِوياًل 

وقوله صلى اهلل عليه وسلم  : " فإنّه من يعش منكم يرى إختالفاً كثرياً وإيّاكم وحمدثات 
األمور فإّّنا ضاللة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسّنيت وسّنة اخللفاء الراشدين املهدّيني 

 " رواه التمذّي وغريه عن العرباض وصححه األلباينّ  ذّضوا عليها بالّنواجع
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 اسم أهل السّنة . ابتداع استحّقو عن اال تّباع اخلايلذا االهبو 
 جتماع  على أمرين  :واألمر الثاين: اال

 على ماكان عليه النيّب صلى اهلل عليه وسّلم وأصحابه اعتقاداً وعماًل وقوالً  -6
 عمالً  سانلّ السنان و بالعلى حتت ويل أمر املسلمني من غري خروج عليه  جتماعاال -2
 "ْم يَا أَيـ َها ال ِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا الل َه َوَأِطيُعوا الر ُسوَل َوأُويل اأْلَْمِر ِمْنكُ قوله تعاىل " ب

ّجة له ومن حيداً من طاعة لقي اهلل يوم القيامة ال وقوله صلى اهلل عليه وسلم " " من فارق 
 رواه مسلم عن ابن عمر " مات وليس يف عنقه بيعة مات ِميتة جاهلّية 

ومن عادة بعض األحزاب  التغاضي عن أخطاء أعضاء اجلماعة ابقاًء على احلزب متناسياً 
قولة املشهورة "ُأحّب احلّق وأحّب ُفالناً ما اجتمعا ، فإذا افتقا كان احلّق أحّب إيّل من 

 فالن " 
 تّباع .جتماع على احلّق واالجتماع هنا اال: إّّنا يعنون باال ال قائلفإن ق

جتماع عليه تّباع وااله امتناع تعارض االلُ قِ رْ عَ أقول : لو كان األمر هكذا فيا حّبذا ولكن يُـ 
 ؟  الً جتماع أوّ فلماذا كان اال

ع خيالف احلّق ا وإن كان على غريه فال تْرك للحّق الجتم، باع فال تعارض تّ فإن كان على اال
 تّباع .واال

جتماع السياسّي وهو عدم اخلروج على األمراء وله جتماع هنا اال: واملراد باالوإن قال قائل 
جتماع وكما يف تّباع مثل الصب على أمراء الظلمة ففيه تقدَي واجب االشواهد على ترك اال

:  أن يقول الّناسحديث " لوال أن قومك حديثوا عهد بكفر..." احلديث وحديث " لوال 
 إّن حمّمدا يقتل أصحابه " احلديث . 

ُّ كّلها على اال  واردة أقول : هذه األدّلة السابقة الذكر  ليست    هو جتماع السياسّي أّواًل 
 تّباع فتأّمل. تّباع يف هذه احلالة وليس ترك االنفس اال
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 نتخابات البرلمانيّةالمشاركة في االبالمأخذ الثالث عشر : القول 

 والرئاسيّة ولو في بّلد الكفر "   

ويف املنهج " وأما االنتخابات بالتشيح والتصويت فإّنا آلية ووسيلة،ال فكر ومنهج؛  
لذا فهي جائزة يف حد ذاهتا إذا مل تتضمن خمالفات شرعية ومل تؤد إىل مفسدة راجحة 

بالد  سالم أو يف... وأما املشاركة يف االنتخابات البملانية والرئاسية،يف بالد اإل
الكفر،فهي من املسائل اليت خيتلف فيها احلكم زمانا ومكانا وحاال ، من جهة مدى 

حتقيقها للمصاح املشروعة . والدخول فيها بنية اإلصالح وتقليل الشر، تأويل سائغ ، 
أفّت بوجبه أكثرعلماء العصر ، بينما أفّت اآلخرون بالتحرَي . أما التكفري بذلك فهو 

 اهـ خمالفة وشذوذ "غلو و 

نتخابات ودخول البملانات من بنود الدميقراطّية وُأُسسها الكرَي أن اال ئعلم أيّها القار ا
 بغة إسالمّية كما يعلم اجلميع فعلى هذا ال بّد أن نتاول بأمور :العظام وليست صِ 

 األّول :  تعريف الدميقراطّية  .
 نتخابات ومساويه  .الثاين : نظام اال

 : نظام البملانات ومساويه . الثالث
 الرابع : أقوال العلماء فيهما . 

 اخلامس : شبهات حول املوضوع . 
 السادس الدعاوي الكاذبة حول املوضوع .
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 األمر األّول : تعريف الديمقراطيّة .

ها كن نأخذ معناأجنبّية ول اعةٌ ضَ د يف دواوين املسلمني ألّنا بِ جَ و ميقراطّية ال تُ الدّ  مع ىإّن 
ار أدرى با فيه فقد قيل عنها إّن أصل الكلمة من اللغة ممن وضعها ألّن صاحب الد  

 : ف من لفظتني األوىل وهياليونانية وتتألّ 
(DEMO) 

 فهي : وتعِن الشعب أو السكان . وأّما الثانية
(CRAY)  

 وتدّل على نظام احلكم أو السلطة مأخوذ من 
   الكلمة اليونانّية                

(KARATIA)  
 والكلمتان معا يف اليونانية   
(DEMOKRTIA) 

 وتعِن حكومة من قبل الشعب . 
 [31]راجع : الشورى ال الدميقراطية ص: 

م لندن( أّن مع ى الدميقراطّية : احلكم بواسطة  6777وجاء يف قاموس كولْنز )طبعة 
 الشعب أو ممثّليه . اهـ

 خصائص النّظام الّديمقراطّي :

 الدميقراطّي خصائص أربع ال بّد من توّفرها : للنظام
 أّوال : اإلقرار بأّن السيادة للشعب أو األّمة .

 ثانياً : اإلقرار بسيادة القانون .
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 ثالثاً : اإلقرار حبقوق األفراد وحرّياهتم وضماّنا كحرّية العقيدة واحلرية الشخصية  ... 
 والقضائية . ، شريعية والت، رابعاً : الفصل بني السلطات : التنفيدية 

 [  68يخ حممد بن شاكر الشريف ص : ]راجع : املشاركة يف البملانوالوزارة للشّ 
سه البّتة ومعناها حكم الشعب نفسه بنف فيهفالدميقراطية هي نظام كفرّي ال خري  اً إذ

  شريعةّن يفإواإلقرار بسيادة القانون وهذا يعارض  كتاب اهلل تعاىل أمّيا معارضة حيث 
َمَر َأال  تـَْعُبُدوا ِإِن احلُْْكُم ِإال  لِل ِه أَ  اإلسالم احلكم هلل وليس للشعب وال ممثليه قال تعاىل : "

يُن اْلَقي ُم َوَلِكن  َأْكثـََر الن اِس اَل يـَْعَلُمونَ   [11ف : " ] يوس ِإال  إِي اُه َذِلَك الد 
نَـُهْم ِبَا أَنْـ : "  وقال تعاىل خماطباً رسوله صلى اهلل عليه وسّلم َزَل الل ُه َواَل تـَت ِبْع َوَأِن اْحُكْم بـَيـْ

 [ 17ائدة : " ] امل َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن يـَْفِتُنوَك َعْن بـَْعِض َما أَنـَْزَل الل ُه إِلَْيكَ 

 :ومفاسده هأضراراألمر الثاني : نظام اإلنتخابات و

 ّدد نظامه ومكانه يف دستور أووهو إجراء قانويّن حيُ ختيارات  نتخابات معناها : االواال
برنامج أو الئحة خيتار على مقتضاه شخص أو أكثر أو نقابة أو ندوة أو لعضويّتها أو حنو 

 ذلك
 [ 37]راجع : تنوير الظلمات لإلمام ص : 

 أن اإلنتخابات من ضروريات الدميقرطية اّليت ال تنفّك عنها يَنكِشف لكوهبذا التعريف 
بداً فإذا بطل األصل بطل الفرع وما بِن على باطل فهو باطل كما هو مقرر عند العلماء أ

 نتخابات اّليت تتمّيز هبا مما يلي :اال يومن مساو 
صوت نتخايّب لألستاذ العامل  كالختصاصات والكفاءات  فالصوت االتالشي فوارق اال -6
ْعَلُموَن ُقْل َهْل َيْسَتِوي ال ِذيَن يَـ  نتخايّب للشخص األّمّي سواء بسواء وقال تعاىل : "اال

ر امللحد سواء نتخايّب للكافنتخايّب للمسلم كالصوت اال" والصوت اال َوال ِذيَن اَل يـَْعَلُمونَ 
خايّب للرجل  نت"  والصوت اال أَفـََنْجَعُل اْلُمْسِلِمنَي َكاْلُمْجرِِمنيَ بسواء  وقال تعاىل :" 
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والصوت  "َولَْيَس الذ َكُر َكاأْلُنـَْثىء بسواء وقال تعاىل :" نتخايّب للمرأة سواكالصوت اال
 سواء نتخايّب للغافل عّما استعاه اهللنتخايّب لذاكر هلل آناء الليل والّنهار كالصوت االاال

بسواء وقال صلى اهلل عليه وسّلم : " مثل اّلذي يذكر ربّه واّلذي ال يذكر ربّه كمثل احلّي 
ر سواء بسواء نتخايّب للمفسد الفاجنتخايّب للصاح التقّي كالصوت االواملّيت " والصوت اال

َعُل أَْم جَنَْعُل ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص احِلَاِت َكاْلُمْفِسِديَن يف اأْلَْرِض أَْم جنَْ قال تعاىل :" 
 "       اْلُمت ِقنَي َكاْلُفج ارِ 

فقط أو أصحاب النفوذ أو مْن يف حكمهم  نتخابات هم األغنياءالفائزون يف اال -2  
يُنفقوا  يستطيعون أن اّلذين؛ ألّن هؤالء هم  علمّي واألخالقيّ النظر عن مستواهم ال بغضّ 

ء كان ذلك بصفتهم الشخصّية أو من خالل من يدعمهم من انتخابّية سو على محلتهم اال
خالل دعمهم  قبيلة أو حزب  أومجاعة يرون أّّنم سيحصلون على مكاسب خاّصة من

 حيهم ملرش  
صحاب ألنتخابات يصل إىل اجملالس النيابّية وهي جمالس تشريعّية ورقابّية من خالل اال -3

العقائد الباطلة وأصحاب األهواء فيصبحون من بني عشية وضحاها مشّرعني حبسب 
 .عقائدهم  ومراقبني للحكومة حبسب أهوائهم 

جهة  الشخصّية يف املرّشحني لتزكية أنفسهم منقدرة النتخابات على تعتمد نتائج اال -1
تخابّية دوراً نوعلى البامج الطافحة يف الوعود الكاذبة من جهة أخرى وتلعب املفاتيح اال

 .حني للناس كي ينتخبوهم مهّماً يف تسويق هؤالء املرش  
ه صوتَ  اخبُ الن يعطيعمد عدد غري قليل من املرّشحني إىل رشوة الناخبني باملال ويُ  - 7  

نار أو نتخايب يف الكويت إىل ألف ديح الذي يدفع أكثر وقد تصل قيمة الصوت االللمرش  
 أكثر 
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نتخابّية هي مصيدة الناخبني حيث يتنافس املرشحون يف تزيني مقاّرهم إّن مقاّر اال -1
وتقدَي أحسن اخلدمات على مستوى مخسة جنوم لرواد تلك املقاّر كما تستخدم وسائل 

ح رى للمرش  سْ احلديثة املتنوعة يف التأثري على عقول الناخبني ومشاعرهم فتاهم أَ التقنية 
 وكأّنم خضعوا إىل تأثري تنوَي املغناطيسّي 

إّن تنافس الناخبني يف دعم مرشحني يقود دوماً ويف كل انتخابات جتري إىل التفرقة بني  -7
ُّ أ أُ الناس بشكل واسع ؛ ابتداء من الفرقة والوحشة اّليت يبد  ال وراها من العائلة الواحدة  

ثمر العداوة يُ  ايلبث أن ينتشر فيعّم احلّي واملنطقة والقبيلة ُّ ينتهي يف عامة الشعب م
والبغضاء إىل سنني مديدة وذلك بسبب التنابز باأللقاب وذكر مثالب للمرشحني وهيجاء 

 بعضهم بعضاً نثراً وشعراً وعلى نطاق إعالمّي واسع .
َُ  ن ليس من األغنياء ومِ املرّشحني ممِ  بعض -8 ّتب عليه ال يفوز يف اإلنتخابات ؛ فتت  ن 

 تنخابّية .تلفه لينفقه على محلته االأديون فاحشة بسبب ما 
 مجيع يف -نتخابات البملانية ال تعّب حقيقة عن مراد الناس وآماهلم حيثإّن اال -7

ان ني يعملون لصاحلها إذا دخلوا إىل البملتتدّخل احلكومة ِخفية يف دعم مرشح -األحيان
وغالباً ما يفوز هؤالء املرشحون ؛ آلّن حجم الدعم احلكومّي كبري وباذخ ؛ سواء كان من 

 الناحية املعنويّة أواملالّية .
حال الرجال فهي ناخبة ومرّشحة وتقوم بنشر كاهلا  حلنتخابات تشارك املرأة يف اال -61

لى يف كل مكان وتفتتح مقّرها اإلنتخايّب وتستقبل الرجال والنساء ع صورها املزيّنة وامللونة
ا كأّنا نتخابية للرجال وهي يف كامل زينتهرك أيضاً يف حضور املقاّر االاالسواء كما أّّنا تش

ري ختالط الفاحش حيث ال رقيب وال مطّلع غنتخابات مومساً لالسها . وتعّد االو رُ تزّف لعَ 
ليه وسّلم :" إيّاكم والّدخول على الّنساء " قالوا : أفرأيت احلمو ؟ اهلل وقال صّلى اهلل ع

 . رواه الشيخان قال :" احلمو املوت " 



 163 

 اهتا . يف صفح ذلك يرى هانتخابات هو عني اخلروج على احلّكام ومن تدبّر اال -66   
بن  لعبد الرمجن فيها طلب اإلمارة  واحلرص عليها وهذا ال جيوز قال رسول اهلل – 62

مسرة " يا عبد الّرمحن ال تسأل اإلمارة فإّنك إن أعطيتها عن مسألة وِكلَت إليها وإن 
 أُعطيتها عن غري مسألة أُِعنت عليها " رواه مسلم عن ابن مسرة    

 .أضرارهاألمر الثالث : نظام البرلمانات و

اد اّلذين يرتبطون من أفر  واملراد بالبملانات )اجملالس التشريعّية( هيئة تضّم عدداً قليالً جّداً 
فيما بينهم حبدود جغرافية حتت مسّمى الّدولة بوصفهم نواباً عن الشعب وممثّلني له وهي 

املسماة أيضاً بـ )اجملالس النيابية ( وَتتلف هذه اجملالس باختالف البلدان كما َتتلف 
د بالسلطة التشريعّية قصو باختالف األنظمة املتعاقبة يف البلد الواحد واجمللس التشريعّي هو امل

ات اّليت هلذه اجملالس هو سّن القوانني والتشريع ييف الّنظام السياسّي املعاصر والعمل األساس
تنظم شؤون اجملتمع ومراقبة أداء السلطة التنفيذية وتقّيدها بالدستور والقانون ، وذلك َوْفق 

 آليات متعّددة حبسب كّل النظام .
 [  33ملان والوزارة للشيخ حممد بن شاكر الشريف ص : ]راجع : املشاركة يف الب 

واعلم أّن حّق التشريع هلل عّز وجّل وحده ال شريك له قال تعاىل : " أم هلم شركاء شرعوا 
[ وقال تعاىل : " ُّ جَعْلناك على شريعة 26هلم من الّدين ما مل يأذن به اهلل " ] الشورى : 

 [68من األمر فات بعها " ] اجلاثية : 
لكن أنظمة الدميقراطّية أعطت لنفسها هذا احلّق من خالل جمالسها النيابّية حيث جعَلْتها 

 عب !طَلقة ، املرجعّية فيها إىل رأي أعضاء اجمللس بوصفهم ممثلني للشُـ تشريعّية املالسلطة ال
 وسبب ذلك حصلت املساوي واحملاذير التالّية : 

َواَل هلل تعاىل ") فتئاتاً وافتاًء على االتحرَي با تراه هذه اجملالس متتلك حّق التحليل وا -6
َب ِإن  تـَُقوُلوا ِلَما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحاَلٌل َوَهَذا َحرَاٌم لِتَـْفتَـُروا َعَلى الل ِه اْلَكذِ 
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( ] النحل : ْم َعَذاٌب أَلِيمٌ َوهلَُ  َمَتاٌع قَِليلٌ  *ال ِذيَن يـَْفتَـُروَن َعَلى الل ِه اْلَكِذَب اَل يـُْفِلُحونَ 
661-667] 

إّن مجيع التشريعات اّليت تصدر من اجملالس النيابّية َتضع لعملّية التصويت حّت لو  -2 
أرادت إصدار تشريع حبسب شرع اهلل ؛ فإنّه ال بّد أن يصّوت عليه أعضاء اجمللس أي : أّن 

و يرّده أو يعّلقه فمن اإلله ؟!!! وهل جيوز اجمللس هو احلاكم على أمر اهلل فإّما ينفذه أ
 ملسلم أن يصّوت على حتكيم شرع اهلل ؟!

ءاً م يأيت جمتز فإن هذا احلك -تعاىل –وبافتاض أّن اجمللس شرع قانوناً موافقاً حلكم اهلل  -3
من جممل نسيج حكم الشريعة ولذا ؛ فإنه ال يعطي أكله وال تقتطف مثرته وال حيّل أن 

 إلسالم وترك بعضه حيث نعى اهلل تعاىل على بِن إسرئيل هذه الفعلة الشنيعةيؤخذ بعض ا
 [ 87لبقرة : (] اأَفـَتـُْؤِمُنوَن بِبَـْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَـْعضٍ فقال سبحانه )

 إهّتام الشريعة الرّبّانّية بأّّنا غري صاحلة وشاملة شؤون األنام . -1
 الوضعّية . تري العلمانّية ااخلضوع للدس -7
ني أنوف الصاحلالفسقة وأخذ قرارهم مع األغلبية على رغم و وفيها مشاورة اجلهلة  -1

 ه .والفاسق ال يُؤمن شرّ اهل المييز بني احلق والباطل ال  جيوز ألّن اجل وهذا  والعلماء،
يا بِن احذر مشاورة اجلاهل، وإن كان " قال عبد اهلل بن احلس البنه حممد أو إبراهيم: 

اصحاً، كما حتذر مشاورة العاقل إذا كان غاشاً، ألنه يورط بشورته، ويسبق إليك مكر ن
 [6/378" ] التذكرة احلمدونية  العاقل واالغتار باجلاهل

والة الظلمة الفسقة وأصحاب العلمانية البائسة وقد حّرم اهلل ذلك يف  الوفيها إعانة  -7
 [2 والعدوان (] املائدة : كتابه فقال تعاىل : ) وال تعاونوا على اإلُ

وقال صلى اهلل عليه وسّلم  " ليأتنّي على الّناس زمان يكون عليهم أمراء سفهاء يقدمون 
ّخرون ؤ ويُ  -] يعِن : جيعلون وراء ظهرهم بالتأخري [ -شرار الّناس ويظهرون خيارهم 
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ياً وال خازناً وال جابعريفاً وال ُشرطياً  ن  الصالة عن مواقيتها فمن أدرك ذلك منكم فال يكونَ 
( عن أيب سعيد وأيب هريرةوصّححه األلبايّن يف الصحيحة ) 6177" رواه أبو يعلى )رقم : 

 (311رقم احلديث : 
وقال صلى اهلل عليه وسّلم : " يكون يف آخر الّزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة 

اً " رواه م جابياً وال عريفاً وال ُشرطيهل ن  وفقهاء كذبة فمن أدرك منكم ذلك الّزمن فال يكونَ 
 ( عن أيب هريرة 671الطبايّن ) رقم : 

وقال صلى اهلل عليه وسّلم : " أعاذك اهلل يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء قال :وما  
إمارة يكونون بعدي ال يهدون هبديي وال يستنون بسّنيت فمن صدقهم بكذهبم وأعاّنم على 

 ون حوضي ومن مل يصدقهم على كذهبم وملمِّن ولست منهم وال يردُ  ظلمهم فأولئك ليسوا
ون علّي حوضي " رواه ابن حّبان )رقم : يعنهم على ظلمهم فأولئك مِّن وأنا منهم سريدُ 

( بإسناد صحيح . وراه الطبايّن وبن أيب عاصم يف السّنة حنوه عن حذيفة وصححه 1777
 األلباين .

هكذا أعضاء البملان  و أكثر ونعلم يقيناً أّن  واجلور، راء الظلموهذه األدّلة حتّرم إعانة أم
 بلدان اإلسالمية من مفاتيح الرّئيس ملآربه وخططه.الالوزراء هبذا الوضع املتعارف يف 

 :مشاركين في البرلمانات الٰى لبعض ر  ك  خسارة الن  ال

نظمة يف األ – سواء كان ذلك بصفتهم الشخصّية أو احلزبّية – الّناسشارك كثري من 
 .الدميقراطّية رامني من مشاركتهم تلك حتقيق املصاح التالية

 حتقيق الشريعة اإلسالمّية . -أ
 ستطاعة .     اإلصالح حسب اال –ب  

 نفراد بالسلطة .عدم متكني أعداء اهلل من اال –ج 
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لس النيابّية اعلى مدى قرابة سّتني عاماً يف اجمل -كما يقال  -ولقد شارك هؤالء اإلسالمّيون 
واألردن ولبنان واجلزائر وتونس واملغرب  ايف كل من الكويت والبحرين ومصر وسوري

ورة ومل من املصاح املذك شيئ تمّكنوا من حتقيق أيّ يوباكستان وأندونيسيا وغريها ومل 
وقعوا ركوا فيها بل اذ التشريعات اإلسالمّية من خالل اجملالس النيابّية اّليت شينفتيتمّكنوا من 

 يف احملذورات التالية :
 الشرك وذلك من خالل : -6
 القسم على الدستورالوضعّي .  -أ

 .للتصويت  –تعاىل  –خضاع شرع اهلل إ –ب 
 حتكام إىل الدستور يف كل حيثيات مناقشات القانون .ا –ج 

 إصدار تشريعات جديدة حتت مظّلة الدستور وليس مظّلة الشرع. -د
ات ذلك للحصول على األصو ،و ةات مع األحزاب العلمانّية والقوميّ الدخول يف حتالف -2  

الكافية لنجاح املرشحني اإلسالمّيني وفيفوزاألحزاب العلمانّية والقوميىة بأصوات 
  .نياإلسالميّ 

استهالك األوقات واألموال واجلهود يف غري حمّلها املطلوب توظيفها فيه وهو الدعوة إىل  -3
اجع الدعوة نهاج النبوّي املعطّر ولقد رأينا تر املة واملوعظة احلسنة وفق باحلكم –تعاىل  –اهلل 

بشكل واضح يف الدول اّليت انغمس اإلسالمّيون فيها يف املعتك الدميقراطّي وتركوا شؤون 
 ضمحالل . حنو االريالدعوة تس

 .تالشي عقيدة الوالء والباء أمام الكفرة  -1
 احلّق والوالء والباء عليها . تزيني الدميقرطّية والتلبيس ب -7
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 :األمر الرابع : أقوال العلماء فيها

هناك أسئلة عرضت على األلبايّن حول وضع الصومال واألحزاب اإلسالمية وقد سبق 
واآلن سنورد هنا  مقطعاً يتعّلق حول هذا املوضوع ونّص  ،مقطعان من جواب الشيخ

لتم هبا عن اليت تفض-ل ترتب على اإلجابة السؤال : " بارك اهلل فيكم، خطر بالبال سؤا
 ذكرُت بأن هذه البيعات املختلفة املتعددة اليت تدفع األحزاب، واليت تزيد يف -السؤال األول

اما ويف الفتنة اشتعاال، حقيقة خيطر يف البال السؤال اآليت، وهو: أال ميكن أن يتفق ر النار ض
ا أن سلطة يف الصومال ، ومما يؤسف له أيضهؤالء مجيعا هذه األحزاب اليت تتصارع على ال

هذه احلزبية بدأت تظهر يف كل بالد املسلمني، وكل حزب يظهر بأنه هو األحق واألوىل 
باالستيالء أو اهليمنة على املسؤولية، فالسؤال أال ميكن أن يصطلح هؤالء أو أن جيتمعوا 

مخسة أحزاب أو ستة باتفاق بينهم: أن يُرشح كل حزب منهم واحدا، لنفرض أن هناك 
 -كما جيري يف بالد املسلمني   -أحزاب، وكل حزب يرشح واحدا منهم ُ ينزلون 

االنتخابات واليت يأخذ األصوات األعلى هو الذي يوىل  السلطة، أال ميكن أن يكون مثل 
 هذا إن كان جائزا شرعا ؟.

 ]اجلواب[:
 : -وباهلل التوفيق  -أقول 

ك؛ ألنّه كما يقول الفقهاء العلماء: "ما بِن على فاسد فهو اجلواب باختصار ال ميكن ذل
 فاسد".

نظام االنتخابات املوجود اليوم كما أشرُت يف بعض البالد اإلسالمية هو نظام دخيل يف 
اإلسالم وإن كان يعمل به بعض املسلمني يف بعض البالد، بل ذلك مما يصدق عليه قوله 

خلوا كان قبلكم شبا بشب وذراعا بذراع حّت لو د  عليه الصالة والسالم: "لتتبعن سنن من
 ؟!".ئكإاّل أُولى   لدخلتموه" قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: "فمن الناس بّ ضجحر 
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النظام القائم يف بالد الكفر هو نظام ليس قائما على الكتاب والسنة، هو نظام قائم على 
لشعب ككل الشعوب اختيار الشعوب أو الشعب الذي سيحكمه حاكم منهم، هذا ا

فيهم الصاح والطاح، الكافر واملؤمن  وقليل منهم املؤمنون  فنظام االنتخاب يشمل هؤالء 
الناس مجيعا حّت يشمل الفساق والفّجار، بل ويشمل النساء الفاسقات الزانيات، كل 

 هؤالء يتدخلون يف عملية االنتخاب.
 ألكثر فسادا؟!.ما قيمة هذا االنتخاب الذي قام على أكتاف الشعب ا

اإلسالم ما يوجد عنده مثل هذا االنتخاب العام، وإّنا هو كما قال تعاىل: )وأمرهم شورى 
[ هذا نص يف القرآن 677]آل عمران:  "وشاورهم يف األمر "[ ...38بينهم( ]الشورى:

 الكرَي، هل نطبقه كما نشاء أم نطبقه كما طبقه السلف الصاح؟!
 هد من أن نطبقه كما طبقه السلف ،السلف الصاح ال يعرف هذإذا كنا حقاً سلفيني فال ب

 عرفتم شيئا من تفصيله الذي يشمل املؤمن والكافر، والصاح والطاح، إىل يتاالنتخابات الّ 
[ أهل اخلبة أهل العلم أهل الرأي أهل 38]الشورى: " أمرهم شورى بينهم" و آخره، وإّنا 

 العقل.
د ه ال يكون يف جملس الشورى الذي يستشريه احلاكم فيما قوأيضا خيرج بالواقع السلفي أن

ينزل يف املسلمني من نوازل ال يكون بينهم امرأة كما هو حق االنتخاب املشار إليه آنفا إىل 
فساده بل إىل بطالنه لذلك االنتخاب املسؤول عنه آنفا بأن خيتار من هذا احلزب شخص 

قون على شخص يرونه حاكما على هذا ومن هذا احلزب شخص إىل آخره ُ هؤالء يتف
 اإلقليم أو ذاك.
أن املسلمني انصرفوا عن منهج الرسول عليه  -يف اعتقادي -يا أستاذ  -أصل املشكلة 

السالم يف إقامة الدولة املسلمة. . . املسلمون املتفرقون إىل شيع وأحزاب وفرق كثرية كثرية 
ا عمليا، فقها يف الكتاب والسنة، وتطبيقجدا، هؤال جيب عليهم أن يعنوا بأنفسهم علما، ت
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ومع األسف ال نستثِن شعبا، وال نستثِن حكومة حتكم شعبا، هذا الشعب يُريّب نفسه على  
كتاب اهلل وعلى سنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم هذه التبية اليت تساعدهم على أن 

وا دينهم وكانو الذين فرقوال تكونوا من املشركني من "يتجاوبوا مع مثل قوله تبارك وتعاىل: 
ال  -يف اعتقادي  -[، لذلك أنا 32 - 36]الروم: "شيعا كل حزب با لديهم فرحون

 ما  فر قني يف بالد الدنيا ال جناة هلم إال بالعودة إىلذا الشعب أو ذاك من املسلمني املحيلة هل
نا تأتينا عبارة ه كان عليه نشأة الرسول عليه السالم يف تربيته ألصحابه وإقامته لدولته ،

 سلفية:
 وكل خري يف اتباع من سلف  وكل شر يف ابتداع من خلف

كيف أقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دولته يف املدينة املنورة ؟ أقامها بعد جهاد قوَي 
مع املشركني الذي هو نشأ بينهم يف مكة ُ يف املدينة ملا هاجر إليها ؛ بدأ الرسول صلى 

م قبل كل شيء بدعوة الناس إىل عبادة اهلل وحده ال شريك له، وباتباع ما اهلل عليه وسل
أنزل اهلل عليه من أحكام شرعية، وَرىب  هؤالء الذين استجابوا لدعوته تربية إسالمية 

 صحيحة.
الذين يريدون إقامة الدولة املسلمة، ونصب حاكم مسلم حيكم بينهم با أنزل اهلل ال يكون 

هذا االنتخاب املتخّيل آنفا وال بتشكيل األحزاب واجلماعات، وإّنا بأن سبيلهم إجراء مثل 
يرجعوا كلهم بأن يتفقهوا يف كتاب اهلل ويف حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأن 

يربّوا أنفسهم على ذلك حّت تتجاوب القلوب، وتتصاِف النفوس، ويصبح الشعب كما قال 
صحيح: "مثل املؤمنني يف تواددهم وترامحهم كمثل عليه الصالة والسالم يف احلديث ال

اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى"، فإذا مل يعد 
املسلمون جسدا واحدا فال جناح هلم، وال حياة هلم، وال دولة هلم، وال حاكم عليهم ؛ 

ا كنت اطلعت عليه  ولعل هذا جوب بعض األسئلة املسجلة اليت -لذلك حنن ننصح 
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لذلك حنن ننصح إخواننا يف الصومال ويف كل بالد اإلسالم أن ال يعيدوا علينا فتنة  -قدميا
حديثة العهد أال وهي يف أرض اجلزائر، فال يقوموا ويتقاتلوا بعضهم بعضاً  يف سبيل التسّلط 

والسنة  ابعلى احلكم، وإّنا ننصح إخواننا املخلصني اجلادين معنا يف السري على الكت
تلك  -كما جاء يف حديث حذيفة بن اليمان  -وعلى منهج السلف الصاح أن يعتزلوا 

الفرق كلها ولو أن يعضوا على جدر شجرة، وأن يلزموا بيوهتم، وال يتعصبوا هلؤالء على 
هؤالء، وال لقبيلة على قبيلة، وإّنا يهتمون بالعلم، وبالتبية بأنفسهم أوال ُ ملن يلون هبم 

ا، وهكذا تتسع دائرة التعليم والتبية إن شاء اهلل حّت يأذن اهلل عز وجل هلذا الشعب ثاني
ري ما بقوم حّت إن اهلل ال يغ"ولغريه ممن يأخذ بسنن اهلل الشرعية والكونية منها قوله تعاىل: 

 [.66]الرعد: "يغريوا ما بأنفسهم
د األحزاب املوجودة يف غري بالأنا ال أعتقد أن هذه األحزاب املوجودة يف الصومال خري من 

 الصومال.
جدا مل يستفيدوا من هذا النص القرآين }إن اهلل ال يغري ما بقوم  -إال أفراد قليلني-كلهم 

 [.66حّت يغريوا ما بأنفسهم{ ]الرعد:
فإذا أردنا حقيقة أن نقيم دولة مسلمة فعلينا أن ننهج منهج النيب صلى اهلل عليه وسلم يف 

[، والعلم األهم 67]حممد: "فاعلم أنه ال إله إال اهلل"املسلمة، أول ذلك العلم إقامته الدولة 
 هو التوحيد كما تشري هذه اآلية الكرمية.

أنا أعتقد أن األحزاب يف كل بالد اإلسالم إال حزبا واحدا ال يعنون أبدا بتفهيم هؤالء 
لم أنه ال إله إال فاع"كرمية الشعوب هؤالء املسلمني عقيدة التوحيد اليت تشملها هذه اآلية ال

 [.67]حممد: "اهلل
إىل هذا ندعوا إخواننا الصوماليني أن يتكتلوا حول العلم، والعمل الصاح، وليس حول 

 مجاعات وأحزاب وقبائل ،ونسأل اهلل لنا وهلم التوفيق.
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 وسئل العالّمة األلباين أيضاً : ماحكم دخول اإلسالميني البملان  برملان الّدولة؟
جاب رمحه اهلل : طبعاً حنن النرى هذا جائزاً بل هو إضاعة للجهود اإلسالمية فيما فأ

الفائدة من دخوهلم يف البملان ألن أول ذلك هذه البملانات كما هو معلوم حتكم بغري ماأنزل اهلل 
 ِن يظنون أنبنية طيبة وصاحلة يع -بعضهم–وثانياً :هؤالء الذين يدخلون البملانات قد يدخلون 

بإمكاّنم أن يغرّيوا من النظام احلاكم لكنهم يتناسون ان مل نقل ينسون، حقيقة مرّة  وهي أن 
هؤالء الذين يدخلون يف البملان هو حمكمون وليسوا حكاماً وإذا األمر كذلك فهم اليستطيعون 

اآلن هنا  نأن يفعلوا شيئاً بل هم سيضطّرون أن يسايروا النظام احلاكم ولوكان خمالفاً لإلسالم وحن
 نعيش يف مشكلة مايسمى بامليثاق الوطِن لعلكم مسعتم أو لعلكم ابتليتم أيضا  مما ابتلينا حنن به

عتاف فامليثاق الوطِن معناه اإلعتاف بكل األديان واألحزاب الكافرة اليت تعارض اإلسالم واال
ضية بالتصويت وتؤخذ القبوجودها يف البملان وحينئذ ستقوم معارك كالمية وجدلية يف البملان 

وحينئذ الصوت األكثر يكون هو املنتصر ولوكان مبطال فلهذا الجيوز ان يدخل الشباب املسلم  
البملان بقصد اصالح النظام، اليكون اصالح النظام هبذه الطريقة املبتدعة من أصلها هي بدعة 

 نتخابات.ألنكم تعلمون نظام البملان قائم على أساس اال
ات أيضاً تشمل الرجل واملرأة ومن هنا يبدأ بطالن هذا النظام وخمالفته لإلسالم ُ نتخابواال
أن  ق بني الصاح والطاح لكل منهما حقفال فرْ  ،نتخاب يشمل الصاح ويشمل الطاح نظام اال

ينتخب وأن يُنتخب ُ الفرق يف هذه األجناس كلها بني العامل وبني اجلاهل بينما اإلسالم اليريد 
يكون جملس البملان الذي هو جملس الشورى إال أن يكون من خنبة شعب املسلم علماً أن 

 وصالحاً ورجااًل وليس نساء.
لذي نتخاب افإذاً مبنّي املخالف من أول اخلطورة  يف موضوع البملان القائم على اال

يظل  أنيتناسب مع الكفار  ـ نظام الكفار ـ واليتناسب مع نظام اإلسالم وعلى هذا فيجب 
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املسلمون يعنون بالعلم النافع والعمل الصاح وأن يُربّوا أنفسهم وشعوهبم على هذه التصفية 
 والتبية وأن يبتعدوا عن البملانات اجلاهلة هذه"

إىل أن قال " يدخل املسلم املتحمس البملانات بلباسه العريب وبلحيته اجلليلة فاليكاد  
وربا الكرافيت  اب العريب ويلبس اجلاكيت والبنطلونثّيينزع الميضي عليه شهر، شهرين، ثالثه إاّل 

واللحية هذه يبدأ يأخذ منها ويأخذ منها حّت تكاد تصري كمايقولون عندنا يف الشام خري 
الذقون إشارة تكون!! يدخلون من أجل اإلصالح والتطوير وإذا هم أنفسهم يتطورون ويتطورون 

إىل أن قال : ولذلك فأنا ألفت نظركم أخرياً إىل املتبدئ  ليس إىل صاح وإّنا إىل طاح . . .
اإلسالمي خري اهلدي هدي حممد صلى اهلل عليه وسلم ، ماهو السبيل الذي طرقه رسول اهلل 
عليه وسلم حّت أوجد احلكم اإلسالمي هل ساير الكفار وشاركهم يف نظامهم لكي يستويل 

لذي وت" أليس هذا هو السبيل اغهلل واجتنبوا الطاعليهم أم دعاهم إىل كلمة احلق  " أن اعبدو ا
نؤمن به حنن معشر املسلمني وخباصة السلفيني مجيعا إذاً هل هذا هو السبيل الذي يراد سلوكه 

باإلنضمام إىل البملان؟ هل هو سبيل الرسول الذي قال لناربنا يف القرآن " لقد كان لكم يف 
مة اآلن غريه فليعتب ، الشعوب اإلسالمية احلركات القائرسول اهلل أسوة حسنة " فمن رأى العبة ب

يف جزائر ماهي األوىل من نوعها ولعلكم تعلمون هذه احلقيقة ؟ طيب ، فماذا استفادت هذه 
احلركات  اليت حاولت ... أول حركة قامت هم مجاعة اإلخوان املسلمني الذين أرادوا ان يصلوا 

خابات!! شو كانت العاقبة ؟ دّسوا واحدا يرمي حسن نتيش؟ االأإىل احلكم يف مصر من طريق 
البّنا وإذا به قتل راحت القّو ة كلها هباء منثورا ؟ ملاذا؟ ألن الشعب ماُريّب تربية إسالمية بأفرادها 

 وإّنا ريّب تربية حزبية للوصول إىل :  ايش ؟ احلكم!! ُ حنن بعد ذلك نصلح الشعب!!
 " د اإلبلْ ورَ ماهكذا ياسعد تُ          لْ وسعد مشتم أوردها سعدٌ  

 ([111]راجع: سلسلة اهلدى والنور )شريط رقم : 
بدخول اجملالس النيابية وجمالس الشعب وإباحة  وسئل أيضًا : شيخنا معلوم رأيكم فيما يتعلق

السجون وحنو ذلك، لكن قالوا إن احلكومات القائمة اآلن  املظاهرات واإلضراب عن الطعام يف
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باَتاذ مثل هذه اإلجراءات، فال أستطيع مثاًل أن أواجه رئيس اجلمهورية  ل احلق إالأصبح ال يُنا
وتبليغ هذه  :فأقول له: )اتق اهلل وطبق شرع اهلل( إال إذا كنت نائباَ يف البملان، فيقولون بكلمة حق

 وهياج الشعب فذاك الكلمة واجبة بالنسبة للحاكم أو غريه وكذلك احلكومات هتاب املظاهرات
ال يتم الواجب إال به فهو  يستجيبون ملطالبهم فيقولون وهذه األشياء واجبه واجب التبليغ، وما

 .جزاكم اهلل خرياً  واجب ولذلك هذه األشياء مباحة يف هذا الباب. فما قولكم
ال نسلم بقوهلم بأنه ال سبيل إىل تبليغ كلمة احلق إىل  :أوالً   :رمحه اهلل تعاىل  الشيخ األلباين

 ال حيكمون با أنزل اهلل إال بأن يكون الرجل نائبا يف البملان وخباصة إذا ُأحلِْق كام الذيناحل
املمكن أن  بذلك أن تكون املرأة أيضاً نائبًة يف البملان، ال أسلم بصحة هذه الدعوى فإنه من

 ...آخره يتكلم اإلنسان كلمة حق بطريق اجلرائد واجملالت والوسائل ووإىل
املسئولني وخباصة أن امللك أو رئيس اجلمهورية أو من يشبهه من  بالغ كلمة احلق إىلفالطُرق إل

بن دوّنم من الوزراء ُ هؤالء يتستون بن دوّنم من النواب وحنن  رؤساء أّنم هم يتستون
 هذه ميني باهللو  -احلياة البملانية اليت نعيشها يف كثري من البالد اإلسالمية أّنا  نعرف يف هذه
 أّنا تكوءات وستائر يعتمدون عليها لتنفيذ ما يريدون من خمالفة األحكام -وقلما أحلف

قرن من  الشرعية، فوجود هؤالء يف البملانات ال يفيدهم شيء والتاريخ والتجربة يف حنو نصف
 يفيدون شيئاً بل قد الزمان أكب دليل أن وجود املسلمني الطيبني الصاحلني يف البملانات هذه ال

قد أفسدهم، وهذا ُيَشاهد يف   يضرون أواًل بأنفسهم ألّنم يدخلون ليصلحوا غريَهم فإذا بغريِهم
امللتزم للسمت والدل واهلدي اإلسالمي له  كثري من املظاهر يدخل مثاًل املسلم التقى الصاح

ضي مبلبس اجلاكيت والبنطال وحنو ذلك وإذا به بعد  حلية جليلة وله قميص وال يتشبه بالكفار
قد تغري  مظهره ملاذا؟ ألنه مل يستطع أن يثبت شخصيته  أو سنتني تراه ةشهر أو شهور أو سن

اليت أقل ما يقال فيها أن مظاهرهم ليست إسالمية، فإذا هو  املسلمة جتاه هذه الشخصيات
 .غريه به أفسد نفسه فضاًل عن أنه مل يتمكن من أن يصلح دخل يف سبيل اإلصالح وإذا

أن أقول بأن هذه احلجة أوال حجة داحضة فبإمكان  ن أستطرد يف هذا ولكِن أريدال أريد أ
احلق إىل املسئولني يف البملان بأي طريق من النشر وما  املسلم الغيور احلريص على تبليغ كلمة
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 .احلاضر أكثر وسائل النشر يف العصر
ة أبداً، هذه طرق برملانية طريقة إسالمي طريقة االنتخابات واختيار النواب هذه ليست :ثانياً 

إسالمياً قام على وجه األرض ما بني عشية وضحاها  أوربية كافرة لو إفتضنا اآلن أن حكم
املسلمني وليس بتواكلهم عن العمل، قام احلكم اإلسالمي  وعسى أن يكون ذلك قريب هبمة

لطاح الصاح واسيقر هذه البملانات اليت تفتح جمال ترشيح  أترون أن هذا احلكم اإلسالمي
والكافر الذي له دين وليس هذا فقط بل الكافر من أهل الكتاب  وليس هذا فقط بل واملسلم
بعض املسائل يف اإلسالم واملالحدة والزنادقة والشيوعيني كل هؤالء  الذين هلم حكم خاص يف

هو نظام  يف أن يرشحوا أنفسهم وأن ينتخبهم من شاء من أفراد األمة. أهذا يُعطى هلم احلرية
 واهلل، ليس من اإلسالم بسبيل إّنا هذا نظام من ال خيضع ملثل قول رب إسالمي؟!! ال

 .[31-37القلم:] حَتُْكُموَن﴾ َما َلُكْم َكْيفَ (35)اْلُمْسِلِمنَي َكاْلُمْجرِِمنيَ  ﴿أَفـََنْجَعلُ  :العاملني
مي مثلُنا دون املثل الذي القائمة على غري النظام اإلسال إذا يف انضمامنا إىل البملانات هذه

هؤالء يهدمون قصراً ومصراً يف آن واحد  اً "يب ى قصراً ويهدم مصر  مثل فالن كمثل من"يقول: 
بثل هذا االنتماء للبملانات، واحلق واحلق أقول إن للنفس هنا دخاًل كبرياً  ألّنم ال يفيدون شيء

الوزير  ن نائبلية ليقال فالن وزير فالالنفس حتب التميز والتفع والتوظف يف الكراسي العا ألن
احلق إىل احلاكم  إىل آخره. فالنفس تسو ل لصاحبها بثل هذه التأويالت أّنا تدخل لتبليغ كلمة

غري مسلم وثانياً أن هؤالء  الذي ال سبيل لنا إليه إال بطريق البملان. اجلواب هذا الكالم أوال
أن يغريوا شيئاً من النظام القائم ألن  الم ال يستطيعونالذين يدخلون البملانات يف أي بالد اإلس
الذين انضووا حتت هذا النظام وقد يستطيعون أن  هذا النظام القائم هو الذي سيحول األفراد

اجلوهري فهذا ال سبيل للوصول إليه بطريق االنضمام   يعملوا شيئا من الشكليات أما التغيري
 .البملانات كنواب يف هذه

أدندن حوله كثريا وكثريا جدا، هل هذا هو سبيل إعادة  أن ألفت النظر إيل شيء أخريا أريد
د وفاق-اإلسالمي أن ننضم عن دستور ال حيكم با أنزل اهلل؟  احلكم اإلسالمي وحتقيق اجملتمع

أعتقد أن الطريق لتحقيق اجملتمع اإلسالمي وبالتايل إقامة الدولة  : ال أنا-الشيء ال يعطيه
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على طريقة حممد عليه الصالة والسالم الذي وضع لنا منهج عام وعب  عنه  ا يكوناملسلمة إّن
خري اهلدى هدى حممد صلى اهلل عليه وعلى آله وسّلم(( فهل انضم الرسول )) :بكلمة موجزة
 إىل كفار مكة يف سبيل إصالحهم بالطريقة الناعمة اللطيفة كما يفعل هؤالء الذين عليه السالم

﴿فَاْعَلْم أَن ُه اَل  :موا إىل البملانات، أم صدع بكلمة احلق خاصة كلمة التوحيديريدون أن ينض
 .[67حممد:] ِإال  الل ُه﴾ ِإَلهَ 

كما تعلمون مجيعاً ثالثة عشر سنة وهو يدعو الناس إىل  لقد استمر النيب صلى اهلل عليه وسّلم
سالم على علمه باألخالق اإلسالمية كان يربيهم عليه الصالة وال التوحيد وِف أثناء هذه السنني

اآلخرة على احلياة الدنيا فهل سلكنا هذا السبيل؟ اجلواب: إن هؤالء الذين  بأن يؤثروا احلياة
 لتبيةالتصفية وا: " اإلصالح بطريق االنتماء للبملانات لقد نسوا طريق احلق وهو  يريدون

 .تطبيقهما يداً والعمل علىكلمتان أدعو املسلمني إىل الوقوف عندمها وتفهمهما ج"
عشر من اهلجرة وبيننا وبني العهد النبوي األطهر  التصفية: حنن اآلن يف أول القرن اخلامس

يف اإلسالم ما ليس منه ليس فقط يف السلوكيات واألخالق  األزهر األنور أربعة عشرة قرناً دخل
 ين املرشدون وأين املربون الذينأيضاً يف العقيدة ما ليس من ذلك فأ وال يف العبادات وإّنا دخل

اإلسالمية اليت تكون باأللوف املؤلفة على التصفية والتبية!! لذلك أنا ال  يربون اجلماعات
جاء  أبداً أن تنهض مجاعة من املسلمني وتكون هلم الصولة والدولة إال على الطريقة اليت أرجو

 .هبا الرسول عليه السالم
 مل الصاح، العلم النافع اليوم بيننا وبني الوصول إليه عقباتالعلم النافع والع وتلخيص ذلك

الكلمة اليت  كأباء شديدة جداً فيجب تذليلها وتقريب هذا العلم النافع إىل أذهان الناس هبذه
اإلسالميني ليسوا هم  أمسيها بالتصفية مقرون معها التبية وحنن جند اآلن كثرياً من الدعاة

وأوالدهم ونسائهم، فإذا مل  سالم الصحيح بل ذووهم أيضاً وأهلهمأنفسهم مل يَربوا على اإل
والتبية فلن تقوم دولة اإلسالم  حنقق اجملتمع اإلسالمي على هذا األساس الصحيح من التصفية

 .اإلسالمية اليت جيب أن ّنشي عليها إن شاء اهلل بطريق البملانات أبداً وإّنا هذا تعويق للمسرية
 .نعم
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يقولون أيضاً يف هذا أن البطانة واحلاشية حتجب عن احلاكم اجلرائد اليت تنبهه  اشيخن :السائل
ال  بتقوى اهلل عز  وجل  فال يصل إىل احلاكم هذه الكلمة، ويقولون أيضاً سل م لنا أنه وتأمره

ة بالقاعدة السابق طريق إىل تبليغ احلاكم بشرع اهلل إال  املواجهة الصرحية فهل هذا يسوغ أيضاً 
 دخول البملانات؟

املواجهة قبل كل شيء جيب حتقيق ما أشرت إليه آنفاً من  :رمحه اهلل تعاىل الشيخ األلباين
كتلة تُعد باأللوف املؤلفة رُب وا وعل موا وكانوا على قلب رجل واحد  التصفية والتبية وحينما توجد

 يكون بدليل أيضاً احلوادث اليتتتحقق املواجهة املزعومة وهذا اليوم أبعد ما  يومئذ ميكن أن
هنا مثال باحلجاز وما وقع يف مصر عندكم، وما وقع عندنا يف سوريا وما قد سيقع ال  وقعت

 اهلل يف بالد أخرى بسبب هذه الثورات اإلسالمية اليت مل تقم على أساس من التصفية مسح
 عويق استمرارلت والتبية فسوف تكون عاقبة ذلك سوءاً وتكون غري مرضيه بل ستكون سبب

 .الدعوة اإلسالمية إىل اإلمام
 ننصح إخواننا الذين يشاركوننا يف االهتمام بالرجوع إىل الكتاب والسنة أن ال فلذلك فنحن

احلكام  يستعجلوا األمر وأن يربوا أنفسهم وأن يربوا ذويهم على هذا اإلسالم الصحيح وأن يدعوا
وماذا كان يصيبه  م ولنتصور الرسول وحياته يف مكةيفعلون ما يشاءوا ألننا ال سبيل لنا إليه

لسببني اثنني: أواًل أن  التبية  ويصيب أصحابه، من الكفار؟ ما وقفوا أمامه جياهبوّنم ويواجهوّنم
هَلُْم َما  ﴿َوَأِعد وا :حتققت فيهم، وثانياً ربنا يقول اليت ينبغي أن تتحقق يف املسلمني مل ا تكن قد

إىل آخر اآلية... مل يكن املسلمني يومئذ مما ميكنهم أن  [11األنفال:] ْن قـُو ٍة﴾اْسَتطَْعُتْم مِ 
 .بإمياّنم القوي وثانياً باستعدادهم املادي جياهبوا العدو أوالً 

هؤالء أن ال يتغلب عليهم احلماس والكره هلؤالء احلكام وُحق  هلم ذلك ألّنم  فلذلك ننصح
 عليهم أن يتأنوا وأن يربوا أنفسهم ومن حوهلم على اإلسالمبغري ما أنزل اهلل وإّنا  حيكمون

 " حبرمانه بتليامن استعجل الشيء قبل أوانه " الصحيح وإال فقد قيل قدمياً: 
 .هذا الكالم واآلن ينشغلون بتحضري الطعام فحسبنا
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 [386 –مفرّغ سلسلة اهلدى والنور  من شريط ]منقول

تخابات وحيصل نااليت يف ناحية واحدة جتدهم جيعلون وقال العالمة ابن العثيمني "فالبالد 
صراع على السلطة ورشاوى وبيع للذمم ... إىل غري ذلك فإذا كان أهل البلد الواحد 

اليستطيعون أن يوّلوا عليهم واحدا إال بثل هذه اإلنتخابات املزيّفة فكيف باملسلمني عموما ؟ 
 هذا الميكن " 

 دار ابن اجلوزي[ طبعة 8/61]راجع: الشرح املمتع 
نتخابات باالةسما اإلسالم بالطريقة الفوضوية املوقال العالمة الفوزان " وليست البيعة يف

اليت عليها دول الكفر ومن قّلدهم من الدول العربية واليت تقوم على املساومة والدعايات الكاذبة  
 [211تها نفوس بريئة " ]راجع :األجوبة املفيدة صيحضوكثريا مايذهب 

وقال العالمة حممد أمان اجلامي: "احلياة البملانية وجملس الشعب وجملس األمة هذه  
اجملالس جمالس يف األصل أوروبية أجنبية غري إسالمية، البملان يصل العضو إىل البملان 

اليوجد  نتخاب النزيه،نتخاب احلّر أو االنتخاب وإن مَسّوه االنتخاب وحنن نعلم مع ى االباال
حّر والنزيه شراء لألصوات وحماباة وجمامالت ومعان كثرية،  هذا شيء معلوم ُ إذا انتخاب 

لقانون حتام القانون قسما وهذا ااوصل العضو إىل البملان وصار عضوا يف البملان يقسم على 
حتامه ليس قانونا إسالميا ، قانون وضعي، لوسألت عضوا يف البملان هل االذي قسم على 

ا سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية ماذا يكون اجلواب؟ سلطة تشريعية تشرع أي سلطة برملانكم هذ
 تشارك اهلل يف التشريع وتنافس اهلل يف التشريع وهل جيوز ملسلم أن يسمى نفسه أنه مشرع؟

 نتخابات[لبملان واالا]راجع: فتوى صوتية بعنوان:  
نظام جزء من ال اتنتخابزيدان: االوسئل العالمة الوادعي رمحه اهلل: " وقال عبد الكرَي  

جلوار ظام اجلاهل ، واستدل بسألة انّ الزئية صحيحة من جبالدميقراطي وجيوز يف اإلسالم األخذ 
 وحلف الفضول فما قولكم يف ذلك؟
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ليه من قبل أعداء اإلسالم وأما ما ع ةٌ رَ يـ  سَ مُ  انتخاب ومسألة الدميقراطية فإّناجلواب : أما اال
إلسالم أقّر كثرياً مما عليه القبائل منها الكرم وإكرام الضيف وحقوق اجلار وحّت القبائل فإن ا

 [321ـــ321راجع: حتفة اجمليب ص: ]القسامة " 
ا مسألة أّن: نتخابات ال جيوز أن يقال وقال العاّلمة ربيع ابن هادي املدخلي : " مسألة اال

 رى"ية الكافرة ومن اختاع اليهود والنصاالل وإحدى ركائز الدميقراطاجتهادية بل من مسائل الضّ 
 رور إىل مايف مقال أيب احلسن من الضالل والشرور[ . غ]راجع: شريط: تنبيه امل 
 نتخابات البملانية وسيلة شرعيةوسئل العالمة أمحد بن حيىي النجمي : هل دخول اال 

 لنصرة اإلسالم أم ال؟ فقال رمحه اهلل : ال"
 [6/27]راجع الفتاوى اجللية  

وقال العاّلمة عبدالسالم بن برجس : "جتويز الدخول يف البملانات الكافرة بقصد الدعوة 
إىل اهلل وإصالح العباد والبالد ومن املعلوم أن الدخول يف البملانات هو يف حقيقة تضييع 

قاصدالشرع يف الضروريات فضاًل عن احلاجيات فضاًل عن التحسينيات إذ هو هدم للّدين من م
 اسه وتنازل عن أمسى غاياته وهي حتقيق توحيداهلل تعاىل"أس

 [17ــ 11]راجع : احلجج القوية ص   
نتخابات بوضعها احلايل يف  الدول سواء كانت وقال العالمة زيد بن هادي املدخلي: أن اال

 دولة كافرة أو مسلمة أمر حمدث الدليل عليه من شرع أوعقل"
 [3/671] راجع : العقد املنضد 

 تفيد من كالم هؤالء العلماء ما يلي : ونس
 .أفاده األلبايّن . نتخابات هو نظام دخيل يف اإلسالم اال -6
 .األلبايّن  أفاده. نتخابات نتخابات هو نظام ال يفّرق الويّل من العدّو يف جمال االاال  -2
 .أفاده األلبايّن . نتخابات هو نظام خمالف لإلسالم اال  -3
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 .أفاده األلبايّن . نظام ال يتناسب مع نظام اإلسالم  نتخابات هواال -1
 عضوها إىل أسوء األحوال وال يستطيع هو أن يغرّيها إىل أحسن البملانات تغري    -7

 .األحوال  . أفاده األلبايّن 
 .لبايّن أفاده األ. دخول البملانات اليفيد شيئاً وال ينبت كأًل وال حيقق مصلحة  – 1
هو نظام حيصل به صراع على السلطة ورشاوى وبيع للذمم . أفاده ابن نتخابات اال -7

 .عثيمني
 اده الفوزان أف. تها نفوس بريئة يّ حضنتخابات هو نظام فوضوّي وكثريا مايذهب اال -8
 أفاده اجلاميّ . أّن نظام  البملايّن أوروبية أجنبية غري إسالمية  -7

وات وحماباة وجمامالت ومعان كثرية،  هذا اليوجد انتخاب حّر والنزيه شراء لألص - 61
 أفاده اجلامّي . شيء معلوم 

سم على قأحتام القانون قسما وهذا القانون الذي اقسم على أّن العضو البملايّن يُ   -66
 حتامه ليس قانونا إسالميا ، قانون وضعي . أفاده اجلامّي ا

ة اجتهادية بل من مسائل الضالل ّنا مسألإنتخابات ال جيوز أن يقال أّن مسألة اال -62
 .وإحدى ركائز الدميقراطية الكافرة . أفاده ربيع املدخلّي 

 .نتخابات البملانية وسيلة غري شرعّية . أفاده النجمّي أّن دخول اال -63
نتخابات بوضعها احلايل أمر حمدث الدليل عليه من شرع أوعقل . أفاده زيد أن اال -61

 .املدخلّي  
ضالً قاصدالشرع يف الضروريات فمخول يف البملانات هو يف حقيقة تضييع أن الد -51

عن احلاجيات فضالً عن التحسينيات إذ هو هدم للّدين من أساسه وتنازل عن أمسى 
 . أفاده برجس .غاياته وهي حتقيق توحيداهلل تعاىل
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 األمرالخامس : شبهات حول الموضوع . 

 ة . الم حيث توىّل الوظائف يف ظّل دولة كافر قّصة يوسف عليه الس الشبهة األولى :
 واجلواب عن هذه الشبهة من وجوه : 

األّول : أّن يوسف مل يسأل اإلمارة ، وإّّنا ُعرضت عليه كما يدّل عليه السياق وكّل ما يف 
ن َك اْليَـْوَم َلَديـَْنا إِ  َوقَاَل اْلَمِلُك ائْـُتوين ِبِه َأْسَتْخِلْصُه لِنَـْفِسي فـََلم ا َكل َمُه قَالَ قوله تعاىل :"

بيان لتخّصصه هذا و " َمِكنٌي أَِمنٌي  قَاَل اْجَعْلِِن َعَلى َخزَاِئِن اأْلَْرِض ِإين  َحِفيٌظ َعِليمٌ 
 .واختياره 

داللة لن للعمل بشريعة اإلسالم ك  من ُمضايقات النظام ومُ  نَ مِ والثّاين : أنّه عليه السالم أَ 
وََكَذِلَك َمك ن ا لُِيوُسَف يف ه " " وقول ل َمُه قَاَل إِن َك اْليَـْوَم َلَديـَْنا َمِكنٌي أَِمنيٌ فـََلم ا كَ قوله تعاىل " 

َها َحْيُث َيَشاءُ   "  . اأْلَْرِض يـََتبَـو أُ ِمنـْ
 يف واقع أنظمة األرض. غري متحققانوهذان األمران 

  خياف غدراً  . اهـ  قال القرطيّب يف تفسريه : " أي : ممّكن نافذ القول أمني ال
وقال اخلازن يف تفسريه : " ومع ى التمكني : هو أن الينازعه منازع فيما يراه وخيتاره وإليه 

 اإلشارة بقوله " يتبّوأُ منها حيث يشاء" ألنّه تفسري التمكني . اهـ 
 وهذا قول املفّسرين يف أّن يوسف عليه السالم كان مطلق اليد يف التصّرف . 

 أنّه عليه السالم ُمزّكى با أنّه رسول ، فيؤمن عليه ما خياف على غريه .  والثّالث :
 فيه شرعنا وقد خالفه.خالف والرّابع :أّن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا فيما 

واخلامس : أّن يوسف عليه السالم تصّرف فيما تصّرف فيه بنصب الرسالة فلو جاز ألحد 
 و اجملتهد .أن يقتدي به فيه فوارثه الشرعّي وه

قال احلافظ ابن عبد الّب : " فإذا كان ذلك ، فجائز للعامل حينئذ للثناء على نفسه والتنبيه 
 كر هلا "على موضعه فيكون حينئذ حَتَّدَث بنعمة ربّه عنده على وجه الشّ 
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 [ 263]راجع : مدارك النظر ص : 
أن يؤّدي  همن خالليع والسادس : أّن يوسف عليه السالم اختار بوضع يليق به ويستط  

وأّما أصحاب البملانات فإّّنم قد وقعوا يف ورطة العصيان من غري  ،مهامه من غري معصية
 ضرورة فهل يستويان مثاًل ليصح القياس ؟!!!

؟ هاتوا بعدها و أّن العزيز كان كافراً حني توليته ليوسف عليه السالم  لكم والثامن : من أين
 معروف ؟الّتولية فكفره  ا قبلمّ وأ ،خباً ثابتاً عن معصوم

نقل القاضي املاوردّي يف النكت والعيون تفسري هذه اآليات يف سورة يوسف قول بعض 
 العلماء ِمن أّن فرعون يوسف كان صاحلاً وإّّنا الطاغي فرعون موسى .  

استدّل بعٌض على جواز الدخول يف اجملالس البملانّية خبب حلف  الشبهة الثانيّة :
ول ونّصه  "قال ابن إسحاق حّدثِن حمّمد بن زيد بن املهاجر بن قنفذ التيمّي أنّه مسع الفض

طلحة بن عبد اهلل بن عوف الّزهرّي يقول : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم :" لقد 
به يف  ىدعر الّنعم ولو أُ شهدت يف دار عبد اهلل بن جدعان حلفاً ما أحّب  أّن يل به محْ 

 "        بتُ اإلسالم ألج
 واجلواب عن هذه الشبهة من وجهني  : 

رواه ابن إسحاق مرسال ووصله ابن سعد بسند ضعيف جّداً  .األّول : هو حديث ضعيف 
 حتجاج به .فعلى هذا ال يصّح اال

ن فإنّه كان حتالفاً على نصرة املظلوم وإعانة احملتاج والدفاع عذلك الّسند لو صح و والثاين : 
فيه ما يدّل على جواز دخول اجملالس النيابّية املشتملة على املعاصي وأنواع الضعفاء وليس 

اجلهل وإن دّل على شيء فإّّنا يدّل على مشاركة مؤمتر يتشاور فيه ما يرضي اهلل تعاىل ال 
 فيما يسخطه جّل وعال .   
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احتّج بعٌض على قّصة النجاشّي حيث كان رئيساً على شعب ال  الشبهة الثالثة :
 ن بدين اإلسالم  !!يدي

 واجلواب عن هذه الشبهة من وجهني : 
ة عني حيث َتالف قاعدة كّلية أال وهي احلكم با أنزل اهلل فلهذا ال ضياألّول : أّّنا ق

 عموم هلا كما يقال . 
هاً ومل يتمّكن من إظهار إميانه فضاًل عن أن يكون كرَ ّن أصحمة النجاشّي  كان مُ أوالثاين : 

ته وهل أنت مثله حّّت تأخذ حكمه وحتتّج بقضيته وقصّ  -عّز وجّل  -نزل اهلل حاكماً با أ
 ؟!

قال ابن القّيم : فالّناس إّما مؤمن ظاهراً وباطناً وإّما كافراً ظاهراً وباطناُ وإّما مؤمن ظاهراً  
َوِنَساٌء  َوَلْواَل رَِجاٌل ُمْؤِمُنونَ كافر باطناُ ... وأّما القسم الرّابع ففي قوله تعاىل :" ... 

ُهْم َمَعر ٌة ِبَغرْيِ ِعْلٍم لُِيْدِخَل الل   ُه يف َرمْحَِتِه َمْن ُمْؤِمَناٌت مَلْ تـَْعَلُموُهْم أَْن َتطَُئوُهْم فـَُتِصيَبُكْم ِمنـْ
ُهْم َعَذابًا أَلِيًما بـَْنا ال ِذيَن َكَفُروا ِمنـْ  اآلية ."َيَشاُء َلْو تـََزيـ ُلوا َلَعذ 

مون إمياّنم يف قومهم وال يتمّكنون من إظهاره ومن هؤالء مؤمن آل فهؤالء كانوا يكت
فرعوناّلذي كان يكتم إميانه ومن هؤالء النجاشّي اّلذي صّلى عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 احلبشة وكان يف الباطن مؤمناً" ىوسّلم فإنّه كان ملك نصار 
 ([  2/71] راجع : إجتماع جيوش املسلمني )

ة املأمورة هبا ى  اإلسالميّ ورَ الش   قَ بْ إّن نظام البملانات الدميقراطّي طِ  عة :الشبهة الراب
نَـُهمْ يف  قوله تعاىل :"   " َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ

واجلواب : أّن الدميقراطّية يف البملانات والشورى اإلسالمّية بينهما فروق وتباين ظاهر  
 .  رائعةالّضحىيف كالشمس 
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صوص القرآن مة بعدم خمالفة نوحٌي وُمْلزَ  هْنزل فيفيما مل يَـ  ةٌ دَ ورى مقي  ش  الفرق األّول : ال
والّسّنة وإمجاع األّمة وقواعد الشريعة وأصوهلا العاّمة ، والدميقراطية مطلقة متعدية على 

أحكام العلّي الكبري، فبأغلبية تبيح ما حّرم اهلل من الزىن والشذوذ وزواج الّرجل بالرجل ، 
 ا أحل اهلل من تعدد الّزوجات والّتمتع بالطّيبات وغري ذلك .وحتّرم م

والفرق الثّاين : أعضاء جملس الشورى من املسلمني العدول أهل العلم وأصحاب الرّأي 
قراطّي جيمع ظام الدمينّ الختصاص يف كّل فّن من الفنون وجملس النّواب يف وذوي اخلبة واال

ح كيم والسفيه واملمّثل والراقصة ممن يستطيع أن يرباحلابل والّنابل والعامل واجلاهل واحل
 أصوات الّناخبني فهؤالء أمجعون هم اّلذين يشّرعون وحيّللون وحيّرمون !     

والفرق الثالث : وال يعرف احلّق يف نظام الشوري باألكثريّة دائماً أبداً كما قال تعاىل : "  
اإلقناع "بل بالدليل والبهان واحلّجة و  وإن تطع أكثر من يف األرض يضّلوك عن سبيل اهلل

الدميقراطّي  ظامنّ الومراعاة األصول الشرعّية وحتقيق مصلحة األّمة ، وبأغلبية األصوات يف 
 قلّية .هني العايفّصل يف مشكالت واملهمالت بغّض الّنظر عن احلجج الشرعّية والب 

 [78] راجع : فقه السياسة الشرعية للعنبّي ص: 
 ابع : أّن الشورى معِلمة وليست بلزمة خبالف الّدميقراطية .الفرق الرّ 

 الفرق اخلامس : الشورى من شرع اهلل املنّزل والدميقراطية من وضع الكفرة وزبالة أذهاّنم .
رجو إختيار املرّشح املسلم  امل تفتوى اللجنة الّدائمة حيث جّوز  الشبهة الخامسة :

إلسالم ونّص السؤال والفتوى ما يلي : " هل جيوز به حتويل احلكم إىل العمل بشريعة ا
 نتخابات والتشريح هلا مع العلم أّن بالدنا حتكم بغري ما أنزل اهلل ؟تصويت يف اال

اجلواب : ال جيوز للمسلم أن يُرّشح نفسه رجاًء أن ينتظم يف سلك حكومة حتكم بغري ما 
ملون يف هذه ينتخبه أو غريه ممن يع أنزل اهلل وتعمل بغري شريعة اإلسالم فال جيوز ملسلم أن

احلكومة إال إذا كان من رشح  نفسه من املسلمني ومن ينتخبون يرجون بالدخول يف ذلك 
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أن يصلوا بذلك إىل حتويل احلكم إىل العمل بشريعة اإلسالم واَّتذوا ذلك وسيلة إىل 
 مناصب إال يفالتغّلب على نظام احلكم على أن ال يعمل من رشح نفسه بعد متام الدخول 

 ال تتناِف مع الشريعة اإلسالمّية ".
 واجلواب عن هذه الفتوى من وجهني  :
 :أمرينباألّول : أّن هذه الفتوى مقي دة  اجلواز 

رجاء حتويل احلكم إىل نظم الشريعة الغرّاء ،والّرجاء يكون مع وجود األسباب وتوّفرها   -أ
 وإاّل فيكون متنياً .

 ؟  احلكم إىل العمل بشريعة اإلسالم لفهل ُوجدت أسباب حتوي
وما ،هذا التحويل املذكور يف هذا املضماراملنكوريف الوقت الرّاهن واجلواب : ال ، الستحالة 

 عّلق بستحيل فهو مستحيل .
اًل وال أص هعدم العمل يف مناصب تتناِف مع الشريعة اإلسالمية  وهذا مما ال ميكن –ب 

رور ونفور من ش اضرتتخّلص يف الوقت احل اليف مناصب نتخابات جتري ألن اال ،فصالً 
 تنايف شرع اهلل عّز وجّل ال سّيما يف ظّل دولة ال حتكم بغري ما أنزل اهلل جّل وعال ؟!   

وهذان القيدان املذكوران يبهنان على ميول اللجنة إىل التحرَي لكن يدرك ذلك من يتدبّر  
 كالمهم وتأّمل مغزاهم . 

 اهفخطأ يؤجر صاحب ،م منهاهِ : أن هذه الفتوى إن كانت داّلة على ما فُ والوجه الثاين 
 .أن يقّلدها مقّلد مع تبنّي خطئهاالجتهاده وال جيوز 

باز باطلة  فتوى الشيخ ابن ،قال الشيخ مقبل الوادعّي رمحه اهلل تعاىل : "أقول : هذا باطل
للجزائرّيني يف  لة بالتخيصوفتوى الشيخ ابن عثيمني باطلة وفتوى الشيخ األلبايّن باط

 ([6/163غارة )نتخابات باطلة . ]راجع : االدخول اال
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 نتخابات عند الضرورة .قول األلبايّن يف جتويز اال ادسة :بهة الس  الش  
واجلواب عن هذه الّشبهة أن الشيخ األلبايّن كان يرى ذلك يف عهده األّول ُّ تراجع عنه  

يف زيارته إىل  نتخاباتحكم االعن سئل  االشيخ سليم اهلاليّل ملكما نقل عنه تِلميذه الباّر 
نتخابات : أقول بارك اهلل فيكم إّن املشاركة يف اال -حفظه اهلل  –فقال  6131مصر عام 

شيخ جاءته رسالة من ال –رمحه اهلل عليه  –اّلذي أعلمه من مشاخينا أن الشيخ األلبايّن 
ّقع عليها و ل أنّه ال جيوز وما شابه وأنا رأيت شيخنا ينتخابات وفيها تفصيمقبل يف أمر اال

 خبّط يده وأنّه مع هؤالء العلماء " اهــ 
 نتخابات لسمري بن سعيد [.]راجع : حكم املشاركة يف اال 

فتوى البن باز يف دخول البملانات ونّص السؤال والفتوى  " ما  الشبهة السابعة :
تخابات يف نالنيابية والبملانية واملشاركة  يف اال الساجملحكم دخول الدعاة والعلماء يف 

 بالد اّليت ال حتكم بشرع اهلل فما هو الضابط لذلك ؟ ال
اجلواب : " هذا الدخول خطري يعِن البملانات وجمالس النيابّية وحنوها الدخول فيها خطري 

خلري ويريد أن  الكن من دخل فيها عن علم وعن بصرية يريد احلّق ويريد أن يُوّجه الّناس إىل
يُعرقل الباطل ليس األصل هو الطمع يف الّدنيا وال الطمع يف املعاش وإّّنا قد دخل لينصر 

دين اهلل وليجاهد يف احلّق ويف ترك الباطل هلذه النّية الطّيبة أنا أرى أنّه ال حرج يف ذلك وأنّه 
عنده  هبذه النية وهوينبغي حّّت ال َتلو هذه اجملالس من اخلري وأهله إذا كان من دخل 

بصرية حّّت مياحل عن الباطل حّّت جيادل عن احلّق وحّّت يدعو إىل ترك الباطل ولعل اهلل  
 ينفع به حّّت حتكم الشريعة هبذه النّية وهبذا القصد مع العلم والبصرية فاهلل جّل وعال يأجره

دخوله وز هذا لكن بعلى ذلك أّما إذا دخل بقصد الدنيا أو بقصد الطمع يف الوظيفة ال جي
 الدار اآلخرة يريد نصر احلّق وبيان احلّق بأدلّته لعّل هذه اجملالس ترجع إليهو يريد وجه اهلل 

 وتنيب إليه "     
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 واجلواب عن هذه الشبهة من وجهني : 
أن  لون وراء هذه اجملالسوِ رْ األّول : أّن الفتوى مشروطة بشروط ثقال ال يستطيع املهَ 

 :وهي حُيّققوها 
خاف باألخطار والشبه والشهوات فيُ  ةفتأن يكون عاملاً ذا بصرية ألّن هذه اجملالس حم  -أ

 من أجلها أن تزّل قدم بعد ثبوهتا .
ات هأن يكون ذا نّية حسنة يف توجيه الّناس إىل احلّق والعمل به بأدّلة شرعّية ال بتّ  -ب

 بنود دستور البملان .
يد ستطاعة على ذلك ألنّه ال يقال: ير ل وزحزحته مع االأن يكون مريداً بعرقلة الباط –ج 

 أن يفعل كذا إال أن يكون املريد مستطيعاً أن ينفذ ما نواه بإذن اهلل  . 
 قصد طمع دنيوّي أو جاه أو رفع مذّلة لقومه أو لطائفته  .   من أن يكون خالياً  –د 
 رطاً ؟ اخنوهذه الشروط هل حيّققها هؤالء املتحزّبة أم ينخرطوّنا  

والوجه الثاين : أن هذه الفتوى إن كانت داّلة على ما ُفهم منها فخطأ يؤجر صاحبه 
 الجتهاده وال جيوز تقليده فيها .

وسئل الشيخ مقبل الوادعّي رمحه اهلل تعاىل : ينشر بعض احلزبّيني فتاوى عن بعض أجاّلء 
 أهل العلم يف جواز دخول البملانات فما قولكم ؟ 

أقول : هذا باطل فتوى الشيخ ابن باز باطلة وفتوى الشيخ ابن عثيمني باطلة  فأجاب : "
ت باطلة .] راجع : نتخاباوفتوى الشيخ األلبايّن باطلة بالتخيص للجزائرّيني يف دخول اال

 ([6/163غارة )اال
 
 



 187 

أن عبد الرمحن بن عوف قد سأل الّناس حّّت الّنساء عن عثمان  الّشبهة الثّامنة :
 نتخايّب .وهذا يعتب ّنوذجاً يف النظام االوعلّي 

واجلواب عن هذا إّن عبد الرمحن بن عوف مل يسأل مجيع الّناس وإّّنا سأل ذوي اخلبة 
 والرأي املستقيم من أهل املدينة . 

قال جالل الدين السّيوطّي يف " تاريخ اخللفاء " بويع باخلالفة بعد زمن عمر بثالثة ليال 
انوا جيتمعون يف تلك األيّام إىل عبد الّرمحن بن عوف يشاورونه ويناجونه فورد أّن الّناس ك

 فال خيلو به رجل ذو رأي فيعدل بعثمان " اهـ 
 .ي السديد أويف هذا دليل على أّن عبد الّرمحن استشار أهل العلم والرّ 

 صّح يال ف حّّت العذارى يف خدورهّن  لّنساءا راخلب اّلذي فيه أّن عبد الّرمحن شاو وأّما  
 .رواه أبو نعيم يف احللية ويف سنده إسحاق بن أيب فروة وهو متوك احلديث 

قول اإلمام السعدّي "  ...لو ساعد املسلمون اّلذين حتت والية  الشبهة التّاسعة :
الكّفار ، وعملوا على جعل الوالية مجهورية يتمّكن فيها األفراد والشعوب من حقوقهم 

لكان أوىل من استسالمهم لدولة تقضي على حقوقهم الّدينية والّدنيوية  الّدينية والّدنيوية ،
 وحترص على إبادهتا وجعلهم َعَملة وخدماً هلم .

نعم إن أمكن أن تكون الدولة  للمسلمني وهم احلّكام فهو املتعنّي و لكن لعدم إمكان  
  "      ياهذه املرتبة فاملرتبة اّليت فيها دفع ووقاية للّدين والّدن

 هعدّي إّّنا يتكّلم على من عاش حتت دولة كافرة وماذا يكون موقفُ أّن الشيخ السّ : واجلواب 
اً فإن عي على أن يكون احلاكم مسلمبالسّ حيصل وذلك  ة،والدنيويّ  ةه الّدينيّ لينال حقوقَ 

أمكن ذلك فهو املتعنّي أوالنيل مرتبة دون ذلك وهو التمّكن باحلقوق الدينية والدنيويّة 
نتخابات أن يكون مشروعاً يف حّد ذاته ال احملّرم كاالبالسعي املذكور مشروط  اوهذ،يزين عز 

 ودخول البملانات وحنومها وهذا ظاهر كالم الشيخ بداللة أمرين :
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األّول : أّن الشيخ عّلق الكالم بقوله " إن أمكن" وهذا يشمل اإلمكان الشرعّي والوقوعّي 
 العامل واحملّرم ال ميكن شرعاً     ألّن حذف املعمول يؤّذن بعموم

ناه على فحمل  ادون سواه الطّرق اجلائزةص بص  والثاين : أّن الشيخ عّمم الكالم ومل خيَُ 
الوجه األّول وهو الطرق املباحة املتاحة عماًل بالقاعدة املشهورة " محل كالم العلماء على 

خالفته جه الثاين فعليه البّينة ملوجه مقبول أوىل محله على وجه مردود " ومن محل على الو 
 الظاهر .

بنية اإلصّلح يجوز  البرلمانات الّدخول في أنّ  الشبهة العاشرة :

  من باب ارتكاب أخّف الّضررين .
ويف هذا نظر ألّن جتويز ارتكاب أخّف الّضررين مشروط بأن يكون ال خالص له قلت : 

ّف فسدة فيه فال يُرتكب احملظور بدعوى أخيف وقوع أحدمها أّما إذا وجد مركباً ثالثاً ال م
 الّضررين .

ن "وقاعدة الّشريعة العاّمة أّن أدىن املفسدتني يُرتكب م –رمحه اهلل تعاىل  –قال السبكّي 
أجل دفع من أجل دفع أعالمها إذا كان ال بّد من موافقة احدمها "] راجع : األشباه 

 [6/17والّنظائر 
ا قول الّسائل وما رأيكم إّن قيادة املرأة للسيارة  أخّف ضرراً وقال الشيخ ابن عثيمني : وأمّ 

من ركوهبا مع الّسائق األجنيّب ؟ فاّلذي أرى أّن كل  واحد منهما ضرر ، وأحدمها أضّر من 
اآلخر لكن ليس هناك ضرورة توجب ارتكاب واحد منهما  " ] راجع : فتاوى علماء البلد 

 [ 6616احلرام ص : 
 ق اإلصالح كثرية وليس هناك ضرورة توجب ارتكاب مفسدةدخولوعلى هذا فطُرُ 

 فليُتأّمل.     البملانات
نتخابات ومشاركة البملانات من أهّم أركان الدميقراطية اّليت أصبحت أّم أّن اال والخالصة

رك خبث خري الثياب فليّتق اهلل وليد هاّلل طريقها ويكسو ذالكفر واخلبائث فمن أراد أن ي
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ط مرعية ال توجد بشروطوضواب ةٌ دَ باجلواز مقي   ةِ رَ شعِ ُـ يعلم أّن فتاوى بعض العلماء املمقاله ول
 أو أّّنا حمض خطأ يؤجر صاحبها الجتهاده ويعذر عننتخابات والبملانات الا يف اةمستوف

 .   هفوته وال جيوز أن يقّلدها مقّلد مع تبنّي خطئها 

 :شارك في دخول البرلمانات وبين م حوار بين مانع

 ملانات ؟ب أن تشارك يف ال على كأجرّ  ماالذياملانع :  
 املشارك : طلباً للمصلحة .

 املانع : أّي مصلحة تطلب ؟ 
 .املشارك : أن يتحّول احلكم الطاغويّت  إىل العمل بشرع اهلل املنّزل 

 املانع : وهل ُحّقق املصلحة ؟ 
 صاح .، ولكن يقول بعٌض قد حّققنا بعض امل املشارك :ال 

 املانع : هل هذه املصلحة املزعومة أرجح أّم املفسدة املتتّبة على دخولكم ؟  
 املشارك : املفسدة أرجح بال عناد .

 عضواً يف البملانات ؟  املانع : كم كنتَ 
 . نٍ رْ بع قَـ املشارك : رُ 

 خّيب آمالكم املنشودة ؟ الذي اماملانع : 
 صلح غرس بذوٍر إسالمّيٍة .املشارك : أّن احلرث البملايّن ال ي 

 املانع : ملاذا اعتمدت يف املشاركة ؟ 
قة يف حقي عنا قّلة وعيٍ وخد  والعلماء املشارك : استحسانات وفتاوى بعض اللجان 

 البملانات .
 املانع : كيف حال إخوانك اإلسالمّيني يف البملانات ؟



 190 

ه الشهوة قرع سّن نادم وغلبتاملشارك : بعضهم ُفنت وصار يف ركاب العلمانية وبعضهم  ي
 حّّت صار مكّبال منقاداً هلا .

 أدركت صواب قول املانعني ؟ املانع : مّت
ا صرنا عبيداً هلذه اجملالس وتغرّي حالنا يوماً بعد يوم  وابتعدنا جمالس ّـ املشارك : أدركنا مل

 حافل احلاملنياإلميان وصارت املساجد لنا كقدح الرّاكب و اضمحّل والؤنا وبراؤنا أمام ج
 راية اإلحلاد وقدمياً قيل صحبة أهل البدع تورث اإلعراض عن احلّق . 

 ذا تنصح ملن جيتهد يف نيل عضوية يف البملانات ؟ بااملانع :  
من  –بال مفاضلة  -العلم والذكر  أفضل  جمالسُ ، كم كم مكانَ املشارك : أقول مكانَ 

 نغماس يف املعاصي من حلق اللحى وإسبالوء واالجمالس البملانات ما استفدنا إال قرناء س
ا ـاإلزار وأكل األموال ال ندري حالهلا من حرامها ولو استدبرت من أمري ما استقبلت مل

 .دخلت الّلهّم سّلم الّلهّم سّلم الّلهّم سّلم 

 بإطّلق:عشر : نسبة قول إلى المرجئة  ّرابعالمأخذ ال

 اهــ ان ذنب ملن عمله كما تقول املرجئة "ويف املنهج "والنقول ال يضر مع اإلمي
 يه .ط فر  وَ تَـ ينبغي أن ال يُـ  خطأٌ  هبذا اإلطالقوهذه املقالة املنسوبة إىل املرجئة 

قال صاحب " اإلميان عند الّسلف" اشتهر على ألسنة كثري من الّناس أن املرجئة هي الفرقة 
 لكفر طاعة وهذ القول وإن ُنسباّليت تقول : ال يضّر مع اإلميان ذنب كما ال ينفع مع ا

إىل بعض املرجئة كاليونسية إال أنّه ال يعلم قائل من أهل العلم قد ذهب إليه وِنسبته إىل 
 مقاتل بن سليمان كذب عليه .

قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل :" وأّما ما يذكر عن غالة املرجئة أّّنم قالوا لن يدخل الّنار من 
 ل "سوبني إىل العلم يُذكر عنه هذا القو نقائاًل مشهوراً من املأهل الّتوحيد أحد فال نعرف 
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وقال :" وهذا القول قد يكون قول الغالية اّلذين يقولون : ال يدخل الّنار من أهل الّتوحيد 
أحد لكن ما علمت معّيناً أحكي عنه هذا القول وإّّنا الّناس حيكونه يف الكتب وال يعّينون 

 خالق له فإّن كثرياً من الفّساق واملنافقني يقولون : ال يضّر معيكون قول من ال قائله وقد 
ذنب أو مع الّتوحيد وبعض كالم الرّادين على املرجئة وصفهم هبذا "] اإلميان عند اإلميان 

 ([6/277الّسلف )

ستنباط جتهاد واالأن االالقول: بطّلقهم إعشر :  الخامسالمأخذ 

 :فرض كفاية 

واالستنباط لألحكام الشرعية فرض كفاية على املسلمني، وأنه ال ويف املنهج " واالجتهاد 
 اهــ جيتهد إال من هو أهل لذلك "

رُكه من جيتهد يف أمر جيب فعُله أو تحال ويف هذا اإلطالق نظر ألّّنما قد جيبان عيناً ك
ّبان يف حوقد جيبان كفاية وكذا يستلة عاّمة ال أبا َحَسَن هلا إال هو ضَ عْ عليه عيناً أو يف مُ 

 .بعض األحيان 
ر منصور بن حممد بن عبد اجلبار بن أمحد املروزى السمعاين التميمي أبو املظفّ قال اإلمام
وقد قيل : إّن االجتهاد يف حّق العلماء على ثالثة أضرب :  [هـ187املتوِف : ]الشافعي 

 فرض على العني وفرض على الكفاية وندب .
 : أّما فرضه على األعيان ففي حالتني

إحدامها : اجتهاده يف حّق نفسه فيما نزل به ؛ ألّن العامل ال جيوز أن يقّلد يف حّقه وال يف 
 حّق غريه .

احلالة الثّانية : اجتهاده فيما تعنّي عليه احلكم فإن ضاقت وقت احلادثة كان فرضها على 
 الفور وإن اّتسع وقتها كان فرضها على الّتاخي .

 في حالتني :وأّما فرضه على الكفاية ف
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إحدامها : يف حّق املستفيت إذا نزلت حادثة به فاستفّت أحد العلماء كان فرضها متوجهاً 
على مجيعهم وأخّصهم بفرضها من ُخّص بالسؤال ، فإن أجاب هو عنها أو غريه سقط 

فرضه عن مجيعهم فإن أمسكوا مع ظهور الصواب هلم أمثوا وإن أمسكوا مع إلتباسه عليهم 
 إن كان فرض اجلواب باقياً عند ظهور الصواب .ُعذروا ، و 

احلالة الثانية : أن يتدد احلكم بني قاضيني مشتكني يف النظر فيكون فرض االجتهاد 
 مشتكاً فأيّهما انفرد باحلكم سقط فرضه عنهما .

 وأّما الندب ففي حاليني :
 ل نزوله .فة حكمه قبإحدامها : فيما جيتهد فيه العامل من غري الّنوازل ، ليسبق إىل معر 

 واحلالة الثانية : أن يسبقه سائل قبل نزوهلا به .
 فيكون االجتهاد يف احلالتيني ندباً . 

 [3-2/ 7] قواطع األدّلة 

التفجيرات والعمليات القتالية : تجويز  عشر الس ادسالمأخذ 

 :المنظّمة 

سلمني اليت ة يف بالد املونرى حرمة العمليات القتالية والتفجريات العشوائيويف املنهج "
 " اهــ يذهب ضحيتها أبرياء من املسلمني وغريهم

 ن :ااثن انمر مأكالهذا الويُفهم من 
 املنّظمة حبيث ال يذهب ضحّيتها أبرياء منعمليات القتالية االنتحارية األّول : جواز ال

 املسلمني وغريهم .
 يف بالد الكفرة . العملياتوالثاين : جواز هذه 
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كر عظيم ال يسمحه الشرع وال العقل وال عرفه العلماء قدمياً وإّّنا هو بدعة من وهذا من
بضاعة بعض الكفرة فاستوردها بعض اجلهلة األغبياء ظّناً أّّنا صناعة رائعة ال مثيل هلا 

 فننقل لك أقوال أهل العلم والبصرية يف هذه املسألة:

 القول األول :

وكّلها  نتحارية يف الّزمن احلاضر كّلها غري مشروعلعمليات االقال العاّلمة احملّدث األلبايّن : ا
نتحار قربة حمّرمة وقد تكون من األنواع اّليت خُيلد صاحبها يف الّنار أّما أن تكون عمليات اال

 نتحارية ليست إسالمية إطالقاً يتقّرب هبا إىل اهلل ... هذه العمليات اال
 [228ديدة ص : تعليق  ] األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج اجل

 القول الثاني :

ليقتل  ما حكم من يلغم نفسه-رمحه اهلل تعاىل  –مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز سئل 
 بذلك جمموعة من اليهود ؟

نا غري مرة أن هذا ال يصلح ألنه قاتل نفسه ، واهلل هْ الذي أرى قد نبـ  فأجاب مساحته : 
ليه وسلم ، والرسول صلى اهلل ع"ال تقتلوا أنفسكم و  :"يقول تعاىل يقول يف سورة النساء 

 "من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة  "يقول كما يف صحيح البخاري ومسلم 
وإذا شرع اجلهاد جاهد مع املسلمني ، وإن قتل فاحلمد هلل ، أما أنه  ، يسعى يف هدايتهم

عن نفسه معهم وز أو يطيقتل نفسه حيط اللغم يف نفسه حّت يقتل معهم ، هذا غلط ال جي
ال جيوز ، ولكن جياهد حيث شرع اجلهاد مع املسلمني ، ما يصلح إّنا الواجب عليهم 

 :الدعوة إىل اهلل والتعليم واإلرشاد والنصيحة من دون هذا العمل .اهـ 
 [كتاب الفتاوى الشرعية يف القضايا العصرية  ]راجع : 
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 القول الثالث :
 :  -حفظه اهلل تعاىل  –آل الشيخ  مساحة الشيخ عبد العزيز سئل

تتعرض بعض الدول اإلسالمية حلرب أو احتالل من دول أخرى ، فيعمد بعض أفرادها إىل 
مهامجة أفراد البلد املتعدي بالطرق االنتحارية فيقتل نفسه ، ويقتل غريه من األعداء ، وربا 

ل من ألوان اجلهاد يف سبيامتد ذلك ألهل بلده أو غريهم من اآلمنني ، ويرون أن هذا لون 
 اهلل ، وأن املنتحر شهيد ؛ ما رأي مساحتكم يف هذا العمل ؟

أما ما وقع السؤال عنه من طريقة قتل النفس بني األعداء أو ما أمسيته : فأجاب رمحه اهلل 
بالطرق االنتحارية ، فإن هذه الطريقة ال أعلم هلا وجهاً شرعياً ، وال أّنا من اجلهاد يف 

 ، وأخشى أن تكون من قتل النفس ؛ نعم إثخان العدو وقتاله مطلوب بل ربا سبيل اهلل
 يكون متعيناً لكن بالطرق اليت ال َتالف الشرع . 

 [كتاب الفتاوى الشرعية يف القضايا العصرية  ]راجع : 

 القول الّرابع : 
: علمت يخ : فضيلة الش–رمحه اهلل تعاىل  –مساحة الشيخ حممد بن صاح العثيمني  سئل

حفظك اهلل ما حصل يف يوم األربعاء من حادث قتل فيه أكثر من عشرين يهودياً على أيد 
اجملاهدين ، وجرح فيه حنو مخسني ، وقد قام هذا اجملاهد فلف على نفسه املتفجرات ودخل 

 يف إحدى حافالهتم ففجرها وهو إّنا فعل ذلك :
هناك  داً ، ألن اليهود يقتلون الشباب املسلمأواًل : ألنه يعلم أنه إن مل يُقتل اليوم قُتل غ

 بصورة منظمة .
ثانياً : إن هؤالء اجملاهدين يفعلون ذلك انتقاماً من اليهود الذين قتلوا املصلني يف املسجد 

 اإلبراهيمي .
ثالثاً : إّنم يعلمون أن اليهود خيططون هم والنصارى للقضاء على روح اجلهاد املوجودة يف 
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 فلسطني .
ال هو : هل هذا الفعل منه يعتب انتحاراً ، أو يعتب جهاداً ، وما نصيحتك يف مثل والسؤ 

 هذه احلالة ؟ ألننا علمنا أن هذا أمر حمرم لعلنا نبلغه إخواننا هناك وفقك اهلل ؟
اجلواب : هذا الشاب وضع على نفسه اللباس الذي يقتل أول من يقتل نفسه ، فال شك 

فسه ، وال جتوز مثل هذه احلالة إال إذا كان يف ذلك مصلحة  أنه هو الذي تسبب يف قتل ن
كبرية لإلسالم ، ال لقتل أفراد من أناس ال ميثلون رؤساء وال ميثلون قادة لليهود ، أما لو  

 كان هناك نفع عظيم لإلسالم لكان ذلك جائزاً .
م املؤمن الوقد نص شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل على ذلك وضرب هلذا مثاًل بقصة الغ

الذي كان يف أمة حيكمها رجل مشرك كافر ، فأراد هذا احلاكم املشرك الكافر أن يقتل هذا 
الغالم املؤمن فحاول عدة مرات ، مرة ألقاه من أعلى اجلبل ، ومرة ألقاه يف البحر ، ولكن  

 : كلما حاول ذلك جنى اهلل ذلك الغالم فتعجب هذا امللك ، فقال الغالم يوماً من األيام
أتريد أن تقتلِن ؟قال: نعم وما فعلت هذا إال لقتلك ... قال : امجع الناس يف صعيد واحد 

، ُ خذ سهماً من كنانيت واجعله يف القوس ُ ارمِن به ، قل : باسم رب الغالم ، وكانوا 
إذا أرادوا أن يسموا ، قالوا : باسم امللك ، لكن قال : له : باسم اهلل رب هذا الغالم ، 

ع الناس يف صعيد واحد ، ُ أخذ سهماً من كنانته ووضعه يف القوس ، وقال: بسم فجم
رب الغالم ، وأطلق القوس فضربه فهلك ، فصاح الناس كلهم : الرب رب الغالم ، الرب 

رب الغالم ، وأنكروا ربوبية هذا احلاكم املشرك ، ألّنم قالوا هذا الرجل احلاكم فعل كل ما 
الغالم ومل يستطع إهالكه وملا جاءت كلمة واحدة باسم رب اهلل ميكن أن يهلك به هذا 

 رب هذا الغالم هلك ، إذا مدبر الكون هو اهلل فآمن الناس . 
علوم أن من امل يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية : هذا حصل فيه نفع كبري لإلسالم ، وإنّ 

كبري آمنت   عالذي تسبب يف قتل نفسه هو الغالم ال شك ، لكنه حصل هبالك نفسه نف
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أمة بأكملها ، فإذا حصل مثل هذا النفع ، فلإلنسان أن يفدي دينه بنفسه ، أما جمرد قتل 
عشرة أو عشرين دون فائدة ، ودون أن يتغري شيء ، ففيه نظر بل هو حرام ، فربا أخذ 
 اليهود بثأر هؤالء فقتلوا املئات ، واحلاصل أن مثل هذه األمور حتتاج إىل فقه وتدبر ونظر
يف العواقب وترجيح أعلى املصلحتني ، ودفع أعظم املفسدتني ، ُ بعد ذلك تقدر كل 

 .[كتاب الفتاوى الشرعية يف القضايا العصرية  ]راجع :  حالة بقدرها .

 القول الخامس :
ما احلكم الشرعي فيمن يضع املتفجرات يف جسده ، سئل مساحة ابن عثيمني أيضاً : 

ر نكاية هبم ، وهل يصح االستدالل بقصة الغالم الذي أمر ويفجر نفسه بني مجوع الكفا
 امللك بقتله ؟

الذي جيعل املتفجرات يف جسمه من أجل أن يضع نفسه يف جمتمع من فأجاب فضيلته : 
جمتمعات العدو قاتل لنفسه ، وسيعذب با قتل به نفسه يف نار جهنم ، خالداً فيها خملداً 

نار  عليه وسلم فيمن قتل نفسه بشيء يعذب به يف، كما ثبت ذلك عن النيب صلى اهلل 
 جهنم .

وال  ":وعجباً من هؤالء الذين يقومون بثل هذه العمليات ، وهم يقرؤون قول اهلل تعاىل 
سورة النساء ن ُ يفعلون ذلك هل حيصدون  "تقتلوا أنفسكم إن اهلل كان بكم رحيماً 

  ى هؤالء الذين يقومون هبذه التفجرياتشيئاً ؟ هل ينهزم العدو ؟ أم يزداد العدو شدة عل
كما هو مشاهد اآلن يف دولة اليهود ، حيث مل يزدادوا بثل هذه األفعال إال متسكاً  

بعنجهيتهم ، بل إنا جند أن الدولة اليهودية يف االستفتاء األخري جنح فيها ) اليمينيون ( 
 الذين يريدون القضاء على العرب .

ظاناً أنه قربة إىل اهلل عز وجل فنسأل اهلل تعاىل أال يؤاخذه ألنه ولكن من فعل هذا جمتهداً 
 متأول .
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وأما االستدالل بقصة الغالم ، فقصة الغالم حصل فيها دخول يف اإلسالم ، ال نكاية يف 
العدو ، ولذلك ملا مجع امللك الناس ن وأخذ سهماً من كنانة الغالم ، وقال : بسم اهلل رب 

لهم : الرب رب الغالم ؛ فحصل فيه إسالم أمة عظيمة ، فلو الغالم ؛ صاح الناس ك
حصل مثل هذه القصة لقلنا عن هناك جمال لالستدالل، وأن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

قصها علينا لنعتب هبا ، لكن هؤالء الذين يرون تفجري أنفسهم إذا قتلوا عشرة أو مائة من 
اوى فت ]راجع : متسكاً با هم عليه . ا.هـ العدو فإن العدو ال يزداد إال حقنا عليهم و 

 [األئمة يف النوازل املدهلمة

 القول الّسادس :
رية ، هل جتوز العمليات االنتحا–حفظه اهلل تعاىل  –مساحة الشيخ صاح الفوزان  سئل

 وهل هناك شروط لصحة هذا العمل ؟
ماً ومن ان بكم رحيوال تقتلوا أنفسكم إن اهلل ك :"هلل جل وعال يقول فأجاب مساحته : 

النساء .  سورة" يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على اهلل يسرياً 
وهذا يشمل قتل اإلنسان نفسه وقتله لغريه بغري حق ن فال جيوز لإلنسان أن يقتل نفسه بل 

سبيل اهلل  حيافظ على نفسه غاية احملافظة ، وال مينع هذا أن جياهد يف سبيل اهلل ويقاتل يف
ولو تعرض للقتل أو االستشهاد ، هذا طيب أما انه يتعمد قتل نفسه فهذا ال جيوز ، ويف 

عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم يف بعض الغزوات كان واحد من الشجعان يقاتل يف سبيل 
: ما أبلى منا  -يثنون عليه –اهلل مع الرسول صلى اهلل عليه وسلم ُ إنه قتل فقال الناس 

د مثل ما أبلى فالن قال النيب صلى اهلل عليه وسلم : هو يف النار هذا قبل أن ميوت أح
فصعب ذلك على الصحابة كيف مثل هذا اإلنسان الذي يقاتل وال يتك من الكفار أحداً 

ع إال تبعه وقتله يكون يف النار ، فتبعه رجل وراقبه وتتبعه بعدما جرح ُ يف النهاية رآه وض
ض بع ى : وضع غمد السيف على األرض ورفع ذبابته إىل أعلى ُ حتامل السيف على األر 
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على السيف ودخل من صدره وخرج من ظهره ، فمات الرجل فقال هذا الصحايب صدق 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، وعرفوا أن الرسول ال ينطق عن اهلوى ، ملاذا دخل النار مع 

  راجع : ] جيوز لإلنسان أن يقتل نفسه . ا.هـ  هذا العمل ؟ ألنه قتل نفسه ومل يصب ، فال
 [كتاب الفتاوى الشرعية يف القضايا العصرية

 ذاك مفهوم وليس بصريح فاأَلوىل لك أن يكون نقدك على شيء صريح . فإن قال قائل :
أقول : قد قّرر العلماء األجاّلء أّن املفاهيم معتبة سواء كانت يف اخلطابة أو الكتابة وال 

 ذاإلعتاض .     مع ى هل
 : "مفاهيم الكتب معتبة "  –رمحه اهلل تعاىل  –قال احملّدث األلبايّن 

 [27] راجع : دفاع عن احلديث الّنبوّي والسرية ص : 
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  : خاتمة حسنة 

ُسولَُنا يَا أَْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم رَ بعض امللحوظات عمال بقوله تعاىل "  قد تركتُ  -6
ُ َلُكْم َكِثريًا مم ا ُكْنُتْم َُتُْفوَن ِمَن اْلِكَتاِب َويـَْعُفو َعْن َكِثريٍ يُـ   [67] املائدة : "بَـني 

فيذاً ّوة اإلسالمّية تنن مقتضى األخأن يروا هذا الّرد مِ  نيعتصاميّ أطلب من األخوة اال -2
 .من استعدادهم قبول الّنصحاء هلذا املنهج  ا وعدوهمل

جد فيه ما ال تدعوه احلكمة فأنا ر اإلمكان أن يكون الرّد نزيهاً وإن وُ بقد حاولتُ  -3
 .تعديله ليكون الرّد بّناًء ومقبواًل  لباستعداد تام 

عتصام خاّصة واملسلمني عاّمة أن يكونوا مع احلّق حيث كان طلباً وأنصح مجاعة اال -1
 ملرضاة اهلل ال للهوى

اء ر األخّوة اإلميانّية من حتّزب وتعّصب وربط الوالء والب وال للرياء ومسعة وأن يتكوا ما ُيكدّ 
 الّناصحني مهما بعدت يحةعلى مصاح حزب مهما كان جهوده وامتداده وأن يقبلوا نص

 ديارهم ومشارهبم .

 توصية :

 :أوصي أهل السّنة واجلماعة  
 وضوعّية . م أن ال يتساهلوا يف أمر حزب االعتصام حبيث ال يُدرس أحواهلم دراسة دقيقة -
 أن يعرضوا أمر هذا احلزب على كبار العلماء اّلذين هم يف قيد احلياة كالفوزان وأمثاله. -
أن يبتعدوا ما يكون ملناوئهم عصاً غليظة يضربوّنا وجه السلفّية عرضاً وطواًل ذّماً  -

 وتشويهاً.
ا البحث جعل هذبل جنانه وأن يوندعوا اهلل أن ييّسر لنا سُ  -بإذن اهلل  -تّم المراد 

 .هم آميناللّ  شفاءً 
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