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 حصاد فتنة البرلمانات
 

 -فكَّ اهللُ أْسَره  -قاؿ شيُخنا الُمتفّنن األِبّي " سليماف العلواف " 
 وقد حّدثني بهذا، ودّونُتو أمامو :

إف الذين وَلجوا إلى ىذه البرلمانات والمجالس، التي َتسنُّ من القوانين؛ مايخالف شريعة )
 رب العالمين ! 

 ُمبّررين ذلك بأف فيو مصلحة، وربما غلَبت مصالُحو على مفاسده ؛
 فلن يُوفَّق ىؤالء وال محالة !! 

تحت قبة وأي مصلحة وإف عظمت؛ تكافيء ارتكاب مفسدة الشرؾ المتحققة بالدخوؿ، 
 مجلس يحكم بغير ماأنزؿ اهلل ؟! 

حيد اهلل وعدـ الشرؾ بو في بل إىدار المصالح الظنّية وإف كثرت، مقابل الحفاظ على تو 
 ؛ُحكمو

 خيٌر للناس، ومؤذٌف بنصرتهم وتمكينهم، ولو بعد حين !
 وىذا ما أثبتو الواقع وشهد بو الحّس ! 

 نصرة الشريعة، والحفاظ على الدين ؛بل كثيٌر ممن دخلوا ىذه المجالس، بُحجة 
 انسلخوا من الثوابت، وميَّعوا وبدَّلوا، وتغيَّرت أحوالهم، وفُتنوا بالزّي الجديد (.

 

 قلُت :
 فكَّ اهلل أْسر شيخنا وعلماء المسلمين، وفّك أْسر ُمعتَقلينا، وأْسر كّل قائم هلل بُحّجة !

 فما أفرَس ىؤالء، وأبصَرىم بالحاؿ والمآؿ !
ىػ. أي منذ عامين ونصف، ولَػمَّا يحصل ٖٗٗٔوقد قاؿ ذلك شيُخنا، في منتصف عاـ 

 االنقالب بعُد بمصر !
وقد حصل الذي حذَّروا منو وأبصروه من بعيد، ورأى الناس بالعياف والبياف؛ ِصْدؽ ذلك 

 واقًعا مشهوًدا .. واهلل المستعاف !
، من أحزاٍب وجماعات وأعالـ وقادة؛ وصارت آياُت اهلل فيمن ولجوا إلى ىذه البرلمانات

 بّيناٍت رْأَي عين ..يُبصرىا القاصي والداني !
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 وقاَمت ُحّجة اهلل على كّل ُمجرٍّْب أو مخدوع، وعلى كل تابٍع أو متبوع!
 فعالـَ يُعاوُد الُمغيَّبوف الكرَّة من جديد ؟!

 ا !إال سوًءا وظلًما وكفرانً  -مع الوقت واألياـ  -واألمور ال تزداد 
 ولكن كما قاؿ اهلل :

َُْنَوَيا ُتْغِِن اْْليَاُت َوالُّذُ ﴿ ٍم ََلّ يُْؤِي ْْ  ﴾ُر َعٌ قَ
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 .... وللُمنتِخبين نصيبٌ ... للُمرّشحين نصيٌب 
 

 للُمرّشحين نصيٌب من ىذه :
ْى ِِف  ﴿ ُّ َجّ

َ
لَْى ثََر أ

َ
ّ َواٍد أ

ْنَ ُكِ ًُ ِّي ْى  225 يَ ُّ َجّ
َ
 ﴾َحُقْلَُْن َيا ََل َحْفَعوُْنَوأ

 

 وللُمنتِخبين نصيٌب من تيك :
ْهُ  ﴿ َطاُع

َ
ُُ فَأ  ﴾فَاْسَجَخَفّ قََْْي

 

 وللجميع أوفر حّظ من تلك :
َتْْيِ ُثَىّ َل َحُجُْبْنَ  ﴿ ْو َمَرّ

َ
ةً أ ّ ََعٍم َمَرّ

ََُْن ِِف ُكِ ْى ُحْفَج ُّ َجّ
َ
َوَل يََرْوَن أ

َ
ُرونَ  أ َلّ ْى يََذّ ُِ  ﴾َوَل 
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إلى َمن تعّللوا لدخوؿ البرلمانات واالنتخابات؛ بأف ذلك سيأتي على األمة بالخيرات، 
 وسُيعاَلج بو كثيٌر من الشرور والَمضّرات !

 

 وأننا نأتي ىذه المجالس الكفرية، إكراًىا ورغًما، ال محبًة وطوًعا !
 للسالمة !ونحن في كّل ذلك .. كالمريض يأتي العالج ُمكرًىا؛ طلًبا 

 فإلى ىؤالء الُمعذّْرين وَمن على شاكلتهم :
 

 قاؿ شيخ اإلسالـ رحمو اهلل في الفتاوى :
 ) والمسلموف وإف تنازعوا في جواز التداوي بالُمحّرمات .. 

 كالَميتة والخنزير ؛ 
 فال يتنازعوف في أف الكفر والشرؾ؛ ال يجوز التداوي بو بحاؿ !

 ألف ذلك ُمحرَّـ في كل حاؿ !
 عند اإلكراه ... ! -الكفر  -وليس ىذا كالتكلُّم بػ 

 وفي الحّق ما يُغني عن الباطل ... !
 وفي االستشفاء بما شرعو اهللُ ورسولُو؛ما يُغني عن الشرؾ وأىلو(

 

 قلُت :
 وفي األثر وقد ُروي مرفوًعا إليو عليو السالـ :

 ) إف اهلل لم يجعل شفاء أّمتي فيما حـر عليها (.
 

 كّلو والشفا .. في قوؿ ربّنا :والخير  
َشدَّ ثَثْبِيجاً ﴿

َ
ْى َوأ ُّ َّ َْخُظَْن بُِِ هَََكَن َخْْياً ل ْاْ َيا يُ ْى َفَعوُ ُّ جَّ

َ
ْْ أ َ  َول

ْجراً َعِظيًاً 
َ
ا أ ٍَـّ ُ ى ّيٌِ َّلَّ ُِ ََا ثَيْ  ِإَوذاً ْلَّ

ْسَجقِيًاً  اطاً يُّ ْى ِِصَ ُِ ََا َدْح َّ َ  ﴾َول
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 !! أعظم مفاسد االنتخابات والبرلمانات
 

 إف أعظم مفاسد االنتخابات، والمجالس النيابية، والبرلمانات ؛
أنها القاعدة الرئيسة لَسّن القوانين الوضعية، والتشريعات البشرية، التي تخالف وُتضاّد في 
ُعظمها؛ شريعة اإلسالـ أصواًل وفروًعا، وتُهدر ما جاء فيها من تشريعاٍت إلهية، وأحكاـ 

 ربّانية !
إلى استبداؿ شريعة اإلسالـ وتركها، وإحالؿ تشريعاٍت بشرية من وضع مما يضطّرىا 

 اإلنساف مكانها !
ىذه التشريعات والقوانين البشرية؛ ال تتقّيد بالشريعة في شيء، وال تعتبر بها أصاًل في 

 ! -إال نذرًا يسيًرا يحصل موافقًة ال قصًدا  -وضع مواّدىا ودساتيرىا 
الواضحة والُمحاّدة الصريحة، بين الشريعة اإلسالمية،  ومن ىاىنا .. تحصل المعارضة

 حيث نجد بالتفّحص :واألحكاـ الوضعية التي تسّنها تلك المجالس النيابية، 
 

أف الشريعة اإلسالمية في ىذه النُّظم والمجالس النيابية؛ قد ُأىِدرت تماًما، وأىدَرت 
 !-ين النفس والماؿ والعرض والعقل الد -لتي ُعنيت بحفظ الضرورات الخمس أحكامها ا

وحّل محلها قوانين غربية ُكفرية، فرنسية وأمريكية وأسبانية ... إلخ، تتشّكل منها دساتير 
وقوانين، ُتحّل ما حّرـ اهلل، وُتحّرـ ما أحّلو، وتحكم بغير ما أنزؿ، وتتفّنن في تضييع 

 ظها !وإىدار الضرورات الخمس، التي جاءت الشريعة اإلسالمية بحف
 

انسالخ المسلمين من شريعتهم ودينهم، وتعطيل ما خاطبهم اهلل بو من  مما يترتب عليو؛
أحكاـ وتشريعات، بل ويؤوؿ األمر إلى تشويو ىذه الشريعة، وما جاءت بو من حدود 
وتشريعات وأحكاـ، حتى يصل األمر إلى اإلقرار بعدـ صالحية ىذه الشريعة أصاًل، 

 األزماف وتيك البلداف !للحكم والتطبيق في ىذه 
 

وال يجوز للمسلمين بحاؿ؛ التحاكم إلى  وىذا كّلو من الكفر البواح في دين المسلمين،
ىكذا قوانين، وال المشاركة بأّي وسيلة في تيك المجالس النيابية، التي تسّن ذلك وتعتقد 

 أحقّيتو، وأنو األصلح واألنسب لمصالح البالد والعباد !
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ين؛ إبطاؿ ىذه القوانين والمحاكم الوضعية، وخلع كّل من ُيحّكمها بل يجب على المسلم
 في ديار المسلمين.

فدونكم أقواؿ العلماء في تحكيم القوانين الوضعية، وكوف ذلك من الكفر البواح، داخاًل 
 في ُمسّمى الطاغوت !
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الجاىلية، وداخل في الطاغوت تحكيم القوانين الوضعية .. كفٌر بواح، وىو من حكم 
 وشرؾ الربوبية، ويجب نقضو باإلجماع !!

 

 كلُّ ُحكٍم بغير ما أنزؿ اهلل؛ ىو من ُحكُم الجاىلية !
َفُحْكَى اْْلَاِِوِيَّةِ َحبُْغْن﴿فعند قولو تعالى: 

َ
 ﴾أ

 

 قاؿ ابن كثير رحمو اهلل، في تفسيره:
 ) فسمَّى كلَّ حكم غير حكم اهلل؛ حكم جاىلية (.

 

 وقاؿ الشيخ محمد بن إبراىيم رحمو اهلل، في تحكيم القوانين:
 ) ليس بعد ُحكم اهلل تعالى إال ُحكم الجاىلية !

 والُموّضح أف القانونيين؛ من زمرة أىل الجاىلية، شاؤوا أـ أبوا؛ بل ىم
أسوأ منهم حااًل، وأكذب منهم مقااًل ... حيث يزعموف اإليماف بما جاء بو الرسوؿ، 

 وقد قاؿ اهلل تعالى في أمثاؿ ىؤالء:ويناقضوف، ويريدوف أف يتخذوا بين ذلك سبياًل، 
ِّيَاً ﴿ ٌَ َعَذاباً ُم ْخَجْدٍَا لِوََْكفِرِي

َ
ُى اهََْكفُِروَن َحّقاً َوأ ُِ وهَئَِك 

ُ
 (. ﴾أ

 ر ما أنزؿ؛ ىو من شرؾ الربوبية، تابًعا ومتبوًعا !وكل ُحكم بغي
 

 قاؿ الشنقيطي رحمو اهلل، في تفسيره:
 ) وذلك واضح في أف غير اهلل ال يتصف بصفات التحليل وال التحريم،

 ؛ -شرعية كانت أو كونية قدرية  -ولّما كاف التشريع وجميع األحكاـ 
ا غير تشريع اهلل؛ قد اتخذ ذلك المشرّْع من خصائص الربوبية ... كاف كلُّ من اتبع تشريعً 

 ربِّا، وأشركو مع اهلل ... !
وعلى كل حاؿ؛ فال شك أف كل من أطاع غير اهلل في تشريٍع مخالف لما شرعو اهلل؛ فقد 

  كما يدؿ لذلك قولو:أشرؾ بو مع اهلل،  
ى﴿  ﴾وكذلك َزيٌ لمثٍْي يٌ اهًرشكْي قجَن أوَلدِى رشاكِؤ

 وىم في قتل األوالد (.فسماىم شركاء لما أطاع
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 تحكيم القوانين الوضعية؛ كفٌر بواح، والحاكم بها طاغوت !
 

 قاؿ الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير، وكلمة الحق :
) إف األمر في ىذه القوانين الوضعية؛ واضٌح وضوح الشمس؛ ىي كفٌر َبواح، ال خفاء فيو 

 وال ُمداراة (.
 لإلسالـ ػ كائًنا من كاف ػ في العمل بها،) وال عذر ألحٍد ممن ينتسب 
 أو الخضوع لها، أو إقرارىا (.

 

 وقاؿ الشنقيطي رحمو اهلل، في تفسيره :
) فتحكيم ىذا النوع من النظاـ، في أنُفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم،وأنسابهم 

 وأديانهم؛ كفٌر بخالق السماوات واألرض (.
 

 وقاؿ الشيخ الرشيد رحمو اهلل :
 لُّ حكٍم سوى حكمو؛ فهو باطل مردود، وكل حاكم بغير حكمو،) فك

 التنبيهات الّسنّيةوحكم رسولو؛ فهو طاغوت كافر باهلل (. 
 

 لذا يجب نقض الحكم بغير ما أنزؿ اهلل باإلجماع، ولو باالقتتاؿ !
 قاؿ ابن تيمية رحمو اهلل، في الفتاوى :

واآلخرة، والحكم بغير ما أنزؿ اهلل؛ فيو فساد ) والحكم بما أنزؿ اهلل؛ فيو صالح الدنيا 
 الدنيا واآلخرة. فيجب نقضو باإلجماع ... !

فمن أجاز اتباَع شريعٍة غير شريعة اإلسالـ؛ وجب خلُعو، وانحلَّت بَيعُتو، وَحرمت طاعُتو؛ 
ألنو في مثل ىذه الحالة؛ يستحق وصف الكفر ... وكل طائفة خرجت عن شريعٍة من 

الظاىرة المتواترة؛ فإنو يجب قتالها باتفاؽ أئمة المسلمين، وإف تكلمت  شرائع اإلسالـ
بالشهادتين ... وكذلك إف امتنعوا عن تحريم الفواحش أو الزنا أو الميسر أو الخمر، أو 

 غير ذلك من محرمات الشريعة !
وكذلك إف امتنعوا عن الحكم في الدماء واألمواؿ واألعراض واألبضاع ونحوه، بحكم 

 اب والسنة !الكت
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 ف امتنعوا عن األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر، وجهاد الكفار ... إوكذلك 
  قاؿ اهلل تعالى:

﴿ ِ ُُ لِِلَّ ٌُ ُُكُّ ٌََة َوَيُكَْن اَّّلِي ْى َحَّتَّ َل ثَُكَْن فِجْ ُِ  ﴾َوقَاثِوُْ
 فػإذا كػاف بعض الدين هلل، وبعضو لغير اهلل؛ وجب القتاؿ حتى يكوف كلو هلل (.

 

 قلُت :
 وىذا كّلو في غير قوانين الدنيا، التي ال تعارض الشرع بحاؿ !

فإذا كاف ىذا ىو ُحكم شريعتنا، في تحكيم القوانين الوضعية، ومن حكم بها، أو رضيها 
 ولم يُنكرىا ؛

أفيجوز والحالة ىذه؛ أف نُمّكن لمن يسّنها، أو يجعلها مهيمنًة على دين المسلمين 
 خالؿ تلك االنتخابات والبرلمانات ؟! وأنفسهم وأعراضهم، من

 مع العلم أننا نأتي ذلك؛ طوًعا ورَغًبا .. انشراًحا وفرًحا !
 فأيُّ ُجرـٍ أعظم من ىذا وأشنع .. وأقبح منو وأفظع ؟!!

 

 بل الواجب الُمتعّين :
ىو البراءة منها ظاىًرا وباطًنا، ونقضها، وخلع من يحكم بها، وعدـ التمكين لمجالسها 

 ىا، وتعطيل كّل سبيٍل يُوِصل إليها !وُدور 
 واهلل غالٌب على أمره !
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البالد التي ُتحّكم القوانين الوضعية؛ بالد جاىلّية غير إسالمية، تجب الهجرة منها، 
 وُحكومُتها حكومة طاُغوتية !!

 

 ُسئل الشيخ محمد بن إبراىيم رحمو اهلل:
 ُيحكم فيها بالقانوف ؟!ىل تجب الهجرة من بالد المسلمين، التي 

 البلد التي ُيحكم فيها بالقانوف؛ ليست بلَد إسالـ، وتجُب الهجرة منها (.  فأجاب :
 مجموع الرسائل والمسائل

 

 وقاؿ ابُن باز رحمو اهلل، في نقد القومية العربية :
 ) كلُّ دولة ال َتحكم بشرع اهلل، وال تنصاع لحكم اهلل؛ فهي دولٌة جاىليةٌ 

 ظالمٌة فاسقة، بنّص ىذه اآليات الُمحكَمات، يجُب على أىلِ كافرٌة 
اإلسالـ؛ بغُضها ومعاداُتها في اهلل، وَتحـر عليهم مودُتها ومواالتُها، حتى تؤمَن باهلل وحَده، 

 وُتحكّْم شريعَتو (.
 

 ومن فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية :
 

 ( : ٜٙٚٚالفتوى رقم )
ا علمانية،ال تهتّم بالّدين، وىي تحكم البالَد على دستوٍر لعلكم على علٍم بأف حكومتن س:

 اشترؾ في ترتيبو المسلموف والمسيحيوف!
 والسؤاؿ: ىل يجوز لنا أف ُنسّمي الحكومَة؛ بحكومٍة إسالمية ؟!

 أو نقوؿ إنها كافرة ؟!
 إذا كانت تحكم بغير ما أنزؿ اهلل؛ فالحكومُة غير إسالمية (. ج:

 

 ( : ٛٓٓٛالفتوى رقم )
؛ من  س: ما معنى الطاغوت عموًما ؟ وىل َيدخل كما قاؿ ابن كثير: "طاغوُت كل قـو

يتحاكموف إليو دوف اهلل"، لكي نصل إلى تكفير الحاكم والمتحاكمين إليو، حاؿ كونو ال 
 َيحكم بشرعو سبحانو ؟!
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 ج: والمراد بالطاغوت في اآلية: 
لى، وُسنة نبيو صلى اهلل عليو وسلم؛ إلى التحاكم إليو، من كل ما عَدؿ عن كتاب اهلل تعا

ُنظٍم وقوانين وضعيٍة، أو تقاليد وعاداٍت ُمتوارَثة، أو رؤساء قبائل، ليفصل بينهم بذلك، أو 
بما يراُه زعيُم الجماعة أو الكاىن. ومن ذلك يتبين: أف النُّظم التي ُوضعت ليُتحاكم إليها 

 ٌة في معنى الطاغوت (.مضاىاًة لتشريع اهلل؛ داخل
 (.عبدالعزيز بن باز -عبدالرزاؽ عفيفي  -عبداهلل بن غدياف  -عبداهلل بن قعودالُمفتوف: )

 

 وقاؿ الشيخ أحمد شاكر رحمو اهلل، في كلمة الحق :
فليس في مصر حكومٌة دينية، والحكومُة القائمة ػ أعني ُنظم الدولة ػ ال ُتطبق المبادئ )

  بل أقوؿ أكثر من ىذا:، بل ال تطبقها كذبًا وزورًا، الشرعية حًقا وصدقًا
إف النصَّ في الدستور على أف دين الدولة اإلسالـ؛ ال يُمثل حقيقًة واقعة، إنما ىو خياٌؿ 
وَوىم،كبعض ما اقتَبسنا من سخافاِت أوروبة في الخياؿ والتمثيل. والمصريوف ال يَعيشوف 

ـُ الدين  الحنيف (. في مجتمٍع شرعي، ُتطبق فيو أحكا
 

 قلُت: 
ىػ(، أي قبل ُقرابة خمسين عاًما، وما ازداد ٖٚٚٔوقد ُتوفي الشيخ شاكر رحمو اهلل سنة )

 األمُر بعد الشيخ إال سوًءا، وإلى اهلل الُمشتكى ! 
أفيتسّنى للمسلمين بعد ذا؛ انتخاب أشخاص، وإنشاء قاعات وبرلمانات، في بالد 

تحكم بغير ما أنزؿ اهلل، وتجعل لنفسها من قوانين  المسلمين؛ لُيحّكموا فيها تشريعاتٍ 
 الكافرين والمشركين؛ شرعًة ومنهاًجا ؟!

ثّم يتباىوف بعد ذلك ويتغّنوف؛ بالتقّدـ والحضارة واإلنجاز، ويزعموف أنهم بذلك؛ يقطعوف 
 أميااًل على صراط اهلل المستقيم !!

 الوضعية !! فهذا ُىو ُحكم البلد، والُحكومة، التي َتحكم بالقوانين
وأما حكم أىل ىذه البلد؛ فَيختلفوف في الُحكم،كّل بحسب اعتقاده ورَضاه، وىو 

 ماسنبيػُّْنو في منشورنا القادـ بإذف اهلل.
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 التحاكم إلى المحاكم والقوانين الوضعية، حاالتُو .. وُحكم أعيانو !!
 

قد قدَّمنا .. أف الحكم بما أنزؿ اهلل؛ من التوحيد، وأف الُحكم بغير ما أنزؿ؛ من 
 وعليو :الطاغوت، وكفٌر أكبر ُمخرٌج ِمن الِملَّة.. 

فال َيجوز لمسلٍم؛ أف يتحاكم إلى ىذه القوانين الوضعية، والمحاكم الطاغوتية التي تحكم 
 الؿ! ألنو حينئٍذ ؛ بغير ما أنزؿ اهلل، وُتحّل الحراـ، وُتحّرـ الح

 ينتقض إيمانو؛ التخاذه ربِّا وشريًكا من دوف اهلل، في طاعتو وُحكمو !
 

  ولَنُسق شيًئا من أقواؿ العلماء بأدلتها في ذلك :
ى ورَُِباٍّى أربابًا ِيٌ دون الِل﴿ففي قولو تعالى:  ُذوا أحَباِر  ﴾اَّتَّ

 

 قاؿ حذيفة بن اليماف رضي اهلل عنهما :
لم يكونوا َيصوموف لهم، وال ُيصلوف لهم، ولكنهم كانوا إذا أحّلوا لهم شيًئا؛ ) أَما إنهم 

 استحّلوه، وإذا حرَّموا عليهم شيًئا أحلَّو اهلل لهم؛ حرَّموه، فتلك كانت رُبوبيُتهم (.
 

  وقاؿ أبوالعالية:
وىم يجدوف في كتاب اهلل؛ ما أِمروا بو،  ) قالوا: ما أَمرونا بو ائتَمرنا، وما نَهونا عنا انتَهينا،

 تفسير الطبريوما نُهوا عنو، فاستنَصحوا الرجاؿ، ونبذوا كتاَب اهلل وراَء ظهورِىم (. 
 

 وقاؿ ابن تيمية رحمو اهلل، في الفتاوى :
ََّى ثُى َل جِيدوا ِف ﴿ وقولو تعالى:) فال ورّبِك َل يؤِيَْن حَّت ُُيّمًِْك فيًا َشجر بي

اأٍفِسّى حرجً  ًً ْا تسوي  .﴾ا يًا قضيَت ويُسوًِّ
فيجب على المسلمين؛ أف ُيحكّْموا اهلَل ورسوَلو في كلّْ ما َشجر بينهم، وَمن َحكم بُحكٍم 
... مما ُيخالف شرَع اهلِل ورسولِو، وُحكَم اهلِل ورسولِو، وىو يعلم ذلك؛ فهو من جنس 

 سولو (.التتار، الذين يُقدموف ُحكم " الياسق " على ُحكم اهلل ور 
 

 وقاؿ ابن كثير رحمو اهلل، في تفسيره، والبداية والنهاية :
) فَمن ترؾ الشرَع الُمحكم، الُمنزؿ على محمد بن عبد اهلل خاتم األنبياء، وتحاَكم إلى 
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غيره، من الشرائع المنسوخة؛ كَفر .. فكيف بَمن تحاَكم إلى "الياسق" وقدَّمها عليو ؟! من 
 المسلمين (.فعل ذلك؛ كفر بإجماع 

 

 والُمذكرة : ،مو اهلل، في تفسيره أضواء البيافوقاؿ الشنقيطي رح
) كلُّ َمن اتبع تشريًعا غير تشريع اهلل؛ قد اتَخذ ذلك الُمشرّْع ربِّا، وأشركو مع اهلل ... فال 
شك أف كل َمن أطاع غيَر اهلل في تشريٍع مخالٍف لما شرعو اهللُ؛ فقد أشرؾ بو مع اهلل، كما 

 يُدؿ لذلك قولو:
 ﴾وكذلك َزيٌ لمثٍْي يٌ اهًرشكْي قجَن أوَلدِى رُشاكؤُِى﴿

 فسمَّاىم شركاء؛ لمَّا أطاعوىم في قتل األوالد (.
 

 ( : ٖٕٙ٘وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية، الفتوى رقم )
نحن نعيش تحت حكومة غير مسلمة، وىي تحكم بالقانوف الوضعي، فهل لنا أف  س:

 إليها قضايانا ؟!نرفع 
 ال يجوز للمسلم أف يتحاكم إلى حكومة غير مسلمة ! ج:

ُى اهََْكفُِرونَ ﴿قاؿ تعالى:  ُِ وهَئَِك 
ُ
ُ فَأ ٍَْزَل الِلَّ

َ
ا أ ًَ ِ ٌْ لَْى َُيُْكْى ب  ﴾َوَي

 وىذا واضح وهلل الحمد(.
 

 وقاؿ الشيخ صالح آؿ الشيخ، في التمهيد :
حراًما، والحراـ حالاًل، وُمناقضِة شرع اهلل؛ ىذا  الُمشرّْع، وَمن أطاعو في جْعل الحالؿ )

 (.ن دوف اهللكافر. وَمن أطاعو في ذلك؛ فقد اتخذه ربًا م
 فاألمر بالكفر بالتحاكم إلى الطاغوت؛ أمٌر واجب، وِمن إفراد التوحيد، )

 في ربوبيتو. -جل وعال  -ومن إفراد تعظيم اهلل 
 ى عنو اإليماف أصاًل ... فَمن تحاكم إلى الطاغوت بإرادتو؛ فقد انتف

فَمن حاكم إلى شرائع الجاىلية؛ فقد حكَّم البشر، ومعنى ذلك؛ أنو اتخذه ُمطاًعا من دوف 
 في عبادة الطاعة (. -جّل وعال  -اهلل، أو َجعلو شريًكا هلل 
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 وقاؿ الشيخ أحمد شاكر، في عمدة التفسير، وكلمة الحق :
واضٌح وضوح الشمس؛ ىي كفٌر بواح، ال خفاء فيو ) إف األمَر في ىذه القوانين الوضعية؛ 

 وال مداراة (.
) وال ُعذر ألحٍد ممن ينتسب لإلسالـ...في العمل بها، أو الخضوع لها، أو إقرارىا...ال 
يجوز لمسلٍم أف يعتنق ىذا الدين الجديد ػ الياسق العصري ػ القوانين األوربية، وال أف 

عتناقو واعتقاده، والعمل بو،فهو الذي مكَّن لهذه القوانين يُرسل أبناءه لَتعّلم ىذا الدين، وا
 من بالد المسلمين(.

 

 وشرح الرياض : في مجموع فتاويو، الشيخ ابن عثيمينوقاؿ 
 ) إف الُحكم بما أنزؿ اهلل؛ من توحيد الربوبية؛ ألنو تنفيٌذ لُحكم اهلل،

اهلُل الَمتبوعين في غير ما  الذي ىو ُمقتضى ربوبيتو، وكماؿ ُملكو وتصرُّفو؛ ولهذا سمَّى
 أنزؿ اهلل؛ أربابًا لُمتبعيهم، فقاؿ :

﴿ ِ ٌْ ُدوِن الِلَّ ْرَبابًا ِي
َ
ْى أ ُّ َباَج ِْ ْى َوُر ُِ ْحَباَر

َ
َُذوا أ حيث َجعلوا ُمشرّْعين مع اهلل، ...﴾اَّتَّ

 وسمَّى الُمتِبعين ُعبَّاًدا، حيث إنهم َذلُّوا لهم، وأطاعوىم في مخالفة حكم اهلل ... !
 

 وقد قاؿ عدّي بن حاتم، لرسوؿ اهلل َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم:
إنهم لم يَعبدوىم، فقاؿ النبي َعَلْيِو السالـ:"بل إنهم حرَّموا عليهم الحالَؿ، وأحلُّوا لهم 

ـَ،  (.فاتَبعوىم، فذلك عبادتُهم إياىم الحرا
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 القوانين !موقف المسلم من المحاكم الوضعية، وبرلمانات سّن 
 

بناًء على ماسبق بيانو، من خطورة تحكيم القوانين الوضعية، والحكم بغير ما أنزؿ اهلل، 
 وكوف ذلك كفًرا بواًحا، وطاغوتًا ُيشّرع من دوف اهلل، يجب نقضو، ومنابذة القائمين عليو ؛

 فيلـز المسلم على ذلك فَػْهم اآلتي بيانُو :
 

 ال غير ،وأف يُذِعن إليو ويرَضى بو متى ُدعَي إليو ! يلـز الُمسلم التحاكم إلى شرع اهلل 
 اؾ شرٌؾ أكبر في الربوبية، وكفرٌ وال يجوز بحاؿ التحاكم إلى المحاكم الوضعية .. فذ

وليس في  مخرٌج من المّلة نوًعا وعيًنا، خاصًة مع الفرح واإلقرار بذلك والرضا بو !
 ! ئًغا، إال بشروطوذلك كّل عذر يكوف مقبواًل، وال كل تأويل يكوف سا

  مشاركتك االنتخابية في ىذه البرلمانات الوضعية المشؤمة؛ ىي إعانة على الكفر
والشرؾ وتمكين الطاغوت، وتنحية شرع اهلل، وإىدار أحكاـ كتابو الُمنّزؿ .. وحظُّك 

 من ذلك على قْدر إعانتك !

 منها ما استطاع إلى ذلك  على كّل ُمسلٍم مقيٍم ببلٍد َتحكم بالقوانين الوضعية، أف يُهاجر
 سبياًل، وإالَّ فهو معذور حتى يجد سبياًل !

 قاؿ ابن عبدالبّر في التمهيد :
ـُ الكفر، وتكوف كلمُتو فيها  )وكيف يجوز لمسلٍم؛ الُمقاـ في داٍر تجري عليو فيها أحكا

 ُسفلى ويُده،وىو مسلم ؟! ىذا ال يجوز ألحد(
 رسائلو وفتاويو :وُسئل الشيخ محمد بن إبراىيم، في 

)ىل تجب الهجرة من بالد المسلمين،التي ُيحكم فيها بالقانوف؟!فأجاب : البلد التي 
 ُيحكم فيها بالقانوف؛ ليست بلَد إسالـ، وتجُب الهجرة منها (.

  َمن كاف لو َمظلمة عند غيره؛ فلَيتق اهلَل ربَّو، وليتحاكم إلى شرع اهلل حيث كاف، فإف لم
فليأِت أىَل العلم الربَّانيين في بَلده، ولُيحّكمهم في َمظلمتو، فإف  يجد محاكَم شرعية؛

لم يجد، وكانت الَمظلمة في أمٍر عظيم ال يستطيع معو الصبر، بل ربَّما جرَّ الصبُر إلى 
 إفساٍد أعظم، وَلم يجد سبياًل إال الَمحاكم الوضعية ؛ 
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 فقد رخََّص في ذلك بعض أىل العلم بشروط :
 كوف كارًىا لذلك، ُمبِغًضا لو، ُمظهًرا اإلنكار، ُمعلًنا الضرورة.أف ي األوؿ:
 أال يأخذ أكثر من حّقو، فَلو حقُّ مظلمِتو فقط. الثاني:
 أف يقصد ردَّ المظلمة عن نفسو ال إجراء العقوبة، طالما أنها ُمخالفة للشرع. الثالث:
 .أف يكوف ُمكرًىا، أو ُمضطرِّا، وال سبيل لو إال ذلك الرابع:

 

 والذي حمل ىؤالء العلماء على ذلك :
 عمـو البلوى، واعتبار الَعجز، وتقليص الفساد، ودفع شرٍّ أكبر.

 

 ولكّني أتدّين هلل في ىذه المسألة :
أنني ال أرى التحاكم إلى ىذه القوانين الطاغوتية، ولو مع ىذه الشروط، فألف تذىب دنيا 

الطاغوت .. والَحّل إنما يكوف بالسَّعي إلزالة  الرجل ومالو ومتاعو؛ خيٌر لو من إقرار ُحكم
 حكم الطاغوت، ال الرضوخ لو بُحجَّة عمـو البلوى، والعجز ... إلخ.

وحتى يُزاؿ الطاغوت؛ فعلى المسلم األخذ باألسباب الشرعّية، وعمل ما ُيستطاع، كلّّ 
 بحسبو، والتصبُّر واالحتساب ىو عبادة وقتو ذا !

 في القوؿ األّوؿ بشروطو !وإال فَلو مندوحة وسعة 
 أو يُهاجر إف استطاع، إلى بلٍد ُتحّكم الشرَع، أو بعَضو فيكوف أىوف،

 فالشّر بعضو أىوف من بعض.
  كّل ماكنَت ُمكَرًىا عليو؛ فال حرَج عليك في إتيانو، مع عدـ رضاؾ بذلك، وانشراحك

 صدرًا لو !

السفر، وشهادة الميالد، والوفاة ... مثل: عقد الزواج، والطالؽ، والُهويَّة، وجوازات 
 إلخ، حتى يُيّسر اهلل بالفتح أو أمٍر من عنده !

 

 وفي الجملة :
كلُّ ما أمكنك من ذلك؛ الُبعُد عنو، وكنَت فيو ُمختارًا، أو مستطيًعا لِحيلة؛ فال يجوز لك 

ـُ عليو عن طريق ىذه المحاكم!  اإلقدا
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 رًا؛ فالرجاء أف يَتجاوز اهلل عنو!وكلُّ ما ُأكرِىَت عليو، ولم َتشرح بو صد
ويَلزـُ على كلّْ حاؿ؛ سؤاُؿ أىل العلم الربانيين، في كّل ما يَعرض لك من ذلك .. واهلل 

 وليُّنا وىو المستعاف !
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 ىل يعمل حزب النور لحفظ الشريعة .. أـ أنو حاميها وحراميها ؟!!
 

المشـؤ ُمتذرًّْعا، بالقضية اإلسالمية، والحفاظ على الشريعة لطالما تغنَّى ىذا الحزب 
وُحرماتها، ولطالما خدَّر الشباب خاصًة الُمنتسبين للسُّنة وأىلها، تجاه المشروع اإلسالمي 
وتحّدياتو؛ بوعوٍد وتطمينات، وآماٍؿ وطموحات، بل وخّدرىم أحيانًا بمخاوؼ وتهديدات، 

 وتوّعداٍت وتحذيرات !
 كّل مخدوع وغافل، على األفالـ واألحالـ واألوىاـ !حتى أفاؽ  

 كسراٍب بِقيعٍة َيحسُبو الظمآُف ماًء حتى إذا جاَءه لم يجده شيًئا !
 وطبًعا ال زاؿ ىناؾ ُمغّيبوف .. ينتظروف الماء !

 

ىي إحدى القضايا، بل أعظمها على اإلطالؽ، التي ظهر الحزب بعد  ما يعنينا ىاىنا ..
كحامي حماىا، والمناضل األّوؿ عن ُحرمتها، فعقدوا للدفاع عنها؛   الثورة مباشرًة؛

 المؤتمرات والمجامع والمحافل، وجّيشوا الجيوش، وحشدوا الحشود !
 وعلى بساط القضية؛ ركب الحزب، وطار ىنا وىناؾ !

ونزع القميص، وارتدى بدلة العضو الُموّقر، ودىس ُعظم  وألجلها دخل االنتخابات،
 مبادئو، ثم سار في ركاب العلمانيين والديمقراطيين،

 كّل على حسب ريحو وىواه !  وخادع أىل كّل اتجاه، وتلّوف كّل لوف، وتقّلب مع الجّو ..
، ورأى إسالـ الديمقراطية بعد ُكفرىا، وتَقهقر  في والئو وبرائو فَعاوف الظالم، ولفَّق للمظلـو

على إثرىا، وألجم لسانَو عن النصارى، ورأى الطاغوت متغّلًبا بعد أف كاف كافًرا، واختاره 
تاكسي، واحتالؿ أمريكا مصَر بتخطيط  ٗٔبعد استخارٍة تعّبًدا، وانقلب معو ألجل 

ؿ، "مرسي"، وصار مرجعو في كّل نائبة؛ الدستور، بعد أف كاف وضعيِّا كياسق التتار والمغو 
حتى حارب ألجل "إلهاـ"، ورأى الخالَؼ سائغًا في الغناء والكَماف، وشاىد فيلم 

 المصلحة، وبرَّر كشف شفايف الُمنّقبة !
 

 واآلف يستعّد إلعادة الَمشهد، والتصوير للمرة الثانية أكشن !
وُيحاوؿ ثانيًة جذب المجاذيب، ويُلّوح بنفس شعارات األمس القريب، ويمتطي ثانيًة 
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اد الَمهيب، لَيظهر بَدور حامي الِحمى من جديد، ويُدافع عن القضية التائهة .. كما الجو 
 تاَىت اآلف أثناء مقالِنا !

 

 إنها قضّية: ) الشريعة اإلسالمية والماّدة الثانية ( !!
 فهل الحزب في كّل ذلك .. نجح في رّد القضية من متاىتها إلى ِخدرىا ؟!!

 دائها، ومن خّطط للمساس بها ؟!وىل حماىا حقِّا، من أيدي أع
 أـ أنو صار حاميها وحراميها ؟!!
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 ىدية الشيخ "المقّدـ" ألىلو وعشيرتو، بحزب النور !
 وىديّة برىامي لبرىامي !

 

ينسف بها كّل دعاواىم الحالّية، ويجعل مزاعمهم ىباًء  في ىدية "المقّدـ" وبرقّيتو تلك،
منثورًا، ويهتك حجاب تسّترىم وتذرّعهم، بالمادة الثانية التي طالما تغّنوا بها وال زالوا، 

 ويأتي بنيانهم من القواعد !
ضمن مقاالتو الموسومة بػ " وقد كتبها "المقّدـ" ودّونها، منذ أكثر من عشرين عاًما، 

 ماف والكفر " !مسائل اإلي
 يقوؿ "المقّدـ" :

 ) ونشير بهذه المناسبة إلى عبارة :
 ) الشريعة اإلسالمية ىي المصدر الرئيسي للتشريع ( !

فهذه العبارة تنافي العقيدة اإلسالمية تماًما؛ إذ إنها تساوي القوؿ بأف اهلل عّز وجّل، ىو 
 الخالق الرئيس لهذا الكوف !

 ق الرئيس ؟! فهل يُقبل أف اهلل ىو الخال
األمر .. فكما أنو ال يصح أف تقوؿ: اهلل ىو  -أيًضا-إف اهلل تعالى كما لو الخلق؛ لو 

 الخالق الرئيس، كذلك ال يصح أف تقوؿ: شريعة اهلل ىي الشريعة الرئيسة للقوانين (.
قلُت: ومفاد كالمو .. أف القوؿ بأف اهلل ىو الخالق الرئيس؛ يتضّمن اإلقرار بوجود آلهة 

القين غير اهلل، وكذلك القوؿ بأف الشريعة ىي المصدر الرئيسي؛ يتضمن وجود مصادر خ
 أخرى !!

وىذه المشاركة ال شّك تُعارض التوحيد والتفّرد الذي ىو حّق اهلل، وأتت بو ىذه الشريعة، 
 بل وأتت ببطالف ىذه المشاركة !

 

 فعالـَ يُنافح ويصوؿ ويجوؿ، ىذا الحزب إًذا ؟!
 يفتخر، ويتصّدر ويستعر، ويجعل من نفسو نائًبا وواصًيا على األّمة وأىلها ؟!وبم يتباىى و 

 أِمن أجل ماّدة شركّية .. على رأي "الُمقّدـ" ؟!
 أـ من أجل مادة كارتونية على رأي "برىامي" .. ؟!
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نعم "برىامي" يراىا مادة كارتونية ىشَّة غير ُمقّدَمة وال ُمفّعلة .. بل ووجود ىذه المادة 
لدستور المصري؛ ال يشفع لمصر لُيطلق عليها " دولة إسالمية "، ألنها غير ُمطبّْقة لهذه با

 المادة حقيقًة، لذا فمصر غير إسالمية، وال يجوز جمع الزكاة فيها من المسلمين !
 : ٜٕٓٓوىاكم رابط الفيديو في سنة 

https://www.youtube.com/watch?v=BٕٙCedxEWSo 
 

 ف للشيخ أحمد شاكر رحمو اهلل !وىما في ذلك؛ مّتبعا
 وقد كانوا ينشروف كالمو ىذا، ويعتضدوف بو، ويركنوف إليو !

 

 حيث قاؿ منذ أكثر من خمسين عاًما، في رسالتو " كلمة الحق " :
) فليس في مصر حكومة دينية، والحكومة القائمة ػ أعني ُنظم الدولة ػ ال تطبق المبادئ 

 تطبقها كذبًا وزورًا،الشرعية حًقا وصدقًا، بل ال 
 بل أقوؿ أكثر من ىذا :

إف النص في الدستور على أف دين الدولة اإلسالـ، ال يُمثل حقيقة واقعة .. إنما ىو خياؿ 
ووىم، كبعض ما اقتبسنا من سخافات أوروبة في الخياؿ والتمثيل، والمصريوف ال يعيشوف 

 في مجتمع شرعي ُتطبق فيو أحكاـ الدين الحنيف (.
 هلل وإنا إليو راجعوف ! فإنّا

 عالـَ إًذا تنازؿ ىؤالء عن ثوابتهم، وانتكسوا في مبادئهم ؟!
وملؤا الدنيا ضجيًجا وتطبياًل .. بالمادة الثانية، وأوىموا الناس غرورًا بحماية الّدين وأىلو 

 من خاللها ؟!!
 واهلل إنها لجريمٌة نكراء ال تُغتَفر .. واهلل الموعد والمستعاف !

تتخّيل .. إذا فرَّغنا إًذا دستور البرلماف الذي يكوف باالنتخاب، من ىذه المادة  ولك أف
على طريقتهم، وأنها ال ُتسمن وال تُغني من جوع .. تُرى ماذا يتبّقى لنا من دين وشريعة 

 بهذا الدستور ؟!
كم طبيعي جدا .. أال يتبقى إال القوانين الوضعية، وتحليل الحراـ، وتحريم الحالؿ، والح

 بغير ما أنزؿ اهلل !
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 وىذا في أبجديّات ىذا الحزب؛ من الكفر األكبر البواح !
فهل يجدر إًذا بحزٍب يدَّعي ُنصرة اإلسالـ وشريعتو، أف يشارؾ في ىكذا انتخاباٍت 

 وبرلمانات ؟!
وقد كانوا من قبل، ينصبوف العداء والحرب الضروس مع اإلخواف، أياـ الطاغوت "مبارؾ"، 

 في مثل ىذه االنتخابات !لمشاركتهم 
بل ويُعّددوف المفاسد العظاـ من جّراء ذلك، وما َجنتو البرلمانات من ُكفريّات وتمييعات 

 وويالت، أتت بخراب البالد، وفساد دين العباد !
 

 وىذا "برىامي" في نسختو القديمة، يشهد بهذا كّلو :
https://www.facebook.com/anasabuٕٕٗ/videos/ٖٜ٘ٔٗٗٓٓٙٓ٘ٙ٘ٔٔ/?hc_location=ufi 

 

ومن ىاىنا .. يتنبَّأ "المقّدـ" في رسالتو التي أشرنا إليها، بوقوع جريمة ُمفجعة للدين 
 فيقوؿ :وأىلو، بدخوؿ ىذه البرلمانات، وتحكيم ىكذا قوانين .. 

 فالمسألة ىنا ليست مسألة خطأ في التطبيق أو خطأ عارض .. بل ىي مسألة مبدأ !)
ي عن أصل تحكيم الشريعة، وإبطاؿ تحكيمها في أغلب شئوف الحياة فحين يحصل التخلّ 

والدولة، وتنكيس راية الشريعة تماًما، ثم استبداؿ راية الشريعة براية القوانين الوضعية 
 الجاىلية، لتصبح ىي بدؿ الشريعة اإلسالمية ... ؛

بل يتضمن  فإف ذلك ال يتضمن عدـ الحكم بما أنزؿ اهلل بتعطيلو وإبطالو فَحسب ..
جريمة أخرى، ىي اإلباحة العامة للحكم بغير ما أنزؿ اهلل! فما بالك لو انضم إليو اإللزاـ 

 القسري، أي: إلزاـ األمة جميعها بالتحاكم إلى ىذه القوانين الجاىلية ؟!!
وليس األمر إلى ىذا الحد، بل يُفتن كل َمن تمّرد على ىذه القوانين، أو حاوؿ تغييرىا 

 كاف قاضًيا (.حتى ولو  
 

 قلُت :
فإلى اهلل الُمشتَكى من ىؤالء األدعياء الكذبَة، الذين نافقوا الُمتجّبرين، وخدعوا 

 الصالحين، وغّرروا بالشباب الُمتحمسين !
 أال فلُتفيقوا أيها المسلموف لما ُيحاؾ لكم، ويُمَكر بكم !
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يجوز دعمو بأّي صورٍة، وعلى واعلموا أنو ال يجوز لمسلٍم أف يُؤّيد حزب الّنفاؽ ىذا، وال 
 أّي شكل، ولو بأدنى إعانة !

 بل البراءة منهم واجبة، والعداوة لهم الزمة، حتى يتوبوا ويَنزِعوا !
 واهلل غالٌب على أمره، وىو الُموّفق والُمستعاف !
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 التذرّع بُشبهة .. تغيُّر الفتوى بتغّير الزماف والمكاف والحاؿ !
 

 كثيًرا ما تذرّع أىل كّل باطل وبدعة ومخالفة، بهذه القاعدة !
وىي وإف كانت على أصولها وضوابطها صحيحة؛ إال أنهم أساؤوا التعامل معها، واّتخذىا 

 أىل كّل باطٍل وبدعة؛ مطّيًة لَنيل ىواىم !
كاالنتخابات خاصِّ المحسوبين على التّيار اإلسالمّي، في كثيٍر من المسائل المعاصرة،  

 والبرلمانات والحدود، وكثير من الثوابت !
 حتى فُحش األمر وغُلظ، وطاؿ العقائد الُمحكَمة، واألصوؿ الثابتة !

وحّتى نُفّند ىذه الشبهة، ونتبّين وجو االحتياؿ بها على الّدين وأىلو؛ فْلنذكر على َعجلة، 
كر الضوابط التي ُتحّصنها من شيًئا مّما يخّص ىذه القاعدة، من كالـ أىل العلم، وْلنذ 

 في نقاط:الزَّيف والتحريف، 
 

 أواًل: القاعدة بإجماؿ ىي :
 ) تغّير الفتوى واختالفها، بحسب تغّير األزمنة واألمكنة واألحواؿ (.

 

وإف كاف بعضهم ذكر  -كما نرى فإّف الذي يتغّير إنما ىي الفتوى ال األحكاـ   ثانًيا:
 ! -ؼ والعادة كما سيأتياألحكاـ، لكنو عنى بها الُعر 

 ففرٌؽ كبير بين تغّير الحكم، وما سيؤوؿ إليو ذلك، وتغّير الفتوى !
 

 وفي ذلك يقوؿ الشيخ محمد بن إبراىيم في فتاويو:
) وُحْكُم اهلل ورسولو ال يختلف في ذاتو باختالؼ األزماف وتطّور األحواؿ وتجّدد 

كمها في كتاب اهلل تعالى وسنة رسولو الحوادث، فإنو ما من قضية كائنة ما كانت إال وح
صلى اهلل عليو وسلم نصًا أو ظاىرًا أو استنباطًا أو غير ذلك. َعِلم ذلك من َعِلَمو وَجِهلو 

 من َجِهلو (.
 

 فقاؿ: ثّم أنكر الشيخ المعنى المغلوط من القاعدة،
 -َمن َقّل نصيبهم ) وليس معنى ما ذكره العلماء من تَػغَّير الفتوى بتغير األحواؿ؛ ما ظّنو 
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ِمن معرفة مدارؾ األحكاـ وعللها .. حيث ظنوا أف معنى ذلك، بحسب ما  -أو ُعِدـ 
يالئم إرادتهم الشهوانية البهيمية، وأغراضهم الدنيوية، وتصوراتهم الخاطئة الَوبِػيّػة .. ولهذا 

هم، فُيَحّرفوف تجدىم ُيَحاُموف عليها، ويجعلوف النصوص تابعًة لها منقادة إليها مهما أمكن
 لذلك الَكِلم عن مواضعو (.

 
 ثم أوضح رحمو اهلل، المعنى الصحيح من القاعدة، فقاؿ :

 ) وحينئذ َمعنى تَػغَّير الفتوى بتغير األحواؿ واألزماف؛ ُمراد العلماء منو:
ما كاف ُمْسَتْصَحبة فيو األصوؿ الشرعية والِعلل المرعية، والمصالح التي ِجنسها ُمراد هلل 

 الى، ورسولو صلى اهلل عليو وسلم(.تع
 

 قلُت :
إًذا فاألحكاـ الشرعّية في نفسها، ثابتة مستقّرة بالوحي، ال تبديل فيها وال نسخ، ال سّيما 

 بعد انقطاع الوحي !
وإال كاف في ذلك تجويز لتحريف الّدين، وتشويو مضامينو، ونسخ شرائعو، وتحليل 

 الّدين!الحراـ، وتحريم الحالؿ ..وليس ىذا من 
 

 لذا يقوؿ الّشاطبّي،متحّدثًا عن خصائص الشريعة:
) الثبوت من غير زواؿ .. فلذلك ال تجد فيها بعد كمالها نسًخا...وال رفًعا لحكم من 
أحكامها، ال بحسب عمـو المكلفين، وال بحسب خصوص بعضهم، وال بحسب زماف 

 دوف زماف، وال حاؿ دوف حاؿ !
بًدا ال يرتفع، وما كاف شرطًا؛ فهو أبًدا شرط، وما كاف بل ما أثبت سبًبا؛ فهو سبب أ

 واجًبا؛ فهو واجب أبًدا ... !
غير نهاية؛ وىكذا جميع األحكاـ؛ فال زواؿ لها وال تبّدؿ، ولو فرض بقاء التكليف إلى 

  . لكانت أحكامها كذلك (
 الموافقات
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الفتوى ىي التي قد تتغّير وتختلف .. لكونها استعماؿ للنّص وتنزيٌل لو على وقائع  ثالثًا:
قد تتفاوت وتختلف، وعادات وأعراؼ ال تّتحد وتّتسق، وىذا ما يجعلها من باب 
االجتهاد الُمرَتهن بشروطو ال على إطالقو، بل ويلـز الُمفتي في مثل ذلك؛ مراعاة ىذا 

 في علمو، وأضّل في فتواه !االختالؼ السابق، وإال ضّل 
 

 وفي ذلك يقوؿ القرافّي رحمو اهلل، في الفروؽ :
) فمهما تجّدد في الُعرؼ اعَتبْره، ومهما َسقط أسِقْطو، وال َتجمد على المسطور في 
الكتب طوؿ عمرؾ، بل إذا جاءؾ رجل من غير أىل إقليمك يستفتيك؛ ال تْجرِه على 

واْجره عليو وأفِتو بو، دوف ُعرؼ بلدؾ والُمقرر في  ُعرؼ بلدؾ، واسألو عن ُعرؼ بلده، 
 كتبك !

فهذا ىو الحق الواضح .. والجمود على المنقوالت أبًدا؛ ضالؿ في الدين، وجهل 
 بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين(.

 

يظهر من كالـ اإلماـ القرافي، األخير .. أف التغّير الذي عناه العلماء، إنما يكوف  رابًعا:
 ي األعراؼ والعادات، واختالؼ الفتوى في ذلك، على حسب األحواؿ والبالد !ف

ولم يقصدوا أبًدا تغّير األحكاـ المستقّرة كما بيّنا، وخاصًة الُمجَمع عليو، والمعلـو 
 بالضرورة من الّدين والعقائد وأصوؿ اإليماف !

 

 وفي ذلك يقوؿ الشيخ علّي حيدر :
ّير األزماف، ىي األحكاـ الُمستندة على العرؼ والعادة .. ألنو ) إف األحكاـ التي تتغّير بتغ

 بتغير األزماف تتغير احتياجات الناس !
وبناًء على ىذا التغّير؛ يتبدؿ أيًضا العرؼ والعادة، وبتغير العرؼ والعادة؛ تتغير األحكاـ 

بن على حسبما أوضحنا آنًفا، بخالؼ األحكاـ المستندة على األدلة الشرعية، التي لم تُ 
 العرؼ والعادة فإنها ال تتغير(.

 انظر: درر الحكاـ شرح مجلة األحكاـ
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ما ذكره الدكتور محمد الزحيلي، في كتابو" يجمع شتات التفصيل السابق،  خامًسا:
 ) القواعد الفقهية" حيث قاؿ :

  إف األحكاـ األساسية الثابتة في القرآف والسنة والتي جاءت الشريعة لتأسيسها
بنصوصها األصلية، اآلمرة والناىية، كحرمة الظلم، وحرمة الزنى والربا، وشرب الخمر 
والسرقة .. فهذه ال تتبدؿ بتبدؿ الزماف، بل ىي أصوؿ جاءت بها الشريعة إلصالح 

 الزماف واألجياؿ، وتتغير وسائلها فقط .

 بقى ثابًتا كما إف أركاف اإلسالـ وما علم من الدين بالضرورة؛ ال يتغير وال يتبدؿ، وي
 ورد، وكما كاف في العصر األوؿ .. ألنها ال تقبل التبديل والتغيير.

  جميع األحكاـ التعبدية التي ال مجاؿ للرأي فيها وال لالجتهاد؛ ال تقبل التغيير وال
 التبديل بتبدؿ األزماف واألماكن والبلداف واألشخاص.

  وال تقبل االجتهاد، وىي ثابتة منذ نزولها إف أمور العقيدة أيًضا ثابتة ال تتغير وال تتبدؿ
 ومن عهد األنبياء والرسل السابقين، حتى تقـو الساعة، وال تتغير بتغير األزماف (.

 

 وأخيًرا .. أقوؿ :
ىل بقي قوٌؿ لقائل أو ُمستدّؿ بهذه القاعدة، من أدعياء السُّنة والحفاظ على الشريعة، 

، من نو  اقض ظاىرة للّدين واإليماف، وتبديٍل وتمييع على تحليل ما يتلّبسوف بو اليـو
 للحالؿ والحراـ ؟!!

فِمن معاونة الطاغوت، إلى إىدار الحقائق والحقوؽ، مرورًا بالمرجعّية الدستوريّة الوضعّية، 
وسّنها والتحاكم إليها، ثم مجاراة العلمانيين والليبراليين، ومهادنة من ىم عداٌء على الدين 

قاتل الظالم، وجلدوا بألسنٍة حداد؛ المظلومين والمجاىدين وأىلو، حتى واَلوا ال
 الموّحدين، وانتهاًء بإقرار الُمنكرات والُمكّفرات، في البرلمانات !

 ثّم يّدعوف االنتماء للشريعة، والحفاظ على الثوابت !
 وىل أبقيتم شيًئا .. أو بقي لكم شيء ؟!

 فإنّا هلل .. وال حوؿ وال قوة إال بو !
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 مفاسد والموبقات، التي تمّخَضت عنها البرلمانات !!أظهر ال
 

لقد تمّخضت البرلمانات واالنتخابات، عن مفاسد شّتى، وأضراٍر ُعظمى، في دين 
 المسلمين وأنفسهم وممالكهم !

وذلك أشهر من أف يُذَكر، وأكثر من أف ُيحَصر .. لكنَّا نُنّبو على أظهرىا، وما ذُكر إشارٌة 
 فِمن أعظم المفاسد :على ما لم يُذَكر .. 

  ؛ كُنُظم حكٍم -كالديمقراطية والليبرالية والعلمانية   –اعتماد النُّظم الغربية الطاغوتية
والهم وأعراضهم، لتحّل محّل الدين قاضية مهيمنة، على دين المسلمين وأنفسهم وأم

 اإلسالمي، وأحكامو وتشريعاتو. واهلل يقوؿ: 
َذْن بُِِ الَِلُّ ﴿   

ْ
ٌِ َيا لَْى يَأ ي ٌَ اَِّلّ ْى ِي ُّ َ ْا ل اَكُء رَشَُع ْى رُشَ ُّ َ ْم ل

َ
 ﴾أ
  ؛ في -الذي ال يكوف إال هلل  –مما ترتب عليو؛ منح حفنة من البشر الحّق المطلق

والتشريع، حتى صاروا أربابًا مشّرعين من دوف اهلل، بعد أف انتخبهم السيادة والحاكمية 
الناس نّوابًا وأعضاًء، تحت قّبة ىذه البرلمانات، فصاروا طواغيت ُمشّرعين، وناخبوىم 

 رقيًقا ُمذلَّلين!
ِ ﴿واهلل يقوؿ:  ٌْ ُدوِن الَِلّ ْرَبابًا ِي

َ
ْى أ ُّ َباَج ِْ ْى َوُر ُِ ْحَباَر

َ
َُذوا أ  ﴾اََّتّ

 النػُّّواب ُيحّللوف وُيحّرموف، والناخبوف يسمعوف ويطيعوف !فصار 
  ،فنتج عن ذلك؛ اإلعراض عن حكم اهلل وكلماتو، وإعالء دساتير اليهود والنصارى

وتمكين الكافرين من المسلمين، وجْعل كلمتهم ىي العليا، وصار لهم على المؤمنين 
 سبيل !

ْؤِيََِْي َسبِياًل َوهٌَ جَيَْعَن الَِلُّ لِوْ ﴿ مع أف اهلل يقوؿ: ًُ ْ ٌَ لََعَ ال وىؤالء جعلوا  ﴾ََكفِرِي
 لهم علينا سبياًل.

  وزاد الطين بّلة؛ فتح باب الحّريات واالنفتاحات، والتحّرر من كل قيمة وفضيلة، حتى
أُبيح الزنا، والُعري، والدياثة، والخيانة، وانتشرت الرزيلة، وظهرت الفاحشة، وانُتهكت 

 نساب، وفسَدت المجتمعات، وانتكَست الِفَطر .. !األعراض، واختلطت األ

حتى طالت الحريات؛ الدين والعقائد، فُسّب اهلل ورسولُو وديُنو، وانُتقص من قدر 
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أمهات المؤمنين، وطُعن في صحابة النبي األمين، وانتشر الكفر واإللحاد، وُمّزؽ الّدين 
 وإنا إليو راجعوف !تمزيًقا، ونِيل من ثوابتو وأصولو وشعائره.. فإنّا هلل 

كّل ذلك بسبب ىذه الدساتير الخبيثة الطاغوتية، والتي ضمَنت التحّلل والمروؽ 
والكفر والزندقة، وفتحت أبواب الكفر على مصارعها، بل وحَمت وكَفلت الديانات 

 الباطلة، وبارَكت الرّدة السافرة، حتى مرؽ العباد من دين اهلل وانسلخوا ! 
ٌَ إَِنّ ﴿ واهلل يقوؿ: َََّى َداِخرِي َّ ٌْ ِعَباَدِِت َسَيْدُخوَُْن َج وَن َخ ٌَ يَْسَجْمِِبُ ِي  ﴾اََلّ

  ،ونتج كذلك من المفاسد؛ تصديق الكاذب، وتكذيب الصادؽ، وائتماف الخائن
وتخوين األمين، ونطَقت الرويبضة، وتكلم السفهاء، في أمر العاّمة والخاّصة، وُوّلي 

للداعرين والماجنين على الصالحين سبيل .. النساء، بل الداعرات منهّن، وصار 
 (.حّذر من مثل ذا )فانتِظر الساعةفُضيّػَعت األمانة، وُوّسد األمر إلى غير أىلو ! ونبّينا يُ 

  ،ومن أعظم المفاسد كذلك؛ تضييع الضرورات الخمس، التي جاءت بحفظها الشريعة
رلمانات بقوانينها وىي الدين والنفس والعرض والماؿ والعقل .. فتفّننت ىذه الب

الوضعية، في إىدار قيمة ىذه الضروريات، وتضييع حقوقها، وتالعَبت بصيانتها 
 وحفظها !

حتى تجّرأ الناس على الّدين فأىانوه، وعلى الدـ فأراقوه، وعلى العرض فانتهكوه، 
 وعلى الماؿ فاستحّلوه، وعلى العقل فدّنسوه !

ِ ﴿ :واهلل يقوؿ ْنَ ثِوَْك ُحُدوُد الَِلّ ًُ ِ ال ُى اهَظّ ُِ وَلَٰئَِك 
ُ
ِ فَأ ا َوَيٌ َحَجَعَدّ ُحُدوَد الَِلّ َِ  ﴾فَاَل َتْعَجُدو

  ومن أخطر ىذه المفاسد وأشنعها؛ ما جَنتو ىذه البرلمانات، على المسلمين ووحدتهم
وجماعتهم، فأحدَثت تحّزباٍت مقيتة، وعصبّياٍت بغيضة، ووالءاٍت ضّيقة .. فتمّزؽ 

ا، وصار الوالء والحّب للحزب والجماعة ولو كاف نصرانيِّا، شمل المسلمين وتفّرقو 
والبراء من غير حزبو ولو كاف مسلًما ربّانيِّا، وعاَدت من جديد بين المسلمين؛ حمّية 

 الجاىلّية، وناَدى كّل ُمتعّصٍب ُمغّيب .. واحزباه !

وعلى ذا .. اسُتحّلت الدماء المعصومة، وُأطِلقت بالقذؼ األلسنة الحداد، وانفرط بين 
 المسلمين عقد الوالء، وحّلت مكانو الّشحناء والبغضاء ! 
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  ونبّينا يقوؿ :
) ... وال تباغضوا، وال تدابروا ... وكونوا عباد اهلل إخوانًا، المسلم أخو المسلم، ال يظلمو 

 قره ... كل المسلم على المسلم حراـ : دمو ومالو وعرضو (.وال يخذلو وال يح
 

فهذا كّلو غيٌض من فيض، مما جلَبتو البرلمانات والنُّظم الطاغوتية، من باليا  وختاًما ..
ورزايا ومهلكات وكفريّات، عادت على المسلمين بالضرر والخطر، في أمر دينهم 

مفاسد؛ أكثر مما ذُكر .. فمتى يُفيق وأنفسهم وبالدىم ودنياىم .. وما لم يُذَكر من 
 النائموف ؟!
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 خاتمة وخالصة .. َدُعوىا فإنها ُمنتنة !!
 

أف ُتكّرر الشيء ذاتو، بنفس أسبابو وُمعطياتو، ثم  قد قيل: إنو من الجنوف أو الغباء ..
 تطلب لو نتيجة مختلفة !

 

حينما تتنازؿ يوًما عن مبادئك وأدبياتك، ظنِّا  حقِّا ذاؾ في غالبو؛ يتجاوز كل جنوف ..
منك أف الزماف غير الزماف، وأف تأّخرؾ ربما ُيكّلف اإلسالـ والدعوة، الشيء الكثير 
والخسار المرير، فسارعَت إلى تكوين حزب، وشاركَت في انتخابات وبرلماف، وسلكَت 

ا، واضطررَت إلى منافقة كّل من ىبَّ ودّب، وداىنَت كثيًرا على ُسبل السياسة وُخبثه
حساب دينك وثوابتك، ورفعَت شعارٍت رنّانة، جذبَت بها األتباع والصالحين، ووثقوا فيك 
ظنِّا كذلك منهم وتأوياًل، ثّم ما لبثَت أف تنّكر لك طاغوت الداخل، وأسياد الخارج، ولم 

وفاحشة، حتى استُبيحت الدماء، وانُتهكت األعراض، يرضوا عنك، وألصقوا بك كّل تهمة 
وظهر الفساد، وُحورب الّدين وأىلو على مرأى منك ومسمع، وفشَلت تجربتك، وتُيقّْن 
خطأ اجتهادؾ وتأويلك، وأبى اهلل إال أف يكوف ذلك .. عيانًا بيانًا، جهارًا نهارًا، كي ال 

 يبقى لعاِلم أو جاىل؛ تأويٌل أو حّجة !
 

تُعاود الكرَّة، وُتخالف السُّنن، وتُعارض المنقوؿ والمعقوؿ، وترفع من  نت ذا ..ثّم ىا أ
 جديد نفس شعاراتك الوىمّية، وتُبدي نفس تعّلالتك المَرضّية، وُشبهاتك الغويّة .. !

والزماف ىو ىو، والتجربة نفسها، والُمعطيات كما ىي، والالعبوف كما ىم، بل قد أبصر  
 هم حاميها وحراميها، وأنهم العدّو حقِّا وصدقًا ويقيًنا !كّل ذي ُلّب وعقل؛ أن

ت وأسياده وعبيده، في خندٍؽ بل زاد الطّين بّلة، أنك ىذه المّرة تصطّف مع الطاغو 
 !واحد

 فهل بقي لمشارؾ في ىذه المسرحّية االنتخابية؛ عذر ؟!
 وىل بقي بعد ذلك تأويل أو ُشبهة ؟!

 بعد الحّق إال ىو ؟!!واهلل ما بقي إال الضالؿ، وماذا 
فال تخدع نفسك والناَس، بالمكر والِحيلة، وتُعمّْي عليهم الحقيقة المريرة، عبَر المفاىيم 
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الخادعة، والُمسّميات الماكرة، فُتلفّْق لهذه المسرحية االنتخابية الطاغوتية؛ مسّميات غير 
 اسمها، ولباًسا دوف لباسها .. 

 مصلحة الدعوة،  فتارة:
 ء المفاسد، در  وثانية:
 المشاركة السياسية،  وثالثة:
 منبر الدعوة،  ورابعة:

 ، -كما عليو اإلخواف   –نوع من الجهاد  وخامسة:
 ُنصرة الّدين ورايتو ... إلخ.  وسادسة:

 

شأنهم في تغيير المسّميات، وقلب الحقائق؛ شأف إبليس عياًذا باهلل، الذي سّمى شجرة 
 المعصية؛ جنة الُخلد !

 

 !لعاِلم أو جاىل؛ تأويٌل أو ُعذر ها المسلموف بهذه الِحَيل من جديد، فما بقيفال تغتّروا أي
فهذه االنتخابات والبرلمانات؛ مجالس شركية ُكفريّة طاغوتّية، ُتشرؾ باهلل، وُتحارب ديَنو 
وأولياَءه، وتحكم بقانوف بلجيكا وفرنسا وإسرائيل وأمريكا، وال تحكم أبًدا بشرع اهلل الذي 

 أنزؿ !
في وجو كّل عضو ُمنتَخب، وكل مؤّيٍد ُمنتِخب، ومن رضي وتاَبع، وصّفق  وأجهر بها هلل ..

وشاَيع، وحشَد وباَيع، عالًما كاف أو عاّميِّا .. إف كّل مشارؾ داخل ىذا البرلماف؛ ىو كافٌر 
 عيًنا باهلل وكتابو ورسولو، وإف صلَّى وصاـ، وقاـ من ليلو حتى تورَّمت منو األقداـ؛ فقد

رضي بغير اهلل حاكًما وُمشّرًعا، واختار حكم الطاغوت ورْفع اسِمو ورايِتو، ُمختارًا غير 
ُمكَره، وُمقتنًعا غير ُموسوس، وعالًما غير جاىل، وُمبرّْرًا وُمنافًحا بعقلو ولُّبو، فال اعتبار 

و تأويٌل حينئٍذ بتصريحو وقصده، ألنو أتى الكفَر األكبَر عامًدا مع زواؿ األعذار، وليس ل
سائغ ىذه المّرة، فقد بطل تأويلو بواقٍع حّي يراه كّل ُمبصٍر، وقد كاف ىو أحد أبطالو 

 وُممثّليو !
.. فإف الداعي  وليحَذر كّل داٍع إلى تأييد مرشٍَّح أو حزب، عالًما كاف أو شيًخا أو عاّميِّا

 إلى الكفر؛ كافٌر باهلل عيًنا وال كرامة !



 بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائر في االنتخابات 

ٖٗ  

 

 مو اهلل، في إغاثة اللهفاف: وقد ذكر ابن القّيم رح
 ) من أشار على امرأٍة بأف ترتّد، لَتطلق من زوجها؛ فهو كافٌر بذلك (.

فكيف بمن يشير على شعٍب وأّمة، بل ويُقنعهم ويُنّظر لهم ويدفعهم دفًعا، إلى الكفر 
 البواح، عبَر ىذه المجالس والبرلمانات الطاغوتية الشركية ؟!!

 

فال يجوز سحبها على ىذا الواقع،  ابقين، والذين قَضوا نحبهم؛وأما فتاوى العلماء الس
الذي لم يشهدوه بما جّد من وقائعو، خاّصًة ىذه المسرحية المتكررة في زمٍن واحد، لم 
يختلف إال زيادًة في الكفر والطغياف، فمن كاف متأّواًل بُحّجة من السابقين في زمانو، وكاف 

واهلل يعفو ويغفر  –تجاوز عنو، وقد اتّبعناه على ذلك حيًنا أىاًل لالجتهاد؛ فأسأؿ اهلل أف ي
 ، أما المعاصروف؛ فليس لهم تأويٌل يسوغ ىذه المّرة، وال ُحجٌة تُقَبل، لما قدَّمناه !-

 وىذه كّلها أحكاـ الدنيا على ما ظهر .. وقد يكوف أحدىم عند ربّنا في جناٍت ونَهر !
 

من مشاركاٍت أو تأييٍد سبق، وأسألو تعالى  سلمين؛وختاًما .. أستغفر اهلل لنفسي وللم
 الهداية لكّل ُمغّرٍر بو ومن تاب ولحق !

ٌْ ََعَد ﴿والقوؿ ما قاؿ اهلل :  ِ َوَي ْمُرهُ إََِل الِلَّ
َ
ُُ َيا َسوََف َوأ ّبُِِ فَاٍَجََهَٰ فَوَ ِْْعَظٌة ّيٌِ رَّ ٌ َجاَءهُ َم ًَ َف

ْصَحاُب الَّارِ 
َ
وَلَٰئَِك أ

ُ
 ﴾فَأ

 يغفر ويرحم، ويتوب ويعفو !واهلل 
 


