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اظتقدمة

اضتمد هلل رب العاظتُت والصالة والسالـ على عبده وسيد خلقو ػتمد وعلى آلو وصحبو والتابعُت ،وعلى كل مػن ينػادي
مرجعنا القرآف وأسوتنا الرسوؿ  ،وعلى من تبعهم بإحساف إذل يوـ الدين.
لقد قامت مؤسستنا اإلعالمية اظتختلفة منذ انطالقػو  13آب  1983مػن مسػ د باربػاروس ،بنشػر ماتوبػات خليفتنػا
اظترحوـ رتاؿ الدين خوجا أوغلو ،عاملة لبياف صحة وحقانية أصوؿ وأسلوب حركة الدعوة.
وكانت تلك الاتابات مبثابة الفتاوى تتحدى كل العادل ،وعندما كانت تنادي "قل ىاتوا برىانام" فلم يستطع أحد أف
يواجو تلك الصحوة بربىانو  ،ودل يستطع .ألنو ليس ىناؾ مػن يقػدر علػى إضتػاؽ اعتزنتػة تركػة تتمسػك بػالقرآف وتقتػدي
بالرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم.
ويف السػػنة  )1994( 1411غتموعػػة أخػػرى مػػن اظتقػػاالت بعنػواف "اضتاػػم" دػػمن منشػػورات دولػػة أنادػػوؿ اإلسػػالمية
الفدرالية.
ويف الليلة اليت تقدر بليلة القدر سنة  1414اظتوافقة من مارس  1994أعلن إحياء اطتالفة.
نظ ػراً ألقتيػػة كتػػاب "البينػػات -5اضتاػػم" فقػػد ع طبعػػو مػػن جديػػد ودػػمن منشػػورات دولػػة اطتالفػػة  .وننشػػر يف الوقػػت
اضتادر غتموعات الرسائل  .4 ،3 ،2 ،1وع إعدادىا كاتب .نقدـ إليام على شػال "سلسػلة البينػات" بعػد طبعهػا
للمرة الثانية .إهنػا رسػائل صػ َتة اضت ػم  ،ولانهػا غنيػة احملتػوى  ،وىػن دليػل ظتػن دػل عػن سػواء السػبيل ،فت ػدد اظتعرفػة
بقراءهتا  .ومن الضروري أيضاً إيصاعتا ‘ذل اآلخرين الذين دل تصل إليهم.
منا العمل  ،ومنا اهلل التوفيق  ،والسالـ على من اتبع اعتدى.
ػتمد متُت مفيت أوغلو {قابالف}
أمَت اظتؤمنُت وخليفة اظتسلمُت
 23ربيع اآلخر }27/8/1997{ 1418

اظتقدمة 2
اضتمد هلل رب العاظتُت والصالة والسالـ على سيد اظترسلُت وعلى آلو وصحبو اظتيامُت ،وعلى مػن وااله بإحسػاف إذل يػوـ
الدين.
إف اضتامة الوحيدة حمليانػا يف الػدنيا ىػن أداء وةيفػة العبوديػة لػرب العػاظتُت  ،وأف نيػل السػعادة يف الػدنيا واآلخػرة مرىػوف
باالمتثاؿ عتذه الوةيفة  ،فياوف الطائعوف سعداء  ،ولتل بالعصاة الشقاء واليأس .
وإف الػػدين الػػذي يػػنظم ىػػذه العبوديػػة  ،ىػػو الػػدين القػػيم العػػادؿ الػػذي أوحػػاه اهلل سػػبحانو و تعػػاذل ،وأوصػػلو إذل مرتبػػة
الامػػاؿ ،وارتضػػاه لعبػػاده  ،والػػذي لتتػػوي علػػى قواعػػد وأحاػػاـ شػػاملة تػػنظم أقػواؿ وأفعػػاؿ اإلنسػػاف  ،وتػػتالئم مػػع كافػػة
العصور  ،وتبقى ثابتة مهما ت َت الزماف.
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وجاء اإلسالـ بأحاامو ونظمو بصورة متناسقة ومتوازنة .وال نتان لإلنساف اظتؤمن أف يقبل أحااماً ونظمػاً خارجػة عػن
دائرة اإلسالـ  ،ويعترب أي قبوؿ من ىذا النوع كفػراً .وانطالقػاً مػن ىػذه النقطػة  ،فإنػو مػن غػَت اظتماػن إكتػاد أي ارتبػاط
للدنتقراطية والالدينية {العلمانية} والتحزب مع اإلسالـ.
وقد حاوؿ األستاذ رتاؿ الدين خوجا أوغلو شرح ىذه اضتقيقة خالؿ كتاباتو اليت نشرهتا صحيفة "أمت ػتمد" .وتعتػرب
ىذه الرسػالة قسػماً مػن ىػذه الاتابػات .وبعػد السػالـ علػى اظتهتػدين نعلػن لل ميػع بػأف بػاب االنتقػاد مفتػوح  ،علػى أف
ياوف عن طريق النشر .وـتاطب ونقوؿ:
اقرأ وبلغ  ،تقبل وتصدؽ.
وإذا وجدت خطئاً  ،فال تتالم يف األعماؽ والزوايا،
بل اكتب التحليل واالنتقاد عن طريق النشر.
وإف دل تستطع  ،فاذىب إذل العادل والفقيو.
وإذا قلت ال ،فال إخالص لديك وال ميمنة.
مستشارية الدعوة واإلرشاد.

ال كتوز أف تنسب النظم الباطلة إذل اإلسالـ استناداً على القياسات الباطلة.
-1كتبت صحيفة "وحدت" مودػوعاً يف عػددىا الصػادر بتػاري  /12/6مػايس {آيػار}  1991حتػت عنػواف "األحػزاب
يف اإلسالـ".
العنواف خاطئز
إف بطالف ىذا اظتقاؿ ةاىر يف عنوانػو مػع أف الػذين يرجونػو ويوزعونػو بقصػد تشػ يع اضتػزبيُت يتبػاىوف كػأهنم عثػروا علػى
بضاعة مفقودة.
إف عبارة "األحزاب يف اإلسالـ" خاطئة بصورة جلية ألهنا مركبة من كلمتُت تفيداف الظرؼ واظتظروؼ .فاإلسالـ حسب
ىذه العبارة وعاء واضتػزب يف داخلػو  .ونسػأؿ صػحيفة "وحػدت" ونقػوؿ إف اإلسػالـ وحػن إعتػن وأف الفاػرة اضتزبيػة ىػن
حصيلة الذىن البشري فايف يلصق اضتزب باإلسالـ.
وسردت الصحيفة غتموعة من الدالئل إلثبات ادعائها ،منها القياس.
وحوؿ مسألة القياس  ،ذتة سؤاالف:
 -1ىل ىذه القياسات صحيحة ؟
 -2ىل اصتريدة عتا أقتية للخوض يف مسألة القياس.
لننظر إذل مقايستها.
 -1قياس األحزاب على األفراد
 -2قياس الربظتاف الًتكن على حلف الفضوؿ.
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 -3قياس أحااـ اضتراـ على أحااـ اضتالؿ.
 -4مقايسة أعضاء الربظتاف الًتكن مع اظتستضعفُت.
 -5مقايسة إجراءات الربظتاف الًتكن مع إجراءات حلف الفضوؿ.
 -6قياس اضتزب على الوسيلة أو الواسطة.
وتاوف ىذه اظتقايسات على النحو التارل:
أوالً :تقػػيس الصػػحيفة اضتػػزب علػػى الفػػرد ،وتقػػوؿ :إذا دخػػل شػػخ برظتػػاف اصتمهوريػػة الًتكيػػة وانتسػػب فيػػو ،فإنػػو يعمػػل
بصفة شخصية يف مؤسسات كافرة .ويف مثل ىذه اضتالة لتمل عمل فرد أو عمل حزب نفس الطابع ولو نفس اظتاىية .
فػػالفرد يقػػوؿ :أنػػا أقػػدـ خػػدما دػػمن إطػػار ىػػذا القػػانوف وداخػػل ىػػذه اإلدارة  .أمػػا اضتالػػة الثانيػػة  ،فهػػن القيػػاـ بالعمػػل
اظتماثل ولان بصفة رتاعية منظمة واظتتمثلة يف اضتزب  .وليس ىناؾ فرؽ بُت اضتالتُت  .فن د الافػر الظػاىري يف كلػيت
اضتػػالتُت ،واألمػػر واحػػد إذا ع أداء اليمػػُت أو دل يػػتم س ػواء أكػػاف اليمػػُت ينطبػػق مػػع اإلسػػالـ أو متالفػػو .ولاػػن ال يص ػ
التع ػػل يف التقيػػيم وتافػػَت ىػػؤالء علػػى الفػػور .بػػل كتػػب التأكػػد مػػن دوافػػع أق ػواعتم ىػػل كانػػت مػػن صػػميم اعتقػػادىم أو
أدليػت نتي ػة اطتػػوؼ وحتػت الضػ وط؟ فػيحام علػػيهم بػالافر إذا كانػػت األقػواؿ مػػن القلػب وإنتانػاً مػنهم .أمػػا إذا أدرل
الشػػخ بػػأقواؿ تأييػػد شػػفوية ،ودل ياػػن يف قلبػػو أدم ػتبػػة ألي نظػػاـ غػػَت إسػػالمن .فقلبػػو مطمػػئن باإلنتػػاف ،وأنػػو نطػػق
بلسػػانو {كلمػػات منافيػػة لإلسػػالـ} حتػػت وطػػأة اإلك ػراه أو يف حالػػة التقيػػة  ،أو عنػػدما ياػػوف مستضػػعفاً ،فيظػػل ىػػذا
الشخ مسلماً وىو أخونا.
وتقوؿ الصحيفة أيضاً "اضتقيقة ىن إف رتيع مسلمن العادل الذين يعيشػوف حتػت سػلطة أنظمػة غػَت إسػالمية  ،يشػملهم
اضتالة الثانية اليت حاولنا توديحها ،وينطبق عليهم أسباب التقية واإلستضعاؼ واإلكراه.
ىذه ىن أقواؿ الصحيفة.
ردنا:
 -1ال نتاػػن قيػػاس األح ػزاب علػػى األف ػراد .تقػػوؿ الصػػحيفة بػػأف قبػػوؿ األنظمػػة الباطلػػة تصػػديقاً أو افًتاد ػاً كفػػر،
سػواء أصػػدر القبػػوؿ مػػن األفػراد أو مػػن اصتماعػػات ،وىػػذا قػػوؿ صػػحي  ،ولاػػن ىنػػاؾ فػػرؽ بػػُت العمػػل كفػػرد
والعمل كحزب فيما يتعلق مبربرات التأييد الشفوي مع عدـ تصديق القلب.
في وز للفرد مثالً أف يشت ل عند مؤسسة غَت إلسالمية بشرط عدـ مس شخصيتو حىت عند عدـ وجود حاالت التقية
أو اإلك ػراه أو االستضػػعاؼ الػػيت ذكرهتػػا الصػػحيفة .وقػػد ذكػػر ذلػػك يف كتػػب الفتػػاوى  ،مػػثالً جػػاء يف كتػػاب {البزازيػػة،
كتاب اإلجارة ،القسم العاشر ،اضتذر واإلباحة}:
كتوز للمسلم أف يشت ل عند الافار يف أعماؿ كالزراعة والسقن .ويعٍت ىذا جواز عمل اظتسلم عند الافار ولو دل تان
ىناؾ حاالت التقية واإلكراه واالستضعاؼ بشرط متانة اإلنتاف.
أما األمر ختتلف دتاماً يف العمل اضتزيب كاآل :
أ -كتب على اضتزب إعداد منهاجو  ،ويذكر يف اظتنهاج اظتواد اظتلزمة.
وعلى اضتزب أف يذكر يف منهاجو اظتادة التالية:
اظتػػادة الثانيػػة :إف ىػػدؼ اضتػػزب ىػػو حتقيػػق مػػا يػػن يف منهاجػػو ويقػػوـ بنشػػاطاتو يف إطػػار القػػانوف الدسػػتوري وقػػانوف
األحزاب السياسة رقم  . 2822وىذه ىن اظتادة الثانية من النظاـ األساسن ضتزب الرفػاه .ولننظػر إذل مػادة أخػرى الػيت
ين عليها قانوف األحزاب السياسية  ،واليت ذكرت أيضاً يف النظاـ األساسن ضتزب الرفاه:
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اظتػػادة الرابعػػة :إف الدنتقراطيػػة ىػػن عنصػػر ال بػػد منهػػا يف اضتيػػاة السياسػػية لاح ػزاب السياسػػية  ،والػػيت عليهػػا أف تلتػػزـ يف
أعماعتا مببادئ أتاترؾ وت يَتاتػو الثوريػة .وكتػب أف ال ياػوف تأسػيس األحػزاب وانتخابػات ىيئاتػو وفعالياتػو وقراراتػو ؼتالفػاً
لاسس اليت بينت أوصافها يف القانوف الدستوري.
يا ترى! ىل كتوز أف تصدر ىذه األقػواؿ مػن اظتسػلم شػفوياً أو كتابيػاً بػدوف مػربر ،وبػدوف وجػود حػاالت اإلكػراه والتقيػة
واالستضعاؼ؟ وىل اظتسلم ملزـ بتأسيس اضتزب؟ ىل انتهج الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم والصحابة الاراـ ىذا النهج؟
أين الفتوى ُّذا الشأف؟
ب -اطتطػػوة الثانيػػة بعػػد إعػػدادا اظتنهػػاج والنظػػاـ األساسػػن ىػػن مراجعػػة الػػوزارة الداخليػػة لل مهوريػػة الًتكيػػة لتقػػدـ ىػػذه
األوراؽ إليهػػا ،وتؤكػػد الػػوزارة بػػدورىا علػػى مػػدى مطابقتهػػا مػػع النػػاـ األتػػاتركن .فػػإذا رأت التوافػػق  ،سػػوؼ لتصػػل اضتػػزب
على إجازة التأسيس.
ىل ىذه التصرفات واألعماؿ جائزة شرعاً؟
من أين حصل اضتزبيوف على الفتوى؟
ت -واطتطوة األخرى عليك ،ىن زيارة قرب أتاترؾ اظتلعوف  ،ألداء وقوؼ التعظيم واإلجالؿ ،فتوقػع أوالً يف سػ ل القػرب
وتتعهد باظتضن قدماً وفق منه و مث تأ لعرض اعتنداـ وأداء وقوؼ اإلجالؿ.
ىل جتوز ىذه التصرفات شرعاً؟ أين الفتوى؟
ث -هتيئة مااف لياوف مقر اضتزب وتعلق صورة ىبل ،وتقوـ بفعالياتك حتتها.
ماذا تاوف ىذه األعماؿ يف ميزاف الشرع؟ أين الفتوى؟ ىل دخل الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم مثل ىذه األماكن؟
ج -عند انتخابك كعضو الربظتاف عليك أداء اليمػُت علػى منػرب النظػاـ الالديػٍت وتقسػم بػأف حتػافد علػى الدسػتور وعلػى
مبادئ أتاترؾ وثوراتو ،وأف تسَت وفقاً عتا .وعليك أداء ىذا اليمُت دوف أخذ مدى موافقتو للشرع بنظر االعتبار.
ىل ىذا جائز؟ وىل أخذ الفتوى صتوازىا؟
ح -ىل كتوز للمسلم أف يقعد يف برظتاف اصتمهورية الًتكية {اظتسػمى بػاَّلس والػوطٍت الابػَت} اظتماثػل لػدار النػدوة {يف
العصػػر اصتػػاىلن} والعامػػل وفقػاً للخطػػوط الػػيت رشتهػػا ىبػػل حيػػث يصػػدر التشػريعات والقػرارات ويطػػرح اظتسػػوغات ملتزمػاً
بأصوؿ الدنتقراطية التزاما كلياً .ذلك اَّلس الذي يصػدر قػرارات اإلعػداـ  ،ويصػدر قػوانُت تعفػن الزنػاة واصتنػاة والسػراؽ
ويصدقها؟ فأين الفتوى؟
خ -قاؿ تعاذل:
يث َغ ِػَتهِ وإِ َّمػا ي ِ
وإِذَا رأَيت الَّ ِذين َمتُودو َف ِيف آياتِنَا فَأ َْع ِرض عػْنػهم ح َّػىت َمتُودػواْ ِيف ح ِػد ٍ
الش ْػيطَا ُف فَػالَ تَػ ْق ُعػ ْد بػَ ْع َػد
َّك َّ
نسػيَػن َ
ُ
َ َْ َ َ ُ
ْ َ ُ
َ
ْ َ ُْ َ
َ
ِ ِِ
ٍّ
ُت {األنعاـ}68 ،
الذ ْكَرى َم َع الْ َق ْوـ الظَّالم َ
ػاب أَ ْف إِ َذا َِشتعػتم آي ِ
ػات اللّ ِػو ي َا َفػر ُِّػا ويسػتَػهزأُ ُِّػا فَػالَ تَػ ْقع ُػدواْ معهػم ح َّػىت َمتُودػواْ ِيف ح ِػد ٍ
وقَ ْد نػَ َّػزَؿ َعلَ ْػي ُام ِيف الْ ِاتَ ِ
يث
ُ
ُ ُ َ َُ ْ َْ َ
َ
ُ ََُ ْ َ
ُْ ْ َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُت والْ َااف ِر ِ
َّم َرت ًيعا {النساء}142 :
َ
َغ َْته إنَّ ُا ْم إ ًذا ٍّمثْػلُ ُه ْم إ َّف اللّوَ َجام ُع الْ ُمنَافق َ َ
ين يف َج َهن َ
ىذا اَّلس الذي أجاب  98مادة كلها كانت مبثابة عبوات ناسفة لطمس معادل اإلسالـ  .ويداوـ على تطبيقها ويؤكد
على دماف استمرار سرياهنا بالتعهػد وأداء اليمػُت  .اَّلػس الػذي أصػدر القػوانُت والقػرارات إلزالػة حاػم الشػريعة ال ػراء
وإحالؿ قوانُت الافر يف ػتلها ،أل ى اطتالفة ،بدؿ األحرؼ القرآنية باألحرؼ الالتينية  ،وشت بتفشن الفساد مثل الزنا
والربا واطتمر واظتيسر .كيف توافق غتالسة الافار واالنصياع عتم مع ما جاء بو اآليات القرآنيػة الارنتػة ؟ ىػل ىنػاؾ فػرؽ
بػػُت ماىيػػة ىػػذا الربظتػػاف مػػن أمثػػاؿ أيب جهػػل؟ ىػػل تسػػتطيع صػػحيفة "وحػػدت" إناػػار ذلػػك؟ ىػػذا ىػػو الفػػرؽ بػػُت الفػػرد
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واضتزب .كيف يقاس واحد على اآلخر؟ بالنسبة للفرد فإف رسوخ إنتانو وثباتو يافيو .أمػا بالنسػبة للعمػل اضتػزيب فايػف
نتان تربير رتيع ىذه األقواؿ واألفعاؿ اظترفودة شرعا؟
وعندما تقوؿ الصحيفة "إف اظتسلم الذي ينطق بلسانو حتت وطأة اإلكراه أو يف حالة التقية أو بسبب االستضعاؼ ،
ولان قلبو مطمئن باإلنتاف  ،فيبقى ىذا الشخ مسلماً وىو أخونا".
ونقوؿ للصحيفة :بأف أمر األحزاب ال يتوقف عند حد األقواؿ الشفوية بل تعاقبها التطبيق العلمن  .إذف ما ىو جواب
الصحيفة.
ثانياً :برظتاف اصتمهورية الًتكية وحلف الفضوؿ.
ال تص ػ مقايس ػػة اَّلس ػػُت م ػػع اآلخ ػػر .ألف ال اي ػػة م ػػن تأس ػػيس حل ػػف الفض ػػوؿ كان ػػت ضتماي ػػة اظتستض ػػعفُت احمل ػػرومُت
وإنقاذىم .بينما ال اية من تأسيس اَّلس اآلخر ىن من القػوانُت الػيت حتمػن الالدينيػة والدنتقراطيػة الػيت تنػاقع الشػريعة
يف كل أوجهها .وبعبارة أخرى كػاف حلػف الفضػوؿ لتػافد حقػوؽ العبػاد بينمػا يقػوـ غتلػس اصتمهوريػة الًتكيػة باغتصػاب
صالحية اضتام اليت خت اهلل وحده ومتوعتا للعباد .ويلزـ الصمت حياؿ ىذا التحويل.
وال مااف لشرع اهلل يف جدوؿ أعماؿ ىذا اَّلس على اإلطالؽ وتنعاس معاداة اإلسالـ يف كافػة حركػات اَّلػس ،أمػا
حلػف الفضػػوؿ فاػػاف لػػو ودػػع م ػػاير .ىػػل اسػػتعد الرسػوؿ األعظػػم أف لتضػػر غتلسػاً يافػػر فيهػػا ب يػػات اهلل ؟ فلػػم يلػػب
الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم الدعوة إذل دار الندوة {غتلس اظتشركُت}.
ثالثاً :ال نتان مقايسة أداء اظتراسيم واإلجراءات يف غتلس اصتمهورية الًتكية {الربظتاف} مع غتلس حلف الفضوؿ.
وإف أداء اليمُت يف غتلس اصتمهورية الًتكية {غتلس الػوطٍت الابػَت} ،يسػتند أساسػاً علػى الافػر ،وكتػب االلتػزاـ بوقػوؼ
الوالء عتبل .وتصدر القرارات فيها طبقاً لاصوؿ الدنتقراطية .ىل أدير حلف الفضوؿ على ىذا النحو.
رابعاً ال تنطبق مستوجبات اإلكراه والتقية واالستضعاؼ على أعضاء ىذا اَّلس ،وال يشملهم ىذه اضتاالت الثالثة اليت
تت مع يف مفهوـ واحد وىو اإلكراه بصورة عامػة .ىػل تعػرض ىػؤالء األعضػاء إذل أسػباب اإلكػراه الػيت اتفػق العلمػاء يف
وصفها كالقتل أو التهديد بالقتل أو الضرب الشديد أو الس ن اظتديد؟
وعلػػى ىػػذا األسػػاس ال يشػػمل عػػذر االستضػػعاؼ أي مػػن ىػػؤالء األعضػػاء وال نتاػػن وصػػفهم كمستضػػعفُت بػػل علػػى
العاػػس إهنػػم مًتفػػوف ،كمػػا يظهػػر يف فخفخػػاهتم ويف ملبسػػهم  ،ومػػأكلهم ،واسػػتخدامهم لسػػيارات فػػاخرة .إهنػػم ليس ػوا
مستضعفُت ،بأنفسهم ،ولن يقبل منهم أي عذر عندما يباغتهم اظتوت .وىذا قوؿ اهلل سبحانو وتعاذل:
إِ َّف الَّ ِػذين تَػوفَّػاىم الْمِئِ َاػةُ ةَػالِ ِمن أَنْػ ُف ِسػ ِهم قَػالُواْ فِػيم ُكنػتم قَػالُواْ ُكنَّػا مست ِ
ُت ِيف األ َْر ِ
ض اللّ ِػو
ُ َْ ْ
ض َػعف َ
ض قَػالْ َواْ أَ َدلْ تَ ُا ْػن أ َْر ُ
َ ُْ
ْ
َ َ ُُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ضعفُت ِمن ٍّ ِ
ك مأْو ُاىم ج َهنَّم وس ْ ِ ِ
ٍّساء َوالْ ِولْ َد ِاف الَ يَ ْسػتَ ِط ُيعو َف
َواس َعةً فَػتُػ َهاجُرواْ ف َيها فَأ ُْولَئ َ َ َ ْ َ ُ َ َ
اءت َمص ًَتا إالَّ الْ ُم ْستَ ْ َ َ َ
الر َجاؿ َوالن َ
ك َع َسى اللّوُ أَف يػَ ْع ُف َو َعْنػ ُه ْم َوَكا َف اللّوُ َع ُف ًّوا َغ ُف ًورا{ .اآليات 99/97 :النساء}.
ِحيلَةً َوالَ يػَ ْهتَ ُدو َف َسبِيالً فَأ ُْولَئِ َ
ونسػػأؿ صػػحيفة "وحػػدت" أي مػػن أعضػػاء الربظتػػاف الًتكػػن {اَّلػػس الػػوطٍت الابػػَت} نتاػػن اعتبػػاره مػػن اظتستضػػعفُت مػػن
الرجاؿ والنساء والولداف الذين ىم مضطروف وال كتدوف حالً آخر؟ لي يب ىؤالء األعضػاء علػى ىػذا السػؤاؿ ،أو تقػوـ
صحيفة "وحدت" مبحاماهتا وجتيب.
اظتسائل الثالث:
تقوؿ الصحيفة أمامنا  ،ثالثة خصائ متفرقة.
 -1لو تتطلب األمػر نتعػاوف حػىت مػع اظتشػركُت مػن أجػل رفػع الظلػم .كمػا فعػل الرسػوؿ ذلػك يف حلػف الفضػوؿ.
ىذا كالـ معقوؿ.
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 -2كتػػوز أداء الوةيفػػة يف حػػاالت التقيػػة واإلك ػراه واالستضػػعاؼ بشػػرط عػػدـ التػػورط يف اضت ػراـ .ولاػػن مػػن ىػػم
اظتستضعفوف؟

 -3إف عقد أي اتفاؽ مع اظتشركُت على حساب العقيػدة وتقػدا اظتسػاومات غػَت جػائز شػرعاً .ونقػوؿ عتػذا القػوؿ
"نعم".
خامساً :النية اضتسنة ومساحة تأثَتىا.
كتػػب أف تػػدرؾ الصػػحيفة بػػأف النيػػة اضتسػػنة ال تبػػدؿ الافػػر إذل اإلنتػػاف وال اضتػراـ إذل اضتػػالؿ وال البدعػػة إذل السػػنة ،وأف
مساحة تأثَت النية اضتسنة تاوف يف األعماؿ الواجبة أو اظتباحة .ومن يتخبط ىذه األمور ساء ما يفعل وأف النية اضتسػنة
معتربة يف الواجبات واظتباحات ويثاب فاعلػو .ونوصػن القػراء أف ينظػروا إذل بياننػا الػذي صػدر بعنػواف "الاػل أو ال شػنء
".
سادساً :الوسيلة شنء والعمل شنء آخر.
لتػػاوؿ اضتزبيػػوف إعطػػاء صػػفة اظتشػػروعية للتحػػزب  ،ويتحػػدثوف مػراراً وتاػراراً عػػن مقايسػػة اضتػػزب علػػى الوسػػيلة ،ويقولػػوف
"ؿتن ال نستخدـ اضتزب كحزب وإفتا نستعملها كوسيلة وكحذاء نلبسو وكمظلة .وىذا قوؿ باطل.
وعلى الصحيفة أف تسأؿ اضتزبيُت مدى إماانية استعماؿ اضتزب كوسيلة.
ال نتان القوؿ بأف اضتزب ىو وسيلة أو آلة وإفتا ىو عمل وحركة ومنهج .وأف ىذا العمل لو حامو الشػرعن الػذي ىػو
التحرا على أفل التقدير.
تقوؿ الصحيفة إف اظتنادين بفارة تافَت األحزاب ىم حتت تأثَتين:
 -1إهنم دل يفهموا كتاب "معادل يف الطريق" لسيد قطب.
 -2تأثَت الدعاية اظت ردة اليت تصدر من دوائر إمربالية وصهيونية أو اضتزب النفسية اليت تطلقها الدوؿ واظتنظمػات
وبعع األفراد يف الداخل واطتارج.
والسؤاؿ اظتوجو إذل صحيفة "وحدت" وقرائها وىو "ىل إف عرض األدلة الشرعية اظتذكورة اليت تنهى عن التحزب  ،جاء
نتي ة الفهم اطتاطئ لاتاب ،وجائت ُّا الدعاية اظتضادة اظتوجهة من قبل قوى خارجية ،أو أف اضتقيقة ىػن شػنء آخػر
 ،وىم أنفسهم يعًتفوف بو ويقرونو ،وتتخل بأف التحزب ينايف اإلسالـ؟
والنتيجة:

إف طرح مودوع القياس مسألة ف قهية وكتب إمعاف الدقة يف معناه الل وي واالصطالحن  ،وشػروطو  ،وأركانػو ،وأنواعػو،
وموارده ،ومعارداتو ودفوعو ،وأخرى .فهل الصحيفة متأىلة لبحث مسألة فقهية كتلك؟
حىت لو عرفت الصحيفة جوانب اظتودػوع فػإف اظتسػألة ىػن مسػألة اجتهاديػة إلةهػار اضتاػم الشػرعن فايػف نتاػن عتػذه
الصحيفة أف ختوض تلك اظتخادات؟.
البرلمان التركي{ :غتلس الوطٍت الابَت لل مهورية الًتكية} ومسألة التقية:
ترخ الصحيفة التعاوف مع األعضاء الاماليُت اظتشركُت داخل ىذا اَّلس وتقوؿ بأنو ال بأس من التعاوف مع زتاة
قوانُت الشرؾ عند االحتماء بالتقية.
وتذىب الصحيفة إذل أبعد من ذلك ،فتوصن ُّذا التعاوف.
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ونتان تفسَت موقف كهذا من صحيفة "وحدت" بأنو يدؿ على أحد االحتمالُت  :األوؿ ىو أف الصحيفة ال تنظر
على موقف الذين دخلوا ىذا اَّلس قبل دخوعتم ،وماذا صار ُّم بعد دخوعتم عتذا اَّلس ،أو احتماؿ عدـ فهم
الصحيفة ظتودوع التقية .وىناؾ ةن ثالث وىو أف الصحيفة حتاوؿ ابتداع فقو جديد.
حىت لو أخذنا أية من االحتماالت اظتذكورة بنظر االعتبار ،فإف الصحيفة قد سلات طريقاً مسدوداً  ،وحىت لو أصرت
الصحيفة على موقفها ىذا ،لننظر معاً ،ىل عتا من خروج.
المشروع والمردود:

من دمن األخطاء الفاحشة اليت ارتابتها الصحيفة ىن ودع اضتزبيُت اظتتعاونُت ضتساب النظاـ واظتساومُت  ،مع
اظتنادين مبنهج الدعوة الشرعن الرباين مع اتباع مناىج شيطانية باطلة ،ووصفهم بأهنم ميامُت ومهتدين على الصراط
اظتستقيم .كيف تستعمل الصحيفة عبارة الصراط اظتستقيم لوصف نظاـ شيطاين يتبعو الدنتقراطيوف الذين يؤكدوف على
الًتابط اصتازـ بُت الدنتقراطية واضتزب؟ ىناؾ منهج رباين يقابلو منهج شيطاين .وإف االختالؼ بُت االثنُت ال يتوقف
عند حد تأثَت النية  ،بل الفرؽ ىو دتييز اضتق والباطل من حيث األساس.

التوبة واالستغفار:
على الصحيفة أف تًتاجع عن موقفها وأف جتزـ عزمها على عدـ افًتاؽ تلك اظت الطات مرة أخرى .وقد ياوف قوؿ
اظتخل مراً!.
والخالصة:

 -1ال نتان لصق اضتزب باإلسالـ استناداً إذل اظتقاييس الباطلة والفاسدة.
 -2إف األمر باظتعروؼ والنهن عن اظتنار فرض إعتن .وبناء عليو فال يعترب حتذير اضتزبيُت واظتساومُت إساءة عتم بل
إحساف عتم ُّدؼ إنقاذىم من شفا حفرة من النار.
 -3ودع اإلسالـ شرطاف لقبوؿ األعماؿ  ،األوؿ ىو مطابقة العمل مع الشرع اإلعتن .والثاين النية الصادقة.
 -4إف وصف كيانات باطلة كاضتزب مثالً ،على أهنا ربانية وإسالمية ومنته ة للصراط اظتستقيم ،ما ىن إال
افًتاءات وأباطيل تعرض اإلنتاف على اظتفًتؽ.
 -5ال نتان للحزبيُت واظتساومُت أف لتسبوا أنفسهم مستضعفُت أو اظتارىُت أو اظتتبنُت للتقية .ألف أمامهم
البديل اظتشروع بدؿ الركوف إذل الط اة  .وإف البديل ىم منهج الدعوة الذي تبناه الرسوؿ صلى اهلل عليو
وسلم ،وىو الصراط اظتستقيم.
 -6اضتزبيوف ىم مساوموف ومتنازلوف عن اظتبادئ بصورة عامة  ،فياسبوف اإلمث بدؿ الثواب.
 -7إف األئمة الذين يعملوف يف مؤسسات حزبية متهاونة  ،فاسقوف وال جتوز الصالة ورائهم ،ألهنم ياتموف اضتق
ويلبسونو باالبطل.
وىذه آيات قرآنية كرنتة:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصالَةَ َويػُ ْؤتُو َف َّ
ض ُه ْم أَْولِيَاء بػَ ْع ٍ
يمو َف َّ
الزَكاةَ
ات بػَ ْع ُ
َوالْ ُم ْؤمنُو َف َوالْ ُم ْؤمنَ ُ
ع يَأْ ُمُرو َف بالْ َم ْعُروؼ َويػَْنػ َه ْو َف َع ِن الْ ُمن َا ِر َويُق ُ
ِ
ِ
يم {التوبة}71:
َويُ ِط ُيعو َف اللّوَ َوَر ُسولَوُ أ ُْولَئِ َ
ك َسيَػ ْر َزتُ ُه ُم اللّوُ إ َّف اللّوَ َع ِز ٌيز َحا ٌ
ِِ
وإِ َذ أَخ َذ اللّو ِميث َ َّ ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ
س َما
َ َ ُ َ
ين أُوتُواْ الْاتَ َ
اؽ الذ َ
اب لَتُبَػيٍّػنُػنَّوُ للنَّاس َوالَ تَاْتُ ُمونَوُ فَػنَبَ ُذوهُ َوَراء ةُ ُهورى ْم َوا ْشتَػَرْواْ بو َذتَناً قَليالً فَبْئ َ
يَ ْشتَػُرو َف {آؿ عمراف}187 :
ِ
ِِ
ؼ َعلَْي ِه ْم َوالَ ُى ْم َْلتَزنُو َف {البقرة}112 :
ند َربٍِّو َوالَ َخ ْو ٌ
َجُرهُ عِ َ
َسلَ َم َو ْج َهوُ للّو َوُى َو ُْػتس ٌن فَػلَوُ أ ْ
بػَلَى َم ْن أ ْ
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ويقوؿ الرسوؿ األكرـ صلى اهلل عليو وسلم :من أحدث في أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد .متفق عليو.
والسالـ.

ال يجوز أن تنسب النظم الباطلة إلى اإلسالم استناداً على القياسات الباطلة.
-2-

بسمو تعاذل:
كتب ػػت ص ػػحيفة "وح ػػدت" يف ع ػػددىا الص ػػادر بت ػػاري  12/6م ػػايو {آي ػػار}  1991مق ػػاالً حت ػػت عن ػواف "اضت ػػزب يف
اإلسالـ" .وأجبنا يف صحيفة "أمت ػتمد" على الصادر بتاري  25حزيراف {يونيو} .1991
وىذه اظترة كتبت صحيفة "ملن كزتو" مقاالً بعنواف "ىل إف أسلوب العمل اضتزيب إسالمن" ،وأف مثل ىذه الصحيفة يف
ىذا اظتقاؿ  ،كمثل اظتصارع اطتاسر الذي يعاند رغم فشلو ،وتتطرؽ الصحيفة إذل اظتودوع كأبطاؿ مزيفُت  ،وتبػدأ قوعتػا
ُّذه السطور:
قد ياوف تودي ىذه اظتسألة تاجة إذل الدخوؿ يف التفاصيل ،ولان ؿتن نسعى إذل اختصار اظتودوع.
النصوص ،اجتهادات وقياسات غتتهدي مرحلة بناء وتاوين عصر السعادة ...إخل.
إف مػػن يقػرأ ىػػذه السػػطور يظػػن وجػػود أدلػػة كثػػَتة تفيػػد مشػػروعية اضتػػزب يف اإلسػػالـ .وأشػػار فقهػػاء الصػػحيفة إذل بعػػع
األدلة واإليضاحات اليت ال دتت بصلة إذل أصل اظتسألة إال من حافات.
ونقػوؿ لقػراء ىػػذه الصػحيفة بػػأف كتػاب ومػوجهن ا لصػػحيفة اسػتعملوا معاػػم أسػاليب اظتراوغػة واظتبال ػػة والتلهيػة إذل يومنػػا
ىػػذا ،فػػإذل مػػىت أنػػتم شتػػاعوف ظتاػػرىم .وانظػػروا إذل حعبػػتهم وإذل مػػا يسػػتدلوف ُّػػا مػػن النصػػوص والسػػَتة النبويػػة ووثػػائق
تارمتية أو القياس واالجتهاد.
ومن اظتلفت للنظػر أهنػم دل يشػَتوا إذل اإلرتػاع كػدليل فقهػن آخػر عتػم .وإهنػم إمػا نسػوه أو سػاتوا عػن ذكػره لظػنهم بػأف
جواُّم معد عند التقصن فيو.
يا ترى ،ىل يستطيعوف اصتواب لو قيل عتم من ىم العلماء واَّتهدوف الذين أقروا جبواز التحزب يف اإلسالـ؟
إنػػو ال يوجػػد علمػػاء غتتهػػدوف يف تنظػػيم "ملػػن كػػوروش" فالهػػم عبػػارة عػػن أشتػػاء علػػى رأسػػهم عبػػد السػػالـ  ،دػػياء
أريلماز ،مفيت أوغلو ،أفو ولطفن دوغاف .وإذا رأوا بأف نصاب اإلرتاع غػَت كػاؼ ،فػإهنم يضػيفوف أشتػاء أخػرى كسػيف
اإلسالـ ،ومأموف اعتضييب ،وحافد سالمن ،وعلى ىذا النحو لتاولوف جتويز التحزب يف اإلسالـ متحاجُت ب راء ىؤالء،
لياملوا نصاب اإلرتاع ُّم على ما يظنوف.
ونوجو اطتطاب لصحيفة "ملن كزتو" ونقوؿ:
حػػىت لػػو أضتقػػتم بػػديع الزمػػاف النورسػػن إذل ىػػذه الطائفػػة فػػاألمر ال يت ػػَت ألف األشػػخاص الػػيت ذكػػرع أشتػػاءىم ىػػم ليس ػوا
بعلماء غتتهدين .وإف علماء اظتنتمُت لتنظيم ملن كوروش ولصحيفة ملن كزتو والعلماء اآلخرين الػذين ذكػرت أشتػاءىم،
ال نتثلوف إرتاع علماء األمة.
وبناء على ىذا األساس ،حىت لو استبدلوا باإلرتاع فال ينفعهم بشنء .والظاىر أهنم دل يذكروه ليبقى دليالً لالحتياط.
لننظر إذل األدلة اليت سردوىا:
 -1النصوص:
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أ -يعردوف اآلية الشريفة "فاتقوا اهلل ما استطعتم" دليل على الرخصة للتحزب.
ب -يذكروف اضتديث الشريف " :إذا أمرتام بأمر فاتوا منو ما استطعتم" .متفق عليو.
ت -عندما عرض الرسوؿ صلى اهلل عليػو وسػلم اإلسػالـ علػى قبيلػة ثقيػف ،أجػابوا بػأهنم يقبلػوف اإلسػالـ علػى أف
يعفيهم من فريضيت الزكاة واصتهاد ،وقبل الرسوؿ اقًتاحهم ،وقاؿ إهنم سيعطوف الزكاة وسػي اىدوف أيضػاً بعػد
دخوعتم اإلسالـ.
ث -دخل الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم دار الندوة ،وكاف عضواً يف حلف الفضو.
ج -جػواب اطتليفػػة عمػػر بػػن عبػػد العزيػػز البنػػو {عنػػدما طلػػب االبػػن التسػػرع يف إصػػالح مػػا أفسػػد} ،وقػػاؿ :ال ،يػػا
بػػٍت ،حػػىت اهلل سػػبحانو وتعػػاذل ذـ اطتمػػر مػرتُت مث حرمهػػا يف الثالػػث ،إين أخػػاؼ أف زتلػػت اضتػػق علػػى النػػاس
دفعة واحدة ،فإهنم فد يرفضوه فوراً .
ح -القاعدة الفقهية:
خ -إذا حتققنا يف النصوص والسَتة وشواىد التاري اإلسالمن واألقيسة واالجتهادات اليت عمل ُّا ،نرى مؤشرات
إكتابية للعمل اضتزيب وفقاً لابنية االجتماعية والثقافية والودع اصت رايف واإلسًتاتي ن.
د -تق ػػدـ الص ػػحيفة غتموع ػػة م ػػن أشت ػػاء الشخص ػػيات عل ػػى س ػػبيل اظتث ػػاؿ ،كم ػػودودي ،س ػػعيد النورس ػػن ،درويػ ػ
وحد  ،حافد سالمن ،د .عبد الارا ،مصطفى السباعن ،عمر سعيد وػتمد إقباؿ.
ذ -وتسأؿ الصحيفة أخَتاً وتقوؿ :من قاـ خبلق الفتنة وأفشى فارة حترا اظتشاركة يف االنتخابات بُت اظتسلمُت.
جوابنا:
أوالً :فيما يتعلق بالنصوص القرآنية الارنتة.
كيػػف نتاػػن إخػراج حاػػم جػواز التحػػزب اسػػتناداً إذل قولػػو تعػػاذل يف اآليػػة  16مػػن سػػورة الت ػػابن " ،فػػاتقوا اهلل مػػا
اسػػتطعتم"؟ وال نتاػػن إكتػػاد تقريػػب بػػُت ىػػذا الػػدليل وأصػػل اظتسػػألة .وإف اآليػػة اظتػػذكورة جػػاءت لتخفيػػف التاليػػف
الػػذي ذكػػر يف آيػػة  122مػػن سػػورة آؿ عمػراف "يػػا أيهػػا الػػذين آمنػوا اتقػوا اهلل حػػق تقاتػػو" حيػػث أف التسػػهيل يلػػن
الصعوبة  ،خالفاً ظتبدأ التاري الذي ياوف من األخف إذل األشد.
ثانياً :فيما يتعلق باألحاديث الشريفة.
أ -ال دليػل عتػم يف األحاديػث أيضػاً .ألف سػبب ورود اضتػديث اظتػذكور ىػو السػؤاؿ الػذي وجػو إذل الرسػوؿ صػػلى
اهلل عليو وسلم .وىذا ىو اضتديث الشريف:
ػاؿ خطَبػنَػا رس ُ ِ
ػج فَ ُح ُ ػوا
ض اللَّػوُ َعلَ ْػي ُا ْم ْ
صػلَّى اللَّػوُ َعلَْي ِػو َو َسػلَّ َم فَػ َق َ
اضتَ َّ
ػاس قَػ ْد فَػ َػر َ
ػوؿ اللَّػو َ
َع ْػن أَِيب ُىَريْػ َػرةَ قَ َ َ َ َ ُ
ػاؿ أَيػُ َهػا النَّ ُ
ِ
ػاؿ رس ُ ِ
اؿ رجل أَ ُك َّل ع ٍاـ يا رس َ ِ
ػت نػَ َع ْػم
صػلَّى اللَّػوُ َعلَْيػو َو َسػلَّ َم لَ ْػو قُػ ْل ُ
ػوؿ اللَّػو فَ َسػ َا َ
ػوؿ اللَّػو َ
ت َح َّػىت قَا َعتَػا ثََالثًػا فَػ َق َ َ ُ
َ َ َُ
فَػ َق َ َ ُ ٌ
ِِ
اخػتِ َالفِ ِه ْم َعلَػى أَنْبِيَػائِ ِه ْم
استَطَ ْعتُ ْم ُمثَّ قَ َ
اؿ َذ ُر ِوين َما تَػَرْكتُ ُا ْم فَِإَّفتَا َىلَ َ
لََو َجبَ ْ
ك َم ْن َكا َف قَػْبػلَ ُا ْم بِ َاثْػ َػرةِ ُس َػؤاعت ْم َو ْ
ت َولَ َما ْ
ٍ
ِ
اسػػتَطَ ْعتُ ْم َوإِ َذا نػَ َهْيػػتُ ُا ْم َعػ ْػن َشػ ْػن ٍء فَػ َػد ُعوهُ{ .رواه مسػػلم ،يف كت ػاب اضتػػج ،رقػػم
فَػِإ َذا أ ََمػ ْػرتُ ُا ْم بِ َشػ ْػنء فَػأْتُوا مْنػػوُ َمػػا ْ
اضتديث ، 2382 :باب فرض اضتج يف العمر مرة واحدة}
ك ما ىو مبُت أف القصػد مػن اضتػديث الشػريف ىػو ذـ كثػرة السػؤاؿ وتسػهيل االمتثػاؿ لاوامػر الشػرعية ،وال عالقػة
للحديث بقاعدة التدريج ،وال يوجد تقارب بينهما ،وال ياوف دليالً إلثبات جواز التحزب.
ب -أمػػا بشػػأف موافقػػة الرسػػوؿ صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم علػػى اق ػًتاح قبيلػػة ثقيػػف بقبػػوؿ علػػى أف يعفػػيهم مػػن الزكػػاة
واصتهاد ،وقولو إهنم سيؤدوهنا بعد إسالمهم ،ألف ىذه اضتادثة ال تصل ألف تاوف دليالً لدعاة الفار اضتزيب.
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ووقػػع علمػػاء صػػحيفة ملػػن كزتػػو يف ىفػػوة أخػػرى  ،ألهنػػم دل يفهمػوا اظتسػػألة بدقػػة ،فلػػم يواجػػو الرسػػوؿ االقػًتاح
بالتهاوف ،ألف الزكاة ال تفرض فور قبوؿ اإلسػالـ بػل تفػرض بعػد مػرور سػنة علػى اظتػاؿ ،وأف اصتهػاد أيضػاً إفتػا
يفرض عند اختاذ قرار اضترب ،أو من مودع الدفاع لصػد اعت ػوـ  .وقػد أل الرسػوؿ صػلى اهلل عليػو وسػلم أف
يدع عتذه القبيلة صنمهم أو يؤخر ىدمها .أما بصدد الصالة
فلم يعفهم الرسوؿ منها ،وقاؿ عتم بأنو ال خَت يف دين ال صالة فيو .ألف الصالة تفرض بعد قبوؿ اإلسالـ.
وىاذا ال كتد اضتزبيوف دليالً يف السَتة النبوية الشريفة.
ت -وفيمػػا يتعلػػق مبودػػوع دخػػوؿ رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم لػػدار النػػدوة وعضػػويتو يف حلػػف الفضػػوؿ ،فػػال
نتاػػن للصػػحيفة االحت ػػاج بػػأي مػػن اظتػػوقفُت ألف كالمهمػػا وقعػػا قبػػل النبػػوة  .وعنػػدما قػػاؿ الرسػػوؿ صػػلى اهلل
عليو وسلم :سأذىب اليوـ أيضاً لو دعيت ،كاف الرسوؿ يقصد بذلك تلبية دعوة حلف الفضوؿ.
وإذا كاف ىؤالء اضتزبيوف يستدلوف بأقواؿ الرسوؿ األكرـ صلى اهلل عليو وسلم قبل النبوة فلماذا ال يسػتدلوف بأقوالػو بعػد
النبوة  ،حيث قاؿ :من أحدث يف أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد" .ونسأعتم ظتاذا ال تقدموف ىذا اضتديث الشريف؟ ىال
يناسبام؟ وما ىو تعليقام؟ إنو حديث صحي لزمن النبوة ،ورواه رواة موثوقوف وىم اإلماماف البخاري ،واظتسػلم  ،أبػو
داود ،ابن ماجو ،وموجود يف مسند اإلماـ حنبل.
حػػىت وإف ذىػػب الرسػػوؿ صػلى اهلل عليػػو وسػػلم إذل دار النػػدوة  ،ىػػل أقسػػم الرسػػوؿ كمػػا ىػػو اظتعتػػاد يف غتلػػس اصتمهوريػػة
الًتكيػػة أو وقػػف إجػػالالً لػػو .وعنػػدما خػػرج الرسػػوؿ يف ركػػب جتػػارة مػػع عمػػو إذل الشػػاـ وكػػاف ص ػ َت السػػن وواجهػػو ت ػَتا
{الذي كاف راىباً وكاف عنده علػم النصػرانية} فقػاؿ لػو :أسػألك تػق الػالت والعػزى ،إال مػا أخربتػٍت عمػا أسػألك عنػو،
وأجابو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم :ال تسألٍت بلالت والعزى ،فواهلل ما أب ضت شيئاً قط ب ضهما.
وأنتم يا دعاة الفارة اضتزبية ويا كتاب صحيفة ملن كزتو ،ىاذا كاف موقف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم من ص ر سنو
حيػػث دل يركػػع قػػط لاصػػناـ ودل يقسػػم ُّػػا .أمػػا أنػػتم فبػػأي حػػق تقفػػوف إجػػالالً وتعظيم ػاً للرجػػل الصػػنم وتػػؤدوف اليمػػُت
بالتعهد على زتاية مبادئ وثورة الطاغوت ،مع أنام بال وف وكبار السن.
ث -وال نتان استنباط حام جواز التحزب من أقواؿ عمر بن عبػد العزيػز البنػو ،ألهنػا تػدؿ علػى أسػلوب التػدريج يف
اإلسػالـ  .إف األوامػر والنػواىن اظتبينػة يف القػرآف الاػرا جػاءت علػى أشػااؿ متعاقبػة ،لاػن يػتعلم النػاس التعػود  ،وتأخػذ
أخ ػَتاً شػػالها اظتتاامػػل  ،وىػػذه ىػػن اضتامػػة منهػػا .وإف ىػػذه اضتقيقػػة ثابتػػة يف التنزيػػل اضتاػػيم ،يف اآليػػة الارنتػػة" اليػػوـ
أكملت لام دينام وأدتمت عليام نعميت ورديت لام اإلسالـ ديناً".
ٍ
ِ
وقد ورد ذلك يف اضتديث النبوي الشػريف حيػث يقػوؿ الرسػوؿ عليػو الصػالة والسػالـَ :ح َّػدثػَنَا أَبُػو نػُ َع ْػيم َح َّػدثػَنَا َزَكريَّػاءُ
ػوؿ َِشتعػػت رسػ َ ِ
ِ
عػػن عػ ِػام ٍر قَػ َ ِ
ػُت
ػُت َو ْ
ػوؿ ْ
صػلَّى اللَّػػوُ َعلَْيػ ِػو َو َسػلَّ َم يػَ ُقػ ُ
اضتَػ َػر ُاـ بَػ ٍّ ٌ
اضتَػ َػال ُؿ بَػ ٍّ ٌ
َْ َ
ػاؿ َشت ْعػ ُ
ػوؿ اللَّػػو َ
ػت النػ ُْع َمػػا َف بْػ َػن بَشػ ٍَت يػَ ُقػ ُ ْ ُ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػَت م ْػن النَّػ ِ
اسػػتَْبػَرأَ لدينػو َوع ْردػو َوَم ْػن َوقَػ َػع ِيف ال ُشػبُػ َهات َكػ َػر ٍاع
َوبػَْيػنَػ ُه َمػا ُم َشػبَّػ َه ٌ
ػاس فَ َم ْػن اتػَّ َقػػى الْ ُم َشػبَّػ َهات ْ
ات َال يػَ ْعلَ ُم َهػا َكثػ ٌ
ك ِزتى أََال إِ َّف ِزتى اللَّ ِو ِيف أَر ِد ِو َػتا ِرمػو أََال وإِ َّف ِيف ْ ِ
ِ
اضتِمى ي ِ
ِ ٍِ
ضػ َةً
اصتَ َسػد ُم ْ
وش ُ
َ
ك أَ ْف يػُ َواق َعوُ أََال َوإِ َّف ل ُا ٍّل َمل ً
يػَْر َعى َح ْو َؿ ْ َ ُ
ْ َ ُُ َ
ِ
ُ
ػب{ .رواه البخػػاري ،كتػػاب البيػػوع ،بػػاب
ت فَ َسػ َػد ْ
ص ػلَ َ ْ
اصتَ َسػ ُػد ُكلُػػوُ َوإِ َذا فَ َسػ َػد ْ
ص ػلَ َح ْ
ت َ
إِ َذا َ
اصتَ َسػ ُػد ُكلػػوُ أََال َوىػ َػن الْ َق ْلػ ُ
اضتالؿ بُت واضتراـ بُت وبينهما مشبهات ،رقم اضتديث /1912:مسلم ،الًتمذي ،النسائن ،أبو داود ،ابن ماجو ،أزتد
بن حبنل ،الدارمن}
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وبنػاء علػػى ىػػذا ،فػإف ىنػػاؾ مسػػألتُت تتمػثالف يف التػػدريج والامػػاؿ .فػالوحن دل ينػػزؿ دفعػػة واحػدة ،وإفتػػا داـ  23سػػنة.
وعلى ىذ ا اظتنواؿ جاءت األوامر بالصوـ والصالة والنواىن عن اطتمر والربا .ورعيت يف ديننا قاعػدة التػدريج لعػدـ نػزوؿ
األحااـ رتلة واحدة ،حىت صار ديناً كامالً مامالً واد اظتعادل.
ىل يسري التدريج يف الوقت اضتادر؟
ال نتان اإلجابة ب"نعم" على اإلطالؽ.
فعندما نبلغ الناس عن ا ألوامر والنواىن  ،ىل علينا أف نبدأ كما بدأ التبليػغ يف السػنوات األوذل لإلسػالـ ،أي بالتػدريج،
أو نبلػػغ اإلسػػالـ علػػى شػػالو الاامػػل؟ ؿتػػن كأمػػة علينػػا القيػػاـ بػػالتاليف الشػػرعن  ،ونبلػػغ ديننػػا بشػػالو الاامػػل  ،وال
يسري التدريج يف الدعوة وال يف تطبيق اإلسالـ .فإذا أعلن شخصاً أو قوماً إسالمهم ،فعلينا أف نعلمهم اإلسالـ شامالً
وكامالً ،وعليهم أف يأخذوه رتلة ويطبقوىا .قد تاوف ىناؾ حاالت استثنائية يف باب األمر باظتعروؼ والنهن عن اظتنار
عندما تػرتبط مسػألة األمػر بػاظتعروؼ والنهػن عػن اظتناػر بقػدرة الدولػة علػى تنفيػذىا .ففػن حالػة انعػداـ دولػة إسػالمية أو
دػعفها وعػػدـ دتانهػػا مػػن الػػتحام علػى الودػػع ،يطبػػق اإلسػػالـ حسػػب مػا يف الوسػػع ،وتسػػري قاعػػدة التػػدريج يف غتػػاؿ
التطبيقات فقط .أما الدعوة فتاوف إجرائها على وجهها األكمل.
وجاءت توصية اطتليفة عمر بن عبد العزيز البنو مراعاة ةروؼ خاصة ،وإف اطتليفة قػد بػُت اظتػربرات ليودػ البنػو ،بػأف
أجدادؾ قد دعوا الناس إذل االؿتراؼ ،حػىت خرجػت األمػور مػن مسػارىا فاثػر الشػر وقػل اطتػَت .وجػاء دوري ولػيس مػن
السذاجة إصالح األمور دفعة واحدة  .أال ياوف من األحسن أف نقوـ كل يوـ بإحياء حق وإػتاء باطل ،ونستمر علػى
ىذا إذل اظتوت .وقد سبق أف رج اإلماـ علن {كرـ اهلل وجهو} نفس األسلوب بشأنن قاتلن اطتليفة عثماف بن عفاف
{ردػػن اهلل عنػػو ،وقػػاؿ :بػػأف إلقػػاء القػػبع علػػى اظتسػػببُت ومعػػاقبتهم أمػػر غػػَت ؽتاػػن ،ألف اظتتهمػػُت كثػػَتوف ،والود ػػع
مضطرب ،والدولة دعيفة .لذا يتطلب األمر تأخَت اظتسألة ضتُت دتان الدولة من إعادة تنظيم ىيالها.
ولان من اظتهم التنبو إذل عدـ جواز التنازؿ عن اظتبادئ األساسية حىت يف اضتاالت االستثنائية  .وال كتوز التشبث بسبل
باطلة .وذلك الستحالة إعاقة الشر بالشر ،وتطبيق األوامر الشرعية عن طريق التوسل بو.
وذتػة سػؤاؿ وجيػو ظتفتيػػن تلػػك الصػحيفة  ،وىػػو ظتػػاذا يسػاتوف عػػن اظتتاىػػات واظتناػرات الػػيت يقعػػوف فيهػا  ،جػراء قسػػمهم
وركوعهم ،وىم يزعموف بأهنم يريدوف لذؿ كل طاقاهتم إلصػالح الفسػاد اظتوجػود إذا دخلػوا فيمػا يسػمى بػاَّلس الػوطٍت
الابَت {الربظتاف الًتكن} .ىل فعل اإلماـ علن كرـ اهلل وجهو واطتليفة عمر بػن عبػد العزيػز مػا يقًتفػو اضتزبيػوف بنيػة ت يػَت
الباطل .وظتاذا يتصرؼ ىؤالء اضتزبيوف من جانب واحد ،ويضربوف األمثلة اليت يتصوروف بأهنا تفيد مقاصدىم وي مضوف
أعينهم عن اليت تعاردهم .أال يعترب ىذا التصرؼ خيانة لإلسالـ؟ ما ىو جواُّم يف ػتضر العليم القدير؟
ث -يتشبث اضتزبيوف بقاعدة "ما ال يدرؾ كلو ال يًتؾ كلو .وإف دتساهم ُّذه القاعدة ال ينفع مرامهم يف إعطاء
الشرعية للاياف اضتزيب وال يزيدىم إال إحباطاً.
ج -نعم ،إف القاعدة تتعلق باالستطاعة  ،وإف مفادىا موجود يف الاتاب والسنة ،وتعٍت " اتقوا اهلل ما استتعتتم
وأطيتوه .ويقوؿ مؤلف كتاب فت الباري عند ذكر ىذه القاعدة :

تعتٍت الشريعة باظتنهيات أكثر من اعتنائها باظتأمورات ،وتاثر من تأكيدىا على اظتنهيات.

كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام.

ومن الػالزـ النظػر إذل اإلسػالـ رتلػة عنػد االسػتناد واالسػتدالؿ ،وال كتػوز األخػذ جبػزء وتػرؾ البػاقن .ومػن تػراود لػو نفسػو
فعل ذلك  ،فإنو ملعوف يف الدين اضتنيف .ظتاذا ال يذكر دعاة الفارة اضتزبية ىذه القاعدة .ألف اضتزب عندىم فػوؽ كػل
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شنء  ،ويسعوف دوماً الست الؿ اإلسالـ خدمة ألغرادهم  .ويزعم ىؤالء وجود أربعُت دليالً من الاتب والسنة .وإهنم
ال يتوانوف حىت من خلق األحاديث ،ويًتدد قػوؿ "تسػل بسػالح العػدو" علػى لسػاف كػل اظتنهماػُت بػالتحزب .وعنػدما
طلبنا منهم بياف مصدر ىذا القوؿ إف كاف حديثاً فلم يصدر منهم صدى.
ولعل مفتين اضتزبيُت كتدوف مصدر ىذا اضتديث ،ليسػروننا أيضػاً .ولاػن ىيهػات .فعنػدما ادعػى اظتػدعو أفػو خوجػا وىػو
أحد رجاؿ الفتوى عندىم يف أوروبا ،يف أحد خطبة {اطتطبة اليت ألقاىػا يف مدينػة روسػلس ىػاا يف أظتانيػا} ،وقػاؿ بػأف
ىناؾ أربعُت حديثاً ،كلها أدلة إلثبات جواز العمل اضتزيب .وؿتػن أخربنػاه بأننػا نعفيػو مػن  39حػديثاً ألف حػديثاً واحػداً
يافن إلثبات صحة مزاعمو.
د-يقوؿ ىؤالء :لػو حتققنػا يف النصػوص والسػَتة وشػواىد التػاري اإلسػالمن واالجتهػادات واألقيسػة الػيت عمػل ُّػا ،نػرى
مؤشرات إكتابية للعمل اضتزيب وفقاً للبنية االجتماعية والثقافية والودع اصت رايف واالسًتاتي ن.
وؿتن نسأؿ ىؤالء السادة:
 -1ىػػل أشػػار الفقػػو اإلسػػالمن يف صػػدر اإلسػػالـ وعلػػى طػػوؿ التػػاري اإلسػػالمن إذل العمػػل اضتػػزيب؟ وىػػل يوجػػد مثػػاؿ
وا حد قابل للعرض يف أية مرحلة من مراحل التاري اإلسالمن ،للداللة على العمل اضتزيب ،وىل توجد األدلة يف القياس
واالجتهاد تثبت ذلك.
إهنم يتحدثوف عن إشارات دمنية  .فهل تبقى أقتية تلك اإلشارات عندما تاوف يف مقابلها أدلة ونصوص صرلتة ،وما
غتػػادالهتم إال إىػػدار لػػوقتهم دوف جػػدوى  .فعنػػدما تتنػػاقع عبػػارة صػػرلتة مػػع إشػػارة دػػمنية تتػػأرج األوذل ،وىػػذه ىػػن
قاعدة شرعية .إذف ماذا يقصدوف وراء نشر ىذه السطور.
 -2إف اإلسػػالـ إسػػالـ ،ال يت ػػَت حامػػو حسػػب اظتنػػاطق واإلس ػًتاتي يات ،وإف تفاصػػيل الضػػرورة واإلك ػراه مػػذكورة فيػػو
بشال ال ؿتتاج إذل بذؿ جهد فاري لاشفها وال يوجد أي ذكر للحزب والنهج اضتزيب فيو.
ر -مسألة الل وء:
كتػػوز طلػػب الل ػػوء عنػػد وجػػود أعػػذار شػػرعية وقػػد ياػػوف الل ػػوء إذل شػػخ أو دولػػة ،بشػػرط عػػدـ تقػػدا تنػػازؿ علػػى
حساب العقيدة  ،وعدـ ترؾ فريضة الصالة وتالوة القػرآف الاػرا .وال يشػًتط أف تاػوف العبػادة مسػموعة أو مرئيػة أمػاـ
الناس ،إال أف الدعوة تبقى.
ز -مسػألة عػػرض اظتشػػركُت علػػى رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػلم للقػػدوـ إذل دار النػػدوة ليصػػب ملاػاً عتػػم .تقػػوؿ
الصحيفة  ،من الطبيعن أف يرفع الرسػوؿ صػلى اهلل عليػو وسػلم ىػذا العػرض ألف العػرض كػاف ترافقػو شػروطاً
أخػػرى ،فايػػف يقبػػل رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عبيػػو وسػػلم شػػروطاً جتعػػل اظتسػػلم كػػافراً؟ وؿتػػن أيض ػاً نػػرفع طبع ػاً
عروداً من ىذا القبيل .ونسأؿ ىؤالء السادة ونقوؿ :أال يفػرض علػيام شػروطاً ال نتاػن للمسػلم أف يقليهػا؟
أين الفتوى ُّذا الشأف؟
س -يذكروف أشتاء شخصيات مؤسسُت لاحزاب أو انضموا إليها لتقوية ادعاءاهتم مثالً :اظتودودي ،سعيد حوى،
سيف اإلسالـ ابن حسن البنا{ ،عضو برظتػاف{ مػأموف اعتضػييب {عضػو برظتػاف} ،سػعيد النورسػن ،ودرويػ
وحػػد {اللػػذاف أسسػػا مع ػاً حػػزب االحتػػاد اإلسػػالمن} ،حػػافد سػػالمن {عضػػو برظتػػاف}  ،مشػػاركة رتاعػػة
األخػ ػواف اظتس ػػلمُت يف اضتاوم ػػة العس ػػارية ال ػػيت كان ػػت يرأس ػػها ن ػػوؼ وإبػ ػراىيم داود ،اظتس ػػلموف ال ػػذين ك ػػانوا
خادػػعُت لروسػػيا القيص ػرية ،ردػػى أبػػو العػػالء اظتػػودودي بالتعػػاوف مػػع اصتماعػػات اليسػػارية واليمينيػػة إلسػػقاط
اضتاومة الظاظتة ،كاف حسن البنا مرشحاً ،أسس مصطفى السػباعن اضتػزب يف سػورية  ،أسػس عمػر سػعيد يف
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أندونيسػػيا حزب ػاً باسػػم شػػركة إسػػالمن ،انتخػػاب ػتمػػد إقبػػاؿ يف غتلػػس الواليػػة ،وىػػؤالء ىػػم أقطػػاب الصػػحوة
اإلسالمية ىذه ىن أقواعتم ونرد عليها كاآل :
 -1إف األشتاء اطتمسة العشرة الػيت ذكروىػا ال تاػوف دواء لػدائهم وال شػفاء لصػدورىم ،ألف قسػماً مػن
ىػػؤالء دل يؤسس ػوا حزب ػاً ودل يعرد ػوا أنفسػػهم يف ح ػػزب .مػػثالً إف الشػػي سػػعيد النورسػػن ودروي ػ
وحػد دل يؤسسػػا حزبػاً بػػل أسسػػا رتعيػػة باسػػم رتعيػػة االحتػػاد اإلسػػالمن ،ودل يقػػم علمػػاء الصػػحيفة
بتحقيق وتث ىذا األمر ،أو أهنم ال يفرقوف بُت اصتمعية واضتزب ،أو لتاولوف التقاـ اظتسائل.
 -2إف انتخاب ػتمد إقباؿ يف غتلس الوالية مسألة اعتيادية.
 -3إف تعػػاوف أبػػو العػػالء اظتػػودودي مػػع اليمينيػػُت واليسػػاريُت إلسػػقاط السػػلطة اضتاكمػػة أمػػر جػػائز .وقػػد
تعاوف آية اهلل اطتميٍت أيضاً مػع اليسػاريُت إلسػقاط نظػاـ الشػاه .فػال بػأس مػن اسػتفادة مػن الافػار
على أف يبقى اطتيوط يف أيدي اظتسلمُت.
 -4وق ػ ػػد ت ػ ػػوذل بع ػ ػػع م ػ ػػنهم مناص ػ ػػب يف حاوم ػ ػػات عس ػ ػػارية ،وال توج ػ ػػد األحػ ػ ػزاب يف مث ػ ػػل ى ػ ػػذه
اضتاومات.
 -5حىت ولو أسس ىؤالء اضتزب ودخلوا الربظتاف ،فناوف أماـ سؤالُت.
السؤاؿ األوؿ:
ىل ياوف ىذه الشخصيات ح اً لالستدالؿ الشرعن؟ خاصة وإف األستاذ سعيد النورسن {الذي ذكر اشتػو أيضػاً}
ىػػو الػػذي قػػاؿ بػػأف "األح ػزاب ىػػن مؤسسػػات مضػػرة ألهنػػا جتعػػل اظتلػػك شػػيطاناً والشػػيطاف ملا ػاً" .وقػػاؿ زاىػػد كوتاػػو
أفندي :إف األحزاب ليست صحيحة بتاتػاً ،ألهنػا دتػزؽ وحػدة الشػعب" .وقػد أشػرنا إذل بعػع اظتصػادر يف مقالنػا بعنػواف
"تأييد األحزاب يف اإلسالـ غَت جائز وإمث".
السؤاؿ الثاين :ىػل دتاػن أحػد مػن ىػؤالء الشخصػيات اظتػذكورة أشتػائهم مػن الوصػوؿ إذل اضتاػم أو إقامػة دولػة حتامهػا
الشػريعة؟ ال  ،دل يصػل أحػد مػن الػذين سػلاوا طريػق اضتػزب باسػم اإلسػالـ إذل اضتاػم  ،بػل وأعػاقوا عمػل سػالان هنػج
الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ،وأهنم زتلوا أوزارىم معهم.
يقوؿ اظتودودي يف كتابو "الدعوة اإلسالمية" ما يلن:
"إف سػػبب ىػػذه التصػػرفات ىػػو االسػػتع اؿ الػػذي يعيػػق النتي ػػة اظتتوقعػػة .مػػثالً ،اظتشػػاركة يف حاومػػة فاسػػدة أم ػالً مػػن
التقرب إذل اعتدؼ ،ال تاوف عمالً صائباً ،وأثبتت الت ارب فشل ذلك ،ألف القابضُت علػى السػلطة يوجهػوف السياسػة
الداخلية واطتارجية مبا ختدـ مصاضتهم وإرادهتم .وقد سايرىم اظتشاركوف معهم على ىذا النهج الفاسد ولو كانوا يتوخػوف
نتائج حسنة .ويف اضتقيقة أهنم صاروا األعيب يف أيدي السلطة اضتاكمة ،وىم غتربوف".
باختصار:
كيػػف نتاػػن نصػػب األعمػػدة لبنايػػة ،وىػػن خرابػػة ستسػػقط يوم ػاً مػػا؟ وال يعتػػرب الػػذين مػػاتوا حتػػت أنقادػػها شػػهداء أو
غتاىدين  .ويرجعوف باطتزي والندا مة  ،ألهنم دل يتعلقوا تفضيل بناية متينة أسست ىلى التقوى  ،على بناة أسس بنياهنا
على شفا جرؼ ىار  .وسوؼ لتشروف إذل رُّم وىم مذنبوف.
حتذير للحزبيُت:
إنام تدقوف باباً خبطأ ،واعلموا بأف األئمة والسلطويُت الذين لترموف بناية ال تقاوـ ،ىم خرس وعمن وال يفقهوف .ألف
السلطويُت الوصولويُت مصلحوف مفتونوف باظتناصب ،واألئمة مبتلوف باظتاؿ .فعليام التوجو إذل الصرح اظتتُت الػيت شػيده
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رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،قبل فػوات األواف ،والتحقػوا مبػنهج الػدعوة  ،وىػو الصػراط اظتسػتقيم ،لاػن تنعمػوا تيػاة
زاىرة يف الدنيا ،وتاونوا يف اآلخرة من الفائزين.
لنمعن النظر بعد ىذا التنبيو يف جوىر مسألة اضتزب واإلسالـ ،ولنقارف الواحد مع اآلخر.
يصػػر موجهػػو صػػحيفة ملػػن كزتػػو علػػى وجػػود ثالثػػة وعش ػرين دلػػيالً يبػػُت ج ػواز التحػػزب يف اإلسػػالـ ،مػػع عػػرض بعػػع
التفصيالت واألمثلػة .ولاػن حػىت لػو أدػافوا صػفراً علػى الػرقم وصػار  232دلػيالً ،فلػن يػزدىم إال خبػاالً  ،وذلػك ألف
اإلسالـ واضتزب متضاداف من نواح عديدة وىذه أمثلة على ذلك:
 -1من حيث اظتنشأ ،فاإلسالـ يستند إذل وحن إعتن ،واضتزب ىو ػتصوؿ الفار البشري.
 -2مػػن حيػػث النتي ػػة  ،فاإلسػػالـ توحيػػدي واضتػػزب انقسػػامن .وإف اإلسػػالـ سػػبيل ربػػاين وىػػو الػػنهج اضتػػق الػػذي
يػػدعو النػػاس إذل وح ػػدة الصػػف ودل الش ػػمل.أما اضتػػزب فإن ػػو منبثػػق عػػن نت ػػاج بشػػري ى ػ يػػدعو إذل التفرق ػػة
والتشتت.
 -3من حيث اظتنهج ،ينتهج اإلسالـ الصراط اظتستقيم  ،بينما ينتهج اضتزب دستور الصنم وطريقو.
 -4مػػن حيػػث أداء اليمػػُت  ،ياػػوف القسػػم يف اإلسػػالـ بػػاهلل رب العػػاظتُت  ،أمػػا يف اضتػػزب فياػػوف باصتػػل الصػػنم
ودستوره.
 -5من حيث اظتااف  ،فمااف اإلسالـ متلو دتاماً من األصناـ والصور ،أما يف مااف األحزاب فهو موطئ الصنم
وتعلق صوره فيو.
 -6من حيث اظتصدر  ،الدستور يف اإلسالـ ىو القرآف الارا ،أما اضتزب فيتبع دستوراً وثنياً.
 -7مػػن حيػػث االلت ػزاـ بػػالقرار  ،فػػالقرار ياػػوف ملزم ػاً يف اإلسػػالـ عنػػدما يصػػدره األمػػَت بعػػد الشػػورى ،أمػػا ق ػرار
األحزاب فتصدر من قبل بضعة أنفار.
احملاسبة:
على كتاّب وػترري الصحيفة أف متاطبوا قيادهتم وأئمتهم ويقولوا عتم :كيف يساير اإلسالـ مع الفارة اضتزبية اليت ت ايره
دتاماً ُُ ،وكيف ينشب إليو ما ت ناقضو؟ وبأي حػق تزعمػوف إقػرار اإلسػالـ للفاػرة اضتزبيػة؟ ظتػاذا ال تعقلػوف؟ ألػيس لػديام
اإلنصاؼ؟ أفال تتقوف؟
وكاف من الالزـ على كتاّب الصحيفة أف يتالموا بودوح دوف أي تعػويج أو ت ػوي  ،وأف ال يايػدوا بأسػاليب التوائيػة،
وال يفسروا اآليات واألحاديث حسػب أىػوائهم .وأف ال يػذكروا أشتػاء شخصػيات ويتخػذوىا أدلػة شػرعية .إهنػم يزعمػوف
بأف لديهم ثالثة وعشرين دليالً .فلو صحت أقواعتم يافيهم دليل واحد يتفق مع القرآف نصاً وروحاً.
وعنػػدما خطػػب أحػػد أئم ػػتهم ،وىػػو أفػػو خوخ ػػا مبدينػػة روسػػلس ىػػاا األظتاني ػػة ،وزعػػم وجػػود أربع ػػُت دلػػيالً مػػن اآلي ػػات
واألحاديث ،كلها تصادؽ على العمل اضتزيب ،وحتديناه بأف يقدـ مثاالً واحداً فقط ،ألف ادعائو داحع وال دليل لديو.
النتي ة وتوصياتنا عتم:
نطػػالبام بػػالاف عػػن الفاػػرة اضتزبيػػة اطتاطئػػة ،الػػيت ال ماػػاف عتػػا يف الاتػػاب والسػػنة ،ودل يصػػوُّا العلمػػاء ،وجتلػػب معهػػا
اطتسراف يف اضتياة الدنيا والذؿ يف اآلخرة .وانضموا إذل منهج الدعوة احملمدية ،وسلّموا أمركم لرب العاظتُت لنتػالوا سػعادة
الدارين.
ال تزعلوا منا وال تتضايقوا:
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نطلب منام أف تطالعوا كتاباتنا وتوصياتنا اليت كتبناىا على األحزاب بالشال العاـ ،بدقة وإمعػاف .مث اكتبػوا إلينػا الػرد،
سػواء أكػػاف رفضػاً أو قبػػوالً .وإذا رأيػتم أهنػػا غػَت كافيػػة ،فهنػاؾ كتابػػة أخػرى حملمػػد قطػب نشػرناىا يف عػدد  23لصػػحيفة
"أمت ػتمد" فأمعنوا النظر فيها لتالحظوا ما ىو الفرؽ بُت الفراش والوزير يف نفس الوقت اليت تناػر حاػم اهلل .عندئػذ
تعلموف بأف الفتنة ليست ىػن الػيت مػا يقػوـ بػو أتبػاع هنػج ػتمػد صػلى اهلل عليػو وسػلم مػن الوشوشػة واظتخافتػات حسػب
تعبَتكم إلمالة الناس من اظتشاركة يف االنتخابات .بل إف الفتنة اضتقيقية ىن اليت تنفثها أتباع هنج الافر .فإذا نظرع إذل
مقالػػة "صػػنماف مفسػػداف يف العػػادل" لتحػػاطوف علم ػاً بػػأف التصػػويت لاح ػزاب ىػػو مبثابػػة رفػػع الش ػريعة ،ويتبػػُت لاػػم
بالدالئل بأف اضتزب ىو فتنة رىيبة .وقد ياػوف كػالـ اظتخلػ مػراً ،كمػا يتطلػب يف بعػع األحيػاف حػاؿ اظتػريع الػذي
نتر تالة ال يبوبة ،زيادة مقدار دوائو أو تزريقػو مػن أجػل معافاتػو .وأختػتم كالمػن ىػذا متوصػياً اصتميػع بػأف يػداوموا علػى
ىذا الدعاء صباحاً ومساءً:
"اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعو وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابو" .

ال نتان تطبيق شرع اهلل عن طريق اظتشاركة يف اضتام.
ال تص اظتشاركة يف إدارة اضتام واالنتخابات بأي طريػق كػاف ،وإف حصػل معهمػا بعػع اظتنػافع .وال يصػ تػوخن
اظتنافع من اآلثاـ والسعن وراء مااسب جزئية مقابل التلط باألسحات .كما يقوؿ عز وجل بشأف اطتمػر واظتيسػر

{قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفتهما} البقرة .111

قد جتلب اظتشاركة يف اضتام معها فوائد جزئية .وعلى ىذا األساس يقوؿ الذين ياافحوف يف ىذا السبيل  ،أليس من
األحسن أف ياوف وزير الًتبية منا ،ويضع بعع مناىج الًتبية اإلسالمية  ،بدؿ بعضها من قبل اظتالحدة والشيوعيُت.
إذا كانت مشاركة رتاعات إسالمية يف اضتام جتلب منافع جزئية فإهنا تسبب خطايا كبَتة ،وتلحق إدراراً بال ة.
األدرار:
إذا قلنا ترمة وبطالف اضتام ب َت ما أنزؿ اهلل  ،أال ياوف ىذا دليالً على هتاوننا وعدـ جديتنا ،وكيف نربط بُت
اظتوقفُت؟ وإذا قمنا اليوـ بالتهاونات يف العمل اإلسالمن .ووصفنا حاومة بأهنا باطلة ،مث شاركنا يف نفس اضتاومة من
أجل مااسب جزئية ،فإف الضرر اآل ىو األكرب ،وتص ر يف أعيننا معصية كبَتة وىن اضتام ب َت ما أنزؿ اهلل .فإذف
ك يف نتوخى صموـ الناس وثباهتم على النهج الصحي ؟ ألف االنتماء يف أحضاف حاومة أعلنا بطالهنا يعٍت الفشل
واطتسراف .وىناؾ خسارة أخرى ليست بأخف من األوذل والنارتة عن وجوب أداء نتُت اظتواالة للنظاـ  ،حيث لن يتم
تعيُت أي وزير إال بعد اليمُت .فما ىو موقف رتاعة اإلخواف اظتسلمُت عندما يواجهوف ىذه اظتسألة ؟ ىل يؤدوف
اليمُت أـ ال ؟ فال يتسٌت اعتم الدخوؿ يف اضتاومة بدوف أداء اليمُت  .وإذا أدوه فإنو خيانة لامانة.
وقد مرت جتربة يف السابق  .وال نرى درورة ذكر اظتااف واالسم  .لقد ع تعيُت أحد من رتاعة اإلخواف اظتسلمُت
مبنصب وزير الًتبية  ،فودع ىذا الوزير مناىج ؼتتلفة للًتبية  .مث حل وزير آخر ػتلو  ،ألف ت يَت أعضاء اضتاومة أمر
وارد وكثَتاً ما يقع عند الت معات والزمر اصتاىلة  .وسرعاف ما بدأ الوزير اصتديد بإزالة آثار رتيع ما قاـ بو الوزير السابق
 ،ونزؿ حص دروس الًتبية اإلسالمية من أربعة إذل اثنُت لتحل ػتل اضتصتُت الباقيتُت مادتا اظتوسقن والرسم .إذف
ماذا فعل الوزير اظتسلم يف ىذه الفًتة الوجيزة ؟ إنو راوغ بالناس واتق من قيمة الدعوة اإلسالمية وشاب فيها اعتواف .
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كيف يضع اظتسلم يده يف يد ىؤالء وربو يقوؿ  :ومن لم يحكم بما أنزل اهلل فأولئك ىم الكافرون " .اظتائدة 44
اب أَ ْف إِذَا َِشتعتم آي ِ
ات اللّ ِو ي َا َفر ُِّا ويستَػهزأُ ُِّا فَالَ تَػ ْقع ُدواْ معهم ح َّىت َمتُودواْ ِيف ح ِد ٍ
وقَ ْد نػََّزَؿ َعلَْي ُام ِيف الْاِتَ ِ
يث
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َّم َرت ًيعا {النساء.}142 :
َغ َْته إن ُا ْم إذًا ٍّمثْػلُ ُه ْم إف اللّوَ َجام ُع الْ ُمنَافق َ
ُت َوالْ َاافر َ
ين يف َج َهن َ
وإف الافر ب يات اهلل واالستهزاء ُّا ليالً وهناراً أعظم وباالً وأسوأ من إناارىا  .ىل ىناؾ أسوأ وأكرب ؽتن نرى آيات
اهلل وشرعو يستهزأ ُّا من قبل أناس  ،مث نأ نقعد معهم ونبدأ اظتداوالت معهم وؾتالسهم على اظتائدة لنشاركهم يف
الرأي ؟
ومع ىذا يافر السذجة من اإلخوة يف دخوؿ الربظتاف أمالً يف اضتصوؿ على األغلبية بالتدريج عن طريق الدنتقراطية
كيف يسم األعداء لنا بتصاعدنا التدركتن ؿتو إعالف اضتاومة اإلسالمية ؟ حىت لو أشال اظتسلموف األغلبية يف
الربظتاف  ،فهل يصعب على السلطة أف تعتقل ىذه األغلبية ؟ وحتدث ذات يوـ أحد الط اة  ،متباىياً تسن فعلو ،
وقاؿ  :بأنو اعتقل عشرين ألفاً يف ليلة واحدة  .فما ىو عدد أعضاء الربظتاف ؟ قد ياوف ثالذتائة شخ  .فإف اعتقاعتم
أمر ال يست رؽ ساعة بل يتم يف ربع ساعة  .كتب أف ال نفار يف األمور سطحياً  ،وال ناوف سذجة تيث نظن بأف
أعدائنا غافلوف عنا  .وإف ىذا التصور يعردنا لالغتهاب ويبعدنا عن الوصوؿ إذل اضتام اإلسالمن  .وإنو ىو الطريق
األبعد وليس األقصر  ،على عاس ما يتصوره البعع .
مىت يعي اظتسلموف يف اَّد والعزة؟ سوؼ تاوف عتم العزة والعظمة عندما يفهموف معٌت ال إلو إال اهلل  ،وكتسدوف

مفهوـ "ومن لم يحكم بما أنزل اهلل فأولئك ىم الكافرون " .وإف اَّالسة مع من كتحدوف ب يات اهلل  ،لن تاوف
دافعاً للنضوج الفاري بل تؤخر إدراؾ حقائق األمور.
ومن الالزـ أف تطابق أقواؿ اظتسلم مع أفعالو  ،وال كتوز لو أف ينهى عن خلق ويأ مثلو  .ومن يفعل ىاذا فإنو يفقد
التأييد واظتصداقية  ،ويسبب ُّذا الفعل الًتاجع يف إدراؾ اظتفاىيم  ،وتأخَت إقامة العدؿ اإلعتن.
وؿتن بدورنا نثابر يف سعينا اضتثيث لشرح اظتفهوـ اضتقيقن لعبارة ال إلو إال اهلل  ،وؾتاىد مع أنفسنا عتذه ال اية  ،لقناعتنا
بأف ىذا ىو اظتسلك النافع واظتثمر .وىذا ىو دربنا ومنه نا الذي نواصل عليو .وال أقصد تثبيطام إذا قلت بأنو درب
شائك ،قد يزج مبن يسلاو إذل الزنزات  .ويعوزه االكتداح ونقل الافاح إذل الشوارع  .وال يتيسر عن طريق اظتشاركة يف
اضتاومات.

ال كتوز أف تنسب النظم الباطلة إذل اإلسالـ استناداً على القياسات الباطلة.
قرأنا بياناً –بدوف تاري  ،-حتت عنواف "الاالـ" .وقد أخذ البياف من غتلة "يوروناو-اظتدار ،"-وع توزيعو بقصد إضتاؽ
فارة باطلة باإلسالـ .وتدور ىذه الاتابة ك َتىا من الاتابات يف دائرة البطالف.
نظاماف متضاداف:
إف الشريعة والدنتقراطية نظاماف متعادياف يتناقع الواحد مع اآلخر .فالشريعة ىن قانوف اهلل ويستند علمو الذي ال
متطأ  ،وإذل قدرتو اليت ال زواؿ عتا .وإف اضتزب ىو عنصر وعمود وأساس وبناء وسقف للدنتقراطية وال نتت بصلة إذل
اإلسالـ .وإف الدنتقراطية ىن نتاج فار البشر  ،وػتصوؿ ما تسمى بالثورة الفرنسية  ،وبالتارل تستند إذل الافر ويتالزـ
اضتزب معها.
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التنازالت ونتائ ها اظترة:
اطتذالف نقيع للهداية  ،وىو مصيبة عظمى  .وياتب ىؤالء ويقولوف ىل متدـ النشاط السياسن مصاحل النظاـ ؟
ولان كتب أف يعلموا بأف النشاط شنء والتنازالت شنء آخر .يقوؿ سبحانو وتعاذل:
ِ
ِ
نصُرُكم ٍّمن بػَ ْع ِدهِ َو َعلَى اللّ ِو فَػلْيَتَػ َوٍّك ِل الْ ُم ْؤِمنُو َف
ب لَ ُا ْم َوإِف َمتْ ُذلْ ُا ْم فَ َمن ذَا الَّذي يَ ُ
إِف يَ ُ
نص ْرُك ُم اللّوُ فَالَ َغال َ
آؿ عمراف162 :
ال ت َت النيات اعتوية:
لقد أشرنا يف أحد بياناتنا بعنواف "الال أو ال شنء"  ،وقلنا بأف اضتزب مؤسسة باطلة .وال تت َت ماىيتو وعواقبو سواء
استخدـ كمنهج أو كوسيلة أو استخدـ تسن النية  .وإنو ال نتان تربير إعطاء الصفة الشرعية للباطل ت ة اكتناف
نوايا حسنة  ،فالباطل باطل وال كتوز تلبيس اضتق بالباطل  ،وإال فيدؿ على انتقاص الشرع الرباين .وإف من يشاىد
تصرفات اضتزبيُت –حتت اسم اإلسالـ -يظن بأف اإلسالـ ناق  ،وجاء بأحااـ وقوانُت تاجة إذل اظتنهج  ،لذا كتب
أف هنب الستنفاع الدنتقراطية لسد ىذا النق .
جوابنا:
كال ،ال نتان ترقيع ىذا الدين اظتبُت توسالً باضتزب .ألف اإلسالـ مامل يف الدعوة واظتنهج  .وال لتتاج إذل تأويالت
وتفسَتات أخرى  ،واليت تطلق حسب أىواء أصحاُّا.
وىذا الذكر اضتايم يقوؿ:
صف أَلْ ِسنت ُام الْ َا ِذب ى َذا حالَ ٌؿ وى َذا حراـ لٍّتػ ْفتػرواْ علَى اللّ ِو الْ َا ِذ ِ َّ ِ
ِ ِ
ين يػَ ْفتَػُرو َف َعلَى اللّ ِو
َ َ َ َ َ َ َ ٌ َ َُ َ
َ
ب إ َّف الذ َ
" َوالَ تَػ ُقولُواْ ل َما تَ ُ َُ ُ
ِ
ب الَ يػُ ْفلِ ُحو َف " النحل116 :
الْ َاذ َ
إف اضتزبيُت الذين يسارعوف يف اإلمث  ،يسعوف الست الؿ الدين اضتنيف  .لذا ال يفلحهم اهلل قط ،ولن يصلوا إذل نتي ة
خَتة  ،وال كتنوف غَت الذؿ واطتذالف  .إهنم سواء من إينونو وأجويد ودمَتؿ  ،كلهم يسلاوف مسلااً جهنمياً  ،وسوؼ
تاوف اظتصَت األخروي لزعيم حزب الرفاه أسوأ من ال َت .وإف النااؿ بانتظار كل من يريد حتريف مسار اإلسالـ وتبديلو
 .وال لتق ألي كائن ما كاف أف يتخذ ىذا الدين ىزواً ولعباً  ،وال نتلك ىذه الصالحية .ولننظر إذل شطط ىؤالء
وخترصاهتم:
 -1يريدوف اختصار قوعتم  ،بأف رجاؿ الدولة وصلوا إذل اضتام عن طريق اضتزب  ،وال يتيسر ىذا الوصوؿ إال
عن طريق اضتزب.
وكتب اإلشارة بأف اضتزبيُت اضتادرين ليسوا بناة مرحلة الظلم  ،وإفتا ىم مداوموىا  .ألف مرحلة الظلم بدأت مع حام
مصطفى كماؿ اظتلقب ب"أتاترؾ"  .أما اظتوجودوف يف الوقت اضتادر فإهنم شراذمة وخدمة غابروف يف سبيل مصطفى
كماؿ  ،الذي فرض نفسو وتسلط على رقاب الشعب عن طريق اطتيانة وباستخداـ أساليب اطتداع والتلهية  ،ليصل
الشعب إذل ىذا اضتاؿ  .وبعبارة أود ىو الذي استورد الفارة القومية الداعية إذل الافر  ،ورفع شعار مواكبة اضتضارة
اظتعاصرة  ،وأسات أصوات التابَت ليحل ػتلو التصفيق  ،وأمر تلق اللحى  ،ومنع اضت اب والعمامة واصتبة  ،واستهل
األمر بًتويج اظتصافحة بُت الرجاؿ والنسواف ،مث بدأ العمل لسرياف نظم الافر ػتل الشرع اإلعتن  ،ودل يتواف عن أية
خيانة استطاع ارتااُّا .
 -2عالج اإلفساد ىو اإلصالح :
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من أجل إهناء ىذا الظلم وتفادي شره  ،علينا اإلعراض عن أقواؿ وعبارات التوائية  ،وعلينا أيضاً أف نعلن ندائنا
اَّل ل الداعن إذل إقامة شرع اهلل وفض اظتعادين لو  ،وأف ؿتًتـ القيافة الشرعية وىيئتها كالعمامة واصتبة واللحية
واضت اب ونراعيها يف حياتنا اليومية  ،واجتناب اظتنارات كمصافحة النسواف  ،و ،ال نردى ألنفسنا أف نستعد لنظهر
مبظهر القسيسُت ت ة إكتاب اظتصلحة  ،أو نعلق صورة الرجل الصنم  ،ونقف أماـ قربه إجالالً لو وتعظيماً  .وإف
مزارع أطروحة النظاـ العادؿ – من طرؼ أربااف ، -ما ىن إال أقواؿ من وشة طتدع اظتسلمُت البسطاء  .وحىت حزب
سليماف دمَتؿ كاف يسمى تزب العدالة أيضاً  .وتفبد كلمة العدالة مقاومة الظلم  ،فايف تثبت اظتصداقية مب رد
الشعارات  ،واظتواطن يف حَتة من أمره ظتعرفة من ىو العادؿ من بُت اظتدعُت للعدالة .
 -3ىل نتان تقدا اطتدمة عن طريق اضتزب؟
ىذا ىو أحد من العناوين العريضة  ،كتبها غتلة {يوروناو –اظتدار }-إذا تقصد اَّلة من كلمة اطتدمة خدمة اإلسالـ
 ،ؿتن نقوؿ باستحالة حتقيقها .
تطلق اَّلة عبارات مثَتة للسخرية  ،فتقوؿ إف اظتواطن لتمل ىوية األحواؿ اظتدنية الصادرة من السلطة  ،ويعطن الضريبة
ويؤدي اطتدمة العسارية ويتوذل الوةيفة يف الدولة  ،لذا من االعتيادي أيضاً أف يشارؾ يف االنتخابات  .إف ىذه
األقواؿ ىزلية وىن خراثن من الاالـ .فحىت لو كانت األمثلة اظتذكورة أخطاءً  ،فال نتان االحتذاء باألخطاء لتربير
األخطاء  .ألف إذا كانت ىذه اظتشاركة تنايف عقيد وديٍت كمسلم ،ويتم تنظيمها وفق أصوؿ الافر  ،فأنا لن أكوف
ملزماً ُّا.
 -4مسألة الرخصة:
إف اظتبال ات واظتراوغات ىن جزء من سياسة اضتزبيُت  .فيقولوف مثالً بأننا ال ؿتتاج إذل الرخصة من الدولة عند التأسيس
 .ويشبو ىذا القوؿ جواب أحد من تاركن الصالة الذي قاؿ إف القرآف يقوؿ :وال تقربوا الصالة " وعندما قيل لو بأنك
حذفت القسم الباقن من اآلية  ،وىو " وأنتم ساارى " فأجاب بأنو غَت حافد للقرآف الارا.
لننظر إذل الفصل اظتخصوص باألحزاب السياسية يف دستور اصتمهورية الًتكية:
اظتادة " 68 :ال يلزـ عند تأسيس األحزاب السياسية  ،اضتصوؿ على اإلذف اظتسبق  .وتداوـ األحزاب فعاليتاهتا دمن
أحااـ الدستور والقانوف.
وكتب أف ال ختالف اظتناىيج واألنظمة األساسية لاحزاب مع وحدة الوطن والشعب اللذاف ال يت زءاف  ،ومع حقوؽ
اإلنساف وسيادة الشعب  ،ومبادئ الدنتقراطية  ،واصتمهورية الالدينية {العلمانية}  .وإف النيابة العامة للدولة  ،مالفة
سابقاً والحقاً بتدقيق اظتناىيج والنظم األساسية لاحزاب اليت يتم تأسيسها  ،وللودع القانوين ظتؤسسيها ظتعرفة مدى
مطابقتها للقانوف  ،وتراقب فعاليتها.
ويعٍت ىذا أف تشايل اضتزب يتم بت مع غتموعة من األشخاص  ،وال لتتاج يف البداية إذل اظتوافقة على ىذا الت مع .
نعم ىذا صحي  ،ولان ما ىن مستلزمات إدامة العمل اضتزيب  .لننظر إذل ما جاء يف النظاـ األساسن ضتزب الرفاه.
اظتادة الثانية :ىدؼ اضتزب ىو حتقيق ما جاء يف النظاـ األساسن  .ويعمل اضتزب يف إطار الدستور وقانوف األحزاب
رقم  ، 2822وىناؾ سؤاؿ وجيو لال إنساف مدرؾ للحقائق  ،ويعمل جوابو حىت الطالب االبتدائن  ،وىو ىل تؤثر
عبارة " ال يلزـ اضتصوؿ على اإلذف اظتسبق " إذا كاف اضتصوؿ على الرخصة لتأسيس اضتزب ال يتم إال بعد مراجعة
السلطة اظتختصة اليت تؤكد بدورىا على مدى مطابقة النظاـ األساسن للحزب مع الدستور والقانوف.
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 -5فيما يتعلق مبودوع دار الندوة  ،لقد أشرنا إليو سابقاً بالقدر الالزـ  ،وناتفن بالقوؿ بأف دخوؿ الرسوؿ
صلى اهلل عليو وسلم حتت زتاية أيب طالب ال تاوف ح ة لااتيب اَّلة ألف الدخوؿ حتت زتاية اظتشركُت
أمر جائز وقد ياوف الزماً ما داـ دل يان مانعاً أماـ إدامة الدعوة ودل يؤدي إذل تقدا التنازالت  .فعندما
تذامر اظتشركوف يف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم الذي كاف يذكر آعتتهم بسوء  ،ومتاؿ ما ألفوا عليو آباءىم ،
واستهنوا أبا طالب من رسوؿ اهلل  ،وقاؿ أبو طالب عندما دعف عن نصرتو للرسوؿ :يا ابن أخن  ،إف
قومك قد جاءوين فقالوا رل كذا وكذا  ،فابق علن وعلى نفسك  ،وال حتملٍت من األمر ما ال أطيق  .فقاؿ لو
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم " واهلل يا عم لو ودعت الشمس يف نتيٍت والقمر يف يساري على أف أترؾ
ىذا األمر حىت يظهره اهلل أو أىلك  ،ما تركتو.
ودل يباؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم برفع اضتماية عنو إف أداـ دعوتو.
الحظوا أف الرسوؿ دل يف دعوتو ،ودل يًتاخ  ،ودل يباؿ جهداً يف سبيل النهوض بدعوتو دوف تنازالت مبدئية  .فهل ياوف
ىذا اظتوقف من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ح ة لصاحل الدعوة اضتزبية أو ياوف ح ة إلدحادها؟ فلينظر كتّاب ومفتوا
اَّلة إذل ىذا اظتوقف بشنء من الًتوي والتبصر .وتقوؿ اَّلة  ،لو شت اظتشركوف ومنتسيب دار الندوة للرسوؿ صلى اهلل
عليو وسلم لرمبا عمل الرسوؿ دعوتو يف دار الندوة  .وإهنم أماـ سؤاؿ وجيو وىو  :ىل كاف الرسوؿ يفعل أفعاالً مثل
االلتزاـ بالنظاـ األساسن ضتزب الرفاه  ،والقعود يف غتلس يؤدي فيها اليمُت باضتفاظ على الدستور  ،ومبادئ أتاترؾ
وثورتو ؟ كال! إف رد الرسوؿ اضتازـ لعمو رغم وجوده حتت زتايتو ىو جواب يفند كافة مزاعمام  .فهل ينار مفتوكم
ذلك؟
ويقولوف أيضاً  ،عندما عرض اظتشركوف الزعامة على الرسوؿ فرفع  ،ولان ىذا الرفع ال يشبو العمل السياسن
اظتعاصر  .ألف العرض كاف مشروطاً بتخلن الرسوؿ عن الدعوة وشر الرسالة  .ولان ذلك الودع متتلف عن مسألة
العضوية يف اَّلس يعلن بأنو يستمر يف دعوتو ىناؾ.
جوابنا ىو ،إف عضو اَّلس لن يصب عضواً إال عندما يدرل بأقواؿ ويصرح بتعهدات تنايف العقيدة والعمل الدعوي .
وإف م زى اظتادة الثانية من النظاـ األساسن ضتزب الرفاه  ،واليمُت أماـ اَّلس ما ىو إال كفر بواح  .فماذا يعٍت القسم
باتباع الدستور واضتفاظ على مبادئ أتاترؾ وثوراتو .
 -6اضترب خدعة  :نقلت من سَتة ابن ىشاـ {ج 53/3طبعة بَتوت} ،إف كعب بن أشرؼ الذي كاف من
يهود اظتدينة وكاف يضر اظتسلمُت بيده ولسانو  .لذا حاوؿ غتموعة من الشباب قتلو وأخذوا الرخصة
باستعماؿ أقواؿ وأسلوب مناسب ولو كانت كفراً  ،كالاالـ دد رسوؿ اهلل  ،ولان حام ىذه الرخصة
متتلف عن مسألة دخوؿ اَّلس  ،والتعهد قوالً وكتابة بااللتزاـ مبا كتلب الافر  .وىذا قياس مع الفارؽ ،
ألف ػتاولة قتل كعب كانت تنفذ يف حالة اضترب  ،بينما الدخوؿ إذل اَّلس ال يعترب حالة اضترب.
ومتتلف اضتام يف ىاتُت اظتسألتُت وال نتان قياس الواحد على اآلخر .ألف ىناؾ ؼتاطر على اضتياة يف حالة اضترب .
وقد يستلزـ حفد اضتياة رخصة التصري بأقواؿ ةاىرىا كفر  ،ولان بشرط متانة اإلنتاف  ،كما كاف يف مسألة قتل
كعب  .وؾتد واقعة أخرى حوؿ نعيم بن مسعود الذي أتى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وقاؿ " يا رسوؿ اهلل إين قد
أسلمت وإف قومن دل يعلموا بإسالمن فمرين مبا شئت ! وقاؿ لو الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم :إفتا أنت فينا رجل
واحد فخذؿ عنا {أي ادخل بُت القوـ فثارة التفرقة بينهم} إف استطعت  ،فإف اضترب خدعة  .وعندما سأؿ نعيم
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رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وقاؿ لو  :ىل رل أف أقوؿ ما متالف اضتقيقة لو تطلب األمر؟ فأجابو الرسوؿ صلى اهلل
عليو وسلم  :بأنو لتل لو أف يقوؿ ما يشاء .
حتذير:
لتاوؿ اضتزبيوف اطتلط بُت حالة الدعوة مع حالة اضترب  ،ويقًتفوف أخطاء فاحشة ب رائهم اعتشاشة  ،وإهنم ساء ما
يعملوف  .لذا ـتاطب رتهورىم ونقوؿ عتم ال تتبعوا سبيل ىؤالء الذين ال علم لديهم وال يتقوف اهلل.
 -8الفهم اطتاطئ ىو اطتطأ اآلخر الذي وقعوا فيو  ،لتتاج ىؤالء باتاب البزازية  .علماً بأف ما جاء يف ىذا
اظتصدر ال نتت بصلة إذل أقواعتم  .ويتحدثوف عن التعليق  .فالتعليق عبارة عن ثالثة عناصر وىن رتلة الشرط
ورتلة اصتزاء وأداة الشرط اليت تربط بينهما.
إف نتُت العضوية الربظتاف الًتكن ياوف كاآل :
أقسم بشريف وعردن أماـ الشعب الًتكن العظيم  ،بأف أحافد على كياف الدولة واستقالعتا  ،وعلى وحدة الشعب
والوطن وعلى السلطة اظتطلقة للشعب  ،وأف ألتزـ بسيادة القانوف والدنتقراطية  ،واصتمهورية العلمانية  ،ومبادئ أتاترؾ
وثوراتو  ،وأف أداوـ السَت على الدستور بصدؽ.
وبناء على ىذا  ،نسأؿ علماء حزب الرفاه أمثاؿ أفو ودوغاف ونقوؿ عتم  :ىل ذكرت العناصر الثالثة يف ن اَّلد
السادس  ،صحيفة  7-326من كتاب البزازية  ،وإهنم ال يستطيعوف إثبات وجودىا  ،ألف شال العبارة ىو التن يز
وليس التعليق.
إف أشااؿ األنتاف واليت خترج من دائرة شرع اهلل  ،عتا أحااـ ثالثة  ،إما كفر أو شرؾ أو أخفها وىن الاراىة .
وتصوروا ذلك اليمُت الذي اشًتطو الط اة أعداء شرع اهلل.
وإذا وجدت يف ىذا الباب ثالثة أشااؿ  :ذكر اسم رسوؿ اهلل  ،إناار اشتو  ،والساوت عنو  .فيؤخذ بالساوت
إلػتاء النتي ة  .وىذا جائز كحالة استثنائية  ،وال يرافقها التنازؿ يف العقيدة بل يافيو االستناد الشرعن  .علماً بأف
القياس ال كتري على اظتواديع االستثنائية .
اإليقاظ واإلرشاد:
ال نوجو ندائنا إذل قيادين ىذا اضتزب {حزب الرفاه} ورجاؿ الفتوى اظتلحقُت ُّم  .ألف ىؤالء جعلوا من أنفسهم أرباباً
من دوف اهلل  ،ويسعوف قصداً أو جهالً لتتويو الناس وحتريف الشريعة اليت أنزعتا اهلل على سيدنا ػتمد صلى اهلل عليو
وسلم  ،كاألحبار والرىباف الذين كانوا لترفوف الالم عن موادعو  ،وبدلوا الشريعة اليت أنزعتا اهلل تعاذل على سيدنا
موسى وعيسى عليهما السالـ  ،لياً بألسنتهم وطعناً يف الدين .
ؿتن نوجو نداءنا إذل األفراد الذين يسعوف ىؤالء اظتت انفُت يف اإلمث.ونقوؿ عتم :است فروا ربام وتوبوا إليو  ،وأعردوا
عن الشرؾ الذي زللتم فيو  ،وال ترتضوا ألنفسام أف دتوتوا على الشرؾ  ،وإف ىذا الدين لقوؿ فصل وما ىو باعتزؿ ،
وإنو ليس لعبة بيد اصتهلة  ،وال لتق رأي شخ أف يصوغ أحااـ ىذا الدين يف قوالب الافر الضيقة كالاياف اضتزيب
الذي يعترب عنصراً ال غٌت عنو لانظمة الطاغوتية  ،أمامام البديل وىو جتريد الوالء هلل تعاذل واالىتداء ُّدي رسولو
األمُت  .وانضموا إذل اصتماعة اليت تتمسك بالاتاب والسنة  ،وال تعاين من بلبلة صراع االنتخابات  .لقد كفر دعاة
الفارة ا ضتزبية باتاب اهلل وحامو  ،فالنار مثوى عتم  ،وما عتم من ػتي  .وسوؼ ياوف بأس حزب الرفاه أشد من
غَته  ،وذلك الستخدامو الدين وسيلة لتوطُت دعامة الافر.
قاؿ تعاذل:
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َّاختَ ُذواْ أ ْ
َع َّما يُ ْش ِرُكو َف {التوبة }31 :
ويقوؿ الرسوؿ األعظم صلى اهلل عليو وسلم:
ِ ِ
اؿ َِشتعت رس َ ِ
َع ْن َعْب ِد اللَّ ِو بْ ِن َع ْم ِرو بْ ِن الْ َع ِ
اعا
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ع الْع ْل َم انْتَز ً
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وؿ اللَّو َ
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ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ َّ
ِ
ع الْعِلْ َم بَِقْب ِ
وسا ُج َّه ًاال فَ ُسئِلُوا فَأَفْػتَػ ْوا بِ ََِْت
يػَْنتَ ِزعُوُ م ْن الْعبَاد َولَا ْن يػَ ْقبِ ُ
اس ُرءُ ً
ع الْ ُعلَ َماء َح َّىت إذَا َدلْ يػُْبق َعال ًما اختَ َذ النَّ ُ
ِ
َدلُوا { .صحي البخاري  :كتاب العلم  ،رقم اضتديث / 98 :باب كيف يقبع العلم}.
ضلُوا َوأ َ
ع ْل ٍم فَ َ
الحقة:
عندما كاف اظتودوع الثالث يف سلسلة اظتقاالت اليت كتبناه بعنواف " ال نتان نسبة نظم باطلة إذل اإلسالـ استناداً على
قياسات باطلة " معد حتت الطبع وصلت إلينا مودوعاف كتبتهما صحيفة "ملن كزتة".
اظتودوع األوؿ كتبو ػتمد متيز بعنواف "فضل اهلل ،اإلسالـ والدنتقراطية ".
واظتودوع الثاين كتبو راشد دمَت بعنواف " االنتخابات ".
كنت أعرؼ بأف ػتمد متيز تقلد األساليب اليت تدعو إذل التسام مع عدوى الفارة اضتزبية  ،وإنو مبتلى ُّذا اظترض
اظتعدي نوعاً ما  .ولاٍت أراه اآلف مصاباً دتاماً ُّذا اظترض .
وؿتن ال نأؿ جهداً من أجل إرشاد ىؤالء اظتبتلُت إذل اظتخارت  .ونبذؿ ما يف وسعنا ظتعافاهتم وتووفَت وسائل اكتساب
اظتناعة عتم .
ما كتبتو الصحيفة :
ؼتتصر القوؿ ىو تالم آية اهلل حسُت ف صل اهلل  ،حسب قناعتو عن مودوع " اإلسالـ والدنتقراطية " وقياـ ػتمد متيز
اظتبتلى مبرض التحزب  ،بتفسَت حريف لاالمو  ،ناوياً إحداث فقو جديد مع تزويده ب راء واجتهادات الفقهاء اضتزبيُت
للتنعم بالدنتقراطية ورتع الناس ليتداعوا إليها .ويعرؼ كل مسلم بأف اضتزب ليس وعاء صتمع الناس  .وإفتا ىو أداة
لتمزيق صف األمة وتشتيت مشلو.
ويرى متيز وغتتهدي الصحيفة بأف اضتزب كتمع الناس  .ومتتلف قوعتم ىذا حىت مع مفهوـ اضتزب يف الفقو السياسن
ومع مراـ الدنتقراطية أيضاً  .وذلك ألف الدعوة اضتزبية وخاصة لو أدفنا عليها الطمع يف الوصوؿ إذل منصب عضوية
الربظتاف  ،تاوف مصيبة تبط بأشخاص مثل متيز تيث جتعلهم يصدفوف عن اضتق  ،لياتبوه باطالً  .ويظهروف الباطل
كأنو حق ولتسوف اضتلو مراً  .وإهنم لن يتعاطفوا مع الشعب بل يتبوؤوف مااهنم جبانب الباطل.
يتحدث فضل اهلل عن إماانية استخداـ وسائل غَت مشروعة للوصوؿ غاية مشروعة .وينتهز متيز ىذا القوؿ فصة
إلطالؽ ألفاظ فضفادة  ،وكأنو اكتشف الانز  ،دوف أف يفار بأف فضل اهلل أفىت برأيو  ،دوف عرض سند شرعن .
ويزف فضل اهلل االنقالب مع الدنتقراطية والدكتاتوترية مع الدنتقراطية سوية يف ميزاف أىوف البشر  .وىاذا يتالم عن
دنتاغوجيتو دوف أف يباؿ هنج الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ودوف أف يضع اعتباراً ألصوؿ تشايل اصتماعة يف اإلسالـ .
وتعٌت ىذه األقواؿ نق اإلسالـ  ،وثبت ُّا الشبهات يف نفوس اظتسلمُت  ،علماً بأف اإلسالـ جاء حامالً اظتنهج ،
وبُت اظتنافع واظتصاحل  ،وإف الفقو اإلسالمن واؼ بشال ال يستلزـ فقو اظتستحدثُت اظتبتدعُت  ،ولعن اظتتشبثُت بتلك
االبتداعات.
راشد دمَت:
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ذتة شخ آخر يقاؿ راشد دمَت والذي قاـ بأداء دوره أيضاً  ،كأحد غتتهدي صحيفة "ملن كزتو" وخاض يف حديثو
قائالً بأف صراع اضتق والباطل بدأ مع حياة جدنا آدـ عليو السالـ ومروراً بسيدنا يوسف عليو السالـ الذي كاف أميناً
على خزينة الدولة  .مث يأ الااتب باضتديث عن إدامة الدعوة عن طريق خوض االنتخابات والدنتقراطية.
ونقوؿ للصحيفة ولااتبو اَّتهد :
أ -إف الفوز ياوف دائماً حليفاً لعباد الرزتن الذين يبت وف سبيل رُّم ،ويتبعوف هنج رسولو ،ويقولوف شتعنا وأطعنا
 .ومن دل يقتد ُّداىم فلن لتصد إال اطتيبة واإلحباط .
وإف سيدنا يوسف عليو السالـ  ،كاف من أولئك الفائزين الذين دل يان يبت ن عرض اضتياة الدنيا  ،ومن دل يصبو وىن،
وحتمل مسئولية الوكالة على اطتزائن بنزاىة دوف أف نتيل عن اظتسار الشرعن ويفارقو  .فلم يقف أ/اـ اظتلك إجالالً لو،
ودل يعلن استعداده لاللتزاـ بدستوره ويتبع إثره  ،ودل يؤد لو نتُت الوالء  .بل على العاس إنو قاـ بعملو وىو على ىدى
من ربو ويشهد القرآف الارا على ذلك .
وإذا أراد اضتزبيوف أف يتالموا عن أشخاص مثل سيدنا يوسف عليو السالـ في ب عليهم أوالً أف يطهروا من الرجس
والن اسة  ،وأف يست فروا رُّم ويتوبوا إليو .
إف تلبيس اضتق بالباطل ىو أنار ما يفعلوف :
ليعلم اضتزبيوف بأنو ال نتان عتم االستنفاع مبا يًتددوف من اآليات القرآنية واألمثلة عن سيدنا يوسف أو حوؿ عباس
مدين أو فضل  .وال كتدوف منها فائدة إلثبات مزاعمهم  ،ألف اضتزب يستوحن من االبطل ،والباطل مدحوض أمره يف
اظتصحف الشريف والسنة اظتطهرة  .وإنو زىوؽ ومفضوح على مر التاري  .لنلتفت إذل سنوات مضت  ،فماذا فعل
اضتزبيوف عندما صوت الناس عتم ؟ فلم يزيدوا إال ناوالً  .وقد قاموا أثناء حامهم بالتوقيع على معامالت الرا،
وتصديق ميزانيت بيوت الدعارة  ،وإصدار األوامر بتعبئة قوات الشرطة يف ليارل رأس السنة لي معوا الناس يف الشوارع ،
ويدعتم طريق العودة إذل منازعتم.

حزب اهلل وحزب الشيطاف:
الدنتقراطية :
تستند فلسفة الدنتقراطية إذل الفار اليوناين  ،وةهرت إذل الساحة السياسية بفعل ما شتيت بالثورة الفرنسية.
اضتزب:
اضتزب ىو عنصر الدنتقراطية الذي ال ينفصل عنها .ولدت فار التحزب وتبٍت الدنتقراطية من نتاج العقل البشري ،
وإف كليت الفارتُت منبثقاف من منبع الافر  ،كما ىو معلوـ.
وكما تروف يف مقالنا الذي لتمل عنواف "اإلسالـ والدنتقراطية"  ،أف إكتاد الًتابط بُت اإلسالـ والدنتقراطية  ،يعٍت الوقوع
يف التهافت  .ألف اإلسالـ إسالـ والدنتقراطية دنتقراطية  .وىناؾ اختالؼ جذري بينهما كاالختالؼ بُت الرشد وال ن
 ،ف اء األوؿ من اطتالق وىو حام اضتق  .أما الثانية فإهنا إدارة اظتخلوؽ وعليو فإهنما متناقضاف وال يتالقياف  .فإذا قيل
لاوؿ نعم يعٍت ال للثاين  .وال نتان ودعهما يف مودع واحد  ،وذلك الختالؼ اظتنشأ واظتصدر  .وعليو كما ال
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دنتقراطياً مسلماً  .وبناء على

نستطيع أف نقوؿ لشخ بأنو شيوعن مسلم ،فإنو ال يص أيضاً أف يصب الشخ
ذلك يستحيل خلق أي ترابط بُت اإلسالـ والدنتقراطية.
اضتزب والشريعة:
اضتزب وليد الدنتقراطية  ،ومتالزـ معها بشال ال تست ٌت عنو  .لذا ال نتان أف ياوف اظتسلم حزبياً ومسلماً يف آف
واحد ويستحيل أيضاً خلق الًتابط بُت اإلسالـ واضتزب .
اضتزب :
ذكرت كلمة اضتزب يف القرآف الارا يف ذتانية عشر مودعاً  .ويفيد معناه الل وي كتلة أو طائفة من الناس .واضتزيب ىو
الشخ اظتنتمن إذل اضتزب  .وتستعمل كلمة اضتزب يف ترتيب أجزاء القرآف الارا  ،فالقرآف ينقسم إذل ثالثُت جزءاً
ولتتوي كل جزء على أربعة أحزاب.
وأطلقت كلمة األحزاب على الطوائف اليت جتتمع على ػتاربة األنبياء {عليهم الصالة والسالـ} وحسب ىذه
التعريفات الل وية  ،فإف اضتزب يعٍت غتموعة ،عصبة  ،طائفة  ،فرقة  ،كتلة ذات فار واحد  ،جند ذوو صفات مشًتكة
 ،جي  ،جي اضتماية  ،غتموعة من الناس تربطهم وحدة الفار والعمل.
وعليو نستطيع القوؿ بأف اضتزب ىو كتلة أو قسم أو فرقة عتا أوصاؼ خاصة دتيزىم عن غَتىا.
وتستعمل الل ات األوروبية لالمة اضتزب  ،كلمة مشًتكة تقريباً ُُ وىن {...}Party, Patrei, Parti
استعملت مصطلحاً حزب اهلل وحزب الشيطاف يف القرآف الارا  .ويقسم القرآف الناس من منظور اعتقادي وحسب
اشًتاكهم يف القلب والقوؿ إذل ثالثة فرؽ  ،وىم اظتؤمنوف والاافروف واظتنافقوف  .فاظتؤمن ىو الذي يؤمن قلباً ولساناً .
والاافر ىو الذي ينار اإلنتاف بقلبو ولسانو .واظتنافق ىو الذي كتاىر باإلنتاف دوف إقرار قلبو  ،وانطالقاً من ىذا اظتفهوـ
فإف اتباع حزب الشيطاف ىم الاافروف واظتنافقوف  ،ونتثل حزب اهلل صف اظتؤمنُت .
الصراع بُت اإلنتاف والنفاؽ:
إف اطتط الفارؽ بُت اإلنتاف والافر واد  ،ولان ىناؾ صعوبة يف الفصل بُت اظتؤمنُت واظتنافقُت  ،ودتييزىم نظراً لوجود
االختالط والتمازج بُت اظتؤمنُت واظتنافقُت الذين كتاىروف باإلنتاف  ،وإهنم يراؤوف وكأهنم مؤمنوف  .وعندما أفضى النيب
صلى اهلل عليو وسلم ضتذيفة بن اليماف { ردن اهلل عنو } بأشتاء اظتنافقُت وعهد إليو برصد حركاهتم أراد عمر بن
اطتطاب {ردن اهلل عنو } إزالة ارتيابو وتساءؿ " ىل يوجد اشتو دمن تلك األشتاء أـ ال  ،فأجابو حذيفة  :ال !
وال يعٍت النفاؽ إناار القرآف والشريعة بأكملها  .بل يدخل الشخ قائمة اظتنافقُت  ،إف أنار جزءاً من الشريعة أو
عبث بو  ،أو نوه بوجود أشياء وابتدعها زوراً وُّتناً  ،أو تشدؽ بالمات وأصر عليها .
وىناؾ نسبة من اظتسلمُت متزللوف يف تلك القائمة  .لذا كتب التذكَت بقوؿ عمر بن اطتطاب  .وقد شرحنا معاداة
وم ايرة اضتزب والدنتقراطية مع اإلسالـ  ،وأودحنا استحالة أف ياوف اظتسلم دنتقراطياً وحزبياً يف آف واحد  .فاظتسلم
ىو الذي يدافع عن التحزب ال صلة لو تزب اهلل بتاتاً .
الدنتقراطية والشريعة :
من أجل عرض توديحات أكثر  ،نعيد النظر يف اظتودوع ونقوؿ :
 -1تقضن الدنتقراطية بأف الشعب ىو مصدر السلطات  ،وترمى إذل دحع اضتق وإنااره  .أما الشريعة فإهنا
إرادة اضتق اليت تقضن تام اهلل  .وعليو فإف الدنتقراطيُت ليسوا من صف حزب اهلل .
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 -2يتطلب أسلوب العمل الدنتقراطن تشايل األحزاب ألف اضتزب عنصر متالزـ مع الدنتقراطية  ،وال ينفك
عنها  .أما الشريعة فإهنا قانوف إعتن ينايف اضتزب  ،لذا ال نتان تسمية دعاة اضتزب بأهنم من حزب اهلل .
 -3إف اظتوالُت ضتزب اهلل ىم جند اهلل الذين ال يعظموف الافار وشعائرىم  ،ومن يعظم الافار ويقف إجالالً ًُ
للاافر  ،ال ينتمن إذل حزب اهلل .
 -4ال ين النظاـ األساسن ضتزب اهلل على العمل دمن إطار دستور الافر .
 -5ال يتضمن النظاـ األساسن ضتزب اهلل على أية مادة  ،تفيد التعهد باضتفاظ على مبادئ أتارؾ وثوراتو ،
واظتضن قدماً على هن و .
 -6ال يعمل حزب اهلل بقانوف األحزاب  .ومن يعمل ُّذا القانوف ال نتان اعتباره بأنو من صف حزب اهلل.
 -7ال يعلق حزب اهلل صور الرجل الصنم يف مقراتو  .ومن يعلموف ىذه الصور ويعملوف حتتها  ،ليسوا من حزب
اهلل .
 -8يلتزـ مرشد حزب اهلل بسنة االلتحاء واالعتماـ  ،وإف اظتوالُت لزعيم ال يلتزـ ُّذه السنة ىم ليسوا من حزب
اهلل .
 -9ال يردى الشخصية القيادية يف حزب اهلل أف تقبل النسواف يده  .وأف من يتبعوف قائداً ال ينهى عن ىذا
الفعل ىم ليسوا من حزب اهلل .
إف التصفيق عادة مرفودة يف اجتماعات رتاعة حزب اللهية  .وإف من يعتادوف ُّا خارجوف عن
-12
حزب اهلل .
من يركع للصنم ومستعدوف ليلبسوا زي القسيسُت ال نتان اعتبارىم دمن حزب اهلل .
-11
من يأ إذل منرب الافر  ،ويقسموف بأف لتافظوا على دستور الافر ومبادئ الاافر وثوراتو  ،ليسوا
-12
من حزب اهلل .
إف الدستور الامارل {أتاتركن } ،دستور شيطاين  ،وإذا أسس أي حزب وفق ىذا الدستور فيعترب
-13
من حزب الشيطاف .
ال يقسم أفراد حزب اهلل ب َت اهلل  .ومن يقسم ي َت اهلل ال ينتمن إذل حزب اهلل .
-14
ال يقعد حزب اهلل يف غتلس نصب فيو دتثاؿ الصنم  .وال يتشبث بأصوؿ ؽتارسة الدنتقراطية  .ومن
-15
يفعل ذلك ليس من حزب اهلل .
مالحظة  :ال كتوز النطق بالمات تنطوي على الافر أو كتابتها أو تطبيقها عملياً  ،اللهم إذا فرض إكراىاً مل ئاً
يعرض اضتياة طتطر اعتالؾ  .ويؤمن حزب اهلل بعدـ جواز التصري بالمات الافر وال يبي اضتراـ ت ة اكتناف نوايا
حسنة  ،أو اكتناف نية إقامة حام اهلل  .وال متتلف يف ىذا السبيل استخداـ اضتزب كحزب أو كوسيلة .
وتظهر االلتباسات اطتاطئة ضتزب الرفاه من ىذه النقطة  .ويعن حزب اهلل بأف النية اضتسنة ال ت َت ماىية وحام
اظتنارات  .وإف ىذا التربير ال ياوف مقبوالً إال يف حاليت اإلكراه اظتل ئ والتاتيل القتارل عمالً مببدأ اضترب خدعة .
األحزاب اظتوجودة على الساحة الًتكية وفق منظور حزب اهلل .
لو شاىدنا ؽتارسات األحزاب اظتوجودة يف تركيا  ،وقارنناىا مع ثوابت حزب اهلل اظتذكورة يف اظتواد اطتمسة عشر –اليت
ذكرناىا  ، -فال ؾتد امتثاؿ أي حزب ألية من ىذه اظتواد  .ومن األحزاب من يست ل الدين من أجل مااسب حزبية ،
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وأوقع نفسو يف اظتتاىات  ،وال نتت بصلة إذل حزب اهلل بل نتضن يف الذؿ واطتواء اإلنتاين  ،وإف اظتسلم الواعن ال نتان
لو أف يؤيد اظتنتسبُت يف مثل ىذه األحزاب  ،وال يورىم  ،ولو كانوا من أقرب األقرباء إليو.
ويصف اهلل سبحانو وتعاذل كال الطرفُت يف قولو:
ِ
ضب اللَّوُ َعلَْي ِهم َّما ُىم ٍّمن ُام وَال ِمْنػهم وَْلتلِ ُفو َف َعلَى الْ َا ِذ ِ
أَ َدلْ تَػر إِ َذل الَّ ِذ َّ
ب َوُى ْم يػَ ْعلَ ُمو َف أَ َع َّد اللَّوُ
ْ َ ُْ َ
َ
ين تَػ َول ْوا قَػ ْوًما َغ َ
َ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ٍت
َعتُ ْم َع َذابًا َشد ً
اب ُمه ٌ
ص ُدوا َعن َسب ِيل اللو فَػلَ ُه ْم َع َذ ٌ
يدا إنػ َُّه ْم َساء َما َكانُوا يػَ ْع َملُو َف اختَ ُذوا أَْنتَانػَ ُه ْم ُجنَّةً فَ َ
ُت لَن تػُ ْ َ
ِ
ِ
ك أَصحاب النَّا ِر ىم فِيها خالِ ُدو َف يػوـ يػبػعثُػهم اللَّو َِ
رت ًيعا فَػيَ ْحلِ ُفو َف لَوُ َك َما
ُْ َ َ
َ ْ َ َْ َ ُ ُ ُ
َعْنػ ُه ْم أ َْم َوا ُعتُ ْم َوَال أ َْوَال ُد ُىم ٍّم َن اللَّو َشْيئًا أ ُْولَئ َ ْ َ ُ
َلتلِ ُفو َف لَ ُام وَلتسبو َف أَنػَّهم علَى َشن ٍء أََال إِنػَّهم ىم الْ َا ِاذبو َف استحوذَ علَي ِهم الشَّيطَا ُف فَأَنساىم ِذ ْكر اللَّ ِو أُولَئِ َ ِ
ب
ْ َ ْ َُ ُ ْ َ
ْ
ُ َْ ْ َ َ ْ ُ ْ
ك ح ْز ُ
ْ
َ ُْ َ
ُْ ُُ
ْ
اف ىم ْ ِ ِ َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َب أَنَا
ب اللَّوُ َألَ ْغلِ َ َّ
ين ُلتَا ُدو َف اللَّوَ َوَر ُسولَوُ أ ُْولَئِ َ
ك ِيف األَذَلٍّ َ
الشَّْيطَاف أََال إ َّف ح ْز َ
اطتَاسُرو َف إ َّف الذ َ
ُت َكتَ َ
ب الشَّْيطَ ُ ُ
اءى ْم أ َْو
ي َع ِز ٌيز َال َِجت ُد قَػ ْوًما يػُ ْؤِمنُو َف بِاللَّ ِو َوالْيَػ ْوِـ ْاآل ِخ ِر يػُ َوا ُدو َف َم ْن َح َّ
َوُر ُسلِن إِ َّف اللَّوَ قَ ِو ٌّ
اد اللَّوَ َوَر ُسولَوُ َولَ ْو َكانُوا آبَ ُ
وح ٍّمْنو وي ْد ِخلُهم جن ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك َكتَب ِيف قُػلُوُِِّم ِْ
َّات َْجت ِري ِمن َْحتتِ َها
أَبْػنَ ُ
اإلنتَا َف َوأَيَّ َد ُىم بُر ٍ ُ َ ُ ُ ْ َ
اءى ْم أ َْو إ ْخ َوانػَ ُه ْم أ َْو َعش ََتتَػ ُه ْم أ ُْولَئ َ َ
ُ
ْاألَنْػهار خالِ ِد ِ
ك ِحز ِ ِ ِ
ِ
ِ
ب اللَّ ِو ُى ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َف {اَّادلة -14 :
ين ف َيها َرد َن اللَّوُ َعْنػ ُه ْم َوَر ُ
ب اللَّو أََال إ َّف ح ْز َ
دوا َعْنوُ أ ُْولَئ َ ْ ُ
َُ َ َ
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ال يتحقق النظاـ العادؿ عن طريق التشبث بنظاـ الظلم
نشرت صحيفة "ملن كزتو" يف عددىا الصادر يف  ، 1991/11/ 2يف زاوية اظتخصوصة للفقو يف الصحيفة بعنواف
"ىل نتان تقدا اطتدمة عن طريق اضتزب".
لننظر إذل ما يقولو الااتب الذي يسمى ػتمد توال  ،والذي لتاوؿ الدفاع عن الفار اضتزيب ويسعى إلضتاؽ ىذا الفار
ال ريب عن اإلسالـ باإلسالـ  ،على الرغم من افتقاره إذل العلم  ،وعردو لامثلة تتناقع مع البعع .
يقوؿ الااتب :
إف اظتواطن الذي يعي يف اصتمهورية الًتكية  ،لتمل ىوية األحواؿ اظتدنية الًتكية  ،ويؤدي اطتدمة العسارية  ،ومس ل
يف اظتؤسسات التأمينية  ،ويقوـ بأعماؿ أخرى من ىذا القبيل  .لذا عليو أيضاً أف يشارؾ يف التصويت  ،ويشارؾ يف
اضتاومة من أجل ت يَت نظاـ الظلم .
مسألتاف متناقضتاف:
 -1إف ىذه اظتقارنة غَت وجيهة  .فإذا اعترب زتل اعتوية الصادرة عن الدولة  ،وأداء اطتدمة العسارية  ،والتس يل
يف اظتؤسات التأمينية أخطاء  ،فال يص القياس على األخطاء  ،أي ال يص أف تاوف ىذه األفعاؿ اظتقاس
عليها حسب قواعد أصوؿ الفقو  .وإذا أخذ ُّذا القوؿ  ،فيعٌت ذلك  ،بأف الناس ما داموا يقًتفوف اإلمث
والذنوب  ،لذا فمن االعتيادي أف يضيفوا إذل أفعاعتم أفعاالً أخرى  ،كاظتشاركة يف االنتخابات  .ويعٍت أيضاً
بأنك تسرؽ وتاذب وتزين  ،لذا لتمل لك أيضاً أف تشرب اطتمر .
ىل توجد ىذه األباطيل يف شرع اهلل ؟ كال! إنو افًتاء شنيع  .ورغم ذلك فإف األمر ىُت عند كتّاب صحيفة ملن كزتو
الذين يتظاىروف بأهنم غتتهدوف  ،ومع غايتهم ىن كسب أصوات الناخبُت  ،ودخوؿ اَّلس ليقوموا بعع العضالت .
وال يهمهم الدفاع عن شرع اهلل .
 -2اضتزب أيضاً نتثل إحدى اظتؤسسات اليت تارس الظلم :
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الظلم يعٍت إحالؿ الباطل ػتل اضتق  .وانطالقاً من ىذه النقطة فإف إحالؿ الدنتقراطية ػتل اإلسالـ كالً أو جزءاً ،
ياوف مبثابة تلبيس اضتق بالباطل  .أال تعترب ىذه اظتمارسات تاريساً للظلم ؟ ىل نتان إزالة الظلم ُّذه الطريقة ؟ أال
تتمخع عنها تناقضات ؟ أين االستناد الشرعن عتذه االفتعاالت ؟
أال ياوف استحالؿ اظتنهج اضتزيب  ،وودعو يف مودع منهج الدعوة ب ياً ؟ كيف يص اختاذ اضتزب كوسيلة يسَتىا
منهج باطل ؼتتلف يضاؼ إليو مقتبسات من منهج اضتق ؟ أال يعترب ىذا مااء وتصدية وتشويهاً للحق وخيانة تق
الشريعة اإلعتية ؟
 -3ال كتوز اتباع اصتهلة والسفهاء :
انطالقاً من شعورنا باظتسئولية  ،نارر ندائنا  ،ونقوؿ :
يا رتاىَت اظتسلمة  ،اعلموا بأف اضتزبيُت  ،سواء أكانوا من القيادة  ،أو من قاعدهتم  ،أو من أئمتهم الروحية  ،ال علم
لديهم وال حياء  .وإهنم يركسوف على شفا حفرة من النار  ،وىم دالوف مضلوف  .يريدوف توريطام يف متاىات
الضالؿ واالختباط  ،وإسالكام إذل ما ىو بئس اظتصَت  .فال تاونوا متبعُت ورائهم  ،وال تصوتوا لتأييد اصتهلة
وال امشُت  .ويقوؿ عز وجل من قائل :
ِ ِِ ِ
ِ َّ ِ
نصُرو َف {ىود } 113 :
َّار َوَما لَ ُام ٍّمن ُدوف اللّو م ْن أ َْوليَاء ُمثَّ الَ تُ َ
ين ةَلَ ُمواْ فَػتَ َم َّس ُا ُم الن ُ
َوالَ تػَ ْرَكنُواْ إ َذل الذ َ
اؿ الَ يػن ُ ِ
وإِ ِذ ابػتػلَى إِبػر ِاىيم ربُو بِ َالِم ٍ
اؿ إِ ٍّين ج ِ
ِِ
ك لِلن ِ
ُت
َّاس إِ َم ًاما قَ َ
ات فَأََدتَُّه َّن قَ َ
اؿ َوِمن ذٍُّريَِّيت قَ َ ََ
اعلُ َ
اؿ َع ْهدي الظَّالم َ
َ
َ َْ ْ َ َ َ ُ َ
{البقرة } 124 :

التحزب واطتطر على اإلنتاف
قاؿ تعاذل:
ِ
ِِ
ؼ َعلَْي ِه ْم َوالَ ُى ْم َْلتَزنُو َف {البقرة } 112 :
ند َربٍِّو َوالَ َخ ْو ٌ
َجُرهُ عِ َ
َسلَ َم َو ْج َهوُ للّو َوُى َو ُْػتس ٌن فَػلَوُ أ ْ
بػَلَى َم ْن أ ْ
ِِ
َشتاء َشتَّيتُموىا أَنتُم وآب ُؤُكم َّما أَنزَؿ اللّو ُِّا ِمن س ْلطَ ٍ
ِ ِِ ِ
اف إِ ِف ْ
ْم إِالَّ للّو أ ََمَر أَالَّ تػَ ْعبُ ُدواْ إِالَّ إِيَّاهُ
َ ُ َ
ُ
َما تَػ ْعبُ ُدو َف من ُدونو إالَّ أ َْ ْ ُ َ ْ َ َ
اضتُا ُ
ِ
ٍّين الْ َقيٍّ ُم َولَ ِا َّن أَ ْكثَػَر الن ِ
َّاس الَ يػَ ْعلَ ُمو َف {يوسف } 42 :
ذَل َ
ك الد ُ
اح ٌد فَمن َكا َف يػرجو لَِقاء ربٍِّو فَػ ْليػعمل عم ًال ِ
اضتا وَال ي ْش ِرْؾ بِعِبادةِ ربٍّوِ
رل أََّفتَا إِ َعت ُام إِلَو و ِ
ِ
وحى إِ ََّ
َ ََْ ْ ََ َ
ص ً َ ُ
َْ ُ
قُ ْل إَّفتَا أَنَا بَ َشٌر ٍّمثْػلُ ُا ْم يُ َ
ََ َ
َ
ُ ْ ٌَ
َح ًدا {الاهف .} 112 :
أَ
إف أىم نقطة مشًتكة يف تلك اآليات الارنتة ىن قبوؿ التوحيد واالئتمار بو مع دحع الشرؾ والتورل عنو  ،ويبدأ
االعتقاد من ىذه النقطة  .في ب اإلعراض عن خباثة وؾتاسة الشرؾ  ،وننبذىا  ،ومس وجودىا وآثارىا يف القلب ،
مث اعتناؽ التوحيد أي اإلنتاف اطتال بوحدانية اهلل  .وىذا ىو معٌت نعم للتوحيد وال للشرؾ .
ففن اآلية األوذل نرى أف نيل ردواف اهلل والفوز باصتنة  ،مرىوناف بشرطُت وقتا تسليم الوجو خالصاً هلل  ،مع اإلحساف
أي العمل الصاحل الذي يطابق مع قواعد الشريعة ال راء وموازياً مع سبيل اضتق  .وبذلك تاوف العبادة والقياـ بالعمل
الصاحل لوجو اهلل  ،وجترد النية اطتالصة ابت اء ظترداتو .
ونعرض أمثلة حوؿ اظتودوع :
 -1ىل ياوف إنتاف وعبادة شخ نصراين مقبوالً ؟ ال !
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 -2إذا كانت الصالة والصياـ بنية ؽتارسة الريادة واتباع ركتيم األكل  ،ىل تاوف مقبولة ؟ اصتواب  :ال !
والسبب ىو أف العمل صحي ولان النية غَت سليمة .
التحزب وفق منظور اآليات القرآنية :
لو أدرؾ الشخ مفاىيم تلك اآليات اظتذكورة  ،وتفار يف األمثلة اظتذكورة  ،فال يصرح بوجود الًتابط بُت التحزب
واإلسالـ  .وذلك ألف الدعوة اضتزبية حتل احملرمات واظتاروىات واظتعاصن  .وتقبل األفعاؿ واظتراسيم اليت ال تبيحها
الشرع  ،بل تقاـ وفقاً ألصوؿ الدنتقراطية  ،كأداء وقوؼ اإلجالؿ والتعظيم أماـ الصنم  ،وتعليق صور الصنم يف مقرات
اضتزب  ،وتنصي النظاـ األساسن للحزب على التعهد بااللتزاـ بالدستور الاافر  ،والعمل وفق اطتطوط اليت رشتت
بفعل الت يَتات اليت شتيت بالثورات واظتفرودة من قبل الافر  ،وأداء اليمُت على منرب الافر للتعهد باضتفاظ على نظاـ
الشرؾ  ،والقعود يف اَّلس الوثٍت حيث تلقى اطتطب وتطرح االقًتاحات والتقييمات وترفع األصابع إلبداء اآلراء .
وجترى كل ىذه األفعاؿ حتت مراصد الوثنية ومراقبتها .
تفاروا يف مدى مشروعية تلك األفعاؿ  ،ويف إسنادىا الشرعن وتأملوا ! ىل تاوف تلك األفعاؿ مباحة ولو أديت
تسن النية ؟
اصتواب  :كال !
التحزب حتت دوء اآلية األربعُت من سورة يوسف :
توجد يف اآلية ستس مسائل :
 -1ال مااف لعبادة األوثاف يف شرع اهلل .
 -2إف اضتام هلل وحده  ،وإف صالحية التشريع أمر ؼتصوص بو .
 -3إف االمتثاؿ للقوانُت عبادة  ،وإف العبادة واأللوىية ؼتصوصة هلل وحده .
 -4إف من يطبق تلك النقاط الثالثة اظتذكورة إنتاناً وعمالً  ،فهو على الدين القيم .
 -5إف أكثر الناس غافلوف عن حقيقة الدين  ،وىم دحايا اصتهل  .ىل يتمثل اضتزبيوف لِية  112من سورة
البقرة اليت شرحناىا  ،يف فارىم وعملهم وتطبيقاهتم ؟ متطو اضتزبيوف خطواهتم على أصوؿ وأساليب
الدنتقراطية  .ودل ينزؿ اهلل سبحانو وتعاذل أية آية لتصويب الدنتقراطية  ،أو اضتزب الذي ىم العنصر اظتتالزـ
معها  .فإذا جاءت الشريعة زىقت الدنتقراطية اليت تعطن اضتام اظتطلق للشعب  ،مع أف اضتام هلل وحده .
تعترب طاعة القوانُت واحًتامها مبثابة عبادة عتا  ،وإف العبادة ل َت اهلل  ،ىن االعتناؽ للوثنية والدخوؿ يف الشرؾ  .وإف
كل ما حتلبها الدعوة اضتزبية من التطبيقات واظتمارسات ىن مبثابة العبادة للدنتقراطية  ،وإهنا إعالف للمرور على الشرؾ
وإناار عتذا الدين  ،وإف ادعى اضتزبيوف حسن نيتهم واستعماعتم للحزب كوسيلة  ،إلغن ح تهم واىية  ،وغَت مقبولة
حسب ما جاء يف اآلية  112من سورة البقرة .
اضتزبيوف ىم دحايا اصتهل :
إف قادة اضتزبُت وأئمتهم يف اصتهالة يعمهوف  .وىم أسرى ظتقاصدىم الشريرة  .وإف القاعدة اظتتبعة عتم ىم بادئ الرأي
وأكباش للفداء  .ومن دواع األسف أهنم دحايا النظم الباطلة والطاغوتية  .وإهنم يتبعوف إثر قادهتم وأئمتهم اظتتعمدين
أو اصتهلة  ،ويطيعوهنم طاعة عمياوية  ،ليسبحوىم كقطعاف األغناـ ورائهم .
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وإف اصتملة األخَتة يف اآلية األربعُت من سورة يوسف "ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يتلمون "  ،تصوير
وتقبي ل فلة وجهل اظتتبوعُت والتابعُت  .وتعٍت بأف اضتق موجود يف ماانو  ،ولان يا لاسف  ،إف أكثر الناس عن
ىذا ل افلوف .
التحزب وفق منظور اآلية  112من سورة الاهف :
ؾتد فيها مسألتاف :
 -1إف مصدر الشريعة ىو الوحن :
 -2وإف من يرجو لقاء ربو  ،عليو أوالً أف يعمل عمالً صاضتا  .وثانياً أف تاوف نيتو سليمة  ،ويدعو إذل الشريعة
ويربئ نفسو من الشرؾ والوثنية  .ويبلغ رب العاظتُت رسالتو للبشرية عن طريق الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ،
ليقوؿ للناس بأنام ال تستطيعوف تعيُت عقيدتام وعبادتام بأنفسام  ،وال تستطيعوف ودع قواعد لتنظيم
حياتام  .وحىت الرسوؿ ال يستطيع أف يفعل ذلك من نفسو  ،بل يبلغ رساالت ربو ويقوؿ للناس إفتا إعتام
إلو واحد  ،فأطيعوه واعبدوه  ،ويعلمهم بأف نيل ردواف اهلل  ،والفوز جبناتو  ،أمر يرتاز على العمل الصاحل
اظتوافق للتنزيل اإلعتن أوالً  ،وثانيا عدـ التلط بالوثنية أو التورط فيها  ،وإف كاف قليالً  ،وحىت لو كاف تسن
النية .
وعليو فإف أفعاؿ اضتزبيُت حىت ولو اقتنعوا تسن نواياىم  ،تاوف ىباء منثوراً  ،فال ينالوف مثوبة من عند اهلل  ،وال
يفلتوف أنفسهم من ورطة الفسوؽ والافر واظتعاصن  .وبعبارة أود :
فإف الدين اضتق الذي ىو الدين القيم  ،يقوـ على العمل اضتق والنية اضتقة وتعترب أفعاؿ اضتزبيُت وتصرفاهتم  ،كتنصي
النظاـ األساسن لاحزاب على أقواؿ جتلب الافر  ،وتعليق صور الصنم يف اظتقرات  ،وأداء وقوؼ اإلجالؿ  ،وشال
اليمُت  ،واضتضور يف اَّلس  ،وإجراء مداوالت وغتالسات ومناقشات مع أشخاص مراؽ يتماروف يف اظتنارات  ،كلها
استنااؼ من اعتدى  ،وانضواء حتت اظتعصية  ،واهنواء يف الشرؾ واآلثاـ .
تركيب الشريعة مع الدنتقراطية :
الشريعة ىن القانوف اإلعتن  ،والدنتقراطية هنج وثٍت  ،ولو امتزجت االثناف معاً  ،سياوف الًتكيب النائج ىو القانوف
الوثٍت  .كقطرة من الن اسة اليت يتن س ُّا كوب من اظتاء  .وإف ىذا الدين اظتبُت كامل نزيو  ،لتيث ال يقبل ىذا
الًتكيب الن س والتخبط الناراء  .وال كتيز اإلنقياد وراء مرشدين متن سُت من القادة واألئمة  ،وال كتيز الصالة
ورائهم ولو صفروا نقروا  .والذين ىم أمامهم طريقاف ال ثالث عتما  ،إما أف يأتوا بربىاف الدعاءاهتم أو يتوبوا إذل البارئ
ويذعنوا للحق .
ولان اضتزبيُت يعمهوف يف اظتتاىات  ،فال تعفو قلوُّم ومتروف صماً وعمياناً  ،وال يًتددوف يف خطوه دتليهاً م رُّم  ،ولو
تطلب األمر استهواء الرذائل كالاذب واإلفك  .وإهنم ال يبصروف أخطاء زعاماهتم تق الدين  ،ويت اىلوف م مث القادة
الذين يوقعوف على معامالت الربا ،بل يتملقوف عتم .
وعد وخالؼ :
إذا كاف اليمُت داخل حزب على ىذا الشال  :نتعهد ببذؿ أقصى جهودنا لإلحاطة بنظاـ العبودية اضتارل وإقامة
النظاـ العادؿ  ،فهنيئاً لام جهادكم "  .وإذا أدى أعضاء ىذا اضتزب نتيناً آخر عند دخوعتم للربظتاف  ،فيقولوف  :أقسم
بشريف وعردن أماـ الشعب الًتكن العظيم بأف أحافد على الدستور  ،وألتزـ مببادئ أتاترؾ وثوراتو األخ ...ويعٍت ذلك
أهنم يناكثوف عهودىم  ،وتراجعوف عن عهودىم اليت أعطوىا يف ساحات االنتخابات  ،وقالوا إهنم يقسموف بالقرآف
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الارا على منصة اَّلس ولانهم يباشروف دخوعتم اَّلس باليمُت الالديٍت  .وكلهم لتذوف ىذا اضتذو حىت أولئك
الذين كانوا موصوفُت بأهنم يعتربوف من اظتفاخر واألمثلة لاللتزاـ كرئيس بلدية أورفة .
أساليب اطتداع واالؿترافات :
لو شتعتم إذل أقواؿ وخطب زعيم حزب الرفاه  ،تالحظوف بأف زعماء أحزاب أخرى يتالموف بصراحة ويعلنوف
معاردتهم للشريعة  ،ويقروف بألسنتهم بأهنم ملتزموف بالنظاـ الامارل {أتاتركن} الوثٍت  ،وال يسيئوف إليو وال متالفونو
ويبُت ذلك يف مراسيم أداء اليمُت العضوية يف اَّلس  ،وعندما أثار الاماليوف الض ة الابَتة وقاموا بتأجيج اظتوقف
حُت صعد رجل وامرأة من أىارل دياربار منصة اَّلس ألداء نتُت العضوية وإف كل ما فعاله  ،ىو قوعتما بأهنما يؤدياف
اليمُت حتت د ط الدستور  ،وتلفظاً ببعع كلمات كردية  .وأصر الاماليوف بعد اضتادث على إعادة نطق اليمُت
حرفياً ولان لننظر إذل سلوؾ من يدعوف تدينهم يف اَّلس .
 -1إهنم يستعملوف عبارة نظاـ العبودية بدالً من عبارة نظاـ الافر  ،ػتاولُت بذلك التعتيم وإخفاء حقيقة النظاـ
اظتوجود  .وتسَت رتاىَتىم ورائهم دوف يعوا جوىر القضية  ،يف حالة أف عبارة نظاـ العبودية ال تفيد معٌت نظاـ
الافر ولو استعملت غتازاً .
 -2من الالزـ أف يستعملوا عبارة نظاـ الشريعة  ،ولانهم يستعملوف عبارة النظاـ العادؿ  ،واليت ال تفيد معٌت الشريعة
بصورة ؽتاثلة  ،وختلق االلتباسات .
 -3يقوؿ ىؤالء بأف إقامة رئيس اصتمهورية {وكاف أوزاؿ آنذاؾ} ،يف قصر الرئاسة {الواقع يف جاناايا} أمر ال يتفق
مع القانوف  .ولان كتب أف نسأعتم  ،أي قانوف تقصدوف ؟
 -4يقولوف  :ؿتن ال ؿتضر اظت دب والوالئم اليت تقدـ يف قصر الرئاسة  ،ألهنا إجحاؼ تقوؽ اليتامى  .وأف ىذا
اصتواب غَت كاؼ  ،وال يعرب عن الدافع اضتقيقن الذي ىو من صميم اإلنتاف الذي نتنع القعود على موائد اطتمر .
 -5رداً على سؤاؿ الصحفيُت الذين سألوىم  ،بأنام دل تاونوا تزوروف قرب أتاترؾ  ،فلماذا حتضروف اآلف يف مقدمة
الصفوؼ ؟ يقوؿ زعيم حزب الرفاه  ،يف السابق دل تان ىناؾ اظتراعاة للربوتوكوؿ  ،لذا كانت الصفوؼ اطتلفية
تًتؾ لنا  ،أما اآلف فنقف يف الصفوؼ األمامية .
ويدؿ قوعتم بأهنم ال يتوانوف من كتابة عبارات مليئة بالافر يف س ل القرب  ،مثل ما يفعلو األشخاص الذين يقفوف يف
الصفوؼ األمامية عند حضورىم مراسيم زيارة القرب كتوركوت أوزاؿ مثالً .
أين الفتوى ؟
ال نتان لزعيم حزب الرفاه االحت اج جبوابو ومبا يسرده من اضت ج الواىية  .وذلك ظت ايرة ىذه األجوبة مع الدعوة اليت
ينب ن أف تاوف علنية وجازمة  .ويسبب استعماؿ ىذه األساليب اظتلتوية يف الدعوة إذل سوء االحتذاء وإعطاء مفاىيم
خاطئة ال ػتل عتا يف السَتة النبوية الشريفة  ،وال يناؿ ُّا اظتراـ اظتنشود  .فلم يقبل الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم اإلشارة
إذل قدسية أوثاف اظتشركُت الذين دعوه إذل اظتداىنة  ،كما ؾتد يف تفسَت سورة الاافرين  .وتقتضن الدعوة الصراحة
واَّاىرة  ،أو عدـ زتل أعبائها  .وإذا كانت ىناؾ ؼتاوؼ على اضتياة يف البلد  ،فإف االماانات إلعالف مقاصد
الدعوة وإيصاعتا إذل الوطن متوفرة يف اظتنفى  ,وىذا ىو الصواب وائتمار بأوامر كتاب اهلل وتوصياتو .
النتائج اظترة للمساومات :
إف التنازؿ كتر التنازالت األخرى  ،حىت تصب سلسلة ال انقطاع عتا  ،وتصب أكرب فأكرب  ،فيأخذ غترى ال يسند .
ويفقد الشخ اظتنهمك يف التهاوف بصَتتو  ،ولترـ نفسو من نصرة ربو  ،فين رؽ يف مستنقع التنازالت  .ألف كل ختط
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لتأسيس اضتزب انعااس للتنازالت واظتساومات واحدة تلو األخرى  .فطلب التأسيس يتطلب إعداد النظاـ األساسن
الذي كتب أف ين على عبارات مؤكدة على الافر  ،مث تعليق صور الصنم لتصب مقرات اضتزب معابد لاصناـ .
ويأ بعدىا دور أداء نتُت الوالء يف اظتعبد األكرب للتعهد تراسة دستور الافر  .وتليو زيارة قرب الرجل الصنم مع
االمتثاؿ لشعائر ىذه الزيارة اظتنصوصة يف الربوتوكوؿ اظتعد عتذا ال رض  ،فيًتابط الزائروف يف صفوؼ مًتاصية كالقائمُت
بالصالة ليقوموا مبا تستلزمو مراسيم الزيارة وما تستوجبو العبادة اليت تتم حتت إشراؼ الاماليُت  ،وأماـ وسائل اإلعالـ
وأنظار الشعب .
إف الوقوؼ أماـ الصنم إجالالً لو  ،تعبَت عن اطتضوع لعبادتو واظتثوؿ لو  ،واالستعداد رىن إشارتو  ،واالئتمار مبا جاء
يف دستوره  .وإف التوجو ؿتو صناديق االنتخابات  ،وأداء اليمُت الدستوري  ،والدخوؿ يف اظتداوالت واحملاورات يف
اَّلس  ،ورقع اإلصبع للتصويت على القرارات والقوانُت اليت تصدر يف إطار الدستور  ،كلها عبادة وتأليو للرجل الصنم
الدجاؿ  ،ألف إطاعة القوانُت حسب الرؤية القرآنية ىن عبادة لوادعن تلك القوانُت .
ىذه ىن الامالية  ،سواء أكانت باسم الامالية نفسها أو حتت اسم الدنتقراطية أو باسم اضتزب  .وإف االجتماعات
اليت تعقد  ،واألنظمة األساسية اليت تاتب  ،والصور اليت تعلق  ،والتصفيقات اليت تصدى  ،والتعظيمات اليت تقاـ ،
واليمُت الذي يتم أدائها  ،واظتراسيم اليت تنظم  ،كلها تقاـ لوجو دجاؿ أشر الذي أصب صنماً وشيطاناً  .وكل من
نتارس ىذه الشعائر  ،فهو وثٍت ومشرؾ وجند من جنود الدجاؿ ومنضم إذل حزب الشيطاف مهما كانت نيتو  ،ولو
تظاىر بالصوـ والصالة  .وينطبق ىذا اضتام على من لتذوف حذوىم من األئمة واطتطباء وعلى رأسهم اظتنتسبوف
للدولة  ،فمصطفى كماؿ دجاؿ وىم بالعم مراؽ  .وإف كل من يدور يف ىذا اظتدار من اضتزبيُت فهو مشرؾ وال
يستطيع التمل من الوزر ولو زكى نفسو بلسانو  .يقوؿ سبحانو وتعاذل :
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َحبَ َارُى ْم َوُرْىبَانػَ ُه ْم أ َْربَابًا ٍّمن ُدوف اللّو َوالْ َمسي َ ابْ َن َم ْرَاَ َوَما أُمُرواْ إِالَّ ليَػ ْعبُ ُدواْ إِ َعتًا َواح ًدا الَّ إِلَوَ إِالَّ ُى َو ُسْب َحانَوُ
َّاختَ ُذواْ أ ْ
َع َّما يُ ْش ِرُكو َف {التوبة . } 31 :
لقد اعتاد اضتزبيوف على األكاذيب واظتمازقة والنفاؽ  ،واليت ت اير دتاماً مع سَتة اظتصطفى صلى اهلل عليو وسلم  .فهل
يستطيعوف أف يستدلوا ويستشهدوا تياة النيب األمُت ؟ كيف تسلم أمانة كزماـ اضتام أليد ىؤالء ؟
من دمن أىاومات اضتزبيُت استعماعتم لالمة الضرورة  ،مع أف ما اعتادوا عليو ال يدخل يف نطاؽ الضرورة  ،ليمعنوا
النظر يف مودوع الضرورة اظتذكور يف الفقو  ،ويدرسوا الدين بشال واؼ  ،ويفقهوه دوف اعوجاج  ،حىت ال يسببوا
استمالة الناس وانتزاع إنتاهنم .
والنتي ة :
 -1إف الناخبُت واظتنتخبُت ىم دنتقراطيوف  ،ويقوموف باالستعراض واالستظهار على ىذا اظتنواؿ  ،في سدوف
الدنتقراطية قوالً وعمالً  ،وال يلتفتوف إذل النصائ واظتواعد وال يهتموف ُّا  .وإذا بقوا مت انفُت يف االؿتراؼ ودل
يبؤوا مبوأ الصدؽ  ،فإهنم نتوتوف دنتقراطيُت يوـ يأتيهم اظتوت ب تة وىم ال يشعروف  .ألف اإلنساف نتوت ولتشر
على ما عليو  ،وأف مصنع الدنتقراطية تنتج الدنتقراطيُت على فتط واحد  ،مهما كانت أفاارىم وأشااعتم  ،كأحد
اظتصانع الروسية الذي كاف يسل جلود الاالب  .فالاالب كانت تدخل حتت اظتاكنة على ؼتتلف أشااعتا
وألواهنا  ،ولان أجسادىا كانت خترج كلها زتراء على شال واحد بعد تسليخها .
 -2إف الواجب اظتلقى عليام ىو الت مع وااللتفات حوؿ اصتماعة اليت حتمل اسم "احتاد اصتماعات اإلسالمية " اليت
تعمل وختدـ على هنج شرعن بصدؽ وأمانة من أجل نصرة قضية اضتق  ،وإقامة حام إسالمن  .ودل يسلك
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مسلك اظتساومات  .لذا فإهنا الئقة لالنضماـ إليها واالفتخار ُّا  .وتت لى فيها االمتثاؿ ألمر اهلل الذي يأمرنا
بأف ناوف مع الصادقُت  ،واضتمد هلل .

تعقيباً على األجوبة
كتبت صحيفة وحدت { األسبوعية }  ،يف عددىا الصادر لتاري  12 -6مايس  ، 1991مقاالً بعنواف "اضتزب
يف اإلسالـ " بقلم ديا أريلماز  .وكتبت صحيفة "أمت ػتمد" يف عددىا الصادر بتاري  ، 1991/1/25رداً مناسباً
للمقاؿ  ،كما يلن :

تتقيباً على المقال :

أقدـ ديا أريلماز على استعراض بطولتو اظتزيفة كاظتبارز الفاشل الذي يعاند  ،فألف كتاباً باسم "اظتسائل يف اإلسالـ ،
وحلوعتا " ولتتوي قسماً من اصتلد األوؿ لاتابو على أجوبتو لبعع اظتسائل متمادياُ يف جهلو وللمرة الثانية  .وإف
االستحار مع ىؤالء ال َت مؤىلُت  ،يدفعهم إذل التالم  ،فيزيدوف جهالً على جهلهم  ،حىت ين رقوا يف مستنقع اصتهالة
 .وأوقع الااتب نفسو يف غتموعة من األخطاء عند سرد أجوبتو  ،ونشَت إذل بعع ىذه األخطاء .
 -1كتبت صحيفة " أمت ػتمد " تعقيباً على األجوبة اليت عردها الااتب اظتذكور  ،وتقوؿ لقد ع البحث عن أحد
األحاديث الشريفة وتررتتها بصورة غَت صحيحة  .علماً بأف الروايات اظتتعددة للحديث تاوف كاآل :
 -1من أحدث يف أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد { .رواه البخاري ومسلم } .
 -2من صنع أمراً على غَت أمرنا فهو رد {كما كتب يف رياض الصاضتُت } .
 -3من أحدث يف أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد { رواه أبو داود } .
 -4من عمل عمالً ليس عليو أمرنا فهو رد {رواه مسلم } .
 -5من عمل عمالً ليس عليو أمرنا فهو رد { رواه أبو داود } .
 -6من أحدث يف أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد  { .رواه مسلم } .
ونقرأ يف كتاب " عوف اظتعبود " السطور اآلتية :
عن قاسم بن ػتمد {ابن أيب بار الصديق ردن اهلل عنو } قاؿ  :من أحدث يف أمرنا ىذا أمراً {أي شيئاً غَت موجود
يف الاتاب والسنة ودوف سند ةاىر أو خفن فإنو {أي األمر احملدث } رد .
ونرى يف فت الباري العبارات التالية :
أف اضتديث صاحل ليحتوي على نصف األدلة الشرعية  .ومن أحااـ اضتديث أيضاً رد احملدثات واقتضاء هنن الفساد ،
وذلك ألف اظتنهيات كلها ليست من أمر الدين في ب ردىا  .ونستفيد من اضتديث رتلة مسائل منها إف حام اضتاكم
ال ي َت باطن األشياء  ،ألنو يقابل قوؿ الرسوؿ {وليس عليو أمرنا } واظتراد من األمر ىو أمر الدين .
وؾتد يف شرح اظتسلم أف ىذا اضتديث قاعدة كبَتة من قواعد اإلسالـ  ،والقاعدة ىن إف أي أمر ال يوجد يف الاتاب
والسنة وال يالئم مع أعراؼ اظتسلمُت فإنو مردود .
حسب قوؿ اإلماـ النووي فإف ىذا اضتديث أحد أحاديث جوامع الالم  .نعم إف أية بدعة تق ىذا الدين باطل
ومردود  .وإذا قاؿ أحد العاملُت بالدعة مستنداً على اصتملة { من أحدث يف أمرنا } وادعى بأنو دل أقم بأحداث أمر
حىت أكوف مسؤوالً عن البدعة  ،ولان حامو مع حام ػتدث البدعة مساوياف .
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وجاء ثالث عبارات {حسب الروايات } كشرط الفعل وىن  :من أحدث – من صنع – من عمل وجاءت أربع
عبارات كمتعلقات فعل الشرط  .وصارت ستس عبارات عند تررتتها .
اظتعاين الل وية واالصطالحية لالمة " أمر " .
مع أف كلمة {أمر } عتا تعاريف ومعاين واسعة ومتعددة  ،ولان عمل اضتزبيُت يستلزـ صياغة الالمة يف قوالب ديقة
:
 -1إف كلمة {األمر } اليت جتمع ب { األوامر } تعٍت الطلب  .أما إذا أخذت صي ة " األمور " عند رتعها
فإهنا تعٍت الشأف  ،الفعل  ،اظتودوع .
 -2يقوؿ قاموس " احمليط "  ،األمر دد النهن .
وتعرؼ الالمة يف علم األصوؿ بأهنا  :لفد يدؿ على طلب الفعل عن طريق الودع واالصطالح .
وقد استعملت كلمة { األمر } يف موادع متعددة يف القرآف الارا وإذا نظرنا إذل سورة يوسف – آية  ، 71وسورة
آؿ عمراف آية  ، 147وسورة الاهف آية  ، 12نرى أف لفد األمر يدؿ على الفعل  ،الشنء  ،الشأف  ،اظتودوع ،
والايفية .
ؿتن نقوؿ بأف معٌت اضتديث ىو أف من عمل عمالً الذي ال نفعلو فهو مردود  .ولان اضتزبيُت يًترتوف اضتديث على
ؿتو م اير ظت زاه  ،ويدخلونو دمن قوالب ديقة جبهالة  ،ويقولوف بأف اضتديث يعٍت أف من يعمل عمالً على غَت أمرنا
فهو مردود  ،ويقولوف بأف كلمة { أمرنا } تعٍت طلبنا  ،وىاذا يقع علماؤىم يف البئر الذي حفروه بأيديهم .
ؿتن قدمنا اظتفهوـ الواسع للحديث  ،تيث تشمل كلمة { أمر } كال اظتعنيُت أي مبعٌت الشأف ومبعٌت اظتضاد للنهن
أيضاً  .ونرى صواب ذلك  .وإف أية تررتة ال توافق اظتصادر الشرعية فإهنا غَت صائبة ومردودة  .وإف ىناؾ غتاز خفن
يف عبارة " أمرنا " واليت تعٍت " أمر ديننا " ويعلل صاحب كتاب " عوف اظتعبود " األسباب اظتوجبة على ىذا الشال .
من صنع أمراً {أي عمل عمالً } على غَت أمرنا { أي ليس يف ديننا } أي إف عبارة { أمرنا } يعٍت أمر ديننا الذي
ندعو الناس إليو  .وبتعبَت أود  ،إف الدين من حيث اظتصدر ىو شأف إعتن  ،وإف الدعوة إليو شأف الرسوؿ  .ولان
اضتزبيُت غافلوف عن دراسة ودراية علم البياف  ،ويستمدوف األفاار ؽتا حيات من نسج خياعتم وياتفوف ُّا  ،وال
يبذلوف جهداً لتلق العلم  ،وحىت لو أصروا على أف كلمة " األمر " يف اضتديث اظتذكور تدؿ فقط على اظتطالبة { أي
الالمة اظتضادة للنهن  ،فإف كلمة { األمر } يف ىذه اضتالة عتا معناىا الواسع الذي يشمل النهن عن اظتاروىات
واحملرمات ويشمل اظتباحات أيضاً .
ولانهم يصروف على اَّازفة بال ىوادة  ،على الرغم من أهنم خسروا الرىاف  ،ومع أف اظتعاندة ال تنفع يف اظتسائل
العلمية  ،بل يضيفوف أخطاء على أخطائهم  ،ويعوموف يف سراب اصتهل واألوىاـ  ،ولن يزيدىم فعلهم ىذا إال ناراً
وشناراً  .لذا هنيب ُّؤالء أف يعرفوا ح م أنفسهم  ،ويدرؤوا جهلهم بتلق العلم  ،وال يهتاعوا يف صياغة ىذا اضتديث
الذي ىو من جوامع الالم للرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم يف قوالب ديقة  ،وأف ال يت اوزوا اضتدود  ،وال يلصقوا اضتزب
بالدين اظتبُت .
ونريد تذكَت أىل العلم بعدـ جدوى االنش اؿ ُّؤالء اظتهاومُت  ،وؼتاطبتهم  ،اللهم من أجل فضحهم أماـ الرأي العاـ
 ،وإةهار دعف مستواىم  ،وإلنقاذ أمر ىذا الدين من أيد اصتهلة .
اإلكراه :
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قال تتالى :
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِِ
ِ
ب ٍّم َن اللّ ِو
ص ْد ًرا فَػ َعلَْي ِه ْم َغ َ
َمن َك َفَر باللّو من بػَ ْعد إنتَانو إِالَّ َم ْن أُ ْك ِرهَ َوقَػ ْلبُوُ ُمطْ َمئ ٌّن با ِإلنتَاف َولَان َّمن َشَر َح بالْ ُا ْف ِر َ
ضٌ
ِ
يم { النحل . } 126 :
َوَعتُ ْم َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
تستعرض اآلية الارنتة حاؿ الذين كفروا بعد إنتاهنم  ،وتوعدىم بعذاب عظيم .
تحليل :

حتتوي اآلية الارنتة على رتلتُت  ،أوالً رتلة الشرط  ،ثانياً رتلة االستثناء  .وقد ركبت رتلة استدراؾ بُت رتلة اصتزاء
ورتلة الشرط .

والحاصل :
إف جزاء العذاب العظيم ينتظر الذين يافروف بعد اإلنتاف ويصروف على كفرىم  ،عدا من أكره وقلبو مطمئن باإلنتاف .
المستضتفون :

قاؿ تعاذل :
إِ َّف الَّ ِذين تَػوفَّاىم الْمِئِ َاةُ ةَالِ ِمن أَنْػ ُف ِس ِهم قَالُواْ فِيم ُكنتم قَالُواْ ُكنَّا مست ِ
ُت ِيف األ َْر ِ
ض اللّ ِو
ُ َْ ْ
ض َعف َ
ض قَالْ َواْ أَ َدلْ تَ ُا ْن أ َْر ُ
َ ُْ
ْ
َ َ ُُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍّساء َوالْ ِولْ َداف الَ يَ ْستَط ُيعو َف
ُت م َن ٍّ
اءت َمص ًَتا إِالَّ الْ ُم ْستَ ْ
َو ِاس َعةً فَػتُػ َهاجُرواْ ف َيها فَأ ُْولَئ َ
ك َمأْ َو ُاى ْم َج َهنَّم َو َس ْ
ض َعف َ
الر َجاؿ َوالن َ
ك عَ َسى اللّوُ أَف يػَ ْع ُف َو َعْنػ ُه ْم َوَكا َف اللّوُ َع ُف ًّوا غَ ُف ًورا {النساء . } 99 – 97 ،
ِحيلَةً َوالَ يػَ ْهتَ ُدو َف َسبِيالً فَأ ُْولَئِ َ
الحكم الشرعي :
إف الذين يتذ رعوف بأف ال مالذ عتم  ،نتوتوف على الافر  ،إال اظتعذورين منهم  ،فإهنم ىم اظتستضعفوف  ،ألهنم عاجزوف
عن اعت رة  ،لعدـ مقدرهتم  ،منهم النسواف واألطفاؿ  ،أو الذين وقعوا يف احملادرة  ،وأيضاً الذين ال يعرفوف طريق
العبور .

آية التقية :
ِ
ِ ِِ
َّخ ِذ الْمؤِمنُو َف الْ َاافِ ِر ِ ِ
الَّ يػت ِ
س ِم َن اللّ ِو ِيف َش ْن ٍء إِالَّ أَف تَػتَّػ ُقواْ ِمْنػ ُه ْم تُػ َقاةً
ُت َوَمن يػَ ْف َع ْل َذل َ
ُْ
ين أ َْوليَاء من ُد ْوف الْ ُم ْؤمن َ
َ
َ
ك فَػلَْي َ
ِ
ِ
َوُلتَ ٍّذ ُرُك ُم اللّوُ نػَ ْف َسوُ َوإِ َذل اللّو الْ َمص َُت { آؿ عمراف . } 28 ،
ال كتوز للمؤمن أف يعرض عن اظتؤمنُت ويوارل الافار  ،عدا حالة التقية .
حكم المستثنى منو :

ال كتوز مواالة الافار بتاتاً  ،وىناؾ استثناء كتيز اظتواالة يف حالة التقية  ،فتاوف شفوياً وةاىرياً  ،دوف االعتقاد القليب
والتبٍت الفعلن ونذكر بعع األحاديث الشريفة ُّذا الصدد :
جتوز التقية ادطراراً يف بعع األوقات واألماكن  ،لوجود ؼتاوؼ من شر الافار  ،واليت تفردها مااره الدىر ومعطيات
الظروؼ  .فتاوف التقية عندئذ باللساف ال بالقلب والعمل  .وروى حديثاً عن اإلماـ البخاري  ،ويقوؿ عن أيب الدرداء
:
نقل عن الثوري عن ابن عباس :
{ تفسَت ابن كثَت }.
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الخالصة :
إف اضتاالت االستثنائية اليت أشار إليها القرآف الارا ىن أوالً وجود خطر مهلك على اضتياة كقطع أعضاء اصتسم
حسب مضموف اآلية  126من سورة النحل وثانياً عندما ياوف اإلنساف مستضعفاً فال يستطيع اعت رة كما تشَت إليو
آيات  99 – 97من سورة النساء  .واضتالة الثالثة ىن تبٌت التقية عند مواجهة القتل أو اطتوؼ أو عند ما يتحتم عليو
أذى غَت قابل للتحمل  ،حسب مضموف اآلية  28من سورة آؿ عمراف .
والنتي ة :
رأينا حاالت اظتعذرة والضرورة يف اآليات الثالثة اظتذكورة  ،وإف أعذار اإلكراه واالستضعاؼ والتقية ال تربر شرعية الدعوة
اضت زبية  .وال يستطيع اضتزبيوف وال مدافعوىم  ،االحًتاز من اظتخاطر احملدقة باإلنتاف  ،ومن السقوط يف اظتعاصن
واظتاروىات  .وما لتصدوف غَت اليأس والفشل  ،ويضيفوف آثاماً على آثامهم ولن يتسٌت عتم وال لعلمائهم استمالح
الدعوة اضتزبية وإعطاء الشرعية عتا  ،ألف كفرىا كفر  ،وحرامها حراـ وماروىها ماروه .
وإهنم يقدموف على تفسَت آيات اهلل بال برىاف بُت  ،ويتخرصوف بسفساطهم  .ولتاوؿ البعع منهم أمثاؿ أريلماز
ابتداع فقو جديد قائل جبواز التحزب يف دين اهلل .
وبدورنا نوصن كل ال ابر من الذين يداوموف على ىذا النهج  ،بأف يتوبوا إذل البارئ قبل فوات األواف  ،واف يًتكوا سبيل
السابقُت الذين لقوا مصَتىم احملتوـ  ،وعليهم أف ال ينفثوا أقواعتم إال بعد حتصيل العلم من جديد  .وإال فال حتصنهم
تارنتات وتقديرات جامعية  ،وال كرامات شيوخهم  ،وال أدعية زمالئهم .
ومن األخطاء الفاحشة اليت ارتابها ىذا الااتب الصحفن الذي يقوـ باحملاماة لصاحل الدعوة اضتزبية  ،ىن اعتماده
على القياس دوف التعمق يف اظتودوع .
ؿتن قلنا بأنو ال نتان قياس اضتزب على الفرد  .ولان ىذا اظتعًتض يقوؿ  ،دل ال ؟ فاألصل يف القياس ىو العلة .
نعم ؿتن أيضاً نقوؿ بأف األصل ىو العلة  ،ولان أية علة ؟ وكاف على اظتعًتض الدراية باظتودوع  .ألف العلة عتا وصفها
ليت تاوف مؤثرة  ،وىذا الوصف لو أقساـ  .ويشًتط أيضاً أف ال يوجد مانع للمقايسة عند الطرؼ اظتقابل  .واظتانع لو
أقسامو  ،وإف اظتسألة ىن مسألة فقهية تتة ال تقف عند حد اظتعرفة السطحية للقياس والعلة  ،بل حتتاج إذل الدراية
الاافية واإلحاطة الااملة .
كقاعدة عامة  ،كتوز قياس رتاعة { أو أية غتموعة } على الفرد  ،ولان حتت شروط اعتيادية  ،وال تطبق ىذه
القاعدة عند وجود مانع  .ففن مسألة قياس اضتزب  ،ىناؾ موانع للقياس اليت تتمثل يف الافر الوارد يف كتابات وأقواؿ
وأفعاؿ اضتزبيُت  .فال يستطيع اضتزبيوف حذؼ ىذه اظتوانع تذرعاً بالتقية  ،ألهنا ال تدخل دمن إطارىا  ،مهما حاولوا
توسيع إطار التقية إيفاءً ألغرادهم  .وإف اطتوض يف ىذا اضتديث ليس من شأف كتاب من أمثاؿ أريلماز  ،وال شأف
اعتيئة اصتامعية اليت قدرتو وىنئتو  .وذلك ألف حدود التقية وإطارىا مرسومة يف القرآف الارا  /ومقتصرة على اظتواالة
الظاىرية واَّاملة الشالية  .وقد جاء يف صحي البخاري ........
ويقدـ اضتزب على أفعاؿ ال نتان إدخاعتا يف إطار التقية  ،فيعد نظامو األساسن  ،ويقبل وقوؼ اإلجالؿ  ،وتعلق
الصور  ،ويتوجو أعضاؤه إذل صناديق االقًتاع  ،ويتعهد باضتفاظ على الدستور الاافر وثورات الافر .
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ويت انف اضتزبيوف لال ىذه اآلثاـ  ،على الرغم من أهنا خارجة عن التقية واإلكراه  ،وقع أف أمامهم البديل الشرعن
وىو منهج الدعوة  .وقد دل سعن وقيادييهم ومنظريهم ومفتييهم ومنتسبيهم ومؤيديهم  ،وما أعماعتم إال ىباء منثوراً ،
وسوؼ يلقوف مصَتىم األخروي مذمومُت مدحورين .
الخاتمة :

مسائل ثالث :

-1الخذالن :

لقد ع إعداد غتموعة من اظتقاالت حتت عنواف " ال نتان ربط اإلسالـ بالدنتقراطية واضتزب الذي ىو عنصرىا الذي ال
نتان االست ناء عنو " دمن غتموعة من مقاالت متعددة حتت عنواف ؼتتلفة  .وإف كل واحدة منها تافن لتثبت بأف
التحزب والدنتقراطية ال ربط عتما باإلسالـ  ،وتعطن قناعة ألىل اإلنتاف واإلذعاف واإلنصاؼ .
وىناؾ ثالثة شواىد تثبت صحة ىذا القوؿ وىن الدين والعلم واظتنطق  ،وتاوف أحداث جزائر الشاىد الرابع ودليل
واد وحن .
ويستلزـ للمرء الذي يقبل الًتابط بُت اضتزب واإلسالـ  ،أف ياوف فاقداً لإلنتاف  ،وعدـ اإلذعاف  ،وػتروماً من العلم ،
وخارجاً عن نطاؽ اإلنسانية واإلننصاؼ  .وإذا رتعت ىذه األوصاؼ يف شخ فإنو مصاب باطتذالف ومتناء عن
اعتداية  .قاؿ سبحانو وتعاذل :
ْم ُع ْم ٌن فَػ ُه ْم الَ يػَْرِج ُعو َف {البقرة . } 18 ،
ُ
ص ٌّم بُا ٌ
 -2اإلفالس :
وإذا اكتفى اإلنساف بقدرتو الذاتية  ،دوف تلق الفيع الرباين  ،فإنو عندئذ ال ياوف أكثر من عينو للت ارب  ،ويصب
ملحداً  ،أو وثنياً  ،أو داالً منحرفاً من متبقيات دينو  ،ومعتنقاً للفار الالديٍت مع احتفاظ قليل بالتديت الظاىري ،
أو أنو عوملت معاملة العبيد وحرمت من حق اظتلاية  .وقد أصابو الفرح واظترح عندما ةن بأنو حاز حريتو مبعانقتو
لإلباحية والنزوات اضتيوانية  .ولوث أبينيتو وأفنيتو بصور ودتاثيل لتخليد رجاؿ جرفهم الفناء  ،وانطفؤوا مع إفالس
أفاارىم  ،وصاروا نفايات ترمى إذل مزبلة التاري  .وحاف الوقت اآلف للدنتقراطية وللرجل الصنم  ،لتواجو نفس اظتصَت
 .ألف اظتالعن اليت ارتابتها واألفاار اليت استوردهتا الامالية والدنتقراطية والتحزب ال حتظى بردا رب العاظتُت  ،وتبوء
ب ضب من العزيز ذي االنتقاـ وتسببت مشائمها سخط شعوب األرض وأنينهم .
لقد أخذت الامالية ىدـ اإلسالـ على عاتقها  ،وودعت  98مواد كانت مبثابة عبوات ناسفة عتدـ اإلسالـ  .ودعت
إذل الدنتقراطية اليت ىن معروؼ أمرىا كاظتااف اظتاشوؼ الذي ال لتتاج إذل اظترشد ظتعرفتو  ،وإف أحداث اطتليج واصتزائر
كانت كافية بل أكثر من حد الافاء  ،إلثبات اإلفالس واالنقضاض والتعفن الذي تعردت لو الدنتقراطية .
وال نعرؼ إذل مىت يشم اضتزبيوف رائحة جيفة اضتزب اظتتعفنة  ،وندعو اهلل سبحانو وتعاذل أف ال يدوـ طويالً .
 -3إلى األبد :

إف ميعاد الافر آلت ال ػتالة  ،وإف معاناة اظتسلمُت ازدادت وتلوح يف األفق ىزنتة النظم الباطلة أماـ اضتق ليت لى سر
اطل إِ َّن الْب ِ
ِ
اط َل َكا َن َزُىوقًا {اإلسراء . } 81 :
َ
اآلية الارنتة " َوقُ ْل َجاء ال َ
ْح ُّق َوَزَى َق الْبَ ُ
وإذا جاء ذلك الزمن  ،فال تبقى الدنتقراطية وال اضتزب اظتلحق ُّا  ،وال تبقى ال الامالية وال أتباعها  .ويستخلف اهلل
اظتستضعفُت لدحر االستابار وإقامة العدالة  .عندئذ يقاـ حام القرآف الذي يالئم كل زماف ومااف  ،وال يعرؼ
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شعوب األرض من اظتسلمُت وغَتىم رخاءً وأماناً قاؿ تعاذل يف كتابو

اإلفالس بتاتاً  ،وتقاـ الدولة اإلسالمية ليعي
العزيز :
َّ ِ
ِ
ِ
ونُِر ُ َّ
ُت َوُفتَ ٍّا َن َعتُ ْم ِيف ْاأل َْر ِ
ضعِ ُفوا ِيف ْاأل َْر ِ
ض َونُِري فِْر َع ْو َف َوَى َاما َف
استُ ْ
ض َوَْؾت َعلَ ُه ْم أَئ َّمةً َوَْؾت َعلَ ُه ُم الْ َوا ِرث َ
ين ْ
يد أَف فتُ َّن َعلَى الذ َ
َ
ِ
ود ُقتَا مْنػ ُهم َّما َكانُوا َْلت َذ ُرو َف {القص . } 6 -5 ،
َو ُجنُ َ
ويقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم :
نبذة عن حياة الخليفة المرحوم األستاذ جمال الدين خوجا أوغلو {قابالن }
ميالده :
ولد األستاذ سنة  1347اعت رية اظتوافقة لسنة  1926اظتيالدية يف قرية دانايس {اشتها الرشتن حالياً كوف دوغدو }
التابعة لقضاء إسبَت يف والية أردروـ الواقعة يف بالد أنادوؿ {تركيا حالياً } .
تحصيلو الدراسي :

نشأ األستاذ على يد أبيو  ،وتعلم القرآف الارا وحفظو  ،وتلقى علوـ الل ة العربية كالنحو والصرؼ واظتنطق والبالغة ،
وعلوـ األصوؿ كأصوؿ الفقو وأصوؿ التفسَت وأصوؿ اضتديث وأصوؿ العقائد  ،وعلوـ الفروع كالفقو والتفسَت واضتديث
والاالـ .
أثناء توليو إمامة مركز إفتاء أردروـ  ،انش ل بدراسة كتب اظتنطق وؼتتصر اظتعاين وأصوؿ الفقو ومال جامن عند متفن
أردروـ اظترحوـ .

صادق أفندي :

بعد أداء اطتدمة العسارية أدى االمتحاف اطتارجن للمراحل الدراسية االبتدائية واظتتوسطة واإلعدادية  .وحصل خالؿ
ثالث سنوات على شهادة إعدادية أردروـ .
دخل اظترحلة اصتامعية عندما كاف عمره يناىز األربعُت .
توذل األستاذ عدة وةائف رشتية وغَت رشتية كاآل :
عمل إماماً وواعظاً ومفتشاً  ،وعمل مديراً للقسم الذاتية يف رئاسة الشؤوف الدينية  ،ع معاوناً لرئيس الشؤوف الدينية .
وعمل أيضاً كمفيت أدنة {ظتدة  15سنة } عضو احتاد اظتوةفُت اظتتدينُت يف تركيا  ،رئيس صتنة الدعوة واإلرشاد والفتوى
يف تنظيم ملن كوروش  ،رئيس احتاد اصتماعات اإلسالمية {ظتدة عشر سنوات }  ،رئيس دولة أنادوؿ االحتادية
اإلسالمية { يف اظتنفى }  ،وأخَتاً وبعد إعالف دولة اطتالفة  ،انتخب كأمَت اظتؤمنُت وخليفة اظتسلمُت .
وانتقل األستاذ اظترحوـ إذل رزتة ربو يف  15ذي اضت ة  1415اظتوافق ؿ  15مايس  1995يف الساعة 12.52
حتت راية اطتالفة اليت أعلنها وجاىد يف إحيائها بال جرأة وجسارة بعد سبعُت سنة من اإلطاحة واالحتقار ُّا .
ومن مقتضى عدـ جواز ترؾ اظتسلمُت بدوف خليفة ولو لساعة  ،اجتمع غتلس الشورى لدولة اطتالفة يف  16ذي
اضت ة  1415اظتوافق ؿ  1995/5/16وأعلنوا انتخاُّم ومبايعتهم لاستاذ ػتمد متُت مفيت أوغلو { قابالف } ،
الذي ترعرع يف مدرسة أبيو دارساً العلوـ العربية والعلوـ الشرعية .
 غايتنا إقامة الدولة اإلسالمية دستورنا القرآف الارا ،37

-

قانوننا الشريعة اإلسالمية ،
منه نا الدعوة  ،منهج الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ،
مرجعنا القرآف الارا  ،والسنة النبوية  ،واإلرتاع  ،والقياس ،
قدوتنا وأسوتنا ػتمد صلى اهلل عليو وسلم ،
الوسائل اليت نستخدمها وادحة ومشروعة
نيتنا وأمنيتنا النهائية ىن :
الفوز بردا اهلل سبحانو وتعاذل  ،لنناؿ سعادة الدارين .
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