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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي قرب من شاء كما شاء وأقصى ،ومتت كلماته فال ترى هلا نقضاا و نقصاا ،وأطاال هلماه
ابلكائنات كلها وأطصى  ،والصالة والساال هلاى مان أ ارى
أما نعد:

ناه مان احلسامد احلارا ا احلسامد ا قصاى،

فلقاد أداادل الكما ماان النااال نادان الد قرا يا  ،فتسااقواا هنااد هت ااات احلراكاخ ا نت انيا  ،وماا هلمااا أ ااا
أهمال شركي  ..و ذا ما مسعاا صاات انهاهم هن ذلك قالاا :أنت من الفرق التكف ا
واحلصي هند كم منهم أ م اهتمان للقال نل للقائل؛ فعندما أتتايهم نقاال فاالن أو فاالن مان م اا نا
نصات و ٍ
ٍ
اطد :من هذا ال يخ؟ ومن زكاه من احل ااخ احلعتربان؟
ا جالء ،وهلمائنا النم اء ،قالاا لك
لذلك رأانا أناه مان الع ان أن هتايهم نكتاا ور اائل م اا نا هاذا ال ااب ،و ن كانات مدهما نصا ي
السن وصرا الكتاب ،م لن ارفعاا هبا رأ اا أنادا أن ا ااء  ،فعرجناا هلاى اارال الفتااوى فاحل افرة
ولئك احل ااخ الذان اي احلا تغناا مب ي تهم ،والتتلمذ هليهم(.)1
فقمات -حبماد  -نسال هاذه الفتااى مان أطاد كتاا ال ايخ مق ال نان هاا ي الااا ه  )2(،وهاا كتاااب:
"قم ععمل انعان ععد حلاق ععر اداق ععد ادا ععد" ،عا ا ار احل اادان ناادمال ،الو عا ا ا وا 1413ه ا ا ، 1993 -
ص.230 - 220:
وقاد هنانتهااا ن ا "فتععوى الشععيخ العوادعي ،يف حكععم الدميقراطيععة الشعرعي" ،وقاادمت هلاا هبااذه احلقدما  ،مث
ذكاارت نعااو أق ااال أهاال العلاام –مماان اع ا هباام العام ا  -ال اايخ مق اال ال ااا ه  ،مث شاارهت ننقاال كااال
ف 1قال الدكتار هممان هل طسن

قااهد اجلدل واحلناظرة" :القاهدة السا

ه ارة :ا اتد ل هلاى احلساال احلتناازل فيهاا ناا اكاان

رد اخلصم إىل الصواب بطريق يعرفه  ،فال ند من الرجال ا ليل اعرفه اخلصم السائل
ابلدليل احلتفق هليه ..ذ احلقصا من احلناظرة ُّ

معرف اخلصم احلستدل".اها [منهج اجلدل واحلناظرة .]712-711/2
ف 2وقد وجدت لل يخ الاا ه أكمر من نص طال مسال الد قرا ي وا نت اابت ،ولكنين اكتفيات هاهناا ننقال ن ٍ
اص واط ٍاد مماا وقفات
هليه.
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ال ايخ ننصااه ،مااا التعليااق هليااه ن لااخ  ،وختاراج اايايت وا طا ااان الاات جاااءت
من ال يخ ،مث هق ت هلى كالمه خبامت انص  ،ذات كلمات خمتصرة واض .

نااص الكااال ون ختاراج
حلكتب :أبو مهام األثري
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بعض ثناء أهل العلم على الشيخ مقبل بن هادي الوادعي(:)3
-1

قااال ال اايخ انمااد انصاار الاادان ا ل ااا" فاار

حلإىل ما كان عليه السلف الصاحل".اها [شراط].
-2

قال ال يخ ه د العخاخ نن ابز فار

[نقال هن ترمج العداين].

لااه" :الشععيخ الععداعي إىل الكتععاب حلالسععنة

لاه" :الشعيخ مقبعل هعرا رقعل أعلعم معي حمعد ".اه ا

 -3قاال ال ايخ انماد نان صااث العميماهللا فار
ه د نن هممان].

لاه" :الشععيخ مقبعل إمعام إمعام إمعام".اه ا [نقلااه
ععل ي قععرر مععنلس السععلف

 -4قاال أدااد النمما " :إن فضععيلة الشععيخ مقبععل بععن هععادي عععا
الصاحل يف كتبه ،حلدعا إليه ،حلعلَّم تالمرته هرا اننلس السل ي".اها [ال مج ].
-5

قال رنيا احلدال " :حامل لواء السنة حلالتوحيد ذالكم الداعي إىل هللا اجملعدد قعق يف بعالد

اليمن ..الزاهد الورع الصاحل احملد الري داس الدنيا حلاخارفلا حتت قدميه".اها [من ارة التعخا ].

ف 3انظر" :مص اح ال يان فيما اتفق هليه ال ي ان ا ل ا" والاا ه " يب ه د
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نص كالم الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يف الدميقراطية(:)4

الدميقراطية ك ر
ن احلمااد هلل دمااده ونسااتعينه ونسااتغفره ونعاااذ ابهلل ماان شاارور أنفساانا وماان اايئات أهمالنااا ،ماان اهااد
وطاده شاراك لاه وأشاهد أن انمادا ه اده
فها احلهتدى ومن اضلل فال هاا ى لاه ،وأشاهد أن لاه
ور اله.
فاي أاها الذان آمناا اتقاا

وأنتم مسلمان ف. 5

طق تقاته و متاتن

فاي أاهااا النااال اتق ااا رنكاام الااذي القكاام ماان نفااا واطاادة والااق منهااا زوجهااا وناان منهمااا رجااا كم ا ا
ونساء واتقاا

الذي تساءلان نه وا رطا ن كان هليكم رقي ا ف. 6
وقالااا قااا

فاي أاهاا الااذان آمنااا اتقااا

اادادا اصاال لكاام أهمااالكم واغفاار لكاام ذنااانكم وماان اوااا

ور اله فقد فاز فازا هظيما ف. 7
أم ااا نع ااد( : )8فف ا ه اااي ء اايايت ال اامالق ا م اار نتق اااى  ،ومع ااو التق اااى :امتم ااال أوام اار واجتن اااب
ااد كم ا ا ماان الع ااا ات اعلاال فرضاايتها ابلتقاااى :فاي أاهااا الااذان آمناااا
نااهيااه ،وأناات ذا قارأت كتاااب
كتا هليكم الصيا كما كتا هلى الذان من ق لكم لعلكم تتقان ف. 9

ف 4قد ال يخ مق ل لكتاب" :تنوير الظلمات بكشف م ا د حلشبلات االنتخاابت " ،فقال
الذي انقش فيه احلخنيهللا مناق

مقدمته" :وكتانه :هذا الكتاب احل ارك

ي  ،حلال أعلم هلرا الكتاب نظرياً يف اببه."..اها [ص ،]7قلت :فر

مل ار كتاب شي نا العالم أيب انمد احلقد " :الدميقراطية دين" فلا رآه حلا هدل هنه ا ه
ف 5آل همران.102 :
ف 6النساء.1 :
ف 7ا طخاب.71-70 :
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واقال

احلج :فوتخو وا فإن ا الخا التقاى ف. 10

ف ااان احلتقا أن تماال أواماار

وأن تنااا نااهيااه ،وذلكاام شااان احلساالم ،ف ع ن اال ععالم معنععال :يف الل ععة

االنقياد حلاال تسالم هلل عز حلقل .إن كنت مسلماً تنقاد لشرع هللا )11(،ون ينا انمد صلى هلياه وهلاى
آلاه و الم ا اهللا واااذكر لناا هلماا مان أهااال الن ااة ،وقاد وقاا مااا أاارب ناه الناآ صاالى هلياه وهلاى آلاه و االم
هنهما :او نا ر ال صالى هلياه وهلاى آلاه
اقال كما الص ي هللا من طدان انن ه ال رض
و االم فقااال :فأاهااا النااال نكاام ان ااارون ا طفاااة ه اراة اار كمااا ناادأان أول الااق نعيااده ،أ و ن أول
اخلالئق اكسى اا القيام نراهيم )12(،أ وأنه ايماء نرجاال مان أمات فيايااذ هبام ذات ال امال فااقال :اي
رب :أماات ،اي رب :أماات فيقااال :إنععال ال تععدري مععا أحععدثوا بعععد  .فاااقال كمااا قااال الع ااد الصاااث :فوكناات

هليهم شهيدا ما مت فايهم فلماا تاافيتين كنات أنات الرقياا هلايهم وأنات هلاى كال شا ء شاهيد ،ن تعاذهبم

=

ف 8هذه اخلو ه او احلاج الت كان ر ال

صلى

هليه و الم اعلام أصا انه أن اقالاهاا ناهللا اادي كالمهام

أماار اانهم،

ولل يخ ا ل ا" فيها ر ال مو اه  ،ن رهتا جمل "التمدن اإل الم ".
ف 9ال قرة.183 :
ف 10ال قرة.197 :
شرول ال ها ة:
ف 11قال ال يخ طافظ نن أدد احلكم رده
ون ٍ
ِ
نصاص الاط طقا ور ت
رول ع ٍ قد قُيدت *** و
ِ
طين استكملها
ابلنوق
فإنه مل انتفا قائلها ***
ُ
أقال
العلم واليقهللا حلالقبول *** حلاالنقياد فا ر ما ُ
ُ
وفقك حلا أط ه
والصدق واإلاالص واحمل ه *** َ

قاال شايخ م اا نا ال ايخ اإلماا دااا نان هقاالء ال اعيآ رداه  " :مسععةلة :معا ال عر بعق االنقيععاد حلالقبعول لعال الفارق ناهللا ا نقيااا
والق اال أن االنقيععاد خععاف ابألفعععال ،حلأمععا القبععول فخععاف ابألقععوال ،والااخ منهمااا مجيعااا ا ت ال".اه ا [شاارح شاارول
ص]38
ف 12قال احلافظ انن طمر العسقال" رده " :واقال ن احلكم
ال اري  .] 471/6فإا كل من هراه جنا الوا ات

اصاصي ناراهيم ناذلك لكونعه ألقعي يف النعار ععر ً".اه ا [فات

السمان :ن لكم
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لااه

نراهيم اخلليل أهظم أ اة.
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فااإ م ه ااا ك و ن تغفاار هلاام فإنااك أناات العخاااخ احلكاايم

ف 13

فيقااال :إهنععم مععااالوا مرتععدين علععى أدابرهععم منععر

فارقتلم .
و

ا هااذا احلاادان وهااا

اقاً نن غري حلبدل .

الص ا ي أاضااا أن النااآ صاالى

هليااه وهلااى آلااه و االم اقااال :ف ععاقاً

فععرلال ادععديت يعتععً علمعاً مععن أعععالم النبععوخ فقععد حلقععمل مععا أخععً بععه الن ع

حل لم من الردخ.
والر ة الت

ا و اال ا ما اإل االمي

ف 14

الذان ا عرون ابلر ة الت اقال فيها النآ صلى
ولا أقا احلسلمان طد الر ة حلا ظهرت

اعلمهاا واعقلهاا وافهمهاا

ععلى هللا عليععه حلعلععى لععه
مان رزقاه

هلماا انفعاا ،هام

هليه وهلى آله و لم :فمن بدل دينه فاقتلول (.)15

جمتمعاتنا هاايت وظهر

جمتمعنا كفر نااح.

الدميقراطية الع معناهعا :الشععب ككعم ن سعه بن سعه( )16تعتعً ك عراً ،حلمعن دععا إىل الدميقراطيعة حلهعو

يعرف معناها فلو كافر ،ألنعه يعدعو إىل أن يكعون الشععب شعريكاً معمل هللا ععز حلقعل ،ورب العاخة اقاال
كتانه الكرمي :ففمن كان ارجا لقاء رنه فليعمل همال صاحلا و ا رك نع ا ة رنه أطدا (.)17

ا انه وتعاااا لع ا تااه
واقااال ا انه وتعاااا :فومااا القاات اجلاان واإلنااا ليع اادون ( ،)18القنااا
ارك
وطده :فقل نا أ ها ريب و أشرك نه أطدا ( )19وقال انه وتعااا :فمااهلم مان وناه مان وا و اُ ُ
طكمه أطدا (.)20

ف 13احلائدة.118-117 :
ف 14هكذا النس  ،والص ي " :والر ة الت

أو ال ا م اإل المي " أو" :والر ة الت

ا و ال اإل المي ".

ف 15أارجه ال اري ص ي ه.
ف 16الد قرا ي ا نعاار أهلهااا وماان وضااعها Democracy :كلم ا م ااتق ماان لفظتااهللا اااااننيتهللا  Demosال ااعا ،وKratos
لو  .ومعناها احلكم الذي تكان فيه السلو لل عا[ .انظر ما اه السيا للدكتار ه د الاهاب الكيايل .]756/2
ف 17الكهف.110 :
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ون ينا انمد صلى
واقااال

هليه وهلى آله و لم ه د  :ف

ا انه وتعاااا :ف ن كاال ماان

ان الذي أ رى نع ده (.)21

السااماات وا ريت

آن الااردن ه اادا ( ،)22وقااال ا انه

وتعاا :فقل اي ه ا ي الذان أ رفاا هلى أنفسهم تقنواا من رد

(.)23

كلن ااا ه ي ااد هلل ااض ااعان هلل ،مملك ااان هلل :فق اال ن ص ااالن ونس ااك واني اااي ومم ااان هلل رب الع اااحلهللا.
شراك له (.)24
ه ا تك هلل هخ وجال ،الاذن هلل هاخ وجال ،مجيعمل حاالتعال هلل ععز حلقعل ،ونعاد ماتاك أنات ملاك هلل هاخ

وجل ،كلنا ه يد هلل هخ وجال ،ك عر ابلدميقراطيعة الع نعلنعا شعركاء معمل هللا ،حلمبعن دععا إليلعا ،أخعزى هللا
بوش أخزى هللا بوش أخزى هللا بوش )25(...،اساؤه أن نكان مسلمهللا اي أم انماد ،و مسااان مسالمهللا:
فحللن ترضى عنال اليلود حلال النصارى حىت تتبمل ملتلم (.)26
فلان ارضااا هناا طاو نكاان اهاا ا أو نصاارى :فحلمععن ككعم مبعا أنعزل هللا فةحلل عال هعم الكععافرحلن (،)27
فأفاكم اجلاهلية يب ون حلمن أحسن من هللا حكماً لقوم يوقنون (.)28
=

ف 18الذارايت.56 :
ف 19اجلن.20 :
ف 20الكهف .26 :قال العالم انمد ا مهللا ال نقيو رده " :و قراءة انن هامر من الس ع  :فو تُ ْ ِرُك
النه ".اها [أضااء ال يان .]48/7
ف 21اإل راء.1 :
ف 22مرمي.93 :
ف 23الخمر.53 :
ف 24ا نعا .163-162 :
ف25
ف26
ف27
ف28

مت قال نعو ا تورا .
ال قرة.120 :
احلائدة.44 :
احلائدة.50 :
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ففععال حلربععال ال ينمنععون حععىت ككمععو فيمععا شععير بيععنلم و ال ععدحلا يف أن سععلم حرق عاً ععا قضععيت
حليسلموا تسليماً (.)29
أتععدرحلن مععا معععق الدميقراطيععة معناهععا التصعويت علععى أي أمععر ،حلقععد ععوت يف بعععض الععبالد الكععافرخ

على اللواط حل ارت األغلبية الرين يقولون ابللواط ،و قررته الدحللة.

أتدرحلن لو حصل تصويت أيصوم الناس أم ال يصعومون أكعس النعاس أم ال كيعون أيصعلي النعاس أم

ال يصعلون أيبعاا الععز أم ال يبعاا العز أتبععاا السعرقة أم ال تبععاا أتقطعمل يعد السععار أم ال تقطعمل كععل
هعرا كععن أن ضععمل لتصعويت الشعععب مبعععق الدميقراطيععة ،فع هلل حلإ إليععه راقعععون ،حلحسععبنا هللا حلنعععم
الوكيل ،عخرت االذاععات حلأ عبات تتبعاهى ابلدميقراطيعة .فعلينعا أن نثبعت علعى ديننعا حعىت يتوفعا هللا
عز حلقل ،ف ن األمر خطري ،ردخ افرخ حلك عر بعواا( :أم هلعم شعركاء شعرعوا هلعم معن العدين معا أيذن بعه
هللا)(.)30
حلعلينا أن نرت إتباع اهلوى حلأن نت قه يف دين هللا.
أط ااد اإلا ااان اق ااال اجلن اااب :أول م ااا ن اادؤوا( )31أبا ااذ الس ااالح مث أا ااذوا احل ااااخ واا ااذوا العلم اااء
وأاذوا ذوي الرأي وطصدوهم طو مل ا كاا من اقال :كما قال ال اهر:
طكاا اب ال وانتضاا صارما *** فقالاا :صدقنا فقلنا :نعم
فلم ا كاا
ف29
ف30
ف31
ف32

من اقال *** هلم :نعم ،نعم ،نعم

النساء.65 :
ال ارى.21 :
و النس احلعتمد هليها" :ندأوا" ،والص ي ما أث تناه.
وأمجل منه قال شي نا العالم أيب انمد احلقد طفظه :
اار كف ٍر قد َرقَ ْا
شُ
رههم ت ُ
مهام اي قا اقرا اي
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( )32

ص ِادأَ القاانا ُن فياه أ لَ َم ْا
َ
الدان تُار ُاه أو قَ َم ْاا
َه ّاد َ َ

=
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حلأ أقععول ل ععال يف ش ععةن الد ععتور :ال تقععل نع ععم حلال تق ععل :ال ،حللك ععن ارفض عوا حلق ععل هل ععم :إ مس ععلم
(فستركرحلن ما أقول لكم حلأفوض أمري إىل هللا)( ،)33فاعتزهلم حلقل بيي حلبينكم كتعاب هللا حل عنة ر عول
هللا لى هللا عليه حلعلى له حل لم.
ال بعد أن نتاعاكم إىل الكتعاب حلالسعنة ،احلسالمان طااو احملااكم

اقال لن يه انمد صلى
ظاحلان (.)34

ااز لاه أن افاريت شايئا ،و ذا كااان

هليه وهلى آله و لم :فليا لك مان ا مار شا ء أو اتااب هلايهم أو اعاذهبم فاإ م

ف ننعا نقعول للملععو حلالر عاء لععيل لكعم مععن األمعر شععيء أنعتم عبيععد هللا شع تم أم أبيععتم ،أنعتم لوكععون
هلل ،حلأنتم حتت تصرف هللا حلحتت قدرته.
هلينااا أن نصاادق مااا
أاا احلسلم اظلمه و

مجيعااا ،ونكااان ااادا واطاادة

تعاااا وأن نعتصاام حب اال

وجااه ال ا اال ،فاحلساالم

ذله و حيقره كل احلسلم هلى احلسلم طرا مه وماله وهرضه (.)35

والااجاا هلينااا أن نتااملمر ابحلعاارو ونتناااهى هاان احلنكاار ،حلالدميقراطيععة ل عيل فيلععا رمععر ابنعععرحلف حللععيل

فيلععا تنععاهي عععن اننكععر ،فيلععا فسععاد الشعععوب حلفيلععا فسععاد الععدين حلالععدنيا ،فسععاد الععدنيا ألن دميقراطيععة
الععبالد اال ععالمية ليسععت ععادقة حلإن كانععت الدميقراطيععة ك ععر – فلععي لصععاحل الك ععر ،أن رععر امرأتععال
كا عية عاريععة ،أن تشععلد امرأتععال النعوادي حلأن رععر بععدحلن إذنععال ،بعل لععو رضععيت أن ترتكععب ال احشععة
=

كس هم من ّ ٍ
شعا قد َانَ ْا
ُ
ٍ
أل لوا ات لُ َك ْا
اا ايا الر َ
عا لكف ٍر :دن َم ْا
هتاف ال ُ
ِ
التيا هلى أكتافهم
رك َ
اا ُ
[فاطفاظااها ر وها ائما

اعا اااء أ َ َم ْا
قَانَ َا ال ُ
أل تاراه أ ََهَ ْا
َم َسا َ الر َ
مسّ َاا اايذا َن جهارا أو ََش ْا

التياَ :م ْا
عا
َ
َرَك َا ال ُ
وصاح ُ
دن َم ْا َم ْا ،دن َم ْا َم ْا ،دن َم ْا]

ف 33افر.44 :
ف 34آل همران.128 :
ف 35متفق هليه ،ون زاي ة :فكل احلسلم هلى احلسلم طرا  ..فقد تفر هبا مسلم.
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فلععيل لععال عليلععا ععبيل ،ولاايا هاذا اب راجيااف و االاا اااانكم أهاال اجلنااب همااا طاادق ن لاادهم ،وال اار
والضاالل والكفار انتقاال مان هاادن ا صانعاء ولكنااه اي اء ن شاااء ابلف ال ،فقااد اقط ذن احلااخب
ال عما ودان ننتظار ااقال احلاخب ا شا اك و اقال احلااخب الناصاري ،حليبقعى اال عالم عاليعاً شعافاً ،فقع

إهنععم ععيتعبون الشعععب بععدميقراطيتلم حلابش عرتاكيتلم حلبد ععتورهم الطععاغوي )36(،حنععن مسععتعدحلن للمنععا رخ

على ذلال الد تور الطاغوي ،حلمستعدحلن للمنا رخ على مععق الدميقراطيعة( :حلمعن أحسعن قعوالً عن دععا
( )38 ( )37
إىل هللا حلعمل اداً حلقال إني من انسلمق) .
فاناات مساالم أكرمااك

ابإل ااال

شياهيا و نعميا و انصراي و
أ ال

ااا أن حتمااد

ا انه وتعاااا ذ مل تكاان اهااا اي و نص ارانيا و

ذلك من انلل الك رية ،وأن احلن هلل هخ وجل.

العظيم أن اتافاان مسلمهللا.

احلمد هلل رب العا حلهللا وصلى و لم هلى ن يناا انماد وهلاى آلاه وأصا انه أمجعاهللا ،وأشاهد أن
وطده شراك له ،وأشهد أن انمدا ه ده ور اله.
أما نعد :فيقال

لاه

انه وتعاا كتانه الكرمي :ففا الاا أهل الذكر ن كنتم تعلمان (.)39

هنهم :
أن الد تار ا ات؛ قال ال يخ انمد طامد الفق رده " :الذي است لااص من كااال السلااف رض ا
ف 36اال
وصده هن ه ا ة و االص الدان والواه هلل ولر االه ،اااء ذلاك ال ايوان مان اجلان وال ايوان
ص َر الع د ّ
أن الوا ات كل ما َ
من اإلنا وا شمار وا طمار و هاا .حليدخل يف ذلال بال شال :ادكم ابلقوانق األقنبية عن اال الم حلشرائعه حلغريهعا معن كعل معا

حلمرحلقوها طواغيت ،حلأمثاهلا من كل
حلضعه االنسان لياكم به يف الدماء حلال رحل حلاألموال ..حلالقوانق ن سلا طواغيت ،حلحلاضعوها ّ

كتاب حلضعه العقل البشري ليصرف عن ادق الري قاء به ر ول هللا لى هللا عليه حل لم إما قصداً أحل عن غري قصد من حلاضعه،
فلو طاغوت".اها [فت اجمليد شرح كتاب التاطيد ص .]278

ف 37فصلت.33 :

ف 38ودن أاضا نقال " :حنن مستعدحلن للمنا رخ على ذلال الد تور الطاغوي ،حلمستعدحلن للمنا رخ على معق الدميقراطية( :حلمن
أحسن قوالً ن دعا إىل هللا حلعمل اداً حلقال إني من انسلمق)".اها
ف 39ا ن ياء.7 :
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فااجا هلاى احلسالم أن اساال العلمااء ،وأن اتم ات مان العلمااء ،فرمبعا يبتلعى مبعن يظعن أنعه ععا حلهعو معن
علماء السوء حلمن علماء الدنيا(.)40
وهناد أن أهااريت احلساالمان هاان هلمااائهم ،وو ااد ا ماار ا ا أهلااه أصا احلساالمان انتقلااان ماان نكسا
ا نكس  ،كل نكس أهظم من ا ارى.
روى ال اري ومسلم

صا ي يها هان ه اد

نان همارو نان العااص رضا

هنهماا قاال :قاال ر اال

اق ا و العلاام انتخاهااا انتخهااه ولكاان نق ا و العلماااء طااو ذا مل
صاالى هليااه وهلااى آلااه و االم :ف ن
ا ق هامل اختذ النال رءو ا جها فسالاا فافتاا نغ هلم فضلاا وأضلاا .
وروى اإلمااا ال اااري
أص انه فقال :اي ر ال

ص ا ي ه أن رجااال أتااى النااآ صاالى

هليااه وهلااى آلااه و االم وهااا اااتكلم مااا

مو الساه ؟

فسكت النآ صلى هليه وهلاى آلاه و الم فلماا انتهاى الناآ صالى هلياه وهلاى آلاه و الم مان كالماه
قاال :فأااان الساائل ؟ قااال :هاا أان ذا اي ر ااال  ،فقااال الناآ صاالى هلياه وهلااى آلاه و االم :ف ذا ضاايعت
ا مان فانتظر الساه  ،قال :وكيف ضاهتها؟ قال :ف ذا و د ا مر ا

أهله .

نناا لساانا نوالاا اجملتمااا كلاه أن اكانااا هلماااء ولكنناا نوااال هم أن اقتادوا ابلعلماااء وأن اساالاا العلماااء مبااا
أ ا كمرت الفنت ،حلكثرت الدعا ت ال تصور ادق ابطالً حلالباطل حقاً ملمعاً.
ف 40ك ال كم ممن اُفت جبااز الد قرا ي واحل ارك فيها ،ف ذا ِر طذا ِر ..قال شي نا العالم أنا انمد احلقد
أا اي أا من ها العامل
أذاك الذي للهادى ثاامل
أذاك الذي للعدى اامل

أذاك الذي الدجى انئم؟
وهند الوغااة اُرى اجلامث؟
و طرب أهل التقى قائم؟

يشرع يف الًنان
حلميضي ّ

بصرا الضرار حلشر الزمان
لي ارز كر ا ّ زوٍر مهاان
ليمماا قرشاا واعل َ شاان

وحي د نسا وحي ر جاان

واض ك م تهما ابلاهاان
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فاال ناد وأن ارجاا احلسالمان ا هلماائهم وأن اساالاهم هان ا ماار الات تادور هلايهم ،ولسات أهاين هلماااء
الرافض الذان اب ما اصفقان فلصدا واليا اقالان فلعان صاداما فلسات أهاو هلمااء الرافضا الاذان
اتلانان واقالان :فاللهم انصر صداما والياا اقالاان :فاللهام العان صادما ناه قاد طصال نيناه وناهللا ال ايع
اران اال فلست أهين أولئك الذان تسالا م فإ م صم نكم هم فهم اعقلان ،حللكي أععي العلمعاء

الرين يدعون إىل كتاب هللا حلإىل نة ر ول هللا لى هللا عليه حلعلى له حل لم(.)41

وتسمعان من اإلذاهات ما اذهل وما ادهش وما حي  ،ناد مان اان ابهلل واقاهللا وتاكال و اان ابلقادر
و استويا أطد أن ام ت أما تلكم ا راجيف

ذا كان مايمنا ابهلل وهنده اقاهللا وهناده اان ابلقادر هليناا

أن نتقي هللا حلأن نقول :حنن براء من الدميقراطية ،حلحنن براء من الك ر :فاي أاهاا الاذان آمنااا اتقااا

تقاته و متاتن

طاق

وأنتم مسلمان ف. 42

وقاد أااارب الناآ صاالى هلياه وهلااى آلاه و االم واااربه طاق وصاادق وهاا اعتاارب هلماا ماان أهاال الن اااة أنااه
ايان زمااان تكمار فيااه الفاانت طاو اصا الرجاال مايمناا و سا كاافرا ،و سا مايمنااا واصا كااافرا )43(،اقااال
النآ صلى هلياه وهلاى آلاه و الم :فمان ا ت ار هلاا – أي تظااهر هلاا – تست ارفه فتقمعاه  ،ومان وجاد
منكم معاذا أو ملما فليعذ نه (.)44
وكاناات ال ااياهي ت كااك أن أتاااذ لااك نيمااات وتااذها وترهااى ،أو ماان مخرهتااك ا نيتااك هااذا طساان
ولكاان ال ااياهي ت ا ك ناادواي و ت ا ك زارهيااا ،اي هلااا ماان ا اف  ،ال ااياهي تاادهار اقتصااا ها وت اربأت ماان
ا ش اكي

هقر ارها مث اراد احلاخب ا شا اك أن انفاذها اب ام احلراا واب ام العدالا  ،فااان طاراتكم هناد

قعد ش ما ،مث اس
ف 41روى اإلما انن ه د الرب رده هن رال أيب السم قال" :أين هلى النال زمان اُسمن الرجل راطلته طو اُ َ
هليها ا مصار طو تص نقضا ،التما من اُفتيه نسن ٍ قد ُهمل هبا فال د إال من ي تيه ابلظن".اها
ف 42آل همران.102 :
ف 43هن أيب هرارة أن ر ال صلى هليه و لم قال :فاب روا اب همال فتنا كقوا الليل احلظلم اص الرجال مايمناا و سا كاافرا أو
س مايمنا واص كافرا ا يا انه نعريت من الدنيا [أارجه مسلم].
ف 44متفق هليه.
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أن كنتم هدن ،وأان هدالتكم هناد أن كناتم
و الا هلى أمره.

هادن ،فاال تل سااا هلاى احلسالمهللا ،فاإن ااد

فااق أااداكم

ما أكمر النكسات الت حتصل لل ياهيهللا وحيوم نعضهم نعضا مث اعتربون.
أ ال

العظيم أن حيفظ هلينا اننا وأن اتافاان مسلمهللا.

حلهنعا أمعر يف مسععةلة الد عتور ،فقععد بل عي أهنعم ععيخرقونه أحل يسعت تون النععاس يف رمضعان .الر ععول
على هللا عليععه حلعلعى لععه حل ععلم يقعول( :مععن يعدع قععول الععزحلر حلالعمعل بععه فلعيل هلل حاقععة يف أن يععدع

طعامه حلشرابه) رحلال البخاري من حديت أىب هريرخ .أنت إذا ذهبت توقمل على الردخ حلعلى الك ر أعظعم
من لو قلت فالن قصري أحل فالن أ ود أحل فالن ارتكب كرا حلكرا ،ألنال توقمل علعى الك عر حلتقعود البلعد
إىل اهلاحلية حلتكون معاحل ً على الباطعل ،قعال هللا عباانه حلتععاىل( :حلتععاحلنوا علعى العً حلالتقعوى حلال تععاحلنوا

على االو حلالعدحلان)(.)45

حله ععب أنن ععا ذهبن ععا نوق ععمل حلنق ععول :ال ،ال ،ال ،فل ععرا معن ععال أنن ععا نس ععاحلم ابال ععالم ،فس ععيرهب انل ععو

حلالر اء حل ترهب الشيوعية حلالدميقراطية ،حليبقى اال الم ،فاال تسايئاا ا اإل اال اي أما اإل اال  ،اتقااا
اإل اال  ،فإناا و تسايئان ا أنفسااكم و فاإل اال اي قى حبماد فماان كاان اظان أن اخلااخل
أقدا فصدا فاهلل الا هلى أمره(.)46
أ ال

العظيم أن حيفظ هلينا اننا واحلمد هلل رب العاحلهللا.
***

احلمد هلل رب العاحلهللا وصلى و لم هلى ن يناا انماد وهلاى آلاه وأصا انه أمجعاهللا ،وأشاهد أن
وطده شراك له وأشهد أن انمدا ه ده ور اله.
ف 45احلائدة.2 :
ف 46انظر ر ال "مل ن صد نصدا " ل ي نا العالم أيب انمد احلقد
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أما نعد :فتكملا خلو ا اجلمعا يقعول هللا عباانه حلتععاىل حاكيعاً ععن يو عف عليعه السعالم( :إن ادكعم

إال هلل أمر أال تعبدحلا إال إ ل)(.)47

حلرحلى االمام أمحد يف مسندل عن أيب أمامة رضي هللا عنعه قعال :قعال ر عول هللا على هللا عليعه حلعلعى

له حل لم( :تنقض عرى اال الم عرحلخ عرحلخ كلما انتقضت عرحلخ تشبت الناس ابل تليلا فعةحلهلن نقضعاً
ادكم حل خرهن الصالخ).
حلرحلى أيضاً يف انسند من حديت فريحلا الديلمي بناو هرا )48(،حليف هعرين ادعديثق علعم معن أععالم
لى هللا عليه حلعلى له حل لم من ععزل حكعم هللا يف كثعري معن العبالد

النبوخ حيت حلقمل ما أخً به الن
اال المية.

وم اان أج اال ه ااذا ا اات قاا ض ااا
الكرمي :فواتقاا فتن

هل ااى اجملتم ااا كل ااه ،ن

و ا ط

ه ااخ وج اال اق ااال كتان ااه

تصينب الذان ظلماا منكم ااص (.)49

فما طصال ابلكااات ماا هاا
هخ وجل.

هقانا مان

هاخ وجال ،وماا طصال ابلعاراق أاضاا ماا هاا

هقانا مان

فالك ر شنم حلبالء على اجملتمعات ،حلالدعوخ إىل الك ر شنم.
ففالقاذا

قذفاه

ابلا الء واسار لااه ماا اسار لصادا  ،هاا الااذي اارب السامن نياده وقاال :دتااال ا

من طرا مث نعدها ااين قدر ع آ

شاب ادري أان هم.

وهكااذا أاضااا مبصاار تنفيااذا للم ووااات الكفرا ا وانارن ا ل

دميقراطيتلم بل أين الك ر من عدالة اال الم اقاال

ااال كم ا ماان ال ا اب

ا انه وتعااا لن ياه انماد صالى

الساامان ف ععةين
هلياه و الم:

ف 47اا ف.40 :
ف 48قال اهليمم اجملما ف : 281 / 7رواه أدد والوربا" ورجاهلما رجال الص ي .اها وقال ا ل ا" :ص ي .اها [ص ي اجلاما نرقم
.]5075
ف 49ا نفال.25 :
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فوما أر لناك رد للعاحلهللا ( )50فها رد طو للويار أوكارها وها رد أاضاا طاو للكفاار مان أجال
أن اادهاهم ا اإل اال واقااال الناآ صاالى هلياه وهلاى آلااه و الم :فماان قتال معاهادا ا كنهاه مل ااارح
رائ اجلن ( )52(.)51ورد لل هاائم ،و مجياا شائان احليااة كماا وصافه رب العاخة :فلقاد جااءكم ر اال مان
أنفسكم هخاخ هليه ما هنتم طراص هليكم ابحلايمنهللا رءُو رطيم (.)53
فاهاداء اإل اال والساالكان مسالكهم حيصاادون شاعااب ،فهاذه ها نتاائج العلاام الادنياي الاذي شاغل كما ا
من ال اب هن تعلم الكتاب والسن  )54(،أن اتعلم تلكم احل يدات ااء أكانات مان الكيماواا أو مان الذراا
ا ذلك ،م يدات ل ين آ فضال هن كا ا م يدات لغ نين آ  ،فاحلسلمان هام الاذان شااهاا اإل اال
اااايمن ماان أيماان
اااايمن و
اااايمن و
و فااالنآ صاالى هليااه وهلااى آلااه و االم اقااال :فو
جاره ناائقه ( ،)55وها ها

ااء أكان جارك مسلما أ كان اها اي أو نصرانيا ،ووقت احلعرك واحلرب اقاتال

احلريب و ن كان جارا و ن كان قرا ا.
واقال أاضا :فما زال جربال ااصيين ابجلار طو ظننت أنه يارثه ( ،)56رد جعلهاا
قلاب ه ا ه.

ا انه وتعااا

حلأحلل ال الرين يظعن كثعري معن النعاس أهنعم يعدعون إىل العدالعة حليعدعون إىل ادريعة حليعدعون إىل انسعاحلاخ
هععم يععدعون إىل االابدخ ،فلععو ا ععتطاع انلععال أحل الععرئيل أن يبيععد مجيععمل الشعععب الععري ال يرتكععه رئيس عاً أحل
ملكاً عليه ل عل.

ف 50ا ن ياء.107 :
ف 51أارجه ال اري.
ف 52انظر "نراءة احلاطدان من هها الواا يت وأما م للم ارنهللا" ل ي نا العالم أيب انمد احلقد
ف53
ف54
ف55
ف56

التان .128 :
انظر كتاب " :هدا القا ة الفاارل ،هبمر فسا احلدارل" ل ي نا العالم أيب انمد احلقد
متفق هليه.
متفق هليه.
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وهكااذا أمراكااا و رو اايا و
والصلي يان أاضا.

رو اايا أكماار ال ا ال انقااالابت وقتاال وقتااال وأمراكااا

َهااا و ن كااان

ولننظر ماذا فعلاا ابحلسلمهللا اب نادلا ومااذا فعلااا ابحلسالمهللا نفل اهللا ،ومااذا فعلااا ابحلسالمهللا

فلساوهللا.

ف ععةي بل ععد كتلل ععا أع ععداء اال ععالم ال يرقب ععون يف م ععنمن إال حلال ذم ععة ،خب ااال احلس االمهللا هن ااد الفتاط ااات
اإل ااالمي فااإ م اعاااملان أهاال ال لااد معامل ا طساان فهاام ااادها م ا اإل ااال فااإن أن ااا فااإا اجلخا ا فااإن أن ااا
فالقتال .حلأحلل ال يدعون إىل اخلضوع لقوانينلم اخلبيثة حلإال فاالابدخ.
فلععرا شععةهنم حلقععد اغععرت هبععم كثععري مععن النععاس ،يظنععون أهنععم يععدعون إىل العدالععة أحل إىل ادريععة فا عريتلم
فضياة حلعدالتلم ليست بعدالة بل هي لم حلقور حلغدر حلخداع ،فلو يكن إال أهنا تعدعو إىل الك عر.
حلالك ر لم حلقور .واحلمد هلل رب العاحلهللا .".انتهى نص كال ال يخ مق ل الاا ه .
***
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اخلامتة
أا احلاطد كل مكان وزمان ،و كل مصر وهصر ،نه ذا ااتلف أهال العلام

مساال ناهللا اإلابطا

والكراه  ،وتعارضت أقااهلم لداك ،فإننا دمك هلى ا ااذ اب الم لادانك فتا ك احلساال لكراها نعاو أهال
العلم هلا ..فكياف ذا كاان اااتالفهم ناهللا اإلابطا والت ارمي؟ بعل فكيعف إذا اختل عوا يف انسعةلة أك عر هعي

أم ال ! كما هو ادا ل يف مسةلة الدميقراطية الشركية ،حلالًنا ت التشريعية !
فلا لمنا جد ابهت ار هذا ا اتال  ،وقلنا أبن قال اجمليخان اصال ن اكاان معارضاا لقاال احلكفاران
للد قرا ي وأرابهبا ،فكيف للماطد أن عل نفسه و ط هذا ا اتال احلهيا الرهيا؟
هنهمااا قااال :مسعاات ر ااال صاالى هليااه و االم اقااال:
هاان أيب ه ااد النعمااان ناان ن ا رضا
اعلمهان كما ن مان النااال فمان اتقااى ال ا هات
ف ن احلاالل نااهللا ،و ن احلارا نااهللا ،ونينهماا أمااار م اات هات،
ُ
فقد ا تربأ لدانه وهرضه ،حلمن حلقمل يف الشبلات حلقمل يف ادرام[ ..متفق هليه] وقاد قاال اإلماا أداد رداه
" :أ عول اال عالم علععى ثالثعة أحاديعت :طاادان همار :ف ناا ا هماال ابلنيااات  .وطادان هائ ا  :فماان
أطاادق أم اران هااذا مااا لاايا منااه فهااا ر  .وطاادان النعمااان ناان ن ا  :فادععالل بععق حلاد عرام بععق .".اه ا
[جاما العلا واحلكم ص.]14
وروي هن النآ صلى
ال يهق  ،وها ضعيف].

هليه و لم أنه قال :فما اقتممل ادالل حلادرام إال غلعب ادعرام ادعالل [رواه

وحل ااا ُ اائل همم ااان ن اان هف ااان رضا ا

هن ااه ه اان اجلم ااا ن ااهللا أات ااهللا مبل ااك اليم ااهللا ق ااال" :حلتلم ععا ي ععة،

حلحرمتلما ية ،حلالتارمي أحب إلينا".اها
وقال فيان

إل".اها [جاما العلا واحلكم ص.]94
احلال احل ت ه" :ال يعيبي ذلال حلتركه أعيب ّ

17

فتوى الشيخ الوادعي يف حكم الدميقراطية الشرعي

ومن القااهد الفقهي احلعروف هند الب العلم" :إذا اقتممل ادالل حلادرام غلب ادرام".اها(.)57
فال رار ال رار من جمالل األشرار ،أهل البصائر حلاألبصعار! قاال ال ايخ ه اد اللوياف نان ه اد الاردن

نن طسن رده :

حلاهير جمالل غيلم إذ قطعوا *** فيلا عرى التوحيد حلاالميان
قوم تراهم ملطعق جمللل *** فيه الشقاء حلكل ك ر دان
بل فيه قانون النصارى حاكماً *** من دحلن ٍ
نص قاء يف القر ن
فانظر إىل أهنار ك ٍر فيرت *** قد ادمت لشريعة الرمحن
وآاار هاااان أن احلمااد هلل رب العااحلهللا ،وصالى
وص ه ومن ت عهم طسان ا اا الدان.

و االم هلاى أشاار ا ن يااء و ماا احلر االهللا ،وهلاى آلااه

وكتا :أنا َها نكر نن ه د العخاخ ا ثري
1431/3/24ها 2010/3/10 -

ف 57ا ش اه والنظائر للسيا ص ،209وا ش اه والنظائر نن جنيم ص ،121وا ش اه والنظائر للس ك  ،117/1واحلنماار للخرك ا
 ،125/1وجممال الفتاوى ل يخ اإل ال انن تيمي .262/20
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