
English | بنا &تصل | &&لموقع خـا89ة | &لحجب تجا34 | &لمنبر برنـامج | &لبحث محـر' | &لجـد"د 

&لمقدسي &لشCخ مكتبة

HاIلسنة من&
KــدCـــل عـقــMN لـجـنـة&

&لــغــائـبـة &لــفــر"ــضــة
N4بـــــحــــاT كــــتــــب

Uمـــــــــــــقــــــــــــــاال
فــقــIــCــة قــــضـــا"ـــا
&لســــــCـــر 4 &لتـــا9"ــخ

U&9&حــــــــــــــــــــــــــو
YشـــبــــاN ــدCلــتــوحــ&

Uمـــــــــطــــــــو"ــــــــا
4مـــــذ&Mــــــب فــــــر\

Uمجــــــــــــــــــــــــــــال
Uة &لمجـموعـــاCإلعــالم&
UــانـــــــاCلمــــنــبــر بــ&

Uد صوCلتوح&
UـــــــــــــاCمـــــــرئــــــ

4مــحـــاضـــــر&U خـطـب
&لـــمــجــاMـــد حـــــــد&ء

cوCلكلم ع&
U&9ـــة مــخـتــاCشــرعـــ
gــاIلــجـ& KgـــاI4&لــشــ
4&لـــرقــائـــق &ألخــــال\
&لــمــعــاصـــر &لـــو&قــع

Uمــتـنـوعـة مــوضــوعـا

#سم

#لمستخد$:

كلـمة

#لمـر0/:

تسج6ل #لدخو2

'لتسج+ل في 'لمنتد!

 من Qو Tم6ر #لمؤمن6ن #ل6و$ ؟ Q0ل يجب تحق6ق 0#قع #لمسلم6ن  #لتصن6ف #لموضوعي لألسئلة   منتدB #ألسئلة  منبر #لتوح6د 0 #لج;ا9
شرX #لقرش6ة في #لخل6فة ؟

ShareTweetTweet 0

:&لسؤ&Y 9قم؟ &لخلCفة في &لقرشCة شر8 تحقCق "جب M4ل ؟ &لCوm &لمؤمنCن NمCر Mو من  
5924

&لمال &لمجاMد Mو mN &لظو&MرN q"من &لمجاMد &لشCخ Mو Mل &لحالى &لمؤمنCن NمCر Mو من بخصوp لفضCلتكم سؤ&لى
.عمر محمد

mN c& ذ& &ألمرM رCغ t4ا مطرCحال.

شرc& 8 "قولوc &لعلمانCن cN 4خاصة سCتحقق كCف &لخالفة فى &لقرشCة شر8 مسألة بخصوN pخرu 4نقطة
 .&لخالفة تحقCق "مكن فال تحقCقIا "مكن ال &لقرشCة

.ال mN 4&لتعCCن بالعموm 4&للCبر&لCن &لعلمانCن "كفر M4ل

 .لألسئلة 8رM tنا' N cNعرN zكن 4لم مدK منذ &لمنبر Nتابع &ننى حCث 4&لمتقطعة &لمتالحقة لألسئلة 4عذ9&

خCر كل هللا 4جز&كم

&لمالكى "وسف: &لسائل

&لمنبر في &لشرعCة &للجنة: &لمجCب

&لحمد � 9~ &لعالمCن
4صلى هللا على نبÄC &لكر"م
4على ÅلÄ 4صحبÄ &جمعCن

4بعد :

Ç1 وM ن) منCر &لمؤمنCمNلحالى؟& 

H1(
 Mو من با"عMN Äل &لحل 4&لعقد من &لمسلمCن على &لحكم بكتا~ هللا عز 4جل É4قامة &لجIاg في سبCل هللاNمCر &لمؤمنCن
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. Ñسر 4&لمنشط 4&لمكرC4&لسمع 4&لطاعة في &لعسر 4&ل

. Äمبا"ع ل Äهللا فإن Äحفظ qرM&من &لظو"N خCما &لشN , د مال محمد عمرMو &لمجاM mوCعة &لCلب& ÑذM Äمن تحققت ل Y4N4

ÄCهللا -صلى هللا عل Y9سو Yقا : Yقا u9د &لخدCبى سعN لحد"ث ÑرCا لغMشرعي فال "جو3 عقد mعة إلماCلب& Uعقد &àÉ4
4سلم- « àÉ& بو"ع لخلCفتCن فاقتلو& &آلخر منIما »Ñ&49 مسلم .

فعلى &لمسلمCن جمCعا &لدخوY في MذÑ &لبCعة &لشرعCة 4&لحذ9 من &لفرقة 4&لشقا\ &لذq "حدT بسبب &لنكوp عن بCعة
. cلمسلمو& Äبا"ع qلشرعي &لذ& mإلما&

U4من ما Äامة ال حجة لCلق& mمن خلع "د& من 8اعة لقى هللا "و » : Äلنبي صلى هللا 4سلم بقول& Äحذ49& ما توعد بC4ل
4لCس فى عنقÄ بCعة ماU مCتة جاMلCة »Ñ&49 مسلم من حد"ث عبد هللا بن عمر.

Ç2ا فال "مكنIقCة ال "مكن تحقCشر8 &لقرش c& cن "قولوCلعلمان& cN تحقق 4خاصةCف سCة فى &لخالفة كCشر8 &لقرش (
تحقCق &لخالفة .

H2(
gلت &لنصوp &لشرعCة على cN من شر84 &إلماc& m "كوc قرشCا .

4من &ألgلة في à&لك :

- قولÄ صلى هللا علÄC 4سلم : « M cÉذ& &ألمر في قر"ش ال "عاI"gم Nحد Éال كبÄ هللا في &لنا9 على 4جÄI ما Nقامو& &لد"ن1
»Ñ&49 &لبخاq9 من حد"ث معا4"ة .

2. Kر"رM بيN 4مسلم من حد"ث q9لبخا& Ñ&49 « cذ& &لشأM تبع لقر"ش في Ç4سلم : « &لنا ÄCصلى هللا عل Äقول -

- قولÄ صلى هللا علÄC 4سلم : « ال "ز&M Yذ& &ألمر في قر"ش ما بقي منIم &ثناÑ&49 « c &لبخاq9 من حد"ث &بن عمر .3

قاY &لحافظ &بن حجر تعلCقا على Mذ& &لحد"ث : ( 4لCس &لمر&g حقCقة &لعدÉ4 é gنما &لمر&g بÄ &نتفاء cN "كوc &ألمر في غCر
قر"ش ) .

- قولÄ صلى هللا علÄC 4سلم : « &ألئمة من قر"ش cÉ é لIم علCكم حقًا 4لكم علCكم حقًا مثل àلك é ما cÉ &سترحمو&4
Ñ&49« نCجمعN Çلعنة هللا 4&لمالئكة 4&لنا ÄCم فعلIلك منà فمن لم "فعل é &حكمو& عدلو cÉ4 é &د4& 4فوMعا cÉ4 é &9حمو

Nحمد من حد"ث Nنس &بن مالك.

- قوN Yبي بكر 9ضي هللا عنÄ حCن &جتمع &ألنصا9 في سقCفة بني ساعدK (...4لقد علمت "ا سعد cN 9سوY هللا - صلى5
هللا علÄC 4سلم - قاN4 Yنت قاعد : « قر"ش 4الM Kذ& &ألمر فَبَرُّ &لناÇ تبع لبرMم é 4فاجرMم تبع لفاجرMم » é فقاY لÄ سعد

: صدقت نحن &لو93&ء N4نتم &ألمر&ء)N Ñ&49حمد في &لمسند .

قاY &لنوq4 في شرt مسلم :( MذÑ &ألحاg"ث N4شباIMا gلCل îاMر على cN &لخالفة مختصة بقر"ش ال "جو3 عقدMا ألحد
من غCرMم é 4على Mذ& &نعقد &إلجماï في 3من &لصحابة 4&لتابعCن فمن بعدMم باألحاg"ث &لصحCحة ).

4ال عبرK بقوY من خالف MذÑ &ألحاg"ث من &لمعتزلة 4&ألشاعرK 4&لكتا~ &لمعاصر"ن .

N &àÉ4مكن تحقCق Mذ& &لشر8 فذ&لك 4&جب ,Nما حCن "عجز &لمسلموc عن تحقCقÄ فال تسقط &لوال"ة &لشرعCة بسقوÄ8 بل
. Äا ما تعذ9 تحققIمكن من &لشر84 4"سقط منN حقق ما"

4من &ألgلة في à&لك :

1cÉ4 &عوC8N4 &4سلم - : « &سمعو ÄC9سو& هللا - صلى هللا عل Yقا : Yقا Äنس بن مالك 9ضي هللا تعالى عنN حد"ث -
&ستعمل علCكم عبد حبشي كأN9 cسÄ 3بCبة » Ñ&49 &لبخاq9 من حد"ث Nنس .

- قوY عمر بن &لخطا~ 9ضي هللا عن9gN cÉ ) : Äكني Nجلي N4بو عبCدK حي &ستخلفت9gN cÉ 4, Äكني Nجلي 4قد ماN Uبو2
. ïنقطا& Ñحمد 4في سندN Ñ&49 ( بن جبل àستخلفت معا& KدCعب

4 معلوcN m معاà بن جبل Nنصاq9 4لCس قرشCا .



NجابéÄ عضو &للجنة &لشرعCة :
&لشCخ Nبو &لمنذ9 &لشنقCطي

M4ذÑ &ألحاg"ث 4شبIIا مما "دY على مشر4عCة Éمامة غCر &لقرشي "تعCن حملIا على حالة تعذ9 4جوg &لقرشي &لصالح
لإلمامة .

4بIذ& نجمع بCن MذÑ &الحاg"ث 4&ألحاg"ث &ألخرu &لد&لة على &شتر&8 &لقرشCة , 4ال شك cN &لجمع بCن &لنصوp متعCن
àÉ& كاc ممكنا كما قاY في &لمر&قي :

4&لجمع 4&جب متى ما Nمكنا ... Éال فلألخCر نسخ بCنا .

Ç3ن ؟CC4&لتع mن بالعموCبر&لCن 4&للCل "كفر &لعلمانM (

H3(

&لعلمانCة في حقCقتIا gعوÉ Kلى Éقامة &لحCاK على &لعلم &لوضعي 4&لعقلé 4مر&عاK &لمصلحة بعCد&ً عن &لد"ن.

M4ي بIذ& تكوc نقCضا للد"ن .

 &العتقاg بأc &لقو&نCنé 4&لتعلCمé 4غCرMاSecularism" فقا4Secularism" :Yقد "بCن معجم Nكسفوg9 معنى كلمة "
من &ألنظمةé "جب cN تبنى على &لحقائق 4&لعلم بدالً عن &لد"ن".

zلى صرÉ zدIة تCا حركة &جتماعIا بأنIلعملي , 4عرفت& gة ضمن &إللحاCة فقد صنفت &لعلمانCلبر"طان& z9ئر &لمعا&g ماN
&لناÇ عن &الMتماm باآلخرÉ Kلى &الMتماm بالحCاK &لدنCا 4حدMا.

4عرفIا &لمعجم &لوسCط بأنIا : " خالz &لد"ني 4N &لكIنوتي".

g94 4 في &لمعجم &لعربي &لحد"ث: "علماني: ما لCس كنسCاً 4ال g"نCاً".

4لIذ& قاY كثCر من &لباحثCن بأc &لعلمانCة تعني : "&لالg"نCة" .

qgة " ال تعاCلعلمان& " cبأ : cم "قولوIا على &لد"ن فMو"ن من خطرIة 4&لتCن تر4"ج &لعلمانCCن "ر"د بعض &لعلمانC4ح
KاCلح& Uلد"ن عن مجاال& gا تسعى إلبعاIلكن , qg4&العتقا qgحر"ة " &لتد"ن" بالمعني &لفر Çبل تتر' للنا é لد"ن&

!! KاCو &لحاكم في 4&قع &لحM لد"ن& cكو" cN ة, 4ترفضCلو&قع&

Ñلوضعي فال شك في كفر& cلى &لقانوÉ 4&لتحاكم Çة &لشر"عة عن 4&قع &لناCتنح K94ضر uذ& &لفكر 4"رI4كل من "ؤمن ب
. mمن &إلسال Ä4خر4ج

ïتبا& ôمن سو cN نCع &لمسلمCن 4باتفا\ جمCن &لمسلم"g باالضطر&9 من m4معلو" ÄCمCبن ت& mخ &إلسالCش Yذ& قاI4ل
) u4لفتا& ïو كافر" مجموI4سلم ف ÄCر شر"عة محمد صلى هللا علCشر"عة غ ï4 &تباN émن &إلسال"g رC524/ 28غ.(

gوCلى &لحر"ة &لكاملة 4&لتحلل من كل &لقÉ ث تسعىCة حCبعد من &لعلمانN uلى مدÉ اMب في كفرMي تذIة فCما &للبر&لN
&لد"نCة 4&ألخالقCة 4ال تتقCد بغCر &للذK 4&لمنفعة ,فIي نموHà &4ضح لعباKg &لIوu &لتي قاY هللا تعالى في شأنIا :

ْل Mُْم Nََضلُّ{N9ََNَْ"َت َمِن &تََّخَذ ÉِلMَ ُÄIَََو&N ُÑَفَأَْنَت تَُكوcُ َعلÄِCَْ 4َِكCًال mَْN تَْحَسُب N َّcَNَْكثََرMُْم "َْسَمُعو4َْN cَ "َْعقِلُوMُ cِْÉ cَْم Éِالَّ َكاْألَْنَعاmِ بَ
 :cًال } [&لفرقاCِ44-43َسب. [

ُ َعلَى ِعْلٍم 4ََختََم َعلَى َسْمِعÄِ 4َقَْلبÄِِ 4ََجَعَل َعلَى بََصِرÑِ ِغَشاK4ًَ فََمْن 4قاY تعالى : {NَفََرNَْ"َت َمِن &تََّخَذ ÉِلMَ ُÄIَََو&N4َ ُÑََضلÄَُّ هللاَّ
ِ Nَفََال تََذكَُّرcَ4} [&لجاثCة:  ].Iَْ"23ِد"Äِ ِمْن بَْعِد هللاَّ

. mمن &إلسال H9و كافر خاIلعقائد &لكفر"ة ف& ÑذIفكل من "د"ن ب

4هللا Nعلم
4&لحمد � 9~ &لعالمCن .



&لعو*( &لى &ألسئلة

&لعو*( &لى نت1جة &لبحث
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