
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 )سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر

 على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً"(

 جواب سؤال

 هل األدلة التً اعتمد علٌها الحزب فً الطرٌقة إلقامة دولة الخالفة قطعٌة؟

 دمحم أبو العسلإلى 

 السؤال:

 ...حمة هللا وبركاتهالسالم علٌكم ور

 ...وعلمكبارك هللا فً وقتك وجهدك  أمٌرنا،

 قطعٌة؟هل األدلة التً اعتمد علٌها الحزب فً الطرٌقة إلقامة دولة الخالفة  سؤال4لدّي 

 

 الجواب:

 وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،

 لثالث بشكل إجمالً أدلتها قطعٌة:إن المراحل ا

  فالرسول   الدعوة نحو ثالث سنٌن، وكان ٌثقف المسلمٌن فً دار األرقم فً أول  دعا سرا

 بن أبً األرقم..

 فَاْصَدْع بَِما تُْؤَمُر َوأَْعِرْض َعِن ﴿بنزول قوله تعالى4  ثم أعلن الدعوة وصدع بها

 ...﴾اْلُمْشِرِكٌنَ 

علن أقبل نزولها كان ٌدعو سراً، وبعد نزولها  وهً قطعٌة الثبوت قطعٌة الداللة بأن الرسول 

 ٌاسً، ثم فً أواخرها طلب النصرة:بالصراع الفكري والكفاح السخاللها  الدعوة، وقام 

، فقد بٌَّن بطالن عبادة األصنام، وإقامة الحجة على الكفار... واآلٌات فً أما الصراع الفكري

 ذلك كثٌرة ومنها4

ٍء أَْم ُهُم اْلَخاِلقُونَ ﴿ ًْ ٌِْر َش ُ َخلَقَُكْم َوَما  قَالَ ﴿، ﴾أَْم ُخِلقُوا ِمْن َغ أَتَْعبُُدوَن َما تَْنِحتُوَن * َوَّللاه

ٌِْن ِإنهَما ُهَو إِلَهٌ َواِحٌد فَِإٌهاَي فَاْرَهبُونِ ﴿، ﴾تَْعَملُونَ  ٌِْن اثْنَ ُ ََل تَتهِخذُوا إِلََه ُ ِمْن ﴿، ﴾َوقَاَل َّللاه َما اتهَخذَ َّللاه

ا َولٍَد َوَما َكاَن َمعَهُ ِمْن إِلٍَه إِذ ا لَ  ِ َعمه ذََهَب ُكلُّ إِلٍَه بَِما َخلََق َولَعاََل بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض ُسْبَحاَن َّللاه

ا أََحدٌ ﴿، ﴾ٌَِصفُونَ  َمُد * لَْم ٌَِلْد َولَْم ٌُولَْد * َولَْم ٌَُكْن لَهُ ُكفُو  ُ الصه ُ أََحٌد * َّللاه قُْل ٌَا أٌََُّها ﴿، ﴾قُْل ُهَو َّللاه

أَْعبُُد َما تَْعبُُدوَن * َوََل أَْنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُُد * َوََل أَنَا َعابٌِد َما َعبَْدتُْم * َوََل أَْنتُْم اْلَكافُِروَن * ََل 

ًَ ِدٌنِ   .، وآٌات أخرى﴾َعابُِدوَن َما أَْعبُُد * لَُكْم ِدٌنُُكْم َوِل
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، وكذلك اآلٌات فً ، فنزلت اآلٌات تسفه أحالمهم وزعاماتهم وضالالتهموأما الكفاح السٌاسً

 ذلك كثٌرة، ومنها4

ا ذَاَت لََهٍب * َواْمَرأَتُهُ ﴿ تَبهْت ٌََدا أَِبً لََهٍب َوتَبه * َما أَْغنَى َعْنهُ َمالُهُ َوَما َكَسَب * َسٌَْصلَى نَار 

الَةَ اْلَحَطِب * فًِ ِجٌِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسدٍ  َجعَْلُت لَهُ َماَل  َمْمُدود ا * ذَْرنًِ َوَمْن َخلَْقُت َوِحٌد ا * وَ ﴿، ﴾َحمه

ْدُت لَهُ تَْمِهٌد ا * ثُمه ٌَْطَمُع أَْن أَِزٌَد *  َكاله إِنههُ َكاَن ِِلٌَاتِنَا َعنٌِد ا * َسأُْرِهقُهُ  َوبَنٌَِن ُشُهود ا * َوَمهه

ٌَْف قَدهَر * ثُمه قُتَِل َكٌْ  َس َوبََسَر * ثُمه أَْدبََر َف قَدهَر * ثُمه نََظَر * ثُمه َعبَ َصعُود ا * إِنههُ فَكهَر َوقَدهَر * فَقُتَِل َك

ََ َما َواْستَْكبََر * فَقَاَل إِْن َهذَا إَِله ِسْحٌر ٌُْؤثَُر * إِْن َهذَا إَِله قَْوُل اْلبََشِر * َسأُْصِلٌِه َسقََر * َوَما أَ  ْدَرا

ٌَْها تِْسعَةَ َعَشرَ  اَحةٌ ِلْلبََشِر * َعلَ اٍز ﴿، ﴾َسقَُر * ََل تُْبِقً َوََل تَذَُر * لَوه ٍف َمِهٌٍن * َهمه َوََل تُِطْع ُكله َحاله

ََ َزنٌٍِم * أَْن َكاَن ذَا َماٍل َوبَنٌَِن *  ٌِْر ُمْعتٍَد أَثٌٍِم * ُعتُّلٍ بَْعَد ذَِل ٌِْه َمشهاٍء بِنَِمٌٍم * َمنهاعٍ ِلْلَخ إِذَا تُتْلَى َعلَ

ِلٌَن *   .، وآٌات أخرى﴾اْلُخْرُطومِ  َسنَِسُمهُ َعلَى آٌَاتُنَا قَاَل أََساِطٌُر اأْلَوه

من القبائل القوٌة... وأرسل  من أهل القوة والمنعة، فقد طلبها النصرة  وأما طلب الرسول 

 ر، وكانت بٌعة العقبة الثانٌة...مصعب رضً هللا عنه إلى المدٌنة، فاستجاب األنصا

  ومن ثم أقام الدولة اإلسالمٌة األولى فً المدٌنة المنورة. 

، ولكن هناك بعض التفاصٌل خاللها روٌت برواٌات ظنٌة، مراحل الثالث أدلتها قطعٌةفهذه ال

مثل تفاصٌل التثقٌف سراً... وتفاصٌل إعالن الدعوة وبعض التفاصٌل فً الصراع الفكري والكفاح 

السٌاسً... وتفاصٌل الهجرة وإقامة الدولة بعد بٌعة العقبة الثانٌة... فبعض هذه التفاصٌل أدلتها 

ومن ٌتدبر كتبنا وأدلتنا ٌرى بوضوح أن المراحل الثالث أدلتها قطعٌة، وبعض نٌة صحٌحة، ظ

 التفاصٌل التً أدلتها ظنٌة مستوفاة استنباطا .

 أسأل هللا سبحانه أن تكون الصورة قد وضحت لَ.

 

 أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة

 هـ1433شوال  11

 م01/01/2012 الموافق

 على الفٌسبوَ: )حفظه هللا( األمٌر رابط الجواب من صفحة

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.10

73741828.122848424578904/843736222490117/?type=3&theater 

 :على غوغل بلس)حفظه هللا( رابط الجواب من صفحة األمٌر 

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517

653/posts/1uGundYMo8i 
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