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المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلةا والسلم على نأبينا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واقتفى أثره إلى يوم 
الدين ، أما بعد :
ممخُتصرةا ذكرت فيها أصول طواغيت العصر  فهذه رسالة 
وهأي تصف أفعالهم وأعمالهم ليتبين لهأل الصحوةا وللمة 
أجمعين خطر هأؤلءا القوم واستدليت من كتاب ربنا وسنة نأبينا 
صلى الله عليه وسلم وكلم أهأل العلم الصادقين وأرجو أن 
اا للمة السلمية وأسأل الله عز وجل أن  اا واضح تكون تبيانأ
ميريح العباد والبلد منهم وأن ينصر التوحيد ميهلك الطواغيت وأن 
وأهأله إنأه قادر على ذلك والحمد لله رب العالمين .
 

فوحق من ختم 
الرسالة والهدى 
لقطعن بمعولي 
أعراضكم ولهأجونأكم 
لن وأثلب حزبكم ولهأتك
بمنطقي أستاركم 
ولهأجون صغيركم 
وكبيركم ولكتبن إلى 
البلد بسبكم        إنأي
لبغضكم وأبغض 
حزبكم     لو كنت 
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هه  هب بمحمد فزهأا 
هن          مادام  ححرما ال
يصحب مهجتي جثمانأي
ليب جثتي  متغ حتى 
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هن      سير البزل بالركبا
اا أقل قليلة أضنانأي بغض
كي ل يرى إنأسانأكم 
إنأسانأي     لكن 
بإسخُاطي لكم 

العيفرتةن 1أرضانأي

                                                         أبو عبد
الرحمن الثري

 أبيات مخُتارةا من نأونأية القحطانأي .1



للمم1اهأ1/1/1423  _ التحاكم لهيئة ا
أخي الموحد إن الله أمرنأا إذا تنازعنا في شيءا أن نأتحاكم 
مسنة نأبيه صلى الله عليه وسلم ، والدليل على  لكتابه سبحانأه و

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى  ذلك قوله سبحانأه :  
فطواغيت العصر إذا تنازعوا   )59( النساءا :   الله والرسول

ملمم المتحدةا ( هأيئة اللمم  مه إلى هأيئة ا لدو واختلفوا فيما بينهم ر
الملحدةا ) ، وإلى النظام العالمي الجديد والشرعية الدولية 
ومجلس المن ومحكمة العدل الدولية ، وكل هأذه طواغيت 
ميتحاكم إليها من دون الله ورسوله ، ول يخُفى على موحد ماذا 
ملمم ، إنأها تحكم بالقوانأين الوضعية ، وقد أشار  تحكم به هأيئة ا
سس في  معمر لمثل هأذا الكلم في شريطه ( درو الشيخ نأاصر ال
ميباع وقد سماه  التوحيد ) فليرجع إليه من شاءا فإنأه ما زال 
الشيخ شرك الحياءا ، فيجب التنبه لذلك .

لل :  لز وج مه ع ألم تر إلى الذيآن يآزعمون  وقد قال الل
أنهم ءامنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يآريآدون
هه  صطاغوت وقد أمروا أن يآكفروا ب أن يآتحاكموا إلى ال

ليآضُلهم ضللا   بعيدا لن أن  لد الشيطا ليآريآ . )60 ( النساءا :   و
فمن طواغيت العصر لم يكتفي فقط بالتحاكم إليها بل إنأه 
ملمم  عضو مؤسس فيها وبذلك يكون من أركان هأيئة ا
الطاغوتيه ، وعلى سبيل المثال دولة التوحيد زعموا فانأها عضو

 هأـ حتى 1365مؤسس في هأذه المحكمه الطاغوتيه من عام 
اليوم .
ميفتخُر به، أسمه ( هأيئة  ميباع في السواق و ارجع إلى كتاب 
المم والمملكة العربية السعودية ) تأليف : طلل محمد نأور 
عطار .
مه  مكفر ومع ذلك تجد ممن طمس الل فتأمل يفتخُرون بال
على بصيرته من أهأل العلم والدعوةا يتعذر ويعتذر عنهم فنعوذ 
متقى . مهدى وال هه من الضلل ونأسأله ال بالل



لأفرد هذا الموضوع في بحث مستقلّ ان شاء وسوف 
الله  اسمه طاغوت العصر ( هيئة المم الملحدة ) ، 
فأسأله سبحانه العانة والتوفيق والسداد .



 ـ تحكيم القوانين الوضعية2
بين المسلمين

لل :  لز وج مه ع له  قال الل لل الل لأنز هبمآ  لكم  ليآح لومن لم 
لأولئك هم الكافرون فل   وقال تعالى :  )44( المائدةا :   ف

مم لا لموك فيما شجر بينهم ثأ كك لح ليآ متى  لنون ح ليآؤُم كبك لا  ور
اا مما قضُيت ويآسلموا  لفسهم حرج لأن لدوا في  يآج

اا  . )65( النساءا :   تسليم
وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهأاب رحمه الله تعالى في
آخر رسالته ( ثلثة الصول ) أن الطواغيت كثيرةا ورؤوسهم 
خمسة ، منها الذي يحكم بغير ما أنأزل الله ، ومنها الحاكم 

ممغير لحكام الله ، وهأذا هأو التشريع  ، وقد قال الله 1الجائر ال
لل :  لز وج هن ما  ع كديآ لهم من ال لعوا ل لؤا شر لشركا لهم  لأمَ ل

له  أأذْن به الل  . )21( الشورى :  لم يآ
وقد ألف الشيخ محمد بن إبراهأيم رسالته المشهورةا 

 فليرجع إليها من شاءا .)) تحكيم القوانأين ((

لكموا بعض دقائق الشريعة مثل  فإن طواغيت العصر قد ح
ميقتل ، والمواريث … أما المور لل على القوي منهم فل  الدماءا إ
الباقية فإنأها تحكم بالطاغوت ول شك في ذلك مثل أمور 
التجارةا تحكمها محاكم تجارية وسموهأا ( غرفة تجارية ) 

ميغير الحقائق مدعاةا ، وتغيير السماءا ل   ،2ليضحكوا على أذقان ال
مغرفة التجارية تحكم الناس بالقوانأين الوضعية ،  فإن حقيقة ال

 إلى 250 : ص 12فارجع إلى فتاوى محمد بن إبراهأيم المجلد 
 .256ص 

وبما أن فتاوى ابن إبراهأيم ليست عند كثير من الخوةا 
اا من الفضائح بنصها: فسوف أنأقل لك بعض

 التشريع هأو إلزام المسلمين ( بقانأون أو نأظام أو قرار أو تعميم أو مرسوم ) 1
مخُالف لشرع الله ، ويجب التفريق بين التشريع وبين حكم القاضي في القضية 
ال بصحة  ونأحوهأا دون الستناد لي نأظام مخُالف لشرع الله ، فهذا إذا تنازلنا جد
ميستمد من رواية كفر دون كفر فتكون في هأذه الحالة وليست في التشريع الذي 
أنأظمة تخُالف شريعة الله .

 العبره بالحقائق والمعانأي ل باللفاظ .2



 

 ـ والقضُايآا التجاريآة إلى القضُاة4038( 
الشرعين )

من محمد بن إبراهأيم إلى حضرةا صاحب السمو الملكي 
مه الله أمير الرياض              سلم
السلم عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

 11/4/1375 وتاريخ 4928فبالشارةا إلى خطابكم رقم 
المرفق به الوراق الخُاصة بموضوع تأسيس غرفة تجارية 
بالرياض .
منأفيدكم أنأه جرى درس النظام المرفق ، ولحظنا عليه 

ممها الفقرةا د من المادةا ملحظات   ، التي نأصها : أن تكون 3  أهأ
اا لحل الخُلفات التجارية بين المتنازعين من  الغرفة مرجع

ال أو غير مسجل .التجار  سواءا كان المدعى عليه مسج
 نأظام المحكمة التجارية ((وقد انأتهى إلينا نأسخُة عنوانأها 

 المطبوع بمطبعة الحكومة بمكة ))للمملكة العربية السعودية 
اا نأصفها 1369عام  فوجدنأا ما فيها  للمرةا الثانأية ودرسنا قريب

اا وضعية قانأونأية ل شرعية ، فتحققنا بذلك أنأه حيث كانأت  منأظم
تلك الغرفة هأي المرجع عند النـزاع أنأه سيكون فيها محكمة ، 
محكام غير شرعين ، بل نأظاميون قانأونأيون ، ول ريب أن  وأن ال
مه به رسوله صلى الله عليه وسلم من ممصادمة لما بعث الل هأذه 
 الشرع الذي هأو وحده المتعين للحكم به بين الناس
والمستضاءا منه عقائدهأم وعباداتهم ومعرفة حللهم من 

واعتبار شيءا حرامهم وفصل النـزاع عندما يحصل النـزاع ، 
من القوانأين للحكم بها ولو في أقل قليل ل شك أنأه عدم رضا 
بحكم الله ورسوله ، ونأسبة حكم الله ورسوله إلى النقص 
وعدم القيام بالكفاية في حل النـزاع وإيصال الحقوق إلى 
أربابها وحكم القوانأين إلى الكمال وكفاية الناس في حل 

 ، والمر كبير مهم مشاكلهم ، واعتقاد هأذا كفر نأاقل عن الملة
وليس من المور الجتهادية ، وتحكيم الشرع وحده دون كل ما
سواه شقيق عبادةا الله وحده دون ما سواه ، إذ مضمون 
الشهادتين أن يكون الله هأو المعبود وحده ل شريك له ، وأن 
يكون رسوله صلى الله عليه وسلم هأو المتبع المحكم ما جاءا 
هردت سيوف الجهاد إل من أجل ذلك والقيام به  مج به فقط ، ول 



اا عند النـزاع .  اا وتحكيم ال وترك لنون  فع هم ليآؤُ صبك لا  فل ور
لدوا في  مم لا يآج لثأ لهم  لموك فيما شجر بين كك ليآح متى  ح

اا كلموا تسليم ليآس لت و اا مما قضُي أم حرج لفسه يآا    . 1 لأن
له وأطيعوا الرسول إن  لعوا الل لنوا أطي ملذيآن ءام ييآها ا ا
لن  رر وأحس أي للخر ذْلك خ كنتم تؤُمنون بالله واليومَ ا

الا . 2  تأو
وولي أمر المسلمين أيده الله بالحق ل يعدل بحكم الله 
ورسوله حكم أي من الناس ول أي قانأون لو كان في ذلك ما 
كان ، بل هأو حرب القوانأين ، ومؤيد شريعة سيد المرسلين .
وإنأما بينت هأذا البيان مجرد جواب عن سؤال كما هأو 
الواجب علينا ، ونأصح لله ورسوله وأئمة المسلمين ، ومخُافة 
أن يزج بنا الشيطان في حزب الحكام بالقوانأين ، ومن فشا 
فيهم التجافي عن الدين ، والسير خلف المغضوب عليهم 
والضالين وجهلة المم المشركين .
اا وصول التجار إلى نأمو تجارتهم  ومن السهل اليسير جد
وتوفيرهأا عليهم بالطرق الشرعية ، فإن الرسول صلى الله 
عليه وسلم ما من خير للناس في معاشهم ومعادهأم إل وقد 
جاءا به .
نأعم حضر الرسول صلى الله عليه وسلم ومنع ما يراه عباد
المادةا فلحهم ونأجاحهم وهأو في الحقيقة خسارهأم وسبب 
مأخرى ومحق مكاسبهم ، كما قال سبحانأه وتعالى دمارهأم دنأيا و

ليآربي الصدقات في حق أهأل الربا :  كربا و له ال لق الل . 3 يآمح
ومما يدخل فيما جاءا به صلى الله عليه وسلم اعتبار العرف 
والعادةا ل على وجه يخُالف صريح الشرع .
 وحينئذ يتعين أن ترد غرفة التجار إلى القضاةا الشرعين

الذين لديهم بسطة في العلم يتوصلون بها إلى معرفة المور 
العرفية ، واعتبار المصالح التجارية ، على وجه يضمن السير 
على ضوءا الشريعة المحمدية .
ومن احتاج من هأؤلءا القضاةا إلى التنبيه على مثل هأذه 
المور أمكن أن ينبهوا على هأذا الصل ، وأن يجمع لهم فيه من

 .65 سورةا النساءا ، آية 1
 .59 سورةا النساءا ، آية 2
 .276 سورةا البقرةا آية 3



النصوص الشرعية وأقوال أهأل العلم في اعتبار العرف والعادةا
وذكر كثير من أمثلة ذلك وإيضاح أشياءا قد يظن أنأها عرفية 
والمر فيها بخُلف ذلك ما يكفي ويشفي في هأذا المقام إن 
شاءا الله والسلم عليكم ورحمة الله وبركاته .

 )10/8/1375 في 211( ص/ف 
 ـ حول نظامَ الغرفة التجاريآة المعدل4039( 

(
من محمد بن إبراهأيم إلى حضرةا المكرم رئيس الديوان 
العالي الموقر وفقه الله 
السلم عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

 وتأريخ12/5/3418فبالشارةا إلى خطابكم رقم 
 وما جرى فيه من)) نأظام الغرفة التجارية (( بشأن 2/8/1375

تعديل ، فأفيدكم بما يلي :
أن أسم حكم وحاكم في فض النـزاع والخُصومات في .1

الحقوق والموال ونأحوهأا ل يسوغ منحه لي شخُص مهما 
بلغّ من الحنكة والتجارب والمرانأة في المور إل لشخُص 
استضاءا بنور الشرع المحمدي ، وعرف ما يفصل به 
النـزاع من الشريعة المحمدية ، وصار لديه من الفقه 
الشرعي والنفسي ما يعرف به الواقع والحكمة ، وتطبيق 
الحكم على الواقع .

أن العقل البشري مهما بلغّ ل يستقل بالهداية ، ول يركن.2
إليه في الحصول على السعادةا ، ول يكتفي به في سلوك 
طريق النجاةا بدون الستضاءاةا بنور الشرع المحمدي ، إذ 
ال في الوصول إلى الحق  اا ومستق لو كان العقل كافي
وسلوك الطريق السوي لم يعد حاجة إلى إرسال رسول 
أو إنأزال كتاب ، إن المة التي زعمت ذلك نأبذت كتاب الله
وراءا ظهرهأا ، وخرجت من فرق المة المحمدية كما هأو 

 وأضرابهم .)) الجهمية ((معروف عن 
ل يخُفى أن الحكام من البادية وغيرهأم من قبل البعثة .3

وفي أزمنة الفترات لديهم من العقول الراجحة والتجارب 
الطويلة والحنكة التامة ومعرفة الحوال والواقع ما كان 
اا إلى اللتفات حولهم والرضا بأحكامهم ، ومع ذلك  داعي
جاءا الشرع بالتنفير والزجر بأبلغّ عبارات الزجر عنهم ، 



وتسمية أولئك الحكام بأقبح السماءا واسمجها ، فسماهأم 
لرعوا   )) وشركاءا )) (( طواغيت (( لشركاؤا ش أم  أمَ له

له كديآن ما لم يآأذْن به الل ليآحكم  1 لهم من ال أم  مل ومن 
لأولئك هم الكافرون له ف لألم تر إلى   2 هبمآ أنزل الل

لنون بالجبت  همن الكتاب يآؤُم اا  لأوتوا نصيب ملذيآن  ا
لهؤُلاء أهدى  لروا  للون للذيآن كف لقو أوت ويآ لغ مطا وال

لنوا سبيل  .3 همن الذيآن آم
اا ، بل .4 أن الصلح له حدود معروفة فليس كل صلح جائز

الصلح ينقسم إلى صلح عادل وصلح جائر ول يمكن معرفة
ذلك إل لعالم بالشريعة بصير بأحكامها ، ولذا قال رسول 

 الصلح جائز بين المسلمين ((الله صلى الله عليه وسلم : 
ال  اا أو حرم حل اا أحل حرام .4))إل صلح

أن الشرع الشريف تام واف بالمقصود ، كافي في فصل.5
النـزاع ، بعبارةا شافية ، مقنعة معقولة ، وافية بتحصيل 
المصالح ، إذ المشرع هأو أرحم الراحمين ، وأحكم 
الحاكمين ، وهأو أعلم بمصلحة عباده وما ينفعهم 
ويضرهأم ، ولم يكل التشريع إلى أحد فهو المشرع ، 
ورسوله المبلغّ .
ثم أي قضية استعصت ولم يوجد في الشرع حلها ؟ .. كل 
فف تام جاءا بأكمل النظم وأرقاهأا . فف كا والله ، وإن الشرع لوا
ثم في الفقه السلمي المستنبط من الكتاب والسنة ما به
مندوحة عن نأظم الرومان وقوانأين بني النأسان .
اا إحالة كل نأزاع إلى المحاكم الشرعية ، فهي  لذا نأرى لزام
التي من حقها أن تقوم بفض النـزاع وفصل الخُصومات 
وإعطاءا كل ذي حق حقه بالطرق الشرعية والنظم العالية 
السماوية ، وهأذه الطريقة الناجحة ، المنجية الكافية ، المقنعة 
المرضية لكل مسلم .
ثم إن هأذه الطريقة هأي الطريقة التي سلكها المسلمون 
من لدن زمن الرسالة ، ونأجحوا بها غاية النجاح ، وبلغوا 

 .21 سورةا الشورى آية 1
 .44 سورةا المائدةا آية 2

 .51 سورةا النساءا أية 3
 رواه الترمذي .4



مقصودهأم ووصلوا إلى هأدفهم ، وفتحوا بها القلوب والوطان ،
اا وصاروا مضرب المثل والتفت حولهم المم ، ورضوا بهم حكام
في العدالة والنأصاف .
أما ما عداهأا فهي عرضة للنأتقاد وعدم القناعة وسخُط 
الجمهور وسوءا السمعة وتشنيع العداءا ، ولها عاقبة سيئة 
وخيمة ، بل هأي كفيلة بفض المجتمع السلمي وتفكيكه وسبب

ولو كان من عند غير الله  للشغب والفوضى والرتباك 
اا اا كثير لدوا فيه اختلف بل هأذه وسيلة إلى إعطاءا رتبة 1 لوج

الحكم لكل إنأسان ، وإعطائه الفرصة للخُروج على الحكم 
وعدم القناعة به ، كما أن الحاكم يحكم برأيه وما هأداه إليه 
ال لها وأنأه غير  عقله ، فكل إنأسان يستطيع ذلك ويرى نأفسه أهأ
ملزم بنحاتة فكر غيره وسفالة ذهأنه ، والله يحفظكم .

 )5/9/1375 في 460( ص/ف 
 ـ وجوب إلغاء الغرفة التجاريآة ولو كان4040( 

اا ) التحكيم إليها اختياريآ
من محمد بن إبراهأيم إلى حضرةا المكرم رئيس الديوان 
العالي          سلمه الله

السلم عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
 وتأريخ12/5/4090فقد جرى الطلع على خطابكم رقم 

 الغرفة (( المرفق به الوراق الخُاصة بنظام 9/10/1375
 كما جرى الطلع على قرار مجلس الشورى رقم))التجارية 

 حول ما كتبناه بهذا الخُصوص .6/7/1375 في 74
ونأشعركم أن المر الذي نأعتقده ويدين الله به سائر علماءا 
المسلمين وكافة أهأل الدين أنأه ل عدول لهم ول لحكومتهم ول 
ال من وجوب وتعين لسائر المسلمين عن التمسك بما قررنأاه أو

 التي قدإلغاءا الغرفة التجارية ، كوجوب إلغاءا المحكمة التجارية
وفق الله ملك المسلمين للغائها ، فهما ـ أعني الغرفة 

لرفض التجارية والمحكمة التجارية ـ أخوان : أحدهأما مبدئي 
 بالنسبة إلى الحكم بين التجار فيما يتنازعون السنة والقرآن

فيه ، والثانأي غاية لما دسه الشيطان وزينه من أحكام الفرنأج 
ومن تلقى عنهم ومن أعجبته مساعيهم في خدمة المادةا 
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والتشمير عن الساعد في توفيرهأا صورةا سواءا أوافق ذلك 
الشرع أم خالفه .
ممبالةا لهم بسلوك وإن كانأوا يخُدعون عباد المادةا والذين ل 
اا ، ولعمر  اا ل إجباري الجادةا بجعل تحكيمها والرجوع إليها اختياري
اا ، متى كان التخُيير  اا فري الله لقد جاءا صاحب هأذه الكلمة شيئ
في التحكيم إلى المتحاكمين وأن لهم تحكيم من اتفقوا على 

  ، أوليس الله يقول تحكيمه من حاكم شرعي وغير شرعي
أم لموك فيما شجر بينه كك ليآح متى  لنون ح أؤُم ليآ لك لا  كب   فل ور

لك  ، فإن الضمير وهأو الوارد في قوله : 1الية لمو كك لح المراد    ليآ
به المتخُاصمون ، فليس المر إليهم في ذلك ، بل ل يسوغ لهم
اا أن يرجعوا عند التنازع وينتهوا عند التخُاصم إل إلى الشرع  أبد
المحمدي ، والتحاكم إليه وهأو التحاكم إلى حملته الحاكمين 
به .
وما أشبه هأذه الكلمة السيئة المتضمنة ما تقدم بما قد 
اا عند بعض رؤساءا القانأونأين من تخُييرهأم الخُصمين اشتهر قديم
عندما يرفعان الشكاية إليهم من قوله : تريد الشرع الشريف ،
أو القانأون المنيف ؟ ما أشبه الليلة بالبارحة ؟؟
فإن لم يكنها أو تكنه فإنأه        أخوهأا سقته أمها من لبانأها
أما يوقظنا ما أوقع الله بالحكومات التي استحسنت 
القوانأين من إبادةا خضراهأم ، والعقوبات التي جعلت بقاءا ما 
معهم من الدين السلمي شذر مذر وأسماءا ل حقيقة ، كما 
جعلت دولتهم كذلك ، عوقبوا على تحكيمهم غير الشرع في 
بعض أمورهأم حتى انأتهت الحوال بهم إلى أن ل حكم بينهم 

 )) جانأكيز خان ((في كل شيءا إل القوانأين الملفقة من قوانأين 
وغيره من رؤوس الدول الخرى كالروس والنأجليز وسائر 
الدول الكفرية ، والطوائف البعيدةا عن الصول والنصوص 
الشرعية .
ول يظن أن في الشرع المحمدي أي شيءا من حرج ، ل 
في محللته ول في محرماته ، ول في حكمه وأحكامه 

كديآن   ومعاملته ، كما قال تعالى :  لكم في ال لعلّ علي وما ج
ميسر ، والمر الذي ل 2الية   من حرج . بل هأو اليسر كل ال
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اا  استقامة للمسلمين ول فلح لهم إل بتحكيمه ، نأعم ل يتفق أبد
من أغراض المبطلين الشخُصية وأرباب الهلع في اقتناص 
المادةا بشتى الطرق الجائرةا الظالمة ، وليس يسر الدين أنأه 
يتفق مع أهأل الرادات الكفرية والعتقادات اللحادية ، 
والمعاملت الربوية ، والحيل المحرمة الردية ، وحاشاه أن 
يتفق مع أغراض هأؤلءا ، إنأما يتفق مع العدل وإرادةا مريدي 
حقوقهم ل مطمع لهم في حقوق وأموال سواهأم ، فالشرع 
حفظ الحقوق كائنة ما كانأت لربابها وحماهأا ، وطهرهأا عن ما 
يريد أهأل الجشع والظلم من ضم غيرهأا إليها .
ثم متى كانأت المحاكم الشرعية معرضة عن الصلح العادل
اا ، بل فيما يصدر عن حكام  ميحل حرام ال ول  الذي ل يحرم حل
الشريعة من فصل الخُصومات قسم كبير مستنده الصلح 
الشرعي العادل .
ومن المعلوم أن من دار في خلده شيءا من الغلط ثم 
استقر ، أو استمالته الشهوةا إلى ما ل يحل وعاود ذلك واستمر
، يقوى ذلك في اعتقاده حتى تعود الشهوةا شبهة ، والغلط في
اا عن غلطه وعن الشبهة التي  اعتقاده صوابا ، فيبقى منافح
رر  نأشأت عن شهوته ، وبهذا اصطاد الشيطان أكثر الخُلق ، وأم
في مذاقهم الفاسد حلوةا طعم الشرع والحق .
وأي شيءا عند المسلمين سوى أصل دينهم وهأو شهادةا أن
اا رسول الله ؟ مع ما يثمره ويتفرع  ل إله إل الله وأن محمد
ال وبراءاةا مما يناقض ذلك ؟ فعلى  اا وعم اا واعتقاد عليه علم
المسلمين تأمل جملتي أصل الدين وما تقتضيه الولى 

 من إفراد الله بالعبادةا ، وما )) شهادةا أن ل إله إل الله ((
اا رسول الله ((تقتضيه الثانأية   من إفراد )) شهادةا أن محمد

الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة وتحكيم ما جاءا به 
والحكم بمقتضاه في القليل والكثير والنقير والقطمير على 
الكبير والصغير والمأمور والمير ، والله يحفظكم والسلم .

 )15/11/1375 في 739( ص/ف 

ميسمونأها مجلس  اا في العسكرية محكمة عسكرية  أيض
ملوربية الوضعية ،  عسكري ، وهأذا المجلس يحكمهم بالقوانأين ا
اا فلينتبه لذلك ! ميغير الحقائق أيض فتغيير السماءا ل 



مهأناك محكمة أسمها  معمال والعمالة   نأظام ((وفي شأن ال
رمال  مع ميراجع في ))العمل وال  تحكمهم بالقوانأين الوضعية ، ول

ذلك على سبيل المثال كلم الشيخ عبد الله بن حميد في الدرر
  قال : ( بيان ما في نأظام العمل 237 : 16السنية المجلد 

والعمال من الخطاءا والتناقض والضلل ) وهأذا في دولة 
التوحيد زعموا !!!
وقد فضحها الشيخ محمد بن إبراهأيم في رسائله التي كان 
ينصحهم فيها ويذكرهأم ومع ذلك كانأوا يستحون من الشيخ 
ملسرةا ، وكانأوا يحتالون عليه في كثير  ويهابونأه لن له قرابة با
من أمورهأم وهأو ل يعلم ، وعلى سبيل المثال أنأظر فتاوى 
ورسائل الشيخ المجلد الثانأي عشر وسوف أنأقل لك بعضها : 

 )266 _ 263 : ص 12( المجلد 

 ـ نظامَ العملّ والعمال غير شرعي )4045( 
من محمد بن إبراهأيم إلى حضرةا صاحب السمو الملكي 
نأائب رئيس مجلس الوزراءا  
سلمه الله
السلم عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

 وتأريخ5808فإجابة لخُطاب سموكم المرفق رقم 
 على هأذه الوراق الخُاصة بتظلم عبد الوهأاب بن 17/3/87

علي القحطانأي من الزراعة بدفع دية الخُطأ لورثة المتوفى 
موسى النهيان ، في حين أن وزارةا المواصلت دفعت لورثته 
اا لنظام العمل  اا قدره سبعة وعشرين ألف ريال استناد تعويض

. وما ذكرتم من أنأه من الجدى أن ل تدفع الوزارةا أيوالعمال 
تعويض قبل الطلع على تقرير الشرطة والحادث وعلى 
الحكم الشرعي الصادر في القضية ، وطلبكم الطلع على 
المعاملة وموافاتكم برأينا في الموضوع .
نأفيدكم بأن ما صدر في القضية من المحكمة الشرعية هأو 
اا إلى نأظام  المعتبر . أما ما سلم من وزارةا المواصلت استناد
العمل والعمال فالنظام المشار إليه قانأونأي وغير شرعي ، ول 

اا  . والله يحفظكم يجوز إقراره أو تأييد ما بني عليه مطلق
والسلم .



                                                                         
رئيس القضاةا

                                                             ( ص/ق
 )27/4/1387 في 1536

 ـ فتوى في الموضوع )4046( 
من محمد بن إبراهأيم إلى حضرةا فضيلة رئيس المحكمة 
الكبرى بالرياض            سلمه الله
السلم عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

 في2812/1فقد اطلعنا على خطابكم المرفق رقم 
 حول المعاملت التي ترد للمحكمة من مكتب العمل12/8/78

والعمال .
مأحيل للمحكمة للبت والذي يتعين اتباعه في مثل هأذا أن ما 
فيه وإنأهائه بالوجه الشرعي فعلى المحكمة النظر فيه لنأه من 

مأحيلت المعاملة  لنأفاذ توجيه من مكتب صميم عملها ، أما إذا 
العمل ثم تعاد إليه لينهيها بموجب تعليمات ونأظم ما أنأزل الله 
بها من سلطان ، فل يسوغ للمحكمة اللتفات لمثل هأذا 
التوجيه ، لن ذلك يعد من المحكمة موافقة بل مساعدةا على 

، فلملحظة ما ذكرنأا وانأفاذ التحاكم إلى غير ما أنأزل الله 
موجبه . والله يحفظكم .

                                                              رئيس
القضاءا 

                                                                ( ص/ق
 )23/10/1379 في 31

 
اا )4047(   ـ فتوى مماثألة أيآضُ

من محمد بن إبراهأيم إلى قاضي طريف السلم عليكم 
ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فقد اطلعنا على المكاتبات التي دارت بينك وبين عبد 

تحققنا غلطك العزيز بن فراج ومنصور ابن نأبقان ومن بعضها 
وضعف إدراكك ، وهأو قولك ، وهأذا راجع للحكومة تحكم فيه 

 .ا  من تشاءا ، مقصدي أنأها تحكم فيه مدير العمل والعمال . أهأ



كيف مثلك يرضى أن يكون التحاكم إلى غير المحاكم 
ال عن أن تسعى في أن يكون التحاكم عند غيرهأا الشرعية فض
. المقصود بكل حال تنظر في دعواهأم بالوجه الشرعي ، وإن 
أشكل عليك الحكم فادفعهم إلى رئيس محكمة عرعر ، 
وأرسل صورةا ضبط القضية الذي عندك إليه ، والسلم .        

                                                                    رئي
س القضاةا

                                                                ( ص/ق
 )21/8/1380 في 819

 
 _ تعميم للقضُاة في النظر في كل4048ّ( 

القضُايآا )
فضيلة …………………… المحترم
السلم عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فقد بلغنا أن بعض القضاةا يرد بعض القضايا إلى مكتب 
العمل والعمال أو غيرهأا من الدوائر ، بحجة أن ذلك من 
.اختصاص جهة معينة 
وغير خاف أن الشريعة السلمية كفيلة بإصلح أحوال 
البشرية في كل المجالت وجميع النواحي المادية وغيرهأا ، 
وفيها كفاية تامة لحل النـزاع وفض الخُصام وإيضاح كل مشكل

وفي الحالة إلى تلك الجهات إقرار للقوانأين الوضعية ، ، 
، وموافقة على النأظمة المخُالفة لقواعد الشريعة المطهرةا 

وإعلن عن التنصل وإظهار للمحاكم بمظهر العجز والكسل ، 
 ، والتهرب من المسئوليات ، فاعتمدوا النظر في كلللواجبات

ما يرد إليكم ، والحكم فيه بما يقتضيه الشرع الشريف ، 
واجتهدوا في إنأجازه وإتقانأه بكل ما تستطيعون ، واحذروا من 
لد أي قضية من أي جهة ، وما أشكل عليكم فاكتبوا لنا عنه .  ر
وفقنا الله واياكم إلى ما فيه الخُير والصلح .
                                                                    
رئيس القضاةا

 ـ ولا تخدمَ المحكمة هذا النظامَ )4049( 



من محمد بن إبراهأيم إلى حضرةا صاحب السمو الملكي 
أمير منطقة الرياض       حفظه الله
السلم عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فقد جرى الطلع على خطابكم المرفق صورته رقم

 والوراق المشفوعة به الخُاصة 26/1/1385 وتأريخ 1445/1
بحادث انأقلب السيارةا الونأيت التي يقودهأا عبد العزيز بن علي
الصقيهي في طريق خريص وقد جاءا في خطاب سموكم 
الرغبة في تعميد قاضي المستعجلة الولى بالنظر في تركيز 
اا لكي تتمكنوا من الحكم عليه  المسئولية على السائق شرع
اا للعدالة . اا تحقيق نأظام
ونأشعر سموكم بأنأه ل يسوغ الحكم بالنظام ، كما ل يسوغ 
أن تتخُذ المحكمة الشرعية خادمة لهذا النظام الذي أشرتم 
ال للحكم ول تصلح  إليه ، لن معنى ذلك أن المحكمة ليست أهأ
،له وإنأما تصلح للثبات فقط ، وأن النظام هأو الحاكم المهيمن 

والحكومة بحمد الله دستورهأا الذي تحكم به هأو كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وقد فتحت المحاكم 

اا لقول الله تعالى :  فإن  الشرعية من أجل ذلك تحقيق
لسول مر له إلى الله وال يدو لر لتم في شيء ف وما عدا 1 تنازع

لحكم     ذلك فهو من حكم الجاهألية الذي قال الله تعالى فيه :  أف
ممَ  اا لقو لحكم لن من الله  أون ومن أحس لغ صية يآب الجاهل

لنون ، والله يتولكم .. والسلم   2     ليآوق
                                                                     
رئيس القضاةا

                                                      ( ص/ق
  )19/3/1385 في 1053/1

   
هه عليم هب مه  وديوان المظالم فيه من النأظمة الطاغوتية ما الل
ملخرى .  وغير ذلك من المور ا
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أما روايآة ( كفر دون كفر ) فإنها ضعيفة
:

: 1قال المحدث سليمان العلوان
وما قيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنأه قال ( كفر 
دون كفر ) ل يثبت عنه ، فقد رواه المروزي في تعظيم قدر 

 ) من 2/313 ) والحاكم في مستدركه ( 2/521الصلةا ( 
حجير عن طاووس عن ابن عباس به ،  مح طريق هأشام بن 
وهأشام ضعفه المام أحمد ويحيى بن معين والعقيلي وجماعة ،
وقال علي بن المديني قرأت على يحيى بن سعيد حدثنا ابن 
جريج عن هأشام ابن حجير فقال يحيى بن سعيد خليق أن أدعه
مب على حديثه ؟ قال نأعم . وقال ابن عيينة لم نأكن  قلت أضر
نأأخذ عن هأشام بن حجير ما ل نأجده عند غيره .
وهأذا تفرد به هأشام وزيادةا على ذلك فقد خالف غيره من 
الثقات ، فذكره عبد الله بن طاووس عن أبيه قال سئل ابن 

 ومن لم يآحكم بما أنزل الله عباس عن قوله تعالى : 
 . قال هأي كفر  )44( المائدةا :       فأولئك هم الكافرون 

مكفره ) رواه عبد  وفي لفظ ( هأي به كفر ) وآخر ( كفى به 
 ) ووكيع 6/256 ) وابن جرير ( 1/191الرزاق في تفسيره ( 

 ) وغيرهأم بسند صحيح وهأذا هأو 1/41في أخبار القضاةا  ( 
الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه ، فقد أطلق اللفظ ولم 
ليد . ميق
وطريق هأشام بن حجير منكر من وجهين :

 : تفرد هأشام به .الوجه الول
 : مخُالفته من هأو أوثق منه .الوجه الثاني

وقوله ( هأي كفر ) واللفظ الخر ( هأي به كفر ) يريد أن 
لرف باللم أنأه الكفر  الية على إطلقها والصل في الكفر إذا ع
الكبر كما قرر هأذا شيخ السلم رحمه الله في القتضاءا  (

مقيد أو جاءات قرينة تصرفه عن ذلك .1/208  ) إل إذا 

الرد على من شكك في إجماع ابن 
كثير : 
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ومازال الكلم للشيخ العلوان
وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية (

 ) : ( من ترك الشرع المحكم المنـزل على محمد بن13/119
عبد الله خاتم النأبياءا وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة 
كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ، من فعل هأذا 
كفر بإجماع المسلمين ) .
وهأذا حق ل خلف فيه ، وأعظم منه وأولى بنقل الجماع 
ردل أحكام الدين وفرض  رد عن شرع الله وب على كفره من ص
على قومه تشريعات يتحاكمون إليها في أموالهم ودمائهم 
وأعراضهم زيادةا على هأذا حماية هأذه التشريعات وتفريغّ 
الجهود والطاقات في تقنينها والمجادلة عنها .
وقول بعض المعاصرين عن هأذا الجماع الذي نأقله ابن 
كثير رحمه الله بأنأه ( خاص بملوك التتار ومن تلبس بمثل ما 
تلبسوا به من نأواقض السلم والتي منها الجحود والستحلل 
للحكم بغير ما أنأزل الرحمن ) هأو مجرد ظن لم تسانأده حقائق
محجج قائمة . علمية ول 
وقد لحظت في أثناءا قراءاةا كلم الكاتب غارةا عمياءا على 
حماةا التوحيد ودعاةا الصلح ومجازفات في اللفاظ والتعبير 
وسوءا فهم لمقالت الئمة وتحميل الكلم مال يحتمل وأقرب 
مثال لذلك كلم الحافظ ابن كثير فقد قال فيه ما قال .
على أن الحافظ لم يتفرد بقوله ول بنقله للجماع ، فخُلق 
كثير من المتقدمين والمتأخرين يذكرون مثل هأذا وأعظم .
ال وكيف ل يحكم بكفر من عطل الشريعة ونأصب نأفسه محل
اا وجعل محاكم قانأونأية لها المرجعية في  اا مقبح اا محسن محرم
ممساءالتها أو التعقيب والعتراض على الحكم والقضاءا ول يمكن 
أحكامها .
مل الكاتب كفر التتار على الجحود والستحلل ليس له  وحم
وجه سوى تأثره بأهأل الرجاءا من جعل مناط الكفر هأو 
الستحلل أو الجحود وهأذا باطل في الشرع والعقل 
فالستحلل كفر ولو لم يكن معه حكم بغير ما أنأزل الله والية 
صريحة في أن مناط الكفر هأو المتناع عن الحكم بما أنأزل 
الله .



وكثير من المتأخرين متأثرون بمذاهأب أهأل الرجاءا الذين 
يقولون كل من أتى بمكفر من قول أو عمل فإنأه كافر ولكن 
كفره ليس لذات العمل لكنه متضمن للكفر ودللة على انأتفاءا 
التصديق بالقلب وعلمة على التكذيب .
وآخرون من غلةا المرجئة يمنعون من التكفير بالعمل 
اا ما لم يثبت عنه الجحود أو الستحلل. مطلق
وهأذا خلف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
وإجماع المسلمين .
وقد اتفق أهأل العلم على أن سب الله وسب الرسول 
سر ولم يشترط واحد منهم الستحلل  صلى الله عليه وسلم كف
أو العتقاد بل يكفي في كفره مجرد ثبوت السب الصريح .
واتفقوا على كفر المستهزئ بالدين بدون شرط العتقاد أو
ال . اا أو هأاز الستحلل بل يكفر ولو كان مازح
واتفقوا على أن التقرب للموات بالسجود لهم أو الطواف 
على قبورهأم كفر ، واتفقوا على أن إلقاءا المصحف في 
القاذورات كفر .
وهأذا قول كل من يقول بأن اليمان قول وعمل قول 
القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية .
وقد اتفق أهأل السنة على أن الكفر يكون بالقول 
كالستهزاءا الصريح بالدين ويكون بالفعل كالسجود للصنام 
والشمس والقمر والذبح لغير الله .والدلة من الكتاب والسنة 
صريحة في كفر من أتى بمكفر وذلك بمجرد القول أو الفعل 
دون ربط ذلك بالجحود أو الستحلل فإن هأذا فاسد لم يقل به 
أحد من الصحابة والتابعين ول الئمة المعروفين بالسنة . انأتهى
اا الشيخ ابومحمد المقدسي وقد ضعف رواية كفر دون كفر أيض
حفظه الله في كتابه ( إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة 

34العصر ) صفحة 

وعلى القول بصحة روايآة كفر دون كفر 
الا : جد



 : أما من جهة 1 قال أبو محمد المقدسي فك الله أسره
الدراية فنقول أن قول ابن عباس هأذا إن صح ـ إذ قد صح 
قريب من معناه عن غيره ـ فهو رد على الخُوارج الذين أرادوا 
تكفير الحكمين وعلي ومعاوية ومن معهما من المسلمين لجل
الخُصومة والحكومة التي جرت بينهم في شأن الخُلفة والصلح
وما جرى بين الحكمين عمرو بن العاص وأبي موسى الشعري
.. إذ تلك الحادثة كانأت أول مخُرجهم ـ كما هأو معلوم ـ فقالوا :

 ومن لم يآحكم بما أنزل الله " حكمتم الرجال " : 
 ول شك أنأهم مخُطئون )44( المائدةا :  فأولئك هم الكافرون 

في ذلك ضالون .. إذ ذلك الذي وقع بين الصحابة ولو جار 
بعضهم فيه على بعض ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة 
بحال ، وقد بعث علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس إلى 
ميكلمونأه ،  الخُوارج يناظرهأم في ذلك ، فخُرج إليهم فأقبلوا 

 فابعثوا فقال نأقمتم من الحكمين وقد قال الله عز وجل : 
اا من أهلها  اا من أهله وحكم  الية .  )35( النساءا :  حكم

فكيف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم .
قالوا له : ما جعل الله حكمه الى الناس وأمرهأم بالنظر 
فيه فهو إليهم وما حكم فأمضى فليس للعباد أن ينظروا في 
هأذا .

 يآحكم به ذْوا فقال ابن عباس : فإن الله تعالى يقول : 
مل منكم    . )95 ( المائدةا : عد

قالوا : تجعل الحكم في الصيد والحرث ، وبين المرأةا 
حل عندك  حد حع حأ وزوجها كالحكم في دماءا المسلمين ؟ وقالوا له : 
ال فلسنا  ميقاتلنا ؟ فإن كان عد عمرو بن العاص وهأو بالمس 
بعدول ، وقد حكمتم في أمر الله الرجال ."
والشاهأد .. أنأه بعد هأذه المناظرةا رجع منهم إلى الحق 
خلق .. وأصر آخرون على ضللهم وانأشقوا عن جيش علي بعد
حادثة الحكمين هأذه ، وهأم أصل الخُوارج .
فعمد مرجئة العصر إلى تلك المقولة المنسوبة لبن عباس
مأخرى لبعض التابعين .. كطاووس وابنه  وما شابهها من أقوال 
وأبي مجلز والتي كانأت كلها في شأن الخُوارج .. وطاروا بها 
اا في محل غير محلها وواقع غير اا وبهتانأ كل مطير ، لينزلوهأا زور
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واقعها ومقام غير مقامها ، بدليل أن هأذه اللفظة التي يحتج بها
اا بعينهم عن واقعة  مأنأاس اا  هأؤلءا ، فيها قول ابن عباس مخُاطب
بعينها  : " إنأه ليس الكفر الذي تذهأبون إليه " فلفظة " الذي 
تذهأبون " خطاب للخُوارج ومن تبعهم في زمانأه ، في واقعة 
اا ليس في تفسير الية ، وإنأما في  معلومة معروفة .. فقوله إذ
المناط الخُطأ الذي علقها الخُوارج خطأ فيه ، بدليل أن الية 
اا كانأوا أو  ال تتكلم عن الكفار المبدلين لشرع الله يهود أص
ميعقل أن يقول ابن عباس أو غيرهأم وسيأتي تفصيل هأذا .. فهل 
غيره من أهأل السلم في تبديل اليهود أو غيرهأم لحكم أو حد 
من حدود الله ـ كالدية أو حد الزنأا ـ إنأه كفر دون كفر ؟؟ 
اا ـ على تقدير صحتها ـ هأي في المناط الباطل  فمقولته هأذه إذ
الذي أراد الخُوارج إنأزالها فيه وليست في بيان الية وتفسيرهأا 
نأفسها .. فتنبه ، ول تنخُدع بتلبيسات الضالين ..
يقول العلمة السلفي أحمد محمد شاكر في تعليقاته على 
( عمدةا التفسير ) عن هأذه الثار : " وهأذه الثار ـ عن ابن 

مما يآلعب به المضُللون في عصرنا هذا عباس وغيره ـ 
من المنتسبين للعلم ومن غيرهم من الجرءاء على 
اا أو إباحة للقوانين الوثأنية  الديآن : يآجعلونها عذر
الموضوعة التي ضربت في بلد السلمَ " اهـ (

4/156. ( 
وينقل رحمه الله تعالى في الموضع نأفسه تعليق أخيه 
محمود شاكر على آثار مشابهة ، يناقش فيها أبو مجلز وهأو 
أحد التابعين بعض الخُوارج في زمانأه ، أوردهأا الطبري في 

 ) ، قال : " اللهم إنأي أبرأ إليك من الضللة10/348تفسيره ( 
، وبعد ، فإن أهأل الريب والفتن ممن تصدروا للكلم في زمانأنا 
لمس المعذرةا لهأل السلطان في ترك الحكم بما  هأذا ، قد تل
أنأزل الله ، وفي القضاءا في الدماءا والعراض والموال بغير 
شريعة الله التي أنأزلها في كتابه ، وفي اتخُاذهأم قانأون أهأل 
الكفر شريعة في بلد السلم ، فلما وقف على هأذين 
اا يرى به صواب القضاءا في الموال  الخُبرين ، اتخُذهأما رأي
والعراض والدماءا بغير ما أنأزل الله ، وأن مخُالفة شريعة الله 
لفر الراضي بها ، والعامل عليها .. " . في القضاءا العام ل تك



وساق مناسبة تلك الثار وأنأها كانأت مناظرةا مع الخُوارج 
الذين أرادوا تكفير ولةا زمانأهم بالمعاصي التي ل تصل إلى 
اا فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة الكفر .. ثم قال : " وإذ
زمانأنا ، من القضاءا في الموال والعراض والدماءا بقانأون 
مخُالف لشريعة أهأل السلم ، ول في إصدار قانأون ملزم لهأل
السلم ، بالحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى 
لسان نأبيه صلى الله عليه وسلم ، فهذا الفعل إعراض عن 
حكم الله ورغبة عن دينه ، وإيثار لحكام أهأل الكفر على حكم 
الله سبحانأه وتعالى ، وهأذا كفر ل يشك أحد من أهأل القبلة 
على اختلفهم في تكفير القائل به والداعي إليه " اهأـ
موفق لطلب الحق هأذا كله وفهم  فإذا عرف المنصف الذي 
مناط تلك القوال المنسوبة لبن عباس وغيره من السلف ، 
والواقع الذي قيلت فيه وصفت القوم الذين قيلت لهم وصفة 
مقالتهم ، ثم نأظر بعين البصيرةا فيما نأحن فيه اليوم من 
تشريع مع الله ما لم يأذن به الله ، واستبدال الذي هأو أدنأى 
من زبالت القوانأين الوضعية وأهأواءا البشر ، بأحكام الله 
وتشريعاته وحدوده المطهرةا .
عرف فداحة ذلك التلبيس العظيم والتضليل المبين الذي 
يقوم به مرجئة العصر بإنأزال تلك النصوص على واقع مغاير 
اا لجريمة العصر  كل المغايرةا لواقعها الذي قيلت فيه ، ترقيع
هأذه ومجرميها..
فهل كان علي ومعاوية ومن معهم من الصحابة يوم أن 
لدعون لنأفسهم حق التشريع  واجههم الخُوارج بحججهم تلك ، ي
مع الله ؟ أو اخترعوا قوانأين ودساتير كفرية تنص على أن 
اا للدستور ( السلطة التشريعية يتولهأا المير ومجلس المة وفق
) كما هأو الحال في الدول التي تسمى إسلمية اليوم !!؟؟
حاشاهأم وألف حاشاهأم ، بل وحاشى مرجئة زمانأهم من 
هأذا الكفر البواح .
اا لحكم  لرع الصحابة قوانأين وضعية وفق وبالتالي هأل ش
اا لهوى الغلبية واستبدلوهأا بحدود الله  الشعب ورغبته أو تبع
تعالى المرفوعة المطهرةا ..؟؟
حاشا الصحابة .. بل وحاشى السفهاءا والمجانأين والرعاع 
لنأى  والعوام في تلك الزمان عن مثل هأذا الكفر البواح .. أ



لضبوا الغبراءا بدمائهم  ميتصور فيهم مثل هأذا ، وهأم الذين خ
الزكية من أجل رفعة شريعة دين الله وعزتها ، وإنأما نأقول لو 
اا فعل يومئذ مثل ذلك ، لما استشهد عليه الخُوارج بتلك  أن أحد

 ومن النصوص غير الصريحة في باب التشريع كقوله تعالى : 
( المائدةا : لم يآحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 

مأخرى صريحة وقطعية الدللة على  )44 اا    ، ولما تركوا نأصوص
متعبد من دون الله  اا  كفر المشرعين وكونأهم طواغيت وأرباب

( النأعام :  إن أطعتموهم إنكم لمشركون كقوله تعالى : 

 أمَ لهم شركاؤ شرعوا لهم من  ، وقوله تعالى :  )121
 وقوله تعالى :   )21( الشورى :  الديآن ما لم يآأذْن به الله 
اا  ليآشرك في حكمه أحد ، ونأحوهأا مما لم   )26( الكهف :  ولا 

يكن ليخُفى على من كان يحقر الصحابة قراءاتهم للقرآن إلى 
اا منقراءاته ، أو قوله تعالى :  اا أرباب  وألا يآتخذ بعضُنا بعضُ

 اتخذوا  وقوله تعالى :  )64( آل عمران :     دون الله 
اا من دون الله    )31( التوبة :  أحبارهم ورهبانهم أرباب

اا  اا من ذلك لنأه لم يكن شيئ ونأحوهأا .. ولكنهم لم يذكروا شيئ
منه ليتنـزل على واقعتهم تلك .. وما كان مثل هأذا ليخُفى على
ال لو أن واقعتهم كانأت حوله ـ كيف وهأو حبر  ابن عباس أص

 وإن أطعتموهم القرآن ـ وراوي سبب نأزول قوله تعالى : 
 . )121( النأعام :  إنكم لمشركون  

فقد روى الحاكم بإسناد صحيح عنه رضي الله عنه أنأه 
اا من المشركين كانأوا يجادلون المسلمين في  قال : ( إن نأاس
مسألة الذبح وتحريم الميتة فيقولون : "تأكلون مما قتلتم ول 

 وإن أطعتموهم تأكلون مما قتل الله ؟" فقال تعالى : 
 ، فدل على أن المشرع أو  )121( النأعام :  إنكم لمشركون  

متبع تشريع غير الله ولو في مسألة واحدةا أنأه مشرك كافر 
اا ول بالله ، بخُلف الحاكم أو القاضي الجائر الذي لم يتخُذ شرع
اا غير دين الله ول جعل لنفسه أو لغيره حق التشريع مع الله دين
، فيحكم بغير ما أنأزل الله بمعنى الظلم والجور والهوى ل 
اا  اا ظالم بمعنى التشريع والستبدال فهذا ل يعدو كونأه حاكم
اا ول يكفر ولو حكم بمثل هأذه الصورةا مئات المرات ما لم جائر
يستحله ..) .



فلو كانأت قضيتهم مثل طامتنا لما كان رضي الله عنه 
ليتردد ل هأو ول غيره من الصحابة طرفة عين ، في تكفير من 
اا أن التشريع ولو في قضية أو  فعله ، إذ أنأهم يعرفون جيد
مسألة واحدةا فيما ل يجوز إل لله شرك بالله أكبر وكفر فوق 
كفر وظلم فوق ظلم وفسق فوق فسق ، بل إن مجرد صرف 
حق التشريع أو ادعائه لحد من الخُلق ( المير أو الرئيس أو 
حرع أم  الملك أو الشعب أو مجلسه ) شرك وكفر أكبر سواءا ش
لرع ، وسواءا تابع صارف ذلك تشريعهم أم لم يتابعه ..  ميش لم 
فظهر أن واقعتهم كانأت غير واقعتنا وفتنتهم كانأت غير فتنتنا .. 
فافهم التفريق بين الواقعتين والقضيتين ، وإياك والخُلط 
والتلبيس المفضي إلى مرضاةا الطواغيت وإبليس ..
ثم هأب يا أخا التوحيد أن ابن عباس وهأو بشر غير معصوم 
ميصيب ويخُطئ ، أراد بذلك القول المنسوب اليه واقعتنا هأذه ـ 
وهأو محال كما عرفت اذ لم يكن لها مثيل ساعتئذ ـ فهل 
نأصادم بقول ابن عباس قول الله وقول الرسول وفي مسألة 
من مسائل التوحيد الذي بعثت بها الرسل كافة وهأي الكفر 
بالطاغوت ، شطر كلمة التوحيد ؟؟
ال عمن ل شك أن الجابة على هأذا يفهمها صغار الطلبة فض
ينتسب إلى العلم والدعوةا والدعاةا ، إذ ل حجة بشيءا في ديننا
إل بقول الله وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم .
اا على من احتج عليه  أوليس ابن عباس نأفسه هأو القائل رد
في شأن متعة الحج بفعل أبي بكر وعمر ، وهأما هأما ـ رضي 
الله عنهما ـ : "توشك أن تنـزل عليكم حجارةا من السماءا ، 
أقول قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقولون قال 
أبو بكر وقال عمر " .
اا حاشا ابن عباس أن يخُلط أو يخُبط أو يخُالف ونأقول تكرار
في أصل من أصول الدين كهذا ، وهأو ترجمان القرآن .. ولكن 
المقصود التذكير بأن قول الصحابي ليس بدين ول هأو بحجة 
في دين الله عند النـزاع، فكيف إذا افترض أنأه معارض لقول 
الله تعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم.
اا  حدهأيات ما نأسمعه مرار وإنأما اضطرنأا إلى التذكير بهذه الب
اا من مرجئة زمانأنا المجادلين عن الطواغيت ، من  وتكرار
لين في شرك  التقديم بين يدي الله ومعارضة كلمه الواضح الب



اا بالتشريع والتحليل والتحريم، بتلك المقولة  اتخُاذ الخُلق أرباب
المنسوبة لبن عباس ( كفر دون كفر ) ..انأتهى 



 ـ الاستحلل العملي3

رر بي  حديث البراءا بن عازب رضي الله عنه حيث قال : م
عمي الحارث بن عمرو ومعه لواءا قد عقده له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال فسألته ، قال : بعثني رسول الله 

 .1صلى الله عليه وسلم أن أضرب عنق رجل تزوج امرأةا أبيه
قال ابن جرير : فكان فعله ( أي نأكاحه زوجة أبيه ) من 
أول الدليل على تكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما 
أتاه عن الله تعالى ذكره وجحوده آية محكمة في تنـزيله … 
فكان بذلك من فعله حكم القتل وضرب العنق ، فلذلك أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وضرب عنقه لن ذلك 

 .2كان سنته في المرتد عن السلم
ومما قاله الطحاوي في شرح هأذا الحديث : إن ذلك 
المتزوج فعل ما فعل على الستحلل كما كانأوا يفعلون في 
اا فأمر رسول الله صلى الله عليه  الجاهألية فصار بذلك مرتد

ميفعل بالمرتد ميفعل به ما  .3وسلم أن 
وقال محمد رشيد رضا : إن حقيقة الجحد هأو إنأكار الحق 

 . 4بالفعل
اا وقارنأه بإعطاءا التراخيص لهأل البنوك التي  تأمل ذلك جيد
اا أمام مرأى من المسلمين بل وحراستها  اا نأهار تعلن الربا جهار
مهأناك قوانأين في الغرفة  ممعاقبة من يعتدي عليها بل إن  و
ميسدد ،  متلزم المرابي بتسديد الربا إذا لم  متدافع عنها و التجارية 
فماذا بعد هأذا الستحلل !!!!
وقد أشار د عبد العزيز العبد اللطيف في رسالته نأواقض 
اا في  اليمان القولية والعملية بعد حديث البراءا السابق كلم

اا قال : وقارن ما سبق ذكره بما تراه 328الحاشية ص   نأفيس
اا في مجتمعات المسلمين عندما جوزت تلك  اا مشاهأد واقع

 ) وابن ماجه 6/90 ) والنسائي ( 4456 ) وأبو داود ح ( 4/292 أخرجه أحمد ( 1
 ) وصححه 6/226 ) وحسنه ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود ( 2/869( 

 ) .8/18اللبانأي في ارواءا الغليل ( 
 .20/91 أو انأظر فتاوى ابن تيميه 2/148 تهذيب الثار 2

 .3/149 شرح معانأي الثار 3
 .21 ص 1 الجزءا 25 مجلة المنار 4



النأظمة الحاكمة في بلد المسلمين أوكار الربا والزنأا والخُمر 
ونأحوهأا من المحرمات الظاهأرةا ومنحت التراخيص لتلك 
الموبقات بل فرضت تلك المحرمات القطعية وقامت على 
رعايتها وحمايتها ليس هأذا فحسب بل وسوغت تلك النأظمة 
مكفار باسم المصالح المشتركة والتعايش السلمي  موالةا ال
والله المستعان .



 ـ منع الجهاد في سبيلّ الله4

فمن العمال التي تعاونأوا الطواغيت على منعه ومكافحته 
معقوبات لمن خالف أمرهأم ، هأو منع الجهاد في وجعل سجون و
سبيل الله ، وقد سموه في بعض مؤتمراتهم ( الرهأاب ) وكما 
ميغير الحقائق لن الجهاد في سبيل  لر معنا تغيير السماءا ل  م
الله هأو عدوهأم الول .

منع الجهاد في سبيلّ الله كفر صريآح 
ليآقاتلّ عليه بل خلف عند العلماء :

( فأيما طائفة  قال شيخ السلم ابن تيميه رحمه الله :
امتنعت من بعض الصلوات المفروضات ، أو الصيام، أو الحج، 
أو عن التزام تحريم الدماءا، والموال، والخُمر، والزنأا، 
والميسر، أو عن نأكاح ذوات المحارم ، أو عن التزام جهاد 

 ، وغير ذلك من 1الكفار ، أو ضرب الجزية على أهأل الكتاب
واجبات الدين ومحرماته ـ التي ل عذر لحد في جحودهأا وتركها
ـ التي يكفر الجاحد لوجوبها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها
اا بين العلماءا . ررةا بها،وهأذا مما ل أعلم فيه خلف ممق وإن كانأت 
وإنأما اختلف الفقهاءا في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على 
ترك بعض السنن كركعتي الفجر ، والذان والقامة ـ عند من ل
يقول بوجوبها ـ ونأحو ذلك من الشعائر ، هأل تقاتل الطائفة 
الممتنعة على تركها أم ل ؟ فأما الواجبات والمحرمات 
المذكورةا ونأحوهأا فل خلف في القتال عليها.
وهأؤلءا عند المحققين من العلماءا ليسوا بمنـزلة البغاةا 
الخُارجين على المام ، أو الخُارجين عن طاعته ؛ كأهأل الشام 
مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فإن 
ممعين ، أو خارجون عليه لزالة  أولئك خارجون عن طاعة إمام 

 وأما المذكورون فهم خارجون عن السلمَ ؛ وليته ،
بمنـزلة مانعي الزكاة ، وبمنـزلة الخوارج الذيآن 

ولهذا قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، 
افترقت سيرةا علي رضي الله عنه في قتاله لهأل البصرةا 

 واليوم في بلد المسلمين ليؤخذ  على الكفار الجزيه بل يعطون الموال .1



والشام ، وفي قتاله لهأل النهروان : فكانأت سيرته مع أهأل 
البصرةا والشاميين سيرةا الخأ مع أخيه ، ومع الخُوارج بخُلف 
ذلك .
وثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما استقر
عليه إجماع الصحابة من قتال الصديق وقتال الخُوارج ؛ بخُلف 
الفتنة الواقعة مع أهأل الشام والبصرةا ؛ فإن النصوص دلت 

 .1فيها بما دلت ، والصحابة والتابعون اختلفوا فيها )

 .504 ، 28/503 مجموع الفتاوى  1



صدة الجديآدة5  ـ الر

وهأي مظاهأرةا المشركين ومعاونأتهم على المسلمين ، 
له  والدليل على ذلك قوله تعالى :  صن أم فإ لك لهم من صل لو ومن يآت

لهم  ، وقد أجمع العلماءا على أن مظاهأرةا  )33( السجدةا :   من
لدةا وخروج عن  المشركين وإعانأتهم على المسلمين كفر ور
السلم .

وقد سئلّ العلمة عبد الله بن عبد اللطيف عن 
الفرق بين الموالاة والتولي ؟
فأجاب : بأن التولي : ( كفر مخُرج من الملة وهأو كالذب 
عنهم وإعانأتهم بالمال والبدن والرأي ) .

ممباركة على أمريكا في   جمادى الخرةا22وبعد الضربات ال
فس كثير ، ـ هأ1422 مأنأا  بانأت وظهرت حقائق كانأت خافية على 

فقد غضب لها علماءا السوءا من سدنأة الطواغيت وتباكى عليها 
مدعاةا المصلحة  مدعاةا التخُذيل والتمييع و مفضح فيها  منافقون ، و
زعموا !!!
رر فضيحة ، فقبح الله تلك الوجوه . حش هضحوا أمام الناس  مف و
فصرح بوش أمام العالم بأن ما يشنه على المسلمين في 
محكام العرب المرتدين  أفغانأستان حملة صليبية فقاموا لها 
متهم الكبر أمريكا ، التي يتحاكمون  هلهم وطاغو مهب هل اا  اةا وغضب غير
إليها من دون الله ، فمنهم من قدم التسهيلت ومنهم من فتح 
الجواءا ومنهم من صرح أنأه مع أمريكا ضد المجاهأدين في 
أفغانأستان ومنهم من أمده وأعطاه الموال الطائلة ومنهم من 
طرد سفارةا أفغانأستان ، فبوش الملعون يقولها بصراحة 
ويقول الذي ليس معي فهو ضدي .
 فبالله عليك يا موحد ألم ترى ما فعل طواغيت زمانأنا من 
لدةا الجديدةا وهأذه الفتنة التي قسمت الناس إلى قسمين ل  الر
مأسامة بن لدن وأنأصاره وقسم بوش وأنأصاره  ثالث لهما قسم 
يعني السلم وأهأله والصليب وأهأله وأنأصاره .



فل تكن ممن يعتذر عن أنأصار الصليب أنأهم ليسوا أنأصاره ،
ميصرحون بأنأهم  فمن نأصدق نأصدقك أم نأصدقهم ل شك هأم 
معه .
فبعد هأذه الفتنة قد ظهر الحق وأهأله وظهر الباطل وأهأله 
ميجادل عن  مدعاةا والعلماءا أن  اا من طلبة العلم وال ولن نأعذر أحد
منأعاديه . طواغيت زمانأنا بل سوف نأهجره ونأبغضه و
اا من نأوعه وهأو  اا فريد اا نأفيس للف في هأذه الفتنة كتاب مأ وقد 
( التبيان في كفر من أعان المريكان ) للشيخ نأاصر الفهد 
مه مليءا بالدلة من  حفظه الله فراجعه إن أردت الحق فإنأ
مسنة وأقوال العلماءا المعتبرين . الكتاب وال
فمن لم يتبين له الحق بعد هأذه الفتنة وبعد قراءاةا هأذا 
الكتاب فمتى يتبين له .
ووالله أن هأؤلءا القوم لو يخُرج طواغيت زمانأنا ويعترفون 
اا . اا لهم ثم سحق أنأهم كفار لعتذروا عنهم ، فسحق

لشبهة لحومَ  لجهال من تنطلي عليه  لهناك من ال و
اا لهؤلءا .العلماء مسمومة ،  ويا عجب

ال : لم يثبت عن محمد صلى الله عليه وسلم أن لحوم  أو
العلماءا مسمومة ول عن أحد من أصحابه فيما اعلم .
مدعاةا لماذا ؟ نأحبهم إن كانأوا  منأحب العلماءا وال من  اا : نأح ثانأي
مدعاةا وعلماءا التوحيد وإن نأصروا الدين وصدعوا بالحق ،  من 
منأصرةا الحق وأهأله وكانأوا  أما إذا تنازلوا عن الحق وتركوا 
من نأتنازل عن محبتنا  ممميعين الحق كاتمين له ، فنح ممخُذلين و
من نأعرف الرجال بالحق ولسنا نأعرف  لهم بل نأبغضهم ، فنح
الحق بالرجال .
ميها المسلم ما هأي ضوابط الغيبة . ثم عليك أن تعرف أ

 عقب هأذه القسام : 304قال النووي في الذكار ص 
( فهذه ستة أسباب ذكرهأا العلماءا مما تباح بها الغيبة ما ذكرنأاه

 .ا، وأكثر هأذه السباب مجمع على جواز الغيبة بها ) أهأ
 ) .6/329وقد نأقله البسام في شرح بلوغ المرام ( 
 ـ التظلم .1

 ـ الستعانأة على تغيير المنكر .2
 ـ الستفتاءا .3



 ـ تحذير المسلمين من الغترار بشخُص .4
 ـ المجاهأر بالفسق والبدعة .5

 ـ التعريف بالشخُص كالعمى والعرج .6



 ـ موالاة اليهود والنصارى6

هه واليومَ الخرقال تعالى :  اا يآؤُمنون بالل  لا تجد قوم
يدون من حآد الله ورسوله ولو كانوا ءابآءهم أو  يآوآ
أبنآءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في 
مت  مح منه ويآدخلهم جنا قلوبهم اليآمان وأيآدهم برو
تجري من تحتها النهار خالديآن فيها رضي الله عنهم
ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم 

 ) .22( المجادلة :  المفلحون 
ليآها الذيآن ءامنوا لا تتخذوا اليهود وقال تعالى :   يآا أ

والنصارى أولياء بعضُهم أولياء بعض ومن يآتولهم 
 منكم فإنه منهم إن الله لا يآهدي القومَ الظالمين 

 ) .51( المائدةا : 
ليآها الذيآن ءامنوا لا تتخذوا عدوي وقال تعالى :   يآا أ

لتلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما  وعدوكم أولياء 
 ) .1( الممتحنة :  جآءكم من الحق 

وهأاهأم أخي الموحد طواغيت زمانأنا قد والو اليهود 
والنصارى من كل وجه ، فجعلوهأم أشقاءا وأصدقاءا لهم 

 وآكلوهأم وشاربوهأم وقربوهأم من دون 1وأدخلوهأم في ديارهأم
ركنوهأم في أفضل المساكن وأعطوهأم من  المؤمنين ، وس
ميرضيهم وعظموهأم وأكرموهأم فماذا بقي من  الموال ما 
الموالةا .

فبعد أن عرفت أصول طواغيت زمانأنا فعليك أن تكفر 
لغوت  بهم ، فإن الله عز وجل قال  لفر بالطا فمن يآك

مأبيحت للكفار على 1  واليوم بلد الحرمين بلد محمد صلى الله عليه وسلم 
حلهم من النصارى والبوذيين والسيخ والهندوس وغيرهأم ومحمد عليه  همل اختلف 
الصلةا والسلم يقول أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرةا العرب ليجتمع في 
جزيرةا العرب دينان .



لعروة الوثأقى لقد استمسك بال همن بالله ف ليآؤُ ( البقرةا :  و

256 ( .
وإليك كلم العلماءا ليتضح لك حقيقة الكفر بالطاغوت :
  



                     وجوب الكفر 
بالطاغوت
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 

 : ( بل ل يصح دين السلم إل بالبراءاةا من هأؤلءا ـ أي تعالى
الطواغيت المعبودون من دون الله ـ وتكفيرهأم ، كما قال 

لقد  تعالى :  همن بالله ف ليآؤُ لغوت و لفر بالطا فمن يآك
لعروة الوثأقى  .1 ) )256( البقرةا :   استمسك بال

لمبين الفرق بين الظلم الكبر والصغر اا  وقال أيآضُ
: ( وأين الظلم الذي إذا تكلم النأسان بكلمة منه ، أو مدح 
اا  الطواغيت ، أو جادل عنهم خرج من السلم ولو كان صائم
ميخُرج من السلم ، بل إما أن يؤدي  اا ؟ من الظلم الذي ل  قائم
إلى صاحبه بالقصاص ، وإما أن يغفره الله ، فبين الموضعين 

 .2فرق عظيم )
 : ( اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما وقال رحمه الله

فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت واليمان بالله ، 
مة رسولا أن  والدليل قوله تعالى :  لأم لكلّ  ولقد بعثنا في 

لغوت لبدوا الله واجتنبوا الطا  .3 ) )36( النحل :   اع
 : ( المسألة السابعة : وقال في كتاب التوحيد

المسألة الكبيرةا ، أن عبادةا الله ل تحصل إل بالكفر 
 .4بالطاغوت )

اا في كتاب التوحيد  : ( وهأذا من أعظم ما وقال أيآضُ
اا  ميبين معنى ل إله إل الله ، فإنأه لم يجعل التلفظ بها عاصم
للدم والمال ، بل ول معرفة معناهأا ، بل ل يحرم ماله ودمه 
ميعبد من دون الله ، فإن شك أو ميضيف إلى ذلك الكفر بما  حتى 
ميحرم ماله ودمه ) . تردد لم 

 .10/53 الدرر السنية 1
 .10/55 الدرر السنية 2
 .1/161 الدرر السنية 3

 .29 فتح المجيد ص 4



 : ( لنوقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله
ميعبد إل الله وأن ل معنى التوحيد وشهادةا أن ل إله إل الله أن ل 
ميعبد من دون  ميكفر بما  يعتقد النفع والضر إل في الله ، وأن 

هبديها )  .1الله ويتبرأ منها ومن عا
: وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله  

( التوحيد : هأو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله 
… والتوحيد هأو أساس اليمان الذي تصلح به جميع العمال 

 .2وتفسد  بعدمه )
اا لغوت   : ( قال تعالى : وقال أيآضُ لفر بالطا فمن يآك

لقى لا  لعروة الوثأ ليآؤُمن بالله فقد استمسك بال و
، فدلت الية على أنأه ل يكون  ) 256( البقرةا :  انفصامَ لها 

اا بل إله إل الله إل إذا كفر بالطاغوت ، وهأي  العبد مستمسك
العروةا الوثقى التي ل انأفصام لها ، ومن لم يعتقد هأذا فليس 
بمسلم ، لنأه لم يتمسك بل إله إل الله ، فتدبر واعتقد ما 
اا   مينجيك من عذاب الله وهأو تحقيق معنى ل إله إل الله نأفي

اا )  .3وإثبات

وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى
ممستمسك بالعروةا الوثقى هأو الذي يكفر  لين تعالى أن ال : ( فب
بالطاغوت ، وقدم الكفر به على اليمان بالله ، لنأه قد يدعي 
المدعي أنأه يؤمن بالله وهأو ل يجتنب الطاغوت وتكون دعواه 

مة رسولا أن  كاذبة ، وقال تعالى :  لأم لكلّ  ولقد بعثنا في 
لغوت له واجتنبوا الطا لبدوا الل فأخبر أن  ) 36( النحل :   اع

هعثوا باجتناب الطاغوت ، فمن لم يجتنبه  مب جميع المرسلين قد 
 .4فهو مخُالف لجميع المرسلين )
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صفة الكفر بالطاغوت
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 

 : ( ومعنى الكفر بالطاغوت أن تبرأ من كل ما يعتقد تعالى
فيه غير الله ، من جني أو انأسي أو شجر أو حجر أو غير ذلك ، 
وتشهد عليه بالكفر والضلل وتبغضه ولو كان أباك وأخاك .
فأما من قال أنأا ل أعبد إل الله ، وأنأا ل أتعرض السادةا 
والقباب على القبور وأمثال ذلك ، فهذا كاذب في قول ل إله 

 .1إل الله ولم يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت )
اا رحمه الله  : ( فأما صفة الكفر بالطاغوت : وقال أيآضُ

متكفر أهألها  فأن تعتقد بطلن عبادةا غير الله وتتركها وتبغضها و
متعاديهم ، وأما معنى اليمان بالله فأن تعتقد أن الله هأو الله  و
المعبود وحده دون ما سواه ، وتخُلص جميع أنأواع العبادةا كلها 
متحب أهأل الخلص  لله ، وتنفيها عن كل معبود سواه ، و
متعاديهم ، وهأذه : ملة إبراهأيم  وتواليهم وتبغض أهأل الشرك و
التي سفه نأفسه من رغب عنها ، وهأذه : هأي السوةا التي أخبر

رة في  الله بها في قوله :  رة حسن لأسو لكم  قد كانت ل
لكم  لؤا من لبرءا هإنا  همهم  له إذْ قالوا لقو إبراهيم والذيآن مع
لكم وبدا بيننا  هب لنا  همن دون الله كفر لبدون  لتع كمما  و
اا حتى تؤُمنوا بالله وحده لبد لكم العداوة والبغضُاء أ لن  وبي

 .2) ) 4( الممتحنة : 

 : ( والمراد من وقال الشيخ سليمان بن سحمان
اجتنابه ـ أي الطاغوت ـ هأو بغضه وعداوته بالقلب وسبه 
ممفارقته ، فمن  وتقبيحه باللسان وإزالته باليد عند القدرةا و

 .3ادعى اجتناب الطاغوت ولم يفعل ذلك فما صدق )

*   *   *   *   *
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نداء …
نأداءا إلى سدنأة الطواغيت من علماءا السوءا والدعاةا 

ممضلين  .1ال
نأداءا إلى من يجادل عن طواغيت العصر .
نأداءا إلى من يحرسهم ويدافع عنهم . 
ميرقع لهم ويتزلف  نأداءا لمن يقيم الشبه لهم .. نأداءا لمن 
ويتملق لهم ..نأداءا لمن طمس الله على بصيرته 
أقول لكم اتقوا الله عز وجل وارجعوا إلى دينكم وتوحيدكم
، إلى متى هأذه الغفلة ، إلى متى هأذا التلعب ، أرضيتم بالحياةا
الدنأيا من الخرةا . 
مدعاةا التمييع ويا دعاةا الضللة يا  يا علماءا السوءا ويا 
ببسون الحق بالباطل إن الله أخذ عليكم الميثاق ، قال تعالى مل

له :  من لن لتبي لل لأوتوا الكتاب  له ميثاق الذيآن   وإذْ أخذ الل
هرهم واشتروا به لهو للناس ولا تكتمونه فنبذوه ورآء ظ

ال فبئس ما يآشترون  اا قلي وقال  .  )187( آل عمران :  ثأمن
 إن الذيآن يآكتمون ما أنزلنا من البينات تعالى : 

له للناس في الكتاب أولئك  والهدى من بعد ما بينا
لم اللعنون  له لن له ويآلع لهم الل لن  . وقال  )159( البقرة :  يآلع

له من الكتاب تعالى :   إن الذيآن يآكتمون ما أنزل الل
ال أولئك ما يآأكلون في بطونهم  اا قلي ويآشترون به ثأمن
ليآزكيهم  ليآكلمهم الله يآومَ القيامة ولا  إلا النار ولا 

رب أليم    )174( البقرةا :  ولهم عذا
ميها الضالون عن الطريق الذي ل يستطيع قول الحق  أ
مقل الباطل ول يتزلف لهم وهأذا ليس والصدع بملة إبراهأيم فل ي
من باب المصلحة بل من باب إبليس اللعين الذي أضلكم عن 
الطريق .
متريدون الحق فاصدعوا بالملة وبينوا للناس  مكنتم  فإن 

له التوحيد والبراءاةا من الطواغيت كما قال تعالى :  من لن لتبي لل  
وسوف يتميز الصف ويتبين الفرقان  للناس ولا تكتمونه 

بين أولياءا الله وأولياءا الشيطان ، فإن لم تستطيعوا فاعتزلوهأم

اا أو داعية أو 1  اعلم أخي الموحد أن طواغيت زماننا لا يآقربون عالم
ال لهم رضي من رضي وسخط من سخط . اا إلا عمي وزيآر



واتركوا مناصبهم ، ول تقولوا الباطل ، هأذان أمران أحلهأما 
لر . مم

اتقوا الله عز وجل ول تلبسوا على يآا خطباء المساجد 
العامة أمر دينهم إما بمدح وثناءا لهؤلءا الطواغيت ، وهأذا خطأ 
مأمور مسلمين ،  وضلل ، وإما بالدعاءا لهم على أنأهم أولياءا 
سب وبهتان .فلو قلنا لكم اتركوا هأذه الخُطابة لقلتم لو  فهذا كذ
متضللوا  اا قولوا كلمة الحق ول  مأنأاس مفسدين ، فإذ تركناهأا لتى 
المة ، فإنأكم موقوفون أمام الله سبحانأه بينوا للناس التوحيد 
الحقيقي بينوا أهأمية الكفر بالطاغوت ، بينوا لهم ملة إبراهأيم 
ورغبوهأم في الجهاد والستشهاد في سبيل الله . واعلموا أن 
بسكوتكم عن الحق أنأتم وعلمائكم قد لبستم على المة 
وضللتم الناس واقنتوا بقنوت النوازل فإن المة اليوم بأمس 
الحاجة فانأها تنحر في كل مكان وادعوا لخوانأكم المجاهأدين 
الذين خذلهم أكثر الناس وادعوا على أعداءا الملة واعلموا أنأكم
اة محاربة اليوم من  بدعائكم هأذا قد أظهرتم شعيرةا وسن
مطغاةا . الطواغيت وسدنأتهم وبدعائكم هأذا قد أغضبتم ال



الخاتمة
أخي المسلم هأا أنأا ذكرت لك أصول وأفعال هأؤلءا 
الطواغيت هأل بقي شي من التردد في تكفيرهأم والبراءاه منهم
بعد الن.    

 ولا تكن فل تكن ممن يجادل عنهم فإن الله قال : 
 ها أنتم جادلتم عنهم وقال سبحانأه :   للخائنين خصيما

  في الحياة الدنيا فمن يآجادل الله عنهم يآومَ القيامة
بفروا فاعلم جيدا انأهم  مك لبوا و مس لعر وجهه إذا  لتكن ممن يتم
دخلوا في الكفر من عدةا أبواب .
ول تستنكر من يهجرك في الله إذا جادلت عنهم أو 
دافعت ، فان السلف هأجروا صاحب المعصية فكيف بمن جادل
عن طاغوت .
أسأل الله عز وجل أن ينصر التوحيد وأهأله في كل مكان ، 
اا ، وأن يرزقنا البراءاةا منهم ومن  ميهلك الطواغيت جميع وأن 
أنأصارهأم ومن جادلهم عنهم .
حبلهم وصنمهم أمريكا ، اللهم دمرهأا وسلط  مه هب اللهم عليك 
عليها الزلزل والبراكين ، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف يا رب العالمين .اللهم فك اسرى اخوانأنا من سجون 
الطواغيت 
ال اللهم ارزقنا الشهادةا في سبيلك مقبلين غير مدبرين عاج
غير آجل يا رب العالمين .
وآخر دعوانأا أن الحمد لله رب العالمين .
وصلى الله وسلم على نأبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين .

اا اا واحتساب كتبها إيمانأ
أبو عبد الرحمن الثري

ـ هأ15/1/1423


