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بسم الله الرحمن الرحيم 

سؤر الكلب 

سسئُل العالم الهمام ، شيخ السلم ، مفتي النأام : عن رجل توضأ بسؤر الكلب 
لل إل أنأه لم يمسح جميع رأسه: هل تم وضوءه أم انأه نأاقص لعدم  لء كام وضو
مسحه سائر الرأس ؟ 

فأجاب المفتي الخطير والحبر النحرير : "اعلم – رحمنا الله وإياك – بأنأه ل 
خلفا في وجوب مسح الرأس ، وقد نأص الله تعالى عليه بقوله {فامسحوا 
ستلف في قدر الواجب : فروي عن أحمد وجوب مسح جميعه  برءوسكم} ، واخ
في حق كل أحد وهو ظاهر كلم الخرقي ومذهب مالك ، وروي عن أحمد يجزئ 
مسح بعضه .. قال أبو الحارث : قلت لحمد فإن مسح برأسه وترك بعضه؟ قال:
يجزئه ، ثم قال: ومن يمكنه أن يأتي على الرأس كله .. 
سنأقل عن سلمة بن الكوع أنأه كان يمسح مقدم رأسه، وابن عمر مسح  وقد 
اليافوخ ، وممن قال بمسح البعض : الحسن والثوري والوزاعي والشافعي 
وأصحاب الرأي ، إل أن الظاهر عن أحمد - رحمه الله- في حق الرجل ، وجوب 
الستيعاب وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها .. 
واختلف أصحابنا في قدر البعض المجزئ ، فقال القاضي: قدر الناصية لحديث 
المغيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم- مسح نأاصيته وحكى أبو الخطاب 
وبعض أصحاب الشافعي عن أحمد: أنأه ل يجزئ إل مسح أكثره لن الكثر ينطلق
عليه اسم الشيء الكامل ، وقال أبو حنيفة يجزئ مسح ربعه وقال الشافعي 
يجزئ مسح ما يقع عليه السم ، وأقله ثلث شعرات ، وحكي عنه: لو مسح ثلث
شعرات وحكي عنه: لو مسح شعرة أجزأه ، لوقوع السم عليها ، ووجه ما قاله 
القاضي: إن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلح بيانأا لما أمر به فيحمل 
عليه. 

فامسح رأسك كله – وهو الفضل – أو بعضه ، ول تثريب عليك - بارك الله فيك 
- فالمسألة فيها أقوال مختلفة لعلماء السلف والخلف .. (انأتهت الفتوى) .. 

لقد أكرمني الله سبحانأه وتعالى أن لم أطلع على ما يقوله بعض المنتسبين 
لل فيخرجون على الناس في  لا قلي إلى العلم ممن يشترون بآيات الله ثمن
سيلقوا الطوام العظيمة والكاذيب التي تكاد تعصف بالرض وما  الفضائيات ل
لا بعظمة رب العالمين !!  لا للدين ، واستخفاف لء للبشر ، واحتقار حولها ، إرضا

لقد كثرت على المسلمين السهام كما كثرت الضباء على "خراش" فل نأدري 
يي تكلم على المل لهملناه كغيره أيها نأتقي ول على من نأرد ، ولول أن هذا الدع
لا من عذاب الله له في دنأياه قبل آخر أمره ..  يواجه مآل أمره ويأخذ قسط

ليس من عادتي ذكر اسم من ينتسب إلى العلم في مقالتي إل بخير ، وقد 
أشرت وواريت ببعضهم ، وذكرت أسماء بعضهم لتوجيه نأصيحة أو لمصلحة ، 
دون جرح أو إساءة .. ولكن المر هنا ل يسع مثل هذا ، فهذا الدعي (على 
لا يحفظ آية من كتاب الله يأتي بمثل ما أتى به العلم) أتى بأمر ما كنت أظن أحد
لا أن أذكره بالسم  من الفتراء والكذب على دين الله عز وجل ، فكان لزام
لا للناس ونأصيحة لدين الله عز وجل ، وللمسلمين ، نأسأل الله للسلم  تحذير
والمسلمين العز والتمكين .. 



عبد المحسن بن نأاصر العبيكان ، هذا إسمه ، وأنأا لم أره أو أسمع منه إل قبل 
أيام ، وليتني مت قبل أن أرى وأسمع ما رأيت وسمعت من طوام وتحريف 
لدين الله !! وكم عجبت - وأنأا أسمع كلم هذا النكرة – من حلم الله ورحمته 
سبحانأه وتعالى !! 

لا سماعها ، هي قوله : بأن  الطامة التي سمعتها والتي ل زلت غير مصدق
"الحكومة العراقية" الحالية المنصوبة من قبل النصارى الكفار الصائلين : 
حكومة "شرعية" يجب على المسلمين في العراق طاعتها ، ول ينبغي الخروج 
عليها ، بل الخروج عليها فتنة ، و"علوي" ولي أمر المسلمين !! 

إن التعليق على هذه المصيبة وهذا الخطب الجلل أصعب من أي مقالة أو تعليق
كتبته في حياتي !! كيف يصدق مسلم أن من يدعي السلم يقول مثل هذا 
سم بأن من يدعي العلم "الشرعي" يقول مثل هذا  الكلم !! كيف يصدق المسل
الكلم !! كيف يصدق المسلم بأن من ينقل كلم أهل العلم (من الصحائف) 
يقول مثل هذا الكلم !! 

لم يكن كلم النبي صلى الله عليه وسلم في حياتي أقرب إلى فهمي منه بعد 
أن سمعت كلم هذا الدعي ، وأقصد بقول النبي صلى الله عليه وسلم " سيأتي
على الناس سنوات خداعات ، يصدق فيها الكاذب ، ويكذب فيها الصادق ، 
يرويبضة . قيل : وما  يون المين ، وينطق فيها ال ويؤتمن فيها الخائن ، ويخ
يرويبضة ؟ قال : الرجل التافه يتكلم في أمر العامة" (صحيح : صحيح  ال
ضض ضب ضر ببضة" وهو العاجز الذي  ررا ضويبضة، تصغير "ال رر الجامع) .. قال في النهاية : ال
بسيس  ضخ رتافه : ال ضغة. وال رتاء للمبال ضلبها ، وزيادة ال ضط ضعد عن  سمور وق ضعالي ال ضم عن 
بقير. (انأتهى) ..  ضح ال

بأبي أنأت وأمي يا رسول الله ، أشهد انأك أوتيت جوامع الكلم ، وأن ما تقول 
وحي من الله .. إنأه وصف دقيق بليغ لمثال هذا الرابضة التافه الذي كذب على 
الله وعلى رسوله وعلى علماء المسلمين ثم كذب على عامة الناس !! ولو كان 
لا لربما استحيى أن يكذب هذه الكذبات على المل في زمانأنا  مسيلمة الكذاب حي
هذا .. 

ثم ادعى هذا الدعي بعد تلك الطوام بأن "الحكم بجواز الخروج للقتال في 
العراق مخالف للجماع" !! وقبل هذا قال بأن "الجماع منعقد منذ عدة عقود 
(أو قرون ، ل أذكر كلمته بالضبط) على أن القضاة الن تنفذ أحكامهم في 
الدماء والموال والفروج" !! ألم أقل لكم بأن مسيلمة الكذاب يستحي من مثل
هذا الكذب !! 

ل تكمن صعوبة الرد على كون هذه الكذبات معقدة أو متداخلة أو متشعبة 
القناطر والفلج !! ولكن الصعوبة تكمن في كونأها – في بطلنأها – أوضح من 
لا بأن  لا بصير ستقنع إنأسانأ الشمس في وضح النهار !! هذه هي المشكلة !! إذ كيف 
القرص الصفر الظاهر في السماء الصافية في وضح النهار والذي نأستمد منه 
ضمى  عع ضت ضل  ضها  رنأ بإ ضف ضدق ربي جل في عله { النور والحرارة ، هي : الشمس !! ص

بر} (الحج :  سدو رص بفي ال بتي  رل سب ا سلو سق عل ضمى ا عع ضت عن  بك ضل ضو سر  ضصا عب ضل ) .. 46ا

سحجب عن نأور اليمان فهو مظلم  ييت الذي  إنأه القلب المريض ، بل القلب الم
غارق في الظلمات ل يدخله بصيص نأور .. أفلم تكن لهم قلوب ؟ فإنأهم يرون 
ول يدركون ، ويسمعون ول يعتبرون (فإنأها ل تعمى البصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور) .. لو كان القلب مبصر لجاش بالذكرى ، ولجاش 
بالعبرة ، ولجنح إلى اليمان خشية العاقبة الماثلة والمآل المذكور والوعيد 



المكتوب ، ولكن القلب الميت معقود بعقدة الدنأيا وعقدة المآل وعقدة الجاه 
يسة والحقارة ، فل حراك له ول حياة ،  وعقدة الهوى وعقدة الذلة والصغار والخ
وإن كان سبب حياة القلوب يطرقه ليل نأهار .. 

كيف نأقول للمبصر : أنأها الشمس !! 

سيقسم بأنأه يرى الشمس في ظلمة  كيف نأقول لهذا المعتوه بأنأها الشمس وهو 
الليل !! 

بأي منطق نأحاكي عقل هذا الدعي ، إن كان له عقل !! 

يي !! يبحث في  ست في أول كلمي هي عين حال هذا الدع إن المسألة التي ذكر
سمسح بسؤر  الخلفا في مسألة مسح الرأس ويتجاهل حقيقة أن الرأس 
سأريد لهذا الدعي وأمثاله تغييبها عن  الكلب !! هذه هي عين المسألة ولبها التي 
الناس .. 

إن المسألة ليست كون قندرة أمريكا "علوي" أخذ الحكم بالقهر ، فهذا ليس 
مجال البحث ، ولكن البحث في : كون كافر (أو مرتد) يحكم المسلمين بإسم 
الكفار الصائلين .. هذا هو لب الموضوع ، هذا هو سؤر الكلب .. 

لقد استشهد الدعي بكلم بعض العلماء ، كشيخ السلم ابن تيمية ، والحافظ 
ابن كثير والمام النووي والمام الشوكانأي والمام الجويني والقاضي عياض 
والمام ابن باز ، وذكر خلفهم في مسألة مسح الرأس ، ولم يذكر كلمهم في 
حكم الوضوء بسؤر الكلب !! هذا هو التضليل ، وهذا هو مبلغ كيد هذا التافه .. 

لقد أجمع علماء المسلمين على أن من كان شأنأه شأن "علوي" هذا فهو كافر 
يلة ، كما أجمعوا على أن سؤر الكلب نأجس ل يجوز  كفر أكبر مخرج من الم
الوضوء به ، بل ينبغي الغتسال من سؤر الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب 
مثلما ينبغي قتل المرتد الموالي للكفار على المسلمين بنص كلم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وبالجماع .. 

(قندرة أمريكا) "علوي" بعثي ، والبعثي – كما أفتى بذلك الشيخ ابن باز رحمه 
سسئُل الشيخ ابن باز رحمه الله "هل  الله – كافر خارج عن ملة السلم ، فقد 
يجوز لعن حاكم العراق ؟ لن بعض الناس يقولون : إنأه ما دام ينطق 
بالشهادتين نأتوقف في لعنه ، وهل يجزم بأنأه كافر؟ وما رأي سماحتكم في 
رأي من يقول بأنأه كافر؟ 
فأجاب رحمه الله : هو كافر وإن قال : ل إله إل الله ، حتى ولو صلى وصام ، 
ما دام لم يتبرأ من مبادئ البعثية اللحادية ، ويعلن أنأه تاب إلى الله منها وما 
تدعو إليه ، ذلك أن البعثية كفر وضلل ، فما لم يعلن هذا فهو كافر . كما أن 
عبد الله بن أبي كافر وهو يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم- ويقول : ل 
إله إل الله ويشهد أن محمدا رسول الله وهو من أكفر الناس وما نأفعه ذلك 
لكفره ونأفاقه ، فالذين يقولون ل إله إل الله من أصحاب المعتقدات الكفرية : 
كالبعثيين والشيوعيين وغيرهم ، ويصلون لمقاصد دنأيوية ، فهذا ما يخلصهم 
من كفرهم ...." (مجموع الفتاوى : المجلد السادس) .. 

لل للكفار على المسلمين ، ومتولي الكفار كافر كفر أكبر مخرج  "وعلوي" موا
عن ملة السلم بنص القرآن وإجماع علماء المسلمين (قاله شيخ السلم ابن 
تيمية وابن المنذر والعقل وسفر الحوالي وغيرهم من علماء المسلمين) ، قال 
رن من ظاهر الكفار  الشيخ ابن باز رحمه الله " وقد أجمع علماء السلم على أ



على المسلمين وساعدهم بأي نأوع من المساعدة فهو كافر مثلهم" (مجموع 
) .. 1/274الفتاوى والمقالت 

و"علوي" مقر بدستور كفري كامل شامل للبلد مخالف لشرع الله تعهد 
بتطبيقه وإلزام الناس به فهو بذلك كافر كفر أكبر مخرج عن ملة السلم 
بإجماع العلماء ، قال المام الحافظ ابن كثير رحمه الله " فمن ترك الشرع 
المحكم المنزل على محمد بن عبدالله خاتم النأبياء وتحاكم إلى غيره من 
يدمها عليه؟ من فعل  الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وق

) .. 119 ص14ذلك كفر بإجماع المسلمين. " (البداية والنهاية ج

وقد أجمع كل علماء السلم على أن أول شرط للحاكم في بلد السلم أن 
لا (حتى ان المام الماوردي وغيره من علماء السلف - ممن كتبوا  يكون مسلم
في الولية والسياسة الشرعية - لم يذكروا هذا الشرط في كتبهم لكونأه من 
لل) ، ففي أي شرع وبأي منطق لا وعق البدهيات والمسلمات عند المسلمين شرع
لا للمسلمين !!  لا : حاكم يكون الكافر إجماع

لا كتابه "الحكام السلطانأية" : "المامة  يقول المام الماوردي رحمه الله مصدر
موضوعة لخلفة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنأيا" فأي دين يحرسه 
"علوي" وأي نأبي يخلفه في أمته هذا الكافر المجمع على كفره !! 

سيعلن بأنأه أقر الجيوش الكافرة وأعانأها على قتل المسلمين وتدمير  رجل 
لا)  بيوتهم واحتلل بلدهم وهتك أعراضهم ، ثم يأتي الكفار وينصبونأة (صوري
حاكما لهذه البلد : يقتلون المسلمين بإسمه ويهتكون أعراض المسلمات 
يلته  بإسمه وينهبون خيرات البلد بإسمه ثم يتبرأ منه قومه ومن هم على م
سيعلم عنه صلة ول صوم ول حج بل المعلوم والمشهور عنه :  (الرافضة) ول 
معاداته الشديدة للدين ، ولكل ما يمت للسلم بصلة (وكان منذ صغره في حزب
لل عن جماعة بعثية في جامعة بغداد مهمتها التنكيل  البعث الكافر مسؤو
بالشباب المسلم ومحاربة كل ما هو إسلمي في الجامعة ، وكان يسوم الشباب
سيشرفا على تعذيبهم بنفسه) .. رجاله  المسلم في الجامعة سوء العذاب ، وكان 
يختطفون النساء المسلمات يسلموهن للمريكان في المعتقلت يغتصبوهن ثم 
يأتينا هذا الدعي التافه ليقول : بأن هذا حاكم شرعي للعراق ل تجوز مخالفته 
ول الخروج عليه !! 

يد الجبال  سته وأكبر من هذا وأعظم عند الله قالته التي تكاد السماء تتفطر منها و
لا : تشبيهه حال "علوي" القندرة الرافضي البعثي الكافر بحال الكريم بن  يد ه
الكريم بن الكريم بن الكريم : يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه 
يينه كافر !! أل لعنة الله  يينه كافر وهذا ع وعلى آبائه السلم !! زعم أن يوسف ع
على الكافرين .. 

أما قوله بأن "الحكم بجواز الخروج للقتال في العراق مخالف للجماع" فل 
نأدري أمن كتاب "كرشنا" أتى بهذا أم كتاب "فشنو" فل والله لم يأت بهذا من 
القرآن المنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ول من سنته صلى
الله عليه وسلم .. و ليس هذا في التوراة ول في النأجيل المنسوخين ، ول في
حتى من كتاب بوذا !! إنأه كتاب "آل سعود" : وحي الرويبضة الجديد !! 

 ، وهو نأفس الكتاب 4قال المام الشوكانأي رحمه الله (في السيل الجرار : ج
الذي نأقل عنه الدعي) "أما غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر وحملهم على 
السلم أو تسليم الجزية أو القتل فهو معلوم من الضرورة الدينية ولجله بعث 
الله رسله وأنأزل كتبه ومازال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله 



سبحانأه إلى أن قبضه إليه جاعل لهذا المر من أعظم مقاصده ومن أهم 
شئُونأه ، وأدلة الكتاب والسنة في هذا ل يتسع لها المقام ول لبعضها ، وما ورد 
في موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين 
بما ورد من إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور القدرة عليهم والتمكن
من حربهم وقصدهم إلى ديارهم [هذا في جهاد الطلب] .... إلى أن قال رحمه 
الله ... "قد صار الدفع عن هذا القطر الذي خشي استئُصاله واجب على كل 
مسلم ومتحتم على كل من له قدرة على الجهاد أن يجاهدهم بماله ونأفسه 
ومن الستعداد له للجهاد كالباعة في السواق والحراثين تجب عليهم العانأة 
للمجاهدين بما فضل من أموالهم فإن هذا من أهم ما أوجبه الله على عباده 
والدلة الكلية والجزئية من الكتاب والسنة تدل عليه وعلى المام أن ل يدع في 
بيت المال صفراء ول بيضاء ويعين بفاضل ماله الخالص .." (انأتهى) .. 

وجاء في المغني لبن قدامة (وقد نأقل منه الدعي كلم مبتور) : "ويتعين 
الجهاد في ثلثة مواضع: 
رين ضم على من حضر النأصرافا وتع سر ضح رصفان  أحدها: إذا التقى الزحفان وتقابل ال
عليه المقام لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئُة فاثبتوا 

-45واذكروا الله كثيرا - إلى قوله - واصبروا إن الله مع الصابرين} (النأفال : 
). وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فل تولوهم46

الدبار ومن يولهم يومئُذ دبره إل متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئُة فقد باء 
). 16-15بغضب من الله} (النأفال : 

الثانأي: إذا نأـزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. 
لا لزمهم النفير معه، لقول الله تعالى: {يا أيها  سم قوم الثالث: إذا استنفر الما
يثاقلتم إلى الرض}  الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انأفروا في سبيل الله ا

) الية والتي بعدها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم "وإذا 38(التوبة : 
)] 8/345استنفرتم فانأفروا" متفق عليه. [المغني (

ويقول شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله (وقد نأقل عنه الدعي) : " إذا دخل 
العدو بلد السلم فل ريب أنأه يجب دفعه على القرب فالقرب ، إذ بلد 
السلم كلها بمنزلة البلدة الواحدة ، وأنأه يجب النفير اليه بل إذن والد ول غريم

)] .. 4/608، ونأصوص أحمد صريحة بهذا" [الفتاوى الكبرى (

) "فأما إذا أراد العدو الهجوم 28وقال ابن تيمية رحمه الله أيظا (الفتاوى ج
لبا على المقصودين كلهم، وعلى غير  على المسلمين، فإنأه يصير دفعه واج
بن  ددي بفي ال عم  سك سرو ضص ضتن عس بن ا بإ ضو المقصودين؛ لعانأتهم، كما قال الله تعالى:{

قق} (النأفال :  ضثا دمي سهم  ضن عي ضب ضو عم  سك ضن عي ضب لم  عو ضق رل على  بإ سر  عص رن ) ، وكما أمر 72ضفعليكم ال
النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة 
للقتال أو لم يكن. وهذا يجب بحسب المكان على كل أحد بنفسه وماله، مع 
القلة والكثرة، والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام 
الخندق لم يأذن الله في تركه لحد، كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب 
العدو، الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج. بل ذم الذين يستأذنأون النبي صلى 
لرا}  ضرا بف رل  بإ ضن  سدو بري سي بإن  لة  ضر عو ضع بب ضي  به ضما  ضو قة  ضر عو ضع ضنا  ضت سيو سب رن  بإ ضن  سلو سقو ضي الله عليه وسلم{

) فهذا دفع عن الدين والحرمة والنأفس، وهو قتال اضطرار ...."13(الحزاب : 
(انأتهى كلمه رحمه الله) .. 

وقد ادعى الدعي بأنأه ل يجوز الجهاد بدون إذن الولي ، وابن تيمية يقول بأن 
سيستأذن حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والية  الجهاد إذا تعين ل 
ضن  بذي رل ضك ا سنأ بذ عأ ضت عس ضي ضل  السابقة نأزلت في المنافقين ، قال تعالى في سورة التوبة {
ضن  بقي رت سم عل ببا قم  بلي ضع سه  رل ضوال عم  به بس سف عنأ ضأ ضو عم  به بل ضوا عم ضأ بب سدوا  به ضجا سي عن  ضأ بر  بخ بم ال عو ضي عل ضوا به  ببالل ضن  سنو بم عؤ سي
بفي  عم  سه ضف عم  سه سب سلو سق عت  ضب ضتا عر ضوا بر  بخ بم ال عو ضي عل ضوا به  ببالل ضن  سنو بم عؤ سي ضل  ضن  بذي رل ضك ا سنأ بذ عأ ضت عس ضي ضما  رنأ بإ  *



ضن} (التوبة :  سدو رد ضر ضت ضي عم  به بب عي ) .. 44ضر

أما قوله بأن "الجماع منعقد منذ عدة عقود (أو قرون ، ل أذكر كلمته بعينها) 
على أن القضاة الن تنفذ أحكامهم في الدماء والموال والفروج" فهذا من 
الكذب الذي يستحي منه حتى الشيطان !! 

أنأاس ل يحكمون بشرع الله ، كيف تنفذ أحكامهم في دين الله !! كيف ينفذ 
حكم من يحكم على الزانأي المحصن بالحبس ، وربما أفرج عنه بل عقاب إذا 
كان الزنأا بالتراضي !! كيف ينفذ حكم من يحكم على السارق بالسجن لعدة 
ضية القوم فل عقاب ، والله قد أمر بقطع  لا ، وإن كان من عل أشهر إذا كان وضيع
يد السارق في كتابه !! كيف ينفذ حكم القاضي في سجن شارب الخمر وقد 
أجمع العلماء على جلده !! 

هل هناك في الدول السلمية من يحكم بالحكام الشرعية في الموال (والتي 
تسمى بالقوانأين التجارية في عصرنأا هذا) !! كيف ينفذ حكم قاض يحكم في 
الموال يغير حكم رب العالمين !! 

) : 4038جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله (
"من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض ...... 
سه الله  سلم
السلم عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : 

 المرفق به الوراق 11/4/1375 وتاريخ 4928فبالشارة إلى خطابكم رقم 
الخاصة بموضوع تأسيس غرفة تجارية بالرياض . 
سمها الفقرة  سنأفيدكم أنأه جرى درس النظام المرفق ، ولحظنا عليه ملحظات أه

لا لحل الخلفات التجارية بين3د من المادة   ، التي نأصها : أن تكون الغرفة مرجع
لل أو غير مسجل .  المتنازعين من التجار سواء كان المدعى عليه مسج
وقد انأتهى إلينا نأسخة عنوانأها (( نأظام المحكمة التجارية للمملكة العربية 

هـ للمرة الثانأية ودرسنا 1369السعودية )) المطبوع بمطبعة الحكومة بمكة عام 
لا وضعية قانأونأية ل شرعية ، فتحققنا بذلك أنأه سنأظم لا نأصفها فوجدنأا ما فيها  قريب
حيث كانأت تلك الغرفة هي المرجع عند النـزاع أنأه سيكون فيها محكمة ، وأن 
سمصادمة لما بعث سحكام غير شرعين ، بل نأظاميون قانأونأيون ، ول ريب أن هذه  ال
سه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرع الذي هو وحده المتعين للحكم  الل
به بين الناس والمستضاء منه عقائدهم وعباداتهم ومعرفة حللهم من حرامهم 
وفصل النـزاع عندما يحصل النـزاع ، واعتبار شيء 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 مشاكلهم ، واعتقاد 
هذا كفر نأاقل عن الملة ، والمر كبير مهم وليس من المور الجتهادية ...." 
(انأتهى) .. 

لض دستوره فرنأسي – بريطانأي –  كيف وكيف وكيف !! كيف ينفذ حكم قا
ستجمع أمة محمد  أمريكي كفري جاهلي معانأد مكابر محاد لشرع الله !! كيف 
صلى الله عليه وسلم على مثل هذا الضلل !! سبحانأك هذا بهتان عظيم !! 

لو أن جبريل نأزل وحكم بين الناس بغير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم : 
سيقبل حكمه ولم ينفذ ، ولوجبت مخالفته وعدم طاعته ، لن الله أكمل هذا  لم 
الدين قبل موت رسول صلى الله عليه وسلم ، فل يسع أحد أن يحكم بحكم 
مخالف لشرع الله ، وهذا عيسى بن مريم رسول الله ومن أولي العزم الذين 



أنأزل معهم الكتاب سينزل في آخر الزمان وسيحكم بشريعة نأبينا صلى الله 
عليه وسلم ، فكيف بهؤلء القضاة الذي يحكمون بأحكام النصارى واليهود في 
الدماء والموال والفروج ، هؤلء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 
"القضاة ثلثة : واحد في الجنة، واثنان في النار : فأما الذي في الجنة، فرجل 
عرفا الحق فقضى به. ورجل عرفا الحق ، فجار في الحكم ، فهو في النار . 
ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار" (صحيح : صحيح أبو داود) .. 

سسلب نأور اليمان ووضائة السلم فوجهه لقد تأملت وجه هذا الدعي فرأيته قد 
سيبغضه من له أدنأى نأظر بمجرد رؤيته .. إن هذا العلم نأور ، ونأور الله أسود داكن 
لا ، فل  سيرى كأجمل الناس وإن كان دميم يتجلى على وجه العالم الربانأي حتى 
يغيب هذا النور عن بصر من له عقل .. 

لل ليس له في الرض قبول ، فكل من رأى  لا قلي إن الذي يشتري بهذا العلم ثمن
أو سمع بهذا الدعي أبغضه ، ول أعلم من ذكره بخير ، حتى من خالف 
المجاهدين في الوسائل والفعال لم يستطع إخفاء هذا البغض ، قال النبي 
صلى الله عليه وسلم "إذا أحب الله عبدا نأادى جبريل : إنأي قد أحببت فلنأا 
فأحبه، فينادي في السماء، ثم تنزل له المحبة في الرض، فذلك قوله تعالى : 
{إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا} وإذا أبغض الله 
عبدا نأادى جبريل إنأي أبغضت فلنأا، فينادي في السماء، ثم تنزل له البغضاء في
الرض" (صحيح : صحيح الجامع) .. 

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ، فاطر السموات والرض ، مالك الملك ،
الحي القيوم ، الواحد الحد ، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحد ، المعز المذل ، الجبار المتكبر ، المحيي المميت ، القاهر القادر على 
كل شيء ، نأسألك اللهم بأسماءك الحسنى وصفاتك العلى ، وباسمك العظم 
الذي إذا دعيت به أجبت : أن تكفينا شر هذا الدعي فإنأه آذا عبادك وأولياءك 
المجاهدين في سبيلك .. 

اللهم اجعله عبرة لغير كما جعلت السامري وصاحب الناقة وقوم لوط وعاد 
وقوم هود وثمود وفرعون وجنوده عبرة للعالمين .. اللهم اكفناه بما شئُت .. 
اللهم اكفناه بما شئُت .. اللهم اكفناه بما شئُت .. يا عليم يا حكيم .. 

والله أعلم .. وصلى الله على نأبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. 

كتبه 
حسين بن محمود 
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