
الرحيم الرحمن الله بسم
-----------------

إلى التحاكم وأجوب في الشرع لدألة موجز عرض الوأل الفصل
وأحده وأتعالى سبحانه المولى

---
سبحانه المولى إلى التحاكم اعتبار على الشريعة ِأدألة تضافرت

الله صلى– نبيه وأسنة كتابه في المنزل شرعه إلى وأبالتالي وأتعالى
ًا عليه ًا وأسلم- ركن إن به. بل إل تتحقق ل التوحيد، عقيدة من ركين

إل تدوأر وأل دأارت ما الزمان عبر الدائرة وأالباطل الحق معركة
الحكم حق لمن السلما؛ عقيدة من الركين الركن هذا حول

وأالشركاء؟ الندادأ من عداه لما أما سبحانه؟ وأحده لله وأالتشريع؟
احتدت وأل اندلعت ما العصر هذا في السلما معركة فإن وأكذلك

وأتقاتل تواجه وأل الخطورة، البالغة القضية هذه حول إل وأاحتدمت
من الركين الركن هذا حول إل وأأعداؤه السلما أنصار وأتصارع

التوحيد. أركان
من هدفها نحو المعاصرة السلمية الحركة تقدمت ما وأكذلك

عن تراجعها أوأ تقدمها بمقدار إل عنه تراجعت وأل للسلما التمكين
اليمان. من الصيل الصل هذا

السلما عقيدة من الساسي الركن هذا معالم نوجز هنا وأنحن
في وأأعدائه السلما لنصار المعاصر الواقع لتناوأل كمقدمة

معركة وأالشراك، وأالكفر وأاليمان السلما معركة معركتهم؛
التحاكم في منازعته أوأ لخلقه التشريع في المولى بحق التسليم

الوضعية.  التشريعات من شرع ما غير إلى
 القرآن من - أوألً: الدألة

أنزل وأما إليك أنزل بما آمنوا أنهم يزعمون الذين إلى تر ألم "- 1
يكفوا أن أمروأا وأقد الطاغوت إلى يتحاكموا أن يريدوأن   قبلك من
إلى تعالوا لهم قيل وأإذا ،بعيدا ضلل يضلهم أن الشيطان وأيريد به
،صدوأدأا عنك يصدوأن المنافقين رأيت الرسول وأإلى الله أنزل ما

يحلفون جاءوأك ثم أيديهم قدمت بما مصيبة أصابتهم إذا فكيف
في ما الله يعلم الذين أوألئك ،وأتوفيقا إحسانا إل أردأنا إن بالله

"بليغا قول أنفسهم في لهم وأقل وأعظهم عنهم فأعرض قلوبهم
]63 -60 النساء[

152 ص: 5ج:  الطبري تفسير
الذين إلى فتعلم بقلبك محمد يا تر ألم ثناؤه جل بذلك يعني"

الذين وأإلى الكتاب من إليك أنزل بما صدقوا أنهم يزعمون
أن يريدوأن الكتب من قلبك من أنزل بما آمنوا أنهم يزعمون
يعظمونه من إلى يعني الطاغوت إلى خصومتهم في يتحاكموا



أمروأا وأقد الله حكم دأوأن من بحكمه وأيرضون قوله عن وأيصدروأن
به جاءهم بما يكذبوا أن الله أمرهم وأقد يقول به يكفروأا أن

أمر وأاتبعوا الله أمر فتركوا إليه ونميتحاك الذي الطاغوت
"الشيطان

يجدوأا ل ثم بينهم شجر فيما يحكموك حتى يؤمنون ل وأربك  (فل-2
ًا أنفسهم في ًا)ً [النساء وأيسلموا قضيت مما حرج ]65 تسليم
أتهم من فكلالية: "  هذه تفسير الله- في رحمه –العربي بنا قال

تفسير( "كافر فهو الحكم  في-وأسلم عليه الله صلى- الله رسول
)267ً ص: 5ج:  القرطبي

---------------------
200 ص: 28ج:  الفقه في تيمية ابن وأفتاوأى وأرسائل كتب

الملك من فعلوت الملكوت أن كما الطغيان من فعلوت وأالطاغوت
الرحمة من فعلوت وأالرغبوت وأالرهبوت وأالرحموت

201 ص: 28ج:  الفقه في تيمية ابن وأفتاوأى وأرسائل كتب
 .وأالرغبة وأالرهبة

الله دأوأن من فالمعبودأ وأالبغى الظلم وأهو الحد مجاوأزة وأالطغيان
طواغيت الصناما النبى سمى وألهذا طاغوت لذلك كارها يكن لم اذا
الطواغيت الطواغيت يعبد من وأيتبع قال لما الصحيح الحديث فى

سواء الحق وأدأين الهدى فى وأالمطاع الله معصية فى وأالمطاع
المخالف امره مطاعا اوأ الله لكتاب المخالف خبره مقبول كان
 .طاغوت هو الله لمر

،طاغوت الله كتاب بغير حاكم من اليه تحوكم من سمى وألهذا
ثمودأ فأما ثمودأ صيحة فى وأقال ،طغاة وأعادأا فرعون الله وأسمى
.بالطاغية فأهلكوا

الكتاب هلأ اوأ المشركين من للكفار ًمواليا المة من كان فمن
فى وأاتباعهم الباطل أهل اتيانه مثل وأنحوها الماوأردأي انواع ببعض
وأالنفاق وأالعقاب الذما من له كان الباطل وأفعالهم مقالهم من شئ

أقوال كنحو وأأعمالهم آرائهم فى متابعتهم مثل وأذلك ذلك بحسب
وأالسنة للكتاب المخالفة وأنحوهم الفلسفة من وأافعالهم الصائبه

وأالسنة للكتاب المخالفة وأأفعالهم وأالنصارى اليهودأ أقوال وأنحو
للكتاب المخالفة وأأفعالهم وأالمشركين المجوس أقوال وأنحو

وأالتعظيم بالمحبة أحياءهم أوأ أمواتهم تولى وأمن     وأالسنة
 منهم فهو وأالموافقة

....................
202 ص: 28ج:  الفقه في تيمية ابن وأفتاوأى وأرسائل كتب

...............



من كثيرا فان ظاهرا كفرها كان وأان الطوائف هذه أن ريب وأل
وأالمارة وأالعبادأة بالعلم المشهورين من حتى السلما فى الداخلين

من قرروأه ما تحكيم وأيرى وأعظمهم كفرهم من كثير فى دأخل قد
الحق وألبسوا المستأخرين فى كثروأا وأهؤلء ذلك وأنحو القواعد

وأالله     أعداؤهم عليه كان الذى بالباطل الرسل به جاءت الذى
ان فيعرف الباطل من وأالحق الطيب من الخبيث تمييز يحب تعالى
فان المسلمين مع كانوا وأان نفاق فيهم أوأ منافقون الصناف هؤلء
الباطن فى منافقا يكون أن يمنع ل الظاهر فى مسلما الرجل كون
صفاتهم بين قد وأالقرآن الظاهر فى مسلمون كلهم المنافقين فان

الله صلى الله رسول عهد على موجودأين كانوا وأاذا وأأحكامهم
الرسالة وأنور النبوة أعلما ظهور مع السلما عزة وأفى وأسلم عليه
سبب هو النفاق وأسبب لسيما وأجودأا اشد عنهما بعدهم مع فهم

"الرسل به جاءت لما المعارض وأهو الكفر

-------------------
الله: رحمه قطب نحسبه- سيد -كما الشهيد الستاذ يقول

شرط في الكلية القاعدة هذه تقرير من السياق ينتهي وأحين"
وأفي ، المسلمة للمة الساسي النظاما وأفي ، السلما وأحد اليمان

هذه عن ينحرفون الذين إلى . . يلتفت وأأصوله تشريعها منهج
ينقضون ! وأهم مؤمنون - أنهم ذلك - بعد يزعمون ثم ؛ القاعدة

غير إلى يتحاكموا أن يريدوأن . إذ السلما وأحد اليمان شرط
. .   به يكفروأا أن أمروأا وأقد الطاغوت . .  إلى الله شريعة

- وأأمثالهم . . وأليحذرهم وأيستنكر أمرهم من ليعجب إليهم يلتفت 
إلى يدعون حين حالهم . وأيصف الضلل بهم الشيطان إرادأة - من

. نفاقا الصدوأدأ هذا . وأيعتبر فيصدوأن الرسول وأإلى الله أنزل ما
- بل اليمان من خروأجا الطاغوت إلى التحاكم إرادأتهم اعتبر كما

...............-  ابتداء فيه دأخول وأعدما
إرسال - من - سبحانه الله أرادأه ما ببيان كله المقطع وأيختم

. .  الرسل
وأحد اليمان شرط في جازما صريح بنص . . ثم يطاعوا أن وأهو 

. .  أخرى مرة السلما
...............................

تحديدا ، اليات من المجموعة هذه في نجد نحن حال أية على 
من شهادأة وأنجد ، السلما وأحد اليمان لشرط حاسما دأقيقا كامل
وأقد   الطاغوت إلى يتحاكموا أن يريدوأن  الذين إيمان بعدما الله

- العلية - بذاته سبحانه الله من قسما نجد كما  به يكفروأا أن أمروأا
يحكموا حتى مؤمنين يحسبون وأل ؛ اليمان في يدخلون ل أنهم



قضاءه وأينفذوأا ، حكمه يطيعوا . ثم أقضيتهم ]  في [ ص  الرسول
ل ، التسليم هو الذي ؛ القلبي الرتياح وأتنفيذ ، الرضى . طاعة

.. وأارتضاء طمأنينة . وألكن وأاضطرارا عجزا
من أنزل وأما إليك أنزل بما آمنوا أنهم يزعمون الذين إلى تر ألم(

يكفروأا أن أمروأا - وأقد الطاغوت إلى يتحاكموا أن . يريدوأن قبلك
ًدا ضلل يضلهم أن الشيطان - وأيريد به  . .  )ًبعي

. . . اليمان . . يزعمون . . قوما العاجب العجب هذا إلى تر ألم 
أنزل بما آمنوا أنهم يزعمون  ؟! قوما آن في الزعم هذا يهدمون ثم

وأما إليك أنزل ما إلى يتحاكمون ل . ثم  قبلك من أنزل وأما إليك
وأإلى ، آخر شيء إلى يتحاكموا أن يريدوأن إنما ؟ قبلك من أنزل
. . إلى يتحاكموا أن . . يريدوأن آخر حكم وأإلى ، آخر منهج

. وأل قبلك من أنزل وأما إليك أنزل مما يستمد ل . . الذي الطاغوت
ثم . . وأمن قبلك من أنزل وأما إليك أنزل مما ، ميزان وأل له ضابط

. اللوهية خواص من خاصية بادأعائه . . طاغوت . . طاغوت فهو
هذا يفعلون ل ! وأهم أيضا مضبوط ميزان عند يقف ل بأنه وأطاغوت

، تماما وأيعرفون يقينا يعلمون هم . . إنما ظن عن وأل ، جهل عن
. .  به يكفروأا أن أمروأا إليه:  وأقد التحاكم محرما الطاغوت هذا أن

ل ثم . وأمن وأالقصد العمد هو . بل ظن وأل جهالة المر في فليس
من أنزل وأما إليك أنزل بما آمنوا أنهم . زعم الزعم ذلك يستقيم

منه يرجى ل الذي الضلل بهم يريد الذي الشيطان هو ! إنما قبلك
. .  مآب

ًدا ضلل يضلهم أن الشيطان وأيريد  . .  بعي
. وأهذا الطاغوت إلى التحاكم إرادأتهم وأراء الكامنة العلة هي فهذه 

وأشرطه اليمان حد من الخروأج إلى يدفعهم الذي الدافع هو
. لهم يكشفه الدافع هو ! هذا الطاغوت إلى التحاكم بإرادأتهم

من لتعرف ، المسلمة للجماعة . وأيكشفه فيرجعوا يتنبهون لعلهم
.  كذلك وأراءهم وأيقف هؤلء يحرك

إلى الله أنزل ما إلى دأعوا ما إذا حالهم وأصف في السياق وأيمضي 
به:  آمنوا أنهم يزعمون الذي . . ذلك قبله من أنزل وأما الرسول

رأيت ، الرسول وأإلى الله أنزل ما إلى لهم:تعالوا قيل وأإذا   
.   صدوأدأا عنك يصدوأن المنافقين

أن إل ! وأيأبى نفسه يكشف أن إل يأبى النفاق ! إن الله سبحان يا 
. . .  نفاقا كان ما . . وأإل الفطري المنطق بديهيات يناقض

ما إلى النسان يتحاكم أن ، لليمان البديهي الفطري المقتضى إن 
، أنزل وأما بالله آمن أنه زعم . فإذا به آمن من وأإلى ، به آمن

ليتحاكم ، به آمن الذي هذا إلى دأعي . ثم إليه أنزل وأما وأبالرسول
البديهية هي الكاملة التلبيه كانت ؛ وأمنهجه وأشرعه أمره إلى



. الفطرية البديهية يخالف فهو وأيأبى يصد حين . فأما الفطرية
من زعمه الذي الزعم كذب عن ء . وأينبى النفاق عن وأيكشف
!  اليمان

الذين - أوألئك - سبحانه الله يحاكم الفطرية البديهية هذه وأإلى 
الله منهج إلى يتحاكمون ل . ثم وأرسوله بالله اليمان يزعمون
!  صدوأدأا إليه يدعون حين المنهج ذلك عن يصدوأن . بل وأرسوله

يقعون حين ؛ سلوكهم في النفاق مظاهر من مظهرا يعرض ثم 
الله أنزل ما إلى للدعوة تلبيتهم عدما بسبب كارثة أوأ وأرطة في

. الطاغوت إلى التحاكم إلى ميلهم بسبب أوأ ؛ الرسول وأإلى
النفاق:  معاذير . وأهي ذلك عند وأمعاذيرهم

يحلفون جاؤوأك - ثم أيديهم قدمت - بما مصيبة أصابتهم إذا فكيف(
  . . )ًوأتوفيقا إحسانا إل أردأنا بالله:إن

 .....................................
الله منهج إلى الحتكاما عن يحيدوأن من كل دأعوى دأائما وأهي

، وأالمصاعب وأالمتاعب الشكالت اتقاء يريدوأن وأشريعته:أنهم
بين التوفيق ! وأيريدوأن الله شريعة إلى الحتكاما من تنشأ التي

. . إنها المختلفة وأالعقائد المختلفة وأالتجاهات المختلفة العناصر
المنافقين - وأحجة مؤمنين غير - وأهم اليمان يزعمون الذين حجة

!  حين كل وأفي دأائما هي . . هي الملتوين
............................

أرسل قد الله أن الساسية:وأهي القاعدة يقرر كله هذا قبل وألكنه
مجردأ ليكونوا . وأل أمرهم عن ليخالف - ل - بإذنه ليطاعوا رسله
!  مرشدين ! وأمجردأ وأعاظ

ظلموا إذ أنهم . وألو الله بإذن ليطاع إل رسول من أرسلنا وأما 
لوجدوأا ، الرسول لهم وأاستغفر ، الله فاستغفروأا ، جاؤوأك أنفسهم

. .  رحيًما توابا الله
"وأاعظ" يلقي مجردأ ليس الرسول . . إن وأزنها لها حقيقة وأهذه 

يقول - كما سلطان - بل الهواء في . لتذهب وأيمضي كلمته
ل الذين يفهم كما أوأ ؛ الرسل وأطبيعة الدين طبيعة عن المخادأعون

"الدين" . مدلول يفهمون
، وأتنظيماتها . بتشكيلتها وأاقعية حياة . منهج حياة منهج الدين إن

.  كذلك وأشعائرها . وأعبادأاتها وأآدأابها وأأخلقها ، وأقيمها ، وأأوأضاعها
المنهج يحقق . سلطان سلطان للرسالة يكون أن يقضي كله وأهذا 
رسله أرسل . . وأالله وأتنفيذ طاعة خضوع النفوس له وأتخضع ،

. منهج الدين منهج تحقيق - في شرعه حدوأدأ وأفي - بإذنه ليطاعوا
الله أرسله إل رسول من . وأما الحياة هذه لتصريف أرادأه الذي الله

يرسل . . وألم لله طاعة طاعته . فتكون الله بإذن ، ليطاع ،



وأهم . . فهذا التعبدية وأالشعائر ، الوجداني التأثر لمجردأ الرسل
. وأهي الرسل إرسال من الله حكمة مع يستقيم ل ؛ الدين فهم في

كل دأنيا أهون فما . . وأإل الحياة وأاقع في ، للحياة معين منهج إقامة
كلمته يقول أن إل يعنيه . ل وأاعظا يقف أن فيها الرسول وأظيفة

!!!  المبتذلون وأيبتذلها ، المستهتروأن بها . يستهتر وأيمضي
. وأنظاما وأبلغا دأعوة . . كان كان كما السلما تاريخ كان هنا وأمن 

بقوة ]  تقوما [ ص  الله رسول عن ذلك بعد . وأخلفة وأحكما
الطاعة . لتحقيق وأالنظاما الشريعة تنفيذ على ، وأالنظاما الشريعة
. وأليست الرسول إرسال من الله إرادأة . وأتحقيق للرسول الدائمة
أن . إل لها:الدين يقال . أوأ لها:السلما يقال أخرى صورة هنالك
تختلف . ثم تنظيم وأفي وأضع في محققة ، للرسول طاعة تكون

التي . وأحقيقتها الثابت أصلها وأيبقى ؛ تختلف ما الوضع هذا أشكال
الله رسول لمنهج وأتحقيق ، الله لمنهج . . استسلما بغيرها توجد ل

، الله عن بلغ فيما للرسول . وأطاعة الله شريعة إلى . وأتحاكم
]  وأمن الله إل إله ل أن [ شهادأة  - باللوهية - سبحانه لله وأإفرادأ

يشاركه ل ، لله حقا ابتداء التشريع تجعل التي بالحاكمية إفرادأه ثم
. قليل وأل كثير . في الطاغوت إلى احتكاما . وأعدما سواه فيه

القضايا من نص فيه يردأ لم فيما ، وأالرسول الله إلى وأالرجوع
. .  العقول فيه تختلف حين ؛ الطارئه وأالحوال ، المستجدة

 ...................................
- سبحانه الله يقسم . إذ الجازما الحاسم اليقاع ذلك يجيء وأأخيرا
] [ ص  الله رسول يحكم حتى ، مؤمن يؤمن ل أنه ، العلية - بذاته

في . ليس بقضائه مسلما ، بحكمه راضيا يمضي . ثم كله أمره في
قبوله:  في تلجلج نفسه في وأل ، منه حرج صدره

يجدوأا ل . ثم بينهم شجر فيما يحكموك حتى يؤمنون ل وأربك فل 
. .  تسليًما وأيسلموا ، قضيت مما حرجا أنفسهم في

الله . يقرره السلما وأحد اليمان شرط أماما نجدنا أخرى وأمرة 
لقائل قول ذلك بعد يبقى . فل بذاته عليه . وأيقسم بنفسه سبحانه

.  لمؤوأل تأوأيل وأل ، السلما وأحد اليمان شرط تحديد في
القول هذا أن . . وأهي الحتراما تستحق ل مماحكة إل اللهم 

ل من قول ! وأهذا الناس من طائفة على وأموقوف ، بزمان مرهون
كثيرا وأل قليل القرآني التعبير من يفقه وأل ؛ شيئا السلما من يدرك

كلية حقيقة . فهذه
كل من مطلقة ؛ مؤكد قسم صورة في جاءت ؛ السلما حقائق من
.قيد

........................................



الله شريعة إلى الناس يتحاكم "السلما" أن لثبات يكفي كان وأإذا 
يصحبه لم ما ، "اليمان" هذا في يكفي ل . . فانه رسوله وأحكم

في ، وأالجنان القلب وأإسلما ، القلبي وأالقبول ، النفسي الرضى
!  اطمئنان

من هي أين نفس . . فلتنظر اليمان هو . . وأهذا السلما هو هذا 
اليمان وأادأعاء السلما ادأعاء ! قبل اليمان من هي وأأين ؛ السلما

 )697ً- 693  ص2ج " (الظلل!

أسلموا الذين النبيون بها يحكم وأنور هدى فيها التوراة أنزلنا إنا(- 3
الله كتاب من استحفظوا بما وأالحبار وأالربانيون هادأوأا للذين
بآياتي تشتروأا وأل وأاخشون الناس تخشوا فل شهداء عليه وأكانوا

وأكتبنا ،الكافروأن هم فأوألئك الله أنزل بما يحكم لم وأمن قليل ثمنا
وأالذن بالنف وأالنف بالعين وأالعين بالنفس النفس أن فيها عليهم
كفارة فهو به تصدق فمن قصاص وأالجروأح بالسن وأالسن بالذن

على وأقفينا ،الظالمون هم فأوألئك الله أنزل بما يحكم لم وأمن له
وأآتيناه التوراة من يديه بين لما مصدقا مريم ابن بعيسى آثارهم
وأهدى التوراة من يديه بين لما وأمصدقا وأنور هدى فيه النجيل

لم وأمن فيه الله أنزل بما النجيل أهل وأليحكم ،للمتقين وأموعظة
].47- 44 )ً [المائدةالفاسقون هم فأوألئك الله أنزل بما يحكم

ًا بالحق الكتاب إليك (وأأنزلنا الكتاب من يديه بين لما مصدق
ًا عما أهواءهم تتبع وأل الله أنزل بما بينهم فاحكم عليه وأمهيمن

ًا شرعة منكم جعلنا لكل الحق من جاءك الله شاء وألو وأمنهاج
إلى الخيرات فاستبقوا آتاكم فيما ليبلوكم وألكن وأاحدة أمة لجعلكم

ًا مرجعكم الله ].48 تختلفون)ً [المائدة فيه كنتم بما فينبئكم جميع
أن وأاحذرهم أهواءهم تتبع وأل الله أنزل بما بينهم احكم وأأن(

الله يريد إنما فاعلم تولوا فإن إليك الله أنزل ما بعض عن يفتنوك
)ًلفاسقون الناس من كثيرا وأإن ذنوبهمو ببعض يصيبهم أن

].49 [المائدة
رحمه قطب نحسبه- سيد كما– الشهيد للستاذ القرآن ظلل في
828  ص2ج الله

. . وأاحد . وأمالك وأاحد . وأخالق وأاحد . . إله القضية تتبين وأهكذا" 
. . وأإذن وأاحد . وأمتصرف وأاحد . وأمشرع وأاحد فحاكم وأإذن

فطاعة . . وأإذن وأاحد وأقانون ، وأاحد وأمنهج ، وأاحدة فشريعة
وأخروأج معصية . أوأ وأإسلما إيمان فهو ، الله أنزل بما وأحكم وأاتباع
هو . . وأهذا وأفسوق وأظلم كفر فهو ، الله أنزل ما بغير وأحكم
كل به جاء وأكما ، عليه جميعا العبادأ ميثاق الله أخذ كما الدين

. .  السواء على قبلها وأالمم محمد . . أمة عنده من الرسل



دأوأن الله أنزل بما الحكم الله" هو "دأين يكون أن بد يكن وألم 
. مظهر الله حاكمية . مظهر الله سلطان مظهر هو . فهذا سواه

.  الله إل إله ل أن
أنزل بما الله" وأ"الحكم "دأين بين التلزما هذا الحتمية:حتمية وأهذه 

البشر يصنع مما خير الله أنزل ما أن من فحسب تنشأ الله" ل
من وأاحد سبب . فهذا وأأوأضاع وأأنظمة وأشرائع مناهج من لنفسهم

. إنما الرئيسي وأل الوأل السبب هو . وأليس الحتمية هذه أسباب
حتمية في وأالساس الوألى وأالقاعدة ، وأالرئيسي الوأل السبب

وأنفي ، الله بألوهية إقرار الله أنزل بما الحكم أن هي التلزما هذا
.  عداه عمن وأخصائصها اللوهية لهذه
اللغوي:"الستسلما" وأبمعناه "السلما" بمعناه هو وأهذا

عن . . وأالتجردأ لله . . السلما الدأيان به جاءت كما الصطلحي
وأهي ، اللوهية خصائص أخص وأادأعاء ؛ معه اللوهية ادأعاء

بالشريعة وأتعبيدهم العبادأ تطويع وأحق ، وأالحاكمية السلطان
.  وأالقانون

. الله شريعة تشابه شرائع لنفسهم البشر يتخذ أن إذن يكفي وأل
، أنفسهم إلى نسبوها هم إذا ، بنصها نفسها الله شريعة حتى أوأ

، الله باسم يطبقوها وألم ؛ لله يردأوأها وألم ؛ شاراتهم عليها وأوأضعوا
. التفردأ اللوهية بهذه وأبتفردأه ؛ بألوهيته وأاعترافا ، لسلطانه إذعانا
"تطبيقا إل ، وأالحاكمية السلطان حق من العبادأ يجردأ الذي

)ً.828 ،827ص ،2ج (الظلل
، السلمية العقيدة قضايا من قضية أخطر الدرس هذا يتناوأل"

. . وأهي السلما في وأالحياة الحكم . وأنظاما السلمي وأالمنهج
. . قبل من وأالنساء عمران آل سورتي في عولجت التي القضية
عليها يدل ؛ مؤكدا محددأا شكل تتخذ السورة هذه في هنا وألكنها
 . . وأإيحائه بمفهومه ل ، وأعباراته بألفاظه النص

اللوهيه قضية وأرائها - وأمن وأالتقاضي وأالشريعه الحكم قضية انها
على الجابه في تتلخص جوهرها في - وأالقضيه وأاليمان وأالتوحيد

السؤال:  هذا
وأعقودأه الله مواثيق حسب وأالتقاضي وأالشريعه الحكم أيكون 

وأاحده السماوأيه الديانات اصحاب عليها استحفظ التي وأشرائعه
بعدهم المر يتولون من وأعلى ، الرسل على وأكتبها ؛ الخرى بعد

، المتقلبه للهواء ُكله ذلك يكون أما ؟ هداهم على ليسيروأا
وأالعرف ، الله شرع من ثابت أصل الى ترجع ل التي وأالمصالح

اللوهيه آخر:أتكون وأبتعبير ؟ أجيال أوأ جيل عليه يصطلح الذي
كلها تكون أما ؟ الناس حياة وأفي الرض في لله وأالقوامة وأالربوبيه

 ؟ الله به يأذن لم ما للناس يشرع خلقه من لحد بعضها أوأ



التي شرائعه . وأإن هو إل آله ل الله هو - يقول:إنه - سبحانه الله 
عليها وأعاهدهم ، له وأعبودأيتهم لهم ألوهيته بمقتضى للناس سنها

التي وأهي ، الرض هذه تحكم أن يجب التي هي ؛ بها القياما وأعلى
النبياء بها يقضي أن يجب التي وأهي ، الناس إليها يتحاكم أن يجب
. .  الحكاما من بعدهم وأمن

في ترخص وأل ، المر هذا في هوادأة ل - يقول:إنه - سبحانه وأالله 
بما عبرة ل . وأإنه صغير وألو جانب عن انحراف وأل ، منه شيء
الله به يأذن لم مما ، قبيل عليه اصطلح لما أوأ ، جيل عليه تواضع

!  كثيرا وأل قليل في
إيمان - مسألة كله هذا - في المسألة - يقول:إن - سبحانه وأالله 

هذا في وأسط ل . وأإنه هوى أوأ وأشرع ؛ جاهلية أوأ إسلما أوأ ؛ كفر أوأ
أنزل بما يحكمون الذين هم ! فالمؤمنون صلح وأل هدنة وأل المر
- وأالكافروأن شيئا منه يبدلون وأل حرفا منه يخرمون - ل الله

.  الله أنزل بما يحكمون ل الذين هم الفاسقون الظالمون
في فهم كاملة الله شريعة على قائمين الحكاما يكون أن إما وأأنه 

لم مما أخرى شريعة على قائمين يكونوا أن . وأإما اليمان نطاق
إما الناس . وأأن الفاسقون الظالمون الكافروأن فهم ، الله به يإذن

فهم أمورهم في وأقضاءه الله حكم وأالقضاة الحكاما من يقبلوا أن
الطريق هذا بين وأسط . . وأل بالمؤمنين هم فما . . وأإل مؤمنون

الناس رب . فالله بمصلحة احتجاج وأل ، معذرة وأل حجة وأل ؛ وأذاك
الناس مصالح لتحقيق شرائعة وأيضع ؛ للناس يصلح ما يعلم

. شريعة أوأ حكم وأشريعته حكمه من أحسن . وأليس الحقيقية
إنني أوأ ، الله شريعة أرفض يقول:إنني أن عبادأه من لحد وأليس
- فقد بفعله أوأ - بلسانه قالها . . فإن الله من الخلق بمصلحة أبصر
. .  اليمان نطاق من خرج

في الدرس هذا يعالجها التي الكبيرة الخطيرة القضية هي هذه 
حال من يصوره ما جانب إلى . . ذلك صريحة تقريرية نصوص
المنافقين:  من مع وأمؤامراتهم وأمناوأراتهم ، المدينة في اليهودأ
رسول به يوجه . وأما  قلوبهم تؤمن وألم بأفواههم قالوا:آمنا الذين

أن منذ ، يهودأ عنه تكف لم الذي الكيد هذا ]  لمواجهة [ ص  الله
. .  المدينة في دأوألة للسلما قامت

التي الديانات توافي أوأل: يقرر الدرس هذا في القرآني وأالسياق 
وأإقامة ؛ الله أنزله بما الحكم تحتيم على كلها عندالله من جاءت
بين الطريق مفرق المر هذا وأجعل ؛ الله شريعة على كلها الحياة

. . وأالهوى الشرع وأبين ؛ وأالجاهلية السلما وأبين ؛ وأالكفر اليمان
الذين النبيون بها وأنور:  يحكم هدى فيها الله أنزلها فالتوراة
كتاب من استحفظوا بما وأالحبار وأالربانيون هادأوأا للذين أسلموا



. .  الله حكم فيها التوارة . .  وأعندهم  شهداء عليه وأكانوا الله
الله آتاه . . وأالنجيل  . . الخ بالنفس النفس أن فيها عليهم وأكتبنا

وأموعظة وأهدى التوراة من يديه بين لما مصدقا  مريم بن عيسى
. .   فيه الله أنزل بما النجيل أهل . وأليحكم للمتقين
من يديه بين لما مصدقا بالحق  رسوله على الله أنزله وأالقرآن
تتبع وأل الله أنزل بما بينهم له:  فاحكم وأقال  عليه وأمهيمنا الكتاب

الله أنزل بما يحكم لم . .  وأمن  الحق من جاءك عما أهواءهم
هم فأوألئك الله أنزل بما يحكم لم . .  وأمن  الكافروأن هم فأوألئك

الفاسقون هم فأوألئك الله أنزل بما يحكم لم . .  وأمن  الظالمون
لقوما حكما الله من أحسن وأمن ؟ يبغون الجاهلية . .   أفحكم

وأيتعين ، المر هذا على كلها الديانات تتوافى . . وأكذلك  ؟ يوقنون
. . للحكاما أوأ للمحكومين سواء ، السلما وأشرط اليمان حد

الحكم هذا وأقبول ، الحكاما من الله أنزل بما الحكم هو وأالمناط
. .  وأالحكاما الشرائع من غيره ابتغاء وأعدما ، المحكومين من

النحو هذا على فيها وأالتشددأ ؛ خطيرة الوضع هذا في وأالمسألة 
هذه ترى يا هي . فما كذلك خطيرة بد ل سبابأ إلى يستند

في أوأ النصوص هذه في سواء نتلمسها أن نحاوأل إننا ؟ السباب
. .  بارزة وأاضحة فنجدها ، كله القرآني السياق

بألوهية القرار قضية أنها هو القضية هذه في الوأل العتبار إن 
هذا رفض - أوأ شريك - بل البشر على وأقوامته وأربوبيته الله

. .  إسلما أوأ وأجاهلية ، إيمان أوأ كفر قضية هي هنا . . وأمن القرار
. .  الحقيقة     هذه     بيان     معرض     كله     وأالقرآن. . .  
. النسان هذا وأخلق ، الكون هذا . . خلق الخالق هو الله إن 

- - سبحانه . . وأهو النسان لهذا وأالرض السماوأات في ما وأسخر
.  قليل أوأ منه كثير في له شريك ل ، بالخلق متفردأ

السماوأات ملك . . وألله الخالق هو أنه . . بما المالك هو الله وأإن 
له شريك . ل بالملك - متفردأ - سبحانه . . فهو بينهما وأما وأالرض

.  قليل أوأ منه كثير في
شيئا غيره أوأ نفسه يرزق أن أحد يملك . . فل الرازق هو الله وأإن 

. .  القليل من وأل الكثير من . ل
. . بما وأالناس الكون في المتصرف السلطان صاحب هو الله وأإن 

ل التي القدرة صاحب هو أنه . . وأبما الرازق المالك الخالق هو أنه
- المتفردأ - سبحانه . وأهو ضر وأل نفع وأل رزق وأل خلق بدوأنها يكون

.  الوجودأ هذا في بالسلطان
، . اللوهية الخصائص - بهذه - سبحانه لله القرار هو وأاليمان 

. وأالسلما أحد فيها يشاركه ل بها . . . متفردأا وأالسلطان ، وأالملك
الله إفرادأ . . هو الخصائص هذه لمقتضيات وأالطاعة الستسلما هو



- وأحياة كله الوجودأ على وأالقوامة وأالربوبية - باللوهية - سبحانه
وأالممثل ؛ قدره في الممثل بسلطانه - وأالعتراف ضمنا الناس
كل - قبل هو الله لشريعة الستسلما . فمعنى شريعته في كذلك
. وأمعنى وأسلطانه وأقوامته وأربوبيته بألوهيته - العتراف شيء
جزئية أية في غيرها شريعة وأاتخاذ ، الشريعة لهذه الستسلما عدما
بألوهية العتراف - رفض شيء كل - قبل هو ، الحياة جزئيات من
أوأ الستسلما يكون أن . . وأيستوي وأسلطانه وأقوامته وأربوبيته الله

كفر قضية ثم من . . وأهي القول دأوأن بالفعل أوأ باللسان الرفض
لم النص:  وأمن هذا يجيء هنا . وأمن إسلما أوأ وأجاهلية ؛ إيمان أوأ

. .  . .  الظالمون  الكافروأن هم فأوألئك الله أنزل بما يحكم
.   الفاسقون

لشريعة بها المقطوع الحتمية الفضلية اعتبار هو الثاني وأالعتبار 
الية إليها تشير التي الفضلية . . هذه الناس شرائع على الله

يوقنون لقوما حكما الله من أحسن الدرس:  وأمن هذا في الخيرة
. .   ؟
من طور كل في ، الله لشريعة الفضلية بهذه المطلق وأالعتراف 

في دأاخل كذلك . . هو حالتها من حالة كل وأفي ، الجماعة أطوار
أحد شريعة أن يدعي أن إنسان يملك . . فما وأاليمان الكفر قضية

أي في أوأ حالة أية في ، الله شريعة تماثل أوأ تفضل ، البشر من
- أنه ذلك - بعد يدعي . . ثم النسانية الجماعة أطوار من طور

. .  المسلمين من وأأنه ، بالله مؤمن
تدبير في الله من وأأحكم ؛ الناس بحال الله من أعلم أنه يدعي إنه

وأكان ، الناس حياة في جرت وأحاجات أحوال أن يدعي . أوأ أمرهم
بها عالما كان أوأ ؛ شريعته يشرع وأهو بها عالم - غير - سبحانه الله

اليمان دأعوى الدأعاء هذا مع تستقيم ! وأل لها يشرع لم وألكنه
!  باللسان قالها . مهما وأالسلما

حكمة . فإن كلها إدأراكها فيصعب الفضلية هذه مظاهر فأما 
. وأالبعض الجيال من جيل في للناس كلها تنكشف ل الله شرائع
. . الظلل . . في هنا عرضه في التوسع يصعب ينكشف الذي

اللمسات:  ببعض منه فنكتفي
يتناوأل ؛ البشرية للحياة متكامل شامل منهجا تمثل الله شريعة إن 

جميع في ؛ النسانية الحياة جوانب كل وأالتطوير وأالتوجيه بالتنظيم
. .  وأأشكالها صورها كل وأفي ، حالتها

، النساني الكائن بحقيقة المطلق العلم على قائم منهج وأهو 
؛ النسان فيه يعيش الذي الكون وأبحقيقة ، النسانية وأالحاجات

. . وأمن النسانية الكينونة وأتحكم تحكمه التي النواميس وأبطبيعة
ينشأ وأل فيه يقع وأل ؛ الحياة هذه أمور من شيء في يفرط ل ثم



تصادأما أي وأل ؛ النساني النشاط أنواع بين مدمر تصادأما أي عنه
التوازن يقع إنما ؛ الكونية وأالنواميس النشاط هذا بين مدمر

لمنهج أبدا يتوافر ل الذي . . المر وأالتناسق وأالتوافق وأالعتدال
الجانب وأإل ؛ المر من ظاهرا إل يعلم ل الذي النسان صنع من

آثار من يبتدعه منهج يسلم وأل ؛ معينة زمنية فترة في المكشوف
ألوان بعض بين المدمر التصادأما من يخلو وأل ؛ النساني الجهل

التصادأما.  اهذ عن الناشئة العنيفة . وأالهزات وأبعض النشاط
حق يعلم الله . . لن . . أوأل المطلق العدل على قائم منهج وأهو 

- . . لنه . . وأثانيا يتحقق وأكيف المطلق العدل يتحقق بم العلم
وأأن ؛ الجميع بين يعدل أن يملك الذي فهو ؛ الجميع - رب سبحانه

أنه - كما وأالضعف وأالميل الهوى من مبرأ وأشرعه منهجه يجيء
أن يمكن ل الذي - المر وأالتفريط وأالغلو وأالقصور الجهل من مبرأ

ذي ، النسان صنع من شرع أي في أوأ منهج أي في يتوافر
الجهل من به ما - فوق وأالهوى وأالضعف ، وأالميول الشهوات
من جيل أوأ ، أمة أوأ ، طبقة أوأ ، فردأا المشرع كان - سواء وأالقصور

وأشهواتها أهواؤها الحالت هذه من حالة . . فلكل البشر أجيال
الرؤية عن وأعجزها وأقصورها جهلها لها أن فوق ؛ وأرغباتها وأميولها
الجيل في الواحدة الحالة في حتى كله المر لجوانب الكاملة
. .  الواحد

صاحب هو صاحبه . لن كله الكون ناموس مع متناسق منهج وأهو 
للنسان شرع . فإذا النسان وأصانع الكون . صانع كله الكون هذا

له مسخرة كونية عناصر على سيطرة له ، كوني كعنصر له شرع
هذه معرفة وأبشرط ، هداه على السير بشرط ؛ خالقه بأمر

حركة بين التناسق يقع هنا . . وأمن تحكمها التي وأالقوانين العناصر
تنظم التي الشريعة وأتأخذ ؛ فيه يعيش الذي الكون وأحركة النسان

بني مع وأل ، فحسب نفسه مع ل بها وأيتعامل ، كونيا طابعا حياته
الكون هذا في وأالشياء الحياء مع كذلك ! وألكن فحسب جنسه

من له بد وأل ، منه ينفذ أن يملك وأل ، فيه يعيش الذي ، العريض
.  قويم سليم منهاج وأفق معه التعامل

العبودأية من النسان فيه يتحرر الذي الوحيد المنهج . . إنه ثم 
الناس - يتعبد السلمي المنهج - غير منهج كل . . ففي للنسان

- - وأحده السلمي المنهج . وأفي الناس الناس . وأيعبد الناس
. .  شريك بل وأحده الله عبادأة إلى العبادأ عبادأة من الناس يخرج

. . وأالذي     الحاكمية     - هي     أسلفنا     - كما     اللوهية     خصائص     أخص     إن 
وأيستخدما     اللوهية     مكان     فيهم     يأخذ     الناس     من     لمجموعة     يشرع

.الله     دأين     في     ل     دأينه     في     وأهم     ،     الله     عبيد     ل     عبيده     . فهم     خصائصها



عبادأة من الناس يخرج ، وأحده لله الشريعه يجعل حين وأالسلما
"ميلدأ يعلن . بل النسان تحرير وأيعلن ، وأحده الله عبادأة إلى العبادأ

من رقبتة تتحرر حيث إل ، يوجد وأل ، يولد ل النسان" . . فالنسان
ًا الناس مع الشأن هذا في يتساوأى حين وأإل مثله إنسان حكم جميع
. .  الناس رب أماما

وأأكبر أخطر هي الدرس هذا نصوص تعالجها التي القضيه هذه إن 
العدل . قضية وأالعبودأيه اللوهيه قضية . . إنها العقيده قضايا

- بل النسان تحرر . قضية ةوأالمساوأا الحريه . قضية وأالصلح
اليمان أوأ الكفر قضية كانت كله هذا أجل من - وأهي النسان ميلدأ

. .   السلما أوأ الجاهلية وأقضية ،
وأجدت     كلما     توجد     حاله     هي     إنما     ؛     تاريخيه     فتره     ليست     وأالجاهليه 

بالحكم الرجوع صميمها في . . وأهي نظاما     أوأ     وأضع     في     مقوماتها
. للحياة وأشريعته الله منهج إلى ل ، البشر أهواء إلى وأالتشريع
أهواء أوأ ، طبقه أهواء أوأ ، فردأ أهواء الهواء هذه تكون أن وأيستوي

ترجع ل دأامت . . ما . . فكلها الناس من كامل جيل أهواء أوأ ، أمه
. .  . . أهواء الله شريعة إلى

. . أوأ القانون هو هواه . لن جاهليه هي فإذا لجماعه فردأ يشرع 
لسائر طبقه ! وأتشرع العبارات في إل فرق . . ل القانون هو رأيه

- القانون هي الطبقه تلك مصالح . لن ةجاهلي هي فإذا الطبقات
العبارات!  في إل فرق - فل القانون هو البرلمانيه الغلبيه رأي أوأ

المه في القطاعات وأجميع الطبقات جميع ممثلو وأيشرع 
يتجردأوأن ل الذين الناس أهواء . . لن جاهليه هي فإذا لنفسهم

ًا ًا يتجردأوأن ل الذين الناس جهل وألن ، الهواء من أبد من أبد
إل فرق - فل القانون هو الشعب رأي لن - أوأ القانون هو ، الجهل

العبارات!  في
أهدافها . لن جاهليه هي فإذا للبشريه المم من ةمجموع وأتشرع 

- فل القانون هو الدوأليه المجامع رأي - أوأ القانون هي القوميه
العبارات!  في إل فرق

، وأالجيال المم وأخالق ، الجماعات وأخالق ، الفرادأ خالق وأيشرع 
حساب على لحد فيها ةمحابا ل التي الله شريعة هي فإذا ، للجميع

الله . لن الجيال من لجيل وأل ، لدوأله وأل لجماعه وأل لفردأ . ل أحد
الجميع حقيقة يعلم الله . وألن سواء لديه وأالكل الجميع رب

مصالحهم يرعى - أن - سبحانه يفوته فل ، الجميع وأمصلحة
.  إفراط وأل تفريط بدوأن وأحاجاتهم

ًامن لهم     يشرع     من     عبيد     هم     . . فإذا     للناس     الله     غير     وأيشرع . كائن
ًدأ كان . .  المم من مجموعه أوأ أمه أوأ طبقه أوأ . فر



يحنون ل ، متساوأوأن     أحرار     كلهم     هم     . . فإذا     للناس     الله     وأيشرع 
القضيه هذه خطورة هنا . وأمن الله إل يعبدوأن وأل ، لله إل جباههم

الحق اتبع كله:  وألو الكون نظاما وأفي ، النسان بني حياة في
بغير . . فالحكم  فيهن وأمن وأالرض السماوأات لفسدت أهواءهم

نطاق عن النهايه في وأالخروأج وأالفسادأ الشر معناه الله أنزل ما
القرآن . . بنص اليمان

     
الذين من ، الكفر في يسارعون الذين يحزنك ل الرسول أيها يا

. . هادأوأا الذين وأمن ، قلوبهم تؤمن وألم بأفواههم قالوا:آمنا
الكلم يحرفون ، يأتوك لم آخرين لقوما سماعون ، للكذب سماعون

، مواضعه بعد من
يردأ . وأمن فاحذروأا تؤتوه لم وأإن ، فخذوأه هذا أوأتيتم يقولون:إن

ًا الله من له تملك فلن فتنته الله أن الله يردأ لم الذين . أوألئك شيئ
عظيم عذاب الخره في وألهم ، خزي الدنيا في . لهم قلوبهم يطهر

أوأ بينهم فاحكم جاءوأك . فإن للسحت أكالون ، للكذب . سماعون
ًا يضروأك فلن عنهم تعرض . وأإن عنهم أعرض حكمت . وأإن شيئ
يحكمونك . وأكيف المقسطين يحب الله . إن بالقسط بينهم فاحكم

وأما ؟ ذلك بعد من يتولون - ثم الله حكم فيها التوراه - وأعندهم
. .   بالمؤمنين أوألئك

حيث ؛ للهجرة الوألى السنوات في نزل مما بأنها تشي اليات هذه 
القل على الحزاب غزوأة قبل - أي بالمدينه يزالون ما اليهودأ كان

هناك كان أن أياما ، ذلك قبل يكن لم إن قريظه ببني التنكيل وأقبل
أجليت وأالثانيه أحد بعد أجليت وأأوألهما ، قينقاع وأبنو النضير بنو

وأكان ؛ هذه بمناوأراتهم يقومون اليهودأ كان الفترة هذه - ففي قبلها
هؤلء الجحر! وأكان إلى الحيه تأرز كما إليهم يأرزوأن المنافقون

. . بأفواههم:آمنا المنافقون قال وألو ؛ الكفر في يسارعون وأهؤلء
. .  ]  وأيؤذيه [ ص  الرسول يحزن هذا فعلهم وأكان

عليه وأيهون ؛ ]  وأيواسيه [ ص  رسوله - يعزي - سبحانه وأالله 
في المسارعين حقيقة المسلمه للجماعه وأيكشف ، القوما فعال
الذي المنهج ]  إلى [ ص  الرسول وأيوجه ؛ وأهؤلء هؤلء من الكفر

عما له يكشف ما بعد ؛ متحاكمين إليه يأتون حين معهم يسلكه
يحزنك ل الرسول أيها بيتوه:  يا وأما إليه يأتوا أن قبل عليه تآمروأا
وألم بأفواههم ، قالوا:آمنا الذين من ، الكفر في يسارعون الذين
سماعون ، للكذب . . سماعون هادأوأا الذين وأمن ، قلوبهم تؤمن
يقولون:إن مواضعه بعد من الكلم . يحرفون يأتوك لم آخرين لقوما

. . .   فاحذروأا تؤتوه لم وأإن ، فخذوأه هذا أوأتيتم



- جرائم ارتكبوا اليهودأ من قوما في نزلت اليات هذه أن روأي
. . وأهي السرقه وأمنها الزنا - منها تحديدها في الروأايات تختلف

اصطلحوا قد كانوا القوما وألكن ؛ التوراة في الحدوأدأ جرائم من
في فيهم الشرفاء على يطبقوها أن يريدوأا لم لنهم ؛ غيرها على
محلها وأأحلوا ، الجميع إلى بالقياس فيها تهاوأنوا . ثم المر مبدأ

يزعمون الذين صنع [ كما  التعازير عقوبات من أخرى عقوبات
هذه منهم وأقعت الزمان! ]  . . فلما هذا في مسلمون أنهم

. . فيها يستفتوه أن على ]  تآمروأا [ ص  الرسول عهد في الجرائم
هذه وأكانت ، بها عملوا المخففه التعزيريه بالعقوبات لهم أفتى فإذا
فيها حكم ! . . وأإن رسول بها أفتاهم . . فقد الله عند لهم حجه
بعضهم . . فدسوا بحكمه يأخذوأا لم التوراة في عندهم ما بمثل

قولهم:  حكاية هنا . . وأمن يستفتيه
. .   فاحذروأا تؤتوه لم وأإن ، فخذوأه هذا أوأتيتم إن  
اللتواء منهم وأبلغ ، الستهتار منهم وأبلغ ، العبث منهم بلغ وأهكذا 

ًا ]  هذا [ ص  الله رسول مع وأالتعامل الله مع التعامل في أيض
،     المد     عليهم     يطول     حين     كتاب     كل     أهل     تمثل     صورة     وأهي. .  المبلغ

؛     شعلتها     ء     وأتنطفى     ،     العقيده     حرارة     فيها     وأتبردأ     ؛     قلوبهم     فتقسو
الهدف     هو     وأتكاليفها     وأشرائعها     العقيده     هذه     من     ص  مل  الت     وأيصبح

تجد "الفتاوأي" لعلها عن له وأيبحث ؛ الوسائل     عن     له     يبحث     الذي
ًا يقولون:إنهم الذين بين اليوما كذلك الشأن أليس ؛ وأحيله مخرج

!   قلوبهم تؤمن وألم بأفواههم قالوا:آمنا الذين مسلمون:  من
؟     الدين     لتنفيذ     ل     الدين     على     للحتيال     الفتوى     يتلمسون     أليسوا 

ًا بالدين يتمسحون أليسوا وأيوقع أهواءهم لهم يقر لكي احيان
فل     الحق     وأحكم     الحق     كلمة     الدين     قال     إن     فأماعليها!  بالموافقه

تؤتوه لم وأإن ؛ فخذوأه هذا أوأتيتم . .  يقولون:إن إليه     بهم     حاجة
_يقص - سبحانه الله كان لهذا . وألعله نفسه الحال ! إنه  فاحذروأا

أجيال منها لتحذر ، التفصيل وأهذا السهاب بهذا إسرائيل بني قصة
. الطريق لمزالق منها الواعون "المسلمين" وأينتبه

، بالكفر المسارعين هؤلء شأن في لرسوله - يقول سبحانه وأالله
الذين يحزنك اللعيب:ل لهذه المبيتين المتآمرين هؤلء شأن وأفي

وأاقعون وأهم ، الفتنه سبيل يسلكون . فهم الكفر في يسارعون
عنهم تدفع أن بمستطيع أنت وأما ، شيء المر من لك وأليس ، فيها

فلن فتنته الله يردأ فيها:  وأمن وألجوا طريقها سلكوا وأقد الفتنه
ًا الله من له تملك . .   شيئ

يلجون وأأصحابها ، يطهرها أن الله يردأ فلم ، قلوبهم دأنست وأهؤلء 
. .   قلوبهم يطهر أن الله يردأ لم الذين الدنس:  أوألئك في



الخره:  لهم في العظيم وأالعذاب الدنيا في بالخزي وأسيجزيهم 
. .   عظيم عذاب الخرة في وألهم ، خزي الدنيا في

أمر . فهو بأمرهم تحفل وأل ، كفرهم يحزنك وأل ، منهم عليك فل 
. .  فيه مقضي

في فسادأ من إليه انتهوا وأما ، القوما حال بيان في يمضي ثم 
يتعامل ]  كيف [ ص  الله لرسول يبين أن قبل ، وأالسلوك الخلق
متحاكمين:  إليه جاءوأا إذا معهم

أوأ بينهم فاحكم جاؤوأك . فإن للسحت أكالون ، للكذب سماعون   
ًا يضروأك فلن عنهم تعرض . وأإن عنهم أعرض حكمت . وأإن شيئ
. .   المقسطين يحب الله إن ، بالقسط بينهم فاحكم

خصله أصبحت هذه بأن يشي . مما للكذب سماعون أنهم كرر 
لسماع وأتنقبض ، وأالباطل الكذب لسماع نفوسهم . . تهش لهم

الروأاح وأعادأة ، تفسد حين القلوب طبيعة . . وأهذه وأالصدق لحق
المجتمعات     في     وأالزوأر     الباطل     كلمة     أحب     ما. .  تنطمس حين

. .     المجتمعات     هذه     في     وأالصدق     الحق     كلمة     أثقل     وأما     ،     المنحرفه
هذه     في     الحق     بوار     أشد     وأما     الوأنه     هذه     في     الباطل     أروأج     وأما

!  الملعونه     الفترات
مال كل . . وأالسحت للسحت . أكالون للكذب وأهؤلء:سماعون 

ما     مقدمة     ! في     وأالفتوى     الكلمه     وأثمن     وأالرشوه     وأالربا. .  حراما
عن     تنحرف     التي     المجتمعات     تأكله     ما     مقدمة     وأفي     ،     يأكلون     كانوا
ًا الحراما ! وأسميزمان     كل     في     الله     منهج البركه يقطع لنه سحت

المجتمعات من وأزوأالها البركه أنقطاع اشد . وأما وأيمحقها
منهج عن شاردأ مجتمع كل في بأعيننا ذلك نرى . كما المنحرفه

.  الله وأشريعة الله
............................................

كان - سواء يهودأ موقف على استنكاري بسؤال السياق عقب وأقد 
- مطردأ وأتصرف منهم عاما موقف فهو تلك أوأ القضية هذه في

فقال: 
من يتولون - ثم الله حكم فيها التوراة - وأعندهم يحكمونك وأكيف 

. .  ؟ ذلك بعد
]  فيحكم [ ص  الله رسول يحكموا أن مستنكرة كبيرة فهي 

فيها - التوراة هذا جانب - إلى وأعندهم ، الله وأحكم الله بشريعة
] [ ص  الله رسول حكم فيتطابق ؛ وأحكمه الله شريعة

. . عليه وأمهيمنا له مصدقا القرآن جاء مما ؛ التوراة في عندهم وأما
التزاما بعدما التولي كان . سواء وأيعرضون يتولون ذلك بعد من ثم

. .  به الرضى بعدما أوأ ؛ الحكم



في السلمي الحكم يقرر . وألكنه بالستنكار السياق يكتفي وأل 
الموقف:  هذا مثل

. .   بالمؤمنين أوألئك وأما  
عدما أوأ ، الله شريعة تحكيم وأعدما ، اليمان يجتمع أن يمكن فما 

لغيرهم أوأ لنفسهم يزعمون . وأالذين الشريعة هذه بحكم الرضى
ل أوأ ، حياتهم في الله شريعة يحكمون ل هم "مؤمنون" ثم أنهم

وأإنما ؛ كاذبة دأعوى يزعمون . . إنما عليهم طبق إذا حكمها يرضون
. فليس  بالمؤمنين أوألئك القاطع:  وأما النص بهذا يصطدمون

؛ فحسب الحكاما من الله شريعة تحكيم عدما أمر هو هذا في المر
من يخرجهم ، المحكومين من الله بحكم الرضى عدما كذلك إنه بل

.  باللسان ادأعوه مهما ، اليمان دأائرة
وأربك النساء:   فل سورة في ، الخر النص يطابق هنا النص وأهذا 

أنفسهم في يجدوأا ل ثم ، بينهم شجر فيما يحكموك حتى يؤمنون ل
يتعلق . . فكلهما  تسليًما وأيسلموا ، قضيت مما حرجا

صفة وأينفي ، اليمان من يخرج . وأكلهما بالحكاما ل بالمحكومين
عنه يتولى وأمن ، وأرسوله الله بحكم يرضى ل عمن اليمان
.  قبوله وأيرفض

 .......................
شريعة حكم يقبلون ل الذين المحكومين على الله حكم كان ذلك
، الحاكمين - على - تعالى حكمه يجيء . . فالن حياتهم في الله

الديانات جميع تتوافى الذي . الحكم الله أنزل بما يحكمون ل الذين
عليه:  الله عند من جاءت التي

بالتوراة:  وأيبدأ 
، أسلموا الذين النبيون بها . يحكم وأنور هدى فيها التوراة أنزلنا إنا  

الله كتاب من استحفظوا بما ، وأالحبار وأالربانيون ، هادأوأا للذين
بآياتي تشتروأا وأل ، وأاخشون الناس تخشوا فل ؛ شهداء عليه وأكانوا

. الكافروأن هم فأوألئك الله أنزل بما يحكم لم . وأمن قليل ثمنا
وأالنف ، بالعين وأالعين ، بالنفس النفس أن فيها عليهم وأكتبنا
. فمن قصاص وأالجروأح ، بالسن وأالسن ، بالذن وأالذن ، بالنف
هم فأوألئك الله أنزل بما يحكم لم . وأمن له كفارة فهو به تصدق

. .   الظالمون
وأاقعية حياة . منهج حياة منهج ليكون عندالله من دأين كل جاء لقد 

، وأتوجيهها ، وأتنظيمها ، البشرية الحياة قيادأة ليتولى الدين . جاء
في عقيدة مجردأ ليكون الله عند من دأين يجيء . وألم وأصيانتها
الهيكل في تؤدأي تعبدية شعائر مجردأ كذلك ليكون وأل ؛ الضمير

البشرية للحياة ضروأرتهما - على وأتلك . فهذه وأالمحراب
لقيادأة وأحدهما يكفيان - ل البشري الضمير تربية في وأأهميتهما



أساسهما على يقم لم ما ؛ وأصيانتها وأتوجيهها وأتنظيمها الحياة
الناس وأيؤخذ ؛ الناس حياة في عمليا تطبق وأشريعة وأنظاما منهج

، مخالفتها على الناس وأيؤاخذ ؛ وأالسلطان القانون بحكم بها
.  بالعقوبات وأيؤخذوأن

وأالشرائع وأالشعائر العقيدة تلقت إذا إل تستقيم ل البشرية وأالحياة
على السلطان يملك ؛ وأاحد مصدر من

. وأالسلوك الحركة على السلطان يملك كما ، وأالسرائر الضمائر
وأفق يجزيهم كما ، الدنيا الحياة في شرائعة وأفق الناس وأيجزي
.  الخرة الحياة في حسابة

تكون . . حين التلقي مصادأر وأتتعددأ ، السلطة تتوزع حين فأما 
في لغيره السلطة بينما وأالشعائر الضمائر في لله السلطة
الخرة جزاء في لله السلطة تكون . . وأحين وأالشرائع النظمة

النفس تتمزق . . حينئذ الدنيا عقوبات في لغيره السلطة بينما
وأبين مختلفين، اتجاهين وأبين ، مختلفتين سلطتين بين البشرية
الفسادأ ذلك البشرية الحياة تفسد . . وأحينئذ مختلفين منهجين

فيهما كان شتى:  لو مناسبات في القرآن آيات إليه تشير الذي
لفسدت أهواءهم الحق اتبع . .  وألو  لفسدتا الله إل آلهة

من شريعة على جعلناك . .   ثم  فيهن وأمن وأالرض السماوأات
يعلمون. .  ل الذين أهواء تتبع وأل فاتبعها المر

. وأسواء حياة منهج ليكون الله عند من دأين كل جاء هذا أجل من 
للبشرية أوأ ، المم من لمة أوأ ، القرى من لقرية الدين هذا جاء

وأاقع لحكم معينة شريعة وأمعه جاء فقد ، أجيالها جميع في كافة
، للحياة الصحيح التصور ء تنشى التي العقيدة جانب إلى ، الحياة

هذه . . وأكانت بالله القلوب تربط التي التعبدية الشعائر جانب إلى
. الله عند من دأين جاء . حيثما الله دأين قواما هي الثلثة الجوانب

هو الله دأين يكون حين إل تستقيم وأل تصلح ل البشرية الحياة لن
.   الحياة منهج

، الوألى الديانات احتواء على شتى شواهد الكريم القرآن وأفي 
هذا على القبائل من لقبيلة أوأ ، القرى من لقرية جاءت ربما التي

أوأ القرية بها تمر التي للمرحلة المناسبة الصورة في ، التكامل
. . الكبرى الثلثا الديانات في التكامل هذا يعرض . . وأهنا القبيلة

. .  وأالسلما ، وأالنصرانية ، اليهودأية
الفقرة:  هذه في بصددأها نحن التي اليات هذه في بالتوراة وأيبدأ 
:   وأنور هدى فيها التوراة أنزلنا إنا  
بني لهداية جاء الذي الله - كتاب الله أنزلها - كما فالتوراة 

. . وأقد الحياة في . وأطريقهم الله إلى طريقهم وأإنارة ، إسرائيل



. وأتحمل شتى تعبدية شعائر . وأتحمل التوحيد عقيدة تحمل جاءت
شريعة:  كذلك

وأالحبار وأالربانيون ، هادأوأا للذين ، أسلموا الذين النبيون بها يحكم  
.   شهداء عليه وأكانوا الله كتاب من استحفظوا بما ،
فيها بما وأالقلوب للضمائر وأنورا هدى لتكون ل التوراة الله أنزل 

بما وأنورا هدى لتكون كذلك . وألكن فحسب وأعبادأات عقيدة من
هذه وأتحفظ ، الله منهج وأفق الواقعية الحياة تحكم شريعة من فيها

أسلموا الذين النبيون بها . وأيحكم المنهج هذا إطار في الحياة
؛ لله كلها هي إنما ؛ شيء أنفسهم في لهم فليس ؛ لله أنفسهم
خصائص من خصيصة في دأعوى وأل سلطة وأل مشيئة لهم وأليست
للذين بها - يحكمون الصيل معناه في السلما هو - وأهذا اللوهية

هذه حدوأدأهم في لهم نزلت الخاصة شريعتهم - فهي هادأوأا
قضاتهم وأهم ؛ وأالحبار الربانيون لهم بها يحكم - كما هذه وأبصفتهم

، الله كتاب على المحافظة كلفوا قد أنهم بما . وأذلك وأعلماؤهم
، أنفسهم في الشهادأة له فيؤدأوأا ، شهداء عليه يكونوا أن وأكلفوا
في الشهادأة له يؤدأوأا كما ، توجيهاته وأفق الخاصة حياتهم بصياغة
.  بينهم شريعته بإقامة قومهم

إلى يلتفت ، التوراة عن الحديث من السياق ينتهي أن وأقبل 
وأما ، عامة الله بكتاب الحكم شأن في ليوجهها ، المسلمة الجماعة

وأحربهم وأعنادأهم الناس شهوات من الحكم هذا يعترض قد
هذا مثل في الله كتاب على استحفظ من كل وأوأاجب ، وأكفاحهم
مخالفته:  أوأ نكوله وأجزاء ، الموقف

لم . وأمن قليل ثمنا بآياتي تشتروأا وأل ؛ وأاخشون الناس تخشوا فل  
. .   الكافروأن هم فأوألئك الله أنزل بما يحكم

- في ستواجهه الله أنزل بما الحكم - أن - سبحانه الله علم وألقد 
تتقبله وألن ؛ الناس بعض من - معارضة أمة كل وأفي زمان كل

. . ستواجهه وأالستسلما وأالقبول بالرضى البعض هذا نفوس
أنه . ذلك الموروأثا السلطان وأأصحاب وأالطغاة الكبراء معارضة
، خالصة لله اللوهية وأيردأ ؛ يدعونه الذي اللوهية ردأاء عنهم سينزع

هم يشرعونه بما وأالحكم وأالتشريع الحاكمية حق عنهم ينزع حين
المصالح أصحاب معارضة . . وأستواجهة الله به يأذن لم مما للناس
شريعة أن . ذلك وأالسحت وأالظلم الستغلل على القائمة المادأية

. . وأستواجهه الظالمة مصالحهم على تبقي لن العادألة الله
أن . ذلك وأالنحلل الفاجر وأالمتاع وأالهواء الشهوات ذوأي معارضة

. . عليها بالعقوبة وأسيأخذهم منها بالتطهر سيأخذهم الله دأين
ل ممن ؛ وأتلك وأتيك هذه غير شتى جهات معارضة وأستواجهه

.  الرض في وأالصلح وأالعدل الخير يسودأ أن يرضون



المقاوأمة هذه ستواجهه أنزل بما الحكم - أن - سبحانه الله علم 
أن وأالشهداء عليه للمستحفظين بد ل وأأنه ؛ الجبهات شتى من

في تكاليفها يحتملوا وأإن ، لها يصمدوأا وأأن ؛ المقاوأمة هذه يواجهوا
ينادأيهم:  . . فهو وأالمال النفس

. .   وأاخشون الناس تخشوا فل  
من . سواء الله لشريعة تنفيذهم دأوأن للناس خشيتهم تقف فل 

، الله لشريعة الستسلما يأبون الذين الطغاة أوألئك الناس
. أوأ - باللوهية - سبحانه الله - يتفردأ ثم - من القرار وأيرفضون

الستغلل وأبين بينهم الله شريعة تحول الذين المستغلون أوألئك
المنحلة أوأ المنحرفة اوأ المضللة الجموع تلك . أوأ عليه مردأوأا وأقد
خشيتهم تقف . . ل عليها وأتشغب الله شريعة أحكاما تستثقل التي

شريعة تحكيم في المضي دأوأن الناس من وألغيرهم جميعا لهؤلء
. يخشوة أن يستحق الذي - هو - وأحده . فالله الحياة في الله

. .  لله إل تكون ل وأالخشية
الله كتاب على المستحفظين بعض - أن - سبحانه الله علم كذلك 

يجدوأن وأهم ؛ الدنيا الحياة أطماع تراوأدأهم قد ؛ المستشهدين
ل ، الشهوات وأأصحاب ، المال وأأصحاب ، السلطان أصحاب
عرض في طمعا ، جميعا هؤلء شهوات فيملقون الله حكم يريدوأن
زمان كل في المحترفين الدين رجال من يقع - كما الدنيا الحياة
.  إسرائيل بني علماء في وأاقعا ذلك كان وأكما ؛ قبيل كل وأفي

الله:  فنادأاهم 
. .   قليًل ثمنا بآياتي تشتروأا وأل  
المدخولة     الفتاوأي     لقاء     أوأ     ،     التحريف     لقاء     أوأ     ،     السكوت     لقاء     وأذلك   

 !
. . الدنيا الحياة ملك كان . وألو قليل حقيقته في هو ثمن وأكل 

وأمصالح     وأألقابا     وأوأظائف     روأاتب     يكون     أن     على     يزيد     ل     وأهو     فكيف
؟!      يقين     عن     جهنم     بها     وأتشترى     ،     الدين     بها     يباع     ؛     صغيرة

تفريط من أبشع وأليس ؛ المستأمن خيانة من أشنع ليس إنه 
يحملون . وأالذين المستشهد تدليس من أخس وأليس ؛ المستحفظ

عن فيسكتون ، وأيدلسون وأيفرطون الدين" يخونون عنوان:"رجال
، مواضعه عن الكلم وأيحرفون ، الله أنزل ما لتحكيم العمل

. . الله كتاب حساب على السلطان ذوأي أهواء لموافأة
. .   الكافروأن هم فأوألئك الله أنزل بما يحكم لم وأمن

من  تحمله الذي التعميم . وأبهذا الجازما الصارما الحسم بهذا 
الملبسة حدوأدأ من يخرج . بحيث الجواب وأجملة الشرطية
بما يحكم لم من كل على ، عاما حكما وأينطلق ، وأالمكان وأالزمان

. .  قبيل أي وأمن ، جيل أي في ، الله أنزل



، الله أنزل بما يحكم ل الذي أن . . هي أسلفنا التي هي وأالعلة 
مقتضاها وأمن خصائصها من . فاللوهية الله ألوهية يرفض إنما

ألوهية يرفض ، الله أنزل ما بغير يحكم . وأمن التشريعية الحاكمية
اللوهية حق هو لنفسه وأيدعي ، جانب في وأخصائصها الله

هذا هو يكن لم إن الكفر يكون . . وأماذا آخر جانب في وأخصائصها
- وأهو وأالعمل ، باللسان السلما أوأ اليمان دأعوى قيمة وأما ؟ وأذاك
؟!  اللسان من أفصح بالكفر - ينطق الكلما من تعبيرا أقوى

ل ، الشامل العاما الجازما الصارما الحكم هذا في المماحكة إن 
وأالتأوأل . وأالتأوأيل الحقيقة مواجهة من التهرب محاوألة إل تعني
. . مواضعه عن الكم تحريف محاوألة إل يعني ل الحكم هذا مثل في

عمن الله حكم صرف في أثر وأل قيمة من المماحكة لهذه وأليس
الكيد.  الواضح الصريح بالنص عليهم ينطبق

........................
من طرفا صارت التي ، التوراة شريعة من الطرف هذا عرض وأبعد

العاما:  بالحكم يعقب ، القرآن شريعة
. .   الظالمون هم فأوألئك الله أنزل بما يحكم لم وأمن  
هنا الجديد الوصف وألكن ؛ يخصصه ما هناك ليس ، عاما وأالتعبير 

.   الظالمون  هو
سبق التي غير أخرى حالة أنها يعني ل الجديد الوصف وأهذا 

يحكم لم لمن أخرى صفة إضافة يعني . وأإنما بالكفر فيها الوصف
- - سبحانه الله للوهية رافضا باعتباره كافر . فهو الله أنزل بما

حق بادأعائه اللوهية حق هو وأبادأعائه ، لعبادأه بالتشريع وأاختصاصه
شريعة غير شريعة على الناس بحمل ظالم . وأهو للناس التشريع

بإيرادأها لنفسه ظلمه . فوق لحوالهم المصلحة الصالحة ، ربهم
- الناس حياة . وأبتعريض الكفر لعقاب وأتعرضها ، التهلكة مواردأ

.  - للفسادأ معهم وأهو
يحكم لم الشرط:  وأمن وأفعل إليه المسند اتحادأ يقتضيه ما وأهذا 

الشرط جواب إلى يضاف الثاني الشرط . . فجواب  الله أنزل بما
من  وأهو الشرط فعل في إليه المسند على كلهما وأيعودأ ؛ الوأل

.  العاما المطلق
     
التوراة بعد فيما العاما الحكم هذا اطرادأ بيان في السياق يمضي ثم
 .

من يديه بين لما مصدقا ، مريم ابن بعيسى آثارهم على وأقفينا
من يديه بين لما وأمصدقا وأنور، هدى فيه النجيل . وأآتيناه التوراة
أنزل بما النجيل أهل . وأليحكم للمتقين وأموعظة وأهدى ، التوراة

. .  الفاسقون هم فأوألئك الله أنزل بما يحكم لم وأمن ، فيه الله



....................................
. .   الفاسقون هم فأوألئك الله أنزل بما يحكم لم وأمن

تضاف الفسق . . وأصفة وأإطلقه عمومه على كذلك هنا وأالنص 
وأل جددأا قوما تعني . وأليست قبل من وأالظلم الكفر صفتي إلى

على زائدة صفة هي . إنما الوألى الحالة عن منفصلة جديدة حالة
، جيل أي من الله أنزل بما يحكم لم بمن لصقة ، قبلها الصفتين

.  قبيل أي وأمن
. وأالظلم شريعته رفض في هذا ممثل الله ألوهية برفض الكفر 

. حياتهم في الفسادأ وأإشاعة الله شريعة غير على الناس بحمل
صفات . . فهي طريقه غير وأاتباع الله منهج عن بالخروأج وأالفسق
بها . وأيبوء الفاعل على جميعها وأتنطبق ، الوأل الفعل يتضمنها

.  تفريق دأوأن جميعا
     

. الخيرة الشريعة وأإلى ؛ الخيرة الرسالة إلى السياق يصل وأأخيرا
النهائية صورته "السلما" في تعرض جاءت التي الرسالة . إنها

شريعة هي شريعته وألتكون ؛ كلها البشرية دأين ليكون ؛ الخيرة
المرجع هي وأتكون قبلها ماكان كل على وألتهيمن ؛ جميعا الناس

الرض الله يرثا حتى البشرية لحياة الله منهج وألتقيم ؛ النهائي
شعبها شتى في الحياة عليه تقوما الذي . المنهج عليها وأمن

حول وأتدوأر إطارها في الحياة تعيش التي وأالشريعة ؛ وأنشاطها
، الجتماعي وأنظامها ، العتقادأي تصورها منها وأتستمد ؛ محورها
، بها ليحكم كذلك جاءت . . وأقد وأالجماعي الفردأي سلوكها وأآدأاب

! وأقد وأالدفاتر الكتب في ثقافة إلى وأتتحول ، وأتدرس لتعرف ل
آخر حكم به وأيستبدل منها شيء يترك وأل ، دأقة بكل لتتبع جاءت

فهي وأإما هذا . . فإما كبيرة أوأ الحياة شئون من صغيرة في
إنه أحد يقول أن المخالفة هذه في يشفع . وأل وأالهوى الجاهلية

الناس لجعل الله شاء . فلو الدين في بالتساهل الناس بين يجمع
أمر من يكون ثم ، شريعته تحكم أن الله يريد . إنما وأاحدة أمة

يكون:  ما الناس
الكتاب من يديه بين لما مصدقا ، بالحق الكتاب إليك وأأنزلنا 

عما أهواءهم تتبع وأل ، الله أنزل بما بينهم فاحكم ، عليه وأمهيمنا
الله شاء . وألو وأمنهاجا شرعة منكم جعلنا . لكل الحق من جاءك

الخيرات فاستبقوا ، آتاكم فيما ليبلوكم . وألكن وأاحدة أمة لجعلكم
. وأأن تختلفون فيه كنتم بما فينبئكم ، جميعا مرجعكم الله . إلى
يفتنوك أن . وأاحذرهم أهواءهم تتبع وأل ، الله أنزل بما بينهم احكم

أن الله يريد أنما فاعلم تولوا . فإن إليك الله أنزل ما بعض عن



. أفحكم لفاسقون الناس من كثيرا وأإن ، ذنوبهم ببعض يصيبهم
. .  يوقنون لقوما حكًما الله من أحسن وأمن ؟ يبغون الجاهلية

في الحسم وأهذا ، التعبير في النصاعة هذه أماما النسان وأيقف 
من الخاطر في يهجس قد ما لكل البالغ الحتياط وأهذا ، التقرير

بعض في الشريعة هذه - من قليل - وألو شيء لترك مبررات
. .  وأالظروأف الملبسات

- يدعي لمسلم ساغ كيف فيعجب ، كله هذا أماما النسان يقف 
بدعوى ، كلها الله شريعة يترك - أن السلما

بعد السلما يدعي يظل أن له ساغ ! وأكيف وأالظروأف الملبسات
يسمون الناس يزال ل ! وأكيف الله لشريعة الكلي الترك هذا

وأهم ، رقابهم من السلما ربقة خلعوا "مسلمين" ؟! وأقد أنفسهم
في ، باللوهيه له القرار وأيرفضون ؛ كلها الله شريعة يخلعون
جميع في الشريعه هذه وأبصلحية ، بشريعته القرار رفضهم صورة

جميع في كلها تطبيقها وأبضروأرة ، وأالظروأف الملبسات
!  وأالظروأف الملبسات

  ........................ 
الحق من جاءك عما أهواءهم تتبع وأل ، الله أنزل بما بينهم فاحكم  

 . .
أمر من فيه كان ]  فيما [ ص  الله رسول إلى ابتداء موجه وأالمر 

ًا ليس . وألكنه متحاكمين إليه يبحثون الذين الكتاب أهل بهذا خاص
هناك ليس أنه . . طالما الزمان آخر . . وأإلى عاما هو بل ، السبب
المرجع هذا في ما شيء لتعديل ، جديده رساله وأل ، جديد رسول
!  الخير

..............
لهذا إنكار - هو عنه العدوأل من - وأدأعك المنهج هذا في تعديل وأأي

. وألو الدين هذا من صاحبه . يخرج بالضروأره الدين من المعلوما
!  المسلمين من مره:إنه ألف باللسان قال

العدوأل بها يبرر وأأن تقوما أن يمكن كثيره معاذير أن الله علم وأقد 
. . المتحاكمين المحكومين أهواء وأاتباع الله أنزل مما شيء عن
بل كله الله أنزل بما الحكم ضروأرة في تتسرب قد هواجس وأأن

الله . فحذر وأالظروأف الملبسات بعض في ، فيه شيء عن عدوأل
، المتحاكمين أهواء اتباع من مرتين اليات هذه ]  في [ ص  نبيه

. .  إليه الله أنزل ما بعض عن له فتنتهم وأمن
القلوب تأليف في الخفية البشرية الهواجس:الرغبة هذه وأأوألى 

بلد في المتجمعة وأالعقائد وأالتجاهات ، المتعددأة الطوائف بين
أحكاما ببعض تصطدما ما عند رغباتهم بعض . وأمسايرة وأاحد



يبدوأ التي أوأ ، الطفيفة المور في التساهل إلى وأالميل ، الشريعة
! الشريعة أساسيات من ليست أنها
له يؤمنوا ]  أن [ ص  الله رسول على عرضوا اليهودأ أن روأى وأقد
. الرجم حكم منها بعينها أحكاما في التسامح على معهم تصالح إذا

- كما المر . . وألكن العرض هذا بخصوص نزل قد التحذير هذا وأأن
في يعرض أمر . فهو بعينه وأعرض بعينها حالة من - أعم ظاهر هو

. . حين كل في الشريعة هذه أصحاب له وأيتعرض ، شتى مناسبات
يقطع وأأن ، المر هذا في يحسم - أن - سبحانه الله شاء وأقد

مراعة التساهل في الخفية البشرية الرغبة على الطريق
الرغبات تختلف حين للقلوب وأتأليفا ، وأالظروأف للعتبارات

؛ وأاحدة أمة الناس لجعل شاء لو الله لنبيه:إن . فقال وأالهواء
مختبرين مبتلين وأجعلهم ؛ وأمنهاجا طريقا منهم لكل جعل وألكنه
من كلها الحياة في آتاهم وأما ، وأالشريعة الدين من آتاهم فيما

، الله إلى كلهم يرجعون ثم ؛ طريقه يسلك منهم كل . وأأن عطايا
. . وأطريق منهج من اتخذوأا ما على وأيحاسبهم ، بالحقيقة فينبئهم

الشريعة من شيء في التساهل في يفكر أن يجوز ل إذن وأأنه
يتجمعون: ل . . فهم وأالمناهج المشارب في المختلفين لتجميع

وأاحدة أمة لجعلكم الله شاء وألو ، وأمنهاجا شرعة منكم جعلنا لكل
مرجعكم الله . إلى الخيرات . فاستبقوا آتاكم فيما ليبلوكم . وألكن
.   تختلفون فيه كنتم بما فينبئكم جميعا

ما وأبخاصة ؛ كلها الشيطان - مداخل - سبحانه الله أغلق بذلك 
في بالتساهل ؛ للصفوف وأتجميعا للقلوب وأتأليفا خيرا منها يبدوأ

ما مقابل في ! أوأ الجميع إرضاء مقابل في ؛ الله شريعة من شيء
!  الصفوف وأحدة يسمونه

مقابل في منها بجزء يضحى أن من وأأغلى أبقى الله شريعة إن 
، استعدادأ منهم وألكل خلقوا قد ! فالناس يكون أل الله قدر شيء
. طريق منهم وألكل ، منهج منهم وألكل ، مشرب منهم وألكل

الله عرض . وأقد مختلفين هكذا خلقوا الله حكم من وألحكمة
عليه يقوما لهم ابتلء هذا . وأجعل يستبقون وأتركهم ؛ الهدى عليهم

 ؛ راجعون إليه وأهم ، إليه يرجعون يوما جزاؤهم
تجميعهم أحد يحاوأل أن ، فاشلة وأمحاوألة ، إذن باطلة لتعلة وأإنها 

الحياة صلح حساب على آخر بتعبير أوأ ، الله شريعة حساب على
شيئا يعني ل الله شريعة في التعديل أوأ . فالعدوأل وأفلحها البشرية

؛ القويم الوحيد المنهج عن النحراف وأإل ؛ الرض في الفسادأ إل
بعضهم الناس عبودأية وأإل ؛ البشر حياة في العدالة انتفاء وأإل

ًا لبعض بعضهم وأاتخاذ ، لبعض عظيم شر . . وأهو الله دأوأن من أرباب
لنها ؛ تكون ل عقيمة محاوألة في ارتكابه يجوز . . ل عظيم وأفسادأ



من التي للحكمة مضادأة وألنها ؛ البشر طبيعة في الله قدره ما غير
وأالتجاهات ، وأالمشارع المناهج اختلف من قدر ما قدر أجلها

وأالخير فيهم الوأل المر وأصاحب الخلق خالق . . وأهو وأالمشارب
. .  وأالمصير المرجع . وأإليه

الغرض هذا لمثل ، الله شريعة من شيء في التساهل محاوألة إن 
وأاقع في مصداقه يبدوأ الذي الصادأق النص هذا ظل - في تبدوأ ،

من لها مبرر ل ؛ سخيفة - محاوألة ناحية كل في البشرية الحياة
المسلم حس في لها قبول وأل ؛ الله إرادأة من لها سند وأل ؛ الواقع

يسمون من وأبعض . فكيف الله مشيئة تحقيق إل يحاوأل ل الذي ،
ل حتى الشريعة تطبيق يجوز ل "مسلمين" يقولون:إنه أنفسهم

!  يقولون هكذا وأالله "السائحين" ؟!!! أي نخسر
. فالنص وأضوحا وأيزيدها ، الحقيقة هذه فيؤكد السياق وأيعودأ 

من جاءك عما أهواءهم تتبع وأل الله أنزل بما بينهم الوأل:  فاحكم
! أهوائهم إلى كلها الله شريعة ترك عن النهي يعني . . قد  الحق
إليه: الله أنزل ما بعض عن له فتنتهم من يحذره فالن
أن وأاحذرهم ، أهواءهم تتبع وأل ، الله أنزل بما بينهم احكم وأأن

. .   إليك الله أنزل ما بعض عن يفتنوك
. . فهي حقيقته على للمر تصوير وأهو ؛ وأأدأق أشد هنا فالتحذير 

يكون أن يعدوأ ل المجال هذا في . . وأالمر تحذر أن يجب فتنة
الله يحذر وأفتنة للهوى اتباعا يكون أن أوأ ؛ كامل الله أنزل بما حكما
.  منها

على فيهون ؛ وأالخواطر الهواجس تتبع في السياق يستمر ثم 
الكامل الستمساك هذا يعجبهم لم إذا ]  أمرهم [ ص  الله رسول

الشريعة هذه في الكبيرة قبل بالصغيرة
........................

كثيرا . وأإن ذنوبهم ببعض يصيبهم أن الله يريد أنما فاعلم تولوا فإن
.   لفاسقون الناس من

الكامل الستمساك عن هذا يفتنك وأل ؛ منهم عليك فل تولوا فإن 
أوأ عضدك في يفت إعراضهم تجعل . وأل وأشريعته الله بحكم

يريد الله لن وأيعرضون يتولون إنما . . فإنهم موقفك عن يحولك
بهذا السوء سيصيبهم الذين . فهم ذنوبهم بعض على يجزيهم أن

المسلم الصف وأل ؛ وأدأينه الله شريعة وأل أنت العراض:ل
الناس من كثيرا البشر:  وأإن طبيعة إنها . . ثم بدينه المستمسك

في لك حيلة وأل ؛ هكذا . لنهم وأينحرفون يخرجون فهم  لفاسقون
الطريق على لستقامتهم سبيل ! وأل للشريعة ذنب وأل ، المر هذا
 !



؛ المؤمنة النفس إلى وأمداخله الشيطان منافذ كل يغلق وأبذلك 
أحكاما من شيء لترك ذريعة وأكل حجة كل على الطريق وأيأخذ
. .  الظروأف من ظرف في ؛ الغراض من لغرض ؛ الشريعة هذه

حكم وأإما ، الله حكم إما . . فإنه الطريق مفرق على يقفهم ثم 
في يقوما الله . . حكم بديل وأل الطرفين بين وأسط . وأل الجاهلية

حياة يقودأ الله وأمنهج ، الناس حياة في تنفذ الله وأشريعة ، الرض
. . العبودأية وأمنهج ، الهوى وأشريعة ، الجاهلية حكم أنه . . أوأ البشر
 ؟ يريدوأن فأيهما

يوقنون لقوما حكما الله من أحسن وأمن ؟ يبغون الجاهلية أفحكم   
. .   ؟
الله يصفها - كما . فالجاهلية النص بهذا يتحددأ الجاهلية معنى إن 

البشر عبودأية هي لنها ، للبشر البشر حكم - هي قرآنه وأيحددأها
وأالعتراف ، الله ألوهية وأرفض ، الله عبودأية من وأالخروأج ، للبشر

دأوأن من لهم وأبالعبودأية البشر بعض بألوهية الرفض هذا مقابل في
. .  الله

؛     الزمان     من     فترة     - ليست     النص     هذا     ضوء     - في     الجاهلية     إن 
،     اليوما     وأيوجد     ،     بالمس     يوجد     الوضع     . هذا     الوأضاع     من     وأضع     وألكنها
وأالمناقضة     ،     للسلما     المقابلة     ،     الجاهلية     صفة     فيأخذ     ،     غدا     وأيوجد

.      للسلما
بشريعة     يحكمون     أنهم     - إما     مكان     أي     وأفي     زمان     أي     - في     وأالناس 

،     تسليما     بها     وأيسلمون     - وأيقبلونها     منها     بعض     عن     فتنة     - دأوأن     الله
البشر     صنع     من     بشريعة     يحكمون     إنهم     . وأإما     الله     دأين     في     إذن     فهم

وأهم     ؛     جاهلية     في     إذن     فهم     - وأيقبلونها     الصور     من     صورة     أي     - في
. وأالذي     الله     دأين     في     بحال     وأليسوا     ،     بشريعته     يحكمون     من     دأين     في

الله     شريعة     يرفض     وأالذي     ؛     الجاهلية     حكم     يبتغي     الله     حكم     يبتغى     ل
.      الجاهلية     في     وأيعيش     ،     الجاهلية     شريعة     يقبل

بالخيار ذلك بعد . وأهم عليه الناس الله يقف ، الطريق مفرق وأهذا 
 !
تقرير وأسؤال ؛ الجاهلية حكم لبتغائهم استنكار سؤال يسألهم ثم 

.  الله حكم لفضلية
. .  ؟ يوقنون لقوما حكما الله من أحسن وأمن  

 ؟ حكما الله من أحسن ! فمن وأأجل
، فيهم وأيحكم ، للناس يشرع أنه ادأعاء على يجرؤ الذي ذا وأمن 

يسوقها أن يملك حجة وأأية ؟ فيهم وأيحكم لهم الله يشرع مما خيرا
 ؟ العريض الدأعاء هذا يدي بين

أن أيستطيع ؟ الناس خالق من بالناس أعلم يقول:إنه أن أيستطيع 
يقول:إنه أن أيستطيع ؟ الناس رب من بالناس أرحم يقول:إنه



- الله يقول:إن أن أيستطيع ؟ الناس إله من الناس بمصالح أعرف
؛ الخير رسوله وأيرسل ، الخيرة شريعته يشرع - وأهو سبحانه
، الرسالت خاتمة رسالته وأيجعل ، النبيين خاتم رسوله وأيجعل
أحواًل أن - يجهل - سبحانه . . كان البد شريعة شريعته وأيجعل
يحسب فلم ؛ ستقع ملبسات وأأن ، ستستجد حاجات وأأن ، ستطرأ
للناس انكشفت حتى ، عليه خافية كانت لنها شريعته في حسابها

؟!  الزمان آخر في
، الحياة حكم عن الله شريعة ينحي من يقوله أن يستطيع الذي ما 

أوأ هو هواه وأيجعل ؛ الجاهلية وأحكم ، الجاهلية شريعة بها وأيستبدل
فوق ، البشر أجيال من لجي هوى أوأ ، الشعوب من شعب هوى
 ؟ الله شريعة وأفوق ، الله حكم

من أنه يدعي كان إذا . . وأبخاصة يقوله أن يستطيع الذي ما 
؟!  المسلمين

؟ العداء من الخوف ؟ الناس رغبة عدما ؟ الملبسات ؟ الظروأف 
يقيموا أن المسلمين يأمر وأهو ؛ الله علم في كله هذا يكن . . ألم
ما بعض عن يفتنوا وأأل ، منهجه على يسيروأا وأأن ، شريعته بينهم
 ؟ أنزله

وأالوأضاع ، الطارئة الحاجات استيعاب عن الله شريعة قصور 
وأهو ؛ الله علم في ذلك يكن ألم ؟ المتغلبة وأالحوال ، المتجددأة

 ؟ التحذير هذا وأيحذر ، التشديد هذا يشددأ
من . . أوأ المسلم . . وألكن مايشاء يقول أن المسلم غير يستطيع 

على يبقون ثم ، كله هذا من يقولونه الذي . . ما السلما يدعون
 ؟ السلما من شيء لهم يبقى أوأ ؟ السلما من شيء

فائدة     وأل     ؛     الختيار     من     عنده     معدى     ل     الذي     ،     الطريق     مفرق     إنه 
. .      الجدال     وأل     عنده     المماحكة     في

وأإما     الله     حكم     . إما     كفر     وأإما     إيمان     . إما     جاهلية     وأإما     إسلما     إما   
. .      الجاهلية     حكم

الظالمون     الكافروأن     هم     الله     أنزل     بما     يحكمون     ل     وأالذين   
هم     ما     المحكومين     من     الله     حكم     يقبلون     ل     . وأالذين     الفاسقون

. .  بمؤمنين
المسلم ضمير في وأحاسمة وأاضحة تكون أن يجب القضية هذه إن 
وأالتسليم ؛ زمانه في الناس وأاقع على تطبيقها في يتردأدأ وأأل ؛

وأالصدقاء العداء على التطبيق هذا وأنتيجة الحقيقة هذه بمقتضى
 !
له يستقيم فلن ، القضية هذه في المسلم ضمير يحسم لم وأما 

الحق بين ضميره في يفرق وألن ، منهج له يتضح وألن ؛ ميزان
. . وأإذا الصحيح الطريق في وأاحدة خطوة يخطو وألن ؛ وأالباطل



من الجماهير نفوس في مائعة أوأ غامضة القضية هذه تبقى أن جاز
يريدوأن من نفوس في مائعة وأل غامضة تبقى أن يجوز فما ؛ الناس

"العظيم الوصف هذا لنفسهم يحققوا "المسلمين" وأأن يكونوا أن
)905ً- 887 ص2ج (الظلل

)ًيوقنون لقوما ًحكما الله من أحسن وأمن يبغون الجاهلية أفحكم(
].50 [المائدة

الية: هذه تفسير في الله رحمه كثير ابن قال
على المشتمل المحكم الله حكم عن خرج من على تعالى ينكر"

الراء من سواه ما إلى وأعدل ،شر كل عن الناهي ،خير كل
شريعة من مستند بل الرجال وأضعها التي ،صطلحاتاوأال وأالهواء

،وأالجهالت الضللت من به يحكمون الجاهلية أهل كان كما ،الله
السياسات من التتار به يحكم وأكما ،وأأهوائهم بآرائهم يضعونها بما

،الياسق لهم وأضع الذي ،خان جنكر ملكهم عن المأخوذة الملكية
شرائع عن اقتبسها قد أحكاما من مجموع كتاب عن عبارة وأهو

كثير وأفيها ،وأغيرها السلمية وأالملة وأالنصرانية اليهودأية من شتى
ًشرعا بنيه في فصارت ،وأهواه نظرة مجردأ من أخذها الحكاما من

الله صلى الله رسول وأسنة الله بكتاب الحكم على يقدمونها ً،متبعا
 .وأسلم عليه
الله     حكم     إلى     يرجع     حتى     قتاله     يجب     كافر     فهو     ذلك     فعل     فمن

2ج كثير ابن " (تفسيركثير     وأل     قليل     في     سواه     يحكم     فل     وأرسوله
)ً.68ص
الله: رحمه الشيخ آل إبراهيم بن محمد العلمة الشيخ قال
نزل ما منزلة اللعين القانون تنزيل المستبين الكبر الكفر من "إن

وأسلم- ليكون عليه الله صلى– محمد قلب على المين الروأح به
العالمين". بين به الحكم في مبين عربي بلسان المنذرين من
ًا الله رحمه قال ثم الوضعية بالقوانين يحكمون الذين على رادأ

ًا تعالى قال إليها: "وأقد وأيدعون الناس، من الضرب هذا على منكر
ًا ًا الجاهلية، أحكاما ابتغاءهم وأمقرر من أحسن حكم ل أنه وأموضح

ًا الله من أحسن وأمن يبغون الجاهلية حكمه: (أفحكم لقوما حكم
قسمة أن على دألت وأكيف الكريمة الية هذه يوقنون)ً فتأمل

الجاهلية". حكم إل تعالى الله حكم بعد ليس وأأنه ثنائية، الحكم
السبق: السعودأية مفتي الشيخ، آل إبراهيم بن محمد (الشيخ
دأار هـ،1411 سنة الوألى الطبعة ،3 ،1ص القوانين تحكيم رسالة

الرياض)ً المسلم،
شبهة     ردأ



للقوانين المستبدلين الحكاما عن المدافعين بعض أثار وأقد
منها:  شبهات السلمية بالشريعة الوضعية

الحكم أن في آثار عنهما- من الله رضي– عباس ابن عن وأردأ - ما1
ًا ليس الله أنزل ما بغير الثار، هذه نوردأ وأنحن الملة، عن ينقل كفر

وأتوفيقه. الله بعون السلطان علماء شبهة على نردأ ثم
الله:  رحمه الطبري أ- قال
عن سفيان عن أبي ثنا قال وأكيع ابن وأحدثنا وأكيع ثنا قال هنادأ حدثنا
لم وأمن عباس ابن عن أبيه عن طاوأس ابن عن راشد بن معمر
كفر     به     هي قال الكافروأن هم فأوألئك   الله أنزل بما يحكم

   ورسله     وكتبه     وملئاكته     بالله     كفرا     وليس
ابن عن معمر عن سفيان عن أسامة أبو ثنا قال الحسن حدثني
ومن اليات هذه في عباس لبن رجل قال قال أبيه عن طاوأس

قال     كفر     فقد     هذا     فعل     فمن       الله     أنزل     بما     يحكم       لم
كفر     كمن     وليس     كفر     به     فهو     ذلك     فعل     إذا     عباس     ابن

   وأكذا وأبكذا الخآر     واليوم     بالله
معمر أخبرنا قال الرزاق عبد أخبرنا قال يحيى بن الحسن حدثنا

لم وأمن قوله عن عباس ابن سئل قال أبيه عن طاوأس ابن عن
قال كفر     به     هي قال الكافروأن هم فأوألئك   الله أنزل بما يحكم

وأرسله وأكتبه وأملئكته بالله كفر كمن وأليس كفر به طاوأوأس ابن
)ً.256 ص: 6ج:  الطبري تفسير(

ًا وأقال الله: رحمه أيض
صالح بن معاوأية ثني قال صالح بن الله عبد ثنا قال المثنى حدثني

بما يحكم   لم وأمن قوله عباس ابن عن طلحة أبي بن علي عن
الله     أنزل     ما     جحد     من قال الكافروأن هم فأوألئك   الله أنزل
تفسير(   فاسق     ظالم     فهو     يحكم     ولم     به     أقر     ومن     كفر     فقد

)257 ص: 6ج:  الطبري
الله: رحمه كثير ابن وقال
حدثنا المقرئ يزيد بن الله عبد بن محمد حدثنا حاتم أبي ابن وأقال

عباس ابن عن طاوأس عن حجير بن هشاما عن عيينة بن سفيان
قال الكافروأن هم فأوألئك   الله أنزل بما يحكم   لم وأمن قوله في

مستدركه في الحاكم وأروأاه إليه     يذهبون     الذي     بالكفر     ليس
شرط على صحيح وأقال عيينة بن سفيان حديث  من2313

)ً.62 ص: 2ج:  كثير ابن فسير. (تيخرجاه وألم الشيخين
أوأجه: عدة من الشبهة هذه وأقدرته- على الله بعون– ب- وأنردأ

السند: حيث )ً من1(
الله رضي عباس ابن عن أبيه عن طاوأس ابن عن وأردأ ما (أ)ً فأما

كفر كمن وأليس كفر "به عبارة أعلم- أن -وأالله عنهما: فالظاهر



وأردأ كما طاوأس، ابن قول من وأرسله" هي وأكتبه وأملئكته بالله
ًا ذلك ًا: يحيى. (راجع بن الحسن عن الطبري روأاه فيما صريح أيض

بن لمحمد الصلة قدر تعظيم ،62 ص: 2ج:  كثير ابن فسيرت
)ً.521 ص: 2ج:  المروأزي الحسن
ابن الله- عن -رحمه طلحة أبي بن علي روأاه الذي الثر (ب)ً أما

ًا عنهما- فإن الله -رضي عباس ابن عن يروأي ل طلخة أبي بن علي
ذلك قرر كما انقطاع سنده ففي مرسل عنه خبره وأانما عباس

الله: رحمه حجر ابن العلماء. قال
الغرماء الهاشمي المخارق بن سالم وأاسمه طلحة أبي بن علي"

بن عن روأى حمص إلى وأانتقل الجزيرة من أصله ذلك ،الحسن أبا
نوف بن جبر الودأاك وأأبي مجاهد بينهما منه يسمع وألم عباس
وأغيرهم بكر أبي بن محمد بن وأالقاسم المقرئي سعد بن وأراشد

.......................
حمص أهل من وأهو منكرات أشياء له أحمد عن الميموني قال

وألكن الحديث مستقيم الله شاء إن وأهو دأاوأدأ أبي عن الجري وأقال
وأقال محمد بن حجاج رآه وأقد السيف يرى كان سوء رأي له

عباس بن من التفسير يسمع لم دأحيم وأقال بأس به ليس النسائي
وأقال وأغيرهم وأالشاميون الكوفيون عنه روأى محمد بن صالح وأقال

المذهب محمودأ ليس منكر الحديث ضعيف سفيان بن يعقوب
وأذكره حجة هو وأل بمتروأك هو ليس شامي آخر موضع في وأقال

 يره وألم عباس بن عن روأى وأقال الثقات في حبان بن
...............

)ً. 298 ص: 7ج:  التهذيب تهذيب." (العجلي وأوأثقه
بن إسحاق بن يعقوب وأقالالله: " رحمه المزي الحجاج أبو وأقال

ممن طلحة أبي بن علي عن محمد بن صالح يعني وأسئل محمودأ
)ً.490 ص: 20ج:  الكمال تهذيب" (أحد ل من قال التفسير سمع
ًا: (شمس راجع الضعفاء في المغنيالله:  رحمه الذهبي الدين أيض
،163 ص: 5ج:  الرجال نقد في العتدال زانمي ،450 ص: 2ج: 

جامعالله:  رحمه العلئي سعيد أبو  ،41 ص: 2ج:  الكاشف
الله: رحمه الكردأي الرحيم عبد بن أحمد ،240 ص: 1ج:  التحصيل

جعفر أبو ،234 ص: 1ج:  المراسيل روأاة ذكر في التحصيل تحفة
رحمه حجر ابن ،34 ص: 3ج:  العقيلي ضعفاءالله:  رحمه العقيلي

منجويه بن بكر أبو ،402 ص: 1ج:  التهذيب تقريبالله: 
الخطيب ،56 ص: 2ج:  مسلم رجالالله:  رحمه الصبهاني
محمد بن أحمد ،428 ص: 11ج:  بغدادأ تاريخالله:  رحمه البغدادأي

المراسيل ،304 ص: 1ج:  الدما بحر كتابالله:  رحمه حنبل بن



الطالب تحفةالله:  رحمه كثير ابن ،140 ص: 1ج:  حاتم أبي لبن
)ً.380 ص: 1ج: 

عباس ابن عن طاوأس عن حجير بن هشاما روأاه الذي الثر (ج)ً أما
قال الكافروأن هم فأوألئك   الله أنزل بما يحكم   لم وأمن قوله في

في الحاكم روأاه وأالذي ،إليه     يذهبون     الذي     بالكفر     ليس
فإن )ً،342 ص: 2ج:  الصحيحين على المستدرك( مستدركه،

الخروأن.  وأجرحه البعض وأثقه قد حجير بن هشاما
الله: رحمه المزي الحجاج أبو قال

بن وأطاوأوأس البصري الحسن عن روأى المكي حجير بن هشاما"
بن سفيان عنه روأى الصبحي عامر أبي بن وأمالك س ما خ كيسان

وأمحمد جريج بن الملك وأعبد المكي عبادأ بن وأشبل س ما خ عيينة
نحو له المديني بن علي عن البخاري قال الطائفي مسلم بن

حنبل بن أحمد عن الميموني الحسن أبو وأقال حديثا عشر خمسة
الله عبد وأقال مثله بمكة ليس شبرمة بن قال عيينة بن سفيان عن
قلت     بالقوي     هو     ليس فقال عنه أبي سألت حنبل بن أحمد بن
معين بن يحيى وأسألت قال ،بذاك     هو     ليس     قال     ضعيف     هو
معين بن يحيى عن منصور بن إسحاق وأقال جدا     فضعفه عنه

حديثه يكتب حاتم أبو وأقال سنة صاحب ثقة العجلي وأقال صالح
جريج بن حدثنا سعيد بن يحيى على قرأت المديني بن علي وأقال
قلت     أدعه     أن     خآليق سعيد بن يحيى فقال حجير بن هشاما عن

أبا سمعت الجري عبيد أبو وأقال نعم     قال     حديثه     على     أضرب
ماذا     في     قلت     بمكة     الحد     ضرب     حجير     بن     هشام قال دأاوأدأ
كتاب في حبان بن وأذكره مكة     أهل     فيه     يضرب     فيما     قال

ج: الكمال تهذيب". (وأالنسائي وأمسلم البخاري له روأى الثقات
)180ً ،179 ص: 30
الله: رحمه حجر ابن قال

بن     وضعفه سعد وأابن العجلي وأثقه المكي حجير بن هشاما"
بالقوي     ليس     أحمد     وقال     معين     بن     ويحيى     القطان     يحيى

بن سفيان عن وأحكى إذنه     جعفر     أبو     الضعفاء     في     وذكره
حاتم أبو وأقال غيره     عند     نجد     لم     ما     إل     عنه     ينفذ     م  ل قال عيينة
عن     حديثه     سوى     البخاري     في     له     ليس قلت حديثه يكتب

عليهما     داود     بن     سليمان     قال     هريرة     أبي     عن     طاوس
أورده     الحديث     امرأة     تسعين     على     الليلة     لطوفن     السلم

عبد     بمتابعة     النكاح     وفي     طريقه     من     اليمان     كفارة     في
 ص:1ج:  الباري فتح مقدمة" (أبيه     عن     له     طاوس     بن     الله
447، 448ً(



الله- حديثان: حديث -رحمه مسلم الماما صحيح في قلت: وأله
وأقد الستثناء، باب السلما- في -عليه سليمان الله نبي طواف

منها روأايات بأربع الحديث الله- هذا -رحمه مسلم الماما أوأردأ
العمرة في التقصير حجير. وأحديث بن هشاما طريق من وأاحدة

عنهما. الله رضي عباس ابن عن مسلم بن الحسن بمتابعة
تابعه فيما إل حديثه يوردأا الله- لم رحمهما– الشيخان أن فالحاصل

الله. رحمه عيينة بن سفيان قول وأهو غيره، فيه
ًا: (ابن راجع ابن  ،137 ص: 2ج:  المعادأ زادأالله:  رحمه القيم أيض
 ص:9ج:  ،259 ص: 6ج:  وأالتعديل الجرحالله:  رحمه حاتم أبي
ميزان ،187 ص: 1ج:  فيه تكلم منالله:  رحمه الذهبي  ،53

،335 ص: 2ج:  الكاشف ،77 ص: 7ج:  الرجال نقد في العتدال
،327 ص: 2ج:  الثقات معرفةالله:  رحمه العجلي الحسن أبو

الجوزي ابن  ،567 ص: 7ج:  الثقاتالله:  رحمه حبان بن محمد
ابن ،174 ص: 3ج:  الجوزي لبن وأالمتروأكين الضعفاءالله:  رحمه
التهذيب تهذيب ،417 ص: 7ج:  الميزان لسانالله:  رحمه حجر
،572 ص: 1ج:  التهذيب تقريب ،32 ص: 11ج:  ،92 ص: 8ج: 
5ج:  الرجال ضعفاء في الكاملالله:  رحمه الجرجاني عدي ابن

جامعالله:  رحمه العلئي سعيد أبو  ،111 ص: 7ج:  ،119ص: 
4ج:  العقيلي ضعفاءالله:  رحمه العقيلي  ،58 ص: 1ج:  التحصيل

،1169 ص: 3ج:  وأالتجريح التعديلالباجي:  الوليد أبو ،337ص: 
الله عبد  ،484 ص: 5ج:  الكبرى الطبقاتالله:  رحمه سعد ابن
 ص:1ج:  الرجال وأمعرفة العللالله:  رحمه حنبل بن أحمد بن

الله: رحمه حزما ابن  ،30 ص: 3ج:  ،402 ،401 ص: 1ج:  ،385
)ً.442 ص: 1ج:  الودأاع حجة

وأوأثقته العلماء من طائفة جرحته قد حجير بن هشاما أن فالخلصة
أصول في مقرر هو كما التعديل على مقدما وأالجرح أخرى، طائفة

الخطيب ،232 ص: 1ج:  الفكر نخبةالله: رحمه حجر (ابن الحديث
،105 ص: 1ج:  الروأاية علم في الكفايةالله:  رحمه البغدادأي
)ً.99 ص: 2 ج: الله: رحمه للمدي الحكاما

رضي– عباس ابن عن الواردأة الروأايات بصحة سلمنا لو )ً حتى2(
على بحجة ليس الصحابي قول لن الحجة بها تقوما عنهما- فل الله

الله: رحمه المدي الصول. قال علم من الصحيح
اتفق الوألى المسألة مسألتان وأفيه الصحابي مذهب الثاني  النوع"

حجة يكون ل الجتهادأ مسائل في الصحابي مذهب أن على الكل
مفتيا أوأ حاكما أوأ كان إماما المجتهدين الصحابة من غيره على

المجتهدين من بعدهم وأمن التابعين على حجة كونه في وأاختلفوا
بن وأأحمد قوليه أحد في وأالشافعي وأالمعتزلة الشاعرة فذهبت



وأذهب بحجة ليس أنه إلى وأالكرخي عنه الروأايتين إحدى في حنبل
حنيفة أبي أصحاب من وأالبرذعي وأالرازي يروأي بن مالك

حجة أنه إلى له روأاية في حنبل بن وأأحمد له قول في وأالشافعي
فهو القياس خالف إن أنه إلى قوما وأذهب القياس على مقدمة

وأعمر بكر أبي قول في الحجة أن إلى قوما وأذهب فل وأإل حجة
"  مطلقا بحجة ليس أنه وأالمختار      غيرهما دأوأن

رضي– عباس ابن عن الواردأة الروأايات بصحة سلمنا لو )ً وأحتى3(
ل عباس ابن عن وأردأ ما فإن الصحابي، قول عنهما- وأبحجية الله

جاءت وأبعضها مطلقة جاءت روأاياته بعض لن إطلقه، على يقبل
الله رضي عباس ابن قال أبيه عن طاوأس لبن روأاية فقي مفصلة،
كفر كمن وأليس كفر به طاوأوأس ابن قال "،كفر     به     هي عنهما: "

.وأرسله وأكتبه وأملئكته بالله
:عنهما الله رضي عباس ابن قال طاوأس لبن الخرى الروأاية وأفي

واليوم     بالله     كفر     كمن     وليس     كفر     به     فهو     ذلك     فعل     إذا"
".وأكذا وأبكذا الخآر

رضي– عباس ابن عن طلحة أبي بن علي عن الثالثة الروأاية وأفي
هم فأوألئك   الله أنزل بما يحكم   لم وأمن(  قولهعنهما- الله

أقر     ومن     كفر     فقد     الله     أنزل     ما     جحد     من" :قال )ً،الكافروأن
 ص:6ج:  الطبري تفسير". (فاسق     ظالم     فهو     يحكم     ولم     به

ابن قول وأهو المختار المذهب هو التفصيل فإن وألذا). 257 ،256
تعالى.  الله رحمهم إبراهيم بن محمد وأالشيخ القيم وأابن جرير،

بالصواب عندي القوال هذه  وأأوألىالله: " رحمه جرير ابن قال
قبلها ما لن الكتاب أهل كفار في اليات هذه نزلت قال من قول
اليات وأهذه بها المعنيون وأهم نزلت ففيهم اليات من بعدها وأما

   أوألى عنهم خبرا فكونها عنهم الخبر سياق
جميع عن بذلك بالخبر عم قد ذكره تعالى الله فإن قائل قال فإن
تعالى الله إن قيل خاصا جعلته فكيف   الله أنزل بما يحكم   لم من
كتابه في به حكم الذي الله بحكم كانوا قوما عن بذلك بالخبر عم

تركوه ما سبيل على الحكم بتركهم أنهم عنهم فأخبر جاحدين
   كافروأن
جاحدا       الله     أنزل     بما     يحكم       لم     من     كل     في     القول     وكذلك

حكم     بجحوده     لنه     عباس     ابن     قال     كما     كافر     بالله     هو     به
نبيه     نبوة     جحوده     نظير     كتابه     في     أنزله     أنه     علمه     بعد     الله
)257ً ص: 6ج:  الطبري تفسير" (نبي     أنه     علمه     بعد

ًا تعالى الله: " وأقال رحمه إبراهيم بن محمد العلمة وأقال مخير
ًا نبيه وأ اليهودأ بين الحكم وأسلم- بين عليه الله صلى– محمد

أوأ بينهم فاحكم جاءوأك فإنلذلك: ( جاءوأا إن عنهم العراض



ًا يضروأك فلن عنهم تعرض . وأإن عنهم أعرض حكمت . وأإن شيئ
هو )ً وأالقسطالمقسطين يحب الله إن بالقسط بينهم فاحكم
ًا عدل وأل العدل، هو بخلفه وأالحكم وأرسوله، الله حكم إل حق
بعد تعالى قال وألهذا وأالفسوق، وأالكفر وأالضلل وأالظلم الجور

لم وأمن( )ًالكافروأن هم فأوألئك الله أنزل بما يحكم لم وأمنذلك: (
أنزل بما يحكم لم وأمن( )ًالظالمون هم فأوألئك الله أنزل بما يحكم

)ً. الفاسقون هم فأوألئك الله
الله أنزل ما بغير الحاكمين على تعالى الله سجل كيف فانظر
سبحانه الله يسمي أن الممتنع وأمن وأالفسوق، وأالظلم الكفر

ًا الله أنزل ما بغير الحاكم ًا، يكون وأل كافر ًا، كافر بل كافر إما مطلق
رضي  –     عباس     ابن     عن     جاء     وما اعتقادأ، كفر وأإما عمل، كفر
طاوس     رواية     من     الية     هذه     تفسير     عنهما- في     الله

كفر     إما     كافر     الله     أنزل     ما     بغير     الحاكم     أن     يدل     وغيره
الملة.     عن     ينقل     ل     عمل     كفر     وإما     الملة     عن     ناقل     اعتقاد

أنواع: فهو العتقادأ كفر
الله     حكم     أحقية     الله     أنزل     ما     بغير     الحاكم     يجحد     أنأحدها: 

أن جرير ابن وأاختاره عباس ابن عن ماروأي معنى . وأهوورسوله
ل ما وأهذا ،الشرعي     الحكم     من     الله     أنزل     ما     جحود هو ذلك
بينهم عليها المتفق المتقررة الصول العلم. فإن أهل بين فيه نزاع

ً جحد من أن ًا أوأ الدين أصول من أصل ًا فرع أنكر أوأ عليه مجمع
ًا ًا عليه الله صلى– الرسول به جاء مما حرف فإنه وأسلم- قطعي
الملة. عن الناقل الكفر كافر

الله حكم كون الله أنزل ما بغير الحاكم يجحد ل الثاني: أن
ًا. وألكن وأرسوله الله     صلى  –     الرسول     غير     حكم أن اعتقد حق

حكمه     من     وسلم- أحسن     عليه
..........................

ًا وأهذا محض التي المخلوقين أحكاما لتفضيله كفر أنه ريب ل أيض
الحميد. الحكيم حكم على الفكار، حثالة وأصرف الذهان، زبالة

........................
لكن وأرسوله، الله حكم من أحسن كونه يعتقد ل الثالث: أن

ًا فهذا ،مثله     أنه     اعتقد ًا كونه في قبله، اللذين كالنوعين أيض كافر
المخلوق تسوية من ذلك يقتضيه لما الملة، عن الناقل الكفر

بالخالق.
.....................

ً الله أنزل ما بغير الحاكم حكم كون يعتقد ل الرابع: أن لحكم مماثل
ً– وأرسوله الله اعتقد لكن منه، أحسن كونه يعتقد أن عن فضل

.ورسوله     الله     حكم     يخالف     بما     الحكم     جواز



علم ما جواز لعتقادأه عليه، يصدق ما عليه يصدق قبله كالذي فهذا
تحريمه. القاطعة الصريحة الصحيحة بالنصوص
 للشرع     معاندة     وأظهرها     وأمثلها     أعظمها     وهوالخامس: 

.....................
الشرعية     بالمحاكم     ومضاهاة

....................
مرجعها     ومستندات،     مراجع     الشرعية     للمحاكم     أن     فكما
وسلم،     عليه     الله     صلى     رسوله     وسنة     الله     كتاب     إلى     كلها

شرائاع     من     الملفق     القانون     هي     مراجع     المحاكم     فلهذه
شتى

......................
مهيأة السلما أمصار من كثير في المحاكم فهذه

..........................
ذلك أحكاما من وأالكتاب السنة حكم يخالف بما بينهم حكامها يحكم

كفر     فأي عليهم، وأتحتمه عليه، وأتقرهم به، وأتلزمهم القانون،
الكفر     هذا     فوق

........................
الستعبادأ من فيه لما عنه، بأنفسهم يربأوأا أن العقلء على فيجب

ً وأالخطاء، وأالغلط وأالغراص، بالهواء فيهم وأالتحكم لهم فضل
ًا كونه عن الله أنزل بما يحكم لم تعالى: (وأمن قوله بنص كفر

الكافروأن)ً هم فأوألئك
من وأالقبائل العشائر، رؤساء من كثير به يحكم الساذس: ما

وأأجدادأهم. آبائهم حكايات من وأنحوه البوادأي
.........................

بغير الحاكم كفر قسمي من الملة من يخرج ل الذي الثاني القسم
الله: أنزل ما

عز الله عنهما- لقول الله رضي– عباس ابن تفسير أن تقدما فما
شمل قد الكافروأن)ً؛ هم فأوألئك الله أنزل بما يحكم لم (وأمن وأجل
دأوأن الية: "كفر عنه- في الله رضي– قوله في وأذلك القسم، ذلك

ًا: "ليس وأقوله كفر"، أن وأذلك إليه"، تذهبون الذي بالكفر أيض
مع الله، أنزل ما بغير القضية في الحكم على وأهواه شهوته تحمله

نفسه على وأاعترافه الحق، هو وأرسوله الله حكم أن اعتقادأه
ًا فإنه الملة، عن كفره يخرجه لم إن وأهذا الصواب، وأمجانبة بالخط
وأالسرقة الخمر وأشرب كالزنا الكبائر من أكبر عظمي معصية
ًا، كتابه في الله سماها معصية فإن وأغيرها، الغموس وأاليمين كفر

ًا". (الشيخ يسمها لم معصية من أعظم آل إبراهيم بن محمد كفر



-13 ص القوانين تحكيم السبق: رسالة السعودأية مفتي الشيخ،
الرياض)ً. المسلم، دأار هـ،1411 سنة الوألى الطبعة ،21
إليها: المشار اليات لهذه تفسيره في الله رحمه القيم ابن قال

الصغر الكفرين يتناوأل الله أنزل ما بغير الحكم أن  وأالصحيح"
أنزل بما الحكم وأجوب اعتقد إن فإنه الحاكم حال بحسب وأالكبر

بأنه اعترافه مع لنه عصيانا عنه وأعدل الواقعة هذه في الله
واجب     غير     أنه     اعتقد     وإن أصغر كفر فهذا للعقوبة مستحق

كفر     فهذا     تعالى     الله     حكم     أنه     تيقنه     مع     فيه     مخير     وأنه
"المخطئين حكم له مخطىء فهذا  وأأخطأه جهله وأإن أكبر

)ً.337 ،336 ص:1ج:  السالكين مدارج(
ًا سلمنا لو )ً وأحتى4( رضي– عباس ابن عن الروأايات بصحة أيض

المرجئة مذهب على بها للحتجاج تكتفي ل عنهما- فإنها الله
فليس الله أنزل بما يحكم لم من أن يدعون الذين المعاصرين

العلمانيين قوانين إلى البلدأ قوانين كل غير وأإن حتى بكافر
حاكمية بها وأاستبدل الشريعة حاكمية أنكر وأإن وأحتى وأالنصارى،

الشخصية. أهوائه أوأ الغلبية أوأ الحزب أوأ الشعب
ًا، حجة يكن لم إذا الصحابي قول فإن ًا فهو منفردأ بحجة ليس قطع
عليهم الله رضوان الخرين الصحابة أقوال من يخالفه ما وأجد إذا

ًعين، رضي مسعودأ وأابن الخطاب بن عمر عن آثار وأردأت وأقد أجم
الله. أنزل بما يحكم لم من كفر على تؤكد عنهما الله

عنه: الله رضي الخطاب بن عمر عن (أ)ً الثار
أبي ابن عن أبان عن حمادأ حدثنا حمادأ بن عبدالعلى روأى] 1[

المؤمنين أمير يا لعمر قلت قال مسروأقا أن مسلم عن عياش
إنما كفر     ولكن ل قال السحت من الحكم في الرشوة أرأيت

إلى للخر وأيكون وأمنزلة جاه سلطان عند لرجل يكون أن السحت
 إليه يهدي حتى حاجته يقضي فل حاجة السلطان

)ً.85 ص: 4 ج: 2 للجصاص القرآن أحكاما(
بن بشر ترجمة الله- في -رحمه الواسطي سهل بن أسلم ] قال2[

:مسلم بن أبان بن محمد
بن بشر ثنا قال سعيد بن عبدالله بن محمد ثنا قال أسلم حدثنا
أبان عن سلمة بن حمادأ ثنا قال الواسطي مسلم بن أبان بن محمد

قلت قال مسروأق عن عمران أبي بن مسلم عن عياش أبي بن
ل قال  السحت   هو الحكم في الرشوة أرأيت الخطاب بن لعمر

منزلة السلطان عند للرجل يكون أن  السحت   الكفران     ولكن
ج: وأاسط تاريخ" (حاجته ليقضي له فيهدي حاجة إليه للخر وأيكون

)ً. 181 ص: 1



(راجع: عياش أبي بن أبان في علتهما الثران قلت: وأهذان
الصغير التاريخ ،454 ص: 1ج:  الكبير الله: التاريخ رحمه البخاري

 ص:1ج:  الله رحمه للنسائي وأالمتروأكين الضعفاء ،53 ص: 2ج: 
 ص:1ج:  الكنى سردأ في الله: المقتنى رحمه الذهبي ،الماما14
 ص:1ج:  الرجال الله:أحوال رحمه الجوزجاني إسحاق أبو ،77

،150 ص: 7ج:  الوألياء الله: حلية رحمه الصبهاني نعيم أبو ،103
)ً.77 ص: 1ج:  وأالتعديل الله: الجرح رحمه حاتم أبي ابن

عنه: الله رضي مسعودأ ابن عن (ب)ًالثار
إلى جالسا كنت  مسروأق وأعنالله: " همرح الهيثمي ] قال1[

ثم     الكفر     ذاك  الحكم الرشافي   السحت   ما رجل له ف عبدالله
الكافرون     هم     فأولئك     الله     أنزل     بما     يحكم     لم     ومن     قرأ
.أعرفه لم عمر بن عثمان بن محمد يعلي أبي وأشيخ يعلي ابو روأاه
الناس بين وأهو كفر     الحكم     في     الرشوة  مسعودأ ابن وأعن

". الصحيح     رجال     ورجاله     الكبير     في     الطبراني     رواه سحت
)ً.200 ،199  ص:4ج:  الزوأائد جمع(م
إبراهيم بن يعقوب حدثنيالله: " رحمه الطبري جرير ابن ] قال2[

عن كهيل بن سلمة عن سليمن أبي بن الملك عبد أخبرنا  هشيم ثنا
من   ف  الرشوة   عن مسعودأ ابن سأل أنهما وأمسروأق علقمة

6ج:  الطبري تفسير ("الكفر     ذاك   الحكم   أفي فا       السحت
)ً. 257ص: 

في تعالى. (راجع الله بفضل ثقات كلهم رجاله سند قلت: فهذا
وأالسماء الكنىالله:  رحمه مسلم بشير: الماما بن هشيم ترجمة

1ج:  الكبير التاريخالله:  رحمه البخاري الماما ،759 ص: 1ج: 
الله: رحمه حاتم أبي بن الرحمن عبد ،242 ص: 8ج:  ،311ص: 

طاهر بن محمد ،115 ص: 9ج:  ،155 ص: 1ج:  وأالتعديل الجرح
 ص:1ج:  ،248 ص: 1ج:  الحفاظ تذكرةالله:  رحمه القيسراني

249 .
طاهر بن سليمان: محمد أبي بن الملك عبد ترجمة وأفي

. 155 ص: 1ج:  الحفاظ تذكرةالله:  رحمه القيسراني
عبد ،74 ص: 4ج:  الكبير التاريخكهيل:  بن سلمة ترجمة وأفي

،143 ص: 1ج:  وأالتعديل الجرحالله:  رحمه حاتم أبي بن الرحمن
. 170 ص: 4ج: 

2ج:  ،98 ص: 2ج:  الوألياء حليةقيس:  بن علقمة ترجمة وأفي
. 99ص: 
التاريخالله:  رحمه البخاري الجدع: الماما بن مسروأق ترجمة وأفي

الجرحالله:  رحمه حاتم أبي بن الرحمن عبد ،35 ص: 8ج:  الكبير
)ً.396 ص: 8ج:  وأالتعديل



وأكيع بن سفيان حدثناالله: " رحمه الطبري جرير ابن ] قال3[
بن سلمة عن العمش عن فضيل ابن ثنا ا العلى عبد بن وأوأاصل

الرشوة  السحت ما الله لعبد قيل  الجعد أبي بن سالم عن كهيل
)ً.239 ص: 6ج:  الطبري تفسير" (الكفر     ذاك  الحكم في وأا
وأحدثنا وأكيع ثنا  هنادأ حدثناالله: " رحمه الطبري جرير ابن ] قال4[

الله لعبد قلنا  مسروأق عن عامر عن حريث عن أبي ثنا  وأكيع ابن
"الكفر     ذاك الله عبد  الحكم في الرشوة إل السحت نرى كنا ما
)ً.239 ص: 6ج:  الطبري تفسير(

غسان أبو ثنا  المثنى حدثناالله: " رحمه الطبري جرير ابن ] قال5[
عن الجعد أبي بن سالم عن جبير بن حكيم عن إسرائيل ثنا

الحكم في فقلت الرشا  السحت عن مسعودأ ابن سألت  مسروأق
)ً.240 ص: 6ج:  الطبري  تفسير"(الكفر     ذاك

الحسين ثنا  القاسم حدثناالله: " رحمه الطبري جرير ابن ] قال6[
كهيل بن سلمة عن سليمان أبي بن الملك عبد أخبرنا  هشيم ثنا

هي ف الرشوة عن مسعودأ ابن سأل أنهما علقمة عن مسروأق عن
لم     ومن     الية     هذه     تل     ثم     الكفر     ذاك  الحكم في ا السحت
 تفسير"(الكافرون     هم     فأولئك       الله     أنزل     بما     يحكم

   )ً.240 ص: 6ج:  الطبري
الحسين ثنا  القاسم حدثناالله: " رحمه الطبري جرير ابن ] قال7[

بن هاشم عن بكير أبي بن بكير عن المسعودأي عن حجاج ثني
فغضب جارية له فأهدى حاجة في لرجل مسروأق شفع  صبيح
وأل حاجتك في كلمت ما هذا تفعل أنك علمت لو وأ شديدا غضبا
شفع من يقول مسعودأ ابن سمعت حاجتك من بقي فيما أكلم

سحت فهو فقبل له فأهدي ظلما بها يرفع أوأ حقا بها ليردأ شفاعة
الحكم على الخذ إل ذلك نرى كنا ما الرحمن عبد أبا يا له فقيل
   )ً.240 ص: 6ج:  الطبري  تفسير"(كفر     الحكم     على     الخآذ

عن عبيدة ثنا هنادأ حدثناالله: " رحمه الطبري جرير ابن ] قال8[
عن مسعودأ ابن سألت  مسروأق عن صبيح بن مسلم عن عمار

أنزل     بما     يحكم       لم     من     ل ف الحكم في الرشا أهو السحت
وأمن ظالم فهو   الله أنزل بما يحكم   لم وأمن كافر     فهو       الله

يستعينك السحت وألكن فاسق فهو   الله أنزل بما يحكم   لم
الهدية لك فيهدي عليها فتعينه المظلمة على الرجل
)ً.240 ص: 6ج:  الطبري  تفسير"(فتقبلها

جرير ثنا  حميد ابن حدثناالله: " رحمه الطبري جرير ابن ] قال9[
سحت الرشوة  الله عبد عن مسروأق عن سالم عن منصور عن

يحكم       لم     ومن     قرأ     ثم     ل  الحكم أفي الله لعبد فقلنا مسروأق



بما يحكم   لم وأمن الكافرون     هم     فأولئك       الله     أنزل     بما
الله أنزل بما يحكم   لم وأمن الظالمون هم فأوألئك   الله أنزل

)ً.241 ص: 6ج:  الطبري تفسير" (الفاسقون هم فأوألئك
عمار عن عيينة ابن وأروأىالله: رحمه الجصاص بكر أبو ] قال10[

بن عبدالله سألت  مسروأق عن الجعد أبي بن سالم عن الدهني
يحكم       لم     ومن  ف الحكم في الرشوة أهو السحت عن مسعودأ

أن السحت وألكن  الكافرون     هم     فأولئك       الله     أنزل     بما
بكر " (أبوفتقبلها هدية لك فيهدي فتكلمه إماما على بك يستشفع
 )ً.84 ص: 4 ج: 2 القرآن أحكاماالله:  رحمه الجصاص

منصور عن شعبة وأروأىالله: " رحمه الجصاص بكر أبو ] قال11[
في الجور عن عبدالله سألت  مسروأق عن الجعد أبي بن سالم عن

(أبو " الرشاقال:ف السحت عن وأسألته كفر     ذلك قالف الحكم
)ً.85 ،84 ص: 4 ج: 2 القرآن أحكاماالله:  رحمه الجصاص بكر

الحكم عن منصور وأروأىالله: " رحمه الجصاص بكر أبو ] قال12[
أكل فقد الهدية أخذ إذا القاضي إن  مسروأق عن وأائل أبي عن

الجصاص بكر " (أبوالكفر     به     بلغت الرشوة أكل وأإذا السحت
)ً.85 ص: 4 ج: 2 القرآن أحكاماالله:  رحمه

أبو الهيثم بن عمروأ أخبرناالله: " رحمه سعد بن ] قال: محمد13[
أن الضحى أبي عن بكير أبي بن بكير عن المسعودأي حدثنا  قطن

علمت لو وأ فغضب جارية له فأهدى بشفاعة لرجل شفع مسروأقا
أبدا منها بقي فيما أتكلم وأل فيها تكلمت ما نفسك في هذا أن

أوأ حقا بها ليردأ شفاعة شفع من يقول مسعودأ بن الله عبد سمعت
نرى كنا ما وأا السحت فذلك فقبل له فأهدي ظلما بها يدفع

"كفر     الحكم     على     الخآذ  الحكم على الخذ إل السحت
)ً.81 ص: 6ج:  الكبرى الطبقات(
سماعون تعالى قولهالله: " رحمه منصور بن سعيد ] قال14[

نا  خليفة بن خلف نا  سعيد  حدثنا739     للسحت اكالون للكذب
قبل اذا  مسروأق عن وأائل ابي عن الحكم عن زاذان بن منصور

به     بلغت     الرشوة     قبل     واذا  السحت   اكل الهدية القاضي
)ً.0 ص: 4ج:  منصور بن سعيد سنن" (الكفر

بن حمادأ نا  سعيد حدثناالله: " رحمه منصور بن سعيد ] قال15[
بن الله عبد عن الحوص ابي عن اسحاق ابي عن البح يحيى

"سحت الناس بين وأهي كفر     الحكم     في     الرشوة  مسعودأ
)ً.0 ص: 4ج:  منصور بن سعيد سنن(
عن سفيان نا  سعيد حدثناالله: " رحمه منصور بن سعيد ] قال16[

ابن سالت  مسروأق عن الجعد ابي ابن سالم عن الدهني عمار
يحكم     لم     ومن ل  الحكم في الرشوة اهو السحت عن مسعودأ



والظالمون     الكافرون     هم     فاولئك     الله     انزل     بما
مظلمة على رجل يستعينك ان السحت وألكن والفاسقون

4ج:  منصور بن سعيد " (سننالسحت فذلك فتقبله لك فيهدي
)ً.0ص: 

عن  السحت   وأأكلهم تعالى قولهالله: " همرح الهيثمي ] قال17[
السحت   عن سئل أنه عنه الله رضي مسعودأ ابن يعني عبدالله
روأاية من الطبراني روأاه الكفر     ذاك    الحكم في قيل الرشا

أعرفه     لم     والسري     الضحى     أبي     عن     السري     عن     شريك
).15 ص: 7ج:  الزوأائد مجمع" (ثقات     رجاله     وبقية

-------------------------------
أبو أنبأ الحافظ الله عبد أبو أخبرناالله: " رحمه البيهقي ] قال18[

شعبة ثنا علي بن عاصم ثنا حفص بن عمر أنبأ إسحاق بن أحمد بكر
عبد سألت ثم  مسروأق عن الجعد أبي بن سالم عن منصور عن
في الجور عن وأسألته الرشا ف السحت عن مسعودأ بن يعني الله

)ً.139 ص: 10ج:  الكبرى البيهقي سنن ("الكفر     ذلك ف الحكم
وأأبو الحافظ الله عبد أبو أخبرناالله: " رحمه البيهقي ] قال19[

بن إبراهيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا ا القاضي بكر
عن منصور عن خليفة بن فطر ثنا إبراهيم بن مكي ثنا مرزوأق

ف السحت عن الله عبد سئل ثم  مسروأق عن الجعد أبي بن سالم
الية     هذه     وتل     الكفر     ذلك الله عبد ف الحكم في ف الرشا هي

" (سننالكافرون     هم     فأولئك     الله     أنزل     بما     يحكم     لم     ومن
 )ً.139 ص: 10ج:  الكبرى البيهقي

أبو أنبأ قتادأة بن نصر أبو وأأخبرناالله: " رحمه البيهقي ] قال20[
سفيان ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا النضروأي منصور

سألت ثم  مسروأق عن الجعد أبي بن سالم عن الدهني عمار عن
يحكم     لم     ومن     ل  الحكم في رشوة أهو السحت عن مسعودأ بن

والظالمون     الكفارون     هم     فأولئك     الله     أنزل     بما
مظلمة على رجل يستعينك أن السحت وألكن والفاسقون

10ج:  الكبرى البيهقي " (سننالسحت فذلك فتقبله لك فيهدي
)ً.139ص: 

عثمان حدثنا محمد  حدثني5266الله: " رحمه يعلى أبو ] قال21[
الجعد أبي بن سالم عن منصور عن خليفة بن فطر حدثنا عمر بن

السحت ما رجل له ف الله عبد ثم جالسا كنت ثم مسروأق عن
بما     يحكم     لم     ومن     قرأ     ثم     الكفر     ذاك  الحكم في ف الرشا
 ص:9ج:  يعلى أبي مسند" (الكافرون     هم     فأولئك     الله     أنزل
173، 174.ً(



علي  حدثنا9098 الله: " رحمه الطبراني القاسم أبو ] قال22[
الضحى أبي عن السدي عن شريك ثنا نعيم أبو ثنا العزيز عبد بن

في قيل الرشا  السحت عن سئل أنه ثم الله عبد عن مسروأق عن
)ً.225 ص: 9ج:  الكبير المعجم" (الكفر     ذاك      الحكم

بن علي  حدثنا9099الله: " رحمه الطبراني القاسم أبو ] قال23[
الله عبد عن زر عن عاصم عن سفيان ثنا نعيم أبو ثنا العزيز عبد
)ً.226 ص: 9ج:  الكبير المعجم" (الدين في الرشوة  السحت   ثم
محمد  حدثنا9100الله: " رحمه الطبراني القاسم أبو ] قال24[

البح يحيى بن حمادأ ثنا منصور بن سعيد ثنا المكي الصائغ علي بن
في     الرشوة ثم  مسعودأ بن عن الحوص أبي عن إسحاق أبي عن

 ص:9ج:  الكبير " (المعجمسحت الناس بين وأهي كفر     الحكم
226.ً(

عبد  حدثنا9101الله: " رحمه الطبراني القاسم أبو قال ]25[ 
الفريابي يوسف بن محمد ثنا مريم أبي بن سعيد بن محمد بن الله
عن الجعد أبي بن سالم عن جبير بن حكيم عن إسرائيل ثنا

"الكفر     ذلك  الحكم في الرشا عن مسعودأ بن سألت ثم  مسروأق
)ً.226 ص: 9ج:  الكبير (المعجم

بن أحمد بن علي  أخبرنا5504الله: " رحمه البيهقي ] قال26[
الوهاب عبد ثنا شريك بن عبيد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنا عبدان

عن الجعد أبي بن سالم عن الدهني عمار عن عيينة ابن ثنا
الحكم في أهو السحت عن الله عبد سألت  الجدع بن مسروأق

فقرأ الكافرون     هم     فأولئك     الله     أنزل     بما     يحكم     لم     ومن
مظلمة على برجل الرجل يستعين أن السحت وألكن كلها اليات
بعض ظلمها مظلمة على مسروأقا رجل فاستعان  له فيهدي اماما

جارية له فأهدى له استخرجها حتى فأعانه زيادأ أوأ زيادأ لبن عمال
ذلك أن مسعودأ ابن أخبرني أبدا حاجة لك طلبت ل وأ فردأها

)ً.390 ص: 4ج:  اليمان شعب" (السحت

 

الحقية جحد الستبدال

   



السنادأ حيث من حجير بن هشاما .. أثر
بحجة ليس الصحابي .. قول
مسعودأ ابن .. قول

الله رحمهما إبراهيم بن محمد الشيخ اختيار وأهو الطبري .. اختيار
 القيم ابن .. رأي

الكافرين في ب- نزلت
....)ً وأرسله الله بين يفرقون الذين -  (إن4
.....)ً مؤمنة وأل لمؤمن كان - (وأما5 

ًا: الدألة السنة من - ثاني
عنهما. الله رضي الصامت بن عبادأة - حديث1

ًا:أقوال العلماء: - ثالث
حزما - ابن1
- الطبري2
تيمية - ابن3
القيم - ابن4
كثير - ابن5
حجر - ابن6
إبراهيم بن - محمد7

قوانين عن الله رحمه إبراهيم بن محمد الشيخ يقول
في الرياض أمير إلى وأجهها رسالة في التجارية المحاكم

المحكمة نظاما عنوانها نسخة إلينا انتهى " وأقد وأقته
ًا وأدأرسنا السعودأية العربية بالمملكة التجارية نصفها قريب
ًا فيها ما فوجدنا   وأاعتبار...شرعية ل قانونية وأضعية نظم
شك ل القليل أقل في وألو بها للحكم القوانين من شيء

ناقٌل كفٌر هذا   وأاعتقادأ...وأرسوله الله بحكم رضا عدما أنه
] .12/251 الشيخ فتاوأى . [ من " اهـ الملة عن

العليا               المحكمة رئيس إلى وأجهها رسالة في الله رحمه وأيقول
  [ ّكمه    [   يح الذي وأالعمال العمل نظاما قانون شأن في بالرياض

تجاهه         " الشرعية المحاكم على يجب وأما وأالعمال العمل مكتب
العليا          المحكمة رئيس فضيلة حضرة إلى إبراهيم بن محمد من

على          اطلعنا فقد وأبعد، وأبركاته الله وأرحمة عليكم السلما بالرياض،
وأالعمال         . العمل مكتب من تردأ التي المعاملت حول خطابكم

فيه            للبت للمحكمة ُأحيل ما أن هذا مثل في اتباعه يتعين وأالذي
إذا           أما عملها صميم من لنه فيه النظر المحكمة فعلى وأإنهائه
لينهيها           إليه ُتعادأ ثم العمل مكتب من توجيه لنفاذ المعاملة ُأحيلت

يسوغ           فل سلطان من بها الله أنزل ما وأنظم تعليمات بموجب
المحكمة          من يعد ذلك لن التوجيه هذا لمثل اللتفات للمحكمة



رئيس         "  . [  اهـ الله أنزل ما بغير التحاكم على مساعدة بل موافقة
الشيخ . [   23/10/1379القضاء  فتاوأى من ] .12/251هـ

قطب - سيد8
القوانين         - 9 تحكيم في الله رحمه شاكر محمد أحمد الشيخ وأيقول

وأإيثاٌر "           دأينه عن وأرغبة الله حكم عن إعراض الفعل فهذا الوضعية
أحد            يشك ل كفٌر وأهذا سبحانه، الله حكم على الكفر أهل لحكاما

إليه           " وأالداعي به القائل تكفير في اختلفهم على القبلة أهل من
التفسير . [    عمدة من ] .4/157اهـ

في الله رحمه الفقي حامد محمد الشيخ وأيقول- 10
ّكم شأن في التوحيد، كتاب على تعليقاته القوانين ُمح

ٌد كافٌر شك بل " فهو الوضعية، وألم عليها أصر إذا مرت
تسمى اسم أي ينفعه وأل الله، أنزل بما الحكم إلى يرجع

وأالحج وأالصياما الصلة أعمال ظواهر من عمل أي وأل به
هامش التوحيد كتاب شرح المجيد فتح . [من " اهـ وأنحوها

 :3/396. [
11 -] أضواء       في الشنقيطي المين محمد الشيخ العلمة وأيقول

وأالرض] "        السماوأات خالق لتشريع المخالف النظاما تحكيم البيان
بخالق        كفر وأأنسابهم وأأعراضهم وأأموالهم المجتمع أنفس في

خلق          من وأضعه الذي السماء نظاما على وأتمردأ وأالرض السماوأات
معه          يكون أن وأتعالى سبحانه بمصالحها أعلم وأهو كلها الخلئق

لم    {          ما الدين من لهم شرعوا شركاء لهم أما ًا كبير ًا علو آخر مشرع
منه   } {           فجعلتم رزق من لكم الله أنزل ما أرأيتم قل الله به يأذن

] { أضواء          تفتروأن الله على أما لكم أذن آالله قل وأحللً، ًا حرام
] .4/84البيان 

كما السلما لشرائع المبدلة الحكومات هذه على ينطبق الذي وأهو
هذه فسادأ عاينوا الذين المعاصرين العلما الئمة بذلك شهد

وأالعلمة إبراهيم، بن محمد كالعلمة بردأتها وأأفتوا الحكومات
شاكر، محمودأ العلمة المحقق وأشقيقه شاكر أحمد المحدثا
هراس، خليل محمد الشيخ وأالعلمة الفقي، حامد محمد وأالعلمة
نحسبه- الشيخ كما– الجهادأ وأشهيد عفيفي، الرزاق عبد وأالشيخ

عمر الشيخ المجاهد أجمعين- وأالعالم الله عزاما- رحمهم الله عبد
.الرحمن عبد

---
للمسلمين المعاصر الواقع على نظرة الثاني الفصل

---



اليهودأية الصليبية للمصالح خدمة القوانين - أوألً: استبدال
وأالشيوعية
ًا: دأين الوطنية)ً العلمانية، (الديمقراطية، جديد - ثاني
ًا: هل إليه؟ يدعون فيما صادأقون الديمقراطية دأعاة - ثالث

الغربية؟ النظم - من1
العملء؟ الحكاما - من2
الكذب؟ هذا لماذا - إذن3

ًا: المخرج - رابع
العادأل المسلم الحاكم وأنصب المرتد الحاكم - خلع1
السلمية الساليب كل - فشل2

أ- الجزائر
علنية المريكان يوالي ب- اليمن: حاكم

وأيعيشون وأالتزوأير، وأالبطش القهر لغة إل يعرفون ل ج- حكامنا
وأالتبعية وأالفسادأ الفسادأ من جو في

بالجهادأ إل حل - ل3
ًا تنشأ )ً- المقاوأمة1( ًا شيئ فشيئ

لمقاوأمته الحق ظهور من بد ل الباطل طغى إذا التدافع سنة
على وأاستعصاءه الحق، ظهور تمثل نعيشها التي المرحلة وأهذه

الردأ مرحلة بداية ثم العالمية، الكفر قوى ضغط تحت النكسار
ًا وأالنكاية، ًا وأليس وأأخير الطليعة حول وأالتفافها المة تعاطف آخر

ًا المجاهدة الطليعة وأاكتساب المجاهدة، ًا عمق يتخطى شعبي
الجهادأ راية حول وأيتوحد وأالوطن، وأالعرق وأالجنس اللون حواجز

السلما. أعداء لمدافعة
مقاوأمتها المجاهدة الطليعة على يستنكروأن الذين اليائسون

وأل الدنيا في وأل الدين في يفقهوا لم العالمية الكفرية للهيمنة
ًا، البشر أحوال في الجارية السنن وأل المم تاريخ لم أنهم كما شيئ

مدى عن يعرفوا وألم المعاصرة الصليبية المادأية تركيب يفقهوا
ًا وأاهترائها ضعفها هذه في الكامنة القوة مدى عن يعوا لم بل شيئ

لم بل بها، الملتزمة المة بها تتمتع التي الهائلة وأالطاقات العقيدة
لما أعداؤها. وألكن أدأركه ما الرسالة أمة خطورة من يدركوا
في وأدأاروأا الذليل بواقعهم وأالتصقوا البصيرة من حرموا تخاذلوا

ًا بأيديهم بأغلله أنفسهم وأقيدوأا فلكه الهمة تحملهم أن من خوف
التضحية على
اللئيم الطبع خديعة وأتلك   عقل العجز أن الجبناء يرى
صدق إلى وأاطمئنان ربهم وأعد من يقين على فهم الجهادأ أهل أما

بأحوال وأبصيرة لعدائهم التصدي على تعينهم نفس وأقوة رسالتهم
وأثمارها التوحيد عقيدة بركات من هذا وأكل حولهم، من العالم



فينا جاهدوأا (وأالذين وأالجماعة، وأالحركة النفس في الطيبة
سبلنا)ً. لنهدينهم

الفئات هذه وأجودأ أن وأالجهادأ وأالتوحيد اليمان أهل وأيدرك
كل في قبل من ظهروأا وأأنهم خلقه في الله سنن من هو المتذبذبة

 رسالة، كل وأمع دأعوة
أعداؤنا؟ هم من

(أ)ً- الغرب
(ب)ً- اليهودأ
العملء (ج)ً- الحكاما

تعتبر وأالدعوة، للعلم المنتسبين من طائفة العملء هؤلء وأيساند
ًا المرتدين حكامنا بإسباغ وأتطالبنا الطاعة لهم تجب شرعيين حكام

أعدائنا، مع الخونة هؤلء أبرمها التي التفاقات كل على الشرعية
كقواعد وأاستخدامها بلدأنا احتلل إلى أدأت التي التفاقات تلك

ًا الطائفة تلك وأتدعونا اليهودأية، الصليبية للقوات نحصر إلى أيض
وأإشرافهم. وأبإذنهم الحكاما هؤلء عبر وأاليهودأ المريكان ضد الجهادأ

اعترفت قد فهي شناعات، عدة بذلك الطائفة هذه فارتكبت
ًا وأهي وأرسوله، لله المحاربين المرتدين الحكاما بشرعية قد ثاني
تلك وأالمسلمين، السلما حق في جرائمهم بشرعية اعترفت
العسكري الوجودأ صورة في إما بلدأنا لحتلل أدأت التي الجرائم
التي وأالمساعدات وأالتفاقيات التنازلت صورة في أوأ الظاهر

في يتمادأوأا لكي وأاليهودأ الصليبيين من السلما لعداء تقدما
ًا المسلمة. وأهي لمتنا وأقهرهم سيطرتهم إجهاض إلى تهدف ثالث

قيادأ يسلموا أن وأمطالبتهم المجاهدين استغفال بمحاوألة الجهادأ
السلما. أعداء لعبيد الجهادأ

كمثل يحملوها لم ثم التوراة حملوا الذين تعالى: مثل قوله (تفسير
ًا.. الية)ً يحمل الحمار أسفار

الجهادأ من المباشر )ً- هدفنا2(
وأالمرتدين الصليين الكفار من السلما دأيار (أ)ً- تحرير

السلمية الخلفة (ب)ً- إعادأة


