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تحذير البرية من خطر النإصياع 
للقوانإين الوضعية

إهداء
الربانإيين. العلماء إلى

ويبتغيه. الحق يريد منصف مسلم كل وإلى

مممن المسلمين من الضالة الفرق جميع وإلى
التفريط. أوأهل الغلو أهل

ًا هؤلء إلى الورقممات هممذه أهدي جميع
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المقدمة
بالله ونإعوذ ونإستغفره، ونإستعينه نإحمده لله الحمد إن

فل اللممه يهممده مممن أعمالنمما، سمميئات ومن أنإفسنا شرور من
اللممه إل إلممه ل أن وأشهد له، هادي فل يضلل ومن له، مضل
ورسوله. عبده محمدا أن وأشهد له، شريك ل وحده

بعد: أما

فممي الزأمنممة هممذه فممي الراء وتباينت الكلما، كثر فقد
ًا عظيمة مسألة العقيممدة، فممي الهامممة المسائل من هي جد

الله. أنإزل ما بغير الحكم مسألة وهي أل

ًا الله أنإزل ما بغير الحكم إن قائل ) فمن1 كفر مطلق
مم  محمد نإبينا ملة من مخرج أكبر ممم مم مم مممم م .م

ًا أصممغر كفممر هممي قائممل ) ومممن2 بممالجحود إل مطلقمم
ًا بعمل يكفر ل النإسان أن يرون وهؤلء والستحلل، مطلقمم

الستحلل. أو بالجحود إل

المسممألة وأعطمموا المسممألة فممي فصمملوا ) وآخممرون3
اللممه لكتمماب الممدقيق والفهممم والتحقيممق الدراسممة من حقها
.ممم مممم مممم مممم  رسوله وسنة

ًا الحممق يرينا أن أسأل والله وأن اتبمماعه، ويرزأقنمما حقمم
ً الباطل يرينا للصممواب، يوفقنمما اجتنممابه. وأن ويرزأقنمما باطل
لئم. لومة الله في يخشى ول الحق يقول ممن يجعلنا وأن

فمماطر وإسممرافيل وميكائيممل جبرائيممل رب "اللهممم
بيممن تحكممم أنإممت والشممهادة الغيممب عالم والرض السموات

مممن فيممه اختلممف لممما اهدنإي يختلفون فيه كانإوا فيما عبادك
.)1(مستقيم" صراط إلى تشاء من تهدي إنإك بإذنإك الحق

وأحكم أعلم والله
وصحبه آله وعلى محمد نإبينا على وسلم الله وصلى

أجمعين
الول الفصل

المسمافرين صملة كتماب مسملم، صممحيح فمي حممديث ممن جممزء )1(
مم  النبي صلة باب وقصرها، مم ممم  م مممم  مم  م في ودعائه  

).770( حديث )،1/534( الليل
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 التشريع؟ حق له من في
في توفرها اللزام والصفات

المشرع
وهممو أل عظيممم لمممر الخلممق خلممق وجممل عممز اللممه إن
َوَممما قممال وتعممالى، سممبحانإه عبممادته ْقَقممُت تعممالى: ( َل ْقَلِجممّن َخ ا
ِلنإَس ّ َوا ُدوِن) ِإل ُب ْقَع َي ليكونإوا وتعالى سبحانإه يخلقهم فلم ،)1(ِل

مشرعين ليكونإوا أو دونإه، من معبودين ليكونإوا أو أنإدادا، له
اللممه أن فكممما أحكامه، تخالف لحكاما مقننين أو حاكمين أو

ل والتشممريع الحكم بأن أخبر له إل تكون ل العبادة بأن أخبر
ْقَن قال له إل يكون ِإ ْقَكمُم تعالى: ( ْقَلُح ّ ا ِه) ِإل ّلم ا ،)2(ِل أخمبر وكم

مشممرك أنإممه شمميئا العبممادة فممي معممه يشرك من أن سبحانإه
أنإه شيئا والتشريع الحكم في معه يشرك من أن كذلك أخبر

ِرُك َولتعالى: (  قال)3(مشرك ْقَش ِه ِفي ُي ْقَكِم ًا ُح وقال ،)4()َأَحد
ْقَما َأ ْقَم تعالى: ( ُه ُء َل َكا ُعوا ُشَر ْقَم َشَر ُه ْقَن َل ّديِن ِم ْقَم َما ال ْقَن َل َذ ْقَأ ِه َي ِب

ّلُه) الممدين مممن شرعوا لنإهم له، شركاء الله فسماهم ،)5(ال
ًا وجل. عز الله بها يأذن لم أمور

توحـيـد     أن     نـإـذكر     المقدـمـة     ـهـذه     ومن
:  )6  (  أقسام     على     الله

بأفعمماله اللممه توحيممد الربوبيممة: وهممو توحيممد ) منهمما1
لممه وأن والماتة والحياء والرزأق الخلق من وتعالى سبحانإه
منازأع. بل وحده خلقه على والتشريع الحكم

اللممه إفممراد -: وهممو - العبممادة اللوهية توحيد ) ومنها2
والحممج والزكمماة والصياما الصلة من العباد، بأفعال وجل عز

، وسمملم عليه الله صلى رسوله وسنة كتابه إلى والتحاكم
ْقَنتعالى: ( قال ْقَكُم ِإ ْقَلُح ّ ا ِه ِإل ّل ّ َأَمَر ِل ُدوا َأل ُب ْقَع ّ َت ُه ِإل ّيا وقال )،ِإ

َفل ّبَك تعالى: ( ُنوَن ل َوَر ْقَؤِم ّتى ُي ّكُموَك َح ْقَم َشَجَر ِفيَما ُيَح ُهمم َن ْقَي َب

).56( الذاريات )1(
).40( يوسف )2(
كالشممراك حكمممه في بالله الشنقيطي: "فالشراك الشيخ يقول )3(

).4/419( البيان أضواء الدلة. انإظر ذكر عبادته" ثم في به
).26( الكهف )4(
).21( الشورى )5(
أقساما ذكر المراد لكن التوحيد، أقساما استقصاء هنا المراد ليس )6(

الله. أنإزل ما بغير الحكم مسألة في تتتعلق التي التوحيد

)3(والجهاد التوحيد منبر
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ُدوا ل ُثّم ْقَم ِفي َيِج ِه ُفِس ًا َأنإ ْقَيَت ِمّما َحَرج ّلُموا َقَض ُيَس ِليما َو ْقَسمم َت
(ً)7(.

ًا     المتـحـاكمين     ـعـن     اليمان     فنفى ـ أـي
شروط:     ثالثاة     بتحقق     إل     كانإوا

صمملى رسمموله وإلممى اللممه كتمماب إلممى يتحاكموا ) أن1
مماته. بعد سنته وإلى حياته في وسلم عليه الله

ًا أنإفسهم في يجدوا ل ) أن2 النممبي به قضى مما حرج
ًا يكممون أن بد فل ، وسلم عليه الله صلى فممي لممما موافقمم

صدورهم.

ًا، النممبي بحكم يسلموا ) أن3 بحكمممه فيرضمموا تسممليم
ًا له وينقادوا ًا. ظهر وباطن

فممي اللممه نإممازأع مممن أن عرفممت ذلممك عرفممت فممإذا
ربوبيته. في لله منازأع أنإه خلقه،  في)1(التشريع

اللممه، حممرما ممما فيهمما يحممل قمموانإين للنمماس وضممع ومن
النمماس وأصممبح بهمما، النمماس وألزما الله، أحل ما فيها ويحرما

ممما وهممذا ألمموهيته، فممي اللممه نإممازأع قد أنإه ذلك، في يطيعونإه
الطاعة. بشرك يعرف

ًا للممه جعممل اللممه: (فمممن رحمه تيمية ابن قال مممن نإممد
كفممر فقممد والربوبية اللهية من وجل عز يستحقه فيما خلقه

مممن يجعممل الممذي فممي اللممه رحمممه . وكلمه)2(المة) بإجماع
ًا، الله خلق ًا نإفسه جعل بمن فكيف نإد الله. مع نإد

صممفات حممدد قد وجل عز الله أن المسلم أخي واعلم
للناس. يشرع أن يستحق من

ًا الشنقيطي المين محمد الشيخ ذكر وقد ًا كلم نإفيس
هنمما جلممه نإنقممل تفسمميره مممن صممفحات عممدة فممي ذلممك في

وعل جممل اللممه أن اعلمممذلك: ( في الله رحمه قال لهميته،
لممه، الحكم يكون أن يستحق من صفات كثيرة آيات في بين

الممتي المممذكورة، الصممفات يتأمممل أن عاقممل كممل فعلممى
البشممر صممفات مممع ويقابلهمما اللممه، شمماء إن الن سنوضممحها

).65( النساء )7(
الله. خصائص من والتشريع )1(
).1/88( الفتاوى مجموع )2(

)4(والجهاد التوحيد منبر
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عليهمم تنطبمق همل فينظمر الوضمعية، للقموانإين المشرعين
فممإن ،ذلممك عن وتعالى الله سبحان! التشريع له من صفات
ظهممر وإن ،تشممريعهم فليتبع تكون، ولن عليهم تنطبق كانإت
ًا بهممم فليقممف ذلك، من وأصغر وأذل وأخس أحقر أنإهم يقين
سممبحانإه ،الربوبيممة     مقمماما     إلممى     بهممم     يجمماوزأه     ول حممدهم، عند

ملكممه. أو حكمممه أو عبممادته، فممي شريك له يكون أن وتعالى
لممه مممن صممفات تعممالى بهمما أوضح التي القرآنإية اليات فمن

َوَممماهنمما:  قمموله والتشريع الحكم ْقَم ( ُتمم ْقَف َل َت ْقَخ ِه ا ْقَن ِفيمم ٍءْء ِممم ْقَي َشمم
ْقَكُمُه َلى َفُح ِه) ِإ ّل ًا قممال ثم ،)3(ال الحكممم لمه مممن صممفات مبينمم
ْقَم ُك ِل َذ ّلُه ( ّبي ال ِه َر ْقَي َل ْقَلُت َع ّك َو ِه َت ْقَي َل ِإ ِنإيُب َو ِطُر ُأ َفمما َواِت *  الّسممَم

ْقَرِض ل
َ َعَل َوا ْقَم َج ُك ْقَن َل ْقَم ِم ُك ُفِس ْقَنإ ًا َأ َواج ْقَزأ ْقَن َأ ِما َوِم َعمما ْقَنإ َل ًا ا َواجمم ْقَزأ َأ

ْقَم ُك ُؤ ْقَذَر ِه َي ْقَيَس ِفي ِه َل ِلمم ْقَث ٌءْء َكِم ْقَي َو َشمم ُهمم ُع َو َبِصمميُر الّسممِمي َلممُه ال  *
ُد ِلي َقا َواِت َم ْقَرِض الّسَم ل

َ ْقَبُسُط َوا َق َي ْقَزأ ْقَن الممّر ُء ِلَممم ِدُر َيَشمما ْقَقمم َي َو
ّنإممُه ُكممّل ِإ ٍءْء ِب ْقَي ٌءْم) َشمم ِليمم الفجممرة الكفممرة فممي فهممل .)4(َع

بممأنإه يوصممف أن يسممتحق مممن الشيطانإية للنظم المشرعين
فمماطر وأنإممه ؟عليممه ويتوكممل المممور إليممه تفوض الذي الرب

مثال غير على ومخترعهما، خالقهما أي والرض السماوات
ًا للبشر خلق الذي هو وأنإه ؟سابق أزأواج لهممم وخلق ؟أزأواج
َيَة(تعالى:  قوله في المذكورة الثمانإية النإعاما ِنإ ٍءْج َثَما َوا ْقَزأ ْقَن َأ ِم
ْقَأِن ْقَيممِن الّضم َن ْقَث ْقَيممَس وأنإممه ،)5()ا َل ِه ( ِلمم ْقَث ٌءْء َكِم ْقَي َو َشمم ُهمم ُع َو الّسممِمي
َبِصيُر) َلُه وأن ،)6(ال ُد ( ِلي َقا َواِت َم ْقَرِض) الّسَم ل

َ َوا
هممو وأنإه ،)1(

ْقَبُسُط الذي َي َق ( ْقَزأ ْقَن الّر ُء ِلَم ا ِدُر) َيَش ْقَقم َي َو
علمى يضميقه  أي)2(

ُكّل وهو ،يشاء من ِب ٍءْء ( ْقَي ٌءْم) َش ِلي المسمملمون أيهمما فعليكم .َع
ول ويحرما، ويحلل يشرع أن يستحق من صفات تتفهموا أن

ًا     تقبلوا هممذه ونإظيممر .جاهممل     حقير     خسيس     كافر     من     تشريع
ْقَنتعالى: ( قوله الكريمة الية ِإ ْقَم َف ُت ْقَع َنازَأ ٍءْء ِفممي َت ْقَي ُه َشمم ّدو َفممُر
َلى ِه ِإ ّل ْقَن َوالّرُسوِل ال ْقَم ِإ ُت ُنوَن ُكن ْقَؤِم ِه ُت ّل ِما ِبال ْقَو َي ْقَل ِر َوا ِلممَك الِخ َذ
ٌءْر ْقَي ْقَحَسُن َخ َأ ِويلً) َو ْقَأ ُهفيها:  فقوله ،َت ّدو َفُر َلممى ( ِه) ِإ ّلمم  كقممولهال
ْقَكُمُه هذه في َفُح َلممى ( ِه) ِإ ّلمم اللممه صمملى نإممبيه عجممب وقممد .ال

ُهقوله:  بعد وسلم عليه ّدو َفُر َلى ( ِه) ِإ ّل يممدعون الذين  منال
يتصممف لممم مممن إلممى المحاكمممة، يريممدون أنإهممم مممع اليمان
وكل بالطاغوت، الية في عنه المعبر الحكم، له من بصفات
وذلممك ،الطمماغوت     إلى     تحاكم     فهو     الله     شرع     غير     إلى     تحاكم

ْقَمتعالى:  قوله في َل َأ َلى َتَر ( ِذيَن ِإ ّل ُعُموَن ا ْقَز ْقَم َي ُه ّنإ أ
ُنمموا َ ِبَممما آَم

ِزَل ْقَيَك ُأنإ َل ِزَل َوَممما ِإ ْقَن ُأنإمم ِلممَك ِممم ْقَب ُدوَن َق ِريمم ْقَن ُي َكُموا َأ َتَحمما َلممى َي ِإ
).10( الشورى )3(
).12-10( الشورى )4(
).143( النإعاما )5(
).11( الشورى )6(
).12( الشورى )1(
السابق. المرجع )2(

)5(والجهاد التوحيد منبر
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ُغوِت ّطمما ْقَد ال َقمم ْقَن ُأِمممُروا َو ُفممُروا َأ ْقَك ِه َي ُد ِبمم ِريمم ُي َطاُن َو ْقَي ْقَن الّشمم َأ
ْقَم ُه ّل ً ُيِض ًا) َضلل ِعيد اللممه صرح الذي بالطاغوت، فالكفر .)3(َب

بينممه كممما اليمممان فممي شممرط الية، هذه في به أمرهم بأنإه
ْقَنقوله:  في تعالى َفَم ْقَر ( ُف ْقَك ُغوِت َي ّطمما ْقَن ِبال ْقَؤِم ُيمم ِه َو ّل ْقَد ِبممال َقمم َف

ْقَمَسَك َت ْقَس ِة ا َو ْقَر ُع ْقَل َقى) ِبا ْقَث ُو ْقَل يكفممر لممم من أن منه فيفهم .)4(ا
يستمسممك لممم ومممن الوثقى، بالعروة يتمسك لم بالطاغوت

ذلممك علممى الدالممة اليممات ومممن الهممالكين. مع مترد فهو بها
ْقَيُب َلُه(تعالى:  قوله َواِت َغ ْقَرِض الّسَم ل

َ ْقَر َوا ْقَبِص ِه َأ ْقَع ِب ْقَسِم َأ َما َو
ْقَم ُه ْقَن َل ِه ِم ِنإ ْقَن ُدو ِلّي ِم ِرُك َول َو ْقَش ِه ِفي ُي ْقَكِم ًا ُح فهممل .)5()َأَحد
بممأن يوصممف أن يستحق من المشرعين الفجرة الكفرة في
وبصممره سمممعه فممي يبالغ وأن والرض؟ السماوات غيب له

المبصممرات؟ بكممل وبصره المسموعات بكل سمعه لحاطة
ذلممك عممن وتعممالى سممبحانإه ولممي؟ مممن دونإه لحد ليس وأنإه
ًا ًا؟ علو َول(تعمالى:  قموله ذلمك على الدالة اليات ومن كبير
ُع ْقَد َع َت ِه َم ّل ًا ال َله َلَه ل آَخَر ِإ ّ ِإ َو ِإل ٍءْء ُكّل ُه ْقَي ٌءْك َش ِلمم ّ َها َهممُه ِإل ْقَج َو
ْقَكممُم َلممُه ْقَلُح ِه ا ْقَيمم َل ِإ ُعمموَن َو ْقَرَج الفجممرة الكفممرة فممي فهممل .)6()ُت

وأن الواحممد؟ اللممه بممأنإه يوصمف أن يستحق من المشرعين
تبارك إليه؟ يرجعون الخلئق وأن وجهه؟ إل هالك شيء كل
ومممن بصممفاته. خلقه أخس يوصف أن وتقدس وتعاظم ربنا

ْقَم(تعالى:  قوله ذلك على الدالة اليات ُك ِل ّنإُه َذ َأ َذا ِب ّلُه ُدِعَي ِإ ال
ُه َد ْقَح ْقَم َو ُت ْقَر َف ْقَن َك ِإ ْقَك َو ْقَشَر ِه ُي ُنوا ِب ْقَؤِم ْقَكُم ُت ْقَلُح ِه َفا ّل ِلّي ِل َع ْقَل ِبير ا َك ْقَل ا

الشيطانإية، النظم المشرعين الفجرة الكفرة في فهل .)7()ِ
العلي بأنإه سماوي، كتاب أعظم في يوصف أن يستحق من

بكمالممك يليممق ل ممما كممل عممن وتعاليت ربنا سبحانإك الكبير؟
َو(تعممالى:  قمموله ذلممك علممى الدالة اليات ومن وجللك. ُهمم َو

ّلُه َلَه ل ال ّ ِإ َو ِإل ُد َلُه ُه ْقَم ْقَلَح َلممى ِفي ا ُلو ِة ا َلممُه َوالِخممَر ْقَكممُم َو ْقَلُح ا
ِه ْقَيمم َل ِإ ُعمموَن َو ْقَرَج ْقَل*  ُت ْقَم ُقمم ُتمم ْقَي َأ ْقَن َأَر َعممَل ِإ ّلممُه َج ْقَم ال ُكمم ْقَي َل ْقَيممَل َع ّل ال

ًا ْقَرَمد َلى َس ِما ِإ ْقَو ِة َي َياَم ِق ْقَل ْقَن ا ٌءْه َم َل ْقَيُر ِإ ِه َغ ّل ْقَم ال ُك ِتي ْقَأ ٍءْء َيمم َيا َفل ِبِضمم َأ
ُعوَن ْقَسَم ْقَل*  َت ْقَم ُق ُت ْقَي َأ ْقَن َأَر َعمَل ِإ ّلمُه َج ْقَم ال ُكم ْقَي َل َهماَر َع ّن ًا ال ْقَرَمد َسم

َلى ِما ِإ ْقَو ِة َي َياَم ِق ْقَل ْقَن ا ٌءْه َم َل ْقَيُر ِإ ِه َغ ّل ْقَم ال ُك ِتي ْقَأ ٍءْل َي ْقَيمم َل ُنوَن ِب ُك ْقَسمم ِه َت ِفيمم
َفل ْقَبِصُروَن َأ ْقَن*  ُت ِه َوِم ِت ْقَحَم َعَل َر ْقَم َج ُك ْقَيَل َل ّل َهاَر ال ّن ُنوا َوال ُك ْقَس َت ِل
ِه ُغمموا ِفي َت ْقَب َت ِل ْقَن َو ِه ِممم ِل ْقَضمم ْقَم َف ُكمم ّل َع َل ُكُروَن َو ْقَشمم فممي فهممل.مم )1()َت

لممه بممأن يوصف أن يستحق من الوضعية، القوانإين مشرعي
الليممل يصممرف الممذي هممو وأنإممه ؟والخممرة الولممى في الحمد
ًا والنهار ؟خلقه على إنإعامه وعظمة قدرته، كمال بذلك مبين

).60( النساء )3(
).256( البقرة )4(
).26( الكهف )5(
).88( القصص )6(
).12( غافر )7(
).73-70( القصص )1(
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لممه يكممون أن وعل جممل والرض، السممماوات خممالق سبحان
الدالممة اليممات ومممن ملكممه. أو عبممادته، أو حكمه في شريك

ْقَن(تعالى:  قوله ذلك على ْقَكُم ِإ ْقَلُح ّ ا ِه ِإل ّل ّ َأَمممَر ِل ُدوا َأل ُبمم ْقَع ّ َت ِإل
ُه ّيا ِلَك ِإ ّديُن َذ ّيُم ال َق ْقَل ِكّن ا َل َثَر َو ْقَك ّناِس َأ َلُموَن ل ال ْقَع فهممل ،)2()َي
المعبممود اللممه هممو بممأنإه يوصممف أن يسممتحق مممن أولئك في

اللمه سممبحان القيمم؟ المدين هممي وحمده عبممادته وأن وحده،
ًا الظالمون يقول عما وتعالى ًا. علو تعممالى: قوله ومنها كبير

ْقَن( ْقَكممممُم ِإ ْقَلُح ّ ا ِه ِإل ّلمممم ِه ِل ْقَيمممم َل ْقَلُت َع ّك َو ِه َتمممم ْقَيمممم َل َع ْقَل َو ّكمممم َو َت َي ْقَل َف
ُلموَن ّك َو َت ْقَلُم ن فيهمم فهمل .)3()ا عليمه، يتوكمل أن يسمتحق م

ْقَنتعممالى:  قوله ومنها إليه؟ المور وتفوض َأ َو ْقَم ( ُكمم ْقَح ْقَم ا ُهمم َن ْقَي َب
ّلممُه َأنإَزَل ِبَما ْقَع َول ال ِبمم ّت ْقَم َت ُه َء َوا ْقَهمم ْقَم َأ ُه ْقَر َذ ْقَحمم ْقَن َوا ُنمموَك َأ ِت ْقَف ْقَن َي َعمم

ْقَعِض ّلُه َأنإَزَل َما َب ْقَيَك ال َل ْقَن ِإ ِإ ْقَوا َف ّل َو ْقَم َت َل ْقَع ّنإَممما َفا ُد َأ ِريمم ّلممُه ُي ْقَن ال َأ
ْقَم ُه َب ْقَعممِض ُيِصي َب ْقَم ِب ِه ِب ُنإمو ِإّن ُذ ًا َو ِثيممر ْقَن َك ّنمماِس ِمم ُقوَن ال َفاِسمم * َل
ْقَكَم َفُح ِة َأ ّي ِل ِه ْقَلَجا ُغوَن ا ْقَب ْقَن َي ْقَحَسممُن َوَم ْقَن َأ ِه ِممم ّلمم ًا ال ْقَكممم ٍءْما ُح ْقَو َقمم ِل

ُنوَن) ِق أن يسممتحق ممن المشممرعين أولئممك فممي فهممل .)4(ُيو
الهمموى؟ لتبمماع مخالف وأنإه الله أنإزل بما حكمه بأن يوصف

ل الممذنإوب لن ذنإمموبه؟ ببعممض الله أصابه عنه تولى من وأن
مممن أحسممن حكممم ل وأنإممه الخممرة؟ فممي إل بجميعهمما يؤاخممذ
يليممق ل ما كل عن وتعالى ربنا سبحان يوقنون؟ لقوما حكمه
ْقَن(تعالى:  قوله ومنها وجلله. بكماله ْقَكُم ِإ ْقَلُح ّ ا ِه ِإل ّلمم ُقممّص ِل َي
ّق ْقَلَح َو ا ُه ْقَيُر َو ِليَن َخ َفاِصمم ْقَل أن يسممتحق مممن فيهممم فهممل .)5()ا

قمموله ومنهمما. الفاصمملين؟ خير وأنإه الحق، يقص بأنإه يوصف
ْقَيممَر(تعممالى:  َغ َف ِه َأ ّلمم ِغممي ال َت ْقَب ًا َأ َكممم َو َح ُهمم ِذي َو ّلمم ْقَم َأنإممَزَل ا ُكمم ْقَي َل ِإ
َتاَب ِك ْقَل ً ا َفّصل ِذيَن ُم ّل ْقَم َوا ُه َنا ْقَي َت َتاَب آ ِك ْقَل َلُموَن ا ْقَع ّنإُه َي ٌءْل َأ َنّز ْقَن ُم ِم

ّبَك ّق َر ْقَلَح َنإّن َفل ِبا ُكممو ْقَن َت ِريممَن ِممم َت ْقَم ْقَلُم ْقَت*  ا َتّممم ِلَمممُة َو ّبممَك َك َر
ًا ْقَدق ً ِص ْقَدل َع أن يستحق من المذكورين أولئك في فهل .)6()َو

ً الكتاب هذا أنإزل الذي هو بأنإه يوصف يشممهد الممذي ؟مفصل
كلممماته تمممت وبممأنإه بممالحق ربممك مممن منزل أنإه الكتاب أهل

ًا ً صدق ًا أي وعدل ً الخبممار، فممي صدق ؟الحكمماما فممي وعممدل
ممما ربنمما سممبحان العليممم؟ السميع وهو لكلماته مبدل ل وأنإه

ْقَل(تعممالى:  قوله ومنها شأنإه. أجل وما أعظمه ْقَم ُقمم ُتمم ْقَي َأ َممما َأَر
ْقَنإَزَل ّلُه َأ ْقَم ال ُك ْقَن َل ٍءْق ِم ْقَزأ ْقَم ِر ُت ْقَل َع ْقَنُه َفَج ًا ِم ً َحَرام ْقَل َوَحلل ّلممُه ُقمم َأال
ِذَن ْقَم َأ ُكمم ْقَما َل َلممى َأ ِه َع ّلمم َتممُروَن ال ْقَف أولئممك فممي فهممل .)1()َت

الرزأق ينزل الذي هو بأنإه يوصف أن يستحق من لمذكورينا
بمإذنإه؟ إل تحريممم ول تحليل يكون أن يمكن ل وأنإه ؟للخلئق

).40( يوسف )2(
).67( يوسف )3(
).50-49( المائدة )4(
).57( النإعاما )5(
).115-114( النإعاما )6(
).59( يونإس )1(
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لمه المذي هممو وأنإزلمه الممرزأق خلق من أن الضروري من لن
يكون أن وعل جل سبحانإه والتحريم؟ بالتحليل فيه التصرف

ْقَنتعممالى:  قوله ومنها والتحريم. التحليل في شريك له َوَممم )
ْقَم ْقَم َل ُك ْقَح ّلُه َأنإَزَل ِبَما َي ِئَك ال َل ْقَو ُأ ْقَم َف ِفُروَن) ُه َكا ْقَل فيهم فهل .)2(ا

ذلممك. عممن وتعممالى ربنا سبحان بذلك؟ الوصف يستحق من
ُلوا َول(تعالى:  قوله ومنها ُقو ْقَم َتِصممُف ِلَممما َت ُك ُت َن ْقَلِسمم ِذَب َأ َكمم ْقَل ا

َذا ٌءْل َه َذا َحل َه ٌءْما َو َتممُروا َحممَرا ْقَف َت َلممى ِل ِه َع ّلمم ِذَب ال َكمم ْقَل ِذيَن ِإّن ا ّلمم ا
َتممُروَن ْقَف َلممى َي ِه َع ّلمم ِذَب ال َكمم ْقَل ِلُحمموَن ل ا ْقَف ٌءْع*  ُي َتمما ٌءْل َم ِليمم ْقَم َق ُهمم َل َو

ٌءْب َذا ٌءْم َع ِلي ممما غيممر المشممرعين أن اليممة أوضحت فقد .)3()َأ
يفممتروه أن لجممل الكممذب، ألسممنتهم تصممف إنإما الله شرعه

ً يمتعون وأنإهم يفلحون ل وأنإهم الله، على يعممذبون ثممم قليل
صممفات مممن  صممفاتهم)4(بعد في واضح وذلك الليم، العذاب

ْقَل(تعممالى:  قمموله ومنهمما ويحممرما. يحلممل أن لممه مممن ُلممّم ُقمم َه
ْقَم ُك َء َدا َه ِذيَن ُش ّل ُدوَن ا َه ْقَش ّلَه َأّن َي َذا َحّرمَا ال ْقَن َه ِإ ُدوا َفمم ِه َفل َشمم

ْقَد َه ْقَش ْقَم َت ُه َع ُلّم(فقوله:  .)5()َم ْقَم َه ُك َء َدا َه فهم تعجيز،  صيغة)ُش
غيممر أن في واضح التحريم. وذلك مستند بيان عن عاجزون

كممان التحريممم. ولممما ول التحليممل بصممفات يتصممف ل اللممه
مممن قدرية، كونإية أو كانإت شرعية الحكاما، وجميع التشريع
كممل كممان المذكورة اليات عليه دلت الربوبية. كما خصائص

ًا اتبع من ،ًربمما المشممرع ذلك اتخذ قد الله تشريع غير تشريع
وقممد كممثيرة، هممذا علممى الدالممة . واليمماتاللممه مممع وأشممركه
ًا، قدمناها وهممو ذلممك فمممن كفايممة، فيه ما منها وسنعيد مرار

عليممه اللممه صمملى النممبي زأمممن في أنإه وأصرحه، أوضحه من
الشيطان، وحزب الرحمن، حزب بين مناظرة وقعت وسلم

ن حكمم فمي الرحممن وحمزب والتحليمل التحريمم أحكماما م
وحمزب تحريممه، فممي وحيمه فممي الرحممن، تشممريع يتبعمون

اللممه حكم تحليله. وقد في الشيطان وحي يتبعون الشيطان
تتلممى قرآنإيممة سممماوية فتمموى فيه تنازأعوا فيما وأفتى بينهما

أوليائه إلى أوحى لما الشيطان أن النإعاما. وذلك سورة في
ًا وحيه: سلوا في لهم فقال من ميتة تصبح الشاة عن محمد

قتلهمما. فقممالوا: الممذي هممو الله أن فأجابوهم قتلها؟ الذي هو
ًا الميتة حراما؟ إنإه تقولون كيف الله ذبحه وما الله، ذبيحة إذ

ًا فممأنإتم حلل، بأيممديكم ذبحتممموه إنإممما تقولممون أنإكممم مممع إذ
بممه يعتد من بإجماع الله ذبيحة. فأنإزل وأحل الله من أحسن

َ قوله العلم أهل من َول ْقَا تعالى: ( ُلو ُك ْقَأ ْقَم ِمّما َت ِر َلمم َك ْقَذ ٱْقَسممُم ُيمم
ِه ّل ِه) ٱل ْقَي َل ذكاهمما الله أن الكفار زأعم وإن أي الميتة  يعني)7(َع

).44( المائدة )2(
).117-116( النحل )3(
(بعض). الصواب ولعل الصل في كذا )4(
).150( النإعاما )5(
).121(  النإعاما)7(
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ّنإممُه مممن بسممكين الكريمة بيده ِإ َو ٌءْق) والضمممير ذهممب: ( ْقَسمم ِف َل
َ مممن المفهموما الكممل إلممى عائد َول ْقَا) وقمموله: قمموله: ( ُلو ُك ْقَأ َتمم

ٌءْق) أي ْقَسمم ِف َل لتشممريع وإتبمماع اللممه، طاعممة عممن خممروج (
ِإّن َو ِطيَن الشمممميطان: ( َٰي ُيوُحمممموَن ٱلّشمممم َلممممى َل ْقَم ِإ ِه ِئ َيممممآَ ِل ْقَو َأ

ْقَم). أي ُك ُلو ِد ُيَٰج اللممه ذبحممه وممما حلل ذبحتممموه بقولهم: ممما ِل
ًا فممأنإتم حممراما، بيممن     ثممم تذكيممة، وأحممل اللممه، مممن أحسممن إذ

بيممن     الحكممم     فممي     العممالمين،     رب     مممن     السممماوية     الفتمموى
ْقَن قممموله فمممي الفريقيمممن ِإ َو ْقَم تعمممالى: ( ُه ُتُممممو ْقَع َط ْقَم َأ ُكممم ّنإ ِإ

ُكوَن) فهي ِر ْقَش صممرح وعل جل الخالق من سماوية فتوى َلُم
ن لتشمريع المخمالف الشميطان تشريع متبع بأن فيها الرحم

عليممه دلممت ممما نإحممو على الدالة اليات بالله... ومن مشرك
ّنإَما قوله المذكورة النإعاما آية ِإ ُنُه تعالى: ( َٰط ْقَل َلممٰى ُس ِذيَن َع ٱّلمم

َنإُه ْقَو ّلمم َو َت ِذيَن َي ّلمم ِه ُهممم ٱَو ُكوَن) ِبمم ِر ْقَشمم بتمموليهم فصممرح ،)1(ُم
والمعاصممي الكفممر مممن لهممم يزيممن ممما بإتبمماع أي للشمميطان

ًا بممه إشممراك ذلممك بأن صرح ثم الرسل، به جاءت لما مخالف
ِذيَن قمموله فممي ّلمم َو ِه ُهممم ٱتعممالى: ( ُكوَن) وصممرح ِبمم ِر ْقَشمم أن ُم

عبممادة ويزينممه لهم الشيطان يشرعه الذي ذلك في الطاعة
أشممرك فقممد الشمميطان عبممد مممن أن للشمميطان. ومعلمموما

ْقَم قممال بممالرحٰمن َلمم َأ ْقَد تعممالى: ( َهمم ْقَع ْقَم َأ ُكمم ْقَي َل ِنمم ِإ َب َدمَا ۤىٰي ّ َأن َءا ل
ْقَا ُدو ُب ْقَع َٰطَن َت ّنإممُه ٱلّشي ْقَم ِإ ُكمم ّو َل ُد ٌءْن َعمم ِبيمم َأِن ّم َو ِنإى *  ُدو ُبمم َذا ٱْقَع َٰهمم
ٌءْط ٌءْم ِصَٰر ِقي َت ْقَس ْقَد ّم َق َل َو ْقَم َأَضّل *  ُكمم ْقَن ّ ِم ِبل ًا) ِج ِثيممر ويممدخل ،)2(َك
ً الشمميطان نإظمماما متبعمموا فيهم ْقَم أوليمماء دخممول َلمم َف َأ ْقَا ( ُنإممو ُكو َت

ُلمموَن)... والشمميطان ِق ْقَع المممذكورة لممه طمماعتهم بممأن عممالم َت
نإممص كممما الخرة، في منهم وتبرأ بذلك صرح كما به إشراك

َقمماَل قمموله فممي إبراهيممم سممورة فممي عليممه اللممه َو تعممالى: (
َٰطُن ْقَي ْقَمممُر ُقِضممَى َلّممما ٱلّشمم ّ ّلممَه ِإّن ٱل ْقَم ٱل ُك َد َعمم َد َو ْقَعمم ّق َو ٱْقَلَحمم
ْقَم ُك ّت َعد َو ْقَم) إلى َو ُك ُت ْقَف َل ْقَخ َأ ّنإي َف ِإ ْقَرُت قوله: ( َف ُتُموِن ِبَمآَ َك ْقَك ْقَشَر َأ

ْقَبُل) ِمن أي قبل من به مشركين كانإوا بأنإهم اعترف  فقد)3(َق
القيامممة... يمموما إل ذلممك بشممركهم يكفممر ولم الدنإيا، دار في

فممي     اللممه،     غيممر     أطمماع     ممن     كممل     أن     شممك     فل     حممال     كل     وعلى
كممما اللممه     مممع     به     أشرك     فقد     الله،     شرعه     لما     مخالف     تشريع

ِلَك لذلك يدل ٰذ َك َو ّيممَن قوله: ( ٍءْر زَأ ِثيمم َك ِكيَن ّمممَن ِل ِر ْقَشمم ْقَتممَل ٱْقَلُم َق
ْقَم ِه ِد َٰل ْقَو ْقَم) َأ ُه ُؤ َكآَ فممي أطمماعوهم لممما شممركاء  فسماهم)4(ُشَر

ْقَما الولد. وقوله قتل َأ ْقَم تعالى: ( ُه ُء َل َكا ْقَا ُشَر ُعو ْقَم َشَر ُهمم ّمممَن َل
ّديِن ْقَم َما ٱل َذن َل ْقَأ ِه َي ّلُه) فقد ِب يشرعون الذين تعالى سمى ٱل

ذلممك     يزيممد     ومممما شممركاء، اللممه بممه يممأذن لممم ممما الممدين من
ًا أنإه من القيامة، يوما الشيطان عن الله ذكره ما أن ،إيضاح

).100(  النحل)1(
).62-60(  يس)2(
).22( إبراهيم )3(
).137(  النإعاما)4(

)9(والجهاد التوحيد منبر
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بممما كفرت إنإي الدنإيا، دار في به يشركون كانإوا للذين يقول
فيممه ليممس المممذكور الشممراك ذلك أن قبل، من أشركتمون

كممما لممه فاسممتجابوا طمماعته إلممى دعاهم أنإه على زأائد شيء
َوَما تعالى قوله في بذلك صرح ْقَم ِلممَي َكمماَن عنه: ( ُكمم ْقَي َل ّمممن َع

ٍءْن َٰط ْقَل ّ ُس ْقَم َأن ِإل ُك ُت ْقَو َعمم ْقَم َد ُت ْقَب َتَج ْقَسمم كممما واضممح  وهممو)5(ِلممي) ٱَف
ترى.

- حقيممق بمسمملم يليممق ل أنإه لك تبين ذلك عرفت فإذا
- الممذين الكفممرة المشممرعين هؤلء يوالي - أن الوصف بهذا

لقمموانإينهم ينصاع - أو الله دون من أربابا أنإفسهم من جعلوا
الكفريممة وبقمموانإينهم بهممم والكفممر بغضهم عليه بل الكفرية،

يجممب الله دون من طواغيت الكافرة وقوانإينهم فهم الوثنية
فممي اللممه شمماركوا - لنإهممم تعممالى اللممه أمر - كما بهم الكفر
وجعلمموا معه فشرعوا والتشريع الحكم وهو خصائصه أخص

آلهة.  أنإفسهم من

المستعان. والله

)1(الثانإي الفصل

أنإزل ما بغير الحاكم أن في
الطواغيت من الله

بعممد تعممالى الله رحمه تيمية ابن السلما شيخ ) قال1
ورسمموله: الله إلى التحاكم وجوب في اليات بعض أورد أن
يممتركون وهممم كلهمما بممالكتب اليمممان المممدعين ذما وكممما(

بعممض     إلممى     ويتحمماكمون والسممنة الكتمماب إلممى التحمماكم
ًكممثيرا ذلممك يصمميب كممما اللممه     دون     من     المعظمة     الطواغيت

مقممالت إلمى تحماكمهم فممي وينتحلممه السمملما     ي  يمدع     مممن
الملمموك بعممض سياسممة إلممى أو غيرهم أو الفلسفة الصابئة

.)2()وغيرهم الترك ملوك من السلما شريعة عن الخارجين

)10( اليممة تفسير ). في425-4/419( للشنقيطي البيان أضواء )5(
الشورى. سورة من

ع )1( ي للشميخ المعيمن تكفيمر ضموابط كتماب شمئت إن راج العل أب
).208-197(ص الفوزأان الشيخ بتقديم الراشد

).12/339( الفتاوى مجموع )2(

)10(والجهاد التوحيد منبر
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ثممم(نإصممه:  ممما اللممه رحمممه الجوزأية القيم ابن ) قال2
بممه جمماء ممما غيممر إلممى حمماكم أو تحاكم من أن سبحانإه أخبر

ما كل والطاغوت إليه وتحاكم الطاغوت حكم فقد الرسول
فطمماغوت مطاع أو متبوع أو معبود من حده العبد به تجاوزأ

يعبممدونإه أو ورسمموله اللممه     غيممر     إليممه     يتحاكمون     من     قوما     كل
أو اللممه مممن بصمميرة غيممر علممى يتبعممونإه أو اللممه دون مممن

طممواغيت     فهممذه للممه طاعممة أنإممه يعلمممون ل فيممما يطيعممونإه
أكممثرهم رأيممت معها الناس أحوال وتأملت تأملتها إذا العالم

اللممه إلممى التحاكم وعن الطاغوت عبادة إلى الله عبادة من
طمماعته وعممن الطمماغوت إلممى التحمماكم إلممى الرسممول وإلى

.)3()ومتابعته الطاغوت إلى رسوله ومتابعة

تعالى الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ ) قال3
اللممه، لعنممه إبليممس خمسممة، ورؤسممهم كثيرة : (والطواغيت

ًا ادعى ومن راض، وهو عبد ومن ومممن الغيب، علم من شيئ
أنإممزل ممما بغيممر حكممم ومممن نإفسممه، عبممادة إلممى النمماس دعمما

.)4(الله...)

ورؤوسممهم كممثيرة، طواغيتالوالله: ( رحمه ) وقال4
ومنها:  ذكرها خمسة) ثم

تعممالى، اللممه لحكمماما المغيممر الجممائر، حاكملا: انإيالث(
آمنمموا أنإهم يزعمون الذين إلى تر لمتعالى: (أ قوله والدليل

إلممى يتحمماكموا أن يريدون قبلك من أنإزل وما إليك أنإزل بما
ُد بممه يكفممروا أن أمممروا وقممد الطمماغوت ِريمم ُي أن الشمميطان َو

ً يضلهم ًا) ضلل )5(بعيد

قمموله والممدليل اللممه، أنإزل ام بغير يحكم الث: الذيالث
هممم فأولئممك اللممه أنإممزل بممما يحكممم لممم تعممالى: (ومممن

.)2(الله رحمه كلمه ) أ.هم)1(الكافرون)

السعدي: (كممل نإاصر بن الرحمن عبد الشيخ ) وقال5
.)3(طاغوت) فهو الله شرع بغير حكم من

).1/50( العالمين رب عن الموقعين  إعلما)3(
).1/136( السنية الدرر )4(
).60( النساء )5(
).44( المائدة )1(
).163-1/161( السنية الدرر )2(
) مممن60( اليممة تفسممير ) عنممد184(ص المنممان الكريممم تيسممير )3(

النساء. سورة

)11(والجهاد التوحيد منبر
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فيممما اللممه رحمممه بطيممن أبمما اللممه عبد الشيخ ) وقال6
النمماس نإصممبه مممن كممل أيضمما (... ويشمل الطاغوت يشمله

اللمممه لحكمممم المضمممادة الجاهليمممة بأحكممماما بينهمممم للحكمممم
.)4(ورسوله)

بممن محمممد بن حسن بن الرحمن عبد الشيخ ) وقال7
وسممنة اللممه كتمماب غيممر إلممى حمماكم ممن الوهاب: (فكل عبد

أن عبمماده اللممه أمممر الممذي الطاغوت إلى حاكم فقد رسوله،
وسممنة اللممه كتمماب إلممى إل ليممس التحمماكم فممإن بممه، يكفممروا
.)5(بهما...) يحكم كان ومن وسلم عليه الله صلى رسوله

اللممه رحمه سحمان بن سليمان الشيخ ) وقال8
الطمماغوت الطماغوت: (وحاصممله: أن في له رسالة في

وطمماغوت عبممادة، وطاغوت ،حكم     طاغوت أنإواع، ثلثة
هممو الورقممة هممذه فممي والمقصممود ومتابعممة، طاعممة

المنتسممبين الطوائممف مممن كممثيرا فإن الحكم، طاغوت
أبممائهم، عادات إلى يتحاكمون صاروا قد ،السلما     إلى

شممرع كقممولهم الرفاقممة، بشممرع الحممق ذلممك ويسمون
هممو     وهممذا ذلممك، وغيممر قحطممان، وشممرع عجمممان،
.)6()باجتنابه     الله     أمر     الذي     بعينه،     الطاغوت

ّلممه، معصية في . والمطاع(..السلما:  شيخ ) قال9 ال
كممان سممواء-  الحممق وديممن ىالهممد غيممر اتباع في والمطاع
ّلممه، لكتمماب المخممالف خممبره ًمقبممول أمممره ًمطاعمما أو ال

ّله لمر المخالف تحمموكم مممن سمي ولهذا طاغوت؛ هو-  ال
ّله كتاب بغير حاكم من أو إليه، .)7()طاغوت ال

وكمملالشممنقيطي: ( الميممن محمممد الشمميخ ) قممال10
وذلممك الطمماغوت، إلى تحاكم فهو الله شرع غير إلى تحاكم

ْقَمتعالى:  قوله في َل َأ َلى َتَر ( ِذيَن ِإ ّل ُعُموَن ا ْقَز ْقَم َي ُه ّنإ أ
ُنمموا َ ِبَممما آَم

ِزَل ْقَيَك ُأنإ َل ِزَل َوَممما ِإ ْقَن ُأنإمم ِلممَك ِممم ْقَب ُدوَن َق ِريمم ْقَن ُي َكُموا َأ َتَحمما َلممى َي ِإ
ُغوِت ّطا ْقَد ال َق ْقَن ُأِمُروا َو ُفُروا َأ ْقَك ِه...)) َي .)8(ِب

يجمموزأ إبراهيممم: (ول بممن محمممد الشمميخ ) يقممول11
أنإممزل ممما التي الوضعية، بالقوانإين اللهية الشريعة استبدال

العبممادة. وفتمماوى تعريف في ). رسالة93(ص التوحيد مجموعة )4(
).1/327( النجدية الئمة

).2/301( السنية الدرر )5(
).511-10/502( السنية الدرر )6(
).28/201( الفتاوى مجموع )7(
).4/420( البيان أضواء )8(

)12(والجهاد التوحيد منبر
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أهممل إلممى المشمماكل هممذه مثل وإسناد سلطان، من بها الله
إلى التحاكم من لنإه أهله، غير إلى المر إسناد من القوانإين

ْقَم في به بالكفر الله أمر الذي الطاغوت َلمم َأ َلممى َتممَر قمموله: ( ِإ
ِذيَن ّل ُعُموَن...) ا ْقَز .)1(َي

وهو العثيمين: (الطاغوت بن محمد الشيخ ) وقال12
عليمه اللمه صملى ورسموله تعمالى اللمه حكمم خالف ما كل

.)2(...) وسلم

)1(الثالث الفصل

بالطاغوت الكفر وجوب في
وصحته اليمان في شرط وأنإه

بالطواغيت الكفر وكيفية
بالـطـاغوت،     الكـفـر     وـجـوب     ـفـي     أـمـا
ذلك:     في     العلماء     قاله     ما     إلى     فانإظر

اللممه: رحمممه الوهمماب عبممد بممن محمممد الشمميخ ) قال1
. فكل)2(بالطاغوت) العباد: الكفر جميع على الله (وافترض

فتمماوى ). أو12/274( إبراهيممم بممن محمد الشيخ ورسائل فتاوى )1(
).1/330( النجدية الئمة

).1/39( العثيمين بن محمد الشيخ ورسائل فتاوى مجموع )2(
فتمماوى كتمماب مممن الفصممل هممذا فممي القمموال بعممض من  استفدت)1(

به. الكفر وصفة الطاغوت في الول، المجلد النجدية الئمة
).1/136( السنية  الدرر)2(

)13(والجهاد التوحيد منبر
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الكفممر عليهمم مفممروض العبماد وكمل بمذلك مكلفمون العبماد
منهممم، علممي اليوما: ما الجهال بعض يقول كما ل بالطاغوت

الله. على كذب فهذا بهم الله كلفني ما أو

ممما أول اللممه: أن رحمممك الله: (اعلممم رحمه ) وقال2
واليمممان بالطمماغوت، الكفممر عبممده علممى تعممالى الله أوجب
تممبين قممد الممدين فممي إكممراه تعممالى: (ل قمموله والدليل بالله؛

فقممد بممالله ويممؤمن بالطمماغوت يكفممر فمممن الغي من الرشد
() عليم سميع والله لها انإفصاما ل الوثقى بالعروة استمسك

.)4(كلمه ) أ.هم)3

ممما أول لممك: ايممش قيممل اللممه: (فممإذا رحمممه ) وقال3
بممالله؛ وإيمممان بالطمماغوت، كفممر فقممل عليممك؟ اللممه فممرض

الرشممد تبين قد الدين في إكراه قوله: (ل ذلك على والدليل
استمسممك فقد بالله ويؤمن بالطاغوت يكفر فمن الغي من

قيممل فممإذا عليم)، سميع والله لها انإفصاما ل الوثقى بالعروة
ل اللممه. ومعنممى إل إلممه فقممل: ل المموثقى؟ العروة لك: ايش
نإمماف؟ أنإممت ايممش لممك قيممل فإذا الله: إثبات. وإل إله: نإفي،

اللممه، دون مممن يعبممد ما جميع فقل: نإاف مثبت؟ أنإت وايش
.)5(له) شريك ل وحده لله العبادة ومثبت

يصممير     ممما     النإسممان     أناللممه: (واعلممم:  رحمه ) وقال4
ًا ّ ،بالله     مؤمن تعممالى: قمموله والممدليل ،بالطمماغوت     بممالكفر     إل
بممالعروة استمسممك فقد بالله ويؤمن بالطاغوت يكفر (فمن

علممى يدلك . فهذا)6(عليم) سميع والله لها انإفصاما ل الوثقى
اليمان هو الخر ونإصفه التوحيد، نإصف بالطاغوت الكفر أن

بالله.

شهادة معرفة فرض الله: أن رحمك اعلم) وقال: (5
علممى فيجممب والصمموما؛ الصمملة، فرض قبل الله إل إله ل أن

عممن بحثممه وجمموب من أعظم ذلك معنى عن يبحث أن العبد
بالطمماغوت:     واليممانالشممرك.  وتحريممم والصمموما، الصمملة،

مراتممب فممأعظم ؛والعمات     المهات،     نإكاح     تحريم     من     أعظم
.)1(الله) إل إله ل أن بالله: شهادة اليمان

).256(  البقرة)3(
).1/137( السنية  الدرر)4(
).153-1/152( السنية  الدرر)5(
).1/163( السنية  الدرر)6(
).2/121( السنية  الدرر)1(
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دينكم بأصل إخوانإي: تمسكوا الله، وقال: (فالله،) 6
اللممه؛ إل إلممه ل أن وهممو: شممهادة ورأسممه، أسه وآخره، أوله

كممانإوا ولو إخوانإكم واجعلوهم أهلها، وأحبوا معناها؛ واعرفوا
مممن وابغضمموا وعممادوهم، ،بممالطواغيت     واكفممروا بعيممدين؛

،منهم     علي     ما     قال     أو يكفرهم، لم أو عنهم، جادل أو أحبهم،
وافترى؛ الله، على هذا كذب فقد بهم، الله كلفني ما قال أو
منهممم؛ والممبراءة بهم، الكفر عليه وفرض بهم، الله كلفه بل
دينكم، بأصل تمسكوا الله، فالله، وأولده؛ إخوانإه، كانإوا ولو

توفنمما اللهممم شمميئا؛ بممه تشممركون ل ربكممم، تلقممون لعلكممم
.)2(بالصالحين) وألحقنا مسلمين،

كممل من تبرأ بالطاغوت: أن الكفر ومعنىوقال: () 7
أو شممجر، أو أنإسممي، أو جنممي، مممن اللممه، غيممر فيممه يعتقد ما

وتبغضممه، والضمملل، بالكفر، عليه وتشهد ذلك؛ غير أو حجر،
اللممه، إل أعبد ل أنإا قال من فأما أخوك؛ أو أبوك أنإه كان ولو
ذلممك، وأمثممال القبممور، على والقباب السادة، أتعرض ل وأنإا

ولممم بممالله، يممؤمن ولممم اللممه، إل إلممه ل قول في كاذب فهذا
.)3(بالطاغوت) يكفر

مممن بممالبراءة إل السمملما ديممن يصممح ل ) وقال: (بل8
يكفر تعالى: (فمن قال كما - وتكفيرهم، - الطواغيت هؤلء

.)4(بالطاغوت...))

ًا اللممه رحمه ) وقال9 الكممبر الظلممم بيممن الفممرق مبينمم
بكلمممة النإسان تكلم إذا الذي الظلم الصغر: (وأين والظلم

السمملما، مممن خممرج عنهم جادل أو الطواغيت، مدح أو منه،
ًا كممان ولممو ًا؟ صممائم مممن يخممرج ل الممذي الظلممم مممن قائممم

.)5(عظيم) فرق الموضعين السلما؟... فبين

ـت10 ـال: (وأنـإ ـا ) وـق ـن ـي ـّن ـم ـه ـم ـه الـل علـي
أنإك تظن ل الله؛ إل إله من ما أن وعرف بالسإلم،

ـن سإواه، ما تارك وأنإا الحق، هو قلت: هذا إذا ل لـك
ًا، فيهم أقول ول للمشركين، أتعرض تـظـن: ل شيئ

ـبـل: ل السـإـلم، في الدخول به لك يحصل ذلك أن
ّد ومـسـبتهم، يحبـهـم، ـمـن وبـغـض بغـضـهم، ـمـن ـبـ

مـعـه: واـلـذين إبراهـيـم، أبوك قال كما ومعاداتهم؛
ّنإا( ُء إإ ُكْم ُبَرآَ ْن إمّما إم ُدوَن َو ُـبـ إن إـمـْن َتْع إه ُدو ّـلـ َنـإـا ال َكَفْر

).120-2/119( السنية  الدرر)2(
).122-2/121( السنية  الدرر)3(
).10/53( السنية  الدرر)4(
).56-10/55( السنية  الدرر)5(
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ُكْم َدا إب َب َنا َو َن ْي ُكْم َب َن ْي َب ُة َو َداَو ْلَع ُء ا َبْغَضا ْل ًا َوا ـد َـب ـى َأ ّـت َح
ُنوا إم إه ُتْؤ ّل ُه إبال َد يكـفـر تـعـالى: (فـمـن وقال ،)1()َوْح

ـبـالعروة اسإتمـسـك فـقـد ـبـالله وـيـؤمن بالطاغوت
أـمـة ـكـل ـفـي بعثـنـا تعالى: (ولقد وقال الوثاقى)،

الـطـاغوت). وـلـو واجتنـبـوا الـلـه اعـبـدوا أن رسإولً
وسـإـلم علـيـه الـلـه صلى النبي اتبع رجل: أنإا يقول
والـعـزى، اللت، أتـعـرض لـكـن: ل الـحـق، على وهو
ـلـم منـهـم؛ عـلـي ـمـا وأمـثـاله، جهل، أبا أتعرض ول

.)2(إسإلمه) يصح

سممئل حيممن الله رحمه عتيق بن حمد الشيخ ) قال11
مؤمن، أنإا قال -: "من عنه تعالى الله - رضي عمر كلما عن
مممؤمن قممال: أنإمما مممن بعضممهم: أي كافر" فقال: (وقال فهو

القمموال مممن ذلممك، غيممر وقيممل بممالله، كافر فهو بالطاغوت،
.)3(الضعيفة...) البعيدة،

اللممه: رحمممه سممحمان بممن سممليمان الشمميخ ) قممال12
اللممه قال اجتنابه، ووجوب الطاغوت، بيان في كلمات (هذه

فمممن الغممي مممن الرشممد تبين قد الدين في إكراه تعالى: (ل
الوثقى بالعروة استمسك فقد بالله ويؤمن بالطاغوت يكفر

المستمسك أن تعالى عليم) فبين سميع والله لها انإفصاما ل
بممه الكفممر وقدما بالطاغوت، يكفر الذي هو الوثقى، بالعروة

بممالله، يمؤمن أنإممه المممدعي يدعي قد لنإه بالله، اليمان على
تعممالى: كاذبة. وقال دعواه وتكون الطاغوت، يجتنب ل وهو

واجتنبمموا اللممه اعبممدوا أن رسممول أمممة كممل فممي بعثنمما (ولقد
باجتنمماب     بعثمموا     قد     المرسلين     جميع     أن     فأخبر ،)4(الطاغوت)
،المرسمملين     لجميممع     مخمالف     فهممو     يجتنبه     لم     فمن     الطاغوت،

إلى وأنإبوا يعبدوها أن الطاغوت اجتنبوا تعالى: (والذين قال
علممى الحجممج مممن اليممات هممذه ففممي ،)5(البشرى) لهم الله

.)6(كثيرة) وجوه اجتنابه وجوب

ْقَم الله الشنقيطي: (قال الشيخ ) قال13 َل َأ َتَر تعالى: (
َلى ِذيَن ِإ ّل ُعُموَن ا ْقَز ْقَم َي ُه ّنإ أ

ُنوا َ ِزَل ِبَما آَم ْقَيَك ُأنإ َل ِزَل َوَممما ِإ ْقَن ُأنإمم ِممم
ِلمَك ْقَب ُدوَن َق ِريم ْقَن ُي َكُموا َأ َتَحما َلمى َي ُغوِت ِإ ّطما ْقَد ال َقم ْقَن ُأِممُروا َو َأ

ُفُروا ْقَك ِه َي ُد ِب ِري ُي َطاُن َو ْقَي ْقَن الّش ْقَم َأ ُه ّل ً ُيِض ًا). فممالكفر َضلل ِعيممد َب

).4(  الممتحنة)1(
).2/109( السنية  الدرر)2(
).1/556( السنية  الدرر)3(
).36(  النحل)4(
).17(  الزمر)5(
).10/502( السنية  الدرر)6(
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اليممة، هممذه فممي بممه أمرهم بأنإه الله صرح الذي بالطاغوت،
ْقَن فممي تعمالى بينمه كما اليمان     في     شرط َفَمم ْقَر قموله: ( ُفم ْقَك َي

ُغوِت ّطا ْقَن ِبال ْقَؤِم ُي ِه َو ّل ْقَد ِبممال َقمم ْقَمَسممَك َف َت ْقَس ِة ا َو ْقَر ُع ْقَل َقى). ِبمما ْقَث ُو ْقَلمم ا
بممالعروة يتمسممك لممم بالطاغوت يكفر لم من أن منه فيفهم

.)7(الهالكين) مع مترد فهو بها يستمسك لم ومن الوثقى،

بممن محمممد بممن اللممه عبممد بن سليمان الشيخ ) قال14
لليمممان منمماف الطمماغوت إلممى التحمماكم أنالوهمماب: ( عبممد

إليممه، التحاكم وترك به، بالكفر إل إيمان يصح فل له، ومضاد
.)8(بالله) يؤمن لم بالطاغوت يكفر لم فمن

يكفممر فمممن أي(اللممه:  رحمممه الشمموكانإي ) قممال15
أو الضممللة سؤوور الكهانإممة أهممل أو الصممناما أو بالشمميطان

ممن الرشممد لمه تميمز مما بعمد وجل عز بالله ويؤمن بالجميع
.)1()الوثيق     بالحبل     وتمسك     فازأ     فقد الغي

بالطواغيت:     الكفر     صفة     أما

 يقممول)بممه يكفممروا أن أمممروا وقدالطبري: (( ) قال1
الممذي الطمماغوت بممه جمماءهم بممما يكذبوا     أن الله أمرهم وقد

.)2()إليه ونميتحاك

 أي)بممه يكفممروا أن أمممروا وقممدالواحممدي: (( ) قممال2
يتممبرأ بممل يمموالى . فل)3()دينهممم أهممل غيممر يوالوا ل أن أمروا
منه.

وقممد: (تعالى قولهتفسيره: ( في الجوزأي ابن ) قال3
.)4()الكهنة من يتبرؤوا أن مقاتل قال) به يكفروا أن أمروا

الوهمماب: (فأممما عبممد بن محمد المجدد الشيخ ) قال4
اللممه، غيمر عبمادة بطلن تعتقمد بالطاغوت: فأن الكفر صفة

.)5(وتعاديهم) أهلها، وتكفر وتبغضها، وتتركها،

).4/420( البيان  أضواء)7(
).1/358( النجدية الئمة  فتاوى)8(
).1/275( القدير فتح )1(
( القممرآن آي تأويممل عممن البيممان جممامع المسمممى الطبري تفسير )2(

5/152.(
).1/271( الواحدي تفسير )3(
).2/120( المسير زأاد )4(
).1/161( السنية  الدرر)5(
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بالطمماغوت: أن الكفممر ومعنممىاللممه: ( رحمه ) وقال5
أو أنإسممي، أو جنممى، ممن اللممه، غير فيه يعتقد ما كل من تبرأ

والضمملل، بممالكفر، عليه وتشهد ذلك؛ غير أو حجر، أو شجر،
إل أعبممد ل أنإا قال من فأما أخوك؛ أو أبوك كان ولو وتبغضه،

وأمثممال القبممور، علممى والقبمماب السادة، أتعرض ل وأنإا الله،
بمالله، يمؤمن ولمم اللمه، إل إلمه ل قول في كاذب فهذا ذلك،
.)6(بالطاغوت) يكفر ولم

فممي اللممه رحمممه سممحمان بممن سليمان الشيخ ) قال6
على الحجج من اليات هذه الطاغوت: (ففي عن له رسالة
بغضممه، هممو اجتنابه من والمراد كثيرة، وجوه اجتنابه وجوب

عنمد باليمد وإزأالته باللسان، وتقبيحه وسبه بالقلب، وعداوته
يفعممل ولم الطاغوت اجتناب ادعى فمن ومفارقته، القدرة،

.)7(صدق) فما ذلك

الرابع الفصل
فيها يكون التي الحالة ذكر في

الله أنإزل ما بغير الحاكم كفر
ًا ًا كفر ًا أو أصغر مجازاي

الضممعيف بمالثر تعلممق مممن الزمممان هممذا فممي كثر فقد
الثممار وتممرك عنه الله رضي عباس بن الله عبد عن المروي

قاسموها بمل بمذلك يكتفموا ولمم عنه الله رضي له الصحيحة
ومشرعيها. بها للحاكمين تبرئة الوضعية القوانإين على

الحكممم عممن قمموله هو عنه المروي الضعيف الثر فأما
عممن رواه الثممر كفممر) وهممذا دون اللممه: (كفممر أنإممزل ما بغير

).2/122( السنية الدرر )6(
).503-10/502( السنية  الدرر)7(
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فقممد ضمعيف وهمو حجيمر بن هشاما عباس ابن عن طاووس
و حنبممل بممن أحمممد الماما أمثال من المعتدلين الئمة ضعفه
هممؤلء فممإن ذلممك ومممع  وغيرهم،)1(والعقيلي معين بن يحيى
عنه الله رضي عباس ابن عن المروية الصحيحة الثار تركوا
عن طاووس أبيه عن طاووس بن الله عبد رواه الذي كالثر

اللممه: أنإزل ما بغير الحكم عن سئل حين قال أنإه عباس ابن
(هممي روايممة وفممي كفممر)، به (كفى رواية وفي كفر)، به (هو

وترك الضعيفة بالروايات التمسك إن لهؤلء  فنقول)2(كفر)
أيممن لهم ونإقول والهواء، البدع أهل طرق من هو الصحيحة

مسممعود ابن كقول الصالح للسلف الخرى القوال من أنإتم
عممن الله رحمهما ومسروق علقمة سأله لما عنه الله رضي
ثممم الكفممر ذاك - فقال الله أنإزل ما بغير الحكم - أي الحكم

هممم فأولئممك اللممه أنإممزل بممما يحكم لم تعالى: (ومن قوله تل
يحكم لم السدي: "ومن مقولة عن أنإتم وأين ،)3(الكافرون)

ًا فممتركه أنإزلممت بممما مممن فهممو يعلممم وهممو وجممار عمممد
.)4(الكافرين"

بممن هشمماما بضعف نإقل لم إن أنإنا الله في أخي واعلم
ذلممك ذكممر كما أوهاما، له صدوق أنإه فيه يقال ما فأقل حجير

طمماووس بن الله عبد أما ،)5(التقريب في حجر ابن الحافظ
. ومممن)6(عابد" فاضل ثقةحجر: " ابن الحافظ عنه قال فقد

حجيممر ابممن حممديث أن الحممديث مصممطلح علممم من المعلوما
أقسمماما من - وهو شاذ أنإه فيه يقال ما كفر) أقل دون (كفر

لن صممدوق، هممذا هشمماما أن اعتبار - على الضعيف الحديث
منممه أرجممح هممو مممن الثقممة فيممه خممالف ما هو الشاذ الحديث

) لبن7/2569( ) والكامل338–4/337( للعقيلي الضعفاء انإظر )1(
–447( السمماري ) وهممدي180–30/179( الكمممال وتهممذيب عممدي
العلمموان سممليمان للشمميخ قريب الله نإصر إن أل كتاب ). وانإظر448
).9-8(ص

)،6/256( جريممر وابممن )،1/191( تفسيره في الرزأاق عبد رواه )2(
هممو وهممذا صممحيح بسممند ) وغيمممرهم1/41( القضمماة أخبار في ووكيع
اللمه نإصممر إن أل كتماب عنه. وانإظر الله رضي عباس ابن عن الثابت
).9-8(ص للعلوان قريب

( الية تفسير )،6/257) و(2/62( الطبري جرير ابن تفسير  انإظر)3(
المائدة. سورة ) من44

( الية تفسير )،6/257) و(2/62( الطبري جرير ابن تفسير  انإظر)4(
المائدة. سورة ) من44

).7288( الترجمة ) رقم3/572( التهذيب تقريب  انإظر)5(
).3397( الترجمة ) رقم2/308( التهذيب تقريب  انإظر)6(
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ًا، هممو مممن هشمماما خممالف قد  وهنا)1(ً.ضبطا     أو عدالًة، أو عدد
ًا. منه أرجح ضبط

منكممر، هممذا حجيممر ابممن حممديث أن يرى العلماء وبعض
رواه مما همو والمنكممر ضممعيف، همذا هشمماما أن اعتبممار علمى

ًا الضعيف .)2(للثقة مخالف

ً ه اسمتدل مما صمحة فلنعتبر القوما مع وتنزل القموما، ب
بن الله عبد عن المروي الثر هذا أن بالله مستعينين فنقول
ل الربممانإيين العلممماء سطره بما يفهم عنه الله رضي عباس

فممإن المريضممة، السممقيمة بعقممولهم القمموما هؤلء يفهمه بما
فممي اللممه أنإممزل ممما بغيممر الحمماكم حكممم إذا يقولونإها العلماء
إنإممما     وأنإه     مخطئ،     أنإه     اعتقاده     مع     نإحوها،     أو     الواحدة     القضية

.)3(ذلك     على     للعقوبة     مستحق     وأنإه     أوشهوة،     هوى     ذلك     فعل

السـإـلم     أئـمـة     سإطره     ما     إلى     فانإظر
ذلك:     في

تعممالى: اللممه رحمممه تيميممة ابممن السمملما شيخ ) قال1
ًا كان (من ًا ورسمموله الله لحكم ملتزم لكممن ً،وظمماهرا     باطنمم

.)4(العصاة) من أمثاله بمنزلة فهذا هواه، واتبع عصى

).93-87(ص اللمه رحممه للعمثيمين البيقونإيمة المنظوممة   شمرح)1(
الحديث. مصطلح كتب من وغيره

).93(ص البيقونإية المنظومة   شرح)2(
دائما ومتول دائما معرضا كان إذا الله أنإزل ما بغير  الحاكمتنبيه:  )3(

ًا يكفر فهذا الله حكم عن ْقَيمَف قمال أكبر، كفر َك َو َنإمَك تعمالى: ( ّكُمو ُيَح
ْقَم ُه َد ْقَن ُة َوِع ْقَوَرا ّت َها ال ْقَكُم ِفي ِه ُح ّل ْقَوَن ُثّم ال ّل َو َت ْقَن َي ِد ِممم ْقَعمم ِلممَك َب ِئممَك َوَممما َذ َل ْقَو ُأ

ِنيَن ْقَؤِم ْقَلُم أممما حكمممه، عممن لتمموليهم اليمان عنهم الله فنفى )،43( ِبا
فممي ولكنممه أممموره كممل فممي السلمية بالشريعة يحكم الذي الحاكم
إقممراره مممع منممه همموى الله أنإزل ما بغير حكم نإحوها أو واحدة قضية
كفممرا يكفر فهذا للعقوبة مستحق وأنإه والعصيان بالخطأ نإفسه على

فليممس هممذا مممعالجملممة. و فممي اللممه حكم عن إعراضه لعدما أصغر،
والحكمماما الحممدود عممموما تممرك هنمما، الحكممم جنممس بممترك مرادنإمما

كفممر كممافر فهممو منهمما واحد حد أو حكم جنس ترك من بل الشرعية،
ٍءْء أو وتوّل إعراض حيممن اليهممود فعممل -كممماالحممد ذلممك عن وامتناع إبا
بمؤمنين- ليسوا أنإهم الله فذكر الزنإا حد في الله حكم عن امتنعوا

).5/131( السنة  منهاج)4(
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اعتقممد تعممالى: (إن اللممه رحمممه القيممم ابممن ) وقممال2
عنممه وعممدل الواقعممة هممذه فممي اللممه أنإزل بما الحكم وجوب

ًا كفممر فهممذا للعقوبممة مسممتحق بممأنإه اعممترافه مممع عصمميانإ
.)5(أصغر)

أمممر العممز: (وهنمما أبممي ابممن الطحاوية شارح ) وقال3
قممد اللممه أنإممزل مما بغيممر الحكممم أن وهو له، يتفطن أن يجب
ًا يكون أو كممبيرة معصممية يكممون وقممد الملممة، عممن ينقل كفر

ًا ويكون صغيرة، ًا، إممما كفممر علممى أصممغر، كفممر وإممما مجازأيمم
اعتقممد فإن الحاكم، حال بحسب وذلك المذكورين، القولين

أو فيمه، مخيمر وأنإمه واجمب، اللمه أنإمزل مما بغيمر الحكمم أن
وإن أكممبر، كفممر فهممذا اللممه، حكممم أنإمه تيقنممه مممع به استهان
هممذه فممي وعلمممه ، اللممه أنإممزل بممما الحكممم وجمموب اعتقممد

فهممذا للعقوبممة مستحق بأنإه اعترافه مع عنه وعدل الواقعة،
ًا ويسمى عاص، ًا كافر ًا كفر ًا أو مجازأي .)6(أصغر) كفر

- مفممتي ابراهيممم بممن محمممد الشمميخ العلمممة ) قممال4
ًا السعودية الديار دون فيه: كفر قيل الذي -: (... وأما سابق
حكممم وأن عاصممي أنإه اعتقاد مع الله غير إلى حاكم إذا كفر،
.)1(ونإحوها) المرة منه يصدر الذي فهذا الحق، هو الله

القمموانإين: (وأممما تحكيم رسالة في قائل ذلك ) وأكد5
اللممه، أنإممزل مما بغيممر الحمماكم كفر قسمي من الثانإي القسم

عباس ابن تفسير أن تقدما فقد الملة من يخرج ل الذي وهو
بممما يحكممم لممم جل: "ومن و عز الله لقول عنهما الله رضي
القسممم ذلممك شمممل الكممافرون" قممد هممم فأولئممك الله أنإزل
كفممر" ، دون الية: "كفمر في عنه الله رضي قوله في وذلك
أن إليممه" وذلممك تممذهبون الممذي بممالكفر أيضا: "ليممس وقوله
أنإممزل ممما بغير القضية في الحكم على وهواه شهوته تحمله
واعممترافه الحممق، هو ورسوله الله حكم أن اعتقاده مع الله،
ْقَن     وهمذا الهمدى ومجانإبمة بالخطمأ نإفسمه على ْقَجمه     لمم     وإ ِر ُيخ
ْقَفُره ّلة     عن     ُك ،الكبممائر     أكممبر     من     أكبُر     ُعظمى     معصية     فإنإه     الم
ِرقة الخمر، وُشرب كالزنإا وغيرها.. الغموس، واليمين والّس

معصية من أعظُم كتابه: كفًرا، في اللُه سّماها ً معصية فإّن
.)2(ُكفًرا) ُيسّمها لم

).1/336( السالكين  مدارج)5(
).364 (ص)6(
( فتوى عشر، الثانإي المجلد ايراهيم بن محمد الشيخ فتاوى انإظر )1(

4060.(
الشيخ، آل ابراهيم بن محمد للشيخ القوانإين تحكيم رسالة انإظر )2(

).16/218( السنية الدرر أو
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قممال: أنإمما (ومممن بممازأ بمن العزيممز عبممد الشيخ قال) و6
يجمموزأ ل اللممه أنإممزل ما بغير الحكم أن يعتقد وهو بهذا، أحكم

الحكممم يجمموزأ ول أفضممل السمملمية بالشريعة الحكم ويقول
ُحكممامه مممن صممادر لمر هذا فعل أو متساهل ولكنه بغيرها،

ًا كافر فهو أكممبر مممن ويعتممبر الملممة مممن يخممرج ال أصغر كفر
.)3(الكبائر)

فممي التكفيممر نإوع (أما: الدائمة اللجنة فتاوى ومن) 7
هممم فأولئممك اللممه أنإممزل بممما يحكممم لممم تعممالى: (ومممن قوله

تفسمميره: قممال في القرطبي قال ،أكبر     كفر     فهوالكافرون) 
لممم اللممه: ومممن رحمممه ومجاهد عنهما الله رضي عباس ابن

ًا الله أنإزل بما يحكم صمملى الرسول لقول ًوجحدا للقرآن رد
أنإممزل ممما بغيممر حكممم من وأما ،كافر) فهو وسلم عليه الله
ممما بغير الحكم على حمله لكن لله عاص أنإه يعتقد وهو الله

عممداوته أو هممذا غيممر أو الرشمموة مممن إليه يدفع ما الله أنإزل
ذلممك ونإحممو له للمحكوما صداقته أو قرابته أو عليه للمحكوما

فممي وقممع وقممد للممه ًعاصيا يكون بل أكبر كفره يكون ل فهذا
.)4(فسق.) دون وفسق ظلم دون وظلم كفر دون كفر

واعتقده ذلك استحل إن اللجنة: (لكن فتاوى ومن) 8
ًا مممن يخممرج أكممبر وفسممق أكممبر وظلممم أكممبر كفممر فهو جائز

وهممو آخر مقصد أو الرشوة أجل من ذلك فعل إن أما الملة،
ًا يعتبر آثم فإنإه ذلك تحريم يعتقد ًا كافر ًا أصممغر كفر وظالممم
ًا ًا أصغر ظلم ًا وفاسق كممما الملممة مممن يخرجه ل أصغر فسق
.)1(المذكورة) اليات تفسير في العلم أهل ذلك أوضح

اللممه: رحمممه العممثيمين صالح بن محمد الشيخ ) قال9
به الحكم أن يعتقد وهو الله أنإزل ما بغير يحكم كان إذا أما(

خممالفه لكممن للعباد، أصلح وأنإه الواجب، هو الله أنإزل بما أي
ليممس فهممذا عليممه، المحكمموما ظلم إرادة أو نإفسه في لهوى
فممي وطاعته باقية، ووليته ظالم، أو فاسق إما هو بل بكافر

إبعمماده أو محمماربته ولتجوزأ واجبة، ورسوله الله معصية غير
.)2(بالقوة) الحكم عن

وفممرق السممنة أهممل بيممن التكفيممر (قضممية كتمماب مممن ًنإقل )3(
.)73ص( هم1409 ط القحطانإي، الضلل) لسعيد

رقممم  الفتوى)2/93( الدويش، جمع ،الدائمة اللجنة فتاوى )4(
)5226.(
). ورأي5741( رقممم . الفتمموى)1/540( السممابق المصممدر )1(

).45(ص وسيأتي كفر، أنإها القوانإين في اللجنة
يرى  وكذلك.)340( سؤال ،)16-3/15( عثيمين ابن فتاوى )2(

).43-42(ص وسيأتي كفر، القوانإين أن الشيخ
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َكممم (مممن: الشنقيطي الشيخ قال) 10 ْقَكممم بغيممر َح ُح
ًا، فاعممل ذنإبمما مرتكممب أنإه عالم وهو الله، حملممه وإنإممما قبيحمم
.)3(المسلمين) عصاة سائر من فهو الهوى ذلك على

أخمموه عنممه نإقلممه فيممما شمماكر محمود الشيخ ) قال11
بغيممر بعينهمما قضممية في حكم الذي الحاكم أن(: شاكر أحمد
فهممذا جاهممل، وهو بها حكم يكون أن إما فإنإه فيها، الله حكم
همموى بهمما حكممم يكممون أن بالشريعة. وإما الجاهل أمر أمره

.)4()المغفرة     وتلحقه     التوبة،     تناله     ذنإب     فهذا ومعصية،

ًا12 الشممعيبي: عقلء بممن حمممود الشمميخ قممال ) وأخير
هممذه دللة يصرفوا أن العصر مرجئة من الجهلة حاول وقد(

نإزلممت فقممالوا: اليممة الله أنإزل ما بغير الحاكم كفر عن الية
جهلهممم مممدى على يدل حكمها. وهذا يشملنا فل اليهود، في

والحممديث التفسممير علممماء وضممعها الممتي الصولية بالقواعد
بخصمموص ل اللفممظ بعممموما العممبرة أن وهممي الفقه، وأصول
على يقتصر ل فإنإه معين سبب على حكم نإزل فإذا السبب،

و اللفممظ، تحممت يممدخل مممن كممل فيشمممل يتعداه، بل سببه،
ْقَن) في علممى مقصورا الحكم يكون فل عموما، صيغة الية (َم

علممى الحكممم يقصممر الشممرع مممن نإص به اقترن إذا إل سببه
الصممحابة أحممد سأله لما وسلم عليه الله صلى كقوله سببه،
إلممّى أحممب عناق لي كانإت إنإه الله رسول عنه: يا الله رضي

الصمملة عليممه فقممال تجزئنممي؟ فهممل بهمما فضممحيت شاة من
بعدك. أحدا تجزئ ول والسلما: تجزئك

عبمماس ابممن عممن روي المرجئممة) قممد (أي أيضا وقالوا
لممم (ومممن اليممة هممذه تفسير عن سئل أنإه عنهما الله رضي
عباس: ابن الكافرون) فقال هم فأولئك الله أنإزل بما يحكم
إليه. يذهبون الذي الكفر رواية: ليس وفي كفر، دون كفر

حجيممر بممن نإقممول: هشمماما أن هممذا عممن والجواب
متكلممم عبمماس ابممن عن طاووس عن الثر هذا راوي

بممن يحممي و أحمد كالماما الحديث أئمة قبل من فيه
عممن الروايممة هممذه فممي خممالفه وقممد وغيرهممما، معيممن

بممن اللممه عبممد وهممو منممه أوثممق هممو مممن طمماووس
سئل لما عباس ابن أن أبيه عن روى وقد طاووس،

.)1()كفر به قال: هي الية هذه تفسير عن

.)1/310( البيان أضواء )3(
سممورة ) مممن44( اليممة تفسممير ). عنممد1/685( التفسممير عمممدة )4(

المائدة.
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المضممللين هممؤلء ضمملل لممك تممبين ذلممك عرفممت فممإذا
بعممد والعلممماء الئمة فخالفوا شياطينهم، بهم تلعبت وكيف

الكفممر وقاسمموا ،)2(والجممماع والسممنة للقممرآن مخممالفتهم
الفمماجرة الكممافرة الغربيممة الوثنيممة القمموانإين علممى الصممغر
الظالمة. الفاسقة

فممي قممال حيممن شمماكر أحمد والمحقق العلمة وصدق
عبمماس ابممن - عممن الثممار نإصممه: (وهممذه ممما وأمثممالهم هؤلء

مممن هممذا، عصممرنإا فممي المضممللون بممه يلعممب - مممما وغيممره
الممدين: علممى الجممرآء مممن غيرهممم ومممن للعلممم، المنتسممبين

ًا يجعلونإها الممتي الموضمموعة الوثنيممة للقمموانإين إباحيًة أو عذر
.)3(السلما) بلد على ضربت

الخامس الفصل
الحكم أن على الدلة
أكبر كفر الوضعية بالقوانإين

للقمموانإين والمشممرعين الحكماما "تكفيمر ب مسممماة فتموى ضمن )1(
المشممكاة مكتبممة موقع على النإترنإت على وهي )،2الوضعية" (ص

السلمية.
التالية. الصفحة في التالي، الفصل في ذلك ذكر سيأتي )2(
البقرة. سورة ) من44( الية ) تفسير1/684( التفسير  عمدة)3(
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صلى محمد نإبينا ملة من مخرج
وسإلم عليه الله

الجماع:     دليل     أولً؛

َظممن ل حممتى غيممره علممى الممدليل هممذا قدمت وقد أن ُي
المجتهممدين، العلممم أهممل فيهمما اختلممف قد اجتهادية المسألة

أن المعلمموما ومممن الجممماع، مسممائل مممن المسممألة ولكممن
.)1(السنة أو الكتاب من دليل على إل يكون ل الجماع

يعاصممروا لممم العلماء من المتقدمين أن المعلوما ومن
اسممتحدثها وإنإممما مثلهمما، عصممرهم في وجد ول القوانإين هذه
فممي صممريحة العلممماء فممأقوال المتأخرين، من الفرنإجة أبناء
المعاصرة. القوانإين هذه عين في ل مثلها

العلماء:     أقوال     فإليك

شيخ عنه ذكره فيما راهويه بن إسحاق الماما ) قال1
سممب أو اللممه، سب من أن على المسلمون     أجمعالسلما: (

ًا     دفممع     أو ، وسمملم عليه الله صلى رسوله أنإممزل     مممما     شمميئ
ًا قتل أو وجل، عز الله كممافر أنإممه وجل، عز الله أنإبياء من نإبي

ًا كممان وإن بممذلك، . والقمموانإين)2(اللممه) أنإممزل ممما بكممل مقممر
ًا دفعت قد الن الوضعية الله. أنإزل مما كثير

مممن     اثنين     بين     خلف     ل: (الله رحمه حزما ابن قال) 2
مممما النإجيل بحكم حكم من وأن منسوخ هذا أن المسلمين

ٌءْي عليه بالنّص يأت لم كممافر فممإنإه السمملما شممريعة فممي وحمم
اتبع من فيه: أن الدللة . ووجه)3()السلما عن خارج مشرك
قمموانإين اتبع بمن فكيف كافر، المنسوخة السماوية الشرائع

بها! الناس ألزما بمن وكيف البشر، وضع من هي

مممن كفممر علممى التفمماق السمملما شمميخ نإقل) و3
تحريممم أو الحممراما لتحليممل المتضمممنة بالشممرائع حكممم

وهممذه الشممرعية، والنممواهي الوامممر إسقاط أو الحلل
ومممن المعاصممرة، القمموانإين على تنطبق كلها الصفات

منممه واسممتفدت الدلممة مممن غيممره علممى الجماع دليل قدما  وممن)1(
وله. لنا الله غفر التبيان كتابه في النجدي الحمين نإاصر الشيخ بذلك

مم  الرسول شاتم على المسلول السارما )2( مم ممم  م مممم  مم  م   )
2/15.(

.)5/162( الحكاما )3(
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ّلممل مممتى اللممه: (والنإسممان رحمممه قوله هذا الحممراما َح
ّدل وأ ،عليممه المجمع الحلل حّرما أو ،عليه الُمجمع بمم
ًا     كان ،عليه المجمع الشرع .)4()الفقهاء     باتفاق     كافر

ومعلمموماالتتممار: ( حكممم في فتوى ضمن ) وقال4
جميمممع     وباتفممماق المسممملمين ديمممن ممممن بالضمممطرار

أو السمملما، ديممن رغيمم إتبمماع سوغ من أن المسلمين
وسلم عليه الله صلى محمد شريعة غير شريعة اتباع
وكفمر الكتماب ببعمض آممن من ككفر وهو ،كافر فهو

يكفممرون الممذين إن(: ىتعممال قممال كممما الكتاب، ببعض
ورسممله اللممه بيممن يفرقمموا أن ويريممدون ورسممله بالله

أن ويريممدون ببعممض ونإكفممر ببعممض نإممؤمن ويقولممون
حقمما، الكممافرون هممم  أولئممك* سممبيل ذلك بين يتخذوا
 وكلمه.)2(كلمه ) انإتهى)1()ًمهينا ًعذابا للكافرين وأعتدنإا

اللممه صمملى محمممد شممريعة غيممر اتباع سوغ فيمن هنا
باللتزاما بالقوة الناس ألزما بمن فكيف ، وسلم عليه
نإبينمما لشممريعة مخالفة وهي الوضعية القوانإين في بما

. وسلم عليه الله صلى محمد

والنهممي المر أسقط من أن ومعلوما: (أيضا وقال) 5
َعممث الممذي المسمملمين     باتفمماق     كممافر     فهممو ،رسممله بممه اللممه َب

.)3()والنصارى     واليهود

الجممماع     وصممّح القممرآن، جاء وقد: (القيم ابن قال) 6
ممما الممتزما من وأن قبله، كان دين كل نإسخ السلما دين بأن

وقد كافر، فإنإه القرآن، يتبع ولم والنإجيل، التوراة به جاءت
وسممائر والنإجيممل التمموراة فممي كممانإت شريعة كل الله أبطل

فل السمملما، شممرائع والنإممس الجممن علممى وافممترض الملل،
أوجبمممه مممما إل فمممرض ول السممملما، حرممممه مممما إل حمممراما
السممماوية الشممرائع اتبممع مممن الدللة: أن . ووجه)4()السلما

قمموانإين اتبممع بمن فكيف كافر، والنإجيل كالتوراة المنسوخة
بها! الناس ألزما بمن وكيف البشر، وضع من هي

الشممرع تممرك فمممناللممه: ( رحمممه كممثير ابممن ) قممال7
النإبيمماء خمماتم اللممه عبممد بممن محمممد علممى المنممزل المحكممم

.)3/267( الفتاوى مجموع )4(
).151-150( النساء )1(
. )524/ 28( الفتاوى مجموع )2(
.)8/106( الفتاوى مجموع )3(
العلممم دار ط )،1/259( القيممم لبممن الذمممة أهممل أحكمماما )4(

ما.1983 للمليين
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بمممن فكيف ،كفر المنسوخة الشرائع من غيره إلى موتحاك
بإجممماع     كفممر     ذلممك     فعممل     من عليه وقدمها الياسا إلى تحاكم

وضعي قانإون فالياسا واضح، كثير ابن . وكلما)5()المسلمين
التتار. وضعه

اللممه: رحمممه شمماكر محمممود المحقممق العلمة ) قال8
مممن زأمانإنمما، مبتدعممة بممه احتج عما سؤالهم يكن فلم وإذن،(

مخممالف بقممانإون والممدماء والعممراض الممموال فممي القضمماء
ِزما قممانإون إصممدار فممي ول السمملما، أهممل لشريعة لهممل ُملمم
لسممان وعلي كتابه في الله غير حكم إلي بالحتكاما السلما

حكممم عممن إعممراض الفعممل وسلم. فهذا عليه الله صلي نإبيه
الله حكم علي الكفر أهل لحكاما وإيثار دينه عن ورغبة الله

القبلممة     أهممل     مممن     أحممد     يشممك     ل     الكفر     وهذا وتعالى، سبحانإه
.)6()إليه والداعي به القائل تكفير في اختلفهم ىعل

ًا؛ القرآَن:     من     الدلة     ثاانإي

للـقـوانإين     المحكمـيـن     أن     المـسـلم     أـخـي     اعلم
أوـجـه     ـمـن     الكـفـر     يرتكـبـون     ومـشـرعيها     الوـضـعية

عديدة:

اللممه حكممم عممن التمماما والعراض الول: التولي الوجه
أحكامه. بعض عن التاما العراض أو تعالى،

الله. مع الحكاما الثانإي: تشريع الوجه

بهممذه بممالقوة المسمملمين الثممالث: إلممزاما المموجه
للكفار. طاعة القوانإين

اـلـوجه     فـعـل     ـمـن     كـفـر     عـلـى     الدـلـة     أـمـا
يلي:     ما     الول

ْقَيممَف قممال َك َو َنإممَك تعممالى: ( ّكُمو ْقَم ُيَح ُه َد ْقَنمم ُة َوِع ْقَوَرا ّتمم ال
َها ْقَكُم ِفي ِه ُح ّل ْقَوَن ُثّم ال ّل َو َت ْقَن َي ِد ِم ْقَعمم ِلممَك َب ِئممَك َوَممما َذ َل ْقَو ُأ

ِنيَن) ْقَؤِم ْقَلُم .)1(ِبا

).13/119( والنهاية البداية )5(
).44( الية المائدة، سورة ). تفسير1/685( التفسير عمدة )6(
).43( المائدة )1(
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اليهممود قصة في ورد ما الية هذه نإزول وسبب
لما  وذلك)2(صحيحهما في ومسلم البخاري رواها التي

صمملى اللممه رسممول لهم فقال وامرأة، رجل منهم زأنإا
شممأن فممي التمموراة فممي تجممدون "ممما وسلم عليه الله

بممن اللممه عبد فقال ويجلدون، الرجم" فقالوا: نإفضحهم
فنشممروها بممالتوراة الرجم. فأتوا فيها إن سلما: كذبتم،

وما قبلها ما فقرأ الرجم آية على يده أحدهم فوضع
فممإذا يممدك، سلما: ارفممع بن الله عبد له فقال بعدها،
آيممة فيهمما محمممد يمما صممدق فقممالوا الرجممم، آيممة فيهمما

فرجما. الرسول بهما فأمر الرجم

أنإهممم يجممد اليممة هممذه نإممزول سبب في والناظر
مكفرين: أمرين فعلوا

حممدود مممن حممد عممن العراض على ) تواطئهم1
الزنإا. حد وهو الله

فممي اللممه حممد أن فذكروا الله، حكم ) تبديلهم2
الرجم. مكان والجلد التحميم هو الزانإي

اـلـوجه     فـعـل     ـمـن     كـفـر     عـلـى     الدـلـة     أـمـا
يلي:     ما     الثانإي

من لهم شرعوا شركاء لهم تعالى: (أما قوله) 1
من أن النص بهذا فثبت ،)3(الله) به يأذن مالم الدين
أذن لم ما للناس شرع ه ي نإفسمه جعمل فقمد اللمه ب

واتبممع ذلممك فممي أطاعه ومن ربوبيته، في لله ًشريكا
بالله. أشرك فقد المخالف التشريع

ُيشرك قوله) 2 ًا) حكمه في تعالى: (ول ويقال ،)1(أحد
.السابقة الية في قيل ما فيها

َعل تعالى: (ما قوله) 3 ول ولسائبة ٍءْ َبحيرة من الله َج
الكممذب الله على يفترون كفروا الذين ولكن حاما ول وصيلة

هو النص هذا من به نإستشهد والذي. )2(يعقلون) ل وأكثرهم

( البلط فممي الرجممم بمماب الحممدود، كتمماب فممي البخمماري رواهمما )2(
اليهود رجم باب الحدود، كتاب ومسلم )،6433حديث( )،6/2499

).1699حديث( )،3/1326( الزنإا في الذمة أهل
.)21( الشورى )3(
.)26( الكهف )1(
.)103( المائدة )2(
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بممأنإه الباطلة الشرائع للناس شرع من على تعالى الله حكم
.الكذب) الله على يفترون... ( الكذب يفتري كافر

ُيَضممل الكفمر في زأيادة النسيء تعالى: (إنإما قوله) 4
ّلونإه كفروا، الذين به ًا ُيح ّدة ليواطئوا عاما ويحرمونإه عام ِعمم

ُيحلوا الله، ماحّرما ّين الله، حّرما ما ف أعمممالهم، سمموء لهممم زُأ
مخالف تشريع والنسيء. )3(الكافرين) القوما يهدي ل والله

القعمدة وذو رجمب يوهمم-  الُحممُرما الشمهر في الله لشريعة
هممذه فممي القتممال اللممه حممّرما وقممد-  والمحممرما الحجممة وذو

منهمما شهر في القتال أرادوا إذا الجاهلية في فكانإوا الشهر،
ً جعلوه ً وحرموا حلل ًا منه بدل الِحممّل أشممهر مممن آخممر شهر

حّرمممه الممذي العممدد ليوافقمموا أي الله، ماحرما عدة ليواطئوا
ّين هممو لشممرعه المخالف التشريع هذا أن تعالى الله الله. فب

مممن يكممون وبهممذا كفر، الكفر في والزيادة الكفر، في زأيادة
ًا. الله شرع يخالف ما شرع كافر

ًا ورهبانإهم أحبارهم تعالى: (اتخذوا وقوله) 5 من أرباب
ًإلهمما ليعبممدوا إل أِمممروا وممما مريممم، بممن والمسمميح اللممه دون

ًا، .)4(يشركون) عما سبحانإه هو إل إله ل واحد

جريمممر وابمممن والترممممذي والطمممبرانإي المممبيهقي ىرو
ّي عن طرق من الطبري ِد أنإممه عنممه اللممه رضممي حمماتم بن َع

ُنقمم وفممي وسمملم عليه الله صلى الله رسول على دخل هُع
يمما وسمملم عليه الله صلى الرسول فقال ذهب من صليب
وسمملم عليه الله صلى النبي قرأ ثم الوثن هذا أطرح عدي

 قممال:"اللممه دون مممن أربابمما ورهبممانإهم أحبممارهم اتخممذوا"
وسمملم عليممه اللممه صمملى فقممال ،نإعبممدهم لسممنا إنإافقلت: 
حممرما ممما ويحلممون فتحرمممونإه، الله أحل ما يحرمون "أليس

وموضع. )5(عبادتهم" قال: "فتلك قال: بلى، فتحلونإه"، الله
فممي تفسمميرها فممي المموارد والحممديث اليممة هممذه من الدللة

اللممه): أن دون مممن (التشممريع وهممو عنه نإتحدث الذي وجهال
ْقَن يممأذن لم ما وشرع الحلل وَحّرما الحراما فأحّل هذا فعل َم
ًا نإفسه جعل فقد الله به ّب بممه وكفممى اللممه دون مممن للناس َر

ًا ًا كفر .مبين

.)37( التوبة )3(
.)31( التوبة )4(
( الكممبير المعجم في الطبرانإي ورواه )،10/116( البيهقي رواه )5(

)5/278( والترمذي )،10/114( جرير وابن )،219( ) رقم17/92
( الترمممذي سممنن أنإظممر اللبممانإي الشمميخ ) وحسممنه3095( حممديث
5/278.(

)29(والجهاد التوحيد منبر



تحذير البرية من خطر النإصياع 
للقوانإين الوضعية

الحممديث هممذا الوهمماب عبممد بن محمد الشيخ ذكر وقد
في والمراء العلماء أطاع من "باب تحت التوحيد كتاب في

اتخممذهم فقممد اللممه أحممل ممما تحليممل أو اللممه أحممل ممما تحريم
ًا"، وحسنه. والترمذي أحمد رواه وقال أرباب

اـلـوجه     فـعـل     ـمـن     كـفـر     عـلـى     الدـلـة     أـمـا
الثالث:

لمشركون) أنإكم أطعتموهم تعالى: (وإن ) قوله1
إحلل فممي الكتمماب أهممل أطعتممم إن المفسممرون قال
)1(مشممركين بممذلك تصمميرون فممأنإكم الميتممة لحممم أكممل

حيممث ي(أ اليممة هممذه تفسممير عنممد كممثير ابممن وقممال
غيممره قممول إلممى وشممرعه لكممم اللممه مممرأ عن عدلتم

ابممن وقممال ،)2()الشممرك هممو فهذا غيره عليه فقدمتم
إنإكممم عنممه نإهيتكم ما أكل في أطعتموهم وإن( جرير
كامممل قممانإون ُيَحكممم بمممن فكيممف ،)3()لمشركون إذن
ممما فيه ويحرما الله، حرما ما فيه فيحل قوانإينهم من

ظمماهر كفممر أنإممه شممك ل فهممذا لهم، طاعة الله أحل
بصيرته. الله طمس من على إل واضح، جلي

مما بعممد ممن أدبممارهم على ارتدوا الذين ) (إن2
* لهممم وأملممى لهممم سممول الشيطان الهدى لهم تبين
سممنطيعكم الله نإزل ما كرهوا للذين قالوا بأنإهم ذلك
إذا * فكيممف إسممرارهم يعلممم واللممه المممر بعممض فممي

* ذلممك وأدبممارهم وجمموههم يضممربون الملئكممة تمموفتهم
فممأحبط رضمموانإه وكرهمموا اللممه أسخط ما اتبعوا بأنإهم

.)4(أعملهم)

بيممن (ارتممدوا) ثممم عنهممم اللممه قممال كيممف فانإظر
للممذين قممالوا وهممو(أنإهممم أعقابهم على ارتدادهم سبب
الممر) ثممم بعممض فممي سمنطيعكم اللممه نإزل ما كرهوا
وكرهمموا اللممه أسممخط ممما اتبعمموا بممأنإهم (ذلممك قممال

سورة ) من121( الية تفسير في الميسر المصحف تفسير انإظر )1(
النإعاما.

النإعاما. سورة ) من121( الية تفسير عند كثير ابن تفسير انإظر )2(
)121( اليممة تفسير ) عند8/17( الطبري جرير ابن تفسير انإظر )3(

النإعاما. سورة من
).28-25( محمد  سورة)4(
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وحبطممت ارتممدوا أنإهممم أعملهممم) فممذكر فأحبط رضوانإه
بعممض فممي سممنطيعكم للكفممار قممالوا لنإهممم أعمممالهم

مممن الكممافرين بممه وعممد ممما فعممل بمممن فكيف المر،
الطاعة؟!

آَخرى:     أدلة

ممن لهمم شمرعوا شمركاء لهمم تعممالى: (أما قموله) 1
كممان (ولممما الشممنقيطي قممال.مم )5(اللممه) بممه يأذن مالم الدين

مممن قدريممة كونإيممة أو كانإت شرعية الحكاما وجميع التشريع
كممل كممان المذكورة اليات عليه دلت كما الربوبية، خصائص

ًا اتبع من ًا، المشممرع ذلك اتخذ قد الله تشريع غير تشريع ّبمم َر
.)6(الله) مع وأشركه

ُيشممرك وقمموله) 2 ًا) حكمممه فممي تعممالى: (ول .)7(أحممد
رحمممه الشممنقيطي وقممال السممابقة، فممي قيل ما فيها ويقال

ُيفهم حكمممه فممي ُيشممرك ول" كقوله اليات هذه من الله: (و
ًا أنإهممم الله شرعه ما غير المشّرعين أحكاما متبعي  أن"أحد

.)8(بالله) مشركون

ْقَم( النساء سورة في تعالى قوله) 3 َل َلممى َتَر َأ ِذيَن ِإ ّلمم ا
ُعُموَن ْقَز ْقَم َي ُهمم ّنإ أ

ُنمموا َ ِزَل ِبَممما آَم ْقَيممَك ُأنإمم َل ِزَل َوَممما ِإ ْقَن ُأنإمم ِلممَك ِممم ْقَب َق
ُدوَن ِري ْقَن ُي َكُموا َأ َتَحا َلى َي ُغوِت ِإ ّطا ْقَد ال َق ْقَن ُأِمُروا َو ُفُروا َأ ْقَك ِه َي ِب
ُد ِريمم ُي َطاُن َو ْقَي ْقَن الّشمم ْقَم َأ ُه ّل ً ُيِضمم ًا َضمملل ِعيممد َذا*  َب ِإ ْقَم ِقيممَل َو ُهمم َل
ْقَوا َل َعا َلممى َت ّلممُه َأنإممَزَل َمما ِإ َلمى ال ِإ ْقَيممَت الّرُسمموِل َو َأ ِفِقيَن َر َنما ْقَلُم ا

ّدوَن ْقَنَك َيُص ًا َع ُدود ْقَيَف ُص َك َف َذا *  ْقَم ِإ ُه ْقَت َب ٌءْة َأَصا َب ْقَت ِبَما ُمِصي ّدَم َق
ْقَم ِه ِدي ْقَي ُءوَك ُثّم َأ ُفوَن َجا ِل ْقَح ِه َي ّل ْقَن ِبال َنإا ِإ ْقَد ّ َأَر ًا ِإل ْقَحَسانإ ًا ِإ ِفيق ْقَو َت َو

ِئَك َل ْقَو ُأ ِذيَن *  ّلمم َلممُم ا ْقَع ّلممُه َي ْقَم ِفممي َممما ال ِه ِب ُلممو ْقَض ُق ِر ْقَع َأ ْقَم َفمم ُهمم ْقَن َع
ْقَم ُه ْقَظ ْقَل َوِع ُق ْقَم َو ُه ْقَم ِفي َل ِه ُفِس ً َأنإ ْقَول ًا َق ِليغ َوَما َب َنا *  ْقَل ْقَرَسمم أ

ْقَن َ ِممم
ٍءْل ّ َرُسو َع ِإل َطمما ُي ْقَذِن ِل ِإ ِه ِبمم ّلمم ْقَو ال َلمم ْقَم َو ُهمم ّنإ أ

ْقَذ َ َلُممموا ِإ ْقَم َظ ُه ُفَسمم َأنإ
ُءوَك َفُروا َجا ْقَغ َت ْقَس ّلَه َفا َفَر ال ْقَغ َت ْقَس ْقَم َوا ُه ُدوا الّرُسوُل َل َوَجمم ّلممَه َل ال

ًا ّواب ًا َت َفل َرِحيم ّبَك *  ُنوَن ل َوَر ْقَؤِم ّتى ُي ّكُموَك َح َشممَجَر ِفيَما ُيَح
ْقَم ُه َن ْقَي ُدوا ل ُثّم َب ْقَم ِفي َيِج ِه ُفِس ًا َأنإ ْقَيَت ِمّممما َحَرج ّلُموا َقَضمم ُيَسمم َو

ًا ِليم ْقَس .)1()َت

.)21( الشورى )5(
.)4/422( البيان أضواء في ذكره ما آخر إلى )6(
.)26( الكهف )7(
.)2/377( البيان أضواء )8(
).65-60(  النساء)1(
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فأولئممك الله أنإزل بما يحكم لم تعالى: (ومن ) قوله4
.)2(الكافرون) هم

فأولئممك الله أنإزل بما يحكم لم تعالى: (ومن ) قوله5
.)3(الظالمون) هم

فأولئممك الله أنإزل بما يحكم لم تعالى: (ومن ) قوله6
.)4(الفاسقون) هم

ًا؛ السنة:     أدلة     ثاالث

رواهمما الممتي اليهممود قصممة مممن ذكرنإمماه ) ممما1
فعلمموه ممما  وخلصممة)1(صممحيحهما فممي ومسلم البخاري

حممد عممن العممراض علممى أمريممن: تممواطئهم الكفر من
فممالله الشممرع، تبممديلهم أو اللممه مممع وتشريعهم الزنإا،
الرسول سألهم ولما الرجم عندهم الزانإي حكم جعل
والفضح. الجلد قالوا

عممازأب بممن الممبراء  عممن)2(لمسمملم روايممة ) فممي2
عليممه الله صلى النبي على "ُمّر قال عنه الله رضي
ًا بيهودي وسلم ًا، المموجه مسممود - أي محمممم - مجلممود

فقممال: (هكممذا وسمملم عليممه اللممه صمملى النبي فدعاهم
ً فدعا كتبكم؟) قالوا: نإعم، في الزانإي حد تجدون رجل

علمى التموراة أنإزل بالذي فقال: (أنإشدك علمائهم من
كتبكممم؟) قممال: فممي الزانإممي حد تجدون أهكذا موسى،

الرجم... نإجده أخبرك، لم بهذا نإشدتني أنإك ولول ل،
فممأنإزل فرجممم، وسمملم عليه الله صلى النبي به فأمر

فممي يسممارعون الذين يحزنإك ل الرسول أيها الله: (يا
فخممذوه)... الحممديث). هذا أوتيتم (إن قوله الكفر) إلى

المكفرين. المرين نإفس ارتكبوا كذلك وهنا

قممال: تفسمميره فممي مجاهممد عممن روايممة ) فممي3
فقممال اليهممود، مممن ورجل المنافقين من رجل "تنازأع

المنممافق: اذهممب وقممال محمممد، إلى بنا اذهب اليهودي
أن اللممه: (يريممدون فممأنإزل الشممرف بممن كعب إلى بنا

).44(  المائدة)2(
).45(  المائدة)3(
).47( المائدة )4(
).24(ص انإظر )1(
( الزنإا في الذمة أهل اليهود رجم باب الحدود، كتاب مسلم، رواه )2(

).1700( ) حديث3/1327

)32(والجهاد التوحيد منبر



تحذير البرية من خطر النإصياع 
للقوانإين الوضعية

بمممن كعمممب وهمممو الطممماغوت) اليمممة، إلمممى يتحممماكموا
النزول أسباب إيراده عند كثير ابن . يقول)3(الشرف"

لمممن ذامممة فإنإهمما كلممه، ذلك من أعم (والية نإصه ما
سممواهما ممما إلممى وتحمماكموا والسنة الكتاب عن عدل
.)4(هنا) بالطاغوت المراد وهو الباطل، من

)5(الفتممح فممي الله رحمه حجر ابن الحافظ وذكر

الشعبي عن تفسيره في روى راهويه بن إسحاق أن
المنممافقين مممن ورجممل اليهود من رجل بين قال: كان
علممم لنإممه النممبي إلممى المنافق اليهودي فدعا خصومة

إلممى اليهممودي المنممافق ودعمما الرشمموة، يقبممل ل أنإممه
اللممه: (فل فممأنإزل يأخممذونإها أنإهممم علممم لنإممه حكممامهم

يحكموك...). حتى يؤمنون ل وربك

أبممو الحممافظ (قممال كممثير ابممن الحممافظ قممال) 4
بممن إبراهيممم بممن الرحمممن عبممد بممن إبراهيممم إسممحاق

أبو حدثنا ،شعيب بن شعيب  حدثنا:تفسيره في دحيم
أن أبممي حممدثني ،ضمممرة بممن عتبممة حممدثنا ،المغيممرة
وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي إلممى اختصممما رجليممن
 ل:عليممه المقضي فقال ،المبطل على للمحق فقضى
إلممى ذهبنإمم  أن:قممال ؟تريد  فما:صاحبه فقال ،أرضى

:لممه قضممى الممذي فقال ،إليه فذهبا ،الصديق بكر أبي
فقضممى وسمملم عليه الله صلى النبي إلى اختصمنا قد
رسممول بممه قضممى ممما على أنإتماف :بكر أبو فقال ،لي
،يرضممى أن صاحبه فأبى ، وسلم عليه الله صلى الله
المقضممي فقممال فأتيمماه ،الخطمماب بممن عمر نإأتي قال

وسمملم عليممه اللممه صمملى النممبي إلممى اختصمممنا  قممد:له
بممن عمممر فسممأله ،يرضممى أن فأبى ،عليه لي فقضى

وخممرج منزلممه عمممر فممدخل ،كممذلك فقممال الخطمماب
الممذي رأس بممه فضممرب ،سممله قممد يده في والسيف

ل وربممك اللممه: (فل فممأنإزل ،فقتلممه يرضممى أن أبممى
.)1() أ.هم الية)بينهم شجر فيما يحكموك حتى يؤمنون

( الطبري تفسير شئت إن وانإظر )،164-1/163( مجاهد تفسير )3(
إلممى صممحيح آخممر بإسممناد "وروي حجممر ابممن الحممافظ ). قال5/263

).5/48( الباري فتح مجاهد" انإظر
( النسماء سمورة ) ممن60( اليمة تفسمير عنمد كمثير ابمن تفسمير )4(

1/712.(
صحيح". "بإسناد ). وقال5/47( الباري فتح )5(
سمورة ) ممن65( اليمة تفسمير ) عنمد1/716( كمثير ابمن تفسير )1(

النساء.
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فممي الكلممبي روى حجممر: (وقممد ابن الحافظ قال
قممال: (نإزلممت عبمماس ابن عن صالح أبي عن تفسيره

وبيممن بينممه كممان المنممافقين مممن رجممل في الية هذه
محمممد، إلممى بنا اليهودي: انإطلق فقال خصومة يهودي
الشممرف) فممذكر بممن كعممب نإممأتي المنممافق: بممل وقممال
سممبب ذلممك وأن المنممافق قتممل عمر أن وفيه القصة
وهممذا"الفمماروق".  عمممر وتسمممية اليممات هممذه نإممزول
ًا     كان     وإن     السناد مجاهممد     بطريممق     تقمموى     لكممن     ضممعيف

.)2()التعدد     لمكان     الختلف     يضره     ول

يعيبمون كمانإوا أنإهمم اليهمود قصمة فمي والعجيمب
ًا ويعدونإه الزنإا ًا أمر ًا لممه ووضممعوا محرممم ًا حكممم عاممم
الممذي الحكممم هممذا لكن والضعيف الشريف على يقاما

حممال في الناظر أما الله، حكم يخالف حكم شرعوه
الطرفين! برضى كان إن يبيحونإه فإنإهم زأمانإنا قوانإين

بذلك؟! منه أفضل الكفار اليهود كان فيمن خير فأي

ًا؛ العقل:     دليل     أو     القياس     دليل     رابع

وجهين: من ويكون

حكممم مممن كفممر علممى العلممماء  إجماعالول:     الوجه
كما به السنة أو القرآن يأت لم مما التوراة أو النإجيل بحكم
،)1(اللممه رحمهممما وغيرهممما حممزما وابممن القيممم ابن ذلك نإقل

أن أي سممماوية كتممب النإجيممل أو التمموراة هممذه أن ومعلمموما
حرفت، قد كانإت وإن وتعالى سبحانإه الله عند من مصادرها

الحلل وحرمممت الحراما أحلت التي الوضعية القوانإين ولكن
اللممه تشريع يعجبهم لم الذين البشر طواغيت صنع من فهي

مممع والتمموراة بالنإجيممل الحكم من شر بها فالحكم ورسوله،
وضلل. كفر كلهما أن

الممذين  أن)2(ذكممروا قممد العلممماء  أنالـثـانإي:     الوجه
مممن أنإهم القبائل رؤساء من والجداد الباء بعادات يحكمون

ّكممم فقممد حكمهممم فممي أطمماعهم مممن وأن الطممواغيت َح
به. يكفر ولم الطاغوت

).5/48( الباري فتح )2(
).23-22(ص فراجعه الجماع دليل في ذلك لك نإقلت قد )1(
فراجع القادمة الصفحات في ذلك في العلماء أقوال ذكر سيأتي )2(

ً ) وعبممد35(ص عممتيق بمن ) وحمممد32(ص السمملما شمميخ قول مثل
رحمهم الوهاب عبد بن محمد بن حسن بن الرحمن عبد بن اللطيف

) وغيرهم.35(ص تعالى الله
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رحمممه إبراهيممم بممن محمممد الشمميخ يقممول ذلممك وفممي
أنإممواع... فهممو ،العتقمماد     كفممر وهممو الول : (... أممما)3(اللممه

والقبائممل، العشممائر رؤسمماء مممن كثير به يحكم السادس: ما
وأجممدادهم، آبممائهم حكايممات مممن ونإحمموهم، البمموادي مممن

منهممم، ذلممك "سمملومهم" يتوارثممون يسمونإها التي وعاداتهم
ًء النزاع، عند إليه التحاكم على ويحصلون به، ويحكمون بقمما

ًا الجاهليممة، أحكمماما علممى اللممه حكممم عممن ورغبممًة وإعراضمم
.)4(بالله) إل قوة ول حول فل ورسوله،

ًا؛ ذلك     في     العلماء     أقوال     ذكر     خامس
َلم ُيْع الجماع:      صدق     إل

قسمين: على أقوالهم وجعلت

الممذين بهممم المتقدمين: وأعني الول: العلماء القسم
مثلهمما، عصممرهم فممي وجممد ول القمموانإين هممذه يعاصروا لم

يشبهها. فيما صريح كلمهم ولكن

علممماء المتممأخرين: وهممم الثممانإي: العلممماء القسممم
حكمها. في وأفتوا القوانإين هذه عاصروا

المتقدمين:     الول: أقوال     القسم

فممي قمموله نإقلنمما  وقممدراهممويه:     بممن     إسممحاق     الممماما
ذلك. في صريح فهو فراجعه، الجماع

علممى ويشممّرع يجتهد الذي أّما(قال:  الشافعي:     الماما
ّنإه السلما، قواعد عن خارجة قواعد ًا يكممون ل فإ ول مجتهممد
ًا، يكممون الحكمماما مممن يممراه ممما وضممع إلممى قصممد إذا مسمملم

.)1()خالفته أما السلما وافقت

حزما:     ابن     الماما

ً له ) نإقلنا1 الجماع. في قول

فراجع القادمة الصفحات في ذلك في العلماء أقوال ذكر سيأتي )2(
ً ) وعبممد35(ص عممتيق بمن ) وحمممد32(ص السمملما شمميخ قول مثل

رحمهم الوهاب عبد بن محمد بن حسن بن الرحمن عبد بن اللطيف
) وغيرهم.35(ص تعالى الله

القوانإيين. تحكيم ) رسالة218-16/213( السنية الدرر )4(
).40(ص للمالكي والدعاة الئمة أقوال انإظر )1(

)35(والجهاد التوحيد منبر
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أربعة أحد من يخلو ل الحكاما إحداث ) وقال: (لن2
أو الصمملة بعممض كإسممقاط لزأما، فممرض إسقاط أوجه: إما

حممد بعممض أو الحممج بعممض أو الزكمماة بعض أو الصياما بعض
فممي زأيممادة وإما ذلك، جميع إسقاط أو القذف، حد أو الزنإا

محممرما إحلل وإممما جديممد، فممرض إحممداث أو منهمما، شمميء
محلممل تحريممم وإممما والميتممة، والخمر الخنزير لحم كتحليل
كان، الوجوه هذه وأي ذلك، أشبه وما الكبش لحم كتحريم
والفرض والنصارى، باليهود لحق مشرك، كافر به فالقائل

اسممتتابة، دون هممذا من شيئا أجازأ من قتل مسلم كل على
مممال لممبيت ممماله واستصممفاء تمماب، إن توبممة قبممول ول

"ممن السملما عليمه قمال وقد لدينه، مبدل لنإه المسلمين،
غضممبة مممن نإعمموذ تعممالى اللممه  ومممن)2(فمماقتلوه" دينممه بدل

هذا حزما ابن . وكلما)3(المهالك) هذه مثل إلى أدت لباطل
قمماله بممما أتت قد فالقوانإين الوضعية القوانإين على ينطبق

وأتممت الحممدود، وسممائر القممذف وحممد الزنإا حد إسقاط من
الجهمماد بتحريممم وأتت والميسر، والزنإا والخمر الربا بإباحة

معلوما. هو مما ذلك وغير الله سبيل في

الله:     رحمه     تيمية     ابن     السإلم     شيخ

فتنبه. الجماع في أقوال ثلثة له ) ذكرنإا1

وهممو تعممالى اللممه عنممد مممن المنّزل ) قال: (الشرع2
الشممرع هذا فإن رسوله، به الله بعث الذي والسنة الكتاب
ٍءْد ليممس إل عنممه يخممرج ول عنممه، الخممروج الخلممق مممن لحمم
بعدما يكون الشرع عن الخروج الدللة: أن ووجه ،)1(كافر)

وألممزما أحكممامه يضاد ما َشَرع بمن فكيف بأحكامه اللتزاما
بها؟! بالحكم الناس

صلى الله رسول سنة عن خرج من ) وقال: (فكل3
بنفسممه اللممه أقسممم فقممد وشممريعته، وسمملم عليممه اللممه

صمملى الله رسول بحكم يرضي حتى يؤمن     ل أنإه المقدسة
الممدين أمور من بينهم يشجر ما جميع في وسلم عليه الله

. ودلئمملحكمه من حرج قلوبهم في يبقى ل وحتى والدنإيا،
.)2(كثيرة) الصل هذا على القرآن

( اللممه بعممذاب يعذب ل باب والسير، الجهاد كتاب البخاري،  صحيح)2(
).2854( ) حديث3/1098

).6/110( الحكاما )3(
).11/262( الفتاوى مجموع )1(
).28/471( الفتاوى  مجموع)2(

)36(والجهاد التوحيد منبر
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السمملما إلممى المنتسممبين مممن كممثير : (بممل) وقممال4
وتعممالى، سممبحانإه اللممه ينزلهمما لممم الممتي بعاداتهم يحكمون
هممذا أن ويممرون فيهم، المطاعين وكأوامر البادية كسوالف

هممو وهممذا والسممنة، الكتمماب دون به الحكم ينبغي الذي هو
.)3(الكفر..)

اللممه كتاب من علمه ما العالم ترك ) وقال: (ومتى5
اللممه لحكممم المخممالف الحمماكم حكممم واتبممع رسمموله وسممنة

ًا كممان ورسوله ًا، مرتممد الممدنإيا فممي العقوبممة يسممتحق كممافر
.)4(والخرة)

اللمه تحكيمم يلمتزما لمم اللمه: (فممن رحممه ) وقال6
ل أنإممه بنفسممه اللممه أقسممم فقممد بينهممم شجر فيما ورسوله

.)5(يؤمن)

فهممو ورسمموله اللممه حكممم يلممتزما لم ) وقال: (ومن7
.)6(كافر)

فيها يحكم ل المة بين المشتركة ) وقال: (فالمور8
عممالم بقممول الناس يلزما أن لحد ليس والسنة، الكتاب إل
بيممن يحكممم أنإممه اعتقممد ومممن ملممك، ول شمميخ ول أميممر ول

والسممنة بالكتمماب بينهممم يحكممم ول ذلممك من بشيء الناس
.)7(كافر) فهو

الله:     رحمه     القيم     ابن     العلمة

الجماع. في قوله ) راجع1

نإفممي     علممى بنفسممه سممبحانإه أقسممم ) وقممال: (ثممم2
شممجر ممما كممل فممي رسوله يحكموا حتى العباد عن اليمان

بهممذا إيمممانإهم فممي يكتممف ولممم والجليممل الدقيق من بينهم
والضمميق الحرج صدورهم عن ينتفي حتى بمجرده التحكيم

ًا منهممم يكتممف ولممم وحكمممه قضممائه عممن حممتى بممذلك أيضمم
ًا يسلموا ًا) وينقادوا تسليم .)1(انإقياد

).5/130( النبوية السنة  منهاج)3(
).35/372( الفتاوى )4(
).5/131( السنة  منهاج)5(
السابق.  المرجع)6(
).5/132( السنة  منهاج)7(
).1/51( الموقعين  إعلما)1(

)37(والجهاد التوحيد منبر
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وتممرك اللممه أنإممزل ممما بغيممر الحكم ) وقال: (.. وأما3
ًا العملمي الكفمر من فهو الصلة ينفمي أن يمكمن ول قطعمم

فالحمماكم عليه ورسوله الله أطلقه أن بعد الكفر اسم عنه
رسمول بنممص كممافر الصمملة وتمارك كافر الله أنإزل ما بغير
أن الممتنممع ومممن اعتقمماد كفممر ل عمممل كفر هو ولكن الله

ًا اللممه أنإممزل ممما بغيممر الحمماكم سممبحانإه اللممه يسمممي كممافر
ًا الصلة تارك الله رسول ويسمى عليهممما يطلممق ول كافر

تخممرج العمممال بعمض أن لمك ذكرت . وقد)2(كافر...) اسم
رجممح قممد القيممم ابن فإن وكذلك أكبر، كفر وهي الملة من
الصمملة تممارك بكفممر القممول تاركها وحكم الصلة كتابه في

ًا أكبر. كفر

الله:     رحمه     كثير     ابن     المام

الجماع. في ذكرنإاه فيما قوله انإظر) 1

) وقال: (ينكر تعالى على من خرج عن حكممم اللممه2
المحكم المشممتمل علممى كممل خيممر, النمماهي عممن كممل شممر
وعدل إلى ما سواه من الراء والهواء والصطلحات التي
وضعها الرجال بل مستند من شريعة اللمه, كمما كمان أهمل
الجاهلية يحكمون به من الضللت والجهالت مما يضعونإها
بآَرائهم وأهوائهم, وكممما يحكممم بممه التتممار مممن السياسممات
الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخممان الممذي وضممع لهممم
الياسمق, وهمو عبمارة عمن كتماب مجمموع ممن أحكماما قمد
اقتبسها من شرائع شتى: من اليهودية والنصممرانإية والملممة
السلمية وغيرها, وفيها كثير من الحكاما أخذها من مجرد
ًا يقممدمونإه علممى ًا متبع نإظره وهواه, فصارت في بنيه شرع

صلى الله عليه وسلمالحكم بكتاب الله وسنة رسول الله 
فمن فعل ذلك منهم فهو كممافر يجممب قتمماله حممتى يرجممع, 

.)3()إلى حكم الله ورسوله

علممى معلقمما اللممه رحمممه شمماكر أحمد المحقق وقال
القمموي الوصممف هممذا (أفرأيتم ذكره السابق كثير ابن كلما
القممانإون - لمذاك الثممامن القرن - في كثير ابن الحافظ من

خممان! ألسممتم جنكيممز السمملما عممدو وضعه الذي الوضعي،
القممرن فممي العصممر، هممذا في المسلمين حال يصف ترونإه
ذلممك أن آنإفمما، إليممه أشممرنإا واحممد فرق في إل عشر الرابع
الزمممن عليهمما أتممى الحكمماما، مممن خاصممة طبقممة فممي كممان

).72(ص تاركها وحكم  الصلة)2(
تعممالى قمموله عنممد المائممدة سممورة تفسممير فممي كممثير، ابن تفسير )3(

ًا الله من أحسن ومن يبغون الجاهلية (أفحكم يوقنون). لقوما حكم

)38(والجهاد التوحيد منبر
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صنعت، ما أثر وزأال السلمية المة في فانإدمجت سريعا،
وظلممما ظلممما وأشممد حممال أسمموأ الن المسمملمون كان ثم

هممذه فممي تندمممج تكاد الن السلمية المم أكثر لن منهم،
بممذلك شمميء أشممبه هي والتي للشريعة المخالفة القوانإين
الكفممر. هممذه ظمماهر كممافر رجممل اصممطنعه الممذي الياسممق،
يتعلمهمما ثممم للسلما، ينتسبون أنإاس يصنعها التي القوانإين

يجعلمون ثمم وأبنمماء، آبماء بمذلك ويفخرون المسلمين، أبناء
.)1(العصممري...) الياسممق هممذا معتنقممي إلممى أمرهممم مممرد

ًا كلمه بقية وسيأتي الله. شاء إن قريب

ّين الشوكانإي:     المام القسممم حممال لممك قال: (فلنب
الدولممة أواممر عمن الخارجممة البلد أهمل حكممم الثمانإي: وهممو

إلممى ويتحمماكمون يحكمممون أنإهممم - منها قوله - إلى ونإواهيها
الممتي المممور جميممع في منهم الطاغوتية الحكاما يعرف من

مممن ول اللممه مممن حياء ول إنإكار غير من لهم وتعرض تنوبهم
مممن بيممن بممذلك يحكمممون قممد بل أحد من يخافون ول عباده

قريبمما كممان ومممن الرعايمما مممن إليهممم الوصول على يقدرون
أحممد يقممدر ل النمماس مممن أحد لكل معلوما المر منهم. وهذا

ول     ولشممكعلم.  على نإار من أشهر وهو ودفعه إنإكاره على
أمممر     الممتي     وبشممريعته     وتعالى     سبحانإه     بالله     كفر     هذا     أن     ريب

وعلممى     كتممابه     فممي     لعبمماده     واختارهمما     رسمموله     لسممان     على     بها
عليممه     آدما     عنممد     من     الشرائع     بجميع     كفروا     بل. رسوله     لسان

متعيممن وقتممالهم واجممب جهممادهم وهممؤلء ،الن     إلممى     السلما
بينهممم ويحكممموا لهمما ويممذعنوا السمملما أحكمماما يقبلمموا حممتى

مممن فيممه هممم ممما جميممع مممن ويخرجمموا المطهممرة بالشريعة
قواعممد مممن - ومعلمموما قمموله - إلممى الشمميطانإية الطممواغيت

هؤلء لقتال نإفسه جرد من أن ونإصوصها المطهرة الشريعة
فقممد العاقبة وله منصور فهو النية له وأخلص بالله واستعان

َينُصَرّن( العزيز كتابه في بهذا الله وعد َل ّلُه َو ْقَن ال َينُصُره َم
ُ()2() ْقَن  ّلممَه َتنُصممُروا ِإ ْقَم ال ُك ْقَر ْقَت َينُصمم ّبمم َث ُي ْقَم َو ُك َداَم ْقَقمم )3()َأ

َبُة( ِق َعا ْقَل ِقيَن َوا ّت ْقَلُم هممو مممن َتممَرَك - فممإن قممال أن  - إلممى)4()ِل
لممما مستحق العقوبة لنزول متعرض فهو جهادهم على قادر

لهم عقوبة طوائف السلما أهل على الله سلط فقد أصابه،
العمممل علممى يحرصمموا ولممم المنكممرات عممن ينتهمموا لم حيث

أول فممي الخمموارج تسليط من وقع كما المطهرة، بالشريعة
تسممليط ثم بعدهم، والباطنية القرامطة تسليط ثم السلما،

مممن كممثيرا يقممع وكممما السمملما، يطمسون كادوا حتى الترك
).50( الية المائدة، سورة ). تفسير1/697( التفسير  عمدة)1(
).40( الحج )2(
).7( محمد )3(
).83( القصص )4(

)39(والجهاد التوحيد منبر
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هذا في إن البصار أولي يا فاعتبروا ونإحوهم الفرنإج تسليط
.)5(شهيد) وهو السمع ألقى أو قلب له كان لمن لعبرة

تحكيم إلى دعا  (منالله:     عبد     بن     سإليمان     الشيخ
قممال ثممم الطمماغوت تحكيممم إلممى دعمما فقد ورسوله الله غير

أن علممى دليممل به) هممو يكفروا أن أمروا تعالى: (وقد وقوله
يصممح فل ،لممه     ومضمماد     لليمممان     مناف     الطاغوت     إلى     التحاكم

يكفممر لممم فمممن إليممه، التحمماكم وتممرك بممه، بممالكفر إل إيمان
.)6(بالله) يؤمن لم بالطاغوت

 قممال: (فمممنحـسـن:     ـبـن     الرحـمـن     عـبـد     العلمة
مم  رسوله به الله أمر ما خالف ممم مم مم مممم م بأنم
لممما إتباعمما ذلممك طلممب أو الله أنإزل ما بغير الناس بين حكم
عنقممه،     مممن     واليمممان     السمملما     ربقممة     خلع     فقد ويريده، يهواه
.)1()مؤمن     أنإه     زأعم     وإن

الله:     رحمه     النجدي     عتيق     بن     حمد     المام

- : السلما نإواقض - من عشر الرابع ) قال: (المر1
عليممه اللممه صلى رسوله وسنة الله كتاب غير إلى التحاكم

تفسمميره فممي كممثير ابممن فتوى َحَمد الشيخ - وذكر ، وسلم
قممال: ومثممل ثممم يبغون) - ، الجاهلية تعالى: (أفحكم لقوله
تحكيممم مممن شممابههم ومن البوادي عامة فيه وقع ما هؤلء

الملعونإة الموضوعات من أوائلهم وضعه وما آبائهم عادات
اللممه كتمماب علممى يقممدمونإها الّرفاقممة، شممرع ُيَسّمونإها التي

حممتى     قتمماله     يجممب     كافر     فإنإه     ذلك     فعل     ومن رسوله، وسنة
بذلك. أولى  والقوانإين.)2()ورسوله     الله     حكم     إلى     يرجع

بلدة أهل عن إخوانإه أحد إلى له رسالة في ) وقال2
فممي ينفذونإها قوانإين الكفريات: (... ووضعوا فيها انإتشرت
عليممه اللممه صمملى نإممبيه وسممنة اللممه لكتمماب مخالفة الرعية،
مممن     إخممراج     في     وحدها،     كافية     هذه     أن     علمت     وقد ، وسلم

.)3()السلما     من     بها     أتى

(الرسممائل ضمن )،35-33(ص العاجل الدواء رسالته من )5(
العلمية. الكتب دار ط السلفية) له،

).1/358( النجدية الئمة  فتاوى)6(
).463(ص المجيد  فتح)1(
المكتبممة ط )،190(ص السمملما لشمميخي التوحيممد مجموعممة )2(

ممموالة مممن والفكمماك النجمماة (بيممان رسالته  هم. في1424 العصرية
.الشراك) وأهل المرتدين

).4/7( النجدية الئمة ). فتاوى9/257( السنية الدرر )3(
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ـبـن     الرحـمـن     عـبـد     ـبـن     اللطـيـف     عـبـد     العلـمـة
-:     الـلـه     - رحمـهـم     الوـهـاب     عـبـد     بن     محمد     بن     حسن

وغيرهم البوادي من السوالف أهل به يحكم عما سئل حيث
بعد الكفر بذلك عليهم ُيطلق هل والجداد، الباء عادات من

 التعريف...الخ؟

رسوله     وسنة     الله،     كتاب     غير     إلى     تحاكم     منفأجاب: (
تعالى: قال ،كافر     فهو     التعريف     بعد     وسلم     عليه     الله     صلى
وقممال الكممافرون)، هم فأولئك الله أنإزل بما يحكم لم (ومن

تممر تعممالى: (ألممم وقال يبغون) الية، الله دين تعالى: (أفغير
مممن أنإممزل وممما إليك أنإزل بما آمنوا أنإهم يزعمون الذين إلى

أن ِأممروا وقممد الطماغوت، إلمى يتحماكموا أن يريمدون قبلك
أمممة كممل فممي بعثنمما تعممالى: (ولقممد وقممال به) اليممة، يكفروا
ً في واليات الطاغوت) الية، واجتنبوا الله اعبدوا أن رسول

.)4(كثيرة) المعنى هذا

لمه رسمالة في  قالسإحمان:     بن     سإليمان     العلمة
طمماغوت أنإممواع، ثلثة الطاغوت (وحاصله: أن الطاغوت في

ومتابعممة، طاعممة وطمماغوت عبممادة، وطمماغوت حكممم،
فممإن الحكممم، طمماغوت هو الورقة هذه في والمقصود

صاروا قد السلما، إلى المنتسبين الطوائف من كثيرا
الحممق ذلممك ويسمممون آبممائهم، عممادات إلممى يتحاكمون

وشمممرع عجممممان، شمممرع كقمممولهم الرفاقمممة، بشمممرع
الممذي بعينممه، الطمماغوت هو وهذا ذلك، وغير قحطان،

فمي تيميممة ابممن السمملما شيخ باجتنابه. وذكر الله أمر
ذلممك فعممل مممن تفسمميره: أن فممي كثير وابن منهاجه،

يرجممع حتى قتاله يجب كثير ابن زأاد بالله، كافر فهو
ذكرنإمماه قممال: "وممما أن ورسمموله" إلممى اللممه حكم إلى
همموالرفاقممة"  "شرع تسمى التي البوادي، عادات من
قتمماله     يجممب ،كممافر     فهممو     فعلممه     مممن     الجنس،     هذا     من

سممواه     يحكممم     فل     ورسمموله،     الله     حكم     إلى     يرجع     حتى
ًا واضح الدللة . ووجه)1()كثير     ول     قليل     في فهممذه جممد

أجممدادهم شممرع من البوادي بها يتحاكم التي الشرائع
ًا. الوضعية كالقوانإين هي تمام

المتأخرين:     الثانإي: العلماء     القسم

رحـمـه     ـشـاكر     أحـمـد     المحقق     المحدث     الشيخ
الله:

).10/426( النجدية الجوبة في السنية الدرر )4(
).511-10/502( السنية  الدرر)1(
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الممتي البلد وأكممثر الن، اللممه: (... أممما رحمه ) قال1
ًا     نإفسممها     وتسمممي     السمملما،     إلممى     تنتسممب ثممم إسمملمية     بلد

عممن مقتبممس تشمريع السمملما ديمن غير آخر بتشريع تحكم
ل هممؤلء الملحممدة والمممم والنصممرانإية الوثنيممة القمموانإين
الصممحيح! بممل العمممل بمظهممر للظهور الحيل إلى يحتاجون

الباطلممة وبممالعقود بالربا صريحة ظاهرة العقود يكتبون هم
ًا اتخممذوا لنإهممم السمملما، ديممن فممي بخضمموعهم غيممره دينمم

.)2(شريعته...) غير بتشريع ورضاهم

- إن المسمملمون أيها : (فانإظروا الله رحمه ) وقال2
الرض أقطممار كافممة فممي السلما بلد - إلى مسلمين كنتم

ً إل الملعونإممة، الكممافرة القمموانإين عليهمما ضممربت وقممد قليل
الممتي الملحممدة، الوثنيممة أوروبممة قمموانإين مممن المقتبسممة
.)3(وروحها...) بألفاظها صريحة استباحة الربا استباحت

اللممه شريعة عن الخارجون الله: (أما رحمه ) وقال3
فممي بالرجممل المممرأة بمسمماواة يطممالبون الممذين وحممدوده،
ومممن المتهتكممة الفاجرة النسائية الجمعيات - من الميراث
الممدعوة لهممذه يروجممون الممذين الرجممال أشممباه أو الرجممال

هممم - فإنإممما ويممرددون يصممدرون فيممما النسمموة ويتملقممون
بأصممل     ذلممك     لتصممال المرتدين خروج السلما من خارجون
مسمملم كل على فيجب ،السلمي     التشريع     وإنإكار     العقيدة

وعممن دينممه عممن شممرهم يدفع وأن استطاع ما يقاومهم أن
.)4(أمته)

الوثنية! القوانإين علينا جنت ماذا ) وقال: (فانإظروا4
اللممه يخمماف ل شمماب ابن له وكان شابة، امرأة رجل تزوج

ً عممرض ول خلممق فممي يرقب ول بممامرأة ذمممة. فزنإمما ول إل
ركبمما مما يكشمف كماد الرجمل بأن المجرمان شعر ثم أبيه،
اسممتحق الوقائع. وقممد هذه وثبتت وقتله، فتآَمرا فجور من

المحممارما، بيممن الفجممور بجريمممة القتممل الفمماجران هممذان
أبو - فالميت والزوج الب بقتل أخرى مرة القتل واستحقا

ًا.  المرأة وزأوج البن أفسممدت     القمموانإين     هممذه     ولكممن- عمد
فطرتهممم     بممل     السمملمية،     وفطرتهممم     عقممولهم     النمماس     على

بممالتعزير القمماتلين الفاسممقين هذين على . فحكمتالدمية
الجريمممة إلى النظر دون الشاقة الشغال من سنين ببضع

قتممل وخاصممة العمد، القتل إلى نإظر ودون البشعة الخلقية
التعزيمر إلمى القتمل ممن الحمد لنقممل التعليمل الب. وكمان

مجلدات. ثلث في جديدة  طبعة).1/333عمدة التفسير ( )2(
).1/336( التفسير عمدة )3(
).1/473عمدة التفسير ( )4(
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علممى - المعتممدى المظلمموما القتيممل الرجل أعجب! بتصوير
همماتين فممي المتسممبب المخطممئ - بصممورة وعرضممه دمممه

فتيممة! امممرأة تممزوج السن كبير رجل أنإه الجريمتين! بزعم
المنتسممبين نإفمموس فممي وأتبمماعهم المبشممرون وضممعه بممما

ًا بالصممغيرة، الكممبير زأواج إنإكممار مممن للسمملما إلممى قصممد
هذا، من أكثر أقول أن أحب العلى. ول بالمقاما المساس

ًا مسمملم يشك ل أقول: إنإه ولكني ًا أو كممان - عالممم - عاميمم
أو     يقمموله     الممذي     المسمملم     وأن مسمملم، عن يصدر ل هذا أن

والممردة     الكفممر     حمممأة     إلممى     السمملما     مممن     يخممرج     بممه     يرضى
.)1()بالله     والعياذ

الوضممعية     القمموانإين     هممذه     فممي     المممر     إن) وقممال: (5
ول فيممه خفمماء ل بممواح     كفممر     هممي     الشمممس     وضمموح     واضممح
ممن - كائنمما للسملما ينتسممبون مممن لحد عذر ول مداورة

فليحممذر إقرارهمما، أو لهمما الخضمموع أو بها العمل - في كان
.)2(نإفسه) حسيب امرئ وكل لنفسه، امرؤ

بنمما لطممال اللممه رحمممه كلها أقواله نإذكر أن أردنإا ولو
علممى الحالممة مممع ذكرنإاه ما ذلك في يكفينا المقاما. ولكن

لمممن التفسممير بعمممدة المسمى كثير ابن لتفسير مختصره
فلينظر أرد - 1/132( الستزادة.   152 -  168 -  215-  

413 -  423 -  432 -  458 -  534 -  678 -  695(
وغيرها.

ـد     الشــيخ ـن     محـم ـم     ـب ـتي     إبراهـي ـديار     مـف اـل
ًا     السعودية الله:     رحمه     سإابق

إّن مممن الكفممر الكممبر المسممتبين، تنزيممل) قممال: (1
القانإون اللعين منزلة ما نإزل به الروح الميممن علممى قلممب

ليكون من المنذرين، بلسممانصلى الله عليه وسلم   محمد 
ّد إليممه عنممد تنممازأع المتنممازأعين، مناقضممة عربي مممبين والممر
ٍءْء ُتم فممي شممي ْقَن تنممازأع ومعانإدة لقول اللممه عممّز وجممّل: (فممإ
ِه والرسمموِل إن كنتممم تؤمنممون بممالله واليمموما ّدوه إلى الل فُر

ٌءْر وأحسُن تأويلً)) .)3(الخر ذلك خي

ٌءْر إّممما2 ) وقال: (إّن الحاكم بغيممر ممما أنإممزل اللممُه كمماف
ٍءْل ل ينقممُل عممن ّلة، وإّممما كفممُر عممم ٌءْل عن الم ٍءْد نإاق كفُر اعتقا
ّلة. أّما الول: وهو كفر العتقاد فهو أنإواع:... الخامس: الم

).1/480( التفسير عمدة )1(
).1/697عمدة التفسير ( )2(
القوانإين. تحكيم رسالة ) ضمن16/206( السنية الدرر )3(
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وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معانإممدة للشممرع، ومكممابرة
لحكممامه، ومشمماّقة للممه ورسمموله، ومضمماهاة بالمحمماكم
ًا ًا وتأصمميلً، وتفريعمم ًا وإرصمماد ًا وإمممداد الشممرعية، إعممداد
ًا، ومراجع ومستندات. فكممما ًا وإلزام ًا وحكم وتشكيلً وتنويع
ّلها إلى ّدات، مرجعها ك َع مستم أّن للمحاكم الشرعية مراج

وسنة الله  مممم  رسوله كتاب  مممم  مممم  فلهذهممم   .
ٌءْع المحاكم ّفممق هممي: القممانإون مراج َع مممن الُمل شممتى، شممرائ
المريكممي، والقمانإون الفرنإسممي، كالقمانإون كممثيرة، وقوانإين
مممذاهب ومممن القمموانإين، مممن وغيرهمما البريطانإي، والقانإون

فهممذه ذلممك وغيممر الشممريعة إلممى المنتسبين البدعيين بعض
ّيممأة السمملما أمصممار مممن كثير في الن المحاكم مكملممة، مه
ٌءْب إليهمما والناس البواب، مفتوحُة ْقَثممر أسممرا ُكممُم أسممراب إ يح
ّكاُمها ّنة ُحكم يخالف بما بينهم ُح أحكمماما مممن ،والكتمماب الُسمم

ُتلزمهم القانإون، ذلك ِقّرهممم به و ُت ّتُمممه عليممه، و ُتح عليهممم.. و
ّي ّي     الكفر،     هذا     فوق     ُكفر     فأ ًدا     بأّن     للشهادة     مناقضة     وأ محممم

ِه     رسوُل .)1()المناقضة     هذه     بعد     الل

أنإهمما . اعتقاد الملة     عن     نإاقل     كفر     القوانإين) وقال: (3
شممهادة نإقضمموا فهؤلء أعظم يراها وبعضهم وسائغة حاكمة

ًا اللممه إل إله الله. ول رسول محمد أن فممإن ، نإقضمموها أيضمم
أنإهممم كممما اللممه غيممر مطمماع ل اللممه إل إلممه ل أن شممهادة من

بممترتيب     قمموانإين     جعممل     الممذي     أممماالله...  غير بعبادة نإقضوها
أعممدل     الشممرع     وحكممم     أخطأنإمما     قممالوا     وإن     كفممر     فهو     وتخضيع

المرجممع،     هممو     جعلمموه     والمرجممح     والمثبممت     المقرر     بين     ففرق
.)2()الملة     عن     نإاقل     كفر     فهذا

معنمماه النمماس بين الشريعة غير بحكم ) وقال: (لنإه4
.)3(بالله) والعياذ السلما من والخروج الكفر

بلد مممن الهجممرة تجممب اللممه: هممل رحمممه ) وسممئل5
بالقانإون؟ فيها يحكم التي المسلمين

بالقممانإون     فيهمما     يحكممم     الممتي     البلممدالله: ( رحمه فأجاب
ظهممرت إذا وكممذلك منهمما، الهجممرة . تجممبإسلما     بلد     ليست
بفشممو فالكفر الهجرة فتجب غيرت ول نإكير غير من الوثنية
فيهمما يحكممم قممد كممان إذا كفر. أممما بلد وظهوره. هذه الكفر
بلممد فهممي تظهممر ل قليلممة كفريممات وجممود أو الفممراد بعممض

أنإممه أعتقممد القممانإون: أنإمما حكم من قال قال: (لو إسلما). ثم
القوانإين. تحكيم رسالة ) ضمن216-16/215( السنية الدرر )1(
).4060( فتوى )،12/280( ابراهيم بن محمد الشيخ فتاوى )2(
).12/263( إبراهيم بن محمد الشيخ  فتاوى)3(
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أحممد: قال لو كما للشرع، عزل هو بل له، أثر ل باطل. فهذا
الهجممرة     علممى     قممدر     وإذاباطممل.  أنإها وأعتقد الوثان، أعبد أنإا

.)4()ذلك     وجب     القوانإين     فيها     تقاما     بلد     من

الخـيـرة الونـإـة ـفـي  انإتـشـرتهامممة:     ملحظممة
كلٌم لــه إبراهيم بن محمد الشيخ بأن كاذبة إشاعة

ـة، الـشـاعة وـهـذه المـسـألة، ـهـذه ـفـي آَـخـر كاذـب
ـبـن محمـد الشـيخ طلب إنإـكـار ذلـك علـى والدليل
ـه عبد الشيخ ومنهم لذلك له الملزامين إبراهيم الـل

في المخالفين أحد قول عن سإئل حيث جبرين بن
بن الله عبد الشيخ حدثاني (وقد قوله المسألة هذه
- أي ـلـه أن الـلـه حفـظـه ـجـبرين آَل الرحـمـن عـبـد

ًا إبراهـيـم بن محمد الشيخ آَـخـر...) فأـجـاب - كلـمـ
يـلـي: بـمـا خطـيـة بفتوى جبرين بن الله عبد الشيخ

ـبـن محـمـد الـشـيخ سـإـماحة ووالدنإا شيخنا (... فإن
ًا ـكـان الـشـيخ آَل إبراهـيـم ًا ـشـديد ـ إنإـكـار ـفـي قوـي

ـنع التقرير في سإمعناه والبدع..وقد المحدثاات يـش
مخالفة من فيه يتبعون وما البدع أهل على ويشدد
ًا وضعهم ومن للشرع ًا أحكاـمـ بـهـا يـضـاهؤن وسـإـنن
ـم ـه حـك ـالى..  الـل ـبرأتـع ـن     وـي ـالهم     ـم ـم     أفـع ويحـك

ـفـي طعـنـوا .. حيثالسإلم     من     وخروجهم     بردتهم
وحـشــيته واعتـقــدوها ـحــدوده وعطـلــوا الـشــرع

ورجم السرقة في والقطع القتلى في كالقصاص
ـن برضا كان إذا للزنإا إباحتهم وفي الزانإي الطرفـي

ًا ذلك ونإحو دروس ـفـي ـلـذلك يتـعـرض ـمـا .. وكثير
عن تراجع أنإه أذكر .. ول والتوحيد والعقيدة الفقه

ًا له أن ول ذلك أنـإـزل ـمـا بغـيـر الحكم فيه يبرر كلم
الـطـواغيت إـلـى التـحـاكم فيه يسهل أو تعالى الله

ـعـدهم الـلـه.. وـقـد أنـإـزل ـمـا بغـيـر يحكـمـون الذين
رؤوس من الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ

الـلـه     رحـمـه     رـجـع     أنـإـه     عني     نإقل     فمن..  الطواغيت
ـن ـه     ـع ـذكور     كلـم ـي     أخطــأ     فقــد     الـم ..النقــل     ـف

مــن الشرعية النصوص إلى هذا مثل في والمرجع
ـا...  العلماء أجلة وكلم والسنة الكتاب ـهعليـه والـل

وصـحبه وآَـلـه محـمـد علـى الـلـه أعلم.. وـصـلى
.)1(هـ14/5/1417 وسإلم..) في

لزأمت إنإني الشعيبي: (وحيث حمود الشيخ وقال
- إبراهيممم بممن محمممد الشمميخ - أي اللممه رحمه حلقته

).1451( ). تقرير189-6/188( الفتاوى  مجموع)4(
للستزادة. الدائمة اللجنة فتوى عن اللئمة رفع كتاب وانإظر )1(
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فمي يشممدد مممرة ممن أكمثر سمعته فقد عدة سنوات
اللممه، شرع غير حكم من بكفر ويصرح المسألة هذه
.)2()القوانإين تحكيم رسالة في ذلك أوضح كما

الله:     رحمه     الشنقيطي     المين     محمد     الشيخ

ذكرنإمما الممتي السممماوية النصمموص ) قال: (... وبهذه1
الممتي الوضعية القوانإين يتبعون الذين أن الظهور غاية يظهر

الله شرعه لما مخالفة أوليائه ألسنة على الشيطان شرعها
ل     أنإممه ، وسمملم عليممه اللممه صلى رسله ألسنة على وعل جل

بصمميرته،     اللممه     طمممس     مممن     إل     وشممركهم     كفرهممم     فممي     يشك
.)3()مثلهم     الوحي     نإور     عن     وأعماه

أقمموما هممي للممتي القممرآن هممدي (ومممن كذلك ) وقال2
ًا اتبع من كل أن بيانإه سمميد به جاء الذي التشريع غير تشريع
عليممه، وسمملمه اللممه صمملوات اللممه عبممد بممن محمممد آدما ولد

ٌءْر المخالف التشريع لذلك فاتباعه ٌءْح كف ٌءْج بوا الملممة مممن مخر
يممدعي ثممم الله تشريع غير يحكم ممن السلمية... والعجب

.)1(السلما)

الله:     رحمه     حميد     بن     الله     عبد     الشيخ

يحكممم لممم عمممن اليمممان     نإفممى     قممد     واللممه) قممال: (1
.)2(التشاجر..) من بينهم وقع فيما الرسول

مشممرع هنمماك هممل للمصمميبة، يمما للسف ) وقال: (يا2
وشممرعه، أمممره فممي اللممه فيحمماد مجممترئ الله؟! أيجترأ غير

أحممد؟... تشممريع إلى حاجة في أنإحن الفعل؟ هذا على ويقر
وسممنة أيدينا بين الله وكتاب أحد تشريع إلى حاجة في أنإحن

أن أظهرنإما؟... أيكتفممي بيمن وسمملم عليممه الله صلى رسوله
يكفممي ل والله أحكامه؟! ل نإطبق أن بدون بالسلما نإتسمى

ًة به نإتمسك حنى ً عقيد ًا وعمل .)3(لحكامه..) واتباع

للقمموانإين والمشممرعين الحكمماما "تكفيممر بعنمموان فتمموى ضمممن )2(
علممى السمملمية المشممكاة مكتبممة موقممع ) علممى5الوضممعية" (ص

أصل فساد وبيان العنبري افتراءات على الرد رسالة وفي النإترنإت،
الرجاء. في مذهبه

).2/377( البيان أضواء تفسير انإظر )3(
).234-2/233( البيان  أضواء)1(
).16/251( السنية الدرر )2(
).16/310( السنية الدرر )3(
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ًا أصممدر وَمن: (قال) و3 ًا تشممريع ًا عاممم للنمماس ُملزممم
ًا الملة من َيخرج فهذا الله حكم مع يتعارض .)4()كافر

الله:     رحمه     التويجري     الله     عبد     بن     حمود

مممن وهممو المشممابهة، مممن الثممانإي ) قممال: (النمموع1
ًا أعظمهما ممن كمثيرون، بمه ابتلمي مما عاقبممة وأسمموئها شممر

الطمماغوت بحكممم عنها والعتياض الشرعية، الحكاما اطراح
بالفرنإجيممة، الشممبيهة أو الفرنإجية، والنظامات القوانإين من

عممن انإحممرف المحمديممة... وقممد للشريعة منها كل المخالف
مممن فمسممتقل الناس، من فئاما المشابهة هذه بسبب الدين

من     والخروج     الردة     إلى     منهم     بكثير     وآل ومستكثر النإحراف
العظيم. العلي بالله إل قوة ول حول فل بالكلية     السلما     دين

البعيممد     الضمملل     مممن     المحمديممة     الشممريعة     غير     إلى     والتحاكم
لممم     عممن     اليممان     وتعمالى     تبمارك     نإفمى     م... ثالكبر     والنفاق

مممم      الرسول     يحكم مممم  مممم  ويرضى ،التنازأع     عند  ممم 
به حكم ما أن شك لديه يبقى ول قلبه، إليه ويطمئن بحكمه

لممه وينقمماد لممذلك فيممذعن إليه، المصير يجب الذي الحق هو
ًا ًا.  ظاهر بنفسممه     النفممي     علممى     وتعالى     سبحانإه     وأقسموباطن

أحكمماما عممن المعرضممين أكممثر ... وممماالمقدسممة     الكريمممة
المصممار أهممل سمميما ول زأمانإنمما أهل من المحمدية الشريعة

أنإممزل مما لممديهم وهممان الفرنإجية الحرية عليهم غلبت الذين
مممم  محمد رسوله على الله مممم  مممم  الكتاب منممم 

إلممى بالتحمماكم إليهممما التحمماكم عممن فاعتاضمموا والحكمممة
مممن بهمما الله أنإزل ما التي والنظامات والسياسات القوانإين
ورسمموله بممالله الكافرة الدول عن متلقاة هي وإنإما سلطان

الممذين     الطممواغيت     مممن     حممذوهم     ويحممذو     بهممم     يتشممبه     مممن     أو
.بمعزل     عنه     وهم     السلما     إلى     ينتسبون

أهمل بعممض عمن يمذكر المنممافقين: مما فعل من وأقبح
يمؤخرهم المحمديمة بالشممريعة العممل قالوا: إن أنإهم زأمانإنا

اللحاق عن

وهممذه تعالى، الله أعداء من وأضرابهم الفرنإج بأمم 
لممم     مممن     ولكممل     لهلها     يقيض     أن     المسئول     والله     صريحة     ردة

أبممي     معاملممة     يعمماملهم     من     المحمدية     الشريعة     بأحكاما     يرض
.)1()قبل     من     لخوانإهم     عنه     الله     رضي     الصديق     بكر

ً.)196(ص العليممانإي لعلممي الجهاد  أهمية)4( الئمممة أقمموال عممن  نإقل
).63(ص

).228-16/226( السنية الدرر )1(
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ًا: (ومن ) وقال2 ما الشرعية الحكاما اطراح أيض
إبممدال مممن السمملما إلممى المنتسممبين مممن كثير يفعله

وأشباههم للفرنإج موافقة بالحبس والتعزيرات الحدود
حممديث فممي ممما مصممداق تعالى. وهممذا الله أعداء من
اللممه صمملى الله رسول أن عنه الله رضي أمامة أبي

عممروة، عممروة السلما عرى قال: "لتنقض وسلم عليه
تليهمما بممالتي النمماس تشممبث عممروة انإتقضممت وكلممما
ًا فأولهن .)3(كلمه ) أ.هم)2(الصلة" وأخرهن الحكم نإقض

الله:     رحمه     الشعيبي     عقلء     بن     حمود     الشيخ

كافر الوضعية للقوانإين المحكم أن قال: (.. وكما) 1
أيضمما، كممافر لهمما والواضممع للقوانإين المشرع فإن تقدما، كما
سممبحانإه للممه شريكا صار القوانإين هذه للناس بتشريعه لنإه

قممال: " ثممم ذلممك علممى أدلممة ذكممر التشريع" ثممم في وتعالى
مممن أن يتممبين عليهمما وتعليقنا الكريمة اليات من تقدما ومما
أنإمه وحكممه اللمه شمرع عن وأعرض الله أنإزل ما بغير حكم
وضممع من مثله وكذلك السلما، من خارج العظيم بالله كافر

بهمما، حكممم لما بها يرض لم لو لنإه وضعية، تشريعات للناس
الصمملحيات مممن لديه الحكاما من فالكثير يكذبه، الواقع فإن
وغيرهمما. وإن والحممذف الدسممتور وتغييممر الحكم، تأجيل في

فمممن لشممعوبهم ويشممرعوها يضممعوها لممم إنإهممم وقلنمما تنزلنا
وممما خالفهمما؟ مممن ومعاقبممة بهمما بالعمممل الرعيممة ألزما الذي

رحمهممما كممثير وابممن تيمية ابن نإقل الذي التتار وحال حالهم
ولممم يضممعوا لممم التتممار فإن ببعيد، كفرهم على الجماع الله

الوائممل حكممامهم أحممد وضممعه الممذي بل (الياسق)، يشرعوا
أولئممك. وبممذلك كحممال هممؤلء فصورة خان)، (جنكز ويسمى

ممن الكفمر في يقع تعالى الله أنإزل ما بغير الحاكم أن يتبين
شممرع. الثانإيممة: إن التشريع جهة جهتين: الولى: من أو جهة
.)4(حكم) إن الحكم جهة من

علممى والمسممتدرك )،6715( ) رقممم15/111( حبان ابن صحيح )2(
كلممه ) وقممال: "والسممناد7022( ) رقممم4/104( للحمماكم الصحيحين

الجممامع صممحيح فممي اللبممانإي الشمميخ يخرجاه". وصممححه ولم صحيح
( حممديث والممترهيب، الممترغيب صحيح ) وفي5075( حديث الصغير،

572.(
).16/228( السنية الدرر )3(
النإممترنإت على السلمية المشكاة مكتبة موقع على فتوى ضمن )4(

الوضممعية" والمؤرخممة للقمموانإين والمشممرعين الحكاما "تكفير بعنوان
هم.10/2/1422 بتاريخ
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علممى الممرد المسممماة رسممالته شممئت إن ) وانإظممر2
فأنإها الرجاء في مذهبه أصل فساد وبيان العنبري افتراءات

.)5(قيمة

الله:     رحمه     بازا     بن     العزيز     عبد     الشيخ

المسممتبين     والكفممر     العظيم     الفساد     هو     وهذا) قال: (1
حممتى يؤمنممون ل وربك تعالى: (فل قال كما السافرة     والردة

حرجما أنإفسمهم فمي يجمدوا ل ثمم بينهم شجر فيما يحكموك
تعممالى: (أفحكممم تسممليما) وقممال ويسمملموا قضمميت مممما

يوقنون) .. لقوما حكما الله من أحسن ومن يبغون الجاهلية
بشممرع     تحكممم     ل     دولممة     وكمملاللممه:  رحمه الشيخ قال أن إلى
ظالمممة     كممافرة     جاهليممة     دولممة     فهي     الله     لحكم     تنصاع     ول     الله

أهممل     علممى     يجممب ،المحكمممات     اليممات     هممذه     بنممص     فاسممقة
مودتهمما     عليهممم     وتحممرما     اللممه،     فممي     ومعاداتهمما     بغضها     السلما

.)1()شريعته     وتحكم     وحده     بالله     تؤمن     حتى     وموالتها

النمماس أحكمماما أن اعتقممد لمممن إيمممان ول) وقممال: (2
عليممه اللممه صمملى ورسوله تعالى الله حكم من خير وآراءهم

َهما أو وتشمابهها تماثلهما أو وسلم َك ّلهما وأحمّل َتَر الحكماما مح
ًا كان وإن البشرية والنإظمة الوضعية اللممه أحكاما أن معتقد

ٌءْر .)2()وأعدل وأكمل خي

ًا سممتأتي علممماء عدة مع رسالة ) وله3 شمماء إن قريبمم
تعالى. الله

:  )3  (  الله     رحمه     العثيمين     صالح     بن     محمد     الشيخ

اللممه أنإممزل بممما يحكممم لممم اللممه: (مممن رحمممه ) قال1
ًا ًا أو به، استخفاف ًا أو له، احتقار منممه، أصلح غيره أن اعتقاد

ًا كافر فهو للخلق وأنإفع ًا كفر هممؤلء     ومممن الملة، عن مخرج
السمملمية     التشممريعات     تخالف     تشريعات     للناس     يضعون     من

ًا     لتكون تلممك يضممعوا لممم فممإنإهم ،عليممه     النمماس     يسممير     منهاجمم
يعتقمدون وهمم إل السملمية للشريعة المخالفة التشريعات

السمملمية المشممكاة مكتبممة موقممع علممى موجممودة رسممالة وهممي )5(
هم.20/4/1421 بتاريخ ومؤرخة

).51-50(ص العربية القومية نإقد كتاب )1(
مما ونإبممذ اللممه شممرع تحكيم "وجوب المسماة رسالته خاتمة  أنإظر)2(

ًخالفه". ).163(ص الئمة أقوال عن  نإقل
).51-50(ص العربية القومية نإقد كتاب )1(
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،     العقلية     بالضرورة     المعلوما     من     إذ ، للخلق وأنإفع أصلح أنإها
منهمماج     إلممى     منهاج     عن     يعدل     ل     النإسان     أن     الفطرية     والجبلة
عمدل     مما     ونإقممص     إليممه     عمدل     مما     فضمل     يعتقد     وهو     إل     يخالفه

.)4()عنه

ـه: (إن رحمــه ) وقــال2 ـذي الـل يحكمــون اـل
وسـإـنة الـلـه كـتـاب ورائهم ويتركون الن القوانإين

...، بـمـؤمنين ـهـم ما وسإلم عليه الله صلى رسإوله
ـؤلء ـون وـه ـوانإين المحكـم ـا ل للـق ـي يحكمونإـه ـف

أو لـهـوى والسنة، الكتاب فيها خالفوا معينة قضية
الـقـوانإين، بـهـذه اـلـدين اسـإـتبدلوا ولكنـهـم لظـلـم،
كـفـر وـهـذا الشـريعة محل يحل القانإون هذا جعلوا
كـفـار ـهـم وحجوا، وتصدقوا وصاموا صلوا لو حتى

بحـكـم يعلـمـون - وهم الله حكم عن عدلوا داموا ما
ّبَك َفل (له: المخالفة القوانإين هذه - إلى الله ل َوَر

ُـنـوَن إم ّـتـى ُيْؤ ّكـُمـوَك َح َنـُهـْم ـَشـَجَر إفيـَمـا ُيَح ْي ل ُثـاـّم َب
ُدوا إج إهْم إفي َي إـسـ ًا َأنإُف ْيَت إمـّمـا َحَرـجـ ّلُموا َقـَضـ ُيـَسـ َو

ًا إليم اسـإـتبدل     من     قلنا: إن     إذا     تستغرب     فل) َتْس
يكـفـر     ـفـإنإه     الـقـوانإين     ـمـن     بغيرها     الله     شريعة

.)5()وصلى     صام     ولو

ـم3 ـر ) وقــال: (الحـك ـا بغـي ـزل ـم ـه أنـإ الـل
قسمين: إلى ينقسم

مم مم م  ممم مممم  مم  م م  ممم مم   : ممم مم م  مممم
مم م ممم مممم ممم ممممم مم مممم مم مممم ممم م مم ممممم م م مم مم م
مم م مم مم مم  ممم مم  مممم م  مممم م  مم مم  م  مم مم  م مم  مم
ممم مم ممم  ممم م  ممممم ممم  مم  ممم ممم مم  مم  مم ممم
مممممممم مممممممم مممم مم مم ممم ممممممم مممممم مممم مممممم
م مم مم  م م مم ممم مم  مم  مم ممم  ممم  ممممم  م مممممم 
م مم مممم مم ممم مممم م مم مم مم م م م ممم مم ممم مم م مم مم ممم م
م ممم مم مم ممم ممم ممم م مم م ممم مم مممم م ممم م م م م مم م مممم

) : ممم مم مم  مم مم
م
ممم ممم ممم م مم مممم مم م ممم م مم ْقَماممم ْقَم َأ ُه َل

ُء َكا ُعوا ُشَر ْقَم َشَر ُه ْقَن َل ّديِن ِم ْقَم َما ال ْقَن َل َذ ْقَأ ِه َي ّلُه) ِب .)1(ال

الجماع. في قوله نإقلنا  وقدشاكر:     محمود     الشيخ

الئمممة ). وفتمماوى2/143( العممثيمين بممن محمممد الشمميخ  فتمماوى)4(
).373-1/372( النجدية

).312-3/311( الصالحين رياض شرح )5(
).60(ص العبادات فقه )1(
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أجلء:     علماء     لعدة     فتوى

حكممم من وحكم ، الله شريعة تحكيم بعنوان: (وجوب
بغيرها).

وعبممد الشممثري، العزيممز وعبممد إبراهيممم، بن محمد من
يممراه مممن إلممى وغيرهممم حميد، بن الله بازأ, وعبد بن العزيز

المممؤمنين: عبمماده سبيل بهم و بنا الله سلك المسلمين، من
إلممى التحمماكم المنكرات وأعظم السيئات أقبح من (... وإن

البشممرية، والنظممم الوضممعية، القمموانإين من الله شريعة غير
الناس من كثير فيها وقع قد التي والجداد السلف وعادات

ً وارتضاها اليوما رسمموله بهمما بعممث التي الله شريعة من بدل
ًا أعظممم مممن ذلك أن ريب ول ، وسلم عليه الله صلى محمد
وأحكمماما والفسمموق والظلممم الكفر شعائر أكبر ومن النفاق،

اللممه صلى الرسول عنها وحذر القرآن أبطلها التي الجاهلية
أنإهممم يزعمممون الممذين إلى تر تعالى: (ألم قال ، وسلم عليه
يتحاكموا أن يريدون قبلك من أنإزل وما إليك أنإزل بما آمنوا
أن الشمميطان ويريممد به يكفروا أن أمروا وقد الطاغوت إلى

ًا ضلل يضلهم اللممه أنإممزل ممما إلممى تعالوا لهم قيل * وإذ بعيد
ًا)، عنك يصدون المنافقين رأيت الرسول وإلى وقممال صدود

أهممواءهم تتبممع ول اللممه أنإممزل بممما بينهممم احكم تعالى: (وأن
تولموا فممإن إليك الله أنإزل ما بعض عن يفتنوك أن وأحذرهم

ًا وإن ذنإوبهم ببعض يصيبهم أن الله يريد أنإما فاعلم من كثير
مممن أحسن ومن يبغون الجاهلية * أفحكم لفاسقون الناس

ًا الله يحكممم لممم وجل: (ومممن عز وقال يوقنون)، لقوما حكم
بممما يحكممم لممم (ومممن الكممافرون)، هم فأولئك الله أنإزل بما

أنإممزل بممما يحكم لم (ومن الظالمون)، هم فأولئك الله أنإزل
اللممه مممن شممديد تحممذير وهممذا الفاسممقون)، هم فأولئك الله

وسممنة كتممابه عن العراض من العباد لجميع وتعالى سبحانإه
غيرهممما، إلممى والتحمماكم ، وسمملم عليممه اللممه صمملى رسمموله

شريعته     بغير     حكم     من     على     وجل     عز     الرب     من     صريح     وحكم
وأهممل     المنممافقين     بممأخلق     ومتخلق     وفاسق     وظالم     كافر     بأنإه

منممه، اللممه حممذركم ممما المسمملمون أيهمما . فاحممذرواالجاهلية
خالفهمما، ممما واحممذروا شمميء، كممل فممي شممريعته وحكممموا
عممن أعممرض مممن وابغضوا وعادوا بينكم فيما بذلك وتواصوا
إلممى التحمماكم فممي بهمما اسممتهزأ أو تناقصممها أو اللممه شممريعة
وتؤدوا الله، عقاب من وتسلموا الله بكرامة لتفوزأوا غيرها،
الحمماكمين أوليممائه ممموالة مممن عليكممم اللممه أوجممب ما بذلك

عليممه اللممه صمملى رسمموله وسممنة بكتممابه الراضممين بشريعته
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المعرضممين شممريعته عممن الراغممبين أعدائه ومعاداة ، وسلم
.)1()وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة كتابه عن

 قممال:الـلـه:     رحـمـه     الفقـي     حاـمـد     محمد     الشيخ
قمموانإين الفرنإجممة كلما مممن اتخممذ مممن منممه وشّر هذا (ومثل
ممما على ويقدمها والموال، والفروج الدماء في إليها يتحاكم

عليممه اللممه صلى رسوله وسنة الله كتاب من له وتبين علم
يرجممع ولممم عليهمما أصممر إذا مرتممد كافر   شك     بل     فهو ، وسلم

ول بممه تسممّمى اسممم أي ينفعه الله. ول أنإزل بما الحكم إلى
والحممج والصممياما الصمملة أعمممال ظممواهر مممن عمممل أي

.)2(ونإحوها...)

قمموله تفسممير فممي  قممال:رضا     رشيد     محمد     الشيخ
اليممة( أن: )اللممه أنإممزل ممما إلى تعالوا لهم قيل وإذا: (تعالى
ّد من بأن نإاطقة صمملى ورسمموله اللممه حكممم عن وأعرض ص

ًا وسلم عليه الله بممه، وتذكيره إليه دعوته بعد سيما ول عمد
ًا يكون فإنإه ّد ل منافق يممدعيه وما اليمان، من يزعمه بما ُيعت
.)3()السلما من

أحكمماما رفممع إّن قممال: (قعود:     بن     الله     عبد     الشيخ
السمملما دين من حكمها معروف السلما أحكاما من شرعية

مخالفممة البشممر صممنيع من وضعية قوانإين وإحلل بالضرورة
ً لها التحمماكم علممى وحملهممم الناس بين بها والحكم منها بدل

.)4()حكمه في بالله شرك ذلك أّن إليها

-:     الله     - حفظه     الفوزاان     صالح     الشيخ

والله للطاغوت، تحكيم القوانإين تحكيم ) قال: (لن1
ركممن بالطمماغوت الكفممر وجعممل بالطمماغوت، بممالكفر أمر قد

بممالله ويممؤمن بالطمماغوت يكفممر تعالى: (فمممن قال التوحيد،
القمموانإين حكممم المموثقى) فمممن بممالعروة استمسممك فقممد

ًا، يكن لم الوضعية التشممريع فممي شممريكا لله اتخذ لنإه موحد
وأطاع به يكفر أن أمر الذي بالطاغوت، يكفر ولم والطاعة،

الممدرر ). وانإظممر260-12/256( ابراهيممم بن محمد الشيخ  فتاوى)1(
).225-16/219( السنية

(ص هممامش السممنة، أنإصممار ط التوحيممد، كتمماب شرح المجيد  فتح)2(
396.(

ً ،)5/227( المنار  تفسير)3( ).63(ص والدعاة الئمة أقوال عن نإقل
ً ،)179ص( الوضممعية القمموانإين ل السمملمة  الشممريعة)4( عممن نإقل

).71(ص والدعاة الئمة أقوال
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يضملهم أن الشمميطان تعممالى: (ويريممد قمال كممما الشميطان،
ً ًا)) ضلل .)5(بعيد

وحكممم التتار عن ذكره الذي القانإون ) وقال: (ومثل2
ً جعلممه مممن بكفر السمملمية: القمموانإين الشممريعة عممن بممديل

مصممادر هممي الدول من كثير في اليوما جعلت التي الوضعية
فيممما إل السملمية، الشمريعة أجلهمما ممن وألغيمت الحكماما،
فعممل ممن كفممر علممى والممدليل الشخصية، بالحوال يسمونإه

اللممه أنإزل بما يحكم لم تعالى: (ومن قوله كثيرة، آيات ذلك
حممتى يؤمنممون ل وربممك وقمموله: (فل الكافرون)، هم فأولئك

ببعممض بينهممم) وقمموله: (أفتؤمنممون شممجر فيممما يحكممموك
تحكيممم يجممب قريبا: إنإممه قلنا ببعض) وكما وتكفرون الكتاب

ًا عقيدة الشريعة العدالممة طلممب أجممل مممن ل بممه يمدان ودينمم
.)1(فقط)

الدائمة:     اللجنة     فتاوى     من

الحكممم يممؤثر الدائمممة: (مممن اللجنممة فتمماوى ) مممن1
كممافر فهممذا اللممه، أنإممزل بممما الحكم على الوضعية بالقوانإين

.)2(وصاما) وصلى بالشهادتين نإطق وإن

البلد تحكممم علمانإيممة، حكومممة عن اللجنة ) وسئلت2
والمسمميحيون، المسمملمون ترتيبممه فممي اشترك دستور على
كافرة؟ أنإها أو إسلمية، حكومة تسمى أن يجوزأ هل

فالحكومة الله أنإزل ما بغير تحكم كانإت فأجابت: (إذا
.)3(إسلمية) غير

أخممي  اعلمممالـمـم:     ـمـن     سإبق     لمن     عملي     مثال
التتار كفرا قد تيمية ابن السلما وشيخ كثير ابن أن المسلم

معممرض فممي السمملما شمميخ قال ،)4(السلما أعلنوا أنإهم مع

كتمماب إلممى ). ارجممع89-88(ص العتقمماد تصممحيح إلممى  الرشمماد)5(
الراشد. العل أبي للشيخ المعين تكفير ضوابط

(ص المعيممن تكفيممر ضمموابط كتمماب أو )،90(ص السابق  المرجع)1(
217-218.(

).1/409( الئمة وفتاوى يسير، ) بتصرف2/46( اللجنة فتاوى )2(
( الئمممة وفتمماوى يسممير، ) بتصممرف517-1/516( اللجنممة فتاوى )3(

1/368-369.(
بشأنإهم الموجهة الستفتاءات من السلما ادعاؤهم (ويظهر )4(

منهمما اسممتفتاء ففممي الله، رحمه تيمية ابن السلما شيخ إلى
الممذين التتممار هممؤلء فمي المدين أئممة الفقهماء تقول (ما ورد

مممن اشممتهر ممما وفعلمموا وسممتمائة، وتسممعين تسع سنة قدموا
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إلى الكفار     التتر مجيء في سعوا وهم( الرافضة عن كلمه
السلما؟ شيخ كفرهم . فلماذا)5()الخلفة دار بغداد

التتار:     في     السإلم     الولى: لشيخ     الفتوى

يقمماتلون ... الممذي)6(عنهممم المسممؤول القمموما (فهؤلء
أكثرهمما؛ أو السمملما شممرائع مممن كممثير لممترك متضمن عليه

ً فإنإهم تركممه... فل مممن يقمماتلون ول السمملما يوجبممون أول
بالجزيمممة الكتممماب أهمممل يلزممممون ول الكفمممار، يجاهمممدون
ًا ينهون ول والصغار، شمماء ممما يعبممد أن عسممكرهم من أحد

ًا ذلك... وكممذلك غير أو قمر أو شمس من ل عممامتهم أيضمم
عنهمما ينهمماهم أن إل وأممموالهم، المسمملمين دممماء يحرمممون

عممن أو عنهمما نإهمماهم وإذا تركها، يلتزمون : لأي سلطانإهم،
ًا لكونإه أطاعوه غيرها ل . وعممامتهمالممدين بمجرد ل سلطانإ

ول الزكمماة، مممن ول الصلة، من ل الواجبات، أداء يلتزمون
بحكممم     بينهممم     الحكممم     يلممتزمون     ول. ذلك غير ول الحج، من

وتخالفه     تارة     السلما     توافق     لهم     بأوضاع     يحكمون     بل     الله،
وممما     المسلمين،     بإجماع     واجب     الضرب     هذا     وقتال... أخرى
حقيقممة     وعممرف     السمملما     ديممن     عممرف     مممن     ذلممك     فممي     يشك

ل     السمملما     وديممن     عليممه     هممم     الممذي     السلم     هذا     فإن أمرهم؛
السمملما لشمميخ الفتمموى هذه في . والناظر)1(ً)أبدا     يجتمعان

واللممه المسمملمين، دول ممن كممثير عممل تنطبممق أنإهمما سيجد
المستعان.

الثانإية:     الفتوى

التمسممك ذلممك مممع قمموله- وادعمموا -إلممى المسمملمين قتممل
إتبمماع من زأعموا لما مقاتلهم قتال تحريم وادعوا بالشهادتين

استفتاء وفي )،502-28/501( الفتاوى السلما) مجموع أصل
الممذين التتممار هممؤلء العلممماء.... فممي السممادة تقممول (ممما آخممر

ِدمون ْقَقمم بالشممهادتين، وتكلممموا مممرة، بعممد مممرة الشمماما إلممى َي
عليممه كانإوا الذي الكفر على يبقوا ولم السلما إلى وانإتسبوا

فمي الجمامع ) كتماب).28/509( الفتاوى المر) مجموع أول في
).2/992الشريف( العلم طلب

سالم. رشاد محمد ) بتحقيق4/592( النبوية السنة منهاج كتاب )5(
التتار.  المراد)6(
).508-28/501( الفتاوى مجموع في كاملة الفتوى  راجع)1(
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السملما شمرائع ممن شممريعة عممن خرجت طائفة (كل
أئممممة     باتفممماق قتالهممما يجمممب فمممإنإه المتمممواترة، الظممماهرة
بالشممهادتين أقروا . فإذابالشهادتين     تكلمت     وإن ،المسلمين

.يصمملوا حممتى قتممالهم وجممب الخمس الصلوات عن وامتنعوا
.الزكمماة يممؤدوا حممتى قتممالهم وجممب الزكمماة عن امتنعوا وإن

الممبيت حممج أو رمضممان شممهر صممياما عممن امتنعوا إن وكذلك
أو الزنإا، أو الفواحش، تحريم عن امتنعوا إن . وكذلكالعتيق

.الشممريعة محرمممات مممن ذلممك غيممر أو الخمممر، أو الميسممر،
والممموال     الممدماء     فممي     الحكممم     عممن     امتنعمموا     إن     وكممذلك

وهممم... والسممنة     الكتمماب     بحكم     ونإحوها     والبضاع     والعراض
طماعتهم     فمي     دخمل     . فممن    جنكسمخان     ملمك     علمى     يقماتلون

ًا     جعلوه ًا،     كان     وإن     لهم     ولي جعلمموه     ذلممك     عن     خرج     ومن     كافر
ًا علممى     يقمماتلون     المسمملمين. ول     خيار     من     كان     وإن     لهم     عدو

هممذا مممع ... وهممم)2(والصممغار     الجزيممة     يضممعون     ول     السمملما،
لهممم سممنه ممما تعظيممم فممي اللممه عنممد رسول أعظم يجعلونإه
ممما     عممادى     مممن     قتممل     يسممتحلون     وهموهواه...  بظنه وشرعه

ورسمموله ولنإبيائه لله المعادى الملعون الكافر هذا لهم     سنه
يستضممعف الرض؛ في عل الكافر ... وهذاالمؤمنين وعباده

ومممن والنصممارى واليهممود المسمملمين مممن كلهممم الملل أهل
ويأخممذ الحريممم، وسممبي الرجممال بقتل المشركين من خالفه

ويرد. الفساد يحب ل والله والنسل، الحرث ويهلك الموال،
أن     إلممى     والمرسمملين     النإبياء     سنن     من     عليه     كانإوا     عما     الناس
.الكفريممة     وشممريعته     الجاهليممة     سممنته     من     ابتدعه     فيما     يدخلوا

على الكفار أولئك دين ويعظمون السلما، دين يدعون فهم
مممن بكممثير أعظممم ويوالممونإهم ويطيعممونإهم المسمملمين، دين

شممجر     فيممما     والحكممم المؤمنين، وموالة ورسوله الله طاعة
فمممن... ورسمموله     الله     بحكم     ل     الجاهلية،     بحكم     أكابرهم     بين

.صممديقهم كممان الكفرية     وسنتهم     الجاهلية     طاعتهم     في     دخل
ورسممله اللممه أنإبيمماء مممن كممان ولو عدوهم كان خالفهم ومن

وهممي بحقيقة يخرج الفتوى هذه في . والناظر)1(وأوليائه...)
لهممم وضممعه - الذي - ياسقهم وبشريعتهم بهم الكفر وجوب

جنكيسخان.

فممإنإهم العربيممة الممدول جيوش على ينطبق الكلما هذا أن للسف )2(
ًا جعلمموه طمماعتهم في دخل فمن ملوكهم دين على يقاتلون ولممو وليمم

ًا، كان ًا جعلمموه ذلممك عمن خممرج وممن كفار خيمار ممن كمان وإن عممدو
الجهمماد يريممد مممن يقمماتلون بممل السلما على يقاتلون ول المسلمين،

أحقممر فهممم المسمملمين، على الجزية ويضعون السلما، عن والدفاع
هؤلء. من

).543-28/509( الفتاوى مجموع في كاملة الفتوى  راجع)1(
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 (ينكممرقمموله: ذكممر سممبق كممما فيقممول كممثير ابن وأما
علممى المشتمل المحكم الله حكم عن خرج من على تعالى

الراء مممن سممواه ممما إلى وعدل شر كل عن الناهي خير كل
ن مسمتند بل الرجمال وضعها التي والصطلحات والهواء م
الضللت من به يحكمون الجاهلية أهل كان كما الله شريعة

بممه يحكممم وكممما وأهمموائهم بممآَرائهم يضعونإها مما والجهالت
جنكيممز ملكهممم عممن المأخوذة الملكية السياسات من التتار
مجممموع كتمماب عممن عبارة وهو الياسق لهم وضع الذي خان
اليهوديممة مممن شممتى شممرائع مممن اقتبسممها قممد أحكمماما مممن

الحكمماما من كثير وفيها وغيرها السلمية والملة والنصرانإية
ًا بنيه في فصارت وهواه نإظره مجرد من أخذها ًا شرع متبعمم

صمملى اللممه رسممول وسممنة اللممه بكتاب الحكم على يقدمونإه
قتاله     يجب     كافر     فهو     منهم     ذلك     فعل     فمن وسلم عليه الله
قليممل     في     سواه     يحكم     فل     ورسوله     الله     حكم     إلى     يرجع     حتى

ول قليممل فممي سواه يحكم فل قوله إلى وانإظر ،)2()كثير     ول
كثير.

اللمه: فمي رحممه الوهاب عبد بن محمد الشيخ قالو
عليممه يحكم قد النإسان أن على الدلة فيها يبين له رسالة
أنإهممم وذلك التتار، السابع: قصة (الدليل يفعله لكفر بالردة

المسمملمين بلممدان وسكنوا فعلوا، ما بالمسلمين فعلوا لما
يعملوا لم لكن وأسلموا، واستحسنوه السلما دين وعرفوا

الشريعة،     عن     الخروج     من     أشياء     وأظهروا عليهم، يجب بما
هممذا     ومع     كالبدو،     ليسوا     ويصلون     بالشهادتين     يتكلمون     لكن

عمن اللمه أزأالهمم حمتى وغزوهمم     وقاتلوهم     العلماء     كفرهم
عممن خروجهممم مممن أن . ومعلمموما)3(المسمملمين) بلممدان

الياسق. تحكيمهم الشريعة

تنبيه:

يجممب أنإممه اعلمممالله: ( رحمه الشنقيطي الشيخ يقول
الكفممر تحكيمممه يقتضممى الذي الوضعي النظاما بين التفصيل
يقتضممى ل الممذي النظمماما وبيممن والرض، السممموات بخممالق

ذلك.

وشرعي. أما قسمان: إداري، النظاما أن ذلك وإيضاح
غيممر وجممه علممى وإتقانإهمما المممور ضبط به يراد الذي الداري

مممن فيممه مخممالف ول منممه، مممانإع ل فهممذا للشممرع، مخممالف

تعممالى قمموله عنممد المائممدة سممورة تفسممير فممي كممثير، ابن تفسير )2(
ًا الله من أحسن ومن يبغون الجاهلية (أفحكم يوقنون). لقوما حكم

).9/394الدرر السنية( )3(
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مممن عنممه اللممه رضي عمر عمل بعدهم. وقد فمن الصحابة،
ّنبي زأمن في كانإت ما كثيرة أشياء ذلك عليممه اللممه صلى ال

الضممبط، لجممل ديمموان فممي الجنممد أسممماء . ككتبممه وسمملم
منه المقصود إيضاح قدمنا كما حضر ومن غاب من ومعرفة

الممتي العاقلممة علممى الكلما  فممي"إسممرائيل بنممي" سورة في
ّنبي أن مع الخطأ، دية تحمل لممم وسمملم عليه الله صلى ال
تبمموك غزوة عن مالك بن كعب بتخلف يعلم ولم ذلك، يفعل

. وكاشممترائه وسلم عليه الله صلى تبوك وصل أن بعد إل
وجعلممه أميممة بممن صممفوان دار-  عنه الله رضي عمر أعني- 

ًا إياها عليممه اللممه صمملى أنإممه مممع المكرمممة، مكممة فممي سجن
ًا يتخذ لم وسلم المممور مممن هذا بكر. فمثل أبو ول هو سجن

ل الشممرع يخممالف ل مممما المممور لتقممان تفعل التي الدارية
العمممال إدارة وتنظيم الموظفين، شؤون به. كتنظيم بأس

النإظمممة مممن النمموع الشممرع. فهممذا يخممالف ل وجممه علممى
مراعاة من الشرع قواعد عن يخرج ول به، بأس ل الوضعية
العامة. المصالح

خممالق لتشممريع المخممالف الشممرعي النظمماما وأممما
والرض. السممموات بخالق كفر فتحكيمه والرض السموات

ليممس الميممراث فممي النإممثى علممى الممذكر تفضيل أن كدعوى
أن الميراث. وكمدعوى في استواؤهما يلزما وأنإهما بإنإصاف،

الرجممم وأن للمممرأة، ظلم الطلق وأن ظلم، الزوجات تعدد
بالنإسممان، فعلهمما يسمموغ ل وحشية أعمال ونإحوهما والقطع

ذلك. ونإحو

المجتمممع أنإفممس فممي النظمماما مممن النمموع هذا فتحكيم
كفممر وأديممانإهم وعقممولهم وأنإسممابهم وأعراضممهم وأممموالهم

الممذي السممماء نإظمماما على وتمرد والرض، السموات بخالق
سممبحانإه بمصممالحها أعلممم وهو كلها الخلئق خلق من وضعه

ًا آخر مشرع معه يكون أن عن وتعالى ًا علو .)1()كبير

ًا: وأخير

اللممه كلما أمامممك تممرى المنصممف القارئ أخي أنإت ها
أقمموال ثمانإيممة لممك نإقلممت وقد العلماء وأقوال رسوله وكلما

الكممثير لممك ونإقلت الجماع من المسألة هذه أن في للعلماء
تخممالف أن فإيمماك ذلممك، فممي الربممانإين العلم أهل أقوال من
المرجئممة أفممراخ مممن لهممم خلق ل من بعض أقوال إلى ذلك

).378-2/377( البيان أضواء )1(
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ًا وضعوا الذين الجدد والجهمية ًا شروط اللممه أنإممزل ما وأمور
سلطان. من بها

من     وأنإها     بالقوانإين     الحكم     مسألة     لك     ولتتضح
المثال:     هذا     لك     أذكر     الكبر،     الكفر

ًا أن لو توراة أو النصارى بإنإجيل أتى الحكاما من حاكم
فممي تحكيمهمما علممى القسممم نإفسممه علممى وأخممذ اليهممود،

فممي بغيرهمما يحكممم ل وأنإممه احترمها على وأقسم المسلمين
ًا يكممون فيهمما ممما خالف إن وأنإه بلده فممما للعقوبممة، مسممتحق

ًا؟! هذا أيكن رأيك؟ مسلم

أن والتوحيممد السمملما رائحممة شم من كل عند بالتأكيد
ًا كان ذلك فعل إن وأنإه أكبر كفر هذا السمملما ملة من خارج

ل هممذا أن وأظممن بممالله، والعيمماذ والكفممر الممردة حمممأة إلممى
ً العواما فيه يخالف المرجئممة أفممراخ حممتى العلماء، عن فضل

من مخرج كفر العمل هذا أن إل يقولون أظنهم ل والجهمية
والتمموراة النإجيممل أن وعلمممت ذلممك علمممت السمملما. فممإذا

بربممك لممي فقل ومحرفة، منسوخة لكنها سماوي دين أصلها
صنعت ظالمة ملحدة كافرة أوروبية بقوانإين يأتي بمن كيف

ًا تخممالف وهممي البشممر أفكممار زأبالت من وجمعت مممن كممثير
ا بربمك لمي وتفصيلً؟! وقل جملًة الشريعة أحكاما الفمرق م

ًا، أشد القوانإين أن أقول الثنين؟! أنإا بين العلممماء أن إذ كفر
مممما النإجيممل أو بممالتوراة عمل من أن  على)1(الجماع نإقلوا

التمموراة     أصممل     أن     مممع كممافر أنإممه وحممي عليه بالشرع يأت لم
الفجار الكفرة عند من القوانإين وهذه الله     عند     من     والنإجيل

الناقصة. العقول أولي

عبممد بممن محمممد الشمميخ قممال كما إل هذا بعد أقول ول
وأممما سممبحانإه، اللممه هممداه لمن كفاية ذكرنإا الوهاب: (وفيما

ينفعممه     لممم     يديه     بين     الجبال     تناطحت     فلو فتنته، الله أراد من
فل يضمملل ومممن لممه مضممل فل اللممه يهد "من ... ولكن ،ذلك

فلمن يضمملل ومممن المهتد فهو الله يهد (من له" وقوله هادي
.)2(مرشدا)) وليا له تجد

(ص فممي اللممه رحمهممما حممزما وابن القيم ابن قول لك نإقلت وقد )1(
22-23.(

).395-9/394( السنية  الدرر)2(
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السادس الفصل
التي الحالت بعض ذكر في

ًا الحاكم فيها يكفر أكبر كفر
الله أنإزل ما بغير حكم إن

الوضعية القوانإين وبغير
الله أنإزل ما بغير الحكم مبحث أن المسلم أخي اعلم

التفصمميل مممن فيممه بد ل بل هكذا الحكم فيه يطلق ل مبحث
ًا. والن لك بينا كما فيهمما يكفممر الممتي الحالت بعض نإذكر آنإف

ًا الله أنإزل ما بغير الحاكم القوانإين بغير حكم - إن أكبر كفر
-: الوضعية
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ًا كان إذا الله أنإزل ما بغير ) الحاكم1 أنإممزل لممما كارهمم
بممأنإهم تعممالى: (ذلممك اللممه يقول كفره، في شك ل فهذا الله

.)1(أعمالهم) فأحبط الله أنإزل ما كرهوا

أحقيممة يجحممد كممان إذا اللممه أنإممزل ممما بغيممر ) الحاكم2
أن إذ معلمموما كفممره. وهممذا فممي شك ل الله أنإزل بما الحكم

ّد كممذب قممد اللممه، أنإممزل بما الحكم أحقية يجحد من أدلممة ور
.)2(لله) إل الحكم تعالى: (إن قال والسنة، الكتاب

حكمممه أن اعتقممد إذا اللممه أنإممزل ممما بغيممر ) الحمماكم3
يكفممر كممذلك. وهممذا كفممره فممي شك ل الله حكم من أحسن
ّده لتكذيبه اللممه مممن أحسممن تعالى: (ومن قال النصوص، ور

.)3(يوقنون) لقوما حكما

مثممل حكمممه أن اعتقد إذا الله أنإزل ما بغير ) الحاكم4
كسابقه. كفره. وهذا في شك ل الله حكم

أن لممه يجوزأ أنإه اعتقد إذا الله أنإزل ما بغير ) الحاكم5
مممن يكفممر كفممره. وهممذا في شك ل الله أنإزل ما بغير يحكم
ًا أجازأ أنإه باب ًا أجممازأ ومممن تحريمممه، علممى مجمممع أمممر أمممر

تيميممة ابممن السمملما شيخ قال كما كفر، تحريمه على مجمع
ّلممل متى والنإسانالله: ( رحمه أو ،عليممه المجمممع الحممراما ح
ّدل أو ،عليه المجمع الحلل حّرما كان ،عليه المجمع الشرع ب
ًا ّتفاق كافر .)4()الفقهاء با

ًا كان إذا الله أنإزل ما بغير ) الحاكم6 اللممه لحكم مكذب
اللممه لتكممذيبه يكفممر كفممره. وهممذا في شك ل فهذا ورسوله،
ورسوله.

علممى دافعممه كممان إذا اللممه أنإممزل ممما بغيممر ) الحمماكم7
ولرسمموله للمه والعممداوة البغض هو الله أنإزل ما بغير الحكم

اللممه أبغممض مممن كفممره. لن فممي شممك ل فهممذا وللمؤمنين،
كافر. والمؤمنين ورسوله

الكممبر دافعممه كممان إذا اللممه أنإممزل ممما بغيممر ) الحاكم8
كفممره. في شك ل فهذا تعالى، الله أنإزل ما على والستعلء

جلي. واضح وهذا

).9(  محمد)1(
).40( يوسف )2(
).50( المائدة )3(
).3/267( الفتاوى  مجموع)4(
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علممى دافعممه كممان إذا اللممه أنإممزل ممما بغيممر ) الحمماكم9
وإرضممائهم الكممافرين مممولة اللممه أنإممزل ممما بغيممر الحكممم

علممى ارتممدوا الممذين تعممالى: (إن قممال كممافر فهذا وطاعتهم،
لهممم سممول الشمميطان الهممدى لهممم تممبين ما بعد من أدبارهم
اللممه نإممزل ممما كرهمموا للممذين قممالوا بممأنإهم * ذلك لهم وأملى

إذا * فكيممف إسرارهم يعلم والله المر بعض في سنطيعكم
بممأنإهم * ذلممك وأدبممارهم وجمموههم يضربون الملئكة توفتهم
،)1(أعملهممم) فممأحبط رضمموانإه وكرهمموا الله أسخط ما اتبعوا
بيممن (ارتدوا) ثممم عنهم الله قال - كيف الله - رحمك فانإظر
كرهمموا للممذين قالوا وهو(أنإهم أعقابهم على ارتدادهم سبب

بممأنإهم (ذلممك قال ) ثمالمر     بعض     في     سنطيعكم الله نإزل ما
) فذكرأعملهم     فأحبط رضوانإه وكرهوا الله أسخط ما اتبعوا
ذلك.  أعممالهم وحبطمت ارتمدوا أنإهمم تعمالى: (وإن وقمالب

أكلتممم المفسممرون: لئممن لمشركون) قممال إنإكم أطعتموهم
،)2(مشممركين بممذلك تصمميرون فممأنإكم لهم، طاعة الميتة لحم

لهم. طاعة الله حكم تخالف بأحكاما الناس يلزما بمن فكيف

ًا نإفسممه من يجعل الذي ) الحاكم10 ًا أو مشممرع مقننمم
فممي شك ل فهذا بالقوة، شرعه في الدخول في العباد يلزما

ًا نإفسه جعل قد لنإه كفره؛ أخممص فممي إياه بمشاركته لله نإد
ابممن السمملما شيخ قال واضح، وهذا التشريع، وهو خصائصه

المسمملمين، ديمن من بالضطرار الله: (ومعلوما رحمه تيمية
ديممن غيممر اتبمماع سمموغ مممن أن المسمملمين، جميممع وباتفمماق
مممم محمد شريعة غير شريعة اتباع أو السلما، مممم  ممم 

وكفر الكتاب ببعض آمن من ككفر وهو كافر فهومممم 
بممالله يكفممرون الممذين تعممالى: (إن قممال كممما الكتاب، ببعض

نإممؤمن ويقولون ورسله الله بين يفرقوا أن ويريدون ورسله
ً ذلممك بيممن يتخممذوا أن ويريدون ببعض ونإكفر ببعض * سممبيل
ًا للكافرين واعتدنإا حقا الكافرون هم أولئك ))3() ًهينممام عممذاب

. )4(كلمه أ.هم

شممريعة غيمر اتبماع سوغ فيمن هنا السلما شيخ وكلما
الناس ألزما ثم شرع بمن فكيف ،ممم مممم مممم مممم محمد
- الكافرة. - قانإونإه شريعته اتباع في بالدخول بالقوة

).28-25( محمد  سورة)1(
هنمماك، المفسممرين بعممض أقوال ذكرت ) فقد26(ص إلى وانإظر )2(

وقممد حمماتم بممن عممدي حديث من معلوما وهو الطاعة، شرك هو وهذا
الصفحة. تفس في ذكره سبق

).151-150( النساء  سورة)3(
).28/524( الفتاوى  مجموع)4(
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السابع الفصل
حكام أخطر أيهما ذكر في
في المسلمين حكام أم التتار،

الزمان؟ هذا
المحقممق وكلما السممابق، كثير ابن كلما في الناظر إن

بلد يحكمممون الذين الحكاما أن اليقين علم يعلم شاكر أحمد
أشممر هممم الونإممة هممذه فممي الوضممعية بممالقوانإين المسمملمين

يلي: ما منها لمور الكفار التتر من وأضل

ول بالياسممق، بينهممم فيما يتحاكمون كانإوا التتار ) أن1
فممإنإهم الزمممان هممذا فممي الحكاما أما به، المسلمين يحكمون

الوضممعية بممالقوانإين التحمماكم علممى المسمملمين يرغمممون
يتحمماكمون كممانإوا التتممار أن علممى والدليل الكافرة، الوضيعة

فممي ياسممقهم يحكممموا أن دون الياسممق إلممى بينهممم ممما فممي
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ًا     بنيممه     في     فصارت( السابق كثير ابن قول المسلمين شممرع
ًا اللممه رسممول وسممنة اللممه بكتمماب الحكم على يقدمونإه متبع
تيميممة ابممن السمملما شمميخ ). وقممول وسمملم عليممه الله صلى
اللممه، بحكم بينهم   الحكم يلتزمون ول( التتار عن الله رحمه

وتخممالفه تممارة السمملما توافممق لهممم بأوضمماع يحكمممون بل
.)1()أخرى

كممما الله رحمه شاكر أحمد المحقق العلمة ) يقول2
آتممى الحكمماما، مممن خاصممة طبقة في كان الياسق (أن تقدما
وزأال السمملمية، المممة فممي فانإدمجت سريعا، الزمن عليها

ً أسمموأ الن المسمملمون كممان ثم صنعت، ما أثر وأشممد حممال
ًا ًا ظلم تكماد الن السملمية الممم أكمثر لن منهمم، وظلمم
أشبه هي والتي للشريعة المخالفة القوانإين هذه في تندمج
ظمماهر كممافر رجممل اصممطنعه الممذي الياسممق، بممذلك شمميء

الكفر). 

أعلم. والله

الثامن الفصل
القوانإين هذه في ما ذكر في

الكفر من
تنممص بالحراما: كما العمل وجوب على النص منها) 1

بالقممانإون) والقممانإون المحاكم في (الحكم أن على الدساتير
ممن أعلمى درجممة واليجماب بمه، العممل يوجبمون وهم كفر،

أما تفعله، ل أو تفعله أن لك المباح فإن والستحلل، الباحة
يعمماقبون فهممم ولهممذا عقوبة، تركه وفي إلزاما ففيه الواجب

الكافرة. الباطلة قوانإينهم يخالف من

:المحرمات لمزاولة التجارية التراخيص منح ومنها) 2
المراقممص بفتح والترخيص الربا، بمزاولة للبنوك كالترخيص
الممدعارة. وبيمموت (الميسممر) والخمممارات القمممار وصممالت

).28/505( الفتاوى  مجموع)1(
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إباحممة والذن الشمميء، فممي الذن يهمم والرخصة والترخيص
الحراما أباح ومن العرب)، (لسان في منظور ابن ذكره كما

رحمه تيمية ابن قال كما بالجماع كفر تحريمه على المجمع
.)1(تعالى الله

 كإباحممة:بممإطلق الحممراما إباحممة على النص ومنها) 3
ّدة مكفولة). العتقاد (حرية أن على الدساتير في بالنص الر

فاعله، ومعاقبة الفعل تجريم عن السكوت ومنها) 4
أنإممه علممى دساتيرهم فتنص قوانإينهم، في مباح أنإه يعني بما
بقانإون). إل عقوبة ول جريمة (ل

ّدة تعتممبر البمماب هممذا ومممن ل لنإهمما مباحممة الممر
اللهَ سّب ًرجل أن فلو الوضعي القانإون عليها يعاقب

َعاقب ل ورسوله البلد ملممكَ سممّب لممو أنإه حين في ُي
تنممص إذ الملكيممة، الممذات فممي العيممب بتهمممة لعمموقب
ل مصونإة الملك ذات أن على الملكية الدول دساتير
إذا بالتراضي الزنإا يعتبر أيضا الباب هذا ومن تمس!،

ولعممب الخمر شرب وكذلك ًمباحا القانإونإية السن بلغ
التممبرج ُيبمماح وكممذلك معينممة، أممماكن فممي الميسممر
المحرمات. من وغيرها الماجنة والفنون والختلط

عنممد كثر كيف رأينا الكافرة القوانإين هذه مثل وبسب
اللممه سممب الشمماما بلد فممي السمملما إلممى ينتسممبون مممن

هممذه بسممبب إل ذلك وما وسلم عليه الله صلى والرسول
القتممل بحد المرتدين هؤلء تعاقب لم التي الكافرة القوانإين

المستعان. والله

بلد فمممي المحكممممة الوضمممعية القممموانإين ) امتلت5
ذكرنإمما ممما منهمما كفريممة، بمقممالت الونإة هذه في المسلمين

المصممدر السمملمية الشممريعة المثممال: (مبممادئ هممذا ومنهمما
إلممى يصمملن أمريممن المقالممة هذه وفي للتشريع)، الرئيسي

الكفر:

المصممدر هممي السمملمية الشريعة مبادئ أن أ) قولهم
وهي غيره، آخرى مصادر وجود على يدل للتشريع الرئيسي

أنإممه علممى قمموله فيممدل الرئيسي الله هو الله أن يقول كمن
بالله. والعياذ آخرى آلهة الله مع يعبد

سبق.  كما.)3/267( الفتاوى مجموع )1(
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الشممريعة يقولممون "مبممادئ" ول يقولممون ب) أنإهممم
ول السمملمية الشريعة بمبادئ يرضون هم يعني السلمية،

كاملة. بالشريعة يرضون

القادر وهو بالله، إل قوة ول حول ول المستعان، والله
والمرتدين. الزنإادقة من النإتقاما على

التاسإع الفصل
من الخروج وكيفية الحل، في

الزامة
كثيرة:     أمور     في     يكمن     الحل     إن

القمموانإين هذه فإن بصدق تعالى الله إلى منها: العودة
المسمملمين لفسمماد إل تحممدث لممم المصممائب مممن وغيرهمما

مممن بعممض عليهم وسلط الله فعاقبهم دينهم في وتفريطهم
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تعممالى: قممال دينهم، عليهم ليفسدوا الكفرة من لهم خلق ل
َوَما ْقَم ( ُك َب ْقَن َأَصا ٍءْة ِم َب ِبَما ُمِصي ْقَت َف َب ْقَم) َكَس ُك ِدي ْقَي .)1(َأ

الوضممعية القوانإين هذه خطر من الناس ومنها: تحذير
الحلل وتحممرما الحراما تحل وطاغوتية كفرية بأنإها وإخبارهم

ل بممل بذلك يكتفى ول تحويها، التي المصائب من ذلك وغير
وبمحكميهمما وبمخترعيهمما بهمما الكفممر بوجوب إعلمهم من بد
ّنإا( ُء ِإ ْقَم ُبَرآ ُك ْقَن ُدوَن َوِمّما ِم ُب ْقَع ْقَن َت ِه ُدوِن ِم ّل َنإا ال ْقَر َف ْقَم َك ُك ول ،)2()ِب

تحمماكم مممن سمممى فممالله إليها التحاكم من تحذيرهم من بد
دعممواه أن علممى يممدل مممما اليمممان يزعم أنإه الطاغوت إلى

كاذبة. 

كان الله: (إذا رحمه سحمان بن سليمان الشيخ يقول
ًا، التحاكم هذا فكيممف الممدنإيا، لجممل يكممون إنإممما والنزاع كفر

ُفر لجل ذلك؟... فلو ذهبت دنإياك كلها، لما يجوزأ ْقَك َت لك أن 
جازأ لممك المحاكمممة إلممى الطمماغوت لجلهمما، ولممو اضممطرك
مضممطر وخيممرك بيممن أن تحمماكم إلممى الطمماغوت، أو تبممذل
دنإياك، لوجب عليك البممذل، ولممم يجممز لممك المحاكمممة إلممى

.)3(الطاغوت)

كتمماب إلممى التحاكم طلب على الناس ومنها: تحريض
إلممى التحاكم ونإبذ ، وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة الله

ولممو ذلممك سممبيل فممي والجتهمماد والجد البشر، أفكار زأبالت
ًا ذلك كان عبادة سبيل في كله هذا لن الرواح فقد في سبب
إل همذا نإنمال لمن فإنإنما أنإمداد، بمدون لمه شريك ل وحده الله

محاربممة فممي النإبيمماء نإهممج علممى والعمممل والصممبر، باليمان،
والمشركين.  الشرك

اللممه: (إذا رحمممه سممحمان بممن سممليمان الشمميخ يقول
فمي اللممه ذكممر فقممد كفمر، الطاغوت إلى التحاكم أن عرفت

مممن أكممبر قممال: (والفتنممة القتممل، مممن أكبر الكفر كتابه: أن
والفتنممة: هممي ،)2(القتممل) من أشد  وقال: (والفتنة)1(القتل)
لكممان     يممذهبوا     حممتى     والحاضممرة     الباديممة     اقتتلممت     فلممو الكفر،
ًا     الرض     فممي     ينصممبوا     أن     مممن     أهممون بخلف     يحكممم     طاغوتمم
.)3()رسوله     بها     الله     بعث     التي     السلما     شريعة

).30( الشورى )1(
).4( الممتحنة )2(
).511-10/510( السنية الدرر )3(
).217( البقرة )1(
).191( البقرة )2(
).10/510( السنية الدرر )3(
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أن اللممه عسممى عجالة على الحلول من جمعته ما هذا
الدعاء. مجيب سميع إنإه وسامعها، وقارئها كاتبها بها ينفع

العاشر الفصل
وأهله السإلم غربة ذكر في

الزامنة هذه في
بـعـض     كلم     الفـصـل     ـهـذا     ـفـي     ونإذكر

العلماء:

اللممه: (وقمموله رحمممه تيميممة ابن السلما شيخ ) قال1
ًا يعود ثموسلم: " عليه الله صلى ممما     أعظمبدأ"  كما غريب
تعممالى: قممال وقممد ،عنممه     فيممه     الداخلون     ارتد     إذا     غربته     تكون
ْقَن ّد (َم َت ْقَر ْقَم َي ُك ْقَن ْقَن ِم ِه َع ِنمم ْقَوَف ِدي ِتي َفَسمم ْقَأ ّلممُه َيمم ٍءْما ال ْقَو َقمم ْقَم ِب ُهمم ّب ُيِح

َنإُه ّبو ُيِح ٍءْة َو ّل ِذ َلى َأ ِنيَن َع ْقَؤِم ْقَلُم ٍءْة ا َلى َأِعّز ِريَن َع ِف َكمما ْقَل ُدوَن ا ِهمم ُيَجا
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ِبيِل ِفي ِه َس ّل ُفوَن َول ال ْقَوَمَة َيَخا ٍءْم) َل ِئ إذا يقيمممونإه  فهممؤلء)1(ل
أولئك. عنه ارتد

 فهكممذا.انإتشممر حممتى يقمموى يزل ولم ًغريبا بدأ وكذلك
يقيمممه حممتى يظهر ثم والزأمنة، المكنة من كثير في يتغرب

قممد ي،ولمم لما العزيز عبد بن عمر كان كما-  وجل عز-  الله
كممان حممتى ،النمماس مممن كممثير علممى السلما من كثير تغرب
السلما في به الله ظهرأ ف.الخمر تحريم يعرف ل من منهم

ً.غريبا كان ما

كممل سأر في المة لهذه يبعث الله : "أنالسنن وفى
بعممد يكممون إنإممما  والتجديممد)2("دينهمما لهمما يجدد من سنة مائة

السلما. غربة هو وذاك الدروس

يعممرف     من     بقلة     يغتم     ل     نإه  أ     المسلم     يفيد الحديث وهذا
شممك فممي يكممون ول ،بذلك صدره يضيق ول ،السلما     حقيقة

ْقَن( :تعالى  قال.بدأ حين المر كان كما السلما، دين من ِإ َفمم
ْقَنَت َنا ِمّما َشّك ِفي ُك ْقَل ْقَنإَز ْقَيَك َأ َل ْقَل ِإ َأ ْقَس ِذيَن َفا ّل ُءوَن ا ْقَقَر َتمماَب َي ِك ْقَل ا
ْقَن ِلَك ِم ْقَب على الدالة والبراهين اليات من ذلك غير إلى )3()َق

السلما. صحة

والممبراهين الدلممة مممن صاحبه يحتاج تغرب إذا وكذلك
ْقَيممَر: (لممه قال  وقدالمر. أول في إليه احتاج ما نإظير إلى َغ َف َأ
ِه ّل ِغممي ال َت ْقَب ًا َأ َكممم َو َح ُهمم ِذي َو ّلمم ْقَم َأنإممَزَل ا ُكمم ْقَي َل َتمماَب ِإ ِك ْقَل ً ا َفّصممل ُم

ِذيَن ّل ْقَم َوا ُه َنا ْقَي َت َتاَب آ ِك ْقَل َلُموَن ا ْقَع ّنإُه َي ٌءْل َأ َنّز ْقَن ُم ّبَك ِم ّق َر ْقَلَح َفل ِبمما
َنإّن ُكو ْقَن َت ِريممَن ِم َت ْقَم ْقَلُم ْقَت*  ا َتّممم ِلَمممُة َو ّبممَك َك ًا َر ْقَدق ً ِصمم ْقَدل َعمم ل َو
ّدَل َب ِه ُم ِت ِلَما َك َو ِل ُه ُع َو ِليُم الّسِمي َع ْقَل ْقَن*  ا ِإ ْقَع َو ِط َثَر ُت ْقَك ْقَن َأ ِفممي َممم

ْقَرِض ل
َ ّلوَك ا ْقَن ُيِض ِبيِل َع ِه َس ّل ْقَن ال ُعوَن ِإ ِب ّت ّ َي ّظممّن ِإل ْقَن ال ِإ ْقَم َو ُهمم
ّ ْقَخُرُصمموَن ِإل ْقَما( :تعممالى  وقممال)4()َي ْقَحَسممُب َأ ْقَم َأّن َت ُهمم َثَر ْقَك َأ

ُعوَن ْقَسَم ْقَو َي ُلوَن َأ ِق ْقَع ْقَن َي ْقَم ِإ ّ ُه ِما ِإل َعا ْقَنإ َل ْقَل َكا ْقَم َب ِبيل َأَضمّل ُهم َسم
ً()1(.

ذلممك يكممون وقممد شممرائعه بعض في الغربة تكون وقد
ممن عليهممم يخفممى المكنة من كثير ففي المكنة. بعض في

).54( المائدة )1(
المسممتدرك فممي الحاكم عنه- رواه الله -رضي هريرة أبي حديث )2(

داود أبو ورواه )،8593) و(8592( ) حديث4/567الصحيحين( على
( الصممحيحة السلسمملة انإظممر اللبممانإي ) وصممححه4/109( سممننه في

2/148.(
).94( يونإس )3(
).116-114( النإعاما )4(
).44( الفرقان )1(
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بعد الواحد إل منهم يعرفه ل بينهم ًغريبا به يصير ما شرائعه
.الواحد

أمممر كممما الشريعة بتلك تمسك لمن فطوبى ،هذا ومع
مممن علممى والنإكممار ،بممه والمممر إظهمماره، نإف ،ورسوله الله

صمملى النممبي قممال  وقممدوالعمموان. القمموة بحسب هو خالفه
نإفمم ،بيده فليغيره ًمنكرا منكم رأى من "وسلم: عليه الله
ذلك وراء ليسو فبقلبه يستطع لم نإف ،فبلسانإه يستطع لم

فممي اللممه رحمممه وكلمه ،)3() أ.هم)2("خردل حبة اليمان من
الزمن. ذاك

على الشرك وغلبالله: (...  رحمه القيم ابن ) قال2
المعممروف فصممار العلممم وخفمماء الجهل لظهور النفوس أكثر

ونإشممأ ،سنة والبدعة ،بدعة والسنة ً،معروفا والمنكر ً،منكرا
العلما، وطمسممت ،الكممبير عليممه وهممرما ،الصممغير ذلممك في

،السممفهاء وغلممب ،العلممماء ّوقممل ،السمملما غربممة واشممتدت
والبحممر البر في الفساد وظهر ،البأس واشتد ،المر وتفاقم

العصممابة مممن طائفممة تزال ل ولكن ،الناس أيدي كسبت بما
مجاهممدين والبممدع الشممرك ولهل ،قائمين بالحق المحمدية

خيممر وهممو ،عليهمما ومممن الرض سممبحانإه اللممه يممرث أن إلممى
.)4()الوارثين

واللممه ونإقصممان غربة في له ما كل ) وقال: (والدين3
.)5(المستعان)

،غربمماء النمماس فممي السمملما فأهممل) وقممال: (.. 4
فممي العلممم وأهممل ،غربمماء السمملما أهممل فممي والمؤمنممون

الهممواء مممن يميزونإهمما الممذين السممنة وأهل ،غرباء المؤمنين
أذى     علممى     الصممابرون     إليهمما     والممداعون ،غربمماء فهممم والبممدع

اللممه أهممل هممم هممؤلء ولكن ،غربة     هؤلء     أشد     هم     المخالفين
قممال الممذين الكثرين بين غربتهم وإنإما عليهم غربة فل ً،حقا

والسممنن والمسممانإيد الصممحاح فممي عليهمما وقفممت الممذي الحممديث )2(
ًا منكم رأى منوالمصنفات: " يسممتطع لممم فمإن بيممده فليغيممره منكر

( مسمملم " رواهاليمان     أضعف     وذلك فبقلبه يستطع لم فإن فبلسانإه
( ) حممديث1/540( صممحيحه فممي حبممان وابممن )،49( ) حديث1/69
في داود وأبي )،97( ) حديث1/43( مسنده في عوانإة وأبي )،306
)8/111( المجتممبى فممي والنسائي )،1140( ) حديث1/296( سننه

)،5649( ) حممديث3/285( الممرزأاق عبممد ومصنف )،5008( حديث
للختصار. نإتركها السنة كتب من وغيرها

).299-18/296( الفتاوى )3(
).3/507( المعاد زأاد )4(
).2/257( الموقعين إعلما )5(
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يضمملوك الرض فممي من أكثر تطع وإن( :فيهم وجل عز الله
،ودينممه ورسوله الله من الغرباء هم  فأولئك)الله سبيل عن

المعروفيممن هممم كممانإوا وإن ،الموحشممة الغربة هي وغربتهم
اللممه أهل غربة: أنإواع ثلثة فالغربةقال: ( ) ثمإليهم المشار

مممدح الممتي الغربممة وهممي ،الخلق هذا بين رسوله سنة وأهل
بممدأ أنإممه بممه جمماء الممذي الممدين عممن وأخبر ،أهلها الله رسول
.غربمماء يصمميرون أهله وأن ،بدأ كما ًغريبا سيعود وأنإه ً،غريبا
دون ووقممت ،مكممان دون مكممان فممي تكممون قد الغربة وهذه
أهممل هممم الغربة هذه أهل ولكن ،قوما دون قوما وبين ،وقت
غيممر إلى ينتسبوا ولم ،الله غير إلى يأووا لم فإنإهم ً،حقا الله

فممارقوا الممذين وهممم ،بممه جاء ما غير إلى يدعوا ولم ،رسوله
القيامممة يمموما الناس انإطلق فإذا ،إليهم كانإوا ما أحوج الناس

حيممث تنطلقممون  أل:لهم فيقال ،مكانإهم في بقوا آلهتهم مع
إليهممم أحوج ونإحن الناس  فارقنا:فيقولون؟! الناس انإطلق

ل الغربممة  فهممذه.نإعبممده كنمما الممذي ربنا نإنتظر وإنإا ،اليوما منا
اسممتوحش إذا يكممون ممما ُسَممآنإ هممو بل ،صاحبها على وحشة
اللممه فمموليه استأنإسمموا إذا وحشممته تكممون ممما وأشممد ،الناس

وجفمموه) ثممم النمماس أكممثر عاداه وإن ،آمنوا والذين ورسوله
عممن حممديثه فممي أنإممس ُمَهَرَكذ من الغرباء هؤلء ومنقال: (
 لممو)4(لممه يممؤبه  ل)3(طمرين  ذي)2( أغبر)1(أشعث رب" النبي
هممؤلء صممفات ومممنقممال: ( ) ثممم)5("لبممره اللممه على أقسم

عنهمما رغممب إذا بالسممنة التمسك النبي غبطهم الذين الغرباء
،عنممدهم المعممروف هممو كممان وإن أحممدثوه ممما وترك ،الناس

النإتسمماب وتممرك ،الناس أكثر ذلك أنإكر وإن التوحيد وتجريد
،مممذهب ول ،طريقممة ول ،شيخ ل ،ورسوله الله غير أحد إلى
لممه بالعبودية الله إلى منتسبون الغرباء هؤلء بل ،طائفة ول

همم وهمؤلء ،وحمده بمه جماء لما بالتباع رسوله وإلى ،وحده
،لهممم لئم كلهم بل الناس وأكثر ً،حقا الجمر على القابضون
،وبدعممة شممذوذ أهممل يعممدونإهم الخلممق هممذا بيممن فلغربتهممم
فممي السلما وكانيقول: (..  .) ثمالعظم للسواد ومفارقة

للممه واسممتجاب منهممم أسمملم مممن وكممان ً،غريبمما ظهوره أول
فكممان ،وعشمميرته وأهلممه وقممبيلته حيممه فممي ًغريبمما ولرسوله

( الحمموذي تحفممة الممرأس". أنإظممر شممعر مفممترق "أشممعث: أي )1(
10/240.(

المرجع. نإفس البدن". أنإظر مغبر "أغبر: أي )2(
خليقيممن". أنإظمر ثموبين صاحب أي فسكون طمرين: بكسر "ذي )3(

المرجع. نإفس
وبهمماء موحدة وفتح يهمز وقد واو وسكون الياء  بضم:له يؤبه ل" )4(

المرجع. نإفس ". أنإظرإليه يلتفت ول به ىيبال ل أي
حديث هذا وقال: "هذا )،3854( ) حديث5/692( الترمذي سنن )5(

اللبانإي. وصححه الوجه"، هذا من حسن صحيح
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ل القبائمل ممن ًنإزاعما السملما لمدعوة المستجيبون ًآحمادا ب
السمملما فممي ودخلمموا وعشممائرهم قبممائلهم عن تغربوا منهم

دعمموته وانإتشرت السلما ظهر حتى ً،حقا الغرباء هم فكانإوا
أخممذ ثممم ،عنهم الغربة تلك فزالت ً،أفواجا فيه الناس ودخل

السمملما     بممل ،بدأ كما ًغريبا عاد حتى ،والترحل الغتراب في
أشممد     اليمموما     هممو     وأصممحابه     الله     رسول     عليه     كان     الذي     الحق
ورسممومه     أعلمممه     كممانإت     وإن     ظهمموره     أول     فممي     منممه     غربممة

ً،  جممدا     غريب     الحقيقي     فالسلما ،معروفة     مشهورة     الظاهرة
فرقممة تكممون ل  وكيممف.النمماس     بين     الغربة     أشد     غرباء     وأهله
أتباع ذات ،فرقة وسبعين اثنتين بين غريبة ًجدا قليلة واحدة

بمخالفممة إل سوق لها يقوما ول ،ووليات ومناصب ورئاسات
أهممواءهم يضمماد بممه جمماء ممما نإفممس فممإن ،الرسول به جاء ما

منتهممى هممي التي والبدع الشبهات من عليه هم وما ولذاتهم
مقاصممدهم غايمات همي الممتي والشهوات ،وعملهم فضيلتهم
علممى اللممه إلممى السممائر المممؤمن يكممون ل فكيف ،وإراداتهم

أهممواءهم اتبعمموا قممد الممذين هممؤلء بين ًغريبا المتابعة طريق
:النممبي قممال كما برأيه منهم كل َبِجْقَُع وأ؟!شحهم وأطاعوا

شممحا رأيتممم إذا حممتى ،المنكممر عن وانإهوا ،بالمعروف مروا"
رأي ذي كممل وإعجماب ،ممؤثرة ودنإيمما ً،متبعمما وهمموى ً،مطاعا

وإيمماك ،نإفسممك بخاصة فعليك به لك يد ل ًأمرا ورأيت ،برأيه
كالقممابض فيهممن الصممابر ،صممبر ًأياما وراءكم فإن ،وعوامهم

المموقت هذا في الصادق للمسلم َِلُعج  ولهذا)1("الجمر على
أبممي سممنن ففي ،الصحابة من خمسين أجر بدينه تمسك إذا

 سممألت:قممال الخشممني ثعلبة أبي حديث من والترمذي داود
َهما َيما: (اليمة همذه عمن اللمه رسمول ّي أ

ِذيَن َ ّلم ُنموا ا ْقَم آَم ُكم ْقَي َل َع
ْقَم ُك ُفَسمم ْقَم ل َأنإ ُك ْقَن َيُضممّر َذا َضممّل َممم ْقَم ِإ ُت ْقَي َد َتمم ْقَه بممل: " فقممال)2()ا

شممحا رأيت إذا حتى ،المنكر عن وتناهوا ،بالمعروف ائتمروا
رأي ذي كممل وإعجماب ،ممؤثرة ودنإيمما ً،متبعمما وهمموى ً،مطاعا

مممن فممإن ،العممواما عنممك ودع ،نإفسممك بخاصممة فعليك ،برأيه
،الجمممر علممى قبممض مثممل فيهممن ُرْقََبالص ْقَ،رْقََبالص أياما وراءكم
يمما  قلت"عمله مثل يعملون ًرجل خمسين أجر فيهن للعامل
"منكممم خمسين أجر" :قال ؟منهم خمسين أجر الله رسول

ابمن ذكممر وقممد المعنى، في متقاربة لكنها مختلفة ألفاظ للحديث )1(
ًا القيم عممن وأممما مباشممرة، اللفممظ لهممذا ذكره بعد للحديث آخر لفظ

( ) حممديث109-2/108( صممحيحه فممي حبممان ابن رواه فقد الحديث
) وقممال:7912( ) حممديث4/358( المسممتدرك في والحاكم )،385
)5/257( الترمممذي ورواه يخرجمماه"، ولم السناد صحيح حديث "هذا

اللبممانإي: غريممب" وقممال حسممن حممديث ) وقال: "هذا3058( حديث
الكممبير: ( المعجممم فممي والطممبرانإي صممحيح"، بعضممه لكممن "ضممعيف
( ) حممديث4/123( سممننه فممي داود وأبي )،587( ) حديث22/220

للختصار. نإذكرها ل السنة كتب من ذلك وغير )،4341
).105( المائدة )2(
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والتمسممك ،النمماس بيممن لغربتممه هممو إنإما العظيم الجر وهذا
الذي المؤمن أراد فإذا ،وآرائهم أهوائهم ظلمات بين بالسنة

،رسمموله سممنة فممي ًوفقهمما ،دينممه فممي بصمميرة اللممه رزأقه قد
والبممدع الهممواء مممن فيممه النمماس ممما وأراه ،كتابه في ًوفهما

عليممه كممان الذي المستقيم الصراط عن وتنكبهم والضللت
الصممراط     هممذا     يسمملك     أن     أراد     فممإذا ،وأصممحابه اللممه رسممول
وطعنهممم     ،  فيممه     البدع     وأهل     الجهال     قدح     على     نإفسه     فليوطن

كممما     ،  منممه     وتحذيرهم     ،  عنه     الناس     وتنفير     ،  به     وإزأرائهم     ،  عليه
إن     فأممما ،وإمامه     متبوعه     مع     يفعلون     الكفار     من     سلفهم     كان

تقمموما     فهنالممك     ،  عليممه     هممم     فيممما     وقممدح     ،  ذلممك     إلممى     دعمماهم
ويجلبون     ،  الحبائل     له     وينصبون     ،  الغوائل     له     ويبغون     ،  قيامتهم

لفسمماد دينممه فممي غريممب فهممو ،ورجلممه     كممبيرهم     بخيممل     عليه
غريممب ،بالبدع لتمسكهم بالسنة تمسكه في غريب ،أديانإهم

لسمموء صمملته فممي غريممب ،عقائممدهم لفسمماد اعتقمماده فممي
غريممب ،طرقهممم وفسمماد لضلل طريقه في غريب ،صلتهم

لنإممه لهممم معاشممرته فممي غريب ،نإسبهم لمخالفة نإسبته في
غريممب فهممو وبالجملممة ،أنإفسممهم تهمموى ل ما على يعاشرهم

ً،معينمما ول ًمساعدا العامة من يجد ل ،وآخرته دنإياه أمور في
إلممى ٍءْداع ،بممدع أهممل بيممن سممنة صاحب ،جهال بين عالم فهو
،بممالمعروف آمممر ،والبدع الهواء إلى دعاة بين ورسوله الله
والمنكمر ،منكممر لممديهم المعممروف قموما بيمن المنكر عن نإاه

:مذمومممة غربممة ،الغربممة مممن الثممانإي  النوع:فصل ،معروف
فهمي ،الحمق أهل بين الفجور وأهل ،الباطل أهل غربة وهي
غربمماء فهممم أهلهمما كممثر وإن ،المفلحيممن الله حزب بين غربة
كممثرة علممى وحشممة أهممل ،وأشممياعهم أصممحابهم كممثرة على

أهممل علممى ويخفممون الرض أهممل فممي يعرفممون ،مؤنإسممهم
.)4(الخ))3(...السماء

ًا ) وله5 النونإية: أبيات من أيض

بين غربة كممتوحشن ل
الورى

في واتمكالم اسمفالن
انيمالح

أهل بأن تممعلم ما أو
السنة

لمك عند ًامحق رباءمالغ
انمزأم

ىمعل ممله ونموالتابعسلم متى لي قل

الغربممة مممن الثالث النوع في القيم ابن كلما تماما أذكر أن أود لم )3(
الوطان. غربة وهي هنا موضوعنا في لها علقة ل لنإها

).200-3/195( السالكين مدارج )4(
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الحسانوصحبه الرسول
دمومعانإ لمجاه من

قمومناف
يممبالبغ اربمومح

عمدوانوال
ممله وارث أنإك نموتظ

اموم
رةمنإص في الذى تمذق

نمالرحم
حق جاهدت ول لمك

جهاده
ول دمبي ل همالل يمف

انمبلس
المحال والله كمّتمن

مفاس النفس
الرأي ذا سوى تحدثم

والحسبان
لذتك وارثه كنت ومل

ىملُال
ائرمبس داهمع وامورث

)1(وانمالل

ًا ) وله6 النونإية: من الله رحمه أيض

هم تابعهم أن إل ذاك امم
مال

ةمغرب ليست اءمغرب
الوطمان

رمعساك بين نمبالديممقائ ربةمغ هموالل هاملكن
نامالشيط

به ممشبهه ذاكمفل
متبوعهم

ذو وذاك نمالغربتي يمف
انمتبي

جميع في مميشبهوه لم
أمورهم

ليس وجه لمك نمم
انميستوي

تفسيره إلى رمفانإظ
بال الغرباء

لمبك همسنت نميممحي
انمزأم

والشوق لهم طوبى
إلى يحدوهم

كممومح الحديث ذمأخ
رآنمالق

ئوايعب ممل لهم طوبى
ال ةاتجبن

ةمالمبزب أو أفكار
الذهممان

عملمطل نمقاصدي ممئىعل ركبوا لهم طوبى

ابممن الممماما قصمميدة شممرح في القواعد وتصحيح المقاصد  توضيح)1(
).2/256( القيم
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اليممانالعزا متن
شيئا ئوايعب لم لهم طوبى

ال بذي
مماهمأغن إذ آراء

انممالوحي
دون وإمامهم لهم طوبى

الورى
باليمان اءمج نمم

انموالفرق
بشخص ائتموا ما هموالل

دونإه
)2(انممببي ممهمدل امم إذا إل

محمممد الممدين مممن انإممدرس لما المجدد الشيخ ) قال7
الوهمماب: عبممد بممن محمممد مممن (الله: رحمه الوهاب عبد بن

غربممة بهممم اللممه آنإس السلما، علماء من إليه يصل من إلى
العممالمين، رب ورسول المتقين، إماما سنة بهم وأحيا الدين،
وبركاته. الله ورحمة الخوان، معشر عليكم سلما

بعد: أما

نإهيممت أشممياء بسبب عظيمة، فتنة عندنإا جرى قد فإنإه
وأخممذها عليهمما، نإشممؤوا التي العادات من العواما، بعض عنها

مممن ذلممك، وتوابممع الله، غير مثل: عبادة الكبير؛ عن الصغير
وعبادتهمما، القبممور، علممى القبمماب وبنمماء المشمماهد، تعظيممم

غايممة ورسمموله اللممه بينممه مممما ذلك، وغير مساجد، واتخاذها
قمال كمما الممر ولكن المعذرة؛ وقطع الحجة، وأقاما البيان،
ًا، السمملما  "بدأوسلم: عليه الله صلى ًا وسمميعود غريبمم غريبمم

.)1(بدأ" كما

علممى     وسمماعدهم عمماداتهم؛ العممواما: قطممع عظم فلما
النمماس     أبعممد     من     وهو ،العلم     يدعي     من     الله: بعض     دين     إنإكار
بسممخط النمماس - فأرضممى اللممه يخشممى من العالم - إذ عنه

وصممدهم لهممم، وزأيممن بممالله، الشممرك باب للعواما وفتح الله؛
النإبيمماء، تنقيممص مممن وأوهمهممم: أنإممه لله؛ الدين إخلص عن

اللمه رسمول علمى جمرى المذي همو بعينه، وهذا والصالحين؛
السلما: عبد، عليه عيسى أن ذكر لما وسلم عليه الله صلى

سممب النصارى: إنإه قالت شيء؛ المر من له ليس مربوب،
حقمموق عممرف الرافضممة: لمممن قالت وهكذا وأمه؛ المسيح،
يغل ولم وأحبهم، وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب

ابممن الممماما قصمميدة شممرح في القواعد وتصحيح المقاصد  توضيح)2(
).461-2/460( القيم

ًا بممدأ السمملما أن بيممان بمماب اليمممان، كتمماب مسلم، صحيح )1( غريبمم
ًا وسيعود ).145( ) حديث1/130( المسجدين بين يأرزأ وأنإه غريب
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عليممه اللممه صمملى اللممه رسول بيت أهل رموه: ببغض فيهم،
. وسلم

ورسمموله، اللممه ذكممره ممما لهم ذكرت لما هؤلء، وهكذا
بممإخلص المر من الطوائف جميع من العلم، أهل ذكره وما

فممي قبلنمما، مممن الكتمماب أهل مشابهة عن والنهي لله، الدين
ًا والرهبممان، الحبممار، اتخمماذ لنمما: قممالوا اللممه؛ دون مممن أربابمم

نإاصممر تعممالى واللممه والوليمماء؛ والصممالحين، النإبياء، تنقصتم
المشركون. كره ولو لدينه،

العلممم، أهممل كلما مممن ذلك، في مستندي أذكر أنإا وها
البصمميرة، بعيممن تممدبرها من الله فرحم الطوائف، جميع من
ذلممك فممي تأخممذه ولممم ودينممه؛ وكتابه ورسوله، الله، نإصر ثم

مممن الحممق أهل على ينطبق الله رحمه . وحاله)2(لئم) لومة
واليمممان العلممم يممدعي مممن خممالفهم حيممن زأمانإنمما، علممماء

الخمموارج من وأنإهم التكفير بتهمة واحدة سهم عن فرموهم
المشتكى.  الله فإلى النار، أهل كلب المارقين

غربممة اشممتدت لممما اللممه: (ولهممذا رحمممه ) وقممال8
مممن إلممى: أن المممر عمماد وقبلها، الزأمان، هذه في السلما،

إل يممدعى ول اللممه، إل يعبممد وقال: ل المرسلين، بدعوى دعا
النإبيممماء، لمممه: تنقصمممت قيمممل عليمممه؛ إل يتوكمممل ول همممو،

اللممه ذكممر فيهممم: (وإذا اللممه قممال مممن فأشبهوا والصالحين؛
ذكممر وإذا بمالخرة يؤمنمون ل الممذين قلموب اشممأزأت وحده
.)2(...الخ))1(يستبشرون) هم إذا دونإه من الذين

السمملما غربممة يممبين اللممه: (ومممما رحمممه ) وقممال9
شيخ على والرؤساء والقضاة الملوك من جرى وشدتها: ما

وشممدة والحبممس العممداوة من الله، رحمه تيمية ابن السلما
اللممه، إل إلممه ل تضمممنته ممما إلممى دعمماهم لممما عليممه النإكممار
ردوا     وقممد العلممماء، مممن أمثاله وعن عنه تقدما الذي ومعناها

عليهم رد ؛متناهية     الضلل     في     وضللت     واهية     بشبهات     عليه
الصممراط واقتضمماء السممنة، فممي: منهمماج تعممالى اللممه رحمممه

البكممري: ابممن علممى الممرد فممي الستغاثة، وكتاب المستقيم،
والمتكلميممن، الفلسممفة، من جميعهم، البدع، أهل على ورد

والشاعرة. والمعتزلة، كالجهمية،

).50-2/49( السنية الدرر )2(
.)45( الزمر )1(
).2/285( السنية الدرر )2(

)75(والجهاد التوحيد منبر



تحذير البرية من خطر النإصياع 
للقوانإين الوضعية

أبحمماثهم، كثرت وإن كلهم، هؤلء الله: أن رحمه وذكر
كلمممة عليممه مممادلت يعممرف مممن منهممم فممما ومصممنفاتهم،
أثبتته،     الذي     التوحيد،     يعرفوا     فلم"  الله إل إله الخلص: " ل

.)3(كلمه) هذا: معنى ،نإفته     الذي     الشرك،     ول

يحتممج مممن علممى فيهمما رد لممه رسممالة فممي وقممال) 10
أحمماديث بعممض فممذكر الباطممل، من عليه هو ما على بالكثرة
وبعضممها الغربة الله: أحاديث رحمك قال: (فتأمل ثم الغربة

العلممماء إجممماع وتأمممل وشممهرتها، كثرتهمما مممع الصحيح، في
القيممم: ابممن قال حتى طويل، زأمن في وقع قد هذا أن كلهم

ً هممذا فتأمل ظهوره، في منه أغرب زأمانإنا في السلما تممأمل
ًا، أكثر     فيها     هلك     التي     الكبيرة،     الهوة     من     تسلم     أن     لعلك جيد

مممن     والنفممرة     الكممبر،     والسواد     بالكثرة     القتداء     وهي     الناس،
ممما ،أقلممه     ممما ،أقلممه     ممما ،منهمما     سمملم     مممن     أقممل     فممما ،القممل

.)4(...)أقله

أحسن وماحسن: ( بن الرحمن عبد الشيخ قال) و11
حممديث ذكر لما تعالى، الله رحمه القيم ابن العلمة قال ما

ًا السلما "بدأ ًا وسمميعود غريبمم السمملما بممدأ" بممل كممما غريبمم
وسمملم عليممه اللممه صلى الله رسول عليه كان الذي الحق

كممانإت وإن ظهوره، أول في منه غربة أشد اليوما وأصحابه،
فالسمملما معروفممة مشممهورة الظمماهرة ورسممومه أعلمممه

ًا غريب فينا الحقيقي .)5(الناس) بين غرباء وأهله جد

بممن الرحمممن عبممد بممن اللطيممف عبد الشيخ قال) 12
أركممان هممدمت الممتي العظمماما الحمموادث حسممن: (... وهممذه

مممن يشمماء مممن يطلممع بالغممة وحكمممة سر فيها لله السلما،
وأكممثر والقضمماء، القدر سر من وانإموذج عنوان على عباده
يعقلممه     الممذي     كالبعير طبعه، وكثافة جهله، خفارة في الناس

أطلق.     فيما     ول     عقل     فيما،     يدري     ل     يطلوقنه،     ثم     أهله

وأعظممم وصفت كما والمر اشتدت، الغربة أن وتذكر
فضممل في ورد ما بال على لك ليكن ولكن أشرت، إليه مما

إليممه، والممدعوة السمملما نإصممرة فمماغتنم ووصممفهم، الغربمماء
فمإن ومجممع، مجلمس كمل في وتقريريه وتعريفه، ونإشره،

حقيقتممه عممن يممدري ل وهممو عنممه، ضممل قممد النمماس أكممثر

).2/219( السنية  الدرر)3(
).441-9/440( السنية الدرر )4(
).8/233( السنية الدرر )5(
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ممما ونإسي ،الدين     إلى     ينتسب     ممن     ذلك     وقع     وقد ومسماه،
.)1(وأدلته) التوحيد تقرير من عليه كان

ًا: قال13 الله: رحمه حميد بن الله عبد الشيخ ) وأخير
إخونإنمما كافممة إلممى حميممد، بممن محمممد بممن اللممه عبممد (مممن

وجنبنمما يرضمميه، بممما للعمممل وإيمماهم الله وفقني المسلمين،
اللممه ورحمممة عليكممم سمملما آميممن، ومناهيه، سخطه أسباب

وبركاته.

مممن والمسلمون السلما به أصيب ما يخفى وبعد: فل
أدبممر،     قممد     السمملما     وأن والمحن، والدواهي والفتن، الشرور

والسمملما ،بمماطلع     وأقبل     أشرف،     قد     والنفاق     بالوداع،     وآذن
للنمماس يشرحوا لم إذ أهله لتقصير داره عقر من يرتحل بدأ

بالممدعوة يقوموا ولم وأسراره، وحكمه، وفضائله، محاسنه،
اليممات فممإن تقدما، ما بذكر القلوب، في محبته بغرس إليه،

والحممج الصمموما آيممات مممن أكممثر الدعوة على الدالة القرآنإية
الخمسة. السلما أركان من ركنان هما اللذين

تعممالى: (واعتصممموا قمموله فممي بممه المأمور والجتماع
ذهب     والتعاون     والئتلف     مبانإيه،     تهدمت )2(جميعا) الله بحبل

بالله. إل قوة ول حول فل ،معانإيه     وذهبت

هممو الممذي المنكممر عممن والنهممي بممالمعروف المر نإرى
ضممعف العلممماء من طائفة قول في السلما أركان من ركن

الخلممق مقاصممد وتنمموعت مجانإبممة،     النمماس     فممي     وكممثر     جانإبه،
ِكُر آراؤهم، وتباينت يقممول الزأمنممة هممذه فممي للمنكممر فممالُمن
غمممزوه وربممما رأيممه، أسفه وما فضوله، أكثر فيه: ما الناس
عقلممه، أحسممن قيل: ما وأخلد سكت ومن عقله، في بنقص

.)3(لهم...) ومخالطته للناس معاشرته في رأيه أقوى وما

 هذا
وعلى محمد نإبينا على وسلم الله وصلى وأحكم أعلم والله

أجمعين وصحبه آله

النجدي. قتادة أبو وكتبه؛
 من1425 في منه الفراغ وتم

 المصطفى هجرة
وسلم عليه الله صلى

).353-8/352( السنية  الدرر)1(
).103( عمرآن آل )2(
).9-15/8( السنية الدرر )3(
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