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واله         ومن الله رسول على والسلم والصلة لله الحمد
وبعد :

    : الخالدي       أحمد الشيخ فضيلة كتبه ما على اطلعت فقد
  ]: في      والتبيين اليضاح المسمى كتابه في الله حفظه

الطواغيت        بعض كفر في أوتوقف شك من حكم
التي]        الجهود سلسلة ضمن هو الكتاب وهذا والمرتدين

ونشرها        التوحيد مسائل توضيح في فضيلته بها يقوم
ألف         وقد ، توضيحها في والمنافحة إليها والدعوة للمة
وما         اللوهية وباب التوحيد في ورسائل كتب قبل من

ًا      . خير الله فجزاه ، بذلك يتعلق
في         التفريق الله حفظه ووضح ّين ب الكتاب هذا وفي

والجهل        الطاغوت بجنس الكفر عدم بين بالجهل العذر
وأفراده   . أنواعه ببعض

يتعلق          فيما الهمية غاية في ًا جد مهم موضوع وهو
كلمة         أركان أعظم من هي التي بالطاغوت الكفر بمسألة

هذا         في والخلط واللبس الجهل فيها وقع والتي التوحيد
الزمان . 

ّين         وب الصل هذا في والخوارج المرجئة ضلل عن وتكلم
لبس          من يحصل ما ًا أيض ووضح ذلك في السلف مذهب
 [        ]: فقد   كافر فهو المشركين يكفر لم من قاعدة في

خيرا        . الله فجزاه ووضح ّين وب فيها فصل

قد         الذين للسلم المنتسبين بالطواغيت يتعلق ما ّين وب
يظهرون          وهم ، خاصة الناس من كثير على أمرهم التبس
تكفيرهم         عدم بعضهم من فحصل الدين شعائر من كثيرا 

تكفير          بمسألة يتعلق ما ووضح ّين فب الشك أو التوقف أو
ذلك      .  في الثلثة والصول المرتدين الطواغيت

الكتاب         هذا في أمر أهم أعتبرها الخيرة المسألة وهذه
قراءته          إلى خصوصا الشباب المسلمين أحث والذي

ومعرفته    . منه للستفادة وتمعنه
الله           ويعلمكم الله واتقوا ، يشاء من يؤتيه الله فضل وذلك
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   * أنتم جهنم حصب الله   تعبدون  إنكم: تعالى
 آلهة هؤلء   وكٌل  خالدون ]لنبياء وفي  .  ] ــ98/  ا

ٍد [  : بطوله الشفاعة  سعيد أبي حديث من الصحيح قوم كل ليذهب:  منا
            إلى

  آلهة    [    رضي هريرة   : ]يجمع 
     :   ًا       شيئ
           الطواغيت  [
    : ]          
               

   عزير            
            :  
     


       

             
     r  :    : ]    
    خلقكم        
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***************************************************

     -:
                                 :-

18



                
  :

  -    .      

  -  .        

  - .

           -:

   -  .

  -   . 

  *           .

***************************************************
   -:

19



          
 ] -:        . [ 

 -:
                                                  .

       :   -          
                    

              
          : "   

               "] .
   [               
               
              :

             ,:
             ,:
         ,:     

                  
    ...       : ..." 

          
              
              
           
       " . ] /. [

20



***************************************************
 -:

                                                     .

           -:         
        


 


    

          
    

     -:

         -:         
              

          
           
   . 

      -:             
               

         .

     -:               


 

             .

      -:         
               

 :-

       -:              
       :-

      -:           
            : 
          
  -   -          

   :            
        :   

21



        
            
 


     


  ,    ]:  

     [          ,  : 
          
                 :"
                

  ,    :     :))     
  (( . "       :"   

            
       


     

          :    
      


   ..  :

     " . ]   : [ 
     ":       




 

    ,           




  ."

      -:             
    






    


      

           -:       
               

       : "      
              

       ".   ]          :/ 
 [ . 

           -:               
  


  


          

   

             

 

                

     : "        



        ...      
                

               
    ".  ]     : / [  

22



   : "   

 




     ,     

  ,      :    ,     ,  
   ,       ,    :      
  , :     ,    ,  ,  

   :         
              
 :           

  :              
   :        ,  :     ,
    ,  ,    ,    ."

 ]   : /     . [ 

        :"    :
       


      

         

   

            ". ]  
     : /  [

 





            

: "              
    :    ]   [      

           :   
         ".

 :  "    

       

               
               
               
           :      

   

  *   


   


 




         ... " .
 ]   : /       : / [ 

     -:          
            

23



                
           
      


   


      

                 
         


      

       

      

            
            
           

               
  .      : "     : :
          ,     ,  ,
    .  :       ,   ,

   ,    ."       
     :     :  : 
       ,    ,    ,  .

 ....             
   ,             
               

             
         .      : :

       ,    ,   ,
   .          ,  

     :           
 ....      :     
             

         ,        
                :))
                

   ((  :           
             .   
            
             
           

  .      :    ...     :

24



            .  :  
                

     ..      :   
                  
            ))  ((

))     ((      :     



 



            .. 
          ".





 ].  : /

–           .[
        :  ]  :  /. [

: "                
 


                

           " ... 
      ) :    (      
                  

 :
               :  

               
  :              

                
                 

       :         



                  
                 

       :        .
   :               
            

    :            
             

              
               

              
                
              

        

      


 

25



                  
  .    .. .     
             " .

    ]      [      
    . ,        ]: 

   [ :  "      –    
          -  


   

           .     
            . 


 

         .    
        .
              
    :         

       .     .   
              

         .     
     .         

              . 
              

               
              . 

            .   
          
          
              
     


       )  

. (
        


  


     

               
              
                

               
             

            

26



            
 :

               ****    **** 

   

 

    : "         
            ...   

         

    

             
          :    

            
              

              
              

  ".   ]  : . [       : "   
            :   
            " . ]

 . [   
              

: "                 
         


       

    ."

 ]      : /  . [ 

  :             
              

         : ))     
         ((      
  :      :        . 

         :     
            
 :            
    .         

              
            
            

27



    .   :      
   .  :          
   ,        :       
      ".
 ]   : / . [ 

         :      
         .

     : "        
 )  (           
   )   (          
           
           
           :   

 

      


          

                 
               
   .   :          

   

 


        


   

       

   .      

          
               

               
               
              

              
              

                 
               

            
             

    )     (       
              

           
             
       


        

28



          :    
            .
     ...       

           
                :
          
             
  


              

           :     
             

         

  *   

          ".   ]   :/ 
–.[   ,            : "   

                
           :     
           


    ."

 ]   /.[ 
     ":         
        


       " .

 ]   /.[   ,         :"  
                  
                 
             

           ".
 ]   : / . [ 

        :"       
             

              
            ". 

     ] / [ 
      : ) ( )   (:   . 

 :   ) ( )   (     
             ...

                 
            

29



           
          
       ". ]    :/  - [
   : "           

          
              : 
 


  


 


     :   

              
          

               
             

      ,          
                

  ...          
   


         


  


 

           

  

        " .
 ]   : /  -  , .[    : "    

      

 


  .   

            
           


  

   

           

       .....       
            
             .

  

 


           

             ".
]   : /   –  [ 
               
          

        :

 "    

              
            
          :    
     

30



 ]  : [   :      
        ]   :[  : 

           ]  [    
                
     


        

  ...            
            
               
             

             
 " .         

]  : / [ ,      : " : 
       . :      
     :          
        ,          
     ". ]  /   [       

 : "          
            
             
           
          ". ]/ . [  
            
   : "            
             
               
            ....  
             

             
             

       ....      
              
          

 ...         
             " ....
 ]   : –  –  –  .[ 

31



  ,               
   :"          – -
      ". ]   :/[  
 ,]/     [  , ]   :   :/ [

        :        
     


        

             



               

   

      .        
     


 


      : 

              
       :     :  

            
                
        ".  ]    : /[ 
  ]  : / .[   ,       
                

        :"      
              
             
              

      :     



  .....  



            
               

              
          


   ....  

            

 .

                
 :             

.....                :


          .....     

               
             

         ". ]    
    : - [ 

32



          : "      
             

              
        


        

         

      

       :       
     ". ]  : /  – [ 

************************************************************
         ":    : 

    ,   ,        , 
      ,     ,  ,
           ,     ,

      ,      ,   :   ,
      ,       

    ,    ,       
 ." ]   : / [  . 

  
 






            ...
        .. :"    -   -: 
              

         ....  :  
               
            ....   

                
            ....
    ...           

33



           " .: ]
/  .  [ 

 ************************************************
   -:

         
          

  
    .

  -:
                                         


   -:                

              
                 
               

             .

34




   -:          :
               
  


  


         

          .....

            -:       
      






      

               
               
          

 
-: الشاعر    قال كما والمر

ما            ***          ***            ول يبقى ديننا فل ديننا بتمزيق دنيانا نرقع
نرقع

وتأدية        -  1 الدستوري اليمين الحكومة أو البرلمان رئيس اشترط فإذا
فهو             هذا فعل فمن تطبيقه على والعمل فيه ما احترام على القسم
الثالثة             ومناة والعزى اللت احترام على أقسم من بمنزلة وهو كافر
ومن            الصنام وتراجم الوثان سدنة بمنزلة بذلك ويكونون الخرى

أو    ,         التوراة تطبيق على أقسم لو بل والزلم عندها القداح يديرون
الزمان         هذا في أحكامهما والتزام المنسوخة أو المحرفة النجيل

   - الله       رحمه كثير ابن حكى وقد بالله ًا كافر ذلك   –لكان على الجماع
أذهانهم         وزبالة أفكارهم نحاتة هي التي النصارى بأحكام فكيف

-: الشاعر       قول أحسن وما وأوهامهم

على        ***     ***        إل يدلهم فل قوم دليل الغراب كان إذا
الكلب  جيف

أو        -2 القسم هذا البرلمان رئيس يشترط لم إذا وأما
بشروط      : فيه الداخل يكفر فل اليمين

الول)    :-         الشرط طاغوتيا    أ ًا حكم يقر ً .أل
 
الثاني)     :-     الشرط ًا    ب طاغوتي ًا حكم يشرع .أل

الثالث)   :-     الشرط ويظهر      جـ بكفرهم ويصرح عليهم ينكر أن
أو            ذمته تبرأ حتى الطاغوت هذا ومن منهم والبراءة العداوة لهم
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الكفار            مع جلوسه في الختيار مع إكراه ل إذ المجلس من ينصرف
له             وإقرارأ بكفرهم رضًى يعتبر عليهم النكار عدم لقولهلن
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        )   ( :  

            ) ( , 
 :))           


   

((  ))            
   ((,     :))   


  ((   

           .

  *                  
          ":   
         ] ."   : /  [
         


     





 

          


    




   

    


   .

  *              



 

  


             

           
 


  


  


  


 . 

 *  

       


   

  

           

    

              

        

    


    

      

           

    :       
    :     

         : 
            :

))                   
  ((   

36



 *             
       :      


  , 

   ,           ,
      ,       

              
             

              

   

            

 



            


     

     .

            
 :

                   ******   

   

             ******       




    

          ******  


     




    

 


              ******   




                  ******    

     

 


            ******     

37



*************************************************
  -:

     





     








                    .


     -: 








         

 -:

       - :    

 


      

 
       -:

 -       .   )     )  (    
      . (

 -           
           
            
    
  -          


  


    

                .  ...

        -:     

  


      

   

               

               
       .

        -:          
               
                

              
             



    


 


         

   . 

38




    -: 







         

       

    




 -:

الول  الله-         :القسم مع يشرعون النواب أن يعلمون الذين هم
الطاغوت          أحكام واحترام الله حكم مخالفة على يقسمون و تعالى

كفره         في لشك فهذا ًء ابتدا ولو بها وإعانته  والرضى بذلك لرضاه
ببطلنه       واعترافه إقراره مع الكفر .على

الثاني  ببالهم           و  :-القسم يخطر ول بل بذلك لهم شعوٌر ل من هم
أصروا             فإن أمرهم حقيقة  ُيعّرفون فهؤلء كله هذا بخيالهم يدور أو

ول             المطلوب هو فهذا رجعوا وإن لهم كرامة ول كفروا التعريف بعد
بهم          الكفر وصف قيام لعدم ذلك قبل . يكفرون

***********************************************
السادس  :- الباب

حكمه         وتطبيق الدستور احترام على أقسم من شبهة رد
مما       ذلك ونحو فيه ما ً     والتزام طريقا به الرضى على يدل

ًا  .ومسلك

الول  :- الفصل
يخلو          ل فهذا الدستور احترام على أقسم إذا المسلم حكم

حالتين  :- من

الولى  ًا:-             الحالة مباح وأنه به بأس ل بالدستور الحكم أن يعتقد أن
ًا   جائز .أو
الثانية  دون :-        الحالة ًا كفر بالدساتير والحكم التشريع أن يعتقد أن

معصية    أوأنه ٍر كف
التقديرين           كل على السلم ملة عن ينقل كفٌر شك أنه بل فهذا

تحتاج           ول ًا جد واضح أمرها الولى فالحالة ، الحتمالين أحد وبترجيح
الحالة        هذه في المخالفة لعدم دليٍل ذكر   .إلى

الثانية      الحالة إلى :-        وأما تحتاج ولكن الجدل ومثار المحك فهي
الثانية            الحالة صاحب أن من لشك فنقول النظر و التأمل من شيء

من            وأنه الله حكم خلف لكونه الدستور إلى التحاكم حرمة يعتقد
الله          حكم خالف حكم وكل الجاهلية أحكام ومن البشر تشريع

احترام          على القسم أن شك ول طاغوتي حكم فهو والرسول
ًا        استحلل وكفر يعتبر بها وإلزامهم الناس على وتطبيقها المحرمات
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كونه           ْقِسُم الُم ينفع ول ورسوله وأيآته بالله ًء واستهزا ًا ظاهر و باطنا 
قولهم          :  هو كما ًا حسن أو ًا جائز أو ًا كفر يراها     ل
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	الفصل الثاني :-
	الفصل الثالث :-
	[ معارج القبول بشرح سلم الوصول : 2 / 418 ]
	الباب الثاني :-
	قال العلامة حافظ الحكمي :- " اعلم أن ما عبد من دون الله إما عاقل أو غير عاقل فالعاقل  كالآدمي والملائكة والجن وينقسمون إلى قسمين :-  راضٍ بالعبادة  له وغير راض ٍ بها فالأول كفرعون وإبليس وغيرهما من الطواغيت وهؤلاء في النار مع عابديهم كما قال تعالى: إذ تبراء الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب*وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبراء منهم كما تبرؤا منا* كذلك يريهم الله أعمالهم حسراتٍ عليهم وماهم بخارجين من النار"[البقرة/ 166].
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