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مممن بالله نعوذ و نستغفره و نستعينه و نحمده لله الحمد إن
و له، مضل فل الله يهده من أعمالنا سيئات و أنفسنا شرور

ل حممده و اللممه إل إلممه ل أن أشهد و ، له هادي فل يضلل من
رسوله. و عبده محمدا أن أشهد و ، له شريك

بعد: أما

أنتم و إل تموتن ل و تقاته حق الله اتقوا آمنوا الذين أيها يا{
}.مسلمون

و واحممدة نفممس مممن خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس أيها يا{
اتقمموا و نسمماءا و كممثيرا رجممال منهممما بث و زوجها منها خلق
}.رقيبا عليكم كان الله إن الرحام و به تساءلون الذي الله

لكم يصلح سديدا قول قولوا و الله اتقوا آمنوا الذين أيها يا{
فقممد رسمموله و اللممه يطع من و ذنوبكم لكم يغفر و أعمالكم

.}عظيما فوزا فاز

: بعد أما

صمملى محمد هدي الهدي خير و الله كلم الكلم أحسن فإن
بدعممة محدثممة كل و ، محدثاتها المور شر و وسلم عليه الله

النار. في ضللة كل و ضللة بدعة كل و

تمهيد

ممن هاممما حيممزا شغلت الله أنزل ما بغير الحكم مسألة فإن
الزمنممة هذه في سيما ل بذلك حرية هي و المسلمين تفكير

تعممالى اللممه بشممريعة الحكممم غياب فيها طال فإنه المتأخرة
أنظمممة فممي يالممذوبان مهممددة اليوم المة هذه أصبحت حتى

تتقممدم الن هممي و الخلقا تفسممد و الفاحشممة تبيممح هالكممة
المتي القيمم و المبمادئ عمن التخلمي إلمى أخمرى بعد خطوة

شخصمميتها إلممى عودتهمما فممي يطمممع ل و دينها من استفادتها
دون و عمل و علممما ربهمما بشممريعة بالستمسمماك إل الحقممة
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الحيمماة مجممالت شممتى فممي أحكممام مممن فيهمما جاء بما التقيد
النمماس بحممق تعلممق ما أو جل و عز الله بحق تعلق ما سواءا

بعض. على بعضهم

مممن السمملمية الصممول مممن كممثيرا أصمماب لممما (نظممرا فإنه
و العصر هذا في الناس من كثير أذهان في غبش و انحراف

مممن المتسممترون و منهم الظاهرون السلم أعداء يثيره لما
و السممنة أهل يقوم أن الضروري من فإنه أباطيل و شبهات

فممي الشممبهات هممذه كشممف و الصممول تلك بتجلية الجماعة
أن بيممان و الكممافرة العلمانيممة حقيقممة عممن ممموجزة كلمممة

في بل السلمي التصور في حقيقة أعظم هو الذي التوحيد
ثم ومن للعلمانية نقيض أكبر ذاته الوقت في هو كله الكون

جميممع فممي عليه التأكيد و المعرفة حق معرفته من لبد كان
فممي المممة إحيمماء سممبيل بيممان مممع اللممه إلى الدعوة مراحل

إذا و الجماعمة و السمنة أهل أصول و مناهج اتباع و التمسك
بممالله اليمممان و بالطمماغوت الكفممر اللممه إل إله ل معنى كان

ا للطماغوت تعريمف خير و وحده ن الممام ذكمره م القيمم ب
معبممود مممن حممده العبد به تجاوز ما كل الطاغوت الله رحمه

غير إليه يتحاكمون من قوم كل فطاغوت مطاع أو متبوع أو
غيممر علممى يتبعممونه أو اللممه دون من يعبدوه أو رسوله و الله

).. لله طاعة أنه يعلمون ل فيما يطيعونه أو الله من بصيرة

التاريممخ عممبر ظممل الممذي ، الشممرك بأن القول نستطيع فإننا
مممع الطمماغوت عبممادة هو رسلهم و المم بين الصراع محور

: متلزمين أمرين في دونه من أو الله

القصد. و الرادة ). أ
التباع. و ). الطاعة ب

ن زممن سمعيدة سميدة المسملمة المة عاشت قد المدهر م
أفرادهمما بيممت و أنفسممها في اللهي النظام هذا حكمت حين
النيل ل و بسمعتها المساس على يجرأ أحد ذاك إذ يكن ولم
محممل أصممبحت مضممت إلىقممرون وقبلممه اليوم و كرامتها من

و ثرواتها يتقاسمون أعدائها قبل من سلب و نهب و سخرية
مممن يخممرج أن المر وصل أن إلى بأموالها مغل من يبيعونها
ن جلدتها ا أعمز علمى يتحاممل م شمريعتها و دينهما عنمدها م

المحبممة المسلمين قلوب من تنزع تنفيرية تهجينية بأوصاف
وممممن مسمملمون إنهم يقولون ممن اليوم بيننا (فإن لدينهم

ن صملة وجود يستنكر ة و الخلقا و العقيمدة بي أخلقا بخاص
الشممهادات علممى حاصمملون اليمموم بيننمما و المادية المعاملت

فممي أول يتسمماءلون العممالم جامعممات و جامعاتنمما مممن العليمما
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و للسمملم ومما الشخصممي سمملوكنا و للسلم : وما استنكار
فممي المممرأة زي و للسمملم ممما و الشممواطئ علممى العممري
سممبيل بأي الجنسية الطاقة تصريف و للسلم ما و الطريق

وممما المممزاج لصمملحا الخمممر من كأس تناول و للسلم ما و
)..المتحضرون يفعله الذي وهذا للسلم

بهممذه العمممل حكمم بمعرفمة مطمالبون اليموم المسلمين إن
في تتحلل فل منهم شريحة تنقذ أن عسى عدمه و الشريعة

تسممتعيد التي الصالحة البقية لتكون ثم الماكر المخطط هذا
. المة هذه شأن

المجاهممدين أيممدي بيمن نضممع أن رأينمما الغرض هذا لتحقيق و
يجلممي الموضمموع هممذا فممي بحثمما عامممة المسمملمين و خاصة

. بأحكامه الناس يبصر و غوامضه

قممد و فيمه الكلم حممرروا و البمماب همذا فممي الناس كتب فقد
القراء نكفي حتى أوسعها و أشملها كتب مما نختار أن رأينا

. نقدمها التي الرسالة هذه فاخترنا البحث مؤنة المهتمين

الرسالة تعريف

(نمواقض كتمماب تضممنها الممتي البممواب أحممد عممن عبارة هي
بممن العزيممز عبممد الدكتور  لمؤلفه).العملية و القولية اليمان
.اللطيف العبد علي بن محمد

دراسممته على أشرف الدكتوراه درجة لنيل قدم كتاب وهو 
الممدخيل اللممه عبممد بممن سممالم الدكتور الشيخ فضيلة من كل

فضمميلة و- شممرفا-م الدين اصول بكلية التدريس هيئة عضو
العلممى المجلممس رئيممس اللحيممدان محمممد بن صالح الشيخ
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البراك ناصر بن الرحمن عبد الشيخ فضيلة- ضوا-ع للقضاء
-ضوا-ع الدين أصول بكلبة التدريس هيئة عضو

الشممرف مرتبممة مممع تعالى الله بفضل الرسالة أجيزت قد و
.بالرياض الوطن دار بطبعه قامت مطبوع وهو الولى

). عنمموان  تحت343 ص  إلى294 ص من الباب وإستغرقا
.). الله أنزل ما بغير الحكم

:     الرسالة     هذه     في     عملنا

المؤلف.  ضعه و ما على العنوان أبقينا)1
الفهم. لتسهيل فرعية عناوين وضعنا )2
للموضوعات. فهرسا ). وضعنا ج

القرآنية اليات ترقيم و الثار و الحاديث بتخريج يتعلق فيما
لعممدم المؤلف عمله بما فيه إكتفينا لصحابها القوال عزو و

الزيادة. إلى الحاجة

أن و المسمملمين بهمما ينفممع أن تعالى الله نسأل الختام في و
مؤلفهمما يجممزي و الممدين يوم نشرها و تخريجها أجر لنا يدخر
.الجزاء خير

العالمين. رب لله الحمد أن دعوانا آخر و
البراء أبو أحمد كتبها
القتال مراكز من

الثاني  ربيع19 الثلثااء يوم
ـ ه1421

الله أنزل ما بغير الحكم

إليممه التحمماكم وعممدم تعممالى، اللممه شرع تنحية أن شك ل
فممي نحممرافاال مظمماهر وأبممرز أخطر من الحياة شؤون في

ممما بغيممر الحكممم عممواقب كممانت ولقد المسلمين، مجتمعات
الفسمماد أنممواع مممن بهم حل ما المسلمين بلد في الله نزلأ

والمحق. والذل الظلم وصنوف

وكممثرة جممانب، من المسألة هذه وخطورة لهمية ونظرا
علممى المسممألة هممذه فنفصممل آخممر، جممانب مممن فيها اللبس
التالي:  النحو
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اللممه الممدين: فممرض من الله أنزل بما الحكم  منزلة- 1
وجعلممه عبمماده، علممى ذلممك وأوجممب بشممريعته، الحكم تعالى
معهممم سممبحانه: {وأنممزل فقممال الكتمماب، تنزيممل مممن الغاية

فيه} [البقرة، اختلفوا فيما الناس بين ليحكم بالحق الكتاب
{اتع وقال ،]213 آيه الكتاب إليك أنزلنا إنالى: 

}الله أراك بما الناس بين لتحكم بالحق
].105 آية [النساء،

إنفقممال: { بممالحكم، وتفممرده اختصاصممه سممبحانه وبين
الفاصلين} خير وهو الحق يقص لله إل الحكم
{ وقال ،]57 آية [النعام، لله إل الحكم إنسبحانه: 

عز قالو ،]40 آية } [يوسف،إياه إل تعبدوا أل أمر
ليممهإو الحكممم ولممه والخممرة الولممى فممي الحمممد وجل: {لممه

[القصص، { وقال ،]70 آية ترجعون}  وماسبحانه: 
 [الشورى،الله} إلى فحكمه شيء من فيه اختلفتم

]. 42 آية

أنممزل بممما الحكم أن على مؤكدة القرآنية اليات وجاءت
أنممزل ممما غيممر إلممى التحمماكم وأن المؤمنين، صفات من الله

صمممفات والجاهليمممة). ممممن الطممماغوت حكمممم (وهمممو اللمممه
قال { المنافقين.  بالله آمنا ويقولونسبحانه: 

بعد من منهم فريق يتولى ثم وأطعنا وبالرسول
إلى دعوا وإذا * بالمؤمنين أولئك وما ذلك
منهم فريق إذا بينهم ليحكم ورسوله الله

إليه يأتوا الحق لهم يكن وإن*  معرضون
أم ارتابوا أم مرض قلوبهم أفي*  مذعنين
أولئك بل ورسوله عليهم الله يحيف أن يخافون

إذا المؤمنين قول كان إنما*  الظالمون هم
يقولوا أن بينهم ليحكم ورسوله الله إلى دعوا
[النور،المفلحون هم وأولئك وأطعنا سمعنا آية } 

47 – 51.[

{ وقال أطيعوا آمنوا الذين أيها ياتعالى: 
فإن منكم المر وأولي الرسول وأطيعوا الله

إن والرسول الله إلى فردوه شيء في تنازعتم
خير ذلك الخر واليوم بالله تؤمنون كنتم
أنهم يزعمون الذين إلى تر ألم*  تأويل وأحسن
قبلك من أنزل وما إليك أنزل بما آمنوا
أمروا وقد الطاغوت إلى يتحاكموا أن يريدون

ضلل يضلهم أن الشيطان ويريد به يكفروا أن
أنزل ما إلى تعالوا لهم قيل وإذا*  بعيدا
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عنك يصدون المنافقين رأيت الرسول وإلى الله
قدمت بما مصيبة أصابتهم إذا فكيف*  صدودا
إل أردنا إن بالله يحلفون جآؤوك ثم أيديهم
].62 – 59 آية  [النساء،وتوفيقا} إحسانا

وجممل عممز اللممه ذم ( اليممات: هممذه عممن تيميممة ابن يقول
إلممى التحمماكم يممتركون وهممم كلهمما، بالكتب اليمان المدعين

المعظمممة الطممواغيت بعض إلى ويتحاكمون والسنة الكتاب
دعي مممن كمثيرا ذلمك يصميب كمما الله دون من السملم ي

أو الفلسممفة الصممابئة مقممالت إلممى تحمماكمهم فممي وينتحلممه
شممريعة عن الخارجين الملوك بعض سياسة إلى أو غيرهم،
إلممى تعممالوا لهم قيل وإذا وغيرهم، الترك ملوك من السلم

وإذا إعراضمما، ذلممك عممن أعرضمموا رسمموله وسممنة الله كتاب
بالشمبهات ودنيماهم ودينهمم عقمولهم فمي مصميبة أصمابتهم

نفمماقهم، علممى عقوبة وأموالهم نفوسهم في أو والشهوات،
بين ونوفق بالذوقا، العلم بتحقيق نحسن أن أردنا إنما قالوا

الحقيقممة فممي هممي الممتي العقلية والقواطع الشرعية الدلئل
 ).).1(وشبهات.  ظنون

يجممب أنممه المسمملمين باتفمماقا أيضمما: ( ومعلمموم ويقممول
بيممن شجر ما كل في وسلم عليه الله صلى الرسول تحكيم
وفروعممه، دينهممم أصممول فممي ودنيمماهم دينهم أمر في الناس

حرجا أنفسهم في يجدوا ل أن بشيء حكم إذا كلهم وعليهم
 ).).2(تسليما.  ويسلموا حكم مما

تعالى:  لقوله تفسيره عند رضا رشيد محمد ويقول
.}.الله أنزل ما إلى تعالوا لهم قيل وإذا{

اللممه حكممم عممن وأعممرض صممد من بأن ناطقة الية: ( والية
فممإنه بممه، وتممذكيره إليممه دعمموته بعد سيما ول عمدا ورسوله

مممن يممدعيه وممما اليمان، من يزعمه بما يعتد ل منافقا يكون
 ).).3(السلم. 

وبيممان بممالحكم، تعممالى الله إفراد أهمية نحدد أن ويمكن
التالية:  العناصر خلل من الله أنزل بما الحكم منزلة

اللممه أنممزل بما الحكم إنالعبادة:  توحيد من منزلته
مممن نوع والطاعة بالطاعة، تعالى لله إفراد هو وحده تعالى
قممال لممه، شممريك ل وحممده للممه إل تصممرف فل العبادة، أنواع

 يسير  = بتصرف340  ،12/339 الفتاوي  مجموع)1(
 .38  ،7/37 الفتاوي  مجموع)2(
 .5/227 المنار  تفسير)3(
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إياه إل تعبدوا أل أمر لله إل الحكم إنتعالى: {
].40 آية } [يوسف،القيم الدين ذلك

الحمد له هو إل إله ل الله وهوسبحانه: { وقال
ترجعون} وإليه الحكم وله والخرة الولى في

.]70 آية [القصص،

بالتحليممل وجممل عممز إفممراده تقتضممي تعممالى اللممه فعبادة
{ قال حيث والتحريم، أحبارهم اتخذواسبحانه: 

ابن والمسيح الله دون من أربابا ورهبانهم
إله ل واحدا إلها ليعبدوا إل أمروا وما مريم
].31 آية  [التوبة،يشركون} عما سبحانه هو إل

نقيادلوا بالحكم تعالى الله وإفراد الطاعة، هذه وتحقيق
تيمية: ( فالسلم ابن قال وكما السلم، حقيقة هو لشرعه
كممان ولغيره له استسلم فمن وحده، لله الستسلم يتضمن
عبممادته، عممن مسممتكبرا كممان لممه يستسمملم لم ومن مشركا،

لممه والستسمملم كممافر، عبادته عن والمستكبر به والمشرك
).1(وحده.  وطاعته وحده، عبادته يتضمن وحده

فممي طاعته تجب الرسول غير جعل أيضا: ( فمن ويقول
فقممد ورسوله، الله أمر خالف وإن عنه وينهى به يأمر ما كل

قمموله فممي أصحابه يدخل الذي الشرك من ندا... وهذا جعله
يحبممونهم أنممدادا الله دون من يتخذ من الناس تعالى: {ومن

).2( ]165 آية لله} [البقرة حبا أشد آمنوا والذين الله كحب

.(

حكممم أو قممال فإذا بدينه، الرضا القيم: ( وأما ابن ويقول
مممن حممرج قلبه في يبق ولم الرضا، كل رضي نهى أو أمر أو

أو نفسممه، لمممراد مخالفمما كممان ولممو تسممليما، وسمملم حكمه،
 ). ).3(وطائفته.  وشيخه مقلدة قول أو هواها،

فهممو حكمممه، فممي اللممه مع أشرك من فإن المقابل وفي
الشنقيطي: ( قال كما بينهما، فرقا ل عبادته في كالمشرك
كلهمما عبممادته فممي بممه والشممراك حكمممه، في بالله الشراك

غيممر نظاممما يتبممع فالممذي البتممة، بينهممما فرقا ل واحد، بمعنى
الصممنم يعبممد كالممذي اللممه، تشممريع غيممر وتشريعا الله، نظام

. 70  ،69 ص النبوات  وانظر3/91 الفتاوي  مجموع)1(
 .10/267 الفتاوي  مجموع)2(
 .2/118 السالكين  مدارج)3(

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)8(
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فهممما الوجوه، من بوجه البتة بينهما فرقا ول للوثن، ويسجد
 ).).4(بالله.  مشرك وكلهما واحد،

ويفهم ويقول  ) { هذه من أيضا:  في يشرك ولالية: 
شرعه ما غير المشرعين أحكام متبعي } أنأحدا حكمه

آيممات في مبينا جاء المفهوم وهذا بالله، مشركون أنهم الله
الميتممة إباحممة فممي الشمميطان تشممريع اتبع فيمن كقوله أخر،

اللممه اسممم يممذكر لم مما تأكلوا الله: {ول ذبيحة أنها بدعوى
أوليممائهم إلممى ليوحممون الشممياطين وإن لفسممق وإنممه عليممه

وهممذا بطاعتهم، لمشركون إنكم أطعتموهم وإن ليجادلوكم
شممرعه لممما المخممالف التشريع واتباع الطاعة، في الشراك

تعممالى: قمموله فممي الشمميطان بعبممادة المممراد هو تعالى، الله
تعبدوا ل أن آدم بني يا إليكم أعهد ألم{

هذا اعبدوني وأن*  مبين عدو لكم إنه الشيطان
نبيه عن تعالى  وقوله]61 ،60 آية  [يس،مستقيم} صراط

كان الشيطان إن الشيطان تعبد ل أبت يا{ إبراهيم
 ).).1( ]44 آية  [مريم،عصيا} للرحمن

عممما اللهيمة نفمي علمى القممائم العبممادة لتوحيممد وتحقيقا
الكفممر يجب فإنه وحده، تعالى لله وإثباتها تعالى، الله سوى

ويممؤمن بالطاغوت يكفر تعالى: {فمن قال كما بالطاغوت،
لها} [البقرة، انفصام ل الوثقى بالعروة استمسك فقد بالله

.]256 آية

حيممث طاغوتمما، شرعه بغير الحكم تعالى الله سمى وقد
أنهم يزعمون الذين إلى تر ألم{ تعالى قال

قبلك من أنزل وما إليك أنزل بما آمنوا
أمروا وقد الطاغوت إلى يتحاكموا أن يريدون

ضلل يضلهم أن الشيطان ويريد به يكفروا أن
.]61 آية } [النساء،بعيدا

ورضممي اللممه دون مممن عبممد ممما عممام. فكممل والطمماغوت
اللممه طاعممة غيممر في مطاع أو متبوع، أو معبود، من بالعبادة

).2(طاغوت.  فهو ورسوله،

52 ص السديس لعبدالرحمن البيان أضواء تفسير في  الحاكمية)4(
 .7/162 للشنقيطي البيان أضواء وانظر ،  = باختصار53 ،
 3/440 البيان أضواء وانظر  ،4/83 البيان  أضواء)1(
معنى رسالة  وانظر50  ،1/49 الموقعين : أعلم  انظر)2(

 ،260 التوحيد) ص (مجموعة عبدالوهاب بن لمحمد الطاغوت
 .1/542 الدائمة اللجنة وفتاوي

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
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الحكمالخبري:  العلمي التوحيد من (ب). منزلته
الله لحكم تنفيذ لنه الربوبية، توحيد من تعالى الله نزلأ بما

سمى ولهذا وتصرفه، ملكه وكمال ربوبيته مقتضى هو الذي
أربابمما تعممالى اللممه أنممزل ممما غيممر فممي المتبوعين تعالى الله

{ فقال لمتبعيهم، أحبارهم اتخذواسبحانه: 
ابن والمسيح الله دون من أربابا ورهبانهم

إله ل واحدا إلها ليعبدوا إل أمروا وما مريم
 ).).3(]. 31 آية  [التوبة،يشركون} عما سبحانه هو إل

الشممرك معنممى بيممان في – رضا رشيد محمد يقول وكما
اللمه غيممر إلممى والتممدبير الخلمق إسممناد -: ( همو الربوبية في

تعممالى اللممه عبممادة في الدين أحكام تؤخذ أن أو معه، تعالى
بلغه الذي ووحيه كتابه غير أي غيره، عن والتحريم والتحليل

).4(رسله.  عنه

{ قوله عند – حزم ابن ويقول اتخذواتعالى: 
لما الية ..}.أحبارهم  ) والنصارى اليهود كان -: 

أحلمموا، ممما ويحلممون ورهبممانهم، أحبممارهم حممرم ممما يحرمون
بهمما، دانمموا وقممد صحيحة، وعبادة صحيحة، ربوبية هذه كانت

اللممه دون مممن أربمماب اتخمماذ العمممل هممذا تعالى الله وسمى
 ).).1(خلف.  بل الشرك هو وهذا وعبادة،

اللممه قممال -: ( وقممد الشمأن هممذا فممي – تيمية ابن ويقول
} من أربابا ورهبانهم أحبارهم اتخذواتعالى: 

إل أمروا وما مريم ابن والمسيح الله دون
عما سبحانه هو إل إله ل واحدا إلها ليعبدوا
[التوبة،يشركون} – حاتم بن عدي حديث وفي ،]31 آية  

– وغيرهمما والترممذي أحممد رواه طويمل حسن حديث وهو
وهممو وسمملم علممي اللممه صمملى النممبي علممى قممدم قممد وكممان

لسممنا لممه: إنمما قال: فقلت الية، هذه يقرأ فسمعه نصراني،
فتحرمممونه، اللممه أحممل ممما يحرمممون قممال: أليممس نعبممدهم،
قال: فتلممك فقلت: بلى قال فتحلونه؟ الله حرم ما ويحلون
يصمملوا لممم إنهممم البختري: أما أبو قال  وكذلك).2(). عبادتهم

أطمماعوهم، ممما اللممه دون من يعبدوهم أن أمروهم ولو لهم،
حللممه، وحرامممه حرامممه، اللممه حلل فجعلمموا أمروهممم ولكن

الربوبية... تلك فكانت فأطاعوهم
. 1/33 عثيمين ابن فتاوى من الثمين المجموع  انظر)3(
 .3/326 المنار تفسير وانظر  ،2/55 المنار  تفسير)4(
.3/266  الفصل)1(
) وحسنه10/116(  والبيهقي ) ،3095( حا الترمذي  أخرجه)2(

.) 6المرام" ( "غاية في اللباني

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
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إيمماهم عبممادتهم أن وسمملم عليه الله صلى النبي بين فقد
لهممم، صلوا أنهم ل الحلل، وتحريم الحرام، تحليل في كانت

الرجممال، عبممادة فهممذه الله، دون من ودعوهم لهم، وصاموا
{ شرك ذلك أن الله ذكر وقد هو إل إله لبقوله: 

 ).).3( يشركون} عما سبحانه

تعممالى اللممه إفممراد تمموجب ربا بالله الرضا حقيقة أن كما
قممال حيممث والمممر، بممالخلق تعممالى واختصاصممه بممالحكم،

} [العراف،والمر} الخلق له ألسبحانه:  ،]54 آية  
آللله كله المر إن قلسبحانه: { وقال  ] عمران، } 

المر هذا كان سواء وحده، تعالى لله كله فالمر ،]154 آية
).4(دينيا.  شرعيا أو قدريا، كونيا اأمر

بالطاعممة اللممه : ( وتفممرد).5( عبدالسمملم بمن العممز يقول
الممديني والصمملحا والتغذيممة والبقاء النشاء بنعم لختصاصه
هممو إل ضممير مممن وممما جممالبه، وهمم إل خير من فما والدنيوي،

 ).).6(له.  إل حكم ل سالبه... وكذلك

هممو واللممه الممرب، السممعدي: ( فممإن عبدالرحمن ويقول
والحكممم الشممرعي، والحكممم القممدري، الحكممم لممه الممذي

ويطمماع لممه، شممريك ل وحممده ويعبد يؤله الذي وهو الجزائي،
تبعمما كلهمما الطاعممات تكممون بحيممث يعصى فل مطلقة طاعة

 ).).1(لطاعته.

تعممالى الله أسماء ). من ). الحكم فإن ذلك، إلى إضافة
هممو اللممه وسمملم: ( إن عليممه اللممه صمملى قال فقد الحسنى،

 ).).2(الحكم. وإليه الحكم
 [النعام،حكما} أبتغي الله أفغيرتعالى: { وقال

الله يحكم حتى فاصبرواسبحانه: { وقال .]114 آية
.7/67 الفتاوى  مجموع)3(
ورسالة  ،21-18 ص الصاوي لصلحا الشريعة : تحكيم  انظر)4(

116ص التكفير ضوابط
الدمشقي السلمي عبدالسلم بن عبدالعزيز محمد أبو  هو)5(

، المنكر عن والناهى بالمعروف المر العلماء سلطان ، الشافعي
توفي ، مؤلفات له ، بدمشق الخطابه ولي ، مفسرا فقيها كان

.  ه660 سنة بالقاهرة
 .13/235 والنهاية البداية  ،8/209 الشافعية : طبقات انظر

 .135، 2/134 الحكام  قواعد)6(
 .102 ص السديد  القول)1(
)227  ،8/226( والنسائي ) ،4955( حا داود أبو  أخرجه)2(

).8/237( الغليل إرواء في اللباني وصححه )،10/145( والبيهقي
 .2/335 المعاد : زاد انظر

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
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وقال .]87 آية  [العراف،الحاكمين} خير وهو بيننا
آية  [التين،الحاكمين} بأحكم الله أليسوجل: { عز
8 [.

اللممه شممرع إلممى التحمماكم يوجب السم بهذا اليمان وإن
حكمه في يشرك ولتعالى: { قال كما له، شريك ل وحده

[الكهف،أحدا} { وقال ،]26 آية   وماسبحانه: 
 [الشورى،الله} إلى فحكمه شيء من فيه اختلفتم

. ]10 آية
مممن صممفات – كممثيرة آيممات فممي – تعممالى اللممه بيممن وقد
مبينمما الشممنقيطي قممال لممه... كممما الحكممم يكون أن يستحق

صممفات تعممالى بهمما أوضممح التي القرآنية اليات ذلك: ( فمن
{ قوله والتشريع، الحكم له من اختلفتم وماتعالى: 
ثمالله} إلى فحكمه شيء من فيه صفات مبينا قال  
وإليه توكلت عليه ربي الله ذلكمالحكم: { له من

من لكم جعل والرض السماوات فاطر*  أنيب
يذرؤكم أزواجا النعام ومن أزواجا أنفسكم

له * البصير السميع وهو شيء كمثله ليس فيه
يشاء لمن الرزق يبسط والرض السماوات مقاليد
.]12-10 آيات  [الشورى،عليم} شيء بكل إنه ويقدر
الشمميطانية، للنظممم المشرعين الفجرة الكفرة في فهل

المممور، إليممه تفوض الذي الرب بأنه يوصف أن يستحق من
خالقهممما أي والرض السممموات فمماطر وأنممه عليممه، ويتوكل

خلممق الممذي همو وأنممه سممابق، مثمال غيممر علمى ومخترعهما،
أزواجا...؟ للبشر

يسممتحق مممن صفات تتفهموا أن المسلمون أيها فعليكم
كممافر مممن تشممريعا تقلبمموا ول ويحممرم، ويحلممل يشممرع أن

جاهل. حقير خسيس
{ قوله ذلك على الدالة اليات ومن غيب لهتعالى: 

من لهم ما وأسمع به أبصر والرض السماوات
آية } [الكهف،أحدا حكمه في يشرك ول ولي من دونه

26[.
أن يسممتحق مممن المشممرعين الفجممرة الكفممرة فممي فهل
فممي يبممالغ وأن والرض؟ السممموات غيممب لممه بممأن يوصممف
وبصممره المسممموعات، بكممل سمممعه لحاطممة وبصره سمعه

سممبحانه ولممي؟ مممن دونممه لحممد ليس وأنه المبصرات؟ بكل
ذلممك علممى الدالممة اليممات ومن كبيرا. علوا ذلك عن وتعالى

إل إله ل آخر إلها الله مع تدع ولتعالى: { قوله
وإليه الحكم له وجهه إل هالك شيء كل هو

].88 آية } [القصص،ترجعون

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
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أن يسممتحق مممن المشممرعين الفجممرة الكفممرة فممي فهل
وأن وجهممه؟ إل هالك شيء كل وأن الواحد الله بأنه يوصف

أن وتقممدس وتعمماظم ربنمما تبممارك إليممه؟ يرجعممون الخلئممق
بصفاته. خلقه أخس يوصف

الحق يقص لله إل الحكم إن{ تعالى: قوله ومنها
من فيهم ]. فهل57 آية } [النعام،الفاصلين خير وهو

الفاصلين؟. خير وأنه الحق، يقص بأنه يوصف أن يستحق
الله أنزل ما أرأيتم قل{ تعالى: قوله ومنها

آلله قل وحلل حراما منه فجعلتم رزق من لكم
].59 آية  [يونس،تفترون} الله على أم لكم أذن

بممأنه يوصممف أن يسممتحق من المذكورين أولئك في فهل
تحليممل يكون أن يمكن ل وأنه للخلئق، الرزقا ينزل الذي هو
الممرزقا خلممق مممن أن الضروري من لن بإذنه؟ إل تحريم ول

والتحريم؟ بالتحليل فيه التصرف له الذي هو وأنزله
التحليممل فممي شممريك لممه يكممون أن وعل جممل سممبحانه

 ).).1(والتحريم.
بتوحيممد  والمقصممود: التباع توحيد من (ج). منزلته

وسمملم، عليممه الله صلى الله لرسول المتابعة تحقيق التباع
والتسليم. بالتحكيم الرسول توحيد هو التباع فتوحيد

أن شك فل كذلك المر كان وإذا ،).2( والذعان والنقياد
التباع. توحيد هو الله أنزل بما الحكم

يحكموك حتى يؤمنون ل وربك فلتعالى: { الله قال
حرجا أنفسهم في يجدوا ل ثم بينهم شجر فيما
].65 آية } [النساء،تسليما ويسلموا قضيت مما

تعممالى اليممة: ( يقسممم هممذه تفسممير فممي كثير ابن يقول
يحكممم حممتى أحممد يممؤمن ل أنممه المقدسممة الكريمممة بنفسممه

حكممم فممما المور، جميع في وسلم عليه الله صلى الرسول
 ).).3(وباطنه. ظاهرا له النقياد يجب الذي الحق فهو به

بنفسممه سبحانه الية: ( أقسم هذه عن القيم ابن ويقول
الخلممق إيمممان عدم على قبله بالنفي مؤكدا قسما المقدسة

الصممول مممن بينهممم شممجر ممما كممل في رسوله يحكموا حتى
لهممم يثبممت ولممم المعمماد، وأحكممام الشممرع وأحكام والفروع،

وهممو الحممرج عنهممم ينتفممي حتى التحكيم هذا بمجرد اليمان
نشممراحا،لا كممل لحكمممه صممدورهم وتنشممرحا الصممدر، ضمميق

.  = باختصار168 – 7/163 البيان  أضواء)1(
 .1/228 الطحاوية العقيدة شرحا  انظر)2(
 .3/211 كثير ابن  تفسير)3(

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)13(



الحكم بغير ما 
أنزل الله

حممتى أيضمما بممذلك اليمممان لهم يثبت ولم القبول، كل وتقبله
وعممدم والتسممليم، بالرضممى حكمممه مقابلممة إليممه ينضمماف

).1(والعتراض. المعارضة وانتفاء ةعالمناز

للرضممى تحقيممق هممو تعممالى اللممه نزلأ بما الحكم أن كما
ابممن يقممول ولممذا ونبيمما، رسول وسلم عليه الله صلى بمحمد

النقيمماد كمممال رسول: فيتضمممن بنبيه الرضى القيم: ( وأما
نفسممه، من به أولى يكون بحيث إليه، المطلق والتسليم له،
ول ليه،إ إل يحاكم ول كلماته، مواقع من إل الهدى يتلقى فل

شمميء فممي ل ألبته، غيره بحكم يرضى ول غيره، عليه يحكم
أذواقا مممن شمميء في ول وأفعاله، وصفاته الرب أسماء من

ظمماهره أحكممام من شيء في ول ومقاماته، اليمان، حقائق
إل يرضممى ول غيممره، بحكممم ذلممك فممي يرضممى ول وبمماطنه،

).).2(بحكمه
أم شممهادة معنممى هممو تعممالى الله أنزل بما الحكم إن بل
الوهاب: عبد بن محمد الشيخ قال وكما الله، رسول محمدا

أمممر، فيممما طمماعته اللممه رسممول محمدا أن شهادة ( ومعنى
يعبد ل وأن وزجر، نهى عنه ما واجتناب أخبر، فيما وتصديقه

 ).).3(شرع. بما إل الله

اللممه شرع ميتحك أن إبراهيم بن محمد الشيخ يقرر ولذا
له:وبقم اللمه رسول محمدا أن شهادة معنى هو وحده تعالى

اللممه عبادة شقيق سواه ما كل دون وحده الشرع ( وتحكيم
اللممه يكممون أن الشممهادتين مضمون إذ سواه، ما دون وحده

صملى اللمه رسول يكون وأن له، شريك ل وحده المعبود هو
ول فقممط، بممه جمماء ممما المحكممم المتبممع هممو وسلم عليه الله

وتركا فعل به والقيام ذلك أجل من إل الجهاد سيوف جردت
 ).).4(النزاع. عند وتحكيما

منزلته يقولاليمان: من (د).  { عز   ياوجل: 
وأطيعوا الله أطيعوا آمنوا الذين أيها

شيء في تنازعتم فإن منكم المر وأولي الرسول
تؤمنون كنتم إن والرسول الله إلى فردوه
* تأويل وأحسن خير ذلك الخر واليوم بالله

 .270 ص القرآن أقسام في  التبيان)1(
 .173  ،2/172 السالكين  مدارج)2(
وانظر  ،1/190 الوهاب عبد بن محمد الشيخ مؤلفات  مجموعة)3(

 ،554 ص الله عبد بن السليمان لسليمان الحميد العزيز تيسير
555.

القوانين) تحكيم (رسالة إبراهيم بن محمد الشيخ  فتاوى)4(
12/251. 

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
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بما آمنوا أنهم يزعمون الذين إلى تر ألم
أن يريدون قبلك من أنزل وما إليك أنزل

يكفروا أن أمروا وقد الطاغوت إلى يتحاكموا
وإذا*  بعيدا ضلل يضلهم أن الشيطان ويريد به
وإلى الله أنزل ما إلى تعالوا لهم قيل

* صدودا عنك يصدون المنافقين رأيت الرسول
ثم أيديهم قدمت بما مصيبة أصابتهم إذا فكيف
إحسانا إل أردنا إن بالله يحلفون جآؤوك

.]62 – 59 آية  [النساء،وتوفيقا}

يحكموك حتى يؤمنون ل وربك فلسبحانه: { ويقول
حرجا أنفسهم في يجدوا ل ثم بينهم شجر فيما
].65 آية  [النساء،تسليما} ويسلموا قضيت مما

تحكيممم منزلممة نممدرك الكريمممات اليممات هممذه خلل مممن
التحكيممم هذا الشارع عد فلقد اليمان، من تعالى الله شرع
{ قال كما إيمانا حتى يؤمنون ل وربك فلتعالى: 

أنفسهم في يجدوا ل ثم بينهم شجر فيما يحكموك
. تسليما} ويسلموا قضيت مما حرجا

صمملى النبي تحكيم تعالى الله حزم: ( فسمى ابن يقول
إل إيممان ل أنمه تعمالى اللمه وأخممبر إيمانمما، وسمملم عليه الله

يقينا فصح قضي، مما حرج الصدر في يوجد ل أن ومع ذلك،
يكممون ول عمممل، التحكيم لن وقول؛ وعقد عمل اليمان أن
 ).).1( عقد وهو الصدر في الحرج عدم معو القول، مع إل

اللممه رسول سنة عن خرج من تيمية: ( فكل ابن ويقول
بنفسممه اللممه أقسممم فقممد وشممريعته، وسمملم عليه الله صلى

صمملى اللممه رسول بحكم يرضى حتى يؤمن ل أنه المقدسة،
أو الممدين أمور من بينهم شجر ما جميع في وسلم عليه الله

).2(حكمه. من حرج قلوبهم في يبقى ل وحتى الدنيا،

وربك فلتعالى: { لقوله تفسيره عند الشوكاني ويقول
تقشعر ما الشديد الوعيد هذا وفي: ( ... الية}يؤمنون ل

سممبحانه أقسممم أول فممإنه الفئممدة، لمه وترجممف الجلممود، لمه
أنهم النفمي بحمرف القسمم لهذا مؤكدا بنفسه يؤمنمون، ل ب
اللممه عبمماد صممالحي مممال رأس هو الذي اليمان عنهم فنفى
عليه الله صلى الله رسول تحكيم هي غاية لهم تحصل حتى

 .338 ص  الدرة)1(
 ،35/363 الفتاوى مجموع وانظر  ،28/471 الفتاوى  مجموع)2(

407. 

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)15(



الحكم بغير ما 
أنزل الله

ل ثمقال: { حتى بذلك سبحانه يكتف لم ثم وسلم، وآله
فضمقضيت} مما حرجا أنفسهم في يجدوا إلى  
فممي حممرج حممرج: أي وجممود عممدم آخممر. وهممو أمممرا التحكيم

حممتى كافيمما والذعممان التحكيممم مجممرد يكممون فل صدورهم،
قلممب وانثلج واطمئنممان رضمما عممن القلممب صميم من يكون

قمموله إليممه ضممم بممل كلممه، بهممذا يكتممف لممم ثم نفس، وطيب
[أيويسلموا{ لم ثم وباطنا، ظاهرا وينقادوا يذعنوا } 

فقممال} المؤكممد المصممدر إليممه ضممم بممل بممذلك، يكتممف
فلتسليما{ هذا منه يقع حتى لعبد اليمان يثبت } 

ويسمملم عليممه، قضممى بما صدره في الحرج يجد ول التحكيم
تشمموبه ول رد، يخممالطه ل تسممليما وشممرعه اللممه لحكممم

 ).).3(مخالفة.

الوحيين نصوص إلى النزاع ورد تعالى الله شرع وتحكيم
تنازعتم فإنتعالى: { الله قال كما اليمان، في شرط
كنتم إن والرسول الله إلى فردوه شيء في

وأحسن خير ذلك الخر واليوم بالله تؤمنون
].59 آية  [النساء،تأويل}

في تنازعتم فإن{ قوله القيم: ( إن ابن يقول ولذا
نكرةشيء فيه تنازع ما كل تعم الشرط سياقا في } 

لم ولو وخفيه، جليه وجله، دقة الدين مسائل من المؤمنون
ولممم فيممه، تنازعوا ما حكم بيان ورسوله الله كتاب في يكن
تعممالى يممأمر أن الممتنع من إذ إليه، بالرد يأمر لم كافيا يكن
ومنهمما النممزاع فصممل عنممده يوجد ل من إلى النزاع عند بالرد

انتفممى فإن ولوازمه، اليمان موجبات من الرد هذا جعل أنه
لنتفمماء الملممزوم انتفمماء ضممرورة اليمممان، انتفممى الممرد هممذا

مممن فممإنه المريممن هممذين بيممن التلزم سمميما ول لزمممه،
أن أخممبرهم ثممم الخممر، بانتفمماء ينتفي منهما وكل الطرفين،

 ).).1(عاقبة. أحسن عاقبته وأن لهم، خير الرد هذا

رسوله، وسنة الله كتاب به حكم كثير: ( فما ابن ويقول
الضمملل، إل الحممق بعممد وممماذا الحممق، فهو بالصحة له وشهد
واليوم بالله تؤمنون كنتم إنتعالى: { قال ولهذا

أيالخر} الله كتاب إلى والجهالت الخصومات ردوا  
علممى فممدل بينكم، شجر فيما إليهما فتحاكموا رسوله وسنة

ول والسممنة الكتمماب إلممى النزاع محل في يتحاكم لم من أن

 .1/484 للشوكاني القدير  فتح)3(
 .50  ،1/49 الموقعين  أعلم)1(

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
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).2(الخر. باليوم ول بالله مؤمنا فليس ذلك، في إليهما يرجع

.(

فممي شممرطا تعممالى اللممه شممرع إلممى التحمماكم كممان وإذا
حكممم وهممو – الشممرع هممذا غيممر إلممى التحمماكم فممإن اليمان،

علمممات مممن وهممو اليمممان، ينممافي – والجاهليممة الطمماغوت
حيممث رضمما رشمميد محمممد كلم أوردنمما أن سبق وقد النفاقا،

يزعمون} الذين إلى تر ألمتعالى: { قوله عند يقول
عممن وأعممرض صد من بأن ناطقة ]: ( والية60 آية [النساء،

وتممذكيره إليممه دعوته بعد سيما ول عمدا، ورسوله الله حكم
وممما اليمممان، مممن يزعمممه بممما يعتد ل منافقا يكون فإنه به،

 ).).3(السلم. من يدعيه

إلممى -: ( الممرد الصممدد هممذا في – السعدي يخشال ويقول
مممن أن علممى ذلك اليمان.. فدل في شرط والسنة الكتاب

مؤمن بل حقيقة، بمؤمن فليس النزاع لمسائ إليهما يرد لم
{ في جاء كما بالطاغوت الذين إلى تر ألمالية: 
الية،يزعمون الله لشرع النقياد يقتضي اليمان فإن ..} 
مممؤمن، أنممه زعممم فمممن المممور، مممن أمر كل في وتحكيمه،

فممي كمماذب فهممو اللممه، حكممم علممى الطمماغوت حكممم تممارخوا
 ).).4(ذلك.

الشممريعة تحكيممم عممدم أن  علممى).5( قطممب سمميد ويؤكد
عنممد اللممه رحمممه فيقممول اليمممان، مممع يجتمممع ل السمملمية

{ قوله على وقوفه وعندهم يحكمونك وكيفتعالى: 
ذلك بعد من يتولون ثم الله حكم فيها التوراة

[المائدة،بالمؤمنين} أولئك وما فهي: ( ]43 آية  
عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول يحكممموا أن مسممتنكرة كبيرة
– هممذا جممانب إلممى – وعنممدهم اللممه، بشممريعة فيحكم وسلم

صملى اللمه رسمول حكمم فيتطمابق الله شريعة فيها التوارة
القممرآن جمماء ممما التمموارة، في عندهم وما وسلم، عليه الله

ويعرضممون، ذلممك بعممد مممن يتولون ثم عليه، ومهيمنا مصدقا
به. ول الرضا بعدم أو الحكم، التزام بعدم التولي كان سواء

فممي السلمي الحكم يقرر ولكن بالستنكار، السياقا يكتفي

 .3/209 كثير ابن  تفسير)2(
 .5/227 المنار  تفسير)3(
.  باختصار2/90 السعدي  تفسير)4(
له ، بليغ وأديب ، كبير إسلمي مفكر ، إبراهيم بن قطب  سيد)5(

سنة مقتول توفي ، مؤلفات وصاحب ، الصلحا في ظاهرة جهود
. م ه1387
 .3/147 العلم انظر

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
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[فمابالمؤمنين} أولئك وما{ الموقف هذا مثل  
عممدم أو الله، شريعة تحكيم وعدم اليمان، يجتمع أن يمكن

أو لنفسممهم يزعمممون والممذين الشريعة، هذه بحكم الرضى
فممي اللممه بشممريعة يحكمممون ل ثم ). مؤمنون، أنهم لغيرهم
يممدعون عليهممم.. إنممما طبق إذا حكمها يرضون ل أو حياتهم،
وما{ القاطع النص بهذا يصطدمون وإنما كاذبة، دعوى

 ).).1(} .بالمؤمنين أولئك

المقممام هممذا فممي إبراهيممم بممن محمممد الشمميخ كتبه ومما
إن  ) { قوله قوله:  تكذيبيزعمونتعالى:  فيما لهم } 

به جاء ما غير إلى التحاكم يجتمع ل فإنه اليمان، من ادعوه
أصممل، عبد قلب في اليمان مع وسلم عليه الله صلى النبي

الطغيممان مممن مشممتق والطمماغوت الخممر، ينافي أحدهما بل
الرسممول بممه جمماء ما بغير حكم من فكل الحد، مجاوزة وهو

وحمماكم بالطمماغوت حكممم فقممد وسمملم عليممه اللممه صمملى
 ).).2(إليه.

شممرعه ممما غيممر المشرعين متبعي أن الشنقيطي ويقرر
ومنهمما ذلممك، علممى الدلممة ويسوقا بالله، مشركون أنهم الله

فممي وعل جممل اللممه أن هممذا فممي الدلممة أصرحا قوله: ( ومن
ممما غيممر إلممى يتحاكموا نأ يريدون من أن بين النساء سورة
إل ذلممك وممما مؤمنون، نهمأ زعمهم من يتعجب الله، شرعه

بالغممة الطماغوت إلمى التحاكم إرادة مع اليمان دعواهم لن
تعممالى: قمموله فممي وذلممك العجب، منه يحصل ما الكذب من

بما آمنوا أنهم يزعمون الذين إلى تر ألم{
أن يريدون قبلك من أنزل وما إليك أنزل

 ).).3(...} الية.الطاغوت إلى يتحاكموا

يتضمممن فهممو وعمممل، قممول اليمان فإن ذلك إلى إضافة
الرسممل يصدقوا أن الخلق على يجب فكما وانقيادا، تصديقا
أمروا، فيما يطيعوهم أن فعليهم أخبروا، فيما السلم عليهم

ليطاع إل رسول من أرسلنا وما{ تعالى قال كما
].64 آية  [النساء،}الله بإذن

اليممان: تعريمف في المروزي نصر بن محمد يقول ولذا
الله: أن ( اليمان واللسمان، القلبب بمه وتصمدقا توحمده، ب

 .895 ،2/894 القرآن ظلل  في)1(
 .2 ص القوانين تحكيم  رسالة)2(
للسديس البيان أضواء في الحاكمية  وانظر4/83 البيان  أضواء)3(

 .58 ص
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مجانبمما أمممره، لمما للداء العممزم باعطاء ولمره، له، وتخضع
بممه، جمماء ممما اتبعت فإذا والمعاندة، والستكبار، للستنكاف،

ووقفممت الحممرام، وحرمت الحلل، وأحللت الفرائض، أديت
 ).).4(الخيرات. في وسارعت الشبهات، عند

اللممه لممدين وخضمموع انقيمماد الشممريعة تحكيم أن شك ول
كفممر الشممريعة هممذه تحكيم عدم فإن كذلك كان وإذا تعالى،

يختممص ل فممالكفر بهمما، مصممدقا كممان وإن وامتنمماع ورد إبمماء
المرجئة. زعمت كما فحسب بالتكذيب

أن إـلـى نـشـير الـعـرض ـهـذا خـتـام وـفـي ).ـــ(ه
ولرـسـوله تـعـالى، لـلـه اـسـتجابة الـشـريعة تحكـيـم
ـلى ـه ـص ـه الـل ـلم علـي ـه وـس ـاة ففـي ـلحا الحـي والـص
آمنوا الذين أيها ياتعالى: { الله قال كما ؛والخير

لما دعاكم إذا وللرسول لله استجيبوا
].24 آية } [النفال،يحييكم

قوله:  الشيخ يقول  ) لما دعاكم إذا{السعدي: 
وصفيحييكم إليه، ورسوله الله دعا ما لكل ملزم، } 

والممروحا والممروحا، القلمموب حياة فإن وحكمته، لفائدته وبيان
علممى رسمموله وطاعممة طمماعته، ولممزوم تعممالى، الله بعبودية
 ). ).1(الدوام.

تبمماعا لهمما السممتجابة وعممدم الشممريعة هممذه رفممض وإن
فممي شممديد وعممذاب الممدنيا، فممي شممنيع ضمملل فهممو للهمموى،
{ يقول الخرة، فاعلم لك يستجيبوا لم فإنتعالى: 
هواه اتبع ممن أضل ومن أهواءهم يتبعون أنما
].50 آية  [القصص،الله} من هدى بغير

{ ويقول خليفة جعلناك إنا داوود ياسبحانه: 
تتبع ول بالحق الناس بين فاحكم الرض في

عن يضلون الذين إن الله سبيل عن فيضلك الهوى
يوم نسوا بما شديد عذاب لهم الله سبيل

].26 آية  [صالحساب}

ويتعد ورسوله الله يعص ومنوجل: { عز ويقول
مهين} عذاب وله فيها خالدا نارا يدخله حدوده
]. 14 آية [النساء،

 .393  ،1/392 الصلة قدر  تعظيم)4(
 .3/125 السعدي  تفسير)1(

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
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ممما غير لكونه الية: ( أي هذه تفسير في كثير ابن يقول
عممن يصممدر إنممما وهممذا حكمممه، فممي الله وضاد به، الله حكم
بالهانممة يجممازيه ولهممذا بممه، وحكم الله قسم بما الرضا عدم
 ).).2(المقيم. الليم العذاب في

إلممى التحمماكم مممن محممذرة الوحيين نصوص جاءت ولقد
{ فقال تعالى، الله أنزل ما غير احكم وأنسبحانه: 

أهواءهم تتبع ول الله أنزل بمآ بينهم
إليك الله أنزل ما بعض عن يفتنوك أن واحذرهم

يصيبهم أن الله يريد أنما فاعلم تولوا فإن
}لفاسقون الناس من كثيرا وإن ذنوبهم ببعض

].49 آية [المائدة،

: فممأمر).3( الزهممري إبراهيممم بممن إسماعيل الشيخ يقول
أهممل بيممن بممالحكم وسمملم عليه الله صلى نبيه وجل عز الله

فيممه لممما أهمموائهم اتباع عن ونهاه فيه، الله أنزل بما الكتاب
بينممه فيحولمموا يفتنمموه أن وحممذره إليممه، المنممزل مخالفة من

الحكممم عممن تولوا إن أنهم علمهأو عليه، أنزل ما بعض وبين
بسممبب ويبتليهممم يصمميبهم أن يريد فإنما إليه الله أنزله الذي
وحكممم اللممه حكممم عممن التممولي أن منممه ذنوبهم. فعلم بعض

 ).).1( بالمصائب الله لصابة سبب الهواء حكم إلى رسوله

اللممه حكممم تنحيممة عممواقب مممن شمميئا القيممم ابن ويحكي
الكتمماب تحكيممم عممن النمماس أعممرض فيقممول: ( لممما تعممالى
بهممما، الكتفمماء عممدم واعتقممدوا إليهممما، والمحاكمممة والسنة
الشمميوخ، وأقمموال والستحسان والقياس الراء إلى وعدلوا
قلوبهم، في وظلمة فطرهم، في فساد ذلك من لهم عرض
المور هذه وعمتهم عقولهم، في ومحق أفهامهم، في وكدر

عليهمما وهممرم الصممغير فيهمما ربممى حممتى عليهممم وغلبممت
).2(الكبير...

 .3/125 التفسير  عمدة)2(
الحسني الخطيب إبراهيم بن إسماعيل الله هبة أبو  هو)3(

كان ولكنه ، ترجمة على له أعثر لم ، السلفي الزهري السعردي
 ه)1367(ت الدمشقي آغا عبده بن منير لمحمد معاصرا

 ،291 ص آغا منير لمحمد الخيرية العمال من : نموذج انظر
 . 7/310 والعلم

 ،40 ص الرحمن أنزل ما بغير الحكم عن اليمان أهل  تحذير)1(
2/53 القيم لبن المرسلة الصواعق مختصر وانظر  ،22 ص وانظر

.
 .43  ،42 ص  الفوائد)2(

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)20(
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قممال: ( يمما أنممه وسمملم عليه الله صلى عنه الحديث وفي
بكم ونزلن بهن ابتليتم إن خمس المهاجرين: خصال معشر

جعممل إل اللممه بكتمماب أئمتهممم تحكممم لممم -: وما امنه وذكر –
 ).).3(بينهم. بأسهم

فيهم فشا إل الله أنزل ما بغير حكموا رواية: ( وما وفي
 ).).4( الفقر

هذا عن المر ولة خرج تيمية: ( وإذا ابن يقول هذا وفي
ووقع الله، أنزل ما بغير حكموا قدفوالسنة).  الكتاب (حكم

قمموم حكممم وسمملم: ( ممما عليه الله صلى قال بينهم، بأسهم
أعظممم مممن ). وهممذا بينهممم بأسهم وقع إل الله أنزل ما بغير

مممرة بعممد مممرة هممذا مثل جرى قد / كما الدول تغيير أسباب
يعتممبر جعلممه سممعادته اللممه أراد ومن زماننا، وغير زماننا في
ونصممره، اللممه أيممده مممن مسمملك فيسمملك غيممره، أصمماب بما

 ).).5(وأهانه. الله خذله من مسلك ويحتسب

فممإن وسمملم، عليه الله صلى ورسوله تعالى الله وصدقا
تلممك فممي وقممع ممما يرى – الن – المسلمين واقع إلى الناظر
فيممما والعممداوة الفرقممة ومممن والشرور، المصائب من البلد

والتممدهور الفقممر ظهممر كممما والتنمماحر، التقاتممل وكممذا بينهم،
– معلمموم هممو كممما – المسمملمين بلد فممي أن مع قتصادي،اال

هو ذلك في سبب وأعظم النواع، وبمختلف واترالث أعظم
واللمممه الطممماغوت إلمممى والتحممماكم اللمممه، شمممرع ةتنحيممم

).1(المستعان.

) ،4/540( كماوالح ) ،4019(  حا2/1333 ماجه ابن  أخرجه)3(
حديث (الزوائد) :- :هذا في البوصيري ) وقال3/346( قيهلبياو

وصححه ، الذهبي ووافقه الحاكم .." وصححه به للعمل صالح
)106( الصحيحة ) . وانظر1/321" ( الترغيب " صحيح في اللباني

قريب : - " وسنده المنذري وقال الكبير في الطبراني  أخرجه)4(
" ( الترغيب صحيح في اللباني " وحسنه شواهد وله ، الحسن من

1/321. (
 .35/387 الفتاوى  مجموع)5(
والسنة الكتاب : رسالة القوانين ذهه آثار لمعرفة مثل  انظر)1(

وبحث ، شاكر أحمد للشيخ مصر في القوانين مصدر يكون أن يجب
. القطان مناع " للشيخ الشريعة تطبيق " وجوب

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)21(
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الله أنزل ما بغير الحكم يكون متى
اليمان؟ نواقض من ناقضا تعالى

تـعـالى الـلـه أـنـزل ما بغير الحكم يكون متى -2
اليمان؟ نواقض من ناقضا
تعممالى، اللممه ربوبيمة خصمائص ممن التشمريع أن تقرر إذا

وسمملم، عليممه اللممه صمملى ورسمموله اللممه حللممه ممما فممالحلل
اللممه شممرعه مما والممدين ورسمموله، اللممه حرممه ممما الحرامو

ديمن فممي شرع مما شيء عن يخرج أن لحد فليس رسوله،
تعممالى: الشممريعة. قممال هممذه اتبمماع الممواجب بل تعالى، الله

من تتبعوا ول ربكم من إليكم أنزل ما اتبعوا{
.]3 آية  [العراف،تذكرون} ما قليل أولياء دونه

إليممه التحمماكم بعممدم وذلممك بالطمماغوت، الكفر يتعين كما
يكفممر تعممالى: {فمممن منممه. قممال والممبراءة بطلنممه واعتقمماد

ل المموثقى بممالعروة استمسممك فقممد بمالله ويؤمن بالطاغوت
.]256 آية لها} [البقرة، انفصام

الممذي تعالى الله لحكم النقياد يوجب اليقيني اليمان إن
المممؤمنين حمال همو كممما الطلقا علمى الحكممام أحسمن هو

{ قال ،الموقنين الصادقين الله من أحسن ومنتعالى: 
[المائدة،يوقنون} لقوم حكما عز وقال ].50 آية  

} الله قضى إذا مؤمنة ول لمؤمن كان وماوجل: 
أمرهم} من الخيرة لهم يكون أن أمرا ورسوله

].36 آية [الحزاب،

وهممو الجاهليممة، حكممم أو الطمماغوت إلممى تحاكم من وأما
المنممافقين شممأن هممو كممما كاذبة دعوى فهذه اليمان، يدعي

{ قوله في المذكورين الذين إلى تر ألمتعالى: 
أنزل وما إليك أنزل بما آمنوا أنهم يزعمون

وقد الطاغوت إلى يتحاكموا أن يريدون قبلك من
يضلهم أن الشيطان ويريد به يكفروا أن أمروا
.]60 آية  [النساء،بعيدا} ضلل

كفممارا، شرعه بغير يحكمون الذين تعالى الله سمى وقد
بما يحكم لم ومنسبحانه: { فقال وفاسقين. وظالمين،

[المائدة،الكافرون} هم فأولئك الله أنزل آية  
{ وقال .]44 الله أنزل بما يحكم لم ومنتعالى: 

[المائدة،الظالمون} هم فأولئك عز وقال .]45 آية  

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)22(
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} هم فأولئك الله أنزل بما يحكم لم ومنوجل: 
. ]47 آية  [ المائدة،الفاسقون}

عممن نمماقل كفممرا تعممالى اللممه أنزل ما بغير الحكم ويكون
وحممالت، صممور عممدة في اليمان نواقض من وناقضا الملة،

التالي: النحو على بعضها عن نتحدث

الله حكم غير حكم تشريع

تعالى: الله أنزل ما غير شرع (أ). من
بممالحكم تعممالى اللممه إفممراد وجمموب – تقممرر- بداهممة قممد

رب الله تبارك والمر الخلق له أل{ والتشريع
هو تعالى الله كان فإذا ،]54 آية  [العراف،العالمين}

فممي لممه شممريك ل والماتممة والحياء والرزقا بالخلق المتفرد
بالتشريع المتفرد وحده – أيضا – سبحانه فهو الصفات، هذه

تعالى، الله شرعه ما إل يكون ل يندفال والتحريم، والتحليل
عممن ول تعممالى، اللممه عن جاء ما شيئا يشرع أن لحد وليس
وسلم.  عليه الله صلى الله رسول

نممازعه له. مممن شريك ل وحده لله خالص حق فالتشريع
{ لقوله مشرك، فهو منه شيء في لهم أمتعالى: 

به يأذن لم ما الدين من لهم شرعوا شركاء
.]21 آية  [الشورى،الله}

يتبعممون ل هممم الية: ( أي هذه تفسير في كثير ابن يقول
لهممم شممرع ما يتبعون بل القويم، الدين من لك الله شرع ما

ا تحريمم ممن والنس الجن من شياطينهم عليهمم حرمموا م
الميتممة أكل وتحليل والحام، والوصيلة والسائبة البحيرة من

الباطلممة والجهالة الضللت من ذلك نحو إلى والقمار والدم
والتحريم التحليل من جاهليتهم في اخترعوها قد كانوا التي

 ).).1(الفاسدة. والموال الباطلة والعبادات

مممن زينمموا فيممما يطمماعون الممذين تعممالى اللممه وسمممى
{ فقال ،).2( شركاء المعاصي زين وكذلكسبحانه: 
شركآؤهم} أولدهم قتل المشركين من لكثير

أحبارهم اتخذواوجل: { عز وقال ].137 آية [ النعام،
ابن والمسيح الله دون من أربابا ورهبانهم

 .4/113 كثير ابن  تفسير)1(
 .7/173  ،4/83 للشنقيطي البيان : أضواء  انظر)2(

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)23(
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إله ل واحدا إلها ليعبدوا إل أمروا وما مريم
].31 آية  [التوبة،يشركون} عما سبحانه هو إل

اللممه تشممريع غيممر شرعوا الذين والرهبان الحبار فهؤلء
تعممالى اللممه نممازعوا لنهممم كفرهم؛ في شك ول كفار، تعالى

 ).3(وشرعه. الله دين وبدلوا ربوبيته، في

اللممه، شممرعه ما غير المشرعين أحكام متابعة كانت وإذا
كمما بالشمرك، التباع هؤلء على الله حكم وقد شركا، تعتبر
{ قال لمشركون} إنكم أطعتموهم وإنسبحانه: 

المشممرعين؟ هممؤلء بحممال  فكيممف).4(]121 آيممة [النعممام،
{ عز ويقول الكفر في زيادة النسيء إنماوجل: 
ويحرمونه عاما يحلونه كفروا الذين به يضل
ما فيحلوا الله حرم ما عدة ليواطؤوا عاما
.]37 آية  [التوبة،الله} حرم

نممزل الممتي اللغة الية: ( وبحكم هذه عن حزم ابن يقول
من ل منه إل ألبته تكون ل الشيء في الزيادة أن القرآن بها

وهممو العمممال مممن عمممل وهو كفر، النسيء أن فصح غيره،
 ). ).5(الله.  حرم ما تحليل

وضعوا إنما تعالى، الله به يأذن لم ما المشرعون وهؤلء
للخلممق وأنفممع أصمملح أنها لعتقادهم الطاغوتية الحكام تلك

الحكام تلك من شيء اعتبار إن بل السلم، عن ردة وهذه
كفممر فهو ورسوله، الله بحكم رضا عدم القليل أقل في ولو

تجممويزا يعممد التشممريع هذا أن إلى  إضافة).1( الملة عن ناقل
الخممروج سمموغ ومممن المنزل، الشرع على للخروج وتسويغا

).2(بالجماع.  كافر فهو الشريعة هذه على

اللممه نازعوا قد – وحديثا قديما – البشر طواغيت ). إن 
ن سملطان بغيمر والتشمريع والنهمي الممر حمق فمي اللمه م

الحممرام، به فأحلوا لنفسهم والرهبان الحبار فادعاه تعالى،
وصمماروا اللممه، عبمماد علممى به واستطالوا الحلل، به وحرموا

 .182- 179 ص اللهية : الشريعة  انظر)3(
 ،7/70 تيمية ابن فتاوى  ،2/163 كثير ابن : تفسير  انظر)4(

 .3/440 للشنقيطي البيان أضواء
3/245  الفصل)5(
والمجموع  ،12/500 ابراهيم بن محمد الشيخ : فتاوى  انظر)1(

 1/36 عثيمين لبن الثمين
لبن البداية  ،28/524  ،59  ،27/58 تيمية ابن : فتاوى  انظر)2(

 13/119 كثير

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)24(
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الحممق هممذا في الملوك نازعهم ثم الله، دون من أربابا بذلك
جمماء ثممم والرهبممان، الحبار هؤلء مع السلطة اقتسموا حتى

هيئة إلى ونقلوه وهؤلء، هؤلء من الحق فنزعوا العلمانيون
أو البرلمممان، اسممم عليهمما أطلممق الشممعب، أو المممة تمثممل

 ).).3(النواب...  مجلس

خلل مممن – المسمملمين بلد تحكممم التي النظمة وغالب
اللممه إفممراد عقيممدة من انسلخ هو نماإ – دساتيرها استقراء

للمة والسيادة التشريع جعلت حيث بالتشريع، وحده تعالى
سمملطة فممي مشمماركا الحمماكم جعلممت وربممما الشممعب، أو

وكممل الحمموال، بعممض فممي بالتشممريع يسممتقل وقد التشريع،
والقبممول النقياد توجب التي السلم حقيقة على تمرد ذلك
).4(المستعان.  والله تعالى، الله لدين

-: ( إن الوضمماع تلممك عممن – الصمماوي د. صمملحا يقممول
النكممار حالممة هممي المعاصرة مجتمعاتنا تواجهها التي الحالة
عليه والحجر الدولة، بشؤون صلة له تكون أن السلم على

وتقريممر الجمموانب، هممذه لتنظيممم شممرائعه تتممدخل أن ابتممداء
للبرلمانممات المممور هممذه فممي المطلممق التشممريع فممي الحق

التشريعية. والمجالس
والتشريع العليا السيادة في بالحق يدينون قوم أمام إننا

والحممرام أحلتممه، ممما فالحلل التشريعية، للمجالس المطلق
فل شممرعته، ممما والنظممام أوجبتممه، ممما والممواجب حرمته، ما

منهما، بقمانون إل عليه يعاقب ول منها، بقانون إل فعل يجرم
منها... الصادرة للنصوص إل اعتبار ول

لممدفعها يصمملح ل والممتي اليوم، نواجهها التي المحنة هذه
وإنممما اخممرى، علممى والنص المواد، بعض بإلغاء جزئي ترقيع

العليمما والحاكميممة المطلقممة السمميادة بتقرير نبدأ أن يصلحه
معهمما يتعممارض ممما كممل أن على والنص السلمية، للشريعة

 ).).5(باطل.  فهو اللوائح أو القوانين من
بعممض فممي – ونبممذها اللهيممة الشممريعة امتهان وصل لقد

الربانيممة الشممريعة هممذه جعلمموا أنهم حد إلى – الدساتير تلك
متممأخرة الشممريعة فتممأتي القانون، مصادر من ثانويا مصدرا

صممراحة يجاهرون أنهم كما والعرف، الوضعي، التشريع بعد
ل الشريعة نصوص أن بحيث تعالى، الله لغير التشريع بحق

بتلممك العمممل أرادوا لممو عنممدهم القممانون صممفة تكتسممب

لصلحا الوضعية النظمة شرعية على وأثرها ، السيادة  نظرية)3(
 20، 19 ص الصاوي

16-12 ص السابق المرجع  انظر)4(
81 ص الصاوي لصلحا العلمانية ودعاوي الشريعة  تحكيم)5(

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)25(
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وهممي التشممريع، حممق يملممك عمممن بصممدورها إل النصمموص
بذلك!  الختصاص الدستور يمنحها التى السلطة

فل تعممالى اللممه عنممد مممن منزلممة الشممريعة هذه كون أما
حاكمممة تكممون أن فضممل عنممدهم القممانون صممفة يعطيهمما

الشممريعة مبممادئ مممن مبدأ أي يلغي العرف إن بل ومهيمنة،
).1(السلمية! 

أصممحابها عند الطاغوتية والدساتير القوانين هذه أن كما
شممريعة كممانت لمو كمما والتعظيممم الحرمممة ممن لهما صار قد

فيقول: ( – الله رحمه – شاكر أحمد الشيخ ذلك يبين إلهية،
السمملم... أعداء المسلمين على فرضها التي القوانين هذه
مممن بممدل للمسمملمين دينمما جعلمموه آخر دين حقيقتها في هي

وغرسمموا طاعتهمما عليهم أوجبوا لنهم السامي، النقي دينهم
تجممري لقممد حممتى لهمما، والعصبية وتقديسها حبها قلوبهم في

، القانون تقديس ؛ الكلمات من كثيرا والقلم اللسنة على
ممممن ذلمممك وأمثمممال ، المحكممممة رمحممم ، القضممماء قدسمممية

ودراساتها القوانين هذه على يطلقون صاروا الكلمات... ثم
ذلممك إلممى وممما ... المشرع و والتشريع ، الفقيه الفقه كلمة
الشممريعة علممى السمملم علممماء يطلقهمما الممتي الكلمات من

 ).).2(وعلمائها.
حاكمممة وحممدها تكممون أن يجممب تعممالى اللممه شممريعة إن

للتشممريع، الوحيممد المصممدر تكون وأن غيرها، على ومهيمنة
هممي السمملمية الشممريعة بممأن بعضممهم يقمموله بما ننخدع فل

العبممارة هممذه تتضمممنه لممما للتشممريع، الرئيسممي المصممدر
ولممو للتشممريع، أخممرى بمصممادر والرضا القرار من الشركية

 ).3(فرعية. مصادر كانت

{ الله يقول أنزل بمآ بينهم احكم وأنتعالى: 
عن يفتنوك أن واحذرهم أهواءهم تتبع ول الله
].49 آية  [المائدة،إليك} الله أنزل ما بعض

الله حكم جحد

الـلـه أنزل ما بغير الحاكم ينكر أو يجحد (ب). أن
ـه ـصـلى ورـسـوله تعالى الله حكم أحقية تعالى الـل

لعبد اليمان وحقيقة السلم حد كتاب في ذلك تفصيل  انظر)1(
 . 377 – 365 ص الشاذلي المجيد

.  = باختصار3/124 كثير لبن التفسير  عمدة)2(
 ،116  ،115 ص القرني الله لعبد التكفير : ضوابط  انظر)3(

.20 ص حامد بن العزيز لعبد التوحيد من ركن على وأضواء

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)26(



الحكم بغير ما 
أنزل الله

اللممه رضممي – عبمماس لبممن رواية في جاء كما وسلم عليه
أنزل بما يحكم لم ومن{ تعالى قوله في – عنهما
]44 آية  [المائدة،الكافرون} هم فأولئك الله

 ).).4( كفر فقد الله أنزل ما جحد قال: ( من حيث

 ).).5(تفسيره. في جرير ابن اختيار وهو

اللممه شممرحا علممى اعممتراض هو تعالى الله حكم جحود إن
علممى العلممماء أجمممع وقد الوحيين، لنصوص وتكذيب تعالى،
وحكممى بالضممرورة، الممدين من معلوما حكما أنكر من تكفير

فيممما مفصممل جمماء كما العلم أهل من كثير جمع الجماع هذا
 ).1(مضى.

حممرم ما تحليل اعتقد يعلى: ( ومن أبو قاله ما ذلك فمن
المسمملمون أجمممع أو رسمموله، مممن أو الصممريح، بممالنص الله
الصلة ومنع الخمر شرب أباحا كمن كافر، فهو تحريمه على

اللممه حللممه شيء تحريم اعتقد من وكذلك والزكاة، والصيام
مممع المسمملمون أو رسمموله أبمماحه أو الصريح، بالنص وأباحه
والشممراء والممبيع النكمماحا حممرم كمممن كممافر فهو بذلك، العلم
فممي أن فيممه والمموجه وجممل، عز الله أباحه الذي الوجه على

وتكممذيبا خممبره، فممي ولرسمموله تعممالى للممه تكممذيبا ذلممك
بإجممماع كممافر فهممو ذلممك فعممل ومن خبرهم، في للمسلمين
 ).).2(المسلمين.

المجمممع الحرام حلل متى تيمية: ( والنسان ابن ويقول
المجمممع الشممرع بدل أو عليه، المجمع الحلل حرم أو عليه،
 ).).3(بالتفاقا. مرتدا كافرا كان عليه

اللممه نممزلأ بممما يحكممم لممم الشممنقيطي: ( مممن ويقممول
وفسممقه فظلمممه اللممه، لحكممام وإبطممال للرسممل، معارضممة

 ).).4(المللة. عن مخرج كلها وكفره
 .6/149 تفسيره في جرير ابن  أخرجه)4(
 .2/58 كثير ابن وتفسير ، السابق : الموضع  انظر)5(
: " الفصل هذا وعنوان الول الباب من الرابع : الفصل  انظر)1(

"  بالضرورة الدين من معلوم حكم إنكار
 .272  ،271 ص الدين أصول في  المعتمد)2(
إبراهيم بن محمد ىفتاو وانظر  ،3/267 ىالفتاو  مجموع)3(

ص للشاذلي السلم حد وكتاب  ،12/288القوانين)  تحكيم (رسالة
البحوث مجلة ، القطان " لمناع الشريعة " تحكيم ومقال  ،437
، 19 ص للقرني التكفير ضوابط ورسالة  ،67 ص ، الول العدد

20.
 .2/104 البيان  أضواء)4(

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)27(



الحكم بغير ما 
أنزل الله

ولممو كفممرا، يعد ذاته حد في الجحود هذا أن عنا يغيب ول
حكم سواء كافر فالجاحد الشريعة، لغير تحكيم معه يكن لم

يحكم. لم أو الله أنزل ما بغير

قمموله تأويممل فممي العلممماء أقوال القيم ابن ساقا وعندما
هم فأولئك الله أنزل بما يحكم لم ومنتعالى: {

[المائدة،الكافرون} هذا في – قاله مما كان ،]44 آية  
أنممزل بما الحكم ترك على الية تأول من ). ومنهم – الشأن

فممإن مرجمموحا، تأويممل وهو عكرمة، قول وهو له، جاحدا الله
 ).).5(يحكم. لم أو به حكم سواء كفر، جحوده نفس

الله حكم على الله غير حكم تفضيل

الـلـه حـكـم عـلـى الطاغوت حكم يفضل أن. (ج)
مقـيـدا أو مطلـقـا، التفـضـيل هذا كان سواء تعالى،

المسائل. بعض في
ضمممن الحالة هذه الوهاب عبد بن محمد الشيخ ذكر وقد
النممبي هممدي غيممر أن اعتقممد فقممال: ( مممن السمملم، نواقض

غيممره حكممم أن أو هديممة، مممن أكمممل وسمملم عليه الله صلى
علممى الطممواغيت حكممم يفضممل كالممذي حكمممه، مممن أحسممن
 ).).6(كافر. فهو حكمه

حكممم أن اعتقممد إبراهيم: ( مممن بن محمد الشيخ ويقول
وأتممم حكمممة من أحسن وسلم عليه الله صلى الرسول غير

إممما التنازع، عند بينهم الحكم من الناس يحتاجه لما وأشمل
نشممأت الممتي الحوادث من استجد ما إلى بالنسبة أو مطلقا،

لتفضمميله كفممر أنه ريب فل الحوال، وتغير الزمان تطور عن
وصممرف الذهممان، زبالممة محممض هي التي المخلوقين أحكام

 ).).1(الحميد. الحكيم حكم على الفكار ةنحات

– العباسية الخلفة لدولة إسقاطهم بعد – التتار قام لقد
علممى وفرضه الياسق حكم بتقديم وذلك ،رالكف هذا بإظهار

 .1/336 السالكين  مدارج)5(
 .1/386 الوهاب عبد بن محمد الشيخ مؤلفات  مجموعة)6(
 ،12/288القوانين)  تحكيم (رسالة إبراهيم بن محمد  فتاوى)1(

 ،1/273 باز ابن ى وفتاو407  ،6/404 المنار تفسير وانظر
 .1/36 عثيمين لبن الثمين والمجموع

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)28(



الحكم بغير ما 
أنزل الله

هذا إلى كثير ابن أشار وقد تعالى، الله حكم ونبذ المسلمين
{ لقوله تفسيره عند قعاولا الجاهلية أفحكمتعالى،: 

يوقنون} لقوم حكما الله من أحسن ومن يبغون
].50 آية [المائدة،

اللممه حكممم عممن خممرج مممن علممى تعممالى فقممال: ( ينكممر
شمر، كمل عمن النماهي خيمر، كمل علمى المشمتمل المحكم،

التي والصطلحات، والهواء الراء من سواه ما إلى وعدل
أهمل كمان كممما اللمه، شممريعة ممن مستند بل الرجال وضعها

المأخوذة الملكية السياسات من التتار به يحكمون الجاهلية
عبممارة وهو الياسق، لهم وضع الذي خان، سنكز ملكهم عن
شممتى، شممرائع عن اقتبسها قد أحكام من مجموع كتاب عن
وفيهمما وغيرهمما، السمملمية والملممة والنصممرانية اليهودية من

فصممارت وهممواه، هنظممر مجممرد مممن أخذها الحكام من كثير
اللممه بكتمماب الحكممم علممى يقممدمونها متبعمما، شممرعا هبني في

فهمو ذلممك فعمل فمممن وسمملم، عليه الله صلى رسوله وسنة
فل ورسمموله، اللممه حكممم إلممى يرجممع حممتى قتمماله يجب كافر

 ).).2(كثير... ول قليل في سواه يحكم

كفممر فممي تفسيره: ( لشك في اللوسي محمود ويقول
أوفق هو ويقول عالشر على ويفضله القانون يستحسن من

قيممل إذا غضبا ويتقصف غيظا ويتميز للمة، وأصلح بالحكمة
بعممض في ذلك شاهدنا كما كذا، فيه الشرع أمر: أمر في له

أبصارهم... وأعمى فأصمهم هلال خذلهم من
ن همو مما يستحسمن ممن تكفير في التوقف ينبغي فل بي

الحكممام على القوانين). ويقدمه (أي منها للشرع المخالفة
 ).).3(لها. منتقصا الشرعية

لممه خلقا ل مممن يزعمممه عما الزهري إسماعيل ويتحدث
بممالنقص... الكاملة الشريعة هذه يتهمون ممن اليمان، من

ما التي الكاملة الشريعة هذه أن ظن قاله: ( من مما فكان
سياسممة إلممى تحتمماج ناقصممة منها أكمل شريعة العالم طرقا

إلممى حاجممة بالنمماس أن ظممن كمممن فهو تكملها، عنها خارجة
ويحممرم الطيبممات لهممم يحممل الممذي رسولهم غير آخر لورس

الخبائث. عليهم

كثير لبن البداية  وانظر173 – 4/171 التفسير  عمدة)2(
.  = باختصار13،119

.  = باختصار21  ،28/20 المعاني  روحا)3(

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)29(
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والسممنة الكتمماب أحكممام مممن شمميئا أن ظممن مممن وكذلك
الممتي والمصمملحة السياسممة بخلف الصممحيحة الثابتة النبوية

 ).).1( قطعا كافر فهو الدنيا نظام يقتضيها

نحممن فيقول: ( والممذي الحالة هذه شاكر محمود ويحكي
وإيثممار اسممتثناء، بل عامممة اللممه لحكممام هجممر هممو اليمموم فيه

فممي ما لكل وتعطيل نبيه، وسنة كتابه في حكمه غير أحكام
أحكممام تفضمميل على الحتياج مبلغ المر بلغ بل الله، شريعة

وادعمماء المنزلممة، اللممه أحكممام علممى الموضمموع القممانون
غيممر لزمممان نزلت إنما الشريعة أحكام بأن لذلك المحتجين

كلهمما الحكممام فسممقطت انقضممت، أسممباب لولعلمم زماننمما،
 ).).2(بانقضائها.

سممبيل فممي متنوعممة مسالك الدين هذا خصوم سلك لقد
الطمماغوت حكم يلضوتف ،).3( السلمية الشريعة استنقاص

ديانممة بممأنه السمملم يصممفون فممتراهم تعالى، الله حكم على
كالمعمماملت الخممرى الحيمماة بشممؤون لممه علقممة فل روحية،

ونحوها. والحدود والسياسة والقضاء

تعممالى الله وحكم القوم هؤلء  عن).4( شاكر أحمد يقول
فممي ة،لممجلي وقواعممد بأحكممام مملمموء فيهممم: ( والقممرآن

وأحكام والسلم الحرب وأحكام والتجارية، المدنية المسائل
الحممدود فممي صممريحة وبنصمموص والسممرى والغنممائم القتال

كممل أنكممر  فقد).5( فقط عبادة دين أنه زعم فمن والقصاص
مممن كائنمما لشممخص أن وظممن الفرية، الله على وأعظم هذا،
مممن اللممه أوجممب ممما تنسخ أو كانت، من كائنة لهيئة أو كان،

ومن يقوله، لو مسلم هذا قال ماو بأحكامه، والعمل طاعته
صممام وإن كلممه، ورفضممه جملممة، السلم عن خرج فقد قاله

 ).).6(مسلم. أنه وزعم وصلى

 .22 ص وانظر  ،81 ،80 ص اليمان أهل  تحذير)1(
 .4/157 كثير لبن التفسير  عمدة)2(
، القرضاوي ليوسف والعلمانية : السلم في ذلك تفصيل  انظر)3(

العربية الصحافة في العلمانية وتهافت الحوالي لسفر والعلمانية
. الصاوي لصلحا الشريعة وتحكيم ، البهنساوي لسالم

، العصر هذا في الحديث علماء من ، شاكر محمد بن  أحمد)4(
سنة توفي ، الكتب بتأليف واشتغل ، القضاء وتولى ، بالزهر التحق
.  ه1377
 .1/253 : العلم انظر

لخإ..  والحدود كالمعاملت الخرى الحياة بشؤون له صلة ل  أي)5(
.
ص ، مصر في القوانين مصدر يكون أن يجب والسنة  الكتاب)6(

شاكر) لحمد (تعليق كثير لبن التفسير : - عمدة وانظر  ،98

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)30(
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إقممرار الشممريعة تحكيم في أن الخصوم هؤلء يزعم كما
علممى ويسممتدلون الفكممري، والرهمماب السياسي، للستبداد

وتممارة الكنيسممة، رجممال تسمملط أثنمماء لوروبا حصل بما ذلك
للحيمماة مواكبتهمما وعممدم الشممريعة، جمممود بممدعوى ينعقممون

والقصاص الحدود أحكام وصفوا وربما المتجددة، المتطورة
العصر. هذا إنسانية تلئم ل التي بالقسوة

الشأن: ( وحكممم هذا في إبراهيم بن محمد الشيخ يقول
وتطممور الزمممان، بمماختلف ذاته، في يختلف ل ورسوله الله

كممانت ممما كائنة قضية من ما فإنه الحوادث، وتجدد الحوال،
اللممه صمملى رسمموله وسممنة تعممالى الله كتاب في وحكمها إل

علمممه ذلممك، غير أو استنباطا أو ظاهرا، أو نصا، وسلم عليه
 ).).1(جهله. من وجهله علمه، من

النظممام الصممدد: ( وأممما هممذا فممي الشممنقيطي ويقممول
والرض، السممموات خممالق لتشممريع المخممالف الشممرعي
تفضيل أن كدعوى والرض، السموات بخالق كفر فتحكيمه

يلممزم وأنهمما بإنصمماف، ليس الميراث في النثى على الذكر
الزوجممات تعممدد أن دعمموى وكممل الميممراث، فممي استواؤهما

والقطمممع الرجمممم وأن للممممرأة، ظلمممم الطلقا وأن ظلمممم،
ذلك. ونحو بالنسان فعلها يسوغ ل وحشية أعمال ونحوهما

المجتمممع أنفممس فممي النظممام مممن النمموع هممذا فتحكيممم
كفممر وأديممانهم وعقممولهم وأنسممابهم وأعراضممهم وأممموالهم

الممذي السممماء نظممام على وتمرد والرض، السموات بخالق
سممبحانه بمصممالحها أعلم وهو كلها، الخلئق خلق من وضعه

 ).2(كبيرا. علوا آخر مشرع معه يكون أن وتعالى
الله بحكم الستهانة

الله حكم على الجاهلية حكم تفضيل بمسألة يلحق ومما
اسممتخفافا تعممالى اللممه أنممزل بممما يحكممم لممم تعممالى: مممن

فممي وقممع فمن ،).3( له واحتقارا تعالى، الله بحكم واستهانة
تعالى، الله بدين استهزاء ذلك لن الملة؛ عن خرج فقد ذلك
النصمموص فممي ظمماهر هو كما السلم، عن ردة فهو ثم ومن

{ يقول التالية: ورسوله وآياته أبالله قلتعالى: 

رب من والعالم والعلم العقل : موقف وانظر  ،172  ،2/171
 .4/292 صبري لمصطفى العالمين

 .12/288القوانين)  تحكيم (رسالة إبراهيم بن محمد  فتاوي)1(
 .85  ،4/84 البيان  أضواء)2(
على الطاغوت حكم يفضل من بين تلزم هناك يكون ما  غالبا)3(

. بها يستهزئ أو بالشريعة يستهين من وبين ، الله حكم

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)31(



الحكم بغير ما 
أنزل الله

بعد كفرتم قد تعتذروا ل*  تستهزؤون كنتم
.]66 ،65 آية } [التوبة،إيمانكم

كممان كيممف بالممدين السممتهزاء الرازي: ( إن الفخر يقول
السممتخفاف، علممى يممدل السممتهزاء لن وذلممك بممالله، كفممر

المكممان، بأقصممى اللممه تعظيممم اليمان في الكبرى والعمدة
).4(محال. بينهما والجمع

{ ويقول بعد من أيمانهم نكثوا وإنتعالى: 
الكفر أئمة فقاتلوا دينكم في وطعنوا عهدهم
[التوبة،ينتهون} لعلهم لهم أيمان ل إنهم آية  

12.[

بعممض اليممة: ( اسممتدل هممذه تفسممير في القرطبي يقول
الممدين في طعن من كل قتل وجوب على الية هذبه العلماء

رضتيعمم أو به، يليق مال إليه ينسب أن والطعن كافر، هو إذ
ن همو ام على بالستخفاف ا المدين، م المدليل ممن ثبمت لم

 ).).5(فروعه. واستقامة أصوله صحة على القطعي

بممما الحكممم أن اعتقد الحنفي: ( إن العز أبي ابن ويقول
تيقنه مع به استهان أو فيه، مخير وأنه واجب، غير الله أنزل

 ).).1( أكبر كفر فهذا الله، حكم أنه

تعمالى: لقمموله تفسميره  عنمد).2( السمعود أبمو قاله ومما
هم فأولئك الله أنزل بما يحكم لم ومن{

]: 44 آية  [المائدة،الكافرون}
دون كممان ممن كائنمما اللممه أنممزل بممما يحكممم لممم ). ومن 

من أي أوليا اندراجا فيه مندرجون فإنهم خاصة، المخاطبين
الكممافرون هممم منكممرا... فأولئممك مسممتهينا بممذلك يحكممم لم

). ).3(به. لستهانتهم

الله بحكم الله حكم غير تسوية

 .16/124 الكبير  التفسير)4(
ج 8/82 القرطبي  تفسير)5(
 .2/446 الطحاوية العقيدة  شرحا)1(
، شاعر ، مفسر ، فقيه ، الحنفي العمادي محمد بن محمد  هو)2(

توفي ، كثيرة مصنفات له ، تركيا في يافتوال ، القضاء تقلد
.  ه982 سنة بالقسطنطينية

 . 1/361 الطالع البدر  ،8/398 الذهب : شذرات انظر
 ،1/276 البيضاوي : تفسير وانظر  ،2/64 السعود أبي  تفسير)3(

 .6/215 للقاسمي التأويل ومحاسن

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)32(



الحكم بغير ما 
أنزل الله

وحـكـم تـعـالى الـلـه حـكـم بـيـن ـسـاوى (د). ـمـن
ناقممل كفممر فهممذا بينهـمـا، ثالاالتم واعتقد الطاغوت،

بالخممالق المخلمموقا تسمموية مممن ذلممك يقتضيه لما الملة، عن
{ لقوله والمعاندة والمناقضة شيء} كمثله ليستعالى: 
للممه تجعلمموا وجممل: {فل عز ولقوله ،).4(]11 آية [الشورى،

]22 آية تعلمون} [البقرة وأنتم أندادا

الوضممعي والحكم اللهي الحكم بين المساواة دعوى إن
البشممر، أحكممام فممي وطغيممان وغلممو جلله، جل للرب تنقص

النممداد اتخاذ من المساواة هذه في لما تعالى، بالله وشرك
المثال لله تضربوا فلتعالى: { يقول، تعالى، الله مع
].74 آية  [النحل،تعلمون} ل وأنتم يعلم الله إن

لممه تجعلمموا ل اليممة: ( أي هذه تفسير في كثير ابن يقول
). أي تعلمون ل وأنتم يعلم الله ). إن وأمثال، وأشباها أندادا

بمه تشممركون بجهلكم وأنتم هو، إل إله ل أنه ويشهد يعلم أنه
 ).5(غيره.

دون مممن يتخممذ مممن الناس وتعالى: {ومن تبارك ويقول
]. فمممن165 آيممة اللممه} [البقممرة، كحب يحبونهم أندادا الله

ممممن فهممو تعممالى اللممه يحممب كممما شيئا، الله دون من أحب
الخلممق فممي ل المحبممة، في ند فهذا أندادا الله دون من اتخذ

).6(الند. هذا يثبت لم الرض أهل من أحدا فإن والربوبية،

هممؤلء مممن حممال أسمموأ ول أضل فل كذلك المر كان وإذا
لحكمممه، معقممب ل الممذي تعممالى اللممه حكم بين ساروا الذين
القاصرين. العاجزين البشر حكم وبين

يريد فهذا الله، مع يطاع أن طلب تيمية: ( من ابن يقول
كحممب يحبمونهم أنممدادا اللممه دون مممن يتخممذوا أن الناس من

الدين يكون ل وأن إياه، إل يعبد ل أن أمر سبحانه والله الله،
 ).).1(له. إل

القوانين) تحكيم (رسالة إبراهيم بن محمد فتاوى  انظر)4(
العدد ، البحوث مجلة ، للقطان الشريعة تحكيم ومقالة  ،12/289

 .68 ص ، الول
 .2/559 كثير ابن  تفسير)5(
 ،239 ص الهجرتين وطريق  ،3/20 السالكين : مدارج  انظر)6(

240. 
 .14/329 الفتاوى  مجموع)1(

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)33(



الحكم بغير ما 
أنزل الله

النممار في وهم – يقولون أنهم النار أهل عن تعالى وأخبر
– } إذ * مبين ضلل لفي كنا إن تاللهللهتهم: 

].98 ،97 آية  [الشعراء،العالمين} برب نسويكم

ممما أنهممم اليممة: ( ومعلمموم هممذه عممن القيممم ابممن يقممول
والحيمماء والماتممة والممرزقا الخلممق فممي سممبحانه به سووهم
والتممأله الحممب فممي بممه سممووهم وإنممما والقممدرة، والملممك

فكيممف والظلممم، الجهممل غايممة وهممذا والتذلل لهم والخضوع
يسمموى وكيممف الربمماب؟ بممرب تممراب مممن خلممق من يسوى
الضعيف بالذات الفقير يسوي وكيف الرقاب؟ بمالك العبيد

مممن لممه ليس الذي بالذات، المحتاج بالذات، العاجز بالذات،
غنمماه الممذي بالممذات القممادر بالممذات، بممالغني العممدم، إل ذاته

وكممماله ورحمتممه وعلمممه وإحسممانه وجمموده وملكممه وقممدرته
وأي هذا؟ من أقبح ظلم فأي ذاته؟ لوازم من التام المطلق

. ).).2( منه؟ جورا أشد حكم

عبممادة في خلقه وبين تعالى الله بين التسوية كانت فإذا
العبممادة، توحيممد ينماقض وتنديممدا شممركا يعتممبر العبممادات من

البشر؟ بحكم تعالى الله حكم سوى بمن فكيف

اللممه إفممراد يمموجب ربمما تعالى بالله الرضا فإن كل وعلى
– شممرعا أو قممدرا – بممالمر تعممالى واختصاصه بالحكم تعالى

آية  [العراف،والمر} الخلق له ألسبحانه: { قال كما
هممذا ينممافي القليممل أقممل فممي ولو بالطاغوت فالحكم ،]54

اللهممي بممالحكم البشممر حكممم سمموى بمن بالك فما التوحيد،
المنزل؟

الله أنزل ما بغير الحكم تجويز

الـلـه حـكـم يـخـالف بـمـا الحـكـم يـجـوز ). أنـــ(ه
تـعـالى الـلـه أـنـزل بما الحكم أن يعتقد أو ورسوله،

اقض كفر فهذا فيه، مخير وأنه واجب، غير لليممان، من
حيث تحريمه، القطعية الصريحة بالنصوص علم ما لتجويزه

يكممن لممم إن وهممو بالحكم، تعالى الله إفراد وجوب يعتقد لم
بما الحكم وجوب يعتقد ل أنه دام ما لكن الله، لحكم جاحدا
أنممزل ممما بغيممر الحكممم بتجويز وذلك وحده، تعالى الله أنزل
 ).3(الملة. عن ناقل كفر فهذا تعالى، الله

 ،2/20 السعادة دار مفتاحا وانظر  ،177 ص الكافي  الجواب)2(
 .296 ص الهجرتين وطريق

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)34(



الحكم بغير ما 
أنزل الله

عنممد مممن أنممه علممى عنده بما حكم القرطبي: ( إن يقول
 ).).4(الكفر. يوجب له تبديل فهو تعالى، الله

مممن أن ريممب قائل: ( ول المسألة هذه تيمية ابن ويوضح
ا الحكمم وجموب يعتقد لم فهمو رسموله علمى اللمه أنمزل بم

مممن عممدل يممراه بما الناس بين يحكم أن استحل فمن كافر،
وهممي إل أمممة مممن ما فإنه كافر، فهو الله أنزل لما اتباع غير
رآه ممما دينهمما فممي العممدل يكممون وقممد بالعممدل، بالحكم تأمر

يحكمممون السمملم إلممى المنتسممبين مممن كممثير بممل أكابرهم،
وال اللمه ينزلهما لمم المتي بعاداتهم ة، فيكس وكمأوامر البادي

بممه الحكممم ينبغممي الممذي هو هذا أن ويرون فيهم، المطاعين
الكفر. هو وهذا والسنة، الكتاب دون

يحكمممون ل هممذا مع ولكن أسلموا، الناس من كثيرا فإن
فهممؤلء المطمماعون، بهما يممأمر التي لهم الجارية بالعادات إل
وايلممتزم فلممم اللممه، أنزل بما إل الحكم يجوز ل أنه عرفوا إذا

كفممار، فهم الله أنزل ما بخلف يحكموا أن استحلوا بل ذلك
 ).).1(جهال. كانوا وإل

الحكممم جمموزوا من أن لنا يظهر لمهم، النص هذا وبتأمل
فممإن يلممتزموا، فلم ذلك عرفوا وقد تعالى، الله أنزل ما بغير
يتضمممن لممم ولممو السمملم، عممن وردة اسممتحلل يعتممبر هممذا

 ).2(تكذيبا.

ورسوله، الله شرع يخالف بما حكم أيضا: ( ومن ويقول
حكممم يقممدمون الممذي التتممار جنممس مممن فهو ذلك، يعلم وهو

).3(ورسوله. الله حكم على الياسق

مممن هممم فكذلك التتار..، جنس من الصنف هذا كان وإذا
وهممم تعالى الله حكم يخالف بما حكموا عندما اليهود جنس

عممازب بممن الممبراء حممديث فممي مبينمما جمماء كما ذلك، مونليع
عليممه اللممه صمملى النممبي علممى قال: مر حيث عنه الله رضي

على وأضواء  ،280 ،12/288 إبراهيم بن محمد ى: فتاو  انظر)3(
لبن التفسير وعمدة  ،43 ص حامد بن العزيز لعبد التوحيد من ركن
 ،1/275 باز ابن وفتاوى  ،4/158شاكر)  لمحمود (تعليق كثير
137. 

 .6/146 الطبري تفسير وانظر  ،6/191 القرطبي  تفسير)4(
 .5/130 النبوية السنة  منهاج)1(
 .228 ص التكفير ضوابط رسالة  انظر)2(
 ،59  ،27/58 ىالفتاو وانظر ،35/407 الفتاوى  مجموعة)3(

28/524. 

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)35(



الحكم بغير ما 
أنزل الله

عليممه اللممه صمملى فدعاهم  مجلودا).4( محمما بيهودي وسلم
قممالوا: كتممابكم؟ فممي الزانممي حد تجدون فقال: هكذا وسلم

أنزل الذي بالله فقال: أنشدك علمائهم، من رجل فدعا نعم
كتممابكم؟ فممي الزاني حد تجدون أهكذا موسى، على التوارة

الرجممم، نجممده أخممبرك، لممم بهممذا نشممدتني أنك ولول ل، قال
وإذا تركنمماه، الشريف أخذنا إذا فكنا أشرافنا، في كثر ولكن
علممى فلنجتمممع قلنا: تعممالوا الحد، عليه أقمنا الضعيف أخذنا
والجلد التحميم فجعلنا والوضيع، الشريف على نقيمه شيء
وسمملم: عليممه اللممه صمملى اللممه رسممول فقممال الرجم، مكان

فرجممم، به ). فأمر أماتوه إذ أمرك أحيا من أول إني ( اللهم
في يسارعون الذين يحزنك ول{ وجل عز الله فأنزل

يقولفخذوه} هذا أوتيتم إن{ قوله إلى }الكفر  
بممالتحميم أمركممم فممإن وسمملم، عليممه الله صلى محمدا أئتوا

اللممه فممأنزل فاحمذروه، بمالرجم أفتماكم وإن فخذوه، والجلد
} هم فأولئك الله أنزل بما يحكم لم ومنتعالى: 

الله أنزل بما يحكم لم ومن{ ،الكافرون}
الله أنزل بما يحكم لم {ومن ،الظالمون} هم فأولئك

 ).5(كلها. الكفار الفاسقون} في هم فأولئك

مممن اليهممود هممؤلء بممه تلبممس ممما – هاهنا – الكفر فمناط
تعممالى، اللممه حكممم وتبممديل اللممه أنممزل ما بغير الحكم تجويز

التحميممم فجعلمموا تعممالى، الله حكم لتغييرهم كفروا فاليهود
).6(خطأهم. مونليع وهم الرجم، من بدل والجلد

أن اعتقممد -: ( إن الحالممة هممذه عممن – القيممم ابممن ويقول
أنممه تيقنه مع فيه مخير هأنو واجب، غير الله أنزل بما الحكم
 ).).1(أكبر. كفر فهذا الله، حكم

أن اعتقممد الوهمماب: ( مممن عبممد بممن محمد الشيخ ويقول
اللممه صمملى محمممد شممريعة عممن الخروج يسعه الناس بعض
موسممى شممريعة عممن الخروج الخضر وسع كما وسلم، عليه
 ).).2(كافر. فهو السلم عليه

. : الفحمة الحممة من ، الوجه مسودا  أي)4(
( وأحمد ) ،1700( ) حا3/1327( الحدود ك ، مسلم  أخرجه)5(

4/286. (
السلم وحد  ،219 ص للقرني التكفير ضوابط : رسالة  انظر)6(

 .382  ،381 ص للشاذلي
أبي لبن الطحاوية العقيدة وشرحا  ،1/337 السالكين  مدارج)1(

 .2/446 العز
 .1/387 الوهاب عبد بن محمد الشيخ مؤلفات  مجموعة)2(

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)36(



الحكم بغير ما 
أنزل الله

الله حكم يخالف بما الحكم تجويز فإن ذلك إلى وإضافة
ولممو تعممالى اللممه غير من والتكاليف حكامألل قبول هو تعالى

ها، في كان لحقيقمة منماقض وهمذا منهما...، اليسمير أو بعض
كممان ولغيممره تعممالى للممه استسمملم فمممن وحده، لله السلم

وحممده، عبممادته يتضمممن وحممده، للممه والستسمملم مشممركا،
 ).3(وحده.  وطاعته

قطممب محمممد السممتاذ سممطره مما فنورد لذلك وتوضيحا
تعممالى، اللممه حكممم يخممالف بممما الحكممم تجويز في أمثلة من

اللممه إل إله ل بأنه آمنا أننا لنفسنا نزعم يقول: ( كيف حيث
– نقممول كنا إذا – الله إل حاكم ول الله،  إل).4( معبود ل أي –

ان أو الحال بلسان إن قلمت قمد رب يما إنمك – المقمال بلس
قتصمماديةاال الحيمماة مممدار إنممه فنقممول نحممن أممما حرام، الربا

نقممره فنحممن ولممذلك بممه، إل القتصمماد يقمموم ول المعاصممرة،
رب يمما المال! وإنممك تداول في الصل هو ونجعله ونتداوله،

كتابممك فممي معينة عقوبة له وحددت حرام، الزنا إن قلت قد
نحمن أممما وسلم، عليه الله صلى رسولك سنة وفي المنزل،

تممم اإذ أصممل العقمماب تسممتحق جريمممة هناك ليس أنه فنرى
– وقعت وإذا قاصرا، المرأة تكن ولم الطرفين برضى المر

ا غيمر آخمر أممر عنمدنا فعقوبتها جريمة – نظرنا وجهة من م
اليممد، قطممع السرقة عقوبة إن رب يا قلت قد قررت! وإنك

عقوبممة إنممما بربريممة، وحشممية عقوبة هذه أن فنرى نحن أما
بإنسان تليق مهذبة عقوبة وهي السجن، هي عندنا السرقة

 ).).5(العشرين!  القرن

الله حكم عن المتناع

إـبـاء تـعـالى الـلـه أـنـزل بـمـا يحـكـم ـلـم (و). ـمـن
يجـحـد ـلـم وإن الملة، عن خارج كافر فهو وامتناعا

السابقة الحالة كانت وإذا ،).6(تعالى الله حكم يكذب أو
ل الحالة فهذه تعالى، الله أنزل ما بغير الحكم وقبول تجويز
الحالة. تلك من المقابل في تكون أن تعدو

الشيخ مؤلفات  ومجموع3/91 تيمية لبن ىالفتاو مجموع  انظر)3(
 .4/344(التفسير)  عبدالوهاب بن محمد

. تعالى الله إل بحق معبود ل : أي  يقصد)4(
 21  ،20 ص الشريعة تطبيق  حول)5(
يعد حيث ، والستكبار الباء كفر على مثال تعتبر الحالة  وهذه)6(

. السلم عليهم بالرسل الكافرة المم على الغالب هو الكفر هذا
 1/337 السالكين مدارج انظر

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)37(



الحكم بغير ما 
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قممول اليمممان أن – الصممالح السلف عند – المعلوم فمن
يصدقوا أن الخلق على يجب فكما وانقياد، وتصديق وعمل،
يطيعمموهم أن فعليهممم أخممبروا، فيممما السمملم عليهم الرسل

والطاعمة، النقيماد تمرك مممع اليمممان يتحقق فل أمروا، فيما
اللممه} بممإذن ليطمماع إل رسممول من أرسلنا تعالى: {وما قال

كممما – التصممديق مجممرد ليممس فاليمممان ،]64 آيممة [النساء،
للطاعممة المسممتلزم التصممديق هممو نممماإ- و المرجئممة زعمت

).1(والنقياد. 

-،).2( المسمملمين تفمماقابا – اليمممان عممدم الكفر أن كما  
اتبمماع عن امتناعا يكون قد بل فحسب، تكذيبا ليس ثم ومن

الكفممر هممذا يكممون وقممد ،).3(بصممدقه...  العلممم مممع الرسول
أنممزل بممما الحكم ترك من يكون هذا وعلى شكا، أو إعراضا

الحكممم، بهممذا مقممرا كممان وإن مرتد، كافر فهو وردا إباء الله
لحكممم والذعان والطاعة النقياد وجوب يقتضي اليمان لن
: ييل ما خلل من ذلك ونوضح تعالى الله

لحمديث شممرحه عنمد اللممه رحممه جريممر ابممن أورده ممما
بممن الحممارث عمممي بممي عنه: مر الله رضي عازب بن البراء
عليمه اللمه صملى اللمه رسمول له عقده قد لواء ومعه عمرو

عليه الله صلى الله رسول قال: بعثني فسألته، قال وسلم،
 ).).4( أبيه امرأة تزوج رجل عنق أضرب أن وسلم

زوجممة نكمماحه (أي فعلممه جريممر: : فكممان ابن يقول حيث
اللممه صمملى اللممه رسممول تكممذيبه على الدليل أدل أبيه). من

آيممة وجحمموده ذكممره، تعممالى اللممه عممن أتاه فيما وسلم عليه
القتممل حكممم فعلممه مممن بممذلك تنزيلممه... فكممان فممي محكمة
وسلم عليه الله صلى الله رسول أمر ذلكلف العنق، وضرب

عممن المرتممد فممي سممنته كممان ذلممك لن عنقممه؛ وضرب بقتله
 ).).5(السلم. 

ذلممك الحممديث: ( إن هممذا شرحا في الطحاوي قاله ومما
يفعلممون كممانوا كممما السممتحلل، علممى فعل ما فعل المتزوج

54 ص القيم لبن الصلة كتاب  انظر)1(
20/86 تيمية لبن الفتاوى : مجموع  انظر)2(
درء  ،348, 1/347 حنبل بن أحمد بن لعبدالله السنة  انظر)3(

 .1/242 والعقل النقل تعارض
251 ص تخريجه  سبق)4(
 20/91 تيمية لبن ىالفتاو  وانظر2/148 الثار  تهذيب)5(

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)38(



الحكم بغير ما 
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الله صلى الله رسول مرتدا،فأمر بذلك فصار الجاهلية، في
 ).).6(بالمرتد.  يفعل ما به يفعل أن وسلم عليه

ابممن قممرره وممما الحممديث هذا نص – الله رحمك – فتأمل
قممد السمتحلل أو الجحممود أن بينا والطحاوي... عندما جرير
فليممس وإبمماء، رد كفممر عمممال.. وهممذاأال من عمل في يظهر

فقممط. اللسممان بنطق ي). واقعاب(القل الستحلل أو الجحود
)7.( 

إنكار هو الجحد حقيقة رضا: ( إن رشيد محمد قال حتى
 ).).1(بالفعل.  الحق

إلممى خممرج مممن شمماملة: ( كممل بعبممارة حممزم ابن ويقول
بشمميء مكممذبا يكممون أن مممن فلبد الوجوه، من بوجه الكفر

وجل عز الله أمور من أمرا رد أو به، إل السلم يصح ل مما
أو رده الممذي الشيء بذلك مكذب فهو به إل السلم يصح ل

 ).).2(به..  كذب

اللممه حكممم قبممول عن وامتنع رد من فإن ذلك إلى إضافة
يقممول الحكم، بهذا مقرا كان وإن بالجماع، كافر فهو تعالى

دفممع مممن أن علممى العلممماء أجمع : ( وقدهراهوي بن إسحاقا
كممافر أنممه اللممه أنممزل بما مقر ذلك مع الله.. وهو أنزله شيئا

)3.( .( 

وربك فلتعالى: { قوله تفسير  في).4( الجصاص يقول
ل ثم بينهم شجر فيما يحكموك حتى يؤمنون ل

ويسلموا قضيت مما حرجا أنفسهم في يجدوا

3/149 الثار نيامع  شرحا)6(
مجتمعات في مشاهدا واقعا تراه .. بما ذكره سبق ما  قارن)7(

بلد في الحاكمة النظمة "جوزت" تلك عندما ، المسلمين
الظاهرة المحرمات من ونحوها والخمر والزنا الربا أوكار المسلمين

المحرمات "فرضت" تلك بل ، الموبقات لتلك التراخيص ومنحت ،
بل ، فحسب هذا ليس ، وحمايتها رعايتها على وقامت ، القطعية

المشتركة المصالح باسم الكفار موالة النظمة و"سوغت" تلك
. المستعان " .. والله السلمي والتعايش

 21 ص  ،1 جزء  ،25 مجلد المنار  مجلة)1(
3/266  الفصل)2(
.  = باختصار4/226=  البر عبد لبن  التمهيد)3(
استوطن ، مجتهد فقيه ، الحنفي الرازي علي بن أحمد بكر  أبو)4(

سنة توفي ، مؤلفات له ، وزهد تعبد صاحب ، القضاء رفض ، بغداد
.  ه370
 .3/71 الذهب شذرات  ،16/340 النبلء أعلم : سير انظر

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)39(



الحكم بغير ما 
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على دللة الية هذه : ( وفي]65 آية } [النساء،تسليما
صمملى رسوله أوامر أو تعالى، الله أوامر من شيئا رد من أن

رده سواء السلم، من خارج من خارج فهو وسلم عليه الله
مممن والمتنمماع القبممول ترك جهة من أو فيه، الشك جهة من

 ).).5(التسليم...

قتممال وجمموب علممى العلممماء اتفمماقا تيميممة ابممن يقرر كما
الظمماهرة السمملم شرائع من شريعة عن الممتنعة الطائفة

فيقممول: ( كممل الشممريعة، بتلممك مقرة كانت وإن المتواترة،
السمملم شممرائع مممن شممريعة الممتزام عممن ممتنعممة طائفممة

يلممتزموا حممتى قتممالهم يجممب المتممواترة... فممإنه الظمماهرة
وملممتزمين بالشهادتين، ناطقين ذلك مع كانوا وإن شرائعه،

رضمي والصمحابة الصمديق بكمر أبو قاتل كما شرائعه، بعض
عنهممم الله رضي الصحابة الزكاة... فاتفق مانعي عنهم الله
).6(والسنة. بالكتاب عمل السلم حقوقا على القتال على

الصمملوات بعض من امتنعت طائفة : ( فأيما قال أن إلى
تحريممم الممتزام عممن أو الحممج، أو الصمميام، أو المفروضممات،

نكمماحا عممن أو والميسممر، والزنمما، والخمممر، والممموال الدماء،
الجزيممة ضرب أو الكفار، جهاد التزام عن أو المحارم، ذوات
ومحرممماته الممدين واجبممات من ذلك وغير الكتاب، أهل على
الجاحممد يكفممر الممتي وتركهمما، جحودهمما في لحد عذر ل التي

مقرة كانت وإن عليها تقاتل الممتنعة الطائفة فإن لوجوبها،
 ). ).1(العلماء. بين خلفا فيه علمأ ل مما وهذا بها،

بيممن عندما شافيا تفصيل المسألة هذه تيمية ابن ويفصل
بهذا مقرا كان وإن – تعالى الله حكم عن وامتنع أبى من أن

فيقول: ( إن الحكم، هذا جحد ممن كفرا أشد فهو – الحكم
واعتقمماد عليه، حرمه الله أن اعتقاد مع الذنب فعل إذا العبد

إن فأممما بكممافر، ليممس فهممذا وأوجبه، حرمه فيما لله انقياده
قبممول من امتنع لكن حرمه، أنه أو يحرمه، لم الله أن اعتقد

أو جاحممد إممما فهممو وينقمماد، للممه يذعن أن وأبى التحريم، هذا
كفممر كممإبليس مسممتكبرا اللممه عصى قالوا: من ولهذا معاند،

السممنة أهممل عنممد يكفممر لممم مشممتهيا عصممى ومممن تفاقا،ابال
المسممتكبر العاصممي فممإن الخمموارج، يكفره وإنما والجماعة،

ومحممادته لممه معانممدته فممإن ربممه، اللممه بممأن مصدقا كان وإن
المحممارم فعممل مممن أن هممذا وبيممان التصممديق، هممذا تنممافي

استحل من بالقرآن آمن ما فإنه بالتفاقا، كافر فهو مستحل
 .214  ،2/213 للجصاص القرآن  أحكام)5(
 .28/502 الفتاوي  مجموع)6(
 .28/519 الفتاوى  وانظر28/502 الفتاوي  مجموع)1(

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)40(
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والسممتحلل فعممل، غيممر مممن اسممتحلها لممو وكممذلك محارمه،
اللممه أن اعتقمماد بعممدم وتممارة يحرمهمما، لممم اللممه أن اعتقمماد
فممي ولخلممل بالربوبية، اليمان في لخلل يكون وهذا حرمها،
علممى مبنممي غيممر محضمما جحممدا ويكممون بالرسممالة، اليمممان
إنممما الرسممول أن ويعلم حرمها، الله أن يعلم وتارة مقدمة،

ويعاند التحريم، هذا التزام عن يمتنع ثم الله، حرمه ما حرم
علمه مع هذا يكون وقد قبله، ممن كفرا أشد فهذا المحرم،

هممذا إن ثممم وعذبه، الله عاقبه التحريم هذا يلتزم لم من أن
وقممدرته، المممر ةحكممم اعتقمماد في لخلل ماإ والباء، المتناع

يكممون وقممد صفاته، من بصفة التصديق عدم إلى هذا فيعود
النفممس، لغرض اتباعا أو تمردا به يصدقا ما بجميع العلم مع

بممه أخممبر ما بكل ورسوله لله يعترف لنه هذا كفر، تهوحقيق
ذلممك يكممره لكنممه المؤمنممون، بممه يصممدقا ممما بكممل ويصممدقا
ويقممول: ومشتهاه، لمراده تهموافق لعدم ويسخطه ويبغضه

فهذا منه، وأنفر الحق هذا وأبغض ألتزمه ول بذلك، أقر ل أنا
دين من بالضطرار معلوم هذا وتكفير الول، النوع غير نوع

 ).).2(النوع. هذا مثل تكفير من مملوء والقرآن السلم،

فممي النسممفي قمماله ممما نممورد تيميممة، ابن قرر لما وتأكيدا
{ لقوله تفسيره مؤمنة ول لمؤمن كان وماتعالى: 

لهم يكون أن أمرا ورسوله الله قضى إذا
ضل فقد ورسوله الله يعص ومن أمرهم من الخيرة

[الحزاب،مبينا} ضلل العصيان كان فإن: ( ]36 آية  
كمان وإن كفمر، ضملل فهمو القبمول عمن وامتناع رد عصيان
ضملل فهمو الوجموب واعتقماد الممر قبمول مع فعل عصيان

 ).).3(وفسق. خطأ

والصممدود متناع: العممراضاوال بالباء إلحاقه يمكن ومما
يلي:  بما ذلك ونوضح تعالى، الله حكم عن

أنهم يزعمون الذين إلى تر ألمتعالى: { يقول
قبلك من أنزل وما إليك أنزل بما آمنوا
أمروا وقد الطاغوت إلى يتحاكموا أن يريدون

ضلل يضلهم أن الشيطان ويريد به يكفروا أن
أنزل ما إلى تعالوا لهم قيل وإذا*  بعيدا
عنك يصدون المنافقين رأيت الرسول وإلى الله

].61 ،60 آية  [النساء،صدودا}

الفتاوي مجموع وانظر  ،522  ،521 ص المسلول  الصارم)2(
20/97. 

 .4/119التفاسير)  من مجموعة كتاب (ضمن النسفي  تفسير)3(

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)41(
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التحاكم إلى دعي من أن سبحانه تيمية: ( بين ابن يقول
منافقمما، كممان رسمموله عن فصد رسوله وإلى الله كتاب إلى

بمجممرد اليمممان ويممزول يثبممت بمممؤمن... فالنفمماقا وليممس
).1(غيره. إلى التحاكم وإرادة الرسول حكم عن العراض

بممه جمماء عممما العممراض القيممم: ( فجعممل ابممن ويقممول
أن كممما النفمماقا، حقيقممة هممو غيممره إلممى واللتفات الرسول،

الصممدور عممن الحممرج وارتفمماع تحكيمممه هممو اليمممان حقيقممة
فهممذا ومحبممة، واختيممارا رضممى حكممم لممما والتسليم بحكمه،
 ).).2(النفاقا. حقيقة العراض وذلك اليمان، حقيقة

أطيعوا قلتعالى: { لقوله تفسيره في البيضاوي ويقول
 [آلالكممافرين} يحممب ل اللممه فإن تولوا فإن والرسول الله

العمموم، لقصممد يحبهمم ل يقمل لم : ( وإنما]32 آية عمران،
ينفممي الحيثيممة هممذه مممن وأنممه كفر، التولي أن على والدللة

).)3(بالمؤمنين. مخصوصة محبته وأن الله، محبة

{ قوله عند تيمية ابن ويقول ممن أظلم فمنتعالى: 
الذين سنجزي عنها وصدف الله بآيات كذب

كانوا بما العذاب سوء آياتنا عن يصدفون
 :]157 آية } [النعام،يصدفون

مطلقا آياته  عن).4( الصادف يجزي أنه سبحانه ). فذكر 
كممانوا بممما العممذاب سمموء – يكممن لممم أو مكممذبا كممان سواء –

الرسمول بمه جماء بما يقر لم من كل أن ذلك يبين يصدفون،
أو بممه، اليمممان عممن اسممتكبر أو كذبه اعتقد سواء كافر، فهو

فكممل بمه، جماء فيممما ارتمماب أو يهممواه، لما اتباعا عنه عرضأ
 ).).5(كافر.  فهو به جاء بما مكذب

الله حكم عن الستكبار

أنممزل ممما بغير الحكم يكون التي الحالت ضمن (ز). من
إبراهيممم: ( وهممو بممن محمممد الشيخ قاله ما كفرا، تعالى الله

 ومكممابرة).6( للشممرع معانممدة وأظهرهمما وأشممملها أعظمهمما
بالمحمماكم ومضمماهاة ورسمموله، للممه ومشمماقة لحكممامه،

.  = باختصار33 ص المسلول  الصارم)1(
 .2/353 المرسلة الصواعق  مختصر)2(
 .1/338 كثير ابن تفسير وانظر  ،1/156 البيضاوي  تفسير)3(
 ، شديدا إعراضا أعرض : أي عنه  صدف)4(

 .408 ص الصفهاني : مفردات انظر
 .1/56 والنقل العقل تعارض  درء)5(

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)42(
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وتشممكيل اعمموتفري وتأصمميل وإرصادا وإمدادا إعدادا الشرعية
ومستندات. ومراجع وإلزاما وحكما وتنويعا

مرجعهمما مسممتمدات مراجممع الشرعية للمحاكم أن فكما
وسمملم، عليممه اللممه صمملى رسمموله وسنة الله كتاب إلى كلها

شممرائع مممن الملفممق القممانون هممي مراجممع المحمماكم فلهذه
والقممانون الفرنسممي، كالقممانون كممثيرة وقمموانين شممتى،

ومممن القمموانين، من وغيرها البريطاني، والقانون المريكي،
ذلك. وغير الشريعة، إلى المنتسبين البدعيين بعض مذاهب

ةمهيممأ السمملم أمصممار من كثير في الن المحاكم فهذه
أسممراب، إثر أسراب إليها والناس البواب، مفتوحة مكملة،

مممن والكتمماب، السممنة حكممم يخالف بما بينهم حكامها يحكم
وتحتمممه عليممه، وتقرهممم بممه، وتلزمهممم القانون، ذلك أحكام
أن لشممهادة مناقضممة وأي الكفر، هذا فوقا كفر فأي عليهم،
 ).).1(المناقضة؟ هذه بعد الله رسول محمدا

بممن محمممد الشمميخ قمماله ممما – الحالممة بهممذه يلحممق ومما
العشممائر رؤسمماء مممن كممثير بممه يحكممم أيضا: ( ممما – إبراهيم

وأجممدادهم آبائهم حكايات من ونحوهم البوادي من والقبائل
فيهم، ذلك ). يتوارثون ). سلموهم يسمونها التي وعاداتهم
بقمماء النممزاع عنممد إليه التحاكم على ويحملون به، ويحكمون

اللممه حكممم عممن ورغبممة وإعراضمما الجاهليممة، أحكممام علممى
 ).).2(ورسوله.

الله غير بحكم الرضى

.. " وهو الوضعية المحاكم تلك اتخاذ عن الله رحمه الشيخ  قول)6(
يتضمنه لما .. " وذلك للشرع معاندة وأظهرها وأشملها أعظمها

، العامة والشرور ، المتعدية الضرار من شرعية غير محاكم إنشاء
إقامة بسبب المسلمين على غلبت والتي ، الشاملة والنحرافات

المحاكم تلك اتخاذ فإن ذلك إلى إضافة ، القانونية المحاكم تلك
تلك من اليمان نواقض من ناقض من أكثر في يوقع قد الجاهلية
وأعظم أشمل الحالة هذه كانت ثم ومن ، ذكرها سبق التي الحالت

.  قبلها من
 ،12/289"  القوانين تحكيم " رسالة إبراهيم بن محمد  فتاوى)1(

290. 
 ،281  ،280/ 12 وانظر  ،291  ،12/290 السابق  المرجع)2(

 .275 – 271  ،8/241 السنية والدرر  ،292

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)43(
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للممردة، الموجبة السابقة الحالت عرض خلل  من(حا).
بغير والحاكم – الولى الحالة في كما – المشرع حكم يظهر

ا موضموع ويبقمى – الحمالت بقيمة فمي كمما – اللمه أنمزل م
بقبوله متعلق كفره فإن الطاغوتية، القوانين بتلك المحكوم

متابعممة فممإن ذلممك إلممى إضافة بها، ورضاه الله، شريعة لغير
إلممى تحمماكمه خلل مممن الشريعة لغير وقبوله المحكوم هذا
حكممم قبممول عممن امتناع من يخلو ل تعالى، الله أنزل ما غير

أن أمممروا وقممد بالطمماغوت، للحكممم تجممويز أو وحممده، اللممه
تعالى، الله حكم على الطاغوت لحكم تفضيل أو به، يكفروا

بينهما... التسوية أو

{ الله يقول يزعمون الذين إلى تر ألمتعالى: 
قبلك من أنزل وما إليك أنزل بما آمنوا أنهم

أمروا وقد الطاغوت إلى يتحاكموا أن يريدون
ضلل يضلهم أن الشيطان ويريد به يكفروا أن

أنزل ما إلى تعالوا لهم قيل وإذا*  بعيدا
عنك يصدون المنافقين رأيت الرسول وإلى الله

.]61 ،60 آية  [النساء،صدودا}

اليممة: ( التعجيممب هذه تفسير في السعود أبو قاله ومما
الطمماغوت} دون {إلممى التحاكم إرادة ذكر على والستقباحا

منممه ييقضمم مما إرادته أن على التحاكم). للتنبيه (أي نفسه
(بنفسه؟ ظنك فما الوقوع تحت يدخل أن ينبغي ول العجب،

3.(.( 

الطمماغوت إلممى التحمماكم إرادة أن علممى اليممة دلممت كممما
حيممث تعممالى، بممالله كفر فهو ثم ومن الطاغوت، بهذا إيمان

بالطمماغوت، الكفممر عبمماده علممى فممرض قممد تعممالى اللممه إن
يكفممر سممبحانه: {فمممن قممال حيممث تعممالى، بممه واليمممان
ل المموثقى بممالعروة استمسممك فقممد بمالله ويؤمن بالطاغوت

].256 آية لها} [البقرة، انفصام

{ عز ويقول ورهبانهم أحبارهم اتخذواوجل: 
وما مريم ابن والمسيح الله دون من أربابا
هو إل إله ل واحدا إلها ليعبدوا إل أمروا
].31 آية  [التوبة،يشركون} عما سبحانه

الممذين -: ( هممؤلء اليممة هذه معنى في – تيمية ابن يقول
حيممث اللممه دون مممن أربابمما ورهبممانهم أحبممارهم اتخممذوا

 .1/724 السعود أبي  تفسير)3(

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)44(
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اللممه أحممل ممما وتحريممم اللممه حممرم ممما تحليممل في أطاعوهم
وجهين:  على يكونون

علممى فيتبعممونهم الله، دين بدلوا أنهم يعلموا أحدهما: أن
أحممل ممما وتحريممم اللممه، حممرم ممما تحليل فيعتقدون التبديل،

ديممن خممالفوا أنهممم علمهممم مممع لرؤسممائهم،  اتباعمما).1(اللممه
لممم وإن – شممركا ورسوله الله جعله وقد كفر، فهذا الرسل،

في غيره اتبع من فكان – لهم ويسجدون لهم يصلون يكونوا
ذلممك، قاله ما واعتقد الدين خلف أنه علمه مع الدين خلف
هؤلء. مثل مشركا ورسوله الله قاله ما دون

الحلل بتحريممم وإيمممانهم اعتقممادهم يكممون والثمماني: أن
كممما اللممه، معصية في أطاعوهم لكنهم ثابتا، الحرام وتحليل
أنهمما يعتقممد الممتي المعاصممي مممن يفعلممه ممما المسمملم يفعممل

ثبممت كما الذنوب، أهل من أمثالهم حكم لهم فهؤلء معاص،
قال: ( أنه وسلم عليه الله صلى النبي ). عن ).الصحيح في
 ).).3( ).).2().  المعروف في الطاعة إنما

فهممو ابه راضيا القوانين بتلك المحكوم أن وهو آخر وأمر
قمموله ذلممك علممى يممدل كفمماعله بممالكفر الراضممي لن كممافر،

آيممات سمممعتم إذا أن الكتمماب فممي عليكم نزل تعالى: {وقد
يخوضمموا حممتى معهممم تقعممدوا فل بهمما ويستهزأ بها يكفر الله
المنممافقين جممامع اللممه إن مثلهممم إذا إنكممم غيممره حديث في

.]140 آية جميعا} [النساء، جهنم في والكافرين

حممتى معهممم تقعدوا تعالى: {فل القرطبي: ( قوله يقول
مثلهممم} إذا {إنكم الكفر غير غيره} أي حديث في يخوضوا

ظهممر إذا المعاصممي أصممحاب اجتنمماب وجوب على بهذا فدل
والرضمما فعلهممم، رضي فقد يجتنبهم لم من لن منكر؛ منهم

 ).).1(..كفر. بالكفر

تعليممل ). هذا مثلهم إذا رضا: ( إنكم رشيد محمد ويقول
لهم وشركاء مثلهم، تكونون معهم قعدتم إن إنكم أي للنهي

ول لهممم، ورضمميتموه عليممه وهمأقررتممم لنكممم كفرهممم؛ في
ه والستهزاء الكفر وإقرار بالشيء، اليمان يجتمع ويؤخمذ ب

ليس الجحود أو الستحلل اهذ : أن هاهنا عليه التنبيه يجدر  مما)1(
أو الستحلل هذا فإن – المرجئة عند هو كما – فقط باللسان تكذيبا

طاعة أو متابعة هناك يكن لم وإن ، كفرا ذاته حد في يعتبر الجحود
هذا في والمتابعة القبول هو – هاهنا – الكفر ومناط ، الرباب لولئك
... التبديل

، ) ومسلم7145( حا) 13/122( الحكام ك ، البخاري  أخرجه)2(
) .1840( ) حا3/1469( المارة ك

.7/70 الفتاوي  مجموع)3(
 .1/251 البيضاوي تفسير وانظر  ،5/418 القرطبي  تفسير)1(

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)45(
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إقممرار أن منه ويؤخذ كفر، بالختيار الكفر إقرار أن الية من
وأن أيضا، عليه منصوص وهذا منكر عليه والسكوت المنكر

ن بيمن فشموه يمنع الشيء إنكار ريعتمبفل حتمما، ينكرونمه م
الكفممر بين الجمع يمكن كيف ويتأملوا الزمان، هذا أهل بهذا

الملحدين من كثيرا فإن والعصيان، الطاعة بين أو واليمان،
ويسممتهزئون اللممه، آيممات في يخوضون المتفرنجة البلد في

إلممى يصممل لممم مممن لهم ويسكت ذلك على ويقرهم بالدين،
).2(تعالى. بالله والعياذ اليمان لضعف كفرهم، درجة

وبالرسول بالله آمنا ويقولونتعالى: { ويقول 
وما ذلك بعد من منهم فريق يتولى ثم وأطعنا
.]47 آية } [النور،بالمؤمنين أولئك

أولئك وما{-:  تفسيرها في – النسفي يقول
أيبالمؤمنين القائلين إلى إشارة وهو المخلصين، } 

ن إعلم وفيمه وحمده، المتولي الفريق إلى ل وأطعنا، آمنا م
يعتقممد ممما لعتقممادهم اليمممان عنهم منتف جميعهم بأن الله

بممالعراض فالرضمما بعضممهم من كان وإن والعراض، هؤلء،
 ).3(كلهم. من

كرضمما كفممر، هممو ممما الرضمما مممن تيميممة: ( إن ابممن وقال
بممما ورضمماهم وتكممذيبهم، النبيمماء وقتممل بالشممرك، الكفممار

ويكرهه. الله يسخطه
الله أسخط ما اتبعوا بأنهم ذلك{تعالى:  قال

].28 آية محمد،[ أعمالهم} فأحبط رضوانه وكرهوا
الله. أسخط فقد وعمله برضاه الله يسخط ما اتبع فمن

إذا الخطيئممة وسمملم: (إن عليممه اللممه صمملى النممبي وقممال
شممهدها، كمن ورضيها عنها غاب من كان الرض في عملت

).4(وأنكرها). عنها غاب كمن كان وسخطها شهدها ومن

كفرا الله أنزل ما بغير الحكم يكون متى
؟ أصغرا

كـفـرا الـلـه أـنـزل ـمـا بغير الحكم يكون متى -3
صغر؟أ

 .5/464 المنار  تفسير)2(
 .4/409)  التفاسير من مجموعة (ضمن النسفي  تفسير)3(
 .122 , 2/121  الستقامة)4(

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)46(
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حكممم إذا أصممغر كفمرا اللممه أنممزل مما بغيممر الحكمم يكون
ممما واقعممة فممي تعممالى اللممه أنزل ما بغير القاضي أو الحاكم

هممذه فممي تعممالى الله أنزل بما الحكم وجوب اعتقاده مع).1(
مممع وشممهوة، ىووهمم عصمميانا عنممه فعممدل المعينممة القضممية
للعقوبة. مستحق ذلك، في آثم بأنه اعترافه

المسألة: هذه في العلم أهل كلم من جملة ونسوقا

اللممه). أنممزل مما بغيممر (أي به حكم القرطبي: ( إن يقول
أهممل أصممل علممى المغفممرة تممدركه ذنممب فهممو ومعصية هوى

 ).).2(للمذنبين.  الغفران في السنة

اللمه لحكممم ملتزمما كممان ممن تيميمة: ( أمما ابمن ويقممول
بمنزلممة فهذا هواه، واتبع عصى لكن وظاهرا، باطنا ورسوله

 ).).3(العصاة.  من أمثاله

الله أنزل بما الحكم وجوب اعتقد القيم: ( إن ابن يقول
نهأبمم اعممترافه مممع عصمميانا، عنممه وعممدل الواقعممة، هممذه فممي

 ).).4(أصغر.  كفر فهذا للعقوبة، مستحق

الثمماني القسممم إبراهيم: ( وأممما بن محمد الشيخ ويقول
ل الممذي وهممو اللممه، أنممزل ممما بغيممر الحمماكم كفر قسمي من

علممى وهممواه شممهوته تحملممه أن الملممة.. وذلممك عممن يخممرج
حكممم أن اعتقمماده مممع اللممه أنزل ما بغير القضية في الحكم
بالخطممأ نفسممه علممى واعممترافه الحممق، هممو ورسمموله اللممه

فممإن الملممة عممن كفره يخرجه لم وإن الهدى. وهذا ةبومجان
الخمممر وشممرب كالزنمما الكبممائر مممن أكممبر عظمممى معصمميته
الله سماها معصية فإن وغيرها، الغموس واليمين والسرقة

 ).).5(كفرا.  يسمها لم معصية من أعظم كفرا كتابه في

ورفضا إباء يعد هذا فمثل ، دائما قانونا أو ثابتا منهجا ليس  فهو)1(
في الله لشرع ملتزم هو بل ، توضيحه سبق كما – الشريعة لحكم

: إبراهيم نب محمد الشيخ يقول وكما ... ، تيمية ابن قال كما الجملة
مع الله غير إلى حاكم إذا ، كفر دون كفر فيه قيل الذي - " وأما
منه يصدر الذي فهذا ، الحق هو الله حكم وأن عاص أنه اعتقاد
وإن ، كفر فهو عيوتخض بترتيب قوانين جعل الذي أما ونحوها، المرة
بن محمد فتاوي من . ه " أ أعدل الشرع وحكم أخطأنا قالوا

 .6/189 إبراهيم بن محمد : فتاوي  ،وانظر12/280 إبراهيم
6/191القرطبي  تفسير)2(
 5/131 السنة  منهاج)3(
2/446 الطحاوية شرحا وانظر  ،1/336 السالكين  مدارج)4(
12/291القوانين)  تحكيم (رسالة ، ابراهيم بن محمد  فتاوى)5(

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
)47(
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معتقممدا الله أنزل بما يحكم لم الشنقيطي: ( من ويقول
غيممر وفسقه وظلمه فكفره قبيحا، فاعل حراما، مرتكب نهأ

 ).).6(الملة.  عن مخرج
ورد ما يحمل – آنفا ذكرت التي – الحالة هذه مثل وعلى

وأبممي وطمماووس وعطمماء عنهممما، الله رضي عباس ابن عن
تعالى. الله رحمهم مجلز

قمموله فممي – عنهممما الله رضي – عباس ابن عن جاء فقد
هم فأولئك الله أنزل بما يحكم لم ومنتعالى: {

[المائدة،الكافرون ليس أنه ،]44 آية }   ) بالكفر قال: 
ينقممل ل قال: ( كفر أنه رواية  وفي).7(). إليه؟ يذهبون الذي
وظلممم كفممر، دون : ( كفممر).1( عطاء  وقال).8(الملة. ).  عن
).2(فسق.  دون وفسق ظلم، دون

 ).4(الملة. ).  عن ينقل بكفر : ( ليس).3( طاووس وقال

فقممالوا ،).5( مجلز لبي الباضية من نفر جاء ). وعندما 
يقول الله أنزل بما يحكم لم ومن).  الله له: 

: تحكيم وانظر  ،2/109 الضواء وانظر  ،2/104 البيان  أضواء)6(
ص نيرللق التكفير ضوابط  ورسالة71 ص للصاوي الشريعة

البحوث مجلة ، القطان لمناع شريعةلا تحكيم وجوب ومقال  ،217
بن لعبدالعزيز التوحيد من ركن على أضواء وكتاب  ،69 " ص1" ع

 .56 ص الحسني لمحمد الغياثي تصرمخو  ،43 . 42 ص حامد
تعظيم في والمروزي  ،2/313 المستدرك في الحاكم  أخرجه)7(

2/521 الصلة قدر
تعظيم في والمروزي  ،2/313 المستدرك في الحاكم  أخرجه)8(

 2/522 الصلة قدر
من ، المكي ، مولهم القرشي رباحا أبي بن عطاء محمد  أبو)1(

، وزهد عبادة صاحب ، مكة مفتي كان ، مفسر فقيه ، التابعين خيار
.  ه115 سنة بمكة مات

.5/78 النبلء أعلم سير ،9/306 والنهاية : البداية انظر
تعظيم في والمروزي  ،6/148 تفسيره في جرير ابن  أخرجه)2(

2/522 الصلة قدر
سادات من ، اليمني كيسان بن طاووس عبدالرحمن  أبو)3(

الله رضي عباس ابن ولزم ، والعبادة العلم بين جمع ، التابعين
.  ه106 سنة توفي ، عنهما

النبلء أعلم سير ،9/235 والنهاية : البداية انظر
5/38.

تعظيم في والمروزي  ،6/148 تفسيره في جرير ابن  أخرجه)4(
2/522 الصلة قدر

، خراسان قدم ، ثقة تابعي ، البصري السدوسي حميد بن  لحق)5(
.  ه106 سنة مات ، الصحابة من نفر عن روى
11/172 التهذيب : تهذيب انظر

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
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). ).، الظالمون هم ).فأولئك ).، الكافرون هم فأولئك
بممما يعملممون مجلز: إنهممم أبو قال ).، الفاسقون هم فأولئك
ذنممب... أنممه مممونلويع – المراء يعني – يعملون بما يعملون

)6.(.( 

مممن هنمماك أن – المقممام هذا في – به التذكير يجدر ومما
الثممار من وغيرها – عنهما الله رضي عباس ابن مقالة حمل

ولممذا منهمما، والمممراد فهمها، فأساؤا تحتمله، ل ما – السابقة
يلي:  ما على التنبيه من فلبد

ومنتعالى: { قوله في اليات تلك سياقا ظاهر أن (أ). 
الكافرون} هم فأولئك الله أنزل بما يحكم لم

بممالكفر أصممل المقصممود المعنممى أن علممى يممدل بعممدها وممما
الكممبر، والظلممم الكممبر، الكفممر هممو فيهمما والفسممق والظلممم
 ).7( الكبر والفسق

اليهممود في نزلت أنها حيث نزولها، سبب ذلك يوضح كما
عبمماس كممابن الئمممة هممؤلء إن  ثممم).8(-  بيممانه سممبق كممما –

مع كفر، دون وقالوا: كفر ،).9( الكفار غير بها عمموا وغيره
آخممر في جاء كما الكفار، في أنها على يدل اليات سياقا أن

تلك نزول سبب في – عنه الله رضي عازب بن البراء رواية
). كلها الكفار -: ( في اليات

مجلز أبي كلم توجيه

كان ،).10( للباضية الله رحمه مجلز أبو قاله ما (ب). أن
فممي نهمممأل المممراء؛ بتكفيممر إلزامممه مممن أرادوه عممما جوابمما

 6/146 تفسيره في جرير ابن  أخرجه)6(
بين وفرقا ، باللم معرفا جاء – هنا ها – الكفر أن ذلك  ويؤكد)7(

..  منكر كفر وبين ، باللم المعرف الكفر
 1/208 تيمية لبن المستقيم الصراط قتضاءا:  انظر

تفسير في اليات تلك نزول سبب في الروايات مجموع  انظر)8(
 148 – 6/140 جرير ابن

سر بيان  في3/285 الموافقات في الشاطبي كتبه ما  انظر)9(
...  ونحوها الية هذه لمثل السلف تعميم

بن عبدالله إلى تنسب ، الخوارج فرقا من : - فرقة  الباضية)10(
مرتكب إن يقولون لكنهم ، عتقاداال في خوارج وهم ، التميمي إباض

وهم – بينهم خلف على – نفاقا كفر أو نعمة كفر كافر الكبيرة
. متعددة طوائف

.1/134 والنحل والملل ،1/183 السلميين : مقالت انظر

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
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اللممه نهمماهم ممما بعممض ارتكبمموا السلطان... ولنهممم معسكر
عنه..

أبممي كلم مممن المقصممود فممي – شاكر محمود قاله ومما
أهممل نإف الضللة. وبعد، من إليك أبرأ نيإ : ( اللهم - مجلز

قممد هممذا، زماننمما فممي للكلم تصممدروا ممممن والفتممن الريممب
أنممزل بممما الحكممم تممرك في السلطان لهل المعذرة تلمس

بغيممر ممموالأوال والعممراض الممدماء فممي القضمماء وفممي الله،
قممانون اتخمماذهم وفممي كتممابه، فممي أنزلهمما الممتي الله شريعة
هممذين علممى وقممف فلممما السمملم، بلد فممي شممريعة الكفممر

فممي القضمماء صممواب بممه يممرى رأيمما اتخممذهما ،).1( الخممبرين
مخالفممة وأن اللممه، أنزل ما بغير والدماء والعراض موالأال

والعامممل بها، الراضي تكفر ل العام القضاء في الله شريعة
). بها

مبتدعة به احتج  عما).2( سؤالهم يكن لم: (  قال أن إلى
بقممانون والممدماء والعممراض الموال في القضاء من زماننا،
ملممزم قممانون إصممدار فممي ول السلم، أهل لشريعة مخالف

وعلممى كتابه، في الله غير حكم إلى بالحتكام السلم، لهل
عممن إعممراض الفعممل فهذا وسلم، عليه الله صلى نبيه لسان
علممى الكفممر أهممل لحكممام وإيثممار هدين عن ورغبة الله، حكم
أهممل مممن أحممد يشك ل كفر وهذا وتعالى، سبحانه الله حكم

إليه... والداعي به القائل تكفير في اختلفهم لىع القبلة
أنهممم مجلممز، أبممي خممبر فممي ظنوا ما على المر كان ولو
فإنه الشريعة، أحكام من حكم في السلطان مخالفة أرادوا

وجعلممه حكممما حمماكم سممن أن السمملم تاريممخ في يحدث لم
الحمماكم أن وأخممرى واحدة، هذه بها، للقضاء ملزمة شريعة،

أن إممما فإنه فيها، الله حكم بغير بعينها قضية في حكم الذي
الجاهممل أمممر أمممره فهممذا جاهممل، وهممو بهمما حكممم يكممون

ذنممب فهذا ومعصية، هوى بها حكم يكون أن وإما بالشريعة،
 ).).3(المغفرة. وتلحقه التوبة، تناله

وأبممو حميممد بممن عبممد أخرجممه ذلك: ( ممما يؤكد مما ولعل
الله أنزل بما يحكم لم ومن{مجلز:  أبي عن الشيخ

نعم، الكافرون} هم فأولئك لم ومن{قالوا:  قال: 
 قال:الظالمون} هم فأولئك الله أنزل بما يحكم

في الطبري عند روايتين في جاء والذي ، مجلز أبي قول  يعني)1(
 تفسيره

الباضية من النفر  أي)2(
 =157 , 4/156 شاكر لحمد كثير لبن التفسير  عمدة)3(

. باختصار

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
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هممو قممال: نعممم، اللممه؟ أنزل بما يحكمون قالوا: فهؤلء نعم،
يممدعون، وإليممه يتكلمون، به والذي يحكمون، به الذي دينهم

اليهممود هممذه إنما منهم، جور أنه علموا شيئا، منه تركوا فإذا
أنمممزل بمممما يحكممممون ل المممذين والمشمممركون والنصمممارى

 ).).4(الله.

عبمماس ابممن كلم وكذا – مجلز أبي كلم يفهم أن فينبغي
غلممو، بل مناسممبته وحسممب ظاهره، على – عنهما الله رضي

المخالفمة مطلممق جعلوا الذين كالخوارج نكون فل جفاء، ول
الطممرف مع نكون ل الوقت نفس وفي أكبر، كفرا الشرعية
والعراض وتنحيتها الشريعة رفض جعلوا ممن لهم المقابل

– مجلممز أبممو وكممذا – عباس ابن يقصد فلم أصغر، كفرا عنها
إلممى وتحمماكم تعالى، الله بشرع اللتزام عن وامتنع أبى من

ممن السمابقة القمرون تلممك فممي يكمن فلم الجاهلية، قوانين
كفممر معصممية فممي – الصممالح السلف فكلم ذلك، مثل يفعل
فممي معينممة واقعممة أو مفممردة، قضممية حول يدور – كفر دون

ممع وشمهوة، هموى عمن تعمالى، اللمه أنمزل مما بغيمر الحكم
أمر وهذا عاما، منهجا وليس وإثمه، الفعل هذا حرمة اعتقاد
-: ( أممما ذكرهمما سممبق التي – تيمية ابن مقالة توضحه ظاهر

لكممن وظمماهرا، باطنمما ورسمموله اللممه لحكممم ملتزما كان من
 ).).1(العصاة. من أمثاله بمنزلة فهذا ،هواه واتبع عصى

بممما الحكممم وجمموب اعتقممد القيم: ( إن ابن قاله ما وكذا
اعممترافه مع عصيانا، عنه وعدل الواقعة، هذه في الله أنزل
 ).).2(أصغر. كفر فهذا للعقوبة، مستحق بأنه

كون أوجه – بإيجاز – نذكر السابق، العرض خلل - من4
اليمممان نممواقض مممن ناقضمما تعالى الله أنزل ما بغير الحكم

التالي: النحو على

بالله اليمان شرط

 .3/88 للسيوطي المنثور  الدر)4(
 .5/131 السنة  منهاج)1(
هذه في التفصيل من ولمزيد  ،1/336 السالكين  مدارج)2(

 ،217 ص للقرني التكفير ضوابط : - رسالة . انظر المسألة
 ،43 – 36 ص حامد بن العزيز لعبد التوحيد من ركن على وأضواء

– 406 ص الشاذلي يدجملا لعبد اليمان وحقيقة السلم وحد
وتحكيم  ،60 – 46 ص الحسني لمحمد الغياثي ومختصر  ،414

 .83 – 70 ص للصاوي الشريعة

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
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فمممن ،بالـطـاغوت بالكفر إل اليمان يصح (أ). ل
اللممه ىسممم وقممد تعالى، بالله يؤمن لم بالطاغوت، يكفر لم

بهممذا فممالكفر ثممم نمممو طاغوتمما، شممرعه بغيممر الحكم تعالى
 ).3(اليمان. شرط الطواغيت من وغيره الطاغوت

فقممد بممالله ويممؤمن بالطاغوت يكفر تعالى: {فمن يقول
آيممة لهمما} [البقممرة، انفصممام ل المموثقى بممالعروة استمسممك

يزعمون الذين إلى تر ألمسبحانه: { ويقول .]256
قبلك من أنزل وما إليك أنزل بما آمنوا أنهم

أمروا وقد الطاغوت إلى يتحاكموا أن يريدون
].60 آية  [النساء،به} يكفروا أن

{ فقوله ذلك، إلى إضافة إلى تر ألمتعالى: 
أنزل ما غير إلى تحاكم من أن على يدل .} الية،.الذين

اليمان. من يزعمه بما يعتد ل منافق فهو تعالى الله

الله يشرعه لم ما تشريع حكم

ـشـرعه ـمـا غير المشرعين أحكام اتباع (ب). أن
تقتضممي اللممه عبممادة لن ؛تعالى بالله شرك تعالى الله

سمبحانه: يقمول حيمث والتحريممم، بالتحليمل وجل عز إفراده
دون من أربابا ورهبانهم أحبارهم اتخذوا{

ليعبدوا إل أمروا وما مريم ابن والمسيح الله
يشركون} عما سبحانه هو إل إله ل واحدا إلها

للحبار وموافقتهم متابعتهم أن الله فذكر ،]31 آية [التوبة،
إله لتعالى: { بقوله شرك الحلل وتحريم الحرام بتحليل

.يشركون} عما سبحانه هو إل

والتبمماع بممالحكم وجممل عممز اللممه إفراد أن وهو آخر وأمر
لممه وحممده. والنقيمماد للممه الستسمملم معنممى هممو لشممرعه
وقممد مشركا، صار ولغيره تعالى له استسلم فمن بالطاعة،

شممرعه ممما غيممر المشممرعين أحكام متبعي تعالى الله سمى
كما الله تأكلوا ولتعالى: { قوله في جاء مشركين... 
وإن لفسق وإنه عليه الله اسم يذكر لم مما

ليجادلوكم أوليآئهم إلى ليوحون الشياطين
،]121 آية  [النعام،لمشركون} إنكم أطعتموهم وإن

 ،1/376 الوهاب عبد بن محمد الشيخ مؤلفات : مجموعة  انظر)3(
للشنقيطي البيان وأضواء  ،556 ص الحميد العزيز وتيسير
7/165. 

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
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لتشممريع واتبمماعهم بطمماعتهم مشممركون بممأنهم وأكممد فصرحا
وجل. عز الله شرعه لما مخالف

العلمممي التوحيممد يناقض الله أنزل ما بغير الحكم أن كما
تعممالى: يقممول والمممر، الخلق وحده تعالى لله فإن الخبري،

كله فالمر ،]54 آية  [العراف،والمر} الخلق له أل{
.دينيا شرعيا أمرا أو قدريا، كونيا أمرا كان سواء وحده لله

وجميممع التشريع كان الله: ( لما رحمه الشنقيطي يقول
خصممائص مممن قدريممة، كونيممة أو كممانت شممرعية الحكممام،

اتخذ قد الله تشريع غير تشريعا اتبع من كل الربوبية... كان
).1(الله. مع وأشركه ربا، المشرع ذلك

والحكممم الحسممنى، تعممالى الله أسماء ). من ). الحكم و
.).2(الصفة... لتلك وتعطيل السم، هذا في إلحاد بالطاغوت

غير إلى تحاكم عمن اليمان نفي
وسلم عليه الله صلى الرسول

ـحـتى اليـمـان نـفـى ـقـد وـجـل ـعـز الله (ج). أن
تعممالى: قممال .وـحـده الـلـه ـشـرع إلى التحاكم يتحقق

شجر فيما يحكموك حتى يؤمنون ل وربك فل{
قضيت مما حرجا أنفسهم في يجدوا ل ثم بينهم

.]65 آية  [النساء،تسليما} ويسلموا

تممأويل، يحتمممل ل جليا نصا تعالى حزم: ( فنص ابن يقول
رسمموله حكمم ممن إل أحممد يؤمن ل أنه بنفسه تعالى وأقسم

يسمملم ثممم غيره، وبين بينه شجر فيما وسلم عليه الله صلى
ممما حرجمما نفسمه فممي يجمد ول السملم، عليمه بمه حكم لما

 ).).3(قضى.

سممبحانه: فقممال اليممان، فمي شمرطا تعممالى جعلممه ولذا
والرسول الله إلى فردوه شيء في تنازعتم فإن{
خير ذلك الخر واليوم بالله تؤمنون كنتم إن

].59 آية  [النساء،تأويل} وأحسن

 .7/169 البيان  أضواء)1(
: الول الباب في الول الفصل من الثاني : المبحث  انظر)2(

وجل) .  عز لله صفة أو اسم (إنكار
الجيل بناء في وأثرها العقيدة : كتاب  وانظر3/263  الفصل)3(

 .81 – 78 ص عزام الله لعبد

والقتال للدعوة السلفية الجماعة 
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للتصممديق متضمممن فهممو وعمممل، قول اليمان إن وحيث
وع انقياد لنه إيمان؛ الشريعة فتحكيم والنقياد، لمدين وخض

عممن والمتنمماع الشممريعة هممذه تحكيممم ورفممض تعممالى، اللممه
إلممى إممما يعممود والمتناع الباء ورد. وهذا إباء كفر هو قبولها

بصممفة التصديق وعدم وقدرته، المر ةحكم اعتقاد في خلل
تعممالى، اللممه لحكممم وكممره بغممض إلممى أو تعممالى، صفاته من

الله أنزل ما كرهوا بأنهم ذلكوجل: { عز يقول
ذلك{ تعالى ويقول ،]9 آية  [محمد،أعمالهم} فأحبط
رضوانه وكرهوا الله أسخط ما اتبعوا بأنهم
].28 آية  [محمد،أعمالهم} فأحبط

أعمممالهم أحبممط قممد أنممه تعممالى حزم: ( أخبرنا ابن يقول
 ).).4(رضوانه. وكراهيتهم أسخطه ما باتباعهم

رد هو تعالى، الله حكم قبول عن المتناع أن إلى إضافة
: وقممدهراهمموي بممن إسممحاقا يقول تعالى، الله أنزله لما ودفع
ممع اللممه... وهممو أنزلمه شمميئا دفع من أن على العلماء أجمع
 ).).1(كافر. أنه الله أنزل بما مقر ذلك

معصية الله أنزل ما بغير الحكم مؤدى
رسوله و الله

تـعـالى الـلـه أـنـزل ما بغير الحكم أن شك (د). ل
وسلم. عليه الله صلى ولرسوله تعالى، لله معصية

حدوده ويتعد ورسوله الله يعص ومن{ تعالى يقول
مهين} عذاب وله فيها خالدا نارا يدخله
. ]14 آية [النساء،

ممما غير لكونه الية: ( أي هذه تفسير في كثير ابن يقول
عممن يصممدر إنممما وهممذا حكمممه، فممي الله وضاد به، الله حكم
بالهانممة يجممازيه ولهممذا بممه، وحكم الله قسم بما الرضا عدم
 ).).2(المقيم. الليم العذاب في

في المهين العذاب إعداد يجيء تيمية: ( ولم ابن ويقول
بغضممب تعممالى: {فبمآؤوا كقموله الكفممار، حق في إل القرآن

 .3/262  الفصل)4(
 .4/226 = باختصار البر عبد لبن  التمهيد)1(
 .3/125 شاكر لحمد ، كثير ابن تفسير  عمدة)2(
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ة مهيمن} [البقمرة، عمذاب وللكمافرين غضمب علمى ]90 آي
)3.(.( 

الوحي نصوص تكذيب

ـار (ه). أن ـم إنـك ـه حـك ـالى الـل ـوده تـع ـو وجـح ـه
لنصمموص وتكممذيب ،تـعـالى الـلـه ـشـرع عـلـى اعتراض
سبق كما بالضرورة الدين من معلوم لحكم وإنكار الوحيين،

 ).4(بيانه.

الشريعة في الطعن

عـلـى الـطـاغوت حـكـم وتـقـديم تفضيل (ز). أن
ـة الشريعة أحكام في طعن تعالى، الله حكم اللهـي

يخلممو ل كممما ،الكاملة الربانية الشريعة لهذه وتنقص
الممدين، بهممذا واستهزاء الله بآيات استهانة من التفضيل هذا

كفممر السممنة وأ القممرآن، مممن بشمميء أو بالممدين، والستهزاء
وآياته أبالله قلتعالى: { قال كما الملة، عن ناقل

كفرتم قد تعتذروا ل*  تستهزؤون كنتم ورسوله
[التوبة،إيمانكم بعد كما66 ،65 آية }  التسوية أ، ]. 
الشممرك أنممواع أشنع من البشر رب وحكم البشر، حكم بين

– يقولممون أنهممم النممار أهممل عممن اتعالى أخبر حيث والتنديد،
{ – النار في وهم ضلل لفي كنا إن تاللهللهتهم: 

آية } [الشعراء،العالمين برب نسويكم إذ * مبين
في خلقه وبين تعالى الله بين التسوية كانت ]. فإذا98 ،97

بمممن فكيف التوحيد، يناقض شركا تعتبر العبادات من عبادة
تعالى؟ الله بحكم البشر حكم سوى

).1( رضى عن بالقوانين المحكوم

عن الطاغوتية القوانين بتلك المحكوم (حا). أن
بممالكفر الراضممي لن ؛ـبـذلك ـكـافر ـهـو واختـيـار رضى

 .46 ص المسلول  الصارم)3(
من معلوم حكم : (إنكار الول الباب من الرابع : الفصل  انظر)4(

بالضرورة) . الدين
الخضوع على مجبرون لنهم مجتمعنا على تطبيقه يمكن ل هذا 1

إن هذا المكره حكم في هم بل اختيار لهم وليس الطاغوت لحكام
لله ومضادة للتوحيد مناقضة الحكام تلك أن يعلمون كانوا

الشروط تحقق من التكفير ضوابط عليهم تجري فإنهم ورسوله،وإل
أعلم. والله الموانع وانتفاء
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الكتاب في عليكم نزل وقدتعالى: { قال كما كفاعله،
ويستهزأ بها يكفر الله آيات سمعتم إذا أن
غيره حديث في يخوضوا حتى معهم تقعدوا فل بها
.]140 آية  [النساء،مثلهم} إذا إنكم

أصممحاب اجتنمماب وجوب على بهذا القرطبي: فدل يقول
فقممد يجتنبهممم لممم مممن لن منكممر، منهممم ظهممر ذ المعاصي،

 ).).1(كفر. بالكفر والرضا فعلهم، رضي

*     *     *

وهممو الموضوع حول الله حفظه المؤلف كلم إنتهى هنا إلى
،وأجمماد جوانبه كل على النفس،وأتى فيه أطال قد ترى كما

خيرا. الله فجزاه فأوعى وجمع وأفاد

،وعليممه المسممألة في إعتقادنا ،وهذا به الله ندين الذي وهذا
اللممه حكممم عن الممتنع حكم عرفنا بلدنا،وإذ في الجهاد قام

ببحممث نتبعممه ،فإننمما تعممالى بممالله الكفر وهو عنه المعرض و
 .تجاهه المسلمين واجب هو ما فيه نبين الله شاء إن آخر

الوكيل ونعم وهوحسبنا السبيل سواء إلى الهادي والله
العالمين رب لله الحمد و

أجمعين صحبه و آله و محمد نبينا على سلم و اللهم وصل

 . 5/418 القرطبي  تفسير)1(
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الفهرس
المقدمة
تمهيد
مممن ناقضمما تعالى الله أنزل ما بغير الحكم يكون متى

اليمان؟ نواقض
الله حكم غير حكم تشريع
الله حكم جحد
الله حكم على الله غير حكم تفضيل
الله بحكم الستهانة
الله بحكم الله حكم غير تسوية
الله أنزل ما بغير الحكم تجويز
الله حكم عن المتناع
الله حكم عن الستكبار
الله غير بحكم الرضى
أصغر؟ كفرا الله أنزل ما بغير الحكم يكون متى
مجلز أبي كلم توجيه
بالله اليمان شرط
الله يشرعه لم ما تشريع حكم
اللممه صمملى الرسول غير إلى تحاكم عمن اليمان نفي

سلم و عليه
رسوله و الله معصية الله أنزل ما بغير الحكم مؤدى
الوحي نصوص يبذتك
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الشريعة في الطعن
رضى عن بالقوانين المحكوم

تم تنمزيل هذه المادة
من

منبر التوحيد والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info
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