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 الرحيم الرحمن الله بسم

آله وعلى الله رسول على والسلم والصلةا ،لله الحمد
.والها ومإن وصحبه

اللعييين، القييانون تنزيييل المستبين، الكأبر الكفر مإن إّن
اللييه صييلى مإحمد قلب على المإين، الروح به نزل مإا مإنزلة
فييي مإييبين، عربي بلسان المنذرين، مإن ليكون وسلم، عليه

ّد العالمين، بين به الحكم المتنييازعين، تنييازع عنييد إليييه والّر
ُتم وجييّل:ّ {فييإْن عييّز الله لقول ومإعاندةا مإناقضة فييي تنييازع
ٍءء ّدوها شييي ِه إلييى فييُر بييالله تؤمإنييون كأنتييم إن والرسييوِل الليي
تأويلً}.  وأحسُن خآيٌر ذلك الخآر واليوم

ّكمييوا لييم عمن اليمان وتعالى سبحانه الله نفى وقد ُيَح
مإؤكأييدا نفيييا بينهييم، شجر فيما وسلم، عليه الله صلى النبي

ّبييك تعييالى:ّ {فل قييال وبالقسييم، النفييي أداةا بتكييرار ل ور
ّكموك حتى يؤمإنون فييي يجييدوا ل ثييم بينهييم َشييَجر فيمييا ُيح
ّلموا قضيَت مإّما حرًجا أنفسهم ُيَس تسليًما}.  و

للرسول التحكيم بمجرد مإنهم وتقدس تعالى يكتف ولم
وجييود عييدم ذلييك إلييى يضيييفوا حتى وسلم، عليه الله صلى
ل شييأنه:ّ {ثييم جييل بقييوله نفوسييهم، فييي الحرج مإن شيء
قضيييت}. والحييرج:ّ الضيييق. مإّمييا حرجا أنفسهم في يجدوا

ّد ل بل القليق مإين وسيلمإتها ليذلك صيدورهم اتسياع مإين ب
والضاطراب. 

يضييموا حييتى المإرين، بهذين هنا أيضا تعالى يكتف ولم
عليييه الليه صييلى لحكميه النقياد كأمال التسليم:ّ وهو إليهما
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ّلييون بحيييث وسلم، بهييذا للنفييس تعلييق أي مإيين هنييا هييا يتخ
ولهييذا تسييليم، أتييّم الحق الحكم إلى ذلك ويسلموا الشيء،

ّكأد ّكأد، بالمصدر ذلك أ }تسييليًما{شييأنه:ّ  جّل قوله وهو المؤ
ّين ّد ل بالتسليم.. بل هنا ها ُيكتفى ل أنه المب التسييليم مإيين ب

المطلق. 

تعييالى:ّ {فييإْن قييوله وهييي الولييى، الييية في مإا وتأمإل
ّدوها شيييء فييي تنييازعتم كأنتييم إن والرسييول اللييه إلييى فيير
تييأويلً..} كأيييف وأحسُن خآيٌر ذلك الخآر واليوم بالله تؤمإنون

ِكرةا، ذكأر ّن وهييو الشييرط، سياق  في}شيء{قوله:ّ  وهي ال
ّور فيما العموَم  المفيد}تنازعتم فإْن{شأنه:ّ  جّل قوله ُيتص

وقدًرا.  جنسا فيه التنازع

بالله اليمان حصول في شرطا ذلك جعل كأيف تأمإل ثم
ُتم بقوله:ّ {إْن الخآر، واليوم الخآر}، واليوم بالله تؤمإنون ُكأن

أنييه عليه اللُه ُيطلِق خآيٌر}. فشيء شأنه:ّ {ذلك جل قال ثم
وآجلً.  عاجل مإحٌض خآيٌر هو بل أبدا، شّر إليه يتطّرق ل خآير،

ً وأحسيين{قييال:ّ  ثييم الييدنيا فييي . أي:ّ عاقبييًة}تييأويل
ّد أّن فيفيد والخآرةا، عليييه اللييه صييلى الرسييول غير إلى الر

اليدنيا فيي عاقبية وأسيوأ مإحيٌض، شيّر التنيازع عنيد وسلم،
ْدنييا المنييافقون:ّ {إْن يقوله مإا عكس والخآرةا ّل َأَر ًنا إ إْحسييا

ّنمييا ًقييا}. وقييولهم:ّ إ َتْوفي ِلحون. ولهييذا نحييُن و ّد مُإصيي اللييُه ر
َ عليهم ّنهم قائل:ّ {أل ْفِسدون ُهُم إ ُعرون}.  ل ولكن الُم َيْش

القييانون علييى حكمهييم مإيين القانونيون عليه مإا وعكس
سيوء وهيذا إلييه، التحاكأم ضارورتهم) إلى (بل العالم بحاجة

ٍءف ظن وسييلم، عليييه اللييه صييلى الرسييول بييه جيياء بما ِصْر
بعيدم علييه والحكيم ورسيوله، الله لبيان استنقاص ومإحُض
والخآرةا الدنيا في العاقبة وسوء التنازع، عند للناس الكفاية

لهم.  لزٌم هذا إن

فييي وذلييك العمييوم، مإن الثانية الية في مإا أيضا وتأمّإل
ُهم}. فإّن َشَجَر تعالى:ّ {فيَما قوله َن ْي مإييع الموصييول اسييم َب

وذلييك وغيرهييم، الصييوليين عنييد العمييوم صيييغ مإييع ِصييلته
أنييه كأمييا والنييواع، الجناس ناحية مإن هو والشموُل العموُم

ْدر، ناحية مإن َق فل الق ّنه كأما ونوع، نوع بين هنا فر فييرق ل أ
أراد مَإيين عيين اليميياَن اللييُه نفييى وقييد والكييثير، القليييل بين

وسييلم، عليييه الله صلى الرسول به جاء مإا غير إلى التحاكأم
َألْم قال كأما المنافقين، مإن ُعمييوَن الذيَن إلى َتَر تعالى:ّ { َيْز

ّنهم ِزَل بما آمإنوا أ ْن ِلييَك مِإييْن ُأنييزَل ومإييا إليييَك ُأ ْب أن ُيريييدوَن َق
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َكأموا َتحا َي ْد الطيياغوِت إلى ْ. ُفييروا أْن ُأمِإييروا وقيي ُد بييه يك ُيرييي و
ّلهم أْن الشيطاُن ًدا}.  ضالل ُيض بعي

ُعمون" تكذيب عز قوله فإّن َيْز ّدعييوها فيما لهم وجل:ّ " ا
النييبي به جاء مإا غير إلى التحاكأم يجتمع ل فإنه اليمان، مإن

ٍءد قلييب فييي اليمان مإع وسلم عليه الله صلى بييل أصييلً، عبيي
وهييو:ّ الطغيان، مإن مإشتق والطاغوت الخآر، ينافي أحدهما
ّد.  مإجاوزةا الح

َكَم مَإن فكّل عليييه اللييه صلى الرسول به جاء مإا بغير َح
َكأَم أو وسلم، عليييه اللييه صييلى النييبي بييه جاء مإا غير إلى حا
َكَم فقد وسلم، إليه.  وحاكأم بالطاغوت َح

ّنه وذلك ّق مِإن أ ٍءد كأل ح بييه جيياء بمييا حاكأًمييا يكون أن أح
مإيين أّن كأمييا بخلفييه، ل فقييط وسييلم، عليه الله صلى النبي
ّق ٍءد كأل ح ِكأَم أن أح عليييه اللييه صلى النبي به جاء مإا إلى ُيحا

َكَم وسلم.. فَمن طغييى، فقييد خآلفييه إلى حاكأم أو بخلفه َح
ّدها، وجاوز ْكًما ح لتجيياوزها طاغوتييا بييذلك فصار تحكيما، أو ُح
حدها. 

ْد{وجيل:ّ  عيز قيوله وتأمإيل ُفيروا أْن ُأمِإيروا وقي ه يك }ب
اللييه مإييراد خآلف وإرادتهييم القييانونيين، مإعانييدةا مإنييه تعرف
ًعا مإنهم فالمراد الصدد، هذا حول مإنهم ّبدوا والذي شر به تع

ّدل ل بالطاغوت هو:ّ الكفر َ َظلموا الذيَن تحكيمه.. {فب قول
ُهم}.  قيَل الذي غيَر ل

ُد{قوله:ّ  تأمإل ثم ُيري ُهم أْن الشيطاُن و ّل دّل  كأيييف}ُيض
ن يرونيه القيانونيون وهيؤلء ضالٌل، ذلك أّن على الهيدى، مإ
ّليت كأميا ّنيه عليى اليية د ن أ ا عكيس الشييطان، إرادةا مإ مإ

فيييه وأّن الشيييطان، مإيين ُبعييدهم مإيين القييانونيون يتصييور
الشيييطان مإييرادات زعمهييم علييى فتكون النسان، مإصلحة

ُد بييه ُبعييث ومإييا الرحمن ومإراد النسان، صلح هي ولييد سييي
وقيد الشأن هذا عن ومُإنحًى الوصف، هذا مإن مإعزول عدنان

ومإقييررا النيياس، مإيين الضييرب هييذا علييى مإنكييرا تعالى قال
مإيين أحسيين ُحكييم ل أنه ومإوضاحا الجاهلية، أحكام ابتغاءهم

َفُحكَم َأ ِة ُحكمه:ّ { ْبغوَن الجاهلي ِه مِإن أحسُن ومَإْن َي ُحكًمييا الل
ٍءم ِقنون}.  ِلقو ُيو

ّلييت وكأيييف الكريمة الية هذها فتأمإل ِقسييمة أّن علييى د
ّنييه ثنائييية، الحكييم ّ تعييالى اللييه حكييم بعييد ليييس وأ ُحكييم إل

وأكأييذب حييالً، مإنهييم أسييوأ هييم بل أبوا، أْم شاءوا الجاهلية،
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ُقَض ل الجاهلية أهل أّن ذلك مإقالً، مإنهم هييذا حول لديهم تنا
الصدد. 

بمييا اليمان يزعمون حيث فمتناقضون، القانونيون وأمإا
ويريييدون ويناقضييون وسلم عليه الله صلى الرسول به جاء
ّتخذوا أْن أمإثييال فييي تعييالى اللييه قييال وقد سبيلً، ذلك بين ي

ُأولئَك ّقييا الكافروَن ُهُم هؤلء:ّ { ْعتييدنا َح َأ ًبا للكييافريَن و عييذا
ًنا}.  مُإهي

ّدت كأيف انظر ثم القييانونيين علييى الكريميية الية هذها ر
بقييوله أفكارهم، ونحاتة أذهانهم، زبالة ُحسن مإن زعموها مإا
ِه مِإَن َأْحَسُن وجّل:ّ {ومَإْن عّز ْكًما الل ٍءم ُح ْو ِقنون}.  ِلق ُيو

اللييُه ينكيير(الية:ّ  هذها تفسير في كأثير ابن الحافظ قال
كأييل علييى المشييتمل الُمْحكييم اللييه حكم مإن خآرج مإن على
َدَل شيّر، كأل عن الناهي خآير، َعي ن سيواها مإيا إليى و الراء مإ

مإيين مإستند بل الرجال وضاعها التي والصطلحات، والهواء
مإيين بييه يحكمييون الجاهلييية أهييل كأييان كأمييا اللييه، شييريعة

وكأما وأهوائهم، بآرائهكم يضعونها مإما والجهالت، الضللت
ِلكهم عن المأخآوذةا الملكية السياسات مإن التتاُر به يحكم مَإ

ًبا لهم وضاع خآان" الذي "جنكيز ًعا كأتا ٍءم مإيين مإجمو قييد أحكييا
والمليية والنصرانية، اليهودية، مإن شتى، شرائع مإن اقتبسها

مإجييرد مإيين أخآذها الحكام مإن كأثير وفيها وغيرها السلمإية،
ِه في فصارت وهواها، نظرها ّتبعييا شرعا َبني ّدمإونها مُإ علييى يقيي
ّنة الله بكتاب الحكم وسييلم، عليييه اللييه صييلى رسييوله وسيي
َع حييتى قتاله يجب كأافٌر فهو ذلك فعل فمن حكييم إلييى يرجيي
ّكييم فل ورسييوله، اللييه كأييثير. قييال ول قليييل فييي سييواها ُيَح

ْكَم َفُح َأ ِة تعالى:ّ { ْبغييون}. أي:ّ يبتغييون الجاهلييي ويريييدون، َي
ِه مِإَن َأْحَسُن يعدلون. {ومَإْن الله حكم وعن ْكًما الل ٍءم ُح ْو َقيي ِل

ِقنوَن}. أي:ّ ومإن َقييل ِلَميين حكمييه، فييي الله مإن أعدل يو َع
ِلييم وأيقيين، بييه وآمإيين شييرعه اللييه عيين أحكييُم اللييه أّن وع

هييو تعالى فإنه بولدها، الوالدةا مإن بخلقه وأرحُم الحاكأمين،
كأييل فييي العييادل شيييء، كأييل علييى القادر شيء بكل العالم
.كأثير ابن الحافظ قول  انتهى)شيء

ًدا نييبيه مإخاطبا ذلك قبل شأنه عّز قال وقد صييلى مإحميي
َأِن عليه الله ُكْم وسلم:ّ {و ُهم اْح ْين ْع ول اللييُه أنييزل بمييا َب ِبيي ّت َت

ُهم ْهواء َءك َعّما أ ّق}.  مِإن جا الح

ُكْم تعالى:ّ {وأِن وقال ُهْم اْح ْين ْنييَزَل ِبمييا َب ْع ول اللييُه َأ ِبيي ّت َت
ُهْم َء ْهوا ُهم َأ َذْر ُنوَك َأْن واْح ِت ْف ْعِض َعْن َي ْنَزَل مَإا َب إليك}. اللُه َأ
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وسييلم، عليييه اللييه صلى مإحمدا نبيه مُإخيرا تعالى وقال
ُءوها إْن عنهييم والعييراض اليهييود بييين الُحكم بين لييذلك:ّ جييا

َفييإْن ُءوَك { ُكْم جييا ُهييم َفيياْح َن ْي ْو َب ِرْض أ ْعيي ُهييْم َأ ْن ِرْض وإْن َع ْعيي َت
ُهْم ْن َلْن َع ًا َيُضّروَك َف ْيئ َكْمَت وإْن َش ُكْم َح ُهْم فاْح َن ْي ِقْسييِط َب ِبال

ْقِسطيَن}. والقسط ُيِحّب اللَه إّن عييدل ول ،هو:ّ العييدل الُم
ّ حقييا الجييور، هييو بخلفييه والحكييم ورسييوله، اللييه ُحكييم إل

بعييد تعالى قال ولهذا والفسوق، والكفر، والضلل، والظلم،
ُكْم َلْم ذلك:ّ {ومَإْن ْنَزَل ِبَما َيْح ِئَك اللُه َأ ُأول ِفرون} ُهُم َف الكييا

ُكييْم َليْم {ومَإييْن ْنييَزَل ِبَميا َيْح ِئيَك اللييُه َأ ُأول ِلُمون} ُهيُم َف الظييا
ُكْم َلْم {ومَإْن ْنَزَل ِبَما َيْح ِئَك اللُه َأ ُأول الفاِسقون}.  ُهُم َف

أنييزل مإييا بغييير الحاكأمين على تعالى سّجل كأيف فانظر
َق، والظلَم الكفَر اللُه اللييُه ُيسييّمي أْن الممتنع ومِإن والفسو

بييل كأافًرا، يكون ول كأافًرا اللُه أنزل مإا بغير الحاكأَم سبحانه
ًقا، كأافٌر عيين جيياء ومإييا اعتقيياد، كأفر وإمإا عمل كأفر إمّإا مإطل
رواييية مإن الية هذها تفسير في عنهما الله رضاي عباس ابن

إمّإييا كأييافٌر اللييُه أنزل مإا بغير الحاكأم أّن يدّل وغيرها طاووس
ٍءد كأفُر ّليية، عيين ناقٌل اعتقا ٍءل كأفييُر وإمّإييا الم عيين ينقييُل ل عميي

ّلة.  الم

أنواع:  فهو العاتقاد كفر الول: وهو أّما

أحدها: 

ّييية اللييه أنييزل مإييا بغير الحاكأُم يجحد أن ِم أحق اللييه ُحكيي
ابيين واخآتييارها عبيياس، ابيين عيين ُروي مإا مإعنى وهو ورسوله

ُد هو ذلك أّن جرير الشييرعي، الُحكييم مإيين اللُه أنزل مإا جحو
المتقييررةا الصييول فييإّن العلم، أهل بين فيه نزاع ل مإا وهذا

ّتفق َد مَإْن أّن بينهم عليها الم ً َجَح أو الييدين أصييول مإيين أصل
ًعا ًعا فر ًفا أنكر أو عليه، مُإجم صييلى الرسييول به جاء مإما حر
ّيا، وسلم، عليه الله ّنه قطع ّلة. عن الناقل الكفَر كأافًرا فإ الم

الثاني: 

ِه ُحكيم كأيوَن الليه أنيزل مإيا بغير الحاكأم يجحد ل أْن اللي
ِه ِل ّقا. لكن ورسو اللييه صييلى الرسييول غير ُحكم أّن اعتقد ح

يحتيياجه وأشييمل... لمييا وأتّم ُحكمه، مإن أحسُن وسلم عليه
بالنسييبة أو مُإطلقييا إمّإييا التنازع، عند بينهم الُحكم مإن الناُس

ّد مإا إلى ّور عن نشأت التي الحوادث، مإن استج الزمإييان تط
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أحكيياَم لتفضيييله كأافٌر، أنه ريب ل أيًضا وهذا الحوال، وتغير
ِة مإحييُض هي التي المخلوقين ُحثاليية وصييْرُف الذهييان، زباليي

الحميد.  الحكيم ُحكم على الفكار،

ِه وُحكُم ِله الل الزمإان، باخآتلف ذاته في يختلف ل ورسو
ّدد الحوال، وتطور ّنه الحوادث، وتج مإا كأائنة قضية مإن مإا فإ
ّ كأانت صلى رسوله، وسنة تعالى، الله كأتاب في وُحكمها إل
ًطا أو ظياهًرا أو نّصيا وسيلم، عليه الله ذليك، غيير أو اسيتنبا
ِلَم َله علمه، مَإن ذلك َع ِه جهله.  مَإن وَج

ّييير مإيين العلميياء ذكأرها مإا مإعنى وليس بتغييير الفتييوى تغ
ّنه مإا الحوال ُبه قّل مَإن ظ مإييدارك مإعرفيية مإيين عييدم أو نصي
َللها، الحكام ّنوا حيث وِع ُيلئييم مإييا بحسييب ذلك مإعنى أّن ظ
ّوراتهم الدنيوية وأغراضاهم البهيمية، الشهوانية إرادتهم وتص
الوبية.  الخاطئة

ُدهم ولهذا تابعيية النصييوص ويجعلييون عليها، يحامإون تج
ِلييم لييذلك فيحرفييون أمإكنهييم مإهما إليها، مإنقادةا لها َك عيين ال

مإواضاعه. 

ٍءذ ّير مإعنى وحينئ مإييراد والزمإان الحوال بتغير الفتوى تغ
الشييرعية، الصييول فيييه مُإستصييحبه كأييان مإنييه:ّ مإييا العلماء
ْنُسييها الييتي والمصييالح المرعية، والعلل ٌد ِج تعييالى للييه مإييرا

أربيياب أّن المعلييوم وسييلم. ومإيين عليييه الله صلى ورسوله
ّ يقولون ل وأنهم بمعزل، ذلك عن الوضاعية القوانين على إل

ُق والواقع كأانت، مإا كأائنة مإراداتهم، يلئم مإا ٍءد.  أصد شاه

الثالث: 

َنه يعتقد ل أْن لكيين ورسييوله، اللييه ُحكييم مإن أحسن كأو
كأييافًرا كأييونه في قبله، الذين كأالنوعين فهذا مإثله، أنه اعتقد

ّليية، عيين الناقييل الكفييَر تسييوية مإيين ذلييك يقتضيييه لمييا الم
وجييّل:ّ عييّز لقييوله والمعانييدةا والمناقضيية بالخالق المخلوق

ْيَس{ ِه َل ِل ْث ّليية الكريميية، اليييات مإيين . ونحوها}َشْيء َكأِم الدا
ِد على المخلييوقين، مإمثاليية عيين وتنزيهه بالكمال، الرّب تفّر
فيمييا النيياس بييين والُحكييم والفعييال والصييفات الييذات في

فيه.  يتنازعون

الرابع: 
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ً اللييه أنزل مإا بغير الحاكأم ُحكم كأون يعتقد ل أْن مإميياثل
ً ورسوله، الله لحكم َد أْن عن فضل مإنييه، أحسيين كأييونه يعتق
فهييذا ورسوله، الله ُحكم يخالف بما الُحكم جواز اعتقد لكن

ُق قبله كأالذي ُد مإييا جييواَز لعتقييادها عليه، يصدق مإا عليه يص
تحريمه.  القاطعة الصريحة الصحيحة بالنصوص علم

الخامس: 

للشييرع، مإعانييدةا وأظهرهييا وأشييملها أعظمهييا وهييو
ّقة لحكيييامإه، ومإكيييابرةا ومإضييياهاةا ورسيييوله، لليييه ومإشيييا
وتأصيييل، وإرصييادا وإمإييدادا إعييدادا الشييرعية، بالمحيياكأم
ومإراجيييع وإلزامإيييا، وحكميييا وتنويعيييا وتشيييكيل وتفريعيييا

ومإستندات. 

َع الشرعية للمحاكأم أّن فكما ّدات، مإراج مإرجعهييا مإستم
ّلها وسلم.  عليه الله صلى رسوله وسنة الله كأتاب إلى كأ

ٌع، المحيياكأم فلهييذها ّفييق هييي:ّ القييانون مإراجيي مإيين الُمل
َع والقييانون الفرنسي، كأالقانون كأثيرةا، وقوانين شتى، شرائ

ومإيين القييوانين، مإن وغيرها البريطاني، والقانون المإريكي،
ذلك.  وغير الشريعة إلى المنتسبين البدعيين بعض مإذاهب

ّيييأةا السييلم أمإصييار مإيين كأييثير فييي المحيياكأم فهييذها مإه
ْثر أسراٌب إليها والناس البواب، مإفتوحُة مإكملة، أسييراب، إ

ُكُم ّكامُإها يح ّنة ُحكييم يخالف بما بينهم ُح مإيين والكتيياب، الُسيي
ُتلزمإهييم القانون، ذلك أحكام ِقّرهييم بييه، و ُت ّتُمييه عليييه، و ُتح و

ّي ّي الكفيير، هييذا فوق ُكأفر عليهم.. فأ للشييهادةا مإناقضيية وأ
ًدا بأّن ِه رسوُل مإحم المناقضة.  هذها بعد الل

ْكأُر ِذ ّلة و ّدمإنا مإيا جميع أد مإعلومإيٌة البْسييِط وجيه علييى قي
الموضاوع.  هذا ذكأرها يحتمل ل مإعروفة،

ُعقلء! ويا مإعشر فيا ُنها!  وأولي الذكأياء جماعات ال ال

وأفكيياُر أمإثييالكم، أحكيياُم عليكم تجري أْن ترضاون كأيف
بييل الخطييأ، عليهييم يجوز مِإّمن دونكم، هم مَإن أو أشباهكم،

ُحكمهييم فييي صييواب ل بييل بكثير، صوابهم مإن أكأثُر خآطأهم
ّ ّد هييو مإييا إل ِه ُحكييم مإيين مُإسييتم ِه، الليي أو نّصييا ورسييول

ًطا؟!!  استنبا
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َدعونهم وأبشيياركأم، ودمإييائكم أنفسييكم فييي يحكمييون َت
وفييي وذراريكييم، أزواجكييم مإين أهيياليكم وفييي وأعراضاييكم

يحكمييوا أن ويرفضييون حقوقكم!! ويتركأون وسائر أمإوالكم
ول الخطييأ، إليييه يتطييّرق ل الييذي ورسوله، الله بُحكم فيكم
حكيييم مإيين تنزيييل خآلفييه مإيين ول يييديه بين مإن الباطل يأتيه

حميد!! 

ّبهم لحكم ورضاوخآهم الناس وخُآضوع ٌع ر ورضاييوٌخ خآضييو
ُد ل ليعبدوها.. فكما تعالى خآلقهم مَإْن ِلُحكم ُق يسييج ّ الخليي إل

ِه، ّ يعبدوَن ول لل يجييب فكييذلك المخلوق، يعبدون ول إياها إل
ّ ينقادوا أو يخضعوا ول يرضاخوا ل أن العليم الحكيم لُحكم إل

الظلييوم المخلييوق، ُحكييم دون الرحيييم، الييرءوف الحميييد،
والشييبهات، والشييهواُت الشييكوُك أهلكتييه الييذي الجهييول،
والظلمات.  والقسوةا الغفلة قلوبهم على واستولت

ُعقلء على فيجب مإن فيه لما عنه، بنفوسهم يربأوا أن ال
والغلط والغييراض، بالهواء فيهم والتحكم لهم، الستعباد

ً والخآطاء، َلْم تعالى:ّ {ومَإْن قوله بنّص كأفًرا كأونه عن فضل
ُكْم ْنَزَل ِبما َيْح ُأولئَك اللُه َأ ِفروَن}.  ُهُم ف الكا

السادس: 

ُكم مإا مإيين والقبائييل العشييائر، رؤسيياء مإيين كأييثيٌر بييه يح
وعيياداتهم وأجييدادهم، آبييائهم حكايات مإن ونحوهم، البوادي

ويحكمييون مإنهييم، ذلك يتوارثون "سلومإهم"، يسّمونها التي
ًا النزاع، عند إليه التحاكأم على ويُحّضون به أحكام على بقاء

حييول فل ورسييوله، الله ُحكم عن ورغبًة وإعراضًاا الجاهلية،
ّ قوةا ول بالله.  إل

الحسساكم ُكفسسر قسسسمي الثاني: من القسم وأّما
الملة.  من ُيخرُج ل الذي وهو الله، انزل بما

ّدم فقد لقييول عنهما الله رضاي عباس ابن تفسير أّن تق
ُكييْم َلْم وجّل:ّ {ومَإْن عّز الله ْنييَزَل ِبَميا َيْح ُاولئيَك اللييُه أ ُهيُم َف

ِفروَن}. قد رضاييي قييوله فييي وذلييك القسم، ذلك شمل الكا
ُكأفيير في عنه الله أيًضييا:ّ "ليييس وقييوله كأفيير"، دون الية:ّ "

إليه".  تذهبون الذي بالكفر

َلُه أْن وذلك ُته َتْحِم ُها شهو القضييية فييي الُحكم على وهوا
هييو ورسييوله اللييه ُحكييم أّن اعتقييادها مإييع الله، أنزل مإا بغير

ّق، الهدى.  ومإجانبة بالخطأ نفسه على واعترافه الح
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ِرْجيه لييم وإْن وهيذا ْفييُرها ُيخ ّليية، عين ُكأ مإعصيية فييإنه الم
ِرقة الخميير، وُشييرب كأالزنييا الكبائر، مإن أكأبُر ُعظمى والّسيي
وغيرها..  الغموس، واليمين

مإين أعظيُم كأفيًرا، كأتيابه فييي الليُه سيّماها ً مإعصييية إّن
ُكأفًرا.  ُيسّمها لم مإعصية

كأتابه، إلى التحاكأم على المسلمين يجمع أْن الله نسأل
ًء، انقيادا ّنه ورضاا عليه.  والقادر ذلك ولّي إ

ّمتّت
 الحمد ولله
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