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:تقدم التحايا لإلعالم مؤسسة  

   

 :" الحاكمية"الصوتية السلسلةالفصل األول من تفريغ 

 

 بعنوان:

  اهلل أنزل ما بغير الحكم عن تاريخية نبذة

 المسلمين خاصة وفي عامة البشرية في

 

 :للشيخ

 اهلل المهاجرعبد أبي 

 –اهلل حفظه–

 

 تم نشر هذا التفريغ في:

 م2015 فرباير – 1416 ربيع اآلخر
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 -مقدمة التفريغ:
 

لإلعالم، أن نقدم لكم هذا التفريغ، لسلسلة احلاكمية للشيخ أيب عبد اهلل املهاجر،  فيسرنا يف مؤسسة التحايا
املصري عبد الرمحن العلي؛ والشيخ غين عن التعريف، هو من علماء الثغور، ومن كبار علماء التيار اجلهادي، 

باكستان لطلب العلم؛ فدرس فی                                                                     جاهد يف اجلهاد األفغاين األول؛ مث بعد الفتنة بني األحزاب األفغانية، توج ه حنو 
اجلامعة اإلسالمية بإسالم أباد، وحصل علی املاجستری فی الشريعة؛ ولكنه مل يتمکن من إکمال الدکتوراه، بسبب 

                                                    مطاردة السلطات الباكستانية له، فتوج ه حنو أفغانستان.

لييب، وأصبح املسؤول وهناك افتتح معهد شرعي، يف خوست يف معسكر خلدن؛ الذي كان يقوده ابن الشيخ ال
يف  -تقبله اهلل–                                                                            الشرعي للمعسكر؛ مث در س يف املعهد الشرعي، الذي افتتحه الشيخ اإلمام أسامة بن الدن 

                                                                                                   قندهار؛ والذي كان يديره الشيخ أبو حفص املوريتاين، واستفاد منه الشيخ الزرقاوي علمي ا؛ وكذلك استقدمه يف 
 .تنظيم دورات علمية، يف معسكره يف هریات

                                              : "التقيت بالشيخ أيب عبد اهلل املهاجر، وجرى حديث  –تقبله اهلل  –يقول الشيخ الشهيد أيب مصعب الزرقاوي 
                                                                                               بيننا يف حكم العمليات االستشهادية، وكان الشيخ يذهب إىل جوازها، وقرأت له حبث ا نفيس ا يف هذه املسألة، 

                                    ليه، ومل أتنب  جوازها فقط؛ بل بت  أرى ومسعت له أشرطة مسجلة يف ذلك، فشرح اهلل صدري ملا ذهب إ
 استحباهبا، وهذا واهلل من بركة العلم ولقاء أهله". 

ويقول الشيخ حممد وائل حلواين "ميسرة الغريب"، عضو اللجنة الشرعية لتنظيم القاعدة يف بالد الرافدين آنذاك، 
ب شيخه أ«: الزرقاوي كما عرفته»يف رسالته                                               با عبداهلل املهاجر، وُي  ل ه ويثين عليه، وي  و د                                "كان شيخنا الزرقاوي ُي 

                                                                                                        لو يأيت إىل العراق؛ وكانت قرائن  احلال ت د ل  أنه لو أتى، ألوكلت إليه مسؤولية اهليئة الشرعية، وذكر يل أنه درس 
 عند الشيخ املهاجر أربع سنوات".
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 أن تعتقلته السلطان اإليرانية؛                                          م، دخل الشيخ إيران مع من دخل، حيث قد ر اهلل1002بعد أحداث سبتمرب 
والشيخ هو صاحب كتاب "مسائل من فقه اجلهاد"، وكتاب "أعالم السنة املنشورة، يف صفات الطائفة املنصورة"، 

                                                                                              ومها سفران ضخمان؛ ورغم مكانة الشيخ العلمية الكبریة، إال  إنه ليس كثری املؤلفات، ولكن كان له نشاط يف 
 لعلمية؛ وهو ما ُيعل لتفريغ دروس الشيخ، وسالسله العلمية أمهية كبریة. التدريس، وتنظيم الدورات ا

مفقود من املصدر(، أي  14ملف )امللف رقم  34                                                  ونظر ا لضخامة هذه السلسلة "احلاكمية"، اليت تتكون من 
       لجلد                                                                                 ساعة؛ فقد رأينا أن نقوم بنشر تفريغها، مقسم ا على شكل فصول، مث نقوم جبمعها الحق ا يف 30أكثر من 

واحد؛ مع العلم أننا نعطي حقوق النشر، واالستفادة من هذا التفريغ، ألي مسلم أو مؤسسة إعالمية؛ تلتزم 
 مبا مت تفريغه. ا /بإكمال تفريغ السلسة، واالعتناء هبا ونشرها يف لجلد واحد، وذلك بعد أن تراجعنا، حىت نعلمه

يد املشاركة والتعاون معنا يف هذا التفريغ. وقد قام الشيخ كما أننا نفتح الباب، أمام أي مؤسسة إعالمية، تر 
مفردات، كما هو مبني أدناه؛ ولعلنا نقوم بتقسيم هذه املفردات، إىل  3                                     بتقسيم السلسلة، كما بني  يف مقدمته، إىل 

 فصول أصغر حسب ما يتيسر.

 نبذة عن تاريخ احلكم بغری ما أنزل اهلل-2
  من الدينمنزلة احلكم بغری ما أنزل اهلل-1

 ا أنزل اهلل يف توحيد الربوبيةمنزلة احلكم مب
 منزلة احلكم بغری ما أنزل اهلل يف توحيد األلوهية، 

 منزلة احلكم بغری ما أنزل اهلل يف توحيد األمساء الصفات. 
 منزلة احلكم بغری ما أنزل اهلل من اإلميان 

 -:احلكم بغری ما أنزل اهللنتكلم عن مناطات الكفر يف -4
 املناط األول هو عملية التشريع 

 املناط الثاين تطبيق هذا التشريع يف واقع الناس
 املناط الثالث هو عدم احلكم مبا أنزل اهلل

 ( ومن مل ُيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرينتأويل قوله تعاىل )-
 سبب النزول 

من أجلها هذه اآليات صفة فعل أهل الكتاب والتطابق التام بني تلك الصورة اليت أنزلت 
 وبني واقعنا املعاصر

 الكفر املذكرور يف اآلية هل هو الكفر األكرب أم الكفر األصغر
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 أثر ابن عباس )كفر دون كفر(.
                                         من شر ع ولو تشريع ا واحد ا خمالف لشرع اهلل.العلماء القدامى واملعاصرين  إمجاع -3

 

 ويف عامة البشرية يف، اهلل أنزل ما بغری احلكم عن تارخيية نبذة" بعنوان وهو، تفريغنا من األول الفصل هو وهذا
 .       تقريب ا 9 الدقيقة حىت الرابع واملف الثالث وامللف الثاين امللف يشمل و"،      خاص ة املسلمني

 -سياسة التفريغ:
، وتأخری كتقدمي،  بسيطة بتعديالت فقمنا؛ الفهم صعبة املكتوبة املادة ُيعل ألنه، احلريف التفريغ العمل هذا يف نلتزم مل
 معىن حذف أو الشيخ يقله مل معىن زيادة يف احلق ألنفسنا نعطي أن دون؛ مجلة صياغة إعادة أو، كلمة  حذف أو

 .تكلف دون يكون ما بأوضح، الكتابة بأسلوب الكالم جعل فالغرض؛ الشيخ قاله

 حىت ويستطرد ليشرح، كلمة  كل  أو مجلة كل  عند يقف فهو؛      كالم ا  الشيخ ينقل عندما تكون التعديالت هذه وأغلب
 شرح أدرجنا مث"..."  قوسني بني وجعلناه،        مفصوال   املنقول الكالم جبمع فقمنا؛ املنقول بالكالم كالمه         أحيان ا خيتلط
 باللون وبالتظليل، الواضح غری الكالم أو احلذف على لداللة)...(  عالمة بوضع الغالب يف والتزمنا، بعده الشيخ

 . الكتابة أسلوب يف يصلح ال الذي الشرح بعض وحذفنا؛ الزيادة على للداللة الرصاصي

 أنزل ما بغری احلكم موضوع عن تارخيية نبذة) األول الفصل      مثال  ، واحد مبوضوع املتعلقة الدروس بدمج قمنا وكذلك
  .الفصل هناية يف كملخص  وجعلها الثانية اجللسة مقدمة حبذف فقمنا، جلستني يف متت( اهلل
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 -:السلسلة مقدمة
 فهو اهلل يهده من، أعمالنا سيئات ومن أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ، ونستهديه ونستغفره حنمده هلل احلمد إن

ا      ولي ا له جتد فلن يضلل ومن،        املهتد    عبده      حممد ا أن وأشهد، له شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد،       مرشد 
 . ورسوله

ل م ون             ي ا أ ي  ه ا )  .1(                                                                                           ال ذ ين  آ م ن وا ات  ق وا الل ه  ح ق  ت  ق ات ه  و ال  مت  وت ن  إ ال  و أ ن  ت م  م س 

د ة  و خ ل ق  م ن  ه ا ز و ج ه ا و ب ث  م ن  ه م  )                              ا ر ج اال  ك ث ری ا و ن س اء                                                                                                                               ي ا أ ي  ه ا الن اس  ات  ق وا ر ب ك م  ال ذ ي خ ل ق ك م  م ن  ن  ف س  و اح 
 . 2(                                                                                               و ات  ق وا الل ه  ال ذ ي ت س اء ل ون  ب ه  و األ  ر ح ام  إ ن  الل ه  ك ان  ع ل ي ك م  ر ق يب ا

       الل ه                             ذ ن وب ك م  و م ن  ي ط ع                                                                                                                              ي ا أ ي  ه ا ال ذ ين  آ م ن وا ات  ق وا الل ه  و ق ول وا ق  و ال  س د يد ا، ي ص ل ح  ل ك م  أ ع م ال ك م  و ي  غ ف ر  ل ك م  )
 .3(                                           و ر س ول ه  ف  ق د  ف از  ف  و ز ا ع ظ يم ا

 -:بعد أما مث
، الدين هي احلاكمية أن قلنا إذا – معنا سيأيت كما  – نبالغ فال، الكثری الشيء األمهية من له احلاكمية موضوع

؛ املفردات لبعض سنتعرض، احلاكمية عن درسنا يف – اهلل شاء إن – وحنن؛ احلاكمية هو للدين العملية الرتمجة وأن
 :البحث مفردات

 تاريخ يف الفكرية البدعة هذه تاريخ عن يف نتكلم: اهلل أنزل ما بغری احلكم تاريخ عن نبذة: املفردات هذه أوىل
 .      خاصة   اإلسالم تاريخ ويف،        قاطبة   البشرية

 توحيد يف اهلل أنزل مبا احلكم منزلة عن نتكلم وفيه؛ الدين من اهلل أنزل ما بغری احلكم منزلة عن سنتكلم:        ثانيا  
 ما بغری احلكم منزلة عن سنتكل:         وثالثا  ، األلوهية توحيد يف اهلل أنزل ما بغری احلكم منزلة عن نتكلم وكذلك ،الربوبية

 . ككل  اإلميان من اهلل أنزل ما بغری احلكم منزلة عن املبحث هذا خنتم مث، الصفات األمساء توحيد يف اهلل أنزل
 املناط؛ التكفری يف مناطات ثالثة العملية هذه يف أن وسنجد؛ اهلل أنزل ما بغری احلكم مناطات عن نتكلم:        ثالثا  

 مبا احلكم عدم هو: الثالث واملناط ،الناس واقع يف التشريع هذا تطبيق: الثاين واملناط، نفسها التشريع عملية هو: األول

                                                           
 .201 :اآلية ،سورة آل عمران 1
 .2 :اآلية ،سورة النساء 2
 .02-00 :اآليات ،سورة األحزاب 3
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 هبذا نبدأ أن البد التحقيق وعلى؛ اهلل أنزل مبا احلكم عدم وبني، اهلل أنزل ما بغری احلكم بني فرق فهناك، اهلل أنزل
 أردنا ولو ،(              ال ك اف ر ون        ه م                ف أ و ل ئ ك          الل ه           أ نز ل       مب  ا         ُي  ك م       مل           و م ن  : )تعاىل بقوله املقصود وهو، أخرناه الذي الثالث املناط

 يتضح حىت نستوفيها أن البد، كثریة  بأحباث يتعلق ألنه أخرناه أننا إال، املناط هبذا نبدأ أن فالبد الصحيح التقسيم
 . املوضوع

 
        الل ه           أ نز ل       مب  ا         ُي  ك م       مل           و م ن  : )تعاىل قوله بتأويل املتعلقة أي، الثالث باملناط املتعلقة األسباب هذه ظل ففي

  4(              ال ك اف ر ون        ه م                ف أ و ل ئ ك  
 .النزول سبب عن      أوال   سنتكلم

 
 وبني، اآليات هذه أجلها من أنزلت اليت الصورة تلك بني التام والتطابق؛ الكتاب أهل فعل صفة عن نتكلم مث

 .املعاصر واقعنا
 
        الل ه           أ نز ل       مب  ا         ُي  ك م       مل           و م ن  : )اآلية هذه يف املذكرور الكفر عن اآليات هذه ظل يف الثالثة النقطة يف سنتكلم مث

 العلماء لكبار واضحة فتاوى فيها أن وسنجد؟ األصغر الكفر أم األكرب الكفر هو هل(،               ال ك اف ر ون        ه م                ف أ و ل ئ ك  
 .األكرب الكفر هو اآلية يف املذكور الكفر أن صراحة تنص، واملشائخ
 

 – عنه اهلل رضي – عباس ابن قول وهي معها الوقوف تستحق واليت، الشهریة الشبهة تلك عن سنتكلم كذلك
 (.كفر  دون كفر)

 
 .املنت ناحية ومن السند ناحية من؛ ناحيتني من األثر هذا عن وسنتكلم

 .      ومتن ا       سندا   – عنه اهلل رضي – عباس ابن ألثر املشاهبة اآلثار بعض عن سنتكلم وكذلك
 . األثر صحة فرض على – عنه اهلل رضي – عباس ابن أراده الذي الصحيح التوجيه عن سنتكلم مث
 الذين حكم عن –     جد ا كثریة  وهي – واملعاصرين القدامى العلماء أقوال من مجلة عن ذلك بعد سنتكلم مث
 من كل  أن على، واملعاصرين القدامى العلماء بني تام اتفاق سنجد؛       عجيب ا      أمر ا وسنجد ،اهلل أنزل ما بغری ُيكمون

                                                           
 .44 :اآلية ،سورة المائدة  4
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ا        تشريع ا ولو     شر ع  إليه ويتحاكم ُيكم         مستقرا        عام ا         قانونا   الشرع هذا وجعل، شرعه ولكن مفردة قضية ولو،       واحد 
 من احلديث يف وال القدمي يف عامل وجدت فما، إستثناء بال العلماء مجيع؛ امللة من خمرج أكرب      كفر ا  كافر  فهو؛ الناس
 بال واحد عامل هناك فليس ،القضية هذه حلسم تكفي النقطة وهذه ،القول هذا غری قال املسألة هذه يف تكلموا الذين

     شر ع مفردة قضية يف ولو، صرُية فتوى له عثيمني ابن الشيخ بل ،عثيمني وابن باز ابن الشيخني رأسهم وعلى استثناء
. للمعاصرين كثری  كالم  وغریه ،أكرب كفر        كافر    فهو – والسالم الصالة عليه – الرسول      وسن ه اهلل أنزله ما غری       شرعا   فيها

 كثری  وابن تيمية ابن اإلسالم شيخ لنا نقله اإلمجاع وهذا ،اهلل أنزل ما بغری حكم من كفر  على اإلمجاع بنقل خنتم مث
 .العلماء بعض املعاصرين من ونقله

 
 .املسلمني سياق يف أي املعاصر واقعنا يف اهلل أنزل ما بغری احلكم آثار على ذلك بعد نتكلم مث

  



 9 

 نبذة تاريخية عن الحكم بغير ما أنزل اهلل

 مقدمة 
 يف تكلمنا كما      مع ا ورأينا، قبل من قررنا فنحن ،واإلميان الكفر بني الصراع حمور متثل، القضية هذه احلقيقة يف

 توحيد حول      أبد ا يكن فلم، – وتعاىل سبحانه – اهلل وجود إثبات قضية حول      أبد ا يكن مل الصراع أن؛ اإلميان باب
 وكلمة، والنهي لألمر اخلضوع هو، األلوهية لتوحيد العملية والرتمجة، األلوهية توحيد حول األساس يف كان  وإمنا؛ الربوبية

 وتعاىل سبحانه اهلل ألمر       عملي ا ختضع أن: للحاكمية الشرعي فاملعىن؛ )..( احلاكمية موضوع لجمل هي والنهي األمر
         طاغوتا   كان؛  الغری هذا كان      أي ا وهنيه اهلل غری ألمر       عملي ا ختضع أن: اهلل أنزل ما بغری احلكم معىن فإن وباملقابل، وهنيه
 من       ع ب دت اليت اآلهلة صور     شىت   وإىل، األسباب شىت وإىل، األنواع شىت إىل،       كوكب ا  ،      حجرا  ، صنما،        حجريا   أو        بشريا  
 . البشري التاريخ مدى على، اهلل دون

 
 معىن يف الصحيح وليس، التحقيق على احلاكمية موضوع حول كان  إمنا، واإلميان الكفر بني الصراع حقيقة     إذ ا
 إىل، أمه بطن وهو يولد أن قبل بل، والدته منذ اإلنسان حياة يف تتحكم احلاكمية؛ معني جانب يف قصرها، احلاكمية

 التقسيمات تلك، اإلجتماعي اجلانب أو السياسي كاجلانب  معني جبانب ختتص ال؛ وجل عز اهلل يدي بني يقف أن
، كلها  حياتك يف املتحكم هو – وتعاىل سبحانه – اهلل جتعل أن هي: احلاكمية ،شيء كل  احلاكمية؛ اليوم تروهنا اليت
 . املسجد خارج ويف املسجد يف احلكم هو اهلل جتعل أن ،حياتك سائر ويف، تعامالتك ويف عباداتك يف

 
 مبشرين النبيني اهلل فبعث" )فاختلفوا( "واحدة أمة الناس كان)       مقد رة كلمة  فيها، حمذوف شيء فيها واآلية

        ب  ني               ل ي ح ك م            ب احل  ق              ال ك ت اب            م ع ه م               و أ ن  ز ل  ، )الناس بني حدث الذي اخلالف هذا لریفع(؛ الكتاب معهم وأنزل ومنذرين
ت  ل ف وا       ف يم ا         الن اس    (.       ف يه               اخ 

 
  ابن وذكره، وصححه املستدرك يف احلاكم أخرجه الذي، املشهور األثر يف – عنه اهلل رضي – عباس ابن يقول

 كلهم  قرون عشرة وآدم نوح بني كان: )– عنه اهلل رضي – عباس ابن قال؛ 150 ص الثالث اجمللد يف تفسری يف كثری
 الصالة نبينا وعلى عليه – آدم أهبط أن منذ     إذ ا ،(ومنذرين مبشرين النبيني اهلل فبعث فاختلفوا، احلق من شريعة على
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 على، أمرين على داللة فيها شريعة وكلمة؛ احلق من        شريعة   على الناس كان،  – السالم عليه – نوح إىل – والسالم
 .الفروع وعلى األصول على، األحكام وعلى العقيدة

 
        عقيدة  ؛ احلق اهلل دين على كانوا  خمتصرة بصورة ،واحد      أمر   على كانوا،  قرون عشرة نوح إىل آدم منذ فالناس 
، األوىل الصورة هي األصنام وعبادة ،األصنام بعبادة املشهورة القصة وحصلت، بينهم االختالف حدث مث،         وشريعة  

 ما، فقط حتكم حىت، أنزلت الكتب هذه فهل ،وشريعة عقيدة حرفت اليت املسریة هذه (، )...اهلل لغری احلاكمية جلعل
 فالرسل، بالشريعة صرحت بالعقيدة تصرح أن قبل إهنا بل واهلل ال.( ..؟ )التعبدي واجلانب الروحي باجلانب يسمونه
،         وشريعة          عقيدة  ؛        قاطبة   الناس حياة ليحكموا؛ القرآن وآخرها، الزبور، والفرقان، واإلجنيل، التوراة؛ الكتب جبنس أرسلت
 – هلل ختضع أنت بد فال؛ إقتصادية وجوانب، إجتماعية وجوانب، سياسية وجوانب، روحية جوانب أو تعبدية جوانب
 وانقسم، والنار      اجلن ة سوق وقامت، الكتب وأنزلت الرسل أرسلت ولذلك؛ احلياة مناحي كل  يف – وتعاىل سبحانه

، خصائصه أخص يف اهلل تنازع طواغيت أو طوائف هناك، احلاكمية موضوع أجل من هذا كل؛  فريقني إىل الناس
 . الصراع بينهم فنشأ، احلق لدينهم الناس       يرد وا أن ُياولوا، أنبياء أو رسل أو دعاة هناك وباملقابل
 

 حىت، ترتكه ال وأنت      يرتك ك ال فهو، أحدمها من والبد؛ تنتهي ال قدرية عداوة، والكافرين املسلمني بني والعداوة
 الوالء درس يف – اهلل شاء إن – عليها سنتكلم النقطة وهذه؛ يرتكك لن فهو تتكره أن بوسعك أن، أنت ظننت إذا

 لن فهو أنت جتنبته إذا، واهم فأنت الصراع تتجنب أنت بوسعك أن ظننت إذا؛ رأسك يف األمر هذا ضع، والرباء
 .يرتكك ولن يتجنبك

 
 األنبياء طريق؛ طريقني إىل احلاكمية موضوع يف الناس انقسم؛ األرض على االختالف هذا حدوث منذ: نقول

 هذه غری إىل،        كواكب ا،         حجارة  ،      وثن ا،        أصنام ا،      بشر ا؛ الطواغيت هؤالء كان      أي ا؛ الطواغيت اتباع وطريق، واتباعهم والرسل
 .اهلل دون من عبدت اليت، األمور

 
 األنبياء – وتعاىل سبحانه – اهلل أرسل: نقول؛ موضوعنا ليس ألنه، اإلُياز من بشيء األول الفريق عن سنتكلم

ر ع ة  و م ن  ه اج ا: )تعاىل اهلل قال كما،          وشريعة          عقيدة  ، احلق عبادة؛ اهلل لعبادة ليدعوا الرسل  ؛5(                                                ل ك ل  ج ع ل ن ا م ن ك م  ش 
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 هبا ُيكم بأنه، التوراة عن – وتعاىل سبحانه – املوىل أخربنا كذلك،  احلياة مناحي لسائر وتنظيم تشريع أي: شرعة
ل م وا                                                              إ ن ا أ ن  ز ل ن ا الت  و ر اة  ف يه ا ه د ى و ن ور  ُي  ك م  : )فقال، األنبياء فقال عن التوراة أهنا أنزهلا لتحكم  6(                                    هب  ا الن ب ي ون  ال ذ ين  أ س 

 بني الناس. 
 

، األنبياء تسوسهم إسرائيل بنوا كانت: )فيقول إسرائيل بين عن – وسلم عليه اهلل صلى – النيب خيربنا وكذلك
 أن رغم اآلن املستخدم املصطلح هذا؛ السياسة مصطلح فاستخدم تسوسهم قال، 7(     نبي ا اهلل بعث نيب هلك كلما
 :املعاصرون هؤالء

 
 يسوسون األمور بغری عقل * فينفذ أمرهم ويقال ساسوا

 
 التعبدية باجلوانب ختتص" تسوسهم" كلمة  فهل"، تسوسهم: "قال – والسالم الصالة عليه – النيب أن املهم

 .السياسية، اإلقتصادية، اإلجتماعية واملناحي،        تعبدا  ؛ احلياة مناح كل  تشمل بل؟ فقط الروحية واجلوانب
 

 ميارسها التحكيم عملية كان         أحيان ا؛ ضربني على كان  – األرض يف اهلل حكم إتبع الذي الفريق – الصنف فهذا
– السالم عليهما – داوود وقبله سليمان؛ والسياسة امللك بني هلم اهلل مجع الذين، األنبياء هؤالء ومن، والرسل األنبياء

  – والسالم الصالة عليهما – وسليمان داوود، اآلية فبنص 8(                                                    و د او د  و س ل ي م ان  إ ذ  ُي  ك م ان  يف  احل  ر ث  ): تعاىل قال كما،  
 – السالم عليها – فكانا؛ والرسالة امللك بني أو، والنبوة امللك بني فجمعوا، الرسل من كانوا  بل، اهلل أنبياء من كانوا

 يقومون كانوا  والرسل األنبياء؛ األول النوع فهذا، ورسل أنبياء لكوهنما باإلضافة، خلقه ويف عباده يف اهلل حكم ينفذان
 .الرسالة به اهلل ختم الذي، – وسلم عليه اهلل صلى – حممد نبينا النوع هذا ومن، التحكيم بعملية

 
 وصاروا، بالدعوة ءامنوا كانوا  ملوك؛ واملرسلني األنبياء دين وعلى، احلق شريعة على كانوا  ملوك: اآلخر الصنف

، امللوك هؤالء ضمن ومن،     جد ا كثریون  وهم؛ وأراضيهم قومهم يف وطبقوها،      احلق ة الشريعة هذه وأخذوا، جندها من
 أشهرهم، األنبياء من جلمع        معاصر ا كان  وطالوت، البقرة سورة يف اهلل ذكره الذي طالوت؛ القرآن يف اهلل ذكرهم الذين
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 طالوت قصة يف تفسریه يف كثری  ابن وذكره، التوراة يف املذكور مشويل داوود قبل ومن، – السالم عليه – داوود
 .عاصرهم الذين األنبياء بشريعة ُيكم وكان، امللك اهلل ءاتاه فطالوت؛ وجالوت
 

  – املفسرون ذكر كما  – القرنني وذو، الكهف سورة يف تعاىل اهلل ذكره الذي، القرنني ذو ضمنهم من وكذلك
 مث؛ تعاىل اهلل بشريعة ُيكم فكان،      صاحل ا        م ل ك ا كان  بل، نيب يكن مل فهو؛ قبله كان  الذي النيب بشريعة ُيكم كان

 تعاىل اهلل حكم غری      حكم ا اتبع الذي الفريق هو؛ يهمنا الذي وهو الثاين للفريق ننتقل؛ األحوال وتغریت خلوف خلف
 . األرض يف

 :في التاريخ البشري الحكم بغير ما أنزل اهللمراحل 
 التاريخ يف أعين، فصول ثالث إىل نقسمها؛ مراحل إىل اهلل أنزل ما بغری احلكم موضوع نقسم أن أردنا إذا

كما قال   كافة  للبشر مبتعثة أمة بل البشري التاريخ من جزء فهم؛ املسلمني تاريخ البشري التاريخ مجلة ومن، البشري
 بغری احلكم مراحل، نقسم أن نستطيع فأقول، أبينا أم شئنا اهلل ابتعثها أمة حنن 9(                                            ك ن ت م  خ ي  ر  أ م ة  أ خ ر ج ت  ل لن اس  ) تعاىل

 : مراحل ثالث إىل، اهلل أنزل ما
 القدمي العصر يف مرحلة .2
 الوسيط العصر يف ومرحلة .1
 احلديث العصر يف ومرحلة .4

 
 أنزل ما بغری قوانني صياغة عملية بدأت مىت؛ املكتوب اجلانب أي، التدويين اجلانب على ونركز هنا نقصد وحنن

 ؟ورسله هلل       حمادة   اهلل
 

 أوال: العصر القديم:
 وكانت؛ بدائية أمم األمم تلك كانت،  البدائية من بنوع يتميز كان،  عندكم معروف هو كما  القدمي العصر

 أهنا تعين"، الوضعية القوانني" يف وضعية وكلمة. القبائل شيوخ وأقوال والعادات األعراف هي، بينهم السائدة القوانني
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 عند الوضعي احلكم عن      طبع ا ختتلف وهي، املصطلح هذا يستخدم املعاصرين املستشرقني وبعض؛ البشر وضع من
 . األصوليني

        وخاصة  ؛ هذا يومنا إىل موجودة زالت ما القبائل شيوخ وأقوال، والعادات األعراف هذه زالت ما لألسف أقول
      أيض ا املسألة هذه عن وتكلم؛ زماهنم بدو يف فتوى عتيق بن محد وللشيخ، اليمن ويف اجلزيرة يف، البدو مناطق يف

 الكتاب دون      حكم ا وُيعلوهنا، والتقاليد العادات تلك ُيكمون الذين، اجلزيرة يف البدو عن فتكلم، احلوايل سفر الشيخ
 .والسنة

، احلفريات بعض على منقوشة وجدت اليت، املدونة التشريعات تلك، القدمية التشريعات تلك أشهر ومن
 أهنم يعلم، القانون تاريخ أو الوضعي التشريع تاريخ قرأ والذي،        آشوري ا      ملك ا كان  هذا ومحورايب"؛ محورايب" ل وتنسب
 اهلل كتب  هي، البشر عرفها تشريعاتأول وهذا كالم مردود ف. )..( البشر عرفها مدونة تشريعات أول هذه أن يقولون

 ملدة البشر عرفها تشريعات أول؛ الواضحة باحلقائق يكذبون، العلمانيني من ذلك يرد والذي؛ –وتعاىل سبحانه –
 فعشرة، قرون عشرة ملدة واستمرت؛ رسله لسان على أنزهلا اليت، – وتعاىل سبحانه – اهلل تشريعات كانت،  قرون عشرة
 .اهلل شرع غری بشرع حتكم ال، األرض وهذه قرون

       حماد اة هذه؛ البشر عرفها تشريعات أول هي، – محورايب تشريعات – التشريعات تلك أن القول أين فمن
 الدروس يف العلمانيني عن طويل حديث ولنا، احلقائق وتزوير تزييف العلمانيني فطريقة، عنهم معروف وهذا، واضحة
 .تعاىل اهلل شاء إن القادمة

 

 .أرضه يف اهلل لتشريع        حماد ة         ودو نت وضعت تشريعات هي، حلمورايب نسبت اليت التشريعات تلك: نقول
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 العصر الوسيط:        ثاني ا: 
، العامل حتكم كانت  اليت الدولة ظل يف؛      أيض ا مدونة تشريعات ظهرت الوسيط العصر يف، الوسيط للعصر ننتقل

 أن ذكرنا كما،  الوسيط العصر يف املسيطرة هي كانت  الرومانية فاالمرباطورية، الرومانية االمرباطورية وهي الوقت ذلك يف
 .م415 سنة يف تنصر قسطنطني

  وضعتها اليت التشريعات هي؛ الدنيا يف ظهرت اليت، الوضعية التشريعات أوىل كانت  الوسيط العصر يف
 تلك يف، االمرباطورية ملوك أشهر يد على، التشريعات هذه ووضعت؛ البيزنطية االمرباطورية أو، الرومانية االمرباطورية

 أن حىت ،عظمتها أوج الرومانية االمرباطورية عهده يف بلغت الذي"؛ جستنيان" املشهور البيزنطي امللك وهو، الفرتة
 . بأسره العامل عظماء من جعله"، املئة العظماء" كتاب  صاحب" هارت مايكل"

 السادس القرن أوائل يف) يقولون والبعض، امليالدي السابع القرن أواخر يف ظهر" جستنيان؛ "سؤال وهنا
؛        قاطبة   البشرية تاريخ يف حدث أهم، فيها حدث الفرتة هذه؛ انتبه وهنا(، امليالدي السابع القرن أواخر يف أو، امليالدي

 رأي على – والسالم الصالة عليه – فالنيب؛ بعثته وليس – والسالم الصالة عليه– النيب ميالد شهدت الفرتة فهذه
 النيب مليالد معاصر كان"  جستنيان"ف"؛ جستنيان" فيها يعيش كان  اليت الفرتة فهي، م152 سنة ولد املؤرخني بعض

 مسألة هذه. بعثته قبل – والسالم الصالة عليه– النيب حياة من لفرتة معاصر وكان، – والسالم الصالة عليه –
 .جانبية

 يف تدخل بدأت الرومانية فاالمرباطورية، نصراين هو؟ شريعة أي على األصل يف" جستنيان؛ "سؤال سألنا فلو
، عنده من        قانون ا ووضع، اإلجنيل عن عدل فوجدناه، اإلجنيل بشريعة ُيكم أن فيه فيفرتض؛ قسطنطني منذ النصرانية

 من، الروماين القانون يف يكتبون أهنم ستجد، املعاصرين املؤرخني أقوال قرأت ولو؛ الروماين بالقانون عرف الذي
 القرآن يف منه %0.2 ذكروا ما واهلل        تقديس ا يقدسونه، القرآن يف منه %2 ولو يذكروا مل ما والتقديس التمجيد

 .      وتعد ي       وظلم        جور   من فيه وما حتريفات من فيه ما رغم؛ والصالم الصالة عليه نبينا سنة ويف، الكرمي

"، الروماين القانون من غالبها يف        مستمد ة اإلسالمية الشريعة أن: "– قال ما وبئس – وقال بعضهم افرتى بل
 يعقد، املعاصرين املفكرين بعض أن ُيد، اإلسالمي التشريع كتب  يف يقرأ وملن!؛ منهم كثری  هبا      وصر ح هكذا قالوا واهلل
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 استمدت هل؛ الشبهات هذه على للرد فصل فيفرد؛ مناقشة إىل حتتاج ال واهلل أهنا رغم! الشبهات هذه ملناقشة      باب ا
 .واألدلة الكتب من كثری  إىل ويرجع؟ الوضعي القانون من بالفعل اإلسالمية الشريعة

، باإلجنيل احلكم عن" جستنيان" عدل فلماذا، اإلجنيل ُيكم أن" جستنيان" على يفرتض كان  باألصل: فنقول
 عن نتكلم     كن ا  عندما، ذكرناها اليت التحريف قصة إىل يرجع الذي:      أوال  ؟ عنده من وضعية تشريعية قوانني وضع إىل

 ما مجلة من كان  وبالفعل، النصرانية الديانة هدم ويف؛ العقيدة هدم يف بعده جاء ومن هو، التخرييب دوره وعن بولس
 . اإلجنيل يف ذكرت اليت التشريعات، هدمه

                                            بداية  نقول هل اإلنجيل كان كتاب ا تشريعي ا؟ 

ملن بدل )اجلواب الصحيح كما ذكر علماؤنا كشيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه   ،مواعظاإلجنيل كان يف أكثره  
؛ مواعظ كان  اإلجنيل أكثر أن؛ (يف أجوبة اليهود والنصارى هداية احليارى)وعلى هنجه ابن القيم يف كتابه دين املسيح( 

 تلك من اليهود ينقذ حىت،        خاص ة   بعث فعيسى؛ – السالم عيه – عيسى أجلها من بعث اليت، املهمة مع يتوافق وهذا
 .        املاد ي ة محأة وهي، فيها وقعوا قد كانوا  اليت، احلمأة

ل، الكثری الشيء         املاد ي ة من بلغوا      قوم ا كانوا  اإلجنيل على غلب ولذلك؛        املادي ة هذه يرفع حىت،        خاص ة   هلم        فأ رس 
 ضمنها من، قليلة أحكام فيه كان  ذلك ورغم؛ التعبدية األعمال والرقائق القلوب بأعمال يتعلق الذي، الوعظي اجلانب

ل  ل ك م  ب  ع ض  ال ذ ي ح ر م  ع ل ي ك م  : )تعاىل قوله يف، الكرمي القرآن إليها أشار اليت تلك فكانت هناك أمور حرمها  10(                                                  و أل  ح 
 .فجاء اإلجنيل وأحلها هلم                                                             اهلل على بين إسرائيل وفق ا لعنادهم وإصرارهم وتلك النفسية اخلبيثة

  اليت التشريعات لبعض        تعديال  ، اإلجنيل يف أنزل – وتعاىل سبحانه – اهلل أن، األمور هذه ضمن من: ونقول
 كانت  لذلك؛ قليلة أمور      مجلة   األمور هذه أن إال، عليهم حرمت كانت  اليت، األمور بعض هلم       فأحل  ؛ التوراة يف كانت

 يرجعون الغالب يف كانوا؛  ما       قضية   ينظموا أو، ما ألمر يتحاكموا أن يريدون عندما"، جستنيان" قبل الرومانية الكنيسة
 يف يرجعون فكانوا،       عقدي ا كتاب  أنه إىل باإلضافة،         تشريعي ا       كتاب ا  كانت  األصل يف التوراة ألن؛ اإلجنيل ال التوراة إىل

 .التوراة إىل يرجعون؛ الناس أوضاع وتنظيم، األحكام ووضع لتقنني، األصلية مصادرهم
                                                           

 .30 :اآلية ،سورة آل عمران 10



 16 

، ألمرين؛ كافة  الناس أمور لتنظيم، األحوال من حال بأي يصلحان ال أهنما يرى، واإلجنيل التوراة إىل الناظر
 يودع مل – وتعاىل سبحانه – فاهلل؛ خاصة فهي إسرائيل لبين بل،        عام ة   للناس تنزل مل واألجنيل التوراة أن: األول األمر
  يأخذ أن لعاقل فكيف؛ إسرائيل ببين اخلاصة األحكام فيها وضع بل، البشر إليها ُيتاج اليت، األحكام كل  فيهما
 ؟كافة  الناس حباجات سيأيت الكتاب هذا هل، كافة  الناس على يعممها أن يريد مث،      خاص ني       لقوم   كتاب

 والتزوير التحريف ذلك لذلك انضاف فإذا؛ خاصة إسرائيل لبين أنزله – وتعاىل سبحانه – اهلل ألن، مستحيل 
 حبكم يفي وال بل؟ الناس حلكم صالحية أي ذلك بعد يبقى فهل، واإلجنيل التوراة يف حصل الذي، احلادث والتبديل

 .والتبديل التحريف بعد، أنفسهم إسرائيل بين

 الدعوة أن قلنا وحنن؛ كافة  للناس ُيعلوه أن وأرادوا الرومان فجاء،      خاص ني ألقوام خاص كتاب  أنه: مسألة فأول
 الرومانيني اليونانيني فيها فدخل؛     ريب   رحم من إال األقوام أكثر فيها دخل، هذا يومنا إىل بولس منذ، النصرانية

 على تطبق أن تصلح ال، واإلجنيل التوراة يف وردت اليت األحكام فهذه؛ الناس من كبری  وعدد والفينقيون، واآلشوريني
  .    بل ة الطني فزاد حصل الذي التحريف: الثانية املسألة؛ كافة  الناس

 فالتوراة؛ مؤقتة شريعة وجعلهما، واإلجنيل التوراة أنزل – وتعاىل سبحانه – اهلل أن وهو، ثالث أمر وهناك
 بوقت      مقي د التشريع هذا؟ مقيد أم مطلق التشريع هذا فهل؛      كاف ة  للناس تشريع فيهما أن،      جدال   سلمنا إذا واإلجنيل

 ولذلك، خامت نيب هناك أن يعرف كان  – وتعاىل سبحانه – فاهلل؛ – والسالم الصالة عليه – ببعثته ينتهي، خمصوص
 انتهى الزمن وهذا؛ خمصوص بزمن خمصوصني ألناس خمصوص هبدف، واإلجنيل التوراة أعين، التشريعات هذه أنزل

باإلضافة للتحريف الذي قام به اليهود ، السابقة الشرائع لكافة ناسخ ودينه ،اخلامت وهو – السالم عليه – ببعثته
 أخيك من الربا تأكل ال: "فقالوا، زيادة إليها أضافوا اليهود ولكن"، الربا تأكل ال" يف التوراة                والنصارى فمثال  

، اهلل كتاب  فحرفوا؛ وهكذا" اليهودي غری من" فأضافوا، اليهودي غری من الربا      ك ل    يعين املخالفة فبمفهوم"؛ اليهودي
 أقصى ينزلون، الفرتة هذه يف البابوات كان  بل؛ الفرنسية الثورة حىت، أوربا يف حمرم الربا وظل، إليهم أنزل الذي

 ،اآلن عنها سنتحدث اليت، الفرنسية الثورة وأحدثوا، اليهود جاء حىت؛ الربا مارس أنه يثبت من كل  على، العقوبات
 . الكنيسة سيطرة على وقضوا بثورهتم فقاموا
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 قوانني لصياغة هذا فدفعهما؛ للحكم يصلحان ال واإلجنيل التوراة أن، الرومان      حك ام      وجد   األسباب هلذه: نقول
 بعد يأيت من كل  وصار"، جستنيان" الروماين االمرباطور فعله ما وهو؛ الناس هبا ليحكوا، أنفسهم عند من

، املقدس الكتاب وحني، التوراة فنحيت؛ إلحتياجاته      وفق ا الرومان القانون يف يبدل أو يعدل أو يضيف"، جستنيان"
 يف اهلل حكم عليه يطلق ال فهذا، واإلجنيل التوراة طبقوا أهنم لو حىت: ونقول؛ احلكم عن واإلجنيل التوراة       بشق يه

 .اليهود وحاخامات أحبار صنع من أكثرها تشريعات فهي، ومبدل حمرف ألنه؛ األرض

 -العصر الحديث:        ثالث ا: 
 . يهمنا الذي وهذا احلديث للعصر ننتقل

 بالقانون، الناس حياة على املهيمنة هي النصرانية الكنيسة ظلت –       خاصة   أوربا يف – احلديث العصر يف
 األفراد على،      وجرب ا      فرض ا، أهواء ومن آراء من يشتهيه ما ميارس قسيس كل  كان،  اإلنصاف أردنا إذا بل؛ وبغریه الروماين

 عطف يستجدون بأسرهم أوربا ملوك فيها كانت  اليت، اهليمنة ومن النفوذ من مرحلة إىل وصلوا بل؛ االتباع وعلى
 .النصرانية الكنيسة

 الثورة وقبل، النور بعصر يسمونه ما قبل، احلديث العصر يف األوريب التاريخ يف، مشهورة حوادث عدة وحصلت
 هنري مع فعل كما؛  أوربا حكام من الربكة ينزع كان  البابا أن مرة من أكثر حصلت؛ األمريكية الثورة وقبل الفرنسية

 فهذه؛ الربكة البابا له أعاد حىت يبكي وظل، الكنيسة باب إىل القصر من وسار القدمني حايف له فذهب، عشر الرابع
 من لكل بعبع بالفعل كانت  فالكنيسة؛ الكنيسة إليها وصلت اليت اهليمنة ومدى السيطرة مدى إىل لك تبني إشارات

 الفلك علماء من عامل، وحرق بشنق الكنيسة أفتت أن مرة من أكثر وحصلت، العلماء خاصة أوربا يف عاش
 .الفرتة تلك يف املشهورين

 يصبح ال امللك فكان؛ واألمراء امللوك على حىت، الغرب صدر على      جامث ا       بعبع ا كانت  الكنيسة أن هذا من املراد
 بصكوك يعرف ما ظهرت الفرتة هذه ويف؛ البابا من والربكة الشريعة الصيغة اكتسب إذا إال،       شرعي ا      حكم ا حكمه
 إال عليه وليس، الناس أخطأ من كان  وإن، آثام ومن أخطاء من ارتكب مهما، اجلنة يدخل يأخذها فالذي، الغفران
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 وال اجلنة ضمن كأنه  ويكون، مكان أي على أو صدره على يضعه، الصك البابا أعطاه فإذا؛ البابا من الصك يأخذ أن
 .ذلك بعد يفعل مبا يبايل

؛ والقساوسة البارونات الدين رجال طبقة هي، األخالقية الناحية من طبقة وأخس أسوأ كانت،  الوقت وبنفس
ا الكثری الشيء واملنكرات الفواحش من أتوا  الفاحشة كانت  بل، يشتهون كما  واألوالد النساء يأخذون كانوا،      جد 

 الدنيا وترك القاذورات وترك، والورع التنسك يظهرون كانوا  الناس أمام أهنم رغم؛ البعض بعضهم وبني بينهم منتشرة
  ضجة هناك كانت         تقريب ا أسبوع منذ؛ اآلن ُيصل الذي مثل      متام ا، اخللق أخس هم احلقيقة ويف؛ وكذا الزواج وعدم
 .الدين رجال طبقة يف يكون ما أكثر الثالث اجلنس أن اكتشفوا أهنم حيث،     جد ا كبریة

 الناس فبعض، يوحنا البابا إىل األمر وصل بل؛ البعض وبعضهم القساوسة بني لواط فضيحة من أكثر كشفوا  بل
؛ جورج املشهور القس وبني ديدات أمحد بني متت اليت املناظرة تعرفون؛ الكربى والفضيحة،       جنسي ا شاذ أنه اهتموه
 قبل الدنيا يف خزي له لتكون، مصورة فضائح له وأن،       جنسي ا شاذ هذا جورج أن ثبت شهور ثالثة من بأقل بعدها
، إلسرائيل للتربعات     مجع ا الناس أنشط ومن، اليهودية اجلمعيات أكرب من جلمعية رئيس هذا جورج فكرة وعلى؛ اآلخرة
 .األقصى املسجد هدم باسم التربعات وُيمع

 

 -الثورة الفرنسية:
 هذا اليهود واستغل؛ الفرتة تلك يف النصرانية الكنيسة على، الكبری احلنق من حالة يف الناس كان:  نقول املهم

 الثورة وهو، اآلن حىت املعاصر أوربا تاريخ يف حدث بأكرب وقاموا، النصرانية الكنيسة على الشديد، األوريب احلنق
 وهو؛ الكنيسة وعلى احلاكمة والسلطة        امللكي ة على،     جد ا مشهور شعار ترفع وهي قامت الفرنسية والثورة. الفرنسية

 هذا" مارلو"و"؛ مارلو" الفرنسي اليهودي يردده كان  الذي الشعار هذا"، قسيس آخر بأمعاء ملك آخر إخنقوا" شعار
ا اهلامة األحداث من ألهنا؛ التفصيل من بشيء الفرنسية الثورة عن وسنتكلم، الفرنسية الثورة قادة أشهر من  اليت،     جد 

 .اإلسالمي العامل يف أثرت
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 الناحية يهمنا والذي؛ واجتماعية واقتصادية سياسية آثار عليها وترتبت،  م2179 عام الفرنسية الثورة قامت
 ظهور هي األول األمر؛ اإلسالمي عاملنا يف التأثری أكرب هلما زال ما، األمهية غاية يف شيآن عنها انبثق، السياسية

 ألن، – اهلل شاء إن – الدميوقراطية عن وسنتكلم؛ اهلل دون من إله يتخذ أن يراد الذي الصنم تلك، الدميوقراطية
، سهلة قضية لكانت، احلاكمة األنظمة عند وقف أثرها أن لو؛ احلاكمة األقلية عند وأثرها ضررها يقف مل الدميوقراطية

 .الكربى الطامة هي وهذه، اإلسالمية احلركات صفوف إىل تنفذ أن الدميوقراطية أن؛ واألدهى ذلك من األخطر ولكن

 األنظمة يف تغلغلها – اليهود هلا أراد كما  – جتتاز أن استطاعت، الشركية واالنتخابات الربملانات الدميوقراطية
 وأخطر أشد أمر إىل وتصل، املدى هذا جتتاز أن استطاعت – منه مفروغ أمر وهذا؛ – اإلسالمية والشعوب احلاكمة

 هناك وأصبح، بالبنان إليها يشار إسالمية حركات هناك فأصبح؛ اإلسالمية احلركات صفوف اخرتقت أهنا وهي؛ –
 بل،        ومنهج ا        عقيدة   الدميوقراطية يتبنون؛ اإلسالمية الديار بقاع شىت يف منتشرون،     جد ا كثریون  إسالميون مفكرون
 وتصرُياهتم، واحد من أكثر هبا وصرح؛ عظيم هبتان هذا ريب سبحانك، األرض يف اهلل شرع إلقامة وسيلة يتخذوهنا
 .كفر  واإلميان إميان الكفر فيصبح، األرض يف اهلل شرع إلقامة، وسيلة الدميوقراطية يتخذون واهلل أصبحوا، كلها  موجودة

 الثورة قبل الدولة عن الدين فصل يعرف ومل؛           الع لمانية ظهور هو، الفرنسية الثورة عن انبثق الذي اآلخر األثر
ا الفرنسية ، وفرضوه اليهود أظهره املصطلح فهذا؛      أبد ا املصطلح هذا عرف يكن مل،      ظالم ا أوربا فرتات أشد يف،      أبد 

 عن الدين فصل" اجلديد الشعار هذا وفق، اجلديد األمريكي واجملتمع، بأسره األوريب اجملتمع يصيغوا أن واستطاعوا
 وانتهت ويرجع األحد يوم يذهب، األحد يوم النصراين وبني بينها العالقة كل،  رمزية مؤسسة الكنيسة فتصبح"؛ الدولة

 بالدنا يف يفعلوا أن أرادوا كما       متام ا؛ املوت ووقت األفراح ألوقات باإلضافة، وبينها بينه العالقة هي هذه، الفضية
، اجلنازة صالة ووقت الزواج ووقت، املسجد هذا املعبد فقط هي دينه وبني املسلم بني العالقة تصبح أن؛         اإلسالمي ة

 . احملسنني ُيب اهلل وكان

 مبدأ وفق، بأسره األوريب اجملتمع صياغة مت وبالفعل؛ الفرنسية الثورة جناح أعقاب يف العلمانية ظهرت: نقول
 العامل إىل أوربا حدود جتاوز وإمنا، أوربا حدود عند يقف مل احلدث هذا أن واخلطورة، الدولة عن الدين فصل

 .عندنا       طويل   حديث التغريب ودعاة، التغريب دعاة هم الدور هبذه قام الذي وكان؛ اإلسالمي االستعماري
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 –املشهور التارخيي القائد – نابليون وضع        تقريب ا سنوات خبمسة وبعدها، م2179 عام الفرنسية الثورة قامت
 .املسلمني بالد من لكثری التشريعي املصدر هو اآلن حىت لألسف والذي، املشهور قانونه وضع

 دول؛ قسمني إىل         تشريعي ا أوربا انقسمت الفرتة هذه ويف، املشهور قانونه بونابرت نابليون وضع 2703 عام يف
 أردت لو؛ اإلسالمية بالدنا يف اآلن حىت يوجد التقسيم وهذا، الربيطاين بالتشريع تأخذ ودول، الفرنسي بالتشريع تأخذ

 فبعضهم؛ اهلل دون من تعبد اليت الطواغيت جنسية أو، الكفر جنسية أو الكفر ناحية من اإلسالمية دولنا تصنف أن
 الفرق؛ ألمريكا        تقليد ا األمرين بني ميزج وبعضهم، الربيطانية بالتشريعات يأخذ وبعضهم، الفرنسية بالتشريعات يأخذ

 النشاط أنواع شىت ُيصروا أن فحاولوا؛ نص أمر فلكل، التفصيلي النظام تعتمد الفرنسية الطريقة أن الطريقتني بني
، املرافعات قانون، القضاء قانون، املدين القانون، البحري القانون، التجاري القانون؛ أنواع إىل ويقسمونه، البشري
 القانون هذا، البشري النشاط أنواع شىت يستوعبوا أن فحاولوا؛ مواد على ُيتوى قانون وكل، إخل..العسكري القانون

 .مكتوب وكله، الفرنسي

 وهي عندنا مثال هلا وهذه، القضائية السوابق بطريقة يسمونه، أخرى وطريقة أخرى صيغة له: الربيطاين القانون
 يعين، نص هلا ليس حادثة يعين؟ التشريع مصادر من مصدر هي هل، العلماء بني خالف وهناك، الفقهية السوابق
؟ منه يأخذ أن بعده جاء الذي للمجتهد ُيق فهل، املتقدمني من لفقيه حكم هلا فوجدنا؛ اإلجتهاد لجال يف حادثة
 ،لكم أقرب حىت هذا ذكرت؛ األصول أهل عند، فيها املختلف التشريع مصادر من، ثانوية مسألة فهذه

 هذه تشبه واقعة يف حكم آخر قاضي هناك هل، يبحث ُيكم أن قبل فالقاضي؛ القضائية السوابق عندهم فهم
 .عنده من فيحكم ُيد مل وإذا، احلكم هبذا ُيكم وجد فإذا؟ الواقعة

 وهذا؛ وهكذا بعده يأيت ملن،        تشريع ا يصبح قد هذا اجلديد وحكمه، جديد حكم إلُياد ُيتهد قد فالقاضي
 ويف باكستان يف املطبق النظام وهو"، األجنلوسكسوين النظام" ب يسمى أو" القضائية السوابق نظام" ب يسمى

، وباكستان وبنجالديش اهلند؛ اهلندية القارة شبه منطقة تستعمر كانت  بريطانيا ألن؟ ملاذا، لربيطانيا         تقليدا  ، بنجالديش
 .اإلستعمار بعد قسموها اليت البالد تلك
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 مجع وبعضه، الربيطانية بالتشريعات وبعضه، الفرنسية بالتشريعات أخذ بعضه؛ اإلسالمي العامل انقسم     إذ ا: نقول
 . الصيغتني بني

 -أول شريعة وضعية في تاريخ الدولة اإلسالمية:كسابقة التتار  
 العامل إىل أوربا من، العلمانية انتقلت وكيف، وأروبا اإلسالمي العامل بني ونربط، اإلسالمي للعامل نرجع

 تاريخ يف حدث هل؛ سؤال نسأل      أوال  ، العثمانية السياسة عن نتكلم عندما، بالتفصيل سنتناوله األمر وهذا؟ اإلسالمي
 ؟البشر بشرع واستبدل اهلل شرع حني أن، قبل من اإلسالمية الدولة تاريخ ويف، البشرية

 من اإلسالمية للدولة الطويل التاريخ يف فريدة سابقة ،كثری  ابن يقول كما  شاذة سابقة حدثت ،نعم اجلواب:
 عندما معنا ستأيت – تارخيية قصة السابقة وهلذه؛ التتار سابقة وهي، العثمانية اخلالفة إىل – السالم عليه – النيب

 الشرسة اهلجمة بتلك قاموا، متفرقة قبائل وكانوا"؛ خان جنكيز" مجعهم أن بعد التتار، – الترتية اهلجمة عن نتحدث
 طاغوهتم هلم وضعه        تشريع ا لديهم كان؛  ه 656 سنة بغداد إىل دخلوا عندما، بغداد إىل وصلوا حىت، بأثره العامل على

 ".خان جنكيز" األكرب

 تشريعات ومن، اإلسالمية الشريعة ومن، النصرانية الشريعة ومن، اليهودية الشريعة من خليط كان  التشريع هذا
 العظيم الشيء التقديس من له الرجل هذا وكان، التباعه       ملزم ا        قانون ا جعله مث؛ نفسه عند من" خان جنكيز" وضعها
 يف دخلتم أن بعد" الياسق" هذا حتكمون كيف؛  املسلمني علماء بعض وناقشهم، أسلموا عندما أهنم حىت؛ عندهم

 منهم كثری  وكان"، خان جنكيز"و – وسلم عليه اهلل صلى – حممد يقصدون" عظيمان رجالن مها: "فقالوا؟!! اإلسالم
 .يأهلونه

؛ الطوسي الشيطان ونصری العلقمي كابن  الروافض خبيانة، بغداد اإلسالمية اخلالفة عاصمة دخلوا عندما املهم
 الغالبية ولكن؛ إسالمه حسن وبعضهم ،اإلسالم يف دخلوا مث وجيزة فرتة كانت،  اإلسالمية البلدان دخلوا عندما: نقول
؛ السابقة هي وهذه، الياسق إال يتحاكمون ظلوا إهنم إال إسالمهم رغم، الظاهري باإلسالم متسكهم على ظلت

 تلك ُيكمون      ظل وا أسلموا فعندما، كفار  كانوا؛  هبم عالقة لنا فليس إسالمهم قبل أما، إسالمهم منذ بدأت فالسابقة
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 والنصرانية اليهودية بالتشريعات، املمزوجة الشريعة تلك؛ بالياسق ُيكموهنا ظلوا؛ والعراق بغداد اإلسالمية الديار
 .وضعوها اليت التشريعات وبعض، واإلسالمية

 لجلسه يف ضحك من، القتل إال عقوبة يعرف يكن مل الرجل هذا، الصرامة مبنتهى كانت  التشريعات وتلك
 فأمر، الدموية منتهى يف – قصتهم يف معنا سيأيت كما  – القوم هؤالء ألن؛ يقتل زىن ومن، يقتل سرق ومن، يقتل
 .رعاع     مهج ا كانوا،      جد ا عادي شيء عندهم القتل

، اإلسالمي العامل على جديدة هبجمة قاموا ذلك بعد مث، سنة 50 من يربوا ما بغداد يف التتار ظل: نقول
 اإلسالم شيخ، هلم املتصدين أبرز من فكان، الشامية الديار على هبجمة فقاموا؛ ُيكموهنا اليت الرقعة تزداد أن وأرادوا

 .– عليه اهلل رمحة – تيمية ابن

 مستفيض حديث تيمية والبن؛ تيمية ابن اإلسالم شيخ رأسهم على وكان، قاموا من ضمن من هلم قام: نقول
 – تورعوا فريق؛ فريقني إىل الناس انقسم، التتار هجم وعندما؛ الفتاوى لجموع ضمن( 17) اجمللد يف أودعه، التتار عن

 تلك: احلوايل سفر الشيخ يقول؟ )..( الصالة ويقيم، اهلل إال إله ال أن يشهد من نقاتل كيف  وقالوا، قتاهلم يف –      زعم ا
 . توحيدهم إىل العودة، املخلصني بعض فيه ُياول، زمان كل  يف تتجدد اليت، اجلديدة القدمية الشبهة

 تكفری يف ذكره ما ضمن من وكان؛ الوجوه بشىت الشبهة تلك عن اللثام أماط، الرباين العامل تيمية ابن؛ املهم
،      جاد ا       دخوال   املوضوع هذا يف ندخل حىت،     جد ا مهمة مقدمة يف وتكلم؛ الياسق ُيكمون أهنم، وأمثاهلم القوم هؤالء
 موقعة يف احلكم يف يتمكن ال فالعامل، الفتوى حمل الواقع معرفة ضرورة وهو؛ هكذا اهلامش على األمر هذا عن نتكلم

 القيم ابن وقدمه، تيمية ابن اإلسالم شيخ قدمه بالواقع والعلم ،الشرعي والعلم، بالواقع العلم؛ العلم من بنوعني إال، ما
 .– الكالم هذا معنا سيأيت كما  – الشرعي العلم على

"؛ الياسق" ُيكمون أهنم، تيمية ابن اإلسالم شيخ فصلها اليت واحليثيات، ذكرها اليت األمور ضمن من: نقول
 فإما"، الياسا" وهو تفسریه يف كثری  ابن ذكره، آخر اسم وله؛ التشريعات تلك على، العلماء أطلقه الذي االسم وهذا

 . واحدة       مادة   على يدالن وكالمها، بالقاف أو باأللف
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نقول: شاء اهلل سبحانه وتعاىل أن ينكسر التتار على جند الشام؛ الذين كان يلقبهم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 
طويلة مع قازان صدع فيها باحلق، حىت كان أصحابه الذي ولشيخ اإلسالم مناظرة )..( تلك الفرتة بالطائفة املنصورة، 

احلق وبني قارن بني العامل الذي ينطق بكلمة فن يتقاطر عليهم،                                               خرجوا معه يلملمون أطراف أثواهبم خوف ا من الدم أ
ولذلك كان اإلمام أمحد بن حنبل يقول: ده التاريخ وعفى عليهم الزمن،                                      العامل الذي ال يهمه إال نفسه، ولذلك خل  

لقول الفصل، يأيت ا ، بعد ذلك، فاألمر يعرف بعد أن يأخذ اهلل من يأخذ ومير التاريخ"بيننا وبينكم يوم اجلنائز"
                                                                                                       فالتاريخ ال ُيايب أحد ا، فكما قال اإلمام أمحد "بيننا وبينكم يوم اجلنائز" فهذا معيار وميزان بني املبتدع وبني أهل 

                                                                ، لكن امليزان احلقيقي بعد املوت، والتاريخ ال ُيايب أحد ا، شئت أم أبني.تغرتوا بالدنيا هذه مقاييس زائلةاإلميان، ال 

 له وقال؛ أثواهبم على يتقاطر أن، تيمية ابن اإلسالم شيخ دم من      خوف ا، أثواهبم يلملمون كانوا  العلماء هؤالء
 وأنكروا، احلق عن سكتوا؛ قبيحني بني مجعوا، – اهلل سبحان – يعين"، هتلكنا أن كدت  لقد: "مشهور وهو أحدهم

       قليل   احلق أن تعرف حىت؛ وحده وتركوه" نصاحبك ال واهلل هتلكنا أن كدت  لقد: " له فقال، باحلق القائل على
، طريق قطاع عليهم خرج أن العاقبة فكانت؛ وحدهم قافلة يف هم ورجعوا، لوحده اإلسالم شيخ فبقي، أنصاره

، امللوك األمراء به فسمع وحده كان  الذي، تيمية ابن اإلسالم شيخ أما؛ عراة شبه وتركوهم، شيء كل  من         فجر دوهم
 . حافل موكب يف، بيته إىل أوصلوه أن إىل، قازان خيمة من معه وساروا به فخرجوا

 قوة له احلق؛ به مسعوا الذين من بل، تالميذه من وال، أنصاره من ليسوا وهؤالء، حافل موكب يف الشام فدخل
 من،       كلية    التتار على القضاء ومت، املماليك دولة وجاءت؛ التتار على املسلمون وجترأ، الناس جترأ وبعدها ،إخوة يا ذاتية
 .واملسلمني اإلسالم ديار

 اهلل حكم هو، العثمانية اخلالفة إىل املسلمني بالد على املسيطر احلكم كان،  الشاذة احلالة هذه باستثناء: فنقول
 .اهلل أنزل مبا احلكم أي ورسوله
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                                  إختراق العلمان ي ة للعالم اإلسالمي:
؛ قصة اإلخرتاق وهلذا، اإلسالمي العامل واخرتق أوربا حدود جتاوز بل، أوربا عند يقف مل العلمانية أثر أن نقول

 خترتق أن العلمانية إستطاعت كيف  ونبني، التشريعي اجلانب وهو، اآلن منها خيصنا الذي اجلانب على نأيت أن حناول
 .اإلسالمي العامل

 ونقول؛ العثمانية اخلالفة ظل يف تعيش، اإلسالمية الديار كانت  الفرتة هذ ويف، م2179 الفرنسية الثورة أن قلنا
؛ كثریة  أسباب وهلذا، واإلحنالل الضعف طور يف تدخل بدأت، طوال        بقرون   التاريخ هذا قبل، العثمانية اخلالفة أن

 ترجع أسباب مث؛ الدين هذا عن بتخليهم، أنفسهم املسلمني صنع من أسباب، خارجية وأسباب، داخلية أسباب
 إن – معنا طويل حديث العثمانية وللخالفة؛ العثمانية اخلالفة على للقضاء بالضغط، والنصراين اليهودي العاملي للكيد

 التدرُيي التحول خط هو، اآلن يهمنا الذي أن إال؟ العثمانية اخلالفة سقطت وكيف، املسائي درس يف، – اهلل شاء
 .الوضعية بالتشريعات األخذ حنو، التدرُيي االحنراف أو

 

 القوانين الوضعية في السلطنة العثمانية:تاريخ تشريع 
سقطت القسطنطينية ودخلها حممد الفاتح، ويف اهلامش نذكر أن لبعض العلماء رأي يف  م2354نقول سنة 

هذا الفتح فمنهم من يرى أن هذا الفتح ليس هو الفتح الذي بشر به النيب عليه الصالة والسالم، والدليل على ذلك 
سه، ومن أشهر قت والذي كان عليه حممد الفاتح نفة يف ذلك الو                      ة أو اخلالفة العثماني       رتكي  ما كانت عليه الدولة ال

مة احملدث أمحد شاكر فهو يرى أن هذا الفتح ليس هو الفتح الذي بشر به النيب عليه الصالة                                                                                                         املناصرين هلذا القول العال 
 والسالم.

 ،قسطنطينية حلكم الدولة العثمانيةوخضعت الم 2354املهم نقول دخل حممد الفاتح القسطنطينية عام 
 النصارى يعامل بدأ،      فاحت ا دخلها أن بعد أنه     إال  ، املنتصر هو وكان الفاتح هو كان،  الفاتح حممد السلطان أن والغريب
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 فتح بذلك نقصد وإمنا، شريعتنا يف جاء الذي الدين، التسامح بذلك نقصد وال؛ التسامح منتهى يف         معاملة  ، واليهود
 .برمتها العثمانية اخلالفة على القضاء عليه ترتب ما، اخلطورة من الباب وهلذا؛ املسلمني غری مع والتميع التقريب باب

ا التسهيالت هذه بلغت؛ كثریة  تسهيالت – والنصارى اليهود – املسلمني لغری أعطى الفاتح حممد: نقول ،     حد 
 ومل ،(..!!! ).النصرانية للبلدان اإلنتقال على، العثمانية اخلالفة أراضي يف، اإلقامة يفضلون والنصارى اليهود جعل
 بأنفسهم يتولوا أن، النصرانية الطوائف ورؤساء، النصراين الدين لرجال الفاتح حممد أباح بل، احلد هذا إىل األمر يقف

 مقابل اجلزية ويدفعوا، اإلسالم حلكم خيضعوا أن       فبدال  ، واالحنراف اخلطورة بدأت وهنا؛ طوائفهم شؤون يف القضاء
 على       بناء  ، غریها أو التجارية أو، اجلنائية أو املدنية النزاعات حبل يقوموا أن هلم مسح؛ اإلسالمية الديار يف بقائهم

 دخول بداية هذا فكان، فيه ما االحنراف من هذا ويف، اإلسالمية السلطة تدخل عن       بعيد ا؛ بأنفسهم تشريعاهتم
 . العثمانية اخلالفة ظل يف، اإلسالمية غری التشريعات

 صالحيته كامل  فأعطاه؛ والعقوبات املعامالت يف، القضائي سلطانه الروم لبطريق الفاتح حممد أبقى كذلك
 رهبان مع فعل كذلك،  الصالحيات نفس األرمن لبطريق أبقى وكذلك؛ يشاء كما  ويشرع ويعاقب يضرب، القضائية

 تشريع يدخل بدأ هنا فمن؛ العقوبات ويف التشريع ويف القضاء يف، الكاملة احلرية الطوائف هذه لكل فرتك؛ اليهود
 وهذا، الزمن مبرور تزداد وإمنا، معني حد عند تقف ال الزيت بقعة أن املعروف ومن؛ اإلسالمي التشريع جبانب، آخر

 .بالفعل حدث الذي

 مسح؛ املالية بالغرامات القصاص باستبدال، الفاتح حممد السلطان قام بل، احلد هذا عند األمر يقف ومل
 أحناء من كثری  يف اآلن هو كما،  الشريعة احلدود تعطيل أمام الباب فتح مما، املالية الغرامات مكانه ووضع القصاص

 .الدنيا

 حممد عهد يف كان  كما  األمر يف واستمر؛ م2521 سنة تويف الذي، بايزيد اخلليفة جاء الفاتح حممد بعد
 الوضع واستمر، م2510 سنة املتويف، سليم السلطان بايزيد السلطان بعد جاء مث، يذكر تغيری هناك يكن ومل، الفاتح

 باسم عرف الذي، املعاصرة العثمانية الدولة خلفاء أشهر جاء ذلك بعد مث؛ الفاتح حممد عصر يف، عليه كان  ما على
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، هبا يأخذ كان  اليت التشريعات من جاءه اللقب فهذا، به ألصق الذي اللقب مفهوم إىل وانظر؛ القانوين سليمان
 .فلكها يف دار ومن األوربية بالدول العثمانية الدولة واستنت

؛ هلا اتساع أقصى العثمانية اخلالفة بلغت، السلطان هذا عصر ويف، م2566 القانون سليمان تويف: نقول
 حد إىل وتنازل، االجنليز مع      كثری ا  تنازل أنه إال ذلك فرغم،     جد ا عجيب أمر وهنا ،والنفوذ القوة من القمة يف فكان
؛      متام ا يرهبونه وكانوا، استثناء بال األوربية الدولة أبواب كل،  ويضرب يهدد كان  أنه ورغم،        منتصر ا كان  أنه رغم؛ خطری
 قبل من أويت الرجل هذا أن املؤرخون يقول؟       راضي ا هلم منحها اليت التنازالت وتلك، االمتيازات تلك جاءت أين فمن

 قوي نفوذ صاحبة كانت  املرأة هذه، روكسالن تدعى أرثوذكسية، الكنيسة من روسية نصرانية زوجة له فكان؛ زوجته
 احلكم يتفرغ حىت، هلا        إرضاء   أوالده مجيع بقتل قام أنه حىت؛ بنهيها وينتهي بأمرها يأمتر فكان، السلطان هذا على     جد ا

 .أبيه بعد اخلالفة وتوىل بعده جاء الذي، سليم البنها

 ظهرت عهده ويف؛ املنتصر أنه رغم، ىمج تنازالت يقدم جعلته اليت، زوجته قبل من الرجل هذا أويت: فنقول
 النفوذ من هلم، األوربيون الرعايا من جعلت واليت؛ العثمانية اخلالفة على قضت اليت، األجنبية االمتيازات مرة ألول
 .املسلم املواطن صالحيات فوق، البلد داخل الصالحيات من له األوريب فأصبح؛ املسلم املواطن صالحيات فوق

 فريد حممد ذكرها اليت املشهورة املعاهدة تلك، بعقدها السلطان هذا قام اليت، االمتيازات تلك أشهر من: نقول
 هو بل، فرنسا مع حربه يف املنتصر هو كانوتأمل أنه  . 11م2546سنة  فرنسا مع أبرمها اليت املعاهدة تلك؛ كتابه  يف

 رغم، أسره من وأخرجه فقام، إسبانيا ملك عند      أسری ا فكان؛ أسره من" األول فرانسوا" الفرنسي االمرباطور أخرج الذي
 مع، النصارى الرعايا      أيض ا مشلت بل، الفرنسني الرعايا فقط تشمل ومل! فرنسا لصاحل كلها،  معاهدة معه وقع ذلك

 مراكبهم فتتجول، احلر بالتجول للنصارى مسحت؛ متعددة بنود ذات املعاهدة هذه وكانت، جنسياهتم اختالف
 للحكم خيضع ما لكل بل، تركيا يف فقط وليس؛ العثمانية اخلالفة ديار كافة  يف، أسلحة دون من أو بأسلحة، وسفنهم
 .الوقت ذلك يف كبریة  امرباطورية وكانت، العثماين

                                                           
 .115راجع نص المعاهدة في الكتاب المذكور )الدولة العلية العثمانية( لمحمد فريد ص  11
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 ما، احلقوق من الفرنسي للقنصل أعطى كذلك،  املسلمني مع اجلمارك ويف الضرائب يف ساواهم وكذلك
 أحد فيها طرف ويكون، ترفع دعوى هناك فليس؛ البلد ذلك نفس يف الشرعي القاضي أو، احلاكم حقوق مع يتساوى

 الرعايا أحد على، دعوى يرفع حىت للمدعي بد فال؛ الفرنسي القنصل من بسند أو بصك إال، الفرنسيني الرعايا
        ت  ن ظر ال، – خطریة ألهنا – اجلنائية املنازعات جعل بل؛ الفرنسي القنصل من بصك يأيت أن، النصارى أو الفرنسيني

 أعطى كذلك؛  وللنصارى لألوربيني بالطبع والؤه العايل والباب؛ العايل للباب ترفع بل، العادية الشرعية احملاكم يف
، املسلمني من أحد عليهم ينكر أن دون، البواح الكفر من شعائرهم إظهار يف التامة واحلرية، الصالحية كامل  النصارى

 .املعاهدة هذه بنص

 أو بدولته والتحق هرب مث، حنوها أو مالية خبيانة الفرنسيني الرعايا أحد قام إذا أنه، املعاهدة هذه نصت كذلك  
 وتنتهي ويهرب جنايته فيفعل، اجلناية هبذه الفرنسيني الرعايا من أحد وال، الفرنسي القنصل يطالب فال؛ بغریها

 .اإلسالمية الديار من وسربت هربت، العثمانية الثروات من كثری  وبالفعل، القضايا

 من      تام ا        إعفاء   يعفى، سنوات عشرة العثمانية اخلالفة يف ميضي من أن على، املعاهدة هذه نصت وكذلك
      حاال   أفضل النصارى فصار؛ واجلمارك الضرائب يدفعون فاملسلمني، املسلمني على يطبق ال وهذا؛ واجلمارك الضرائب

 .اجلمارك ومن الضرائب من يعفى، متتالية سنوات عشرة، العثمانية الديار يف وميكث ُيلس فالذي، املسلمني من

 أن: – الوقت نفس يف ولداللته، خلطورته البند هلذا وانتبه – القائل البند، املعاهدة تضمنته ما أخطر ومن
 وبني الفرنسيني الرعايا بني أو؛ البعض مع بعضهم الفرنسيني الرعايا بني حتدث اليت، غریها أو واملدنية اجلنائية املنازعات
 .فيها وُيكم يقضي الذي وحده هو؛ الصلييب الفرنسي القنصل دائرة يف وتكون، املسلمني املواطنني

 ضمن يف كانت  إذا، غریها أو املدنية أو اجلنائية املنازعات أن على، نصت ما ضمن من املعاهدة هذه فتنص
  أو، البعض بعضهم مع الفرنسيني بني كانت  إذا سواء؛ فيها ُيكم الذي وحده فهو، الصلييب الفرنسي القنصل دائرة

 موظف أي أو الشرعي القاضي أو للحاكم ليس أنه على، املعاهدة هذه وتنص؛ املسلمني وأحد الفرنسيني بني كانت
، الفرنسي القنصل صالحية ضمن النزاع أن طاملا، يتدخل أن ألحد فليس؛ دائرته ضمن النزاع كان  إذا، مينعه أن آخر
 .الوضعية بتشريعاته فيها سيقضي بل، اهلل حبكم بالطبع فيها يقضي لن وهو، فيها يقضي الذي فهو
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 بين على هبا يبخل مل، كثریة  إجنازات من فيها وما، املعاهدة هذه" األول فرانسوا" الفرنسي امللك رأى عندما
 هؤالء يكون أن اشرتط؛ 12 إجنوشيا وملك إجنلرتا وملك البابا يكون أن، العثماين السلطان على فاشرتط؛ جنسه
 هذه يف كلهم  هؤالء يدخل أن اشرتط؛ دينه بين النفع يعم حىت، املعاهدة هذه يف شرتاكاال يف احلق هلم، الثالثة

 .كافة  النصارى على بالنفع تعود اليت األمور ومن، اإلجنازات من فيها ملا، املعاهدة

، بعده من وجاء سليمان مات أن بعد، املعاهدة هذه بتجديد أخرى مرة فرنسا قامت، م2614 سنة يف يقول
 ومل، عشر الرابع لويس الوقت هذا يف فرنسا ُيكم الذي وكان، الرابع حممد السلطان عهد يف هذا وكان؛ عليها      حرص ا
 .أخرى امتيازات إليها أضافوا وإمنا، امتيازات من فيها ما بكل يكتفوا

 ختلفتا مهما، العثمانية األراضي يف، الكاثوليك جلميع احلامية هي فرنسا أن، اإلضافات هذه ضمن ومن
 الرعايا بعض هناك أن وهي"، جنسياهتم اختلفت مهما: "قوهلم يف، إليها نتفطن أن ُيب نقطة وهناك؛ جنسياهتم
 يف العثماين السلطان منازعة إىل انظر؛ عنه املسؤولة هي فرنسا تصبح، عثماين مواطن أنه مع فهذا؛ نصارى العثمانيني

، واحلامية املدافعة هي بريطانيا فأصبحت؛ مصر يف بريطانيا فعلته األمر ونفس، مواطنيه ويف دياره يف، خصائصه أخص
 يف الكلمة هلم فتكون، رعاياه ويف أرضه يف، العثماين السلطان يزامحون؛ كربى  مصيبة وهذه، املصريني للنصارى حىت

 .اخلطورة منتها يف اليت الداللة هذه إىل فانظر، مواطنينه ويف أرضه

 وسائر، املقدس بيت خدمة عن املسؤولني هم الكاثوليك الرهبان أن، فرنسا زادهتا اليت االمتيازات ضمن ومن
 .القدس يف النصرانية املقدسات

 األوربية الدول تقف ومل؛ م2130 سنة ثالثة مرة املعاهدة هذه بتجديد، كذلك  فرنسا قامت كذلك  نقول
 هذه من،      أيض ا نصيبها تأخذ حىت لتزامحها أرادت وإمنا، األقصى باملسجد تستفرد فرنسا ترى وهي، املتفرج موقف
 هذه نفس"، إليزابيث" بريطانيا ملكة وقعت، م2170 سنة ففي، اللعبة تلك يف بريطانيا فدخلت؛ الكبریة الغنيمة

 تأخذ حىت، اللعبة يف تدخل بريطانا بدأت، م2170 السنة هذه ويف؛ العثماين السلطان مع، العايل الباب مع املعاهدة
 .الغنيمة هذه يف نصيبها
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 الدولة أحناء كافة  يف، الربيطانية القنصليات تتبع،      خاص ة حماكم تشكيل مت، م2170      أيض ا السنة هذه ويف
 يعين؛ االجنليز من أحدمها أو طرفاها يكون اليت، القضايا مجيع يف بالنظر وتقوم، االجنليز بتشريعات حتكم؛ العثمانية

 .الربيطاين بالتشريع حتكم اليت، الربيطانية القوانني إىل يتحاكمون، بريطاين واحد مع مسلم واحد اختلف لو حىت

 إمارة كانت  وهذه"؛ هابسربغ" أسرة مع، مشاهبة اتفاقية العثمانية الدولة عقدت، م2706 عام يف كذلك
 . االمتيازات نفس على األمريكية املتحدة الواليات حصلت، م2740 عام يف وكذلك، الفرتة تلك يف أوربا يف، أملانية

 نفس على بلجيكا حصلت، م2747 سنة يف وكذلك؛ فيها       نصيب ا هلم يقتطعوا أن فأرادوا، غنيمة      فعال   فهذه
 ".املريض الرجل" عليها يطلقون كانوا  اليت، العثمانية الدولة ضعف بداية مع، بدأ كله  هذا أن قلنا وكما؛ االمتيازات

 النفوذ بسبب األمر هذا وكان؛ اهلل أنزل ملا خمالفة تشريعات يشرعون، بأنفسهم العثمانيني بدأ مث بعد ذلك
 يف انتشرت اليت، السرية املاسونية احلركات أيدي وعلى الدومنة يهود على، العثمانية الدولة يف تغلغل الذي، اليهودي

 من كان  الذين"؛ الكماليني" ب عرف ما أو"، والرتقي االحتاد" وحركة"، الفتاة تركيا" حركة أبرزها من وكان؛ الفرتة تلك
 .التفصيل من بشيء اآلن عنه سنتحدث الذي، أتاتورك كمال  مصطفى أشهرهم

 القانون من أغلبه استمد الذي؛ 13اجلزاء قانون بإصدار يقوموا أن، الكماليون هؤالء استطاع م2730سنة
 الذي، التجارة قانون صدر، سنوات عشرة بعد أي، م2750 سنة يف وكذلك؛ الشرعية احلدود حمل ليحل، الفرنسي

 األساليب هذه وأول؛ املسلمني غری التجار هبا ميارسها اليت األساليب بنفس، التجارة مبمارسة العثمانيني للتجار مسح
 . الربا

 مث قانون فأصدروا؛ القانون هذا لتطبقت، جتارية حماكم فأنشؤوا، التجاري القانون بإصدار فقط يكتفوا ومل
 ويقضى، املختلفة التجارية القضايا يف النظر لتتوىل التجارية احملاكم إنشاء مت، م2762 سنة يف! لتطبقه حماكم أنشؤوا

 .الربا ضمنها من كثریة  أمور وُيلل ُييز الذي، م2750 سنة صدر الذي، التجاري القانون مبوجب فيها
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، م2769 سنة أصدر الذي القانون ذلك؛ اهلل دين يف شرعوها اليت والقوانني، االحنرافات تلك أخطر ومن
 وأحل، الدينية الفوارق ألغى ألنه؛ اإلسالمية العقيدة صميم يف، صارمة ضربة كان  القانون فهذا، اجلنسية بقانون وعرف
 الكل، ويهودي ونصراين مسلم امسه شيء، القانون يف يوجد فال؛ العنصري القومي واالجتاه، القومية احلركة حملها

 وغریها، واليهودي والنصراين املسلم بني والواجبات احلقوق يف فساوى، – اآلن يطبق كما  – القانون وجه يف سواسية
 القومية الرابطة حملها وأحل، الدين برابطة يعرف ما على قضى،      شر عت اليت القوانني أخطر من كان  فهذا؛ األديان من

 فقط الدين أن إىل تلمح اخلطریة العبارة وهذه"، للجميع والوطن هلل الدين: "يقولون كما  الدينية احلرية وأقر؛ العنصرية
 !!! هلل فليس الوطن أما، هلل

، وإمنائها غرسها على أشرع واليت؛ الطورانية احلركة – املساء درس يف معنا سيأيت كما  – الفرتة تلك يف وظهرت
 أصلي يهودي وهو ،أتاتورك كمال  مصطفى قرين كان  وهو، باشا ملتحد مقولة وأنقل؛ الدومنا يهود اإلسالمية الديار يف
 أنشأ الذي وهو؛ للوزراء       رئيس ا أي، األعظم الصدر أصبح والذي،       وزور ا      كذب ا  اإلسالم أظهروا الذين؛ الدومنا يهود من

 ظل يف، تركيا يف احلكم يتنازعان احلزبان هذان وكان(، والرتقي االحتاد) حلزب املقابل احلزب(، الفتاة تركيا) حركة
 .العثمانية اخلالفة احنسار

       الذم ة بأهل، املسلمني أمور يف واالستنصار االستعانة عن النأي) كتاب  يف جاء كما،  باشا متحد يقول 
؛  الشرسة اهلجمة هذه رأى عندما؛ 14 العثمانية الدولة علماء أواخر من عامل، الكتاب هذا كتب  والذي(، والكفار

 القوانني: باشا متحد يقول: "45 ص يف جاء، العدواين زياد طه. د حققه والكتاب، لذمته        إبراء   الكتاب هذا كتب
، العظمى الدول مصايف يف، تبقي أن أرادت إذا تركيا على وإن؛        ورقي ها الشعوب تقدم يف، األول العامل هي الغربية

 ".اآلن العظمى أوروبا عليها تسری اليت، النظم نفس تتبع أن عليها؛ العلمي التقدم مضامری يف الدول هذه وتواكب

 بقوانني واستبدلوه، الدين هذا اتركوا، تتقدموا أن تريدون ة، فيقوللشريعاإلستبدال بوضوح يدعوا فانظر كيف 
 )..(. وكذا كذا  الدين وهذا، للتقدم يصلح ال الدين وهذا، الزمن عليه عفى قد الدين وهذا؛ الطواغيت
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 إلغاؤها ومت؛ )..( الشرعية األحكام ألواصر والواضح، الصريح اهلدم عملية وتتابع، العقد انفرط ذلك بعد أقول
 األذان فاستبدل؛ األذان استبدال حىت وصلت االحنراف هذا مسریة أن مث، الوضعية بالقوانني واستبداهلا، كامل  بشكل

 باللغة اآلذان فصار، الرتكية الغلة إىل العربية اللغة من، األذان وغری استبدلت، اخلالفة حمل كانت  اليت، املسلمة تركيا يف
 .الرتكية

 هذا وإيقاف لإلصالح حماوالت هناك كانت،  اإلسالمي الصرح هذا يف االحنراف هذا ظل يف أهنم إال
 هذا قام؛ اجمليد عبد السلطان احملاوالت هبذه قام، املتغلغل األوريب النفوذ إليقاف حماوالت هناك فكانت؛ االحنراف

 أن أراد؛ األوربية الدول هذه مع العثمانية اخلالفة وقعتها اليت، االمتيازات هذه يلغي أن وأراد، م2769 عام يف الرجل
ا      حرف ا فيها يغری أن يستطع فلم، واحدة دفعة االمتيازات هذه كل  بأسرها يلغي، بثورة يقوم ، العثمانية الدول ألن؛       واحد 

 تدفع روسيا وكانت، أوروبا هتاجم قبل من كانت  أهنا رغم؛ الوقت هذا يف، أوربا أمام تقف أن من أضعف كانت
 )..(. قريبة فرتة منذ اجلزية

 هذه بإهناء طالب؛ باريس يف       دولي ا       مؤمتر ا، األوربية الدول مع اجمليد عبد السلطان عقد، م2756 سنة يف
 من كثری  واستبدلنا، عليها تأخذوهنا اليت التشريعات كل  غرینا حنن: "الطلب هذا       مرب ر ا هلم وقال، الدائمة االمتيازات

 من قدمه ما ورغم ذلك ورغم، األوربية الدول يرضي حىت، الكالم هذا يقول وهو"؛ وضعية بقوانني الشرعية األحكام
؛ االمتيازات هذه من امتياز أي عن، يتنازلوا أن ورفضوا، الطلب هذا على يوافقوا مل أهنم إال؛ دينه يف تقدح تنازالت

 يف أنه، اجمليد عبد السلطان الرجل هلذا يؤخذ والذي؛ مواطنيه ويف أرضه يف، يتحكموا أن يريدون أهنم السلطان ورأى
 :أمور ثالثة يتضمن        مرسوم ا أصدر السنة هذه

 املوجودة، بالبنود       يذك رك البند وهذا؛ املعامالت يف العام القانون هي اإلسالمية الشريعة أن ذكر: األول األمر
، اخلداع باب من هذا       وطبع ا"؛ التشريع يف األساسي املصدر هي اإلسالمية الشريعة، "املسلمني دساتری يف اآلن

 .األمر نفس فعل اجمليد فعبد، اإلسالمية الشعوب على والتدليس
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 احمللية احملاكم إىل وإحالتها، والتجارية املالية املعامالت يف النظر،       املل ية اجملالس اختصاص حتت: الثاين والبند
 هذه أن رغم؛ املختصة احمللية للمحاكم حتيل، العثمانية السلطنة كامل  يف، منتشرة كانت  اليت امللية اجملالس. املختصة
 .الوضعية القوانني من دخلها ما دخلها وإمنا، بالشريعة حتكم تكن مل احملاكم

 املعامالت ينزع أن فأراد؛ الشخصية األحوال منازعات يف، امللية اجملالس تلك اختصاص حصر: الثالث األمر
 : بشرطني؛ الشخصية املنازعات يف احلكم على وحصرها، امللية اجملالس اختصاص من، واملالية التجارية

 واحد دين من يكونوا أن أي:؛ امللة احتاد 
 اخلصوم تراضي: الثاين والشرط. 

 . احلق هذا يعطيه البند فهذا؛ احملاكم هلذه يتحاكم أن وأراد ووافق، نصرانية امرأة من متزوج      رجال   أن لو فعندهم

 به قام ما؛ األوريب النصراين الغزو ملواجهة، السالطني بعض هبا قام اليت، احملاوالت هذا ضمن من وكذلك
 لألحكام تقنني بوضع، العثمانية اخلالفة علماء كبار  من جلنة أمر الرجل هذا، م2769 سنة العزيز عبد السلطان
 . الفقهية األحكام تقنني على تعكف بأن، العلماء من جلنة السلطان هذا فأوصى، )...( الفقهية

 ومت؛ عملها من باإلنتهاء، األمر من سنوات عشرة بعد أي، م2716 سنة يف، اللجنة هذه قامت النهاية ويف
، اجمللة هذه بتطبيق هلم      وقد ر؛ احلنفي املذهب من أحكامها معظم تستمد واليت، العدلية األحكام مبجلة يعرف ما وضع

 إىل وصلت قد كانت،  العثمانية اخلالفة أن     إال  ؛ العثمانية اخلالفة سالطني آخر، احلميد عبد السلطان      تويل   بداية يف
 ومت، احلميد عبد السلطان تنحية ومت، وجيزة فرتة إال هي فما؛ اإلحتضار ووقت احلضيض إىل، األحوال      ترد ي وقت
 أبقوا أهنم     إال  ، السلطة الكماليون       وتوىل  ، السلطة عن فنحوه؛ فعلية تنحية: األوىل املرحلة؛ مرحلتني على األمر هذا

 .اخلالفة إلغاء عن اإلعالن ومت: الثانية املرحلة جاءت أن إىل، سنوات عدة اخلالفة

 الدول منحى تنحوا، العثمانية الدولة أن        صراحة   يعلن الذي، األول الدستور صدر م2907 سنة ويف)..( 
، الوضعية األحكام بتقنني ليقوموا، فرنسا ومن السويس من قضاة استخدام ومت؛ وقوانينها تشريعاهتا كافة  يف، األوربية

 . اإلسالمية الديار يف تتطبق سوف اليت
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 أحد يف وأودع، به واحتفظوا الفعلية التنحية؛ احلميد عبد السلطان تنحية مت، م2909 سنة واحدة بسنة وبعدها
       س لط ة له يكن مل أنه حىت، شيء األمر من له ليس ولكن، وكصورة كرمز  به واحتفظوا،        املشد دة احلراسة حتت، القصور

  مصطفى رأسهم وعلى، الدمنة يهود أي، الكماليون هم الفرتة تلك يف، األمر يدير الذي وكان؛ قصره حرس على
،  مهم كتاب  وهناك؛ الفرتة تلك يف الرتكية األمة منقذ أنه على، للناس      وق دم     ص نع الذي الزعيم ذلك؛ أتاتورك كمال
 وكان، األول والوكيل اإلسالم شيخ وكان؛ صربي مصطفى الشيخ، العثمانية اخلالفة يف( اإلسالم شيوخ) آخر كتبه
 مصطفى. د بتحقيق(، العثمانية اخلالفة إلغاء وراء اخلفية األسرار) املشهور كتابه  كتب؛  املنصب هذا توىل من آخر

 .األسواق يف متداول مشهور كتاب  وهو، حلمي

 اجلمعية وإعالن السلطنة إلغاء عن اإلعالن فيه مت؛       مؤمتر ا الرتكية الوطنية اجلمعية عقدت، م2914 سنة يف و
 اجلمعية قررت، م2913 سنة مارس يف شهور بعدة بعدها؛ للجمعية       رئيس ا أتاتورك كمال  مصطفى وانتخاب، الوطنية
 وزاريت إلغاء الوطنية اجلمعية أعلنت، اجللسة نفس ويف؛ الرتكية للدولة       رئيس ا أتاتورك وإعالن،      رمسي ا اخلالفة إلغاء الوطنية
؟ هذا من أوضح صورة هناك فهل؛ انتهى املسلمني من وخوفنا، ألوقاف وال لشريعة حاجة فال، واألوقاف الشريعة

 .تعرفونه الذي التاريخ احنراف خط بدأ، الوقت ذلك ومنذ

 تاريخ تشريع القوانين الوضعية في مصر:
 على مث،      أوال   مصر على       منصب ا كان  والرتكيز؛ مصر وهي تعرفوهنا اليت، اإلسالمية الديار بقع من أخرى بقعة

 .اإلسالمي العامل قلب يف دور من ميثالن ملا؛       ثاني ا تركيا

 يف قدم،         ألباني ا      رجال   كان  علي وحممد؛ علي حممد زمن يف الوضعية التشريعات حنو، االجتاه بدأ مصر يف: نقول
، األوربية الدول بتأييد – وأعلن، العثمانية اخلالفة على انقلب أنه إال؛ العثمانية اخلالفة باسم ليحكم، مصر إىل األصل
 حممد الشيخ أبناء بقتال فقام، أبنائه مبساعدة النجدية الديار بغزو وقام، اخلالفة عن االنفصال، – اجنلرتا رأسها وعلى

 .الوهاب عبد بن
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ا       مائال   كان  الرجل هذا: نقول  اآلن وحىت؛ املتقدمة مصر بناء إعادة، شعار يرفع عصره يف وبدأ، أوروبا حنو     جد 
       وطبع ا؛ وتقدمها وحضراهتا نورها، أوربا من تقتبس حىت، أوربا إىل التعليمية البعثات بإرسال وقام، املتقدمة مصر يبين مل

 اشتهر رجل، البعثات تلك يف أرسلوا من ضمن من وكان؛ األوربية النظم تقتبسها أن البد اليت، األمور هذه ضمن من
،       تأثری ا أكثر الشيطان سيكون) اليهودية باحلكمة      متام ا يذكرنا، حلية له معمم رجل وهو؛ املعاصرة           العلماني ة تاريخ يف

 .الطهطاوي رافع رفاعة هو الرجل وهذا ،(بيده املقدس الكتاب ميسك عندما

 رافع رفاعة األول؛ اإلسالمي للعامل األوربية احلضارة رسل أول كانا،  تونسي آخر ورجل هو الرجل هذا
 كانوا  هؤالء؛ العريب املغرب أو إفريقيا مشال من والثاين، مصر يف كان  فاألول، التونسي الدين خری والثاين، الطهطاوي

 حبضارهتا        منبهر ا، ألوربا الرجل هذا ذهب؛ اإلسالمية الديار يف العلمانية الفكرة أو، الغربية البذرة ببذر قاموا من أول
 ختليص(؛ باريس توصيف يف اإلبريز ختليص) املشهور كتابه  وكتب؛ دينه أبناء إىل اجلراثيم هذه       حامال   وعاد، وتقدمها

 تنقية يعين كتابه  فعنوان؛ فرنسا عاصمة وهي، باريس توصيف يف، الذهب هو فاإلبليز، الذهب تنقية يعين: اإلبريز
 .باريس عاصمتها فيها ما أشهره واليت، فرنسا من نأخذ أننا طريق عن، الذهب

 أن، أراد ما أشد كانت  فهذه؛ الفرنسي بالدستور اإلشادة على ركز ما أشد، كتابه  يف املعمم الرجل هذا وركز
 الثورة دستور –الدستور وهذا؛ اإلخاء ودستور احلرية دستور، الفرنسي بالدستور اإلشادة؛ دينه وبين جنسه لبين يوصله

 يدعوا وأخذ؛ املشهورة املاسونية الشعارات من وهي، واإلخاء واملساواة احلرية، شعار حتت اليهود وضعه، – الفرنسية
 به جاء الذي، األصل هو هذا فكان، والرقي التقدم أرادوا إذا، الفرنسية الدولة بآثار واالقتفاء االتباع ضرورة إىل قومه

 فتاوى وأخرج، مرفوض أمر أنه وذكر، الزوجات تعدد عن وتكلم، االختالط فأباح، االختالط عن      أيض ا وتكلم؛ الرجل
 إىل، األوريب القالب نفس ينقل أن فأراد؛ الطالق حبرمة فتاوى وأصدر، الطالق عن وتكلم، الزوجات تعدد بتحرمي
 أخوة شعار رفع من أول هو، الرجل هذا وكان، الربوية املصارف حرمة بعدم فتوى أصدر وكذلك، اإلسالمي العامل

 .الوطن

 يف الفتاوى تلو الفتاوى وصدرت، وقته يف األزهر علماء من، شرسة هبجمة الرجل هذا قوبل، باملقابل أنه إال
 ما ُيقق أن يستطع مل وبالفعل، الفرتة تلك يف هلم نذكرها أن تستحق وقفة فهذه؛ الدين من خارج مارق وبأنه، تكفریه
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 اإلحلادية واملدرسة، العلمانية دعاة من بعده جاء من أكملها اليت، الغرسة تلك غرس بينما؛ ُيققه أن أسياده منه أراد
 .الطويل التاريخ وذلك

 مشال يف هبا قام أنه إال؛ مصر يف األول هبا قام اليت املقاربة بنفس قام، التونسي الدين خری صاحبه وباملقابل
، األوربية الدول باملمالك يقصد(؛ املمالك أحوال معرفة يف املسالك أقرب) مساه       كتاب ا  التونسي ألف وكذلك، إفريقيا

، الطهطاوي هبا قام اليت والدعاوى؛ التونسي منه انطلق الذي املنطلق نفس هو، الطهطاوي منه انطلق الذي واملنطلق
 هدم وحماولة لغزو، الغربية احلضارة رسل أول، الرجلني هذين فكان؛ التونسي إليها يدعوا اليت الدعاوى نفس هي

 .أبنائها نفوس يف اإلسالمية العقيدة

 فقامت، األول الدستور إصدار مت، الربيطاين االحتالل ظل ويف؛ واحتالهلا مصر بغزو بريطانيا قامت ذلك بعد
،  الوضعية القوانني تركيا يف الدستور تبىن وكما؛ م2914 سنة األول الدستور بإصدار، لربيطانيا املوالية املصرية احلكومة
 .تعلمونه ما على تدور واحللقة الوقت هذا ومن، الوضعية القوانني الدستور هذا تبىن كذلك

 تاريخ تشريع القوانين الوضعية في شبه القارة الهندية:
 االحتالل دخول حىت كانت  اهلندية القارة شبه؛ اهلندية القارة شبه يف، اإلسالمي العامل من أخرى بقعة يف
 كانوا،  احلكم على واملهيمن املسيطر أن إال، األكثرية هم كانوا  اهلندوس أن فرغم؛ اإلسالمية بالشريعة حتكم، الربيطاين
 لنشوء        نتيجة   ذلك وكان؛ لدينهم الدعوة عن وأعرضوا، بالدنيا انشغلوا املسلمني أن إال؛ تعاىل اهلل بفضل املسلمني

 الدعوة الحنسار     أد ى مما؛ وغریه الغزنوي كمحمود،  أجدادهم يهتم كان  كما،  الدعوة بقضية يهتموا مل، ظلمة حكام
 . املسلمني لغری توجيهها وعدم، فقط املسلمني نفوس يف، اإلسالمية

 وأحلوا؛ معروف هو كما  اإلسالمية الشريعة بتنحية، قاموا ما أول يف قاموا، اهلندية القارة شبه االجنليز دخل فلما
 قاموا بل، اخلطوة هبذه يكتفوا ومل؛ والعباد البالد ُيكموا حىت، للهندوس احلكم مقاليد وسلموا، االجنليزية القوانني حملها
 باكستان) وبنجالديش، اهلند، باكستان؛ أقسام ثالثة إىل اهلندية القارة شبه لتقسيم، املؤامرات من بسلسة ذلك بعد

 (.الشرقية
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 تاريخ تشريع القوانين الوضعية في شمال إفريقيا:
 . واملغرب، وتونس، اجلزائر؛ إفريقيا مشال على تسيطر فرنسا كانت،  إفريقيا مشال يف األمر نفس حصل كذلك

 حملها وتركت، فرنسا وخرجت؛ الوضعية الفرنسية القوانني حملها وإحالل، الشريعة تنحية مت، فرنسا ظل ففي
 مت، الفرنسي لالحتالل األوىل بالدرجة موالني، لعمالء احلكومة أعطت؛ الظاهري االحتالل من بكثری أخطر، احتالل
، بالطائرة مباشرة القصر هذا من      أ خرج مث، سنوات مخسة باريس داخل قصر يف ظل" عرفة ابن؛ "فرنسا يف صنعهم
 نفس ومت؛ احلكم أعطته اليت هي فرنسا، دولية واحتفاالت مراسيم ظل يف، احلكم إعطاؤه ومت؛ املغرب يف وأنزلوه
 . ملكي النظام هذه وكان مجهورية احلكومات هذه أن االختالف مع، تونس ويف اجلزائر يف الشيء

 تاريخ تشريع القوانين الوضعية في المملكة السعودية:
 كتاب  صاحب يقول؛ العزيز عبد عهد يف إال، اهلل أنزل ما بغری والتقنني التشريع يعرف مل، العربية اجلزيرة يف

 عبد حمرود. د السعودية الدولة آخر وهو ،334 ص يف، املغريب اجمليد عبد حمرود. د"، العربية القوانني تاريخ يف الوجيز"
 التدوين حركة" عنوان حتت      فصال   عقد وهو؛ – عنها تكلم دولة آخر – املغريب اجمليد عبد حمرود. د املغريب اجمليد

 :فقال" السعودية العربية اململكة يف، والتشريع

                                                                                                 "بعد أن كانت التشريعات يف اململكة قدمي ا إسالمية بسيطة؛ تغری هذا الوضع بعد قيام الدولة السعودية وظهور 
الثورات الطبيعية مما أدى إىل اإلصالح والتغيری ودخول عناصر جديدة يف حياة أهل البالد، فقامت الشركات األجنبية 

من مواجهة احلياة اجلديدة بسن تشريعات تالئم احلاجات  وأصبحت هلا إمتيازات خاصة، هلذه األسباب كان البد
                                                                                        املستجد ة؛ فصدرت تشريعات يف أصول احملاكمات فصدرت تشريعات يف أصول احملاكمات، وتشريعات يف القوانني 

حرية التجارية والقوانني اجلزائية، وتشريعات يف العمل والعمال واجلمارك وغریها.... ويعترب قانون التجارة الربية والب
م 2942املعروف يف اململكة باسم النظام التجاري من أهم القوانني التجارية السعودية، وقد صدر هذا القانون سنة 

 .وهو على ضرار القوانني التجارية احلديثة عربية كانت أم أوروبية"
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 أمر الشريعة أن، هبا يقصد العبارة وهذه..."؛ بسيطة إسالمية      قدمي ا اململكة يف التشريعات كانت  أن بعد: "يقول
 .األمور وهذه اليد كقطع  عجيبة بأمور وحتكمون، متطورين غری مساكني املسلمني وأنتم، بدائي

 الدولة قيام بعد الوضع هذا تغری؛ بسيطة إسالمية      قدمي ا اململكة يف التشريعات كانت  أن بعد: "ويقول فيكمل 
 . الثالثة السعودية الدولة أي، العزيز عبد دولة يقصد"؛ السعودية

 يزدادوا أن      بدال  ، كفرهم  يف استعملوها، عليهم هبا تعاىل اهلل أنعم اليت النعمة"، الطبيعية الثورات لظهور: "..يقول
، والتغيری اإلصالح إىل أدى مما؛ الطبيعية الثورات وظهور، السعودية الدولة قيام بعد، الوضع هذا تغری: "يقول؛      شكر ا

 اليت، األجنبية والشركات الدول من الكفرة: اجلديدة بالعناصر يقصد"؛ البلد أهل حياة يف جديدة عناصر ودخول
 الذي الباب فنفس؛ األجنبية االمتيازات يف األوربيني مع، العثماين السلطان فعل كما       متام ا ففعلوا؛ النفط على هتيمن

 . املسلمني بقاع أقدس يف، احلديث العصر يف منه وجلوا،      قدمي ا واليهود النصارى منه وجل

 كما       متام ا" خاصة امتيازات هلا وأصبحت، األجنبية الشركات فقامت؛ جديدة عناصر ودخول: "... يقول
 بسن؛ اجلديدة احلياة مواجهة من البد كان،  األسباب هلذه: "أخری      كالم    يف الرجل يقول؛ العثمانية اخلالفة يف حدث

 قوانني نسميها لن تغضبوا وال، وتعقدت تطورت احلياة، إخوان يا: يقولون يعين"؛         املستجد ة احلاجات تالئم تشريعات
 اخلمر مسيت إذا هل؟ حق ُيعله الباطل اسم تغيری فهل. مرسلة ومصاحل ولوائح، وأوامر أنظمة سنسميها؛ تشريعات أو

 ؟     حالال   ُيعلها امسها بغری

 تشريعات فصدرت؛         املستجد ة احلاجات تالئم تشريعات بسن، اجلديدة احلياة كان  األسباب هلذه: "الرجل يقول
 يف وتشريعات، – العقوبات قوانني حىت – اجلزائية والقوانني التجارية القوانني يف وتشريعات، احملاكمات أصول يف

 وهل؟ ورسوله اهلل حكم عن خارجة، التشريعات هذه فهل؛ يعدد وظل..."، وغریها والضرائب والعمال العمل تنظيم
 ؟حنكمها حىت هبا اهلل أمرنا اليت، التشريعات هي هذه

..."، التجاري النظام باسم اململكة يف املعروف، والبحرية الربية التجارة قانون ويعترب: "اجلارية القوانني عن ويقول
 ! نظام سنسميه قانون نسميه لن فيقولوايعين خيادعوننا 
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 أهم من"، التجاري النظام" باسم اململكة يف املعروف، والبحرية الربية التجارة قانون ويعترب: "ويقول يكمل
 القوانني غرار على وهو، "العزيز عبد ظل يف يعين"؛ م2942 سنة القانون هذا صدر وقد؛ السعودية التجارية القوانني
 .املدح معرض يف الكالم هبذا جاء وهو؟ التصريح هذا يف رأيكم ما"، أوروبية أم كانت  عربية، احلديثة التجارية

 بكالم ونذكركم؛ التجارية الغرفة بإنشاء ملكي مرسوم(، التجاري النظام) القانون هذا على       بناء   وصدر)....( 
 كفر،  التجارية الغرفة قانون     أن  ، فيه     صر ح كالم  فللشيخ، القانون هذا على       بناء   صدر الذي، إبراهيم بن حممد الشيخ

، فتاويه لجموع يف مسطرة اآلن حىت مازالت، امللكي وللديوان البالد ألمری أرسلها اليت ورسائله؛ امللة من خمرج أكرب
 من البالد أمری وبني، جهة من امللكي الديوان وبني بينه، املتبادلة الرسائل وهذه؛ )..( – اهلل شاء إن – معنا وستأيت

 . 15الشيخ فتاوى لجموع يف اآلن حىت مسطرة مازالت، جهة

 التعديالت بعض مع، الشريعة من مستمدة اجلزاء وقوانني: "فقال، اجلزاء قانون عن، الرجل هذا تكلم كذلك
ف ر ون              ال ك ت اب             ب ب  ع ض                     أ ف  ت  ؤ م ن ون  : )تعاىل قال كما،  هكذا فعلوا فاليهود"؛ العامة املصلحة اقتضتها اليت (،           ب ب  ع ض                 و ت ك 

ا     حد ا حرفوا اليهود  .. )..(احلد هلذا بتعطيلهم تعاىل اهلل فكفرهم، – معنا سيأيت كما  –       واحد 
 ما ُيرمون حق فبأي؛ اهلل أحل ملا حترمي فيه الذي ،اجلنسية وقانون، البنوك ومراقبة الضرائب قانون عن تكلم مث

 . األولون يفعله مل وهذا، اهلل أحل
ا لطيفة مبقولة وخنتم؛ اإلسالمية الديار مجلة يف، اهلل أنزل ما بغری التشريع عن، نبذة كانت  فهذه  للشيخ،     جد 

 مقدمة يف 4 الصفحة يف الشيخ يقول، – بالقراءة حري الكتاب وهذا –( الداخل من غزو) كتابه  يف، سلطان مجال
 .واإلجنيل التوراة أهل دور عن لكم نقلناها اليت، الكلمات بتلك ووازهنا وقارهنا، العبارات هلذه واستمع؛ الكتاب

 
 مدار على اإلسالم ضد، والغزو اهلدم أسلحة أخطر أن؛ التاريخ وأخربنا، اجمليد القرآن علمنايقول الشيخ: "

، املتعددة احملاوالت وفشل، اإلسالم ضد الصراع يف، العسكري اخليار فشل ومع؛ الداخل من اهلدم سالح كان،  تارخيه
 ال، جديد أسلوب إىل التفكري اجته هنا ومن، وفعال وحاسم أول كسالح  الفكرة قفزت؛ العسكرية السيطرة لفرض

      أيض ا وُيملون، اإلسالمية األمساء ُيملون، أبناءها من نفر طريق عن؛ نفسها األمة داخل من يأيت بل، اخلارج من يأيت
                                                           

رحمه اهلل: ".. فتح باب لتحكيم القوانين الوضعية واستبدال الشريعة اإلسالمية السمحاء بها، وهذا ما يأباه إمام المسلمين  إبراهيميقول الشيخ محمد بن   15
فتاوى ورسائل محمد بن )                                                                                          صادق في إسالمه، ألنه بحكم غير الشريعة بين الناس معناه الكفر والخروج من السل م والعياذ باهلل."  حفظه اهلل، ويأباه كل مسلم

 (.4044 :رقم الفتوى (21/162)إبراهيم آل الشيخ 
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 وحب وأفكارها وعقائدها وفلسفاهتا، الغربية احلضارة قيم، األمة ناشئة يف ليغرسوا؛ وإسالمية عربية هوية بطاقات
 ."شرائعها

 
 على اإلسالم ضد، والغزو الهدم أسلحة أخطر أن؛ التاريخ وأخبرنا، المجيد القرآن علمنايقول الشيخ: "

 يستطع مل .."اإلسالم ضد الصراع في العسكري الخيار فشل ومع، الداخل من الهدم سالح كان،  تاريخه مدار
 يف إما، النكراء اهلزمية فيها واجهوا إال، مواجهة هناك ليس بل؛        عسكري ا اإلسالم على يقضوا أن، النصارى وال اليهود
 هزمية ُيرزوا مث، أرجلهم على ويقفوا يعودوا أهنم إال؛ للمسلمني هزمية البداية كانت  ولو حىت، النهاية يف وإما البداية

 .معنا سيأيت كما،  الصليبية احلمالت تاريخ مدار على، النصارى أو اليهود على
 

 لفرض، المتعددة المحاوالت وفشل، اإلسالم ضد الصراع في، العسكري الخيار فشل ومعيقول: "
قفزت الفكرة كسالح "  -)..( خامس طابور وجود من بد وال، آخر خيار وجود من بد ال–" العسكرية السيطرة

 يظل؛      متام ا املسلمني هبزمية الكفيلة، العقدية الشبه من هناك وليس؛ الفكرة من أخطر هناك وليس" أول وحاسم وفعال
 برتويج ويقومون؛ واألنفس األموال يف، فادحة خسارة املسلمني يتكلف حىت، الصراع عن مبنأى والنصارى اليهود
 اهلل أن ولوال؛ أمة أي هبزم كفيلة  والفكرة، خامس وطابور عمالء طريق عن الفكرة نشر ويتم، يريدوهنا اليت الفكرة
 أي يستطيع ال، )..(وتنقص تقوى قد؛ ذاتية قوة له الدين هذا ولكن،      متام ا عليها لقضوا دينها حبفظ، األمة هلذه تكفل
 .اإلسالم باسم يتحدث أن، كان  مهما إنسان

 
 من يأتي ال، جديد أسلوب إلى التفكير اتجه هنا ومن؛ وفعال وحاسم أول كسالح  الفكرة قامت"
، أبناءها من نفر طريق عن" -"الداخل من غزو" الكتاب اسم هو كما-" نفسها األمة داخل من يأتي بل، الخارج

، لغتنا يتكلمون، جلدتنا بني من نفر" وإسالمية عربية، هوية بطاقات      أيض ا ويحملون، اإلسالمية األسماء يحملون
، معروف أمرهم وهؤالء؛ أخطر بعدهم وما، األول الصنف وهذا، صاحل اهلل عبد علي، حسني، مبارك حسين؛ أمساؤهم

 ، )..(.الشنقيطي الشيخ يقول كما،  بصریته على اهلل طمس من على إال
 

 هوية بطاقات      أيض ا ويحملون، اإلسالمية األسماء يحملون، أبنائها من نفر طريق عن..يقول الشيخ: "
  شرائعها وحب، وأفكارها وعقائدها، وفلسفاتها الغربية الحضارة قيم، األمة ناشئة في ليغرسوا؛ وإسالمية عربية
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 ميتنع أن، اإلسالمية بالدنا يف أحد يستطيع هل اآلن، بالرتهيب وإما بالرتغيب إما، اآلن حصل الذي وهذا" كذلك
 !!! جرمية عندهم هذا بل؟ القوانني هلذه التحاكم عن

 
       جرمية   ليس، رسوله وسب اهلل وسب باألديان فالكفر"، بنص إال جرمية ال" اخلبث شديدة املواد ضمن من

 إىل وسنأيت؛ والردة الكفر عالنية تبيح واليت، بالدنا يف املكتوبة املواد إىل سنأيت، التنصری عن نتكلم وعندما؛ عندهم
 من امسه وغری، النصرانية يف ودخوله، ردته        صراحة   وأعلن، احملكمة إىل ذهب الذي(، قنرب حسني) احلوادث تلك آخر

، بالتنبيه الربيطانية السفارة قامت، الدعاة بعض تكلم وملا؛ معه يتكلم أن أحد يستطع ومل"، روبر" إىل" قنرب حسن"
، وكذا كذا  وأننا، الشيء هل نفعل مل أننا احلكومة فردت؛ الكويتية احلكومة إىل، اللهجة شديد تصريح وتوجيه

 .واضحة ردة، عنه يدافعون وأصبحوا
 

 وإمنا، العسكري الغزو ليس؛ اإلسالمية الديار غزو يف، اإلستعمار إليها اجته اليت، احلديثة الطريقة هي هذه نقول
 .العسكري اخليار فشل بعد، الفكري الغزو

 
 كانت  واليت؛ احلاكمية موضوع مفردات من، األوىل املفردة من، انتهينا قد – واملنة احلمد وهلل – نكون هبذا

 – اهلل شاء إن – و؛ املواجهة حتمية وهي، املفردة هلذه تتمة وبقيت، اهلل أنزل ما بغری احلكم عن، تارخيية نبذة حول
 (.. ).. القادم للدرس نرجئها هذه

 -:الملخص
 على وظلت؛ واملرسلني األنبياء وسنة، اهلل شرع إىل التحاكم عرفت عرفت ما أول، البشرية أن على تكلمنا]
 أن وقلنا؛ قرون 20 ملدة التوحيد على ظلت أهنا، عباس ابن أثر يف كما؛  الزمن من       طويال        ردح ا، اهلل لشريعة التحاكم

 عرفت، عرفت ما أول البشرية أن قالوا الذين؛ الضاللة ودعاة وامللحدين، العلمانيني وخرافات ملزاعم      خالف ا، القول هذا
 .وأعرافهم البدو شيوخ وأقوال، والتقاليد العادات إىل التحاكم
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 األنبياء فريق؛ احلاكمية موضوع إىل بالنسبة، فريقني إىل العشرة القرون هذه بعد، انقسمت البشرية أن قلنا مث
،      بشر ا،        كواكب ا،         حجارة  ،        أوثان ا،        أصنام ا؛ الطواغيت صور اختالف مع؛ الطواغيت عبدة وفريق، والصاحلني واملرسلني

  اليت الصورة هي كما،       قهر ا الناس إليه      يعب د،        تشريع ا وأفعاهلم أقواهلم واختذت؛ اهلل دون من التاريخ مدار على عبدت
 .اليوم نعيشها

 بتلك يتميز كان  والذي: القدمي العصر؛ عصور ثالثة إىل، اهلل أنزل ما بغری التحاكم مسألة يف، العلم قسمنا مث
 االمرباطورية بسيادة يتميز كان  والذي: الوسيط العصر مث؛ محورايب تشريعات أشهرها أن وقلنا، البدائية التشريعات

؛ الروماين بالقانون عرفت واليت"، جستنيان تشريعات" الوسيط العصر يف الوضعية التشريعات أشهر أن وقلنا، الرومانية
 مع تزامن اإلنقالب هذا، التشريعي التاريخ يف        انقالب ا شهد احلديث العصر أن وقلنا: احلديث العصر عن تكلمنا مث

 كانت،  أوربا يف فالكنيسة، الدين حتطيم إىل أي، الكنيسة سلطة حتطيم يف        رئيسي ا      سبب ا كانت  واليت؛ الفرنسية الثورة
 .الوقت ذلك يف الدين إىل ترمز

؛ الوضعية بالقوانني وتشريعاهتا الكنيسة واستبدلت،      مربم ا       قضاء   النصرانية الكنيسة على القضاء مت بالفعل: ونقول
، الدميوقراطية خاصة؛ اإلسالمية األمة يف      عمق   األثرين لكال أن وقلنا، ظهورمها أول يف والدميوقراطية العلمانية فكانت

 أعني، اخلادع بربيقها تغطي، الدميوقراطية زالت فما؛ – احلمد وهلل – الناس من لكثری، انكشفت كانت  وإن فالعلمانية
 [.املسلمني من اجلاهلني بعض

 الذي الباب هو كان،  – التحقيق على – الوضعية التشريعات تلك منه وجلت الذي، الباب أن كيف  ورأينا]*
 األحكام تلك تسرب إىل أدى، اإلميان أصل من هي اليت، العقيدة هذه فإنصرام؛ والرباء الوالء عقيدة فيه انصرمت
 فيها وتشارك، والنصارى اليهود عليها يشرف، ملؤامرة ختضع آخرها إىل أوهلا من، املسألة أن كيف  رأينا مث. الطاغوتية
؛ احلاكمية موضوع مفردات من، األوىل املفردة من انتهينا قد، – واملنة احلمد وهلل – نكون وهبذا؛ احلاكمة األنظمة

 ونعين، املواجهة حتمية وهي، املفردة هلذه تتمة وبقيت؛ اهلل أنزل ما بغری احلكم عن، تارخيية نبذة حول كانت  واليت
 نرجئها هذه اهلل شاء وإن، البشر وشرع، اهلل شرع مها؛ شرعا وقبلها      عقال  ، يلتقيان ال خطان أهنما: املواجهة حبتمية
.]القادم للدرس



 42 

 الملحق
يع ي     جن ي ه اد        م عس كر في       ش   16         الج 

 

 واحدة بشرى فيها ليس فهي -لكم       خاصة  - العظيم الشيء الفوائد من وفيها الكثری الشيء        الع رب   من فيها القصة هذه
لة واهلل فيها، بشارات     عد ة فيها ولكن  .لكم اهلل أرسلها البشارات من     مج 

 من القصة هذه يف ما نستعرض أن أردنا ولو ،فيه ودخل      م س ه     جبين   -وتعاىل سبحانه- اهلل ابتاله أخوكم تعرفون وكما
 .جلسات لعدة الحتجنا فوائد

 -:فائدة وأول درس أول

      ح ج ة وبأعظم      بي نة بأعظم نكتفي فنحن؛ الدين هذا     ص دق على دليل أي إىل أو      بي نة أي إىل حنتاج ال األصل يف حنن -
، القضية هذه يف شك أدىن لدينا ليس كمسلمون  فنحن،         النبوي ة السنة مث الكرمي القرآن وهي أال عباده على اهلل أقامها
 يزيد حىت؛ -وجل عز- اهلل يرسلها إشارات هناك ولكن،         النبوي ة السنة مث الكرمي القرآن، عبادة على اهلل      ح ج ة تكفينا
 .ثباهتم على        تثبيت ا ويزيدهم إمياهنم على       إميان ا املؤمنني عباده

 .خاصة لكم اهلل أرسلها اليت اإلشارات من كانت  احلادثة فهذه

 ست هدفون وحدكم أنتم -مرة من أكثر لكم كررناها  وقد-، الثانية الفائدة -
         امل
 قيمة تعرفون ال أنتم واهلل، الصراع من   

 القضية هلذه ليس، أنتم إال -وتعاىل سبحانه- اهلل بعد األمة هلذه ليس، الشراهة       مب نتهى تنتظركم األمة،       حالي ا أنفسكم
 من وهذا أنفسكم قيمة تعرفون ال أنتم واهلل، أنتم إال -وتعاىل سبحانه اهلل بعد- فيه حنن الذي      الذ ل وهلذا العار وهلذا

 .قدركم يعرفون اجلن حىت شباب يا فواهلل، موضعها يف نفسك فضع، أنفسكم قيمة عن الغفلة ومن الدين هذا عن الغفلة

 

                                                           
 .السلسلة بداية في الشيخ رواها قصة 16
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 الصراع واهلل يفهم)...(،  خرج الذي اجلن هذا! الصراع حقيقة يعرفون ال اإلخوة وبعض الصراع حقيقة يعرفون اجلن واهلل
 ألنكم؛ ُياربونكم: "قال، هكذا قال نفسه وهو       ص ر فة عقائدية حرب هي احلرب فهذه، اإلخوة بعض من أفضل

 عقائدية حرب واهلل فهي، شهود اإلخوة وكان بلسانه كالمه  هذا فواهلل" السلفية أدعياء يرتكون الوقت نفس ويف لجاهدون
 خری وكلها، اجلين هذا لسان على -وتعاىل سبحانه- اهلل أرسلها بشارة واهلل فهذه، عقائدية حرب ُياربونكم اجلن فحىت

 .لألخ خاصة

 القرآن هذا وبفضل       وآخر ا      أوال   -سبحانه- اهلل بفضل، اجلين هذا أخرج الذي هو وحده -وجل عز- اهلل أن:      أوال   نقول
 .الكرمي

 ؟له      ف ع ل ملاذا، ألخيكم فعل بسحر      أ رسل اجلن هذا، السوء وأصدقاء السوء قرناء من القصة وتبدأ

 كانوا  والذين يعرفونه كانوا  الذين والناس، السوء أصدقاء هم له فعلوه والذين! إال ليس فقط اجملاهدين من وصار       ال تزم ألنه
، أنفسهم عند من      حسد ا؛ عليه         ع ق د وا األرض هذا إىل وجاء اجملاهدين من وأصبح       ال تزم فعندما، اجلاهلية أيام من معه
 تكونوا أن يريدونكم، أعقابكم على         يرد ونكم حىت؛ الدين هذا على      حسد ا إال ُياربونكم وال يقاتلوكم ال واهلل فهم

 من شيء منكم يريدون وال هبا اهلل أكرمكم اليت العقيدة هذه عن تتنازلوا أن يريدونكم، فقط        القضي ة هي هذه، أمثاهلم
 األرض هذه إىل وجاء األخ هذا       ال تزم عندما: "قال هكذا قال فاجلين، خاسرين أعقابكم على يردونكم أن يريدون، الدنيا
 ليفتنه فيه يدخل حىت اجلن هذا وأرسلوا،      سحر ا له فصنعوا اجلاهلية أليام        ي رجعوه حىت؛ له يكيدوا أن وأرادوا عليه عقدوا

 .واحدة هذه -باهلل       عياذ ا-" خاسرا أعقابه على      أرد ه حىت       فجئت  ، دينه يف

 أن تعرفوا وحىت،        ن لقيها اليت الدروس أمهية تعرفوا حىت؛ الوثنيني الشيعة من       شيعي ا      جني ا كان  اجلين هذا أن، الثانية النقطة
ر مسألة ليست املسألة  احلرب أن تعرفوا وحىت، قناعة أنتم تزدادوا حىت ولكن؛ للسمر -الدروس هذه- عقدنا ما واهلل،    مس 

 .عنهم نتكلم       شهور ا        ظل ل نا الذين الشيعة هم فهؤالء، عقائدية

ا  الشيعة أرسلين: "الشيعي اجلين قال  على        وال تزم، فرقهم أخبث من وهي)..(  الفرقة من أنه وقال" السنة ألهل      كيد 
 ألنه؛ عقائدي       م نطلق من        أرس لوين: "قال، كثری  كالم  وتكلم، مذهبهم على للعلم       طالب ا وصار شهور أربعة من مذهبهم
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ي   كانت  النبوة أن نعتقد حنن: "وقال      علي ا        ي ؤهل ون فهم"      علي ا صافح فقد      سني ا آذى من أن عقيدتنا يف عندنا
   لع ل 
 األصل يف      

 "احلق       عرفت   اآلن أنا: "وقال"، صديقه كان  ألنه؛ حملمد وأعطاها -باهلل       عياذ ا- األمانة خان جربيل أن إال

 .دينه يف يفتنوه أن فأرادوا اجلاهلية يف يعرفونه كانوا  أهنم        وثاني ا، شيعة أرسلوه الذين أن واحدة فهذه

 أنا: "-عليه         والع هدة- وقال"، اجملاهدين ُيارب ما أول هؤالء: "وقال السلفية الدعوة أدعياء عن      تكل م، الثالثة النقطة
رب ون اجملاهدين         ي س ب ون بنفسي مسعتهم  -األمساء وذكر- فالن والشيخ فالن والشيخ: "وقال"، أماكنهم عن املخابرات        وخي 

 محقى       ج ه لة اجملاهدون هؤالء: يقول بنفسي فالن الشيخ      مسعت   وأنا، هلم ويكيدون للمجاهدين      حرب ا الناس أكثر من
ل كة يف بأنفسهم ألقوا  "           الت  ه 

 "هلل الدنيا فرتكتم أنتم أما، الدنيا أجل من يفعلون ما وكل الدنيا يريدون هؤالء: " قال؟ وبينهم بيننا الفرق ما: سألته وأنا

 .اإلخالص اهلل ونسأل هكذا قال وواهلل

 من صار اآلن وهو، بكم تأثر أنه هدايته ويف خروجه يف -وتعاىل سبحانه- اهلل بعد الرئيسي السبب أن، الرابعة النقطة
 السبب: "قال. لكم أنقلها بشارة آخر وهذه، القدمي مذهبه من      وترب أ -وتعاىل سبحانه- اهلل دين يف دخل، إخواننا

 "بكم تأثر أنه -وجل عز- اهلل بعد هدايته يف الرئيسي

 .هكذا قال واهلل

 "إخالص ومن صدق من فيهم      ملست   ملا الشباب هبؤالء        تأثرت   ألنين: "قال

ربون وأنكم كذا  وأنكم لجرمون وأنكم إرهابيون أنكم، بغيضة صورة عنكم عندي كانت  اليت الصورة!       ذ ه لت أنا" وقال        خت 
 "أحتمل أن أستطع ومل        فوجئت        جئت   وعندما، الناس

 "اإلميان من بصاعقة         وفوجئت  ، منكم       يئست   أنا: "قال قاهلا كلمة  وأول، خرج احلمد وهلل فقط أيام ثالث وهو

ا الكثری الشيء اخلری من فيهم الشباب هؤالء: "وقال ون اهلل شاء ما: قال"،     جد   بالقرآن ُيرقونين وكادوا،         وي هللون        ي كرب 
 "وكذا وهتليل تكبری أمسع مكان كل  ويف، الكرمي
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، ديننا يف قناعة عندنا فنحن تزكيته ننتظر ال وحنن، لكم عالية تزكية" اهلل خلق أفضل من واهلل اجملاهدون هؤالء: "وقال
وا أو         ت بد لوا أن فإياكم، فيه أنتم ما قيمة تعرفوا حىت؛ -لكم قلنا كما- إشارة هذه ولكن  واهلل، أنفسكم قيمة واعرفوا        ت غری 

 .الندم ينفع ال وقت ستندمون واهلل، اجلن أو اإلنس شياطني من شيطان بأي       تغرت وا أن فإياكم أمني ناصح لكم إين

 وأوصيكم أنفسكم يف اهلل اتقوا، شباب فيا، اخلری من فيه أنتم ما          وي قد رون ويفهمون الصراع حقيقة يفهمون اجلن
 .    خری ا باإلسالم

 "للمجاهدين إال يكيدون وال، اجلزيرة يف هلم يكيدون اآلن، حتارهبم الناس كل: "يقول نفسه وهو

 اجلن عليه حتسدكم خری يف واهلل أنتم)...(،  أنفسكم يف اهلل فاتقوا، فيه أنتم الذي الدين هذا ألجل إال لكم يكيدون ال
 .اإلنس قبل

 يف تفكر أال: له       وقلت  ، هكذا قال واهلل"، هاجرمت كما  أهاجر أن احلق الدين وأتعلم أرجع أن بعد سأفعله ما أول: "وقال
 "    جد ا بكم تأثرت أنا؟ اجلهاد يف أفكر ال كيف: "قال،     جد ا عجيبة إجابة فأجابين؟ اجلهاد

 "القرصة كمس  إال القتل من ُيد ال الشهيد أن مسعته الذي الكالم هذا معىن ما، سؤال أسألك أن أريد أنا: "يل وقال

 هذه، وحوارات ودالالت شبهات عنده تصبح ومل        وانت هت واضحة عقيدة عنده        فأصبح ت! السؤال هذا سألين واهلل
 .به فتأثر القرآن فسمع هو أما" واهلل تعبانني" فنحن، فقط حنن عندنا

 الطريق هذا وأن حق الدين هذا وأن حق القرآن أن        فعرفت  ، البقرة سورة األخ علي قرأ عندما أحرتق أن      كدت  : "وقال
 "اهلل ألقى حىت الطريق هذا أترك وال       أ بد ل ال واآلن، حق

ض ر أن ُيتاج ومل فقط أيام ثالث احتاجت القضية  يف فما حنن حالنا هذه، هكذا ليسوا واهلل، ودراسات كتب  له      حت 
 .نفسه قيمة ويعرف نفسه يف اهلل يتقي أن اإلنسان فعلى؟! قلوبنا
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، السوداء العمائم يرتدون )...( فاعل بفعل كانت  هذه: فقال: )....(       وقلت   سألته أنا، قاهلا اليت اآلخرى البشارات من
  يف الصالة وقت ُيرسوهنم بنفسي رأيتهم وأنا، الصالة وقت حراسة وهلم، ويكربون يهللون دائما: "وقال، هكذا قال واهلل

 "منهم أقرتب أن       وخفت           فتأثرت   منهم       وخفت   رأيتهم وأنا، وأسلحتهم عداهتم كامل

 .كان  مهما كان       بأي   تغرتوا ال وحىت، الطريق هذا على        ت ثبتوا حىت؛ لكم اهلل أرسلها كرامات  فهذه

 ؟منهم أحد رآك هل: سألته وأنا

 بشرى فهذه" رآين      أحد ا أن أظن ولكن، ال أم رآين منهم أحد هل أعلم وال منهم أتوارى      كنت    لكين، أعلم ال: "فقال
 .لكم

 (..)، واهلل هكذا باالسم        وذك رهم، وسفر سلمان الشيخني يسبون أهنم وقال السلفية أدعياء عن      أيض ا وتكلم

 ؟وبينهم بيننا الفرق هو ما يل تقول أن تستطيع هل رأيك: له       فقلت  

 السجن يدخل إنسان بني كبری  فرق فهناك، شيء أو علم بدون      أ ميز أن أستطيع بعقلي وأنا، الدنيا يريدون هؤالء: "فقال
 "الدنيا ويريد املكيفات حتت الظل يف ُيلس إنسان وبني دينه أجل من

          الش ب هات على ورد ومناقشة دليل إىل ُيتاج ال بالفطرة واضح أمر وهذا

 اخلارج يف ُيلس من وبني دينه أجل من السجن دخل من بني فرق،      أ ميز بعقلي ولكن احلق على أكن مل أنا واهلل: "وقال
 هكذا قال واهلل." والشهوات الدنيا يف

 ؟اجملاهدين عن تعرف ماذا: له       وقلت  

 "هبم تأثري إال وألتزم أهتدي جعلين ما وأنا، اهلل خلق أفضل أظنهم أنا واهلل: " يل فقال

 يذهب الذي األنواع أخطر من وهذا،        الطي ار النوع من وهو، باحلق اهلل دين يف يدخل أن أجل من؛ رجع باملناسبة وهو
 "أيديكم على الصحيح اإلسالم أسلم أن أريد وأنا، دينكم يف أدخل حىت       رجعت   أنا: "وقال، ويأيت
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 باب من املدينة من وهو، اهلل يلقى حىت       ي بد ل وال       ي غری   ال أن واملواثيق العهود وأعطانا أسلم احلمد فلله، هكذا قال واهلل
 .(..) العوايل

 "السنة أهل مذهب على       أتعر ف أن أريد أنا: "وقال الشيعة عن كثری  كالم  وتكلم

ا      تت بع ال: له       وقلت  ،       سلفي ا يكون أن اهلل ونسأل، السنة أهل مذهب له        فشرحت    بفهم والسنة الكتاب من بدليل إال      أحد 
 .األمة سلف

 ؟أهلك من موقفك سيكون ماذا: له      قلت  ، والرباء الوالء عقيدة يعرف اجلين هذا أن إخواين يا والعجيب

 "أهجرهم       أصر وا فإذا أدعوهم أذهب ما أول أنا: "يل فقال شيعيني أبوين من وهو

 ؟         وت نابزهم وتعاديهم: له       فقلت  

 "وأنابزهم وأعاديهم: "قال

 ؟والرباء بالوالء إال إميانك يكتمل ال أنه تعرف هل: له       وقلت  

 "والرباء الوالء عن تتكلم الدرس يف مسعتك أنا: "يل فقال

 ؟والرباء الوالء هو ما: له       فقلت  

 "اهلل يف وحتب اهلل يف تكره أن: "يل فقال

؟ كفار  النصارى هل: وسألتين. كفار:  لك فقلت؟ كفار  اليهود هل: سألتين علي       قرأت   جلسة أول يف وأنت: "يل وقال
 .كفار  الطواغيت هم نعم: لك أقول واآلن؟ كفار  الطواغيت: يل       وقلت  . كفار:  لك فقلت

: وقال)...(  ،وتساعدهم وتناصرهم تواليهم فاآلن السنة أهل حتارب      كنت    وكما، والرباء الوالء عقيدة احفظ: له       فقلت  
 "الشيعي مذهيب على      كنت    عندما حىت بكالمه أتأثر      كنت    الشيخ وهذا بريدة يف حلقات عنده الغنيمان امسه شيخ هناك"

 ؟شيعي وأنت الشيخ بكالم تتأثر كيف:  له فقلت
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 كالمه  من أشعر      كنت    أنين إال الشيعة عن      كثری ا  يتكلم كان  أنه رغم صادق أنه كالمه  من أشعر      كنت    أنا، أخي يا: "فقال
 "إليهم سأنضم أرجع فعندما تالمذته وعند عنده يدرسون اجلن من حلقة وهناك بريدة يف اآلن والشيخ، صادق أنه

 ؟اليهود وبني بينكم العالقة ما: وسألته

 "وجه أربعني من اليهود نشبه حنن: "يل فقال

 .أنتم واليهود، اليهود أنتم بل وجه أربعني من اليهود تشبهون ال أنتم: له       فقلت  

 "صحيح: "يل فقال

 املسيح ننتظر وحنن، وهم حنن جتمعنا النيل إىل الفرات من كربى  دولة       سن نشئ أننا عقيدتنا من حنن: "بنفسه يل وقال
 "واليهود حنن مليكنا سيكون وهو، الفاتح النون نسميه وحنن الدجال

 ؟الدجال املسيح أوصاف ما: له       فقلت  

 أن فيقولون وشيوخنا علماؤنا أما، وكذا كذا  وأنه اهليئة قبيح وأنه محار على يأيت وأنه أعور أنه عنه تقولون عندكم: "فقال
 "وكذا كذا  وشعره الصورة مجيل اهليئة حسن هو فعندنا، منكم وكذب منكم       حتريف   الكالم هذا

 ؟الكالم هذا يف رأيك ما: له       فقلت  

 على ليسوا وأهنم والنفاق الكفر أهل من وأهنم الضاللة أهل من أهنم        أيقنت   اآلن وأنا، باطل كله  الكالم هذا: "يل فقال
؛ الشباب هبؤالء        تأثرت   فأنا، الشباب هبؤالء وبتأثري القرآن وهبذا، وحده -تعاىل- اهلل بفضل إال هذا وليس، شيء

 "احلق اهلل دين يف أدخل حىت      جئت   ولذلك

. أرجع وحده يكون وعندما، اجلبال فوق وأصعد اليسرى رجله من أخرج      كنت  ،  بشدة علي تقرؤون كنتم  عندما: "وقال
 :يقول األخوة أحد      مسعت   الطعام وبعد، وليمة هناك وكان،        ي رددون واإلخوة        ي نشدون اإلخوة        ورأيت   املعسكر يف        وجتولت  
(...) 

 ؟الكالم هذا قال من، املعىن هذا عن وسألين
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 .حذيفة: الشيخ ُييبون الشباب

 هذا: "يل فقال، كذا  ومعناه -والسالم الصالة عليه- النيب حديث هذا له       وقلت   فشرحته، الكالم هذا اشرح يل فقال
 "نقوله فال حنن أما اجلن مسلمي إال يقوله ال اللهج

 .شيء يف اإلسالم من ولستم، اإلسالم      مد عي أنكم تعرفون أنتم: له       فقلت  

ر ف مكذوب القرآن أن نقول كنا  حنن، كفاين  فقط والقرآن، عرفت اآلن: "قال  ومبجرد -تعاىل- اهلل عند من وليس       وحم 
 "احلق أنه       عرفت   أحرتق أن       وكدت   به         وتأثرت   مسعته أن

       وصلت   الكرسي آية إىل وصل فعندما، البقرة سورة األخ علي قرأ عندما خاصة أحرتق أن      كدت    القرآن قرأ عندما: "وقال
 "الناس أفضل من وأنتم احلق طريق هذا وأن احلق دين هذا أن         وأيقنت   املنتهى إىل

 سؤال يسأل الحضور أحد هنا

 ؟اجلين خرج إذا نعرف كيف:  وسألناه، األمور بعض        وعل منا، ويرجع خيرج كان  هو

رج أن       أردت   فإذا، وخيرج فریجع اليسرى من خرج إذا أما، اليمىن رجله من خيرج عودة بال اجلين خرج إذا: "فقال  اجلين     خت 
 "اليمىن من خيرج أن عليه فاشرتط       هنائي ا

 .اليسرى من خيرج كان  وقبلها، مرة ألول اليمىن من خرج جلسة آخر هذا يف بالفعل وهو

 واضح غير سؤال الشيخ يسأل الشباب أحد

 ...الطرائف ومن، مكة يف ُيلس     جد ا مشهور ساحر وله اجلن مع يتعامل

 واضح  غير سؤال الشيخ يسأل الشباب أحد

 "صغری أنا نعم" فقال؟ صغری أنت: له      قلت   أنين حىت،     جد ا صغری يعترب اجلان لعمر بالنسبة اجلين وهذا
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 على        ي ثب تك أن الدعاء يف اجتهد وأنت لك ندعوا اهلل شاء إن حنن: له       وقلت  ، له وندعوا الصدق فيه         ال تمسنا أعلم واهلل
 .مغری وال مبدل غری تلقاه حىت الطريق هذا

 واإلجنيل التوراة يف ومذكور -والسالم الصالة عليه- النيب اسم ألنه: "قال أمحد       فتسم ى امسه فغری عباس امسه كان  وهو
 "والقرآن

 .بكر أبا        ن كن يك للشيعة      غيظ ا وحنن،       ك ن ية  لديك يكون أن السنة من، )..(        ن كن يك حنن ولكن: له       وقلت  

 "بكر أبو أنا نعم: "يل فقال

 األمور هذه عنه قطعنا اهلل حبمد وحنن، الشيعة عند اليت املصائب وعن وعائشة بكر أيب عن يسألين كان  البداية يف
 .        وت غيظهم هلم تذهب حىت الشيعة يف      غيظ ا بكر أبا        ن كن يك له       فقلت  ، احلق وأفهمناه

 ؟     كثری ا        جتولت   هل: وسألته

 "     كثری ا  أجتول مل أنا: "يل فقال

 ؟لربيدة       ذهبت   هل: وسألته

 جلنيي معسكر عندنا: يل وقال" هناك اجتماع عندنا كان؛  إيران إىل ذهبت فقط واحدة ومرة، لربيدة أذهب مل: "فقال
 .العراق يف الشيعة

 ؟اللغة هذه        تعلمت   أين: -حاضرين اإلخوة وكان- فسألته، الفصحى العربية باللغة يتكلم وهو

 "منكم أفصح أننا        لوجدت   لجالسنا       حضرت   ولو، اإلميان من العربية       ت عل م يقولون الشيعة: "يل فقال

 منكم أفصح حنن: له       فقلت  

 (..) ." بلغتكم القرآن ألن؛ نعم" يل فقال
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 الشيعة بني املشاهبة عن وتكلم، )..(       وهنار ا      ليال   هلم يكيدون وأهنم السنة ألهل الشيعة عداء عن      كثری ا  معنا وتكلم
      وك فر ضالل أهل أنكم، الرتبية هذه على تربينا حنن: "فقال العذر له نلتمس أن منا ويريد معنا يتكلم كان  وهو، واليهود

ر ف دينكم وأن  "احلق على وحنن، وكذا      حم 

 ؟وأمك أبوك يربيكم كان  كيف:  له       فقلت  

 وأبكي أصرخ فأظل، طعام أجد فال الطعام آخذ حىت فأرجع)..(  أمي من الطعام وأطلب أجوع      كنت    عندما: "يل فقال
 الطعام أريد ألمي وأقول

 الطعام أخذوه: فتقول

 ؟الطعام أخذ من: فأقول

 عائشة: فتقول

 ؟الطعام       أر ج ع من: هلا وأقول

 علي: يل فتقول

 علي     أل ه: يل فتقول

 "علي      أؤل ه فأظل

 ؟اهلل دون من أكرب شرك هذا أن تعرف هل:       فقلت  

 "شيء أعرف أكن مل أنا: "يل فقال

 .(..)  هداه أن هلل فاحلمد

 عندما اهلل شاء إن، الناس أفضل من اجملاهدون هؤالء: "وقال،      كثری ا  بكم تأثر أنه هو -لكم      قلت   كما- شيء وأهم
 "هاجرمت كما  سأهاجر الدين وأتعلم أرجع
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 أمور يعرف ال ألنه؛ هكذا يفعل أن نصحناه وحنن، دينه عن شيء يعرف ال ألنه؛ دينه أمور يتعلم حىت ذهب وهو  (..)
 هو، الغنيمان الشيخ طلبة يد على يتعلم أن عليه شرطنا وحنن، دينه أمور ليتعلم جتمع ُيتاج أنه على       ركز نا فنحن، دينه

 .هذا قال نفسه

        وتالوة        حفظ ا، ربكم بكتاب        وعالقة         متس ك ا تزدادوا أن على       وحنث كم نوصيكم أننا يعين؟ يعين ماذا الكالم هذا      طبع ا
 ربه كتاب  إىل -وتعاىل سبحانه- اهلل بعد لإلنسان وليس، احلصني احلصن فهو ربكم كتاب  هتجروا أن تقبلوا وال،       وعمال  
 .عربة واهلل فهذه،         وم نجي ا       حافظ ا

 ال سلعة واهلل أيديكم        فب  ني  ، اهلل اتقوا، اهلل اتقوا، اهلل فاتقوا،       وعمال          وتالوة        حفظ ا -وجل عز- اهلل بكتاب فنوصيكم
 لستم فأنتم، الدين هذا على إال واإلنس اجلن لكم يكيد وما، اإلنس قبل اجلن عليه ُيسدكم خری على أنتم، فيها تفرطوا

ت ط اع وا      إ ن             د ين ك م        ع ن                ي  ر د وك م        ح ىت                     ي  ق ات ل ون ك م               ي  ز ال ون        و ال  ) ُياربونكم اجلن شيعة فحىت فقط اإلنس مع حرب يف  (            اس 
 لن والذي إليه اهلل هداكم الذي، اجلهاد طريق، الطريق هذا من خيرجونكم أن يريدوا، اهلدف هذا إال احلرب هلذه وليس
 .هذا يعرف وكلكم باجلهاد إال عهدها سابق إىل األمة هذه تعود

 مسؤولية -وجل عز- اهلل أمام مسؤوليتكم إن واهلل، أنتم إال -وتعاىل سبحانه- اهلل بعد األمة هلذا ليس لكم وأكرر واهلل
        وقد روا أنفسكم يف اهلل فاتقوا، تكون ما أعظم -وتعاىل سبحانه- املوىل أمام مسؤوليتكم، احلق عرفتم أنكم، عظيمة

 من       ت فر ط فلماذا، قدركم يقدرون واجلن اإلنس من أعداؤكم يعين، تكون ما أعظم قيمة لك أن اعلم، قدرها أنفسكم
 ؟بالذل ترضى فلماذا، اهلل شاء إن واآلخرة الدنيا يف عظيمة منزلة لك أنت، أخي يا قدرك

 ؟الضرب فيك يؤثر هل: سألنا أننا        الن كات من

 "فيين يؤثر مكان أي يف وضربتموين اهلل اسم ذكرمت إذا،    يف   تأثر ضربة أقل،      كثری ا     يف   يؤثر: "فقال

 ؟خاص مكان هناك هل: له فقلت

 "بشدة يضربين كان  -سليمان- اإلخوة وأحد، فيين يؤثر مكان أي: "يل قال

 "كنشي" هذا: له فقلت
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 ؟كنشي  معىن وما: فقال

 .(..) .بدوي: له قلت

،      كثری ا  أجتول وال املدينة يف أجلس فأنا، هناك أذهب مل أنا: "فقال، الرياض وتفجری اخلرب تفجری عن شباب يا سألناه
 "األربعة اإلخوة من ثالث أعدموا بل أربعة        ي عدموا مل أهنم: فقالوا يتكلمون اجلن      مسعت   ولكن

 ؟ذهب أين والرابع: له فقلت

 "التعذيب يف     ق تل الرابع: "يل قال

 ؟اهلاجري: له فقلت

 أما، غریهم رابع بواحد وأتوا ثالثة أعدموا أهنم، عندنا متواتر أمر هذا أن أعرفه الذي ولكن، امسه أعرف ال أنا: "يل فقال
 . (..) "التعذيب يف      فق تل الرابع

 ؟اخلرب بتفجری قام من: له       فقلت  

 الشيعة من 6 وأهنم شيعة أهنم الصحف يف كتبوا  هم: "وقال. صغری فهو يتجول ال وهو" أعرف ال أنا: "يل فقال
 ؟صحيح الكالم هذا هل: له       فقلت  " الكويتيني

 (..) " أدري ال واهلل" يل فقال

 ؟املدينة يف يهود هناك وهل، املدينة يف اليهود عن أسأله أن أريد      كنت  ،  أتذكر مل ولكن مهم سؤال أسأله أن أريد       وكنت  

 .الطالبان عن اسأله: يقول ورقة يل كتب  اإلخوة أحد (..) 

 ؟أفغانستان أحداث عن تعرف هل: له       فقلت  

 "أفغانستان أحداث أعرف وال املعسكر هذا من أخرج مل أنا: "فقال
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، بكم          وتأث  ر ا بالقرآن         تأث  ر ا بنفسه رجع فهو، الدين يف يدخل حىت؛ رجع -فكرة على- وهو، واهلل بكم جدا متأثر وهو
 -تعاىل- اهلل دين يف أدخل حىت       رجعت   أنا: "وقال، شيء فعلنا أننا تظنوا فال منا ليس األمر وهذا، بنفسه رجع فهو
نا اهلل دين يف دخل األخری يف فهو، احلمد وهلل البشارات من     مج  ل هي بل البشارات من وهذه" أيديكم على  عليه         وأخ ذ 

 (..)، واملواثيق العهود

 واضح  غير سؤال الشيخ يسأل الشباب أحد

  .(...) .اجلن من كبریة  لجموعة وحوله مكة يف ُيلس والساحر، ساحر له أن وقال
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