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 -مقدمة التفريغ:
فيسرنا يف مؤسسة التحايا لإلعالم، أن نقدم لكم هذا التفريغ، لسلسلة احلاكمية للشيخ أيب عبد اهلل املهاجر، 

الثغور، ومن كبار علماء التيار اجلهادي، جاهد املصري عبد الرمحن العلي؛ والشيخ غين عن التعريف، هو من علماء 
                                                                                                  يف اجلهاد األفغاين األول؛ مث بعد الفتنة بني األحزاب األفغانية، توج ه حنو باكستان لطلب العلم؛ فدرس فی اجلامعة 
اإلسالمية بإسالم أباد، وحصل علی املاجستری فی الشريعة؛ ولكنه مل يتمکن من إکمال الدکتوراه، بسبب مطاردة 

                                           سلطات الباكستانية له، فتوج ه حنو أفغانستان.ال

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

                                                                                   ه الشيخ أبو حفص املوريتاين، واستفاد منه الشيخ الزرقاوي علمي ا؛ وكذلك استقدمه يف تنظيم والذي كان يدير 
 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، 

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

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

                                                                                                         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".

أن تعتقلته السلطان اإليرانية؛                                           م، دخل الشيخ إيران مع من دخل، حيث قد ر اهلل 1002بعد أحداث سبتمرب 
والشيخ هو صاحب كتاب "مسائل من فقه اجلهاد"، وكتاب "أعالم السنة املنشورة، يف صفات الطائفة املنصورة"، 
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                                                                                              ومها سفران ضخمان؛ ورغم مكانة الشيخ العلمية الكبریة، إال  إنه ليس كثری املؤلفات، ولكن كان له نشاط يف 
 لمية؛ وهو ما ُيعل لتفريغ دروس الشيخ، وسالسله العلمية أمهية كبریة. التدريس، وتنظيم الدورات الع

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

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

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

 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
 ناط األول هو عملية التشريع امل

 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 

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

 الكفر املذكرور يف اآلية هل هو الكفر األكرب أم الكفر األصغر
 أثر ابن عباس )كفر دون كفر(.

                                                                        إمجاع العلماء القدامى واملعاصرين من شر ع ولو تشريع ا واحد ا خمالف لشرع اهلل. -3
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 الفصل هو فهذا[ املسلمني ويف عامة البشرية يف اهلل أنزل ما بغری احلكم عن تارخيية نبذة] األول للفصل نشرنا وبعد
 ولشريعة  الرمحن لشريعة إمجالية ونظرة سريعة جولة املواجهة؛ حتمية] بعنوان وهو احلاكمية سلسلة تفريغ من الثاين

 .0::9 القيقة حىت السادس وامللف اخلامس وامللف 9 الدقيقة من الرابع امللف يشمل و ،[الشيطان

 -سياسة التفريغ:

، وتأخری كتقدمي،  بسيطة بتعديالت فقمنا؛ الفهم صعبة املكتوبة املادة ُيعل ألنه، احلريف التفريغ العمل هذا يف نلتزم مل
 قاله 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

 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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 -مقدمة:
إن احلمد هلل حنمده ونستغره ونستهديه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فهو املهتدي  1

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

ل م ون                      ي ا أ ي  ه ا ال ذ ين  )  .2(                                                                                  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 الل ه                                        ا ر ج اال  ك ث ری ا و ن س اء  و ات  ق و                                                                                                                              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 
 . 3(                                                                             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

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

 -مث أما بعد:

 عن نبذة) حول تدور كانت  واليت؛ احلاكمية موضوع مفردات من، األوىل املفردة عن احلديث من، اهلل بفضل انتهينا
 الذي، الباب أن كيف  ورأينا(؛ اخلصوص وجه على اإلسالمية األمة ويف، عامة البشرية يف، اهلل أنزل ما بغری احلكم تاريخ
 فانصرام؛ والرباء الوالء عقيدة فيه انصرمت الذي الباب هو كان،  – التحقيق على – الوضعية التشريعات تلك منه وجلت

 .الطاغوتية األحكام تلك تسرب إىل أدى، اإلميان أصل من هي اليت، العقيدة هذه

 األنظمة فيها وتشارك، والنصارى اليهود عليها يشرف ملؤامرة ختضع، آخرها إىل أوهلا من، املسألة أن كيف  رأينا مث
 يلتقيان ال خطان أهنما: املواجهة حبتمية ونعين؛ املواجهة حتمية عن، الثانية املفردة يف سنتحدث أننا قلنا مث؛ احلاكمة

 ونظرة، سريعة جبولة نقوم، املسألة تتضح وحىت؛ البشر وشرع، اهلل شرع مها؛ يلتقيان أن يستحيل،      شرع ا وقبلها      عقال  
                                                           

 .9الملف الرابع د:  1
 .201 :اآلية ،سورة آل عمران 2
 .2 :اآلية ،سورة النساء 3
 .02-00 :اآليات ،سورة األحزاب 4
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ا املراد وليس؛ الشيطان بشريعة أخرى ونظرات، أخرى جبوالت نقوم وكذلك؛ الرمحن شريعة عن إمجالية  نعقد أن      أبد 
 أن لألخوة نبني أن املراد وإمنا، – وتعاىل سبحانه – اهلل من      منز ل أنه فيكفي؛ املقارنة هذه عن منزه اهلل فشرع، مقارنة

 وأن؛ قائمة البد املواجهة أن لنا تبني، الشريعتني كال  على، السريعة النظرة وهذه اجلولة وهذه؛ قائمة البد املواجهة
 .لنفسك فاخرت فقط أحدمها بقاء من فالبد، يرتكوه لن فهم تركهم إذا احلق صاحب

 زالت ما القضية ولكن؛ الدين وإما هم إما، عندهم مناقشة إىل حتتاج وال، وحسموها املسألة هذه من انتهوا قد وهم
 وبني الضدين بني، جنمع أن نستطيع قد أننا فيظن؛ املسلمني من، الطيبني بعض عند حبث وإىل، نقاش إىل حتتاج

 من أنه على      فضال  ، احملال أحمل من كالم  وهذا؛ مشرتكة قواسم على أو، أرض على االلتقاء نستطيع قد أننا أو، النهجني
 ..      ثاني ا يبطله الواقع مث،         ابتداء   يبطله الشرع، الباطل أبطل

 -جولة سريعة حول شريعة الرحمن:
 أهنا: اخلامتة الرسالة صفات ومن؛ الرساالت من سبقها ما على مهيمنة وكرسالة، خامت كدين  الشريعة هذه جاءت فنقول
 به وجنزم،       ن وق ن الذي بالفعل وهذا؛ عليها ومن األرض اهلل يرث أن إىل، البشر احتياجات لكافة مستوعبة تكون أن البد

ء          ل ك ل              ت ب  ي ان ا            ال ك ت اب            ع ل ي ك               و ن  ز ل ن ا): تعاىل قال، شريعتنا يف  البيان وهذا، األصوليني كل  فيها تكلم املسألة وهذه 5(       ش ي 
 املوىل يقول كذلك،  عندكم ومبثوثة معروفة املسألة وهذه؛      عام ا      كلي ا        بيان ا يكون وقد،         تفصيلي ا       بيان ا يكون قد؛ نوعني على

م ل ت              ال ي  و م  ):  – وتعاىل سبحانه – يت            ن ع م يت              ع ل ي ك م               و أ مت  م ت             د ين ك م          ل ك م              أ ك   هناك فليس 6(      د ين ا          اإل س الم          ل ك م             و ر ض 
 لعباده اهلل رضيها شريعة وهي؛ الوجوه من وجه يف النقص يدخلها ال، تامة        كاملة           شريعة   فهي، اهلل صنع من أكمل
 .وخللقه

 احتوت قد، الشريعة أن بيان يف يقول؛ :18 الصفحة الرابع اجمللد( املوقعني إعالم) يف، القيم ابن العالمة اإلمام يقول
 :يقول؛ واألخروية الدنيوية مصاحلهم يف، البشر احتياجات كافة  على

                                                           
 .99 :اآلية ،سورة النحل 5
 .3 :اآلية ،سورة المائدة 6
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د          ح ر ف        ع ل ى         م ب ين           و ه و  ،               و أ ن  ف ع ه ا           األ  ص ول          أ ه م        م ن            األ  ص ل          و ه ذ ا" ، –          و س ل م            ع ل ي ه          الل ه        ص ل ى –             ر س ال ت ه           ع م وم          و ه و  ؛         و اح 
ب ة        إىل                ح اج ت  ه م           و إ من  ا،           ب  ع د ه          أ ح د       إىل            أ م ت ه           ُي  و ج       مل             و أ ن ه  ؛                و أ ع م اهل  م                 و ع ل وم ه م                 م ع ار ف ه م      يف  ،            ال ع ب اد           إل ي ه            ُي  ت اج      م ا      ك ل        إىل                ب الن س 

ب ة           ع م وم  :          خت  ص يص             إل ي ه م ا             ي  ت ط ر ق      ال  ،             حم  ف وظ ان              ع م وم ان                   ف ل ر س ال ت ه  ؛      ب ه         ج اء      م ا        ع ن ه                  ي  ب  ل غ ه م        م ن   ،           إل ي ه م               ال م ر س ل       إىل                ب الن س 
ب ة             و ع م وم        إىل           حت  و ج      ال  ،         ع ام ة             ش اف ي ة             ك اف ي ة                  ف ر س ال ت ه  ؛              و ف  ر وع ه           الد ين           أ ص ول      يف           إل ي ه          ب ع ث        م ن  ،         إل ي ه            ُي  ت اج      م ا      ك ل        إىل                ب الن س 
و اه ا ا    يف               ر س ال ت ه           ع م وم                ب إ ث  ب ات       إال        ب ه             اإل  مي ان          ي ت م        و ال  ،         س  ا      ه ذ           ن  و ع           خي  ر ج        و ال  ،             ر س ال ت ه        ع ن                 ال م ك ل ف ني        م ن          أ ح د           خي  ر ج        ف ال  ؛        و ه ذ 

 أه ."     ب ه         ج اء        ع م ا              و أ ع م اهل  ا           ع ل وم ه ا    يف  ،          األ  م ة           إل ي ه            حت  ت اج         ال ذ ي،        احل  ق              أ ن  و اع        م ن  

 يقول وكما، نعرفه مل أم عرفناه سواء؛ فيها موجود عدل وكل، الشريعة يف موجود    ح ق كل،  أن على الكالم هذا ويدل
 اهلدى سبيل على،         الدليل   اهلل كتاب  ويف إال نازلة اهلل دين أهل من بأحد تنزل فليست: "الرسالة يف الشافعي اإلمام

 . 7"فيها

 شيخ ومنهم، العلماء أكثر ناقشها املسألة وهذه؛ القيم ابن ذكر كما،  اإلميان أصول من أصل، القاعدة هذه أن ونقول
 ويف" املوافقات" يف، موضع من أكثر يف الشاطيب واإلمام، 180 ص 29 اجمللد يف املسألة طرح؛ تيمية ابن اإلسالم

 .:40اجمللد الثاين ص  "اإلعتصام"

، واآلخرة الدنيا يف احتياجاهتم عليها تقوم اليت للناس، مصاحل مجلة املسألة هذه حول، والتفصيل التوضيح يف زيادة نقول
 جاءت الشريعة أن ونقول، مخسة مقاصد أو مخس ضروريات إىل تعود؛ هبا إال أخراهم وال ديناهم هلا تستقيم وال

، الدين حفظ: أوهلا؛ اخلمس بالضروريات وتعرف، األكمل وجهها يف عليها للحفاظ بل، املقاصد هذه على للحفاظ
 .املال حفظ: وخامسها، والعرض النسب حفظ: ورابعها، العقل حفظ: وثالثها، النفس حفظ: وثانيها

 على احلفاظ حتقق اليت، األحكام من احتوت اإلسالمية الشريعة أن ُيد، وتفصيالهتا الشرعية األحكام جلملة واملتأمل
 .الكمال وعلى التمام على، األمر هذا

 يف جاءت، النور إىل الظلمات من الناس إلخراج، األصل يف الشريعة جاءت؛ الدين حفظ األول للمقصد فبالنسبة
 الوجه هو وهذا؛ للدين الدنيا فتخضع، دنياهم للناس حتفظ الدين حتقيق طريق عن مث ومن، الدين لتحقيق األصل

                                                           
 فالشيخ نقل الكالم بالمعنى. ؛نص كالم الشافعي نقلنامكتبة الحلبي بتخرج الشيخ أحمد شاكر،  :ط ،29الرسالة للشافعي صــ  7
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 له تستقيم أن عربه يستطيع،       مسلك ا هناك ُيد فلن؛ الدنيا حتصيل يف وسعه يستفرغ أن أراد        إنسان ا أن لو حىت، األكمل
 .احلكيم الشارع به جاء الذي، الشرعي مسلك من وأمت أكمل، املصاحل هذه

؛ العلم أوجبت، –      مرور ا عليها ومنر – األمور تلك أول من؛ أمور عدة أوجبت، الدين على حفاظها سبيل يف والشريعة
(؛ ومسلمة مسلم لكل) خمرجة رواية ويف، 8(مسلم كل  على فريضة: )– والسالم الصالة عليه قال كما  – العلم فطلب

 هذا وأحكام، القول هذا أحكام يتعلم أن بد ال، فعل أو قول يف يشرع أن فقبل، علم على دينه اإلنسان يتبع حىت وهذا
 .املوضوع هذا يف مظاهنا يف ومعروفة مبسوطة واألدلة" والعمل القول قبل العلم باب" البخاري قال كما؛  الفعل

، االعتقاد مباحث من مبحث وهذا، اإلمامة وجوب؛ الدين على للحفاظ، الشريعة هبا جاءت اليت، األمور من وكذلك
 اإلمامة عن النهاية يف       يتكل م، واجلماعة السنة أهل عقيدة عن منهم      تكل م من فكل؛ واجلماعة السنة أهل عند

 فتقرر؛ كثری  وغریه" الواسطية العقيدة" يف تيمية ابن اإلسالم شيخ فعل كما؛  الصحابة بني جرى ما وعن، وأحكامها
 يقيموا أن املسلمون يستطيع وال، الناس مصاحل تستقيم ال خليفة بدون ألنه؛ اخلليفة نصب أو اإلمام نصب وجوب
 أهل عقيدة عن اخلارجة، الضالة الفرق حىت – الفرق سائر أما، اخلوارج شواذ من فرقة إال ذلك يف خيالف ومل، دينهم
، 9"الدنيا وإقامة الدين حفظ يف النبوة خالفة: "بأهنا اإلمامة املواردي اإلمام ويعرف؛ األمر هذا أوجبوا – واجلماعة السنة
، وصف إىل منا حتتاج األمور وهذه؛ اإلمامة إقامة وجوب أو، اخلليفة نصب وجوب، الدين حلفظ الواردة األحكام فمن
 .الشريعة هذه ومتام كمال  على، إمجالية بنظرة نقوم قلنا كما  حنن لكن

 املشرق ويعم الدين هذا يبلغ حىت، –       عيني ا       وجوب ا أو        كفاءي ا        وجوب ا       سواء   –، الدعوة وجوب األحكام من كذلك
 وعلى، عندكم املعروفة مراتبه على،       عيني ا       وجوب ا أو        كفاءي ا        وجوب ا       سواء  ، املنكر إنكار الشريعة أوجبت كذلك؛  واملغرب

 أجل من الواجبات هذه كل؛        عيني ا       وجوب ا أو        كفاءي ا        وجوب ا       سواء  ، اجلهاد أوجبت كذلك؛  مظاهنا يف املبثوثة أحكامها
 .ومغارهبا األرض مشارق يف الناس       لكاف ة دعوة وهو؛ ذلك على الزيادة حفظ أو، املال رأس حفظ سواء، الدين حفظ
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، بالكفر اإلميان خيتلط ال حىت هذا وكل؛ اإلميان أصل من القواعد تلك وجعلت، والرباء للوالء قواعد وضعت كذلك
 ُيفظ كي،  الدين حفظ أجل من كلها،  اإلميان موضوع يف عنها        تكل منا اليت األمور فكل؛ الدين على       حفاظ ا وهذا

 كما  األمور هذه وكل؛ جهنم نار يف الدخول من أو العذاب من أو، اخللود من اآلخرة يف فينجوا، دينه نفسه على املسلم
 .وتوضيح شرح إىل حتتاج، قلنا

، النظرية الناحية من حىت، الكثریون ونسيه، املسلمون عليه عفى الذي احلد هذا؛ الردة حد وأوجبت وضعت كذلك
ي ه    من: )– وسلم عليه اهلل صلى – قال كما،  الدين حلفظ احلد هذا فجعل؛ ريب رحم من إال، املسلمني من كثری           ن س 
 .10(فاقتلوه دينه بدل

 للناس حتفظ حىت، األحكام من جبملة الشريعة فجاءت؛ النفس حفظ الثانية الضرورة، األول املقصد أو الضرورة عن هذا
 – وتعاىل سبحانه – اهلل    مس ى بل، النفس حفظ بابا من األمور هذه فكل؛ والديات القصاص حد وأمهها، أنفسهم

 يعترب حىت، للبقية       حياة   احلد إقامة فجعل، 11(           األ ل ب اب         أ ويل      ي ا         ح ي اة              ال ق ص اص      يف            و ل ك م  : )فقال"، حياة" القصاص
 .معروف حد وهذا،  منه       اقتص   الذي هذا من اآلخرون

؛ لإلميان باإلضافة      ردع ا أشد احلدود ألن؛ أنواعها كافة  على حدثت اليت، اجلرائم تعد أن تستطيع، احلدود إقامة زمن ويف
 .جرمية ستجد ما        فنادر ا، السنة الكتاب يف الثابتة األصول على        قائما  ،       صحيح ا        إسالمي ا       جمتمع ا وجد أن فلو

 أصابع عن خترج ال احلدود فجملة؛ الصحيحة مصادرها من، الصحابة عصر يف حدثت اليت، اجلرائم تعد أن تستطيع
 – اهلل من أهنا ويكفي، رادع وخری زاجر خری احلدود ألن؛ غریها أو اخلمر شرب أو السرقة أو بالقتل       سواء  ، الواحدة اليد

 .– وتعاىل سبحانه

ا، الوضعية القوانني هذه جدوى عن،      كالم ا            ويتكل م ون         يتشد قون واآلن ؛ الشريعة منزلة فوق منزلة يف ويضعوهنا           ويؤهل  وهن 
 من واألعجب؛ أنواعها بشىت فيها وتنتشر، فيها تعج اجلرمية أن فتجد، – معنا سيأيت كما  – جمتمعاتنا كل  إىل وتنظر
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 احلليم جتعل أمور، أمريكا يف اخلمر كتحرمي؛  اإلسالمية القوانني ببعض األخذ إىل، كافرة  دول تلجأ أن، واألدهى ذلك
 .املسألة هذه إىل وسنأيت، حریان

 أن يريد احلكيم الشارع،      أيض ا معروف أمر وهذا؛ الصائل دفع النفس حلفظ، الشريعة هبا جاءت اليت احلدود من كذلك
ي ه   احلكم وهذا، الصائل دفع لك        فقن ن  ، نفسك على ُيافظ  . احلرابة حد وكذلك؛ اهلل رحم من إال، الناس من كثری           ن س 

 إىل الشريعة دعت كذلك،  النفس حفظ باب من؛ االنتحار الشريعة حرمت، اآلخر اجلانب ويف، جانب من هذا
  واألمور؛ النفس حفظ باب من هذا وكل، بالصحة      ت ض ر اليت األمور وسائر، واملشروبات املأكوالت وحرمت، التداوي

 .      سريع ا       مرور ا منر ولكننا، شرح إىل حتتاج قلنا كما

د ر      م سكر كل  بل، اخلمر بتحرمي الشريعة جاءت، العقل حفظ ويف  بل، ذاهتا يف اخلمر بتحرمي الشريعة تكتفي ومل؛       وخم 
 يكون حىت؛ والردع احلواجز إقامة باب من، األمور هذه وكل، ومحلها        وص نعها       بي عها من؛ باخلمر عالقة له ما كل       حر مت

 ".اخلبائث     أم  " اخلمر        وأشد ها وأوهلا،       ي هلكه ما وبني العقل بني، ومانع حاجز هناك

 صور لسائر القطعي وبالتحرمي، للزنا القطعي بالتحرمي الشريعة فجاءت؛ النسب حفظ هو: للشريعة الثالث املقصد
 وجاءت،       حم  ص ن الزانية أو الزاين كان  إذا، بالرجم جاءت وكذلك؛ السفاح أبواب من احلقيقة يف هي اليت، اجلاهلي النكاح
 .النسب حفظ باب من األمور هذه فكل؛ بالتغريب وجاءت باجللد

، اإلختالط وحترمي، اخللوة وحترمي، النظرة حترمي منها؛ الزنا يف الوقوع وبني العبد بني، حواجز     عد ة الشريعة أقامت وكذلك
ت  ق ر ب وا: )تعاىل قوله يف مدرجة األمور هذا كل؛  النساء عند القول يف اخلضوع وحترمي ؛ الزنا تفعلوا ال يقل فلم 12(       الز ن ا                و ال 

ا اليت، املسالك تقربوا ال أي  تلك يف تقع ال حىت، الشريعة وضعتها حواجز كلها  فهذه؛ الزنا يف الوقوع يف بك        ت أ د ي      ر مب 
 .املكرهة الفاحشة

، فيه والرتغيب، الشرعي الزواج أبواب بفتح جاءت كذلك..(؛  .) اإلستئذان وأداب، احلجاب بفرض جاءت وكذلك
 املسالك أبواب، الناس على يغلقون أهنم والعجيب)...(؛  الزوجات بتعدد الشريعة وجاءت، عليه الشباب وحث

                                                           
 .31 :اآلية ،سورة اإلسراء 12



 
12 

 واملعاشرة الصداقة باب         وي فتحون، والطالق الزوجات         ت  ع د د فيحرمون؛ واملنكرات الفاحشة أبوب ويفتحون، الشرعية
، عندهم وارد اهلل أحل ما فتحرمي، اجلنسيات بعض من، الزواج ُيرمون إهنم بل)...(؛  املثلي الزواج حىت بل، وكذا

 )..(.جمتمعاتنا يف واللواط الفاحشة انتشار والنتيجة

      حر مت كذلك،  باأللقاب التنابز حرمت كذلك،  احلد له ووضعت القذف فحرمت؛ العرض حبفظ الشريعة جاءت كذلك
 اتقوا: )– والسالم الصالة عليه – النيب قال كما،  شبهة موطن يف نفسه اإلنسان يضع أن      حر مت كذلك؛  الغيبة

 عليه – يسد حىت 13(رسلكما إنها صفيةعلى : )احلديث يف – والسالم الصالة عليه – النيب قال وكما(؛ الشبهات
 .              الشبهة نفسه عن ويدفع، الغيبة نفسه على– السالم

 الذي، للربا القطعي بالتحرمي وجاءت، السارق يد كقطع،  باحلدود الشريعة فجاءت؛ املال حفظ هو: األخری املقصد
 ومن، منه حبرب اهلل         ت  و ع د معصية ولكنها، البعض يستصغرها قد املعصية وهذه؛ استثناء بال املسلمني بالد كل  يف انتشر
: كتابه  يف الشوكاين اإلمام قال كما؛  اإلسالمية جمتمعاتنا هبدم كفيلة  ومعصية، املعاصي أكرب من فهي؛ فاعلها على رسوله

 اجلبال يزلزل ختيل يعين، ُياربك اهلل أن ختيل، املعىن هذه فتخيل؛ رسوله ومن منه حبرب توعد اهلل ألن، الصائل دفع)
 .الشوكاين اإلمام كالم  – اهلل شاء إن – معنا سيأيت كما(؛  األرض ويدك

 الفاسدة البيوع أنواع شىت وبتحرمي، الغنب وحترمي، والغرض، الغش بتحرمي؛ املال حفظ باب يف، الشريعة جاءت كذلك
 الشريعة أن؛ موجزة عبارة نقول أن نستطيع،       اجل ملة ويف. حق وجه بغری املال وأخذ، التحايل من نوع فيها واليت، والباطلة
 .مسلم فيه يشك ال األمر وهذا؛ واآلخرة الدنيا خبریي جاءت

؛ بذلك يصرحون بأنفسهم وهم،      متام ا النقيض على؟ الشيطان شريعة جانب يف ترى يا فما؛ الرمحن شريعة يف فهذا
 يكون حىت، أوزارها تضع لن احلرب وأن، مستحيل االلتقاء أن لكم نربهن حىت، اجلولة هبذه سنقوم حنن قلنا ولذلك
؛ األطراف أحد ينتصر حىت، تنتهي لن فاحلرب، أبيتم أم شئتم، تفهموها أن ُيب، منطقية قضية وهذه؛ ألحدمها البقاء
، اآلن من حىت، الكالم هذا نقول حنن ولكن؛ للمتقني فالعاقبة، تعاىل اهلل عند من      وعد ا، املنصور الطرف نعرف وحنن
 )..(. القافلتني هاتني من قافلة لنفسك خنرت حىت، احلق أهل مع مكان لنفسك تضع
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 -صفات شريعة الشيطان في القرآن الكريم:
       بشري  ، الشيطان وشريعة الوضعية القوانني جاءت، النقيض وعلى؛ واآلخرة الدنيا خبری الشريعة جاءت، اجلملة على     إذ ا

؛ الدنيا مع تعامالهتا كل  وإمنا، اآلخرة امسه شيء عندها فليس، اآلخرة منظورها من ألغت      أصال   هي بل؛ واآلخرة الدنيا
 للناس تركوا فما؛ واملصائب بالباليا جاءوا أهنم إال، سياستها حسن ويف، الدنيا حفظ يف أساتذة أهنم، يزعمون أهنم ورغم
 .دنياهم هلم        حق ق وا وال، دينهم

 القرآن يف املذكورة، الشيطان وشريعة الطاغوت شريعة لصفات، سريع باستعراض قمنا إذا إال، األمر هذا يتضح ولن
 . 14(              ال ك اف ر ون        ه م               ف أ ول ئ ك          الل ه             أ ن  ز ل       مب  ا         ُي  ك م       مل           و م ن  : )تعاىل قال كما،  الكفر شريعة أهنا وصف أول؛ الكرمي

 حكم سوى ما فكل؛ 15(                                               ي ر يد ون  أ ن  ي  ت ح اك م وا إ ىل  الط اغ وت  ) :املنافقنيوكذلك هي شريعة الطاغوت كما قال تعاىل عن 
 حكم هو، اهلل أنزل ما بغری احلكم أن، الوهاب عبد بن حممد للشيخ كالم  وسيأيت، بالطاغوت      حكم   فهو، ورسوله اهلل

 أنزل ما بغری غری ُيكم الذي وهو، احلكم طاغوت أوهلا؛ صور ثالث على الطاغوت أن: فقال معنا وسيأيت؛ الطاغوت
 .اهلل

ر        ع ن           ي  ع ش          و م ن  : )تعاىل اهلل قال، الشيطان شريعة:       ثالث ا ، مالزم أي قرين 16(        ق ر ين        ل ه           ف  ه و              ش ي ط انا        ل ه             ن  ق ي ض             الر مح  ن          ذ ك 
 وشرع اهلل شرع عن اإلعراض وهل؛ اجلن شياطني من قرناء تعاىل اهلل هلم         ي  ق ي ض، اإلنس قرناء من معهم من عن       ففضال  
 عن، اإلعراض باب من ليس هذا كل  هل، – والسالم الصالة عليه – نبيه وسنة، اهلل لشرع التحاكم ترك وهل؟ رسوله

 بنص الشيطان بشريعة أتوا، للشيطان قرناء هم؛ الوضعية القوانني هبذه، الشعوب تلك ُيكمون الذين فهؤالء؟ اهلل ذكر
 .اآلية

م  : )تعاىل لقوله؟ اجلاهلية شريعة هي من كذلك  حكم كل،  – وتعاىل سبحانه – اهلل فجعل؛ 17(            ي  ب  غ ون                 اجل  اه ل ي ة              أ ف ح ك 
 كانت  ومهما، الغری هذا كان      أي ا، غریه إىل وحتاكم، رسوله وحكم اهلل حكم ترك من فكل؛ جاهلي تعاىل اهلل حكم سوى
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         اجلاهلي ة عن ختتلف ال، معاصرة        جاهلي ة يف فنحن؛           اجل اه لي ة ومن،          اجل ه ال ة ومن،       اجل ه ل من؛ جاهلي حكم فهو، ماهيته
  فأحدهم؛ واإلنصاف العدل يف، املعاصرة اجلاهلية على       تفو قت األوىل فاجلاهلية؛ اجلهل يف عليها تفوقت واهلل بل، األوىل
 يتحدث ال: "قال، فعلها وعندما؛ امرأة يصفع أن      ي أنف كان،  األمة هذه فرعون جهل أبو، امرأة       ي ص فع أن        ي أ ن ف كان

 .    ذل ة ألهنا"، العرب هبا

 وانتهاك، رسوله وحرمات اهلل حرمات وانتهاك، النساء وقتل وضرب، األعراض انتهاك من؛ حرج وال      فحد ث اليوم أما
 طويل أمر وهذا، وضاللة جهل اجلاهليات كل  كان  وإن، اليوم جاهلية من بكثری خری واهلل، األمس فجاهلية؛ للمساجد

 يأنفوا كانوا  األوائل فهؤالء؛ مبجلدات ستخرج، اليوم وجاهلية القدمية اجلاهلية بني، مقارنة نعمل أن أردنا فلو؛     جد ا
 .املسلمات من، املعاصرين اجلاهليني عند، اليوم أصبحت اليت، األمور من كثری  عن، ويرتفعوا

م  : )تعاىل يقول م ا        الل ه        م ن            أ ح س ن          و م ن               ي  ب  غ ون                 اجل  اه ل ي ة              أ ف ح ك   فالذين، خمالفة مفهوم هلا فاآلية 18(           ي وق ن ون            ل ق و م          ح ك 
      غي هم يف فهم، بالعكس والعكس؛ باليقني هلم اهلل        ح ك م  ، – والسالم الصالة عليه – رسوله وسنة اهلل كتاب           ُي  ك م ون
 وسنة، اهلل كتاب  ترك من فكل؛ الباطن على بالظاهر االستدالل، معنا وسيأيت، للطاغوت يتحاكمون ولذلك،         يرتد د ون

رج اعتقاد، قلبه يف وقع    مم ن فهو، الشريعة تلك أحكام غری      وشر ع، – السالم عليه – نبيه  معنا وسيأيت؛ الدين هذا من     خم 
 ".بلسانه         ي  ف ص ح مل وإن، مستحل فهو شرع من كل: "فقال، عثيمني بن حممد الشيخ كالم

 19(            الظ ل م ات        إ ىل           الن ور        م ن                   خي  ر ج ون  ه م              الط اغ وت                   أ و ل ي اؤ ه م           ك ف ر وا             و ال ذ ين  : )تعاىل لقوله،          الظ ل مات شريعة هي وكذلك
رج، الشيطانية الشريعة وتلك فالطاغوت  هلذه واحدة نظرة وبالفعل؛ النور إىل الظلمات من، اآلية بنص الناس     خت 
 يكاد فال، بصریة صاحب وكان، يده أحدهم أخرج إذا؛ بعض فوق بعضها، ظلمات يف أهنم            ت  ت  يق  ن جتعلك، اجملتمعات

،      قوال  ، باهلل والكفر؛ الكفر كلمة  عن معنا سيأيت كما،      جد ا عادي شيء الكفر عندهم فصار؛ الظلمات تلك من يراها
 .عنها       دفاع ا احملاكم هلا         وت  ن صب،            وت  ق  ن  ن         ت  ر و ج اليت بل، واملنتشرة الشائعة األمور من، واعتقادا،       وفعال  
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ل        إ ال          احل  ق           ب  ع د           ف م اذ ا: )تعاىل لقوله، الضالل شريعة هي كذلك  يف -وتعاىل سبحانه -اهلل      ح ص ر، أمران فهما 20(         الض ال 
 اهلل حكم غری حكم فكل؛ التثليث حتتمل ال ثنائية قسمة فهي، ضالل وإما حق إما؛ فيهما      كل ها         القضي ة اآلية هذه

زم      ن قطع، ورسوله عار ا لنفسه يضع كان  ومهما،       يتزي ن الضالل هذا كان  مهما، اآلية بنص     ض الل أنه      وجن  ؛         وإعالم ا         ود ثار ا        ش 
 أهنا قالوا وإن؛ ماهيته من وال،          ال مس م ى حكم من      يغری   ال األمساء       فتغي ری، احلكم يف     ت غری وال،      ت ؤثر ال األمور هذه كل
 .املسكينة الشعوب تلك على، التدليس باب من هذا فكل؛ وكذا       احلري ة وأهنا اإلخاء وقمة، املساوة قمة

 وال، منكر وبني معروف بني      يفر ق ال اإلنسان جتعل؛ فيه حنن ملا      متام ا مطابق الوصف وهذا، العمى شريعة هي كذلك
 21(            األ  ل ب اب         أ ول و             ي  ت ذ ك ر         إ من  ا        أ ع م ى      ه و          ك م ن           احل  ق          ر ب ك        م ن            إ ل ي ك            أ ن ز ل         أ من  ا           ي  ع ل م            أ ف م ن  ): تعاىل لقوله، والباطل احلق بني

 معنا سيأيت كما،  اهلوى وهو الباطل وهو الضالل هو: والعمى، عمى وإما حق إما، أمرين إىل احلكم اهلل قسم      أيض ا وهنا
 .التالية اآليات يف

 وحكم اهلل حبكم ُيكمون الذين، اهلل حدود يطبقون الذي هم هؤالء..(؛         احل  ق          ر ب ك        م ن            إ ل ي ك            أ ن ز ل         أ من  ا           ي  ع ل م            أ ف م ن  )
 األنظمة هذه، يلحق ما أول يلحق، ساطع حكم(؛          أ ع م ى        ه و          ك م ن  ، )العمى أصاهبم الذين فهم اآلخرين أما؛ رسوله

 .الطاغوتية

يب وا     مل           ف إ ن  : )تعاىل لقوله، األهواء شريعة هي كذلك ت ج  و اء ه م                ي  ت ب ع ون         أ من  ا           ف اع ل م        ل ك                ي س   ال، ثنائية قسمة      أيض ا وهي 22(              أ ه 
 كثری  فهو الضالل أما؛       يتعد د ال احلق اهلل وسبحان، هوى وإما حق فإما، اهلوى هو العمى هو فالضالل؛ التثليث حتتمل

       خطوط ا جبانبه خط مث،       واحد ا     خط ا خط – والسالم الصالة عليه – النيب لذلك؛ وعمى وباطل وضالل هوى فهو،     جد ا
 – وتعاىل سبحانه – اهلل ولذلك، واحد سبيل، واحد فاحلق، مسعود ابن حديث يف كما؛  يساره وعن ميينه عن، متعددة

 .الناس خيادع أن وحاول تزين وإن، للباطل الالزمة الصفة فهذه؛ السبل ومجع، السبيل أفرد
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 هي وقلنا؛ الفساد مبنتهى لوحة هي النتيجة أن جتد، الصفات هذه كل  تستجمع أن وحاول، الظلم شريعة هي وكذلك
 الظلم هو، اآلية يف املذكور والظلم، 23(             الظ ال م ون        ه م                ف أ و ل ئ ك          الل ه           أ نز ل       مب  ا         ُي  ك م       مل           و م ن  : )تعاىل لقوله، الظلم شريعة
 .املائدة آيات تفسری يف معنا سيأيت كما،  األصغر الظلم وليس، األكرب

 .ربانية سنة، خترب أن البد ديار يف الظلم حل فإذا، متالزمان قرينان واخلراب الظلم ألن؛ اخلراب شريعة هي كذلك

 ذلك، األحبار كعب  عن      أثر ا لنا يذكر؛ :10 الصفحة يف( اإلسالم أهل نصيحة) كتابه  يف        الكت اين جعفر بن حممد يذكر
 عنه اهلل رضي – هريرة أليب األحبار كعب  قال[: يقول؛ بالتوراة عامل وكان، اإلسالم دين يف ودخل، أسلم الذي اليهودي

     مب  ا           خ او ي ة                 ب  ي وت  ه م            ف ت ل ك  ) تعاىل قال، القرآن يف هذا هريرة أبو فقال(. بيته     خير ب        ظ ل م   من) التوراة يف مكتوب –
 [.24(        ظ ل م وا

 حنتاج ال اآلن       اخل راب وهذا؛ الظلمات يف ويقع الظلم يقارف من كل  ويف،       السن ة هبذه يسنت من كل  يف،      عام ة اآلية وهذه
 الدول يف ُيعلوننا، يستعبدوننا الذين بأنفسهم هم أهنم حىت؛ النواحي مجيع يف منتشر املادية فاألدلة، عليه      ندل ل أن

 أننا يكفي فال؛ الثالث بل الثاين العامل دول من لستم املسلمني أنتم: لنا يقولون يعين؛ الثالث العامل دول ويف النامية
، عليه اهلل سخط، اهلل بسخط الناس أرضى فمن؛ بأيدينا هلم أذلنا – وتعاىل سبحانه – اهلل بل، اهلل دون من عبدناهم
 سيجعلونك، تنصرت لو حىت بل؛ تتهود أو تتنصر وحىت، ملتهم تتبع حىت، عنك يرضوا لن وهم؛ الناس عليه وأسخط

 .الذيل ويف املؤخرة يف

ر ي      ع ن            أ ع ر ض          و م ن  : )تعاىل قال كما،  الضنكى واملعيشة الضنك شرعية هي كذلك ، 25(       ض ن ك ا           م ع يش ة        ل ه          ف إ ن          ذ ك 
  أن ندلل عليها. هي أكرب مناليوم واملعيشة الضنك يف حياتنا 
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؛ الرغد من حالة ويف، النعمة من حالة يف      أن نا فریى؛        عنصري ة شبه أو       قومي ة شبه، نظرة لألمر ينظر البعض؛ تنبيه وهنا
؛        ع ب اده – وتعاىل سبحانه – اهلل هبا       ي عاقب اليت، اإلطالق على عقوبة أشد هي بل، العقوبات أعظم من هذه فنقول
 .خری على أنك تظن، غفلة يف ُيعلك أن، الغفلة وعقوبة، االستدراج عقوبة وهي

 وهي، النفاق أكرب من؛ وادي يف اهلل وشريعة، وادي يف الناس هؤالء كون  مع، الناس على الدنيا انفتاح أن اعلم بل
لي – وتعاىل سبحانه – اهلل ألن، استدراج هذا ألن، ماحقة سوء عالمة  الذي أن حني يف؛ تستشعر وال تنتبه فال، لك     مي 
 العقوبات من فهذه، فيتمادون            ي  ت  ر كهم الذي أما؛ النعمة شكر وجتديد بالتوبة، ربه إىل فيلجأ        ي ستفيق، الدنيا يف       ي عاقب

 ،26(      إ ْث  ا               ل ي  ز د اد وا       هل  م         من  ل ي       إ من  ا: )تعاىل قال كما،  االستدراج عقوبة؛ واجملتمعات والشعوب األمم على، اهلل هبا       ُي  ل   اليت
 أن عقوبة فأخطر؛ اآلخرة ويف الدنيا يف،       أربع ا عليه      فكرب  ، به اهلل مكر ومن، 27(                                                             و مي  ك ر ون  و مي  ك ر  الل ه  و الل ه  خ ي  ر  ال م اك ر ين  )

 وقد إال، تنتبه فال؛ بنفسك اخلری تظن حىت، اخلری ومن املال من، عليك اهلل ميلي أن: االستدراج فعقوبة، بك اهلل ميكر
ت  ق د م ون  )، يرتكك فال، املوت ملك عليك      ه ج م ر ون  س اع ة  و ال  ي س  ت أ خ  واآلية واضحة  ،يوم ال ينفع الندم 28(                                                 ال  ي س 

ع ر ون  ) كر بل واهلل ال ؛29(                                                                                                           أ ُي  س ب ون  أ من  ا من  د ه م  ب ه  م ن  م ال  و ب ن ني  ن س ار ع  هل  م  يف  اخل  ي  ر ات  ب ل  ال  ي ش  تدرج هم، هبم     مي               وي س 
 .أليم عذاب هلم اآلخرة ويف،     إْث ا ليزدادوا، للنار

 وهذا، آخر وصف كذلك؛  ديارنا ويف بالدنا يف هبا ُيكم اليت، الوضعية القوانني أوصاف مجلة أو أوصاف هي هذه
 أحدثوها اليت،          القومي ات تلك إىل تنظر وال، واحد وكجسد      كأم ة،  اإلسالمية األمة إىل وانظر؛ بيننا     جد ا واضح الوصف

                                                  ف  ن س وا ح ظ ا مم  ا ذ ك ر وا ب ه  ف أ غ ر ي  ن ا ): تعاىل قوله يف املوجود هو، األخری الوصف هذا؛ بواح كفر  نفسها هي واليت، بيننا
؛  احلق الدين وأصحاب، الواحد الدين أصحاب بني وبغضاء عداوة، علينا      متام ا تنطبق واآلية ،30(                                         ب  ي  ن  ه م  ال ع د او ة  و ال ب  غ ض اء

 ب ك يات األمور من أنه حىت، حنن إال        وتتوح د       تتجم ع والنحل األمم كل
        امل
 تسرب الداء هذا أن، العبد         ت  ق ت ل تكاد اليت،   
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،  له نقول فهذا؛ بدينه      يفك ر وال جبنسيته       ويفك ر، قومي تفكری       فيفك ر،         واجلنسي ة القومية داء؛ امللتزمني بعض عند ودخل
 .األحياء من أنك ظننت وإن، األموات من فأنت،       أربع ا نفسك على     كرب  

لتزمون كان  إذا
 
      امل
 
مل فمن، الطريقة هبذه يفكرون     ؟الدين هذا     ُي 

؛ مصيبة وهذه، اجلواز وبلون باجلنسيات،       كثریا    يفكرون امللتزمون صار حىت، املتتالية املؤامرات تلك نتيجة كله  وهذا
، والعبادات والعمرة احلج حىت؛ كذا  وهذا ُيرم وهذا رقيق هذا، للجنسية      وفق ا البقاع أشرف يف، املعاملة اآلن         أ ص ب حت

 اخلليج حرب أعقاب يف، حدثت اليت املهازل ورأيتم؛ بالدكم وليست اهلل بالد هذه؟ ملاذا،      ي طرد هذا، باجلنسيات      ت وزن
م الذي، املرض هذا        ت س ر ب، واألمر واألدهى؛       ط ردوا العمال من ماليني، األخریة لتزمني إىل الدين عرى         ي  ف ص 

 
     امل
 
 هلل فإنا،   

 .راجعون إليه وإنا

؛ – والسالم الصالة عليه – النيب عليهم أنكر كيف  رأيتم، وخزرج أوس قالوا أن يوم، األنبياء بعد اخللق أفضل الصحابة
، شيء لدينا فليس حنن أما؛ هلم اهلل به يغفر ما، اجلهاد ومن العمل ومن، السابقة من هلم الذين، الصحابة وهؤالء

، نقول (والواقع اإلسالم ضوء على العربية القومية نقد) باز ابن الشيخ لكتاب وارجع، اإلميان نواقض من ناقض فالقومية
 .من أوصاف تلك الشريعة الطاغوتية هذه مجلة

 -أثار تلك القوانين الوضعية على بالدنا:
 لتلك آخر عنوان نضع أن أردنا لو أو؛ بالدنا على الوضعية القوانني تلك أثار عن، سريعة بصورة نتكلم أن أردنا لو

 يف، اخلمس الضرورات عن نتكلم أن فنريد؛ اإلسالمية الشريعة ظل يف، اخلمس الضرورات عن تكلمنا أننا نقول؛ الفقرة
 .شيء أي وال دنيا وال دين وال، مخس ضرورات ال هناك فليس؛ حرج وال حدث وهنا، الوضعية القوانني ظل

 -في ظل القوانين الوضعية: (حفظ الدين)ضرورة 
 هلدم إال جاءت ما      أصال   هي؟ دينهم للناس حتفظ، الطاغوتية القوانني كل  أن تظنون هل، الدين حفظ عن نتكلم:      أوال  

 :صور عدة له، الطاغوتية القوانني ظل يف الدين وهدم؛ الدنيا هدم مث، الدين أصل
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 والظريف؛ الرأي       وحري ة، النشر       وحري ة، الفكر       وحري ة، األديان       وحري ة، االعتقاد      حبري ة الواضح التصريح: األوىل الصورة
 ليس فهؤالء؛ واألصوليني امللتزمني     إال  ، والنحل امللل وأنواع أصناف مجيع على تطبق، الدستورية املادة هذه أن، والعجيب

 جلميع احلرية فتعطون، تتناقضون الطاغوتية بقوانينكم، أنفسكم أنتم حىت؛ عظيم هبتان هذا ريب سبحانك، حرية أي هلم
 .يقتل أو املعتقل إىل به يأخذ تكلم فإذا، حرية أي له فليس املسلم إال، الديانات أنواع

 وانتشرت، اإلشرتاكية انتشرت؛ املنحرفة املذاهب سائر وانتشرت، بالدنا يف اإلحلاد انتشر، احلريات هذه ظل ففي
ت الصحف        وس و دت؛           والوجودي ة            والعلماني ة،          الشيوعي ة  بصورة ذلك وظهر؛ البواح الكفر أنواع بسائر، واإلذاعات       واجملال 
 الفكر تتبىن؛ رمسه إال القرآن عن تعرف وال، امسه إال اإلسالم عن تعرف ال ناشئة فنشأت، املسلمني ناشئة يف، واضحة

 الفكر أو، الشمايل الفكر أو، اليساري الفكر أو، العلماين الفكر أو، القومي الفكر أو، الشيوعي الفكر أو، االشرتاكي
 وحرب وقتال،       جنوب ا وذاك،      مشاال         يتعص ب وذاك، احلزب هلذا       يتعص ب وهذا، دينهم عن      شيئ ا يعرفون وال؛ اجلنويب

 .     ومت ضي     ت رى وهي      ي ذبح الذي، األمة هذه دين؛ الدين هو اخلاسر النهاية يف مث؛ ومطاحنة

 رأسهم وعلى؛ أوربا يف اإلحلادي الفكر ألعالم، متعددة ترمجات وترمجت، مشهورة كتابات  ظهرت، الفرتة تلك ويف
 وتعاىل سبحانه – اهلل وجود أنكروا الذين(؛ بوفوار دي سيمون) وعشيقته وزميلته(، سارتر بول جان) الوجودية صاحب

 مباح موجود هو ما فكل، البشر على ممنوع شيء هناك ليس أنه وإىل، اإلحلادي املذهب هذا إىل يدعون وصاروا، –
       وطبع ا؛ لفكرهتا لتدعوا، دمشق إىل املغرب من، اإلسالمي العامل هبا طافت، برحلة( بوفوار دي) الداعرة هذا وقامت؛ لك

 .الطاغوتية األنظمة ظل يف، التشجيعية اجلوائز من كثری  وأعطيت، والتصفيق والتهليل بالرتحاب        ق وب لت

(، سارتر بول جان) الوجودي كتبها(،  والرمحن الشيطان) مسرحية أو كتاب  منها؛ املسلمني        ل ل غات كثریة  كتب  وترمجت
 هذه آخر إىل، الرتاب واريناه وأننا،     د فن قد اهلل وأن، مات قد اهلل أن يصرح بل؛ – وتعاىل سبحانه – اهلل ينكر وهو

 .يستحقون ما اهلل من عليهم، احلركة هذه إىل وانتسبوا، املسلمني من كثری  هبم تأثر كذلك؛          اإلحلادي ة األمور

، ذكره تسمع عندما الرجل وهذا؛ القصيمي علي بن اهلل عبد يدعى رجل، الفرتة تلك يف كتبوا  الذين،      أيض ا هؤالء ومن
، مصر إىل العزيز عبد امللك أرسله، بريدة مواليد من الرجل هذا"؛ دينك على قليب ثبت، القلوب مقلب يا اللهم: "تقول
 يف الرجل هذا استمر، وطردوه ففصلوه، البوادر بعض فيه رأوا، األزهر إىل ذهب وعندما؛ األزهر اجلامع يف يدرس حىت
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(، واإلسالم الوثنية بني الصراع) كتاب  هو؛ اآلن الباحثني بني ومتداول، مشهور       كتاب ا  وكتب، العلم وطلب، طريقه
 مكانه القصيمي حجز لقد: "قالوا له املعاصرين بعض أن حىت؛ الشيعة على للرد كتبت  اليت، الكتب أنفس من والكتاب

، يكون ما أنفس من      فعال   والكتاب؛ الرمحن أصابع من إصبعني بني فالقلوب، التثبيت اهلل فاسألوا"؛ الكتاب هبذا اجلنة يف
ا قيم كتاب  فهو  .    جد 

 هذا وافتتح"، اإلله ُيكم الكون" مساه       كتاب ا  وكتب؛       صرُية        ردة          وارتد  ، أعقابه على الرجل هذا انتكس، فرتة بعد مث
 ".إبليس البشر وسيد، سيدي إىل الكتاب هذا أهدي: "الكتاب مقدمة يف فقال، كفرية  مبقولة الكتاب

، اهلل لوجود وإنكار وإحلاد، الدين يف طعن كله  والكتاب"؛ اهلل على     متر د من     أو ل: "فقال الشكر هذا حيثيات     بني   مث
 يقصد(؛ األغالل هي هذه) مساه آخر       كتاب ا  كتب  كذلك؛  الكفريات هذه آخر إىل، ولينني ماركس بأقوال ويأخذ

 من، املعاصرين بعض له       وتصد ى؛ وكذا وكذا التقدم من ومنعتنا قيدتنا اليت هي أهنا الشريعة وأحكام، اإلسالم باألغالل
 ال كان  وإن(، األغالل صاحب على الرد) مساه كتاب  فكتب، السوُيي الكرمي عبد الشيخ وهو، األفاضل جند علماء
 .رد ُيتاج

، الرجل هذا أن       حد ثنا؛ العجمي العزيز عبد امسه، اإلمام جامعة يف يدرس، مشهور       د كتور     أن  : نقول اإلنصاف من أنه إال
 قد وأنه، مصر قرى أحد يف رآه أنه فحدثنا؛ احلياة قيد على كان  إذا، التسعني جاوز      معم ر رجل وهو، ربه إىل ورجع تاب
 .اهلداية له اهلل ونسأل، أعلم واهلل؛ املسجد يف يصلي وكان، ربه إىل ورجع تاب

 صور من أخرى صورة، اإلسالمية األمة هذه يف؛ اإلحلادي الفكر انتشار وعالمات، دالئل من كان  كله  هذا أن املهم
 يف األثر أسوأ أثرت، األجنبية القوانني وهذه: "شاكر أمحد الشيخ يقول؛ الطواغيت شريعة به جاءت الذي، الدين هدم

 منه واخلوف اهلل خشية، القلوب من ونزعت، أوربا فيها ترتكس كاليت؛  حبتة مادية إحلادية صبغة وصبغتها، األمة نفوس
"31  )..(. **32    

                                                           
 ]حكم الجاهلية[ للشيخ أحمد شاكر تحت عنوان ]الكتاب والسنة، يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر[ ونشرت منفردة. 31
 .31:31هنا إنتهى الملف الرابع وبدأت أنقل من الملف الخامس من عند الدقيقة  32
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 من هناك وليس، بالردة سيقومون الناس ألن؛ اهلل دين عن للردة، مصراعيه على الباب فتح االستدراك وهذا)...( 
  وإن، القلوب تدمي اليت، األمثلة بعض نستعرض وسوف؛ احلدود من حد أي عليه يقام لن أنه،      متام ا يعلم هو، يردعهم
 كما  معه نتعامل وإمنا، واقعنا         ن  ر ق ع ال وان، الواقع معرفة من لنا البد أنه إال؛ القسوة من شيء فيها، األمثلة هذه كانت

 من      فرع   الشيء على واحلكم، الشرعي احلكم إلنفاذ شرط الواقع فمعرفة؛ عليه الواقع الشرعي احلكم نصف حىت، هو
       تام ة معرفة، الواقع هذا حقيقة نعرف أن دون، واقعنا على صحيحة       شرعي ة        أحكام ا، نصدر أن نستطيع ال فنحن؛ تصوره
 وأصحاب؛ الطاغوتية األنظمة هذه ظل يف، الكفريات بتلك      هنار ا       بيان ا       عيان ا، فيها      يصر ح     أ مم تتخيل أن لك و؛ كاملة

 .باحلداثيني عرفت اليت؛ احلديثة املدرسة لتلك ينتسبون كلهم،  األمثلة هذه

 ميزان يف احلداثة) كتابه  يف، القرين عوض الشيخ ذكره املثال وهذا؛ ميين وهو املقاحل العزيز بعبد يدعى، رجل هؤالء ومن
؛ نقلها عن نعتذر قلنا كما  وحنن، الكفرية األمثلة هذه إىل وانظر، شعر ديوان له الرجل وهذا؛ 88 ص يف(، اإلسالم

 ؟كتبها  كيف  نعرف وال؛ البواح بالكفر تنضح ألهنا، الواقع نعرف حىت ننقلها ولكن

 من القادم والرب؛ وعمائم للحاكم ينبت      حقال  ، اجلالدين كف  يف      رعب ا،      سوط ا،       رماد ا اهلل صار: "باهلل       عياذ ا يقول
 ".باألوتار تعزف أغنية كان،  الليل يف      هنار ا كان،      حب ا      قدمي ا اهلل كان،  هوليوود

 سبحانه – هلل سبهم ويف جتسيمهم ويف، كفرهم  يف والنصارى اليهود فاقوا، أفواههم من خترج       كلمة    كربت،  اهلل لعنة عليه
 .– وتعاىل

 بدون، األمة دين يف        ي طعنون         وج علوهم، الباب هلم         ف  ت حوا الذين جرمية اجلرمية بل، فحسب هؤالء جرمية ليست واجلرمية
 هبذا هلم يسمحوا مل الذين، الطواغيت احلكام هؤالء جرمية احلقيقية فاجلرمية، نلومهم أن ُيب الذي هم فهؤالء؛ رادع أي

 الكفر هذا ظهر ما الطواغيت فلوال؛ تعرفون وما واملكافآت الدولة وجوائز، التشجيعية اجلوائز يعطوهنم بل، فحسب
، الواضحة الفرصة يستغل ولكنه، مصر كل  ويف، عصر كل  يف موجود الكفر؛ شفاة ببنت ينبسوا أن استطاعوا وما، البواح
 .واحدة بكلمة ولو يتكلموا أن استطاعوا ما،       مسلط ا      سيف ا كان  فلو؛ مسومه ويبث يظهر حىت
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 بعد(، وأهله بالدين اإلستهزاء) كتابه  يف يقول، – والرباء الوالء كتاب  صاحب –، القحطاين سعيد بن حممد الشيخ يقول
 يصفون، اجلزيرة يف احلداثيون صار"، احلداثيني بنيب يصفه لدينا الببغاوات وبعض: "قال؛ 30 ص يف الكالم هذا ذكر أن

 ."     ورد ة كفر  هبذا وكفى. أنبياء هلا وجعلوا إله للحداثة فجعلوا، احلداثيني بنيب الرجل هذا

 يف اهلل، اليهود يبيعه مدينيت يف اهلل: "94 ص، للقرين احلداثة كتاب  يف كما،  البيايت الوهاب عبد هو، آخر رجل يقول
 زنادق يكون أن أراد ألنه، باجلنون أصيب لكنه،       قواد ا       شاعر ا أديب هلم يكون أن الغزاة أراد؛ طريد مشرد مدينيت
 ".احلقول

 يقول، :8 ص الثاين اجمللد، الكاملة أعماله يف كما  يقول؛ اإلحلاد اجملون شاعر، القباين نزار وهو، منهم آخر يقول
 والتمر الفول غالء وهل: "– والسالم الصالة عليه – نبيه وسنة، اهلل كتاب  بتحكيم يطالبون والذي؛ بامللتزمني       ساخر ا
 ".اهلل شؤون من شأن، واجلرجری والربش

لوا ال، املسلمني بالد مجيع يف، منتشرة هؤالء      وك تب؛ هؤالء ظهر ما، الطواغيت األنظمة ولوال  مكة يف حىت، بقعة منها      خت 
 كتب  ألنه إال؛ األخریة فرتته يف ُياربوه ومل، وخيرج ويدخل اجلزيرة يف يستقبل بل؛         وت  ب اع موجودة هؤالء كتب،  واملدينة
 على والغریة، الدين على احلفاظ باب من ليس، ضده وكتبوا فحاربوه؛ احلكام األمراء من فيها يسخر، سياسية قصيدة

 .لندن ويف باريس يف، مشهورة معهم واجتماعاته، وامللوك األمراء عند املقربني من كان  فهو؛ اهلل حمارم

 واضح تكذيب يف، ديوانه يف يقول؛ اإلسرائيلي الكنيست يف وعضو فلسطيين وهو، درويش حممود هو، آخر      رجل   يقول
 ".نائمة اهلل فعني نامي: ":49 ص، اهلل لكتاب

، القيامة يوم مسؤولون وأنتم؟ غریكم يقطفها فمن، أنفسكم يف اهلل فاتقوا؛ إخوة يا يقطفها من حتتاج، األمور هذه فكل
، أصوله من يهدم دين، القيامة يوم عنه فستسألوا،       ساكن ا        حتر ك وا مل إذا؛ به وعرفتم بلغكم الذي، البواح الكفر هذا عن

 .تأويل أي ُيتمل ال بواح وكفر

 أنا، أموات مجيعنا فنحن: "38 ص للقرين احلداثة كتاب  يف كما  يقول، السياف شاكر بدر، منهم آخر رجل يقول
 ".واهلل حممد إسم يكتب عليها، معطرة مأذنة أنقاض، قربنا هذا؛ واهلل وحممد
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 استهزاؤه معرض يف، اخلبيث هذا يقول؛ السياسة جريدة رئيس، السويس مدينة يف صحفي أشهر، اهلل جار أمحد يقول
 املقال هذا      وكل ل،       طويال         مقاال   كتب؛  السياسة جريدة يف، 2992 نوفمرب شهر من 18 يف، وبامللتزمني باإلسالم

 هؤالء أن كيف،        واصف ا يقول، وامللتزمني الدين يف سخرية كله  واملقال؛ بامللتزين منه يسخر نصراين رمسه، بكاريكاتری
 الدين وباسم؛ زوجتك هي زوجتك أن تثبت أن منك ويطلبوا، سيارتك يوقفون الدين باسم: "الدين باسم يتاجرون

 الذي الكلينكس ماركة وعن، محامها لون وعن، نومها غرفة شكل وعن، أبنائها آخر واسم امسها عن، املرأة يستجوبون
 ."تستخدمه

 هؤالء ولكن؛ دعاة وفيها، وحلى عمائم وفيها شيوخ فيها صحف يف، الكالم هذا يكتب، اخلبيث هذا إىل فانظر
 أثره وعن، التأويل عن نتكلم كنا  عندما لكم وذكرنا؛ الربملانات قبة حتت إال، الكالم ُيسنون ال الدعاة وهؤالء، الشيوخ

؛ االنتخابية الدعاية أن وقال؛ االنتخابية الدعاية عن      تكل م، الكويت شيوخ كبار  من وهو أحدهم أن كيف؛  الدين يف
ت  ر ى        الل ه        إ ن  : )تعاىل قوله يف تدخل  شيخ وهو، املقولة هبذه صرح، 33(         اجل  ن ة         هل  م          ب أ ن                  و أ م و اهل  م                 أ ن  ف س ه م                 ال م ؤ م ن ني        م ن            اش 

 البدعي الشركي املسلك هذا مسى؛ وبدمه بنفسه ُياهد الذي مثل، عنده بصوته ُياهد فالذي، عندكم     جد ا مشهور
 رجل،       جنسي ا شاذ داعر ُيكمهم؛ ُيسنونه ما وأفضل، ميلكونه ما أقصى فهذا؛ العزائم تأيت العزم أهل قدر وعلى،       جهاد ا

 حرب بعد عليه كانت  ما أخبث عادت؟ الكويت ما أدراك وما، الكويت يف منتشر البواح والكفر، الثالث اجلنس من
 – اهلل عن       ساخر ا         كراكتری ا،  متتالية حلقات ثالث يف نشرت" تاميز الكويت" قضية وآخر؛ الكفر فيها انتشر، اخلليج

 استطاع وما،       واضح ا     سب ا، الكراكاتری هذا بسبب السجن يف     ر مي، هنا كان  الذي إخوانكم وأحد؛ – وتعاىل سبحانه
 الذي اجلهاد هو فهذا؛ وأخرسهم الربملان قبة حتت، كلهم  عليهم ورد املعارف وزير وقام؛ يستنكروا أن إال املشائخ
 .وأمثاله جلابر وحترمي حتليل، الدميوقراطية وجهاد الربملان جهاد، ميلكونه

 الكويت دولة: "أن على ينص الثالثة املادة يف؛ الكفر من به         ي  ن ض ح ما وسرتوا، بالتفصيل الكوييت الدستور معنا وسيأيت
 حني يف، عقوبات عدة وذكر.."،  هلا يتعرض والذي، متس ال مصونة األمری ذات" ويقول"، الصباح آلل وراثية إمارة
 ذات يف بسيطة بكلمة ولو، يتكلم أو يسب الذي أما، له يتعرض أحد ال، ورسوله اهلل يسب فالذي؛ والردة الكفر أباح

 .باهلل       عياذ ا مهانة اهلل وذات، مصونة األمری ذات، ذلك من أكرب ردة هناك فهل؛ ويل مث فويله، األمری
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،      رمسي ا       تنص ره وأعلن، احملكمة إىل وذهب تنصر الذي الرجل هذا؛ الكوييت القضاء أمام( قنرب) قضية، البواح للكفر وامسعوا
 -:الكويتية الوطن جريدة نشرته ما لكم أقرأ؛ نصراين اسم إىل امسه وغری

 أكدت؛ قمرب حسني قضية حول، األوريب الربملان إىل أمس       بيان ا، األوريب واالحتاد بلجيكا يف الكويتية السفارة وجهت"
، بياهنا يف الكويتية السفارة وقالت؛ القضاء بيد املنظور وأن، ضده إجراء أي تتخذ مل الكويتية السلطات أن، خالله من
، التصعيد لقضية      نظر ا؛ اإلسالمي الدين عن قنرب ارتداد، موضوع حول احلقائق، األوريب الربملان ألعضاء التوضيح تود أهنا
 والذي، قنرب ضد إجراء أي تتخذ مل السلطات أن: "البيان وقال". املوضوعية من خال الذي، الغربية اإلعالم وسائل من

، العقيدة حرية قررت اليت، الكوييت الدستور بنصوص إلمياننا وذلك؛         املسيحي ة للديانة اعتناقه بسبب، روبرت إسم اختذ
 ه  .ا." دينه عن يرتد ملن، عقوبة أو جرمية     حتد د ال، الكوييت الدستور من( 41) املادة وكذلك؛ منه( :4) املادة مع       متاشي ا

 قام، صحيح غری الكالم هذا أن ورغم؛ التهديدات بعض وجاءته، الضغط لبعض تعرض، الرجل هذا أن أشيع كان
، شيء له نفعل مل واهلل حنن: "هلم قالت أن إال، بلجيكا يف الكويتية السفارة من كان  فما؛ عنه ليدافع كله  األوريب الربملان

 ".عندنا ومكرم ومصون حمفوظ وهو

 الوالء" يسمى ما على قضت أهنا؛ للدين هدمها سبيل يف لتهدمها، القوانني تلك هبا جاءت اليت، األمور من كذلك
 من( 10) املادة يف، – السعودي القانون ينص كما  – تنص الدساتری بعض بل؛ واملساواة العقيدة      حري ة        فقر ر ت"، والرباء
 فالذي"؛ لاير أالف 4 عن تزيد ال وغرامة، سنة مدة        باحل ب س       ي عاقب، أجنبية       دولة   علم أهان من: "أن على، اجلزاء قانون
 أو أمريكا علم وحرق، الدينية       احلمي ة أخذته موحد أن فلو؛ بالسجن       ي عاقب ورسوله اهلل حتارب، أجنبية دولة علم     ي هني
 .مالية وغرامة سنة بالسجن يعاقب، فرنسا

 :للميثاق األوىل الثالث املواد يف، األكرب الطاغوت، املتحدة األمم مليثاق وامسع

 ".الدوليني واألمن السالم على احملافظة: "األوىل املادة -
 ".الدويل والقانون العدالة ملبادئ      طبق ا النزاعات حل: "الثانية املادة -
، وعالقات، جوار حسن بل، جهاد امسه شيء هناك فليس"؛ األمم بني الودية العالقات تنمية: "الثالثة املادة -

 . والتطبيع، السفراء وتبادل
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، اجلنس أو العنصر بني متييز بدون؛ األساسية وحرياته، اإلنسان حقوق احرتام زيادة على العمل: "الرابعة املادة -
 ".  والنساء الرجال بني تفريق وال، الدين أو اللغة أو

 السعودية إن بل؛ فيه عضو استثناء بال، اإلسالمية الدول كل  والذي، اآلن العامل ُيكم الذي، األكرب الطاغوت هو هذا
يس يف املشاركة، القالئل الدول من ني أعضاء فهناك؛ املنظمة هلذه         التأس  ؛ بالتبعية فيها دخلوا أعضاء وهناك،        مؤس س 

 .امليثاق هذا وضع على أشرفوا الذين من وهي،        املؤس سة الوحيدة العربية الدولة هي فالسعودية

 سطرين أول يف يقول؛ الرياض جامعة يف، السياسية العلوم يف املساعد األستاذ، القباع اهلل عبد السعودي الدكتور يقول
 وأحد؛ املتحدة لألمم املؤسسني األعضاء أحد، السعودية العربية اململكة تعترب(: "الدولية واملنظمات السعودية) كتابه  من

 ".التنفيذ حيز إىل وإخراجه، ميثاقها تقرير يف أسهموا الذي

  وهو(؛ املتحدة األمم وهيئة السعودية العربية اململكة) كتابه  يف، عطا نور حممد طالل هو، آخر سعودي رجل يقول
، املدح سبيل على صاحبه صاغه والكتاب(؛ 889:) رقم حتت، الرياض يف السعودية اإلعالم وزارة من، مطبوع كتاب

، الغايل الوطن على يل الذي الدين بعض، املتواضع العمل هبذا قدمت قد أكون أن آمل" :الكتاب مقدمة يف يقول لذا
، السعودية العربية اململكة وتعترب" :40 ص يف يقول، احلقائق هذه كشف  على نشكره وحنن(؛ السعودية العربية اململكة

 وإخراجه، ميثاقها تعزيز يف       فعاال          إسهام ا، أسهمت اليت الدول من هي       وأيض ا؛ املتحدة لألمم املؤسسة الدول إحدى من
 العمل وعلى، احرتامه على      قسم ا تقسم، الدول مجيع والذي، البواح بالكفر ينضح الذي امليثاق هذا"؛ الواقع حيز إىل
 ما بغری ُيكموننا الذين، الطواغيت هؤالء ظل يف إال، يظهر أن له كان  ما، البواح الكفر هذا كل،  شاهد خری والواقع؛ به

 .اهلل أنزل

 الرجل وهذا؟"، الدين رجال عن تتحدث ملاذا وقال، أوقفين التيس مثل حليته واحد: "يقول، اهلل جار أمحد لكالم نرجع
 فصل ُيب قلنا وعندما(: "4898) العدد يف رمضان شهر عدد يف      أيض ا ويقول؛ وامللتزين الشريعة يف، بطعنه معروف

 ".الدين باسم بالتجارة املنتفعون ثار، الدولة عن الدين

: املقال هذا ضمن يف يقول، املسلمني من فيه يسخر       مقاال   كتب؛  8802 العدد يف، الواقعة جريدة يف أحدهم يقول
دث وحدثنا" دث عن     حم   .الدين هذا رمز احلديث علم وعن، املسلمني عن        ي س خ ر"؛ جاهل عن     حم 
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 اآلن هو هذا ورغم، والدعاة العلماء من كثری  ضده وتكلم؛ هبا           ن  ع ر فكم أن من أشهر، القصييب غازي وأشعار وكتابات
 هذا كان  ما الطواغيت هؤالء ولوال، املشائخ فيها تكلم الذي، البواح الكفر من كتاباته  يف ما رغم؛       ومكر م      معز ز، سفری
 .للوقت         اختصار ا نوجز ولكن، كثری  فيها واجلعبة، فيض من غيض وهذا؛ البواح الكفر

، الواقع نصف حىت هذا وكل، حرج وال فحدث، الفاحشة نشر يف نتكلم أن أردنا إن أما؛ الدين هدم باب يف كله  وهذا
 من يقتلع أن الدين هلذا ويراد، دينها عن ترتد أن هلا يراد كلها  األمة؛ معه نتعامل كيف  نعرف حىت،       صحيح ا        توصيف ا
ا اآلن إىل نسمع مل؛ الطاغوتية األنظمة هذه من مباركة ظل يف، جزوره

 
 عامل
 
ا      بكلمة املتحدة األمم ميثاق يف تكلم،       واحد 

 .    جد ا واضح كفر  من فيه ما رغم، واحدة

؛ املدينة ويف بل والرياض، تبوك حىت املغرب من العسكرية والقواعد، املسلمني بالد ُيتلون، والنصارى اليهود املقابل ويف
 هتدمي فهناك؛ املغرب ويف مصر ويف الكويت ويف، اجلزيرة يف األمريكان من آالف، كاملة  األمة تشمل العسكرية القوات

 علماء عن الغمة كشف) كتاب  على يطالع والذي، اجلرائد يتابع والذي؛ والنصارى اليهود لدين وإقامة، اهلل لدين
،        البي نة هبا وأقام،       احل ج ة الشيخ هبا      ق ط ع اليت، الواضحة احلقائق فيه يرى؛ – أسره اهلل فك – احلوايل سفر للشيخ(، األمة

 .     أصال   ُيتاج ال، واضح األمر أن مع

ر الذي، الكويتية الوطن جريدة من العدد نفس يف : بعنوان آخر خرب له الكويت ومحاية(، قنرب) املرتد خرب فيه      ن ش 
، األمر ُيتاجون عندما حىت، للتدريب هي املناورات وهذه": السريع االنتشار الختبار، اخلليج يف أمريكية مناورات"

 فمن"؛ لفعلنا ساعات يف واملدينة مكة ندخل أن شئنا لو: "وقال، األمريكان بعض     صر ح حىت؛ ثواين يف يفعلونه
 .– وتعاىل سبحانه – اهلل إال، مينعهم واهلل أحد ال، يدخلوها أن أرادوا إذا سيمنعهم

 :املقال يقول

 عسكري متحدث وقال؛ القتالية قدرهتا الختبار، السريع لالنتشار مناورات،     غد ا اخلليج يف          األمريكي ة القوات تبدأ"
 مبناورات، أغسطس من الثالثني إىل يوليو من العشر يف ستقوم، واجلو والبحر الرب أسلحة أن: اخلليج منطقة يف، أمريكي

 سيشارك أنه وأوضح.       سريع ا قواهتا نشر على، املركزية األمريكية القيادة قدرة الختبار؛ اخلليج منطقة يف، السريع االنتشار
 تلك يف سيشاركون،       وتقين   طيار وألف، البحرية مشاة من 22 بينهم؛         أمريكي ا        عسكري ا ألف :2، املناورات تلك يف
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؛ املناورات تلك يف ستشارك، األمريكية القوات من %90:  %:8 بني ما أن: األمريكي املتحدث وأضاف؛ املناورات
 بنوع سيجري الذي، اإلشرتاك هذا يف ستشارك، الست اخلليجي التعاون جملس جيوش من     أي ا هناك ليس أنه إىل وأشار
 حامالت من        انطالق ا، جوية وعمليات، الصحراء يف وانتشار، إنزال عمليات املناورات وستشمل؛ اخلليج مياه يف، خاص

 ". املنطقة يف املتمركز األمريكي لألسطول، املركزية القيادة ذلك عن أعلن كما؛  اخلليج يف الراسية، الطائرات

؛ ثالثة أو اثنني إال منهم يقاتل ال، ألف :8 من يتكوم الذي؟ العرمرم اجلزيرة جيش هل؛ يوقفهم أن يستطيع الذي فمن
 لكل وفروا أمریهم تركوا الذين، الكويت جيش وأشاوس مغاوير من أو؛ الرعب من أسلحتهم ألقوا، صدام دخل أن يوم

 34.. والكثری الكثری فيها واجلعبة، فيض من غيض وهذا؛ العامل أحناء

 يف معروفة املادة وهذه"؛ للتشريع رئيسي مصدر اإلسالمية الشريعة: "الدستور من الثانية املادة يف، يقول ماذا واستمع
( ال) حىت هؤالء ولكن"؛ للتشريع الرئيسي املصدر: "يقولوا عادة أهنم وهو، بسيط تغيری يوجد هنا ولكن، دساتریهم
 هذه شرح يف، للدستور التفصيلية املذكرة يف، بأنفسهم السبب وضحوا وهم، اهلل شرع على واستكثروها، تركوها التعريف

 فهذا؛ الشريعة غری أخرى مصادر من، أحكام استحداث من       املشر ع متنع ال أهنا، الصيغة هذه فوائد من: "فقالوا؛ املادة
 استحداث من بالغ      حبرج  ، املشرع تضع الصيغة هذه ألن؛ للتشريع األساسي املصدر هي، الشريعة قولنا من أفضل

 سيضع فهذا، للتشريع الرئيسي املصدر هي الشريعة أن: قلنا لو يقولون يعين(؛ الشريعة غری أخرى مصادر من، أحكام
ه م          ُي  د وا    ال       مث                  ب  ي  ن  ه م          ش ج ر         ف يم ا            ُي  ك م وك        ح ىت                ي  ؤ م ن ون      ال            و ر ب ك        ف ال  : )تعاىل قال؛ بالغ حبرج املشرع      مم  ا        ح ر ج ا                  ف يأ ن  ف س 
ل يم ا             و ي س ل م وا          ق ض ي ت    35 (.          ت س 

 األمری ذات(: "3:) املادة ويف"، األمة وجملس األمری يتوالها التشريعية السلطة: "يقولوا الدستور من( 2:) املادة يف
 وذات، عندهم مهان الدين أن حني يف، العقوبة تستحق وال، عندهم جرمية ليست الردة أن لكم ذكرنا"؛ متس ال مصونة

                                                           

 .9:10بدايته حتى الدقيقة  منمن الملف السادس ثم          تقريب ا، 2:20:00مس حتى الدقيقة هنا وصلنا في الملف الخا  34
 .01: اآلية، النساء سورة 35
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 هلؤالء وتنصيب، واضحة ردة واهلل فهذه"؛ متس ال مصونة األمری ذات(: "3:) املادة يف يقولون، كرامة  هلا ليس اهلل
 .36(        األ ع ل ى          ر ب ك م        أ ن ا: )قوله يف فرعون فاقوا، هلل        أنداد ا األجناس

 عادى من فكل"؛ األمری ذات يف عادى من لكل، سنوات مخسة ملدة السجن(: ":1) املادة، العقوبات قانون يف وقالوا
، فمعاداته األمری أما؛      مكر م فهذا يتنصر ومن، الدين يف وطعن، ورسوله اهلل سب من أما، سنوات مخس يسجن، األمری

 .البشر قيمة إىل وانظر، عندهم اهلل قيمة إىل فانظر؛ سنوات مخس عقوبتها

       حري ته أو، األمری حياة     عر ض من كل  على باإلعدام احلكم: "العقوبات قانون من( 13) واملادة(، 14) املادة ويف
 " .يتوالها اليت السلطات على بالقوة اعتدى أو، للخطر

  شاء من فليكفر يعين"؛ األديان بفرائض القيام حرية الدولة وحتمي، مطلقة االعتقاد حرية: "الدستور من( :4) املادة ويف
 .بواح      كفر  ؛  يشاء كما  شاء من وليتهود، يشاء كما  شاء من وليتنصر، يشاء كما

 هذا احرتام على يقسمون؛ اهلل أرض يف اهلل حكم إلقامة وسيلة، واإلنتخابات الدميوقراطية يتخذون الذي هلؤالء انظروا
 باهلل أقسم؛ عمله تويل قبل األمة جملس أعضاء قسم(: "44) املادة يف الدستور يقول؛ الكفريات وهذه، الدستور
،       م عينني على األحكام          ن  ن  ز ل ال اآلن وحنن"؛ الدولة وقوانني الدستور أحرتم وأن، ولألمری للوطن      خملص ا أكون أن، العظيم
 وجعلوها، اهلل سبيل يف اجلهاد من أفضل، وسيلة اإلنتخابات عندهم أصبحت الذين؛ هؤالء حقيقة تعلموا حىت ولكن
ت  ر ى        الل ه        إ ن  : )تعاىل اهلل قول أن قالوا أهنم وكيف، باألمس لكم ذكرنا كما؛  اجلهاد تفوق                أ ن  ف س ه م                 ال م ؤ م ن ني        م ن            اش 

 اشرتى الذي هو فهذا: بصوته ويشارك يدخل الذي وأن، اإلنتخابات يف املشاركة فيها       ي دخ ل 37(         اجل  ن ة         هل  م          ب أ ن                  و أ م و اهل  م  
 .الدميوقراطي بصوته، اجلنة اهلل من

عم م ني، هؤالء كل        ي قسمه        الق س م فهذا
 
      امل
 
لتحني   

 
    وامل
 
 أن، منهم أحد يستطيع وال، هذا ينكر أن منهم أحد يستطيع وال؛    

 مصونة األمری ذات: "فيه بند أول الذي، الدستور احرتام على يقسم؛ القسم هبذا يقسم أن بعد إال، الربملان باب      ي دخل
 ".متس ال

                                                           
 .13 :اآلية ،سورة النازعات 36

 .222 :اآلية ،سورة التوبة 37
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 طمس من وبني، وإنصاف بصدق، احلق يتحرى من بني فرق هناك ولكن؛ لتمحيص حتتاج وال، لبحث حتتاج ال فاألمور
ر              ال ق ر آن            ي س ر ن ا          و ل ق د  : )تعاىل قال، ميسر والقرآن؛ يرتدد ظلمات يف فهو، بصریته على اهلل  وأيسر 38(         م د ك ر        م ن           ف  ه ل             ل لذ ك 
 أعظمها اليت، خصائصه يف، يشاركه أحد هناك ليس – وجل عز – اهلل أن، فيه ما وأوضح، وقواعده أصوله فيه ما

 .التشريع

، خاص      ملك   فهذا، ينازعهم أن يستطيع أحد فال"؛ الصباح مبارك ذرية يف، وراثية إمارة الكويت: "يقولوا الرابعة املادة يف
ل م أو      ن كفر؛ نشاء ما فيها نفعل، دولتنا هذه فيقولون  أن يريد ومن، ينازعنا أن أحد يستطيع وال،       نتنص ر أو          ن  ت هو د أو،        ن س 
، منهم     أح د يستطيع ال، متحركة دمى احلقيقة يف هم، الربملان وأعضاء املشائخ فهؤالء؛ ذلك على      أوال   فيقسم، يشاركنا

 .القضية انتهت خرج فإذا، الربملان قبة داخل، بيده ينكر أن على      فضال  ؛ له سطر ما حبنجرته يتجاوز أن

 هذا كان  مهما، شخصية حول يتمحور وال، بغریك أو بك منصور الدين هذا؛ بأشخاص يقوم ال، لكم قلنا كما  والدين
 ، )..(.عليه      يرد   عقدي خطأ يف ووقع، الدين ومن، الفضل ومن العلم من؛ منزلته بلغت ومهما، اإلنسان

 القوانني حول، الكثری اجلعبة ويف؛ الشيطان شريعة ويف، الرمحن شريعة يف إمجالية ونظرة، سريعة جولة كانت  هذه
 39.الدميوقراطية عن       شرعي ا         تأص يال        مؤص ل، طويل مفصل حديث ولنا، بالدنا يف الطاغوتية

 -ظل القوانين الوضعية: يف (حفظ النفس)الضرورة الثانية 
 من الثاين املقصد أو، الثانية الضرورة؛       سريع ا          استعراض ا نستعرضها أن وحناول، الضرورات تلك نكمل اليوم .(.). 40

 .الوضعية القوانني ظل يف النفس حفظ،       سريع ا          استعراض ا نستعرض أن حناول"؛ النفس حفظ" الدين هذا مقاصد

 فأسقطوه؛ اإلعدام حبكم عندهم يعرف الذي، القصاص حد أسقطت مجلتها يف، الوضعية القوانني هذه أن جند:      أوال  
 حد يسقطون أهنم، حضارهتم ودليل تقدمهم فدليل؛ والرقي        للتقد م        وإعالن ا         وإظهار ا، والنصارى اليهود شرائع على      جري ا

 هذه أن؛ والرجم واجللد، السارق يد وقطع القصاص منها اليت، احلدود تلك بأن؛ طواغيتهم أحد يصرح بل، القصاص
                                                           

 .20 :اآلية ،سورة القمر 38

 . 9:10الملف السادس الدقيقة:  39
 2:20:00الملف الخامس الدقيقة  40
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، رجعية شريعة؛ بأهنا ويصفوهنا الشريعة       يسم ون فهم، 41(               أ ف  و اه ه م        م ن           خت  ر ج            ك ل م ة              ك ب  ر ت  "؛ )بشعة عقوبات" احلدود
 اليت، السفاسف من ذلك غری إىل، النجوم وحرب التقدم عصر؛ احلديث للعصر تصلح ال وأهنا، البدائية العصور وشريعة
 .فيها أوغلوا

 وراء القوانني تلك تنبذ أن، عليها ما      فأ ول،       تتقد م أن األمة أرادت وإذا؛ الرجعية على عالمة، عندهم األمور فهذه
، إنسانية غری وسائل استعمال ُيوز ال: "املادة تلك تقول(، 44) املادة يف، املعدل اليمين الدستور يف جاء كما؛  ظهرها

 فالدستور؛     صر ح بنفسه وهو، الشرعية احلدود الوسائل هبذه يقصد"؛ ذلك تسن قوانني سن ُيوز وال، العقوبات تنفيذ يف
 صحيفة يف الكالم هذا ونشر، صاحل علي طه وهو، للدستور التفصيلية املذكرة يف أحدهم      فصر ح، تفصيلية مذكرة له
 :يقول م2989/ 21/ 12 يف(، أكتوبر 23)

 كاجللد  وغریه، اليد قطع حول النقاش دار؛ البشعة العقوبة سن ُيوز ال أنه قوله يف، الدستور يف البشعة العقوبة ناقشنا"
 عقوبة كانت  وإذا، اإلعدام أو اجللد أو اليد قطع سواء،         دستوري ا حمرمة البشعة فالعقوبة؛ اإلعدام عقوبة فيها مبا، والرجم

 ".وأبشع أبشع اإلعدام فإن، بشعة اليد قطع

 العقوبات لعباده      يشر ع أنه، – وتعاىل سبحانه – اهلل يف طعن وهلذا؛ – وتعاىل سبحانه – اهلل حكم يصف كيف  انظر
 .اإلعدام عقوبة حترم أهنا، الوضعية القوانني سائر هذا وعلى؛ اهلل حكم عن        ورد ة        كفر ا  هبذا وكفى، البشعة

      قب لت الدول فبعض، شروط     رد ه باب من، لإلعدام وضعوا أهنم أخرى وصورة؛ عندهم النفس حفظ صور من صورة هذه
 شروط منها؛ احلكم هذا      يطب ق أن، معها املستحيل من الشروط هذه ولكن؛ شروط له        وض ع وا ولكنهم، اإلعدام حكم

 اإلجراءات مارس والذي؛ جمرم وكل كافر  وكل فاسق كل،  يلج أن يستطيع خالهلا من اليت، اجلنائية اإلجراءات خالل من
 يذبح وهو، باجلرمية متلبس مسكته ولو؛ جمرم أي على عقوبة أو، حد تقيم أن تستطيع ال، خالهلا من أنه يعلم، اجلنائية
 .العجينة من كالشعرة،  اجملرم وخيرج؛ حق والباطل، باطل      احلق              ي  ق ل ب وا خالهلا فمن، احملامني لعبة وهي، ضحيته

 عليه – والرسول؛ سلطان من به اهلل أنزل ما شرط، اإلعدام حكم إلقامة اشرتطت، الوضعية القوانني تلك كذلك
؛ صحيح واحلديث 42(كل شرط ليس في كتاب اهلل فهو باطل، وإن كان مائة شرط: )يقول – والسالم الصالة

                                                           
 .1 :اآلية الكهف،سورة  41
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 البد أنه، تعين العبارة وهذه؛ والرتصد اإلصرار سبق عن، اجلرمية تكون أن البد، اإلعدام حكم إلقامة أنه،      شرط ا وضعوا
ا قتله أنه، بلسانه اجملرم      يصر ح أن ا       عامد   .بإعدامه يقوموا أن، القتاد خرط ذلك وبدون؛        متعمد 

 

، القيامة يوم فيه      ي قضى ما     أو ل أن مع؛ اجلرائم أسهل من القتل جرمية وأصبحت، بالدنا يف اجلرمية هذه انتشرت لذلك
 من وأعظم أشد، اهلل عند المسلم دم لحرمة: "– والسالم الصالة عليه – الرسول فيها يقول واليت؛ الدماء الناس بني

 على       ن دل ل أن حنتاج وال؛ إنسان لكل       مباح ا     مهال  ، الوضعية القوانني ظل يف أصبحت الدماء هذه، 43" الكعبة هدم
 .تطلبه ما على تدلك، بالدنا يف القتل جرمية معدل على، سريعة فنظرة، الواقع

 مث، الدماء إراقة من مينع فالقصاص؛ اآلية بنص، حياة القصاص يف جعل – وتعاىل سبحانه – اهلل     أن  ، أخرى صورة
 النفوس مع لتتعامل، جاءت والشريعة؛ الثأر قلبه يف يقع أنه، اإلنسان طبيعة من ألن؛ الدم لويل     حق ا القصاص جعل

 من عدد وميكث، السجن يدخل اجملرم أن، اآلن ُيدث الذي     أم ا. اجلرمية دابر يقطع احلد فهذا، الواقع        وت نظ م، البشرية
، العائلة هذه من تقتل العائلة فهذه؛ وهكذا، بالقتل أهله عليهم     ي رد مث، فيقتلونه، الدم أوالء به       ويرتب ص؛ خيرج مث السنني
 .وغریها البدوية والقرى، الصعيد يف مصر قرى إىل وانظر، هذه من تقتل وهذه

؛ األرض على ميشي، أخيك قاتل أو أبيك قاتل، ترى أن تستطيع ال أنك؛ البشرية النفس عليه      ج بلت أمر وهذا
 لنا      ش ر ع ولذك؛ – والسالم الصالة عليه – للنيب قاهلا، سلول بن أيب بن اهلل عبد املنافقني رأس ابن اجلليل الصحايب
     أن  ، الوضعية القوانني ظل يف، اآلن ُيصل الذي لذلك؛ أخرى أبواب ومن الباب هذا من"،       حياة  "       وج ع ل، القصاص

 أهنم ولو؛ املسلمني لدماء      سهال         مرتع ا، الوضعية القوانني هذه فأصبحت؛ له حد هناك يصبح وال، تنتشر الثأر جرائم
 .الدم من النزيف هذا لوقف، القصاص حد أقاموا

                                                                                                                                                                        
 .قريب بلفظ( 2103) :مسلم صحيح 42
) ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد  :عن النبي عليه الصالة والسالم أنه قال عن الكعبة  43

( وصححه العالمة األلباني في 3931                                                                                     بيده لحرمة المؤمن أعظم عند اهلل حرمة منك ماله ودمه وأن نظن به إال خيرا ( رواه ابن ماجة )
 ح الترغيب. صحي



 
12 

 عن نسكت وال، وتر على ننام ال؛ الوثابة العربية الدماء، أعراقنا يف جتري، إسالمية أمة حنن: " شاكر أمحد الشيخ يقول
 أوجب بل؛ بإهدارها اهلل يأذن مل، حرام دماء أهدرت أن، اإلصرار سبق شرط، الباطل الشرط هذا أثر من كان  وقد؛ ثأر

 بالد" والعليا الوسطى مصر يف وخاصة، أدلتها عن اإلرشاد الناس وحتامى، القتل جرائم كثرت  وأن، فيها القصاص
        ق ت ل        و م ن: )هلم اهلل جعله الذي ثأرهم ينالوا ال وأن، قتالهم دماء تطل أن خيشون، الدم أولياء من       كثریا    فإن". الصعيد
 وهم، اجملرم ُيموا وأن، اجلرمية آثار يطمسوا أن ُياولون فهم(؛           ال ق ت ل      يف          ي س ر ف      ف ال              س ل ط انا              ل و ل ي ه            ج ع ل ن ا         ف  ق د              م ظ ل وما  
 أه . ". دواليك هكذا اجلرائم تتسلسل مث؛ بأيديهم لينالوه، شرعهم يف الظامل القانون يد تناله فال؛ جرمه يعرفون

  مشاهد أمر وهذا؛ هذا يقتل وهذا، هذا يقتل وهذا، وتستمر، األسرة من آخر رجل فيقتل، األسرة من آخر فرد فيأيت 
 شفى القانون أن ُيد مل ألنه؛ دواليك اجلرائم هكذا             ت  ت س ل س ل مث، الصعيد ويف، األرياف يف      خاص ة، لكم قلت كما
، خيرج ذلك بعد مث، السجن يف سنتني أو سنة ُيلس، القاتل هذا أن ُيد بل؛ حقة أعطاه القانون أن ُيد ومل، غليله

 .هلا قيمة ال املقتول دماء وكأن؛ الناس يعيش كما  ويعيش

 – اهلل أوصى كما،  الدم ألولياء حق ليس القصاص جعلوا أهنم؛ النزيف باب فتح يف،      سبب ا كانت  اليت األمور من كذلك
 باب، هذا التخفيف وباب؛      خمف فة عقوبة تعطيه أن أو، القاتل عن تعفوا أن فللدولة؛ للدولة حق بل، – وتعاىل سبحانه

 هذا؛ غرامة      قضي ة إىل النهاية يف، القتل جرمية ُيول أن ويستطيع؛ يشاء كما  فيه يتالعب أن احملامي يستطيع،     جد ا كبری
ا          م ؤ م ن ا           ي  ق ت ل          و م ن  : )تعاىل عنها قال اليت اجلرمية ا          ج ه ن م               ف ج ز اؤ ه               م ت  ع م د   معصية ألهنا، أبدي ليس واخللود، 44(      ف يه ا         خ ال د 

، عندنا اجلرمية انتشرت ولذلك؛ عندهم قيمة هلا ليست، اهلل       عظ مها اليت، املسلم نفس إىل فانظر؛ كبریة  كانت  وإن
 .      مرار ا قلنا كما،  عليها       ن دل ل أن من أكرب وأصبحت

 هذا لنفسية، سيكولوجية بدراسة نقوم أن البد، املتهم على حنكم أن قبل يقولون أهنم؛ وضعوها اليت األمور من كذلك
؛         منثور ا       هباء ا دمه ويصبح، عليه باجملين اهتمامهم من أكرب، باجلاين اهتمامهم فيصبح؛ وكذا وكذا ظروفه ومعرفة، املتهم
 . بقرة أو شاة ذبح كأنه

                                                           
 .93 :اآلية ،سورة النساء 44
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 -في ظل القوانين الوضعية: (حفظ العقل)الضرورة الثالثة 
 الدين حفظ عن نتكلم كنا  عندما، رأينا كما  – الوضعية القوانني ظل يف؛ العقل حفظ: الثالث املقصد أو الثالثة الضرورة

 كل  إىل؛ وإحلادية، وعلمانية، ووجودية، إشرتاكية من؛ الدين هذا يهدم فكر كل  وانتشر، اإلحلادية األفكار انتشرت؛ –
 .القوانني هذه ظل يف انتشرت اليت، امللحدة األفكار أنواع

يب اليت األبواب من، األبواب هذه وكل  األجيال تلك: قلنا كما  ذلك على مثال وأكرب؛ واضح خبلل املسلم العقل       ت ص 
 بل، شيء يعرف ال من منهم بل؛ اإلسالم عن النصراين يعرف كما  إال، دينها عن تعرف ال اليت، املسلمني من الناشئة

 )..(. اهلوية          ب ب ط اقة إال، اإلسالم من ُيتفظ فال، بالكلية انفك من منهم

 بلغ، القوانني تلك ظل ويف؛ املاضي الدرس يف ذكرناها اليت، األفكار تلك ظهرت،           الطاغوتي ة التشريعات تلك فبسبب
 احلركات إىل، – اخلطورة وهنا – وصلت أهنا؛        واضحة           مناقضة   اهلل لدين املناقضة، امللحدة األفكار تلك تغلغل

، كالدميوقراطية،  اإلحلادية األفكار هذه بعض يتأثرون من الشيوخ كبار  من، اإلسالمية احلركات قادة فأصبح؛ اإلسالمية
ا       إمام ا وكان، أحدهم كتب  حىت؛           واإلشرتاكي ة   حنسبه – الصاحلني من وهو؛ اإلسالمية احلركات لكربى،      عام ا        ومرشد 

 أبلوا الذي، اجملاهدين كبار  من وهو؛ – عليه اهلل رمحة – السباعي مصطفى وهو، اجملاهدين من جماهد وشيخ، – كذلك
 يقول كما  – مثال وهو، اإلحلادية األفكار تلك أثر إىل انظر؛    ل ةالز  تلك له يغفر أن اهلل نسأل، فلسطني يف      حسن ا      بالء  

 فيكتب، نفسه     يرب ر أن يريد، الدعاة كبار  من، املسلمني بعض أصبح أن؛ املعاصرة         اجلاهلي ة على، – قطب حممد الشيخ
 مشهور كتاب  وهو(، اإلسالم اشرتاكية) كتاب،  السباعي مصطفى الشيخ فيكتب؛ املالحدة هؤالء هنج على، الكتابات
     خری ا اهلل جزاه – والشيخ؛ البكري العزيز عبد والشيخ، حامد حممد الشيخ منهم، عصره علماء كبار  عليه      ورد  ؛ ومطبوع

 .خبطئه واعرتف اعتذر –

 يف وقع، القدوة حمل يف هم من كان  فإن؛ املسلمني عند األفكار تلك تغلغل مدى عن، مؤشر نضع أن نريد حنن املهم
ؤثرات تلك ودخلتهم، األخطاء تلك

 
     امل
 
 ظل يف، حصلت مصيبة هذه؟ املسلمني باقي حال سيكون فكيف؛         اخلارجي ة   

 .به جاؤوا الذي العقل حفظ من وهذا، الوضعية القوانني هذه
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 بغطاء، والتنصری التهويد       تتبىن   مث، العلمانية األفكار،       تتبىن   ما أول        ت تبىن   اليت؛ الفاسدة التعليمية املناهج تلك ذلك ومن
 ما كل  حذف يتم، السالم اتفاقيات توقيع بعد، احلايل العصر ففي،     جد ا طويل موضوع وهذا؛ والرقي التقدم من مستعار

 اليت، واآليات والسور، حتذف – والسالم الصالة عليه – النيب فغزوات؛ التعليمية املناهج من والنصارى باليهود، يتعلق
نع، والنصارى لليهود تتطرق  كل  يف، العربية املعرفة وزارات يف، اآلن      ت طبع اليت اخلريطة؛ ذلك غری إىل، تفسریها من     مي 
 فلریاجع،       يتأك د أن يريد والذي؛ بإسرائيل واستبدلوها، فلسطني اسم فيها     ح ذف؛ اجلزيرة إىل املغرب من، العربية الدول
 .جماله هذا ليس،     جد ا طويل حديث، التطبيع عن واحلديث؛     جد ا واضح تطبيع هذا وكل، بنفسه

،      حمر مة ليست اخلمر شريعتهم ففي؛ اخلمر إباحة، الوضعية القوانني تلك به جاءتنا الذي، العقل حفظ باب من كذلك
، استثناء بال األجنبية الشركات على حالل فهي؛ عليه حالل فهي، الضوابط هبذه رجل تناوهلا فإذا؛ ضوابط هلا ولكن
وم سات، احململة السفن جميء من، اخلليج حرب يف      ح د ث والذي، اجلزيرة يف حىت

 
      بامل
 
 نتكلم أن من أشهر، وباخلمور    

 حىت؛ اخلنزير وحلوم، واملومسات، باخلمر أمريكا جنود، األشاوس عن         وترفيه ا       تروُي ا جاءت؛ الصحف وذكرته، عليه
 !املسلمني ومقدسات، أعراض عن يدافعوا وحىت، بشدة يقاتلوا أن يستطيعوا

ت، العامة وللفنادق، األجنبية للشركات مباحة فهي؛ شروط هلا ولكن، عندهم      حمر مة ليست فاخلمر  املرخص         وللمحال 
 .عليهم حرام فهي، هؤالء غری أما؛ هبا واإلذن بالرتخيص، واألذونات القرارات وتصدر؛ هلا

ك وإن؛ فيه نتكلم أن أشهر فهذا، واألمراء امللوك عند أما ؛ شفتاه     ُير ك أحد يستطيع فال، اخلمر        ي ش ر ب وهو أحدهم      م س 
 ورمبا، قصره إىل يوصلوه بل،       مكرم ا       معزز ا تركوه، الشريف فيهم سرق وإذا؛ احلد عليه أقاموا، الضعيف فيهم سرق إذا

 .الوضعية القوانني به جاءت الذي، العقل حفظ فهذا؛ النوم غرفة إىل يدخلوه

 يف       املطب ق؛ العقوبات قانون من( 118)و( 118)و( :11)و( 113)و( 114)و( 111)و( 112) املواد تنص
 عقوبة هي فهذه؛ شهر إىل أسبوع بني ما ترتاوح مدة احلبس هي: اخلمر شرب عقوبة أن على؛ اإلسالم بالد أغلب
 له يستخرج أن يستطيع، براعة عنده احملامي أن ولو؛ عندهم مسوات سبع فوق من اهلل حرمها اليت"، اخلبائث أم" اخلمر
 .كذا  أو الفنادق يف يعمل     أن ه أو، أجنبية لشركة تابع     أن ه أو، ترخيص عنده أن فيثبت؛ براءة
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 وزراء من       وزير  ، عليه      يوق ع       كتايب    بتصريح، ببيعها       رمسيا   والرتخيص،      علن ا اخلمور إباحة فيها:"شاكر أمحد الشيخ يقول
 يف، اخلمور عليهم تدار أن الخيجلون، الكبار الدولة رجال من        فريقا   إن بل؛ موظفيها من كبری        موظف   أو، الدولة

، حجج من شئت مبا أو، األجانب من ملدعويهم إكرام هذا أن حبجة؛ الدولة أموال من عليها ينفق، رمسية حفالت
 .45" احلياء من جتردت

 .     كلي ا        ذهاب ا العقل تذهب اليت؛ األمور هذه وسائر، املخدرات اخلمور على       وق س  ، اخلمور إباحة عن هذا

 -في ظل القوانين الوضعية: (حفظ النسب والعرض)الضرورة الرابعة 
 يصبح مل، الوضعية القوانني ظل يف؛ والعرض النسب حفظ وهو، حبفظه الشريعة جاءت الذي: الرابع للمقصد ننتقل
 والسفور، شريعتهم يف مباح واالختالط، والعلن السر يف،       عيان ا منتشرة فالفاحشة؛ والنسب للعرض، اعتبار أدىن هناك

     جب اد(، اهلل أطاع من إخوان) اإلخوان قائد، قاهلا كلمة  هناك؛ به      تعج   واألسواق، عليه      يدل ل أن من وأكثر، مباح        والترب ج
 لو: "جاءه الذي للرسول قال؛ اتفاقية معه        ي  ع قد أن وأراد، حقيقته على العزيز عبد له      ظ ه ر عندما الرجل هذا؛ العتييب

، اآلن وليس، السنوات عشرات قبل الكالم وهذا"، الرياض بأسواق األجانب سيزامحك، باحلكم العزيز عبد       وتفر د قتلنا
 .بالفعل الرجل وصدق

 يأيت السفور وهذا، واجلرائد والصحف اإلذاعات يف؛     جد ا طويل حديث؟ الفين العفن ما أدراك وما؛ الفين العفن كذلك
فك رين       وزور ا      ظلم ا        يتسم ون الذين،        الكت اب من         والص راح اإلحلاد؛ عنه تكلمنا الذين، الباب من

 
      بامل
 
 أمحد الشيخ يقول،    

 سلطان من، والنساء الرجال من        الفج ار محاية من؛ عجيبة بطرق، الفجور – القوانني هذه أي – إباحة وفيها" :شاكر
 املصايف مث، والنساء الرجال اختالط مث، واملواخری احلانات يف ما مث؛ الشخصية احلرية محاية حبجة، واألولياء اآلباء

 .46" واخلاصة العامة املراقص هذه مث، البالء من ومافيها

؛ حرج وال      فحد ث، وأوربا وأمريكا، ولندن بانكوك يف، البالد خارج ُيصل ما     أم ا؛ البالد داخل ُيدث الذي هذا
لع فاحلجاب  .الطائرة يف      ي لبس      أيض ا الرجوع ويف، تعرفون مبا         وي ستبدل، الطائرة يف     خي 

                                                           
 .دار الكتب السلفية :أحمد شاكر، ط )الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر( للشيخ  45
 المصدر السابق. 46
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 له ولكن،      أبد ا حمرم غری شريعتهم يف فالزنا؛ النياط ويقطع القلوب يدمي ما فامسع، الوضعية القوانني ظل يف، الزنا عن أما
 مجيع يف كما  القانون نص:      أوال  ؛ لضوابطهم ولنسمع، وزيادة لك فحالل، الضوابط هبذه الزنا فعلت فإذا، ضوابط

 مل إذا أما، جرمية فهو، جرمية الفعل هذا أن     صر ح القانون فإذا"؛ للقانون      وفق ا إال عقوبة وال جرمية ال: "الوضعية الدساتری
 .)...( عندهم حالل أمر فهو، هذا على ينص

 يف         ت  ر ت ع والفاحشة، رعديد ولكل       فاسق   لكل، مباح     حل   فيها فاألعراض؛ الطاغوتية القوانني ظل يف، الزنا عن تكلمنا
 فهو القانون      جر مه فما"؛ القانون بنص إال عقوبة وال جرمية ال: "يقول دستوري نص فهناك؛ والعلن السر يف، اجملتمعات

باح فهو القانون         أ ب اح ه وما، اجلرمية
 
   امل
 
      حر مه ما واحلرام، القانون      أحل ه ما احلالل بل، ورسوله اهلل      أحل ه ما ليس فاحلالل؛   

 مباح فهو، الطاغوتية القوانني يف نص عليه وليس، اإلنسان فيه يقع فعل      فكل  ،             الط اغ وتي ة املادة هذه على        وبناء  ؛ القانون
 أن      فضال  ؛ عليه ينكر أن، والغریة       احلمي ة عنده بلغت مهما، إنسان أي يستطيع وال،       م كر م       م عز ز صاحبه خيرج بل؛ له

جرم هو يصبح      وإال  ؛ أويقتله يضربه أو، عرضه عن يدافع أن أو، موقف منه يتخذ
 
   امل
 
 .العقاب عليه         ي  ن ز ل الذي،   

 هذه     ظل   يف يستطيع فال؛ زوجته أو أمه أو أخته يف، الفاحشة بتلك أصيب لرجل      عرض ا أن     ختي ل؛ واقعهم نعرف وحىت
جرم هو يصبح تكلم ولو؛ بكلمة يتكلم أو فمه يفتح أن، الطاغوتية القوانني

 
   امل
 
دان وهو،   

 
   امل
 
؛ السجن يف      ي رمى الذي وهو،   

 . ويله مث فويله، بعض فوق بعضها،       ظ لمات عندهم فهذه،        متطرف ا        أصولي ا،       مسلم ا هذا مع كان  إن     أم ا

 ومت، بالغة الفتاة كانت  إذا، العرض هتك جرمية على، القانون يعاقب ال: "قوانينهم بنص عندهم احملرم، الزنا إىل وانظر
 ولو، األوىل الدرجة من قريبته كانت  وإن؛ فمه يفتح أن أحد يستطيع وال، جرمية ليست عندهم فهذه"؛ برضاها الفعل
 .املدان وهو، اجملرم هو يصبح أنكر

 هو، احملكمة أمام الدعوى رفع يف،      احلق   له الذي الوحيد فعندهم؛ متزوجة املرأة كانت  إذا: أخرى صورة إىل وننتقل
 يرفع أن، ميلكه الذي كل  بل؛ عليها       ي عتدي أن يستطيع فال، الفاحشة بتلك      ع رضه يف،       ي بتلى مسلم       فتصو ر؛ الزوج

 .عرض صلب يف     ميت   الذي، األمر هذا يف تفصل حىت، احملكمة إجراءات        وي نتظر، الدعوى
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 أن تستطيع، الفاجرة والزوجة الفاجرة البنت وتلك، بكلمة يتكلم أن      مثال   األب يستطيع فال؛ موجود غری الزوج كان  وإذا
 الدعوى يرفع أن، يستطيع الذي فالوحيد، الدعوى يرفع أن يستطيع، اإلبن وال األم وال األخ وال؛ السجون يف به ترمي

 .الزوج هو

 إال، الزوجة على عقوبة تقوم وال، يرفعها أن آخر ألحد ُيق وال، الدعوى تسقط؟ دعواه عن الزوج تنازل لو بالك فما
رج؛        القضي ة      ت لغى، الدعوى سری أثناء يف أو، أوهلا يف الدعوى عن الزوج تنازل فإذا؛ زوجها بأمر ،       مكر مة       معز زة املرأة      وخت 
 .       القضي ة وانتهت؛ بيتها يف املعيشة معها ليواصل، زوجها بيت إىل

 رقم حتت، الكوييت القانون ويف، الوضعية القوانني أغلب يف توجد، املادة وهذه؛ ضوابط له ولكن، حمرم غری عندهم فالزنا
 . العقوبات قانون من( 218)

 على، الفاجرة امرأته تلك فوجد، بيته       غفلة   دخل      زوج ا أن لو؛ الوضعية القوانني تلك يف، عليها منصوص حادثة وهناك
؛ وقتاله عليه فتغلبا، يقتلهما أن وأراد      سالح ا فمسك، والغریة       احلمي ة فأخذته؛ كان      أي ا مع أو، عشيقها مع الصورة تلك
 ؟الطاغوتية القوانني تلك عند، القضية هذه يف احلكم فما

، احلق له الذي الوحيد وهو،     ق تل الزوج      أوال  : "يقولون، الواقعة لتلك الشيطاين للتخريج وانظر؛ تامة براءة عندهم احلكم
 فهذا، القتل دعوى أما؛ الزوج موت بعد، يرفعها أن آخر ألحد ُيق وال، الزنا دعوى سقطت     إذ ا؛ الزنا دعوى برفع

، الزانية الفاجرة املرأة وخترج، الفاعل العشيق         ف  ي خرج"؛ القتل دعوى فانتهت؛ النفس عن        الد فاع       م ع رض يف كان  العشيق
 .أخرى مرة حياهتا لتمارس، بيتها إىل       مكر مة       معزز ة

 هذه إىل فانظر. العقوبات قانون من(، 218) باملادة ملحقة وهي؛ الكوييت القانون يف عليها منصوص،      أيض ا املادة وهذه
 الشنقيطي الشيخ قال كما  – إال، لتوضيح ُيتاج ال، واضح كفر  فهذا؛ اهلل     حر م ملا       البني   التحليل وهذا، الواضحة الدعارة

 .مثلهم فهو، بصریته على اهلل طمس من على –
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 بيت يف زىن إذا     إال  ، الزوج على الزنا دعوى ترفع ال: "يقولون؛ الوضعية القوانني تلك يف، الزنا حتليل من أخرى صورة
 بيت يف        متلبس ا     ض بط إذا إال؛ بالزنا دعوى عليه ترفع أن للزوجة     ُيق   وال، آخر مكان أي يف يزين أن فللزوج"، الزوجية
 .دعوى ترفع أن هلا ُيق فقط فهنا،         الزوجي ة

 .العلن يف أو السر يف سواء، الدولة قبل من هبا مصرح فهذه، حرج وال هبا     حد ث فهذه؛ والبغاء الدعارة تصاريح عن أما

 بالعقوبات مسوها؛ واجللد الرجم من، الزنا على       عقاب ا اهلل شرعها اليت، احلدود تلك     مس وا أهنم، قبل من أسلفنا وكما
يب، املسلمني بالد يف وقائع تسرد فالصحف؛ عليكم      نعك ر أن نريد ال ولكن،     جد ا كثریة  ذلك على واألمثلة، البشعة        ي ش 
 الطبيب: "العنوان يقول؛ 4882 العدد يف، م2983-22-42 الوطن جريدة نشرته ما ذلك ومن، الولدان ألجلها
 يف الوضعية القوانني" كتابه  يف، الضنك العزيز عبد بن أمحد الشيخ ذكره املثل وهذا"؛ دعواه عن يتنازل والزوج، مراهق
 :لكم أختصرها طويلة قصة وهي؛ :3 ص"، اإلسالمية الشريعة ميزان

 فوجد الباب كسر،  عليه       ُي  ب   فلم، الشدة مبنتهى الباب طرق؛ مغلق الباب فوجد، نومه غرفة إىل وذهب، بيته دخل زوج
؟ يفعل ماذا: فسأله؛ الفاحشة ارتكاب آثار ورأى،      متام ا عاري الطبيب ذلك ومعها،      متام ا عارية املرأة وجد؛ التايل املنظر
 يفعل أن الزوج يستطع ومل" ؛ ألساعدها وجئت، مريضة أهنا مسعت أنا: "قال.."، زوجتك على ألكشف جئت: "فقال
 الدعوى فسقطت، دعواه عن فتنازل؛ األقربون      توس ط النهاية ويف، الدعوى         ون وق شت، دعوى رفع أن فعله ما كل،       شيئ ا
 تنازل إذا أنه؛ الكوييت العقوبات قانون من( 218، )املادة على       بناء  : "هكذا يقول نفسه         والق اضي؛ املرأة        وخ ر جت،      متام ا

 .مكرمة معززة، احملكمة من املرأة وخرجت"؛ الزنا دعوى تسقط، دعواه عن الزوج

 يف عشيقها تعاشر، أطفال لستة أم: "4394 العدد يف، م2983-22-12 بتاريخ، اجلريدة نفس يف أخرى حادثة
، املنظر ذلك فرأى؛ اجلراج يف فنظر، اجلراج يف     مهس ا فسمع، املنزل يصعد كان  فاجلار، السيارة موقف هو اجلراج"؛ اجلراج

؛ طاغوتية قوانني ظل يف أهنا،       ع ر فت أهنا     إال  ، الفعلة تلك على       جر أها وما؛ أطفال لستة أم هي واليت، وعشيقها املرأة من
 يأيت وال، الدين من خفة يف والناس،     جد ا مالئم فاملناخ؛ الفاحشة تلك مثل فيه       ت رتكب الذي، املناخ فرضوا بالفعل ألهنم

 الفاحشة أبواب فتح مع، له وحماربة الزواج على وتضييق، مكان كل  يف وإغراءات؛ منه     شر   بعده والذي إال زمان عليكم
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؛  اختالط، سفور، تلفزيون؛ ريب رحم من إال الناس       وتعم  ، الفاحشة تنتشر أن،     جد ا طبيعي أمر فهذا؛         والسري ة         العلني ة
 . تشتعل ال له ويقول، النار يف إنسان يلقي كالذي

 اللوم الق ولكن، مسؤولون كانوا  وإن، هؤالء على كله  اللوم تلق فال؛ الوضعية القوانني ظل يف إال، ُيدث مل كله  فهذا
 يدفع أن، فيها ما أقصى أن         وي  ع لم، العقوبة على      يأم ن أصبح فالزاين؛ أيديهم على يضربوا ومل، تركوهم الذين، الكبار على

 تلك ظل يف إال، الفاحشة تلك      ت نشر فلم؛      أصال   يعاقب لن؟ مسؤول أو وزير أو، أمری كان  إذا بالك فما؛       مالي ة غرامة
 .إليه فتسارعوا، الباب هذا للناس فتحت اليت فهي، الطاغوتية القوانني

 قانون من(، 294) املادة تقول؛ الرمحن عرش هلا يهتز اليت الفاحشة تلك، عندهم اللواط عقوبة إىل انظر وكذلك
 ال مدة، باحلبس منهما كل  عوقب؛ برضاه ذلك وكان، سنة 28 بلغ، آخر      رجال        رجل   واقع إذا: "الكوييت العقوبات

؛ سنوات ثالث تتجاوز ال مدة بل، سنوات ثالث ليس، عندهم الفاحشة هذه عقوبة هي هذه"؛ سنوات ثالث تتجاوز
 اليت الواسطة مقدار أو الرشوة مقدار أو، احملامي مهارة       حتد د ه وهذا؛ واحد شهر أو ونصف سنة أو، شهور ستة أو سنة

رق قال من الفقهاء ومن، شاهق من      ي لقى، القتل إال عندنا عقاب هلا ليس اليت، الفاحشة فهذه؛ عنده  وهي، بالنار     ُي 
ا ينظر فال هنا     أم ا، ال أم       حم  ص ن هو هل للمجرم ينظر الزنا ففي؛ الزنا من أشد  .القتل إال له وليس،      أبد 

 عن أما؛ بالزنا منتهكة أصبحت فاألعراض؛ العرض هتكوا مث النسب هتكوا فهم؛ والعرض النسب حفظ عن هذا
 رادع هناك فليس، املدارس ومن الطرقات من، النساء       خت  ط ف اليت العربات من؛ حرج وال فحدث، املوجود االغتصاب

، السنة كتب  لنا سطرهتا، للزنا واحدة واقعة عن إال نسمع مل، – والسالم الصالة عليه– النيب عصر يف بينما؛ يردعه
 .والغامدية ماعز حادثة

 في ظل القوانين الوضعية: (حفظ المال)الضرورة الخامسة 
،  اليد قطع حد عن كالمهم  ذكرنا؛ الطاغوتية القوانني ظل يف، املال حلفظ وانظر، املال حفظ: اخلامسة والضرورة املقصد

 :شاكر أمحد الشيخ يقول؛ وردة      كفر ا  يكفي وهذا، بشعة عقوبة أهنا أحدهم قال كما

 تسمعون أوالء أنتم وها؛ األمن وعلى األمة على، كثرهتا  جنت ما، لكم أفصل أن حاجة يب ليست، السرقة جرائم وهذه"
 وبتالميذهم، العائدين اجملرمني بأكابر       م ل ئت قد السجون وترون، يوم كل  يف أخبارها من وتقرؤون، وفظائعها حوادثها
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 حكم مبا السارق وحدوا، رهبم من إليهم أنزل ما أقاموا أهنم ولو.         طغيانا   زادوا       سجنا   زادوهم كلما  مث؛ الناشئني املبتدئني
 أن ذلك؛ هبا الناس يتندر فاكهة كان،  وقع لو مث، سرقة عن        واحدا        خربا  ، تسمعوا أن إىل تتشوفون لكنتم؛ عليه به اهلل

 ".وفنه ذكاءه خيترب أن معها اللص ُياول ال، حامسة اهلل عقوبة

 فهي اآلن أما؛ النبوة عصر ويف، الصحابة عصر يف حصل كما؛  السرقات لقلت احلدود        ط ب ق ت     فل و، صحيح كالمه        وفعال  
 .هذا من شيء أو، يد قطع هناك وليس، سنوات ثالث إليه تصل ما أقصى، عندهم السرقة عقوبة ألن، منتشرة

 على، القوانني تلك من(، 222) واملادة( 220) املادة تنص"؛ الربا حتليل" عندهم املال تضييع باب من األخرى الصورة
 البنك أسعار، السعر هذا يتجاوز ال أن بشرط، خاص سعر على بينهما يتفقا أن للطرفني وُيق، %8 الفائدة سعر: "أن

 ".املركزي

، املغريب اجمليد عبد الدكتور ذكره ما(، العربية الدول يف، القوانني تاريخ يف الوجيز) كتاب  يف جاء ما، قبل من لكم ونقلنا
 القوانني أهم من"، التجاري النظام" باسم املعروف، والبحرية الربية التجارة قانون يعترب: "الرجل يقول؛ 334 ص يف

 أم كانت  عربية، احلديثة التجارية القوانني غرار على وهو، م2942 سنة القانون هذا صدر وقد؛ السعودية التجارية
 إباحة؛ عليه ينص ما أول الذي، القانون هذا عن تنبثق، اجلزيرة يف املطبقة، والتجارية املالية التشريعات فكل"؛ أوربية

 .الفائدة

، األمريكي السعودي البنك، الربيطاين السعودي البنك: منها نذكر فكثریة، اجلزيرة يف املنتشرة، الربوية البنوك عن أما
 بنك، اجلزيرة بنك، السعودي القاهر بنك، الوطين العريب البنك، اهلولندي السعودي البنك، الفرنسي السعودي البنك

 .بالربا تتعامل بنوك، البنوك هذه كل؛  وغریها، التجاري األهلي البنك، الرياض

 :     ح ر ج وال      فحد ث، الدول من مثيلتها مع كدولة،  اململكة به تتعامل الذي، الربا عن أما؛ اجلزيرة داخل الربا عن هذا

 :اخلليجي التعاون جملس:      أوال  
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 التعاون جملس أهداف تتمثل: "الستة الدول يضم الذي، اخلليجي التعاون جمللس األهداف بند يف، الرابعة املادة يف جاء
 الشؤون ذلك يف مبا؛ امليادين خمتلف يف الست الدول يف تطبق، متماثلة أنظمة وضع؛       ثالث ا: ... يلي ما يف اخلليجي

 .بالفائدة تتعامل فكلها" واجلمارك التجارية الشؤون، االقتصادية

 من: "هدفها يف يقولوا"؛ اخلليجي التعاون جملس لدول، املوحدة االقتصادية االتفاقية" عنوان حتت اتفاقية      أيض ا          وع ق د وا
 والصناعية التجارية التشريعات وكذلك؛ والنقدية واملالية االقتصادية، السياسات وتوحيد تنسيق، على العمل أجل

، اخلليجي التعاون جملس يف، األعضاء الدول تقوم: "على( 11) املادة نصت..."؛ الدول تلك يف املطبقة، واجلمركية
 بال الستة الدول فكل"؛ املركزية والبنوك النقد مؤسسات، بني التعاون وزيادة؛ واملعرفية والنقدية ملاليةا، سياساهتا بتنسيق
 .واحدة ومصرفية ونقدية، مالية لتشريعات ختضع، استثناء

 تشارك، العربية الدول وكل؛ العريب النقد صندوق وهو، آخر لطاغوت ننتقل؛          الد ولي ة الطواغيت من طاغوت كان  وهذا
 ع ر وف    م ن؛ ظيب أبو يف اآلن ومقره، باملغرب م2988 أبريل 8 يف       أس س   الذي، الصندوق هذا يف

       امل
 النقد صندوق، أن   

 هذا يف مساهم، عضو أكرب هي السعودية أن، نذكره أن نريد الذي؛ نذكره أن نريد ما هذا وليس، بالربا يتعامل العريب
 .عريب دينار مليون 90، املال رأس من نصيبها ويبلغ؛ الصندوق

 هكذا"، بالفوائد يتعلق ما تنظمان املادتني هاتني: "    أن  (، 48) واملادة( :4) املادة يف، الصندوق هذا قانون يف جاء
 مليون 90 من، %4. 1 مبقدار الدول كبقية،  الفوائد هذه من نصيبها وعلى، اكتتاهبا على السعودية وحتصل؛        صراحة  

 األستاذ؛ السعودي البقاع اهلل عبد للدكتور(، العربية واملنظمات السعودية) كتاب  يف إليه ترجع الكالم وهذا؛ عريب دينار
 .احلقائق هذه ذكر يف استطرد فهو، الرياض جامعة يف املساعد

 يتقاضاه فيما ويشرعها، الصندوق ُيددها اليت، الربوية الفائدة بأسعار      خمتص ا        تقرير ا،       سنوي ا خيرج الصندوق هذا كذلك
، م:298( ديسمرب) األول كانون  42 يف، املنتهية للسنة اخلتامية واحلسابات، السنوي التقرير إىل وانظر؛ عمالءه من

 .العريب الدويل النقد لصندوق

"؛ فيها مشاركة النفط تنتج اليت الدول كل(،  البرتولية لالستثمارات العربية الشركات) وهي، أخرى طاغوتية ملنظمة وننتقل
 متوسطة       قروض ا املؤسسة متنح:       سابع ا: " ... قانوهنا من( :) املادة يف جاء، ،        الدم ام يف ومقرها، م2983 عام أنشئت
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 من لدولة قروض، منحها عند الشركة وتراعي؛ البرتولية الصناعية والعمليات، االستثمارات متويل أجل من، طويلة أو
 وتراعي(: "8) املادة يف وتقول". والفائدة القروض أصل سداد على، الدولة تلك من ضمان على حتصل أن، األعضاء

 ".اإلخراج هبا مت اليت، العملة بذات فوائدها مع، سدادها ُيري أن متنحها اليت، القروض يف الشركة

، العامل يف األكرب الطاغوت؛ املتحدة األمم هليئة تابع وهو، الدويل النقد صندوق هي: أخرى طاغوتية مؤسسة إىل وننتقل
      طبع ا؛            الش ي وعي ة الشرقية الكتلة دول باستثناء، فيه أعضاء املتحدة األمم يف، أعضاء هي اليت الدول كل  الصندوق وهذا
 السعودية أن وهي؛     جد ا عجيبة معلومة هناك ولكن؛ فيها نتكلم أن حتتاج ال فهذه، بالربا يتعامل البنك هذا أن قضية

 االمم وهيئة العربية اململكة) كتاب  وانظر؛ العامل كل  يف، فيها شاركت اليت احلصة نسبة حيث من، السادسة الدولة هي
 حيث من، العامل يف دولة سادس السعودية تعترب: "يقول، قبل من عنه تكلمنا الذي، عطا نور حممد لطالل(، املتحدة
 الكلي اجملموع من، %:.4 يساوي ما حصتها تبلغ إذ؛ الصندوق هلذا           التصويتي ة القوة حيث ومن،       احل ص ة حجم

سامه  ني حلصص
 
      امل
 
 ".التنفيذيني املديرين جملس يف، دائم مقعد على للحصول         أ ه له ا وهذا؛   

 دول باستثناء، فيه مشرتكة الدول كل  البنك وهذا؛ والتعمری لإلنشاء الدويل البنك يف، يتكرر املوضوع نفس كذلك
الحظ؛           الشي وعي ة الشرقية الكتلة

 
   وامل
 
؛ الدول كل  جمموع من الثالثة الدولة أي, %4.9 السعودية حصة أن، هنا      أيض ا    

 الدول بني من، الثالثة املرتبة حتتل جعلها مما، الدويل البنك هذا أسهم من، %4.9 السعودية متلك: "عطا يقول
 جملس يف مستقل مقعد على، احلصول من       مك نها    مم ا؛ البنك هذا مال رأس يف، األسهم من عدد بأكرب، املسامهة

 هذا تشريعات      تقن ن اليت، الدول من فالسعودية"؛ البنك لذلك التنظيمي، التشريعي اجلهاز مبثابة يعترب الذي، احملافظني
؛ الدويل النقد صندوق يف،        املشر عني من هي كما؛  الدويل البنك هلذا،           التنظيمي ة التشريعات      ت ض ع اليت الدول ومن، البنك
 .واضحة بصورة للربا، وتشريع حتليل فيهما الذي

 منها واليت"، للتمور        املصد رة العربية األقطار منظمة" أصدرته الذي(، العربية النقد تشريعات) كتاب  كذلك  وانظر
، سنة كل  يف هبا يتعاملون اليت، الفوائد نسب ووضعوا، التقارير تلك ووضعوا، الكتاب هذا وضعوا الذي فهم؛ السعودية

ا أو        إقراض ا  .     أخذ 



 
41 

ليل ما أدراك وما، للربا الواضح التحليل هذا إىل فانظر  التعامل جمرد كان  فإذا؛ – وتعاىل سبحانه – اهلل عند الربا      حت 
ل ل ه بالذي بالك فما؛ ورسوله اهلل من      حبرب          ف اع له اهلل       ت وع د، حتلله أن دون، بالربا  ؟ به للتعامل القوانني       ويسن  ،        صراحة          ُي 

 العالج عن        ليتكل م، الكتاب هذا كتب  والشيخ(؛ الصائل العدو دفع يف العاجل الدواء) كتابه  يف، الشوكاين اإلمام يقول
، الكفر عن يتكلم ال فهو، للشريعة العودة األجنع العالج فيقول؛ والعباد البالد واملعاصي املنكرات        لع م وم، واألجنع األجنح

 على الكفر     حل   إذا بالك فما! الديار على الكفر     عم   إذا بالك فما؛ البالد يف واملعاصي، املنكرات عموم عن يتكلم بل
، بالربا التعامل عن يقول، 8: ص يف، اإلسالمية اجلامعة إصدار من سلسلة جمموع يف، املطبوع كتابه  يف فيقول! الديار
،  منه لفاعله باحلرب، عليه اهلل توعد الذي الذنب فإنه؟! منه وأشد الذنب هذا من أقبح وهل ": الربا حترمي عن وليس
 حىت، بعض على عباده بعض تسليط بل، السماء من احلجارة نزول، اهلل من احلرب وليس؛ العزيز كتابه  يف كما

 اه .  47" حمارمهم ويهتك، أمواهلم وينهب، دماءهم يسفك من عليهم ويسلط، غضبه هبم ونزل؛ بعذابه يسحتهم

ع       نتفق ه مل إن، باألحداث حبلى واأليام؛ أوريب أو، أمريكي، نصراين، يهودي، مسلم فاسق؛ اهلاتك هذا يكون وقد        ونرج 
 .ألنفسنا

 فمن: "قال أنه، – عنه اهلل رضي – عباس ابن عن، حسن بإسناد، البقرة سورة يف الربا آليات، تفسریه يف جرير ابن ذكر
 .48" عنقه     ض رب وإال، نزع فإن؛ يستتيبه أن املسلمني إمام على      فحق  ، عنه       ينزع   ال،       الر با على       مقيم ا كان

 ابن يا: له فنقول؛ احلد عليه ويقيم، يستتيبه الذي هو أنه، املسلمني إمام أن عن يتكلم، – عنه اهلل رضي – عباس وابن
 ؟!!الطاغوتية التشريعات تلك يشرع الذي هو، املسلمني إمام كان  إذا بالك ما، عباس

 ؟مسوات سبع فوق من، عليهم اهلل حرم ما هلم فيحلل؛ دينهم يف الفتنة باب، للمسلمني ويفتح الذي وهو

 ؟الكفر هذا رأس هو، املسلمني إمام كان  وإذا

 ؟الوضعية القوانني تلك يف        الع ل م وهو

                                                           
 (، ت: أبو مصعب محمد صبحي، نشر مكتبة الجيل الجديد، صنعاء.1031-22                                        الفتح الرب اني من فتاوى اإلمام الشوكاني ) 47
 (. 0102( حديث رقم )11-0تفسير الطبري ت شاكر ) 48
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 ؟بالفعل دينه وأهل، ألهله والءه عن       إعالن ا؛ تأويل حتتمل ال، واضحة بصورة وأروبا أمريكا إلرضاء، يكفر الذي وهو

  وعلماؤنا؛ الواضحة املواالة عن      فضال  ، بريطانيا ملكة مع        مسرور ا      فرح ا، ُيتفل ذلك بعد جتده مث، راجعون إليه وإنا هلل فإنا
، اإلسالم علماء أمجع وقد: "فتاواه جمموع يف يقول؛ باز ابن الشيخ كالم،  لكم نقلنا كما  لنا يقولون، لكم ذكرنا كما
 .49" مثلهم كافر  فهو؛ املساعدة من نوع بأي وساعدهم، املسلمني على الكفار ظاهر من     أن   على

 يف؛ وروسيا ألمريكا تعطى اليت، األموال من وباملاليني، الواضحة املوالة بتلك بالك فما؛ الشيخ لنا ينقله إمجاع فهذا
ر كانت  اليت روسيا حلكومة، مليون 28 السعودية أعطت، كابول  فتح أعقاب  من نوع أي، لنا يقول والشيخ؛         حت  ت ض 

ر م اليت، باملاليني بالك فما، أكرب كفر  املساعدة  ُيد ال من، املسلمني من هناك؛ اجلنسية        بق ضي ة املسلمني باقي منها      ُي 
ه ب، لليمن انظر؟ بعيدا تذهب وملاذا، إفريقيا وجنوب للصومال وانظر؛      جوع ا وميوت الكفاف  ألوربا األموال تلك           ف  ت ذ 
رم، وروسيا وأمريكا  .املسلمني منها      وُي 

 قوات، متويل عن مسؤول وكان، كبریة  رتبة ذو      وعم ه؛ أمساء ذكر بدون،     عم ه عن" السعودية" من األخوة أحد حدثين
  اليت، اخلنزير وحلم، والنساء، باخلمر؛ عليهم الرتفيه أجل من، أنفقت كثریة  ماليني: "يقول؛ اخلليج حرب يف التحالف

 عن يدافعون الذين، األشاوس املقاتلني عن للرتفيه؛ السعودية الدفاع وزارة من املوقعة، والصكوك باألذونات       خت  ر ج كانت
 .!"واملدينة مكة

 -ملخص لما مضى:
 ما بغری احلكم عن، تارخيية نبذة) كانت  اليت؛ األوىل املفردة من(، اهلل أنزل ما بغری احلكم) موضوع يف، حديثنا يف انتهينا)

 أن البد، املواجهة حتمية نفقه حىت أننا وقلنا(؛ املواجهة حتمية) عنوان حتت وهي، الثانية املفردة يف شرعنا مث(؛ اهلل أنزل
 احملاضرة يف، أيديكم بني ذكرناه الذي وهذا؛ الشيطان شريعة وعن الرمحن شريعة عن،        تارخيي ة      ن بذة يديها بني      نقد م

 باختصار وقلنا؛ اإلسالمية الشريعة هبا جاءت اليت، الكلية املقاصد أو اإلمجالية األحكام يف، سريعة       نظرة   فنظرنا؛ املاضية

                                                           
 (.2/103مجموع الفتاوى والمقاالت: ) 49
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، اخلمس الضرورات للناس        لت حق ق جاءت وأهنا، قلناه ما جممل فهذا، واآلخرة الدنيا خبریي جاءت، اإلسالمية الشريعة أن
 .ذكرناها اليت

 تلك هبا تعاىل اهلل وصف اليت، األوصاف من جلملة،       سريع ا      عرض ا لكم وذكرنا؛ الشيطان شريعة جاءت النقيض وعلى
، والعمى باهلوى       مرور ا؛ والبغضاء بالعداوة وتنتهي، الكفر من تبدأ، األوصاف هذه أن وذكرنا؛ هبا ُيكمون     وم ن،         الشر يعة

 .لكم ذكرناها اليت، األوصاف هذه آخر إىل، والضالل والظلمات

 األحكام ظل يف، الضرورات تلك نستعرض أن أردنا؛ اإلسالمية الشريعة ضمن، اخلمس الضرورات استعرضنا كما  مث
 هذه جاءت ما بل؛ هلدمه الطاغوتية األحكام جاءت ما، ضمن من هو الذي(، الدين حبفظ) وبدأنا؛ الطاغوتية
 ومل تسن مل األصل يف القوانني فهذه؛ أبنائه وأفئدة عقول من، أساسه من الدين اقتالع أجل من إال، الطاغوتية األحكام

؛ أبنائه وأفئدة عقول من، الدين هذا القتالع هتدف، آخرها إىل أوهلا من مؤامرة فهي؛ بالكلية الدين هلدم إال، تشرع
 .دينها على احلكام هبؤالء، املنكوبة األمة هذه وليساوموا

 أدىن هلا ليس، الضرورات تلك أن كيف  ورأينا؛ الوضعية التشريعات ظل يف، اخلمس الضرورات باقي عن تكلمنا مث
 اإلسالمية الشريعة، جاءت ما عكس      متام ا هو، القوانني هذه من اهلدف كان  وإمنا؛ الوضعية القوانني ظل يف، اعتبار

 ..(لتحقيقه
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