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

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

                                                         بسبب مطاردة السلطات الباكستانية له، فتوج ه حنو أفغانستان.

كان يقوده ابن الشيخ اللييب، وأصبح املسؤول   وهناك افتتح معهد شرعي، يف خوست يف معسكر خلدن؛ الذي
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 
 مية، يف معسكره يف هریات.تنظيم دورات عل

                                              : "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، 

                                                        شرح اهلل صدري ملا ذهب إليه، ومل أتنب  جوازها فقط؛ بل بت  أرى ومسعت له أشرطة مسجلة يف ذلك، ف
 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 أبا عبداهلل املهاجر، وُي  ل ه ويثين عليه، وي  و د  "كان شيخ«: الزرقاوي كما عرفته»يف رسالته                                                                     نا 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".

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

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

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

 تفريغه.

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

 إىل فصول أصغر حسب ما يتيسر.

 نبذة عن تاريخ احلكم بغری ما أنزل اهلل-2
 احلكم بغری ما أنزل اهلل من الدين منزلة-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 

بني تلك الصورة اليت أنزلت من أجلها هذه اآليات صفة فعل أهل الكتاب والتطابق التام 
 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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                                                                                                      وهذا اجلزء هو الفصل الثالث من سلسلة احلاكمي ة بعنوان ]منزلة احلكم بغری ما أنزل اهلل من الدين[، بعد أن نشرنا 
                                                                                               من قبل  الفصل األول ]نبذة تارخيية عن احلكم بغری ما أنزل اهلل يف البشرية عامة ويف املسلمني خاص ة[، والفصل 

                                                           الية لشريعة الرمحن  ولشريعة الشيطان[ وكذلك حلقة بعنوان ]جين  الثاين ]حتمية املواجهة؛ جولة سريعة ونظرة إمج
يع ي يف م عس كر اجل ه اد  [.                        ش 

 .:12:0حىت امللف السابع الدقيقة  0::0ويبدأ تفريغ هذه احللقة من امللف السادس الدقيقة 

 -سياسة التفريغ:
 كتقدمي،  بسيطة بتعديالت فقمنا؛ الفهم صعبة املكتوبة املادة ُيعل ألنه، احلريف التفريغ العمل هذا يف نلتزم مل

 أو الشيخ يقله مل معىن زيادة يف احلق ألنفسنا نعطي أن دون؛ مجلة صياغة إعادة أو، كلمة  حذف أو، وتأخری
 .تكلف دون يكون ما بأوضح، الكتابة بأسلوب الكالم جعل فالغرض؛ الشيخ قاله معىن حذف

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

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

 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

 -الدين: منمنزلة الحكم بما أنزل اهلل 
ن احلمد هلل حنمده ونستغره ونستهديه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فهو املهتدي ومن 

                             وأشهد أن حممد ا عبده ورسوله.                                                                  يضلل فلن جتد له ولي ا مرشد ا، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له 
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ل م ون)  .1(                                                                                                        ي ا أ ي  ه ا 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  و ات  ق وا الل ه                                                                                                                               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(                                                                             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

                                                           ذ ن وب ك م  و م ن  ي ط ع  الل ه  و ر س ول ه  ف  ق د  ف از                                                                                                                              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(                 ف  و ز ا ع ظ يم ا

 -مث أما بعد:

  -ملخص لما مضى:
 املسلمني ويف      عام ة البشرية يف، اهلل أنزل ما بغری احلكم تاريخ عن، احلديث بداية يف وتكلمنا، احلاكمية موضوع مع زلنا ما

، – وكال هلل حاشا – املقارنة منها اهلدف وليس، الشيطان ولشريعة الرمحن لشريعة، إمجالية نظرة عن تكلمنا مث؛      خاص ة
؛ والبالد         الع ب اد       لت فسد إال      ش رعت ما وأهنا، حمض     شر             الطاغوتي ة القوانني تلك أن؛ الواقع األمر تقرير منها اهلدف وإمنا

؛ واآلخرة الدنيا خبری جاءت         اإلسالمي ة الشريعة أن        وقر رنا، العباد مصاحل جلملة الشرعية األحكام وسائل عن وتكلمنا
، الشيطان شريعة يف نظرنا مث؛ اإلسالمية الشريعة أحكام ظل يف، اخلمس الضرورات سريعة بصورة استعرضنا وكذلك

         ح ك يم        م ن            ت نز يل            خ ل ف ه        م ن      و ال         ي د يه          ب  ني       م ن           الب اط ل           يأت يه   ال) باحلق ينطق الذي، اهلل كتاب  يف صفاهتا       سريع ا واستعرضنا
 يف      متام ا ملحوظ أمر وهذا، والبغضاء العداوة شريعة بأهنا وتنتهي، الكفر من تبدأ الصفات تلك أن ورأينا 4(       مح  يد  

 أدىن هلا ليس الضرورات تلك أن كيف  ورأينا، الوضعية التشريعات ظل يف، اخلمس الضرورات على تكلمنا مث؛ جمتمعاتنا
ا؛         الوضعي ة القوانني    ظ ل يف، اعتبار  . لتحقيقه اإلسالمية الشريعة جاءت ما عكس،      متام ا هو اهلدف كان       وإمن 

                                                           
 .201 :اآلية ،سورة آل عمران 1
 .2 :اآلية ،سورة النساء 2
 .02-00 :اآليات ،سورة األحزاب 3
 .21سورة فصلت، اآلية:  4
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 -الدين: معنىفي منزلة الحكم بما أنزل اهلل 
 إن،        بداية   فنقول؛ الدين من اهلل أنزل ما بغری احلكم منزلة أو، اهلل أنزل مبا احلكم منزلة عن نتكلم – اهلل شاء إن – واليوم

ر يع مسائل م،          واأل ح كام           الت ش   من وليست، اخلالف مسائل من وليست، الساهالت األمور من ليست،            والت ح اك م        واحل ك 
 جبمله للدين العملية الرتمجة بل، واإلميان التوحيد صلب ومن، الدين هذا صلب من هي وإمنا؛ املعترب االجتهاد مسائل
 يكون أن وهي: هلا الصحيح املفهوم باحلاكمية هنا ونقصد، احلاكمية موضوع هي، واإلحسان واإلميان اإلسالم؛ الثالث
 وسائر، السياسية أو أواالجتماعية االقتصادية سواء، بأنواعها املعامالت ويف، العبادات ويف االعتقاد يف؛ ورسوله هلل احلكم
         العملي ة والرتمجة، للتوحيد         العملي ة والرتمجة، للدين العملية فالرتمجة،       وآخر ا      أوال   ورسوله هلل فاحلكم؛ البشرية احلياة مناحي
 .)..( هلل ورسوله احلكم يكون أن؛ احلاكمية موضوع هي لإلميان

 الشريعة فيه       وتنح ى، املسلمني على يوم يأيت أن، قط خلدهم يف يدور يكن مل، األمة هذه سلف أن معنا وسيأيت
 .عباس ابن أثر عن نتحدث عندما، األمر هلذا وسنأيت؛ مفردة قضية يف ولو، اهلل دون من فيه       ي شر ع أو، اإلسالمية

 موضوع يف تكلمنا عندما، فيه تكلمنا الذي املعىن ذلك: اإلميان بأصل ونعين، اإلميان أصل من هي احلاكمية مسألة     إذ ا
نجي القدر، للعبد       ُي  ق ق ال الذي، اإلميان من اجلزء هو أي(؛ واجلماعة السنة أهل عن اإلميان حقيقة)

 
   امل
 
 نار يف اخللود من   

 األنداد من لغریه ال، وحده هلل احلكم يكون أن،         احلاكمي ة موضوع        ويتضم ن، وُيتوي         ي ستلز م اجلزء فهذا؛ به إال جهنم
 .واآلهلة والشركاء

، الكون هذا خلق – وتعاىل سبحانه – اهلل إن؛ نقول التفصيل من      شيئ ا، األمر هذا يف       ن فص ل أن، أردنا إذا وكذلك
 سبحانه – اهلل       سخ رها، املوجودات هذه    ك ل؛  والقمر والشمس، األرض والسماء، واجلبال األهنار من، فيه مبا       وسخ ره
 عبادة هي، سامية وغاية هلدف، اإلنسان – وتعاىل سبحانه – اهلل     فر غ مث؛ اإلنسان خلدمة        ومه دها ووضعها، – وتعاىل

 .العبودية وظيفة وهي، ألجلها اهلل خلقه اليت الوظيفة ألداء، لإلنسان       م سخ ر الكون فهذا؛ وحده – وتعاىل سبحانه – اهلل
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 ما، واإلنس فاجلن 5(                                                     و م ا خ ل ق ت  اجل  ن  و اإل  ن س  إ ال  ل ي  ع ب د ون  ): فيقول األمر هبذا، – وتعاىل سبحانه – املوىل بذلك       ي صر ح
 اإلنسان هلذا، اهلل أراده عما خروج، صورها من صور يف، الغاية تلك عن فاحليدة؛      حمد دة واضحة غاية ألجل إال خلقوا

 .العبادة وهو أال

 سبحانه فهو، ينفعه أمر له       يتحص ل ال – وتعاىل سبحانه – فاهلل؛ اإلنسان جناة أجل من، التحقيق يف هي العبادة وهذه
 – املوىل بل 6(                                                                 م ا أ ر يد  م ن  ه م  م ن  ر ز ق  و م ا أ ر يد  أ ن  ي ط ع م ون  ) كما قال تعاىل:؛  البشر من نفع له يتحصل أن عن،      علي  

ف ر وا      إ ن       م وس ى         و ق ال  ؛ )العاملني عن     غين   فاهلل، أمجعني الناس عبادة وعن، عبادتك عن     غين  ، – وتعاىل سبحانه       و م ن         أ نت م               ت ك 
 7(.       مح  يد           ل غ ين           الل ه          ف إ ن           مج  يعا           األ ر ض      يف  

 فاألمر، نفسك     إال        أحد ا يضر ال، عنها واإلعراض، نفسك إال      أحد ا هبا تنفع ال، العبد أيها هبا تأيت اليت، العبادة فتلك
 لكانت رمحهم ولو؛ هلم ظامل وهو عذهبم ما، وءاخرهم أوهلم، العباد عذب لو – وتعاىل سبحانه – واهلل؛       وآخر ا      أوال   لك

ص ى ال اليت النعم تلك من، واحدة نعمة بل؛        قد م وا مما خری – وتعاىل سبحانه – رمحته  من به تأيت ما تساوي ال،      ُت 
 .السنوات مئات بلغت ولو، عبادة

د د واهلدف،       حمد د ة الغاية     إذ ا د دة والوسيلة،      حم   ابتدعوا ولكنهم، بالعبودية       أقر وا        أقوام   فهناك؛ الصراع حمل هو وهذا،       حم 
       حر فوا وأقوام؛ املقال بلسان أو احلال بلسان، – وتعاىل سبحانه – اهلل إىل تقرهبم أهنا زعموا، أنفسهم عند من وسائل

 .منها نوع وأ صنف على تقتصر وجعلوها، العبادة معىن

 وتعاىل سبحانه وحده بعبادته األمر أي – جعله، اإلنسان خلق من، اهلدف هذا     حد د عندما – وتعاىل سبحانه – واهلل
ا، – وسالمه اهلل صلوات عليهم – اهلل رسل فكل؛ األول عن اآلخر ينقلها،      كاف ة  واملرسلني األنبياء دعوة –  من بعثوا     إمن 

ت ن ب وا الط اغ وت  ): تعاىل قال كما،  الغاية هذه ُتقيق أجل ، فالعبادة هي 8(                                                                                           و ل ق د  ب  ع ث  ن ا يف  ك ل  أ م ة  ر س وال  أ ن  اع ب د وا الل ه  و اج 
 اليت بعث من أجلها الرسل كافة.

                                                           
 .65 :اآلية ،سورة الذاريات 5
 .60 :اآلية ،سورة الذاريات 6
 .8 :اآلية ،سورة إبراهيم 7
 .65 :اآلية ،سورة النحل 8
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 اهلل به أمر عما العبادة خرجت، األركان ونقصت، الوسيلة وتغریت، الكيفية اختلفت إذا)...(؛  العبادة هذه قلنا وكما
؛ احلقيقة بتلك       أقر وا، البشري التاريخ مدار على،        أقوام ا وجدنا ألننا؛ هلل بالعبودية اإلقرار عند، يتوقف ال األمر     إذ ا؛ تعاىل

 اهلل مع فأشركوا، النفي فيه ما وتركوا، اإلثبات فيه مبا فأتو، الثاين باألمر يقروا مل ولكنهم، – وتعاىل سبحانه – اهلل فعبدوا
 العبودية لتلك أن، زعموا ولكنهم، عبوديته ُيحدوا ومل، اهلل وجود أنكروا ما أهنم فرغم؛ أخرى      آهلة   – وتعاىل سبحانه –

  تكون وقد، حجارة تكون قد،        متعد دة الشرك       فص و ر، البشري التاريخ مدار على، ختتلف الصور وهذه؛    مج ى صور
 (....) أهنار تكون وقد، كواكب
 وثنية، احلاضر العصر وثنية وأن؛ الوثنية صور تعدد يف، القحطاين علي بن سعيد للشيخ،     جد ا مهم نص معنا وسيأيت
ت ن ب وا        الل ه            اع ب د وا      أ ن  : )وتعاىل سبحانه قال كما      إذ ا، اهلل أنزل ما بغری ُيكمون الذين، والطواغيت الوضعية القوانني               و اج 

 الكفر صور ويف، تفسریه يف السلف عن نقل ما ويف، الطاغوت معىن يف، مفصل طويل حديث معنا وسيأيت(؛            الط اغ وت  
 يتعلق فيما، الطويل املبحث هذا من خنتصر أننا إال(، واملعاداة املواالة) مبحث يف، عنه نتكلم – اهلل شاء إن – وهذا؛ به

 .اهلل أنزل ما بغری احلكم، مبوضوع

 ومن؛ واحد معىن إىل ترجع وكلها، اللفظ اختالف باب من كله  كان  وإن، الكثری الشيء الطاغوت حد يف قيل نقول
 إعالم يف كما  – اهلل رمحه – يقول؛ القيم ابن اإلسالم شيخ تعريف هو، الطاغوت حد يف، قيل ما وأحد وأكمل أمجل

؛ فطاغوت كل  ": 30 ص األول اجمللد يف، املوقعني                                                                            والطاغوت: كل ما جتاوز به العبد حده من معبود  أو متبوع  أو م طاع 
قوم من يتحاكمون إليه غری اهلل ورسوله، أو يعبدونه من دون اهلل، أو يتبعونه على غری بصریة من اهلل، أو يطيعونه فيما ال 

 . أه يعلمون أنه طاعة هلل"

 باقي ذكر مث؛ اهلل أنزل ما غری إىل والتحاكم،         احلاكمي ة طاغوت ذكر، طواغيتال أنواع ذكر يف، القيم ابن بدأ ما فأول
 على اتباع، اهلل أنزل ما لغری فالتحاكم؛ اهلل أنزل ما لغری التحاكم ملسألة ترجع، الثالث الصور هذه وكل، الثالث األنواع

 الذي األمر أن، يعين الكالم وهذا؛ هلل طاعة أنه يعلمون ال فيما، اهلل غری طاعة، اهلل أنزل ما لغری والتحاكم، بصریة غری
      ي علم فيما،       وي طيع      يت بع فيمن بالك فما؛ قائم فاالحتمال، معصية يكون أن وُيتمل، هلل طاعة يكون أن ُيتمل، يطيعونه

 بل،        وي طيعه         يت ب ع ه ذلك ورغم، اهلل أنزل ملا خمالف، التشريع هذا أن          في ت يق ن؛ – وتعاىل سبحانه – هلل معصية أنه       يقين ا
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رب من ذلك وفوقه، االتباع هلذا الناس يدعوا من ذلك وفوق؛ اتباعه يف       ي سارع ؛ الطاعة وهذه االتباع هذا على، الناس    ُي 
 .– وتعاىل سبحانه – اهلل أنزل ملا املخالفة، القوانني تلك ويصيغ، بنفسه       ي شر ع من، درجة ذلك وفوق

 حد ذكر أن بعد(، والكفران الشرك أدران عن، واألركان اجلنان تطهری) كتابه  يف، بوطامي آل حجر بن أمحد الشيخ يقول
 هو القانون حكم أن عرفت، التعريف هذا تأملت فإذا: "20 ص يف – اهلل رمحه – قال؛ للطاغوت تعريفه يف، القيم ابن

 هذه إمجاع إىل وال، والسنة القرآن إىل يستند ال، وضعي بتشريع ُيكم ألنه؛ طاغوت القانوين احلاكم وأن، الطاغوت
 ".األمة

 احلاكم منهم وذكر، مخسة الطواغيت رؤوس وأن، الطواغيت صور يف، الوهاب عبد بن حممد الشيخ كالم  معنا وسيأيت
: أنواع ثالث للطاغوت أن، فيه ذكر كالم،  سحمان بن سليمان وللشيخ، باز ابن ذكره الكالم نفس، 9 اهلل أنزل ما بغری

 .10 اهلل أنزل ما بغری والتحاكم، احلكم بطاغوت فبدأ؛ اتباع طاغوت مث، عبادة طاغوت مث، احلكم طاغوت

 اهلل أنزل ما بغری احلكم وأن، طاغوت اهلل أنزل ما بغری احلاكم أن؛ به       مصر حة الكرمي القرآن يف آية جاءت، الكالم وهذا
، به       مصر حة اهلل كتاب  يف آية جاءت املعىن هذا. للطاغوت ُتاكم اهلل أنزل ما غری إىل التحاكم وأن، بالطاغوت       ح كم  
      إ ىل                 ي  ت ح اك م وا      أ ن              ي ر يد ون             ق  ب ل ك        م ن            أ ن ز ل        و م ا          إ ل ي ك            أ ن ز ل       مب  ا        آم ن وا           أ ن  ه م                ي  ز ع م ون            ال ذ ين        إ ىل         ت  ر         أ مل   : )تعاىل قوله وهو

ف ر وا      أ ن           أ م ر وا        و ق د              الط اغ وت   ل ه م        أ ن               الش ي ط ان             و ي ر يد        ب ه             ي ك  ال              ي ض  ا        ض ال        لفظ ا وجعلته، اللفظ هذا على اآلية فنصت ،11(        ب ع يد 
، ُيكم الذي هو فالطاغوت؛ اهلل أنزل ما لغری يتحاكم من كل  وعلى، اهلل أنزل ما بغری حكم من كل  يف،      عام ا       ووصف ا
        احل اك م ومسى، بالطاغوت       ح كم ا، شريعته بغری      احل كم، – وتعاىل سبحانه – اهلل      فسم ى، رسوله       وش ر ع اهلل      ش ر ع خبالف

 فالقانون، ومعىن      وزن ا يتشاهبون والطاغوت القانون: "فقال سفر الشيخ ذكرها، طريفة نكتة وهناك؛ طاغوت شريعته بغری
 ".القانون هو والطاغوت، الطاغوت هو

حص لة يف وصلنا     إذ ا
 
     امل
 
 وسيأيت؛ بالنفي يتمثل      وشق  ، باإلثبات يتمثل     شق  ؛ شقان هلا – وتعاىل سبحانه – اهلل عبادة أن،   

 اإلثبات شق؛ واحدة مشكاة من خيرج فكله، التوحيد يف اهلل أنزل ما بغری، احلكم منزلة عن نتحدث عندما، الكالم هذا
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، العبودية تلك تكون فحىت؛ احلد هذا عند يتوقف ال األمر     أن       إال  ، – وتعاىل سبحانه – هلل العبودية ُتقيق يف يتمثل
 اليت، اآلية هلذه وانظر؛ بالطاغوت الكفر هو الذي، النفي بشق العبد يتبعها أن البد، متكاملة        كاملة    صحيحة          عبودي ة  
ت ن ب وا الط اغ و ): ذكرهنا واإلجتناب هو البعد واإلبتعاد، فنهت اآلية  ،12(   ت                                                                                           و ل ق د  ب  ع ث  ن ا يف  ك ل  أ م ة  ر س وال  أ ن  اع ب د وا الل ه  و اج 

؛ الطاغوت من االقرتاب جمرد عن فنهى، 13(                        و ال  ت  ق ر ب وا الز ن اعن جمرد اإلقرتاب، فهو أبلغ من األمر بالرتك كما قال تعاىل )
تلط مبن بالك وما؟ يقرتب مبن بالك فما  من      جزء ا، يصبح مبن بالك فما؟       ي شارك مبن بالك وما؟      ي دخل مبن بالك وما؟      خي 
 ؟الطاغوت هذا

ت ن ب وا: )فقال، االقرتاب جمرد عن اهلل فنهانا  من االقرتاب حىت أو، واملخالطة املعاشرة عن، النهي يف غاية لفظ فهو(،              و اج 
      شيئ ا أصبحت واملخالطة واملعاشرة، درجته بلغ االختالط،      متام ا العكس على صار فاألمر، اليوم أما؛ الطاغوت هذا

 .الناس من لكثری واقع أمر صار، الطاغوت هذا من      جزء ا اإلنسان يصری أن بل؛        معروف ا

 االجتناب        وتتضم ن، – وتعاىل سبحانه – هلل العبادة ُتقيق تتضمن؛ أمرين تتضمن،      احلق ة العبادة اهلل عبادة: نقول     إذ ا
 طواغيت؛ ورسوله هلل         حماد اة          وأشد ها وأعظمها، اإلنساين التاريخ مدار على      ع بدت اليت، الطواغيت تلك بكافة، والكفر
 .اليوم واملسلمني اإلسالم بالد هبا       ُت  ك م اليت، الوضعية القوانني

 دين يتكون، بالطاغوت والكفر، وحده اهلل عبادة فمن؛ احلق اهلل دين منهما يتكون – والنفي اإلثبات – األمران فهذان
م  د ين ا ف  ل ن  ومن ): تعاىل قال كما؛  به     إال   النجاة       تتحق ق وال، سواه      دين   اهلل يقبل ال الذي، احلق اهلل                                                    و م ن  ي  ب ت غ  غ ي  ر  اإل  س ال 

ر ين   ر ة  م ن  اخل  اس  خ  م  ، )14(                                                       ي  ق ب ل  م ن ه  و ه و  يف  اآل  ، بالطاغوت والكفر اهلل عبادة هو فاإلسالم، 15(                                      إ ن  الد ين  ع ن د  الل ه  اإل  س ال 
 .األمرين اجتماع من والبد

 صلى – حممد إىل آدم لدن من، اإلسالم دين هو وهذا؛      كاف ة  الرسل لسان على أرسلها اليت، اهلل دعوة هذه، أسلفنا وكما
 أن إىل آدم خلق منذ، وخللقه لعبادة ارتضاه دين هلل ليس؛ آخر دين هلل وليس، اإلسالم دين هو فهذا، – وسلم عليه اهلل
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م  )، الدين هذا إال دين له ليس؛ عليها ومن اآلرض اهلل ويرث، الساعة تقوم  ملة وهو ،16(                                      إ ن  الد ين  ع ن د  الل ه  اإل  س ال 
قيق، هلل العبادة        ُت  ق يق إبراهيم ملة، نفسه      س ف ه فقد عنها رغب من اليت، إبراهيم  .كافة  بالطواغيت الكفر       وُت 

، البخاري اإلمام أخرجه صحيح حديث يف، – والسالم الصالة عليه – النيب هبذا صدح وقد،      مجيع ا األنبياء دين هو فهذا
ت  األنبياء إخوة ): – وسلم عليه اهلل صلى – قال حيث        ل ك ل  فالشرائع ختتلف ). 17(، أمهاتهم شتى ودينهم واحد         ل ع ال 

ر ع ة  و م ن  ه اج ا  مل ومن منه عرفنا من، الرسل تلك من رسول كل،  فواحد والعقيدة الدين أصل أما، 18(                                         ج ع ل ن ا م ن ك م  ش 
 اهلل ارتضاه الذي الدين هو وهذا، بالطواغيت والكفر، – وتعاىل سبحانه – هلل العبادة ُتقيق؛ بأمرين إال      يأت   مل، نعرف
 .اآلخرة ويف الدنيا يف        فباطل  ، الدين هذا سوى دين وكل، لعباده

 غری      دين ا وضع فقد، اهلل شرع غری        تشريع ا وضع من وكل؛ اهلل دين غری      دين ا اتبع فقد، اهلل شرع غری        تشريع ا اتبع من كل      إذ ا
 .واجلرب والقهر        بالقو ة الدعوة،       اجملر دة الدعوة لتلك انضاف إذا بالك فما؛ إليه الناس ودعا للناس وارتضاه، اهلل دين

 -معنى الدين:تحقيق 
، لنفسه ارتضى من كل  أن مبعىن،       باطال   أو كان      حق ا، دين كل        ي ش مل، الدين لفظ أن فنقول؛ الدين معىن يف ونفصل
         أ ي  ه ا    ي ا      ق ل  : )تعاىل قوله من، ربنا كتاب  من هذا ونأخذ؛      دين ا لنفسه اختذ فقد، له       خي  ض ع         وناموس ا       وهدي ا         وطريقة          شريعة  

 وتعاىل سبحانه – اهلل فسمى ؛20(      د ين         و يل              د ين ك م          ل ك م  : )السورة آخر يف قال أن إىل 19(             ت  ع ب د ون      م ا          أ ع ب د      ال  ،                ال ك اف ر ون  
؛ دين أنه عليه أطلق ذلك ورغم، تقرير إىل ُيتاج ال، واضح بطالن من عليه ما رغم،      دين ا الكفار دين، اآلية بصريح –

، اهلل عند من كان  وسواء،       أرضي ا أو       مساوي ا املنهج هذا كان  سواء، حياته يف اإلنسان له خيضع الذي، املنهج يشمل فالدين
 .– وتعاىل سبحانه – اهلل غری عند من أو
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 سبحانه – اهلل فأطلق 21(          د ين ك م             ي  ب د ل        أ ن           أ خ اف        إ ين          ر ب ه              و ل ي د ع         م وس ى           أ ق  ت ل           ذ ر وين              ف ر ع و ن           و ق ال  : )تعاىل يقول كذلك
م  د ين ا ف  ل ن  ي  ق ب ل  م ن ه  ): تعاىل قال كذلك؛       دين ا وقومه فرعون وطريقة هدي على، – وتعاىل  22(                                                                        ومن و م ن  ي  ب ت غ  غ ي  ر  اإل  س ال 
 .اإلسالم دين سوى دين هلل وليس، باطل فهو اإلسالم سوى ما وكل، دين اإلسالم غری – وتعاىل سبحانه – اهلل فسمى

، – والسالم الصالة عليه – النيب هجرة لقصة روايتها يف، عائشة عن البخاري صحيح يف جاء ما، املعىن هذا يف كذلك
 – بكر أيب وصاحبه، – والسالم الصالة عليه – النيب مع خرج الذي، الدليل عن حديثها معرض ففي؛ للمدينة مكة من

 اهلل غری عبادة من، قريش عليه كانت  ما على فأطلقت(، قريش دين على وهو: )قالت؛ وريقة ابن وهو، – عنه اهلل رضي
 قريش كفار  عليها يسری كان  اليت، األنظمة وتلك الشرائع تلك بل، فحسب العبادة تلك ليس واملراد؛ دين األوثان وعبادة
 .واألوثان واألصنام، باالعتقاد يتعلق ما ومنها، قاطبة

 من أو، اهلل عند من الشريعة تلك كانت  سواء؛ املتبعة شريعتهم وهو، الناس حياة نظام وهو، املتبعة الطريقة هو الدين     إذ ا
 – اهلل فسمى 23(          ال م ل ك            ف يد ين           أ خ اه              ل ي أ خ ذ         ك ان       م ا: )يوسف قصة يف تعاىل اهلل يقول، – وتعاىل سبحانه – اهلل غری عند

 واالقتصادية السياسية، احلياة مناحي سائر يف يتبعه ما ومسى، شريعته ومسى، الفرعون هذا حياة نظام، – وتعاىل سبحانه
 السابع اجمللد يف، – اهلل رمحه – قطب سيد يقول،       واضح ا       بطالن ا باطلة أهنا رغم؛ دين األمور هذه مجلة مسى، والتعبدية

 :اآلية هلذه تفسریه معرض يف، 1010 ص

 يدعون من منهم سواء.       مجيع ا الناس عن، العشرين القرن جاهلية يف يغيب الذي هو، الواضح القرآين املدلول هذا" 
 يف يعتقد من كل  ويعدون، والشعائر االعتقاد على"، الدين" مدلول يقصرون إهنم! اجلاهلني من وغریهم، مسلمني أنفسهم
، املكتوبة الشعائر ويؤدي; وشره خریه والقدر اآلخر واليوم، ورسله وكتبه مبالئكته ويؤمن، رسوله وصدق، اهلل وحدانية

. األرض يف املتفرقة األرباب من، اهلل لغری باحلاكمية وإقراره، واخلضوع بالطاعة، دينونته تكن مهما"، اهلل دين" يف داخال
 إن. وشريعته نظامه فهو"، اهلل دين" وكذلك؛ وشريعته امللك نظام بأنه"، امللك دين" مدلول ُيدد، هنا القرآين النص بينما

 مل ولكنه؛ والشعائر االعتقاد إال، اجلاهلية اجلماهری تصور يف يعين ال صار حىت، وانكمش هزل قد"، اهلل دين" مدلول
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 يعين كان  لقد؛ – أمجعني وسالمه اهلل صلوات عليهم – حممد إىل ونوح آدم منذ، الدين هذا جاء يوم، كذلك  يكن
 إفراده مثل، األرض يف باأللوهية – سبحانه – وإفراده، غریه يشرعه ما ورفض ،شرعه ما بالتزام، وحده هلل الدينونة:       دائم ا

 من بني،       دائم ا الطريق مفرق وكان. وأمره وسلطانه، وشرعه حاكميته أي: للناس وحده ربوبيته وتقرير; السماء يف باأللوهية
 لنظام، يدينون اآلخرين وأن ،وحده وشرعه اهلل لنظام، يدينون األولني أن"؛ امللك دين" يف هم ومن"، اهلل" دين يف هم

 من املعلوم من وهذا؛ والشرائع النظام يف اهلل لغری ويدينون، والشعائر االعتقاد يف هلل فيدينون، يشركون أو، وشرعه امللك
 .اه "      متام ا اإلسالمية العقيدة بديهيات ومن ،بالضرورة الدين

 تلك فمن(؛ الكرمي القرآن يف األربعة املصطلحات، )كتابه  يف األول الفصل يف، املودودي      أيض ا      قر ره، املعىن وهذا
 .والرب واإلله، العبادة مصطلح وكذلك، الدين مصطلح،     حبث ا وأشبعها أفردها اليت، املصطلحات

 -الوضعية دين:القوانين 
، دين الوضعية القوانني فتلك؛ الوضعية القوانني تلك على      متام ا يتمثل، – اهلل رمحه – قطب سيد ذكره الذي املعىن وهذا
 كل  املعىن ويشمل؛ اإلسالم عن       بديال   يكون أن، القوانني تلك     و ضع من أراده دين، معىن من الكلمة هذه تشمله ما بكل
 والنظريات، األلفاظ تلك سائر ويشمل،              والدميوقراطي ة            والعلماني ة          االشرتاكي ة فيشمل، اإلنسانية واملبادئ، النظريات تلك

 هبذا يرضوا مل أو، الناس رضي سواء، أديان هي األمور تلك فكل؛ سلطان من هبا اهلل أنزل ما اليت، املخرتعة واملبادئ
 .املعىن

 عن نتحدث كنا  عندما، لكم وذكرنا؛ إله وأجنلس، إله وماركس، إله فلينني؛ وآهلة أنبياء األديان لتلك جلميع، أن والغريب
؛ احلداثيني نيب بأنه املقاحل صاحل وصف، عندنا األغرار أحد أن فقال، احلداثيني عن 24 القحطاين نقل ماذا، احلداثيني

 وفالن نيب فالن فيقولون، أنبياء األديان لتلك يضيفون ذلك وفوق، آهلة وهلا كتب  وهلا أنبياء هلا، قائمة أديان بالفعل فهي
 تلك تكون أن، يريدون بأهنم البوح وعن، التصريح عن         ي ك ف ون ال والقوم؛ كتب  هلا ويضيفون، آهلة هلا ويضيفون، نيب

 .األديان تلك يف كافة  الناس، يدخلوا أن يبتغون وأهنم، اهلل دين دون من، دين البشرية املناهج

 
                                                           

 .األول الفصل في الشيخ ذكر كما  القحطاني سعيد بن محمد للشيخ( وأهله بالدين االستهزاء) كتاب  راجع 24
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 اليت القوانني هذه: "124 ص الثاين اجمللد، التفسری عمدة يف، احلقيقة لتلك بيانه معرض يف، شاكر أمحد الشيخ يقول
 دينهم من      بدال  ، للمسلمني       دينا   جعلوه، آخر دين حقيقتها يف هي؛ العداوة السافروا اإلسالم أعداء، املسلمني على فرضها
 على جتري لقد حىت. هلا والعصبية وتقديسها، حبها قلوهبم يف وغرسوا، طاعتها عليهم أوجبوا ألهنم؛ السامي النقي

 اليت، الكلمات من ذلك وأمثال(؛ احملكمة حرمة( )القضاء قدسية( )القانون تقديس) كلمات       كثری ا،  واألقالم األلسنة
 ."اإلسالميني الفقهاء وآراء، اإلسالمية الشريعة هبا توصف أن يأبون

 

 وله قداسة وله، حرمة وله حرم وله، مشرع وله تشريع وله، تفسری وله كتاب  وله، فقه وله أنبياء وله، آهلة له كامل  دين فهو
 أن يريدون بالفعل هكذا؛ منا      حال   بأحسن لستم، اإلسالم ألهل يقولوا أن يريدون، القوم هؤالء احلقيقة ويف؛ قدسية
، والنار باحلديد الناس جترب اليت، احلاكمة األنظمة تأييد ظل يف، هبا صرح وبعضهم، املقال بلسان أو احلال بلسان، يقولون

 أن يريدون، القوم فهؤالء؛ تنتظره اليت العقوبة إال له وليس، للمخالف      ويل   مث       وويل  ، الوضعية القوانني بتلك االلتزام على
 تشريع لكم، فقهاء ولدينا فقهاء لديكم، فقه وليدينا فقه لديكم؛ منا      حال   بأحسن لستم بأنكم، اإلسالم ألهل          ي صر ح وا

 ولدينا       ق دسية لديكم،      ح رمة ولدينا      ح رمة لديكم، حرم ولدينا حرم لديكم،        مشر عون ولدينا      مشر ع لديكم، تشريع ولدينا
 .دين ولنا دين لكم، املسلمني أيها يا:         يصر ح ون القوم هؤالء، اجلملة ويف؛        ق د اسة ولدينا        ق د اسة لديكم،       ق دسية

، عندهم اإلسالم فدين؛ اإلسالم من بكثری أفضل، دينهم أن      يصر ح منهم كثری  بل، املساواة حد عند األمر يتوقف وال
 الكاتب قول، السعودية اململكة يف، الوضعي التشريع تاريخ عن نتحدث كنا  عندما، لكم ذكرنا كما،  بالية شرائع إال ليس

 لنا، فحسب يقولون ال فهم"؛ بسيطة تشريعات البداية يف، اململكة يف التشريعات كانت: "املغريب اجمليد عبد حمرود. د
!  والرجعية والتخلف بالضالل    إ ال، لنا جاء ما الذي، دينكم من بكثری أحسن، املسلمني أيها يا ديننا بل، دين ولكم دين

 .أفواههم من خترج       كلمة    كربت

ضع وأن، اإلسالم دين حمل ُتل أن هلا يراد، الوضعية القوانني فهذه ، اهلل لدين         وتكذيب ا          ومعاندة          حماد ة  ؛ كافة  الناس هلا     خي 
 .     مجيع ا األنبياء به بعث والذي، خللقه ارتضاه الذي
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 هو اهلل فدين.       قطعا   اهلل دين ليس أنه.. اليوم الناس فيه الذي، الدين حقيقة تقرير هو، يعنينا الذي إن: "قطب سيد يقول
 نظام يف كان  ومن. «هلل دين» يف فهو، وشرعه اهلل نظام يف كان  فمن. الصرُية القرآنية النصوص وفق، وشرعه نظامه
 25 اه .." هذا يف جدال وال. «امللك دين» يف فهو، وشرعه امللك

 سبحانه – اهلل مع شاركوه سواء؛ لغریه اتباع      وإم ا، اهلل لشرع اتباع إما؛ ثنائية االتباع قسمة وكذلك، ثنائية احلكم فقسمة
 دين يف فهو، وشرعه امللك نظام يف كان  ومن، اهلل دين يف فهو، وشرعه اهلل نظام يف كان  فمن، أخلصوه أو – وتعاىل
ر د       اد عاء مسألة ليست واملسألة؛ لنفسك واخرت، امللك  ومحلها، محلها عن اجلبال تنأى، أمور عليه يرتتب فاختيارك،      جم 

 .والطاعة االتباع وجه ويف، واحلاكم احلكم وجه يف؛ بوجهيها ثنائية قسمة فهي؛ اإلنسان

 وركن اإلثبات ركن؛ ركنني من يتكون الدين وهذا،      كاف ة  األنبياء به جاءت الذي الدين وهو، اإلسالم وهو اهلل دين     إذ ا
اد أديان وهناك؛ الطواغيت بكافة والكفر، وحده هلل العبادة ُتقيق، النفي  وتريد، اإلسالم دين، اهلل دين        وت عادي       وت ضاد     ُت 

، كتب  هلا أديان فكلها،         احلداثي ة وتارة         القومي ة وتارة           العلماني ة تارة؛ األمساء اختلفت وإن، الدين هذا حمل ُتل أن لنفسها
س ية وهلا فقهاء وهلا، أنبياء وهلا آهلة وهلا  .األمور هذه سائر آخر إىل؛       ح ر مة وهلا      ح ر م وهلا،         ق د 

                                      و م ا خ ل ق ت  اجل  ن  و اإل  ن س  إ ال  ): تعاىل قوله يف جاءت واليت، هبا احلديث بدأنا اليت، – وتعاىل سبحانه – اهلل وعبادة
 يف البخاري اإلمام رواه ما ذلك ومن، بالعبودية وإفراده –وتعاىل سبحانه – اهلل توحيد تعين العبادة هذه ؛(               ل ي  ع ب د ون  
 اليمن ألهل       داعي ا، بعثه – وسلم عليه اهلل صلى – الرسول أن؛ – عنه اهلل رضي – جبل بن معاذ حديث من، صحيحه
 هي فالعبادة، 26(إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اهلل): له فقال، لإلسالم

 .التوحيد ُتقيق

 ما بغری احلكم ومنزلة، اهلل أنزل مبا احلكم منزلة عن نتكلم عندما؛ القادم الدرس يف عنه سنتكلم، – اهلل شاء إن – وهذا
 .الصفات األمساء وتوحيد، واأللوهية وتوحيد، الربوبية توحيد؛ الثالث بأنواعه التوحيد من، اهلل أنزل

  

                                                           
 (.1012-2في ظالل القرآن ط دار الشروق ) 25
 .(21) :مسلم، وصحيح (2616) :البخاري صحيح 26
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