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إن الحمد هللا، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بـاهللا مـن             

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد اهللا فال مضل له، ومن يضلل فـال               

 عبده  هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً              

 ..ورسوله

 ...أما بعد

بدأ اإلسـالم  :"فقد ظهر مصداق قول رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ   

، وأصبح واقع األمة اإلسالمية  "غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغربـاء       

اليوم يقرر أن غربة النبي، وأسرة ياسر، وبالل وغيرهم، قد عـادت للـذين              

 والحاكمية هللا ال للبشر، وغابت راية اإلسالم عـن          ربنا اهللا ال قيصر،   : يقولون

ية، وأصبحت الدعوة إلى    أرض اإلسالم، وحكمتها نظم وأوضاع علمانية ال دين       

أساس الحكـم، جريمـة     كتابه الكريم، وسنة رسوله األمين      سالم ب أن يكون اإل  

ام حاكم عليها قوانين تلك البالد باإلعد     تُ) اإلسالمي(وخيانة في أكثر دول العالم      

 .!!بتهمة تغيير شكل النظام 

ولقد كان مما ساعد على استقرار تلك األوضاع غياب الكثير من حقـائق             

اإلسالم وبديهياته، ومن أظهرها أن وجوب الحكم بما أنزل اهللا عقيدة ال يكون             

المسلم مسلماً إذا تخلى عنها، وأن التشريع بغير ما أنزل اهللا، والرضى بشرع             

 . مخرج من الملةغير شرع اهللا هو شرك



ولما كان بيان الحق وإبالغه للخلق هو أمانة في عنق كل من علم شيئاً من               

 :حقيقة هذا الدين، فقد كتبت البحث

 لحقيقة اإلسالم الذي هو عبادة اهللا وحده ال شريك له، وإقامة الحياة             )بياناً(

 .كلها بمقتضى المنهاج الرباني

قيقتها، وتعريـة المسـتتر مـن        للعلمانية بكشف المخبوء من ح     )فضحاً(و

.. أسرارها، وإضاءة المناطق المعتمة في حركة العلمانيين، لنقول لهم جميعـاً          

 .شاهت الوجوه

 للنجاة في الدنيا واآلخرة بقبول شرع اهللا، ونبذ كل شريعة يقـوم             )دعوة(و

 !عليها علمانيون يقفون في طريق اإلسالم والتوحيد الخالص كأرباب زائفين؟

يس القصد من هذا البحث أن يعرف القارئ ما يحويـه لمجـرد             فل.. وبعد

، فهذا أمر ال يستحق عناء الجهد فيه،        "الثقافة"التي تحسب في رصيد     " المعرفة"

إنما القصد أن تتحول هذه المعرفة إلى قوة تدفع المسلم إلى أن يقيم حياته على               

ظمة العلمانية وال   المنهاج الرباني والشريعة الربانية، ويجاهد من أجل ذلك األن        

 .يرضى بها وال يرضى عنها

وعندها سيكون ذلك ميالداً جديداً للفرد المسلم واألمة المسلمة، األمة التـي            

تلك الرسالة التي عبر عنهـا      .. تحمل رسالتها لكل البشرية بالنجاة من الشرك      

مـا  :  قائد الفرس وهذا يسأله    عامر رسول قائد المسلمين إلى رستم     ربعي بن   

اهللا ابتعثنا لنخرج من شاء من عبـادة        (ي جاء بكم؟ فيجيب للتّو واللحظة       الذ

 ).العباد إلى عبادة اهللا وحده



أسأل اهللا عز وجل أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به              

كاتبه وقارئه، وأن يجزل الثواب لوالدي اللذين حببا إلي اإلسالم، ولشـيوخي            

 . العلم، وربْوني على منهاج أهل السنة والجماعةالذين حببوا إلي طلب

 .ورحم اهللا أخاً قرأ فدعا لي بظهر الغيب، أو وجد عيباً فأصلحه
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طّـردة  عبر عصور االنحطاط التي مرت بها األمة، كانت هناك زحزحة م          

تسـببت جرثومـة   و،  لقضية الشريعة عن مكانها من التوحيد وأصول االعتقاد       

اإلرجاء التي تسللت إلى الفكر اإلسالمي في إفـراغ التوحيـد مـن حقيقتـه               

األساسية حتى انتهى األمر بأكثر المسلمين إلى أن تصبح قضية الشريعة التي            

عدون المـروق منهـا     يتحاكمون إليها قضية منفصلة عن عقيدة التوحيد، وال ي        

مروقاً من الدين، ولقد أتاح ذلك للعلمانية أن تتسلل إلى أرض اإلسالم، وتُنَِحي             

شريعة اهللا عن مواقع الحكم والتشريع، بل وتجعل الحق في التشريع المطلـق             

 .!!سلمين أن توحيدهم ال يتأثر بذلك إلى البشر من دون اهللا مع إيهام الم

يان حقيقة التوحيد الذي هو جـوهر اإلسـالم         ولذلك وجب علينا أن نبدأ بب     

رغ منه سائر نظمه وأحكامه     وقضيته الكبرى، والذي هو أصل الدين الذي يتف       

 .هومناهج

وقبل أن نحاول بيان حقيقة التوحيد يحسن بنا النظر إلى األمة التي بعث             .. 

ـ   كيف كانت تصوراتها؟ وكيـف كـان   .. إليها النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم 

ياتها؟ ذلك أن معرفة حالها هو خير معين لمعرفة العقيدة التي أنزلهـا             منهج ح 

 .اهللا لتصحيح هذه الحال
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الدارس لعقائد الجاهلية العربية يجد ـ من أول وهلة ـ أنها لم تكن تنكـر    

وجود اهللا أبداً، بل كانت توحده في معظم أفعالـه تعـالى كـالخلق والـرزق                

ة في القرآن الكريم كقوله     والشواهد على ذلك كثير   .. اء واإلماتة والتدبير واإلحي 

، ]61: الروم[ }ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض ليقولون اهللا       {: تعالى

سـيقول  {الذي ال يرد    ئة اهللا النافذة في الكون وقدره       ومنهم من كان يقر بمشي    

مـن  الذين أشـركوا لـو شـاء اهللا مـا أشـركنا وال آباؤنـا وال حرمنـا                   

  }ومـن يـدبر األمـر فسـيقولون اهللا        { ، وأنه يدبر األمر     ]148:األنعام[}شيئ

وقال الذين ال يرجون لقاءنا لوال أنزل       {، وكانوا يؤمنون بالمالئكة     ]31: يونس[

، وكان منهم من يؤمن بالبعث والحساب كقـول         ]124: األنعام[ }علينا المالئكة 

 :زهير

 يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر

 ساب أو يعجل فينتقمليوم الح  

يين العرب بعض الشعائر التعبدية منهـا تعظـيم         كان لبعض الجاهل  وكذلك  

. البيت الحرام، والطواف حوله، والوقوف بعرفات، وتعظيم األشـهر الحـرم          

وكذلك ذبحهم ونذرهم هللا كما في قصة نذر عبد الملطلب، وإهـدائهم للبيـت              

جعلوا هللا ممـا ذرأ مـن       و{ الحرام وتخصيص شيئ من الحرث واألنعام هللا        

 .. ]136: األنعام[ }الحرث واألنعام نصيباً



ومن الناحية التشريعية كانت الجاهلية العربية تقيم بعـض الحـدود كحـد             

ـ          اً كانـت تقطـع يـد       السرقة، فقد ذكر الكلبي والقرطبي في تفسيره أن قريش

 ..علمجتملقية التي كان عليها هذا اهذا كله غير المزايا الخُ.. السارق

ولكن وهذا هو المهم بماذا حكم اهللا على المجتمع، وكم حسبت هذه األمور             

 كلها في ميزان اإلسالم؟

إن اهللا تعالى حكم على هذه البيئة بأنها كفر وجاهلية وعـد تلـك األمـور                

 .جميعهاً صفراً في ميزان اإلسالم

ـ             ا مـن   ولم يشفع للجاهلية العربية شعرها الرائق أو أدبها الفذ، أو ما ذكرن

لم يشفع لها كل ذلك أن توصف       .. حال أهلها في عقائدهم وشعائرهم وشرائعهم     

داء بهدى اهللا، ورفـض     هي رفض االهت  : أن حقيقة الجاهلية  بأنها جاهلية، ذلك    

 .الحكم بما أنزل اهللا

فالجاهلية انحراف عن المنهج اإللهي في الحياة، واستنباط النظم والشـرائع          

مصدر اإللهي، فهي جهل باهللا، وابتعاد عن هداه،        والقوانين من مصدر غير ال    

 .وتحكيم لغير شريعة اهللا

هذه هي حقيقة الجاهلية الخبيثة ـ قديماً وحديثاً ـ هي الهوى ما دام أنهـا    

 ..ليست شريعة اهللا، وهي الضالل ما دام أنها ليست هي الحق

 فماذا بعد الحق إال الضالل؟
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 الدعوة اإلسالمية على يد محمد رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسـلم ـ    إن

إنما تمثل الحلقة األخيرة من سلسلة الدعوة الطويلة إلى اإلسالم بقيادة الرسـل             

: وهذه الدعوة على مدار التاريخ البشري كانت تستهدف أمراً واحـداً          .. الكرام

 ..هو تعريف الناس بإلههم الواحد وربهم الحق

يد هو دعوة الرسل جميعاً، وأول ما يخاطب به الرسول قومه، قـال             فالتوح

 }وما أرسلنا من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنـا فاعبـدون              {: تعالى

ولقد بعثنا في كل أمة رسوالً أن اعبـدوا اهللا          {: ، وقال عز وجل   ]25: األنبياء[

 الكتاب تعالوا إلى    قل يا أهل  {: ، وقوله سبحانه  ]36: النحل[ }واجتنبوا الطاغوت 

بد إال اهللا وال نشرك بـه شـيئاً وال يتخـذ            ـواء بيننا وبينكم أال نع    ـكلمة س 

 }إن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسـلمون      ـبعضنا بعضاً أرباباً من دون اهللا، ف      

األنبياء أخوة لعالت أمهـاتهم     : "، وقوله صلى اهللا عليه وسلم     ]64: آل عمـران  [

 .]بخاريرواه ال[" شتى ودينهم واحد

لكـل جعلنـا    {: فالدين واحد وهو التوحيد، والشرائع مختلفة، قال عز وجل        

، فعبادة اهللا وحده هي أصل الدين، وهـي         ]48: المائدة[ }منكم شرعة ومنهاجاً  

 ..التوحيد الذي بعث اهللا به الرسل وأنزل الكتب

، فالرسل إنما أرسلوا إلى أقوامهم لطلب توحيد العبادة، وتوحيـد األلوهيـة           

وليس لمجرد التعريف بأن اهللا هو خـالق العـالم          .. وإفراد اهللا بحقه الخالص   

أرسلوا ليبينوا أن العبادة والنسك يجب أن توجه هللا         .. ورب السموات واألرض  

بال شريك، وليبلغوهم تعليمات من ربهم ينظمون بمقتضاها حياتهم وتعامالتهم          



بينات وأنزلنا معهـم    لقد أرسلنا رسلنا بال   {: بعضهم مع بعض، قال عز وجل     

، وبين سـبحانه أن هـذه       ]25: الحديد[ }الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط    

:  هي مقتضى قول كـل رسـول لقومـه         الشرائع و الشعائر و دااالعتق: الثالثة

 ..]50: هود[ }اعبدوا اهللا ما لكم من إله غيره{

 وحده خلق   وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن اهللا         

 فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن اهللا خالق كل شيئ وكانوا مع هذا              ،العالم

ولهذا لما كان المشركون يحرمون أشياء ما أنـزل اهللا بهـا مـن              .. مشركين

سلطان، ويأمرون بأشياء ما أنزل اهللا بها من سلطان، أنزل اهللا سورة األنعـام              

ما أمر به هو وما حرمه هو، فقال        واألعراف وغيرهما يذمهم على ذلك وذكر       

قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عنـد كـل مسـجد            {: سبحانه وتعالى 

فأمر مع القسط بالتوحيد، الـذي      .. ]29: األعراف[ }وادعوه مخلصين له الدين   

هو عبادة اهللا وحده ال شريك له، وهذا أصل الدين وضـده الـذنب الـذي ال                 

 . به جميع الرسل وأرسلهم به إلى جميع األمموهو الدين الذي أمر اهللا.. يغفر

 :وإذن فالتوحيد الذي دعت إليه الرسل الكرام ونزلت به كتب اهللا نوعان

 .توحيد في المعرفة واإلثبات -

   .توحيد في المطلب والقصد -

هو حقيقة ذات الرب تعالى، وأسمائه، وأفعاله، وصـفاته، وعلـوه           : فاألول

كتبه، وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبـات     فوق سمواته على عرشه، وتكلمه ب     

عموم قضائه وقدره وحكمه، وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد اإلفصـاح،             



كما في سورة الحديد، وسورة طه، وآخر سورة الحشر، وأول سورة تنزيـل             

 .السجدة، وأول سورة آل عمران، وسورة اإلخالص بكمالها، وغير ذلك

قـل  {: ، وقوله}قل يا أيها الكافرون{ سورة  مثل ما تضمنته  : النوع الثاني و

، وأول سورة تنزيل الكتاب     }يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم        

وآخرها، وأول سورة يونس ووسـطها وآخرهـا، وأول سـورة األعـراف             

وآخرها، وجملة سورة األنعام وغالب سور القرآن، بل كل سورة في القـرآن             

ـ      :  كلياً حيد، بل نقول قوالً   فهي متضمنة لنوعي التو    ي إن كل آية في القرآن فه

وهذه هي حقيقة التوحيد أن تكون الربوبية كاملة هللا تعالى،          .. متضمنة للتوحيد 

وتكون األلوهية كاملة هللا تعالى، وتوحيد األلوهية وإفراد اهللا سبحانه بالعبـادة            

نعرف ما هـي    والشرك، ولذلك يتعين علينا أن      هو فيصل التفرقة بين التوحيد      

 ؟أركان توحيد األلوهية

-  אW 

هو إقرار اهللا بحقـه الخـالص، وهـو         : توحيد األلوهية، أو توحيد العبادة    

أن ال يتخذ رباً غير اهللا تعالى       : فالرضا باهللا رباً  .. مقتضى رضا العبد باهللا رباً    

اهللا أبغي رباً وهو    قل أغير   {: يسكن إلى تدبيره، وينزل به حوائجه، قال تعالى       

سـيداً وإلهـاً،    :  قال ابن عباس رضي اهللا عنهما      ]164: األنعام[ }رب كل شيئ  

قـل  {: يعني فكيف أطلب رباً غيره وهو رب كل شيئ؟ وقال في أول السورة            

 يعنـي معبـوداً     ]14: األنعـام [ }أغير اهللا أتخذ ولياً؟ فاطر السموات واألرض      

وقـال  . مواالة التي تتضمن الحب والطاعة    وهو من ال  . وناصراً ومعيناً وملجئاً  

أفغير اهللا أبتغي حكماً؟ وهو الذي أنـزل  {في وسطها ـ أي سورة األنعام ـ   



 أبتغي من يحكم بيني وبينكم،      ، أي أفغير اهللا   ]114:األنعام[ }إليكم الكتاب مفصالً  

 تحاكم إليه فيما اختلفنا فيه؟ وهذا كتابه سيد األحكام، فكيف نتحاكم إلى غيـر          فن

 ..كتابه؟ وقد أنزله مفصالً، مبيناً كافياً شافياً

وكثير من الناس يرضى باهللا رباً، وال يبغي رباً سواه، لكنه ال يرضى بـه               

، ظناً منه أنهم يقربونه إلى اهللا،       ءولياً وناصراً وحده، بل يوالي من دونه أوليا       

 ..وأن موالتهم كمواالة خواص الملك وهذا شرك

 غيره حكماً، يتحاكم إليه، ويخاصم إليه، ويرضـى         وكثير من الناس يبتغي   

أن ال يتخذ رباً سواه، وال إلهاً، وال غيره         : بينما أركان التوحيد الثالثة   .. بحكمه

 .حكماً

وإذن فتوحيد العبادة الذي هو العمل في أصل الدين ال يخرج عـن ثالثـة               

 :معان هي

 أال تعبـدوا إال     إن الحكم إال هللا أمـر     {:  قال تعالى  :الحكم هللا بال شريك    -

رع إلـى   ، والحكم هو خطاب الشـا     ]40: يوسـف [ }إياه ذلك الدين القيم   

 .ير والوضعالمكلفين باالقتضاء والتخي

أم {،  ]15: األنعام[ }أغير اهللا أتخذ ولياً   {: قال تعالى  :الوالية هللا بال شريك    -

إنما ولـيكم   {،  ]9: الشورى[ }اتخذوا من دون اهللا أولياء فاهللا هو الولي       

إن ولّيـي اهللا الـذي نـزل        {،  ]55: المائدة[ } ورسوله والذين آمنوا   اهللا

والوالية هي أن تتـولى اهللا سـبحانه        .. }الكتاب وهو يتولى الصالحين   

 .وتوالي فيه عز وجل



قـل إن صـالتي ونسـكي    {:  قال سبحانه وتعالى:النسك هللا بال شريك  -

قمـر  ال تسجدوا للشـمس وال لل     {،  }اتي هللا رب العالمين   مومومحياي  

إذا عـرف هـذا     .. }واسجدوا هللا الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبـدون        

واجب، وهو أساس اإلسالم وقاعـدة       فالرضا بالقضاء الديني الشرعي   

اإليمان، فيجب على العبد أن يكون راضياً بال منازعة وال معارضـة            

فال وربك ال يؤمنون حتى يحكمـوك فيمـا         {: وال اعتراض، قال تعالى   

ال يجدوا في أنفسهم حرجاً ممـا قضـيت ويسـلموا           شجر بينهم، ثم    

، فأقسم أنهم ال يؤمنون حتى يحكموا رسوله ـ صلى اهللا عليه  }تسليماً

وسلم ـ وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه، وحتـى يسـلموا    

 .لحكمه تسليماً وهذه حقيقة الرضا بحكمه

ى شـريعة اهللا    والتحاكم إل .. فالرضا بحكم اهللا هو الركن الركين في العقيدة       

هو شرط العبودية األول، واالحتكام إلى الكتاب والسنة ليس نافلة وال تطوعـاً       

 .. إنما هو أصل االعتقاد وصلب التوحيد

والتوحيد الذي هو اإلقرار بتفرد اهللا بصفاته، والخلق والـرزق والتـدبير            

ن ؤوهو اتباع حكم اهللا في كل شأن من ش        الكوني، دون االلتزام بمقتضى ذلك و     

: ال ينفع صاحبه في النجاة يوم القيامة وال يغني عنه شيئا، قال تعالى            .. الحياة

وما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة              {

 .}من أمرهم، ومن يعص اهللا ورسوله فقد ضل ضالالً بعيدا

 تعبدنا بـه مـن      فكما نتلقى من اهللا شعائر التعبد فنتعبده سبحانه وتعالى بما         

صالة وصيام وزكاة وحج، كذلك نتلقى منه أمور حاللنا وحرامنا، أي الشريعة            



التي تحكم أمور حياتنا في الصغيرة والكبيرة سـواء، ألن اهللا تعبـدنا بتنفيـذ               

 .شريعته كما تعبدنا بالصالة والصوم والزكاة والحج، وكلها سواء

 تحقيق عبوديتنا له سبحانه هـو       وإذا أردنا تحقيق العبودية هللا، فطريقنا إلى      

 . قبول شريعته عز وجل ورفض كل شريعة أخرى

ولنعلم جميعاً أن نظام اهللا خير في ذاته، ألنه من شرع اهللا، ولـن يكـون                

ولكن هذه ليست قاعدة التوحيـد، إنمـا قاعـدة          .. شرع العبيد يوماً كشرع اهللا    

 غيره أياً كان، هو     قبول شرع اهللا وحده أياً كان، ورفض كل شرع        التوحيد أن   

فمن أتى التوحيد على صفاته هذه      .. ذاته التوحيد وليس للتوحيد حقيقة سواه     

وأركانه التي ذكرناها، فقد قام بحق اهللا عليه، وكان له عند اهللا النجـاة مـن                

 .العذاب

يا معاذ أتدري "قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ لمعاذ بن جبل   .. 

قلـت اهللا ورسـوله     : قال" د؟ وما حق العباد على اهللا؟     ما حق اهللا على العبا    

حق اهللا على العباد، أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاً، وحق العباد            : "أعلم، قال 

 .]رواه مسلم[.." على اهللا أن ال يعذب من ال يشرك به شيئاً

فمن أراد النجاة من عذاب اهللا فال بد له من ترك الشرك، وإتيان التوحيـد               

 ".حق اهللا على العباد: "ه رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ بأنهالذي عرف

 

 



 :ةـالصـالخ

 . هي رفض االهتداء بهدى اهللا، ورفض الحكم بما أنزل اهللا:الجاهلية •

 وهو أول واجب على المكلف، وأول ما بدأت         :التوحيد هو أصل الدين    •

تصح إال  به دعوة الرسل جميعاً، وهو الشرط الذي ال يقبل األعمال وال            

 .به

 هو معرفة اهللا علـى النحـو الـذي            :توحيد الربوبية  :التوحيد نوعان  •

 .هو إفراد اهللا بحقه الخالص:  وتوحيد األلوهية.أخبر به عن نفسه

وحقيقة التوحيد أن تكون الربوبية كاملة هللا وحده، وتكون األلوهية كاملة           

 .ل التفرقة بين التوحيد والشركولكن توحيد األلوهية هو فيص.. هللا وحده

 : هو العمل في أصل الدين، وهو ثالثة أركان:توحيد األلوهية •

 .}أفغير اهللا أبتغي حكماً{ :الحكم هللا بال شريك -

 .}قل أغير اهللا أتخذ ولياً{ :الوالية هللا بال شريك -

 .}قل أغير اهللا أبغي رباً{: النسك هللا بال شريك -

. م بها من أصل االعتقاد وصلب التوحيد       والحك :التحاكم إلى شريعة اهللا    •

وال يصح التوحيد وال يتحقق إال بقبول شريعة اهللا، ورفـض شـريعة             

 .سواه



 ومتابعة الرسول، فال يحاكم :ال نجاة للعبد من عذاب اهللا إال بتوحيد اهللا  •

إلى غيره، وال يرضى بحكم غيره، وال يوقف أمره وتصـديق خبـره             

 .على عرضه على قول أحد

 :ن االطالع، راجع ـ إن شئتلمزيد م

ـ   -  رسالة ماجستير قدمت لجماعة أم القرى بمكـة  العلمانية ـ سفر الحوالي 

 . هـ1403المكرمة عام 

 .معالم في الطريق ـ سيد قطب ـ دار الشروق -

  . ـ ابن تيمية3، 1الفتاوى ج -

 .تطبيق الشريعة ـ محمد قطبحول  -

 .جيد ـ عبد الرحمن بن حسن آل شيخفتح الم -

 . ـ ابن القيم3، 2السالكين جمدراج  -

  .مقرر علم التوحيد ـ محمد قطب -

 . الطحاوية ـ ألبي عزالعقيدة  -
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 هي الركن األول واألكبر في اإلسالم، قبل الصالة والصيام          "ال إله إال اهللا   "

صـور مالمـح هـذا      ، وت فهي تمثل منهج الحياة في اإلسالم     .. والزكاة والحج 

ت من التكاليف، وعدم كفاية التـذكير،       لفولكن الت .. المنهج، وتقرر خصائصه  

 والسلبية الصوفية، واالستبداد السياسي، والفكر اإلرجـائي،        ،والترف المتلف 

 مـن محتواهـا     "ال إلـه إال اهللا    " من هؤالء قد فعل فعله في إفـراغ          كل واحدٍ 

 كثير من الناس كلمة تطلـق فـي         الحقيقي على المدى الطويل، فأصبحت عند     

 ال عالقة لها بتحكـيم شـريعة        الهواء، ولم يحسبوا لها مقتضيات، وظنوا أنه      

 .!!اهللا

ومـا هـو ارتباطهـا بقضـية        .. ؟"لال إله إال اهللا   "فما هو المعنى الحقيقي     

 التشريع؟

- אW

كلمة تدل على معنى ال      كلمة تنطق باللسان، وإنما هي       "ال إله إال اهللا   "ليست  

بد من تحقيقه، ولها مقتضيات ال بد للمسلم أن يأتيها، باعتبارها المدلول العملي    

، وهو يحارب اهللا بالشرك،     "ال إله إال اهللا   "فإذا قال   . "ال إله إال اهللا   "لشهادته بأنه   

 .. فإنه ما حقق هذه الكلمة،وعبادة غيره



ت الجاحدين لها في الدرك األسـفل       فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تح     

من النار، فال بد من قول القلب وقول اللسان، وقـول القلـب يتضـمن مـن                 

معرفتها والتصديق بها، ومعرفة حقيقة ما تضـمنته مـن النفـي واإلثبـات،              

ومعرفة حقيقة اإللهية المنفية عن غير اهللا، المخصة به، التي يستحيل ثبوتهـا             

 .. وحاالًلقلب، علماً ومعرفةً ويقيناًلغيره، وقيام هذا المعنى با

أما النطق بها من غير معرفة لمعناها وال يقين وال عمل بما تقتضيه مـن               

قول القلب واللسان، وعمل القلب     : البراءة من الشرك، وإخالص القول والعمل     

 .. والجوارح ـ فغير نافع باإلجماع

، وعـدم  "لـه إال اهللا ال إ"فمن أراد النجاة فال بد له من اإلتيان بمقتضـيات           

 هـو   : األول "ال إلـه إال اهللا    "اإلتيان بضد ذلك قوالً وعمالً وعقيدةً، ومقتضى        

أي توحيد االعتقاد، ومقتضـاها     .. توحيد الربوبية، وتوحيد األسماء والصفات    

أي توحيد العبادة، ومقتضاها    .. هو توجيه العبادة هللا وحده ال شريك له       : الثاني

أي توحيـد   .. ة اهللا وحدها دون غيرها من الشـرائع       هو تحكيم شريع  : الثالث

 ..الحاكمية

 كان من أنـواع      تنفي كل شرك في أي نوعٍ      "ال إله إال اهللا   "فكلمة اإلخالص   

العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها هللا تعالى، فالمراد بالكلمة هـو تحقيـق             

 ..التوحيد

م علـى خمـس   بني اإلسـال  ":قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ   

شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن محمداً رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة،              

، وقال ـ صلى اهللا عليـه وسـلم ـ     ]رواه مسلم[" وحج البيت، وصوم رمضان



شهادة أن ال إله إال اهللا، وإقام الصـالة، وإيتـاء           : بني اإلسالم على خمس   :"

، وقال ـ صـلى اهللا عليـه    ]واه مسلمر[" الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت

، وإقام هعلى أن يعبد اهللا ويكفر بما دون: ني اإلسالم على خمسب:"وسلم ـ  

، وقال ـ صلى اهللا عليه  "الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان

على أن يوحد اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء : بني اإلسالم على خمس:"وسلم ـ  

 ".ن، والحجالزكاة، وصيام رمضا

ففي الروايات األربعة عبر رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ عن نفس   

ـ         ال إلـه إال اهللا وأن      "شـهادة أن    : الشيئ وهو أن يعبد اهللا ويكفر بما دونه ب

ـ "محمداً رسول اهللا   ثم أتبعه فـي كـل روايـة ببـاقي          .. أن يوحد اهللا  : ، وب

ال إله  "ما دونه هو تحقيق شهادة أن       فمعنى هذا أن يعبد اهللا ويكفر ب      .. األركان

وقد كان .. "ال إله إال اهللا وأن محمداً رسول اهللا  "، وهو تحقيق شهادة أن      "إال اهللا 

تشـهد  : النبي إذا سئل عن عمل يدخل به العبد الجنة، وينجو به من النار قال             

ـ     : وربما قال . أن ال إله إال اهللا، وأن محمداً رسول اهللا         ه تعبد اهللا وال تشرك ب

أن تعبد اهللا وال تشـرك      .. فيعبر بالمعنى، فإن معنى شهادة أن ال إله اهللا        . شيئاً

 .به شيئاً

فالرسول لم يدع إلى كلمة ينتسب بها قائلها إلى هذا الدين، وإنما دعا إلـى               

والتزام الشريعة التي جاء بها من عنـد ربـه،          . عبادة اهللا وحده وترك الشرك    

من قال ال إله اهللا، وكفر بما يعبد مـن دون  :"قال ـ صلى اله عليه وسلم ـ   

، فالنبي ـ صـلى اهللا   ]رواه مسـلم [". اهللا، حرم دمه، وماله، وحسابه على اهللا

 قـول  :األول: عليه وسلم ـ في هذا الحديث علّق عصمة المال والدم بأمرين 

د الكفر بما يعبد من دون اهللا، فلم يكتف باللفظ المجر         : والثاني. "ال إله إال اهللا   "



ال " والعمل بها، وهذا من أعظم ما يبين معنى          عنى، بل ال بد من قولها     معن ال 

بل وال معرفة معناها    ، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال،          "إله إال اهللا  

 بل وال كونه ال يـدعو إال هللا وحـده ال            ،مع التلفظ بها، بل وال اإلقرار بذلك      

ى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبـد مـن          شريك له، بل ال يحرم دمه وماله حت       

 ..دون اهللا، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه

العصمة من اإلتيان بالتوحيد،     وقد أجمع العلماء على معنى ذلك، فال بد في        

وقاتلوهم حتى ال تكـون فتنـة       {: قال تعالى .. والتزام أحكامه، وترك الشرك   

الشرك فدل علـى أنـه إذا وجـد         : ، والفتنة ]39: األنفال[}ويكون الدين كله هللا   

فإذا انسلخ األشهر الحرم فاقتلوا     {: الشرك، فالقتال باٍق بحاله، كما قال تعالى      

المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، واقعدوا لهم كل مرصـد،          

 }فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن اهللا عفـور رحـيم             

التوحيد، وإقامة شعائر الدين الظاهرة، فـإذا فعلوهـا         فعل  .. علىفأمر بقتالهم   

عن فعلها أو فعل شيئ منها، فالقتـال بـاٍق بحالـه            خلّى سبيلهم، ومتى أبوا     

 ."ال إله إال اهللا"إجماعاً، ولو قالوا 

 ال تعصم من قالها إذا استباح محرماً، أو أبى عن           "ال إله إال اهللا   "وإذا كانت   

الشرك، وفعلـه   بظاهرة، فكيف تعصم من دان      فعل شعيرة من شعائر الدين ال     

وأحبه ومدحه، وأثنى على أهله ووالى عليه، وعادى عليه، وأبغض التوحيـد            

 !وحارب أهله، وصد عن سبيل اهللا كما هو الشأن في العلمانيين؟

اإلنسان صفة اإلسـالم     لسان فتعطي  ليست كلمة تنطق بال    "إله إال اهللا  ال  "إن  

 الجنة في اآلخرة مهما تكن أعماله وأفكاره ومشاعره،         مدى الحياة ثم يدخله اهللا    



 كلمة لها معنى، وتستتبع مسؤوليات وتكاليف وااللتـزام         "ال إله إال اهللا   "ولكن  

بهذه الكلمة معناه الرفض الجازم والتخلي الكامل عن كل مـا عـدا اهللا مـن                

ابـاً  معبودات، سواء كانت شعارات أو زعامات، أو نظماً وقـوانين، أو أحز           

 ..ورايات

، ولكل قول حقيقة كما قال الرسول المصطفى        "ال إله إال اهللا   "هذه هي حقيقة    

 .ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ

- אKKאW    

أن ، وال يمكـن     "بال إله إال اهللا   "ترتبط قضية التشريع ارتباطاً مباشراً وثيقاً       

 "ال إلـه إال اهللا "ذلك أن شهادة أن ..  في حال من األحوال  ينفصل هذا االرتباط  

راجـع المبحـث   "معناها إفراد اهللا سبحانه باأللوهية، وهذا معناه ـ كما تقدم  

وشهادة .. أن اهللا عز وجل هو المشرع والحكَم      ـ    " حق اهللا على العباد   : األول

رسول اهللا  التصديق بأن هذا المنهج الذي بلّغه لنا        : أن محمداً رسول اهللا معناها    

لى اهللا عليه وسلم ـ عن اهللا سبحانه هو حقاً منهج اهللا عز وجل الـذي   ـ ص

 .رضيه لحكم الحياة

، فال بد له من االنقياد لحكم اهللا والتسليم ألمره       "ال إله إال اهللا   "فمن عرف أن    

 . ـالذي جاء من عنده على يد رسوله ـ صلى اهللا عليه وسلم

تحكيم غير رسول اهللا ـ صلى  ى ، ثم عدل إل" إله إله ال اهللاال"فمن شهد أن 

: وإن شئت قلـت اهللا عليه وسلم  ـ في موارد النزاع، فقد كذب في شهادته،  

نياً على الشهادتين إذ ال تنفـك إحـداهما عـن األخـرى             لما كان التوحيد مب   



توحيد اهللا بالعبـادة، ونفـي      : "ال إله إال اهللا   "لتالزمهما، كان معنى شهادة أن      

، أنه ـ صلى اهللا عليـه   "محمداً رسول اهللا"شهادة أن عبادة ما سواه، ومعنى 

 ال يعبد، ورسول صادق ال يكذّب، بل يطاع ويتّبع، ألنه المبلـغ  وسلم ـ عبد 

عن اهللا تعالى، فله عليه الصالة والسالم منصب الرسالة، والتبليـغ عـن اهللا،              

ال بد مـن    ف.. والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، إذ هو ال يحكم إال بحكم اهللا            

وهذا .. متابعته وتحكيمه في موارد النزاع، وترك تحكيم أو التحاكم إلى غيره          

 ..هو معنى الشهادتين

 تقتضي اإلقرار بحاكمية الشريعة الربانية، وأنها وحدها ـ  "فال إله إال اهللا"

دون سوها ـ التي يجب تحكيمها، وهي وحدها ـ دون سواها ـ التي يرجع    

 .عون فيه من أمرالناس في كل ما يتناز

قـال  .. ، الكفر بالطاغوت، واإليمـان بـاهللا      "ال إله إال اهللا   "وإذا كان معنى    

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللا فقد استمسك بـالعروة الـوثقى ال            {: تعالى

كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو           : ، والطاغوت }انفصام لها 

يه غير اهللا ورسوله أو يعبدونه مـن        مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إل      

دون اهللا أو يتبعونه على غير بصيرة من اهللا، أو يطيعونه فيما ال يعلمون أنه               

ال إلـه   "طاعة هللا، إذا علم هذا تبين أن الطاغوت لفظ عام يشمل كل ما يضاد               

 سواء كان شعاراً أم نظاماً أم قانوناً أم شخصـاً أم رايـة أم حزبـاً أم    "إال اهللا 

 .. فكرة

وإن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطـاغوت،               

  .."لال إله إال اهللا" نقض حكم اهللافي وهذا .. وتحاكم إليه



أي توحيده فـي    ..  كما تشمل االعتقاد بواحدانية اهللا     "ال إله إال اهللا   "ذلك أن   

له وحده بـال    وتشمل توجيه الشعائر التعبدية     .. ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله   

 ..فإنها تشمل أيضاً تحكيم شريعته وحدها دون غيرها من الشرائع.. شريك

 .فال إله إال اهللا منهج حياة كامل

 :الخـالصـة

ال إله إال اهللا وأن محمداً رسـول        "تحقيق التوحيد هو معنى شهادة أن        •

 ."رسول اهللا

ى قائلها بما    والمال، إذا أت   مة الدم بال إله إال اهللا ال يكفي في عص       النطق   •

 .ينقضه

ال "تحكيم شريعة اهللا، والحكم بها، والتحاكم إليها هو مقتضى شهادة أن             •

 "ال إلـه إال اهللا    "بد منه، ألنه من علم أنه        والزمها الذي ال     "إله إال اهللا  

فال بد أن ينقاد لحكمه ويستسلم ألمره الذي جاء من عنـده علـى يـد                

 .رسوله

، وهذا االرتباط   "إله إال اهللا  بال  " وثيقاً   أن قضية التشريع ترتبط ارتباطاً     •

 .ال يمكن أن ينفصم في أي حال من األحوال

التشريع بغير ما أنزل اهللا، والرضى بتشريع مخالف لما أنـزل اهللا ـ    •

 ."لال إله إال اهللا"كالهما ـ نقض 
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العقيدة ثابتة ..  جاء من عند اهللا ـ عقيدة وشريعة  ـ ككل دين جاء اإلسالم

، والشريعة في أسـمى صـورها       }اعبدوا اهللا ما لكم من إله غيره      {ال تتغير   

ى قوم فأصبحوا في كفر     وأبفآمن باإلسالم قوم، فأصبحوا مسلمين،      .. وأكملها

 ..وجاهلية

قرون المفضـلة وفشـو     وبمرور الزمن والبعد عن عهد النبوة، ومضى ال       

، وانحسار كثير من مد اإلسالم، أخذ مفهـوم اإلسـالم فـي             جهل في الناس  ال

، وإن  "بال إلـه إال اهللا    "االنحسار حتى بات عند كثير من الناس ال يعدو النطق           

 .. لم يعمل قائلها بمقتضاها

مـا  .. يتساءلون في استنكار ما لإلسـالم واالقتصـاد؟       ) مثقفونا(وأصبح  

ال إلـه   "صبح الفرد من عامة المسلمين يقول       وأ... لإلسالم والسياسة والحكم؟  

 لم تعد هي الفيصل فيما يعرض       ، ثم ال يجد حرجاً أن يرى شريعة اهللا        "إال اهللا 

 !!.له من المشاكل 

ومن هنا كان من الضروري أن نبين حقيقة اإلسالم الذي جاء به محمد ـ  

: ولى وهـي ونقيم الدليل على بديهيته األ... صلى اهللا عليه وسلم ـ وإليه دعا 

لِّغ ـ صلى اهللا عليه وسلم ـبتوحيد المشّرع، وتصديق ومتابعة الم. 



- אW 

، وإن اختلفت شرائعهم وتنوعت مناهجهم كما       اإلسالم هو دين الرسل جميعاً    

وما أرسلنا من رسـول إال نـوحي إليـه أنـه ال إلـه إال أنـا                  {: قال تعالى 

ثيرة واألحاديث، منها قول رسول اهللا ـ صلى  واآليات في ذلك ك.. }فاعبدون

 ".نحن معاشر األنبياء أخوة لعالت ديننا واحد: "اهللا عليه وسلم ـ 

ولهذا كانت الكتب السماوية المتواترة عن األنبياء عليهم الصالة والسـالم           

قاطعة أن اهللا ال يقبل من أحد ديناً سوى الحنيفية وهي اإلسالم العـام، قـال                

ومن يبتغ غير اإلسالم    {: ، وقال عز وجل   }لدين عند اهللا اإلسالم   إن ا { :تعالى

 .}ديناً فلن يقبل منه وهو في اآلخرة من الخاسرين

مأخوذ من  .. ولفظ اإلسالم يتضمن االستسالم واالنقياد، ويتضمن اإلخالص      

ضرب اهللا مثالً رجالً فيه شركاء متشاكسون، ورجـالً سـلماً           {: قوله سبحانه 

من االستسالم هللا وحده، وترك االستسـالم لمـا         ي لإلسالم   فال بد ف  .. }لرجل

، فمن استسلم هللا ولغير اهللا فهو مشرك،        "ال إله إال اهللا   "سواه، وهذه حقيقة قولنا     

واهللا ال يغفر أن يشرك به، ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته، وقـد                

 وإذن  ،}ينإن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخر       {: قال تعالى 

 ..فإن اإلسالم ال يثبت إال على ظهر التسليم واالستسالم

واإلنسان أمام طريقين ال ثالث لهما فإما أن يختار العبوديـة هللا، وإمـا أن               

فإفراد اهللا بالعبـادة    ..  لغير اهللا  يرفض هذه العبودية فيقع ال محالة في عبودية       

.. "ال إلـه إال اهللا    "دة أن   هو جوهر اإلسالم وحقيقته، وهو المدلول العملي لشها       

والتلقي في كيفية هذه العبادة عن رسول اهللا، هو حقيقة تصديقه فيمـا أخبـر،              



فـدين اهللا مبنـي علـى       . "محمداً رسول اهللا  "أن  وهو المدلول العملي لشهادة     

أن نعبد اهللا وحده ال شريك له، وأن نعبده بما شرعه من الدين، وهو              : أصلين

إيجاب أو استحباب، وهذان األصالن هما حقيقة قولنا        ما أمرت به الرسل أمر      

 .."ال إله إال اهللا وأن محمداً رسول اهللا"أشهد أن 

نشهد إنك لرسـول اهللا، لـم       : ولهذا لما جاء نفر من اليهود إلى النبي فقالوا        

ذلك على سبيل اإلخبار عما في أنفسهم، أي        يكونوا مسلمين بذلك، ألنهم قالوا      

فعلم . قال نخاف من يهود   " فِلم ال تتبعوني؟  : "ل اهللا، قال  نعلم ونجزم أنك رسو   

أن مجرد العلم واإلخبار عنه ليس بإيمان حتى يتكلم باإليمـان علـى وجـه               

اإلنشاء المتضمن لاللتزام واالنقياد مع تضمن ذلك اإلخبار عما في أنفسـهم،            

الوها غير  فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين، فكانوا كفاراً في الباطن، وهؤالء ق         

ملتزمين وال منقادين، فكانوا كفاراً في الظاهر والباطن، وكذلك أبو طالب قـد             

 :استفاض عنه أنه كان يعلم بنبوة محمد وأنشد عنه

 ولقد علمت بأن دين محمد

 من خير أديان البرية ديناً

 ما في السير واألخبار الثابتة      ولم تدخله هذه الشهادة في اإلسالم، ومن تأمل       

ة كثير من أهل الكتاب والمشركين له ـ صلى اهللا عليـه وسـلم ـ     من شهاد

صادق فلم تدخلهم هذه الشهادة في اإلسالم، علم أن اإلسالم أمر           بالرسالة، وأنه   

، وأنه ليس هو المعرفة فقط، وال المعرفة واإلقرار فقط، بل المعرفة            وراء ذلك 

 ..واإلقرار واالنقياد والتزام طاعته ودينه ظاهراً وباطناً



فاإلسالم الذي نحرص عليه، وال نرضى بغيره ديناً، ليس مجرد تصـديق            

الرسول فيما أخبر، بل ال بد في اإلسالم من تصديق الرسـول فيمـا أخبـر،                

توحيد اهللا وعبادته وحده ال شريك      : ذلك أن حقيقة اإلسالم   .. وطاعته فيما أمر  

يأت العبد بهذا فلـيس     له، واإليمان باهللا ورسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم           

 .بمسلم

وهذا أصل عظيم ينبغي معرفته لما قد لبس على الناس أصل اإلسالم حتى             

صاروا يدخلون في أمور عظيمة هي شرك يتنافى مع اإلسالم ال يحسـبونها             

 ..شركاً

 . إال بما شرعهأن نعبد إال اهللا، وأن ال نعبد: إن حقيقة اإلسالم وجوهره

 . العبد لرب العالمين، ال يستسلم لغيرهأن يستسلم: حقيقة اإلسالم

- אKKאW

التشريع في اإلسالم ال يكون إال هللا، ومن زعم لنفسه الحق فـي التشـريع               

ة، وتطاول إلى مقـام األلوهيـة،       بغير سلطان من اهللا، فقد تجاوز حد العبودي       

ريع إال مـا شـرعه   وجعل نفسه نداً هللا تعالى، فالمشرع هو اهللا وحده، وال تش   

 }أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اهللا           {: سبحانه، قال تعالى  

: المطلق حق خالص هللا وحده ال ينازعه في ذلك أحد كما قال تعالى             فالتشريع

إن الحكم إال هللا أمـر      {: ، وقال سبحانه  ]26:الكهف[}وال يشرك في حكمه أحداً    {

، ولذلك أوجبت الشريعة التحاكم إلـى الشـرع         ]40:يوسف[ }أال تعبدوا إال إياه   

فإن تنازعتم في شـيئ فـردوه إلـى اهللا          {: وجعلته شرط اإليمان، قال تعالى    



وما اختلفـتم   {: ، وقال سبحانه  }والرسول، إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر      

 .]10: الشورى[ }فيه من شيئ فحكمه إلى اهللا

و الكتاب والسنة الذي بعث اهللا بـه        ل من عند اهللا تعالى، وه     فالشرع المنّز 

 ..رسوله، ليس ألحد من الخلق الخروج عنه، وال يخرج عنه إال كافر

فال إسالم لمن منح البشر اختصاص الربوبية والرسالة من حق التشـريع،            

والخضوع واإلذعان التام لغير اهللا ورسوله، ألن معنى اإلسالم ـ كما بينا ـ   

طاعة والخضوع لألوامر الصـادرة منهمـا، وال   هو االستسالم هللا ورسوله بال  

 .يصح إسالم من يتمرد على حكم اهللا ورسوله

ومعنى عدم االستسـالم    .. االستسالم والطاعة لشريعة اهللا   : فمعنى اإلسالم 

لهذه الشريعة، واتخاذ شريعة غيرها في أي جزئية من جزئيات الحيـاة، هـو        

 هذا الـرفض باللسـان أو       رفض لالعتراف بألوهية اهللا وسلطانه، سواء كان      

 ..بالفعل دون القول

فالحالل ما أحله اهللا    بل المسلم يتبع حكم اهللا في كل شأن من شؤون حياته،            

. ورسوله، والحرام ما حرمه اهللا ورسوله، والدين مـا شـرعه اهللا ورسـول             

 ألي جزئيـة مـن      وقبوله.. وقبول المسلم لشرع اهللا، هو رفض لشرع غيره       

زئيات، وهـذا يعنـي      هو رفض لشرع اهللا في هذه الج       جزئيات شرع غير اهللا   

قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمـة سـواء       {: قال تعالى . رفض شرع اهللا كله   

 أرباباً  اًشرك به شيئا، وال يتخذ بعضنا بعض      وال ن . بيننا وبينكم أال نعبد إال اهللا     

ومعنى ،  ]64: آل عمران [ }لوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون    من دون اهللا فإن تو    

ال نطيع األحبار فيما أحـدثوا مـن        : ال يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اهللا       



: وهو نظير قوله تعـالى    .. بشر مثلنا .. التحريم والتحليل ألن كالً منهم بعضناً     

أنزلوهم منزلـة   أنهم  : ، معناه }اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اهللا      {

 ..مما لم يحرمه اهللا ولم يحله اهللاربهم في قبول تحريمهم وتحليلهم 

التحاكم إلى البشر عن رضى وطواعية هو خلع لربقة اإلسالم          فوعلى هذا   

من األعناق، وقبول شريعة أي بشر وتقديمها على الكتاب والسنة هو الكفـر             

 ..بعينه

ليس لهـم مـع     فاهللا هو المشرع وهو الحكَم، وكتابه هو المهيمن، والناس          

وقد نفى اهللا سبحانه وتعالى اإليمان عن       . ى التنفيذ والتطبيق  القرآن والسنة سو  

من لم يحكّموا النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فيما شجر بينهم، نفياً موكـداً    

فال وربك ال يؤمنون حتى يحكمـوك       {: بتكرار أداة النفي وبالقسم، قال تعالى     

موا أنفسهم حرجـاً ممـا قضـيت ويسـل        في  فيما شجر بينهم، ثم ال يجدوا       

) مـا ( فإن اسم الموصول }فيما شجر بينهم {: وتأمل قوله عز وجل   .. }تسليماً

ن وغيرهم، وذلك العموم والشـمول،      مع صلته من صيغ العموم عند األصوليي      

 كما أنه من ناحية القدر فال فرق بين نـوٍع           ع،هو من ناحية األجناس واألنوا    

 ..ونوٍع، كما أنه ال فرق بين القليل والكثير

شرع اهللا كله، ورفض شرع سواه كله هو اإلسالم، وليس لإلسـالم            فقبول  

 اإلسـالم   حقيقة سواه، والرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب وهو أسـاس         

وقاعدته، فيجب على العبد أن يكون راضياً بال حرج وال منازعة وال مدافعة             

فال وربك ال يؤمنون حتى يحكمـوك  {: ، قال تعالى وال معارضة وال اعتراض   

 } مما قضيت ويسلموا تسليماً    اًما شجر بينهم، ثم ال يجدوا في أنفسهم حرج        في



 أقسم أنهم ال يؤمنون حتى يحكموا رسوله ـ صـلى اهللا عليـه    فاهللا عز وجل

وسلم ـ وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه، وحتى يسـلموا لحكمـه    

نتفاء الحـرج   تسليماً، وهذه حقيقة الرضا بحكمه، فالتحكيم في مقام اإلسالم، وا         

، وإذا كان يكفي إلثبات اإلسالم أن       في مقام اإليمان، والتسليم في مقام اإلحسان      

حاكم الناس إلى شريعة اهللا وحكم رسوله فإنه ال يكفي في اإليمان هذا ما لم               يت

 .. وإسالم القلب والجنان في اطمئنانيصحبه الرضى النفسي والقبول 

، أو رفض التحاكم إلى شريعة اهللا،       وال يجتمع التحاكم إلى غير شريعة اهللا      

مـن  ومن يرد شـيئا     . ال يجتمع هذا وذاك مع اإلسالم بأي حاٍل من األحوال         

 رسوله فهو خارج من اإلسالم، سواء رده من جهة          أوامر اهللا تعالى أو أوامر    

  ..يه، أو من جهة ترك القبول واالمتناع من التسليمالشك ف

م رد أمر اهللا عليه، وقبول شرع غيـره         فقبول شرع اهللا سبحانه يتحقق بعد     

، فال بد من    عدم الرد، فإن منع من رفض ورد شريعة غير اهللا اإلكراه          بيعرف  

حاكمـاً  .. كره القلب، وهذا يعني عدم مظاهرة القائمين على غير شـريعة اهللا          

 ..كان أو حزباً أو طبقة

ـ               ؤون فالمسلم يلتزم بمقتضى إسالمه أن يتّبع حكم اهللا في كل شأن مـن ش

مراً أن  وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أوما كان لمؤمن{: حياته، قال تعالى  

، والثانية أن المسلم ملزم بمتابعـة       ـ هذه واحدة  }يكون لهم الخيرة من أمرهم    

ومـا آتـاكم    {: الرسول فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، قال تعـالى          

عام في األمـر والنهـي،      ، وهذا أمر    }الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا     

فـال وربـك ال     {: حتكام، قال تعـالى   حالل والحرام وكذلك في الحكم واال     وال



يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجاً ممـا              

، والتحاكم إلى شريعة اهللا متابعة لرسول اهللا ـ صلى  }قضيت ويسلموا تسليما

 ..اهللا عليه وسلم ـ الذي بلّغها عن اهللا

فالمشرع هو الرحمان، وليس البرلمان، والشريعة هي الكتـاب والسـنة،           

 .ومتابعة المبلّغ.. وليس إرادة األمة، واإلسالم هو توحيد المشرع

 فهذا  ،إن هذا الدين شريعة وعقيدة، وشريعته هي الترجمة الواقعية لعقيدته         

 .قيدة وشريعةع.. بل اإلسالم..  والشريعةالدين ال يعرف الفصل بين العقيدة

 :الخـالصــة

 .اإلسالم دين الرسل جميعاً، وإن تنوعت شرائعهم •

 وهـذا   }اعبدوا اهللا ما لكم من إله غيـره       {كل رسول يدعو قومه      •

 .أن ال يعبدوا إال اهللا، وال يعبدوا إال بما شرع: يعني

جملة وعلى الغيـب، واالنقيـاد      اإلسالم هو تصديق خبر الرسول       •

 .لشرعل

وهذا يعني قبول شـرع اهللا،      .. االستسالم هللا وحده  : حقيقة اإلسالم  •

 .ورفض كل شرع سواه

التشريع المطلق حق خالص هللا وحده، وال تشريع إال مـا شـرعه              •

 .سبحانه



التحاكم إلى شريعة اهللا من مقتضيات اإلسالم، والحاكمية المطلقة هللا           •

 ."ال إله إال اهللا"هي مقتضى شهادة المسلم بأنه 

مصدر صناعي على غير قياس، ألن المصدر الصـناعي ال          : الحاكمية: مالحظة

 .نها اسم فاعليصاغ إال من اسم جامد كالوطن والوطنية، وكلمة حاكم مشتق أل

 :لمزيد من االطالع راجع ـ إن شئت ـ

 . ـ ابن تيمية1الفتاوى ج -

 .اقتضاء الصراط المستقيم ـ ابن تيمية -

 .شرح العقيدة الطحاوية ـ ألبي العز -

 .ابن تيميةالعبودية ـ  -

 .قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ـ ابن تيمية -

 .زاد المعاد ـ ابن القيم -

 .طريق الهجرتين ـ ابن القيم -

 .الفرقان ـ ابن تيمة -

 . ـ سيد قطب ـ دار الشروق5، 2 ج القرآنلفي ظال -

 .تحكيم القوانين ـ محمد بن إبراهيم -

 . ـ ابن القيم2مدراج السالكين ج -
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قام أعداء اإلسالم حين جاسوا خالل الديار اإلسالمية بتنحية شريعة اهللا عن            

 فـأنتم   ال بأس عليكم  : الحكم، وحكّموا بدالً منها شرائع البشر، ثم قالوا للناس        

ومون وتقومون بشعائر العبادة، ثم سلطوا عليهم       مسلمون ما دمتم تصلون وتص    

 واألنظمة ما يصرفهم عن الصالة والصيام والعبادة، ثم        من األفكار والمعتقدات  

 .. "ال إله إال اهللا": ليكم فأنتم مسلمون ما دمتم تقولونال بأس ع: قالوا لهم

 هي مدخل الناس إلى اإلسالم،      "ال إله إال اهللا، محمد رسول اهللا      "وال شك أن    

أن صـفة   ولكن القضية التي يغفلها كثير من النـاس،         .. وال مدخل لهم سواها   

اإلسالم ال تلتصق باإلنسان بعد نطق الشهادتين ـ مهما تكن أفعاله وأفكـاره   

ومشاعره، بل ال بد من البراءة من الشرك، تلك البراءة التي قال عنها الرسول    

" من مات ال يشرك باهللا شيئاً دخل الجنـة "الكريم ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ   

حقيقة الشرك، وتبين أنواعه ومزالقـة،      ، وإذن فال بد لنا من معرفة        ]رواه مسلم [

 .حتى نتقيه فتكون لنا النجاة في الدنيا واآلخرة

- אאW 

إن {: الشرك هو أعظم الذنوب، بل هو الذنب الذي ال يغفره اهللا، قال تعالى            

، ]116،  48: النسـاء [ }اهللا ال يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء           



أنه ال يغفره لعبد لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل             فاهللا تعالى أخبر    

غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه به، وذلـك يوجـب            تحت المشيئة، إن شاء     

للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند اهللا، ألنه أقبح القبيح، وأظلم              

، بـه  حقه لغيره، وعدل غيره      الظلم، وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص     

 ..]1:األنعام[ }ثم الذين كفروا بربهم يعدلون{: كما قال تعالى

المغفـرة إذا    فالشرك انقطاع ما بين العبد وبين اهللا، فال يبقى معه أمل في           

ومـن  {:  وهو مشرك فيكون حاله كما صوره اهللا سبحانه        خرج من هذه الدنيا   

 في مكان   يشرك باهللا فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح           

ال تشرك : "، ولهذا كانت وصية رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ   }سحيق

 .]رواه أحمد والطبراني[ "باهللا وإن قتلت وحرقت

ذلك أن للشرك آثاره الوبيلة في حياة اإلنسان وفي آخرته، سواء كان الواقع             

 .فرداً أو جماعة

 والشـرك   ..كليـة وهو ينفي اإلسـالم بال    : الشرك األكبر .. والشرك أنواع 

 .وهو أكبر من كبائر الذنوب: األصغر

يتحدث الخطباء والوعاظ عن بعضها ـ الـذي ال   .. والشرك األكبر أنواع

ر ـ فالتوجـه لغيـر اهللا    يغضب ذوي السلطان ـ ويهملون عن بعضها اآلخ 

بشتى ألوان العبادة كالدعاء أو االستعانة أو االستغاثة أو النـذر أو الـذبح ـ    

 .وما أكثر ما يتكلم الخطباء في هذا اللون من الشرك. فيهشرك ال شك 



ومـا  .. شرك ال شك فيه   .. والظن بأن مع اهللا من يرزق أو يضر أو ينفع         

 .أكثر ما يتكلم فيه الخطباء

أي التحليل والتحريم بغير ما أنزل اهللا، والرضى بذلك التشريع          .. والتشريع

لُوا ـ   هذا قد جِهلوا ـ أو جهِ ولكن الناس في قرنهم األخير. شرك، ال شك فيه

 اهللا فلن يغتر بـدعاة الباطـل، وعلمـاء          فأما من وقفه  .. هذه الحقيقة الخطيرة  

السوء، وسيبقى على يقين أن الشرك في حقيقته ثالثة أنواع رئيسية، كل واحد             

 :"لال إله إال اهللا"منها شرك، وكل منها ناقض 

آلهة تشارك اهللا سبحانه في النفع      وجود  وهو اعتقاد   .  يتعلق باالعتقاد  :األول

أو وجود شفعاء يملكون الشفاعة     .. والضر، أو اإلحياء واإلماتة أو تدبير األمر      

 .عند اهللا فيغيرون حكمه في السموات أو في األرض

 يتلعق بالعبادة، وهو توجيه أي مظهر من مظاهر العبادة لغيـر اهللا             :الثاني

 ..اثة أو النذر أو الذبحاالستغـ معه أو من دونه ـ كالدعاء أو 

إذن أي التشريع بغير ما أنـزل اهللا، و       ..  يتعلق بالتحليل والتحريم   :الثالثو

وقـال اهللا  {: عتقد بواحدانية اهللا سبحانه، قال تعالى   فليس عبداً هللا وحده من ال ي      

، ولـيس عبـداً هللا      }إنما هو إله واحد فإياي فارهبون     . ال تتخذوا إلهين اثنين   

بالشعائر التعبدية ألحد غير اهللا ـ معه أو من دونـه ـ قـال     وحده من يتقدم 

ال شـريك   . قل إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هللا رب العالمين        {: تعالى

، وليس عبداً هللا وحده     ]163،  162: األنعام[ }له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين     

غنا اهللا به،   من يتلقى الشرائع القانونية من أحد سوى اهللا، عن الطريق الذي بلّ           

أم لهم شركاء شرعوا {: وهو رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال تعالى  



وما آتاكم الرسـول    {: ، وقال ]21: الشورى[ }لهم من الدين ما لم يأذن به اهللا       

 ..]7: الحشر[ }فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا

و أن اإلله   وكما أن االعتقاد بأنه ليس هناك إله، أو أن هناك آلهة مع اهللا، أ             

، وكمـا أن التوجـه      "ال إلـه إال اهللا    "هو الحجر أو القمر شرك وكفر يناقض        

 فكذلك قبول شريعة    .."ال إله إال اهللا   "بالعبادة إلى غير اهللا شرك وكفر يناقض        

غير اهللا معه أو من دونه، والتحاكم إلى شريعة غير اهللا ـ إال مـع اإلكـراه    

 ."ال إله إال اهللا"ـ كفر وشرك يناقض واإلنكار باليد أو اللسان أو القلب 

وال {: فاإلشراك باهللا في حكمه كاإلشراك به في عبادته، قال فـي حكمـه            

وال تشـرك فـي     {: ، وفي قراءة ابن عامر من السبعة      }يشرك في حكمه أحداً   

فمن كان يرجو لقاء {: وقال في اإلشراك في عبادته   .  بصفة النهي  }حكمه أحداً 

 .، فاألمران سواء}، وال يشرك بعبادة ربه أحدال عمالً صالحاًربه فليعم

ال تأكلوا مما لم يذكر اسم اهللا عليه وإنه لفسق، وإن           {: وقد قال عز وجل   

 ..}الشياطين ليوحون إلى أولياهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون

 أي حيث عدلتم عن أمـر اهللا لكـم          }إن أطعتموهم إنكم لمشركون   {ومعنى  

اتخـذوا  {:  غيره فقدمتم عليه غيره، فهذا شرك كقوله تعالى        وشرعه إلى قول  

 ..}أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اهللا

 وال يحكمون على المتحاكم إلـى       ،والذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك     

هـؤالء ال   .. الطاغوت بالشرك، ويتحرجون من هذه، وال يتحرجون من تلك        



ا الدين، فليقرأوا القرآن كما أنزلـه اهللا،        ، وال يعرفون طبيعة هذ    يقرأون القرآن 

 ..]121:األنعام[ }وإن أطعتموهم إنكم لمشركون{: وليأخذوا قول اهللا بجد

ا ال يسجد الخلق إال هللا، وال يعبدون إال إياه وال يعبدون المخلوق فكذلك              مفك

يجب أن يرضخوا وال يخضعوا أو ينقادوا إال لحكم الحكَـم الحكـيم، العلـيم               

 .. الرؤوف الرحيم، دون حكم المخلوق، الظلوم الجهولالحميد،

    ن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ذلك، حين دخل عليه عـديوقد بي

اتخـذوا  {: بن حاتم وهو ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يقرأ قول اهللا عز وجـل   

: ، فقال ]31: التوبة[ } والمسيح ابن مريم   أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اهللا     

إنهـم  .. بلـى : " رسول اهللا، ما عبدوهم، فقال ـ صلى اهللا عليه وسـلم ـ    يا

 "..أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحالل فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم

: حاتم كان يتوهم أن العبادة هي الركن والسجود فحسب، لذلك قال   فعدي بن   

ين له حقيقة األمر إنهم لم يعبدونهم، ولكن الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ب  

كما علمه اهللا، بين له أن طاعة األحبار والرهبان في التحليل والتحريم، بغيـر         

إشراك باهللا حتى ولو ظل     .. ما أنزل اهللا، هي عبادة، ومن ثم فهي إشراك باهللا         

 .الركوع والسجود يقدم هللا وحده وال يقدم لغيره

- אKKאW    

يرسل اهللا لرسـل إلـى      لماذا  : تكلم في هذه القضية، نسأل أوالً     قبل أن ن     

وال نجيب من عند أنفسنا في هذا األمر الخطير، فإنـه ال ينبغـي              .. البشرية؟

 قد تكفـل    ألحد أن يجيب من عند نفسه في هذا األمر، ألن اهللا سبحانه وتعالى            



ين يديه وال من    من عنده بهذا، فقال في كتابه المنزل الذي ال يأتيه الباطل من ب            

ج وكأنه احت .. ]64: النسـاء [ }وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن اهللا       {: خلفه

 كان كافراً مستوجب ، اإلسالم  وإن أظهر  ..بذلك على أن الذي لم يرض بحكمه      

 .. القتل

وتقريره أن إرسال الرسول لما لم يكن إال ليطاع كان من لم يطعـه ولـم                

وقد .. من كان كذلك كان كافراً مستوجب القتل      يرض بحكمه لم يقبل رسالته، و     

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا، وأطيعوا الرسول وأولي         {: قال سبحانه وتعالى  

األمر منكم، فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلى اهللا والرسول، إن كنتم تؤمنون             

 ..]59: النساء [}باهللا واليوم اآلخر

 يدل على أن من لم      } واليوم اآلخر  إن كنتم تؤمنون باهللا   {: وقوله عز وجل  

، وال يرجع إليهما في ذلـك فلـيس         يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة      

 .. مؤمناً باهللا وال باليوم اآلخر

فإنه ال يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ   

عدم التحـاكم إلـى   ف.. مع اإليمان في قلب عبد أصالً، بل أحدهما ينافي اآلخر    

شريعة اهللا خروج عن اإليمان مهما ادعى بعد ذلك مدٍع أنه مـؤمن، ألن اهللا               

عز وجل جعل هذا الرد من موجبات اإليمان، ولوازمه، فإذا انتفى هذا الـرد              

 ..انتفى اإليمان، ضرورة انتفاء الملزوم النتفاء الزمه

لى شرع غير شرع اهللا   وإذاً فالزعم في أمر هذا اإليمان ال يكفي، والتحاكم إ         

 .هو الخروج من اإليمان إلى الكفر



ولقد عاش ابن كثير ـ المفسر المؤرخ المحدث ـ أول محنـة لمحاولـة     

تنحية كتاب اهللا عن توجيه األمة المسلمة الستبداله بقانون جنكيزخـان الـذي             

أي السياسات الملكية ـ فأطلق كلمته صريحة مدوية  " الياسق"أو " الياسا"أسماه 

 المحكم المنزل على محمد بن عبد اهللا خاتم األنبيـاء           فمن ترك الشرع  ": ائالًق

وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة فقد كفر، فكيف بمـن تحـاكم إلـى               

 ."الياسا، وقدمها عليه، ال شك أن هذا يكفر بإجماع المسلمين

زام وهذا حق ال مراء فيه، فاتباع الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ، والت  

شريعته هو اإلسالم، ومن سوغ الخروج عن شريعته ـ صلى اهللا عليه وسلم  

ـ إلى شريعة أخرى فإنه يكون هو ومن أطاعه فـي ذلـك كـافراً بإجمـاع                 

ومن أصدر تشريعاً عاماً ملزماً للناس يتعارض مع حكم اهللا فهـذا            .. المسلمين

 .يخرج من الملة كافراً

ين سبحانه وتعالى أن التحـاكم إلـى        وقد بين القرآن ذلك أوضح بيان، وب      

شريعة غير اهللا، والصد عن شريعة اهللا هو النفاق الذي ال يبقى معه إسـالم،               

ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما ُأنزل إليك وما ُأنزل            {: فقال سبحانه 

من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به ويريد             

 يضلهم ضالالً بعيداً، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل اهللا وإلـى              الشيطان أن 

 .]60: النساء[ }الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً

فاهللا عز وجل ينكر على من يدعي اإليمان بما أنـزل اهللا علـى رسـوله،                

وعلى األنبياء األقدمين، وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى            

اب اهللا، وسنة رسوله، وقد ذكر في سبب نزول هذه اآلية أنها في رجل              غير كت 



بيني وبينـك   : من األنصار، ورجل من اليهود تخاصماً، فجعل اليهودي يقول        

محمد، وذاك يقول بيني وبينك كعب بن األشرف، وقيل نزلت في جماعة من             

 ..ليةنافقين، ممن أظهروا اإلسالم أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهمال

واآلية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة، وتحـاكم              

 .إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت

وإذن فاإليمان ال يعدو أن يكون زعماً إذا أراد صـاحبه أن يتحـاكم إلـى                

الطاغوت ومن دعي إلى التحاكم إلى كتاب اهللا وإلى سنة رسوله فصـد عـن               

ويقولون آمنـا بـاهللا وبالرسـول        {:يقول سبحانه وتعالى  . ن منافقاً رسوله كا 

وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعـوا              

فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحـق        إلى اهللا ورسوله ليحكم بينهم إذا       

يـف اهللا   يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخـافون أن يح            

عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون، إنما كان قول المـؤمنين إذا دعـوا        

ـ فبين سبحانه أن من     }إلى اهللا ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا        

نافقين وليس بمؤمن،   متولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من ال         

ن النفـاق يثبـت ويـزول       سمعنا وأطعنا، فإذا كا   : يقولوأن المؤمن هو الذي     

اإليمان بمجرد اإلعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره، مـع أن      

.. هذا ترك محض، وقد يكون سببه قوة الشهوة، فكيف بالنقص والسب ونحوه           

أن رجلين اختصما إلى النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فقضـى    "ويؤيد ذلك، 

. فما تريد :  أرضى، فقال صاحبه   ال: ، فقال المقضي عليه   للمحق على المبطل  

قـد  : أن نذهب إلى أبي بكر الصديق، فذهبا إليه فقال الذي قضـى لـه             : قال

: اختصمنا إلى النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فقضى لي عليه، فقال أبو بكر  



فأنتما على ما قضى به النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فـأبى صـاحبه أن     

قد اختصمنا إلى   : ، فأتياه فقال المقضي له    نأتي عمر بن الخطاب   : يرضى وقال 

النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ، فقضى لي عليه فأبى أن يرضـى، فسـأله     

عمر، فقال كذلك، فدخل عمر منزله، فخرج والسيف في يده قد سله فضـرب              

فال وربك ال يؤمنـون     {: أبى أن يرضى فقتله، فأنزل اهللا تعالى      به رأس الذي    

فعمر ـ رضي اهللا عنه ـ عد هذا الرجل  .. }يـنهم حتى يحكموك فيما شجر ب

 اهللا عليـه  فسه لم ترض بقضاء رسول اهللا ـ صـلى  مرتداً عن اإلسالم ألن ن

وسلم ـ، والرجل بالطبع يشهد أن ال إله إال اهللا، وإال لما استوجب عند عمـر   

ولـم يـدخل فـي       القتل للمرتد الذي أسلم ثم ارتد، ال لمن لم يشهد            القتل ألن 

إذا عرف هذا، فـإن بإمكاننـا أن    ،]الصارم المسلول ـ ابن تيميـة  [. " أصالًاإلسالم

ريع على تشـريع  حاكم إلى شريعة اهللا أو فضل أي تشكل من رفض الت   : نقول

رى من وضع البشر، وكل من رضـى        اهللا، أو أشرك مع شرع اهللا شرائع أخ       

ألقى ربقـة   فقد خرج من حوزة هذا الدين و      .. ستبدل بشرع اهللا قانوناً آخر    أن ي 

 ..اإلسالم من عنقه، ورضي لنفسه أن يخرج من الملة كافراً

 أننا مقدمون ال محالـة      ديثنا إلى هذه النقطة، يتصور قوم     وحين نصل في ح   

على إصدار الحكم على األجيال الحاضرة مـن النـاس بـالكفر، ألنهـم ال               

كلهـا،  يتحاكمون إلى شريعة اهللا، فيشعر القوم أنفسهم الخطر من هذه القضية            

المبدأ إلى  مبدأ، خشية أن يجرهم إقرار      حيث ال  فيسارعون إلى معارضتها من   

ونحن نؤكد أن قضيتنا ليست هي إصدار الحكم على النـاس،           .. إصدار الحكم 

أبعداً كثيراً، وأخطر ـ في نظرنا ـ كثيراً   .. بل نحن نهدف إلى قضية أخرى

 ..من إصدار حكم على هذا الجيل من الناس



 عن تأثير رفض شريعة اهللا، أو قبول شريعة غيـر اهللا علـى              فنحن نتكلم 

الحذر من قبول شرع غير شرع اهللا،       .. رذالح: عقيدة المسلم، ونقول لكل مسلم    

أو رفض شرع اهللا ألن كالهما مخرج من الملة، وال نجاة للعبد من النار، وال               

ى اهللا عليه طريق له إلى الجنة إال إذا مات ال يشرك باهللا شيئاً كما قال ـ صل 

، وإذن فال بد ]رواه مسلم[" من مات وال يشرك باهللا شيئا دخل الجنة: "وسلم ـ  

للعبد من قبول شرع اهللا ورفض شرع سواه للنجاة من الشرك، وثبوت حقيقة             

 ..اإلسالم، ودخول جنة اهللا في اآلخرة

  ونحن في هذا الذي نقوله نحاول أن نقوم باألمانة الملقاة على عاتقنا، وهي            

نبين لهم ما غاب عنهم من حقائق هذا        ، نحاول أن    "البيان"بيان الحق، فمهمتنا    

 .في غربة اإلسالم الثانية.. الدين

 :الخـالصــة

ينفـي  : الشرك األكبر .. وهو أنواع .. الشرك ذنب البشرية األكبر    •

 .أكبر من كبائر الذنوب: اإلسالم بالكلية، والشرك األصغر

ائق التي تعرضت للبس والتحريـف،      حقيقة الشرك من أكثر الحق     •

ك أيضاً  رشولكن من ال  .. السجود إلى صنم فقط   فليس الشرك هو    

أن يشرك اإلنسان مع اهللا غيره في العبادة، أو يطيع مع اهللا غيره             

 .في التشريع

هو ) الربوبية واألسماء والصفات  (أي انحراف في توحيد االعتقاد       •

ه كل ألوان العبادة هللا     توجي(شرك، وأي انحراف في توحيد العبادة       



وأي انحراف في توحيد الحاكميـة      .. هو شرك ) وحده بال شريك  

هو ) أي التحاكم إلى شريعة اهللا وحدها دون غيرها من الشرائع         (

 ..كذلك شرك

على ذات المستوى من الدخول فـي أصـل   وكلها ـ الثالثة ـ   

 .العقيدة، والشرك في أيها هو الشرك المخرج من الملة

 .لى غير ما أنزل اهللا نفاق ال يجتمع مع أصل اإليمان التحاكم إ •

•         ل أي تشريع علـى     كل من رفض التحاكم إلى شريعة اهللا أو فض

ريع اهللا، أو أشرك مع اهللا شرائع أخرى من وضع البشر، وكل            تش

من رضي أن يستبدل بشرع اهللا قانوناً آخر فقد خرج من حـوزة             

نفسه أن يخرج من     وألقى ربقة اإلسالم من عنقه، ورضي ل       الدين

 .هذه الملة كافراً

لسنا نقصد بهذا البيان إصدار حكم على أحد من أعيـان النـاس،         •

إنما نحن في معرض البيان الواجب، الذي هو أمانة في عنق كل            

 . حقيقة هذا الدينمن علم

 

 

 

 



 :لمزيد من اإلطالع راجع ـ إن شئت ـ

 .مقومات التصور اإلسالمي ـ سيد قطب ـ دار الشروق -

 .ول تطبيق الشريعة ـ محمد قطبح -

 .فتح المجيد ـ عبد الرحمن بن حسن -

 .مفاهيم ينبغي أن تصحح ـ محمد قطب ـ دار الشروق -

 .معالم في الطريق ـ سيد قطب ـ دار الشروق -

 .أضواء البيان ـ الشنقيطي -

 .تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير -

 .في ظالل القرآن ـ سيد قطب ـ دار الشروق -

 .ن ـ محمد بن إبراهيمتحكيم القواني -

 .تفسير البيضاوي -

 .أعالم الموقعين ـ ابن القيم -

 .عمدة النفسير ـ أحمد شاكر -

 .الصارم المسلول ـ ابن تيمية -

 .العقيدة وأثرها في بناء الجيل ـ عبد اهللا عزام -
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يين، وغيرهم  ـ من يهود صهيونيين، ونصارى صليب حاول أعداء اإلسالم

وحـاولوا  .. وفشلوا.. ـ حاولوا القضاء على اإلسالم عن طريق نشر اإللحاد        

وأحـس األعـداء    .. وفشلوا.. صرف الناس عن اإلسالم عن طريق الشيوعية      

اليأس من هذا الدين ولكنهم، بعد التفكير والتدبير، لجأوا إلى طريقـة أخبـث،       

 ..وحيلة أمكر

زيا بزي اإلسالم، وتتمسح في عقيدتـه،       لجأوا إلى إقامة أنظمة وأوضاع تت     

وال تنكر الدين جملة، بل تعلن إيمانها به إيماناً نظرياً، واحترامها له كعقيـدة              

الحيـاة  في الحنايا، وشعائر تؤدي في المساجد، أما ما وراء ذلك من شـؤون              

فمرده ـ بزعمهم ـ إلى إرادة األمة الحرة الطليقة التي ال تقبل سلطاناً عليها   

التي تخفى النظم الالدينية حقيقتها     " العلمانية"وكانت هذه هي خدعة     .. حدمن أ 

وراء الفتتها، لتُقْصي شريعة اهللا عن الحياة، وتحكم األمة بغير ما أنـزل اهللا،              

ولما كانت حقيقة هذه العلمانية تخفى على كثير من المسلمين، فإنه من واجبنا             

لى واقعها لنراها علـى حقيقتهـا       فضح هذه العلمانية، عبر نظرة نلقيها ع      نأن  

لمن حق التشريع المطلق في نظمها؟      .. ونتبين ما هي العلمانية؟ وكيف نشأت؟     

 وما هي الشريعة التي تحمل األمة على التحاكم إليها؟
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 فـي اإلنجليزيـة، أو      Secularismلفظ العلمانية ترجمة خاطئـة لكلمـة        

Secularite فرنسية، وهي كلمة ال صلة لها بلفظ العلـم ومشـتقاته علـى      بال

والترجمة الصحيحة للكلمة هي الالدينية أو الدنيوية، ال بمعنى مـا           .. اإلطالق

ما ال صلة له بالـدين، أو مـا         هو  يقابل األخروية فحسب، بل بمعنى أخص       

 !!.كانت عالقته بالدين عالقة تضاد 

هي حركة اجتماعيـة    : Secularismوفي دائرة المعارف البريطانية مادة      

هم من االهتمام باآلخرة إلى االهتمـام بهـذه         هتهدف إلى صرف الناس وتوجي    

 .. الدنيا وحدها

وهـل  ! وهل هذه إلله وتلك إلله؟    ! وهل الدينا واآلخرة طريقان منفصالن؟    

 !اإلله الذي يحكم الدنيا، غير اإلله الذي يحاسب الناس يوم القيامة؟

.. فصل الدين عن الدولة   : هو" العلمانية"ولذلك فإن المدلول الصحيح لكلمة      

أو هو إقامة الحياة على غير الدين، سواء بالنسبة لألمة أو للفرد، ثم تختلـف               

الدول أو األفراد في موقفها من الدين بمفهومه الضيق المحدود، فبعضها تسمح 

ـ    ال دينية ولكنها غير معادية به، وتسمى العلمانية المعتدلة، فهي ـ بزعمهم 

وبدهي أنه ال فرق  .. للدين، وذلك في مقابل المجتمعات األخرى المضادة للدين       

في اإلسالم بين المسميين، فكل ما ليس دينياً من المبادئ والتطبيقات فهو فـي              

وال واسـطة   . ان ال يجتمعـان    للدين، فاإلسالم والالدينية نقيض    حقيقته مضاد 

 .بينهما



لمانية دولة ال تقوم على الدين، بل هي دولة ال دينية، تعزل الدين             وإذن فالع 

عن التأثير في الدنيا، وتعمل على قيادة الدنيا في جميـع النـواحي السياسـية            

واالقتصادية واالجتماعية واألخالقية والقانونية وغيرها بعيداً عن أوامر الدين         

 .ونواهيه

عالقة خاصة بين اإلنسان وخالقه     ان  كوالعلمانية دولة ال تقبل الدين إال إذا        

 .قواله وأفعاله وشؤون حياته لهذه العالقة أي تأثير في أبحيث ال يكون

وال شك أن المفهوم الغربي العلماني للدين، على أنه عالقة خاصـة بـين              

جاء من مفهوم كنسي    .. العبد والرب، محلها القلب، وال عالقة لها بواقع الحياة        

، ومن واقع عانته النصـرانية      "قيصر لقصير، ما هللا هللا    أد ما ل  "محرف، شعاره   

بـل   قِ لى، حـين كانـت مضـطهدة مطـاردة مـن          خالل قرونها الثالثة األو   

اإلمبراطورية الرومانية الوثنية، فلم تتمكن من تطبيـق شـريعتها، واكتفـت            

ذلك هو الدين وإن كانت  بالعقيدة والشعائر التعبدية ـ اضطراراً ـ واعتبرت  

ى استكمال الدين حين صار للبابوية سلطان قاهر علـى األبـاطرة            لم تتجه إل  

فلمـا جـاءت    . والملوك، فظل دينها محرفاً ال يمثل الدين السماوي المنـزل         

العلمانية في العصر الحديث وجدت الطريق ممهداً، ولم تجد كبير العناء فـي             

ا فـي    فصل الدين عن الدولة، وتثبيت الدين على صورته الهزيلة التي آل إليه           

 ..الغرب

وإذن فالعلمانية، رد فعل خاطئ لدين محرف وأوضاع خاطئة كذلك، ونبات           

فال شك أنه لم يكـن      ..  لظروف غير طبيعية   خرج من تربة خبيثة ونتاج سيئ     



حتماً على مجتمع ابتلى بدين محرف أن يخرج عنه ليكون مجتمعاً ال دينياً بل              

 ..االفتراض الصحيح هو أن يبحث عن الدين الصحيح

فإذا وجدنا مجتمعاً آخر يختلف في ظروفه عن المجتمع الذي تحدثنا عنـه،             

ومع ذلك يصر على أن ينتهج الالدينية ويتصور أنها حتم وضـرورة فمـاذا              

وكيف يكون الحكم أيضاً إذا كان المجتمع اآلخر يملـك الـدين            .. تحكم عليه؟ 

 لكل عاقـل  فقط نثبت السؤال، ونترك ـ ال نقول لكل مسلم ـ بل  .. الصحيح

 اإلجابة عليه؟

 فقـط،   أما نحن فنكرر هنا أنه ال يوجد دين جاء من عند اهللا هـو عقيـدة               

أو عقيدة وشعائر تعبديـة، دون شـريعة تحكـم          والدين الذي هو عقيدة فقط      

 .تصرفات الناس في هذه األرض، هو دين جاهلي مزيف لم يتنزل من عند اهللا

- אKKאאW 

 مسلسل نبذ الشريعة اإلسالمية، وفصل الدين عن الحيـاة فـي ديـار              في

علـى  ) اإلسالمية(اإلسالم، كانت الحلقة األخيرة هي النص في دساتير الدول          

تقرير حق التشريع المطلق لألمة ـ األمة في اإلسالم ال تملك حق التشـريع   

 المطلق، ولكن الشرع فوض إليها ـ في حدود ضوابط معينة ـ الحـق فـي    

ونصت بعـض  اختيار أئمتها ليسوسوا أمورها على مقتضى الكتاب والسنة ـ  

هذه الدساتير على اعتبار رئيس الدولة جزءاً أصيالً من السلطة التشـريعية،            

واكتفى بعضها اآلخر بالنص على الحقوق التي يمارسها رئيس الدولـة فـي             

 مجال التشريع وهي حق االقتراح، وحـق اإلصـدار وحـق االعتـراض أو             

 .التصديق



 :ومن األولى

:  على أنـه   25دستور المملكة األردنية الهاشمية الذي ينص في المادة          -

 .تناط السلطة التشريعة بمجلس األمة والملك

رئـيس  :  علـى أنـه    80والدستور السوداني الذي ينص في المـادة         -

الجمهورية هو رأس الدولة ويتولى السلطة التنفيذيـة، ويشـارك فـي            

 .السلطة التشريعة

ال يصدر قـانون    :  على أنه  42ودستور البحرين الذي ينص في المادة        -

 .إال إذا أقره المجلس الوطني ووافق عليه األمير

ومن الدول التي اكتفت على النص على الحقوق التي يمارسها رئـيس            

لرئيس الجمهوريـة   : 109دستور مصر المادة    .. الدولة في مجال التشريع   

تنظمان حق رئيس الجمهورية فـي      : 113،  112حق االقتراح، والمادتان    

 .التصديق على القوانين واالعتراض عليها

ويـنص  .. للملك حق اإلصدار  : والمملكة المغربية ينص دستورها على     -

 .يصدر القانون عن مجلس النواب بالتصويت: 44في الفصل 

) 154المادة  (رئيس الجمهورية يصدر القوانين     : ودستور الجزائر ينص   -

 .السيادة الوطنية ملك الشعب: 5ة وينص في الماد



ـ   : 6والدستور الكويتي ينص في المـادة        - م فـي الكويـت     نظـام الحك

ويقول في المـادة    .. لألمة مصدر السلطات جميعاً   و ديمقراطي السيادة 

 . السلطة التشريعية يتوالها األمير ومجلس األمة: 51

شـاء  األمة في اإلسالم ال تملك أن تحل مـا ت         : والمسلمون يعرفون أن  

وتحرم ما تشاء، كما هو الحال في الفكر الغربي الذي أخذ هـؤالء عنـه               

 .دساتيرهم

ونفس هذا التقرير ـ تقرير السيادة والتشـريع لألمـة أو الشـعب،       -

واعتبار رئيس الدولة جزءاً من السلطة التشريعية ـ نفس هذا التقرير  

بـي  ، والدستور اللي  )110المادة  (منصوص عليه في الدستور السوري      

، والدسـتور   )44،  38المـادة    (ي، والدستور التونس  )20،  18المادة  (

، ودستور  )92المادة  (، والدستور اليمني    )44،  51،  41المادة  (العراقي  

 ). 54، 47، 110المادة (دولة اإلمارات 

وفي كل تلك الدول تتجسد السيادة التي قررتها الدساتير لألمة أو الشعب            

 :في ثالثة مظاهر رئيسية

ودورها سن القوانين التي يتحاكم إليها في الدماء        :  السلطة التشريعية  :ألولا

 .واألموال واألعراض، وفي كل شؤون الحياة

ووظيفتها المحافظة على النظام العام والسهر على       : السلطة التنفيذية : الثاني

 .حماية القوانين



ووظيفتهـا حـل المنازعـات والفصـل فـي          : السلطة القضائية : الثالث

 .لخصومات وفقاً للقوانين الصادرة من السلطة التشريعيةا

نظمة العلمانية تقر بالسيادة المطلقة لألمة، وتنص في دسـاتيرها          وإذن فاأل 

فاألمة ـ بزعمهم ـ هـي    .. على أن القانون هو التعبير على إرادتها المطلقة

 !!.التي تقرر الشرائع التي تحكم بها، وحقها في ذلك بال حدود 

أن هذا في حقيقته هو اإلقرار بحق التشـريع المطلـق لألمـة ال              وال شك   

فما تحلـه هـو الحـالل وإن        .. ينازعها فيه منازع، وال يشاركها فيها شريك      

اجتمعت على حرمته كافة الشرائع السماوية، وما تحرمه هو الحرام وإن اتفق            

 .. على حله كل دين جاء من عند اهللا

ية هي مصدر التشريع، وما يصدر عنهـا        ذلك أن األمة في األنظمة العلمان     

والقانون ليس بنصيحة، ولكنه أمر، وهو ليس أمراً من أي أحد،           .. هو القانون 

ولكنه أمر صادر فقط ممن يدان له بالطاعة وموجه إلى من تجب عليه تلـك               

 .الطاعة

وإذا كان سلطان األمة يتجسد في السلطة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية          

وجد قانون بالمعنى الصحيح إال إذا صدر عن السلطة التشريعية فـي            فإنه ال ي  

الحدود التي رسمها الدستور، وكلتا السلطتين التشـريعية والقضـائية بهـذا            

الذي يجب أن   .. أال وهو الدستور  .. االعتبار مشتركان في الخضوع لسيد الكل     

 . رؤوسهم صاغرينيحنى الجميع أمامه



إن : "بن تيميـة حـين قـال      امعي رحم اهللا    وتأمل معي هذه الكلمات، وقل      

وإمـا أن   .. اإلنسان أمام طريقين ال ثالث لهما، فإما أن يختـار العبوديـة هللا            

 .غير اهللاليرفض هذه العبودية فيقع ال محالة في عبودية 

 - אKK؟

للقانون في ظل العلمانية مصادر مادية، ومصادر رسمية، فأما المصـادر           

 فهي التي تغترف منها مادة القانون، وهي متعددة ومتنوعة، وال تفيـد             المادية

هذه المصادر في معرفة ما إذا كانت هناك قاعدة قانونية أم ال، ألن القاعـدة               

القانونية ال تعتبر إال إذا توفر لها عنصر اإللزام الذي يضيفه عليها المصـدر              

 .الرسمي

نون إلزامـه، وسـطوته     د منهـا القـا    فالمصادر الرسمية هي التي يسـتم     

 :والمصادر الرسمية للقانون المصري هي.. وسلطانه

 .التشريع -

 .العرف -

 .مبادئ الشريعة اإلسالمية -

 .مبادئ القانون الطبيعي -

 .قواعد العدالة -



وليست هذه المصادر على درجة واحدة من األهمية، فالتشريع هو المصدر           

رى ال تعدوا أن تكون     األساسي السابق في أهميته، في حين أن المصادر األخ        

 .مصادر ثانوية احتياطية ال يلجأ إليها إال إذا سكت التشريع عن حكم النزاع

فالمشرع الوضعي يوجب على القاضي أن يعمل نصوص القانون الوضعي          

فيما يعرض عليه من وقائع، فإن لم يجد عمل بالعرف، فإن لم يجد بحث فـي                

مدخل [. عد العدالة والقانون الطبيعي   أحكام الشريعة اإلسالمية، فإن لم يجد فقوا      

 .]دستوري ـ سيد صبري، نظرية القانون ـ فؤاد عبد الباقي

فالتشريع الوضعي يشغل مكان الصـدارة بالنسـبة للمصـادر األخـرى،            

واألغلبية الساحقة من القواعد القانونية ترجع إليه، إذ قد تقلص ظل المصادر            

سيد صبري ـ  /  ـ حسب تعبير د األخرى حتى أصبحت أهميتها بالغة التفاهة

واقتصر دورها على سد النقص في التشريع عن حكم النزاع المعروض أمام            

 . القاضي

على أن القاضي إذا عرض عليه نزاع معين وجب عليه أن يبحـث فـي               

وجد بينها نصاً يسري بلفظه أو بروحه علـى الحالـة           نصوص التشريع فإذا    

 .له أن يلجأ إلى المصادر األخرىالمعروضة عليه التزم تطبيقه وما كان 

فقد نصت المادة األولى من القانون المدني على ما يلي، تسري النصوص            

التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها، فإذا لـم              

يجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لـم يجـد              

 فإذا لم يجد فبمقتضى القانون الطبيعي وقواعـد         فبمقتضى الشريعة اإلسالمية،  

 .العادلة



ة يعفتأمل ـ أخي المسلم ـ تقديم العمل بهذا القانون الوضعي على الشـر   

اإلسالمية وتأمل ما في ذلك من إهدار للشريعة، بل وتقديم العـرف البشـري              

 ..على أحكام الشرع اإللهي، وفي هذا مزيد من اإلهدار للشريعة اإلسالمية

.. لمانية أن تكون مصدراً احتياطياً في الدرجة الثالثـة         ال تعدو عند الع    فهي

وال يعدو تعليق إعادة الحكم إلى الشريعة اإلسالمية على حالة انعدام الـنص              

القانوني أو العرفي، ال يعدوا أن يكون ضرباً من المحـال، ألن التشـريعات              

واإلحاطة والتنـاول  الوضعية يراعى فيها ـ كما يقول العلمانيون ـ الشمول   

 .المفصل لكل ما يمكن أن يعرض من المنازعات في الحياة العملية

هذه هي طريقة العلمانية في الحكم بقوانينها، وتلك هي مصادر القوانين في            

ومن قبلها كانت مصادر جنكيزخان في كتاب أحكامه الـذي وضـعه            .. ظلها

وكانت الشريعة اإلسـالمية    للتتار هي اليهودية والنصرانية والملة اإلسالمية،       

 فماذا قال عنه العلماء؟.. عنده مصدراً أصلياً وليس احتياطياً

: صريحة مدويةؤرخ المحدث ـ أطلقها  ملقد أطلقها ابن كثير ـ المفسر ال 

 بن عبد اهللا خاتم األنبياء، وتحـاكم إلـى          دل على محم  من ترك الشرع المنّز   

من تحاكم إلى الياسـا، وقـدمها        ب ، فكيف غيره من الشرائع المنسوخة فقد كفر     

 . ال شك أن هذا يكفر بإجماع المسلمين،عليه

-אKKאאW 

 على نص قد الدساتير بعض أن وهي العلمانيون، بها يشوش قد شبة هناك

 مصـر  دسـتور  مثل.. للتشريع الرئيسي المصدر هي اإلسالمية الشريعة أن



 الرئيسـي  المصـدر  هـي  اإلسالمية الشريعة أن: انيةالث مادته في جاء الذي

 نـرى  بمـا  إال نجـزم  وال نعلم، بما إال نحكم ال إننا: نقول ونحن... للتشريع

 قانوناً ملزمة تزال ال المحاكم أن وهو مساء، صباح تمارسه الوضعية المحاكم

 تطبيـق  األحوال من بحال يملكون ال القضاة وأن الوضعية، القوانين بتطبيق

 .شريعةال

 الدسـتورية  بعدم الدفع على عمله الدفاع أسس السادات اغتيال قضية يفف

 المصـدر  تعتبر التي اإلسالمية الشريعة ألحكام مخالفة القوانين نصوص ألن

 ،1971 عـام  الصادر الدستور من الثانية المادة ألحكام وفقاً تشريعلل الرئيسي

 ذلك؟ على دهار في المحكمة قالت فماذا... 1980 عام والمعدلة

 بدء ذي بادئ تشير المحكمة فإن الدفع، هذا على رداً: المحكمة رد في جاء

 هليتحم أو النص تأويل تأبى للنصوص التفسير قواعد أن من مستقر هو ما إلى

 ال" للتشـريع  الرئيسي المصدر "فعبارة لغوياً واضحاً كان إذا يحتمل مما أكثر

 .تعدليه قبل النص مفاد نفس وهو ع،للتشري أخرى مصادر وجود لغوياً تمنع

 مصادر وجود تتضمن وأنها ة،يكشر العبارة أن تؤكد المحكمة إن.. أرأيتم

 .اإلسالمية الشريعة غير أخرى

 سكر، جريمة في بالجلد قاٍض حكم أن بالفعل حدث لقد بعيداً؟ نذهب ولماذا

 ..الدستورية المادة هذه متأوالً

 النتيجة؟ كانت فماذا

  !! القضاء من العمل عن وأقصى حكمه، أبطل لقد



 سـعيد  المستشـار  اإلسـكندرية  اسـتئناف  كمةمح رئيس ذكره ممن وكان

 :يلي ما الحكم هذا بطالن أوجه في العيسوي

 علـى  فيـه  أقسم الذي القضائي مينهي في حنث فقد بذلك قضى من أن -

 المستشـار،  السـيد  يقول كما والعدل.. القوانين واحترام بالعدل الحكم

 حـدود  فـي  المالئمـة  بالعقوبة المعروض الواقع في تقضي أن عنيي

 آخـر  بقانون المحكمة هذه فقضاء: فيقول يضيف ثم.. المطبق القانون

 أو يطبـق  بمـن  بالك فما باليمين حنث ذلك في المطبقة القوانين غير

 . !!به معمول غير أنه يعلم قانوناً يخترع

 القانون ينص ال فعالً يجرم أن القاضي  من يقبل وال يجوز، ال وجنائياً -

 لـم  بعقوبة يقضي أن منه يقبل وال له يجوز وال جريمة، اعتباره على

 .القانون عليها ينص

 رعشمال شدد فقد العقاب، علم عن شيئاً يعرف لم الحكم هذا مصدر أن -

 منأحفظ   وهذا للمجتمع، حماية أشهر ستة وجعلها العقوبة في الوضعي

 للقوانين إدانة إسالمية أحكام كتاب من مأخودة[ . !!!جلدة ثمانين الجلد مجرد

 .]غراب الحميد عبد محمود المستشار ـ الوضعية

 أحفظ الوضعي التشريع أن ترى العلمانية هذه إن ـ المسلم أخي ـ أرأيت

 يعـرف  لم بالجلد حكم الذي والقاضي.. اإلسالمية الشريعة من المجتمع ألمن

 عما اهللا تعالى ـ اهللا إن يقولون القوم وكأن.. هكذا !!.. العقاب علم عن شيئاً

 بمجـرد  اكتفـى  عندما العقاب علم عن شيئاً يعرف ال ـ كبيراً علواً يقولون

 ..عظيم بهتان هذا.. سبحانك.. السكر على الجلد



 يشرع مما خير فيهم، ويحكم للناس، يشرع أنه ادعاء على يجرؤ الذي ومن

 االدعـاء  هـذا  يـدي  بـين  يسوقها أن لكيم حجة وأية ؟ فيهم ويحكم لهم اهللا

 العريض؟

 الناس؟ خالق من بالناس أعلم إنه: يقول أن أيستطيع

 الناس؟ رب من بالناس أرحم إنه: يقول أن أيستطيع

 الناس؟ إله من الناس بمصالح أعرف إنه: يقول أن أيستطيع

 ويرسـل  األخيـرة،  شريعته يشرع وهو سبحانه اهللا إن: يقول أن أيستطيع

 الرسـاالت،  خاتمة رسالته ويجعل النبين، خاتم رسوله ويجعل األخير، رسوله

 سـتطرأ،  أحـواالً  أن يجهل ـ سبحانه ـ كان.. األبد شريعة شريعته ويجعل

 ألنها شريعته في حسابها يحسب فلم ستقع، مالبسات وأن ستجد، حاجات وأن

 ..الزمان آخر في للناس انكشفت حتى عليه، خافية كانت

 .اإلسالم؟ يدعي كان إذا وبخاصة.. يقوله أن يعيستط الذي ما

 ..االختيار من عنده معدى ال الذي الطريق، مفرق إنه

 حكـم  وإمـا  اهللا حكـم  إما.. كفر وإما إيمان إما.. جاهلية وإما إسالم إما

 ..الجاهلية

 القـائم  اهللا حكم يقيناً ليست واقعها ورأينا حالها، وصفنا التي العلمانية وهذه

 الجاهلية؟ حكم.. إال تكون فماذا.. والسنة بالكتا على



 لقـوم  حكمـاً  اهللا مـن  أحسـن  ومن يبغون، الجاهلية أفحكم {:تعالى قال

 الحكـم  وهو.. اهللا حكم: لهما ثالث ال حكمين الحكم وجل عز فجعل }يوقنون

 .ذلك خالف ما وهو.. الجاهلية وحكم والسنة، الكتاب على القائم

 .لجاهليةا حكم.. هي فالعلمانية وإذن

 :الخـالصــة

 غيـر  على الحياة إقامة هي أو.. الدولة عن الدين فصل هي: العلمانية •

 .الدين

 هـو  تحلـه  فما لألمة، التشريع وحق المطلقة، بالسيادة تقر العلمانية  •

 السماوية الشرائع كافة حرمته على اجتمعت وإن ـ عندهم ـ الحالل

 .اهللا عند من يند كل حله على اتفق وإن الحرام هو تحرمه وما

 العـرف،  التشـريع، : هي العلمانية ظل في للقانون الرسمية المصادر •

 القـانون  ومبـادئ  العدالـة،  وقواعـد  اإلسـالمية،  الشريعة ومبادئ

 ـ العلمانيين عند ـ الحكم في مقدمان والعرف والتشريع،.. الوضعي

 .اإلسالمية الشريعة على

ـ  ةالعلماني ظل في ـ معطلة الشرعية العقوبات •  كـامالً،  تعطـيالً  ـ

 .والمساءلة البطالن تستوجب جريمة بها والحكم

 القـوانين  يطبقـوا  أن إال يملكـون  ال الوضـعية  المحاكم في القضاة •

 فمصـير  بغيرهـا  حكمـوا  ولـو  أيديهم، بين التي المكتوبة الوضعية



 .البطالن هو أحكامهم

 : ـلمزيد من اإلطالع، راجع ـ إن شئت

 .مد قطبحول تطبيق الشريعة ـ مح -

 .العلمانية ـ سفر الحوالي -

 .مدخل دستوري ـ سيد صبري -

 .العبودية ـ ابن تيمية -

 .الجاهلية ـ عمر األشقرالشريعة اإللهية ال القوانين  -

 .نظرية القانون ـ فؤاد عبد الباقي -

 .البداية والنهاية ـ ابن كثير -

 .1402 جمادي األولى 29صحيفة األهرام ـ عدد الخميس  -
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 فـي  تستدعي ال ـ السابق المبحث في عرضنا كما ـ العلمانية أن شك ال

 النوع ذلك من فهي" اإلسالم "اهللا دين مع تناقضها لبيان جهد كبير األمر حقيقة

 كـافٍ  وحده تصوره إن: قديماً علماؤنا عنها قال التي واألفكار االتجاهات من

 ..عليه الرد في

 الحكـم  بحـق  اهللا إفـراد  يتضـمن .. اإلسالم جوهر هو الذي.. يدفالتوح

 أو الشـعب .. اهللا لغيـر  والحكم التشريع بحق تقر.. العلمانية بينما والتشريع

 ..الحاكم أو الحزب أو البرلمان

 واإليمان الطاغوتب الكفر تعني.. اإلسالم شعار هي التي.. "اهللا إال إله ال"و

.. العلمانية بينما. إليها والتحاكم بها، والحكم هللا،ا شريعة تحكيم وتقتضي باهللا،

 إلـى  التحـاكم  على ويحمل اهللا، أنزل ما بغير الحكم على يقوم طاغوتي نظام

 .اهللا شريعة غير

 هللا، المطلق االستسالم هي حقيقته.. جميعاً الرسل دين هو الذي.. واإلسالم

 ..لسواه االستسالم ورفض

 سـواء  ـ دونه من أو معه ـ اهللا لغير ستسالماال حقيقتها.. العلمانية بينما

... غيرهـا  أو الحـزب  أو التشـريعية  السلطة أو الدستور هو الغير هذا كان



 تحكـيم  هو أصله.. األكبر اإلسالم ونقيض األعظم، البشرية ذنب.. والشرك

 تحكيمـه  وعدم تعالى اهللا شرع على تمرد فهو اهللا، غير عن والتلقي اهللا غير

 .كلها أو بعضها اةالحي شؤون في

 إلـى  رجوعـاً  اهللا حكـم  قبول من وتمنع اهللا، شريعة ترفض.. والعلمانية

 مـن  غيـرهم  أو الحـاكم  أو الشعب أو األمة تشرعه ما هي.. أخرى شريعة

 ..البشر

 ال طريقان ..متغايران ومنهجان ان،ينمتبا طريقان والعلمانية فاإلسالم وإذن

.. آلخـر ل رفـض  هو أحدهما واختيار.. الاتص قنطرة بينهما تقام وال يلتقيان

 ..العلمانية رفض من له بد فال.. اإلسالم طريق اختار ومن

 نقطـة  هـو  ـ نحسب فيما ـ إدراكهما يعد التي البديهات من بديهية هذه

 األول السبب هو غيابها ويعد اإلسالمية، األمة واقع لتغيير الصحيحة االنطالق

 القـول  من مهلكة بكل الهالك إلى يجرونها نيينالعلما يد في ألعوبة األمة لبقاء

 وألن.. العلمانية طريق.. الغي طريق في اتبعتهم كلما غياً ويزيدونها والعمل،

 :فنقول التفصيل من بد فال األهمية، من القدر هذا على البديهية هذه إدراك
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 الشـريعة  هـذه  داخـل  في فإن المبدأ، حيث من لِْزمةم الشريعة كانت إذا

 أن تقبـل  ولكنهـا  ذاتها، في ثابتة عامة وأحكاماً التغيير، تقبل ال ثابتة أحكاماً



 تحتها يدخل وال التغيير تقبل ال التي الثوابت بين ومن.. متغيرات تحتها تدخل

 .الجنسين وعالقات والحدود، كلها، العبادات أحكام متغيرات،

 ..الثوابت؟ بهذه العلمانية فعلت فماذا

 يشـترط  منهـا " المتشدد"و الطرفين، برضا الزنا تبيح العلمانية األنظمة إن

 يبـيح  وكلهـا .. للبالغين اللواط يبيح منها والكثير.. الزوجة أو الزوج موافقة

 .. !!والخنزير الخمر

 راقوالع مصر في العقوبات قانون أن مثالً فنجد الطرفين برضى الزنا فأما

 فوق وسنهما متزوجين غير وهما الطرفين برضى وقع إذا الزنا أن على يؤكد

 لـم  ما عليهما عقوبة فال متزوجين كانا وإن عليهما، شيئ فال ، عشرة الثامنة

 مـواد  ـ المصري العقوبات قانون[. الخائن الزوج ضد دعوى الزوجين أحد عرفي

 .]240 ،232 المواد ـ العراقي العقوبات العقوبات وقانون ،]279 ،267

 الطرفين برضاء يقع حين" ةيعشر "الزنا يكتسب العلمانية شريعة ففي وإذن

 تجلعه ظروف في يقع لم إذا جريمة به تقوم ال برضائها بالغة بامرأة والصلة

 علـى  النسـاء  ظهـور  العلمانية وتبيح.. الدعارة مكافحة قانون تحت داخالً

 ..العورات تكشف هاأن مع االستحمام بمالبس البحر شواطئ

 ولكـل  الجنسـي،  السـلوك  حرية مجرد هو العلمانية شريعة في فالِعرض

 لـه،  يـروق  الـذي  الجنسي السلوك لنفسه يتخذ أن الشريعة هذه في شخص

 لكونها يحرمها إنما العرض، جرائم في العلمانية قانون يحرمها التي واألفعال

 اهللا يغضـب  أمـراً  ارهـا باعتب ال فحسب الجنسية الحرية على اعتداء تشكل



 بالقوة العرض هتك أو االغتصاب صورة الجريمة اتخذت فإذا الدين ويحرمه

 ألن الجنسـية،  الحريـة  علـى  اعتداء لكونه ذلك حرمي الوضعي القانون فإن

.. ورغبته إرادته إليه تتجه لم جنسي سلوك على عليه المجني أرغم قد الجاني

 غيـر  الطرفان كان إذا جريمة تعد ال هيف الزنا جريمة في نجده األمر ونفس

 الدعوى تتحرك وال الزوجية، منزل غير في الزوج ارتكبها إذا أو متزوجين،

 فـي  الحق وللزوج ،الزوج من شكوى على بناء إال الزنا جريمة في الجنائية

 وتوقـف  ئية،انالج الدعوى تنقضي وبالتالي تقديمها، بعد الشكوى عن التنازل

 قانون شرح [. !!العقوبة تنفيذ وقف حق وللزوج ئيةناالج وىالدع رفع إجراءات

 .]1981 القضاة نادي مجلة حسني، نجيب محمود ـ العقوبات

 ومـا  والزنا، الِعْرض بجرائم يتعلق فيما فلسفته وتلك العلمانية، قانون ذلك

 ويدرسـه  محاكمنا، به تحكم الذي القانون هذا لنصوص شرحاً إال ليس ذكرته

 حامياً الشرطة من ويجعل الجنسية، الحرية يمجد قانون.. لحقوقا كلية طالب

 خاصـة  شرطة لها وتعد الليلية المالهي على العلمانية الدول وتشرف بل لها،

 يستطيع فال كذلك الحقيقة على هي بل.. للبغاء رسمية بيوت وكأنها.. لحمايتها

 اعتبـر  وإال المالهي، هذه إلى الذهاب من راقصة منع كان، من كائناً إنسان

 الجنائيـة  للعقوبـة  منعهـا  مْن وتعرض وظيفتها، أداء من لموظفة منع ذلك

 لعـدم  بالتعويض ومطالبتها مقاضاتها بحق الملهى صاحب واحتفظ والمدنية،

 . !!معه ديقاالتع بالتزامها وفائها

 له وتقيم المؤسسات، له وتعد الفرص، له وتهيئ الزنا، العلمانية تبيح وهكذا

 .والمسارح المالهي في الحفالت



 بـه  وتقـدم  البنوك، عليه تؤسس العلماني، االقتصاد عماد فهو الربا وأما

ـ  226 المـواد  فليراجع شاء ومن.. كرهاً فيه الناس ويدخل بل القروض،  ـ

 المتعلقة والقواعد الفوائد على تنص والتي المصري، المدني القانون من 233

 ما وذروا اهللا اتقوا آمنوا الذين أيها اي{ :وجل عز هبقول اهللا حرم ما فتحل بها

 اهللا مـن  بحـرب  فـأذنوا  تفعلـوا  لـم  فإن مؤمنين، كنتم إن الربا من بقي

 والتزمـوا  اإلسـالم  دخلوا لما الطائف أهل في نزلت اآلية وهذه.. }ورسوله

 لـه  محـاربون  أنهـم  اهللا فبـين  الربا ترك من امتنعوا لكن والصيام الصالة

 فكيف ورسوله هللا محاربين هؤالء كان فإذا.. الربا عن هواينت لم إذا ولرسوله

 .الكاملة؟ ةيعالشر به للتعامل ويعطون بنوكاً للربا يقيمون بمن

 وشرائها لبيعها المحالت وتفتح شربها، تبيح العلمانية النظم فإن الخمر وأما

 تنشـئ  يةالعلمان النظم إن بل إهداره، يْحرم متقوماً ماالً وتجعلها بها، والتجارة

 إنتـاج،  جـوائز  إنتاجهـا  في االجتهاد على وتعطي الخمور إلنتاج المصانع

 وتحرم بها، للتجارة الصفقات وعقد واستيرادها، تصديرها تبيح فهي وبالتالي

 مطابقتهـا  عـدم  أو العقـد  بنصـوص  االلتزام عدم المتعاقدة األطراف على

 .. !!التغذية نظام في تدخل سلعة كأي هكذا.. عليها المتعاقد للمواصفات

 اهللا، حـرم  ما فتحل.. وعصرها وبيعها الخمر شرب تحل فالعلمانية وإذن

.. عليهـا  التعاقدي بااللتزام الوفاء وعدم شاربها على واإلنكار إهدارها وتحرم

 .اهللا أحله ما تحرم فهي

 الزنـا  فـي  هـذا  وليس.. اهللا أحله ما وتحرم اهللا، حرم ما تحل فالعلمانية

 مـن  أكثـر  أو مادة في أو فقط، والتعاذير الحدود في أو فقط، مروالخ والربا



 ما وتحريم اهللا، حرم ما تحليل قضية إن بل.. العلماني الوضعي القانون مواد

 ..المختلفة جوانبه وبجميع بأكمله، العلماني القانوني النظام قضية هي اهللا أحله

 ومـن  فعلـه،  لمن اًكفر..اهللا أحل ما وتحريم اهللا، حرم ما تحليل كان ولما

.. الكفـر  شـريعة  ورفض.. الكفر رفض من مسلمين لنبقى لنا بد فال.. قبله

 .الشريعة هذه على تقوم التي العلمانية ورفض
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 الدين فصل أو الدين، غير على الحياة قيام هي ـ أوضحنا كما ـ العلمانية

 غيـر  وتحكـيم  اهللا، أنزل ما بغير الحكم ـ بداهة ـ ييعن وهذا الدولة، عن

 هجـر  فالعلمانية لذلك.. اهللا غير من والتشريع الحكم وقبول سبحانه، شريعته

 نبيـه،  وسـنة  كتابه في حكمه غير أحاكم وإيثار استثناء بال مةاع اهللا ألحكام

 مأحكا تفضيل على االحتجاج مبلغ األمر بلغ بل الشريعة، في ما لكل وتعطيل

 .. المنزلة اهللا أحكام على الموضوع القانون

 وأسباب ولعلل لزمان نزلت إنما الشريعة أحكام بأن لذلك المحتجين وادعاء

 ..بانقضائها كلها األحكام فسقطت انقضت

 ديـار  أغلب تعلوا التي واألحكام القوانين أصبحت أن ذلك نتيجة من وكان

 أصـولها  مـن  كثيـر  في هريةجو مخالفة اإلسالم تخالف قوانين هي اإلسالم

 مـن  فيهـا  ما وحتى ويهدمه، اإلسالم ينقض ما بعضها في إن بل وفروعها،



 موافقتهـا  إلى ينظر لم وضعها حين وضعها من فإن اإلسالم تخالف ال قوانين

 وقواعدها ادئهابمول أوربا لقوانين موافقتها إلى نظر إنما مخالفتها، أو لإلسالم

 ..إليه يرجع الذي األصل هي وجعلها

 يضـعها  لم ولكنه هذا نحو في دقيقة جليلة قاعدة الشافعي األمام وضع وقد

 اإلسالم بالد كانت فقد إسالمية، غير مصادر عن القوانين يشرعون الذين في

 المسلمين من العلماء المجتهدين في وضعها ولكنه العار، هذا من برئية ذاك إذ

 ويقيسون والسنة، الكتاب في ورد امم يتثبتوا أن قبل األحكام يستنبطون الذين

 حيـث  الصـواب  وافق ولو حتى صحيح، أساس غير على برأيهم ويجتهدون

 ـ للصواب موافقته كانت معرفته له تثبت لم وما جهل، ما تكلف ومن: يقول

 غيـر  بخطئـه  وكان أعلم، واهللا محمودة غير ـ يعرفه ال حيث من وافقه إن

 ..فيه والصواب الخطأ بين الفرقب علمه يحيط ال فيما نطق إذا معذور

 مـن  أسـاس  غير على اإلسالمي الفقه في المجتهد حكم هو هذا كان وإذا

 أن شك فال أصاب، ولو حتى والسنة الكتاب أدلة من تثبت غير وعن معرفة،

 إذا ومجرمـون  أصـابوا،  إذا مخطئـون . اهللا دون من يشرعون الذين هؤالء

 والسـنة  الكتاب يضعوا لم إذ صوابال طريق غير عن أصابوا ألنهم أخطأوا،

 ..اهللا غير مرضاة ابتغاء عنها أعرضوا بل أعينهم، نصب

 الكفر أنواع من نوع في وقعوا قد اهللا دون من يشرعون الذين هؤالء إن بل

 يبغـون  الجاهليـة  أفحكم{: تعالى قال اهللا، دون من التشريع كفر وهو األكبر

 اهللا رحمه كثير ابن يقول ،]50:المائدة[ }يوقنون لقوم حكماً اهللا من أحسن ومن

 المحكـم  اهللا حكـم  عـن  خرج من على تعالى اهللا ينكر: اآلية هذه تفسير عند



 اآلراء مـن  سـواه  ما إال وعدل شر، كل عن الناهي خير، كل على المشتمل

 أهـل  كـان  كمـا  اهللا، شـريعة  من تندسم بال الرجال وضعها التي واألهواء

 وأهوائهم بآرائهم يضعونها مما والجاهالت ضالالتال من به يحكمون الجاهلية

 الذي جنكيزخان ملكهم عن المأخوذة الملكية السياسات من التتار به يحكم وكما

 مـن  اقتبسـها  قد حكامأ من مجموع كتاب عن عبارة وهو الياسق، لهم وضع

 مـن  كثيـر  وفيهـا  اإلسالمية، والملة والنصرانية اليهودية من شتى، شرائع

 يقدمونها متبعاً شرعاً بنيه في فصارت وهواه، نظره مجرد من خذهاأ األحكام

 ذلك فعل ومن ـ وسلم عليه اهللا صلى ـ رسوله وسنة اهللا بكتاب الحكم على

 في سواه يحكم فال ورسوله اهللا حكم إلى يرجع حتى قتاله يجب كافر فهو منهم

 ..كثير وال قليل

 القرن في كثير ابن حافظال من القوي الوصف هذا ـ المسلم أخي ـ أرأيت

 ترى أال جنكيزخان؟ اإلسالم عدو وضعه الذي الوضعي القانون لذلك الثامن،

 الـذين  العلمـانيون  يضـعه  الذي الوضعي القانون على ينطبق الوصف هذا

 إليـه  أشرنا ـ واحد وفرق واحد وصف في إال اهللا؟ دون نم للناس يشرعون

 أساسـياً  مصـدراً  جنكيزخان عند كانت اإلسالمية الشريعة أن وهو ـ سابقاً

 . !!الثالثة الدرجة من احتياطياً مصدراً العلمانيين عند هي بينما لقانونه،

 من إن: "اهللا رحمه إبراهيم بن محمد الشيخ قاله بما نقول فإننا هذا تبين وإذا

 األمـين  الـروح  به نزل ما منزلة اللعين القانون تنزيل المستبين األكبر الكفر

 عربي بلسان المنذرين، من ليكون ـ وسلم عليه اهللا صلى ـ حمدم قلب على

 مناقضـة  المتنازعين، تنازع عند إليه والرد العالمين، بين به الحكم في مبين،

 والرسـول  اهللا إلى فردوه شيئ في تنازعتم فإن{: وجل عز اهللا لقول ومعاندة



 يجتمع ال فإنه.. }تأويال وأحسن خير ذلك اآلخر واليوم باهللا تؤمنون كنتم إن

 فـي  اإليمان مع ـ وسلم عليه اهللا صلى ـ النبي به جاء ما غير إلى التحاكم

ـ  كثير في اآلن المحاكم فهذه... اآلخر ينافي أحدهما بل أصالً، عبد قلب  نـم

 إثـر  أسـراب  إليهـا  والناس األبواب، مفتوحة مكملة، ميهأة اإلسالم أمصار

 ذلـك  أحكـام  من والكتاب السنة محك يخالف بما بينهم حكامها يحكم أسراب،

 الكفـر،  هذا فوق كفر فأي. عليهم وتحتمه عليه، وتقرهم به، وتلزمهم القانون،

 .المناقضة هذه بعد "اهللا رسول محمداً" بأن للشهادة مناقضة وأي

 بـالقوانين  اسـتبدالها و اهللا، شريعة تنحية من المسلمين حياة في جد ما إن

 وعـدم  والتخلـف  بالرجعية اهللا شريعة رمي بل القاصرة، البشرية الوضعية

 جديـدة  ردة حقيقته في هذا إن ـ المتطور والعصر الحضاري التقدم مواكبة

 ضمعـرِ  في باز بن العزيز عبد الشيخ قاله ما هو وهذا المسلمين، حياة على

 بطالن على الدالة الوجوه من الرابع الوجه : "ـ قال حيث القوميين على رده

 يفضي رايتها حول والتكتل إليها الدعوة أن يقال أن العربية ميةالقو إلى الدعوة

 لـن  المسـلمين  غيـر  القوميين ألن القرآن حكم رفض إلى بد وال بالمجتمع

 وضـعية  أحكاماً يتخذوا أن القومية لزعماء ذلك فيوجب القرآن تحكيم يرضوا

 صـرح  وقد األحكام، تلك في القومية مجتمع يستوي حتى القرآن حكم تخالف

 والـردة  المسـتبين  والكفر العظيم الفساد هو وهذا سلف كما بذلك منهم الكثير

 "..السافرة

 اهللا، أحـل  مـا  وتحرم اهللا، حرم ما تحل الوضعية األحكام وهذه ال وكيف

 أصـبحت  حتى والنسل الحرث وتهلك العقول، وإفساد األعراض انتهاك وتبيح

 ـ المجتمع ألمن أحفظ عليها يئش فال برضاها البكر زنت إذا: القانونية المادة



 كـل  فاجلـدوا  والزاني الزانية{: تعالى اهللا قول من ـ العلمانيين هؤالء عند

 باهللا تؤمنون كنتم إن اهللا دين في رأفة بها كمتأخذ وال جلدة مائة منهما واحد

 والمـواخير  والمالهـي  الخمـارات  فتح تصاريح وأصبحت.. }اآلخر واليوم

 عـز  اهللا بقول األخذ من ـ العلمانيين عند ـ للمجتمع أصلح الربوية والبنوك

 الشـيطان  عمـل  من رجس واألزالم واألنصاب والميسر الخمر إنما{: وجل

 اهللا اتقـوا  آمنـوا  الـذين  أيها يا{: سبحانه وقوله.. }تفلحون لعلكم فاجتنبوه

 اهللا من بحرب فأذنوا تفعلوا لم فإن مؤمنين، كنتم إن الربا من بقي ما وذروا

 .}سولهور

 كفـر  وهـي  الشمس، وضوح واضح الوضعية القوانين هذه في األمر إن

 أو لعـالم  رأيـاً  أو نبديـه،  لنا رأياً هذا وليس.. مداورة وال فيه خفاء ال بواح

 فيـه  مجـال  ال الـذي  النص هو إنما عنه، ننقل الفقهاء من مجتهد أو مفسر

 بما يحكم لم ومن{: ىتعال قال.. بالضرورة الدين من المعلوم والحكم للتأويل،

 ليست اهللا أنزل ما بغير تحكم التي فالعلمانية.. }الكافرون هم فأولئك اهللا، أنزل

 لنـا  بد فال ولذلك.. كفر به والرضا الكفر وقبول.. بواح كفر هي بل معصية،

 .اإلسالم صفة ألنفسنا ونحقق اهللا، دين في لنبقى العلمانية رفض من
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 يحملـون  أنـاس  يحكمها ولكن اهللا، بشريعة تحكم ال ةاإلسالمي البالد أكثر

 أو عمرة أو صالة في والحين الحين بين نفسهمأ ويستعرضون إسالمية، أسماء

.. اهللا أنـزل  بما يحكمون ال أنهم رغم) شرعية (لهم أن الجماهير فتتوهم حج،

.. الجاهليـة  بالشرائع عنها واستعاض كاملة، اهللا شريعة أبطل إذا الحاكم فهل

 شرعية؟ له تكون هل

 والطاعة؟ السمع حق الرعية على له يكون وهل

 وحمل اهللا، لغير المطلق التشريع قبح اإلقرار على دولة نظام قام إذا وهل

 ..اهللا أنزل ما غير إلى التحاكم على األمة

 شرعية؟ النظام لهذا تكون هل

 قائمـاً  دام ما اإلمام إن العلماء بين عليه المتفق من إنه نقول بدء ذي بادئ

 شـؤون  تـدبير  في االستمرار على القدرة مالكاً عاتقه، على الملقاة بواجباته

 ..والطاعة السمع حق الرعية على له فإن بينهم، ادالًع رعيته

 ورسوله، هللا هو طاعته حدود في يكون والطاعة السمع في الحق هذا ولكن

 اعـة ط له تصبح ولم والرسول، اهللا ةطاع من خرج فقد اهللا، شرع عطّل فإن

 الرسـول  وأطيعـوا  اهللا أطيعوا آمنوا الذين أيها يا{: تعالى قال الناس، على

 كنـتم  إن والرسول اهللا إلى فردوه شيئ في تنازعتم فإن منكم، األمر وأولي



 من وظاهر ،]59: النساء[ }تأويال وأحسن خير ذلك اآلخر واليوم باهللا تؤمنون

 اهللا صـلى  ـ للرسول الطاعة كذلك مطلقة، هللا الطاعة أن لآلية اللغوي البناء

: تعـالى  قـال  ولـو .. األمر ألولي الطاعة كذلك ليست ولكن ـ، وسلم عليه

 مطلقاً طاعتهم لوجبت منكم األمر أولي وأطيعوا الرسول وأطيعوا اهللا أطيعوا

 .ـ وسلم عليه اهللا صلى ـ والرسول اهللا كطاعة

 طاعة على األمر أولي طاعة عطف وإنما ذلك، يقل لم شأنه جل اهللا ولكن

 بحدود دائماً مقرونة طاعتهم لتظل ،"أطيعوا" األمر تكرار بدون والرسول اهللا

 آمنـوا،  الذين من أي) منكم (األمر ولي يكون أن الطاعة فشرط اهللا، أنزل ما

 اهللا كتـاب  أي) اهللا إلـى ( التنازع عند األمر يرد أن بد فال ذلك يكون ولكي

 .ـ وسلم عليه اهللا صلى ـ الرسول سنة أي) الرسول وإلى(

 اسـمعوا : "فقال المعنى هذا ـ وسلم عليه اهللا صلى ـ اهللا رسول أكد وقد

 كتـاب  فيكم أقام ما زبيبة رأسه كأن حبشي عبد عليكم استعمل وإن وأطيعوا

 مجدع عبد عليكم أمر إن :"ـ وسلم عليه اهللا صلى ـ وقال ]البخاري رواه[" اهللا

 فهـذه . ]مسـلم  رواه[" وأطيعوا فاسمعوا اهللا، بكتاب يقودكم ـ أسود قال أو ـ

 اإلمـام  يقـود  أن والطاعـة  عمللس يشترط أنه على الداللة واضحة األحاديث

 طاعـة،  وال له سمع ال فهذا اهللا شرع فيهم يحكّم لم إذا أما اهللا، بكتاب رعيته

 أمـا  المفسـقة،  اهللا أنزل ما بغير الحكم صورة في هذاو عزله، يقتضي وهذا

 غيـر  شريعة اتباع أجاز فمن وعليه بالمقاتلة، ولو عزله توجب فهي المكفرة

 هذا مثل في ألنه طاعته، وحرمت بيعته، وانحلت خلعه، وجب اإلسالم شريعة

 اإلمام، لعزل الموجبة األسباب أعظم هو والكفر الكفر، وصف يستحق الحال

 . المسلمين أمور تدبير عن وخلعه



 طرأ إذا أنه وعلى لكافر، تنعقد ال األمامة أن على العلماء إجماع انعقد وقد

 .طاعته وسقطت الوالية حكم عن خرج ،بدعة وأ للشرع وتغيير كفر عليه

 أو باإلبطـال  اهللا شريعة في يتصرف الذي األمر ولي فإن ذلك على وبناء

 يعطيـه  الذي توليه شرط فقد ألنه ة،يعشر له تكون ال.. االستبدال أو التعديل

 .بالدين الدنيا سياسة أي اهللا، شريعة تطبيق وهو األمر تولي شرعية

 على الحكم منهاج ويقيمون الدين، بغير الدنيا يسوسون الذين فالحكام وإذن

 وال شرعية، لهم ليس الحكام هؤالء ـ الدولة عن الدين فصل.. العلماني المبدأ

 وعـدم  وبغضهم معاداتهم المسلم على الواجب بل طاعتهم، عيةالر على تجب

 .فعل أو بقول مناصرتهم

 يمكـن  ما أو الوضع، شرعية ناحية من أما.. الحاكم شرعية ناحية من هذا

 القائمة األوضاع أن الناس من كثير يعتقد: فنقول النظام شرعية عليه نطلق أن

 تكملـة  ينقصها ولكنها مية،إسال أوضاع هي اإلسالمي العالم أرجاء معظم في

 فتحكـيم  صـحيح،  غيـر  الفهم هذا إن الحقيقة وفي.. اهللا شريعة تحكيم هي

 األصـل  لذلك تأسيس ولكنه لفعبال موجود إسالمي ألصل تكملة ليس الشريعة

: تعـالى  قال اهللا، شريعة حكمت إذا إال إسالمية تكون ال األوضاع أن بمعنى

 فـي  يجـدوا  ال ثـم  بيـنهم،  شجر يماف يحكموك حتى يؤمنون ال وربك فال{

 اإلسالمية الدولة صفات فأول.. }تسليما ويسلموا قضيت، مما حرجاً أنفسهم

 حيث من فيها الحقيقي الحكم يكون أن هي معاداتها وتحرم طاعتها يجب التي

 يخـالف  عام أو خاص قانون فيها يكون ال وأن.. وحده هللا والتكوين التشريع



 ال وأن.. اإللهي التشريع يخالف إداري أمر أي يصدر ال وأن والسنة، الكتاب

 ..عرقي أو إقليمي أساس على قيامها في الدولة ترتكز

 أنهـا  بمعنى للشرع، واالنتساب اإلسالم على تقوم اإلسالمية الدولة أن ذلك

 عـن  الـدين  فصـل  مثل الكفر، أصول إلى وليس اإلسالم أصول إلى ترجع

 .القومية نعرات أو الدولة،

 بحـق  واإلقـرار  اإلسـالمية  الشريعة إلغاء مبدأ على دولة نظام قام فإذا

 واألعراض واألموال الدماء في والتحاكم اهللا، دون من لبشر المطلق التشريع

 ..طاعته تجب وال باطالً، النظام هذا كان اهللا أنزل ما غير إلى

 عـن  الدين فصل مبدأ على تقوم التي العلمانية النظم معظم شأن هو وهذا

 مقتبسـة  علمانية أنظمة اإلسالمي، العالم في اآلن القائمة الحكم فأنظمة الدولة

 يعتبر المبدأ وهذا... الدولة عن الدين فصل مبدأ على القائمة الغربية النظم من

 القطعيـة  وبالنصوص بالضرورة، الدين من معلوم مبدأ على صريحاً خروجاً

 ألمـور  اإلسـالم  رسالة عموم وهو كافة، العلماء وإجماع والسنة الكتاب في

 شـؤون  سـائر  يـنظم  كامـل  حياة منهاج اإلسالم وأن الحياة، وشؤون الدين

 ..دنياهم في المسلمين

 عـن  بعدولها الشرعية عدم صور أقصى العلمانية األنظمة بلغت فقد وإذن

 القـوانين .. والشرك الكفر قوانين على وإبقائها أحكامه، في وتعدليها اهللا حكم

 .اهللا أحل ما وتحرم اهللا، حرم ما تبيح التي.. الوضعية



 الدولة، عن الدين فصل على تقوم التي العلمانية األنظمة شرعية انعدام إن

 هـذه شـريعة    انعـدام  إن.. والسنة الكتاب من بدالً األمة إرادة إلى والتحاكم

 عبـارة  فـي  يتحـدد  منها المسلم وموقف.. البديهات من بديهية هو األنظمة

 .. واحدة

 .شرعية بأي لها االعتراف ويرفض.. األنظمة هذه يرفض نهإ
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 أردنـا  إذا وأننا والتبعية، التخلف طريق هي العلمانية إن للناس نقول حين

 رفضاً العلمانية رفض من لنا بد فال ،جميعاً البشرية وقيادة بل والريادة، التقدم

 مـن  كثير يفتح.. ذلك للناس نقول حين... مبدئياً قبوالً اإلسالم وقبول اً،مبدئي

 ..كثيرون وينكر.. العجب من أفواههم الناس

 والجهـل  الفقهـر  محاربـة  هو والريادة التقدم طريق أن القوم بعض فعند

 والمادي الحضاري التخلف إزالة هو. المتين االقتصادي النباء هو. والمرض

 والغـش  والنفـاق،  الكـذب : المنهـارة  األخالق إصالح وه.. والتكنولوجي

 الصـف  وتوحيـد  الفرقـة  إزالة هو.. والالمباالة الضمير وموت همال،واإل

 .. وهو ..وهو ..هو.. العامة المصلحة وتغليب



 كيـف  ولكـن .. مطلـوب  وكله إصالح، فكله هذا، لكل نعم: نقول ونحن

 وفتحنـا  كلـه،  هذا نصلح أن الزمان من كامل قرن خالل جربنا لقد السبيل؟

 ..و ..و ..الجيوش وسلّحنا المصانع، وأنشأنا المدراس،

 حدث؟ فماذا

 وهوانـاً  ضعفاً وزدنا. تعقيداً كلها أزماتنا وزادت حدة، كلها مشاكلنا زادت

 األكلـة  يتداعى كما علينا تتداعى التي هي وحدها األمم تعد ولم. الناس على

 والمسـكنة  الذلة عليهم اهللا كتب الذين اق،اآلف شذاذصار   وإنما.. قصعتهم إلى

 األمـوال  فـي  الناهشـين  وأول القصعة، إلى المتداعين أول هم اليهود، من

 تجعل التي العلمانية الزعامات لوجود إال ذلك حدث وما.. والدماء واألعراض

 مـع  يتفـق  ال مـا  وتدع تشاء، ما منه فتأخذ وتمزقه، وتجزئه عضين القرآن

 .. أهوائها

 رحيـل  أعقاب في اإلسالم ديار في السلطة زمام تولت التي لزعاماتا هذه

 بجـد  تعمـل  فقامـت  المسـلمين،  أراضي على المباشر العسكري االستعمار

 الخفيـة  الجهـود  وبذلت الغرب، في اإلسالم مجمتعات تذويب على واجتهاد

. .العلماني المذهب على الحياة هذه وإقامة الحياة، عن اإلسالم لعزل والمعلنة

 ..الدولة عن الدين فصل

 والعلمـي  والمادي الحضاري بتخلفنا العلمانية عالقة وما: قائل يقول ربما

 وغـش  ونفاق كذب من المنهارة بأخالقنا العلمانية عالقة وما.. والتكنولوجي؟

 مباالة؟ وعدم ضمير وموت وتقاعس وإهمال،



 مـدى  ياسلق إليه نرجع الذي المقياس هو ما: نسأل.. نجيب أن قبل ونحن

 .األمة؟ تخلف

 أمر كل في المسلمين مرجع ألنه والسنة، القرآن هو القياس هذا أن شك ال

 فـنحن  والسـنة  القـرآن  مـن  اقتربنـا  كلما أنه شك وال.. حياتهم أمور من

 فنحن والسنة، القرآن عن تأخرنا وكلما).. سلوكياً (وبالتالي عقيدياً) متقدمون(

 ..السلوك مجال في ليوبالتا العقيدة مجال في متخلفون

 العلمانية؟ تعني وماذا

 وتنحية الدين، غير على الحياة وإقامة الدولة، عن الدين فصل تعني أليست

 الحكم؟ عن اهللا شريعة

 ألوان كل منه تنشأ والتي العقيدي، التخلف درجات أقصى هي العلمانية إذن

 الحربـي،  والتخلف االقتصادي، والتخلف العلمي، التخلف.. خرىاأل التخلف

 ..والثقافي الفكري والتخلف

 إلى ننظر تعالوا. العقيدة حديث من باهللا دعونا: العلمانيين من البعض يقول

 عن معنا ابحثوا.. الجائعة والمعدات المفتوحة األفواه ماليين إلى تعالوا. الواقع

 تخلفـه  فـي  اإلسـالمي  العالم يعانيها التي االقتصادية للمشاكل عملية حلول

 ..موارده وقلة سكانه وكثرة المدقع وفقره يالمزر

 شـيئ  فبـأي  يزيد أو كامل قرن منذ تبحثون زلتم ما. ابحثوا. نعم: ونقول

 خرجتم؟



 رد دون فيـه  نحن مما الخروج سبيل في يبذل جهد أي أن فنؤكد نحن أما

 مـأله  حاولنا كلما بالثقوب، المملوء كاألناء سيظل الرباني، المنهج إلى الناس

 ..الفراغ إلى عاد

 الـذي  اهللا منهاج وهو التقدم لتحقيق الصحيح الطريق نترك ونحن ال كيف

 تـارة،  والماركسـية  تـارة،  الرأسـمالية  وراء ونلهث الحياة، لحكم ارتضاه

 عـن  تعجز الجاهلية األيدلوجيات هذه أن نفهم أن ونرفض.. تارة واالشتراكية

 ..خادع سراب الحقيقة في وأنها التخلف، من باألمة الخروج

 وحـدةً،  تعقيـداً  المشاكل هذه زادت بل األمة، مشاكل تحل لم العلمانية إن

 أن لحماقـة  وإنهـا .. والتخلـف  والضياع والذل الهوان من المزيد عن فضالً

 مـن  بـد  فال ولذلك.. الشفاء على مقبل أنه ويتوهم السم من اإلنسان يستزيد

 ..لتخلفا في ولاأل السبب هي التي.. العلمانية رفض.. السم هذا رفض

 التخلـف  درجات أقصى هي بل عقيدي، تخلف هي آنفاً قلنا كما والعلمانية

 االقتصادي والتخلف اقتصادي، تخلف إلى يؤدي العقيدي التخلف وهذا العقيدي

 التبعيـة  ظـل  وفي.. التبعية إلى يؤدي واالحتياج واالحتياج، الفقر إلى يؤدي

 الـديون،  وتثقـل  الحضيض، إلى بالدال عمالت وتهبط تعقيداً المشاكل تزداد

 تدور وهكذا.. أخرى مرة التبعية يولد االحتياج وهذا واالحتياج، الجوع ويزداد

.. منهـا  أكبر في ليقع حفرة من يخرج كالذي وتصبح مفرغة، حلقة في األمة

  . !!خالص حتى يقع في الحفرة التي ليس منها



 أم منهـا،  خالص ال التي الحفرة هذه في نقع حتى العلمانية نقبل نظل فهل

 التقـدم  إلـى  بها ونخرج والتبعية، التخلف من أمتنا لننقذ العلمانية هذه نرفض

 والريادة؟

אKK
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 طليعة وفي األمة، لبناء األساسية القاعدة هي تعد ثوابت األمم من أمة لكل

 والـذي  الثوابـت،  بقية حوله تتمركز التي بارهاباعت الهوية تيأت الثوابت هذه

 هي بنيان يتجمع فيـه األفـراد حـول          أمة فأي.. األمة أفراد حوله يستقطب

 وماتـت  بـل .. األفراد وضاع األمة تفككت الهوية، فقدت ثابتة، فإذا ) هوية(

 . األعداء عليها وتداعى لآلخرين، مطمعاً وأصبحت األمة

 مـن  الحضـاري  دربهـا  فـي  تنطلق األمم من أمة أية أن يثبت والتاريخ

 إذا إال أمة بأنها توصف ال أمة أية إن بل.. هويتها تمثل التي األفكار مجموعة

 ..ومتميزة واضحة) هوية (ذات كانت

 أمتنا؟ بهوية العلمانية فعلت فماذا

 الحاجز وراء األمة فألقت الحياة، عن اهللا شرعية بتنحية العلمانية جاءت لقد

 ..كأمة هويتها على لتحافظ إليه تستند طويلة ناًقرو ظلت الذي

 أسـاس  هـو  اإلسالم يصبح فلم القومية، النعرات بإثارة العلمانية وجاءت

 والمعـاداة،  المـواالة  أساس هو الوطن أو الجنس أصبح وإنما والبراء الوالء



 وبـذلك .. حركتها توجيه على المهيمن هو اإلسالم يصبح ولم األمة، فتفرقت

 كبـديل  الوطنية الهوية عليها وطرحت اإلسالمية،) هويتها (من ةاألم جردت

 ..لها

 فراغ (حقيقتها في هي اإلسالمية المجتمعات في الوطنية الهوية أن شك وال

 ظـواهر  فيهـا  حـدثت  اجتمـاعي،  فراغ فيها حدث إذا أمة وأي) اجتماعي

 وصلنا العلمانية، حكم ظل في حدث ما هو وهذا ،)انتماء (وفقدان).. اغتراب(

ـ  وطن بال ومواطنون مواطنين، بال  وطن ـ الصعبة المعادلة إلى  وفقـد  ـ

 همـه  وعـاش  نفسـه،  داخل في فرد كل وانعزل لألمة االنتماء األمة أفراد

 .. الفردي

 مساندة لفقدهم التأثير على قادرين غير األمة من والحكماء العقالء وأصبح

 فهو األراذل حكم وإذا فهاء،للس الحكم وصار لألراذل، الكلمة وصارت األمة،

 ..العقول واعتقال الطاقات، واستنزاف الضائعة، والجهود العريض، الفساد

 مـن  والسـفهاء  األراذل حكـم  ظل في اليوم مجتمعاتنا تعانيه ما هو وهذا

 ليقومـوا  خفيـة  بأيـد  القيادة إلى األمة أعداء بهم يدفع الذين العلمانية زعماء

.. أخـرى  بهويات واستبدالها.. اإلسالم.. لألمة قيةالحقي الهوية تغييب بعملية

 االمتصـاص  لعملية قابلية أكثر وتجعلها األمة، بنيان تخرب قومية، أو وطنية

 ..األعداء قبل من واالستغالل

 وتنظـيم  ترتيـب  بإعادة العلمانية عبر يقومون الحقيقة في الزعماء فهؤالء

 ألنهـم  وذلـك .. أعدائها مع شللتعاي قابلية أكثر لتكون اإلسالمية المجتمعات

 سواء.. عليه يحصلون الذي األجر لقاء منهم المطلوب  بالدور يقومون عمالء



 أو حراماً، الًام أو صيت، وذيوع شهرة أو األرض في سلطاناً األجر هذا كان

 ..دنسة شهواٍت

 العلمانيـة  رفـض  من بد فال العمالء، األراذل هؤالء نسقط أن أردنا فإذا

 وفقـدان  االغتـراب  ظواهر وتزول األمة، اجتماع محور هو ماإلسال ليكون

 ..دةايالق إلى والحكماء األلباب بأولي األمة وتدفع.. االنتماء

 والـوالء  اإلسالم، على االجتماع كان األمة، قيادة األلباب أولوا تولى وإذا

 ودافعـاً  الحضـارة،  لصنع حافزاً اإلسالمية الهوية هذه فكانت عليه، والبراء

 ما سنوات في يحقق الذي المسلم للفرد الجديد الميالد يكونس ووقتها.. فاعليةلل

 واالنطالقـة  القويـة،  الوثبة صاحبة المسلمة ولألمة عقود، في غيره يحققه ال

 عبر اإلسالمي المارد على األعداء وضعها التي األغالل يتحطم يالت الواسعة

 .والعمالء األراذل حكم وعبر.. العلمانية
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 شـريعة  هـي  شريعته ولتكون كلها، البشرية دين ليكون اإلسالم جاء فقد

 النهائي، المرجع هي وتكون الشرائع، من قبلها ما على ولتهيمن جميعاً الناس

 تقـوم  الذي لمنهجوا. عليها ومن اهللا يرث حتى البشرية لحياة اهللا منهج ولتقيم

 إطارها في الحياة تعيش التي والشريعة ونشاطها، شعبها شتى في الحياة عليه

 االجتماعي، ونظامها االعتقادي، تصورها منها مدتوتس محورها، حول وتدور

 .. والجماعي الفردي سلوكها وآداب



 بمصـالح  وافيـة  كفيلة وجعلها والفساد، التناقض عن شريعته اهللا نَزه وقد

 عوج، وال فيه أمت ال الذي المستقيم صراطه فهي.. والمعاد المعاش في هخلق

 فيقـول  بشـيئ  تأمر لم.. حرج وال فيها ضيق ال التي السمحة الحنيفية وملته

 لكان أباحته لو الحِجي فيقول شيئ عن تنه ولم أوفق، لكان عنه نهت لو العقل

 وحرمت طيب، كل وأباحت فساد، كل عن ونهت صالح بكل أمرت بل أرفق،

 زينـة  وظاهرهـا  وصيانة، حمية ونواهيها ودواء، غذاء فأوامرها خبيث، كل

 الحـق،  وقوامهـا  الصـدق  شـعارها  ..ظاهرها من أجمل وباطنها لباطنها،

 ملك، بسياسة تكمل أن إلى البتة بها حاجة ال الفصل، وحكمها العدل، وميزانها

 الملوك سياسة قبل بشرعها اعلين نعمته أتم الذي اهللا أكملها.. رأي ذي رأي أو

 لكـم  ورضيت نعمتي، عليكم وأتممت دينكم، لكم أكملت اليوم{: سبحانه فقال

 ..}ديناً اإلسالم

 علـى  اإلسالمي المجتمع قيام منذ المسلمين حياة تحكم الشريعة هذه وبقيت

 ثـم  الراشـدين،  الخلفـاء  عهد وفي ـ وسلم عليه اهللا صلى ـ اهللا رسول يد

 ظل الذي الحكم أن إال االنحرافات، بعض منهم بدر كان وإن يناألموي الخلفاء

 الشـرع  وكان العباسية، الدولة جاءت ثم اهللا، شريعة هو إليه يتحاكمون الناس

 التتـار،  جـاء  ثم.. الشيئ بعض قوية ثغرات وجود مع الحكم نظام هو أيضاً

 لـه،  تسلموايس لم المسلمين ولكن سابقاً، عنه تحدثنا الذي الياسق كتابهم وكان

 هـي  اإلسالم شريعة وبقيت. وشريعتهم دينهم على المسلمين بثبات أثره فزال

 التنـازع،  عنـد  إليهـا  يـردون  المسلمين، حياة تحكم التي الوحيدة الشريعة

 ةيعبشـر  األمة استبدلت أن أبداً يحدث ولم.. االختالف عند إليها ويتحاكمون

 بتنحيـة  فقامـت  اإلسـالم  يارد العلمانية غزت حتى.. أخرى شريعة اإلسالم



 سلطان هو المهيمن، والسلطان الغالبة، الشريعة وجعلت الحكم، عن اهللا شريعة

 ..اهللا غير وشريعة اهللا، غير

 األنظمـة  يرفض وأن العلمانية، بهذه يكفر أن مسلم كل على وجب ولذلك

 وتعز اهللا، سلطان يعلو حتى.. عنها يرضى وال بها يرضى وال عليها، القائمة

 ..العليا هي اهللا شريعة وتكون القرآن راية

 : البحث أول في طرحناه الذي السؤال على أجبنا فلعلنا.. وبعد

א؟א

 وأن.. العليـا  هـي  اهللا شـريعة  وأن ابتداء، هللا الشرع أن :قلنا حين أجبنا

 الشـرك،  هـو  ذلـك  فمعنى وإال أخرى، شريعة معها يكون أال ذلك مقتضى

 .المتفرقين لألرباب والعبادة اهللا، مع اآللهة ذواتخا

 وقبول اهللا، أحل ما وتحرم اهللا، حرم ما تحل العلمانية إن :قلنا حين وأجبنا

 مـن  لنـا  بد فال الملة، من مخرج وشرك كفر اهللا غير من والتحريم التحليل

 .اإلسالم صفة ألنفسنا لنحقق العلمانية رفض

 الكفر وقبول بواح، كفر ولكنها معصية ليست العلمانية إن :قلنا حين وأجبنا

 لنبقى بها الرضا وعدم العلمانية رفض من لنا بد فال ولذلك.. كفر به والرضا

 .اإلسالم صفة ألنفسنا ونحقق اهللا، دين في



 عـن  الـدين  فصل على تقوم التي العلمانية األنظمة إن :قلنا حين وأجبنا

ـ  األنظمـة  هذه ـ والسنة الكتاب من بدالً األمة إرادة إلى والتحاكم الدولة  ـ

 .. واحدة عبارة في يتحدد منها المسلم وموقف الشرعية تفتقد

 .شرعية بأّي لها االعتراف ويرفض األنظمة، هذه يرفض إنه

 والـذي  العقيدي، التخلف درجات أقصى هي العلمانية إن :قلنا حين وأجبنا

 واالحتيـاج  احتياجاً، ديولّ التخلف وهذا.. األخرى التخلف ألوان كل منه تنشأ

 .والتبعية التخلف سبب ألنها العلمانية نرفض فنحن ولذلك.. تبعية يولد

 عنها وينتج والعمالء، األراذل ظلها في يحكم العلمانية إن :قلنا حين وأجبنا

 وضـياع  الطاقات، استنزاف إلى ذلك فيؤدي انتماء، وفقدان اغتراب، ظواهر

 حكـم  ليسـقط  العلمانيـة  نرفض أن بد فال ولذلك.. عريض وفساد الجهود،

 لألمة جديداً ميالداً فيكون األمة، قيادة األلباب أولوا ويتولى والعمالء، األراذل

 الواسـعة،  االنطالقـة  وتنطلق القوية، الوثبة تثب أن تستطيع التي اإلسالمية،

 .اإلسالمي المارد على األعداء وضعها التي األغالل وتحطم

 :شئت إن اجعر ـ اإلطالع من لمزيد

 .الحوالي سفر ـ العلمانية -

 .قطب محمد ـ الشريعة تطبيق حول -

 العقوبـات  نوقانو. 279 ـ 267 المواد ـ المصري العقوبات قانون راجع -

 .240 ـ 232 المواد ـ العراقي



 نـادي  مجلـة  حسـني،  نجيب محمود ـ الخاص القسم العقوبات قانون شرح -

 .القضاة

 .يميةت ابن ـ 28 ج الفتاوى -

 .شاكر أحمد تعليق ـ 6 ج أحمد األمام مسند -

 .القحطاني سعيد بن محمد ـ القوانين تحكيم -

 .القحطاني سعيد بن محمد ـ والبراء الوالء -

 .باز بن العزيز عبد ـ العربية القومية نقد -

 .العلياني نفيع بن علي ـ الدعوة نشر في الجهاد أهمية -

 .شاكر أحمد ـ التفاسير عمدة -

 .قطب محمد ـ ودالالته األفغاني الجهاد -

 .الدميجي عمر بن اهللا عبد ـ العظمى اإلمامة -

 .قطب محمد ـ الشريعة تطبيق حول -

 .إسماعيل أبو صالح ـ الشهادة -

 .قطب محمد ـ تصحح أن ينبغي مفاهيم -

 .قطب محمد ـ المعاصر واقعنا -

 .القيم ابن ـ الموقعين إعالم -

 .قطب سيد ـ 2ج نالقرآ ظالل في -
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 بـألف  األرض في سلطان له يقوم أن يمكن اإلسالم أن يؤمنون ممن لست

 والخطـب  الكتـب  مع بد ال وإنما.. والمواعظ بالخطب وال عنه، يكتب كتاب

 واقـع .. متحرك حي واقعفي   اإلسالم يمثلون صادقين مسلمين من والمواعظ

 ..العقول آثاره وتلحظ دي،يألا وتلمسه العيون، تراه

 المال من الجهد وبذل العمل من لهم بد ال الصادقين المسلمين هؤالء إن ثم

 الريـادة  إلـى  التبعية من المسلمة األمة إخراج يستطيعوا حتى والولد والنفس

 ..والقوة االئتالف إلى والضعف الفرقة ومن التمكين، إلى االستضعاف ومن

 العلمانيـة؟  األنظمـة  لمواجهة شيئ بيدي ليس: ينالمسلم من قائل قال فإن

) جهـاداً  (ـ وسلم عليه اهللا صلى ـ الرسول سماها عظيمة قوة بيدك بل: قلنا

 في اهللا بعثه نّبي من ما: "والسالم الصالة عليه قال.. بالقلب الرفض قوة وهي

 ويقتـدون  بسنته، يأخذون وأصحاب، حواريون أمته من له كان إال قبلي أمة

 ال ما ويفعلون يفعلون، ال ما يقولون خلوف، بعدهم من تخلف إنها ثم. رهبأم

 مـؤمن،  فهو بلسانه جاهدهم ومن مؤمن، فهو بيده جاهدهم فمن. يؤمرون

 رواه[" خـردل  حبة اإليمان ذلك وراء وليس مؤمن، فهو بقلبه جاهدهم ومن

 بالقلـب  لكرهوا بالقلب، والكره الرفض من يبدأ العلمانية األنظمة فجهاد ،]مسلم



 ثـم  اهللا، يرضـى  ال منكر هذا أن قلبه قرارة في اإلنسان يعتقد أن معناه ليس

 .. عليه المقبل به الراضي سلوك نفس هو ذلك بعد المنكر هذا مع سلوكه ونكي

.. بالعمـل  عليه القائمين مظاهرة وعدم العلمانية باطل اعتزال من بد ال بل

 القائمين ومعاداة اهللا، شريعة يخالف وتشريع منهج كل من البراءة يعني وهذا

 .أنظمتهم بشرعية االعتراف وعدم عليه،

ـ أما بانهزامنا علينا تستطيل العلمانية األنظمة كانت وإذا  فلنجاهـدها  ا،مه

 ومواالتنـا،  لمناصرتنا بقائها في تحتاج العلمانية األنظمة كانت وإذا بتماسكنا،

 هـو  منهـا  موقفنا وليكن.. عنها والمواالة النصرة بمنع إسقاطها في فلنسعى

 .والمقاطعة المعاداة

 ال أن شـهد  من كل مسوؤلية هي اإلسالم عن ؤوليةمسال أن المسلم وليعلم

 القـدرات  بـاختالف  الدرجات، في اختالف على اهللا، رسول محمد اهللا إال إله

 وال يستسلم فال.. قل وإن لجهده بحاجة اإلسالم أن وليعلم والظروف، والمواقع

 ..الفردي كيانه داخل ينعزل وال كينيست

 لمـا  وهنـوا  فمـا  كثير رّبيون معه قاتل نبي من وكأين{: وجل عز قال

 آل[ }الصـابرين  يحب واهللا استكانوا وما ضعفوا وما اهللا، سبيل في أصابهم

 .]146: عمران

 .. يذيبك فإنه تذيبه، لم إذا الباطل أن مسلم كل وليوقن

 واقعـه،  تخالف وقيم وتصور بعقيدة طويالً يعيش أن يستطيع ال واإلنسان

 فـإن  وإال وقيمه، وتصوره لعقيدته المخالف الواقع لتغيير يسعى أن بد ال وهو



 التصـورات  وتلـك  القيم هذه يهدد وقيمه، راتهوصلت المخالف الواقع استقرار

 التصـور  عـن  المجتمعـات  واقـع  هو نقول ما على شاهد وأكبر.. بالتغيير

 شـريعة  ونُحيت للحياة اإلسالمي النظام عن واقعها بعد ..الصحيح اإلسالمي

  ..الحكم عن اهللا

 يبعدها بدوره أخذ.. الحياة عن الدين وفصل اهللا لشريعة التنحية هذه إن ثم

 في تدور اإلسالمية المجمتعات ظلت وهكذا.. جديد من اإلسالمي الصور عن

 وظهرت.. سالماإل عن كاملة غربة غريبة أصبحت حتى المفرغة الحلقة هذه

 حق ألنفسهم يزعمون.. وقادة وكبراء زعماء.. األرض على تمشي آلهة فيها

 يشـاؤون،  مـا  ويحرمـون  يشـاؤون،  ما يحلّون.. للشعوب المطلق التشريع

  !!.يشاؤون ما اهللا أحكام من ويعطلون

 فـي  بديهية المطلق التشريع بحق وجل عز اهللا تفرد قضية كانت أن وبعد

 على يلَبس من الفتنة وخطباء الضالل، علماء من رأينا م،مسل كل وحس عقل

 فـي  وجـل  عـز  اهللا إشراك إمكانية للبحث ويطرح البديهية، هذه المسلمين

 ..الحقيرة الدواب هذه آخر إلى... و والحكام القادة مع والحكم التشريع

 وسيعود غريباً اإلسالم بدأ: "ـ وسلم عليه اهللا صلى ـ اهللا رسول وصدق

 التوحيـد  بدعوة اإلسالم بدأ ولقد. ]مسلم رواه[" للغرباء فطوبى بدأ، كما اًغريب

 صـوره  فـي  الشـرك  يواجـه  اإلسالم عاد ولقد.. الشرك وجه في الخالص

 ..جديد من الخالص التوحيد بدعوة.. الجديدة

ـ  اهللا رسول بدعاء ـ السعداء ـ الغرباء أولئك ترى يا فمن  اهللا صـلى  ـ

 فـي  الخالص التوحيد راية يحملون الذين إنهم.. نى؟بالحس لهم ـ وسلم عليه



 اهللا رسـول  أصـحاب  بـدأ  كما الثانية الجولة واليبدأ.. جديد من الشرك وجه

 ..األولى الجولة

.. الشـرك  مـن  بالنجـاة  البشرية لكل الدين هذا رسالة يحملون الذين إنهم

 ..الواحد اهللا عبادة إلى العباد عبادة من اهللا شاء من ليخرجوا

 .قريب من بل.. ال.. بعيد من تفوح الجنة وريح.. حاضر القرآن هو هذاو

 

  

    

     

 

 

 

 

 

 

 



אאא

 :أوالً

 .القرآن الكريم -

 .السنة المطهرة -

 :التفاسير: ثانياً

 .تفسير القرآن العظيم ـ الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير -

 .ضاويتنزيل وأسرار التأويل ـ عبد اهللا البيالأنوار  -

 .الجامع ألحكام القرآن ـ أبو عبد اهللا القرطبي -

 .أحاكم القرآن ـ أبو بكر الجصاص -

 .أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ـ محمد األمين الشنقيطي -

 .مدارك التنزيل وحقائق التأويل ـ عبد اهللا النسفي -

 .عمدة التفاسير ـ اختصار وتحقيق أحمد شاكر -

 .في ظال القرآن ـ سيد قطب -

 :شروح كتب الحديث: ثالثاً

 .فتح الباري في شرح صحيح البخاري ـ ابن حجر العسقالني -



 .صحيح مسلم ـ شرح األمام النووي -

 .مسند األمام أحمد ـ تعليق أحمد شاكر -

 :كتب وفتاوى األمام ابن تيمية: رابعاً

 .الفتاوى الكبرى -

 .اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم -

 .العبودية -

 .ة جليلة في التوسل والوسيلةقاعد -

 .الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان -

 .الصارم المسلول على شاتم الرسول -

 .مختصر الفتاوى المصرية -

 .الرسالة التدمرية -

 :كتب األمام ابن القيم: خامساً

 .مدارج السالكين -

 .أعالم الموقعين عن رب العالمين -

 .زاد المعاد في هدى خير العباد -



 .الهجرتينطريق  -

 :رسائل جامعية: سادساً

األمامة العظمى ـ عبد اهللا بن عمر الدميجي ـ رسالة ماجستير قدمت    -

 . هـ1403لجامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 

العلمانية ـ سفر بن عبد الرحمن الحوالي ـ رسالة ماجسـتير قـدمت      -

 .لجامعة أم القرى بمكة المكرمة

بن نفيع العلياني ـ  على . المية ـ د أهمية الجهاد في نشر الدعوة اإلس -

 . هـ1404رسالة دكتوراة قدمت إلى جامعة مكة المكرمة عام 

الوالء والبراء ـ محمد بن سعيد القحطاني ـ رسالة ماجستير قـدمت     -

 . هـ1401لجامعة مكة المكرمة عام 

 :من كتب األستاذ سيد قطب: سابعاً

 .معالم في الطريق -

 .مقومات التصور اإلسالمي -

 :من كتب األستاذ محمد قطب: ناًثام

 .حول تطبيق الشريعة -

 .مقرر علم التوحيد ـ وزارة المعارف السعودية -



 .مفاهيم ينبغي أن تصحح -

 .الجهاد األفغاني ودالالته -

 .واقعنا المعاصر -

 :كتب أخرى: تاسعاً

 .شرح العقيدة الطحاوية ـ ألبي العز -

بـن حسـن آل   فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ـ الشيخ عبد الرحمن ا  -

 .الشيخ

 .تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ـ سليمان بن عبد اهللا -

تحكيم القوانين ـ الشيخ محمد بن إبراهيم ـ مفتي الـديار السـعودية      -

 .سابقاً

 .البداية والنهاية ـ ابن كثير -

 .العقيدة وأثرها في بناء الجيل ـ عبد اهللا عزام -

 .عمر األشقر. جاهلية ـ دالشريعة اإلسالمية ال القوانين ال -

أحكام إسالمية إدانة للقوانين الوضعية ـ المستشار محمود عبد الحميد   -

 .غراب

 .نقد القومية العربية ـ الشيخ عبد العزيز بن باز -



 .سيد صبري. مدخل دستوري ـ د -

 .فؤاد عبد الباقي. نظرية القانون ـ د -

االة والمعاداة  قانون العقوبات المصري، والعراقي، نقالً عن كتاب المو        -

 .ـ محماس بن عبد اهللا الجلعود

 .الشهادة ـ الشيخ صالح أبو إسماعيل -

 :عاشراً

 رجب، شعبان، رمضان، شـوال  25مجلة البحوث اإلسالمية ـ العدد   -

 . هـ1409ـ عام 

 . م1981مجلة نادي القضاة ـ عام  -

 . هـ1402 جمادي اآلخر عام 29صحيفة األهرام ـ عدد الخميس  -
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