حوار علمي ىادئ مع
(اإلخوان المسلمين)،
حول تمييعهم لعقيدة
الحكم بما أنزل اهلل
« ستون دليال قرآنيا على وجوب التحاكم إلى شريعة اإلسالم في جميع شئون الحياة،
وتوضيح المعنى الصحيح لـلحاكمية»

أعده :ماجد بن سليمان الرسي
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمة
احلمد ﵁ رب العادلُت ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلُت ،نبينا زلمد ،وعلى آلو وصحبو
أصبعُت ،أما بعد:
فقد كانت تصورات الناس ومفاىيمهم عن دينهم سليمة صافية إىل عهد قريب (إىل ضلو عام ٓٓٗٔ
سمون
من اذلجرة النبوية) ،مث دلا انتشرت كتب ادلنتمُت إىل ما يُسمى باجلماعات اإلسالمية وما يُ َّ
بادلفكرين ،وكذلك زلاضراهتم ادلسجلة يف أوساط الشباب تغَت األمر ،وصار عند الناس نوع من
االزدواجية يف التصورات وادلفاىيم ،فتجده مستقيما يف باب اإلديان با﵁ وادلالئكة والكتب والرسل
وال َقدر واليوم اآلخر ،وكذلك يف باب حب الصحابة ،إال أنك ِ
صرت ذبد عند بعضهم اضطرابا يف
أبواب شبانية من أبواب الدين ،وىي االجتماع وذم االفًتاق ،وفضل اجلماعة ،والسمع والطاعة لإلمام،
واجلهاد ،والرجوع إىل العلماء ،والوالء والرباء ،واعتزال الفنت ،والتحاكم إىل شريعة اإلسالم.
وجدت أن سبب
وبعد التأمل الطويل والقراءة وادلباحثة مع بعض من وقعوا يف ِشراك ىؤالء ادلفكرين؛
ُ
ذلك ىو سوء التلقي ،إما بقراءة ٍ
كتب فيها ما فيها من الشوائب والكدر ،أو باالستماع إىل رجل حيمل
حس َن ادلنطق ،قدَّم نفسو للدعوة ،فتلقى عنو صبهور الشباب بكل استسالم دلا
تلك األفكار ،يكون َ
قرب إىل ا﵁ ،وخيُط ذلم الطريق الصحيح ،الذي يسبقون بو من سبقهم،
ألقاه يف مسامعهم ،شلا يظنونو يُ ٍّ
ويُدركون بو ما فاهتم ،بأسرع وقت ،وأقل جهد.

والكالم يف االضلراف يف ىذه األبواب الثمانية يطول؛ وسأقتصر على الفقرة األخَتة وىي ادلتعلقة
بالتحاكم إىل الشريعة ،إذ التحاكم إىل الشريعة اإلسالمية من لوازم اإلديان ،وىو شيء معلوم من الدين
بالضرورة ،فال أحد يقول إنو يؤمن بأن ا﵁ أحكم احلاكمُت ،وأنو اخلبَت العليم دبصاحل خلقو ،مث يذىب
يفضل مناىج أرضية بشرية زبالف شريعة اإلسالم ،مثل الدديوقراطية ،أو الدعوة إىل إقامة دولة مدنية ال
دينية ،فقد قال القرضاوي – رمز اإلخوان الديٍت ِ
ومرآهتم  -يف خطبة لو:
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ىناك ناس خيافون ،يقولون (نريد دولة دينية) ،وا﵁ ال نريد دولة دينية ،وال يريد أحد دولة دينية ،الدولة
الدينية مرفوضة عندنا ،ىذه دولة عرفها الغربيون ،ادلسيحيون ،فيما يسمى العصور الوسطى ،ربكم باسم
ا﵁ ،ومن خالفها خيالف حكم ا﵁ ،ضلن نريد دولة مدنية .انتهى كالمو.
وادلقصود من الدولة الدينية ىي الدولة اليت تتخذ الشريعة اإلسالمية مرجعا يف احلكم ال أكثر وال أقل،
وليس أساسا للحكم ونظاما شامال لو!
قال القرضاوي ىذا وقد جاوز التسعُت من عمره!
وقال ذلك أيضا رياض الشقفو ،ادلراقب العام لإلخوان ادلسلمُت يف سوريا ،الذين أعدوا وثيقة أكدوا فيها
أن برنامج اإلخوان ادلسلمُت إمنا ىو إلقامة دولة مدنية ،وقال :ىذا ليس جديدا ،ىذا فكرنا منذ أن
تأسست اجلماعة يف عام ٘ٗ. ٜٔ
وقال يف زلاضرة لو :ضلن نتمسك بالدديوقراطية ونقاتل يف سبيلها.
يقول ىذا وقد ُعلِم أن الدديوقراطية نظام كافر يقوم على رأي األغلبية ولو كان رأيا خيالف الشريعة.
أليس األوىل لو كان ناصحا ﵁ ولكتابو ولرسولو وألئمة ادلسلمُت وعامتهم أن يطالب دببدأ الشورى الذي
جاء يف القرآن (وأمرىم شورى بينهم)( ،وشاورىم يف األمر)؟
وم ن مقاالت القرضاوي ادلنافية للشريعة اإلسالمية مقولة إن احلرية مقدمة على الشريعة ،وشلن قال ىذا
كلو ومسعتو بأذين د .يوسف القرضاوي ،والذي يعترب رمزا من رموز اإلخوان ادلسلمُت ،الذين ملئوا الدنيا
ضجيجا بادلطالبة بتحكيم الشريعة!
والقرضاوي رغم أنو يدعو إىل ربكيم الشريعة اإلسالمية – بزعمو – إال إنو من أعظم ا﵀رضُت على
الثورات واالنقالبات ،ويعترب ىذا من أعظم الرب والقربات ،مع أن ىذا سلالف للشريعة اإلسالمية ،دلا
يًتتب عليو من الفوضى وىدر الدماء ،واضطراب األمن ،وحلول اخلوف ،وضعف شوكة ادلسلمُت
واستغالل الفرصة من قِـبَل األعداء ،وقد حصل ىذا كلو ،مع أن القرضاوي كان دائما ينبو على حفظ
الضروريات اخلمس ،وىي حفظ ادلال والنفس والدم والدين والعِرض ،فأين يتجلى نصحو حلفظ ىذه
الضروريات يف فتاواه باخلروج على احلكومات ،وربريضو للناس والدمهاء للخروج يف ميدان رابعة العدوية
مرة أخرى بعدما تعرضوا للسحق والسجن ىناك من قبل احلكومة بعد اعتصام دام أكثر من شهر،
2

اجتمع فيو ادلسلم والنصراين ،واعترب فيو ادلعتصمون ادلوت يف ادليدان إن حصلت مواجهات مع احلكومة
شهادة في سبيل اهلل ،مع أن زلمد مرسي مل يعلن تطبيق الشريعة ومل يُ ِشر إىل ذلك أصال ،فما ىو
ِ
موجب الشهادة؟!
دافع الدراويش ادلعتصمون عن حكم مرسي مع أنو حضر عيد ميالد ادلسيح خالل فًتة حكمو ،وقال
أثناء فًتة االنتخابات كلمة كفرية على ادلأل ،قال( :ال فرق بُت اإلسالم وادلسيحية) ،ودلا ذىب لتعزيتهم
بوفاة البابا وصفو بلقب (الفضيلة) مرتُت ،وترحم عليو ،فكيف يكون ادلوت يف سبيل إعادة حكمو
شهادة يف سبيل ا﵁ ،ووسيلة لنيل درجة الفردوس يف اجلنة اليت ىي أعلى الدرجات؟!
وىل اجلنة تنال ُّذه األفعال اجلاىلية؟
أليس ىذا من الغش للمسلمُت؟
وقد قال القرضاوي مفتخرا يف أحد اللقاءات التلفزيونية مفتخرا بأن قطر كان ذلا قدم السبق يف دعم
الثورات واالنقالبات ،وقد توىل كِ َرب ذلك األمَت العاق لوالده وجَتانو وأ َُّمتِوِ ،ضبد بن خليفة آل ثاين،
عاملو ا﵁ دبا يستحق.
ىذا ىو منهج القرضاوي ،شيخ اإلخوان ادلسلمُت ،الذي ي ريد إقامة الدولة اإلسالمية واخلالفة
اإلسالمية ،فالرجل منحط في عقيدتو ومنهجو ،يعلمها وحييد عنها ،فهو ممن أضلو اهلل على علم،
نسأل ا﵁ العافية والسالمة.
وال أدل على ضالل القرضاوي عن منهج أىل السنة واجلماعة وسوء فهمو لعقيدة احلكم دبا أنزل ا﵁ من
ِ
ووصفها بأنها أقامت دولة لإلسالم ،فقد قال يف كتابو (أمتنا بُت
ثنائو العاطر على ثورة اخلميٍت،
قرنُت)ٔ ص ٕٔٔ :

ٔ الناشر :دار الشروق ،ط ٕٔٗٔ ىـ  ٕٓٓٓ ،م .
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(دولتان لإلسالم:
ومن شبرات ىذه الصحوة ودالئلو احلية :قيام ثورتُت إسالميتُت ،أقامت كل منها دولة لإلسالم ،تتبناه
منهجا ورسالة ،يف شئون احلياة كلها :عقائد وعبادات ،وأخالقا وآدابا ،وتشريعا ومعامالت ،وفكرا
وثقافة ،يف حياة الفرد ،وحياة األسرة ،وحياة اَّتمع ،وعالقة األمة باألمم.
أما الثورة األوىل ،فهي الثورة اإلسالمية يف إيران ،اليت قادىا اإلمام آية ا﵁ اخلميٍت سنة ٜٜٔٚم ،وأهنت
حكم الشاه الذي بلغ يف الفساد ما بلغ ،والذي كان يُعترب شرطي الغرب وحضارتو يف الشرق األوسط،
والذي كان كانت لو عالقة وطيدة بإسرائيل.

وأقام اخلميٍت دولة لإلسالم يف إيران على ادلذىب اجلعفري ،وكان ذلا إحياؤىا وتأثَتىا على الصحوة
اإلسالمية يف العا مل ،وانبعاث األمل فيها بالنصر ،الذي كان الكثَتون يعتربونو من ادلستحيالت).
انتهى كالم القرضاوي.
مث تكلم عن الثورة الثانية ،وىي ثورة اإلنقاذ اإلسالمية يف السودان سنة ٜٜٔٛم.
وتعليقي على كالمو :انظر أيها القارئ كيف وصف ىذه الدولة اخلمينية القائمة على سب الصحابة
والطعن يف شرف أم ادلؤمنُت بل شرف النيب (صلى ا﵁ عليو وسلم)؛ يعترب ىذه الدولة (دولة لإلسالم،
تتبناه منهجا ورسالة ،يف شئون احلياة كلها :عقائد وعبادات ،وأخالقا وآدابا ،وتشريعا ومعامالت ،وفكرا
وثقافة ،يف حياة الفرد ،وحياة األسرة ،وحياة اَّتمع ،وعالقة األمة باألمم).
ىل من كان ىذا تصوره لدولة اإلسالم سيقوم يوما بتحكيم شريعة اإلسالم ،أو على األقل يصلح ألن
وم َو ٍّجها لشباب اإلسالم؟!
يكون من دعاة اإلسالمُ ،
ليس عند القرضاوي أي مشكلة يف أن ديدح ابن تيمية أو ديدح اخلميٍت أو ديدح بابا الفاتيكان ،فإنو دلا
نعى بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاين أثٌت عليو لكونو كان سللصا لدينو ونشيطا يف نشره يف بالد
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ادلسلمُت وغَتىا ،ودعا ا﵁ يف خطابو ا﵀فوظ يف (اليوتيوب)ٔ أن يرضبو ويثيبو بقدر ما قدم من خَت
لإلنسانية وما خلَّف من عمل صاحل ،ويف ختام كالمو سأل ا﵁ أن يعوض األمة ادلسيحية فيو خَتا.
فانظر أخي القارئ كيف يثٍت ىذا الضال على ضال آخر بأنو كان ينشر الكفر ،ادلتمثل يف دعوى أن
ادلسيح ابن ا﵁ (تعاىل ا﵁ عن ذلك) ،وعبادة الصليب ،وإنكار نبوة زلمد (صلى ا﵁ عليو وسلم) ،وغَت
ذلك من كفريات النصارى ،اليت امتأل القرآن بذمها وذم من اعتنقها.
وىكذا القرضاوي ،تارة يثٍت على إمام من أئمة الكفر ،وتارة يثٍت على دعوة اخلميٍت ،وإن أردتو يثٍت
على ابن تيمية فليس عنده مانع ،ليس عنده سبيز ،وليس عنده تطبيق دلبدأ الوالء والرباء ،واحلب يف ا﵁،
والبغض يف ا﵁ ،فهذه العقيدة غائبة عند ىذه اجلماعة ،ىذا مع قولو وقول صباعتو يف شعارىم( :القرآن
دستورنا ،وزلمد قائدنا)!
فهل القرآن وزلمد (صلى ا﵁ عليو وسلم) يثنيان على أئمة الكفر والضالل ،أم حيذران منهم ويأمران
دبجانبتهم؟!
فاحلمد ﵁ على نعمة العافية.
إهنا وا﵁ اخليانة العظمى لألمة ،بل ﵁ ولرسولو ولكتابو وألئمة ادلسلمُت وعامتهم ،وىذا وا﵁ الغش الذي
حذر منو النيب صلى ا﵁ عليو وسلم بقولو :من غشنا فليس منا.
لقد تربأ النيب صلى ا﵁ عليو وسلم من رجل وضع الرَّز الرديء يف أسفل البضاعة ،وجعل الرَّز اجليد يف
األعلى ،ليظن ادلشًتي أن الرَّز كلو جيد ،فما بالك دبن قدم دساتَت الغرب والشرق والقوانُت الوضعية يف
بضاعة مساىا ربكيم الشريعة ،وىي يف احلقيقة قوانُت بشرية؟!
وذلذا وصف الشيخ زلمد بن عبد الوىاب البنا رضبو ا﵁ ىذا احلزب (اإلخوان ادلسلمُت) بأهنم
ـخـ َّـوان) ،والشيخ زلمد خبَت ُّم وعليم خبفاياىم ،ألنو عاصر إمامهم حسن البنا منذ بداية التأسيس،
(ال ُ
كما عاصر من بعده.

وقد كان يصفهم الشيخ مقبل بن ىادي الوادعي رضبو ا﵁ بأهنم (اإلخوان ادلفلسون).
ٔ انظر خطابو يف زلرك حبث :القرضاوي يًتحم على بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاين.
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وقد بُت الشيخ ا﵀دث أضبد شاكر رضبو ا﵁ شيئا من حاذلم ،فقال عنهم يف كتابو "تقرير عن شئون
التعليم والقضاء" (ص:)ٗٛ
«قلبوا الدعوة اإلسالمية إىل دعوة إجرامية ىدَّامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود ،كمـا نعلم ذلك علم
اليقُت».
وصدق رضبو ا﵁ ،فلن جيد الكفار أحدا خيدمهم يف مشروع تشويو اإلسالم من الداخل أفضل من
اإلخوان ادلسلمُت!
وا﵁ لو كان القرضاوي وأمثالو يف عهد اخللفاء الراشدين والقرون ادلفضلة حلبسوه عن سلالطة الناس على
أقل تقدير ،فقد حبسوا من ىو أقل منو خطرا على عقائد الناس ودمائهم ،ولكن إىل ا﵁ ادلشتكى ،ويف
احلديث عن ثوبان رضي ا﵁ عنو ،قال رسول ا﵁ « : إمنا أخاف على أميت األئمة ادلضلُت».

ٔ

فالواجب احلذر ،فإن العلماء الربانيُت إذا قلوا يف البالد ازبذ الناس رؤوسا جهاالً ،فيفتون بغَت علم
فيَضلون ويُضلون ،مصداقا لقول النيب  « : إن ا﵁ ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعو من العباد ،ولكن
ِ
فسئلوا فأفتوا بغَت علم،
يَقبض العلم بقبض العلماء ،حىت إذا مل يُـبـق عادلا ازبذ الناس رؤوسا جهاالُ ،
فضلوا وأضلوا».
َ

ٕ

وبعد :ف الناس بُت طرفُت ووسط ،فهؤالء القوم (اإلخوان ادلسلمون) تالعبوا يف مبدأ احلكم دبا أنزل ا﵁،
ومـيَّـعوه ،وجعلوه مطية ألىدافهم ،ولتجميع الناس حوذلم ،ينادون بو عقودا ،فإذا حانت ساعة الصفر
َ
وجاء وقت التطبيق؛ بدءوا بادلراوغة وااللتفاف على الناس وتأويل النصوص بغَت مراد الشارع ،كما فعل
راشد الغنوشي التونسي ،زعيم حزب النهضة ،فإنو دلا توىل حزب النهضة السلطة بعد اإلطاحة ب زين
العابدين؛ طالب الناس السلطة بتحكيم الشريعة ،فخرج الغنوشي قائال ما ملخصو أن تطبيق الشريعة
يُفرق الناس ،و«النهضة» انتصرت للدولة الديمقراطية المسلمة ،ويكفي أن دين الدولة ىو
اإلسالم ،ولغتها العربية ،ونظامها جمهوري.

سبحان ا﵁!
ٔ رواه أبو داود (ٕٕ٘ٗ)  ،والًتمذي ( ، )ٕٕٕٜوأضبد (٘ ) ٕٚٛ/عن ثوبان رضي ا﵁ عنو  ،وصححو األلباين.
ٕ رواه البخاري (ٓٓٔ) ومسلم (ٖ )ٕٙٚعن عبد ا﵁ بن عمرو بن العاص رضي ا﵁ عنهما.
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ىل ىذا ىو غاية ربكيم الشريعة عندكم؟!
أقول :وآخرون تشددوا ،وجعلوا التحاكم إىل ما أنزل ا﵁ نوعا مستقال من أنواع التوحيد ،كتوحيد الربوبية
واأللوىية واألمساء والصفات ،أي أهنم جعلوه قسما رابعا ،وىذا خطأ عظيم ،ألنو يلزم من ذلك أن من
فرط فيو ومل حيكم دبا أنزل ا﵁ ولو يف مسألة واحدة أنو أخل بالتوحيد ،وىذا إلزام جائر ،ومل يقل بو أحد
من السلف قط ،قال الشيخ زلمد بن عثيمُت رضبو ا﵁:
(وىناك توحيد ضمو بعض الناس وقال (توحيد احلاكمية) ،وىذا قسم باطل ألنو مبتدع ،فلم يكن ِشلا
شاحة يف االصطالح) ،لكنو غَت صحيح ،ألن
ذكره السلف الصاحل ،ولو كان صحيحا لقلنا( :ال ُم َّ

توحيد احلاكمية يدخل ضمن توحيد الربوبية باعتباره حكما ﵁ ،ويف توحيد األلوىية باعتبار أن العبد
ُمـتَ َـعـبَّـ ٌد بو ومفروض عليو ،إذن ال حاجة إىل أن صلعلو قسما برأسو ،ألنو يًتتب على كونو قسما برأسو

أشياءُ سلالفة للشرع ،ومنها :التسرع بتكفَت احلكام ،فيقولون :إذا خالف يف مسألة واحدة قد ربتمل
ٔ
التأويل يقولون( :ىذا كافر ،ألنو أخل بالتوحيد) ،لذلك وضعوا ىذا القسم الرابع).
قال مقيده عفا ا﵁ عنو :وأما أىل احلق فيعتقدون أن شريعة ا﵁ ىي أساس احلكم ،ألنو ال أحسن من
ا﵁ حكما ،وال أعلم دبصاحل اخللق من ا﵁ ،وال أرحم باخللق من ا﵁.
وختاما ذلذه ادلقدمة ،فقد تالعب اإلخوان ادلسلمون كثَتا ُّذا ادلصطلح (مصطلح احلكم دبا أنزل ا﵁)
على مدى فًتة انتشارىم الفاشلة ،اليت ما أشبرت إال تشويو الدين وتأخر انتشاره ،وظهور العنف،
وإضعاف ادلسلمُت ،تسلط األعداء عليهم ،لِذا رأيت أن أصبع األدلة القرآنية الدالة على وجوب احلكم
دبا أنزل ا﵁ ،وىي حبسب حبثي ستون آية ،وأقدمها للناس يف مؤلف صغَت ،ألن اإلنسان إذا عرف احلق
عرف أىلو وعرف ادلخالفُت للحق ،فاألمر كما قيل :اعرف احلق تعرف أىلو.
أسأل ا﵁ تعاىل أن يبصرنا يف ديننا ،ويرزقنا الفهم فيو ،وأن يقينا ِمن ُمضالت الفنت ،ونزغات الشيطان،

وىوى النفس.

وصلى ا﵁ على نبينا زلمد ،وآلو وصحبو.

ٔ «شرح الكافية الشافية» (ٖ ،)ٖ٘/الناشر :مؤسسة الشيخ زلمد بن عثيمُت اخلَتية.
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وكتبو :ماجد بن سليمان الرسي ،يف الثاين والعشرين من شهر ا﵁ ا﵀رم ،لعام ٓٗٗٔ ىجري.
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اهلل ىو الحاكم وحده
ٔ .أال لو اخللق واألمر ،ٔقال الشيخ عبد الرضبـن بن سعدي رضبو ا﵁:
اخللق يتضمن أحكامو الكونية القدرية ،واألمر يتضمن أحكامو الدينية الشرعية ،مث أحكام
اجلزاء ،وذلك يكون يف دار البقاء .انتهى.
احل ِ
ٕ .إِ َّن ى َذا الْ ُقرآ َن يـه ِدي لِلَِّيت ِىي أَقْـوم ويـبشٍّر الْم ْؤِمنُِت الَّ ِذين يـعملُو َن َّ ِ
ات أ َّ
َجًرا
َ
َن َذلُ ْم أ ْ
ْ َْ
الص َ
َ َ ُ َ َُ ُ ُ َ َ َ ْ َ
َكبِ ًَتا ،قال الشيخ عبد الرضبـن بن سعدي رضبو ا﵁:
يُـ خرب تعاىل عن شرف القرآن وجاللتو وأنو يه ِدي لِلَِّيت ِى َي أَقْـ َوم ،أي :أعدل وأعلى من العقائد
واألعمال واألخالق ،فمن اىتدى دبا يدعو إليو القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأىداىم يف
صبيع أموره.
ِ
ِ
ِ
يت لَ ُك ُم ِْ
اإل ْس َال َم ِدينًا ،ومعٌت اآلية:
ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َمِيت َوَرض ُ
ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأ َْسبَ ْم ُ
ٖ .الْيَـ ْوَم أَ ْك َملْ ُ
اليوم أكملت لكم دينكم دين اإلسالم بتحقيق النصر وإسبام الشريعة ،وأسبمت عليكم نعميت
بإخراجكم من ظلمات اجلاىلية إىل نور اإلديان ،ورضيت لكم اإلسالم دينًا فالزموه ،وال
تفارقوه.
ك َخيْلُق ما ي َشاء وي ْختَار ما َكا َن ل َُهم ال ِ
اىل َع َّما يُ ْش ِرُكون.
ْخيَـ َرُة ُسْب َحا َن اللَّوِ َوتَـ َع َ
َٗ  .وَرب َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ
ُ
قال الشيخ عبد الرضبـن بن سعدي رضبو ا﵁:
ىذه اآليات ،فيها عموم خلقو لسائر ادلخلوقات ،ونفوذ مشيئتو جبميع الربيات ،وانفراده باختيار
من خيتاره وخيتصو من األشخاص واألوامر واألزمان واألماكن ،وأن أحدا ليس لو من األمر
واالختيار شيء  ،وأنو تعاىل منزه عن كل ما يشركون بو ،من الشريك ،والظهَت ،والعوين ،والولد،
والصاحبة ،وضلو ذلك ،شلا أشرك بو ادلشركون.
٘ .وال يُش ِرك يف حكمو أحدا
ٔ سورة األعراف. ٘ٗ :
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ِ
ٍّين الْ َقيٍّ ُم َولَكِ َّن أَ ْكثَـَر الن ِ
َّاس َال يَـ ْعلَ ُمون
ْم إِاال لِلاوِ أ ََمَر أََّال تـَ ْعبُ ُدوا إَِّال إِيَّ ُاه ذَلِ َ
 .ٙإِن ال ُ
ْحك ُ
ك الد ُ
ِِ ِ
ِ
ت َو َعلَْيوِ فَـ ْليَتَـ َوَّك ِل الْ ُمتَـ َوٍّكلُون
ْم إِاال للاو َعلَْيو تَـ َوَّك ْل ُ
 .ٚوقال يعقوب لبنيو :إِن ال ُ
ْحك ُ
 .ٛإِ ِن الْحكْم إِاال لِلاوِ يـ ُقص ا ْحل َّق وىو خيـر الْ َف ِ
اصلُِت
َ
ُ ُ
َ َ ُ َ َُْ
ْح ْك ُم لِلاوِ الْ َعلِ ٍّي الْ َكبَِت
 .ٜفَال ُ
ِ
ْم َوإِلَْيوِ تُـ ْر َج ُعون
َٓٔ  .وُى َو اللَّوُ َال إِلَوَ إَِّال ُى َو لَوُ ا ْحلَ ْم ُد ِيف ْاأل َ
ُوىل َو ْاآلخَرةِ َول َُو ال ُ
ْحك ُ
ِ
ْح ْك ُم َوإِلَْيوِ تُـ ْر َج ُعون
آخَر َال إِلَوَ إَِّال ُى َو ُكل َش ْي ٍء َىالِ ٌ
َٔٔ  .وَال تَ ْد ُ
ك إَِّال َو ْج َهوُ لَوُ ال ُ
ع َم َع اللَّو إِ َذلًا َ
وجوب التحاكم إلى الشريعة اإلسالمية
ك َال يـ ْؤِمنُو َن ح َّىت يح ِّكم َ ِ
يما َش َجَر بَـْيـنَـ ُه ْم ُمثَّ َال َِجي ُدوا ِيف أَن ُف ِس ِه ْم َحَر ًجا ِم َّـما
َ َُ ُ
ٕٔ .فََال َوَربٍّ َ ُ
وك ف َ
ِ
يما
قَ َ
ضْي َ
ت َويُ َسلٍّ ُموا تَ ْسل ً
قال الشيخ عبد الرضبـن بن سعدي رضبو ا﵁ يف تفسَت اآلية :وىذا شامل لتحكيمؤ يف أصول
الدين ،ويف فروعو ،ويف األحكام الكلية ،واألحكام اجلزئية.

ٕ

وقال ابن تيمية رضبو ا﵁ :فكل من خرج عن سنة رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم وشريعتو ؛ فقد
أقسم ا﵁ بنفسو ادلقدسة أنو ال يؤمن حىت يرضى حبكم رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم يف
جـميع ما شجر بينهم من أمور الدين والدنيا ،وحىت ال يبقى يف قلوُّم حرج من حكمو ،ودالئل
القرآن على ىذا األصل كثَتة.

ٖ

وقال ابن كثَت رضبو ا﵁ يف تفسَته ذلذه اآلية :يقسم تعاىل بنفسو الكردية ادلقدسة أنو ال يؤمن
أحد حىت ُحيكم الرسول صلى ا﵁ عليو وسلم يف جـميع األمور ،فما حكم بو فهو احلق الذي
وظاىرا ،وذلذا قال ﴿مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً شلا قضيت ويسلموا
جيب االنقياد لو باطنًا
ً
تسليماً﴾ ،أي إذا ح ّكموك يطيعونك يف بواطنهم ،فال جيدون يف أنفسهم حرجاً شلا حكمت بو،
ٔ أي النيب  ، وادلقصود بتحكيمو ربكيم شريعتو.
ٕ «التوضيح والبيان لشجرة اإلديان»  ،ص  ، ٖٜبتصرف يسَت.
ٖ «رلموع الفتاوى» (.)ٗٚٔ/ٕٛ
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وينقادون لو يف الظاىر والباطن ،فيسلموا لذلك تسليماً كلياً من غَت شلانعة وال مدافعة وال
منازعة .انتهى.
مقس ٍم بو  -وىو نفسو عز وجل  -على أهنم ال
وقال ابن القيم رضبو ا﵁ :أقسم سبحانو ٍّ
بأجل َ

يَثبت ذلم اإلديان وال يكونون من أىلو حىت حيكموا رسولو صلى ا﵁ عليو وسلم يف جـميع موارد
النزاع ،وىو كل ما شج ر بينهم من مسائل النزاع يف صبيع أبواب الدين ،فإن لفظة «ما» من

صيغ العموم ،فإهنا موصولة ،تقتضي نفي اإلديان إذ مل يوجد ربكيمو يف صبيع ما شجر بينهم.
ومل يقتصر على ىذا حىت ضم إليو انشراح صدورىم حبكمو ،حبيث ال جيدون يف أنفسهم حرجا
 وىو الضيق واحلصرٔ  -من حكمو ،بل يتلقوا حكمو باالنشراح ويقابلوه بالتسليم ،ال أهنميأخذونو على إغماضٕ ويشربونو على إقذاءٖ ،فإن ىذا مناف لإلديان ،بل البد أن يكون أخذه
بقبول ورضى وانشراح صدر.
ومىت أراد العبد أن يعلم منزلتو من ىذا فلينظر يف حالو ،وليطالع قلبو عند ورود حكمو على
خالف ىواه وغرضو ،أو على خالف ما قلد فيو أسالفو من ادلسائل الكبار وما دوهنا ،بل
اإلنسان على نفسو بصَتة * ولو ألقى معاذيره.
فسبحـان ا﵁ ،كم من ح ـزازة يف قلوب كثَت من الناس من كثَت من النصوص ،وب ِودىم أن لو لـم
ت ِرد ،وكم من حزازة يف أكبادىم منها ،وكم من شجى يف حلوقهم منها ومن موردىا ،ستبدو ذلم
تلك السرائر بالذي يسوء وخيزي يوم تبلى السرائر.
مث مل يقتصر سبحانو على ذلك حىت ضم إليو قولو تعاىل ويسلموا تسليما ،فذكر الفعل
مؤٍّكدا لو دبصدره القائم مقام ذكره مرتُت ،وىو اخلضوع لو واالنقياد دلا َحكم بو طوعا ورضا
وتسليما ،ال قهرا ومصابرة ،كما يُسلٍّم ادلقهور دلن قهره َكـرىا ،بل تسليم عبد مطيع دلواله وسيده

ٔ احلصر ىو احلبس  ،وادلقصود بو ىنا ىو الضيق  ،ألن ا﵀بوس يضيق حببسو .انظر «النهاية».

ٕ اإلغماض ىو التنقص لقيمة الشيء .انظر «ادلعجم الوسيط».
ٖ اإلقذاء من القذى  ،وىو الشوائب اليت تكون يف الشراب  ،وادلقصود ىو السكوت على الذل كما يشرب اإلنسان من ادلاء الذي فيو
شوائب وىو كاره لذلك  ،متصرب عليو.
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الذي ىو أحب شيء إليو ،ويعلم أن سعادتو وفالحو يف تسليمو إليو ،ويعلم بأنو أوىل بو من
نفسو ،وأبر بو منها ،وأرحم بو منها ،وأنصح لو منها ،وأعلم دبصاحلو منها ،وأقدر على ربصيلها.
فمىت علم العبد ىذا من الرسول صلى ا﵁ عليو وسلم؛ استسلم لو ،وسلَّم إليو ،وانقادت كل ذرة
من قلبو إليو ،ورأى أنو ال سعادة لو إال ُّذا التسليم واالنقياد.

ٔ

وقال أيضا رضبو ا﵁ كالما نفيسا يف «الصواعق ادلرسلة»:
وقد أقسم سبحانو بنفسو ادلقدسة أهنم ال يؤمنون حىت حيكموا رسولو يف كل ما شجر بينهم ،وال
يكفي ذلك يف حصول اإلديان حىت يزول احلرج من نفوسهم دبا حكم بو يف ذلك أيضا ،حىت
حيصل منهم الرضا والتسليم ،فقال تعاىل فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم
مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا شلا قضيت ويسلموا تسليما ،فأكد ذلك بضروب من التأكيد:
ادلقسم عليوٕ ،وىو يف
أحدىا :تصدير اجلملة ادلقسم عليها حبرف النفي ادلتضمن لتأكيد النفي َ
ذلك كتصدير اجلملة ادلثبتة بـ «إن».

الثاني :القسم بنفسو سبحانو.
الثالث :أنو أتى بادلقسم عليو بصيغة الفعل الدالة على احلدوث ،أي ال يقع منهم إديان ما حىت
حيكموك.
الرابع :أنو أتى يف الغاية بـ «حىت» دون «إال» ال ُـمشعِرة بأنو ال يوجد اإلديان إال بعد حصول
التحكيم ،ألن ما بعد «حىت» يدخل فيما قبلها.

ا﵀ـ ّكم فيو بصيغة ادلوصول الدالة على العموم ،وىو قولو فيما شجر
الخامس :أنو أتى َ

بينهم ،أي يف صبيع ما تنازعوا فيو من الدقيقة واجلليلة.

السادس :أنو ضم إىل ذلك انتفاء احلرج ،وىو الضيق من حكمو.

« 1الرسالة التبوكية»  ،ص ٓ. ٖٛ – ٛ
 2أي قولو فال.
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السابع :أنو أتى بوِ نكرةً يف سياق النفي ،أي ال جيدون نوعا من أنواع احلرج البتة.
الثامن :أنو أتى بذكر ما قضى بو بصيغة العموم ،فإنـهـا إما مصدرية ،أي من قضائك ،أو
موصولة ،أي من الذي قضيتو ،وىذا يتناول كل فرد من أفراد قضائو.
التاسع :أنو مل يكــتف منهم بذلك حىت يُــضيفوا إليو التسليم ،وىو قدر زائد على التحكيم
وانتفاء احلرج ،فما كل من َّ
حكم انتفى عنو احلرج ،وال كل من انتفى عنو احلرج يكون مسلٍّما
منقادا ،فإن التسليم يتضمن الرضا حبكمو واالنقياد لو.
العاشر :أنو َّ
أكد فعل التسليم بادلصدر ادلؤكد.

ٔ

ِِ
ُت إِ َذا ُد ُعوا إِ َىل اللَّوِ َوَر ُسولِوِ لِيَ ْح ُك َم بَـْيـنَـ ُه ْم أَن يَـ ُقولُوا َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا
ٖٔ .إَِّمنَا َكا َن قَـ ْوَل الْ ُم ْؤمن َ
ك ُى ُم الْ ُم ْفلِ ُحون.
َوأُولَئِ َ
قال الشيخ عبد الرضبـن بن سعدي رضبو ا﵁:
ِِ
ُت حقيقة ،الذين َّ
صدقوا إدياهنم بأعماذلم حُت يُدعون إىل ا﵁ ورسولو
أي إَِّمنَا َكا َن قَـ ْوَل الْ ُم ْؤمن َ
ليحكم بينهم ،سواء وافق أىواءىم أو خالفها ،أَ ْن يَـ ُقولُوا َِمس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا ،أي :مسعنا حكم ا﵁
ك ُى ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن،
ورسولو ،وأجبنا من دعانا إليو ،وأطعنا طاعة تامة ،سادلة من احلرجَ ،وأُولَئِ َ
حصر الفالح فيهم ،ألن الفالح ىو الفوز بادلطلوب ،والنجاة من ادلكروه ،وال يفلح إال من
َح َّكم ا﵁ ورسولو ،وأطاع ا﵁ ورسولو.
اك اللاوُ وَال تَ ُكن للخائِنُِت خ ِ
ٗٔ .إِنَّا أَنزلْنَا إِلَي َ ِ
احلَ ٍّق لِتَ ْح ُك َم بَـ ْي َن الن ِ
صيما
ااس بِ َما أ ََر َ
اب بِ ْ
َ َ َ
َ ْ
ك الْكتَ َ
َ
ك ُى ُم الكافرون
َنزَل اللاوُ فَأُولَئِ َ
َ٘ٔ  .وَمن مل يَ ْح ُكم بِ َما أ َ
ك ُى ُم الظَّالِ ُمون
َنزَل اللاوُ فَأُولَئِ َ
َ  .ٔٙوَمن مل يَ ْح ُكم بِ َما أ َ
ك ُى ُم الفاسقون
َنزَل اللاوُ فَأُولَئِ َ
َ  .ٔٚوَمن مل يَ ْح ُكم بِ َما أ َ

« 1الصواعق ادلرسلة على اجلهمية وادلعطلة» (ٕٓ٘ٔ – ٕٔ٘ٔ).
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َنزَل اللاو وال تتبع أ َْى َواءَ ُى ْم عما
اح ُكم بَـ ْيـنَـ ُهم بِ َما أ َ
 .ٔٛوقال ا﵁ لنبيو (صلى ا﵁ عليو وسلم) :فَ ْ
جاءك من احلق
وك َعن بَـ ْع ِ
َنزَل
اح َذ ْرُى ْم أَن يَـ ْفتِنُ َ
اح ُكم بَـ ْيـنَـ ُهم بِ َما أ َ
َ  .ٜٔوأ َِن ْ
ض َما أ َ
اء ُى ْم َو ْ
َنزَل اللاوُ َوَال تَـتَّبِ ْع أ َْى َو َ
اللَّوُ إِلَْيك
ٍ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ت َوإِلَْيوِ أُنِيب
ْموُ إِلَى اللاو ذَل ُك ُم اللَّوُ َرٍِّّب َعلَْيو تـَ َوَّكلْ ُ
ٕٓ .وما ْ
اختَـلَ ْفتُ ْم فيو من َش ْيء فَ ُحك ُ
ٕٔ .إِ َّن اللَّوَ يَ ْح ُك ُم َما يُ ِريد
ٕٕ .واللاوُ ي ْح ُكم َال مع ِّق ِ ِ ِ
يع ا ْحلِ َساب
ب ل ُحكْمو َوُى َو َس ِر ُ
َ َ ُ َُ َ
ِ
َٖٕ  .ذلِ ُكم حك ا ِ
يم َحكِيم
ْ ُ ُ
ْم اللو يَ ْح ُك ُم بَـ ْيـنَ ُك ْم َواللَّوُ َعل ٌ
َّ ِ
ٍ
ِ
ِ
ين َال يَـ ْعلَ ُمون *
ُٕٗ  .مثَّ َج َعلْنَ َ
اك َعلَ ٰى َش ِر َيعة ِّم َن ْاأل َْم ِر فَاتاب ْع َها َوَال تَـتَّب ْع أ َْى َواءَ الذ َ
ِِ
إِنـَّهم لَن يـغْنُوا َع َ ِ ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَـ ْع ٍ
ض َواللَّوُ َوِِل الْ ُمت َِّقُت
ُت بَـ ْع ُ
نك م َن اللَّو َشْيئًا َوإِ َّن الظَّالم َ
ُْ ُ
ْما َعَربِيًّا
َٕ٘  .وَك َذلِ َ
كأَ
َنزلْنَ ُاه ُحك ً
ِ
ِ
ِ ِ
ص ًال
اب ُم َف َّ
 .ٕٙأَفـَغَْيـَر اللَّو أَبْـتَغي َح َك ًما َوُى َو الَّذي أ َ
َنزَل إِلَْي ُك ُم الْكتَ َ
االحتكام إلى شريعة غير الشريعة اإلسالمية يعتبر اتخاذا لشر ٍ
يك مع اهلل فيما ىو ِمن خصائص
اهلل
 .ٕٚأَم َذلم ُشرَكاء َشر ُعوا َذلم ٍّمن الدٍّي ِن ما لَم يأْذَن بِوِ اللاوُ ولَوَال َكلِمةُ الَْفص ِل لَُق ِ
ض َي بَـْيـنَـ ُه ْم َوإِ َّن
َ َْ
ْ
َْ َ
ْ ُْ َ ُ َ ُ َ
ِِ
اب أَلِيم.
الظَّالم َ
ُت َذلُ ْم َع َذ ٌ
جميع األنبياء تحاكموا إلى الشرائع التي أنزلها اهلل عليهم
ِ
ِ
ِ ِ
اجا
 .ٕٛل ُك ٍّل َج َعلْنَا من ُك ْم ش ْر َعةً َوم ْنـ َه ً
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ك وما و َّ ِ ِ ِ ِ
ِ
ع لَ ُكم ِّمن الدِّي ِن ما و َّ ِ
ِ
يم
َ  .ٕٜش َر َ
صى بِو نُ ً
َ
وحا َوالَّذي أ َْو َحْيـنَا إلَْي َ َ َ َ
َ َ
صْيـنَا بو إبْـَراى َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
وى ْم إِلَْيوِ اللَّوُ َْجيتَِيب
ُت َما تَ ْد ُع ُ
ٍّين َوَال تـَتَـ َفَّرقُوا فيو َكبُـَر َعلَى الْ ُم ْش ِرك َ
يسى أَ ْن أَق ُ
يموا الد َ
َوع َ
يَ َشاءُ َويَـ ْه ِدي إِلَْيوِ َمن يُنِيب.

وسى
َوُم َ
إِلَْيوِ َمن

ااس بِالْح ِّق وَال تَـتَّبِ ِع ا ْذلوى فَـي ِ
اك َخلِي َفةً ِيف ْاأل َْر ِ
ك َعن
ود إِنَّا َج َعلْنَ َ
ضلَّ َ
ض فَ ْ
ٖٓ .يَا َد ُاو ُ
ََ ُ
اح ُكم بَـ ْي َن الن ِ َ َ
ِ
سبِ ِيل اللَّوِ إِ َّن الَّ ِذ ِ
اب َش ِدي ٌد ِدبَا نَ ُسوا يَـ ْوَم ا ْحلِ َساب
ين يَضلو َن َعن َسبِ ِيل اللَّو َذلُ ْم َع َذ ٌ
َ
َ
اهلل ىو خير الحاكمين وأحكم الحاكمين وال ُحكم أحسن من حكمو
ِ
ٖٔ .وإِن َكا َن طَائَِفةٌ ٍّمن ُكم آمنُوا بِالَّ ِذي أُرِسلْ ِ ِ
اصِ ُربوا َح َّىت َْحي ُك َم اللَّوُ بَـْيـنَـنَا
ْ ُ
ت بِو َوطَائ َفةٌ َّملْ يُـ ْؤمنُوا فَ ْ
ْ َ
َ
ْحاكِ ِمين
َوُى َو َخ ْيـ ُر ال َ
ْحاكِ ِمين
وحى إِلَْي َ
اصِ ْرب َح َّىت َْحي ُك َم اللَّوُ َوُى َو َخ ْيـ ُر ال َ
ك َو ْ
َٕٖ  .واتَّبِ ْع َما يُ َ
ْحاكِ ِمين
َٖٖ  .وُى َو َخْيـُر ال َ
ِ ِ
ْحاكِ ِمين
وح َّربَّوُ فَـ َق َ
ال َر ٍّ
َنت أ ْ
َٖٗ  .ونَ َ
َح َك ُم ال َ
ب إِ َّن ابٍِْت م ْن أ َْىلي َوإِ َّن َو ْع َد َك ا ْحلَق َوأ َ
ادى نُ ٌ
َح َك ِم الْح ِ
اك ِمين
س اللَّوُ بِأ ْ
َ
ٖ٘ .أَلَْي َ
َح ِ ا ِ
ِِ ِ
ْما لٍَّق ْوٍم يُوقِنُون
س ُن م َن اللو ُحك ً
ْم ا ْجلَاىليَّة يَـْبـغُو َن َوَم ْن أ ْ َ
 .ٖٙأَفَ ُحك َ
وجوب الصبر على الحكم بما أنزل اهلل
ك بِأ َْعينِنَا وسبٍّح ِحبم ِد ربٍّ َ ِ
اصِرب لِ ُح ْك ِم َربِّ َ ِ
ُت تـَ ُقوم
كح َ
ك فَإنَّ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ
َ  .ٖٚو ْ ْ
ِ
 .ٖٛفَ ِ ِ
ك وَال تَ ُكن َكص ِ
اح ِ
ادى َوُى َو َم ْكظُوم
ب ا ْحلُوت إِ ْذ نَ َ
ْ
َ
اص ْرب ل ُح ْك ِم َربِّ َ َ
ِ ِ ِ
ورا
اصِ ْرب لِ ُح ْك ِم َربِّ َ
 .ٖٜفَ ْ
ك َوَال تُط ْع مْنـ ُه ْم آشبًا أ َْو َك ُف ً
***
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ِ ِِ ِ
ضون
يق ٍّمْنـ ُهم ُّم ْع ِر ُ
َٓٗ  .وإِذَا ُد ُعوا إِ َىل اللَّو َوَر ُسولو ليَ ْح ُك َم بَـْيـنَـ ُه ْم إِذَا فَ ِر ٌ
اب ي ْدعو َن إِ َىل كِتَ ِ ِ ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ
يق
اب اللَّو ليَ ْح ُك َم بَـْيـنَـ ُه ْم ُمثَّ يَـتَـ َوَّىل فَ ِر ٌ
ين أُوتُوا نَصيبًا ٍّم َن الْكتَ ُ َ ْ
ٔٗ .أَ َملْ تَـَر إ َىل الذ َ
ضون.
ٍّمْنـ ُه ْم َوُىم ُّم ْع ِر ُ
ِ َّ ِ
يدو َن
ك يُ ِر ُ
ك َوَما أُن ِزَل ِمن قـَْبلِ َ
آمنُوا ِدبَا أُن ِزَل إِلَْي َ
ين يَـ ْز ُع ُمو َن أَنـَّ ُه ْم َ
ٕٗ .أَ َملْ تـََر إ َىل الذ َ
يد الشَّيطَا ُن أَن ي ِ
ِ
ِ
ِ
يدا.
ض َالًال بَعِ ً
ضلَّ ُه ْم َ
أَن يَـتَ َحا َك ُموا إِلَى الطااغُوت َوقَ ْد أُمُروا أَن يَ ْك ُفُروا بِو َويُ ِر ُ ْ
ُ
اهلل ىو الحاكم وحده في اآلخرة
ِ ِِ
ا
يما َكانُوا فِيوِ َخيْتَلِ ُفون
ٖٗ .فَاللوُ يَ ْح ُك ُم بَـْيـنَـ ُه ْم يَـ ْوَم الْقيَ َامة ف َ
ٗٗ .فَاللاوُ يَ ْح ُك ُم بَـْيـنَ ُك ْم يَـ ْوَم الْ ِقيَ َامة
ِ ِِ
يما َكانُوا فِيوِ َخيْتَلِ ُفون
٘ٗ .قال ا﵁ يف حق اليهودَ  :وإِ َّن َربا َ
ك لَيَ ْح ُك ُم بَـ ْيـنَـ ُه ْم يَـ ْوَم الْقيَ َامة ف َ
ِ ِِ
ا
يما ُكنتُ ْم فِيوِ َ ْزبتَلِ ُفون
 .ٗٙاللوُ يَ ْح ُك ُم بَـْيـنَ ُك ْم يَـ ْوَم الْقيَ َامة ف َ
ِ
ُ  .ٗٚمثَّ إِ ََّ ِ
يما ُك ُنت ْم فِيوِ َزبَْتلِ ُفون
ِل َم ْرج ُع ُك ْم فَأ ْ
َح ُك ُم بَـْيـنَ ُك ْم ف َ
ات ِيف جن ِ
احل ِ
ك يـومئِ ٍذ هلل يحكم بـيـنَـهم فَالَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ
َّات النَّعِيم
َ َ ََ
َ
الص َ
 .ٗٛالْ ُملْ ُ َ ْ َ
َْ ُ ْ
ِ
ِ
ِِ ِ
ب َك َّفار
 .ٜٗإِ َّن اللاوَ يَ ْح ُك ُم بَـْيـنَـ ُه ْم ِيف َما ُى ْم فيو َ ْخيتَل ُفو َن إِ َّن اللَّوَ َال يَـ ْهدي َم ْن ُى َو َكاذ ٌ
ٓ٘ .إِ َّن ربَّ َ ِ
ضي بـيـنَـهم بِ ُحك ِ
ْموِ َوُى َو الْ َع ِز ُيز الْ َعلِيم
ك يَـ ْق َ ْ ُ
َ
ات و ْاألَر ِ ِ
َنت تَح ُكم بـُت عِب ِ
ب والشَّه ِ
اطر َّ ِ
ِ
َّ
اد َك ِيف َما َكانُوا
ض َعاملَ الْغَْي ِ َ َ َ
ادة أ َ ْ ُ َ ْ َ َ
الس َم َاو َ ْ
ٔ٘ .قُ ِل الل ُه َّم فَ َ
فِيوِ َخيْتَلِ ُفون
الر ْضبن الْمستَـعا ُن َعلَى ما تَ ِ
ص ُفون
ٕ٘ .قَ َ
ال َر ٍّ
ب ْ
اح ُكم بِال َ
َ
ْح ِّق َوَربـنَا َّ َ ُ ُ ْ َ
ِ
ٖ٘ .قَ َ َّ ِ
ُت الْعِبَاد
استَ ْكبَـُروا إِنَّا ُكلٌّ ف َيها إِ َّن اللاوَ قَ ْد َح َك َم بَـ ْ َ
ين ْ
ال الذ َ
احل ِ
ِ
اسبُِت
َسَر ُ
ُٗ٘  .مثَّ ُردوا إِ َىل اللَّو َم ْوَال ُى ُم ا ْحلَ ٍّق أََال لَوُ ال ُ
ْم َوُى َو أ ْ
ع َْ
ْحك ُ
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حكم البشر سيء إذا خالف حكم اهلل
ِ
وء ما بشٍّر بِوِ أَديُْ ِس ُكو َعلَى ى ٍ
ِ ِ
ِ
ون أ َْم يَ ُدسوُ ِيف التـر ِ
اء
ُ
ُ
اب أََال َس َ
َ
٘٘ .يَـتَـ َو َارى م َن الْ َق ْوم من ُس َ ُ َ
َما يَ ْح ُك ُمون
 .65أَم ح ِسب الَّ ِذين يـعملُو َن َّ ِ
اء َما يَ ْح ُك ُمون
السيٍّئَات أَن يَ ْسبِ ُقونَا َس َ
ْ َ َ َ َْ َ
ات أَن َّْصلعلَهم َكالَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
السيٍّئَ ِ
 .٘ٚأَم ح ِس َّ ِ
اى ْم
اجتَـَر ُحوا َّ
َ َ ََ
الصاحلَات َس َواءً َّْزليَ ُ
ين ْ
َ ُْ
ب الذ َ
ْ َ َ
اء َما يَ ْح ُك ُمون
َوشلََاتُـ ُه ْم َس َ
ِ ِ
 .٘ٛأَفَحكْم ال ِ ِ ِ
ْما لَِق ْوٍم يُوقِنُون
ُ َ َ
ْجاىلياة يَـ ْبـغُو َن َوَم ْن أ ْ
َح َس ُن م َن اللَّو ُحك ً
َحق أَن
احلَ ٍّق قُ ِل اللَّوُ يَـ ْه ِدي لِلْ َح ٍّق أَفَ َمن يَـ ْه ِدي إِ َىل ْ
 .ٜ٘قُ ْل َى ْل ِمن ُشَرَكائِ ُكم َّمن يَـ ْه ِدي إِ َىل ْ
احلَ ٍّق أ َ
ف تَ ْح ُك ُمون
يُـتََّب َع أ ََّمن َّال يَ ِهدٍّي إَِّال أَن يُـ ْه َدى فَ َما لَ ُك ْم َك ْي َ

ف تَ ْح ُك ُمون
َٓ  .ٙما لَ ُك ْم َك ْي َ

ٔ

عقوبة اإلعراض عن التحاكم للشريعة اإلسالمية ىي العذاب في اآلخرة
اب بِ َما
س َى َذا بِا ْحلَ ٍّق قَالُوا بَـلَى َوَربٍّـنَا قَ َ
َٔ  .ٙولَْو تَـَرى إِ ْذ ُوقِ ُفوا َعلَى َرٍُِّّ ْم قَ َ
ال فَ ُذوقُوا ال َْع َذ َ
ال أَلَْي َ
ُكنتُ ْم تَ ْك ُف ُرون
ٕ .ٙويـوم يـعر َّ ِ
ِ
اب بِ َما
س َى َذا بِ ْ
احلَ ٍّق قَالُوا بَـلَى َوَربـٍَّنا قَ َ
ال فَ ُذوقُوا ال َْع َذ َ
ََْ َ ُ َْ ُ
ض ال ذ َ
ين َك َفُروا َعلَى النَّار أَلَْي َ
ُكنتُ ْم تَ ْك ُف ُرون

ٔ وردت ىذه اآلية بنصها يف موطنُت من القرآن؛ األول يف سورة الصافات ٗ٘ٔ ،ويف سورة القلم . ٖٙ
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توجيو من الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظو اهلل في وجوب تحكيم شريعة اهلل في جميع
شئون الحياة
قال الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان حفظو ا﵁ يف كتابو «إعانة ادلستفيد بشرح كتاب التوحيد» (ٕ/
:)ٔٔٛ
فالتحاكم إىل ما أنزل ا﵁ داخل يف التوحيد ،والتحاكم إىل غَته من أنواع الشرك ،ألن من معٌت (ال إلـو
إال ا﵁) ،ومقتضاىا ومدلوذلا :التحاكم إىل كتاب ا﵁ وسنة رسولو صلى ا﵁ عليو وسلم.
فأخل دبقتضى (ال إلـو إال ا﵁،
ومن رباكم إىل غَت كتاب ا﵁ وسنة رسولو فإنو قد أخل بكلمة التوحيدَّ ،
زلمد رسول ا﵁).
مث قال يف ص :ٜٔٔ

ِ
سموهنا اآلن مناىج ال ّدعوة ،ومناىج اجلماعات؛ جيب أن ٍّ
ضلكم فيها
وكذلك التحا ُكم يف ادلناىج اليت يُ ّ
ِ
منهج
صلَّى اللَّوُ َعلَْيو َو َسلَّم ،فما كان منها متمشٍّياً مع الكتاب والسنّة فهو ٌ
كتاب ا﵁ وسنّة رسولو َ
السَت عليو ،وما كان سلالِفاً لكتاب ا﵁ وسّنة رسولو جيب أن نرفُضو وأن نبتعد عنو ،وال
صحيح جيب ّ
نتعصب جلماعة أو حلزب أو دلنهج َد َع ِوي وضلن نرى أنو سلالِف لكتاب ا﵁ وسّنة رسولو صلَّى اللَّو َعلَيوِ
ُ ْ
َ
ّ
ّ ُ
َو َسلَّم ،فالدعاة منهم من ىو داعية ضالل.

صر ىذا التحا ُكم إىل الكتاب والسنّة على ا﵀اكم الشرعيّة فقط غَالِط ،ألن ادلراد التحا ُكم يف
فالذي يَـ ْق ُ
ادلنازعات؛ يف اخلُصومات ويف احلُقوق ادلالية وغَتىا ،ويف أقوال اَّتهدين ،وأقوال
صبيع األمور وصبيع َ
اختَـلَ ْفتُ ْم فِيوِ ِم ْن
الفقهاء ،ويف ادلناىج ّ
الدعويّة ،وادلناىج اجلماعيّة ،ألن ا﵁ تعاىل يقولَ  :وَما ْ
ٍ
ِ
فتعم كل نزاع وكل ِخالف من شيء ،سواءً يف اخلُصومات،
َش ْيء و َ ش ْيء نكرة يف سياق الشرطّ ،
أو يف ادلذاىب ،أو يف ِ
صر
ادلناىج ،جيب أنّنا نعرف ىذا ،ألن بعض الناس وبعض ادلنتسبُت ّ
للدعوة يَـ ْق ُ
ىذا على وجوب التحا ُكم يف ادلنازعات واخلُصومات إىل ا﵀اكِم الشرعية ،ويقول( :جيب ربكيم الشريعة
يتعدى إىل األُمور األخرى،
ونَـْب ِذ القوانُت) ،نعم ،جيب ىذا ،ولكن ال جيوز االقتصار عليو ،بل البُ ّد أن ّ
كل ما فيو نزاع ،سواءً كان ىذا النّزاع بُت ُدول ،أو كان ىذا النّزاع بُت صباعات،
إىل ربكيم الشريعة يف ّ
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بد من ربكيم الكتاب
أو كان ىذا النزاع بُت أفراد ،أو كان ىذا النّزاع بُت مذاىب و ّاذباىات ،ال ّ
ِ
كل ىذه األُمور.
والسنّة .ضلن نُطالب ُّذا يف ّ
صَرهُ على ناحية ونس ُكت عن النّاحية األخرى ،فنقول :النواحي األخرى َدعوا الناس إىل
أما أن نـَ ْق ُ
رغباهتمَ ،دعوا ُكالًّ خيتار لو مذىباً ،وُكالًّ خيتار لو منهجاً؛ نقول :ىذا قُصور عظيم ،ألنو جيب أن ٍّ
ضلكم
الدعويّة ،البد من ىذا ،فال جيوز
الشريعة يف ا﵀اكِم ،وضل ّكمها يف ادلذاىب الفقهيّة ،وضل ّكمها يف ادلناىج ّ
وإما ىوى.
ونًتك النواحي األخرى ،أل ّن ىذا ّإما جهل ّ
صر كالم ا﵁ وكالم رسولو على ناحية ُ
لنا أن نَـ ْق ُ
ينادون بتحكيم الشريعة يف ا﵀اكِم ،وىذا حق ،لكن ىم متنا ِزعون وسلتلفون يف
كثَت من النّاس اليوم ُ
ٌ
مناىجهم ويف مذاىبهم ،وال يريدون أن ٍّ
الشريعة يف ىذه األمور ،بل يقولون( :اتركوا الناس على
حيكموا ّ
تتعرضوا دلناىجهم ،اتركوىم على ما ىم
تتعرضوا لعقائدىم ،ال تتعرضوا دلصطلحاهتم ،ال ّ
ما ىم عليو ،ال ّ

عليو) ،وىذا ضالل ،بل ىذا من اإليمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض اآلخر ،مثل قولو تعاىل:
ض فَما جزاء من يـ ْفعل َذلِ َ ِ ِ ِ
ِ
أَفَـتُـ ْؤِمنُو َن بِبَـ ْع ِ ِ ِ
ي ِيف ا ْحلَيَاةِ الدنْـيَا
ك مْن ُك ْم إَّال خ ْز ٌ
ض الْكتَاب َوتَ ْك ُفُرو َن ببَـ ْع ٍ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ
َويَـ ْوَم الْ ِقيَ َامةِ يُـَردو َن إِ َىل أَ َش ٍّد الْ َع َذاب.
فهذا أمر جيب التنبو لو ،أل ّن ىذه مسألة عظيمة غفل عنها اآلن األكثرون.
ادلخاصمات ،يف األموال ،واألعراض ،واخلالفات
ربكيمها يف
فالذين ينادون بتحكيم الشريعة إمنا يريدون
َ
َ

بُت الناس ،واألمور الد نيوية دون العقائد وادلذاىب.

احلقوقية،
مث قال يف ص ٖ٘ٔ :ما يقولو دعاة احلاكميّة اليوم وي ريدون ربكيم الشريعة يف أُمور ادلنازعات
ّ
ٍّ
وال حيكموهنا يف أمر العقائد ،ويقولون( :النّاس أحرار يف عقائدىم ،يكفي أنّو يقول :أنا مسلم ،سواءً

كان رافضيّاً أو كان جهمياً أو معتزليّاً ،أو ..أو ..إىل آخره ،صلتمع على ما اتفقنا عليو ،ويع ُذر بعضنا
بعضاً فيما اختلفنا فيو)؛ ىذه القاعدة اليت وضعوىا ،ويسموهنا :القاعدة الذىبية ،وىي يف احلقيقة ربكيم
أىم منو ،أل ّن ربكيم الشريعة يف أمر العقيدة أعظم من ربكيمها يف
للكتاب يف بعض ،وترك لو فيما ىو ّ

فتحكيمها في أمر العقيدة ،وىدم األضرحة ،ومشاىد الشرك ،ومقاتلة
شأن ادلنازعات احلُقوقية،
ُ
المشركين حتى يؤمنوا باهلل ورسولو؛ ىذا أىم ،فالذي إمنا يأخذ جانب احلاكمية فقط وي ِ
همل أمر
ُ
ّ
ّ
العقائد ،وي ِ
همل أمر ادلذاىب وادلناىج اليت ّفرقت الناس اآلن ،ويُهمل أمر النّزاع يف ادلسائل الفقهيّة،
ُ
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ويقول( :أقوال الفقهاء كلها سواء ،نأخذ بأي و ٍ
احد منها دون نظر إىل مستنده)؛ فهذا قول باطل ،ألن
ّ
َّ
الع َقديّة  -وىذا ىو األىم ،-
كل َ
ادلنازعات َ
الواجب أن نأخذ دبا قام عليو الدليل ،فيحكم كتاب ا﵁ يف ّ
ٍ
عامَ  ،وَما
ادلنازعات
ادلنهجية ،و َ
ادلنازعات احلُقوقيّة ،و َ
و َ
ادلنازعات الفقهيّة ،فَإِ ْن تَـنَ َاز ْعتُ ْم ِيف َش ْيء ،ىذا ّ
ّ
ٍ
ِِ ِ
ْموُ إِ َىل ا﵁ ،ىذا عام أيضاً.
ْ
اختَـلَ ْفتُ ْم فيو م ْن َش ْيء فَ ُحك ُ

وىؤالء الذين جعلوا احلاكميّة بدل التوحيد غالطون ،حيث أخذوا جانباً وتركوا ما ىو أعظم منو ،وىو
كل صباعة ذلا منهج ،كل
العقيدة ،وتركوا ما ىو مثلو أو ىو أعظم منو وىو ادلناىج اليت ّفرقت بُت الناسّ ،

صباعة ذلا مذىب ،مل ال نرجع إىل الكتاب والسنّة ونأخذ ادلنهج وادلذىب الذي يوافق الكتاب والسنّة
ونسَت عليو؟

كل األُمور ،ال يف بعضها دون بعض ،فمن لم
واحلاصل أ ّن ربكيم الكتاب والسنّة جيب أن يكون يف ّ
ِّ
كل األمور كان مؤمناً ببعض الكتاب وكافراً ببعض ،شاء أم أىب ،أَفـَتُـ ْؤِمنُو َن
يحكم الشريعة في ّ
ض الْكِتَ ِ
بِبَـ ْع ِ
اب َوتَ ْك ُفُرو َن بِبَـ ْعض.
انتهى كالمو حفظو ا﵁ ،باختصار يسَت.
قال مقيده عفا ا﵁ عنو:
ومل تكن األمة اإلسالمية تتحاكم إىل غَت ما أنزل ا﵁ قبل حقبة االستعمار ،مث دلا انسحب الصليبيون
من بالد ادلسلمُت؛ تركوا آثارىم ادلدمرة خلفهم ،وأىم تلك اآلثار أهنم نصبوا مناىج وحكاما حيكمون
بغَت ما أنزل ا﵁ ،ليكون الناس يف منأى عن دينهم ،ولكن حبمد ا﵁ ،فقد انربى العلماء الصادقون فبينوا
خطورة ىذا ادلسلك ،وألفوا مؤلفات يف وجوب احلكم دبا أنزل ا﵁ ،ومن تلك ادلؤلفات:
ٔ .ربكيم القوانُت ،زلمد بن إبراىيم آل الشيخ
ٕ .وجوب ربكيم شريعة ا﵁ ،عبد العزيز بن عبد ا﵁ بن باز
ٖ .وجوب التحاكم إىل ما أنزل ا﵁ وربرمي التحاكم إىل غَته ،صاحل بن فوزان الفوزان
ٗ .وجوب تطبيق الشريعة يف كل عصر ،صاحل بن غامن السدالن
٘ .حكم اجلاىلية ،أضبد بن زلمد شاكر
 .ٙالكتاب والسنة جيب أن يكونا مصدر القوانُت ،أضبد بن زلمد شاكر
 .ٚربذير أىل األديان عن احلكم بغَت ما أنزل الرضبن ،إمساعيل بن إبراىيم اخلطيب
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 .ٛأثر تطبيق الشريعة اإلسالمية يف حل ادلشكالت االجتماعية ،إبراىيم بن مبارك اجلوير
 .ٜالشريعة اإللـهية ال القوانُت اجلاىلية ،عمر بن سليمان األشقر
ٓٔ .العدل يف شريعة اإلسالم وليس يف الدديوقراطية ادلزعومة ،عبد ا﵀سن بن ضبد العباد البدر
ٔٔ .أسس احلكم يف الشريعة اإلسالمية (الشورى  -العدل  -ادلساواة) ،صاحل بن غامن السدالن
***
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خاتمة
مت الكتاب حبمد ا﵁ ،ومت كشف خدعة (اإلخوان ادلسلمُت) لألمة يف دعواىم أهنم يريدون ربكيم
الشريعة اإلسالمية ،وبيان أهنم يريدون ُّذا صبع أصوات الناس ليصلوا ُّم إىل كراسي احلكم ،فإذا وصلوا
حكموا بالقوانُت اجلاىلية ،ومل يرفعوا رأسا بتحكيم الشريعة ،وقد حصل ىذا بالفعل يف زماننا ،يف مصر
ويف تونس ،فاحلمد ﵁ على ظهور احلق وانكشاف الباطل وأىلو ،وصدق ا﵁ إذ يقول قل إن رِّب
يقذف باحلق عالم الغيوب * قل جاء احلق وما يُبدىء الباطل وما يعيد ،قال الشيخ عبد الرضبـن بن
سعدي رضبو ا﵁ يف تفسَت اآلية:
قُ ْل َجاءَ ا ْحلَق؛ أي :ظهر وبان ,وصار دبنزلة الشمس ,وظهر سلطانو.
ِ
ئ الْب ِ
اط ُل َوَما يُعِيد؛ أي :اضمحل وبطل أمره ,وذىب سلطانو ,فال يبدئ وال يعيد .انتهى
َ وَما يُـْبد ُ َ
كالمو.
أسأل ا﵁ دبنو وكرمو أن حيمي ادلسلمُت من الفنت ،السيما فِتنة األئمة ادلضلُت ،الذين يُضلون الناس بغَت
علم ،فإن زلة ِ
العامل زلةٌ للعا َمل ،وأن يقي ادلسلمُت من الشرور واآلفات ،وأن يوفقهم لتحكيم كتاب ا﵁
وسنة رسولو صلى ا﵁ عليو وسلم يف صبيع مناحي احلياة ،وأن يتمسكوا بالوحيُت ،ويعتصموا ُّما ،دون
إفراط أو تفريط ،وصلى ا﵁ على نبينا زلمد ،وعلى آلو وصحبو وسلَّم تسليما كثَتا.
وكتبو ماجد بن سليمان الرسي ،غرة صفر من عام ٓٗٗٔ ىجري.
majed.alrassi@gmail.com
ىاتفٜٜٓٓٙٙ٘ٓ٘ٓٙٚٙٔ :
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