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الرجاء من القارئ الكرمي...
ىذه الرسالة ترمجت من اللغة الرتكية إىل اللغة العربية ...فإذا وجدمت خطاء
يف األسلوب أو التعبري أو يف اختيار الكلمات وتركيب اجلمل ويف إفادة ادلعىن
نرجو أف نتلقى منكم ادلسازلة واإلنصاؼ.
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المقدمة

-1-

احلمػػد ا الػػذح ػػامب احلكمػػة والصػػعة والسػػعـ الػػى مػػن أاطػ احلكمػػة
سيدنا زلمد لى اا اليو وسلم والى آلو و حبو الذين ااشػوا وآمنػوا بػ ف
احلكم ا تعاىل دوف سواه .والى أىل التوميد إىل يوـ الدين.
لقػػد أ ػػدر خلياتنػػا ادلرمػػوـ السػػيد مجػػاؿ الػػدين خوجػػا أو ل ػ ػػابعف يف

 22ذح القع ػػدة مػ ػػن اػ ػػاـ  4141ى ػ ػ ادلواف ػ ػ 41/1/4991ـ "فتػ ػػول
الشرؾ" بعنواف "األكثاف المعاصرة كالوثنية".
وبعػػد ذل ػ جملبعػػت اامواػػة ػػت ا سػػم البينػػة اخلامسػػة "الحاكمي ػػة" ومت
توضػػيه ىػػذه الاتػػاوض يف رم ػػاف 4141ى ػ  /فيايػػر 4991ـ كػػ"منرورات
دولة اإلسعمية الايدرالية األناضولية".
وأالػػن "الخالفػػة" يف اػػاـ 4141ىػ ػ ادلواف ػ /4991مػػارس8/ـ يف ليلػػة
القدر.
إف زلتػػوض ىػػذا الكتػػاب تتعل ػ حلس ػ لة ىلصػػيد احلكػػم ا تعػػاىل فق ػ دوف
س ػ ػواه وى ػ ػ أى ػ ػػم مس ػ ػػا ل الي ػ ػػوـ ب ػ ػػدءا م ػ ػػن "الحاكمي ػ ػػة األكلػ ػ ػ " م ػ ػػرورا إىل
"الحاكمي ػػة الرابع ػػة ش ػػر "وو ػػو إىل "الحاكمي ػػة الخامس ػػة ش ػػر" الػ ػ
توح معو "خاتمة" الكتاب.
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ويعتػػي ىػػذا الكتػػاب ادلنقػػذ الوميػػد والرػػايف للػػذين تعرضػوا دلػػرض الدؽلو راجمليػػة
يف العامل اإلسعم ويف رأسهم أناضوليني.
وبنػػاء الػػى أعليػػة ىػػذا الكتػػاب نقدمػػو ك ػ"منشػػورات دكلػػة الخالفػػة" ألركػػاف
احلرب وجلنود جيش اا .إف ادلهمة ال تقع الى أكتاؼ أركاف احلرب وجنػود
جيش اا ى إنقاذ ادلرضى من الناس كالطبيب ادلعنوح.
و ب ػػد م ػػن ص ػػيل ى ػػذا الكت ػػاب و راءت ػػو مجيع ػػا بدرج ػػة ما ػػو .ألف ى ػػذا
الكتاب ذو أثر نادر وخزينة المية توجد!
وى رسالة يكبس ادلخالاني وادلعارضني ويسكتهم!..
كالسالـ ل من اتبع الحق!..

محمد متين مفتي أكغلي (قابالف)
أمير المؤمنين ك خليفة المسلمين

رم اف 4141ىػ يناير 4991ـ
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المقدمة الثانية-إف احلم ػػد والءن ػػاء ا تب ػػارؾ وتع ػػاىل احل ػػاكم ادلطل ػ والع ػػامل ادلطل ػ  .والص ػػعة
والسػػعـ الػػى زلمػػد ػػلى اا اليػػو وسػػلم الػػذح بل ػ وأالػػن ب ػ ف احلكػػم
تكػػوف إ ا تعػػاىل فقػ دوف سػواه .والػػى آلػػو وأ ػػحابو الػػذين آمنػوا ب نػػو
واضع للقانوف إ اا تعاىل فق وجملبقوىا يف مجيع شؤوف مياهتم!..
إاداد "البيٌنات" اخلامس للطبع

 -1ىنػػاؾ مسػ لة وامػػدة بػػد أف تتػػوفر يف لػػب كػػل مسػػلم ويف اقػػل كػػل

مسلم سواء كاف الى مستوض األسر أو الى مستوض جملعب ادلدارس أو الػى
مس ػػتوض التكي ػػة أو معس ػػكرات اجل ػػيش يف أناضػ ػوليا بص ػػاة خا ػػة ويف الع ػػامل
اإلسعم بصاة اامػة بػل ويف العػامل كلهػا وىػ مسػ لة "احلاكميػة" أح مسػ لة
إمياء الدولػة اإلسػعمية الػ غلػب أف يهػتم ادلسػلموف دػا شػديد ا ىتمػاـ وأف
يعلموىا ويطبقوىا يف مجيع مرامل مياهتم.
 -2إف ىػػذه ادلسػػالة مػػع اكتسػػادا أعليػػة بالغػػة إ أئػػا أكءػػر ادلسػػا ل إعلػػا

وامتقارا .وى ال يعا ب من أجلها اقوبات شىت وينصب ذلا مناش كءرية.
واسترهد كءري من الناس يف سبيلها .وى مس لة "الحاكمية".
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 -3و ب ػػد أف يعل ػػم أف احلا ػػاظ ال ػػى "الحاكمي ػػة" ف ػػرض أح إ ام ػػة الدول ػػة
اإلسػػعمية فػػرض اػػني إف مل توجػػد الدولػػة اإلسػػعمية وا متاػػاظ اليهػػا فػػرض
كذل الى كل مسلم ومسلمة وإف وجدت الدولة اإلسعمية.
 -4ألف كلمة "ال إله إال اهلل" ابارة وجيزة لعقيدة التوميػد .و "الحاكميػة"

ىو الركل التطبيق لعقيدة التوميػد يف احليػاة .وبعبػارة أخػرض أئػا ابػارة اػن
ثعثػػة انا ػػر "ال إلػػه إال اهلل" و"التوحيػػد" و"الحاكميػػة" وكػػل وامػػد منهػػا
مػػتمم للػػبعخ اوخػػر والكػػل زـ لاخػػر ػػري ابػػل للتاريػ يػث إذا مل يوجػػد
أم ػػد م ػػن ى ػػذه العنا ػػر يعت ػػي وج ػػود انص ػػر أخ ػػرض .ألف م ػػا تتك ػػوف ب ػػو
شخصػػية اإلنسػػاف ىػػو لسػػانو و لبػػو ومياتػػو العمليػػة .لقػػد تتا ػ ىػػذه العنا ػػر
ال ػ ػػءعث يف نقط ػ ػػة "كحداني ػ ػػة اهلل" ويف توافػ ػ ػ ت ػ ػػاـ .وىػ ػ ػ اإل ػ ػ ػرار باللس ػ ػػاف
والتصػػدي بالقلػػب والتطبي ػ يف احليػػاة .وبعبػػارة أخػػرض ى ػ أكءػػر مػػن اإل ػرار
باللساف والتصدي بالقلب أف ػل ويطب اإلسعـ يف أاماؿ الدنيوية والدولية
و يف أاماؿ السياسية وػلاوؿ اإلمياء ان جملري التبلي .
وبااتبػػار النتيميػػة ؽلكننػػا القػػوؿ وبرػػكل طع ػ لػػو أف أمػػدا مػػن أ ػػحاب
ادلػػدارس أو الطػػرؽ الدينيػػة والعسػػاكر أو أف أمػػدا مػػن ام ػوـ ادلسػػلمني اداػػى
بعدـ ا ارتاؼ من أف احلاكمية تكوف منصو ا ا تعاىل بل يؤمن باف احلكػم
للرعب ا تعاىل و يرفع ػوتو ضػد أول ػ الػذين يعرتفػوف بغػري مكػم اا
بل يقوـ بدور "احملام " يدافع انهم أنو بذل فا د اإلؽلاف واإلسعـ والتوميػد
وم ػ ػػن ينتس ػ ػػب إىل ادلدرس ػ ػػة أو ادلؤسس ػ ػػة أو معس ػ ػػكرات اجل ػ ػػيش تابع ػ ػػة ذل ػ ػػذا
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الرػػخد يكػػوف كػػافرا ومرػػركا مءلػػو و يصػػلى اليػػو إف مػػات و ينقػػذه و
ؼللصػو كونػو إمامػا أو شػيخا أو جنػرا إ إذا تػاب وااػرتؼ اصو ػية احلكػم
ا تعػػاىل فق ػ دوف س ػواه ويعلػػن ذل ػ الػػى ادلػػك ويصػػدؽ الػػى ذل ػ ويػػرد
وينكر كل ما ى األتاتوركية والدؽلو راجملية واحلزبية.
 -5ىك ػػذا ش ػػرمنا موض ػػوع "الحاكمي ػػة" الػ ػ جمللب ػػت أعليته ػػا الر ػػديدة يف

"البينػػة" مسػػتقلة .ومػػا اىلػػذنا أسػػلوبا أدبيػػا و أسػػلوبػػا وجي ػزا و ص ػريا .بػػل
اكس ذل جملولنا ومػا ابتعػدنا اػن تطويػل الكػعـ .ويف بعػخ األمػاكن كررنػا
ادلوضوع بل يوجد ىناؾ ادة احات كررناه.
 -6ايتنا أف نكرػ ونطػرح الػى سػامة وبرػكل طعػ جلميػع األسػباب
وأوجو أىل التوميد الذين سي خذوف مكانتهم الى ؽلني "جػدار السػور" وأىػل
الرػػرؾ الػػذين سػػي خذوف مكػػانتهم الػػى ػػاؿ جػػدار السػػور -كمػػا يتبػػني لنػػا
ذلػ ػ ػ يف آي ػ ػػات س ػ ػػورة األاػ ػ ػراؼ  461-461وأف نك ػ ػػوف مػ ػ ػن ى ػ ػػذين
اامػػواتني مػػن وا ػػع ثػػعث مجااػػات .األكل ػ

الػػذين ذنب ػوا وكنتيميػػة ذنػػودم

استحقوا اذاب اخلزح يف الدنيا والنار يف اوخرة .كالثاني الذين مل ينهػوا اػن
ادلنكر الػذح ػاـ بػو ادلػذنبوف وتوسػطوا بػني احلػالتني .وأف تكػوف رلمواػة الءالءػة
ادلخلصػػة القػػا لني احل ػ مقػػا وبص ػرامة تامػػة وبرػػكل طع ػ وينػػالوف بػػذل
رضى اا تعاىل وجنتو اؿ اا تعاىل

{كإذ قالػػم ٌأمػػة مػػنوم لػػم تع ػػوف قوم ػان اهلل مولبوػػم أك مع ػ ٌ بوم ػ ابان
فلما نسوا ما ذ ٌكركا به أنجينا
شديدان قالوا مع رة إل ربٌبم كلعلٌوم يتٌقوفٌ .
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السػػوذ كأخ ػ نا ال ػ ين ظلمػػوا بع ػ اب بئػػيم بمػػا كػػانوا
ال ػ ين ينوػػوف ػػن ٌ

يفسقوف }.األاراؼ46 461 :

الػنػتػيػجة:
إذا تتبع أضواء ىذه اويات الكرؽلة و ريىا سػوؼ يػرض ثعثػة رلمواػات مػن
ادلسلمني يف أناضوليا و يف بعخ الدوؿ مسلم مررؾ ومسػلم معتػدؿ ومسػلم
أنصار اا.
مسلم مشرؾ:

األتاتوركيوف الدؽلو راجمليوف ورؤساء العلمانية واحلزبيني.
مسلم معتدؿ:
الذين يقوموف باألمر بادلعروؼ والنه ان ادلنكػر والػذين ػالوا "فلػيمخ
كل وامد يف جملريقػو و يتػدخل أمػد يف شػؤوف أخػرض! "..وىػم مسػلموف
يتصاوف جبدية و بإخعص.
المسلموف من أنصار اهلل:

أ ػػحاب اقيػػدة التوميػػد والػػذين ػػالوا "إف الحبػػم إال هلل" و ردوا مجيػػع

الن م البررية وأنكروىا ومل يسػلكوا سػبل التنػاز ت أبػدا وىػم ادلسػلموف جػيش
اا.
ياه ػػم م ػػن اوي ػػة الءاني ػػة ػػدؽ و ػػوؿ أنص ػػار اا م ػػن ادلس ػػلمني إىل النمي ػػاة
والسػػعمة .وضػػعلة ادلرػػركني مػػن ادلسػػلمني الػػذين اسػػتحقوا العػػذاب الرػػديد
وأ بحوا من ال ادلني .أما وضع ادلسلمني ادلعتدلني ىو يف ظعؿ وشبهة!..
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 -7الرج ػػاء و النص ػػيحة م ػػن الق ػػارئ الك ػػرمي أف يق ػرأ س ػػن الني ػػة وب ػػالتاكري
ادلت نيػػة ويقرؤىػػا اػػدة مػرات كػ ياهمهػػا ! ..ألف ىػػذه ادلسػ لة تتعلػ باإلؽلػػاف
والعقيػػدة .الرجػػاء الءػػاإ ى ػ إذا وجػػدمت يف " البينػػة " أح خط ػ يتعػػارض مػػع
الر ػريعة -كمػػا لنػػاه م ػرارا -أف يػػردوا الينػػا اػػن جملري ػ اإلاػػعـ .احلػػديث يف
بعخ األماكن يعتي يبة وذل مراـ ونااؽ!..

دكلة الخالفة

مشورة التبليغ كاإلرشاد
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بدة األصناـ
ك
الوثنية المعاصرة
إف األصناـ {الطواغيم}المعاصرة هي األن مة.
 -1الن اـ الفاشي صنم.

 -2الن اـ الشيو ي صنم.
 -3الن اـ الرأسمالي صنم.
 -4الن اـ الديموقراطي صنم.

 -5الن اـ العلماني (الفصل بين الدين كالدكلة) صنم.
 -6كماؿ السالنبي {أتاتورؾ} صنم.
 -7الن اـ األتاتوركي صنم.
 -8الن اـ الحزبي صنم.
 -9لبم الحق بالباطل صنم.

 -10كالن اـ القومي كالعنصرم صنم…
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بػػدة األصػػناـ المعاصػػرة فػػي المنػػا اليػػوـ (:الػ ين هػػم مثػػل أبػػي جوػػل
يعني المشركين كالمنافقين كالبفار) كجميع رؤساذ األحزاب.
كم ػػنوم :بولن ػػم أجوي ػػم أرداؿ إين ػػوني دني ػػز بايب ػػاؿ مس ػػعود يلم ػػاز
سػليماف دميػرأؿ نجػػم الػدين أرببػػاف كأمثػالوم جميعػان مػن المشػػركين .كال

يصػػل

لػػيوم .كحسػػاـ الػػدين جنػػدكرؾ كجميػػع أ ضػػاذ البرلمػػاف مشػػركوف
ليوم.

أيضان كال يصل
كال ين ي هبوف إل صناديق االقتراع لتصويتوم فوم مشػركوف كال يصػل
لػػيوم .كالموظفػػوف الػ ين يختػػاركف الديموقراطيػػة كالن ػػاـ العلمػػاني بػػديل
الشريعة فوم مشركوف كال يصل

ليوم.

كبالجمل ػػة إف الػ ػ ين ل ػػم يقول ػػوا" :إف الحب ػػم إال هلل" ب ػػل يقول ػػوف" :إف

الحبم إال للشعب" ذلك هم المشركوف كال يصل

ليوم.

كبناذ ل ذلك فإف الطريق الوحيد للنجػاة هػو أف يتوبػوا توبػة نصػوحان ك
ن
يقبلوا الدكلة اإلسالمية كأف يجتمعوا تحم لم التوحيد.
مالح ة:

 -1إف األئم ػػة الػ ػ ين ال يبل ػػوف م ػػا كتبن ػػا إلػ ػ جما ػػاتوم أك الش ػػيوخ

ال ين ال يبل ونه إل مريديوم كل كاحد منوم شيطاف أخرس.
 -2كسػػوؼ نبشػػم أسػػماذ هػػؤالذ مػػن أئمػػة المسػػاجد كالشػػيوخ إذا لػػم

يقوموا باأل ماؿ التي يجب ليوم القياـ بوا في أقرب كقم.
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 -3كػػل مػػا كتبنػػا فتػػول! ..كالبػػاب مفتػػوح للنقػػد بطريػػق كسػػائل النشػػر
كال بد من الرد ليوا أك قبولوا.
 -4المراجػع :كتػب العقائػد كجريػدة أمػػة محمػد كالبينػة األكلػ كالثانيػػة
كالثالثة كالبينة الرابعة كالحاكمية.

جماؿ الدين خوجا أكغلي (قابالف)
أمير المؤمنين كخليفة المسلمين

 22ذو القعدة 41/1/4991 4141
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احلاكمية -

1

-

كانت و تزاؿ مس لة وميػدة شػغلت رأح العػاـ العػادل مػن ػدـ التػاري إىل
اليػػوـ وػلتػػاج إىل احلػػل الس ػريع ى ػ
احلكم للطغاة دور منو؟
أهل التوحيد كالط

ىػػل "الحبػػم" ا تعػػاىل فق ػ أـ يكػػوف

اة:

إف ادلسػ لة الوميػػدة ال ػ تاػػرؽ بػػني أىػػل التوميػػد وبػػني الطغػػاة ىػػو احلكػػم
ألف األنبياء والذين اتبعوىم من الناس د أخيونا ب ف احلكػم مػ هلل ا تعػاىل
لسواه.
"إف الحبم إال هلل!"

من يقوؿ ويعرتؼ دذه احلقيقػة ػد يكػوف مػن أىػل التوميػد واإلؽلػاف ويكػوف
م ػػن ادلس ػػلمني ال ػػذين يط ػػالبوف بإاط ػػاء احلك ػػم لكش ػػخاص أو اجلماا ػػات أو

الرعب من الرعوب وك ظلا ىم بذل يقولوف ب ػ "إف الحبم إال هلل".

إذا ال ػػذين يقول ػػوف حلق ػػو هتم وياك ػػروف ب فك ػػارىم بص ػػرؼ الن ػػر ا ػػن ني ػػاهتم
يصريوف بذل جملغاة واباد الطغػاة ومرػركني وكاػارا .وىػ مػن أشػد ااػاد ت
ادلسػػتمرة يف اادلنػػا اليػػوـ .وت سػػس ذلػػا زلػػاكم خا ػػة وغللػػس الػػى رأس ىػػذه
احملػػاكم جيػػوش الطغػػاة ويهػػاجم شػرجملة الطغػػاة أىػػل التوميػػد الػػذين يقولػػوف ب ػ
13
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"إف الحبػ ػ ػػم إال هلل" ويسػ ػ ػػمينوئم ويعػ ػ ػػذبوئم وػلقػ ػ ػػروئم أشػ ػ ػػد العػ ػ ػػذاب و

ا متقار.

– الموحد:

الحاكمية  -الطاغوت
و بد مػن تعريػ ىػذه ادلصػطلحات الػءعث جامعػة ألفرادىػا مانعػة أل يارىػا
وتعلمها من بل مجيع الناس بركل طع
الحاكمية:
كمػا لنػػا يف سلتلػ بياناتنػػا ويف بعػػخ منرػػوراتنا ونكررىػػا ىاىنػػا كػػذل بنػػاء
الى أعلية ادلوضوع مىت يبقى اند أمد ش ء رلا من الريب.
احلاكميػػة ىػ أالػػى مقػػاـ وأالػػى سػػلطة ومنزلػػة ػػوؿ الػ ؽلكػػن أف يصػػل
إليو مستوض الاكر أو مقاـ أو سلطة لإلنساف .وىو ػلاسػب اجلميػع ولكػن
يسػتطيع أف ػلاسػػبو أمػػد و يػػرفخ أوامػػره ونواىيػو وىدايتػػو الػ أرشػػدنا إليهػػا
وفرا ػػو وشػ ػريعتو .إذا تس ػػمى ى ػػذه الس ػػلطة ب ػ ػ "الحاكمي ػػة" و تعط ػػى ى ػػذه
السػػلطة إ ّ اا فق ػ  .مػػن يقبػػل ويصػػدؽ لوجػػود ىػػذه السػػلطة انػػد ناسػػو أو
ػػريه أو ان ػػد ش ػػعب م ػػن الر ػػعوب أفم ػػا غلع ػػل ناس ػػو أو ػػريه يف مك ػػاف اا
ويررؾ بو وىكذا يكوف نما وجملا يا ومرركا ويف النهاية يكوف كافرا.
الطاغوت:
إذا ن رنا إىل كلمة الطػا وت فهػ كلمػة مػ خوذة مػن مصػدر الطغيػاف وىػى
حلع ػػىن م ػػن ج ػػاوز الق ػػدر واحل ػ ود و ل ػػى يف الكا ػػر وى ػػى ت ػ تى يف الق ػػرآف اني ػػة
مرات وىى أي ا حلعىن معارضة لرراة اا ومعارضة اإلؽلػاف واحلػ واحلقيقػة
14
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ورلاوزة احلدود والن اـ ال شراها اا تعاىل لعباده .وبتعبػري آخػر رفػع القػوانني
ال ػ شػػراها اا تعػػاع الػػى ابػػاده وإ ػػدار الق ػوانني تبعػػا ألى ػوا هم أو ألى ػواء
الناس أو ألىواء ومطالػب بعػخ الرػعوب مػن بػل بردلػاف الرػعب .إذا تسػمى
ىػ ػػذه الق ػ ػوانني والػ ػػذين يصػ ػػدروئا بػ ػ ػ "الط ػ ػػاة ك الصػ ػػنم كالمشػ ػػرؾ ك ب ػ ػػاد

األصػػناـ" .يوجػػد ن امػػاف ػلكمػػاف الػػى الرػػعوب والػػدوؿ أمػػدعلا "الشػريعة
اإلسالمية" واألخػرض "أن مػة الط ػاة" .وإف ن ػاـ الرػريعة وامػدة وىػو الن ػاـ
الذح أنزلو وأرسلو اا تعاىل إلينا وىو ن اـ اإلسػعـ والقػراف يتغػري و يبػدؿ
إىل يػوـ القيامػة .أمػا الػن م األخػرض ىػ الطغػاة والصػنم والرػرؾ مهمػا يكػػن
أمسا هم .وانطع ا من ىذه النقطة نقوؿ
إف الن اـ الفاشي طاغوت الن اـ الشيو ية طػاغوت الن ػاـ االشػتراكي

طاغوت الن اـ الرأسمالي طاغوت الن اـ الديموقراطي طػاغوت الن ػاـ
العلماني طاغوت كالن ػاـ البمػالي طػاغوت ككػل الػن م التػي تفصػل بػين
الدين كالدكلة طاغوت كالن اـ ال م يلبم الحق بالباطل طاغوت.
وىػػذا إف مجيػػع أشػػكاؿ الدولػػة والػػن م ػػري شػريعة اا مهمػػا كػػاف امسهػػا تعتػػي
ذات أن مة جملا وتية و نمية ومرركة وكافرة .ميث إف أخذ أو بػل أمػد مػن
ادلسلمني إمدض ىذه الن م أو أخذ سما من الرريعة و سما من ىػذه الػن م
يػػذىب بإؽلػػائم ويبطػػل نكػػامهم ولػػن يصػػلى الػػيهم .ومػػىت يؤكػػل ذبيحػػتهم
وإف ادا ػوا ك ػػوئم مس ػػلمني وإف ػػلوا و ػػاموا وممي ػوا ودخل ػوا الكعب ػػة و بل ػوا
ممير األسود وىم د أشركوا باا و اروا مرركني بكلمة وامدة فق .
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الموحد:

وىػػو اسػم فااػػل يػ

مػػن مصػػدر "التوميػػد" وىػػو نقػػيخ الرػػرؾ ويايػػد معػػىن

ضد الررؾ .وادلومد أي ا ىو الذح يطب ويعيش ويعمل حلعػىن مجلػة "ال إلػه

إال اهلل" يف رأس ػػو وب لب ػػو وب مجي ػػع أفعال ػػو وأ وال ػػو أح ى ػػو ال ػػذح يعتق ػػد
بومدانية اا فق  .ويف ناس الو ت ىو الذح يقبػل ن ػاـ الرػريعة فقػ دوف
س ػواىا ويػػرفخ أن مػػة أخػػرض مجيعػػا وينكػػرىم ويقػػرر بالر ػريعة فق ػ وػلػػب
الر ػريعة أكءػػر مػػن مالػػو وناسػػو وػلرتمهػػا .وب النهايػػة ؼلرػػى إ ّ اا فق ػ .
وؼلينػػا اإلسػػعـ برػػكل طع ػ أف اا سػػبحانو وتعػػاىل ىػػو الػػذح ػػنع الال ػ
وأمػ ػواج البح ػػار والنمي ػػوـ العمع ػػة واألئ ػػار اجلاري ػػة واجلب ػػاؿ الراس ػػية والراس ػػخة
واإلنساف الدا ر ويف النهاية ىو الذح خل مجيع ادلخلو ات.
وىناؾ كءػري مػن آيػات القػراف الكػرمي الػ تبػني وتقػرر لنػا ىػذه احلقيقػة .وىػذه
اويات ولو تعاىل
{ -1إ ٌف ربٌب ػػم اهلل الػ ػ م خل ػػق الس ػػماكات كاألرض ف ػػي س ػػتٌة أيٌػػاـ ث ػ ٌػم
شػػمم كالقمػػر
اسػػتول ل ػ العػػرش ي ش ػ الليػػل النٌوػػار يطلبػػه حثيث ػان كال ٌ
رب العػػالمين}.
كالنٌجػػوـ مس ػ ٌخرات بػػالمر أال لػػه الخلػػق كاألمػػر تبػػارؾ اهلل ٌ
األاراؼ 11

{ -2أـ لوم آلػوػة تمنعوم من دكننا ال يستطيعوف نصر أنفسوم كال هػم

منا يصحبوف }.األنبياء 11
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وتػػذكر لنػػا ىػػذه اويػػة أف مجيػػع األجسػػاـ الا ػا ية يف فلػ يسػػبحوف .كانػػت
ن رية  Batlamiusمعتية فيما بني العلماء اند نزوؿ اويػات الكرؽلػة وىػ
أف زلرؾ الرمس والقمػر ىػو الالػ  .ولكػن مينمػا أخيتنػا اويػة بػ ف الرػمس
والقمر كػل يف فلػ يسػبحوف ذلػدـ ن ريػة  .Batlamiusوبػذل أثبػت العلػم
اليػػوـ أف ىػػذه ادلخلو ػػات كػػل وامػػد منهمػػا يسػػبحوف يف الال ػ كمػػا ذكػػر اا
تعػػاىل يف القػػرآف الكػػرمي إف القػػدرة اإلذليػػة ى ػ ال ػ خلقػػت السػػان بػػع اػػدد
يسبحوف يف الال بع تصادـ بع هم ببعخ .ولو تعاىل
{الرحػمن لٌم القػرآف خلػق اإلنسػاف لٌمػه البيػاف }.الرمػػمن -4
ٌ -3
1
{ -4الػ م لػػه ملػػك السػػماكات كاألرض كلػػم يتٌخػ كلػػدان كلػػم يبػػن لٌػػه
شريك في الملك كخلق ٌكػل و
شيذ فق ٌدر تقديران }.الار اف 2
ىػػو اا اخلػػال الوامػػد ال ػرازؽ الوامػػد الػػذح يػػرزؽ األنػػس واجلػػاف واحليوانػػات
ومجيع ادلخلو ات يرز هم وػل ر رزؽ اجلميع .ولو تعاىل
القوة المتين }.الذاريات 18
الرٌزاؽ ذك ٌ
{ -1إف اهلل هو ٌ

{ -2اهلل ال ػ م خلقب ػػم ث ػ ٌػم رزقب ػػم ث ػ ٌػم يمي ػػتبم ث ػ ٌػم يحي ػػيبم ه ػػل م ػػن
شػػركائًبم مػػن يفعػػل مػػن ذلبػػم مػػن شػ و
ػيذ سػػبحانه كتعػػال ٌمػػا يشػػركوف}.
ٌ
ٌ
الروـ 14

ػتقرها
{ -3كم ػػا م ػػن دابٌػ ػػة ف ػػي األرض إالٌ لػ ػ اهلل رزقو ػػا ك يعل ػػم مس ػ ٌ
كمستود وا كلٌّ في كتاب مبي ون }.ىود 6
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وىاىنا مقيقتاف أفادتا وجود اخلال والرازؽ.
ومصػػيلة ىػػذين احلقيقتػػني ى ػ أف يكػػوف ىػػو ػػامب القػػوؿ واحلكػػم الػػى
مجيػػع ادلوجػػودات الػ خلقهػػا ورز هػػا .وىنػػاؾ اويػػات القرآنيػػة الػ تايػػد وتؤيػػد
ىذا ادلعىن وىذه احلقا  .ولو تعاىل
...{ -1كهلل ملػػك السػػماكات كاألرض كمػػا بينومػػا يخلػػق مػػا يشػػاذ كاهلل
و
قدير} ادلا دة 41
كل شيذ ه
ل ٌ
{ -2ألم تعلم أ ٌف اهلل له ملك السماكات كاألرض }.ادلا دة 14
إذا اا سبحانو وتعاىل امب ومن م مجيع األشياء ال خلقها و يراركو
سبحانو تعاىل يف ملكو وإدارتو أمد و يف إ دار القوانني! ولو تعاىل

{ -1ك نػم الوجػو للح ٌػي القيٌػوـ كقػد خػاب مػن حمػل ظلمػان }.جملػو
444
{ -2كقػػل الحم ػػد هلل ال ػ م ل ػػم يتٌخ ػ كل ػػدان كلػػم يب ػػن لٌػػه شػ ػريك ف ػػي
كلي ٌمن ال ٌ ٌؿ ككبٌر تببيراى }.اإلسراء 444
الملك كلم يبن لٌه ٌ

إف كلمػػة "الملػػك" ت ػ تى حلعػػىن احلكػػم واإلدارة كمػػا ت ػ تى حلعػػىن الصػػامب

وكػػذل يسػػمى ر ػػيس الدولػػة ب"الملػػك" باػػته ادلػػيم وكسػػر الػػعـ بنػػاء الػػى
مكمػػو .وإذا ن رنػػا إىل اوذلػػة ادلػػزورة الباجمللػػة أئػػم ؽللكػػوف ناعػػا و ضػرا
يستطيعوف ذلم نصرا و أناسهم ينصروف! ..ولو تعاىل
{ -1قل أتعبدكف من دكف اهلل ما ال يملػك لبػم ّ ٌػران كال نفعػان كاهلل هػو

السميع العليم }.ادلا دة 16
ٌ
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{ -2إذ قاؿ ألبيه يا أبم لم تعبد ما ال يسمع كال يبصر كال ي ن

نك

شيئان }.مرمي 12
إذا اخل ػػال وال ػرازؽ وادلال ػ ى ػػو اا يتص ػػرؼ يف ملك ػػو كم ػػا ير ػػاء ى ػػو و
شري لو .يس ؿ اما ياعل وأنتم تس لوف يوـ يقوـ احلساب.
ولو تعاىل
ممػن
ٌوم ملك الملك تؤت الملك مػن تشػاذ كتنػزع الملػك ٌ
{ -1قل الل ٌ
تشػػاذ كتعػػز مػػن تشػػاذ كت ػ ٌؿ مػػن تشػػاذ بيػػدؾ الخيػػر إنٌػػك ل ػ كػػل شػ و
ػيذ
ٌ
ٌ
قدير }.آؿ امراف 26
{ -2كاهلل يؤت ملبه من يشاذ كاهلل كاسع ليم} البقرة 211

{ -3أـ يحسػػدكف النٌػػاس ل ػ مػػا آتػػاهم اهلل مػػن فضػػله فقػػد آتينػػا آؿ
إبراهيم البتاب كالحبمة كآتيناهم ٌملبان يمان }.النّساء 11

كلنرجع إل العقوؿ البشرية:
ن خ ػػذ ادلسػ ػ لة م ػػن زاوي ػػة منطػ ػ البر ػػر و نسػ ػ ؿ أ ػػحاب اق ػػوؿ الس ػػليمة

وادلنط ػ ػ اإلنسػ ػػاإ ونقػ ػػوؿ ىػ ػػل "الحاكميػ ػػة" لصػ ػػامب ادلل ػ ػ أـ لاخ ػ ػرين
خصو ػػا أف ػػامب ادلل ػ ىػػو يف ناػػس الو ػػت اخلػػال ولكػػن اوخ ػرين ىػػم
سللو وف.
ويقػػوؿ أ ػػحاب العقػػوؿ السػػليمة ومنط ػ البرػػر جملبعػػا احلاكميػػة لصػػامب
ادلل ولو م تصرؼ يف ملكو و ياعل كما يرػاء إف ىػذا شػ ء جملبعػ  .ألنػو
إذا مل ػ إنس ػػاف متاا ػػا وبااه ػػا إىل إنس ػػاف آخ ػػر أو يهبه ػػا إلنس ػػاف آخ ػػر ب ػػع
19

البيّنات  - 5احلاكمية

مقابل أو ي متن إىل جار لعسػتعماؿ مػن يسػتطيع إنكػار ػامب ىػذا ادلتػاع.
إذا اارض أمد ىذه احلقيقة فيعػارض اوخػروف ويقولػوف لػو لػيم لػك الحػق
في ذلك أما يقولوف ىذا ملكو وىو يتصرؼ يف ملكو كي يراء ىذا مقو.
إذا كانت ادلس لة ىكػذا يف مقػوؽ البرػر ألػيس مػن الطبيعػ ّ وأوىل أف يكػوف
ىكػػذا يف احلقػػوؽ اإلذل ػ ودلػػاذا ؟ ..ألنػػو ىػػو ػػامب ادلل ػ احلقيقػ ! ىػػو
الذح ؼلل ويػر ويػرزؽ ويتلطػ بالنعمػة بػع مػدود .وأي ػا ىػو الػذح يعػرؼ
مقػوؽ ادلخلو ػات بػ دؽ شػػكل .إذا أخػذنا يف ااتبػار الن ػػر دػذه احلقيقػة نػػرض
ىػو الػذح إلػػه احلػ ىػو الػػذح ػنع وخلػ ميػاة اإلنسػػاف واإلنسػاف والكػػوف.
إذا ىػػو الػػذح ػػانع فعػػل احلقيق ػ وادلتص ػرؼ احلقيق ػ يف مجيػػع ىػػذه األشػػياء
وادلوجػػودات وىػػو الػػذح ػلق ػ الت ػوازف بػػني النػػاس ويتػػدبّر ميػػاة اإلنسػػاف .وب
النهاية ػل ألمد أف يعرتض ويتدخل يف أفعالو تعاىل و وانينػو الػ شػراها
للنػػاس وب احلقيقػػة أنػػو سػػبحانو وتعػػاىل مينمػػا خلػ اإلنسػػاف خلقػػو يف أمسػػن
تق ػػومي و حلختلػ ػ إمس ػػاس و ابلي ػػة وجه ػػزه حلختلػ ػ أجه ػػزة يف إغل ػػاد ش ػػكلو
وتصػػويره و أكملػػو بػػاحلواس اخلمػػس ال ػ ػلتاجهػػا اإلنسػػاف يف مياتػػو ومل يػػرتؾ
شي ا نا صا{ .فتبارؾ اا أمسن اخلالقني}
ومػ ػػن ذل ػ ػ يعلػ ػػم اا سػ ػػبحانو وتعػ ػػاىل ب ػ ػ دؽ الرػ ػػكل حلاسػ ػػدات اإلنسػ ػػاف
ومص ػ ػػلحتو و قو ػ ػػو و ركات ػ ػػو وأموال ػ ػػو الػ ػ ػ تليػ ػ ػ بر ػ ػػرفو وباجلمل ػ ػػة اع ات ػ ػػو
ومناسػػباتو وارتباجملاتػػو مػػع ناسػػو ومػػع ػػريه مػػن ادلخلو ػػات نػػزؿ برػريعة ون ػػاـ
يتناسػػب مػػع ىػػذه احلقػػا  .إنػػو ش ػريعة ون ػػاـ يتعػػارض مػػع خلقيػػة ب ػ آدـ
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ورومػػو وجملبيعتػػو وىػػذه الر ػريعة والن ػػاـ متواف ػ مػػع ماديػػة اإلنسػػاف ومعنويتػػو
نقصاف و زيادة .ولو تعاىل
إفراط و تاري
{ -1أال يعلم من خلق كهو اللطيم الخبير }.ادلل

41

...{ -2كاهلل يعلم كأنتم ال تعلموف }.البقرة 246
كص ػ بػػه نوح ػان كالػ م أكحينػػا إليػػك كمػػا
{ -3شػػرع لبػػم ٌمػػن ال ػ ٌدين مػػا ٌ
تتفرقػػوا فيػػه كبي ػر
ٌ
كصػػينا بػػه إب ػراهيم كموس ػ ك يس ػ أف أقيمػػوا ال ػ ٌدين كال ٌ

ل المشركين ما تد وهم إليه اهلل يجتب إليػه مػن يشػاذ كيوػدل إليػه مػن

ينيب }.الرورض 41
{ثم جعلناؾ ل شػريعة ٌمػن األمػر فاتٌبعوػا كال تتٌبػع أهػواذ الػ ين ال
ٌ -4
يعلموف }.اجلاثية 48
كالنتيجة
ناه ػ ػػم م ػ ػػن ك ػ ػػل ى ػ ػػذه البيان ػ ػػات أف احلاكمي ػ ػػة ا تع ػ ػػاىل فقػ ػ ػ وى ػ ػػذا م ػ ػػن
خصو ػػيات اإلذليػػة .واا سػػبحانو وتعػػاىل وميػػد متاػػرد يف ىػػذه اخلصو ػػية
شبيو لو و مءيل لو و شري لو .إذا ؽلكن أمد مػن البرػرية أف يػداى أو
ينسب احلاكمية لغري اا سبحانو وتعاىل.
"ادلررع" أح الذح ي ع القانوف ىو اا سبحانو وتعػاىل فقػ  .ىػو الػذح
إذا ّ
ػللل وػلرـ ي مر وينهى كل ما أملو اا ىو معؿ وما مرمو فهو مراـ.
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عمية و م ألمد لغري اا سبحانو وتعاىل أف ي ػع
وبناء الى ذل
الق ػوانني ويبػػني وػلػػدد احلػػعؿ واحل ػراـ وادلبػػاح ومػػن يقػػوـ بػػذل العمػػل ي ػػع
ناسو يف مكاف اا يدخل يف الكار والررؾ ويرتد و يصلى اليو.
لػػذل ى ػذا ىػػو ادلعػػىن ال ػ يت ػػمنو كلمػػة التوميػػد مػػن آدـ اليػػو السػػعـ إىل
خامت األنبياء زلمد لى اا اليو وسلم مجيع األنبيػاء وادلرسػلني جػاءوا وبلّغػوا
ىذه احلقيقة .ولو تعاىل
{كم ػػا أرس ػػلنا م ػػن قبل ػػك م ػػن ٌرس ػػوؿ إالٌ ن ػػوحي إلي ػػه أنٌػػه ال إل ػػه إالٌ أن ػػا

فا بدكف }.األنبياء 21

ويرػهد كلمػػة "ال إلػػه إالٌ اهلل " إف احلكػػم إ ا تعػػاىل فقػ  .وسػػوؼ نرجػػع

إىل ىذا ادلوضوع يف الاصل القادـ.
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الحاكمية - 2 -
إف "الحاكميػػة" ترػػكل أسػػاس اجلػػداؿ بػػني األنبيػػاء والطغػػاة منػػذ القػػدـ .إذا
ءنا مقيقة ادلنازاات بػني األنبيػاء والطغػاة نػرض أف نقطػة اجلػداؿ دا مػا تػدور
موؿ "الحاكمية".
وكم ػػا نعل ػػم أف ادلر ػػركني يف اه ػػد الن ػػس ػػلى اا الي ػػو وس ػػلم ك ػػانوا يعرف ػػوف
ويدركوف أف اا سبحانو وتعاىل ىو اخلال  .اؿ اا تعاىل
ػولن اهلل قػػل الحمػػد هلل
{كإلف سػػاللتوم ٌمػػن خلػػق السػػماكات كاألرض ليقػ ٌ

بل أكثرهم ال يعلموف }.لقماف 21
نعم بطبيعة احلاؿ إذا س لتم ادلرركني وخصو ا مررك أناضوؿ من الػذح
خلػ ػ الس ػػماوات واألرض ؟ تػ ػراىم يقول ػػوف جملبع ػػا أف اا س ػػبحانو وتع ػػاىل ى ػػو
الػػذح خلقهػػا يقولػػوف أي ػػا تكػػوف العبػػادات مءػػل الصػػعة والصػػياـ واحل ػ
والزكاة إ ّ ا تعاىل وى خا ة ا فق و يعبد إ ّ إيػاه ويقولػوف أي ػا إف
من يعبد ري اا تعاىل ؼلػرج اػن اإلؽلػاف والػدين ويصػبه كػافرا .وإىل ىػذا احلػد
يكوف إسعمهم أما بعد ذل ف واذلم اروا يا ويبدؤوف شركا وكارا.
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كم ػػا ى ػػو معل ػػوـ أف ال ػػدين مك ػػوف م ػػن أربع ػػةأركاف مسػ ػ لة اإلؽل ػػاف ومسػ ػ لة
العب ػ ػػادات ومسػ ػ ػ لة ادلع ػ ػػامعت األام ػ ػػاؿ اليومي ػ ػة والدنيوي ػ ػػة والدولي ػ ػػة وك ػ ػػذا
العقوبػػات .إذا مجعػػتم ىػػذه ادلسػػا ل األربػػع اإلؽلػػاف -العبػػادات -ادلعػػامعت-
العقوبات يتكوف منها الدين وبناء الى ىذه القاادة صلد أف الدين شػ ء
يتميػزأ وحلعػىن آخػػر ؽلكػن فصػل سػػم مقػوؽ العقوبػات اػػن الػدين كمػا أنػػو
لػػيس مػػن ادلمكػػن الاصػػل بػػني سػػم اإلؽلػػاف والعبػػادات اػػن الػػدين .ولػػذل أف
الاصػػل بػػني الػػدين وشػػؤوف الدولػػة وفصػػل شػػؤوف الدولػػة مػػن الػػدين ىػػو أكػػي
جناية وأكي جرؽلة ضد اإلسعـ والبررية .وتػرؾ ىػؤ ء ااػرمني الػذين ارتكبػوا
ىذه اجلرؽلة يف ميادين الدولة العلمانية العدينية.
الفتول:

ما مكم الرػرا يف ادلسػلم الػذح يطلػب ويقػوؿ " أنػا أجملالػب باصػل الػدين
ان الدولة ؟"
الجواب :إذا قاله أحد كهو اقل يخرج ن ملة اإلسالـ كيرتد إف كانم

الدكلة اإلسالمية قائمة يحبم ليه بالقتل .كإال البد من إثارة المسلمين ّد
ه ا الشخص كال زكاج فيما بين الطرفين كال معاملة معه في البيع كال في

الشراذ كال يبلمه أحد.

البحث ن الحق:
من ال رورح أف نبحث ان احل أو خصو ا يف ىذه األياـ .ألننا نعػيش
يف اػامل ػد لػػبس فيػو احلػ بالباجملػػل وأ ػبه أنػو ؽلكػػن الاصػل بػني األبػػيخ
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واألسػود وأنػػو بسػبب جهػػل اجلهػػعء وناػاؽ ذوح العمامػػة الػذين ػػد ااتصػػموا
بل ن ػاـ الدولػة ألدت إىل الق ػاء الػى الػدين احلقيقػ يف لػوب ادلسػلمني.
ونس ػػيت وم ػػدة ال ػػدين والدول ػػة وامتق ػػرت الرػ ػريعة واضلط ػػت ادل ػػدارس وادلعاب ػػد
برتكها إىل ػري أىلهػا وأ ػبحت ادلنػابر ػت أيػدح األمػزاب السياسػية ومػىت
ػػت سػػلطة الرػػيوخ الػػذين ياكػػروف إ ّ يف معػػدهتم وىكػػذا فقػػدت ادلنػػابر
أعليتها ووظياتهػا األ ػلية وكانػت النتيميػة أخػذ اإلفسػاد مكػاف اإلرشػاد .وإذا
ألقينا الن ر إىل ادلدارس الدينية والزاوية وادلعسكرات نرض أف ادلدارس احلديءػة
أخػػذت مكػػاف ادل ػػدارس الدينيػػة وأخػػذ ادلعلم ػػوف مكػػاف ادلدرسػػني ذوح العل ػػوـ
ادلختلاػة وأسػػاتذة وامتػل الػػدراويش اجلهػعء واحملرومػػوف مػن العلػػم مجيػع الزوايػػا.
وإذا ن رنا إىل ادلعسكرات نرض أنو فػرؽ بػني مسػاكن ىػذه ادلعسػكرات وبػني
اجليش األمحر.
الدخوؿ إل البرلماف:
تاك ػػروا! أف الدول ػػة ػػد امتل ػػت مدارس ػػها وخرب ػػت زواياى ػػا ومعس ػػكراهتا ال ػ
تعت ػػي أى ػػم ث ػػعث مؤسس ػػاهتا وم ػػل اإلفس ػػاد واإلض ػػعؿ زل ػػل مق ػػاـ اإل ػػعح
واإلرشاد .تاكروا يف اليدلاف واحلكومة ون اـ اإلدارة فسرتوف أف
أ -اخلعفة د ألغيت.

ب -أبعدت الدين ان

الدولة.

جػ– وامتقرت الرريعة اإلسعمية.
د -وأسكت القرآف وأبدؿ

بالدؽلو راجملية.
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هػ ػ -و ػػارت فلسػػاة ادلػػذىب ادلػػادح مػػنه التػػدريس يف ادلػػدارس واحملػػاكم

وأ ػػدروا التر ػريعات جملبقػػا لق ػوانني العقوبػػات اإليطاليػػة وجملبقػػا يعامػػل للق ػوانني
ادلدنية السويسرية وجملبقا للقوانني التميارية األدلانية.
كيػ ػ ؽلك ػػن دخ ػػوؿ ادلس ػػلم إىل مء ػػل ى ػػذه اليدلان ػػات الػ ػ تق ػػوـ مؤسس ػػاهتا
ىكػػذا؟ إف اجلػواب الوميػػد ذلػػذا السػؤاؿ ىػػو غلػػوز… ودلػػاذا ؟ ألف دسػػتورىا
لػػيس مػػن القػراف وألنػػو ػػت أوامػػر الطغػػاة و ػػت توجيهػػاهتم لػػيس ػػت أوامػػر
القػػرآف وكػػذل شلنػػوع التحػػدث اػػن الر ػريعة و ػوانني اا يف ىػػذه اليدلانػػات
احلك ػػم ل ػػيس ا ا ػػز وج ػػل ب ػػل لليدل ػػاف .وك ػػذل ال ػػدخوؿ واخل ػػروج واجلل ػػوس
والقياـ والذىاب واإلياب يف ىذه اليدلانات غلرض ت إرادة اا بل غلػرض
ت إرادة الطغاة.
واحلػػاؿ ػػب أف تكػػوف مجيػػع مؤسسػػات الرػػعوب ادلسػػلمة جملبقػػا لكتػػاب اا
وسنة رسولو لى اا اليو وسلم .اؿ تعاىل
رب العػالمين ال شػريك لػه
{قل إ ٌف صالتي كنسبي كمحيػام كممػاتي هلل ٌ

كب لك أمرت كأنا ٌأكؿ المسلمين }.األنعاـ 461-462
{...أال له الخلق كاألمر }...األاراؼ 11

{...إف الحبػػم إالٌ هلل أمػػر أالٌ تعبػػدكا إالٌ إيٌػػا ذلػػك الػػدين القػػيٌم كلبػ ٌػن
أكثر النٌاس ال يعلموف} يوس 14
تفسير كتحليل اآليات:
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 -1احلاكميػػة أح مسػػؤولية و ػػعمية إ ػػدار الق ػوانني خا ػػة ا تعػػاىل

فق و أمد ريه ؽلتل الصعمية وادلسؤولية .سواء كاف شخصػا أو مجااػة
أو شعوبا أو نواب ىذه الرعوب لن يكوف امبا ذلذه الصعمية إجملع ا .إذا
اداى أمد من ىذه األشػخاص ىػذه الصػعمية لناسػو ي ػع ناسػو مكػاف اا
وشريكا لو ويصبه نما ومرتدا و يصلى اليو.
 -2إف جملااػػة القػػانوف يف ناػػس الو ػػت يعتػػي ابػػادة إذا أح شػػخد يطيػػع
رب
انوف أمد يكػوف ػد اختػاره لناسػو ربّػا ويعبػد لػو .وحلعػىن آخػر اا تعػاىل ّ
ادلطيعني لقوانني شريعتو ادلنزلة .والذين يطيعوف القوانني ال تعتمػد الػى أسػس
األتاتوركي ػ ػػة والدؽلو راجملي ػ ػػة والعلماني ػ ػػة يك ػ ػػوف ب ػ ػػذل ػ ػػد اىل ػ ػػذوا ى ػ ػػذه ال ػ ػػن م
ومؤسس ػػاهتا ومر ػػرايها أرباب ػػا وآذل ػػة ذل ػػم وب ػػذل أش ػػركوا ب ػػاا تع ػػاىل وأ ػػبحوا
أصلاسا.

 –3الدين جزء كامل يتميػزأ سػواء كػاف ذلػ دنيويػا -دوليػا أو سياسػيا-

أو أخرويا كانت.
ى ػػذا ج ػػزء كام ػػل .كم ػػا أت ػػى بالعب ػػادات أت ػػى أي ػػا بن ػػاـ الدول ػػة والسياس ػػة
اخلا ة بو والدستور والقوانني اخلا ة بو أي ا .وبعبػارة أخػرض القػانوف ىػو مػا
أنزلو اا وأرسلو أح انوف الدينية والرراية .وب النهاية أف الدين الػذح أتػى
بعباداتو وسياستو ودولتػو ىػو الػدين الصػحيه أح الػدين الػذح أنزلػو اا وبلغػو
الرسوؿ.
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أما الدين الذح يناصل ان الدولة والسياسة يعتي دينا نا صا يرتؾ اإلنساف
يف نص الطري ويسبب دخوؿ ادلسلم إىل الكار والررؾ .و يصلى اليو.
إذا يسػػتطيع أف ي ػػع القػػانوف مباشػػرة رللػػس و مكومػػة و بردلػػاف و
يستطيع أي ا أف ي ع انونا سلالاا ومغايرا للرػريعة! ومػاذا يكػوف مػاؿ الػذين
ػلػػاولوف أف ياعل ػوا ذل ػ ؟ ػػد يكونػػوف معارضػػني ا تعػػاىل وللر ػريعة ويكونػػوف
اصاة وأشقياء لرريعتو وب النهاية يصبحوف كاارا ومرركني.
ف ػػذل ى ػػو م ػػا يقول ػػوف ا ػػن الدؽلو راجملي ػػة والعلماني ػػة ون ػػاـ اليدل ػػاف .وىك ػػذا
ؼلرجوف فوؽ إرادة اا ويقولوف "إف احلكػم إ للرػعب" ويزامػوف أئػم أخػذوا
مػ إ ػػدار الق ػوانني وإلقػػاء الكلم ػة مػػن الرػػعب مػػن اا .والنتيميػػة يقبلػػوف
الرعب ربّا و يقبلوف اا سػبحانو وتعػاىل ويقولػوف "ربّنػا الرػعب ولػيس اا"
كمػا تبػ ّػني لنػا يف سػػورة التوبػػة اويػة  14دخػػوذلم يف جملريػ اليهػػود والنصػػارض.
ان ػػروا ىنػػا أي ػػا أف الدؽلو راجمليػػة والعلمانيػػة ون ػػاـ اليدلػػاف كي ػ غلعػػل ادلسػػلم
كافرا ومرركا ويرتكو يف لعنة اا و بو.
يقػوؿ ابػن ابػػاس رضػ اا انػو "كمػػن لػم يحبػػم بمػا أنػػزؿ اهلل جاحػدان بػػه

فقػد كفػر كمػن أقػر بػه كلػم يحبػم بػه ظػالم كفاسػق كهػو كفػر دكف كفػػر".

ويقػػوؿ الرػػي شػػنقيط يف كتابػػو اػػزواء البيػػاف "مػػن يحبػػم أك يجػػوز بن ػػاـ
غير شريعة اهلل يدخل البفر باتفػاؽ العلمػاذ ".ولنػرتؾ احلكػم والقػرارات بغػري
ش ػريعة اا بػػل الػػذىاب إىل زلػػاكم الطغػػاة يػػدخل إؽلػػاف اإلنسػػاف يف التهلكػػة.
و ولو تعاىل
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{ألم تر إل ال ين يز موف أنٌوم آمنوا بما أنزؿ إليك كما أنزؿ من قبلك

يريػ ػػدكف أف يتحػ ػػاكموا إل ػ ػ الطٌػ ػػاغوت كقػ ػػد أمػ ػػركا أف يبفػ ػػركا بػ ػػه كيريػ ػػد

شيطاف أف يضلٌوم ّلالن بعيدان }.النساء 64
ال ٌ
ىكػػذا يكرػ لنػػا كءػػري مػػن النصػػوص مباشػػرة أنػػو يسػػتطيع أف ير ػ و
يػػرتدد أمػػد اػػن و ػػوع الػػذين تركػوا ػوانني اا وزماػوا خلػ القػوانني مػػن ػػنع
البرر إىل الكار والررؾ إ ّ الذين ذىب اا بنور أبصارىم.
إف ابن كءري يقوؿ يف تاسري اوية  14من سورة ادلا دة
"ينبر تعال

لػ مػن خػرج ػن حبػم اهلل المحبػم المشػتمل لػ كػل

خي ػػر الن ػػاهي ك ػػن ك ػػل ش ػػر ك ػػدؿ إلػ ػ م ػػا س ػػوا م ػػن اآلراذ كاأله ػػواذ

كالمصػػطلحات التػػي كّػػعوا الرجػػاؿ بػػال مسػػتند مػػن شػريعة اهلل كمػػا كػػاف
أه ػػل الجاهلي ػػة يحبم ػػوف ب ػػه م ػػن الض ػػالالت كالجو ػػاالت مم ػػا يض ػػعونوا
بآرائوم كأهوائوم .ككما يحبم به التتار من السياسػات الملبيػة المػالخوذة
ن ملبوم جنبز خػاف الػ م كّػع لوػم "الياسػق" كهػو بػارة ػن كتػاب

مجمػػوع مػػن أحبػػاـ قػػد اقتبسػػوا ػػن ش ػرائع شػػت مػػن اليوػػود كالنصػػارل
كالملة اإلسالمية كغيرهػا كفيوػا كثيػر مػن األحبػاـ أخػ ها مػن مجػرد ن ػر

كهوا فصارت في بنيه شر ان متبعان يقدمونوا لػ حبػم ببتػاب اهلل كسػنة
رسػػوؿ اهلل صػػل اهلل ليػػه كسػػلم فمػػن فعػػل ذلػػك فوػػو كػػافر يجػػب قتالػػه
حت يرجع إل حبم اهلل كرسوله فال يحبم سوا في قليل كال كثير".
يقوؿ الري أمحد شاكر يف ىذا ادلوضوع
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"إف المسػػاللة كاّػػحة جػػدان كشػػمم إنػػه مػػن المحقػػق كفػػر هػػؤالذ ال ػ ين

يحبموف بقوانين التي صنعه اإلنساف ال شك في ذلك كال شيذ مخفي
كم لق فيوا كلن يقبل منوم أم مع رة كلو يطػابق الشػريعة! لمػاذا؟ ..ألف

بناذ لػ
ال ين اتخ ك أساسا ليم من الشريعة بل هو من قوؿ الناس .ن
ذلػػك أصػػبحوا كفػػاران كمرتػػدين سػػواذ كانػػم ه ػ القػػوانين التػػي كّػػعوا

مطابقػػة للش ػريعة أـ ال لػػن ت يػػر النتيجػػة .كك ػ لك لػػن ت يػػر النتيجػػة أيض ػان
بالنسػبة إلػ الػ ين كّػعوا هػ ا القػانوف سػواذ كػاف شخصػان أك جما ػػة أك
شػػعبان أك مجلػػم البرلمػػاف ال ػ م يمثػػل ه ػ ا الشػػعب .لقػػد كفػػركا جميع ػان
كأشركوا كارتدكا فيلزـ الشرع قتلوم كال يصل ليوم".
التنجم كالتحرؽ:
{يػا أيٌوػا الػ ين آمنػوا إنٌمػا المشػركوف نجػم فػال يقربػوا المسػجد الحػراـ

بعد اموم ه ا كإف خفتم يلة فسوؼ ي نيبم اهلل مػن فضػله إف شػاذ إ ٌف
اهلل ليم حبيم }.التوبة 28
تفسير اآلية كتحليلوا:

 -1الػػذين يرػػركوف بػػاا تعػػاىل ويصػػدروف القػوانني الػػى أىػواء أناسػػهم فهػػم

صلس.

 -2منعوا ان الدخوؿ يف ادلسميد.
 -3يتغػػري احلػػاؿ يف اػػدـ دخػػوؿ ادلرػػركني يف ادلسػػميد مػػىت ولػػو تسػػبب

ىذا إىل فقر ادلسلمني.
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 -4ىذه ى مس لة العلم واحلكمة جملبعا و يدركها الػذين مرمػوا مػن العلػم

واحلكمة.

ػونن مػ ػ ػػن
ػبطن ملػ ػ ػػك كلتبػ ػ ػ ٌ
 -5ول ػ ػػو تع ػ ػػاىل {...إلف أشػ ػ ػػركم ليحػ ػ ػ ٌ
الخاسرين} الزمر 61
 -6إف إ ػػدار الق ػوانني بػػد اػػن الر ػريعة غلػػر اإلنسػػاف إىل الرػػرؾ .ولػػو
تعػػاىل {إ ٌف اهلل ال ي فػػر أف يشػػرؾ بػػه كي فػػر مػػا دكف ذلػػك لمػػن يشػػاذ كمػػن

ّل ّالال بعيدا }.النساء 446
يشرؾ باهلل فقد ٌ
 -7إف الػػذين و ع ػوا يف رللػػس الرػػرؾ أولِ ػ يف األذلّػػني .ولػػو تعػػاىل {إ ٌف
ال ين يحا ٌدكف اهلل كرسوله أكلئًك في األذلٌين }.ااادلة 24
{ -8إنٌبػػم كمػػا تعبػػدكف مػػن دكف اهلل حصػػب جوػػنٌم أنػػتم لوػػا كاردكف}.

األنبياء 98

 -9إف الكاػػر بالطػػا وت ورده يرفػػع اإلنسػػاف إىل مرتبػػة التوميػػد وكػػذل

ا ستسعـ للطا وت غلر اإلنساف إىل الكار والررؾ .كما ىو يف ولو تعػاىل
{...فمػػن يبفػػر بالطٌػػاغوت كيػػؤمن بػػاهلل فقػػد استمسػػك بػػالعركة الػػوثق ال
انفصاـ لوا كاهلل سميع ليم }.البقرة 216
حفرة النجاسة:
إ ّف ادلكػػاف الػػذح يسػػمونو حلميلػػس الرػػعب ى ػ ماػػرة النمياسػػة و بػػد مػػن
تدمريىا ومر ها وىى أخطر من مسميد ال رار ألنو مكػاف الرػرؾ .و بػد أف
ػلكػػم اليػػو بالتػػدمري واحلػػرؽ الػػى األ ػػناـ و ػػور التماثيػػل الػ توجػػد يف ىػػذه
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األمػػاكن وأف يق ػػى الػػى الػػذين غللسػػوف يف ىػػذه األمػػاكن أي ػػا .أل ّف مجيػػع
ىػػذه األشػػياء كلهػػا تعتػػي صلسػػا يف ماػػرة النمياسػػة .وكػػذل لػػودم وأبػػدائم
وأي ػ ػ ػػديهم وأرجله ػ ػ ػػم واي ػ ػ ػػوئم وآذائ ػ ػ ػػم وألس ػ ػ ػػنتهم وش ػ ػ ػػااىهم وآث ػ ػ ػػارىم
ومؤسسػػاهتم وأم ػزادم ون ػوادم وزامػػا هم ووزراؤىػػم ور ػػيس وزراؤىػػم ور ػػيس
دولتهم وكلهم يف تل احلارة!
حفرة النجاسة:
إنو من نامية األماكن ومؤسساهتا وبيوهتم واما رىم و نادي ا نتخابات
وااالس ومنابرىا والنصب التذكارية وتاتورؾ ومتاثيلها وىذه األشياء كلها
أكءر من أف يكوف مارة النمياسة بل ى النمياسة ناسها.
حفرة النجاسة:
م ػػن نامي ػػة ادلق ػػاـ والرتب ػػة نزكػ ػ بع ػػخ أ م ػػة ادلس ػػاجد والوا ػػاظ ودار اإلفت ػػاء
ور يسها! ولكن يف ناس الو ت صلد بع هم كمءػل الكلػب يف سػورة األاػراؼ
واحلم ػػار يف س ػػورة اجلمع ػػة .و ب ػػد أف تنسػ ػوا كتاب ػػة أمس ػػاء أمء ػػاؿ دو ػػاف
مزارجػػى وجوشػػار ىػػؤ ء ن ػواب رللػػس الرػػعب يف أالػػى القا مػػة .وي ػػرب
ادلءل "الءور األكي ي رب".
حفرة النجاسة:

م ػػن ناميػ ػػة القػ ػػانوف والن ػ ػػاـ أف الدسػ ػػتور وزلكمػ ػػة الدسػ ػػتور العليػ ػػا ومجيػ ػػع
احملػػاكم ومبػػادئ وانقعبػػات األتاتوركيػػة و ػػانوف وأوامػػر ادلػػادة  461ومػػادة
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ػػانوف اإلرىػػاب و ػرارات رللػػس الػػوزراء ومقػػر ر ػػيس اجلمهوريػػة "ترػػانكايا"
وإم ا ها كل ذل صلاسة يف تل احلارة.
يذىب إىل بيوهتم للزيارة و ي كل جملعامهم و يسلم
وبناء الى ذل
اليهم و ادلصافحة معهم و التزاوج فيما بيننا وبينهم و يقربوف إىل
الكعبة و إىل مساجد ادلسلمني و إاادة مرضاىم و الصعة الى
موتاىم و القياـ الى بورىم و تعزيتهم فمكائم مارة النمياسة يف
الدنيا واذاب جهنم يف اوخرة.
خالصة:

 -1القػػوؿ "إف الحبػػم إال هلل" ىػػو أمػػر اا ومقػػو .وىػػو أي ػػا شػػرط كػػوف

أىل التوميد واإلسعـ.
 -2القوؿ "إف الحبم إال للشعب" ىو أكي ظلػم وشػرؾ ضػد اا سػبحانو
وتعاىل.
 -3إف ادلر ػػركني والدؽلو راجملي ػػة والعلماني ػػة والن ػػاـ األتاتوركي ػػة وال ػػذىاب إىل
نادي ا نتخابات والزاماء وانتخاب ىػذه الزامػاء وااػالس ومنابرىػا صلاسػة
ناسها يف تل احلارة.
 -4إف مساجدىم ى مساجد ال رار ومساكنهم ى مارة النمياسػة مػىت
صلاسة يف احلارة.

 -5ىم وأ نامهم مصب جهنم.
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 –6إف أ مػػة ادلسػػاجد والرػػيوخ الػػذين يقولػػوف ىػػذه احلقػػا إىل مجااػػاهتم

مػءلهم كمءػل "الكلػب" يف آيػة سػػورة األاػراؼ و"احلمػار" يف آيػة سػورة اجلمعػػة
وملعػػونني يف آيػػة س ػػورة البقػػرة وأخ ػريا كمءػػل الرػػيطاف األخ ػػرس ػػديث الن ػػس
لى اا اليو وسلم.
 -7إذا مل يتوبوا توبة نصوما فسوؼ ؽلوتوا ك ناـ أو اباد األ ناـ .وذلػ

من ادلؤكد ىكػذا سػوؼ تقػبخ أروامهػم وىكػذا يوضػعوف الػى من ػدة سػل
اجلنا ز.

كالبد من القبوؿ أك الجواب!
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الحاكمية- 3 -
بن ػػاء ال ػػى أعلي ػػة ادلوض ػػوع نب ػػني ىن ػػا م ػػرة أخ ػػرض أف اجل ػػداؿ ال ػػذح دار ب ػػني
األنبيػ ػػاء والطغػ ػػاة ىػ ػػو جػ ػػداؿ مػ ػػوؿ احلاكميػ ػػة أح موضػ ػػوع احلاكميػ ػػة ووضػ ػػع
القػوانني .ومػػن ال ػػرورح أف يعلػػم يف ىػػذا البػػاب مػػرة أخػػرض أف األنبيػػاء كػػانوا
شلءل ػػني للحػ ػ وش ػػرع اا وأم ػػا الطغ ػػاة ك ػػانوا ؽلءل ػػوف الباجمل ػػل واأل ػػناـ و ػ ػوانني
األ ػػناـ والرػػياجملني .ومػػن ىنػػا نػػرض أف التوميػػد والرػػرؾ يعرضػػاف أناسػػهما يف
جدوؿ األاماؿ يف مءل ىذه النقاط .و ىكذا
إف ال ػػذين يؤمن ػػوف برػ ػريعة اا كالدس ػػتور للحي ػػاة فه ػػم يتخ ػػذوئا سطاس ػػا
وميزانا حلركاهتم وألفعاذلم وأل واذلم و يؤمنوف ب ح انوف ون اـ ري انوف اا
ودس ػػتوره وباجلمل ػػة فه ػػم يكا ػػروف وينك ػػروف مجي ػػع أن م ػػة الوثني ػػة والطا وتي ػػة.
ىػػؤ ء ىػػم أىػػل التوميػػد وىػػم ادلؤمنػػوف وادلسػػلموف وادلومػػدوف والػػذين يهتمػػوف
ب"الدكل ػػة اإلس ػػالمية" ويب ػػايعوف وغلتمع ػػوف ػػت راي ػػة التومي ػػد ويتر ػػرفوف
برفرف ػػة راي ػػة التومي ػػد يف أرض اا وػلس ػػوف با جملم ن ػػاف .وىك ػػذا يعتق ػػد أن ػػو
سوؼ يناؿ رضا اا وجنتو.
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كلب ػػن الش ػػرؾ :م ػػاذا ياع ػػل؟ إن ػػو يتػ ػ ثر حلختلػ ػ دس ػػا س ومي ػػل الر ػػيطاف

وينخدع ب لعابو ومكا ده إذ تارة ي خذ بالت ويػل وتػارة يتنػازؿ وتػارة يتمسػ
بادلقاـ والررؼ وتارة يتبع ادلصاحل .إنػو يػرتب بالطػا وت مػن ػميم لبػو
لرػريعة اا ويػورد الدؽلو راجمليػة الػى لسػانو ويكررىػا ػباما ومسػاء .أو ي خػػذ
جػػزءا مػػن الق ػوانني مػػن أن مػػة الباجملػػل وجػػزءا مػػن الر ػريعة وىكػػذا يلػػبس احل ػ
بالباجملػػل .يعمػػل امػػل الناػػاؽ إمػػدض رجليػػو يف ادلسػػميد واألخػػرض يف النصػػب
التذكارية وتاتورؾ وأكءر من ذل
أ– يقوؿ إف "الن اـ العلمانية ييال ِّىمن الحرية الدينية" يسندوف اجلهل والعميػز

بػاا تعػاىل والػػنقد يف الػدين وبػذل ينق ػػوف ػاة "الكمػػاؿ" ا اػز وجػػل
يف ثعث آيات يف سورة ادلا دة وىذا شرؾ ويرتد بو ادلسلم!

بػ– ويطلب الدؽلو راجمليػة احلقيقيػة ويكػوف جملرفػا للدؽلو راجمليػة .ولكػن بغػري الػم

ويقع يف الة ب نو فرؽ بني النمياسة الرجملبة أو الناشاة و يػدرؾ بو واػو يف
الررؾ.
جػ ػ -ويقػػوؿ "إف احلكػػم إ للرػػعب" يعطػػوف ػػاة اا تعػػاىل للرػػعب بغػػري
الم وبذل غلعلوف الرعب نما وىكذا يدخلوف الررؾ ويرتدوف.
د -ويقػػوؿ "لػػو كػػاف آتػػاتورؾ (مصػػطف كمػػاؿ) ل ػ قيػػد الحيػػاة لبػػاف
يالخ ػ مبان ػه فػػي حزبنػػا ".وكػػذل صلػػد الرػػرؾ يبميػػل ويع ػػم اػػدو اا الػػذح
وضػػع  98مػػادة ناسػػاة ػػت أ ػػوؿ الػػدين بالػػذىاب إىل ػػيه اػػدة م ػرات.
وىكذا أئم باعلهم ىذا يعلنوف تكرارا ومرارا كوئم مرركني ومرتدين.
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هػ -ويلتزـ بػالكار مينمػا يعهػد ناسػو يف السػري الػى ئػ احلػزب جملبقػا دلػادة

ر م  1من انوف األمزاب ودستور الررؾ متعهدا ومتحالاػا الػى منػي االػس
الػػى مػػك مػػن النػػاس ب نػػو سػػوؼ ػلػػافش الػػى دسػػتور الرػػرؾ والق ػوانني الوثنيػػة
وا نقعبات الرركية .وبذل يكرر أي ا دخولو يف الكار والررؾ ويكػوف ىػو
ادلخاجملب يف آية ر م  411من سورة النساء وما بعدىا من آيات القراف.
صنفاف من المشركين:
الصن األوؿ مءل شرؾ سليماف دمريأؿ مررؾ مسميل بصػرامة واألخػرض
مءل شرؾ صلم الدين أربكاف وىو مررؾ مناف .
كما حبم ال ين ينتخبونوم كيولونوم ل رئاسة أ مالوم؟!.
نع ػػم ال ػػذين ينتخب ػػوف ى ػػذين الص ػػناني م ػػن ادلر ػػركني ويول ػػوئم ال ػػى ر اس ػػة

أاماذلم .ويدافعوف انهم وػلبوئم مػن أامػاؽ لػودم وؽلػدموئم ويسػاادوئم
ب ػ مواذلم وأروامهػػم أمل يقع ػوا مو عػػا أبعػػد مػػن الرتاض ػ للكاػػر؟ وىػػم ب ػ مواذلم
ىػػذه يػػدخلوف ػػت ػػوؿ كلمػػة "األمػػة" الػ تػػذكر يف مػػديث النػػس ػػلى
اا اليو وسلم يقوؿ "ستارتؽ أم سوؼ ينقسم إىل اثنػني وثعثػني فر ػة"...
و يصػػناوف ػػت أح مكػػم مػػن "م ػراـ لعينػػو وم ػراـ لغػػريه" بػػل ىػػؤ ء دػػذه
األمواؿ يقعوف يف الررؾ ويصناوف ت مكم ادلرتد مءل رؤسا هم.
مخرجاف:
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نعم سلرجػاف أمػدعلا يرجػع إىل ادلاضػ واألخػرض يتوجػو إىل ادلسػتقبل مهمػا
كاف الن ر بعني ادلطل إىل الطريقة الءانية ولكن تبقى الطريقة األوىل يف نقطة
التم فق .
الطريقة الءانية ى أف يتوبوا توبة نصوما وغلتمعوا ت الم التوميػد للدولػة
اإلسعمية وىى جملريقة وميػدة دلخلصػهم .أمػا الطريقػة األوىل صلػد البرػر منػذ
سبعني و انني سنة ااشوا اصر اجلاىلية وال لػم وال ػغ كمػا ىػو يف ضػرب
ادلءػػل " الػػذح يقػػع يف البحػػر ؽلس ػ احليػػة" و ػػث سلرجػػا للنميػػاة .مينمػػا وجػػد
البر ػػر يف اخلمس ػػينات مزب ػػا متس ػ ب ػػو وذى ػػب إىل ػػنادي ا نتخاب ػػات ويف
ىػ ػػذه الاػ ػػرتة مل غلػ ػػد إمكانيػ ػػة البحػ ػػث والتػ ػػد ي  .وىػ ػػذا الوضػ ػػع اسػ ػػتمر مػ ػػىت
الءمانينات .مث أالنػت منرػورة بعنػواف "هػل الحػزب طريػق موصػل إلػ إقامػة
الدكل ػػة اإلس ػػالمية أـ التبلي ػػغ ؟" وارض ػػت ى ػػذه ادلنر ػػورة للتحقي ػ والت ػػد ي

العلمػ ػ  .وبع ػػد ى ػػذا الت ػػاري أدرج ػػت مرام ػػل "التبلي ػػغ كالتعري ػػم كالتحقي ػػق

كالتس ػػليم" يف ج ػػدوؿ أام ػػاؿ الع ػػامل أح إف جملريػ ػ التبليػ ػ جملريػ ػ مو ػػل إىل
الدولة وىو جملريػ األنبيػاء وىػو مػنه يعتمػد الػى الػوم اإلذلػ  .أمػا الطريقػة
احلزبي ػػة ىػ ػ جملريق ػػة ش ػػيطانية وجملا وتي ػػة .وى ػػذه الطريق ػػة تو ػػل ادلس ػػلم إىل
الدول ػػة اإلس ػػعمية و متك ػػن إيص ػػاذلا .وبع ػػد أف خلص ػػت جملريق ػػة التبلي ػ ػ د ػػذا
الرػػكل وبتعري ػ ىػػذه اجلمااػػة ظهػػرت مجااػػة التبلي ػ  .وىػػذه اجلمااػػة أثبتػػت
مباد ها من نامية ومن نامية أخرض تعػددت وسػا ل التبليػ  .ومػىت أ ػبحت
تستطيع إاعف وإمياء الدولة اإلسعمية يف  46شواؿ  4142ىميرح .وب
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النهايػػة ظهػػرت اذلدايػػة اإلذليػػة امواػػة مػػن ادلخػػالاني وادلعارضػػني بعػػد التحقيػ
والتػػد ي  .واجتمعػوا ػػت الػػم التوميػػد ومػػا زال ػوا غلتمعػػوف ويتسػػلموف! و سػػم
آخػػر متسػػكوا ب سػػباب ػػري جديػػة واسػػتمروا يف منػػاى الرػػرؾ وأ ػػروا وانػػدوا
يف ىذا الطري الباجملل.
كبعد اآلف انتو

صر الجاهلية:

نع ػػم رفع ػػت ى ػػذه احلرك ػػة ػػوهتا االي ػػا يوم ػػا بع ػػد ي ػػوـ وأمسعت ػػو إىل ادلس ػػتوض
السياس وإىل مستويات سلتلاة من الناس بدأ من إدراج ىذه احلركة يف جدوؿ
أاماؿ العامل .وانطع ا من ولو تعاىل يف سورة احلمير اوية ر ػم  91واويػات
ادلتعا بػػة أالػػن بيانػػا ب سػػلوب شػػديد و طعػ

ػػت انػواف "األصػػناـ المعاصػػرة

كالوثني ػػة الي ػػوـ" وج ػػاء يف ى ػػذا اإلا ػػعف ب س ػػلوب واض ػػه بػ ػ ف مجي ػػع رؤس ػػاء
األمػزاب ومػػنهم بولنػػت أجويػػت أرداؿ إينػػوي دنيػػز بايقػػاؿ مسػػعود يلمػػاز
سػػليماف دم ػريأؿ صلػػم الػػدين أربكػػاف ومسػػاـ الػػدين جنػػدورؾ وأمءػػاذلم ومجيػػع
س ػػكاف اال ػػس وى ػػؤ ء ال ػػذين ي ػػذىبوف إىل ػػنادي ا نتخاب ػػات وؼلت ػػاروئم
ب واهتم إف ىؤ ء مجيعا مرركوف و يصلى الػيهم ىكػذا أالػن للعػامل كلػو.
وأي ػػا جػػاءت إىل مرملػػة إاػػعف ب نػػو ؽلكػػن ألمػػد أف يعتػػذر يف كػػوف مجيػػع
األن مة الغري الرراية نما وكوف الن ػاـ الدؽلو راجمليػة ػنما أي ػا وكػوف لػبس
احل ػ بالباجمل ػػل ػػنما وأي ػػا ى ػػؤ ء ال ػػذين يرجح ػػوف أم ػػدا م ػػن ى ػػذه الط ػػرؽ
ادلػػذكورة س ػواء ك ػػاف ادلػنػْتػخػػِب أو ادلػْنػتػخ ػػب ػػد يقعػػوف يف الرػػرؾ ويص ػػبحوف
مرركني.
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ل أهل للمبل أف يقولوا كلمة الحق:

وللمبلػ ػ مهم ػػة وام ػػدة وىػ ػ أف يق ػػوؿ احلػ ػ ب ػػوذلا وأس ػػلودا .ل ػػيس م ػػن
مهمػػتهم أف يرػػقوا لػػوب النػػاس وغلػػيوئم الػػى القبػػوؿ .ولػػيس مػػن ىػػدفهم
أي ػػا أف يتمسػػكوا باجلمااػػات ويكءػػروىم ألف أىػػل التبليػ يعلػػم ويػػؤمن بػ ف
ادلرض ػػى ال ػػذين ي سػ ػوا م ػػن الر ػػااء مهم ػػا م ػػاولتم معه ػػم يرجع ػػوف ام ػػا يف
ناوسهم وسي تى يوـ يذىبوف ويرتكػونكم يف نصػ الطريػ  .أمػا الػذين انػدىم
أمػ ػػل مػ ػػن الرػ ػػااء لػ ػػو ذىب ػ ػوا سػ ػػوؼ يرجعػ ػػوف لكػ ػػم أي ػ ػػا وسػ ػػيميدوف انػ ػػد
مج ػ ػػااتكم ا جملم ن ػ ػػاف و األم ػ ػػاف ...وبن ػ ػػاء الي ػ ػػو فا ػ ػػدة م ػ ػػن التن ػ ػػازؿ وإ
سػػتكونوف خػػاداني أناسػػكم وتوجػػد ىنػػاؾ فوا ػػد يف انتهػػاج األسػػاليب اخلرػػنة
أنو يكر ادلرضى إما يعاجلوف أو ؽلوتوف.
لنرجع إل موّو نا األصلي:
م ػػن ادلع ػػم اإلجاب ػػة ا ػػن األسػ ػ لة ادلق ػػدرة وادلص ػػرمة ب جوب ػػة سلتص ػػرة بطريػ ػ
ا ستطراد ومع ذل ضلي الما أنو سوؼ نرجع ماصع إىل ادلوضوع الذح
وز الصعة الى ىؤ ء ادلرتدين وادلرركني.
الحػػاكميػة:
إف ادلؤمنني يعرفوف ويؤمنوف ب نو سبحانو وتعاىل خل الكوف كلو ميا كاف أو
مجادا أرضا كانت أو مساء .ويتوىل أمرىا .وا سبحانو وتعاىل انوناف
 -1األوىل يسمى ب "القانوف التبويني" وغلرح ن اـ األرض والسػماء ومػا
بينهمػػا دػػذا القػػانوف وترػػمل اا ػرات و ركػػات الكواكػػب والرػػمس والنميػػوـ
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وس ػ ػػبحهم يف فلكه ػ ػػم وك ػ ػػذل النر ػ ػػوء والنم ػ ػػاء والتل ػ ػػوف والتر ػ ػػكل يف ا ػ ػػامل
النباتات والتناسل والتكاثر يف اامل احليواف والتغذيػة والرتبيػة وامليػة ترػكل
األا ػػاء الداخليػػة واخلارجيػػة وان ػػباط نرػػاجملاهتا بانت ػػاـ تػػاـ وموهتػػا و للهػػا
وفنا ها باحل وتبديلها بد من الاانية وكلها رح جملبقا ذلذه القوانني .والعلوـ
مءػػل الػػوـ الايزيػػاء والكيميػػاء والبيولوجيػػا الػػم األميػػاء والػػم الال ػ حلاىيػػة
التاسري والتحليل ت ىذا القانوف.
القانوف التبليفي:
إف ا س ػػبحانو وتع ػػاىل ػػانوف يس ػػمى ب"الق ػػانوف التكلياػ ػ " وى ػػذا الق ػػانوف
ين م العع ات فيما بني الناس .وين م أي ا اع ات اإلنسػاف بينػو وبػني ربػو
واع اتػو بينػػو وبػػني بنيػػة رومػػو وبدنػػو واع اتػو بينػػو وبػػني بي تػػو واع اتػػو بينػػو
وبػػني دولت ػػو واع اتػػو ب ػػني مقو ػػو .والكتػػب الس ػػماوية ى ػ ادلص ػػادر وادلت ػػوف
ادلكتوب ػػة ذل ػػذا الق ػػانوف التكليا ػ ػ  .واألنبيػ ػػاء والرس ػػل ى ػػم ماس ػػروف ومرتمج ػ ػوف
ومبلغوف ذلذا القانوف .ويسمى ىذا القانوف ب"الرريعة" أي ا.
القانوف اإللوي:
ويصػػه تسػػمية ى ػػذين القػػانونني ب"التب ػػويني كالتبليف ػػي" باسػػم الق ػػانوف

اإللوي.

ال خطال كال ّالؿ:
وتءبػػت البحػػوث وادلكترػػاات العلميػػة أنػػو نقصػػاف و خطػ و زيػػادة يف
القػوانني ويف الػػن م اإلذلي ػة الػ تػػن م مركػػة الكػػوف .ولػػيس يف اسػػتطااة البرػػر
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تغيػػري ىػػذه الق ػوانني .وإذا مػػاوؿ البرػػر يف تغيريىػػا والعبػػث فيهػػا فيكػػوف رله ػزا
لناسو اذلعؾ! دلاذا؟ ألف كل ش ء يف مكانو األ ل بتوافػ تػاـ كمػا ػاؿ اا
سبحانو وتعاىل
{تبارؾ ال م بيد الملك كهو لػ كػل ش و
ػيذ قػدير الػ م خلػق المػوت
ٌ
كالحيػػاة ليبلػػوكم أيٌبػػم أحسػػن مػالن كهػػو العزيػػز ال فػػور الػ م خلػػق سػػبع
سػػماكات طباقػان ٌمػػا تػػرل فػػي خلػػق الػ ٌػرحمن مػػن تفػػاكت فػػارجع البصػػر هػػل
تػػرل مػػن فطػػور ثػ ٌػم ارجػػع البصػػر كػ ٌػرتين ينقلػػب إليػػك البصػػر خاسػػئان كهػػو

حسير }.ادلل 1-4

ومعػػىن ىػػذا حلػػا أنػػو يوجػػد أح نقصػػاف أو زيػػادة يف ػوانني اا تعػػاىل ال ػ
تػػن م دػػا ىػػذا الكػػوف وكمػػا أنػػو يسػػتطيع أمػػد أف يغػػري ىػػذه الق ػوانني وب
مالػػة زلاولػػة تغيػػري ىػػذه الق ػوانني يكػػوف للبر ػرية إ ّ الكارثػػة وكػػذل غلهػػز
لناسو اذلعؾ وأي ا أف زلاولة تغيري وتبديل القوانني الرراية ال نزلػت لتن ػيم
التواف ػ بػػني النػػاس ػػد ي ػ بالكارثػػة بػػدؿ السػػعادة وبال ػػرر بػػدؿ الناػػع .إف
القل الذح أ اب اامل يومنػا والغػارات وا اتػداءات الػى األاػراض واشػتعاؿ
النرياف وا اتداءات والنهب و طع الطرؽ وبكلمة وامدة إف التومش الػ
و ع فيها اادلنا اليوـ ى بسبب إاراضو ان وانني الرريعة ال أنزذلػا وأرسػلها
اا العادؿ ادلطل والرميم ادلطل وبسبب إدارة ناسو بعقلو النا د.
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الحاكمية – – 4
تعريفوا:
كمػػا ذكرنػػا يف سلسػػلة مقا تنػػا "الحاكمي ػػة" ال ػ ترػػكل أسػػاس موضػػوانا

وتركل نقطة أساسية يف ا ختعفات وا ختعجات وا ارتاضات والربهات
واحلروب بني األنبيػاء والطغػاة واحلاكميػة كػذل ىػو ادليػزاف الػذح يوضػه نقطػة
الاصػػل بػػني أو ػػاؼ ادلػػؤمن والكػػافر واحل ػ والباجملػػل وأىػػل احل ػ وال ػػعؿ
وأ حاب اليمني وأ ػحاب الرػماؿ وبػني مػزب اا ومػزب الرػيطاف وبػني
اباد اا واباد الطغاة وبني العقػوؿ الربّانيػة والعقػوؿ الرػيطانية وبػني ادلػؤمنني
والكافرين وبني ادلومدين وادلرركني وبني الطيبني واخلبيءني وأخريا األو اؼ
البارزة بني أىل اجلنة وأىل النار وب ناػس الو ػت أف احلكػم ميػزاف بػني العلػم
واجلهػػل وأف العػػامل ىػػو الػػذح يعلػػم ماىيػػة وىويػػة احلكػػم بصػػامبها احلقيقيػػة
والذين يعلموف ىذه احلقيقة مهما يكن مو اهم أئم جهاؿ.
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إذا بنػػاء الػػى أعليػػة شػػديدة لكلمػػة "الحبػػم" ومعناىػػا الػػذح ػلملػػو انػػو مػػن

احل إذا ما كررنا أل مػرة أو م ػات ألػوؼ مػرة حلختلػ التعبػريات واألسػاليب
والتعاري مل نكن مطولني القوؿ واحلديث.
كمعن ػ "الحبػػم" أمقيػػة الصػػعميات والتنايػػذ لوضػػع الق ػوانني .إذا ىػػل اا

سبحانو وتعاىل امب ىذه الصعميات والتنايذ أـ اإلنساف؟ وبعبػارة أخػرض
ىل ىذا احل ا تعاىل فق أـ للبرر أو للبعخ منهم؟ وبتعبري آخر ىل ب
أف تكوف القوانني الػ تػدير الدولػة والعػامل ىػ الرػريعة الػ أرسػلها وأنزذلػا اا
تع ػػاىل أـ الق ػوانني الوض ػػعية؟ وى ػػل ػب أف تك ػػوف ى ػػذه الق ػوانني بع ػػها م ػػن
الرػريعة وبع ػػها مػػن القػوانني الوضػػعية؟ وىنػػاؾ الطريقػػة الءالءػػة وىػػى ىػػل غلػػب
أف ي ػػرتؾ اإلنس ػػاف ال ػػى مال ػػو وي خ ػػذ بع ػػها م ػػن اا وبع ػػها م ػػن القػ ػوانني
الوضعية.
ليمتحنوا:

إف وضع القانوف ى مس لة العلم واحلكمة واحل والعدؿ!..
نعم ىو أمر الم و بد أف يكوف واضع القانوف الى الم تاـ ماذا غلب
اليو أف يعلم بو؟ اليو معرفة معىن احلياة ومقوؽ اإلنساف بل مياتو ومقو و
يف مياتو وأف يعلم واجباتو أماـ ىذه احلقوؽ ب دؽ تاا يلها .و بػد أف يعلػم
مػػن ىػػو ادلػػورث وال ػوارث ومقػػدار ادلػرياث وكػػذل م ػ العامػػل ومػ ػػامب
العمػػل ومقػػوؽ الػػزوجني وواجباهتمػػا واحلقػػوؽ بػػني الوالػػد والولػػد وواجباهتمػػا
واحلقػػوؽ والواجبػػات بػػني ر ػػيس الدولػػة والرايػػة واحلقػػوؽ بػػني األمػػري وادل ػ مور
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واحلقوؽ والواجبات بػني الطالػب وادلػدرس واحلقػوؽ بػني ادلسػلم و ػري ادلسػلم
والاػػرؽ بػػني الرجػػل وادل ػرأة واحلقػػوؽ والعع ػػات ب ػني الػػروح والبػػدف واحلقػػوؽ
والعع ات بني اإلنساف واحليواف والنبات واحلقػوؽ والواجبػات والعع ػات بػني
ػرب والعب ػػد والعع ػػات ب ػػني اجل ػرا م واقوباهت ػػا…
اخل ػػال وادلخل ػػوؽ وب ػػني ال ػ ّ
مءػػل م ػػا مق ػػدار وكي ػ تعا ػػب اجلرؽل ػػة وإىل أح جرؽلػػة يعا ػػب ب ػ ح اق ػػاب؟
و بػػد مػػن معرفػػة تامػػة يف ىػػذه ادلوضػػواات و ريىػػا .بػػد مػػن أف يعلػػم لك ػ
يتحق ػ احل ػ ويت سػػس العػػدؿ بػػالقوانني ال ػ وضػػعها و يتعػػدض أمػػد الػػى
مقوؽ أمد و ي لم أمد أمدا مىت يتحق اإلنصاؼ والعدؿ !..
ه موّو ات االمتحاف:

ىو اا اخلال الوامد وىو اجلواب الوميد لكػل ذوح العقػوؿ والوجػداف .ألف
اا يعلػػم كػػل شػ ء ب ػ دؽ تاا ػػيلها ؽلكػػن التصػػور و التاكػػري يف نقصػػاف
المػػو أو خط ػ يف الم ػػو .و تصػػل العقػػوؿ إىل مكمت ػػو وىػػو الوامػػد الق ػػادر
أب ػػدا .وى ػػل اإلنس ػػاف ال ػػى ى ػػذا ادلس ػػتوض؟ وم ػػن يس ػػتطيع أف غلي ػػب ا ػػن ى ػػذا
الس ػؤاؿ ب"نعػػم"؟ ومػػن يسػػتطيع أف ينكػػر نقصػػاف اقلػػو والمػػو؟ وخا ػػة أف
اإلنساف معلػوؿ بالطمااػات ادلختلاػة وىػو ذو ضػع ونسػياف وخلػ اإلنسػاف
ضعياا.
األثراف:

يوجػػد أث ػراف أمػػدعلا ػػنع اا واوخػػر ػػنع البرػػر .وىنػػاؾ فػػروؽ تقػػاس
اليها بني ىذين األثرين .نػرتؾ جانبػا ىنػا األمػور الد يقػة يف الكػوف ونرجػع إىل
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اإلنسػػاف وبدنػػو ومواسػػو اخلمسػػة يف تكػػوين بدن ػو ون خػػذ ادلوضػػوع يف تكػػوين
ىذه احلواس وكيايتو واملو يف بػدف اإلنسػاف بعػني ا اتبػار ونػ تى بػالكومبيوتر
من نع البرر ونقارف بينهما! وسنرض ىناؾ فرو ا كءرية كاجلباؿ! ونن ر كياية
العػ ػػني واألذف واللسػ ػػاف واجللػ ػػد واألن ػ ػ ونن ػ ػػر تكػ ػػوينهم البيولوجيػ ػػة واملهػ ػػا
األوتوماتكيػػة وخ ػػدمات ى ػػذه احل ػواس .وم ػػن نامي ػػة أخػػرض افتح ػوا الكومبي ػػوتر
وان روا تركيبها واملهػا وإجراءاهتػا .انػو انػد احلػواس اخلمػس الػ مػن ػنع اا
تعاىل تروف أئا تبقى كلعبة األجملااؿ ولو كاف الكومبيوتر أمدث وأر ى .والػى
الر م من ىذا أف العقل والذكاء الذح نع ىذه الكومبيوتر علا أي ا من آثار
و نع اا تعاىل!
فو اآليات البريمة:
ا رجعػ ػوا إىل كت ػػاب اا وا ػػرؤوا منه ػػا س ػػورة ادللػ ػ م ػػن اوي ػػة األوىل إىل اوي ػػة
الرابع ػػة وم ػػن س ػػورة النس ػػاء اوي ػػة  28م ػػرة بع ػػد م ػػرة .وس ػػرتوف الا ػػرؽ الكب ػػري.
وسػػتقولوف إف "الحبػػم" مػ ا ومػػده وأف إاطػػاء احلػ لصػػامبو اػػدؿ .أمػػا

إاطػػاء ىػػذا احلػ إىل البرػػر ظلػػم وشػػرؾ ومػػن يعطػػى ىػػذا احلػ إىل البرػػر ػػد
يكوف ظادلا ومرركا وصلسا و يصلى اليو .ولو تعاىل
{خلػػق السػػماكات ب يػػر مػػد تركنوػػا كألق ػ فػػي األرض ركاسػػي أف تميػػد
ػل
ػل دابٌػػة كأنزلنػػا مػػن ٌ
السػػماذ مػػاذ فالنبتنػػا فيوػػا مػػن كػ ٌ
ببػػم كبػػث فيوػػا مػػن كػ ٌ
زكج كريم .ه ا خلػق اهلل فػالركني مػاذا خلػق الػ ين مػن دكنػه بػل ال ٌػالموف

في ّالؿ مبين .كلقد آتينا لقماف الحبمة أف اشبر هلل كمن يشبر فإنما
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يشػػبر لنفسػػه كمػػن كفػػر فػػإف اهلل غنػ ٌػي حميػػد .كإذ قػػاؿ لقمػػاف ألبنػػه كهػػو

بني ال تشرؾ باهلل إ ٌف الشرؾ ل لم
يع ه يا ٌ

يم} لقماف 4-44

اآليات:

تحليل كتفسير
ىنػػاؾ أساسػػيتاف الػػى الغالػػب يف ىػػذه اويػػات أمػػدعلا اخلػػال واوخػػر ىػػو
احملروـ من درة اخلل اخلال ىو اا واحملروـ من درة اخلل ى األ ناـ.
النتيجة:

ىنػػاؾ نقطتػػاف إف "الحبػػم" م ػ ا تعػػاىل لغػػريه كمػػا أف تػػرؾ احلكػػم

للخ ػػال وإ ام ػػة ش ػريعتو ال ػػى الدول ػػة ذل ػػو ا ػػدؿ وتومي ػػد ك ػػذل ت ػػرؾ احلك ػػم
لك ناـ والرعوب وشلءل الرعوب يكوف ظلما كبريا وشركا ووثنية .وبناء الى
ذل ػ أف الزام ػػاء ال ػػذين يقولػػوف "إف الحب ػػم إال للش ػػعب" و ال ػػذين يتبع ػػوف
ورا هم مجيعا ىم أ ناـ ووثنيوف ومرركوف وصلس و يصلى اليهم.
األصناـ كالوثنية المعاصرة:
ولنراجع ادلنرورة دذا العنواف مع ادلعارضني وادلخالاني مرة أخرض
 -1إف الن اـ الفاشي كثن .هل تستطيعوف أف تقولوا ال؟
 -2إف الن اـ الشيو ي كثن .هل تستطيعوف أف تقولوا ال؟

 -3إف الن اـ الرأسمالي كثن .هل تستطيعوف أف تقولوا ال؟
 -4إف الن اـ الديموقراطي كثن .هل تستطيعوف أف تقولوا ال؟
 -5إف الن ػػاـ العلمػػاني كثػػن (ن ػػاـ الفصػػل بػػين الػػدين كالدكلػػة) .هػػل

تستطيعوف أف تقولوا ال؟
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 -6مصطف كماؿ السالنبي كثن .هل تستطيعوف أف تقولوا ال؟
 -7إف الن اـ األتاتوركي كثن .هل تستطيعوف أف تقولوا ال؟
 -8إف الن اـ الحزبي كثن .هل تستطيعوف أف تقولوا ال؟

 -9إف الن اـ القومي كالعنصرم كثن .هل تستطيعوف أف تقولوا ال؟
 -10كإف ن اـ لبم الحق بالباطل كثن .هل تستطيعوف أف تقولوا ال؟

الوثنيوف يف اادلنا اليػوـ (أم :المشركوف كالمنافقوف كالبفار كأبو جوػل).

إف جميػػع رؤسػػاذ األح ػزاب كمػػنوم :بولنػػم أجويػػم أرداؿ إنػػوني دنيػػز
بيقاؿ مسعود يلماز سليماف دمرأؿ نجم الدين أربباف كأمثالوم جميعػان
مشركوف كال يصل ليوم .هل تستطيعوف أف تقولوا ال؟
حسػػاـ الػػدين جنػػدكرؾ كجميػػع سػػباف مجلػػم البرلمػػاف مشػػركوف .هػػل
تستطيعوف أف تقولوا ال؟

كجمي ػػع ه ػػؤالذ الػ ػ ين يػ ػ هبوف إلػ ػ ص ػػناديق االنتخاب ػػات كيخت ػػاركنوم

مشركوف .كال يصل

ليوم .هل تستطيعوف أف تقولوا ال؟

كجميع الموظفين كال ين يختاركف ن اـ الديموقراطية كالعلمانية بدالن من

الشريعة كلوم مشركوف كال يصل

ليوم .هل تستطيعوف أف تقولوا ال؟

كبالجملة ال ين ال يقولوف "إف الحبم إال هلل" بل يقولوف "للشعب" فوم

مشركوف كال يصل

ليوم.هل تستطيعوف أف تقولوا ال؟
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كبناذ لػ ذلػك البػد لػ جميػع هػؤالذ مػن أف يتوبػوا توبػة نصػوحان كأف

يتمسػػبوا بالدكلػػة اإلسػػالمية كيجتمعػػوا تحػػم رايػػة التوحيػػد كذلػػك هػػي
طريقة النجاة فقط .هل تستطيعوف أف تقولوا ال؟
مالح ة:

 -1مػػن لػػم يقػػل كلػػم يبلػػغ مػػا كتبنػػا إلػ جما ػػاتوم مػػن أئمػػة المسػػاجد

كشيوخ الطرؽ يبوف شػيطانان أخػرس كملعونػان .هػل تسػتطيعوف أف تقولػوا ال

؟

 –2كسػػوؼ نبشػػم ػػن أسػػماذ أئمػػة المسػػاجد كشػػيوخ الطػػرؽ إذا لػػم

يقوموا باأل ماؿ التي تجب ليوم في أقرب الوقم.

 -3كػػل مػػا كتبنػػا فتػػول .كالبػػد مػػن القبػػوؿ أك الػػرد ػػن طريػػق اإل ػػالـ.
كالسػػبوت كػػاإلقرار ألف السػػاكم ػػن الحػػق فوػػو شػػيطاف أخػػرس .هػػل
تستطيعوف أف تقولوا ال؟

 -4المراجع:كتػػب العقائػػد كالفقػػه كجريػػدة أمػػة محمػػد :البينػػة رقػػم -1

4-3-2

 22ذو القعدة 41\1\4991 4141

األمير كالنائب

جماؿ الدين خوجا أكغلي (قابالف) "
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خالصة:

كمػا ىػػو معلػػوـ ن امػػاف يف العػػامل اامػػة .ومػػن ىػػذين الن ػػامني ن ػػاـ الرػريعة
وىو ن اـ احل واوخر الن م الباجمللة والكافرة وادلرركة.
إنػو مػػن يقبػػل وػلػػرتـ ن ػػاـ الرػريعة ويػػرد وينكػػر أن مػػة أخػػرض يكػػوف ػػامب
اقيدة التوميد الصحيحة .ومن يقبل وامدا من ىذه األن مة الباجمللػة أو جػزؤا
من الرريعة وجزأ من الن م الباجمللة يؤدح بو إىل الررؾ والكار.
د وة إل الجلسة المفتوحة:
ن ػػداو مجي ػػع ادلعارض ػػني وادلخ ػػالاني إىل اجللس ػػة ادلاتوم ػػة ا ػػن جملريػ ػ وس ػػا ل
اإلاػػعـ .ادلػػدنيوف والػػذين الػػى احل ػ الػػيهم أف يكتب ػوا إلينػػا .والػػى العػػاجزين
وادلتومر ػػني إم ػػا ي ػػذىبوا إىل الر ػ ػرجملة أو غللس ػ ػوا يف مك ػػانتهم ى ػػؤ ء س ػػوؼ
يتكلموف بع فا دة.

الحاكمية - 5 -
اإلدارة الشيطانية {إدارة الباطل

كالشرؾ}:

األن مة الباطلة {مصدرها العقل اإلنساني}
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 -1صنم الن اـ

الفاشي.

 -2صنم الن اـ الشيو

ي.

 -3صنم الن اـ

الرأسمالي.

 -5صنم الن اـ

العلماني.

 -7صنم الن اـ

البمالي.

 -4صنم الن اـ
 -6صنم كماؿ

الديمقراطي.

السالنبي.

 -8صنم األن مة

الحزبية.

 -9صنم األن مة القومية
-10

الحدكد:

كالعنصرية.

صنم الخلط بين الحق

كالباطل.

من حدكد الشرؾ أم اقتراع أماـ صندكؽ انتخابات األن مة الوّعية.

من حدكد الشرؾ كّع المنتىخبين القوانين الوّعية.
ً
المنتخبين كالمنتىخبين هم أصحاب الشماؿ
إف

الخبائث كالنجاسات:

كل األن مة الحزبية كالديمقراطية ككسائلوا من صندكؽ كمجلػم كمبػاف

مختلفة.

المشركوف:
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ك ػػل رؤس ػػاذ األحػ ػزاب كمنتخب ػػيوم .مث ػػل أجوي ػػم أرداؿ إين ػػوني دني ػػز
بايقػػاؿ مسػػعود يلمػػاز سػػليماف دميرئػػل نجػػم الػػدين أرببػػاف كأمثػػالوم
مشػػركوف ال يصػػل

لػػيوم .كك ػ لك حسػػاـ الػػدين جنػػدركؾ ككػػل أ ضػػاذ

المجلم مشركوف كال يصل

ائمتوم كسادتوم:

ليوم.

بلعم بن با وراذ كالملعونػوف كالشػيطاف األخػرس كالممثىلػين بالبلػب

كالممثىلين بالحمار.

جيوشوم:

حزب الشيطاف جند الشيطاف كال ين يقاتلوف في سبيل الطاغوت.

التخصيص كراذ التعميم:

 -1الن اـ البمالي

 -2ن اـ الخلط بين الحق كالباطل
 -3الن اـ الديمقراطي.

ه األن مة ال شك أنوا شرؾ{ .حزب الشيطاف}...

جدار السور:

ظاهر غضب اهلل كنار .
????????
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اإلدارة الربانية ( :كه إدارة الحق

كالتوحيد):

ن اـ الشريعة ( :يعتمد ل الوحي) كهي إدارة اإلسالـ كاإليماف-محتول القرآف :الدين كالشريعة.

المجتودكف كالمجاهدكف كالمجددكف.-رئيم الدكلة :الخليفة كأصحاب اليمين.

الر ية( :المواطنوف) األمة كأصحاب اليمين.:الجيش :حزب اهلل جند اهلل أنصػار اهلل المجاهػدكف كالمقاتلوف فػيسبيل اهلل.

العلماذ :كرثة األنبياذ كمستحف وف ل كتاب اهلل كشاهد القرآف.-المحبمة :القرآف هو الدستور كالشريعة هي القانوف.

 -1المجتو ػػدكف كالمجاه ػػدكف كالمج ػػددكف :ي ػػالتي تػ ػرتيبوم بع ػػد اهلل

كرسوله الصحابة جميعا كالخلفاذ الراشدين.

 -2التابعوف جميعا رّ اهلل نوم كأئمة الم اهب األربعة.
 -3كتابعوا التابعين رّ اهلل نوم أجمعين.
 -4اإلماـ األشعرم كاإلماـ الماتريدل.
 -5صالح الدين األيوب كآلب ئارسالف.
 -6شيخ اإلسالـ صبرم أفندل.
 -7كزاهد البوثرم ك أمثاله.
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 -8كشيخ سعيد أفندل.
 -9بديع الزماف سعيد النورسي.
 -10اطم أفندل.
 -11حسن البنا.

 -12سيد قطب.
 -13خوميني.
جدار السور:
باطنه :رحمة اهلل كجنته.

مالح ة :الموّوع مفتوح للنقد ن طريق اإل الـ.
البد من الجواب أك التسليم.
الجدكؿ كالتوّيح:
كم ػػا ذكرن ػػا يف البداي ػػة أف ادلقال ػػة ادل ػػذكورة ػػت ان ػواف "األص ػػناـ ك باده ػػا

المعاصركف" ليس جبديػد .ىػ خع ػة األمػس وملخػد الغػد .وكػذل كتبنػا
ى ػػذا ادلوض ػػوع ا ػػدة مػ ػرات يف بع ػػخ مقا تن ػػا ػػت انػ ػواف "األكث ػػاف ك ب ػػدة
األكث ػػاف" وك ػػذل ذكرن ػػا بع ػػخ األمس ػػاء و ال ػػى مس ػػب الوض ػػع ت ػػارة جملولن ػػا
ادلوضوع وتارة أخرض خلصنا ادلوضوع .وىكػذا انتقلػت ىػذه ادلقػا ت كتابػة إىل
أام ػػدة ػػح اجلرا ػػد .وإذا أرجع ػػت األبص ػػار م ػػرة أخ ػػرض فس ػػوؼ ي ه ػػروف
أناس ػ ػ ػػهم .وإذا ػ ػ ػرأمت القس ػ ػ ػػم ادلتعل ػ ػ ػ حلوض ػ ػ ػػوع "أف ال ػ ػ ػػذىاب إىل ػ ػ ػػنادي
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ا نتخابػػات لرػػرؾ والػػذاىبني ىػػم مرػػركوف

ػػت ان ػواف "الصػػنماف الل ػ اف

أفسػ ػػدا العػ ػػالم" فس ػػت هر ى ػػذه ادلس ػػا ل أناس ػػها .وس ػػوؼ ن ػػرض ونرج ػػع إىل
ادلوضوع اند احلاجة.
د وضحنا موضوع الدؽلو راجملية والررؾ الى لومة مىت يبقى زلل للرػ
اند أمد.
 -1إذا وجػػدمت فيهػػا شػػي ا سلالاػػا جلػػوىر ادلوضػػوع بعػػد مراجعػػة اللومػػة جيػػدا
نرجو إبع ها لنا ان جملري وسا ل اإلاعـ.
 -2بع ػػد ذل ػ ػ س ػػوؼ نر ػػرح ادلوض ػػوع م ػػرة أخ ػػرض .واتبع ػ ػوا ذل ػ ػ القس ػػم
ساسية جيدة ويف ىذا األثناء ا رأوا ىذا الدااء
"اللوم أرنا الحق حقان كارزقنا اتبا ه كأرنا الباطل باطال كارزقنا اجتنابه".
واستمر احلكم يف العامل الى مدار التاري الى ئ ن ػامني أمػدعلا الربّػاإ
واوخر الريطاإ.
ػرب
ػرب وى ػػى ش ػػكل إدارح سلص ػػوص ل ػ ّ
إف مع ػػىن "الرباني ػػة" أح اخلا ػػة لل ػ ّ
العلم ػػني ويس ػػمى أي ػػا اإلذل ػ ػ أح إدارة اا ويعتم ػػد ال ػػى ال ػػوم مص ػػادره
وم ػ مسػػاوح ي ػ مػػن السػػماء .ومجيػػع األنبيػػاء والرسػػل مبلغػػوف ذلػػذه الصػػورة
اإلداريػػة .ومجيػػع كتػػب السػػماوية متػػوف مكتوبػػة ومصػػادر ىػػذا الرػػكل اإلدارح.
وب النهاية ىناؾ اسم مرهور ومعروؼ ذلذا الركل اإلدارح وى "الشريعة".
خصائصوا:
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إنو من خصا د الرريعة اإلسػعمية خطادػا لبػ آدـ ب كػل اصػور و ػاء
ماجت ػػو .وب نا ػػس الو ػػت مء ػػل اللب ػػاس يناس ػػبو ألف ن ػػاـ الرػ ػريعة ب ك ػػل
اص ػػور يعتم ػػد ال ػػى ػػدرة اا األبدي ػػة وال ػػم اا ال ػػد ي ويس ػػتايخ م ػػن اا
سبحانو وتعاىل.كما اؿ اا تعاىل

{إنٌآ أنزلنا التٌوراة فيوا ه ندل كنور يحبم بوا النٌبيٌوف ال ين أسلموا لل ين
كالرباٌنػ ػػيٌوف كاألحب ػػار بم ػػا اس ػػتحف وا م ػػن كت ػػاب اهلل كك ػػانوا لي ػػه
ه ػػادكا ٌ
شودآذ فال تخشوكا النٌاس كاخشوف كال تشتركا بآيات ثمنا قليال كمػن لٌػم
يحبم بما أنزؿ اهلل فالكلئك هم البافركف }.ادلا دة 11

{كلػػيحبم أهػػل اإلنجيػػل بمػػآ أنػػزؿ اهلل فيػػه كمػػن لٌػػم يحبػػم بمػػآ أنػػزؿ اهلل

فالكلئك هم الفاسقوف .كأنزلنػا إليػك البتػاب بػالحق مصػ ٌدقان لمػا بػين يديػه

مػػن البتػػاب كمويمن ػان ليػػه فػػاحبم بيػػنوم بمػػا أنػػزؿ اهلل كال تتٌبػػع أهػػوآئوم
ػل جعلنػػا مػػنبم شػػر ة كمنواج ػان كلػػو شػػآذ اهلل
ٌمػػا جػػاذؾ مػػن الحػػق لبػ ٌ

لجعلبم ٌأمة كاحدة كلبن لٌيبلوكم فيمػا آتػاكم فاسػتبقوا الخيػرات إلػ اهلل

مػػرجعبم جميعػػا فينبٌػػئبم بمػػا كنػػتم فيػػه تختلفػػوف .كأف احبػػم بيػػنوم بمػػآ
أنػػزؿ اهلل كال تتٌبػػع أهػػوآئوم كاح ػ رهم أف يفتنػػوؾ ػػن بع ػ

إليك فإف تولٌػوا فػا لم أنٌمػا يريػد اهلل أف يصػيبوم بػبع

مػػآ أنػػزؿ اهلل

ذنػوبوم كإ ٌف كثيػرا

من النٌػاس لفاسػقوف .أفحبػم الجاهليٌػة يب ػوف كمػن أحسػن مػن اهلل حبمػا

لقومن يوقنوف }.ادلا دة 14 19 18 11
التفسير

كالتحليل:
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ىكذا يقوؿ القرآف الكرمي مػن سػورة ادلا ػدة اويػة 11 18 19 14
 11وىذه ادة آيات من سػورة وامػدة مػن م ػآلت اويػات القرآنيػة الػىت تتعلػ
حلوضوانا احلكم من آيات األمكاـ.
كف اآلية  44سبع مسائل رئيسية:

 -1إف التوراة كتاب ػلتوض النور واذلدض وأنزلو اا تعاىل.

 –2كم ػػا اس ػػتنب األنبي ػػاء القػ ػرارات واألمك ػػاـ م ػػن الت ػػوراة ك ػػذل العلم ػػاء
واألولياء استنبطوا راراهتم وأمكامهم من التوراة.
 -3كذا العلماء واألولياء {شيوخ الطريقػة} جيػوش مػراس للتػوراة وب ناػس
الو ت كل وامد منهم شاىد لصدؽ القوانني واألمكاـ ال

تويها التوراة.

 –4و ؼلرػػوف أمػػدا إ اا أثنػػاء التبلي ػ وتبيػػني األمكػػاـ وإج ػراء الرػػهادة
ومراستها.
 -5و يكتموف ما أنزؿ اا خوفا الى مقامهم ومرتبتهم.
 –6والق اة ػلكموف إ حلا أنزؿ اا.

 -7و ش يف كار من مكم بغري ما أنزؿ اا تعاىل.
هناؾ مساللتاف رئيسيتاف في اآلية

:47

 –1إف مكم أىل اإلصليل حلا أنزؿ اا كاف ب مر اا.
 -2إنو من ادلؤكد أف الذين مل ػلكموا حلا أنزؿ اا تعاىل ىم ال الوف.
كأيضان أربع مسائل رئيسية في اآليات

:48،49،50

 -1إف القرآف يف ناس الو ت مستحاش ومصدؽ دلا بلو من الكتب.
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 –2ي ػ ػ ْمر ادلسػ ػػلموف بػ ػػاحلكم حلػ ػػا أنػ ػػزؿ اا تعػ ػػاىل وبعػ ػػدـ بػ ػػوذلم باألن مػ ػػة

األخػرض ألف مػا أنزلػو اا تعػاىل فهػو مػ وأمػا ػوانني البرػر ابػارة اػن اتبػػاع
اذلوض واجلهل.
 -3وإف أمك ػػاـ الق ػػرآف كامل ػػة تتمي ػػزء وأف األخ ػػذ س ػػما م ػػن الر ػ ػريعة

و سػػما آخػػر م ػػن الق ػوانني ال ػ ى ػ ػػنع البر ػػر لاتنػػة وت ػ
النتيمية يسبب ادـ النمياح يف ا متحاف.

بػػو الكارث ػػة وب

 –4وإف وانني البرر ى أثر اجلهل والقبػوؿ أو الرجحػاف ذلػذه القػوانني ىػ
محا ة وكار واضه .ألف فيها إسناد اجلهل والكذب إىل اا سبحانو وتعاىل.
رجاؿ

العلم:

إف رجػػاؿ العلػػم واحلقػػوؽ ادلنصػػاني يف الع ػػامل ػدروا تقػػديرات القػػرآف الك ػػرمي
والدين الذح أتى بو ومنهم
 –1ساكل باشا :يقوؿ بعد النقل يف كتابػو "الن ريػات القانونيػة اإلسػعمية"
يف ػػاحة  11ػػوؿ رسػػوؿ اا ػػلى اا اليػػو وسػػلم "يػػا أيهػػا النػػاس امسعػوا
واوا فإإ د تركت فيكم ما لن ت لوا بعده إف ااتصمتم بو كتػاب اا "إنػو
يوجد ش ء وامد م يف اإلسعـ وىو الػدين! إف الػدين تعبػري شػامل ػلتػوض
أساس احلقوؽ يف ادلناسػبات ادلوجػودة بػني نػوع اإلنسػاف وخالقػو ودولتػو سػواء
كانت ىذه يف العقيدة أو يف العبادة أو يف الرؤوف الدنيوية.
 :Rogen –2يعػػي ىػػذا األسػتاذ السويسػػرح تقػػديره مقػػوؽ اإلسػػعـ دػذه

اجلملػػة "إف مقػػوؽ اإلسػػعـ مريتػ

ألنػػو ػػر ليتػ لػػو كنػػت مطلعػػا اليػػو يف
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ش ػػباس .جلس ػػمتها يف ن ػػرة العل ػػم كله ػػا ".ترمج ػػة ب ػػدا ع مقدم ػػة زل ػػامى ثػ ػ
الدين
" :Marmaduke Piktchall –3لقػد ا ّػرؼ اإلسػعـ ب كمػل الرػكل
مقوؽ اخلال وادلخلوؽ".
 –4المحػػام األرمنػػي :اجتمػػع االػػس يف زمػػن ادلرػػروجملية وكػػانوا ينا رػػوف

مقوؽ األ عء و ػاؿ النا ػب اليدلػاإ" بػد أف نعطػى األ ػعء مقو ػا أكءػر مػن
ىػػذا "...وبعػػد ذلػ اسػػت ذف احملػػامى األرم ػ و ػػاؿ" أاطونػػا مقو نػػا كاملػػة
الػ أاطاناىػا اإلسػػعـ فقػ و نريػػد مقو ػا أكءػػر ".يػا ويػػل الػى أذف الصػػم
الذين يروف نقد مقوؽ اإلسعـ!
مساللة األيمػاف كالبػفػر:
بن ػػاء ال ػػى ى ػػذه احلكم ػػة أف احلك ػػم بن ػػاـ الرػ ػريعة وإ ػػدار القػ ػرار مس ػػب
الر ػريعة اإلسػػعمية دلػػن الواجبػػات اإلؽلانيػػة وشػػرط البقػػاء يف اإلسػػعـ .وبنػػاء
الى ىذه احلكمة أي ا ترؾ الرريعة واستنباط القرار واألمكاـ مسب الن م
األخرض لكار وشرؾ وصلاسة.
اإلدارة الشيطانية:

إف مجيػػع األن مػػة الػ مل تكػػن ربّانيػػة ومل تسػػتنبع مػػن اا سػػبحانو وتعػػاىل بػػل
تعتمػػد ال ػػى اق ػػل اإلنسػػاف مء ػػل الن ػػاـ الػػدؽلو راجمل وا ش ػرتاك واألت ػػاتورك
والعلماإ والن م األخرض كلها إدارات شيطانية ون م جملا وتية وإدارات الررؾ
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والكاػػر إنػػو شػػرؾ وكاػػر وأح إنسػػاف يعتقػػد ىػػذا يصػػلى اليػػو إف مػػات ومل
يتب توبة نصوما ويرمى إىل مارة ما.
الػنػتػيػج ػػة:
إف الدين كامل بدولتو واباداتػو وسياسػتو .وأتػى بػو ن امػو القػانوإ ولػذل
أف الن ػػاـ العلم ػػاإ ينس ػػميم م ػػع اإلس ػػعـ كم ػػا أن ػػو ينس ػػميم م ػػع مجي ػػع
األدياف السماوية .وبنػاء الػى ذلػ إف خلػ أح شػ ء مػن ػنع البرػر شػرؾ
والذين خلطوه ىم مرركوف .ألف الرريعة إدارة ربّانية ميث أف الػن م األخػرض
شيطانية .ىلتل الن م الريطانية مع الن اـ الربّػاإ و يؤخػذ مكانػو .األوؿ
يعتمد الى أساس اإلؽلاف واوخر يسبب الررؾ والكار.
حدكد الشرؾ كالبفر:
كمػا سػريض يف اجلػدوؿ أف الرػرؾ والكاػػر دلؤسسػ األمػزاب يبػدأ مػع تن ػػيم
برن ػػام احل ػػزب وأم ػػا ش ػػرؾ وكا ػػر ادلنتخب ػػني يب ػػدأ ان ػػد و ػػوذلم إىل ػػنادي
ا نتخابات .ميث أف ادلادة الءانية من برنػام األمػزاب يقػوؿ "إف مزبنػا ػد
أسس جملبقا للّوا ه الدستورية ادلوجودة" ويقوؿ ادلادة الرابعة من انوف األمػزاب
" إف األمزاب رح جملبقا نقعبات ومبادئ آتاتورؾ".
رد الشػريػعػة كإنبارها:

إف الدسػ ػػتور ادلوجػ ػػود وانقعبػ ػػات ومبػ ػػادئ آتػ ػػاتورؾ جملػ ػػا وت تنكػ ػػر الػ ػػدين
والرػريعة اإلسػػعمية وتردعلػػا وكػػذل تنكػػر اا ورس ػولو والقػػرآف وتعػػادح أشػػد
العػػداوة للر ػريعة ال ػ ى ػ ػػانوف اا .وتعتػػي زلػػس الر ػريعة اإلسػػعمية إرىابيػػا
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وتعا بهم أشد العقوبات وأشد التعذيب .أمل يصري ىذا الدستور اإلنساف كافرا
ومر ػػركا .وال ػػذىاب إىل ػػنادي وانتخاب ػػات األم ػزاب ال ػ أسس ػػت وبررل ػػت
جملبق ػػا لعنقعب ػػات وادلب ػػادئ الك ػػافرة للص ػػنم الس ػػعنك كم ػػاؿ آت ػػاتورؾ ال ػػذح
وضع  98متاميرة ت أساس الدين اإلسعم .
ومػػن يعػػرتض الػػى ىػػذا؟ يعػػرض لنػػا ىػػذا البػػاب جػػدار السػػور الػ ياػػته مػػن
اليمػ ػػني إىل اليسػ ػػار .ويعػ ػػىن ذل ػ ػ أف ادلؤسسػ ػػني الػ ػػذين كتب ػ ػوا برنػ ػػام احلػ ػػزب
وادلنتخبني الذين ذىبوا إىل نادي ا نتخابات دخلوا باخلطوة األوىل من باب
الررؾ حلا فعلوا وأ بحوا مرركني.
الػديمػوقػراطيػة كالصػندكؽ:

أرجو راءة مقالتنا بعنواف "الصنماف الل اف أفسدا العالم" مرة أخرض بد ة
الػ نرػػرت يف البينػػة ر ػػم  2رتباجملػػو حلوضػػوانا وننقػػل بعػػخ األ سػػاـ ادلتعلقػػة
حلوضوانا
ارفػ ػػت الدؽلو راجمليػ ػػة األم ػ ػزاب ب ػ ػ ػ "األحػ ػ ػزاب ناص ػ ػػر ل ػ ػػن تترج ػ ػػع نو ػ ػػا
الديموقراطي ػة" ودػػذا التعري ػ لػػيس مػػن ادلمكػػن أف تاكػػر الدؽلو راجمليػػة ب ػػع
أمزاب.كػػذل األم ػزاب ن ػػم ومؤسسػػات تؤيػػد الدؽلو راجمليػػة ال ػ ى ػ ن ػػاـ
الط ػػا وت .ى ػػا ىػ ػ األم ػزاب والدؽلو راجملي ػػة! إذا خالا ػػت الدؽلو راجملي ػػة الن ػػاـ
اإلسعم ال ى أـ األمزاب فطبعػا ىلالاػو األمػزاب الػ ىػ أو دىػا أكءػر
ف كءر .إف األمزاب كلها جملا وت وكذل الدؽلو راجملية.
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إف ادلسػػلم الػػذح يػػذىب إىل ػػنادي ا نتخابػػات للتصػػويت ىػػل يرم ػ ور ػػة
التصػػويت أـ ور ػػة اإلؽلػػاف يف تل ػ الصػػنادي جملبقػػا للن ػػاـ الػػدؽلو راجمل ؟ ..و
بد من تءبيت ذل  .وضلاسبها سويا
الدؽلو راجملي ػ ػػة تعتم ػ ػػد ال ػ ػػى األمػ ػ ػزاب واألم ػ ػػزاب تعتم ػ ػػد ال ػ ػػى التص ػ ػػويت
وبقاا ػ ػػدة ادلنطػ ػ ػ إذا" :الديموقراطي ػ ػػة تعتم ػ ػػد لػ ػ ػ التص ػ ػػويم ".إف ك ػ ػػاف
الدؽلو راجملية ى ن اـ الطا وت والكار إذا ادلسلم الػذح يػذىب إىل ػندوؽ
ا رتاع يدام ىذه الن م الطا وتية ويؤيدىا.
"الرّػػاذ بػػالبفر كفػػر" ودػػذه القااػػدة أح مسػػلم الػػذح يػػذىب إىل ػػندوؽ

ا ػرتاع يرضػػى بػػالكار وأبعػػد مػػن ذلػ أنػػو يػػدام ن ػػاـ الكاػػر بصػػوتو ويقيمػػو
وػلييو.
إنو من ادلؤكد ادلسلم الذح يذىب إىل ندوؽ ا رتاع يكسب الدؽلو راجملية.
ؼلسر رضا ربّو وور ػة اإلؽلػاف انػد الرجػوع مػن الصػندوؽ ؟ ومػن
وىل بذل
يقوؿ ؟
ذل ػ يعػػىن ؽلكػػن لإلنسػػاف أف يكػػوف شػػيوايا ومسػػلما يف ناػػس الو ػػت.
ؽلك ػػن أف يك ػػوف دؽلو راجملي ػػا ومس ػػلما يف نا ػػس الو ػػت! ..وبعب ػػارة
وك ػػذل
أخػػرض إف تصػػويت الدؽلو راجمليػػة ى ػ رد الر ػريعة .وبعبػػارة أكءػػر ػرامة إف
اإلغل ػػاب للدؽلو راجملي ػػة ود ػػذه ادلناس ػػبة لكم ػ ػزاب ب "نع ػػم" إلغل ػػاب ب " "
لإلسعـ والرريعة .وأح اامل يستطيع أف يقوؿ " ىذا ليس كذل "؟..
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ألف الن ػاـ الػدؽلو راجمل أو الن ػاـ العلمػاإ متسػاوياف فػرؽ بينهمػا .كععلػا
ياصػػل الدولػػة اػػن الػػدين ويػػرفخ تكامػػل الػػدين مػػع الدولػػة .ويعطػػى ػػعمية
إ دار القوانني لإلنساف وبذل ينبذ أوامر اا ورا هم.
الػنػتػيػجػة:
إف تصػػويت الدؽلو راجمليػػة رد الر ػريعة اإلسػػعمية .ويعػػىن ذل ػ الرػػرؾ والكاػػر
والردة و يصلى الى ىؤ ء.
لبم الحػق بػالبػاطػل:
نعم لبس احل بالباجملل وثن .وذل ى من األخطاء السياسية ال ؼلدع دا
أو ينخػػدع دػػا البرػػر بػػل مػػن أوؿ ىػػذه األخطػػاء .وسػػبب ذل ػ اخلػػداع ى ػ
مرادة الباجملل أشد ترابو باحل يف بعخ ادلرامل .ولو تعاىل
{كال تلبسوا الح ٌق بالباطل كتبتموا الح ٌق كأنتم تعلموف }.البقرة 12
ىن ػػاؾ مؤسس ػػتاف اللت ػػاف تلبس ػػاف احل ػ ػ بالباجمل ػػل .أم ػػدعلا مؤسس ػػة الر اس ػػة
للر ػػؤوف الديني ػػة واألخ ػػرض م ػػزب الرف ػػاه .ألف احلقيق ػػة إف ى ػػاتني ادلؤسس ػػتني
متػداخلتني ومترػػادتني بع ػػهما مػن بعػػخ كلتاعلػػا تسػتغعف الػػدين وىلاجملبػػاف
العواجمل ػ الدينيػػة وتوجهػػاف النػػاس إىل الػػع دينيػػة ػػت اسػػم الػػدين وذل ػ ػػد
يكوف بعلم أو بغري الم .و ذل
أ -كلتاعلا وادتا الى احلااظ الى األوثاف والوثنية وتو عتا الى ذل الواػد

ووامدة منهما اند تلقػ ادلهمػة وا خػرض انػد هيػز بع ػهما الػبعخ برنػام
األمزاب!..
63

البيّنات  - 5احلاكمية

بػ -تتحدثاف ان الدين واألؽلاف من نامية ومن نامية أخرض تدااف وتق ّدراف

ػبميعف األوثػاف .وتقاػاف و اػة ا مػرتاـ أميانػا وتػذىباف إىل ضػريه مصػػطاى
وت ّ
كماؿ وبذل تلبساف احل بالباجملل وتستحعئا.

جػ ػ -مػػن ناميػػة تتحػػدثاف اػػن معصػػية تعلي ػ الصػػور واػػدـ دخػػوؿ ادلع كػػة

واألنبيػػاء يف ىػػذه األمػػاكن ادلعلقػػة فيهػػا الصػػور ومػػن ناميػػة أخػػرض فهمػػا مجيعػػا
تعلقاف ورة أس جهػل يف مبػاإ احلػزب ومبػاإ البلديػة ويف ادلؤسسػات الدينيػة
ويف مدارس ايش القرآف و ري ذل و لساف يف ىذه األماكن وتداواف أئما
ىكذا خادم اإلسعـ .وذل لبس احل بالباجملل.
د -و تقو ف "لسنا ضد العلمانية ألف العلمانية ىػى ضػماف احلريػة الدينيػة
إف احلكم إ للرعب لو كاف آتاتورؾ الى يد احليػاة لكػاف ي خػذ مكانػو يف
مزبنػػا ضلػػن أسسػػنا الصػػنااة الءقيلػػة الػػىت جمللبهػػا آتػػاتورؾ" مل يعػػرتض أح أسػػتاذ
أو إمػػاـ مػػن مؤسسػػات الديانػػة الرمسي ػػة و أسػػاتذة موجػػودين يف احلػػزب ان ػػد
إلقاء ىذا الكعـ .وىذا نوع آخر من لبس احل بالباجملل.
رػ و من نامية تقو ف"من تربو بقػوـ فهػو مػنهم إجملػعؽ اللحيػة سػنة" ومػن
ناميػػة أخػػرض يلبسػػوف ربػػاط العنػ وػللقػػوف حليػػتهم ويصػػافحوف النسػػاء .ألػػيس
ىذا لبس احل بالباجملل؟
ز -واس ػػتخااؼ األ ػ ػواؿ واألفع ػػاؿ واحلرك ػػات الػ ػ مرمه ػػا ومنعه ػػا اإلس ػػعـ
واده كارا وخطرا ومن ىنا تقو ف "و يهم كوف ادلرأة ر يسة الوزراء بػل ادلهػم
أف تق ػ ػػوـ باخلدم ػ ػػة" وك ػ ػػذل إلق ػ ػػاء احملاضػ ػ ػرات يف موض ػ ػػوع "مس ػ ػػن القب ػ ػػوؿ
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والتسػػامه" مػػن ادلنػػابر ودػػذا إظهػػار الػػناس معا ػرا مػػىت ينػػاؿ مسػػن التقػػدير
مػػن جملػػرؼ كاتػػب جريػػدة "ادللليػػة" رشػػدض شػػارداغ وبػػذل يرػػميع أمءػػاؿ ىػػذا
الكات ػػب م ػػىت يطلبػ ػوا " تومي ػػد ال ػػدين اإلس ػػعم وال ػػدين ادلس ػػيحية" يف دي ػػن
إب ػراىيم اليػػو السػػعـ .ألػػيس ىػػذا الطلػػب ذلػػؤ ء أي ػػا مءػػا أخػػر للػػبس احل ػ
بالباجملل؟..
م ػػن غلي ػػب ا ػػن ى ػػذه األسػ ػ لة؟ أ أس ػػاتذة ش ػػؤوف الديان ػػة الرمسي ػػة أـ مر ػػاي
الطريقػػة اإلس ػػعمية مء ػػل ال ػػى يوكس ػػل أف ػػة مزارج ػػى جوش ػػار و ػػريىم م ػػن
نػواب اليدلػػاف أـ شػػيوخ موجػػودين يف األمػزاب أو كبػػار الزامػػاء أو ادلػػديرين يف
األم ػزاب؟ ..ىيهػػات! ألف القػػرآف الكػػرمي يرػػبو أسػػاتذة ىػػذين اامػػواتني أو
مديريهما بالكعب يف سورة األاراؼ واحلمار يف سورة اجلمعة .ومع ذلػ علػا
ضػ ػػا ف وم ػ ػػعف وإف رياسػ ػػة الر ػ ػػؤوف الديني ػ ػػة حلقامهػ ػػا ورتبته ػ ػػا واما مه ػ ػػا
وجعبيبهػػا واألم ػزاب ب ػ واذلم س ػريا مءػػل" ضلػػن مػػزب اإلسػػعـ وسػػوؼ ن ػ
بالرريعة" ؼلداوف وينّوموف اجلمااات ويغسلوف األدمغة الرابة.
مبانتوم:

مكاف ىذين اامواتني ى يف اؿ جدار السور .و بد مػن القبػوؿ أو الػرد
اليها وىذا ولو تعاىل يف م جدار السور
{يوـ يقوؿ المنافقوف كالمنافقات لل ين آمنوا ان ركنػا نقتػبم مػن نٌػوركم

قيل ارجعوا كرآئبم فالتمسوا نوران فضػرب بيػنوم بسػور لٌػه بػاب باطنػه فيػه

الرحمػػة كظػػاهر مػػن قبلػػه الع ػ اب .ينػػادكنوم ألػػم نبػػن ٌمعبػػم قػػالوا بل ػ
ٌ
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كلبػنٌبم فتنػػتم أنفسػػبم كتربٌصػػتم كارتبػػتم كغػ ٌػرتبم األمػػانٌي حتػ جػػاذ أمػػر
اهلل كغػ ٌػركم بػػاهلل ال ػػركر .فػػاليوـ ال يؤخػ مػػنبم فديػػة كال مػػن الػ ين كفػػركا

مالكاكم النٌار ق مولبم كبئم المصير }.احلديد 4-41
الو ايا اخلالصة
ي ػػا ر اس ػػة ش ػػؤوف الديني ػػة وأس ػػاتذهتا وي ػػا مػ ػزب الرف ػػاه وأس ػػاتذهتا ومنتخبيه ػػا
ومديرح احلزب! نناديكم ونقوؿ لكم
 -1امسعوا اويات وأمكاـ الرريعة وفتػاوض العلمػاء واتركػوا جملريقػة ال ػعلة

والررؾ وااتصموا بػل اا وتوبػوا توبػة نصػوما وارجعػوا إىل بػاب التوبػة واتركػوا
األمػزاب وتصػػويت األم ػزاب وبلغ ػوا اعنيػػة اويػػات وأمكػػاـ الر ػريعة .وأخ ػريا
اجتمعوا ت راية التوميد للدولة اإلسعمية ال أمييت من جديد!..
 -2و بػ ػػد مػ ػػن التاكػ ػػري العمي ػ ػ الػ ػػى اويػ ػػات ال ػ ػ سنعرضػ ػػها اوف و

تت ػ خروا! وإ ت ػرتبد بك ػػم مص ػػيبتاف أم ػػدعلا أف تس ػػود ل ػػوبكم وي ػ لك ػػم
األجل ومتوتوف مرركني وىكذا تبقوف يف اؿ جدار السور وتلحقػوف بغ ػب
اا وتدخلوف النار مع أ حاب الرماؿ!
وىا لكم اوية .اؿ اا تعاىل
{ألم يالف للٌ ين آمنوا أف تخشع قلوبوم ل كر اهلل كما نزؿ مػن الحػ ٌق كال

يبونوا كالٌ ين أكتوا البتاب مػن قبػل فطػاؿ لػيوم األمػد فقسػم قلػوبوم

ككثير منوم فاسقوف }.احلديد . 46
الم كرة الثانية:
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وب مجيػ ػػع ىػ ػػذه ادلسػ ػػا ل خصو ػ ػػا يف مػ ػػدود الرػ ػػرؾ ضلػ ػػن ننػ ػػادض األم ػ ػراء
واألسػػاتذة يف داخػػل اجلمعيػػات وخارجهػػا ونقػػوؿ ذلػػم إذا وجػػدمت أح خطػ أو
أح نقػد فيمػػا كتبنػػاه اكتبػوا لنػػا بػػع تػػردد و ولػوا لنػػا ىػػذا خطػ !" وأالنوىػػا يف
وسػػا ل اإلاػػعـ .واالمػوا أف ىػػذا ىػػو األىػػم مػػن أف تقومػوا بػػالواش والتػػدريس
ولكم م يف ذل من األرض إىل السماء وإ إف دثتم يف بعخ األمػاكن
بع الم د يكوف ىذا يبة وفسادا وفتنة وخيانػة للػداوة ولػيس لكػم مػ يف
ذل .
إننػػا كمػػا نقػػوؿ احلقػػا اإلسػػعمية بػػع خػػوؼ ونعػػرؼ أي ػػا أف نرتاجػػع اػػن
كعمنا ونصػحه أخط نػا إف أخط نػا يف بيناتنػا .وكػذل نرػكر للػذين ينبهوننػا
يف أخطا نا.
كما مدث معنا يف مقالتنا بعنواف "الدولة نعمة نػادرة جػدا" إذ لنػا يف شػرح
ىػػذا القػػوؿ "مػػن مػػات بػػدوف بيعػػة مػػات ميتػػة جاىليػػة ".و لنػػا أنػػو ؽلػػوت الػػى
الكار.
وأمد مػن إخواننػا نبهنػا يف ىػذا ادلوضػوع و ػاؿ " غلػوز أف نقػوؿ أنػو ؽلػوت
الى الكار" جمللبنا منو ادلصػادر وادلراجػع و لنػا لػو ضلػن أي ػا سػنبحث يف ىػذا
ادلوضػػوع مػػرة ثانيػػة .ىكػػذا جػػرض بيننػػا الكػػعـ .وبعػػد ذلػ رجعنػػا إىل ادلصػػادر
ورأينػػا أف ػػامبنا الػػى احلػ وواػػدناه أف ننرػػر ادلوضػػوع يف اجلريػػدة ونر ػرناه
وىذا شرح احلديث ادلذكور
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القوؿ "يموت ميتة جاهلية انه ليم بمعن يموت ل البفر يبوف
باغيا ك اصيا كيموت ل الضاللة .كما أف العرب في زماف الجاهلية لم
يبن لوم ملة كنحلة يجتمعوف ل مقالوا كيحاف وف ل مراسموا لم

يبن لوم أيضا إماـ مطاع يقوـ فيما بينوم باإلنصاؼ كاالنتصاؼ .كبتعبير
آخر

أيضان فمن لم يعرؼ إماـ زمنه كأنه في ظل أمانه فبما اش يشة

ماشية كستلى الى شرح العقا د شرح جاهلية فقد مات ميتة جاهلية".

العقا د لرم اف أفندح
الػنػتػيػجػة:

انايتنا ى قي احل وت سيس العدؿ .ليس ىدفنا أف صلمػع رلمواػات مػن
النػػاس مػػوؿ الباجملػػل ونكسػػب رضػػاىم وزلبػػتهم .إنػػو بكلمػػة وامػػدة ىػ ابتغػػاء
وجو اا فق .
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الحبم - 6 -
إف لومة مح ر المجرـ غير لوـ المجرـ هو مل
الحمقاذ!
نعم ىو من امل احلمقاء! ومن أامػاؿ محا ػة األتػاتوركني واحلػزبيني .وكععلػا
يػػذىباف إىل ماػػرة جه ػػنم رك ػػا .أم ػػدعلا يتبػػع وراء الر ػػيطاف اميانػػا واوخ ػػر
يستند إىل احلزب الذح يعتمد الى الصهيونية ويػذىب منقلبػا إىل احلاػرة وأنػتم
تنادوف بػ الى ػوتكم وراء ىػؤ ء النػاس حلػا اسػتطعتم والػى الػر م مػن ذلػ
كلػػو ىػػم يتهمػػونكم ويعػػدونكم أاػػداء وياػػرتونكم فػػرض ا يمػػة بػػدؿ تقػػديركم
وهتن كم ورلاملتكم وشكرانكم و ؽلكػن لنػا أف نرػرح مو ػ ىػؤ ء احلمقػاء
وبتعبػ ػػري القػ ػػرآف -مو ػ ػ ادلخػ ػػذولني إ أئ ػ ػػم و ع ػ ػوا اخلػ ػػذ ف مءػ ػػل خ ػ ػػذ ف
ادلخ ػػذولني وإذا أردن ػػا أف ظلء ػػل حلء ػػاؿ ى ػػم ذرار األت ػػاتوركيني ومنتس ػػس م ػػزب
الرفاه وىناؾ بعخ النقاط يررتكاف فيها!..
 -4كععلا يتبعاف وراء األوثاف والوثنية
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 -2وكععل ػػا ي ػػدخعف م ػػن ب ػػاب الر ػػرؾ وىك ػػذا يص ػػبحوف م ػػن أ ػػحاب
الرماؿ ومن ادلرركني.
 -1كععلا يلبساف احل بالباجملل
 -1كععلا يقسماف نم مصطاى كماؿ أمدعلا يعتيه زايما أبديا وواد
أف يتبػػع وراءه واوخػػر يػػداو إىل مزبػػو ويقػػوؿ لػػو كػػاف هػػو لػ قيػػد الحيػػاة

لباف يالخ مبانه في حزبنا .ويقوؿ ىذا القوؿ أماـ مك الناس مجيعا وبػذل
مو!..

ػلرتمو ويع
 -1أمدعلا ػلت ن الدؽلو راجملية واوخر يرتاؽ الدؽلو راجملية احلقيقية.
 -6كععلا يقو ف "إف العلمانية هي تالمين الحرية الدينية".
منو.

 -1كععلا يذىباف إىل ضريه مصطاى كماؿ ويستاي اف
 -8أمػػدعلا يػػؤمر ادل ػرأة ر ػػيس الػػوزراء واألخػػر يقػػوؿ إف الػػذكورة واألنوثػػة
ليس ػ ػػت مهم ػ ػػة ب ػ ػػل ادله ػ ػػم أف تق ػ ػػوـ باخلدم ػ ػػة وى ػ ػػو يص ػ ػػا لر اس ػ ػػة ادل ػ ػ ػرأة
حلصافحتها.
 -9كععلػا يتاقػػاف يف نقطػػة وىػ إف احلكػػم إ للرػعب وأي ػػا كععلػػا
يعمػػعف برنػػام احلػػزب الػػذح يعتمػػد الػػى الدسػػتور الكػػافر وػللاػػوف الػػى منػػي
االس ب ئم سيحاف وف مبادئ وانقعبات أتاتورؾ.
وأنتم تقولوف ب ف ىؤ ء مجيعا د كاروا وأشركوا باا و يصلى اليهم وىممتهمػػوف أساسػػا وزيػػادة الػػى ذلػ تقولػػوف توبػوا إىل اا مػػن بػػل أف يػ تيكم
ادلػوت! وادخلػوا مػن بػاب التوبػة! واػدوا مػن الرػماؿ إىل اليمػني! وابتعػدوا اػن
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األتاتوركيػػة واحلزبيػػة وىكػػذا تقولػػوف ولكػػنكم تتهمػػوف وتكونػػوف متهمػػني وىػػم
فاحلقيقة ىذا شيئ امياب!..
ليسوا كذل
ويف احلقيقة أئم متهموف أساسػا وأ ػل شػيئ مػن تسػعة أو ارػرة نػواح نعػم
رأيتم جرا مهم أي ا .ولكن ادلػؤمل أنػو يػتهم ااػرـ بػل يلػوـ الػذح ػلػذر ااػرـ
ويرشده.
ان ػػروا إىل وضػػع العػػامل وأ ػػبه ىكػػذا مػػن محا ػػة ىػػؤ ء .كمػػا ػػاؿ القػػدماء
"الرجاؿ مجرموف كمع ذلك هم
قوله تعال :

أقوياذ".

"كقاؿ ال م آمن يػا قػوـ اتبعػوف أهػدكم سػبيل الرشػاد .يػا قػوـ إنمػا هػ
الحياة الدنيا متاع ك إف اآلخرة هي دار القرار .من مػل سػيئة فػال يجػزل

إال مثلوا كمن مل صالحا من ذكػر أك أنثػ كهػو مػؤمن فاؤلئػك يػدخلوف
الجنػػة يرزقػػوف فيوػػا ب يػػر حسػػاب .كيػػا قػػوـ مػػالي أد ػػوكم إل ػ النجػػاة ك
تد ونني إل النار تد ونني ألكفر باهلل كأشرؾ به ما ليم لػي بػه لػم كأنػا

أد ػػوكم إل ػ العزيػػز ال فػػار ال جػػرـ أنمػػا تػػد ونن إليػػه لػػيم لػػه د ػػوة فػػي
الدنيا كال في اآلخرة كأف مردنا إل اهلل كأف المسػرفين هػم أصػحاب النػار
فست كركف ما أقوؿ لبم كأفوض أمرم إل اهلل إف اهلل بصير بالعبػاد فوقػا

اهلل سيئات ما مبركا كحاؽ بآؿ فر وف سوذ الع اب النار يعرّػوف ليوػا
غ ػػدكا ك ش ػػيان كي ػػوـ تق ػػوـ الس ػػا ة أدخل ػػوا آؿ فر ػػوف أش ػػد العػ ػ اب كإذ
يتحاجوف في النار فيقوؿ الضعفاذ لل ين اسػتببركا إنػا كنػا لبػم تبعػان فوػل
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أنتم م نوف نا نصػيبان مػن النػار .قػاؿ الػ ين اسػتببركا إنػا كػل فيوػا إف اهلل

قد حبم بين العباد كقاؿ ال م في النار لخزنة جونم اد وا رببم يخفػم
نػا يومػان مػن العػ اب .قػالوا أكلػػم تػػك تػالتيبم رسػػلبم بالبينػات قػػالوا بلػ

قػالوا فػاد وا كمػا د ػاذ البػافرين إال فػي ّػالؿ .إنػا لننصػر رسػلنا كالػ ين
آمنوا في الحياة الدنيا كيوـ يقوـ األشواد( ".سورة ال افر)51-38 :
تفسير اآليات كتحليلوا:

ا -إف اا تعاىل ىو القادر ادلطل وما زاؿ الناس يهتموف بالدين يف العصور
ال ػ ىػػيمن فيهػػا الكاػػار األشػػداء مءػػل فراػػوف وجػػادلوا الرػػرؾ والكاػػر والػػذين
يبلغوف موذلم.
بػ -إف أمدا من ادلرشدين –إف جاز التعبػري والترػبيو-ومػن ااػددين كػاف مػن
رجػاؿ القصػر والػػى مػا روض ىػػو ابػن اػم فراػػوف ويػذكر امسػػو يف القػرآف الكػػرمي
ب"ال ػ م آمػػن” وىػػذا الرػػخد بػػدأ القػػوؿ ب "يػػا قػػوـ" واسػػتمر ب سػػلوب
لطي و اؿ اتبعوف أهدكم سبيل الرشاد”.

ج -وىػػذا الرجػػل ادلػػؤمن خاجملػػب ومػػو وأشػػار إلػػيهم الػػى مقيقػػة مهمػػة
وذكرىم ب ف ىذه احلياة الدنيا متاع وأف اوخرة ى دار القرار وأف ينخداوا
حلتاع الدنيا ويعملوا أاما احلة لاخرة وىكذا بل ومو ونصحهم.
د -وأالػن ذلػم أف األامػػاؿ يف الػدنيا لػػن تكػوف إ بػاجلزاء وجػزاء سػي ة سػػي ة
مءلها وجزاء من امل امع ػاحلا فلػو جنػات ويػرزؽ فيهػا بغػري مسػاب ذكػرا
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كػػاف أو أنءػػى و ػػرح ب ػ ف اإلؽلػػاف ىػػو األسػػاس و مصػػري إىل أح ش ػ ء بػػدوف
اإلؽلاف!..
د -ادض ىذا الرجل ادلؤمن إىل ومػو وتكلػم معهػم شػاكيا ومتعميبػا و ػاؿ ذلػم
ىا أنا وأنتم والارؽ كبري وإإ أرمحكم وتداون إىل النار وأنا أريد أف أبعػدكم
ان شاا مارة وتقولوف تعاؿ كن مءلنا وتداون أف أابد األ ػناـ وأف أكػوف
من ادلرركني والكافرين وليس لدح أح الم أو دليل ب ف ىذه األ ناـ آذلة بل
ىػ ابػػارة اػػن اتبػػاع أىػوا كم فقػ والػػى كػػل ذلػ أداػػوكم إىل العزيػػز الغاػػار
وإىل دينو وإىل شريعتو.
أما الذح تداون إليو أتاتوركيػة كانػت أو دؽلو راجمليػة بتعبػري يومنػا ىػذا
يمػػة لػػو و وزف لػػو يف الػػدنيا و يف اوخػػرة ىػػذه ابػػارة اػػن الػػوثن واػػن
الوثنية وأف مردنا إىل اا وأف ادلسرفني وادلرركني ىم أ حاب النار.
ك– و وع األخري ىػو شػي اف أمػدعلا مل تصػغوا إىل يف ىػذه احليػاة الػدنيا ومل
تقبلوا احل واحلقيقة ر ما ان مجيع نصا ح وإنػذارح مػىت أردمت كػوإ مرػركا
مءلكم ولكن األمر بقى إىل ما بعد ادلوت فستذكروف ما أ وؿ لكم وسػتندموف
ولكػػن ىيهػػات فػػاليوـ تناػػع الندامػػة ػ  .ىػػذا وأذكػػركم أخ ػريا أ طػػع اع ػ
بيػ وبيػػنكم و {ثانيػػا} فػػوض ناسػ إىل اا وأفػػوض األمػػور إىل اا إف اا
بصػري برػؤوف العبػػاد وبصػري بػ إ بلغػت الرسػػالة وأنػتم مل تؤمنػوا باألسػ وبنػػاء
الى ىذا أنا الى احل وأنتم الى الباجملل.
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وانطع ا من ىذه النقطة نقوؿ لكم يا أيها األتاتوركيوف واحلزبيوف! إ ّف
وظيا ى أف أنذركم الذين خرجتم ان دا رة الرريعة وأف أجيب ان الرتدد
والربهات واإلنكار احلا ل منكم .وكذل إإ بلغت وس بل بتعب ة مجيع
وسا ل اإلاعـ والنرر و لت ب نو أتاتوركية و مزبية يف اإلسعـ بل إئما
نماف ووثنياف ألن مىت اوف مل أ ل إىل نقطة ال و لها الرجل ادلؤمن
"ال م آمن" ألنو اؿ ما غلب أف يقولو ويبلغو .ىكذا مل يب أح ش
وشبهة لدض سلالايو ومعارضيو .ولكنا لسنا كذل ألنو توجد كءري من
الربهات والرتددات متتابعات لدض معارضينا وسلالاينا .دلاذا؟ ألف ىناؾ
زلام األتاتوركيني والما هم مءل بلعم بن بعوراء ك ستاذ إبراىيم جوبوكميو
وأستاذ صليب بيلميو وفته اا و ر ينمي وكذل لكمزاب زلاميهم والما هم
مءل بلعم بن بعوراء كدو اف وأفو ومزارجى و ريىم .وإف ىؤ ء من زلاميهم
والما هم ػلاولوف إنقاذ زاما هم من الكار والررؾ بطري الت ويل .أو
يقوموف حلقارنة وضعهم بصله احلديبية وتعيني يوس اليو السعـ للوزارة
وأي ا يقولوف إف مكومة ادلدينة ادلنورة األوىل كانت مكومة ا تعؼ وىكذا
يقوموف بادلقارنة جبمعية مل الا وؿ ويستدلوف ديث ! "تسلحوا كما
يتسله ادوكم" .وػلاولوف دذه األمءلة انتقاؿ األتاتوركيني واحلزبيني من ش
إىل ش آخر ومن تردد إىل تردد آخر.
وىناؾ مكاية تقاؿ كاف ملكا ير ػب أف ينرػد الرػعر وداػا شػاارا معروفػا
ومرػػهورا يف اصػػره .ػرأ لػػو األشػػعار ال ػ شػػعرىا وس ػ ؿ انهػػا "هػػل كػػاف ه ػ ا
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الش ػػعر جي ػػدان ؟ رد الي ػػو الر ػػاار و ػػاؿ "ال"

ػػب ادللػ ػ ذل ػػذا ال ػػرد وأم ػػر

رجالو "خ ك إل السجن" .وحلرور الزمن راجع ادلل أشعاره وجمللب م ور
الراار وس لو ناس السؤاؿ مرة أخرض بعد ما ػرأ أشػعاره للرػاار .رد الرػاار

الػػى ادللػ و ػػاؿ لػػو "لػػم يبػػن " ورجػػع إىل السػػمين .وبعػػد مػػرور الػػزمن راجػػع
ادلل أشعاره إل عمها مرة أخرض ونرد أشػعاره مػن جديػد و ػححها وبعػد
ىذا العمل اؿ يف ناسو "اآلف صػارت جيػدة" وجمللػب م ػور الرػاار ىػذه
ادلػػرة واثقػػا ناسػػو وب مػػل كبػػري .م ػػر الرػػاار مػػرة ثالءػػة و ػرأ ادللػ أشػػعاره الػ
ححها للراار وكتبها من جديد وس ؿ الراار سػؤالو ولكػن الرػاار مل يػرد
الى ادلل بعد أف اسػتمع للملػ وذىػب ضلػو البػاب .ودلػا رأض ادللػ الرػاار

ذاىبػػا ضلػػو البػػاب ػاؿ لػػو أيػػن ت ػ هب؟ رد الرػػاار الػػى ادلل ػ

ػػا ع "إل ػ

السػػجن" ورجػػع للمل ػ مسػػتمرا يف كعمػػو "إنػػي سػػالبق فػػي السػػجن مػػدة
طويلة ماداـ ندؾ ه ا الفم".
الحصة من القصة:

إف شػ ػػعب أناضػ ػػوع رج ػ ػػع كػ ػػاف أو ام ػ ػرأة ش ػ ػػابا كػ ػػاف أو شػ ػػيخا س ػ ػػيخدع
وس ػػيخادع وس ػػيميي خ ػػاجملره وس ػػينوـ وم ػػع ذلػ ػ سيس ػػتمر م ػػرتددا يف مس ػػتنقع
الرػػرؾ مػػاداـ لكتػػاتوركيني واحلػزبيني زلػػاموف والمػػاء متنػػازلوف اػػن ديػػن اا و
ؼل ػػافوف اا ا ػػز وج ػػل ويبيع ػػوف دي ػػنهم ب ػػدنياىم وب النهاي ػػة سيتناس ػػوف آخ ػػر
ناسػػهم يف ػػاؿ جػػدار الس ػػور وسػػيدفنوف مرػػركني وسيتعرضػػوف اػػذاب اا
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و ػ ػ ػػبو وبػ ػ ػ ػػذل س ػ ػ ػػيتدمرجوف ماػ ػ ػ ػػرة جهػ ػ ػ ػػنم م ػ ػ ػػع األ ػ ػ ػ ػناـ الكمػ ػ ػ ػػاليني
والدؽلو راجمليني.
االستمرار في التبليغ:
ضلن سنستمر يف اإلرشاد والتبلي ماداموا يعيرػوف ومادمنػا نعػيش ولػو كرىػوا!
ىذا بد لنا منو و مار منو وىذه مهمتنا .وىذا ما الينا إ البعغ واإلرشاد
سواء بل أـ مل يقبل! ألف البعغ الينا ولكن اذلػدض بيػد اا سػبحانو وتعػاىل
كما اؿ اا تعاىل يف زلكم كتابو الكرمي
{كما لينا إالٌ البالغ المبين }.يسن 41

{فإف أ رّوا فما أرسلناؾ ليوم حفي ػان إف ليػك إالٌ الػبالغ ك إنٌػػا إذا

أذقنا اإلنساف منٌا رحمػة فرحػوا بوػا كإف تصػيبوم سػيٌئة بمػا قػدمم أيػديوم

فإ ٌف اإلنساف كفور }.الرورض 18

{إنٌػػك ال تو ػػدم م ػػن أحبب ػػم كلب ػ ٌػن اهلل يو ػػدل م ػػن يش ػػاذ كه ػػو أ ل ػػم

بالموتدين }.القصد 16

كسنقوؿ قولنا األخير حين ذلك:

كم ػػا لن ػػا ب ػػل لي ػػل ضل ػػن س ػػوؼ نس ػػتمر التبلي ػ واإلرش ػػاد م ػػاداموا يعير ػػوف
ومادمنا نعيش سواء أبػوا أـ شػاؤوا! إف ولننػا ىػو مػن بيػل إرخػاء العنػاف كمػا
اؿ الرجل ادلؤمن وؽلدمػو القػراف مػن بيػل {لبػم ديػنبم كلػ ديػن} مػذكورا

يف ىذه اجلملة والكلمات ادلباركة يف ولو تعاىل
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{فست كركف مػا أقػوؿ لبػم كأف ٌػوض أمػرم إلػ اهلل إ ٌف اهلل بصػير بالعبػاد}
افر 11

يسقط في البئر من يحفر البئر:
لقػػد مكػػروا دػػذا ادلػػؤمن مػػن الاػ وادلكيػػدة ولكػػن اا سػػبحانو وتعػػاىل اصػػمو
اػ ػػن ىػ ػػذا الا ػ ػ وادلكيػ ػػدة ومػ ػػاؽ باراػ ػػوف وآؿ فراػ ػػوف سػ ػػوء العػ ػػذاب ميػ ػػث
اسػػتحقوه وىػػذا يف الػػدنيا .واػػعوة الػػى ىػػذا وسػػيدخلوف يػػوـ تقػػوـ السػػااة
أشد العػذاب مػن النػار الػ يعرضػوف اليهػا ػدوا وارػيا وناػس العا بػة ترت ػب
األتاتوركيني واحلزبيني.
يػبدأ االتواـ كاإلسبات:
بعػػد اوف كلهػػم يف النػػار! وبػػدأت ااادلػػة .وسػػيقوؿ الػػذين است ػػعاوا للػػذين
اسػػتكيوا إنػػا كنػػا لكػػم تبعػػا ولبينػػا ماجػػاتكم وو عنػػا يف ىػػذا احلػػاؿ ويف ىػػذا
العػػذاب واوف ضلػػرؽ وواػػدمتونا وتقولػػوف اتبعونػػا تسػػتايدوا منػػا لػػتم "كون ػوا
أتاتوركيني" و رنا أتاتوركيني و لتم "التحقوا زبنا والتحقنا بكم وجمللبتم ادلاؿ
دفعن ػػا و ل ػػتم " تس ػػمعوا أل ػ ػواؿ ال ػػذين يتح ػػدثوف ا ػػن الرػ ػريعة" م ػػا مسعن ػػا
واخلع ة فعلنا كل ما جمللبتموه منا بنصو وفصو و رنا ابػادا لكػم وىػذا ئايتنػا
ضلرتؽ يف النار والعػذاب الرػديد .وسػيقولوف فهػل أنػتم مغنػوف انػا نصػيبا مػن
النار؟"..
لم يبػق االستببار بػعد:
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وس ػػيمييب فرا ػػوف ادلس ػػتكي وآل ػػو –ب ػػدوف أح اس ػػتكبار -ا ػػن ى ػػذا الطل ػػب
الذح ػلتػوح العتػاب و ا هتػاـ "إنّػا وإنكػم يف النػار والطرفػاف رلرمػاف وأنػتم
تستطيعوف أف ىللصونا من النار و ضلن! بل أنتم رلرموف يف احلقيقة!
ألنكم إف مل تنتخبونا ومل تتبعونػا مػا كنػا مسػتكيين ومػا كنػا أمػراء الػيكم بػل
كنػػا نبقػػى كلنػػا الػػى ماردنػػا ونسػػعى لطلػػب احل ػ وكنػػا متبعػػني احلػ ومػػا كػػاف
مصريؾ ومصرينا النار! وبالنتيمية
" إف اهلل قد حبم بين العباد كتحقق دله إنه هو المقسط الحبيم"

كقعم آمػالوػم النػوائػية في المػاذ:

سػػيقوؿ الزامػػاء والػػذين اتبعػػوىم -الػػذين ي سػوا مػػن أف اهتػػاـ بع ػػهم الػػبعخ
يناػػع كػػع مػػن الطػػرفني وىػػم يتهمػػوف بع ػػهم الػػبعخ أثنػػاء ذو هػػم العػػذاب
الذح يستحقونو -خلزنة جهنم اد وا رببم إلف د ائبم مستجاب يخفػم
نػا يومػان مػن العػ اب الشػديد الػ م يحػيط بنػا حتػ نتػنفم قلػيالن فنػػد و

لبم!

فيقػػوؿ اهلل تعػػال فػػي القػػرآف البػريم فػػي هػ ا المجػػاؿ :كقػػاؿ الػ ين فػػي

النار لخزنة جونم اد وا رببم يخفم نا يومان من الع اب {سورة غػافر:

}49

وسػػتمييب ادلع كػػة اػػنهم قػػالوا أكلػػم تػػك تػػالتيبم رسػػلبم بالبينػػات قػػالوا

بل قالوا فاد وا كما د اذ البافرين إال في ّالؿ {سورة غافر}50 :
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أح أومل تػ تكم رسػػل وورثػػة األنبيػػاء بالبينػػات وادلعميػزات؟ أومل ترشػػدكم الرسػػل
والعلماء دوا واريا كل يوـ بادلعميزات والد ل؟
ػالوا "بلػى ػد جاءنػػا الرسػل فاهتمنػاىم وكػذبنا بع ػػهم و لنػا للػبعخ بػػادح
الػ ػرأح وادلتعص ػػب ولل ػػبعخ اوخ ػػر ا ػػدو أت ػػاتورؾ .ولك ػػن ردوا الين ػػا بق ػػوذلم
الرريعة! الرريعة! وأرادوا إ امة الرريعة يف ن اـ الدولػة .أمػا ضلػن منعنػاىم اػن
ذلػ ػ و لن ػػا "احل ػػزب! والدؽلو راجملي ػػة! و األتاتوركي ػػة! .وأي ػػدنا العلم ػػاء ووس ػػا ل
اإلاعـ وكتبوا كل ما لناه ومل تسمع ذلم احملاكم وادلدارس بل مسعوا لنا و اموا
بالتػػدريس واحملاكمػػة الػػى مسػػب مطالبنػػا وبػػادلنه الػػذح نريػػده .وب النهايػػة
اتاقنػػا مجيعػػا أف نعطػػيهم رلػػا لػػذل ومنعنػػا الػػذين يتحػػدثوف اػػن الر ػريعة
واهتمناىم باإلرىػاب وأ ػدرنا "دسػتور اإلرىػاب" ومكمنػا الػى ىػؤ ء كػم
 16ااما الذح مل ضلكم دذا الركل الى اارمني وأخػريا ىػددناىم باإلاػداـ
شػػنقا وماولنػػا أف نعلػػن مجيػػع العػػامل أف ىػػؤ ء ليس ػوا الػػى احل ػ بػػل مجػػيعهم
إرىابيوف لكننا الػى احلػ وإننػا معا ػروف ونر ػب أف نتكيػ مػع العصػر مػىت
أتانا ادلوت وأخذنا يف بورنا وضلن افلني ان ادلػوت واػن القػي يػوـ احلسػاب.
ظهرت احلقيقة ب ننا لسػنا الػى احلػ بػل ىػم الػذين كنػا مل نعميػبهم كػانوا الػى
احل ػ  .نػػدمنا كء ػريا الػػى مػػا فعلنػػا ولكػػن مل تناعنػػا ىػػذه الندامػػة واهتػػم بع ػػنا
ال ػ ػػبعخ ومل يناعن ػ ػػا ى ػ ػػذا ا هت ػ ػػاـ .وبق ػ ػػى ان ػ ػػدنا أم ػ ػػل ومي ػ ػػد وى ػ ػػو أف نتق ػ ػػدـ
حل ػراجعتكم ونرجػػو مػػنكم أف تػػداوا لنػػا ولكػػن كػػاف ردكػػم الينػػا ىػػو أف نػػداو
ألناسنا ولكن ىذا ش ء زلاؿ ألف القانوف اإلذلػ يقػوؿ
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{...فاد وا كماد اؤا البفريػػن إالٌ في ّالؿ }.افر 14
ولو نداو يف ىذه الرروط مل يناعنا الدااء.

غلق أبواب اآلماؿ كقطع أصواتوم:
كاف أملهم األخري الدااء ودلا لقت أبواب الدااء وبل القرار اإلذل
{قاؿ اخسئوا فيوا كال تبلموف }.ادلؤمنوف 448
ودذا القػرار يتكلمػوف ػ

ودػذا أ ػبحوا بكمػا و طعػت أ ػواهتم! ..وب

ىػذا األثنػػاء مػػن كتابتنػػا ىػػذه فلنػػدع رب العػػادلني ونقػػوؿ "اللوػػم ثبػػم أقػػدامنا
كاهد األتاتوركيين كالحزبيين كألسػات توم الػ ين يؤيػدكنوم كللشػيوخ الػ ين
هم في منصب المشايخ".
أما اآليػة األخػيرة:

اؿ اا تعاىل يف اوية ال سناسرىا وسنحللها
{إنا لننصر رسلنا كالٌ ين آمنوا في الحياة الدنيا كيوـ يقوـ األشواد .يػوـ

ال ينفػػع ال ٌػػالمين معػ رتوم كلوػػم اللٌعنػػة كلوػػم سػػوذ الػ ٌدار }.ػػافر -14
12
هل تبليغ الحق أـ تبثير الجما ة؟
ىنػػاؾ ىػػدفاف أمػػدعلا تبلي ػ احل ػ واوخػػر مجػػع اجلمااػػة وتكءػػريىم وتوجػػد
الر ػ الءالػػث وى ػ تبلي ػ احل ػ مػػع تكءػػري اجلماا ػػة ىػػذا ى ػػو ادلءػػل األال ػػى.
ولك ػػنكم يف نقط ػػة مهم ػػة ل ػػو بلغ ػػتم احل ػ ػ ػ ػرامة وبر ػػكل طع ػ ػ فتا ػػرتؽ
اجلمااة أو مل يكءر اددكم وما تسػتطيعوف أف تكءروىػا مػن الوامػد إىل اثنػني
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وإذا كنتم يف مءل ىػذا ادلو ػ فػ ح وامػد ىلتارونػو؟ وحلعػىن آخػر لػو لػتم احلػ
بكػ ػ ػػل ػ ػ ػرامة سػ ػ ػػتارتؽ اجلمااػ ػ ػػة وإف مل تقولػ ػ ػػوه أو تتبع ػ ػ ػوا جملريقػ ػ ػػة الت ويػ ػ ػػل
سػػتميمعوف اجلمااػػة ومتسػػكوىا يف أيػػديكم وسػػتميمعوف اواجمل ػ النػػاس بكػػم
ف يهما مع م للرريعة؟
الجػػواب :أف تقػػوؿ احلػ  .نعػػم بػػد مػػن ػػوؿ احلػ بػػل كػػل شػ ء.ىذا ىػػو

مطاب للرريعة بل إنو أمر الرريعة .دلاذا؟ ألنو
 -1إف ميػزاف اجلمااػػة ىػػو احلػ و ػػوؿ احلػ ألف يف تعريػ اجلمااػػة احلػ

ويقوؿ الى كرـ اا وجهو "الجما ة  :هم ال ين اجتمعوا ل الحق كلو
قػػل ػػددهم! كأمػػا التفرقػػة :هػػم ال ػ ين اجتمعػػوا ل ػ الباطػػل كلػػو كثػػر
ددهم".

" -2قل الحق كلو كاف مران" وىذا ىو أمر اإلسعـ.

 -3وجػػاء مجيػػع الرسػػل لتبلي ػ احل ػ وىػػم ػػالوا احل ػ  .ومػػنهم مػػن كػػاف اػػدد
مجااتهم {أمتهم} ليع أو مل غلدوا مجااة .
 -4إف ال ػػذين يكتم ػػوف م ػػا أن ػػزؿ اا ى ػػم ملعون ػػوف أـ ض ػػالوف كم ػػا ػػاؿ اا
تعاىل {إ ٌف الٌ ين يبتموف ما أنزلنا من البيٌنػات كالوػدل مػن بعػد مػا بػيٌػنٌ ػػا
للنٌاس في البتاب أكلئك يلعنوم اهلل كيلعنوم الال نوف } البقرة 419
و اؿ اا تعاىل يف آية أخرض

{ف لبم اهلل رببم الحق فماذا بعػد الحػق إال الضػالؿ فػالن تصػرفوف}.

{سورة يونم آية}3 :
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 -5إف كػػتم احلػ أو ت ويلػػو لتكءػػري اجلمااػػة ىػػو تنػػازؿ اػػن الر ػريعة والتنػػازؿ

انها مراـ وخسراف.
إذا بد من وؿ احل الى ورثة األنبياء وإ ليست مهمتهم تكءري اجلمااة

ادلرتاكمػػة .وبنػػاء الػػى ىػػذا إف ادلقالػػة ادلكتوبػػة ػػت ان ػواف "األكثػػاف كالوثنيػػة

المعاصػػرة" ػػد أ ػػابت احلػ وذكػػر يف زللهػػا ومع ػػم بػػادلواد اخلمػػس واإلداػػاء
بعكس ىذا خط

يناسب الدليل الررا وادلصادر.

االستمرار في قوؿ الحق:

واوف أئ ىذا البحث بإضافة مجلة أو مجلتني
أ– إف ادلهػػم أف يػػتهم ااػػرـ وإاراضػػو اػػن ارتكػػاب اجلرؽلػػة .ػػد فهػػم ىنػػا مػػرة
أخػرض أف ااػرـ أو ادلػػتهم لػيس األسػػتاذ مجػاؿ الػدين بػػل األتػاتوركيوف واحلزبيػػوف
والعلمػػاء والرػػيوخ الػػذين يؤيػػدوئم ىػػم يف ػػاؿ جػػدار السػػور دخلػوا مػػن بػػاب
الررؾ وأ بحوا مرركني و يصلى اليهم.
بػ -وأي ا ىناؾ مس لتاف يقاؿ إما مػن لػة العلػم أو ىػ مبنيػة الػى األفكػار

السػػي ة .أمػػدعلا القػػوؿ "إذا كػػاف قػػوؿ أك فعػػل لػػه تسػػعة كتسػػعين ناحيػػة
البفر في المائة كناحية كاحدة ليسم ببفر فعل المفتػي أف يعتبػر ناحيػة
كاحػ ػػدة كأف ال يتطػ ػػرؽ طريػ ػػق التبفيػ ػػر" وى ػػل ير ػػمل ى ػػذا ادلوض ػػوع الػ ػػى
أ حاب الرماؿ يف جدار السور أـ ؟ وأما الءػاإ ىػو إضػعؿ أمءػاؿ زلمػد
ر نميى الذح يقػوـ بػدفاع اػن األتػاتوركيني واحلػزبيني يف تاسػري و ليػل اويػات
 11-11-11من سورة ادلا دة .وسوؼ نراىا يف األاداد القادمة.
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الحاكمية - 7 -
تشجيع األتاتوركيين من قبل بع

األشخاص:

إف ترػػبيو أىػػل التوميػػد ادلعا ػرين باخلػػارجيني وىلصػػيد آيػػات سػػورة ادلا ػػدة
ألىل الكتاب خط
 -4من اخلوارج؟ تعرياهم وأخطا هم
 -2من الذين يكاروئم؟
 -3من ىم أىل الكتاب؟
 -4آيات سورة ادلا دة وادلخاجملبني دا.
 -5ماذا يقوؿ ادلاسروف؟

 –6األتاتوركيوف واجلرا م ال ارتكبوىا.
 -7من ىم اليوـ الذين يعتيوف أىل التوميد؟
 -8ماذا يقوؿ الما نا ادلعا رين؟
 -9النتيمية.
أو نقرأ تاسري و ليػل اويػات 14 19 18 11 16 11 11
من سورة ادلا دة من تاسري السيد طب "يف ظعؿ القرءاف" مرة أخرض
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ذل ػ كػػاف مكػػم اا الػػى احملكػػومني الػػذين يقبلػػوف مكػػم ش ػريعة اا يف
مياهتم ..فاوف غل ء مكمو -تعاىل -الػى احلػاكمني الػذين ػلكمػوف حلػا
أنزؿ اا .احلكم الذح يواف مجيع الديانات ال جاءت من اند اا اليو
{ -44إنٌػػآ أنزلن ػػا التٌػػوراة فيو ػػا هػ ػ ندل كن ػػور يحب ػػم بو ػػا النٌبيٌػػوف الػ ػ ين

كالرباٌن ػػيٌوف كاألحبػػار بمػػا اسػػتحف وا مػػن كتػػاب اهلل
أسػػلموا لل ػ ين هػػادكا ٌ

ككػػانوا ليػػه شػػوداذ فػػال تخشػػوكا النٌػػاس كاخشػػوف كال تشػػتركا بآيػػاتي ثمنػػا
قليال كمن لٌم يحبم بما أنزؿ اهلل فالكلئك هم البافركف}.

{ -45ككتبن ػػا ل ػػيوم فيو ػػا أ ٌف ال ػػنٌفم ب ػػالنٌفم كالع ػػين ب ػػالعين كاألن ػػم

بالسػ ٌػن كالجػػركح قصػػاص فمػػن تص ػ ٌدؽ بػػه
كالسػ ٌػن ٌ
بػػاألنم كاألذف بػػاألذف ٌ
فوو ك ٌفارة لٌه كمن لم يحبم بما أنزؿ اهلل فالكلئك هم ال ٌالموف}.

لقػػد جػػاء كػػل ديػػن مػػن انػػد اا ليكػػوف مػػنه احليػػاة .مػػنه احليػػاة الوا عيػػة.
جػػاء الػػدين ليتػػوىل يػػادة احليػػاة البرػرية وتن يمهػػا وتوجهيهػػا و ػػيانتها .ومل
غل ػ ء ديػػن مػػن انػػد اا ليكػػوف رلػػرد اقيػػدة يف ال ػػمري و ليكػػوف كػػذل
رلرد شػعا ر تعبديػة تػؤدض يف اذليكػل واحملػارب .فهػذه وتلػ  -الػى ضػرورهتما
للحياة البررية وأعليتهما يف تربيػة ال ػمري البرػرح -يكايػاف ومػدعلا لقيػادة
احليػػاة وتن يمهػػا وتوجيههػػا و ػػيانتها مػػا مل يقػػم الػػى أساسػػهما مػػنه ون ػػاـ
وشريعة تطب امليا يف مياة الناس ويؤخذ الناس دا كم القانوف والسلطاف
ويؤخذ الناس الى سلالاتها ويؤخذوف بالعقوبات.
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واحليػ ػػاة البر ػ ػرية تسػ ػػتقيم إ إذا تلقػ ػػت العقيػ ػػدة والرػ ػػعا ر والر ػ ػرا ع مػ ػػن
مصػػدر وامػػد ؽلل ػ السػػلطاف الػػى ال ػػما ر والسػرا ر كمػػا ؽلل ػ السػػلطاف
الى احلركة والسلوؾ .وغلزح الناس وفػ شػرا عو يف احليػاة الػدنيا كمػا غلػزيهم
وف مسابو يف احلياة اوخرة.
ف مػػا مػػني مػػا تتػػوزع السػػلطة وتتعػػدد مصػػادر التلقػ  ...مػػني تكػػوف السػػلطة
ا يف ال ػػما ر والر ػػعا ر بينم ػػا الس ػػلطة لغ ػػريه يف األن م ػػة والرػ ػرا ع ..وم ػػني
تكػػوف السػػلطة ا يف ج ػزاء اوخػػرة بينمػػا السػػلطة لغػػريه يف اقوبػػات الػػدنيا...
مين ػػذ تتمػ ػػزؽ النا ػػوس البر ػ ػرية ب ػػني السػ ػػلطتني ادلختلات ػػني وبػ ػػني ا ػ ػػاىني
ادلختلا ػػني وب ػػني ادلنهمي ػػني ادلختلا ػػني ..ومين ػػذ تاس ػػد احلي ػػاة البرػ ػرية ذلػ ػ
الاساد الذح ترري إليو آيات القرآف يف مناسبات شىت
{لو كاف فيوما آلوة إال اهلل لفسدتا }.األنبياء 22

{كلػػو اتبػػع الحػػق أهػػواذهم لفسػػدت السػػماكات كاألرض كمػػن فػػيون}.

ادلؤمنوف 14
{ثػػم جعلنػػاؾ ل ػ ش ػريعة مػػن األمػػر فاتبعوػػا ك ال تتبػػع أهػػواذ ال ػ ين ال

يعلموف }.اجلاثية 48

من أجل ىذا جاء كل ديػن مػن انػد اا ليكػوف منهميػا للحيػاة .وسػواء جػاء
ىػػذا الػػدين لقريػػة م ػػن القػػرض أو ألمػػة مػػن األم ػػم أو للبر ػرية كافػػة يف مجي ػػع
أجياذلػػا فقػػد جػػاء ومعػػو شػريعة معينػػة حلكػػم وا ػػع احليػػاة إىل جانػػب العقيػػدة
ال ػ تنرػػئ التصػػور الصػػحيه للحيػػاة إىل جانػػب الرػػعا ر التعبديػػة ال ػ ت ػرب
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القلػػوب بػػاا ...ككانػػم ه ػ الجوانػػب الػػثالث هػػي قػػواـ ديػػن اهلل .حيثمػػا
جاذ دين من ند اهلل .ألف الحياة البشػرية ال تصػلح كال تسػتقيم إال حػين
يبوف دين اهلل هو منوج الحياة.
ويف القرآف الكرمي شواىد شىت الى امتواء الديانات األوىل ال رحلػا جػاءت
لقرية من القرض أو لقبيلة من القبا ل الػى ىػذا التكامػل يف الصػورة ادلناسػبة
للمرمل ػػة الػ ػ مت ػػر د ػػا القري ػػة أو القبيل ػػة ...كهن ػػا يع ػػرض هػ ػ ا التبام ػػل ف ػػي

الديانات الثالث الببرل ...اليوودية كالنصرانية كاإلسالـ…
ويبدأ بالتوراة يف ىذه اويات ال ضلن بصددىا يف ىذه الاقرة

{إنا أنزلنا التوراة فيوا هدل كنور}.
فػػالتوراة  -كمػػا أنزذلػػا اا-كتػػاب اا الػػذح جػػاء ذلدايػػة ب ػ إس ػرا يل وإنػػارة
جمل ػريقهم إىل اا .وجمل ػريقهم ػ احليػػاة ...و ػػد جػػاءت مػػل اقيػػدة التوميػػد.
و مل شعا ر تعبدية شىت .و مل كذل الرريعة
كالرباٌنػػيٌوف كاألحبػار
{ ...يحبم بوا النٌبيٌػوف الػ ين أسػلموا للػ ين هػادكا ٌ

بما استحف وا من كتاب اهلل ككانوا ليه شوداذ }.ادلا دة 11

أنزؿ اا التوراة لتكوف ىدض ونورا لل ما ر والقلوب بما فيوػا مػن قيػدة

ػدل كنػوران بمػا فيوػا مػن شػريعة
ك بادات فحسػب .كلبػن كػ لك لتبػوف ه ن

تحبم الحياة الواقعية كفق منوج اهلل كتحفظ ه الحياة فػي إطػار هػ ا
الم ػػنوج .كيحب ػػم بو ػػا النبي ػػوف الػ ػ ين أس ػػلموا أنفس ػػوم هلل فل ػػيس ذل ػػم يف
أناسهم ش ء إظلا ى كلها ا وليسػت ذلػم مرػي ة و سػلطة و داػوض يف
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خصيصػة مػن خصػا د األلوىيػة  -كهػ ا هػو اإلسػالـ فػي معنػا األصػيل-

ػلكمػػوف دػػا للػػذين ىػػادوا  -فه ػ ش ػريعتهم اخلا ػػة نزلػػت ذلػػم يف مػػدودىم
ىػػذه وبصػػاتهم ىػػذه -كمػػا ػلكػػم دػػا ذلػػم الربػػانيوف واألمبػػار وىػػم ػػاهتم
والماؤىم .وذل حلا أئم د كلاوا احملاف ة الى كتاب اا وكلاوا أف يكونػوا
اليػػو شػػهداء فيػػؤدوا لػػو الرػػهادة يف أناسػػهم بصػػيا ة ميػػاهتم اخلا ػػة وف ػ
توجيهاتو كما يؤدوا لو الرهادة يف ومهم بإ امة شريعتو بينهم.
و بل أف ينته السياؽ من احلديث ان التوراة يلتات إىل اجلمااة ادلسلمة
ليوجههػػا يف ش ػ ف احلكػػم بكتػػاب اا اامػػة ومػػا ػػد يعػػرتض ىػػذا احلكػػم مػػن
شػػهوات النػػاس وانػػادىم ومػػردم وكاػػامهم وواجػػب كػػل مػػن اسػػتحاش الػػى
وجزاء نكولو أو سلالاتو
كتاب اا يف مءل ىذا ادلو
{فػػال تخشػػوكا النٌػػاس كاخشػػوف كال تشػػتركا بآيػػاتي ثمنػػا قلػػيال كمػػن لٌػػم

يحبم بما أنزؿ اهلل فالكلئك هم البافركف }.ادلا دة 11

ولقػػد الػػم اا -سػػبحانو -أف احلكػػم حلػػا أنػػزؿ اا سػػتواجهو  -يف كػػل زمػػاف
ويف ك ػػل أم ػػة  -معارض ػػة م ػػن بع ػػخ الن ػػاس ول ػػن تتقبل ػػو نا ػػوس ى ػػذا ال ػػبعخ
بالرضػى والقبػوؿ وا ستسػعـ ...سػػتواجهو معارضػة الكػياء والطغػاة وأ ػػحاب
السػػلطاف ادلػػوروث .ذلػ أنػػو سػػينزع اػػنهم رداء األلوىيػػة الػػذح يداونػػو ويػػرد
األلوىي ػػة ا خالص ػػة م ػػني ين ػػزع ا ػػنهم مػ ػ احلاكمي ػػة والترػ ػريع واحلك ػػم حل ػػا
يرراونو ىم الناس شلا مل ي ذف بو اا ...وستواجهو معارضة أ ػحاب ادلصػاحل
ادلاديػة القا مػة الػػى ا سػتغعؿ وال لػػم والسػحت .ذلػ أف شػريعة اا العادلػػة
87

البيّنات  - 5احلاكمية

لن تبقى الى مصاحلهم ال ادلة ...وستواجهو معارضة ذوح الرهوات واألىواء
وادلتػ ػ ػػاع الاػ ػ ػػاجر وا ضلػ ػ ػػعؿ .ذل ػ ػ ػ أف ديػ ػ ػػن اا سػ ػ ػػي خذىم بػ ػ ػػالتطهر منهػ ػ ػػا
وسػػي خذىم بالعقوبػػة اليهػػا ...كسػػتواجوه معارّػػة جوػػات شػػت غيػػر ه ػ

كتي ػػك كتل ػػك مم ػػن ال يرّ ػػوف أف يس ػػود الخي ػػر كالع ػػدؿ كالص ػػالح ف ػػي

األرض.
ال ػػم اا -س ػػبحانو -أف احلك ػػم حل ػػا أن ػػزؿ س ػػتواجهو ى ػػذه ادلقاوم ػػة م ػػن ش ػػىت
اجلبهات وأنػو بػد للمسػتحا ني اليػو والرػهداء أف يواجهػوا ىػذه ادلقاومػة
وأف يصمدوا ذلا وأف ػلتملوا تكالياها يف الناس وادلاؿ ...فهو يناديهم
{فال تخشوكا الناس كاخشوف}
فع تق خريتهم للناس دوف تنايػذىم لرػريعة اا .سػواء مػن النػاس أول ػ
الطغاة الذين ي بوف ا ستسعـ لرريعة اا ويرف ػوف اإل ػرار  -مػن مث -بتاػرد
اا-سػػبحانو -باأللوىيػػة .أو أول ػ ادلسػػتغلوف الػػذين ػػوؿ ش ػريعة اا بيػػنهم
وب ػػني ا س ػػتغعؿ و ػػد م ػػردوا الي ػػو .أو تلػ ػ اجلم ػػوع ادل ػػللة أو ادلنحرف ػػة أو
ادلنحلػػة ال ػ تسػػتءقل أمكػػاـ ش ػريعة اا وترػػغب اليهػػا ..تق ػ خرػػيتهم
ذلػػؤ ء مجيعػػا ولغػػريىم مػػن النػػاس دوف ادل ػ يف كػػيم ش ػريعة اا يف احليػػاة.
فاا -ومده -ىو الذح يستح أف ؼلروه .واخلرية تكوف إ ا…
كػ ػ ػػذل الػ ػ ػػم اا -سػ ػ ػػبحانو -أف بع ػ ػ ػػخ ادلسػ ػ ػػتحا ني الػ ػ ػػى كت ػ ػ ػػاب اا
ادلسترػ ػػهدين ػ ػػد ت ػ ػراودىم أجملمػ ػػاع احليػ ػػاة الػ ػػدنيا وىػ ػػم غلػ ػػدوف أ ػ ػػحاب
الس ػ ػػلطاف وأ ػ ػػحاب ادل ػ ػػاؿ وأ ػ ػػحاب الر ػ ػػهوات يري ػ ػػدوف مك ػ ػػم اا
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فيملقػػوف شػػهوات ىػػؤ ء مجيعػػا جملمعػػا يف اػػرض احليػػاة الػػدنيا  -كمػػا يقػػع مػػن
رجػػاؿ الػػدين احملرتفػػني يف كػػل زمػػاف ومكػػاف وكمػػا كػػاف ذلػ وا عػػا يف المػػاء
ب إسرا يل.
فناداىم اا تعاىل {كال تشتركا بآياتي ثمنان قليالن}.
أو لقاء الاتاوض ادلدخولة!
وذل لقاء السكوت أو لقاء التحري
وكل ن ىو يف مقيقتو ليل .ولو كاف ؽلل احليػاة الػدنيا ...فكيػ وىػو
يزيػد الػػى أف يكػوف رواتػػب ووظػا وألقابػػا ومصػاحل ػػغرية يبػاع دػػا الػػدين
وتررتض دا جهنم ان يقني؟!.
إنػػو لػػيس أشػػنع مػػن خيانػػة ادلس ػػت من ولػػيس أبرػػع مػػن تا ػري ادلس ػػتحاش
ولػػيس أخػػس مػػن تػػدليس ادلسترػػهد .والػػذين ػلملػػوف ان ػواف "رجػػاؿ الػػدين"
ؼلون ػػوف ويارجمل ػػوف ويدلسػ ػػوف فيس ػػكتوف ا ػػن العمػ ػػل لتحك ػػيم م ػػا أنػ ػػزؿ اا
وػلرفوف الكلم اػن مواضػعو دلوافػاة أىػواء ذوح السػلطاف الػى مسػاب كتػاب
اا.
{كمن لٌم يحبم بما أنزؿ اهلل فالكلئك هم البافركف}.

بو ا الحسم الصارـ الجازـ .كبو ا التعميم ال م تحمله "مػن" الشػرطية

كجملة الجواب بحيث يخرج مػن حػدكد المالبسػة كالزمػاف كالمبػاف ك
ينطلق حبمان امان ل كل من لم يحبم بما أنػزؿ اهلل فػي أم جيػل ك
من أم قبيل…
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والعل ػػة ى ػ ال ػ أس ػػلانا ...ه ػػي أف الػ ػ م ال يحب ػػم بم ػػا أن ػػزؿ اهلل إنم ػػا
ي ػ ػػرف

ألوهي ػ ػػة اهلل .فاأللوىي ػ ػػة م ػ ػػن خصا ص ػ ػػها وم ػ ػػن مقت ػ ػػاىا احلاكمي ػ ػػة

الترريعية .كمن يحبم ب ير ما أنزؿ اهلل يرف

ألوهية اهلل كخصائصػوا فػي

جانػػب كيػػد ي لنفسػػه هػػو حػػق األلوهيػػة كخصائصػػوا فػػي جانػػب آخػػر...

كماذا يبوف البفر إف لم يبن هو ه ا كذاؾ؟ كما قيمة د ول اإليماف أك

اإلسػػالـ باللسػػاف كالعمػػل -كهػػو أقػػول تعبيػران مػػن البػػالـ -ينطػػق بػػالبفر

أفصح من اللساف؟!

إف احملاكمة يف ىذا احلكم الصارـ اجلازـ العاـ الرػامل ال تعنػي إال محاكلػة

التوػػرب مػػن مواجوػػة الحقيقػػة كالتالكيػػل كالتػػالكؿ فػػي مثػػل ه ػ ا الحبػػم ال
يعنػػي إال محاكلػػة تحريػػم البلػػم ػػن مواّػػعه ...ولػػيس ذلػػذه احملاكمػػة مػػن
يمة و أثػر يف ػرؼ مكػم اا امػن ينطبػ الػيهم بػالند الصػريه الواضػه
األكيد.
القصاص:
وبعد بياف ىذا األ ل القاادح يف دين اا كلو يعود السياؽ لعرض ظلػازج
مػػن شػريعة التػػوراة الػ أنزذلػػا اا لػػيحكم دػػا النبيػػوف والربػػانيوف واألمبػػار للػػذين
ىادوا -حلا استحا وا من كتاب اا وكانوا اليو شهداء
{ككتبنػػا لػػيوم فيوػػآ أ ٌف الػػنٌفم بػػالنٌفم كالعػػين بػػالعين كاألنػػم بػػاألنم

بالس ٌن كالجركح قصاص }...ادلا دة11 :
كالس ٌن ٌ
كاألذف باألذف ٌ
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و ػػد اس ػػتبقيت ى ػػذه األمك ػػاـ ال ػ ػ نزل ػػت د ػػا الت ػػوراة يف ش ػ ػريعة اإلس ػػعـ
وأ بحت جزءا من شريعة ادلسػلمني الػ جػاءت لتكػوف شػريعة البرػرية كلهػا
إىل آخ ػػر الزم ػػاف .وإف ك ػػاف تطبػ ػ إ يف دار اإلس ػػعـ اتب ػػارات املي ػػة
ت ػ ػػة مي ػ ػػث متلػ ػ ػ الس ػ ػػلطة ادلس ػ ػػلمة أف تطبقه ػ ػػا فيم ػ ػػا وراء م ػ ػػدود دار
اإلسػػعـ .وميءمػػا كػػاف ذل ػ يف اسػػتطااتها فه ػ مكلاػػة بتنايػػذىا وتطبيقهػػا
كم أف ىذه الرريعة اامة للناس كافة لكزماف كافة كما أرادىا اا.
و د أضي إليها يف اإلسعـ مكم آخر يف ولو تعاىل
{فمن تصدؽ به فوو كفارة له}.
ومل يكػػن ذلػ يف شػريعة التػػوراة إذ كػػاف القصػػاص متمػػا تنػػازؿ فيػػو و
تصدؽ بو ومن مث فع كاارة.
وػلسػػن أف نقػػوؿ كلمػػة اػػن اقوبػػات القصػػاص ىػػذه الػػى ػػدر السػػياؽ يف
ال عؿ.
أوؿ ما تقرره شريعة اا يف القصاص ىو مبدأ ادلساواة ...ادلساواة يف الػدماء
وادلسػ ػػاواة يف العقوبػ ػػة ...ومل تكػ ػػن ش ػ ػريعة أخػ ػػرض  -ػ ػػري ش ػ ػريعة اا -تعػ ػػرتؼ
بادلساواة بػني الناػوس فتقػتد للػناس بػالناس وتقػتد للميػوارح حلءلهػا الػى
اختعؼ ادلقامات والطبقات واألنساب والدماء واألجناس...
ال ػػناس ب ػػالناس .والع ػػني ب ػػالعني .واألنػ ػ ب ػػاألن  .واألذف ب ػػاألذف .والس ػػن
بالسن .واجلروح صػاص ...متييػز .و انصػرية .و جملبقيػة .و مػاكم .و
زلكوـ ...كلهم سواء أماـ شريعة اا .فكلهم من ناس وامدة يف خلقة اا.
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إف ى ػػذا ادلب ػػدأ الع ػػيم ال ػػذح ج ػػاءت ب ػػو شػ ػريعة اا ى ػػو اإلا ػػعف احلقيقػ ػ
الكامػػل دلػػيعد "اإلنسػػاف" اإلنسػػاف الػػذح يسػػتمع كػػل فػػرد فيػػو ػ ادلسػػاواة..
أو يف التحاكم إىل شريعة وامدة و اء وامد .وثانيا يف ادلقا ة الى أساس
وامد و يمة وامدة.
وىو أوؿ إاعف .و د ىللات شرا ع البرر الوضعية اررات من القػروف مػىت
ارتقت إىل بعػخ مسػتواه مػن ناميػة الن ريػات القانونيػة وإف ظلػت دوف ىػذا
ادلستوض من نامية التطبي العمل .
ولقد اصلرؼ اليهود الذين ورد ىذا ادلبدأ الع يم يف كتادم -التػوراة -انػو
فيم ػػا بي ػػنهم وب ػػني الن ػػاس فحس ػػب مي ػػث ك ػػانوا يقول ػػوف "ل ػػيم لين ػػا ف ػػي

األميين سبيل" بل فيمػا بيػنهم ىػم أناسػهم .الػى ضلػو مػا رأينػا فيمػا كػاف بػني
ب ػ ري ػػة الذليلػػة وب ػ الن ػػري العزيػػزة مػػىت جػػاءىم زلمػػد  -ػػلى اا اليػػو
وسػػلم -فػػردىم إىل ش ػريعة اا -ش ػريعة ادلسػػاواة… ورفػػع جبػػاه األذ ء م ػػنهم
فساواىا جبباه األازاء!
والقص ػػاص ال ػػى ى ػػذا األس ػػاس الع ػػيم -ف ػػوؽ م ػػا ػلمل ػػو م ػػن إا ػػعف م ػػيعد
اإلنسػاف -ىػػو العقػػاب الػرادع الػػذح غلعػل مػػن يتميػو إىل ا اتػػداء الػػى الػػناس
بالقتل أو ا اتػداء اليهػا بػاجلرح والكسػر ياكػر مػرتني ومػرات بػل أف يقػدـ
الى ما مدثتو بو ناسو وما زينو لو اندفااو وىو يعلم أنػو مػ خوذ بالقتػل إف
تػػل  -دوف ن ػػر إىل نسػػبو أو مركػػزه أو جملبقتػػو أو جنسػػو -وأنػػو مػ خوذ حلءػػل
م ػػا أم ػػدث م ػػن اإل ػػابة .إذا ط ػػع ي ػػدا أو رج ػػع طع ػػت ي ػػده أو رجل ػػو وإذا
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أتلػ اينػػا أو أذنػػا أو أناػػا أو سػػنا أتلػ مػػن جسػػمو مػػا يقابػػل الع ػػو الػػذح
أتلاػػو ..ولػػيس األمػػر كػػذل مػػني يعلػػم أف جػزاءه ىػػو السػػمين –سػواء جملالػػت
مػػدة السػػمين أـ صػػرت-فػػاألمل يف البػػدف والػػنقد يف الكيػػاف والترػػويو يف
اخللقػ ػة شػ ػ ء آخ ػػر ػػري آ ـ الس ػػمين… ال ػػى ضل ػػو م ػػا س ػػب بيان ػػو يف م ػػد
السر ة…
والقص ػػاص ال ػػى ى ػػذا األس ػػاس الع ػػيم -ف ػػوؽ م ػػا ػلمل ػػو م ػػن إا ػػعف م ػػيعد
اإلنسػػاف -ىػػو الق ػػاء الػػذح تس ػرتيه إليػػو الاطػػرة والػػذح يػػذىب ػزازات
الناوس وجرامات القلػوب والػذح يسػكن فػورات الءػ ر اجلازلػة الػ يقودىػا
الغ ب األامى ومحية اجلاىلية ..و د يقبل بع ػهم الديػة يف القتػل والتعػويخ
يف اجلرامات .ولكن بعخ الناوس يرايها إ القصاص...
وشػػرع اا يف اإلسػػعـ يلحػػش الاطػػرة -كمػػا حل هػػا شػػرع اا يف التػػوراة مػػىت
إذا ضمن ذلا القصػاص ادلػريه… راح يناشػد فيهػا وجػداف السػمامة والعاػو -
ااو القادر الى القصاص
{فمن تصدؽ به فوو كفارة له}.
مػػن تصػػدؽ بالقصػػاص متطواػػا… س ػواء كػػاف ىػػو وع الػػدـ يف مالػػة القتػػل
والصد ة تكوف ب خذ الدية مكاف القصاص أو بالتنازؿ ان الػدـ والديػة معػا
وىذا من مػ الػوع إذ العقوبػة والعاػو مرتوكػاف لػو ويبقػى لإلمػاـ تعزيػر القاتػل
حلػ ػػا ي ػ ػرا ه أو كػ ػػاف ىػ ػػو ػ ػػامب احل ػ ػ يف مالػ ػػة اجلػ ػػروح كلهػ ػػا فتنػ ػػازؿ اػ ػػن
القصاص ...من تصدؽ فصد تو ىذه كاارة لذنوبو ػل دا اا انو.
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وكءػريا مػػا تسػػتمييش ىػػذه الػػداوة إىل السػػمامة والعاػػو وتعلي ػ القلػػب بعاػػو
اا ومغارتػػو ناوسػػا يغنيهػػا العػػوض ادلػػاع و يسػػليها القصػػاص ذاتػػو امػػن
فقػػدت أو امػػا فقػػدت… فمػػاذا يعػػود الػػى وع ادلقتػػوؿ مػػن تػػل القاتػػل؟ أو
مػػاذا يعوضػػو مػػن مػػاؿ امػػن فقػػد؟ ..إنػػو ايػػة مػػا يسػػتطاع يف األرض إل امػػة
الع ػػدؿ وت ػ مني اجلماا ػػة ...ولك ػػن تبق ػػى يف ال ػػناس بقي ػػة ؽلس ػػه اليه ػػا إ
تعلي القلوب بالعوض الذح غل ء من اند اا...
روض اإلماـ أمحد .اؿ مدثنا وكيع مدثنا يونس بػن أس إسػحاؽ اػن أس
السار اؿ "كسر رجل من قريش سن رجل من األنصار فاسػتعدل ليػه
معاكيػػة فقػػاؿ معاكيػػة :سنرّػػيه ...فػػاللح األنصػػارم فقػػاؿ معاكيػػة :شػػالنك

بصاحبك! -كأبو الدرداذ جالم -فقػاؿ أبػو الػدرداذ :سػمعم رسػوؿ اهلل
-صل اهلل ليه كسلم -يقوؿ" :ما مػن مسػلم يصػاب بشػيذ مػن جسػد

فيتص ػػدؽ ب ػػه إال رفع ػػه اهلل ب ػػه درج ػػة أك ح ػػط ب ػػه ن ػػه خطيئ ػػة" ...فق ػػاؿ
األنصارم :فإني قد فوت"…
وىكػػذا رضػػيت ناػػس الرجػػل واس ػرتامت حلػػا مل تػػرض مػػن مػػاؿ معاويػػة الػػذح
لوح لو بالتعويخ…
وتلػ شػريعة اا العلػػيم القػو وحلػػا ػليػ يف ناوسػهم مػػن مرػػاار وخػواجملر
وحلا يتعم لودم ويرضيها ويكسب فيها ا جملم ناف والسعـ من األمكاـ.
وبعػػد اػػرض ىػػذا الطػػرؼ مػػن ش ػريعة التػػوراة ال ػ ػػارت جملرفػػا مػػن ش ػريعة
القرآف يعقب باحلكم العاـ
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{كمن لم يحبم بما أنزؿ اهلل فالكلئك هم ال الموف}.

والتعب ػػري ا ػػاـ ل ػػيس ىن ػػاؾ م ػػا ؼلصص ػػو ولك ػػن الو ػ ػ اجلدي ػػد ىن ػػا ى ػػو

"ال الموف".
وىػػذا الو ػ اجلديػػد يعػػىن أئػػا مالػػة أخػػرض ػػري الػ سػػب الو ػ فيهػػا
بػػالبفر .وإظلػػا يع ػ إضػػافة ػػاة أخػػرض دلػػن مل ػلكػػم حلػػا أنػػزؿ اا فهػػو كػػافر
بااتبػػار راف ػػا أللوىيػػة اا –سػػبحانو-واختصا ػػو بالتر ػريع لعبػػاده وباداا ػػو
ىػػو م ػ األلوىيػػة باداا ػػو م ػ التر ػريع للنػػاس وىػػو ظػػامل مػػل النػػاس الػػى
شريعة ري شريعة ردم الصاحلة ادلصلحة ألمواذلم فػوؽ ظلمػو لناسػو بإيرادىػا
موارد التهلكة وتعري ها لعقاب الكار .وبتعريخ مياة النػاس –وىػو معهػم-
للاساد.
وىذا ما يقت يو ا اد ادلسند إليو وفعل الررط
{كمن لم يحبم بما أنزؿ اهلل}.
فميػواب الرػػرط الءػػاإ ي ػػاؼ إىل جػواب الرػػرط األوؿ ويعػػود كععلػػا الػػى
ادلسند إليو يف فعل الررط وىو "من" ادلطل العاـ.

األحباـ في اإلنجيل:
مث ؽل

السياؽ يف بياف اجملراد ىذا احلكم العاـ فيما بعد التوراة.

{ -46كق ٌفينػػا ل ػ آثػػارهم بعيس ػ ابػػن م ػريم مص ػ ٌدقان لمػػا بػػين يديػػه مػػن

ػدل كنػور كمصػ ٌدقا لٌمػا بػين يديػه مػن التٌػوراة
التٌوراة كآتينا اإلنجيػل فيػه ه ن

كهدل كمو ة للمتٌقين}.
ن
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{ -47كليحبم أهل اإلنجيل بمػا أنػزؿ اهلل فيػه كمػن لٌػم يحبػم بمػا أنػزؿ

اهلل فالكلئك هم الفاسقوف}.

فقد آتى اا ايسػى بػن مػرمي اإلصليػل ليكػوف مػنه احليػاة وشػريعة مكػم..
ومل يت من اإلصليل يف ذاتو ترريعا إ تعػديعت جملاياػة يف شػريعة التػوراة .و ػد
جػػاء مص ػػد ا دل ػػا ب ػػني يدي ػػو م ػػن الت ػػوراة فااتم ػػدت ش ػريعتها-فيم ػػا ا ػػدا ى ػػذه
التعػػديعت الطاياػػة ...وجعػػل اا فيػػو ىػػدض ونػػورا وىػػدض وموا ػػة ...ولكػػن
دل ػػن ؟" ..للمتق ػػين" .ف ػػادلتقوف ى ػػم ال ػػذين غل ػػدوف يف كتػ ػب اا اذل ػػدض والن ػػور
وادلوا ة ىم الذين تتاته لودم دلا يف ىػذه الكتػب مػن اذلػدض والنػور ...أمػا
القلوب اجلاسية الغلي ة الصلدة فػع تبلػ إليهػا ادلوا ػة و ػد يف الكلمػات
معانيها و د يف التوجهات رومهػا و ػد يف العقيػدة مػذا ها و تنتاػع
م ػػن ى ػػذا اذل ػػدض وم ػػن ىػ ػذا الن ػػور دداي ػػة و معرف ػػة و تس ػػتمييب .إف الن ػػور
موجػػود ولكػػن تدركػػو إ البصػػرية ادلاتومػػة وإف اذلػػدض موجػػود ولكػػن
تدركو إ الروح ادلستررفة وإف ادلوا ة موجودة ولكن يلتقطها إ القلػب
الواا .
و ػػد جعػػل اا يف اإلصليػػل ىػػدض ونػػورا وموا ػػة للمتقػػني وجعلػػو مػػنه ميػػاة
وش ػ ػريعة مكػ ػػم ألىػ ػػل اإلصليػ ػػل ...أح إنػ ػػو خػ ػػاص دػ ػػم فلػ ػػيس رسػ ػػالة اامػ ػػة
للبررية.
ش ػ ف التػػوراة يف ىػػذا مءػػل ش ػ ف اإلصليػػل وش ػ ف كػػل كتػػاب وكػػل رسػػالة وكػػل
رسػػوؿ مبعػػوث مػػا لػػب خػػامت األنبيػػاء ولكػػن كػػل مػػا جملػػاب مػػن شػريعة القػػرآف
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بالرريعة ال مػا بلهػا فهػ أي ػا شػريعة القػرآف الكػرمي كمػا مػر بنػا يف شػريعة
القصاص.
وأىػ ػػل اإلصليػ ػػل كػ ػػانوا إذف مطػ ػػالبني ب ػ ػ ف يتحػ ػػاكموا إىل الر ػ ػريعة ال ػ ػ أ رىػ ػػا
و د ها اإلصليل من شريعة التوراة
{كليحبم أهل اإلنجيل بما أنزؿ اهلل فيه}.

فالقاادة ى احلكم حلػا أنػزؿ اا دوف سػواه .وىػم واليهػود كػذل لػن يكونػوا
الػػى ش ػ ء مػػىت يقيم ػوا التػػوراة واإلصليػػل  -بػػل اإلسػػعـ -ومػػا أنػػزؿ إلػػيهم مػػن
ردم -بعد اإلسعـ -فكلو شريعة وامدة ىم ملزموف دا وشريعة اا األخرية
ى الرريعة ادلعتمدة
{ك من لم يحبم بما أنزؿ اهلل فالكلئك هم الفاسقوف}.
والػند ىنػا كػذل الػى امومػو وإجملع ػو ..و ػاة الاسػ ت ػاؼ إىل ػا
الكار وال لم من بل وليست تع وما جددا و مالة جديدة مناصلة ان
ػاة حلػن
احلالة األوىل .إظلا ى ػاة زا ػدة الػى الصػاتني اللتػني مػا بلهػا
مل ػلكم حلا أنزؿ اا من أح جيل ومن أح بيل.
ش ػريعته .كال لػػم بحمػػل

البفػػر بػػرف ألوهيػػة اهلل ممػػثالن ه ػ ا فػػي رف ػ
الناس ل غير شريعة اهلل كإشا ة الفساد فػي حيػاتوم .كالفسػق بػالخركج
ػػن مػػنوج اهلل كاتبػػاع غيػػر طريقتػػه ..فوػػي صػػفات يتضػػمنوا الفعػػل األكؿ

كتنطبق جميعوا ل الفا ل كيبوذ بوا جميعان دكف تفريق.
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وأخريا يصل السياؽ إىل الرسالة األخرية وإىل الرريعة األخػرية ..إئػا الرسػالة
ال جاءت تعرض "اإلسالـ" يف ورتو النها يػة األخػرية ليكػوف ديػن البرػرية
كلهػػا ولتكػػوف شػريعتو ىػ شػريعة النػػاس مجيعػػا كلتوػػيمن لػ كػػل مػػا كػػاف
قبلوػا كتبػػوف هػي المرجػػع النوػائي كلتقػػيم مػنوج اهلل لحيػػاة البشػرية حتػ

يػػرث اهلل األرض كمػػن ليوػػا .ادلػػنه الػػذح تقػػوـ اليػػو احليػػاة يف شػػىت شػػعبها

ونراجملاهتا والرريعة ال تعيش احلياة يف إجملارىا وتدور موؿ زلورىا وتستمد
منه ػ ػػا تص ػ ػػورىا ا اتق ػ ػػادح ون امه ػ ػػا ا جتم ػ ػػاا وآداب س ػ ػػلوكها الا ػ ػػردح
واجلماا  ..و ػد جػاءت كػذل لػيحكم دػا لتعػرؼ وتػدرس وتتحػوؿ إىل
ثقافػػة يف الكتػػب والػػدفاتر! و ػػد جػػاءت لتتبػػع بكػػل د ػػة و يػرتؾ شػ ء منهػػا
ويستبدؿ بو مكم آخر يف غرية من شؤوف احلياة أو كبرية ...فإمػا ىػذه وإمػا
فه اجلاىلية واذلوض .و يراع يف ىذه ادلخالاة أف يقوؿ أمػد إنػو غلمػع بػني
الناس بالتساىل يف الدين .فلو شػاء اا جلعػل النػاس أمػة وامػدة .إظلػا يريػد اا
أف كم شريعتو مث يكوف من أمر الناس ما يكوف.
حبم القرآف:

{ -48كأنزلنػػا إليػػك البتػػاب بػػالحق مصػ ٌدقان لمػػا بػػين يديػػه مػػن البتػػاب

كمويمنان ليه فاحبم بينوم بما أنزؿ اهلل كال تتٌبع أهػوائوم ٌمػا جػاذؾ مػن
لبل جعلنا منبم شػر ة كمنواجػان كلػو شػاذ اهلل لجعلبػم ٌأمػة كاحػدة
الحق ٌ

كلبػػن لٌيبلػػوكم فػػي مػػا آتػػاكم فاسػػتبقوا الخي ػرات إل ػ اهلل مػػرجعبم جميعػػا
فينبٌئبم بما كنتم فيه تختلفوف}.
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{ -49كأف احبػػم بيػػنوم بمػػا أنػػزؿ اهلل كال تتٌبػػع أهػػوائوم كاح ػ رهم أف

يفتنػػوؾ ػػن بع ػ
يصيبوم ببع

مػػا أنػػزؿ اهلل إليػػك فػػإف تولٌػػوا فػػا لم أنمػػا يريػػد اهلل أف

ذنوبوم كإ ٌف كثيرا من النٌاس لفاسقوف}.

{ -50أفحب ػػم الجاهليٌ ػػة يب ػػوف كم ػػن أحس ػػن م ػػن اهلل حبم ػػا لق ػػومن

يوقنوف…}
ويق اإلنساف أماـ ىػذه النصػااة يف التعبػري وىػذا احلسػم يف التقريػر وىػذا
ا متيػاط البػال لكػل مػػا ػد يهميػس يف اخلػاجملر مػػن مػيرات لػرتؾ شػ ء -ولػػو
ليع من ىذه الرػريعة يف بعػخ ادلعبسػات وال ػروؼ ...يقػم اإلنسػاف أمػاـ
هػ ا كلػػه فيعجػػب كيػػم سػػاغ لمسػػلم -يػػد ي اإلسػػالـ -أف يتػػرؾ شػريعة
اهلل كلوػػا بػػد ول المالبسػػات كال ػػركؼ! ككيػػم سػػاغ لػػه أف ي ػػل يػػد ي
اإلسالـ بعد ه ا الترؾ البلي لشريعة اهلل! ال يزاؿ الناس يسموف أنفسوم
"مسلمين"؟ كقد خلعوا ربقة اإلسالـ من رقابوم كهم يخلعػوف شػريعة اهلل

كلوا كيرفضوف اإلقرار له باأللوهية في صػورة رفضػوم اإلقػرار بشػريعته
كبص ػػالحية هػ ػ الشػ ػريعة ف ػػي جمي ػػع المالبس ػػات كال ػػركؼ كبض ػػركرة

تطبيقوا كلوا في جميع المالبسات كال ركؼ!
{كأنزلنا إليك البتاب بالحق!}

يتمءػل احلػ يف ػدوره مػػن جهػة األلوىيػػة وىػ اجلهػة الػ متلػ مػ تنزيػل
الررا ع وفرض القػوانني .ويتمءػل احلػ يف زلتوياتػو ويف كػل مػا يعػرض لػو مػن
ش وف العقيدة والرريعة ويف كل ما يقصو من خري وما ػلملو من توجيو.
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{مصدقا لما بين يديه من البتاب كمويمنان ليه!}
فهػذه الصػورة األخػػرية لػدين اا وىػػو ادلرجػع األخػري يف ىػػذا الرػ ف وادلرجػػع
األخري يف منه احلياة وشرا ع الناس ون اـ مياهتم بع تعديل بعد ذل و
تبديل.
ومػن مث فكػل اخػتعؼ غلػب أف يػرد إىل ىػذا الكتػاب لياصػل فيو سػواء كػػاف
ىػػذا ا خػػتعؼ يف التصػػور ا اتقػػادح بػػني أ ػػحاب الػػديانات السػػماوية أو
يف الرريعة ال جاء ىذا الكتاب بصورهتا األخرية و كاف ىذا ا ختعؼ بني
ادلسلمني أناسهم فادلرجع الذح يعودوف إليو بآلرا هم يف ش ف احليػاة كلهػا ىػو
ىذا الكتاب كال قيمة آلراذ الرجػاؿ مػا لػم يبػن لوػا أصػل تسػتند إليػه مػن
ه ا المرجع األخير.
وترتتب الى ىذه احلقيقة مقت ياهتا ادلباشرة
{فاحبم بينوم بما أنزؿ اهلل كال تتبع أهوائوم ما جاذؾ من الحق}.
واألمر موجو ابتداء إىل رسوؿ اا  -لى اا اليو وسلم -فيما كاف فيػو مػن
أم ػػر أى ػػل الكت ػػاب ال ػػذين غلي ػػوف إلي ػػو متح ػػاكمني .ولكن ػػو ل ػػيس خا ػػا د ػػذا

السػػبب بػػل ىػػو اػػاـ… كإلػ آخػػر الزمػػاف… جملادلػػا أنػػو لػػيس ىنػػاؾ رسػػوؿ
جديد و رسالة جديدة لتعديل ش ء ما يف ىذا ادلرجع األخري!
لقد كمل ىذا الدين ومتت بو نعمة اا الى ادلسلمني ورضػيو اا ذلػم مػنه
احلياة للناس أمجعني ومل يعد ىناؾ من سبيل لتعديل شػ ء فيػو أو تبديلػو و
ل ػػرتؾ شػ ػ ء م ػػن مكم ػػو إىل مك ػػم آخ ػػر و شػ ػ ء م ػػن شػ ػريعتو إىل شػ ػريعة
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أخرض .و د الم اا مني رضيو للناس أنو يسع الناس مجيعػا والػم اا مػني
رضػيو مرجعػػا أخػريا أنػػو ػلقػ اخلػػري للنػػاس مجيعػػا .وأنػو يسػػع ميػػاة النػػاس مجيعػػا
إىل يوـ الدين .كأم تعديل في هػ ا المػنوج -كد ػك مػن العػدكؿ نػه هػو
إنبار لو ا المعلوـ من الدين بالضركرة يخرج صاحبه مػن هػ ا الػدين ولػو

اؿ باللساف أل مرة إنو من ادلسلمني!
و د الم اا أف معاذير كءرية ؽلكن أف تقوـ وأف يػير دػا العػدوؿ اػن شػ ء
شلا أنزؿ اا واتباع أىواء احملكومني ادلتحاكمني… وأف ىواجس د تتسرب يف
ضػػرورة احلكػػم حلػػا أنػػزؿ اا كلػػو بػػع اػػدوؿ اػػن شػ ء فيػػو يف بعػػخ ادلعبسػػات
وال روؼ .فحذر اا نبيو  -لى اا اليو وسػلم -يف ىػذه اويػات مػرتني مػن
إتباع أىواء ادلتحاكمني ومن فتنتهم لو ان بعخ ما أنزؿ اا إليو…
وأوىل ىػػذه اذلػواجس الر بػػة البرػرية اخلايػػة يف تػ لي القلػػوب بػػني الطوا ػ
ادلتعددة وا اىات والعقا د ادلتميمعة يف بلد وامػد ومسػايرة بعػخ ر بػاهتم
انػ ػػد مػ ػػا تصػ ػػطدـ بػ ػػبعخ أمكػ ػػاـ الر ػ ػريعة وادليػ ػػل إىل التسػ ػػاىل يف األمػ ػػور
الطاياة أو ال يبدو أئا ليست من أساسيات الرريعة!
و ػػد روح أف اليه ػػود ارضػ ػوا ال ػػى رس ػػوؿ اا  -ػػلى اا الي ػػو وس ػػلم -أف
يؤمنػوا لػو إذا تصػاحل معهػم الػى التسػػامه يف أمكػاـ بعينهػا منهػا مكػم الػػرجم
وأف ىػػذا التحػػذير ػػد نػػزؿ اصػػوص ىػػذا العػػرض ...ولكػػن األمػػر -كمػػا ىػػو
ظػػاىر -أاػػم مػػن مالػػة بعينهػػا واػػرض بعينػػو .فهػػو أمػػر يعػػرض يف مناسػػبات
شػػىت ويتع ػػرض لػػو أ ػػحاب ى ػػذه الر ػريعة يف ك ػػل مػػني ...و ػػد ش ػػاء اا -
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س ػػبحانو -أف ػلس ػػم يف ى ػػذا األم ػػر وأف يقط ػػع الطريػ ػ ال ػػى الر ب ػػة البرػ ػرية
اخلاية يف التساىل مراااة لعاتبػارات وال ػروؼ وت لياػا للقلػوب مػني ىلتلػ
الر بػػات واألى ػواء .فقػػاؿ لنبيػػو إف اا ىػػو لػػو شػػاء جلعػػل النػػاس أمػػة وامػػدة
ولكنػػو جعػػل لكػػل مػػنهم جملريقػػا ومنهاجػػا وجعلهػػم مبتلػػني سلتػيين فيمػػا آتػػاىم
من الدين والرريعة وما آتاىم يف احلياة كلها من اطايا وأف كع منهم يسل
جملريقو مث يرجعوف كلهم إىل اا فينب هم باحلقيقة وػلاسػبهم الػى مػا اىلػذوا
من منه وجملري  ...كأنه إذف ال يجوز أف يفبر في التساهل فػي شػيذ مػن
الشريعة لتجميع المختلفين في الطرؽ كالمناهج ...فهم يتميمعوف

ػل جعلنػػا مػػنبم ش ػريعة كمنواج ػان كلػػو شػػاذ اهلل لجعلبػػم ٌأمػػة كاحػػدة
{لبػ ٌ

كلبػػن لٌيبلػػوكم فيمػػا آتػػاكم فاسػػتبقوا الخي ػرات إل ػ اهلل مػػرجعبم جميعػػا

فينبٌئبم بما كنتم فيه تختلفوف}.

ب لك أغلق اهلل -سبحانه -مداخل الشيطاف كلوا واا ة ما يبدو منهػا

خ ػريا وت لياػػا للقلػػوب و ميعػػا للصػػاوؼ بالتسػػاىل يف ش ػ ء مػػن ش ػريعة اا
يف مقابل إرضاء اجلميع! أو يف مقابل ما يسمونو ومدة الصاوؼ!
إف شريعة اا أبقى وأ لى من أف ي حى جبزء منها يف مقابل شػ ء ػدر اا
أ يكػوف! فالنػاس ػد خلقػوا ولكػل مػنهم اسػتعداد ولكػػل مػنهم جملريػ ولكػػل
منهم منه ولكل منهم جملري  .وحلكمة من مكم اا خلقوا ىكػذا سلتلاػني.
و ػد اػػرض اا الػػيهم اذلػػدض وتػػركهم يسػػتبقوف .وجعػػل ىػػذا ابػػتعء ذلػػم يقػػوـ
اليو جزاؤىم يوـ يرجعوف إليو وىم إليو راجعوف
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وإئ ػػا لعل ػػة باجملل ػػة إذف وزلاول ػػة فاش ػػلة أف ػل ػػاوؿ أم ػػد أف غلمعه ػػم ال ػػى
مسػ ػػاب ش ػ ػريعة اا أو بتعبػ ػػري آخػ ػػر الػ ػػى مسػ ػػاب ػ ػػعح احليػ ػػاة البر ػ ػرية
وفعمهػ ػػا .فالعػ ػػدوؿ أو التعػ ػػديل يف ش ػ ػريعة اا يع ػ ػ شػ ػػي ا إ الاسػ ػػاد يف
األرض وإ ا ضلػراؼ اػػن ادلػػنه الوميػػد القػػومي وإ انتاػػاء العدالػػة يف ميػػاة
البرػػر وإ ابوديػػة النػػاس بع ػػهم لػػبعخ واىلػػاذ بع ػػهم لػػبعخ أربابػػا مػػن
دوف اا ...وىو شر ا يم وفساد ا ػيم ...غلػوز ارتكابػو يف زلاولػة اقيمػة
تكوف ألئا ري ما ػدره اا يف جملبيعػة البرػر وألئػا م ػادة للحكمػة الػ
من أجلها در ما در من اختعؼ ادلناى وادلراريع وا اىات والطرؽ...
وىو خال اخلل و امب األمر األوؿ فيهم واألخري .وإليو ادلرجع وادلصري...
إف زلاولة التساىل يف ش ء من شريعة اا دلءل ىذا الغرض تبدو -يف ظل
ىذا الند الصادؽ الذح يبدو مصدا و يف وا ع احلياة البرػرية يف كػل ناميػة-
زلاولة سخياة مير ذلا من الوا ع و سند ذلػا مػن إرادة اا و بػوؿ ذلػا
يف مػػس ادلسػػلم ال ػػذح ػلػػاوؿ إ قي ػ مر ػػي ة اا .فكي ػ وبعػػخ م ػػن
يسموف أناسهم "مسلمني" يقولوف إنو غلوز تطبي الرػريعة مػىت طلسػر
"السا حني" ؟!!! أح واا ىكذا يقولوف!
ويعود السياؽ فيؤكد ىذه احلقيقة ويزيدىا وضوما .فالند األوؿ
{فاحبم بينوم بما أنزؿ اهلل كال تتبع أهوائوم ما جاذؾ من الحق}.

د يع النه ان ترؾ شريعة اا كلها إىل أىواءىم! فاوف ػلذره من فتنتهم
لو ان بعخ ما أنزؿ اا إليو
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{كأف احبػػم بيػػنوم بمػػا أنػػزؿ اهلل كال تتٌبػػع أهػػوائوم كاح ػ رهم أف يفتنػػوؾ
ن بع

مآ أنزؿ اهلل إليك}.

فالتحذير ىنا أشد وأدؽ وىو تصوير لكمر الى مقيقتو ...فه فتنة غلػب
أف ذر ..واألمر يف ىذا اااؿ يعدو أف يكوف مكمػا حلػا أنػزؿ اا كػامع
أو أف يكوف إتبااا للهوض وفتنة ػلذر اا منها.
مث يستمر السياؽ يف تتبع اذلواجس واخلواجملر فيهوف الػى رسػوؿ اا  -ػلى
اا اليو وسػلم-أمػرىم إذا مل يعميػبهم ىػذا ا ستمسػاؾ الكامػل بالصػغرية بػل
الكبػػرية يف ىػػذه الر ػريعة وإذا ىػػم تول ػوا فلػػم ؼلتػػاروا اإلسػػعـ دينػػا أو تول ػوا
اػػن ا متكػػاـ إىل شػريعة اا يف ذلػ األواف ميػػث كػػاف ىنػػاؾ ىليػػري بػػل أف
يصبه ىذا متما يف دار اإلسعـ
{فإف تولٌوا فا لم أنما يريد اهلل أف يصػيبوم بػبع

النٌاس لفاسقوف}.

ذنػوبوم كإ ٌف كثيػرا مػن

فإف تولوا فػع اليػ مػنهم و ياتنػ ىػذا اػن ا ستمسػاؾ الكامػل كػم
اا وش ػريعتو .و يكسػػر إاراضػػهم وت ػ ادلعنويػػة أو ػلول ػ اػػن مو ا ػ ...
فػػإئم إظلػػا يتولػػوف ويعرضػػوف ألف اا يريػػد أف غلػزيهم الػػى بعػػخ ذنػػودم .فهػػم
ال ػػذين سيصػ ػػيبهم السػ ػػوء دػ ػػذا اإلا ػ ػراض إ أنػ ػػت و ش ػ ػريعة اا ودينػ ػػو و

ادلس ػػلمني ال ػػذين يتمس ػػكوف بدين ػػو ...مث إئ ػػا جملبيع ػػة البر ػػر {كإف كثيػ ػران م ػػن

النػػاس لفاسػػقوف }.فهػػم ؼلرجػػوف وينحرفػػوف .ألئػػم ىكػػذا و ميلػػة لػ يف
ىذا األمر و ذنب للرريعة! و سبيل ستقامتهم الى الطري !
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وبذل يغل كل منافذ الريطاف ومداخلو إىل الناوس ادلؤمنة وي خذ الطريػ
الػػى كػػل مميػػة وكػػل ذريعػػة لػػرتؾ شػ ء مػػن أمكػػاـ ىػػذه الرػريعة لغػػرض مػػن
األ راض يف ظرؼ من ال روؼ..
مث يو اهم الى مارؽ الطري  ...فإنو إمػا مكػم اا وإمػا مكػم اجلاىليػة و
وس ػ بػػني الطػػرفني و بػػديل ...مكػػم اا يقػػوـ يف األرض وش ػريعة اا تناػػذ
يف مياة الناس ومنه اا يقود مياة البرر ...أو أنو مكم اجلاىلية وشريعة
اذلوض ومنه العبودية ...ف يهما يبغوف؟

حبم الجاهلية:

{أفحبم الجاهليٌة يب وف كمن أحسن من اهلل حبما لقومن يوقنوف؟}

إف معنػ ػ الجاهلي ػػة يتح ػػدد بوػ ػ ا ال ػػنص .فالجاهلي ػػة -كم ػػا يص ػػفوا اهلل

كيحػػددها القػػرآف الب ػريم  -هػػي حبػػم البشػػر للبشػػر ألنوػػا هػػي بوديػػة
البشر للبشر كالخػركج مػن بوديػة اهلل كرفػ

ألوهيػة اهلل وا اػرتاؼ يف

مقابل ىذا الرفخ ب لوىية بعخ البرر وبالعبودية ذلم من دوف اا…
إف اجلاىليػػة -يف ضػػوء ىػػذا الػػند -ليسػػت فطػػرة مػػن الزمػػاف ولكنهػػا وضػػع
مػػن األوضػػاع ىػػذا الوضػػع يوجػػد يف ادلاض ػ واحلاضػػر وسػػيوجد يف ادلسػػتقبل
في خذ اة اجلاىلية ادلقابلة لإلسعـ وادلنا ة لإلسعـ.
والنػػاس -يف أح زمػػاف ويف أح مكػػاف -إمػػا أئػػم ػلكمػػوف بر ػريعة اا -دوف
فتنة ان بع هم منها -ويقبلوئا ويسلموف دا تسليما فهػم إذف يف ديػن اا.
وإم ػػا أئ ػػم ػلكم ػػوف بر ػ ػريعة م ػػن ػػنع البر ػػر -يف أح ػػورة م ػػن الص ػ ػور-
105

البيّنات  - 5احلاكمية

ويقبلوئػػا فهػػم إذف يف جاىليػػة وىػػم يف ديػػن مػػن ػلكمػػوف بر ػريعتو وليس ػوا
ػػاؿ يف ديػػن اا .والػػذح يبتغ ػ مكػػم اا يبتغ ػ مكػػم اجلاىليػػة والػػذح
يرفخ شريعة اا يبتغ شريعة اجلاىلية ويعيش يف اجلاىلية.
وىذا مارؽ الطري يق اا الناس اليو .وىم بعد ذل باخليار! مث يسػ ذلم
سؤاؿ استنكار بتغا هم مكم اجلاىلية وسؤاؿ تقرير ألف لية مكم اا.
{كمن أحسن من اهلل حبمان لقوـ يوقنوف ؟}

وأجل! فمن أمسن من اا مكما؟
ومن ذا الذح غلرؤ الى ادااء أنو يررع للناس وػلكم فيهم خريا شلا يرػرع
اا ذلػػم وػلكػػم فػػيهم؟ وأيػػة مميػػة ؽلل ػ أف يسػػو ها بػػني يػػدح ىػػذا ا داػػاء
العريخ؟
أيسػػتطيع أف يقػػوؿ إنػػو أالػػم بالنػػاس مػػن خػػال النػػاس؟ أيسػػتطيع أف يقػػوؿ
أرمم بالناس من إلػو النػاس؟ أيسػتطيع أف يقػوؿ إنػو أاػرؼ حلصػاحل النػاس مػن
إلو الناس؟ أيستطيع أف يقوؿ إف اا -سبحانو -وىو يرػرع شػريعتو األخػرية
ويرس ػػل رس ػ ػولو األخػ ػػري وغلع ػػل رس ػ ػولو خػ ػػامت النبي ػػني وغلعػ ػػل رسػ ػػالتو خامتػ ػػة
الرس ػػا ت وغلع ػػل ش ػ ػريعتو شػ ػريعة األب ػػد ...ك ػػاف س ػػبحانو غله ػػل أف أم ػ ػوا
سػػتطرأ وأف ماجػػات ستسػػتميد وأف معبسػػات سػػتقع فلػػم ػلسػػب مسػػادا
يف شريعتو ألئا كانت خافية اليو مىت انكرات للناس يف آخر الزماف ؟!.
ما الذح يسػتطيع أف يقولػو مػن يبػدؿ شػريعة اا اػن مكػم احليػاة ويسػتبدؿ
دػػا ش ػريعة اجلاىليػػة ومكػػم اجلاىليػػة وغلعػػل ى ػواه ىػػو أو ىػػوض شػػعب مػػن
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الرػػعوب أو ىػػوض جيػػل مػػن أجيػػاؿ البرػػر فػػوؽ مكػػم اا وفػػوؽ ش ػريعة
اا؟
ما الذح يستطيع أف يقولو ...واا ة إذا كاف يدا أنو من ادلسلمني؟!.
ال ػػروؼ؟ ادلعبس ػات ؟ اػػدـ ر بػػة النػػاس؟ اخلػػوؼ مػػن األاػػداء ؟ أمل يكػػن
ىذا كلو يف الم اا وىو ي مر ادلسلمني أف يقيمػوا بيػنهم شػريعتو وأف يسػريوا
الى منهميو وأ ياتنوا ان بعخ ما أنزلو؟
تقصػػري يف شػريعة اا اػػن اسػػتيعاب احلاجػػات الطار ػػة واألوضػػاع ادلتميػػددة
واألمػ ػواؿ ادلتغلب ػػة؟ أمل يك ػػن ذلػ ػ يف ال ػػم اا وى ػػو ير ػػدد ى ػػذا التر ػػديد
وػلذر ىذا التحذير؟
يستطيع غير المسػلم أف يقػوؿ مػا يشػاذ ...كلبػن المسػلم أك مػن يػد ي
اإلسالـ ...ما ال م يقوله من ه ا كله ثم يبق
أك يبق لوم شيذ من اإلسالـ؟

لػ شػيذ مػن اإلسػالـ؟

إنو مارؽ الطري الذح اجتياز انده مػن ا ختيػار و فا ػدة يف احملاكمػة
انده و اجلداؿ.
إمػػا إسػػالـ كإمػػا جاهليػػة .إمػػا إيمػػاف كإمػػا كفػػر .إمػػا حبػػم اهلل كإمػػا حبػػم

الجاهلية…
كال ػ ين ال يحبمػػوف بمػػا أن ػػزؿ اهلل هػػم البػػافركف ال ػػالموف الفاس ػػقوف.

كال ين ال يقبلوف حبم اهلل من المحبومين ما هم بمؤمنين…
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إف ىذه الق ية غلب أف تكوف واضحة ومامسة يف ضمري ادلسػلم وأ يػرتدد
يف تطبيقها الػى وا ػع النػاس يف زمانػو والتسػليم حلقت ػى ىػذه احلقيقػة ونتيميػة
ىذا التطبي الى األاداء واأل د اء!
وم ػػا مل ػلس ػػم ض ػػمري ادلس ػػلم يف ى ػػذه الق ػػية فل ػػم يس ػػتقم ل ػػو مي ػزاف ول ػػن
يت ػػه لػػو مػػنه ولػػن ياػػرؽ يف ضػػمريه بػػني احلػ والباجملػػل ولػػن ؼلطػػو خطػػوة
وامػػدة يف الطري ػ الص ػػحيه… وإذا ج ػػاز أف تبقػػى ى ػػذه الق ػػية ام ػػة أو
ما عة يف ناػوس اجلمػاىري مػن النػاس فمػا غلػوز أف تبقػى ام ػة و ما عػة يف
ناوس من يريد أف يكوف "مسلمان" وأف ػلق لناسو ىذا الو
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الحاكػمية - 8 -
تشجيع بع

الناس األتاتوركيين:

لقد نررنا مقالة يف العػدد السػال ػت ىػذا العنػواف .و لنػا "إف ترػبيو أىػل
التوميد اليوـ باخلوارج وىلصيد آيات ادلا دة لكىل الكتاب خط  .وسنررح
ىذا ادلوضوع بداية من ىذا اليوـ.
من ىم الخوارج؟ ولنبحث ان جواب ىذا السؤاؿ إف اخلوارج ىػم مػذىب
م ػػن ادل ػػذاىب الءماني ػػة ا اتقادي ػػة اإلس ػػعمية .إف اخل ػوارج ى ػػم نر ػ وا وتط ػػوروا
نتيميػػة مسػ لة "احلػػاكم" ادلرػػهور أثنػػاء ادلعركػػة الػ جػػرت بػػني الػ ومعاويػػة -
رض ػ اا انهمػػا -حلنطقػػة ػػايني .ىػػم أو ضػػغطوا الػػى ال ػ -رض ػ اا
انػػو -يف كػػيم مػػاكم و بػػوؿ مػػاكم معػػني .وااتقػػدوا بعػػد ذل ػ أف ادلراجعػػة
للتحكيم معصية كبرية وجمللبوا من ال –كرـ اا وجهو -أف يتوب اػن ىػذه
ادلعصػية الػ ارتكبهػػا .ألئػم كػػانوا يعتقػدوف أف اليػػا ػد كاػػر بقبػوؿ التحكػػيم.
وكػػذل زام ػوا كاػػر أناسػػهم أي ػػا لقبػػوذلم التحكػػيم .واارتف ػوا أئػػم تػػابوا اػػن
ىػػذه ادلعصػػية .وكػػذل اارتف ػوا أئػػم تػػابوا اػػن كاػػرىم بسػػبب بػػوذلم التحكػػيم
اند زامهم.

أكصاؼ الفرؽ بين الخوارج المشػتػركػػة:
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وىػػم افرت ػوا إىل جملرا ػ ػػددا ولكػػن بيػػنهم أو ػػاؼ مرػػرتكة .ولنػػذكر بع ػػا
منها
 -1إف منتسػػس مػػذىب اخلارجيػػة يعتقػػدوف أف كػػل مرتكػػب ادلعصػػية يػػدخل
الكار سواء كانت غرية أو كبرية وتطر وا إىل جملرؽ تكاري اجلميع.
 -2إف اخل ػوارج مل ياسػػروا اويػػات ومل ػلللوىػػا بػػل مكم ػوا وأ ػػدروا الق ػرار

مراااة ل واىرىا.

 -3مل يكاِّر اخلوارج أمءاؿ األتاتوركيني ادلعا رين الذين ىم يعادوف الرػريعة
ويريدوف تبديل الرريعة بن اـ الى مسب أىوا هم بل يكاروف من ىػو ػلػرتـ
اليػػا ومعاويػػة والرػريعة ولكنػو مػػع ذلػ آمث بدرجػػة أف معصػػيتو ىػػذه ىلرجػػو
ان ادللة اند أىل السنة واجلمااة
 -4إف أى ػػل الكت ػػاب ى ػػم اليه ػػود والنص ػػارض .ويس ػػموف ب ػػ" أى ػػل الكت ػػاب"

بتعبري القرآف الكرمي.
 -5مػػن ىلاجملػػب آيػػات سػػورة ادلا ػػدة؟ ىػػل أىػػل الكتػػاب ومػػدىم فق ػ أـ
مجيع األمم .واجلواب كاو
 -6إف أىل الررؾ ادلعا رين ىم األتاتوركيوف واحلزبيوف.
 -7وأمػػا أىػػل التوميػػد ى ػ مؤسسػػة تػػرفخ األتاتوركيػػة واحلزبيػػة فتعػػد ىػػاتني
ال ػػذىنيتني ش ػػركا منتس ػػبة ب ى ػػل الس ػػنة واجلماا ػػة ول ػػن تتن ػػازؿ ػ و تػ ػزاؿ
متمس ػػكة ب ػػادلراجع الر ػػراية وتتح ػػدض معارض ػػيها وسلالايه ػػا وتس ػػكتهم .وى ػػم
معروفوف بتعري مديث النس لى اا اليو وسلم ىذه الطا اػة ادلعروفػة مػن
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األمة كما ورد يف مديث النس  -لى اا اليو وسػلم" -ال تػزاؿ طائفػة مػن
أمتي ظاهرين ل الحق ال يضرهم من خ لوم حت يالتي أمر اهلل ".رواه
مسلم
وكذل إف ىذه ادلؤسسة ليسػت ك سػاتذة الػزمن مءػل زلمػد ػر نمييعر الػذح
يدافع ان األتاتوركيني واحلزبيني مءل من يقوـ بوظياة احملام بالن ر إىل تاسري
و ليػل آيػات ادلا ػدة  11 11 11وليسػت مءػل اخلػوارج الػذين أخػذوا
جملري ػ تكاػػري كػػل مػػن اصػػى .بػػل باتبػػاع جملري ػ المػػاء أىػػل السػػنة واجلمااػػة
وتقػػوؿ للحػ مقػػا وللباجملػػل بػػاجملع وانطع ػػا مػػن ىػػذه النقطػة مل تتطػػرؽ جملريػ
اإلفػ ػراط و التاػ ػري مء ػػل اخلػ ػوارج و ػػر نمييعر و ػػرح من ػػورة بػ ػ نوار اوي ػػات
ادلذكورة وبآلية  14مػن سػورة يوسػ وآيػة  44مػن سػورة الرػورض ونقػوؿ -
مجيعػػا آمنػػني -ب ػ ف القػػوؿ "إف الحبػػم إال للشػػعب" ىػػو مسػػة الػػدخوؿ يف
الرػ ػػرؾ وب ػ ػ ف القػ ػػوؿ "إف الحبػ ػػم إال هلل" ىػ ػػو جػ ػػزء يتميػ ػػزء مػ ػػن اقيػ ػػدة

التوميد ومن ىنا نقوؿ ونعلن للعػامل مجيعػا بػ ف األتػاتوركيني واحلػزبيني ىػم مػن
سل ػ ػػاجملس آي ػ ػػات  14115 11س ػ ػػورة ادلا ػ ػػدة وى ػ ػػم الك ػ ػػافروف وال ػ ػػادلوف
والااسقوف .وبناء الى ىذا ىم مرركوف رلتمعوف ت سق الررؾ.
حبم الجاهلػية:
{أفحبػم الجاهليٌػة يب ػوف كمػن أحسػن مػن اهلل حبمػا لقػومن يوقنػوف؟}
ادلا دة 14
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إف مع ػػىن اجلاىلي ػػة زل ػػدد د ػػذه اوي ػػة الكرؽل ػػة .فاجلاىلي ػػة -كم ػػا يص ػػاها اا
وػلددىا القرآف الكرمي -ى مكم البرر الى البرر ألئا ى ابوديػة البرػر
للبرر واخلروج ان ابودية اا ورفخ ألوىية اا سبحانو وتعػاىل وا اػرتاؼ
ب لوىية بعخ البرر وابادهتم من دوف اا…
إف اجلاىلية -يف ضوء ىذا الند -ليست معينة بػزمن مػا ولكنهػا وضػع مػن
األوضػػاع .ىػػذا الوضػػع كػػاف موجػػودا بػػاألمس وؽلكػػن أف يوجػػد اليػػوـ و ػػدا
في خذ إذا اة اجلاىلية ضد اإلسعـ.
والناس إما ػلكموف برريعة اا ويؤمنوف دػا وينقػادوف ذلػا فيػدخلوف يف ديػن
اا أو يكونػػوف ثػػاب األ ػػداـ فاسػػتقاموا واسػػتمروا ىكػػذا .وإمػػا أئػػم ػلكمػػوف
بن اـ وضع فيقعػوف يف مسػتنقع اجلاىليػة واحلا ػل أف كػل مػن يطبػ شػريعة
ون ػػاـ أمػػد مػػا فهػػو مػػن دينػػو لػػيس مػػن ديػػن اا  .وبتعبػػري آخػػر أف كػػل مكػػاف
يبتغى فيها مكم اجلاىلية فع يبتغػى فيهػا مكػم اا والػذح يػرفخ شػريعة اا
فيقبل شريعة اجلاىلية ويعيش يف اجلاىلية.
وىذا مارؽ الطرؽ يو اا الناس فيها .وبعد ذل يطل سرامهم!
مث يسػ ذلم س ػؤاؿ اسػػتنكار بتغػػا هم مكػػم اجلاىليػػة وسػؤاؿ تقريػػر ألف ػػلية
مكم اا.
{كمن أحسن من اهلل حبمان لقوـ يوقنوف ؟}

نعم! فمن أمسن من اا مكما؟

112

البيّنات  - 5احلاكمية

إف الذين غلرؤف الى ادااء أئم ي عوف للنػاس ن امػا فهػل يسػتطيعوف إتيػاف
ن ػػاـ خػػري مػػن ن ػػاـ اا اػػز وجػػل؟ وإتيػػاف مكػػم أكمػػل مػػن مكػػم اا اػػز
وجل؟..
ف ح رلنوف يستطيع أف يوا ل ىذا اإلدااء؟
ى ػػل يس ػػتطيع أح إنس ػػاف أف ي ػػدا إن ػػو أال ػػم بالن ػػاس م ػػن خ ػػال النػ ػاس؟
أيستطيع أف يقوؿ أرمم بالناس من رب الناس؟ أيستطيع أف يقوؿ إنػو أالػم
حلصػاحل النػاس مػن إلػو النػػاس؟ أيسػتطيع أف يقػوؿ إف اا –سػبحانو وتعػػاىل –
الػػذح شػػرع لنػػا ش ػريعتو األخػػرية وأرسػػل رس ػولو األخػػري وأرسػػل رس ػولو خػػامت
النبيػػني وأرسػػل رسػػالتو خػػامت الرسػػا ت وجعػػل شػريعتو الرػريعة األبديػػة جلهػػل
أف أموا ستطرأ وأف ماجات ستستميد وأف معبسات ستقع فلم ػلسب
مسػػادا يف ش ػريعتو ألئػػا كانػػت خافيػػة اليػػو مػػىت انكرػػات للنػػاس يف آخػػر
الزماف؟
ىػػل يسػػتطيع أف يقػػوؿ ىػػذا القػػوؿ الػػذح يبعػػد ش ػريعة اا اػػن وا ػػع احليػػاة
ويبدذلا كم اجلاىليػة ويػرجه ىػواه أو أىػواء شػعب مػن الرػعوب أو أىػواء
جيل من األجياؿ البررية الى أمكاـ اا وشريعة؟
نعػػم! ىػػل يسػػتطيع أف يقولػػو؟ ..وخا ػػة ىػػل يسػػتطيع النػػاس الػػذين يػػداوف
أئم مسلموف أف يدا مءل ىذه الداوض؟!..
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ال روؼ؟ ادلعبسػات؟ اػدـ ر بػة النػاس؟ اخلػوؼ مػن األاػداء؟ أليسػت ىػذه
كلهػػا يف الػػم اا وىػػو ي ػ مر ادلسػػلمني أف يقيم ػوا بيػػنهم ش ػريعتو وأف يسػػريوا
الى منهميو وأ ياتنوا ان بعخ ما أنزلو؟
ى ػ ػػل م ػ ػػن معايي ػ ػػب لر ػ ػ ػريعة اا اس ػ ػػتيعاب احلاج ػ ػػات الطار ػ ػػة واألوض ػ ػػاع
ادلتميددة واألمواؿ ادلتغلبة؟ أليست ىذه كلها يف الػم اا اػز وجػل؟ وأف اا
ػلذر الناس ويذكرىم اوا بها.
يسػػتطيع ػػري ادلسػػلم أف يقػػوؿ مػػا شػػاء ...ولكػػن ادلسػػلم؟ أو مػػن يػػدا أنػػو
مسلم؟ ..ىل ىو مسلم وأنو يقوؿ ىذه كلها؟ أو ىل يزاؿ انده مءقاؿ ذرة
من اإلسعـ؟
ىذا ىو مارؽ الطرؽ والكل فيها مر باختياره و ماجة إىل احملاكمػة و
إىل اجلداؿ.
إمػػا اإلسػػعـ وإمػػا اجلاىليػػة .إم ػا إؽلانػػا وإمػػا كا ػرا .إمػػا مكػػم اا وإمػػا مكػػم
اجلاىلية…
ومن مل ػلكم حلا أنزؿ اا فؤل ىم الكافروف وال ػادلوف والااسػقوف .والػذين
يؤمنوف كم اا ىم ليسوا حلؤمنني…
إف ىذه الق ية غلب أف تكوف واضحة ومامسة يف ضمري ادلسػلم وأ يػرتدد
يف تطبيقهػػا الػػى وا ػػع النػػاس يف زمانػػو وغلػػب استسػػعـ مقت ػػى ىػػذه احلقيقػػة
ونتيمية ىذا التطبي ال أالنت إىل كل من األاداء واألمباء!

114

البيّنات  - 5احلاكمية

إف ى ػػذه ادلسػ ػ لة إف مل تص ػػل إىل درج ػػة طعي ػػة لتخ ػػل ثق ػػة الن ػػاس وير ػػوش
ن ػػامهم و يس ػػتطيع أف ؽلي ػػز احلػ ػ ا ػػن الباجمل ػػل و يس ػػتطيع أف ؼلط ػػو يف
الصراط ادلستقيم ولو خطوة وامدة!..
خالصة :كما أف ػوانني الوضػعية هتػب شػرؼ اإلنسػاف ورلػده و علػو ابػدا
للعبػػاد وأف ػوانني اا اػػز وجػػل ون امػػو عػػل اإلنسػػاف ابػػدا ا تعػػاىل فق ػ
وترفع شرؼ اإلنساف ورلده درجات.
إف صاحب التفسير "زاد المسير في لم التفسير البػن الجػوزم" بعػدما

ذكر سلتل اوراء يف تاسري ىذه اويػات لسػورة ادلا ػدة يقػوؿ " التفسػير ج:
 2ص366 :
كفصل الخطاب :أف من لم يحبم بما أنزؿ اهلل جاحدا له كهػو يعلػم أف

اهلل أنزله كما فعلػم اليوػود فوػو كػافر كمػن لػم يحبػم بػه مػيال إلػ الوػول
من غير جحود فوو ظالم كفاسق".
ويؤيػد تاسػػري ىػذا ادلاسػػر ابػن اجلػػوزح مػا روح اػػن ابػن ابػػاس رضػى اا انػػو
أنػػو ػػاؿ كمػػن لػػم يحبػػم بمػػا أنػػزؿ اهلل ردان للقػػرآف كجحػػدان لقػػوؿ الرسػػوؿ

صػػل اهلل ليػػه كسػػلم فوػػو كػػافر كلبػػن مػػن لػػم يحبػػم بمػػا أنػػزؿ اهلل كأنػػه

ي ػػؤمن بم ػػا أن ػػزؿ اهلل فو ػػو فاس ػػق كظ ػػالم( .تفس ػػير القرطب ػػي :ج 6:ص:
)124

ويقاؿ يف تفسير الطبرم ج 6 :ص257 :
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ككػ لك القػػوؿ فػػي كػػل مػػن لػػم يحبػػم بمػػا أنػػزؿ اهلل جاحػػدا بػػه هػػو بػػاهلل
كافر كما قاؿ ابن باس ألنػه بجحػود حبػم اهلل بعػد لمػه أنػه أنزلػه فػي
كتابه ن ير جحود نبوة نبيه بعد لمه أنه نبي".

يقوؿ في تفسير القرطبي ركاية ن ابن مسػعود كحسػن :تفسػير القرطبػي
ج 6 :ص190 :
اؿ ابن مسعود واحلسن ى اامة يف كل من مل ػلكم حلا أنزؿ اا من
ادلسلمني واليهود والكاار أح معتقدا ذل ومستحع لو ف ما من فعل ذل
وىو معتقد أنو راكب زلرـ فهو من فساؽ ادلسلمني وأمره إىل اا تعاىل إف
شاء اذبو وإف شاء ار لو.
قاؿ إسما يل القاّي في كتابه " أحباـ

القرآف".

يرػري ظػاىر ىػذه اويػات الػءعث إذا فعػل أمػد مػن ادلسػلمني مءػل مػا فعػل
اليه ػػود أح إذا وض ػػع أمكام ػػا ػػري أمك ػػاـ اا ويرض ػػى د ػػذه األمك ػػاـ دين ػػا
فيعا ب مءل ما يعا ب اليهود.
ونذكر ىنا بعخ األ ساـ من تاسري وىس أفندح الذح يتعل حلوضوانا
"إف اويػػة تصػػرح لنػػا كاػػر مػػن مل يرضػوا باألمكػػاـ اإلذليػػة وكاػػر اليهػػود الػػذين
ػريوا احلكػم الصػريه يف الزنػاة .وبنػػاء اليػو إف الػذين ػلكمػػوف حلػا أنػػزؿ اا
ويغريونو ىػم يسػتحقوف مكػم ادلػؤمن وبػذل لقػد أشػريت إىل ف ااػة تغػري
األمكػػاـ اإلذليػػة .وإذا أردنػػا الن ػػر إىل ظػػاىر ىػػذه اويػػة الكرؽلػػة فيوجػػب كػػوف
الااسػ يف مكػػم الكػػافر .ألف الااسػ ػػد أختػػار خػػعؼ األمكػػاـ اإلذليػػة يف
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ارتكػاب فسػػقو واسػػتدؿ بػػذل مػػذىب اخلارجيػػة الػػى كاػػر الااسػ ولكػػن رد
ال ػػيهم ببي ػػاف فخ ػػر الػ ػرازح بيان ػػا "والااسػ ػ ػػد ارتك ػػب خ ػػعؼ أمك ػػاـ اا
بسػػبب إ أنػػو يكاػػر ألف فسػػقو باللسػػاف وبال ػػاىر وأنػػو يصػػدؽ بقلبػػو أف
ى ػػذه األمك ػػاـ مػ ػ وأف الاسػ ػ ال ػػذح ارتكب ػػو إمث .ألف الكا ػػر ى ػػو اإلنك ػػار
بالقل ػػب واجلح ػػود باللس ػػاف ذل ػػذه األمك ػػاـ اإلذلي ػػة .والااسػ ػ م ػػؤمن لتص ػػديقو
بالقلب .ولكن احلكم بغري ما أنزؿ اا من بيل ارتكػاب الػذنوب األخػرض مػع
اإلؽلاف دا .إذا أف معىن مكم ىذه اوية اجلليلة أف من ػلكم بغري ما أنػزؿ اا
مػػع جحػػوده وإنكػػاره كليػػا يك ػ وىػػذا ىػػو التوجيػػو الصػػحيه يف ىػػذه اويػػة
الكرؽلة مع التوجيهات ادلوجودة الكءرية.
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الحاكمية - 9 -
كما ب ّػني يف فته البياف بتاسري أس السعود أفندح أف احلكم بغري ما أنزؿ اا
استخاافا واسػتحع وإنكػارا ب مكػاـ اا اػز وجػل لكاػر أح إف احلػاكم فهػو
كػػافر ولكػػن احلػػاكم بغػػري مػػا أنػػزؿ اا إف ػػدؽ بقلبػػو وأ ػػر بلسػػانو الػػى أف
أمكاـ اا حل فهو يكار .ويف تاسري آية  11يصرح يف اوية األوىل أف
الذين ػلكموف حلا أنزؿ اا تعاىل فقد كاروا بناء الػى أئػم ػد اخط ػوا أمػاـ
ويبني يف ىذه اوية أف الذين ػلكموف حلا أنزؿ اا ف ل ىػم
اا از وجلّ .
ال ادلوف ألئم ظلموا أناسهم.
وتو احلكاـ بغري ما أنزؿ اا يف ثعث أوجو األوؿ كار والءػاإ ظلػم
والءالث فس ...
و ػػاؿ الػػبعخ إف اويػػة األوىل نزلػػت يف مػػن مكػػم بغػػري مػػا أنػػزؿ اا جامػػدا
أمكاـ اا از وجػل واويػة الءانيػة يف اليهػود واويػة الءالءػة يف النصػارض إ أف
األ ه ىو أف أمكاـ اا امومية ألف العية بعموـ اللاش.
اؿ ادلاسر الرتك محدح يازير يف تاسريه "دين احل ولساف القػرآف" يف آيػة
ر ػػم  11واويػػات السػػابقة مػػن سػػورة ادلا ػػدة "إف الػػذح خػػرج اػػن مكػػم اا
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إم ػ ا أنػػو يػػؤمن كػػم اا فهػػو فاس ػ مػػذنب .أو أنػػو إذا يػػؤمن بػػو بقلبػػو أو
يس ػػتخا ب مك ػػاـ اا فه ػػو فاس ػ ك ػػافر خ ػػارج ا ػػن ادلل ػػة وتس ػػتح اقوب ػػة
الااس يف كل احلالتني .وبناء الى ذلػ أف اليهػود الػذين يؤمنػوف بػاحلكم
ادلع ػػم بػػالتوراة وأف النصػػارض الػػذين يؤمنػػوف بػػاحلكم ادلع ػػم باإلصليػػل فهػػم
كػػافروف وظػػادلوف وفاسػػقوف مسػػب ن ػػرىم واقيػػدهتم أي ػػا .كػػذل مػػن ترػػبو
دػػم فهػػو مػػءلهم .إف كاػػرىم بسػػبب إنكػػارىم واسػػتخاافهم ب مكػػاـ اا وإف
ظلمهػػم بسػػبب مكمهػػم بغػػري مػػا أنػػزؿ اا بنبػػذىم أمكػػاـ اا الػ ىػ ميػزاف
احل وإف فسقهم بسبب خروجهم ان احل .
يق ػػوؿ ادلرم ػػوـ ام ػػر نص ػػوم ب ػػيلمن ر ػػيس ش ػػؤوف الديني ػػة ػػدؽلا يف تاس ػػريه
(تفسير القرآف البػريم كمآلػه العػالي بالل ػة التركيػة) يف تاسػري آيػة  11مػن

سورة ادلا دة

"ولقد لى ىذا الوايد اإلذل يف الذين بدلوا و ريوا أمكاـ التوراة امدا".
ولنقرأ تاسري آيات ادلا دة من التاسري الكبري
ولو تعاىل

{ ...كمن لم يحبم بما أنزؿ اهلل فاللئك هم البافركف }.ادلا دة 11
وفي ػػو مسػ ػ لتاف ادلسػ ػ لة األوىل ادلقص ػػود م ػػن ى ػػذا الك ػػعـ هتدي ػػد اليه ػػود يف
أ ػػدامهم الػػى ري ػ مكػػم اا تعػػاىل يف مػػد ال ػزاإ احملصػػن يعػػىن أئػػم دلػػا
أنكروا مكم اا ادلنصوص اليو يف التوراة و الوا انو ري واجب فهم كػافروف
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الى اإلجملعؽ يستحقوف اسم اإلؽلاف حلوسى و بػالتوراة و حلحمػد و
بالقرآف ".كما يقوؿ األتاتوركيوف ناس القوؿ اليوـ
ادلس لة الءانيػة الػت اخلػوارج كػل مػن صػ اهلل فوػو كػافر .و ػاؿ مجهػور
األ مػػة لػػيس األمػػر كػػذل أمػػا اخل ػوارج فقػػد امتمي ػوا دػػذه اويػػة و ػػالوا إئػػا
نػػد يف أف كػػل مػػن مكػػم بغػػري مػػا أنػػزؿ اا فهػػو كػػافر .ككػػل مػػن أذنػػب فقػػد
حبم ب ير ما أنزؿ اهلل فوجب أف يبوف كافران.
وذكر ادلتكلموف وادلاسروف أجوبة ان ىذه الربهة
 -1إف ىػػذه اويػػة نزلػػت يف اليهػػود فتكػػوف سلتصػػة دػػم وىػػذا ضػػعي ألف
ا اتبار بعموـ اللاش اصوص السبب.
 -2ومنهم من ماوؿ دفع ىذا السؤاؿ فقاؿ ادلراد ب ػ "كمن لػم يحبػم" مػن

ىػػؤ ء الػػذين سػػب ذكػػرىم حلػػا أنػػزؿ اا " فاللئػػك هػػم البػػافركف " وىػػذا أي ػػا
ضعي ألف ولو ومن مل ػلكم حلػا أنػزؿ اا كػعـ أدخػل فيػو كلمػة " مػن " يف
معرض الررط فيكوف للعموـ.
 -3و ػػوؿ مػػن يقػػوؿ ادل ػراد "ومػػن مل ػلكػػم حلػػا أنػػزؿ اا" مػػن الػػذين سػػب
ذكرىم فهو زيادة يف الند وذل

ري جا ز.

 -4اؿ اطاء ىو كار دوف كار.

 -5و اؿ جملاووس ليس بكار ينقل ان ادللة كمن يكار بػاا واليػوـ اوخػر

فكػ ئم محلػوا اويػة الػى كاػر النعمػة الػى كاػر الػدين وىػو أي ػا ضػعي .
ألف لاش الكار إذا أجملل انصرؼ إىل الكار يف الدين.
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 -6ػػاؿ ابػػن األنبػػارح غلػػوز أف يكػػوف ادلعػػىن "ومػػن مل ػلكػػم حلػػا أنػػزؿ اا"

فقد فعػل فعػع ي ػاىى أفعػاؿ الكاػار ويرػبو مػن أجػل ذلػ الكػافرين وىػذا
ضعي أي ا ألنو ادوؿ ان ذل .

 -7ػػاؿ ابػػد العزيػػز بػػن ػلػػا الكنػػاإ ولػػو "حلػػا أنػػزؿ اا" ػػيغة امػػوـ.

فقولػو "ومػػن مل ػلكػػم حلػػا أنػػزؿ اا" معنػػاه مػػن أتػػى ب ػػد مكػػم اا تعػػاىل يف
كػػل مػػا أنػػزؿ اا ف ل ػ ىػػم الكػػافروف وىػػذا م ػ ألف الكػػافر ىػػو الػػذح أتػػى
ب د مكم اا تعاىل بكل مػا أنػزؿ اا .أمػا الااسػ فإنػو مل يػ ت ب ػد مكػم
اا إ يف القليػػل ى ػػو العم ػػل أم ػػا يف ا اتق ػػاد واإل ػرار فه ػػو مواف ػ للق ػػرآف.
وىذا أي ا ضعي ألنو لو كانت ىذه اوية وايدا سلصو ا حلن خال مكم
اا تع ػػاىل يف ك ػػل م ػػا أن ػػزؿ اا تع ػػاىل مل يتن ػػاوؿ ى ػػذا الواي ػػد اليه ػػود بسػ ػػبب
سلػػالاتهم مكػػم اا يف الػػرجم .وأمجػػع ادلاسػػروف الػػى أف ىػػذا الوايػػد يتنػػاوؿ
اليهود بسبب سلالاتهم مكم اا تعاىل يف وا عة الرجم فيدؿ الى سقوط ىػذا
اجلواب.
 -8اؿ اكرمة ولو "كمن لم يحبم بما أنزؿ اهلل" إظلا يتنػاوؿ مػن أنكػر
بقلبػػو وجحػػد بلسػػانو أمػػا مػػن اػػرؼ بقلبػػو كونػػو مكػػم اا وأ ػػر بلسػػانو كونػػو
مكػم اا إ أنػػو أتػػى حلػا ي ػاده فهػػو مػاكم حلػػا أنػػزؿ اا تعػاىل ولكنػػو تػػارؾ
لو فع يلزـ دخولو ت ىذه اوية وىذا ىو اجلواب الصحيه واا أالم.
وىذه ى أجوبة اجلمهور الى اخلوارج.
خالصة:
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ىناؾ ثعث مسا ل مهمة يف تاسري وت ويل اويات القرآنية 11411 11
من سورة ادلا دة
اختعؼ يف وامد منها واتااؽ يف األخرض
أ -المس ػػاللة الت ػػي فيو ػػا خ ػػالؼ :إف ى ػػذه اوي ػػات إظل ػػا نزل ػػت ان ػػد بع ػػخ
العلمػػاء يف اليهػػود والنصػػارض و ػػورت بعػػدـ مكمهػػم حلػػا أنػػزؿ اا يف التػػوراة
واإلصلي ػػل و ػػرمت ب ػ ئم ى ػػم الك ػػافروف وال ػػادلوف والااس ػػقوف د ػػذا الس ػػبب.
واند بعخ العلماء اوخرين أف ىذا احلكم اموم شامل جلميع األمم.
بػ -المسائل التي كقع فيوا االتفاؽ:

 -1ولق ػػد كا ػػر م ػػن مل ػلك ػػم حل ػػا أن ػػزؿ اا جح ػػودا وإنك ػػارا أو اس ػػتهانة أو
ااتبارىػػا ػػري كافيػػة أو اسػػتهزاء أو اسػػتخاافا أو ااتبارىػػا ػػري مصػػابة أو ػػو
ب ئا تتواف مع ظروؼ العصر أو ب ئا ىللاتنا أو فػات أوائػا أو بػ ف الػدين
يتدخل شؤوف الدنيا والدولة.
 –2ش ػ أف مػػن آمػػن وااتقػػد أف األمكػػاـ اإلذليػػة ى ػ األمسػػن واحل ػ
الوميد والصواب الوميػد وأف احلكػم حلػا أنػزؿ اا ىػو أمػر القػرآف الكػرمي ولكنػو
ىو ػلكم بغري ما أنػزؿ اا مػن الػن م والقػوانني فهػو فاسػ وظػامل وإف مل يكػن
كافرا.
ون ي ىنا مس لة وامدة أي ا
كم ػػا ورد يف الق ػػوؿ الص ػػحيه أف األمك ػػاـ الر ػػراية لكم ػػم الس ػػالاة لرػ ػريعة
وحلكم لنا أي ا ما دامت مذكورة يف القرآف الكرمي والسنة النبويػة ادلطهػرة وأئػا
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مل تنسػ  .ودػػذا ا اتبػػار أف األمكػػاـ الػ تايػػدىا ىػػذه اويػػات ادلػػذكورة آناػػا
معتية و احلة اندنا أح إف ىذه اويات وإف كانت منزلة يف اليهود والنصارض
إ أئا تتعل بنا أمة زلمد أي ا.
ك ػفػر مػضا ػػم:
ألػػيس تػػرؾ احلكػػم حلػػا أنػػزؿ اا ن ام ػػا ووضػػع الق ػوانني سلالاػػة الػػى الر ػريعة
اإلسعمية واحلكم الى الذين يريدوف إ امػة الدولػة اإلسػعمية بػ ئم رلرمػوف يف
احملاكم اخلا ة كارا م اااا ثعث أضعاؼ؟!.
ذل ػ ىػػو مو ػ كمػػاؿ آتػػاتورؾ وأتػػاتوركيني! ومو ػ الػػدؽلو راجمليني! وكػػذا
مو احلزبيني! ولو لوا!
دلػػاذا؟ ألئػػم خػػالاوا الن ػػاـ الرػػرا وىػػم مرتبطػػوف بػػالن م الرػػيطانية ال ػ
رتبت يف اؿ "جدار

السور".

كبناذ ل أهمية الموّوع نعيد مرة أخرم:
كما ذكرت يف ش ب الذح استخرجت من كتػاب "األحبػاـ األساسػية

اإلسالمية " لنا ومن مل ػلكم حلا أنزؿ اا جحودان كإنباران فهو الكػافر وأمػا
إذا مل ػلكػم حلػػا أنػػزؿ اا وأنػػو يػػؤمن بػػو ويقبلػػو مقػػا ويػراه مسػػنا وميػػدا وػلكػػم
بػػالقوانني األخػػرض فػػع شػ يف كونػػو ظادلػا وفاسػػقا ولػػو مل يكػػن كػػافرا .وىكػػذا
وردت ىذه ادلس لة يف التااسري اموما.
كهػنا مػسػاللػة أخرل كهي:
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ما ى نية واقيدة احلػاكم مػا داـ أنػو مل ػلكػم بقػوانني الرػريعة ؟ ىػل مكػم
ىو مصد ا للرريعة اإلسػعمية وموافقػا اليهػا أو ىػل ىػو مكػم وأ ػدر القػرار
خعفا للرريعة جحودا وإنكارا؟ ف يهما؟ حلعىن ىل ىو داخػل يف القسػم األوؿ
مػػن شػ ب أـ داخػػل يف القسػػم الءػػاإ مػػن شػ ب ؟ فتعيػػني ىػػذه النقطػػة
مهم جدا!..
كبعد ذلك ال بد من تحقيق كتفصيل ه الفقرات:
 -1إف ادلس ػ لة ال ػ مكػػم خعفهػػا ى ػ مس ػ لة وامػػدة أو اػػدة مسػػا ل مػػن
الر ػريعة اإلسػػعمية فق ػ  .ويف ناػػس الو ػػت أف احلػػاكم ىػػو شػػخد معػػروؼ.
وؽلكنن ػػا أف نق ػػوؿ -بااتب ػػار الن ػػر إىل ظ ػػاىر ادلس ػػلم -ى ػػو داخ ػػل يف الاق ػػرة
ش يف كونو ظادلا وفاسقا وإف مل يكن كافرا.
الءانية .وبذل
 -2وأما إذا مكموا خعؼ الرريعة اإلسعمية كن اـ حلعىن أئم إف أ ػدروا
ػرارا مبػػد يا الػػى اػػدـ احلكػػم بالر ػريعة اإلسػػعمية خصو ػػا يف شػػؤوف الػػدنيا
والدولػػة ومػػىت كتبػوا ىػػذه القػرارات يف ادلػػد حلعػػىن أئػػم أ ػػدروا دسػػاتري خعفػػا
للررع  -كما ىػو الوضػع يف تركيػا -خعفػا للرػريعة وارضػوه الػى الػرأح العػاـ
الر ػػعس وكتبػ ػوا يف م ػػد ى ػػذه القػ ػوانني " ؽلك ػػن أف يس ػػتند أح مسػ ػ لة م ػػن
ادلسا ل احلقو ية والءقافية والسياسية وا جتمااية و ري ذل من مسا ل الدولة
إىل الػػدين" وأ ػػدروا القػرارات اسػػتنادا إىل ىػػذا الدسػػتور ومػػىت يعتػػيوف احلكػػم
بالرريعة اإلسعمية جرما ويرتبوف اليو معا بات ما تبلػ إىل معا بػة اإلاػداـ -
كما ىو الوضع يف تركيػا -ويؤسسػوف زلػاكم خا ػة لتطبيػ ىػذه العقوبػات ك ػ
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"زلػػاكم أمػػن الدولػػة" -كمػػا كػػاف يف تركيػػا-وإذا ناػػذوىا بالاعػػل فمػػن ينميػػيهم
من الكار وال لم والاس ؟ و يسػتطيع أف ينميػيهم األسػاتذة ك مءػاؿ ر نميػى
الذين ىم مءل زلام األتاتوركيني! دلػاذا؟ ألئػم ػاروا كاػارا ومرػركني وظػادلني
وفاسقني! إف ىؤ ء م اااوف يف ىذه األو اؼ من ثعثة أوجو.
 -1لعدـ مكمهم حلا أنزؿ اا تعاىل كن اـ!..

 –2ولقوذلم و كارا وشركا وىو "إف الحبم إال للشعب" اعنيػة وإاعنػا
إىل كػل العػػامل وإل ػػدارىم دسػاتري ولتحػػويلهم ِ
ادلنتخبػػني مرػركني مءػػل أناسػػهم
بعرضػػهم ىػػذه الدسػػاتري الػػى أ ػوات الرػػعب .ألف الغػػرض مػػن ارضػػها الػػى
أ وات الرعب ىو من جانب بوؿ وتصدي زلتوض الدستور الذح أاد ومن
جانب أخرض إجبار بوؿ وتصدي وترجيه ىذا او
يا أيها الرعب ىناؾ دستوراف! أمدعلا دستور أرسلو اا وأنزلو الػى ابػده
زلمد لى اا اليو وسلم وىػو دسػتور القػرآف ودسػتور الرػريعة .واوخر ىػو
دستورنا الذح أاددناه! ف يهما ترجحونو وىلتارونو وتقبلونو فالذين غليبوف ب
"نعػػم" ىػػم يعميبػػوف حلػػا فعلػػو األتػػاتوركيوف ويقبلونػػو ويصػػد ونو وبػػذل ينكػػروف
القرآف والرريعة .فهل يبقى فيهم الدين؟ والنكاح؟ ومن يستطيع أف يقوؿ ذلذا
" "؟
 -3ت ػرتيبهم اقوبػػات كن ػػاـ وبنػػاء الػػى ىػػذا أليسػػت مػػن الرػػرؾ معا ب ػػة

ال ػ ػػذين يقول ػ ػػوف " ضل ػ ػػن نري ػ ػػد شػ ػ ػريعة اا ونري ػ ػػدىا دول ػ ػػة وإف الدس ػ ػػاتري الػ ػ ػ
أ ػ ػػدرمتوىا والق ػ ػوانني ادلسػ ػػتندة إىل ىػ ػػذه الدسػ ػػاتري لق ػ ػوانني شػ ػػرؾ! ..ضلػ ػػن
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نقبلهػا" حلعا بػات مػا تبلػ إىل اإلاػداـ؟ ألػيس ىػذا ظلػم وفسػ ؟ ومػن يسػػتطيع
أف يقوؿ ذلذا " "؟
ضلػػن نريػػد أف نعيػػد القػػوؿ بتعبػريات أخػػرض مػػىت يبقػػى أح شػػبهة انػػد أمػػد
يف موضوع "الحاكمية"
إف ال ػػدين اإلس ػػعم يب ػػدأ أو بكلم ػػة الر ػػهادة وىػ ػ اب ػػارة ا ػػن ش ػػي ني
األوؿ شهادة بومدانية اا واوخػر شػهادة حلحمػد – ػلى اا اليػو وسػلم-
ابدا ورسو  .وبعد ذل بوؿ وتصدي كل ما أتى بػو وأخػيه زلمػد ػلى اا
اليو وسلم من اا تعاىل ويؤمنو مقا فيحرتمو ويرضاه فيسػلمو .إف شخصػا مػا
م ػػاداـ أف ي ػػؤمن د ػػذه العقي ػػدة وم ػػاداـ أف ػل ػػافش ال ػػى ى ػػذه العقي ػػدة فيس ػػتمر
إسػػعمو .مث بعػػد ذل ػ –العيػػاذ بػػاا-إف أنكػػر وجحػػد أح ش ػ ء شلػػا أتػػى بػػو
رسػػوؿ اا ػػلى اا الي ػػو وسػػلم فيكػػوف ك ػػافرا ومرتػػدا اػػن دين ػػو س ػواء أك ػػاف
إنكاره وجحوده بتعبري ريه أـ بالاعل واحلركات!
ىػػذا ىػػو الوضػػع احلقيق ػ للمسػػلمني الػػذين يعيرػػوف يف كءػػري مػػن الػػبعد يف
العػػامل اإلسػػعم يف اصػرنا احلاضػػر ىػػذا! فهػػم ػلكمػػوف حلػػا أنػػزؿ اا الػػذح
أتػػى بػػو وبلغػػو رسػػوؿ اا ػػلى اا اليػػو وسػػلم وأئػػم يقولػػوف "إنػػا مسػػلموف"
ويتلا وف كلمة الرهادة ومىت ػلميوف! ومػىت أف بع ػهم يتميػاوز احلػد اػعوة
الى كارىم ىذا فينبذ الرريعة اإلسعمية وراء ظهوره وي ع القوانني بدذلا تبعػا
لعقلػػو وػلكػػم دػػا .ىػػا ىػػو اػػعوة كاػػر ثػػاف الػػى كاػػرىم .أح أئػػم ألغػوا الن ػػاـ
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ػنع البرػر

الررا من احملاكم وػلكموف ويصػدروف القػرار بػالقوانني الػ ىػ
وال وضعوىا ب ناسهم.
ىػا ىػم مجعػوا الكاػرين معػا األوؿ ىػػو اػدـ مكمهػم حلػا أنػزؿ اا والءػػاإ
إ ػػدارىم ػرارات بإتيػػاف الق ػوانني تبعػػا لصػػنع اقػػوذلم وملهػػم ادلرػػاكل مرااػػاة
ذلا .وىم بذل وضعوا أناسهم مقػاـ اا سػبحانو وتعػاىل وأالنػوا اػن أناسػهم
أربابا.
وىن ػ ػػاؾ كا ػ ػػرىم الءال ػ ػػث وى ػ ػػو ا ػ ػػدىم وااتب ػ ػػارىم جملل ػ ػػب احلك ػ ػػم بالر ػ ػريعة
اإلسػػعمية جرمػػا ومػػىت الػػتلاش بالرػريعة جرمػػا أي ػػا ويعػػا بوف ىػػؤ ء ادلسػػلمني
حلعا بػػة يعػػا بوف القاتػػل واجلػػاإ ىكػػذا .ومػػىت إاػػعف أمءػػاذلم كمػػا كػػاف يف
يومنا ىذا وترهريىم دذا ا سػم يف الصػحافة والنرػر و قػريىم .فمػا ىػذا؟ إف
ىذا تعبري ان اداوهتم الرريعة وإثبات وتعبري ان اداوة القرآف واداوة اا.
كالدلػيل ل ػدـ رغػبػتػوػم الػشريعػة:
إف س ػػلطة الػ ػوجملن ب ي ػػديهم والقػ ػوانني ىك ػػذا ب ي ػػديهم .وك ػػذا وض ػػع القػ ػوانني
وإ ػػدار القػ ػرارات ب ي ػػديهم وي ػػعوف القػ ػوانني الػ ػ يري ػػدوئا يف ك ػػل األمي ػػاف
ويصدروف القرارات ومع ىذا ىم ػلكموف برػريعة اا اػز وجػل واحلػاؿ أف
الرعب يطالبوف مكػم الرػريعة باسػتمرار مػع اإل ػرار! وإئػم إف أرادوا احلكػم
بالرريعة لكػانوا ػلكمػوف دػا .ولكػن صػدىم ومػرامهم اػدـ احلكػم بالرػريعة.
وفيهم وة اإلرادة والقدرة وإف أرادوا احلكم حلا أنزؿ اا حلكموا دا ألبتة.
وإذا اارتض أمد و اؿ
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"مػػا ذا باليػػديوم؟ هػػم جميع ػان بػػاد لومػػر هػػم يفعلػػوف مػػا تػػالمر الدكلػػة
البافرة في الشرؽ كال رب كهم يطيعونوم!"
فميوابنا ىكذا إف رجاؿ الدولة والق اة يقولوف مءل ىذا القوؿ
يصدر من أفواىهم و من ىذا القبيل .لو أ روا مءل ىذا القوؿ ب فواىهم
واارتفوا بو فهذا دليل آخر الى كارىم ألنو د ظهر دذا إجملااتهم الكار
وبذل ظهر ادـ مكمهم حلا أنزؿ اا .يقوؿ اا تعاىل يف زلكم التنزيل
ػزؿ اهلل سػنطيعبم فػي بعػ
{ذلك بالنوم قالوا لل ين كرهوا مػا ن ٌ

اهلل يعلم إسرارهم }.زلمد 26

األمػر ك

يبني اا سبحانو وتعاىل يف كتابو أئم يداوف أئػم آمنػوا حلػا نػزؿ الػى زلمػد
واحلاؿ ليس كذل وىم يتحػاكموف إىل الطػا وت ويػ مروف اوخػرين باحملاكمػة
إىل الطػػا وت أح إؽلػػاف بػػاا وبكتابػػو مػػن جانػػب ومػػن جانػػب آخػػر زلكمػػة
الط ػػا وت! مركت ػػاف م ػػادتاف متام ػػا م ػػا أامي ػػب وجودعل ػػا يف ض ػػمري و ل ػػب
وامد! ..ويذكر لنا القرآف الكرمي ىذه احلقيقة ىكذا
{ألم تر إل الٌ ين يز موف أنٌوم آمنوا بما أنزؿ إليك كما أنزؿ من قبلك

يريػ ػػدكف أف يتحػ ػػاكموا إل ػ ػ الطػ ػػاغوت كقػ ػػد أمػ ػػركا أف يبفػ ػػركا بػ ػػه كيريػ ػػد
شػػيطاف أف يضػلٌوم ّػػالالن بعيػػدان .كإذا قيػػل لوػػم تعػػالوا إلػ مػػا أنػػزؿ اهلل
ال ٌ

الرسػػوؿ رأيػػم المنػػافقين يص ػ ٌدكف نػػك صػػدكدان( }.النسػػاء -64
كإل ػ ٌ
64
كبع

اآليات األخرل هب ا:
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ثم يتػول ٌ فريػق ٌمػنوم ٌمػن بعػد ذلػك
كبالرسوؿ كأطعنا ٌ
{كيقولوف آمنا باهلل ٌ
كمػا أكلئػك بػالمؤمنين .كإذا د ػوا إلػ اهلل كرسػوله لػيحبم بيػنوم إذان فريػػق
منوم ٌمعرّوف .كإف يبن لٌوم الح ٌق يالتوا إليه م نين .أفي قلوبوم ٌمػرض

أـ ارت ػ ػػابوا أـ يخ ػ ػػافوف أف يحي ػ ػػم اهلل ل ػ ػػيوم كرس ػ ػػوله ب ػ ػػل أكلئ ػ ػػك ه ػ ػػم

ال ٌالموف .إنٌما كاف قوؿ المؤمنين إذا د وا إل اهلل كرسوله لػيحبم بيػنوم

أف يقولوا سمعنا كأطعنا كأكلئك هم المفلحوف }.النور 14-11

{فال كربٌك ال يؤمنوف حتٌ يح ٌبموؾ فيما شجر بينوم ث ٌػم ال يجػدكا فػي
أنفسوم حرجان ٌم ٌما قضيم كيسلٌموا تسليمان }.النساء 61
وإذا مرػينا ػػت ضػػوء ىػػذه اويػػات وأمءاذلػػا فنرػػاىد إف مػػن شػػروط اإلؽلػػاف
بػػوؿ أمكػػاـ اا ورس ػولو وا ستسػػعـ ذلػػا ب مجعهػػا وإ يصػػه اإلؽلػػاف و
يقبل .فها ىم اروا مرركني ولو لوا و اموا!..
ولو تعاىل
{اتخػ كا أحبػػارهم كرهبػػانوم أربابػان ٌمػػن دكف اهلل كالمسػػيح ابػػن م ػريم كمػػا

أمركا إالٌ ليعبدكا إلوان كاحدان الٌ إله إالٌ هو سبحانه ٌما يشركوف }.التوبة

14

س ػ ؿ مذياػػة -رض ػ اا انػػو -اػػن ػػوؿ اا اػػز وجػػل (اتخ ػ كا أحبػػارهم
كرهبػانوم أربابػان مػن دكف اهلل) هػل بػدكهم؟ فقػاؿ "ال كلبػن أحلػوا لوػػم
الح ػراـ فاسػػتحلو كحرمػػوا لػػيوم الحػػالؿ فحرمػػو ( .خطيػػب الب ػػدادم

نقالن ن أبي البخترم).
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و اؿ أبو البخرتح إف النصارض واليهود كػانوا يعبػدوف األمبػار والرىبػاف فيمػا
أمروىم من اإلمػعؿ والتحػرمي .ولكػن مػا ػلوا ذلػم مػىت وإف ػالوا " ػلوا لنػا"
فلػػم غليبػػوىم ألبتػػو .ولكػػن أمػػروىم بػػوؿ مػػا مرمػػوىم فيمػػا أملػػو اا اػػز وجػػل
و بػوؿ مػػا أملػوا ذلػػم فيمػػا مرمػػو اا اػػز وجػػل وىػػم أجملػػااوه يف ذلػ  .ىػػذا ىػػو
معىن الربوبية! أح ىذا معىن اىلاذ أناسهم أربابا! الاقيو وادلتاقو
ػرب يف ب ػ ػ
ػػاؿ ربي ػػع ب ػػن أن ػػس س ػ ػ لت أب ػػا ال ػػى "كي ػ ػ ك ػػاف اىل ػػاذ ال ػ ّ

إسرا يل؟" رد الػ و ػاؿ " هػم كجػدكا أكامػر اهلل كنواهيػه فػي كتػبوم قػالوا
مػػا هػػي أكامػػر ك نػػواهي لماؤنػػا؟ كب ػ لك أخ ػ كا أقػػواؿ الرهبػػاف كاألحبػػار

كتركػػوا كتػػاب اهلل كراذ ظوػػورهم ".كمػػا ى ػو احلػػاؿ انػػد األتػػاتوركيني أخػػذوا
أ واؿ كماؿ آتاتورؾ وتركوا أوامر اا ونواىيو.
روض الرتمذح ان ادح بن مامت
ػػاؿ مسعػػت رسػػوؿ اا  -ػػلى اا اليػػو وسػػلم -يق ػرأ "إتخ ػ كا أحبػػارهم
كرهبانوم أربابان من دكف اهلل أما إنوم لم يبونوا يعبدكنوم كلبنوم كانوا إذا

أحل ػػوا لو ػػم ش ػػيئان اس ػػتحلو كإذا حرم ػػوا ل ػػيوم ش ػػيئان حرم ػػو  ".أخرج ػػو

الرتمذح و اؿ مديث ريب
ر ػػم رابػػة ىػػذا احل ػػديث انػػد الرتمػػذح ولكنػػو ين ػػور جملريقنػػا يف تاسػػري ى ػػذه
اوية.
ويقػػوؿ مذياػػة بػػن اليمػػاف وابػػن ابػػاس و ريعلػػا يف تاسػػري ىػػذه اويػػة اجلليلػػة
ناس الكعـ واا تعاىل يقوؿ يف ىذه اوية ادلذكورة
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{كما أمركا إالٌ ليعبدكا إلوان كاحدان الٌ إلػه إالٌ هػو سػبحانه ٌمػا يشػركوف}.

التوبة 14
إف ظػػاىر ىػػذه اويػػة تبػػني لنػػا أف اإلتبػػاع والطااػػة دلػػا أنزلػػو اا اػػز وجػػل ىػ
ابادة وأف ادـ اإلتباع لررؾ وش ء مو ل إىل الررؾ ويصريه مرػركا! وؽلكػن
لنا أف نعي ان ىذا ىكذا
ومن أجملاع ػوانني أمػد مػا فهػو متخػذه ربػا ويصػري ىػو بػذل ابػدا لػو .وكمػا
أف ىذه اوية وأمءاذلا تبني لنا ىكػذا كػذل يؤيػد مػديث اػدح بػن مػامت ىػذا
ادلوضوع وكذل تااسري العلماء يف ىذا ا اه.
وكل ىذا يبني لنػا أف مػن شػروط اإلؽلػاف بػوؿ أمكػاـ اا اػز وجػل وو ػايا
النػػس ػػلى اا اليػػو وسػػلم والرضػػا دػػا وا ستسػػعـ ذلػػا ألف اإلؽلػػاف بػػاا اػػز
وجػػل وبكتابػػو يوجػػب ذلػ  .وبعبػػارة أخػػرض إف مػػن م ػػموف اإلؽلػػاف بػػاا اػػز
وجػػل وبكتابػػو ىػػو أف اا سػػبحانو وتعػػاىل إذا أمػػل شػػي ا فهػػو مػػعؿ وإذا مػػرـ
شػي ا فهػو مػراـ أح إف ادليػزاف ىػ الرػريعة والرػريعة ىػ ػانوف اا اػز وجػػل
الذح ي ل و ؼلط  .وبناء الى ذل أف مػن أتػى بػالقوانني الػ ىػ ػنع
البرػػر بػػد مػػن أمكػػاـ اا تعػػاىل وش ػريعتو كليػػا أو بع ػػا فيصػػري ىػػو مرػػركا
أشرؾ باا سبحانو وتعاىل وخرج من ادللة.
وىنػػا مسػ لتاف تاكػػروا مسػػلما تػػرؾ شػريعة اا تعػػاىل وامتنػػع اػػن اتبااػػو واتبػػع
القوانني ال ى نع البرر .فما مكم أمءاؿ ىػؤ ء؟ واجلػواب كاػر وشػرؾ
أح ار مرركا وكافرا.
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وادلس لة الءانية إف أكءر األمراء يف العامل اإلسعم من ىػذا القبيػل أح ألغػوا
شػ ػريعة اا تع ػػاىل وم ػػىت منعوى ػػا واات ػػيوا ال ػػذكر انه ػػا جرم ػػا ومكمػ ػوا اليه ػػا
اقوبػػات وامتقروىػػا .وكلهػػا لػػيس رؤيػػا و خيػػا و اهتامػػا بػػل مقيقػػة ثابتػػة
ب واؿ وب فعاؿ أناسهم وبتصرفاهتم .وليس من بيل الرد واإلنكار.
موقم لماذ السػوذ:

ان روا! ماذا ياعل ىؤ ء العلماء السوء ميػث أف احلقيقػة يف ىػذا ادلركػز؟ ىػم
يتن ػ ػػازلوف ا ػ ػػن اإلس ػ ػػعـ دل ػ ػػن مل ػلك ػ ػػم حل ػ ػػا أن ػ ػػزؿ اا يف مؤلا ػ ػػاهتم ويف إلق ػ ػػاء
احملاض ػرات إمػػا لعػػدـ كاايػػة المهػػم وإمػػا لكػػوئم متنػػازلني اػػن اإلسػػعـ وإمػػا
خلػػوفهم مػػن الن ػػاـ وىػػم يعطػػوف ال ػػوء األخ ػػر الػػيهم ويرػػميعوئم وك ػ ئم
يقولػػوف ذلػػم" إنكػػم تسػػتطيعوف أف كمػوا بغػػري شػريعة اا يكاػػيكم أف تؤمنػوا
باألمكاـ اإلذلية وأف تنكروىا .مث بعد ذل اتركوا الرريعة وأ دروا القػوانني
ال سرتااوف شؤونكم مسػب ىػذه القػوانني ومػىت تؤسسػوا زلػاكم خا ػة دلػن
يعػػرتض اليهػػا وتق ػوا الػػيهم أو الػػى األ ػػل تسػػكتوىم .وإذا اجتمعنػػا ضلػػن
كاألسػػاتذة وأنػػتم كالدولػػة تػػرض الرػػعب يسػػمع أ والنػػا ويتابعوننػػا بػػد مػػن أف
يتػػابعوا ويسػػمعوا أ ػواؿ األسػػاتذة الػػذين يقولػػوف "الر ػريعة الر ػريعة" ويػػداوف
بكار األتاتوركيني.
ىذا وإف الماء السوء الذين يقولوف ىكػذا ويرػميعوف ىػؤ ء ادلرػركني الػذين
ىم مجيعا أاداء الرريعة أخطر مػن الػذ اب الػ هتػاجم الػى طيعػة األ نػاـ.
واا سبحانو وتعاىل ػلاش ىذه األمة من شرورىم ومااسدىم.
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ك ػفػػر دكف ك ػفػػر:

وأمػػد مااسػػد المػػاء السػػوء الػػذين ىػػم مػػن ىػػذا القبيػػل كمػػا ذكػػرت وسػ ذكر
كػػذل فيمػػا بعػػد الػػذين ىػػم وضػػعوا  98مػػادة ناسػػاة متاميػػرة –ديناميػػت-
ػ ػػت أ ػ ػػل ال ػ ػػدين الر ػ ػػرا  .ى ػ ػػذا وى ػ ػػو دف ػ ػػااهم ا ػ ػػن مص ػ ػػطاى كم ػ ػػاؿ
واألتػاتوركيني الػذين ىػم أاػداء اا اػػز وجػل ويقولػوف إف ىػؤ ء ليسػوا بكػػافرين
وحلرتدين بل إف كارىم دوف الكار وابارة اػن ادلعصػية واإلمث ويسػندوف أ ػواذلم
ىذه إىل وؿ ابن اباس -رضى اا انو-إذ يقوؿ "إف ىػو إ كاػر دوف كاػر"
ولكػن ػػوذلم ىػػذا كػػذب الػػى ابػػن ابػاس وأمءالػػو مػػن العلمػػاء-رضػ اا اػػنهم
أمجعػػني -وجرؽلػػة بيحػػة انػػد النػػاس وإضػػعؿ مجهػػور األمػػة .ألف ابػػن ابػػاس مل
يقػػل "مػػن تػػرؾ ش ػريعة اهلل تعػػال كاتبػػع حبم ػان غيػػر حبػػم اهلل تعػػال فوػػو

داخل في كفر دكف كفر!" والذين أسندوا ىذا القوؿ إىل ابن اباس رضى اا
انػػو مل يسػػندوه يف ىػػذا ادلعػػىن ومل ياهمػػوه أي ػػا يف ىػػذا ادلعػػىن وىػػذا كػػذل
كذب وفرية .ومل يقل ابن اباس ومن تبعو مءل ىذا القوؿ.
ولكن الذين يدافعوف ان األتاتوركيني بتقدمي ىذا القوؿ ينسوف ال ػروؼ الػ
يػػل ألجلهػػا ىػػذا القػػوؿ ويف مػػن ذكػػر ىػػذا القػػوؿ أو يبغػػوف! وإذا أردمت أف
تصػلوا إىل نتيميػة مقيقيػػة فعلػيكم أف تاكػػروا يف شػروط ذلػ اليػوـ ورجاذلػػا .و
تاك ػػروا ش ػػروط الي ػػوـ الػ ػراىن ورجاذل ػػا أي ػػا و ارنوعل ػػا س ػػرتوف الا ػػروؽ بينهم ػػا
كاجلباؿ! وس وضه ىذا ادلوضوع يف العدد القادـ ولكن اوف أذكر التاع
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إف الرريعة واألمواؿ يف ذل اليوـ مل تكن ن اما ومل تكن رجاذلا اجلمااة
اجلمهورية! فماذا كاف إذا؟
كم ػػا أف ادلوض ػػواات ادلهمل ػػة مل تك ػن س ػػوض موض ػػواات منا ػػردة ك ػػذل إف
الذين ػلكمػوف ويقػرروف خػعؼ الرػريعة لكػانوا أشخا ػا مناػردين .إذا مكػم
شػػخد يف ذل ػ الو ػػت خػػعؼ الر ػريعة لكػػاف ػلكػػم إمػػا اتبااػػا لناسػػو وإمػػا
رمحة دلن ػلكم فيو وإما لسبب ما كػاف يعلػم ويعػرتؼ أنػو أخطػ وأنػو آمث .ىػذا
وإف كار من مكم وأ در القػرار خػعؼ الرػريعة يف ىػذه ال ػروؼ واألمػواؿ
كار دوف كار.
وأمػػا ال ػػروؼ واألم ػواؿ يف ىػػذا اليػػوـ الػراىن إف ادلسػ لة ليسػػت خا ػػة بػػل
اامػػة أح إف ادلس ػ لة خرجػػت مػػن كوئػػا مناػػردة بػػل ػػارت تعميمػػا ون امػػا.
كػ ػػذا إف احلػ ػػاكم واحملكػ ػػوـ خلرجػ ػػا مػ ػػن كوئمػ ػػا مناػ ػػردين بػ ػػل ػ ػػارا جلمااػ ػػة
اجلمهوريػػة .وبنػػاء الػػى ىػػذا إف احلػػاكم واحملكػػوـ ليكونػػاف كػػافرين ومرتػػدين إف
رضوا بالكار !
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الحاكمية - 10 -
كفي ه ا الباب أساساف موماف:
ش يف كار من مل يقبل أمكاـ اا ورسولو ب ئا جاءت من
-4
اند اا ورسولو .ألف اإلسعـ ابارة ان القبوؿ والتصدي بكل ما جاء من
اند اا ورسولو وان ا ستسعـ إىل اا يف ىذه ادلسا ل .ىذا ىو األساس
األوؿ و بد أف ير فيو أمد.
 -2تاكػػروا رجػػع أنػػو يقبػػل ويصػػدؽ بكػػل مػػا جػػاء مػػن انػػد اا ورس ػولو
ولكنػػو يعص ػ أح يرتكػػب بعػػخ الػػذنوب واخلطايػػا وأنػػو يعػػرتؼ كونػػو خاجمل ػػا
واا ػػيا فهػػو يكاػػر ومالػػو راجػػع إىل إرادة اا اػػز وجػػل بسػػبب كونػػو ظادلػػا
وفاسقا إف شاء اذبو بقدر إ و وإف شاء ار لو.
وادلس لة األوىل ى يقبلها كل مسلم ميث إف جحد أمد ىذا ادلوضوع فهو
ليس حلسلم وداخل يف الكار.
وأمػا ادلسػ لة الءانيػة أثبػػت أىػل السػػنة أف مػن ارتكػػب الكبػا ر مػػع اارتافػو دػػا
و بوذلا ب ئا مراـ وأنو ارتكػب جرمػا خعفػا للػدين وا اػز وجػل فهػو يكاػر
أي ػػا و ػلك ػػم بكا ػػره .ى ػػذا وإف ى ػػذا ادلوض ػػوع ال ػػذح اختلػ ػ في ػػو ادلعتزل ػػة
واخل ػوارج فيمػػا بينهمػػا .واخل ػوارج يكاػػروف أمءػػاؿ ىػػؤ ء ادل ػرتكبني مػػن الكبػػا ر
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وادلعتزل ػػة يع ػػيوف يف أمء ػػاؿ ى ػػؤ ء الن ػػاس بتعب ػػري "ادلنزل ػػة ب ػػني ادلنػ ػزلتني" أح إف
مرتكب الكبرية ليس حلؤمن و بكافر بل نقطة فيما بينهما.
الػث ػمػرة:

ضلػن اجمللعنػا الػػى ىػذين األساسػػيني نتيميػة العلػػم ميػث يقولػوف يف آيػػة كمػػن

لػػم يحبػػم بمػػا أنػػزؿ اهلل فالكلئػػك هػػم البػػافركف) "إف الكاػػر يف ىػػذا البػػاب
كا ػػر دوف كا ػػر ".والعلم ػػاء يري ػػدوف أف يقول ػوا ب ػ واذلم ى ػػذه إف ى ػػذه اوي ػػة
شاملة جلميع من مل ػلكم حلا أنزؿ اا يف أح ماؿ ما.
بػػل كػػاف م ػرامهم احلقيق ػ أف يبين ػوا احلكػػم الرػػرا يف األمكػػاـ ال ػ ك ػػانوا
ػلكموف دا يف اصرىم أح إف الذين مل ػلكموا حلا أنزؿ اا فهم بلوا أمكػاـ
اا ورسولو ويف ناس الو ت يقبلوف أف تكوف األمكاـ اامة أح إف الدسػتور
والق ػوانني األخػػرض تػػابع لكتػػاب اا وش ػريعتو .ومػػع ذل ػ ػػد يكػػوف أميانػػا يف
بعخ الو ا ع الاريػدة يعصػى احلػاكم وػلكػم بغػري كتػاب اا وشػريعتو ولكػنهم
مػػع ذل ػ مل يصػػدروا أمكامػػا و ػوانني سلالاػػة ومغػػايرة لر ػريعة اا .فهػػم ليس ػوا
بكاار بل ىم العصاة .وبناء الى ذل ترتتب اليهم األمكاـ مءػل مػا ترتتػب
الى أمءاذلم.
مث بعػػد ذلػ ظهػػرت جملا اػػة مسػػماة باسػػم اخلػوارج .فهػػم تطر ػوا جملريػ تكاػػري
كػػل مػػذنب .وبنػػاء الػػى ذل ػ ػػاؿ المػػاء األمػػة اإلسػػعمية إف احلكػػم بغػػري
احلػ نػػوع مػػن أنػواع الكاػػر وأضػػافوا إىل ذلػ مػػا داـ أف احلكػػاـ متمسػػكوف
باإلسػ ػػعـ يف األ ػ ػػل وأئ ػ ػػم منقػ ػػادوف ألمكػ ػػاـ اا و وانين ػ ػػو وأئػ ػػم مل يقبل ػ ػوا
136

البيّنات  - 5احلاكمية

القوانني ال ى نع البرر مسب اقوذلم أو مسػب اقػوؿ ػريىم ومل يػ توا
باألمكاـ اجلديدة فر م أئم مذنبوف ولكنهم ليسوا بكاار".
ىذا ىو مراـ كبار الماء األمة اإلسػعمية بقػوذلم "كاػر دوف كاػر ".أح أئػم
مل يقص ػػدوا " أف ى ػػذا الق ػػوؿ ي ػػل يف م ػػن مل يقب ػػل مجي ػػع شػ ػرا ع اا أو بع ػػا
منها".
كك لك ليػم المراد بوػ ا القػوؿ:
 -1الذين بدلوا مجيع شريعة اا أو بع ا منها.

 -2و الذين ف لوا ن اـ أناسهم الى ن اـ شريعة اا ال أرسلها.
 -3و الذين نبػذوا كتػاب اا وراء ظهػورىم و ػدموا القػوانني الػ ىػ

ػنع

البرر وف لوىا.

 -4و الذين ػلاكموف إىل الطا وت وإىل احملاكم ال تسػيطر فيهػا ػوانني

نع البرر إف تنازاوا يف ش ء و يردوه إىل اا ورسولو تبعا ألىوا هم.
 -5إف تعبػػري "كا ػػر دوف كاػػر" مل يع ػػي يف أح وام ػػد مػػنهم .وكم ػػا أف اب ػػن
اباس رضػ اا انػو مل يقصػد دػذا القػوؿ ىػؤ ء األشػخاص كػذل مل يقصػد
الذين شرموا ولو .ألئم اند ىؤ ء ابن ابػاس والرػارمني دخلػوا يف الكاػر
رامة و اروا كاارا.
ىل تستطيعوف أف تدلنا الى أمد معا ر ابن اباس رض اا انػو يقػوؿ مػا
يقولو ىؤ ء أو يداوه؟
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وك ػػذا ك ػػم شخص ػػا تس ػػتطيعوف أف ت ػػدلنا ال ػػيهم -ا ػػي الت ػػاري يف أح اص ػػر
رؤسػػاء الدولػػة أو يف أح اصػػر اخللاػػاء –مػػن الػػذين يقومػػوف بالتنايػػذ وا ػرتاح
وأف ؼلطر بباذلم ما يقولو ادلذكوروف أمسا هم يف ادلواد اخلمس السابقة ذكرىا.
مناقشة فػي ه ا الباب:
لقد جرت ىذه ادلنا رة فيما بني أس العم بن محيد السدوس ذو ثقة من
التابعني وبني رلمواة من جملا اة العبادية من فرؽ اخلوارج.
وإذا ػػدمنا ى ػػذه اجللس ػػة ادلاتوم ػػة ادلنا ر ػػة أم ػػاـ م ػػك الن ػػاس ستوض ػػه ى ػػذه
ادلس لة ادلهمة يف اية اذلمة.
ويذكر الطيح بسند حيه ىذه الرواية
الخػوارج يا مػ ! ىػل ػوؿ اا اػز وجػل "كمػن لػم يحبػم بمػا أنػزؿ اهلل
فالكلئك هم البافركف" م

.

الحػ ػ ػػق :نعم ىذا م .

الخػوارج" :وىل وؿ اا اػز وجػل "كمػن لػم يحبػم بمػا أنػزؿ اهلل فالكلئػك

هم ال الموف" حيه؟

الحػ ػ ػػق :نعم ىذا حيه.
الخػوارج" :وىل وؿ اا اػز وجػل "كمػن لػم يحبػم بمػا أنػزؿ اهلل فالكلئػك

هم الفاسقوف" حيه؟

الحػ ػ ػػق :نعم ىذا حيه.
الخػوارج :إذا ىل ػلكم ىؤ ء حلا أنزؿ اا؟
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الح ػ ػػق :ىذا دينهم مرتبطوف بو وػلكمػوف بػو ويػداوف لػو .وإذا تركػوا شػي ا

منو يعلموف أئم و عوا يف ادلعصية.

الخػوارج :كع! واا ىذا ليس مءل ما لت .أنت تارؽ!..

الح ػ ػ ػػق :أنػػتم أم ػ دلػػا لتمػػوه ىػػذا رأيكػػم ولسػػت أفكػػر ىكػػذا ولكػػن ىػػذه

اويػػات نزلػػت يف اليهػػود والنصػػارض وأىػػل الرػػرؾ وأمءػػاذلم .تاسػػري ابػػن جريػػر
ج ػ 44ػ 111
ىذا ىو مو األمراء واحلكاـ والعلماء مل يكاروىم.
وإ ّف احلكم حلا أنزؿ اا ىو دين ىؤ ء احلكاـ واألمراء إئم تدينوا احلكم حلػا
أنزؿ اا.
ػلكموف دذا الدين
وإف تبليغهم وداوهتم إىل ىذا الدين
مث بع ػػد ذل ػ أئ ػػم إف ترك ػوا ش ػػي ا م ػػن ى ػػذا ال ػػدين غل ػػدوف ويع ػػدوف أناس ػػهم
رلرمني يقبلوف ويعرتفوف كوئم رلرمني...
كأمػثالػه:

كاآلف لنسػالؿ أسػتاذ قرقػنجػي
وىل مو رجاؿ الدولة واحلكاـ الذين ولو ىم مءل ما ذكر؟
أح اػ ػامل يس ػػتطيع أح غلي ػػب ا ػػن ى ػػذا السػ ػؤاؿ باإلغل ػػاب "نع ػػم أئ ػػم مء ػػل
ادلذكورين" إذا تستطيعوف أف تدخلوا ىؤ ء الرجاؿ ليومنػا الػراىن يف تعمػيم
ىذا القوؿ "ىم ليسوا بكػافرين بػل إف كاػرىم كاػر دوف كاػر" .وىػؤ ء الرجػاؿ
يف يومنا ىذا د كاروا كارا بواما .وبناء الى ىذا يسػتح ألمػد أف يػدافع
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اػػنهم و يسػػتطيع أف ينميػ مصػػطاى كمػػاؿ ومػػن تبعػوا ورا ػػو مػػن كػػوئم مػػن
أىل النار.
وبناء الػى أعليػة ادلوضػوع نعيػدىا مػرة أخػرض إف ىػؤ ء ليسػوا كالػذين اصػوا
وارتكبوا الػذنوب مءػل الػذنوب األخػرض ولكػن مل يكاػرىم العلمػاء وليسػوا مػن
جنس الذين كانوا موضوع ادلنا رة وليسوا من جنس ىػذا التعبػري بػن ابػاس
رض ػ اا انهم ػػا "إف كف ػػرهم كف ػػر دكف كف ػػر" .ب ػػل كا ػػر ى ػػؤ ء كا ػرا بوام ػػا
وم عاا .ألئم كما لنا آناا ألغوا الرريعة اإلسعمية كن اـ وأتوا بدذلا انوف
العقوبات مػن إيطاليػا والقػانوف ادلػدإ مػن سويسػرا والقػانوف التميػارح و ػانوف
أ وؿ احملاكمة من أدلانيا .وكذل ننوا بعخ القوانني مػن تلقػاء أناسػهم ومػن
أ واؿ آبا هم وجعلوىا كالند وف ػع اػن ذلػ اشػرتجملوا "أف ال يسػتند أم
موّوع يتعلق بالدكلة لػ الػدين ك لػ أصػوؿ الػدين!" وف ػع اػن ذلػ
أي ا م ّروا الرريعة اإلسعمية وااتيوىا جرما ورتبوا اليها اقوبات .واػذبوا
وامتقروا مطالس الرريعة واا بوىم مءل ما اا بوا القتلة واارمني .أليست ىذه
كلها دليع وإثباتا الى امتقار واستهزاء الرريعة؟ وىػل ياعػل ىػذه األمػور مػن
آم ػ ػػن ب ػ ػػاا وب ػ ػػاليوـ اوخ ػ ػػر و ػ ػ ّدؽ الق ػ ػػرآف والرس ػ ػػوؿ وأخل ػ ػػد يف ػ ػػعتو
و ػػيامو؟ ولػػن يسػػتطيع أف ياعػػل .و ؽلكػػن ألمػػد أف ؽلػػزج إؽلانػػو ب فعالػػو ال ػ
ارتكبها ضد الرريعة اإلسعمية من التحقري واجلنايات و امتماؿ دلزجو دا.
اوف نصغ ذلذا ادلوضوع إىل تاسري ابن كءري.

140

البيّنات  - 5احلاكمية

و ولػو تعػاىل "أفحبػم الجاهليػة يب ػوف كمػن أحسػن مػن اهلل حبمػان لقػوـ

يوقنػػوف" ينكػػر تعػػاىل الػػى مػػن خػػرج اػػن مكػػم اا احملكػػم ادلرػػتمل الػػى كػػل
خػ ػ ػػريي الن ػ ػ ػػاى ا ػ ػ ػػن كػ ػ ػػل ش ػ ػ ػػر وا ػ ػ ػػدؿ إىل مػ ػ ػػا س ػ ػ ػواه م ػ ػ ػػن اوراء واألى ػ ػ ػواء
وا طعمات ال وضعها الرجاؿ بع مسػتند مػن شػريعة ااي كمػا كػاف أىػل
اجلاىلية ػلكموف بو من ال ع ت واجلها ت شلا ي عوئا بػآلرا هم وأىػوا همي
وكمػػا ػلكػػم بػػو التتػػار مػػن السياسػات ادللكيػػة ادلػ خوذة اػػن ملكهػػم جنكزخػػاف
الذح وضع ذلم الياس ي وىو ابارة اػن كتػاب رلمػوع مػن أمكػاـ ػد ا تبسػها
مػػن شػرا ع شػػىت مػػن اليهوديػػة والنصػرانية وادللػػة اإلسػػعمية و ريىػػاي وفيهػػا كءػػري
م ػػن األمك ػػاـ أخ ػػذىا م ػػن رل ػػرد ن ػػره وىػ ػواهي فص ػػارت يف بني ػػو ش ػػراا متبع ػػا
يقدمونو الى احلكػم بكتػاب اا وسػنة رسػوؿ اا ػلى اا اليػو وسػلمي فمػن
فعػػل ذلػ مػػنهم فهػػو كػػافر غلػػب تالػػو مػػىت يرجػػع إىل مكػػم اا ورسػولوي فػػع
ػلكم سواه يف ليل و كءريي اؿ تعاىل "أفحكم اجلاىلية يبغوف" أح يبتغوف
ويريدوفي وان مكم اا يعػدلوفي "ومػن أمسػن مػن اا مكمػا لقػوـ يو نػوف"
أح ومػػن أاػػدؿ مػػن اا يف مكمػػو دلػػن اقػػل اػػن اا شػػراوي وآمػػن بػػوي وأيقػػن
والم أف اا أمكم احلاكمنيي وأرمم القو من الوالدة بولدىاي فإنو تعاىل ىػو
العامل بكل ش ءي القادر الى كل ش ءي العادؿ يف كل ش ء.
الػفػػرؽ بػيػنػوػػما:

األوؿ ىػػو مػػاؿ شػػخد يقػػاؿ فيػػو "كاػػر دوف كاػػر"! واوخػػر يقػػاؿ فيػػو " ػػد
كاػر كاػرا فػػوؽ كاػػر" يعػ ػػد ارتػػد وخػػرج اػػن ملػػة اإلسػػعـ .مث بعػػد ذلػ إف
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ىذا القوؿ يع ػوؿ ابػن كءػري لػيس رلػرد فتػوض اػامل وامػد أو إمػاـ وامػد بػل
إف ى ػػذا ى ػػو –إف ج ػػاز التعب ػػري تعب ػ ػريا ػػحيحا تعبري ومك ػػم معل ػػوـ لل ػػدين
اإلسػعم  .ومػػع ذلػ أف ىػذا مكػػم يقبلػػو ويصػد و كافػػة ادلسػػلمني .وإف ىػػذا
ادلوضوع يعي ىكذا
"مػػن تػػرؾ الن ػػاـ الرػػرا احملكػػم ادلنػػزؿ الػػى خػػامت األنبيػػاء زلمػػد ػػلى اا
اليػػو وسػػلم وػلػػاكم بدلػػو يف احملػػاكم ال ػ نسػػخت ش ػريعتها ون امهػػا فيكاػػر.
وإذا كػ ػػاف الػ ػػداا إىل الكتػ ػػب وإىل احملػ ػػاكم ال ػ ػ تسػ ػػتند أ ػ ػػلها إىل الكتػ ػػب
السماوية كافرا فهل يكوف كافرا من ىو الذح يداو إىل القوانني ال تستند
إىل اقػل البرػػر – مءػػل مػػا داػػا جنكػػز خػػاف -أو إىل احملػػاكم الػ ػلػػاكم فيهػػا
دذه القوانني أو ػلكم يف ىذه احملاكم دا؟ وأخريا ؽلكن أف يقاؿ ىذا التاع
إف مع ػػىن احملاكم ػػة يف احمل ػػاكم الػ ػ ػل ػػاكم فيه ػػا ب ػػالقوانني البرػ ػرية م ػػع ت ػػرؾ
احملاكم ػػة برػ ػريعة اا س ػػبحانو وتع ػػاىل يف احمل ػػاكم الر ػػراية ل ػػدخوؿ يف الكا ػػر
وكونو كافرا باتااؽ ادلسلمني.
ومءػػاؿ آخػػر مػػا مكػػم مػػن تػػرؾ العمػػل ب مكػػاـ القػػرآف الكػػرمي واتبػػع العمػػل
بكتػػاب اإلصليػػل ومكػػم بػػو؟ فيكاػػر أي ػػا باتاػػاؽ ادلسػػلمني! وإذا كػػاف احلكػػم
بكتػػاب مسػػتند إىل الػػوم با اتبػػار األ ػػل كا ػرا ؼلػػرج اإلنسػػاف اػػن الػػدين
اإلسعم فتاكروا يف مكم من مكم بالقوانني ادلستندة إىل اقل البرػر؟ فمػا
مكمو إذا إف مل يكن كافرا؟
وسنستمر أي ا ذلذا ادلوضوع...
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الحاكمية - 11 -
وىناؾ و ف للعلماء وامد منهما يقوؿ"كفر دكف كفػر" واوخػر يقػوؿ إف
آية  11من سورة ادلا دة نزلت يف أىل الكتاب .و تنا خ فيما بينهما .ألف
الػػذين يقولػػوف "كفػػر دكف كفػػر" يريػػدوف بقػػوذلم ىػػذا كػػل مػػن مكػػم -كمػػا
ذكر سابقا -بل ادلقصود منهػا بعػخ احلكػاـ اخلا ػني ادلعلػومني .ولكػن الػذين
يقولػػوف "إف ه ػ اآليػػة نزلػػم فػػي أهػػل البتػػاب" يريػػدوف أف يػػذكروا سػػبب
نزوؿ ىذه اوية اجلليلة.
نعػم إف ىػذه اويػػة الكرؽلػة نزلػت يف أىػػل الكتػاب الػذين ىػػم أ ػدروا ػوانني
وأمكامػػا تسػػتند إىل اقػػوذلم ورضػوا دػػا وآثروىػػا الػػى شػريعة اا ادلنزلػػة .وبنػػاء
الى ىذا أئم ب فعاذلم ىذه خرجػوا اػن الػدين واإلؽلػاف .ىػذا ىػو ادلػراد ولػيس
ادلعىن أف ىذه اوية خا ة ب ىل الكتاب فق دوف ريىم من األمم.
كانطالقان من ه النقطة:
مػن أ ػدر مػن ادلسػلمني مػن ىػذه األمػة اإلسػعمية أمكامػا منا ػة لايػات
الػ أنزذلػػا اا تعػػاىل ومكػػم دػػذه األمكػػاـ الوضػػعية مػػن جانػػب ومػػن جانػػب
آخر ألغى الرريعة اإلسعمية فطبعا يصري كافرا طعيا.
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واوف لنرض مديث النػس ػلى اا اليػو وسػلم ادلػذكور يف الصػحيحني بروايػة
امر رض اا تعاىل انو لتوضيه ىذه ادلس لة
ً
ك بٍ ين أىنى و
م ى ٍػن نىػافً وع ى ٍػن ى ٍبػدً اللَّ ًػه
وس ى
م أى ٍخبىػ ىرنىا ىمالً ي
ىح َّدثىػنىا ى ٍب يد اللَّه بٍ ين يي ي
ػود جػاذكا إًلىػ رس ً ً
بٍ ًن يمر ر ً
ّي اللَّوم ى ٍنوما أ َّ
صػلَّ اللَّوػم
ػوؿ اللَّػه ى
ىي
ىى ى
ىف الٍيىػ يو ى ى ي
ً
ػوؿ اللَّػػهً
ىلىٍيػ ًػه ىك ىس ػلَّ ىم فىػ ى ىك يركا لىػػهي أ َّ
ػاؿ لى يوػ ٍػم ىر يسػ ي
ىف ىر يجػ نػال م ػ ٍنػ يو ٍم ىك ٍامػ ىػرأى نة ىزنىػيىػػا فىػ ىقػ ى
ص ػلَّ اللَّوػػم ىلىٍيػ ًػه ىك ىس ػلَّ ىم ىمػػا تى ًج ػ يدك ىف فًػػي التَّ ػ ٍػوىراةً فًػػي ىش ػال ًٍف الػ َّػر ٍج ًم فىػ ىقػػاليوا
ى
ً
ً
يوػا ال َّػر ٍج ىم فىػالىتىػ ٍوا
ض يح يو ٍم ىكيي ٍجلى يدك ىف فىػ ىق ى
نىػ ٍف ى
اؿ ى ٍبدي اللَّه بٍ يػن ىس ىػالوـ ىكػ ى بٍػتي ٍم إً َّف ف ى
ىحػ يد يه ٍم يىػ ىد ي ىلىػ آيى ًػة ال َّػر ٍج ًم فىػ ىق ىػرأى ىمػا قىػ ٍبػلى ىوػا ىكىمػا
بًالتػ ٍَّوىراةً فىػنى ى
كها فىػ ىو ى
ش ير ى
ّ ىػع أ ى
ً
ً
بىػ ٍع ػ ىد ىها فىػ ىقػ ى
يوػػا آيىػةي
ػاؿ لىػػهي ى ٍبػػدي اللَّػػه بٍػ يػن ىسػ ىػالوـ ٍارفىػ ٍػع يىػ ىد ىؾ فىػ ىرفىػ ىػع يىػ ىد ي فىػًإ ىذا ف ى
وؿ لى الٍمرأىةً
ً
ً
يوا آيىةي َّ
َّ
ص ىد ىؽ يىا يم ىح َّم يد ف ى
الر ٍج ًم فىػ ىقاليوا ى
الر ٍج ًم فىال ىىم ىر ب ًو ىما ىر يس ي ى ى ٍ
ً
ً
يوا
صلَّ اللَّوم ىلىٍي ًه ىك ىسلَّ ىم فىػ يرًج ىما قى ى
م َّ
اؿ ى ٍب يد اللَّ ًه فىػ ىرأىيٍ ي
الر يج ىل يى ٍجنىالي يىق ى
اللَّه ى
ً
ارىة * (صحيح البخارم :كتاب المناقب رقم الحديث)3363 :
الٍح ىج ى
م ودثػنا زل ومد بْن اءْماف بْ ِن كرامة مػ ودثػنا خالِػد بْػن سلْل نػد ا ْػن سػلْيماف مػدوث ِ
اْبػػد اللوػ ِػو بْػػن ِدينػػا نر اػ ْػن ابْػ ِن امػػر ر ِضػ اللوػػو اْنػهمػػا ػػاؿ أِ رسػػوؿ اللوػ ِػو ػلوى
ح ويػه ِ
اللوػػو اليػ ِػو وس ػلوم بِيػهػ ِ
وديوػ نػة ػ ْد أمػػدثا ِ
مجيعػػا فػقػػاؿ ذلػ ْػم مػػا ِ ػػدوف ِيف
ػود د
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
وميبِيػػة أف
كتػػابِك ْم ػػالوا إِ وف أ ْمبارنػػا أ ْمػػدثوا ْمػػيم تسػػويد الوجػػو الْو ْجػػو والت ْ
ػلمل الى دابة وغلعل اا أمدعلا الى اوخر اؿ اْبد اللو ِو بْن سعنـ ْاداه ْم
يا رسوؿ اللو ِو بِالتػ ْووراةِ فػ ِ ِدػا فػوضػع أمػدى ْم يػده الػى آي ِػة الػور ْج ِم وجعػل يػ ْقػرأ
مػػا ػبػلهػػا ومػػا بػعػػدىا فػقػػاؿ لػػو ابػػن سػػعنـ ارفػػع يػػدؾ فػِإذا آيػػة الػورج ِم ْػػت يػ ِػدهِ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
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ف ػ مر دِِمػػا رسػػوؿ اللوػ ِػو ػلوى اللوػػو الْيػ ِػو وس ػلوم فػرِمجػػا ػػاؿ ابْػػن امػػر فػرِمجػػا ِاْنػػد
الْبع ِط فػرأيت الْيػه ِ
جن الْيػها.
ود و
حأْ
ْ
ىػػذا ىػػو احلكػػم الػػذح كػػاف يف التػػوراة .مػػاذا فعػػل المػػاء اليهػػود؟ وىػػم ترك ػوا
احلكم الرػرا وأتػوا كػم العقوبػات الػى مسػب التحمػيم والتميبيػة ولكػنهم
مل ؽلسحوا آية الرجم يف التوراة ومل يبدلوىا.
وبااتبار النتيمية نستطيع أف نقوؿ ىػذا إف وضػع األمكػاـ ادلنا ػة وادلغػايرة
لر ػريعة اا سػػبحانو وتعػػاىل وتنايػػذىا للميميػػع للميحػػود بػػاا تعػػاىل وش ػريعتو.
ألػيس كاػػر فػػوؽ ىػػذا الكاػر؟ سػواء إف كػػاف ىػػذا ادلوضػوع مػػن بػػاب األوامػػر أو
من باب النواى !..
وإذا ن رمت إىل مع م البعد اإلسعمية سرتوف أف مجيع رؤساء الدوؿ والق اة
ال ػػذين ول ػػوىم ال ػػى ى ػػذه الوظيا ػػة لياعلػ ػوف أفع ػػاؿ الكا ػػر ال ػػذح ك ػػاف ياعله ػػا
اليهود.
نجػد فائػدة فػي إ ادة ه ا الموّوع التالي:

تاكػروا آيػة كرؽلػة يف القػرآف الكػرمي آمػػرة كانػت أو ناىيػة ذلػا سػبب خصو ػ
لنزوذلا أح د تسبب لنزوذلا إما ان شخد معػني وإمػا اػن وا عػة معينػة .فػإذا
إف ىػػذه اويػػة شػػاملة ذلػػذا الرػػخد ولكػػل مػػن ىػػو شػ نو مءػػل ىػػذا الرػػخد.
ونستطيع أف نقوؿ بعد ليل ىذا ادلوضوع يف اادة أ وؿ الاقو
"إف اآلية البريمة تشمل بعبارته لو ا الشخص كبداللته لبل أمثػاؿ هػ ا
الشػخص" "ألف العبػرة بعمػػوـ اللفػظ ال بعمػػوـ السػبب" .نعػػم ىػذه ااػػدة
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كلية .وبنػاء الػى ىػذا مػن امػل مءػل امػل اليهػود أح إذا وضػع انونػا وف ػل
احلكػػم دػػذا القػػانوف الػػى احلكػػم بالر ػريعة اإلسػػعمية فيقػػع يف مو ػ اليهػػود
الذح ورتو آيػة  11مػن سػورة ادلا ػدة ويقػع كػذل يف ناػس ىػذا احلكػم أح
يصري كافرا .ويف ىذا الصدد لنصغ إىل ما الو ابن ممير العسقعإ يف كتابو
فتح البارم:

فتح البارم ج 13 :ص120 :
كي وػػر أف يقػػاؿ إف اآليػػات كاف كػػاف سػػببوا أهػػل البتػػاب لبػػن موموػػا

يتنػػاكؿ غيػػرهم لبػػن لمػػا تقػػرر مػػن قوا ػػد الشػريعة أف مرتبػػب المعصػػية ال
يسػػم كػػافرا كال يسػػم أيضػػا ظالمػػا ألف ال لػػم الصػػفة الثالثػػة فمػػن ثػػم

اقتصػػر ليوػػا كقػػاؿ إسػػما يل القاّػػي فػػي أحبػػاـ القػػرآف بعػػد أف حب ػ

الخػػالؼ ف ػي ذلػػك ظػػاهر اآليػػات يػػدؿ ل ػ أف مػػن فعػػل مثػػل مػػا فعلػػوا
كاخترع حبما يخالم به حبم اهلل كجعله دينا يعمل به فقد لزمػه مثػل مػا

لزموم من الو يد الم كور حاكما كاف أك غير ( ".فته البارح ج ػ 41ص
424
هػنا مسػاللػة البػد أف نػشػير إلػيػوا:

"إف الحبم بما أنزؿ اهلل فرض ل رسوؿ اهلل -صل اهلل ليه كسػلم-

كمن تبعه .فمن لم يقبل أحباـ اهلل ز كجل كلم يلتزـ بوا فقد كفر".
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ىذه اات الكافرين .وأما ري الكافرين فإذا اصى أمد اا تبعا ذلواه
وناسو وأنو يقبل أمكاـ اا ورسولو ظاىرا وباجملنا ويلتزـ دا فيصري ظادلا
وفاسقا وإف مل يكن كافرا.
الشػػركط:
و بد من توفري بعخ الرروط لعدـ التكاري دلن ػلكم بالرريعة اإلسػعمية
وليست الرروط للتكاري
 -1بػػوؿ أمكػػاـ اا ورس ػولو ظػػاىرا وباجملنػػا وتصػػديقها والتزامهػػا ميػػث أف
من مل يقبل مكما وامدا فق فيخرج ان ادللة اإلسعمية ويرتد ان دينو.
 -2بول ػػو واارتاف ػػو يف الق ػػية ال ػ ػ ردت إلي ػػو ب ن ػػو مل ػلك ػػم حل ػػا أن ػػزؿ اا
واارتافػػو كونػػو خاجمل ػػا وآ ػػا واارتافػػو و بولػػو أي ػػا ب ػ ف الر ػريعة اإلسػػعمية ال ػ
أنزذلا اا تعاىل ذل أ وب وأف احلكم الذح مكم بو فخاجملئ!..
من يقبل بلساف احلػاؿ أو بلسػاف ادلقػاؿ أف احلكػم الػذح مكػم بػو مػن تلقػاء
ناسػػو ذلػػو أف ػػل مػػن احلكػػم الػػذح أنزلػػو اا تعػػاىل أو يسػػاويو أو يقبػػل أف
مكػػم الرػريعة اإلسػػعمية كػػاف جاريػػا و ػػاحلا لكزمنػػة السػػالاة ولكػػن اوف ػػد
فاتػت ػػعميتو أو يقبػػل أف الرػريعة اإلسػػعمية ػػاحلة يف كػػل أو ػػات ولكػػن
احلكم حلا يصػدره مػن تلقػاء ناسػو جػا ز فػإذا بػل أح وامػد مػن ىػذه األربعػة
ادلذكورة فع ش يف كاره وارتداده ان ادللة اإلسعمية.
 -3وبر ػػرط كػػوف احلكػػم ادلخ ػػال للر ػريعة اإلس ػػعمية يف بعػػخ الو ػػا ع
الاريػػدة ويف بعػػخ ادلسػػا ل ادلعينػػة واحملػػددة –كمػػا ذكػػرت سػػابقا -واػػدـ كػػوف
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ى ػػذا احلك ػػم مك ػػم تغي ػػري الن ػػاـ الر ػ ػريعة اإلس ػػعمية ول ػػيس مء ػ ػل م ػػا فعػ ػػل
مصػػطاى كمػػاؿ واألتػػاتوركيوف وىػػم ألغػوا الرػريعة اإلسػػعمية كن ػػاـ وأتػوا بػػدذلا
ن اما تبعا لعقوذلم .وإ إذا كاف الوضع مءل ما ذكرنا فيكػوف كػافرا مػن مكػم
بغػري مػػا أنػػزؿ اا تعػػاىل ولػو يف مكػػم وامػػد ولػػو بػل أف مكػػم اا تعػػاىل ىػػو
ؼلرجػو اػن و واػو يف مكػم
الصواب واحل وأف مكم ناسػو خلطػ فكػذل
الكافر وادلرتد و يستطيع أف ينقذ مالو من كونو نيمة.
كلنمثل لو ا الموّوع ببع األمثلة:
تاكروا ماكما ارضت اليو ية السارؽ وىو يعلم ويؤمن أف السر ة
مراـ وأف اقوبتو طع يد السارؽ وىو يقبل ويصدؽ ىاتني ادلس لتني ويؤمن
أي ا أف احلكم اعفو يؤدح إىل ادلعصية وغلعلو آ ا ومع ذل فهو ػلكم
بقطع يد السارؽ بل ػلكم كم آخر وذل إما لكوف السارؽ من األ ربني
لو أو لكونو ديقو أو بالن ر إىل صيل أح مصلحة ما وىو غلد ما يير
ناسو .إف ىذا احلكم الذح مكم بو ىذا الرخد يؤدح ماكمو إىل
الكار و ؼلرجو من ال لم والاس  .دلاذا يؤديو إىل الكار؟ ألنو يعلم
ويقبل ويصدؽ مكم الرريعة اإلسعمية يف ىذا الباب .ويف ناس الو ت إف
مكمو الذح ؼلال الرريعة اإلسعمية ليس حلوجب الن اـ بل إنو مس لة
شخصية .ودلاذا ؼللصو من أف يكوف ظادلا وفاسقا؟ ألنو د مكم اعؼ
الرريعة تبعاُ لناسو وىواه .والسبب إما رابتو أو دا تو أو أح مصلحة
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ما! ..ولو ىذه ادلنافع وادلصاحل والقرابة والصدا ة حلكم كم الرريعة
اإلسعمية ولقطع يد السارؽ.
كلنػبػحث ه ا المػوّوع مػن كجػوة نػ ر أخػرل:

 -1ىو يقبل ويػؤمن أف السػر ة مػراـ ولكػن العقوبػة الػ اا ػب السػارؽ دػا
ى إما السمين وإما اجللد وإما ري ذل من أشباىها.
أمػ ػػا إذا مل تكػ ػػن ادلس ػ ػ لة شخصػ ػػية أح خا ػ ػػة بػ ػػل اامػ ػػة وحلوجػ ػػب الن ػ ػػاـ
ادلخ ػ ػػال للرػ ػ ػريعة اإلس ػ ػػعمية أح مهم ػ ػػا يك ػ ػػوف الس ػ ػػارؽ يتغ ػ ػػري احلك ػ ػػم
والقػ ػرار! ..ان ػػروا! إف إ ػػدار احلك ػػم والقػ ػرار يف زاوي ػػة ى ػػذه الرػ ػروط ليخ ػػرج
احلػػاكم ومػػن أ ػػدر ىػػذا القػػانوف اػػن ادللػػة اإلسػػعمية مءػػل انػػدفاع السػػهم مػػن
وسو ويدخلهم يف الكار كارا فوؽ كار ليس كارا دوف كار.
رب العادلني ون ػاـ
ألنو ما ىذا؟ وما معناه؟ إنو تغري وتبديل أمكاـ و وانني ّ
الرريعة اإلسعمية بالقوانني والن م الوضعية.
 -2إف الن ػػاـ اجل ػػارح يف تلػ ػ الدول ػػة ى ػػل ى ػػذه شػ ػريعة اا ا ػػز وج ػػل أـ

الق ػ ػوانني الوضػ ػػعية؟ فمػ ػػءع إذا لنػ ػػا إف الن ػػاـ اجلػ ػػارح ى ػ ػ ش ػ ػريعة اا تعػ ػػاىل
والدس ػػتور والق ػوانني مس ػػتندة إىل ش ػريعة اا تع ػػاىل ولك ػػن ماكم ػػا وام ػػدا ػػد
مكػػم خعفػػا للرػػرع يف ػػية مػػا وىػػو اػػامل ب نػػو اصػػى و ارتكػػب جرؽلػػة
وااػ ػػرتؼ ذل ػ ػ فهػ ػػذا احلػ ػػاكم يكػ ػػوف ظادلػ ػػا وفاسػ ػػقا كػ ػػافرا .واليػ ػػو التوبػ ػػة
وا ستغاار.
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ولكػػن إذا كػػاف الن ػػاـ اجلػػارح ػوانني وضػػعية -كمػػا كػػاف الوضػػع يف تركيػػا-
فاىلػػاذ الق ػرار ب ػ ح وامػػد مػػن ىػػذه الق ػوانني وتبػػديل مكػػم اا سػػبحانو تعػػاىل
ب ػػاحلكم اجل ػػاىل وتغي ػػري شػ ػريعة رب الع ػػادلني ب ػػالقوانني الوض ػػعية فه ػػذا ؼل ػػرج
اإلنسػػاف اػػن ادللػػة اإلسػػعمية والػػدين كخػػروج السػػهم اػػن وسػػو ويصػػريه كػػافرا
ومرركا وصلسا.
 -3إف اليهود يف البدايػة كػانوا ػلكمػوف بػالقوانني واألمكػاـ ادلختلاػة لو ػا ع
معلومة وحلػوادث معينػة وألشػخاص خا ػة أح كػانوا ػلكمػوف أميانػا بػالتوراة
وأميانا كػانوا ػلكمػوف اعفهػا .وإف القػرار الػذح سػيحكم بػو كػاف يتغػري الػى
مس ػػب األش ػػخاص ولك ػػن ى ػػذا الوض ػػع مل يبلػ ػ إىل درج ػػة الن ػػاـ ادلخ ػػال
للرريعة مث بعد ذل جعلوا ىذه ادلخالاة ن اما انونا اموميا.
وبع ػػد ذل ػ ػػريوا ى ػػذه ادل ػػادة للر ػريعة و ننوى ػػا .وا ػػدوىا مر ػػرواا .وب ػػذل
دخلوا ت مكم آيات ادلا دة
كافرين ظادلني فاسقني.
كم ػػن لػ ػػم يحب ػػم بمػ ػػا أن ػػزؿ اهلل فاللئػ ػػك ه ػػم البػ ػػافركف –ال ػ ػػالموف –
الفاسقوف)

فقاؿ النبي صل اهلل ليه كسلم هو ذاؾ كفي صػحيح مسػلم ػن البػراذ

ابػػن ػػازب قػػاؿ مػػر ل ػ النبػػي صػػل اهلل ليػػه كسػػلم بيوػػودم محممػػا

مجلػػودا فػػد اهم فقػػاؿ هب ػ ا تجػػدكف حػػد الزانػػي فػػي كتػػاببم قػػالوا نعػػم
فد ا رجال من لمائوم فقاؿ أنشدؾ باهلل ال م أنػزؿ التػوراة لػ موسػ
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أهب ا تجدكف حد الزاني في كتاببم قاؿ ال كلػوال أنػك نشػدتني بوػ ا لػم
أخبرؾ نجد الرجم كلبنه كثر في أشرافنا فبنا إذا أخػ نا الشػريم تركنػا
كإذا أخ نا الضعيم أقمنا ليه الحد قلنا تعالوا فنجتمع ل شيذ نقيمه
ل الشريم كالوّيع فجعلنا التحميم كالجلد مباف الرجم فقػاؿ رسػوؿ

اهلل صل اهلل ليه كسلم اللوػم إنػي أكؿ مػن أحيػا التػابعين إذ أمػاتو فػالمر

بػه فػػرجم فػالنزؿ اهلل تعػػال يػا أيوػػا الرسػوؿ ال يحزنػػك الػ ين يسػػار وف فػػي
البفر من ال ين قالوا آمنٌػا بػالفواهوم كلػم تػؤمن قلػوبوم كمػن الػ ين هػادكا

يحرفوف البلػم مػن بعػد
س ٌػما وف للب ب س ٌػما وف لقوـ آخرين لم يالتوؾ ٌ
مواّعه يقولوف إف أكتيتم ه ا فخ ك كإف لم تؤتو فاح ركا كمن يػرد اهلل
يطوػ ػر
فػتػنػ ػػته فل ػػن تمل ػػك ل ػػه م ػػن اهلل ش ػػيئان أكلئ ػػك الػ ػ ين ل ػػم ي ػػرد اهلل أف ٌ
قلوبوم لوم في الػ ٌدنيا خػزم كلوػم فػي اآلخػرة ػ اب

)41

ػيم( }.المائػدة:

يق ػػوؿ ائت ػػوا محم ػػدا ف ػػإف أم ػػركم ب ػػالتحميم كالجل ػػد فخػ ػ ك كإف أفت ػػاكم

بالرجم فاح ركا فالنزؿ اهلل ػز كجػل كمػن لػم يحبػم بمػا أنػزؿ اهلل فالكلئػك
هم البافركف كمن لم يحبػم بمػا أنػزؿ اهلل فالكلئػك هػم ال ػالموف كمػن لػم
يحبػػم بمػػا أنػػزؿ اهلل فالكلئػػك هػػم الفاسػػقوف فػػي البفػػار (صػػحيح مسػػلم:

جػ 11ص ) 209

ىكػػذا كػػاف اليهػػود يف البدايػػة ػلكم ػػوف بآليػػات الػػرجم ال ػ كانػػت توج ػػد يف
التوراة .وكاف ىذا شريعة أالنت اندىم أح الرجم .ولكن مػاذا فعلػوا مػع مػرور
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الزمن؟ أ اموا مػد الػرجم الػى الوضػيع وتركػوا الرػري  .وذلػ كػاف لكءػرة الزنػا
يف أش ػرافهم اجتمػػع المػػاء اليهػػود وبػػدلوا م ػػد الػػرجم يف التػػوراة وأت ػوا بدلػػو ب ػ ػ
"التحمػ ػػيم كالجلػ ػػد" .وجعل ػ ػوا ىػ ػػذا احلكػ ػػم الػ ػػذح أت ػ ػوا بػ ػػدؿ الػ ػػرجم انونػ ػػا
اموميا ...وماذا فعل اا بعد ذل ؟ ف نزؿ اا تعاىل آيات ادلا دة ادلذكورة .يف
ىػػؤ ء ويف مػػن يتبػػع مػػا وراءىػػم وب ػ ّػني أف الػػذين يصػػدروف الق ػرار ويقننػػوف تبعػػا
ذلواىم فهم الكافروف وال ادلوف والااسقوف!
كالشعب تابعة لنفم ه ا الحبم أيضان:
و ػلسنب أف ىذه اويات إظلا نزلت فيمن اىلذ ىػذه القػرارات وفػيمن أ ػدر
القػوانني وفيمػػا أ ػػاـ ىػػذه القػوانني وأف الرػػعب معاػػو انهػػا كػػع! إف الػػذين
ػل ػػاولوف إلزال ػػة وإلغ ػػاء القػ ػوانني الك ػػافرة و ػل ػػاولوف إل ام ػػة ػ ػوانني وأمك ػػاـ
الر ػريعة اإلس ػػعمية م ػػرة أخ ػػرض و غله ػػزوف أناس ػػهم لا ػػداء أم ػواذلم وأناس ػػهم
والذين غليبوف إذا داوا كما كاف يف يومنا الراىن والذين يؤيدوف األتاتوركيني
ال ػػذين يص ػػدروف القػ ػوانني ويؤي ػػدوف ال ػػذين يقيم ػػوف ى ػػذه األمك ػػاـ يف احمل ػػاكم
والذين يناقوف أمواذلم لت ييد األتاتوركيػة والدؽلو راجمليػة و ػوانني احلػزب ويصػوتوف
ف ل ػ ىػػم دخلػوا يف أمكػػاـ ىػػذه اويػػة ادلػػذكورة واىلػػذوىم أربابػػا مػػن دوف اا
و ػػاروا كػػافرين وظػػادلني وفاسػػقني .وإف آيػػة  12مػػن سػػورة التوبػػة تعبػػري ػريه
ذلذا ادلوضوع.
النتيجة:
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إف ىػػذه ادلس ػ لة وىػػذه النقطػػة مهمػػة ومساسػػة ود يقػػة .لقػػد انزلقػػت أرجػػل
أسػػتاذ ر نمييلػػر وكءػػري مػػن أمءالػػو وتػػدمرجوا إىل ماػػرة جهنميػػة بػػذل ادلسػ لة.
والى األ مة والريوخ أف يكونوا متنبهني ومتيق ػني جػدا انػد مػرورىم يف ىػذه
النقط ػ ػػة ألف احلك ػ ػػم وإ ػ ػػدار القػ ػ ػرار يف احلػ ػ ػوادث واألش ػ ػػخاص وبي ػ ػػاف ى ػ ػػذه
ػرب العػادلني فقػ -
األمكاـ والقرارات والن م وإنػزاؿ اويػات الكرؽلػة خػاص ل ّ
ن اما و اادة كلية -الذح اامل كل ش ء والػى كػل شػ ء ػدير والػذح انػده
رب العػػادلني ىػػذا احل ػ ألمػػد مػػن النػػاس و
ماػػاتيه ادلل ػ وادللكػػوت ومل ؽلػػن ّ
لكنبياء أي ا .ومن خوؿ ناسو و ريه ذلػذه الصػعمية فقػد وضػع بػذل ناسػو
مكاف اا و اروا بذل مرركني.
ىػذا وإف ماكمػػا –يف مءػػل ىػػذه النقطػػة -إذا تػػرؾ الرػريعة اإلسػػعمية ن امػػا
ومكػػم كػػم ػػري شػريعة اا تعػػاىل فهػػو يسػػتطيع أف ينقػػذ ناسػػو مػػن كونػػو
كافرا! و يناعو تصديقو و بولو كونو آ ا باعلو ىذا ومكمو خاجملئ
ومكػػم اا اػػز وجػػل لصػواب و يناعػػو أي ػػا توميػػده بػػاا اػػز وجػػل بقولػػو
"ال إله إال اهلل" و عتو و يامو.
و يستطيع أف ينقذ ناسو من كونو كافرا ومرتدا و يستطيع أي ػا أف ينقػذ
ناسو ان إىدار دمو و مالو ان كونو نيمة.
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الحاكمية - 12 -
فلناكر موضوع احلاكمية من نامية العبادة
األلوهػية ى ادااء

والعبودية:

األلوىية.

كالربوبيػة ىػ اداػاء الربوبيػة أح خػػال السػموات واألرض ىػو اإللػو كالػػرب

أي ا ومػع ذلػ ىػو ادلعبػود تصػله العبوديػة لغػريه إف ػوؿ "ال إلػه إال اهلل"
تعبري ان إثبات األلوىية لو وأف وؿ "ال معبػود إال هػو" أو "ال رب إال هػو"
تعبري ان إثبات الربوبية والعبودية لو از وجل.
وكله ػػا م ػػن مس ػػا ل اإلؽل ػػاف .وبن ػػاء ال ػػى ذل ػ فعل ػػى ك ػػل مس ػػلم أف يص ػػدؽ
ويؤمن برروط اإلؽلاف وشروط اإلسعـ اخلمس وأي ا اليو أف يقوؿ "المعبػود
إال هو ال رب إال هو" يف إثباهتا ا از وجل ىذا ىو األساس.

وأي ػػا اليػػو أف يقػػوؿ "ال كاّػػع إال هػػو" أح يسػػتح وضػػع القػػانوف إ

ىو اليو أف يؤمن بو ويصد و ىذا ىو األساس.
ودػػذا ا اتبػػار أف أمػػدا إف أاطػػى النػػاس ػػعمية وضػػع القػػانوف و ػػاؿ إف
ىػؤ ء النػػاس يسػتطيعوف التقنػػني {وضػع القػػانوف} و ػاؿ كمػػا ػاؿ األتػػاتوركيوف
واحلزبيػػوف "إف احلكػػم إ للرػػعب" فهػػو متخػػذ ىػػذا الرػػعب ون ػواب اليدلػػاف
ومن أتى دذا ادلبدأ وناسو أربابا معبودة وآذلة.
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وإذا أردنػا أف نوضػه ىػذا السػلوؾ اخلطػػري إف الػذين يؤمنػوف ػاكم ػػري اا
سبحانو وتعاىل أح يؤمنوف حلا وضعو الناس من القوانني ري الرريعة اإلسعمية
فهم يقبلوف ويؤمنوف ألناسهم أربابا معبػودة ثعثػا وآذلػة ثعثػا الرػعب نػواب
اليدلػػاف ومػػن أتػػى دػػذا ادلبػػدأ! والػػذح أتػػى حلبػػدأ احلكػػم فهػػو مصػػطاى كمػػاؿ
السعنك .
ان ػػر ىػػذه اويػػات سػػورة التوبػػة آيػػة  14سػػورة يوسػ آيػػة  14سػػورة
القصد آية  14-68سورة ااادلة آية  6-1سورة األاراؼ .11
نعػ ػػم أايػ ػػد ىنػ ػػا مػ ػػرة أخػ ػػرض ػ ػػت أض ػ ػواء ىػ ػػذه اويػ ػػات وأ ػ ػػوؿ إف معبػ ػػود
األت ػػاتوركيني واحلػ ػزبيني ورد ػػم وإذله ػػم ى ػػو الر ػػعب ونػ ػواب اليدل ػػاف وس ػػعنك
{أتاتورؾ}.
وباإلختصػػار إف الن ػػاـ األتػػاتورك ادلوجػػود يف تركيػػا معبػػود ورب وإلػػو الػػذين
يقوموف بتطبي ىذا الن اـ والذين سلكوا يف ىذا الطري والذين يداموئم.
وبناء الى أعلية ىذا ادلوضوع  -بل أف طلتم ىػذا ادلوضػوع -فلنػذكر ىنػا آراء
بعػػخ العلمػػاء الػػذين شػػاىدوا الػػى ادلخػػاجملرات والػػى سػػيا ة األمػػة جملواػػا أو
كرىػػا ومل ؼلػػافوا أمػػدا ومل يػػداىنوا األمػراء و احلكػػاـ و النػواب العامػػة الػػذين
رأستهم الدولة ونصبتهم ومل ير بوا ب ناسػهم اػن مقػامهم و اػن مػرتبتهم فلػم
يررتوا بآليات اا نا ليع.
ومػػنهم الرػػي زلمػػد بػػن إب ػراىيم بػػن ابػػد اللطي ػ وكػػاف ماتيػػا يف ادلملكػػة
العربية السعودية وىو يقوؿ
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إف مػػن الكاػػر األكػػي ادلسػػتبني تنزيػػل القػػانوف اللعػػني منزلػػة مػػا نػػزؿ بػػو الػػوح
األمني الى لب زلمد لى اا اليو وسلم ليكوف من ادلنذرين بلساف ارس
مبني يف احلكم بو بني العادلني والرد إليػو انػد تنػازع ادلتنػازاني منا ػة ومعانػدة
لقوؿ اا از وجل

كالرسػوؿ إف كنػتم تؤمنػوف بػاهلل
{...فإف تناز تم في شيذ فر ٌدك إلػ اهلل ٌ
كاليوـ اآلخر ذلك خير كأحسن تالكيالن }.النساء19 :

ان ػػروا إىل اويػػة التاليػػة كيػ سػػلب اا تعػػاىل اإلؽلػػاف مػػن ىػػؤ ء و ػػاؿ فػػيهم
تعبري ري ادلؤمنني وىكذا اؿ اا تعاىل

{فال كربٌك ال يؤمنوف حتٌ يح ٌبموؾ فيما شجر بينوم ث ٌػم ال يجػدكا فػي
أنفسوم حرجان ٌم ٌما قضيم كيسلٌموا تسليمان }.النساء61 :
فػرأيتم أف كػيم النػػاس رسػوؿ اا ػػلى اا اليػو وسػلم فيمػػا شػمير بيػػنهم
مػػن ن ػزاع و ػػريه مث أف اػػدـ وجػػود مػػرج يف أناسػػهم شلػػا ػػاه ػػلى اا اليػػو
وسػػلم وأف ا ستسػػعـ م ػ ا ستسػػعـ لت ػ مني بقػػاء اإلؽلػػاف وإ خلػػروج اػػن
ادللة اإلسعمية بدرجة أف اوية الكرؽلة تبدأ بكلمة " " وتستمر بالقسػم وىلػتم
اوي ػػة حلص ػػدر مؤك ػػد ي ػػدام اإلستس ػػعـ! وك ػػل ى ػػذا يوض ػػه لن ػػا أف ا اتص ػػاـ
بالرريعة اإلسعمية وأف ا تباع بالنس ػلى اا اليػو وسػلم وأف كػيم القػرآف
الكرمي لبياف كونػو ػية مػن ػايا اإلؽلػاف وأف اكػس ذلػ تعبػري اػن الو ػوع
يف العدينية .اؿ اا تعاىل
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{ألم تر إل الٌ ين يز موف أنٌوم آمنوا بما أنزؿ إليك كمآ أنزؿ من قبلك

يريػ ػػدكف أف يتحػ ػػاكموا إل ػ ػ الطػ ػػاغوت كقػ ػػد أمػ ػػركا أف يبفػ ػػركا بػ ػػه كيريػ ػػد
شيطاف أف يضلٌوم ّالالن بعيدان }.النساء64 :
ال ٌ
كمػػا أف اا اػػز وجػػل ي ػ مر ادلػػؤمنني ب نػػو إف تنػػازع ادلػػؤمنني يف ش ػ ء فلػػريدوه
إىل اا ورسػ ػولو ك ػػذل يػ ػ مر ادل ػػؤمنني بػ ػ ف يتح ػػاكموا يف احمل ػػاكم الػ ػ ػػاكم
بالرريعة اإلسعمية أح كمػا ينبغػ أف يكػوف احلكػم واحلػاكم شػراياف كػذل
ينبغ أف تكوف احملاكم شراية .وبتعبري آخر فعلى ادلسػلم أف يكػوف مسػلما يف
كل ما تو وأوضااو وىذا أمر إذل  .وكما لنا مرارا إف صيانة كر ايػة الدكلػة
اإلسالمية إف كانػم موجػودة أك إقامتوػا إف لػم تبػن موجػودة فريضػة لػ

ك ػػل مس ػػلم كمس ػػلمة ك ػػذل رااي ػػة و ػػيانة احمل ػػاكم الػ ػ

ػػاكم بالرػ ػريعة

اإلسعمية أو ت سيسها إف مل تكن موجودة ألمر إذل .
ويق ػػوؿ ادلاػ ػ ال ػػذح ذك ػػر امس ػػو س ػػابقا انطع ػػا م ػػن ى ػػذه النقط ػػة "رف ػػع اا
اإلسعـ مػن الػذين يتحػاكموف إىل احملػاكم الػ ػاكم بغػري الرػريعة اإلسػعمية
وناى اإلؽلاف من أمءاؿ ىؤ ء الناس".
و اؿ تعػاىل {...كمن لػم يحبػم بمػا أنػزؿ اهلل فالكلئػك هػم البػافركف...
هم ال الموف...هم الفاسقوف}.
وكما نرض أف اا سبحانو وتعاىل ػد كػذب الػذين يزامػزف أئػم آمنػوا ورد اا
زامهػم اإلؽلػاف وبااتبػار النتيميػة ػاؿ سػبحانو وتعػاىل غلتمػع التحػاكم إىل
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ري ما جػاء بػو النػس ػلى اا اليػو وسػلم مػع اإلؽلػاف يف لػب ابػد أ ػع بػل
أمدعلا ينايف اوخر .ألف أمدعلا زلاكم اا تعاىل واوخر زلاكم الطوا يت.
إف كلم ػػة الط ػػا وت مر ػػت م ػػن كلم ػػة الطغي ػػاف .والطغي ػػاف ى ػػو ػػاوز احل ػػد
والعصػػياف الػػى اا تعػػاىل .وبتعبػػري آخػػر ىػػو مكمػػو بػػالقوانني ال ػ ى ػ ػػنع
البرػر حلػػا أتػػى بػػو زلمػػد ػػلى اا اليػو وسػػلم وو وفػػو أمػػاـ احملكمػػة واحلػػاكم
الذح نصبو الطا وت.
وإذا تساءلتم ان السبب فعلى كػل مسػلم أف ػلكػم حلػا أتػى بػو زلمػد ػلى
اا اليػػو وسػػلم وبالر ػريعة ال ػ بلغهػػا .وكػػذا التحػػاكم إىل احملكمػػة .مػػا معػػىن
التح ػػاكم إىل الط ػػا وت واحلك ػػم بقػ ػوانني الط ػػا وت؟ ى ػػو ػػاوز احلػ ػ وكا ػػره
وظلمو وفسقو ...وبناء الى ىذا السبب فيقوؿ رب العادلني از وجل
{كمن لم يحبم بما أنزؿ اهلل فالكلئك هم البافركف ...هم ال ػالموف...

هم الفاسقوف…}

ان ػػر أف اا سػػبحانو وتعػػاىل يسػػميل ويبػػني ويصػػرح أف الػػذين ػلكمػػوف حلػػا
أنػػزؿ اا تعػػاىل مػػن أمكػػاـ و ػوانني ون ػػم إنػػو يلي ػ ا اػػز وجػػل أف يب ٌفػػر
أمدا وأنو لػيس بكػافر ويعلػن كاػره إىل يػوـ القيامػة .لػذل أالػن كاػر ىػؤ ء
أما كارىم فإما كار املى و إما كار ااتقادض.
تفسير ابن باس:

كما روح جملاوس و ريه ان ابن اباس أف الذين ػلكموف حلا أنزؿ اا فقد
كاػػروا إمػػا كا ػرا ااتقاديػػا وىػػذا ينقػػل اإلنسػػاف اػػن ادللػػة اإلسػػعمية وإمػػا كاػػر
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امل وىذا يورد اإلنساف إىل كونو ظادلػا وفاسػقا ينقػل اػن ادللػة اإلسػعمية.
واألوؿ ىو كار ااتقادح وىذا مخسة أنواع
 –1إف احلاكم الذح ػلكم بغري ما أنزؿ اا وغلحد كوف أمكاـ اا ورسولو
مقػػا فهػػذا ىػػو كاػػر ب ػواح و شػ يف كاػػر أمءػػاؿ ىػػذا احلػػاكم ألنػػو مقػػرر يف
األ ػػوؿ باتاػػاؽ العلمػػاء إف جحػػد أمػػد شػػي ا مػػن أ ػػوؿ الػػدين اإلسػػعم أو
ػػية فرايػػة أمجعػػت اليػػو أو كلمػػة أو مرفػػا شلػػا أتػػى بػػو زلمػػد ػػلى اا اليػػو
وسلم فقد كار كارا ؼلرج ان ادللة اإلسعمية.
 -2احلػػاكم الػػذح ػلكػػم بغػػري مػػا أنػػزؿ اا تعػػاىل غلحػػد كػػوف أمكػػاـ اا

ورسػولو أح ػوانني الرػريعة اإلسػػعمية مقػػا ولكنػػو يعتقػػد أف الق ػوانني الوضػػعية
خػػري وأمسػػن وأكمػػل وأاػػدؿ وأ ػػل يف ػػاء م ػوا البرػػر وأنسػػب لكزمنػػة
ادلتغػػرية ويعتقػػده ىكػػذا ف ي ػػا شػ يف كاػػر أمءػػاؿ ىػػؤ ء احلكػػاـ والق ػػاة
والس ػػبب يف ذل ػ ى ػػو ت ػػرجيه ػوانني ادلخل ػػو ني ال ػػى الق ػوانني ال ػ أنزذل ػػا اا
سبحانو وتعاىل .ألف معىن ىذا ىو ترجيه وانني اقل البرر الذح ىػو معلػوؿ
بالنسياف ومل ء باخلطايا الى وانني احل جل جعلو احلكيم احلميد.
 -1ىػػو يعتقػػد أف الق ػوانني الوضػػعية ى ػ أمسػػن مػػن الق ػوانني وضػػعو اا
تعػػاىل بػػل يراىػػا شلػػاثع ومترػػادا دػػا ف مءػػاذلم يقعػػوف يف الكاػػر مءػػل الصػػناني
اللػػذين سػػب ذكرعلػػا .فمػػاذا فعػػل مءػػل ىػػذا احلػػاكم الػػذح ااتقػػد ىكػػذا؟ ىػػو
وض ػػع ػوانني البر ػػر يف مس ػػتوض ػوانني اا ا ػػز وج ػػل .ألف تس ػػوية ػوانني اا
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احلكػػيم العلػػيم مػػع ػوانني ػػنع البرػػر الػػذح ىػػو زلمػػوؿ باجلهػػل والعميػػز وىػػذا
يتنا خ مع نصوص اويات الكرؽلة.
 –4ى ػػو يعقت ػػد أف القػ ػوانني الوض ػػعية ليس ػػت يف مس ػػتوض الق ػػرآف الك ػػرمي
ولكنػػو يعتقػػد أف الق ػوانني الوضػػعية ػػوز احلكػػم دػػا .وإف أمءػػاؿ ىػػؤ ء احلكػػاـ
ليقعوف فيما و عو من احلكاـ الذين سب ذكرىم يف الكار.
ألئم أجازوا احلكػم بقػوانني ػنع البرػر مػع األمكػاـ ادلنصو ػة مػن اويػات
غلوز إجملع ا.
القرآنية .ذل
 -1اخل ػ ػػامس وى ػ ػػو أا مه ػ ػػا وأ له ػ ػػا وأظهرى ػ ػػا معان ػ ػػدة للر ػ ػػرع ومك ػ ػػابرة
ألمكام ػػو ومر ػػا ة ا ولرسػ ػولو وم ػػاىاة باحمل ػػاكم الر ػػراية إا ػػدادا وإم ػػدادا
وإر ػ ػ ػػادا وت ػ ػ ػػيع وتاريع ػ ػ ػػا وتر ػ ػ ػػكيع وتنويع ػ ػ ػػا ومكم ػ ػ ػػا وإلزام ػ ػ ػػا ومراج ػ ػ ػػع
ومستندات.
فله ػػذه احمل ػػاكم مراج ػػع عل ػػا الق ػػانوف ادللاػ ػ م ػػن شػ ػرا ع ش ػػىت و ػ ػوانني كء ػػرية
كالقػػانوف الارنسػ والقػػانوف األمريكػ والقػػانوف الييطػػاإ و ريىػػا مػػن الق ػوانني
ف ح كار فوؽ ىذا الكار.
فاألتػػاتوركيوف واحلكػػاـ والن ػواب العػػاموف الػػذين نصػػبهم األتػػاتوركيوف يف تركيػػا
ىػػم داخلػػوف يف ىػػذا الصػػن اخلػػامس وىػػم ر ػػى إىل منػػاجرىم يف ادلسػػتنقع
الذح و عوا فيو.
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الحاكمية - 13 -
كال يشرؾ في حبمه أحدان:
ىػػذه البدايػػة مػػن اويػػة  26مػػن سػػورة الكه ػ
ت كيد ىذا البياف اإلذل

ويف اويػػة ال ػ تليهػػا فيهػػا

كفي قراذة ه اآلية كجواف:

ػرؾ
-1الوج ػ ػػه األكؿ :أف تب ػ ػػوف اآلي ػ ػػة جمل ػ ػػة خبري ػ ػػة بقػ ػ ػراذة كال يش ػ ػ ي
{بالضم}
ػرؾ
 -2الوجػػه الثػػاني :أف تبػػوف اآليػػة دلػػم ل ػ النوػػي بق ػراذة كال تشػ ٍ

{بالس ػبوف} أح أنػػت يػػا زلمػػد! والاػػرؽ بػػني الػػوجهني أف اخلطػػاب يف الوجػػو
األوؿ لكل مؤمن مكل ويف الءاإ للنس لى اا اليو وسلم.
والارؽ بني الوجهني من جهة التاسري
أف اا سبحانو وتعاىل يقبل أف يراركو يف مكمو أمد ألف وضع احلكػم
يكػػوف ا ومػػده و ينبغػ ألمػػد أف يسػػن األمكػػاـ والقػوانني فػػاحلعؿ ىػػو
مػا أملػو اا اػز وجػل واحلػراـ ىػو مػػا مرمػو والرػريعة ىػ مػا فصػلو اا تعػػاىل
مكما مكما.
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والتاسػػري يف الوجػػو الءػػاإ يؤكػػد مػػا جػػاء يف الوجػػو األوؿ مػػن جهػػة وجػػوب ا
متكاـ إىل شرع اا تعاىل كما أكدتو بل ليل.
كالمدلوؿ في الوجوين هو كالتالي:
إف ادلرػػرع ىػػو اا سػػبحانو وتعػػاىل يف كػػل شػػؤوف احليػػاة الدنيويػػة واألخرويػػة
بدوف استءناء العقا دية منها والترريعية السياسية منها والدولية وىذا يكػوف
ا ومػػده العػػادؿ ادلطل ػ يف مكمػػو ومل يع ػ الص ػػعمية ألمػػد مػػن خلق ػػو يف
األمر والنه  .وىذا ادلدلوؿ تؤكده بقية اويات الكرؽلة يف القرآف الكرمي.
فهذه احلقا ت هر يف ىذه السورة ومكررة ومؤكدة وىذا من ثعث نواح
أ -أف اا سػبحانو وتعػػاىل ؼلينػػا أف القػوانني الػ كػػم الكػػوف ىػ ػوانني
وضػػعها اا سػػبحانو ومػػده وىػػو ادلسػػري ذلػػا وإذا كػػاف الكػػوف واخلع ػ مجيعػػا
ىل ػع ألمػػره فاإلنسػاف غلػػب أف ؼل ػػع ألمػره فلػػو اخللػ واألمػر فػػاا يتصػػرؼ
يف ملكػػو كمػػا يرػػاء وىػػذه احلقػػا الءابتػػة يؤكػػدىا القػػرآف الكػػرمي يف الرسػػالة
اخلامتػػة .وىػػذا مؤكػػد يف اويػػة  26مػػن سػػورة الكه ػ أف اا مل ولػػن يقبػػل أف
يراركو يف مكم وتصري شؤوف احلياة أمد!
ب -أف اخلطاب موجو للرسوؿ لى اا اليو وسلم خامت األنبياء ودلػن آمػن
بو
أف ترركوا باا أمدا ب ف تكوف القوانني واألمكاـ خاضػعة يف كػل ػغرية
وكبػػرية مػػن شػػؤوف احليػػاة ألمػػر اا وئيػػو .وكمػػا أف اا مل يػػرض أف يرػػاركو يف
مكمػػو أمػػد فعلػػى ادلػػؤمنني أف يقبلػوا أف يرػػارؾ مكػػم اا يف األرض أمػػد
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من خلقو .والى ادلؤمنني أف يعلموا أف احلكم بغػري مػا أنػزؿ اا سػبب للهػعؾ
واخلسراف يف الدنيا واوخرة بل ىو اخلروج من دا رة اإلسػعـ إىل الكاػر والعيػاذ
ب ػػاا وى ػػم ب ػػذل يكون ػػوف مر ػػركني وا ع ػػني يف احلػ ػراـ ال ػػذح يك ػػوف س ػػببا يف
دخوذلم جهنم ألئم يف ب ة اا و ملميى ذلم من دوف اا.
كيقوؿ اهلل تعال في القرآف البريم:

السموات كاألرض أبصر به ك أسػمع مػا
{قل اهلل أ لم بما لبثوا له غيب ٌ

كلي كاليشرؾ في حبمه أحدان .كأتل مآ أكحي إليك مػن
لوم ٌمن دكنه من ٌ

كتػ ػ ػػاب ربٌػ ػ ػػك ال مبػ ػ ػػدؿ لبلماتػ ػ ػػه كلػ ػ ػػن تجػ ػ ػػد مػ ػ ػػن دكنػ ػ ػػه ملتحػ ػ ػػدان}.
الكه

21 26

جبػان:
دلػػن يرضػػى با متكػػاـ إىل الق ػوانني الوضػػعية والدسػػاتري األرضػػية ودسػػتور اا
موجود و ش يف كار من رض ب ح دستور دوف دستور القرآف ألف ىػذه
اويػػة الكرؽلػػة وأمءاذلػػا تؤكػػد ىػػذا ادلعػػىن الكػػرمي .اميبػػا لػػو كي ػ يرضػػى أف يتبػػع
ىػواه وؼل ػػع دلخلػػوؽ مءلػػو ويػػرتؾ ػوانني خػػال السػػموات واألرض وىػػو يػػدا
اإلؽلاف .وىذا زام باإلؽلاف ألنو رض با متكاـ لقوانني البرر وكره شريعة اا
خالقو وراز و اميبا ذلم كي شراوا القوانني من دوف اا وأخ ػعوا النػاس ذلػا
وم ػػاربوا و تل ػوا م ػػن دا ػػا إىل ك ػػيم ش ػػرع اا مء ػػل األت ػػاتوركيني ال ػػذين أنر ػػاوا
زلػػاكم خا ػػة دلػػن داػػا إىل تطبيػ ش ػرع اا مػػداني ب ػ ئم إرىػػابيوف أ ػوليوف.
فهؤ ء ىم الكاػرة الطغػاة ادللحػدوف ادلرػركوف ادلعتػدوف الػى شػرع اا وشػراو.
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فمن يستطيع يا تػرض مػن العلمػاء والػدراويش أف يػدافع اػن ىػؤ ء ااػرمني أو
يػػداو ذلػػم بقػراؤة الاا ػػة الػػيهم بعػػد ىػػذا البيػػاف .ألئػػم بػػذل ؼلػػداوف العامػػة
ويكونوف أشد خطرا الى اإلسعـ من األتاتوركيني والعلمانيني واحلزبيني .ألئم
دػػذه األامػػاؿ يرػػميعوف األتػػاتوركيني واحل ػزبيني مػػن جهػػة وي ػػلوف العامػػة مػػن
جهة أخرض.
وادلسلموف اليوـ يف العامل أمجع اضلرفػوا اػن منهػاجهم وجملػريقهم وانالػت مػنهم
احلبل ومل يعودوا يسػيطروا الػى شػؤوف احليػاة .ألئػم يطبقػوف ادلنػاى والدسػاتري
ال ػ ػ وضػ ػػعها الكاػ ػػار والػ ػػى رأس تل ػ ػ الػ ػػدوؿ تركيػ ػػا .ألئػ ػػم ألغ ػ ػوا الق ػ ػوانني
واألمكػػاـ الرػػراية ووضػػعوىا الػػى الرفػػوؼ ومنعػوا احملػػاكم ادلسػػتندة إىل القػػرآف
الك ػػرمي واس ػػتبدلوا د ػػا الااش ػػية وا شػ ػرتاكية والر ػػيواية والرأمسالي ػػة والدؽلقراجملي ػػة
والعلمانية واحلزبية واألن مة الكافرة ال تلبس احل بالباجملل.
واحملػػاكم اليػػوـ يف العػػامل اإلسػػعم كػػم وفػ ىػػذه ادلنػػاى الوضػػعية وفػ
منهػػاج القػػرآف الكػػرمي وادلؤسسػػات العامػػة مءػػل ادلػػدارس واجلامعػػات والصػػحافة
واإلاػػعـ وف ػ ىػػذه األن مػػة الكػػافرة واإلج ػراات العمليػػة يف ىػػذه ادلؤسس ػات
ىػ أي ػػا تسػػري وفػ ىػػذا ادلػػنه الكػػافر والػػى ىػػذا فالعػػامل اإلسػػعم والػػى
رأسهم تركيا يف خطر ا يم يغل كمرجل العميوز الرمطاء.
العلماذ كالدراكيش:

العلماء والدراويش الذين ىم يف مقاـ اإل ػعح واإلرشػاد ػري ادلسػتءىن مػنهم
ؼلافوف الى أمواذلم وأناسهم ويتنازلوف ان اإلسعـ بت ويعهتم الباجمللة زلػاولني
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ىلليد ساداهتم األتاتوركيني واحلزبيني ومن ىؤ ء العماء والدراويش من نصػب
ناسػػو زلاميػػا بسػػكوهتم ال ػػى ظلػػم وكاػػر ادللح ػػدين وىػػذا واضػػه يف مؤلا ػػاهتم
وزلاضراهتم أمءاؿ ر نمي ودو اف وأفو ويلماز...
وىذا لكس ىو وا ع تركيا والعامل اإلسعم .
وىنا نعلن وضلذر أناسنا واجلمااة ال ضلن الى رأسها وادلمسػلمني الػذين مل
يغسل سلهم بعد والعلماء الذين مل ؼلتم الى لودم بعد والػدراويش الػذين مل
تعم أبصارىم ونقوؿ
 -4تتقنطوا من رمحة اا والتمي وا إىل باب اا الكبػري وسػريوا والقػرآف يف
أيػديكم والنػس أمػامكم{ .ان ػر سػورة يوسػ آيػة  81وسػورة الزمػر آيػة
 61-11سورة يونس آية  14-61سورة التوبة آية }429
 -2ىلػػافوا مػػن األتػػاتوركيني واحل ػزبيني والعلمػػانيني{ ...سػػورة آؿ ام ػراف
 411-469األمزاب  11-19الطعؽ  1-2األنعاـ 82
 -1تتن ػػازلوا ا ػػن شػ ػريعة اإلس ػػعـ يف أح جهػ ػة ويف أح مك ػػاف و تتبعػ ػوا
جملريػ ػ ػ ػ الت وي ػ ػ ػػل{ .س ػ ػ ػػورة ي ػ ػ ػػونس  41اإلسػ ػ ػ ػراء  11-11الكهػ ػ ػ ػ 28
ابس 4
 -1تكػػن رجػػل أمػػدكم داخػػل ادلسػػميد واألخػػرض يف ض ػريه أتػػاتورؾ مءػػل
احلػ ػزبيني والرؤس ػػاء و تلبسػ ػوا احلػ ػ بالباجمل ػػل{ ...س ػػورة البق ػػرة  12وس ػػورة
يونس }41
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 -1كمػػا لػػت تلتات ػوا إىل الػػن م الوثنيػػة ال ػ كػػم يف و تنػػا احلاضػػر بػػل
اتركوىػػا وأديػػروا ذلػػا ظهػػوركم وابصػػقوا الػػى وجػػوىهم!{ ..سػػورة الزمػػر -62
 61س ػػورة ي ػػونس  64-19س ػػورة ااادل ػػة  22-24 6-1األ ػػناـ
الءعثة ال أفسدت العامل وظياة اجليل اجلديد من ىو أبػو مصػطاى كمػاؿ؟
الدولة نعمة نادرة ونايسة}
 -6الزموا اقا د أىل السنة واجلمااة وفقههم!..
 -1ألزموا لغة القرآف والومو! ..سورة النساء  81البقرة  282فاجملر
 ,28الزمر  ,9ااادلة  ,44الرمحن 1-4
 -8كون ػوا أىػػل التقػػوض ومػػاف وا الػػى األوراد واألفكػػار اليوميػػة بانت ػػاـ!..

سورة يونس  ,61-61األمزاب 16 19 11
 -9ابوا يف اا! وفر وا بني إخوانكم وأادا كم جيدا.
واالم ػوا أف أشػػد وأخطػػر أاػػدا كم األتػػاتوركيوف والكمػػاؿ السػػعنك  .ألئػػم
اموا دذه األاماؿ اذلدامة لإلسعـ وى  98مادة كالتاع
 -1أل وا الخالفة اإلسالمية
 -2أزالوا ابارة " دين الدكلة هو اإلسالـ" ان الدستور
 -1ألغوا مريخة اإلسعـ والوكالة الرراية
 -1ريوا مقوؽ الارا خ
-1مميروا الزواج الدي
 -6مل يعتيوا العدة للنساء الع توب أزواجهن أو للمطلقة
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 -1مميروا ضرب اخلمار الى النساء
-8مميروا تعدد الزوجات
 -9ريوا اليمني الررا
رموا لو}
 -44منعوا ختاف األو د {مث بعد ذل
 -44منعوا إلقاء اخلطبة يف اجلمعة واألاياد باللغة العربية الى وجو السنة
 -42أتوا بالقانوف ادلدإ بدؿ احلقوؽ اإلسعمية
 -41وأزالوا كلمة التوميد من الراية العسكرية
 -41ألغوا وااظ الكتيبة وما الاوج ان اجليش
 -41أنزلوا لوا ه اخللااء الراشدين من ادلساجد
 -46ألغوا الدروس الدينية من ادلدارس
 -41مميروا ادلؤسسات الدينية اإلسعمية
 -48ألغوا أجبدية العربية مروؼ القرآف الكرمي وأتوا باحلروؼ العتينية
 -49منعوا تعلم القرآف الكرمي يف ادلساجد { مث رموا لو}
 -24ريوا رفع األذاف إىل اللغة الرتكية{مث مسحوا بالعربية}
 -24مميروا بيع أجزاء ادلصح الرري {مث رموا لو}
 -22مميروا وجود الكتب الدينية يف مباإ مزب الرعب
 -21أ الوا ادلؤسسات الدينية ري ادلساجد { مث رموا لبعخ منها}
 -21أ الوا ادلدارس اإلسعمية {وكذل اوف مقالة}
 -21ريوا ادلساجد من أ لها
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 -26أ الوا مقامات العلماء واألولياء
 -21أ الوا التكية {الزاوية}
 -28ألبسوا القبعة الى رؤوس الناس انوة
 -29مل يعتيوا الطعؽ الررا

 -14و الوا يف رللس الرعب " إف الدين سم"
 -14و ػػالوا " نحت ػػاج ثالثػ ػػين امػ ػان لمس ػػح فبػ ػػرة ال ػػدين ػػن صػ ػػدكر

الشعب"

 -12و الوا ” لنجمع البتب الدينية كالعربية لنمزقوا"

 -11منعوا الذىاب إىل احل {مث ألغوا ىذا احل ر}
 -11ألغوا العمامة واجلبة {مث مسحوا دما يف ادلساجد فق }
 -11أنزلوا لوا ه الكعبة ادلررفة وأمءاذلا من الصور يف ادلساجد
 -16أتاموا فر ة زواج ادلسلم بغري ادلسلم
 -11مسحوا بزواج األخوة واألمهات من الرضاع
 -18مل يرااوا شروط الو اية
 -19مسحوا باته احملافل ادلاسونية
 -14مسحوا آيات القػرآف الكػرمي ادلوجػودة يف النصػب التذكاريػة ويف اوثػار
التارؼلية
 -14استهانوا ب وات التكبري
 -12استهانوا ب وات األذاف
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 -11مسحوا كتابة األ واؿ ال تستهني بالرريعة اإلسعمية
 -11مسحوا بتحقري النس لى اا اليو وسلم دذا القوؿ التاع "لن يرتبط
شعب تركيا لوحباـ التي كّعوا رب حاؼ"
 -11مسح ػوا أي ػػا بتحقػػري النػػس ػػلى اا اليػػو وسػػلم دػػذا القػػوؿ التػػاع
كاف هو را ي الجماؿ"
 -16مسح ػوا أي ػػا ب ػ ف يقػػاؿ "لػػن ن ػرتبط باألحبػػاـ الباقيػػة مػػن العصػػور

الوسط "

 -11استوانوا بالهل الدين في كل فرصة حت لفوا مائموم ل
أ ناقوم في المشانق
 -18ريوا ادلساجد إىل كوئا متام وسلازف لكشياء
 -19منعوا راءة القرآف الكرمي واستهزءوا بقار و
 -14م ػػاولوا من ػػع ػ ػراءة الق ػػرآف الك ػػرمي يف الص ػػلوات اخلم ػػس {مث مسح ػ ػوا
دا}
 -14أملػوا بعػػخ مػػا مرمػػو اا اػػز وجػػل ومسحػوا لبيعهػػا {مءػػل بيػػع اخلمػػر
وال اخلنزير}
 -12اسػػتهانوا بالرسػػوؿ ػػلى اا اليػػو وسػػلم بقػػوذلم ىػػذا " إف أجػػدادنا

أكغوز كجنبيز معادؿ بجد حسين"
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 -11مسحوا للمعلمني ا ستهزاء بالدين اإلسعم يف بعخ ادلدارس
 -11ماكموا الناس الذين رفعوا أ ػواهتم بػالتكبري أثنػاء رجػوع احلميػاج مػن
احل
 -11أخرجوا بعخ اللوا ه ادلكتوب اليهػا "مػا شػاذ اهلل" يف بعػخ ادلنػاجمل
وادلساجد
 -16مسحوا اعت اخلمر و رع الكؤوس يف األاياد واحلاعت الرمسية
 -11اسػػتهز وا يف ماعهتػػم ويف بعػػخ زلػػافلهم بق ػوذلم ىػػذا "أل ينػػا الػػدين

كالل ة العربية"

 -18ألزموا البالغني من األو د والبنات بدراستهم ادلختلطة
 -19مسحوا بلعب البالغني األلعاب ادلختلاة سلتلطني
 -64مسحوا يف البداية بتركيل احلزب الريوا
 -64مسحوا أي ا يف البداية ببث أفكار الريوايني بقوؿ أئم مواجملنوف
 -62ويف بداية اهدىم مل وا مدارس القرض بادلعلمني الريوايني
 -61ألغوا اطلة يوـ اجلمعة وأتوا بتعطيل يوـ األمد
 -61ألغوا العطلة اذلميرية بادليعدية رمسيا
 -61ألغوا التقومي اذلميرح وأتوا بدلو التقومي ادليعدح
 -66ألغوا القوانني اإلسعمية باصل الدين ان الدولة
 -61و الوا افتخارا والنا " ضلن نررب اخلمر ىكذا"
 -68ريوا مواد العقوبات الرراية للقتلة واجلناة
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ّ -69لعبوا ور صوا النساء العاريات الى مك الناس
 -14أاطوا م ا نتخاب للنساء
 -14ووظاوا النساء يف األماكن الرمسية
 -12مل ػلرتموا رم اف الرري برتتيبهم الو م أثناء فرتة الصوـ
 -11مل ػلرتموا األاياد الدينية
 -16-11-11أبػ ػػاموا ػ ػراءة القػ ػػرآف الكػ ػػرمي بػ ػػالاونو راؼ والغراموفػ ػػوف
{احلاك } ووضعوىا يف الراديو وادلساجد وادلآلذف
 -11ف ػ ػػلوا أيػ ػػاـ األمػ ػػد الػ ػػى األيػ ػػاـ األخػ ػػرض للنكػ ػػاح ولوليمػ ػػة العػ ػػرس
وللمناسبات الدينية
 -18شػػبهوا الرجػػاؿ والنسػػاء وأو د ادلػػدارس أي ػػا بالنسػػاء النص ػرانيات يف
أمواذلم ويف معبسهم الااضحة
 -19تربهوا باألجانب يف تزيني وتر يد أسنائم بالػذىب والا ػة بػدوف
ال رورة
 -84مل يسرتوا اوراهتم يف ادلسبه ويف ادلعاب
 -84مسحوا للنساء والبنات ا شرتاؾ يف مسابقات اجلماؿ
 -82تربهوا باألجانب يف تزيني البيوت واألماكن والقبور وادليادين بالصػور
والتماثيل
 -81تربهوا باألجانب يف عهتم بدوف القلنسوة
 -81أباموا اختعط الرجاؿ بالنساء يف ادلساجد
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 -81منعوا مرية الاكر
 -86منعوا احلرية ا جتمااية يف ادلسا ل الدينية
 -81ألغوا مرية الصحافة والنرر حلنع ادلنرورات الدينية
 -88منعوا خا ة مرية الداوة الى الكرس وادلني يف ادلسميد
 -89ألغوا العادات الدينية واستهزءوا دا
 -94ىدموا ادلقامات وأنر وا ادلباإ اليها
 -94استهانوا ب جدادنا وفقهاء اإلسعـ دوما
 -92تصرفوا يف العرض وادلقدسات بقلة األدب
 -91ازداد القتل واجلنايات وىت األاراض تصااديا
 -91يداوموف الى شرورىم وإفسادىم وأاماذلم السي ة
 -91مبسوا ادلتدينني وااتقلوا كل من خالاهم
 -96اموا بتاري العنا ر وادلعاملة اخلرنة فيما بينهم
 -91استبدوا دوما وكانت إدارهتم فاسدة الى الدواـ
 -98سػػريوا شػػؤوف ميػػاهتم اليوميػػة الػػى مسػػب الق ػوانني العدينيػػة الػػى
مسب القوانني الرراية
وبػػذل دخلػوا يف ضػػمن آيػػة سػػورة ادلا ػػدة { 11كمػػن لػػم يحبػػم بمػػا أنػػزؿ

اهلل فاللئك هم البافركف}

م كرة :وكما ترض كػم مػادة ناسػاة {ديناميػت} وضػعت ػت أ ػوؿ الػدين
اإلسعم وكم نابل ذرية وضعت تها!
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ىكذا كتب نقع باحلرؼ الوامد من جريدة "محاف ه كار"

{سورة ادلا دة}11 -14 :
 -44وأخػريا تنسػوا أنكػم جنػود اا رجػا كنػتم أـ نسػاء شػبابا كنػتم أو
النس ػػاء  ,16التوب ػػة ,442-444
ش ػػيوخا كم ػػا ورد يف س ػػورة الصػ ػ
الص  ,41ااادلة 22-41
 -44ومهمػػا كانػػت ال ػػروؼ واألم ػواؿ تكون ػوا يف اجلانػػب األيسػػر م ػػن
جدار السور! كما سيوضه مقاُ .وإذا كاف أمد ما يف اجلانب األيسر من
الس ػػور فعل ػػيكم أف ت ػػداوه إىل ت ػػرؾ جان ػػب الكا ػػر م ػػن الس ػػور وا نتق ػػاؿ إىل
اجلانب األؽلػن جانػب احلػ بػالتبلي والػداوة ألنكػم أنصػار اا{ .ان ػر سػورة
احلديد  46-42وكتاب الوثنية واألوثاف ادلعا رة}
كخالصة القوؿ:
إف اإلسعـ دين ودولة!
وىػ ػػو ينقسػ ػػم إىل أربعػ ػػة أ سػ ػػاـ وى ػ ػ مسػ ػػا ل العقيػ ػػدة ومسػ ػػا ل العبػ ػػادات
ومسػا ل ادلعػػامعت .ونقصػد حلسػػا ل ادلعػػامعت اع ػة الاػػرد مػع ناسػػو وأسػرتو
وجريانو واع تػو مػع األشػياء مػن مولػو واع تػو مػع ااتمػع مػن مولػو واع تػو
مع الدولة واع ة الدولػة معػو واع ػة الدولػة مػع الػدوؿ األخػرض .وبتعبػري آخػر
ىذه مقوؽ الارد يف اإلسعـ .وأخريا مسا ل العقوبات.
واإلسعـ ىو ىذه األ ساـ األربعة ري مناصػلة وكلهػا أوامػر إذليػة ماروضػة
تتميزء .وكل من ػلػاوؿ أف ياصػل الػدين اػن الدولػة فهػو آمث وؼلػرج اػن الػدين
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كليػػا .وكم ػػا أف لإلؽل ػػاف سػػتة أرك ػػاف ولإلس ػػعـ مخسػػة أرك ػػاف يص ػػه اإلؽل ػػاف
واإلسعـ إ دا فإف رااية الدولة اإلسػعمية إف كانػت ا مػة والعمػل إل امتهػا
إف كان ػػت ػػري موج ػػودة ىػ ػ ف ػػرض ال ػػى ك ػػل مس ػػلم ومس ػػلمة{ .م ػػا ي ػػتم
الواجب إ بو فهو واجب} .والذين يعتقدوف باصل الػدين اػن الدولػة واػدـ
ض ػػرورة ي ػػاـ الدول ػػة اإلس ػػعمية فه ػػم آ ػػوف وك ػػافروف وإف ك ػػاف ال ػػذين يقوم ػػوف
باصل الدين ان الدولة فعليا أشد كارا وإ ا.
ولػػو تعػػاىل {كمػػن لػػم يحبػػم بمػػا أنػػزؿ اهلل فالكلئػػك هػػم البػػافركف...

ال الموف ...الفاسقوف }.ادلا دة 11-11-11

ويف القػػرآف الكػػرمي مػػا يقػػرب مػػن  144آيػػة تتعل ػ برػػؤوف الػػدنيا والدولػػة.
فمءع تكوف اويات ال تل موضوع ادلرياث يف اإلسعـ كالتاع
{تلك حػدكد اهلل كمػن يطػع اهلل كرسػوله يدخلػه جنٌػات تجػرل مػن تحتوػا

األنوػػار خالػػدين فيوػػا كذلػػك الفػػوز الع ػػيم .كمػػن يعػػص اهلل كرسػػوله كيتعػ ٌد
حدكد يدخله ناران خالدان فيوا كله اب ٌموين( }.النساء 41-41
لػػذل فػػإف يػػاـ مؤسسػػة األمػػر بػػادلعروؼ والنهػ اػػن ادلنكػػر يف اإلسػػعـ ىػ
فري ػػة شػػراية .وإف مصػػل تنػػازع يف موضػػوع مػػا فيكػػوف مػػرده إىل مكػػم اا
ورس ػ ػولو وذل ػ ػ بال ػػذىاب إىل احملػ ػػاكم الرػ ػػراية واإلؽل ػػاف والتسػ ػػليم كػ ػػم اا
ورسولو وىذه فري ة شراية و يصه اإلؽلاف إ دػا .وغلػب أف ؼلرػى إ
اا{ .سورة آؿ امراف  411سورة التوبة  48سورة األمزاب }18
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العلماء ورثػة األنبيػاء .وكمػا أف األنبيػاء والرسػل بلغػوا أ ػوامهم داػوة اا وجػاء
الرسوؿ للناس كافة فعلى العلمػاء ورثػة األنبيػاء تبليػ داػوة اإلسػعـ كاملػة كمػا
جا ػػت مػػن انػػد اا إىل النػػاس كافػػة .وإ يكونػػوف ملعػػونني ومرػػركني وأصلاسػػا
بااوا دينهم بدنياىم واىلذوا الذين وضعوا القوانني البرػرية أربابػا مػن دوف اا.
البقرة  411 419 61-61التوبة  ,18-14آؿ امراف 481
واأل م ػػة والوا ػػاظ ال ػػذين مل يبلغػ ػوا الن ػػاس دا ػػوة اا مػ ػ التبليػ ػ كامل ػػة دوف
نقص ػػاف ش ػػبههم اا يف س ػػورة األاػ ػراؼ ب ػػالكعب يف اوي ػػة 416-411
وباحلمار كما يف سورة اجلمعة يف اوية .1
وأخ ػريا ف ػػإف اإلس ػػعـ ينس ػػميم مطلق ػػا م ػػع العلماني ػػة وى ػػذه فت ػػوض ش ػػراية
ماتوم ػػة للنق ػػد .ولق ػػد كن ػػا داون ػػا مػ ػرارا األت ػػاتوركيني واحلػ ػزبيني إىل احلػ ػوار ا ػػي
جلسػػة ماتومػػة يف وسػػا ل اإلاػػعـ .ػػري أئػػم مل يسػػتمييبوا ذلػػذه الػػداوة ولػػن
يستمييبوا .ألئم يستطيعوف أف يصمدوا أماـ داوة اإلسعـ!

اإلدارة الشيطانية {إدارة الباطل

كالشرؾ}:

األن مة الباطلة {مصدرها العقل اإلنساني}
-11

صنم الن اـ

-12

صنم الن اـ الشيو

-13

صنم الن اـ

الفاشي.
ي.

الرأسمالي.
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-14

صنم الن اـ

الديمقراطي.

-15

صنم الن اـ

العلماني.

-16

صنم كماؿ

السالنبي.

-18

صنم األن مة

-20

صنم الخلط بين الحق

-17
-19

الحدكد:

صنم الن اـ

البمالي.

الحزبية.

صنم األن مة القومية

كالعنصرية.
كالباطل.

من حدكد الشرؾ أم اقتراع أماـ صندكؽ انتخابات األن مة الوّعية.

من حدكد الشرؾ كّع المنتىخبين القوانين الوّعية.
ً
المنتخبين كالمنتىخبين هم أصحاب الشماؿ
إف

الخبائث كالنجاسات:

كل األن مة الحزبية كالديمقراطية ككسائلوا من صندكؽ كمجلػم كمبػاف

مختلفة.

المشركوف:

ك ػػل رؤس ػػاذ األحػ ػزاب كمنتخب ػػيوم .مث ػػل أجوي ػػم أرداؿ إين ػػوني دني ػػز

بايقػػاؿ مسػػعود يلمػػاز سػػليماف دميرئػػل نجػػم الػػدين أرببػػاف كأمثػػالوم
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مشػػركوف ال يصػػل

لػػيوم .كك ػ لك حسػػاـ الػػدين جنػػدركؾ ككػػل أ ضػػاذ

المجلم مشركوف كال يصل

ائمتوم كسادتوم:

ليوم.

بلعم بن با وراذ كالملعونػوف كالشػيطاف األخػرس كالممثىلػين بالبلػب

كالممثىلين بالحمار.

جيوشوم:

حزب الشيطاف جند الشيطاف كال ين يقاتلوف في سبيل الطاغوت.

التخصيص كراذ التعميم:

 -4الن اـ البمالي

 -5ن اـ الخلط بين الحق كالباطل
 -6الن اـ الديمقراطي.

ه األن مة ال شك أنوا شرؾ{ .حزب الشيطاف}...

جدار السور:

ظاهر غضب اهلل كنار .
????????

اإلدارة الربانية ( :كه إدارة الحق

كالتوحيد):

ن اـ الشريعة ( :يعتمد ل الوحي) كهي إدارة اإلسالـ كاإليماف178
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محتول القرآف :الدين كالشريعة.المجتودكف كالمجاهدكف كالمجددكف.-رئيم الدكلة :الخليفة كأصحاب اليمين.

الر ية( :المواطنوف) األمة كأصحاب اليمين.:-الجيش :حزب اهلل جند اهلل أنصػار اهلل المجاهػدكف كالمقاتلوف فػي

سبيل اهلل.

العلماذ :كرثة األنبياذ كمستحف وف ل كتاب اهلل كشاهد القرآف.-المحبمة :القرآف هو الدستور كالشريعة هي القانوف.

 -1المجتو ػػدكف كالمجاه ػػدكف كالمج ػػددكف :ي ػػالتي تػ ػرتيبوم بع ػػد اهلل
كرسوله الصحابة جميعا كالخلفاذ الراشدين.
 -2التابعوف جميعا رّ اهلل نوم كأئمة الم اهب األربعة.
 -3كتابعوا التابعين رّ اهلل نوم أجمعين.
 -4اإلماـ األشعرم كاإلماـ الماتريدل.

 -5صالح الدين األيوب كآلب ئارسالف.
 -6شيخ اإلسالـ صبرم أفندل.
 -7كزاهد البوثرم ك أمثاله.
 -8كشيخ سعيد أفندل.

 -9بديع الزماف سعيد النورسي.
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 -10اطم أفندل.
 -11حسن البنا.
 -12سيد قطب.
 -13خوميني.
جدار السور:

باطنه :رحمة اهلل كجنته.
مالح ة :الموّوع مفتوح للنقد ن طريق اإل الـ.
البد من الجواب أك التسليم.
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الحاكمية - 14 -
قػصة آنطاكػيا اليمبػن أف تبػوف دلػيالن:

بعػػخ اجلهػػات مءػل احلػزبيني وبعػػخ مػػدارس اػػيش القػػرآف الكػػرمي تتخػػذ مػػن
صػػة عػػوف الػواردة يف بعػػخ التااسػػري يف سػػورة يػػس يف اويػػة  41ومػػا تليهػػا

ذريعة لتيير موا اها كادلءل القا ل " ال ريق يتمسك بالحية لتنجيػه" .وكػذل

بع ػ ػػخ الر ػ ػػيوخ ومري ػ ػػديهم يتخ ػ ػػذوف ى ػ ػػذه القص ػ ػػة مس ػ ػػندا ودل ػ ػػيع ألناس ػ ػػهم
ويقولػػوف نحػػن ل ػ اسػػتعداد أف نعبػػد األصػػناـ إذا كانػػم فيوػػا مصػػلحة
األمػػة كأف نعلػػق الصػػليب كأف نلػػبم مالبػػم الرهبػػاف كالقسيسػػين كأف

نقم خاّعين ند ّريح مصطف كماؿ كنؤسم الحزب كنػ هب إلػ
صػػندكؽ االخت ػراع كنػػدلي بالص ػػواتنا كأف نحلػػم ل ػ احت ػراـ الدس ػػتور

الػ ػ م ي ػػرف

الشػ ػريعة كالمحاف ػػة لػ ػ الن ػػاـ كالق ػػوانين الت ػػي كّ ػػعوا

أتػػاتورؾ كأف نجلػػم فػػي المجلػػم الػ م يجلػػم فيػػه مػػن يػػرف
اإلسالمية ككل ه ا يجوز لنا.

األدلػ ػ ػػة:
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والقصة الواردة يف بعخ التااسري يف سورة يس ى كالتاع أف ايسى اليو
السعـ أرسل رسولني إىل أىل أنطاكيا إ أئم مل يؤمنوا بداوة ىذين
الرسولني ومبسوعلا إ أف الرسوؿ الءالث الذح بعث إليهم مل ي هر داوتو
مباشرة وماوؿ التقرب إىل ادلل إىل أف أ به من ادلقربني إليو وك نو الى
دين ادلل ويذىب مع ادلل إىل مكاف ابادة األ ناـ ويعبد األ ناـ.
ولقربو من ادلل ا رتح اليو أف ػل ر الرسولني من السمين ويستمع
لداوهتما وأظهر الرسولني معميزة إمياء ادلوتى بإذف اا .والعلماء سلتلاوف
موؿ مصري الرسولني وادلل بعد ىذه احلادثة.
فبعخ التااسري تؤكد أنو آمن وبع ها اوخر ينا ذل .

تحليل القصة كنقدها:

 -4إف القصة سلتلاة يف أمداثها كءريا يف بدايتها وئايتها .لكسباب التالية
أ -ىل ادلبعوثوف رسل اا؟
ب -ىل ادلبعوثوف ىم رسل ايسى اليو السعـ؟
 -2وب ح شكل من األشكاؿ ىل غلوز للرسل أف يعبدوا األ ناـ؟ وىل
ثبت ذل ؟ وما الدليل؟ وبناء الى اصمة األنبياء وثبوت أئم بلغوا داوة
اإلسعـ كاملة خا ة يف مراملها األوىل .إذا يءبت الى ىذه الداوض
دليل.
 -1وىذه الداوض سلالاة متاما دلا جاء يف سورة الكافروف.
 -4اإلسعـ أ ل باب التنازؿ متاما.
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 -5أف شريعة من بلنا شريعة لنا ما دامت مل تنس من اا ورسولو .وىذه
القصة ري معتية ألئا مل ترد يف اويات واألماديث الصحيحة.
 -6وبالنتيمية ىذه ادلس لة ااتقادية إؽلانية .ونطالب بالدليل الءابت القطع .
تعتي دليع طعيا و ظنا .ومن احملتمل كوئا من
وىذه القصة
اإلسرا يليات.
 -7وإذا مللنا سورة يس لن صلد فيها اعمة وإشارة تؤيد ىذه القصة
ادلزاومة.فهذه ى اويات
{كاّرب لوم مثالن أصحاب القرية إذ جاذها المرسلوف .إذ أرسلنا إليوم

فعززناها بثالث فقالوا إنا إليبم ٌمرسلوف .قالوا ما أنتم إالٌ
اثنين فب ٌ بوهما ٌ
بشر مثلنا كما أنزؿ الرحمن من شيذ إف أنتم إالٌ تب بوف .قالوا ربٌنا يعلم

إنٌا إليبم لمرسلوف .كما لينا إالٌ البالغ المبين( }.يم)17-13 :

تحليل اآليات كتفسيرها:

 -4إف ىػ ػػذه القص ػ ػػة ج ػ ػػاءت م ػ ػػءع ال ػ ػػى مر ػ ػػرك ػ ػريش مء ػ ػػل أس جه ػ ػػل
وادلرركني بصاة اامة إىل يوـ القيامة واأل ناـ وابدهتا .وبنػاء الػى ىػذا غلػب
ا اتماد الى ادلصادر الصحيحة من الرريعة اإلسعمية الى القصد الػ
مل يءبت حتها .ألف ادلرػركني سػيطالبوف بالػدليل الػى صػة عػوف وأنػتم
تسػػتطيعوف أف ػػدوا يف القػػرآف الكػػرمي والسػػنة ادلطهػػرة مػػا يءبػػت دا ػواكم وإذا
فعلتم ذل فستدخلوف يف جملري مسدود.
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 -2والقػػرآف يؤكػػد أف الرسػػوؿ الءالػػث كػػاف معػػززا للرسػولني السػػابقني .والعػػزة
والقػػوة الػ كػػاف يتصػ دػػا ىػػذا الرسػػوؿ تتوافػ مطلقػػا مػػع اخل ػػوع والػػذؿ
واب ػػادة األ ػػناـ وال ػػدين الباجمل ػػل .ألف ى ػػذه األفع ػػاؿ ت ػػذؿ اإلنس ػػاف و تع ػػزه
فكي ػ تلي ػ باألنبيػػاء والرسػػل! والتعزيػػز بالرسػػوؿ الءالػػث الػػذح كػػاف يتص ػ
بالقوة والعزة كاف خطابو ويا ومتينا وبذل ظهرت معميزتو.
 -1و اؿ كل األنبياء أل وامهم "كما لينا إال البالغ المبػين .وأداة احلصػر
تؤكد أف األنبياء بلغوا داوة احلػ كاملػة واضػحة أل ػوامهم .ومل ؼل ػعوا للباجملػل
بعبادة األ ناـ والذؿ أماـ ادللوؾ ...مءل ما اداى بعخ الريوخ والدراويش.
وبناء الى ذل ننصه الريوخ والدراويش حلا يل
ىلػػافوا وتتخ ػػذوا م ػػن القص ػػد الواىيػػة وال ػػعياة ذريع ػػة لتيي ػػر خ ػػواكم
وذلتكم أماـ الباجملل كالغري الذح يتمس باحلية إلخااء خوفكم من الن اـ
األتاتورك بلغوا داوة اإلسػعـ كاملػة كمػا جػاءت مػن انػد اا وجملػالبوا واسػعوا
إىل تطبيػ ش ػريعة اإلسػػعـ ودولػػة القػػرآف ػرامة وبوضػػوح كمػػا ذكػػر يف سػػورة
يس يف اوية  .41واتقوا اا يف مدارس اػيش القػرآف الكػرمي يف تنرػ ة وتربيػة
األجملااؿ الى فهم اإلسعـ ن اـ ميػاة .و تػدخلوا يف دمػا هم أفكػار مغلوجملػة
ان اإلسعـ.
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الحاكمية

-

15

-

خػػاتػػمة

القرآف يف أيدنا والنس  -لى اا اليو وسلم -أمامنا وادلؤمنوف غلب الػيهم
أف يطبقوا تعليمات القرآف وتعاليم الرسوؿ لى اا اليو وسلم .وانطع ػا مػن
ىذه البديهية
 -4أسباب العلم ى احلواس السليمة واخلي الصادؽ والعقل السليم.
ون رة القػرآف الكػرمي لإلنسػاف أنػو ي خػذ ادلعلومػات مػن ىػذه ادلصػادر الػءعث
والق ػػرآف يؤك ػػد أف الك ػػوف سلل ػػوؽ واا خالق ػػو وال ػػى اإلنس ػػاف أف ي ػػؤمن ب ػػاا
وبصػػااتو وأفعالػػو وأف اا شػري لػػو وأف احلاكميػػة لػػو سػػبحانو ومػػده والػػى
اإلنساف التسليم والتصدي بذل .
 -2التوحيد ك قيدة التوحيد:
نعػػم أف بػػوؿ ىػػذه األمػػور ى ػ التوميػػد واقيػػدة التوميػػد واإلؽلػػاف واكػػس
ذل ىو الررؾ والكار.
وبناء الى ذل فادلومد ىو الذح ػلافش الى متطلبػات التوميػد والرػريعة!
ويكػوف ضػػمن ػر التوميػػد والرػريعة! وحلعػػىن آخػر فالتوميػػد ىػو أسػػاس القػػرآف
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وفػػروع الر ػريعة أح أف ادلػػؤمن دسػػتوره القػػرآف و انونػػو ى ػ الر ػريعة ودولتػػو ىػػو
اإلسعـ .ودذا ا اتبػار ػلكػم القػرآف ادلسػلم يف بيتػو ويف زلكمتػو ويف مدرسػتو
ويف جامعتػػو ويف ػػحافتو ويف دولتػػو و ػامب القػػوؿ الوميػػد يف كػػل أمػػر مػػن
أمور احلياة.
إذا فادلسػػلم يكػػوف يف بيتػػو و يف مدرسػػتو و يف جامعتػػو و يف ػػحافتو
و يف دولتػػو م هػػر مػػن م ػػاىر الرػػرؾ والطػػا وت واأل ػػناـ والن ػػاـ الكمػػاع
وغلب أف يكوف وإ فع يبقى إسعـ و إؽلاف و شريعة و رآف!
وكما ذكرنا سابقا أف الصػنم األتػاتورك وضػع  98مػادة ناسػاة ػت أ ػوؿ
الػػدين اإلسػػعم والػػذين يسػػتمروف يف اخل ػػوع ذلػػذا الن ػػاـ ىػػم األت ػػاتوركيوف
واحلزبي ػػوف وال ػػذين يقا ػػوف أم ػػاـ ضػ ػريه ػػنم كم ػػاؿ أت ػػاتورؾ ا ػػوع وامػ ػرتاـ
ويقولػػوف إف الن ػػاـ العلمػػاإ ىػػو سػػية الػػدين ومريػػة الػػدين ولػػو كػػاف كمػػاؿ
أتػػاتورؾ ميػػا لكػػاف منػػا مءػػل أجويػػت وإينػػوإ ودمري ػػل و ػػره يػػاجلني وأربكػػاف
وأشكاذلم!
نن ر كنراجع آيات سورة ادلا دة مرة أخرض
{...كمن لم يحبم بما أنزؿ اهلل فالكلئك هم البافركف }.ادلا دة 11

{...كمن لم يحبم بما أنزؿ اهلل فالكلئك هم ال الموف }.ادلا دة 11

{...كمن لم يحبم بما أنزؿ اهلل فالكلئك هم الفاسقوف }.ادلا دة 11
"كفر دكف كفر" رواية من ابن اباس
التفسير كالتحليل:

186

البيّنات  - 5احلاكمية

ىناؾ ثعثة شروط لعدـ تكاري من مل ػلكم حلا أنزؿ اا
 -4فعلػػى ادلسػػلم أف يػػؤمن ويصػػدؽ ظػػاىرا وباجملنػػا ب مكػػاـ اا ورسػولو أمػػا
إذا مل يقبل أح مكم من أمكاـ اا ورسولو فيكوف كافرا ومرتدا.
 -2ال ػػى ادلس ػػلم أف يعل ػػم أن ػػو إذا مك ػػم بغ ػػري م ػػا أن ػػزؿ اا يف أح مسػ ػ لة
تعػػرض اليػػو يكػػوف سلط ػػا وأف مكػػم اا ورس ػولو ىػػو الص ػواب وأف يعتقػػد أف
مكمو ىو اخلط  .أما إذا ااتقد اإلنساف أف مكمو أ وب من مكػم اا اػز
وج ػػل أو أف مكم ػػو مس ػػاو حلك ػػم اا سػ ػبحانو أو أف الر ػ ػريعة اإلس ػػعمية
تناسػػب ىػػذا العصػػر وأئػػا كانػػت تناسػػب العصػػر ادلاض ػ أو أئػػا تناسػػب ىػػذا
العصػػر إ أنػػو ػلػ لػػو أف ػلكػػم بغػػري مػػا أنػػزؿ اا س ػواء با اتقػػاد أو التطبي ػ
العمل بلساف ادلقػاؿ أو احلػاؿ فيكػوف يف أح مػاؿ مػن ىػذه األمػواؿ السػابقة
كافرا وخارجا ان ادللة اإلسعمية.
 -3أف احلكػػم الػػذح مكمػػو كػػاف يف مس ػ لة معينػػة وزلػػددة وأئػػا مل تتخػػذ
شكل الطابع القانوإ ومل تعمم بركل دا م ورمس .
وىػذه مسػ لة د يقػة ومساسػػة و ابػت اػػن ايػوف كءػػري مػن العلمػػاء ادلعا ػرين
حلعػػىن أف احلكػػم يف ادلسػػا ل الكليػػة والعموميػػة القطعيػػة ال ػ تقبػػل ا سػػتءناء
يكوف ا ومػده و غلػوز مطلقػا ألح إنسػاف أف ؽلػس ىػذه األمكػاـ القطعيػة!
ميػ ػػث أنػ ػػو ش ػ ػ يف كاػ ػػر وردة مػ ػػن مكػ ػػم بغػ ػػري مػ ػػا أنػ ػػزؿ اا يف ادلسػ ػػا ل
العمومي ػػة والكلي ػػة القطعي ػػة وإف اا ػػرتؼ أف مكم ػػو يف ى ػػذه ادلس ػػا ل العمومي ػػة
الكلية خط وأنو رلرـ.
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كنعطي مثاالن ل ذلك:
أو بسارؽ أماـ احلاكم فقاؿ احلاكم السر ة مراـ وجزاؤه طع يده ولكنو مل
يقطع يده مسػب ادلسػا ل السػابقة وإظلػا مكػم اليػو باجللػد أو السػمين .وىػذا
احلكم الى السارؽ ؼلرج احلػاكم اػن اإلسػعـ كليػة وإظلػا يعػد ظادلػا وفاسػقا
ألف ى ػػذه ادلسػ ػ لة متعلق ػػة ب ػػبعخ الر ػػروط أم ػػا إذا مل تت ػػوفر الرػ ػروط العزم ػػة
فػػاحلكم يتغػػري واحلػػاكم اليػػو طػػع يػػد السػػارؽ .وتعبػػري كفػػر دكف كفػػر الػػى
مءل ىؤ ء احلكاـ.
مبدآف:

 -1إف الن اـ العموم والكل والقطع ادلعلن ىو الرريعة اإلسعمية ال
أنزذلا اا از وجل .والذح يعتقد بذل ولكنو ػلكم بغري ما أنزؿ اا يف
تتخذ جملابع الركل القانوإ ؼلرج ان
بعخ ادلسا ل اخلصو ية ال
دا رة اإلسعـ وإف كاف من األوىل أف ػلكم بالرريعة اإلسعمية .فهذا ىو
ادلبدأ األوؿ!
 -2أمػػا إذا كانػػت األمكػػاـ واأل ػػوؿ ال ػ وضػػعت مػػن بػػل البرػػر تتخػػذ
جملابعا انونيا ورمسيػا وتعمػم لػيحكم دػا بػني النػاس كمػا مصػل يف تركيػا مػع أف
ىػػذه األمكػػاـ سلالاػػة للرػريعة اإلسػػعمية واحلكػػم دػػذه الطريقػػة تكػػوف جاىليػػة
وداػػوة لتطبي ػ أمك ػػاـ اجلاىليػػة واس ػػتبداؿ أمك ػػاـ اا ب مكػػاـ البر ػػر .وى ػػذا
ؼلرج اإلنساف ان دا رة اإلسعـ ويو عو يف الكار وال عؿ.
مثاؿ آخر لتوّيح الموّوع:
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كما ذكرنا سابقان أف حبم الزاني في التوراة كاف الرجم كما كرد في

الحديث الشريم في صحيح مسلم .ككاف ه ا الحبم يطبقه اليوود في
البداية كلبنوم لم يطبقو مع مركر الزمن .فإذا كاف الزاني من األشراؼ
لم يطبق ليه الرجم .كهب ا كثر الزنا في األشراؼ .كبعد ذلك أجمع

لماذ كأحبار اليوود ل تحميم {تسويد الوجو }كجلد الزاني سواذ كاف

من األشراؼ أك العامة .كهم ب لك جعلوا ه ا الموّوع قانونان ك ممو
بينوم حت أنوم بعثوا إل الرسوؿ صل اهلل ليه كسلم مبعوثان كقالوا :

"إف آتاكم زلمد بالتحميم واجللد فخذوه وإف آتاكم بالرجم فع تتبعوه".
كب لك نزلم آيات سورة المائدة الم كورة.

وألعليػػة ادلوضػػوع نوضػػه احلادثػػة مػػرة أخػػرض فػػإف اليهػػود مل يطبقػوا مكػػم اا
يف رج ػػم ال ػزاإ وب ػػدلوه ب ػػالتحميم واجلل ػػد وامم ػػوه وجعل ػػوه انون ػػا يطب ػ ال ػػى
اجلمي ػػع وأخرج ػوا ادلوض ػػوع م ػػن كون ػػو مادث ػػة خا ػػة ألم ػػد األش ػراؼ وجعل ػػوه
انونػػا يطب ػ بطريقػػة رمسيػػة .وحلعػػىن آخػػر أئػػم بػػدلوا احلكػػم الرػػرا بق ػوانينهم
الوض ػػعية .وجملبق ػػوه يف زل ػػاكمهم وبالنتيمي ػػة تنطب ػ ال ػػيهم آي ػػات س ػػورة ادلا ػػدة
البافركف كالفاسقوف كال الموف.
أحباـ القرآف مومية:

اإلنساف غلزض حلا فعل حلقت ى اادة "الجزاذ من جنم العمل" .وىذا ىػو
مكػػم القػػرآف الكػػرمي أي ػػا .والقااػػدة اإلسػػعمية توضػػه ذل ػ "العبػػرة بعمػػوـ
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اللف ػػظ ال بخص ػػوص الس ػػبب" .وأنك ػػم إذا أمعن ػػتم الن ػػر إىل ى ػػذه القواا ػػد

وأمءاذلا فستصلوف إىل نتيمية وى
أف احلادثػػة ال ػ و ػ اا دػػا ب ػ إس ػرا يل بالكػػافرين وال ػػادلني والااسػػقني
لع ػػدـ تطب ػػيقهم الت ػػوراة بس ػػبب اتب ػػااهم ىػ ػواىم ىػ ػ وإف كان ػػت خا ػػة ببػ ػ
إس ػرا يل مػػن جهػػة فه ػ اامػػة لكػػل األمػػم ال ػ تعػػرض اػػن منهػػاج اا واتبػػاع
ش ػريعتو .و ش ػ أف األتػػاتوركيني اليػػوـ يف ناػػس الكاػػة وينطب ػ الػػيهم ناػػس
احلكم ألئم ػريوا شػرع اا وبػدلوه باألمكػاـ الوضػعية معتمػدين الػى اقػوذلم
وأىوا هم يف وضع القوانني فينطب اليهم مكم اا يف اليهود يف كوئم كافرين
وظػػادلني وفاسػػقني بػػل إئػػم أشػػد كا ػرا وظلمػػا وفسػػقا مػػن اليهػػود .ألئػػم ػػريوا
وب ػػدلوا ك ػػل أمك ػػاـ الق ػػرآف الك ػػرمي بينم ػػا اليه ػػود ػػريوا بع ػػخ أمك ػػاـ الت ػػوراة.
وكػػذل األتػػاتوركيوف اػػدوا مػػن يػػداو إىل تطبيػ أمكػػاـ الرػريعة رلرمػػا يعا ػػب
أشد العقاب وأسسوا لذل زلاكم خا ة.
اليوود كاألتاتوركيوف:
إف ىذين العقليتني الراذتني يتراداف يف كوئما بػد ومرفػا شػريعة اا وأتػوا
الق ػ ػوانني الوض ػػعية ادلتبع ػػة ألى ػ ػوا هم وجملبقوى ػػا وفرض ػػوىا ال ػػى الن ػػاس .ب ػػل إف
األتػػاتوركيني سػػبقوا اليهػػود بعػػدة فراسػ  .ألئػػم وضػػعوا  98مػػادة ناسػػاة ػػت
أ ػػوؿ ن ػػاـ الر ػ ػريعة اإلس ػػعمية .ب ػػل إئ ػػم أزال ػ ػوا م ػػادة "ديػ ػػن الدكلػ ػػة هػ ػػو
اإلسالـ" من الدستور ااـ  4921وجعلوا الدولة بع دين رمس ػلكمها.
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ىؤ ء األتاتوركيوف ىم الذين أزالوا أمكاـ الرريعة ان جدوؿ احلياة بإلغا هم
مقػػوؽ األسػػرة وادلػرياث والتميػػارة وادللكيػػة وال ػرا ب ومنعػوا رلػػرد احلػػديث اػػن
ىذه احلقوؽ .واسػتبدلوا أمكػاـ الرػريعة بػالقوانني الدؽلقراجمليػة والن ػاـ العلمػاإ
والن اـ احلزس ال ى سلالاة للن اـ اإلسػعم متامػا .وىكػذا سػموا اإلسػعـ
إىل س ػػمني فق ػػالوا ال ػػدين ش ػػيذ كالدكل ػػة ش ػػيذ آخ ػػر وى ػػذا افػ ػرتاء ال ػػى اا
ورسولو والدين والقرآف .ويف احملصلة ازلوا الدين ان الدولة والدولة ان الدين.
التنبيوات الثالث:

ترجيح دـ البفر هو من بين احتماالت كثيرة:

نعم إذا كاف ىناؾ امتماؿ وامد لعدـ التكاري فع يتطرؽ إىل مس لة
التكاري .إذا كاف ىناؾ نسبة  % 99للتكاري ووامد  %لعدـ التكاري فعلى
ادلا أف يلمي إىل مس لة التكاري .وىذا موجود يف كتبنا{ .ان ر إىل كتاب
داماد رللد  4ص .}688
اوف يوجػد ن امػػاف يتقاجملعػػاف برػػكل كلػ ن ػاـ احلػ ون ػػاـ الباجملػػل ن ػػاـ
احل ػ إذل ػ ون ػػاـ الباجملػػل برػػرح ن ػػاـ احل ػ مصػػدره السػػماء ون ػػاـ الباجملػػل
مصدره البرر ن اـ احل يسػتند إىل الػوم أمػا ن ػاـ الباجملػل يسػتند إىل اقػل
البرر ن اـ احل رمحاإ واوخػر شػيطاإ ن ػاـ احلػ الػى ؽلػني جػدار السػور
واوخر الى الو فهما باباف باب التوميد وباب الررؾ {منهميو ا ػرتاع
الررك } وامد منهما ن اـ الرريعة واوخر الن اـ الػدؽلقراجمل أمػدعلا ن ػاـ
التوميػػد واوخػػر ن ػػاـ المػػاإ أمػػدعلا منهميػػو نبػػوح واوخ ػر مػػزس أمػػدعلا
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يقوؿ إف احلكم إ ا واوخر يقوؿ إف احلكم إ للرعب أمػدعلا مػا يتمنػاه
ادلسلموف ويسعدوف بادلوت يف سبيلو واوخر ما يتمناه أاداء اإلسعـ.
فهػذاف الن امػاف ادلت ػػاداف وادلختلاػاف برػػكل كلػ يوجػد بعػػد ىػذا البيػػاف
يوجػػد نسػػبة وامػػد  %و وامػػد يف األل ػ و وامػػد يف ادلليػػوف و وامػػد
يف ادلليار مىت يستطيع أمػد مػن النػاس ىللػيد وإنقػاذ أىػل الباجملػل مػن الكاػر
والررؾ.
وإف أردمت أف تػػد قوا يف ىػػذه ادلس ػ لة م ػرارا وتك ػرارا فلػػن ػػدوا ذلػػم سلرجػػا يف
اػػدـ تكاػريهم ولػػو وامػػد يف ادلليػػار مػػىت لػػو طعػػتم الرػػعر إىل أربعػػني ضػػعاا.
وىذا ادليداف أمامكم وضلػن نتحػداكم بػ ف تمعػوا المػاء الػدنيا والمػاء الاكػر
والمػاء احلقػػوؽ ورؤسػاء الرػػؤوف الدينيػػة والػذين غللسػػوف الػى بسػػاط ادلرػػيخة
ولطاػ ػ دو ػػاف وزلم ػػد ر نميػ ػ وف ػػته اا ػ ػولن وك ػػل ال ػػدنيا معك ػػم بػ ػ ف
تسػ ػػتطيعوا أف تنقػ ػػذوا األتػ ػػاتوركيني واحل ػ ػزبيني والػ ػػذين يرػ ػػراوف الن ػ ػاـ احلػ ػػزس
وادلقرتا ػػني م ػػن ك ػػوئم مر ػػركني وم ػػن أى ػػل الن ػػار وم ػػن ادللع ػػونني وادلرت ػػدين ا ػػي
الصحافة.
وباجلملة نعلن أنو لػن يسػتطيع أمػد أف ؼللصػهم مػن الكاػر والرػرؾ مػىت لػو
اجتمع العامل وىذا ري شلكن مطلقا ولو مػن بػاب ا متمػاؿ {مػىت يلػ اجلػل
يف سم اخلياط} إ أف يتوبوا إىل اا توبة نصػوما ويبينػوا ويصػلحوا بػل ادلػوت
وأف ينتقلوا إىل اجلانب األؽلن من جدار السور.
التنبيوات الخمم:
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التنبيػػه األكؿ :إف الدؽلقراجمليػػة والن ػػاـ العلمػػاإ واألتاتوركيػػة واحلػػزس كله ػػا

كا ػػر بػ ػواح أح ش ػػرؾ طعػ ػ  .و ؽلك ػػن مطلق ػػا أف غلتم ػػع الن ػػاـ اإلس ػػعم
والن اـ الدؽلقراجمل يف إنساف وامد أو الن اـ اإلسػعم والعلمػاإ أو الن ػاـ
اإلس ػ ػػعم واألت ػ ػػاتورك أو الن ػ ػػاـ اإلس ػ ػػعم واألت ػ ػػاتورك { .ا ػ ػػرؤوا بي ػ ػػاف
الصنماف اللذاف أفسدا العامل}.
التنبيػه الثػاني :إف مسػن النيػة ػللػل احلػراـ و ؼللػد اإلنسػاف مػن الكاػر
إىل اإلؽلػػاف .فػػاحلراـ م ػراـ والكا ػر كاػػر ولػػو مسػػنت النيػػة { .تنسػػب الػػن م
الباجمللة إىل اإلسعـ بالقياسات الباجمللة}.
التنبيه الثالث :الرّا بالبفر كفر المرذ مع من أحب كال فرؽ بين من
كّع أسم الن اـ الحزبي كبين المقتر ين .كيوـ القيامة يد

كل أناس

بإماموم{ .سورة اإلسراذ آية ,71 :كسورة األحزاب }68-66

التنبيه الرابع :وكما أف طرة صلاسة وامدة تنميس ادلرجل {اخلزاف} فإف

ية شرؾ وامدة تاسد ن اـ الرريعة مىت لو كانت تطب بنسبة %99
و تقبل اند اا بل ترد .حلعىن أنو لو كاف الن اـ اإلسعم يطب بنسبة 99
 %وكانت ىناؾ مس لة وامدة من وضع البرر فسيكوف ادلنه احلاكم يف
ىذه احلالة منهميا شركيا ويكوف ىذا لبس احل بالباجملل.
التنبيه الخامم :يقولوف إف فتاوض الري مجاؿ الدين ثقيلة.
وجوابنا ىو
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الاتوض تكوف ثقيلة و خاياة .بل ى م أو باجملل خط أو واب
فإذا كانت ا بة أخذنا دا وسلمنا دا وإذا كانت خاجمل ة ترد و تقبل اي
وسا ل اإلاعـ .ومن وراء ذل يوجد ش ثالث وىذه ى الاتنة وفساد يف
ااتمع ولعنة اليو.
ا ْن أِس ىريْػرة أ وف رسوؿ اللو ِو لوى اللوو الْي ِو وسلوم اؿ اؿ اللوو اوز وج ول أنا
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
أ ْ ىن الرُّركاء ا ْن الرِّْرؾ فم ْن امل ِع امع أ ْشرؾ فيو ِْريح ف نا مْنو ب ِرحءهلل
وىو لِلو ِذح أ ْشرؾ{ .الروايات سلتلاة ولكنها ذكر ت خا ة يف مسند أمحد
ويف مسلم ويف البيهق }.
إف العمل الذح فيو شرؾ يرد و يقبل! فكي إذا كاف الررؾ يف ايا
اإلؽلاف؟ فهل من ادلمكن أح يقوؿ اا سبحانو تعاىل لو يا ابدح ادلؤمن! كع
! فهؤ ء ااشوا مرركني وؽلوتوف مرركني و يصلى اليهم وسيصلوف نار
جهنم خالدين فيها أبدأ مع ادلرركني.
ف حاب العقوؿ الدؽلقراجملية والعلمانية واألتاتوركية {أتاتوركية} واحلزبية
يدخلوف يف ىذا الصن ويعدوف مرركني .و ير يف ذل أمد! ألف
أمءاؿ ىؤ ء مجيعا يرف وف شريعة اا تعاىل .ولو لوا وذكروا اا إىل الصباح
وسبحوا اا ىم مرركوف مرركوف إ أف يتوبوا إىل توبة نصوما من ىذه
الن م الباجمللة مءل الدؽلقراجملية والن اـ العلماإ والن اـ األتاتورك والصنم
األتاتورك واحلزس ويدخلوا ت لواء التوميد ويقبلوا اإلسعـ ن اـ دين
ودولة.
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التعبيرات كالمصدر:
إف الحبم إال

هلل!

اآليات:
يوسػ  ,14461األنعػاـ  ,11462القصػد  ,14488ػافر ,42
ادلمتحنة  ,44ادلا دة  ,14:الراد .14
الحػػدكد (مػػا كّػػع اهلل مػػن القػػوانين) :ااادلػػة  ,1-24-22التوبػػة
 ,61النساء  ,41إف مجيع ىذه اويات تعطى اا م وضع القوانني.
ال اختيار:

القصد  ,68األمزاب

.16

ػرب:
ال ٌ

أح إنساف يقبل ويعمل ب مكاـ أمد ري اا فقد اىلذه ربا.
التوبة 14

اإلل ػػه:
أح إنسػػاف يعمػػل بالدسػػاتري الوضػػعية ال ػ مػػا أنػػزؿ اا دػػا مػػن سػػلطاف فقػػد
اىلذه إذلا من دوف اا.
اآليػ ػػات :القصػ ػػد  ,88احلميػ ػػر  ,96اإلس ػ ػراء 22
 ,241ص  1ؽ 26
ادلؤمنػ ػ ػ ػػوف  ,441الار ػ ػ ػ ػػاف  ,68الرػ ػ ػ ػػورض
الذاريات ...14
,99

مالح ة
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 -4بنػػاء الػػى أعليػػة ادلوضػػوع واحلاجػػة ادلاسػػة لػػو اليػػوـ واسػػتنادا إىل أسػػلوب
الق ػػرآف يف تك ػ ػرار مس ػػا ل العقي ػػدة وجمل ػػوؿ ش ػػرمها فق ػػد جملولن ػػا يف ش ػػرح ى ػػذا
ادلوضوع للغاية ناسها.
 -2ادلواضيع ال مل نتطرؽ إليها دوئا يف النررات اإلضافية.

التبليغ كالد اذ منا ك ل اهلل التوفيق كالوداية!
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