
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  

  تفصيل العالمة الفوزان 
  في 

  غير ما أنزل الرحمنبحكم من حكم 

  

  مجعه ورتبه وعلق عليه

  أبو عكرمة الخالدي السلفي
  
  

  ودانــســالــة بــيــفــلــســة الــبــتـــكــمــع الـــوزيـــر وتـــشــن

   ٠١٢٢٦٢٢٤٧٧  ٠٩١٨٠٤٨٧٠٠ /  دينـــم

   Alameenpop2002@hotmail.com : الربيد اإللكرتوين                               

  

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ...

  :ــد ـــوبعـ

في حكم من حكم  -حفظه هللا  -لإلمام العالمة العلم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان فهذا تفصيل وتأصيل بديع 
  - : نــيــتــفــائـــطنزل الرحمن ندرأُ به في نحر بغير ما أ



وزعموا أنها تؤيد مذهبهم الباطل  بعمومات ٍ ونتفٍ  من أقوالهالذين أخذوا  طائفة الخوارج التكفيريين:  األولـــى

فََأمَّا  ﴿ قال تعالى : لمبطلين أين ما كانوا ، وهذا ديدن ُ المبتدعة ا تفصيالته وتأصيالتهوقولهم العاطل وعموا عن 
َنِة َواْبِتَغاَء تَْأِويِلهِ  ن ــيــمــفإن كان هذا حالهم مع كالم رب العال،  ﴾ الَِّذيَن ِيف قـُُلوِِْم زَْيٌغ فَـَيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفتـْ

  ؟؟!! نـيـاء الربانيــمــفكيف بكالم العل

فكم غمزوا ولمزوا وطعنوا وهمزوا !!! فتارة يصفونه  طائفة الطاعنين في علماء األمة الربانيين : نيـــةالثا
إلى غير ذلك من نتن الطعن وعفن  ! ... وأخرى بأن أقواله تخدم التكفيريين ! وكرة باالضطراب ! بالتناقض

  .......  دق عليهاوعن ضره عري ، حال هؤالء وأولئك يص ئبرالتشويه والشيخ من كل ذلك 

  : لــائــقــول الــق 

  لـــاهـــو جــن هــم مــلــعــادي الـــعــذاك يــــك  ****** ا ــهـــلـــوم أهـــلــعــت الـــاديــعـــت فــلــهـج

طائفتين المذكورتين عصم هللا المسلمين من فتنتيهما الوهو رد على  -حفظه هللا تعالى  -تفصيل الشيخ  ودونك 
  ووقاهم شرهما .

   : )٣٠٦ – ٣٠٤(ص   في شرحه الماتع على األصول الثالثة - حفظه هللا تعالى  - قال الشيخ 

 ) ٦٠النساء : (  ﴾ يُرِيُدوَن َأْن يـََتَحاَكُموا ِإَىل الطَّاُغوتِ  ﴿ : ودليله قوله تعالى : من حكم بغير ما أنزل هللا:  الخامس (

أن يتحاكموا إلى القانون  وزــيجلذلك يكون طاغوتًا ، والذي يقول : أنه  الً ـتحســمفالذي يحكم بغير ما أنزل هللا 
ما  هذا يساوي:  أو ، هذا حاللأو إلى العوائد في الجاهلية أو عوائد القبائل والبادية ويتركوا الشرع ، يقول : 

إنه حالل فقط ، ولم يقل : إنه  :  الأو قما أنزل هللا ،  يساويمما أنزل هللا ، أو  إنه أحسن:  أنزل هللا ، فإذا قال

يُرِيُدوَن َأْن يـََتَحاَكُموا ِإَىل  ﴿، هذا يعتبر طاغوتًا ، بنص القرآن ، قال تعالى :  يساوي ، وال أفضل ، قال : حالل جائز
واجب أما من حكم بغير ما أنزل هللا وهو يقر أن ما أنزل هللا هو السمي طاغوتًا ألنه تجاوز حده ،  ﴾ الطَّاُغوتِ 

،  والحق ، وأن غيره باطل ، وأنه يحكم بباطل ، فهذا يعتبر كافرا الكفر األصغر الذي ال يخرج من الملة اإلتباع
  .  ) ١( لملة إذا تساهل في هذا األمر، على طريق قد يصل به إلى الكفر المخرج من ار عظيملكنه على خط

اد ، وهو من أهل االجتهاد من الفقهاء واجتهد ولكن لم وأما من حكم بغير ما أنزل هللا عن غير تعمد بل عن اجته
إذا حكم الحاكم ، فاجتهد ، ثم أصاب ، فله أجران (  ر له ، قال ملسو هيلع هللا ىلص :يصب حكم هللا ، وأخطأ في اجتهاده فهذا مغفو

ة حكم هللا عز وجل ؛ ألنه لم يتعمد الخطأ هو يريد الحق ويريد موافق ﴾ ، وإذا حكم فاجتهد ، ثم أخطأ ، فله أجر
على الخطأ ، ال يجوز لنا أن نتبعه على  إتباعهلكنه لم يوفق له فهذا يعتبر معذوًرا ومأجوًرا ؛ ولكن ال يجوز 

وا فيها أو اجتهادات القضاة في المحاكم إذا اجتهدوا وبذلوا وسعهم ئالخطأ ، ومن هذا اجتهادات الفقهاء التي أخط
  .) ٢() لم يوفقوا فخطؤهم مغفور في طلب الوصول إلى الحق ولكن 

( ويجب اعتقاد أن حكم هللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص هو الحق  ٩٩ – ٩٥في شرح نواقض اإلسالم ص  –حفظه هللا  -وقال 
والصواب وأن ما خالفه هو الباطل هذه عقيدة يعتقدها المسلم فمن اعتقد أن حكم المخلوق أحسن من حكم هللا عز 

م غير الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أحسن من حكمه فقد كفر وهذا من نواقض اإلسالم ومن زعم أن الوقت قد وجل   أو أن حك
والسنة كان في زمان قد مضى وأن الحال في الوقت الحاضر يقتضي أن يؤتى بحكم تغير وأن حكم الكتاب 

الشريعة ال يناسب الحكم و  يناسب الوقت الحاضر كما يقولون فهذه ردة عن دين اإلسالم فالذي يرى أن حكم
فهذا كفر باهلل عز وجل ألن  –بزعمهم  –العمل به في هذه الوقت وإنما يؤتي بأحكام وأنظمة تناسب الوقت 

أن تقوم الساعة و يجب أن تعتقد هذا فإن لم يتبين له صالحيتها فهذا من  إلىالشريعة صالحة لكل زمان ومكان 

                                                            

وين . (١ ويل و ال    ) هذا كالم العلماء الربانيني وسط فال 
   هـ بعناية وإخراج و إشراف عبدالسالم بن عبدهللا السليمان .  ١٤٢٧الطبعة األوىل  -شرح ثالثة األصول  )(٢



يعة . وهناك من يقول : تطبيق الحدود ورجم الزاني وقطع يد السارق نقصه ومن نقص إدراكه ال من نقص الشر
قاسية ال تتناسب مع هذا الزمان المتطور الذي تطورت فيه أفكار الناس وعقولهم  فال  أحكاموقتل المرتد إن هذه 

ين ردة على القاتل ألنه وحشية فهذه المقاالت ال تصدر من بعض المنافققام ي يناسب أن تطبق الحدود وال أن
بالشريعة وأن يحكم القوانين فالذي يقول هذه  يحكم أنمخير بين انه واضحة عن دين اإلسالم وكذلك من قال :

المقالة مرتد عن دين اإلسالم الن حكم هللا ليس فيه خيار من شاء أخذه ومن شاء تركه بل حكم هللا ملزم ، قال 

نَـُهْم ِمبَا أَنـَْزلَ  ﴿تعالى :  . فحكم هللا ملزم وال يصلح الناس اإل ) ٤٩( المائدة :  ﴾ اهللَُّ َوَال تـَتَِّبْع َأْهَواَءُهْم ... َوَأِن اْحُكْم بـَيـْ

ِمْن َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اهللَُّ َوَرُسولُُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن َهلُُم اْخلِيَـَرُة  ﴿، حكم هللا سبحانه وتعالى فليس األمر بالخيار 
  . ) ٣٦( األحزاب :  ﴾ َأْمرِِهْم َوَمْن يـَْعِص اهللََّ َوَرُسوَلُه فَـَقْد َضلَّ َضَالًال ُمِبيًنا

فحكم بما أنزل هللا نوع من أنواع العبادة فيجب على العباد كلهم أن يخضعوا لحكم هللا جل وعال وأن يعتقدوا أن ال 
يار وأن الناس أحرار كحرية الرأي وحرية التفكير وما فال يظن أحد أن األمر بالخشئ يساويه أو أفضل منه 

أشبه ذلك مما ينادي به بعض الزنادقة و المنافقين والعلمانيين فالذين يقولون هذه المقالة كفروا ألنهم ال يمتثلون 
يلزم  : إن حكم هللا حق ولكن ال كم هللا عز وجل وكذلك من يقولحكم هللا سبحانه وتعالى و يتكبرون على ح

فهذا مرتد عن دين المصلحة في ذلك  رأى إذابه ويجوز لإلنسان أن يحكم بغيره وأن يتمشى مع الزمان  اللتزاما
يحكم بغير ما انزل هللا عز وجل وكل حكم سوى عز وجل فإنه باطل وأيضا ذلك ال يحل  أنال يجوز  ألنه اإلسالم

 ﴿أن يقبل حكم هللا : إاله حكم هللا وجل وعال فال يسعه هذ أنقلت :  فإذاالمشكلة بين الناس بل يزيد اإلشكال إشكاال 

ْعَنا وَ  نَـُهْم َأْن يـَُقوُلوا مسَِ َا َكاَن قَـْوَل اْلُمْؤِمِنَني ِإَذا ُدُعوا ِإَىل اهللَِّ َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم بـَيـْ أي ال خيار في حكم  ) ٥١( النور :  ﴾ َأَطْعَناِإمنَّ

تقول  أنأما  آخرتتنازل عن حقك فهذا شئ  نأشئت لم تقبل ولكن إن شئت   إنهللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص عن شئت قبلت و 
المحاكم القانونية فهذه ردة عن دين اإلسالم وأما من اعتقده انه ال يجوز الحكم بغير ما انزل  إلىما اقبل واذهب 
أو محرماً ولكن حملته الشهوة لرسول ملسو هيلع هللا ىلص ولكن خالفه لهوى في نفسه مع اعتقاد أنه فعل معصية هللا وما جاء به ا

والهوى على أن حكم بغير حكم هللا أو حمله الطمع كان دفع إليه رشوة أو مال فحكم بغير ما انزل هللا طمعاً 
ً في منصبه وهو بغير ما أنزل   ومن حكم ومخالف ألمر هللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص بالمال وهو يعتقد أنه عاٍص  هللا طمعا

يرى أنه مخطئ وأن عمله هذا ال يجوز فهذا ال يكفر الكفر المخرج عن ملة وإنما يكفر الكفر األصغر كفراً دون 
هوى فهذا الذي يكون كفره دون كفر من حكم بغير ما أنزل هللا ل –رضي هللا عنهما  –كفر كما يقول ابن عباس 

في نفسه ال يعتقد أن ال يجوز  أو أحسن من حكم هللا  أو أن هذا مساٍو لحكم هللا لكن حمله هواه على هذا أو أنه 
صرفه من غير اعتقاد فهذا يسمى  يهذا الذورسوله ملسو هيلع هللا ىلص من أجل طمع في مال أو منصب فحكم بخالف حكم هللا 

كبيرة من كبائر الذنوب وخطير جداً وهذا ال يحكم بأنه خرج من الملة  كفرا عملياً وهو من الكفر األصغر ولكنه
  . باقيةالن عقيدته 

بما أنزل هللا ولم يعتمد مخالفة الكتاب و السنة فهو يريد الحكم  االجتهادومن حكم بغير ما أنزل هللا نتيجة خطأ في 
فله أجر  واخطأاجتهد  إذاو  أجرانفله  فأصابإذا اجتهد الحاكم : ( ولكنه لم يوفق للصواب فهذا كما قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

على أن يحكم بالشريعة واجتهد يطلب الحكم الشرعي لم يتعمد هذا الشئ وهو حريص  ألنهفخطؤه مغفور  واحد )

فهذه هي األمور التفصيلية لم يتعمد هذا الشئ  ألنهولكنه لم يوفق فهذا يؤجر على اجتهاده ونيته ويغفر له 
   ) ٣(.العظيمة التي هي مشكلة العصر اآلن ) ي هذه المسألةف

كما ذكر  وفيها تفصيل( فمسألة الحكم بغير ما أنزل هللا مسألة عظيمة  : ١٠٥وقال أيضاً في الكتاب نفسه ص 

بين من يرى أن حكم غير  فال يطلق الكفر على كل من حكم بغير ما أنزل هللا بل يفصل في هذاأهل التفسير 

أما من كان يرى أن حكم  يحكم عليه بالكفر المخرج من الملةفهذا يساوي غيره أو أنه مخير حسن أو أنه هللا أ
هذا  أن  كفر دون كفر و بأنهكن خالفه لهوى أو رشوة أو لطمع دنيوي فهذا يحكم عليه لهللا هو الالزم وهو الحق و

                                                            

 هـ إعداد وتعليق حممد بن فهد احلصني .١٤٢٥ألوىل شرح نواقض اإلسالم الطبعة ا )(٣



وهذا  فيحكم عليه بالفسق ونقص اإليمان  ﴾  فَُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا َأنـَْزَل اهللَُّ  ﴿فسق قال تعالى : 

يتضمن مسألة مهمة وهي مشكلة العصر  ) ٤( –رحمه هللا  –ذكرها الشيخ  التيالناقض الرابع من نواقض اإلسالم 
الفين لذلك بأن يرجعوا هللا وأن يوفق المخ لبما أنزاآلن نسأل هللا عز وجل أن يوفق والة أمور المسلمين للحكم 

  الحق و الصواب ).  إلي

  : هـل لـيـقـا فـقـيـوفـال وتـضـه زاده هللا فـتـلـيـضـل فـئـوس

   ر ؟ــــفـــزل هللا كــــــــا أنـــــر مــــيـــــغـــــم بـــــكـــــحــــال لــــــــه
  ن :ــــيـــمــســى قـلــزل هللا عـا أنــر مـيـغـم بـكـ: الح فأجاب

أو أن الحكم بما أنزل هللا والحكم بغيره الحكم بغير ما أنزل هللا ،  إذا اعتقد إباحةقسم يكون من الكفر األكبر  
، أما من اعتقد تحريمه واعتقد وجوب  متساويان فمن استباح الحكم بغير ما أنزل هللا فهو كافر الكفر األكبر

اه لنفسه ، أو من باب التشهي والرغبة ، فهذا يعتبر فاعال كبيرة من الحكم بما أنزل هللا ولكنه حكم بغيره لعذر ير

، وهو ما  لكنه ال يحكم بكفره فيكون من جملة أصحاب الكبائر ، ويكون كفره كفرا أصغركبائر الذنوب 

  ) ٥(.) كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم( يعنيه ابن عباس رضي هللا عنهما بقوله 

  فضيلتكم  قال السائل : السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ، فضيلة الشيخ نسمع أن (  -تعالى حفظه هللا  -وسئل 

م ﴿:  في قوله تعالى  لــّصِ ــفَ ــال يُ  زل هللا فأولئك ه ا أن م بم م يحك افرون ومن ل ونرجو اإلشارة وجزاكم هللا  ﴾ الك
راً؟؟  خي

أن ال تقبلوا هذا الكالم حتى تطلعوا على كالم الشخص من عن غيري كالماً  : ال بد إذا سمعتم عني أو الجـــواب 
ري ال كتبه أو ي أو من غي وه من ات  تسمعوه من أشرطته أما مجرد النقل والشائعات عن الناس فال تقبل د من إثب ب

ن بكم ع ألونه فيجي افهة تس ه أو بالمش ن كالم جل م ريط س ن ش ه أو م اب ألف ن كت ك م  . ذل
وا ن الكثير من الناس اليوم خف عليهم الكذبأما االعتماد على الشائعات فإ  وصاروا يقولون على الناس ما لم يقول

ه م علي ا ه الى ، من أجل أن ينصروا م ول ، وهللا تع افرون ﴿:  يق م الك زل هللا فأولئك ه ا أن م بم م يحك ،  ﴾ ومن ل
ا سمع ( : يقول والنبي ملسو هيلع هللا ىلص ا)  كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل م ا سمعت يكون صحيحاً وال ، فم ى  كل م تنسبه إل

الى ال تع ا ق  فَـُتْصـِبُحوا ِإْن َجـاءَُكْم فَاِسـٌق بَِنبَـٍأ فَـَتبَـيـَّنُـوا َأْن ُتِصـيُبوا قَـْومـاً ِجبََهالَـةٍ  يَـا أَيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوا ﴿: أحد حتى تتأكد وتثبت كم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُتْم نَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِدِمنيَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فَـَعْل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى َم  ﴾َعَل

ا يفصل  ير ما أنزل هللا بأنه كفر أكبروأنا لم أقل إن الحكم بغ ا أفصل بم اً، أن مخرج من الملة مطلق
ا  مما هو معروف العلماء في هذه المسألة هب ة إنم ألة مجهول د، ليست مس في كتب التفسير وفي كتب العقائ

ا ةالعلم في التفاسير، وأقربها ابن كثير وفي كتب العقائد وأقربها شرح الطحاوي مفصلة في كتب أهل هي   وغيره
)٦ ( .  

  الكفاية لمن أراد الهداية . –والحمد هلل  -ففيها   اإلمام الجهبذواكتفي بهذه النقول عن هذا 

كالم كثير نحو هذا مبثوث في كتبه وأشرطته فهل يبقى بعد هذا التأصيل  - حفظه هللا ونفعنا بعلومه  -وللشيخ 
   ؟والتفصيل متعلق لتكفيري تفجيري أو قول لطاعن شقي ؟؟؟؟

 

                                                            

    -رمحه هللا  –يعين شيخ اإلسالم جمدد امللة حممد بن عبد الوهاب  )(٤
    ٧٥وذم الفرقة . وهي مطبوعة ضمن كتابه حماضرات يف العقيدة والدعوة ص  االجتماعمن حماضرة له بعنوان : أدلة وجوب  )(٥
  )١٢٠لتكفري وضوابطه ، وهي مطبوعة ضمن سلسلة وصايا وتوجيهات للشباب ص (من حماضرة للشيخ بعنوان ا  )(٦



  

  

  

  جمعه ورتبه وعلق عليه

  أبو عكرمة الخالدي السلفي

  هــ ١٤٣٠صفر 


