
الرسول صلي هللا عليه وسلم قرأ أمامه (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا  من دون 
بن مريم) فتعجب عدي فقال: يا رسول هللا صلي هللا عليه وسلم   ما  هللا والمسيح

هو يظن العبادة ماذا? أن يصلي أربع ركعات لهذا الكاهن أو لهذا الراهب -عبدناهم 
قال  بلى أحلوا لهم الحرام, وحرموا عليهم الحالل, فأطاعوهم فتلك -أو لهذا القسيس 

 . عبادتهم إياهم
لذين يطيعون الحكام فيما يحللون مما حرم هللا أو يحرمون فالعبادة هي الطاعة, وا 

ما أحل هللا; هؤالء يعبدون الحكام وال يعبدون هللا عز وجل,وطاعة الحكام في 
التشريع بغير ما أنزل هللا بالرضى كفر ينقل عن الملة,ألن التشريع بغير ما أنزل هللا 

,قال ابن تيمية: من أحل النظرة باتفاق العلماء كفر ينقل عن الملة,يخرج من اإلسالم 
فقد كفر باإلجماع, ومن حرم الخبز  -من قال أن النظر إلى المرأة األجنبية حالل-

فقد كفر باإلجماع) هذا متفق عليه بين العلماء, قاعدة شرعية (من أحل الحرام فقد 
كفر ومن حرم الحالل فقد كفر) هذا متفق عليه, فعندما يأتي حاكم ويخرج رخصا  

ح الخمارات للمسلمين لبيع الخمر, هذا كفر ينقل عن الملة, عندما يأتي حاكم بفت
ويقول عقوبة السارق عندنا مادة كذا في قانون العقوبات. من سرق يسجن شهرين 
هذا كفر ينقل عن الملة; ألن هللا عز وجل يقول (فاقطعوا أيديهما) جاء الحاكم وقال 

السارقة فاقطعوا أيدهما) وقال الحاكم فاسجنوهما قال هللا عز وجل (والسارق و
 .والسارق والسارقة فاسجنوهما شهرين, دين جديد.. وهذا ينقل عن الملة

أنا أضرب لكم مثاال : لو جاء حاكم وأصدر قانونا  وقال: الصيام في شوال وليس 
 .في رمضان, كافر أو غير كافر? كافر خارج من الملة

في بالدنا أربع ركعات هذا كفر أو غير لو جاء حاكم آخر وقال صالة المغرب  
كفر? كفر ال يختلف عليه اثنان, لكن الناس ما فهموا أن تغيير عقوبة السارق كفر 
يخرج عن الملة ألن الذي غير عدد ركعات المغرب قد شر ع بشيء غيرما أنزل 

, ما أنزل هللا وهذا كفر ينقل عن الملة هللا, والذي غير عقوبة السارق قد شر ع بغير
 .وهذا كفر ينقل عن الملة

ولذلك أول مرة وقعت األمة اإلسالمية في هذه المصيبة يوم أن احتل التتار بغداد 
أراد هوالكو أن يطبق القانون الذي وضعه جنكيز خان على األمة  -)ه656سنة (

السياسات الملكيةـ, فالعلماء وقفوا له بالمرصاد,حمل واحد -اإلسالمية واسمه الياسق 
لياسق الذي هو قانون جنكيز خان وقال لألمة اإلسالمية ما هذا الكتاب? قالوا: منهم ا

الياسق قال: من حكم بهذا الكتاب فقد كفر, ومن تحاكم إليه فقد كفر, فهوالكو كان 
أعقل من حكامنا فوضع محكمة للياسق ومحكمة للقرآن, فالذي يريد أن يتحاكم 

والذي يريد أن يتحاكم للياسق يذهب إلى للقرآن والسنة يذهب إلى محكمة المسلمين,
محكمة الياسق, لكن من رأوه دخل محكمة الياسق يحكمون عليه بالكفر, لكن اآلن 
المصيبة أن الياسق العصري الجديد وهو قانون نابليون الذي طبق في معظم أنحاء 

نقرأ  العالم اإلسالمي... يعني نحن قرأنا في الجامعة في سوريا في كلية الشريعة, كنا
القانون بجانب الشريعة مواد قانونية, القانون المدني السوري مأخوذ من القانون 
المصري ذو األصل الفرنسي, وعندما أرادوا في األردن أن يطبقوا القانون هذا 



ذهبوا ونقلوه حرفيا  بل أعمى هللا قلوبهم فكتبوا صدر في دمشق في يوم كذا وكذا, 
 ! صدر في دمشقما كتبوا صدر في عمان, كتبوا 

قضية القانون مهمة جدا  جدا , فالتشريع بغير ما أنزل هللا كفر ينقل عن اإلسالم, 
يخرج من اإلسالم, فوظيفة المسلم أقل شيء يقبل منه ماذا? أن ينكر بقلبه, أن ال 

 .يرضى بقلبه
أنا بعد أن نظرت كثيرا  في هذه القضية, قضية التشريع بغير ما أنزل هللا, في 

قة أشغلتني كثيرا  ألني كنت أحض ر الدكتوراه, عندما خرجت الفئات أيام الحقي
السادات من السجن, فخرج قسم منهم يكفر الناس جميعا  وقسم يتوقف بالناس جميعا 
, وقسم يقول للناس جميعا , كل من قال ال إله إال هللا محمد رسول هللا مسلم, 

والحقيقة صارت فتنة كبيرة, وكان فأشغلتني القضية, وقسم ال يصلي في المساجد, 
هذا الشاب شكري مصطفى رحمه هللا الذي أعدمه السادات في قضية التكفير 
والهجرة في قتل الذهبي وتزعم قضية التكفير يرى أن الذي ال يدخل جماعته كافر 
خارج من الملة, وقد اعتمدوا على قاعدة (من لم يكفر الكافر فقد كفر ومن شك في 

 .قد كفر)كفر الكافر ف
جاءوا إلى األستاذ الهضيبي رحمه هللا إلى السجن قالوا له:هل تكفر عبد الناصر? 
قال: ماذا نستفيد إذا كف رنا عبد الناصر أو ما كف رناه, طبعا  هذه الكلمة تؤخذ 
عليها دعوة بكاملها, وكان جواب األستاذ الهضيبي سياسيا , وكفروا األستاذ 

ت ال تصلي خلف األستاذ الهضيبي, فخرجوا من الهضيبي واعتزلت مجموعة صار
السجن, عندما خرجوا من السجن يأتون ويسألون ما رأيك بعبد الناصر? كافر, 
السادات? كافر, ما رأيك بالهضيبي? مسلم, لكنه هو لم يكفر الكافر عبد الناصر 

ة فهو كافر, هل تكفر الهضيبي? حاشى  أن أكفر الهضيبي, إذا  يلحقونك بالقائم
 .وهكذا

وهللا جاء واحد من الشباب وكان يتردد علي  يحبني وهو أردني, وكان قد اتخذ  
شكري مصطفى وأعجب به وأعجبته آراؤه, يعني ما غبطت إنسانا  على إيمانه 
وتمسكه مثل هذا الشاب, كان يدرس الصيدلة, فكان أحيانا  يأتي يفطر عندي في 

شكري مصطفى جاء زارني, فبدأ يتكلم وكنت القاهرة, يوم من األيام بعد أن التقى ب
أناقشه فجاء وقت الصالة فرأيته هكذا متثاقال  من الصالة ورائي, فقلت له تفضل 
وصل  بنا فصلى في , يوم أن أقدم للصالة يقول أنا جمعت,فأنا أفاتحه قلت له: يعني 

ذا يا أنت ما رأيك في , قال: صراحة? قلت له: نعم صراحة, قال: أنا أكفرك, لما
ابن الحالل? ما القضية? قال: أنت من اإلخوان المسلمين, قلنا له: طيب, قال: كل 
واحد من اإلخوان المسلمين كافر, لماذا? قال: ألنهم ال يكفرون الهضيبي الكافر, 
تصور بهذه السهولة, قلت له: تعال أقول لك, الشافعي وأحمد بن حنبل اختلفوا حول 

لشافعي ال يكفر,وقال أحمد يكفر وتناقشا.وما كفر واحد تارك الصالة كسال , فقال ا
منهما اآلخر, سبحان هللا لشدة حماسه واندفاعه قال لي بالحرف الواحد لو كنت 
حاضرا  وناقشت الشافعي ولم يكفره أكفر الشافعي, قلت له ال حول وال قوة إال با 

) [برو 2(برو بخير)( ) [ختم: كلمة فارسية تعني انتهى، خالص].,1إذا  هنا (ختم)(
بخير: كلمة فارسية تعني إذهب أو مع السالمة]. إنتهى إذا وصل األمر إلى هذا الحد 



خالص,وفعال  هو دخل في قضية شكري مصطفى وحكم خمسة عشر عاما  وال 
زال في السجن حتى اآلن,لكن هم لقلة العلم شباب متحمس جدا  واستهوى قلوب 

ب الشباب? بسبب صراحته وصدقه, التزام الشباب, لماذا استهوى على قلو
كالخوارج تماما , إلتزام شديد ووضوح شديد, تأتي المخابرات إليه, ما رأيك في 
اإلشتراكية? فيقول له: أنت قصر الطريق قل لي ما رأيك في أنور السادات? أنور 
السادات كافر,وكل من أعانه كافر, وكل من دخل في حكمه كافر, يسهل على 

ت من أولها, فهذه الصراحة جذبت قلوب الشباب إليه وفعال  انتشرت المخابرا
 .انتشار النار في الهشيم

شغلتني القضية وبدأت أبحث, شباب ما شاء هللا (يحقر أحدكم صالته مع صالته 
وصيامه مع صيامه) يقرأون القرآن تشعر أنه خارج من قلوبهم,لكن لألسف الجهل 

الهالك, نعم شباب يا سالم!! يا سالم!! من خيار أر داهم وأتعبهم وأوردهم موارد 
أبناء مصر وهللا, مجموعة شباب أخرى تتوقف ما معنى تتوقف? ال تحكم إلنسان 
مسلم, ال بإسالم وال بإيمان حتى يمتحنوه, ما رأيك في الحاكم? ما رأيك في 

ب يج- األحكام? ما رأيك في التشريع? ما رأيك....? فإذا نجح وأخذ فوق الخمسين 
يصلون خلفه,وإذا رسب  -أن يأخذ فوق التسعين ألنه إذا غلط في أي سؤال يشطبوه

ال يصلون خلفه, لماذا? كانوا يسمونها معابد الجاهلية, فكان أحدهم ال يقبل أن 
 .يصلي وراء إمام ال يعرفه,وال يصلي وراء إمام يقبض راتبه من الدولة

القضية وخرجت... الذي اطمأنت شغلتني القضية, فبدأت أبحث, فبحثت طويال  في 
 :إليه نفسي بالخالصة التالية

الحاكم الذي يشرع بغير ما أنزل هللا هذا غير مسلم خارج من الملة; ألنه كالذي  -1
 .يغير الصالة

المقنن الذي قنن القوانين ووضعها, صاغها في قوالب, هذا كافر كذلك خارج من  -2
 .ألنه يحل الحرام ويحرم الحالل الملة, قد يكون يصلي ويصوم, لكنه كافر

الزنا أصبح في شريعتنا مباح!! هكذا... أما المرأة التي تزني ال تعاقب إال إذا زنت 
في بيت الزوجية, فإذا زنى زوجها في بيت الزوجية ال تعاقب كذلك, والسيارة 
الخصوصي عبارة عن بيت متنقل ال يجوز للشرطي إذا رأى شخصين يمارسان 

خل فيهما إال إذا استغاثت به الفتاة,ومثلما قال الشيخ نجيب هللا الجنس أن يتد
المطيعي: با عليكم هذا قانون دولة أم قانون عاهرات? كيف هذا? التي تزني في 
الشارع العام ممنوع أن يتدخل البوليس فيها إذا كانت السيارة خصوصي ألنها بيت 

 !?متنقل
 .ع من عنده هذا خارج من الملةفالمهم الحاكم األول الذي يحكم.. يشر -
المقنن الذي يصوغ القوانين في قوالب.. في مواد قانونية هذا كذلك خارج من  -

 .اإلسالم
القضاة الذين ينفذون القوانين: هؤالء ال يخرجون من اإلسالم, ألنهم ينفذون, ال  -3

يحكم يشتركون في التشريع وإنما في التنفيذ, لكن القاضي الذي عنده أي قوانين 
بغير ما أنزل هللا آثم بسبب أنه يتعاطى الحرام, راتبه حرام, وظيفته حرام, ال فرق 

 .في الخمارة بينه وبين الذي يبيع الخمر


