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في الستور كشف
 الدستور حكم

فضيلة بقلم
الشيخ

العلي حامد

المبعللوث محّمللد علللى والسلللما والصلللةا ،لللله الحمد 
وصللحابته الطللاهرين، الطيللبين آللله وعلللى للعالمين، رحمة
الميامين. الغر

وبعد: 

وهللل الدسللتور، حكللم عللن الياما هذه السؤال كثر فقد
حقللق مللن بعللض وقللال المجيللد، الكتللاب يعللارض مللا فيلله

حللتى عظيمللة، منزلة الدستور هذا أنزلوا أنهم نرى التوحيد،
ّقبّ ل الذي الحكم جعلوه خصمه. يفلح ول حكمه، يع

مللا وكللل مأخوذ، فيه ما كل الذي الفصل القول هو وأنه
الللله كتللاب ينقللض مللن على عندهم تثريبّ فل منبوذ، سواه
ّظمه الذي تقللوما بينمللا مسطور، المحفوظ اللوح في فهو ع

معارضلله فيتلقللون الدسللتور، يعللارض لمللن تقعللد ول الللدنيا
المعبللود، كالصنم بينهم-  الدستور أي-  فهو والثبور، بالويل

قعود!! مهطعين حوله فهم كوثن أو

ّين قال الحجر وارما فيه، ما إليك الله أحسن السائل: فب
سحاب. دونها ليس كالشمس الخطاب، وأوضح فيه، في

إنمللا الكلما أن إلللى وننبلله الجواب، وجبّ فقلت: فالن
ا عللى يشلتمل اللذي الدسلتور عللى هلو عقيلدةا يخلالف م

لسواه. السلما

ّيللة التاريخية الخلفية نوضح الشروع، وقبل الللتي والعقد
ّية الدساتير عامة عليها بنيت المعاصرةا. العرب

...التوفيق وبالله فنقول

)1(والجهاد التوحيد منبر



كشف الستور عن 
حكم الدستور

ّيةّ ّيةّ خلف ّيةّ تاريخ  وعقد
ّيةّ منها انبثقت التي لللّدين

ّيةّ الدساتير الوضع
وأخيللر أعلللى كمصللدر اللهللي، الللوحي اعتبللار اسللتمر

أوربا، في ومعالمه، تعاليمه تحديد في خلفا على للمعرفة،
ما وهو الميلدي، عشر الثامن القرن من الثاني النصف إلى

الوربية. الفلسفة تاريخ في التنوير عصر عليه، أطلق

أيضللا، النسللاني العصللر التنللوير، عصر على أطلق وقد
وإحساسله العقلل شلعور تزايلد هلو الفكلري طلابعه وكلان

فللي النسانية مستقبل مصير يأخذ أن على وبقدرته بنفسه،
غيللر، ل للمعرفللة كمصللدر العقللل سلليادةا آخللر بمعنللى يده،

عللن العصر هذا في الوربيون الفلسفة أعرض بعدما وذلك
ّق الكنيسة ضلل أخللرى، ضللللتا إلللى منها وهربوا لهم وح
ّلوا ّلوا كثيرا فض ّلوا وأض السبيل. سواء عن وض

الحللق له وحده العقل أن العصر، هذا فلسفة زعم وقد
سياسة من ومافيها الحياةا، اتجاهاتا كل على الشرافا في

ودين. وقانون

اليمان عصر  " أيDEISM"  أيضا العصر هذا سمي وربما
هللذا يقللود للعالم، خالق وغير وحي، له ليس بإله، الفلسفي

النسللانية هللدفا يكللون أن يلغللي الللذي العقللل الللله: إلللى
إلهللي امتحللان فللترةا الحيللاةا تكللون وأن الللله، مللن القربللى

السمى، النسان هدفا نفسها النسانية يجعل بل للنسان،
البتة. ذلك وراء هدفا له ليس

جاءتا عشر، التاسع القرن فجر وبظهور ذلك، بعد لكن
منهللا ونتللج الطبيعللة، سيادةا فكرةا هي جديدةا فلسفية نزعة

عليلله أطلللق مللا فصللار بالعقللل، والحللس الواقللع اسللتبدال
سلليد هللو الطبيعللة، أو المحسللوس، أو المللادةا، أو الواقللع،

الموقف.
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الطبيعللة، هللو فالواقع شيء، كّل يحدد الذي هو فالواقع
الحقيقة تنقش التي هي لنها المعرفة، مصدر هي والطبيعة

معالمهلا، وترسللم بهلا، تلوحي التي وهي النسان، عقل في
ّون التي هي لنها الصل، هي فإذا وحينئلذ النسلان، عقل تك
خداع. سوى فليس الطبيعة وراء أنه النسان يظنه ما كل

وفلسللفته "، " الوضللعي العصللر العصللر، هللذه وسمي
أن غيللر مللن نفسلله عللن يتحدث عندما النسان يقولون: إن

عنللدما وإنلله نفسه، يخادع حوله، تدور التي الطبيعة يستلهم
يتحللدث الطبيعللة، خللارج منطلللق مللن النسللان عن يتحدث
للللوحي لمعنللى فللإذا حقيقي، شيء عن حقيقي غير بشيء
هنا. اللهي

فهللو أصللل، الطبيعللة وليللد النسللان هؤلء: عقل ويقول
ّية لحياته انطباع مجرد ّية. الحس والماد

بدله وجعل إليه، الله وحي جحد النسان أن نرى وهكذا
عقله. صنعت أنها ظن الذي المادةا أو عقله

رهبللان ضلللل مللن الغربللي النسللان هللرب عنللدما إذا
الكتللاب أهل يا  {قل:بقوله تعالى الله وصفه الذي الكنيسة

ّق غير دينكم في تغلوا ل ّتبعوا ول الح ّلوا قللد قللوما أهواء ت ضلل
ّلوا قبل من ّلوا كثيرا وأض ضلل إلى الّسبيل}، سواء عن وض

وصللفه الللذي الضلللل - هللذا النسللاني - العصر الهوى اتباع
ّرآه * أن ليطغلللى النسلللان إّن  {كل:بقلللوله تعلللالى اللللله

ّتخذ من وبقوله: {أرأيت ،استغنى} تكون أفأنت هواه إلهه ا
إن يعقلللون أو يسللمعون أكثرهم أّن تحسبّ * أما وكيل عليه
سبيل}. أضّل هم بل كالنعاما إل هم

وإلللى الغيللبّ، عن المجردةا بالمادةا اليمان ضلل وإلى
بللل لهللدفا، يخلقهللا لللم وأنه والمادةا، الطبيعة بخالق الكفر

وصف كما عقله، وصنعت النسان أوجدتا ذاتها حد في هي
وملا والرض الّسلماء خلقنلا  {ومللا:بقلوله هللذا كفرهم الله

ّلذين ظّن ذلك باطل بينهما ّلللذين فويل كفروا ا مللن كفللروا ّل
ّنار}، الللله - خلقهللا المللادةا - الطبيعة والرض فالسمواتا ال
النسللان لمتحللان موضعا تكون أن هي بالغة لحكمة تعالى،
النسان  {قتل:تعالى قال لهذا أوامره، وامتثال ربه، بطاعة

ّي * من أكفره ما ّدره خلقلله ّنطفة * من خلقه شيء أ * فقلل
* أنشللره شللاء إذا * ثّم فأقبره أماته * ثّم يّسره الّسبيل ثّم
تبللارك والمللر الخلق له  {أل:وقال ،أمره} ما يقض لّما كل

ّله العالمين}. رّب ال
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جاهليللة إلللى الكنيسللة، شللرك جاهليللة من انتقل عندما
ّلللد هنللا مللن الهللوى، عبللادةا شللرك " اللّدينللي المللذهبّ تو

النسللان ويجعللل الحيللاةا، عن الدين يفصل " الذي العلماني
اللهللي الللوحي وينبذ معبودا، المادةا وينصبّ إلها، هواه يتخذ
خالقه. على متمردا ظهره، وراء

عللن المعرضللون اللّدينللي، القللانون رجال جاء هنا ومن
تشللريع فللي للله، شلركاء أنفسهم لينصبوا تعالى، الله وحي

ّيللة ديللن يجعلونهللا ثللم القللوانين، وسللن الحكللاما، الجاهل
حيللاتهم وتنظم وتنهى، وتأمر، وتحرما، لهم، تحل المعاصرةا،

أن أسللاس على أو نفسه، إله النسان أن أساس على كلها،
هللو المللادةا، أو الطبيعللة أو المحسللوس الواقللع مللع تفللاعله

نهجه. يرسم الذي الرب

ّية تزل ولم هذا ّيللة هذه دين جعلت أن منذ البشر الجاهل
تزل لم الله، دون من وتركع له تسجد وثنا ونصبته دينها، هو
 {بللل:تعللالى قللال كمللا ضياع، يعقبه وضياع تيه، إثر تيه في

ّذبوا ّق ك ّمريج}. أمر في فهم جاءهم لّما بالح

القللرن وأوائللل منتصف في العربية الدساتير كتبت وقد
ّيللة هللذه انتشللار فللورةا في العشرين، ّيللة العلمان الللتي اللدين

ّدس وفللي اللهللي، الللوحي حسللاب علللى والمللادةا العقل تق
انتفاشها. غمرةا

ّونت قبللل من منها، المنبثقة والقوانين الدساتير تلك ود
ّية، بهذه يؤمنون الذين القانون رجال دينهللا ويعرفون الجاهل

التي تعالى الله شريعة يجهلون بينما التفصيل، على الباطل
إجمللال، يعرفهللأ فإنه يعرفها، منهم ومن للناس، هدى أنزلها

وحللدها أنهللا علللى الدالللة البللاهرةا حكمها من يفقه ل إنه ثم
ملن البشلرية وتنقللذ الخللرةا، ملع اللدنيا الحيلاةا تصلللح التي

 {ومنهللم:تعللالى قللال كما إل شيئا ذلك من يفقه ل الشقاء،
ّيون ّ الكتاب يعلمون ل أّم ّ هم وإن أمانّي إل ّنون}. إل يظ

ّتبللع  {ولو:قال إذ العظيم الله وصدق ّق ا أهللواءهم الحلل
بللذكرهم أتيناهم بل فيهّن ومن والرض الّسماواتا لفسدتا

يسللتجيبوا ّلللم  {فللإن:قال وإذ ّمعرضون}، ذكرهم عن فهم
ّنما فاعلم لك ّتبعون أ ّتبللع مّمللن أضّل ومن أهواءهم ي هللواه ا

ّله ّمن هدى بغير ّله إّن ال ّظللالمين القوما يهدي ل ال * ولقللد ال
ّلهم القول لهم وّصلنا ّكرون}، لع نص الكريمة آلية وهذه يتذ
لهللواه، متبع فهو للرسول يستجيبّ ل من كل أن في قاطع،

عنللده: {وإذا من المنزل الهدى يتبعون الذين مادحا قال ثم
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ّلغو سمعوا أعمللالكم ولكللم أعمالنا لنا وقالوا عنه أعرضوا ال
الجاهلين}. نبتغي ل عليكم سلما

كللّل فللي الجاهليللة، كللّل أهللل به يلغو ما كل هو ؛واللغو
ّدوا عصر، ّتبللاع عللن النللاس ليصلل ّذكر ا قللال كمللا اللهللّي، اللل
ّلذين  {وقال:تعالى والغلوا القلرآن لهلذا تسلمعوا ل كفروا ا
ّلكللم فيلله  {لنبتغللي:تعللالى قللوله وتأمللل تغلبللون}، لع

يجعله ولم الله حكم عن اعرض من كل أن الجاهلين} ذلك
قللال كمللا جاهليللة، فللي وهللو جاهلي، فهو حياته، يسير أصل

حكمللا الله من احسن ومن يبغون الجاهلية {أفحكم تعالى:
يوقنون}. لقوما

أساسللها، الللله هللدى تجعللل لللم الللتي الدسللاتير وهللذه
أمرنللا الللذي اللغللو مللن نبراسللها، تعللالى الللله ولتوحيللد
يعللرض مللن بلله وعللد الذي الشقاء من وهي عنه، بالعراض

للله فللإن ذكللري عن أعرض  {ومن:تعالى قال ربه، ذكر عن
ّبلله ذكللر عللن يعللرض  {ومللن:تعالى وقال ضنكا}، معيشة ر
صعدا}. عذابا يسلكه

الكويت دستور نقد
وسللننتقد الدسللتور، عليه يطلق ما نقد في نشرع والن

ّ فحسبّ، السلمية بالعقيدةا علقة له ما ما كل ما فنقد وإل
ّعبّ: كثير فيه ومتش

المقدمةّ:ا      أول:ا من

يبللن لللم واضللعه، أن الدسللتور، مقدمة من الواضح من
كمللا ذلللك، غير على بناها بل الله، شريعة على أصل أحكامه

مقدمته:  في ذكر

لوطننا     الديمقراطي     الحكم     أسباب     استكمال     في     رغبة(
العربيللة     القوميللة     ركللبّ     في     الوطن     هذا     بدور     وإيمانا     العزيز،
نحلو     وسللعيا     النسلانية.     والحضلارةا     العلالمي     السلما     وخدمة

الرفاهيللة     مللن     بمزيللد     الللوطن     فيلله     ينعللم     أفضللل     مسللتقبل
مللن     كللذلك     مزيدا     المواطنين     على     ويفيء     الدولية،     والمكانة
الجتماعيلللة،     والعداللللة     والمسلللاواةا،     السياسلللية،     الحريلللة
اعللتزاز     مللن     العربيللة     النفللس     عليلله     جبلت     ما     دعائم     ويرسي
فللي     وشللورى     المجمللوع     صللالح     علللى     وحرص     الفرد،     بكرامة
وبللد     واسللتقراره،     اللوطن     وحللدةا     عللى     الحفللاظ     ملع     الحكلم
بالنظللاما     الخاص   1962      لسنة1     رقم     القانون     على     الطلع
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قللرره     مللا     علللى     وبنللاء     النتقللال،     فللترةا     في     للحكم     الساسي
ه).وأصدرنا     الدستور     هذا     على     صدقنا     التأسيسي،     المجلس

تجاهللل تعمللد الدسللتور واضللع أن هنللا، الواضللح ومللن
أو السلللمية الشللريعة إلللى يمللت شلليء أي إلللى الشللارةا

عامللة، بصللورةا السلللما حتى أو تعالى، الله أنزل بما الحكم
بنللي مللا ذكللر عنللد ذلللك من شيء إلى الشارةا تجاهل تعمد
الللله شللريعة امتثللال فللي مثل: رغبة يقل لم الدستور، عليه

بحللث إيماننا أو السلمي، الحكم لنظاما استكمال أو تعالى،
الدسلتور منطلقلاتا كلل جعلل وكذا... بل كذا على السلما
بصلة. السلما إلى يمت شيء لي مجانبة

الثانيةّ:ا     ثانيا:ا المادة

الدولللة     ديللن (:الثانيللة المللادةا فللي الدسللتور واضع قال
).للتشريع     أساسي     مصدر     السلمية     والشريعة     السلما،

التفسلليرية: المللذكرةا في المادةا هذه شرح في قال ثم
الدوللة     " ديلن     أن     عللى     النلص     حد     عند     المادةا     هذه     تقف     لم(

-     السلللمية     الشللريعة     أن     علللى     كللذلك     نصللت     " بللل     السلما
وضع     للتشريع, وفي     رئيسي     السلمي- مصدر     الفقه     بمعنى
أساسللية     إسلللمية     وجهة     للمشرع     توجيه     الصيغة     بهذه     النص
أمللور     في     أخرى     مصادر     من     أحكاما     استحداث     من     منعه     دون
ملللن     يكلللون     لهلللا, أو     حكملللا     السللللمي     الفقللله     يضلللع     للللم

ضللروراتا     مللع     تمشيا     شانها     في     الحكاما     تطوير     المستحسن
مللا     النللص     فللي     أن     الزمللان, بللل     مللر     علللى     الطللبيعي     التطور
وجللود     مللع     الحديثللة     الجزائيللة     بللالقوانين     بالخللذ     مثل     يسللمح
ليسللتقيم     كان     ما     ذالك     السلمية, وكل     الشريعة     في     الحدود

الرئيسللي     المصللدر     هللي     السلللمية     " والشللريعة     قيللل     لللو
عللن     الخللذ     جللواز     عللدما     النللص     هللذا     مقتضللى     ", إذ     للتشللريع

يوقللع     قد     مما     بحكم     الشريعة     واجهته     أمر     أي     في     أخر     مصدر
العمليللة     الضلروراتا     حملتلله     ملا     إذا     بلالغ     حللرج     فلي     المشرع

بعللض     فللي     الشللرعي     الفقلله     رأي     الللتزاما     فللي     التمهللل     علللى
الشللركاتا, والتللأمين,     نظللم     مثللل     فللي     وبخاصللة     المللور

إليها.     والبنوك, والقروض, والحدود, وما

الللوارد     النللص     أن     الخصللوص     هللذا     فللي     يلحللظ     كمللا
رئيسللي     مصدر     السلمية     " الشريعة     أن     قرر     بالدستور- وقد

بأحكللاما     الخللذ     أمانللة     المشللرع     يحمللل     " – إنمللا     للتشللريع
النهللج     هللذا     إلللى     ذلك, ويللدعوه     وسعه     ما     السلمية     الشريعة

مللن     المللذكور     النص     يمنع     ل     ثم     من     واضحة, و     صريحة     دعوه
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كللل     وفللي     كاملللة     الشللرعية     آجل, بالحكللاما     أو     الخذ, عللاجل
المللذكرةا فللي مللا ) انتهللىذلللك     المشللرع     رأى     المللور, إذا
التفسيرية.

أن معنللى إذ بعضللها، مللع متناقضللة المللادةا هذه أن ومع
فللي السلللما لشللريعة خاضللعة أنها أي السلما، الدولة دين
بينمللا الخضللوع، وهللو الللدين، معنللى هللو هذا لّن شيء، كل

رئيسللا مصللدرا السلللمية الشللريعة جعل قد الثاني الشطر
آخللر مصللدرا الللله، شللريعة مللع يجعللل أن يجللوز أي فقللط،

بعللض فللي تعللالى الللله شللريعة عللن بديل مستقل، للتشريع
كلها. أو المور

المللذكرةا فللي قللوله فللي أيضا أنه غير التناقض، هذا مع
دون     أساسللية     إسلللمية     وجهللة     للمشللرع     توجيهالتفسيرية: (

لللم     أملور     فللي     أخلرى     مصادر     من     أحكاما     استحداث     من     منعه
المستحسللن     مللن     يكللون     لهللا, أو     حكما     السلمي     الفقه     يضع

التطللور     ضللروراتا     مللع     تمشلليا     شللانها     فللي     الحكللاما     تطللوير
مثل     يسللمح     مللا     النللص     في     أن     الزمان, بل     مر     على     الطبيعي

فللي     الحللدود     وجللود     مللع     الحديثللة     الجزائيللة     بللالقوانين     بالخذ
).السلمية     الشريعة

أمور:ا      عدة     فيه

مللن     أحكللاما     اسللتحداث     مللن     منعلله     دون( :قللوله  في)1
الجزائيللة     بللالقوانين     الخللذ  ...  (:قوله إلى )،.  .  أخرى.     مصادر

هللذا أن ومعلللوما )،السلللمية     الشريعة     في     الحدود     وجود     مع
تجعلللوا  {فل:تعللالى قللوله ويشللمله النداد، شرك نفس هو
ّله ّتخللذوا:تعالى قوله يشمله كما تعلمون}، وأنتم أندادا ل  {ا

ّله}، دون ّمن أربابا ورهبانهم أحبارهم {ول تعللالى: وقوله ال
أن تبين التي الياتا من ذلك وغير ،أحدا} حكمه في يشرك

السلمية الشريعة تخالف أحكاما استحداث جواز اعتقد من
المصللدر ذلللك متخذ تعالى، بالله مشرك فهو ما، مصدر من

كمللا الللله، مللع وربللا تعللالى، لللله وندا تعالى، الله مع شريكا
بنللص الله، دون من أربابا والرهبان الحبار النصارى اتخذتا
وحرمللوا فأطللاعوهم، الحللراما لهللم أحلوا لما وذلك القرآن،
تسللتقى مصللدرا آراءهللم وجعلللوا فأطاعوهم، الحلل عليهم
أن مللع هللذا تعللالى، الللله لحكللاما المخالفللة الحكللاما منلله

يظنللون دينية، طاعة كانت والرهبان الحبار لولئك طاعتهم
تعللالى الللله جعللل ذلللك ومللع لللدينهم، معظمللون أنهللم فيها

مثللل يفعللل بمن فكيف الله، مع للرباب اتخاذا تلك طاعتهم
الوضعية!!! القوانين في ولكن فعلهم
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"     قيللل     لللو     ليسللتقيم     كللان     مللا     ذلللك     وكلقوله: (  في)2
" , إذ     للتشللريع     الرئيسللي     المصللدر     هي     السلمية     والشريعة

أي     فللي     أخللر     مصدر     عن     الخذ     جواز     عدما     النص     هذا     مقتضى
حللرج     فللي     المشرع     يوقع     قد     مما     بحكم     الشريعة     واجهته     أمر

فللي     التمهللل     علللى     العمليللة     الضللروراتا     حملتلله     مللا     إذا     بللالغ
فلي     وبخاصلة     الملور     بعلض     فلي     الشرعي     الفقه     رأي     التزاما
الشللركاتا, والتللأمين, والبنللوك, والقللروض,     نظللم     مثللل

).اإليه     والحدود, وما

يجعللل أن عمللدا أراد الدسللتور واضللع أن في نص وهذه
الحكلم، فلي مطاعا ربا معه يجعل وأن التشريع، في ندا لله

الشللريعة يجعللل أن عمللدا تجنللبّ أنه على نص عندما وذلك
إلى يتحاكم أن من الحاكم يتمكن حتى التشريع، مصدر هي

بنظللم لللذلك ومثللل الحكللاما، بعللض فللي تعللالى، الللله غيللر
ومللا والحللدود، والقللروض، والبنللوك، والتللأمين، الشللركاتا،

إليها.. 

ّكللن الذي هو الدستور أن النص، هذا في يقول فكأنه يم
الللله، أنللزل مللا بغير يحكم أن من الله، أنزل ما بغير الحاكم

ه فتلح بالشلريعة، الحلاكم إللزاما بتجنبله الدسلتور أي لنه ل
هللو الدسللتور يقللول: إن فكللأنه غيرها، إلى ليتحاكم المجال

إلهللا اللهللة تكللون أن ومنللع أخللرى، آلهة الله مع جعل الذي
:قريللش كفللار لسللان علللى تعللالى قللال كمللا تمامللا واحللدا،
عجاب}. لشيء هذا إّن واحدا إلها اللهة {أجعل

الخذ, عللاجل     من     المذكور     النص     يمنع     ل: (قوله في) 3
رأى     المللور, إذا     كللل     وفللي     كاملة     الشرعية     آجل, بالحكاما     أو

.)ذلك     المشرع

أنللزل مللا بغير بالحكم يسمح الدستور أن في نص وهذا
)الشللريعة     بأحكللاما     بالخللذ     يمنللع     ل: (يقللول عنللدما لنه الله،
لللك أنلله بمعنى منه، مانع فل ذلك أريد إن أنه مفهومه، فهذا

الكللبرى، الطامللة أيضللا فيلله ثللم تفعله، ل أن ولك تفعله، أن
كللل إلللى التحللاكم عللدما هللو الصللل يجعللل كللأنه أنلله وهللي

الشللريعة بأحكللاما الخللذ مللن لمللانع يقللول عندما الشريعة،
وأمللا الصللل، هللو التشللريع فللي بللالله الشللرك فجعل كلها،

كبيرا. علوا يقولون عما الله منه!! تعالى فلمانع التوحيد

جعللل أنلله بمعنى )،ذلك     المشرع     رأى     إذا: (قوله  في)4
الللله سللماه الللذي النسللان وهللو المشللّرع، عليه أطلق من

فيللرى السللما، شللريعة عللى يحكم الذي هو جهول، ظلوما
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ّلها بها يؤخذ هل فيها، أمره تعللالى الللله بعضها؟! وليس أما ك
كيللف الللله، فسللبحان شلليء، كللل فللي عليه يحكم الذي هو

كللبرتا العظيمللة، الكلمة هذه يقول أن الدستور واضع تجرأ
ّ يقولون إن أفواههم من تخرج كلمة كذبا. إل

ببعض المشرع، أسماه من يأخذ أن الصل جعل  إنه)5
يرى أن إلى كلها بها الخذ وأّجل بعض، دون الشريعة أحكاما

والكفللر الللله، أنزل ما ببعض اليمان هو وهذا ذلك، المشرع
ليعدوه. بعينه هو الخر، ببعضه

ببعللض تعالى: {أفتؤمنون قوله فيه الله أنزل الذي وهو
ّ منكللم ذلللك يفعللل من جزاء فما ببعض وتكفرون الكتاب إل

ّدنيا الحياةا في خزي ّدون القيامة ويوما ال ّد إلى ير العذاب أش
ّله وما ّلللذين * أولئللك تعملون عّما بغافل ال الحيللاةا اشللتروا ا

ّدنيا ّفللف فل بللالخرةا اللل ينصللرون هللم ول العللذاب عنهللم يخ
ّفينا الكتاب موسى آتينا *ولقد وآتينللا بالّرسللل بعللده مللن وق

ّينللاتا مريللم ابللن عيسللى ّيللدناه الب ّلمللا القللدس بللروح وأ أفك
ّذبتم ففريقا استكبرتم أنفسكم تهوى ل بما رسول جاءكم كلل
.تقتلون} وفريقا

ّلذين:تعالى وقوله عضين}. القرآن جعلوا  {ا

القللرآن جعلوا {الذين الله: (وقوله رحمه كثير ابن قال
ببعللض فللآمنوا عليهللم المنزلللة كتبهللم جللزءوا عضللين} أي

إبراهيللم بللن يعقللوب البخللاري: حللدثنا قللال ببعللض، وكفروا
" عبللاس ابللن عن جبير بن سعيد بشر أبو أنبأنا هشيم حدثنا
أجللزاء جللزءوه الكتللاب أهل  هم:عضين" قال القرآن جعلوا
ببعضه). وكفروا ببعضه فآمنوا

وهذا ،)اله     حكما     السلمي     الفقه     يضع     لم (قوله:  في)6
الللله لشللريعة ورمللي تعللالى، الللله ديللن علللى افتراء القول
السلمية، العقيدةا قطعياتا من أنه ومعلوما بالنقص، تعالى

هللذا تعللالى الللله جعل وقد حكم، فيه ولله إل أمر من ما أنه
غيره. من تكميل إلى محتاج غير كامل الدين

وأتممللت دينكللم لكللم أكملللت تعللالى: {اليللوما قال كما
 {ونّزلنللا:وقللال دينللا}، السلللما لكم ورضيت نعمتي عليكم
وبشللرى ورحمللة وهللدى شلليء ّلكللّل تبيانللا الكتللاب عليللك

ّنللا يكفهم وقال: {أولم للمسلمين}، الكتللاب عليللك أنزلنللا أ
يؤمنون}. لقوما وذكرى لرحمة ذلك في إّن عليهم يتلى
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السادسةّ:ا      ثالثا:ا المادة

ديمقراطللي،     الكللويت     فللي     الحكللم     نظللاما(قللوله:  فللي
).جميعا     السلطاتا     مصدر     للّمة     فيه     السيادةا

منهللج وضللعها، أصللل فللي الديمقراطيللة أن  ومعلوما)1
" أصللواتا لكثريللة ويجعللل الللله، أنللزل مللا بغير الحكم يجيز

علللى المسللتحوذةا القلللة أوصلت تكون قد التي "، البرلمان
كمللا الّمللة غللالبّ ممثلللي بالضللرورةا وليسوا والنفوذ المال

ّقلبّ أن الحلق لهلا يجعلل النيلابي، المجلس إلى يزعمون تع
ّيرهللا، تعالى، الله أحكاما على وتبطللل برأيهللا، وتنسللخها فتغ

البتللة يكللون ل النهللج بهللذا يللؤمن ومللن تعللالى، الله شريعة
مسلما.

قللال الللذين والمرسلللين النبيللاء ديللن أن يعرفا ل ومن
ّللله  {فبعث:عنهم الله ّيين ال ّنللب وأنللزل ومنللذرين مبّشللرين ال

ّق الكتاب معهم ّنلاس بين ليحكم بالح فيله} اختلفلوا فيملا ال
يسلللمى اللللذي الطلللاغوتي النهلللج بهلللذا الكفلللر هلللو أنللله

بعد. التوحيد دين يعرفا لم فإنه الديمقراطية،

بللل الباطللل، أبطللل من )،للمة     فيه     السيادةا( قوله: )2
فيهللم يحكللم تعللالى، الللله عبللاد والمللة تعللالى، لله السيادةا
من فيه اختلفتم  {وما:المة مخاطبا تعالى قال كما بحكمه،

ّله إلى فحكمه شيء ّللله ذلكم ال ّبللي ال ّكلت عليلله ر وإليلله تللو
أنفسللكم ّمللن لكللم جعللل والرض الّسللماواتا * فاطر أنيبّ

شلليء كمثللله ليللس فيلله يذرؤكم أزواجا النعاما ومن أزواجا
يبسللط والرض الّسللماواتا مقاليد * له البصير الّسميع وهو

ّنه ويقدر يشاء لمن الّرزق لكلم * شلرع عليلم شليء بكلّل إ
ّدين ّمن ّلذي نوحا به وّصى ما ال بلله وّصينا وما إليك أوحينا وا

ّدين أقيمللوا أن وعيسى وموسى إبراهيم فيلله ولتتفّرقللوا اللل
ّللله إليلله تدعوهم ما المشركين على كبر مللن إليلله يجتللبي ال

ينيبّ}. من إليه ويهدي يشاء

كللّل أنلله الكريمللاتا الياتا هذه في تعالى، الله بين وقد
فللاطر هللو لنلله وحللده، الللله إلى حكمه يرد أن يجبّ خلفا،

عبللاده علللى المنعللم هللو ولنلله وحللده، والرض السللمواتا
والرض السللمواتا مقاليد بيده الذي هو ولنه وحده، بالنعم
يملللك الللذي هو ولنه وحده، ويقدر يشاء لمن الرزق يبسط
النللبيين مللن قبلنللا لمن شرع مثلما لنا، يشرع أن حق وحده

ولنتفلرق المنزل، دينه على نستقيم أن وأمرنا والمرسلين،
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فيلله، ولنفترق ببعضه، ونكفر ببعضه، فنؤمن ولنفرقه عنه،
لبعضه. كله تحكيمه على ونجتمع ونطيع، له نسمع بل

أن عليهللم يكللبر الللذين هللم المشللركين أن لنللا وبيللن
الدين. من لكم شرع وما تعالى، الله حكم على تستقيموا

بللل إليكللم، فحكملله فيلله، اختلفنا فيما سبحانه يقل ولم
النللاس، وإله الناس وملك الناس رب لنه وحده، إليه حكمه

والتدبير بالخلق العالمين علي الربوبية له كانت لما أنه ذلك
بللأهم الحللق وحللده للله كللان المطلللق، والتصللرفا والنعللاما
وحللده للله وكللان والحكم، والنهي المر وهو الملك خصائص

سواه. دون يعبد أن حق

ّيها {يا أيضا: وقال ّلذين أ ّللله أطيعللوا آمنللوا ا وأطيعللوا ال
ّدوه شلليء فللي تنازعتم فإن منكم المر وأولي الّرسول فللر

ّله إلى ّله تؤمنون كنتم إن والّرسول ال ذلللك الخللر واليوما بال
ّلذين إلى تر * ألم تأويل وأحسن خير ّنهللم يزعمللون ا آمنللوا أ
إلللى يتحللاكموا أن يريدون قبلك من أنزل وما إليك أنزل بما

ّطللاغوتا أن الّشلليطان ويريللد بلله يكفللروا أن أمللروا وقللد ال
ّلهم ّللله أنللزل مللا إلى تعالوا لهم قيل * وإذا بعيدا ضلل يض ال

ّدون المنافقين رأيت الّرسول وإلى صدودا}. عنك يص

اليمللان أهللل علللى الللواجبّ أن اليللة هللذه فللي فللبين
الللذين وان وكللبير، صللغير كل في الله شريعة على التحاكم

المؤمنللون هللم غيرهللا إلللى الللله، شللريعة عللن يرغبللون
هللم وأنهللم بعيللدا، ضلل الشيطان أضلهم الذين بالطاغوتا،
كللل فللي الللله شللريعة تحكيللم عن يصدون الذين المنافقون

صدودا. وكبير صغير

فيلله بللل للعقللل، تعطيللل اللهللي المللر هللذا في وليس
الللوحي، ليتلقللى الللله خلقلله جهللاز أنلله وهللو منزلتلله، إنزاله

يتوافللق بمللا الرض ويسللتعمر ويمتثله، ويفهمه، فيه ويتفكر
نللدا نفسلله ينصللبّ أن العقللل وظيفللة وليسللت الللوحي، مللع

ينسللخه أو عليلله، أويعقللبّ عليلله، يعترض تعالى، الله لوحي
لللله، ونللدا تعالى، الله مع شريكا إلها نفسه فيجعل ويبطله،

بالله.  المشركون اللدينيون يفعل كما الرباب، من وربا

رابعا:ا 
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كشف الستور عن 
حكم الدستور

الحقللوق     فللي     القللانون     لللدى     متساوون     وهم: (قوله في
أو     الجنللس     بسللببّ     ذلك     في     بينهم     لتمييز     العامة،     والواجباتا

).الدين     أو     اللغة     أو     الصل

فللي يفللرق الللذي تعالى، الله لحكم مناقض النص وهذا
فحقللوق الللدين، أساس على الناس بين والواجباتا الحقوق
تختلللف، أيضا وواجباتهما الكافر، حقوق عن تختلف المسلم

ذلك بل الحكاما، في والكافر المسلم بين التسوية يجوز ول
غيللر فللي الشلليء وضللع هللو الظلللم لن الظلللم، أعظم من

الكللون، فللي وجللوده سببّ عطل والكافر الصحيح، موضعه
الوجلود هللذا رب تعلالى واللله أواملره، وخان خالقه، وجحد
ومللا الوطللان، وواهللبّ النسللان، وخللالق الكون، سيد كله،
يكللون فكيللف كللله، الملللك يرجللع وإليه كله، الملك له فيها،

دينلله، علللى المسللتقيم بلله للمللؤمن مسللاويا لربلله، الجاحللد
عظيم. بهتان هذا اللهم سبحانك

* كللالمجرمين المسلللمين  {أفنجعللل:تعالى قال ولهذا
كان كمن مؤمنا كان {أفمن وقال: ،تحكمون} كيف لكم ما

بيللن الفللرق مبينللا المثال، ضاربا وقال يستوون}، ل فاسقا
يسللتوي والكللافر: {ومللا المللؤمن وبيللن والكفللر، اليمللان
ّظلمللاتا * ول والبصللير العمللى ّنللور ول ال ّظللّل ال ول * ولال
ّله إّن المواتا ول الحياء يستوي * وما الحرور مللن يسمع ال

يسللتوي  {ل:وقللال القبور}، في ّمن بمسمع أنت وما يشاء
ّنار أصحاب ّنة وأصحاب ال ّنة أصحاب الج الفللائزون}، هم الج

الجناية على عقوبة بالكافر المسلم قتل السلما حرما ولهذا
المسلللم يللرث وأن المسلللمة، الكللافر يللتزوج وأن بالقتللل،
اختلفا وجللوب علللى أمثللله كللله فهللذا والعكللس، الكللافر

وفللللي الللللدين، اختلفا بسللللببّ والواجبللللاتا، الحقللللوق
تجللبّ التحيللة فللي حللتى كللثيرةا، أمثلللة الشريعةالسلللمية

والكافر. المسلم على إلقاءها بين التفرقة

تحكمه حق الميراث أن على ينص الدستور أن والعجبّ
بيللن التفريللق علللى أصللل قللائم وهللو السلللمية، الشللريعة
فكرةا على ومبني والواجباتا، الحقوق في والكافر المسلم
صللح كمللا كللافرا، مسلللم يرث ل ولهذا بينهم، الولء انقطاع

الحديث. في

 المر من عجالة على الدستور مواد من نقده تيسر ما فهذا
نلقاه حتى السلما على يثبتنا تعالى الله أسأل

آمين
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