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الحكام حكم
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الدين لشرائع
المقرئ مصطفى محمد ؛الشيخ بقلم

قواعققد ُيقُققرر لنأ حاجة في السإلماي الخطاب يزال أل
جولتاه؟ مان جولة كل رأس على الصحيحة العلمي البحث

ًا إنأ بيققن النأ المروجققة الشققرعية المخالفققات مان كثير
تاتعلققق مانهجيققة أخطققاء إلققى تاقُققديري في تارجع العلم طلب

النظققر فققي تافصققيلية أخطققاء مانهققا أكققثر والصأول، بالقُواعد
والسإتدلل..

الخطققاء رأس علققى أو هققذه بمسققألتنا يتعلققق ومامققا
العلققم، وطلب البققاحثين ماققن كققثير فيهققا وقع التي المنهجية

يؤسإققس وإنمققا أدلتهققا، تاعددت ماسألة في واحد دليل اعتماد
لققزم وإل سإواه، يرد لم إذا فيها واحد دليل على ماسألة حكم

الجتهققاد ماراحققل إدخالهققا ثققم المسققألة أدلة جميع اسإتقُصاء
والنظر..

والتحقُيققق الدقققة وجققه علققى الحكققم واقعققة وماعرفققة
التعميققم عنققه يغنققي ل لزام أماققر المققانع الجققاماع والتوصأققيف
والطلقا.

ًا فقُيل: تااركها الصلةا؟ تاارك حكم مااقيل:      فإذا جحققد
ً وتااركها كافر، لها المعققروفا.. كققانأ الخلفا فيققه عنها كسل

ًا الجواب وجوده، افترض حتى أو ثالث فريق وجد إذا ؛قاصأر
ا أتاقى غيرهقا صألةا وصألى المسلمين، صألةا تارك مان وهو به
كاليهوديققة شققتى شققرائع ماققن اقتبسققها أو نفسققه، عنققد ماققن

لققم وهققم السإققلماية الملققة ماققن وفيهققا والبوذيققة والنصرانية
الماققة يحمققل راح بققل اللققه، أنزل ماا غير صألةا بصلتاه يكتف

وماققن صأققلتاهم، يصلوا أنأ ويمنعهم هو صألتاه على السإلماية
المشققروع هققو وحده الله كلم وجعل القُبلة إلى مانهم صألى
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ن كيفيتهقا، فقي وسإقلم عليقه اللقه صألى النبي وحكم فيها ما
قتله. وربما عاقبه، ذلك فعل

واسإجد تاطعه ل الطاغوت: {كل لحكم ماقُهور كل فيا أل
ماقا بعقض عقن يفتنقوك أنأ {واحقذرهم ،واققترب} (العلقق)

إليك} (المائدةا). الله أنزل

ًا يكونأ أنأ المفتي يلزم إنه وإل لققه ماققدركا بققالواقع عالم
فتياه. لصيق الخطأ كانأ

ول المفققتي يتمكققن اللققه: (ول رحمققه القُيققم ابققن قققال
الفهم:  مان بنوعين إل بالحق والحكم الفتوى مان الحاكم

ماقا حقُيقُققة علققم واسإققتنباط فيققه، الواقع  فهمأحدهما:
ًا. به يحيط حتى والعلماات، والماارات بالقُرائن وقع علم

فهقم وهقو الواققع، فقي القواجب  فهمالثاني: والنوع
فققي رسإوله لسانأ على أو كتابه في به حكم الذي الله حكم
.1الخر) على أحدهما يطبق ثم الواقع، هذا

والستتنة     الكتتتاب     الصألين     : ترك     الول     الوجه
:  للتشريع     كمصدرين

بلد بعض في (نرى الله: رحمه شاكر أحمد العلماة قال
بعققض- قققوانين ماققا هققذا زامااننققا فققي كققانأ - ولققو المسققلمين

وهققي الملحققدةا، الوثنيققة أوربققة عققن ونقُلققت عليهققا، ضققربت
أصأولها مان كثير في جوهرية ماخالفة السإلم تاخالف قوانين

وذلك ويهدماه، السإلم ينقُض ماا بعضها في إنأ بل وفروعها،
ويجهل نفسه، يغالط مان إل فيه يخالف ل بديهي، واضح أمار
أحكاماها مان كثير في وهي يشعر، ل حيث مان يعاديه أو دينه
القل. على تانافيه ل أو السإلماي، التشريع تاوافق أيضا

فيمققا حققتى جائز، غير المسلمين بلد في بها العمل وإنأ
لققم وضققعها حيققن وضققعها مان لنأ السإلماي، التشريع وافق
إلقى نظققر إنمقا ماخالفتهقا، أو للسإققلم ماوافقُتهققا إلقى ينظقر

هققي وجعلهققا وقواعققدها لمبادئهققا أو أوربة لقُوانين ماوافقُتها
ًا أوضع سإواء بهذا مارتاد آثم فهو إليه، رجع الذي الصأل حكم
ًا ماخالفا.. أم للسإلم ماوافقُ
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نحققو في دقيقُة جليلة قاعدةا الشافعي الماام وضع وقد
عققن القُققوانين يشققرعونأ الققذين فققي يضققعها لققم ولكنه هذا،

بريئققة ذاك إذ السإققلم بلد كققانت إسإلماية.. فقُد غير ماصادر
ماققن العلمققاء المجتهققدين فققي وضققعها ولكنققه العار، هذا مان

ورد مامققا يثبتوا أنأ قبل الحكام يستنبطونأ الذي المسلمين،
برأيهققم ويجتهققدونأ ويقُيسونأ الصحيحة، والسنة الكتاب في

رقققم[ الرسإققالة كتققاب فققي فقُققال صأققحيح، أسإاس غير على
تاثبتققه لققم وماا جهل ماا تاكلف ومان": ]وتاحقُيقُنا  بشرحنا178

ل حيقث ماقن وافقُققه - وإنأ للصقواب ماقوافقُته كانت ماعرفته
ماعققذور، غيققر بخطئه وكانأ أعلم، والله ماحمودةا، غير يعرفه

والصواب الخطأ بين بالفرقا علمه يحيط ل فيما نطق ماا إذا
.2)"فيه

المخطققئ المجتهققد تاسققوية ذلققك يقُتضققي قلققت: ول
الحققق أراد ماققن لنأ الحكققم، فققي اللققه دونأ ماققن بالمشققرع

أخطأه. أو فأصأابه الباطل أراد كمن ليس فأخطأه

ذلققك تايميققة: (ثققم ابققن السإققلم شققيخ يقُققول هققذا وفققي
ًا كققانأ إنأ للحققرام والمحلققل للحلل المحققرم قصققده ماجتهققد

وقققد الماققر، نفققس في الحق عليه خفي لكن الرسإول، اتاباع
يققثيبه بققل بخطئه، الله يؤاخذه ل فهذا اسإتطاع، ماا الله اتاقُى
.3ربه) به أطاع الذي اجتهاده على

نتتزل     ما     منزلة     القانون     : تنزيل     الثاني     الوجه
:  المين     الروح     به

ن إبراهيقم: (إنأ بقن ماحمقد الشيخ قال الكقبر الكفقر ما
ا مانزلقة اللعيقن القُقانونأ تانزيل المستبين القروح بقه نقزل ما

ماققن ليكققونأ وسإققلم عليققه الله صألى ماحمد قلب على الماين
العققالمين بيققن بققه الحكققم فققي مابين عربي بلسانأ المنذرين

اللقه لقُول وماعاندةا ماناقضة المتنازاعين تانازاع عند إليه والرد
كنتققم إنأ والرسإول الله إلى فردوه شيء في تانازاعتم {فإنأ

ً وأحسن خير ذلك الخر واليوم بالله تاؤمانونأ .4}) تاأويل

اللققه رضققي عبققاس ابققن عن جاء الله: (وماا رحمه وقال
يققدل وغيره، طاووس رواية مان الية هذه تافسير في عنهما
ناقل اعتقُاد كفر إماا كافر، الله أنزل ماا بغير الحاكم أنأ على
الملة.. عن ينقُل ل عمل كفر وإماا الملة، عن

97-95الحق:  كلمة 2
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أنواع:  - فهو العتقُاد كفر  وهو- الول أماا

حكققم أحقُيققة الله أنزل ماا بغير الحاكم يجحد أحدها: أنأ
ورسإوله. الله

حكققم كونأ الله أنزل ماا بغير الحاكم يجحد ل الثاني: أنأ
ًا، ورسإوله الله صأققلى الرسإققول غيققر حكم أنأ اعتقُد لكن حقُ
ماطلقُققا إماققا وأشمل وأتام حكمه مان أحسن وسإلم عليه الله
الحوادث.. مان اسإتجد ماا إلى بالنسبة وإماا

ورسإققوله، اللققه حكققم ماققن أحسن كونه يعتقُد الثالث: ل
كققونه فققي قبله اللذين كالنوعين فهذا ماثله، أنه اعتقُد ولكنه
ًا تاسققوية ماققن يقُتضققيه لمققا الملققة، عققن الناقققل الكفققر كققافر

وجققل: عققز لقُققوله والمعانققدةا والمناقضة بالخالق، المخلوقا
الكريمققة اليققات مان ونحوها شيء} الشورى، كمثله {ليس
ماماثلققة عققن وتانزيهققه بالكمققال، الققرب تافققرد علققى الدالققة

بيقن والحكققم والفعققال، والصققفات الققذات فققي المخلققوقين
فيه.. يتنازاعونأ فيما الناس

مامقاثل اللققه أنققزل ماققا بغيققر الحققاكم يعتقُققد ل الرابع: أنأ
ً ورسإوله، الله لحكم مانققه، أحسققن كققونه يعتقُد أنأ عن فضل
فهققذا ورسإوله، الله حكم يخالف بما الحكم جوازا اعتقُد لكن

ماققا جققوازا لعتقُققاده عليه، يصدقا ماا عليه يصدقا قبله كالذي
.5تاحريمه) القُاطعة الصريحة الصحيحة بالنصوص علم

هذه عن يخرجوا فلن هذا زامااننا حكام أحوال تاأمال ومان
جميعهققا أو أحققدها تاحققت فققدخولهم الخيرةا، الثلثة القسام

ً الحققوال قرائققن ماققن بيققن ظاهر أقققوالهم دللققة عققن فضققل
عليه..

أطيققع ول لمقُتضققاه أنقُاد ل  أنا:وقال اليمانأ زاعم ومان
ول وأمانعها وأنكرها أرفضها بل شريعته أتابع ول الرسإول هذا

فقي يشقك ل الشرائع. هققذا مان أراه ماا باتاباع إل لحد أسإمح
إيمانه.. في شك مان إل كفره

علققى الققدليل قققام تايميققة: (فققإذا ابققن السإلم شيخ قال
.6بخلفه) الباطن أنأ علم قد ظاهر إلى يلتفت لن الباطن،

10 - 8 ص إبراهيم بن لمحمد القُوانين تاحكيم رسإالة 5
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ًا ورهبقانهم أحبارهم تاعالى: {اتاخذوا قال وقد ماقن أرباب
ًا ليعبققدوا إل أماققروا وماقا ماريققم ابققن والمسققيح اللققه دونأ إلهق

ًا} أي وحرماوا. حللوا فيما اتابعوهم أنهم واحد

اللققه كتققاب ونبققذوا الرجققال، السدي: (اسإتنصحوا وقال
ًا ليعبدوا إل أماروا تاعالى: {وماا قال ولهذا ظهورهم، وراء إله

ًا} أي فهو حلله وماا الحرام، فهو الشيء حرم إذا الذي واحد
ا اتابقع، شقرعه وماا الحلل، هقو إل إلقه {ل نفقذ بقه حكقم وما

عققن وتانققزه وتاقُققدس يشققركونأ} أي: تاعققالى عمققا سإققبحانه
هققو إل إلققه ل والولد، والضداد والعوانأ والنظراء الشركاء

.7سإواه) رب ول

لمققا التحليققل أنأ بينققت قققد السإتدلل ماحل قلت: والية
هققذا فعققل مان وأنأ شرك، الله أحل لما والتحريم الله حرماه

ًا نفسه جعل قد ًا لله ند تاحليلققه فققي اتابعققه مان وأنأ ماعه، ورب
ًا أو بقُوله - ماعتقُدا وتاحريمه لتاخققاذه كافر به- ماشرك راضي

ًا وحققق والتحليققل التحريققم حققق يعطيهم الله، دونأ مان أنداد
ذلك.. في الطاعة

يعبققدوا لققم قيل: وإنهققم  (فإنأ:التفسير في البغوي قال
الله ماعصية في أطاعوهم أنهم قلنا: ماعناه والرهبانأ الحبار

فاتاخققذوهم حرماققوا، ماققا وحرماققوا أحلققوا، ماققا واسإققتحلوا
.8كالرباب)

يكونققوا لققم إنهققم قققال: (أماققا اليمققانأ بققن حذيفققة وعققن
لهققم أحلققوا إذا كققانوا ولكققن لهققم، يصلونأ ول لهم، يصوماونأ

ًا ًا عليهققم حرماققوا وإذا اسإققتحلوه، شققيئ لهققم اللققه أحلققه شققيئ
.9ربوبيتهم) كانت فتلك حرماوه،

لهققم، يصققلوا لققم إنهققم البحتري: (أماققا أبو قال هذا ونحو
ولكققن أطققاعوهم، ماا الله دونأ مان يعبدوهم أنأ أماروهم ولو

حللقققه، وحراماقققه حراماقققه، اللقققه حلل فجعلقققوا أماروهقققم
.10الربوبية) تالك فكانت فأطاعوهم،

القذين فيقُقول: (وهقؤلء تايميقة ابن السإلم شيخ ويعلق
ًا ورهبانهم أحبارهم اتاخذوا تاحليققل فققي أطاعوهم حيث أرباب

وجهين: على يكونونأ الله أحل ماا وتاحريم الله حرم ماا
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على فيتبعوهم الله دين بدلوا أنهم يعلموا  أنأأحدهما:
أحل ماا تاحريم أو الله حرم ماا تاحليل فيعتقُدونأ التبديل، هذا

ًا الله، الرسإول، دين خالفوا أنهم علمهم ماع لرؤسإائهم اتاباع
ًا، ورسإققوله الله جعله كفر.. وقد فهذا يكونققوا لققم وإنأ شققرك

خلفا فققي غيققره اتابع مان فكانأ لهم، ويسجدونأ لهم يصلونأ
ماققا دونأ ذاك قاله ماا واعتقُد الدين خلفا أنه علمه ماع الدين
.11هؤلء) ماثل ماشركا والرسإول الله قاله

أنققه علققى  يققدل:ذاك..إلققخ) قاله ماا (واعتقُد قلت: قوله
إذ المتبققوعين فققي يشققترط لققم ماققا التققابعين فققي يشققترط
ًا أتاى الله دونأ مان المشرع المتبوع التشريع. بمجرد كفر

يكققونأ اللققه: (أنأ رحمققه تايميققة ابققن  يقُققول:     الثتتاني
ثابتققا، الحلل وتاحليققل الحققرام بتحريققم وإيمققانهم اعتقُققادهم

ماققا المسققلم يفعققل كمققا اللققه ماعصققية فققي أطاعوهم لكنهم
حكم لهم فهؤلء ماعاص، أنه يعتقُد التي المعاصأي مان يفعله

النبي عن الصحيحين في ثبت كما الذنوب، أهل مان أماثالهم
المعروفا" في الطاعة قال: "إنما أنه وسإلم عليه الله صألى

ماققا وكققره أحققب فيما والطاعة السمع المسلم وقال: "على
ماعصققية فققي لمخلققوقا طاعققة بمعصية" وقققال: "ل يؤمار لم

.12تاطيعوه") فل بمعصية أماركم الخالق" وقال: "مان

ًا ليس التحليل أنأ البيانأ عن وغني يكققونأ أنأ فيه شرط
يكققونأ كققذلك بل كذا، اسإتحل أنه المستحل مان صأريح بنص

حققق فققي جريمققة اعتبققاره أو جريمققة اعتبققاره بعققدم ضققمنيا
عنققه تانققازالوا أو برضاهم وقع الله) فإنأ حق دونأ (أي الناس

- ماثل – الزنققا جريمة في الحال هو كما عقُوبة ول جريمة فل
الزنققا علققى ل الزوجيققة الخيانققة علققى المققرأةا تاعققاقب حيققث
.13جريمة ول الدعوى بطلت الزوج تانازال فإنأ نفسه،

- اللذانأ والتحليل جريشة: (والتحريم علي السإتاذ قال
أو العققدول صأققورةا الكريمققة- يتخققذ اليققات إليهمققا أشققارت
أحققل فقُققد إباحتها إلى الخمر تاحريم عن عدل فمن التعديل،

العققدول يكونأ والشرك.. وكما الكفر في ووقع الله حرم ماا
كققذلك يكققونأ فققإنه حلل، الحققرام عققن يقُققال بققأنأ صأققريحا،

ففققي الحلل إلققى الحققرام ماققن الحكققم وصأف بتغيير ضمنيا،
نصوص جاءت فإذا والجماع، بالنص تاحريما جاء الخمر ماثل

وجعلتققه الحكم وصأف غيرت فقُد العقُاب، مان خالية وضعية

7/70 الفتاوى ماجموع 11
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ًا بذلك تاكونأ فإنها ثم ومان الحلل، أقسام أحد والمباح ماباح
الله. حرم ماا أحلت قد

جاءت فإذا والجماع بالنص الشريعة حرماته الزنا كذلك
فققي ولققو عليه العقُاب على النص مان خالية وضعية نصوص

الحققالت.. أي هذه في أباحته قد تاكونأ فإنها الحوال، بعض
العدول. مان صأور وهذه الله حرم ماا أحلت قد تاكونأ

الصألي وضعه على يبقُى الحكم التعديل: فإنأ صأور أماا
ً ولكن الحلل إلى الحرام مان ينقُلب فل التعققديل يجققوزا ماثل
يحتفققظ كققأنأ للفعققل، سإققبحانه الله وضعها التي العقُوبة في

فققي يعققدل ولكنققه وتاجريمقه الفعققل بتحريققم الصأققلي النققص
ًا له المقُررةا العقُوبة ً الحبس فيجعلها شرع الجلققد ماققن بققدل

الرجم. أو

الققتي الوضققعية النصققوص هققذه ماثل إنأ يقُال أنأ ويمكن
ً تاتضمن عققدولً، كققذلك تاتضقمن الشققرعي الحكققم في تاعديل

الصأققلية العقُوبققة عققن عققدول أخرى ماكانأ عقُوبة وضع فإنأ
ًا الحكيققم الشارع شرعها التي بمقن أعلققم وهققو للققداء علجقق
هققو والتعديل فالعدول ذلك وعلى الخبير، اللطيف وهو خلق
بققالكفر القُققرآنأ دماغققه الققذي والتحليققل التحريققم قبيققل ماققن

.14)الشرعية عدم صأور أفشى وتالك والشرك،

يكققونأ أنه كما الله أنزل ماا بغير الحكم اسإتحلل وكذلك
ًا ًا يكونأ كذلك صأريح غيققر أخققرى شققرائع يعتققبرونأ إذ ضققمني

ويسققمونها اتاباعها، المسوغ الشرائع مان السإلماية الشريعة
قوانينهم. مانها شرعية" يستقُونأ "ماصادر

أخققرى ماصققادر عققن الخققذ أبققاحوا يقُققال: إنهققم ماا فأقل
والرسإول). الله لغير والحكم التشريع وأجازاوا

بغيققر اللققه أنققزل ماققا بغيققر للحكققم اسإتحللهم يكونأ وقد
ينبغققي الققذي هققو هققذا أنأ يققرونأ ولكن الباحة، أو الحل لفظ

والسنة. الكتاب دونأ به الحكم

يعتقُققد لم مان أنأ ريب (ول تايمية: ابن السإلم شيخ قال
فمقن كقافر، فهقو رسإقوله علقى الله أنزل بما الحكم وجوب
ً هو يراه بما الناس بين يحكم أنأ اسإتحل اتابققاع غير مان عدل

إل أماققة ماققن ماققا فققإنه كققافر، فهققو رسإوله على الله أنزل لما
ماققا دينهققا فققي العققدل يكققونأ وقد بالعدل، بالحكم تاأمار وهي
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يحكمققونأ السإلم إلى المنتسبين مان كثير بل أكابرهم، يراه
- وكققانوا الباديققة كسققواليف اللققه ينزلهققا لققم الققتي بعققاداتاهم

به الحكم ينبغي الذي هو هذا أنأ  ويرونأ- المطاعين الماراء
الكفر. هو وهذا والسنة، الكتاب دونأ

ًا فققإنأ إل يحكمققونأ ل ولكققن أسإققلموا النققاس ماققن كققثير
المطاعونأ. بها يأمار التي الجارية بالعادات

أنققزل بمققا إل الحكققم لهققم يجققوزا ل أنه عرفوا إذا فهؤلء
ماققا بخلفا يحكمققوا أنأ اسإققتحلوا بققل ذلك، يلتزماوا فلم الله،
كفار). فهم الله أنزل

اللققه قول تافسير في الله رحمه كثير ابن الشيخ ويقُول
حكمققا الله مان أحسن ومان يبغونأ الجاهلية تاعالى: {أفحكم

حكققم عققن خققرج مان على تاعالى الله ينكر: (يوقنونأ} لقُوم
شققر، كققل عققن الناهي خير، كل على المشتمل المحكم الله

الققتي والصأققطلحات والهواء الراء مان سإواه ماا إلى وعدل
أهقل كقانأ كمققا اللقه، شققريعة ماقن ماستند بل الرجال وضعها

يضققعونها ماما والجهالت الضللت مان به يحكمونأ الجاهلية
السياسإققات ماققن التتققار بققه يحكققم وكمققا وأهققوائهم، بققآرائهم
لهققم وضققع الققذي جنكيزخققانأ مالكهققم عن المأخوذةا الملكية
شققتى شرائع مان اقتبسها قد أحكام عن عبارةا وهو الياسإق،

كثير وفيها وغيره، السإلماية والملة والنصرانية اليهودية مان
ًا بنيه في فصارت هواه، ماجرد مان أخذها الحكام مان شققرع

ًا صأققلى رسإققوله وسإنة الله بكتاب الحكم على يقُدماونها ماتبع
حتى قتاله، يجب كافر، فهو ذلك فعل فمن وسإلم، عليه الله

ول قليققل فققي سإواه يحكم فل ورسإوله، الله حكم إلى يرجع
.15كثير)

إلى     ليوحون     الشياطين     تعالى: {وإن     الله     قول
إنكتتتتم     أطعتمتتتتوهم     وإن     ليجتتتتادلوكم     أوليتتتتائهم

:  لمشركون}

إنكققم أطعتمققوهم تاعققالى: {وإنأ كثير: (وقققوله ابن قال
إلى وشرعه، لكم الله أمار عن عدلتم حيث لمشركونأ} أي

كقُقوله الشققرك، هقو فهقذا غيقره، عليقه فقُدماتم غيره، قول
ًا ورهبانهم أحبارهم تاعالى: {اتاخذوا }.. اللققه دونأ ماقن أربابقق

- حاتام ابن عدي - عن تافسيرها في الترماذي روى وقد الية
أحلققوا إنهققم فقُال: بلققى عبدوهم ماا الله رسإول قال: (يا أنه

بيروت المعرفة دار  ط2/70 كثير ابن تافسير 15
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عبققادتاهم فتلققك فاتابعوهم الحلل عليهم وحرماوا الحرام لهم
.16إياهم)

اليققات هققذه ماققن : (ويفهققم اللققه رحمه الشنقُيطي قال
ًا} أنأ حكمققه فققي يشققرك كقُققوله: {ول أحكققام ماتبعققي أحققد

وهققذا بققالله، ماشققركونأ أنهققم الله شرعه ماا غير المشّرعين
ًا جاء المفهوم تاشققريع اتابققع فيمققن كقُققوله أخر آيات في مابين

اللققه: {ول ذبيحققة أنهققا بققدعوى الميتققة إباحته في الشيطانأ
وإنأ لفسققق وإنققه عليققه اللققه اسإققم يققذكر لققم مامققا تاققأكلوا

أطعتمققوهم وإنأ ليجادلوكم أوليائهم إلى ليوحونأ الشياطين
وهققذا بطقاعتهم، ماشققركونأ بقأنهم لمشركونأ} فصرح إنكم

شققرعه لمققا المخققالف التشققريع واتاباع الطاعة في الشراك
تاعالى: {ألم قوله في الشيطانأ بعبادةا المراد هو تاعالى الله

عققدو لكققم إنقه الشققيطانأ تاعبدوا ل أنأ آدم بني يا إليكم أعهد
تاعققالى وقققوله ماسققتقُيم}، صأققراط هققذا اعبققدوني وأنأ مابين
إنأ الشققيطانأ تاعبققد ل أبققت إبراهيققم: {يققا نققبيه لسققانأ علققى

يققدعونأ تاعققالى: {إنأ وقوله عصيا}، للرحمن كانأ الشيطانأ
ًا إل يققدعونأ وإنأ إناثققا إل دونققه ماققن ًا} أي شققيطان ماققا ماريققد

ًا، إل يعبدونأ اللققه سإققمى ولققذا تاشققريعه، باتاباع وذلك شيطان
كمققا شققركاء، المعاصأي مان زاينوا فيما يطاعونأ الذين تاعالى

قتققل المشققركين ماقن لكققثير زايققن تاعالى: {وكذلك قوله في
عليققه اللققه صأققلى النققبي بين وقد شركاؤهم} الية، أولدهم

قققوله عققن سإققأله لمققا عنققه اللققه رضي حاتام بن لعدي وسإلم
ًا ورهبققانهم أحبققارهم تاعققالى: {اتاخققذوا اللققه دونأ ماققن أربابقق

حققرم ماا لهم أحلوا أنهم له ماريم} الية. فبين ابن والمسيح
هو وهذا ذلك، في فاتابعوهم الله أحل ماا عليهم وحرماوا الله

ًا) إياهم اتاخاذهم .17أرباب

لهققم تاعققالى: {أم اللققه قققول ويعضققده الدليل هذا ويؤيد
.الله} به يأذنأ لم ماا الدين مان لهم شرعوا شركاء

"يقُصققد الشققرعي النظققام الشققنقُيطي: (وأماققا قققال
خققالق لتشققريع الشرعية" المخالف عليه المضفي المشرع

السقققماوات بخقققالق كفقققر فتحكيمقققه والرض السقققماوات
فققي النققثى علققى الققذكر تافضققيل أنأ والرض.. كققدعوى

الميققراث فققي اسإققتواؤهما يلققزم بل بإنصافا، ليس الميراث
للمققرأةا، ظلم الطلقا وأنأ ظلم، الزوجات تاعدد أنأ وكدعوى

فعلهققا يسققوغ ل وحشققية أعمققال ونحوها والقُطع الرجم وأنأ
فققي النظققام ماققن النققوع هققذا ذلك.. فتحكيم ونحو بالنسانأ،

2/171 العظيم القُرآنأ تافسير 16
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وعقُققولهم وأنسققابهم وأعراضققهم وأماققوالهم المجتمع أنفس
نظققام علققى وتامققرد والرض السماوات بخالق كفر وأديانهم
بمصققالحها، أعلققم وهو كلها الخلئق مان وضعه الذي السماء
اللققه تاعققالى آخققر ماشققرع ماعقه يكونأ أنأ عن وتاعالى سإبحانه

ًا ذلك عن ًا علو الققدين مان لهم شرعوا شركاء لهم {أم كبير
رزاقا ماققن لكم الله أنزل ماا أرأيتم {قل ،الله} به يأذنأ لم ماا

ًا مانه فجعلتم ً حراما اللققه علققى أم لكققم أذنأ أللققه قققل وحلل
حلل هققذا الكقذب ألسنتكم تاصف لما تاقُولوا {ول ،تافترونأ}

علقى يفققترونأ الذين إنأ الكذب الله على لتفتروا حرام وهذا
يفلحونأ}). ل الكذب الله

ًا وقال في يشرك تاعالى: {ول الله قول تافسير عند أيض
ًا} بعد حكمه اللققه اختصققاص تاقُققرر الققتي اليات ذكر أنأ أحد

يحكمققونأ ماققن حكققم إلققى انتهققى والتشريع، بالحكم سإبحانه
فقُققال: (ول ،الله لكتاب المناقضة الموضوعة الشرائع بهذه
عققن وأعماه بصيرتاه الله طمس مان إل هؤلء كفر في يشك

.18الوحي) نور

لققم لمققا المشققرعين ماسققاواةا الجسققيم الخلققط مان وإنأ
أنأ افققتراض ماققع حتى الله أنزل ماا بغير بالحاكمين الله ينزل
ماقن أو الله ماع التشريع لنأ وذلك يكفرونأ، ل الخرين هؤلء
ثققم النققاس، بيققن بققه الحكققم ثم جديد لدين اختراع الله دونأ

ًا واتاخاذه اتاباعه على قهرهم دين اتاباع مان ومانعهم. لهم. دين
كفققر.. فققوقا كفققر فققوقا كفققر عليهققم.. فهققو الققواجب اللققه

بعض}. فوقا بعضها {ظلمات

أعظققم هققو الذي الشرك صأور (ومان جريشة: علي قال
لهققم {أم اللققه بققه يققأذنأ لققم ماققا ماقُدماتها: شرع وفي الظلم
الله}. به يأذنأ لم ماا الدين مان لهم شرعوا شركاء

الحاكمين القُرآنأ وصأف الله، أنزل ماا بغير الحكم كذلك
إلى الحكم انصرفا وإذا وكافرونأ، وفاسإقُونأ ظالمونأ بأنهم

إلققى انصققرفا وإذا يلتقُيققانأ، والظلققم الكفققر فققإنأ التشققريع
.19واردةا) تاكونأ المختلفة بمعانيها الثلث الصور فإنأ التنفيذ

بالشققرك: اللققه لشققرع البققديل الوضققع يصف وهو وقال
شققركاء لهققم يكققونأ أو الققدين، ماققن شققرع ماققا يقُام أنأ (فإماا

.20الله) به يأذنأ لم ماا الدين مان لهم شرعوا

البيانأ أضواء 18
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ماققا تاعالى: {اتابعوا الله قول ويؤكده المعنى هذا ويوضح
ً أوليققاء دونققه ماققن تاتبعققوا ول ربكققم ماققن إليكم أنزل ماققا قليل

تاذكرونأ}.

جققاءكم عمققا تاخرجوا ل تافسيرها: (أي في كثير ابن قال
إلققى اللققه حكم عن عدلتم قد فتكونوا غيره إلى الرسإول به

ً غيره، حكم النققاس أكققثر تاذكرونأ} كقُوله: {وماققا ماا {قليل
فققي ماقن أكققثر تاطققع وقققوله: {وإنأ بمقؤمانين}، حرصأت ولو

يققؤمان وقققوله: {وماققا الله} اليققة، سإبيل عن يضلوك الرض
بققن إسإققماعيل الشيخ ماشركونأ}. قال وهم إل بالله أكثرهم

اتابققاع عققن ونهققى خاصأققة مانققه المنققزل باتاباع إبراهيم: (فأمار
ماقن اتابققع فقُققد غيقره اتابقع مان أنأ على فدل دونه، مان أولياء
.21أولياء) دونه

الحلل     وتحليل     الحرام     الثالث: تحليل     الوجه  :

ًا نكفقر عقُيقدتاه: (ول فققي الطحاوي قال أهققل ماقن أحققد
يستحله). لم ماا بذنب القُبلة

السققنة أهل اعتقُاد وهو بالجماع كافر الحرام فمستحل
الخلل. ماحرم وكذا والجماعة،

- المجمققع الحققرام حلل ماتى تايمية: (والنسانأ ابن قال
المجمققع الشققرع بدل أو عليه المجمع الحلل حرم - أو عليه
ًا كانأ عليه ًا كافر .22الفقُهاء) باتافاقا مارتاد

أخص مان وهو تاعالى الله حق خالص التشريع لنأ وذلك
فققي يشققرك تاعالى: {ول قال كما سإبحانه، ألوهيته خصائص
ًا} حكمققه الحصققر سإققبيل علققى سإققبحانه قققال وكمققا ،أحققد

ول الله، لغير يمنح ل حق لله}. فهو إل الحكم والقُصر: {إنأ
ادعقاه أو لنفسقه الحقق هققذا زاعققم فمقن سإققواه لحد يعطى

ًا الغير ذاك مان أو نفسه مان جعل فقُد غيره لمخلوقا شققريك
شققركاء لهققم تاعالى: {أم قال كما وأماره، حكمه في الله ماع

اللققه}. فسققمى بققه يققأذنأ لققم ماققا الققدين ماققن لهققم شققرعوا
بققأنهم حققق مانحهققم ماققن علققى وحكققم شققركاء، المتشرعين
إلققى ليوحققونأ الشققياطين تاعققالى: {وإنأ قال كما ماشركونأ،

لمشركونأ}. إنكم أطعتموهم وإنأ ليجادلوكم أوليائهم

39 اليمانأ أهل تاحذير 21
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دماقققغ علقققى ماطبقُقققة والسقققنة الكتقققاب ماقققن والدلقققة
ا والكفقر، بالشقرك اللقه دونأ ماقن المتشقرعين اماقرئ فأيم

الماققة باتافققاقا فهققو والتحريم التحليل في الحق هذا اغتصب
نصيب. اليمانأ في له ليس ماارقا مارتاد

التحققاكم يجتمققع ل إبراهيم: (فققإنه بن ماحمد الشيخ قال
اليمققانأ ماققع وسإققلم عليه الله صألى النبي به جاء ماا غير إلى
.23الخر) ينافي أحدهما بل أصألً، عبد قلب في

متتن     المختترج     الكفتر     أنتتواع     متن     الختامس     النوع
الملة:

أعظمهققا إبراهيم: (الخاماس: وهو بن ماحمد الشيخ قال
وماشاقة لحكاماه ومابارزاةا للشرع ماعاندةا وأظهرها وأشملها

ًا الشرعية، بالمحاكم وماضاهاةا ولرسإوله لله ًا إعداد وإرصأاد
ً ًا وتاأصأيل ً وتافريع ًا وتاشكيل ًا وتانويع ًا، وحكم وماراجققع وإلزاماقق

وماستندات، ماراجع الشرعية للمحاكم أنأ فكما وماستندات،
عليققه اللققه صأققلى رسإققوله وسإنة الله كتاب إلى كلها مارجعها

ن الملفقق هقي: القُقانونأ ماراجقع المحقاكم فلهقذه وسإلم ما
والقُققانونأ الفرنسققي، كالقُانونأ كثيرةا، وقوانين شتى شرائع

وماققن القُققوانين، مان وغيرها البريطاني، والقُانونأ الماريكي،
ذلققك وغيققر الشريعة إلى المنتسبين البدعيين بعض ماذاهب
ماهيققأةا السإققلم أماصققار ماققن كققثير فققي النأ المحققاكم فهققذه
حكاماها يحكم أسإراب إليها والناس البواب، مافتوحة ماكملة
ذلقك أحكقام ماقن والكتققاب، السقنة حكققم يخقالف بمقا بينهم

كفققر فققأي عليهم، وتاحتمه عليه، وتاقُرهم به، وتالزم القُانونأ،
ًا أنأ لشققهادةا ماناقضققة وأي الكفققر، هذا فوقا رسإققول ماحمققد
.24المناقضة؟) هذه بعد الله

الشققرعية المحاكم ماضاهاةا مان أشنع جرماهم قلت: بل
بقأثره المجتمقع جعلقوا فققإنهم شققنيع، وذاك وضققعية بمحاكم

رب شققرائع مانزلققة الكققافرين وأنمققاط وأخلقا أفكققار ينققزل
وفصققلوا كلهققا الحيققاةا عققن الشققريعة عزلققوا ولقُد العالمين،

المحققاكم فققي ل شققؤونها جميققع فققي الدولققة عققن الققدين
فحسب..

علتتم     محرمتتات     الرابتتع: استتتحلل     التتوجه
صأتتيرت     حيتتث     حرمتهتتا     الستتلم     دين     من     بالضرورة

القُوانين تاحكيم 23
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ظتتاهرة     واجبات     بل     مباحات     وتحريم     محظورة،     غير
:  محظورة     صأيرت     حيث     بها     العلم     اشتهر     متواترة

لشققرائع المسققتبدل الحققاكم حكققم فققي الققوجه وهققذا
ماقن كفققر بيقانأ قصقدنا هنقاك فإننققا قبله، الذي غير السإلم،

تاحليققل يتضقمن ماقا شققرع ماققن كفققر نققبين وهنققا أصألً، يشرع
الحلل.. تاحريم أو الحرام

بعققض وجققوب جحد الله: (ومان رحمه السإلم شيخ قال
وصأققيام الخمققس كالصققلوات المتققواتارةا، الظاهرةا الواجبات

بعققض تاحريققم جحققد أو العققتيق الققبيت وحققج رماضققانأ، شققهر
والخمققر والظلققم كالفواحش المتواتارةا الظاهرةا المحرماات

المباحققات بعققض حققل جحققد أو ذلققك، وغيققر والربققا والميسر
مارتاققد كققافر فهققو والنكاح واللحم كالخبز المتواتارةا الظاهرةا
ًا كققانأ ذلققك أضققمر وإنأ قتققل، وإل تاققاب فققإنأ يستتاب زانققديقُ
ًا، لققه اسإققتتابة ل يقُتققل بل العلماء، أكثر عند يستتاب ل مانافقُ

.25مانه) ذلك ظهر إذا

المسققتبدلين الحكققام حكم في الوجوه بعض كانت هذه
إل الحكققم هققذا إجلء في كافية أنها ورغم الرحمن، لشريعة

أتاققم المبينققة القُاطعة والدللة الوجوه مان أضعافها يوجد أنه
علي الله طمس مان إل يردها ول ينكرها ل الحكم، ذلك بيانأ

آنفا.. ذكرناه الله رحمه الشنقُيطي الشيخ قال كما بصيرتاه

زاماننا في الهم بل الهاماة القُضايا تامييع يظل ماتى فإلى
هذا؟!

يققترتاب لمققا والبيققانأ بالذاعققة الجققذيرةا الحكققام إنها بل
هققوةا فققي تاسقققُط أو الماققة بهققا تارتافع جسام أماور مان عليها

مانها. العافية الله نسأل سإحيقُة
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