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 الرمحن الرحيم بسم هللا
عدان و قد إبذن هللا تعاىل سوف نبدأ سلسلة منشورات حتت مسمى #مسائل_شائكة و 

ع ضيق مفيها  وضببعضها منذ فرتة ومازال أمرها يستفحل وتزداد خطورته وقد آثران اخل
ندي صحيح مهها عوأ الوقت عن الكتابة يف أمور جديدة لالنشغال إبخراج األعمال السابقة

 ن ما ابليد حيلةالسرية النبوية ولك
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 (1#مسائل_شائكة )
 التحاكم للمحاكم الوضعية 

يها فيطول  ألةلست يف هذه املقاالت قاصدا أتليف كتاب خاص بتلك املسألة ألهنا مس
كين فحة ولة صالكالم جدا ولدي فيها من نقاشات حول جزء منها مايزيد على ثالمثائ

تعرض لتفنيد ولن ن ندانفهم القول املختار عسأضع القارئ على نقاطها املهمة اليت تعني يف 
 . أدلة اخلصوم طلبا لالختصار قدر اإلمكان ونسأل هللا اهلدى والسداد

واغيت سر الطأت لألسف وصل األمر ببعض اإلخوة أن يكفر رفيقه يف اجلهاد والذي هو حت
إلخوة أن اببعض  مرألنه قبل بتوكيل حمام للدفاع عنه واملطالبة إبطالق سراحه ووصل األ

ا أمام مثوهل فضهأسلم زوجته للعبث بعرضها يف معتقالت الكفار وسومها سوء العذاب لر 
ت ة اليت تسبباملؤمل صوراحملاكم الوضعية للدفاع عن نفسها ودرء التهم عنها .. وهلم جرا لل

 فيها هذه املسألة .
  كفر أكربهللاأنزل  ما هذه املسألة الشائكة مرتبطة مبسائل شائكة أخرى مثل هل احلكم بغري
تقاد عدالة مع اع اماأم أصغر ؟ وهذه لن نتعرض هلا ألن احلاصل حاليا هو تبديل الشرع مت

 هذه األحكام الوضعية فتعترب خارج حمل النزاع .
 سألتنا مبلوثيق اها ومثل هل الضرورة إكراه أم ال ؟ وهذه سنتعرض هلا ابلتأكيد الرتباط

 جلزئيات املتعلقة ابملسألة ومثل حترير بعض املصطلحات وا
ت العلمية لصراعا اونبدأ بتحرير املصطلحات ألهنا السبب يف كل النكبات اليت نعيشها يف

 اآلن كما بينا يف كتابنا معركة املصطلحات
َر مأي رفعا األ ،إليه  همافنقول : التحاكم هو رفع طرفني تنازعا بينهما إىل فالن والتجاء من

 إليه ليقضي بينهما .
 هذا يف لغة العرب ابالتفاق

ال يسّمى و »ه هللا : لرب رمحد اومبا أنه فعل فهو مفتقر للقصد والنية واإلرادة قال اإلمام ابن عب
دائه  يقصد إىل أء ما ململر االفاعل فاعال حقيقًة إال بقصد منه إىل الفعل، وحمال أن يتأدى عن 

 . «الفعل وأرادهوقال : الفاعل حقيقة هو من قصد إىل «. وينويه بفعله
 وهذا أيضا متفق عليه بني علماء الشريعة
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 روه ؟ من أس بنيو فهل األسري رفع أمره للمحكمة الطاغوتية والتجأ إليها لتفصل بينه 
تفصل  مهم أناكحموهل املتهم من قبل املباحث وجهات الطواغيت األمنية قصد وأراد من 

 .نفسهم ت أواحد وهو الطواغي بينه وبينهم أم الرفع والطلب والقصد جاء من طرف
تهديد نية وإما ابلة األملقو إن األسرى واملتهمني جيرون إىل تلك احملاكم إما ابلسالسل وإما اب

 ابحلكم الغيايب دون حضوره مبا حيلو هلم .
 يرفع هو رجية ملخا إذن خنلص اليوم إىل نتيجة مهمة أن األسري واملدعو للمحكمة من جهة

من  لى ذلكعتب ينه وبني طرف آخر هو غري متحاكم أصال فكل ماتر إليها طلبا للحكم ب
 . لتوفيق ادفاع ورد هتم ومطالبة حبقوق اليدخل يف التحاكم إىل الطاغوت وابهلل

 
 

 (1#مسائل_شائكة )
 1اتبع : التحاكم للمحاكم الوضعية 

فإن آايت  كماحل ايتسنتعرض هنا آلايت التحاكم والتحكيم والنريد أن خنلط بينها وبني آ
تحاكم ليس املو كم احلكم وإن كانت أحياان تتعلق ابلتحاكم والتحكيم لكنها ختاطب احلا 

 وحنن مسألتنا يف املتحاكم والتشعب يطيل املوضوع جدا
 فنقول :

 ه سواعندان آايت تدلل على أن احلكم خيتص ابهلل سبحانه وتعاىل والحكم ل
اسبني ... رع احلأس كما ...أال له احلكم وهوإن احلكم إال هلل ... أفغري هللا أبتغي ح

 واليشرك يف حكمه أحدا ... وما أشبهها من آايت
 ولكن ما املراد ابحلكم يف هذه اآلايت ؟ 

أنه الجيري و لكوين اكم معظم هذه اآلايت مكية قبل التشريعات واألحكام أصال ويراد هبا احل
ل ذي كإعطاء  و ا األمور يف نصاهب يف الكون إال ما أراده هللا حسب حكمته وعدله ووضع

اسبهم امة وحيلقيحق حقه اليشاركه يف ذلك أحد وهو وحده الذي سيفصل بني عباده يوم ا
 على أعماهلم .
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ومن نصوص  بعضها من فهي خارج موضوعنا حقيقة إال أن حتكيم الشريعة واإللزام هبا منتزع
م شرك عصية أم اكم للطاغوتأخرى وسنتعرض لذلك الحقا إن شاء هللا يف مسألة هل التح

 ؟ 
ليا ومعاوية ليها عء عوبعض هذه اآلايت هي اليت وضعها اخلوارج يف غري موضعها وكفروا بنا

 واحلكمني رضي هللا عنهم ومن رضي ابلتحكيم 
ارج وهي ى اخلو عل وعندان آية جتعل احلكم للرجال يف بعض األحيان وهبا احتج ابن عباس

ج عي خار شر  رفان حكما بينهما فيما اليتعارض مع حكمعمدة ابب الصلح فإذا رضي ط
لها من أه كماحقوقهما فإن حكمه ماض وهي قوله تعاىل : )فابعثوا حكما من أهله وح

)... 
هللا  ليكم يف كتابعأقرأ  إينفقال ابن عباس للخوارج : أمَّا قولكم: حكَّم الرجال يف أمر هللا، 

، يهأن حيكموا ف - تبارك وتعاىل -ع درهم؛ فأمر هللا أن قد صريَّ حكمه إىل الرجال يف مثن رب
ُتْم ُحُرم  ْقتـُُلوا الصَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَـ : ﴿ اَي أَيـ  - تبارك وتعاىل -أرأيت قول هللا  َوَمْن  ْيَد َوأَنـْ

ًدا َفَجزَاء  ِمْثُل َما قـََتَل ِمنَ   [.95ْم ﴾ ]املائدة: َوا َعْدٍل ِمْنكُ ِه ذَ بِ ِم حَيُْكُم لنـَّعَ  اقـَتَـَلُه ِمْنُكْم ُمتَـَعمِّ
ه إىل الرجال حَيُكمون فيه، ولو  كم ه، فجاز من حَكم فيحاء شوكان من ُحْكِم هللا أنَّه صريَّ

و يف فضل، أأهم الرجال، أنشدكم ابهلل: أحكم الرجال يف َصالح ذات البني وحقن دمائ
 أرنب؟ قالوا: بلى؛ بل هذا أفضل . 

ًما ِمْن ا ِمْن أَْهِلِه َوَحكَ َعُثوا َحَكمً فَابْـ  َماوزوجها: ﴿ َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بـَْيِنهِ قال : وقال يف املرأة 
ائهم بينهم وحقن دم [، فنشدتكم ابهلل حكم الرجال يف صالح ذات35أَْهِلَها ﴾ ]النساء: 

هم.اخل ات بينذح أفضل من حكمهم يف بضع امرأة؟ قالوا: اللهم بل يف حقن دمائهم وإصال
 لقصة .ا

 فا .ليه آنر إوالنطيل يف ذلك وسنعرض له الحقا إن شاء هللا يف نفس املوضع املشا
 وأما التحاكم فعندان آايت قالئل وأمشلها وأمهها :

ُْم آَمُنوا مبَا أُْنزَِل إِلَْيَك َوَما أُْنزَِل ِمْن قـَْبِلَك  يُرِيُدوَن َأْن قوله تعاىل : )أملَْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن يـَْزُعُموَن َأهنَّ
ا َوِإَذا يـََتَحاَكُموا ِإىَل الطَّاُغوِت َوَقْد أُِمُروا َأْن َيْكُفُروا بِِه َويُرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضاَلاًل بَِعيدً 

َعْنَك ُصُدوًدا َفَكْيَف ِإَذا  ِقيَل هَلُْم تـََعاَلْوا ِإىَل َما أَنـَْزَل اَّللَُّ َوِإىَل الرَُّسوِل رَأَْيَت اْلُمَناِفِقنَي َيُصد ونَ 
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ُهم م ِصيَبة  مبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْم ُُثَّ َجاُءوَك حَيِْلُفوَن اِبَّللَِّ ِإْن أََرْداَن ِإالَّ ِإْحَسااًن َوتَـ  ْوِفيًقا أُولََِٰئَك َأَصابـَتـْ
ُهْم َوِعْظُهْم  َوُقل هلَُّْم يف أَنُفِسِهْم قـَْواًل بَِليًغا َوَما أَْرَسْلَنا الَِّذيَن يـَْعَلُم اَّللَُّ َما يف قـُُلوهِبِْم َفَأْعِرْض َعنـْ

ُْم ِإذ ظََّلُموا أَنُفَسُهْم َجاُءوَك فَاْستَـْغَفُروا اَّللََّ  َواْستَـْغَفَر هَلُُم ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ لُِيطَاَع إبِِْذِن اَّللَِّ ۚ َوَلْو َأهنَّ
نَـُهْم ُُثَّ اَل الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اَّللََّ تـَوَّااًب رَّحِ  يًما َفاَل َورَبَِّك اَل يـُْؤِمُنوَن َحَّتَّ حُيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ

ُدوا يف أَنـُْفِسِهْم َحَرًجا ِمَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما(  جيَِ
سبب نزوهلا تعلق بتية هذه اآلايت هي عمدة مسألتنا ولكن نالحظ فيها أمورا غاية يف األمه

 سات احلاكم واحلكم واملتحاكمني والنتيجة ...ومالب
. ُث   الطاغوت ..موا إىلحاكوانتبه هنا إىل كلمة يزعمون أهنم آمنوا ... ُث كلمة يريدون أن يت
 ادون عنك صدودقني يصنافكلمة وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل هللا وإىل الرسول رأيت امل

هودي وهذا يوبني  افقلت يف نزاع بني مسلم مناتفقت كلمة املفسرين من السلف أن اآلية نز 
اهن أو حنوه كه من  غري  املنافق أعرض عن حتكيم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأراد حتكيم

 رغبة يف متاع الدنيا .
ة، فقال ، خصومهودعن الشعيب قال: كانت بني رجل ِمن يزعم أنه مسلم، وبني رجل من الي

 صلى سول هللار أن  = أو قال: إىل النيب = ألنه قد علماليهودي: أحاكمك إىل أهل دينك 
ة، هًنا يف جهينتيا كاأي هللا عليه وسلم ال أيخذ الرشوة يف احلكم، فاختلفا، فاتفقا على أن

نصار : الذي من األ، يعىن"يك قال: فنـزلت: " أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنـزل إل
"، إىل  لطاغوت االيهودّي " يريدون أن يتحاكموا إىل =" وما أنـزل من قبلك "، يعين:

 تابه. وتال "كذا يف  همر الكاهن =" وقد أمروا أن يكفروا به "، يعين: أمر هذا يف كتابه، وأ
كُِّموَك ِفيَما وَن َحَّتَّ حيَُ ْؤِمنُ يُـ  ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيًدا "، وقرأ: َفال َورَبَِّك ال

نَـُهْم   السدي وغريهمو قتادة و اهد إىل َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما . وبنحوه قال جمَشَجَر بـَيـْ
 ودمه  مهإذن احلاكم عندان هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفسه بشحمه وحل

 لة ألنه وحييد أمنه قواحلكم كائن مبا أنزل هللا سبحانه وتعاىل حقا ويقينا لن خيتلف عن
يرتك  يء وهول شكسالم ويعامل معاملة املسلم يف  واملتحاكمان يهودي ومنافق يدعي اإل

 ت هنة والطواغيكم الكحي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحكم هللا املتحقق ويرفضه ويريد أن
 لك .م ذويف كل اآلاثر الواردة يعرب عنه ابملسلم أو املنافق ال الكافر رغ
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ن قيقة اإلمياحلمناف  ذاادي وأن هوالنتيجة نزول اآلايت اليت تبني أن هذا من النفاق االعتق
 ويعلمهم هم ابهللوفخيوأتمر النيب صلى هللا عليه وسلم أن يعرض عن هؤالء املنافقني وأن 
يه ي اليعلم مافلب الذلقويعظهم وحيذرهم ابلقول البليغ من مغبة ماوقعوا فيه وارتباط ذلك اب

 إال هللا .
ُ َما يف   نـُْفِسِهْم قـَْوال بَِليًغا أَ ُهْم َوُقْل هَلُْم يف ُهْم َوِعظْ ْض َعنْـ رِ قـُُلوهِبِْم َفَأعْ  أُولَِئَك الَِّذيَن يـَْعَلُم اَّللَّ

لك، اي  ن وصفتلذياقال أبو جعفر: يعين جل ثناؤه بقوله: " أولئك "، هؤالء املنافقون 
الحتكام اتركهم و ت، حممد، صفتهم =" يعلم هللا ما يف قلوهبم " يف احتكامهم إىل الطاغو 

ا ااًن وتوفيقً ال إحسإان ك، وصدودهم عنك = من النفاق والزيغ ، وإن حلفوا ابهلل: ما أردإلي
ن عظهم م، ولكامه=" فأعرض عنهم وعظهم "، يقول: فدعهم فال تعاقبهم يف أبداهنم وأجس

م هن مكروِه ما رهم محذِّ و بتخويفك إايهم أبَس هللا أن حيّل هبم، وعقوبته أن تنـزل بدارهم، 
 ، يقول: مرهميًغا " بلالشك يف أمر هللا وأمر رسوله = ،" وقل هلم يف أنفسهم قوالعليه من 

 ابتقاء هللا والتصديق به وبرسوله ووعده ووعيده ا.هـ
 يف م ابلسوسهكل ماتقدم هذا وليس فيه كلمة فكفرهم واحكم عليهم ابلردة واضرب رؤ 

ربي ول الطق عتربه حسببل إن جزءا من هذه اآلايت مل يتعرض لكفر من فعل ذلك بل ا
 ذنبا يستغفر منه .

هم يف صف صفتو ين قال أبو جعفر: يعين بذلك جل ثناؤه: ولو أن هؤالء املنافقني = الذ
م ظلموا أنفسه ا " إذودً هاتني اآليتني، الذين إذا دعوا إىل حكم هللا وحكم رسوله صّدوا صد

تاب هللا كهم عن  وداغوت، وصد"، ابكتساهبم إايها العظيم من اإلُث يف احتكامهم إىل الط
هم إىل ن مصري موا وسنة رسوله إذا دعوا إليها =" جاؤوك "، اي حممد، حني فعلو ما فعل
م عن هليصفح  أن الطاغوت راضني حبكمه دون حكمك، جاؤوك اتئبني منيبني، فسألوا هللا

و ذلك. وذلك ه لم مثلوس عقوبة ذنبهم بتغطيته عليهم، وسأل هلم هللَا رسولُه صلى هللا عليه
 معىن قوله: " فاستغفروا هللا واستغفر هلم الرسول ".ا.هـ

فانظروا ايرعاكم هللا ملنهج أئمة الدين .. حنن عندما نقول لإلخوة اتركوا هوس ألفاظ الردة 
ومرتد والتكفري وكافر اليت أصبحت كلماتكم الختلو منها فإمنا نرجو هلم اخلري والبعد عن الغلو 
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ستحق أن تذكر فيه هذه األلفاظ لكان هذا املوضع أوالها ومع ذلك مل ولو وجد موضع ي
 جند رائحة لذلك .. وهكذا هم أكابر العلماء

 يف واألنصاري الزبري زاعنواليفوتنا أن ننوه أبن اآلية األخرية ثبت أهنا نزلت أيضا يف قصة 
ك . ومعىن بن عمتا انكشراج احلرة والسقي وقول األنصاري للنيب صلى هللا عليه وسلم : أن  

 نزوهلا يف ذلك أهنا تشملها أيضا ..
ا .. يقم عليه حد دة ومللر ابوطبعا مل يكفر النيب صلى هللا عليه وسلم األنصاري ومل حيكم عليه 

ن قوله : أن  م من ألرغفقط : تغري لونه واستوىف احلق للزبري أو عزر األنصاري بذلك على ا
كم اابة يف احله ابحملم لهللا صلى هللا عليه وسلم واهتا كان ابن عمتك ، انتقاص واضح لرسول
 وعدم العدل لكنه عذر جبهله وحنوه .

ليس التكفري و ميان اإل واخلالصة : صورة التحاكم اليت تدلل على نفاق اعتقادي ونفي حلقيقة
 العيين فضال عن تكفري من مل يكفر هي : 

رتكها ويعرض ك ُث يد شيقينا ال مع وجو  أن يكون املسلم متيسرا له التحاكم للشريعة احلقة
 . عنها ويرفض الدعوة إليها رفضا قاطعا خمتارا لقانون وضعي مناف هلا

 هذا هو مدلول اآلية ابالتفاق 
لجوء ا ويتمىن الهلللجوء ايد فاملسلم الذي الخيار لديه إال احملاكم الوضعية اليت يبغضها والير 

عالقة له ذلك ال ت لهتعاىل يف كل أموره ولكن هيهاإىل احملاكم الشرعية ويريد حكم هللا 
 آبيتنا هذه البتة وابهلل التوفيق .

 
 

 (1#مسائل_شائكة )
 2اتبع : التحاكم للمحاكم الوضعية 

ت  االستدالاليفلعمدة اا أنيت لآلايت التالية املتعلقة ابلتحاكم وحنن نركز على اآلايت ألهن
ا : أتعلمين لنا هلس قيم ختصصي حَّت إذا اشرأبت رأوألهنا صرحية يف موضوعنا وألهنا من صم

 بضب أان حرشته ! 
 هذه آايت سورة النور 
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ُهم مِّ  يـَتَـَوىلََّٰ َنا ُُثَّ طَعْ قال تعاىل : َويـَُقوُلوَن آَمنَّا اِبَّللَِّ َواِبلرَُّسوِل َوأَ  نـْ ِلَك ۚ َوَما  َفرِيق  مِّ ن بـَْعِد ذََٰ
نَـهُ بَـ َرُسولِِه لَِيْحُكَم وَ ا ُدُعوا ِإىَل اَّللَِّ ( َوِإذَ 47أُولََِٰئَك اِبْلُمْؤِمِننَي ) ُهم م ْعِرضُ ْم ِإَذا َفرِ يـْ نـْ وَن يق  مِّ

ُُم احلَْق  أَيُْتوا إِلَْيِه ُمْذِعِننيَ 48) ن أَ خَيَاُفوَن  ( َأيف قـُُلوهِبِم مََّرض  أَِم اْراَتبُوا أَمْ 49 )( َوِإن َيُكن هلَّ
ُ َعَلْيِهْم َوَرسُ   ( 50وَن )اِلمُ لظَّ اولُُه ۚ َبْل أُولََِٰئَك ُهُم حيَِيَف اَّللَّ

 وغريه : بن كثريل اوهي أخت آايت سورة النساء اليت تكلمنا عنها يف املنشور السابق قا
يدون ل من قبلك ير ما أنز ك و وهذه كقوله : ) أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إلي

ال بعيدا لهم ضالن يضيكفروا به ويريد الشيطان أأن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن 
 نك صدودا (صدون ع يوإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل هللا وإىل الرسول رأيت املنافقني

ني رجل من ينه وبنت بأن رجال من املنافقني امسه بشر كاوقد نقل القرطيب يف سبب نزوهلا 
ه وسلم،  عليى هللاعند رسول هللا صلاليهود خصومة يف أرض فدعاه اليهودي إىل التحاكم 

ألشرف اعب بن ككم  إن حممدا حييف علينا فلنح :وكان املنافق مبطال، فأىب من ذلك وقال
  علي بن أيبنه وبنيبي نزلت يف املغرية بن وائل من بين أمية كان :وقيل .فنزلت اآلية فيه

ل هللا صلى ىل رسو إا حياكم علي طالب رضي هللا عنه خصومة يف ماء وأرض فامتنع املغرية أن
  .إنه يبغضين؛ فنزلت اآلية، ذكره املاوردي :هللا عليه وسلم، وقال

يه وسلم،  علهللاصلى  ومل يقل ليحكما ألن املعين به الرسول{ ليحكمقال القرطيب : وقال} 
 . وإمنا بدأ بذكر هللا إعظاما هلل واستفتاح كالم

 يضا أبطراف احملكمة : فنالحظ هنا أمورا تتعلق أ
ع قرآن بذلك ومليه الد عاملتحاكم يدعي اإلميان وهو يف احلقيقة منافق ليس مبؤمن ابطنا وشه
 لقلبل اذلك مل حيكم بكفره ظاهرا ألنه مل يقع يف مكفر عملي غري مرتبط بعم

رض هلا و قد عأ،  قال ابن كثري : ال خيرج أمرهم عن أن يكون يف القلوب مرض الزم هلا
ن فهو كفر ما كا أايشك يف الدين ، أو خيافون أن جيور هللا ورسوله عليهم يف احلكم . و 
 هـحمض ، وهللا عليم بكل منهم ، وما هو عليه منطو من هذه الصفات .ا.
  .ه هللابفهذا هو عمل القلب يف خمالفتهم هذه وهذا هو كفرهم الباطن العليم 

 طعا الظناريعة قلشم املؤيد ابلوحي احلاكم ابواحلاكم هو رسول هللا صلى هللا عليه وسل
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يعرض فوسلم  ليهعوهذا املتحاكم يدعى للمحكمة الشرعية بني يدي رسول هللا صلى هللا 
 ت اغيويتوىل ونضع خطني فوق يعرض ويتوىل هنا !! ويطلب احلكومة إىل الطو 
 لة ..ئلزااوإذا كانت احملكمة ستحكم له حبقه فهو يسارع إليها طمعا يف دنياه 
 رض ومساه هللامن امل لبهقومع كل ذلك بقي مسلما عاصيا ظاهرا ، ومنافقا كافرا ابطنا ملا يف 

ل عن قوله للعدو  لكنسبحانه ظاملا ومل يسمه كافرا وإن كان حيتمل وصف الكافر ابلظامل و 
 بل أولئك هم الكافرون .. نكتة

ن عن حكم ملعرضو ا ءما خاف هؤال َن ( يقول:قال الطربي : وقوله: ) َبْل أُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمو 
، يهم رسول هللايف علن حيهللا وحكم رسوله، إذ أعرضوا عن اإلجابة إىل ذلك ِما دعوا إليه، أ

 ومعصيتهم هللا م،فيجور يف حكمه عليهم، ولكنهم قوم أهل ظلم ألنفسهم خبالفهم أمر رهب
 . والتسليم له كرهوا،و وا سلم فيما أحبفيما أمرهم من الرضا حبكم رسول هللا صلى هللا عليه و 

 .إخل ..م هللاانتبه : يقول الطربي : أهل ظلم ألنفسهم خبالفهم أمر رهبم ومعصيته
ن ن ويتومهون ما يظنو ِم وقال ابن كثري : بل هم )الظاملون الفاجرون( ، وهللا ورسوله مربآن

 احليف واجلور ، تعاىل هللا ورسوله عن ذلك .
 فهو ظامل ال ،ب ا  حديث مسرة مرفوعا : " من دعي إىل سلطان فلم جيونقل ابن كثري هن

 حق له " .
 دعي إىل النيبعة ، فناز وذكر أيضا مرسل احلسن قال : كان الرجل إذا كان بينه وبني الرجل م
له ابحلق  سيقضي سلمو صلى هللا عليه وسلم وهو حمق أذعن ، وعلم أن النيب صلى هللا عليه 

 .لق إىل فالن : انط قالظلم فدعي إىل النيب صلى هللا عليه وسلم أعرض ، و . وإذا أراد أن ي
يء شه وبني أخيه ان بينن كفأنزل هللا هذه اآلية ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " م

ل : . وقا ه "ل، فدعي إىل حكم من حكام املسلمني فأىب أن جييب ، فهو ظامل ال حق 
 غريب .

رفض يء وهو شي ذا رجل مسلم ظاهرا يعامل معاملة املسلمني يف كلوخالصة األمر أن ه
ومل  لم يكفره أحداغيت فلطو وأيىب التحاكم للشريعة املتيقنة ويرفع أمره معرضا عن الشرع إىل ا

قرآن عليه ادة الشه يقم عليه حد الردة واستمر يف حياته على ماكانت عليه على الرغم من
 كه خالف سلوك املؤمنني .أبنه ليس مؤمنا ابطنا ألن سلو 
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لب التحاكم نها وطض عوبناء عليه فاآلية تدل على أن من دعي حلكم الشريعة املتيقنة فأعر 
ا مظهرا ومدعي إن كانو فر للطواغيت فهو منافق يعامل يف الدنيا معاملة املنافقني وابطنه الك

 لإلميان .
 

 (1#مسائل_شائكة )
 3اتبع : التحاكم للمحاكم الوضعية 

 املقال الرابع يف هذه املسألة ونتحدث فيه عن نقطتني  هذا
ت ض االستشكاالذا ببعفإ األوىل : لفظ احلكم الوارد يف القرآن املكي وقد أشران إليه سابقا

نظائر ويلحق وه واللوجاتطرح فنفصل فيه قليال هنا مع التنبيه على أن هذا العلم يسمى علم 
الراغب غاين و داميفات مجاعة من أهل العلم كالبعلم مفردات القرآن وقد أفرده ابلتصن

 املوقع يفلقرآن اوم األصفهاين وهو من علوم القرآن املهمة اليت شرحناها يف حماضرات عل
 وفرغت يف بضعة جملدات فنقول :

 زاعات حيث ملني النل بيف الفرتة املكية مل يكن أصال هناك تشريع وال أحكام قضائية والفص
سبحانه  د هللاتفر و ا وكان اخلطاب ألهل مكة تقريرا ألمور التوحيد ينقل شيء من ذلك لن

يف ذلك  ويدخل عالو ابخللق والعبادة وتقرير البعث وفصل القضاء وأن األمر كله هلل جل 
ع الذي أتى م الشر حكيطاعته واالنصياع له يف كل ما أمر وما سيأمر به مستقبال فاألمر بت

غريها مر ابجلهاد و ر واألخلمااألخرى يف حترمي الزان وحترمي  بعد ذلك مثله مثل األوامر الشرعية
 له يف الدنياألمر كي اأمن الشرائع فكلها داخلة حتت استحقاق هللا سبحانه أن يفرد ابحلكم 
ذا ق الشريعة فهعني وفناز واآلخرة . وليس املراد بكلمة احلكم التنصيص على احلكومة بني املت

ية اقاته والنوعوالسب قاتهلتوقيت النزول وال ملالبساته واللسياغري مقصود إطالقا ال ابلنظر 
 املخاطبني . 

وقد نقل بعضهم أن احلكم يف القرآن إذا نسب إىل هللا سبحانه فإن كان يف تكوين أفاد معىن 
القضاء الوجودي وهو اإلجياد الذي يساوق الوجود احلقيقي والواقعية اخلارجية مبراتبها قال 

َا يـَُقوُل 41 حَيُْكُم اَل ُمَعقَِّب حِلُْكِمِه{ ]الرعد : تعاىل : }واَّللَُّ  [ وقال : }َوِإَذا َقَضى أَْمرًا فَِإمنَّ
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َ 117َلُه ُكْن فـََيُكوُن{ ]البقرة :  [ ومنه يوجه قوله : }قَاَل الَِّذيَن اْسَتْكرَبُوا ِإانَّ ُكلٌّ ِفيَها ِإنَّ اَّللَّ
 [.48: َقْد َحَكَم َبنْيَ اْلِعَباِد{ ]غافر 

اُة ِفيَها ُحْكُم ُم التـَّْورَ ْنَدهُ َوعِ }وإن كان يف تشريع أفاد معىن التقنني واحلكم املولوي قال تعاىل : 
 .[50ة : ْكًما{ ]املائدحُ [ وقال : }َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّللَِّ 43اَّللَِّ { ]املائدة : 

 م :ونورد هنا مثاال لشيء من آايت القرآن املكي املذكور فيها احلك
لنهي دة ولألمر واللعبا حدهقال تعاىل : إن احلكم إال هلل . وهذه املراد منها استحقاق هللا و 

 والقضاء بني عباده يف الدنيا واآلخرة  
لدين على ال: أسََّس اه(، قإاي عن أيب العالية ، يف قوله: )إن احلكم إال هلل أمر أال تعبدوا إال

 اإلخالص هلل وحده ال شريك له .
د أمر عباده  ، وقهلل ابن كثري : ُث أخربهم أن احلكم والتصرف واملشيئة وامللك كله وقال

 قاطبة أال يعبدوا إال إايه .
هنا ة آلهلتهم أبملزعوماات وقال ابن عاشور : ومجلة } إن احلكم إال هلل { إبطال جلميع التصرف

ال إايه { إعبدوا ت ال ال حكم هلا فيما زعموا أنه من حكمها وتصرفها . ومجلة } أَمَر أن
ن ذلك نتيجة ه وهنيه ، ألال أمر متثانتقال من أدلة إثبات انفراد هللا تعاىل ابإلهلية إىل التعليم اب

 ث ما فيها منمن حي  {إثبات اإلهلية والوحدانية له ، فهي بيان جلملة } إن احلكم إال هلل
 معىن احلكم .

عبادك فيما   كم بنيحت وهذه مثل قوله : أنت ومن ذلك قوله تعاىل : له احلكم وإليه ترجعون
ا صرف يف الدنيك والتمللاكانوا فيه خيتلفون واملراد منها فصل القضاء يوم القيامة مع كامل 

 واآلخرة .
، ) وإليه  حلكمه عقبقال ابن كثري : وقوله : ) له احلكم ( أي : امللك والتصرف ، وال م

 فشر  إن شراو ،  عمالكم ، إن كان خريا فخريترجعون ( أي : يوم معادكم ، فيجزيكم أب
 خرة فيجزيكميف اآل دونوقال البغوي : ) له احلكم ( أي : فصل القضاء ) وإليه ترجعون ( تر 

 أبعمالكم .
ف لغري هللا التصر  ادةالنقطة الثانية : تتعلق مبنشورات آتية تعاجل مسألة هل التحاكم عب

 وصرفها لغري هللا شرك أكرب ؟ فنقول :
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ب مثاال ة ونضر بادعلعبادة مفتقرة ألمور أخرى غري مسماها لو سلم أن مسماها يدل على ا
 واألمثلة كثرية : ابخلشية ، فهي عبادة قلبية عظيمة 

ة: قول: ]العبادمع؛ فيجا وقد عرَّف شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل العبادة بتعريف
ة؛ فالصالة الظاهر ة و قوال واألعمال الباطنهي اسم جامع لكل ما حيبه هللا ويرضاه من األ

 . وكذلك حب هللاوالزكاة والصيام واحلج وصدق احلديث وأداء األمانة وبر الوالدين..
 (10/149وى )فتاورسوله، وخشية هللا واإلانبة إليه، وإخالص الدين له...[ جمموع ال

 قال تعاىل : فالختشوهم واخشوين 
 ال هللاإدا ن رساالت هللا وخيشونه والخيشون أحوقال يف حق رسله : الذين يبلغو 

 وقوله : فاهلل أحق أن ختشوه إن كنتم مؤمنني .
 وقال يف صفات املؤمنني : والذين هم من خشية رهبم مشفقون 
 وقال يف آايت عدة يف وصف املؤمنني : الذين خيشون رهبم 

 وقال : إمنا خيشى هللا من عباده العلماء
 وهنا نسأل : 
 شي غري هللا أصبح مشركا ؟ بل ومشركا شركا أكرب ؟؟هل من خ

 قرر :جهه ويو لى عفيأيت األخ اجلهبذ الذي يتبع الدليل الذي الحيتاج لعلماء ليفهمه 
 .اخلشية من أجل العبادات القلبية هلل سبحانه وهذا واضح اللبس فيه 

وعلق  الخيشون سواهو رهبم  شونوقد أمر هللا إبفراده هبا وكذا كان رسله وأولياؤه من املؤمنني خي
 إفراده ابخلشية بقوله )إن كنتم مؤمنني(

 أكرب  ركاوبناء عليه : فمن صرف شيئا من اخلشية لغري هللا فهو مشرك ابهلل ش
العذر فيه  لعبادةك اواألدلة يف ذلك واضحة اليعذر فيها ابلتأويل فضال عن اجلهل فإن شر 

دون تنزيل  ل مشركيقاكن أن يطلق عليه االسم ف... وينظر يف تكفري من خيشى غري هللا فيم
 ملقصودن اأحكم الكفر حسب تقرير شيخ اإلسالم يف األمساء واألحكام مع مالحظة 

من الشيخ  ة بدءادعو ابحلكم وهو التكفري القتل مجعا بني التعارض يف النصوص عن أئمة ال
 حممد ومن قبل سلفه شيخ اإلسالم .

 انتهى كالم العالمة ..
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ع االعتذار ميل ) ايمج أكرب .. اللهم صل ع النيب ..إيه احلالوة دي كلها ايموحد أنتهللا 
 للفاصل الرتفيهي املصري فالطبع يغلب التطبع (

بنا شية وقالوا ر خو أشد  أفماذا نقول يف قوله تعاىل : إذا فريق منهم خيشون الناس كخشية هللا
 مل كتبت علينا القتال ؟ 
 كون وكفرهم النيب صلى هللا عليه وسلم ؟فهل هؤالء الصحابة مشر 

انه يف نفس له سبحقو  وماذا نقول يف قوله تعاىل : وختشى الناس وهللا أحق أن ختشاه ؟ مع
  .هللاال معرض الكالم : الذين يبلغون رساالت هللا وخيشونه والخيشون أحدا إ

 ال أجرؤ على التعليق هنا ..
 قال خمتصر : واخلالصة فنحن النؤلف كتااب وإمنا هو م

ر املصطلحات  حتريا يفاخلشية عبادة وصرف نوعها لغري هللا دون شروط العبادة اليت ذكرانه
ع هللا مع شر  رضتقد يكون مباحا إذا ما تعارضت مع شرع هللا وقد يكون حراما إذا تعا

 ولكنها التكون شركا إال إذا توافرت فيها شروط العبادة ..
علماء ال اليصل ألمر اخلشية فالأعرف من نص من وقس على ذلك التحاكم وإن كان

عن التحاكم  لتعبرير ااألكابر املتبوعني على أن التحاكم عبادة خبالف اخلشية وإمنا انتش
 . هللاابلعبادة يف أايمنا هذه فقط بني الشباب ولنا مع ذلك وقفة إن شاء 

ن العبادة مشيئا  فااصر فإذا حتاكم متخاصمان إىل حكم بينهما فحكم مبا اليعارض الشرع فم
 مثال ألمامياعد لغري هللا وحتاكمهما مباح كمن حكم بني طالبني أيهما جيلس يف املق

العبادة  يئا منا شوإذا حتاكم متخاصمان إىل حكم بينهما فحكم مبا يعارض الشرع فماصرف
 ساساأل لغري هللا وحتاكمهما حرام كمن حكم بني متبايعني بصحة بيع ربوي يف

فضيل له وت بغضو ا حتاكم متخاصمان إىل حكم بينهما مع إعراض منهما عن الشرع أما إذ
د التحقيق  عن هللاللحكم املعارض للشرع على حكم الشرع فما صرفا شيئا من العبادة لغري

 اد ولذا فهمالعتقالقر ولكن حتاكمهما كفر أكرب خمرج من امللة لكنه ليس كفرا عمليا اليفت
 ال أن يصرحا مبا يف قلبيهما فتثبت ردهتما . نفاقا أكرب إنيمنافق

 وسيأيت مزيد لذلك يف منشورات الحقة مع نقوالت أهل العلم إن شاء هللا
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 (1#مسائل_شائكة )
 4اتبع : التحاكم للمحاكم الوضعية 

ن وضوعنا وسيكو لقة مبتعموعدان يف هذه احللقة مع آخر حلقة يف النظرة التفسريية لآلايت امل
 ه لفظة احلكمكرر فيتمل آايت التحاكم وهي الواقعة يف سورة املائدة يف ربع كا مع ما أمسيه

 : تعاىل ولهقومشتقاهتا أربع عشرة مرة ويهمنا منها هنا ما يتعلق ابلتحكيم وهو 
لِ  يـَتَـَولَّ ُُثَّ  اَّللَِّ  وََكْيَف حُيَكُِّموَنَك َوِعنَدُهُم التـَّْورَاُة ِفيَها ُحْكمُ  َك ۚ َوَما أُولََِٰئَك ْوَن ِمن بـَْعِد ذََٰ

 اِبْلُمْؤِمِننيَ 
م يف هذه ف صفتهوص قال ابن جرير : قال تعاىل ذكره خمربًا عن حال هؤالء اليهود الذين

ما أولئك و حلق=" ة ااآلية عنده، وحال نظرائهم من اجلائرين عن حكمه، الزائلني عن حمجّ 
  يف الذي حكم به حكم هللا، ي: من توىّل عنأ -ابملؤمنني "، يقول: ليس من فعل هذا الفعل

بيه يده ونبّوة ن بتوحأقرّ فكتابه الذي أنـزله على نبيه، يف خلقه = ابلذي صدَّق هللا ورسوله 
 صلى هللا عليه وسلم، ألن ذلك ليس من ِفعل أهل اإلميان.

 أن حيكم هلم م طمعاديهفهؤالء اليهود رغبوا عن حكم هللا الذي يعلمونه يف كتاهبم وبني أي
م به وهذه ن كفرهم مصلى هللا عليه وسلم خبالفه فيتحججون أبنه حكم نيب على الرغ النيب

 لي :ا ياآلايت وإن كانت يف شأن يهود إال أن من فعل فعلهم يلحق هبم وهو م
غوت فعله م الطاحك املتحاكم الذي بني يديه حكم هللا تعاىل ُث يعرض عنه ويتوىل طالبا

 ليس فعل أهل اإلميان .
 هناية اآلايت ختاما آلايت احلكم قوله تعاىل : ومعنا يف

ُغوَن ۚ َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّللَِّ   ٍم يُوِقُنونَ ًما لَِّقوْ  ُحكْ أََفُحْكَم اجْلَاِهِليَِّة يـَبـْ
لم يرضوا ليك، فا إقال أبو جعفر: يقول تعاىل ذكره: أيبغي هؤالء اليهود الذين احتكمو 

ن أهل مواثن األ جلاهلية "، يعين: أحكام عَبدةحبكمك، إذ حكمت فيهم ابلقسط " حكم ا
ق الذي ال أنه احل، و الشرك، وعندهم كتاب هللا فيه بيان حقيقة احلكم الذي حكمت به فيهم

 جيوُز خالفه.
ا هلؤالء الذين أبوا قـَُبول حكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليهم  ُث قال تعاىل ذكره= موخبِّ

عَلهم ذلك منهم=: وَمْن هذا الذي هو أحسن حكًما، أيها وهلم من اليهود، ومستجهال ف
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اليهود، من هللا تعاىل ذكره عند من كان يوقن بوحدانية هللا، ويقر  بربوبيته؟ يقول تعاىل ذكره: 
، وكنتم أهل توحيٍد وإقرار به؟  أّي حكم أحسن من حكم هللا، إن كنتم موقنني أن لكم رابا

 ا.هـ 
صته أن من ه وخالبدئ رد العجز على الصدر إذ ختم املقطع مبا ب وهذا ما يسمى يف البالغة

املوقنني  س مسلكلي مل يرض حبكم هللا ويقبل حبكم اجلاهلية طالبا له راغبا فيه فمسلكه
 ابلتوحيد املقرين به .

حلكم تعلق ابتهي أما بقية آايت التحاكم فهي مصدر الصداع الدائم لكثري من اإلخوة ف
 وخالصتها :

للبس فيمن اولكن  يهاعدة مرات أبن يكون احلكم مبا أنزل هللا وهذه قضية ال لبس ف األمر
م الكافرون ولئك هفأ خالفها وهو من مل حيكم مبا أنزل هللا فاآلايت وصفته أبوصاف ثالثة

 وأولئك هم الظاملون وأولئك هم الفاسقون .
هو مثل و أصغر  كفرو اآلخر ويف الشرع يوجد كفر أكرب وهو مثل الكفر ابهلل ورسله واليوم 

هي أصغر أم  ماء هللعلقتال املسلم ألخيه وهناك أمور وصفت يف الشرع أبهنا كفر تنازعها ا
 أكرب كإتيان العراف

 حق ويف الشرع يوجد ظلم أكرب مثل الشرك وظلم أصغر مثل أكل املال بغري
 ويف الشرع يوجد فسق أكرب مثل فسق إبليس وفسق أصغر مثل شرب اخلمر 

 أي ذلك املراد هنا ؟ف
د يف اور ماختلف السلف يف ذلك اختالف تنوع ال اختالف تضاد عند التأمل فأصح 

صرها عليهم قسك به مت تفسريها مارواه مسلم يف صحيحه عن الرباء أهنا يف اليهود كلها فمن
حكمه ثلهم و مهو فواحلقيقة أهنا وإن نزلت يف اليهود فمن فعل فعلهم من أي من األمم 

 م . فالتعارض مع قول من عممها .حكمه
ن عن اب صح وأما من فسرها ابلكفر دون كفر والظلم دون ظلم والفسق دون فسق كما
ع عدم مهو و عباس وبعض تالميذه كطاووس فقصد نوعا من احلكم بغري ما أنزل هللا 

 ضالتحريف لكتاب هللا وكتمان اآلايت املنزلة يعين دون جحود أو إعرا
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هي و تفسري ال لكفر األكرب كما صح عن ابن عباس يف أصح صحيفة يفوأما من فسرها اب
ثري فأراد ك ابن  فسريصحيفة علي بن أيب طلحة وقد تكلمنا عنها يف مشاعل التنوير مقدمة ت

 هبا من جحد وبدل 
لئك هم  فأو هللا قال علي بن أيب طلحة، عن ابن عباس قوله: " ومن مل حيكم مبا أنـزل

 . و ظامل فاسق  كم، فهحي جحد ما أنـزل هللا فقد كفر. ومن أقّر به ومل الكافرون "، قال: من
هب أهل ليه مذا عوهذا القول هو اخلالصة والعمدة وهو ما جيمع بني كل األقوال وهو م

 السنة واجلماعة خالفا للخوارج 
أنزل  امل حيكم مب لون منيقو قال أبو املظفر السمعاين : اعلم أن اخلوارج يستدلون هبذه اآلية و 

 هللا فهو كافر وأهل السنة ال يكفرون برتك احلكم. اهـ
ذا الباب هلة يف عتز وقال ابن عبد الرب : وقد ضلت مجاعة من أهل البدع من اخلوارج وامل

 فأولئك نزل هللاا أواحتجوا آبايت ليست على ظاهرها مثل قوله عز وجل: ﴿ومن مل حيكم مب
 هم الكافرون﴾.اهـ

أنزل هللا  غري ماكم بأتولت اخلوارج هذه اآلية على تكفري من ترك احلوقال اجلصاص : وقد 
 من غري جحوٍد . اهـ

و شهيد سمع وهال هذه هي اخلالصة وماقل ودل خري ِما كثر وأهلى وفيه كفاية ملن ألقى
 الحيتاج األمر إىل كثري كالم وال لت وعجن  

 قال ابن رجب رمحه هللا:
الدين  امه يف مسائلله وخصجداو ن ...فظن وا أنَّ َمن كثر كالُمه وقد ُفنت كثري  ِمن املتأخِّري

 فهو أعلُم ِمَّن ليس كذلك، وهذا جهل  حمض  .
 دةفائوقال : كالم السلف قليل كثري الفائدة ، وكالم اخللف كثري قليل ال

زِّ ا لعِ و "ألهنم تكلم ال:وقيل حلَمدون القصار: "ما ابُل كالم السَّلف أنفُع من كالمنا"؟ ق
 بوِل اخللق "ب الدنيا، وقُ س، وطلفْ اإلسالم، وجناِة النفوس، ورضا الرمحِن. وحنن نتكلُم لِِعزِّ النـَّ 

 :عتبار االورحم هللا اإلمام أاب العباس املقريزي القائل يف كتابه املواعظ و 
 ل (و د الصدر األاعتقا عن ) أصُل كّل بدعــٍة يف الدين : البعُد عن كالم السلف ، واالحنراف
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وتوا ليِه إالَّ أانوا عكى  وقد ثبت يف احلديث عن أيب أمامة مرفوعا : ما َضلَّ قوم  بعَد ُهدً 
ْل ُهْم قـَْوم  َلَك ِإالَّ َجَداًل بَ  ا َضَربُوهُ مَ آليَة  ااجلَدَل ُثَّ تال رسوُل اَّللَِّ صلَّى اَّللَُّ عليِه وسلََّم هذهِ 

 َخِصُموَن .
ريع لشريعة أو تشاتنحية و يل كم اجملرد وال عالقة له بقضية التبدهذا طبعا كالمنا اليوم يف احل

 القوانني فتلك قضية أخرى أنيت هلا إن شاء هللا تعاىل .
 
 

 (1#مسائل_شائكة )
 5اتبع : التحاكم للمحاكم الوضعية 

 هل التحاكم من العبادات أم من املعامالت ؟؟
 ابدئ ذي بدء نبني أن الدين ينقسم إىل أصول وفروع 

 ألحكامم افأصول الدين يطلق غالبا على علم العقائد وفروع الدين يطلق على عل
وعلى أخالق  البيوعو اح ُث األحكام تنقسم إىل عبادات كالصالة والزكاة وإىل معامالت كالنك

 كالكرم والصدقوآداب  
ل جهه قاو د هبا يقصو وكلها مرتبطة ببعضها البعض والبد أن خيلص املسلم فيها هلل تعاىل 

  تعاىل )قل إن صاليت ونسكي وحمياي وِمايت هلل رب العاملني (
لقت اجلن )وماخ اىلكما أن العبادة مبفهومها الواسع واليت خلقنا من أجلها كما قال تع

 ةاهرة والباطنال الظفعواإلنس إال ليعبدون ( تشمل كل ماحيبه هللا ويرضاه من األقوال واأل
سويغ سألة تفم ه فاعل جدا ومؤثر يف بعض القضاايوهذا التقسيم اصطالحي تصنيفي لكن

  سيماخلالف ومسألة العذر ابجلهل ومسائل الكفر والشرك تتعلق هبذا التق
عامالت ات واملبادفمثال : اخلالف يف الفروع سائغ واليستوجب إنكارا أي يف أحكام الع
 ان حياواألخالق أما اخلالف يف األصول فجله غري سائغ بل يستوجب القتال أ

 وهناك فروق ذكرها أهل العلم للتفريق بني العبادات واملعامالت
 ال تفتقر إىل نية.والعادات  تفتقر إىل نيةفمثال العبادات 

 عبدق لليشرتك فيها ماهو حق هلل وماهو ح واملعامالت حق خالص هلل العبادات
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 نظروال ادجتهالعبادات توقيفية الجمال لالجتهاد فيها واملعامالت فيها جمال لال
 معقولة املعىنواملعامالت  غري معقولة املعىنالعبادات 

 العبادات ختتص ابملسلم واملعامالت الختتص ابملسلم
 هذه بعض الفروق على نقاش يف تفصيلها واليراد هبا االستيعاب

، يل على األمرقوم دلَّت يابن القيم يف "إعالم املوقعني" فاألصل يف العبادات البطالن حقال 
أما العقود و رمي.. لتحل يف العقود واملعامالت الصحة حَّت يقوم دليل على البطالن واواألص

 خمالفة ملشركنيالى عوالشروط واملعامالت فهي عفو  حَّت حيرمها، وهلذا نعى هللا سبحانه 
 "هذين األصلني وهو حترمي ما مل حيرمه، والتقرب إليه مبا مل يشرعه 

وهذه كلمة  عبادة حاكمث ظهر يف زماننا من يقول إن التحنتاج لتصنيفها حيومسألتنا اليوم 
 فيها خلط بني التقسيم االصطالحي وبني حقيقة ماخلقنا له

ة واألكل عباد عبادة نومواملقصود أن مقولة إن التحاكم عبادة مقبولة كما نقبل مقولة إن ال
 ألن احلياة كلها عبادة 

هو لغري هللا ف حتاكم فمن عبادة والصوم عبادةأما إذا قلنا إن التحاكم عبادة كما أن الصالة 
 يما نعلم .فه أحد ل بمشرك كمن صلى لغري هللا وصام لغري هللا فهذا ابطل من القول مل يق

ه ليس من نجد أنفوق ولذا ننظر يف التحاكم على مر عصور اإلسالم ووفق ما قدمنا من الفر 
 بد وهو معقولحق العو  رتك فيه حق هللاالعبادات وإمنا من املعامالت فإنه اليفتقر لنية ويش

 املعىن واالجتهاد فيه واسع والخيتص ابملسلم 
مثلة للشرك ألم يف تك وجند أنه اليوجد عامل من العلماء صنف يف التوحيد ومسائل الشرك أو

 ذكر التحاكم كما ذكر السجود والذبح والنذر وحنو ذلك
ية أو األقض ذكر على أبواب الفقهيث وجند أنه اليوجد عامل صنف يف الفقه أو يف احلد

ملعامالت  بواب اع أالقضاء ضمن أبواب العبادات مع الصالة والزكاة واحلج وإمنا ذكره م
 كالنكاح والبيوع وحنوها

والتحاكم لو كان عبادة تصرف للحاكم شركا ابهلل تعاىل ملا جاز حبال من األحوال أن يشرع 
ج ابن عباس اخلوارج ث حا شران إليه يف مقال سابق حيهذا ما أو هللا التحاكم لبشر مهما كان 
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عندما قالوا الحكم إال هلل فذكر هلم موضوع احلكمني بني الزوجني وموضوع احلكم يف الصيد 
  لذوي عدل من الرجال .

ِلِه  أَهْ َعُثوا َحَكًما ِمنْ ِنِهَما فَابْـ  بـَيْ َقاقَ َوِإْن ِخْفُتْم شِ يف قوله تعاىل )قال اإلمام القرطيب يف اجلامع 
:  رجا تقول اخلواليس كمحكيم و ويف هذه اآلية دليل على إثبات الت( :  َوَحَكًما ِمْن أَْهِلَها 

  طل اهـ.ا البان هب، وهذه كلمة حق ولكن يريدو  إنه ليس التحكيم ألحٍد سوى هللا تعاىل
رفت ص عليها تفقوإذا كانت بعض األعمال املنصوص على كوهنا شركا لتعلقها بعبادات م
ة أو أو سن تابكعن الشرك األكرب فهل يعقل أن يكون التحاكم الذي مل يرد أي نص يف  

 !؟ وشركا أكرب قول صاحب أو إمام من أئمة الدين أنه شرك سيكون حقا شركا
 ضة الرايء شرك بنص احلديث القدسي العظيم ومضمون اآلية ويف عبادات حم

 ركه ركه وشي تعمل عمال أشرك فيه غري  أان أغىن األغنياء عن الشرك منقال تعاىل : 
 (ادة ربه أحدارك بعبيشفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا والوقال يف حمكم كتابه )

 ىوأحّب أن ير  هللا، بيلعن طاوس، قال: جاء رجل، فقال: اي نيّب هللا إين أحّب اجلهاد يف س
َوال  ْعَمْل َعَمال َصاحِلًابِِّه فـَْليَـ رَ َقاَء لِ  اَن يـَْرُجوّز وجّل: ) َفَمْن كَ موطين ويرى مكاين، فأنـزل هللا ع

 ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة رَبِِّه َأَحًدا (
 . ائي ير سفيان ) َوال ُيْشرِْك بِِعَباَدِة رَبِِّه َأَحًدا ( قال: الوعن 

.. قال: . -يه وسلم صلى هللا عل - أن رسول هللا -ه رضي هللا عن -عن عمر بن اخلطاب و 
  اكمرواه الرتمذي وحسنه وصححه احل« ن حلف بغري هللا فقد كفر أو أشركم»

َداًدا َوأَنـُْتْم َعُلوا َّللَِِّ أَنْ }َفاَل جتَْ  -تعاىل  -له يف تفسري قو  -هما رضي هللا عن -وقال ابن عباس 
الليل، وهو   ظلمةء يفاألنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سودا تـَْعَلُموَن{

لبط صوص، ولوال اان اللاتتقول: وهللا وحياتك اي فالن. وحيايت. وتقول: لوال كليبة هذا أل أن
لوال »لرجل: قول او «. ما شاء هللا وشئت»يف الدار ألتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: 

 مت.ال جتعل فيها فالاًن هذا كله به شرك رواه ابن أيب حا« هللا وفالن
 (هم ابهلل إال وهم مشركونومايؤمن أكثر وقال تعاىل : )

حلمى  يف يده خيط من اأنه رأى رجالً  -ه رضي هللا عن -أيب حامت عن حذيفة  روى ابن
 .  وَن{ْم ُمْشرِكُ  َوهُ الَّ إِ فقطعه وتال قوله تعاىل: }َوَما يـُْؤِمُن َأْكثـَرُُهْم اِبَّللَِّ 
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كا أكرب كون شر تَّت مفما كفره وال حكم بردته واختلف العلماء يف تعليق التمائم وفصلوا 
 ومَّت تكون شركا أصغر

حاكم ليس ون التكلى  عوقد قدمنا يف الصور السابقة يف حتاكم املنافقني للطاغوت ما يدلل 
 لنيب صلى هللااحلكم  من العبادات يف شيء فلو كان املنافق صلى لغري هللا أو صام لغري هللا

منا دث وإحيمل  من ذلك كن شيئالقضى عليه القرآن ابلشرك ولابلشرك و عليه عليه وسلم 
 .رع حكم عليه بعدم اإلميان احلقيقي وهو كفر القلب إلعراضه عن حكم الش

اغوت ال إىل ىل الطإاكم فيمكن أن يكون هؤالء الذين أرادوا التح:  يقول ابن حزم يف احمللى
طلب عصاة ب ،سلم و وسلم مظهرين لطاعة رسول هللا صلى هللا عليه  النيب صلى هللا عليه
 .ل عصاة ب ارًاذلك كفبرغبة يف اتباع اهلوى ؛ فلم يكونوا ... إىل غريه  الرجوع يف احلكم

لطواغيت إىل ا اكمحتلكن ينبغي أن يعلم أن من  قال الشيخ سليمان بن سحمان رمحه هللا :
فهذا  رسوله، و من حكم هللا أو حكم بغري ما أنزل هللا، واعتقد أن حكمهم أكمل وأحسن

ما من أو لعشرة اسالم مذكور يف نواقض اإلكما هو   فر االعتقادي املخرج عن امللةلكابملحق 
 . لعمليلكفر اامن  حكمه ابطل فهذا مل يعتقد ذلك لكن حتاكم إىل الطاغوت وهو يعتقد أن

ن من وت أحسلطاغان استحل احلكم بغري ما أنزل هللا ورأى أن حكم إوقال أيضا : يعين 
العادات هو و سوالف ن اليعرفون إال حكم املواريث وأن ما هو عليه محكم هللا وأن احلضر ال 

طل وأن غوت ابلطااحلق فمن اعتقد هذا فهو كافر وأما من مل يستحل هذا ويرى أن حكم ا
 ا.هـحكم هللا ورسوله هو احلق فهذا ال يكفر وال خيرج من اإلسالم .

ب الكتا هلهو كطاعة أوالتحاكم هو طاعة للطاغوت فيما حيكم به من تشريع ابطل ف
 ألحبارهم ورهباهنم اليت اترة تكون شركا واترة تكون معصية 

 ث أطاعوهم يفاب حيأراب وهؤالء الذين اختذوا أحبارهم ورهباهنم ابن تيمية رمحه هللا : قال
 يكونون على وجهني:ما حرم هللا وحترمي ما أحل هللا حتليل 
 ليل ما حرم هللادون حتيعتقيتبعوهنم على التبديل ف: أن يعلموا أهنم بدلوا دين هللا ف أحدمها

 هللار وقد جعله هذا كففرسل هللا اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أهنم خالفوا دين ال وحترمي ما أحل
الدين   خالفيفريه يصلون هلم ويسجدون هلم فكان من اتبع غورسوله شركا وإن مل يكونوا 

 ثل هؤالء.شركا مموله لك دون ما قاله هللا ورسذأنه خالف الدين واعتقد ما قاله  مع علمه
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 يفنهم أطاعوهم بتا لكم اث: أن يكون اعتقادهم وإمياهنم بتحرمي احلالل وحتليل احلرا الثاينو 
الء هلم حكم ٍص فهؤ معا كما يفعل املسلم ما يفعله من املعاصي اليت يعتقد أهنا  معصية هللا

 . أمثاهلم من أهل الذنوب
 ابلكفر به مر هللاأقد ى أحد ابلقول إن التحاكم للطاغوت ليس كفرا به و واليلتبس األمر عل

لعروة ابستمسك اقد ففنقول له : هللا عز وجل يقول : ) فمن يكفر ابلطاغوت ويؤمن ابهلل 
طاعته  كم لكنتحا فالكفر ابلطاغوت يستلزم عدم طاعته يف كل شيء ومن ذلك ال الوثقى (

لق  منه مايتعان ابهللإلميشركا ومنها مايكون معصية كما أن امنها مايكون كفرا ومنها مايكون 
ة الق حَّت إماطواألخ التابلعقيدة ومنه مايتعلق ابلتوحيد ومنه ما يتعلق ابلعبادات واملعام

 األذى من الطريق من اإلميان ابهلل 
 فهل لو ترك املسلم إماطة األذى زال إميانه ؟ ال أحد يقول ذلك 

 لطاغوت اليزول كفره به . فكذلك لو حتاكم إىل ا
 قسر  فمن حتاكم إىل الطاغوت فلم حيقق الكفر به اتما كامال كمن زىن ومن

ع ان وجاره جائت شبعن ابومن مل ميط األذى عن الطريق مل حيقق اإلميان ابهلل اتما كامال كم
 أو مل أيمن جاره بوائقه .

جنبه وهو  ئع إىلجا عان وجارهما آمن يب من ابت شبقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 
 يعلم به.
؟ َقالَ اي ِقيَل: َمنْ  ِمُن،يـُؤْ  واَّللَِّ ال يـُْؤِمُن، واَّللَِّ ال يـُْؤِمُن، واَّللَِّ الوقال :  : الَّذي ال  رسوَل اَّللَِّ

 . أْيمُن جارُُه بـََوائَِقهُ 
ق له نا ويف السابانه هإمي فانظر اي رعاك هللا أقسم النيب صلى هللا عليه وسلم ثالاث على عدم

 .نفى إميانه به 
فأدخلنا  لتحاكملكر وحنن كل ماعندان يف هذه اآلية النص على الكفر ابلطاغوت ليس فيه ذ 

ى نا ويصرون علالفونك خيفيها اجتهادا عدم التحاكم إليه وجعلناه من لوازم الكفر به ومع ذل
فر ال يك ذا )وهللافتخيل لو جاء النص هكنفي حقيقة الكفر ابلطاغوت عمن وقع فيه 

اذا سيكون مليه ( م إابلطاغوت وهللا ال يكفر ابلطاغوت وهللا ال يكفر ابلطاغوت من حتاك
 قول من خالفنا ؟ 
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وا ابخلوارج فتلحق ارهفنقول هلم : التزموا نفس املنهج فانفوا حقيقة اإلميان عمن يؤذي ج
 . بصاروخ سكود

ع طاملا مل ر الشر وامكمن أىب أي أمر من أ  وجيدر بنا أن نشري إىل أن من أىب التحاكم هو
 يعرض عن حكم الشرع ويستحل خمالفة الشارع 

تَـتَـُلو ف لني كر لنا أهنا نـزلت يف رجُذ  قال : ية... اآلا (عن قتادة ) َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اقـْ
رة ثكلذنه عنوة آلخ من األنصار كانت بينهما مدارأة يف حّق بينهما فقال أحدمها لآلخر:

بعه فلم يزل فأىب أن يت مَسلَّ ِه وَ ليحاكمه إىل نيّب هللا َصلَّى هللا َعَليْ  عشريته وأن اآلخر دعاه
سيوف فأمر ال ابلقت ومل يكن األمر حَّت تدافعوا وحَّت تناول بعضهم بعضا ابأليدي والنعال

 َسلَّم َعَلْيِه وَ ى هللالَّ صَ كتاب هللا وإىل حكم نبيه : هللا أن تُقاتل حَّت تفيء إىل أمر هللا
وا أيها ح، فأصلتتلوان من أهل اإلميان اق: وإن طائفتا يقول تعاىل ذكرهقال ابن جرير : 

ذلك هو و يهما، ا وعل، والرضا مبا فيه هلم هللا املؤمنون بينهما ابلدعاء إىل حكم كتاب
 بت إحدى هاتنيأل: فإن يقو  (مهَا َعَلى األْخَرى فَإْن بَغْت إْحَدا )هما ابلعدل اإلصالح بين

خلقه،  دال بنيع الطائفتني اإلجابة إىل حكم كتاب هللا له، وعليه وتعّدت ما جعل هللا
إىل  أتىب اإلجابةتدي، ويت تعيقول: فقاتلوا ال (غي فـََقاتلوا اليت تـَبْ  )وأجابت األخرى منهما 

ني بكم يف كتابه حالذي  هللا كميقول: حَّت ترجع إىل ح ( َحَّت َتفيَء إىَل أَْمر هللا) حكم هللا 
َنهَما ابْلَعدْ  حوافَإْن فَاَءْت َفَأْصل )خلقه  كم إايهم غية بعد قتالت البان رجعيقول: فإ (ل بـَيـْ

يعين  لتها ابلعدل:يت قاتى الالطائفة األخر  إىل الرضا حبكم هللا يف كتابه، فأصلحوا بينها وبني
 لذي جعله عدال بنيابإلنصاف بينهما، وذلك حكم هللا يف كتابه ا

 خلقه.
اكم للشرع ة للتحجابفلم يقل : فإن أبت فهي كافرة مرتدة بل مسيت مؤمنة مع رفضها االست

 بل بغت على خصومها .
إال إذا اعتقد أن للحاكم حق واخلالصة أن التحاكم لغري هللا ليس من الشرك يف شيء 

د احلكم إليه وحده مثله مثل الزىن الذي وإمنا هو خمالفة ألمر هللا بر ، التشريع مع هللا أو دونه 
برد حكم الوطء له وحده فإن جحد أاي من األمرين أو أعرض عن هو خمالفة ألمر هللا 
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فإن صرح مبا يف نفسه فهو مرتد يقام عليه ومنافق نفاقا اعتقاداي حكمهما فهو كافر ابطنا 
 احلد بعد الثبوت قضائيا .

 
 فاصل ونواصل :

 االت :اإلشك الةخوة على مانشر حنب أن نبني أمورا كعادتنا إلز من خالل تعليقات اإل
ي جهة   عن أحداثأوال : ما أسطره يف هذه السلسلة ويف غريها الميثل أي جهة ولست مت

نظر  مل دونعا كانت وال متبعا ألي جهة كانت وال أستجيز لنفسي أن أتبع أي جهة أو
 فيما أراه شخصيا إن قدرت على النظر .

هي  وإمنا الدول ب إليهاتذهمالعلماء اليتبعون الدول واليلزمهم ما تفيت به الدول وال اثنيا : 
 اليت تصحح منهجها حسب ما يقرره العلماء .

ة سئلة حول حاجرة األكث  اثلثا : موضوع التحاكم هو املوضوع األول يف السلسلة والدافع إليه
رفع املظامل و امني احمل هلم يف توكيلاألسريات يف املخيمات واألسرى يف املعتقالت لإلفتاء 

 ملسألة فيلبساجيهل  نهمللمحاكم الوضعية حلماية األعراض وصيانة الدين ودرء الفنت وكثري م
فتت رمسيا وهنا أتبعيعليه الغالة ويطالب بتوضيحات للفتوى على الرغم من أن اجلهة اليت 

القائد  هتا بلادمل بذلك قعلى لسان شرعيها العام جبواز ذلك وصدرت رسالة خاصة به وع
 األول تقبله هللا .

 فقط ومن كان ملنشوراوع رابعا : نرجو من اإلخوة عند التعليق على املنشورات االلتزام مبوض
علماء لكالم   لصقلديه استشكال فيه أو اعرتاض فليكن متعلقا ابملكتوب والداعي لقص و 

تفسري علماء اضحة بة و لة شرعية صحيحآخرين فليس ما ينقل مبلزم لنا البتة .. حنن نذكر أد
 أجالء معتربين فليكن النقاش حول ذلك .

 لطلبة العلم قريبهاتول خامسا : هذه املسائل صعبة ودقيقة واليفهمها إال العلماء وحنن حنا
 احملبني للخري فعليهم ابلصرب حَّت نصل فيها لرب األمان .

عن املوضوع  و خروجأدب ا يظهر منه سوء أوأخريا : التزام األدب التام يف التعليقات وكل م
 سيحذف وإذا تكرر سيحظر املسيء املخالف وابهلل التوفيق .
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 (1#مسائل_شائكة )
 6اتبع : التحاكم للمحاكم الوضعية 

 فاصل لتحفيز الـُمفاصل
 هل الرضا ابلكفر كفر أم ال ؟ 

 كلنا نقول إن الرضا ابلكفر كفر والرضا ابلشرك شرك 
افهم على والتف ضهمنقاش إلزام اخلصوم ومن أقوى طرق إلزامهم إظهار تناقومن أساليب ال

 مايقررونه حينما تكون هلم مصلحة أو حينما الجيدون ملجأ 
 والقول أبنه ألكابرااء وحنن هنا يف قضية التحاكم وإصرار املخالفني على اطراح كالم العلم

 الكفر يفد وقع قله  وإن مل يفعشرك وكفر مطلقا فالشك أن من رضي ابلتحاكم وأقر به حَّت
شهدون على إهنم ي فوالشرك فإذا أضفنا لذلك أنه العذر ابلتأويل يف مسائل الشرك األكرب
ويل والعذر نهم أتمبل أنفسهم أهنم مشركون كفار لو وقعوا يف الرضى ابلشرك والكفر ولن يق

 جبهل كما يزعم أهل التجهم عندهم 
تتناقض الا حنن ة لنعظيمة كلنا واقعون فيها لكن ابلنسبفاآلن نقول هلم قد طرحت مسألة 

ينا وإمنا كال لدإشمع مانراه من أحكام وحنن نرى العذر ابلتأويل وابجلهل وحنو ذلك فال
غ والزوغان والزي راناإلشكال معكم أنتم .. فهل تلتزمون منهجكم أم سنرى كيف اللف والدو 

 والطيش واهلذاين ؟
 يعتربهم املخالفون مرجئة وجهمية يقول :سائل يسأل أحد مشايخ من 

قطة : ذه النهمن عندما نقوم بتسجيل اشرتاك يف " الفيس بوك " فإن نصوص االتفاق تتض
هبذا  -أو يتعلق  -. نزاعات : ستقوم حبل أي دعوى أو قضية أو نزاع معنا ينشأ من 15

الرا " ، كطعة " سانتا  ة ملقاابعالبيان أو ابلفيس بوك فقط وحصراّيً يف " احملكمة الفدرالية " الت
دعوى تقام  يف أي الوسيخضع هذا البيان ألحكام قوانني والية " كاليفورنيا " كما هو احل

اخلضوع  قة علىوافبيننا وبينكم ، دون األخذ أبحكام قانون املنازعات . وتعترب هذه م
. انتهى .  لدعاوىاه ذهللسلطان القضائي حملاكم مقاطعة " سانتا كالرا " للتقاضي يف مجيع 

يكون  كن أنل ميوبدون شك فإن يف هذا قبول للذهاب والقبول حبكم غري حكم هللا ، فه
 التسجيل يف هذا النوع من املواقع اإللكرتونية جائزاً ؟
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 نص اجلواب
 احلمد هلل

نَـُهمْ اْحُكمْ فَ  )فإن هللا تعاىل قد أوجب على احلاِكم أن حيكم بشرعه فقال تعاىل :  ا أَنـَْزَل مبَِ   بـَيـْ
ُ ا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َومِ لٍّ َجَعْلنَ  ِلكُ قِّ اَّللَُّ َواَل تـَتَِّبْع أَْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن احلَْ  َهاًجا َوَلْو َشاَء اَّللَّ نـْ
ُلوَُكْم يف َما يًعا اَّللَِّ وا اخلَْرْيَاِت ِإىَل َفاْسَتِبقُ  ُكمْ آاتَ  جَلََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن لِيَـبـْ  َمْرِجُعُكْم مجَِ
ُتْم ِفيِه خَتَْتِلُفوَن . َوَأِن احْ   تـَتَِّبْع أَْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن ا أَنـَْزَل اَّللَُّ َواَل نَـُهْم مبَِ ْم بـَيْـ كُ فـَيـَُنبُِّئُكْم مبَا ُكنـْ

َا يُرِيُد اَّللَُّ ْعَلْم أَ فَا لَّْواوَ يـَْفِتُنوَك َعْن بـَْعِض َما أَنـَْزَل اَّللَُّ إِلَْيَك فَِإْن تَـ  َأْن ُيِصيبَـُهْم بِبَـْعِض ُذنُوهِبِْم  منَّ
 . 49،  48َوِإنَّ َكِثريًا ِمَن النَّاِس َلَفاِسُقوَن ( املائدة/ 

َفُحْكَم ة فقال: ) أَ أبهنا جاهلي -تعاىل  –ُث وصف األحكام اليت ال تسري على ما شرع 
ُغوَن َوَمْن َأْحَسنُ   . 50املائدة/  (يُوِقُنوَن  َقْومٍ لِ   ِمَن اَّللَِّ ُحْكًمااجْلَاِهِليَِّة يـَبـْ

ن ه ال يوقن أبيب ألنالطو ويف هذا بيان أن املتحاِكم لغري الشرع جاهل وال مييز بني اخلبيث 
 حكم هللا هو احلق وهو العدل .

َربَِّك اَل وَ : ) َفاَل  تعاىل قالواألشد من ذلك أنَّ الشرع قد علَّق اإلميان على التحاكم إليه ، ف
نَـُهْم ُُثَّ  ُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ ا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا ُفِسِهْم َحَرًجا ِمَّ ُدوا يف أَنْـ  جيَِ اَل  يـُْؤِمُنوَن َحَّتَّ حُيَكِّ

 . 65َتْسِليًما ( النساء/ 
رج يف مقام م يف مقام اإلسالم ، وانتفاء احل: " فالتحكي -رمحه هللا  –قال الشيخ السعدي 

قد استكمل ها : فكملإلميان ، والتسليم يف مقام اإلحسان ، فَمن استكمل هذه املراتب و ا
ع من تركه مَ و فهو كافر ،  مراتب الدين كلها ، وَمن ترك هذا التحكيم املذكور غري ملتزم له :

 . ( 184 ص)  "التزامه : فله حكم أمثاله من العاصني " انتهى من " تفسري السعدي 
اكمني إىل املتح تصفو ة تشدد على ضرورة التحاكم إىل هللا تعاىل وشرعه ، ومثة آايت كثري 

 غري حكمه ابألوصاف املخرجة من اإلميان .
اكمهم إىل واز حتجبال وهذا كله يف غري املضطر واملكَره وصاحب احلرج الشديد ، وهؤالء يق

 غري أحكام شرع هللا تعاىل بشروط :
خري وأوىل من حكم غريه ، وأن يطمئن قلبه إىل شرع هللا . أن يعتقد يف قلبه أن حكم هللا 1

تعاىل وأحكامه ، قال هللا تعاىل : ) َمْن َكَفَر اِبَّللَِّ ِمْن بـَْعِد ِإميَانِِه ِإال َمْن ُأْكرَِه َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ 



27 

 

 َوهَلُْم َعَذاب  َعِظيم  ( النحل/ اِبإلميَاِن َوَلِكْن َمْن َشرََح اِبْلُكْفِر َصْدرًا فـََعَلْيِهْم َغَضب  ِمَن اَّللَِّ 
106 . 
  لتحاكم للشرعليه اًا ع. أن ال ميكنه الوصول إىل حقِّه إال بتلك الطريق وأن يكون متعذر 2

 كعدم وجود حماكم شرعية أصالً .
 .شرع . وإذا ُحكم له بشيء : فال يستحل منه لنفسه إال الذي حيله له ال3

ابز إىل  لعزيز بن عبد هللا بنا: " من عبد  -محه هللا ر  –قال الشيخ عبد العزيز بن ابز 
ىل َمن إحاِكم ملتحضرة األخ املكرم ... فأشري إىل استفتائك الذي تسأل فيه عن حكم ا

ستطيع ضعية ، وال يني الو وانحيكم ابلقوانني الوضعية إذا كانت احملاكم يف بلده كلها حتكم ابلق
 ؛ هل يكون كافراً ؟! .الوصول إىل حقه إال إذا حتاكم إليها 

ند عم إليهم إال يتحاك أن وأفيدك : أبنه إذا اُضطر إىل ذلك : ال يكون كافراً ، ولكن ليس له
ف ما حيله خذ خالأي الضرورة ، إذا مل يتيسر له احلصول على حقه إال بذلك ، وليس له أن

 ( . 214/  23الشرع املطهر " انتهى من " فتاوى الشيخ ابن ابز " ) 
 ل علماء اللجنة الدائمة :وسئ

ن ارة وغريها موالتج القما حكم حتكيم القضاء األمريكي يف النزاع بني املسلمني ، أمور الط
 األمور ؟ .
 فأجابوا :

ية ، اكم شرعحم إذا مل توجد " ال جيوز للمسلم التحاكم إىل احملاكم الوضعية إال عند الضرورة ،
 أخذه " .وإذا قضي له بغري حق له : فال حيل له 

 ، الشيخ بكر لفوزاناحل الشيخ عبد العزيز بن ابز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صا
 أبو زيد .

 ( . 502/  23انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ) 
هذا وإن املشاركة يف موقع " الفيس بوك " وغريه من املواقع املهمة ، وكذلك مواقع الربيد 

ن ضرورايت العصر ، فمن وجد موقعاً يؤدي حاجته من غري وجوٍد هلذا اإللكرتوين قد صار م
ُلحَّة 

عليه : فال  -أو ضرورته  –الشرط : وجب عليه أن يسري إليه ، ومن توقفت حاجته امل
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حرج عليه إن شاء هللا من التوقيع على بنود االتفاقية ، وفيها اإللزام ابلتحاكم حملكمة قوانني 
 وضعية .

علم الوورد ، وليُ و يندوز الو ذا الشرط موجود يف كثري من الربامج اليت نستخدمها كولُيعلم أبن ه
بالد للعالج أن عقود البيع والشراء واالسترياد والتصدير والسفر والدخول إىل ال –ذلك ك  –

لى التحاكم عنودها  بوالدعوة والزايرة ، كل ذلك ال يكون إال بعد توقيع اتفاقيات تنص يف
د يه تضييق شديفاملنع مي و عند خمالفة الشروط أو عند املنازعة ، والقول ابلتحر حملاكم وضعية 

ين من حرٍج .  وحرج ابلغ ، ومل جيعل هللا علينا يف الدِّ
نازع ليها عند التإملسلم اجع وكلنا يعلم أنه ليس يوجد اآلن حمكمة إسالمية عاملية مُيكن أن يَر 

 تعاىل ، إىل شرع هللا لتحاكمك اعلى تلك االتفاقية مل يرت يف مثل هذه العقود العاملية ، فاملوقِّع 
لجوء وإذا كان ال كفر ؟!ال ألنه ال يوجد مطبَّقًا يف أكثر بالد املسلمني أصاًل فكيف يف بالد

وقيعه ه ، فتعن إىل تلك احملاكم جيوز للمسلم فعله من أجل حتصيل حقه أو دفع األذى
يكن ر ، فلأيسعدم رضاه عنه ، أوىل وأخف و لالتفاقية مع عدم قصده لذلك الشرط ، و 

هم ، اطلة يف عقودوط البلشر قلب املؤمن مطمئنًا ابإلميان ، ولينِو يف قلبه عدم موافقته على ا
 ونرجو أن يكون األمر بعد ذلك كله جائزاً .ا.هـ

 فما قولكم دام فضلكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
 

 (1#مسائل_شائكة )
 7كم الوضعية اتبع : التحاكم للمحا 

 التحاكم وأركانه : املشرع واحلاكم واملتحاكم واحلكم
ض أهل بع موضوع التحاكم حصلت فيه إشكاالت وظهر فيه تناقضات ظاهرية يف كالم

د عن جت حني ع يفالعلم فتجد مقتطفات عن بعض العلماء جتزم بكفر من حتاكم لغري الشر 
: عدم  األول مرينبشروط ومرجع ذلك ألنفس العلماء تفصيال يدلل على عدم التكفري إال 

ض يف بع لطمحل جممل كالم العامل على مفصله أو مطلقه على مقيده والثاين : اخل
 مصطلحات كالمه ..
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دون قيد  ن يكفرفم ولذا جتد كل فريق حيشد أقواال لنفس األئمة ِما يصيب القارئ بدوار
ل نقوال عن يد ينقلقومن يكفر اب حيشد لك نقوال عن ابن كثري وابن حزم والشنقيطي وغريهم

 نفس هؤالء األئمة .. سبحان هللا
قة أصولية هي طريل و فلو محل اجململ على املفصل وكذا املطلق على املقيد النتهى اإلشكا

 معروفة ومعتمدة وجيب اللجوء إليها عند ظاهرة التعارض .
طلح ماء مصعلال وأما موضوع خلط املصطلحات فهو موضوع مقالنا هنا فمثال يطلق بعض

اكم املتح من التحكيم على اعتماد القوانني كمرجعية للحكم ال كحالة شخصية حاصلة
 وهذه تندرج حتت ما نذكره اآلن من كالم عن املشرع والتشريع .

 كم واملتحاكمواحلا  نن(ولكي نوضح مانريد نقول إن أركان التحاكم أربعة : املشرع )أو املق
 واحلكم . 

 كيم أي إعماله التحعملعتبار هلذا التحاكم إنفاذ للحكم فعندان : حمكم ، و فإن كان هناك ا
لقوانني ال هذه عماإاحلكم . ولذا مسى الشيخ ابن إبراهيم رسالته : حتكيم القوانني أي 

 وإنفاذها .
فوقع اخللط  ألربعةن افبعض العلماء يعرب بكلمة التحاكم أو التحكيم عن أي من هذه األركا

 ظهر حلض لكام ما يتعلق بكل ركن ولو مجعت األقوال مع بعضها البعيف تنزيل أح
 اإلشكاالت متاما حبمد هللا وزال جل اخلالف .

 فنقول :
ا أو تقنينا تشريع ملهاملشرع أو املقنن : من يضع األحكام اليت حيكم هبا احلاكم ويسمى ع

 والناتج عنه حكم أو قانون
 ويدخل يف هذا ثالثة : 

 واضع حكم جديد 
 ومبدل حكم شرعي سابق ويدخل فيه املعدل 

 ومستبدل لكل األحكام الشرعية
 والذي يعتمد عمل املشرع هو احملكم 
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 ية كإمام عامحب والصا واملشرع هذا أيمتر أبمر نفسه إذا كان هو نفسه احملكم واليكون إال
 ، أو رئيس دائرة ، أو قائد جيش ، أو رب أسرة وحنو ذلك .

ة حتت حكام تشريعيال ه كأن يكون منضواي حتت احملكم وهذا مثل اجملالسأو أيمتر أبمر غري 
 اليوم .

 فأوال : من وضع حكما حاداث ال خيلو من أمور ثالثة :
ج فيه بل قد ا الحر افقا ملقاصد الشريعة ومندرجا حتت املصاحل املرسلة فهذإما يكون مو  -1

 فسدة شرعيةيؤجر عليه بل قد جيب على املشرع إن كان عدمه يؤدي مل
 ج البيت وإالرة خار ألسونضرب مثاال يسريا تقريبيا إذا األب وضع نظاما أال يبيت أحد من ا

 حرم من املصروف الشهري 
د أفراد بيت أحى مفوضع هذا القانون الحرج فيه بل جيب وضعه أو شبهه إن كان يرتتب عل

 األسرة خارج البيت الوقوع يف حمرمات .
 قاصدهامر مباحة التوافق وال ختالف نصوص الشريعة وال مو وإما أن يكون يف أ -2

واصلني عني متسبو أمثل قوانني اجلامعة كفصل الطالب وحرمانه من الدراسة إن غاب ملدة 
 مثال 

 وكذا بعض قوانني املرور واجلوازات وحنو ذلك 
جيب التفصيل بني النظام الوضعي الذي يقتضي حتكيمه الكفر يقول األمني الشنقيطي : 

خبالق السموات واألرض وبني النظام الذي ال يقتضي ذلك ، وإيضاح ذلك أن النظام 
قسمان : إداري وشرعي ، أما اإلداري الذي يراد به ضبط األمور وإتقاهنا على وجه غري 
خمالف للشرع : فهذا ال مانع منه وال خمالف فيه من الصحابة فَمن بعدهم ، وقد عمل عمر 

ك أشياء كثرية ما كانت يف زمن الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم؛  من ذل –رضي هللا عنه  –
ككتابته أمساء اجلند يف ديوان من أجل الضبط، ومعرفة من غاب ومن حضر، كما قدمنا 
إيضاح املقصود منه يف سورة " بين إسرائيل " يف الكالم على العاقلة اليت حتمل دية اخلطأ مع 

يفعل ذلك، ومل يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك أن النيب عليه الصالة والسالم مل 
دار  –أعين عمر رضي هللا عنه  –إال بعد أن وصل تبوك صلى هللا عليه وآله وسلم، وكشرائه 

صفوان بن أمية وجعله إايها سجناً يف مكة املكرمة مع أنه صلى هللا عليه وآله وسلم مل يتخذ 
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األمور اإلدارية اليت تفعل إلتقان األمور ، كتنظيم  سجنًا ال هو وال أبو بكر ، فمثل هذا من
شؤون املوظفني وتنظيم إدارة األعمال على وجه ال خيالف الشرع ، فهذا النوع من األنظمة 

 ا.هـالوضعية ال أبس به وال خيرج عن قواعد الشرع من مراعاة املصاحل العامة .
اهتم أو ى جتار ائب من الناس علإما أن يكون خمالفا للشرع كوضع قانون جلباية الضر و  -3

 لكبائر اث ومن اديأعماهلم وهو مايسمى يف الشرع املكوس وهي منهي عنها نصا يف عدة أح
د اتبت ة : لقانيوهذا مرتكب لكبرية بنص احلديث حيث قال صلى هللا عليه وسلم يف الز 

 توبة لو اتهبا صاحب مكس لقبلت منه .
 كفر أكرب أو  ن ذلكأبحد والتغليظ يف أمرها ومل يقل أ وقد نص ابن القيم وغريه على حترميها

 شرك 
بطلها مع ألعزيز ابد عوِمن وضع قانوان هلا بعض أمراء بين أمية الظلمة فلما ويل عمر بن 
ن ضع عن أة : " رطاأقوانني أخرى ظاملة فرضوها على الناس يف أمواهلم وكتب إىل عدي بن 

ه س ولكنملكاب، وضع عن الناس املكس وليس الناس الفدية ، وضع عن الناس املائدة 
مفسدين ،  األرض يف البخس الذي قال هللا تعاىل : وال تبخسوا الناس أشياءهم وال تعثوا

 فمن جاءك بصدقة فاقبلها منه ومن مل أيتك هبا فاهلل حسيبه "
بن  بد هللاعر إىل عم وكان له بيت يشبه البنوك الربوية يف زماننا يسمى بيت املكس  فكتب

هدمه ُث س " فاملكعوف القاري : أن اركب إىل البيت الذي برفح الذي يقال له : "بيت ا
 امحله إىل البحر فانسفه فيه نسفا . 

ه جلاهلية يفعلاصل يف ه ألقال أبو عبيد : قد رأيته بني مصر والرملة ُث قال : ) وكان املكس 
ا مروا هبا هلم إذمواالتجار عشر أملوك العرب والعجم مجيعا ، فكانت سنتهم أن أيخذوا من 

مصار هل األأملن كتب من  -يه وسلم صلى هللا عل -عليهم ، يبني ذلك ما يف كتب النيب 
رون " ، ال يعشن و مثل ثقيف والبحرين ودومة اجلندل وغريهم ِمن أسلم " أهنم ال حيشرو 
ذلك برسوله  تعاىل هللافعلمنا هبذا أنه كان من سنة اجلاهلية مع أحاديث فيه كثرية فأبطل 
هم نفمن أخذها م ة ،وابإلسالم ، وجاءت فريضة الزكاة بربع العشر من كل مائيت درهم مخس

لك برسوله عاىل ذت على وجهها فليس بعاشر ألنه مل أيخذ العشر إمنا أخذ ربعه فأبطل هللا
 صلى هللا عليه وسلم وابإلسالم، وجاءت فريضة الزكاة...( 
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 . على املسلمني فرض املكوسبكفِر من سلف واخللف من المل يقل أحد هذا و 
عه معتقدا بع مشر و تأومع اجلزم أبن هذا كبرية من أعظم الكبائر فمن استحل هذا القانون 

 احلل فهو الحق مبا سيأيت ذكره .
ل فيه حكم ان جيعانو قاثنيا :  املبدل حلكم الشرع الواحد واالثنني أو أكثر : كمن يصدر 

ى فرض غرامة علء أو ينسامينع جترميه إذا كان عن تراض أو جيرم من يعدد ال الزاين السجن أو
 ألحكامن االسارق عوضا عن قطع يده أو مينع الصوم يف رمضان أو يعدل يف شيء م

ذا كله  ينة فهمع الشرعية وهو تبديل جزئي كمن يعدل يف سن الزواج الشرعي ويقيده بسن
 كفر أكرب خمرج من امللة .

ستحالل أو ره ابالكف  من مل يفرق بينه وبني الثالث فيما ذكرانه سابقا فقيد ومن العلماء
الف يه صعوبة واخلنهما فبي اإلعراض عن الشرع اهتاما للشرع ابلظلم وحنوه ويف احلقيقة التفريق

 يف ذلك معترب مقبول
ال  من أنهان يتضن قانو ذا سأما القوانني اليت ختالف الشرع فال جيوز سنها ، فإقال ابن ابز : 

ل طابفهذا قانون  ،حد على الزاين ، أو ال حد على السارق ، أو ال حد على شارب اخلمر 
 وهكذا كل من ،، وإذا استحله الوايل كفر ، لكونه استحل ما خيالف النص واإلمجاع 

 .هى استحل ما حرم هللا من احملرمات اجملمع عليها فهو يكفر بذلك " انت
يمه  ض فتحكاألر و ظام الشرعي املخالف لتشريع خالق السموات أما النقال الشنقيطي : و 

 اث ليسري كفر خبالق السموات واألرض كدعوى أن تفضيل الذكر على األنثى يف امل
ن الطالق لم، وأظات إبنصاف، وأهنما يلزم استواؤمها يف املرياث، وكدعوى أن تعدد الزوج

حنو ذلك . و نسان ابإل ال يسوغ فعلهاظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع وحنومها أعمال وحشية 
هنم  عقوهلم وأداياهبم و أنسفتحكيم هذا النوع من النظام يف أنفس اجملتمع وأمواهلم وأعراضهم و 

الئق كلها لق اخلن خكفر  خبالق السموات واألرض ، ومترد على نظام السماء الذي وضعه مَ 
ُشرََكاُء  أَْم هَلُمْ  )بريًا  كآخر علّواً وهو أعلم مبصاحلها سبحانه وتعاىل عن أن يكون معه مشرِّع 

نَـهُ ِلَمُة اْلفَ ْوال كَ لَ َشَرُعوا هَلُْم ِمَن الدِّيِن َما ملَْ أَيَْذْن ِبِه اَّللَُّ وَ  ْم َوِإنَّ الظَّاِلِمنَي هَلُْم ْصِل َلُقِضَي بـَيـْ
َحالاًل ُقْل آَّللَُّ أَِذَن وَ ْلُتْم ِمْنُه َحرَامًا  َفَجعَ ْزقٍ رِ ِمْن  مْ َعَذاب  أَلِيم  ( ) ُقْل أَرَأَيـُْتْم َما أَنـَْزَل اَّللَُّ َلكُ 

 ا.هـ َلُكْم أَْم َعَلى اَّللَِّ تـَْفرَتُوَن (
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 ويالحظ هنا أنه أطلق على التشريع التحكيم .
ة جانبا والسن تابومثل ما تقدم وأغلظ منه املبدل لألحكام الشرعية مجلة أبن حنى الك

ن كمن عله كافمن ن التشريع من أخص صفات الربوبية فواستجلب قانوان خمرتعا وضعيا أل
 ادعى الربوبية فليس كفر فرعون ككفر فرد من عوام قومه .

ن رجون عخيالوحكام زماننا _ أي والة اخلمر وليس القضاة _  ِمن يدعون اإلسالم 
 الصنفني السابقني .

م عليه، أو حرَّ  جملَمعا امقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: "واإلنسان مَّت حلَّل احلر 
 هاء"تِّفاق الفقابتداا مر  احلالَل اجملَمع عليه، أو بدَّل الشرَع اجملَمع عليه، كان كافرًا

للشرع ووضع  نه رفعأل قال ابن عثيمني : "وضع القوانني املخالفة للشرع مكان الشرع كفر؛و 
 َفُأولَِئَك ُهُم َزَل اَّللَُّ ا أَنْـ ْم مبَِ للطاغوت بدله، وهذا يدخل يف قوله عز وجل: )َوَمْن ملَْ حَيْكُ 

 اْلَكاِفُروَن( 
بن القيم ال ذكر محيعليه وهذا القسم هو الذي يدخل يف العبادة والبد أن يفرد هللا به و 

ني أو لسابقت، ومن رضي بشيء من الصورتني اعبادات بعض ال ضمن كالمه عنالتحكيم 
 أقره فقد وقع يف شرك الطاعة .

 )اختذوا أحبارهم ورهباهنم أراباب من دون هللا( قال تعاىل :
ارهم ب) اختذوا أح هذه اآلية : -يه وسلم صلى هللا عل -قرأ رسول هللا عن عدي بن حامت : 

ا ، إهنم حرمو  : بلى قالورهباهنم أراباب من دون هللا ( قال : فقلت : إهنم مل يعبدوهم . ف
 . همم ، فذلك عبادهتم إايعليهم احلالل ، وأحلوا هلم احلرام ، فاتبعوه

 يقول ابن تيمية رمحه هللا :
،  إله إال اَّللّ القول:  قق)من استكرب عن بعض عبادة هللا سامًعا مطيًعا يف ذلك لغريه، مل حي 

ليل ما حرم م يف حتأطاعوه ورهباهنم أراباب حيث أحبارهم اختذوا الذين يف هذا املقام. وهؤالء
 : وجهني على ونوناَّلّل وحترمي ما أحل اَّلّل يك

أحدمها: أن يعلموا أهنم بدلوا دين اَّلّل فيتبعوهم على التبديل، فيعتقدون حتليل ما حرم اَّلّل، 
وحترمي ما أحل اَّلّل، اتباًعا لرؤسائهم، مع علمهم أهنم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، وقد 

 يف غريه اتبع من نفكا جعله اَّلّل ورسوله شرًكا وإن مل يكونوا يصلون هلم ويسجدون هلم،
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الدين مع علمه أنه خالف الدين، واعتقد ما قاله ذلك، دون ما قاله اَّلّل ورسوله  خالف
 مشرًكا مثل هؤالء.

 يفنهم أطاعوهم ، لك ااثبت اعتقادهم وإمياهنم بتحرمي احلالل وحتليل احلرام يكون والثاين: أن
 حكم هلم هؤالءف عاصٍ ما يت يعتقد أهن، كما يفعل املسلم ما يفعله من املعاصي ال معصية اَّللّ 

 الذنوب( أهل من أمثاهلم
ِمِه رُِك يف ُحكْ  ُيشْ اَل وَ وقال الشيخ حممد أمني الشنقيطي "ويُفهم من هذه اآلايت، كقوله: ﴿ 

م  هلل"ركون ابمش َأَحًدا ﴾ أنَّ متَّبعي أحكام املشّرِعني غري ما شرع هللا أهنَّ
 اع ى عليه اإلمجري وحككث  ارض الشريعة ابلتحاكم ماذكره ابنومن التعبري عن اعتماد قوانني تع

 قال رمحه هللا :حيث 
د للعبادة الشدي لربدكان يصعد اجلبال يف ا_ أي التتار _ )ذكر اجلويين أن بعض عبادهم  

 املغول شايخفم يينجلو افسمع قائال يقول له إان قد ملكنا جنكيزخان وذريته وجه االرض قال 
من  _ز خان عة جنكي_ شريُث ذكر اجلويين نتفا من الياسا  مسلما. خذونهوأي هبذا يصدقون

ب ذكومن تعمد ال : أنه من زان قتل، حمصنا كان أو غري حمصن، وكذلك من الط قتل، ذلك
تل، قحدمها ن أقتل، ومن سحر قتل، ومن جتسس قتل، ومن دخل بني اثنني خيتصمان فأعا

ساه بغري ه أو كأو سقا غمس فيه قتل، ومن أطعم أسرياالواقف قتل، ومن ان املاء يف ابل ومن
شيئا من  ىل أحدى إإذن أهله قتل، ومن وجد هاراب ومل يرده قتل، ومن أطعم أسريا أو رم
 ولو كان نه أوالمكل املأكول قتل، بل يناوله من يده إىل يده، ومن أطعم أحدا شيئا فليأ

 مثله بل يشق ان ذبحيواحنده قتل، ومن ذبح املطعوم أمريا ال أسريا، ومن أكل ومل يطعم من ع
لى ع املنزلة رائع هللاة لشويف ذلك كله خمالف جوفه ويتناول قلبه بيده يستخرجه من جوفه أوال.

 د بن عبد هللالى حممعزل عباده االنبياء عليهم الصالة والسالم، فمن ترك الشرع احملكم املن
دمها ىل الياسا وقاكم إن حتملنسوخة كفر، فكيف مبخامت االنبياء وحتاكم إىل غريه من الشرائع ا
 عليه ؟ من فعل ذلك كفر إبمجاع املسلمني(

) أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من هللا حكما لقوم يوقنون ( ينكر وقال يف التفسري : 
تعاىل على من خرج عن حكم هللا احملكم املشتمل على كل خري ، الناهي عن كل شر وعدل 

من اآلراء واألهواء واالصطالحات ، اليت وضعها الرجال بال مستند من شريعة  إىل ما سواه
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هللا ، كما كان أهل اجلاهلية حيكمون به من الضالالت واجلهاالت ، ِما يضعوهنا آبرائهم 
وأهوائهم ، وكما حيكم به التتار من السياسات امللكية املأخوذة عن ملكهم جنكزخان الذي 

ارة عن كتاب جمموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شَّت ، من وضع هلم اليساق وهو عب
اليهودية والنصرانية وامللة اإلسالمية ، وفيها كثري من األحكام أخذها من جمرد نظره وهواه ، 
فصارت يف بنيه شرعا متبعا ، يقدموهنا على احلكم بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه 

فر جيب قتاله ، حَّت يرجع إىل حكم هللا ورسوله ] صلى وسلم . ومن فعل ذلك منهم فهو كا
 .ا.هـفال حيكم سواه يف قليل وال كثري هللا عليه وسلم [ 

دم من  ى ماتقعل فكالم احلافظ ابن كثري ميكن أن حيمل على حمامل عدة فمنهم من محله
فوق  زخانن جنكيظمو كالم أنه قصد حال التتار وقد كانوا يرون هذا وحيا ويؤمنون به ويع
 لكة .ء الفذفا النيب صلى هللا عليه وسلم ويعتقدون الرزق منه وحنو ذلك ويقوي ذلك

 احلكم يفتحالل الساومنهم من محله على من استحل ذلك استنادا لألقوال الواردة يف شرط 
 بغري ما أنزل هللا .

 قال الشيخ عبد اللطيف ال شيخ رمحه هللا :
رنج ليوانن واإلفحكام انة، كأشريعة ابطلة ختالف الكتاب والساملستند إىل  كان  )وإمنا حيُرم إذا

 فمن…اريةم اجلعادهتو هم، وكذلك البادية ؤ ، وقوانينهم اليت مصدرها آراؤهم وأهوا والترت
 ؛ فهو كافر(. استحل احلكم هبذا يف الدماء أو غريها

ت وكالم اياآل مع ومنهم من محل الرتك على اإلعراض وهو قوي فهو معهود بكثرة ويتوافق
 مجاع فر ابإلكهو  و ابن كثري يف املواضع األخرى ويؤيده عطفه تفضيل الياسا على الشرع 

لوا ما ات فحلريعومنهم من محله على شرك الطاعة املتقدم حيث هؤالء أطاعوا هذه التش
 تضمنته وحرموا ماتضمنته خمالفني للشرع املنزل وهو قوي جدا 

مبا خيالف  خاصمني متومن رضي به واليراد به من حيكم بنيوهو يف اجلملة يراد به التشريع 
 الشريعة . 

ملتحاكم كفر ا  صاليف حني أنه عندما تكلم عن التحاكم مبعىن جلوء املتحاكمني مل ير أ
يعده كفرا   ملهللازل للطاغوت كما قدمنا يف مقال سابق وعندما تكلم عن احلكم بغري ما أن

 هناك . أكرب ونقل اخلالف يف معىن اآلية
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ن لوصف القوي مام هذا أيتوقال الشيخ أمحد شاكر رمحه هللا تعليًقا على كالم ابن كثري: "أفر 
 اإلسالم ن الوضِعي الذي صنَعه عدو  لذاك القانو  -ثامن يف القرن ال -احلافظ ابن كثري 

  يفشر؟ إالَّ علرابع ن اجنكيز خان؟ ألستم ترونَه يصف حاَل املسلمني يف هذا العصر يف القر 
ان سريًعا ى عليها الزمام أتكَّ فرق واحٍد أشران إليه آنًفا: أنَّ ذلك كان يف طبقٍة خاصَّة من احل
 وأشد ن أسوأ حاالً مون اآلسلفاندجَمت يف األمَّة اإلسالميَّة وزال أثر ما صنَعت، ُثَّ كان امل

لشريعة ل املخالِفة اننيلقو ه اظلًما منهم؛ ألنَّ أكثر األمم اإلسالميَّة اآلن تكاد تندمج يف هذ
هذه  يفإنَّ األمر  فر،واليت هي َأشبه شيء بذاك الياسق الذي اصطنعه رجل  كاِفر ظاهر الك
وال عذر  داورة،مال و القوانني الوضعية واضح  وضوح الشمس؛ هي ُكفر بَواح ال َخفاء فيه 
ذر قرارها، فليحإأو  ا هلألحٍد ِمَّن ينتسب لإلسالم كائًنا من كان يف العمل هبا أو اخلضوعِ 

 امرؤ لنفسه، وكل  امرئ حسيُب نفسه"
ما أنزل هللا   احلكم بغريا أنَّ يِّنً أمحد شاكر رمحه هللا ُمعلًِّقا على أثر ابن عبَّاس ومب أيضاقال و 

 ِمَّا يَلعبُ  -ه غري و  عن ابن عباس -يف قضيٍة معينٍة خيتلُف عن تَبديل شرع هللا: "وهذه اآلاثر 
ِضل  
ُ
علوهنا جيلى الدِّين: رآء عاجل ون يف َعصران هذا، من املنتسبني للعلم، ومن غريهم منبه امل

 م"اإلسال الدبُعذرًا أو إابحيَّة للقوانني الوثنيَّة املوضوعة، اليت ضربت على 
 .ه هذا مثال واحد وقس عليه ماتعارض ظاهرا من كالم العلماء مع ماذكران

لكفر األكرب  من اإنَّ يخ يف رسالة حتكيم القوانني: "وقال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الش
لى هللا عليه ى قلب حممد صني، علألماملستبني، تنزيَل القانون اللَّعني، منزلَة ما نزل به الر وُح ا

ند تنازع لردَّ إليه عني، واَلموسلم ليكون من املنِذرين، بلساٍن عريبٍّ مبني، يف احلكم بني العا
 املتنازعني .

ىل غري إحاكم  إذا أيضا موضحا يف مكان آخر "أمَّا الذي قيل فيه: "كفر دون كفر"وقال 
ا، أمَّا ملرَّة وحنوهار منه صدُ هللا مع اعتقاده أنَّه عاٍص وأنَّ حكم هللا هو احلق؛ فهذا الذي ي
 ا.هـع أعدل . الشر كمُ الذي جعل قوانني برتتيٍب وختضيٍع، فهو ُكفر وإن قالوا: أخطأان وحُ 

ام ؛ كو مجيع األح ،يع ل الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه هللا : ) و ملا كان التشر و قا
 اً غري تشريعتشريع تبعشرعيًة كانت أو كونية قدرية ، من خصائص الربوبية ... كان كل من ا

 هللا قد اختذ ذلك املشرَِّع رابً ، و أشركه مع هللا ( 
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تبعون ين الذين إ:  (َحدًا أَ   ُيْشرُِك يف ُحْكِمهِ و قال أيضًا يف تفسري قوله تعاىل : ) و ال
لى  جل وعال عرعه هللاشا القوانني الوضعية اليت شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه خمالفة مل

 هللان طمس  مألسنة رسله صلى هللا عليهم وسلم ، أنه ال يشك يف كفرهم وشركهم إال
 بصريته ، وأعماه عن نور الوحي مثلهم ( 

لتشريع  خمالف تشريعالشيخ الشنقيطي رمحه هللا مبينًا مَّت يكفر من يعمل بحني يقول يف 
 هللا:

هللا  شرعه اوالدين هو م  ،)وبذلك تعلم أن احلالل هو ما أحله هللا ، واحلرام هو ما حرمه هللا
ه أو خري  نه مثلأقد ، فكل تشريع من غريه ابطل ، والعمل به بدل تشريع هللا عند من يعت

 نه  كفر بواح ال نزاع فيه .(م
 وسيأيت مزيد بيان يف مسألة احلكم عند حديثنا عنه 

كم وهو الذي ل احمليشموماذكرانه من كفر وردة فإنه يشمل املشرع مثل اجملالس التشريعية و 
ملقر هلا من هبا ا اضييعتمد هذه التشريعات ويفرضها على الناس مثل حكام اليوم ويشمل الر 

 كثري من العلمانيني والنسويني وأضراهبم .  سائر الناس مثل
 وننبه على جزئية مهمة فنقول :

نزيل  قصودان ليس تمال أن ا إاي أحبة الدين اليؤخذ إال من العلماء وقد قرران ذلك مرارا وتكرار 
له تكون يف  د كلمةتماكالم العامل منزلة نصوص الكتاب والسنة فنبدأ يف حتليل ألفاظه واع

ومل يتأمل  لكلمةظ اب_ وحنن نتكلم من قلب احلدث كما يقولون _ رمبا تلف صاحلنا فالعامل
ليت أفهمتك اللفظة اذه ماترمي أنت إليه حبال من األحوال ولو أوقف وسئل لرمبا تراجع عن ه

ن لعلم ماخذ أهذا الفهم وعدل وبدل فهو الينطق ابلوحي وألجل هذا حذر األئمة من 
 اء واألخذ عنهم مباشرة . الكتب بل البد من مشافهة العلم

م على إخوهت المُث أمر آخر : العلماء يفهم بعضهم بعضا وهم أعرف الناس بتخرجيات ك
ني يف تني املالحظتعوا هافض احملامل املناسبة لتوجهاهتم واملتوافقة مع أصول الشريعة ومقاصدها

 حسبانكم نفع هللا ابجلميع .
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 (1#مسائل_شائكة )
 8اكم الوضعية اتبع : التحاكم للمح

 التحاكم وأركانه : احلاكم 
لوالة ومن م من الحكلانتهينا يف املقال السابق من احلديث عن املشرع ومن اعتمد تشريعه 

 وغريهم رضي بتشريعه من العوام
طالحية فقد واالص ويةواليوم نتكلم عن احلاكم .. ونريد من اإلخوة االنتباه للفروق اللغ

ألمري وتطلق اد هبا يرامة احلاكم تطلق ويراد هبا املشرع وتطلق و حصل خلل كبري بسببها فكل
يف بيته  األبو ول ويراد هبا القاضي وتطلق ويراد هبا كل من حكم يف مسألة من املسائل

 واملفيت يف فتواه 
من التزم سألة و ن ممكما أهنا تطلق ويراد هبا من حكم يف مسألة واحدة ومن حكم يف أكثر 

 لة اته مجحي  كل مسائله القضائية ومن التزم شريعة يتبعها يفتشريعا حيكم به يف
لط انقلوها خيكابر األ فكل صورة ِما تقدم هلا حكم خاص هبا والنقول اليت تنقل عن العلماء
اخللط  نا حصلهمن بني هذه الصور فينقلون كالم العامل يف صورة ويضعونه لصورة أخرى و 

 واالختالف .
 لكذلى كال يف فهم اآلايت خاصة آايت احلكم بناء عويف نفس الوقت حصل اإلش

 ائتال الفملقأما احلاكم مبعىن املشرع واألمري فقد سبق حترير القول فيهما يف ا
 عن احلاكم مبعىن القاضي ومابعده ونبدأ الكالم

فصل يف يالذي  "هو و ونقصد ابلقاضي ما اصطلح عليه العلماء كما نص عليه البهويت وغريه 
"  به ويلزم لشرعي، فيبني احلكم ا) سواء ابختيار اخلصوم أو حبكم واليته( اخلصومات 

 دوالفيدخل فيه املدرس بني التالميذ والزوج بني الزوجات واألب بني األ
 والقاضي له أحوال ثالثة نص عليها احلديث :

جْلَنَِّة: َرُجل  نَّاِر، َوَواِحد  يف ايف ال َنانِ : اثْـ ثَة  اْلُقَضاُة َثاَل : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  بـَُرْيَدةَ  َعنْ 
 احْلُْكِم، فـَُهَو يـَْقِض ِبِه، َوَجاَر يف  قَّ فـََلمْ َف احلَْ رَ عَ َعَرَف احلَْقَّ فـََقَضى ِبِه، فـَُهَو يف اجْلَنَِّة، َوَرُجل  

، فـََقَضى لِلنَّا يف    يف النَّاِر.ُهوَ ْهٍل، فَـ َلى جَ عَ ِس النَّاِر، َوَرُجل  ملَْ يـَْعِرِف احلَْقَّ
 والذي يهمنا هنا هو الذي عرف احلق ومل يقض به عامدا .
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ل  )وهللا يقو ل تعاىلقا يعين قاض يعلم حكم هللا تعاىل يف املسألة ألنه الحق يف غري الشرع
 م خبالفه وهوه وحيكرتكاحلق وهو يهدي السبيل( ويقول ) وماذا بعد احلق إال الضالل ( ُث ي

 حكم الطاغوت .
برتكه احلق  ل يكفرا ههذا قد توعده هللا ابلنار وحنن الخالف بيننا يف ذلك وإمنا خالفنف

 عامدا وحكمه خبالفه أم ال ؟ وهنا التفصيل
عتقد وهو ي منيفإذا كان حكم ابلباطل هلوى يف نفسه كطلب مال أو ميل ألحد املتخاص

 .بطالن ماحكم به فهو عاص من العصاة 
ه لمه يف هذ وعل هللانز أوان اعتقد وجوب احلكم مبا  : الطحاوية قال ابن أيب العز يف شرح

 و كفراً أازاي رًا جمكف  ة فهذا عاصي ويسمىنه مستحق للعقوبالواقعة وعدل عنه مع اعرتافه أب
 .ا.هـ صغرأ

كم حيوله )ومن مل عموم ق بوهذا ماعليه أهل السنة واجلماعة وخالفهم اخلوارج واملعتزلة حمتجني
  فأولئك هم الكافرون ( وقد قدمنا تفسريها ونزيد هنامبا أنزل هللا

ق فكذلك ن ونفامياقال شيخ اإلسالم : وإذا كان من قول السلف..إن اإلنسان يكون فيه إ
ابن عباس  ما قالكلة  يف قوهلم إنه يكون فيه إميان وكفر ليس هو الكفر الذي ينقل عن امل

فرا ال لوا..كفروا كن ( قاافرو هللا فأولئك هم الكوأصحابه يف قوله تعايل )ومن مل حيكم مبا أنزل 
 .السنة ئمةينقل من امللة وقد تبعهم على ذلك اإلمام أمحد بن حنبل وغريه من أ

 ُث هللاون مبا أنزل  حيكمالين قال : وهذه اآلية ِما حيتج هبا اخلوارج على تكفري والة األمر الذ
 . يزعمون أن اعتقادهم هو حكم هللا

ا ِم ة.﴾ وهذه اآلي: ﴿فال وربك ال يؤمنون حَّت حيكموك فيما شجر بينهم .ه يف قولوقال 
 هـا. حيتج به اخلوارج على تكفري الوالة الذين حيكمون بغري ما أنزل هللا

، ناول الكفرين يتل هللاوقال ابن القيم يف مدارج السالكني: والصحيح أن احلكم بغري ما أنز 
هذه   يفهللازل نه إن اعتقد وجوب احلكم مبا أناألصغر واألكرب حبسب حال احلاكم فإ

إن اعتقد صغر، و أفر كالواقعة، وعدل عنه عصياان، مع اعرتافه أبنه مستحق للعقوبة، فهذا  
هله وأخطأه، ج، وإن كربأنه غري واجب، وأنه خمري فيه، مع تيقنه أنه حكم هللا، فهذا كفر أ

 . فهذا خمطئ، له حكم املخطئني
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هو  فا أنزل هللا كم مبمل حي اعلم أن اخلوارج يستدلون هبذه اآلية ويقولون من السمعاين :يقول و 
 كافر وأهل السنة ال يكفرون برتك احلكم. اهـ

 عاىل: ﴿ومن ملتهللا  قول : ِما يتبع احلرورية من املتشابه قال الشاطيب واآلجري واللفظ لهو 
إذا م يعدلون﴾ فوا برهبفر الذين ك حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون﴾ ويقرؤون معها ﴿ُث

 رأوا اإلمام حكم بغري احلق قالوا كفر. اهـ
 وقال ابن عبد الرب : 

آبايت من   احتجواب ف)وقد ضلَّت مجاعة من أهل البدع من اخلوارج واملعتزلة يف هذا البا
 َفُأولَِئَك ُهُم نـَْزَل اَّللَُّ ا أَ  مبَِ كتاب هللا ليست على ظاهرها مثل قوله تعاىل: }َوَمْن ملَْ حَيُْكمْ 

 اْلَكاِفُروَن{ (
 وقال اجلصاص :

  جحود(من غري هللا) وقد أتولت اخلوارج هذه اآلية على تكفري من ترك احلكم مبا أنزل 
 وقال القرطيب: 

َن{ و}الظَّاِلُموَن{  اْلكاِفُرو َك ُهمُ لئِ "قوله تعاىل: }َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبا أَنـَْزَل اَّللَُّ َفُأو 
ء، وقد الربا ديثْلفاِسُقوَن{ نزلت كلها يف الكفار، ثبت ذلك يف صحيح مسلم من حو}ا

ضمار، أي إ: فيه قيلو تقّدم. وعلى هذا املعظم. فأما املسلم فال يكفر وإن ارتكب كبرية. 
افر، السالم فهو كصالة و ال ومن مل حيكم مبا أنزل هللا رًدا للقرآن، وجحدًا لقول الرسول عليه

يف كل  ي عامةهن: اس وجماهد، فاآلية عامة على هذا. قال ابن مسعود واحلسقاله ابن عب
ّما من تحاًل له، فألك ومس ذمن مل حيكم مبا أنزل هللا من املسلمني واليهود والكفار أي معتقداً 

اىل إن شاء  تع هللافعل ذلك وهو معتقد أنه راكب حمرم فهو من فساق املسلمني، وأمره إىل
اًل  فقد فعل فعزل هللاأن فر له. وقال ابن عباس يف رواية: ومن مل حيكم مباعّذبه، وإن شاء غ

أما من حكم افر، فو كيضاهي أفعال الكفار. وقيل: أي ومن مل حيكم جبميع ما أنزل هللا فه
 ا.هـ ابلتوحيد ومل حيكم ببعض الشرائع فال يدخل يف هذه اآلية
افر  فهو ك فضلثل حكم الشرع أو أوإن حكم ابلباطل مستحال حلكمه معتقدا أنه عدل م

 .كفرا أكرب 
 قال ابن تيمية رمحه هللا :
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  فهو كافر(نزل هللاأا ) فمن استحل أن حيكم بني الناس مبا يراه هو عدال من غري اتباع مل 
 : قالو 
مر أيية هلم اليت اجلار  دات) فإن كثريا من الناس أسلموا ، ولكن مع هذا ال حيكمون إال ابلعا 

، بل  يلتزموا ذلك  فلمهللا اعون ، فهؤالء إذا عرفوا أنه ال جيوز احلكم إال مبا أنزلهبا املط
 هم(ر كمن تقدم أم  ،ال استحلوا أن حيكموا خبالف ما أنزل هللا فهم كفار ، وإال كانوا جها

و بدل الشرع ليه، أمع ع)واإلنسان مَّت حلل احلرام اجملمع عليه أو حرم احلالل اجملوقال : 
ومن }حد القولني: على أ ولهقليه كان كافراً مرتداً ابتفاق الفقهاء، ويف مثل هذا نزل اجملمع ع

 (نزل هللاا أحيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون{ أي املستحل للحكم بغري م
 حل احلكم بغرين استني مَ : )وما ذكرته عيّن األعراب من الَفْرِق ب قال عبد اللطيف آل شيخو 

 لم(هل العند أومن مل يستحل، فهو الذي عليه العمل وإليه املرجع عما أنزل هللا، 
 وقال الشيخ سليمان بن سحمان : 

وأن  هللان حكم ن م)يعين ان استحل احلكم بغري ما أنزل هللا ورأى أن حكم الطاغوت أحس
فمن  حلقت هو اعاداوأن ما هو عليه من السوالف وال احلضر ال يعرفون إال حكم املواريث

 هللاأن حكم و  طلويرى أن حكم الطاغوت اب د هذا فهو كافر وأما من مل يستحل هذااعتق
 فهذا ال يكفر وال خيرج من اإلسالم( ورسوله هو احلق

و تقوم أقلبه  يف على نفسه مبا فإن قيل كيف نعرف املستحل من غريه ؟ قلنا : بشهادته
 القرائن املعتربة شرعا مقام شهادته على نفسه .

السابق يف ل  املقايفم لباطل بناء على اعتماده تشريعا طاغوتيا فهو على التقسيوإن حكم اب
ين  زماننا الذقضاة يفل الوهذا مث "اختذوا أحبارهم ورهباهنم أراباب من دون هللا"تفسري قوله 

وهو ن امللة رجه م خيحيكمون القوانني الوضعية فإن أقر هبا ورضي هبا فهو كافر كفرا أكرب
 .من امللة  الخيرجو صغر وإن تبعها ألجل املنصب واملال فهو كافر كفرا أمشرك ابهلل سبحانه 

م ابلشرع ن يلتز أاول يكون قاضيا لدى حكومة طاغوتية تلزمه ابحلكم بشريعتها لكنه حيوقد 
هاده وإن لى اجتر عفيما يقدر عليه درءا ألعظم املفسدتني وهذا خيتلف عما سبق وقد يؤج

 أخطأ 
 قال ابن كثري يف ترمجة القاضي عمر بن بندار : 
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شافعي ولد يسي التفلقاضي القضاة كمال الدين أبو الفتح عمر بن بندار بن عمر بن علي ال
ستقل ادة ُث مكم بتفليس سنة إحدى وستمائة وكان فاضال أصوليا مناظرا ويل نيابة احل

 ع كثرة عيالهمدريسا ت رد منصبا والها مل ييابلقضاء يف دولة هالوون هوالكو وكان عفيفا نز 
يا أنه كان قاض اهة معلنز فوصفه أبنه كان فاضال وأصوليا مناظرا وابلعفة وا وقلة ماله. ا.هـ

 للتتار الذين حيكمون ابلياسق .
اينة ، سن الدحة ، وكان حممود السري وقال : لقاضي العالمة أما اإلمام الذهيب فوصفه اب
 زيرة واملوصلم واجللشااالتتار جاءه التقليد من هوالكو بقضاء  صحيح العقيدة . وملا متلكت

لمة ، كلوكان انفذ ا ، فباشر مدة يسرية ، وأحسن إىل الناس بكل ِمكن ، وذب عن الرعية .
سان ، حفبالغ يف اإل عزيز املنزلة عند التتار ، ال خيالفونه يف شيء . قال قطب الدين :

 .عياله  وكثرة قرهف تلك املدة بشيء من الدنيا مع وسعى يف حقن الدماء ، ومل يتدنس يف
 ىل . تعاهللا ولعلنا نتعرض مرة أخرى هلذا األمر عند كالمنا عن احملاماة إن شاء

يعتمد  ن الذيأال إويشرتك فيما تقدم من حكم يف مسألة أو عدة مسائل أو يف كل أحكامه 
ها يف إليأض خاصة إذاالل ذلك يف كل أحكامه يعترب عمله قرينة معتربة على االستح

 تصرحيه أبنه حيكم ابلعدل أو أنه الجيور وحنو ذلك .
 فيت يف فتواهه واملبيت من حكم يف مسألة من املسائل ولو األب يفويلحق ابلقضاة فيما تقدم 

رأ : قل؟ لنح اعن ابن أيب جنيح قال : كان طاوس إذا سأله رجل : أفضل بني ولدي يفف
 ( )أفحكم اجلاهلية يبغون

ما إهنا أفقال  نهموقد روي عن علي أنه ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بني يديه ليخري بي
 . حكومة واجلور فيها كاجلور يف احلكم

بة هوالد األ وأصل ذلك احلديث الصحيح يف وصف النيب صلى هللا عليه وسلم حنل بعض
 دون غريه جورا حيث قال لبشري أيب النعمان : ال أشهد على جور .

 : قالف عصاةال د ألزم ابن حزم املعتزلة القائلني أبهنا كفر أكرب أن يكفروا كلوق
) فإن هللا عز وجل قال : }ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون{ ، }ومن مل  

هللا فأولئك هم الفاسقون{ ، }ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الظاملون{  لحيكم مبا أنز 
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تزلة أن يصرحوا بكفر كل عاص وظامل وفاسق ألن كل عامل ابملعصية فلم حيكم مبا فليلزم املع
 أنزل هللا(

 ( : ) وكل معتقد أو قائل أو عامل فهو حاكم يف ذلك الشيء أيضاً  قالو 
اكم ذا اجتهد احللم : إوس وكما قدمنا يطلق احلاكم على املفيت وخرج عليه قوله صلى هللا عليه

ملريد املخطئ وا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد . فهذا يف املصيب فأصاب فله أجران وإذا
وت فهو الطاغ حكمو للحق أما من أفَّت ابلباطل وهو يعلم أنه ابطل فقد حكم بغري الشرع 
 ء .اتبع ملا تقدم فإن استحل ذلك كفر وإال فهو عاص كالقاضي سواء بسوا

رتد فهذا كافر م إلسالماة ه غري شريعأما احلاكم مبعىن من التزم شريعة حيكم هبا كل أمور حيات
 جنيل .كالتوراة واإلالعمل املطلق ابلشرائع املنسوخة  وهذا مثل ابإلمجاع 

م عاىل: )وليحكتقوله م بقال ابن حزم : واحتج املوجبون لألخذ بشرائع األنبياء عليهم السال
 ن(.لفاسقو هم ا نزل هللا فأولئكأنزل هللا فيه ومن مل حيكم مبا أأهل اإلجنيل مبا 

نسوخ، من هذا مني أخالف بني اثنني من املسلالإذ قال أبو حممد: وهذا ال حجة هلم فيه 
كافر مشرك   م فإنهسالوأن من حكم حبكم اإلجنيل ِما مل أيت ابلنص عليه وحي يف شريعة اال

 خارج عن االسالم.
ا للذين الذين أسلمو  بيونلنا اان أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم هبإواحتجوا بقوله تعاىل: )

 هداء(.ه شهادوا والرابنيون واألحبار مبا استحفظوا من كتاب هللا وكانوا علي
نه تعاىل ليه السالم ألمدا ع حمهللا تعاىل به أنبياء بين إسرائيل ال قال أبو حممد: وهذا إمنا عىن

 .هـارين( سخلاايقول: )ومن يبتغ غري السالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من 
 وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية:

املنسوخة و ا املبدَّلة شرائعهم ب"ُنَسُخ هذه التوراة مبدلة ال جيوز العمل مبا فيها، ومن عمل اليو 
 فهو كافر" 

 وقال ابن القيم:
من  قبله، وأنَّ  ين كانل دك"قالوا: وقد جاء القرآن وصحَّ اإلمجاع أبنَّ دين اإلسالم َنَسَخ  

  اءت به التوراة واإلجنيل ومل يتبع القرآن فإنَّه كافر"التزم ما ج
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سأل هللا مور نم األعن اجلادة واختلطت عليهوقد خلط أانس بني هذا وبني ماتقدم فحادوا 
 اهلدى والسداد .

 
 

 (1#مسائل_شائكة )
 9اتبع : التحاكم للمحاكم الوضعية 

جله ألها أصال من لسلة كلسقد أثران اانتهينا من املشرع واحلاكم وموعدان اليوم مع املتحاكم و 
ا ألهنا هي ئا منهشي وبينا معاين وضوابط اآلايت اليت تعرضت له وكذا األحاديث فلم نرتك

حاديث ت واألآلايعمدة الكالم يف حكم املتحاكم للطاغوت ..فمن خرج عما أفادته هذه ا
 فإنه اليندرج يف حكمها ونطالب كل من يدرجه بدليل آخر غريها .

 ثال هذا من األسئلة اليت وصلتين ِما خيص موضوعنا : فم
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته حياكم هللا شيخ 

فهل  ريءبكثر من عشر سنوات وهو شخص مسجون ولفقت له هتمة قد يسجن بسببها أل
 يكم؟فهللا  رككراه وابحتت اإل  اجيوز له توكيل حمام للدفاع عنه وهل يعترب متحاكم

وانتهت  تيقعابن  عن لسؤال بعض األغرار رمبا أجاب عنه يف حلظة ونقل له نقالطبعا هذا ا
ا ذ. وأؤكد أن هك .عنده القضية .. وليحرتق األخ ومن يعول فزوال الدنيا أهون من الشر 

خذ ول : اللي أيثل يقامل املفيت بغري علم لو وضع يف مكانه الختلفت فتواه مائة ابملائة لكن
 ه ..وحنوه من األمثال .الضرب غري اللي يعد

 فصياللة وتم مجوقد بينا سابقا أن هذا ليس متحاكما أصال فخرجت املسألة من التحاك
 ىل الطاغوت إتحاكم ال ُث لو كان متحاكما فهو خارج عن نص اآلايت احملتج هبا ألنه اليريد
 إىل حكم هللا ه تعالل لُث لو كان مريدا للتحاكم إىل الطاغوت فليس بداخل أيضا ألنه ما قي

 ورسوله صلى هللا عليه وسلم فرفض وصد عن ذلك صدودا
 ُث لو فعل ذلك فهل هذا كفر أم شرك ؟ وهل هو أكرب أم أصغر ؟

 ولتوضيح ذلك نقول :
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النكاح كامالت  ملعقد بينا سابقا أن التحاكم ليس من العبادات اصطالحا وإمنا هو من ا
 .ان ملفهوم الواسع كما قرر والبيع واجلهاد وإن كانت كلها عبادة هلل اب

ستسالم اذى هو دين الذكر ال)صلى هللا عليه وسلم(  النيبالتحقيق أن و قال شيخ اإلسالم : 
ادرا قن كان ل مكجيب هلل عبادة حمضة على األعيان فيجب على   يالعبد لربه مطلقا الذ

 ..اخلمس  هيعليه ليعبد هللا هبا خملصا له الدين وهذه 
كون يما أن إبل  ناسجيب أبسباب ملصاحل فال يعم وجوهبا مجيع ال منافإ؛ وما سوى ذلك 

 ن أمارة وحكممع ذلك تبي عن املنكر وما يفرضا على الكفاية كاجلهاد واألمر ابملعروف والنه
ه لن وجب مبه  ن جيب بسبب حق لآلدميني خيتصأما إقراء وحتديث وغري ذلك و إوفتيا و 

املصلحة  حبصول وإما إببرائهما إبراء املصلحة أو اإل ذا حصلتإو  إبسقاطهوعليه وقد يسقط 
مل من ملظاف من اصانوالودائع واإل يفحقوق العباد مثل قضاء الديون ورد الغصوب والعوار 

ب على وجت طتا سقحقوق اآلدميني وإذا أبرئوا منه يمنا هإالدماء واألموال واألعراض 
هلذا و در  على كل عبد قاحال دون حال مل جتب عبادة حمضة هلل شخص دون شخص يف
 ا.هـ .ملسلمنيص اهنا من خصائإواليهود والنصارى خبالف اخلمسة فيشرتك فيها املسلمون 

 ..وبناء عليه فليس التحاكم للطاغوت من الشرك ابهلل يف شيء 
و كفر هلكن هل و ..  وهذا مسلم به يف اجلملة..وإمنا االحتمال القائم هو أن يكون كفرا 

 صغر ؟أكرب أم كفر أ
بحانه سهللا  سب اجلحود مثل مبعىن أدق : هل هو عمل كفري اليفتقر الستحالل القلب أو

 وتعاىل ؟ أم هو كفر عملي يفتقر لذلك كقتال املسلم ألخيه املسلم ؟
 ولتقرير ذلك نقول :

عتقاد اليفتقر ض الأن الكفر منه ماهو عمل حممذهب أهل السنة واجلماعة خالفا للمرجئة 
ر فالكف عتقادمن خيالفهم يرى أن هذا العمل ِمكن أن يدل على فساد اال أنيف حني 

 لالعتقاد وليس لذات العمل فيؤول اخلالف غالبا إىل خالف اصطالحي .
دا دا وحمدودة جليلة جي قولكن ماهي األعمال الكفرية اليت التفتقر لالعتقاد ؟ يف احلقيقة ه

هللا عليه  له صلىرسو و علماء يقول : سب هللا وكل من ميثل هلا ِمن وقفت على كالمهم من ال
 .والسجود للصنم ورمي املصحف وقتل النيب وسلم 
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ستحالل له اال رتطقد اش سابقا على تفصيل كما بينا  إذا كان احلكم بغري ما أنزل هللاو 
 و احلاكمهألنه  تاراخميف الغالب يكون  صاحبهو على الرغم من تسمية هللا له كفرا واجلحود 
 َّللَُّ َفُأولَِئَك ُهمُ ا أَنـَْزَل ا مبَِ ُكمْ ن القيم بعد أن ذكر التأويالت يف اآلية: }َوَمْن ملَْ حيَْ قال اب

حبسب  صغر واألكربرين األلكفاْلَكاِفُروَن{: "والصحيح: أّن احلكم بغري ما أنزل هللا يتناول ا
نه عصياانً، عوعدل  قعةحال احلاكم، فإنه إن اعتقد وجوب احلكم مبا أنزل هللا يف هذه الوا
ب وأنه خمري ري واجه غألنه مع اعرتافه أبنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أن
طئ له حكم هذا خم: ففيه مع تيقنه أنه حكم هللا تعاىل فهذا كفر أكرب، وإن جهله وأخطأه

 املخطئني"
فر عمل كعان :  نو  فروها هنا أصل آخر هو أن الك :يف كتاب الصالة  أيضاوقال ابن القيم 

سلم جاء و عليه  وكفر جحود وعناد، فكفر اجلحود : أن يكفر مبا علم أن الرسول صلى هللا
 ا الكفر يضاده، وهذكامبه من عند هللا جحودًا وعنادًا من أمساء الرب وصفاته وأفعاله وأح

يضاده، ال  إىل مان و اإلميان من كل وجه ، وأما كفر العمل : فينقسم إىل ما يضاد اإلميا
 ما ريغبوأما احلكم  ، فالسجود للصنم واالستهانة ابملصحف وقتل النيب وسبه يضاد اإلميان

أن  سم الكفر بعدعنه ا نفىأنزل هللا وترك الصالة فهو من الكفر العملي قطعاً وال ميكن أن يُ 
الة  الص فر واترك كال هللاأطلقه هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم عليه، فاحلاكم بغري ما أنز 

ن املمتنع اد، ومعتقكافر بنص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولكن هو كفر عمل ال كفر ا
ليه ع صلى هللا سول هللار مي أن يسمي هللا سبحانه وتعاىل احلاكم بغري ما أنزل هللا كافرا، ويس

يه  علصلى هللا هللاوقد نفى رسول  وسلم اترك الصالة كافرا وال يطلق عليهما اسم الكفر
م ا نفى عنه اسقه وإذوائوسلم اإلميان عن الزاين والسارق وشارب اخلمر وعمن مل أيمن جاره ب

الترجعوا  ك قولهكذلو اإلميان فهو كافر من جهة العمل وانتفى عنه كفر اجلحود واالعتقاد 
ه ا فصدقاهنكبعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فهذا كفر عمل وكذلك قوله من أتى  

هبا  كافر فقد ابءخيه ايل ألدبرها فقد كفر مبا أنزل على حممد وقوله إذا قال الرجأو امرأة يف 
منا مبا عمل عضه مؤ بب أحدمها وقد مسى هللا سبحانه وتعاىل من عمل ببعض كتابه وترك العمل

 . ..اخل كالمه رمحه هللابه وكافرا مبا ترك العمل به 
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حكم  غيت أولطوااأن من حتاكم إىل  لكن ينبغي أن يعلم:  قال الشيخ سليمان بن سحمان
فهذا ملحق  له،بغري ما أنزل هللا، واعتقد أن حكمهم أكمل وأحسن من حكم هللا ورسو 
ما من مل رة، وألعشاالكفر االعتقادي املخرج عن امللة كما هو مذكور يف نواقض اإلسالم 
 عمليفر الكال يعتقد ذلك لكن حتاكم إىل الطاغوت وهو يعتقد أن حكمه ابطل فهذا من

 ي يكفر به منوت الذلطاغوأما املسألة الثانية وهو قول السائل: ما التحاكم إىل اُث قال : 
 من الذي ال يكفر؟و فعله 

بن القيم الدين اس مشفاجلواب أن نقول: قد تقدم اجلواب عن هذه املسألة مفصاًل يف كالم 
ا كان عليه عليك مبف، ة أفهامضلم وماوكالم شيخنا فراجعه، واعلم أن هذه املسألة مزلة أقد

 ا.هالسلف الصاحل والصدر األول وهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل.
ف فكيجل ز و أقول إذا كان هذا يف احلكم املنصوص على كونه كفرا يف كتاب هللا ع

  يرد فيه أيومل يهام فابملتحاكم الذي الخيار له يف احلكم وإمنا يرفع مظلمته ويطلب احلك
 عمله كفر ؟ نص على أن

لعلماء شرتط االك ذولدينا هنا أعمال غري الصالة جاء النص الشرعي فيها أهنا كفر ومع 
 : أو أتولوها مبا خيرجها عن الكفر األكرب نذكر منهافيها االستحالل 

، َوِقَتالُ  قوله ُْسِلِم ُفُسوق 
 (ُكْفر    هُ صلى هللا عليه وسلم: )ِسَباُب امل

ىل كفر غري إاحبها بص نة الكربى: "ابب ذكر الذنوب اليت تصريقال ابن بطة يف كتابه اإلاب
 خارج عن امللة". وذكر هذا احلديث وغريه

ن امللة كما مرج به خي قال النووي: "وأما قتاله بغري حق فال يكفر به عند أهل احلق كفراو 
أقوال، ديث ويل احلأت قدمناه يف مواضع كثرية، إال إذا استحّله، فإذا تقّرر هذا فقيل يف
الم ال كفر ة اإلسأخو و أحدها: أنه يف املستحل، والثاين: أن املراد كفر اإلحسان والنعمة 

 كفار"ال اجلحود، والثالث : أنه يؤول إىل الكفر بشؤمه، والرابع : أنه كفعل
  َكَفَر(ِإالَّ  -ُه َلمُ َوُهَو يـَعْ  -ِه بِيأَ صلى هللا عليه وسلم: )لَْيَس ِمْن َرُجٍل ادََّعى لَِغرْيِ وله ق

يستحق عليه التخليد يف النار، وإمنا هو كفر  لِـَحّق  يقال ابن بطال: "ليس معناه الكفر الذ
أبيه ولِـَحّق مواليه، كقوله يف النساء: )يكفرن العشري(، والكفر يف لغة العرب: التغطية للشيء 
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ن فعل ذلك  ال أّن مَ والسرت له، فكأنه تغطية منه على حق هللا عز وجل فيمن جعله له والًدا، 
 كافر ابهلل حالل الدم"

 وال نريد أن نطيل .. ففيما مثلنا به كفاية وزايدة ..
فهم فيه وخيال ماءفإذا كان هذا فيما ورد النص بكفره فكيف فيما هو ابجتهاد بعض العل

 غريهم ؟ فوهللا هلو أوىل وأوىل وأوىل ...
به  ايتعلقجل مفتقاد خبالف العمل الكفر والشرك جل مبناه على االعونلفت النظر أن 

 ق والعصيانو الفس
تعلقة مكانت   سة فإذاتتعلق ابألحكام اخلم، والطاعة  هو طاعة للحكميف حقيقته التحاكم و 

 مبحرم فهذا احملرم إما يكون معصية وإما يكون كفرا 
 الفرق بني االعتقاد والفعل واألمر فيه مبين على 
من  سبحانه فهللامي هو تحر واملستحق للطاعة يف التحليل وال ياآلمر والناه فاعتقاد املسلم أن

طاعة فهذا قيق الحت وعدم خمالفة األمر والنهياعتقد غري ذلك فليس مبسلم أما الفعل وهو 
 الخيرج من دائرة اإلسالم 

صلى هللا وله طَاَعة َرسُ  َعاىَل ارك َوتَـ يب يـَُقول ذكر هللا تبَ أ)مسَِعت  : اإلمام أمحدبن اعبد هللا قال 
 َساء }َفاَل َوَربك اَل اَل يف النِّ قَ  امتهاعْو أيب كلَها أَعَلْيِه َوسلم يف اْلُقْرآن يف غري َموِضع َفذكرَها 

 َوقَالَ  ا قضيت{ اآْليَةهم حرجا ِمَّ  أنفسيف  يُؤمُنوَن َحَّتَّ حُيَكُِّموك ِفيَما شجر بَينهم ُثَّ اَل جَيدوا
رد وُه فَ ِإن تنازعتم يف َشْيء مر ِمْنُكم فَ اأْلَ  أويلو أِطيُعوا هللا َوَأطيُعوا الرَُّسول }اَي أَيَها الَّذين آمُنوا 
هللا َواَل  ني النَّاس مبَا أَرَاك لَتحكم بَ حلَْقِّ ابِ  قَاَل }ِإانَّ أنزلَنا إِلَْيك اْلكتابو  ِإىَل هللا َوالرَُّسول{

 تكن للخائنني خصيما{(
رتبط عتقاد فإذا ا ابالمل الهللا فلم حيقق الطاعة وهي مرتبطة ابلعومن مل يتحاكم إىل ما أنزل 

 عدم طاعته ابعتقاد وهو االستحالل واجلحود هنا وقع يف الكفر 
ة وقد سبق ره كثري ظائفإذا أشكل عليك قوله : )فال وربك اليؤمنون ( قلنا ما أسهل ذلك فن

ه لذي أقسم عليسلم واو  هللا عليه يف املنشورات السابقة اإلشارة لذلك ونزيدك هنا قوله صلى
 ، َوهللِا اَل يـُْؤِمنُ اَل يـُْؤِمنُ  هللاِ ، وَ َوهللِا اَل يـُْؤِمنُ ثالاث خبالف ما هنا فالقسم عليه مرة واحدة : 

 . هُ قيل: من اي رسول هللا؟ قال: َمْن اَل أَيَْمُن َجارُُه بـََوائِقَ 
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هنا نفي   إلمياني اة واملراد بنفوالذي يؤذي جاره مسلم عاص ابتفاق أهل السنة واجلماع
 كماله .

ا وهو من اتركه حكمو ولإلمام ابن القيم كالم بديع جدا يف تلك املسألة يف كتاب الصالة 
رف الفرق بني الكفر سنة فلرياجعه من شاء ليع 45أوائل ماقرأانه أايم الطلب قبل حوايل 

بدعة  و عمدةهك  فهم ذلاألكرب والكفر األصغر عند أهل السنة واجلماعة فإن اخللل يف
 اخلوارج وهي اليت حتيا اآلن جذعة بني الشباب .

احلكم غري  حود يفجلابمناط الكفر األكرب العملي غري املرتبط كم واحلكم يفرتقان فالتحا و 
 ويشمل ستحليكفر أصغر إن مل   هية متوفر يف التحاكم ألن احلكم يشمل حاالت معين

ظهر من يل وهو حالها مطلقا وهذا اليشرتط فيه االستاالستبدال الكامل للشريعة وتنحيت
 عمل احلاكم واليظهر من عمل املتحاكم حَّت يشهد على مايف قلبه

يس لكبرية كب لمن حتاكم إىل الطاغوت خمتارا لطمع دنيوي فهو عاص مرتواخلالصة أن 
 يف سياق ىلال تعاتوب قأن يستغفر ويوقد دلت اآلايت أن مثل هذا عليه مبؤمن إمياان كامال 

م الرسول غفر هلاستآايت التحاكم ) ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا هللا و 
وا إسالمهم ك فجدداءو جلوجدوا هللا توااب رحيما ( ومل يقل ولو أهنم إذ كفروا أو أشركوا 

 وشهدوا الشهادتني ...
 مبؤمن إمياان ليساي قادوإن كان مبغضا للشرع معرضا عنه من داخل قلبه فهو منافق نفاقا اعت

كم حيه أي تب علالكفر الباطين الذي اليرت كافر وهو  حقيقيا وزعمه اإلميان كاذب فيه 
هللا  يعلم ن)أولئك الذي  :ظاهري كاملنافقني يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم قال هللا تعاىل
 ما يف قلوهبم فأعرض عنهم وعظهم وقل هلم يف أنفسهم قوال بليغا (

كالم فطاغوت  الهذا القسم حيمل كالم كل من قال من العلماء بكفر من حتاكم إىلوعلى 
إال  قه ذلكيفالعلماء يفسر بعضه بعضا وما أمجلوه يف مكان فصلوه يف مكان آخر وال

 العلماء ال أهل القص واللصق .
 :رمحه هللا يف كتاب اإلميان شارحاً مسألة التكفري ابن تيمية يقول 

الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر فإنه جيب أن جتري عليه أحكام املرتد ردة )فإن كثريا من 
ظاهرة فال يرث وال يورث وال يناكح حَّت أجروا هذه األحكام على من كفروه ابلتأويل من 



50 

 

أهل البدع وليس األمر كذلك ؛ فإنه قد ثبت أن الناس كانوا " ثالثة أصناف " : مؤمن ؛ 
ر لإلسالم مبطن للكفر . وكان يف املنافقني من يعلمه الناس وكافر مظهر للكفر ومنافق مظه

كابن أيب   -بعالمات ودالالت بل من ال يشكون يف نفاقه ومن نزل القرآن ببيان نفاقه 
ومع هذا فلما مات هؤالء ورثهم ورثتهم املسلمون وكان إذا مات هلم ميت آتوهم  -وأمثاله 

 الشرعية على أحدهم مبا يوجب عقوبته .(مرياثه وكانت تعصم دماؤهم حَّت تقوم السنة 
مد هلل واحلوة إلخواليدخل يف كل ذلك من ليس خمتارا للتحاكم إىل الطاغوت مثل مجيع ا

 رب العاملني
 
 

 (1#مسائل_شائكة )
 10اتبع : التحاكم للمحاكم الوضعية 

هو م عن احلكم و ا اليو يثنبدأان االقرتاب من هناية ما أردان احلديث عنه يف تلك السلسلة وحد
 ما يصدر عن احلاكم بناء على التحاكم وفقا للشرع املتحاكم إليه .

ء ألزمت ، سوا بكذا واحلكم ابلشيء أن تقضي أبنه كذا ، أو ليس: قال الراغب األصفهاين 
 . تلزمه ذلك غريك أو مل

ملسألة رب اة ولنقلسلوالغرض من حديثنا عن احلكم مهم جدا يف سبب كتابتنا أصال هلذه الس
 نضرب مثاال :

هللا تعاىل  ف شرعالحكم له خبىل الشريعة املطهرة وهو يعلم أن القاضي سيإذا حتاكم أحد إ
للطاغوت  تحاكما ميف الواقع فهل هو هنا متحاكم للشريعة غري متحاكم للطاغوت أم يعترب

 بناء على خمالفة احلكم للشرع ؟
فق شرع هللا ا يوامب حكم لهم أن القاضي سي القوانني الوضعية وهو يعلوإذا حتاكم أحد إىل

تحاكما عترب مم يتعاىل يف الواقع فهل هو هنا متحاكم للطاغوت غري متحاكم للشريعة أ
 للشريعة بناء على موافقة احلكم للشرع ؟

انون اضي وال ابلق ابلقوال الذي نراه ونؤكد عليه أن العربة مبوافقة احلكم للشرع ال ابحملكمة
 املعتمد .
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 ذا كان القاضي مسلما وحكم مبا خيالف شرع هللا فقد حكم ابلطاغوتفإ
 وإذا كان نصرانيا وحكم مبا يوافق شرع هللا فقد حكم ابلشريعة

ما التف ءة بعدربالو رفع زان حمصن لقاض مسلم بني يديه الكتاب والسنة فحكم عليه ابل
نه أيعلم  هوليه و على نصوص الشرع برشوة أو غريها فقد حكم ابلطاغوت ومن حتاكم إ

 سيحكم خبالف الشرع متحاكم للطاغوت .
ملوت ام حَّت لرجولو رفع زان حمصن لقاض نصراين بني يديه دستور دولته فحكم عليه اب
حتاكم  رع ومنلشابلوجود ذلك يف دستوره أو ألن لديه الصالحية أن حيكم بذلك فقد حكم 

 رع .إليه وهو يعلم أنه سيحكم مبوافقة الشرع متحاكم للش
 جواز الذهاب م نقصدفل هذه صورة مل نقصد تفاصيلها املبالغ فيها وإمنا أردان التمثيل فقط
رى وجتاوزات فات أخالخمابتداء حملكمة طاغوتية طاملا ستحكم مبا يوافق الشرع ألن ذلك فيه 

 تتعدى مسألة احلكم .
م أن أيتوه لب منهم طهالنيب صلى هللا عليه وسلم عندما أاته اليهود ليحكم بينُث نقول : 

 هللايها وهو حكم وجود فم مابلتوراة مع كوهنا حمرفة يف مواضع منها إال أنه يعلم أن حكم الرج
يها مع فم مبا حلكاسبحانه فلما أتوه هبا غطى على موضعها احلرب وملا كشف أمره اعترب 

ي وَن الَِّذيَن حَيُْكُم هِبَا النَّبِ  ًدى َونُور  ۚ ا هُ هَ ِفي ِإانَّ أَنزَْلَنا التـَّْورَاةَ حتريفها حكما شرعيا فقال تعاىل ) 
من أحيا  للهم إين أوللم : اليه وسعالنيب صلى هللا وقال ...( اآلايت َأْسَلُموا لِلَِّذيَن َهاُدوا 

 .أمرك إذ أماتوه 
ك لبياُن ما سأ ة فيهالتورا: يقول تعاىل ذكره: إان أنـزلنا االطربي يف تفسري هذه اآلية قال 

لم عليهم، ما أظ الءهؤالء اليهود عنه من حكم الزانيني احملصنني " ونور "يقول: فيها ج
يف  توراةلحيكم حبكم ا ول:وضياُء ما التبس من احلكم " حيكم هبا النبيون الذين أسلموا "، يق

 لنبيون الذينانيني" لزااذلك، أي: فيما احتكموا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فيه من أمر 
نا كره بذلك نبيّ عاىل ذ ت هللاوإمنا عىن ...  أسلموا "، وهم الذين أذعنوا حلكم هللا وأقر وا به

 مابلرج هودحممدا صلى هللا عليه وسلم، يف حكمه على الزانيني احملصنني من الي
النيب  لموا "، يعينذين أسن ال: " إان أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم هبا النبيو  عن السديو 
 لى هللا عليه وسلم.ص
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  رمجافأمر هبما ف توراة! اليفقال النيب صلى هللا عليه وسلم: فإين أحكم مبا  عن أيب هريرة قالو 
م هبا ى ونور  حيكيها هدً فاة قال الزهري: فبلغنا أن هذه اآلية نـزلت فيهم: " إان أنزلنا التور 

 النبيون الذين أسلموا "، فكان النيب  منهم. 
له سلم وَمْن قبو عليه  له: " حيكم هبا النبيون الذين أسلموا "، النيب صلى هللاعن عكرمة قو و 

 . من األنبياء، حيكمون مبا فيها من احلق
ت بي سلميه و صلى هللا عل : دخل رسول هللا ابن عباس بل يف موضع أظهر من ذلك قال

 ارث ابن زيد، واحل مروع على مجاعة من يهود ، فدعاهم إىل هللا ، فقال له نعيم بن دراسامل
راهيم كان إّن إب: ف فقاال دين أنت اي حممد ؟ فقال : على ملة إبراهيم ودينه . : على أي

نكم ! يهي بيننا وب، ف اةتور ال إىل وا: فهلم ! فقال هلما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اييهود
ب إىل كتا دعونَ يكتاب ال نم بانصي إىل الذين أوتوا تر: }أمل  فأبيا عليه ، فأنزل هللا عز وجل

 ن{يفرتو  انواك: }ما   قوله فريق منهم وهم معرضون{ إىل يتوىلهللا ليحكم بينهم ُث 
 يقول ابن القيم رمحه هللا يف الطرق احلكمية :

ق من الظامل رج احلخت )فإن السياسة نوعان : سياسة ظاملة فالشريعة حترمها. وسياسة عادلة
 (ها من علمها وجهلها من جهلها علمالفاجر، فهي من الشريعة . 

حل ن يقوم مبصامللقضاء وا االسالم: إذا استوىل الكفار على إقليم عظيم، فول وقال العز بن عبد
 لمفاسد ...لدفًعا ة و اذ ذلك كله، جلًبا للمصاحل العامفاملسلمني العامة، فالذي يظهر إن

 ه .به الرتباط ولعلنا نتعرض لذلك مرة أخرى يف حديثنا عن حكم تويل القضاء
عي إذا  ن الوضقانو : هل جيوز أن نتحاكم إىل من حيكمون ابلوقد سئل الشيخ ابن عثيمني 

 كنا حمقني، أو نرتك حقوقنا للضياع؟
نتحاكم  ال: الن قذكر ابن القيم يف أول كتاب الطرق احلكمية أن من الفقهاء م فقال :

كمون بغري لذين حيرة اال سيما مع كثإليهم، وقال: هذا ال ميكن أن تصلح به أحوال الناس، 
ضيع تده، وأما أن  فر هللازل ما أنزل هللا، فلك أن تتحاكم إليهم؛ لكن لو ُحِكَم لك بغري ما أن
 ها من أجل أنن نضيعأوز حقوق الناس فال؛ ألنه رمبا تكون أمالك وفيها ورثة كثريون، فال جي

ن، وإال ي إنسان أم، فاحلق مقبول هذا حيكم ابلقانون، بل نتحاكم إليه، فإن حكم ابحلق
 فال. اهـ
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 هو وإن. و  اهباحلكمة ضالة املؤمن فحيث وجدها فهو أحق روي مرفوعا : قد و قلت  : 
 هللاه شرع فمع فحيثما وجد احلقضعف سنده إال أن معناه صحيح ونص على ذلك العلماء 

بن جدعان ا دار يفدت والعكس فهما اليفرتقان ولذا قال النيب صلى هللا عليه وسلم لقد شه
سب فار وحكني  حلفا لو دعيت إليه يف اإلسالم ألجبت . ومعلوم أن هذا احللف كان ب

 عليه النيب صلى هللا ي إليهدع قوانني الكفار إال أن ماتوصلوا إليه فيه موافق لشرع هللا ولذا لو
 وسلم يف اإلسالم ألجاب .

 الوليد يومئذفيان و سيب وليد بن عتبة بن أكان بني احلسني بن علي بن أيب طالب وبني ال  وقد
ن أذي املروة فكبينهما بان يف مال كأمري املدنية أمره عليها عمه معاوية بن أيب سفيان منازعة 

من حقي  تنصفينل الوليد حتامل على احلسني يف حقه لسلطانه فقال له احلسني أحلف ابهلل
لف حبدعون  أل عليه وسلم ُثأو آلخذن سيفي ُث ألقومن يف مسجد رسول هللا صلى هللا

 ال وأان أحلف ما قسنيالفضول قال فقال عبدهللا بن الزبري وهو عند الوليد حني قال له احل
قال  مجيعا وتابهلل لئن دعا به آلخذن سيفي ُث ألقومن معه حَّت ينصف من حقه أو من

مان بن ن عثب محنوبلغت املسور بن خمرمة بن نوفل الزهري فقال مثل ذلك وبلغت عبدالر 
قه حَّت  من ححلسنيابن عتبة أنصف ال مثل ذلك فلما بلغ ذلك الوليد عبيدهللا التيمي فق

 . رضي
لوايل ضي قد مييل لن القاأ لعلمهم وا رفع األمر للقضاء الشرعي لعلهفهؤالء األئمة األكابر ترك

لى أهلها ولو ع ىلمل إملظااملطهر يف رد ايف حكمه وجلئوا حلكم أهل اجلاهلية ملوافقته للشرع 
 الوايل وغريه .

وقد أمر هللا سبحانه وتعاىل عباده املؤمنني ابهلجرة إىل احلبشة ومعلوم لدى كل عاقل أهنا دار  
ولكنهم نشدوا  املهاجرون الحمالةكفر يطبق فيها أحكام الكفار على كل من دخلها ومنهم 

والنريد أن نطيل يف ذلك  العدل املوجود ضمن هذه األحكام وهو ما يوافق الشرع املطهر
ابحلديث عن تظلمهم أمام النجاشي وقبوهلم جملس احلكم بينهم وبني خصومهم من قريش 
فقد قبلوا املرافعة أمامه وقد أنصفهم وحكم بينهم وبني خصومهم مبا يوافق شرع هللا من 

حكم بقائهم يف دار الكفر آمنني اليؤذيهم أحد وعدم ردهم ملن ظلمهم من أقوامهم وهذا 
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الشرع وإن كان على يد كافر مل يدخل اإلسالم بعد وليس وفق أحكام الكتاب والسنة اليت مل 
 يعرف عنها النجاشي أي شيء بعد .

ل الذي قامت العد وسط وهنزل كتبه ليقوم الناس ابلقأرسل رسله و أفإن هللا قال ابن القيم : 
  ريقأبي ط بحهصسفر أعقل و دلة الأرض فإذا ظهرت أمارات احلق وقامت به السموات واأل

 نوع يفماراته أته و ل وأدللعدعاىل مل حيصر طرق اوهللا ت ، مرهأكان فثم شرع هللا ودينه ورضاه و 
ن ألطرق ه من اا شرعوأظهر بل بني مبدل أقوى منه و أرق اليت هي واحد وأبطل غريه من الط

عرفة العدل حلق وما امقصوده إقامة احلق والعدل وقيام الناس ابلقسط فأي طريق استخرج هب
ليت اراد غاايهتا ا املوإمن سباب ووسائل ال تراد لذواهتاأاحلكم مبوجبها ومقتضاها والطرق  وجب

 ا.هـ. هي املقاصد
 .. حيث وجدت املصلحة فثم شرع هللا: عند األصوليني واملقولة املشهورة 

ْن مِ َوَمْقُصوُد الشَّرِْع  ِد الشَّرْعِ ْقُصو َلى مَ عَ نـَْعيِن اِبْلَمْصَلَحِة اْلُمَحاَفظََة  الغزايل :أبو حامد قال 
ْم، َفُكل  َما يـََتَضمَُّن ْم َوَنْسَلُهْم َوَماهلَُ ْم َوَعْقَلهُ ْفَسهُ نَـ وَ اخْلَْلِق مَخَْسة : َوُهَو َأْن حَيَْفَظ َعَلْيِهْم ِدينَـُهْم 

َسَدة  َوَدفـُْعَها  اأْلُُصوَل فـَُهَو َمفْ وُِّت َهِذهِ ا يـُفَ  مَ ِحْفَظ َهِذِه اأْلُُصوِل اخْلَْمَسِة فـَُهَو َمْصَلَحة ، وَُكل  
 َمْصَلَحة .

يقه طر ال بو اكم ابحلحلكم وليس اب امتعلقوالتنصيص على احلكم يف اآلايت جيعل املناط 
 للحكم 

 ون (وقنقال تعاىل )أفحكم اجلاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من هللا حكما لقوم ي
تَـتَـُلوا فَ  َوِإْن طَائَِفَتانِ وقال : ) نَـُهمَ ِلُحو َأصْ ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اقـْ مُهَا َعَلى األْخَرى ا فَِإْن بـََغْت ِإْحَداا بـَيـْ

حكم لبغي والعدوان فبأي  هو ترك اهللاوأمر   (فـََقاتُِلوا الَّيِت تـَْبِغي َحَّتَّ َتِفيَء ِإىَل أَْمِر اَّللَِّ 
 مت ذلك فهو أمر هللا . بينهما

 ني .واحلمد هلل رب العامل
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 (1#مسائل_شائكة )
 11اتبع : التحاكم للمحاكم الوضعية 

 القضاة واحملامون
لقرائن قد تتوافر ا ال أنه إالشك أن الراضي ابلكفر املقر له كافر .. والرضى واإلقرار عمل قليب

 .ماءل لكبار العلن موكو رائتلك القاملعتربة اليت تدل على وجود الرضى واإلقرار وأمر النظر يف 
ا يف كتاب ما بينكوط  قطعا عند احلكم على املعني سيحتاج األمر للنظر يف املوانع والشر و 

 تكفري املعني فالنعيده هنا .
 وحديثنا عن القضاة واحملامني ينتظم أمورا ثالثة :

 األول : حكم دراسة مواد القضاء واحملاماة
 الثاين : حكم العمل يف هذا السلك

 يف التحاكم الثالث : حكم االستعانة هبم 
 فبالنسبة للدراسة نقول :

استهم شرعية ناك در ن هخيتلف األمر من بلد ألخرى خاصة يف بالد احلرمني فالقضاة واحملامو 
.. تهم ل دراس حيفحبتة فهم من خرجيي الكليات الشرعية واملعهد العايل للقضاء فالشك 

 وكحكم عام كل من كان كذلك فحكمه ذلك .
 قوانني منها ة مجلةالمياحلقوق فهو يدرس جبوار دراسته للشريعة اإلسليات وأما من كان يف ك

وانني كفرية مية وقسالماهو مندرج حتت التنظيمات اإلدراية ومنها ماهو معارض للشريعة اإل
 مستمدة من الدساتري الغربية ومن وضع البشر .

 والخيلو الدارس لذلك من حاالت ثالث :
أجور مفنيدها فهذا يها وتعل فة فسادها وخمالفتها للشريعة للرداألوىل : دراسة تلك املواد ملعر 

ا ملذهب دراستنكية  على تلك الدراسة مثله مثل طلبة العلم الذين يدرسون املذاهب الكفر 
 ف وحنو ذلك .احملر  يلالباطنية والصوفية االحتادية ومثل دراستنا للتوراة احملرفة واإلجن

فهذا نرجو  ةمشروع صلحةلتحصيل مهلا ولكنه جمبور عليها الثانية : دراسة تلك املواد كارها 
 له السالمة وهو على خطر لوجود حماذير كثرية يف طريقه كما سيأيت .
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ا الراضي ننا كما قدمنهلل ألاب الثالثة : دراسة تلك املواد مقرا هلا راضيا هبا فهذا كفر والعياذ
 ابلكفر كافر .

لطة ية خمتلمانجل هذه الكليات ضمن جامعات عهذا يف الدراسة جمردة .. ويف الواقع 
رتام للكفار ير واحتقدو ويتطلب األمر من الطالب يف الغالب إجاابت تقريرية يف االختبارات 

 وأذانهبم وأمور مشاهبة جتعلنا نرجح جانب التحرمي بصفة عامة .
 كما الخيلو العامل يف هذا اجملال من حاالت :

 عنه يف مقال سابق  فبالنسبة للقاضي قد سبق حديثنا
 هللا   إبذنخري فإن حكم مبا يوافق الشرع فقد حكم مبا أنزل هللا فهو على خري وإىل

قوق أو  مل واحلظامايوافق الشريعة من أحكام األحوال الشخصية مثال أو رد امل ومن ذلك
ان سب ما ذكر يمية حتنظكانت فيما اليتعارض مع الشريعة من األنظمة والقوانني اإلدارية ال

 يف املقال اخلاص ابملشرع .
ون دنيا دال أمر من أموروإن حكم مبا خيالف الشرع حفاظا على وظيفته أو طمعا يف 

 استحالل أو جحود حلكم الشريعة فهو كافر كفرا أصغر 
كرب أكفرا   افركوإن حكم مبا خيالف الشرع مستحال لذلك أو جاحدا حلكم الشريعة فهو  

 شهد بذلك كأنتربة تملعان يقر ابالستحالل واجلحود بل القرائن خمرجا من امللة وليس شرطا أ
 يعتمد القوانني الوضعية يف أحكامه بصفة عامة .

 ابلنسبة للمحامي نقول :و 
املرتبطة  لشخصيةاال إذا اقتصر يف احملاماة على الدفاع عن املظلوم أو ما يتعلق ابألحو 

حرج فيه وقد هذا الفرع بة مبا يوافق الشأبحكام الشريعة حبيث الخيالف يف مرافعاته املطال
 يؤجر على ذلك إن احتسب يف نصرة احلق .

ض هبا وإمنا غري راو ية أما إذا ترافع يف أمور ختالف الشريعة وهو غري مقر للقوانني الكفر 
 يبحث عن املال وحنوه فهو كافر كفرا أصغر الخيرج من امللة .

كرب أا كافر كفرا ا فهذهبيا ا للقوانني الكفرية راضوأما إذا ترافع يف أمور ختالف الشريعة مقر 
 خمرجا من امللة .
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هللا بنفع  رب إىللتقاوكل احلاالت اجلائزة قد يؤجر عليها صاحبها إذا احتسب ونوى بعمله 
 املسلمني ودفع الشر وتقليل الفساد 

ار عتقاد أو إقر ا احبهاصذا إوأما ابلنسبة لالستعانة ابلقضاة واحملامني فالجتوز وهي كفر أكرب 
وه ه شرعا مع خلحيل ل الا للقوانني الطاغوتية والجتوز وهي كفر أصغر إذا أراد التوصل هبا مل

 . فع ظلمو دمن االعتقاد واإلقرار وجتوز بل قد جتب يف حال التوصل حلق مشروع أ
كم احملا  لدى عدمت فالحرج عليه لكن إناألصل أن يكون ذلك لدى احملاكم الشرعية و 
 ضعية على أال يصل بذلك ملا يزيد عن حقه .الو 
تضمن و ع ه الشر  يقر من يستعني هبم يف حتصيل ما ال أنيف مقال التحاكم قد سبق أن بينا و 

طنا فإن أقر كرب ابر أإعراضا عن التحاكم للشريعة على مابيناه فيكون نفاقا عقداي وهو كف
  ببغضه للشريعة ورفضه هلا فهو كافر ظاهرا وابطنا .

األحوال  قضااي يف خاصة احلاجة لالستعانة ابلقضاء مجلةيسلم جل املسلمني اليوم من وال
 الشخصية من نكاح وطالق ورجعة وحضانة ومرياث وهلم جرا ..

فع العقوابت دم أو هلقة ومن ذلك طلب احملاماة لألسرى واملعتقلني ظلما إلسقاط التهم امللف
كل فرى وحنو ذلك م كأسهللة هلم ببعض احلقوق املكفو  املقررة عليهم جزئيا أو كليا أو املطالبة

 هذا من مقاصد الشريعة .
نصراين اشي اللنجوقد قدمنا كيف حتصل املهاجرون األول حلق بقائهم يف احلبشة حبكم ا

 آنذاك .
 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :

كثريا ما و  لك .لى ذفإن قومه ال يقرونه عكان ميكنه أن حيكم حبكم القرآن   والنجاشي ما
يعمل  يد أنلعدل ير اور من أم يتوىل الرجل بني املسلمني والتتار قاضياً، بل وإماماً ، ويف نفسه

 . وسعها إال بل هناك من مينعه ذلك ، وال يكلف هللا نفساً هبا ؛ فال ميكنه ذلك 
ع :وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل .وقيل  ك ذل ىلإنه ُسم َّ

ن ما ال يقدرو  إلسالماائع فالنجاشي وأمثاله سعداء يف اجلنة ، وإن كانوا مل يلتزموا مع شر  !
 ا.هـعلى التزامه ؛ بل كانوا حيكمون ابألحكام اليت ميكنهم احلكم هبا .
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سلوبه يف ه بطريقته وأالقة لالعواملستعني ابحملامي يوكل احملامي يف الدفاع عنه واملطالبة حبقه و 
يل احملامي توص ا دوروإمن ا يتلفظ به احملاميمبؤاخذ الشرعا وال يف أي من القوانني ذلك والي

 لشريعة أم غريافقة لمو  فكرة موكله وخماطبة احملكمة مبا تفهم من مواد الدستور سواء أكانت
و حنو لتوقيع عنه أم أو اتهموافقة حَّت يصل حلق املوكل ولذا اليقبل من احملامي اإلقرار عن امل

 . ذلك
م حتت املسل جودو واليستغين الناس مسلمهم وكافرهم عن القضاء حبال ولذا حَّت يف حال 
لك فهو ل يف ذادسلطان الكافر أو حتت حكم طاغويت البد له من القضاء الحمالة ومن جي

 .ألد خصم 
لك مبا ذاء يف علموقد مرت على األمة حكومات طاغوتية ووالايت للكفار فكانت فتاوى ال

ض قانون  أو فر  افرواقع ومل حيصل أن كفر أحد القضاة جملرد عملهم حتت سلطة كيناسب ال
عضا من دمنا بققد و كفري عليهم طاملا جيتهدون إلصابة احلق ويغلب عليهم موافقة الشرع 

لعلماء له كفري ان تلنك فعلى الرغم مالكو وأيضا يراجع فرتة حكم تيمور ذلك إابن حكم هو 
حتت والية  د كونهر علماء القضاء ومل يكفر أحد منهم قاضيا جملوفرضه الياسق فلم يرتك ال

 إال من قدم الياسق على الشريعة .تيمورلنك 
 :عجائب املقدور يف نوائب تيمور يف قال ابن عربشاه 

 من هذه اجلهة.....و ميةهي كفروع الفقه يف امللة اإلسالو  كان معتقدا للقواعد اجلنكيزخانية
شيخنا يدان و ان و سوالمزي رمحه هللا و نا حافظ الدين حممد البزاأفَّت كل من موالان و شيخ

م بكفر اإلسال أئمةو وغريمها من العلماء األعالم  عالء الدين حممد البخاري أبقاه هللا
 ا.هـ. ميةبكفر من يقدم القواعد اجلنكيزخانية على الشريعة اإلسالو  لنكر تيمو 

 ه بني علماء عصره على أن تكفري تيمورلنك مع ذلك ليس متفقا علي
 لعثمانية منذالدولة ر اوكذا مجيع حقبة الفاطميني الباطنيني وكذا سالجقة الروم وخالل عصو 
مة مة وقانون انانلفاتح وا أكثر من أربعة قرون وهم حيكمون قوانني وضعية ومنها قوانني التورو

. 
اعـدة سيـر علـى قـ؛ يهللامحـه ر :"كـان املـلك الظـاهـر عن الظاهر بيربس يقـول ابـن تغـري بـردي 

 « ـورااليسـق، والت »ملـوك التتـار، وغـالب أحكـام جنكـز خان؛ من أمـر 
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 وال أعرف أحدا كفر الظاهر بيربس فضال عن قضاته
ايستهم و لمغول لراء فكان منهم دولة املماليك مبصر، ولشدة مهابة األموقال املقريزي : 

الشخصية ،  ألحوالوا وكلوا إىل قاضى الشريعة العباداتحافظوا على تنفيذ هذه "الياسة" ف
ختلفوا فيه افيما  همبين يوأما هم وعاداهتم فكانت على مقتضى الياسة ونصبوا احلاجب ليقض

قطاعيات ، مور اإل أ، وجعلوا إليه النظر ىف قضااي الدواوين السلطانية عند االختالف ىف
، فلما لديين موجوداالوازع اان . إىل أن قال : هذا وك فشرعوا ىف الديوان ما مل أيذن به هللا . .

 قلَّ احلياء وضعف الدين طغت السياسة وأحكامها وانزوى الدين وأهله
ضاة يف ضي الققا والنريد أن نطيل ابلنقول يف ذلك ومن مشاهري قضاهتم ومن توىل منصب

 .أزماهنم كثريون منهم الشيخ أبو السعود املفسر الشهري 
القول افرا و ن كسف عليه السالم لدى ملك مصر والذي عليه اجلمهور أنه كاوقد عمل يو 

ن وإن كنا ية وحنارخيإبسالمه شاذ يف غاية الشذوذ من حيث النظر يف النصوص الشرعية والت
وهي يف بعض  احلكم ضيةنقرر أن شرع ما قبلنا ليس شرعا لنا يف األصل إال أن هذا يتعلق بق

 و ما اتفق عليه األنبياء مجيعهم .الصور تدخل يف التوحيد وه
أهل العلم  ال بعضق : قال القرطيب رمحه هللاقال تعاىل : )قال اجعلين على خزائن األرض ( 

افر ، بشرط ان الكسلط: يف هذه اآلية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر ، وال
ا كان عمله أما إذو  شاء ؛ أن يعلم أنه يفوض إليه يف فعل ال يعارضه فيه ، فيصلح منه ما

يوسف لا كان هذ حبسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فال جيوز ذلك . وقال قوم : إن
 . كرانهي ذ خاصة ، وهذا اليوم غري جائز ؛ واألول أوىل إذا كان على الشرط الذ

سف عن يو  وكذلك ما ذكر»على طلب الوالية : يف معرض كالمه  :قال ابن تيمية و 
منا إلفجار انة له على خزائن األرض لصاحب مصر لقوم كفار، وذلك إن مقار الصديق وعم

ذلك  كون يفن ييفعله املؤمن يف موضعني: احدمها: أن يكون مكرها عليها، الثاين: أ
 دينه، اجحة يفة ر مصلحة دينية راجحة على مفسدة املقارنة، أو أن يكون يف تركها مفسد

 أهـ.«. افيدفع أعظم املفسدتني ابحتمال أدانمه
 العدل ل منوكذلك يوسف كان انئبا لفرعون مصر، وهو وقومه مشركون، وفع»وقال : 

 «.واخلري ما قدر عليه، ودعاهم إىل اإلميان حبسب اإلمكان
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ته أن ومسأل ، بلومن هذا الباب تويل يوسف الصديق على خزائن االرض مللك مصروقال : 
ف من كم يوسجاء  ولقد»ا كما قال تعاىل جيعله على خزائن األرض، وكان هو وقومه كفار 
م هللا أن خري تفرقو مأأرابب »وقوله تعاىل « قبل ابلبينات فما زلتم يف شك ِما جاءكم به

 هللا هبا من ا انزلمكم الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إال أمساء مسيتموها انتم وآابؤ 
الناس ال  ن أكثرلكو دين القيم سلطان ان احلكم اال هلل أمر إال تعبدوا إال إايه ذلك ال

صرفها موال و ض األومعلوم انه مع كفرهم ال بد أن يكون هلم عادة وسنة يف قب « يعلمون
ألنبياء سنة ا لىك جارية ععلى حاشية امللك، وأهل بيته، وجنده، ورعيته، وال تكون تل

 فإن القوم مل ،هللا دين ومل يكن يوسف ميكنه ان يفعل كل ما يريد، وهو ما يراه من،  وعدهلم
ملؤمنني من كرام ان إيستجيبوا له، لكنه فعل املمكن من العدل واإلحسان وانل ابلسلطان م

وا هللا ما فاتق» ولهأهل بيته، ما مل يكن ميكن ان يناله بدون ذلك، وهذا كله داخل يف ق
 « استطعتم

ع الظلم ، ورف دللعاطلب يوسف عليه السالم منه ذلك ليتوصل به إىل نشر قال الشوكاين : 
 ن .واثل به إىل دعاء أهل مصر إىل اإلميان ابهلل ، وترك عبادة األص، ويتو 

ن يقوم مللقضاء وا اولو استوىل الكفار على إقليم عظيم، فولقال العز بن عبد السالم: و 
 درءا للمفاسدو عامة، ال مبصاحل املسلمني العامة، فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله، جلبا للمصاحل

امة، وحتمل حل العصاملة. إذ يبعد عن رمحة الشارع ورعايته ملصاحل عباده، تعطيل املالشا
 . املفاسد الشاملة لفوات كمال فيمن يتعاطى توليتها ملن هو أهل هلا

سلمِد احُمّمد رشيد رضا : " إذا غلَب العدو  على بعضِ  بالويقول الشيخ 
ُ
ْت نَي ، وامتنعمل

أم ال ؟ ،   عمالً هُ ل وال يتوّلوا  أن يرتكوا لُه مجيَع األحكامِ  ؟ ،عليهم اهلجرةُ  ، فهل الصوابُ 
سلَم انا أنَّ لهُر ال حيل  حبالٍ  ، والظا عُض الناسِ  أنَّ العمَل للكافر يظن  ب

ُ
لذي يعتقُد أنُّه  امل

سلُم ، وأنَّ مجيَع 
ُ
سلَم إال امل

ُ
شريعتِه ، ل كوَن موافقةتُب أن جي األحكام ِ ال ينبغي أن حيكَم امل

قامتُه إما يستطيُع  قامةِ ، إبنبغي لُه أن يسعى يف كلِّ مكان ٍ وقائمةً  على أصوهلا العادلِة ، ي
 . َر اإلمكان ِ نَي قدسلممن هذه األحكامِ  ، وأن حيوَل دوَن حتّكمِ  غريِ  املسلمنَي ابمل

، إال إذا علَم أنَّ عملُه  احلربِ  عليِه ، أن يقبَل العمَل يف داروهبذا القصِد جيوُز لُه أو جيُب 
يضر  املسلمنَي وال ينفعهم ، بل يكوُن نفعُه حمصورًا يف غريهم ، وُمعينًا للُمتغلِب على 
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 ليسْت حماًل إلقامِة أحكام اإلسالمِ  ، القولِ  : أّن داَر احلربِ  ومجلة..اإلجهاِز عليهم .
ؤمُن معها من الفتنِة يف ، ي منها ، إال لعذرٍ  أو مصلحٍة للمسلمنيَ  ولذلك جتُب اهلجرة

بقدرِ  اقتِه ، ويقّوي أحكاَم اإلسالم ِ ط أقاَم أن خيدَم املسلمنَي بقدر ، وعلى منالدين ِ 
استطاعتِه ، وال وسيلةَ  لتقويِة نفوِذ اإلسالمِ  وحفِظ مصلحِة املسلمنَي ، مثَل تقّلِد أعمالِ  

بنَي مجيعِ  األمم واملللِ   قريبةً  من العدل ِ  متساهلةً   ُ احلكومِة ، السّيما إذا كانِت احلكومة
أقرُب إىل الشريعِة اإلسالمّيِة من غريها عروُف أنَّ قواننَي هذه الدول ِ كاحلكومِة اإلجنليزيِّة ، وامل

ع هذا كّلِه أّن والظاهُر م.. إىل أن قال : اجتهاِد القضاِة . ا تفّوُض أكثَر األمورِ إىل، ألهنّ 
سلمِ للعم

ُ
، وحكمُه بقانوهِنا  يف احلكومِة اإلجنليزيِّة يف اهلنِد ، ومثلُه ما هو يف معناهال ِ قبوَل امل

 يُقصُد هبا أتييدُ قاعدِة ارتكاِب أخفِّ الضررينِ إن مل يكْن عزمية ً  تدخُل يف، هو رخصة   
سلمنَي " اإلسالمِ ، وحفظ ُ 

ُ
 ا.هـمصلحِة امل

 1929نة ّمان س عحملكمة الشرعية يفالشيخ حممد األمني الشنقيطي قاضيًا يف ا وقد عمل
ني عنّي مفتياً ح 1945وتدرج يف القضاء حَّت  وكانت األردن حتت االنتداب الربيطاين

لك عبد رف يف عهد املُعنّي قاضيًا للقضاة ووزيرًا للمعا 1947إلمارة شرق األردن. و يف 
 . 1961يف عهد امللك حسني حَّت كذا و كان وثيق الصلة به و هللا، 
عليا، وأحيل كمة الحملقاضيا ابحملاكم الشرعية ُث عضوا اب الشيخ أمحد شاكر الذي عملوكذا 

 ن قبله والدهومعلوم أن حكومة مصر آنذاك كانت طاغوتية ومم 1952إىل التقاعد يف 
 وشيخه الشيخ حممد شاكر كان قاضي قضاة السودان .

وتية كافرا مة طاغكام يف حموالنريد أن نطيل أكثر من ذلك واخلالصة أن ليس كل قاض أو حم
ذي ى التفصيل المر علاأل وليس كل مستعني ابلقضاء أو احملاماة كافرا كما يتوهم البعض وإمنا

 ذكرانه واحلمد هلل رب العاملني . 
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 (1#مسائل_شائكة )
 12اتبع : التحاكم للمحاكم الوضعية 
 اإلكراه والضرورة واملصلحة الراجحة

فرتاض أن اة على خري ب نقاط الكالم عن التحاكم وبقيت مسألة أانتهينا تقريبا من استيعا
ما رب أو شركا كفرا أككرب  مادفعنا لكتابة املنشورات وهو حاجة اإلخوة للمحاكم واحملاماة يعت

 لشرك ؟ر أو الكفايدعي املدعون فهل هو مباح ألنه ضرورة وهل الضرورة مسوغة الرتكاب 
بط ء يف ضلماألن املسألة تطول ونقول الع عةوسنحاول اختصار املوضوع قد االستطا

 املصطلحات وفروقاهتا وصورها كثرية .
 ابدئ ذي بدء نقول :

لعزمية قال األوىل اان ال إشكال بيننا يف أن التلفظ بكلمة الكفر عند اإلكراه جائز وإن ك
ميَانِ ُبُه مُ قـَلْ وَ رَِه ُأكْ  َمن َكَفَر اِبَّللَِّ ِمن بـَْعِد ِإميَانِِه ِإالَّ َمنْ تعاىل )  َولََِٰكن مَّن َشرََح  ْطَمِئنٌّ اِبإْلِ

َن اَّللَِّ َوهَلُمْ   ( ِظيم  عَ َذاب  عَ  اِبْلُكْفِر َصْدرًا فـََعَلْيِهْم َغَضب  مِّ
  سبحانه أنه من كفر من ( فأخرب هللاميَانِ إلعن ابن عباس قوله ) ِإال َمْن ُأْكرَِه َوقَـْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ابِ 

ه وخالفه ه لسانبلم يه غضب من هللا وله عذاب عظيم ، فأما من أكره فتكبعد إميانه، فعل
ا خذ العباد مبمنا أيإنه قلبه ابإلميان لينجو بذلك من عدّوه، فال حرج عليه، ألن هللا سبحا

 عقدت عليه قلوهبم.
اء ِمن كفر استثن فهو (وأما قوله : ) إال من أكره وقلبه مطمئن ابإلميان قال ابن كثري : 

قول ، وهو يىب ما أي سانه ووافق املشركني بلفظه مكرها ملا انله من ضرب وأذى ، وقلبهبل
 مطمئن ابإلميان ابهلل ورسوله

ِلَك فـََلْيَس ْؤِمِننَي ۖ َوَمن يـَْفعَ ُدوِن اْلمُ  َء ِمنَياالَّ يـَتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولِ وقال تعاىل )  ْل ذََٰ
ُهْم تـَُقاًة   ِمَن اَّللَِّ يف شَ   (َّللَِّ اْلَمِصرُي ا نـَْفَسُه   َوِإىَل رُُكُم اَّللَُّ حُيَذِّ وَ  ْيٍء ِإالَّ َأن تـَتـَُّقوا ِمنـْ

 قال: هنى هللا نني "،ؤمعن ابن عباس قوله: " ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون امل
ال أن يكون نني، إؤمملسبحانه املؤمنني أن ُيالطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجًة من دون ا
 له: " إال أنذلك قو . و الكفاُر عليهم ظاهرين، فيظهرون هلم الل طف، وخيالفوهنم يف الدين

 تتقوا منهم تقاًة".
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 يت مأمثا . وال أي قتلقال ابن عباس : هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن ابإلميان ، وال ي
لُبه مطمئن ان، وقللستقاة التكلم ابعن ابن عباس: " إال أن تتقوا منهم تقاة "، قال: ال

 ابإلميان.
 لقتل اوقال احلسن : التقية جائزة لإلنسان إىل يوم القيامة ، وال تقية يف

"  ءأما " أوليا قاة "،م تعن السدي: " ال يتخذ املؤمنون الكافرين " إىل " إال أن تتقوا منه
ه برئ هللا من ك، فقدشر ذا فهو مفيواليهم يف دينهم، ويظهرهم على عورة املؤمنني، فمن فعل ه
 .ملؤمننين ام= إال أن يتقي تقاًة، فهو يظهر الوالية هلم يف دينهم، والرباءَة 

حّل ، وما مل يستم مسلمق دعن عكرمة يف قوله: " إال أن تتقوا منهم تقاة "، قال: ما مل يُهرِ 
 ماله.

ه ومل يؤاخذ شريعة عند اإلكرالكفر به وهو أصل الاب -ز وجل ع -ملا مسح هللا  قال القرطيب :
تب ذ به ومل يرت  يؤاخملها به ، محل العلماء عليه فروع الشريعة كلها ، فإذا وقع اإلكراه علي

 يت: رفع عن أم -يه وسلم صلى هللا عل -عليه حكم ؛ وبه جاء األثر املشهور عن النيب 
  .اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

نه ال أقتل ، ه الأن من أكره على الكفر حَّت خشي على نفسأمجع أهل العلم على  وقال :
. .. كم الكفرحبعليه  كمحيإُث عليه إن كفر وقلبه مطمئن ابإلميان ، وال تبني منه زوجته وال 

 ل : إن الذينقاة وقاتره اآلية . وقال : إال أن تتقوا منهم : إال من أك -تعاىل  -قال هللا 
 آلية . ألرض اايف  قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفنيتوفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم 

فال  لعوأما يف الف ،: ذهبت طائفة من العلماء إىل أن الرخصة إمنا جاءت يف القول وقال 
وي ذلك عن ان . ر إلمياوقالت طائفة : اإلكراه يف الفعل والقول سواء إذا أسر ..رخصة فيه 

سم عن ن القااب ئفة من أهل العراق . روىعمر بن اخلطاب ومكحول ، وهو قول مالك وطا
 هأن اإلُث عن ،مالك أن من أكره على شرب اخلمر وترك الصالة أو اإلفطار يف رمضان 

 مرفوع .
 ه وال انتهاكلى قتلعام أمجع العلماء على أن من أكره على قتل غريه أنه ال جيوز له اإلقدو 

فسه بغريه ، نيفدي  أن ه ، وال حيل لهحرمته جبلد أو غريه ، ويصرب على البالء الذي نزل ب
 ويسأل هللا العافية يف الدنيا واآلخرة .
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جمرى  لى لسانه إالريه عن جيقال احملققون من العلماء : إذا تلفظ املكره ابلكفر فال جيوز له أ
 املعاريض ؛ فإن يف املعاريض ملندوحة عن الكذب 

هللا ِمن  را عندم أجر القتل أنه أعظأمجع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختاوقد 
 اختار الرخصة 

أم  صلحة الراجحةة واملرور إذن انتهينا من تقرير املسألة ولكن ماهو اإلكراه وهل يلحق به الض
 ال ؟

 هرضي هللا عن -طاب اختلف العلماء يف حد اإلكراه ؛ فروي عن عمر بن اخلقال القرطيب : 
ود : عوقال ابن مس .إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته  نفسه أنه قال : ليس الرجل آمن على -

 مؤمن إىل يومئزة للجا ما كالم يدرأ عين سوطني إال كنت متكلما به . وقال احلسن : التقية
كراه إخعي : القيد القتل تقية . وقال الن ليس جيعل يف - تبارك وتعاىل -القيامة ، إال أن هللا 

 يقع إذا وإن مل كراهإإال أنه قال : والوعيد املخوف ، والسجن إكراه . وهذا قول مالك ، 
ضرب يف ال ابهحتقق ظلم ذلك املعتدي وإنفاذه ملا يتوعد به ، وليس عند مالك وأصح
لضيق منه ا دخلوالسجن توقيت ، إمنا هو ما كان يؤمل من الضرب ، وما كان من سجن ي

كره على ن من أأ مالك إىل على املكره . وإكراه السلطان وغريه عند مالك إكراه . وذهب
د وأيب ي وأمحافعميني بوعيد أو سجن أو ضرب أنه حيلف ، وال حنث عليه ؛ وهو قول الش

 ثور وأكثر العلماء .
 ملاكس وحنوه ا لرد اذابوقد اعتربوا درء املسلم عن ماله نوعا من اإلكراه فأجازوا احللف ك

بن قتادة وقال احلسن و اول النفس ؛ وهو ق قال القرطيب : ألن املدافعة عن املال كاملدافعة عن
اذب ، كه وهو  تركو املاجشون فيمن أخذه ظامل فحلف له ابلطالق ألبتة من غري أن حيلفه 

خوف ورجاء   غلبةيمنيوإمنا حلف خوفا من ضربه وقتله وأخذ ماله : فإن كان إمنا تربع ابل
نجاة فهو جاء الى ر حيلف علالنجاة من ظلمه فقد دخل يف اإلكراه وال شيء عليه ، وإن مل 

 ا.هـحانث .
قال ابن العريب:" وقد اختلف الناس يف التهديد، هل هو إكراه أم ال ؟ والصحيح أنه إكراه؛ 
فإن القادر الظامل إذا قال لرجل: إن مل تفعل كذا وإال قتلتك، أو ضربتك، أو أخذت مالك، 
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لى الفعل، ويسقط عنه اإلُث يف أو سجنتك، ومل يكن له من حيميه إال هللا، فله أن يقدم ع
 اجلملة، إال يف القتل.ا.هـ

لشارع الكفر ز له اأجاوهنا مربط الفرس فنقول : ماهي العلة اليت ألجلها استثين املكره و 
درا ( فإنه صلكفر ابرح ألجل هذا اإلكراه ؟ والننسى االستدراك يف اآلية بقوله )ولكن من ش

إلكراه على ا نصوإمنا جاء الح للصدر ابلكفر ..يقوي جانب إحلاق كل مامل يكن فيه شر 
 ألن حالة سبب النزول كانت إكراها

  :مثالويف كالم العلماء ما يدلل على اعتبار الضرورة من أنواع اإلكراه ف
 واإلكراه على الفعل ينقسم قسمني :قال ابن حزم 

راه ضرورة ، ن اإلكأل ؛أحدمها كل ما تبيحه الضرورة ، كاألكل والشرب فهذا يبيحه اإلكراه 
 ه .فمن أكره على شيء من هذا فال شيء عليه ؛ ألنه أتى مباحا له إتيان
ه حفهذا ال يبي ملال ،ااد والثاين ما ال تبيحه الضرورة ، كالقتل ، واجلراح ، والضرب ، وإفس

ليه إتيانه رما عى حماإلكراه ، فمن أكره على شيء من ذلك لزمه القود والضمان ؛ ألنه أت
 ها..

حيث ح الصحي يف وهوويف حترير اإلكراه جيدر بنا أن نتذكر حديث اجليش الذي خيسف به 
ف يتصور . فكي هتمكره فقال يبعثون على نياقالت أم املؤمنني كيف خيسف هبم وفيهم امل

ر آخر أم مكره وهو يف جيش معه سالحه وليس داخل سجن ومل يضرب فليس إال وجود
 يته .لى ناعترب ذلك إكراها ويعذر به حيث يبعث عجربه غري الضرب واحلبس وقد 

ال اليسري، خذ املألك وقال ابن قدامة:" فأما الشتم والسب فليس إبكراه رواية واحدة، وكذ
وي ذان من كإن  فأما الضرر اليسري: فإن كان يف حق من ال يبايل به فليس إبكراه، و 

ثري يف رب الكالضكيف حقه، فهو  املروءات على وجه يكون إخراقا بصاحبه وغضا له، وشهرة 
األوىل و غريه، بحق تعذيب ولده: فقد قيل ليس إبكراه، ألن الضرر البحق غريه، وإن توعد 

هذا  فكذلك راهأن يكون إكراها، ألن ذلك عنده أعظم من أخذ ماله، والوعيد بذلك إك
 ا.ه".
هلم واحلزن ايلحق  هذا ُثفاإلنسان ال يكون راضيا عادة بقتل أبيه أو ابنه، : قال السرخسي و 

 . به، فيكون مبنزلة اإلكراه ابحلبس
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هب، ن املذمحيح :" ضرب ولده وحبسه وحنومها: إكراه لوالده، على الص وقال املرداوي
 صححه يف الفروع، والقواعد األصولية، وغريمها " اهـ.

ْكَره"و 
ُ
ْضطَّر: امل

ُ
رَاد ِمْن امل

ُ
 قال يف عون املعبود: "َوامل

ملضطر ان جهة وذلك أن املكره يشبه من جهة املختار، ويشبه م...  : ابن رشدوقال 
 ا.هـاملغلوب 

 ابهكت  يف عودة درالقا بدعل ويف كالم املتأخرين تقرير لكون اإلكراه والضرورة ابهبما واحد يقو 
 نع ختتلف ولكنها احلكم، حيث من الضرورة حالة ابإلكراه ويلحق :"  اجلنائي التشريع" 

 ملكرها أيمر آخر خصش الفعل إتيان إىل املكره يدفع اإلكراه ففي الفعل، سبب يف اإلكراه
 حد،أ الفعل نإتيا إىل فاعلال يدفع فال الضرورة حالة يف أما إتيانه، على وجيربه الفعل إبتيان
 أو هنفس لينجي رم؛احمل الفعل يرتكب أن منها اخلروج يقتضيه ظروف يف الفاعل يوجد إمنا
 ".اخل...  اهللكة من غريه

به فضرب والحي تقدهإن غاية اإلكراه أنه ضرر يقع على الشخص فيدفعه بقول اليعونقول : 
دفع هذا كفر ليال الرجل سوطني أو حبسه يومني حيدث له أملا وبه رخص له أن يقول كلمة

أيهما يعترب و مللجئ ري ا)ال هنمل هنا أن هناك خالف مشهور يف اإلكراه امللجئ وغاألمل عنه 
مها كضياع س وحنو احلبو وعليه : فأي إيذاء يقع على املسلم يقابل إيذاء الضرب الكفر (  يف

رب ل من ضراحمبأمله أشد أن ماله أو إيذاء ولده أو ذهاب مصلحة له كبرية ِما الشك 
ب من ابه ق بسوطني أو حبس يومني هو نوع من اإلكراه داخل فيه أو على األقل ملح

 . األوىل
سورة  ت عليهتملدي يف "بصائر ذوي التمييز " وهو يعدد معظم ما اشوقال الفريوز آاب

 رات"اهـ.لضَّرو وا النحل، فذكر منها:" والّرخصة ابلتَّكلم بكلمة الكفر عند اإِلكراه
ل بعض أهل إن حاو وية و يف قصتني اثبتتني يف السنة النبالضرورة واملصلحة وقد ثبت اعتبار 

ن فهمهما من منرجح  حننِما يوافق مادلت عليه اآليتني و  العلم أتويلها وصرفها عما أفادته
 العلماء على النحو اآلنف 

ففي ابب اعتبار احلفاظ على املال واستنقاذ الرجل ملاله أن يضيع لو مل يتلفظ مبا يعترب كفرا 
عن أنس بن مالك قال : ملا افتتح رسول هللا صلى هللا عليه أمحد وغريه بسند صحيح مارواه 
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رب قال احلجاج بن عالط : اي رسول هللا إن يل مبكة ماال ، وإن يل هبا أهال ، وإين وسلم خي
أريد أن آتيهم ، فأان يف حل إن أان نلت منك أو قلت شيئا ؟ " فأذن له رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم على أن يقول ما شاء ، فأتى امرأته حني قدم فقال : " امجعي يل ما كان عندك 

أن أشرتي من غنائم حممد صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ، فإهنم قد استبيحوا ، فإين أريد 
...وفيه وأصيبت أمواهلم " وفشا ذلك مبكة فانقمع املسلمون ، وأظهر املشركون فرحا وسرورا 

ولكين جئت ملال كان يل هاهنا أردت أن أمجعه فأذهب به فاستأذنت  أنه قال للعباس :
 ... احلديثما شئت  رسول هللا فأذن يل أن أقول

هللا صلى  ه رسوللأذن فأان يف حل إن أان نلت منك، أو قلت شيئا ؟ ففالشاهد يف قوله : " 
 .فأذن يل أن أقول ماشئت وقوله :  هللا عليه وسلم أن يقول ما شاء "

جل أللكفر ابهر تظاهو قد رخص له النيب صلى هللا عليه وسلم أن يقول ما شاء، و  فهنا
ى دمت علقصية وهذه مصلحة مالية شخ،  من قريش قبل أن تعلم إبسالمه الهاستنقاذ م

 الثبات على التوحيد .
  لو كان األمرلكفر و امة ولو أخذان مبقياس املانعني فلضياع ماله كله أهون من أن يتلفظ بكل

 كذلك ملا رخص له النيب صلى هللا عليه وسلم أن يقول ماشاء .
 عدم علمه به،له، أو لصده مل يرد به قائلة معناه إما لعدم قالكالم إذا  قال ابن القيم :...

سوله، ذي أرسل به ر  الهللاين أوانه أراد به غري معناه، مل يلزمه ما مل يرده بكالمه، وهذا هو د
كر ما أو نوم أو س جبنون عقلوهلذا مل يلزم املكره على التكلم ابلكفر الكفر، ومل يلزم زائل ال

لبه قه، ومل يعقد  معناغري جاج ابن عالط حكم ما تكلم به، ألنه أراد بهتكلم به، ومل يلزم احل
ان{ عقدمت األمي كم مبااخذ عليه، وقد قال تعاىل }ال يؤاخذكم هللا ابللغو يف أميانكم ولكن يؤ 

خرة مرتبة يا واآللدنويف اآلية األخرى }ولكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم{، فاألحكام يف ا
 عقد عليه وأراده من معىن كالمه " اهـ.على ما كسبه القلب و 

ا مَ ىل: )ِإالَّ له تعان قو ممأخوذة وهي والننسى هنا القاعدة الفقهية الضرورات تبيح احملظورات 
 وحنوهاْضطُرِْرمُتْ إِلَْيِه( 

 ملمنوع شرعاً اة: أن اعدواالضطرار: احلاجة الشديدة، واحملظور: املنهي عن فعله، ومعىن الق
 . رةيباح عند الضرو 
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لعلماء بني ا الفوالشك أن الشرك والكفر من احملظورات فهل تبيحه الضرورة أم ال ؟ خ
ليه عفق حَّت إن بعضهم أجاز حل السحر ابلسحر من ابب الضرورة والسحر كفر مت

 يه النص فه و ومنصوص على ذلك يف كتاب هللا سبحانه خبالف غريه ِما جيتهد يف حكم
د عنه. وقف أمحقد توإن كان بشيء من السحر ف لسحر : ...يف حل اقال املوفق ابن قدامة 

خص فيه : قد ر قالقال األثرم: مسعت أاب عبد هللا سئل عن رجل يزعم أنه حيل السحر. ف
 بعض الناس. 

أتتيه  نا عمنله مهوتوقف اإلمام أمحد يف احلل بسحر وفيه وجهان، وسأ: وقال ابن مفلح 
هنا،  كما بينه مه أبساً برى اخلالل إمنا كره فعاله وال ي مسحورة فيطلقه عنها قال ال أبس، قال

 .وهذا من الضرورة اليت تبيح فعلها 
رة. قال يف حر ضرو بس : وجيوز احلل وقال الشيخ حممد الفتوحي احلنبلي الشهري اببن النجار

   . ألصحيف ا -ي للضرورة إىل ذلكأ-شرحه 
الرمحن يخ عبدال الشقاحلل بسحر ضرورة. وجيوز  :بن قاسم اوقال يف الروض املربع حباشية 
 . يف احلاشية: أي ألجل الضرورة

 . واملذهب جوازه ضرورة. اهـ :وقال يف كشاف القناع 
 والراجح عندان عدم جواز ذلك ولكن لتعلق هذا مبسألتنا ذكرانه .

 فقال :ضوابط الضرورة وقد ذكر بعض أهل العلم 
املال ،  نفس أوال لواقع خوف هالك أو تلف علىأن تكون الضرورة قائمًة حبيث حيصل يف ا

 .وذلك بغلبة الظن حبسب التجارب 
 .أو أن يتحقق املرء من وجود خطر حقيقي على إحدى الضرورايت اخلمس .

 -4ض . احلفاظ العر  -3لنفس . ااحلفاظ على  -2لدين . ااحلفاظ على  -1هي : و 
 حلفاظ على املال .ا -5احلفاظ على العقل . 

قتل من آذى هللا ورسوله صلى هللا ذلك اعتبار مصلحة في ف اعتبار املصلحة الراجحة يفأما و 
البخاري وغريه مارواه يف عليه وسلم واملؤمنني وضياع تلك املصلحة لو مل يتلفظ مبا يعترب كفرا 

من لكعب بن األشرف » صلى هللا عليه وسلم: قال رسول هللا قال جابر بن عبد هللا عن 
: قال فقام حممد بن مسلمة فقال: اي رسول هللا أحتب أن أقتله؟« هللا ورسوله فإنه قد أذى
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نعم. قال: فأذن يل أن أقول شيئا، قال: قل فأاته حممد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد 
ان إ: قال : وأيضا، وهللا لتملنه.قال سألنا صدقة، وإنه قد عناان، وإين قد أتيتك أستسلفك.

... ب أن ندعه حَّت ننظر إىل أي شيء يصري شأنه، وقد أردان أن تسلفنا.قد اتبعناه فال حن
 احلديث

لنيب صلى لنتقاص ايه فوالشاهد فيه قوله فأذن يل أن أقول شيئا ..ُث ما جاء بعده من قول 
 يه النيب صلىتأذن فاس هللا عليه وسلم ولو تعريضا وهذا كفر بالجدال ولو مل يكن كذلك ملا

 الهللا عليه وسلم أص
نتم ا بدا لكم فأولوا م: فقاي رسول هللا، إنه ال بد لنا أن نقول، قالويف بعض ألفاظ القصة : 

 يف حل من ذلك.
 ِما قلت ".  حلٍّ يفنت أقال: اي رسول هللا أحمللي ِما قلت البن األشرف ؟ قال: "  ويف آخر

منه  يشكوا أن قال احلافظ ابن حجر: قد ظهر من سياق ابن سعد للقصة أهنم استأذنوه
 ويعيبوا رأيه "اهـ

مسع و  عليه وسلم ى هللاصل قول ما لو قاله بغري إذن النيبوقال ابن بطال :" إمنا أذن له أن ي
 هـ.اأنه نفاق "  ا عليهودً منه لكان دليال على النفاق، ولكن ملا أذن له يف القول مل يكن معد

ستشكل الناس ا: قال فن ايف اإلمياوقرر ابن القيم يف بدائع الفوائد أن يف هذه القصة ما ين
يه وسلم  على هللاصلمن حديث قتل كعب بن األشرف استئذان الصحابة أن يقولوا يف النيب 

 وذلك ينايف اإلميان، وقد أذن هلم فيه، وأجيب عنه أبجوبة:
نة القلب طمأني مع أحدها: أبن اإلكراه على التكلم بكلمة الكفر خيرجها عن كوهنا كفرا

م، وكان ى قتاهلعل ، وكعب قد اشتد يف أذى املسلمني وابلغ يف ذلك فكان خيوضوابإلميان
جلأهم إليه، ا به أطقو يف قتله خالص املسلمني من ذلك، فكان إكراه الناس على النطق مبا ن

 .وي بق فدفعوا عن أنفسهم أبلسنتهم مع طمأنينة قلوهبم ابإلميان، وليس هذا
يه ضا وتورية، فل تعريبا، الم مل يكن صرحيا مبا يتضمن كفر اجلواب الثاين: أن ذلك القتل والك

 دعة.و خمقاصد صحيحة مومهة موافقة يف غرضه، وهذا قد جيوز يف احلرب الذي ه
أذن يف حقه  ق إذااحل اجلواب الثالث: إن هذا الكالم والنيل كان إبذنه، واحلق له، وصاحب

 ملصلحة شرعية عامة، مل يكن ذلك حمظورا " اهـ 
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ينا بلثاين ألننا لقول الفة ول األول وإن قال ابن القيم ليس بقوي هو املعتمد لكنه ابإلضاوالق
عريض ابلكفر ان التو كسابقا أنه يستخدم التعريض ما أمكن حَّت يف اإلكراه املتفق عليه ول

لم وانتقاصه  ليه وس عمسموحا به ملا استأذن فيه أصال كما أن التعريض بسب النيب صلى هللا
فصله أنه مل يستو لة ريح حكما وأما القول الثالث فينقضه أنه استأذنه يف القول مجكالتص

 يتعلق بشخصه الكرمية صلى هللا عليه وسلم أم ال .
نري يف بن املاره وذكر الشيخ كمال الدين إشكاال ذك قال السبكي يف طبقات الشافعية :

فر كوسلم   يهى هللا علحديث قتل كعب ابن األشرف حاصله أن النيل من عرض النيب صل
أبلسنتهم  وا منهناليوال تباح كلمة الكفر إال ابإلكراه فكيف استأذنوه عليه السالم أن 

 ؟ استدراجا للعدو وأذن هلم
فكأنه أكره  لك،ذوأجاب عنه أبن كعبا كان حيرض على قتل املسلمني ويف قتله خالص من 

 م انتهى.لسنتهأبهم دفعوا عن أنفسالناس على النطق هبذا الكالم بتعريضه إايهم للقتل ف
لنيل مل يكن : أن انهامقال الشيخ كمال الدين: يف هذا اجلواب نظر ال خيفى، وحيتمل أجوبة 

اخلديعة  ذلك يف، و صرحيا يف الكفر بل كان تعريضا يوهم املخاطب، هلم فيه مقاصد صحيحة
 قد جيوز.

لحة قه ملصح ق وقد أذن يفومنها: أنه كان إبذنه صلى هللا عليه وسلم وهو صاحب احل
 شرعية، وال نسلم دخول هذه الصورة فيما يكون كفرا انتهى.

وز أصال، جيبه ال ، وس: النيب صلى هللا عليه وسلم ال أيذن إال يف جائز)أي السبكي(  قلت
كان يف و حلال، ا اوالواقع التعريض دون صريح السب، واحلامل عليه املصلحة حيث اقتضاه

 عن الكذب " اهـ . املعاريض مندوحة
 : قال السبكي رمحه هللا تعاىل يف كتابه األشباه والنظائرو 

صلحة م عتدقد علم أن لبس زي الكفار وذكر كلمة الكفر من غري إكراه كفر؛ فلو 
 . هاإلكرا كاملسلمني إىل ذلك واشتدت حاجتهم إىل من يفعله فالذي يظهر أنه يصري

؛ فإنه ملا صعب عليه أمر ملك صيدا وحصل وقد اتفق مثل ذلك للسلطان صالح الدين
للمسلمني به من الضرر الزائد ما ذكره املؤرخون ألبس السلطان صالح الدين اثنني من 
املسلمني لبس النصارى وأذن هلما يف التوجه إىل صيدا على أهنما راهبان وكاان يف الباطن 
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عنده على أهنما راهبان، وال  جمهزان لقتل ذلك اللعني غيلة؛ ففعال ذلك وتوجها إليه وأقاما
بد أن يتلفظا عنده بكلمة الكفر وما برحا حَّت اغتااله وأراحا املسلمني منه ولو مل يفعال 

  ذلك لتعب املسلمون تعًبا مفرطًا ومل يكونوا على يقني من النصرة عليه
يه  علهللالى صوِما يدل على هذا قصة حممد بن مسلمة يف كعب بن األشرف فإن النيب 

م. ال: نعقله ؟ فقال حممد بن مسلمة: أحتب أن أقت؟ سلم قال: من لكعب بن األشراف و 
 ا.هـ.... قال: فأذن يل

دانمها وهو أحتمال ل ابويف احلقيقة فاملكره هو من يدفع الفساد احلاصوقال شيخ اإلسالم : 
 اىل: }والتع { وقالاناألمر الذي أكره عليه قال تعاىل: }إال من أكره وقلبه مطمئن ابإلمي
 ور رحيم{ ههن غفكراإتكرهوا فتياتكم على البغاء{ ُث قال: }ومن يكرهن فإن هللا من بعد 

و سول وحنسب الر وما كان كفرا من األعمال الظاهرة: كالسجود لألواثن و :  أيضاقال و 
، ومل يقصد ام وثنقد ذلك، فإمنا ذلك لكونه مستلزما لكفر الباطن، وإال فلو قدر أنه سجد

 إذا كان بني اح ذلكيب السجود له، بل قصد السجود هلل بقلبه، مل يكن ذلك كفرا، وقد بقلبه
، كما ذكر ود هلللسجامشركني خيافهم على نفسه، فيوافقهم يف الفعل الظاهر، ويقصد بقلبه 

َّت ركني حملشاأن بعض علماء املسلمني وعلماء أهل الكتاب فعل حنو ذلك مع قوم من 
 ر.ألمسلموا على يديه، ومل يظهر منافرهتم يف أول ادعاهم إىل اإلسالم فأ

املالكية و ندهم، عصحيح " ذهب احلنفية على القوهلم :  املوسوعة الكويتية الفقهيةوجاء يف 
م هل رالذي هو شعا -على املذهب، ومجهور الشافعية إىل: أن التشبه ابلكفار يف اللباس

ضع ، فمن و ا، أي يف أحكام الدنياكم بكفر فاعله ظاهر حي -يتميزون به عن املسلمني 
ا إذا و الربد، وكذأاحلر  دفعقلنسوة اجملوس على رأسه يكفر، إال إذا فعله لضرورة اإلكراه، أو ل

أو حنو ذلك  ني،لبس زانر النصارى، إال إذا فعل ذلك خديعة يف احلرب وطليعة للمسلم
 يلبسه فر، واللكاالمة حلديث:" من تشبه بقوم فهو منهم"، ألن اللباس اخلاص ابلكفار ع

 ـ.ل والشرع "اه العقيفرر إال من التزم الكفر، واالستدالل ابلعالمة واحلكم مبا دلت عليه مق
لسبب  عل ذلكيف وسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عمن يبوس األرض دائما هل أيُث؟ وفيمن

 أخذ رزق وهو مكره كذلك؟ فقال:"
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م بعض عل قداا يفذلك ِما فيه السجود، ِماجلواب: أما تقبيل األرض ووضع الرأس وحنو 
 لنيب صلى هللاالوا لقما كالشيوخ وبعض امللوك فال جيوز، بل ال جيوز االحنناء كالركوع أيضا  

م سجد للنيب ن الشاذ موملا رجع معا عليه وسلم: الرجل منا يلقى أخاه أينحين له؟ قال: ال.
يسجدون  الشام م يفرسول هللا رأيتهصلى هللا عليه وسلم فقال: ما هذه اي معاذ قال اي 

يسجد  حدا أنأرا ألساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم فقال: كذبوا عليهم، لو كنت آم
السجود إال  ينبغي ال ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها من أجل حقه عليها، اي معاذ إنه

و ربة ودينا فهقل هذا مث دومن اعتق هلل، وأما فعل ذلك تدينا وتقراب فهذا من أعظم املنكرات.
إن اتب تتيب فاس ضال مفرت، بل يبني له أن هذا ليس بدين وال قربة، فإن أصر على ذلك

 وإال قتل.
خذ ماله أو أسه أو حب وأما إذا أكره الرجل على ذلك حبيث لو مل يفعله ألفضى إىل ضربه أو
لعلماء، اأكثر  ندعوز قطع رزقه الذي يستحقه من بيت املال وحنو ذلك من الضرر، فإنه جي
، ن أمحد وغريهعشهور امل فإن اإلكراه عند أكثرهم يبيح الفعل احملرم كشرب اخلمر وحنوه، وهو

 كان.إلمولكن عليه مع ذلك أن يكرهه بقلبه، وحيرص على االمتناع منه حبسب ا
 ذلك.ألمر بن امومن علم هللا منه الصدق أعانه هللا تعاىل، وقد يعاىف بربكة صدقه 

س وحنوه، بن عبان اعهب طائفة إىل أنه ال يبيح إال األقوال دون األفعال، ويروى ذلك وذ
ة ل فضل الرايسلك ألجذعل قالوا: إمنا التقية ابللسان، وهو الرواية األخرى عن أمحد، وأما ف

ن حسنا مثل اىل كاتع واملال فال، وإذا أكره على مثل ذلك ونوى بقلبه أن هذا اخلضوع هلل
 .ا.هـ على كلمة الكفر وينوي معىن جائزا، وهللا أعلمأن يكرهه 

جاءته مددا حمملة ابملرية من  الثالث وكان السلطان قد جهز قبل هذه البطش قال ابن كثري:و 
مصر بطشة كبرية من بريوت فيها أربعمائة غرارة وفيها من اجلنب والشحم والقديد والنشاب 

هنم حلقوا حلاهم إن يلبسوا زي الفرنج حَّت التجار أوأمر من فيها من  والنفط شيء كثري
وشدوا الزاننري واستصحبوا يف البطشة معهم شيئا من اخلنازير وقدموا هبا على مراكب الفرنج 
فاعتقدوا أهنم منهم وهي سائرة كأهنا السهم إذا خرج من كبد القوس فحذرهم الفرنج غائلة 

ا وال ميكنهم حبسها من قوة الريح وما زالوا  امليناء من انحية البلد فاعتذروا أبهنم مغلوبون عنه



73 

 

 فعربت امليناء فامتألكذلك حَّت وجلوا امليناء فأفرغوا ما كان معهم من املرية واحلرب خدعة 
  .ا.هـ الثغر هبا خريا، فكفتهم إىل أن قدمت عليهم تلك البطش الثالث املصرية

حلبشة على ا لكمه وهو مويضاف لذلك أيضا بقاء النجاشي يف دار الكفر وكتمانه إلسال
بني  عاشها ليتاواليعقل أال يصدر منه أي قول أو عمل ظاهره الكفر خالل تلك املدة 

 قساوسته ودهاقنته وكل ذلك للمصلحة الراجحة يف بقاء ملكه .
ن بكثري تظاهريمانوا كخبالف أمر النجاشي وأصحابه ِمن  : ... شيخ اإلسالم ابن تيمية  قال
ه ملا مات ية أنذه اآلوهلذا ذكروا يف سبب نزول ه فان أمرهم قد يشتبهليه النصارى، ِما ع

لنصراين لعلج ااذا هالنجاشي صلى عليه النيب صلى هللا عليه وسلم فقال قائل: تصلى على 
وهم  عباس، ابنو وهو يف أرضه ؟ فنزلت هذه اآلية، هذا منقول عن جابر وأنس بن مالك 

 .ا.هـ ى النجاشيمن الصحابة الذين ابشروا الصالة عل
حلاكم  لواليةام كما ميكن أن يستدل على أمر املصلحة الراجحة بتويل يوسف عليه السال

لك  عترب ذمن افكما دل عليه قصة الصواع مصر الكافر وحكمه يف قومه حسب دين امللك  
 كفرا توجه هذا االستدالل معه .

 بعض ماسينقلهف تأييدهلم أهل العلوالحيتاج املخالف ملا ذكرانه أن حيشد لنا حشودا من أقوال 
د وليس اجتها ابلحممول على العزمية وحنن الخنالف يف ذلك وبعضه اجتهاد يف الفهم مق
ابهلل و لظاهر اف فهمهم أبوىل من فهم غريهم وما قدمناه هو الظاهر وغريه هو الذي خال

 التوفيق .
واملضغوط  ستضعفاملو بور كما ننوه أن هناك اصطالحات مل نتعرض هلا تتعلق ابملوضوع كاجمل
إن مصطلحا  ن نقولأفي واإلكراه األديب وعوارض األهلية واملشقة ورفع احلرج وهلم جرا ويك

 منها فقط كرفع احلرج عملت فيه رسائل دكتوراه ..
 وأخريا :

لقد أطلنا جدا يف هذه املسألة وماكنت أود ذلك .. ولكن ألمهيتها القصوى فهي يرتتب 
ر والتوسع فيها غري مرضي وخطري جدا فهي مدخل إلضاعة أصل الدين عليها أمور وأمو 

والتفلت من حدوده وكذلك التضييق فيها فيه حرج عظيم على املسلمني واملقصود التوسط 
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أو مصلحة عظيمة راجحة وألي ضرورة  وورد األمر للعلماء لتقرير ماميكن أن يعترب إكراها أ
 .كما قدمنا القول ميكن فيه التعريض  حد ميكن فيه التنازل خاصة يف العمل ف

الكفرايت  اخل يفت دوخنتم هنا ابخلالصة يف مسألتنا فنقول : إن سلم أن التحاكم للطاغو 
ياع ضرض أو و مأفاللجوء إليه للتخلص من األسر أو مايرتتب عليه من قتل أو اغتصاب 
فقد  لى ذلكع ربأسرة أو تلف مال وحنو ذلك هو من اإلكراه املرخص للوقوع فيه ومن ص

 أخذ ابلعزمية وهو أفضل له ...
 لفائتةاأصيلية ملا تقدم يف املقاالت الت_ ولسنا ابملسلمني _ هذا إن سلمنا جدال 

لسفر إليها الت واحلاويالحظ أنه حتت هذه الفقرة يندرج اإلقامة يف بالد الكفر يف بعض ا
للكفار يف  لتحاكمالى ملوافقة عاللعالج وحنوه ألنه رضا أبحكام الكفر أن جتري عليه وكذا 

عي وحنو ذلك الجتمااصل أمور كثرية كما نوهنا يف مقال خاص بربامج الكمبيوتر ومواقع التوا
 .من قوانني االسترياد والتصدير وحتويل األموال وغريها 

 وهللا اهلادي إىل سواء السبيل .
 
 

 (1#مسائل_شائكة )
 13اتبع : التحاكم للمحاكم الوضعية 

 صات وتتمات خال
 اتالتتم بعضو هذا هو املقال األخري يف تلكم السلسلة املباركة نضع فيه اخلالصة 

 أوال : خالصات : 
ب على ا يرتتل مال يدخل يف مسمى التحاكم من مل يطلب احلكم من احلاكم ابختياره وك

 غري ذلك من دفاع وحنوه فليس من التحاكم
  القضاء بني املتخاصمني أكثر آايت احلكم اليراد هبا احلكم مبعىن

 العيين  لتكفريايس صورة التحاكم اليت تدلل على نفاق اعتقادي ونفي حلقيقة اإلميان ول
رتكها ويعرض ك ُث يد شأن يكون املسلم متيسرا له التحاكم للشريعة احلقة يقينا ال مع وجو 
 . عنها ويرفض الدعوة إليها رفضا قاطعا خمتارا لقانون وضعي مناف هلا
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لجوء ا ويتمىن الهلللجوء ايد ملسلم الذي الخيار لديه إال احملاكم الوضعية اليت يبغضها والير فا
يدخل يف اله ذلك ت لإىل احملاكم الشرعية ويريد حكم هللا تعاىل يف كل أموره ولكن هيها

 ذلك
عامل يف نافق يمهو فمن دعي حلكم الشريعة املتيقنة فأعرض عنها وطلب التحاكم للطواغيت 

م زل عليه أحكاوالتن اندنيا معاملة املنافقني وابطنه الكفر وإن كان مظهرا ومدعيا لإلميال
 الكافر يف الدنيا .

ل وتفضي له إذا حتاكم متخاصمان إىل حكم بينهما مع إعراض منهما عن الشرع وبغض
د التحقيق  عن هللاللحكم املعارض للشرع على حكم الشرع فما صرفا شيئا من العبادة لغري

 لبيهما فتثبتقا يف مبحا ولكن حتاكمهما كفر أكرب خمرج من امللة ككفر املنافقني إال أن يصر 
 ردهتما .

 القول هو ما  وهذااسق  من جحد ما أنـزل هللا فقد كفر. ومن أقّر به ومل حيكم، فهو ظامل ف
 عليه مذهب أهل السنة واجلماعة خالفا للخوارج

ع هللا أو متشريع ق الحشيء إال إذا اعتقد أن للحاكم التحاكم لغري هللا ليس من الشرك يف 
 دونه ، وإمنا هو خمالفة ألمر هللا برد احلكم إليه وحده

ر يف أمور السفو بيوتر لكمالتوقيع ابملوافقة على التحاكم للكفار يف وسائل التواصل وبرامج ا
يقبل ه كما أنه المبكر س لي والتجارة وحنوها ملزم ملن خيالفنا أبنه واقع يف الشرك والكفر وهو

 التأول يف الشرك .
سبب  اء وهوعلميوجد خلط وتداخل عجيب يف املصطلحات املتعلقة ابملسألة يف كالم ال

 اكم احلأساس يف االختالف فالبد من حترير مايراد بكلمات احلكم والتحاكم و 
 من وضع حكما حاداث ال خيلو من أمور ثالثة :

فيه بل قد  الحرج ريعة ومندرجا حتت املصاحل املرسلة فهذاكون موافقا ملقاصد الشيإما  -1
 يؤجر عليه بل قد جيب على املشرع إن كان عدمه يؤدي ملفسدة شرعية

 قاصدهامن يف أمور مباحة التوافق وال ختالف نصوص الشريعة وال وإما أن يكو  -2
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ة ومع اجلزم بري لك ن خمالفا للشرع كوضع قانون جلباية الضرائب وهذا مرتكبوإما أن يكو  -3
حلل فهو اعتقدا معه أبن هذا كبرية من أعظم الكبائر فمن استحل هذا القانون أو تبع مشر 

 الحق مبا سيأيت ذكره .
الزاين  يه حكمفعل املبدل حلكم الشرع الواحد واالثنني أو أكثر : كمن يصدر قانوان جي

رانه ثالث فيما ذكبني الو  بينه السجن فهذا كفر أكرب خمرج من امللة . ومن العلماء من مل يفرق
ة ه ويف احلقيقم وحنو لظلسابقا فقيد كفره ابالستحالل أو اإلعراض عن الشرع اهتاما للشرع اب

 التفريق بينهما فيه صعوبة واخلالف يف ذلك معترب مقبول
ة جانبا والسن تابومثل ما تقدم وأغلظ منه املبدل لألحكام الشرعية مجلة أبن حنى الك

ن كمن عله كافمن نوان خمرتعا وضعيا ألن التشريع من أخص صفات الربوبية فواستجلب قا
 ادعى الربوبية فليس كفر فرعون ككفر فرد من عوام قومه .

ن الصنفني رجون عخيوحكام زماننا _ أي والة اخلمر وليس القضاة _ ِمن يدعون اإلسالم ال
 السابقني .

الصورتني  شيء منبضي يفرد هللا به ومن ر  وهذا القسم هو الذي يدخل يف العبادة والبد أن
 السابقتني أو أقره فقد وقع يف شرك الطاعة .

كم وهو الذي ل احمليشموماذكرانه من كفر وردة فإنه يشمل املشرع مثل اجملالس التشريعية و 
ملقر هلا من هبا ا اضييعتمد هذه التشريعات ويفرضها على الناس مثل حكام اليوم ويشمل الر 

 س مثل كثري من العلمانيني والنسويني وأضراهبم .سائر النا
 هذا قد توعدهفطاغوت ال القاضي الذي يعلم حكم هللا تعاىل يف املسألة ُث يرتكه وحيكم حبكم

اصمني وهو املتخ حدألهللا ابلنار فإذا كان حكم ابلباطل هلوى يف نفسه كطلب مال أو ميل 
خالفهم ماعة و اجلماعليه أهل السنة و  يعتقد بطالن ماحكم به فهو عاص من العصاة وهذا

 اخلوارج واملعتزلة
افر  فهو ك فضلوإن حكم ابلباطل مستحال حلكمه معتقدا أنه عدل مثل حكم الشرع أو أ

قام معتربة شرعا ائن امللقر كفرا أكرب ويعرف املستحل بشهادته على نفسه مبا يف قلبه أو تقوم ا
 شهادته على نفسه .
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ين حيكمون نا الذمانز لى اعتماده تشريعا طاغوتيا مثل القضاة يف وإن حكم ابلباطل بناء ع
هلل وهو مشرك اب امللة من القوانني الوضعية فإن أقر هبا ورضي هبا فهو كافر كفرا أكرب خيرجه

 . امللة من سبحانه وإن تبعها ألجل املنصب واملال فهو كافر كفرا أصغر والخيرج
تزم ابلشرع أن يل اولزمه ابحلكم بشريعتها لكنه حيوقد يكون قاضيا لدى حكومة طاغوتية تل

هاده وإن لى اجتر عفيما يقدر عليه درءا ألعظم املفسدتني فهذا خيتلف عما سبق وقد يؤج
 أخطأ

يعتمد  ن الذيأال إويشرتك فيما تقدم من حكم يف مسألة أو عدة مسائل أو يف كل أحكامه 
يها ضيف إلا أاالستحالل خاصة إذ ذلك يف كل أحكامه يعترب عمله قرينة معتربة على
 تصرحيه أبنه حيكم ابلعدل أو أنه الجيور وحنو ذلك .

ه فيت يف فتواته واملبي ويلحق ابلقضاة فيما تقدم من حكم يف مسألة من املسائل ولو األب يف
 وحنوهم

رتد فهذا كافر م إلسالماعة أما احلاكم مبعىن من التزم شريعة حيكم هبا كل أمور حياته غري شري
 ل .جنيابإلمجاع وهذا مثل العمل املطلق ابلشرائع املنسوخة كالتوراة واإل

مياان كامال ؤمن إس مبمن حتاكم إىل الطاغوت خمتارا لطمع دنيوي فهو عاص مرتكب لكبرية لي
 وعليه أن يستغفر ويتوب 

 إمياان مبؤمن اي ليسقادوإن كان مبغضا للشرع معرضا عنه من داخل قلبه فهو منافق نفاقا اعت
ي حكم أعليه  تبحقيقيا وزعمه اإلميان كاذب فيه وهو كافر الكفر الباطين الذي اليرت 

 ظاهري كاملنافقني يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم 
 وةإلخواليدخل يف كل ذلك من ليس خمتارا للتحاكم إىل الطاغوت مثل مجيع ا

قاضي فإذا كان ال ملعتمدا ال ابلقانونالعربة مبوافقة احلكم للشرع ال ابحملكمة وال ابلقاضي و 
ا يوافق حكم مبا و مسلما وحكم مبا خيالف شرع هللا فقد حكم ابلطاغوت وإذا كان نصراني

 شرع هللا فقد حكم ابلشريعة
 القضاة واحملامون الذين دراستهم شرعية حبتة الشك يف حل دراستهم 

عليها وتفنيدها فهذا مأجور أو  وأما من كان يف كليات احلقوق و يدرس قوانني كفرية للرد 
كارها هلا ولكنه جمبور عليها لتحصيل مصلحة مشروعة فهذا نرجو له السالمة وهو على 
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خطر أو مقرا هلا راضيا هبا فهذا كفر وحنن نرجح جانب التحرمي بصفة عامة العتبارات أخرى 
 ملحقة .

رتبطة ل الشخصية املألحوااب تعلقاحملامي إذا اقتصر يف احملاماة على الدفاع عن املظلوم أو ما ي
حرج فيه وقد هذا الفرع أبحكام الشريعة حبيث الخيالف يف مرافعاته املطالبة مبا يوافق الش

 يؤجر على ذلك إن احتسب يف نصرة احلق .
ض هبا وإمنا غري راو ية أما إذا ترافع يف أمور ختالف الشريعة وهو غري مقر للقوانني الكفر 

 فهو كافر كفرا أصغر الخيرج من امللة .يبحث عن املال وحنوه 
كرب أا كافر كفرا ا فهذهبيا وأما إذا ترافع يف أمور ختالف الشريعة مقرا للقوانني الكفرية راض

 خمرجا من امللة .
 رار للقواننيأو إق قاداالستعانة ابلقضاة واحملامني الجتوز وهي كفر أكرب إذا صاحبها اعت

 الطاغوتية 
 قرار العتقاد واإلاوه من خل غر إذا أراد التوصل هبا ملا ال حيل له شرعا معوالجتوز وهي كفر أص

 وجتوز بل قد جتب يف حال التوصل حلق مشروع أو دفع ظلم .
اكم ى احمللد واألصل أن يكون ذلك لدى احملاكم الشرعية لكن إن عدمت فالحرج عليه

 الوضعية على أال يصل بذلك ملا يزيد عن حقه .
األحوال  قضااي يف سلمني اليوم من احلاجة لالستعانة ابلقضاء مجلة خاصةاليسلم جل امل

 الشخصية من نكاح وطالق ورجعة وحضانة ومرياث وهلم جرا ..
لوبه يف بطريقته وأس قة لهعالاملستعني ابحملامي يوكل احملامي يف الدفاع عنه واملطالبة حبقه وال

 ا يتلفظ به احملاميذلك واليؤاخذ الشرعا وال يف أي من القوانني مب
يران سألة مع تقر هذه املو قا الضرورة واملصلحة الراجحة تندرج حتت اإلكراه إما أصالة وإما إحلا

من  التفلتو ين هلا فإن التوسع فيها غري مرضي وخطري جدا فهي مدخل إلضاعة أصل الد
ألمر اط ورد توسحدوده وكذلك التضييق فيها فيه حرج عظيم على املسلمني واملقصود ال

حد ميكن  ة وألياجحر للعلماء لتقرير ماميكن أن يعترب إكراها أو ضرورة أو مصلحة عظيمة 
 فيه التنازل خاصة يف العمل فالقول ميكن فيه التعريض .
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أو  األسر من إن سلم أن التحاكم للطاغوت داخل يف الكفرايت فاللجوء إليه للتخلص
و من ذلك ه حنوع أسرة أو تلف مال و مايرتتب عليه من قتل أو اغتصاب أو مرض أو ضيا 

 ضل له أف اإلكراه املرخص للوقوع فيه ومن صرب على ذلك فقد أخذ ابلعزمية وهو
ج وحنوه ا للعالليهإكما يندرج حتت ذلك اإلقامة يف بالد الكفر يف بعض احلاالت والسفر 
لتواصل ا مواقعر و وكذا املوافقة على التحاكم للكفار يف أمور كثرية كربامج الكمبيوت

 االجتماعي وغريها .
 اثنيا : تتمات :

سلمني فمن كل امل  شملحنن قرران أن احلكم والتحاكم ليس مقتصرا على الوالة والقضاة بل ي
ملدير ورب فيت وااملأصدر حكما يف أي مسألة خبالف الشرع فهو حاكم بغري ما أنزل هللا ك

لفعل جرد الك مبذتكفري من فعل األسرة وغريهم وعليه فمنهج أهل السنة واجلماعة عدم 
ن ألى الرغم من جلور عامة ومثله قتال الطائفة املمتنعة على االمتناع ال على الكفر وطاعة أئ

 جورهم حكم بغري ما أنزل هللا .
خيار  قد وجدة فوجود احلرج يف النفس من أحكام الشرع الينفي اإلميان عن صاحبه كلي

 بة يومصحاحكام الشرعية كما حصل لعمر وللالصحابة حرجا يف أنفسهم من بعض األ
حايني نفيا عض األ باحلديبية وكما حيصل للمرأة من التعدد وحنو ذلك وإمنا يعترب ذلك يف

 .لة لكمال اإلميان وأحياان يعتذر عنه أبنه جبلي الشرعي والنريد اإلطا
ن مذر منه كثري حذا ول ليهالسفر لبالد املشركني واإلقامة فيها هو رضا جبراين أحكام الكفر ع
 . أهل العلم وعدوه مفسقا إال لضرورة ومل حيكم أحد على فاعله ابلردة

تجنس أو روط الكش  الشروط اليت يرى البعض أهنا مكفرة يف أي عقد لو وافق عليها الشخص
طلة حمتجا روط ابشا ماشاهبها ومنها التحاكم للمحاكم الوضعية لو وقع عليها ابعتبار أهن

وجهة يف  طل فلهو اببريرة اشرتطي هلم الوالء وكل شرط ليس يف كتاب هللا فهلذلك حبديث 
 ذلك .

ماتصاحل عليه طرفان اليدخل يف التحاكم للطاغوت فالصلح جائز بني املسلمني إال صلحا 
حرم حالال أو أحل حراما كما ثبت يف احلديث َوقَاَل َرُسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ْسِلُموَن َعلَ »
ُ
وعليه فما يتفق عليه من قوانني لأللعاب مثل كرة القدم بغض « ى ُشُروِطِهمْ امل
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النظر عن أي خمالفات شرعية أخرى خارجية فليس من التحاكم للطاغوت يف شيء بل كله 
تقريبا من القوانني املباح وضعها اللهم إال يف حالة واحدة وهي تعمد اإلصابة من العب 

فقة على التسامح فيها من الصلح اجلائز ابإلمجاع إذا نص لالعب فهي من اجلناايت واملوا
على ذلك يف قانون اللعبة وإال فلالعب احلق أن يطالب حبقه لدى احملاكم الشرعية كما لو 
أمسك الالعب مسدسا وقتله أو سكينا وطعنه فهذا خارج عن قوانني اللعبة اليت مرجعها 

 الصلح .
ح يف ث الصلحب  دم العمد ويراجع لالستفاضةوقد أمجعت األمة على مشروعية الصلح يف

 اجلناايت للعريين
من  ليسو وكل تصاحل بني خصمني ابرتضائهما حكما حيكم بينهما صلحا فهو جائز 

حلدود بطال اإلك ذالتحاكم للطاغوت يف شيء طاملا مل حيرم حالال ومل حيلل حراما ومن 
 الشرعية أو تغيري العبادات .
اكم وإمنا ابلتح ة لهواالستنصار فالشكوى للشرطة وحنو ذلك العالقهناك فرق بني التحاكم 

 سجن أنال هو نوع آخر يسمى االستنصار فقد طلب يوسف عليه السالم من صاحبه يف
ملطعم بن ابوسلم  ليهعيذكره عند امللك الكافر ليخرجه من السجن واستنصر النيب صلى هللا 

 شرك عدي ليدخل مكة فدخلها يف جواره وهو كافر م
ك مل نستوعب ول كذليط حنن كما أننا نبهنا يف أول املقاالت مل نفند أدلة اخلصوم ألن ذلك

ليه عيوسف  وقفأدلة املوافقني وحسبك من القالدة ما أحاط ابلعنق ومن أمثلة ذلك م
ة وقد طلب لرباءه ابلالسالم عندما أاته الرسول ليخرج من السجن ورفضه اخلروج حَّت حيكم 

لشهود وحكم يز وابلعز لك الكافر وقتها ابالتفاق فقد أتى ابملتهم وهي امرأة اذلك من امل
  تعاىل شرع هللا من برباءة يوسف عليه السالم وفق قوانينه الوضعية ولكنها موافقة للحق

ك : ال مالقما قد يتطلب األمر أحياان احلكم بغري شريعة اإلسالم يف حاالت خاصة ك
 اْلَقسِمَ أوَ مل ْلوَرثة قَبلَ أحد ا مَ تاِب عَلى حْكِم ديِنِهم ، سواء َ أسلَ تْقِسيم موارِيثَ أهِل اْلك

 يسلم .
وأخريا .. ويف هناية تلكم السلسلة املباركة نعيد وحنذر اإلخوة من التسرع يف التكفري ورمي 
املسلمني ابلشرك والردة فإن أسلمة ألف مشرك أهون من تكفري مسلم واحد فما ورد نص 
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يف التحذير من أسلمة املشرك واخلطأ يف ذلك وإمنا تضافرت النصوص على شرعي واحد 
التنفري الشديد من تكفري املسلم ورميه ابلشرك أو الكفر ولعلنا نفرد هذا األمر مبقال مستقل 

 سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك .
 
 
 
 
 

 حبمد هللامتت 
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