
 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة سلسلة

 "فقهً" الفٌسبوك على صفحته رواد أسئلة على

 سؤال جواب

 فٌها الشرع وحكم السٌر قوانٌن ومنها اإلدارٌة القوانٌن

 زٌن عاٌش ٌوسف إلى

 :السؤال

 السالم علٌكم ورحمة هللا

 وٌمن بحفظه وإٌاك ٌحفظنا وأن. شٌخنا ٌا تعالى هللا من وخٌر العافٌة بتمام تكون أن الىتع هللا أسؤل

 .النبوة منهاج على خالفة ظل فً اإلسالم بحكم وعلٌنا وعلٌك اإلسالم أمة على

 :السإال

 ننصح فكنا. الحوادث أصحاب من كثٌر وفاة إلى الحالة هذه وأدت السٌر حوادث بالدنا فً كثرت لقد

 القوانٌن هذه بؤن الردود بعض هناك فكانت. ..والركاب السائقٌن على حفاظا السٌر قوانٌن مخالفة بعدم

 قوانٌن ذلك فً بما إسالمٌة غٌر تحكمنا التً القوانٌن جمٌع وأن. ..نصوص لها ولٌس إسالمٌة لٌست

 فٌحتدم. مخالفتها جوزٌ وال شرعٌة قوانٌن هً القوانٌن هذه نإ بالقول علٌهم الردود بعض فكانت ...السٌر

 ...الجدال

 بالد فً ذلك أكان سواء اإلسالم بغٌر تحكم التً الدول هذه فً السٌر قوانٌن مخالفة ٌحرم فهل

 ؟؟الكفر بالد فً أو المسلمٌن

 ؟ذلك على أدلة هناك وهل

 وبارك هللا فٌكم.

 
 :الجواب

 وبركاته، هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 النصر أجمعٌن وللمسلمٌن الخٌر لك سبحانه هللا وأسؤل الطٌب دعائك على أشكرك البداٌة فً

 ...والتمكٌن

 :هللا بإذن وجوهها من المسؤلة بٌان فإلٌك للسإال بالنسبة أما

ف -ٔ  وهذا َعالَقاِتِهْم"، فً اتـِّباِعَها َعلَى الناسَ  الُسْلَطانُ  ٌُْجبـِرُ  الَّتًِ الَقَواِعدِ  "َمْجُموعُ  بؤنه القانون ُعرِّ

 من تبنٌها بعد األحكام هذه فتصبح بها بالعمل وتؤمر وتتبناها معٌنة أحكاما   تؤخذ الدولة أو الحاكم أن ًٌعن

 ...للرعٌة ملزمة قوانٌن الدولة أو الحاكم قبل

 األحكام تبنً حق جعل الشرع ألن الخلٌفة، به وٌقوم شرعا ، جائز إلٌه المشار بالمعنى القوانٌن سن -ٕ

 من الخصوص بهذا جاء ما بعض لك وأنقل كتبنا، فً األمر هذا فً القول فصلنا وقد فة،للخلٌ بها واإللزام



 صالحٌات عن تتحدث التً "ٖٙٔ" المادة من "أ" البند شرح عند األول الجزء الدستور مقدمة كتاب

 :الخلٌفة

 كتاب من صحٌح باجتهاد المستنبطة األمة شإون لرعاٌة الالزمة الشرعٌة األحكام ٌتبنى الذي هو -)أ

 .مخالفتها تجوز وال طاعتها تجب قوانٌن لتصبح رسوله وسنة هللا

.... 

 ٌصدره الذي األمر: ومعناه اصطالحً، لفظ القانون أن وذلك. الصحابة إجماع دلٌلها )أ( الفقرة

 اعهااتب على الناس السلطان ٌُجبر التً القواعد )مجموع بؤنه القانون ُعّرف وقد علٌه، الناس لٌسٌر السلطان

 ٌؤمر لم وإن بها، الناس ٌلزم قانونا ، األحكام هذه كانت معٌنة بؤحكام السلطان أمر إذا أي عالقاتهم( فً

 على ٌسٌرون فهم الشرع، أحكام على ٌسٌرون والمسلمون. بها الناس ٌلزم فال قانونا ، تكون ال بها السلطان

 أوامر ولٌست شرعٌة، أحكام علٌه ٌسٌرون افم. ونواهٌه السلطان أوامر على ولٌس ونواهٌه، هللا أوامر

 شٌئا   الشرعٌة النصوص من بعضهم ففهم فٌها، الصحابة اختلف الشرعٌة األحكام هذه أن غٌر. السلطان

 هناك ولكن حقه، فً هللا حكم فهمه وٌكون فهمه، حسب ٌسٌر كل   وكان اآلخر، البعض ٌفهمه كان ما غٌر

 كل ٌسٌر ال وأن فٌها، واحد رأي على جمٌعا   المسلمون ٌسٌر أن مةاألُ  ُشإون رعاٌةُ  تقتضً شرعٌة أحكام

 ألنه بالتساوي؛ المسلمٌن بٌن المال ٌوزع أن بكر أبو رأى فقد بالفعل، ذلك حصل وقد اجتهاده، بحسب

 ٌُعطى وأن معه، قاتل كمن هللا رسولَ  َقاَتل َمنْ  ٌُعطى أن ٌصح ال أنه عمر ورأى. بالتساوي جمٌعا   حقهم

 فاتبعه بالتساوي، المال توزٌع تبنً أي برأٌه، بالعمل فؤمر الخلٌفة، هو كان بكر أبا ولكن كالغنً، قٌرالف

 جاء ولما. ونفّذه بكر أبً برأي وعمل عمر، له وخضع والوالة، القضاة علٌه وسار ذلك، فً المسلمون

ٌُعطى بالتساوي، ال لتفاضل،با المال بتوزٌع برأٌه أمر أي بكر، أبً رأي ٌخالف رأٌا   تبنى خلٌفة عمر  َفـ

 أن على منعقدا   الصحابة إجماع فكان والقضاة، الوالة به وعمل المسلمون، فاتبعه والحاجة، القدم حسب

 المسلمٌن وعلى بها، بالعمل وٌؤمر صحٌح، باجتهاد الشرع من مؤخوذة   معٌنة أحكاما   ٌتبنى أن لإلمام

. القوانٌن هً المتبناة األحكام هذه فكانت. واجتهاداتهم بآرائهم العمل وترك اجتهادهم، خالفت ولو طاعتها،

 .انتهى (.مطلقا   ذلك َغٌُره ٌملك وال وحده، للخلٌفة القوانٌن َسنّ  كان هنا ومن

 :قسمان الخلٌفة ٌسنها التً القوانٌن -ٖ

 المعامالت امكؤحك وذلك بها، العمل الناس وإلزام بتبنٌها الخلٌفة فٌقوم شرعٌة أحكاما   ٌكون قسم -أ

 ولوجوب شرعٌة، أحكام ألنه: ألمرٌن به االلتزام الرعٌة على ٌجب القسم وهذا... وغٌرها والعقوبات

 .الشرعً السلطان طاعة

 فً صالحٌاته وفق للمسلمٌن مصلحة ٌكون بما الخلٌفة ٌضعها إدارٌة ترتٌبات هو آخر وقسم -ب

 طاعة وجوب باب من به االلتزام الرعٌة على ٌجب القسم وهذا... مثال   السٌر كقوانٌن الشئون رعاٌة

 ...األعلى فً مبٌن هو ما وفق الشرعً السلطان

 شرعا   واجبة غٌر طاعته فإن وضعٌة بؤحكام ٌحكم الذي والسلطان الشرعً غٌر السلطان أما -ٗ

 السلطان نع الصادرة والقوانٌن... الطاعة حق المسلمٌن على له لٌس ألنه للمسلمٌن ملزمة غٌر وقوانٌنه

 :أنواع ثالثة أٌامنا فً الشرعً غٌر

 تنظم التً الشخصٌة" األحوال "قوانٌن المسماة كالقوانٌن الشرعٌة األحكام من مؤخوذة قوانٌن -أ

 دامت ما بها ٌُعمل القوانٌن هذفه اإلسالمً، الفقه من مؤخوذة بؤحكام ذلك ونحو والمٌراث والطالق الزواج

 ...شرعٌة بؤحكام عمل هو بها العمل ألن الشرع أحكام وفق
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 والبٌوع الخمر وشرب والزنا الربا تبٌح التً القوانٌن من ككثٌر وذلك للشرع مخالفة قوانٌن -ب

 والتعلٌمٌة االقتصادٌة الحٌاة تنتظم التً والقوانٌن وتوزٌعها، الملكٌات تنظم التً والقوانٌن المحرمة،

 أن الباب هذا فً للمسلمٌن ٌجوز وال حرام، وهو هللا، نزلأ ما بغٌر الحكم باب فً ٌدخل فهذا... وغٌرها

 القوانٌن هذه تغٌٌر على العمل علٌهم وٌجب مشددة حرمة ذلك علٌهم ٌحرم بل القوانٌن بهذه ٌعملوا

 .الشرع أحكام وفق لتصبح وتحوٌلها

 والطرقات رالدو وبناء التدرٌس وتنظٌم السٌر تنظٌم قوانٌن مثل إدارٌة بترتٌبات تتعلق قوانٌن -ج

 ألنها شرعا   بها العمل ٌجب ال القوانٌن فهذه... اإلدارٌة الترتٌبات باب فً داخلة أمور من ذلك ونحو

 ألنها جائز هو بل شرعا   محرما   لٌس القوانٌن بهذه العمل لكن بطاعتها، الشرع ٌُلزم ال جهة عن صادرة

 ...اإلدارٌة الترتٌبات فً داخلة

 وذلك لآلخرٌن أو للنفس وأذى ضرر علٌه ٌترتب اإلدارٌة القوانٌن بهذه االلتزام عدم كان إذا لكن

 أو بالنفس وإضرار سٌر حوادث حصول علٌه فٌترتب الحمراء اإلشارة على بالوقوف االلتزام كعدم

 بل الشرعً غٌر السلطان طاعة باب من لٌس ولكن واجبا   ٌصبح القوانٌن بهذه االلتزام فإن... باآلخرٌن

 فً الحاكم روى فقد الضرر، حرم  والرسول ضرر، من بها االلتزام عدم على ٌترتب ما باب من

ًَ  اْلُخْدِريِّ  َسِعٌد   أَبًِ َعنْ  المستدرك ُ  َرِض ِ  َرُسولَ  أَنَّ  َعْنُه، هللاَّ  َضار   َمن   ِضَراَر، َوَل  َضَررَ  َل »: َقالَ   هللاَّ

ه    ، َضار 
   َشاق   َشاق   َوَمن   َّللا 

هِ عَ  َّللا   ٌ  َوَلمْ  ُمْسلِم   َشْرطِ  َعلَى اإْلِْسَنادِ  َصِحٌحُ  َحِدٌث   "َهَذا عنه وقال ،«َل

َجاهُ"،  من آتٌا   لٌس الحاالت هذه مثل فً االلتزام فوجوب. مسلم" شرط "على: بقوله علٌه الذهبً وعلق ٌَُخرِّ

 من آت الوجوب بل المسلم، غٌر الحاكم أو الشرعً غٌر الحاكم ٌسنها التً اإلدارٌة القوانٌن طاعة وجوب

 .واألذى واإلضرار الضرر حرمة باب

 المسلمٌن، غٌر بالد وفً بالشرع ٌحكم ال حٌث المسلمٌن بالد فً السٌر بقوانٌن االلتزام فإن وعلٌه -٘

 لٌس فهو شرعا ، جائز اإلدارٌة والترتٌبات القوانٌن من جنسها من هو وما القوانٌن بهذه االلتزام إن أقول

 ضرر اإلداري بالقانون االلتزام عدم على ترتب إذا ما وهً حالة باستثناء... واجبا   لٌس وكذلك حراما  

 غٌر الحاكم أو الشرعً غٌر الحاكم طاعة بسبب لٌس الوجوب هذا أن غٌر واجبا ، به االلتزام فٌكون وأذى

 ...واألذى الضرر حرمة باب من بل المسلم

 اإلدارٌة الترتٌبات مخالفة على ضرر ٌترتب الحاالت من ٌركث فً أنه األٌام هذه ٌُالحظ والذي

 المخالفة على ٌترتب لما منعا   به ٌُعمل الضرر ترفع التً القوانٌن بهذه فالتقٌد السٌر، قوانٌن فً وبخاصة

 .ضرر من

 .جوانبها جمٌع من اتضحت قد المسؤلة تكون أن آمل

 
 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم

 هـٓٗٗٔ شوال 0ٓ

 م2ٕٔٓ/ٙٓ/ٓٔموافق ال

 رابط الجواب من صفحة األمٌر )حفظه َّللا( على الفٌسبوك:

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.12285554457819

 type=3&theater؟/2/1073879039475833

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192/1073879039475833/?type=3&theater
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