
التحاكم إلى 
القوانين الوضعية

عسةعس

إلى التحاكم في فتوى
الوضعية القوانيين

الشيخ فضيلة أملها
المام

عقلءا بن حمود
الشعيبي

الله رحمه

*      *      *
بضضن عبضضدالله بضضن حمضضود الشضضيخ شضضيخنا فضضضيلة

- تعالى الله حفظه-  الشعيبي عقلءا
.وبركاته الله ورحمة عليكم السلما

...بعد أما
فضي الحكضضاما اعتمضضاد العصضر هضضذا فضضي كثر فقد

تحكيضضم علضضى وغيرهضضم والعربضضي السإضضلمي العالم
فمضضا ،اللضضه شضضرع تحكيم من بدل الوضعية القوانين

 الحكاما؟ هؤلءا على الحكم هو
الشرعية بالدلة مدعما الجواب يكون أن نرجوا

العلماءا.  وأقوال والسنة الكتاب من

*      *      *
:الجواب

أشللرف علللى والسلم والصلةا العالمين رب لله الحمد
.أجمعين وصحبه آله على محمد نبينا والمرسلين النبياء

:بعد أما

صلللى محمللدا نبيه بعث عندما وتعالى سبحانه الله فإن
ملن البشلرية أخرج الذي القويم الدين بهذا وسلم عليه الله

فللي يهيمللون ذاك إذ النللاس وكللان النللور، إلللى الظلمللات
الخرافللات بحللر فللي غللارقين والضللللا، الجهللل ظلمللات
فللي وأسلللفهم آبللائهم عللن ورثوهللا الللتي الباليللة، والتقاليد

والتقاضللي والعبللادات المعتقللدات فللي أمللورهم، جميللع
علللى قائمللة وعبللاداتهم معتقللداتهم فكللانت والمحاكمللات،

وأنللدادا شللركاء للله فيجعلللون وتعالى، سبحانه بالله الشرك
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يتقربللون ذلللك، وغيللر وبشللر وجن وملئكة وحجر شجر من

الللله، لغيللر صللرفها يجللوز ل الللتي القرب أنواع بشتى إليهم
ذلك.  وغير والنذر كالذبح

وفسللادا ضلللل تقللل ل فهللي والمحاكمات التقاضي أما
الطللواغيت ينصللبون كللانوا إذ العبللادةا، فللي طريقتهللم عللن

مللا جميللع في الناس بين القضاء يتولون وعرافين، والكهان
والللدماء المللوالا فللي وخصللومة خلف مللن بينهللم ينشللأ

هللؤلء مللن واحللدا حللي كل في يقيمون ذلك، وغير والفروج
ول النقللض يقبللل ل نافللذ فهللو الحكللم صدر وإذا الطواغيت،

اللله بعلث فلما ظالما، جائرا كونه من الرغم على التعقيب،
أبطللل المطهرةا الشريعة بهذها وسلم عليه لله صلى محمدا

علللى العبللادةا وقصللر عليهللا، وقضى والتقاليد العادات، هذها
شللرع علللى والتحللاكم التقاضي وقصر وتعالى، سبحانه الله

..إيللاها. إل تعبللدوا أل أمر لله إل الحكم  (إن:تعالى قالا الله،
شللرع علللى الحكللم لله) قصللر إل الحكم  (إن:وقوله ،)الية
وتعللالى سبحانه لله العبادةا إياها): قصر إل تعبدوا (أل و الله،
القصللر طللرق أبلغ هي بطريقة وتعالى سبحانه عبادته على
والستثناء.  النفي وهي

الكللثيرةا اليللات فللي يجللد الله لكتاب المستقرئ إن ثم
الشرع من الله أنزله ما إلى التحاكم وجوب على تنص التي

 .وسلم عليه الله صلى نبيه على المطهر

هم فأولئك الله أنزلا بما يحكم لم  (ومن:تعالى  قالا)1
عللن عللدلا من كفر في نص الكريمة الية فهذها الكافرون)،

غيرها.  إلى ورسوله الله حكم

أن العصضضر مرجئضضة مضضن الجهلضضة حضضاول وقضضد
مضضا بغيضضر الحضضاكم كفضضر عن الية هذه دللة يصرفوا

فل اليهضضود، فضضي نزلضضت فقضضالوا: اليضضة اللضضه أنضضزل
حكمها.  يشملنا

الللتي الصللولية بالقواعللد جهلهللم مللدى على يدلا وهذا
أن وهللي الفقلله، وأصللولا والحللديث التفسللير علماء وضعها
حكللم نللزلا فللإذا السللبب، بخصللوص ل اللفظ بعموم العبرةا

يتعللداها، بللل سللببه، علللى يقتصللر ل فللإنه معيللن سبب على
صلليغة الية (َمْن) في و اللفظ، تحت يدخل من كل فيشمل
بلله اقترن إذا إل سببه على مقصورا الحكم يكون فل عموم،

الللله صلللى كقوله سببه، على الحكم يقصر الشرع من نص
يللا(عنلله:  الللله رضللي الصللحابة أحللد سللأله لمللا وسلم عليه
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فضللحيت شللاةا من إلّى أحب عناق لي كانت إنه الله رسولا

ول تجزئك (والسلم: الصلةا عليه فقالا ،تجزئني؟) فهل بها
. )بعدك أحدا تجزئ

ابضضن عضضن روي  قضضد- المرجئضضة أي-  أيضا وقالوا
هضضذه تفسضضير عن سإئل أنه عنهما الله رضي عباس

هضضم فأولئضضك اللضضه أنضضزل بمضضا يحكضضم لضضم (ومن الية
كفضضر)، دون كفضضر(عبضضاس:  ابضضن الكافرون) فقضضال

. )إليه يذهبون الذي الكفر ليس(رواية:  وفي

هللذا راوي حجيللر بن نقولا: هشام أن هذا عن والجواب
أئملة قبللل ملن فيه متكلم عباس ابن عن طاووس عن الثر

خالفه وقد وغيرهما، معين بن يحي و أحمد كالمام الحديث
عبللدالله وهو منه أوثق هو من طاووس عن الرواية هذها في
عللن سئل لما عباس ابن أن أبيه عن روى وقد طاووس، بن

كفر.  به قالا: هي الية هذها تفسير

فيما يحكموك حتى يؤمنون ل وربك  (فل:تعالى  قالا)2
قضلليت ممللا حرجللا أنفسللهم فللي يجللدوا ل ثللم بينهللم شجر

تسليما).  ويسلموا

ّكللم لللم عمن اليمان انتفاء في نص الية هذها شللرع يح
حتى المرء عن اليمان انتفاء على فيها أقسم الله لن الله،
ثلثا:  غايات منه توجد

الله.  شرع إلى  التحاكم)أ
به.  يرضى بل ذلك، في حرجا نفسه في يجد  إل)ب
به.  ويرض الله لحكم يسلم  أن)ج

السضضابقة الية دللة صرف المرجئة حاول وكما
حضضاولوا فقضضد اللضضه، أنضضزل مضضا بغير الحاكم كفر عن

فقضضالوا: اليمان، انتفاءا عن الية دللة صرف أيضا
حقيقته. لنفي ل اليمان، لكمال النفي إن

العربللي الكلم فللي الصللل أن الجهلللة هللؤلء علللم وما
وجب قرينلة به اقترن إذا إل المجاز إلى يصار ول الحقيقة، ت

المرجللوح، الحتمالا إلى الراجح الحتمالا عن اللفظ صرف
نفلي علن اليلة هلذها صلرف تلوجب قرينلة وأي دليلل فلأي

كماله.  نفي إلى اليمان حقيقة
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آمنللوا أنهللم يزعمللون الذين إلى تر  (ألم:تعالى  قالا)3

إلللى يتحللاكموا أن يريدون قبلك من أنزلا وما إليك أنزلا بما
أن الشلليطان ويريللد بلله يكفللروا أن أمللروا وقللد الطللاغوت

الللله أنللزلا مللا إلى تعالوا لهم قيل * وإذا بعيدا ضلل يضلهم
هللذها صللدودا)، عنك يصدون المنافقين رأيت الرسولا وإلى
أو الطلاغوت إللى يتحلاكم ملن أن فللي نلص الكريملة اليلة

(يزعمللون تعللالى قوله بدليل اليمان عنه انتفى فقد يحكمه
ادعللائهم عللن عللبر لمللا حقا مؤمنين كانوا لو إذ آمنوا)، أنهم

حقيقللة انتفللاء علللى دلا بللالزعم عللبر فلمللا بالزعم، اليمان
يكفللروا أن أمروا (وقد تعالى قوله في أن كما بالله، اليمان

علللى أيضللا بعيدا) دليللل ضلل يضلهم أن الشيطان ويريد به
إلللى تحللاكم مللن كفللر ويتضللح عنهللم، اليمللان حقيقة انتفاء

ّكمه أو الطاغوت .الية هذها نزولا سبب بمعرفة ح

بيلن كانت أنها الية نزولا سبب أن المفسرون ذكر وقد
فقللالا خصللومة، اليهللود غيللر مللن وآخللر اليهللود مللن رجللل

نللترافع بل(الخر:  وقالا الله)، رسولا إلى نترافع (اليهودي:
الية. هذها فنزلت ،)اليهودي الشرف بن كعب إلى

من ورجل المنافقين من رجل بين كان(الشعبي:  وقالا
أنه عرف محمد، إلى اليهودي: نترافع فقالا خصومة، اليهود

لعلملله اليهللود، إلللى المنافق: نتحاكم وقالا الرشوةا، يأخذ ل
جهينللة، فللي كاهنللا يأتيللا أن فاتفقللا الرشللوةا، يأخللذون أنهللم

،") الية.يزعمون.. الذين إلى تر ألم" فنزلت إليه، ويتحاكما
أن إل ضللعف فيلله كللان وإن الشعبي عن المروي الثر وهذا

وتقوية. تعضدها متعددةا شواهد له

وردةا كفر على الية هذها نزولا بسبب الستشهاد ووجه
قتللل عنلله الللله رضللي الخطاب بن عمر فيها: أن ذكروا من

وسلللم، عليلله الللله صلللى النبي بحكم يرض لم الذي الرجل
قتله.  لما مرتدا يكن لم فلو

إلللى قللالا: اختصللم أنلله الزبيللر بللن عروةا عن روي كما
لحللدهما، فقضللى رجلن وسلللم عليه الله صلى الله رسولا
عنلله)، الللله رضللي عمللر إلللى ردنا(عليه:  قضى الذي فقالا
إلللى انطلقللوا نعللم(وسلللم:  عليلله الله صلى الرسولا فقالا

ابللن يللا(له:  قضى الذي قالا عمر، آتيا فلما فانطلقا، عمر)،
لللي، قضللى وسلم عليه الله صلى الله رسولا الخطاب! إن

صلللى الللله رسللولا إليللك فردنا عمر إلى قالا: ردنا هذا وإن
عليه قضى  للذي) -أكذلك؟ (عمر: فقالا وسلم)، عليه الله

فأقضللي أخللرج حللتى مكانللك(عمللر:  فقالا نعم)،: (فقالا– 
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:قللالا الللذي فضللرب ،سلليفه علللى مشللتمل فخللرج بينكما)،

 فقتله. )عمر إلى ردنا(

فللي يقللدح ل القصللة سياق في الحاصل الختلف وهذا
قيللل تعللالى: (وإذا قللوله فللي أن كما التعدد، لحتمالا ثبوتها

المنللافقين رأيللت الرسولا وإلى الله أنزلا ما إلى تعالوا لهم
الللله حكللم عللن صد من أن على صدودا) دللة عنك يصدون
ّكللم عنلله وأعرض ورسوله والمنللافق منللافق، أنلله غيللرها فح

كافر. 

فإن تقدم، كما كافر الوضعية للقوانين المحكم أن وكما
بتشللريعه لنلله أيضللا، كللافر لهللا والواضللع للقوانين المشرع

فللي وتعللالى سللبحانه لللله شللريكا صار القوانين هذها للناس
الدين من لهم شرعوا شركاء لهم  (أم:تعالى قالا ،التشريع

حكمله فللي يشلرك (ول تعلالى: وقلالا ،الللله) به يأذن لم ما
مللن أربابا ورهبانهم أحبارهم  (اتخذوا:وجل عز وقالا ،أحدا)
الله). دون

رسولا يا: (قالا الية هذها حاتم بن عدي سمع لما ولهذا
أليللس(وسلم:  عليه الله صلى فقالا نعبدهم)، لسنا إنا  الله

الللله حللرم مللا ويحلللون فتحرمللونه الللله أحللل مللا يحرمللون
. )عبادتهم فتلك(قالا:  ،)بلى(قالا:  )،فتحلونه؟

أن حللاتم بللن عللدي حللديث من الكريمة الية من فتبين
وتعللالى، سللبحانه خصائصه من والتشريع والتحريم التحليل

شللريك فهللو الله شرع يخالف ما شرع أو حرم أو حلل فمن
خصائصه.  في لله

أن يتللبين عليهللا وتعليقنا الكريمة اليات من تقدم ومما
وحكملله الللله شللرع عن وأعرض الله أنزلا ما بغير حكم من
مللن مثللله وكللذلك السلم، من خارج العظيم بالله كافر أنه

حكم لما بها يرض لم لو لنه وضعية، تشريعات للناس وضع
مللن لللديه الحكللام مللن فللالكثير يكللذبه، الواقللع فللإن بهللا،

والحلذف الدسلتور وتغييلر الحكلم، تأجيلل فلي الصللحيات
وغيرها. 

لشللعوبهم ويشرعوها يضعوها لم إنهم وقلنا تنـزلنا وإن
 خالفها؟ من ومعاقبة بها بالعمل الرعية ألزم الذي فمن

كللثير وابللن تيميللة ابن نقل الذي التتار وحالا حالهم وما
لللم التتللار فللإن ببعيللد، كفرهللم علللى الجمللاع الللله رحمهما
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حكامهم أحد وضعه الذي بل (الياسق)، يشرعوا ولم يضعوا
أولئك.  كحالا هؤلء فصورةا خان)، (جنكز ويسمى الوائل

تعالى     الله     أنزل     ما     بغير     الحاكم     أن     يتبين     وبذلك
جهتين:      أو     جهة     من     الكفر     في     يقع

شرع.  إن التشريع جهة الولى: من
حكم.  إن الحكم جهة الثانية: من

من كفر على الدالة النصوص ذكر من فرغت قد وحيث
ّكم والئمة العلماء أقوالا الن فسأذكر الوضعية القوانين يح
ّكمي كفر على القوانين:  مح

فللي كمللا تيميللة بللن الدين تقي السلم شيخ قالاأول: 
المجمللع الحللرام حلللل مللتى والنسان():لل 3/267( الفتاوى

المجمللع الشللرع بللدلا أو عليلله المجمع الحللا حرم أو عليه
. )الفقهاء باتفاق كافرا كان عليه

مللا العللالم تللرك ومتى():لل 35/372( الفتاوى في وقالا
الحللاكم حكللم واتبللع رسللوله وسللنة الللله كتللاب مللن علملله

يسللتحق كللافرا، مرتللدا كللان ورسللوله الللله لحكم المخالف
. )والخرةا الدنيا في العقوبة

):13/119( والنهايللة البدايللة فللي كللثير ابن  قالاثانيا:
ّكم الشرع ترك من( النبيلاء خلاتم محمد على المنـزلا المح

الشللرائع مللن غيللرها إلللى وتحللاكم والسلللم الصلللةا عليلله
وقللدمها الياسللق إلللى تحللاكم بمللن فكيللف كفر، المنسوخة

. )المسلمين بإجماع كفر ذلك فعل ومن عليه،

الشللنقيطي الميللن محمللد الشلليخ شلليخنا  قللالاثالثا:
ّكمللي كفللر علللى الدالللة النصوص ذكر أن بعد الله رحمه مح

غايللة يظهر ذكرنا التي السماوية النصوص وبهذها(القوانين: 
شللرعها الللتي الوضللعية القللوانين يتبعللون الذين أن الظهور

جلل اللله شلرعه لملا مخالفلة أوليائه ألسنة على الشيطان
يشللك ل أنه وسلم، عليهم الله صلى رسله ألسنة على وعل
عن وأعماها بصيرته الله طمس من إل وشركهم كفرهم في
. )مثلهم الوحي نور

فللي الشلليخ آلا إبراهيللم بن محمد الشيخ  شيخنارابعا:
قللالا: ،) الية.يؤمنون.. ل وربك (فل تعالى قوله على تعليقه

يحكمللوا لللم مللن عن اليمان وتعالى سبحانه الله نفى وقد(
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مؤكلدا نفيلا بينهلم، شلجر فيملا وسلم عليه الله صلى النبي

فللي اللله رحملله قللاله ملا . هلذا)بالقسلم النفي أداةا بتكرار
الية.  هذها على تعليقه

فقللد عللدةا سنوات الله رحمه حلقته لزمت إنني وحيث
بكفلر ويصلرح المسألة هذها في يشدد مرةا من أكثر سمعته

تحكيللم رسللالة في ذلك أوضح كما الله، شرع غير حكم من
القوانين. 

الللله رحملله بللاز بللن العزيز عبد الشيخ  شيخناخامسا:
اتخلذ عملن ) قلالا39 ص العربيلة القومية (نقد رسالته في

العظيللم الفسللاد هللو وهللذا(القللرآن:  تخالف وضعية أحكاما
فل: "تعللالى قللالا كمللا السللافرةا والللردةا المسللتبين والكفر
يجللدوا ل ثم بينهم شجر فيما يحكموك حتى يؤمنون ل وربك

وقللالا "،تسللليما ويسلللموا قضلليت ممللا حرجللا أنفسهم في
حكمللا الللله من أحسن ومن يبغون الجاهلية أفحكم: "تعالى
وكللل(... الله:  رحمه الشيخ قالا أن إلى ،)"...يوقنون لقوم
دولللة فهللي الللله لحكللم تنصللاع ول الله بشرع تحكم ل دولة

المحكملات، اليلات هلذها بنص فاسقة ظالمة كافرةا جاهلية
وتحللرم الللله، فللي ومعاداتهللا بغضها السلم أهل على يجب

وتحكللم وحللدها بللالله تللؤمن حللتى وموالتهللا مودتهللا عليهللم
  اهل)شريعته

أن بيان في كاف للعلماء وأقوالا نصوص من ذكرته وما
بللالله كللافر لهللا المحكم وأن كفر، الوضعية القوانين تحكيم

هللذا فللي وأئمتهللا المللة علمللاء قللاله مللا نقلت ولو العظيم،
علللى السللائل لجابللة كفاية ذكرته وبما الكلم، لطالا الباب

سؤاله.

أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى

عقلءا بن أ. حمود أمله
الشعيبي
 هل10/2/1422
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