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نبينا  واملر�شلني,  االأنبياء  اأ�رشف  على  وال�شالم  وال�شالة  العاملني,  رب  هلل  احلمد 
حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني...

فقد وقع خالف كبري بني املتخ�ش�شني يف مال االأنظمة من طلبة العلم ال�رشعي, يف 
مدى �رشعية ا�شتعمال كلمة »القانون«, وهل تدل هذه الكلمة على االأنظمة التي تخالف 
التي  واالأنظمة  ال�رشع  تخالف  ال  التي  االأنظمة  ي�شمل  عام  لفظ  اأنها  اأم  فقط,  ال�رشع 
تخالفها, وما حكم ا�شتعمالها, وما حكم اإطالق كلمة »القانون« على االأنظمة ال�شعودية؟
ومن اأجل ذلك اأحببت اأن اأبحث يف هذه امل�شاألة بحًثا موؤ�شاًل مف�شاًل, حتى اأ�شل 
والقارئ الكرمي اإلى راأي علمي وا�شح يف حكم هذه امل�شاألة, ومل اأجد من خالل اطالعي 
على كثري من الكتب واملجالت العلمية, على من حتدث عن هذه امل�شاألة بالتف�شيل من 
الناحية العلمية ال اللغوية, وبطريقة العر�ض التي �شاأ�شري عليها. وقد ق�شمت البحث اإلى 
متهيد يحتوي على مقدمات مهمة, ثم اأ�شل كلمة القانون لغة و�رشًعا, ثم انتقال معنى 
كلمة »القانون« من املعنى اللغوي اإلى املعنى العريف, ثم الفرق بني القانون والنظام, 

بعد ذلك تتبعها اخلامتة.
فاأ�شاأل اهلل للجميع التوفيق وال�شداد, واأن يهديني وجميع امل�شلمني للحق وال�شواب 

اإنه ويل ذلك والقادر عليه.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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متهيد:

ذكر  من  البد  النظام,  وبني  بينها  والفرق  القانون,  كلمة  معنى  عن  احلديث  قبل 
مقدمتني تتعلقان باملو�ضوع مما ينبني عليهما �حلكم وتزيد�ن يف ت�ضور �مل�ضاألة، وهاتان 

املقدمتان هما:

املقدمة الأولى: املنقولت يف الألفاظ:

»املتكرث املعنى له اأق�شام عديدة, وجه احل�رش اأن اللفظ الذي كرث معناه اإن و�شع ذلك 
اللفظ لكل معنى ابتداء باأو�شاع متعددة على حدة ي�شمى م�شرتًكا... واإن مل يو�شع لكل 
ابتداًء بل و�شع اأواًل ملعنى ثم ا�شتعمل يف معنى ثاٍن الأجل منا�شبة بينهما اإن ا�شتهر يف الثاين 
وتُرك مو�شوعه االأول ي�شمى منقواًل, واملنقول بالنظر اإلى الناقل ينق�شم اإلى ثالثة اأق�شام, 
اأحدها: املنقول العريف باعتبار كون الناقل عرًفا عاًما, وثانيهما: املنقول ال�رشعي باعتبار كونه 
ا لطائفة خم�شو�شة,  اأرباب ال�رشع, وثالثها: املنقول اال�شطالحي باعتبار كونه عرًفا خا�شً
مثال االأول كلفظ الدابة كان يف االأ�شل مو�شوًعا ملا يدب يف االأر�ض ثم نقله العامة للفر�ض 
اأو لذات القوائم االأربع, ومثال الثاين كلفظ ال�شالة كان يف االأ�شل مبعنى الدعاء ثم نقله 
اإلى اأركان خم�شو�شة, ومثال الثالث كلفظ اال�شم كان يف اللغة مبعنى العلو ثم  ال�شارع 

نقله النحاة اإلى كلمة م�شتقلة يف الداللة غري مقرتنة بزمان من االأزمنة الثالثة«))).

املقدمة الثانية: وجوب العتداد بالعرف يف األفاظ املكلفني:
للعلماء ن�شو�ض كثرية يف وجوب االعتداد باالأعراف, يف فهم االألفاظ وتف�شريها, 

وعدم االقت�شار على املعنى الدال على اأ�شل الو�شع اللغوي.

)))  �ملرقات يف علم �ملنطق �ص8، ويف نف�ص �ملعنى �مل�صت�صفى )/)))، رو�صة �لناظر )/9)).
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من ذلك: »لفظ الواقف كلفظ احلالف واملو�شي, وكل عاقد يحمل قوله على عادته 
اأو  اأو العربية املولدة,  التي يتكلم بها, �شواء وافقت العربية العرباء,  يف خطابه ولغته 
فاإن  توافقها,  اأو مل  ال�رشع  لغة  اأو كانت غري عربية, و�شواء وافقت  امللحونة,  العربية 
املق�شود يف االألفاظ داللتها على مراد الناطقني بها, فنحن نرجع يف معرفة كالم ال�شارع 

اإلى معرفة لغته, وعرفه, وعادته, وكذلك يف خطاب كل اأمة وكل قوم«))).
بعد ذكر املقدمة ينتقل احلديث اإلى بيان اأ�شل كلمة القانون وحكمها يف ال�رشع, ثم 

حترير مل�شاألة التفريق بينها وبني النظام.

)))  خمت�صر �لفتاوى �مل�صرية، حممد بن علي �حلنبلي �لبعلي، حتقيق حممد حامد �لفقي، د�ر �بن �لقيم، 
�لدمام، )0))ه�، �ص)9).
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اأوًل: اأ�صل كلمة القانون

بت على  كلمة القانون لي�شت بعربية))), قيل: اإنها رومية. وقيل: اإنها فار�شية))). ثم ُعرِّ
معاٍن عدة مت�شابهة, فقد ُعرف القانون باأنه: اأمر كلي منطبق على جميع جزئياته التي 

ا: االأ�شل)7). يتعرف اأحكامها منه))). وكذلك ُعّرف باأنه: مقيا�ض كل �شيء))). واأي�شً
وقد ا�شتخدمها بع�ض علماء ال�شلف يف كتبهم باملعاين ال�شابقة, وبح�شب علمي؛ 
فاإن اأقدم كتاٍب وجدته ا�شتعمل كلمة القانون هو »امل�شت�شفى« الذي األفه حجة االإ�شالم 
اأبي حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل)8), الذي تويف يف �شنة )505( للهجرة, 
حيث ذكر يف بداية الكتاب ملا حتدث عن دعامة احلد واأنه ي�شتمل على فنني: »فن يجري 
مرى القوانني, وفن يجري مرى االمتحانات لتلك القوانني«. ثم حتّدث عن الفن 

االأول وذكر فيه �شتة قوانني)9).

)))  ل�صان �لعرب، مرجع �صابق، ))/8)). خمتار �ل�صحاح، مرجع �صابق، )/0)).
)))  تاج �لعرو�ص من جو�هر �لقامو�ص، حممد مرت�صى �حل�صيني �لو��صطي �لزبيدي، حتقيق: علي �صريي، د�ر 

�لفكر للطباعة و�لن�صر و�لتوزيع، 8)/))).
)))  �لتعريفات، علي بن حممد بن علي �جلرجاين، حتقيق: �إبر�هيم �لأبياري، د�ر �لكتاب �لعربي - بريوت، 

�لطبعة �لأولى، )0))، )/9)).
)))  ل�صان �لعرب، مرجع �صابق، ))/8)).

)7)  �مل�صباح �ملنري يف غريب �ل�صرح �لكبري، �أحمد بن حممد بن علي �ملقري �لفيومي، �ملكتبة �لعلمية - بريوت. 
)/7)). خمتار �ل�صحاح، مرجع �صابق، )/0)).

�أبو حامد �لطو�صي �لغز�يل، ولد  )8)  هو حممد بن حممد بن حممد �لإمام حجة �لإ�صالم زين �لدين 
بطو�ص �صنة خم�صني و�أربعمائة، جل�ص لالإقر�ء، تولى نظامية بغد�د فدر�ص بها مدة، ثم تركها وحج 
خم�ص  �صنة  �لآخ��رة  جمادى  يف  تويف  كتبا،  فيها  و�صنف  �صنني،  ع�صر  بها  و�أق��ام  دم�صق  �إل��ى  ورج��ع 
بن  بكر  �أبو  �ل�صافعية،  �نظر: طبقات  و»�لوجيز«.  و»�لو�صيط«  »�لب�صيط«  ت�صانيفه:  ومن  وخم�صمائة 
�أحمد بن حممد بن عمر بن قا�صي �صهبة، حتقيق: د. �حلافظ عبد �لعليم خان، عامل �لكتب، بريوت، 

�لطبعة �لأولى، 07)) ه�، )/)9).
)9)  �مل�صت�صفى يف علم �لأ�صول، �أبو حامد حممد بن حممد بن حممد �لغز�يل، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، 

بريوت -لبنان، �لطبعة �لأولى، )/)).
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 (((( تيمية)0))  ابن  االإ�شالم  ك�شيخ  العلماء  من  غريه  الكلمة  هذه  ا�شتعمل  وقد 
والنووي)))) )))) وابن حجر)))) )))).

ومما �ضبق يعرف �أنه ال مانع من ��ضتخد�م كلمة �لقانون �إذ� �أُريد بها �ملعنى �لذي �ضبق 
ذكره لكونه معنى �شحيًحا �شليًما ال ميكن حترميه اإال بدليل.

ولد  �لإ�صالم،  �صيخ  �لعبا�ص،  �أبو  �لدين،  تقي  تيمية �حلر�ين،  بن  عبد�ل�صالم  بن  بن عبد�حلليم  �أحمد    ((0(
علمية  ن�صاأة  بدم�صق  ن�صاأ  وقد  �صنو�ت،  �صت  وعمره  دم�صق  �إلى  �أبوه  به  ثم رحل  �ل�صام،  باأر�ص  يف حر�ن 
منها:  جدً�  كثرية  م�صنفات  وله  8)7ه���،  �صنة  دم�صق  بقلعة  معتقاًل  مات  مر�ت،  عدة  و�ُصجن  بها،  فنبغ 
�أنظر: �لذيل على  �لو��صطية«.  �لنبوية«، »�لإميان«، »درء تعار�ص �لعقل و�لنقل«، »�لعقيدة  �ل�صنة  »منهاج 
�لأولى،  �لطبعة  �لريا�ص،  �لعبيكان،  مكتبة  بن رجب،  �أحمد  بن  عبد�لرحمن  �حلافظ  �حلنابلة،  طبقات 
))))ه� - )00)م، )/)9)-9))، رقم �لرتجمة))))). �صذر�ت �لذهب يف �أخبار من ذهب، لبن �لعماد 
�صهاب �لدين عبد�حلي بن �أحمد �حلنبلي، د�ر �بن كثري للطباعة و�لن�صر و�لتوزيع، دم�صق-بريوت، �لطبعة 

�لأولى، ))))ه�-)99)م، 8/)))-0)).
))))  �لفتاوى �لكربى، �أحمد بن عبد �حلليم بن تيمية �حلر�ين، حتقيق: ح�صنني حممد خملوف، د�ر �ملعرفة – 

بريوت، �لطبعة �لأولى، )8))ه�، )/)9).
))))  هو: يحيى بن �صرف بن مري �لنووي �ل�صافعي، �أبو زكريا، حميي �لدين، �لعالمة، �ملحدث، �لفقيه، ولد يف 
بلدة نوى من قرى حور�ن ب�صوريا �صنة )))ه� و�إليها ن�صبته، كان على جانب كبري من �لعلم و�لعبادة و�لورع 
و�لزهد تويف �صنة )7)ه�، من م�صنفاته: �ملجموع �صرح �ملهذب، رو�صة �لطالبني، ريا�ص �ل�صاحلني. �أنظر: 
طبقات �حلفاظ، للحافظ جالل �لدين عبد�لرحمن �ل�صيوطي، حتقيق: د/علي حممد عمر، مكتبة �لثقافة 
�أبي  �لدين  تاج  �لكربى:  �ل�صافعية  طبقات  �لرتجمة)0)))).  رقم  �ص9))،  م�صر،  بور�صعيد-  �لدينية، 
ن�صر عبد�لوهاب بن علي �بن �ل�صبكي، حتقيق: حممود �لطناحي وعبد�لفتاح حلو، مطبعة في�صل عي�صى 

�لبابي �حللبي، م�صر، 8/)9)-00).
�أبو زكريا يحيى بن �صرف �لنووي، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي،  ))))  �ملنهاج �صرح �صحيح م�صلم بن �حلجاج، 

بريوت، �لطبعة �لثانية، )9))ه�، باب بيان عدد �صعب �لإميان و�أف�صلها، )/).
ولد  بابن حجر،  �ل�صهري  �لع�صقالين،  �لكناين  �لف�صل  �أبو  �لدين،  �أحمد بن علي بن حممد، �صهاب  ))))  هو: 
مبدينة الف�شطاط مب�شر �شنة )77ه�، وهو من عائلة فل�صطينية �لأ�صل �صكنت مدينة ع�صقالن، وهاجرت 
�إلى م�صر قبل �أن يولد هناك، كان حمدثًا فقيهًا موؤرخًا �نتهى �إليه معرفة �لرجال و��صتح�صارهم، تويف �صنة 
))8ه�، من �أ�صهر م�صنفاته: »فتح �لباري �صرح �صحيح �لبخاري«، »�لإ�صابة يف متييز �ل�صحابة«، »بلوغ 
�ملر�م من �أدلة �لأحكام«. �أنظر: �لبدر �لطالع مبحا�صن من بعد �لقرن �ل�صابع، حممد بن علي �ل�صوكاين، 
�لأولى، 8)))ه�- 998)م، )/))-))، رقم �لرتجمة))))،  �لطبعة  لبنان،  �لعلمية، بريوت-  �لكتب  د�ر 

�صذر�ت �لذهب يف �أخبار من ذهب، مرجع �صابق، 9/)9)-99).
))))  فتح �لباري �صرح �صحيح �لبخاري، �أحمد بن علي بن حجر �أبو �لف�صل �لع�صقالين �ل�صافعي، د�ر �ملعرفة 

- بريوت، 79))ه�، باب �ل�صحر، 0)/8)).
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ثانًيا: انتقال معنى كلمة »القانون«
من املعنى اللغوي اإلى املعنى العريف

انتقل معنى كلمة »القانون« يف زمن من االأزمان من اال�شتعمال االأول اإلى ا�شتعمال 
اآخر, وهو القواعد االإلزامية التي تفر�شها الدولة على الكافة.

اأما يف هذه البالد – اململكة العربية ال�شعودية - فكانت تدل على القواعد االإلزامية 
التي تفر�شها الدولة وتكون خمالفة لل�رشع, فهي يف مقابل الت�رشيع االإ�شالمي مع كون 
اأ�شل كلمة القانون ال حمظور فيها, وعلى هذه الداللة - واهلل اأعلم - ا�شتند ال�شيخ 

حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ)))) وغريه من العلماء )7)) يف فتاويهم عن القوانني)8)).
اأ�شبحت  »القانون«  كلمة  – فاإن  ال�شطور  كتابة هذه  – وقت  الوقت  هذا  اأما يف 
بغ�ض  الكافة,  الدولة على  تفر�شها  التي  االإلزامية  القواعد  للداللة على  منقواًل عرفًيا 
كلمة  واأ�شبحت  ال�شورتني,  ت�شمل  فهي  ال,  اأم  لل�رشيعة  خمالفة  كونها  عن  النظر 

))))  حممد بن �إبر�هيم بن عبد�للطيف بن عبد�لرحمن بن ح�صن بن حممد بن عبد�لوهاب، ولد يف مدينة 
�ململكة  �لق�صاء يف  رئا�صة  وتولى  ف�ي ))-9-89))ه���،  وتوف�ي  �لريا�ص يف 7) من حمرم عام ))))ه���، 

�لعربية �ل�صعودية. �نظر: مقدمة فتاو�ه، )/)).
)7))  ذكر �ل�صيخ بكر �أبو زيد -رحمه �هلل- يف كتابه )معجم �ملناهي �للفظية، د�ر �لعا�صمة للن�صر و�لتوزيع، 
�لطبعة �لثالثة، 7)))ه�، �ص)))) نقاًل عن �ل�صيخ �أبي �صهبة رحمه �هلل يف كتاب )ف�صل �ل�صريعة �لإ�صالمية 
�أو  )�لقانون)  ولفظ  �لب�صر،  و�صع  فهي من  �لقو�نني  »�أما   : �لو�صعية)  و�لقو�نني  �ل�صماوية  �ل�صر�ئع  على 
لفظ  �ن�صرف  ما  �أنه متى  ويفهم من كالمه -رحمه �هلل-  �إليها...«  ين�صرف  �لإطالق  )�لقو�نني) عند 
�لقانون �أو �لقو�نني عند �لإطالق �إلى غري �لقو�نني �لو�صعية �لتي تخالف �ل�صرع فاإن �ملحظور يزول ف� »ما ل 
يكون د�ًل عليه لغة ل ين�صرف �إليه �إل بنية �أو عرف ناقل«. �أنو�ر �لربوق يف �أنو�ع �لفروق، �أحمد بن �إدري�ص 
�لأولى،  �لطبعة  �لر�صالة،  موؤ�ص�صة  �لقيام،  له وحققه وعليق عليه: عمر ح�صن  �لقر�يف، قدم  �ل�صنهاجي 

))))ه�، )/80. وبينت �أن هذ� �لعرف تغري. و�هلل �أعلم.
)8))  �نظر: فتاوى ور�صائل حممد بن �إبر�هيم �آل �ل�صيخ، َجمع وترتيب وحتقيق: حممد بن عبد�لرحمن بن قا�صم، 
�لطبعة �لأولى، مطبعة �حلكومة مبكة �ملكرمة،99)) ه�: )/7))، ))/)))، ))/))،)))/))،0))/)7)، 

.(((/(0(،((/(9(،((/((
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»القانون الو�شعي« - مع �شالمة معناها يف االأ�شل)9)) – دالًة على القواعد االإلزامية 
التي تخالف ال�رشع. وعلى هذا جرى عدد من علماء ال�رشيعة الكبار و�رشاح القانون 
يف داخل اململكة العربية ال�شعودية ويف خارجها)0)), فاأمثلة ت�شميتها يف خارج اململكة 
وا�شحة جلية يف كتاباتهم �شواًء العلماء اأو �رشاح القوانني, اأما يف داخل اململكة ف�شاأورد 
�أمثلة من كالم �لعلماء على ��ضتعمالها، مما يدل على �أنه ال فرق يف ت�ضمية �لقانون بني 

القواعد االإلزامية التي تخالف ال�رشع والتي ال تخالفه, ومن هذه االأمثلة:
»ال�شوؤال: ما حكم �شن القوانني الو�شعية؟ وهل يجوز العمل بها؟ وهل يكفر احلاكم 

ب�شنه هذه القوانني؟
للطرق  قانون  ي�شن  اأن  مثل  به  باأ�ض  فال  ال�رشع  يوافق  القانون  كان  اإذا  اجلــواب: 
لل�رشع  فيها خمالفة  امل�شلمني ولي�ض  تنفع  التي  االأ�شياء  امل�شلمني وغري ذلك من  ينفع 
ولكن لت�شهيل اأمور امل�شلمني فال باأ�ض بها. اأما القوانني التي تخالف ال�رشع فال يجوز 

�شنها...«)))).
)9))  يق�صد بالقانون �لو�صعي: �لقو�نني �لتي و�صعها �لب�صر، ويظن �لكثريين �أن هذ� �لت�صمية �إمنا �أتت �بتد�ًء 
يف مقابل �ل�صريعة �لتي هي و�صع �هلل -عز وجل-، وهذ� غري �صحيح، حيث �أن هذه �لت�صمية - �أي �لقو�نني 
�لو�صعية - موجودة عند �لكفار قبل جميء �لقو�نني �إلينا، ويق�صدون بها �لقو�نني �لتي من و�صع �لب�صر 
�نظر  �لتق�صيم  هذ�  عن  ولال�صتز�دة  �لجتماعية.  و�لقو�نني  �لطبيعية  �لقو�نني  مقابل  يف  �لت�صمية  وهذه 
كتاب مذ�هب �لقانون، د.منذر �ل�صاوي، د�ر �حلكمة، �ص))، فل�صفة �لقانون، بينو� فريدمان وغي ها�صر، 
ترجمة: د.حممد وطفة، �ملوؤ�ص�صة �جلامعية للدر��صات و�لن�صر و�لتوزيع، �لطبعة �لأولى، ))))ه�-)00)م، 

�ص9). فل�صفة �لقانون، ترجمة: د.�صموحي فوق �لعادة، من�صور�ت عويد�ت، بريوت - باري�ص، �ص).
�لر�صالة  موؤ�ص�صة  �لإ�صالمية،  �ل�صريعة  لدر��صة  �ملدخل  زي��د�ن،  د.عبد�لكرمي  �ل��ر�أي:  هذ�  يرى  وممن    ((0(
�لإ�صالمي  �لفقه  يف  و�لتقادم  �حليازة  يف  عبد�جلو�د  حممد  �ص)  0)))ه���،  ع�صرة،  �ل�صاد�صة  �لطبعة 
�أحكام  �لو�صعي، من�صاأة �ملعارف، م�صر، 97))ه� �ص))). د.�صعد بن تركي �خلثالن،  بالقانون  �ملقارن 
�لأور�ق �لتجارية يف �لفقه �لإ�صالمي، د�ر �بن �جلوزي، �لطبعة �لثانية، 7)))ه�، �ص). د.�صمري عالية، 
للدر��صات و�لن�صر و�لتوزيع، �ص ))، )). د.جرج�ص  �ملوؤ�ص�صة �جلامعية  �لإ�صالمي،  �لقانون و�لفقه  علم 
جرج�ص، معجم �مل�صطلحات �لفقهية و�لقانونية، �ل�صركة �لعاملية للكتاب، �طبعة �لأولى، )99)م، �ص8)).

))))  جمموع فتاوى ومقالت متنوعة لف�صيلة �ل�صيخ عبد�لعزيز بن باز، جمع وترتيب و�إ�صر�ف: د.حممد بن 
�صعد �ل�صويعر، �لطبعة �لثالثة، رئا�صة �إد�رة �لبحوث �لعلمية و�لإفتاء، ))))ه�، 7/))).
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» ال�شوؤال: وماذا عن اإهمال تطبيق ال�رشيعة؟
اجلواب: اإن الواجب اأن حتكم الدول املنت�شبة لالإ�شالم �رشيعة اهلل.. نعم اإذا وجد 
نظام اأو قانون يوافق ال�رشع يف اأية م�شاألة من م�شائل القانون فال باأ�ض. وميكن اأن ت�شع 

�لدول قو�نني يعرفها �لنا�س وي�ضتفيدون منها ب�رشط مو�فقتها لل�رشع....«)))).
» ال�شوؤال: ف�شيلة ال�شيخ: الدرا�شة يف الكليات التي يدر�ض فيها القوانني الو�شعية 

ما حكمها بارك اهلل فيك؟
ال�شيخ: هذه اجلامعات التي تدر�ض فيها القوانني الو�شعية هل تدر�ض فيها علوم اأخرى؟

ال�شائل: ال اأدري.
ال�شيخ: اأنا اأظن اأنه تدر�ض فيها علوم اأخرى, وال يوجد جامعة اإال وتدر�ض القوانني الو�شعية.

ال�شائل: لكن قد يكون املق�شود.. هذه القوانني الو�شعية...
اجلواب: التخ�ش�ض, قد يكون بع�ض الكليات تخ�ش�شها علم االقت�شاد مثاًل املبني 
على القوانني. نقول: اإذا در�ض االإن�شان علم القانون من اأجل اأن يطبق ما وافق ال�رشيعة 
وينكر ما خالف ال�رشيعة ويبني زيفه وبطالنه فهذا ح�شن...اأما اإذا در�ض هذه القوانني 

ليعمل بها �شواًء وافقت ال�رشع اأم مل توافق فهذا ال يجوز...«)))).
ا اأو عاًما, واملحامي اخلا�ض  » ال�شوؤال: عندنا يف الكويت املحامي اإما اأن يكون خا�شً
ومن  الدولة,  حقوق  عن  الدفاع  يف  ويقوم  الدولة,  حل�شاب  عادًة  ي�شتغل  الذي  هو 
هذه احلقوق ما قد يختلج يف النف�ض من حيث احلالل واحلرام, فمثاًل من حيث متابعة 
الباعة املتجولني التي حترم الدولة هذا النوع من التجارة, فهو يقوم بدور ال�شخ�ض 

))))  جمموع فتاوى ومقالت متنوعة لف�صيلة �ل�صيخ عبد�لعزيز بن باز، مرجع �صابق، )/))).
))))  لقاء �لباب �ملفتوح لل�صيخ �بن عثيمني، وهو م�صجل يف �أ�صرطة �صوتية، ومفرغ يف ملف وورد على �لر�بط 
�ل�صاعة  )/))/9)))ه�،  تاريخ  يف   http://saaid.net/book/open.php?cat=86&book=2642 �لتايل: 

0):)م.، �ل�صريط )8 �لفتوى )).
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الذي يدافع عن الدولة جتاه ال�شخ�ض الذي ي�شتغل بالتجارة, ولكن حرمتها ال�شلطة. 
اأما املحامي العام فهو ي�شتغل يف كل االأنواع, فرنجو البيان فيما يتعلق باملحامي اخلا�ض 

واملحامي العام من حيث ال�رشيعة؟
بحق  كان  اإذا  احلقوق,  يحمي  الذي  املدافع  معناه:  املحامي  حال  كل  على  اجلواب: 
فال باأ�ض...لكن ال�شبه قد تقع على بع�ض املحامني باعتبار اأنهم ميار�شون هذه املهنة وهم 
يحتكمون اإلى القوانني الو�شعية, وهذا لي�ض بقانون و�شعي, هذا قانون راأت الدولة اأنه من 
امل�شلحة, واأما القوانني العامة فقد يحتاج اأن ينظر االإن�شان اإلى كل قانون على حدة«)))).

ت�شجيل  مكتب  يف  باحل�شور  القانون  حيث  من  مطالبان  وامل�شلمة  امل�شلم  »�ض3: 
هناك  ويتم  ال�شهود,  مع  الــزواج  قبل  املكتب  اإلى  ــراأة  وامل الرجل  فيذهب  ــزواج,  ال
االإيجاب والقبول, فهل هذا يكون نكاًحا �رشعًيا, فاإذا كان اجلواب بالنفي, فهل امل�شلم 
اأو امل�شلمة يلزمه الت�شجيل القانوين قبل عقد النكاح ال�رشعي, مع العلم باأن الت�شجيل 

هذا يفيد كال من الزوج اأو الزوجة حقه عند ح�شول النزاع؟
ج3: �إذ� مت �لقبول و�الإيجاب مع بقية �رشوط �لنكاح و�نتفاء مو�نعه �ضح، و�إذ� كان 
تقييده قانونًا يتوقف عليه ما للطرفني من امل�شالح ال�رشعية احلا�رشة وامل�شتقبلة للنكاح 

وجب ذلك. وباهلل التوفيق, و�شلى اهلل على نبينا حممد واآله و�شحبه و�شلم«)))).
حول  باالإنكار  االإ�شالمي  العامل  لرابطة  العامة  االأمانة  مل�ض  من  بيان  �شدر  وقد 

اإ�شدار فيلم ميثَل فيه النبي -�شلى اهلل عليه و�شلم- حيث ورد فيه:
»يو�شي املجل�ض االأمانة العامة لرابطة العامل االإ�شالمي, باإخطار خمرج هذا الفيلم بهذا 
القرار جوابًا على طلبه االأخري باإخراج الفيلم, واإنذاره باأن االأمانة العامة للرابطة �شتتخذ 

))))  لقاء �لباب �ملفتوح لل�صيخ �بن عثيمني، مرجع �صابق، �ل�صريط 89) �لفتوى 7).
�لعامة  �لرئا�صة  �لدوي�ص،  �لرز�ق  بن عبد  �أحمد  و�لإفتاء، جمع:  �لعلمية  للبحوث  �لد�ئمة  �للجنة  فتاوى    ((((

للبحوث �لعلمية و�لإفتاء، �لطبعة �لأولى، ))))ه�، 8)/87.
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الر�شالة  القانونية �شد كل من يحاول االعتداء على قد�شية وحرمة �شاحب  االإجراءات 
العظمى -�شلى اهلل عليه و�شلم-, وحرمة اأ�شحابه االأكرمني يف اأية جهة من العامل«)))).

له  تابعة  االإ�شالمي جلنة  املوؤمتر  منظمة  املنبثق من  االإ�شالمي  الفقه  اأن�شاأ ممع  وقد 
الدولية  االإ�شالمية  اللجنة  با�شم:  ال�شعودية-  علماء  من  عدد  فيه  ي�شارك  -والــذي 
على  للداللة  املجمع  قــرارات  يف  بكرثة  القانون  كلمة  وردت  وكذلك  للقانون)7)). 

القواعد االإلزامية ال�رشعية وغري ال�رشعية.
وما �شبق يدل على اأن كلمة القانون انتقلت من عرف اإلى عرف, حيث اأ�شبحت 
يف هذا الزمن تدل على القواعد االإلزامية التي تفر�شها الدول, �شواء اأكانت تخالف 
اأمر)8)) االأحكام  فـ»اإن  اأو ال تخالفه. وينبغي مراعاة اختالف العرف يف ذلك  ال�رشع 
التي مدركها العوائد مع تغري تلك العوائد؛ خالف االإجماع, وجهالة يف الدين, بل 
تقت�شيه  ما  اإلى  العادة  تغيري  فيه عند  يتغري احلكم  العوائد  يتبع  ال�رشيعة  ما هو يف  كل 
اختالف  على  الكتب,  يف  املنقول  مبجرد  النا�ض  اأفتى  »ومن  املتجددة«)9)).  العادة 
واأ�شل,  �شل  فقد  اأحوالهم؛  وقرائن  واأحوال  واأمكنتهم  واأزمنتهم  وعوائدهم  عرفهم 
وكانت جنايته على الدين اأعظَم من جناية من َطبََّب النا�ض كلهم على اختالف بالدهم 
هذا  بل  اأبدانهم,  على  الطب  كتب  من  كتاٍب  يف  مبا  وطبائعهم  واأزمنتهم  وعوائدهم 

الطبيب اجلاهل وهذا املفتي اجلاهل اأ�رشُّ ما على اأديان النا�ض واأبدانهم«)0)).

))))  جمموع فتاوى ومقالت متنوعة لف�صيلة �ل�صيخ عبد�لعزيز بن باز، مرجع �صابق، )/))).
)7))  دورة �ملوؤمتر �خلام�ص بالكويت من )-) جمادى �لأول 09))ه�. قر�ر�ت وتو�صيات جممع �لفقه �لإ�صالمي 

�ملنبثق من منظمة �ملوؤمتر �لإ�صالمي - جدة للدور�ت )-0) و�لقر�ر�ت )-97، د�ر �لقلم، �ص )0).
)8))  و�لذي يظهر �أنها )�إجر�ء).

)9))  �لإحكام يف متييز �لفتاوى عن �لإحكام وت�صرفات �لقا�صي و�لإمام، حتقيق: �أبو بكر عبد�لرز�ق، �ملكتب 
�لثقايف للن�صر و�لتوزيع، �لقاهرة، �لطبعة �لأولى، 989)م، �ص))).

)0))  �إعالم �ملوقعني، مرجع �صابق، )/7).
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ثالًثا: الفرق بني القانون والنظام

التي  االإلزامية  القواعد  النظام هو  اإن  فيقول:  والقانون  النظام  بني  مييز  يوجد من 
تفر�ضها �لدولة على �الأفر�د ب�رشط �أال تخالف �ل�رشع، �أما �لقانون فهو �لقو�عد �الإلز�مية 

التي تخالف ال�رشع)))), وهذا يبطل باأمور:
اأن العلماء االأكابر يف بالدنا مل يفرقوا بينهما, وفيما يلي اأمثلة لهذه الن�شو�ض:

واأن  �شبحانه,  بحكمه  يلتزموا  اأن  امل�شلمني  حكام  جميع  على  »فالواجب   -1
موا �رشعه بني عباده واأال يكون يف اأنف�شهم حرج من ذلك, واأن يحذروا  ُيحكِّ
اتباع الهوى املخالف ل�رشعه, واأال يطيعوا من دعاهم اإلى حتكيم اأي قانون اأو 
نظام يخالف ما دل عليه كتاب اهلل تعالى اأو �شنة ر�شوله- �شلى اهلل عليه و�شلم 

- وبنّي �شبحانه اأنه ال اإميان الأهل االإ�شالم اإال بذلك«)))).
   » فال حاكم اإال اهلل, وال يجوز حتكيم قانون وال نظام �شوى حكم اهلل«)))).

تخالف  التي  االأنظمة  اأن  وذلك  الواقع,  يف  تناق�ض  فيها  الت�شمية  هذه  اأن   -2
ويف  التجاري,  التاأمني  كنظام  نظاًما,  ت�شمى  واإمنا  قانونًا  ت�شمى  ال  ال�رشع 
املقابل االأنظمة يف بع�ض البلدان االإ�شالمية التي ال تخالف ال�رشع, ال تُ�شّمى 

نظاًما بل قانونًا.

))))  �نظر مثال: �أنو�ع �ل�صياغة �لنظامية در��صة تاأ�صيلية �صرعية، مرجع �صابق. �ص )). وممن يرى �أن كلمة 
�لقانون تدل على �لقو�عد �لإلز�مية �لتي تخالف �ل�صرع د.بكر �أبو زيد يف كتابه: معجم �ملناهي �للفظية، 
للماليني، بريوت، )97)،  �لعلم  د�ر  �لإ�صالم،  �لت�صريع يف  فل�صفة  ود.�صبحي حمم�صاين،  �صابق.  مرجع 
�ص )). لكن د.�صبحي ذكر يف كتابه �لأو�صاع �لت�صريعية يف �لدول �لعربية ما�صيها وحا�صرها، د�ر �لعلم 

للماليني، �لطبعة �لر�بعة، �ص 0)) �صمى �لأنظمة �ل�صعودية بالقو�نني مع كونها ل تخالف �ل�صرع.
))))  جمموع فتاوى ومقالت متنوعة لف�صيلة �ل�صيخ عبد�لعزيز بن باز، مرجع �صابق، 8)/))).

))))  جمموع فتاوى ور�صائل ف�صيلة �ل�صيخ حممد بن عثيمني رحمه �هلل، جمع وترتيب: فهد بن نا�صر �ل�صليمان، 
د�ر �لرثيا للن�صر، �لطبعة �لأولى، ))))ه�، )/)8). 
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اأن عرف النا�ض يخالف ذلك, فهم يطلقون القانون على النظام والعك�ض)))).  -3
دول  يف  تُ�شّمى  اخلليجي,  التعاون  مل�ض  دول  يف  موحدة  اأنظمة  هناك  اأن   -4
املواد يف  ون�شو�ض  بالنظام,  ال�شعودية  العربية  اململكة  بالقانون, ويف  اخلليج 

جميع الدول واحدة)))).

))))  من طرق معرفة ذلك �لنظر يف �ملقالت و�لكتابات يف �جلر�ئد �ملحايدة فهي يف �لعادة تنقل لغة �ملجتمع.
�لتعاون  لدول جمل�ص  �لتعوي�صية و�لوقائية  و�لتد�بري  �لإغر�ق  ملكافحة  �ملوحد  )�لنظام)  �لقانون  �نظر:    ((((
لدول �خلليج �لعربية، قانون )نظام) �جلمارك �ملوحد لدول جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية، �لقانون 

)�لنظام) �ملوحد للغابات و�ملر�عي لدول جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية.
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اخلامتة:

من  ي�شدر  ما  هو  النظام  اأن  اإال  والنظام,  القانون  بني  فرق  ال  اأنه  يل  يظهر  الذي 
اململكة العربية ال�شعودية, والقانون ما ي�شدر من غريها بغ�ض النظر: هل هي �رشعية 
اأو ال؟ وينبغي اأن ُيلتزم بهذه الت�شمية الأننا مطالبون بت�شمية االأنظمة والقوانني باأ�شمائها 
التي �شماها م�شدروها فدولة املغرب ت�شميها »مدونة«, ودولة م�رش ت�شميها »تقنني«, 
اأن ي�شمى مثاًل النظام الذي يهتم  اأنه ينبغي  ودولة تون�ض ت�شميها »ملة«)))))(, فكما 
ب�شوؤون العمال بـ»نظام العمل« والنظام الذي يهتم ب�شوؤون الق�شاء بـ»نظام الق�شاء«, 
فكذلك ينبغي اأن ي�شمى كل نظام اأو قانون مبا �شماه ُم�شدره, فلو �شمى من اأ�شدر نظام 
املرافعات بـ»نظام املرافعات« فعلينا االلتزام بهذا اال�شم, ولو اأ�شماه » قانون املرافعات« 

اأو »�شحائف املرافعات«؛ فاإنه ينبغي االلتزام بت�شميته بهذا اال�شم. واهلل اأعلم.

))))  فل�صفة �لت�صريع يف �لإ�صالم، مرجع �صابق، �ص)).


