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١١  

  

   الرَّحيـم الرَّحيـم  منمنحْحْالرَّالرَّاهللا اهللا   ممبسْ بسْ 
  

أد اتساع نطاق التعامالت التجارية وعقود املقـاوالت إىل احلاجـة إىل التعامـل أد اتساع نطاق التعامالت التجارية وعقود املقـاوالت إىل احلاجـة إىل التعامـل 
واقتـىض ذلـك أن تكـون هـذه التعـامالت والعقـود واقتـىض ذلـك أن تكـون هـذه التعـامالت والعقـود   ,,  مع رشكاء ورشكات أجنبيةمع رشكاء ورشكات أجنبية

لذا فإنه ينص فيها عـىل التفـصيالت لذا فإنه ينص فيها عـىل التفـصيالت وو  ,,  ليتم ضامن حقوق الطرفنيليتم ضامن حقوق الطرفني  ,,  موثقة مكتوبةموثقة مكتوبة
والـذي جيـري والـذي جيـري   ,,  ومن ذلك مسألة فض النزاع عند وقوعـهومن ذلك مسألة فض النزاع عند وقوعـه  ,,  التي متس احلاجة إليهاالتي متس احلاجة إليها

عية ملثل هـذه العقـود عية ملثل هـذه العقـود ججألنه ال بد من وجود مرألنه ال بد من وجود مر  ;;  فيه النص عىل الطريقة التي يتم هبافيه النص عىل الطريقة التي يتم هبا
والطريقـة املتبعـة ال ختـرج عـن واحـدة مـن الطـرق والطريقـة املتبعـة ال ختـرج عـن واحـدة مـن الطـرق   ,,  يرجع إليها عند االخـتالفيرجع إليها عند االخـتالف

    ::  ةةالتاليالتالي
فـإن مل فـإن مل   ,,    أن ينص عىل أنه يف حال حدوثه يتم السعي إىل حله بالطرق الودية  أن ينص عىل أنه يف حال حدوثه يتم السعي إىل حله بالطرق الودية−−  ١١

    ..  يمكن فإنه يتم عن طريق التحكيميمكن فإنه يتم عن طريق التحكيم
 أن ينص عىل رشط التحكـيم يف حـال حـدوث النـزاع بـدون يشء آخـر يف  أن ينص عىل رشط التحكـيم يف حـال حـدوث النـزاع بـدون يشء آخـر يف ––  ٢٢

    ..   حدوث اخلالف حدوث اخلالفبعدبعدأن يتم االتفاق عليه أن يتم االتفاق عليه أو أو   ,,  صلب العقدصلب العقد
    ..  قضاء املحيل يف املكان الذي تم فيه العقدقضاء املحيل يف املكان الذي تم فيه العقد أن ينص عىل اللجوء إىل ال أن ينص عىل اللجوء إىل ال––  ٣٣
    ..   أن ينص عىل اللجوء إىل قضاء معني حتى لو مل يكن يف مكان التعاقد أن ينص عىل اللجوء إىل قضاء معني حتى لو مل يكن يف مكان التعاقد––  ٤٤

  أو الفرنـيسأو الفرنـيس  ,,  أو األمريكـيأو األمريكـي  ,,  كأن يـنص عـىل اللجـوء إىل القـضاء اإلنجليـزيكأن يـنص عـىل اللجـوء إىل القـضاء اإلنجليـزي
    ..  غريهاغريها  أوأو

  ,,  كـيمكـيموانطالقاً من مبدأ حرية التعاقد يف القوانني فـإن وجـود الـنص عـىل التحوانطالقاً من مبدأ حرية التعاقد يف القوانني فـإن وجـود الـنص عـىل التح
    ..  ال بد من القبول بهال بد من القبول به  ,,  اللجوء إىل قضاء معني يصبح أمراً ملزماً لكال طريف العقداللجوء إىل قضاء معني يصبح أمراً ملزماً لكال طريف العقد  أوأو

وملا كانت القوانني الدولية التي جيري النص عىل اختيارها يف أمثال هـذه العقـود وملا كانت القوانني الدولية التي جيري النص عىل اختيارها يف أمثال هـذه العقـود 
وقد ختالفها يف أمورٍ عديـدة فـإن القبـول بمثـل وقد ختالفها يف أمورٍ عديـدة فـإن القبـول بمثـل   ,,  التي ال حتكم بالرشيعة اإلسالميةالتي ال حتكم بالرشيعة اإلسالمية

مصادماً للنصوص الرشعية التي تنهى عن حتـاكم املـسلم أو عملـه مصادماً للنصوص الرشعية التي تنهى عن حتـاكم املـسلم أو عملـه هذا الرشط يعدُّ هذا الرشط يعدُّ 
    ..  بغري ما رشعه اهللا سبحانه وتعاىلبغري ما رشعه اهللا سبحانه وتعاىل

ا أن يقال بمنع هذه العقود مجلة وتفصيالً  ا أن يقال بمنع هذه العقود مجلة وتفصيالً ومن هنا فإنه إمَّ وهذا ما يرتتب عليـه وهذا ما يرتتب عليـه   ,,  ومن هنا فإنه إمَّ
وهـذا وهـذا   ,,  توقف التعامالت التعاقدية يف املجاالت التجارية وعقود العمـل ونحوهـاتوقف التعامالت التعاقدية يف املجاالت التجارية وعقود العمـل ونحوهـا
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٢٢  

  

ال سـيام ال سـيام   ,,  س حياهتم ويسد عليهم أبوابـاً كثـرية ال غنـى هلـم عنهـاس حياهتم ويسد عليهم أبوابـاً كثـرية ال غنـى هلـم عنهـاسيضيق عىل الناسيضيق عىل النا
ال يمكن حتـصيلها إال بمثـل ال يمكن حتـصيلها إال بمثـل   ,,  والناس حيتاجون اليوم إىل أمورٍ كثرية كبرية وصغريةوالناس حيتاجون اليوم إىل أمورٍ كثرية كبرية وصغرية

  ..  هذه التعامالت عىل مستو الدول أو األفرادهذه التعامالت عىل مستو الدول أو األفراد
ا أن يقال بإجازة التعامل هبذه العقود املشتملة عىل هذه الرشوط ا أن يقال بإجازة التعامل هبذه العقود املشتملة عىل هذه الرشوطوإمَّ   وهـذا فيـهوهـذا فيـه  ,,  وإمَّ

مت هـذا األمـر مت هـذا األمـرمصادمة رصحية لنصوص الرشيعة التي حرَّ  أمـوراً  أمـوراً ورتبـت عليـهورتبـت عليـه  ,,  مصادمة رصحية لنصوص الرشيعة التي حرَّ
وهلذا فإنه البـدَّ مـن دراسـة هـذا وهلذا فإنه البـدَّ مـن دراسـة هـذا   ,,  عديدة قد يكون بعضها خمرجاً من دين اإلسالمعديدة قد يكون بعضها خمرجاً من دين اإلسالم

األمر دراسة فاحصة بغية الوصول إىل حكم تطمئن إليه النفس وتربأ بـه الذمـة مـن األمر دراسة فاحصة بغية الوصول إىل حكم تطمئن إليه النفس وتربأ بـه الذمـة مـن 
    ..  عهدة التكليفعهدة التكليف

ال بدَّ مـن اإلشـارة إىل أن املخالفـة واملـصادمة ال بدَّ مـن اإلشـارة إىل أن املخالفـة واملـصادمة   ,,  وضوعوضوعوقبل البدء يف تفصيل املوقبل البدء يف تفصيل امل
ويف جانب التحـاكم إىل القـضاء ويف جانب التحـاكم إىل القـضاء   ,,  لنصوص الرشيعة قد تتصور يف جانب التحكيملنصوص الرشيعة قد تتصور يف جانب التحكيم

ثم موضوع التقايض ثم موضوع التقايض   ,,  أولأولولذلك فإنه ال بدَّ من تناول موضوع التحكيم يف مبحث ولذلك فإنه ال بدَّ من تناول موضوع التحكيم يف مبحث 
      ..  إىل القوانني الوضعية يف مبحث آخرإىل القوانني الوضعية يف مبحث آخر

 
      . التحكيم : املبحث األول

    ..  التحكيم يف اللغة مصدر حكم حيكمالتحكيم يف اللغة مصدر حكم حيكم  ::  التعريفالتعريف
وأول ذلـك وأول ذلـك   ,,  أصل واحد وهو املنـعأصل واحد وهو املنـع  ,,  وامليموامليم  ,,  والكافوالكاف  ,,  احلاءاحلاء  ::  قال ابن فارسقال ابن فارس

مَ فالنٌ يف كذا......وهو املنع من الظلموهو املنع من الظلم  ,,  احلكماحلكم كِّ مَ فالنٌ يف كذاوحُ كِّ لَ األمر إليه  ::  وحُ عِ لَ األمر إليهجُ عِ     ..  ))١١((جُ
مه يف األمر حتكيامً   ::  وقال الفريوز آباديوقال الفريوز آبادي مه يف األمر حتكيامً حكَّ   ..  ))٢٢((كمكمأمره أن حيأمره أن حي  ::  حكَّ

ــاىل ــه تع ــذا قول ــن ه ــاىلوم ــه تع ــذا قول ــن ه ¬  ®  ¯   °      ±  ²  ³  ´  ﴿﴿  ::  وم
À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ﴾﴾))٣٣((  ..  
ف بتعريفات عديدة ال خترج عن هذا املعنى رِّ ف بتعريفات عديدة ال خترج عن هذا املعنىويف االصطالح عُ رِّ     ::  ومنها أنهومنها أنه  ,,  ويف االصطالح عُ

                                                                                                      ..  ))٤٤(( أنه تولية اخلصمني حاكامً حيكم بينهام أنه تولية اخلصمني حاكامً حيكم بينهام––  ١١
    ..  ٩١٩١//٢٢  باب احلاء والكاف وما يثلثهامباب احلاء والكاف وما يثلثهام  ,,  غةغةمعجم مقاييس اللمعجم مقاييس الل  ))١١((
      ..  ٩٩٩٩//٤٤باب امليم باب امليم   ,,  فصل احلاءفصل احلاء  ,,  القاموس املحيطالقاموس املحيط  ))٢٢((
    ..  ))٦٥٦٥((اآلية رقم اآلية رقم   ,,  سورة النساءسورة النساء  ))٣٣((
    ..  ٢٤٢٤//٧٧البحر الرائق البن نجيم البحر الرائق البن نجيم   ))٤٤((
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ف بأنه تولية اجلهتني حَ −−  ٢٢ رِّ ف بأنه تولية اجلهتني حَ  وعُ رِّ امً  وعُ امً كَ   ..  ))١١(( يرتضيانه ليحكم بينهام يرتضيانه ليحكم بينهامكَ
فَ بأنه تولية خصمني حكامً صاحلاً للقضاء ليحكم بينهام−−  ٣٣ رِّ فَ بأنه تولية خصمني حكامً صاحلاً للقضاء ليحكم بينهام وعُ رِّ     ..  ))٢٢(( وعُ

ـم رجـالن رجـالً فحكـم ««: :   قال يف املغنيقال يف املغني  ,,  وعرف بأثره الذي ينتج عنهوعرف بأثره الذي ينتج عنه ـم رجـالن رجـالً فحكـم وإذا حكَّ وإذا حكَّ
  ..  ))٣٣((»»ورضياه وكان ممن يصلح للقضاء فحكم بينهام جاز ونفذ حكمهورضياه وكان ممن يصلح للقضاء فحكم بينهام جاز ونفذ حكمه  ,,  بينهامبينهام

اختـاذ اخلـصمني آخـر برضـامها لفـصل اختـاذ اخلـصمني آخـر برضـامها لفـصل ««  ::  ألحكـام العدليـة بأنـهألحكـام العدليـة بأنـهوعرفته جملة اوعرفته جملة ا
  ..  ))٤٤((»»خصومتهام ودعوامهاخصومتهام ودعوامها

والتعاريف املتقدمة تتفق يف أمورٍ وختتلف يف أمورٍ أخروالتعاريف املتقدمة تتفق يف أمورٍ وختتلف يف أمورٍ أخر  ::    
    ::  فهي تتفق يففهي تتفق يف

  . .   وليست من قبل ويل األمروليست من قبل ويل األمر  ,,   أنَّ تولية املحكم تكون من قبل الطرفني املتنازعني أنَّ تولية املحكم تكون من قبل الطرفني املتنازعني––  ١١
    ..  اج إىل فصلاج إىل فصل وجود خصومة بينهام حتت وجود خصومة بينهام حتت––  ٢٢
    ..  وبام حيكم بهوبام حيكم به  ,,   الرضا من الطرفني باملحكم الرضا من الطرفني باملحكم––  ٣٣

وهـذا مـا رصح باشـرتاطه الـشافعية وهـذا مـا رصح باشـرتاطه الـشافعية   ,,  اشرتاط صـالحيته للقـضاءاشرتاط صـالحيته للقـضاءيف يف   ::  وتفرتقوتفرتق
وهذا األمر عند مـن يـشرتطه يـستلزم وهذا األمر عند مـن يـشرتطه يـستلزم   ,,  واحلنابلة ومل يشرتطه األحناف وال املالكيةواحلنابلة ومل يشرتطه األحناف وال املالكية

    ..  ق وغريهاق وغريهاوالنطوالنط  ,,  ورشوط القضاء األخر كالسمعورشوط القضاء األخر كالسمع  ,,  والعدالةوالعدالة  ,,  العلمالعلم
    ..  ال يصلح للتحكيمال يصلح للتحكيمفمن مل تتوافر فيه رشوط الصالحية للقضاء فمن مل تتوافر فيه رشوط الصالحية للقضاء 

    ..  والصيغةوالصيغة  ,,  واملحكمواملحكم  ,,  والتحكيم عقد أطرافه املتخاصامنوالتحكيم عقد أطرافه املتخاصامن
    ::  ولكل طرف رشوطولكل طرف رشوط
  ......وعدم احلجروعدم احلجر  ,,  والبلوغوالبلوغ  ,,  العقلالعقل  ::  فرشوط املتخاصمنيفرشوط املتخاصمني

    ::  ممورشوط املحكَّ ورشوط املحكَّ 
ــاً ––  ١١ ــاً  أن يكــون معلوم ــم املتنازعــان أول  ,,   أن يكــون معلوم ــم املتنازعــان أولفلــو حكَّ ــداخلني مــثالً مل يــصحَّ فلــو حكَّ ــداخلني مــثالً مل يــصحَّ  ال    ال

    ..  للجهالةللجهالة
وال وال   ,,  ألنَّ غري العدل ال يؤمن من امليل إىل أحـد اخلـصمنيألنَّ غري العدل ال يؤمن من امليل إىل أحـد اخلـصمني  ;;   أن يكون عدالً  أن يكون عدالً ––  ٢٢                                                                                                   

      ..  ٧٢٧٢//١١ تبرصة احلكام البن فرحون  تبرصة احلكام البن فرحون   ))١١((
  //ووي    ووي    منهاج الطالبني للنمنهاج الطالبني للن  ,,  ٥٩٦٥٩٦//٢٢٢٢  أدب القضاء للاموردي   أدب القضاء للاموردي   ))٢٢((
    ..  ٤٤٤٤٤٤//١٦١٦  املغني البن قدامة   املغني البن قدامة   ))٣٣((
    ..  يف بيان أوصاف احلاكميف بيان أوصاف احلاكم  ::  الفصل األولالفصل األول  ,,  ٣٦٥٣٦٥//١١  جملة األحكام العدلية   جملة األحكام العدلية   ))٤٤((
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٤٤  

  

    ..  يؤمن عىل حتري العدل يف حكمهيؤمن عىل حتري العدل يف حكمه
    ..   أهليته للقضاء عند أكثر العلامء أهليته للقضاء عند أكثر العلامء––  ٣٣
ألن ألن   ;;  أو بني مسلم وغري مـسلمأو بني مسلم وغري مـسلم  ,,   أن يكون مسلامً إن كان حكامً بني مسلمني أن يكون مسلامً إن كان حكامً بني مسلمني––  ٤٤
    ..  ء غري املسلم عىل املسلم ال جيوز فكذلك التحكيمء غري املسلم عىل املسلم ال جيوز فكذلك التحكيمقضاقضا
    ..   أن ال يكون بني املحكم وأحد اخلصمني قرابة متنع الشهادة له درءاً للتهمة أن ال يكون بني املحكم وأحد اخلصمني قرابة متنع الشهادة له درءاً للتهمة––  ٥٥
م فيه––  ٦٦ م فيه ويشرتط علمه ومعرفته باألمر الذي حيكّ ألنَّ مـن مل يكـن كـذلك ال ألنَّ مـن مل يكـن كـذلك ال   ;;   ويشرتط علمه ومعرفته باألمر الذي حيكّ

    ..  وال يتوقع منه العدل يف حكمهوال يتوقع منه العدل يف حكمه  ,,  يصلح للفصل واخلصومةيصلح للفصل واخلصومة
 بلفـظ آخـر  بلفـظ آخـر ممعىل التحكيم سواء أكـان بلفظـه أعىل التحكيم سواء أكـان بلفظـه أ   الصيغة فرشطها اللفظ الدالُّ  الصيغة فرشطها اللفظ الدالُّ ااأمَّ أمَّ 

    ..  فالعربة باملعنى الدال عىل التحكيم وليس خصوص اللفظفالعربة باملعنى الدال عىل التحكيم وليس خصوص اللفظ  ,,  يتأد بهيتأد به
  : نظرة القوانني الوضعية للتحكيم

تتفق القوانني الوضعية مع ما تقرر لد الفقهاء املسلمني يف الفرق بني التحكـيم تتفق القوانني الوضعية مع ما تقرر لد الفقهاء املسلمني يف الفرق بني التحكـيم 
    ..  والقضاء إمجاالً والقضاء إمجاالً 

فمتى ما اختار الطرفـان حمكـامً فمتى ما اختار الطرفـان حمكـامً   ,,  ولكنها ال تشرتط يف املحكم ما يشرتطه الفقهاءولكنها ال تشرتط يف املحكم ما يشرتطه الفقهاء
وهـذا نـابع مـن وهـذا نـابع مـن   ,,  وال يف تأهله ملنصب القـضاءوال يف تأهله ملنصب القـضاء  ,,  قُبل حكمه بدون أن ينظر يف دينهقُبل حكمه بدون أن ينظر يف دينه

فإن فإن   ,,  والتي تستند إليها القوانني الوضعيةوالتي تستند إليها القوانني الوضعية  ,,  املرجعيَّة التي تستند إليها أقوال الفقهاءاملرجعيَّة التي تستند إليها أقوال الفقهاء
والثانيـة تـستند إىل والثانيـة تـستند إىل   ,,  دلة مضبوطة بـضوابط الـرشيعة اإلسـالميةدلة مضبوطة بـضوابط الـرشيعة اإلسـالميةاألوىل تستند إىل أاألوىل تستند إىل أ

    ..  أعراف البرش ومقررات عقوهلمأعراف البرش ومقررات عقوهلم
ولعلَّ أوضح ما يدل عىل نظرة القوانني هذه تعريف جلنة األمم املتحـدة للقـانون ولعلَّ أوضح ما يدل عىل نظرة القوانني هذه تعريف جلنة األمم املتحـدة للقـانون 

فقد جاء فيام أصـدرته يف قانوهنـا فقد جاء فيام أصـدرته يف قانوهنـا   ;;  ))uunncciittrraall((باسم األونسيرتال باسم األونسيرتال التجاري املعروف التجاري املعروف 
يف يف ) ) مم٢٠٠٦٢٠٠٦((لتجـاري الـدويل طبقـاً للتعـديل املعتمـد عـاملتجـاري الـدويل طبقـاً للتعـديل املعتمـد عـامالنموذجي للتحكـيم االنموذجي للتحكـيم ا

    ::  تعريف اتفاق التحكيم يف الفقرة األوىل من املادة السابعة عىل النحو التايلتعريف اتفاق التحكيم يف الفقرة األوىل من املادة السابعة عىل النحو التايل
اتفاق بني الطرفني عىل أن حييال إىل التحاكم مجيـع أو بعـض النزاعـات التـي قـد اتفاق بني الطرفني عىل أن حييال إىل التحاكم مجيـع أو بعـض النزاعـات التـي قـد 

قديـة أم غـري قديـة أم غـري نشأت أو تنشأ بيـنهام بـشأن عالقـة قانونيـة حمـددة سـواء أكانـت تعانشأت أو تنشأ بيـنهام بـشأن عالقـة قانونيـة حمـددة سـواء أكانـت تعا
  ..  ))١١((تعاقديةتعاقدية

                                                                                                  
    ..  ))مم٢٠٠٨٢٠٠٨((طبعة عامطبعة عام  ))١١((
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إال أنـه إال أنـه   ,,  وهذا التعريف وإن دلَّ عىل أنَّ مصدر تولية املحكـم مهـا طرفـا النـزاعوهذا التعريف وإن دلَّ عىل أنَّ مصدر تولية املحكـم مهـا طرفـا النـزاع
يعطي التحكيم مد أوسع مما هو عليه لـد فقهـاء الـرشيعة كـام هـو مالحـظ يف يعطي التحكيم مد أوسع مما هو عليه لـد فقهـاء الـرشيعة كـام هـو مالحـظ يف 

فهو بـذلك جيـري يف كـل األمـور التـي جيـري فيهـا فهو بـذلك جيـري يف كـل األمـور التـي جيـري فيهـا   ,,  اجلملة األخرية من التعريفاجلملة األخرية من التعريف
من غري تفرقة بينه وبني القـضاء إال يف مـصدر التوليـة يف كـل من غري تفرقة بينه وبني القـضاء إال يف مـصدر التوليـة يف كـل   ,,  االختالف والنزاعاالختالف والنزاع

ويف اختصاص التحكيم باملوضوع املتنـازع فيـه وشـمول القـضاء لكـل مـا ويف اختصاص التحكيم باملوضوع املتنـازع فيـه وشـمول القـضاء لكـل مـا   ,,  منهاممنهام
    ..  يدخل حتت والية القايض من غري اختصاص بنزاع معنييدخل حتت والية القايض من غري اختصاص بنزاع معني

ولـيس يف ولـيس يف   ,,  أما التحكيم يف الرشيعة فهو خمصوص ببعض األمـور املتنـازع فيهـاأما التحكيم يف الرشيعة فهو خمصوص ببعض األمـور املتنـازع فيهـا
كانت هناك جوانب تشابه عديدة بني التحكيم يف الرشيعة ويف القـوانني كانت هناك جوانب تشابه عديدة بني التحكيم يف الرشيعة ويف القـوانني وإن وإن   ,,  كلهاكلها

  ,,  وكـون توليـة املحكـم مـن قبـل طـريف النـزاعوكـون توليـة املحكـم مـن قبـل طـريف النـزاع  ,,  منها اشرتاط الرضـامنها اشرتاط الرضـا  ,,  الوضعيةالوضعية
واختصاص التحكيم باألمر املتنازع فيه مع مالحظة ما تقدم من شمول التحكيم يف واختصاص التحكيم باألمر املتنازع فيه مع مالحظة ما تقدم من شمول التحكيم يف 

    ..  واختصاصه يف الرشيعة ببعضهاواختصاصه يف الرشيعة ببعضها  ,,  القوانني لكل النزاعاتالقوانني لكل النزاعات
  : ة عىل جواز التحكيمة الدالَّ األدلَّ 
o  n  ﴿﴿  ::   قوله تعاىل يف سورة النساء يف شأن اخلصام بني الزوجني قوله تعاىل يف سورة النساء يف شأن اخلصام بني الزوجني––  ١١

  }  |    {  z         y  x  w  v  u  t  s  r  q   p
d  c           b  a    `  _~﴾﴾))١١((  ..    

  ,,   الزوجني الزوجنيفهذه اآلية الكريم دلَّت عىل مرشوعية التحكيم يف حلِّ النزاع بنيفهذه اآلية الكريم دلَّت عىل مرشوعية التحكيم يف حلِّ النزاع بني
وعىل ذلك فيمكن اعتامده يف حلِّ كل نزاع ينشب بني طرفني مع األخذ بعني وعىل ذلك فيمكن اعتامده يف حلِّ كل نزاع ينشب بني طرفني مع األخذ بعني 

    ..  وما خيتص بنظر القضاءوما خيتص بنظر القضاء  ,,  االعتبار ما يصلح أن ينظر فيه من قبل التحكيماالعتبار ما يصلح أن ينظر فيه من قبل التحكيم
G  F   ﴿﴿  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص قوله تعاىل يف شأن اليهود الذين جاءوا إىل رسول اهللا  قوله تعاىل يف شأن اليهود الذين جاءوا إىل رسول اهللا ––  ٢٢

 V  U  TS  R   Q  P  O  N  ML  K  J  I  H 
^  ]  \  [   ZY  X  W﴾﴾))قد جعل اهللا حكم نبيه عليه قد جعل اهللا حكم نبيه عليه فف  ,,  ))٢٢

السالم بينهم من باب التحكيم لقوله تعاىل يف اآلية بعدها منكراً عليهم صنيعهم السالم بينهم من باب التحكيم لقوله تعاىل يف اآلية بعدها منكراً عليهم صنيعهم 

                                                                                                  
    ..  ))٣٥٣٥((اآلية رقم اآلية رقم   ,,  سورة النساءسورة النساء  ))١١((
    ..  ))٤٢٤٢((اآلية رقم اآلية رقم   ,,  سورة املائدةسورة املائدة  ))٢٢((
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﴿﴿f  e  d  c   b  a  `﴾﴾))اآليةاآلية  ))١١  ..  
أُيت رسول أُيت رسول   ::  والقصة كام رواها اإلمام البخاري عن ابن عمر ريض اهللا عنهام قالوالقصة كام رواها اإلمام البخاري عن ابن عمر ريض اهللا عنهام قال

  ::   قالوا قالوا»»ما جتدون يف كتابكمما جتدون يف كتابكم««  ::  فقال هلمفقال هلم  ,,  حدثا مجيعاً حدثا مجيعاً أأودية قد ودية قد  بيهودي وهي بيهودي وهي  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصاهللا اهللا 
ادعهم يارسول ادعهم يارسول   ::  قال عبداهللا بن سالمقال عبداهللا بن سالم  ,,  إن أحبارنا أحدثوا حتميم الوجه والتجبيةإن أحبارنا أحدثوا حتميم الوجه والتجبية

وجعل يقرأ ما قبلها وما وجعل يقرأ ما قبلها وما   ,,  فأيت هبا فوضع أحدهم يده عىل آية الرجمفأيت هبا فوضع أحدهم يده عىل آية الرجم  ,,  اهللا بالتوراةاهللا بالتوراة
فأمر هبام رسول اهللا فأمر هبام رسول اهللا   ,,  إذا آية الرجم حتت يدهإذا آية الرجم حتت يدهارفع يدك فارفع يدك ف  ::  فقال له ابن سالمفقال له ابن سالم  ,,  بعدهابعدها
  ..  ))٢٢((فرأيت اليهودي أجنأ عليهافرأيت اليهودي أجنأ عليها  ,,  فرمجا عند البالطفرمجا عند البالط  ::  قال ابن عمرقال ابن عمر  ..  فرمجافرمجا  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص

    ::  السنة النبوية وقد وردت فيها أحاديث عديدة منهاالسنة النبوية وقد وردت فيها أحاديث عديدة منها  ::  ثانياً ثانياً 
أصيب سعد يوم اخلندق أصيب سعد يوم اخلندق   ::   ما روته أم املؤمنني عائشة ريض اهللا عنها قالت ما روته أم املؤمنني عائشة ريض اهللا عنها قالت––  ١١

اهُ رَ  مَ اهُ رَ رَ مَ لٌ رَ لٌ جُ قة رماه يف األكحلِ فرضب النبي   جُ بَّانُ بن العرِ الُ له حِ قَ يْشٍ يُ رَ قة رماه يف األكحلِ فرضب النبي من قُ بَّانُ بن العرِ الُ له حِ قَ يْشٍ يُ رَ     ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصمن قُ
يبٍ فلام رجع رسول اهللا  يبٍ فلام رجع رسول اهللا خيمةً يف املسجد ليعودهُ من قرِ من اخلندق وضع من اخلندق وضع   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصخيمةً يف املسجد ليعودهُ من قرِ

السالح واغتسل فأتاهُ جربيلُ عليه السالم وهو ينفض رأسه من الغبارِ فقال السالح واغتسل فأتاهُ جربيلُ عليه السالم وهو ينفض رأسه من الغبارِ فقال 
جْ إِ  جْ إِ وضعتَ السالحَ واهللا ما وضعتهُ اخرُ موضعتَ السالحَ واهللا ما وضعتهُ اخرُ مليهِ فأين فأشارَ إىل بني فأين فأشارَ إىل بني ««  ::  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصقال النبي قال النبي   ..  ليهِ

وا عىل حكمهِ فردَّ احلكمَ إىل سعدٍ قال فإِينِّ أحكمُ   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصقريظة فأتاهم رسول اهللا قريظة فأتاهم رسول اهللا  لُ نَزَ وا عىل حكمهِ فردَّ احلكمَ إىل سعدٍ قال فإِينِّ أحكمُ فَ لُ نَزَ فَ
ُمْ  اهلُ وَ مَ أَمْ سَ قْ أَنْ تُ ةُ وَ يَّ رِّ الذُّ اءُ وَ بَى النِّسَ أَنْ تُسْ ةُ وَ اتِلَ تَلَ املُْقَ قْ م أن تُ ُمْ فيهِ اهلُ وَ مَ أَمْ سَ قْ أَنْ تُ ةُ وَ يَّ رِّ الذُّ اءُ وَ بَى النِّسَ أَنْ تُسْ ةُ وَ اتِلَ تَلَ املُْقَ قْ م أن تُ   ..  ))٣٣((فيهِ

م سعداً ووجه الداللة من هووجه الداللة من ه م سعداً ذا احلديث أن النبي عليه السالم قد حكَّ وهذا يدلُّ وهذا يدلُّ   ,,  ذا احلديث أن النبي عليه السالم قد حكَّ
ملـا بيـنهم مـن عالقـة يف ملـا بيـنهم مـن عالقـة يف   ;;  ه كان مرضـياً عنـدهمه كان مرضـياً عنـدهموقبل به اليهود ألنَّ وقبل به اليهود ألنَّ   ,,  عىل رضاه بهعىل رضاه به

    ..  اجلاهليةاجلاهلية
مـع قومـه مـع قومـه   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصه ملا وفد إىل رسـول اهللا ه ملا وفد إىل رسـول اهللا ما رواه الصحايب اجلليل رشيح بن هانئ أنَّ ما رواه الصحايب اجلليل رشيح بن هانئ أنَّ 

إن اهللا هـو احلكـم وإليـه إن اهللا هـو احلكـم وإليـه   ::   فقال فقال  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصول اهللا ول اهللا فدعاه رسفدعاه رس  ,,  سمعهم يكنونه بأيب احلكمسمعهم يكنونه بأيب احلكم
إن قومي إذا اختلفوا يف يشءٍ أتـوين فحكمـت إن قومي إذا اختلفوا يف يشءٍ أتـوين فحكمـت   ::  كنى بأيب احلكم? فقالكنى بأيب احلكم? فقالتتاحلكم فلم احلكم فلم 

فـام لـك مـن فـام لـك مـن   ,,  ما أحـسن هـذاما أحـسن هـذا««  ::    ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا فقال رسول اهللا   ,,  بينهم فريض كال الطرفنيبينهم فريض كال الطرفني
                                                                                                  

    ..  ))٤٣٤٣((اآلية رقم اآلية رقم   ,,  سورة املائدةسورة املائدة  ))١١((
    ..  ٢٤٩٩٢٤٩٩//٦٦ح البخاري ح البخاري صحيصحي  ))٢٢((
    ..  ١٣٨٩١٣٨٩//٣٣صحيح مسلم صحيح مسلم   ,,  ١٥١١١٥١١//٤٤صحيح البخاري صحيح البخاري   ))٣٣((
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  ,,  رشيـحرشيـح  ::   قلـت قلـت»»فمن أكربهم?فمن أكربهم?««  ::  قالقال  ,,  يل رشيح ومسلم وعبداهللايل رشيح ومسلم وعبداهللا  ::   قال قال»»الولد?الولد?
      ..  ))١١((»»فأنت أبورشيحفأنت أبورشيح««  ::  قالقال

    ..  وهو حتكيموهو حتكيم  ,,   استحسان النبي عليه السالم لصنيع هذا الصحايب مع قومه استحسان النبي عليه السالم لصنيع هذا الصحايب مع قومه
    ::  اإلمجاعاإلمجاع  ::  ثالثاً ثالثاً 

وشاع ذلك فيهم مـن غـري نكـري يف وقـائع وشاع ذلك فيهم مـن غـري نكـري يف وقـائع   ,,  عمل الصحابة بالتحكيم فيام بينهمعمل الصحابة بالتحكيم فيام بينهم
    ::  عديدة منهاعديدة منها

ن منازعـة يف ن منازعـة يف من ذلك ما كان بـني عمـر وأُيب بـن كعـب ريض اهللا عـنهام مـمن ذلك ما كان بـني عمـر وأُيب بـن كعـب ريض اهللا عـنهام مـ    −−  ١١
ام بينهام زيد بن ثابت ريض اهللا عنه  ,,  نخلنخل ام بينهام زيد بن ثابت ريض اهللا عنهفحكَّ     ..  فحكَّ
واختلف عمرُ ريض اهللا عنه مع رجـلٍ يف أمـر فـرس اشـرتاها عمـر بـرشط واختلف عمرُ ريض اهللا عنه مع رجـلٍ يف أمـر فـرس اشـرتاها عمـر بـرشط   ––  ٢٢
وم ومالسَّ يح  ,,  السَّ يحفتحاكام إىل رشُ     ..  فتحاكام إىل رشُ
      ..   وحكم أهل الشور عبدالرمحن بن عوف وحكم أهل الشور عبدالرمحن بن عوف––  ٣٣
 يكن زيـد وال  يكن زيـد وال وملومل  ,,   وحتاكم عثامن وطلحة إىل جبري بن مطعم ريض اهللا عنهم وحتاكم عثامن وطلحة إىل جبري بن مطعم ريض اهللا عنهم––  ٤٤

    ..  رشيح وال جبري من القضاةرشيح وال جبري من القضاة
فكان من فكان من   ,,  وحتاكم عيل بن أيب طالب ومعاوية بن أيب سفيان ريض اهللا عنهاموحتاكم عيل بن أيب طالب ومعاوية بن أيب سفيان ريض اهللا عنهام  ––  ٥٥

وغري ذلك مـن وغري ذلك مـن   ..  جهة عيل أبوموسى األشعري ومن جهة معاوية عمرو بن العاصجهة عيل أبوموسى األشعري ومن جهة معاوية عمرو بن العاص
    ..  الوقائعالوقائع
 رسعـة فـصل  رسعـة فـصل ألنَّ فيـه تـسهيالً عـىل املتخاصـمني يفألنَّ فيـه تـسهيالً عـىل املتخاصـمني يف  ;;  احلاجة داعية إليهاحلاجة داعية إليه  ::  رابعاً رابعاً 
وما يرتتب عىل ذلك من وما يرتتب عىل ذلك من   ,,  وعدم اإلثقال عليهم بحضور جمالس القضاءوعدم اإلثقال عليهم بحضور جمالس القضاء  ,,  اخلصومةاخلصومة

    ..  التعب واإلرهاقالتعب واإلرهاق
أو وجـود عـارض أو وجـود عـارض   ,,  يتيرس التقايض لعدم وجود قـاضٍ أو لبعـد املكـانيتيرس التقايض لعدم وجود قـاضٍ أو لبعـد املكـانال ال وربام وربام 

    ..  حيول دون الذهاب إليهحيول دون الذهاب إليه
اه واسـعاً اه واسـعاً إن التحكيم املعارص يف القوانني ملا كـان مـدإن التحكيم املعارص يف القوانني ملا كـان مـد  ::  وبعد هذا يمكن أن يقالوبعد هذا يمكن أن يقال

وعـدم جـوازه وعـدم جـوازه   ,,  شامالً فإنه خيالف التحكيم يف الرشيعة يف اقتصاره عىل أمورٍ معينةشامالً فإنه خيالف التحكيم يف الرشيعة يف اقتصاره عىل أمورٍ معينة
ومن هنـا فـإن اللجـوء إىل التحكـيم يف ومن هنـا فـإن اللجـوء إىل التحكـيم يف   ,,  يف أمورٍ ال يصلح للفصل فيها إال القضاءيف أمورٍ ال يصلح للفصل فيها إال القضاء

                                                                                                  
    ..  وصححه األلباينوصححه األلباين  ,,  ٢٥٧٢٥٧//٢٢صحيح ابن حبان صحيح ابن حبان   ,,  ٢٢٦٢٢٦//٨٨سنن النسائي سنن النسائي   ,,  ٢٨٩٢٨٩//٤٤سنن أيب داود سنن أيب داود   ))١١((
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عـدُّ خمالفـة رشعيـة ال جيـوز  عـدُّ خمالفـة رشعيـة ال جيـوز مثل هذه األمور يف القوانني حتى مـع رضـا الطـرفني يُ مثل هذه األمور يف القوانني حتى مـع رضـا الطـرفني يُ
    ..  ارتكاهباارتكاهبا
والعدالـة بيـنام والعدالـة بيـنام   ,,  ومنهـا اإلسـالمومنهـا اإلسـالم  ,,  ملحكم يف الرشيعة تشرتط له رشوطملحكم يف الرشيعة تشرتط له رشوط إن ا إن ا––  ٢٢

وعليه فإنـه ال بـد مـن كـون وعليه فإنـه ال بـد مـن كـون   ,,  فقداهنا ال يؤثر يف حكم املحكم يف القوانني الوضعيةفقداهنا ال يؤثر يف حكم املحكم يف القوانني الوضعية
وال يصلح أن يكون عىل غري ذلك وال يصلح أن يكون عىل غري ذلك   ,,  املحكم مسلامً عدالً كام تقدم يف رشوط املحكماملحكم مسلامً عدالً كام تقدم يف رشوط املحكم

    ..  مع اإلمكانمع اإلمكان
ا يف حال عدم التمكن فإن ا يف حال عدم التمكن فإنأمَّ  هذه املسألة سيجري بحثها مـع نظريهتـا يف مبحـث  هذه املسألة سيجري بحثها مـع نظريهتـا يف مبحـث أمَّ

    ..  القضاءالقضاء
وقد بحث جممع الفقه اإلسالمي الـدويل موضـوع التحكـيم يف دورتـه التاسـعة وقد بحث جممع الفقه اإلسالمي الـدويل موضـوع التحكـيم يف دورتـه التاسـعة 

  ::  وهذا نصهوهذا نصه  ,,  ))٩٩//٨٨((٩١٩١وأصدر فيه القرار رقم وأصدر فيه القرار رقم 
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم
ىل آله ىل آله والصالة والسالم عىل سيدنا حممد خاتم النبيني وعوالصالة والسالم عىل سيدنا حممد خاتم النبيني وع  ,,  احلمد هللا رب العاملنياحلمد هللا رب العاملني

    ::  وصحبه أمجعنيوصحبه أمجعني
  بشأن مبدأ التحكيم يف الفقه اإلسالميبشأن مبدأ التحكيم يف الفقه اإلسالمي

بي بدولـة بي بدولـة ظظإن جملس الفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف دورة مـؤمتر التاسـع بـأبوإن جملس الفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف دورة مـؤمتر التاسـع بـأبو
 نيـسان  نيـسان ٦٦−−١١هــ املوافـق هــ املوافـق ١٤١٥١٤١٥ ذي القعـدة  ذي القعـدة ٦٦−−١١اإلمارات العربيـة املتحـدة مـن اإلمارات العربيـة املتحـدة مـن 

  ..  مم١٩٩٥١٩٩٥) ) إبرايلإبرايل((
 بخصوص موضوع مبـدأ التحكـيم  بخصوص موضوع مبـدأ التحكـيم بعد اطالعه عىل البحوث الواردة إىل املجمعبعد اطالعه عىل البحوث الواردة إىل املجمع

    ::  وبعد استامعه إىل املناقشات التي دارت حوله قرر ما ييلوبعد استامعه إىل املناقشات التي دارت حوله قرر ما ييل  ,,  يف الفقه اإلسالمييف الفقه اإلسالمي
عـىل توليـة مـن يفـصل يف منازعـة عـىل توليـة مـن يفـصل يف منازعـة   ,,  التحكيم اتفاق طريف خصومة معينةالتحكيم اتفاق طريف خصومة معينة  ::  أوالً أوالً 
  ..  يطبق الرشيعة اإلسالميةيطبق الرشيعة اإلسالمية  ,,  بحق ملزمبحق ملزم  ,,  بينهامبينهام

    ..  ال املنازعات الدوليةال املنازعات الدوليةوهو مرشوع سواء أكان بني األفراد أم يف جموهو مرشوع سواء أكان بني األفراد أم يف جم
فيجـوز فيجـوز   ,,  التحكيم عقدٌ غري الزم لكل مـن الطـرفني املحتكمـني واحلكـمالتحكيم عقدٌ غري الزم لكل مـن الطـرفني املحتكمـني واحلكـم  ::  ثانياً ثانياً 

وجيـوز للحكـم أن وجيـوز للحكـم أن   ,,   احلكـم يف التحكـيم احلكـم يف التحكـيملكل من الطرفني الرجوع فيه ما مل يرشع لكل من الطرفني الرجوع فيه ما مل يرشع 
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وال جيـوز لـه أن يـستخلف وال جيـوز لـه أن يـستخلف   ,,   ما دام مل يُـصدر حكمـه ما دام مل يُـصدر حكمـه−−ولو بعد قبولهولو بعد قبوله−−يعزل نفسه يعزل نفسه 
    ..  ني ألن الرضا مرتبط بشخصهني ألن الرضا مرتبط بشخصهغريه دون إذن الطرفغريه دون إذن الطرف

وال فـيام اسـتلزم وال فـيام اسـتلزم   ,,  ال جيوز التحكيم يف كل ما هو حـق هللا تعـاىل كاحلـدودال جيوز التحكيم يف كل ما هو حـق هللا تعـاىل كاحلـدود  ::  ثالثاً ثالثاً 
  ,,  احلكم فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغري املتحاكمني ممن ال والية للحكـم عليـهاحلكم فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغري املتحاكمني ممن ال والية للحكـم عليـه

    ..  وال فيام ينفرد القضاء دون غريه بالنظر فيهوال فيام ينفرد القضاء دون غريه بالنظر فيه  ,,  لتعلق حق الولد بهلتعلق حق الولد به  ,,  كاللعانكاللعان
    ..  فإذا قىض احلكم فيام ال جيوز فيه التحكيم فحكمه باطل وال ينفذفإذا قىض احلكم فيام ال جيوز فيه التحكيم فحكمه باطل وال ينفذ

    ..  يشرتط يف احلكم بحسب األصل توافر رشوط القضاءيشرتط يف احلكم بحسب األصل توافر رشوط القضاء  ::  رابعاً رابعاً 
  ,,  فإن أبى أحد املحتكمـنيفإن أبى أحد املحتكمـني  ,,  األصل أن يتم تنفيذ حكم املحكم طواعيةاألصل أن يتم تنفيذ حكم املحكم طواعية  ::  خامساً خامساً 

أو أو   ,,   بينـاً  بينـاً ما مل يكن جـوراً ما مل يكن جـوراً   ,,  وليس للقضاء نقضهوليس للقضاء نقضه  ,,  عرض األمر عىل القضاء لتنفيذهعرض األمر عىل القضاء لتنفيذه
    ..  خمالفاً حلكم الرشعخمالفاً حلكم الرشع

جيــوز احتكــام الــدول أو جيــوز احتكــام الــدول أو   ,,  إذا مل تكــن هنــاك حمــاكم دوليــة إســالميةإذا مل تكــن هنــاك حمــاكم دوليــة إســالمية  ::  سادســاً سادســاً 
    ..  توصالً ملا هو جائز رشعاً توصالً ملا هو جائز رشعاً   ,,  املؤسسات اإلسالمية إىل حماكم دولية غري إسالميةاملؤسسات اإلسالمية إىل حماكم دولية غري إسالمية

  
  .  إىل غري رشع اهللالتحاكم : املبحث الثاين

والرتافـع إليـه ليقـيض يف والرتافـع إليـه ليقـيض يف   ,,  ملخاصمة إىل احلاكمملخاصمة إىل احلاكمتدل لفظة التحاكم يف اللغة عىل اتدل لفظة التحاكم يف اللغة عىل ا
  ..  ))١١((واحتكمواحتكم  ,,  حتاكمحتاكم  ::  يقاليقال  ,,  اخلصومةاخلصومة

ألنَّ القـضاء ألنَّ القـضاء   ;;  وهذا أمرٌ ال حرج فيه يف الرشيعةوهذا أمرٌ ال حرج فيه يف الرشيعة  ,,  ومعناها يف االصطالح كذلكومعناها يف االصطالح كذلك
لكن جاءه احلرج والذم هنا مـن كونـه طلبـاً لفـصل لكن جاءه احلرج والذم هنا مـن كونـه طلبـاً لفـصل   ,,  إنَّام وضع لفصل اخلصوماتإنَّام وضع لفصل اخلصومات

    ..  اخلصومة عند من ال حيكم برشع اهللاخلصومة عند من ال حيكم برشع اهللا
وهذا يوجـب عـىل أطـراف اخلـصومة وعـىل وهذا يوجـب عـىل أطـراف اخلـصومة وعـىل   ,,  واحلكم البد أن يكون برشع اهللاواحلكم البد أن يكون برشع اهللا
    ..  القايض عدم جماوزة ذلك إىل غريهالقايض عدم جماوزة ذلك إىل غريه

م التحاكم إىل غـري مـا رشعـه  م وجترِّ م التحاكم إىل غـري مـا رشعـه وقد وردت أدلة كثرية يف الكتاب والسنة حترِّ م وجترِّ وقد وردت أدلة كثرية يف الكتاب والسنة حترِّ
    ::  ومن ذلكومن ذلك  ,,  اهللا سبحانهاهللا سبحانه

                                                                                                  
  ,,  ١٩٢١٩٢//٥٥بـاب املـيم فـصل احلـاء بـاب املـيم فـصل احلـاء   ,,  الـصحاحالـصحاح  ::  اجلـوهرياجلـوهري  ,,  ٩١٩١صص  ,,  أساس البالغـةأساس البالغـة  ::  الزخمرشيالزخمرشي  ))١١((

    ..  ٩٩٩٩//٤٤باب امليم فصل احلاء باب امليم فصل احلاء   ,,  س املحيطس املحيطالقاموالقامو  ,,  الفريوز آباديالفريوز آبادي
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H  G  F  E  D  C  B  A         J  I  ﴿﴿  ::   قوله سبحانه وتعاىل قوله سبحانه وتعاىل––  ١١
  X  W  V  U  T     S    R  Q  P  O  N  M  L  K

^  ]    \  [  Z  Y﴾﴾))١١((  ..  
¬  ®  ¯   °      ±  µ  ´  ³  ²    ¶  ﴿﴿  ::  وقوله تعاىلوقوله تعاىل

À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸﴾﴾))٢٢((  ..  
  ,,  كل من حكم بغري رشع اهللا فهو طاغوتكل من حكم بغري رشع اهللا فهو طاغوت««  ::  قال الشيخ ابن سعدي رمحه اهللاقال الشيخ ابن سعدي رمحه اهللا

فكيف جيتمع هذا واإليامن? فإن اإليامن يقتيض االنقياد فكيف جيتمع هذا واإليامن? فإن اإليامن يقتيض االنقياد   ,,  كفروا بهكفروا بهوقد أمروا أن يوقد أمروا أن ي
فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم   ,,  لرشع اهللا وحتكيمه يف كل أمرٍ من األمورلرشع اهللا وحتكيمه يف كل أمرٍ من األمور
  ..  ))٣٣((»»الطاغوت عىل حكم اهللا فهو كاذب يف ذلكالطاغوت عىل حكم اهللا فهو كاذب يف ذلك

وإن اختلفت وإن اختلفت   ,,  وقد رويت يف سبب نزوهلا رواياتٌ عديدة تدور عىل معنى واحدوقد رويت يف سبب نزوهلا رواياتٌ عديدة تدور عىل معنى واحد
    ..  ل منه ذلكل منه ذلكيف ذكر من حصيف ذكر من حص

رو ابن عطية يف تفسريه عن الشعبي أهنا نزلـت يف منـافق اسـمه بـرش خاصـم رو ابن عطية يف تفسريه عن الشعبي أهنا نزلـت يف منـافق اسـمه بـرش خاصـم 
فـأبى ذلـك فـأبى ذلـك   ,,  فدعاه اليهودي إىل املسلمني لعلمه أهنم اليرتشونفدعاه اليهودي إىل املسلمني لعلمه أهنم اليرتشون  ,,  رجالً من اليهودرجالً من اليهود

فاتفقا بعد ذلك عـىل أن يأتيـا كاهنـاً فاتفقا بعد ذلك عـىل أن يأتيـا كاهنـاً   ,,  ودعا اليهودي إىل اليهود لعلمه أهنم يرتشونودعا اليهودي إىل اليهود لعلمه أهنم يرتشون
    ..  ))٤٤((نزل اهللا هذه اآلياتنزل اهللا هذه اآلياتكان باملدينة فرضياه فأكان باملدينة فرضياه فأ

وذلك أهنم تفـاخروا وذلك أهنم تفـاخروا   ,,  ريريضضوالنوالن  ,,  ورو السدي أهنا نزلت يف املنافقني من قريظةورو السدي أهنا نزلت يف املنافقني من قريظة
فدعا املؤمنـون فدعا املؤمنـون   ,,  فأبت قريظة ملا جاء اإلسالم وطلبوا املنافرةفأبت قريظة ملا جاء اإلسالم وطلبوا املنافرة  ,,  بسبب تكافؤ دمائهمبسبب تكافؤ دمائهم

    ..  ))٥٥(( ودعا املنافقون منهم إىل كاهن كان باملدينة فنزلت ودعا املنافقون منهم إىل كاهن كان باملدينة فنزلت  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصمنهم إىل النبي منهم إىل النبي 
    ..  ))٦٦((﴾﴾Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ   Ð﴿﴿  ::   تعاىل تعاىل قوله قوله––

  ,,  ينكر تعاىل عىل من خرج عن حكم اهللا املـشتمل عـىل كـل خـريينكر تعاىل عىل من خرج عن حكم اهللا املـشتمل عـىل كـل خـري  ::  قال ابن كثريقال ابن كثري
                                                                                                  

    ..  ))٦٠٦٠((اآلية رقم اآلية رقم   ,,  سورة النساءسورة النساء  ))١١((
    ..  ))٦٥٦٥((اآلية رقماآلية رقم  ,,  سورة النساءسورة النساء  ))٢٢((
    ..  ٩٠٩٠//٢٢  تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان  ))٣٣((
    ..  ٧٢٧٢//٢٢املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز   ))٤٤((
    ..  املرجع السابقاملرجع السابق  ))٥٥((
    ..  ))٥٠٥٠((ة رقم ة رقم اآلياآلي  ,,  سورة املائدةسورة املائدة  ))٦٦((
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واالصطالحات التي واالصطالحات التي   ,,  وعدل إىل ما سواه من اآلراء واألهواءوعدل إىل ما سواه من اآلراء واألهواء  ,,  الناهي عن كل رشالناهي عن كل رش
ن بـه مـن ن بـه مـن كام كان أهل اجلاهليـة حيكمـوكام كان أهل اجلاهليـة حيكمـو  ,,  وضعها الرجال بال مستند من رشيعة اهللاوضعها الرجال بال مستند من رشيعة اهللا
فمن فعل ذلك فهو كافر جيب فمن فعل ذلك فهو كافر جيب   ::  ثم قالثم قال  ,,  الضالالت مما يضعوهنا بآرائهم وأهوائهمالضالالت مما يضعوهنا بآرائهم وأهوائهم

  ..  ))١١((فال حيكم بسواه يف قليل وال كثريفال حيكم بسواه يف قليل وال كثري  ,,  قتله حتى يرجع إىل حكم اهللا ورسولهقتله حتى يرجع إىل حكم اهللا ورسوله
z  y  x  wv  u   t  s  r  q  }  ﴿﴿  ::   قوله تعاىل قوله تعاىل––  ٢٢  

f  e                  d  c  b  a  `  _  ~     }  |  
  u  t  sr  q  p  o  n  m   l  k  j  ih  g
  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {  z  y  x  w   v
   ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥
  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °¯

Á  À  ¿﴾﴾))٢٢((  ..    
[   ^  _  `  j   i  h  g  f  e  dc  b  a  ﴿﴿  ::  وقولهوقوله

m  l  k﴾﴾))٣٣((  ..  
ذه اآليات أن اهللا سبحانه وصـف احلكـم بغـري مـا أنـزل اهللا ذه اآليات أن اهللا سبحانه وصـف احلكـم بغـري مـا أنـزل اهللا ووجه الداللة من هووجه الداللة من ه

ملنابذته للخالق سبحانه وتعاىل ملنابذته للخالق سبحانه وتعاىل   ,,  وهذا كافٍ يف التنفري منهوهذا كافٍ يف التنفري منه  ,,  والفسقوالفسق  بالكفر والظلمبالكفر والظلم
  ,,  وبتقديم كالم البرش وأهوائهم عىل ما رشعه اهللا سـبحانهوبتقديم كالم البرش وأهوائهم عىل ما رشعه اهللا سـبحانه  ,,  والعدوان عىل سلطانهوالعدوان عىل سلطانه

آلية األوىل هل املقصود به الكفـر آلية األوىل هل املقصود به الكفـر وقد حتدث العلامء عن املقصود بالكفر املذكور يف اوقد حتدث العلامء عن املقصود بالكفر املذكور يف ا
فذكروا انه يكون كفراً أكرب خيرج عن امللـة فذكروا انه يكون كفراً أكرب خيرج عن امللـة   ,,  األكرب املخرج عن امللة يف كل األحوالاألكرب املخرج عن امللة يف كل األحوال

ويكـون كفـراً أصـغر ال ويكـون كفـراً أصـغر ال   ,,  أو تفضيل غريه عليهأو تفضيل غريه عليه  ,,  إذا كان من باب الرفض حلكم اهللاإذا كان من باب الرفض حلكم اهللا
كمـه بغـري مـا كمـه بغـري مـا أو متأثامً حال حأو متأثامً حال ح  ,,  خيرج مرتكبه عن امللة فيام إذا كان معتقداً لرشع اهللاخيرج مرتكبه عن امللة فيام إذا كان معتقداً لرشع اهللا

    ..  أنزل اهللا ونحوهأنزل اهللا ونحوه
أن احلكم بغري ما أن احلكم بغري ما   ::  وهووهو  ,,  وهذا أمر ينبغي أن يتفطن لهوهذا أمر ينبغي أن يتفطن له  ::  قال ابن أيب العز احلنفيقال ابن أيب العز احلنفي

                                                                                                  
    ..  ٦٨٦٨//٢٢التفسري التفسري   ))١١((
    ..  ))٤٥٤٥  ,,  ٤٤٤٤((اآلية اآلية   ,,  سورة املائدةسورة املائدة  ))٢٢((
    ..  ))٤٧٤٧((اآلية رقم اآلية رقم   ,,  سورة املائدةسورة املائدة  ))٣٣((
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  ,,  وقـد يكـون معـصية كبـرية أو صـغريةوقـد يكـون معـصية كبـرية أو صـغرية  ,,  راً ينقل عـن امللـة راً ينقل عـن امللـة ففأنزل اهللا قد يكون كأنزل اهللا قد يكون ك
وذلـك بحـسب وذلـك بحـسب   ,,  ويكون كفراً إما جمازياً وإما كفراً أصغر عىل القـولني املـذكورينويكون كفراً إما جمازياً وإما كفراً أصغر عىل القـولني املـذكورين

أو أو   ,,  وأنـه خمـري فيـهوأنـه خمـري فيـه  ,,  فإن اعتقد أن احلكم بام انـزل اهللا غـري واجـبفإن اعتقد أن احلكم بام انـزل اهللا غـري واجـب  ,,  حال احلاكمحال احلاكم
وإن اعتقد وجوب احلكم بام انـزل وإن اعتقد وجوب احلكم بام انـزل   ,,  استهان به مع تيقنه أنه حكم اهللا فهذا كفرٌ أكرباستهان به مع تيقنه أنه حكم اهللا فهذا كفرٌ أكرب

فهـذا فهـذا   ,,  وعدل عنه مع اعرتافه بأنه مـستحق للعقوبـةوعدل عنه مع اعرتافه بأنه مـستحق للعقوبـة  ,,  وعلمه يف هذه الواقعةوعلمه يف هذه الواقعة  ,,  اهللاهللا
وإن جهـل حكـم اهللا فيهـا مـع بـذل وإن جهـل حكـم اهللا فيهـا مـع بـذل   ,,  أو أصـغرأو أصـغر  ,,  زياً زياً عاصٍ ويسمى كافر كفراً جماعاصٍ ويسمى كافر كفراً جما

أجـر عـىل أجـر عـىل   ,,  واسـتفراغ وسـعه يف معرفـة احلكـم وأخطـأ فهـذا خمطـئ لـهواسـتفراغ وسـعه يف معرفـة احلكـم وأخطـأ فهـذا خمطـئ لـه  ,,  جهدهجهده
  ..  ))١١((اجتهادهاجتهاده

أو أو   ,,  من مل حيكم بام أنزل اهللا استخفافاً بـهمن مل حيكم بام أنزل اهللا استخفافاً بـه««  ::  قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهللاقال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهللا
ه فهو كافرٌ كفـراً خمرجـاً عـن ه فهو كافرٌ كفـراً خمرجـاً عـن أو مثلأو مثل  ,,  وانفع للخلقوانفع للخلق  ,,  احتقاراً له أن غريه أصلح منهاحتقاراً له أن غريه أصلح منه

  ..  ))٢٢((»»امللةامللة
ومن يرىض بالتحـاكم إىل أحكـام وقـوانني ومن يرىض بالتحـاكم إىل أحكـام وقـوانني   ,,  هذا حال من حيكم بغري ما أنزل اهللاهذا حال من حيكم بغري ما أنزل اهللا

هؤالء الذين ذمهم اهللا وتوعدهم فهو مثلهم ألنه راضٍ بام خيالف رشع اهللا منـاقض هؤالء الذين ذمهم اهللا وتوعدهم فهو مثلهم ألنه راضٍ بام خيالف رشع اهللا منـاقض 
    ..  ملا هناه اهللا عنهملا هناه اهللا عنه

¨  ©   ª  »  ¬  ®  ¯  ﴿﴿  ::   قولـــه تعـــاىل قولـــه تعـــاىل––  ٤٤
²   ±  °     ½  ¼  »   º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  

Â  Á  À  ¿¾﴾﴾))٣٣((  ..  
أخرج اإلمام أمحد والرتمذي عن عدي بن حاتم ريض اهللا عنه أنـه عنـدما دخـل أخرج اإلمام أمحد والرتمذي عن عدي بن حاتم ريض اهللا عنه أنـه عنـدما دخـل 

فقرأ النبي عليـه الـسالم فقرأ النبي عليـه الـسالم   ,,  النبي عليه الصالة والسالم رأ يف عنقه صليباً من فضةالنبي عليه الصالة والسالم رأ يف عنقه صليباً من فضة
مـوا   ,,  بـىلبـىل««  ::  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصفقال النبـي فقال النبـي   ,,  إهنم مل يعبدوهمإهنم مل يعبدوهم  ::  فقال عديفقال عدي  ,,  هذه اآليةهذه اآلية مـوا إهنـم حرَّ إهنـم حرَّ

    ..  ))٤٤((»»وأحلُّوا هلم احلرام فتبعوهم فذلك عبادهتم إيَّاهموأحلُّوا هلم احلرام فتبعوهم فذلك عبادهتم إيَّاهم  ,,  عليهم احلاللعليهم احلالل
                                                                                                  

    ..  ٣٢٣٣٢٣صص  ,,  رشح العقيدة الطحاويةرشح العقيدة الطحاوية  ))١١((
    ..  ١٦١١٦١//٦٦جمموع فتاو ورسائل الشيخ جمموع فتاو ورسائل الشيخ   ))٢٢((
    ..  ))٣١٣١((اآلية رقم اآلية رقم   ,,  سورة التوبةسورة التوبة  ))٣٣((
    ..  ٣٤٩٣٤٩//٢٢تفسري ابن كثري تفسري ابن كثري   ))٤٤((
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  ,,  ))١١((﴾﴾Ë  Ê  ÉÈ  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á﴿﴿  ::   قولـــه تعـــاىل قولـــه تعـــاىل––  ٥٥
ويعطـي لغـري اهللا مـا ال ويعطـي لغـري اهللا مـا ال   ,,  والذي حيكم بغري حكم اهللا أو يتحاكم إليه خيالف أمر اهللاوالذي حيكم بغري حكم اهللا أو يتحاكم إليه خيالف أمر اهللا

فينـسحب عليـه فينـسحب عليـه   ,,  ))٢٢((﴾﴾~  �  ¡  ¢﴿﴿  ::   ذكـره ذكـرهفإن اهللا يقول جـلَّ فإن اهللا يقول جـلَّ   ,,  إالَّ هللاإالَّ هللا  يصحيصح
أو متهاونـاً أو أو متهاونـاً أو   ,,  حكم ما تقدم يف الدليل الثاين إن كان قاصداً مفضالً حلكم غـري اهللاحكم ما تقدم يف الدليل الثاين إن كان قاصداً مفضالً حلكم غـري اهللا

  ..  جاهالً أو خمطئاً يف اجتهادهجاهالً أو خمطئاً يف اجتهاده
ام جيري اآلن من الـنص يف العقـود عـىل أن يكـون التحـاكم إىل أحـد القـوانني ام جيري اآلن من الـنص يف العقـود عـىل أن يكـون التحـاكم إىل أحـد القـوانني فف

دلـة دلـة يـه معارضـة واضـحة لظـاهر األيـه معارضـة واضـحة لظـاهر األالوضعية حال وجود خالف بني املتعاقـدين فالوضعية حال وجود خالف بني املتعاقـدين ف
واألمر يف غاية العـرس واألمر يف غاية العـرس   ,,  الرشعية الدالة عىل حتريم احلكم والتحاكم إىل غري رشع اهللالرشعية الدالة عىل حتريم احلكم والتحاكم إىل غري رشع اهللا

ا أن يؤدي إىل مصادمة األدلة الـرصحية الواضـحة عنـد   ;;  واخلطورة كام تقدمواخلطورة كام تقدم ا أن يؤدي إىل مصادمة األدلة الـرصحية الواضـحة عنـد ألنه إمَّ ألنه إمَّ
ب ب وانـسداد بـاوانـسداد بـا  ,,  أو أن يؤدي إىل تعطل كثـريٍ مـن أبـواب التجـارةأو أن يؤدي إىل تعطل كثـريٍ مـن أبـواب التجـارة  ,,  القول بجوازهالقول بجوازه

    ..  التعامل عند القول بحرمتهالتعامل عند القول بحرمته
أقوال العلامء املعارصين يف مسألة التحاكم إىل القوانني الوضعية  : املبحث الثالث

  : يف املعامالت املالية والعقود
    ::  وللعلامء املعارصين يف هذه املسألة قوالنوللعلامء املعارصين يف هذه املسألة قوالن

  ير حرمة النص عىل التحاكم إىل هذه القوانني لكوهنا خمالفة لـرشع اهللاير حرمة النص عىل التحاكم إىل هذه القوانني لكوهنا خمالفة لـرشع اهللا  ::  األولاألول
وهذا أمرٌ قد خيرج املرء املـسلم مـن دائـرة وهذا أمرٌ قد خيرج املرء املـسلم مـن دائـرة   ,,  فهو إعراض عن رشع اهللا ورضا بغريهفهو إعراض عن رشع اهللا ورضا بغريه

والتـي ال والتـي ال   ,,  والدليل عىل ذلك األدلـة املتقدمـةوالدليل عىل ذلك األدلـة املتقدمـة  ,,  وجيعله مستحقاً لعذاب اهللاوجيعله مستحقاً لعذاب اهللا  ,,  إيامنهإيامنه
    ..  ينازع يف صحتها وال يف ثبوهتا أحدينازع يف صحتها وال يف ثبوهتا أحد

    ..  وممن قال به من املعارصين الشيخ سليامن بن سحامنوممن قال به من املعارصين الشيخ سليامن بن سحامن
  ,,  والنزاع إنام يكـون ألجـل الـدنياوالنزاع إنام يكـون ألجـل الـدنيا  ,,  إذا كان التحاكم كفراً إذا كان التحاكم كفراً ««  ::  امنامنقال الشيخ سليقال الشيخ سلي

فكيف جيوز أن تكفر لذلك? فإنه ال يؤمن احد حتى يكون اهللا ورسوله أحـب إليـه فكيف جيوز أن تكفر لذلك? فإنه ال يؤمن احد حتى يكون اهللا ورسوله أحـب إليـه 
فلـو فلـو   ,,  وحتى يكون الرسول أحب إليه من والده وولده والناس أمجعنيوحتى يكون الرسول أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني  ,,  مما سوامهامما سوامها

ولـو اضـطرك ولـو اضـطرك   ,,  ألجلهـاألجلهـاذهبت دنياك كلها ملـا جـاز لـك املحاكمـة إىل الطـاغوت ذهبت دنياك كلها ملـا جـاز لـك املحاكمـة إىل الطـاغوت 
                                                                                                  

    ..  ))١٠١٠((اآلية رقماآلية رقم  ,,  لشورلشورسورة اسورة ا  ))١١((
    ..  ))٥٧٥٧((اآلية رقم اآلية رقم   ,,  سورة األنعامسورة األنعام  ))٢٢((
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ك بني أن حتاكم إىل الطاغوت أو تبذل دنياك لوجب عليـك البـذل  ,,  مضطرمضطر ك بني أن حتاكم إىل الطاغوت أو تبذل دنياك لوجب عليـك البـذلوخريَّ   ,,  وخريَّ
      ..  ))١١((وبمثله قال الشيخ محد بن عتيقوبمثله قال الشيخ محد بن عتيق  ,,  »»ومل جيز لك املحاكمة إىل الطاغوتومل جيز لك املحاكمة إىل الطاغوت

واستدل الشيخ بأنَّ الصحابة ألزمـوا بـاهلجرة مـع كـون أمـواهلم ضـاعت عنـد واستدل الشيخ بأنَّ الصحابة ألزمـوا بـاهلجرة مـع كـون أمـواهلم ضـاعت عنـد 
  ..  ز هلم ترك اهلجرةز هلم ترك اهلجرةومل جيومل جي  ,,  فذهبت دنياهمفذهبت دنياهم  ,,  قريشقريش

وأنه يرتتب عليـه مـا وأنه يرتتب عليـه مـا   ,,  ير أن التحاكم إىل غري رشع اهللا ال جيوزير أن التحاكم إىل غري رشع اهللا ال جيوز  ::  والقول الثاينوالقول الثاين
ـا احلـال التـي   ,,  لكـن يف حـال الـسعة واالختيـارلكـن يف حـال الـسعة واالختيـار  ,,  ذكره أصحاب القول األولذكره أصحاب القول األول ـا احلـال التـي أمَّ أمَّ

وال وال   ,,  يعيشها الناس يف هذا الزمن فإهنا حال تفرض عىل املتعامل اللجـوء إىل ذلـكيعيشها الناس يف هذا الزمن فإهنا حال تفرض عىل املتعامل اللجـوء إىل ذلـك
ـــه ـــه من ـــرَّ ل ـــهمف ـــه من ـــرَّ ل ـــا  ,,  مف ـــشابكت عالقاهت ـــاة اآلن ت ـــافاحلي ـــشابكت عالقاهت ـــاة اآلن ت ـــا   ,,  فاحلي ـــددت جوانبه ـــا وتع ـــددت جوانبه وتع

واالجتامعية بحيث يتعذر أو يتعرس عىل املسلم أن جيد نظاماً جتارياً يتحقـق واالجتامعية بحيث يتعذر أو يتعرس عىل املسلم أن جيد نظاماً جتارياً يتحقـق   التجاريةالتجارية
بـل مجيـع جوانـب احليـاة بـل مجيـع جوانـب احليـاة   ,,  به املقصود وال توجد فيـه هـذه املخالفـات الواضـحةبه املقصود وال توجد فيـه هـذه املخالفـات الواضـحة

ف والسفر ف والسفر اصطبغت بالرضوخ هلذه القوانني ومن ذلك مسائل النقل اجلوي والرصاصطبغت بالرضوخ هلذه القوانني ومن ذلك مسائل النقل اجلوي والرص
كام يمكن القول بأن الدنيا بأرسها اآلن ال حتكـم رشع كام يمكن القول بأن الدنيا بأرسها اآلن ال حتكـم رشع   ,,   وغريها وغريهاوالدراسة والعالجوالدراسة والعالج
اللهم إال عدد قليلٌ منهـا قـد ال يـصل إىل عـدد أصـابع اليـد اللهم إال عدد قليلٌ منهـا قـد ال يـصل إىل عـدد أصـابع اليـد   ,,  اهللا يف مجيع أقطارهااهللا يف مجيع أقطارها

وال يفـي بمطالـب وال يفـي بمطالـب   ,,  وهذا العدد ال يـستوعب كـل احلاجـات التجاريـةوهذا العدد ال يـستوعب كـل احلاجـات التجاريـة  ,,  الواحدةالواحدة
عامل مع الكثرة الكاثرة من الدول التي ال حتكـم رشع عامل مع الكثرة الكاثرة من الدول التي ال حتكـم رشع األمر الذي جعل التاألمر الذي جعل الت  ,,  الناسالناس

ــة ــةاهللا رضورة أو حاجــة ملحَّ رشط رشط −−  ,,  ولــذلك فإنــه جيــوز القبــول هبــذا الــرشطولــذلك فإنــه جيــوز القبــول هبــذا الــرشط  ,,  اهللا رضورة أو حاجــة ملحَّ
 وتنفيذ مقتضاه عند وجود ما يدعو لـذلك اسـتثناء  وتنفيذ مقتضاه عند وجود ما يدعو لـذلك اسـتثناء −−التحاكم إىل القوانني الوضعيةالتحاكم إىل القوانني الوضعية

    ::  ودليلهم يف ذلك ما ييلودليلهم يف ذلك ما ييل  ,,  للرضورة أو احلاجةللرضورة أو احلاجة
s  r  q  p  o  n  m  ﴿﴿  ::  ورة البقرةورة البقرة قوله تعاىل يف س قوله تعاىل يف س––  ١١

  _  ~   }  |  {  z    y  x  w  v  u   t
  rq     p  o  n    m  l       k      j  i  hg  f    e  d  c  b  a  `

v  u   t  s﴾﴾))٢٢((  ..    
G  F  E  D  C  B  A  ﴿﴿  ::  وقوله جل ذكره يف سورة املائدةوقوله جل ذكره يف سورة املائدة

                                                                                                  
    ..  هـهـ١٤١٧١٤١٧  ,,  ٦٦  ::  طط  ,,  عبدالرمحن قاسمعبدالرمحن قاسم  ::  حتقيقحتقيق  ,,  علامء نجدعلامء نجد  ,,   يف األجوبة النجدية يف األجوبة النجديةالدرر السنيةالدرر السنية  ))١١((
    ..  ))١٧٣١٧٣−−١٧٢١٧٢((اآليات اآليات   ,,  سورة البقرةسورة البقرة  ))٢٢((
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  R   Q  P  O  N  M  L  K   J      I  H  U  T    S
  e     d  c  b  a  `_  ^  ]\   [  Z  Y  X  W  V
  r  q  p   o  n  m  l  k  ji  h  g   f
  a  `  _  ~}  |  {  z   y  x  w  vu  t  s

b﴾﴾))١١((  ..  
ن أجلاته الرضورة  ن أجلاته الرضورة ووجه الداللة من هذه اآليات أن اهللا رفع اإلثم واملؤاخذة عمَّ ووجه الداللة من هذه اآليات أن اهللا رفع اإلثم واملؤاخذة عمَّ

وهذه اآليات وهذه اآليات   ,,  وال قصد هلاوال قصد هلا  ,,  ن غري رضا هبان غري رضا هباإىل تناول يشءٍ من هذه املحرمات مإىل تناول يشءٍ من هذه املحرمات م
إال أن العربة إال أن العربة   ,,  وإن كانت واردة عىل سبب خاص يتعلق ببيان املحرمات من اللحوموإن كانت واردة عىل سبب خاص يتعلق ببيان املحرمات من اللحوم

    ..  بعموم اللفظ ال بخصوص السبب عىل ما تقرر عند مجاهري علامء األصولبعموم اللفظ ال بخصوص السبب عىل ما تقرر عند مجاهري علامء األصول
 قوله عليه الصالة والسالم فيام رواه اإلمام مسلم عن أم املؤمنني أم سلمة  قوله عليه الصالة والسالم فيام رواه اإلمام مسلم عن أم املؤمنني أم سلمة ––  ٢٢

فمن كره فمن كره   ,,  فتعرفون منهم وتنكرونفتعرفون منهم وتنكرون  ,,  إنه يستعمل عليكم أمراءإنه يستعمل عليكم أمراء  ::  ريض اهللا عنهاريض اهللا عنها
فال فال أأ  ::  قالوا يارسول اهللاقالوا يارسول اهللا  ,,  ولكن من ريض وتابعولكن من ريض وتابع  ,,  ومن أنكر فقد سلمومن أنكر فقد سلم  ,,  فقد برئفقد برئ

  ..  ))٢٢((»»ال ما صلواال ما صلوا««  ::  نقاتلهم? قالنقاتلهم? قال
    ::  واالستدالل من هذا احلديث عىل املطلوب من وجهنيواالستدالل من هذا احلديث عىل املطلوب من وجهني

  ,,  هو ما خالف رشع اهللا يف أعامهلمهو ما خالف رشع اهللا يف أعامهلمراء راء ات األمات األمأنَّ ما ينكر من ترصفأنَّ ما ينكر من ترصف  ::  األولاألول
وعىل ذلك فاحلديث نص يف وعىل ذلك فاحلديث نص يف   ,,  وهو يشمل احلكم بغري ما أنزل اهللاوهو يشمل احلكم بغري ما أنزل اهللا  ,,  وأحكامهموأحكامهم

أما من أما من   ,,  قرص املؤاخذة الرشعية فيمن حتاكم للقوانني الوضعية عن من ريض بذلكقرص املؤاخذة الرشعية فيمن حتاكم للقوانني الوضعية عن من ريض بذلك
    ..  منهامنهاأنكر ومل يرض مع عدم استطاعته التغيري فإنه سامل أنكر ومل يرض مع عدم استطاعته التغيري فإنه سامل 

ولكن اإلثم ولكن اإلثم   ::  معناهمعناه  ::  وي رمحه اهللا يف رشحه هلذا احلديثوي رمحه اهللا يف رشحه هلذا احلديثقال اإلمام النوقال اإلمام النو
وفيه دليلٌ عىل أنَّ من عجز عن إزالة املنكر ال يأثم وفيه دليلٌ عىل أنَّ من عجز عن إزالة املنكر ال يأثم   ,,  والعقوبة عىل من ريض وتابعوالعقوبة عىل من ريض وتابع

  ..  ))٣٣((بل إنام يأثم بالرضا به أو بأن ال يكرهه بقلبهبل إنام يأثم بالرضا به أو بأن ال يكرهه بقلبه  ,,  بمجرد السكوتبمجرد السكوت
املخالفني لرشع املخالفني لرشع عىل التسليم بان احلديث وارد يف شأن األمراء عىل التسليم بان احلديث وارد يف شأن األمراء   ::  الوجه الثاينالوجه الثاين

                                                                                                  
    ..  ))٣٣((اآليةاآلية  ,,  سورة املائدةسورة املائدة  ))١١((
    ..  ))١٨٥١٨٥٤٤((حديثحديث  ,,  ١٤٨٠١٤٨٠//٣٣صحيح مسلم صحيح مسلم     ))٢٢((
    ..  ٢٤٣٢٤٣//١٢١٢رشح النووي عىل صحيح مسلم رشح النووي عىل صحيح مسلم     ))٣٣((
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بناءً عىل أنَّ بناءً عىل أنَّ   ,,  إال أنه يشمله بعمومهإال أنه يشمله بعمومه  ,,  وليس فيه ذكر لالحتكام إىل القواننيوليس فيه ذكر لالحتكام إىل القوانني  ,,  اهللاهللا
واملسلم الذي يقبل واملسلم الذي يقبل   ,,  كام تقدمكام تقدم  ,,  العربة بعموم األلفاظ ال بخصوص األسبابالعربة بعموم األلفاظ ال بخصوص األسباب

مع عدم رضاه به مع عدم رضاه به   ,,  حمتاجاً أو مضطراً برشط التحاكم إىل القوانني الوضعية ظاهراً حمتاجاً أو مضطراً برشط التحاكم إىل القوانني الوضعية ظاهراً 
    ..  وحة يف ذلكوحة يف ذلكيف نفسه له منديف نفسه له مند

٣٣  ––االستدالل بمسألة عموم البلو و و  أ أوهي األمر الذي يشمل الناس مجيعاً وهي األمر الذي يشمل الناس مجيعاً   ,,   االستدالل بمسألة عموم البلو
    ::  وهي تشمل أمرينوهي تشمل أمرين  ,,  فئة معينة منهمفئة معينة منهم

ويعرس عليهم ويعرس عليهم   ,,  ما متس احلاجة إليه يف عموم أحوال الناسما متس احلاجة إليه يف عموم أحوال الناس    −−أ أ     
    ..  االستغناء عنه إال بارتكاب مقشة زائدةاالستغناء عنه إال بارتكاب مقشة زائدة

ويعرس عىل املكلف ويعرس عىل املكلف   ,,  بس بهبس بهويكثر التلويكثر التل  ,,   ما يشيع بني الناس ما يشيع بني الناس––ب ب     
    ..  ))١١((االحرتاز أو االفتكاك منهاالحرتاز أو االفتكاك منه

وقد اشرتط العلامء جلواز التخفيف والتيـسري بنـاءً عـىل عمـوم البلـو رشوطـاً وقد اشرتط العلامء جلواز التخفيف والتيـسري بنـاءً عـىل عمـوم البلـو رشوطـاً 
    ::  عديدةعديدة

    ..  أو يف حق مجيع الناسأو يف حق مجيع الناس  ,,   عموم البلو متحققاً يف احلادثة نفسها عموم البلو متحققاً يف احلادثة نفسهان يكونن يكونأأمنها منها 
ال يمكـن أن ال يمكـن أن بحيـث بحيـث عـة الـيشء عـة الـيشء ن يكون عموم البلو باليشء ناشئاً مـن طبين يكون عموم البلو باليشء ناشئاً مـن طبيأأومنها ومنها 

أما إن كان ناشئاً عن تساهل املكلف يف التلبس به فإنه ال يعـد حينئـذٍ أما إن كان ناشئاً عن تساهل املكلف يف التلبس به فإنه ال يعـد حينئـذٍ   ,,  يكون إال كذلكيكون إال كذلك
    ..  سبباً يف التيسري والتخفيفسبباً يف التيسري والتخفيف

وأن ال يعارض نصاً رشعياً ال يمكن اجلمع بني مقتضاه ومقتىض عموم البلووأن ال يعارض نصاً رشعياً ال يمكن اجلمع بني مقتضاه ومقتىض عموم البلو  ..    
بنـاءً عـىل أن مـا ثبـت بنـاءً عـىل أن مـا ثبـت   ,,  بحيـث يـزول بزواهلـابحيـث يـزول بزواهلـا  ,,  وأن يكون مقيداً باحلال نفسهاوأن يكون مقيداً باحلال نفسها

  ..  ))٢٢((وما رشع للحاجة يتقيد بوجودهاوما رشع للحاجة يتقيد بوجودها  ,,  للرضورة يقدر بقدرهاللرضورة يقدر بقدرها
    ::  ويتفرع عىل اعتبار عموم البلو عدد من القواعد الفقهية املقررة عند العلامءويتفرع عىل اعتبار عموم البلو عدد من القواعد الفقهية املقررة عند العلامء

فإهنا دلت عليهـا أدلـة عديـدة فإهنا دلت عليهـا أدلـة عديـدة   ..  ))٣٣((املشقة جتلب التيسرياملشقة جتلب التيسري  ::  ومنها قاعدةومنها قاعدة  −−أ أ 
                                                                                                  

      ..  صالح بن عبداهللا بن محيدصالح بن عبداهللا بن محيد//انظر رسالة رفع احلرج يف الرشيعة اإلسالمية ملعايل دانظر رسالة رفع احلرج يف الرشيعة اإلسالمية ملعايل د  ))١١((
      ..  ٣٥١٣٥١−−٣٤٠٣٤٠صص  ,,  عموم البلو للدكتور الدورسيعموم البلو للدكتور الدورسي  ))٢٢((
  ,,  ر للـسيوطير للـسيوطيواألشـباه والنظـائواألشـباه والنظـائ  ,,  ٣٤٨٣٤٨//٢٢األشـباه والنظـائر البـن امللقـن األشـباه والنظـائر البـن امللقـن   ::  انظر عىل سبيل املثـالانظر عىل سبيل املثـال  ))٣٣((

      ..  ١٦٦١٦٦−−١٦٢١٦٢صص
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  ::  وقولـهوقولـه  ,,  ))١١((﴾﴾ »  ¬  ®   ¯§  ¨  ©  ª   ﴿ ﴿::  منها قوله تعاىلمنها قوله تعاىل
﴿﴿¡  �   ~  }   |   {  z﴾﴾))بعثـت بعثـت ««  ::  وقوله عليه الـصالة والـسالموقوله عليه الـصالة والـسالم  ,,  ))٢٢

    ..  ))٣٣((»»باحلنيفية السمحةباحلنيفية السمحة
وال يقتـرص عـىل وال يقتـرص عـىل   ,,  إذا عمَّ احلرام جاز استعامل ما حيتاج إليهإذا عمَّ احلرام جاز استعامل ما حيتاج إليه  ::   قاعدة قاعدة−−ب ب 
    ..  الرضورةالرضورة

د حالل فال جيب د حالل فال جيب إذا عم احلرام بحيث ال يوجإذا عم احلرام بحيث ال يوج  ::  قال العز بن عبدالسالم رمحه اهللا قال العز بن عبدالسالم رمحه اهللا 
  ..  ))٤٤((ملا يؤدي إليه من الرضر العامملا يؤدي إليه من الرضر العام  ;;  عىل الناس الصرب إىل حتقق الرضورةعىل الناس الصرب إىل حتقق الرضورة

جـاز جـاز   ,,  لو عمَّ احلرام األرض بحيث ال يوجد فيهـا حـالللو عمَّ احلرام األرض بحيث ال يوجد فيهـا حـالل  ::  وقال يف موضع آخروقال يف موضع آخر
  ;;  وال يقف حتليل ذلك عىل الـرضوراتوال يقف حتليل ذلك عىل الـرضورات  ,,  أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه احلاجةأن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه احلاجة

والعنـاد والعنـاد   ,,  واستيالء أهـل الكفـرواستيالء أهـل الكفـر  ,,  ضعف العبادضعف العبادألنه لو وقف عليها ألد ذلك إىل ألنه لو وقف عليها ألد ذلك إىل 
واألسـباب التـي تقـوم واألسـباب التـي تقـوم   ,,  والنقطع الناس عن احلرف والصنائعوالنقطع الناس عن احلرف والصنائع  ,,  عىل بالد اإلسالمعىل بالد اإلسالم
  ..  ))٥٥((بمصالح األنامبمصالح األنام

التأمل يف أقسام عموم البلو ولدالتأمل يف أقسام عموم البلو ويف الرشوط التـي ذكرهـا العلـامء جلـواز ويف الرشوط التـي ذكرهـا العلـامء جلـواز   ,,  ولد
اكم إىل القـوانني يف العقـود اكم إىل القـوانني يف العقـود يتبـني أن القبـول بالتحـيتبـني أن القبـول بالتحـإعامهلا والقواعد املتفرعة عنهـا إعامهلا والقواعد املتفرعة عنهـا 

فإنه أمرٌ متس احلاجـة إليـه يف عمـوم فإنه أمرٌ متس احلاجـة إليـه يف عمـوم   ,,  مما يدخل حتت هذا املعنى بقسميهمما يدخل حتت هذا املعنى بقسميه  ,,  ونحوهاونحوها
ويعـرس عـىل املكلـف االحـرتاز أو ويعـرس عـىل املكلـف االحـرتاز أو   ,,  كام انه أمـر يكثـر التلـبس بـهكام انه أمـر يكثـر التلـبس بـه  ,,  أحوال الناسأحوال الناس
والتيـسري بنـاء عـىل والتيـسري بنـاء عـىل   والرشوط التي وضعها العلامء جلواز الرتخصوالرشوط التي وضعها العلامء جلواز الرتخص  ..  االنفكاك عنهاالنفكاك عنه

  ..  يل متحققة فيهيل متحققة فيههذا الدلهذا الدل
العدول بحكم املسألة عام العدول بحكم املسألة عام   ::  وهووهو  ,,   االستدالل عىل إباحة ذلك باالستحسان االستدالل عىل إباحة ذلك باالستحسان––  ٤٤

                                                                                                  
      ..  ))١٨٥١٨٥((اآلية رقم اآلية رقم   ,,  سورة البقرةسورة البقرة  ))١١((
    ..  ))٧٨٧٨((اآلية رقم اآلية رقم   ,,  سورة احلجسورة احلج  ))٢٢((
    ..  ٢٦٦٢٦٦//٥٥مسند اإلمام أمحد مسند اإلمام أمحد   ))٣٣((
وقواعــد وقواعــد   ,,  ٣١٧٣١٧//٢٢وانظــر أيــضاً املنثــور للزركــيش وانظــر أيــضاً املنثــور للزركــيش   ,,  ٢٣٧٢٣٧//٢٢قواعــد األحكــام يف مــصالح األنــام قواعــد األحكــام يف مــصالح األنــام   ))٤٤((

    ..  ٨٤٨٤//١١السيوطي السيوطي 
    ..  ١٥٩١٥٩//٢٢ألنام ألنام قواعد األحكام يف مصالح اقواعد األحكام يف مصالح ا  ))٥٥((
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    ..  ))١١((لوجه معترب يقتيض ذلكلوجه معترب يقتيض ذلك  ,,  حكم به يف نظائرها إىل ما خيالفهحكم به يف نظائرها إىل ما خيالفه
ولـه أنـواع عديـدة بحـسب ولـه أنـواع عديـدة بحـسب   ,,  ومبناه عىل اليرس والتخفيف وإزالة العرس واحلرجومبناه عىل اليرس والتخفيف وإزالة العرس واحلرج

ورفـع ورفـع   ,,  ع عائـدة إىل اليـرس والتخفيـفع عائـدة إىل اليـرس والتخفيـفوكل هذه األنـواوكل هذه األنـوا  ;;  الدليل الذي يستند إليهالدليل الذي يستند إليه
    ..  ))٢٢((احلرج عن املكلفني كام يقرر ذلك فضيلة الدكتور يعقوب أباحسنياحلرج عن املكلفني كام يقرر ذلك فضيلة الدكتور يعقوب أباحسني

اســتدالل اســتدالل   ::  يقــرر الــدكتور حــسني حامــد حــسان أن االستحــسان يف حقيقتــهيقــرر الــدكتور حــسني حامــد حــسان أن االستحــسان يف حقيقتــه
باملصلحة املرسلة التي شهدت النصوص الرشعية جلنسها يف مقابلة القياس بمعنـى باملصلحة املرسلة التي شهدت النصوص الرشعية جلنسها يف مقابلة القياس بمعنـى 

    ..  ))٣٣((ال القياس اجلزئيال القياس اجلزئي  ,,  للأو األصأو األص  ,,  القاعدة العامةالقاعدة العامة
وبناءً عليه فإن االستناد إىل هذا الـدليل يف القـول بإباحـة التحـاكم إىل القـوانني وبناءً عليه فإن االستناد إىل هذا الـدليل يف القـول بإباحـة التحـاكم إىل القـوانني 
الوضعية عند عدم إمكان االنفكاك عن ذلك عمالً بمقتىض الرضورة واحلاجة أمـرٌ الوضعية عند عدم إمكان االنفكاك عن ذلك عمالً بمقتىض الرضورة واحلاجة أمـرٌ 

  ..  وليس خارجاً عنهاوليس خارجاً عنها  ,,  ملتئم مع أدلة الرشع وقواعدهملتئم مع أدلة الرشع وقواعده
وهو يفيض إىل مفـسدة وهو يفيض إىل مفـسدة   ,,  انسداد باب التعاملانسداد باب التعامل أن القول بمنع ذلك يؤدي إىل  أن القول بمنع ذلك يؤدي إىل −−  ٥٥

    ::  وقد راعى العلامء هذا املقتىض يف عدد من املسائل منهاوقد راعى العلامء هذا املقتىض يف عدد من املسائل منها  ,,  كبرية ال تقرها الرشيعةكبرية ال تقرها الرشيعة
 ما ذكره العلامء من أن القبول يف العقود ال بـد أن يتـصل باإلجيـاب فـإذا  ما ذكره العلامء من أن القبول يف العقود ال بـد أن يتـصل باإلجيـاب فـإذا ––  أأ

    ..  لكنهم أجازوا تأخر القبول ما داما يف املجلس للرضورةلكنهم أجازوا تأخر القبول ما داما يف املجلس للرضورة  ,,  تأخر عنه بطلتأخر عنه بطل
القياس أن ال يتأخر أحد الشطرين عـن اآلخـر يف جملـس واحـد القياس أن ال يتأخر أحد الشطرين عـن اآلخـر يف جملـس واحـد   ::  قال الكاساينقال الكاساين

فوجد الثاين واألول منعدم فال فوجد الثاين واألول منعدم فال   ,,  ألنه كلام وجد أحدمها انعدم الثاين يف زمان وجودهألنه كلام وجد أحدمها انعدم الثاين يف زمان وجوده
فـاعترب املجلـس فـاعترب املجلـس   ,,  إال أنَّ اعتبار ذلك يؤدي إىل انسداد باب التعاقـدإال أنَّ اعتبار ذلك يؤدي إىل انسداد باب التعاقـد  ,,  ينتظم الركنينتظم الركن

    ..  ))٤٤((ةةجامعاً للشطرين حكامً للرضورجامعاً للشطرين حكامً للرضور
مع أن األصـل مع أن األصـل   ,,  ما ذكره العلامء من جواز كون رأس مال السلم مما يوزنما ذكره العلامء من جواز كون رأس مال السلم مما يوزن  ––  بب

                                                                                                  
رشح خمتـرص الروضـة رشح خمتـرص الروضـة   ,,  ٣٣//٤٤كـشف األرسار عـىل البـزدوي كـشف األرسار عـىل البـزدوي   ,,  ٢١٠٢١٠//٤٤األحكـام لآلمـدي األحكـام لآلمـدي   ::  انظرانظر  ))١١((

      ..  ١٩٧١٩٧//٣٣للطويف للطويف 
إن االستحـسان لـه إن االستحـسان لـه   ::  مؤكداً هذا املعنـىمؤكداً هذا املعنـى  ::  ٢٠٩٢٠٩ويقول فضيلته صويقول فضيلته ص  ,,  ١٢٨١٢٨  ,,  ١٢٧١٢٧صص  ,,  االستحساناالستحسان  ))٢٢((

  ::  وأمـا املـضمونوأمـا املـضمون  ,,  كم نظائرهـاكم نظائرهـاوإخراج اجلزئية من حوإخراج اجلزئية من ح  ,,  أما الشكل فهو االستثناءأما الشكل فهو االستثناء  ,,  شكل ومضمونشكل ومضمون
  ,,  تـرك القيـاستـرك القيـاس((  ::  وهو الذي جعل بعض العلامء يعـرف االستحـسان بأنـهوهو الذي جعل بعض العلامء يعـرف االستحـسان بأنـه  ,,  فهو التيسري والتخفيففهو التيسري والتخفيف

    ..  ))أو طلب السهولة يف األحكام فيام يبتىل به اخلاص والعامأو طلب السهولة يف األحكام فيام يبتىل به اخلاص والعام  ,,  واألخذ بام هو أرفق للناسواألخذ بام هو أرفق للناس
    ..  ٤٨٤٨صص  ,,  فقه املصلحة وتطبيقاته املعارصةفقه املصلحة وتطبيقاته املعارصة  ))٣٣((
      ..  ١٣٧١٣٧//٥٥ع ع بدائع الصنائبدائع الصنائ  ))٤٤((
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يف رأس املال الدراهم والدنانري وعللوا لذلك بأنـه حتـى ال ينـسدَّ بـاب الـسلم يف يف رأس املال الدراهم والدنانري وعللوا لذلك بأنـه حتـى ال ينـسدَّ بـاب الـسلم يف 
    ..  ))١١((املوزوناتاملوزونات
 وذكروا مثل ذلك يف الصيد إذا رماه الصائد فغـاب عنـه فوجـده فإنـه  وذكروا مثل ذلك يف الصيد إذا رماه الصائد فغـاب عنـه فوجـده فإنـه ––  جـجـ

حتى ال ينسدَّ باب الـصيد حتى ال ينسدَّ باب الـصيد   ::  قالواقالوا  ,,   كونه مات بسبب آخر كونه مات بسبب آخرمع احتاملمع احتامل  ;;  يباح للصائديباح للصائد
    ..  ))٢٢((ويقع الصيادون يف احلرجويقع الصيادون يف احلرج

والعلـة والعلـة   ,,  عدم اعتبار الغبن اليسري يف تعامل الويص يف مال املوىص عليهعدم اعتبار الغبن اليسري يف تعامل الويص يف مال املوىص عليه    −−  دد
    ..  ))٣٣((يف ذلك عدم انسداد باب الوصايةيف ذلك عدم انسداد باب الوصاية

  ومن ذلك قبول خرب الفاسق يف املعامالت لعرس التحقق من العدالـة يفومن ذلك قبول خرب الفاسق يف املعامالت لعرس التحقق من العدالـة يف  −−  هـهـ
                ..  ))٤٤((ولو مل يقبل المتنع باب املعامالت ووقعوا يف حرج عظيمولو مل يقبل المتنع باب املعامالت ووقعوا يف حرج عظيم  ,,  مثل هذه األحوالمثل هذه األحوال

 ما اشتهر وشاع بني الصحابة من غري نكري من اجتارهم إىل بلـدان ال ختـضع  ما اشتهر وشاع بني الصحابة من غري نكري من اجتارهم إىل بلـدان ال ختـضع −−  ٦٦
واألحكام واألحكام   ,,   بمقتىض أعرافهم بمقتىض أعرافهمهلهاهلهاأأوتعاملهم مع وتعاملهم مع   ,,  ودخوهلم إليهاودخوهلم إليها  ,,  حلكم الرشيعةحلكم الرشيعة
    ..  السائدة بينهمالسائدة بينهم
  : رجيحمناقشة وت

وقد يعرتض عىل ما تقدم من استدالل عىل إباحة التحاكم إىل القوانني الوضـعية وقد يعرتض عىل ما تقدم من استدالل عىل إباحة التحاكم إىل القوانني الوضـعية 
    ::  للحاجة ونحوها بأمرينللحاجة ونحوها بأمرين

وهـي أدلـة رصحيـة وهـي أدلـة رصحيـة   ,,  واعتبـاره كفـراً واعتبـاره كفـراً   ,,  األدلة املتقدمة يف حتريم ذلـكاألدلة املتقدمة يف حتريم ذلـك  ::  أحدمهاأحدمها
    ..  أو يغري حكمهاأو يغري حكمها  ,,  واضحة حمكمة مل يرد ما ينسخهاواضحة حمكمة مل يرد ما ينسخها

     i  h  g  i  h  g  o  n  m  l    k  j       o  n  m  l    k  j  ﴿﴿  ::  قولــه تعــاىلقولــه تعــاىل  ::  واآلخــرواآلخــر
w  v    u  t  s  r  q  pw  v    u  t  s  r  q  p﴾﴾))والرضا هبذا التحاكم ركـون إىل هـؤالء والرضا هبذا التحاكم ركـون إىل هـؤالء   ))٥٥

    ..  الظاملني يستحق فاعله ما أعده اهللا له من دخول النار وخذالن اهللا لهالظاملني يستحق فاعله ما أعده اهللا له من دخول النار وخذالن اهللا له
ال ترضـوا ال ترضـوا   ::  قال اإلمام الطربي يف تفسريه نقالً عن أيب العالية يف تفسري هذه اآليةقال اإلمام الطربي يف تفسريه نقالً عن أيب العالية يف تفسري هذه اآلية

                                                                                                  
      ..  ٤١٠٤١٠//٣٣هناية املحتاج هناية املحتاج   ,,  ١٢١٢//٤٤املغني املغني   ))١١((
    ..  ٥٩٥٩//٥٥بدائع الصنائع بدائع الصنائع     ))٢٢((
    ..  ٥٣٣٥٣٣//٨٨البحر الرائق البحر الرائق     ))٣٣((
    ..  ١٢١٢//٦٦تبيني احلقائق تبيني احلقائق     ))٤٤((
    ..  ))١١٣١١٣((اآلية رقماآلية رقم  ,,  سورة هودسورة هود  ))٥٥((
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      ..  ))١١((الرضاالرضا  ::  ركونركونالال  ::  يقوليقول  ,,  أعامهلمأعامهلم
والـسكون إىل والـسكون إىل   ,,  واالعـتامدواالعـتامد  ,,  االسـتناداالسـتناد  ::  الركـون حقيقتـهالركـون حقيقتـه  ::  وقال اإلمام القرطبيوقال اإلمام القرطبي

      ..  ))٢٢((والرضا بهوالرضا به  ,,  اليشءاليشء
التسليم بصحة وثبـوت ووضـوح داللـة األدلـة املـذكورة التسليم بصحة وثبـوت ووضـوح داللـة األدلـة املـذكورة   ::  واجلواب عن ذلكواجلواب عن ذلك

  ..  مع بقاء مقتضاها فيام عدا ذلكمع بقاء مقتضاها فيام عدا ذلك  ,,  إال أهنا خصت باألمور املذكورةإال أهنا خصت باألمور املذكورة  ,,  وعدم نسخهاوعدم نسخها
وهو منتف عند مـن وهو منتف عند مـن   ,,   إالَّ بالرضا إالَّ بالرضا−−كام فرسَّ ذلك العلامءكام فرسَّ ذلك العلامء−−وبأن الركون ال يتحقق وبأن الركون ال يتحقق 

    ..  وعدم وجود مندوحة عنهوعدم وجود مندوحة عنه  ,,  إذ رشطه اإلنكار ولو بالقلبإذ رشطه اإلنكار ولو بالقلب  ,,  قال باجلوازقال باجلواز
فإنه يتجه القول بإباحة اشـرتاط التحـاكم إىل القـوانني الوضـعية فإنه يتجه القول بإباحة اشـرتاط التحـاكم إىل القـوانني الوضـعية   ,,  إذا تبني ذلكإذا تبني ذلك

فـيام إذا مل يـنص عليـه مـع عـدم وجـود فـيام إذا مل يـنص عليـه مـع عـدم وجـود أو اقتـضاه احلـال أو اقتـضاه احلـال   ,,  وفعله سواء نص عليهوفعله سواء نص عليه
وقـال هبـذا مجاعـة مـن العلـامء وقـال هبـذا مجاعـة مـن العلـامء   ,,  وكذلك احلـال بالنـسبة للتحكـيموكذلك احلـال بالنـسبة للتحكـيم  ,,  مندوحة عنهمندوحة عنه
    ::  املعارصيناملعارصين

لـيس لـه أن يتحـاكم إلـيهم إال عنـد لـيس لـه أن يتحـاكم إلـيهم إال عنـد ««  ::  قال الشيخ عبدالعزيز بن بـاز رمحـه اهللاقال الشيخ عبدالعزيز بن بـاز رمحـه اهللا
  ..  ))٣٣((»»إذا مل يتيرس له احلصول عىل حقه إال بذلكإذا مل يتيرس له احلصول عىل حقه إال بذلك  ,,  الرضورةالرضورة

وأمـا وأمـا   ,,  بقدر اإلمكان ال يتحاكم إليهابقدر اإلمكان ال يتحاكم إليها««  ::  دالرزاق عفيفي رمحه اهللادالرزاق عفيفي رمحه اهللاوقال الشيخ عبوقال الشيخ عب
  ..  ))٤٤((»» عن طريقها فال حرج عليه عن طريقها فال حرج عليهإذا كان ال يمكن أن يستخلص حقه إالَّ إذا كان ال يمكن أن يستخلص حقه إالَّ 

وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بعدم جواز التحاكم إىل القوانني وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بعدم جواز التحاكم إىل القوانني 
  ..  ))٥٥((إذا مل توجد حماكم رشعيةإذا مل توجد حماكم رشعية  ,,  الوضعية إال عند الرضورةالوضعية إال عند الرضورة

يف يف ) ) ٨٨//٩٥٩٥((وجاء يف الفقرة السادسة من قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقـم وجاء يف الفقرة السادسة من قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقـم 
  إذا مل تكن هناك حماكم إسالمية جيوز احتكام الدول أو املؤسـساتإذا مل تكن هناك حماكم إسالمية جيوز احتكام الدول أو املؤسـسات  ::  دورته التاسعةدورته التاسعة

                    ..  ))٦٦((إىل حماكم دولة غري إسالمية توصالً إىل ما هو جائزإىل حماكم دولة غري إسالمية توصالً إىل ما هو جائز
                                                                                                  

    ..  ١٢٧١٢٧//١٢١٢تفسري الطربي تفسري الطربي   ))١١((
    ..  ١٠٨١٠٨//٩٩تفسري القرطبي تفسري القرطبي   ))٢٢((
))٣٣((   الفتاو ٢١٤٢١٤//٢٣٢٣الفتاو  ..    
    ..  ١٢٠١٢٠//١١شيخ عبدالرزاق عفيفي شيخ عبدالرزاق عفيفي فتاو الفتاو ال  ))٤٤((
    ..  ))١٩٥٠٤١٩٥٠٤((الفتو رقم الفتو رقم   ))٥٥((
    ..  هـهـ١٤١٥١٤١٥ ذي القعدة عام  ذي القعدة عام ٦٦−−١١قرارات الدورة التاسعة املنعقدة يف أبوظبي يف الفرتة من قرارات الدورة التاسعة املنعقدة يف أبوظبي يف الفرتة من   ))٦٦((
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أو يف حـال إمكـان اختيـار أو يف حـال إمكـان اختيـار   ,,  ميةميةأما يف حال إمكان التحاكم إىل الـرشيعة اإلسـالأما يف حال إمكان التحاكم إىل الـرشيعة اإلسـال
أو اللجوء إىل بعض املؤسسات التي تلتزم بتطبيق أحكـام أو اللجوء إىل بعض املؤسسات التي تلتزم بتطبيق أحكـام   ,,  حمكمني مسلمني عدولحمكمني مسلمني عدول

الرشيعة يف التحكيم وال خترج عنها مثل املركز اإلسالمي للمصاحلة والتحكيم بديب الرشيعة يف التحكيم وال خترج عنها مثل املركز اإلسالمي للمصاحلة والتحكيم بديب 
أو اختيـار حمكمـني مـن غـري أو اختيـار حمكمـني مـن غـري   ,,  فإنه ال جيوز للمسلم املتعامل إمهال ذلـكفإنه ال جيوز للمسلم املتعامل إمهال ذلـك  ,,  ونحوهونحوه
فينطبـق فينطبـق   ,,  ويفضله عىل حكـم اهللاويفضله عىل حكـم اهللا  ,,  ألنه بفعله هذا يرىض بحكم غري اهللاألنه بفعله هذا يرىض بحكم غري اهللا  ;;  منيمنياملسلاملسل

وعىل القول بمقتـضاها يف وعىل القول بمقتـضاها يف   ,,  عليه مقتىض األدلة التي اتفق العلامء مجيعاً عىل صحتهاعليه مقتىض األدلة التي اتفق العلامء مجيعاً عىل صحتها
    ..  حق من ريض باالحتكام إىل غري رشع اهللا من غري عذرحق من ريض باالحتكام إىل غري رشع اهللا من غري عذر

تحكـيم املنـضبطة تحكـيم املنـضبطة وجيدر هنا دعوة املسلمني مجيعـاً إىل االسـتكثار مـن مراكـز الوجيدر هنا دعوة املسلمني مجيعـاً إىل االسـتكثار مـن مراكـز ال
واحلرص عـىل الـنص عنـد اللجـوء إليهـا يف العقـود واملعـامالت واحلرص عـىل الـنص عنـد اللجـوء إليهـا يف العقـود واملعـامالت   بضوابط الرشعبضوابط الرشع

إذا اضطروا إىل القبول بـاللجوء إىل قـانون إذا اضطروا إىل القبول بـاللجوء إىل قـانون مهام أمكن مهام أمكن واحلرص واحلرص   ,,  التجارية ما أمكنالتجارية ما أمكن
فـإن هـذا ممـا فـإن هـذا ممـا   ,,  وضعي معني أن يضيفوا إليه رشط عدم خمالفة الـرشيعة اإلسـالميةوضعي معني أن يضيفوا إليه رشط عدم خمالفة الـرشيعة اإلسـالمية

كام جيب عـىل الـدول اإلسـالمية كام جيب عـىل الـدول اإلسـالمية   ,,  ))١١((﴾﴾  x  wx  wz  y  z  y﴿﴿  ::  يدخل يف قوله تعاىليدخل يف قوله تعاىل
جمتمعة السعي إىل إنشاء حمكمـة العـدل اإلسـالمية كـام أوىص بـذلك جممـع الفقـه جمتمعة السعي إىل إنشاء حمكمـة العـدل اإلسـالمية كـام أوىص بـذلك جممـع الفقـه 

وال بـدَّ أيـضاً مـن التـذكري بـأنَّ جـواز التحـاكم إىل وال بـدَّ أيـضاً مـن التـذكري بـأنَّ جـواز التحـاكم إىل   ,,  اإلسالمي يف دورته التاسعةاإلسالمي يف دورته التاسعة
تبيحـه تبيحـه فمن حكـم لـه بـيشء ال فمن حكـم لـه بـيشء ال   ,,  القوانني الوضعية برشوطه املتقدمة ال حيل احلرامالقوانني الوضعية برشوطه املتقدمة ال حيل احلرام

وعليه أن يتخلص منه بـرصفه يف مـصالح املـسلمني وعليه أن يتخلص منه بـرصفه يف مـصالح املـسلمني   ,,  الرشيعة فإنه الجيوز له أخذهالرشيعة فإنه الجيوز له أخذه
      ..  وباهللا التوفيقوباهللا التوفيق  ,,  ونحو ذلكونحو ذلك

                                                                                                  
    ..  ))١٦١٦((اآلية رقماآلية رقم  ,,  سورة التغابنسورة التغابن  ))١١((
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  : فهرس املصادر واملراجع

  
      ..  القرآن الكريمالقرآن الكريم  −−
   أدب القضاء للاموردي  أدب القضاء للاموردي −−
بوالقاسـم حممـود بـن عمـر بـن حممـد بـن عمـر اخلـوارزمي بوالقاسـم حممـود بـن عمـر بـن حممـد بـن عمـر اخلـوارزمي أأ   أساس البالغة أساس البالغة−−

    ..  مم١٩٧٩١٩٧٩هـ هـ ١٣٩٩١٣٩٩  −−دار الفكر دار الفكر : : ر النرشر النرشدادا  ,,  الزخمرشيالزخمرشي
تأليف الـدكتور تأليف الـدكتور   ,,   تطبيقاته املعارصة تطبيقاته املعارصة−− حجيته  حجيته −− أنواعه  أنواعه −− االستحسان حقيقته  االستحسان حقيقته −−

  ,,  ١١  ::  طط  ,,  نـارشون الريـاضنـارشون الريـاض  ,,  مكتبـة الرشـدمكتبـة الرشـد  ,,  يعقوب بن عبدالوهاب الباحسنييعقوب بن عبدالوهاب الباحسني
      ..  مم٢٠٠٧٢٠٠٧−−هـهـ١٤٢٨١٤٢٨
   األشباه والنظائر البن امللقن  األشباه والنظائر البن امللقن −−
دار الكتـب دار الكتـب : :  بن أيب بكـر الـسيوطي, دار النـرش بن أيب بكـر الـسيوطي, دار النـرشعبدالرمحنعبدالرمحن  ,,  األشباه والنظائراألشباه والنظائر  −−

      ..  األوىلاألوىل: : , الطبعة, الطبعة١٤٠٣١٤٠٣  −− بريوت  بريوت −−العلمية العلمية 
دار دار : : زين الدين ابن نجيم احلنفي, دار النـرشزين الدين ابن نجيم احلنفي, دار النـرش  ,,  رشح كنز الدقائقرشح كنز الدقائق البحر الرائق  البحر الرائق −−

      ..  الثانيةالثانية: :  بريوت, الطبعة بريوت, الطبعة−−املعرفة املعرفة 
  ,,  الرمحن قاسـمالرمحن قاسـمعبـدعبـد  ::  حتقيـقحتقيـق  ,,  علامء نجدعلامء نجد  ,,   الدرر السنية يف األجوبة النجدية الدرر السنية يف األجوبة النجدية−−
  ..  هـهـ١٤١٧١٤١٧  ,,  ٦٦  ::  طط

بـن بـن   , إسـامعيل, إسـامعيل  أيب نـرصأيب نـرص: :   , للجـوهري, للجـوهري  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  −−
حممـد نبيـل حممـد نبيـل ..دد  , و, و  إميـل بـديع يعقـوبإميـل بـديع يعقـوب..دد: :   , حتقيـق, حتقيـق  ))هــهــ٣٩٣٣٩٣تت((محاد اجلـوهريمحاد اجلـوهري

  ..  هـهـ١٤٢٠١٤٢٠: :   ١١, ط, ط  , دار الكتب العلمية, دار الكتب العلمية  , بريوت, بريوت  طريفيطريفي
 بن يعقوب الفريوزآبادي, دار  بن يعقوب الفريوزآبادي, دار حممدحممد: : أليفأليفتت  ,,  للفريوز آباديللفريوز آبادي   القاموس املحيط القاموس املحيط−−
    ..   بريوت بريوت−−مؤسسة الرسالة مؤسسة الرسالة : : النرشالنرش
عبد اهللا بن أمحد بن قدامـة عبد اهللا بن أمحد بن قدامـة : : ملغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين, تأليفملغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين, تأليف ا ا−−

    ..  األوىلاألوىل: : , الطبعة, الطبعة١٤٠٥١٤٠٥  −− بريوت  بريوت −−دار الفكر دار الفكر : : املقديس أبو حممد, دار النرشاملقديس أبو حممد, دار النرش
  ,,   بن عبد اهللا الزركـيش أبوعبـداهللا بن عبد اهللا الزركـيش أبوعبـداهللاحممد بن هبادرحممد بن هبادر  ::  تأليفتأليف  ,,  املنثور يف القواعداملنثور يف القواعد  −−



@@ التجارية التجارية اشرتاط التحاكم إىل القوانني الوضعية يف العقود اشرتاط التحاكم إىل القوانني الوضعية يف العقودحكمحكم

  

٢٣٢٣  

  

  ::  , الطبعـة, الطبعـة١٤٠٥١٤٠٥  −− الكويـت  الكويـت −−وزارة األوقـاف والـشئون اإلسـالمية وزارة األوقـاف والـشئون اإلسـالمية   ::  دار النرشدار النرش
    ..  تيسري فائق أمحد حممودتيسري فائق أمحد حممود  دد  ::  حتقيقحتقيق  ,,  الثانيةالثانية
برهـان الـدين أيب الوفـاء برهـان الـدين أيب الوفـاء   ,,  تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكامتبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام  −−
  −−هـــ هـــ ١٤٢٢١٤٢٢  −−بــريوت بــريوت / /  لبنــان لبنــان−−ميــة ميــة دار الكتــب العلدار الكتــب العل: : دار النــرشدار النــرش  ,,  فرحــونفرحــونبــن بــن 

    ..  الشيخ مجال مرعشيلالشيخ مجال مرعشيل: : خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيهخرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه: : م, حتقيقم, حتقيق٢٠٠١٢٠٠١
إسـامعيل بـن عمـر بـن كثـري إسـامعيل بـن عمـر بـن كثـري : : تفسري القـرآن العظـيم, تـأليفتفسري القـرآن العظـيم, تـأليف تفسري ابن كثري  تفسري ابن كثري −−

      ..  هـهـ١٤٠١١٤٠١  –– بريوت  بريوت −−دار الفكر دار الفكر : : الدمشقي أبوالفداء, دار النرشالدمشقي أبوالفداء, دار النرش
حممد بـن جريـر بـن حممد بـن جريـر بـن : : عن تأويل آي القرآن, تأليفعن تأويل آي القرآن, تأليفجامع البيان جامع البيان  تفسري الطربي  تفسري الطربي −−

    ..  هـهـ١٤٠٥١٤٠٥  –– بريوت  بريوت −−دار الفكر دار الفكر : : يزيد بن خالد الطربي أبو جعفر, دار النرشيزيد بن خالد الطربي أبو جعفر, دار النرش
أبوعبـداهللا حممـد بـن أمحـد أبوعبـداهللا حممـد بـن أمحـد : : اجلامع ألحكـام القـرآن, تـأليفاجلامع ألحكـام القـرآن, تـأليف   تفسري القرطبي تفسري القرطبي−−

    ..   القاهرة القاهرة−−دار الشعب دار الشعب : : األنصاري القرطبي, دار النرشاألنصاري القرطبي, دار النرش
عبـدالرمحن بـن نـارص عبـدالرمحن بـن نـارص : : تـأليفتـأليف  ,,   يف تفسري كـالم املنـان يف تفسري كـالم املنـانتيسري الكريم الرمحنتيسري الكريم الرمحن  −−

ابن ابن : : م, حتقيقم, حتقيق٢٠٠٠٢٠٠٠  −−هـهـ١٤٢١١٤٢١  −− بريوت  بريوت −−مؤسسة الرسالة مؤسسة الرسالة : : السعدي, دار النرشالسعدي, دار النرش
    ..  عثيمنيعثيمني
: : عبداهللا بن أمحد بن قدامة املقديس أبوحممد, دار النرشعبداهللا بن أمحد بن قدامة املقديس أبوحممد, دار النرش  ::  تأليفتأليف  ,,   روضة الناظر روضة الناظر−−

: : الثانيـة, حتقيـقالثانيـة, حتقيـقالطبعـة الطبعـة   ,,  هــهــ١٣٩٩١٣٩٩  −−الريـاضالريـاض−−جامعة اإلمام حممـد بـن سـعود جامعة اإلمام حممـد بـن سـعود 
        ..  عبدالعزيز عبدالرمحن السعيدعبدالعزيز عبدالرمحن السعيد..دد

سليامن بن األشـعث أبـو داود السجـستاين األزدي, دار سليامن بن األشـعث أبـو داود السجـستاين األزدي, دار : : تأليفتأليف سنن أيب داود  سنن أيب داود −−
    ..  حممد حميي الدين عبد احلميدحممد حميي الدين عبد احلميد: : حتقيقحتقيق  ,,  النرش دار الفكرالنرش دار الفكر

دار دار : : أمحد بن شعيب أبوعبـدالرمحن النـسائي, دار النـرشأمحد بن شعيب أبوعبـدالرمحن النـسائي, دار النـرش: : أليفأليف سنن النسائي ت سنن النسائي ت−−
عبـدالغفار عبـدالغفار ..دد: : , الطبعة األوىل, حتقيـق, الطبعة األوىل, حتقيـق١٩٩١١٩٩١  −−  ١٤١١١٤١١  −− بريوت  بريوت −−مية مية الكتب العلالكتب العل

  سيد كرسوي حسنسيد كرسوي حسن, , سليامن البنداري سليامن البنداري 
املكتـب املكتـب : : ابـن أيب العـز احلنفـي, دار النـرشابـن أيب العـز احلنفـي, دار النـرش: : تـأليفتـأليف  ,,   رشح العقيدة الطحاوية رشح العقيدة الطحاوية−−

      ..  الرابعةالرابعة: : , الطبعة, الطبعة١٣٩١١٣٩١  −− بريوت  بريوت −−اإلسالمي اإلسالمي 
يى بن رشف بـن مـري يى بن رشف بـن مـري أبو زكريا حيأبو زكريا حي: : تأليفتأليف  ,,   رشح النووي عىل صحيح مسلم رشح النووي عىل صحيح مسلم−−
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الطبعـة الطبعـة : : , الطبعـة, الطبعـة١٣٩٢١٣٩٢  −− بـريوت  بـريوت −−دار إحياء الرتاث العريب دار إحياء الرتاث العريب : : النووي, دار النرشالنووي, دار النرش
    الثانيةالثانية
حممد بـن حبـان بـن أمحـد أبـو حممد بـن حبـان بـن أمحـد أبـو : : برتتيب ابن بلبان, تأليفبرتتيب ابن بلبان, تأليف  ,,   صحيح ابن حبان صحيح ابن حبان−−

, , ١٩٩٣١٩٩٣  −−  ١٤١٤١٤١٤  −− بـريوت  بـريوت −−مؤسسة الرسـالة مؤسسة الرسـالة : : حاتم التميمي البستي, دار النرشحاتم التميمي البستي, دار النرش
      ..  شعيب األرنؤوطشعيب األرنؤوط: : قيققيقالثانية, حتالثانية, حت: : الطبعةالطبعة
حممد بـن إسـامعيل أبـو حممد بـن إسـامعيل أبـو : : جلامع الصحيح املخترص, تأليفجلامع الصحيح املخترص, تأليفاا  ,,   صحيح البخاري صحيح البخاري−−

  −−  ١٤٠٧١٤٠٧  −− بـريوت  بـريوت −−الياممـة الياممـة , , دار ابـن كثـري دار ابـن كثـري : : عبداهللا البخاري اجلعفي, دار النرشعبداهللا البخاري اجلعفي, دار النرش
      مصطفى ديب البغامصطفى ديب البغا. . دد: : الثالثة, حتقيقالثالثة, حتقيق: : , الطبعة, الطبعة١٩٨٧١٩٨٧
 احلسني القـشريي النيـسابوري,  احلسني القـشريي النيـسابوري, مسلم بن احلجاج أبومسلم بن احلجاج أبو: : تأليفتأليف  ,,   صحيح مسلم صحيح مسلم−−

    ..  حممد فؤاد عبد الباقيحممد فؤاد عبد الباقي: :  بريوت, حتقيق بريوت, حتقيق−−دار إحياء الرتاث العريب دار إحياء الرتاث العريب : : دار النرشدار النرش
تـأليف مـسلم بـن حممـد بـن ماجـد تـأليف مـسلم بـن حممـد بـن ماجـد   ,,   عموم البلـو دراسـة نظريـة تطبيقيـة عموم البلـو دراسـة نظريـة تطبيقيـة−−

    ..  مم٢٠٠٠٢٠٠٠−−هـهـ١٤٢٠١٤٢٠  ,,  ١١  ::  طط  ,,  الرياضالرياض  ,,  مكتبة الرشدمكتبة الرشد  ,,  الدورسيالدورسي
      ..   فقه املصلحة وتطبيقاته املعارصة فقه املصلحة وتطبيقاته املعارصة−−
 ذي القعدة عـام  ذي القعدة عـام ٦٦−−١١ قرارات الدورة التاسعة املنعقدة يف أبوظبي يف الفرتة من  قرارات الدورة التاسعة املنعقدة يف أبوظبي يف الفرتة من −−

    ..  هـهـ١٤١٥١٤١٥
أيب حممد عـز الـدين الـسلمي, دار أيب حممد عـز الـدين الـسلمي, دار : : , تأليف, تأليف قواعد األحكام يف مصالح األنام  قواعد األحكام يف مصالح األنام −−
   بريوت بريوت−−دار الكتب العلمية دار الكتب العلمية : : النرشالنرش
    ..   جمموع فتاو ورسائل الشيخ ابن باز جمموع فتاو ورسائل الشيخ ابن باز−−
ــام أمحــد  −− ــسند اإلم ــام أمحــدم ــسند اإلم ــا  م ــا, لإلم ــل  أمحــدأمحــد: :   مم, لإلم ــن حنب ــلب ــن حنب ـــ٢٤١٢٤١تت((  ب ـــه ــة  ))ه ــة, طبع : :   , طبع
  ..  , بريوت, بريوت  , املكتب اإلسالمي, املكتب اإلسالمي  , مصورة عن دار صادر, مصورة عن دار صادر  هـهـ١٣٩٨١٣٩٨  الثالثةالثالثة
  ..  دار الفكردار الفكر. . ١٣٩٩١٣٩٩. .  ابن فارس  ابن فارس ,,   معجم مقاييس اللغة معجم مقاييس اللغة−−
  ,,  حييى بن رشف النـووي أبـو زكريـاحييى بن رشف النـووي أبـو زكريـا  ::  تأليفتأليف  ,,  وعمدة املفتنيوعمدة املفتني منهاج الطالبني  منهاج الطالبني −−

      ..   بريوت بريوت−−دار املعرفة دار املعرفة   ::  دار النرشدار النرش
دار دار   ,,  , شمس الدين حممد بن أيب العباس الرميل, شمس الدين حممد بن أيب العباس الرميل. . ىل رشح املنهاجىل رشح املنهاج هناية املحتاج إ هناية املحتاج إ−−

  ..مم١٩٨٤١٩٨٤  −−هـ هـ ١٤٠٤١٤٠٤  −− بريوت  بريوت −−الفكر للطباعة الفكر للطباعة 
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