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 ملخص البحث
يـق خبار عن حكم رشعي عن طرإلل البحث تعريف القضاء الذي هو اتناو

سـس ألنه فرض من فروض الكفاية و بـني اسالم و أإللزام , و بني مكانته يف اإلا
خـر , ألتاز بـه عـن فـروع الفقـه اسالم , و ما يمإلالتي يقوم عليها القضاء يف ا

قـضاء , والـرشع الواجـب التطبيـق واجب توافرهـا فـيمن يتـوىل الالرشوط الو
 ةدلـألنـزل اهللا لأال بام إ حيل احلكم نه الإ به من القايض و هو رشع اهللا , فاحلكمو

, و عىل − نهمريض اهللا ع −الواردة عىل ذلك من الكتاب و السنة وفعل الصحابة 
ن مل إمجاع و القيـاس فـإل و ا الواردة يف الكتاب و السنةحكامألالقايض االلتزام با

ليـه إربعـة فيجـب عليـه العمـل بـام أد ألحكم احلادثة يف املصادر ا لقايضجيد ا
خيتـار قـول  مـن أهـل االجتهـاد ن مل يكنإهل االجتهاد , وأن كان من إاده اجته

 .عتقادهائمة املجتهدين بحسب ألورع من األافقه وألا
سـالمية إل الوضـعية يف الـبالد ا القواننيىلإثم تناول البحث حكم التحاكم 

ىل حكـم اهللا إال إل اهللا سبحانه فال جيوز التحاكم نزأال بام إنه ال جيوز احلكم أفبني 
ال هللا , و قـد إمن العبادات التي ال جيوز رصفهـا ن احلكم و التحاكم أورشعه , و

ِإن﴿سامها اهللا عبادة بقوله  ُاحلكم ِ ْ َّإال ُْ َأمـر هللاِِ ِ َ َّأال َ ُتعبـ َ ْ َّإال ُدواَ ُإيـاه ِ َّ نـه ال جيـوز أ و﴾ِ
 ةو القوانني الوضعية املخالفة للرشيعأىل غري املسلم إسالمية إلالتحاكم يف البالد ا

 ال يف حالة الرضورة لكي ال تتعطل مصالح الناسإسالمية إلا
ىل إ للتحـاكم ةسالمية فقد بني البحث الضوابط الـرشعيإلما يف البالد غري اأ

 . من التفصيلءة يف تلك البالد بيشالقوانني الوضعي
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 ةـــدمــمق
والصالة والـسالم عـىل , ا واآلخرةيناهللا الذي رشع لنا ما فيه خري الد احلمد

وعىل آلـه , مجعنيأوأقام به احلق عىل الناس , الدينسيدنا حممد الذي أكمل اهللا به 
أما , ىل يوم الدينإبيلهم واهتد هبدهيم ومن سلك س, صحابه اهلداة الراشدينأو

 ...بعد
رشيعة سـمحة هتـدي للتـي هـي  ملسو هيلع هللا ىلص وتعاىل عىل حممد هحانفقد أنزل اهللا سب

 عىل احلق واملـصلحة ةفهي مشتمل, فيها الصالح للناس والرصاط املستقيم, قومأ
َاليوم﴿: قال تعاىل, والعدالة وعىل الرمحة الشاملة َْ ُأكملـت ْ ْ َ ْ ْلكـم َ ُ ُديـنك َ َ ُوأمتمـت ْمِ ْ َ ْ َ َ 

ْعليكم ُْ َ ِنعمتي َ َِ ُورضيت ْ ِ َ ُلكم َ ُ َاألسالم َ ْ ِ ًدينا ْ تركـت « :وقال عليه الصالة والسالم ﴾ِ
 .»مرين لن تضلوا ما متسكتم هبام كتاب اهللا وسنتيأفيكم 

ًرا مبينا ومنهاجـا مـستقياموقد اختذ السلف الصالح من هذين املصدرين نو ً ً ً ,
سـالم وأحكـام الوقـائع يف مجيـع إلالنصوص معاين ائمة املسلمني من ستنبط أاو

وتركوا لنا ثروة عظيمة من األحكام الترشيعية تتنـاول مجيـع جوانـب , املجاالت
حكامها فيام يعـرض أمة حيكمون برشيعة اهللا ويطبقون وكان القضاة يف األ, احلياة

 .عليهم من قضايا ومنازعات
عاهتا وقوانينهـا عـىل ويف العرص احلـديث اعتمـدت بعـض الـبالد يف تـرشي

عض املـسلمني يعيـشون يف بـالد ن بأكام , بقتها يف حماكمهاوط, القوانني الوضعية
ممـا يقتـيض بيـان , املـسلمنيحكام قضاة غري ألسالمية وخيضعون لقوانني وإغري 

سالمي إلمانة العامة للمجمع الفقهي األاوبناء عىل طلب , سالم يف ذلكإلحكم ا
 ىلإتحـاكم حكـم ال«ي بمكـة املكرمـة الكتابـة يف موضـوع سالمإلبرابطة العامل ا

 فقـد تناولـت هـذا املوضـوع يف »و غريهاأسالمية إلالقوانني الوضعية يف البالد ا
 :النقاط التالية
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 تعريف القضاء ومرشوعيته: ًأوال
 مكانة علم القضاء: ًثانيا
 رشوط القايض: ًثالثا
 لقايضالرشع الواجب التطبيق واحلكم به من ا: ًرابعا
 ةيسالمإل القوانني الوضعية يف البالد اىلإحكم التحاكم : ًامساخ

 سالميةإلقوانني الوضعية يف البالد غري اىل الإحكم التحاكم : ًسادسا
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 سالمإلتعريف  القضاء ومكانته يف ا
 :تعريف القضاء

 .)١(احلكم والقطع: القضاء لغة
 ,)٢(لزامإلان طريق خبار عن حكم رشعي عألا: ًواصطالحا

 والقـضاء يف )٣(فـصل اخلـصومات وقطـع املنازعـات: ًيضاأ وقيل يف تعريفة 
حد الوظائف التي تندرج حتت اخلالفة التي هـي نيابـة عـن صـاحب إسالم إلا

 .الرشع يف  حفظ الدين وسياسة الدنيا به
ط ذا قام به الصالح له سقإن فروض الكفاية باتفاق الفقهاء ف     وهو فرض م
مـام إلوجيب عـىل ا, ثم اجلميعأني عنه وان امتنع كل الصاحل, الفرض عن الباقني

ِيا أهيا الذين آمنوا كونوا قـوام﴿:تعيني قاض لقوله تعاىل َِّ ََ ُ ُ ُ َ ََ َّ َ ُّ َني بالقـسط شـهداء هللاَِِ َ َ َُ ِ ِْ ْ ِ﴾ 
وال يقـدر , لتظـامل ومنـع احلقـوقن طباع البرش جمبولـة عـىل األو) ١٣٥:النساء(
 .ىل تولية القضاءإاحلاجة  فدعت ,ىل فصل اخلصومات  مام عإلا

نه من قبيل األمر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر ألف, وأما كونه عىل الكفاية
ففيـه نـرصة املظلـوم , ات العظيمـةوالقضاء من العبـاد, ومها من فروض الكفاية

 وختلـيص, صالح بني النـاسإلوا,  ورد الظامل عن ظلمه,ىل مستحقهإداء احلق أو
 .وقطع املنازعات التي هي مادة الفساد, بعضهم من بعض

ليـه حاجـة إن بالناس أل, جتب العناية به, نيوهو مصلحة من مصالح املسلم
ن أل« − −قال ابن مـسعود , نبياء عليهم الصالة والسالمألوقد تواله ا, عظيمة

 .»يل من عبادة سبعني سنةإًجلس قاضيا بني اثنني أحب أ
                                                            

 .٧٤٣ص : املعجم الوسيط, جممع اللغة العربية بمرص) ١(
 .١٧ ص١ج) دار الكتب العلمية ( تبرصة احلكام , برهان الدين أبو الوفاء ابراهيم, ابن فرحون) ٢(
 ٣٠٩ ص٤ج: ي الدر املختاراحلصكف) ٣(
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 :عليها القضاءسس التي يقوم ألا
 للقـضاء يف ةحقاق احلـق البـد مـن تـوافر األسـس التاليـإإلقرار العدالة و

 :سالمإلا
, وهتـذيب الـنفس,  لرتبيـة الـضمري,خـالصإل اعتامده عىل العقيدة وا:ًوالأ

 .عداد الوازع الديني املسيطر عىل سري الدعوإو
توافرهـا وهو مطلوب يف اختيار القايض وقد حدد الفقهاء الرشوط الواجب 

صـدار إويف , عو ويف التعامل مـع اخلـصومعند اختياره ومطلوب عند رفع الد
 .حكام الرشيعةأوالتزام , ثبات الرشعيةإلويف طرق ا, حكام وتنفيذهاألا

 :رضورته يف كل دولة:ًثانيا
ومتابعة اخللفاء لـسنته , له ملسو هيلع هللا ىلصملامرسة الرسول , مر الزم لكل دولةأفالقضاء 

حــد ســلطاهتا أويعــد , ًتــل مركــزا مهــام يف الدولــةفهــو حي, هواهــتاممهم بتنظيمــ
, حكامألصدار اإويستمد قوته منها يف التخاصم و, لوجودها وبقائها, الرضورية

 .واستيفاء احلقوق
يب بكر وجزء أوخالفة , ملسو هيلع هللا ىلص استقالل السلطة القضائية يف عهد الرسول :ًثالثا

ثـم أمـر عمـر بفـصل , يوندارإليقوم به الوالة ا,  اهللا عنهاممن خالفة عمر ريض
وعامـة املـدن , قـضاة يف املدينـةعامل الوالة اإلداريني فعني الأعن , عامل القضاةأ
وهبـذا حتقـق فـصل الـسلطة , وجعل سلطة القضاء تابعة لـه مبـارشة, سالميةإلا

 .)١(القضائية عن بقية سلطات الدولة
 .الرتغيب يف القضاء والرتهيب منه

وبالقيام به قامت السموات , ةمي مكانة عظيمسالإلضاء من الدين احيتل الق
َيا داوود إنـا جعلنـاك ﴿: قال تعاىل, نبياء واملرسلنيألوهو مما كلف به ا, رضألوا َ ْ َ َ ُ ُ ََّ ِ َ

َخليفة يف األرض فاحكم بني الناس باحلق وال تتبع اهلو َ َ َْْ ِ ِ َّ َ َّ ََ ِّْ َْ ِ ِ َِ ْ ْ ُْ َ َ ِ ً َ   )٢٦:ص ( ﴾ِ
                                                            

 . بترصف٧٤٢ ص٦ج) دمشق, دار الفكر( ,الفقه اإلسالمي وأدلته: الزحييل وهبه) ١(
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ْوأن احكم﴿ئه ورسله نبياأوقال تعاىل يف خطابه خلاتم  ُ ْ َِ َ بينهم بام أنـزل اهللاَُ َ َْ َ َ ِ ْ ُْ َ وال َ َ
ُتتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنو َّ َِ ْ َ ْ ْ ْْ َ َُ ْ َ ُ َ ْ َْ َ َك عن بعض ما أنزل اهللاُِ َ ْ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ إليكَ ْ َ  )٤٩ :ةاملائد (﴾ِ

ن حيكـم بـني النـاس عـرهبم أ: ً حممـدا عليـه الـصالة والـسالممـر اهللاأفقد 
وال , نزله اهللا يف هذا الكتاب العظيم القرآن الكريمأ بام ,يهموعجمهم أميهم وكتاب

 .)١(ىل أهواء هؤالءإنرصف عن احلق الذي أمرك اهللا به ت
 عـىل يوفيه فضل عظـيم ملـن قـو, ونصبة رشعية, فوالية القضاء رتبة دينيه

 .وهي من أفضل القربات إذا وفيت حقها, القيام به وأداء احلق فيه
 . أي الغبطة−من النعم التي يباح احلسد عليها ملسو هيلع هللا ىلصوقد جعلها الرسول 

ال يف إال حـسد : قـالنـه  أملسو هيلع هللا ىلص عـن النبـي −  −فقد روي عن ابن مسعود 
ورجل آتاه اهللا احلكمة فهـو , ًتاه اهللا ماال فسلطة عىل هلكته يف احلقأرجل : نيتاثن

 .)٢(يقيض هبا ويعلمها
عـن , منـابر مـن نـورن املقسطني عند اهللا عىل إ«وقال عليه الصالة والسالم 

هلـيهم أيعـدلون يف حكمهـم ويمني الرمحن عز وجل وكلتـا يديـه يمـني الـذين 
 .)٣(»وماولوا

سقط عنـه أو, ً جعل اهللا فيه أجرا مع اخلطأولعلو مرتبة القضاء وعظيم فضله
 .حكم اخلطأ

 ,صاب فلـه أجـرانأذا حكم احلاكم فاجتهد ثم إ« قال عليه الصالة والسالم
 .)٤(»جر واحدأخطأ فله أ فحكم فاجتهدذا إو

 .عىل خطئه وأجره عىل اجتهاده وبذل وسعه ال
                                                            

 .٧٤٠ ص٢ج) مؤسسة الريان, بريوت( ,تفسري القرآن العظيم, سامعيل بن عمرإبو الفداء أ, ابن كثري) ١(
 )٧٣(ط بالعلم واحلكمة رقم احلديث كتاب العلم باب االغتبا, سامعيل صحيح البخاريإ بن حممد, البخاري) ٢(

 )٨١٦(مسلم بن احلجاج صحيح مسلم كتاب الصالة باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه رقم احلديث , مسلم
 .مام العادلإلفضيلة ا, مسلم كتاب اإلمارة بابصحيح , مسلم) ٣(
 )٧٣٥٢(خطأ رقم احلديث أو أصاب أذا اجتهد فإاحلاكم  جرأكتاب االعتصام باب البخاري صحيح البخاري ) ٤(
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أما الرتهيب من القضاء فقد كان كثري من السلف حيجـم عـن تـويل القـضاء 
ويمتنع عنه اشد االمتناع حتى  أوذي يف نفسه  خشية من عظيم خطـره كـام تـدل 

 :د احلق فيه منهاعليه األحاديث التي ورد فيها الوعيد ملن توىل القضاء ومل يؤ
فـإذا جـار ختـىل عنـه ولزمـه , إن اهللا مع القايض  ما مل جير« قوله عليه السالم

 .)١( رواه الرتمذي»الشيطان
مـن ويل القـضاء أو « ملسو هيلع هللا ىلصقال قال رسـول اهللا  − − ورو عن أيب هريرة 

 .)٢( رواه الرتمذي وصححه»ًجعل قاضيا بني الناس فقد ذبح بغري سكني
قاضيان يف النار و قـاض يف « :قال ملسو هيلع هللا ىلصه عن أبيه أن النبي وروي عن أيب بريد

وقـايض ال يعلـم فأهلـك , رجل قىض بغري احلق فعلم ذلك فذلك يف النار, اجلنة
 رواه الرتمـذي »وقايض قىض بـاحلق فـذلك يف اجلنـة, حقوق الناس فهو يف النار

 .)٣(وصححه
ن ويـف مـحاديث فيها وعيـد وختأال بعض العلامء أن كل ما ورد من وقد ق

نفـسهم يف هـذا أاة اجلور واجلهال  الـذين يـدخلون  القضاء فهي يف حق قضتويل
 .املنصب بغري علم

ن اجلـور يف إلم ال عن القـضاء فـنام هو عن الظإوالتحذير الوارد من الرشع 
 .حكام  واتباع اهلو فيه من أعظم الذنوب وأكرب الكبائرألا

َوأما القاسطون فك﴿: قال تعاىل َ َ ُ ِ َ ْ َّ َ ًانوا جلهنم حطباَ ََ َ َّ َ َِ  )١٥:اجلن  (﴾ُ
 ة عىل الصالح  للقضاء املطيقة يف القضاء حممولةحاديث املرغبألوعىل هذا فا

وعـىل ذلـك ,   عـىل العجـز عنـهةحممول,  منهةواملرهب, حلمل عبئه والقيام بواجبه
 .)٤(حيمل دخول من دخل فيه من العلامء وامتناع من امتنع عنه

                                                            
 ).١٣٣٠( مام العادل رقم احلديثإلاباب ما جاء يف  ,حكامألاكتاب  ,جامع الرتمذي ,حممد بن عيسى, الرتمذي) ١(
 ).١٣٢٥(يف القايض رقم  ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء عن رسول اهللا , حكامألاكتاب , جامع الرتمذي, الرتمذي) ٢(
 ).١٣٢٢(يف القايض رقم احلديث  ملسو هيلع هللا ىلصما جاء عن رسول اهللا الرتمذي جامع الرتمذي كتاب األحكام باب ) ٣(
 . وما بعدها٢٨٨ ص ٣٣املوسوعة  الفقهية ج  ,سالمية الكويتيةإلوزاره األوقاف والشؤون ا) ٤(
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 مكانة علم القضاء
 وميز, فرد بالتأليف ودونت فيه الكتبأك لجل العلوم ولذأقضاء من لم الع

 .عن علم الفقه
 الـرشعية عـىل حكـامألفية الفـصل يف اخلـصومات وتطبيـق افهو العلم بكي
 :ىل القايض ويف ذلك يقول ابن فرحونإالوقائع التي ترفع 

ًا ذكرا كان فهرشأًعزها مكانا وأ وًوملا كان علم القضاء من أجل العلوم قدرا«
 .»جل ما رصفت له العنايةأصوله وحترير فصوله من أاالعتناء بتعزيز 

ىل املدينـة مـن الـبالد إ يقـدمون واكـان: مام مالـك قولـهإل     وقد نقل عن ا
علـم أومل يكـن هبـذه البلـدة , مـن العلـومليسألوا عن علم القضاء وليس كغريه 

العزيـز وقـد كـان أخـذ  مر بن عبد لعًالرمحن كان قاضيا بالقضاء من أيب بكر عبد
بيـه  عـثامن أخذ ذلك إبان عـن أعثامن وبن  ًشيئا من علم القضاء عن إبان بن بكر

َوداوود ﴿: ودليـل قـول مالـك  قولـه تعـاىل:  قـالابن عفان ريض اهللا عـنهام ثـم ُ َ َ
ِوسليامن إذ حيكامن يف احلرث إذ نفشت فيه غـنم القـوم  ْ ََ ْ َُ ْ ْ َُ َْ ِ ِ َِ َ َُ ْ ِْ َِْ ِ ِ َ َْ َ َوكنـا حلكمهـم شـاهدين َ َِ ِ ِ َِ ْ ِ ْ ُ َّ ُ

ًففهمناها سليامن وكال آتينا حكام وعلام) ٧٨( ً َْ َِ َ ُ َ َْ َ َ َْ ْ ُ َْ ُ َ َّ َ  )٧٩−٧٨نبياء ألا ( ﴾َ
ثنـى عـىل سـليامن أجل عىل داود باجتهاده يف احلكم وفقد أثنى الباري عز و

ْوآتي﴿: يف قولـه تعـاىل  وفهمه وجه الصواب وروي عن احلـسنيباجتهاده  َ َ ُنـاه َ َ
ِاحلكمة وفصل اخلطاب َ ِ ِْ َْ ْ ََ َ َ  .)٢٠ص (﴾ْ

علـم القـضاء عـن فقـه  وال غرابة يف امتياز«: ثم قال) هو علم القضاء:(قال
ىل معرفة أحكام جتري جمر املقدمات بني إن علم القضاء يفتقر أل, ع املذهبفرو

ويـن يدي العلم بأحكام الوقائع اجلزئيات وغالب تلك املقدمات مل جير هلـا يف دوا
 واجلاهـل هبـا خيـبط ,ًحاط هبا الفقيه خربا وعليها مـدار األحكـامأالفقه ذكر وال 

 .)١(»خبط عشواء يف الظالم
                                                            

 .١٧ ص١ج, تبرصة احلكام, ابن فرحون) ١(
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: ىل متيـز علـم القـضاء عـن الفقـه بقولـهإشار عليه الـصالة والـسالم أوقد 
 .»أقضاكم عيل وأعلمكم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل«

 بكيفيـة الفـصل يف علم الصحابةأ, ًليا كرم اهللا وجههأن ع ملسو هيلع هللا ىلصفقد ذكر النبي 
وأن معاذ بـن , قدرهم عىل اكتشاف احلق من أحوال اخلصومأخصومات الناس و
فعـال النـاس أعلمهم بـاحلالل واحلـرام مـن أفقه الصحابة وأجبل ريض اهللا عنه 

  .)١(قواهلمأو
العدل ن به يقوم العدل وبأل, وذلك الرشف, ةوقد كان القضاء يف تلك املكان

ــ ــت ال ــو , رضألسموات واقام ــأأوه ــاء لت ــران وال رج ــة ســاس العم ليف أم
وهو من الدعامات , ال بالعدل واألمن عىل احلقوقإوتكون وحدهتا , وتعاضدها
ن بـه أل, سـباب الـصفاء والوئـامأباب اآلمن واستقرار النظام وخري القوية الست

 .توضع احلقوق يف مواضعها الصحيحة
, ماكنهـا الـسليمةأتوضـع الكفـاءات يف ن به أل, ممألهو الطريق الرتقاء او

 .ًكثر إنتاجا وأعظم فائدةأفتكون 
ي عن املنكر الذي بـه كانـت أمـة وهو من أهم مظاهر األمر باملعروف والنه

 .خرجت للناسأسالم خري أمة إلا
ن الظلـم سـبب أل, )٢(ليه عقـل كـل عاقـلإن به يرفع الظلم الذي يدعو ألو

 .ا وتأخرهاهئن وانحطاطانحالل األمم بام يورثه من الضغا
 :رشوط القايض

ال مـن إ للتعيـني فيهـا فـال يـصح, القضاء والية عامة مستمدة مـن اخلليفـة
 .وصاف معينةأتوفرت فيه 

                                                            
  .٦−٥ص, ابن فرحون  األحكام يف متييز الفتاو عن األحكام) ١(
الرياض عامل الكتب : رية الدعو بني الرشيعة اإلسالمية وقانون املرافعات املدنية والتجاريةنظ: ياسني حممد نعيم) ٢(

 ٣٨−٣٧ص 
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 :ةوقد اتفق فقهاء املذاهب عىل اشرتاط الرشوط التالي
, لـهفعاأقوالـه وأعقل حتى تتحقق فيه املـسؤولية عـن هلية البلوغ والأ :ًوالأ

 .)١(حكام يف اخلصوماتأل اصدارإويستطيع 
ًضاف توضيحا للعقل املطلوب أ املاوردي باشرتاط العقل فقط بل ومل يكتف

وال يكتفي فيه بالعقل الذي يتعلق  به التكليف بـل البـد مـن علمـه : توفره فقال
, ًبعيـدا عـن الـسهو, ويكون صحيح التمييز جيـد الفطنـة, باملدركات الرضورية

 .شكل وفصل ما أعضليضاح ما أإىل إك يتوصل بذل
 .ومل يكن هذا الرشط ذا موضوع اآلن:  احلرية:ًثانيا
وال والية لغري مسلم عـىل املـسلم لقولـه . ن القضاء واليةأل: سالمإل ا:ًثالثا

َلن جيعل اهللاُ﴿ :تعاىل ََ ْْ ً للكافرين عىل املؤمنني سبيالَ ِ َِ َ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ َ َ ْ﴾. 
 .)٢(هل الذمةأ فة تقليد غري املسلم القضاء بنيبو حنيأجاز أو

, هداء وظيفتـأ السمع والبرص والنطق ليتمكن مـن  سالمة احلواس من:ًرابعا
وجيمع وسائل ليعرف احلق من , ويعرف املحق من املبطل, فيميز بني املتخاصمني

 .الباطل
 .حكام الرشعيةأل العلم با:ًخامسا

 ًامقلـد للقضاء هبا ولـو  ويل باألحكام الرشعية التيهيشرتط يف القايض علم
 .ملجتهد عىل املعتمد

العدالــة :  فيهــا فــيمن يــوىل القــضاء وهــيوتوجــد رشوط أخــر خمتلــف
 .والذكورة واالجتهاد

 الرشع الواجب التطبيق واحلكم به من القايض
ال حيل احلكم وأنه , ن الرشع الواجب التطبيق هو رشع اهللاأاتفق الفقهاء عىل 

ابة ـنة وفعل الصحـاب والسـ عىل ذلك الكتدليلـوال, ه احلقـنألزل اهللا ـنأال بام إ
 :− ريض اهللا عنهم −

                                                            
 .١٨ ص١ج,  احلكامة تبرص − فرحونابن ) ١(
 ٢٩٦ ص٧ج: رشح فتح القدير: ابن اهلامم) ٢(
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 دلة من الكتابألا: ًوالأ
َيا أهيا ا﴿: قوله تعاىل −١ ُّ َ ُلذين آمنوا أطيعوا اهللاََ َِ َِ ُ َ َ ِ وأطيعوا الرسول وأويل األمر َّ ْ ُ ََّ ْ ِ ُ ََ ُ ََ ِ

ْمنكم فإن تنازعتم  ُْ َ َ ْْ َ ْ ِ َ ُ َيف يشء فردوه إىل اهللاِِ ِ ُ ُّ ُ َ ٍ ْ َ ِرسول إَ والِ ِ ُ ِن كنـتم تؤمنـون بـاهللاَِّ َ ُْ ُ ُ ِْ ْ ْ ِ واليـوم ُ ْ ََ ْ
ًاآلخر ذلك خري وأحسن تأويال ِ ْ َ َُ ْ ََ َْ ٌ َ ِ َِ ِ َ  )٥٩النساء  ( ﴾ْ

أي ) وأطيعـوا الرسـول(أي اتبعوا كتابه ) أطيعوا اهللا(ية تأمر املؤمنني آل     فا
, ة اهللايف معـصي ي فيام أمروكم بـه مـن طاعـة ال أ)وأويل األمر منكم(خذوا سنته 

 .طاعة ملخلوق يف معصية اهللا نه الأل
َفال وربك ال يؤمنون حتى حيكموك فيام شجر بينهم ثـم ال ﴿: قوله تعاىل −٢ ََّ ْ ْ َ ُ ُ َُ ُ َ َّ َُ َ َ ِّ ََ ََ ِ َِ ِّ َ ُ َ ْ َ َ

ًجيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليام ِ ِ ِْ ُ َ ُ ْ َ َْ َ ُِّ َ ً ََ ََ َّ ِ ُ ْ َ   )٦٥النساء  ( ﴾ِِ
ًن من رد شـيئا مـن أوامـر اهللا أ عىل ةيه داللآلويف هذه ا«: مام الرازيإلاقال 

سالم سواء رده من إله الصالة والسالم فهو خارج من ا علي رسولهتعاىل أو أوامر
 .»و من جهة التمردأجهة الشك فيه 

نزل اهللا واألمر أباحلكم بام  ملسو هيلع هللا ىلصخر تأمر الرسول أوقد وردت آيات  −٣
ْفاحكم﴿ :ذلك قوله تعاىلمته من بعده ومن ألهو أمر  ملسو هيلع هللا ىلصللرسول  ُ ْ ْ بينهم َ ُْ َ َ

َبام أنزل اهللاُ َ ْ َ َ ِّ وال تتبع أهواءهم عام جاءك من احلقِ َْ َ َ َ ُ َ ْ ْ َِ َ َ ََّ ْ َ ِ َّ َ   ) ٤٨ :املائدة ( ﴾َ
نزل أزل اهللا وتعترب احلاكم بغري  ما نأمن احلكم بغري ما  يات حتذرآوردت  كام
 ًفيكون ضده واجبا ًنزل اهللا حمرماأ ما ذا كان احلكم بغريإ وًظاملا وً وفاسقاًاهللا كافرا

ْومن مل﴿ :يات قوله تعاىلآلنزل اهللا ومن هذه اأ احلكم بام وهو َ ْ َ حيكم بـام أنـزل اهللاََُ َ ْ َُ َ ِ ْ ْ َ 
َفأولئك هم الكافرون ُ ُِ َِ ْ َُ َ ُ  .)٤٢املائدة  ( ﴾َ

 ). هم الفاسقون(خر أية آويف ) هم الظاملون(خر أية آوجاء يف 
أن احلكـم ( كام ذكره ابن القيم ةيات املذكورآلفسري هذه ا ما قيل يف توأصح

ن اعتقد إ ف,بغري ما أنزل اهللا يتناول الكفرين األصغر واألكرب بحسب حال احلاكم
 بأنـه هًوجوب احلكم بام أنزل اهللا يف هذه الواقعة وعدل عنـه عـصيانا مـع اعرتافـ
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 هنه خمري فيه مع تيقننه غري واجب وأأن اعتقد إو, مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر
 لـه حكـم املخطئـني  خمطـئان جهله وأخطـأه فهـذإو  حكم اهللا فهذا كفر أكربأنه

نوع الكفر األصغر فإهنا ضد الشكر الذي هو العمل أن املعايص كلها من : القصد
 .)١(بالطاعة

ًنزل اهللا جاحدا أن من مل حيكم بام أ«يف هذه اآليات  وروي عن ابن عباس 
 .)٢(» مل حيكم به وهو مقر فهو ظامل فاسقومن, فهو كافر

ْومن مل﴿: وقال طاووس َ ْ َ حيكم بام أنزل اهللاََُ َ ْ َُ َ ِ ْ ْ َ فأولئك هم الكافرونَ ُ ُِ َِ ْ َُ َ ُ َ﴾.  
ولـيس كمـن كفـر بـاهللا ومالئكتـه وكتبـه , ليس بكفر ينقل عـن امللـة: قال
 .)٣(ورسله

نـام  إ»نـزل اهللاأومن من مل حيكم بام «:  قالةوجاء يف تفسري الرازي عن عكرم
قـر أاهللا وما من عـرف بقلبـه كونـه حكـم أ ,نكر بقلبه وجحد بلسانهأيتناول من 

ولكنـه , نـزل اهللا تعـاىلأ فهو حاكم بام هتى بام يضادأنه أال إبلسانه كونه حكم اهللا 
 وقد رجـح الـرازي هـذا التأويـل وقـال ةيآلفال يلزم دخوله حتت هذه ا, ك لهتار

 .)٤(»وهذا هو اجلواب الصحيح
ن كانت قد نزلت يف أهل الكتاب كام يدل عىل ذلك ما قبلها إآليات ووهذه ا

ن من فعل مثـل فعلهـم أن الظاهر يدل عىل أال إ, وكام بني ذلك كثري من املفرسين
ً خيالف به حكم اهللا وجعله دينا يعمل به فقد لزمه مثل مالزمهم من ًواخرتع حكام

 .)٥( كان أو غريهًالوعيد املذكور حاكام
                                                            

 .٣٣٦ ص١دار الكتاب العريب بريوت ج, ابن القيم اجلوزية مدارج السالكني) ١(
 )٤٣ ص ٢ جةبريوت دار الكتب العلمي(تفسري املاوردي , النكت والعيون:  بن حممدعيل:ياملاورد) ٢(
 ومـا ٤٦٥ ص٨ج) بـريوت دار الفكـر( ويـل آي القـرآن أجامع البيان عـن ت:  حممد بن جريربو جعفرأ, الطربي) ٣(

 .بعدها
 .٧ ص١٢الرازي التفسري الكبري ج) ٤(
 .املصدر السابق) ٥(
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 :ًثانيا األدلة من السنة النبوية
ًفبالنسبة للسنة العملية فقد كانت تطبيقا للحكم بام انزل اهللا وهـذا ظـاهر يف 

ــسالم كح ــه ال ــضيته علي ــرجم واكأق ــديات وال ــصاص وال ــه يف الق حــوال ألم
 .الشخصية

 : عنه عليه السالم عدة أحاديث منهايما السنة القولية فقد روأ
خطب الناس يف  ملسو هيلع هللا ىلصن رسول اهللا أ  −ريض اهللا عنهام −س بن عباما روي عن ا −١

يكم ما إن اعتصمتم به فلـن تـضلوا هيا الناس قد تركت ف أيا«: حجة الوداع فقال
 .)١(» كتاب اهللا وسنة نبيهًبداأ

 .ملسو هيلع هللا ىلصفاحلديث يدل عىل عدم جواز احلكم بغري كتاب اهللا وسنة رسوله 
ذا إًىل اليمن قاضيا كيف تقـيض إقال ملعاذ عندما بعثه  ملسو هيلع هللا ىلصما روي أن الرسول  −٢

قيض بسنة أ: ن مل جتد يف كتاب اهللا? قالإف: بكتاب اهللا قال: لك قضاء? قالعرض 
ال آلـو وأجتهـد رأي : ? قالملسو هيلع هللا ىلصن مل جتده يف سنة رسول اهللا إف: قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 اهللا ملـا  رسـولهللا الـذي وفـق رسـول احلمد: فرضب بيده عىل صدره فقال: قال
 .)٢(يريض رسول اهللا

ًمـن عمـل عمـال «: قـال ملسو هيلع هللا ىلصن رسول اهللا أما روي عن عائشة ريض اهللا عنها  −٣
 .)٣(»ليس عليه أمرنا فهو رد

نـزل اهللا هـو عمـل لـيس عليـه أمـر ن احلكم بغـري مـا أأفاحلديث يدل عىل 
 .سالم وكل حكم بغري رشع اهللا فهو حكم باطل مردودإلا

 :قوال الصحابةأ من :ًثالثا
ذا جاءك أمـر يف كتـاب إ«كتب إليه  روي عن رشيح أن عمر بن اخلطاب 

, ملسو هيلع هللا ىلصن جاءك فيام ليس يف كتاب اهللا ومل يكن فيه سنة رسول اهللا إ فاقض به فاهللا 
                                                            

 .ملسو هيلع هللا ىلصسنن ابن ماجه كتاب املناسك باب حجة رسول اهللا , ن يزيدحممد ب, ابن ماجه) ١(
 ).٣٥٩٢(بن األشعت كتاب األقضية باب اجتهاد الرأي بالقضاء رقم احلديث أبو داود سليامن ) ٢(
باب إذا اصطلحوا عىل صلح جور فالصلح مردود  رقم احلديث : البخاري صحيح البخاري كتاب الصلح ) ٣(

باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور رقم , باب األقضية: حيح مسلممسلم بن احلجاج ص) ٢٦٩٧(
 .واللفظ له) ١٧١٨(احلديث 
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 فإن جاءك ما ليس يف كتـاب اهللا ومل يكـن ,خذ بهأا اجتمع عليه الناس فـر مـفانظ
 نإمـرين شـئت ألخرت أي اا فـ,حد قبلأ يتكلم فيه ومل ملسو هيلع هللا ىلصفيه سنة من رسول اهللا 

ال إر التأخري أوال  ن تأخر فتأخرأن شئت إ جتتهد برأيك ثم تقدم فتقدم  وشئت
 .)١(ًخريا لك

مجـاعهم يـدل داللـه إ وةقـوال الـصحابأ من الكتـاب والـسنة وةدلألفهذه ا
حكـام القـضائية أل الرشع وتطبيقه وأنه وحده مصدر ا عىل وجوب حتكيمةرصحي
سـالمية ألن تطبيقهـا هـو مـن إلدولة االلتزام بتطبيق الـرشيعة اوعىل ال, وغريها

 لصدق عبادة مستلزمات توحيد اإللوهية وهو تأكيد لعقيدة الكلمة الطيبة وتأكيد
قامـة للمجتمـع الطـاهر إ وانتصار لـسبيل الرشـاد ومتام نورهاهللا تعاىل وطاعته و

 .)٢(امللتزم برشع اهللا وعدم اخلروج عنه
 :قضائيةحكام الألمصادر ا

, ن يلتزم بتطبيـق األحكـام الـرشعيةأ ةسالميإلجيب عىل القايض يف الدولة ا
ما بدليل قطعي وهو النص   إنه حكم اهللا تعاىل أالثابت عنده فيقيض يف كل حادثه ب

 .مجاعإلو اأ ة املتواترةالذي ال شبهة فيه من الكتاب والسن
و أالقـرآن الكـريم نصوص املـذكورة يف ما بدليل ظاهر للعمل كظواهر الإو
جتهاد التي اختلـف فيهـا الثابت بالقياس الرشعي يف مسائل او الأ,  النبويةةالسن

 .الفقهاء
 ةالكتـاب والـسن«  ربعـةأل يف املـصادر اةن مل جيـد القـايض حكـم احلادثـإف

ليـه اجتهـاده إن كـان مـن أهـل إد أفيجب عليه العمل بـام » مجاع والقياسإلوا

                                                            
باب ما يقيض به : كتاب القايض)  دار الباز,  املكرمةةمك(القادر  حتقيق حممد عبد,السنن الكرب,بو بكرأ, البيهقي) ١(

 القايض
التـزام الدولـة , بو سـعد حممـد بـن حممـدأا ت ش٢٠٩سالمية ص إلابو البصل نظرية احلكم القضائي يف الرشيعة أ) ٢(

 ٢٠١سالم صإلابحامية عقيدة 
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 ةفقـه واألورع مـن األئمـألخيتار قول ا, ن أهل االجتهادن مل يكن مإو, جتهادالا
 .)١(هاملجتهدين بحسب اعتقاد

 :ةسالميإل يف البالد اةىل القوانني الوضعيإحكم التحاكم 
ن ال حيـل أع اهللا تعـاىل ونه الرشع الواجب التطبيـق هـو رشأذكرنا فيام تقدم 

, ىل حكـم اهللا ورشعـهإ الإفـال جيـوز التحـاكم , نه احلقأل نزل اهللاأال بام إاحلكم 
وقد سامها اهللا عبـادة , ال هللاإمن العبادات التي ال جيوز رصفها واحلكم والتحاكم 

َّإن احلكم إال هللاِِ﴿: قال تعاىل ِ ُِ ْ ُْ ُ أمر أال تعبدوا إال إياهِ ُ َّْ َ َِ َِّ َُّ َ َ  )٤٠:يوسف ( ﴾َ
ري  املشتمل عىل كل مـا فيـه اخلـىل رشع اهللاإوجب الواجبات التحاكم أفمن 

 .مر االلتزام بذلكألليه وعىل ويل اإال إ فال حكم وال حتاكم ,نسانيةإلل
دي رومر هي حراسة الدين وسياسـة الـدنيا كـام يقـول املـاألن مهمة ويل األ

 .)٢(واجلرماين
قني الداخيل واخلارجي وال تتقيـد سالمية تتمتع بالسيادة يف النطاإل اةوالدول

 ومـا ةصـوله املـستقرأ عـىل حفظ الدين(هتا ن من أوىل واجباألال بحدود الرشع إ
 )مةألمجع عليه سلف اأ

 : لتحقيق سيادة الرشع يتحقق بتوافر التايلًدنى املطلوب رشعاألواحلد ا
 .قرار عقيدة التوحيدإ :ًوالأ

, يـامن بـاهللا تعـاىلإلا: صول عقيدتـه وهـيأعالن إسالم هو إلفأول مظهر ل
 .وبالقدر خريه ورشه من اهللا تعاىلواليوم اآلخر , ورسله, وكتبه, ومالئكته
و التـي ثبتـت بـدليل أ, ام املطلوبة من الـدين بالـرضورة التزام األحك:ًثانيا

, وحتـريم جـرائم احلـدود,  اخلمـسةسـالمإلركـان اأك.ةقطعي الثبـوت والداللـ
                                                            

 ٣٢٦ ص٣٣ج,  الكويت−ةوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمي, موسوعة الفقه اإلسالمي) ١(
 ٧٤٧ ص ٦وهبه الزحييل الفقه اإلسالمي وأدلته ج

 .٥ص: املاوردي األحكام السلطانية) ٢(
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وزواج ,  وحتريم الربـا وامليـرس,جياب العقاب املقرر هلا وللقتل العمد العدوانإو
 .جياب الكفاراتإغري املسلم وج املسلمة من وزوا, املحارم
لكـريم أو يف حكام الرشعية املنـصوص عليهـا رصاحـة يف القـرآن األ ا:ًثالثا

التعامـل مـن رضـا رسة ومبـادئ ألكنظـام املواريـث وا, مجاعإلالسنة النبوية أو ا
 .ونحو ذلك, ونظم السلم واحلرب, ثبات والقضاءإلوطرق ا, واختيار

سالم السياسية واملدنية واالقتصاد كمبـدأ الـشور إلادئ ا احرتام مب:ًرابعا
واحلفاظ , دوالوفاء بالعقود والعهو, واألمر باملعروف والنهي عن املنكر, والعدل

, عــراضألنفــس واألومحايــة ا, عــداءألمــن وجهــاد األعــىل احلقــوق وحتقيــق ا
 .نفاقه بالقيود املرشوعةإ وتقييد مجع املال و,واألموال

نـصوص عليهـا رصاحـة يف الـرشيعة ك مـن األمـور غـري املما ماعـدا ذلـأ
شياء النافعـة ألصل يف األًعلام بأن ا, صني االجتهاد فيهافللعلامء املخت, سالميةإلا

نـتم أعلـم بــأمور أ« ملسو هيلع هللا ىلصر ولقولـه ظـشـياء الـضارة هـو احلألويف ا, باحـةإلهـو ا
, سالمإل ا مبادئًساسيا منأمبدأ ن ال يعارض االجتهاد أولكن برشوط  )١(»دنياكم

, صـوهلا ومقاصـدهاأًيعة ومتجاوبا مع روح الـرشيعة وصول الرشأًصال من أأو 
قامـة إاألحكـام القطعيـة واملجمـع عليهـا وهو تطبيق : دنى حلاكمية اهللاألفاحلد ا
 . فهي مكملة هلذه احلاكميةةحكام الفرعية الثابتألوأما بقية ا, احلدود

 لتلـك دنـىألبتطبيـق احلـد اخـالل إلن اأ, ونحن مع من يـر مـن العلـامء
ن أل, سـالمإلزالـة وصـف اإرساع بـاحلكم بـالكفر وإلال يمكننا من ا, احلاكمية

ن التكفـري أل, ىل احتياط كام جاء عن الفقهاءإوحيتاج , كم بالتكفري ليس باهلنياحل
عالن الكفـر رصاحـة إأو املجاهرة بـ, صالحيةلًال بالرتك اعتقادا بعدم اإكون ال ي

فقد روي عن ابن عبـاس , نقل عن بعض الصحابة التابعني فيام تقدميؤيد هذا ما 
                                                            

 )٢٣٦٣(باب وجوب االمتثال رقم احلديث , كتاب الفضائل, لمصحيح مس, مسلم) ١(
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 ْومن مل﴿ :قال يف اآليات التي منها قوله تعاىل َ ْ َ حيكم بام أنـزل اهللاََُ َ ْ َُ َ ِ ْ ْ ُ فأولئـك هـم َ ُ َ ِ َ ُ َ
َالكافرون ُ ِ َ ْ﴾.  

ومن مل حيكم به وهو مقر فهـو , ًأن من مل حيكم بام أنزل اهللا جاحدا فهو كافر« 
 .»قظامل فاس

ْومن مل﴿: وقال طاووس َ ْ َ حيكم بام أنزل اهللاََُ َ ْ َُ َ ِ ْ ْ َ فأولئك هم الكافرونَ ُ ُِ َِ ْ َُ َ ُ َ﴾. 
 وكتبـه تـهقال ليس بكفر ينقل عن امللة وليس كمن كفـر بـاهللا تعـاىل ومالئك

 .ورسله
نـاس وحيـل خـصوماهتم  حيكـم بـني الًان يعني قاضـيأمر ألوجيب عىل ويل ا

غريه مـن الـرشوط سالم وإلافرها فيه الواجب تون من الرشوط اإو, ومنازعاهتم
 .ن توافرت فيه تلك الرشوط ال جيوز تولية غريهإف, املتقدم ذكرها

ًويل األمر من فقد منهـا رشطـا  ذر وجود من جتتمع فيه الرشوط ووىلن تعإف
ينفذ قضاؤه للرضورة لئال تتعطل « كام قال النووي وغريه ةكثر ففي هذه احلالأأو 

 .)١(»مصالح الناس
 لكـن اجـتامع −  وهو يتكلم عن رشوط القايض−  وجاء يف الوسيط للغزايل

هذه الرشوط متعذر يف عرصنا خللو العرص مـن املجتهـد املـستقل فالوجـه تنفيـذ 
ًن كـان جـاهال أو فاسـقاإو, ضاء كل من واله سلطان ذو شـوكةق تتعطـل لـئال , ً

 .)٢( وهذا حسن:بعد نقله هلذا النص وقالوقد أيد هذا , مصالح الناس
سـالمي وولـوا مـن يقـوم إذا استوىل غري املسلمني عىل بلـد إوكذلك األمر 

ًوجلبا للمصلحة العامة ودفعا , بمصالح املسلمني العامة فتنفذ أحكامه للرضورة ً
قلـيم عظـيم فولـوا إذا استوىل الكفـار عـىل إ«: السالم للمفاسد قال العز بن عبد

                                                            
 .٣٧٧ ص٤ج) بريوت دار الفكر(املنهاج برشح مغني املحتاج , أبو زكريا بن رشف, النووي) ١(
 .٩٧ ص١١ج) ٣املكتب اإلسالمي الطبعة , دمشق(النووي الروضة ) ٢(
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ًنفـاذ ذلـك كلـه جلبـا إ فالـذي يظهـر ةمـ العاالقضاء ملن يقوم بمصالح املسلمني
 .)١(»ةًللمصالح العامة ودفعا للمفاسد الشامل

ور الفقهـاء وقـد سالم يف القايض ال جيوز التغايض عنه عنـد مجهـإلورشط ا
ىل جواز تعيـني قـاض غـري مـسلم عـىل أهـل إ ذهب ةبا حنيفأن أذكرنا فيام تقدم 

نني ىل القـواإ غـري املـسلم أو ىلإمية سـالإلفـال جيـوز التحـاكم يف الـبالد ا, الذمة
ال يف حالة الرضورة لـئال تتعطـل مـصالح إسالمية إلالوضعية املخالفة للرشيعة ا

 .الناس
ىل حكم غـري القـايض ولـو مـع إن احتكام املتخاصمني أومما ينبغي بيانه هنا 
 .وجود قاض يف البلد جائز

الزم توافرهـا يف ن تتـوافر فيـه الـرشوط الـأليه إولكن يشرتط فيمن حيتكم 
 .القايض عند مجهور الفقهاء
ذا احـتكم إف »ال يشرتط يف احلكم كل صفات القايض« :وقال بعض احلنابلة

ن مجهـور أهـل إفـ, ر فيه الصفات وحكـم بيـنهمـوافـم تتـىل حكإون ـاملتخاصم
و أمـري ألو عنـد اأوجيوز التصالح عند القايض . حكمهالعلم يرون وجوب تنفيذ

 ن الـصلح قـد رغـب فيـهأل.  وجيه قـوم فـذلك جـائزة أو عندعند جهة حكومي
و عـن أو العفـ, نسان حلقه املـايلإلسقاط اإحد كأو مقبول عند كل ـوه, ارعـالش

فـذلك ,تـالف جتارتـهإو املـساحمة عـن  أ,و التعيريأحقه املعنوي واألديب كالسب 
 : جائز برشطني
كـراه عـىل هـذا إللـزام واإلوعـدم ا, يكون برضا النفس وطيبهـان أ :األول

 .الصلح
                                                            

 ٢٩٦ ص٧ج) لعلميةبريوت دار الكتب ا( رشح فتح القدير −  الكامل− ابن اهلامم) ١(
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ط حدود اهللا كحد الزنـا أو سقاإن ال خيالف الصلح ما حده الرشع كأ :الثاين
ٌوالصلح خري﴿:  قال تعاىل)١(و غريهاأو الرسقة أالسكر  ْ َ ُ ُّ  )١٢٨:النساء (﴾َْ

ًال صـلحا حـرم إالصلح جائز بـني املـسلمني « :وقال عليه الصالة والسالم
ًحالال أو أحل حراما  ً«)٢(.  

 :سالمية إلقوانني الوضعية يف البالد غري اىل الإحكم التحاكم 
ىل القـوانني إو أىل غـري املـسلم إصل أن حتـاكم املـسلم ألن اأذكرنا فيام تقدم 
ال يف حالـة إسـالمية ال جيـوز إلسـالمية يف الـبالد اإل للرشيعة االوضعية املخالفة

أو تعطـل , وق النـاسليها ضياع حقـإالتي يرتتب عىل عدم االحتكام . ةالرضور
 .مصاحلهم

و أ ةذا دعـت احلاجـإسـالمية التـي ال حتكـم بـرشع اهللا إلما يف البالد غري اأ
   التــي تقــولةفينبغــي دخوهلــا يف القاعــدة العامــ, ليهــاإىل التحــاكم إالــرضورة 

و تــضيع أحتــى ال تتعطــل مـصالح املــسلمني » تالـرضورات تبــيح املحظـورا«
لم عن أنفـسهم وهـذه القاعـدة مقيـده بقاعـدة وليتمكنوا من دفع الظ, حقوقهم

وعليه فيجب عىل اجلاليـات املـسلمة  »الرضورة تقدر بقدرها«فرعية أخر وهي 
وافقة تعيـني قـضاة مـسلمني يلجـأون ىل حصوهلم عىل مإ السعي − ذا تيرس هلاإ −
 فعلـيهم ,ن مل يتيـرس هلـم ذلـكإفـ.ومنازعاهتم, قضاياهم وخصوماهتمليهم يف  إ

ىل إوجـب علـيهم الـسعي ولـيهم إ مـسلمني حيتكمـون  تعيني حمكمنيىلإالسعي 
رفع حكمهم ,وحكموا فيها, ملحكمنيوعرضت عىل ا, ذا قامت خصومةإف, ذلك

 .ىل القضاء لتنفيذهإ
                                                            

ة سالمي الكويتيـإل موسوعة الفقه ا−٩٢ ص١٤م ج١٩٩٠ ـه١٤١٠)  هجرةالقاهر( محد أاهللا بن د ابن قدامه عب) ١(
 .٢٣٧ ص١٠ج

يف الـصلح  ملسو هيلع هللا ىلصعـن رسـول اهللا  باب ما ذكـر, حكامألكتاب ا, جامع الرتمذي:  بن سورهالرتمذي حممد بن عيسى) ٢(
 )١٣٥٢(رقم احلديث 
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 عـن نسان احلصول عىل حقه ودفع الظاملإلذا مل يمكنهم ذلك وتعذر عىل اإف
ري مسلمني جاز هلـم ذلـك ىل قضاة غإىل التحاكم إظلمه برشع اهللا فدعت احلاجة 

 :مع رضورة مراعاة التايل
ر ذا كانت القضية املرفوعة من القـضايا التـي يعطـى صـاحبها حـق اختيـاإ

ن يطلـب املـسلم أ ةنه جيب عليـه يف هـذه احلالـإالقانون الذي يرغب يف تطبيقه ف
 .سالميةإلىل الرشيعة اإقرب ألتطبيق القانون ا

خلـق املـسلم يف فعليـه التمـسك ب, ورن مل تكن القـضية مـن النـوع املـذكإف
يقـاع الظلـم إوال يعمـل عـىل , هً بام لـيس حقـا لـةىل املطالبإاخلصومة فال يسعى 

كثـر أًن يدفع له القانون الوضعي ماال كأ, ًفال يأخذ شيئا ليس من حقه, خرينآلبا
ال جيـوز أخـذ املـال فـ, تفوق حد الرشع, و يفرض عىل املعتدي عقوبةأ, من حقه
قراره يفوت عليه حقه باجلملـة إذا كان عدم إال إ, لذلك احلكمقرار إلال االزائد و
ولو , ن احلكم بام ال حق له فيه ال حيل لهأل,  ويعيد ما زاد عىل حقه لصاحبه,فيقره

 .كان احلاكم به من خيار املسلمني وعدوهلم
حلن بحجته من أولعل بعضكم , يلإنكم ختتصمون إنا برش وأنام إ« :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله 

نام إفـ, ًه من حق أخيه شيئا فال يأخذهفمن قضيت ل, سمعأنحو ما  فاقيض ببعض
 .)١(»اقطع له قطعة من النار

 
 
 
 
 

                                                            
 )٦٩٦٧(ل رقم احلديث يح البخاري كتاب احلصحي, البخاري) ١(

 )١٧١٣( اهر رقم احلديث ظاالقضيه باب احلكم بالصحيح مسلم كتاب , ومسلم



 − ٢٤ −
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 − ٢٥ −

 هم املصادر واملراجعأ
) فكـار الدوليـةألالريـاض  بيـت ا(صـحيح البخـاري , سـامعيلإحممـد بـن , البخاري −١

 .م١٩٩٩٨ −ـ ه١٤١٩
دار ,َعـامن(م القـضائي يف الـرشيعة والقـانون نظرية احلك, ارص موسىالند بو البصل عب أ−٢

 .م٢٠٠٠ −  ـه١٤٢٠) النفائس
 ).دار الباز, كرمة املةمك( حتقيق حممد عبد القادر , السنن الكرب, بو بكرأ, هقيالبي −٣
 ).مرص مصطفى احللبي ( , الدر املختار,  حممد بن عيل,احلصكفي −٤
 ).فكار الدوليةألالرياض بيت ا(شعت ألسليامن بن ا, بو داود أ−٥
 ).بريوت دار الفكر(التفسري الكبري ومفاتيح الغيب , الرازي الفخر الرازي −٦
 ).دمشق دار الفكر( دلته أسالمي وإلوهبه الفقه ا, الزحييل −٧
 .سالمإل بحامية عقيدة اة التزام الدول,بو سعد حممد بن حممدأ: شتا −٨
 .وقاف بالشارقةألمانة العامة لألفتاء باإلفتاو هيئة ا −٩

بـريوت دار الكتـب (, تبـرصة احلكـام, برهان الدين أبـو الوفـاء إبـراهيم: ابن فرحون −١٠
 .١٧ ص١ج) العلمية

 ) بريوت دار الكتاب العريب(, مدارج السالكني, حممد بن أيب بكر: ابن القيم −١١
القـاهرة (, الفتـاح احللـو لرتكـي وعبـداهللا ا حتقيق عبـد, املغني,  محدأاهللا بن  عبد: هابن قدام

 ).هجر
) بريوت مؤسـسة الريـان( تفسري القرآن العظيم , سامعيل بن عمرإبو الفداء أ, ابن كثري −١٢

 .م٢٠٠٧  −ـ ه١٤٣٨
 ).فكار الدوليةألالرياض بيت ا (, سنن ابن ماجه,حممد بن يزيد, ابن ماجه −١٣
 ).يةسالمية الكويتإللشؤون اوقاف واألوزارة ا(, سالميإلموسوعة الفقه ا −١٤
 ).سالميإلبريوت املكتب ا (,ةحكام السلطانيألعيل بن حممد ا, املاوردي −١٥
 ).  وقاف الكويتألوزارة ا( والعيون  النكت −١٦
 )الدولية  فكارألالرياض بيت ا( صحيح مسلم, حلجاجمسلم بن ا, مسلم −١٧



 − ٢٦ −

الكتـب  بـريوت دار(ح فـتح القـدير رش, الواحـد بـن اهلـامم حممد بـن عبـد, ابن اهلامم −١٨
 )العلمية

 . املعجم الوسيط,جممع اللغة العربية −١٩
 .ياسني حممد نظرية الدعو, نعيم −٢٠
سـالمي إللبنان املكتـب ا( وعمدة املفتني ي الدين بن رشف روضة الطالبنييالنووي حم −٢١

 ).م ١٩٩١ −ـ ه١٤١٢
 ).كربريوت دار الف(املنهاج برشح مغني  املحتاج  −٢٢
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