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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 ملخص البحث
 

 . وآله وصحابته الكرامملسو هيلع هللا ىلصاحلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا 
 ...وبعد

فإن ديننا احلنيف جاء لنا بوسائل هامة وأمرنا أن نـستعملها فـيام بيننـا لكـي 
ل هي القـضاء والتحكـيم وهذه الوسائ. نفض النزاع الذي يتولد من طبيعة البرش

فإن اإلنسان مدين بطبعـه حمتـاج إىل أن يقـوم ويقعـد ويبيـع . وإصالح ذات البني
ًويشرتي ويعقد عقودا خمتلفة ويكون نتيجة ذلك نزاع واخـتالف فـيام بينـه وبـني 

 .وأمهها هو القضاء, غريه والبد من حله هبذه الوسائل
 :رشوط القايض

 : أموريشرتط يف القايض
 .ًون القايض مسلام فال جيوز رفع القضية املتنازع فيها إىل غري مسلم أن يك−١
إال أنـه , فال جيوز تقليد املرأة للقضاء مهام كانت عاملة وخبرية, ً أن يكون ذكرا−٢

أجاز تقليدها لفيف من الفقهاء كابن جرير الطربي وابن قاسم مـن املالكيـة 
 .واحلسن البرصي وكثري من علامء احلنفية

 .يكون فقيه النفس باألحكام الرشعية أن −٣
 .فال جيوز تقليد الفاسق, ً أن يكون عادال تغلب حسناته عىل سيئاته−٤

 :تنوع االحتكام إىل أربعة أنواع
 .وجوب احتكام املسلمني يف بلد إسالمي إىل القضاء اإلسالمي: األول
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نام جيـوز وإ,  غري مسلم يف بلد غري إسالميٍاحتكام املسلمني إىل قاض: الثاين
وممن قـال بـذلك .  للرضورة؛ مسلمٍ مل يمكن التحاكم إىل قاضإذاهذا االحتكام 

 .حممد بن حسن الشيباين والعز بن عبد السالم وابن حجر اهليتمي
 .احتكام غري املسلمني إىل القضاء اإلسالمي: الثالث
م جواز احتكام دولة إسالمية إىل حمكمة العدل الدولية كجواز احتكا: الرابع

 . غري مسلم يف بلد غري إسالمي للرضورةٍاملسلم إىل قاض
 
 

 خليل عبد الكريم كوننج
 اسطنبول
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 مقدمة
احلمد هللا رب العاملني, والصالة والسالم عىل خري خليقتـه حممـد وعـىل آلـه 

 ...وبعد. وصحابته أمجعني
 بيننـا لكـي فإن دين اإلسالم جاء لنا بوسائل هامة يأمرنا بأن نـستعملها فـيام

نفض النزاع الذي يتولد من طبيعة البرش ويكثر وقوعه فيام بينهم وأن نـرمم ذات 
 . واإلصالح, والتحكيم, القضاء:وهي. البني ونؤلف بني قلوب املتخاصمني

وال بد لكل دولة تريد احلياة أن تستعمل هذه الوسائل لينترش احلق والعدالـة 
 .معوتلتئم اجلروح التي تقوض بناء املجت

 هو احلكم الذي يصدره القايض الذي يعني من قبل اخلليفة أو من :والقضاء
وينفـذه كنائـب عـن اهللا تعـاىل, أو هـو الـسلطة . ينوب عنه ويستمد واليتـه منـه

و األصـل يف فـصل اخلـصومات واملنازعـات التـي حتـصل بـني ـوه. ةـائيـالقض
ري اإلفتـاء حيـث إنـه أي والقضاء غ. واملعمول به يف مجيع أنحاء املعمورة. الناس

اإلفتاء  اإلخبار عن حكم اهللا الذي بينه يف كتابه أو عىل لسان رسـوله, أو بطريـق 
 .اجتهاد املجتهد
 لالجتهـاد ً هو عقد يتفق اخلـصامن عـىل تعيـني مـن يكـون أهـال:والتحكيم

 .ً وحديثاًوقد اعتنى به املسلمون قديام. ليحكم يف شأن اخلصومة الواقعة بينهام
لوب سهل يمكن للحكم أن يفصل بني اخلصمني يف ـلوب التحكيم أسـوأس

 .مدة قليلة من الزمن ويزيل احلقد والكراهية عنهام, ويزرع مكاهنام األلفة والتوادد
من حكم بني اثنني تراضيا به فلم يعدل بيـنهام فعليـه «: ملسو هيلع هللا ىلصول ـرسـول الـيق
 .)١(»لعنة اهللا

ام إما بواسطة من اخلارج فيؤلـف  هو أن يصطلح اخلصامن فيام بينه:والصلح
َ﴿وإن طائفتـان مـن املـؤمنني اقتتلـوا فأصـلحوا بيـنهام﴾: بني قلبيهام, قال تعـاىل ُ ََ َ َ َْ َ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ ْ ُْ ِ َ َ ْ ِ 

                                     
   .١٠/١٣٧ني, غامل) ١(
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 عـن احلـق ًن يتنازل اخلصامن أو أحدمها وديـاأأو بغري واسطة ك). ٩: احلجرات(
 .الذي يدعيه كل منهام

اء وأحكامه, وأبني ماهيته حتت ضـوء وأريد أن أقف بعض اليشء عىل القض
 .هذا وأرجو من املوىل التوفيق والسداد. القرآن والسنة

 القضاء
إن اإلنسان مدين بطبعه, حمتاج إىل أن يقوم ويقعد مع غـريه ويبيـع ويـشرتي 
ًويتجر ويعقد عقودا خمتلفة من مشاركات ومضاربات ومناكحات وغري ذلك من 

 ويكون نتيجة ذلك خصومات واختالفـات فـيام املعامالت التي جتري بني الناس
بينهم ال بد من فصلها وحلها عن طريق الصلح أو القضاء أو التحكيم والرجـوع 
إىل من له خـربة ومعرفـة بـأحوال النـاس وأعـرافهم, وإال لـسادت املـشاجرات 

 . املجتمع القائم ولضاع األمن واهلدوء يفواالختالفات
سيلة لفض االختالفات وجلب اهلـدوء إىل وكلنا نعلم أن القضاء هو أكرب و

 .وهو قوة رادعة ترضب بيد من حديد عىل أيدي الطغاة املعتدين. أوساط املجتمع
 ال يطـاق ًولوال القضاء والعقوبات التي ترتتب عليه لعـادت الـدنيا جحـيام

العيش فيها من اعتداء وحوش البرش عىل غريهم ولضاقت عىل الضعفاء الذين ال 
ًومـن هنـا اهتمـت البـرشية قـديام وحـديثا . لة وال هيتدون سـبياليستطيعون حي ً

ًبالقضاء وصار دستورا لكل الدول التي وجدت وتوجد عىل وجه البسيطة, ألنـه 
ال يمكن ألي جمتمـع أن يعـيش مـن غـري نظـام القـضاء واملحاكمـة وال يعاقـب 

 .املعتدين وال يدافع عن حقوق املظلومني
حيـث إنـه يمكـن أن . ً اهتموا بـالتحكيم أيـضاوكام اهتم املسلمون بالقضاء

يرفع به العداء من البني وجيمع به الشمل بطريق سهل ويف زمن قليل يف مدة ساعة 
ًوقد خصص الفقهـاء لـه بابـا مـن أبـواب الفقـه بينـوا فيـه أحكامـه . أو ساعتني
 .ورشائطه
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ة ـومـّر وأيب خـصـان بني عمـك: الـي قـعبـر الشـامـن عـي عـرو البيهق
بيني وبينك زيد بن ثابـت, فانطلقـا فطـرق عمـر البـاب : رـال عمـائط فقـيف ح
يف بيتـه : ّيا أمري املؤمنني أال بعثت إيل حتـى آتيـك فقـال:  زيد صوته, فقالفعرف
 . احلكمىيؤت

ابتـاع مـن  بـن أيب مليكـة أن عـثامن اريق ـن طـًا عـي أيضـورو البيهق
بعتـك مـا مل أره : ثم ندم عثامن فقال. لكوفةًأرضا له باملدينة بأرض له باطلحة 

ًإن النظر إيل ألنك بعت ما رأيت وأنا ابتعـت مغيبـا فجعـال بيـنهام : ةـال طلحـفق ّ
ع جائز وأن النظـر لطلحـة ألنـه ـى عىل عثامن أن البيـًجبري بن مطعم حكام, فقض

 .)١(ًابتاع مغيبا
يم ورشوط كـل ومن هنا وجب علينا أن نعرف ما هو القضاء وما هو التحك

 .مشكالهتممنهام حتى يسلك الناس هذا الطريق املهم وحيلون 
 هو األمـر الـذي يـصدره :ويف االصطالح.  احلكم: يف اللغةالقضاء: فنقول

القايض الذي نـصب مـن قبـل الـسلطان أو نائبـه ليفـصل بـني النـاس يف شـأن 
 .ائيةًويطلق أيضا عىل السلطة القض. اخلصومات والدعاو التي تقع بينهم

ًوالتحكيم هو تعيني املتخاصمني من هو أهل للقضاء حكام ليفصل بينهام فيام 
 .واحلكم واحلكيم واحلاكم يف اللغة معناها واحد. يتنازعان فيه

ِ﴿وأن : قـال تعـاىل.  ثابـت بـالقرآن والـسنة−وكذلك التحكـيم −والقضاء  َ َ
َاحكم بينهم بام أنزل اهللاَُّ﴾ َ َْ َُ َ ِ ْ ْ ُْ َ َ﴿وإن خفـتم شـقاق: ًوقال أيضا. )٤٩: املائدة (ْ َ ْ ِْ ِْ ُ ِ َ بيـنهام َ ِ ِ ْ َ

ًفابعثوا حكام َ َ َ ُْ ً من أهله وحكامَ َ َ َ ِْ ِِ ْ َ من أهلها﴾َ ِْ ْ َ  ).٣٥: النساء (ِ
ريض بتحكيم سعد بـن معـاذ يف أمـر  ملسو هيلع هللا ىلصقد ورد يف احلديث أن رسول اهللا و

  .)٢(اليهود من بني قريظة حني جنحوا إىل ذلك ورضوا بالنزول عىل حكمه
                                     

 .٢٦/٤٥٩تكملة املجموع رشح املهذب, ) ١(
 )هـ١٤٢٢دار طوق النجاة, . (٥/١١٢صحيح البخاري, ) ٢(
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 وط القضاءرش
 : أموريشرتط يف القايض

 فال جيوز للذين يعيـشون −وكذلك احلكم− ً أن يكون القايض مسلام:أحدها
 غـري مـسلم, ٍيف بلد إسالمي أن يرفعوا قضاياهم التـي يتنـازعون فيهـا إىل قـاض

 .فرفعها إىل من ال يؤمن باإلسالم بعد ما أمكن رفعه إليه إثم عظيم بل كفر
ئ نفسه لكي حيكم بني املتخاصمني باحلق والعدالة بعد ومهمة القايض أن هيي

 فينظر إىل القضية املتنازع ًفإذا كان جمتهدا. االستامع إليهام وبيان ما يدعيه كل منهام
فيها بمنظار القرآن فإذا رأ ما يبني حكم القضية فيه فيجب عليه أن حيكم بذلك 

ًوال جيوز العدول عنه يمينا أو شامال د فيه ما يبـني حكـم تلـك القـضية وإذا مل جي. ً
فيجب عليه أن ينظر إليها بمنظار السنة الصحيحة ويبذل كل اجلهد حتى يتعـرف 

وإذا مل جيد يف السنة ما يعرف احلكم الذي هـو . منها احلكم الذي تنحل به القضية
ضالته فيجب عليه أن حياول معرفة حكمها حتـت ضـوء القـرآن والـسنة بطريـق 

ِ﴿وشـاورهم يف :  االستشارة بمن هو أهـل لـذلك قـال تعـاىلاالجتهاد أو بطريق ْ ُْ َِ َ
ِاألمر﴾ ْ َ ِ﴿ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمـر : ًوقال أيضا). ١٥٩: آل عمران (ْ ْ ُ َّ ََ ْ ِ ُ َ َِ َِ ُ ُّ ْ َِ َ

ْمنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾ ْ َ َ ُْ ُْ ْ َ ِْ ِ ِ ُِ َ ُ ََ ُ ِ َّ  ).٨٣: النساء (َ
 للحكم الصادر عن هذه الطريقة وال يضيقا وجيب عىل املتخاصمني أن يذعنا

َّ﴿فال وربك ال يؤمنون حتى حيكموك فيام شجر بينهم ثم : قال تعاىل. ًصدرا بذلك ْ ْ َ ُ ُ َُ ُ َ َّ َُ َ َ ِّ ََ ََ ِ َِ ِّ َ ُ َ ْ َ َ َ
ًال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليام﴾ ِ ِ ِْ ُ َ ُ ْ َ َْ َ ُِّ َ ً ََ ََ َّ ِ ُ ْ َ ِِ  ).٦٥: النساء (َ

 خاصـم , بـرش: من املنافقني يقـال لـهً أن رجالباس وقد روي عن ابن ع
 ودعاه املنافق إىل كعب بـن األرشف ثـم إهنـام ملسو هيلع هللا ىلصًهيوديا فدعاه اليهودي إىل النبي 

تعـال نتحـاكم إىل : فقىض لليهودي فلم يرض املنـافق وقـال ملسو هيلع هللا ىلصاحتكام إىل النبي 
ائه فلم يرض بقـض ملسو هيلع هللا ىلصقىض لنا رسول اهللا : عمر بن اخلطاب فقال اليهودي لعمر

مكانكام حتى أخرج إلـيكام فـدخل : نعم فقال عمر:  قال?أ كذلك: فقال للمنافق
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هكـذا : عمر فاشتمل عىل سيفه ثم خرج فرضب عنق املنافق حتـى بـرد ثـم قـال
َ﴿أمل تـر إىل الـذين : فنزلت هذه اآلية. أقيض ملن مل يرض بقضاء اهللا تعاىل ورسوله ِ َّ َ ِ َ َ ْ َ َ

ُيزعمون أهنم آمنوا َْ ْ ُ ُ ََ َّ َُ َ بام أنزل إليك وما أنـزل مـن قبلـك يريـدون أن يتحـاكموا إىل َ ِ ُِ َ ُ َ َْ َ ْ ْ ََ ُْ ََ ُ ُِ ِ َِ َِ َِ َ َْ َْ َ ِ
ِالطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به﴾ ِ ِِ ُ َ ُُ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ُ  ).١٠: النساء (َّ

ً أن يكون ذكرا فال جيوز عنـد اجلمهـور نـصب امـرأة للقـضاء مهـام :وثانيها
خربة عالية هلا اطالع واسع عىل أحوال كانت راسخة يف العلوم اإلسالمية وذات 

 ًاخالفـ .)١(»لن يفلح قوم ولوا أمرهم امـرأة«: ملسو هيلع هللا ىلصالناس وعاداهتم يقول الرسول 
للحسن البرصي وابن جرير الطربي وابن حزم وابن قاسـم مـن املالكيـة, حيـث 

ًجيوز أن تتوىل املرأة القضاء وأن تعني حكام ينفذ قضاؤها يف كـل مـا تـصح : قالوا
فكـذلك جيـوز كام جيوز أن تكون املرأة مفتية : ويقول ابن جرير الطربي. شهادهتا

يصح أن تكـون املـرأة قاضـية :  لألحناف الذين يقولونًاوخالف. أن تكون قاضية
 .فيام عدا احلدود والقصاص

ً أن يكون عاملا باألحكام الرشعية أصوهلا وفروعها يعرف مـا انعقـد :وثالثها
تالف حتى جيتهد يف القضايا التـي لـيس فيـه نـص وال عليه اإلمجاع وما فيه االخ

إمجاع وحياول أن يستنبط األحكام التي تعارصه والتي مل يرد حكمها ال يف القـرآن 
 .وال يف السنة

−إن معظم فقهائنا الكـرام اشـرتطوا ملـرشوعية القـضاء أن يكـون القـايض 
قـرآن والـسنة واملجتهد حسبام يقولون هو العـارف بأحكـام ال. ً جمتهدا−واحلكم

ومن أنواع القرآن والسنة اخلـاص والعـام واملجمـل واملبـني . وبالقياس وأنواعه
ومـن أنـواع الـسنة املتـواتر . واملطلق واملقيد والنص والظاهر والناسخ واملنسوخ

وحـال . واآلحاد واملتصل وغريه ومن أنواع القيـاس األوىل واملـساوي واألدنـى
                                     

 ).هـ١٤٢٢دار طوق النجاة, . (٩/٥٥صحيح البخاري, ) ١(
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.. ًاً وأقوال العلامء إمجاعا واختالفًرصفا وبالغةًالرواة ولسان العرب لغة ونحوا و
 .)١(هذا ما قاله الفقهاء يف تعريف املجتهد

ًإىل الـيمن قاضـيا  ملسو هيلع هللا ىلصوما أدري هل كان معاذ بن جبل الذي بعثـه الرسـول 
يعرف مثل هذه األشياء وهل كان القايض أبو رشيح الذي توىل القضاء يف مدينـة 

ًام عيل ريض اهللا عنهم أربعـني عامـا أو أكثـر  من قبل اإلمام عمر واإلم"الكوفة"
 .كان يعرف هذه األشياء ومن أين جاءت هذه الرشوط

نعم فقهاؤنا اشرتطوا هذه الرشوط وهم أنفسهم يعرتفون بأن االجتهاد هبذا 
 .املعنى قد افتقد بعد القرون األربعة للهجرة النبوية

ً ملـن ال يكـون جمتهـدا نه ال جيوز تقليد القضاءأ: ويكون معنى هذا االشرتاط
ًحائزا هلذه الرشوط ويؤدي هذا إىل إلغاء القضاء وعدم تقليده ألحد لعدم وجـود 
هذه الرشوط وإىل ترك املتخاصمني وحاهلم حتى يـستمروا يف املنازعـة واخلـصام 

 .وهذا يشء غري معقول. وتسود الفوىض يف كل مكان
نا بإلغاء وجود القـضاء إننا إذا اشرتطنا هذه الرشوط نكون قد حكمنا بأنفس

وهل يمكن أن يكون لكـل مـن الـزوجني . ونكون قد قوضنا بناء املجتمع بأيدينا
املتشاجرين يف كل مكان حكم جمتهد مـن أهـل الـزوج وحكـم جمتهـد مـن أهـل 

ً﴿وإن خفتم شقاق بينهام فابعثوا حكام: الزوجة كام قال تعاىل َ َ َ ْ ْ َ َُ َ َ َ ْ َْ ِْ ِ ِ ُِ َ من أِ ْ ًهله وحكامِ َ َ َ ِ ِ ْ مـن ْ ِ
َأهلها﴾ ِ ْ وهل يمكن أن يكون كل القضاة الـذين جيـب نـصبهم يف ). ٣٥: النساء (َ

كل مدينة جمتهدين هبذا املعنى جيب علينا أن نكون واقعيـني ال نقـول وال نـشرتط 
 .إال ما يمكن وال نقول باملحال الذي ال يمكن وجوده

اء هذا وهل خصص املوىل سبحانه وتعاىل االجتهاد للسلف فقط ومن أين ج
 التخصيص?

                                     
 .٤٦٦−٤/٤٦٥فتح الوهاب رشح منهج الطالب, : انظر) ١(



 − ١١ −

 يف »سـبل الـسالم« يف كتابه املسمى باسـم ايننعالصيقول حممد بن إسامعيل 
ً عىل أنه يشرتط أن يكون جمتهدا وهو املتمكن من −الفقهاء −استدلوا : هذا الصدد

. أخذ األحكام من األدلة الرشعية ولكنه يعز وجوده بـل كـاد أن ينعـدم بالكليـة
وقـد بينـا . م من البطالن وإن تطابق عليه األعيـانقلت وال خيفى ما يف هذا الكال

بطالن دعو تعذر االجتهاد يف رسالتنا املسامة بإرشاد النقاد إىل تيـسري االجتهـاد 
وما أر هذه الـدعو إال مـن كفـران نعـم اهللا علـيهم فـإهنم . بام ال يمكن دفعه

عرفـه عتـاب جمتهدون يعرف أحدهم من األدلة ما يمكنه االستنباط ما مل يكن قد 
عىل مكة وال أبو موسى األشعري قـايض رسـول  ملسو هيلع هللا ىلصبن أسيد قايض رسول اهللا ا

وال أبـو رشيـح .  يف اليمن وال معاذ بن جبل قاضـيه فيهـا وعاملـه عليهـاملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
ويـدل لـذلك قـول الـشارح يف . قايض عمر وعيل ريض اهللا عـنهم عـىل الكوفـة

إمامه وأن يتحقق أصول إمامه ًإن املقلد ال بد وأن يكون جمتهدا يف مذهب : رشحه
فإن هـذا هـو . ًوأدلته وينزل أحكامه عليها فيام مل جيده منصوصا من مذهب إمامه

فهال جعل هذا املقلد . ًوسامه متعذرا. االجتهاد الذي حكم بكيدودة عدمه بالكلية
وتتبع نصوص الكتاب والسنة ًعوضا عن إمامه  ملسو هيلع هللا ىلصإمامه كتاب اهللا وسنة رسوله 

ًعوضا عن نصوص إمامه وهال استبدل بألفـاظ إمامـه ومعانيهـا ألفـاظ الـشارع 
ًإذا مل جيد نصا رشعيا. ونزل األحكام عليها . ً عوضا عن تنزيلها عىل مذهب إمامه,ً
 ملسو هيلع هللا ىلصومن املعلوم يقينـا أن كـالم اهللا تعـاىل وكـالم رسـوله ... ًفلم جيده منصوصا
 واألفهام التي فهم هبا الصحابة الكالم اإلهلي واخلطاب النبوي أقرب إىل األفهام

 .)١(هي كأفهامنا وأحالمهم كأحالمنا
وقد اضطر الفقهاء نتيجة هـذا االشـرتاط الـصعب املنـال للقـول بأنـه إذا مل 
ًيوجد من يكون حائزا هلذه الرشوط فيجوز نصب غريه قاضيا أو حكام للرضورة ً ً .

                                     
 .٤/١١٨سبل السالم, ) ١(



 − ١٢ −

أن يصطلح اخلصامن عىل حكم بيـنهام عـىل أن يـسأل جيوز : حتى قال بعض منهم
 .)١(الفقيه الفالين

كام جوز أصحاب أيب حنيفة تقليد العامي للقضاء عىل أن يستفتي ويستـشري 
 .)٢(العلامء يف أحكامه
إذا كان األمـر كـذلك فـال معنـى الشـرتاط هـذه الـرشوط : ومن هنا نقول

ون من يراد تقليده فقيه النفس له الصعبة وعلينا أن نكتفي بالقول بأنه جيب أن يك
اطالع واسع عىل األحكام اإلسالمية عامل بالقرآن والسنة بحيث يمكنه أن يستنبط 
 .احلكم من اآليات واألحاديث التي تتعلق باملوضوع الذي يعاجله حينام ينتقل إليه

 .وال يشرتط التبحر يف العلوم التي ذكرها الفقهاء
 :ًصل أهلية االجتهاد بأن يعلم املرء أموراوإنام حت :قال يوسف األردبييل

 كتاب اهللا وال يشرتط العلم بجميعـه بـل بـام يتعلـق باألحكـام وال :أحدها
 .يشرتط حفظه عن ظهر القلب

ًويستمر قائال وال يـشرتط .. سنة رسوله مما يتعلق باألحكام ال مجيعها: الثاين
 ...التبحر يف العلوم

والقايض خمري بني أن حيكم باجتهـاد  ..)٣(ونًوجيوز أن يكون جمتهدا يف باب د
ًنفسه أو باجتهاد من هو أعلم من أهل عرصه أو من غريه سواء كان حيا أو ميتـا ً .

حيث إن اإلمام عمر ريض اهللا عنه مع علو شانه كان جيمع أهل الشور ويستشري 
ه مـن هنا وحيكم بعد االستـشارة بـام يـراأ ما انتقلت أية قضية للقضاء يف شهبم إذا
 .احلق

                                     
 .٣/٣٩٣الفتاو اهلندية, ) ١(
 .١٦/١٥٩احلاوي, ) ٢(
 .٣٩٢−٢/٣٩١األنوار ألعامل األبرار, ) ٣(



 − ١٣ −

احلاكم خمـري بـني أن حيكـم باجتهـاد نفـسه أو : وقد قال أصحاب أيب حنيفة
 بأن عبد الرمحن بن عـوف ملـا ًاستدالال. باجتهاد من هو أعلم منه من أهل عرصه

: توسط أمر الشور وانتصب الختيـار اإلمـام مـنهم قـال لعـيل ريض اهللا عـنهام
بـل : شيخني أيب بكر وعمر فقال عيلأبايعك عىل كتاب اهللا وسنة رسوله وسرية ال

عىل كتاب اهللا وسنة رسوله وأجتهد رأيي, فعدل إىل عـثامن فقـال لـه مثـل ذلـك 
 .نعم فبايعه: فقال

ًواستدلوا هبذا احلديث عىل شيئني أحدمها أن عليا امتنع مـن تقليـد أيب بكـر 
ام أعلـم وأجاب عثامن إىل تقليـدمها ألنـه رأ أهنـ. وعمر ألنه رأ أنه أعلم منهام

 .منه
 .)١(وثانيهام أن عبد الرمحن ملا رأ أهنـام أعلـم مـن غريمهـا دعـا إىل تقليـدمها

وجوز أصحاب أيب حنيفة تقليـد القـضاء للعـامي ليـستفتي يف أحكامـه العلـامء 
ًاستدالال بأنه إذا جاز أن حيكم يف االستفتاء يف حق نفسه جاز أن حيكم به يف حـق 

 .)٢(غريه
 .فال جيوز نصب املجهول للقضاء. ً أن يكون معلوما−٤
ً أن يكون عادال تغلب حسناته عىل سيئاته ويكون صادق اللهجـة عفيفـا −٥ ً

ًفال يصح أن يكون الفاسق الذي يسري وراء شهواته حكام . ًبعيدا عن مواقع التهم
ٍ﴿يا أهيا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ: قال تعاىل. ًأو قاضيا ِ َِ َ ََ ُِ ٌَ َ ْ َ َُ َ ْ ِ َّ َ ُّ َ فتَ ُبينـوا أن تـصيبوا َ َِ ُ ُْ َ َّ

ْقوم ٍ بجهالة﴾ًاَ َ َ َ  ).٦: احلجرات (ِ
وحكى األصم جواز والية الفاسق ونفـوذ حكمـه, إذا وافـق احلـق لـصحة 

صـلوا خلـف كـل بـر «: ملسو هيلع هللا ىلصقـال الرسـول . إمامته يف الصالة وجواز اتباعه فيها
 .»وفاجر

                                     
 .١٦/١٦٢احلاوي, ) ١(
 .١٦/١٥٩احلاوي, ) ٢(



 − ١٤ −

 .ًقاضياًمن جاز أن يكون شاهدا جاز أن يكون : وقال أصحاب أيب حنيفة
 :يتنوع االحتكام إىل أربعة أنواع

 احتكام املسلمني املتخاصمني يف بلد إسـالمي إىل القـضاء اإلسـالمي األول
 ).ومثله احلكم املسلم(

إن االحتكام يشء طبيعي حيتاج إليه املسلمون سواء يف ذلك التجار والصناع 
مالت والعقـود والزراع وغريهم من األصناف املختلفة نتيجة االحتكاك يف املعـا

 ذوهيا مـن فإذا وقعت أية خصومة فيام بني املسلمني فعىل. التي يعقدوهنا فيام بينهم
 كقانون إهلي أن يرفعوها إىل القايض املسلم الذي له خربة الذين يؤمنون باإلسالم

. واطالع عىل األحكام اإلسالمية حتى يفض اخلصومة حتت ضوء العدالة اإلهليـة
َوأن احكم بيـنهم بـام ﴿: ًالقضاء غري اإلسالمي بتاتا قال تعاىلوال جيوز رفعها إىل  ْ ِْ ُ ْ َ ْ ََ ُ ِ َ

َأنزل اهللاَُّ َ ْ َفال وربك ال يؤمنون حتى حيكموك فـيام ﴿: ًوقال أيضا. )٤٩: املائدة (﴾َ ُ َِ َِ ِّ َ ُ َّْ َ ُ ِّ ََ َ َُ َ َ
َشجر بينهم ثم ال  َّ ْ َُ ُ ْ َ ََ َجيدوا يف أنفسهم حرجَ َْ ِ ِ ُ ْ َُ ِ ِ َ مما قضيت وًاَ َْ َ َ َّ َيسِ ًلموا تـسليامُ ِ ْ َُ : النـساء (﴾ِّ

إال أن رفعها إىل القضاء فيه صعوبة يف بعض األحيان ربام يتأخر قرار احلكم . )٦٥
ً طويال السيام يف املدينة الكثيفة السكان فاألفضل هـو رفعهـا إىل احلكـم ًفيه زمانا

 . حتى يصدر القرار يف زمن قليل ويفض اخلصومة−إذا أمكن−العادل اخلبري 
جيـوز .  احتكام املسلمني إىل قـضاء غـري إسـالمي يف بلـد غـري مـسلمثاينال

للمسلم أن يتنقل يف الـبالد سـواء يف ذلـك الـبالد اإلسـالمية وغريهـا للتجـارة 
وهذا يشء طبيعي حيتاج إليه . والعمل والتداوي والدعوة إىل اإلسالم وغري ذلك

ت بمثابة مدينة واحدة الناس السيام يف عرصنا هذا الذي صغرت فيه الدنيا وصار
يمكن للمرء أن يسيح بـسهولة يف مـشارق األرض ومغارهبـا بمختلـف وسـائل 
النقل احلديثة وأن يبيع ويشرتي ما يريد ويتجر كام يريد ويعـود إىل بلـده يف نفـس 
ًاليوم أو يف اليوم الثاين ونتيجة هلذا االحتكاك واملواصالت واملعامالت كثـريا مـا 

جرة بني املتعاملني الـذين يتجـرون يف الـبالد غـري املـسلمة يقع االختالف واملشا



 − ١٥ −

 رفع القضية وبالد مسلمة استوىل عليها العلامنيون وقوانني وضعية ويضطرون إىل
وهذا أمر ال مفر منه ومن هنا يـضطر املـسلم . سالميإاملتنازع فيها إىل قضاء غري 

كمهم لكي يـدافع عـن الذي يتعامل مع غري املسلمني يف بلدهم أن يتحاكم إىل حما
حقوقه وأن ال يكون عرضة للظلم والعدوان وربام يكون هنـاك حكـام ال يـألون 
ًجهدا يف الدفاع عن احلق والعدالة واحلفاظ عىل املساواة والعدل بني الناس سواء 

وقد بني لنا التاريخ أن الصحابة الكرام الذين . كانوا مواطنني أو غري مواطنني هلم
ملكرمة أيـام الـدعوة يف أيامهـا األوىل اضـطروا إىل اهلجـرة إىل اضطهدوا يف مكة ا

 .أرض احلبشة التي كان حيكمها ملك عادل فحامهم وأكرمهم
إن املـسلم ال يمنـع مـن رفـع خـصومته إىل : ويقول حممد بن حسن الشيباين

السلطان الكافر يف بالد الكفر بدليل ما وقع للمسلمني األوائـل عنـد اهلجـرة إىل 
إنه لو تغلب الكفار عىل املـسلمني واضـطروا إىل مهـادنتهم عـىل رشوط احلبشة و

فيها حط من شأن املسلمني كحق الفصل يف اخلصومات بـني الكفـار واملـسلمني 
 .)١(فإن ذلك جائز

ورجح البلقيني نفوذ تولية امرأة وأعمى فيام ضبطه : وقال ابن حجر اهليثمي
 .وقن وكافر واألوجه ما قاله

ويفيد كـالم ابـن حجـر أن القـضاء :  عىل قوله هذاًين معلقاويقول الداغستا
 .)٢(ينفذ عن املرأة والكافر إذا وليا بالشوكة

ًورشط القايض أن يكون مسلام ألن الكافر لـيس أهـال: ًوقال أيضا  للواليـة ً
ونصبه عىل مثله جمرد رئاسة ال تقليد حكم وقضاء ومن ثم ال يلزمـون بالتحـاكم 

 .)٣(, إال إن رضوا بهعنده وال يلزمهم حكمه
                                     

 .٣٦٨جلزء الرابع اع الفقه اإلسالمي, العدد التاسع جملة جمم) ١(
 .١٠/١١٤حتفة املحتاج, ) ٢(
 .١٠/١٠٦حتفة املحتاج, ) ٣(



 − ١٦ −

ويفيد قوله هذا أن املتخاصمني إذا رضوا بحكـم يلـزمهم حكمـه وإن كـان 
 .ًكافرا

ومن نصب من الكفار فهـو رئاسـة ال تقليـد : وقال الشيخ زكريا األنصاري
 .)١(حكم وإنام يلزمهم حكمه بالتزامهم ال بإلزامه

عظيم فولوا القضاء ولو استوىل الكفار عىل إقليم : وقال العز بن عبد السالم
ًملن يقوم بمصالح املسلمني العامة فالذي يظهر إنفاذ ذلـك كلـه جلبـا للمـصالح 

 للمفاسد الشاملة إذ يبعد عن رمحة الـرشع ورعايتـه ملـصالح عبـاده ًالعامة ودفعا
تعطيل املصالح العامة وحتمـل املفاسـد الـشاملة لفـوات الكـامل فـيمن يتعـاطى 

 .)٢(توليتها ملن هو أهل هلا
ألن الـرشوط التـي . ًوما جيري يف شأن القضاء جيري يف شأن التحكيم أيضا
 وال فـرق بـني القـضاء ًجيب أن تكون يف القايض جيب أن تكون يف احلكـم أيـضا

والتحكيم وكل ما نقلناه عن هؤالء األعالم يفيد بـرصاحة أنـه جيـوز للمـسلمني 
 اسـتوىل عليهـا الكفـار أن الذي يعيشون يف بالد الكفار أو يف بالد املسلمني التـي

ينقلوا القضايا التي يتنازعون فيها ويرفعوها إىل القايض غري املسلم أو إىل احلكـم 
وال فـرق . غري املسلم للرضورة لكي يدافعوا عن حقوقهم ويعيشوا بأمن وسالم

زوجـان : ولنأت لذلك بمثـال.  مالية وغريهاًبني هذا احلقوق سواء كانت حقوقا
ري إسالمي أو إسالمي ولكن زمام األمر هـو يف يـد أهـل الكفـر يعيشان يف بلد غ

والعلامنية, ويعيشان يف شقاق وتناحر يظلم الزوج زوجته بالشتم والرضب وعدم 
ًإعطاء نفقتها وال حيلة هلا سو أن تتخلص منه بالطالق وال يطلقها عنادا وظلـام  ً

ا إىل القـايض غـري أفال يكون من املصلحة أن ترفع هذه الزوجة املـسكينة قـضيته
 .املسلم حتى ينقذها من هذه الظلم الذي تقاسيه

                                     
 .٩/١٠٢أسنى املطالب, ) ١(
 .١/٦٦قواعد األحكام, ) ٢(



 − ١٧ −

 حكـم مـسلم وتـراىض اخلـصامن − أي يف بلد الكفر −غري أنه إذا كان هناك 
 .عىل أن يرفعا أمرمها إليه فهو األفضل حتى إنه هو الواجب عليهام

 . معلومٍ للذمي, وهذا يشءًوجيوز أن يكون الذمي حكام
 .املسلم إىل حماكم إسالمية احتكام غري الثالث

فقـال بعـض . اختلف الفقهاء يف شأن حتاكم غري املسلم إىل حمـاكم إسـالمية
إن القايض خمري يف إصدار احلكم عليهم فـإن شـاء حكـم بيـنهم وإن شـاء : منهم

ْفإن جاءوك فـاحكم بيـنهم أو أعـرض ﴿: ًأعرض عن ذلك استنادا إىل قوله تعاىل ِ ْ ْ َ ْ ََ َ ْ ْ ُْ َ ُ َ ََ ُ ْ ِ
ْعنهم ُ ْ  .)٤٢: املائدة (﴾َ

وإن التخيري الـذي ذكـر . جيب عىل القايض أن يفصل بينهم: وقال اآلخرون
َوأن احكم ب﴿: يف اآلية اآلنفة الذكر منسوخ بقوله تعاىل ْ َْ ُ ِ َينهم بام أنزل اهللاَُ َ َْ َ َ ِ ْ ْوال تتبـع  ُْ َِ َّ َ َ

ْأهواءهم ُ َ َْ  .)٤٩: املائدة (﴾َ
ان مــن قبــل املعاهــدين إن التحكــيم إذا كــ: وقــد فــصل بعــض آخــر فقــال

. واملستأمنني فالتخيري باق إن شاء القايض فصل بيـنهم وإن شـاء أعـرض عـنهم
أما فصل القايض واحلكم بني أهل الذمة . ألهنم ليسوا بمواطنني وال يعنينا أمرهم

فهو باق بمعنى أنه جيب عـىل القـايض أن يعتنـي بـأمرهم وحيكـم بيـنهم ويزيـل 
ى ال يكون نزاع وفوىض يف البلد الذي يعيش حتت االختالف الذي وقعوا فيه حت

إن حتـاكم مـرشكان إىل حـاكم املـسلمني : وقال الشريازي. ظل الدولة اإلسالمية
نظر فإن كانا معاهدين فهو باخليار بني أن حيكم بينهم وبني أن يعرض عنهم, قـال 

ْ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعـرض عـنهم﴾: تعاىل ْ ْ ُْ ُْ ََ ْ ْ َ ْ َْ ِ َ َ ُ َ ََ ُ ْ وإن كانـا . )٤٢: املائـدة (ِ
ذميني فإن كانا عىل دين واحد ففيه قوالن أحدمها أنه باخليار أن حيكم بينهام وبـني 
أن ال حيكم ألهنام كافران فال يلزم احلكم بينهام وهو اختيار املـزين, وإن كانـا عـىل 

 دين دينني ففيه قوالن أحدمها أنه كالقسم قبله ألهنام كافران فصارا كام لو كانا عىل
 .)١(واحد, والثاين قول أيب عيل بن أيب هريرة أنه جيب احلكم

                                     
 .٢/٢٥٦املهذب, ) ١(



 − ١٨ −

  احتكام الدولة اإلسالمية إىل حمكمة العدل الدوليةالرابع
قد يقع النزاع بني دولتني إسالميتني أو دولة إسـالمية ودولـة أخـر كـافرة 

ها, تستويل إحد هاتني الدولتني عىل األخر أو عىل قطعة من أراضي. جماورة هلا
ال .  وال بتدخل دولـة إسـالمية أخـر يف شـاهناًوال يمكن حل النزاع بينهام وديا

يمكن حل هذا النزاع إال عن طريـق االحتكـام إىل حمكمـة العـدل الدوليـة التـي 
 والتي قضاهتا غري مسلمني تؤيـدها الـدول العظمـى التـي ,كونت يف عرصنا هذا

 .حتكم العامل يف عرصنا هذا
بني العراق وبني الكويت وبـني دولـة الـرصب ودولـة وذلك مثل ما حصل 

 .البوسنة واهلرسك
 .وقد عشنا هذه احلوادث قبل أعوام ورأينا وسمعنا هذا العدوان السافر

فلوال تدخل أمريكا يف حل هذه القضية ولوال حمكمة العدل الدولية البتلـع 
لـة شعب الرصب الظامل شعب البوسنة واهلرسك والستأصلهام وملحـى اسـم دو

 .البوسنة واهلرسك من خريطة العامل
جيوز للدولة التي استويل عىل أراضيها أو عىل قطعـة منهـا أن : فمن هنا نقول

ترفع قضيتها إىل حمكمة العدل لتقول قولتها األخرية ولتصد العدوان السافر الذي 
 .يقع عليها

مـة فكام جيوز للمتخاصمني الذين يعيشان يف دولة غري مسلمة ليس فيها حمك
 فكـذلك جيـوز ًإسالمية أن يرفعا قضيتهام إىل القضاء غري اإلسالمي كام قلنا سابقا

رفع القضية املتنازع فيها بني شـعبني مـسلمني أو شـعب مـسلم وغـري مـسلم إىل 
 مل يمكـن لدولـة إسـالمية وإذا , كانـت رضورة إىل ذلـكإذاقضاء غري إسـالمي 

 . أخر أن حتل هذا النزاع
 إىل قضاء غري إسـالمي طواعيـة مـن غـري رضورة ربـام فرفع قضية املسلمني
ْفال وربك ال يؤمنون حتى حيكموك فيام شجر بينهم ﴿: يؤدي إىل الكفر, قال تعاىل ْ َ ُ ُ َُ َ َّ َُ َ َ ِّ ََ ََ ِ َِ ِّ َ ُ َ ْ َ َ َ

َثم ال  َّ َجيدوا يف أنفسهم حرجُ َْ ِ ِ ُ ْ َ ِِ ُ َّ مما ًاَ ًقضيت ويسلموا تسليامِ ِ ْ ُ َ ُ َْ َِّ َ َ  .)٦٥: النساء (﴾َ


