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ملخص البحث:
التحكيم وسيلة سريعة لحل النزاعات أسرع من إجراءات التقاضي أمام المحاكم ،لذا يعتبر التحكيم المالذ األفضل ألطراف
النزاع حيث يكون باستطاعة األطراف التحكم في مسار إجراءات التحكيم ،كما يمكن لألطراف تحديد الجدول الزمني الذي
يجب أن يستغرقه التحكيم وصوال إلى القرار النهائي الملزم .التحكيم هو شكل من أشكال تسوية النزاع ،حيث يمكن لألطراف
تجنب تحديد خالفهم في الدعوى الجماعية ،يلتزم القاضي بتحديد النزاع بالرجوع إلى قواعد معينة ،بدالً من السعي للتفاوض
الذي هو مهمة المحكم .بنا ًء على ذلك يهدف هذا البحث المتواضع إلى إعطاء القارئ تصوراً شامالً عن حكم التقاضي
والتحاكم إلى القضاء غير اإلسالمية ،فبين في المبحث األول تعريف التقاضي والتحاكم لغة وشرعًا ومشروعيتهما من الكتاب
والسنة واآلثار والفرق بينهما وبين الفتوى ،وفصل في المبحث الثاني ،التحاكم إلى الشريعة اإلسالمية وشروط القاضي
والمحكم،وآداب القضاء في اإلسالم ،ووضح في المبحث الثالث ،حكم اللجوء إلى القضاء الوضعي وضوابطه في الشريعة
اإلسالمية وبعض المسائل التي يتعرض لها المسلم في بعض المواقف التي تتعلق بهذا الموضوع .وفي هذه الدراسة حاول
الباحث دراسة آراء العلماء في هذه القضية ،عارضا لها والتجاهاتهم فيها وأدلتهم عليها ،مع المقارنة بينها ومناقشتها بما
يفتح هللا به عليه.
الكلمات المفتاحية :حكم ،التقاضي ،التحاكم ،غير اإلسالمية.
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ruling on litigation and arbitration to non-Islamic judiciary
)Analytical study(

ABSRACT
The purpose of this research is to give the reader a comprehensive view of the ruling on
litigation and arbitration to non-Islamic judiciary. Arbitration is a proceeding in which a
dispute is resolved by an neutral judge whose resolution the parties to the argument must
agreed, or legislation has declared, will be final and binding.In other words, arbitration is a
form of dispute settlement, where parties can avoid determining their disagreement in the
communal lawsuit. It is used mainly in solving disputes arising out of profitable matters.
Arbitration should not be confused with conciliation. In the arbitration, the judge obliged to
determine the dispute by reference to certain rules, rather than to seek negotiation which is
arbitrator’s task. It explained in the first section the definition of litigation and arbitration
literally and technically and their legitimacy from the Quran and the Sunnah and the difference
between them and the fatwa, and stated in the second section, arbitration to Islamic law and
the conditions of the judge and the arbitrator, and judiciary ethics in Islam, and clarified in the
third section: Ruling on resorting to non-Islamic judiciary and its rules in Islamic law. In this
study the researcher tried to study the views of the past and contemporary scholars, and
presented their opinions, compare and discuss them from what Allah opens to him. The
modern world has witnessed many phenomena, which are very important,to Muslim to know
the shariah ruling regarding them particularly this important topic. At the end conclusion
drawn from variant views of the scholars,and the main findings and recommendations have
been given.
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المقدمة:
إن الحمد هلل ،نحمده ونستعينه ونستهديه ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن
يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،وبعد:
فتثور في كل زمان قضايا وتُستَح ّدث نوازل في حياة الناس ،ويحتاج إلى الشريعة اإلسالمية كي نعرف الحكم الشرعي من
خاللها ،وفي زماننا هذا كثرت النوازل والحوادث الجديدة ،وكثر اجتهاد العلماء في حلها واإلجابة عليها ،وهم وإن اختلفت
منازعهم ومناهجهم في االجتهاد ،إال أنهم يصدرون في جملتهم عن الشريعة نصوصها وروحها فيما يدلون به من اجتهادات
في هذه المسألة أو تلك.
وفي هذه الدراسة حاول الباحث دراسة آراء العلماء في هذه القضية ،عارضا لها والتجاهاتهم فيها وأدلتهم عليها ،مع المقارنة
بينها ومناقشتها بما يفتح هللا به عليه .ولذلك تأتي أهمية هذا البحث المتواضع ،كمحاولة لبيان هذه األحكام في الشريعة،
والضوابط التي وضعها الشارع الحكيم – وذلك – لتحديد حكم التقاضي والتحاكم إلى القضاء غير اإلسالمية وهللا الموفق،
وهو الهادي إلى سواء السبيل.

أولا :أسباب اختيار البحث:
ولقد ش َّد الباحث للبحث في هذا الموضوع حال بعض أفراد األمة ،في بعض غير اإلسالمية ممن يأخذه الحماس الديني
المفرط ،والغيرة العاطفية المتهيجة نحو مبدأ أو مسألة حكم التقاضي والتحاكم إلى القضاء غير اإلسالمية .أما بالنسبة ألسباب
اختيار الموضوع ،فأهمها ما يلي:
 .1الرغبة الطبيعية في فهم المسائل القضائية.
 .2حيوية هذا الموضوع وأهميته إذ يتعلق ببعض أهم القضايا المعاصرة.
 .3بيان كمال الشريعة اإلسالمية وشمولها وصالحيتها لكل زمان ومكان وبيان أحكامها الغراء في هذا المجال.
 .4لكي يستفيد الباحث من بحث مثل هذه المسائل التي تهم المسلم في زمننا هذا.
 .5إظهار كمال الشريعة اإلسالمية واستيعابها ألحوال الناس على اختالف العصور وإصالحها لمعاش الناس وحياتهم.
 .6ما لهذا الموضوع من قيمة علمية كبيرة يمكن بيانها واالستفادة منها.
ثانياا :أهداف البحث :يهدف هذا البحث إلى:
 التعرف على ماهية التقاضي والتحاكم.
 بيان شمولية الشريعة اإلسالمية.
 بيان صالحية الشريعة في كل وقت وحين.
 إبراز حقيقة التقاضي والتحاكم في ضوء الشريعة اإلسالمية.
 معرفة بعض األحكام الشرعية المطالب بها اإلنسان في حياته الدنيا.
 بيان أراء العلماء المعاصرين في أحكام التقاضي والتحاكم.
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ثالثاا :مشكلة البحث وأسئلته :لقد جاء هذا البحث من أجل الكشف عن موقف الفقهاء قدي ًما وحديثًا حول حكم التقاضي
والتحاكم وكيف أثر واقع األمة اإلسالمية على اآلراء الفقهية؟
وهل هذا البحث يعالج مشكلة التعامل والعمل التي تكون غالبًا في الدول غير اإلسالمية وأحيانا في الدول اإلسالمية؟
وهل لمفهوم التقاضي والتحاكم وموضوعهما حضور لدي فقهاء اإلسالم قدي ًما وحديثًا؟
ثالثاا :أهمية البحث :تبدو أهمية البحث من خالل تعرضه لماهية القضاء والتحكيم ومشروعيتهما وحكم اللجوء إلى القضاء
الوضعي.

راب اعا :منهج كتابة البحث ومعالجة موضوعه:
انتهج الباحث في سرد المعلومات وتقسيمها المنهج التالي:
اعتمد الباحث المنهج التحليلي والوصفي في هذه الدراسة :وذلك بدراسة أقوال الفقهاء السابقين ،وذكر أسباب الخالف في
أقوالهم ،وذكر العالقة بين أقوال الفقهاء القدامى وأقوال الفقهاء المعاصرين.
التزم الباحث ضوابط البحث المنهجي عز ًوا وتخريجًا وضبطًا وتحري ًرا.
-1حاول الباحث في استخراج عناوين البحث أن تكون بارزة وشاملة
-2تحريرمحل النزاع في المسائل المختلف فيها ،وذكر األقوال في المسألة ،مع نسبة كل قول لقائله ،وذكر أدلة كل قول وما
ورد عليها من مناقشات واعتراضات ،وذكر األجوبة عنها ،وترجيح ما يظهر رجحانه بنا ًء على المرجحات الظاهرة.
 -3عزو جميع اآليات الواردة في البحث وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية وخصصت اآليات بالقوسين المستقيمين.
 -4تخريج الحديث من مصااادره األصاايلة ،والحكم عليه من خالل أقوال العلماء المتخصااصااين في هذا الشااأن إن لم يكن في
الصحيحين
 -5توثيق مذاهب العلماء وأقوالهم من الكتب المعتمدة في كل مذهب ،وتوثيق النصوص من مصادرها األصيلة..
-6شرح األلفاظ الغريبة والمصطلحات الغامضة في البحث.
-7مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة من األدلة واألقوال في المسألة مرجحًا ما أراه راجحًا بالحجة والدليل.
خامسا ا:خطة البحث :تتألف الدراسة من مقدمة ،وثالثة مباحث ،وخاتمة:
أما المقدمة ،فعرض الباحث فيها :أهمية الموضوع ،وأسباب اختياره ،والخطة التي اتبعتها فيه.
وأما المبحث األول :فيتناول (تعريف التقاضي والتحاكم لغة وشرعًا ومشروعيتهما من الكتاب والسنة واآلثار والفرق بينهما
وبين الفتوى)
المبحث الثاني( :التحاكم إلى الشريعة اإلسالمية وشروط القاضي والمحكم والفروق بينهما،وآداب القضاء في اإلسالم)
المبحث الثالث( :حكم اللجوء إلى القضاء غير االسالمية وضوابطه في الشريعة اإلسالمية)
والخاتمة وفيها:أهم النتائج المستفادة ،والتوصيات المقترحة.
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المبحث األول:
(تعريف التقاضي والتحاكم لغة وشرعاا ومشروعيتهما من الكتاب والسنة واآلثار والفرق بينهما وبين الفتوى)
واصطالحا.
أولا :تعريف التقاضي لغة
ا
أصل التقاضي في اللغة مأخوذ من الفعل" قضي " يقال :قضى يقضي قضيًا وقضاء وقضية :حكم وفصل ،والقضاء :الحكم،
أو األداء ،أو عمل القاضي( )1ويأتي القضاء في اللغة ويراد به عدة معان-:
يأتي الفعل قضى بمعنى قطع وأحكم األمر وعليه فيكون القاضي هو القاطع ،قال أبو بكر :قال أهل اللغة :معناه في اللغة:
ت في يومين﴾ [فصلت ]12 :فقطعهن وأحكم خلقهن.
س ْب َع سموا ٍ
القاطع لألمور ،ال ُمحْ ِكم لها .قال هللا عز وجل ﴿ :فقضاهن َ
ضى ر ُّب َك أل تعبدوا إل إياه ﴾ [اإلسراء ]23 :فمعناه :أَ َم َر َربُّكَ.
ويكون القضاء بمعنى :األمر ،كقوله عز وجل﴿ :وقَ َ
ض ﴾ [طه ،]33 :معناه :فاعمل ما أنت عامل ،واصنع ما أنت صانع .و
ويكون قضي بمعنى :عمل ،كقوله ﴿فاقض ما أنتَ قا ٍ
يكون بمعنى الحكم والفتح ومنه يقال للقاضي :الحاكم والفتّاح  ،قال هللا جل ذكره﴿ :ويقولونَ متى هذا الفتح إنْ كنتم صادقين
افتح بينَنَا وبينَ قومنا بالحق ﴾ [األعراف ،]28 :معناه :ربّنا احك ْم
﴾ [السجدة ،]22 :معناه :متى هذا القضاء .وقال﴿ :ربّنا
ْ
سبَقَتْ من ربِّ َك إلَى أَ َج ٍل
ضاء الفَصْ ُل فِي الحكمَ ،وهُ َو قَوْ له ج ّل َوعزَ ﴿ :ولَ ْولَ َكل َمةٌ َ
بيننا واقض بيننا .أنشد الفراءَ :و ِم ْنه ْالقَ َ
اضي بَين ال ُخصوم ،أَي :قد قَطع بَينهم
صل الحكم بَينهمَ .ومثل َذ ِلك قَوْ لهم :قد قَ َ
ُّم َ
ضى القَ ِ
س ّماى لقض َى﴾ [الشورى ،]14 :أَي :لفُ ِ
ٌ
فالن َد ْينَه ،تَأْ ِويله قد قَطَع بال َعزيمة َعلَ ْي ِه وأ َّداه إِلَ ْي ِه ،وقَطع َما بَينه وبينَه .وكلُّ َما أُح ِكم فقد
ضى
فِي الحكم .قا َل :و ِمن َذلِك قد قَ َ
ُ
ُ
قضيت هَ ِذه الدا َر :إِذا َع ِم ْلتَها وأحكمت عَملهَا.
الثوبَ ،وقد
قضيت هَ َذا
ض َي .تَقول :قد
َ
قُ ِ
ثانياا :القضاء في الصطالح :إظهار حكم الشرع في الواقعة فيمن يجب عليه إمضاؤه

()2

()3

وعند القانونيين تطلق كلمة القضاء على :مجموعة القواعد القانونية التي تستخلص من األحكام التي تصدرها المحاكم ،كما
تطلق على الحجية التي يمكن أن تسند إلى هذه األحكام ،أي :الحجية التي تستخلص من السوابق القضائية()4وقد غلب استعمال
لفظ القضاء في الهيئة التي تقيمها الدولة للفصل بين المتنازعين ،وردع المجرمين ،ورد الحقوق إلى أصحابها ،وبعبارة أعم:
السلطة القضائية.

(  )1تاج العروس -،03 ،11 ،لسان العرب - ،181 ،11،املصباح املنري ،133 ،1،الدر النقي يف شرح ألفاظ اخلرقي ،مجال الدين أبو احملاسن يوسف
بن حسن بن عبد اهلادي احلنبلي الدمشقي الصاحلي املعروف بـ «ابن املربد» ،احملقق :رضوان خمتار بن غربية،818/0،الطبعة :األوىل 1111 ،هـ 1111 -
م ،الناشر :دار اجملتمع للنشر والتوزيع ،جدة  -اململكة العربية السعودية( ،قضى) انظر معاين القضاء يف( :الصحاح 3111 - 3110 /1 :مادة قض،
الزاهر لألزهري :ص  ،111النهاية البن األثري ،81 - 88 /1 :اللسان ،188 - 181 /11 :األفعال للسرقسطي .138 /3 :والقضاء يف الشرع" :تبني
احلكم الشرعي واإللزام به ".انظر( :منتهى اإلرادات ،181 /3 :كشاف القناع.)381 /1 :
( ) 2خمتار الصحاح ،311/1 ،هتذيب اللغة،111/1 ،والزاهر يف معاين كلمات النانس، ،181/1 ،و مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم،1103/8،
بتصرف واإلختصار.
(  )0مغين احملتاج؛ للشربيين اخلطيب ( ،)081 / 1مطالب أويل النهى (.)108 / 1
(  )1املدخل للعلوم القانونية؛ عبداحلي حجازي (ص ،)138 :واملراجع اليت أشار إليها.
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ثانياا :التحاكم في اللغة.
في اللغة :مصدر ٌ للفعل (حكم) بمعنى قضى ،والحُكم :القضاء .ويقال :حكم بينهم يح ُكم بالضم حُكما وحكم له وحكم عليه.
فالتحكيم في اللغة :اختيار شخص للفصل في نزاع( )5و ح ّكمه في ماله تحكيما ً إذا جعل إليه الحكم فيه فاحتكم عليه في ذلك.
واحتكموا إلى الحاكم وتحاكموا بمعنى ،والمحاكمة :المخاصمة إلى الحاكم وأما التحا ُكم ،فهو بمعنى التخاصم والتجافي ،فإذا
تحاكم الرجالن إلى القاضي فكأنهما تجافيا وتخاصما( 6).أما عند القانونيين يكاد يتفق شراح األنظمة على أن التحكيم هو:
اتفاق لفضِّ ال ُمنازَعات التي نشأت أو ستنشأ بين أطراف في نزاع معين ،عن طريق أفراد يت ُّم اختيارهم بإرادة أطراف
المنازعة ،للفصل فيها ً
بدال من فصلها عن طريق القضاء المختص ( )3وعليه فالتحاكم والتقاضي كلمتان متردفتان تعنى
الفصل بين المتخاصمين.
صط َالح.
ثالثاا :التحاكم والتقاضي في ال ْ
صط َالح :هو "تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما"
ففي ال ْ

()2

وفي مجلة األحكام العدلية "التحكيم هو عبارة عن اتخاذ الخصمين آخر حاكما برضاهما ; لفصل خصومتهما ودعواهما".
() 8

فهذان التعريفان يفيدان و يشيران إلى أن التحكيم هو قبول كل من الخصمين حاك ًما ليحكم بينهما .فمن هنا كان األمر

واضحًا صريحًا على أن التحاكم في الشريعة هو :طلب حُكم جهة معينة; لفصل خصومة أو مظلمة  ..وهو بذلك يعنى
التقاضى واالستفتاح ،واالستفتاح من الناحية اللغوية والشرعية يأتى بمعنى التقاضي و التحاكم وهو طلب الحكم .

()10

قال

ق َوأَ ْنتَ َخ ْير ا ْلفَاتحينَ ﴾ [األعراف]28 :أي احكم بيننا وبينهم .وقال تعالى﴿" :
تعالى َ ﴿ :ربنَا ا ْفت َْح بَ ْينَنَا َوبَيْنَ قَ ْومنَا با ْل َح ِّ
اب ك ُّل َجبا ٍر عَني ٍد ﴾[إبراهيم ]15 :أي :طلبوا ال ُح ْكم.
َوا ْ
ستَ ْفتَحوا َو َخ َ
رابعاا :الفرق بينهما وبين الفتوى.
فمما ال ريب فيه لدي الجميع أن كل من التحكيم واإلفتاء ٌ
بيان لحكم الشريعة هللا تبارك وتعالى في واقعة معينة إال أن الفتوى
بيان بغير إلزام وال سلطة تنفيذ بخالف التحكيم قال القرافي في كتابه مع هوامشه "الفتوى محض إخبار عن هللا تعالى في

(  )1التعريفات الفقهية ،10 ،1،معجم اللغة العربية املعاصرة  ، 3181 ،0،القاموس الفقهي لغة واصطالحا( 11/1،حكم)
)( 1املختار الصحاح،88/1 ،و معجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب ،للدكتور أمحد خمتار عمر مبساعدة فريق عمل ،311/1 ،الطبعة :األوىل1131 ،
هـ  3338 -م ،الناشر :عامل الكتب ،القاهرة.
(  )8عقد التحكيم؛ أمحد أبو الوفا (ص ،)11 :التحكيم التجاري والدويل؛ حمسن شفيق (ص)10 :
( ) 8البحر الرائق.31/8 ،
( ) 1جملة األحكام العدلية جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية ،011/1 ،حتقيق :جنيب هواويين ،الناشر :نور حممد ،كارخانه ِ
جتارت كتب،
آرام باغ ،كراتشي.
( ) 13ينظر :مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ،للنشوان بن سعيد احلمريى اليمين ،1311 /8،حتقيق :د حسني بن عبد اهلل العمري  -مطهر بن
علي اإلرياين  -د يوسف حممد عبد اهلل ،الطبعة :األوىل 1133 ،هـ  1111 -م ،الناشر :دار الفكر املعاصر (بريوت  -لبنان) ،دار الفكر (دمشق -
سورية)
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إلزام أو إباحة والحكم إخبار ما له اإلنشاء واإللزام أي التنفيذ واإلمضاء لما كان قبل الحكم فتوى"

()11

ولذلك يالحظ أن

الفتوى ال تقتصر على المستفتي وحده فقط وإنما يعمل بها غيره في داخل المجتمع اختيارا ً ورغبًا وميالً منه بينما في التحكيم
يالحظ أنه يكون خاص بالخصوم فقط.
خامساا :مشروعية التقاضي والتحاكم من الكتاب.
ص َال احا
قال السرخسي من الحنفية" :األصل في جواز التحكيم قوله تعالى ﴿ فَا ْب َعثوا َح َك اما منْ أَهْله َو َح َك اما منْ أَهْل َها إنْ يريدَا إ ْ
ي َو ِّفق هللا بَ ْينَه َما ﴾ [النساء ]35 :والصحابة رضي هللا عنهم كانوا مجمعين على جواز التحكيم ( )12قوله تعالى﴿ :يَا دَاود إنا
سبيل هللا ...اآلية﴾ [ص ]36:فهذا أمر من
احك ْم بَيْنَ الناس با ْل َح ِّ
َج َع ْلنَا َك َخليفَةا في ْاألَ ْرض فَ ْ
ق َول تَتبع ا ْل َه َوى فَيضل َك عَنْ َ
هللا ـ تعالى ـ لنبيّه داود عليه السالم بتولي منصب الحكم بين الناس ،وهو نصّ صريح في
احكم بَ ْينَهم ب َما أَن َز َل ّ
هللا ﴾ [المائدة ]48 :أي وإن حكمت بينهم ،فاحكم بالعدل الذي أمرت به ،إن هللا يحب
قوله تعالىَ ﴿ :وأَن ْ
()13

العادلين ،والعدل شرعة القرآن واإلسالم ،سواء بين المسلمين ،أو مع األعداء.

سط﴾ [المائدة ]42 :أي بالعدل ،يقال أقسط الرجل إذا عدل وحكم بالحق وقسط إذا جار.
احكم َب ْينَه ْم با ْلق ْ
وقوله _ تعالى ﴿فَ ْ
ق لت َْحك َم بَيْنَ الناس ب َما أَ َرا َك هللا ﴾ [النساء ]106 :فالنصوص الثالثة األخيرة كلها
َاب با ْل َح ِّ
وقوله تعالى ﴿ إنا أَ ْن َز ْلنَا إلَ ْي َك ا ْلكت َ
للنبي )(أن يقوم بمهمة الحكم بين الناس ،ولو كان القضاء غير مشروع لما ُك ِلفَ به ). (
توجيه
ِّ
وقال عليش من المالكية :تحكيم الخصمين غيرهما جائز كما يجوز أن يستفتيا فقيها يعمالن بفتواه في قضيتهما:

()14

وقال الشربيني من الشافعية" :ويمضي حكم المحكم كالقاضي وال يُنقض حكمه إال بما ينقض به قضاء غيره"

()15

وقال ابن قدامة من الحنابلة" :فإن تحاكم رجالن إلى من يصلح للقضاء فح ّكماه ليحكم بينهما جاز"

()16

فكل ما سبق من البيان والتوضيح الفقهاء يدل داللة قاطعة جلية على مشروعية التحكيم وجوازه كما قال هللا تبارك وتعالى
صالَ احا ي َوفِّق ّ
هللا بَ ْينَه َما﴾ [النساء ]35 :فهذه اآلية الكريمة تدل
في قوله﴿ :فَا ْب َعثو ْا َح َك اما ِّمنْ أَهْله َو َح َك اما ِّمنْ أَهْل َها إن يريدَا إ ْ
داللة قاطعة على مشروعية التحكيم في حل النزاع بين الزوجين ،وقوله تبارك وتعالى في شأن اليهود الذين جاءوا إلى رسول
سط
ض َع ْنه ْم فَلَنْ يَض ُّرو َك َ
احك ْم بَ ْينَه ْم با ْلق ْ
ش ْيئَا َوإنْ َح َك ْمتَ فَ ْ
ض َع ْنه ْم َوإنْ ت ْعر ْ
احك ْم بَ ْينَه ْم أَ ْو أَعْر ْ
هللا )﴿(فَإنْ َجاءو َك فَ ْ
إن هللاَ يح ُّب ا ْلم ْقسطينَ ﴾[المائدة ]42 :يالحظ هنا في هذه اآلية أن هللا تبارك وتعالى جعل نبيه عليه الصالة والسالم محكم
بينهم حيث جاء في اآلية بعدها منكراً عليهم صنيعهم،
( ) 11الفروق للقرايف.81/1 ،
( ) 13املبسوط للسرخسي.13/31 ،
( )10التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج ،تأليف  :د وهبة بن مصطفى الزحيلي ،118 /1،الطبعة  :الثانية  1118 ،هـ ،الناشر  :دار الفكر املعاصر
– دمشق.
( ) 11منح اجلليل شرح خمتصر خليل.380/8 ،
( ) 11مغىن احملتاج.311/1 ،
( ) 11الكايف يف فقه اإلمام أمحد.331/1 ،
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وقوله ﴿ َو َكيْفَ ي َح ِّكمونَ َك َوع ْندَهم الت ْو َراة في َها ح ْكم هللا﴾[المائدة ،]43 :والقصة كما رواها اإلمام البخاري في صحيحه ع َِن
ض َي َّ
هللا )ِ (بيَهُو ِديٍّ َويَهُو ِديَّة قَ ْد أَحْ َدثَا َج ِميعًا ،فَقَا َل لَهُ ْمَ « :ما ت َِج ُدونَ فِي ِكتَا ِب ُك ْم»
هللاُ َع ْنهُ َما ،قَا َل :أُتِ َي َرسُو ُل َّ ِ
اب ِْن ُع َم َر َر ِ
هللا ِبالتَّوْ َرا ِة ،فَأ ُ ِت َي ِبهَا،
هللا بْنُ َسالَم :ا ْد ُعهُ ْم يَا َرسُو َل َّ ِ
قَالُوا :إِ َّن [ص ]166:أَحْ بَا َرنَا أَحْ َدثُوا تَحْ ِمي َم ال َوجْ ِه َوالتَّجْ ِبيهَ ،قَا َل َع ْب ُد َّ ِ
ض َع أَ َح ُدهُ ْم يَ َدهُ َعلَى آيَ ِة الرَّجْ ِمَ ،و َج َع َل يَ ْق َرأُ َما قَ ْبلَهَا َو َما بَ ْع َدهَا ،فَقَا َل لَهُ ابْنُ َسالَم :ارْ فَ ْع يَ َدكَ ،فَإ ِ َذا آيَةُ الرَّجْ ِم تَحْ تَ يَ ِد ِه ،فَأ َ َم َر
فَ َو َ
ُج َما ِع ْن َد البَالَ ِط ،فَ َرأَي ُ
ْت اليَهُو ِد َّ
ي أَجْ نَأ َ َعلَ ْيهَا()13ففي الحديث حجة واضحة على
ِب ِه َما َرسُو ُل َّ ِ
ُج َما قَا َل ابْنُ ُع َم َر :فَر ِ
هللا )(فَر ِ
جواز تحاكم أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا.
النبي )(لسعد في حادثة بني قريظة )12(،وكذلك التحكيم الذي وقع بين اإلمام عل ّي ومعاوية رضي هللا عنهما
وكتحكيم
ّ
()18

وغير ذلك من هذا القبيل

سادساا :مشروعية التقاضي والتحاكم من السنة النبوية الشريفة.
هللا )َ (س ِم َعهُ َوهُ ْم يَ ْكنُونَ هَا ِنئًا أَبَا
ُول َّ ِ
ومن السنة النبوية :ما جاء عن شريح بن هانئ ع َْن أَ ِبي ِه هَا ِنئ أَنَّهُ لَ َّما َوفَ َد إِلَى َرس ِ
هللا) (فَقَا َل لَهُ :إِ َّن َّ
هللاَ هُ َو ْال َح َك ُمَ ،وإِلَ ْي ِه ْال ُح ْك ُم ،فَ ِل َم تُ َكنَّى أَبَا ْال َح َك ِم؟ فَقَا َل :إِ َّن قَوْ ِمي إِ َذا ْ
اختَلَفُوا ِفي َش ْيء
ْال َح َك ِم ،فَ َدعَاهُ َرسُو ُل َّ ِ
أَتَوْ نِي فَ َح َك ْم ُ
هللاَ ،و ُم ْسلِ ٌم ،قَا َل:
ض َي ِكال ْالفَ ِريقَي ِْن ،قَا َلَ :ما أَحْ َسنَ ِم ْن هَ َذا! فَ َما لَ َ
ك ِمنَ ْال ُو ْل ِد؟ قَا َل :لِي ُش َر ْيحٌَ ،و َع ْب ُد َّ ِ
ت بَ ْينَهُ ْم فَ َر ِ
فَ َم ْن أَ ْكبَ ُرهُ ْم؟ قَا َلُ :ش َر ْيحٌ ،قَا َل :فَأ َ ْنتَ أَبُو ُش َريْح ،فَ َدعَا لَهُ َو ِل َولَ ِده» ( ،)20ففي الحديث أنه ) (استحسن تحكيم هانئ لقومه،
ورضاهم بحكمه ،ولو كان التحكيم غير جائز لمنع ) (هانئا ً وقومه منه ،ألنه ) (ال يسكت على باطل.

( )18أخرجه البخاري يف صحيحه،يف كتاب احلدود،باب الرجم يف البالط،111/8،حديث رقم 1811
(التجبية) اإلركاب معكوسا وقيل أن حيمل الزانيان على محار خمالفا بني وجوههما( .البالط) موضع إىل جانب املسجد كان مفروشا بالبالط]
( ) 18ينظر :الدرر يف اختصار املغازي والسري ،للنمري ،احلافظ يوسف بن الرب ،011/1 ،حتقيق :الدكتور شوقي ضيف ،الطبعة :الثانية 1130 ،هـ ،الناشر:
دار املعارف – القاهرة ،املقتفى من سرية املصطفى  حلسن بن عمر بن احلسن بن حبيب ،أبو حممد ،بدر الدين احلليب،ج ،111/1/حتيقق :د مصطفى
حممد حسني الذهيب ،الطبعة :األوىل1111 ،هـ 1111 -م ،الناشر :دار احلديث  -القاهرة – مصر ،والوفيات واألحداث لعضو ملتقى أهل احلديث /
للباحث  -غفر اهلل له :-هو ملف خمتصر لألحداث والوفيات عرب التاريخ ،30/1 . . . .آخر حتديث بتاريخ 33 :ربيع األول  1101هـ.
( ) 11األساليب البديعة يف فضل الصحابة وإقناع الشيعة ،ليوسف بن إمساعيل بن يوسف النَّبْـ َهاين ،18/1 ،الناشر :املطبعة امليمنية ،مصر ،على نفقة أصحاهبا
ورد مفرتيات ،لشحاتة حممد صقر،
مصطفى البايب احلليب وأخويه ،الكتاب :معاوية بن أيب سفيان أمري املؤمنني وكاتب وحي النيب األمني  -كشف شبهات ّ
 ،311/1الناشر :دار اخللفاء الراشدين  -اإلسكندرية ،مكتبة األصويل  -دمنهور ،مكتبة دار العلوم  -البحرية (مصر)
(  )33أخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب األدب ،يف باب يف تغيري االس ِم ال َقبيح  ،038 /8 ،حديث رقم ،1111قال حمققه :إسناده جيد ،يزيد بن
املقدام صدوق ،روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه ،وباقي رجاله ثقات .وأخرجه البخاري يف "األدب املفرد" ( )811عن أمحد بن يعقوب ،والنسائي يف
"الكربى" ( )1138عن قتيبة ،كالمها عن يزيد بن املقدام ،هبذا اإلسناد .وهو عند ابن حبان يف "صحيحه" (.)131
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ومما يدل على جواز التحكيم ما ورد من واقعة التحكيم التي كانت بين المسلمين بما فيهم رسول هللا ) (من جهة ،وبين
يهود بني قريظة من جهة أخرى ،حيث كان المح ّكم فيها هو سعد بن معاذ  الذي حكم بأن يُقتل مقاتلو اليهود ،وأن تُسبى
نساؤهم ،وتُقسّم أموالهم(.)21
سابعاا :من اآلثار.منها:
أخبارلجوء بعض الصحابة إلى التحكيم فيما وقع بينهم من خصومات ومن ذلك.
()22
 -1تحكيم عمر بن الخطاب وأُبي بن كعب رضي هللا عنهما ـ لزيد بن ثابت ـ بينهما في نخل اختلفا عليها
ما كان ن تحاكم عثمان بن عفان وطلحة بن عبد هللا إلى الجبير ابن مطعم رضي هللا عنهم أجمعين(.)23
-2أن عمر بن الخطاب ـ ـ اختصم مع أعرابي ،فح ّكما شريحا ً قبل أن يوليه عمر القضاء.)24(.
-3حادثة التحكيم المشهورة وقد حكم علي عليه السالم أبا موسى األشعري ،وحكم معاوية عمرو بن العاص ،ورضيا بحكمهما
عليهما ،وحكم عمر بن الخطاب وأبي بن كعب زيد بن ثابت ،وحكم عثمان وطلحة رضي هللا عنهما جبير بن مطعم (.)25
ان ِبقَوْ ِل َرجُلَ ،جا َز َعلَ ْي ِه َما َما قَا َل»
-4وكذلك ما روي عن الشعبي من قوله بجواز التحكيم ،حيث قال« :إِ َذا َر ِ
ض َي ْالخَصْ َم ِ
()26

- 5ما نُقل عن صحابة رسول هللا ) (م ّما يدل على جواز التحكيم

()23

ار ،قَاض َع َرفَ ْال َح َّ
ك فِي ْال َجنَّ ِةَ ،وقَاض
ضى بِ ِه فَ َذلِ َ
ق فَقَ َ
-6عن النبي ) (قالْ « :القُ َ
ضاةُ ثَ َالثَةٌ قَاض فِي ْال َجنَّ ِة َو ْاثن ِ
َان فِي النَّ ِ
ارَ ،وقَاض َع َرفَ ْال َح َّ
ار» ( )22وهذا الحديث الشريف يدل على
ضى ِب ْال َجه ِْل فَ َذلِ َ
قَ َ
ق َو َجا َر فِي ْال ُح ْك ِم فَهُ َو فِي النَّ ِ
ك فِي النَّ ِ
مشروعية التقاضي حيث قرر أجراً للقاضي الذي يحكم بين الناس بالحق.

(  )31أقضية رسول اهلل  ،تأليف :حممد بن الفرج القرطيب املالكي ،أبو عبد اهلل ،ابن الطالع ،ويقال الطالعي، 01/1،عام النشر 1131 :هـ ،الناشر:
دار الكتاب العريب – بريوت.
(  )33شرح فتح القدير البن اهلمام ،011/8 ، :املغين البن قدامة .181/11 ،
(  )30املصدران السابقان.
(  )31املغين مع الشرح الكبري البن قدامة .181/11 ،
السمناين  .88/1حتقيق :د .صالح الدين الناهي
(  )31روضة القضاة وطريق النجاة ،تأليف :علي بن حممد بن أمحد ،أبو القاسم
الرحيب املعروف بابن ِّ
ّ
الطبعة :الثانية 1131 ،هـ  1181 -م الناشر :مؤسسة الرسالة ،بريوت  -دار الفرقان ،عمان
(  )31أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه يف كتاب البيوع واألقضية ،يف باب من قال :إذا رضي اخلصمان بقول رجل ،جاز عليهما ،101 /1 ،حديث رقم
.33818
(  )38مغين احملتاج ،088/1 ،هناية احملتاج.313/8 ،
أصح شيء فيه ،يعين يف موضوعه ،سنن
( )38أخرجه أبو داودـ يف كتاب األقضية ،باب يف القاضي خيطئ ،311/3 ،0180 ،وقال عن هذا احلديث إنه ّ
ابن ماجة ،كتاب األحكام ،باب احلاكم جيتهد فيصيب احلق ،حديث رقم  881/3 ،3011و مسند الفاروق أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب
وأقواله على أبواب العلم ،تأليف :أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي حتقيق :إمام بن علي بن إمام  100 /3الطبعة :األوىل،
 1103هـ  3331 -م الناشر :دار الفالح ،الفيوم – مصر.
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َان َ ،وإِ َذا اجْ تَهَ َد فَأ َ ْخطَأ َ فَلَهُ أَجْ ٌر
ص َ
-7عن عمرو بن العاص قال :قال رسول هللا )« (إِ َذا اجْ تَهَ َد ْال َحا ِك ُم فَأ َ َ
ان ْاثن ِ
اب فَلَهُ أَجْ َر ِ
ى على القيام به ،وأداء الحق فيه ،ولذلك جعل هللا فيه أجراً مع الخطأ،
اح ٌد» ()28قال في (المعنى)  :وفيه فضل عظيم لِمن قَ ِو َ
َو ِ
وأسقط عنه حكم الخطأ ،وألن فيه أمرا بالمعروف ،ونصرة للمظلوم ،وأداء الحق إلى مستحقه وردعا ً للظالم عن ظلمه،
وإصالحا بين الناس ،وتخليصا لبعضهم من بعض ،وذلك من أبواب القرب.
ولذلك تواله النبي ) (واألنبياء قبله ،فكانوا يحكمون ألممهم.

()30

 «-8إذا جلس الحاكم للحكم بعث هللا له ملكين يسددانه ويوفقانه :فإن عدل أقاما ،وإن جار عرجا وتركاه» ( ،)31فتسديد هللا
تعالى وإعانته للحاكم العادل دليل على مشروعية عمله.
ي من عبادة سبعين سنة» ( )32وفي
-9وفي األثر عن ابن مسعود ـ قال« :ألن أجلس قاضيا ً بين اثنين بحق واجب ،أحبّ إل َّ
هذا الحديث خطر عظيم ،ووزر كبير ،لمن لم يؤد الحق فيه ،وغير ذلك من األحاديث.
()33

-11ما ورد أن أبا بكر جعل عمر قاضيا

 -11ما ورد أن عمر ولي شريحا قضاء البصرة

()34

(  )31أخرجه أبو داودـ  ،يف كتاب األقضية ،باب يف القاضي خيطئ ،حديث رقم .311/3 ،0181
(  )03تيسري العالم شرح عمدة األحكام ،تأليف :أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صاحل بن محد بن حممد بن محد البسام ،حققه وعلق عليه وخرج
أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبحي بن حسن حالق ،الطبعة :العاشرة 1131 ،هـ  3331 -م،
الناشر :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة التابعني ،القاهرة.
(  )01أخرجه البيهقي يف السنن الكربي .88/13 ،رواه البيهقي من طريق األشعري حيىي بن بريد  ،عن ابن جريج  ،عن عطاء  ،عن ابن عباس رفعه  " :إذا
جلس القاضي يف مكانه  ،هبط عليه ملكان  ،يسددانه ويوفقانه  ،ويرشدانه ما مل جير فإذا جار عرجا  ،وتركاه " وإسناده ضعيف  ،قال صاحل جزرة  :هذا
احلديث ليس له أصل  ،وروى الطرباين معناه من حديث واثلة بن األسقع  ،ويف البزار من رواية إبراهيم بن خثيم بن عراك  ،عن أبيه  ،عن أيب هريرة مرفوعا :
" من ويل من أمر املسلمني شيئا  ،وكل اهلل به ملكا عن ميينه  - ،أحسبه قال  - :وملكا عن مشاله  ،يوفقانه ويسددانه  ،إذا أريد به خريا  ،ومن ويل من أمر
املسلمني شيئا  ،فأريد به غري ذلك  ،وكل إىل نفسه "قال  :وال نعلمه يروى هبذا اللفظ إال من حديث عراك  ،وإبراهيم ليس بالقوي  .وروى الرتمذي وابن
ماجه وابن حبان واحلاكم والبيهقي  ،من حديث عبد اهلل بن أيب أوىف  " :إن اهلل مع القاضي ما مل جير " .زاد البيهقي  " :فإذا جار ختلى عنه  ،ولزمه الشيطان
" وزاد ابن ماجه  " :فإذا جار وكله اهلل إىل نفسه " وللحاكم  " :فإذا جار تربأ اهلل منه " وقال الرتمذي  :حسن غريب  ،ال نعرفه إال من حديث عمران القطان
.
(  )03أخرجه ابن أيب الدم يف كتاب أدب القضاء ،ص ،30ومسند الفاروق أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب  وأقواله على أبواب العلم تأليف:
أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي يف حديث فيه أثر عن عمر يف التحذير من غائلة والية القضاء حتقيق :إمام بن علي بن إمام
 100 /3الطبعة :األوىل 1103 ،هـ  3331 -م الناشر :دار الفالح ،الفيوم – مصر .وجامع بيان العلم وفضله تأليف :أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن
حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب ،881 /3 ،حتقيق :أيب األشبال الزهريي الطبعة :األوىل 1111 ،هـ  1111 -م الناشر :دار ابن اجلوزي ،اململكة
العربية السعودية.
(  )00السنن الكربى للبيهقي ،كتاب آداب القاضي.88 /13 ،
(  )01مصنف عبد الرزاق ،باب الرجل يشرتي الفرس على أن جيربه فيهلك.31 /181 /8 ،
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 - 12ما ورد أن عثمان أراد أن يولي ابن عمر القضاء
-13وحكم أهل الشورى عبدالرحمن بن عوف

-14وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم رضي هللا عنهم ،ولم يكن زيد وال شريح وال جبير من القضاة.
-15وتحاكم علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي هللا عنهما،فكان من جهة علي أبو موسى األشعري ومن جهة
معاوية عمرو بن العاص وغير ذلك من الوقائع.
ثامناا :الحاجة داعية إليه ،ألن فيه تسهيالً على المتخاصمين في سرعة فصل الخصومة ،وعدم االثقال عليهم بحضور
مجالس القضاء،ومايترتب على ذلك من التعب واإلرهاق.وربما ال يتيسر التقاضي لعدم وجود قاض أو لبعد المكان ،أو
وجود عارض يحول دون الذهاب إليه.
وبعد هذا يمكن أن يقال:إن التحكيم المعاصر في القوانين لما كان مداه واسعا ً شامالً فإنه يخالف التحكيم في الشريعة في
اقتصاره على أمور معينة،وعدم جوازه في أمور ال يصلح للفصل فيها إال القضاء ،ومن هنا فإن اللجوء إلى التحكيم في
مثل هذه األمور في القوانين حتى مع رضا الطرفين يعد مخالفة شرعية ال تجوز ارتكابها

()36

المبحث الثاني:
التحاكم إلى الشريعة اإلسالمية وشروط القاضي والمحكم والفروق بينهما،وآداب القضاء في اإلسالم.
أولا:شروط القاضي.
وحتى يضمن الشرع أن تتم عملية التقاضي على الوجه المشروع ،وأن تؤدي هذه الوسيلة من وسائل القضاء دورها كما أريد
له شرعاً ،فقد قرر الشرع مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي حتى يص ّح قضاؤه ،وذلك على النحو التالي:
-1اإلسالم :فال يواله الكافر لنقصه بالكفر ،وألنه والية على أخطر أمور المسلمين ،ووالية الكافر على المسلم ممنوعة
سبيالا﴾ [النساء ]141 :وإلن الكافر بجهل
بالنص ،وذلك في قوله تبارك و تعالىَ ﴿ :ولَنْ يَ ْج َع َل هللا ل ْل َكافرينَ َعلَى ا ْلمؤْ منينَ َ
أحكام اإلسالم ،ولكن إن كان ذلك فهو تقليد سياسة ال والية ،وإن التزم حكمه فهو من باب الطاعة التي يقتضيها دفع الضرر
األشد بالضرر األخف ،ال من باب أهليته للحكم(.)33

(  )01سنن الرتمذي ،كتاب األحكام ،باب ما جاء عن رسول اهلل يف القضاء.1033 ،
( ) 01حكم اشرتاط التحاكم إىل القوانني الوضعية يف العقود التجارية ،حبث مقدم إىل جممع الفقه اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته العشرين املنعقد
مبقر رابطة العامل اإلسالمي يف الفرتة من  30-11شهر احملرم عام 1103ه إعداد :أ.د.محزة بن حسني الفعر الشريف.
(  )37كنز الراغبني ،للمحلي ،311/1 ،مغين احملتاج.081/1 ،
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-2التكليف :معناه في اللغة :إلزام ما فيه كلفة ومشقة( )32وفي االصطالح :طلب الشارع ما فيه كلفة من فعل أو ترك ،وهذا
الطلب من الشارع بطريق الحكم ،وهو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين باالقتضاء أو التخيير( )38وهو يعني البلوغ والعقل،
وعلى ذلك فال يصح القضاء من الصبي; ألنه ال يلي أمر نفسه ،ومن باب أوال أالّ يلي أمر غيره ،وهكذا الحال بالنسبة
للمجنون ،فال تصح وال يتهم وال تنفذ أحكامهم

.

-3الحرية :فال يصح القضاء لمن فيه رق ،ألنه مشغول في خدمة سيده وأيضا لنقصه وعدم واليته على نفسه ،لذا اليصح أن
يكون واليا ً على غيره.
-4الذكورة :ال تجوز والية المرأة وذلك لنقص دينها وعدم تمكنها من القيام بأعباء القضاء ،حيث إنه عمل جاد هناك فيه
مزاحمة الخصوم من الرجال والنساء والمرأة قد ال تقوى على القيام و النظر في هذه األمور لعدم كفايتها ،وألن هذا المنصب
تناط به أعمال خطيرة وأعباء جسيمة تتنافى مع طبيعة المرأة ،وفوق طاقتها وذلك لقول النبي )َ « (ما َرأَي ُ
ت
ْت ِم ْن نَاقِ َ
صا ِ
َع ْقل َو ِدين» ()40ولقوله )« (لَ ْن يُ ْفلِ َح قَوْ ٌم َولَّوْ ا أَ ْم َرهُ ُم ا ْم َرأَةً» ( ،)41وألنه لم يرد أن النبي ) (أو أحداً من أصحابه رضي
()42

هللا عنهم ولوا امرأة القضاء

(  )08خمتار الصحاح ،تأليف  :زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي، 383 |1،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،الطبعة:
اخلامسة1133 ،هـ 1111 /م ،الناشر :املكتبة العصرية  -الدار النموذجية ،بريوت  -صيدا
مادة " كلف " .جاء يف القاموس احمليط "" :"118 /0والتكليف :األمر مبا يشق ،وتكلفه :جتشمه" .استقرأ شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رمحهما
اهلل تعاىل هذه الكلمة يف الكتاب والسنة ،وأفادا أنه مل يأت فيهما تسمية أوامر اهلل وشرائعه "تكليفا" ،بل مساها روحا ونورا ...وإمنا جاء ذلك يف جانب النفي
﴿ال يُ َكلِّ ُ َّ
سا إَِّال ُو ْس َع َها﴾  ،وهذا اإلطالق إثبات ال يعرف أيضا يف لسان السلف ،وإمنا جاء من لدن كثري من املتكلمة واملتفقهة ،واهلل أعلم .انظر:
ف اللهُ نَ ْف ً
"جمموع الفتاوى" " ،"31-31 /1و"إغاثة اللهفان" " ،"03 /1و"معجم" املناهي اللفظية" "ص 131للشيخ بكر أبو زيد.
(  ) 01اإلحكام يف أصول األحكام ،تأليف :أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن حممد بن سامل الثعليب اآلمدي ،131 |1،حتقيق :عبد الرزاق
عفيفي،الناشر :املكتب اإلسالمي ،بريوت -دمشق -لبنان،و مجع اجلوامع  ،181 / 1وإرشاد الفحول ص  ،1والتلويح على التوضيح .10 / 1
13
اب تَـ ْر ِك احلَائِ ِ
الص ْوَم ،حديث رقم ( ،18 /1 ،031من نقصان عقلها) أي وجود الثانية معها
ض َّ
( ) أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب احليض بَ ُ
لنسياهنا وقلة ضبطها وهذا يشعر بنقص عقلها عن الرجل إمجاال وأما تفصيال فقد تكون امرأة أكثر عقال من كثري من الرجال( .من نقصان دينها) .أي إن ما
يقع منها من العبادة وهي من أهم أمور الدين أنقص مما يقع من الرجل] قوله  " :- -أما نقصان العقل  ،فشهادة امرأتني تعدل شهادة رجل " تنبيه منه -
 -على ما وراءه  ،وهو ما نبه اهلل تعاىل عليه يف كتابه بقوله تعاىل﴿ :أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما األخرى﴾ أي :أهنن قليالت الضبط .النووي (/1
)181
11
ِ
ِ
ِ
ِ
صَر  ،حديث رقم ( ، 8/1 ، 1131لن يفلح) ال يظفرون باخلري
اب كتَاب النِ ِّ
َّيب إِ َىل ك ْسَرى َوقَـْي َ
اب املَغَا ِزي بَ ُ
( ) أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتَ ُ
وال يبلغون ما فيه النفع ألمتهم( .ولوا أمرهم امرأة) جعلوا هلا والية عامة من رئاسة أو وزارة أو إدارة أو قضاء]
(  ) 13وقد اتفق املاكلية واخلنابلة مع الشافعية يف هذا القول .انظر :الصاوي :بلغة السالك ،031/3 ،البهويت :كشاف القناع 311/3 ،ولكن احلنفية قد
خالفوهم يف ذلك ،وقالوا إن الذكورة ليست شرطاً إال يف قضايا احلدود والقصاص فقط ،وعلى ذلك فاملرأة عندهم تلي القضاء إال يف قضايا احلدود والقصاص.
انظر :بدائع الصنائع .0/8 ،وقد نقل ابن رشد عن ابن جرير الطربي وابن حزم جواز تويل املرأة للقضاء مطلقاً .انظر :بداية اجملتهد االبن رشد .113/3 ،
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 -5العدالة

()43

فال يجوز والية الفاسق ،والعدالة هي :اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر ،والعدالة في اللغة هي :االستقامة،

وفي الشرع هي :االستقامة في الدين والمروءة ،يعني أن يكون مؤديا ً للفرائض ،مجتنبا ً للكبائر ،ذا مروءة من الكرم والشجاعة
والحزم واليقظة وما أشبه ذلك)44( .والمروءة هي االستقامة ،أي استقامة الشخص على أخالق أمثاله()45ودليل هذا الشرط
قوله تعالى﴿ :إن هللاَ يَأْمرك ْم أَنْ ت َؤدُّوا األَ َمانَات إلَى أَهْل َها َوإ َذا َح َك ْمت ْم بَيْنَ الناس أَنْ ت َْحكموا با ْل َعدْل﴾ [سورة النساء]52 :
حيث أمر هللا تبارك وتعالى بالعدل عند الحكم بين الناس ،وهذا ال يكون إال ممن توفر فيه شرط العدالة ،أما الفاسق فال يصح
ق بنَبَأٍ فَتَبَينوا﴾
قضاؤه ،وذلك ألن هللا تعالى أمرنا بالتثبت من خبره بقوله جل شأنه﴿ :يَا أَ ُّي َها الذينَ آ َمنوا إنْ َجا َءك ْم فَاس ٌ
[الحجرات ]6 :فكيف يثق الخصوم بحكم من أمروا بتبيّن خبره.
-6سالمة الحواس :كالسمع والبصر واللسان ،ليصح معها مباشرة ما يدرك بها ،والمقصود سالمتها مما يؤثر في الرأي
والعقل ،ومن سالمة األعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض فال يتولى القضاء أخرس أو أعمى أو
أطرش ،وال يض ّر أن يكون سمعه ثقيالً ،أو أن يكون بعين واحدة ،أو أن يرى في الليل دون النهار ،أو النهار دون الليل،
وقيل في هذه الحالة ال يحكم إال في الوقت الذي يبصر فيه ،وإن قيل إن النبي ) (ولّى ابن أم مكتوم المدينة وهو أعمى

(46).

-3الكفاية :مقدرة القاضي على القيام بمنصب القضاء ،بأن يكون فيه قوة على تنفيذ الحق بنفسه ،فال يكون ضعيف النفس
جبانا ،مغفالً ضعيف النفس ،مختل النظر (الفكر) بكبر أو هرم(.)43
ك َما أُ ِحبُّ لِنَ ْف ِسيَ ،ال
ض ِعيفًاَ ،وإِنِّي أُ ِحبُّ لَ َ
ودليلها ما جاء عن النبي ) (مخاطبا ً أبا ذر الغفاري « يَا أَبَا َذرٍّ  ،إِنِّي أَ َرا َ
ك َ
تَأ َ َّم َر َّن َعلَى ْاثنَي ِْنَ ،و َال تَ َولَّيَ َّن َما َل يَتِيم» (.)42وفي هذا الحديث الشريف مراعاة األمانة لكونها ثقيلة.

(  )10ـ والعدالة شرط عند املالكية والشافعية واحلنابلة .انظر :حاشية الدسـوقي ،131/1 ،هناية احملتاج ،308/8 ،املغين ،083/11 ،وعند احلنفية العدالة
شرط أولوية ،وعلى ذلك فقضاء الفاسق نافذ ،ولكن يأمث من والّه ،ويف هذا يقول ابن مودود من احلنفية“ :والفاسق جيوز قضاؤه كما جتوز شهادته ،وال ينبغي
أن يُوىل كما ال ينبغي أن يُعمل بشهادته” االختيار80/3 ،
(  )11ـ شرح العقيدة السفارينية  -الدرة املضية يف عقد أهل الفرقة املرضية ،تأليف :حممد بن صاحل بن حممد العثيمني ،181/1،الطبعة :األوىل 1131 ،هـ،
الناشر :دار الوطن للنشر ،الرياض ،و بدائع الصنائع ،318/1 ،الكايف للقرطيب  ،ص ،111التعريفات للجرجاين  ،ص318
(  )11حاشية عمرية.018/1 ،
)  (11األحكام السلطانية أليب يعلى ص  33 ،1 ،1وما بعدها ط احلليب مبصر ،واألحكام السلطانية للماوردي ص  1 ،1ط بريوت  /لبنان ،ومقدمة ابن
خلدون  ،131 ،133ومنتهى اإلرادات  ،111 / 3وشرح العقائد النسفية ص  ،181واملغين يف أبواب التوحيد ج  - 33القسم األول ص - 338 ،331
 ،311ورد احملتار على الدر املختار  ،018 / 1وحاشية الدسوقي  031 / 1وما بعدها ،وشرح املنهاج  318 ،180 ،183 / 1ط مصطفى احلليب مبصر.
(  )18ـ مغين احملتاج.310 /1 ،
(  )18ـأخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اإلمارة ،باب كراهة اإلمارة بغري ضرورة  1118 /0حديث رقم  .1831قال القرطيب أي ضعيفا عن القيام مبا
يتعني على األمري من مراعاة مصاحل رعيته الدنيوية والدينية ووجه ضعفه عن ذلك أن الغالب عليه كان الزهد واحتقار الدنيا ومن هذا حاله ال يعتىن مبصاحل
الدنيا وألمواهلا اللذين مبراعاهتما تنتظم مصاحل الدين ويتم أمره وقد كان أبو ذر أفرط يف الزهد يف الدنيا حىت انتهى به احلال إىل أن يفيت بتحرمي اجلمع للمال
وإن أخرجت زكاته وكان يرى أنه الكنز الذي توعد اهلل عليه يف القرآن فلما علم النيب  منه هذه احلالة نصحه وهناه(حاشية السندي على سنن النسائي
تأليف :عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي،311 /1 ،الطبعة :الثانية ،1181 – 1131 ،الناشر :مكتب املطبوعات اإلسالمية – حلب)
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وأيضا ً ما رواه أبو ذر  قَا َل :قُ ْل ُ
ك
ب بِيَ ِد ِه َعلَى َم ْن ِك ِبي ،ثُ َّم قَا َل« :يَا أَبَا َذرٍّ  ،إِنَّ َ
ض َر َ
ت :يَا َرسُو َل هللاِ ،أَ َال تَ ْستَ ْع ِملُ ِني؟ قَا َل :فَ َ
()48
ض ِع ٌ
ي َونَدَا َمةٌ ،إِ َّال َم ْن أَ َخ َذهَا ِب َحقِّهَاَ ،وأَ َّدى الَّ ِذي َعلَ ْي ِه فِيهَا»
يفَ ،وإِنَّهَا أَ َمانَةَُ ،وإِنَّهَا يَوْ َم ْالقِيَا َم ِة ِخ ْز ٌ
َ
-2الجتهاد( )51االجتهاد في اللغة بذل الوسع والطاقة في طلب أمر ليبلغ مجهوده ويصل إلى نهايته( .)51وال يخرج استعمال
الفقهاء عن هذا المعنى اللغوي وشرطه أن يكون المجتهد عالما ً بما يتعلق باألحكام من القرآن والسنة من مثل الخاص والعام
والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ ومتواتر السنة واآلحاد والمتصل والمرسل وحال الرواة قوة وضعا ً
ولسان العرب لغة ونحواً وصرفاً ،وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم في المسألة محل النظر فال يخالفهم في شيء،
والقياس بأنواعه

()52

انَ ،وإِ َذا
ص َ
ودليل االجتهاد ما رواه عمرو بن العاص عن رسول هللا ) (قال« :إِ َذا َح َك َم ال َحا ِك ُم فَاجْ تَهَ َد ثُ َّم أَ َ
اب فَلَهُ أَجْ َر ِ
َح َك َم فَاجْ تَهَ َد ثُ َّم أَ ْخطَأ َ فَلَهُ أَجْ ٌر» ( )53هذا يدل على أنه ال بد من توفر أهلية االجتهاد في القاضي حتى يصح حكمه بين الناس،
ذلك ألنه رتب األجر على اجتهاده

()54

ثانياا:شروط المحكم.

(  )11ـأخرجه مسلم يف صحيحه صحيح مسلم ،يف كتاب اإلمارة ،باب كراهة اإلمارة بغري ضرورة  1118 /0حديث رقم  [ .1831ش (إنك ضعيف
وإهنا أمانة) هذا احلديث أصل عظيم يف اجتناب الواليات ال سيما ملن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الوالية وأما اخلزي والندامة فهو يف حق من مل
يكن أهال هلا أو كان أهال ومل يعدل فيها فيخزيه اهلل تعاىل يوم القيامة ويقضحه ويندم على ما فرط وأما من كان أهال للوالية وعدل فيها فله فضل عظيم
عامال أي واليًا على الناس (إهنا أمانة) أي إن الوالية مسئولية مهمة؛ َّ
ألهنا تفرض على
تظاهرت به األحاديث الصحيحة] قوله( :أال تستعملين) أي جتعلين ً
كل باب قيادة حكيمة تبتين على العدل والنصح والرفق ،وأن ال يقع منه إمهال وال ظلم وال
الوايل أن ينظر يف مجيع ما يهم الناس من األمور ،مث يقودهم يف ّ
غش وال خيانة وال اتباع هوى.
(  )13االجتهاد يف اللغة بدل اجلهد ،واستفراغ الطاقة ،انظر :الرازي :خمتار الصحاح ،ص ،18مادة ( َج َه َد) ،الفيومي :املصباح املنري ،ص ،103ويف اصطالح
األصوليني هو :بذل الطاقة من الفقيه يف حتصيل حكم شرعي ظين ،انظر :تيسري التحرير ،181/1 ،اجلرجاين :التعريفات ،ص.13
(  )11كشاف اصطالحات الفنون ط كلكتا  ،118 / 1واملصباح مادة (جهد)
(  )13مغين احملتاج081/1 ،و مسلم الثبوت  013 / 3ط بوالق.
( )10أخرجه البخاري يف صحيحه  ،يف كتاب االعتصام ،باب أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ  ،حديث رقم ،103/1 . 1811وصحيح مسلم،
كتاب األقضية ،باب أجر احلاكم ،حديث رقم ،10/13 ،1811و سنن أيب داود ،كتاب األقضية ،باب القاضي خيطئ ،حديث رقم ،311/0 ،0181
سنن ابن ماجة ،كتاب األحكام ،باب احلكم جيتهد فيصيب احلق ،حديث رقم( .881/3 ،3011حكم) أراد أن حيكم( .فاجتهد) بذل جهده لتعرف
احلق( .أصاب) وافق واقع األمر يف حكم اهلل عز وجل]
(  )11ـ هذا هو قول املالكية واحلنابلة حيث وافقوا الشافعية يف هذا الشرط ،انظر :حاشية الدسوقي ،131/1 ،ابن قدامة :املغين 081/11 ،وعند احلنفية
االجتهاد شرط أولوية :أي جيوز أن يكون القاضي عندهم غري جمتهد ،فـال يف االختيار ” :واألوىل أن يكون القاضي جمتهدا” .ابن مودود = =:االختيار،80/3،
بل ذهب احلنفية إىل صحة تولية اجلاهل ،وعللوا ذلك بأنه ميكنه سؤال العلماء عن القضية اليت سيحكم فيها ،جاء يف فتح القدير ” :أما تقليد اجلاهل فيصح
عندنا خالفاً للشافعي رمحه اهلل” فتح القدير ،البن اهلمام.318/8 :
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وشروط المحكم هي نفس شروط القاضي باستثناء شرط االجتهاد ،وهذا ما تفق عليه جمهور الفقهاء(.)55
من خالل ما سبق يمكن استنتاج الفرق بين القاضي والمحكم في النقاط التالية:
-1والية القاضي عامة بينما والية المحكم خاصة ،وذلك من حيث مجاالت الحكم واألشخاص:
أ) فالقاضي يحكم في عموم القضايا ،أما المحكم فال يحكم في القضايا المتعلقة بحدود هللا تعالى.
ب) والقاضي يحكم لعموم الخصوم ،أما المحكم فال يحكم إال بين خصوم ارتضوا حكمه.
-2رضا الخصوم بالقاضي ليس شرطا ً في نفاذ حكمه ،بينما األمر خالف هذا في المحكم.
- 3القاضي مولى من قِبل اإلمام ،بينما المحكم مولى من قِبل الخصوم أنفسهم.
- 4للقاضي أن ينيب عنه من ينظر في جل مهامه أو بعضها ،وليس هذا للمحكم.
-5حكم القاضي قد يتعدى إلى غير الخصوم ،وليس كذلك حكم المحكم فإنه ال يتعدى الخصوم إلى غيرهم إال برضا الغير.
-6لو انسحب أحد الخصوم من القضية قبل أن يصدر القاضي حكمه فيها فإن هذا ال يبطل الحكم وال يمنعه من النفاذ ،أما إذا
انسحب أحد الخصوم من القضية قبل أن يصدر المحكم حكمه ،فإن حكمه يبطل وال ينفذ

()56

ثالثاا:الفرق بين القاضي والمحكم.
من خالل ما سبق يمكن استنتاج الفرق بين القاضي والمحكم في النقاط التالية:
-1والية القاضي عامة بينما والية المحكم خاصة ،وذلك من حيث مجاالت الحكم واألشخاص:
أ) فالقاضي يحكم في عموم القضايا ،أما المحكم فال يحكم في القضايا المتعلقة بحدود هللا تعالى.
ب) والقاضي يحكم لعموم الخصوم ،أما المحكم فال يحكم إال بين خصوم ارتضوا حكمه.
-2رضا الخصوم بالقاضي ليس شرطا ً في نفاذ حكمه ،بينما األمر خالف هذا في المحكم.
- 3القاضي مولى من قِبل اإلمام ،بينما المحكم مولى من قِبل الخصوم أنفسهم.
- 4للقاضي أن ينيب عنه من ينظر في جل مهامه أو بعضها ،وليس هذا للمحكم.
-5حكم القاضي قد يتعدى إلى غير الخصوم ،وليس كذلك حكم المحكم فإنه ال يتعدى الخصوم إلى غيرهم إال برضا الغير.
-6لو انسحب أحد الخصوم من القضية قبل أن يصدر القاضي حكمه فيها فإن هذا ال يبطل الحكم وال يمنعه من النفاذ ،أما إذا
انسحب أحد الخصوم من القضية قبل أن يصدر المحكم حكمه ،فإن حكمه يبطل وال ينفذ

()53

(  )11فقه القضاء وطرق اإلثبات ،للسوسي ص،133والبحر الرائق  ،31 / 8والفتاوى اهلندية  .311 / 0البحر الرائق  ،31 / 8وبدائع الصنائع / 8
 ،0ومواهب اجلليل  ،113 / 1وتبصرة احلكام  ،10 / 1ومغين احملتاج ،088 / 1 ،والكايف  ،101 / 0واملغين .113 / 13
(  )56فقه القضاء وطرق اإلثبات ،للسوسي ص.131
(  )18املرجع السابق ،ص.131
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رابعا ا:آداب القضاء في اإلسالم.
لقد جعل اإلسالم للقضاء آداباً ،وسننا ً في غاية الكمال ،والرفعة منها:
أولا :عدم جواز القضاء ،والحكم ،والقاضي في حالة غضب ،أو اضطراب ،أو نعاس ،حتّى ال تؤثر هذه الحاالت النفسية
على صحة األحكام الصادرة عنه ،فعن علي ـ عليه السالم ـ ،أنّه قال لرفاعة ( :ال تقض وأنت غضبان ،وال من النوم
()52

سكران)

ثانيا ا  :المساواة بين الخصمين ،وعدم جواز تلقين الشهود ،فعن رسول هللا )(ـ "أنّه نهى أن يحابي القاضي أحد الخصمين،
بكثرة النظر ،وحضور الذهن ،ونهى عن تلقين الشهود"( )58فالكل سواسية أمام القانون سواء الفقير أو الغني ،أو السيد ،أو
المسود.
ثالثا ا  :ل يجوز للقاضي أني يحكم في القضايا دون سماع قول المتداعيين ،فعن رسول هللا ـ ) (ـ أنّه " :نهى أن يتكلم
القاضي قبل أن يسمع قول الخصمين ،يعني يتكلم بالحكم"(.)60
رابعا ا  :ل ينبغي للقاضي أن يقضي في بيته ،فعن علي عليه السالم ـ (أنّه بلغه أن شريحا ً يقضي في بيته فقال  :يا شريح،
أجلس في المسجد ،فإنه أعدل بين الناس ،فأنه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته)( )61وهذا دليل على أن مكان القضاء مكان
مقدس ،وطاهر ،وحيادي.
خامسا ا  :عدم رفع القاضي صوته على الخصم ،فقد روي أن أمير المؤمنين عليه السالم ـ ولي أبا األسود الدؤلي القضاء ثم
عزله ،فقال له  :لم عزلتني ؟ وما خنت والجنيت ! فقال ـ عليه السالم ـ " :أني رأيت كالمك يعلو كالم خصمك إذا تحاكما
إليك

"()62

(  )18األحكام السلطانية للماوردي ، :ص.033
(  )11وهذا املعىن متفق عليه عند فقهاء املذاهب .انظر :شرح فتح القدير البن اهلمام ،011/8، :ابن عابدين :حاشية رد احملتار ،138/1 ،حاشية الدسوقي،
 ،138/1حاشية اخلرشي ،111/8 ،مغين احملتاج للخطيب ،088/1 ،املغين البن قدامة  ،181/11 ،كشاف القناع للبهويت ،038/1 ، :نيل املآرب شرح
دليل الطالب للشيباين.118/3 ، :
(  )13دعائم اإلسالم،تأليف :القاضي النعمان املغريب ،101|3،حتقيق :آصف بن علي أصغر فيضي ،سنة الطبع1110-1080:م
( " )11املغين"  .33 /11والتوضيح لشرح اجلامع الصحيح تأليف  :ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري،108 /1،
حتقيق :دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث الطبعة :األوىل 1131 ،هـ  3338 -م الناشر :دار النوادر ،دمشق – سوريا و دعائم اإلسالم .101 / 3
و عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،تأليف  :أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن ،الناشر :دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت.
(  )13البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ،تأليف :أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمين الشافعي ،حتقيق :قاسم حممد النوري ،الطبعة :األوىل،
 1131هـ ،3333 -الناشر :دار املنهاج – جدة ،معوايل الآليل ـ  ،010/ 3حبر املذهب (يف فروع املذهب الشافعي) ،تأليف :الروياين ،أبو احملاسن عبد
الواحد بن إمساعيل  ،حتقيق :طارق فتحي السيد ،118 /11 ،الطبعة :األوىل 3331 ،م ،الناشر :دار الكتب العلمية،أدب القاضي ،تأليف :أبو العباس أمحد
بن أيب أمحد الطربي املعروف بابن القاص ،11/1،درا سة وحتقيق :د .حسني خلف اجلبوري ،األستاذ املشارك بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة
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سادسا ا  :أن يقف المدعي عن يمين المدعى عليه ،فقد جاء في فقه الرضا" :فإذا تحاكمت إلى حاكم ،فأنظر أن تكون عن
يمين خصمك ـ إلى أن قال ـ فإذا أدعيا جميعاً ،فالدعوى للذي على يمين خصمه"(.)63
علي َر ُج ٌل وهو
سابعا ا  :ل يجوز أن ينزل أحد الخصمين ضيفا ا على القاضي دون الخصم اآلخر ،عن ال َح َس ِن قال :نَ َز َل على ٍّ
علي :أخَص ٌم أنتَ ؟ قال :نَ َعم .قال :فتَ َح ّولْ ; فإِ َّن رسو َل هللاِ ) (نَهانا أن نُضيفَ الخَص َم ّإال
بالكوفَ ِة ،ثُ َّم قَ َّد َم خَص ًما له ،فقا َل له ٌّ
و َم َعه خَص ُمه»

()64

وقد روى أحمد بن حنبل  ،وأبو داود والترمذي رواية مشابهة وهي « :أن عليا لما بعثه رسول هللا) (إلى اليمن قاضيا ً
هللا ) (إِلَى ْاليَ َم ِن ،فَقُ ْل ُ
ضا ُء؟
ضي بَ ْينَهُ ْمَ ،و َال أَ ْد ِري َما ْالقَ َ
هللا تَ ْب َعثُ ِني َوأَنَا شَابٌّ أَ ْق ِ
ت :يَا َرسُو َل َّ ِ
قال  :يا رسول هللا ،بَ َعثَ ِني َرسُو ُل َّ ِ
ص ْد ِري ،ثُ َّم قَا َل« :اللَّهُ َّم ا ْه ِد قَ ْلبَهَُ ،وثَب ْ
ِّت ِل َسانَهُ» ،قَا َل :فَ َما َش َك ْك ُ
ضاء بَ ْينَ ْاثنَي ِْن»( )65أي في
ت بَ ْع ُد ِفي قَ َ
ب ِبيَ ِد ِه ِفي َ
ض َر َ
قَا َل :فَ َ
كيفية الفصل بينهما.
وعنه عليه السالم ـ أن الرسول) (قال « :يا علي إذا جلس إليك الخصمان فال تقض بينهما حتّى تسمع من اآلخر ،كما
سمعت من األول فانك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء» (.)66
خامسا ا:التحاكم إلى الشريعة اإلسالمية.
فال ريب أن اإلسالم دين قائم على نظام إلهي الذي جاء ليصلح البشرية في كل ما يتعلق بحياتهم ودينهم ولذلك نجد فيه أحكام
تتعلق بالعبادات والمعامالت والعقوبات وغير ذلك من هذا القبيل كاألحوال الشخصية والسير والمغازي أو العالقات الدولية

أم القرى  -مكة املكرمة ،الطبعة :األوىل 1131 ،هـ  1181 -م .الناشر :مكتبة الصديق  -اململكة العربية السعودية/الطائف.و معامل القربة يف طلب
احلسبة ،330 /1،كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان املرداوي ،138 /11،النجم الوهاج يف شرح املنهاج.113 /13،
(  )10عيون أخبار الرضا ـ .11/ 3
ِ ِ ِ
(  )11أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ،يف كتاب ِ
صمه َم َعه  ،حديث رقم ،33133
باب :ال يَنبَغى للقاضى أن يُ َ
صم ّإال َ
أدب القاضىٌ ،
وخ ُ
ضيف اخلَ َ
 ،131 /33وأخرجه عبد الرزاق ( ،)11311وإسحاق بن راهويه  -كما ىف املطالب العالية ( - )3083من طريق إمساعيل بن مسلم به.
(  )11أخرجه ابن ماجه يف سننه يف أبواب األحكام ،صحيحه  ،باب التغليظ يف احليف والرشوة  ،حديث رقم  ،131 /0 ،3011حديث صحيح ،وهذا
إسناد رجاله ثقات إال أنه منقطع ،فإن أبا البخرتي -وامسه سعيد بن فريوز -مل يسمع من علي شيئا .وقد روي من وجه آخر متصل كما سيأيت .يعلى :هو
ابن عبيد الطنافسي ،وأبو معاوية :هو حممد بن خازم الضرير.
وأخرجه ابن سعد يف "الطبقات"  ،008 /3وابن أيب شيبة  181 /13و  ،18 /13وأمحد ( ،)101وعبد بن محيد ( ،)11والبزار ( ،)113والنسائي يف
"الكربى" ( )8010و ( )8011و ( ،)8011ووكيع يف "أخبار القضاة" ،81 /1وأبو يعلى ( ،)131واحلاكم  101 /0من طريق األعمش ،هبذا اإلسناد.
وأخرجه الطيالسي ( ،)18وأمحد ( ،)1111ووكيع  ،81 /1وأبو يعلى ( )011من طريق شعبة ،عن عمرو بن مرة ،به.
وأخرجه ابن سعد  ،008 /3وأمحد ( ،)111والبزار ( ،)831والنسائي يف "الكربى ( ،)8018ووكيع  81 /1من طريق أيب إسحاق السبيعي ،عن حارثة بن
مضرب ،عن علي .وهذا إسناد صحيح متصل.
(  )11رواه أمحد وأبو داود والرتمذي فقه السنة تأليف :سيد سابق ،110 /0،الطبعة :الثالثة 1018 ،هـ  1188 -م ،الناشر :دار الكتاب العريب ،بريوت
– لبنان.
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وبنا ًءا على ما سبق يجب على الجميع المسلمين انقياد واستسلم هلل عز وجل في جميع شؤونهم ويكون القرآن الكريم دستورهم
واإلقرار بالحاكمية هلل سبحانه وتعالى.
سلي اما﴾
سلِّمو ْا تَ ْ
ضيْتَ َوي َ
قال تعالى﴿ :فَالَ َو َر ِّب َك لَ يؤْ منونَ َحت َى ي َح ِّكمو َك في َما ش ََج َر بَ ْينَه ْم ثم لَ يَجدو ْا في أَنفسه ْم َح َر اجا ِّمما قَ َ
[النساء ]65 :ففي هذه اآلية الكريمة بيان واضح على انتفاء اإليمان لمن لم يح ّكم شرع هللا سبحانه وتعالى :قال الجصّاص
في شرح اآلية الكريمة "وفي هذه اآلية داللة على أن من رد شيئا من أوامر هللا تعالى أو أوامر رسوله ) (فهو خارج من
()63

اإلسالم ،سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول واالمتناع من التسليم"

وقوله تعالى﴿ :أَلَ ْم تَ َر إلَى الذينَ يَ ْزعمونَ أَنه ْم آ َمنو ْا ب َما أنز َل إلَ ْي َك َو َما أنز َل من قَ ْبل َك يريدونَ أَن يَت ََحا َكمو ْا إلَى الطاغوت
َوقَ ْد أمرو ْا أَن يَ ْكفرو ْا ....إلى قوله ..يَصدُّونَ عَن َك صدوداا﴾ [النساء ]61-60 :ففي هذه اآلية الكريمة إنكار من هللا عز وجل
على من يدعي اإليمان بما أنزل هللا على رسوله وعلى األنبياء األقدمين ،وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات
إلى غير كتاب هللا وسنة رسوله ،كما ذكر في سبب نزول هذه اآلية أنها في رجل من األنصار ورجل من اليهود تخصاما،
فجعل اليهودي يقول :بيني وبينك محمد ،وذاك يقول :بيني وبينك كعب بن األشرف ،وقيل :في جماعة من المنافقين ممن
أظهروا اإلسالم ،أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية ،وقيل غير ذلك ،واآلية أعم من ذلك كله ،فإنها ذامة لمن عدل عن
()62

الكتاب والسنة.

وقوله تعالى﴿ :يَا أَيُّ َها الذينَ آ َمنوا أَطيعوا هللاَ َوأَطيعوا الرسو َل َوأولي ْاألَ ْمر م ْنك ْم فَإنْ تَنَا َزعْت ْم في ش َْي ٍء فَردُّوه إلَى هللا
َوالرسول...اآلية﴾ [النساء ]58 :ففي هذه اآلية الكريمة بيان واضح على أن المعنى الرد هنا في هذه اآلية أي إلى هللا هو الرد
إلى الكتاب ،والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته.

()68

سن منْ هللا ح ْك اما لقَ ْو ٍم يوقنونَ ﴾ [المائدة .]50 :قال ابن كثير في تفسيره لهذه
وقوله تعالى﴿ :أَفَح ْك َم ا ْل َجاهلية يَ ْبغونَ َو َمنْ أَ ْح َ
اآلية الكريمة "ينكر تعالى على من خرج عن حكم هللا المحكم المشتمل على كل خير ،الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه
من اآلراء واألهواء واالصطالحات التي وضعها الرجال بال مستند من شريعة هللا ،كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من
الضالالت والجهاالت مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم ،وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم
جنكزخان الذي وضع لهم الياسق(،) 30

( ) 18أحكام القرآن للجصاص.318/3 ،
( ) 18تفسري ابن كثري.031/3 ،
( ) 11تفسري القامسي.131/1 ،
()83وتسمى أيضا «الياسة»  .وهي كلمة مفعولية تعين السياسة .قال القلقشندي :وهي قوانني مخنها جنكرخان من عقله وقررها من ذهنه ،رتب فيها أحكاما
وحدد فيها حدودا مبا وافق القليل منها الشريعة احملمدية وأكثرها فحالف لذلك مساها الياسة الكربى .وقد اكتتبها وأمر أن جتعل يف خزانته تتوارت عنه يف
أعقابه وأن يتعلمها صغار أهل بيته (صبح األعشى  . ) 011 /1وذكر القلقشندي شيئا يف أحكام الياسة .ويشار إىل أن هوالكو وخلفاءه كانوا مييلون يف
بداية األمر إىل البوذية ،ولكن هؤالء اخللفاء بعد والية غازان سنة  113هـ دخلوا يف اإلسالم وتراوح املذهب الذي جياهرون به بني السنية والشيعية (انظر دائرة
املعارف اإلسالمية . )018 /13
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وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى :من اليهودية والنصرانية والملة اإلسالمية وغيرها،
وفيها كثير من األحكام أخذها من مجرد نظره وهواه ،فصارت في بينه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب هللا وسنة
رسول هللا )(

()31

قال ابن تيمية رحمه هللا في بيان ما يستنبط من اآلية "فنفى اإليمان عمن تولى عن طاعة الرسول وأخبر أن المؤمنين إذا
دعوا إلى هللا ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا; فبين أن هذا فكل ما سبق من النصوص القرآنية تدل على وجوب التحكيم
بالشريعة.
قال اإلمام القراف ّي رحمه هللا مقرّراً أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد"...فإن القاعدة الشرعية أن وجوب الوسائل تبع لوجوب
المقاصد وألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب"

()32

بمعنى أنّه متى كان المقصد واجبا ً كانت الوسيلة لهذا المقصد واجبة ً

أيضا ً فثبت على وجوب التحكيم بالشرعية اإلسالمية وحرمة اللجوء والميل إلى ضده لغير مبرر شرعي ،ألن فعل ذلك تر ٌ
ك
للواجب ،وترك الواجب عمدًا ذنبٌ وإثم كبير يستوجب العقوبة .كما قال الجصّاص –رحمه هللا" -ترك الواجب يستحق به
العقاب وفعل المباح ال يستحق به العقاب"

()33

سادسا ا :حكم تولي القضاء.
تولي القضاء ونحوه من الوليات تعتريه األحكام الخمسة:
فيكون واجبا :إن كان من يتواله أهال للقضاء دون غيره النفراده بشروطه ،فحينئذ يفترض عليه التقلد صيانة لحقوق العباد
وإخالء للعالم عن الفساد; وألن القضاء فرض كفاية وال يوجد سواه يقدر على القيام به فتعين عليه ،كغسل الميت وتكفينه،
وسائر فروض الكفاية.
ويكون مندوبا :لصاحب علم خفي ال يعرفه الناس ،ووجدت فيه شروط القاضي ،وذلك ليشهر علمه للناس فينتفع به.
واح ٌد في الجنة ،واثنان في النار ،فأما
ويكون حراما :لفاقد أهلية القضاء ،روي عن النبي ) (أنه قال" :القُضاةُ ثالثةِ :
ضى به ،و َر ُج ٌل عرف الح َّ
الذي في الجنة فرج ٌل عَرفَ الح َّ
ق فجار في الحكم ،فهو في النار ،و َر ُج ٌل قضى للنَّاس على
ق فقَ َ
جهل ،فهو في النار" ( ;)34وألن من ال يحسنه ال يقدر على العدل فيه فيأخذ الحق من مستحقه فيدفعه إلى غيره.

( ) 81تفسري ابن كثري.111/0 ،
( ) 83الفروق للقرايف.111/1 ،
( ) 80أحكام القرآن للجصاص.313/1 ،
(  )81أخرجه أبو داود يف سننه،يف كتاب األقضية ،باب القاضي ُخيطئ ،131 |1،حديث صحيح بطرقه وشواهده ،خلف بن خليفة -وإن كان قد اختلط-
الرَّماين = = .وأخرجه ابن ماجه ( ،)3011والنسائي يف الكربى )1811( ،من طريق خلف ابن خليفة،
قد توبع .ابن بريدة :هو عبد اهلل ،وأبو هاشم :هو ُّ
سعد بن عبيدة ،عن ابن بريدة ،به .وسنده حسن يف املتابعات .وصححه ووافقه الذهيب .فتح القدير 1
هبذا اإلسناد .وأخرجه الرتمذي ( 1033م) من طريق ْ
 ،011 - 013 /وجواهر اإلكليل  ،333 / 3والقليويب وعمرية  ،311 - 311 / 1واملغين .01 - 01 / 1
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ويكون مكروها :لمن يخاف العجز عنه وال يأمن على نفسه الحيف فيه ،ولم يتعين عليه توليه ،وكره بعضهم الدخول فيه
ضا َء فَقَ ْد ُذ ِب َح ِب َغي ِْر ِس ِّكين»
مختارا لقوله )َ « :(م ْن َولِ َي ْالقَ َ

()35

ويكون مباحا :للعدل المجتهد الصالح للقضاء الذي يثق بنفسه أن يؤدي فرضه وال يتعين عليه لوجود غيره مثله.

()36

والحكم في سائر الواليات كالحكم في القضاء ،وما يتصل بشروط من يتولى القضاء أو نحوه من الواليات وما إلى ذلك
يرجع إليه في مصطلح (قضاء ،وإمامة) إلخ.

المبحث الثالث:
حكم اللجوء إلى القضاء الوضعي وضوابطه في الشريعة اإلسالمية.
أولا:حكم اللجوء إلى القضاء غير السالمية.
فإذا ثبت أن المسلمين المقيمين في ديار الغرب وال تسمح لهم تلك الدول بإنشا ِء محاك َم خاص بهم يتحاكمون فيها فقد أجاز
لهم الشرع التحاكم إلى تلك المحاكم ويأخذون حكم المضطر وضمن الضرورات التي لها أحكامها ،والتي تتخذ من المصالح
ستَ َ
ط ْعت ْم ﴾ [التغابن ]16 :أي بجهدكم
معيا ًرا للحكم ،واإلمكان واالستطاعة أساسًا للتكليف( ;)33لقوله تعالى﴿ :فَاتقوا هللاَ َما ا ْ
وطاقتكم.
ثانياا:ضوابط وقيود التحاكم إلى غير الشريعة السالمية.
فإذا اضطر المسلم إلى التحاكم لغير الشريعة كأن يتحاكم إلى القوانين الوضعية فهناك ضوابط وقيود يجب مراعاتها والتي
منها-:
 - 1تعذر استخالص الحق أو الوصول إليه إل بهذه الطريقة فحسب،.فيتبين أنه إذا تحقق إمكانية استخالص الحق أو دفع
المظلمة عن طريق القضاء الشرعي فحينئذ يجب تحكيم الشريعة وذلك أنه ليس هناك ضرورة تدعو أو تُلجئ إلى التحاكم
إلى القانون الوضعي الذي أساسه الكفر والظلم والحرمة

(  )81أخرجه أبو داود يف سننه ،فيكتاب األقضية ،باب يف طلب القضاء،131 |1،حديث قوي ،وهذا إسناد حسن يف املتابعات من أجل فضيل بن
سليمان ،فهو ضعيف يعترب به ،وقد توبع .سعيد املقربي :هو ابن أيب سعيد كيسان .وسيأيت بعده من طريق آخر بسند حسن .وأخرجه الرتمذي ()1081
من طريق فضيل بن سليمان ،هبذا اإلسناد .وقال :حديث حسن غريب.
العرف ،وصرفه عن َسنَن
العرف بالسكني ،فعدل به عليه
وقوله" :بغري سكني" حيتمل وجهني :أ ُ
السالم عن غري ظاهر ُ
ُ
الذبح إمنا يكون يف ظاهر ُ
حدمها :أن َ
العادة إىل غريها ،ليعلم أن الذي أراده هبذا القول إمنا هو ما ُخياف عليه من هالك دينه دو َن هالك بدنه.
وأخرجه النسائي يف "الكربى" ( )1813من طريق داود بن خالد العطار ،عن سعيد املقربي ،به .وداود العطار يف عداد اجملهولني.
ِ
وهو يف "مسند أمحد" ( .)8111قال اخلطايب :معناه
صدَّى للقضاء ،فقد تَـ َعَّرض للذبح ،فليح َذ ْرهُ
التحذير من طلب القضاء ،واحلرص عليه ،يقول :من تَ َ
ُ
إزهاق الروح ،وإراحةُ الذبيحة ،وخالصها من طول األمل وشدته -إمنا يكون بالسكني ،ألنه ُجيهز
وليتوقَ ْة .والوجه اآلخر :أن الذبح -هو الوجءُ الذي يقع به ُ
عليه ،وإذا ذبح بغري السكني كان ذحبه خنقا وتعذيباً ،فضرب الثل يف ذلك ليكون أبلغ يف احلذر والوقوع فيه.
( ) 88ينظر :صناعة الفتوى وفقه األقليات ،البن بيه( ،ص .)381
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 - 2القتصار على المطالبة بحقه فقط وأخذه عند الحكم به من غير زيادة .ففي هذا القيد يفهم منه أن المطالبة بزيادة على
حكم الشرع ظلم ،والظلم حرام ،كما هو معروف للجميع في الكتاب والسنة واإلجماع :قال هللا تعالى﴿ :أَنْ لَ ْعنَة هللا َعلَى
الظالمينَ ﴾ [األعراف ]44 :وفي السنة منها ما رواه مسلم في صحيحه من الحديث القدسي " :ع َْن أَ ِبي َذرٍّ  ،ع َِن النَّ ِب ِّي ،
ت ُّ
ك َوتَ َعالَى أَنَّهُ قَا َل« :يَا ِعبَا ِدي إِنِّي َح َّر ْم ُ
الظ ْل َم َعلَى نَ ْف ِسيَ ،و َج َع ْلتُهُ بَ ْينَ ُك ْم ُم َح َّر ًما ،فَ َال تَظَالَ ُموا...
فِي َما َر َوى ع َِن هللاِ تَبَا َر َ
الحديث"(،)32دل الحديث الشريف على أنه ال يظلم الناس بعضهم بعضا ً ولم يكتفي بذلك بل زاد في تغليظ تحريمه بقوله:
"وجعلته بينكم محر ًما".
َب ِب ْنتَ أَبِي َسلَ َمةَ ،أَ ْخبَ َر ْتهُ
غير ِه وإن حك َم لَهُ به الحاكم الشرعي; لقوله ) " (أَ َّن َز ْين َ
وهي التحاكم إلى الشرعَّ -أال يأخذ ما َل ِ
ع َْن أُ ِّمهَا أُ ِّم َسلَ َمةَ قَالَ ْ
صام ِع ْن َد بَا ِب ِه ،فَ َخ َر َج َعلَ ْي ِه ْم فَقَا َلِ « :إنَّ َما أَنَا بَ َشرٌَ ،وإِنَّهُ يَأْ ِتي ِني الخَصْ ُم ،فَلَ َع َّل
تَ :س ِم َع النَّ ِب ُّي )َ (جلَبَةَ ِخ َ
ق ُم ْسلِم فَإِنَّ َما ِه َي ِق ْ
ضي ُ
صا ِد ٌ
ْت لَهُ ِب َح ِّ
ار
ق ،فَ َم ْن قَ َ
ضي لَهُ بِ َذلِكََ ،وأَحْ ِسبُ أَنَّهُ َ
بَ ْعضًا أَ ْن يَ ُكونَ أَ ْبلَ َغ ِم ْن بَعْض أَ ْق ِ
ط َعةٌ ِمنَ النَّ ِ
فَ ْليَأْ ُخ ْذهَا أَوْ لِيَ َد ْعهَا»( )38فمن باب أولى ال يبيح له حكم الحاكم غير الشرعي أن يظلم غيره.ومن األدلة التي تقوي ذلك أيضا:
القاعدةُ الفقهية المعروفة المشهورة التي تقول"" :الضرورات تبيح المحظورات" ،و "الضرورة تقدر بقدرها" ،و "الحاجة
تنزل منزلة الضرورة" ( )20والضرورة كما هو معروف لدي الجميع تبيح سلوك وسيلة محرمة الستخالص الحق ورفع
الظلم،ولكن لم تُ ِبحْ سلو َكها لظلم اآلخرين وأخذ مال الناس بغير طيب النفس.
 - 3كراهة القلب لالحتكام إلى غير القضاء الشرعي .ومن أدلة هذا القيد –وهو كونه كارها في قلبه إلى الميل للتحاكم إلى
ش َر َح
القانون الوضعي :-قال هللا تبارك وتعالىَ ﴿ :منْ َكفَ َر باَّلل منْ بَ ْعد إي َمانه إل َمنْ أ ْكرهَ َوقَ ْلبه م ْط َمئن ب ْاإلي َمان َولَكنْ َمنْ َ
اب عَظي ٌم﴾ ( )21ومنها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي بكر قال :قال
ب منَ هللا َولَه ْم َع َذ ٌ
ض ٌ
ص ْد ارا فَ َعلَ ْيه ْم َغ َ
با ْلك ْفر َ
ان»( ..)22وقوله ) (فيما رواه مسلم أيضا من حديث
رسول هللا )َ « . ." :(م ْن َرأَى ِم ْن ُك ْم...وفيه فَ ِبقَ ْلبِ ِهَ ،و َذلِ َ
اإلي َم ِ
ك أَضْ َعفُ ْ ِ
ُ
ُ
ئ،
ْرفُونَ َوتُ ْن ِكرُونَ  ،فَ َم ْن َع َرفَ بَ ِر َ
أ ِّم َسلَ َمةَ ،رضي هللا عنها أَ َّن َرسُو َل هللاِ ) (قَا َلَ « :ستَ ُكونُ أ َم َرا ُء فَتَع ِ
( ) 88أخرجه مسلم يف صحيحه،يف كتاب الرب والصلة واآلداب،باب حترمي الظلم،حديث رقم( .1111/1 ،)3188التحرمي يف اللغة مبعىن املنع من الشيء.
ويف الشرع :ما يستحق فاعله العقاب .وهذا ممتنع يف حق اهلل تعاىل ،ولكنه مراد به أنه سبحانه متقدس ومتنزه عن الظلم ،فأطلق عليه التحرمي؛ ملشاهبته املمنوع
جبامع عدم الشيء قال ابن القيم :كيف ميتنع يف حقه أن حيرم على نفسه ويكتب على نفسه ،وكتابته على = نفسه سبحانه تستلزم إرادته ملا كتبه وحمبته له
ورضاه به ،وحترميه على نفسه يستلزم بغضه ملا حرمه وكراهته له وإرادة أال يفعله ،فِإ ن حمبته للفعل تقتضي وقوعه منه ،وكراهته ألن يفعله متنع وقوعه منه .بدائع
الفوائد  .011 /3وينظر مفتاح دار السعادة .138 ،131 /3
( ) 81أخرجه البخاري يف صحيحه،يف كتاب األحكام،باب القضاء يف قليل املال وكثريه سواء،حديث رقم(.80/1 ،)8181
( ) 83القواعد والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسري ،لعبد الرمحن بن صاحل العبد اللطيف ،13/1 ،الطبعة :األوىل1130 ،هـ3330/م ،الناشر :عمادة البحث
العلمي باجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية.
( ) 81سورة النحل،اآلية.131:
( ) 83أخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب اإلميان،باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان ،وأن اإلميان يزيد وينقص ،وأن األمر باملعروف والنهي عن
املنكر واجبان،حديث رقم(.11/1 ،)11
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صلَّوْ ا»( )23ففي هذا الحديث الشريف دليل على أن
ض َي َوتَابَ َع» قَالُوا :أَفَ َال نُقَاتِلُهُ ْم؟ قَا َلَ « :الَ ،ما َ
َو َم ْن أَ ْن َك َر َسلِ َمَ ،ولَ ِك ْن َم ْن َر ِ
من عجز عن إزالة المنكر ال يأثم بمجرد السكوت بل إنما يأثم بالرضا به أو بأن ال يكرهه بقلبه

()24

 .4بقاء هذا الترخص في دائرة الضرورة بالمعنى العام،والذي يشمل الضرورة والحاجة.
.5عدم اتخاذ القانون الوضعي كوسيلة للظلم والعتداء على حقوق اآلخرين لقوله تعالىَ ﴿ :ولَ تَأْكلو ْا أَ ْم َوالَكم بَ ْينَكم با ْلبَاطل
باط ِل بالطريقة التي ال تنبغي لم يبحه َّ
هللا.
َوتدْلو ْا ب َها إلَى ا ْلحكام...اآلية﴾ [البقرة ]122 :أي وال يأكل بعضكم مال بعض ِب ْال ِ

وفي الختام يختتم الباحث قوله:
بأن األصل هو عدم التحاكم إلى القضاء الوضعي البديل ما دام هناك القضاء الشرعي فإذا تعزر التحاكم إليه ألي سبب من
األسباب المانعة من إقامة الشريعة فيجوز للمسلمين التحاكم إلى القوانين الوضعية بالضوابط السابق ذكرها من الكتاب والسنة
الذي شمل كل شيء في حياة البشرية القادر على استخالص الحقوق ور ِّد المظالم ولذلك ينبغي على الجاليات اإلسالمية التي
للمتخاص ِمينَ أن
ت التي تتيح
ِ
تقيم في الديار أو المجتمعات الغربية الكفرية أن تقوم بحل هذه المشكلة الهدامة بتوفير اآلليا ِ
يتحاكموا إلى الشريعة ،وأن تُ َوفِّ َر لهم َم ْن يفصل في خصوماتهم بنا ًء على أحكامها ،والميسور من ذلك ال يسقط بالمعسور
فغير المسلم ليس ً
أهال للحكم في شئون المسلمين ،ال قاضيًا وال حك ًما; لقوله تعالىَ ﴿ :ولَنْ يَ ْج َع َل هللا ل ْل َكافرينَ َعلَى ا ْلمؤْ منينَ
سب ا
يال ﴾ [النساء ]141 :أي في الدنيا بأن يسلطوا عليهم استيالء استئصال بالكلية ،وإن حصل لهم ظفر في بعض األحيان
َ
على بعض الناس ،فإن العاقبة للمتقين في الدنيا واآلخرة...

()25

والخاتمة وفيها:أهم النتائج المستفادة ،والتوصيات المقترحة.

( ) 83أخرجه مسلم يف صحيحه،يف كتاب اجلهاد،باب باب وجوب اإلنكار على األمراء فيما خيالف الشرع ،وترك قتاهلم ما صلوا ،وحنو ذلك،حديث
رقم(. 1183 /0 ،)1811قال الشارح واحملقق حممد فؤاد عبد الباقي "هذا احلديث فيه معجزة ظاهرة باإلخبار باملستقبل ووقع ذلك كما أخرب وأما فمن
عرف برئ ويف الروايو اليت بعدها فمن كره فقد برئ فأما رواية من روى فمن كره فقد برئ فظاهرة ومعناها من كره ذلك املنكر فقد برئ عن إمثه وعقوبته وهذا
يف حق من ال يستطيع إنكاره بيده وال لسانه فليكرهه بقلبه ويربأ وأما من روى فمن عرف برئ فمعناها واهلل أعلم فمن عرف املنكر ومل يشتبه عليه فقد صارت
له طريق إىل الرباءة من إمثه وعقوبته بأن يغريه بيده أ و بلسانه فإن عجز فليكرهه بقلبه وقوله ولكن من رضى وتابع معناه ولكن اإلمث والعقوبة على من رضى
وتابع وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة املنكر ال يأمث مبجرد السكوت بل إمنا يأمث بالرضا به أو بأن ال يكرهه بقلبه أو باملتابعة عليه وأما قوله أال نقاتلهم
قال ال ما صل وا ففيه معىن ما سبق أنه ال جيوز اخلروج على اخللفاء مبجرد الظلم أو الفسق ما مل يغريوا شيئا من قواعد اإلسالم"(هامش صحيح مسلم نفس
اجلزء والصفحة)
() 81كوكب الوهاج شرح صحيح مسلم 138/33 ،بتصرف يسري.
(  )81تفسري القرآن العظيم (ابن كثري) تأليف :أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، 081 /3 ،حتقيق :حممد حسني مشس
الدين ،الطبعة :األوىل  1111 -هـ ،الناشر :دار الكتب العلمية ،منشورات حممد علي بيضون – بريوت.
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الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات،وال حول وال قوة إال باهلل ،وأشهد أن محمدا عبدهللا ورسوله ،وصفيه من خلقه ،صلوات
هللا وسالمه عليه وعلى آله وأصحابه،ومن سار على نهجه إلى يوم الدين،أما بعد:فقد وفقني هللا تعالى،بمحض فضله
وكرمه،إلتمام هذا البحث المتواضع ،فلم يبق لي إال أن ألخص أهم ما توصلت إليه أثناء إعداده من نتائج علمية ،وما أذكر به
إخواني أهل العلم-طالبا وأساتذة-من توصيات نافعة لي ولهم جميعًا ،ويكون ذلك كاآلتي:

أولا:النتائج :ومن خالل هذا البحث توصل الباحث إلى النتائج التالية:
 أن األصل هو عدم التحاكم إلى القضاء الوضعي البديل ما دام هناك القضاء الشرعي فإذا تعزر التحاكم إليه ألي سبب من
األسباب المانعة من إقامة الشريعة فيجوز للمسلمين التحاكم إلى القوانين الوضعية بالضوابط والقيود التي سبقت ذكرها
بالتفصيل.
 حكم القاضي قد يتعدى إلى غير الخصوم ،وليس كذلك حكم المحكم فإنه ال يتعدى الخصوم إلى غيرهم إال برضا الغير.

ثانياا :أهم التوصيات المقترحة:
-1يوصي الباحث إخوانه طلبة العلم وأساتذتهم بتقوى هللا عز وجل،في كل ما يسند إليهم من أعمال وواجبات-وأن يخلصوا
نياتهم هلل-عز وجل:وأوصيهم بالتوجه التام إلى خدمة كتاب هللا سبحانه وتعالى وسنة رسوله .
-2ويوصيهم باالهتمام البالغ بفهم اللغة العربية،لغة كتاب هللا وسنة رسوله--ولغة أهل الجنة في الجنة-ألن فهم الكتاب
والسنة واجب،وال يفهمان حق الفهم إال بهذه اللغة،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.
.3تنشيط البحث العلمي في مجال القضاء الشرعي ،وتشجيع الباحثين وطالب العلم إلجراء الدراسات العلمية كافية شافية في
مثل هذه القضايا.
 .4االهتمام بتدريس مادة القضاء في الشريعة اإلسالمية والقانون في كليات الشريعة والدراسات اإلسالمية ،من خالل تأصيل
ففه المبادئ في الشريعة اإلسالمية وذلك لتحقيق إبراز ضوابط الفهم والتعامل مع النصوص ،وخاصة في مثل هذه المسألة
الهامة الحساسة.
وأخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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قائمة أهم المصادر والمراجع البحث:
أول :القرآن الكريم
-1األحكام السلطانية ،تأليف :أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهير بالماوردي ،الناشر:
دار الحديث – القاهرة.
-2أحكام القرآن ،تأليف :أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ،المحقق :محمد صادق القمحاوي -عضو لجنة
مراجعة المصاحف باألزهر الشريف ،تاريخ الطبع 1405 :ه ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت.
-3األساليب البديعة في فضل الصحابة وإقناع الشيعة ،تأليف :يوسف بن إسماعيل بن يوسف النَّ ْبهَاني ،الناشر :المطبعة
الميمنية ،مصر ،على نفقة أصحابها مصطفى البابي الحلبي وأخويه،
-4أقضية رسول هللا ) ،(تأليف :محمد بن الفرج القرطبي المالكي ،أبو عبد هللا ،ابن الطالع ،ويقال الطالعي ،عام النشر:
 1426هـ ،الناشر :دار الكتاب العربي – بيروت.
-5أدب القاضي ،تأليف :أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص ،دراسة وتحقيق :د .حسين خلف
الجبوري ،األستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية -جامعة أم القرى -مكة المكرمة ،الطبعة :األولى1408 ،
هـ  1828 -م .الناشر :مكتبة الصديق  -المملكة العربية السعودية/الطائف
-6البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،تأليف :زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،المعروف بابن نجيم المصري ،الطبعة :الثانية
 بدون تاريخ-7بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) ،تأليف :الروياني ،أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل ،تحقيق :طارق فتحي
السيد ،152 /11 ،الطبعة :األولى 2008 ،م ،الناشر :دار الكتب العلمية،
 -8البيان في مذهب اإلمام الشافعي ،تأليف :أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي ،تحقيق :قاسم
محمد النوري ،الطبعة :األولى 1421 ،هـ ،2000 -الناشر :دار المنهاج – جدة
-9تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام ،تأليف :إبراهيم بن علي بن محمد ،ابن فرحون ،برهان الدين اليعمري،
الطبعة :األولى1406 ،هـ 1826 -م ،الناشر :مكتبة الكليات األزهرية
-11تكملة البحر الرائق ،تأليف :محمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري ،الناشر :دار الكتاب اإلسالمي
-11تهذيب اللغة ،تأليف :محمد بن أحمد بن األزهري الهروي ،أبو منصور ،تحقيق :محمد عوض مرعب ،الطبعة :األولى،
2001م الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت.
-13التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،تأليف :ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري،
تحقيق :دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث الطبعة :األولى 1428 ،هـ  2002 -م الناشر :دار النوادر ،دمشق – سوريا
-14جامع بيان العلم وفضله ،تأليف :أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ،تحقيق:
أبي األشبال الزهيري الطبعة :األولى 1414 ،هـ  1884 -م الناشر :دار ابن الجوزي ،المملكة العربية السعودية.
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-15حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،تأليف :العالم العالمة شمس الدين محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير ألبي
البركات سيد أحمد الدردير ،تحقيق محمد عليش دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه.
-16الدرر في اختصار المغازي والسير ،تأليف :النمري ،الحافظ يوسف بن البر ،تحقيق :الدكتور شوقي ضيف ،الطبعة:
الثانية 1403 ،هـ ،الناشر :دار المعارف – القاهرة.
 -17رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار لخاتمة المحققين ،تأليف :محمد آمين الشهير بابن عابدين دراسة
وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمدعبدالموجود والشيخ علي محمد معوض طبعة خاصة 1423ه2003-م دار عالم الكتب
للطباعة والنشروالتوزيع الرياض المملكة العربية السعودية.
-18سنن أبي داود ،تأليف :أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي ال ِّس ِجسْتاني تحقيق:
محمد محيي الدين عبد الحميد الناشر :المكتبة العصرية ،صيدا – بيروت.
-19سنن الترمذي ،تأليف :محمد بن عيسى بن َسوْ رة بن موسى بن الضحاك ،الترمذي ،أبو عيسى ،تحقيق وتعليق :أحمد
محمد شاكر (جـ  )2 ،1ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ  )3وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف (جـ ،)5 ،4
الطبعة :الثانية 1385 ،هـ  1835 -م ،الناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر.
-21سنن الكبرى ،تأليف :عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد المنعم
شلبي ،أشرف عليه :شعيب األرناؤوط ،قدم له :عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،الطبعة :األولى 1421 ،هـ  2001 -م،
الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت.
-21شرح كتاب السير الكبير ،تأليف :اإلمام محمد بن الحسن الشيباني إمالء اإلمام محمد بن أحمد السرخسي الدكتور كمال
عبدالعظيم العناني ،تحقيق أبي عبدهللا محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي منشورات محمد علي بيضون ،الطبعة:
األولى 1413 ،هـ  1883 -م ،دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
-22شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ،تأليف :النشوان بن سعيد الحميرى اليمني ،تحقيق :د حسين بن عبد هللا
العمري  -مطهر بن علي اإلرياني  -د يوسف محمد عبد هللا ،الطبعة :األولى 1420 ،هـ  1888 -م ،الناشر :دار الفكر
المعاصر (بيروت  -لبنان) ،دار الفكر (دمشق  -سورية)
-23الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،تأليف :أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ،تحقيق :أحمد عبد الغفور
عطار الطبعة :الرابعة  1403هـ  ،1823-الناشر :دار العلم للماليين – بيروت
-24عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ،تأليف :أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى
بدر الدين العينى ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت.
-25عيون األخبار ،تأليف :أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،تاريخ النشر 1412 :هـ ،الناشر :دار الكتب العلمية
بيروت-26الفتاوى الهندية ،تأليف :لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ،الطبعة :الثانية 1310 ،هـ ،الناشر :دار الفكر
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-27فتح الباري شرح صحيح البخاري ،تأليف :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ،ترقيم كتبه وأبوابه
وأحاديثه :محمد فؤاد عبد الباقي :محب الدين الخطيب وعلق عليه عبد العزيز بن عبد هللا بن باز .دار المعرفة -بيروت،
.1338
-28الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق ،تأليف :أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي
الشهير بالقرافي ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ الناشر :عالم الكتب
-29فقه السنة ،تأليف :سيد سابق ،الطبعة :الثالثة 1383 ،هـ  1833 -م ،الناشر :دار الكتاب العربي ،بيروت – لبنان.
-31القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير ،تأليف :عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف ،الطبعة :األولى،
1423هـ2003/م ،الناشر :عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة ،المملكة العربية السعودية.
-31الكافي في فقه اإلمام أحمد ،تأليف :أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم
الدمشقي الحنبلي ،الشهير بابن قدامة المقدسي ،الطبعة :األولى 1414 ،هـ  1884 -م ،الناشر :دار الكتب العلمية
-32كشاف القناع عن متن اإلقناع ،تأليف :منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى الناشر:
دار الكتب العلميةـ ألبي عبد هللا محمد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي المصري ،تحقيق :حمدي بن عبد
المجيد السلفي ،الطبعة :الثانية ،1826 – 1403 ،مؤسسة الرسالة – بيروت لبنان.
-33كشف شبهات ور ّد مفتريات ،تأليف :شحاتة محمد صقر ،الناشر :دار الخلفاء الراشدين -اإلسكندرية ،مكتبة األصولي -
دمنهور ،مكتبة دار العلوم -البحيرة (مصر)
-34الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم( ،المس َّمى :الكوكب الوهَّاج والرَّوض البَهَّاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج)
جمع ،تأليف :محمد األمين بن عبد هللا األُ َرمي ال َعلَوي الهَ َرري الشافعي ،نزيل مكة المكرمة والمجاور بها ،مراجعة :لجنة
من العلماء برئاسة البرفسور هاشم محمد علي مهدي ،المستشار برابطة العالم اإلسالمي  -مكة المكرمة ،الطبعة :األولى،
 1430هـ  2008 -م ،الناشر :دار المنهاج  -دار طوق النجاة.
-35لسان العرب  ،تأليف محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى،
الطبعة :الثالثة  1414 -هـ.
-36المبسوط ،تأليف :شمس الدين السرخسي ،دار المعرفة بيروت لبنان.
-37مجلة األحكام العدلية لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخالفة العثمانية ،تحقيق :نجيب هواويني ،الناشر :نور
ت كتب ،آرام باغ ،كراتشي.
محمد ،كارخانه تجار ِ
-38مجموع الفتاوى ،تأليف :تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى322 :هـ) ،تحقيق :عبد
الرحمن بن محمد بن قاسم ،من منشورات :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة النبوية ،المملكة العربية
السعودية.
-39محاسن التأويل ،تأليف :محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي ،المحقق :محمد باسل عيون السود،
الطبعة :األولى  1412-هـ ،الناشر :دار الكتب العلميه – بيروت.

690

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

-41محلى باآلثار ،تأليف :أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري ،بدون طبعة وبدون تاريخ
دار الفكر بيروت لبنان.
-41معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي ،تأليف :الدكتور أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل ،الطبعة :األولى،
 1428هـ  2002 -م ،الناشر :عالم الكتب ،القاهرة.
-42مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،تأليف :الشمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي،
الطبعة :األولى1415 ،هـ 1884 -م ،الناشر :دار الكتب العلمية
-43المغني لبن قدامة ،تأليف :أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي
الحنبلي ،الشهير بابن قدامة المقدسي ،الطبعة :بدون طبعة الناشر :مكتبة القاهرة
-44المقتفى من سيرة المصطفى ) ،(تأليف :حسن بن عمر بن الحسن بن حبيب ،أبو محمد ،بدر الدين الحلبي ،تحيقق :د
مصطفى محمد حسين الذهبي ،الطبعة :األولى1416 ،هـ 1886 -م ،الناشر :دار الحديث  -القاهرة – مصر،
-45منح الجليل شرح مختصر خليل ،تأليف :محمد بن أحمد بن محمد عليش ،أبو عبد هللا المالكي ،الطبعة :بدون طبعة،
تاريخ النشر1408 :هـ1828/م ،الناشر :دار الفكر – بيروت.
-46الوفيات واألحداث لعضو ملتقى أهل الحديث  /للباحث  -غفر هللا له :-هو ملف مختصر لألحداث والوفيات عبر التاريخ.
 . . .آخر تحديث بتاريخ 20 :ربيع األول  1431هـ.
-47ولية القضاء ،تحقيق :إمام بن علي بن إمام الطبعة :األولى 1430 ،هـ  2008 -م الناشر :دار الفالح ،الفيوم – مصر.
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