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مـن  , الناسيئات أعمإن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 

مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن  يهده اهللا فال
  : حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، أما بعد

ماليني املسلمني يف هذا العصر قد احتاجوا إىل اإلقامة خارج ديار اإلسالم، أو اضـطروا إىل   فإن
أهل تلك البالد غري اإلسالمية، أو ممن هاجر إليها من غري أهلها، وذلك ملـا   ذلك، سواء أكانوا من

من مشاكل سياسية أو أمنية أو اقتصادية أو غري ذلك، بل وصل  -إال ما ندر  -تعانيه بالد املسلمني 
األمر بكثري من املسلمني أن هاجروا خارج ديار اإلسالم حفاظًا على دينهم، وذلك ملـا يعانونـه يف   

دهم من تضييق عليهم يف دينهم، ومن املقرر عند مجاهري الفقهاء سلفًا وخلفًا أن اإلقامـة يف دار  بال
  : الكفر حتل يف حالتني

  .من قدر على إظهار دينه يف دار الكفر: األوىل

  . )1(من مل يقدر على إظهار دينه، ولكنه كان عاجزا عن اهلجرة إىل دار اإلسالم : الثانية

لمني خارج ديار اإلسالم حتدث للمسلمني خصومات بينهم وبني غري املسـلمني  ومع إقامة املس
أفرادا ومؤسسات حكومية وغري حكومية، بل أحيانا حتدث اخلصومات بـني املسـلمني أنفسـهم،    
وحيتاجون إىل معرفة حكم الشرع يف التحاكم إىل احملاكم الوضعية، وإىل حكم الشـرع يف دراسـة   

بغرض العمل يف جمال احملاماة أو القضاء يف البالد غري اإلسالمية، بغية الـدفاع  بعض املسلمني للقانون 
  .عن حقوق املسلمني، ومساعدم يف رفع الظلم عنهم، وختفيف الضرر قدر اإلمكان

وألمهية هذا املوضوع فقد كلفت من قبل جممع فقهاء الشريعة بأمريكا بإعداد حبث فيما يتعلـق  
ماة خارج ديار اإلسالم، وما يتعلق بالتحاكم إىل احملاكم األجنبية، وتوكيل غري بالعمل بالقضاء أو احملا

  .املسلمني يف اخلصومات، وأسأل اهللا تعاىل أن يعينين على القيام مبا كلفت به على أمت وجه

هذا، وتزداد أمهية هذا املوضوع إذا نظرنا إليه بصورة أمشل، وذلك ألن كثريا من البالد اإلسالمية  
تسلط على بعضها االحتالل األجنيب وعلى بعضها احلكام العلمانيون  الذين حنّوا شريعة اهللا تعاىل قد 

عن احلكم، وحكموا بني الناس بقوانني من وضع البشر، وما كان من البالد كذلك، فإن العمل فيـه  

                           
 .7/230بن حجر الالباري فتح  ،8/457البن قدامة املغين , 2/343تفسري ابن كثري : انظر) 1(



علـى   يف غري جمال األحوال الشخصية حيث جرت عادة عامة البالد اإلسـالمية  -يف سلك القضاء 
وكـذلك   -حتكيم الشرع اإلسالمي احلنيف يف جمال األحوال الشخصية وتنحيته يف سائر اـاالت  

العمل يف سلك احملاماة يف تلك البلدان، والتحاكم إىل حماكمها الوضعية ينطبق عليه ما ينطبق علـى  
   .البلدان غري اإلسالمية من األحكام

، تناولت يف التمهيد مسألة احلكم بغري ما أنـزل  هذا وقد قسمت البحث إىل متهيد ومخسة أبواب
األول حكـم دراسـة   احملور اهللا، ومىت يكون كفرا، وأحوال احلاكم بغري ما أنزل اهللا، وتناولت يف 

الثاين حكم االشتغال باحملاماة يف غري احملور القانون الوضعي يف كليات احلقوق وحنوها، وتناولت يف 
احملور الثالث حكم العمل بالقضاء يف غري بالد اإلسالم، وتناولت يف ور احملبالد اإلسالم، وتناولت يف 

اخلامس حكم توكيل غري املسـلمني يف  احملور الرابع حكم التحاكم إىل احملاكم األجنبية، وتناولت يف 
اخلصومات، مث اخلامتة أوردت فيها خالصة بأهم نتـائج البحـث، مث فهـرس املراجـع وفهـرس      

  .اهللا تعاىل أن يكتب هلذا البحث القبول، وأن ينفع به املسلمنياملوضوعات، وأسأل 
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  : استحالل احلكم بغري ما أنزل اهللا: األول املطلب

خطاب اهللا املتعلـق بأفعـال املكلفـني    ، واصطالحا احلكم الشرعي هو )1(احلكم لغةً هو املنع 
  : واألحكام الشرعية على قسمني، أو هو مقتضى هذا اخلطاب، الوضعباالقتضاء، أو التخيري، أو 

  .وضعية -2             .تكليفية -1

هو مقتضى خطاب اللّه تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني على جهة االقتضـاء أو  : فاحلكم التكليفي
  .التخيري

أحكام هو ما وضعه الشارع من أسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها : واحلكم الوضعي 
  .اأو نفي االشرع إثبات

املخاطب مبقتضاها فعال أو تركًا، وأمـا   فلِّأن التكليفية كُ: والفرق بني التكليفية والوضعية هو
   .)2( ماالوضعية فقد وضعت عالمات للفعل أو الترك أو أوصافًا هل

ألجلها  احلكم  وتشريع األحكام حق هللا تعاىل وحده، ومقتضى العبادة اليت خلق اهللا تعاىل اخللق

�Æ﴿: تعاىلوقال , )���¡������¢ ﴾)3	������������ :﴿ذه األحكام والتحاكم إليها، قال اهللا تعاىل
وقال  ,))5﴾ ��������������������﴿: وقال تعاىل ،4((﴾ ��������

�������﴿: تعاىل���، وقد استدل العلماء كافـةً  )6(﴾ �$�#�"�!� ���
معناها من نصوص الكتاب والسنة على أن استحالل احلكم بغري ما أنزل  ذه اآليات الكرمية وما يف

                           

 .لسان العرب مادة منع) 1(
 .37روضة الناظر ص )2(
 .40: ويوسف ,57: األنعام )3(
بال الناهية، وانظر إحتاف فضالء البشر يف ) وال تشرك يف حكمه أحدا(، وقد قرأها ابن عامر أحد القراء السبعة 26: الكهف )4(

 .289 ص القراءات األربعة عشر
 .44: املائدة )5(
 .50: املائدة )6(



اهللا كفر خمرج عن ملة اإلسالم، وذلك بأن يعتقد أن حكم غري اهللا جائز أو أنه مثـل حكـم اهللا أو   
  .أفضل من حكم اهللا

ع عليـه  واإلنسان مىت حلل احلرام امع عليه أو حرم احلالل ام" : شيخ اإلسالم ابن تيميةقال 
  .)1("أو بدل الشرع امع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء 

ن من اهللا حكما لقـوم  ﴿ أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحس: يف تفسري قوله تعاىلابن كثري وقال 
ينكر تعاىل على من خرج عن حكم اهللا املشتمل على كل خري الناهي عن كـل شـر   : "يوقنون ﴾

األهواء واالصطالحات اليت وضعها الرجال بال مستند من شريعة اهللا، وعدل إىل ما سواه من اآلراء و
كما كان أهل اجلاهلية حيكمون به من الضالالت واجلهاالت مما يضعوا بآرائهم وأهوائهم، وكمـا  
حيكم به التتار من السياسات امللكية املأخوذة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع هلم الياسق، وهـو  

ع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شىت مـن اليهوديـة والنصـرانية وامللـة     عبارة عن كتاب جممو
اإلسالمية وغريها، وفيها كثري من األحكام أخذها من جمرد نظره وهواه، فصارت يف بنيه شرعا متبعا 

فمن فعل ذلك فهو كافر جيـب   يقدموا على احلكم بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم
  .)2("إىل حكم اهللا ورسوله فال حيكم سواه يف قليل وال كثري قتاله حىت يرجع 

ال خالف بني اثنني من املسلمني أن من حكم حبكم اإلجنيـل  : "قال ابن حزم األندلسي رمحه اهللا
  .)3( اهـ" مما مل يأت بالنص عليه وحي يف شريعة اإلسالم فإنه كافر مشرك خارج عن اإلسالم

إمـا إسـقاط فـرض الزم،    : ام ال خيلو من أحد أربعة أوجهألن إحداث األحك: "و قال أيضا
كإسقاط بعض الصالة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة أو بعض احلج أو بعض حد الزنـا أو حـد   
القذف، أو إسقاط مجيع ذلك، وإما زيادة يف شيء منها، أو إحداث فرض جديد، وإما إحالل حمـرم  

حترمي حملل كتحرمي حلم الكبش وما أشبه ذلك، وأي هذه كتحليل حلم اخلنـزير واخلمر وامليتة، وإما 
  .)4("الوجوه كان، فالقائل به مشرك الحق باليهود والنصارى

إن من الكفر األكرب املستبني : "شيخ يف رسالته حتكيم القواننيالشيخ حممد بن إبراهيم آل الوقال 
حممد صلى اهللا عليه وسلم ليكـون  تنـزيل القانون اللعني منـزلة ما نزل به الروح األمني علي قلب 

من املنذرين، بلسان عريب مبني، يف احلكم به بني العاملني، والرد إليه عند تنازع املتنازعني، مناقضـة  

                           

 .3/267جمموع الفتاوى  )1(
 .2/94تفسري ابن كثري   )2(
 .5/173إلحكام ا )3(
 .6/110اإلحكام  )4(




�	�������������������� ﴿: ومعاندة لقول اهللا عـز وجـل  ���������������������

مل حيكمـوا الـنيب    وقد نفى اهللا سبحانه وتعاىل اإلميان عن من )1(﴾ �����������

�¬أداة النفي وبالقسم، قـال تعـاىل ﴿  صلى اهللا عليه وسلم فيما شجر بينهم، نفيا مؤكدا بتكرار 
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¾�¿�À� ﴾)2(  ومل يكتف تعاىل وتقدس منهم مبجرد التحكيم للرسول صلى اهللا عليه
  .)3(" من احلرج يف نفوسهم بقوله جل شأنهوسلم، حىت يضيفوا إىل ذلك عدم وجود شيء 

�O�P�Q�R﴿: قال الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهللا يف تفسري قولـه تعـاىل  و
S�T�U� ﴾" : ومن هدي القرآن لليت هي أقوم بيانه أن كل من اتبع تشريعا غري التشريع الذي

تباعه لذلك التشريع املخالف كفر جاء به سيد ولد آدم حممد بن عبد اهللا صلوات اهللا وسالمه عليه، فا
الشاة تصبح ميتة مـن  : )4( بواح خمرج من امللة اإلسالمية، وملا قال الكفار للنيب صلى اهللا عليه وسلم

إنه : ما ذحبتم بأيديكم حالل، وما ذحبه اهللا بيده الكرمية تقولون: اهللا قتلها، فقالوا له: قتلها ؟ فقال هلم

�����p���q�r���s���t﴿: ؟ أنزل اهللا فيهم قوله تعـاىل ! فأنتم إذن أحسن من اهللا! حرام 
u�����v�w���x���y��z�{���|���}���~���������5��6��7�8�9�:�;�  ﴾

إذ لو كانت اجلملـة جوابـا   ... ﴾ يدل على قسم حمذوف;�:�﴿ : وحذف الفاء من قوله
تبع الشيطان يف حتليـل  فهو قسم من اهللا جل وعال أقسم به على أن من ا... للشرط القترنت بالفاء

  .)5("امليتة أنه مشرك، وهذا الشرك خمرج عن امللة بإمجاع املسلمني

                           
 .59: النساء )1(
 .65: النساء )2(
  .2حتكيم القوانني ص )3(
كل مما قتلنا وال تأكل مما قتل اهللا أتأ: خاصمت اليهود النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا: ورد بلفظ قال ابن عباس رضي اهللا عنهما )4(

أحاديث عبد اهللا بن  –﴾ أخرجه الطرباين يف معجمه الكبري باب العني .. ﴿ وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه: فأنزل اهللا عز وجل
﴿ وال : عز وجل، والبيهقي يف سننه الكربى كتاب الصيد والذبائح باب سبب نزول قول اهللا )12259(العباس رضي اهللا عنهما 

، وورد بألفاظ أخرى عند أيب داود يف سننه كتاب الضحايا باب يف ذبائح أهل )18675(تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه ﴾ 
﴿ وال : موقوفا على ابن عباس رضي اهللا عنهما، والنسائي يف سننه كتاب الضحايا باب تأويل قول اهللا عز وجل) 2435(الكتاب 

يا رسول اهللا : أتى ناس النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالو: "، ويف رواية عند الترمذي)4361(ر اسم اهللا عليه ﴾ تأكلوا مما مل يذك
 ).2995(يف كتاب تفسري القرآن من سورة األنعام ..." أنأكل ما نقتل وال نأكل ما يقتل اهللا

 .4/90أضواء البيان  )5(



�����°����®�¬﴿: قال الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا يف تعليقه على تفسري قولـه تعـاىل  و

±�²�³��́
فانظرو أيها املسلمون، يف مجيع البالد اإلسـالمية أو  : ")1(﴾ ���
إذ  ؛، يف أقطار األرض إىل ما صنع بكم أعداؤكم املبشرون واملسـتعمرون البالد اليت تنتسب لإلسالم

ضربوا على املسلمني قوانني ضالة مدمرة لألخالق واآلداب واألديان، قوانني إفرجنية وثنيـة، مل تـنب   
هذه القوانني اليت فرضـها  ..... على شريعة وال دين، بل بنيت على قواعد وضعها رجل كافر وثين

العداوة هي يف حقيقتها دين آخر جعلوه دينا للمسلمني بدال من  أعداء اإلسالم السافروعلى املسلمني 
ألم أوجبوا عليهم طاعتها، وغرسوا يف قلوم حبها وتقديسها والعصبية هلـا،   ؛دينهم النقي السامي

كمـة،  تقديس القانون، قدسية القضاء، حرم احمل: حىت لقد جتري على األلسنة واألقالم كثريا كلمات
مث ... وأمثال ذلك من الكلمات اليت يأبون أن توصف ا الشريعة اإلسالمية وآراء الفقهاء اإلسالميني

الفقه، والفقيه، والتشريع، واملشرع، وما إىل ذلك : صاروا يطلقون على هذه القوانني ودراساا كلمة
  .)2("من الكلمات اليت يطلقها علماء اإلسالم على الشريعة وعلمائها 

������﴿ : وقال يف تعليقه على كالم ابن كثري يف تفسـري قولـه تعـاىل   ��﴾ )3(: 
أفيجوز مع هذا يف شرع اهللا أن حيكم املسلمون يف بالدهم بتشريع مقتبس عن تشـريعات أوربـا   (

الوثنية امللحدة ؟ بل تشريع تدخله األهواء واآلراء الباطلة، يغريونه ويبدلونه كما يشاءون، ال يبـايل  
أوافق شرعة اإلسالم أم خالفها ؟ إن املسلمني مل يبلوا ذا قط فيما نعلم من تـارخيهم إال يف   واضعه

ومع هذا فإم مل خيضعوا له، بل غلب  ,ذلك العهد عهد التتار، وكان من أسوأ عهود الظلم والظالم
لـي دينـهم   اإلسالم التتار، مث مزجهم فأدخلهم يف شرعته، وزال أثر ما صنعوا بثبات املسـلمني ع 

ألن أكثر األمم اإلسالمية  ؛مث كان املسلمون اآلن أسوأ حاال وأشد ظلما وظالما منهم.... وشريعتهم
إن األمـر يف  ... اآلن تكاد تندمج يف هذه القوانني املخالفة للشريعة واليت هي أشبه شيء بذاك الياسق

ه وال مداورة، وال عـذر  هي كفر بواح، ال خفاء في ,هذه القوانني الوضعية واضح وضوح الشمس
ألحد ممن ينتسب لإلسالم كائنا من كان يف العمل ا أو اخلضوع هلا أو إقرارها، فليحـذر امـرؤ   
لنفسه، وكل امريء حسيب نفسه أال فليصدع العلماء باحلق غري هيابني، وليبلغوا ما أمروا بتبليغـه،  

  .)4("غري موانني وال مقصرين
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فاحلكم بالقوانني الوضعية املخالفة للشريعة اإلسـالمية  : " بليهيقال الشيخ صاحل بن إبراهيم الو
إحلاد وكفر وفساد وظلم للعباد، فال يسود األمن وال حتفظ احلقوق الشرعية إال بالعمـل بشـريعة   
اإلسالم كلها عقيدة وعبادة وأحكاما وأخالقا وسلوكا ونظاما، فاحلكم بغري ما أنزل اهللا هو حكـم  

وال فرق بني األحوال الشخصية والعامـة  ... ثله، هو حكم بأحكام طاغوتيةبعمل خملوق ملخلوق م
  .)1("واخلاصة فمن فرق بينها يف احلكم فهو ملحد زنديق كافر باهللا العظيم 

الوجه الرابع من الوجوه الدالـة  ): " نقد القومية العربية(قال الشيخ عبد العزيز بن باز يف رسالة و
إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي بـاتمع  : ة العربية أن يقالعلى بطالن الدعوة إىل القومي
ألن القوميني من غري املسلمني لن يرضوا حتكيم القرآن فيوجب ذلـك   ؛والبد إىل رفض حكم القرآن

لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاما وضعية ختالف حكم القرآن حىت يستوي جمتمع القومية يف تلـك  
الكثري منهم بذلك كما سلف، وهذا هو الفساد العظيم والكفر املستبني والـردة   األحكام وقد صرح

  .)2("...السافرة

من مل حيكم مبا أنزل اهللا استخفافا به أو احتقـارا لـه أو   (: الشيخ حممد بن صاحل العثيمني قالو
يصـنعون   اعتقادا أن غريه أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر كفرا خمرجا عن امللة، ومن هؤالء مـن 

للناس تشريعات ختالف التشريعات اإلسالمية، لتكون منهاجا يسري عليه الناس، فإم مل يصنعوا تلك 
إذ مـن املعلـوم   ؛ التشريعات املخالفة للشريعة اإلسالمية إال وهم يعتقدون أا أصلح وأنفع للخلـق 

هاج خيالفه إال وهـو يعتقـد   بالضرورة العقلية واجلبلة الفطرية أن اإلنسان ال يعدل عن منهاج إىل من
  .)3()ضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنهف

كثرية جدا، وفيما نقلناه منها كفايةٌ يتحقق ـا  احملور وأقوال أئمة اإلسالم قدميا وحديثًا يف هذا 
املقصود من بيان أن األصل يف حتكيم غري شرع اهللا اختيارا واستحالالً أنه كفر أكرب خمرج من ملـة  

   .ماإلسال
  : االستبدال الكلي لشريعة اهللا بشريعة أخرى: لثاينا املطلب

نازلة نزلت باملسلمني أول ما نزلت يف زمن التتـار   لشريعة اهللا بشريعة وضعية، كلياالستبدال ال
وهو كتاب وضعه هلم جنكيز خان، فيـه  ) الياسا(أو )الياسق(الذين استبدلوا احلكم اإلسالمي حبكم 

إم مسـلمون  : والنصرانية واإلسالم وشرائع من إحداثه، وكانوا مع ذلك يقولون شرائع من اليهودية
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ويرفعون املصاحف فوق رؤوسهم، وقد نقل ابن كثري الذي عاصر التتار إمجاع العلمـاء علـى أن   
ومل يقيده بقيد االستحالل، وال بقيد أن يزعموا أن الياسـق هـو    كفر،استبداهلم شرع اهللا بالياسق 

مام ابن كـثري  قال اإل، الصحيح من أقوال العلماء وهذا اإلطالق الذي أطلقه ابن كثري هو شرع اهللا،
  : رمحه اهللا تعاىل

ويف ذلك كله خمالفة لشرائع اهللا املنـزلة على عباده االنبياء عليهم الصالة والسالم فمـن تـرك   (
غريه من الشرائع املنسـوخة  الشرع احملكم املنـزل على حممد بن عبد اهللا خامت االنبياء وحتاكم على 

مث إنـه يف  ، )1("مجاع املسـلمني إىل الياسا وقدمه عليه فمن فعل ذلك كفر بإكفر فكيف مبن حتاكم 
القرن املاضي نزلت باملسلمني نازلة عظيمة، أال وهي إلغاء اخلالفة اإلسالمية، وتتابع الدول اإلسالمية 

قد أفىت بدال شرع اهللا تعاىل بالقوانني الوضعية، وواحدة وراء األخرى على إلغاء القضاء الشرعي واست
براهيم إقال الشيخ حممد بن أئمة املسلمني يف مشارق األرض ومغارا بأن هذا االستبدال كفر مبني، ف

: رمحه اهللا عن أنواع احلكم بغري ما أنزل اهللا املخرجة من امللـة املفيت األسبق للملكة العربية السعودية 
ظمها وأمشلها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة ألحكامه، ومشاقّة هللا ورسـوله،  وهو أع: اخلامس(

ومضاهاة باحملاكم الشرعية، إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيال، وتفريعا وتشكيال وتنويعـا، وحكمـا   
فكما أنّ للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات، مرجعها كلُّهـا إىل   ـوإلزاما، ومراجع ومستندات  

القانون املُلفّق من شـرائع  :  وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، فلهذه احملاكم مراجع، هيكتاب اهللا
شىت، وقوانني كثرية، كالقانون الفرنسي، والقانون األمريكي، والقانون الربيطـاين، وغريهـا مـن    

ري مـن  فهذه احملاكم يف كـث , القوانني، ومن مذاهب بعض البدعيني املنتسبني إىل الشريعة وغري ذلك
أمصار اإلسالم مهيأة مكملة، مفتوحةُ األبواب، والناس إليها أسراب إثْر أسراب، حيكُـم حكّامهـا   
بينهم مبا خيالف حكم السنة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به، وتقرهم عليه، وتحتمه 

بـأنّ حممـدا رسـولُ اِهللا بعـد هـذه      فأي كُفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة .. عليهم
، وحنو ما قاله الشيخ ابن إبراهيم قاله كل من الشيخ أمحد شاكر والشـيخ حامـد   )2( ـاه."املناقضة

 )3(الفقي والشيخ حممد األمني الشنقيطي والشيخ حممود شكري األلوسي وغريهم رمحهم اهللا أمجعني 
م وضعي كفر أكرب خيرج من ملـة اإلسـالم وال   استبدال التشريع اإلسالمي بتشريع عا فاخلالصة أن

ألن العمل إذا كان كفرا ففاعله كافر ولو مل يسـتحله كالسـجود   ؛ يتوقف ذلك على االستحالل
غري , للصنم، وسب اهللا تعاىل، وأما املعاصي اليت ليست بكفر فهي اليت اليكفر فاعلها إال إذا استحلها

                           
 .13/119البداية والنهاية  )1(
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 راجع النقوالت اليت يف الفصل السابق )3(



غري ما أنزل اهللا يف التشريع العام معصية كسائر املعاصي أن احلكم بأنه قد نسب إىل بعض أهل العلم 
أو بادعاء أن القانون الوضعي هو حكم اهللا، ومسوا ادعاء ذلك تبديالً ال يكفر فاعلها إال باالستحالل 

وقالوا هذا هو الكفر، وأما االستبدال فليس بكفر، والذين نسبوا هذا القـول إىل بعـض العلمـاء    
ومات هلم يتكلمون فيها عن عدم كفر من حكم بغري ما أنزل اهللا وهو غري املشهورين أخذوه من عم

مستحل، وليس مرادهم االستبدال الكلي للشريعة بل يف مسائل جزئية، أو أخذوه من كالم هلـم يف  
عذر احلاكم اجلاهل امللبس عليه، وكون فاعل الكفر وهو جاهلٌ معذورا ال يعين أن فعله ليس بكفر، 

ني الفعل وفاعله، فليس كل من عمل عمالً مكفرا يكون كافرا بل البد مـن قيـام   بل هناك فرق ب
شروط التكفري وانتفاء موانعه، ومما كتب يف تأييد أن استبدال شرع اهللا بغـريه وحتكـيم القـوانني    

احلكم بغري مـا أنـزل اهللا   (كتاب  الوضعية بدال من الشريعة اإلسالمية هو جمرد معصية من املعاصي
تصدت له اللجنة الدائمة لإلفتاء باململكة العربية السعودية وأصدرت بيانا للتحـذير  ف) التكفري وأصول

ومـن   )1( من هذا الكتاب وأفتت بتحرمي طبعه وبيعه ونشره ودعت كاتبه إىل التوبة إىل اهللا تعـاىل 
التقرير يف  إحكام(اجلدير بالذكر أنه قد صدر قبل هذا الكتاب كتاب آخر على النمط نفسه  بعنوان 

وقد صدرت ذا اخلصوص فتوى من اللجنة الدائمة برئاسة مساحة الشيخ عبد العزيز , )أحكام التكفري
وفحواها أن الكتاب املذكور متضمن لتقرير مذهب املرجئة وإظهار هذا املـذهب   -رمحه اهللا  -باز 

وتلبيس وتضليل لعقـول  وكل هذا جهل باحلق , املردي باسم السنة والدليل وأنه قول علماء السلف
الناشئة ويف ختام الفتوى أفتتت اللجنة بتحرمي طبع الكتاب املذكور ونشره وأنه ال جيوز نسبة ما فيـه  

  .)2( إىل مذهب السنة واجلماعة ودعت كاتبه وناشره إىل إعالن التوبة إىل اهللا تعاىل

لوضعية بـدال مـن الشـريعة    وذا نصل إىل تقرير أن استبدال شرع اهللا بغريه وحتكيم القوانني ا
اإلسالمية هو كفر أكرب خمرج عن ملة اإلسالم، لكن ذلك ال يعين تكفري فاعله، بل البد مـن قيـام   
شروط التكفري وانتفاء موانعه، فمن احلكام من ويل احلكم ونظم احلكم يف دولته نظم كفرية، وهـو  

سباب يف حتويل احلكم إىل حكـم  كاره لذلك راغب يف تطبيق شرع اهللا باذل كل ما يستطيع من األ
، ومنهم من هو )3(إسالمي تدرجييا على قدر استطاعته، ومثل هذا ال يكفر بل هو مأجور إن شاء اهللا 

جاهل أو متأول أو مكره، ومن موانع التكفري الضرورات امللجئة إىل احلكم بغري ما أنزل اهللا، كمـا  
    .سنوضح يف األبواب القادمة إن شاء اهللا تعاىل
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  : احلكم يف قضية جزئية بغري شرع اهللا: لثالثا طلبامل

إذا مل يستبدل احلاكم شرع اهللا بالكلية بشريعة وضعية، وإمنا هو يف األصل حيكـم بشـرع اهللا،   
ولكنه حيكم بغري الشرع يف بعض القضايا بسبب رشوة أو حماباة لقريب أو انتقاما من عـدو وحنـو   

ظاملًا فاسقًا؛ ألن اهللا تعاىل وصف احلاكمني بغري ما أنـزل بثالثـة   ذلك، فإنه ال يكفر، وإمنا يكون 
�﴿: تعاىلروى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف تفسري قوله أوصاف وهي الكفر والظلم والفسق، 

من جحد ما أنزل اهللا، فقد كفر، ومـن  : "قال )1(﴾ �������������������
2(" حيكم به فهو ظامل فاسقومل به  أقر( .  

������������������﴿: تعاىل يف قوله –أيضا  –قال طاووس عن ابن عباس و
  .)3("ليس بالكفر الذي يذهبون إليه: ؛ قال﴾ ��

كفر دون كفر، وظلم دون ظلـم، وفسـق   : "ويف لفظ آخر". كفر ال ينقل عن امللة: "ويف لفظ
ع وليست يف قضـايا  غري أن هذا األثر ينـزل على قضايا خاصة ليست يف قضايا التشري "دون فسق

االستبدال، إمنا هي يف بعض قضايا الترك بدافع اهلوى، وكذلك كل ما جاء يف معناه من كالم أئمـة  
  . السلف

����������﴿: تعاىل يف قوله سألت اإلمام أمحد بن حنبل : "قال إمساعيل بن سعد
  .)4("كفر ال خيرج من امللة: "قال فما هذا الكفر؟: ، قلت﴾ ����������

األصـغر  : أن احلكم بغري ما أنزل اهللا يتناول الكفـرين : والصحيح(: اإلمام ابن قيم اجلوزية قال
واألكرب حبسب حال احلاكم، فإنه إن اعتقد وجوب احلكم مبا أنزل اهللا يف هذه الواقعة، وعدل عنـه  

ه مخيـر  وإن اعتقد أنه غري واجب، وأن. عصيانا، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر
  .)5()إن جهله وأخطأه، فهذا خمطئ، له حكم املخطئني. فيه، مع تيقُنه أنه حكم اهللا، فهذا كفر أكرب
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أن احلكم بغري ما أنزل اهللا : وهنا أمر جيب أن يتفطن له، وهو(: اإلمام ابن أيب العز احلنفي وقال 
ما جمازا؛ وإمـا  إ: يكون كفراكبرية أو صغرية، و: قد يكون كفرا ينقل عن امللة، وقد يكون معصية

فإنه إن اعتقد أن احلكم مبا أنـزل  : وذلك حبسب حال احلاكم. كفرا أصغر، على القولني املذكورين
وإن اعتقد وجـوب  . اهللا غري واجب، وأنه خمري فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم اهللا؛ فهذا أكرب

ل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا عاص، احلكم مبا أنزل اهللا، وعلمه يف هذه الواقعه، وعد
وإن جهل حكم اهللا فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه . ويسمى كافرا كفرا جمازيا، أو كفرا أصغر

  .)1()يف معرفة احلكم وأخطأه؛ فهذا خمطئ، له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور

جزئية إذا مل يستبدل احلاكم شـرع اهللا  ضايا أو قيف قضية  فاخلالصة أن احلكم بغري ما أنزل اهللا
، وال استحل احلكم بغري ما أنزل اهللا، وإمنا محله على ذلك هوى أو شهوة فهو بالكلية بشريعة وضعية

  .معصية من املعاصي أو هو كفر أصغر ال خيرج من امللة

                           
 .323شرح الطحاوية ص  )1(
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  : تها وأقسام الدارسني هلاحكم دراس: األول املطلب

يتنازعها جانبان، جانب مصاحل وجانب مفاسد، ففي جانب دراسة القوانني األجنبية أو الوضعية 
وبيان ما مييز شريعتنا اإلسالمية عنـها،   ,احلذر منها: املصاحل جند أن من املصاحل املترتبة على دراستها

ظلومني من املسلمني والتحصل هلم علـى حقـوقهم   العمل باحملاماة لنصرة امل والتوصل بدراستها إىل 
ودراستها من هذا اجلانب  ية،جنبية أو الوضعالثابتة هلم شرعا عند االضطرار إىل الترافع أمام احملاكم األ

تشبه دراسة العقائد الباطلة للتحذير منها ومناظرة أهلها وجداهلم باليت هـي أحسـن، ويف جانـب    
القوانني منهم من يفنت ا فيقدمها على شرع اهللا، أو يسـاويها بـه،   املفاسد جند أن الدراسني لتلك 

خاصة إذا كان ذلك الدارس خاليا من  العلم الشرعي جاهالً به، فيعظمها يف قلبه ويعظـم كتبـها،   
مما يؤدي به إىل زعزعة إميانه، وهي من هذا اجلانب شبيهة بتعلم السحر الذي نص القرآن , ونصوصها

ال بأس بدراسة القوانني الكفرية بغرض احلذر منها وبيان ما مييز شـريعتنا  صواب أنه على حترميه، وال
اإلسالمية عنها، أو بغرض العمل باحملاماة لنصرة املظلومني من املسلمني والتحصل هلم على حقـوقهم  

ن يكـون  ية، وذلك بشرط أجنبية أو الوضعالثابتة هلم شرعا عند االضطرار إىل الترافع أمام احملاكم األ
عند الدارس للقوانني الكفرية من العلم الشرعي واإلميان ما مينعه من االفتتان ذه القوانني وبشرط أن 

  . يكون كارها هلا بقلبه

بإحدى وبنحو هذا أجابت اللجنة الدائمة لإلفتاء باململكة من سأهلم عن الدراسة يف كلية احلقوق 
  .لتخريج القضاة واحملامني، واهللا أعلم تدرس القانون الوضعياليت  البالد العربية

والدارسون لتلك القوانني، ينقسمون إىل أقسام خمتلفة، وحكمهم تابع حلاهلم، وملقاصدهم مـن  
، ومن أفضل من فصل يف هذه املسـألة مساحـة   )األمور مبقاصدها(دراستها؛ إذ من قواعد الشريعة 

س القوانني الوضـعية أو تـوىل   رحكم من د(: نوانالشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا يف فتوى له بع
  ).تدريسها

بن غنـيم  امن عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم فضيلة الشيخ أمحد بن ناصر 
  . زاده اهللا من العلم واإلميان وجعله مباركا أينما كان آمني

  .سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



هـ وصلكم اهللا داه ومل يقـدر اهللا   3/5/1397م الكرمي املؤرخ فقد وصلين كتابك: أما بعد
اطالعي عليه إال منذ مخسة أيام أو ستة، وقد فهمت ما تضمنه من السؤال عـن حكـم مـن درس    

ال ريـب أن اهللا سـبحانه   : القوانني الوضعية أو توىل تدريسها هل يكفر بذلك أو يفسق؟ واجلواب
لتحاكم إليها، وحذر من التحاكم إىل غريها، وأخرب أنـه مـن   أوجب على عباده احلكم بشريعته وا

صفة املنافقني، كما أخرب أن كل حكم سوى حكمه سبحانه فهو من حكم اجلاهلية، وبني عز وجل 
أنه ال أحسن من حكمه، وأقسم عز وجل أن العباد ال يؤمنون حىت حيكموا رسوله صلى اهللا عليـه  

أنفسهم حرجا من حكمه بل يسلموا له تسليما، كما أخـرب   وسلم فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف
سبحانه يف سورة املائدة أن احلكم بغري ما أنزل كفر وظلم وفسق، كل هذه األمور اليت ذكرنا قـد  

  : أوضح اهللا أدلتها يف كتابه الكرمي، أما الدارسون للقوانني والقائمون بتدريسها فهم أقسام

أو ليعرف فضل أحكام الشـريعة   ,تدريسها ليعرف حقيقتها من درسها أو توىل) القسم األول(
فهذا ال حرج عليه فيما  ,أو ليفيد غريه يف ذلك ,أو ليستفيد منها فيما ال خيالف الشرع املطهر ,عليها

يظهر يل من الشرع، بل قد يكون مأجورا ومشكورا إذا أراد بيان عيوا وإظهـار فضـل أحكـام    
قسم حكمهم حكم من درس أحكام الربا وأنواع اخلمـر وأنـواع   الشريعة عليها، وأصحاب هذا ال

القمار وحنوها كالعقائد الفاسدة، أو توىل تدريسها ليعرفها ويعرف حكم اهللا فيها ويفيد غريه، مـع  
 إميانه بتحرميها كإميان القسم السابق بتحرمي احلكم بالقوانني الوضعية املخالفة لشرع اهللا عز وجـل، 

  . علم السحر أو علمه غريهوليس حكمه حكم من ت

فالذي يتعلمه أو يعلمه غريه ال  ,ألن السحر حمرم لذاته ملا فيه من الشرك وعبادة اجلن من دون اهللا
خبالف من يتعلم القوانني ويعلمها غـريه ال للحكـم ـا وال     ,بالشرك: أي ,يتوصل إليه إال بذلك

  . ولكن لغرض مباح أو شرعي كما تقدم ,باعتقاد حلها

من يدرس القوانني أو يتوىل تدريسها ليحكم ا أو ليعني غريه على ذلك مع إميانه ) قسم الثاينال(
بتحرمي احلكم بغري ما أنزل اهللا، ولكن محله اهلوى أو حب املال على ذلك فأصحاب هذا القسـم ال  

لكنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر ال خيرجون به مـن   ,شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق
ائرة اإلسالم، وهذا القول هو املعروف بني أهل العلم وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء وجماهد د

ومجع من السلف واخللف كما ذكر احلافظ ابن كثري والبغوي والقرطيب وغريهم، وذكر معناه العالمة 
اهللا رسالة  وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن رمحه) الصالة(ابن القيم رمحه اهللا يف كتاب 

   .)الرسائل األوىل(جيدة يف هذه املسألة مطبوعة يف الد الثالث من جمموعة 

  .وال شك أن أصحاب هذا القسم على خطر عظيم وخيشى عليهم من الوقوع يف الردة



من يدرس القوانني أو يتوىل تدريسها مستحال للحكم ـا سـواء اعتقـد أن    ) القسم الثالث(
ألنه باستحالله احلكم  ؛عتقد ذلك فهذا القسم كافر بإمجاع املسلمني كفرا أكربالشريعة أفضل أم مل ي

فيكون يف  ,لضرورة أنه حمرمابالقوانني الوضعية املخالفة لشريعة اهللا يكون مستحال ملا علم من الدين ب
حكم من استحل الزنا واخلمر وحنومها، وألنه ذا االستحالل يكون قد كذب اهللا ورسوله وعانـد  

لكتاب والسنة، وقد أمجع علماء اإلسالم على كفر من استحل ما حرمه اهللا أو حرم ما أحله اهللا مما ا
ومن تأمل كالم العلماء يف مجيع املذاهب األربعة يف باب حكم املرتد  ,هو معلوم من الدين بالضرورة

  . اتضح له ما ذكرنا

املدخل إليها يف معهد القضاء أو يف وال شك أن الطلبة الذين يدرسون بعض القوانني الوضعية أو 
معهد اإلدارة ال يقصدون بذلك أن حيكموا مبا خالف شرع اهللا منها، وإمنا أرادوا أو أريد منـهم أن  
يعرفوها ويقارنوا بينها وبني أحكام الشريعة اإلسالمية؛ ليعرفوا بذلك فضل أحكام الشـريعة علـى   

الدراسة فوائد أخرى تعينهم على املزيد من التفقـه   أحكام القوانني الوضعية، وقد يستفيدون من هذه
يف الشريعة واالطمئنان إىل عدالتها، ولو فرضنا أنه قد يوجد من بينهم من يقصد بتعلمها احلكم ـا  

: ألن اهللا سبحانه يقول ؛بدال من الشريعة اإلسالمية ويستبيح ذلك مل جيز أن حيكم على الباقني حبكمه

  .)2("ال جيين جان إال على نفسه": النيب صلى اهللا عليه وسلم ويقول )1(﴾ ����������﴿

ومما يلحق بالقسم األول من أراد أن يتوصل بدراستها إىل العمل باحملاماة لينصر املظلـومني  : قلت
بشرط أن يكون عنده من العلم بالشريعة ما مينعه من التعـاون علـى اإلمث    ويستخلص هلم حقوقهم 

  .والعدوان
<< <

                           
 .164: األنعام )1(
 .2/50 التجمموع فتاوى ومقا )2(
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  :احملاماة وتارخيها: األول املطلب

احملاماة يقصد ا الترافع عن الغري أمام احملاكم وديوان املظامل واللجان املشكلة مبوجب األنظمـة  
, والنظاميـة  واألوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة يف اختصاصها ومزاولة االستشارات الشـرعية 

، فالغاية من احملاماة أن )1(ويسمى من يزاول هذه املهنة حماميا وحيق لكل شخص أن يترافع عن نفسه 
بعض الفصحاء البلغاء الذين عايشوا قضية املتنازعني، واطلعوا على حججهم،  يوجد جبوار كل قاضٍ

ر ويبينـوا مـواطن القـوه    ليشرحوا وجهيت النظ ويف نفس الوقت لديهم علم بالقانون املعمول به؛
أسانيد مطالبهم ليستطيع القاضـي أن   القاضي والضعف يف حجج الفريقني  املتنازعني ويبسطوا أمام

  .ن من املساعدين القضائينيويعترب احملامو ،يتبني وجه احلق ويقضي به

وغريهم مـن  ، وقدماء اليونان، وقدماء املصريني الكلدانيون،ووجود احملاماة قدمي جدا فقد عرفها 
قدماء املصريون تأثري البالغة وسحر البيان، وطالقه اللسان، فحتموا أن تكـون  الوقد خشي  األمم،

الفقهاء احملاماة حتت عنوان الوكالـة يف   فقد حبث وأما يف الفقه اإلسالمي،, مرافعات احملامني بالكتابة
من قضاء حوائج احملتاجني ملباشـرة  ملا فيها  ؛والوكالة بشكل عام مشروعة باتفاق الفقهاء.  اخلصومة

ن اهللا تعاىل خلق اخللق على مهم شىت وطبائع خمتلفـة وقـدرات   إأفعال ال يقدرون عليها بأنفسهم، ف
  .    متباينة ومواهب متفاوتة، وقد حيسن أحدهم القيام بعمل ال حيسنه اآلخر

ما تدخله النيابة فـإن  يه فابه جائز التصرف ملثلناستيف اصطالح الفقهاء هي والتوكيل أالوكالة و
والوكيل هو من  ة،ؤقته وإال فهي مطلقمت بزمن فتقيدت فمقيدة أو علقت على شرط فمعلقه وأن أق

  فيه سواٌء الذي استنيبل فيه هو التصرف ل به واملوكَّال، واملوكَّويقال للمستنيب موكِّ ,ابه غريهناست
  .)2( كان خاصا أو عاماأ

  : يف الدول اإلسالميةاحملاماة : لثاينا املطلب

استقر العمل بأنظمة احملاماة يف عامة البالد العربية واإلسالمية، واستقرت فتاوى علمائهـا علـى   
إباحة العمل يف هذه املهنة بشرط أن يكون احملامي ساعيا يف رفع الظلم عن املظلوم وأال يكون معينـا  

                           
  .1م /نظام احملاماة السعودي الباب األول )1(
 .وغريها من كتب الفقه7/195واملغين  2/25كتاب الوكالة يف بداية اتهد : انظر )2(



منع إيقاع عقوبة زائدة عليه على العقوبـة  للظامل على ظلمه، وال مانع من الدفاع عن الظامل بغرض 
املقررة شرعا، ويسمى احملامي حماميا يف عامة البالد اإلسالمية، غري أن اململكـة العربيـة السـعودية    
وضعت نظاما مستمدا من أحكام التوكيل يف اخلصومة عند الفقهاء، وفيه بعض املخالفات ألنظمـة  

لقـد سـنت بعـض    : ية، فجاء يف نظام احملاماة السعودي ما يلياحملاماة املستمدة من القوانني الغرب
التشريعات العربية قوانني للمحاماة على غرار التشريعات يف دول العامل الغريب واضعة األحكام العامة 
والشروط املطلوبة ملمارسة هذه املهنة والتسجيل فيها ويف النقابات اليت تقوم باإلشراف علـى هـذه   

ويف العقوبات الـيت توقعهـا نقابـات     ,ه التشريعات حقوق وواجبات احملامنيوأوضحت هذ ,املهنة
األعضاء فيها من احملامني موضحة طرق ضبطهم سواء كان ذلك بواسطة الس التأدييب  ىاحملامني عل

  . أو عن طريق التدابري املختلفة األخرى، كما أوضحت احلصانات والضمانات اخلاصة ؤالء

يثنا هو سرد تلك األحكام املتعلقة وإمنا نريد أن نوضح أن التشريعات العربية ولن يكون جمال حد 
ن أو ,كما هو احلال يف التشريعات األجنبية املختلفة أحد أعوان القضـاء  ياملختلفة اعتربت أن احملام

ومل يشذ عـن هـذه التنظيمـات إال النظـام     ,  خدمة العدالة واملصلحة العامةهذه املهنة دف إىل
إذ مل تعترب هذه املهنـة مهنـة مـن     ,ن موقفه من املهنة حبد ذاا موقف التحفظ منهاإإذ  ؛وديالسع

والوكالة لكل شخص وليس لشخص  ,نه اعترف بالوكالةأال إفلم يعرها أي انتباه  ,الوجهة الشرعية
  . دون آخر وما زادت عن ثالث فيشترط فيها وكيال مرخص له مبزاولة مهنة الوكالة

سبق إىل أن املعترب يف اململكة واجلاري عليه العمل يف املطالبة باحلقوق واقتضـائها يف   وخنلص مما
اململكة هو التوكيل يف اخلصومة، فالوكالة يف اخلصومة هي ما يقابل احملاماة يف الـدول األخـرى،   

 نيوجرى على أن يطلق بعض الوكالء على أنفسهم لقب احملامي أو أن يسمى بعض الوكالء حمـام 
خصوصا وأنـه   ,ن هذه التسمية ال تعدو يف حقيقة األمر كوا جمازيةإإذ . ام بعض اجلهات الرمسيةأم

  .)1( نظام خاصا مل يصدر 

  : احملاماة عند السلف: الثالث املطلب

 وِيإن للخصومة قَ: ل عبد اهللا بن جعفر عند عثمان وقالأن عليا رضي اهللا عنه وكّرحأي -ا م :
ـ  كما روي أن. )2( شيطان حيضرها وإين أكره أن أحضرهاوإن ال -مهالك  ل عليا رضي اهللا عنه وكّ

وقد احتج الفقهـاء   وما قضي عليه فعلي، ,ما قضي له فلي:  بكر رضي اهللا عنه وقال عقيال عند أيب

                           
 .1م /نظام احملاماة السعودي الباب األول )1(
  .1466األلباين إرواء الغليل  فهضعصاحب اإلمام أمحد وحرب  رواه )2(



ونقل ابن قدامة  -وهو التكييف الفقهي للمحاماة  -ذه اآلثار على مشروعية التوكيل يف اخلصومة 
  .)1( الصحابة على مشروعية التوكيل يف اخلصومة إمجاع

  : من أحكام احملاماة عند الفقهاء: الرابع املطلب

ذكر الفقهاء مسائل عديدة تتعلق بالوكالة يف اخلصومة، وهي بدورها تتنزل على توكيل احملامي، 
الوكيـل    ,بضوالق باب الوكالة باخلصومة: "فمن ذلك ما قاله صاحب البحر الرائق يف الفقه احلنفي

ألنه رضي خبصومته والقبض غريها ومل يرض به  ؛وهذا قول زفر ,باخلصومة والتقاضي ال ميلك القبض
والفتوى  ,وانتهاؤها بالقبض ومتام اخلصومة ,ألن من ملك شيئا ملك إمتامه ؛وعندنا هو وكيل بالقبض

  .)2("من ال يؤمتن على املالاليوم على قول زفر لظهور اخليانة يف الوكالء وقد يؤمتن على اخلصومة 

إال أن تكـون وكالـة يف   :  قـالوا  ,وللموكل أن يعزله مىت شاء: وقال اإلمام ابن رشد املالكي
له ذلك ما مل يشرف على متام احلكم، وليس للوكيل أن يعزل نفسه يف املوضع :  وقال أصبغ  . خصومة

لعقد حضور اخلصـم عنـد مالـك    الذي ال جيوز أن يعزله املوكل، وليس من شروط انعقاد هذا ا
وكذلك ليس من شرط إثباا عند احلاكم حضـوره    . ذلك من شروطه:  وقال أبو حنيفة  . والشافعي
  .)3(  من شرطه:  وقال الشافعي  . عند مالك

القاضي  عندوإذا وكل رجل رجال خبصومة وأثبت الوكالة : الشافعي رمحه اهللا تعاىلاإلمام قال و
القاضـي   عندالذي وكله أن تلك   اخلصومة  حق لصاحبه الذي خياصمه أقر به  مث أقر على صاحبه

فإن أبا حنيفة رضي اهللا تعاىل عنه كان يقول إقراره جائز وبه يأخذ قال وإن أقر القاضي وشهد عليه 
القاضي وعند غريه جائز عليه  عندالشهود فإقراره باطل وخيرج من اخلصومة وقال أبو يوسف إقراره 

وجيوز التوكيل يف مطالبة احلقوق : وقال اإلمام ابن قدامة ,)4( إقراره باطل: بن أيب ليلى يقولوكان ا
  , ليلى صحيحا أو مريضا وبه قال مالك وابن أيب ,حاضرا كان املوكل أو غائبا  , وإثباا واحملاكمة فيها

وكيل إذا كان املوكـل  للخصم أن مينع من حماكمة ال:  وأبو يوسف وحممد والشافعي وقال أبو حنيفة
وخماصمته حق خلصمه عليه فلم يكن له نقله إىل غريه بغري رضاء   , ألن حضوره جملس احلكم ؛حاضرا

فكان لصاحبه االستنابة بغري رضاء خصمه كحال  ,أنه حق جتوز النيابة فيه   ولنا, خصمه كالدين عليه
فإن عليا رضـي اهللا    , بة رضي اهللا عنهموألنه إمجاع الصحا ,وكدفع املال الذي عليه  , غيبته ومرضه

ما قضي له فلي وما قضي عليه فعلي ووكل عبد :  بكر رضي اهللا عنه وقال وكل عقيال عند أيب ,عنه
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وإن الشيطان ليحضرها وإين ألكره أن أحضرها   , إن للخصومة قحما:  اهللا بن جعفر عند عثمان وقال
وألن  ,فلم ينقل إنكارها  , ألا يف مظنة الشهرة ؛نتشرتوهذه قصص ا ,القحم املهالك:  قال أبو زياد

أو ال حيـب أن   ,أو يدعى عليه وال حيسن اخلصـومة   , احلاجة تدعو إىل ذلك فإنه قد يكون له حق
 ؛ال جيوز التوكيل فيه  , وألصحاب الشافعي وجهان أحدمها ,وجيوز التوكيل يف اإلقرار ,يتوالها بنفسه

أنه إثبات حق يف الذمة بالقول فجاز التوكيل فيه    ولنا, ز التوكيل فيه كالشهادةفلم جي ,ألنه إخبار حبق
  .)1(  وفارق الشهادة فإا ال تثبت احلق وإمنا هو إخبار بثبوته على غريه  , كالبيع

 ,عقيالً رضي اهللا عنـه  لَكَّإذا خوصم يف شيء من أمواله وعلي وكان : وقال السرخسي احلنفي
وبظاهره يستدل أبو يوسف وحممد رمحهما اهللا يف جواز التوكيل بغري ، توكيل باخلصومةوفيه جواز ال
ألن عليا رضي اهللا عنه مل يطلب رضا خصومه، ولكن الظـاهر أن خصـومه كـانوا     ؛رضا اخلصم

لو فور علمه، وإمنا كان خيتار عقـيالً  . ألنه كان أهدى إىل طرق اخلصومة من غريه ؛يرضون بتوكيله
عنه، ألنه كان ذكيا حاضر اجلواب، حىت حكي أن عليا رضي اهللا عنه استقبله يوما ومعـه   رضي اهللا

أحد الثالثة أمحق، فقال عقيل رضـي اهللا  : له، فقال له علي رضي اهللا عنه على سبيل الدعابة زـعن
إما  ,عنه اهللا بن جعفر رضي اهللا عبد لَكَّفلما كرب سن عقيل و: زى فعاقالن، قالـأما أنا وعن: عنه

 ,وكان ذكيا شابا ,أنه وقره لكربه أو ألنه انتقص ذهنه، فكان يوكل عبداهللا بن جعفر رضي اهللا عنه
ويف هذا دليل علـى أن الوكيـل   , ، وما قضي له فهو يليعليه فهو عل ي، فما قضيهو وكيل: وقال

  .)2(يقوم مقام املوكل، وأن القضاء عليه مبنـزلة القضاء على املوكل

صة أن احملاماة جائزة يف الشريعة اإلسالمية، وهي من باب التوكيل يف اخلصومة الذي نص واخلال
على جوازه الفقهاء، كما تقدم من نصوص فقهاء املذاهب األربعة، وال فرق بني احملاماة أو الترافـع  

م إىل تلـك  أمام احملاكم اإلسالمية أو أمام احملاكم األجنبية أو الوضعية، فالعربة هي جبـواز التحـاك  
احملكمة فمىت جاز التحاكم إىل احملكمة جاز للمحامي املسلم الترافع أمامها، وجاز للمتقاضي املسـلم  

الرابع الضوابط اليت يباح ا التحاكم إىل احملور توكيل حمامٍ للدفاع عنه أمامها، وسيأيت إن شاء اهللا يف 
  .احملاكم األجنبية أو الوضعية
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  : تعريف القضاء وأركانه وبيان أنه فرض كفاية: األول املطلب

��A�B﴿: قال اهللا تعـاىل . منه فرغو أتقنهاألمر و مبعىن أحكم" قضى"مأخوذ من : لغة القضاء
C�D�E�F�G�H�����I�J ﴾)1( احلكم، قال سبحانه: والقضاء, أحكم خلقهن: يأ :

﴿�®�G�°�± ﴾)2( ا: أيألنه حيكم األحكام وينفـذها   ؛اصنع واحكم، ومنه مسي القاضي قاضي
  . ويرد القضاء مبعىن القطع والفصل واإلعالم

والقضاء يف االصطالح يدور معناه على فصل اخلصومات، وقطع املتنازعات حبكم شرعي علـى  
  . سبيل اإللزام

كيفيـة   -املقضي له  -املقضي فيه  -ه املقضي علي -املقضي به  -القاضي : ركانه ستة، وهيوأ
 :واملقضي عليه هو احلكم الصادر عنه،: واملقضي به هو احلاكم املنصوب للحكم،: فالقاضي القضاء،

هـو  : واملقضي له هو موضع التقاضي واملنازعة،: واملقضي فيه هو احملكوم عليه املُلْزم حبكم احلاكم،
إيصال احلقوق ودفع املظامل وقطع التنازع ه احلكمة منويه احملكوم له على خصمه باحلق الواجب له عل

وأما : "رمحه اهللاقال العالمة ابن فرحون املالكي  حتقيقًا إلقامة العدل واملعروف، ومنابذ الظلم واملنكر،
واألمر باملعروف  ,وقطع اخلصومات ,وقمع الظامل ونصر املظلوم ,حكمته فرفع التهارج ورد التواثب

املقصود من القضاء وصول احلقوق إىل : "رمحه اهللا وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية ،"نكروالنهي عن امل
فوصول احلقوق هو املصلحة، وقطع املخاصمة إزالة املفسدة، فاملقصود هو  ,أهلها، وقطع املخاصمة

جلب تلك املصلحة وإزالة هذه املفسدة، ووصول احلقوق هو من العدل الذي تقـوم بـه السـماء    
وكالمها ينقسم إىل إبقاء موجود ودفـع   ,وقطع اخلصومة هو من باب دفع الظلم والضررواألرض، 

  . "مفقود 

ملا كان القضاء يترتب عليه مصاحل ضرورية لألمة، ويناط به حتقيق العدل واإلنصـاف ومنـع   و
يـة  على أن حكمه فرض كفا -رمحهم اهللا  -التظامل والتنازع بني أفرادها، فقد اتفقت عبارة الفقهاء 

جيب على العموم وال يتعني على أحد إال أن ال يوجد من تتوفر فيه شرائط القضاء إال شخصا بعينـه  
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ألن أمر الناس ال يستقيم  ؛القضاء من فروض الكفايات: "رمحه اهللاقال ابن قدامه  فيلزمه فرضا عينيا،
حاكم أتـذهب حقـوق    البد للناس من: قال أمحد 00بدونه فكان واجبا عليهم كاجلهاد واإلمامة 

  ". ؟الناس 

عليه هذا العمل اجلليل بنفسه فكان هـو املرجـع يف فصـل     النيب صلى اهللا عليه وسلم وتوىل 
وتواله بعض أصحابه صلى اهللا عليه وسلم يف حياته كبعثه معاذا وأبـا  اخلصومات وقطع املنازعات، 

   .بعدهموسى رضي اهللا عنهما إىل اليمن، مث تواله خلفاؤه وأصحابه من 
  : األصل يف القاضي أال حيكم إال بشرع اهللا: الثاين املطلب

��N﴿: األصل يف احلكم واملرجع يف القضاء حلكم الشريعة العادلة مبدلول قوله عـز وجـل  
O�P�Q��R�TS�U�V�W�X�Y ﴾)1( , وقوله سـبحانه :﴿�ª�«�
¬�®��G�°� ﴾)2( ,ميلٍ أو حيـف أو  احلكم بني الناس مبناه على إقامة العدل والقسط من غريو 
والعدل هو وضع الشيء يف موضعه، وال عدل إال يف حكم اهللا؛ ألنه مىت حكم بغري شرع اهللا  هوى،

 ���¹¸�������¶����������������´����������������²�³﴿: قال جل وعـال فقد وضع الشيء يف غري موضعه، 


�����	��������������������������������﴿: ويقول عز شانه ,)3(﴾�������������������

��������������������������������ــول , )4(﴾ � ��� ويق

�«��ª�«�¬�®��G�°�±�²�³��́U�¶��̧�¹�º﴿: عز شـأنه 
¼�¾½�¿�À�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ����������e������f�g�h�i����

��������� �!�"�#�$� ﴾)5(.  

فصل التمهيدي فال نطيل وقد أوضحنا خطورة احلكم بغري شرع اهللا، وأنه كفر وظلم وفسق يف ال
بإعادته هنا، وإمنا حنصر احلديث عن مسألة الضرورات اليت أحاطت باملسلمني يف البلـدان احلاكمـة   
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بالقانون الوضعي، والبلدان الغربية، هل تبيح هلم العمل يف القضاء وفق ضوابط معينـة ؟ هـذا مـا    
   .التايل  املطلبسنوضحه إن شاء اهللا يف 

  : مل بالقضاء لدى احملاكم األجنبية والوضعيةالع: الثالث املطلب

  : على قولني العمل بالقضاء لدى احملاكم األجنبية والوضعية: اختلف أهل العلم يف حكم

  : القول األول

  .مطلقًا األجنبيةأو بالقضاء لدى احملاكم الوضعيةال جيوز العمل 

أن حتكيم شرع غري شرع اهللا وقد قال ذا مجهور العلماء، وهو داخل يف عموم كالم من صرح ب
  .وقد ذكرنا منهم مجلة وافرة، ونقلنا نصوص كالمهم, كفر

مـن كـان منتسبا لإلسالم عاملًا بأحكامه، مث : (قال الشيخ العالمة عبدالرزاق عفيفي رمحه اهللا
 وضع للناس أحكاما، وهيأ هلم نظما؛ ليعملوا ا ويتحاكموا إليها وهو يعلم أـا ختـالف أحكـام   

وكذا احلكم فيمن أمر بتشكيل جلنة أو جلان لذلك، ومن  ,اإلسالم فهو كافر خارج من ملة اإلسالم
أمر الناس بالتحاكم إىل تلك النظم والقوانني أو محلهم على التحاكم إليها وهو يعلـم أـا خمالفـة    

تحـاكم إليهـا   ، ومن أطاعهم يف الوكذا من يتوىل احلكم ا، وطبقها يف القضايا, لشريعة اإلسالم
  .)1()باختياره مع علمه مبخالفتها لإلسالم؛ فجميع هؤالء شركاء يف اإلعراض عن حكم اهللا

وحجة هؤالء ظواهر اآليات الكرمية اليت فيها كفر من حكم بغري ما أنزل اهللا وتسميته طاغوتـا،  
واملسـلمون مل يكرهـوا    إن احلكم بغري ما أنزل اهللا ما دام كفرا فال يبيحه إال اإلكراه،: وقال هؤالء

الخالف بني األمة أنه ال جيـوز  : ابن القيم رمحه اهللا على تويل القضاء يف احملاكم الوضعية، قال اإلمام
  .)2(اهـ  .اإلذن يف التكلم بكلمة الكفر لغرض من األغراض إال املكره إذا اطمأن قلبه باإلميان

  : القول الثاين

أو دولة حتكم بقانون كفري، ولـو أدى ذلـك حلكمـه    جيوز العمل بالقضاء لدى دولة كافرة 
  .بشريعتهم، إذا كان يف توليه القضاء تكثري للخري وتقليل للشر قدر اإلمكان

وممن قال ذا من السابقني شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا، ومن املعاصرين مجاعة من علمـاء  
قادة مجاعـة اإلخـوان املسـلمني    األزهر، وهو كذلك قول من ويل القضاء يف حماكم وضعية من 

كاملستشار حسن اهلضييب وابنه املستشار مأمون اهلضييب وكاملستشار عبد القادر عودة وآخرين، وهو 
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ولـد  الـذي  اهلامشي  -امللقب عدود  -الودود  العالمة الشيخ حممد سامل بن حممد علي بن عبدقول 
فيها على والديه مجيع العلوم الشرعية واللغوية حىت ودرس  -موريتانيا  -املسماة اليوم ) شنقيط(ببالد 

  . برز يف مجيعها على حداثة سنه

قد توىل الشيخ منصب القضاء نائبا لرئيس احملكمة االبتدائية، مث نائبا لرئيس احملكمة العليا ورئيسا ف
الد واسـتبداله  للغرفة اإلسالمية فيها فترة طويلة، حاول خالهلا جاهدا إلغاء القانون الوضعي يف الـب 

بقانون شرعي حىت مت له بعض ذلك، مث عني الشيخ رئيسا للمحكمة العليا، مث وزيرا للثقافة والتوجيه 
عضو يف امع الفقهـي  وهو  ,وهو رئيسه إىل اآلن ,اإلسالمي، مث رئيسا للمجلس اإلسالمي األعلى

يف الـس العلمـي لألزهـر، ويف    لرابطة العامل اإلسالمي، ويف امع الفقهي للمؤمتر اإلسالمي، و
   .األكادميية املغربية، وللشيخ مؤلفات أكثرها منظومات

  : حجة املبيحني لذلك تتلخص فيما يلي

تويل يوسف عليه السالم احلكم يف دولة كافرة، ومل ميكنه أن حيكم بكل أحكام اإلسـالم، وال  
الناس، وقد بني شيخ اإلسـالم ابـن    إن تويل احلكم غري تويل القضاء، فإن احلاكم يقضي بني: يقال

وكـل  : (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا, تيمية أن تويل اإلمامة العامة هو نوع من تويل القضاء
من حكم بني اثنني فهو قاض سواء كان صاحب حرب أو متويل ديوان أو منتصبا لالحتساب باألمر 

لصبيان يف اخلطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من حىت الذي حيكم بني ا ,باملعروف والنهي عن املنكر
سورة يوسف اآليـة  (يف هذه اآلية : بعض أهل العلمقال : "اإلمام القرطيب يف تفسريهقال  )1()احلكام
بشرط أن يعلم أنه يفوض , والسلطان الكافر , ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر ) 55

ح منه ما شاء؛ وأما إذا كان عمله حبسب اختيار الفاجر وشـهواته  فيصل, إليه يف فعل ال يعارضه فيه 
واألول أوىل ; وهذا اليوم غري جائز, إن هذا كان ليوسف خاصة : وقال قوم ,وفجوره فال جيوز ذلك

فإن كان املويل ظاملا فقـد اختلـف   (: قال املاوردي. واهللا أعلم ,إذا كان على الشرط الذي ذكرناه
جوازها إذا عمل باحلق فيما تقلده؛ ألن يوسف : أحدمها: ة من قبله على قولنيالناس يف جواز الوالي
أنه ال جيوز ذلك؛ ملا فيه من : الثاين. وألن االعتبار يف حقه بفعله ال بفعل غريه, ويل من قبل فرعون 

 وتزكيتهم بتقلد أعماهلم؛ فأجاب من ذهب إىل هذا املذهب عـن واليـة  , تويل الظاملني باملعونة هلم 
وإمنـا الطـاغي فرعـون    , أن فرعون يوسف كان صاحلا : أحدمها: يوسف من قبل فرعون جبوابني

واألصح مـن  (: قال املاوردي. )فزالت عنه التبعة فيه, أنه نظر يف أمالكه دون أعماله : الثاين. موسى
ألهلـه   ما جيوز: أحدها: إطالق هذين القولني أن يفصل ما يتواله من جهة الظامل على ثالثة أقسام

                           
 .18/170جمموع الفتاوى  )1(



ألن النص على , فيجوز توليه من جهة الظامل , فعله من غري اجتهاد يف تنفيذه كالصدقات والزكوات 
ما ال : والقسم الثاين. وجواز تفرد أربابه به قد أغىن عن التقليد, مستحقه قد أغىن عن االجتهاد فيه 

وز توليه من جهة الظامل؛ ألنـه  فال جي, جيوز أن يتفردوا به ويلزم االجتهاد يف مصرفه كأموال الفيء 
ولالجتهاد فيه , ما جيوز أن يتواله ألهله : والقسم الثالث. وجيتهد فيما ال يستحق, يتصرف بغري حق 

, فإن كان النظر تنفيذا للحكم بـني متراضـيني   , فعقد التقليد حملول , مدخل كالقضايا واألحكام 
ويقول فضيلة الشيخ عبد الرمحن عبـد   .)1(  جيزوإن كان إلزام إجبار مل, وتوسطا بني جمبورين جاز 

 ال أيضا فهذا، شرعا جيوز ال الكافرة احلكومات يف الواليات تويل بأن القول وأما: "حفظه اهللاخلالق 
 عليـه  اهللا صلى يوسف توىل فقد ذلك، غري على والسنة الكتاب بل سنة، وال كتاب من عليه دليل

 اآلن، املالية وزارة ملنصب مشابه منصب وهو مصر يف األرض ائنخز على القيام كرمي نيب وهو وسلم
 اهللا صـلى  النيب ي جاء نعم خيالفه، ما شرعنا يف يأت مل أنه إال سبقنا، من شرع يف كان وإن وهو
 أنـه  وهو إالبدليل، هذا يتعدى فال ، )2( اجلور أئمة عند شرطيا أو جابيا املسلم يكون أن وسلم عليه
 يضرب شرطيا يكون أن وكذلك، ظلما للحاكم الناس من املكوس جيمع جابيا املسلم يكون أن حيرم

 فيهـا  املسـلم  يكون ال والية يف وأما اخلالق، معصية يف ملخلوق طاعة ال ألنه ؛أمواهلم ليأخذ الناس

 واليات نم ذلك حنو أو باحلق، أمته عن مدافعا أو زارعا، أو صانعا أو معلما، يكون كأن هللا، عاصيا
 ظاملًـا  مسلما كان إذا فكيف كافرا، احلاكم كان ولو اهللا، شاء إن فيه شيء ال فهذا احلق، ووظائف

 وحتجب م، وترفق املسلمني تعني اليت الواليات تويل أن شك ال والطاعة، املعصية بني جامعا لنفسه،
 يفسـدون  الذين السوء وبطانة د،والفسا الشر ألهل تركها من أوىل األرض يف اإلفساد عن اهللا أعداء

 املناصـب،  وتقلـد  الواليـات  بتويل الناس أوىل هم املخلصون فاملسلمون وباجلملة  .  . يصلحون وال
ـ  حيـث  العكـس،  وليس اخلري، إىل املسلمني شؤون وتسيري والفسق، الشر أهل وإزاحة  زويـين

 أعظم من هذا فإن أعدائهم، بيد املسلمني شؤون تاركني لغريهم، اال مفسحني ويبتعدون املسلمون

  ..."والشر الفساد

                           
 .5الباب  9فصول من السياسة الشرعية عبد الرمحن عبد اخلالق الفصل )1(
نكم فال ليأتني عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤذون الصالة عن مواقيتها فمن أدرك ذلك م: "مل يرد ذا اللفظ وإمنا ورد بلفظ)2(

، وبنحوه عند )4586(، أخرجه ابن حبان يف صحيحه كتاب السري باب طاعة األئمة "يكونن حريفا وال شرطيا وال جابيا وال خازنا
، ويف معجمه األوسط من امسه علي )9498(من حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه  –الطرباين يف معجمه الكبري باب العني 

، وأبو يعلي يف مسنده من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه )564(ري حرف العني من امسه علي ، ويف معجمه الصغ4/277
رواه الطرباين يف الصغري واألوسط وفيه داود بين ): 9177( – 5/419، قال اهليثمي يف جممع الزوائد )1115( – 2/362

دا، ومعاوية بن اهليثم مل أعرفه وبقية رجاله ثقات، وصححه ضعيف ج: ال بأس به، وقال األزدي: سليمان اخلراساين، قال الطرباين
  ).360(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة 2/30املنذري يف الترغيب والترهيب 

 



إقرار النيب صلى اهللا عليه وسلم للنجاشي يف ملكه مع كون النجاشي كان كذلك حاكما مسلما 
 .يف دولة كافرة، وكان تبعا لذلك حيكم بأشياء من شريعتهم ختالف شريعة القرآن

شهدت مـع عمـوميت   : "سلم قالهللا صلى اهللا عليه وحديث عبد الرمحن بن عوف أن رسول ا
اجتمع بنو هاشم، : قال ابن األثري يف النهاية )1("ا أحب أن أنكثه وأن يل محر النعمحلف املطيبني، فم

وبنو زهرة، وتيم يف دار ابن جدعان يف اجلاهلية، وجعلوا طيبا يف جفنة، وغمسـوا أيـديهم فيـه،    
قال الشيخ عبد الرمحن اهلريف  هـا. سموا املطيبنيوحتالفوا على التناصر واألخذ للمظلوم من الظامل، ف

زاعات بني الظـامل  ـرغم أن هذا احللف تتوفر فيه عناصر احلكم والتحاكم من فض للن: ه اهللاحفظ
واملظلوم، وأن القائمني على هذه املهمة هم من أكابر املشركني، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـد  

ينقضه ولو حبمر النعم، لقيامه على معىن صحيح ال يتعارض مع الشرع، أثىن عليه خريا، وما أحب أن 
 إن : أن يقول -إال إذا آثر الكفر على اإلميان  -وهو إنصاف املظلوم من الظامل وبالتايل ال جيوز ألحد

النيب صلى اهللا عليه وسلم قد أقر التحاكم إىل الطاغوت؛ ألن القائمني على حلف املطيبني كانوا مـن  
لعدم اكتمال الـدين وقتئـذ؛ ألن    ؛ار املشركني كما ال جيوز أن يعتربه من األحكام املنسوخةالكف

إذا كانت من التوحيد ومن لوازمه وشروطه، فهذا مكتمل ومعلوم مـن   -على زعم القوم  -القضية 
 . على حممد صلى اهللا عليه وسلم" ال إله إال اهللا " أول يوم نزلت 

يـا    احلجاج بن عـالط    قال    خيرب  صلى اهللا عليه وسلم  افتتح رسول اهللا  امل: قال   أنس    يث حد 
ماال وإن يل ا أهال وإين أريد أن آتيهم فأنا يف حل إن أنا نلت منك أو قلت  مبكة  رسول اهللا إن يل 

امجعـي يل  : أن يقول ما شاء فأتى امرأته حني قدم فقال   صلى اهللا عليه وسلم فأذن له رسول اهللا  شيئا 
وأصحابه فإم قد استبيحوا  حممد صلى اهللا عليه وسلم    ما كان عندك فإين أريد أن أشتري من غنائم 

: املسلمون وأظهر املشركون فرحا وسرورا قـال    وانقمع  مكة  ففشا ذلك يف : وأصيبت أمواهلم قال
ووجه الشاهد منه أن النيب صـلى   )2()احلديث.. يقوم وجعل ال يستطيع أن  فعقر   العباس    وبلغ اخلرب 

اهللا عليه وسلم رخص للحجاج أن ينال منه صلى اهللا عليه وسلم من أجل أن يتمكن من استرداد ماله 

                           
، وابن )1567(أخرجه أمحد يف مسنده يف مسند العشرة املبشرين باجلنة من حديث عبد الرمحن بن عوف الزهري رضي اهللا عنه  )1(

صحيح اإلسناد ومل خيرجاه : ، وقال)2870(، واحلاكم يف مستدركه كتاب املكاتب )4373(حه كتاب األميان حبان يف صحي
 ).441(صحيح األدب املفرد ، وصححه األلباين يف )567(ووافقه الذهيب، والبخاري يف األدب املفرد باب حلف اجلاهلية 

، وابن حبان يف صحيحه كتاب السري )11960(نس رضي اهللا عنه أخرجه أمحد يف مسنده يف باقي مسند املكثرين من حديث أ )2(
، والبيهقي يف سننه )3196(حجاج بن عالط السلمي  –، والطرباين يف معجمه الكبري باب احلاء )4530(باب يف اخلالفة واإلمارة 

ورجاله رجال الصحيح، : 6/255، قال اهليثمي يف جممع الزوائد )18235(الكربى كتاب السري باب من أراد غزوة فورى بغريها 
  .منقطع: 4/215وقال ابن كثري يف البداية والنهاية 

 



الذي مبكة، مع أن النيل من الرسول صلى اهللا عليه وسلم كفر، فألن جيوز احلكم بالقانون الوضـعي  
 .وىلمن أجل صيانة دماء املسلمني وأعراضهم وأمواهلم أ

كثري من القائلني بتحرمي العمل القضائي لدى احملاكم الوضعية لئال حيكم بغري شرع اهللا قد أبـاح  
دخول االس النيابية التشريعية اليت وظيفتها التشريع من دون اهللا، بسبب املوازنـة بـني املصـاحل    

املصاحل واملفاسد ومن جهـة  واملفاسد، وعند التأمل جند أن بني املسألتني تشاا كبريا من جهة ميزان 
أن كال منهما داخل يف احلكم بغري ما أنزل اهللا فينبغي ملن أباح هذه أن يبيح تلك، يقـول الشـيخ   

أما عن العضوية يف االس النيابية وغريها، فالذي أراه إمجاالً أن هذا من باب تقليـل  : سلمان العودة
لى بعض حقه، كما دخل الرسول صـلى اهللا  املفاسد، أو جلب بعض املصاحل، أو حصول اإلنسان ع

، )7/233فـتح البـاري ج  (: عليه وسلم يف جوار أيب طالب، مث يف جوار املطعم بن عدي، انظر
 كما هو ثابت يف الصـحاح ) 2297البخاري (: وكذلك أبو بكر دخل يف جوار ابن الدغنة، انظر
اعتقاد بأا طريق التغيري، لكن مـن   - بالضرورة - وليس الدخول اعترافًا حبقها يف التشريع، وال هو

وهـي مسـألة   , باب االنتفاع باألشياء املمكنة، ولعله يف اجلملة داخل يف باب الضرورات الشرعية
وهذا ميـل  , اجتهادية، من أهل العلم من أباحها، ورأى أا خري من التخلي عن هذا املوقع احلساس

التحقيق، وما األلباين عنه ببعيد، ومنهم مـن   رشيد رضا، وأمحد شاكر، وابن باز، ومجاعة من أهل
ـ  يها ألقدام الدعاة إىل ما للباطل، وجرويبء، واسـتغفاالً لعقـوهلم،    عٍمال إىل جتنبه، ورأى فيه إقرار

والذي أميل إليه التوسعة، والعذر للطرفني من جهة، وإىل وجود مشاركة مدروسة , وتذويبا ملنهجهم
 .)1( ةمنضبط

ع احلكم بغري ما أنزل اهللا مطلقًا قد أباح التحاكم إىل غري مـا أنـزل اهللا يف بعـض    كثري ممن من
احلاالت، وبني املسألتني تشابه كبري؛ حيث إن األدلة على أن احلكم بغري ما أنزل اهللا كفر هي عـني  

لزمت األدلة الدالة على أن التحاكم إىل الطاغوت كفر، فإذا أحبنا هذا لبعض الضرورات واحلاجيات 
  . إباحة اآلخر ملا مياثله أو يزيد عليه من الضرورات واحلاجيات

تبني مذهبه يف جواز تويل احلكم يف دولة رمحه اهللا  شيخ اإلسالموهذه بعض النقوالت املهمة عن 
قـال  , كافرة ولو أدى ذلك حلكمه يف بعض املسائل مبا خيالف حكم اهللا بضوابط تتضح من كالمه

والنجاشي ما كان ميكنه أن حيكم حبكم القرآن؛ فإن قومه ال يقرونه على : (.. شيخ اإلسالم رمحه اهللا
وكثريا ما يتوىل الرجل بني املسلمني والتتار قاضيا بل وإماما ويف نفسه أمور من العدل يريد أن  ,ذلك

وعمر بـن عبـد    ,بل هناك من مينعه ذلك وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها ,يعمل ا فال ميكنه ذلك

                           
 .فتوى له يف موقعه على الشبكة )1(



فالنجاشـي وأمثالـه   . على ذلك مإنه س: العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل وقيل
بـل كـانوا    ,وإن كانوا مل يلتزموا من شرائع اإلسالم ما ال يقدرون على التزامـه  ,سعداء يف اجلنة

  .)1()حيكمون باألحكام اليت ميكنهم احلكم ا

الوالية وإن كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة فقد يكون : (.. رمحه اهللاأيضا وقال شيخ اإلسالم 
واسـتحبابا   ,يف حق الرجل املعني غريها أوجب  أو أحب فيقدم حينئذ خري اخلريين وجوبـا تـارة  

ومن هذا الباب تويل يوسف الصديق على خزائن األرض مللك مصر بل ومسألته أن جيعلـه   ,أخرى

������������A�����B�����C����D�E�F﴿: ا قال تعـاىل وكان هو وقومه كفارا كم ,على خزائن األرض
G�H���I���J�������K������L����NM�O�����P�����Q����R�S����T����U����V������W�

YX�Z�[�\�]�����̂���_������������`� ﴾)2(,   وقال تعـاىل عنـه: ﴿��̂������
_��̀a�b�c�d�e�f������g�h�i�j�k�l����m�n�o����p�
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6����������7���8�9�:�;���������������ومعلوم أنه مع كفرهم البد أن يكون هلم , )3(﴾ ��������

عادة وسنة يف قبض األموال وصرفها على حاشية امللك وأهل بيته وجنده ورعيته وال تكـون تلـك   
يوسف ميكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين اهللا جارية على سنة األنبياء وعدهلم ومل يكن 

ونال بالسلطان من إكرام املـؤمنني   ,فإن القوم مل يستجيبوا له لكن فعل املمكن من العدل واإلحسان

 ����������﴿: وهذا كله داخل يف قوله ,من أهل بيته ما مل يكن ميكن أن يناله بدون ذلك

كن مجعهما فقدم أوكدمها مل يكن اآلخر يف هذه احلال واجبـا ومل  فإذا ازدحم واجبان ال مي.  )4(﴾
وكذلك إذا اجتمع حمرمان ال ميكـن تـرك    ,يكن تاركه ألجل فعل األوكد تارك واجب يف احلقيقة

وإن مسي ذلـك تـرك    ,أعظمهما إال بفعل أدنامها مل يكن فعل األدىن يف هذه احلال حمرما يف احلقيقة
ترك الواجب لعذر وفعـل  : ويقال يف مثل هذا. مل يضر باعتبار اإلطالقومسي هذا فعل حمرم  ,واجب

وهذا باب التعارض باب واسع جـدا  ... احملرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة؛ أو لدفع ما هو أحرم
 ,ال سيما يف األزمنة واألمكنة اليت نقصت فيها آثار النبوة وخالفة النبوة فإن هذه املسائل تكثر فيهـا 

فإنه إذا اختلطت  ,د النقص ازدادت هذه املسائل ووجود ذلك من أسباب الفتنة بني األمةوكلما ازدا
                           

 .20/56الفتاوى  )1(
 .34:غافر )2(
  .40-39: يوسف )3(
  .16: التغابن )4(



احلسنات بالسيئات وقع االشتباه والتالزم فأقوام قد ينظرون إىل احلسنات فريجحون هذا اجلانب وإن 
وأقوام قد ينظرون إىل السيئات فريجحون اجلانب اآلخر وإن ترك حسـنات   ,تضمن سيئات عظيمة

مة واملتوسطون الذين ينظرون األمرين قد ال يتبني هلم أو ألكثرهم مقدار املنفعة واملضرة أو يتبني عظي
وهلذا جـاء   ؛هلم فال جيدون من يعينهم العمل باحلسنات وترك السيئات؛ لكون األهواء قارنت اآلراء

عنـد حلـول   وحيب العقـل الكامـل    ,إن اهللا حيب البصر النافذ عند ورود الشبهات: (يف احلديث
ومن هنا يتبني سقوط كثري من هذه األشياء وإن كانت واجبة أو حمرمة يف األصل لعدم )... الشهوات

إمكان البالغ الذي تقوم به حجة اهللا يف  الوجوب أو التحرمي فإن العجز مسقط لألمر والنـهي وإن  
  .)1()كان واجبا يف األصل واهللا أعلم

ألة ليس باألمر اهلني، ألنه إقدام على عمل كفري، وتسبب والذي يبدو يل أن الفصل يف هذه املس
يف الظلم الذي هو ظلمات يوم القيامة، فالبد من حتقق مفاسد أكيدة من إعراض املسلمني عن تـويل  
القضاء خارج ديار اإلسالم ولدى احملاكم الوضعية  تربو على تلك املفاسد املترتبة على تويل املسلمني 

مينع املسلمون من تويل القضاء يف البالد الكافرة أو احلاكمة بالقانون الوضعي، إال إياه، والذي أراه أن 
إذا كان سيتوىل القضاء يف مسائل حمددة يستطيع فيها أن حيكم حبكم اهللا، وفيما عدا ذلك ال يبـاح  

توى تويل القضاء إال لدفع ضرر عظيم سيقع على املسلمني إذا مل يتوله بعضهم، ويكون تويل هؤالء بف
  : خاصة لعدد قليل يتحقق املفيت من توفر الضوابط اآلتية فيهم

أن يكون عاملًا بالشريعة اإلسالمية حىت يبذل ما يف وسعه ليقضي مبقتضاها يف كل قضية تعـرض  
أن يكون كارها بقلبه للقانون و. عليه، أو على األقل بأقرب ما يكون إليها من االختيارات املتاحة له

 .الوضعي

ن غرضه من العمل بالقضاء مساعدة املظلومني من املسلمني وكف الظلم عنهم، وختفيف أن يكو
ما يستطيع ختفيفه من الشر عن املسلمني، وتكثري ما يستطيع تكثريه من اخلري للمسلمني، وأن يبذل ما 
يف وسعه من حماولة السعي لدى احلكومات الغربية لتسن قوانني تتيح للمسلمني العمـل بشـريعتهم،   
وأن يضع نصب عينيه أنه ما رخص له يف العمل ذه املهنة إال خلدمة اإلسالم واملسلمني، فإذا كـان  

أن خيتار أقرب  .مستطيعا لتحقيق هذه الغاية وتقاعس عنها فقد فَقَد املسوغ الذي جوز له هذه املهنة
 .نختصصات القضاء للشريعة اإلسالمية من أنواع القضاء املختلفة ما أمك

كما فعل نيب اهللا يوسف عليه السالم حيـث  , أن يقضي حبكم الشريعة ما أمكن ولو حبيلة مباحة
   :قال تعـاىل , قتضى شريعة امللكاحتال ليأخذ أخاه على شريعة اهللا تعاىل ومينع عقابه على السرقة مب

                           
  .30/334لفتاوى ا )1(



يف شريعته، فـإن مل ميكنـه   : أي )1(﴾ ����������������������������﴿
 .عة حكم بأقرب ما يكون إليها مما ميكنه أن حيكم به، واهللا تعاىل أعلماحلكم بالشري

  : العمل يف هيئة حملفني يف حمكمة قانونية وضعية: الرابع املطلب

والذي يعين اشتراك  ,على نظام احمللفني وبعض الدول األوربيةكم يف الواليات املتحدة ااحملتعتمد 
القضائية، وذلك باختيار عينة عشوائية من الناس والتأكد من أم عملية ويف ال االامتوجيه اتمع يف 

ال تربطهم صلة أو مصلحة بأطراف القضية، وجعلهم يشاركون يف االطالع على القضية ويف توجيه 
االام واملشاركة يف احلكم، وقد تكون مشاركة من وقع عليه االختيار إجبارية حبيث يتعرض للعقاب 

والذي يظهر أنه جيوز أن يشـارك املسـلم كعضـو يف هيئـة     , هيئة احمللفني  إذا رفض املشاركة يف
شريطة أن يكون حكمه مبا يوافق الشرع؛ وذلك ألنه يتاح له من خالل عضـوية هيئـة   ) محلِّفني(

احمللفني أن حيكم مبا يراه الصواب يف حدود ما تسمح به مواد القانون الوضعي، واليت تسمح يف كثري 
تخريج احلكم اإلسالمي عليها، مث يتم الترجيح بني آراء احمللفني حبسب عدد األصوات، من األحيان ب

ووجود املسلمني إلبداء رأيهم يف القضايا يفيد يف تعريف القضاة الوضعيني بأحكام اإلسـالم، وقـد   
ي ينجح املسلم يف استمالة بعض احمللفني الذين معه ليوافقوه على حكمه، حبيث حيصل احلكم اإلسالم

  .على أغلبية األصوات فيكون قد ساهم يف العدل بني الناس قدر اإلمكان

سعود بن عبداهللا الفنيسان عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممـد بـن    يقول األستاذ الدكتور
مت اختياري كعضو يف هيئة حملفني يف إحدى احملاكم، فمـا  : جوابا لسائل سأله قائالسعود اإلسالمية 

إن كان دخولك يف هيئة احمللفني تستطيع معه أن تنصـف املظلـومني مـن    : أجابف نصيحتكم يل؟
املسلمني وغريهم، فتعيد هلم حقوقهم، وتنتصر هلم من ظامليهم، وال حتكم على أحد جبور، وتستطيع 
حتريج أفعالك هذه من خالل مواد القانون فدخولك حينئذ جائز إن شاء اهللا، وتؤجر علـى فعلـك   

كنت ال تستطيع حتقيق العدل واإلنصاف يف احلكم فال جيوز لك الـدخول يف هيئـة   اخلري، أما إذا 
احمللفني، أو غريها، وخري لك أن تبحث لك عن عمل آخر؛ ألنك إن بقيت حينئذ واحلالة هذه فأنت 


���	����������������﴿: حتكم بالطاغوت الذي أمرك اهللا أن تكفر به، قال تعاىل����

ــال )2(﴾ ����������������������� ، وقـ

ــاىل �A�B�C�D�E�F�G�H�I�J��������K�L�M�N�O�P﴿: تعــ

                           
 .76: يوسف )1(
 .256: البقرة )2(



Q�R���S����T�U�V�W�X�Y�Z�[�\���]�̂� ﴾)1( ،
والقاضي الناجح أو املوظف الناجح ينظر إىل روح القانون أكثر من نظرته إىل نصه وحروفه، فالعدل 

كمة قضائية عليا، فنظر القاضـي  يكمن يف ضمري القاضي ال يف نص القانون، ومبا أن هيئة احمللفني حم
ة، وإنصاف املظلومني أظهر وأبني مما دوا مـن  رفيها روح القانون وقدرته على إبطال األحكام اجلائ

   .2واهللا أعلم، وصلى اهللا على نبينا حممد. احملاكم

                           
 .60: النساء )1(
 .هـ17/2/1425ليوم بتاريخ موقع اإلسالم ا 2
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  : التحاكم إىل غري شرع اهللا أنه كفر بيان أن األصل يف: األول املطلب

واحتكموا إىل احلاكم مبعىن، ويقـول   حكَّمت فالنا إذا أطلقت يده فيما يشاء، لغةً منالتحاكم 
 إىل غـري التحاكم واألصل يف , )1( حكمت وأحكمت وحكَّمت مبعىن منعت ورددت: العرب أيضا

ره املسلم يف احلاالت اليت قد يرخص لـه  أنه كفر بصريح القرآن، وهذا ما البد أن يستحضشرع اهللا 

�A�B�C�D�E ﴿: ، يقول تعـاىل والضرورة تقدر بقدرها, فيها، حىت يعلم أا ضرورة

F�G�H�I�J��������K�L�M�N�O�P�Q�R���S����T�U�V�

W�X�Y�Z�[�\���]�̂�_��̀a����b�c�d�e�f��g�

h�i�j�k�l�m��n�o�p�q�����r�s�

t����u�v�w�x�y�z�{�|��}��������~�S�T�U�

V�W�X�Y��Z�[�\�]��̂_��̀a��b�c�d�  ﴾

�	�����������~��{﴿: ويقول سـبحانه  ,)2(����������

����������������������������������������������� �!�
"���#������$������¡����¢���£�¤�¥����¦�����§����̈��©�����ª����«����¬����®���2��°�±����²�
³��́�8������¶�������¸�����������¹����º����»�����¼����½������¾���¿���À�������Á�����Â���Ã������Ä����
ÆÅ�I����J�����K� ﴾)3( ,أمل تر يا : يعين بذلك جل ثناؤه: قال ابن جرير الطربي رمحه اهللا

وإىل الذين يزعمون أم , حممد بقلبك فتعلم إىل الذين يزعمون أم صدقوا مبا أنزل إليك من الكتاب
إىل : يعين) إىل الطاغوت(يف خصومتهم ) يريدون أن يتحاكموا. (ا أنزل من قبلك من الكتبآمنوا مب

) وقد أمروا أن يكفروا به( ويرضون حبكمه من دون حكم اهللا،, ويصدرون عن قوله , من يعظمونه 

                           
  . - 4/114ذيب اللغة  )1(
 .63 - 60: النساء )2(
 .8/507الطربي  تفسري )3(



 ,فتركـوا أمـر اهللا  , ون إليهموقد أمرهم اهللا أن يكذبوا مبا جاءهم به الطاغوت الذي يتحاك: يقول
وقد ذكر أن هذه اآلية نزلت يف رجل من املنافقني دعا رجال مـن اليهـود يف    ,واتبعوا أمر الشيطان

خصومة كانت بينهما إىل بعض الكهان ليحكم بينهم ورسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم بـني     
  .)1()أظهرهم

ـ   قني الـذين  يعجب تعاىل عباده من حالة املناف: (وقال الشيخ عبدالرمحن السعدي ـ رمحه اهللا 
وا إىل الطاغوت، وهو ميزعمون أم مؤمنون مبا جاء به الرسول ومبا قبله، ومع هذا يريدون أن يتحاك

كل من حكم بغري شرع اهللا فهو طاغوت، واحلال أم قد أمروا أن يكفروا به فكيف جيتمـع هـذا   
ألمور، فمن زعم أنه مؤمن واإلميان ؟ فإن اإلميان يقتضي االنقياد لشرع اهللا وحتكيمه يف كل أمر من ا

وهلذا  ,وهذا من إضالل الشيطان إياهم ,واختار حكم الطاغوت على حكم اهللا فهو كاذب يف ذلك
  .)2()عن احلق ﴾ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضلَّهم ضالالً بعيدا ﴿: قال

ـ : (رمحه اهللا وقال األستاذ حممد رشيد رضا ن حكـم اهللا  واآلية ناطقة بأن من صد وأعرض ع
ورسوله عمدا، وال سيما بعد دعوته إليه وتذكريه به، فإنه يكون منافقًا ال يعتد مبا زعمه من اإلميان، 

  .)3()وما يدعيه من اإلسالم
  : الصور املقطوع حبرمتها أو حبلها: الثاين املطلب

عبـد   ضلفاال هناك صور مقطوع حبرمتها، وصور مقطوع حبلها، وقد بسط الكالم عليها الشيخ
  : قطوع بتحرميهااملصور فال )4( الرمحن اهلريف وفقه اهللا

من رفض التحاكم إىل الشرع املطهر واختار التحاكم إىل القوانني الوضعية فهو كافر كفـرا  . 1

�����A�B�C�D�E﴿: من امللة ولو مل يكن موافقا هلم يف الباطن، قـال تعـاىل   اأكرب خمرج

F�G�H�I���J�����������K���L�M�N�O�P�Q���R�����S������T���U����V�

W���X�Y�Z�[�\�����]�̂� ﴾)5( . فهذا وجد حكم اهللا وعزف عنه حلكم
  .الطاغوت، وقد جيد حكم اهللا عند عامل مسلم ولو مل يكن قاضيا رمسيا

                           
 .51 - 47: النور )1(
  .184تيسري الكرمي الرمحن ص  )2(
 .5/277تفسري املنار  )3(
 .ةيف حبث له بعنوان حكم من حتاكم إلىالطواغيت، وهو منشور يف ملتقى أهل احلديث على الشبك )4(
  .60: النساء )5(



ألن الرضـى   ؛من رضي بالتحاكم للقوانني الوضعية فهذا كافر أيضا ولو مل يتحاكم إلـيهم . 2

���ª�«�¬�®�G�°�±��²�³��́U©̈�﴿: تعاىلقال  ,بالكفر كفر
¶��̧º¹��»�¼�½����¿¾�À�Á�Â� ﴾)1(.  

  : قطوع بإباحتهااملصور وال

أن يشتكى عليه ويطلب للتحاكم عند حماكم الطواغيت فهذا مكره على الذهاب ليـدافع عـن   
م نفسه ويتحاكم هلم كما حتاكم الصحابة للنجاشي، ومن يتأمل قصة جلوء الصحابة رضي اهللا عنـه 

مرتني بسـبب   -الكافر يومئذ  -للمثول أمام احلاكم النجاشي  -إىل النجاشي جيد أم قد اضطروا 
مطالبة كفار قريش م، وللذود عن حقهم يف إبطال مزاعم قريش الباطلة فيهم، وكانوا يف كل مـرة  

قـريش   احتمال تسليمهم إىل كفار قريش واردا يف حال كانت حجتهم داحضة وواهية أمام مزاعم
وبعد انتهاء اجللسة الثانية وظهور الصحابة على خصومهم كفار قريش أمام . اليت وشوا ا إىل امللك

عمرو بن العاص وعبد اهللا بن : أي -فخرجا : (امللك، تقول أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم
 .)2(  خري دار مع خري جارمن عنده مقبوحني مردودا عليهما ما جاءا به، وأقمنا عنده يف -أيب ربيعة 

من حتاكم للقوانني والوضعية مكرها كمن قُبِض عليه وأجرب على الدخول للمحاكم فال أظن أن 
من دخل إىل هـذه  وعاقال مينعه من أن يرد عن ماله وعرضه ونفسه فضال أن يقول ذلك طالب علم 

خذ اللجوء السياسـي وهـو   احملاكم مكرها خوفا من ازهاق نفسه كمن ترافع للمحاكم األجنبية أل
مهدد إن مل حيصل على اللجوء السياسي بأن يقتل يف بلده أو يسجن أو يعذب فمثل هذا مكره بـال  

له وسـلم  ريب معذور بفعل الكفر الصريح كسب اهللا جل وعال وتقدس ورسوله صلى اهللا عليه وآ
  فكيف مبثل هذه املسألة ؟

�m�n�o�p�q�r���s�t�u��v�w�x�y﴿: قال تعاىل

z�{�|�}�����~������������� ﴾)3(.  
  : ضوابط إباحة التحاكم إىل القانون الوضعي: الثالث املطلب

هناك حاالت أخرى غري تلك املقطوع حبلها أو حرمتها حتتاج إىل ضـوابط وقيـود للحكـم    
بإباحتها، تلك احلاالت عندما ال يكون املسلم مكرها على التحاكم إىل القانون الوضعي، وإمنـا لـه   

                           
  .31: التوبة )1(
  .3/180) 1740: (برقم على املسندشاكر  يف تعليقه  يف مسنده وصححه الشيخ امحدأخرجه اإلمام أمحد  )2(
 .حبث الشيخ اهلريف وفقه اهللا: انظر للمزيد من الفائدة, 106: النحل )3(



حقوق ومصاحل  ستضيع عليه إذا مل يتحاكم إليها، وخصمه رافض أن يتحاكم إىل الشرع، أو حتاكم 
إىل الشرع بالفعل ولكنه أىب تنفيذ احلكم الشرعي؛ لكونه ليس معه قوة تنفيذية جتربه علـى تنفيـذه،   

رة وهي صـور متكـر  , خبالف احلكم الوضعي الذي تتدخل الشرطة فيه إلجبار اخلصم على التنفيذ
للمسلمني املقيمني يف بالد ال حتكم باإلسالم، ويف منعهم من التحاكم إىل القانون الوضعي يف هـذه  
احلالة تضييع ألمواهلم وحقوقهم، وجترئة ألعدائهم عليهم، ويزداد األمر أمهية حني تكون احلاجـة إىل  

اح تلـك احلاجـة   التقاضي إىل القانون الوضعي حاجة عامة ملصلحة املسلمني ككل، وميكن استيض
العامة من هذا املقال ملؤسسة كربى من مؤسسات املسلمني بأمريكا، متخصصة يف املطالبة حبقـوق  

يقـول  ) كـري (جملس العالقات اإلسالمية األمريكية املسلمني وحماربة التمييز ضدهم، وهي مؤسسة 
  : يف تقرير هلم) كري(القائمون على مؤسسة 

اع عن حقوقهم وحريام املدنية وعن صورم يف الواليات خربة مسلمي وعرب أمريكا يف الدف
متيزت خباصية هامة وهـي   - 2001وحتديدا منذ أحداث سبتمرب  -املتحدة خالل الفترة األخرية 

هم املتزايد إىل القضاء األمريكي، هذا التطور ليس عارضا وإمنا هو جزء من توجه عام ومتزايـد  ؤجلو
عن حقوق وحريات املسلمني والعرب وصورم يف أمريكا، وسوف  الستخدام القضاء كأداة للدفاع

  .أتناول معىن وأمهية هذا التوجه يف بقية مقايل هذا

وا للقضاء خالل العامني السابقني لسببني ؤيف البداية جيب أن نوضح أن مسلمي وعرب أمريكا جل
الة القضية الـيت رفعتـها   الدفاع عن حقوقهم وحريام املدنية سواء كجماعة كح: أساسيني، أوهلما

واللجنة العربية ) كري(جمموعة من املنظمات املسلمة والعربية كمجلس العالقات اإلسالمية األمريكية 
ملكافحة التمييز بالتعاون مع احتاد احلريات املدنية األمريكي ضد وزارة العدل األمريكية يف شهر يوليو 

واملعـروف باسـم    2001افحة اإلرهاب لعام املاضي للتشكيك يف دستورية بعض بنود قانون مك
واليت متنح مكتب التحقيقات الفيدرالية سلطات مهولة يف التجسس على األفـراد يف  " بتريوت آكت"

  . الواليات املتحدة

وا للقضاء للدفاع عن حقوقهم كأفراد كما يف حالة العديد من القضـايا الـيت رفعهـا    ؤكما جل
املعنية مبكافحـة   -ون مع جلنة تكافؤ فرص العمل األمريكية موظفون وعمال مسلمون وعرب بالتعا

ضد أصحاب أعماهلم بسبب التمييز ضدهم ألسـباب ترجـع خللفيتـهم     -التمييز يف أماكن العمل 
  .2001العرقية والدينية بعد أحداث سبتمرب 

يف  فهو الدفاع عن صورم وصورة اإلسالم والعرب يف أمريكا كجماعة كما: أما السبب الثاين
حالة القضية اليت رفعتها مؤسستان خرييتان مسلمتان أمريكيتان، ومها هريتيج إيديوكيشني ترسـت  

وضد مديرة مركز أحباث أمريكي  )CBS(وصفا ترست، ضد شبكة التلفزيون األمريكية سي يب إس 



يدعي اخلربة يف شئون اإلرهاب يف شهر يونيو املاضي بسبب برنامج مسـيء   )SITE(يسمى سيت 
وشاركت فيه مديرة مركز سيت  2003اعته القناة التلفزيونية واسعة االنتشار يف الرابع من مايو أذ

  .افترت خالله على املؤسستني اخلرييتني وامتهما بالضلوع يف شبكة لدعم اإلرهاب

وا للقضاء للدفاع عن مسعتهم كأفراد كحالة قيام الناشط املسلم األمريكي حسام أيلـوش  ؤأو جل
يف جنوب والية كاليفورنيا منذ حوايل أسبوعني مبقاضاة جملة ناشـيونال   )كري(التنفيذي ملكتب املدير 

ريفيو املعروفة مبساندا لتوجهات احملافظني اجلدد وضد شون سـتيل الـرئيس السـابق للحـزب     
عـاداة  اجلمهوري يف والية كاليفورنيا بسبب مقالة نشرها ستيل يف الة اليمينية يتهم فيها أيلـوش مب 

السامية بناء على معلومات خاطئة، وقد حاول أيلوش االتصال بالة ومطالبتها بتكذيب اخلـرب دون  
  .جدوى، األمر الذي دفعه إىل اللجوء للقضاء

من قبل مسلمي وعرب أمريكا  -والعديد من القضايا األخرى املشاة هلا  -رفع القضايا السابقة 
ض صدفة، ولكنه جاء تعبريا عن توجه عام يف األوسـاط املسـلمة   خالل العامني املاضيني مل يكن حم

  : والعربية األمريكية مدفوع باألسباب التالية

استخدام القضاء األمريكي كأداة يف محاية حقوق األقليات وصورا هو تقليد معروف يف : أوال
غريت قوانني احلقـوق   تاريخ حركة احلقوق املدنية األمريكية، واليت شهدت بعض القضايا اهلامة اليت

واحلريات املدنية يف الواليات املتحدة بشكل عام وعلى رأسها بعض القضايا اليت رفعهـا األفارقـة   
ـ األمريكيون يف اخلمسينات من القرن العشرين ضد نظام التفرقة العنصـرية وا  يت أدت يف النهايـة  ل

ريكيني من أجل احلصـول علـى   لسقوطه بعد أن تزامنت من انتفاضة واسعة يف أوساط األفارقة األم
  .حقوقهم املدنية

اللجوء للقضاء ليس األداة الوحيدة املتاحة أمام اجلماعات اإلثنية والعرقية والدينية األمريكية : ثانيا
املختلفة للدفاع عن حقوقها وصورا يف الواليات املتحدة، وإن كان ميكن اعتبارها أحد املسـارات  

  .سي واإلعالمي والثقايف االجتماعياألساسية جبوار املسار السيا

فاملسار السياسي يقتضي العمل مع اإلدارة األمريكية والكوجنرس واجلماعات السياسية الكـربى  
لتمرير القوانني والسياسيات اليت حتمي حقوق مسلمي وعرب أمريكا وصورم، واملسار اإلعالمـي  

ني والعرب، أما املسار الثقـايف االجتمـاعي   يقوم على توعية وسائل اإلعالم األمريكية بقضايا املسلم
فيحتاج نشاط املسلمني والعرب كجزء من نسيج اتمع األمريكي للتواصل الثقايف واالجتماعي مـع  

  . بقية أعضاء جمتمعهم األمريكي بشكل يومي ومستمر



قهم أن مسلمي وعرب أمريكا أو أية مجاعة أمريكية أخرى لن يتمكنوا من محاية حقو: خرآمبعىن 
إذ ينبغي علـيهم العمـل علـى     ؛وصورم من خالل العمل على أي من املسارات السابقة مبفرده

  .املسارات األربعة مجيعا وبشكل متزامن

أمهية املسار القضائي تكمن يف طبيعته اإللزامية واملادية أيضا، ونعين بالطبيعة اإللزامية هنا أن : ثالثا
ببطالن قانون معني أو بإدانة شخص ما بتهمـة   ئيكم قضاجناح مسلمي وعرب أمريكا يف إصدار ح

ه من قبل حمكمة ضالتمييز أو تشويه السمعة هو حكم ملزم جيب تنفيذه ويصعب التخلص منه إال بنق
  .أعلى

أما طبيعة املسار القضائي املادية فترتبط بطبيعة قرارات احملاكم كقرارات ملزمة ميكن قياس مدى 
لة فرض تعويضات على الطرف املسيء وإلزامه بـدفع تلـك التعويضـات    االلتزام ا خاصة يف حا
  .للطرف املسلم أو العريب

ومن هنا تنبع أمهية املسار القضائي كوسيلة لردع املسيئني للمسلمني والعرب يف أمريكا، فنجاح 
 املسلمني والعرب يف استصدار أحكام قضائية يف بعض قضايا التمييز ضدهم أو تشويه مسعتهم سوف

يبين سوابق قانونية متكنهم من حتقيق جناحات مستقبلية يف قضايا مشاة، ومتكنهم أيضـا مـن ردع   
مسيئني يف قضايا أخرى كان يصعب ردعهم من خالل استخدام الوسائل اإلعالمية والسياسية فقـط  

هـذا   كتنظيم احلمالت اجلماهريية لالعتراض عليهم ومطالبتهم باالعتذار وتغيري سلوكهم، وإن كان
بالطبع ال يقلل من أمهية الوسائل األخرية يف محاية حقوق املسلمني والعرب وصورم يف قضايا أخرى 

  .)1( عديدة

حتاجة عامة املسـلمني  ااحلاجة العامة تنزل منـزلة الضرورة، فكل أمر ومن القواعد الفقهية أن 
  . والضرورة تقدر بقدرها ,فهو ضرورة فتباح هلم

احلاجة العامة تنزل منـزلة الضرورة اخلاصة يف حق آحـاد  : (ركشي رمحه اهللاقال بدر الدين الز
إن عقـد  : فقال يف باب الكتابة ,وكذا يف النهاية ,الناس كررها إمام احلرمني يف مواضع من الربهان

واحلاجة إذا عمت كانـت  , الكتابة واجلعالة واإلجارة وحنوها جرت على حاجات خاصة تكاد تعم 
اجلعالة والقراض وغريمها مما جـوز للحاجـة   : منها. …لب فيها الضرورة احلقيقية كالضرورة فتغ

   .)وكذلك إباحة النظر للعالج وحنوه
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أن احلاجة العامة أو اخلاصة  -وهي يف جملة األحكام  -ومن القواعد الفقهية اليت ذكرها ابن جنيم 
حيتاجون إليها فيما ميس العامة مـن  ومعىن كون احلاجة عامة أن الناس مجيعا  ,تنزل منـزلة الضرورة

ومعىن كون احلاجة خاصة أن حيتاج إليها فرد أو  ,جتارة وزراعة وصناعة وسياسة عادلة وحكم صاحل
واملراد منـزلة الضرورة أا تؤثر يف األحكام  , أفراد حمصورون أو طائفة خاصة كأرباب حرفة معينة

  .)1( مما يستثىن من القواعد األصلية,  ترك الواجب وغري ذلكأو احملظور فتبيح ارتكاب 

لرابطة العامل اإلسالمي بشأن الرواية اليت كتبها املدعو  التابعامع الفقهي اإلسالمي  تقراراومن 
يعلن الس أنه جيب مالحقة هذا الشخص، بدعوى قضائية جزائية : القرار الثالث.. سليمان رشدي

له هذه الرواية، يف احملاكم املختصة يف بريطانيا، وأن تتـوىل  تقدم عليه، وعلى دار النشر اليت نشرت 
رفع هذه الدعوة عليه منظمة املؤمتر اإلسالمي اليت متثل الدول اإلسالمية وأن توكل هـذه الـدعوى   

وواضـح مـن القـرار     .)2( أقوى احملامني املتمرسني يف القضايا اجلنائية أمام حماكم اجلزاء الربيطانية
: الرزاق عفيفي رمحه اهللا سئل الشيخ عبدوقد , إىل احملاكم الربيطانية يف تلك النازلة جتويزهم التحاكم

بقدر اإلمكـان ال يتحـاكم   : ما حكم التحاكم إىل احملاكم اليت حتكم بالقوانني الوضعية ؟ فأجاب(
  .)3()إليها، وأما إذا كان ال ميكن أن يستخلص حقه إال عن طريقها فال حرج عليه

  : ما معناهبن عبد العزيز آل الشيخ حفظه اهللا لشيخ صاحل امعايل قال و

  .فرض على املسلم معاداة احملاكم اليت حتكم بالقانون الوضعي وبغضها -

ألن هذا نفاق، فإذا حاكم املسلم غريه إليها  ؛ال حتاكم غريك إليها على وجه االختيار واإلرادة -
 ﴾ يريدون أن يتحاكموا إىل الطـاغوت ﴿ هللا فيه على وجه االختيار بغري اضطرار فهذا الذي أنزل ا

   .قوله يريدون: والحظ

مبعىن أن حقك ال خيلـص إال   ,إذا كنت مظلوما وتطلب حقك الثابت بالشرع، واضطررت -
ذه الطريقة، فإذا ذهبت واحلالة هذه وأنت كاره بقلبك فهذا يرخص فيه والضرورة تقدر بقـدرها،  

  .حلصول على حقك الثابت بالشرع إال بالتحاكم إليهاوحد االضطرار أنك ال تستطيع ا

بل يرخص له  ,بعض أهل العلم يقولون بكراهة التحاكم يف هذه احلالة، ولكن ال وجه للكراهة -
  .)4( يف استخالص حقه بال كراهة

                           
 ).احلاجة(املوسوعة الفقهية الكويتية حرف احلاء مادة  )1(
 .، راجع املالحق252 -قرارت امع الفقهي اإلسالمي ) 2(
 .مسعته منه مشافهة )3(
 ).راجع رسالة الشيخ اهلريف(مسعته منه مشافهة أيضا، وبنحو جواما أجاب مجع من أهل العلم  )4(



غـري  أن التحـاكم إىل احملـاكم   أهل العلم يف هذه املسألة ولعل خالصة ما يستفاد من كالم  
  : باح عند توفر ثالثة شروطي اإلسالمية

لكون خصمك رافضا التحـاكم إىل   ؛أن يتعذر عليك استخالص حقك بغري التحاكم إليها -1
  .الشرع أو حتاكم إليه ورفض تنفيذ حكم الشرع

فلو حكموا بزيادة عن حقك الشـرعي   ,لك يف شريعة اإلسالمأال تأخذ غري حقك الثابت  -2
  .فال تأخذ من خصمك ما زاد عن حقك

  .أن تكون كارها بقلبك وقت ذهابك وحتاكمك إليها -3

, قد يصل بصاحبه إىل الردة عن اإلسـالم فإذا اختل شرط من هذه الشروط فالتحاكم إليها حمرم 
  .والعياذ باهللا تعاىل
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  : حكم توكيل املسلم لغري املسلم يف اخلصوم

املسلمني كثريا إىل توكيل حمام غري مسلم للترافع بالوكالة عنـهم أمـام احملـاكم،    متس حاجة 
الثاين، وقد بني الفقهـاء يف  احملور وكيل يف اخلصومة هو التكييف الفقهي للمحاماة كما مر بنا يف التو

 كتبهم أنه ال يشترط يف الوكيل بصفة عامة اإلسالم، إال يف مسائل قليلة وقع فيها اخلـالف وهـي  
املسائل التعبدية كتوكيل الكافر يف دفع الزكاة أو توكيله يف ذبح األضحية، وحنو ذلك،وتعليل املانعني 

؛ وأما التوكيل يف اخلصومة فقد أباحه اجلمهـور . أن هذه العبادات مفتقرة إىل نية، والكافر ال نية له
مع اليهـود وغريهـم مـن     وذلك ألن الوكالة عقد من العقود وقد تعامل النيب صلى اهللا عليه وسلم

املشركني بالبيع والشراء والرهن وغري ذلك، واألصل اإلباحة مامل يقم دليل على املنع، وبناًء على قول 
  .اجلمهور فال يشترط يف الوكيل يف اخلصومة اإلسالم، ويترتب على هذا جواز توكيل احملامي الكافر

يف شيء بنفسه وكان مما تدخله النيابة صح وكل من صح تصرفه (: قال اإلمام ابن قدامة يف املغين
  .)1()حرا أو عبدا مسلما كان أو كافرا  , أن يوكل فيه رجال كان أو امرأة

خل عبارة النهاية واملغين ومشل إوكذا لنحو كافر : قوله(: ويف حواشي الشرواين من كتب الشافعية
زا نعم يشترط يف الكافر والصيب تعيني كافرا أو رقيقا أو سفيها أو صبيا ممي إطالقه ما لو كان الوكيل

  . )2()املدفوع إليه

وأما املالكية فقد منع كثري منهم أن يوكل املسلم كافرا يف خصومة بينه وبني مسلم، وتعليلهم هو 
خشيتهم أن يغلظ الكافر على املسلم اخلصم، ومنهم من يقول يكره إذا كان إذالل الوكيل الكـافر  

رم إذا كان حمققا، ومنهم من منع توكيل اليهودي يف خماصـمة النصـراين   للخصم املسلم حمتمال وحي
والعكس للعداوة اليت بينهما، وكذا كل وكيل بينه وبني اخلصم عداوة دينية أو دنيوية، على خالفات 

أو : قولـه (: اهللا، قال اإلمام ابن عرفة الدسوقي يف حاشيته محهوتفصيالت كثرية يف مذهب مالك ر
اهره كاملدونة تقاضاه من مسلم أو ذمي ولكن احلق جواز توكيله على تقاضي الدين ظ ,تقاض للدين

من ذمي كما هو مفاد رام يف كبريه وشامله وظاهر املصنف أنه إمنا مينع توكيل الذمي للمسـلم يف  
وهـو   ,األمور الثالثة اليت ذكرها وال مينع توكيله له يف غريها كقبول نكاح ودفع هبة وإبراء ووقف
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وينبغي كما قال ولد عبق أنه إذا وقع البيع أو الشراء أو التقاضي املمنوع على وجه الصـحة   ,ذلكك
رمبـا  : قولـه  ,ولو رضي من يتقاضى منه هذه املبالغة مرتبطة بكالم املصنف: قوله ,أن يكون ماضيا

الذمي يف ومن قبيل ذلك أي توكيل : أي ,ومن ذلك: قوله ,الذي عليه الدين: أي ,أغلظ على املسلم
: قوله ,ومنع توكيل عدو على خماصمة عدوه املسلم أو الكافر: أي ,وعدو على عدوه: قوله ,التقاضي

: بن أحلقاسببها اختالف الدين قال : أي ,ولو كانت العداوة اليت بينهما دينية: أي ,ولو عداوة دينية
اصمة النصراين وعكسـه فلعـدم   تقييد العداوة هنا بالدنيوية وأما منع توكيل املسلم لليهودي على خم

سواء كان املوكـل   ,على خماصمة واحد منهما: أي ,على واحد: قوله ,حتفظ كل منهما ال للعداوة
 ؛وإال كره توكيله لـذلك  ,لذلك املسلم مسلما أوكافرا  إذا مل يتوصل الكافر خلالص حقه إال بذلك

توكيل من عنده لدد ويستنيبه النـاس   واعلم أن مثل توكيل العدو ,ألن فيه نوع إذالل فإن حتقق حرم
يف اخلصومات فال جيوز للقاضي قبول وكالته على أحد كما قال ابن لبابة وابن سـهل وللرجـل أن   

  .)1()وكل غريك: خياصم عن نفسه عدوه إال أن يبادر ألذاه فيمتنع من ذلك ويقال له

  : الترجيح

ملسلم للمحامي غري  املسلم سـواٌء  الراجح من وجهة نظري ما عليه اجلمهور من جواز توكيل ا
  : أكان اخلصم مسلما أم غري مسلم، لألسباب اآلتية

   .عموم األدلة الدالة على مشروعية التعامل مع غري املسلم بالعقود املختلفة

رفع احلرج، حيث يصعب وجود احملامي املسلم، وإذا وجد فقد ال يكون يف نفس كفاءة احملامي 
 .غري املسلم

ه املالكية من إذالل الوكيل الكافر للخصم املسلم، أو إغالظه عليه، منتـف اليـوم   ما خشي من
 .بسبب نظم احملاماة وقوانينها، اليت متنع إساءة احملامي للخصوم

ومع ذلك فباب الورع مفتوح ملن أراد اخلروج من الشبهة، وخاصة إذا قوي الظـن أن ذلـك   
هذه اخلصومات بينهم لتشويه مسعة املسـلمني بصـف   احملامي الكافر سيشمت باملسلمني، أو يستغل 

عامة، والتنفري عن اإلسالم، وإن كانت هذه حاالت نادرة، يفىت فيها حبسبها، لكن تظـل القاعـدة   
   .العامة جتويز توكيل غري املسلم، واهللا أعلم
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  :نتائج وتوصيات البحث

د منه يف نقاط حمـددة، فـأقول وبـاهللا    ويف اخلتام أحببت أن أوجز نتائج البحث وأهم ما يستفا
  : التوفيق

  : اإلقامة يف دار الكفر حتل يف حالتني) 1

  .من قدر على إظهار دينه يف دار الكفر: األوىل

  .من مل يقدر على إظهار دينه، ولكنه كان عاجزا عن اهلجرة إىل دار اإلسالم: الثانية

   .اس ما مل يأذن به اهللا فقد كفرتشريع األحكام حق هللا تعاىل وحده، ومن شرع للن) 2

استحالل احلكم بغري ما أنزل اهللا كفر خمرج عن ملة اإلسالم، وذلك بأن يعتقد أن حكم غري ) 3
واإلنسان مىت حلل احلرام امع عليه أو حـرم  اهللا جائز أو أنه مثل حكم اهللا أو أفضل من حكم اهللا 

  .كان كافرا باتفاق الفقهاءاحلالل امع عليه أو بدل الشرع امع عليه 

استبدال التشريع اإلسالمي بتشريع عام وضعي كفر أكرب خيرج من ملة اإلسالم وال يتوقـف  ) 4
ألن العمل إذا كان كفرا ففاعله كافر ولو مل يستحله كالسـجود للصـنم،    ؛ذلك على االستحالل

  .ها إال إذا استحلهاوسب اهللا تعاىل، وأما املعاصي اليت ليست بكفر فهي اليت اليكفر فاعل

هناك فرق بني الفعل وفاعله، فهناك فرق بني تكفري النوع وتكفري املعني فليس كل من عمل ) 5
عمالً مكفرا يكون كافرا بعينه، بل البد من قيام شروط التكفري وانتفاء موانعه، ولذا فقد ال يكـون  

  .تأوالً أو مكرها أو مضطرااحلاكم بغري ما أنزل اهللا كافرا بعينه إذا كان جاهالً أو م

جزئية إذا مل يستبدل احلاكم شـرع اهللا بالكليـة   أو قضايا يف قضية  احلكم بغري ما أنزل اهللا) 6
، وال استحل احلكم بغري ما أنزل اهللا، وإمنا محله على ذلك هوى أو شهوة فهو معصية بشريعة وضعية

  .من املعاصي أو هو كفر أصغر ال خيرج من امللة

أو توىل تدريسها ليعرف حقيقتـها أو ليعـرف    القوانني الوضعية املخالفة للشريعة درسمن ) 7
فهـذا ال   فضل أحكام الشريعة عليها أو ليستفيد منها فيما ال خيالف الشرع املطهر أو ليفيد غـريه، 

, بل قد يكون مأجورا ومشكورا إذا أراد بيان عيوا وإظهار فضل أحكام الشريعة عليهـا  حرج عليه



 مثله من أراد أن يتوصل بدراستها إىل العمل باحملاماة لينصر املظلومني ويستخلص هلـم حقـوقهم   و
  .بشرط أن يكون عنده من العلم بالشريعة ما مينعه من التعاون على اإلمث والعدوان

أو ليعني غريه خمتارا أو توىل تدريسها ليحكم ا  القوانني الوضعية املخالفة للشريعة من درس) 8
فهو آمثٌ  لى ذلك مع إميانه بتحرمي احلكم بغري ما أنزل اهللا، ولكن محله اهلوى أو حب املال على ذلكع

  .بذلك، وكفره كفر أصغر

والوكالة بشكل عام مشروعة باتفاق .  الفقهاء احملاماة حتت عنوان الوكالة يف اخلصومة حبث) 9
عال ال يقدرون عليها بأنفسهم، فان اهللا تعـاىل  الفقهاء، ملا فيها من قضاء حوائج احملتاجني ملباشرة أف

خلق اخللق على مهم شىت وطبائع خمتلفة وقدرات متباينة ومواهب متفاوتة، وقد حيسن أحدهم القيام 
  .بعمل ال حيسنه اآلخر

يباح العمل باحملاماة  بشرط أن يكون احملامي معينا على الرب والتقوى ال على اإلمث والعدوان ) 10
رفع الظلم عن املظلوم، وال يعني الظامل على ظلمه، وال مانع من الدفاع عن الظامل بغرض فيسعى يف 

   .منع إيقاع عقوبة زائدة عليه على العقوبة املقررة شرعا

التوكيل يف اخلصومات معمول به من زمن الصحابة، وحكى العلماء إمجاع الصحابة على ) 11
  .جوازه

حاضرا كان املوكـل أو غائبـا     , قوق وإثباا واحملاكمة فيهااحلبطالبة املجيوز التوكيل يف ) 12
عليـه  للوكيل هو قضاء للموكل والقضـاء  الوكيل يقوم مقام املوكل، والقضاء و صحيحا أو مريضا

  .مبنـزلة القضاء على املوكل

الوضـعية،  وال فرق بني احملاماة أو الترافع أمام احملاكم اإلسالمية أو أمام احملاكم األجنبية أو ) 13
فالعربة هي جبواز التحاكم إىل تلك احملكمة فمىت جاز التحاكم إىل احملكمة جاز للمحـامي املسـلم   

  .الترافع أمامها، وجاز للمتقاضي املسلم توكيل حمامٍ للدفاع عنه أمامها

املقصود من القضاء وصول احلقوق إىل أهلها، وقطع املخاصمة فوصـول احلقـوق هـو    ) 14
ملخاصمة إزالة املفسدة، فاملقصود هو جلب تلك املصلحة وإزالة هـذه املفسـدة،   املصلحة، وقطع ا

ووصول احلقوق هو من العدل الذي تقوم به السماء واألرض، وقطع اخلصومة هو من بـاب دفـع   
  .الظلم والضرر

فرض كفاية جيب على العموم وال يتعني على أحد إال أن ال يوجد ممن تتـوفر  تويل القضاء ) 15
  .ئط القضاء إال شخصا بعينه فيلزمه فرضا عينيافيه شرا



كل من حكم بني اثنني فهو قاض سواء كان صاحب حرب أو متويل ديـوان أو منتصـبا   ) 16
لالحتساب باألمر باملعروف والنهي عن املنكر حىت الذي حيكم بني الصبيان يف اخلطوط فإن الصحابة 

  .كانوا يعدونه من احلكام

صاحلني األكفاء يف البالد الكافرة والبالد اليت حتكم بـالقوانني الوضـعية   املسلمني ال تويل) 17
 األرض يف اإلفساد عن اهللا أعداء وحتجب م، وترفق املسلمني تعني اليت الوالياتاملخالفة للشريعة 

 املسـلمون ف  يصـلحون  وال يفسـدون  الـذين  السوء وبطانة والفساد، الشر ألهل تركها من أوىل
 شؤون وتسيري والفسق، الشر لأه وإزاحة املناصب، وتقلد الواليات بتويل الناس وىلأ هم املخلصون
 لغريهـم،  اـال  مفسحني ويبتعدون املسلمون زويـين حيث العكس، وليس اخلري، إىل املسلمني
  .والشر الفساد أعظم من هذا فإن أعدائهم، بيد املسلمني شؤون تاركني

فعل املمكـن مـن العـدل     هلكنكم بكل أحكام اإلسالم، من توىل والية ومل ميكنه أن حي) 18
، جاز له ذلك، فقد توىل يوسف عليه السالم احلكم يف دولة كافرة، ومل ميكنه أن حيكـم  واإلحسان

بكل أحكام اإلسالم، وكان النجاشي كان كذلك حاكما مسلما يف دولة كافرة، وكان تبعا لـذلك  
  .رآنحيكم بأشياء من شريعتهم ختالف شريعة الق

ال جيوز للمسلمني تويل القضاء يف البالد الكافرة أو احلاكمة بالقانون الوضعي، إال إذا كان ) 19
سيتوىل القضاء يف مسائل حمددة يستطيع فيها أن حيكم حبكم اهللا، وفيما عدا ذلـك ال يبـاح تـويل    

هـؤالء بفتـوى    القضاء إال لدفع ضرر عظيم سيقع على املسلمني إذا مل يتوله بعضهم، ويكون تويل
  : خاصة لعدد قليل يتحقق املفيت من توفر الضوابط اآلتية فيهم

 .أن يكون عاملًا بالشريعة اإلسالمية -

 .أن يكون كارها بقلبه للقانون الوضعي -

أن يكون غرضه من العمل بالقضاء ختفيف ما يستطيع ختفيفه من الشر عن املسلمني  وتكثري ما  -
  . للمسلمنييستطيع تكثريه من اخلري

 .أن خيتار أقرب ختصصات القضاء للشريعة اإلسالمية ما أمكن -

 .أن يقضي حبكم الشريعة فيما ميكنه فيه ذلك -

شريطة أن يكون حكمـه مبـا يوافـق    ) محلِّفني(جيوز أن يشارك املسلم كعضو يف هيئة ) 20
 ،نتصر هلم من ظامليهميم، وعيد هلم حقوقهياملظلومني من املسلمني وغريهم، ف الشرع، بغرض إنصاف

  .كم على أحد جبورحيوال 



املخالفـة  من رفض التحاكم إىل الشرع املطهر واختار التحاكم إىل القـوانني الوضـعية   ) 21

�A�B�C﴿: تعاىل لقوله ؛من امللة افهو كافر كفرا أكرب خمرجللشريعة اإلسالمية خمتارا أو راضيا ا 
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  : يباح عند توفر ثالثة شروط غري اإلسالميةالتحاكم إىل احملاكم ) 22

لكون خصمك رافضـا التحـاكم إىل    ؛أن يتعذر عليك استخالص حقك بغري التحاكم إليها -
  .الشرع أو حتاكم إليه ورفض تنفيذ حكم الشرع

فلو حكموا لك بزيادة عن حقك الشرعي فال  ,شريعة اإلسالم يفأال تأخذ غري حقك الثابت  -
  .تأخذ من خصمك ما زاد عن حقك

  .اأن تكون كارها بقلبك وقت ذهابك وحتاكمك إليه -

 ,قد يصل بصاحبه إىل الردة عن اإلسـالم فإذا اختل شرط من هذه الشروط فالتحاكم إليها حمرم 
  .والعياذ باهللا تعاىل

فيجوز للمسلم أن يوكل حماميا غـري مسـلم    لغري املسلم يف اخلصومة،توكيل املسلم جيوز ) 23
   .ليدافع عنه لدى احملاكم

تلكم كانت أهم نتائج البحث، وأما التوصيات فإين أوصي ذه املناسبة من واقـع معيشـيت يف   
سلمني، املأو بينهم وبني غري  بعضهم البعضالديار الغربية ومعايشيت للعديد من خصومات املسلمني بين

  : مبا يلي

على املسلمني أن يتواصوا فيما بينهم باألخالق اإلسالمية الكرمية اليت تقيهم اخلصومات، كالعدل 
واإلنصاف والرمحة والتسامح والعفو عن املسيء، وأن يسعوا إىل إصالح ذات بينهم حـىت يكونـوا   

  .صورة مشرقة لإلسالم يف ديار الغرب 

أن يسعوا إىل إجياد البديل الشرعي من احملاكم اإلسالمية والقضاء على املسلمني أفرادا ومجاعات 
اإلسالمي يف بالد الغرب، ولو يف قضايا األموال واألسرة على األقل كمرحلة أوليـة، وأن يسـعوا   

  .للحصول على اعترافات حكومية بأحكام تلك احملاكم
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ن يكتب لـه  أالم واملسلمني، ووذا نصل إىل ختام هذا البحث نسأل اهللا تعاىل أن ينفع به اإلس
القبول، وأن يتجاوز عما وقع فيه من زلل أو قصور، إنه سبحانه رحيم غفور، ودود شكور، واحلمد 

   .هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
Äq]†¹]   
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املكتبـة  /أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخـاري )/مع شرحه فتح الباري(صحيح اجلامع ال .16
  . هـ3/1407ط/السلفية بالقاهرة

دار الكتـب العلميـة    /أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب/اجلامع ألحكام القرآن .17
  .م1988هـ 1/1408ط/بريوت

  .بريوت/دار الفكر/حممد عرفة الدسوقي/حاشية الدسوقي .18

   .دار الفكر بريوت/عبد احلميد الشرواين/واشي الشرواينح .19

حبث منشور يف موقع ملتقى أهل احلديث /عبد الرمحن اهلريف/الطواغيت حكم من حتاكم إىل .20
  .على الشبكة

روح املعاين يف تفسري القرآن العظـيم والسـبع املثـاين حملمـود شـكري األلوسـي دار        .21
  .1398/بريوت/الفكر

مع شرحه نزهة اخلـاطر  /موفق الدين عبد اهللا بن قدامة املقدسي/ناظرروضة الناظر وجنة امل .22
  .العاطر للشيخ عبد القادر بن بدران الدمشقي

  .1401/الرياض/3ط/دار اهلالل/صاحل بن إبراهيم البليهي/السلسبيل يف معرفة الدليل .23

ـ   .24 ة سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها حملمد ناصر الدين األلبـاين مكتب
  .2/1407ط/الرياض/املعارف

شرح العقيدة الطحاوية حملمد بن علي بن أيب العز احلنفي حتقيق شعيب األرناؤوط وعبد اهللا  .25
  .10/1417ط/بريوت/التركي مؤسسة الرسالة

ــب     .26 ــاين املكت ــدين األلب ــر ال ــد ناص ــه حملم ــغري وزيادت ــامع الص ــحيح اجل ص
  .3/1408ط/بريوت/اإلسالمي

اإلمـام أبـو احلسـني مسـلم بـن احلجـاج       )/النوويمع شرح اإلمام (صحيح مسلم  .27
  .بدون تاريخ/القاهرة/املطبعة املصرية ومكتبتها/القشريي

  .3/214ط/أمحد حممد شاكر/عمدة التفسري خمتصر تفسري ابن كثري .28



املكتبـة السـلفية   /أمحد بن علي بن حجر العسـقالين /فتح الباري بشرح صحيح البخاري .29
  .هـ3/1407ط/بالقاهرة

  .هـ 1/1418ط/بريوت/دار الكتب العلمية/بن مفلح حممد/الفروع .30

  .الكويت/عبد الرمحن عبد اخلالق/فصول من السياسة الشرعية .31

  .بدون تاريخ/دار املعارف بالقاهرة/ابن منظور اإلفريقي/لسان العرب .32

  .1406/بريوت/دار املعرفة/ سهل السرخسييباملبسوط حملمد بن أ .33

مجـع  /العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو/جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية .34
  .بدون تاريخ/القاهرة/دار املدين/وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي

  .الرياض/اإلفتاء/عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز/جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة .35

  .الرياض/جمموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني .36

  .بريوت/مشس الدين ابن قيم اجلوزية/الكنيمدارج الس .37

املستدرك على الصحيحني أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلـاكم النيسـابوري وحباشـيته     .38
  .بريوت/دار الكتاب العريب/التلخيص للذهيب

املسند لإلمام أمحد بـن حنبـل الشـيباين بتحقيـق الشـيخ أمحـد حممـد شـاكر دار          .39
  .1377/القاهرة/املعارف

يف الفقه ملوفق الدين أيب حممد ابن قدامة حتقيق عبد اهللا التركي وعبد الفتاح احللـو دار  املغين  .40
  .1/1408ط/القاهرة/هجر

بـدون  /بـريوت /املكتبة العلمية/جمد الدين بن األثري اجلزري/النهاية يف غريب احلديث واألثر .41
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