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                                                                     بسم اهلل الرحمن الرحيم   
إن احلمد هلل حنمده و نستعينه و نستغفره ، و نعوذ باهلل من شرور أنفسنا و من سيئات 

فال مضل له و من يضلل فال هادي له ، و أشهد أال إله إال اهلل وحده  أعمالنا،  من يهده اهلل
 : ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده و رسوله صلى اهلل عليه وسلم ، أما بعد 

، أو ماليني املسلمني يف هذا العصر قد احتاجوا إىل اإلقامة خارج ديار اإلسالم  فإن
البالد غري اإلسالمية ، أو ممن هاجر إليها من اضطروا إىل ذلك ، سواٌء أكانوا من أهل تلك 
من مشاكل سياسية أو أمنية أو  –إال ما ندر  –غري أهلها ، وذلك ملا تعانيه بالد املسلمني 

اقتصادية أو غري ذلك ، بل وصل األمر بكثري من املسلمني أن هاجروا خارج ديار اإلسالم 
من تضييق عليهم يف دينهم ، ومن املقرر حفاظاً على دينهم ، وذلك ملا يعانونه يف بالدهم 

 : عند مجاهري الفقهاء سلفاً وخلفاً أن اإلقامة يف دار الكفر حتل يف حالتني 
 .من قدر على إظهار دينه يف دار الكفر : األوىل 
  1 من مل يقدر على إظهار دينه ، ولكنه كان عاجزاً عن اهلجرة إىل دار اإلسالم: الثانية 

ني خارج ديار اإلسالم حتدث للمسلمني خصومات بينهم وبني غري ومع إقامة املسلم
املسلمني أفراداً ومؤسسات حكومية وغري حكومية ، بل أحياناً حتدث اخلصومات بني املسلمني 

أنفسهم ، وحيتاجون إىل معرفة حكم الشرع يف التحاكم إىل احملاكم الوضعية ، وإىل حكم 
بغرض العمل يف جمال احملاماة أو القضاء يف البالد غري  الشرع يف دراسة بعض املسلمني للقانون

اإلسالمية ، بغية الدفاع عن حقوق املسلمني ، ومساعدهتم يف رفع الظلم عنهم ، وختفيف 
 . الضرر عنهم قدر اإلمكان 
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وألمهية هذا املوضوع فقد كلفت من قبل جممع فقهاء الشريعة بأمريكا بإعداد حبث فيما 
 اء أو احملاماة خارج ديار اإلسالم ، وما يتعلق بالتحاكم إىل احملاكميتعلق بالعمل بالقض

األجنبية ، وتوكيل غري املسلمني يف اخلصومات ، وأسأل اهلل تعاىل أن يعينين على القيام مبا  
 . كلفت به على أمت وجه 

الد البكثريا من هذا ، وتزداد أمهية هذا املوضوع إذا نظرنا إليه بصورة أمشل ، وذلك ألن  
اإلسالمية  قد تسلط على بعضها االحتالل األجنيب وعلى بعضها احلكام العلمانيون  الذين 
حّنوا شريعة اهلل تعاىل عن احلكم ، وحكموا بني الناس بقوانني من وضع البشر ، وما كان من 

يف غري جمال األحوال الشخصية حيث  –البالد كذلك ، فإن العمل فيه يف سلك القضاء 
عامة البالد اإلسالمية على حتكيم الشرع اإلسالمي احلنيف يف جمال األحوال جرت عادة 

وكذلك العمل يف سلك احملاماة يف تلك البلدان ،  -الشخصية وتنحيته يف سائر اجملاالت 
والتحاكم إىل حماكمها الوضعية ينطبق عليه ما ينطبق على البلدان غري اإلسالمية من األحكام 

 . 
ث إىل متهيد ومخسة أبواب ، تناولت يف التمهيد مسألة احلكم بغري هذا وقد قسمت البح

ما أنزل اهلل ، ومىت يكون كفراً ، وأحوال احلاكم بغري ما أنزل اهلل ، وتناولت يف الباب األول 
حكم دراسة القانون الوضعي يف كليات احلقوق وحنوها ، وتناولت يف الباب الثاين حكم 

الد اإلسالم ، وتناولت يف الباب الثالث حكم العمل بالقضاء يف االشتغال باحملاماة يف غري ب
غري بالد اإلسالم ، وتناولت يف الباب الرابع حكم التحاكم إىل احملاكم األجنبية ، وتناولت يف 
الباب اخلامس حكم توكيل غري املسلمني يف اخلصومات ، مث اخلامتة أوردت فيها خالصة بأهم 

راجع وفهرس املوضوعات ، وأسأل اهلل تعاىل أن يكتب هلذا البحث نتائج البحث ، مث فهرس امل
 .القبول ، وأن ينفع به املسلمني 

 :وكتب          

 منيسيالوليد بن إدريس بن عبد العزيز . د 
 مبجمع فقهاء الشريعة بأمريكا  عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء
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خطيوووووب مركووووز دار الفووووواروق وإمووووام و وعضووووو هيئوووووة التوووودريس باةامعوووووة األمريكيووووة املفتوحوووووة 
 اإلسالمي مبدينة منيابوليس والية منيسوتا 

 

 هللا أنزل ما بغير الحكم استحالل : األول الفصل

خطاب اهلل املتعلوق بأفعوال املكلفوني ، واصطالحاً احلكم الشرعي هو  2احلكم لغًة هو املنع 
واألحكوووام الشووورعية علوووى ، أو هوووو مقتضوووى هوووذا اخلطووواب ،  لوضوووعباالقتضووواء، أو التخيوووري، أو ا

 .وضعية -2تكليفية          -1: قسمني
هوووو مقتضوووى خطووواب اللّوووه تعووواىل املتعلوووق بأفعوووال املكلفوووني علوووى جهوووة : فووواحلكم التكليفوووي
 .االقتضاء أو التخيري

 هووو مووا وضووعه الشووارع موون أسووباب وشووروع وموانووع تعوور  عنوود وجودهووا: واحلكووم الوضووعي 
 .اأو نفي اأحكام الشرع إثبات

أن التكليفيوة كلووف املخامبوب مبقتضوواها فعوال أو تركوواً، : والفورق بوني التكليفيووة والوضوعية هووو
  3. ماوأما الوضعية فقد وضعت عالمات للفعل أو الرتك أو أوصافاً هل

لهوا  وتشريع األحكام حٌق هلل تعاىل وحده ، ومقتضى العبادة اليت خلوق اهلل تعواىل اخللوق ألج
تعوواىل ، وقووال   4{إن احلكووم إال هلل }: احلكووم هووذه األحكووام والتحوواكم إليهووا ، قووال اهلل تعوواىل 

َووووا أنْوووووَزَل اهللُ فأولئووووَك هووووُم } : ، وقووووال تعوووواىل  5{والُيشوووورك يف ُحكمووووه أحووووداً } وَمووووْن ملَْ حَيُْكووووْم مبز
 حكمووووا لقوووووم حسوووون موووون اهللأأفحكووووم اةاهليووووة يبغووووون وموووون } : وقووووال تعوووواىل    { الَكووووافزرون 

                            
 لسان العرب مادة منع  2

  34روضة الناظر  3

 42ويوسف  54األنعام  4
انظر إحتا  فضالء بال الناهية ، و ( وال تشرْك يف حكمه أحداً ) ، وقد قرأها ابن عامر أحد القراء السبعة   2الكهف  5

 . 282 صو البشر يف القراءات األربعة عشر
 44املائدة   

 الحكم بغير ما أنزل الله : تمهيد ال
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، وقووود 8 {أم هلوووم شووركاء شووورعوا هلوووم مووون الوودين موووا مل يوووأذن بوووه اهلل }: وقوووال تعووواىل  4{ يوقنووون
اسووتدل العلموواء كافووًة هووذه اريووات الكرعووة ومووا يف معناهووا موون نصوووأ الكتوواب والسوونة علووى أن 

حكوم غوري استحالل احلكم بغري ما أنزل اهلل كفٌر خمرج عن ملة اإلسوالم ، وذلوك بوأن يعتقود أن 
 .اهلل جائز أو أنه مثل حكم اهلل أو أفضل من حكم اهلل 

واإلنسوووان موووىت حلووول احلوورام اجملموووع عليوووه أو حووورم احلوووالل :" شووويإل اإلسوووالم ابووون تيميووة قووال 
 2"  اجملمع عليه أو بدل الشرع اجملمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء 

يبغوون ومون أحسون مون اهلل حكموا  أفحكوم اةاهليوة} يف تفسوري قولوه تعواىل ابن كثري وقال 
ينكر تعاىل علوى مون خورج عون حكوم اهلل املشوتمل علوى كول خوري النواهي عون  :" { لقوم يوقنون 

كل شر وعدل إىل موا سوواه مون ارراء واألهوواء واالصوطالحات الويت وضوعها الرجوال بوال مسوتند 
الت مموووا يضوووعو ا موون شوووريعة اهلل ، كموووا كوووان أهوول اةاهليوووة حيكموووون بوووه موون الضوووالالت واةهوووا

بووارائهم وأهوووائهم ، وكمووا حيكووم بووه التتووار موون السياسووات امللكيووة املووأخوذة عوون ملكهووم جنكووز 
خان الذي وضع هلم الياسق ، وهو عبوارة عون كتواب جممووع مون أحكوام قود اقتبسوها عون شورائع 

ا مون جمورد شىت من اليهودية والنصرانية وامللة اإلسوالمية وغريهوا ، وفيهوا كثوري مون األحكوام أخوذه
صولى  -نظره وهواه ، فصارت يف بنيه شرعا متبعا يقدمو ا على احلكم بكتاب اهلل وسنة رسوله 

فموون فعوول ذلووك فهووو كووافر ىتووب قتالووه حووىت يرجووع إىل حكووم اهلل ورسوووله فووال  -اهلل عليووه وسوولم 
 12"حيكم سواه يف قليل وال كثري 
ني موون املسوولمني أن موون حكووم ال خووال  بووني اثنوو: "-رمحووه اهلل-قووال ابوون حووزم األندلسووي 

حبكووم اإلليووول ممووا مل يوووأت بووالن  عليوووه وحوووي يف شووريعة اإلسوووالم فإنووه كوووافر مشوورك خوووارج عووون 
 11.اهو" اإلسالم

                            
 52املائدة  4

 21الشورى  8
 4 2/  3جمموع الفتاوى  2
 2/24تفسري ابن كثري   12
 5/143اإلحكام  11



  وليد إدريس المنيسي.د  خارج ديار اإلسالم ما يحل منه وما يحرم   ئي  قضاعمل الال
 

  

إمووا إسووقاع فوورض : ألن إحووداث األحكووام ال ملووو موون أحوود أربعووة أوجووه : "و قووال أيضوواً 
ج أو بعوض حود الزنوا الزم، كإسقاع بعض الصالة أو بعض الصيام أو بعض الزكواة أو بعوض احلو

أو حد القذ ، أو إسوقاع مجيوع ذلوك، وإموا زيوادة يف شويء منهوا، أو إحوداث فورض جديود، و 
إمووا إحووالل حموورم كتحليوول حلووم اخلنزيوور واخلموور وامليتووة، و إمووا حتوور  حملوول كتحوور  حلووم الكووب  ومووا 

 12"أشبه ذلك، و أي هذه الوجوه كان، فالقائل به مشرك الحق باليهود والنصارى
إن من الكفور األكو  :" الشيإل حممد بن إبراهيم آل الشيإل يف رسالته حتكيم القوانني ال وق

املستبني تنزيل القانون اللعني منزلة ما نزل به الروح األمني علي قلب حممد صلى اهلل عليه وسولم 
ع ليكوووون مووون املنوووذرين ، بلسوووان عووورب مبوووني ، يف احلكوووم بوووه بوووني العووواملني ، والووورد إليوووه عنووود تنووواز 

فوإن تنوازعتم يف شويء فوردوه إىل اهلل والرسوول } املتنازعني ، مناقضة ومعاندة لقوول اهلل عوز وجول 
وقوود نفووى اهلل سووبحانه وتعوواىل { إن كنووتم تؤمنووون بوواهلل واليوووم ارخوور ذلووك خووري وأحسوون تووأويال 

ار أداة اإلعان عن من مل حيكموا النيب صلى اهلل عليه وسلم فيموا شوجر بيونهم ، نفيوا مؤكودا بتكور 
فال وربك ال يؤمنون حىت حيكمووك فيموا شوجر بيونهم مث ال ىتودوا } النفي وبالقسم ، قال تعاىل 

ومل يكتف تعاىل وتقدس مونهم مبجورد التحكويم { يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 
للرسوول صولى اهلل عليوه وسولم ، حوىت يضويفوا إىل ذلوك عودم وجوود شويء مون احلورج يف نفوسوهم 

 13"  له جل شأنهبقو 
إن هوذا القورآن يهودي } قال الشيإل حممد األمني الشنقيطي رمحه اهلل يف تفسري قولوه تعواىلو 

ومون هودي القورآن للويت هوي أقووم بيانوه أن كول مون اتبوع تشوريعا غوري التشوريع :" { لليت هي أقوم 
لوووذلك الوووذي جووواء بوووه سووويد ولووود آدم حممووود بووون عبووود اهلل صووولوات اهلل وسوووالمه عليوووه ، فاتباعوووه 

التشووريع املخووالف كفوور بوووواح خموورج موون امللوووة اإلسووالمية ، وملووا قووال الكفوووار للنوويب صوولى اهلل عليوووه 
مووا ذحبووتم بأيووديكم : اهلل قتلهووا ، فقووالوا لووه : الشوواة تصووبح ميتووة موون قتلهووا   فقووال هلووم : وسوولم 

أنوووزل اهلل   !فووأنتم إذن أحسوون موون اهلل ! حووالل ، ومووا ذحبووه اهلل بيووده الكرعووة تقولووون إنووه حوورام 
وال توأكلوا مموا مل يوذكر اسوم اهلل عليوه وإنوه لفسوق وإن الشويامبني ليوحوون إىل } فويهم قولوه تعواىل 

                            
 112/ اإلحكام  12
 2حتكيم القوانني أ 13
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{ إنكم ملشركون } وحذ  الفاء من قوله { أوليائهم ليجادلوكم وإن أمبعتموهم إنكم ملشركون 
و قسم مون فه... إذ لو كانت اةملة جوابا للشرع القرتنت بالفاء ... يدل على قسم حمذو  

اهلل جل وعال أقسم به على أن من اتبع الشيطان يف حتليل امليتة أنوه مشورك ، وهوذا الشورك خمورج 
 14"  عن امللة بإمجاع املسلمني

فوال وربوك ال يؤمنوون } قال الشيإل أمحد شاكر رمحه اهلل يف تعليقه على تفسري قوله تعواىل و 
مون ، يف مجيوووع الوووبالد اإلسوووالمية أو فووانظرو أيهوووا املسووول:" { حووىت حيكمووووك فيموووا شوووجر بيووونهم 

البالد اليت تنتسب لإلسالم ، يف أقطار األرض إىل ما صنع بكم أعداؤكم املبشرون واملستعمرون 
، إذ ضربوا على املسلمني قوانني ضالة مدمرة لألخوالق وارداب واألديوان ، قووانني إفرليوة وثنيوة 

هوووذه ..... د وضوووعها رجووول كوووافر وثوووين ، مل تووول علوووى شوووريعة وال ديووون ، بووول بنيوووت علوووى قواعووو
العووداوة هووي يف حقيقتهووا ديوون آخوور  القوووانني الوويت فرضووها علووى املسوولمني أعووداء اإلسووالم السووافرو

جعلوه دينا للمسلمني بدال من دينهم النقي السامي ، أل م أوجبوا عليهم مباعتها ، وغرسووا يف 
: األلسوونة واألقووالم كثووريا كلمووات  قلوووهم حبهووا وتقديسووها والعصووبية هلووا ، حووىت لقوود  ووري علووى

تقووديس القووانون ، قدسووية القضوواء ، حوورم احملكمووة ، وأمثووال ذلووك موون الكلمووات الوويت يووأبون أن 
مث صوووواروا يطلقووووون علووووى هووووذه ... توصووووف هووووا الشووووريعة اإلسووووالمية وآراء الفقهوووواء اإلسووووالميني 

، ومووا إىل ذلووك موون الكلمووات الفقووه ، والفقيووه ، والتشووريع ، واملشوورع : القوووانني ودراسوواهتا كلمووة 
 15" اليت يطلقها علماء اإلسالم على الشريعة وعلمائها 

:" { أفحكووم اةاهليوة يبغووون } وقوال يف تعليقووه علوى كووالم ابون كثووري يف تفسوري قولووه تعواىل 
أفيجوز مع هذا يف شورع اهلل أن حيكوم املسولمون يف بالدهوم بتشوريع مقتوبس عون تشوريعات أوربوا 

  بول تشوريع تدخلوه األهوواء وارراء البامبلوة ، يغريونوه ويبدلونوه كموا يشوواءون ، ال الوثنيوة امللحودة 
يبوواو واضوووعه أوافووق شووورعة اإلسوووالم أم خالفهووا   إن املسووولمني مل يبلوووا هوووذا قوووط فيمووا نعلوووم مووون 
تارمهم إال يف ذلك العهد عهد التتار ، وكان من أسووأ عهوود الظلوم والظوالم وموع هوذا فوإ م مل 

ه ، بووول غلوووب اإلسوووالم التتوووار ، مث مووزجهم فوووأدخلهم يف شووورعته ، وزال أثووور موووا صووونعوا مضووعوا لووو
                            

 4/22أضواء البيان  14
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مث كوووان املسووولمون ارن أسووووأ حووواال وأشووود ظلموووا .... بثبوووات املسووولمني علوووي ديووونهم وشوووريعتهم 
وظالما منهم ، ألن أكثر األموم اإلسوالمية ارن تكواد تنودمج يف هوذه القووانني املخالفوة للشوريعة 

إن األموووور يف هووووذه القوووووانني الوضووووعية واضووووح وضوووووح ... شوووويء بووووذاك الياسووووق والوووويت هووووي أشووووبه 
الشومس هوي كفور بووواح ، ال خفواء فيوه وال مووداورة ، وال عوذر ألحود مموون ينتسوب لإلسوالم كائنووا 
موون كووان يف العموول هووا أو اخلضوووع هلووا أو إقرارهووا ، فليحووذر اموورؤ لنفسووه ، وكوول امووريء حسوويب 

غري هيابني ، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه ، غري موانني وال مقصورين  نفسه أال فليصدع العلماء باحلق
 "1  

فووواحلكم بوووالقوانني الوضوووعية املخالفوووة للشوووريعة :" قوووال الشووويإل صووواه بووون إبوووراهيم البليهوووي و 
اإلسووالمية إحلووواد وكفوور وفسووواد وظلووم للعبووواد ، فوووال يسووود األمووون وال حتفوو  احلقووووق الشووورعية إال 

ها عقيدة وعبادة وأحكاما وأخالقا وسولوكا ونظاموا ، فواحلكم بغوري موا بالعمل بشريعة اإلسالم كل
وال فوورق بووني ... أنووزل اهلل هووو حكووم بعموول خملوووق ملخلوووق مثلووه ، هووو حكووم بأحكووام مباغوتيووة 

األحووووال الشخصوووية والعاموووة واخلاصوووة فمووون فووورق بينهوووا يف احلكوووم فهوووو ملحووود زنوووديق كوووافر بووواهلل 
 .14"العظيم 
الوجه الرابوع مون الوجووه ( :" نقد القومية العربية ) بن باز يف رسالة  قال الشيإل عبد العزيزو 

الدالوووة علوووى بطوووالن الووودعوة إىل القوميوووة العربيوووة أن يقوووال إن الووودعوة إليهوووا والتكتووول حوووول رايتهوووا 
يفضوي بواجملتمع والبود إىل رفوض حكوم القورآن ألن القوووميني مون غوري املسولمني لون يرضووا حتكوويم 

عمووواء القوميوووة أن يتخوووذوا أحكاموووا وضوووعية ختوووالف حكوووم القووورآن حوووىت القووورآن فيوجوووب ذلوووك لز 
يسوتوي جمتمووع القوميوة يف تلووك األحكووام وقود صوورح الكثووري مونهم بووذلك كمووا سولف ، وهووذا هووو 

 18... ". الفساد العظيم والكفر املستبني والردة السافرة 
فا بوه أو احتقوارا مون مل حيكوم مبوا أنوزل اهلل اسوتخفا:" قال الشيإل حممد بن صواه العثيموني و 

له أو اعتقادا أن غريه أصلح منوه وأنفوع للخلوق فهوو كوافر كفورا خمرجوا عون امللوة ، ومون هوؤالء مون 
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يصوونعون للنوواس تشووريعات ختووالف التشووريعات اإلسووالمية ، لتكووون منهاجووا يسووري عليووه النووواس ، 
أ وا أصولح وأنفوع  فإ م مل يصنعوا تلك التشريعات املخالفة للشريعة اإلسالمية إال وهم يعتقدون

للخلووق ، إذ موون املعلووووم بالضوورورة العقليوووة واةبلووة الفطريوووة أن اإلنسووان ال يعووودل عوون منهووواج إىل 
 12"  منهاج مالفه إال وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونق  ما عدل عنه 

وأقووووال أئموووة اإلسوووالم قووودعاً وحوووديثاً يف هوووذا البووواب كثووورية جوووداً ، وفيموووا نقلنووواه منهوووا كفايوووٌة 
حقق ها املقصود من بيان أن األصل يف حتكيم غري شرع اهلل اختياراً واستحالالً أنوه كفوٌر أكو  يت

 . خمرج من ملة اإلسالم 

 أخرى بشريعة هللا لشريعة الكلي االستبدال : لثانيا الفصل

 
، نازلوة نزلوت باملسولمني أول موا نزلوت يف زمون لشريعة اهلل بشريعة وضعية  كلياالستبدال ال

وهو كتاب وضعه هلوم جنكيوز ( الياسا)أو (الياسق)ر الذين استبدلوا احلكم اإلسالمي حبكم التتا
خان ، فيه شرائع من اليهودية والنصرانية واإلسالم وشرائع من إحداثه ، وكانوا موع ذلوك يقولوون 
إ م مسولمون ويرفعوون املصواحف فووق رؤوسوهم ، وقود نقول ابون كثوري الوذي عاصور التتوار إمجواع 

، ومل يقيووده بقيوود االسووتحالل ، وال بقيوود أن كفووٌر ء علووى أن اسووتبداهلم شوورع اهلل بالياسووق  العلمووا
الصوحيح مون أقوووال  يزعمووا أن الياسوق هوو شورع اهلل ، وهووذا اإلمبوالق الوذي أمبلقوه ابون كثووري هوو

 : مام ابن كثري رمحه اهلل تعاىل قال اإل،  العلماء
لووى عبوواده االنبيوواء علوويهم الصووالة والسووالم فموون ويف ذلووك كلووه خمالفووة لشوورائع اهلل املنزلووة ع) 

توورك الشوورع احملكووم املنووزل علووى حمموود بوون عبوود اهلل خووامت االنبيوواء وحتوواكم علووى غووريه موون الشوورائع 
" مجواع املسولمني إىل الياسوا وقدموه عليوه فمون فعول ذلوك كفور بإاملنسوخة كفر فكيف مبن حتاكم 

ازلوة عظيموة ، أال وهوي إلغواء اخلالفوة اإلسوالمية ، مث إنه يف القرن املاضي نزلت باملسلمني ن،  22
وتتوووابع الووودول اإلسوووالمية واحووودة وراء األخووورى علوووى إلغووواء القضووواء الشووورعي واسوووتبدال شووورع اهلل 

أئمووووة املسووووولمني يف مشوووووارق األرض ومغارهوووووا بوووووأن هوووووذا قووووود أفوووووىت تعوووواىل بوووووالقوانني الوضوووووعية ، و 
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و املفويت األسوبق للملكوة العربيوة السوعودية هيم بوراإقوال الشويإل حممود بون االسوتبدال كفوٌر مبوني ، ف
وهو أعظمهوا وأمشلهوا : اخلامس: ) رمحه اهلل و عن أنواع احلكم بغري ما أنزل اهلل املخرجة من امللة 

وأظهرهووا معانوودة للشوورع، ومكووابرة ألحكامووه، ومشوواّقة هلل ورسوووله، ومضوواهاة باحملوواكم الشوورعية، 
فريعا وتشكيال وتنويعا، وحكما وإلزاما، ومراجع ومستندات إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيال، وت

و فكما أّن للمحاكم الشرعية مراجَع مستمّدات، مرجعها كلُّها إىل كتاب اهلل وسونة رسووله صولى 
لّفوووق مووون شووورائَع شوووىت، وقووووانني كثووورية،  : اهلل عليوووه وسووولم، فلهوووذه احملووواكم مراجوووٌع، هوووي

ُ
القوووانون امل

األمريكوي، والقوانون ال يطواين، وغريهوا مون القووانني، ومون مووذاهب  كالقوانون الفرنسوي، والقوانون
فهذه احملاكم يف كثري من أمصار اإلسالم مهيّوأة .بعض البدعيني املنتسبني إىل الشريعة وغري ذلك

مكملووة، مفتوحووُة األبووواب، والنوواس إليهووا أسووراٌب إثْوور أسووراب، حيُكووُم ُحّكاُمهووا بيوونهم مبووا مووالف 
.. توواب، موون أحكووام ذلووك القووانون، وتُلووزمهم بووه، وتُقزوورُّهم عليووه، وحُتت ُمووه علوويهمُحكوم الُسووّنة والك

 21اهوو."فأيُّ ُكفر فوق هذا الكفر، وأيُّ مناقضة للشهادة بأّن حممًدا رسوُل اهللز بعد هذه املناقضة
، وحنو ما قاله الشيإل ابن إبراهيم قاله كل من الشويإل أمحود شواكر والشويإل حامود الفقوي والشويإل 

فاخلالصوة 22مد األمني الشنقيطي والشيإل حممود شوكري األلوسوي وغوريهم رمحهوم اهلل أمجعوني حم
اسوووتبدال التشوووريع اإلسوووالمي بتشوووريع عوووام و ضوووعي كفووور أكووو  مووورج مووون ملوووة اإلسوووالم و ال  أن

يتوقووووف ذلوووووك علوووووى االسوووووتحالل  ، ألن العمووووول إذا كووووان كفووووورا ففاعلوووووه كوووووافر ولوووووو مل يسوووووتحله  
اهلل تعاىل ، وأما املعاصي اليت ليست بكفور فهوي الويت اليكفور فاعلهوا كالسجود للصنم ، وسب 

أن احلكوووم بغوووري موووا أنووووزل اهلل يف غوووري أنوووه قووود نسوووب إىل بعوووض أهووول العلوووم إال إذا اسوووتحلها ،  
أو بادعوواء أن القووانون  التشووريع العووام معصووية كسووائر املعاصووي ال يكفوور فاعلهووا إال باالسووتحالل 

وا ادعاء ذلك تبديالً وقالوا هوذا هوو الكفور ، وأموا االسوتبدال فلويس الوضعي هو حكم اهلل ، ومس
بكفر ، والذين نسبوا هذا القول إىل بعض العلماء املشهورين أخذوه من عمومات هلوم يتكلموون 
فيهووا عوون عوودم كفوور موون حكووم بغووري مووا أنووزل اهلل وهووو غووري مسووتحل ، ولوويس موورادهم االسووتبدال 

ة ، أو أخووذوه موون كووالم هلووم يف عووذر احلوواكم اةاهوول امللووبس الكلووي للشووريعة بوول يف مسووائل جزئيوو
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عليه ، وكون فاعل الكفور وهوو جاهوٌل معوذوراً ال يعوين أن فعلوه لويس بكفور ، بول هنواك فورق بوني 
الفعل وفاعله ، فليس كل من عمل عموالً مكفوراً يكوون كوافراً بول ال بود مون قيوام شوروع التكفوري 

أن اسووتبدال شوورع اهلل بغووريه وحتكوويم القوووانني الوضووعية بوودال  وانتفوواء موانعووه ، وممووا كتووب يف تأييوود
احلكووم بغووري مووا أنووزل اهلل و أصووول )كتوواب   موون الشووريعة اإلسووالمية هووو جموورد معصووية موون املعاصووي

تصوودت لوه اللجنووة الدائموة لإلفتوواء باململكوة العربيووة السوعودية وأصوودرت بيانوا للتحووذير ف( التكفوري
و  23 عووه وبيعووه ونشووره ودعووت كاتبووه إىل التوبووة إىل اهلل تعوواىلموون هووذا الكتوواب وأفتووت بتحوور  مبب

) موون اةووودير بالوووذكر أنووه قووود صووودر قبووول هووذا الكتووواب كتووواب آخووور علووى الووونمط نفسوووه  بعنووووان 
، وقوود صوودرت هووذا اخلصوووأ فتوووى موون اللجنووة الدائمووة (  إحكووام التقريوور يف أحكووام التكفووري 
وفحواها أن الكتواب املوذكور متضومن لتقريور  – رمحه اهلل –برئاسة مساحة الشيإل عبد العزيز باز 

الوودليل و أنووه قووول علموواء السوولف  ، هووذا املووذهب املووردي باسووم السوونة و  مووذهب املرجئووة وإظهووار
وكووول هوووذا جهووول بووواحلق و تلبووويس و تضوووليل لعقوووول الناشوووئة و يف ختوووام الفتووووى أفتتوووت اللجنوووة 

موا فيوه إىل موذهب السونة و اةماعوة و بتحر  مببع الكتاب املذكور و نشره و أنوه ال ىتووز نسوبة 
 24 دعت كاتبه و ناشره إىل إعالن التوبة إىل اهلل تعاىل

وهذا نصل إىل تقرير أن استبدال شرع اهلل بغريه وحتكيم القوانني الوضعية بودال مون الشوريعة 
اإلسوالمية هوو كفووٌر أكو  خموورج عون ملووة اإلسوالم ، لكوون ذلوك ال يعووين تكفوري فاعلووه ، بول ال بوود 

فمن احلكام من وو احلكوم ونظوم احلكوم يف دولتوه نظوم  من قيام شروع التكفري وانتفاء موانعه ، 
كفرية ، وهو كاره لذلك راغب يف تطبيق شرع اهلل باذل كل ما يستطيع مون األسوباب يف حتويول 
احلكم إىل حكوم إسوالمي تودرىتياً علوى قودر اسوتطاعته ، ومثول هوذا ال يكفور بول هوو موأجور إن 

وموون موانووع التكفووري الضوورورات امللجئووة وموونهم موون هووو جاهوول أو متووأول أو مكووره ، ، 25 شوواء اهلل
 .  إىل احلكم بغري ما أنزل اهلل ، كما سنوضح يف األبواب القادمة إن شاء اهلل تعاىل 

                            
   2222ف اير  12بتاريإل  1422ن  البيان نشر مبجلة الدعوة الصادرة يف اململكة العربية السعودية العدد  23

 هجرية      1412/ 2/ 4بتاريإل ( 22212)رقم الفتوى  24

الح مثل ما نقل عن الرئيس ضياء احلق رئيس باكستان السابق رمحه اهلل  ، وانظر الثوابت واملتغريات للدكتور ص 25
    2أ  الصاوي
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  هللا شرع بغير جزئية قضية في الحكم: لثالثا الفصل

ة ، وإمنوا هوو يف األصول حيكوم بشوورع إذا مل يسوتبدل احلواكم شورع اهلل بالكليوة بشوريعة وضووعي
اهلل ، ولكنووه حيكووم بغووري الشوورع يف بعووض القضووايا بسووبب رشوووة أو حمابوواة لقريووب أو انتقاموواً موون 
عدو وحنو ذلك ، فإنه ال يكفر ، وإمنا يكون ظاملاً فاسقاً ، ألن اهلل تعاىل وصف احلاكمني بغوري 

ى علي بن أب مبلحة عن ابن عبواس يف رو ما أنزل بثالثة أوصا  وهي الكفر والظلم والفسق ، 
َوا أَنوَزَل اللّوُه فَأُْولَووئزَك ُهوُم اْلَكوافزُروَن  : تفسوري قولوه تعواىل مون جحود : "قوال 2 ﴿ َوَمون ملْْ حَيُْكوم مبز

  24". حيكم به فهو ظامل فاسقومل به  ما أنزل اهلل، فقد كفر، ومن أقرّ 
َووا أَنووَزَل اللّووُه فَأُْولَوووئزَك ﴿ َوَموو: يف قولووه –أيضوواً  –وقووال مبوواووس عوون ابوون عبوواس  ن ملْْ حَيُْكووم مبز

 28". ليس بالكفر الذي يذهبون إليه: ُهُم اْلَكافزُروَن  ؛ قال
كفوور دون كفوور، وظلووم دون ظلووم، : "ويف لفوو  آخوور". كفوور ال ينقوول عوون امللووة: "ويف لفوو 

ع وليسوت غري أن هذا األثر ينزل على قضوايا خاصوة ليسوت يف قضوايا التشوري "وفسق دون فسق
يف قضووايا االسووتبدال ، إمنووا هووي يف بعووض قضووايا الوورتك بوودافع اهلوووى ، وكووذلك كوول مووا جووواء يف 

 . معناه من كالم أئمة السلف 
َووا أَنووَزَل اللّووُه : سووألت اإلمووام أمحوود بوون حنبوول  : "قووال إمساعيوول بوون سووعد ﴿ َوَموون ملْْ حَيُْكووم مبز

 22"كفر ال مرج من امللة: "قال ا الكفر فما هذ: فَأُْولَوئزَك ُهُم اْلَكافزُروَن  ، قلت
: أن احلكووم بغووري مووا أنووزل اهلل يتنوواول الكفوورين: والصووحيح  ":اإلمووام ابوون قوويم اةوزيووة قووال 

األصغر واألك  حبسب حال احلاكم، فإنه إن اعتقد وجوب احلكم مبا أنزل اهلل يف هذه الواقعوة، 
وإن اعتقوود أنووه غووري . فهووذا كفوور أصووغر وعوودل عنووه عصووياناً، مووع اعرتافووه بأنووه مسووتحق للعقوبووة؛

                            
 44:املائدة  2
 (114/ )لأللباين« سلسلة األحاديث الصحيحة». بإسناد حسن(   1/ )« جامع البيان»أخرجه الط ي يف  24
لأللباين « سلسلة األحاديث الصحيحة». بإسناد صحيح( 2/522/544)« تعظيم قدر الصالة»أخرجه املروزي يف  28

:  احلاف  ابن كثري يف تفسريه  وقال ، ووافقه الذهيب، (2/323)احلاكم يف املستدرك وصححه  (114/ )
 (4 /2) صحيح على شرع الشيخني

 114أ ، وسؤاالت أب داود  2/122سؤاالت ابن هاين  22
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إن جهله وأخطأه، فهذا خمطو،، . واجب، وأنه خُمرّي فيه، مع تيُقنه أنه حكم اهلل، فهذا كفر أك 
 .32"  له حكم املخطئني

أن احلكوم بغوري موا : وهنا أمر ىتب أن يتفطن له، وهوو:" اإلمام ابن أب العز احلنفي  وقال 
أموا : كبورية أو صوغرية، ويكوون كفوراً : عون امللوة، وقود يكوون معصوية أنزل اهلل قود يكوون كفوراً ينقول

فإنوه إن اعتقود أن : وذلوك حبسوب حوال احلواكم. جمازاً؛ وإما كفراً أصغر، علوى القوولني املوذكورين
. احلكم مبا أنزل اهلل غري واجب، وأنه خمري فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم اهلل؛ فهذا أك 

كوووم مبوووا أنوووزل اهلل، وعلموووه يف هوووذه الواقعوووه، وعووودل عنوووه موووع اعرتافوووه بأنوووه وإن اعتقووود وجووووب احل
وإن جهوول حكووم اهلل . مسوتحق للعقوبووة؛ فهووذا عوواأ، ويسومى كووافراً كفووراً جمازيووا، أو كفوراً أصووغر

فيهوووا موووع بوووذل جهوووده واسوووتفراا وسوووعه يف معرفوووة احلكوووم وأخطوووأه؛ فهوووذا خمطووو،، لوووه أجووور علوووى 
 31" .اجتهاده، وخطؤه مغفور

جزئية إذا مل يسوتبدل احلواكم شورع أو قضايا يف قضية  صة أن احلكم بغري ما أنزل اهللفاخلال
، وال اسووتحل احلكوم بغوري مووا أنوزل اهلل ، وإمنوا محلووه علوى ذلوك هوووى  اهلل بالكليوة بشوريعة وضوعية

 .أو شهوة فهو معصية من املعاصي أو هو كفٌر أصغر ال مرج من امللة 
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 لها الدارسين وأقسام دراستها حكم: األول الفصل

يتنازعها جانبان ، جانب مصاه وجانب مفاسد ، دراسة القوانني األجنبية أو الوضعية 
احلذر منها وبيان ما عيز شريعتنا ففي جانب املصاه لد أن من املصاه املرتتبة على دراستها 

العمل باحملاماة لنصرة املظلومني من املسلمني  والتوصل بدراستها إىل عنها ، اإلسالمية 
جنبية أو والتحصل هلم على حقوقهم الثابتة هلم شرعا عند االضطرار إىل الرتافع أمام احملاكم األ

، ودراستها من هذا اةانب تشبه دراسة العقائد البامبلة للتحذير منها ومناظرة أهلها ية الوضع
م باليت هي أحسن ، ويف جانب املفاسد لد أن الدراسني لتلك القوانني منهم من يفنت وجداهل

ها فيقدمها على شرع اهلل ، أو يساويها به ، خاصة إذا كان ذلك الدارس خالياً من  العلم 
الشرعي جاهالً به ، فيعظمها يف قلبه ويعظم كتبها ، ونصوصها  ، مما يؤدي به إىل زعزعة إعانه 

ال من هذا اةانب شبيهة بتعلم السحر الذي ن  القرآن على حترعه ، والصواب أنه  ، وهي
بأس بدراسة القوانني الكفرية بغرض احلذر منها وبيان ما عيز شريعتنا اإلسالمية عنها ، أو 
بغرض العمل باحملاماة لنصرة املظلومني من املسلمني والتحصل هلم على حقوقهم الثابتة هلم 

ية ، وذلك بشرع أن يكون عند جنبية أو الوضعالضطرار إىل الرتافع أمام احملاكم األشرعا عند ا
الدارس للقوانني الكفرية من العلم الشرعي واإلعان ما عنعه من االفتتان هذه القوانني وبشرع 

 . أن يكون كارها هلا بقلبه 
دراسة يف كلية احلقوق وبنحو هذا أجابت اللجنة الدائمة لإلفتاء باململكة من سأهلم عن ال

 .تدّرس القانون الوضعي لتخريج القضاة واحملامني ، واهلل أعلم اليت  بإحدى البالد العربية
والدارسون لتلك القوانني ، ينقسمون إىل أقسام خمتلفة ، وحكمهم تابع حلاهلم ، 

ن فّصل ، ومن أفضل م( األمور مبقاصدها ) وملقاصدهم من دراستها ، إذ من قواعد الشريعة 
حكم من : "يف فتوًى له بعنوان  -يف هذه املسألة مساحة الشيإل عبد العزيز بن باز رمحه اهلل  

 "س القوانني الوضعية أو توىل تدريسها رَ دَ 

 سة القوانين األجنبية أو الوضعية درا: األول  بابال
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من عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز إىل حضرة األخ املكرم فضيلة الشيإل أمحد بن ناصر بن 
 . مباركا أينما كان آمني غنيم زاده اهلل من العلم واإلعان وجعله 
 سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

هو وصلكم اهلل هداه ومل  1324/  5/  3فقد وصلين كتابكم الكر  املؤرخ : أما بعد 
يقدر اهلل امبالعي عليه إال منذ مخسة أيام أو ستة ، وقد فهمت ما تضمنه من السؤال عن 

ال : ا هل يكفر بذلك أو يفسق  واةواب حكم من درس القوانني الوضعية أو توىل تدريسه
ريب أن اهلل سبحانه أوجب على عباده احلكم بشريعته والتحاكم إليها ، وحذر من التحاكم 
إىل غريها ، وأخ  أنه من صفة املنافقني ، كما أخ  أن كل حكم سوى حكمه سبحانه فهو 

عز وجل أن العباد ال من حكم اةاهلية ، وبني عز وجل أنه ال أحسن من حكمه ، وأقسم 
يؤمنون حىت حيكموا رسوله صلى اهلل عليه وسلم فيما شجر بينهم مث ال ىتدوا يف أنفسهم 

حرجا من حكمه بل يسلموا له تسليما ، كما أخ  سبحانه يف سورة املائدة أن احلكم بغري ما 
به الكر  ، أما أنزل كفر وظلم وفسق ، كل هذه األمور اليت ذكرنا قد أوضح اهلل أدلتها يف كتا

 : الدارسون للقوانني والقائمون بتدريسها فهم أقسام 
 
من درسها أو توىل تدريسها ليعر  حقيقتها أو ليعر  فضل أحكام ( القسم األول ) 

الشريعة عليها أو ليستفيد منها فيما ال مالف الشرع املطهر أو ليفيد غريه يف ذلك فهذا ال 
ع ، بل قد يكون مأجورا ومشكورا إذا أراد بيان عيوها حرج عليه فيما يظهر و من الشر 

وإظهار فضل أحكام الشريعة عليها ، وأصحاب هذا القسم حكمهم حكم من درس أحكام 
الربا وأنواع اخلمر وأنواع القمار وحنوها كالعقائد الفاسدة ، أو توىل تدريسها ليعرفها ويعر  

ها كإعان القسم السابق بتحر  احلكم بالقوانني حكم اهلل فيها ويفيد غريه ، مع إعانه بتحرع
 . وليس حكمه حكم من تعلم السحر أو علمه غريه ، الوضعية املخالفة لشرع اهلل عز وجل 

ألن السحر حمرم لذاته ملا فيه من الشرك وعبادة اةن من دون اهلل فالذي يتعلمه أو يعلمه 
يتعلم القوانني ويعلمها غريه ال للحكم ها  غريه ال يتوصل إليه إال بذلك أي بالشرك خبال  من

 . وال باعتقاد حلها ولكن لغرض مباح أو شرعي كما تقدم 
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من يدرس القوانني أو يتوىل تدريسها ليحكم ها أو ليعني غريه على ذلك ( القسم الثاين ) 
فأصحاب مع إعانه بتحر  احلكم بغري ما أنزل اهلل ، ولكن محله اهلوى أو حب املال على ذلك 

هذا القسم ال شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق لكنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر 
ال مرجون به من دائرة اإلسالم ، وهذا القول هو املعرو  بني أهل العلم وهو قول ابن عباس 
ومباووس وعطاء وجماهد ومجع من السلف واخللف كما ذكر احلاف  ابن كثري والبغوي والقرمبيب 

وللشيإل عبد اللطيف بن ( الصالة ) ، وذكر معناه العالمة ابن القيم رمحه اهلل يف كتاب وغريهم 
عبد الرمحن بن حسن رمحه اهلل رسالة جيدة يف هذه املسألة مطبوعة يف اجمللد الثالث من 

 ، ( الرسائل األوىل ) جمموعة 
) لردة ، وال شك أن أصحاب هذا القسم على خطر عظيم ومشى عليهم من الوقوع يف ا

من يدرس القوانني أو يتوىل تدريسها مستحال للحكم ها سواء اعتقد أن ( القسم الثالث 
ألنه باستحالله . الشريعة أفضل أم مل يعتقد ذلك فهذا القسم كافر بإمجاع املسلمني كفرا أك  

رورة أنه احلكم بالقوانني الوضعية املخالفة لشريعة اهلل يكون مستحال ملا علم من الدين بل لض
حمرم فيكون يف حكم من استحل الزنا واخلمر وحنومها ، وألنه هذا االستحالل يكون قد كذب 
اهلل ورسوله وعاند الكتاب والسنة ، وقد أمجع علماء اإلسالم على كفر من استحل ما حرمه 

يع اهلل أو حرم ما أحله اهلل مما هو معلوم من الدين بالضرورة ومن تأمل كالم العلماء يف مج
 . املذاهب األربعة يف باب حكم املرتد اتضح له ما ذكرنا 

وال شك أن الطلبة الذين يدرسون بعض القوانني الوضعية أو املدخل إليها يف معهد 
القضاء أو يف معهد اإلدارة ال يقصدون بذلك أن حيكموا مبا خالف شرع اهلل منها ، وإمنا أرادوا 

ينها وبني أحكام الشريعة اإلسالمية ؛ ليعرفوا بذلك فضل أو أريد منهم أن يعرفوها ويقارنوا ب
أحكام الشريعة على أحكام القوانني الوضعية ، وقد يستفيدون من هذه الدراسة فوائد أخرى 
تعينهم على املزيد من التفقه يف الشريعة واالمبمئنان إىل عدالتها ، ولو فرضنا أنه قد يوجد من 

بدال من الشريعة اإلسالمية ويستبيح ذلك مل ىتز أن حيكم بينهم من يقصد بتعلمها احلكم ها 
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َواَل َتززُر َواززرٌَة وزْزَر ُأْخَرى ويقول النيب صلى اهلل : على الباقني حبكمه  ألن اهلل سبحانه يقول 
 32"  ال ىتين جان إال على نفسه: عليه وسلم 
عموول باحملاموواة لينصوور موون أراد أن يتوصوول بدراسووتها إىل الوممووا يلحووق بالقسووم األول : قلووت 

بشووورع أن يكوووون عنوووده مووون العلوووم بالشوووريعة موووا عنعوووه مووون  املظلوووومني ويسوووتخل  هلوووم حقووووقهم 
 .التعاون على اإلمث والعدوان  

  
 وتاريخها المحاماة: األول الفصل

 
ري أمووام احملوواكم وديوووان املظووامل واللجووان املشووكلة مبوجووب احملاموواة يقصوود هووا الرتافووع عوون الغوو

األنظموة واألوامور والقوورارات لنظور القضووايا الداخلوة يف اختصاصوها ومزاولووة االستشوارات الشوورعية 
، 33ويسوومى موون يووزاول هوووذه املهنووة حماميوواً وحيووق لكووول شووخ  أن يرتافووع عوون نفسوووه ، والنظاميووة

بعوووض الفصووووحاء البلغوووواء الوووذين عايشوووووا قضووووية  قوووواض  يوجوووود  وووووار كووول فالغايوووة موووون احملامووواة أن 
 املتنووووازعني ، وامبلعوووووا علووووى حججهووووم ، ويف نفووووس الوقووووت لووووديهم علووووم بالقووووانون املعمووووول بووووه ،
 ليشرحوا وجهيت النظر ويبينوا موامبن القوه والضعف يف حجوج الفوريقني  املتنوازعني ويبسوطوا أموام

ن مون و يعتو  احملوامو  ،وجوه احلوق ويقضوي بوهأسانيد مطوالبهم ليسوتطيع القاضوي أن يتبوني  القاضي
 .املساعدين القضائيني 

، وقووودماء اليونوووان ،  وقووودماء املصوووريني الكلووودانيون ،ووجوووود احملامووواة قووودٌ  جوووداً فقووود عرفهوووا 
قدماء املصريون تأثري البالغة وسحر البيان ، ومبالقه اللسان ، الوقد خشي  وغريهم من األمم ،

 .  امني بالكتابةفحتموا أن تكون مرافعات احمل
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.  الفقهووواء احملامووواة حتوووت عنووووان الوكالوووة يف اخلصوووومة فقووود حبوووث، وأموووا يف الفقوووه اإلسوووالمي 
والوكالة بشكل عام مشروعة باتفاق الفقهاء ، ملا فيها مون قضواء حووائج احملتواجني ملباشورة أفعوال 

ئع خمتلفووة وقوودرات ال يقوودرون عليهووا بأنفسووهم ، فووان اهلل تعوواىل خلووق اخللووق علووى مهووم شووىت ومببووا
 .    متباينة ومواهب متفاوتة ، وقد حيسن أحدهم القيام بعمل ال حيسنه ارخر

موووا تدخلووووه ياسووووتتابه جوووائز التصووور  ملثلوووه فيف اصوووطالح الفقهووواء هوووي والتوكيووول أالوكالوووة  و
ة مطلقو ؤقتوه وإال فهويمت بزمن فتالنيابة فإن قيدت فمقيدة أو علقت على شرع فمعلقه وأن أق

ل فيووه هووو التصوور  ل بووه واملوْكووال ، واملوْكووكيوول هووو موون اسووتتابه غووريه ويقووال للمسووتنيب موووك  والو  ،
 34كان خاصا أو عاماأ  فيه سواءٌ  الذي استنيب

 

 اإلسالمية الدول في المحاماة: لثانيا الفصل

استقر العمل بأنظمة احملاماة يف عامة الوبالد العربيوة واإلسوالمية ، واسوتقرت فتواوى علمائهوا 
علوى إباحوة العمول يف هوذه املهنوة بشورع أن يكوون احملوامي سواعياً يف رفوع الظلوم عون املظلووم وأال 
يكوون معينواً للظووامل علوى ظلمووه ، وال موانع مون الوودفاع عون الظووامل بغورض منوع إيقوواع عقوبوة عليووه 

ري أن زائوودة علووى العقوبووة املقووررة شوورعاً ، ويسووومى احملووامي حماميوواً يف عامووة الووبالد اإلسووالمية ، غووو
اململكة العربية السعودية وضعت نظاماً مستمداً مون أحكوام التوكيول يف اخلصوومة عنود الفقهواء ، 
وفيوووه بعوووض املخالفوووات ألنظموووة احملامووواة املسوووتمدة مووون القووووانني الغربيوووة ، فجووواء يف نظوووام احملامووواة 

شوريعات لقود سونت بعوض التشوريعات العربيوة قووانني للمحامواة علوى غورار الت: السعودي ما يلوي 
يف دول العووامل الغوورب واضووعة األحكووام العامووة والشووروع املطلوبووة ملمارسووة هووذه املهنووة والتسووجيل 
فيهوووا ويف النقابوووات الووويت تقووووم باإلشووورا  علوووى هوووذه املهنوووة وأوضوووحت هوووذه التشوووريعات حقووووق 
ني وواجبووات احملووامني ويف العقوبوووات الوويت توقعهووا نقابوووات احملووامني علووي األعضووواء فيهووا موون احملوووام

موضووحة مبوورق ضووبطهم سووواء كووان ذلووك بواسووطة اجمللووس التووأدييب أو عوون مبريووق التوودابري املختلفووة 
 . األخرى ، كما أوضحت احلصانات والضمانات اخلاصة هؤالء
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ولووووون يكوووووون جموووووال حوووووديثنا هوووووو سووووورد تلوووووك األحكوووووام املتعلقوووووة وإمنوووووا نريووووود أن نوضوووووح أن  
كمووا هووو احلووال يف التشووريعات األجنبيووة املختلفووة التشووريعات العربيووة املختلفووة اعتوو ت أن احملووامى  

 . أحد أعوان القضاء وان هذه املهنة هتد  إىل خدمة العدالة واملصلحة العامة
 
ومل يشذ عن هذه التنظيمات إال النظام السعودي إذ أن موقفه من املهنة حبود ذاهتوا موقوف  

فلم يعرها أي انتباه أال انه اعورت   التحف  منها إذ مل تعت  هذه املهنة مهنة من الوجهة الشرعية
والوكالووة لكوول شووخ  ولوويس لشووخ  دون آخوور ومووا زادت عوون ثووالث فيشوورتع فيهووا . بالوكالووة 

 . وكيال مرخ  له مبزاولة مهنة الوكالة 
 

وخنلووووو  مموووووا سوووووبق إىل أن املعتووووو  يف اململكوووووة واةووووواري عليوووووه العمووووول يف املطالبوووووة بووووواحلقوق 
كيوول يف اخلصووومة ، فالوكالووة يف اخلصووومة هووي مووا يقابوول احملاموواة يف واقتضووائها يف اململكووة هووو التو 

الدول األخورى ، وجورى علوى أن يطلوق بعوض الووكالء علوى أنفسوهم لقوب احملوامي أو أن يسومى 
إذ أن هوذه التسومية ال تعودوا يف حقيقوة األمور  . بعض الوكالء حمامون أمام بعض اةهوات الرمسيوة

 35. نظام خاأ كو ا جمازية خصوصا وأنه مل يصدر
 

 

 

  السلف عند المحاماة:  الثالث الفصل

إن للخصوووومة : ل عبووود اهلل بووون جعفووور عنووود عثموووان و قوووالوّكووورضوووي اهلل عنوووه أن عليوووا ُروزَي 
عليوا  كموا روي أن   3. و إن الشيطان حيضورها و إين أكوره أن أحضورها  -أي مهالك  -ا مً حْ قَ 

مووا قضوي لووه فلووي ومووا قضووي عليووه   : عنووه وقووالل عقوويال عنوود أر بكور رضووي اهلل رضوي اهلل عنووه وّكوو
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وهووو التكييوووف  –، وقووود احووتج الفقهووواء هووذه ارثوووار علووى مشوووروعية التوكيوول يف اخلصوووومة فعلووي 
 34ونقل ابن قدامة إمجاع الصحابة على مشروعية التوكيل يف اخلصومة  –الفقهي للمحاماة 

 

  الفقهاء عند المحاماة أحكام من: الرابع الفصل

ء مسووائل عديوودة تتعلووق بالوكالووة يف اخلصووومة ، وهووي بوودورها تتنووزل علووى توكيوول ذكوور الفقهووا
 بوواب الوكالووة باخلصووومة: "صوواحب البحوور الرائووق يف الفقووه احلنفووي احملووامي ، فموون ذلووك مووا قالووه 

والقوووبض الوكيوووول  باخلصوووومة والتقاضووووي ال علوووك القووووبض وهوووذا قووووول زفووور ألنووووه رضوووي خبصووووومته 
نووودنا هوووو وكيووول بوووالقبض ألن مووون ملوووك شووويئا ملوووك إمتاموووه ومتوووام   والقوووبض غريهوووا ومل يووورض بوووه وع

اخلصووومة  وانتهاؤهووا بووالقبض والفتوووى اليوووم علووى قووول زفوور لظهووور اخليانووة يف الوووكالء وقوود يووؤمتن 
 38" على   اخلصومة  من ال يؤمتن على املال

ن وكالووة يف إال أن تكووو   : وللموكوول أن يعزلووه مووىت شوواء قووالوا: اإلمووام ابوون رشوود املووالكي وقووال 
له ذلك موا مل يشور  علوى متوام احلكوم، ولويس للوكيول أن يعوزل نفسوه يف   : وقال أصبغ  . خصومة

املوضع الذي ال ىتوز أن يعزلوه املوكول، ولويس مون شوروع انعقواد هوذا العقود حضوور اخلصوم عنود 
احلواكم  وكذلك ليس من شرع إثباهتا عنود  . ذلك من شرومبه  : وقال أبو حنيفة  . مالك والشافعي

 32  من شرمبه  : وقال الشافعي  . حضوره عند مالك
 عنوودوإذا وكوول رجوول رجووال خبصووومة وأثبووت الوكالووة : الشووافعي رمحووه اهلل تعوواىل اإلمووام قووال و 

القاضي مث أقر على صاحبه الذي وكله أن تلك   اخلصومة  حق لصاحبه الذي ماصومه أقور بوه 
نوه كوان يقوول إقوراره جوائز وبوه يأخوذ قوال وإن أقور القاضوي فوإن أبوا حنيفوة رضوي اهلل تعواىل ع عند

 عنوودالقاضووي وشووهد عليووه الشووهود فووإقراره بامبوول وموورج موون   اخلصووومة  وقووال أبووو يوسووف إقووراره 
وقووال اإلمووام ابوون        42"القاضووي وعنوود غووريه جووائز عليووه وكووان ابوون أب ليلووى يقووول إقووراره بامبوول
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حاضوورا كووان املوكوول أو غائبووا   ، اهتووا واحملاكمووة فيهوواوىتوووز التوكيوول يف مطالبووة احلقوووق وإثب: قدامووة 
وأبوووو يوسوووف وحممووود والشوووافعي وقوووال أبوووو   ، صوووحيحا أو مريضوووا وبوووه قوووال مالوووك وابووون أر ليلوووى

  ، للخصووم أن عنوع موون حماكموة الوكيوول إذا كووان املوكول حاضوورا ألن حضووره جملووس احلكووم  : حنيفوة
أنوه   ، غريه بغري رضاء خصمه كالدين عليه ولنواوخماصمته حق خلصمه عليه فلم يكن له نقله إىل 

وكوودفع   ، حوق  وووز النيابووة فيووه فكووان لصوواحبه االسووتنابة بغووري رضوواء خصوومه كحووال غيبتووه ومرضووه
فوإن عليوا رضوي اهلل عنوه وكول عقويال عنود   ، املال الذي عليه وألنه إمجاع الصحابة رضي اهلل عنهم

لووي ومووا قضووي عليوه فعلووي ووكوول عبوود اهلل بوون جعفوور مووا قضوي لووه ف  : أر بكور رضووي اهلل عنووه وقووال
وإن الشوويطان ليحضوورها وإين ألكووره أن أحضوورها قووال   ، إن للخصووومة قحمووا  : عنوود عثمووان وقووال

فلوم ينقول إنكارهوا وألن   ، القحوم املهالوك وهوذه قصو  انتشورت أل وا يف مظنوة الشوهرة  : أبو زياد
و يدعى عليه وال حيسن اخلصومة أو ال حيب أن أ  ، احلاجة تدعو إىل ذلك فإنه قد يكون له حق

ال ىتوز التوكيل فيه   ، يتوالها بنفسه وىتوز التوكيل يف اإلقرار وألصحاب الشافعي وجهان أحدمها
أنووه إثبوووات حووق يف الذموووة بووالقول فجووواز   ، ألنووه إخبووار حبوووق فلووم ىتوووز التوكيوول فيوووه كالشووهادة ولنوووا

 41. إ ا ال تثبت احلق وإمنا هو إخبار بثبوته على غريهوفارق الشهادة ف  ، التوكيل فيه كالبيع
إذا خوصوم يف شويء مون أموالوه وكول عقويالً رضوي اهلل علوي  وكان : وقال السرخسي احلنفي 

وبظووواهره يسوووتدل أبوووو يوسوووف وحممووود رمحهموووا اهلل يف جوووواز ، عنوووه وفيوووه جوووواز التوكيووول باخلصوووومة
نووه مل يطلووب رضووا خصووومه، ولكوون الظوواهر أن التوكيوول بغووري رضووا اخلصووم، ألن عليوواً رضووي اهلل ع

لوو فوور علموه، وإمنوا  . خصومه كانوا يرضون بتوكيله، ألنه كان أهدى إىل مبرق اخلصومة من غريه
كان متار عقياًل رضي اهلل عنه، ألنوه كوان ذكيواً حاضور اةوواب، حوىت حكوي أن عليواً رضوي اهلل 

أحوود الثالثووة : هلل عنووه علووى سووبيل الدعابووةلووه، فقووال لووه علووي رضووي ا عنووه اسووتقبله يوموواً ومعووه عنووزٌ 
وكووول . فلمووا كوو  سوون عقيوول: أمووا أنووا وعنووزى فعوواقالن، قووال: أمحووق، فقووال عقيوول رضووي اهلل عنووه

عبداهلل بن جعفر رضي اهلل عنه إما أنه وقره لك ه أو ألنه انتق  ذهنوه، فكوان يوكول عبوداهلل بون 
، فما قضى عليه فهو علوى، وموا قضوي لوه هو وكيلى: جعفر رضي اهلل عنه وكان ذكياً شاباً وقال

 .فهو ىل
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 ويف هذا دليل على أن الوكيل يقوم مقام املوكل، وأن القضاء عليه مبنزلة القضاء على املوكول
42 

واخلالصوووة أن احملامووواة جوووائزة يف الشوووريعة اإلسوووالمية ، وهوووي مووون بووواب التوكيووول يف اخلصوووومة 
، وال فورق بوني فقهواء املوذاهب األربعوة ، كموا تقودم مون نصووأ الذي ن  علوى جووازه الفقهواء 

احملاماة أو الرتافع أمام احملاكم اإلسالمية أو أمام احملاكم األجنبية أو الوضعية ، فوالع ة هوي  وواز 
التحاكم إىل تلك احملكمة فموىت جواز التحواكم إىل احملكموة جواز للمحوامي املسولم الرتافوع أمامهوا 

، وسوويأإ إن شوواء اهلل يف البوواب الرابووع أمامهوواللوودفاع عنووه ، وجوواز للمتقاضووي املسوولم توكيوول حمووام  
 .الضوابط اليت يباح ها التحاكم إىل احملاكم األجنبية أو الوضعية 

 

  كفاية فرض أنه وبيان وأركانه القضاء تعريف: األول الفصل

 : قال اهلل تعاو . منه  فراو  أتقنهاألمر و  مبعىن أحكم" قضى"مأخوذ من : لغة  القضاء
 . أحكم خلقهن : ي أ 43{فقضاهن سبع مسوات يف يومني} 

اصونع واحكوم ، ومنوه : أي  44{فواقض موا أنوت قواض  }:احلكم ، قال سوبحانه : والقضاء 
واإلعوالم  مسي القاضي قاضياً ، ألنه حيكم األحكوام وينفوذها ويورد القضواء مبعوىن القطوع والفصول

 . 
والقضوووواء يف االصووووطالح يوووودور معنوووواه علووووى فصوووول اخلصووووومات ، وقطووووع املتنازعووووات حبكووووم 

 . شرعي على سبيل اإللزام 
املقضوي لوه  -املقضوي فيوه  -املقضوي عليوه  -املقضوي بوه  -القاضوي : وهوي  ،ركانه سوتة وأ

احلكوم الصوادر هوو : واملقضوي بوه ، هو احلاكم املنصوب للحكم : فالقاضي ، كيفية القضاء   -
ْلووووَزم حبكووووم احلوووواكم : واملقضووووي عليووووه ، عنووووه 

ُ
هووووو موضووووع : واملقضووووي فيووووه ، هووووو احملكوووووم عليووووه امل

                            
  -5/  12املبسوع  42

 12فصلت  43
 42مبه  44

 العمل بالقضاء لدى المحاكم األجنبية والوضعية: باب الثالث ال
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احلكموة و هوو احملكووم لوه علوى خصومه بواحلق الواجوب لوه عليوه : واملقضي له ، التقاضي واملنازعة 
ومنابووذ الظلووم إيصووال احلقوووق ودفووع املظووامل وقطووع التنووازع حتقيقوواً إلقامووة العوودل واملعوورو  ، ه منوو

وأموووا حكمتوووه فرفوووع التهوووارج ورد : " -رمحوووه اهلل  –قوووال العالموووة ابووون فرحوووون املوووالكي ، واملنكووور 
، " التواثووب وقمووع الظووامل ونصوور املظلوووم وقطووع اخلصووومات واألموور بوواملعرو  والنهووي عوون املنكوور

ىل أهلهوا ، املقصود من القضاء وصول احلقووق إ: " -رمحه اهلل  – وقال شيإل اإلسالم ابن تيمية
وقطع املخاصمة فوصول احلقووق هوو املصولحة ، وقطوع املخاصومة إزالوة املفسودة ، فاملقصوود هوو 
جلب تلك املصلحة وإزالة هذه املفسدة ، ووصول احلقوق هو من العدل الذي تقوم بوه السوماء 
واألرض ، وقطووع اخلصووومة هووو مووون بوواب دفووع الظلووم والضووورر وكالمهووا ينقسووم إىل إبقوواء موجوووود 

 . 45" فع مفقود ود
 
ملووا كووان القضوواء يرتتووب عليووه مصوواه ضوورورية لألمووة ، وينوواع بووه حتقيووق العوودل واإلنصووا  و 

علوى أن حكموه  –رمحهوم اهلل  –ومنع التظوامل والتنوازع بوني أفرادهوا ، فقود اتفقوت عبوارة الفقهواء 
ئط القضواء فرض كفاية ىتب على العموم وال يتعني على أحد إال أن ال يوجد ممن تتوفر فيه شورا

القضووواء مووون فوووروض : " -رمحوووه اهلل  –قوووال ابووون قداموووه ، إال شخصووواً بعينوووه فيلزموووه فرضووواً عينيووواً 
قوال أمحود  22الكفايات ألن أمر الناس ال يستقيم بدونوه فكوان واجبواً علويهم كاةهواد واإلماموة 

 .  4"  ال بد للناس من حاكم أتذهب حقوق الناس : 
عليه هذا العمل اةليل بنفسوه فكوان هوو املرجوع يف فصول   النيب صلى اهلل عليه وسلموتوىل 

وتواله بعض أصحابه صلى اهلل عليوه وسولم يف حياتوه كبعثوه معواذا اخلصومات وقطع املنازعات ، 
 . وأبا موسى رضي اهلل عنهما إىل اليمن ، مث تواله خلفاؤه وأصحابه من بعده 
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   هللا بشرع إال يحكم أال القاضي في األصل : الثاني الفصل

وإن }: األصل يف احلكوم واملرجوع يف القضواء حلكوم الشوريعة العادلوة مبودلول قولوه عوز وجول 
 { وأن احكووووم بيوووونهم مبووووا أنووووزل اهلل} : وقولووووه سووووبحانه  44{ حكمووووت فوووواحكم بيوووونهم بالقسووووط

، والعودل احلكم بني الناس مبناه على إقامة العدل والقسوط مون غوري ميول  أو حيوف أو هووى و 48
ء يف موضوووعه ، وال عوودل إال يف حكوووم اهلل ألنووه موووىت حكووم بغوووري شوورع اهلل فقووود هووو وضوووع الشووي

  وإذا حكموتم بوين النواس أن حتكمووا بالعودل} : قوال جول وعوال وضوع الشويء يف غوري موضوعه ، 
يووا داود إنووا جعلنوواك خليفووة يف األرض فوواحكم بووني النوواس بوواحلق وال }  :ويقووول عووز شووانه  42{

 إن الووذين يضوولون عوون سووبيل اهلل هلووم عووذاب شووديد مبووا نسوووا تتبووع اهلوووى فيضوولك عوون سووبيل اهلل
وأن احكووووم بيوووونهم مبووووا أنووووزل اهلل وال تتبووووع أهووووواءهم } : ويقووووول عووووز شووووأنه 52 {  يوووووم احلسوووواب

أحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اهلل إليك فان تولوا فاعلم أمنا يريود اهلل أن يصويبهم بوبعض 
أفحكوم اةاهليوة يبغوون ومون أحسون مون اهلل حكمواً لقووم  *ذنوهم وإن كثراً من الناس لفاسقون 

 .51{  يوقنون
وقوود أوضووحنا خطووورة احلكووم بغووري شوورع اهلل ، وأنووه كفووٌر وظلووٌم وفسووٌق يف الفصوول التمهيوودي 
فوال نطيول بإعادتوه هنوا ، وإمنوا حنصور احلوديث عون مسوألة الضورورات الويت أحامبوت باملسوولمني يف 

، والبلووودان الغربيوووة ، هووول تبووويح هلوووم العمووول يف القضووواء وفوووق البلووودان احلاكموووة بالقوووانون الوضوووعي 
 . ضوابط معينة   هذا ما سنوضحه إن شاء اهلل يف الفصل التاو  

 العمل بالقضاء لدى المحاكم األجنبية والوضعية : الثالث الفصل

 : على قولني  العمل بالقضاء لدى احملاكم األجنبية والوضعية: اختلف أهل العلم يف حكم 
 : قول األول ال
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 مطلقاً  األجنبيةأو  بالقضاء لدى احملاكم الوضعيةال ىتوز العمل 
وقد قوال هوذا مجهوور العلمواء ، وهوو داخول يف عمووم كوالم مون صورح بوأن حتكويم شورع غوري 

 52شرع اهلل كفر وقد ذكرنا منهم مجلة وافرة ، ونقلنا نصوأ كالمهم 
مووون كوووان منتسووباً لإلسووالم عاملووواً : ) و قووال الشوويإل العالمووة عبوودالرزاق عفيفووي و رمحووه اهلل

بأحكامه، مث وضع للنواس أحكامواً، وهيوأ هلوم نظمواً؛ ليعملووا هوا ويتحواكموا إليهوا وهوو يعلوم أ وا 
وكوذا احلكوم فويمن أمور بتشوكيل ةنوة . ختالف أحكام اإلسالم فهو كافر خوارج مون ملوة اإلسوالم
لوونظم والقوووانني أو محلهووم علووى التحوواكم أو ةووان لووذلك، وموون أموور النوواس بالتحوواكم إىل تلووك ا

، وكذا منن يتنولا الم نم ب نطب وابق نط قني الق نطيط.إليها وهو يعلم أ ا خمالفة لشريعة اإلسالم
ومن أمباعهم يف التحواكم إليهوا باختيواره موع علموه مبخالفتهوا لإلسوالم؛ فجميوع هوؤالء شوركاء يف 

 53 . (اإلعراض عن حكم اهلل
الكرعووة الوويت فيهووا كفوور موون حكووم بغووري مووا أنووزل اهلل وتسووميته وحجووة هووؤالء ظووواهر اريووات 

إن احلكووووم بغووووري مووووا أنووووزل اهلل مووووا دام كفووووراً فووووال يبيحووووه إال اإلكووووراه ، : مباغوتوووواً ، وقووووال هووووؤالء 
:  ابوون القوويم رمحووه اهلل واملسوولمون مل يكرهوووا علووى توووو القضوواء يف احملوواكم الوضووعية ، قووال اإلمووام

ىتوز اإلذن يف التكلم بكلمة الكفر لغرض من األغراض إال املكره إذا الخال  بني األمة أنه ال 
 54 امبمأن قلبه باإلعان اهو 

 : القول الثطني 
ىتوز العمل بالقضاء لدى دولة كافرة أو دولة حتكم بقانون كفري ، ولو أدى ذلوك حلكموه 

  بشريعتهم ، إذا كان يف توليه القضاء تكثري للخري وتقليل للشر قدر اإلمكان
وممن قال هذا من السابقني شويإل اإلسوالم ابون تيميوة رمحوه اهلل ، ومون املعاصورين مجاعوة مون 
علموواء األزهوور ، وهووو كووذلك قووول موون وو القضوواء يف حموواكم وضووعية موون قووادة مجاعووة اإلخوووان 
املسلمني كاملستشار حسن اهلضييب وابنه املستشار مأمون اهلضييب وكاملستشار عبد القوادر عوودة 
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 -امللقوب َعوُدود  -العالمة الشيإل حممد سامل بن حممد علوي بون عبودالودود ، وهو قول ن وآخري
ودَرَس فيهوا علووى والديوه مجيووع  -موريتانيووا  -املسوماة اليووم ( شوونقيط ) ولوود بوبالد الوذي اهلوامشي 

 . العلوم الشرعية واللغوية حىت بْرز يف مجيعها على حداثة سنه 
نائبووا لوورئيس احملكمووة االبتدائيووة ، مث نائبووا لوورئيس احملكمووة قوود توووىل الشوويإل منصووب القضوواء ف

العليا ورئيسا للغرفة اإلسالمية فيها فرتة مبويلوة ، حواول خالهلوا جاهودا إلغواء القوانون الوضوعي يف 
البالد واستبداله بقانون شرعي حىت مت له بعض ذلك ، مث ُعني الشويإل رئيسوا للمحكموة العليوا ، 

يوه اإلسوالمي ، مث رئيسوا للمجلوس اإلسوالمي األعلوى وهوو رئيسووه إىل ارن مث وزيورا للثقافوة والتوج
عضووو يف اجملمووع الفقهووي لرابطووة العووامل اإلسووالمي ، ويف اجملمووع الفقهووي للمووؤمتر اإلسووالمي ، وهوو 

  .ويف اجمللس العلمي لألزهر ، ويف األكادعية املغربية ، وللشيإل مؤلفات أكثرها منظومات 
 : تلخ  فيما يلي حجة املبيحني لذلك ت

توو يوسف عليه السالم احلكم يف دولة كوافرة ، ومل عكنوه أن حيكوم بكول أحكوام  (1
اإلسووالم ، وال يقووال إن توووو احلكووم غووري توووو القضوواء ، فووإن احلوواكم يقضووي بووني 
الناس ، وقد بني شيإل اإلسالم ابن تيمية أن توو اإلمامة العامة هو نووع مون تووو 

وكل من حكم بني اثنني فهوو : ) م ابن تيمية و رمحه اهلل و قال شيإل اإلسالالقضاء 
قووواض سوووواء كوووان صووواحب حووورب أو متووووو ديووووان أو منتصوووبا لالحتسووواب بووواألمر 
بووواملعرو  والنهووووي عووون املنكوووور حووووىت الوووذي حيكووووم بووووني الصوووبيان يف اخلطوووووع فووووإن 

قوووال : " اإلموووام القووورمبيب يف تفسوووريه قوووال 55( الصوووحابة كوووانوا يعدونوووه مووون احلكوووام 
موووا يبووويح للرجووول (  55سوووورة يوسوووف اريوووة ) يف هوووذه اريوووة : بعوووض أهووول العلوووم 

بشورع أن يعلوم أنوه يفووض ، والسلطان الكوافر ، الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر 
وأمووا إذا كووان عملووه حبسووب ؛ فيصوولح منووه مووا شوواء ، إليووه يف فعوول ال يعارضووه فيووه 

إن هذا كان ليوسوف : وم وقال ق. اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فال ىتوز ذلك 
. واألول أوىل إذا كان علوى الشورع الوذي ذكرنواه ؛ وهذا اليوم غري جائز ، خاصة 

فوووإن كوووان املووووو ظاملوووا فقووود اختلوووف النووواس يف جوووواز : قوووال املووواوردي . واهلل أعلوووم 
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ألن ؛ جوازهوا إذا عمول بواحلق فيموا تقلوده  -أحدمها : الوالية من قبله على قولني 
: الثواين . وألن االعتبار يف حقه بفعله ال بفعل غريه ، بل فرعون يوسف وو من ق
وتوزكيتهم بتقلود أعمواهلم ، ملا فيه من توو الظواملني باملعونوة هلوم ؛ أنه ال ىتوز ذلك 

: فأجاب من ذهب إىل هذا املذهب عن واليوة يوسوف مون قبول فرعوون  ووابني ؛ 
: الثوواين . ي فرعووون موسووى وإمنوا الطوواغ، أن فرعووون يوسووف كووان صوواحلا : أحودمها 

واألصوح : قوال املواوردي . فزالت عنه التبعوة فيوه ، أنه نظر يف أمالكه دون أعماله 
: من إمبالق هذين القولني أن يفصل ما يتواله من جهة الظامل علوى ثالثوة أقسوام 

، مووا ىتوووز ألهلووه فعلووه موون غووري اجتهوواد يف تنفيووذه كالصوودقات والزكوووات : أحوودها 
ألن الوون  علووى مسووتحقه قود أغووىن عوون االجتهوواد ، ن جهووة الظوامل فيجووز توليووه موو

موا ال ىتووز أن : والقسوم الثواين . وجواز تفورد أربابوه بوه قود أغوىن عون التقليود ، فيه 
فوووال ىتوووز توليوووه مووون جهوووة ، يتفووردوا بوووه ويلوووزم االجتهووواد يف مصوورفه كوووأموال الفووويء 

موا : والقسوم الثالوث . وىتتهود فيموا ال يسوتحق ، ألنه يتصر  بغوري حوق ؛ الظامل 
فعقود التقليود ، ولالجتهاد فيه مودخل كالقضوايا واألحكوام ، ىتوز أن يتواله ألهله 

وتوسوطا بوني جمبوورين جواز ، فإن كان النظر تنفيذا للحكوم بوني مرتاضويني ، حملول 
ويقووول فضوويلة الشوويإل عبوود الوورمحن عبوود اخلووالق   5.وإن كووان إلووزام إجبووار مل ىتووز ، 

 شوورعاً  ىتووز ال الكوافرة احلكومووات يف الواليوات تووو بووأن القوول مواوأ: " حفظوه اهلل
 غووري علووى والسوونة الكتوواب بوول سوونة، وال كتوواب موون عليووه دليوول ال أيضووا فهووذا ،

 خووزائن علوى القيووام كور  نويب وهووو وسولم عليوه اهلل صولى يوسوف توووىل فقود ذلوك،
 يف كوان نوإ وهوو ارن، املاليوة وزارة ملنصوب مشوابه منصوب وهوو مصور يف األرض
 اهلل صولى النويب  ي جاء نعم مالفه، ما شرعنا يف يأت مل أنه إال سبقنا، من شرع
 ، ( 4/133 أمحود )  اةوور أئموة عنود شورمبياً  أو جابيواً  املسولم يكوون أن وسولم عليوه
 من املكوس ىتمع جابياً  املسلم يكون أن حيرم أنه وهو بدليل، إال هذا يتعدى فال

 أمووواهلم، ليأخووذ النوواس يضوورب شوورمبياً  يكووون أن وكووذلك ، ظلموواً  للحوواكم النوواس
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 فيهووا املسوولم يكووون ال واليووة يف وأمووا اخلووالق، معصووية يف ملخلوووق مباعووة ال ألنووه

 أو بواحلق، أمتوه عون مدافعاً  أو زارعاً، أو صانعاً  أو معلماً، يكون كأن هلل، عاصياً 

 كووان ولووو اهلل، شوواء إن فيووه شوويء ال فهووذا احلووق، ووظووائف واليووات موون ذلووك حنووو
 والطاعوة، املعصوية بوني جامعواً  لنفسوه، ظاملواً  مسلماً  كان إذا فكيف كافراً، احلاكم

 عون اهلل أعوداء وحتجوب هوم، وترفوق املسولمني تعوني اليت الواليات توو أن شك ال
 الوووذين السووووء وبطانووة والفسووواد، الشوور ألهووول تركهووا مووون أوىل األرض يف اإلفسوواد
 بتوووو النوواس أوىل هووم املخلصووون فاملسوولمون ملووةوباة  .  . يصوولحون وال يفسوودون
 إىل املسولمني شوؤون وتسويري والفسق، الشر أهل وإزاحة املناصب، وتقلد الواليات
 لغوريهم، اجملوال مفسوحني ويبتعودون املسولمون ينوزوي حيوث العكوس، وليس اخلري،
 54 "  .  . والشر الفساد أعظم من هذا فإن أعدائهم، بيد املسلمني شؤون تاركني

إقرار النيب صلى اهلل عليه وسلم للنجاشي يف ملكه مع كون النجاشي كان كوذلك  (2
حاكموووا مسووولما يف دولوووة كوووافرة ، وكوووان تبعووواً لوووذلك حيكوووم بأشوووياء مووون شوووريعتهم 

 ختالف شريعة القرآن 

: " حووووديث عبوووود الوووورمحن بوووون عووووو  أن رسووووول اهلل صوووولى اهلل عليووووه وسوووولم قووووال  (3
لووف املطيبووني ، ف " مووا أحووب أن أنكثووه وأن و محوور الوونعم شووهدت مووع عموووميت حز

اجتمووع بنووو هاشووم ، وبنووو زهوورة ، وتوويم يف دار ابوون : قووال ابوون األثووري يف النهايووة 58
جووودعان يف اةاهليوووة ، وجعلووووا مبيبووواً يف جفنوووة ، وغمسووووا أيوووديهم فيوووه ، وحتوووالفوا 

 قووال            هوووا. علووى التناصوور واألخووذ للمظلوووم موون الظووامل ، فُسووموا املطيبووني 
رغوووم أن هوووذا احللوووف تتووووفر فيوووه عناصووور  :ه اهلل حفظوووالشووويإل عبووود الووورمحن اهلوووريف 

احلكم والتحاكم من فضٍّ للنزاعات بني الظامل واملظلووم ، وأن القوائمني علوى هوذه 
املهمة هم من أكابر املشركني ، فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد أثوىن عليوه خورياً 

، لقيامووه علووى معووىن صووحيح ال يتعووارض  ، ومووا أحووب أن ينقضووه ولووو حبموور الوونعم

                            
 5الباب  2فصول من السياسة الشرعية عبد الرمحن عبد اخلالق الفصل 54

 . 3414يف صحيح اةامع األلباين و رمحه اهلل و رواه البخاري يف األدب املفرد وصححه  58
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موع الشورع ، وهوو إنصوا  املظلووم مون الظوامل وبالتواو ال ىتووز ألحود  و إال إذا آثور 
الكفور علوى اإلعوان و أن يقوول إن النويب صولى اهلل عليوه وسولم قود أقور التحواكم إىل 
 الطواغوت ؛ ألن القووائمني علووى حلوف املطيبووني كووانوا مون الكفووار املشووركني كمووا ال
ىتووز أن يعتو ه مون األحكوام املنسووخة لعودم اكتموال الودين وقتئوذ  ؛ ألن القضوية و 
علووى زعووم القوووم و إذا كانووت موون التوحيوود وموون لوازمووه وشوورومبه ، فهووذا مكتموول 

  .على حممد صلى اهلل عليه وسلم " ال إله إال اهلل " ومعلوم من أول يوم نزلت 

   قوووال    خيووو     صووولى اهلل عليوووه وسووولم    هلل افتوووتح رسوووول ا ملوووا:  قوووال    أنوووس    يث حووود  (4
مواال وإن و هوا أهوال وإين أريود أن    مبكوة    يا رسوول اهلل إن و    احلجاج بن عالع 

صولى اهلل    فوأذن لوه رسوول اهلل    آتيهم فأنا يف حل إن أنا نلت منك أو قلوت شويئا 
امجعي و موا كوان عنودك أن يقول ما شاء فأتى امرأته حني قدم فقال    عليه وسلم 

وأصوحابه فوإ م قود    صولى اهلل عليوه وسولم    حممود    فإين أريد أن أشرتي مون غنوائم 
املسوولمون وأظهوور    وانقمووع    مكووة    اسووتبيحوا وأصوويبت أمووواهلم قووال ففشووا ذلووك يف 

 وجعول ال يسوتطيع أن يقووم   فعقور    العبواس    املشركون فرحا وسرورا قوال وبلوغ اخلو  
الشاهد منه أن النيب صلى اهلل عليوه وسولم رخو  للحجواج ووجه  52(احلديث  ..

أن ينووال منووه صوولى اهلل عليووه وسوولم موون أجوول أن يووتمكن موون اسوورتداد مالووه الووذي 
مبكووة ، مووع أن النيوول موون الرسووول صوولى اهلل عليووه وسوولم كفووٌر ، فووألن ىتوووز احلكووم 

 .بالقانون الوضعي من أجل صيانة دماء املسلمني وأعراضهم وأمواهلم أوىل 

كثووري موون القووائلني بتحوور  العموول القضووائي لوودى احملوواكم الوضووعية لووئال حيكووم بغووري  (5
شرع اهلل قد أبواح دخوول اجملوالس النيابيوة التشوريعية الويت وظيفتهوا التشوريع مون دون 
اهلل ، بسووبب املوازنووة بووني املصووواه واملفاسوود ، وعنوود التأمووول لوود أن بووني املسوووألتني 

صواه واملفاسود وموون جهوة أن كووال منهموا داخوول يف تشواها كبوريا موون جهوة ميووزان امل
احلكم بغري ما أنزل اهلل فينبغي ملن أباح هذه أن يبيح تلك ، يقوول الشويإل سولمان 

أمووا عوون العضوووية يف اجملووالس النيابيووة وغريهووا، فالووذي أراه إمجوواالً أن هووذا : العووودة 
                            

   رواه أمحد وابن حبان  52
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لوى بعوض من باب تقليل املفاسد، أو جلب بعض املصاه، أو حصول اإلنسوان ع
يف جووووار أب مبالوووب، مث يف  -صووولى اهلل عليوووه وسووولم-حقوووه، كموووا دخووول الرسوووول 

، وكووذلك أبووو بكوور دخوول (4/233فووتح البوواري ج)جوووار املطعووم بوون عوودي ، انظوور
ولويس  كموا هوو ثابوت يف الصوحاح( 2224البخاري )يف جوار ابن الدغنة، انظر 

تقواد بأ وا مبريوق التغيوري، اع -بالضورورة-الدخول اعرتافاً حبقهوا يف التشوريع، وال هوو
لكووووون مووووون بووووواب االنتفووووواع باألشوووووياء املمكنوووووة، ولعلوووووه يف اةملوووووة داخووووول يف بووووواب 

وهوي مسوألة اجتهاديوة، مون أهول العلوم مون أباحهوا، ورأى أ وا .الضرورات الشورعية
وهووذا ميوول رشوويد رضووا، وأمحوود شوواكر، .خووري موون التخلووي عوون هووذا املوقووع احلسوواس

قيوق، وموا األلبواين عنوه ببعيود، ومونهم مون موال إىل وابن باز، ومجاعوة مون أهول التح
 نبوووه، ورأى فيوووه إقوووراراً للبامبووول، وجوووراً ألقووودام الووودعاة إىل َمْهيوووَع وبء، واسوووتغفاالً 

والووذي أميوول إليووه التوسووعة، والعووذر للطوورفني موون جهووة، .لعقوووهلم، وتووذويباً ملوونهجهم
   2 ة وإىل وجود مشاركة مدروسة منضبط

بغري ما أنزل اهلل مطلقاً قد أباح التحاكم إىل غري ما أنوزل اهلل كثرٌي ممن منع احلكم  ( 
يف بعض احلاالت ، وبني املسألتني تشابه كبوري ، حيوث إن األدلوة علوى أن احلكوم 
بغري ما أنزل اهلل كفٌر هي عني األدلة الدالة على أن التحاكم إىل الطاغوت كفٌر ، 

إباحوة ارخور ملوا عاثلوه أو يزيود فإذا أحبنا هوذا لوبعض الضورورات واحلاجيوات لزموت 
 . عليه من الضرورات واحلاجيات 

تبوني مذهبوه يف جوواز تووو احلكوم يف شيإل اإلسوالم و رمحوه اهلل و وهذه بعض النقوالت املهمة عن 
دولووة كووافرة ولووو أدى ذلووك حلكمووه يف بعووض املسوووائل مبووا مووالف حكووم اهلل بضوووابط تضووح مووون  

والنجاشوووي موووا كوووان عكنوووه أن حيكوووم حبكوووم : )..  -اهلل رمحوووه  -قوووال شووويإل اإلسوووالم كالموووه،  
فووإن قومووه ال يقرونووه علووى ذلووك وكثووريا مووا يتوووىل الرجوول بووني املسوولمني والتتووار قاضوويا بوول ؛ القوورآن 

وإماما ويف نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل ها فال عكنه ذلوك بول هنواك مون عنعوه ذلوك وال 
عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقاموه مون العودل يكلف اهلل نفسا إال وسعها  وعمر بن 

                            
 فتوى له يف موقعه على الشبكة  2 
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فالنجاشوي وأمثالووه سوعداء يف اةنووة وإن كووانوا مل يلتزمووا موون شوورائع . علووى ذلووك  مْ إنووه ُسو: وقيول 
 1 (اإلسالم ما ال يقدرون على التزامه بل كانوا حيكمون باألحكام اليت عكنهم احلكم ها 

الواليوة وإن كانوت جوائزة أو مسوتحبة أو واجبوة : )..  و رمحوه اهلل وأيضواً وقال شيإل اإلسوالم 
فقود يكووون يف حوق الرجوول املعوني غريهووا أوجووب  أو أحوب فيقوودم حينئوذ خووري اخلوريين وجوبووا تووارة 

وموون هووذا البوواب توووو يوسووف الصووديق علووى خووزائن األرض مللووك مصوور بوول . واسووتحبابا أخوورى 
َوَلَقووْد َجوواءَُكْم : )ارا كمووا قووال تعوواىل ومسووألته أن ىتعلووه علووى خووزائن األرض وكووان هووو وقومووه كفوو

ْا َجاءَُكْم بزهز َحىْت إزَذا َهَلَك قُوْلُتْم َلْن يَوبوَْعثَ  وْن  يُوُسُف مزْن قَوْبُل بزاْلبَويو َناتز َفَما ززْلُتْم يفز َشكٍّ ممز الْلُه مز
يَوا : )اريوة وقوال تعواىل عنوه (  34:رغواف( )بَوْعدزهز َرُسواًل َكَذلزَك ُيضزلُّ الْلُه َمْن ُهَو ُمْسورزٌ  ُمْرتَوابٌ 

ووْن ُدونزووهز إزاْل  ووُد اْلَقْهوواُر، َموووا تَوْعبُووُدوَن مز وووٌر أَمز اللْووُه اْلَواحز ووْجنز أَأَْربَوواٌب ُمتَوَفر قُوووَن َخيوْ يبَز الس   َأمْسَووواًء َصوواحز
د أن يكووون هلووم اريووة ومعلوووم أنووه مووع كفوورهم ال بوو(  42ووو32:يوسووف( )مَسْْيُتُموَهووا أَنْوووُتْم َوآبَوواؤُُكْم 

عادة وسنة يف قبض األموال وصرفها على حاشية امللك وأهل بيته وجنده ورعيته وال تكون تلوك 
جاريووة علووى سوونة األنبيوواء وعوودهلم ومل يكوون يوسووف عكنووه أن يفعوول كوول مووا يريوود وهووو مووا يووراه موون 

سولطان مون دين اهلل فإن القوم مل يسوتجيبوا لوه لكون فعول املمكون مون العودل واإلحسوان ونوال بال
: إكوورام املووؤمنني موون أهوول بيتووه مووا مل يكوون عكوون أن ينالووه بوودون ذلووك وهووذا كلووه داخوول يف قولووه 

فوإذا ازدحوم واجبوان ال عكون مجعهموا فقودم (  .  1مون اريوة: التغوابن()فَاتْوُقوا الْلَه َما اْسوَتَطْعُتم)
األوكوود تووارك واجووب يف أوكوودمها مل يكوون ارخوور يف هووذه احلووال واجبووا ومل يكوون تاركووه ألجوول فعوول 

وكوووذلك إذا اجتموووع حمرموووان ال عكووون تووورك أعظمهموووا إال بفعووول أدنامهوووا مل يكووون فعووول . احلقيقوووة 
األدىن يف هوذه احلووال حمرمووا يف احلقيقوة وإن مسووي ذلووك تورك واجووب ومسووي هوذا فعوول حموورم باعتبووار 

لراجحووة أو ويقووال يف مثوول هووذا توورك الواجووب لعووذر وفعوول احملوورم للمصوولحة ا. اإلمبووالق مل يضوور 
وهووذا بوواب التعووارض بوواب واسووع جوودا ال سوويما يف األزمنووة ... أو لوودفع مووا هووو أحوورم ؛ للضوورورة 

واألمكنووة الوويت نقصووت فيهووا آثووار النبوووة وخالفووة النبوووة فووإن هووذه املسووائل تكثوور فيهووا وكلمووا ازداد 
 الوووونق  ازدادت هووووذه املسووووائل ووجووووود ذلووووك موووون أسووووباب الفتنووووة بووووني األمووووة فإنووووه إذا اختلطووووت

                            
  22/5الفتاوى  1 
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احلسووونات بالسووويئات وقوووع  االشوووتباه والوووتالزم فوووأقوام قووود ينظووورون إىل احلسووونات فريجحوووون هوووذا 
اةانب وإن تضمن سيئات عظيمة وأقوام قد ينظرون إىل السيئات فريجحون اةانب ارخر وإن 
توورك حسوونات عظيمووة واملتوسووطون الووذين ينظووورون األموورين قوود ال يتبووني هلووم أو ألكثوورهم مقووودار 

لكووون ؛ ضوورة أو يتبووني هلووم فووال ىتوودون موون يعيوونهم العموول باحلسوونات وتوورك السوويئات املنفعووة وامل
إن اهلل حيووب البصوور النافووذ عنوود ورود الشووبهات : ) األهوواء قارنووت ارراء وهلووذا جوواء يف احلووديث 
ومون هنوا يتبوني سوقوع كثوري مون هوذه األشوياء ( ... وحيب العقول الكامول عنود حلوول الشوهوات 

و حمرمة يف األصل لعدم إمكان الوبالا الوذي تقووم بوه حجوة اهلل يف  الوجووب وإن كانت واجبة أ
 2  .( أو التحر  فإن العجز مسقط لألمر والنهي وإن كان واجبا يف األصل واهلل أعلم 

والذي يبدو و أن الفصل يف هذه املسألة ليس باألمر اهلني ، ألنه إقودام علوى عمول كفوري 
يوم القيامة ، فال بد من حتقق مفاسد أكيودة مون إعوراض ات ، وتسبب يف الظلم الذي هو ظلم

تربوو علوى تلوك املفاسود   توو القضواء خوارج ديوار اإلسوالم ولودى احملواكم الوضوعية املسلمني عن
املرتتبة على توو املسلمني إياه ، والذي أراه أن عنع املسلمون من توو القضاء يف الوبالد الكوافرة 

ضووعي ، إال إذا كووان سوويتوىل القضوواء يف مسووائل حمووددة يسووتطيع فيهووا أن أو احلاكمووة بالقووانون الو 
حيكوووم حبكوووم اهلل ، وفيموووا عووودا ذلوووك ال يبووواح تووووو القضووواء إال لووودفع ضووورر عظووويم سووويقع علوووى 
املسولمني إذا مل يتولوه بعضووهم ، ويكوون توووو هوؤالء بفتوووى خاصوة لعوودد قليول يتحقووق املفويت موون 

 : توفر الضوابط ارتية فيهم 
كون عاملاً بالشريعة اإلسالمية حىت يبذل ما يف وسعه ليقضي مبقتضاها يف كل أن ي (1

قضية تعرض عليه ، أو على األقل بأقرب ما يكون إليها من االختيارات املتاحة له 
 . 

 .أن يكون كارهاً بقلبه للقانون الوضعي  (2

أن يكون غرضه من العمل بالقضاء مساعدة املظلومني من املسلمني وكف الظلم  (3
عنهم ، وختفيف ما يستطيع ختفيفه من الشر عن املسلمني ، وتكثري ما يستطيع 

                            
 32/334الفتاوى  2 
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تكثريه من اخلري للمسلمني ، وأن يبذل ما يف وسعه من حماولة السعي لدى 
احلكومات الغربية لتسن قوانني تتيح للمسلمني العمل بشريعتهم ، وأن يضع 

 خلدمة اإلسالم واملسلمني ، نصب عينيه أنه ما ُرخ َ  له يف العمل هذه املهنة إال
فإذا كان مستطيعاً لتحقيق هذه الغاية وتقاعس عنها فقْد فَوَقَد املسوا الذي جْوز 

 .له هذه املهنة 

للشريعة اإلسالمية من أنواع القضاء املختلفة ما  ختصصات القضاءأن متار أقرب  (4
 .أمكن 

نيب اهلل يوسف حيث أن يقضي حبكم الشريعة ما أمكن ولو حبيلة مباحة كما فعل  (5
احتال ليأخذ أخاه على شريعة اهلل تعاىل وعنع عقابه على السرقة مبقتضى شريعة 

أي يف شريعته ، فإن مل 3 { ما كان ليأخذ أخاه يف دين امللك } امللك قال تعاىل 
عكنه احلكم بالشريعة حكم بأقرب ما يكون إليها مما عكنه أن حيكم به ، واهلل 

 .تعاىل أعلم 

 ضعيةالعمل في هيئة محلفين في محكمة قانونية و : الرابع صلالف

على نظام احمللفني والذي يعين  وبعض الدول األوربيةكم يف الواليات املتحدة ا احملتعتمد 
القضائية ، وذلك باختيار عينة عشوائية من عملية ويف ال االهتامتوجيه اشرتاك اجملتمع يف 

مبرا  القضية ، وجعلهم يشاركون ألة أو مصلحة بالناس والتأكد من أ م ال تربطهم ص
يف االمبالع على القضية ويف توجيه االهتام واملشاركة يف احلكم ، وقد تكون مشاركة من 
، وقع عليه االختيار إجبارية حبيث يتعرض للعقاب إذا رفض املشاركة يف هيئة احمللفني 

شريطة أن يكون ( ل فني حمَُ ) ىتوز أن يشارك املسلم كعضو يف هيئة والذي يظهر أنه 
حكمه مبا يوافق الشرع ، وذلك ألنه يتاح له من خالل عضوية هيئة احمللفني أن حيكم مبا 

يف حدود ما تسمح به مواد القانون الوضعي ، واليت تسمح يف كثري من يراه الصواب 
عدد  ، مث يتم الرتجيح بني آراء احمللفني حبسبخريج احلكم اإلسالمي عليها تاألحيان ب

                            
  4: يوسف  3 
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الوضعيني يفيد يف تعريف القضاة  ايايف القض مإلبداء رأيه نياألصوات ، ووجود املسلم
بأحكام اإلسالم ، وقد ينجح املسلم يف استمالة بعض احمللفني الذين معه ليوافقوه على 

فيكون قد ساهم يف العدل  ، حبيث حيصل احلكم اإلسالمي على أغلبية األصواتحكمه 
 .كان بني الناس قدر اإلم

سعود بن عبداهلل الفنيسان عضوو هيئوة التودريس  امعوة اإلموام حممود  يقول األستاذ الدكتور
مت اختيووواري كعضوووو يف هيئوووة حملفوووني يف  :جوابوووا لسوووائل سوووأله قوووائال بووون سوووعود اإلسوووالمية 

إن كووان دخولووك يف هيئووة احمللفووني تسووتطيع : فأجوواب  إحوودى احملوواكم، فمووا نصوويحتكم و 
لوووومني مووون املسووولمني وغوووريهم، فتعيووود هلوووم حقووووقهم، وتنتصووور هلوووم مووون معوووه أن تنصوووف املظ

ظامليهم، وال حتكم على أحد  وور، وتسوتطيع حتوريج أفعالوك هوذه مون خوالل موواد القوانون 
، وتؤجر على فعلك اخلري، أما إذا كنوت ال تسوتطيع -إن شاء اهلل –فدخولك حينئذ جائز 

الدخول يف هيئة احمللفني، أو غريها، وخوري حتقيق العدل واإلنصا  يف احلكم فال ىتوز لك 
لوووك أن تبحوووث لوووك عووون عمووول آخووور؛ ألنوووك إن بقيوووت حينئوووذ واحلالوووة هوووذه فأنوووت حتكوووم 

فموون يكفوور بالطوواغوت ويووؤمن : "-تعوواىل –بالطوواغوت الووذي أموورك اهلل أن تكفوور بووه، قووال 
أمل : "-تعواىل –، وقوال [  25:البقورة" ]بواهلل فقود استمسوك بوالعروة الووثقى ال انفصوام هلوا

تر إىل الذين يزعمون أ م آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل مون قبلوك يريودون أن يتحواكموا إىل 
، [2 :النسواء" ]الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضولهم ضوالالً بعيوداً 

والقاضووووي النوووواجح أو املوظووووف النوووواجح ينظوووور إىل روح القووووانون أكثوووور موووون نظرتووووه إىل نصووووه 
، فالعدل يكمن يف ضمري القاضي ال يف ن  القانون، ومبا أن هيئوة احمللفوني حمكموة وحروفه

قضووووائية ُعليووووا، فنظوووور القاضووووي فيهووووا روح القووووانون وقدرتووووه علووووى إبطووووال األحكووووام اةووووائزة، 
واهلل أعلوووم، وصووولى اهلل علوووى نبينوووا . وإنصووا  املظلوووومني أظهووور وأبوووني مموووا دو وووا مووون احملووواكم

  4 .حممد
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 بيان أن األصل في التحاكم إلى غير شرع الله أنه كفٌر  : األول الفصل

واحتكموا إىل احلاكم مبعىن ، ، حْكمت فالنا إذا أمبلقت يده فيما يشاء  لغًة منالتحاكم 
األصل و        5 حكمت وأحكمت وحْكمت مبعىن منعت ورددت : ويقول العرب أيضا 

أنه كفٌر بصريح القرآن ، وهذا ما ال بد أن يستحضره املسلم شرع اهلل  إىل غريالتحاكم يف 
، يقول  يف احلاالت اليت قد يرخ  له فيها ، حىت يعلم أ ا ضرورة والضرورة تقدر بقدرها

أن  أمل تر إىل الذي يزعمون أ م آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون}: تعاىل 
* يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضالالً بعيداً 
* وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهلل واىل الرسول رأيت املنافقني يصدون عنك صدوداً 

فكيف إذا أصابتهم مصيبة مبا قدمت أيديهم مث جاؤوك حيلفون باهلل إن أردنا إال إحساناً 
أولئك الذين يعلم اهلل ما يف قلوهم فأعرض عنهم وعظهم وقل هلم يف أنفسهم * يقاً وتوف

ويقولون آمنا باهلل وبالرسول وأمبعنا مث يتوىل فريق منهم }: ويقول سبحانه     {قوالً بليغاً 
وإذا دعوا إىل اهلل ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم * من بعد ذلك وما أولئك باملؤمنني 

أيف قلوهم مرض أم ارتابوا أم مافون أن * وإن يكن هلم احلق يأتوا إليه مذعنني  *معرضون 
إمنا كان قول املؤمنني إذا دعوا إىل اهلل * حييف اهلل عليهم ورسوله بل أولئك هم الظاملون 

قال ابن جرير 4  {ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا مسعنا وأمبعنا وأولئك هم املفلحون
أمل تر يا حممد بقلبك فتعلم إىل الذين : يعين بذلك جل ثناؤه:  و الط ي و رمحه اهلل

                            
 4/114هتذيب اللغة و  5 
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وإىل الذين يزعمون أ م آمنوا مبا أنزل من ، يزعمون أ م صدقوا مبا أنزل إليك من الكتاب
إىل من : يعين( إىل الطاغوت)يف خصومتهم ( يريدون أن يتحاكموا. )قبلك من الكتب

وقد أمروا أن )حبكمه من دون حكم اهلل ،ويرضون ، ويصدرون عن قوله ، يعظمونه 
، وقد أمرهم اهلل أن يكذبوا مبا جاءهم به الطاغوت الذي يتحاكون إليه: يقول( يكفروا به

وقد ذكر أن هذه ارية نزلت يف رجل من املنافقني . واتبعوا أمر الشيطان ، فرتكوا أمر اهلل
ان ليحكم بينهم ورسول اهلل دعا رجال من اليهود يف خصومة كانت بينهما إىل بعض الكه

 8 . ( صلى اهلل عليه وسلم بني أظهرهم 
يعجب تعاىل عباده من حالة املنافقني : ) وقال الشيإل عبدالرمحن السعدي و رمحه اهلل و 

الذين يزعمون أ م مؤمنون مبا جاء به الرسول ومبا قبله ، ومع هذا يريدون أن يتحاكوا إىل 
شرع اهلل فهو مباغوت ، واحلال أ م قد أمروا أن  الطاغوت ، وهو كل من حكم بغري

يكفروا به فكيف ىتتمع هذا واإلعان   فإن اإلعان يقتضي االنقياد لشرع اهلل وحتكيمه يف 
كل أمر من األمور ، فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم اهلل فهو  

ْلُهْم وَ }: كاذب يف ذلك وهذا من إضالل الشيطان إياهم وهلذا قال  يُرزيُد الْشْيطَاُن َأْن ُيضز
 2 (عن احلق {َضالالً بَعزيداً 

وارية نامبقة بأن من صد وأعرض عن : ) وقال األستاذ حممد رشيد رضا و رمحه اهلل و 
حكم اهلل ورسوله عمداً ، وال سيما بعد دعوته إليه وتذكريه به ، فإنه يكون منافقاً ال يعتد 

 42(يدعيه من اإلسالم  مبا زعمه من اإلعان ، وما
 

                            
 524/ 8الط ي  تفسري 8 
 184تيسري الكر  الرمحن أ  2 

 .5/244تفسري املنار  42
 اغيت ، وهو منشور يف ملتقى أهل احلديث على الشبكةيف حبث له بعنوان حكم من حتاكم إلىالطو  41
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 الصور المقطوع بحرمتها أو بحلها  : الثاني الفصل
 رمتهوووا ، وصوووور مقطووووع حبلهوووا ، وقووود بسوووط الكوووالم عليهوووا الشووويإلهنووواك صووووٌر مقطووووع حب

 :   قطوع بتحرعها املصور فال 41 عبد الرمحن اهلريف وفقه اهلل فاضلال
إىل القوووانني الوضووعية فهووو كووافر   مون رفووض التحوواكم إىل الشوورع املطهوور واختووار التحوواكم. 1

َأملَْ تَوووَر إزىَل الْووذزيَن : ) كفوورا أكوو  خموورج موون امللووة ولووو مل يكوون موافقووا هلووم يف البووامبن ، قووال تعوواىل 
وْن قَوْبلزوَك يُرزيوُدوَن َأْن يَوَتَحواَكُموا إزىَل الطْوا َوا أُنْوززَل إزلَْيوَك َوَموا أُنْوززَل مز ُغوتز َوقَووْد يَوْزُعُمووَن أَنْوُهوْم آَمنُووا مبز

وْلُهْم َضوالالً بَعزيووداً  وُروا َأْن َيْكُفوُروا بزوهز َويُرزيووُد الْشوْيطَاُن َأْن ُيضز فهوذا وجود حكووم ( . 2 :النسواء( )أُمز
 .اهلل وعز  عنه حلكم الطاغوت ، وقد ىتد حكم اهلل عند عامل مسلم ولو مل يكن قاضيا رمسيا

ر أيضووووا ولوووو مل يتحووواكم إلوووويهم ألن مووون رضوووي بالتحووواكم للقوووووانني الوضوووعية فهوووذا كووواف. 2
وويَح ابْووَن : ) الرضووى بووالكفر كفوور قووال تعوواىل  ووْن ُدونز اللْووهز َواْلَمسز اخْتَووُذوا َأْحبَوواَرُهْم َوُرْهبَووانَوُهْم أَْربَابوواً مز

داً ال إزَلَه إزاْل ُهَو ُسْبَحانَُه َعْما يُ   ( 31:التوبة( )ْشرزُكونَ َمْرَ َ َوَما أُمزُروا إزاْل لزيَوْعُبُدوا إزهَلاً َواحز
 : قطوع بإباحتها املصور وال
أن يشووووتكى عليووووه ويطلووووب للتحوووواكم عنوووود حموووواكم الطواغيووووت فهووووذا مكووووره علووووى  (1

الووذهاب ليوودافع عوون نفسووه ويتحوواكم هلووم كمووا حتوواكم الصووحابة للنجاشووي ، وموون 
يتأمل قصة ةوء الصحابة و رضوي اهلل عونهم و إىل النجاشوي ىتود أ وم قود اضوطروا و 

ول أموام احلواكم النجاشوي و الكوافر يومئوذ  و مورتني بسوبب مطالبوة كفوار قوري  للمثو
هم ، وللذود عن حقهم يف إبطال مزاعم قوري  البامبلوة فويهم ، وكوانوا يف كول مورة 
احتمووال تسووليمهم إىل كفووار قووري  وارداً يف حووال كانووت حجووتهم داحضووة وواهيووة 

انتهوواء اةلسووة الثانيووة وظهووور وبعوود . أمووام مووزاعم قووري  الوويت وشوووا هووا إىل امللووك 
الصحابة على خصومهم كفار قري  أمام امللك ، تقول أم سلمة زوج النويب صولى 

فخرجووا و أي عموورو بوون العوواأ وعبوود اهلل بوون أب ربيعووة و موون : )اهلل عليووه وسوولم 
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عنووده مقبوووحني مووردوداً عليهمووا مووا جوواءا بووه ، وأقمنووا عنووده يف خووري دار مووع خووري 
 42جار

وانني والوضووووعية مكرهووووا كموووون قُووووبزَض عليووووه وأجوووو  علووووى الوووودخول موووون حتوووواكم للقوووو (2
للمحواكم فوال أظون أن عوواقال عنعوه مون أن يورد عوون مالوه وعرضوه ونفسوه فضووال أن 

من دخل إىل هذه احملواكم مكرهوا خوفوا مون ازهواق نفسوه  و يقول ذلك مبالب علم 
 كموون ترافووع للمحوواكم األجنبيووة ألخووذ اللجوووء السياسووي وهووو مهوودد إن مل حيصوول
على اللجوء السياسي بأن يقتل يف بلده أو يسجن أو يعذب فمثل هذا مكره بوال 
ريب معذور بفعل الكفر الصريح كسب اهلل جل وعال وتقدس ورسووله و صولى اهلل 

وْن بَوْعودز : ) عليه وآله وسلم و فكيف مبثل هذه املسألة   قال تعاىل  َمْن َكَفَر بزالْلهز مز
عَووانز َوَلكزووْن َمووْن َشوورََح بزوواْلُكْفرز َصووْدراً فَوَعلَووْيهزْم إزعَانزووهز إزاْل َمووْن ُأْكوو رزَه َوقَوْلبُووُه ُمْطَمووئزن  بزاأْلز

 43 ( 12:النحل( )َغَضٌب مزَن الْلهز َوهَلُْم َعَذاٌب َعظزيمٌ 

  ضوابط إباحة التحاكم إلى القانون الوضعي : الثالث الفصل
هووا حتتوواج إىل ضووابط وقيووود للحكووم هنواك حوواالت أخوورى غوري تلووك املقطوووع حبلهوا أو حرمت

عنوودما ال يكووون املسوولم مكرهوواً علووى التحوواكم إىل القووانون الوضووعي ،  بإباحتهووا ، تلووك احلوواالت
وإمنووا لووه حقوووق ومصوواه  ستضوويع عليووه إذا مل يتحوواكم إليهووا ، وخصوومه رافووض أن يتحوواكم إىل 

قووووة  معوووهي لكونوووه لووويس الشووورع ، أو حتووواكم إىل الشووورع بالفعووول ولكنوووه أر تنفيوووذ احلكوووم الشووورع
تنفيذيووة  وو ه علووى تنفيووذه ، خبووال  احلكووم الوضووعي الووذي تتوودخل الشوورمبة فيووه إلجبووار اخلصووم 

، وهوي صوور متكوررة للمسولمني املقيموني يف بوالد ال حتكوم باإلسوالم ، ويف مونعهم  على التنفيوذ 
 رئووة ألعوودائهم موون التحوواكم إىل القووانون الوضووعي يف هووذه احلالووة تضووييع ألمووواهلم وحقوووقهم ، و 

علوويهم ، ويووزداد األموور أمهيووة حووني تكووون احلاجووة إىل التقاضووي إىل القووانون الوضووعي حاجووة عامووة 
ملصلحة املسلمني ككل ، وعكن استيضاح تلك احلاجة العامة من هذا املقال ملؤسسوة كو ى مون 

ز ضودهم ، مؤسسوات املسولمني بأمريكوا ، متخصصوة يف املطالبوة حبقووق املسولمني وحماربوة التمييو
                            

 3/182(  1442: )برقم  على املسندشاكر  يف تعليقه  يف مسنده وصححه الشيإل امحدأخرجه اإلمام أمحد  42

 انظر للمزيد من الفائدة حبث الشيإل اهلريف وفقه اهلل و43
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يقول القائمون على مؤسسة كري يف ( كري ) جملس العالقات اإلسالمية األمريكية وهي مؤسسة 
 : تقرير هلم 

خووو ة مسووولمي وعووورب أمريكوووا يف الووودفاع عووون حقووووقهم وحريووواهتم املدنيوووة وعووون صوووورهتم يف 
خباصوية متيزت  - 2221وحتديدا منذ أحداث سبتم   -الواليات املتحدة خالل الفرتة األخرية 

هامووة وهووي ةوووئهم املتزايوود إىل القضوواء األمريكووي، هووذا التطووور لوويس عارضووا وإمنووا هووو جووزء موون 
توجوووه عوووام ومتزايوووود السوووتخدام القضوووواء كوووأداة للووودفاع عوووون حقووووق وحريووووات املسووولمني والعوووورب 

 .وصورهتم يف أمريكا، وسو  أتناول معىن وأمهية هذا التوجه يف بقية مقاو هذا
ن نوضح أن مسلمي وعرب أمريكا ةئوا للقضاء خوالل العوامني السوابقني يف البداية ىتب أ

لسببني أساسيني، أوهلما الدفاع عن حقوقهم وحرياهتم املدنية سواء كجماعة كحالة القضية الويت 
( كووري)رفعتهووا جمموعووة موون املنظمووات املسوولمة والعربيووة كمجلووس العالقووات اإلسووالمية األمريكيووة 

ة التمييووز بالتعوواون مووع احتوواد احلريووات املدنيووة األمريكووي ضوود وزارة العوودل واللجنووة العربيووة ملكافحوو
األمريكية يف شهر يوليو املاضي للتشكيك يف دستورية بعض بنود قوانون مكافحوة اإلرهواب لعوام 

والووويت متووونح مكتوووب التحقيقوووات الفيدراليوووة سووولطات " برتيووووت آكوووت"واملعووورو  باسوووم  2221
 .  الواليات املتحدةمهولة يف التجسس على األفراد يف

وا للقضاء للدفاع عن حقوقهم كأفراد كموا يف حالوة العديود مون القضوايا الويت رفعهوا ؤ كما ة
املعنيوووة  -موظفوووون وعموووال مسووولمون وعووورب بالتعووواون موووع ةنوووة تكوووافؤ فووورأ العمووول األمريكيوووة 

ضووود أصووحاب أعمووواهلم بسوووبب التمييووز ضووودهم ألسوووباب  -مبكافحووة التمييوووز يف أموواكن العمووول 
 .2221ترجع خللفيتهم العرقية والدينية بعد أحداث سبتم  

أما السبب الثاين فهو الدفاع عن صورهتم وصورة اإلسالم والعورب يف أمريكوا كجماعوة كموا 
يف حالووة القضووية الوويت رفعتهووا مؤسسووتان خرييتووان مسوولمتان أمريكيتووان، ومهووا هريتوويج إيديوكيشووني 

وضوود مووديرة مركووز ( CBS)مريكيووة سووي ب إس ترسووت وصووفا ترسووت، ضوود شووبكة التلفزيووون األ
يوودعي اخلوو ة يف شووئون اإلرهوواب يف شووهر يونيووو املاضووي ( SITE)أحبوواث أمريكووي يسوومى سوويت 

 2223بسووووبب برنووووامج مسوووويء أذاعتووووه القنوووواة التلفزيونيووووة واسووووعة االنتشووووار يف الرابووووع موووون مووووايو 
واهتمتهمووا بالضوولوع يف  وشوواركت فيووه مووديرة مركووز سوويت افوورتت خاللووه علووى املؤسسووتني اخلرييتووني

 .شبكة لدعم اإلرهاب
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وا للقضوواء للوودفاع عوون مسعووتهم كووأفراد كحالووة قيووام الناشووط املسوولم األمريكووي حسووام ؤ أو ةوو
أيلوش املدير التنفيذي ملكتب كري يف جنوب واليوة كاليفورنيوا منوذ حوواو أسوبوعني مبقاضواة جملوة 

ظني اةوودد وضوود شووون سووتيل الوورئيس السووابق ناشوويونال ريفيووو املعروفووة مبسوواندهتا لتوجهووات احملوواف
للحووزب اةمهووووري يف واليووة كاليفورنيوووا بسووبب مقالوووة نشووورها سووتيل يف اجمللوووة اليمينيووة يوووتهم فيهوووا 
أيلوش مبعاداة السامية بناء على معلومات خامبئة، وقود حواول أيلووش االتصوال باجمللوة ومطالبتهوا 

 .جوء للقضاءبتكذيب اخل  دون جدوى، األمر الذي دفعه إىل الل
من قبل مسلمي وعورب  -والعديد من القضايا األخرى املشاهة هلا  -رفع القضايا السابقة 

أمريكوووا خوووالل العوووامني املاضووويني مل يكووون حموووض صووودفة، ولكنوووه جووواء تعبوووريا عووون توجوووه عوووام يف 
 :األوساع املسلمة والعربية األمريكية مدفوع باألسباب التالية

يكووووي كووووأداة يف محايووووة حقوووووق األقليووووات وصووووورهتا هووووو تقليوووود اسووووتخدام القضوووواء األمر : أوال
معرو  يف تاريإل حركة احلقوق املدنية األمريكية، واليت شهدت بعض القضوايا اهلاموة الويت غوريت 
قوانني احلقوق واحلريات املدنية يف الواليات املتحدة بشكل عام وعلى رأسها بعض القضوايا الويت 

مسووينات موون القوورن العشوورين ضوود نظووام التفرقووة العنصوورية والوويت رفعهووا األفارقووة األمريكيووون يف اخل
أدت يف النهاية لسقومبه بعود أن تزامنوت مون انتفاضوة واسوعة يف أوسواع األفارقوة األموريكيني مون 

 .أجل احلصول على حقوقهم املدنية
يووة اللجوووء للقضوواء لوويس األداة الوحيوودة املتاحووة أمووام اةماعووات اإلثنيووة والعرقيووة والدين: ثانيووا

األمريكيووة املختلفووة للوودفاع عوون حقوقهووا وصووورهتا يف الواليووات املتحوودة، وإن كووان عكوون اعتبارهووا 
 .أحد املسارات األساسية  وار املسار السياسي واإلعالمي والثقايف االجتماعي

فاملسوووار السياسوووي يقتضوووي العمووول موووع اإلدارة األمريكيوووة والكوووولرس واةماعوووات السياسوووية 
لقوانني والسياسيات اليت حتمي حقوق مسلمي وعرب أمريكا وصوورهتم، واملسوار الك ى لتمرير ا

اإلعالموووي يقووووم علوووى توعيوووة وسوووائل اإلعوووالم األمريكيوووة بقضوووايا املسووولمني والعووورب، أموووا املسوووار 
الثقايف االجتماعي فيحتاج نشاع املسلمني والعرب كجزء مون نسويج اجملتموع األمريكوي للتواصول 

 . ع بقية أعضاء جمتمعهم األمريكي بشكل يومي ومستمرالثقايف واالجتماعي م
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مبعووىن أخوور أن مسوولمي وعوورب أمريكووا أو أيووة مجاعووة أمريكيووة أخوورى لوون يتمكنوووا موون محايووة 
حقوووقهم وصووورهتم موون خووالل العموول علووى أي موون املسووارات السووابقة مبفوورده، إذ ينبغووي علوويهم 

 .العمل على املسارات األربعة مجيعا وبشكل متزامن
أمهيووووة املسووووار القضووووائي تكموووون يف مببيعتووووه اإللزاميووووة واملاديووووة أيضووووا، ونعووووين بالطبيعووووة : اثالثوووو

بووبطالن قووانون معووني أو  ئياإللزاميووة هنووا أن لوواح مسوولمي وعوورب أمريكووا يف إصوودار حكووم قضووا
بإدانووووة شووووخ  مووووا بتهمووووة التمييووووز أو تشووووويه السوووومعة هووووو حكووووم ملووووزم ىتووووب تنفيووووذه ويصووووعب 

 .قبل حمكمة أعلىالتخل  منه إال بنقده من 
أما مببيعة املسار القضائي املادية فرتتبط بطبيعوة قورارات احملواكم كقورارات ملزموة عكون قيواس 
مووودى االلتوووزام هوووا خاصوووة يف حالوووة فووورض تعويضوووات علوووى الطووور  املسووويء وإلزاموووه بووودفع تلوووك 

 .التعويضات للطر  املسلم أو العرب
ع املسوويئني للمسوولمني والعوورب يف أمريكووا، وموون هنووا تنبووع أمهيووة املسووار القضووائي كوسوويلة لوورد 

فنجاح املسلمني والعرب يف استصدار أحكام قضوائية يف بعوض قضوايا التمييوز ضودهم أو تشوويه 
مسعوووتهم سوووو  يبوووين سووووابق قانونيوووة متكووونهم مووون حتقيوووق لاحوووات مسوووتقبلية يف قضوووايا مشووواهة، 

خوووالل اسوووتخدام  ومتكووونهم أيضوووا مووون ردع مسووويئني يف قضوووايا أخووورى كوووان يصوووعب ردعهوووم مووون
الوسووائل اإلعالميووة والسياسووية فقووط كتنظوويم احلمووالت اةماهرييووة لالعوورتاض علوويهم ومطووالبتهم 
باالعتووذار وتغيووري سوولوكهم، وإن كووان هووذا بووالطبع ال يقلوول موون أمهيووة الوسووائل األخوورية يف محايووة 

 44.حقوق املسلمني والعرب وصورهتم يف قضايا أخرى عديدة
حتاجوووة عامووووة ااحلاجوووة العاموووة تنووووزل منزلوووة الضووورورة ، فكوووول أمووور  ومووون القواعووود الفقهيووووة أن

 . املسلمني فهو ضرورة فتباح هلم والضرورة تقدر بقدرها 
احلاجوة العاموة تنوزل منزلوة الضورورة اخلاصوة يف حوق : )قوال بودر الودين الزركشوي و رمحوه اهلل و 

فقوال يف بواب الكتابووة . ايوة آحواد النواس كررهوا إموام احلوورمني يف مواضوع مون ال هوان وكووذا يف النه
واحلاجووة إذا ، إن عقود الكتابوة واةعالوة واإلجووارة وحنوهوا جورت علوى حاجووات خاصوة تكواد تعوم 

                            
 22/21/2223: بتاريإل مدير الشئون العربية بكري –عالء بيومي : الكاتب 44
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اةعالوة والقوراض وغريمهوا ممووا : منهوا . …عموت كانوت كالضورورة فتغلوب فيهوا الضوورورة احلقيقيوة 
 ( جوز للحاجة وكذلك إباحة النظر للعالج وحنوه 

أن احلاجوة العاموة أو  -وهي يف جملة األحكوام  -اليت ذكرها ابن ليم  ومن القواعد الفقهية
ومعىن كون احلاجوة عاموة أن النواس مجيعوا حيتواجون إليهوا فيموا عوس . اخلاصة تنزل منزلة الضرورة 

ومعووىن كووون احلاجووة خاصووة أن . العامووة موون  ووارة وزراعووة وصووناعة وسياسووة عادلووة وحكووم صوواه 
واملوراد منزلوة الضوورورة . د حمصوورون أو مبائفوة خاصووة كأربواب حرفوة معينووة حيتواج إليهوا فورد أو أفوورا
مموووا يسوووتثىن مووون ، تووورك الواجوووب وغوووري ذلوووك أو احملظوووور فتبووويح ارتكووواب أ وووا توووؤثر يف األحكوووام  

 45.القواعد األصلية 
لرابطوووة العووامل اإلسوووالمي بشووأن الروايوووة الوويت كتبهوووا  التووابعوموون قوورارت اجملموووع الفقهووي اإلسوووالمي 

يعلوون اجمللووس أنووه ىتووب مالحقووة هووذا الشووخ  ، بوودعوى : القوورار الثالووث .. دعو سووليمان رشوودي املوو
قضووائية جزائيووة تقوودم عليووه ، وعلووى دار النشوور الوويت نشوورت لووه هووذه الروايووة ، يف احملوواكم املختصووة يف 

مية وأن بريطانيووا ، وأن تتوووىل رفووع هووذه الوودعوة عليووه منظمووة املووؤمتر اإلسووالمي الوويت متثوول الوودول اإلسووال
  4. توكوول هوووذه الووودعوى أقوووى احملوووامني املتمرسوووني يف القضووايا اةنائيوووة أموووام حموواكم اةوووزاء ال يطانيوووة 

 وواضح من القرار  ويزهم التحاكم إىل احملاكم ال يطانية يف تلك النازلة
ما حكم التحواكم إىل احملواكم الويت حتكوم  ":سئل الشيإل عبدالرزاق عفيفي و رمحه اهلل و وقد 

بقوووودر اإلمكوووان ال يتحووواكم إليهووووا ، وأموووا إذا كوووان ال عكوووون أن : بوووالقوانني الوضوووعية   فأجووواب 
 44" يستخل  حقه إال عن مبريقها فال حرج عليه 

 :ما معناه  -حفظه اهلل  –بن عبد العزيز آل الشيإل الشيإل صاه معاو قال و 
 ضهافرض على املسلم معاداة احملاكم اليت حتكم بالقانون الوضعي وبغ -

                            
 ( احلاجة ) املوسوعة الفقهية الكويتية حر  احلاء مادة  45
 .، راجع املالحق  252قرارت اجملمع الفقهي اإلسالمي و   4

 مسعته منه مشافهة 44



               وليد إدريس املنيسي.د  خارج ديار اإلسالم ما حيل منه وما حيرم ئي قضاعمل الال

 
 

43 

ال حتوواكم غووريك إليهووا علووى وجووه االختيووار واإلرادة ألن هووذا نفوواق ، فووإذا حوواكم املسوولم  -
يريودون أن يتحواكموا إىل ) غريه إليها على وجوه االختيوار بغوري اضوطرار فهوذا الوذي أنوزل اهلل فيوه 

 والح  قوله يريدون ..( الطاغوت 
عوىن أن حقوك ال ملو  إذا كنت مظلوما وتطلب حقوك الثابوت بالشورع ، واضوطررت مب -

إال هذه الطريقة ، فوإذا ذهبوت واحلالوة هوذه وأنوت كواره بقلبوك فهوذا يورخ  فيوه والضورورة تقودر 
بقوودرها ، وحوود االضووطرار أنووك ال تسووتطيع احلصووول علووى حقووك الثابووت بالشوورع إال بالتحوواكم 

 إليها 
للكراهووة بوول بعووض أهوول العلووم يقولووون بكراهووة التحوواكم يف هووذه احلالووة ، ولكوون ال وجووه  -

 48.يرخ  له يف استخالأ حقه بال كراهة 
غوري التحواكم إىل احملواكم أن أهل العلم يف هوذه املسوألة ولعل خالصة ما يستفاد من كالم  

 :يباح عند توفر ثالثة شروع  اإلسالمية
لكوووووون خصووووومك رافضووووواً أن يتعوووووذر عليوووووك اسوووووتخالأ حقوووووك بغوووووري التحووووواكم إليهوووووا  -1

 م إليه ورفض تنفيذ حكم الشرعالتحاكم إىل الشرع أو حتاك
فلوووو حكموووا بزيوووادة عوون حقوووك  لوووك يف شووريعة اإلسووالمأال تأخووذ غووري حقوووك الثابووت  -2

 الشرعي فال تأخذ من خصمك ما زاد عن حقك 
 أن تكون كارها بقلبك وقت ذهابك وحتاكمك إليها  -3

ة عوون قوود يصوول بصوواحبه إىل الووردفووإذا اختوول شوورع موون هووذه الشووروع فالتحوواكم إليهووا حموورم 
 .اإلسالم والعياذ باهلل تعاىل
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 حكم توكيل المسلم لغير المسلم في الخصومة  : األول الفصل

متس حاجوة املسولمني كثوريا إىل توكيول حموام غوري مسولم للرتافوع بالوكالوة عونهم أموام احملواكم ، 
التكييووف الفقهووي للمحامووواة كمووا مووور بنووا يف البوواب الثووواين ، وقوود بوووني وكيوول يف اخلصووومة هوووو التو 

بصوفة عاموة اإلسوالم ، إال يف مسوائل قليلوة وقوع فيهوا الفقهاء يف كتوبهم أنوه ال يشورتع يف الوكيول 
اخلال  وهي املسائل التعبديوة كتوكيول الكوافر يف دفوع الزكواة أو توكيلوه يف ذبوح األضوحية ، وحنوو 

وأموووا           . أن هوووذه العبوووادات مفتقووورة إىل نيوووة ، والكوووافر ال نيوووة لوووه وتعليووول املوووانعنيذلوووك ،
التوكيول يف اخلصوومة فقود أباحوه اةمهووور ، وذلوك ألن الوكالوة عقود موون العقوود وقود تعامول النوويب 
صووولى اهلل عليوووه وسووولم موووع اليهوووود وغوووريهم موووون املشوووركني بوووالبيع والشوووراء والووورهن وغوووري ذلووووك ، 

الوكيوول يف  فوال يشوورتع يفيقووم دليول علووى املنووع ، وبنواًء علووى قوول اةمهووور واألصول اإلباحووة موامل 
  .جواز توكيل احملامي الكافر  ويرتتب على هذااإلسالم ،  اخلصومة

وكول مون صوح تصورفه يف شوويء بنفسوه وكوان مموا تدخلووه : " قوال اإلموام ابون قداموة يف املغووين 
  42"  أو عبدا مسلما كان أو كافراحرا   ، النيابة صح أن يوكل فيه رجال كان أو امرأة

قولوه وكوذا لنحوو كوافر اا عبوارة النهايوة واملغوين : "ويف حواشي الشورواين مون كتوب الشوافعية 
ومشل إمبالقه ما لو كان   الوكيل  كافرا  أو رقيقوا أو سوفيها أو صوبيا مميوزا نعوم يشورتع يف الكوافر 

 . 82"والصيب تعيني املدفوع إليه
نوووع كثوووري مووونهم أن يوكووول املسووولم كوووافراً يف خصوووومة بينوووه وبوووني مسووولم ، وأموووا املالكيوووة فقووود م

وتعلوويلهم هووو خشوويتهم أن يغلوو  الكووافر علووى املسوولم اخلصووم ، وموونهم موون يقووول يكووره إذا كووان 
لوكيوووول الكووووافر للخصووووم املسوووولم حمووووتمال وحيوووورم إذا كووووان حمققووووا ، وموووونهم موووون منووووع توكيوووول إذالل ا

                            
   12/132 للسرخسياً املبسوع وانظر أيض 125/ 4املغين  42

 3/344حواشي الشرواين  82

 توكيل المسلم لغير المسلم في الخصومة: باب الخامس  ال
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للعووداوة الوويت بينهموا ، وكووذا كوول وكيوول بينووه وبووني اخلصووم اليهوودي يف خماصوومة النصووراين والعكووس 
عداوة دينية أو دنيوية ، على خالفات وتفصيالت كثرية يف مذهب مالك رضي اهلل عنوه  ، قوال 

قولوووه أو تقووواض للووودين ظووواهره كاملدونوووة تقاضووواه مووون : " اإلموووام ابووون عرفوووة الدسووووقي يف حاشووويته 
اضي الدين من ذمي كما هو مفاد هرام يف كبوريه مسلم أو ذمي ولكن احلق جواز توكيله على تق

وشامله وظاهر املصنف أنه إمنا عنع توكيل الوذمي للمسولم يف األموور الثالثوة الويت ذكرهوا وال عنوع 
توكيله له يف غريها كقبول نكواح ودفوع هبوة وإبوراء ووقوف وهوو كوذلك وينبغوي كموا قوال ولود عبوق 

املمنوع على وجه الصحة أن يكون ماضيا      قولوه ولوو  أنه إذا وقع البيع أو الشراء أو التقاضي
رضي من يتقاضى منه هذه املبالغوة مرتبطوة بكوالم املصونف      قولوه رمبوا أغلو  علوى املسولم أي 

الووووذي عليووووه الوووودين      قولووووه وموووون ذلووووك أي وموووون قبيوووول ذلووووك أي توكيوووول الووووذمي يف التقاضووووي      
ى خماصمة عدوه املسولم أو الكوافر      قولوه ولوو قوله وعدو على عدوه أي ومنع توكيل عدو عل

عووداوة دينيووة أي ولووو كانووت العووداوة الوويت بينهمووا دينيووة أي سووببها اخووتال  الوودين قووال بوون أحلووق 
تقييوود العووداوة هنووا بالدنيويووة وأمووا منووع توكيووول املسوولم لليهووودي علووى خماصوومة النصووراين وعكسوووه 

ى واحوود أي علووى خماصوومة واحوود منهمووا سووواء  فلعوودم حتفوو  كوول منهمووا ال للعووداوة      قولووه علوو
كان املوكل لوذلك املسولم مسولما أو   كوافرا  إذا مل يتوصول الكوافر خلوالأ حقوه إال بوذلك وإال  
كره توكيله لذلك ألن فيه نوع إذالل فإن حتقق حرم واعلم أن مثل توكيل العدو توكيل من عنده 

بوول وكالتوه علوى أحود كموا قوال ابون لبابوة لدد ويستنيبه الناس يف اخلصومات فوال ىتووز للقاضوي ق
وابوون سووهل وللرجوول أن ماصووم عوون نفسووه عوودوه إال أن يبووادر ألذاه فيمتنووع موون ذلووك ويقووال لووه 

 81"وكل غريك
 : الرتجيح 

الووراجح موون وجهووة نظووري مووا عليووه اةمهووور موون جووواز توكيوول املسوولم للمحووامي غووري  املسوولم 
 : سباب ارتية ، لألسواٌء أكان اخلصم مسلماً أم غري مسلم 

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

                            
 3/384حاشية الدسوقي  81
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رفووع احلوورج ، حيووث يصووعب وجووود احملووامي املسوولم ، وإذا وجوود فقوود ال يكووون يف نفووس   -
 كفاءة احملامي غري املسلم 

،  مووا خشووي منووه املالكيووة موون إذالل الوكيوول الكووافر للخصووم املسوولم ، أو إغالظووه عليووه -
 .منتف  اليوم بسبب نظم احملاماة وقوانينها ، اليت متنع إساءة احملامي للخصوم 

ومع ذلك فباب الورع مفتوح ملن أراد اخلروج من الشبهة ، وخاصة إذا قووي الظون أن ذلوك 
احملووووامي الكووووافر سيشوووومت باملسوووولمني ، أو يسووووتغل هووووذه اخلصووووومات بيوووونهم لتشووووويه مسعووووة 

ري عن اإلسوالم ، وإن كانوت هوذه حواالت نوادرة ، يفوىت فيهوا املسلمني بصف عامة ، والتنف
 . حبسبها ، لكن تظل القاعدة العامة  ويز توكيل غري املسلم ، واهلل أعلم 

 

أهووم مووا يسووتفاد منووه يف نقوواع حمووددة ، فووأقول و ويف اخلتووام أحببووت أن أوجووز نتووائج البحووث 
 : وباهلل التوفيق 

 : قامة يف دار الكفر حتل يف حالتني اإل( 1
 .من قدر على إظهار دينه يف دار الكفر : األوىل 
 من مل يقدر على إظهار دينه ، ولكنه كان عاجزاً عن اهلجرة إىل دار اإلسالم: الثانية 
 تشريع األحكام حٌق هلل تعاىل وحده ، ومن شرع للناس ما مل يأذن به اهلل فقد كفر ( 2
كووم بغوري مووا أنووزل اهلل كفوٌر خموورج عون ملووة اإلسووالم ، وذلوك بووأن يعتقوود أن اسوتحالل احل( 3

واإلنسووان مووىت حلوول احلوورام حكووم غووري اهلل جووائز أو أنووه مثوول حكووم اهلل أو أفضوول موون حكووم اهلل 
 اجملمع عليه أو حرم احلالل اجملمع عليه أو بدل الشرع اجملمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء

اإلسوالمي بتشوريع عوام وضوعي كفور أكو  مورج مون ملوة اإلسوالم و ال استبدال التشريع ( 4
يتوقووووف ذلوووووك علوووووى االسوووووتحالل  ، ألن العمووووول إذا كووووان كفووووورا ففاعلوووووه كوووووافر ولوووووو مل يسوووووتحله  
كالسجود للصنم ، وسب اهلل تعاىل ، وأما املعاصي اليت ليست بكفور فهوي الويت اليكفور فاعلهوا 

 إال إذا استحلها
وفاعلووه ، فهنوواك فوورق بووني تكفووري النوووع وتكفووري املعووني فلوويس كوول  هنواك فوورق بووني الفعوول( 5

موون عموول عمووالً مكفووراً يكووون كووافراً بعينووه ، بوول ال بوود موون قيووام شووروع التكفووري وانتفوواء موانعووه ، 

 البحثوتوصيات نتائج : خاتمة ال
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ولووذا فقوود ال يكووون احلوواكم بغووري مووا أنووزل اهلل كووافراً بعينووه إذا كووان جوواهالً أو متووأوالً أو مكرهووا أو 
 مضطراً 
جزئيوووة إذا مل يسووووتبدل احلووواكم شوووورع اهلل أو قضووووايا يف قضوووية  غووووري موووا أنووووزل اهللاحلكوووم ب(  

، وال اسووتحل احلكووم بغووري مووا أنووزل اهلل ، وإمنووا محلووه علووى ذلووك هوووى أو  بالكليووة بشووريعة وضووعية
 .شهوة فهو معصية من املعاصي أو هو كفٌر أصغر ال مرج من امللة 

أو توووووىل تدريسووووها ليعوووور  حقيقتهووووا أو  يعةالقوووووانني الوضووووعية املخالفووووة للشوووور  موووون درس( 4
ليعر  فضل أحكام الشريعة عليها أو ليستفيد منها فيما ال مالف الشورع املطهور أو ليفيود غوريه 

بول قود يكووون موأجورا ومشووكورا إذا أراد بيوان عيوهوا وإظهووار فضول أحكووام  فهوذا ال حورج عليووه، 
إىل العموووول باحملاموووواة لينصوووور املظلووووومني ، ومثلووووه موووون أراد أن يتوصوووول بدراسووووتها   الشووووريعة عليهووووا

بشوورع أن يكوون عنووده مون العلووم بالشوريعة مووا عنعوه موون التعواون علووى  ويسوتخل  هلووم حقووقهم 
 اإلمث والعدوان  

أو خمتووواراً أو تووووىل تدريسوووها لووويحكم هوووا  القووووانني الوضوووعية املخالفوووة للشوووريعة مووون درس( 8
بغووري مووا أنووزل اهلل ، ولكوون محلووه اهلوووى أو حووب ليعووني غووريه علووى ذلووك مووع إعانووه بتحوور  احلكووم 

 .فهو آمثٌ بذلك ، وكفره كفٌر أصغر  املال على ذلك
والوكالووة بشووكل عووام مشووروعة .  الفقهوواء احملاموواة حتووت عنوووان الوكالووة يف اخلصووومة حبووث( 2

م ، باتفاق الفقهاء ، ملا فيها من قضاء حوائج احملتواجني ملباشورة أفعوال ال يقودرون عليهوا بأنفسوه
فان اهلل تعاىل خلق اخللق على مهم شوىت ومببوائع خمتلفوة وقودرات متباينوة ومواهوب متفاوتوة ، وقود 

 حيسن أحدهم القيام بعمل ال حيسنه ارخر
يبوواح العموول باحملاموواة  بشوورع أن يكووون احملووامي معينوواً علووى الوو  والتقوووى ال علووى اإلمث ( 12

 يعوني الظوامل علوى ظلموه ، وال موانع مون الودفاع والعدوان فيسعى يف رفع الظلم عون املظلووم ، وال
 عن الظامل بغرض منع إيقاع عقوبة عليه زائدة على العقوبة املقررة شرعاً 

التوكيل يف اخلصومات معمول به من زمن الصحابة ، وحكى العلماء إمجاع الصوحابة ( 11
 .على جوازه 
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حاضورا كوان املوكول أو غائبوا   ، ة فيهوااحلقوق وإثباهتوا واحملاكموبوطالبة املىتوز التوكيل يف ( 12
عليوه للوكيول هوو قضواء للموكول والقضواء الوكيول يقووم مقوام املوكول، والقضواء و  صحيحا أو مريضا

 مبنزلة القضاء على املوكل
وال فووورق بوووني احملامووواة أو الرتافوووع أموووام احملووواكم اإلسوووالمية أو أموووام احملووواكم األجنبيوووة أو ( 13

از التحوواكم إىل تلووك احملكمووة فمووىت جوواز التحوواكم إىل احملكمووة جوواز الوضووعية ، فووالع ة هووي  ووو 
 للمحامي املسلم الرتافع أمامها ، وجاز للمتقاضي املسلم توكيل حمام  للدفاع عنه أمامها

املقصود من القضاء وصول احلقوق إىل أهلها ، وقطع املخاصمة فوصول احلقووق هوو ( 14
، فاملقصوووود هوووو جلوووب تلوووك املصووولحة وإزالوووة هوووذه  املصووولحة ، وقطوووع املخاصووومة إزالوووة املفسووودة

املفسدة ، ووصول احلقوق هوو مون العودل الوذي تقووم بوه السوماء واألرض ، وقطوع اخلصوومة هوو 
 من باب دفع الظلم والضرر 

فرض كفاية ىتب علوى العمووم وال يتعوني علوى أحود إال أن ال يوجود ممون توو القضاء ( 15
 بعينه فيلزمه فرضاً عينياً  تتوفر فيه شرائط القضاء إال شخصاً 

كوول موون حكووم بووني اثنووني فهووو قوواض سووواء كووان صوواحب حوورب أو متوووو ديوووان أو (  1
منتصوووبا لالحتسوووواب بووواألمر بوووواملعرو  والنهوووي عوووون املنكووور حووووىت الوووذي حيكووووم بوووني الصووووبيان يف 

 اخلطوع فإن الصحابة كانوا يعدونه من احلكام
بالد الكووووافرة والووووبالد الوووويت حتكووووم بووووالقوانني املسوووولمني الصوووواحلني األكفوووواء يف الوووو توووووو( 14

 عووون اهلل أعوووداء وحتجوووب هوووم، وترفوووق املسووولمني تعوووني الووويت الواليووواتالوضوووعية املخالفوووة للشوووريعة 
 وال يفسووودون الووذين السوووء وبطانوووة والفسوواد، الشوور ألهووول تركهووا موون أوىل األرض يف اإلفسوواد
 لأهوو وإزاحووة املناصووب، وتقلوود يوواتالوال بتوووو النوواس أوىل هووم املخلصووون املسوولمونف  يصوولحون
 املسوولمون ينووزوي حيووث العكووس، ولوويس اخلووري، إىل املسوولمني شووؤون وتسوويري والفسووق، الشوور

 أعظوم مون هوذا فوإن أعودائهم، بيود املسولمني شوؤون تواركني لغوريهم، اجملوال مفسوحني ويبتعودون

  والشر الفساد
فعووول املمكووون مووون  هلكنووو، مووون تووووىل واليوووة ومل عكنوووه أن حيكوووم بكووول أحكوووام اإلسوووالم ( 18

، جوواز لووه ذلووك ، فقوود توووىل يوسووف عليووه السووالم احلكووم يف دولووة كووافرة ، ومل  العوودل واإلحسووان
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عكنووه أن حيكوووم بكووول أحكووام اإلسوووالم ، وكوووان النجاشووي كوووان كوووذلك حاكمووا مسووولما يف دولوووة  
 .كافرة ، وكان تبعاً لذلك حيكم بأشياء من شريعتهم ختالف شريعة القرآن 

 توو القضاء يف الوبالد الكوافرة أو احلاكموة بالقوانون الوضوعي ، إال نيسلمللم وزال ىت( 12
إذا كان سيتوىل القضاء يف مسائل حمددة يستطيع فيها أن حيكم حبكم اهلل ، وفيما عدا ذلوك ال 
يباح توو القضاء إال لدفع ضرر عظيم سيقع على املسولمني إذا مل يتولوه بعضوهم ، ويكوون تووو 

 : ى خاصة لعدد قليل يتحقق املفيت من توفر الضوابط ارتية فيهم هؤالء بفتو 
 أن يكون عاملاً بالشريعة اإلسالمية  -

 .أن يكون كارهاً بقلبه للقانون الوضعي  -

أن يكون غرضه من العمول بالقضواء ختفيوف موا يسوتطيع ختفيفوه مون الشور  عون املسولمني   -
  وتكثري ما يستطيع تكثريه من اخلري للمسلمني

 أن متار أقرب ختصصات القضاء للشريعة اإلسالمية ما أمكن  -

 أن يقضي حبكم الشريعة فيما عكنه فيه ذلك -

شوريطة أن يكوون حكموه مبوا يوافوق ( حُمَل فني ) ىتوز أن يشارك املسلم كعضو يف هيئة ( 22
ر هلوم مون نتصويعيود هلوم حقووقهم، و ياملظلوومني مون املسولمني وغوريهم، ف الشرع ، بغورض إنصوا 

 . كم على أحد  ورحي، وال  ظامليهم
املخالفووة مون رفووض التحواكم إىل الشوورع املطهور واختووار التحواكم إىل القوووانني الوضوعية ( 21

َأملَْ تَووَر : ) تعواىل  لقولوهمون امللوة  افهو كافر كفرا أك  خمرجللشريعة اإلسالمية خمتاراً أو راضياً ها 
وووْن قَوْبلزوووَك يُرزيوووُدوَن َأْن يَوَتَحووواَكُموا إزىَل إزىَل الْوووذزيَن يَوْزُعُمووووَن أَ  َوووا أُنْوووززَل إزلَْيوووَك َوَموووا أُنْوووززَل مز نْوُهوووْم آَمنُووووا مبز

ْلُهْم َضالالً بَعزيداً   (الطْاُغوتز َوَقْد أُمزُروا َأْن َيْكُفُروا بزهز َويُرزيُد الْشْيطَاُن َأْن ُيضز
 :ند توفر ثالثة شروع يباح ع غري اإلسالميةالتحاكم إىل احملاكم ( 22
لكوون خصومك رافضواً التحواكم أن يتعذر عليك استخالأ حقوك بغوري التحواكم إليهوا  -

 إىل الشرع أو حتاكم إليه ورفض تنفيذ حكم الشرع
فلوووو حكمووووا لوووك بزيوووادة عووون حقوووك  يف شوووريعة اإلسوووالمأال تأخوووذ غوووري حقوووك الثابوووت  -

 الشرعي فال تأخذ من خصمك ما زاد عن حقك 
 كارها بقلبك وقت ذهابك وحتاكمك إليها   أن تكون -
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قوود يصوول بصوواحبه إىل الووردة عوون فووإذا اختوول شوورع موون هووذه الشووروع فالتحوواكم إليهووا حموورم 
 .اإلسالم والعياذ باهلل تعاىل

غووري ، فيجوووز للمسوولم أن يوكوول حماميوواً توكيوول املسوولم لغووري املسوولم يف اخلصووومة ىتوووز ( 23
  .ليدافع عنه لدى احملاكم  مسلم

م كانوووت أهوووم نتوووائج البحوووث ، وأموووا التوصووويات فوووإين أوصوووي هوووذه املناسوووبة مووون واقوووع تلكووو
معيشوويت يف الوووديار الغربيووة ومعايشووويت للعديوود مووون خصووومات املسووولمني بيوونهم وبوووني مسووولمني أو 

 : بينهم وبني غري مسلمني ، مبا يلي 
يهم علوووى املسووولمني أن يتواصووووا فيموووا بيووونهم بووواألخالق اإلسوووالمية الكرعوووة الووويت تقووو (1

اخلصوووومات ، كالعوووودل واإلنصوووا  والرمحووووة والتسوووامح والعفووووو عووون املسوووويء ، وأن 
 ذات بيونهم حوىت يكونووا صوورة مشورقة لإلسوالم يف ديوار الغورب صالح إيسعوا إىل 

. 
علوووى املسووولمني أفوووراداً ومجاعوووات أن يسوووعوا إىل إىتووواد البوووديل الشووورعي مووون احملووواكم  (2

ب ، ولوووو يف قضوووايا األمووووال واألسووورة اإلسوووالمية والقضووواء اإلسوووالمي يف بوووالد الغووور 
للحصوول علوى اعرتافوات حكوميوة بأحكوام  اعلى األقل كمرحلة أولية ، وأن يسوعو 

 .تلك احملاكم 
وهووذا نصوول إىل ختووام هووذا البحووث نسووأل اهلل تعوواىل أن ينفووع بووه اإلسووالم واملسوولمني ، وان 

سووبحانه رحوويم غفووور ،  يكتووب لووه القبووول ، وأن يتجوواوز عمووا وقووع فيووه موون زلوول أو قصووور ، إنووه
ودوٌد شوووكور ، واحلمووود هلل رب العووواملني وصووولى اهلل وسووولم علوووى نبينوووا حممووود وعلوووى آلوووه وصوووحبه 

 . أمجعني 
 :وكتب 

 وليد بن إدريس املنيسي . د 
 –عفا اهلل عنه  -
 
 

 فهرس املراجع 
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 القرآن الكر   -
 البنا الدميامبي محد بن عبد الغين أ/إحتا  فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر  -

مصوور عون مببعوة مطبعوة عبود احلميود / بوريوت/دار النودوة اةديودة / تصحيح علي الضوباع 
 1354حنفي مبصر سنة 

 1ع/ القووواهرة / دار احلوووديث/علوووي بووون أمحووود بووون حوووزم /اإلحكوووام يف أصوووول األحكوووام  -
/1424  
 املكتب  اإلسالمي إرواءالغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل حملمد ناصر الدين األلباين -
  1425/ 2ع/بريوت /
 بريوت/ عامل الفكر/حممد األمني الشنقيطي / أضواء البيان يف تفسري القرآن بالقرآن  -
 بريوت/ ابن القيم / إعالم املوقعني عن رب العاملني  -
 هو 2/1323ع/ بريوت /دار املعرفة / حممد بن إدريس الشافعي / األم  -
 دار املعرفة بريوت / زين بن إبراهيم بن حممد بن بكر / ز الدقائق البحر الرائق شرح كن -
/ بريوت / دار املعرفة /حممد بن أمحد بن رشد القرمبيب املالكي /و  اية املقتصد   بداية اجملتهد -
 4/1328ع
 1ع/بريوت/مكتبة املعار  / أبو الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي / البداية والنهاية   -
/12     

 الرياض / اإلفتاء / حممد بن إبراهيم آل الشيإل / حتكيم القوانني  -
 بريوت/ حممد رشيد رضا / تفسري املنار  -
القاهرة /مكتبة دار الرتاث /أبو الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي/ تفسري القرآن العظيم  -

 .بدون تاريإل/ 
/  عفوور بوون جريوور الطوو ي أبووو ج( / تفسووري الطوو ي)جووامع البيووان عوون تأويوول آي القوورآن  -

 .م8 12هو 1388/ القاهرة / مصطفى الباب احلليب
/ أبووو عبوود اهلل حمموود بوون إمساعيوول البخوواري ( / مووع شوورحه فووتح البوواري)اةووامع الصووحيح  -

 . هو1424/ 3ع/ املكتبة السلفية بالقاهرة 
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ار الكتووب د/ أبووو عبوود اهلل حمموود بوون أمحوود األنصوواري القوورمبيب / اةووامع ألحكووام القوورآن  -
 .م1288هو 1428/ 1ع/ العلمية  بريوت 

 بريوت / دار الفكر / حممد عرفة الدسوقي /حاشية الدسوقي  -
 دار الفكر بريوت / عبد احلميد الشرواين / حواشي الشرواين  -
حبووث منشووور يف موقووع ملتقووى أهوول /عبوود الوورمحن اهلووريف / حكووم موون حتوواكم إلىالطواغيووت  -

 احلديث على الشبكة
/ ح املعاين يف تفسري القرآن العظيم و السبع املثاين حملمود شكري األلوسي دار الفكر رو  -
 1328/ بريوت 
موع شورحه نزهوة / موفوق الودين عبود اهلل بون قداموة املقدسوي / روضة الناظر وُجنوة املنواظر  -

 اخلامبر العامبر للشيإل عبد القادر بن بدران الدمشقي
 1421/الرياض/3ع/دار اهلالل/ بن إبراهيم البليهيصاه/ السلسبيل يف معرفة الدليل  -
سلسولة األحاديووث الصوحيحة و شوويء موون فقههوا و فوائوودها حملموود ناصور الوودين األلبوواين  -

 2/1424ع/ الرياض /مكتبة املعار  
شوورح العقيوودة الطحاويووة حملموود بوون علووي بوون أب العووز احلنفووي حتقيووق شووعيب األرنوواؤوع و  -

 1414/ 12ع/بريوت / لرسالة عبد اهلل الرتكي مؤسسة ا
بووريوت /صووحيح اةووامع الصووغري و زيادتووه حملموود ناصوور الوودين األلبوواين املكتووب اإلسووالمي  -

 1428/ 3ع/
اإلمووووام أبووووو احلسووووني مسوووولم بوووون احلجوووواج ( / مووووع شوووورح اإلمووووام النووووووي)صووووحيح مسوووولم  -
 .بدون تاريإل/القاهرة / املطبعة املصرية ومكتبتها/القشريي

 214/  3ع/أمحد حممد شاكر/تصر تفسري ابن كثري عمدة التفسري خم -
املكتبوووة / أمحووود بووون علوووي بووون حجووور العسوووقالين / فوووتح البووواري بشووورح صوووحيح البخووواري  -

 .هو3/1424ع/ السلفية بالقاهرة 
 هو 1418/  1ع/ بريوت / دار الكتب العلمية / حممد بن مفلح / الفروع  -
 الكويت/اخلالقعبد الرمحن عبد /فصول من السياسة الشرعية  -
 .بدون تاريإل/ دار املعار  بالقاهرة/ ابن منظور اإلفريقي / لسان العرب  -
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   142/ بريوت / دار املعرفة / املبسوع حملمد بن أي سهل السرخسي  -
أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيميوة احلورْاين /جمموع فتاوى شيإل اإلسالم ابن تيمية  -

بودون / القواهرة / دار املودين / ن بن حممود بون قاسوم العاصومي النجوديمجع وترتيب عبد الرمح/ 
 .تاريإل
 الرياض/ اإلفتاء / عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز/ جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة  -

 الرياض/ جمموع فتاوى ورسائل الشيإل ابن عثيمني 
 بريوت/ مشس الدين ابن قيم اةوزية / مدارج السالكني  -
علوووووى الصوووووحيحني ألب عبووووود اهلل حممووووود بووووون عبووووود اهلل احلووووواكم النيسوووووابوري و  املسووووتدرك -

 بريوت / دار الكتاب العرب / حباشيته التلخي  للذهيب 
/ املسند لإلمام أمحد بون حنبول الشويباين بتحقيوق الشويإل أمحود حممود شواكر دار املعوار   -
 1344/القاهرة 
امووة حتقيووق عبوود اهلل الرتكووي و عبوود الفتوواح املغووين يف الفقووه ملوفووق الوودين أب حمموود ابوون قد -

 1428/  1ع/ القاهرة / احللو دار هجر 
بوريوت /املكتبوة العلميوة / جمد الدين بن األثري اةزري / النهاية يف غريب احلديث واألثر  -

 . بدون تاريإل/
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