امارة غري امل�سلمني للم�سلمني
من الناحية ال�شرعية

أ.م.د امنة حممود شيت خطاب

اجلامعة العراقية /كلية الرتبية للبنات

امنه حممود شيت خطاب

امللخ�ص

ُ َّ يقول عزوجل ﴿ َي ْر َف ِع ه،أعز اهلل العلم ورفع به أهله العاملني به
ِ ين ُأوتُوا
ٍ الع ْل َم َد َر َج
ُ ين آ َمنُوا ِم
.﴾ات
َ نك ْم وا َّل ِذ
َ الل ا َّل ِذ

 وملا كانت. وبيان حالله وحرامه،وإن من أجل العلوم قدر ًا وأعالها فخر ًا وأبلغها فضيلة وأنجحها وس أحكامه

َّ كم كبري ًا من اجلزئيات التي ال حييط هبا إ
ًكتب الفقه حتوي ا
 ومما تناوله الفقهاء بالعناية والبحث،ال القلة من الناس
 وذلك نظرا ملا يقع فيه من الغلط،أمر يف غاية األمهية واخلطورة
ٌ  وهو،األحكام املتعلقة بالتعامل بني املسلمني وغريهم
فجعلت هذه، إمارهتم عىل املسلمني، ومن أهم املسائل املتعلقة بغري املسلمني، وإثارة الشبهات من جانب آخر،واخلطأ

وذكرت، وما يندرج حتت هذه اإلمارة من واليات عامة او خاصة،الورقات لبيان حكم إمارة غري املسلم عىل املسلم
.اقوال الفقهاء مستدلة بامورد يف القران والسنة واالمجاع

Abstract
for the sake of science and the highest degree of pride and informed her virtue and
the most successful method of science jurisprudence, and knowledg Its provisions, and a
statement of halal and haraam.
And since the books of jurisprudence contains a large number of particles that
are surrounded by only a few people, and the scholars dealt with the care and research
provisions relating to the deal between Muslims and others, which is very important and
dangerous, in view of what is wrong and error, and raise suspicions by The most important
issues related to non-Muslims, their emirate on the Muslims, these papers to show the rule
of the Emirate of non-Muslims on the Muslim, and falls under this emirate of general or
private states, and ask success and repayment, it is all capable, thank God, Lord of the
Worlds.
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البحوث املحكمة

ام�ارة غير املس�لمني للمس�لمني م�ن الناحي�ة الرشعي�ة

جاءنا بالرشيعة الغراء ،وتركنا عىل املحجة البيضاء،

املقدمة:
احلمد هلل الذي جعلنا خري أمة أخرجت

للناس ،ووفقنا للتفقه يف الدين وما رشعه من

بديع حمكم األحكام ،سبحانه وتعاىل الذي ال
خيفى عليه خافية يف األرض وال يف السامء ،املحيط

بخفيات الغيوب ،املطلع عىل رسائر القلوب،

وأرشدنا إىل الغاية العظمى واملقصد األسمى ،وعىل
آله وأصحابه الكرام األطهار ،وعىل من اهتدى هبديه

واتبع سنته إىل يوم الدين.
وبعد:

فقد أعز اهلل العلم ورفع به أهله العاملني به ،يقول

عزوجل ﴿ َي ْر َف ِع هَّ ُ
ين آ َمنُوا ِم ُ
ين ُأوتُوا
نك ْم وا َّل ِذ َ
الل ا َّل ِذ َ

الظاهر والباطن الذي يعلم خائنة األعني وما ختفى
الصدور ،قال تعاىل ﴿ ُق ْل إن تخُ ْ ُفوا َما فيِ ُصدُ و ِر ُك ْم َأ ْو
ات و َما فيِ َ
ت ُْبدُ و ُه َي ْع َل ْم ُه هَّ ُ
الس َم َو ِ
األ ْر ِ
ض
الل و َي ْع َل ُم َما فيِ َّ

وإن من أجل العلوم قدر ًا وأعالها فخر ًا وأبلغها

فال خيفى عليه سبحانه من أظهر خالف ما يف

وبيان حالله وحرامه .وملا كانت كتب الفقه حتوي

هَّ ُ
والل َعلىَ ُك ِّل يَ ْ
ش ٍء َق ِد ٌير﴾(.)1

باطنه ،فإن الرسائر لديه بادية ،والرس عنده عالنية،

ِ
الع ْل َم َد َر َج ٍ
ات﴾ .
()4

فضيلة وأنجحها وسيلة علم الفقه ،ومعرفة أحكامه،

كم كبري ًا من اجلزئيات التي ال حييط هبا إ َّ
اً
ال القلة من

هَّ ُ
ون و َما ت ُْع ِلن َ
﴿والل َي ْع َل ُم َما تُسرِ ُّ َ
ُون﴾
قال تعاىل
ات َو َ
الس َم َو ِ
األ ْر ِ
ض َو َي ْع َل ُم
وقال تعاىل ﴿ َي ْع َل ُم َما فيِ َّ
ُون َو هَّ ُ
يم بِ َذ ِ
ون َو َما ت ُْع ِلن َ
َما تُسرِ ُّ َ
الصدُ و ِر﴾(.)3
ات ُّ
الل َع ِل ٌ

يف غايةاألمهيةواخلطورة ،وذلك نظرا ملا يقع فيه

نعمه التي ال حتىص وإياه أستعني ،وأستغفره وأتوب

جانب آخر هو امهال الرتاث االسالمي  ،ومن

()2

أمحده محد ًا يفوق محد احلامدين ،وأشكره عىل

إليه ،إن اهلل حيب التوابني.

الناس ،ومما تناوله الفقهاء بالعناية والبحث األحكام

أمر
املتعلقة بالتعامل بني املسلمني وغريهم  ،وهو ٌ

من الغلط واخلطأ ،وإثارة الشبهات من جانب ومن
أهم املسائل املتعلقة بغري املسلمني ،إمارهتم عىل

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،جعل

املسلمني يف امور عدة منها القضاء والوصية ووالية

وظله الظليل الذي من استظل به أمن من احلرور،

املسلم عىل املسلم ،وما يندرج حتت هذه اإلمارة من

رشيعته الكاملة قيام ًا للناس وغذاء حلفظ حياهتم،
وحصنه احلصني الذي من دخله أمن من الرشور.

وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله النبي األمي الذي

((( سورة آل عمران :اآلية (.)29
((( سورة النحل :اآلية (.)19
((( سورة التغابن :اآلية (.)4
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التزويج،فجعلت هذه الورقات لبيان حكم إمارة غري

واليات عامة او خاصة ،ونسأل التوفيق والسداد ،إنه

عىل كل يشء قدير ،واحلمد هلل رب العاملني.

وقد انتظم عقد هذا البحث يف مقدمة ،ومتهيد،

((( سورة املجادلة :اآلية (.)11

امنه حممود شيت خطاب
ومبحثني ،وخامتة

فاملقدمة :أتناول فيها أمهية املوضوع والسبب الذي

دعاين للبحث فيه.

املبحث األول :حكم توىل غري املسلم الوالية العامة
عىل املسلم ،وفيه مطلبان:

املطلب األول :حقيقة الوالية وما شاهبها من
مصطلحات.

املطلب الثاين :حكم تويل غري املسلم الوالية العامة

عىل املسلم.

املبحث الأول
حكم تويل غري امل�سلم الوالية
العامة �أو اخلالفة على امل�سلم

املطلب الأول
حقيقة الوالية وما �شابهها من
م�صطلحات.
أوال :تعريف الوالية:

الوالية يف اللغة :الواليةبكرس الواو مأخوذة من

املبحث الثاين :حكم تويل غري املسلم الواليات

الويل ،وهو القرب .يقال :تباعد بعد ويل ،أي قرب.

املطلب األول :حكم تويل غري املسلم القضاء عىل

دنا منه .وأوليته إياه :أدنيته منه .وويل األمر :إذا قام

املطلب الثاين :حكم شهادة غري املسلم عىل املسلم،

والويل  -فعيل بمعنى فاعل  -من وليه :إذا

اخلاصة ،وفيه مطالب:

املسلم.

وفيه فرعان:

وجلس مما يليني ،أي يقاربني .يقال :وليه وليا ،أي

به ،وتوىل األمر؛ أي تقلده ،وتوىل فالنا :اختذه وليا.

قام به .ومنه قوله تعاىل ( {اهلل ويل الذين آمنوا}.

()1

الفرع األول :حكم شهادة غري املسلم عىل املسلم يف

واملصدر الوالية.

الفرع الثاين :حكم شهادة غري املسلم عىل املسلم يف

تعاىل{:و َمن َيت ََو َّل َ
اهلل َو َر ُسو َل ُه
والنرصة )2(.وعليه قوله
َ

الوصية يف السفر.

غري الوصية يف السفر .

املطلب الثالث :اشرتاط اإلسالم يف والية التزويج.
املطلب الرابع :حكم زواج املسلمة من غري املسلم.

اخلامتة :وفيها أهم النتائج التي أسفر عنها هذا البحث.

أما الوالية  -بالفتح  -فتأيت بمعنى املحبة

ين آ َمنُو ْا َفإِ َّن ِح ْز َب اهللِ ُه ُم ا ْل َغالِ ُب َ
ون}
َوا َّل ِذ َ

()3

والويل :يف أسامء اهلل تعاىل :الويل هو النارص،

وقيل :املتويل ألمور العامل واخلالئق القائم هبا ،ومن

أسامئه عز وجل :الوايل ،وهو مالك األشياء مجيعها

((( سورة البقرة .257

((( الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي ،60/4
((( سورة املائدة.56 :

العدد التا�سع  -ال�سنة اخلام�سة2018 -م  -اجلزء الثاين

51

البحوث املحكمة

ام�ارة غير املس�لمني للمس�لمني م�ن الناحي�ة الرشعي�ة
ترصف فيها.

()1

وقال ابن فارس :وكل من ويل أمر آخر فهو وليه.

وقيل :الوالية اخلطة كاإلمارة ،فالوالية واإلمارة
لفظان مرتادفان داللتهام واحدة

)2(.

تعريف الوالية اصطالحا :استعمل جل الفقهاء

كلمة الوالية بمعنى تنفيذ القول عىل الغري شاء أو

أبى

()3

قال اإلمام العمراين الشافعي“ :الوالية يف الرشع:

هي تنفيذ القول عىل الغري ،واإلرشاف عىل شؤونه».

()4

ثانيا :تعريف اإلمامة:
اإلمامة يف اللغة:

اإلمامة يف اللغة مشتقة من األم وهو القصد ،يقال:

إل ُ
مامة ،وا ِ
َّأم ُه ْم وـ هبمَ :ت َقدَّ َم ُه ْم ،وهي :ا ِ
مام :ما
إل ُ
ِ ِ ()7
ٍ
رئيس أو غريه)
ا ْئت َُّم به من
اإلمامة اصطالحا:

اختلفت عبارات الفقهاء يف تعريف اإلمامة إال أهنا

متقاربة يف املعنى ،واملراد هبا الرئاسة العامة يف شؤون
الدنيا والدين.

()8

وعرفها األستاذ الدكتور حسن الشاذيل –رمحه اهلل-

ومن ذلك:

رعاية املوىل عليه من نفس ومال ،وحفظه وتنميته

خلالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا به.

بأهنا :سلطة يثبتها الرشع إلنسان معني ،متكن من

بالطرق املرشوعة».

()5

قال ابن األثري“ :وكأن الوالية تشعر بالتدبري والقدرة
والفعل ،وما مل جيتمع ذلك فيها مل ينطلق عليه اسم
()6

الوايل”

 /1ما ذكره املاوردي حيث قال :اإلمامة موضوعة
()9

 /2ويقول إمام احلرمني اجلويني( :اإلمامة رياسة
تامة ،وزعامة عامة ،تتعلق باخلاصة والعامة ،يف

مهامت الدين والدنيا .مهمتها حفظ احلوزة ،ورعاية
الرعية ،وإقامة الدعوة باحلجة والسيف ،وكف

اخليف واحليف ،واالنتصاف للمظلومني من الظاملني،

((( لسان العرب البن منظور .407/15

((( مقاييس اللغة البن فارس  ،141/6لسان العرب البن
منظور  ،407/15املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري
.672/2

((( العناية رشح اهلداية  ،253/7البحر الرائق رشح كنز الدقائق
 ،117/3التعريفات للجرجاين .254

((( الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي .60/4

واستيفاء احلقوق من املمتنعني ،وإيفاؤها عىل

املستحقني).

()10

ثالثا :تعريف اخلالفة:

اخلالفة يف األصل مصدر خلف يقال :خلف فالن
فالنا يف قومه خيلفه خالفة فهو خليفة ،قال صاحب

((( الوالية عىل النفس د /حسن الشاذيل ص(( ،)5القاهرة :دار

((( القاموس املحيط .1077/1

((( النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري  ،227/5لسان

((( األحكام السلطانية ص .5

الطباعة املحمدية باألزهر ،ط1399 ،1هـ = 1979م)

العرب البن منظور .407/15
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((( تكملة املجموع ملحمد نجيب املطيعي .191/19
( ((1غياث األمم يف التياث الظلم صـ.22

امنه حممود شيت خطاب
القاموس ورشحه» وخلفه يف قومه خالفة بالكرس عىل
الصواب ،والقياس يقتضيه ألنه بمعنى اإلمارة»

()1

والفعل خلف يف أصله يدل عىل قيام إنسان مقام
آخر فيام كان يقوم به االول ،سواء أكان األول هو

الذي استخلفه ،أم جاء الثاين بعده دون أن يستخلفه
األول ،ففي الصحاح “ويقال خلف فالن فالنا إذا

كان خليفته  ،يقال خلفه يف قومه خالفة ،ومنه قوله
تعاىل “وقال موسى ألخيه هارون اخلفني يف قومي”،
وخلفته أيضا إذا جئت بعده”.

()2

وجاء يف خمتار الصحاح ”:خلف فالن فالنا إذا كان
خليفته  ،يقال :خلفه يف قومه من باب كتب ،ومنه قوله

تعاىل “اخلفني يف قومي” وخلفه أيضا جاء بعده.

()3

املطيعي“ :واملراد باإلمام الرئيس األعىل للدولة،
واإلمامة واخلالفة وإمارة املؤمنني مرتادفة ،واملراد هبا

الرياسة العامة يف شئون الدين والدنيا.

()6

املطلب الثاين
حكم تويل غري امل�سلم الوالية
العامة �أو اخلالفة على امل�سلم
اإلسالم رشط جيب توفره فيمن يتوىل منصب اخلالفة

والرئاسة ،والواليات العامة ،يدل عىل ذلك الكتاب
والسنة وإمجاع علامء األمة ،واملعقول.

فمن الكتاب:

 « /1يا أهيا الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول

فلفظ اخلالفة يطلق يف العرف العام عىل الزعامة

وأويل األمر منكم”

والقيام بتسيري شؤوهنا والنهوض بكل ما حيقق

أن اهلل عز وجل وصف أويل األمر بأهنم منا نحن

العظمى ،وهي الوالية العامة عىل سائر أفراد األمة

مصاحلها وفق ما أمر به الشارع.

()4

ويف رشح القاموس“ :واخلليفة السلطان األعظم،
خيلف من قبله ويسد مسده”

()5

نخلص من ذلك إىل أن هذه األلفاظ الثالثة مرتادفات،
داللتها واحدة ،ويف ذلك يقول الشيخ حممد نجيب

((( رشح القاموس املسمى تاج العروس من جواهر القاموس
للزبيدي .100/6

()7

وجه الداللة:

املسلمني ،فوجب أن يكون اخلليفة من املسلمني.
عز َّ
ين آ َمنُوا لاَ َت َّت ِخ ُذوا
 /2قال اهلل َّ -
وجلَ ﴿:يا َأيهُّ َ ا ا َّل ِذ َ
بِ َطا َن ًة ِم ْن ُدونِ ُك ْم لاَ َي ْأ ُلو َن ُك ْم َخ َبالاً َو ُّدوا َما َعنِ ُّت ْم َقدْ
ت ا ْل َبغْ َض ُاء ِم ْن َأ ْف َو ِ
َبدَ ِ
ب
اه ِه ْم َو َما تخُ ْ ِفي ُصدُ ُ
ور ُه ْم َأ ْك رَ ُ
()8
َقدْ َب َّينَّا َل ُك ُم الآْ َي ِ
ات إِ ْن ُك ْنت ُْم َت ْع ِق ُل َ
ون ﴾

وجه الداللة:

هنى اهلل عز وجل املسلمني أن يتخذوا الكافرين أولياء

((( تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري.1356/4

يسندون إليهم أمورهم ،وال شك ان الوالية واإلمارة

((( رياسة الدولة يف الفقه اإلسالمي ،أ.د .حممد رأفت عثامن

((( تكملة املجموع ملحمد نجيب املطيعي .191/19

((( رشح القاموس صـ.99

((( سورة آل عمران.118 :

((( خمتار الصحاح صـ.186

صـ 37طبعة دار الكتاب اجلامعي.

((( سورة النساء :آية
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البحوث املحكمة

ام�ارة غير املس�لمني للمس�لمني م�ن الناحي�ة الرشعي�ة
العظمى من أعظم األمور وأمهها ،فال جيوز لغري

املسلم أن يتوالها.

()1

قال اجلصاص« :ويف هذه اآلية داللة عىل أنه ال جتوز
االستعانة بأهل الذمة يف أمور املسلمني من العامالت
والكتبة»

()2

 “ /3ولن جيعل اهلل للكافرين عىل املؤمنني سبيال”

()6

وجه الداللة:

أن اهلل عز وجل نفى أن يكون لغري املسلم أي سبيل
عىل املسلم ،وال شك ان أمر اخلالفة هو أعظم سبيل

لصاحبه.

قال ابن كثري« :هذه اآلية دليل عىل أن أهل الذمة

يبَّ :
«إن اهلل سبحانه ال يجَ عل
قال القايض ابن العر ِّ

املسلمني وإطالع عىل دواخل أمورهم التي خيشى أن

فبِخالف الرشع»

ال جيوز استعامهلم يف الكتابة التي فيها استطالة عىل
يفشوها إىل األعداء من أهل احلرب ،وهلذا قال تعاىل:
ال يألونكم خباال ودوا ما عنتم.
ين آ َمنُوا لاَ َت َّت ِخ ُذوا
 /3قال اهلل تعاىلَ ﴿ :يا َأيهُّ َ ا ا َّل ِذ َ
()4
ين َأ ْولِ َيا َء ِم ْن ُد ِ
ون المْ ُ ْؤ ِمنِنيَ ﴾
ا ْل َك ِاف ِر َ
()3

وجه الداللة:

للكافرين عىل املؤمنني سبي ً
ال بالشرَّ ع ،فإن وجد
()7

وقال الكاساين”:وال جيوز أن يثبت للكافر والية
السلطنة عىل املسلمني” وقال أيضا“ :الكافر ليس من

أهل الوالية عىل املسلم ألن

الرشع قطع والية الكافر عىل املسلمني قال اهلل تعاىل

{ولن جيعل اهلل للكافرين عىل املؤمنني سبيال}

()8

أن اهلل عز وجل ينهى املؤمنني أن يتخذوا الكافرين

قال الشاطبي يف املوافقات« :قوله تعاىل {ولن جيعل اهلل

اخلالفة أعظم سبيل ووالية لغري املسلم.

مل يستمر خمربه لوقوع سبيل الكافر عىل املؤمن كثريا

أولياء أو يثبتوا هلم أي نوع والية ،وال شك أن أمر

للكافرين عىل املؤمنني سبيال} إن محل عىل أنه إخبار

قال ابن كثريَ « :ينهى تعاىل عباده املؤمنني عن اتخِّ اذ

بأرسه وإذالله ،فال يمكن أن يكون املعنى إال عىل ما

املود ِة إليهم،
وإرسار
ومصادقتهم ،ومناصحتهم،
َّ
ُ
َ
()5
ِ
الباطنة إليهم»
وإفشا َء أحوال املؤمنني

فعليه جيب أن حيمل».

الكافرين أوليا َء من دون املؤمنني؛ َيعني :مصاح َبتَهم،

يصدقه الواقع ويطرد عليه وهو تقرير احلكم الرشعي
()9

ومن السنة:

 /1ما رواه البيهقي عن حرشج بن عبد اهلل بن حرشج
حدثني أيب عن جدي عنه أنه جاء يوم الفتح مع أيب

((( ينظر :تفسري القرطبي 178/4

((( أحكام القرآن للجصاص .324/2

((( النساء :آية .141

((( سورة النساء.144 :

((( بدائع الصنائع .272/2

((( تفسري ابن كثري .93/2

((( تفسري ابن كثري .390/2

54

((( أحكام القرآن البن العريب .641/1
((( املوافقات للشاطبي .156/1

امنه حممود شيت خطاب
سفيان بن حرب ورسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

َ
ٌ
وسقطت
خرج عن حكم الوالية،
بدعة،
للشرَّ ع ،أو
َ

حوله أصحابه ،فقالوا :هذا أبو سفيان وعائذ بن

القيام عليه َ
وخ ْل ُعه،
طاعته ،ووجب عىل املسلمني
ُ

أعز ِمن ذلك،
عائذ ابن عمرو وأبو سفيان؛ اإلسالم ُّ

ٍ
إ َّ
القيام بِ َخلع الكافر».
لطائفة وجب عليهم
ال
ُ

عمرو ،فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :هذا
اإلسالم يعلو وال ُيعلىَ ».

()1

وجه الداللة:

ٍ
عادل إن أمكنَهم ذلك ،فإن مل يقع ذلك
ونصب إمام
(3

اإلمجاع:

أمجع كل من ينظر لقوله أن غري املسلم ال جيوز له

أن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -هنى أن يكون لغري

أن يتوىل الوالية العامة ،أو رئاسة الدولة ،فإمجاع

فأوىل أال يكون له والية عىل املسلم.

حكم املسلمني وواليتهمَّ ،
وأن الكافر ال والية له عىل

السلم أي تقديم عىل املسلم حتى يف التسمية واملناداة،

املسلمني ِ
منعقدٌ عىل اعتبار رشط اإلسالم فيمن يتولىَّ
ا ُملسلم بحال.

الصامت قال“ :دعانا
 /2ما روي عن ُع َبادة بن َّ
ُ
رسول اهلل  -صلىَّ اهلل عليه وس َّلم  -فبا َيعناه ،فكان

العلامء عىل َّ
أن اإلمامة ال
قال القايض عياض« :أمجع
ُ

و َم ِ
وعرسنا و ُيرسنا ،وأ َث َر ٍة علينا ،وأن ال ُننا ِزع
كرهناُ ،

الصلوات والدُّ عا َء إليها»
لو ترك إقام َة َّ

فيام َ
السمع والطاعة يف َ
أخذ علينا ْ
منش ِطنا
أن َ
بايعنَا عىل َّ
األمر أه َله ،قال(( :إ َّ
بواحا عندكم من
كفرا ً
ال أن َتر ْوا ً

اهلل فيه برهان))”

()2

وجه الداللة:

تنعقد لكافر ،وعىل أنَّه لو طرأ عليه الكفر انعزل ،وكذا
()4

وقال ابن ِ
املنذر :إنَّه قد «أمجع ُّ
كل َمن يحُ َفظ عنه ِمن

أهل العلم َّ
أن الكافر ال والي َة له عىل املسلم بِحال»

()5

ٍ
وقال ابن َحزم« :واتَّفقوا َّ
المرأة
أن اإلمامة ال جتوز

أن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -أوجب طاعة اخلليفة

وال لكافر وال لصبِي»

من ذلك أنه إذا ظهر منه كفر ،فال والية له ،فلذا ال

«وأن يكون مسل ًام  ،ألن اهلل تعاىل يقول ( :ولن

مطلقا ،إال إذا ظهر منه ما يوجب كفره ظاهرا ،فيفهم

جيوز أن يكون غري املسلم وليا عىل املسلم وخليفة

عليه.

َ
فر وتغيري
قال القايض عياض« :فلو طرأ عليه ُك ٌ
((( السنن الكربى للبيهقي كتاب  :اللقطة  ،باب  :ذكر بعض
من صار مسل ًام بإسالم أبويه أو أحدمها ،338/6 ،ح رقم

(.)12155

((( صحيح البخاري  ،47/9ح رقم (.)7055

()6

وقال أيضا – يف بيان رشوط اإلمامة : -

جيعل اهلل للكافرين عىل املؤمنني سبيال) واخلالفة
أعظم السبيل  ،وألمره تعاىل بإصغار أهل الكتاب ،

((( رشح النووي عىل صحيح مسلم .314/6
((( رشح النووي عىل صحيح مسلم .314/6
((( أحكام أهل الذمة البن القيم .787/2
((( مراتب اإلمجاع البن حزم .126/1
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ام�ارة غير املس�لمني للمس�لمني م�ن الناحي�ة الرشعي�ة
وأخذهم بأداء اجلزية» انتهى.

()1

البحوث املحكمة

ض إِنيِّ َح ِف ٌ
َعلىَ َخزَ ائِ ِن الأْ َ ْر ِ
يم ﴾
يظ َع ِل ٌ

()5

من املعقول:

اخلالفة نيابة عن صاحب الرشع يف حفظ الدين

وسياسة الدنيا  ،فكان من البدهيي أن تودع هذه االمانة
بيد من يؤمن هبذا الدين  ،وأال تسند ملن يكفر به.

()2

وجه الداللة:

أن يوسف عليه السالم قبل أن يكون وزيرا حتت والية

ملك مرص ،وكان كافرا ،فقبوله لذلك دليل عىل جواز
والة غري املسلم.

()6

أن وظيفة ُح َّكام املسلمني الرئيسة هي إقامة رشع اهلل

مناقشة هذا االستدالل:

اهلل ودينه وحقوق ِ
عباده ،فاخلالفة ٌ
نيابة عن ال ُّنبوة يف

أن رشع من قبلنا ليس رشعا لنا إذا جاء يف رشعنا ما

وإعالء كلمته ،وسياسة الدُّ نيا بالدِّ ينِ ،
وحفظ حدود
ُ

 -1أن هذه القصة جاءت يف رشع من قبلنا ،ومعلوم

جمرد وظيفة.
حراسة الدِّ ين وسياسة الدُّ نيا به ،وليست َّ

خيالفه ،وقد ورد يف رشيعتنا ما خيالف ذلك ،ومنها

حراسة الدِّ ين وسياسة الدُّ نيا ،وعقدها لمِ ن يقوم هبا يف
()3
ُ
األ َّمة واجب».

 -2هذه اآلية خارجة عن حمل النزاع ،ألن قبول

ٌ
موضوعة لخِ الفة ال ُّنبوة يف
املاوردي« :اإلمامة
قال
ُّ

تيمية« :فاملقصود الواجب بالواليات:
وقال ابن
َّ
إصالح دين َ
اخل ْلق ،الذي متى فاتهَ م خرسوا خرسا ًنا

مبينًا ،ومل ينفعهم ما نعموا به من الدُّ نيا ،وإصالح ما ال
يقوم الدِّ ين إ َّ
ال به من أمر دنياهم»

()4

شبهة والرد عليها:

األدلة السالفة

يوسف -عليه السالم -ال يفهم منه اإلقرار بوالية
الكافر ،ألن فعله ما هو إال تقليص لسلطات الويل

ً
وحفظا
العام ،فجاء طلبه ،إقام ًة للعدل والقسط،
ِ
ودفعا ُّ
وإضاعة املال يف غري ح ِّقه؛
للظلم
للحقوق،
ً
ولذلك ع َّلل طل َبه للوالية بأنَّه “حفيظ عليم”.

()7

قال القايض ابن العريب:

ذهب البعض إىل أن والية غري املسلم عىل املسلم

«فإن قيل :كيف استجاز أن َيقبلها بتولية كافر ،وهو

يوسف حني طلب من ِ
امللك أن يجَ عله عىل خزائن

ٍ
َ
وترك؛
سؤال والية؛ إنَّام كان سؤال تخَ ٍّل
قلنا :لمَ يكن

جائزة ،مستدلني عىل ذلك بام جاء يف قصة نبي اهلل

األرض ،كام جاء يف قول اهلل تعاىلَ ﴿ :ق َ
اج َع ْلنِي
ال ْ

((( الفصل يف امللل واألهواء والنحل .128/4
((( أصول الدعوة عبد الكريم زيدان ص.163
((( االحكام السلطانية صـ.5
((( السياسة الرشعية صـ.13
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مؤمن نبِي؟

لينتقل إليهَّ ،
فإن اهلل لو شاء لمَ َّكنه منها بالقتل واملوت،
والغ َلبة ُّ
لكن اهلل أجرى
والسلطان والقهرَّ ،
والظهورُّ ،

ُسنَّته عىل ما َ
ذكر يف األنبياء واألممُ ،
فبعضهم عاملهم
((( يوسف.55 :

((( أحكام القرآن البن العريب .60/3
((( السابق .60/3

امنه حممود شيت خطاب
والسلطان واالستعالء ،وبعضهم
األنبياء بالقهر
ُّ
بالسياسة واالبتالءُّ ،
يدل عىل ذلك
عام َلهم األنبياء ِّ
وس َ
ف فيِ الأْ َ ْر ِ
ض َي َت َب َّو ُأ ِم ْن َها
قو ُلهَ ﴿ :و َك َذلِ َك َم َّكنَّا لِ ُي ُ
يع َأ ْج َر
َح ْي ُث َي َش ُاء ُن ِص ُ
يب بِ َرحمْ َتِنَا َم ْن َن َش ُاء َولاَ ُن ِض ُ

المْ ُ ْح ِسنِنيَ ﴾

()1

املبحث الثاين:
حكم تويل غري امل�سلم الواليات
اخلا�صة على امل�سلم:

املطلب الأول:
حكم تويل غري امل�سلم
الق�ضاء بني امل�سلمني

املدنية دون مسائل األحوال الشخصية (.)6

األدلة واملناقشة

أدلة القول األول:

استدل أصحاب القول األول عىل ما ذهبوا إليه

بأدلة من الكتاب واآلثار والقياس واملعقول
أوال :أدلة الكتاب

قوله تعاىل« :ولن جيعل اهلل للكافرين عىل املؤمنني
سبيال”ﱠ

()7

وجه الداللة :

تفيد هذه اآلية أن الكافر (غري املسلم) ال يكون له
سبيل عىل املسلم  ،وال شك أن القضاء سبيل ومن ثم

ال جيوز له أن يتوىل القضاء بني املسلمني .

()8

اختلف الفقهاء يف حكم تويل غري املسلم القضاء بني

ثانيا :اآلثار

القول األول :ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية ()2واملا

تستعملوا اليهود والنصارى فإهنم يستحلون الرشاء

يتوىل غري املسلم القضاء بني املسلمني .

ثالثا :القياس

املسلمني عىل قولني:

لكية(،)3والشافعية(،)4والظاهرية()5إىل أنه ال يصح أن
القول الثاين :ذهب بعض الفقهاء املعارصين إىل جواز
تويل غري املسلم القضاء بني املسلمني وذلك يف املسائل

((( أحكام القرآن البن العريب .60/3

((( أحكام القرءان للجصاص ت.قمحاوي  ، 324/2البحر
الرائق رشح كنز الدقائق .248/2

((( أحكام القرءان البن العريب 138/2وما بعدها .

((( احلاوي الكبري  ،129/13بحر املذهب للروياين،404/12
روضة الطالبني  ،96/11هناية املحتاج إىل رشح
املنهاج.407/7

((( املحىل البن حزم .415/5

روى اإلمام أمحد عن عمر ريض اهلل عنه أنه قال  :ال

يف دينهم وال حتل الرشاء(.)9

قياس غري املسلم عىل املسلم الفاسق يف عدجمواز تولية

الواليات العامة ،وهذا من باب قياس األوىل ،فإذا مل
جيز للمسلم الفاسق أن يتوىل القضاء ،فأوىل أال جيوز

((( القضاء يف االسالم ،د .حممد سالم مدكور صـ ،38حمارضات
يف علم القضاء د .عبد العال عطوة صـ  ،45وهي حمارضات

تم إلقاؤها عىل طلبة الدراسات العليا باملعهد العيل للقضاء

بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

((( سورة النساء آية .141

((( ينظر :مغني املحتاج .262/6

((( املنهاج يف شعب اإليامن ،باب يف احلكم بني الناس.199/3 ،
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البحوث املحكمة

ام�ارة غير املس�لمني للمس�لمني م�ن الناحي�ة الرشعي�ة
لغري املسلم .

قال اإلمام النووي « :السادس :العدالة فال يصح

تولية فاسق وال كافر ولو عىل الكفار”

()1

رابعا :املعقول

أن الغرض من القضاء فصل األحكام وغري املسلم

جاهل باألحكام فال يتأتى منه القضاء .

()2

أدلة القول الثاين :

نحن بصدده ليس كذلك فال يقاس عليه ،ألن من
رشوط حكم املقيس عليه ،أال يكون حكام ثابتا عىل
سبيل االستثناء ،ومن ثم فال يصح هذا القياس.

ثانيا :إن قياس والية القضاء عىل والية الشهادة حمل

نظر ،ألن الوالية يف الشهادة والية خاصة قارصة
عىل الشهادة  ،أما الوالية يف القضاء فهي من قبيل

الواليات العامة ،وغري املسلم ممنوع منها ،فال جيوز

استدل أصحاب القول الثاين عىل ما ذهبوا إليه بأدلة

قياس أحدمها عىل اآلخر.
()5
ثانيا :قوله تعاىل َ (( :و َأ ْش ِهدُ وا إِ َذا َت َبا َي ْعت ُْم ))”ﱠ
()6
وقوله تعاىل َ (( :ف َأ ْش ِهدُ وا َع َل ْي ِه ْم ))ﱠ

ِّم ُ
آخ َر ِ
ان ِم ْن َغيرْ ِ ُك ْم إِ ْن َأنت ُْم ضرَ َ ْبت ُْم فيِ الأْ َ ْر ِ
نك ْم َأ ْو َ
ض
َف َأ َصا َب ْت ُكم ُّم ِصي َب ُة المْ َ ْو ِ
الصلاَ ِة
ت ۚ تحَ ْ بِ ُسونهَ اَُم ِمن َب ْع ِد َّ

اهلل عز وجل أمر باإلشهاد يف هاتني اآلتني البيع وغريه

من الكتاب واملعقول

ين آ َمنُوا َش َها َد ُة َب ْينِ ُك ْم
أوال :قوله تعاىل « َيا َأيهُّ َ ا ا َّل ِذ َ
ض َأ َحدَ ُك ُم المْ َ ْو ُت ِحنيَ ا ْل َو ِص َّي ِة ا ْثن ِ
إِ َذا َح رَ َ
َان َذ َوا َعدْ ٍل

()4

وجه الداللة:

من املعامالت املالية مطلقا ،فلم يشرتط رشوطا معينة

َف ُيق ِْس اَم ِن بِ هَّ
اللِ إِ ِن ْار َت ْبت ُْم لاَ َنشْ ترَ ِي بِ ِه َث َمنًا َو َل ْو َك َ
ان َذا
()3
ُق ْر َب ٰى ۙ َولاَ َن ْكت ُُم َش َها َد َة هَّ
اللِ إِنَّا إِ ًذا لمَّ ِ َن الآْ ثِ ِمنيَ »ﱠ

فهذه اآلية تفيد جواز شهادة غري املسلم عىل املسلم يف

دلت هذه اآلية عىل جواز قبول شهادة غري املسلم عىل

كان أهال للقضاء عىل املسلم ،ألن أهلية القضاء

وجه الداللة :

املسلم يف أمر الوصية يف السفر للرضورة ،وإذا جاز

له أن يشهد عىل املسلم جاز له أن ييل القضاء عليه،

وذلك ألن أهلية القضاء مثل أهلية الشهادة.
مناقشة االستدالل:

أوال :سلمنا لكم جواز شهادة غري املسلم عىل املسلم
يف شأن الوصية يف السفر ،وذلك ألجل الرضورة ،وما

للشاهد ،فال يشرتط اإلسالم يف الشاهد ،ومن ثم
األمور املالية ،فإذا كان غري املسلم أهال هلذه الشهادة

كأهلية الشهادة ألن كال منهام والية.

()7

املناقشة:

يناقش االستدالل هباتني اآلتني :بأن هذا االستدالل
((( حمارضات يف علم القضاء د .عبد العال عطوة صـ.48
((( سورة البقرة  :اآلية.282
((( سورة النساء :اآلية .٦

((( ينظر :السلطة القضائية يف اإلسالم د /عبد احلليم منصور

((( روضة الطالبني وعمدة املفتني .79/11

صـ ،66بحث بكلية الرشيعة والقانون ،نقال عن كتاب

((( سورة املائدة اآلية رقم 106

حمارضات يف علم القضاء د .عبد العال عطوة صـ.46

((( مغني املحتاج .262/6
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القضاء يف اإلسالم  ،د .حممد سالم مدكور صـ،40/38

امنه حممود شيت خطاب
مبناه عىل جواز شهادة غري املسلم عىل املسلم ،فيجوز

قد حيمه كفره عن احليدة عن أحكام اإلسالم وتعمد

ألن هذا اإلطالق قد قيدته نصوص أخرى تدل عىل

اخلطر والرضر ،وال يأيت ذلك يف املسلم  ،ألنه إذا كان

أن ييل القضاء عليه ،وهذا غري مسلم عىل إطالقه،
اشرتاط اإلسالم يف الشاهد ،وذلك مثل قوله تعاىل :
ﱡواستشهدوا شهيدين من رجالكم” ﱠ

()1

خمالفتها ،أو التحيز لغري املسلم ،وهذا فيه ما فيه من
عدال ،وتوفر فيه رشط العدالة ،منعه ذلك من كل

هذا.

()4

وقوله تعاىل :وأشهدوا ذوي عدل منكم”ﱡﱠ()2ورجالنا

الرأي الراجح:

وما دام األمر كذلك ،فيحمل املطلق عىل املقيد ،فال

استدل به كل فريق ،يرتجح لدي –واهلل اعلم -القول

هم املسلمون ،ونحن ال نرىض شهادة غري املسلمني،

جتوز الشهادة من غري املسلم عىل املسلم ،ولذا فال

جيوز له أن ييل القضاء عىل املسلمني.

بعد العرض السابق ألقوال الفقهاء يف املسألة ،وما
بوجب اإلسالم فيمن يتوىل القضاء ،وهذا ما ذهب

إليه مجاهري أهل العلم.

ثالثا :مقصد القضاء وهو إقامة العدل ،وال يشرتط

وأما ما ذهب إليه بعض املعارصين من القول بجواز

()3

دون مسائل األحوال الشخصية ،فهذا قول غري

لتحققه صفة اإلسالم ،فالعدل صفة إنسانية وليست

صفة إسالمية بمعنى أهنا ال تتحصل بصفة اإلسالم.
املناقشة:

تويل غري املسلم القضاء عىل املسلمني يف األمور املدنية
مسلم ،إذ ال دليل عىل هذه التفرقة ،فال تكون مقبولة.

 /1هذا الكالم غري مسلم ،فالقضاء وإن كان صفة

«إن الغرض من هذا القول هو تربير الوضع احلايل،

والقول بغري حق ،وإال ملا اشرتط فقهاؤنا صفة العدالة

املعارص ،مع أن الواجب هو إخضاع كل األوضاع

إنسانية إال أن يف القضاء جانبا دينيا ،يمنع من الظلم،

يف القايض املسلم ،فمنعوا القضاء من الفاسق.

وإخضاع أحكام الرشيعة له ،وتغيريها لتتفق وواقعنا

املجتمعية ألحكام الرشيعة ،وليس العكس ،نحن

 /2أن الغرض من القضاء فصل األحكام وغري

وإن كنا مطالبني بتيسري أمور الناس وتسهيلها عليهم،

 /3تولية غري املسلم القضاء فيها حمذور كبري ،وهو أنه

ولكن حمل ذلك ،إذا مل تصادم هذه األوضاع نصا أو

املسلم جاهل باألحكام فال يتأتى منه القضاء .

وتلبية مصاحلهم ،وحتقيق حاجاهتم يف ظل الرشيعة،

إمجاعا».

()5

((( سورة البقرة.٢٨٢ :
((( سورة الطالق.٢ :

((( مقال لألستاذ الدكتور /سعد الدين هاليل ،منشور بموقع
اليوم

السابع

com/.https://www.youm7

1498723 /story

((( ينظر :نظام القضاء يف الرشيعة اإلسالمية ،د .عبد الكريم
زيدان صـ  ،26طبعة :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية

1409هـ 1989-م.

((( حمارضات يف علم القضاء د .عبد العال عطوة صـ.49
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البحوث املحكمة

ام�ارة غير املس�لمني للمس�لمني م�ن الناحي�ة الرشعي�ة

املطلب الثاين:
حكم �شهادة غري امل�سلم على امل�سلم
الفرع األول :شهادة غري املسلم عىل املسلم يف الوصية

يف السفر.

اختلف الفقهاء يف حكم شهادة غري املسلم عىل املسلم

يف الوصية يف السفر عىل رأيني:

الرأي األول :ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية(،)1

واملالكية( ،)2والشافعية( ،)3إىل عدم جواز شهادة غري
املسلم عىل املسلم يف الوصية يف السفر .

الرأي الثاين :ذهب احلنابلة( ،)4والظاهرية( ،)5إىل جواز

شهادة غري املسلم عىل املسلم يف السفر إذا مل يوجد

غريمها وحيلفان أهنام ما خانا .
سبب اخلالف :

يرجعسبب اخلالف  -فيام يبدو يل  -هو معارضة

العموم للخصوص من تعارض اآليات العامة اآلمرة
بإشهاد املسلمني العدول املرضيني ،وبني آية املائدة
اخلاصة يف إشهاد أهل الكتاب َ
حال الوصية يف السفر،

((( بدائع الصنائع ،266/6املحيط الربهاين يف الفقه النعامين
 ،408/8العناية رشح اهلداية .100/5

((( املدونة ،21/4الرسالة للقريواين ،133/1حاشية الدسوقي
عىل الرشح الكبري .154/4

((( احلاوي الكبري للاموردي  ،330/8املجموع رشح املهذب
 ،226/20بحر املذهب للروياين .137/8

((( املغني البن قدامة ،164/10رشح الزركيش عىل خمترص
اخلرقي  ،343/7املحرر يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد
بن حنبل.272/2

((( املحىل باآلثار البن حزم .491/8
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عند عدم وجود أحد من املسلمني.
األدلة واملناقشة:

أدلة الرأي األول :استدل مجهور الفقهاء عىل ما ذهبوا
إليه بأدلة من الكتاب والسنة واألثر والقياس .

أوال :أدلة الكتاب

 /1قوله تعاىل «ولن جيعل اهلل للكافرين عىل املؤمنني
سبيال»

(.)6

وجه الداللة :

نفى اهلل والية الكافر عىل املسلم ،والشهادة من باب
الوالية ،فال جتوز شهادة غري املسلم عىل املسلم بنص
اآلية.

 /2قوله تعاىل» واستشهدوا شهيدين من رجالكم
فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون من

الشهداء»

()7

وجه الداللة:

طلب اهلل منا عند االستشهاد أن يكون الشهود رجلني
من املسلمني؛ ومن ثم ال جتوز شهادة غري املسلم وال

تقبل ألنه ليس من رجالنا كام أنه غري مريض الشهادة .
 /3قوله تعاىل « وأشهدوا ذوي عدل منكم»

()8

وجه الداللة:

اشرتط اهلل العدالة فيمن يشهد من املسلمني ،وهذا
يمنع قبول شهادة غري املسلمني لكونه غري عدل ،

وكونه ليس منا .

((( سورة النساء جزء من اآلية 141
((( سورة البقرة جزء من اآلية 282
((( سورة الطالق جزء من اآلية 2

امنه حممود شيت خطاب
مناقشة هذا االستدالل من وجهني :

وجه الداللة  :أن النهي عن تصديق أهل الكتاب فيام

األول :ال نسلم لكم االستدالل بعموم هذه اآليات،

قالوه عام شامل لشهادهتم وأخبارهم  ،وهو دليل

حينئذ ،أما عند فقد املسلم يف السفر فهذه حالة

استثناه الرشع .

ألهنا حممولة عىل حالة االختيار كام أنه هو األصل
اضطرار ،ومعلوم أن حالة االضطرار ختتلف متاما

عن حال االختيار ،ومن ثم ال يصلح االستدالل هبذه
اآليات يف حالة االضطرار.

الثاين :هذه اآليات من قبيل العام الذي دخله

التخصيص ،واملخصص هلذا العموم قوله تعاىل» َيا
ين آ َمنُوا َش َها َد ُة َب ْينِ ُك ْم إِ َذا َح رَ َ
ض َأ َحدَ ُك ُم المْ َ ْو ُت
َأيهُّ َ ا ا َّل ِذ َ
َان َذ َوا َعدْ ٍل ِّم ُ
آخ َر ِ
ِحنيَ ا ْل َو ِص َّي ِة ا ْثن ِ
نك ْم َأ ْو َ
ان ِم ْن
َغيرْ ِ ُك ْم إِ ْن َأنت ُْم ضرَ َ ْبت ُْم فيِ الأْ َ ْر ِ
ض َف َأ َصا َب ْت ُكم ُّم ِصي َب ُة
المْ َ ْو ِ
الصلاَ ِة َف ُيق ِْس اَم ِن بِ هَّ
اللِ إِ ِن
ت ۚ تحَ ْ بِ ُسونهَ اَُم ِمن َب ْع ِد َّ

عىل عدم جواز قبول شهادة الكافر عىل املسلم إال ما
مناقشة االستدالل:

ال نسلم لكم االستدالل هبذا احلديث وذلك ألنه

حممول عىل حال االختيار وما نتكلم فيه هو حال
اضطرار  ،ومعلوم أن حال االضطرار هلا أحكام
خاصة بخالف حال االختيار فال يصلح االستدالل
هبذا احلديث يف حال االضطرار.

ثالثا  :اآلثار

كتب هشام بن هبرية إىل رشيح يسأله عن شهادة

املرشكني عىل املسلمني ،فكتب إليه “ :أن ال جتوز

ْار َت ْبت ُْم لاَ َنشْ ترَ ِي بِ ِه َث َمنًا َو َل ْو َك َ
ان َذا ُق ْر َب ٰى ۙ َولاَ َن ْكت ُُم
َش َها َد َة هَّ
اللِ إِنَّا إِ ًذا لمَّ ِ َن الآْ ثِ ِمنيَ ()1(”)106فهذه اآلية

يف وصية إال أن يكون مسافرا “

أن العام يبنى عىل اخلاص وحيمل عليه حتى لو كان

 /1القياس األولوي عىل املسلم الفاسق  ،فكام أن

خمصصة لعموم اآليات السابقة ،والقاعدة األصولية
العام متأخرا عىل اخلاص(.)2

ثانيا :أدلة السنة

 /1ما رواه أبو هريرة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم:

« ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم ،وقولوا :آمنا
باهلل وما أنزل إلينا «

()3

((( سورة املائدة آية رقم106

((( البحر املحيط للزركيش .87/3

((( صحيح البخاري ،كتاب الشهادات  ،باب ال يسأل أهل
الرشك عن الشهادة وغريها181/3 ،

شهادة املرشكني عىل املسلمني إال يف وصية ،وال جتوز
()4

رابعا :القياس

املسلم الفاسق ال تقبل شهادته لنقص عدالته فعدم
قبول شهادة غري املسلم من باب أوىل(.)5

مناقشة االستدالل  :ال نسلم لكم االستدالل هبذا
القياس ألنه قياس يف مواجهة النص ،والقياس يف

مواجهة النص ال يكون مقبوال  ،إذ رشط القياس عدم
((( رشح مشكل اآلثار لإلمام الطحاوي .463/11

((( ينظر :رشح الزرقاين عىل خمترص خليل وحاشية البناين
،256/7املغني البن قدامه ،165/10الرشح الكبري عىل
متن املقنع . 35/12
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البحوث املحكمة

ام�ارة غير املس�لمني للمس�لمني م�ن الناحي�ة الرشعي�ة
النص  ،وقد وجد فال يكون مقبوال .

الوصية يف السفرـ قال أكابر املاضني

()3

 /2قياس شهادة غري املسلم يف غري الوصية عىل

مناقشة هذا االستدالل من وجوه

مناقشة االستدالل  :سلمنا لكم بعدم قبول شهادة غري

لكوهنا منسوخة  ،وهذا ما روي عن زيد بن أسلم

شهادة غري املسلم يف الوصية يف السفر وذلك لورود

اجلواب عىل هذا الوجه من املناقشة

شهادته يف الوصية يف عدم قبوهلا لعدم العدالة يف كل.

املسلم يف غري الوصية  ،لكن ال نسلم لكم عدم قبول

النص الذي يدل عىل قبول شهادته.

الوجه األول :ال حجة لكم يف االستدالل هبذه اآلية

وغريه .

 /1ال نسلم لكم دعوى النسخ  ،ألن النسخ ال

أدلة الرأي الثاين:استدل أصحاب هذا القول بأدلة من

يثبت باالدعاء  ،إذ ال بد من تأريخ حمقق بمعرفة

أوال :أدلة الكتاب
ين آ َمنُوا َش َها َد ُة َب ْينِ ُك ْم إِ َذا َح رَ َ
ض
قوله تعاىلَ »:يا َأيهُّ َ ا ا َّل ِذ َ
َان َذ َوا َعدْ ٍل ِّم ُ
َأ َحدَ ُك ُم المْ َ ْو ُت ِحنيَ ا ْل َو ِص َّي ِة ا ْثن ِ
نك ْم َأ ْو
آخ َر ِ
ان ِم ْن َغيرْ ِ ُك ْم إِ ْن َأنت ُْم ضرَ َ ْبت ُْم فيِ الأْ َ ْر ِ
َ
ض َف َأ َصا َب ْت ُكم
اللِ
ُّم ِصي َب ُة المْ َ ْو ِ
الصلاَ ِة َف ُيق ِْس اَم ِن بِ هَّ
ت ۚ تحَ ْ بِ ُسونهَ اَُم ِمن َب ْع ِد َّ

غري موجود فال تقبل هذه الدعوى وال تؤثر عىل

الكتاب والسنة واألثر واملعقول.

تاريخ الناسخ واملنسوخ حتى حيكم بالنسخ  ،وهذا
االستدالل .

 /2اجلمع بني الدليلني هنا ممكن وميسور ومعلوم
أن إعامل الدليلني خري إمهال أحدمها أو ادعاء النسخ

له وذلك بحمل اآليات املانعة من قبول شهادة غري

إِ ِن ْار َت ْبت ُْم لاَ َنشْ ترَ ِي بِ ِه َث َمنًا َو َل ْو َك َ
ان َذا ُق ْر َب ٰى ۙ َولاَ َن ْكت ُُم
()1
َش َها َد َة هَّ
اللِ إِنَّا إِ ًذا لمَّ ِ َن الآْ ثِ ِمنيَ (»)106

يف حال االضطرار فقط ومعلوم أن الرضورات تبيح

الشهادة عىل الوصية يف السفر حني املوت ،اثنان ذوا

الوجه الثاين :سلمنا لكم أن اآلية حمكمة وليست

وجه الداللة :دلت هذه اآلية داللة واضحة عىل أن

عدل من املسلمني  ،أو اثنان من غري املسلمني ،وهذا
يدل عىل جواز شهادة غري املسلمني عىل وصية املسلم

يف السفر إذا مل جيد غريه(.)2

قال ابن املنذر وهبذا ـ أي بجواز شهادة غري املسلم عىل

((( سورة املائدة آية رقم106
(((
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ينظر :السلطة القضائية يف اإلسالم ،أد/عبداحلليم

منصور،صـ248

املسلمني وذلك يف حال االختيار وهذه اآلية يعمل هبا

املحظورات (.)4

منسوخة ،لكنها أيضا ال تدل عىل جواز شهادة غري
املسلم عىل املسلم وذلك ألن قوله «أو آخران من

غريكم « ليس املقصود غري املسلمني  ،بل املقصود من

غري قبيلتكم  ،ومن ثم ال حجة هلم باالستدالل باآلية .
اجلواب عىل هذا الوجه من املناقشة

((( املغني البن قدامه .167/10

((( ينظر  :أحكام القضاء يف الفقه االسالمي ،أد /رأفت عثامن

امنه حممود شيت خطاب
هذا تأويل فيه تعسف ورصف لآليةعن ظاهرها بدون

هو نظري قوله  { :وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه

أول اآلية  ،وفهم الصحابة له عىل هذا الوجه فعن

السابع  :أنه قال  { :ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة عىل

دليل فال يقبل ويرد عىل هذا النداء العام للمؤمنني يف
سعيد بن جبري يقول :قال ابن عباس يف قوله عز
وجل« :أو آخران من غريكم»( ، )1قال “ :من غري أهل
اإلسالم من الكفار ،إذا مل جتدوا املسلمني (”)2

آثم قلبه}.

وجهها } ومل يقل باأليامن .

الثامن  :أنه قال  { :أو خيافوا أن ترد أيامن بعد أيامهنم}

فجعل األيامن قسيام للشهادة  ،وهذا رصيح يف أهنا

الوجه الثالث :املراد بالشهادة الواردة يف اآلية أيامن

غريها .

املعروفة.

شهادهتام } فذكر اليمني والشهادة  ،ولو كانت اليمني

الويص باهلل تعاىل للورثة ،وليس املراد هبا الشهادة

التاسع  :أنه قال  { :فيقسامن باهلل  :لشهادتنا أحق من

وقد رد ابن القيم عىل هذا اجلواب فقال« :وأما قول

عىل املدعى عليه ملا احتاجا إىل ذلك  ،ولكفامها القسم

« فباطل من وجوه :

العارش  :أن الشاهدين حيلفان باهلل { ال نكتم شهادة

من قال  « :إن املراد بالشهادة  :أيامن األوصياء للورثة

 :أهنام ما خانا .

أحدها :أنه سبحانه قال  { :شهادة بينكم } ومل يقل :

اهلل } ولو كان املراد هبا اليمني  ،لكان املعنى  :حيلفان

الثاين  :أنه قال  { :اثنان } واليمني ال ختتص باالثنني .

اليمني ال تكتم  ،فكيف يقال  :احلف أنك ال تكتم

أيامن بينكم .

باهلل ال نكتم اليمني  ،وهذا ال معنى له ألبتة  ،فإن قيل

الثالث أنه قال  { :ذوا عدل منكم } واليمني ال يشرتط

حلفك ؟

الرابع  :أنه قال  { :أو آخران من غريكم } واليمني ال

والسنة  :إنام هو الشهادة املعروفة  ،كقوله تعاىل :

اخلامس  :أنه قيد ذلك بالرضب يف األرض  ،وليس

من رجالكم} وقوله  { :وأشهدوا ذوي عدل منكم }

السادس  :أنه قال  { :وال نكتم شهادة اهلل إنا إذا ملن

فإن قيل  :فقد سمى اهلل أيامن اللعان شهادة يف قوله :

فيها ذلك .

يشرتط فيها يشء من ذلك .
ذلك رشطا يف اليمني .

اآلثمني } وهذا ال يقال يف اليمني يف هذه األفعال  ،بل

((( سورة املائدة جزء من اآلية .106

((( رشح مشكل اآلثار للطحاوي .460/11

احلادي عرش  :أن املتعارف من « الشهادة « يف القرآن
{وأقيموا الشهادة هلل} وقوله { :واستشهدوا شهيدين
ونظائره .

{ فشهادة أحدهم أربع شهادات باهلل } وقال  { :ويدرأ

عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باهلل } ؟ .

قيل إنام سمي أيامن الزوج شهادة ألهنا قائمة مقام
البينة  ،ولذلك ترجم املرأة إذا نكلت  ،وسمي أيامهنا
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البحوث املحكمة

ام�ارة غير املس�لمني للمس�لمني م�ن الناحي�ة الرشعي�ة
شهادة  ،ألهنا يف مقابلة شهادة الزوج .

وجه الداللة :

وأيضا  ،فإن هذه اليمني خصت من بني األيامن بلفظ

دل هذا احلديث عىل جواز شهادة غري املسلم عىل

باهلل « تأكيدا لشأهنا  ،وتعظيام حلظرها .

الرأي الراجح:

« الشهادة .

الثاين عرش  :أنه قال  { :شهادة بينكم إذا حرض أحدكم

املسلم يف الوصية يف السفر.

بعد العرض السابق ألقوال الفقهاء يف املسألة ،يبدو

املوت } ومن املعلوم  :أنه ال يصح أن يكون  :أيامن

يل رجحا ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاين ،وهم

للشاهدين  ،ال إىل اليمني .

املسلم عىل املسلم يف الوصية يف السفر ،إذا مل يوجد

بينكم إذا حرض أحدكم املوت  ،فإن املويص إنام حيتاج

احلنابلة والظاهرية ،القائلني بجواز شهادة غري

الثالث عرش  :أن حكم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

من املسلمني من يتوىل أمر هذه الشهادة ،وذلك لقوة

()1

الفرع الثاين:شهادة غري املسلم عىل املسلم يف غري

ما رواه أبو داود يف سننه  :حدثنا زياد بن أيوب ثنا

اتفق الفقهاء( )3عىل أن شهادة غري املسلم عىل املسلم

حرضته الوفاة بدقوقاء هذه ومل جيد أحدا من املسلمني

ومما يدل عىل ذلك:

الذي حكم به  -وحكم به الصحابة بعده  -هو تفسري
اآلية قطعا  ،وما عداه باطل  ،فيجب أن يرغب عنه.

ثانيا  :أدلة السنة

هشيم أخربنا زكريا عن الشعبي أن رجال من املسلمني
يشهده عىل وصيته فأشهد رجلني من أهل الكتاب

فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى األشعري فأخرباه وقدما
برتكته ووصيته فقال األشعري هذا أمر مل يكن بعد
الذي كان يف عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

فأحلفهام بعد العرص باهلل ما خانا وال كذبا وال بدال
وال كتام وال غريا وإهنا لوصية الرجل وتركته فأمىض

شهادهتام(.)2

((( الطرق احلكمية البن القيم.499:501/1
(((

سنن أيب داود ،باب شهادة أهل الذمة يف

الوصية،307/3حديث رقم ،3605قال األلباين :حديث
صحيح.
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أدلتهم ،وخلوها عن املعارض القوي.
الوصية يف السفر.

يف غري الوصية يف السفر غري جائزة ،وال تقبل شهادته.

أوال :الكتاب:

 /1قوله تعاىل »:واستشهدوا شهيدين من رجالكم»

()4

وجه الداللة:

طلب اهلل منا عند االستشهاد أن يكون الشهود رجلني
من املسلمني؛ ومن ثم ال جتوز شهادة غري املسلم وال

تقبل ألنه ليس من رجالنا كام أنه غري مريض الشهادة.

((( ينظر نصوص الفقهاء يف ذلك :املبسوط للرسخيس ،34/16
االختيار لتعليل املختار  ،141/2الكايف يف فقه أهل املدينة

 ،892/2املعونة عىل مذهب عامل املدينة .1526/1

((( البقرة :آية .282

امنه حممود شيت خطاب
 /2قوله تعاىل« :وأشهدوا ذوي عدل منكم»

()1

وجه الداللة:

وغري املسلم ليس كذلك  ،فال تقبل شهادته.

قال اإلمام الرسخيس« :والكافر ال يكون مرضيا».

()7

أن اهلل عز وجل أثبت أن الشاهد ال بد أن يكون عدال،

ثانيا :من السنة:

هبتني الصفتني ،فو ليس مسلام ،وليس عدال فال تقبل

الكتاب يقرءون التوراة بالعربانية ويفرسوهنا بالعربية

وأن يكون منا نحن املسلمني ،وغري املسلم ال يتصف

شهادته.

()2

ما روي عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال كان أهل

ألهل اإلسالم فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:

قال اإلمام املاوردي« :فمنعت هذه اآلية من قبول

«ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم»

أحدمها :أهنم غري عدول.

أن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -هني عن تصديق

شهادهتم من وجهني:

الثاين :إهنم ليسوا منا».

()3

 /3قوله تعاىل ”:ولن جيعل اهلل للكافرين عىل املؤمنني
()4

سبيال”

وجه الداللة:

()8

وجه الداللة:

أهل الكتاب فيام قالوه ،والنهي عام شامل لشهادهتم
وأخبارهم  ،وهو دليل عىل عدم جواز قبول شهادة

الكافر عىل املسلم إال ما استثناه الرشع .

ثالثا :اإلمجاع :أمجع علامء املسلمني عىل أن شهادة غري

نفى اهلل عز وجل أن يكون لغري املسلم أي سبيل

املسلم ال تقبل عىل املسلم يف غري الوصية يف السفر،

املشهود عليه ،فال تقبل شهادة غري املسلم عىل املسلم

قال ابن رشد« :وأما اإلسالم فاتفقوا عىل أنه رشط يف

عىل املسلم ،وال شك أن الشهادة فيها نوع والية عىل
عمال بظاهر اآلية.

()5

 /4قوله تعاىل(( :ممن ترضون من الشهداء))»

()6

وجه الداللة:

أن اهلل عز وجل أوجب أن يكون الشاهد ممن نرضاه،
((( الطالق :آية .2

((( ينظر :مغني املحتاج  ،339/6كشاف القناع عن متن اإلقناع
.417/6

وقد نقل هذا اإلمجاع كثريون من أهل العلم.

القبول ،وأنه ال جتوز شهادة الكافر إال ما اختلفوا فيه

من جواز ذلك يف الوصية يف السفر».

()9

قال ابن القطان »:واتفقوا أنه ال يقبل مرشك عىل مسلم

يف غري الوصية يف السفر».

()10

رابعا :القياس:

القياس عىل املسلم الفاسق ،فكام أن املسلم الفاسق ال

((( احلاوي الكبري .62/17

((( املبسوط للرسخيس .34/16

((( ينظر :االختيار لتعليل املختار.141/2

((( بداية املجتهد .246/4

((( سورة النساء :آية .141
((( البقرة.282 :

((( سبق خترجيه.

( ((1اإلقناع يف مسائل اإلمجاع ..139/2
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البحوث املحكمة

ام�ارة غير املس�لمني للمس�لمني م�ن الناحي�ة الرشعي�ة
تقبل شهادته ،فأوىل أال تقبل شهادة غري املسلم؛ إذ ال

ذنب أعظم من الكفر.

()1

قال القايض عبد الوهاب املالكي« :وألن فسق املسلم
أدون منه وشهادته غري مقبولة ،فشهادة الكافر أوىل».

()2

خامسا :من املعقول:

ومنها اإلسالم يف نكاح املسلم املسلمة فال ينعقد نكاح
املسلم املسلمة بشهادة الكفار ; ألن الكافر ليس من

أهل الوالية عىل املسلم قال اهلل تعاىل { ولن جيعل اهلل
للكافرين عىل املؤمنني سبيال }»

()6

 /1أن الشهادة والية ،والكافر ال والية له عىل
املسلم.

قال اإلمام الكاساين -يف رشوط والية التزويج:-

()3

ومن املعقول :ألن الوالية تقتيض نفوذ قول الويل عىل
املوىل عليه ،وال نفاذ لقول الكافر عىل املسلم.

()7

املطلب الثالث
ا�شرتاط الإ�سالم يف والية التزويج

جاء يف االختيار لتعليل املختار« :أما الكافر :فإن

أمجع أهل العلم( )4عىل أن غري املسلم ال جيوز أن يكون

نفاذ لقول الكافر عىل املسلم كام يف الشهادة ،قال

وليا للمسلمة يف النكاح ،وذلك لعموم قوله تعاىل

”:ولن جيعل اهلل للكافرين عىل املؤمنني سبيال”
وجه الداللة:

أن اهلل -عز وجل -نفى أن يكون لغري املسلم أي سبيل
عىل املسلم ،ووالية التزويج سبيل للويل عىل املرأة
املسلمة ،ففي تولية غري املسلم نكاح املرأة املسلمة

خمالفة رصحية لظاهر النص املذكور.

()5

الوالية تقتيض نفوذ قول الويل عىل املوىل عليه ،وال
تعاىل »:ولن جيعل اهلل للكافرين عىل املؤمنني سبيال»

()8

وقد نقل هذا اإلمجاع غري واحد من العلامء ،وإليك ما

قالوه:

قال ابن املنذر« :وأمجعوا عىل أن الكافر ال يكون وليا
البنته املسلمة»

()9

وقال ابن رشد « :اتفقوا عىل أن من رشوط الوالية:
اإلسالم والبلوغ والذكورة ،وأن سوالبها أضداد هذه،

أي :الكفر والصغر واألنوثة».

()10

((( ينظر :رشح الزرقاين عىل خمترص خليل وحاشية البناين
،256/7املغني البن قدامه ،165/10الرشح الكبري عىل
متن املقنع .35/12

((( املعونة عىل مذهب عامل املدينة .1526/1
((( االختيار .141/2

((( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع للكاساين ،239/2
االختيار لتعليل املختار  ،96/3اإلمجاع البن املنذر

صـ ،78بداية املجتهد وهناية املقتصد البن رشد ،39/3
املغني البن قدامة .27/7

((( ينظر :بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع للكاساين ،239/2
االختيار لتعليل املختار .96/3
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وقال ابن قدامة « :مسألة :قال (:وال يزوج كافر مسلمة
بحال ،وال مسلم كافرة إال أن يكون املسلم سلطانا أو
سيد أمة ) أما الكافر فال والية له عىل مسلمة بحال،

((( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع للكاساين .239/2
((( االختيار لتعليل املختار .96/3
((( االختيار لتعليل املختار .96/3
((( اإلمجاع البن املنذر صـ78

(( ( ((1بداية املجتهد البن رشد .39/3

امنه حممود شيت خطاب
بإمجاع أهل العلم ،منهم :مالك،والشافعي  ،وأبو

عبيد ،وأصحاب الرأي  .وقال ابن املنذر :أمجع عىل

هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم”.

()1

ولكنك رجل كافر ،وأنا امرأة مسلمة ،وال حيل يل أن
أتزوجك ،فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غريه،
فأسلم فكان ذلك مهرها « قال ثابت« :فام سمعت

فال جيوز أن يكون ويل املرأة املسلمة يف النكاح رجال

بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم اإلسالم،

له من السبيل عىل املرأة ،واهلل عز وجل نفى أن يكون

يفهم من هذا احلديث عدم زواج املسلمة بغري

غري مسلم ،ملا فيه من إنفاذ قوله عليها ،وما يف ذلك

لغري املسلم أي سبيل عىل املسلم ،واهلل أعلم.

املطلب الرابع:
حكم زواج امل�سلمة من غري امل�سلم

يشرتط يف الزوج بالنسبة للمرأة املسلمة ،أن يكون

مسلام ،فال جيوز بأي حال من األحوال أن تتزوج املرأة
املسلمة رجال غري مسلم.

فدخل هبا فولدت له»()3

املسلمني بفعل الصحابية اجلليلة أم سليم ريض اهلل

عنها.

ثان ًيا :اإلمجاع:

فقد انعقد إمجاع علامء املسلمني قاطبة يف كل

العصور عىل أن املرأة املسلمة ال جيوز هلا أن تتزوج

بغري املسلم مطلقا .

فال ينعقد زواج املسلمة بغري املسلم ،بل هو عقد

قال اإلمام الرسخيس« :وإذا تزوج الذمي مسلمة

كان من أهل الكتاب-هيودي أو نرصاين ،-فال جيوز

حتى يؤمنوا»()4ولقوله -صىل اهلل عليه وسلم-

باطل ،وال يرتتب عليه أي أثر .سواء كان مرشكا أو
بحال للمسلمة أن تتزوج من رجل غري مسلم.
الدليل عىل ذلك:

أولاً  :من الكتاب:

قوله –تعاىل(( : -Iوال تنكحوا املرشكني حتى

يؤمنو ))ا”

()2

ثان ًيا :من السنة النبوية:

عن ثابت ،عن أنس ،قال « :خطب أبو طلحة

أم سليم ،فقالت :واهلل ما مثلك يا أبا طلحة يرد،

((( املغني البن قدامة .27/7

((( سورة البقرة آية رقم . 221

حرة فرق بينهام لقوله تعاىل» وال تنكحوا املرشكني

”:اإلسالم يعلو وال يعىل” ،فاستقر احلكم يف الرشع
أن املسلمة ال حتل للكافر”.

()5

ثالثًا :املعقول:

ّ /1
أن يف نكاح املؤمنة الكافر خوف وقوع املؤمنة

يف الكفرّ ،
الزوج يدعوها إىل دينه ،وال ّنساء يف
ألن ّ
الرجال فيام يؤثرون من األفعال
العادات يتبعن ّ
ويق ّلدهنم يف الدّ ين  ،وقد وقعت اإلشارة إىل ذلك

((( السنن الصغرى للنسائياجلزء .114/6
((( سورة البقرة آية رقم .221

((( املبسوط للرسخيس .45/5
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البحوث املحكمة

ام�ارة غير املس�لمني للمس�لمني م�ن الناحي�ة الرشعي�ة
يف آخر اآلية بقوله “ :-U-أولئك يدعون إىل النار

واهلل يدعو إىل اجلنة واملغفرة بإذنه”( ، )1ألنهّ م يدعون

اخلامتة:
وفيها أهم النتائج ،والتوصيات التي أسفر عنها هذا

املؤمنات إىل الكفر  ،والدعاء إىل الكفر دعاء إىل ال ّنار

البحث.

سبب ًا داعي ًا إىل احلرام فكان حرام ًا  ،وال ّنص وإن ورد يف

 /1غري املسلم له يف الرشيعة حقوق وعليه واجبات.

أمجع ،فيعم احلكم بعموم الع ّلة (.)2

يتوىل املناصب العامة من أمر اخلالفة والرئاسة.

ّ ،
ألن الكفر يوجب ال ّنار  ،فكان نكاح الكافر املسلمة

النتائج:

املرشكني لكن الع ّلة وهي الدعاء إىل ال ّنار تعم الكفرة

 /2ال والية لغري املسلم عىل املسلم ،فال جيوز له أن

 /2الزواج تثبت به القوامة للزوج عىل الزوجة،

 /3ال جيوز لغري املسلم أن ييل القضاء عىل املسلم.

القوامة والوالية ،واهلل عز وجل قطع أن يكون لغري

السفر ،لورود النص بذلك ،وال تقبل يف غري ذلك.

جيعل اهلل للكافرين عىل املؤمنني سبيال” ،فإذا تزوج

 /6ال جيوز للمرأة أن تتزوج بغري املسلم مطلقا.

فتصري الزوجة مأمورة من الزوج ،وله عليها حق

 /4تقبل شهادة غري املسلم عىل املسلم يف الوصية يف

املسلم أي سبيل عىل املسلم ،فقال -عز وجل”: -ولن

 /5ال جيوز أن يكون ويل املرأة يف النكاح غري مسلم.

غري املسلم املسلمة كان له سبيل عليها ،وهو غري جائز
بنص اآلية سالفة الذكر.

وعىل هذا  ،فيجب عىل املسلمة التي أكرمها اهلل

باإلسالم ،وعىل وليها احلذر من ذلك وقوفا عند
حدود اهلل  ،واعتزازا باإلسالم.

التو�صيات:
 /1إصدار موسوعة تتحدث عن حقوق غري املسلمني
يف املجتمعات بأسلوب واقعي

 /2تعزيز دور منظامت املجتمع املدين يف إرساء دعائم
العالقة بني املسلمني وغري املسلمني

 /3إصدار قانون ترشيعي يوضح رشوط تويل
املناصب القيادية يف الدولة.

((( سورة البقرة آية رقم .221

((( بدائع الصنائع ، 271 / 2املبسوط للرسخيس ، 45 /5
وتفسري القرطبي .72 / 3
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امنه حممود شيت خطاب

قائمة امل�صادر واملراجع
أوال :القرءان الكريم
ثانيا :كتب التفسري:

 /1أحكام القرآن للجصاص:املؤلف :أمحد بن

عيل أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي (املتوىف:
370هـ),املحقق :عبد السالم حممد عيل شاهني

النارش :دار الكتب العلمية بريوت – لبنان ,الطبعة:
األوىل1415 ،هـ1994/م.

 /2اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطبياملؤلف:

أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح
األنصاري اخلزرجي شمس الدين القرطبي (املتوىف:

671هـ) ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش،
النارش :دار الكتب املرصية – القاهرة ،الطبعة :الثانية،

1384هـ 1964 -م.

 /3أحكام القرآن القايض حممد بن عبد اهلل أبو بكر

بن العريب املعافري االشبييل املالكي (املتوىف543 :هـ)
راجع أصوله وخرج أحاديثه وع َّلق عليه :حممد عبد
القادر عطا النارش :دار الكتب العلمية ،بريوت -

لبنان الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ  2003 -م.

 /4فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية

من علم التفسري:حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل
الشوكاين اليمني (املتوىف1250 :هـ) ,النارش :دار

ابن كثري ،دار الكلم الطيب -دمشق ،بريوت الطبعة:
األوىل 1414 -هـ.

ثالثا :كتب السنة:

 /1صحيح البخاري :اجلامع املسند الصحيح
املخترص من أمور رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

وسننه وأيامه ملحمد بن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري

اجلعفي (املتوىف256 :هـ) ،املحقق :حممد زهري بن
نارص النارص ،النارش :دار طوق النجاة الطبعة:
األوىل1422 ،هـ.

 /2صحيح مسلم :املسند الصحيح املخترص بنقل
العدل عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،
ملسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري

(املتوىف261 :هـ) ،املحقق :حممد فؤاد عبد الباقي،
النارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

 /3السنن الكربى للبيهقي:املؤلف :أمحد بن احلسني
بن عيل بن موسى ُ
اخلسرْ َ ْو ِجردي اخلراساين ،أبو بكر

البيهقي (املتوىف458 :هـ) ،املحقق :حممد عبد القادر

عطا النارش :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنات

الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ  2003 -م.

 /4السنن الصغرى للنسائي :املؤلف :أبو عبد الرمحن
أمحد بن شعيب بن عيل اخلراساين ،النسائي (املتوىف:

303هـ)حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ,النارش :مكتب

املطبوعات اإلسالمية  -حلبالطبعة :الثانية1406 ،

– .1986

 /5النهاية يف غريب احلديث واألثر :املؤلف:ابن
األثري اجلزري ،حتقيق:أمحد بن حممد اخلراط ،دار ابن

اجلوزي مرص.

رابعا :كتب اللغة:

 /1لسان العرب:املؤلف :حممد بن مكرم بن عىل ،أبو
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البحوث املحكمة

ام�ارة غير املس�لمني للمس�لمني م�ن الناحي�ة الرشعي�ة
الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى

(املتوىف587 :هـ)النارش :دار الكتب العلمية الطبعة:

بريوت ،الطبعة :الثالثة –  1414هـ.

 /3االختيار لتعليل املختار:املؤلف :عبد اهلل بن

اإلفريقى (املتوىف711 :هـ) ،النارش :دار صادر –

الثانية1406 ،هـ 1986 -م.

حممد
 /2تاج العروس من جواهر القاموس:املؤلفّ :

حممود بن مودود املوصيل البلدحي ،جمد الدين أبو

الزبيدي (املتوىف1205 :هـ) املحقق:
بمرتىضَّ ،

احللبي  -القاهرة (وصورهتا دار الكتب العلمية -

حممد بن عبد الرزّ اق احلسيني ،أبو الفيض ،املل ّقب
بن ّ
جمموعة من املحققني النارش :دار اهلداية.

الفضل احلنفي (املتوىف683 :هـ) النارش :مطبعة
بريوت ،وغريها) تاريخ النرش 1356 :هـ  1937 -م

 /3معجم مقاييس اللغة:املؤلف :أمحد بن فارس بن

 /4تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية

النارش :دار الفكر العريب.

فخر الدين الزيلعي احلنفي (املتوىف 743 :هـ)،

زكريا أبو احلسني ،املحقق :عبد السالم حممد هارون،

ِّ
الش ْلبِ ِّي:املؤلف :عثامن بن عيل بن حمجن البارعي،

 /4املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري:املؤلف:أمحد

احلاشية :شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن

الشناوي ،النارش :دار املعارف.

هـ) ،النارش :املطبعة الكربى األمريية  -بوالق،

بن حممد بن عيل الفيومي املقري ،املحقق :عبد العظيم

يونس بن إسامعيل بن يونس ِّ
الش ْلبِ ُّي (املتوىف1021 :

 /5القاموس املحيط:املؤلف :حممد بن يعقوب

القاهرة الطبعة :األوىل 1313 ،هـ.

العرقسويس ،النارش :مؤسسة الرسالة.

الدين بن إبراهيم بن حممد ،املعروف بابن نجيم

الفريوز آبادي جمد الدين ،املحقق:حممد نعيم

 /5البحر الرائق رشح كنز الدقائق:املؤلف :زين

 /6خمتار الصحاح:املؤلف :حممد بن أيب بكر بن عبد

املرصي (املتوىف970 :هـ) ويف آخره :تكملة البحر

كتب الفقه

القادري (ت بعد  1138هـ) النارش :دار الكتاب

القادر الرازي ،النارش :مكتبة لبنان .1986,
الفقه احلنفي

الرائق ملحمد بن حسني بن عيل الطوري احلنفي

اإلسالمي الطبعة :الثانية.

 /1املبسوط:املؤلف :حممد بن أمحد بن أيب سهل

 /6رد املحتار عىل الدر املختار:املؤلف :ابن عابدين،

دار املعرفة– بريوت ،الطبعة :بدون طبعة ،تاريخ

احلنفي (املتوىف1252 :هـ) ،النارش :دار الفكر-

شمس األئمة الرسخيس (املتوىف483 :هـ) ,النارش:
النرش1414 :هـ1993 -م.

 /2بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع:املؤلف :عالء
الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي
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حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي
بريوت ،الطبعة :الثانية1412 ،هـ 1992 -م.

 /7العناية رشح اهلداية:املؤلف :أكمل الدين البابريت

(ت 786هـ) ،املحقق :أبو حمروس عمرو بن حمروس،

امنه حممود شيت خطاب
النارش :دار الكتب العلمية.

1230هـ) النارش :دار الفكر.

 /8املحيط الربهاين يف الفقه النعامين:املؤلف :حممود

 /6رشح الزرقاين عىل خمترص سيدي خليل ومعه

املحقق :عبد الكريم سامي اجلندي ،النارش :دار

املؤلف :عبد الباقي بن يوسف بن أمحد بن حممد

بن أمحد بن عبد العزيز بن مازة البخاري أبو املعايل،
الكتب العلمية.

الفقه املالكي:

الفتح الرباين فيام ذهل عنه الزرقاين:

الزرقاين املرصي  -حممد بن احلسن بن مسعود البناين
املحقق :عبد السالم حممد أمني ،دار الكتب العلمية.

 /1املدونة :ملالك بن أنس بن مالك بن عامر

 /7املعونة عىل مذهب عامل املدينة:املؤلف :القايض

العلمية الطبعة :األوىل1415 ،هـ 1994 -م.

السالم.

األصبحي املدين (املتوىف179 :هـ) ,النارش :دار الكتب

عبد الوهاب البغدادي ،املحقق :محيش عبد احلق ،دار

 /2التهذيب يف اختصار املدونة :خللف بن أيب القاسم

 /8حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري مع تقريرات

حتقيق :الدكتور حممد األمني ،النارش :دار البحوث

الدسوقي  -حممد عليش ،مطبعة احللبي باألزهر.

حممد ،األزدي القريواين ،املالكي (املتوىف372 :هـ)

للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث ،ديب الطبعة:
األوىل 1423 ،هـ2002 -م.

الشيخ عليش :املؤلف :أمحد الدرير  -حممد عرفة

الفقه الشافعي:

 /1احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام

 /3الكايف يف فقه أهل املدينة :أليب عمر يوسف بن عبد

الشافعي:املؤلف :أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن

املحقق :حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين

450هـ) ،املحقق :الشيخ عيل حممد معوض  -الشيخ

اهلل بن حممد بن عبد الرب القرطبي (املتوىف463 :هـ)
النارش :مكتبة الرياض احلديثة ،الرياض ،اململكة

حبيب البرصي البغدادي ،الشهري باملاوردي (املتوىف:
عادل أمحد عبد املوجود ،النارش :دار الكتب العلمية،

العربية السعودية الطبعة :الثانية1400 ،هـ1980/م.

بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل 1419 ،هـ  1999-م

أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطبي الشهري بابن

احلسني حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمني

 /4بداية املجتهد وهناية املقتصد :أليب الوليد حممد بن

رشد احلفيد (املتوىف595 :هـ) ،النارش :دار احلديث
– القاهرة الطبعة :بدون طبعة تاريخ النرش1425 :هـ
 2004 -م.

 /5الرشح الكبري للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي:
ملحمد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي (املتوىف:

 /2البيان يف مذهب اإلمام الشافعي:املؤلف :أبو
الشافعي (املتوىف558 :هـ) ،املحقق :قاسم حممد
النوري ،النارش :دار املنهاج – جدة ،الطبعة :األوىل،

 1421هـ2000 -

 /3روضة الطالبني وعمدة املفتيناملؤلف :أبو زكريا
حميي الدين حييى بن رشف النووي (املتوىف676 :هـ)
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البحوث املحكمة

ام�ارة غير املس�لمني للمس�لمني م�ن الناحي�ة الرشعي�ة
,حتقيق :زهري الشاويش النارش :املكتب اإلسالمي،

 /2رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي :لشمس الدين

1991م.

772هـ) ،النارش :دار العبيكان ،الطبعة :األوىل،

بريوت -دمشق -عامن الطبعة :الثالثة1412 ،هـ /

 /4املجموع رشح املهذب :املؤلف :أبو زكريا حميي

حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل (املتوىف:

 1413هـ  1993 -م.

الدين حييى بن رشف النووي (املتوىف676 :هـ)

 /3اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف:

 /5حتفة املحتاج يف رشح املنهاج:ألمحد بن حممد بن

الصاحلي احلنبيل (املتوىف885 :هـ) النارش :دار إحياء

املكتبة التجارية الكربى بمرص لصاحبها مصطفى

 /4كشاف القناع عن متن اإلقناع :ملنصور بن يونس

النارش :دار الفكر.

عيل بن حجر اهليتمي(املتوىف 974 :هـ) ،النارش:
حممد ،الطبعة :بدون طبعة ،عام النرش 1357 :هـ -

1983م.

 /6مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج:ملحمد

لعالء الدين عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي
الرتاث العريب الطبعة :الثانية.

بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبىل

(املتوىف1051 :هـ) النارش :دار الكتب العلمية.

الفقه الظاهري:

بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي (املتوىف977 :هـ)

املحىل باآلثار:املؤلف :أبو حممد عيل بن أمحد بن

1994 -م.

456هـ) ،النارش :دار الفكر – بريوت.

النارش :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل1415 ،هـ

سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري (املتوىف:

/7الفقه املنهجي عيل مذهب اإلمام الشافعي:تأليف

مراتب اإلمجاع ألبن حزم الظاهري ,املحقق حسن امحد

النارش :دار القلم دمشق،الطبعة :الرابعة– 1413،

الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،وهبامشه امللل

مصطفى سعيد اخلن  -مصطفى البغا  -عيل الرشبجي،

.1992

اسرب ,النارش وزارة االوقاف السعوديه .

والنحل ،حممد بن عبد الكريم بن أبى بكر أمحد

 /8بحر املذهب يف فروع املذهب الشافعي :املؤلف:

الشهرستاين وابن حزم الظاهري ،مكتبة السالم

املحقق :طارق فتحي السيد دار الكتب العلمية.

كتب أخرى:

عبد الواحد بن إسامعيل الروياين أبو املحاسن،
الفقه احلنبيل:

العاملية.

 /1التعريفات للجرجاين ،حممد بن عيل الزين

 /1املغني البن قدامة :أليب حممد موفق الدين ابن

الرشيف ,ضبطه وصححه مجاعه من العلامء بارشاف

القاهرة.

 /2الوالية عىل النفس د /حسن الشاذليدار الطباعة

قدامة املقديس(املتوىف620 :هـ)النارش :مكتبة
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امنه حممود شيت خطاب
املحمدية باألزهر ،ط1399 ،1هـ = 1979م).

 /3رياسة الدولة يف الفقه اإلسالمي ،أ.د .حممد رأفت

عثامن صـ 37طبعة دار الكتاب اجلامعي.

 /4أحكام أهل الذمة ،املؤلف :حممد بن أيب بكر بن
أيوب ابن قيم اجلوزية أبو عبد اهلل ،دار ابن اجلوزي

السعودية.

 /5أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان دار احلديث

مرص رقم الطبعه .9

 /6حمارضات يف علم القضاء د .عبد العال عطوة صـ
 ،45وهي حمارضات تم إلقاؤها عىل طلبة الدراسات

العليا باملعهد العيل للقضاء بجامعة اإلمام حممد بن

سعود اإلسالمية.

 /7القضاء يف االسالم ،د .حممد سالم مدكور دار

السالم.

 /8نظام القضاء يف الرشيعة اإلسالمية ،د .عبد

الكريم زيدان مؤسسة الرسالة.

/9األحكام السلطانية،أبو احلسن عيل بن حممد بن
حبيب البرصي املاوردي ،حتقيق أمحد جاد دار السالم

مرص.

 /10غياث األمم يف التياث الظلم  ،عبد امللك بن عبد

اهلل اجلويني أبو املعايل إمام احلرمني ،دار الفكر العريب.

 /11تكملة املجموع ملحمد نجيب املطيعي مطبعة
احللبي باألزهر الرشيف.

 /12السلطة القضائية يف اإلسالم د /عبد احلليم

منصور ،بحث بكلية الرشيعة والقانون حولية الكلية.
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