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 ملخص البحث

حماوالت حكومته يف  واجههاتتمن عوامل الصعوابت اليت كان النيجرييني ةنظرا إىل ما أقر به رئيس نيجرياي يف أن القضا
إذ أن  الشروط القضائية اليت حددها الفقهاء اإلسالميون هميف نيجرياي. ولعل هذا يرجع إىل عدم توفر في حماربة الفساد

تنقية اجملتمع على املستوى العاملية وتصفيتها من جل االحنرافات  يف هذا النظام اإلسالمي قد جنح يف القرون السالفة
مع  بني شروط والية القضاء يف النظام اإلسالمي وشروطها يف دولة نيجرياي ة. فيتم يف هذا العمل املقارناالجتماعية

 ر الفساد من السيء إىل الذي هو حسن.يف تغيري وضع نيجرياي من حيث انتشا سيساهم أن هذا العمل الرجاء الشديد
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 من وااله. أما بعد.احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ومصطفاه وعلى آله وصحبه وكل 

تمع إذا فشى فيه الفساد ورهر فيه الظلم واحنرف فيه شنون النا  اجملفاعلموا أيها املستمعون الكرام أن 
وكاد أمان البالد أن يرفع فإنه إذا كاد احلقوق أن تضيع  قد ابتلي بقضاة مفسدين؛فإنه شعوهب واختل نظام

واالبتهال إىل هللا سوى احملاكم ففيها رجاءهم يف استقامة  يف العصر الراهن فليس للنا  مفر بعد االلتجاء
شأهنم يف األمر املتنازع فيهم. فإن كان أكثر القضاة راملني مفسدين يف دولة من الدول فاعلم أن أمرهم ال 

 ا.يزيد  تينه إال بلة مع ممر األايم؛ فإنه كلما يعان الظامل على رلم واملفسد على فساده يزادادان رلما وفساد

 وهلل در القائل:

 وإذا املصلحون يف القوم انموا    ##  هنضت بينهم جيوش اخلراب

فإن الدولة احلالية يف نيجرياي معروفة على احلد املستوى العاملية هبمتها العالية يف قمع جذور الفساد يف دولة 
نوعية اكم نظرا إىل نيجرياي ومن الوسائل اليت وضع لتحقيق ذلك هو رفع كل من اهتم ابلفساد إىل احمل

احلكومة السائدة يف نيجرياي احلكومة اليت ال تتيح للرئيس معاقبة أحد إال ابللجوء إىل احملاكم فإهنا حكومة 
دمقراطية. فبعد عدد من املرافعات الفاشلة رهر لرئيس الدولة ما كان من فساد القضاة مع رؤيته لضرورية 

 فإهنم كامللح يف البالد فمن يصلح امللح إذا امللح فسد. حالة القسم القضائي يف نيجرياي  تغيري

فلما كان األصل يف معاانت الشرور من شيء بوجود ذلك الشيء فدعى الوضع انتباهي إىل النظر لطريقة 
جملتمع ابلقضاة املصلحني مع تعيني القضاة يف نيجرياي لكي يتم بذلك سربها فيعلم مدى صالحيتها لتوفري ا

ل لتحقيق ذلك إال جبعلها على امليزان الشرعي الذي وضعه هللا لتقومي كل ما يطرأ على علمي أنه ال سبي
 حياتنا من االعوجاج.
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فقد نظرت خالل هذا العمل يف النظام اإلسالمي نسبة لتعيني القضاة كما فعل مثل ذلك جبانب نظام 
النيجريي من النظام اإلسالمي  فهذا نيجرياي  مث قمت ابملقارنة بني النظامني ألرى ما أسد به أوهان النظام 

 مما أصلين لنتيجة البحث كما هو سيبدو فيما بعد.

ُر اْلُمْؤِمِنني  الَّ ـــــــــــــــِإنَّ ه  ﴿يقول هللا تعاىل: ا اْلُقْرآن  يـ ْهِدي لِلَِِّت ِهي  أ قـْو ُم و يـُب شِ  ِذين  يـ ْعم ُلون  ـــــــــــــــــــذ 
ُْم أ ْجًرا ك ِبريًاــــــــــــــــــالصَّالِ   1﴾ح اِت أ نَّ هل 
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 املبحث األول

 اإلسالممفهوم القضاء يف 

بتعيني القضاة يف الشريعة اإلسالمية ال خترج عن ابب القضاء يف الفقه  ةال شك أن الدراسة املتعلقف
فصيل تهذا املبحث سيكون يف تعريف القضاء ومشروعيته وحكمه أركانه فال الكالم حتتاإلسالمي  إذن  

 يف كل من ذلك سيأيت فيما يلي الفينة بعد األخرى.

 عريف القضاءتاملطلب األول: 

كل   إرجاعمكانيةمع إ ذااتملعانياملتعددةةاللفظيةاملشرتكفالقضاءفياللغةيعدمناأللفار
أيب هريرة قال : قال جاء من حديث كما هوقطعللنزاعمثال احلكمف 2."االنقطاع"واحدوهوىلىمعنمعانيهاإ

 «من ويل القضاء أو جعل قاضيا بني النا  فقد ذبح بغري سكني»: -رسول هللا صلى هللا عليه و سلم
كما يف   للحياةوالقتلقطع 4﴾فإذا قضيتم مناسككم﴿:كما يف قوله تعاىل  لدينلواألداءقطع3.صححه األابين

فمنهم من قضى ﴿: قوله تعاىل
 6."صاللقضاءفصالألمرعلىأحكامأهواحلكموالنفاذإبتقانو :"وعلىهذافالقضاءفياللغةهوكماقااللطربسي.5﴾حنبه

                                                           
 .951ص ١٠١العدد  جملةكليةاالداب"  نظام القضاء يف اإلسالم: "أنور عبد الكرمي عبد القادر 2
  رقم ( بريوت  دار إحياء الرتاث العريب )حتقيق : أمحد حممد شاكر وآخرون  أبحكام األلباين عليها  مع التذييل سننلرتمذي: الا3

 .9235احلديث 
 322سورة البقرة: اآلية 4
 .32  اآلية: سورة األحزاب5
 .312ص    ١ج(م١٦٩٠ دار  )حتقيقاالسيدهامشالرسويل  البيانفيتفسريالقراناحلسني: الطربسيالفضلبن 6
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 هو عندو 7."َفْصل اْْلُُصوَماتي َوَقْطُع اْلُمَناَزَعاتي َعَلى َوْجٍه َخاص ٍ هو "احْلََنفييَُّة  صطالحعندَواْلَقَضاُء يفي اال
ُْكمي الشَّرْعي " الشَّافيعييَّةُ  وعند8."لزَامي إلاإْلْخَباُر َعْن ُحْكٍم َشْرعييٍ  َعَلى َسبييل ا"اْلَماليكييَُّة   9."إيْلزَاُم َمْن َلُه إيْلزَاٌم ِبي

 10."لَزاُم بيهي َوَفْصل اْْلُُصوَماتي  احْلُْكمي الشَّْرعيي ي َواإلتَ ْبيينيُ  "احْلََنابيَلُة  وعند

ميكن انطباقه . فهذا التعريف 11اْلصوم ابلقانون اإلسالمي بكيفية خمصوصة" ويقول زيدان أنه "احلكم بني
على مسمى القضاء اإلسالمي. فأما القضاء مبعناه العام أستحسن أن يعرف أبنه احلكم بني اْلصوم 

 بطريقة خمصوصة.

 اهتوحكم مشروعية القضاءاملطلب الثاين: 

 12واإلمجاع  و القيا .واألصل يف مشروعية القضاء الكتاب  والسنة  

حلَْق وال تَ تَّبع اْْلََوى﴿فأما الكتاب: فمثل قوله تعاىل:  نَ ُهْم ﴿وقوله:   13﴾فَاْحُكْم بَ نْيَ النا  ابي وأني احكم بَ ي ْ
 وغريمها. 14﴾مبا أنزل هللا

نيب صلى هللا عليه وسلم ما جاء يف الصحيحني عن عمرو ابن العاص عن ال -وأما السنة  فكثرية  ومنها:
وبعث صلى هللا عليه 15. «ران  وإذا اجتهد فاخطأ فله أجرإذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أج»نه قال:أ

 16وسلم َعلييا إىل اليمن قاضيا  وبعث ُمَعاذاً قاضيا.
                                                           

 .253ص  5(  ج 3222: احلاشية  )دار الفكر للطباعة والنشر  بريوت  ابن عابدين7
 . 93 ج 9  )تطبيقات املكتبة الشاملة(  ج تبصرة احلكام : ابن فرحون 8
 .223/  4   )دار الفكر  بريوت(مغين احملتاجالشربيين: 9

 . 385  ص6( ج 9423  )دار الفكر  بريوت  كشاف القناعالبهويت :   10
 .92 (  ص9181: نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية  )مكتبة البشائر  عمان   زيدانعبد الكرمي 11
حتقيق حممد صبحي بن حسن  )مكتبة الصحابة  اإلمارات    تيسري العالم شرح عمدة احلكامعبد هللا بن عبد الرمحن آل بسام: 12

 612(  ص 3226
 .36:  ص  اآلية ةسور 13
 41 : سورة املائدة  اآلية14
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َكَما تَ َوالَُّه اْْلَُلَفاُء   همواألنبياء قبله  فكانوا حيكمون ألممالقضاء النيب صلى هللا عليه وسلم  توىلفقد 
ُدوَن ميْن بَ ْعديهي َوبَ َعُثوا   17.ْمَصاري اْلُقَضاَة إيىَل األْ أيضا الرَّاشي

أمجع املسلمون على مشروعية تعيني القضاة  واحلكم بني النا   ملا "الزحيلي: وأما اإلمجاع فيقول العالمة 
البشرية  فال بد من حاكم ينصف املظلوم من  يف القضاء من إحقاق احلق  وألن الظلم متأصل يف الطباع

 18."الظامل

: "ولوال حيثيقول بسام م مشروعيته ما قالهكَ حي  لي فيصح أن يعترب مما يذكر عنيفإضافة إىل ذكره الزح
القضاء وفصل اْلصومات  ورد املظامل  وتبيني احلق  لصارت احلياة فوضى. فيكفى أنه ضرورة من ضرورات 

 19احلياة".

طباع البشر جمبولة على التظامل ومنع احلقوق  وقل من ينصف من نفسه  ومبا أن ":أيضا الزحيليويقول 
اإلمام ال يقدر عادة على فصل اْلصومات بنفسه لكثرة مشاغلة العامة  فاحلاجة تدعو إىل تولية 

 20."القضاة.

الظَّامليي َوَنْصُر اْلَمْظُلومي   َوَقْطُع اْْلُُصوَماتي   الن ََّوائيبي   َوَقْمُع : "رفع التهارج  ورد  أهناابن فرحون  ذكرو 
ُ َعْن رُ  ْلَمْعُروفي َوالن َّْهُي َعني اْلُمْنَكري   َوفييهي َوْضُع الشَّْيءي يفي حَمَل يهي   ليَيُكفَّ الظَّاملي  21ْلميهي َواأْلْمُر ابي

 
                                                                                                                                                                                               

 .298ج  92(  ج 9221ابن حجر العسقالين: فتح الباري  )دار املعرفة  بريوت  15
 . 2584أبو داود: السنن  رقم احلديث: 16
 .612  ص تيسر العالمآل بسام: 17
 .21  ص 8وأدلته  )دار الفكر  سورية(  ج  الفقه اإلسالميلزحيلي: وهبة ا18
 .618  ص  تيسر العالمآل بسام: 19
 الزحيلي: املرجع نفسه.20
 .39نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية  ص  زيدان:عبد الكرمي 21
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 حكم القضاء: ثالثاملطلب ال

اليت تسقط فرضيته على سائر النا  كيَفايَةي من قبيل فروض الأَنَُّه  هفيياأْلْصل أما ابلنسبة حلكم القضاء فوَ 
ُوا  مبجرد قيام الصاحل له به كما   اأْلْحَكاُم التكليفيةسائر وقد تَ ْعرَتييهي أيضا   َوإيني اْمتَ َنَع ُكل الصَّاحليينَي َلُه أِثي

 22:ذكرانه فيما يلي

 صالحيته له إىل حد مل يوجد الصاحل له يف البلد  : يف حق من طلب منه القضاء معالعيين الوجوب
 سواه وحنوه.

  يف الصالحية للقضاءُهَو أَْفَضل ميْن َغرْييهي االستحباب فذلك يف حق من. 
  َْجتيَهادي  إابحته يف حقبعض الققهاء ثبت عندو ثْ ُلهُ مع وجود    اْلَقاديُر َعَلْيهي ميْن أَْهل اْلَعَداَلةي   َواالي  مي

 .من النا 
 ْستيْعاَلَء َعَلى النَّا ي   أَْو َكاَن َغنييًّا َعْن َأْخذي   لكراهة يف حق من وا يل اْْلَاهي َواالي ْنُه حَتْصي َكاَن اْلَقْصُد مي

ْلَقَضاءي   أَْو َكاَن َغي ْ  َر نَ ْفَسُه َوعيْلَمُه ابي َأْصَلَح ُه رُ الر يْزقي َعَلى اْلَقَضاءي   وََكاَن َمْشُهورًا اَل حَيَْتاُج َأْن ُيْشهي
ْنُه ليْلَقَضاءي   .مي

 ُب فيْسَقهُ َعْن إيقَاَمةي َورَائيفيهي   أَْو َكاَن ُمت َ  العاجز  َأْو واحلرمة يف حق فاقد أهلية القضاء َا يُوجي   َلب يًسا مبي
 أو من سيجعل ذلك ذريعة للفسادمن الظلم أو أخذ الرشوة أو حنو ذلك.

 

 

 

 
                                                           

 .386  ص 22وزارة األوقاف كويت  املوسوعة الفقهية الكويتية  ج  22
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 أ رْك اُن اْلق ض اءِ : رابعاملطلب ال

. وتفاوهتم يف األفكار واملدارك فللقضاء األركان اليت أقر هبا كل الشعوب مع اختالفهم يف املذاهب والعصور
 23:كما بيناه فيما يلي

ي: فهو .9 إلصدار الذيتمتعيينهمنقباللسلطاتالشخص  اْلَقاضي
 .فيالدعاوىواْلصومات إذالميلكاإلمامالقيامبذلكاألحكام

يُّ بيهي: ف .3 الذي يصدر به يف هناية عملية هو احلكم اْلَمْقضي
 .م أوتركاملدعياملنازعةفيقضاءالرتكامنإيفاءاملدعيحقهوذلكفيقضاءاإللز القضاء

يُّ َلُه: فذلك .2  .األمر املتنازع فيه املدعى أي اْلَمْقضي
يُّ فييهي:  .4  هو الطرف الذي يصدر احلكم النهائي يف صاحلهاْلَمْقضي
يُّ َعَلْيه: ف .5  يستوفىمنهاحلق سواءكامندعياًعليهأمف ر احلكم النهائي ضدههو الطرف الذي يصداْلَمْقضي

 .آخر

 يف نيجرياي دور القضاة يف حماربة الفساد: ام املطلب اخل

بديهي معرفة أن القضاة ْلم دور ملمو  يف قمع الفساد يف نيجرياي  إذ كانت نيجرياي من الدول الومن 
اد إىل ابللجوء إىل سلطة اتمة يف اإلنكار على أهل الفسالرائسة م فيها الدميقراطية فلم تكن ْلهةاليت حتك
أهل الفساد هبا  فاْلواب بال. وإذا كان جيوش كم. فهل إذا كانت احملاكم فاسدة يتم اهنزام ا لمحلمرافعتهم 

                                                           
> https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%حممد أبو خليف  تعريف القضاء    23

>A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1، :أمهية : عاطف حممد أبو هربيد   م98/99/3298أتريخ الدخول
  ص (3221  )ِبثمقدملليومالدراسيديواانملظاملودورهفيتحقيقالعدالةالشاملةفياجملتمع الذيتنظمهكليةالشريعةوالقانون  القضاء يف اإلسالم

6. 

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%25%20A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%25%20A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
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 ويضعف الظاملون ْلم أمان اتم أمام قضاة احملاكم فأمل رجال اإلصالح يف جناح عمليتهم اإلصالحية يفتقد
 شيئا فشيئا.

وإضافة إىل هذا فقد ورد أقوال من أصحاب الشأن نسبة إىل حماربة الفساد يف نيجرياي مما يدعو إىل ضرورية 
إعادة تشكيل حالة احملاكم يف نيجرياي لينجح عملية حماربة الفساد نظرا إىل املقام السامي الذي ميلكه 

 القضاة يف ذلك.

حضور  معمتر الصحافة املشرتكة يف املغىن الرئيسية أببوجا من يف ومنها ما أقر به الرئيس خباري  .9
( قائال: يصعب حماربة الفساد يف الدول ذات األحزاب HageGeingobرئيس دولة مننبيا )

 تم هبم معاْلةض القضاة ليبع خصصسي -نيجرياي-الدمقراطية املختلفة مثل نيجرياي لكن دولته 
 24من ثبتت جنايته. معاقبة كلالدعاوي رجاء متام 

)سي سي  من اهتام رئيس اجملموعة القانونية للمحكمة السلوكية (Fred Muvunyiومنها ما ذكره ) .3
 أثناءم ليعطف عليه 3293ابلفساد واستالم مليونني تقريبا من أحد املتهمني ابلفساد عام  يت(

 25نيجرياي. دولة أهل الفساد يف ضاايكمة اليت خصصت للنظر يف قوهياحمل لحكم هلإصدار 
وعرب رئيس نيجرياي أيضا رأيه يف عدم قيام القضاة واحملامني بدورهم إىل حد يقنع نيجرييني نسبة  .2

قبل إصدار احلكم  دعاوي خمتلفةهم الفاحش أثناءمعاْلتهملأتجيلنظراإىل ملادة العدالة يف اْلناايت 

                                                           
24Media Trust Limited, ‘Anti-graft war: I”ll re-organise judiciary’ <https://www.dailytrust.com.ng/anti-
graft-war-i-ll-re-organise-judiciary-buhari-259423.html>, accessed on 18/11/2018. 

25Fred Muvunyi, ‘Corruption cartoon’ <https://allafrica.com/stories/201802040059.html>accessed on 
18/11/2018. 

https://www.dailytrust.com.ng/anti-graft-war-i-ll-re-organise-judiciary-buhari-259423.html
https://www.dailytrust.com.ng/anti-graft-war-i-ll-re-organise-judiciary-buhari-259423.html
https://allafrica.com/stories/201802040059.html
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عدالة واملروءة لضرورية ذلك يف ودعى القضاة ومجيع أعضاء قسم القضاء إىل االتصاف ابل النهائي
 26احلكم ابلقسط.

شخصية اليت القابلة املخالل  (Ferdinand Orbih, SAN)ومنها إقرار أحد احملامني الكبار  .4
حيث انقش قضااي خمتلفة منها أن القانونيني يف ( vanguard)جرت بيتنه وبني صحيفة فنغرد 
 27سبب ذلك فساد اجملتمع النيجريي أبسره. كوننيجرياي مفسدون مع اإلشارة إىل  

كما أقر رئيس قضاة نيجرياي بفساد كثري من القضاة الذي صح اعتبارهم من كوارث وفواضح دولة  .5
نيجرياي وأن الفساد فيهم مل ينحصر يف الرشوة بل ميتد إىل إصدار احلكم بناء على أي معيار خمالف 

 28ع الفساد من صفوف القضاة النيجرييني.للقانون مع اإلشارة إىل بعض جمهوداته يف قم
وقد طلب املفوضية النيجريية القضائية من الرئيس خباري استقالة القاضيني بناء على ما كان  .6

ابلفساد  (أيف سي سي)إي جمموعة اْلناايت اإلقتصادية واملالية يف نيجريايهتمة  عليهما من
 Rita Ofili-Ajumogobia) دو فيشمجيمس أابالقاضية رات أوفيلي أجوموغوبيا والقاضي ومها

and James Agbadu-Fishim.)29 

                                                           

26 The Premium Times, ‘Nigeria , How lawyers, judges are slowing down Nigeria’s anti-corruption war — 
Buhari’ <https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/207102-lawyers-judges-slowing-nigerias-anti-
corruption-war-buhari.html>accessed on 18/11/2018. 

27Orbih, SAN, ‘Judiciary’s corrupt because larger Nigerian society is corrupt', 
<https://www.vanguardngr.com/2017/10/judiciarys-corrupt-larger-nigerian-society-corrupt-orbih-
san/>accessed on 18/11/2018. 

28IkechukwuNnochir, Corruption in judiciary not limited to bribe-taking, CJN laments, 
<https://www.vanguardngr.com/2018/03/corruption-judiciary-not-limited-bribe-taking-cjn-laments/> 
accessed on 18/11/2018. 

29Evelyn Okakwu, NJC recommends sack of two ‘corrupt’ Nigerian judges, 
<https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/288310-breaking-njc-recommends-sack-of-two-
corrupt-nigerian-judges.html>accessed on 18/11/2018.,  

https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/207102-lawyers-judges-slowing-nigerias-anti-corruption-war-buhari.html
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/207102-lawyers-judges-slowing-nigerias-anti-corruption-war-buhari.html
https://www.vanguardngr.com/2017/10/judiciarys-corrupt-larger-nigerian-society-corrupt-orbih-san/
https://www.vanguardngr.com/2017/10/judiciarys-corrupt-larger-nigerian-society-corrupt-orbih-san/
https://www.vanguardngr.com/2018/03/corruption-judiciary-not-limited-bribe-taking-cjn-laments/
https://www.premiumtimesng.com/author/okakwu
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/288310-breaking-njc-recommends-sack-of-two-corrupt-nigerian-judges.html
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/288310-breaking-njc-recommends-sack-of-two-corrupt-nigerian-judges.html
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مهم  ذلكيف الشرعي  نظامتولية القضاء يف نيجرياي مقاران لل نظاموعلى هذا األسا   إن النظر يف 
 جدا  حىت ينسد ابب تعيني قضاة ينتصر بسوء حاْلم أهل الفساء يف دولة نيجرياي.
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 املبحث الثاين

 القضاة يف النظام اإلسالمي والنيجرييتعيني 

النظر يف طريقة تعيني القضاة يف مذهيب هو فمما ال مفر لنا منه بعد نظران يف مفهوم القضاء يف اإلسالم 
حسن األاإلسالمي والنيجريي ليتم به االنتهاء إىل غاية هذا العمل فهي املقارنة بينهما واالستفادة مما هو 

 نظام اإلسالمي  كما جعناه يف املطالب التالية.ن دون شك فذلك المنهما م

 اْلق اِضي يف اإلسالم املطلب األول : نظام تعيني

 اتم أنظمة هبا يتم تعيني من يشبع بتعيينه احلاجالنظرا إىل دور القضاء يف إصالح اجملتمع فقد وضع اإلس
فيمكن أن يدور الكالم حتت هذا املبحث على  .اضطر إىل وجود القضاة االجتماعية اليت من أجلها

جوانب متعددة فمن أمهها ما يتعلق مبن يستحق أن يباشر عملية التعيني مث ما يتعلق مبا ينبغي مراعاهتا من 
 الشروط خالل عملية التعيني مث ما يتعلق بطلب والية القضاء.

ي ُشُروطًا ُمَعي ََّنةً  َيةي َيْشرَتيُط اْلُفَقَهاُء ليصيحَّةي تَ ْولي ف :وأما شروط القاضي منها ما اتفق عليه الفقهاء ومنها   اْلَقاضي
ي ُمْسليًما   َعاقياًل   اَبليًغا   ُحرًّاساملا يف احلوا   عاملاً ابألحكام   ما اختلفوا فيه فقد اتفقوا على َكْوني اْلَقاضي

 31.فيما عدا ذلك من العدالة والذكورة  واالجتهاد. لفواتواخ30الشرعية.

البلوغ: جيب أن يكون القاضي ابلغاً  حيث ال يصح تولية القضاء للصبيان  فليس للصيب والية  .9
  .على نفسه ليتسىن له والية غريه  كما ال ُيشرتط أن يكون القاضي طاعناً يف السن

                                                           
   225  ص4   جمغين احملتاجالشربيين :   254   ص 5 : احلاشية  ج  وابن عابدين 2  ص9  ج تبصرة احلكام : البن فرحون 30
 . 385   ص6 ج كشاف القناعالبهويت:  و 

تعريف القضاء    98   صأمهية القضاء يف اإلسالم  عاطف حممد أبو هربيد31
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B

16%D8%A7%D8%A :23 – 35م  عبد الكرمي زيدان: نظام القضاء  ص 98/99/3298  اتريخ الدخول. 

https://mawdoo3.com/%D8%25%20AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://mawdoo3.com/%D8%25%20AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
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 .العقل: ال يصح تولية اجملنون القضاء .3
ال ميلك الوالية على نفسه فال  ألنه  عند العلماء على القضاء احلرية: ال تصح والية الرق أو العبيد .2

 .ميكن توليته على غريه
يف اشرتاط اإلسالم فيمن يتوىل القضاء على املسلمني ملا سيتم من  ءخالف بني العلمااإلسالم: ال  .4

 من ينفجر تلك األحكامب أن جيوابلتايل  ق أحكام الشريعة اإلسالمية يف قضائهيطبذلك من ت
ال يرى جواز تقليد الكافر على غري املسلمني غري احلنفية لكونه أهال . و هبا الصادق إميانه ِبور

دار اإلسالم إذ القانون السائد فيها هو الشريعة ورحج زيدان عدم جواز ذلك يف  للشهادة عندهم.
 اإلسالمية.

ة: ذكر مجهور العلماء أن ه ال جيوز للمرأة أن تتوىل القضاء وإذا حدث ذلك فإن  واليتها يالذكور  .5
  وذكر ابن جرير الطربي أن  فقط احلدود والقصاص بعدم جواز ذلك يففقهاء احلنفية .وذكر ابطلة

 .قياسا على اإلفتاءالذكورة ليست شرطاً لتويل القضاء مثل 
سالمة احلوا : يقصد هبا السمع والبصر وصفة الكالم  فال جيوز تولية القضاء ملن هو ضرير أو  .6

قدر على القيام أبمور القضاء  أما سالمة بقية األعضاء فمن أصم أو أبكم؛ ألن ه بذلك لن ي
 .املستحب أن تكون سليمة  وال مانع أن يكون القاضي أعرج مثالً 

 العلم ابألحكام الشرعية وقد يكون عن طريق التقليد. .2
هي أن يكون صادق اللهجة  راهر األمانة  عفيفًا عن  :"32كما قال املاوردي  اْلَعَداَلةُ فالعدالة:  .8

احملارم متوقيًا املآمث  بعيدًا عن الريب  مأمواًن يف الرضا والغصب  مستعماًل ملروءة مثله يف دينه 
اَي أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا ﴿لقوله تعاىل : عند مجهور الفقهاء  وال جيوز تولية الفاسق للقضاء".« .ودنياه
ٌق بينَ َبٍإ فَ تَ بَ ي َُّنوا﴾ءَُكْم فَ إيْن َجا قَال الن ََّووييُّ : إال إذا كانت مصاحل النا  تتعطل بعدم قبوله كما  33اسي

                                                           
 .992ص  السلطانية  )تطبيقات املكتبة الشاملة( األحكام: املاوردي32
 .6سورة احلجرات  اآلية: 33
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ًقا ؛ ليَئالَّ تَ تَ َعطَّ " ل َمَصاليُح اْلَوْجُه تَ ْنفييُذ َقَضاءي ُكل َمْن َوالَُّه ُسْلطَاٌن ُذو َشوَْكٍة َوإيْن َكاَن َجاهيالً َأْو فَاسي
وقال خالفا للحنفية الذين جعلوا ذلك من شروط الكمال ال من شروط الصحة.فهذا 34."النَّا ي 

الفاسق أهل للقضاء  فلو عني قاضياً صح قضاؤه للحاجة  لكن ينبغي أال يعني  كما يف "احلنفية: 
الشهادة ينبغي أال يقبل القاضي شهادة فاسق  لكن لو قبل ذلك منه جاز  مع وقوعه يف اإلمث. 

قلت: فكلهم اتفقوا على  35."د يف القذف فال يعني قاضيًا وال تقبل شهادته عندهموأما احملدو 
عدم جواز تعيني الفاسق لكن اْلالف يف هل يقبل قضاؤه بعد التعيني نظرا إىل بعض املفاسد اليت 

 سترتتب على عدم قبول ذلك.
التشريع وهي االجتهاد: يقصد به أهلية القاضي ومقدرته على استخراج األحكام من مصادر  .1

القرآن والسنة النبوية الشريفة وعلمه ابألحكام اْلاصة  والعامة  واجململة  والناسخ واملنسوخ من 
فاشرتطوا ذلك بناء على قياسهم األولوي لذلك على اإلفتاء ألن القضاء آكد من اإلفتاء   .السنة

الستحباب. فيجوز تقليد غري هلية االجتهاد شرط األولوية والندب واأن أبخالفا للحنفية القائلني 
إمكانه أن حيكم بناء على اجتهاد غريه إن أن الغرض منه فصل اْلصومات فال فاجملتهد للقضاء 

والواقع يف زماننا عدم توافر اجملتهدين ابملعىن يقول األستاذ وهبة: "أب  بعدم اجتهادية القاضي.
من املوجودين يف العلم والداينة والورع املطلق  فيجوز تولية غري اجملتهد  ويوىل األصلح فاألصلح 

والعدالة والعفة والقوة. وهذا ما قاله الشافعية واإلمام أمحد  وقال الدسوقي من املالكية: واألصح 
 36."أن يصح تولية املقلد مع وجود اجملتهد

سبق يظهر أن الغرض من هذه الشروط هو متكن القاضي من التوصل إىل احلق مث ما فبناء على قلت : 
انقياده للحق الذي توصل إليه خالل معاْلته للدعاوي  فالشروط املتعلقة ابألهلية يعني القاضي على 

                                                           
 .315  ص 22الفقهية الكويتية  ج املوسوعة 34
 .89  ص 8  ج الفقه اإلسالميالزحيلي:  35
 .256  ص 8املرجع السابق  ج 36
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 ة مدارفيعني القاضي على االنقياد للحق بعد رهوره له. فعلى هذه احلقيقالعدالة  التوصل إىل احلق وأما
ٌد اْلُقَضاُة َثالَثٌَة » قَاَل  -صلى هللا عليه وسلم-اْبني بُ َرْيَدَة َعْن أَبييهي َعني النَّبي ي  فيما رواهعليه السالم قوله  َواحي

احلَْقَّ َفَجاَر ِفي احْلُْكمي  ِفي اْْلَنَّةي َواثْ َناني ِفي النَّاري َفَأمَّا الَّذيى ِفي اْْلَنَّةي فَ َرُجٌل َعَرَف احلَْقَّ فَ َقَضى بيهي َوَرُجٌل َعَرفَ 
 37قَاَل أَبُو َداُوَد َوَهَذا َأَصحُّ َشْىٍء فييهي «. فَ ُهَو ِفي النَّاري َوَرُجٌل َقَضى ليلنَّا ي َعَلى َجْهٍل فَ ُهَو ِفي النَّاري 

اْلليفة هو الذي يستحق أن يباشر عملية  أن هاءعند الفق ي ذلكفاألصلف : القضاةني  تعهة اليت اْلوأما 
ألن  تعيني القاضي ملن علم أنه صاحل للمنصب سواء عن طريق وعيه أو إراشادات أهل العلم واملعرفة

. وللخليفة أن يتأكد من صالحية من أشاروا إليه من رأى فيه خرياه له أن يوكلف ه أصالةالقضاء من ورائف
 38يف عدالته وكفاءته. له تهعن طريق السرب فيعينه بعد ثق

أو  ض ذلك إىل شخصيجوز أن يفو  لكن األمر قد يعدل من األصل إىل غريه حسب الظروف املختلفة  ف
لكن  إذا مل  أمراء األقاليم وقضاته مباشرة ذلك نيابة عن اإلمام.قاضي القضاة أو . كما جيوز لجمموعة

يوجد يف البالد أمري فال أب  أبن يباشر ذلك أهل العلم والرأي اضطرارا لعدم وجود  اإلمام لكن استدامة 
 إذن من عني إماما فيما بعد.عدم ب والية املختار حمددة

طلب والية القضاء يف اإلسالم ألهنا من  جواز عدم يف ذلك هو حكم طلب والية القضاء:فاألصلوأما 
أدلة نصية متعددة اليت  منعهاوقد دل على  39الورائف العامة  اليت كان احلكم يف طلبها املنع أصالةقبيل 

 منها ما يلي:

                                                           
 .2525أبو داود: السنن   رقم احلديث:  37
 21-22   نظام القضاء  صزيدانعبد الكرمي 38
 91 املرجع السابق  ص39
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َماَرَة فَإينََّك إيْن أُْعطييتَ َها َعْن َغرْيي َمْسأَلٍَة »: َعْبدي الرَّمْحَني ْبني ََسُرََة قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاي ف .9 اَل َتْسَألي اإْلي
رًا أُعيْنَت  َرَها َخي ْ َها َوإيَذا َحَلْفَت َعَلى ميَينٍي فَ رَأَْيَت َغي ْ َها َوإيْن أُْعطييتَ َها َعْن َمْسأََلٍة وُكيْلَت إيلَي ْ َها َعَلي ْ ن ْ مي

 40.«َفْأتي الَّذييُهَو َخي ٌْر وََكف يْر َعْن ميَيينيكَ 
وسطها غرامة االمارة أوْلا ندامة وأ» :عن أيب هريرة قال شريك ال أدري رفعه أم ال قال .3

 41.«وآخرها عذاب يوم القيامة
قال إنكم ستحرصون على اإلمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم »عن أيب هريرة عن النيب  .2

 42.«املرضعة وبئست الفاطمة
خلت على النيب صلى هللا عليه وسلم أان ورجالن من بين عمي فقال : دعن أيب موسى قال .4

»  :فقال .على بعض ما والك هللا عز وجل وقال اآلخر مثل ذلكاي رسول هللا أمران  :أحد الرجلني
 43.«إان وهللا ال نويل على هذا العمل أحدا سأله وال أحدا حرص عليه

ْن أََنسي ْبني َماليٍك قَاَل َسَيْعُت الذي رواه ع وابلنسبة إىل والية القضاء فقد جاء يف احلديث .5
َمْن طََلَب اْلَقَضاَء َواْستَ َعاَن َعَلْيهي وُكيَل إيلَْيهي َوَمْن ملَْ َيْطلُْبُه » يَ ُقوُل  -صلى هللا عليه وسلم-َرُسوَل اَّللَّي 

ُ َمَلًكا ُيَسد يُدُه   44«. َوملَْ َيْسَتعيْن َعَلْيهي أَنْ َزَل اَّللَّ

من هذا األصل إىل سائر األحكام التكليفية نظرا إىل الظروف املتغرية نسبة لطلب لكن احلكم قد يعدل 
تعني عليه القضاء وقد يكون مستحبا يف حق من رأى أنه أصلح  من القضاء فقد يكون واجبا يف حق

للمنصب من غريه وقد يكون مباحا يف حق من قصد بذلك دفع األذى عن نفسه أبن كان فقريا أو حنوه 

                                                           
 .9322  مسلم: الصحيح  رقم 2946البخاري: الصحيح  رقم 40
 .5696الطرباين: املعجم األوسط  رقم 41
 .2948البخاري: الصحيح  رقم 42
 .9222مسلم: الصحيح  رقم  43
 .2582أبو داؤد: السنن  رقم  44
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  وقد يكون حراما ملن طلبه ليقوم ابحملظور كعون الظاملني وقد يكون مكروها بم بصالحيته للمنصمع العل
 45.وحنو ذلك ملن كان غريه أصلح للمنصب منه

 نظام تعيني القضاة يف نيجرياياملطلب الثاين : 

 جي سي(جملس الشورى القضائي الوطين )أين فكل من أمعن النظر يف دليل تعيني القضاة الذي أصدره 
م سينجلي أمامه شيء من األمور املتعلقة بتعيني القضاة يف نيجرياي فمما استفدت منه ما 3295عام 

 46سأذكره حتت هذا املطلب:

جملس الشورى القضائي  شيحيف نيجرياي تكون برت  يف احملاكم العالية القضاة عينيفإن القضااي املتعلقة ب
أو  )جي أيس سي( لفيدرالية أو الوالئيةدمات القضائية ا(  بعد استشارة ْلنة اْلأين جي سيالوطين )

 حنوها مع مراعاة القوانني النيجريية املتعلقة بذلك.

من ْلنة اْلدمات القضائية الفيدرالية أو  وكاتبه خطااب (أين جي سي)يبدأ اإلجراءات ابستالم رئيس 
الوالئية بطرق خمصوصة يوضح فيه حاجة احملاكم إىل االزدايد من عدد القضاة فيستشري رئيس أين جي 

للطلب.  جوابهسي كاتبه خبصوص الطاقة االقتصادية لتوفري الطلب فيعمل مبقتضى االستشارة خالل 
 نع.فقديكون ذلك ابملوافقة أو التعديل أو امل

ستقدام الطلب لورائف حينئذ يعلن رئيس جي أين سي ابعلى الطلب ف (أين جي سي)فإذا وافق رئيس 
وبعد استالمه للطلبات من الراغبني يف املناصب يتمادى يف اإلجراءات شاغرة يف مكتب القضاة  

ابقرتاحاهتم  قضاة احملاكم ورئيس منظمة القضاة النيجريييني وغريهم من أصحاب الشأن فيعمل ةر استشاب

                                                           
 32-91نظام القضاء  ص :عبد الكرمي زيدان45

46NJC diary 2015. 
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نسبة للشروط  لطلبباقدمينتامل من (أين جي سي)إىل رئيس قائمة أَسائهم سيبعث  نلذيلخالل ترشيحه 
 التالية:

لزام الشروط اآلتية وهي: حسن اْللق والشهرة أن يتوفر فيه على وجه اإلشيح ويشرتط لصالحية املرء للرت 
مما قد يعترب كالشروط  وااللتزام الدائم لآلداب املهنية واملثابرة واْلد والصدق واالستقامة والعلم ابألحكام

 األصلية ملنصب القاضي.

وهناك شروط إضافية يستحب أن يتوفر يف املتقدمني للطلب لالحتياط  فمنها أن يكون انشطا يف منظمة 
عرض وكذلك النيجريية مع عرض قدر منقنع من الدعاوي اليت قد ابشرها بصفة شخصية قانونية. احملامني

. القدر املقنع من القرارات اليت أصدرها يف احملاكم بصفة رئيس املسجلني أو رئيس ماجسرتيت الصحيحة
اإلجنازات املعتربة يف تعليم القضاء يف اْلامعات والبحوث العلمية اليت مت إصدارها يف جمالت وكذلك 

احملاكم الشرعية يرجى معرفته إن كان الوالية ستكون يف ورات خمتصة أبعمال القضاء. اْلامعات أو منش
 للغة العربية وقواعده.

ويعترب مزاولة بعض األعمال مما جيعل املرء غري منهل للمنصب فمنها: احملاولة عن طريق بعض النا  للتأثري 
  واْللق السيء واإلسراف وعدم الصدق والفساد وتقدمي املستندات املزيفة وغريها (أين جي سي)يف قرار 

 .لبشيعةا من التصرفات

فيدعو مجيعهمم للمقابلة  (جي أيس سي)َساء املرشحني من رئيس (ألأين جي سي)فبعد استالم رئيس 
 ليتمكن من إصدار القرار النهائي ابلنسبة لتعيينهم.

 مقارنة بني مؤهالت القضاء يف الدستور الشرعي والدستور النيجريياملطلب الثالث : 

 املذهبني القضائيني ميكن أن يلحظ نقاط مهمة أمجلها فيما يلي:فنظرا إىل الشروط احملددة حتت هذين 
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يف  مما يشرتط لصالحية الرتشيح ملنصب القاضي يف اإلسالم اعترب بعض ما اشتمل عليه العدالة .9
فذلك الصدق وحنوه لكن العدالة يف اإلسالم أوسع من هذا كما هو مستفاد من تعريف  نيجرياي

 املاوردي السابق.
ابلنسبة إىل املعيار الشرعي  روط اإلسالمية فيمن له حق يف تعيني القضاة يف نيجريايعدم توفر الش .3

م مع إمهال ما يلزم مراعاته أثناء تعيني واهُ هَ   أن ينقادوا ل لبعض املرشحني أو املقرتحنيفيمكن 
 القضاة.

بَ ْعَض الظَّاليمينَي بَ ْعًضا  وََكَذليَك نُ َويل ي ﴿تمع أبسره مما قد يوجب فساد  القضاة.لقوله تعاىل: فساد اجمل .2

ُبونَ  َا َكانُوا َيْكسي  .47﴾مبي
اإلميان ابهلل له دور هام يف تطهري اجملتمع وابلتايل فال ينبغي فصل الدين من نظام القضاء يف أي  .4

 على الفساد. القضاءدولة من الدول اليت أرادت 

 املقارنة بني النظامني من لوازماملطلب الرابع : 

إىل نتائج البحث فيما بعض   بذلكنظرا إىل هذه النقاط فنحتاج إىل فهم بعض األمور اليت ميكن التوصل 
اإلميان تعيني اإلمامة يف اإلسالم  مزااي الشريعة اإلسالمية  وأمهية نظام فهي: مفهوم العدالة يف اإلسالم  

 يف احلياة اإلنسانية. ابهلل

العني والدال والالم أصالن صحيحان لكنهما متقابالن كاملتضادين: "جاء يف مقاييس اللغة:  :العدالة لغةف
فاألول: الَعْدل من النا : املرضي املستوي الطريقة   .أحدمها يدل علٰى استواء  واآلخر يدل علٰى اعوجاج

                                                           
47
 .921سورة األنعام، اآلية:  
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توجب مراعاهتا االحرتاز  والعدالُة صفةٌ "ويف اللسان: قال بعُض العلماءي: 48"يقال: هذا عدٌل  ومها َعْدلٌ 
 49."عما ُُيلُّ ابملروءة

معىٰن واحد وهو   إىلودعتعددت ألفاظ الفقهاء يف تعريف العدالة والعدل وكلها يفقد  :االصطالح أما يف
 50يف دينه ومروءته. مستقيما القول والعملايف كون صاحبها مرضي

أن يكون جمتنباً عن الكبائر  "يوسف رمحه اللهأن العدل يف الشهادة:  أيب عن صاحب التبيني هفمنه ما نقل
وعند املالكية 51."وال يكون مصراً علٰى الصغائر  ويكون صالحه أكثر من فساده  وصوابه أكثر من خطئه

 احملافظة الدينية علٰى اجتناب الكذب والكبائر وتوقي الصغائر  وأداء األمانة  وحسن املعاملة "العدالة: ف
ا مرضي أهنا ما يتصف به الرجل حىت يكونن العدالة: أالشافعية  وجاء عند52"ليس معها بدعة أو أكثرها

ما هلفعلمع اجتناب الريبة وانتفاء التهمة هي وقال احلنابلة العدالة: 53العتداله. معا دين واملروءةفيال
 54ما يكره.هليستحب وترك

ابجتناب املرء  ويكون ذلك يف الداينةالرضا عن الشخص  داينة ومروءة   يفالعدالة  إذن فقد جعلوا معيار
فالعدالة هي: هيَئٌة وأن املروءة ترجع إىل العرف السوي.  ةطاقوتوقي الصغائر علٰى قدر ال الكبائر كلها 

                                                           
 .245ص : املقاييس ابن فار 48
 .326  ص 9 الفيومي: املصباح املنري  ج49
  أتريخ الدخول: http://almoslim.net/node/188164عدالة الشهود عند الفقهاء  : أفنان بنت حممد تلمساين 50

 م.98/99/3298
 .336  ص4ج ( 9292تبييني احلقائق شرح كنز الدقائق  )دار الكتب اإلسالمي  القاهرة   الزيلعي 51
 .219  ص 8(  ج 9181ر الفكر  بريوت  منح اْلليل شرح خمتصر اْلليل  )دا حممد عليش:52
 .941  ص92ج ( 9114)دار الكتب العلمية   احلاوي  :املاوردي53

  ابن مفلح: الفروع مع تصحيح الفروع لعالء الدين  22  93ج ( 9491)دار إحياء الرتاث العريب  بريوت   اإلنصاف  :املرداوي54
 .254  ص 99(  ج 3222)منسسة الرسالة  
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َها ب ْ َخٌة َتْدُعو َصاحي ْصرَاري َعَلٰى الصَغائيري  االستيَقامة علٰى الدي ْين  ابجتيَنابي الكبيائيري  َوتَ ْركي ا إىل راسي إلي
َنُه ُعْرفاً َوَعادةً  ي ْ  55.واستعمال املروءة بفعل ما جُيَمي َلُه  وتَ ْركي َما ُيشي

ا ُكلُّ َذْنٍب َخَتَمُه هللُا تَ َعاىَلٰ بيَلْعَنٍة أَْو َغَضٍب أو اَنٍر  َأْو ُحُبوطي َعَمٍل  أو َوَجَب فيْيهي حَ فا د ٌّ يف لكبائر: إهنَّ
نْ َيا  عند الفقهاء ما عدا ما اعتربانه كبرية أبال   :الصغائرو ُمْسليمينَي.  أَْو َعظَُم َضَررُُه َوَمْفَسَدتُُه َعَلٰى الْ  الدُّ

وضابطها عند العزُّ بن عبدالسالم راهر 56يكون فيه حد أو ال يوجب احلد أو قلَّت مفسدهُتا أو حنو ذلك
ائر فاعرض مفسدة الذنب علٰى مفاسد الكبائر إذا أردَت معرفة الفرق بني الصغائر والكب: "يف قوله

لكن صغار الذنوب قد تصري  57. "املنصوص عليها  فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر
 58عند الفقهاء. تهعدالب وثقذلك يف من ي ملذلك اشرتط عدو كبرية ابإلصرار عليهاوالتكرار 

أن ال يفعل يف السر أمرًا وهو يستحي أن يفعله  ... وهي العفة واحلرفة هي" وقيل: :وأما  املروءة
وقيل: أن ال يرتكب ما ال يليق . احملافظة علٰى فعل ما تركه من ابب ما يوجب الذم عرفاً "فهي 59."جهراً 

اشرتاطت ألن حفظها من دواعي احلياء  وإن كان " 60"أبمثاله من املباحات ِبيث يسخر به ويضحك منه
تركها دل ذلك علٰى عدم مباالة اإلنسان مبا يصنع وأن من قل حياؤه مل يبال  ال يفسق املرء برتكها  إذ أن

 تربختالف األزمان والبلدان واألعراف  فما يعابتختلف وملا كان مرجع املروءة إىل العرف ف61. طمبا يصنع
 عند قوم قد ال يكون كذلك عند غريهم. خارماً للمروءة

                                                           
   املرجع السابق.عدالة الشهود عند الفقهاء :حممد تلمساينأفنان بنت 55
 .969  ص5اْلامع ألحكام القرآن  ج :القرطيب56
 .91  ص9  ج(رف  بريوتادار املع)قواعد األحكام يف مصاحل األانم   :عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي57
 املرجع السابق.  عدالة الشهود عند الفقهاء :أفنان بنت حممد تلمساين58
 .954  ص9لسان العرب  ج :ابن منظور59
   املرجع السابق.عدالة الشهود عند الفقهاء :أفنان بنت حممد تلمساين60
 املرجع نفسه.61
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تعيني اإلمام يف اإلسالم:ولقد أثر عن الفقهاء سبعة شروط لإلمامة أو اْلالفة أو الوزارة فهي: ابلنسبة ل اوأم
حصافة الرأي يف   مث العدالة مث الكفاية العلمية مث مسلماً  حرًا   ذكراً  ابلغاً  عاقالً األهلية أبن يكون 

مث  الكفاية اْلسديةجندة مث من جرءة و  صالبة الصفات الشخصيةمث  القضااي السياسية واحلربية واإلدارية
 62النسب.

ويتم اختياره من أهل احلل والعقد الذين يكون تكوينهم عادة من أهل االجتهاد والوجاهة يف اجملتمع 
 إىل معرفة من يستحق اإلمامة نياملوصلالعلم اإلسالمي بعد مراعاة فيهم ما جيب توفره فيهم من العدالة و 

 63.تعيني األفضل نظرا إىل مصاحل النا يقتضيمما  والتدبري الرأي واحلكمةو 

إن الفرق بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية  كالفرق بني هللا : فزااي الشريعة اإلسالميةوأما ابلنسبة مل
وخلقه  ألن الشريعة وحي من هللا  والقوانني وضع من خلق هللا  وأسأل هللا عز  وجل  أن يوفق املسلمني 

 64.م ليظفروا بسعادة الدنيا واآلخرةشريعة رهبلتحكيم 

ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ميَن اَّللَّي ُحْكًما ليَقْوٍم يُوقيُنونَ ﴿وقد قال هللا عز  وجل :     وقال يف 65﴾أََفُحْكَم اْْلَاهيلييَّةي يَ ب ْ
يَل َوَما ﴿حق أهل الكتاب:  ْن فَ ْوقي َوَلْو أَن َُّهْم أَقَاُموا الت َّْورَاَة َواإْليجنْي هيْم َوميْن حَتْتي أُْنزيَل إيلَْيهيْم ميْن َرهب ييْم أَلََكُلوا مي

َفَمني ات ََّبَع ﴿  وقال: 67َلْيهيْم َواَل ُهْم حَيَْزنُوَن﴾َفَمْن تَبيَع ُهَداَي َفاَل َخْوٌف عَ ﴿  وقال تعاىل: 66﴾أَْرُجليهيمْ 
لُّ َواَل َيْشَقىُهدَ    68يَ ْوَم اْلقيَياَمةي أَْعَمى﴾ْن ذيْكريي فَإينَّ َلُه َمعييَشًة َضْنًكا َوحَنُْشرُُه َوَمْن أَْعَرَض عَ  * اَي َفاَل َيضي

                                                           
 .225 -229  ص 8 ج الفقه اإلسالميالزحيلي: 62
 312   ص8  ج الفقه إلسالمي  الزحيلي: 2ص   ألحكام السلطانيةملاوردي: ا63
  )فهرسة مكتبة الفهد شرح شروط الصالة وأركاهنا وواجباهتا لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب: عبد احملسن بن محد العباد البدر 64

 .85  ص 9الوطنية  مدينة(  ج 
 .52:  اآليةاملائدةسورة 65
 .66:  اآليةاملائدةسورة 66
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ًئا َوُهَو َشر ٌّ َلُكْم َواَّللَُّ يَ ْعَلُم وَ ﴿وقال:  ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن حتُيبُّوا َشي ْ ًئا َوُهَو َخي ْ أَنْ ُتْم اَل َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشي ْ
 .69﴾تَ ْعَلُمونَ 

وأما ابلنسبة ألمهية الدين يف احلياة فقد جاء يف ذلك أقوال من أهل التجارب اإلسالميني وغري 
ال حاجة بنا إىل التنبيه على أن احلياة يف مجاعة ال قيام ْلا إال "الدكتور دراز : اإلسالميني:فمنها ما ذكره 

اته   وحيدد حقوقه وواجباته   وأن هذا ابلتعاون بني أعضائها   وأن هذا التعاون إمنا يتم بقانون ينظم عالق
القانون ال غىن له عن سلطان انزع وازع . والذي نريد أن نثبته هو أنه ليس على وجه األرض قوة تكافئ 
قوة التدين أو تدانيها   يف كفالة احرتام القانون   وضمان متاسك اجملتمع واستقرار نظامه   والتئام أسباب 

ذلك أن اإلنسان ميتاز عن سائر الكائنات احلية أبن حركاته   وتصرفاته االختيارية الراحة والطمأنينة فيه . 
يتوىل قيادهتا شيء ال يقع عليه َسعه وال بصره   وال يوضع يف يده وال عنقه   وال جيري يف دمه   وال 

 70."يسري يف عضالته وأعصابه . وإمنا هو معىن إنساين روحاين اَسه الدين والعقيدة

عند النظر إىل اصطالح الثقافة عند الغربيني جند أن من عرفها ال ُيرج كثرياً عن ذكره الشحوذ: " منها ماو 
معناها اللغوي ورغم تباينهم يف ضبطها ِبد جامع مانع  إال  أهنم يتفقون على أمهية العقيدة ودور الدين يف 

 71."صنع الثقافة وتوجيه سلوك اإلنسان
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 خلامتةا

ن قد لزم منها مفبحسن النظر ملا رهر من األوهان املوجودة يف نظام تعيني القضاة يف نيجرياي وما 
النيجرييني  ضائية النيجريية إىل حد امتدت غوائل الفساد إىل القضاةالفساد املتفشي يف البيئات الق

وابلتايل رهرت سلبيات فسادهم يف الصعوابت اليت تواجهها كل حماوالت احلكومة الفيدرالية النيجريية 
حملاربة الفساد يبدو أمهية النظر يف النظام اإلسالمي لنأخذ منه ما يتنقى به الوضع النيجريي من هذه 

 املعضالت.

 به مواجهة هذه الصعوابت االجتماعية:فعلى هذا األسا   أرى تقدمي ما يلي بصفة ما يتم 

 هناك ضرورة لتوسيع نطاق العدالة يف النظام التنيجريي ملا يالئم مع النظام الشرعي. .9
ضرورة سعي اجملتمع لنصب العدول يف املناصب العامة حىت يتم بتداخلهم تعيني الصاحلني  .3

 للقاضاء.
 أمهية منع تقدمي الطلب ملناصب القضاء يف نيجرياي. .2
 حتصيل القدرالكايف من التعاليم الدينية يف حق من يستحق تعيينه للقضاء. إلزام .4
حماولة احلكومة الفيدرالية على تطهري اجملتمع ابجملهودات البالغة مع اعتبار الدين مما يتوصل به  .5

 لذلك.
 شن احلرب العنيفة عن مبدأ فصل الدين عن الدولة السائد يف اجملتمع. .6
يف اإلسالم على تعيني القضاة ما دام أن القضاء يف األصل من إجراء شروط تعيني اإلمامة  .2

 ورائف اإلمام.
وإذا كان القضاة سيعينون من قبل جهة مفوضةلذلك فينبغي اعتبار شروط اإلمامة فيهم أيضا  .8

 ألهنم معتربون بصفة نواب اإلمام يف الشريعة اإلسالمي.
 لعلمه ابلقانون.اشرتاط املهارة يف علوم الدين ملن يعني للقضاء إضافة  .1
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 .من أعضاء أين جي سي النساك اشرتاط وجود رجال الدين .92
نسبة وحنوهم  من القضاء واحملامني اتقرتاحبتقدمياال ونيطالبس أال يكون املعيار يف الذين .99

مكانتهم بني شركائهم فقط وأن يكون العدالة ابملفهوم  القاضي لصالحية شخص ملنصب
 .اإلسالمي مما يراعى فيهم قبل مطالبتهم بذلك

وقد يضاف إليها –أن يدرج مادة تتعلق أبحكام الفساد يف القضاء ابلنظرية اإلسالمية  .93
 ومعاهد تنظيم مهنة القانونمن املواد اإلجبارية يف مقرر كليات القضاء  -نظرية أداين أخرى

بنيجرياي حىت يرى كل من مر بتلك الكليات واملعاهد من سينزجر به إذا ويل القضاء يف 
 املستقبل.

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.


