








مقدمة

رورقن مباس ونعوذ ونستغفره، ونتعينه نحمده س الحمد إن 

فلالل يضوس له، مضل ملأ الله يهده من أعمالنا، سيئات و نا أنف
محمدأأن وأشهد له، شريك لا وحده اس إلا إله لا أن وأشهد له، هادى 
كثيرا.تسليما وملم وصحبه آله وعلى عليه الله صلى ورسوله، عبده 

.الني أصحاب ُان جرى الذي الفقهي الخلاف فان بعدت أما 
احيمنشق ق كثيرة آثار له كانت الإسلام أئمة من بعدهم جاء ومجن 

تثويرق الاثار هده وتتمثل البلدان، واحتلاف الأزمان تعاقب على الحياة 
الفقهأصول علم وفلهور مدارسه، وتنوع —، وتفريعه تجديده أي — الفقه 
ةعملياويد وتس_ي، الفقهالحلاف صبتل أهدافه أكبر من كان الذي 

فائدةوأكثرها الأثار طك أجود من وكان والأحكام، النوازل ق الاجتهاد 
:بمنفىلا إذ واحد؛ قول أو رأي ق حصره وعدم والاجتهاد الرأي توسعة 

كوذلالحرج، ورفع والتيسير السعة مجن واختلافها الذاهب تنوع ق ما 
لديهميكون إذ والنوازل، الوقائع مجن والمفتون القضاة به يتلى فيما ظاهر 

أورعا موا يخرمجأن غير من والمضايق الشدائد محن به يبتلون لما محارج 
كماالنظر ق مثله سائغ وتعليل معتبر دليل للخلاف دام ما حدا ينتهكوا 

اس.بحول تفصيله ياي 





٧مهدمة 

المحوهذا على فوقوعه الأحكام، أدلة ق ونظرهم الماس مدارك اختلاف 
ذلكسيبدو كما الدارك ق وتبايهم الماص اختلاف صروره منه؛ لامناص 

وامحبابه.الخلاف كارات اصتعراصنا عند جليا 

واجبالاجتهاد أن على اتفقوا قد اس— —رحمهم الفقهاء كان وإذا 
نمثمرة الخلاف فان للناس وإظهارها الأحكام سنن أجل من لدين؛ ال 

كيفنص، فيه يرد ب أمر على الماس اتفا3، العادة ل يستحيل إذ ثمراته؛ 
؟ا.المص فيه ورد فيما كان اختلافهم وغالب 

تقرهمما المحو— هدا على ~ الخلاف أن على نستدل الملازم وبمدا 
لالعلعن يوجمسب لا وهدا كثرة، تحصى لا شواهد ولذلك الشريعة، 

نجميض المقعلى بل الوجوه، من بوجه مصداقيته ق الشك أو الدين، 
اينوتبدين ابجتهدارك ماختلاف عن ناتج الحلاف لأن تماما؛ ذلك 

فومعمنه، المحرز يمكن ل؛ ذلك أحل ومحن نفسه، الشرع عن لا افهامهم 
لالخلاف موارد تتبع مجن ي*رذها رحمة ذلك كان هنا ومجن الشرع، فيه 

المروع•ام، م
مسائلبه وتتعلق التشريع، ل ثان له الفقهي فالخلاف هدا علم إذا 
أنرأت وفل فيها، الفرع حكم يجهل أن العلم طالب يسع لا وأحكام 

دامحتهه الفقيهو وآثاره ومسائله بالحلاق يعتي أن له ينبض من أول 
فصلق عام تأاار له الفقهي الخلاف لأن ذلك القضاء؛ ,ممنصب بلي الذي 

رنفلعلى أو الحكم، ذات على منصبا الأثر هذا كان مواء الخصومات، 





مقد4ة

الأهان كلن إلا منها يالتحذير الشريعة جاءت الى المناصب اختلمر 
الباطل؛وإبطال الحق إحقاق وجه على ينهم والقضاء الناس ين للفصل 
بالتعليمتدرك لا أشياء إل وافتقاره نوازله، وكثرة مسالكه، لوعرة وذلك 

الخصمن،ين تميز الي الأمارات وإدراك القس وفقه والمهلة الفراسة مثل 
لوجههخالصا العمل هدا يجعل وأن المراد، بلوغ على يمني أن أسأل واش 

الرحيم.اتر هو إنه ١^۴؛ 
الدراسة:موضوع 

ىعلالفقهي الخلاف آثار دراسة على مجمله ق البحس، هذا يدور 
ائلالمق ت البمن القاصي موقف أخرى: وبعيارة القاصي، حكم 

انحالي الخلاف مراعاة لمبدأ اكأصيل إل هدف دراسة وهي ، الخلافية 
يعيذي الالأصول المصعللح الخلاف .ممراعاة هنااعي ولا القضائي، 

دلولملاللغوي المفهوم أقصد وإنما حكمه، ال١إيالين من واحد كل إععلاء 
وهوآخر، ومعي المعي هذا يثمل إذ ؛ ذلك مجن أعم هو والذتم، الكلمة 
آخررأي نجديد ورمما ذإلئا، الحال اقتضاء عند المخالف رأي إل العدول 

الشريعةمقاصد مع يتلاءم وهذا الواقعة، شان ل قيل مجا بملة عن يخرج لا 
النازعات.وفض الخصومات صل فق 

تيلي فيما ~ اف بحول ~ لها سأعرض الي الجواب أهم إبراز ويمكن 
هذهمحن وهو القضائية، الواقعة ق الخلاف مجراعاة لمبدأ اكاصيل — ١ 

بابه.ق جديدا يعتثر الراوية 



القضائيالحكم على الفقهي الحلال اثر 

لكنواء سالقضائي، الحكم على الفقهي الخلاف آثار إبراز 
ةالمتعلقد القواعق أو الإثبات، حلرق ق أو القضائية الواقعة ق الخلاف 

القاصيبمدره الذي الحكم بذات يتعلق الأثر كان وصواء القضائي، بالحكم 
الأحكام.تقرير ق يعتمدها الي بالهلريقة أو والإبرام، النقص حيث من 

والوالأقالأراء بلا الشريعة .؛فاصد القضائية الأحكام ربط ٣— 
رةدائتوسع دلك من والهدف والمقاصي.، الحكم اعتتيار عن امحردة 

لكنالذي والقول الطور على جامدا يفلل لا كي القضائي الاجتهاد 
يالالشرع قهلعيات من يكن وب تتجدة، منازلة أو طارئة لحالة علاجا 

والأزمان.الأعراف باختلاف نحثلف لا 
مفصلةة درامودراستها القضائي، الاجتهاد الك مبيان ٤— 

للخلافا جمإدراك رأسهات على الفوايل من بجملة فيها النامحنر يضحللع 
مالخص—ومات، اء وإلهالازءات فص مجال ق كثري أهمية مجن الفقهي 
المعتير.الفقهي الخلاف مجع للتعامل الأمثل الهاج 

لة،مفصة دراسالقضائية الوقائع ق المؤثرة العوامل دراسة ٥— 

أنأنه ممجن اعتبارها أن وكيف القضائي، الحكم ق تاث؛رها وجه وبيان 
وأتمه.وجه أحسن على ال1زءات وفص الحصومات فصل ق يماهم 





اليئانيالمتم ض اممقهي الخلاف اتر  ١٢

لاميالإمه للفقيكون أن يوجب وذلك مذلاهرها، من مفلهر ل كل 
امحتهدينأقوال ل بالنفلر إلا ذلك يكون ولن ، التطور هذا تواكب مرونة 

عنسؤولأ مالقاصي ويعتبر منها، الأصلح هو ما لأعمال بينها واجلوازنة 
بالقضاءالموضوع هذا وارتباط الخصومات، نمل ق الغرض هذا تحقيق 

نقمه.القضاء أهمية عن تقل لا أهمية يكبه 
خنبخلاف ا فيهجرى الي الوقائع ق الناس ينز القضاء ~ ٢ 

ةطيعتقتضيها لأمور ؛ واالمتي الفقيه معيار غبر آخر معيار له امحتهدين 
يقولذلك ول ذلك، إل الإشارة سلمت، كما القضائية والواقعة الدعوى 

روعنه فقعن القضاء علم امتياز ب، غرابة ولا " المالكي: فرحون ابن 
المقدماتمجرى بحرى أحكام معرفة إل يفتقر القضاء علم لأن ؛ الذهب، 

الجزئيات...الوقائع بأحكام العلم يدي، >ين 
خصائصهفلكل والفقيه، القاضي عمل يى المساواة بحال يصح ولا 
ةمفلتالحكم مجالس ؤ، التعصب، كان ذلك، أجل من وآثاره، ومقتضياته 

ُمللفيالأءكام•اض 
يغ،وجه على الموضوع هذا مثل ق، فالبحث، كذللئؤ الأمر كان وإذا 
يرهغمن المعتبر الخلاق عن اللثام ويكشف، أحكامه، ويضيط حدوده، 
وخطورته.القضاء أهمية مجن أهميته يكتّبؤ 

برالتعصاهرة ظه مراحلأكثر ق الإٌلامي التاريخ عرمحسح ٣— 

.-٢ ا/١ الحكام تمرة 



٣!ث4ة 

هلفكانت الماس، بين القضاء ذلك وشمل الاقليد، نحو والانحياز المدهي 
ل— الله رحمهم — الياء خدي وقد كلها، الحياة مناحي على سلمية آثار 

هبقيدوه ما مع صرورة، مجوصع ذلك وجعلوا الواحد، لالمدم_إ القضاء 

تعرضوقد الواحد، المذهب مضايق ل الوقوع عن يتجاق تجعله قيود من 
امالأحكتق؛ين ق والحكم المدهي القضاء ق القول لمفصيل الحث، هدا 

بما.والإلزام الشرعية 

دألمبالمأميل إل محدق، أمحا الدراسة هذ0 أهمية يجلي ومما — ٤ 
مييما يشمل حى الأعم ,كفهومه القضائية الواقعة ق الحلاق، مراعاة 

فيهالخلاف منشأ كان فيما الاجتهاد تجديد بل الخلازا، من دزالحروج 
دعابيعتر الماجية هده مجن فهو والعمل، المصلحة أو والعواثد الأعراف 

القضاء.فقه ق المتمات 

اتطيقيعتتر للخلاف.ممفهوميه القاصي فاممار ذإاJث، كل وفوق — ه 
ةالواقعرف لفلمراعاة يعتره فقد واحد، آن ل تشريعي أصل مجءن لأكثر 

هادالاجتأصول من ذلك، لغير أو للذريعة سدا أو استحسانا أو مصلحه 
الخلافبشبهة الحدود إسقامحل ق كما الاحشاحل أجل من يراعيه وقد المعترة، 
البابيا الأصل هذا والعمل ذللثج، ونحو الأقارب قضايا بعض ؤ، وكما 

الأحكام(.ق )المحديد باسم الإّلأم ثراثع ق المبديل دعاة أمام 
الهاتصان فأولا قلت وكما الموضوع، هذا أهمية لما تتضح وهكذا 

وآخرا,أولا المسممان سبحّاه والق أهميته، يإثبات كفيلا ثمحعله بالقصاء 



القضائيالحكم على اممقهي الخلاف ار 

السامة:الدرامات 

الشريعة،ميزان ل أهميته على الفقهي( الخلاف ) موضوع أن الواقع 
محرزالم، العناية تلك لميلو( أنه أرى عنه نيل وما فيه كتب مجا رغم وعلى 

مجنانحال هدا ل ألف مجا رغم وعلى وقواعده، أحكامه ومحبط مكامنه، 
لامالم)رفع كرمالة الهام العلمي الصرح لهذا للتبمحخر تصلح الي الكتب 

يرثن بمحمد وكتاب تيمية، ابن الإسلام لشيخ الأعلام( الأئمة عن 
قوالترجيح التعارض ظاهرة درست، الي الكشس، وكيلك ابجتهد( ربداية 

ستحمعلر الفقهية الدراسات، أن إلا كله ذللئ، مجع الشريعة... نصوص 
ىعلللس__يهلرة ة ل. يجل نفلرية مجته لتصوغ الزاخر التراث هذا أطراف 

ةال،وولان وأركالدين دعائم أحد هو اليتم، القضاء ؤ، سئما الخلاف، 
الإسلامية.

لبارز ئأيتر مجن الفقهي للخلاف ومجا الإسلام، ق، القضاء أهمية ومجع 
ةيستقل,ييالجكتابا الوصوع لهن.ا أفرد مجن علمي بحب أر لر أحكامه 
لمجبئوئة وتهلوف إشارات هي وإنما الدعاوى، ائل مؤ، الخلاف ظاهرة 

القضاء.كت_، وبعض والأصرل، الفقه كتب ثنايا 
ان. هب، جوانمن جانبا تدرس الحل.ذة الدرامحات بعضن برزت وفد 

فيماالحاكم واجتهاد للقضاء التهلرق، دون بحت،، فقهي وممنظور الحث، 
الكتابةعن تغي ولا العليل تثقي لا يستره إشارات إلا فيه الفقهاء تنازع 

أهمها:ومن بالبح.ثا، وإفراده الموضوع هدا ؤ، 



ث4ة

الأنماري.أحمد للدكتور الشريعة، ق الفقهاء اختلاف أثر — ١ 
هزاع.لشويش وملامحه، المعاصر الإسلامي الفقه مسيرة ٢— 
معيدي.ليحي المالكي، الدم، ق الخلاف مجراعاة ٣— 

ثقرون.خمد الفقهية الفروع ؤ، وأره المالكية عند الخلاف مراعاة — ٤ 
كوكال.لإسماعيل الإسلامية الشريعة ق الأحكام تغير ٥- 
الخيدي•الُ-؛ عبد بن لعمر ١لالكي المذهب ق، والعمل العرف ٦— 
 ~U العسري.لام اللعبد العمل به جرى •مما الأخذ نظرية

الموضوع:اختيار أساب 
إحمالهافيمكن الموضوع هذا اختيار إل دفعني الي الأسباب عن أما 

تيلى فيما 

ذلك.بط مبق كما أهمية محن الموضوع فوا مجا — ١ 
الناس،؛ juالخصومات فصل ؤ، بارز أثر له الفقهي الخلاف أن — ٢ 
فكانغيرهم، همم مما أكثر والفت؛ن القضاة همم وأحكام مسائل به وتتعلق 

منأر ب علمي وبحب للوجود، وإخراجه الموصوع هذا بجث من لأبل- 
هالفقكتس، ثنايا ق مبثوثة بتود.ْ كانت وإن مستقل، كتاب ق أفرده 

الميزانبذلك ضبعل مجع اناله، جموأجمع شتاته، نر أ أن فأحبيت، والقضاء، 
ةعامبه ينفع أن الله عمى الدين، علماء وبينه الشريعة به جاءت الذتم، 

خير.لكل الموفق ~ سبحانه ~~ وهو وخاصتهم، السالمين 
أودعهمجا الموضوع هذا اختيار على الأقوى الياءث.ا كان وناس ٣" 



الصانيالحئم طى الممهي الخلاف اتر 

اءعلمه دونما على والاطلاع القضاء ق التفقه حب من قلي ي الله 
رأأقمرة ذات كنت أق وافق وقد الهام، العلمي الصرح هذا ق المسلمين 

دينالاد عمالقاصي للفقيه الإفتاء( ومحوان القضاء )صنوان تاب كق 

هفيفوقفت (، ٥٦ ٤٦)سة المزق الحنفي الإشفورقاني إسماعيل بن محمد 

مالحكعلى آثار من له وما الفقهي، بالخلاف تتعلق مهمة فصول على 
بفضلهالكرم افه يسر إن ت وقلت، مي، نقق ذلك فأضمرت ... القضائي 

الموضوع.هذا عن كتمتر ومنه 
الناسمن كئترأ أن الموضوع هذا محتل ق الكتابة إل دفعي ومما - ٤ 

أنى علالعلماء اتفاق مجع — رأسا بما يرفع ولا امحتهدين بأقوال يعبا لا 
باتق للدم مستوجبا كان إن وهدا —، مجعتن مذهب ق ينحصر لا الحق 

أنشرعا مامور القاصي؛ لأن ؛ الذم ق آكد القضاء ق؛ فهو والفتيا الفقه 
.ممحصلا اجتهاده، إليه يوليه حسبما كان، حث وينشده بالحق بحكم 

احمو وهبيان إل بحتاج وتفصيله جملي، قول وهذا والهوى، المعصب 

الموضوع.هدا اختيار إل دفعي؛ 
الاجت—هاداتبع—ضاّا ظهور الأسان من ذكر ما إل وينضم ٥- 
يتصفالي المرونة بححة القضائية الأحكام تحريض إل تدعو الي المعاصرة 

املذريعة الفقهي؛ الخلاف مجن واتخذت المستحدات، ومجواكبة الإسلام يما 
لماوتأصلا امحال، هذا ؤ، الحق لاصتجلأء محاولة البحث هال.ا فجاء تقول، 
الماس.مصلحة وبحقق الشريعة، بحالم لا ذللث.مما إزاء يتخذ أن يبغي 



١٧مقدمة 

اJحث:صعوبات 

والعراقيل،الصعوبات من شيثا اقتضت الموضوع هدا طبيعة إن 
القولفيه يسط ولا مستقل، يبحث يقرئ لر — أسلفت —كما أنه وذلك 

والأصول.الفقه كب ثنايا ق مبثوثة إشارات إلا ويشفي يكفي .مما 
اجتهاداتعلى فالحكم الحطوره، باغ موضوع أنه لذلك يضاف 

لوبالك ما الخصوم، بين والحكم القضايا فصل مجن أشد الإسلام أئمة 
إ.الحكومة لذم مجوهلأ ليس الاجتهادات هال.ْ ق اJاظر كان 

منبعد.كا أتزود ولن الشرعية، العلوم ز محبتينا طالبا كن وإذ 
غروفلا البيان، أم حقائقه وسن الموضوع، هدا خفايا بجلي أن شانه 

منالكشر طريقه ق ويعرض القص، من شيء يكتنفه أن هده والحال 
والإشكالأت.العراقيل 

الجد،ساعد عن شمرت خلقه من معتن الله بعد ل يكن لر ولما 
سبحانهبه ومتغيثا وحده، بائك ممتعنا الختلمير الموضوع هدا واقتحمح، 

و١كصنيفا,البحّث، ضلألأت يجنبي وأن الصواب، يلهمي أن 
أن— مزجاة العلم ق بضاعي كانت وإن — جاهدا حاولت وقد 

بهتعالج ما ختر ذلك كان إذ بفروعه؛ الاهتمام بدل الموضوع لهدا أوصل 
تنقضيفدونه الفروع جميع على الإتيان وأما ومستحدامحا، العلوم حوادث 
اكاصيل.من بحمل مجا وتكرارها عدها مجن يخمل لا أنه مع الاجال، 



الئضانيالحكم طى الفتهي الخلاف أثر ٨

هذاإثراء ل يه انف حباق وعلما جهدا أدخر فلم حال، كل وعلى 
علىفما أخطأت وإن وحده، اظه من فالتونيق أصت فان الموضوع، 

•التعلم طريق j يخطئ أن حرج التيئ 
فاقامعليم، ناصح محب بعن الكتاب هدا ل نفلر امرأ الله ويرحم 

الشديجعل لر و له، ودعا لصاحبه اعتندر م عقاره، وتدارك اعوجاجه، 
هدال الق— —رحمه الشاطئ إّمحاق أي نول أجاد ومجا وشعاره، غابته 
٢:ر القصائد( أتراب )عقيلة ق قال إذ المعي 

ضرأوم اللات عزمجمن ينجيه وزرا لا فعير ه لعيا عاب مجن 
كيرامجا بالعفو واحتمل صفا ما خذ ها بنيتال أعمي ها وإنم

\.AA->rAUرنم: التان 



متيمة

المث:منهج 
الوصفيي التحليلهج ايعلى مجملها ؤ، الدراسة هذه نمنمي 

التالية:الإجراءات ونفلمه إعداده ق واتبعت والامتبامحلي، 

وعلومالإسلامي الفقه ق المعتبرة محا منالعلمية المائة جمع ~ ١ 
الشريعة.

الأئمةواكتفي.ممداهب الخلافية، السائل ق العلماء أقوال ذكر ٢- 
الأصلية.مجذلانه إل كله ذلك عزو مع الذلاهرJة، ومجدهب الأربعة 

ارالمخترأي الوترجيح بينها الوازنة محع الأقوال أدلة ذكر ٣— 
بالأدلة.مدعما 

دعنامحاكم بعض ق العمل عليها الي القضائية المواد إثبات — ٤ 
لدلك.الحاجة 

ورتمااء، الفقهبه أورده الذي باللففل القاعدة نص ذكر ٥— 
دةالقاعثرح مع لن.لك الحال اقتضاء عند صياغتها ق تمرفت، 

المراد.سن شرحا ومفردامحا 

ردهاومن العلماء مجن أخد.ممضمومحا ومن القاعدة أدلة ذكر ٦— 

بدليله.المختار الرأي وترجيح فريق كل أدلة مع منهم 
ةالفقهيالأمثلة بذكر القاعدة ق الفقهاء اختلاف آثار ذكر ٧- 

وهذلك.مما مجن أكتفي وإمما الفروع، لجميع استقصاء غير من 
الحاكم.مم بحال 



القضانيالحكم على النقهي الخلاف ائر 

الصحف.ل رممهأ ذكر مع سررها إل الايات عزو ٨— 
انكفان المعتمدة، الصادر من البرية الأحاديث تخريج ٩— 

نمخرجته وإلا به اكتفيت، أحدهما أو الصحيحين ق الحديث( 
ءم

قتعينا مموصعقا صحة حكمه يكر مجم المعتمد٥ نة المصائر 

عاليها.والحكم الأحايين( بتخريج ا،لخين العلماء بأقوال ذللئ( 
موجزة.ترجمة المشهورين غير للأعلأم الترجمة — ١  ٠

الغريبة.والكلمايت، العالمية بالصيللحات( اكعريمح، — ١١

الخطة.ق يأق ما على اإكتاب، هاية ق العامة الفهارس وضع — ١ ٢ 



مقدمه

وحاتمةتودابين وتمهيد •قدمة على الدراسة هده تشتمل 

تيلي ما وتشمل المهدمة; 
لاشاحية.ا ٠

الدراسة.وضوع م ٠

الموضوع.همية أ ٠
الماشة.لدراسات ا ٠

الموضوع.اختيار سباب أ ٠
.البحث نهج م ٠
الدراسة.طة خ٠ 

فصلان:وفه القيائي. والخكم الممهي بالخلاف اشريف التمهد: 
نشأته،أنواعه، )ماهيته، الممهي بالخلاف اكريف الأول: المصل 

بحثان.وفيه أسابه،( 
مطلبان:وفيه وأنواعه. الفقهي الخلاف تعريف الأول: المحث 

الخلاف.تعريف الأول: الطلب 

.الفقهي الخلاف أنواع الثانى: المطلب 
مطلبان:وفيه وأميابه. الفقهي الخلاف نشأة الثاي،: المبحث 

.الفقهي الخلاف نشأة الأول: الطلب 
)باختصار(.الفقهي الخلاف أمياب اكال،: الطلب 



أئرادخلأفاصضاسماصني ٢٢

نقبهوحكم وأنواعه، القضائي بالخكم اكريف الئائ: الممل 
مباحث;ثلاثة وفيه به( والإلزام 

مهنالب;أربعة وفيه وشروطه. القضائي الحكم تعريض الأول; الحث 
والاصهللاح.اللغة ق الحكم تعريض الأول؛ المطلب 
والاصطلاح.اللنة ق القضاء تعريف ١كاني; المهللب 
.الإلزام على علما باعتباره القضائي الحكم تعريف الثالث; المهللب 
القضائي.الحكم شروط الرابع; الطلب 

مطليان;وفيه وطبيعته، القضائي الحكم أنواع الثانىت البحث 
القضائي.الحكم أنواع الأول; الطلب 
القضائي.الحكم طبيعة اكانيت الهللب 

مطلبان;وفيه بما، والإلزام القضائية الأحكام نقين الثالث; البحث 
اإشيناتعريف الأول; الطلّب، 

ها.والإلزام القضائية الأحكام حكم الثانيت الطلب 
الإثباتوطرق القضائية الوقائع ق الفقهاء اختلاف أثر الأول; الباب 

فصلان;وفيه سه. القاضي وموقف 
وفيهفيها. المختلف الوقائع ق البت من القاضي موقف الأول; المصل 

مباحث;ة تم 

مطلبان;وفيه امجها وأمبالوانعة التعريف ; الأول البحث 

والاصطلاح.اللغة ق بالواقعة التعريف الأول; الطلب 



٢٣طدمة 

الوقائع.أنسام ص: الهللب 
مطالبازتوفيه وأنواعها القضائية الواقعة أهمية الثانىت المحث 

القضائية:الواقعة أهمية الأول: اكللب 

القضائية:الواقعة أنواع اكانيت المهللب 
مطالب:نلاثة وفيه الخلاف. مسائل ق القاصي اجتهاد الثالث: المحث 

وشرائطه.الاجتهاد تعريض الأول: الطلب 
القاصي.اجتهاد حكم الئاق: المطلب 
القضائى.الاجتهاد مجالات الثالث: المطلب 

هوفيالخلاف، مائل ق القضائي الاجتهاد مماللي الرابع: المبحث 
مهنالب:عثرة 

الترجيح.j العامة القواعد مراعاة الأول: الطلب 
الجزئية.والأدلة الكلية القواعد ق الطلر ض الجمع الثاي،: المطلب 
القضائي.الحكم ممرض ز الواقع مراعاة الثالث: الطلب 
الأذكام.ق واعشارْ المال مراعاة الراح: المطلب 
والاعتدال.التوصل مراعاة الخامس: المهللب 

الخلاف.مراعاة السائس: الطلب 

العمل.به جرى ما اعتبار الساح: المهللب 
الاحتياط.مراعاة الثامن: المطلب 

والمقاصد.الواط اعتبار التاسع: المهللب 



القضائيالحكم على الئئهي الخلاف ائر 

الضرورات.اممار العاشر: القللب 

مطالب:أربعة وفيه القضايا، ق المؤثرة العوامل مراعاة الخاص: البحث 
والعادة.العرف الأول: المطلب 

الذرائع.ّد الئاق: الطلب 
الخرج.رفع الثالث: المهناب 
المصالحة.الراع: الممحللب 

الحموم،دهب موبخلاف القلل.، بالذهب الفضاء السائس: البحث 

مهنالب:ثلاثة وفيه الفقهية، والرخصة الرجوح وبالقول 
المقالي.بالمذمب القضاء الأول: المهللب 
الخصوم.مذه_ا بخلاف القضاء اإثاني: المهللب 

الفقهية.والرحمة الرجوح بالقول القضاء الثالث،: الطاب، 
ائةالقضالوقائع و الفض الخلاف عالي المترية ١لآىر الئاي: الفصل 
مباحنمئ،:ثلاثة وفيه الإثبات. رهلوق 

ائية،القضالواقعة و الفقهي الخلاف عالي المترتبة الأءار : الأول المبحث، 
ُهلالء_<:أربعة وفيه 

الأحكام.إصدار ق التريح، وجوب الأول: المطلّب 
المشورة.أهل على الواقعق عرض الئ١ني: الطلب، 

الأحتكامّق السحر الئالث،: ب، الطل
الخلاف.بشبهة الحدود إسقاط الرابع: المهللبط 



مقدمة

وفيهالإثبات، >ق ل الفقهي الخلاف على انرتة الاثار ١^^،: الحث 
مطالب:ثلاثة 

الإثبات.بطرق التعريف الأول: المطلب 
الإثبات.طرق تمحيص ق القاصي اجتهاد ١^^،؛ المهللب 
الشرعية.ة ياّيالالقضاء الثالث: الطلب 

المختلفالواقعة ق الجكم إصدار على الرتبة الأنار الثالث: الحث 
مهلليان:وفيه فيها، 

القضائي.الحكم إبرام الأول: المطلب 
الفتوى.وتغ؛ر الخلاف ارتفاع التاني: الطلب 

مائلعلى الخكم قواعد ي الفقهاء اختلاف اثر الثائ: الياب 
فصلن:على ويشتمل قضائية. 

هوفيالقضائي، الخكم تمرير عليها ييى الي القواعد الأول: الممل 
مباحث:خمسة 

مطالب:ثلاثة وفيه الأزمان، بتمر الأحكام تغتر ينكر لا الأول؛ المحث 
معناها.وبيان القاعدة شرح الأول: الطلس، 
وأدلتهم.القاعدة ق العلماء أقوال اكاق: الطلب 
اإقاعJة:هذه ق الفقهي الخلاف أثر الثالث: المعللب 

المخالفات.أنواع على التعزير أنواع تحديد ١" 
الحديثة.بالقرائن الحا.ود إثبات ٢— 



التضانيالطم طى اممتهي الخلاف اتر 

الزمن.لتغقر الماخر مع بالفساد الساعي تضمين ٣— 

•معتن ن بالزواج تحديد ~ ٤ 
الزوجات.تعدد من المع ه— 
القاضي.بجد الطلاق جعل ٦- 

الخلاف.فيه يراعى الاجتهاد ائل ممجن مدركه قوى مجا الثانى1 المء>ث 

مطالب;ثلاثة وفيه 

مجساها.وبجان القاعدة ثرح الأول! العللب 
وأدلتهم.القاعدة ق العلماء أقوال اكاني: الطلب 
القاعدة:هده ق الفقهي الخلاف أثر الثالث: الطلب 

بعلمه.القاصي قضاء ١— 

بالفاقة.القضاء ٢— 

ول.بدون الكاح ٣— 
الشعار.نكاح — ٤ 

ةثلاثوفيه الحدود، بما تدرأ شبهة الفقهاء اختلاف التاك: الحث 

مطالب:

معناها.وبجان القاعدة شرح الأول• الطلب 
وأدلتهم.القاعدة ق العلماء أقوال الطلب 
القاعدة:هده ز الفقهي الخلاف أثر الثالث: الهللب 

فيه.مختلف نكاح ق وطي عمن الحد إسقاط ~ ١ 



٢٧.تدمة 

نصابدار مقق للاختلاف السارق عن الخد إسقاط ٢— 

السرقة.

السرقة.تقو.م وقت ل للاختلاف السارق •مث الحد إسقاط ٣- 

وفيهالغرم، عليه صوعف لموجب العقوبة عنه سقطت من ١^١^ البحث 
مهنالب;ثلاثة 

محعناها.وبيان القاعدة شرح الأول،• المهللب 
وأدلهم.القاعدة ذ العلماء أقوال الئاق: الممللب 
القاعدة:هدْ ق الفقهي الخلاف أثر الثالث: الهي، 

ذميا.قل إذا المسلم على الدية تضعيف ١- 

الصحيح.■ينا قلع إذا الأعور على الدية تضعيف ٢— 
عمد'.قتل إذا الصي على الل-ية تضعيف ٣- 

مجهنالب:ثلاثة وفيه الفاسد. القصد بنقيض الحكم الخامس: البحث، 
معناها.وبيان القاعدة شرح الأول• المهللب 
وأدلهم.القاعدة ق العلماء أقوال ١^: الطم، 
القاعدة:هدْ j الفقهي الخلاف أثر الثالتح: الطم، 

المرات.مجن مورثه قاتل حرمان — ١ 

الممحوق.الوت مرض ق الطالقة توريث، ٢— 

بالتحرمعالي وهو العدة ق، تزوجها من على المرأة نحرم ٣- 



اممضانيطى ص الخلاف اتر  ٢٨

دوره:صبمد القضائي الخكم بفئة التعلمة القواعد الئائ: الفصل 
مباحث!خمسة وفيه 

ةثلاثه وفيصغته• عن الشيء يزيل لا الحاكم حكم الأول! الحث 
لب:مهنا 

معناها.وبيان القاعدة شرح الأول: المهلاو_ا 
وأدلتهم.القاعدة ق العياء أقوال اكانى: الطلب 
القاعدة.هده ق الفقهي الخلاف أثر الثالث: المعللب 

الزور.شهادة على البي بالكاح القاصي حكم - ١ 
زوا.بمهلليقها شهد من على الرأة -/.، ٢- 

مهللقته.اك بامالقاصي ألزمه فيمن الحكم — ٣ 
الشهود.جرح نين إذا القضائية الأحكام نقض — ٤ 

مجهلالب:ثلاثة وفيه بالاجتهاد. يفض لا الاجتهاد الثال(: البحث 

معناها.وبيان القاعدة شرح الأول: العللب 
وأدلتهم.القاعدة ق العلماء أقوال اكاق: الطلب 
القاعدة:هن.ه ق الفقهي الخلاف أثر الثالث: الطلب 

و.بمانربشاهد القضاء — ١ 

ول.بلا نكاح بصحة القضاء ٢— 
مجهنالب:ثلاثة وفيه به، بمهم فيمن يفد لا الحاكم حكم الثالث: البحث 

معناها.وبيان القاعدة ثرح الأول: الهللب 



٢٩مقدمة 

وأدلتهم.القاعدة ق العلماء أقوال الثانىت المقللب 
القاعدة:هده ق الفقهي الخلاف أثر الثالث: المهللب 

وشريكه.لنفسه القاصي قضاء ١- 
لهم.شهادته بحوز لا ومن لأقاربه القاصي قضاء ٢— 
فه٠ حاص، ۶ لمد تعا الأ الغاف علء, الحكم ينفذ لا ^؛ ١١ار المحث 

معناها.وبيان القاعدة شرح الأول: العللب 
وأدلتهم.القاعدة ل العلماء أقوال ١لثانىت المطلب 
القاعدة:هده ق المقهى الخلاف أثر الئاك: المطلس، 

افه.حقوق ق الغائب على الحكم ١— 
•الأدمتئن حقوق ل الغائب على الحكم ٢" 
 ~x الحقن.بن يجمع فيما الغائب على الحكم
هوفيالحكم، ق أخطا إذا القاصي على صمان لا الخامس: المحث 

مطالب:ثلاثة 

معناها.وبيان القاعدة شرح الأول! المطلب 
وأدلتهم.القاعدة ق العلماء أقوال ١لثانى: المطلب 
القاعدة:هده ق الفقهي الحلاف أثر الثالث: المطلب 

خمنا.باجتهاد الحكم ق الحاكم أخهلآ إذا المال بيت تغر-م ~ ١ 
إتلافا.تضمن حكم بعد شهادفم عن رجعوا إذا الشهود تغرم ٢" 



القمانيالحكم على الئقهي الخلاف اش ٣

وتشمل:الخاتمة، 

الدراسة.نتائج أهم ١" 
•سعة بالجملة وهي الفهارس، ~ ٢ 

•الايات فهرس أ~ 
الأحاديث.فهرس ب- 

الأثار.فهرس ج- 
الغريبة.والكلمات العلمية المصطلحات فهرس د~ 

لهم.المترجم الأعلام فهرس ه~ 
والمراحع.الصادر فهرس ز- 
الموضوعات.فهرس ح- 



٣١ث.ة 

دةوقسار

هو Lcجلاله.جل الله على ١^؛ أن الكتاب هذا مقللع ق يب يجدر 
هيالذي الوجه على الدراسة هده إنجاز ق ومددا عونا ل كال اذ ؛ أهله 

فالحمد ز ت وأقول والتبجيل الحمد آيات أسمى أرفع سبحانه قاليه عليه، 
الذيس والحمد ا، ايله هدانا أن لولا لنهتدي كا وما لهدا هدانا الذي 
فضله،مجن وحباي بعونه، أمجدي الذي لك والحمد الصالحات، نمم بمعمه 
سواه.من رحمة عن به أغناي ما رحمته أبواب من ل وفتح 

معروفه،للناس أسدى من سكت وشكره الق حمد تمام من كان ولما 
العطروالثناء الجزيل بالشكر أحص فاي حوائجهم، قضاء ق ومعي 
تفضلالذي المتيض انحن عيد الدكتور الأستاذ ومعلمي سيخي 

فاللهفيها، الخلل لمكامن ويرشد صوابما، يقر الدراسة، هذه على بالإشراف 
تعليمه.على معلما جزى مجا حير عي يجزيه أن أمال 

إنجازق أسهموا الذين العلماء المشايخ مجن بثلة أنوه أن هنا أنمى ولا 
فضيلةرأمهم وعلى البناء، ونقدهم القيمة يارشاداتمم البحث هن.ا 

الرحمنعبد ود• الحيمي، نإ سا بن اللام عبد أ.د. الكر.بمين؛ المئاقضن 
نفعيالذي ديس العلي بن اس عبد د. الشيخ وفضيلة الحري، سعدي 

حميعاعي يجزيهم تعال فالله المثمرة، وتبيهاته النيرة بتوجيهاته كثيرآ الله 
مجيب.سميع إنه المافع العلمي عطائهم ق ويمد الجزاء، ختر 

وكليةالمنورة بالمدينة الإسلامية الجامعة إل هتا موصول والتكر 













٣٧اسبابه. نئاته انواعه u_، - اممتهي الغلاف 

ii§i\المث 
اصىسددالخلاف 

J^Iاس 
الصىالخلاف سدد 

اللغة:ق الخلاف مريق ~ ١ 

صدادة المضة: اللغق وممحاْ يخالف، حالف مصدر الخلاف: 

أقؤ،لرثول؛ جلف تمعدم ^^ثئوت مخ ؤ الا■ ت*قوله وُنه الوفاق، 
قأصل وهي )خلف(، مادة من واشتقاقه الك..( رمول مخالفة أي: 

١yللغةلعانكئ^رة 

أنأحدها: ثلاثة: أصول والماء: واللام الخاء ،: فارسلابن نال 
والثالث:دام، فحلاذ واكاني: مقامه، يقوم شيء يعد شيء يجيء 

فمنمختلفون أي حلفة والناس كدا، ق الناس اختلف قولهم: اإتغئر...وأما 
مقامه نفويقيم صاحبه، قول ينحي منهم واحد كل لأن الأول؛ الباب 

.٨١آية: التوبة، محورة )١( 

.١١٧٨/١^الصباح المببم/مآخ-7خ، لسان \، royliالصحاح انفلر: )٢( 
بارعلغوي شه ، الحتن أبو المزويي محمد بن زكريا بن قارص ين أحمد )٣( 

مجالك.مذهب إل عمره آخر ق فانممل ئانما نقيها كان التصنيف، حسن 

ْ؟ُآه.سة توق وزالصاحي(، اللغة، ورمقاسى اللغة( )بحمل ثاره: آس 
^\.\Iyالأعلام ، ١٨١/٧بالومات الواق ١،  ١٨/١الأعيان وفيات ينفلر: 



١^على الممهي الخلاف اتر  ٣٨

 ^١٢١١.

اكمة اللغأهل يقول حسبما واحد والاختلاف.ممعى والخلاف 

نبيلمن كان ما الخلاف فجعل بينهما، ، iyمن العلماع مجن و ،، مءأتيأ
وهمنتكان مجا والأحلاف دليل، دون من والمخالفة والخصام اللجاج 

جابل الض__اف وت، ثبت الفرق، هذا مجن والخاصل والحجة، الدليل 

م.)الأحلاف( j جانبه الإجماع كمخالض )الخلاف( ؤ، الخالق 
وعليهر؛،، الفرق، هذا اعتار عدم الأصولم، بض كلام ق وقع وقد 

معيق يممقان و)اءتعل( )فاعل( يإن الناءين؛ هذين قا التصريف أصل يدل 

مقاييس)١( 

الكلممنض ->ق فلم إليها، رجت الي اللغة معاجم من ف ظهر يا هذا )٢( 
غربق المفردات السابقة; الراجع مع انظر بعض عله حركا كما 

.١٥٦ص القرآن 

الدينتقي فول له ويدل الأحناف، هم التفرقة هذه إل يميل وجدته مجن وأكثر )٣( 
الخلاف إنه الشاذ; الخلاف ق الحنفية يقول وهكدا فتاويه; ل بكي البن 

أماالماحي، القرب الشهور الاختلاف يعتر إنما أنه بذك بمنون اختلاف، 
وانظر;١. أ/بم بكي الفتاوك، الحق لأهل خلاف فهو المعيد الشاذ الخلاف 

-rالقدير فتح ، y،>a/xالحقائق تبض  .x/U ، وانثلر، ١١؟/الرائق البحر
المصطلحاتمعجم ، ١١٧—١١٦/١الفنون اصهللاحات أيضا;كشاف 

,ajyالفقهية والألفاظ 

.yriللشاطي الموافقات انفلر: )٤(  \y\lT.\



اسبابهنشأته انواعه ماهيته - ال،تهي الخلاف 

،،ر ة اللغأئمة ذلك على نص كما الفعل ق الاشتراك وهو معانيهما، من 
منإثباته يمكن مجا وغاية بغ،، هو كما )الخلاف( ق عنه بد لا المعي وهذا 

المعي،يغتر لا فرق وهو لازم، ثاكاني متعد، الأول البناء أن بينهمات الفرق 
لس__انن مصني لها وليس محض، اصهللاح التفرقة هل0 أن يبدو قاليي 

أعلم.واس لدلك، شاهد واحد .ممعى لهماالفقهاء واستعمال العرب، 

اصهللاحا:الفقهي الخلاف مريق ٢" 
أن)الخلاف، معانى من أن نجد الحري اللسان مصائر إل رجعنا إذا 

الحلافوأن قوله، أو حاله ق الأخر طريق غتر طريفا واحد كل يأخذ 
رصدين محث-ذيوأ كل وليس مختلفان، صدين كل لأن الضد؛ مجن أعم 

هأنإلا الفقهاء، عرف ل المعي هذا عن يخرج لا اإففهي، والخلاف 
وروأمادات الاعتقق له مدخل ولا العملية، التكليفية ائل بالميختص 

ائلالمأحكام ق المباية الأقوال تعريفه يمكن هتا ومجن الأخرة، 
.والحجة الدليل مجنشوه كان مما العملية الشرعية 

هوهدا إن إذ والعملية، التعبدية الكلضن بتصرفات يختص نزاع فهو 
إلا فيهالخلاف ينمسس، فلا الفلرية والأمجور العقائد أمجا الفقه، مجوصوع 

ذلكؤ.نحو أو أصول، حلاف أو عقدي، حلاف يقال; وإنما الفقه، 

ابنألفية إل اللث، المأوضح ، ١  ١/٩٣ عصفور لابن الممريمح، ق الممتع انظرن )١( 
هشام؛/ْبمم.لابن ُاللئ، 

المرالصباح ، ١٥٦ص القرآن، مفردات انفلر: )٢( 



القضائيالحكم على القتهي الخلاف ائر 

اللغوي\كوووقين 1ين جلية العلاقة تفلهر التعريض هدا ل وبالتأمل 
اينالتبمعي على مشتمل منهما فكل الكلمة، لهذه والاصطلاص 

الشرعيةائل بالمالفقهاء خمه المعي هذا أن إلا والتخالف، والتفاد 

,غيرها دون العملية 

الثانيااس 

الصىافواءالخلاف 

مالحكق كثيرة آثار له كان الفقه ائل مق امحتهدين اختلاف 
اببق أو والمنيا، الفقه باب ق مواء وأفعالهم، اللكلفين تمرقات على 

مثلالأصول علم مباحث، مجن كبيرا حيرا أيضا شغل ونل والخفاء، الحكم 
ومهماذللمث،، إل وما ثالستفتي المفي وأحوال الترجيح، وءلرءا الاجتهاد، 

ح—لأفكل ليس فإنه ومراعاة واعتبار شأن محن الفقهاء لاختلاف يكن 
قسمين:على الفقهي الخلاف بل كذلك، 

نوعان:وهو انحمود: الخلاف الأول: المم 
قالاختلاف وهو: الوفاق،: إل حقيقته ق يرجع ما الأول• الوع 

أنواعق كالاختلأف الجميع، جواز على الامامح، بعد والأول الاختيار 
بمحرمالذي المساك وأنواع والامتفتاح، التشهد وصفات والإقامة، الأذان 

أوالقنوت من والأفضل الخوف، صلاة وأنواع والعمرة، الحج قاصد به 
صورتهكان وإن فهذا ذللث،، ونحو إخفائها أو بالبسملة الجهر ومجن تركه، 



اسبابه.نشاته اتواعه مائه اممئهي. الخلاف 

ظاهرالنوع هذا وحكم الحقيقة، ق اتفاق نهو صورة 
هفيونحتك ة، الأدلفيه تضارب الذي الخلاف الئائ: النوع 

وجهه،خفاء تب بالناس من كثتر على الحق وجه فيه ويلتس الأنظار، 
ذيناله أهلعن الصادر شرعا املعتبر الاجتهاد متشوْ كان ما وهو• 

بصثرةى علذلك مع وكانوا الاجتهاد، إليه يفتقر ما .ععرفة اصقللعوا
خلافوهو العتتر، الخلاف هو فهنءا الأحكام، ومجالات الشريعة .ممقاصد 

.السياق هن.ا ق اكصود وهو وحكام، وُفتئن فقهاء مجن انجتهدين 
محمود:وأنه الخلاف، هذا جواز على الأدلة 

وجوازه،الخلاف هذا اعتيار على متضافرة وأصولها الشريعة نصوصن 

وذلكسموجوْت
ألأقل لا فشرعا، يه المأمور الاجتهاد عن نتج خلاف أنه — ١ 

تفرغوامحالمسالة، تلك ق الفرع حكم إظهار قصد لأنه صاحبه؛ يوحر 
وها لم• وهنمره، ظهر الذي الحق محالفة قصده يكن ب و لذلك، جهده 
اللمه—رحمهم بائمتا الظن 

لأحدليس أنه وليعلم الق—: —رحمه ، لتيمية ابن الإسلام شيخ يقول 

.٢ ١  ١A-Y . ْ/ الموافقات ، ْ ١ -٩ ٥ ١  a/yالمرسلة الصواعق انفلر: ( ١ ) 
الموافقاته، ١ الرطةأ/ه الصواعق ل: باصهات النوع هاوا على الكلام انفلر )٢( 

العباسأبو الدمشقي، الحراق تيمية بن اللام عبد بن الحليم عبد بن أحمد )٣( 



اممناضالطم على اممئهي الخلاف اثر 

قه ايله ول رصمحالفة يعمي أن عاما نولا الأمة عند المبولان الأئمة من 
وجوبعلى يقينيا اتفاقا متفقون فافم جليل؛ ولا دقيق متته مجن شيء 

إلارك ويتقوله من يؤخذ الناس مجن أحد كل أن وعلى الرسول، اتاع 
صحيححديث جاء ند قول مجنهم لواحد وجد إذا ولكن .، اذ رسول 
رتركه ق، عدر مجن له بد فلا بخلافه، 

دينامحهمجن ّسيله هدا كان محن أن على والسنة الكتاب دل وقد 

والأجرين:الأحر بلن فهو وإصابته الحق ري حتل 
إذآلميب ؤ، محءظ-اي( إي نتثثن ندائي ؤ تعال: قوله الكتاب: فمن 

»اكاوءقلأ •-؛٣١ تهمنا قهي؛ب.ا و»ءكنا ألئومِ تم مه منش 
ُآيخ\{م.

العلوممجن أدرك ممن "ألمته الناس: سيد ابن نال الإسلام، شيخ الدين، قي ت —
حامجلفهو التمم ق تكلم إن -حمفيا، والاثار نن اليستوعس، وكان حفنا، 
علمهصاحب فهو يالخدث دان أو غايته، مدرك فهو الفقه ق أفق وإن رايته، 

علىم، كل ل رز نحك، من أدّع م ل( دالملل( بالنحل حاصر أو روابمّ، لذل 
تغيوشهرته ه نفمثل عينه ولارأت مجثله، رآه محن ترعتن ونأه، جنأبناءه 

العملتعارض )درء مجتها: جدا، كيره آثارا وخلف مجنافه، ذكر ق، الإسهاب عن 

الدرر)، ٤\/oVوالنهاية البداية انفلر: ^ ٧٢٨سنة توق السنة( والنقل()مجنهاج 
.AY-Aآ■/• الذهب شدرات ، ١ \/٨٦ الكامجنة 

.١ . ٩- ص: الأعلام الأنة عن الملام رفع )١( 
.-؟UA Uآية: الأنبياء، سورة )٢( 





التضانيالهكم على الممهي الخلاف اتر 

بينهمحدث والسلام الصلاة عليه وفاته بعد م اذ، بحول لذلك التمثيل 
معالجد ق كاختلافهم حاصر، حمر عليه يال لا ما الخلاف هدا مجن 

بكلمةالثلاث العللاق ووقوع سيدها، .ممون الولد أم وعتق الإخوة، 
نواقصبعض وق الربا، ائل مبعض وق ا-لحازة، تك٠يرات وق واحدة، 
جدا،كثتر هدا وغير الفرائض، ائل موبعض الغل، وموجبات الوضوء 

،.١١مصنفة كتب له أفردت كثرته ومجن 

هادالاجتبتحدد يختلفون باحان لهم التابعون كان هدا وعلى 

هالفقب وكتإنكار، ولا محاصة غير من المستحدة ائل المق والنظر 
ووهالحاصر، عصرنا حى العمل استمر ذلك وعلى أقوالهم، بنقل مملوءة 

ا.ر الخلاف من اللون هدا وقوع صرورة على دليل 
المحوهدا على صدر مجي — اس رخمهم — العلماء اختلاف أن ٣— 

متتأحكام مجن عليه يترتب لما عليهم؛ وتوسعة بالأمة رخمة يكون فانه 
نمجماعق عن نقل ما مجعى وهو بجانه، منال كما الحرج ورفع بالستر 
لأل يرل ا'مجا قوله: العزيز عد بن عمر عن فأر اذ، رحمهم العلماء 

جامعالر; عبد ابن كتاب ق الصحابة إل نيا مالخلاف هذا مجن 'لوقا انفلر )١( 
.( ١٩٢ ٩- ١  v/X)وفضله العلم محال 

الفقهيالخلاف المكرمة المهدم.بمكة العاشرة دورته ق الفقهي انجمع أمّ وفد )٢( 
المنةالعلمية البحوث بحلة ق انفلره قرارا، فيه وأصدر العتمرة، الذاهب 

٠١٧٣ص: ٣ ع: الثانية 





التضاليالطم على الئتهي الخلاف أنر 

ذكروبرخمة، الفروع ق، اختلاض لأن إليه يحتاج ما أهم من بأدلتها 
نمراجح والوجهه—ا على الذاهب المتمكن يعرف بأدلتها مذاهبهم 

١المشكلات ولغيره له ويتضح الرجوح، 
اسإن د...فبعأما )الغني(ت كتابه مقدمة ق ٢ ر قيامة ابن ونال 

دنواعبمم مجهد الأعلام، من أئمة الأمة هده صلف جعل وٌلوله برحمته 
ة،قامحنمة حجاقهم اتفام، الأحكمشكلات بمم وأوضح الإسلام، 

ا.ر واصعة رحمة واختلافهم 
ل؛إذا رخمة يكون قد الأحكام ق "والزاع تمة: ابن الإمام وقال 

اهمسا كتابرجل صنف ولهدا الحكم، خفاء مجن عقلتم شر إل يفض 
نفىق الحق وأن السعة(، )كتان سمه أحمد: له فقال الخلاف( )كتان 

الشانمةطبقات ، ١٢٩د/ه بكي اللأبن الشافعية طبقات ل: ترجمته نظر ا ص
لأبنناضيشهبةآ/"اْا.

ؤ١٩/١امحموع)١(
الحنبلي،المقدسي محمد أم الدين موفق قيامة بن محي بن أحمد بن اذ عد )٢( 

معوكان وأصوله، المازهب معرفة إليه "انتهت الحابلة، الفقهاء أعلام من علم 
حلموفيه ووقار، مة عليه ربانيا تقيا زاهدا ورعا ويقينه العلوم ي بمْ 

قالماظرا )روضة )١^،( آنار٠ت من والعمل للعلم مستغرقة وأوقاته وتؤدة، 
ه.٦ ٢ ٠ منة يوق، الفقه، أصون، 

٠ aa/vالذب شدرات ، ١  rr/rالحنابلة طبقات ذل ق: ترجمته انفلر 

الغتيا/بن)٣( 



٤٧- أسبابه نشقه أنواعه مامته - القئهي الخلاف 

ظهورهق لما خفاوه؛ الماس ببعض اس رخمة من يكون وند واحد، الأمر 
كلإاألق>تاضألأسلزاؤ ت تعلى نوله باب من ويكون عليه، الشدة مجن 

.٢١١ئقأشآ;انبممميم 
هدا'وأهل انحمود! للخلاف بيانه بعد ٢ ١ الجوزية قيم ابن وقال 

بعضابعضهم يفر وهدى رحمة اختلاف فاختلأيهم اختلفوا إذا الممللغ 
الالذي والتناصر التعاون باب ق داخل وهو ويناصره، ويواليه عليه، 

،.١ ودنياهم' دينهم أمور قا الناس عنه تغي ي
مجتها!الفوائد مجن بجملة يضمللع امحتهدين أقوال محا والناظر  ٣٤

ام،الأحكتنماط امق اف— —رحمهم العلماء مجاخل. معرفة أولا: 
إلأدت الق والعوامجل مذاهبهم، عليها بنيتا الي الأصول على والونونا 

إجلالويكسبه والتفقه، الماظر لدى فقهية مجلكة ينمي وهدا اختلافهم، 

١آية! المالية، محورة )١(  ٠ .١  ١٠٩/ ٤ الفتاوى بحموع وانظر: ، ١

شمسالدمشقي، م ازرعي جرض بن معد بن أبوب بن بكر ش بن محمد )٢( 
انحهدالمحوتم، المقمر الأصول الفقيه الجوزية، قيم بن الله عبد أبو المين 

مجدةولازمه تيمية، ابن بشيخه واختص والعقلية، المقلية العلوم ؤ، برع الْللمح،، 
المعاد()زاد أثاره: من فدره، وجلالة إمجامجته على له ترجم مجن وأجمع ؤلويلة، 
ق:ترخمته انظر . ٠٧٠١محنة توق، المالكلن(. )ما>ارج المونمن، )إعلام 
.ol/nالأعلام ١،  ia/vالذهب ثيران ا/؛"اآ، ٤ والهاية البداية 

.٥ ١ ٧ ٥، ١  i/yالمرسلة الصواعق )٣( 



الصانيالحكم طى القتهي الخلاف ائر  ٤٨

الحق.أنه يبدو ما مخالفة ق أعذ.ارهم على بالوقوف المواء على الأئمة 
ومنبينها، وااوازئة أدكها بامتفلهار الأقوال من الراجح معرفة ثانيات 

امعلى دلل كل وخمل العارض، ظاهرها الي انموص مناط عرفة مم 
إلبجر لا الذي والمململ الجمود ربقة من اكحرر يثمر وهذا ، ينامسه 

والخطأ•الزلل من كئم 

الخلاف:من النوع هذا حكم 
هوجى علة الأمق ووقوعه الخلاف، هدا جواز علمنا فد وإذ 
ثلاثة:بامجور يتعلق ذللث، بعد فيه فالحكم الضرورة، 

مسائك:ل إنكار لا أنه الأول: الأمر 
قهم بينالخلامح، يقع وإنما العلماء، من إبتاعا يكون أن يكاد وهدا 

منه؟لمت، أم م المهذا مجن هي هل اختلافهم جهة مجن الخلاف أنواع بعض 
بذلك:بعدهم ومجن الصحابة مجن الفقهاء نصوص اصتفاضت، وفا 

صتعت،؟،مجا له: فقال رجلا لقي أنه >ه عمر عن أُر مجا فمنها: 
قالبكذا، لقضيت، أنا كنت، لو عمر: قال بكذا، وزيد علي قضى قال* 

أواف كتاب إل أردك كنت، لو قال: إليك؟، والأمجر بمعك فما الرحل: 
.٢٢١"مجشترك والرأي رأي، إل أردك ولكي لفعلتح، نبيه. سنة إل 

لوالفقهاء الصحابة اختلاف، أسباب لمعرفة الأنام هداية كتاب: انفلر )١( 
.٢٧-٢٥ص: الألجك1م 

وهو(، ١٦١رقم/أ  ٨٥)U/؛ إساد دون العلم بجان حاُع قا الر ■مد ابن أورده )٢( 



-اسبابه نسائه انواهه ماهته ال،ئهي. الخلاف 

فيحليفتون، المستفتون برح ما اكطازر معيد بن بحى وقال 
لانحليرى ولا لتحليله، هلك انحلل أن اخرم يرى فلا هذا، وبحرم هذا، 

رم.لتحريمه" هلك اغرم أن 
منأحدأ أهي فلا الفقهاء فيه اختلف "ما ؛: ١ اكوري سميان وءال، 

.٢٤١به" يأخذ أن اخواق 

فولفيها عمل مجن الاجتهاد ائل متيمية! بن الماس أبو وقال 

.٦ ؟؟ t/yج منه انفلر هذا، عن نرب بلفظ شبة لابن الدية تاريخ ل ند م~ 
الخافظالبصري مولاهم التميمي معيد أبو فروخ بن سعيد بن بحى )١( 

أمالشأن بمذا الحديث... ق "أمتر الدهي! عنه نال الإمام، 
قوكان الحفاظ، به ونحرج الحففل، إليه وانتهى الأفران، وماد عناية، 

١ه. ٩٨منة لوؤ، ٠ النصن يجد ب إذا يلغنا غيما حنيفة أي مذهب على المروع 
مم، r'\olrالصفوة صفة ، y<\rlvالكثرى اممقات ق: رجمه انفلر 

بم/ْ'اا.البلاء أعلام 

رنم/ابما"ا(ا^'٩ وفضله)\/ العلم بيان جامع )٢( 
الإمامالثوري، اف عبد بن رافع بن حسب بن مسروقا بن سبي بن سفيان )٣( 

العالماءمبد الحفاظ إمام الإسلام "شيخ الدهي: عنه قال امحتهد، الهمام الجر 
انظر ٠٥١٦١سنة تول ايىمع مصنف ابجتهد الكول زمانه ل العاملين 
تاريخ، U٢٣٠/ البلاء أعلام متر '١، ٧١/٦الك^رى الطفات ل رجمه 
•١ ٥ ١ ؟/ البغدادي للخط—ب، ب،نداد 

.١  yojyوالمتفقه الفقيه ل الحطيبخ صه أخرجه )٤( 





اسبابه.نثاته اتواعه اممئهي. الخلاف 

•٢ ل الحق وتحريه واجتهاده 
ينبالوصع هذا ق قرنوا العلماء يعص أن إل هنا الإشارة وتجدر 

تقدمالذي النحو على التوسعة فجعلوا الاجتهاد، ومسائل الخلاف ائل م

ة،الأدلا فيهارب، تتضالي ائل الموهي خاصة الاجتهاد ائل مق، 
كونالخالي، تيقن مما وهي الخلاف مسائل أمجا اغ، جمفيها وللخلأف 

أواللغ، بالحكمة خالفه مجن على الإنكار فله جانبه ل الصواب، 

صواب.هو ما رمحه خطأ هو ما منع الخلاف هذا أن القائ: الأمر 
وابا،صمنه قول كل يكون أن يقتضي لا فيه الإنكار بعدم والقول 

الخلافيتخذ لا فلذلك ضده، ق والخطأ وفلهر، دليله عمن ما الصواب، بل 
الأقوال،أدلة عن البحث، الواجب( وإنما الجدل، ق حجة أو للعمل، مجهلية 

بالموعظةللمخالق، ذللئه بيان مع غئره، دون صوابا منها كان •مما والأخذ 
.ار والخصام بالت٠لنيفإ الصحوب( الإنكار دون الحنة 

قالصحيح الس_اولثإ — الذ رحمه — ا ١ البر عبد ابن ذكر وقد 

.٥ ١ ٥-٨ ١  u/yالمرسلة الصواعق )١( 

.مأ/احر١ تيمية لابن الكرى الفتاوتح، هذا: ق انفلر )٢( 

. ٩٢٧—٩ ١  ٣/٢ونمله العلم يان، جامع •' ق الم*ىا هذا ق، الاثار مجن طرفا اطر )٣( 
نالامحهد، الحانثل الشرطي، التحيي الذ عبد بن الر عبد ين عمر بن يوصه، )٤( 

•الغرب أهل أحففل وهو الحديث،، ق عمر أي مثل بالأنا،لس يكن لٍ الباجي; 
وغضل4ا.العلم بيان )جامع انيدإ والم١^، من الموطأ ؤ، لما )التمهيد آثارْت مجن 



التضانيانمكم على اممئهي الخلاف اثر 

فهوتدافع إذا "الاختلاف يقول: حث الخلاف من النوع هذا مع التعامل 
الكتابمن الدليل طلب العلماء اختلاف عند والواجب وصواب، خهنأ 

ام—توتفان يعدم، لا وذلك الأصول، على والقياس والاجماع والسنة 
ذلكسن ب فان والمنة، بالكتاب ذكرنا الأشبه.مما مع الميل وجب الأدلة 
تعمالامإل أحد اصعلمر فان بشن، إلا القطع يجر ول( التوثق، وجب 
التةالي_د،ن جملالعامج_ة يجوز ما له حاز ه نفخاصة ق ذلك مجن شيء 

اجمول قكل على الأدلة وقيام والتشاكل التشابه إفراط عند واّتعمل 
.٢١١والخك" الرئة عن ويعد نفسه، إليه تهلمثن 

أناء العلماختلاف ق نظر خليق.عن محكم، شرعي قانون وهدا 
يعتدرم التعصب، أو الومحا نحري عنه يعرض لا وأن إليه، ويجنكم يعمله 
.ومنه بفضله شاء مجن يعهم والله الجدلية، الأعذار مجن بضروب لدلك 

tll/Uالأعيان ومات المدارك ترتيب انفلر: ^ ٤٦٣نة م -
ا/لأه-ااالذهب الدمحاج 

٠٩.  r/xسر يصرف وفضله العلم محال جامع )١( 



٥٣- اسيابه نثاته انواعه ماهيته - الفقهي الخلاف 

.، ل الاجتهاد ي شرط الخلاف هدا معرفة أن الثالث: الأمر 
العنبرالخلاف ائل الدراية.ممأن على الق— —رحمهم العلماء أطبق 

والوقوفوالحاكم، والفقيه القي ذللن ق مواء امحتهد، ق منه بد لا شرط 
ذلك:فمن بيانه، ؤ، الإطاب عن ■نغي القام هدا ق نصوصهم على 

فليسالقراءة اختلاف يعرف لر من قال: أنه آ أ قتادة عن روى ما 
.، لبمفيه فليس الفقهاء اختلاف يعرف ل؛ ومن بقارئ، 

اسالماختلف ما علم لن إلا الفتيا نجوز "لا أنس: بن ماللت، وقال 
ه،محمد أصحاب اختلاف لا، قال: ؟، الرأتم، أهل اختلاف له: قيل فيه، 

١ه اس رسول حدث ومن القرآن من وح والنالماسخ وعلم 
ولوبقوالممنة بالكتاب عط كان محن ،: رالحسن بن محمد وقال 

.١  ٢٢٣،١ ْ/١ الواممات ١، ٩ ٤ ص الفصول تشح شرح انظر: )١( 
الذهي:محه نال المرة، لر عا الخطاب، أبو يومي، القادة بن دعامة بن قادة )٢( 

بهيمبمرب ومحن العلم أوعية س وكان و١نحدين، المرين قدوة العصر، حافظ 
اهر. ١٧سنة واسط يطاعون نوفير اكاJعين، صغار من ، الحفظ قوة ق الثل 

الملأءأعلام سر اكبرتم، الطشات انفلر: 
.٨١٠، ٨١ i/xوفضله العلم بيان جامع ق، الر عبد ابن عنه أخرجه )٣( 
.( ٣١ i/nق،)الإحكام حزم وابن ( ٨١ a/y)الجامع ل الر تمد ابن أخرجه )٤( 
الحافظالإمام الشسانى، فرقد بن الحسن بن الله تما أبو الحسن بن محمد )٥( 

ونرالحسن بن محمد علم محن حمك الشافعي: الإمام قال حنيفة، أق صاحب 
٠لفصاحته لقلته الحسن ين محمد بلغة القرآن نزل أقول• أن أشاء ولو بعتر، 



التضاليالحكم طى الص الخلاف اثر 

رأيهيجتهد أن ومعه لمين المفقهاء امتحن ومما ه الله رمول أصحاب 

اموجميع وحجه، وصيامه صلاته ل ويمضيه به، ويقضي به، ابتلي فتما 

أم
اعالميكون حى يقيس أن لأحد يكون ولا الشافعي; الإمام وقال 

ولسانواختلافهم الاس وإجماع الملف وأقاويل المنن من نله مضى .مما 
.رأآ١^' 

يفيأو يقضي أن القي ولا للقاضي يجوز "ولا آخر: موحلن ق وقال 
.٢٣١العلماء" باختلاف .وعالما بالكتاب.. عالما يكون حى 

. ٠١٨٧منة نوق الكب؛ر( )الجامع المدينة( أهل على )الحجة أثارْ; ن حم —
الجواهر، ١٨٤؛/الأعيان ونيات  twyjyبغداد تاريخ ق.' ترجته انفلر 

.١ ٢  y/uالحنفية طثات ز المضية 

٨٠ ٥ ٧ x/ وفضله العالم بيان جامع ق الثر عد ابن ذكره ( ١) 
ه.١ . - ه . ٩ ص: محالة الر )٢( 

٠.٩  a/yوفضله العلم بيان جامحع ل الر عبد ابن عنه مله )٣( 



-اسبابه نياته انواعه 4أهرته - اللئهي الخلاف 

وهواللغي، بالخلاف محه يمر وقل الذموم، الخلاف الئائ: المم 
أنواع:ثلاثة 

به.ممهلوع دلل أو أصل محالفة يسب الواقع الخلاف الأول: النوع 
نديمن بالاضطرار معلوم وفائه ومذموم، باطل الخلاف فهذا 

تأويلبنوع وقع مجن فيه وقع وإن القضاء، ولا الفتنا به نحل ولا الإسلام، 
.،١١أونس" 

إلاهورة الثالذاهب أتباع بين يوجد يكاد لا الخلاف هذا ومثل 
امتعجالمع المسألة تلك درك ل نمور محبته ويكون المدرة، وجه على 

ا.١ منتهاه المفلر وبلوغ الجهد امحتفراغ نل المشروع حكمها صدار إل 
ارهر"آ،،اعيعدم على منعقد فالإجماع الخلاف هذا مثل وجد وحيث 

>ءأثتجبجلخاووصتيتعاد: قال كما اف أنزله الذي الحق ضد لأنه 
ؤثJامحدإئاتعال: وقال ، ، ؛١٤

.ْمأتيئ(ني,،ئ،ضسفيآف؛ 

.iU\/الوسن إعلام )١( 
.٣٧ص: الملام رفع اطر: )٢( 
٠٣٨ص: الملام رفع رسالة: ق تيمية ابن ذلك على الاجماع نقل )٣( 
.٤٩آية: المائدة، محورة )٤( 

رسالةواطر: ، ١٣١®/الموافقات ق للشاطي والكلام ، ٢٦آية: ص، ررة )٠( 
•٠٦ص: الشانص الإمام 



الئضانيانمكم طى الص الخلاف اتر 

فولأن ظاهرأ سا كان "فإذا اذ-: أاا-رحمه الشاطئ الإمام يقول 
ولأجلعليه، الماء ولا به الاعيراد يصح لر نة للمأو للقرآن مخالف القائل 

»سنيحكمه أن مع الإبماع، أو النص خالف إذا القاصي فضاء ينقض هذا 
الاجتهادق مع\~شذ\ ينقض ولا الفلماهر، خلاف إمكان ح الفلواهر على 
ينقضولكن حكمه، نقض تناقض الحاكم محب مصلحة لأن وإن 
/١ اس' أنزل مجا بغتر حكم لأنه الأدلة مخالفة مع 

إلمهيقمر بما مارق لمس عمن الصادو الخلاف الثائ: النوع 
الاجتهاد:

والأغراض،التشهي رأي.ممجرد أنه حقيقته لأن مردود؛ النوع فهذا 
ا.ل — الله رخمه — الشاطئ فال كما للهوى واتساع عماية، ق وخبعل 

والأنمنالوالفلنون، بالاسحان التمسك الخالق هذا "وغاية 
دونقياسا بعض على بعضها الفروع ورد والأغلوطات، المعضلات بحففذ 

بالشاطي،١^> الغرناؤلي، إسحاق أبو اللخمي، محمد بن موسى بن إبراميم )١( 
ضق طويل باع وله عمره، ي الموغ أعلام أحد لغوي، مفر أصول؛، فميه 

و)المواممات(.والدع( الخواديث، ق، )الاعتصام آثاره: مجن الشريعة، مقاصد 
الماكر، ٢٣١ص: الزكية النور شجرة : ق ترجمته انثلر ه.  ٧٩• سنة تول، 

ل/هب.الأعلام ا.ي\/ا/أآ، ال
.)أ(ا،لواممان،ه/ارما

. ٥١؟/٤ المرسلة الصواعق وانفلر: ، ١٣١الموافقات؛،/)٣( 



٥٧- اسبابه تقاته اتواعه ماهثه - الئتهي الخلاف 

أنقبل الرأي فيها فاستعمل واعتبارها، عللها ق والتفلر أصولها على ردها 
بالرأيتكون أن قل فيها ويكلم تقع، أن قز وشففت وفرعت ينزل، 

،.١١كلن" لص 

للأئمة.والتقيد الهوى بمسج، الواقع الخلاف، الئالث: النوع 
هفاني العقلأو القلي الدليل منشؤْ كان مى جملته ق الخلاف 

هلأنعيفا، صدليله كان ولو الجملة حيث من معدور وصاحبه مقبول، 
ه،امحلراحدم وعبه التمسك على للشرع اتباعه وبحمله صحته، يعتقد 

والتعصبالأتمة تقليد فيه والسبب الخلاف لهدا المنشأ يكون حن ولكن 
اتياعمن صرب وهو الين، والضلال بعينها الرزية لعمري فهو للمذاهب 

اعاتبإل أدى وى الهدخل "وإذا القس، لشهوات والانقياد الهوى 
إلوأدى الخلاف، ؤ، العير بإقامة والخلهور الغلبة على حرصا التشابه 

وكلاتفاقها، وعدم الأهواء لاختلاف والبغضاء؛ والعداوة والقاطع الفرقة 
،٠ر الدين س ليس فهو والقهليعة الفرقة أحدث خلاف 

وينالخلاف، هدا مساوئ من جملة الق— الشاطئ—رخمه ذكر وقاد 
الفقهاءمقلدة مجن كتتر صار أن إل أدى الأقوال ين اكرجيح إغفال "أن 

وشهوته،لغرصه اتباعا الأقوال من غيره به يفق لا صديقه.تما أو فريه يفي 
السالفةالأزمنة ق هنءا وجد وى، الصديق، وذلك القريب، ذلك غرض لو 

هy/؛ وفضله العلم سان، جامع ( ١) 
.٢٢١ا، ْ/*اآ*الموافقات )٢( 





٥٩اسبنيه. مماته انواهه الممهي. الخلاف 

يقرفلا الحق بعض أهله من فرقة كل مع يكون ما كثترا المذموم الاختلاف 
التأويلتسليط على ذلك فيحمله ة، ومنافبغيا إياه يجحدْ بل يه، خصمه له 

بخلافاد؛ءتلفين، جميع شأن وهدا خصمه، محع الي النصوص على الباطل 
جميعحق فيأخذون به جاء مجن كل مجن الحق يعلمون فاهمم الحق، أهل 

أقهيهدى ؤ فيهم: اس قال الذين هم فهؤلاء ;امحللهم، ويردون الطوائف، 
يمنثقؤر ملحط دث-ا'*لق( من يهدى يأف ء١موألماأنثتنوايوتُاايمذ أئ؛ك 

الخلاف:من النوع هذا حكم 
ثلاثة:بأمور فيتعلق فيه الناظر وموقف الخلاف هذا ق الحكم أما 

اعتقده.من على والإنكار رده وجوب الأول؛ الأمر 
بحتمللا بن بفيه والخطأ تقدم، كما للحق مضاد لأنه وهدا 
)الخلافالأول وع النفارق، وبمذا الدين، مجن ليس فهو الصواب، 
رحمسع نحر-■،( على اف- "رحمهم الفقهاء نص هنا ومن انحمود(، 
فيهأعلم لا إجماع ذلك "إن البر: عبد ابن وفال تقدم، كما المداهب، 

رم.خلافا" 

والفتيا،للعمل دليلا ويتخذه الخلاف، بمذا يفلفر الناس مجن وكثتر 

باطل،بما اريد حق كلمة وهي ، الخلاف ماثل مل إنكار لا أن بججة 
فإذاالأول: أمجا انممل، أو الفتوى أو القول إل بموجه أن إما الإنكار "فان 

. ٢٢٦-١ ١ آأ/ْ المرسلة الصواعق وانفلر: ٢، ١ ٣ آية: البقرة، مورة )١( 

.٥٨ص: الإجماع مراب وانفلرت وفضله العلم بيان جامع )٢( 



التضانيالثر على الققهي الخلاف اتر 

يكنلر وإن اتفاقا، إنكاره وجب شائعا إ-هماءا أو سنة يخالف القول كان 
كانفإذا العمل وأما مثله، إنكار للدليل ومخالفته صعقه بيان فان كيلك 

الإنكار،درجات بحب، إنكاره وجب، إ-هماع أو منة خلاف على 
مائرمن والفقهاء فيها" المختلف ائل المق إنكار "لا فقيه: يقول وكيف 

وإنمنة أو كتابا خالف إذا الحاكم حكم بنقص صرحوا قد الطوائف 
ولامحنة المسالة ق يكن نر إذا وأما العلماء، بعض فيه وافق قد كان 

مقلدا،أو مجتهدا بما عمل من على تنكر ب اغ جمفيها وللاجتهاد إجماع، 
هيالحلاف مائل أن يعتقد القائل أن جهة مجن اللبس هذا دخل وإنما 

تحقيقلهم ليس ممن الماس من طوائف ذلك اعتقد كما الاجتهاد ائل م

م.لعلم" اق 
به.والخكم الفتوى ض الئائ: الأم 

أنفبالأحرى به ودان اعتقده من على والإنكار طرحه وجب، وإذا 
يه.الحكم أو الفتوى تحرم 

الذه حرمذي الالغس مجن بالرخصة فيها فالقول الفتوى: أمجا 
دارجمو هذي الللنصح مناف لأنه أيضا؛ الخيانة عن وهو ورسوله، 
كله.الدين وأصل المشريع، 
كانإذا ينغي ولا اس~: رحمه — ا رالمراق يقول هذا وق 

.TAa/vالمونمن إعلام وانفلر: الكرى الفتاوى )١( 
المالكي،الفراق الصنهاجي الق عبد بن الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد )٢( 



-اسيابه نثاته أنواعه ماهيته اممئهي. الخلاف 

ةالعاميفي أن نحفيض نيه والأخر تشديد، فيه أحدهما قولان: لمسالة ال 
الفسوقمن قريب وذلك يالتخسف، الأمور ولاة من والخواص يالتشديد، 

اللهتعفليم من القلب فراغ ودليل والمسلمين، والتلاعب الدين، ق والخيانة 
إلرب والتقالرياسة، وحب، باللعب، وعمارته وتقواه، وإجلاله تعال 

رالغافلين صفايت، من تعال باس نعوذ الخالق، دون الخلق 
هبق تتعللأنه أعظم؛ فيه والزلل أشد، فيه فالأمر به: الخكم وأما 

يتخترأن له بحل فلا وغيرها، والأعراض والأبضاع الدماء مجن الغير حقوق 
وإنماللشرع، فلماهرة محالفة ذلك ق فإن به، وبحكم خاء ما الأقاويل مجن 

نقمهبجهد الصواب وأراد اجتهد فإذا الرأي، فيه يجوز فيما يجتهد أن عليه 
رعنه موضوع والخمتأ أصاب، أو أخطأ عليه الذي أدى فقد 

اجرالتثرغ الحكام نصي، من القصد فإن ين صواب كله وهدا 
رقتهلدم عمجع صرر، الخصمئن أحل فيه يلحق لا وجه على والخصام 

علىالفتوى رئامة إليه اكهت، المذكورين، والأئمة المشهورين، الأعلام أحد " —
من، القصوى الغاية ناغ العلوم طلب قا وجد تعال~ الق رحمه مالك— مذهب 

توق،الأحكام( عن الفتاوى تمييز j )الإحكام و ورالفروق( )الدخترة( آثاره: 
١٠  ٨٨ءس الزكية النور شهمحرْ ، ٦٢صن المذهسؤ الديباج انظرت ه.  ٦٨٤منة 

.٢٥٠ص: الأحكام عن الفتاوى تمييز ق الأعام إحكام )١( 
تمرةالمواممات وانفلر: ، AAo/yوفضله العلمم بيان جامع )٢( 

ه.الحكام 



اهئانيالثر على القتهي الخلاف ار 

١.٢ كله لهدا مضاد الأنوال ق اكصر من النوع وهذا للحاكم، التهمة 
اصارْ.وعدم الخلاف هذا اطراح الثالث: الأم 

قخلافا الأقوال هذه مثل اعتماد يصح لا أنه تقدم: يلحق.مما ومما 
نمهي ولا اجتهاد، عن الحقيقة ق تصدر لر "لأمحا الشرعية؛ ائل الم
افيهيصادف ب فهو اجتهاد صاحبها مجن حصل وإن الاجتهاد، ائل م

قد يعا وإممامحتهد، غير كاقوال الثرع إل بتها نق فصارت محلا، 
أووى يقمما كانت، الشريعة ق معتبرة أدلة عن الصادرة الأنوال الخلاف 
فلا،مصادفته عدم أو الدليل، خفاء مجرد عن صدرت إذا وأما يضعف، 

iJUJdi ، :لف.الد >عتلر كما الخلاف ق بما يعتد أن يصح لا إنه نيل،
يالائل الممجن وأشباههما والمتعة الفضل ربا مجسألة ق بالخلاف الصالح 
.٢٢١فيها" خالف مجن على الأدلة فيها خفيت، 

يراعىومجي الخلاف، أحوال يئن أن بعد اس~ —رخمه القراق نال 

صعيف،الذهب^ن أحد كان إذا أما الأدلة، تقارب، عع ...وهذا ويعتبر: 
ه،مثلل الورع بحن ب لنقضنا٠ الحاكم به حكم لو بجيث، حدا الل.ليل 

،.١شريعة تقريره ممكن مما كان إذا بجن وإنما 

ْ/اُهالموانقات )١( 

ه/بمرق الموانقات )٢( 

مجبءحن،تق الق بجول مفصلا الموضوع هن.ا بجث وماق ، ٢١؛/٢ المروق )٣( 
(.٢٧٢)ص: الخلاف مراعاة 
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وإنالخلاف هدا مثل أن إل الإشارة بحدر البحث هذا خاتمة وق 
قدائه اعتدم وعبالرد، فيه يكتفي قاتما العلماء زلل مجن مجعدودأ كان 

ولاق، المهللالتقصير أو الزلل إل صاحبه نسبة ينبض ولا المعتم، الخلاف 
المخالفة،على الإقدام فيه يعتقد أو أجله، من ينتقص أو به، عليه يشع أن 

رالدين ق رتبته تقتضيه مجا خلاف كله هدا فان 
ولاا شريفمن ليس إنه ؛1 ١ اس— —رخمه المسثسا بن معيد يقول 

تذكرأن ينبغي لا مجن الناس مجن ولكن عيب، وفيه إلا فضل ذي ولا عاب 
ا.١ لفضله نقصه وهجج نقصه من أكثر فضله كان مجن عيوبه، 

والذينالصوفية: بعض عن اف- -رحمه تيمية ابن الإمام ويقول 
غمرتوالصلاح والإخلاص الصدق أهل مجن مجتأولن اللغو هذا شهدوا 

مجواضق الخهلآ أو السي؛وادتا مجن غتره وقا فيه لهم كان ما نافم ح

ْ/آبا.سر بمرق الواممات )١( 

صيدمحمد، أيو القرشي المخزومي وهب ابا بن حزن بن المسبب بن معيد )٢( 
المسيبابن كال خلكان: ابن ئال يالديتة، السبعة اللهقهاء وأحد الت١بعان، 

والعبادةوالزهد والفقه، الحديث؛ ب؛ن حع الأول، الهلراز من التابعين؛ سيد 
فيهونال عنهما، الق رصي هميرْ وأبا وناص، أيٍا بن سعد سمع والورع، 

توق. لسره"ه اذ رمول رآه ولو ، العلماء أحد هو ه عمر بن الذ عبد 
وذا>تا، ١١٩®/صعد لابن الكثرى الطقات : ق ترحمته انظر . ٤؟ه منة 

.٢١٧؛/البلاء أعلام صير ، ؟/®vfالأعيان 
الصفوةصفة )٣( 



التضانيانمكم على الفقهي الخلاف اش 

/ر وزلاهم خطئهم ق الأمة هذْ صالحي كل مجيل وهذا الاجتهاد، 
يستحقس ^٠١ الاعتدال، طريق ملك وس آخرت مجوصع قا وقال 

الخلق..ويرحم الحق معفلم حقه الحق وأعطى ووالاه، واحه التعظتم 
ويثابوذم، فيحمد وسيئات، نات ح له تكون الواحد الرجل أن ويعلم 

السنةأهل مذهب هو هذا وجه، من ويغض وجه مجن وبحب ثرعاءب، 
ا.١ وافقهم ومجن والمعتزلة للخوارج خلافا والجماعة 

يعلموالواقع يالشرع علم له ومن الذ-: -رخمه القيم ابن ويقول 
وهونة حوآثار صاغ قدم الإسلام ق له الذي الجليل الرجل أن قطعا 

بل*ّعدور فيها هو والزلة الهفوة منه تكون ئد وأهله.ممكان الإسلام من 
مكانتهمحير أن يجوز ولا فيها، يتبع أن يجوز فلا لاجتهاده، ومحاجور 
١المسلمن قلوب من ومنزلته وإمامته 

العلمأئمة من الكبثر إن م —ت الق رحمه — ا ر الذهي الإمام وتال 

ص:الاستقامة )١( 

الة؛/'آئْ-أ؛ه.منهاج )٢( 
.YY./rالوسن إعلام )٣( 
ال"حاففل الذهي، شمس الق عبد أبو نايماز بن عثمان بن أخمد بن محمد )٤( 

وعرفوأحواله، علله ونظر ورجاله، الحديث أتقن يبارى، لا غفل ولا يجارى 
"الحاففلكم: ابن الحافغل عه نال تواريخهم" ق الأي، وأزال الناس، تراجم 
__وحفاظه الحديث شيوخ به ختم ومد انحدتئن، وشيخ الإسلام، ُؤرخ الكش، 
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ذكاؤه،وظهر علمه، واسع للحق، تحريه وعلم صوابه، كثر إذا 
ونطرحه،نضلله ولا خطوه، له يغفر واساعه وورعه صلاحه وعرهما 

التوبةله ونرجو وخطئه، بدعته ق به نقتدي ولا نعم محامنه، ننسى ولا 

.'٠٠لك" ذس 
ميزانق ومنزلته ١^٠؛.، هدا أهمية على تهللعنا وأقوال نصوص ذهنْ 

سلوكهالحق ءلال_، على بجب الذي السبيل وعلى الملة، علماء وعند الثرع 
قت البد عنبصيرْ على نكون حى أوردمحا المختلفين، ض الحكم عند 

ىعللينك ولا التشديد، على سلطانك بجملك فلا القبيل، هدا من وقائع 
وآخرا.أولا الموفق واس وتعدل، تفصل القصد القصد وإنما التقليد، 

)تذكوةالرجال( نقد ق الاعتدال )ميزان النبلاء( أعلام )سير آثاره: ن م~ 
. ٥١٧٤٨مة توق، الحفافل( 

لابنالك^رتم، الشانمة طقات أا/ْ\أ، والنهاية البداية )،: ترجمته انفلر 
.١ ١ أ/ئ بالوفيات الواق، ، ١ . و/. بكي ال

أ/مآأه،السنة مهاج المعي: هذا ل وانظر ، ٢V١ْ/الجلاء أعلام ستر )١( 
،f٢٢/.المونمن إعلام ، Uin-rn\/>،.الفتاوى مجموع 

عفان.ابن دار محل: ، ٦٧٤ص: الاعتصام 



الئصانيالثر طى الممهي الخلاف اتر 

ااغ1دىالمث 

مح|س1بماسى الق فه، 
اا؛أمحواسب 

ايففميالخلاف فضأة 

الرّالة،د عهن ممبكر وقت إل الفقهي الخلاف نشأة تعود 
بدأالذي الشرعية الأحكام امنشاط ق الاجتهاد ظهور زمن وبالتحدد 

يكتفونأمرهم غالب ق ه الصحابة كان حيث ه الني، عهد ؤ، يسترا 
كانتالات الحبعض وؤ، الاجتهاد، عن ه اش ومراجعة بالوحي 
وأحياناالمازلة، ق الشرع حكم لمعرفة الجهد امنفراغ إل الحاجة تالجثهم 
والذيالأمحباب، مجن ذلك لغتر أو الني.، من بمللب ذلك يكون أحرى 

مجثااين:أذكر«نها كتثر أمثلة الفترة هذه ق الخلاف وقوع على يدلنا 
ومينال، ق. الني، أن ه عمر بن الق عبد ص، الأول؛ القال 
العصرفأدركهم ، قربملةبي ؤ، إلا العصر أحدكم يصلمتن لا الأحزاب؛ 

محليبل بعضهم؛ وقال نأتيهم، حمح، نصلي لا بعضهم؛ فقال الطريق، )، 
/١ منهم واحدأ يعنف فلم ، للمني. ذلك فدكروا ذلك، مجنا يرد نر 

ومخرجهالأحزاب من ه اليي مرجع باب الغازي، كتاب البخاري صحيح 
والمر،الجهاد كتاب مسالم وصحيح ( ٣٨٩٣\0\ح )؛/. قربملة بي إل 

!٣١الأمرينالتعارضتن أهم ومديم الغزو إل المادرة باب 
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التعارمىظهور وهو ظاهرا، فيها الخلاف صبب كان الحادثة نهذه 

زلأءهل. أمره لعموم وقتها ق الصلاة بأداء الأمر عموم عمومجنن، بغ، 
المر،عالي الحث، نصد ظهور ومع قريظة، بي ق العصر بصلاة الصحابة 

ارالأنظق المساس اين بأن إلا قريظة بي إل الوصول واستعجال 
إحدىه الني يعب، ا فليلك الوذا3،، دون حال الدارك ل واختلافهم 
.؛الطاممتين١١

القصةل وقع ما وحاصل الذ —رحمه ، حجررابن الحافظ يقول 
تا؛الونبخروج يبالوا لر و حقيقته، على النهي حملوا الصحابة بعض أن 

ونتها،عن الصلاة ناحر ترك وهو الأول، النهي على اكاق للنهي ترجيحا 
الأيامتللن، ق ونع مجا بنفلتر الحرب بامجر اشتغل التاحر،لن بجواز واستدلوا 
امد بعالعصر صلوا باهمم المصرح جابر ،حديث، رتقدم فقد بالخندق، 

. ٣٤ص: الأعلام الأئمة عن الملام رفع انفلر: )١( 
قالإمام، حافظ العسقلأني، الفضل أم الدين شهاب حجر بن علي بن أحمد )٢( 

زالمصرية، الديار وحافثل زمنه، ق الحفاظ وإمام الإسلام شيخ " يوءليت العنه 
الباري)فتح منهات العلم ق باعي بملول تشهد مصنفات وله مهللفا الدنيا حافظ 

أعيانق الكامنة )الدرر ا الصحابة كيير ق )الإصابة البخاري، صحيح شرح 
،٥٠٢ص: للسيوش الحفاظ طبقات انفلر: ^ ٨٥٢سنة توق الثامنة( المائة 

\ا\\.البدرالطالع ، i٢٧/.الذهب شذرات 
آ/ا،ا*.الباري فتح )٣( 



القضائيانمكم طى الئئهي الخلاف ائر  ٦٨

عاماذلك يكون أن فحوزوا الحرب، بامر لشغلهم وذلك الشمس؛ غرت 
والبعضالتشريع، زمان والزمان ولأسما الحرب، بأمر يتعلق شغل ل كق 

تعجالوالاسالحث عن كناية وأنه الحقيقة، غير على النهي حملوا الأخر 
قريظة-بي إل والإسراع 
به لأنه اجتهد؛ من نائم عدم على الجمهور به استدل وقد ^١^ 

لأم من لعنف إم ثمة كان فلو ^١^، ١٢١مجن واحدة يعف 
رجلانخرج ءال1 هع الجدري سعيد أي حديث اكائ؛ القال 

ءء

فصليا،محلييا صعيدا فتيمما ماء، معهما وليس الصلاة، فحضرت مر، سق 

الأخر،يعد ولر والوضوء، الصلاة أحدهميا قاعاي الوقت، ق الماء جدا وم 
السنة،أصمت يعد: ب للذي فقال له، ذلك فدكرا ه الله رسول تيا أم 

٢.ل مرتتن الأحر لك وأعاد: توضأ للذي وقال صلاتك، وأجزأتك 
يةبالنجدا قليل وهو الرسالة، عهد على حدث مما ، الخلانفهدا 

.٤ ١ ٠ U/ اياري فتح )١( 
(،٣٣٨)ا/آ؟ح ضمم امحروح ل باب اكلهارة، كتاب نن: الل أبوداود أخرج١' )٢، 

ال-اءيجد ب لمن التيمم باب ، والتيمم الغسل كتاب ١^^٠١؛ ق والماثي 
٢(. ؛/٧ )المن ق والدارص ( ٢٨٦؛/)المدرك ق والحاكم ( ٤٣٣^١ح١٣/١)

صححهوقد صحته، ق مختلف والحديث (، ٢٣ا/؛)السنن ؤ، واليهقي 
)التلخيص١( ٦ • ١/ الراية )نصب انفلرت حسنه. حجر ابن وامتفلهر الحاكم، 

؛/آ"هه؛آ.الجير 
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أس—جابوفرة وعدم .، ال؛ي لوجود المتتالية؛ الأزمان قا حدث ما إل 
يعد.توفر ما نحو على الخلاف 

معرفةإل الناس واحتاج الإسلام، رقعة اتسعت ه اليي وفاة وبعد 
لذلك،الأمصار ل — عنهم الله رصي ~ الصحابة فتفرق لإسلام، شرائع 
دولةلاتساع ونتيجة ه، اممه رمول حديث مجن والمكثر المقل منهم فكان 

تكنلر وازل ونحوادث ظهرت المختلفة الحضارات وتمازج الإسلام 
ةلمعرفالاجتهاد إل ذللئ، فاصقلرهم مل، محن الشريعة حملة على معهودة 
وذلكالخلاف؛ وقوع من بد لا وكان ، الوقائع هده ق الشرع أحكام 
١:٢ رمح، سم، إل الجملة ق تعود لأمور 

واحدمصنف ق ه اس رسول حديث، حمع عدم الأول• السب 
قدون يعتمالماس كان وإنما الأحكام، لاستخراج مصدرا يكون حى 

باهالأشمعرفة من قرائحهم به بحول وما حفظهم على الأحكام استغلهار 
فتاويهمق يعتمدون كانوا الن>ين وحى الك^رتما، الشرع ومقاصد و١لفلائر 

الذا هإن فه انف رسول حدت حميع معهم يكن ب المرويان على 
وهم~ عنهم الله رصي ~ الراشدون الخلفاء كان وقل• قط، ادعاوه يمكن 
نمغترهم عند هي أشياء عليهم تحفى ه انك رمول بأخبار الأمة أعلم 

الإنصافالمرسلة الصواعق r>، ؛-..ص: الملام رفع انفلر: 
بمدهاختصا السسين هدين أن إل هنا الإشارة وبحدر ، "١٣٣ ٠ صرت للدطوي 

هنا.ذكرهما فناسب التشريع عهد من الفترة 





٧١. اسابه نثاته انواعه ماهيه - الققهي الخلاف 

متعةالأهوال دلالات وجهات ذلك، غر أو ، ل والمعار ، ر الحقيقة 

الحقمنح بحسب الكلام وجوه وفهم إدراكها قا يتفاوتون والناس جدا، 
طيغلوقد اس، إلا به بحيط لا جدا واصع باب وهدا ومواهبه، مسحانه 

يقولاوي، النوجه على م*نى س أكثر بحتمل الذي هو ت المشترك اللففل و~ 

ضلاشتراكه كالمن؛ كثئر بوصع كئتر لمي وصع ما ت المشترك ١لجرجانىت 
نمطاضنين و؛ن المشترك فيه فيدخل القلة، يقابل ما الكثرة: ومعي اضاد، 
كلإل بة بالمومجملا الجمع، إل بالنسبة مشتركا فيكون والشفق، كالقرء 
.٢٧٤ص: التعريفات ، ١٣١ ص: المنير المباح ينفلر: واحد. 

إلالوصفية من للنقل فيها والتاء حقيق، أي فاعل فعيلة.ممعى اللغة: ل الحقيقة )١( 
هيونيل: الشيء، تن، ثبومضاه لازم ففعلها هدا وعلى العلامة، ق كما العلمية 

أثبته.أي الشيء حققت من محله ؤ، المثبت، الشيء فتكون.كعى مفعول، .بمعى 
وصعفيما المستعمل اللففل نولم: أشهرها تعريفات ة يعل. عرفتؤ واصهللاحا 

،١٢١ص: اكعرينمان ، ١٤٣ص: المنير الصباح . التخاطّي، اصطلاح ل له 

٠ ٤٨ص: الفحول إرشاد ، ٤ ص: الفصول تنقيح شرح 

إذاجاز قولهم؛ من مجاحوذ الوال، •ممعى كالمول فاعل، ممعل.ممعمح، لغة؛ امحاز )٢( 
سميوأتقيه، نهلعه وأجازه فيه، مار إذا جوزا: يجوزه المكان جاز يقال: تعل.ى 

٠١١٤ص: المنير المباح انجاز. محل إل الحقيقة محل من متعا لأنه به 
بهوقع الخي العرف، ل وصع ما غير ق، اللففل- استعمال واصطلاحا: 

،٤٢ص:الفصول تنقيح شرح ، ٢٥٧ص: التعريفات ١ بينهما لعلاقة التخاطجؤ 

.٤ ٩ ص: الفحول إرشاد 



القضائيانمكم على اممئهي الخلاف اتر  ٧٢

• ٢١١"ه الني بما بمث الي ١^^ نمله لا ما الكلام من سمهم الرء 
مندم تقوما ه، الصحابة فقه ق كئترة أمثلة له السبب وهدا 

لذلك.شاهد أفرب قريفلة بي ل بالصلاة . أمره مجن المراد ق اختلافهم 
منها:كتترة، حنة آثار - عنهم اطه رصي ~ لاختلافهم كان وقد 

لهحلهر إذا خاء أقوالهم بأي ياخد أن امحتهد على ومحعوا أبمم ١~ 
قاطعة،حجة الصحابة إجماع ١لعلمث أهل بعض فول ُعى وهو صوابه، 

١واسعة رحمة واختلافهم 
ليجتهدوا أن العلماء من بعدهم جاء لن الهلريق مهدوا أهمم ٢" 
الاجتهادعن أحجموا أهمم ولو والمتجدات، الحوادث أحكام استفلهار 
يخفى.لا ما الحرج من ذلك ولامتتع بعا-هم، محن لأححم 

 ~y رزبواسعة علمية حركة ظهور الاجتهاد هدا عن نشأ وند
منوكان واجتهاداتمم، بآرائهم الإسلامي الفقه أروا مجتهدون أئمة فتها 

ةمحدرماث همُت»ّيزتين، فقهتن مجدرتن ظهور الحركة; هذه نتائج 
١ا ١ بالعراق الرأي ومدرسة بالحجاز، الحديث 

.٢٧ص: الأعلام الأئمة عن الملام رفع )١( 
•r/•،/،الفتاوى مجموع .؟، u/yالر عبد ابن جامع وانظر: ا/لأا، الغي )٢( 

ه/هلأ.الموافقات 

الفقهيةومراحله التشريع تاريخ  iWxjsللزرنا العام الفقهي الل"خل انظر )٣( 
.١٦٣ص: للطريقي 



٧٣- اسبابه نثاته ماهيته . اممئهي الخلاف 

ةالختلغمناهجها لها جديدة فقهية مذاهب ظهور نواة ذلك وكان 

حنيفةواتجب والتافم مجالك — الأربعة الأئمة مذاهب مجتل لأسباط، از 
له—اكان جلتها ق وهي المتوعة، الفقهية المذاهب من وغيرها ، — وأحمد 

المذاهبهذه أن كما وفروعه، مسائله وتوليد الفقه تثوير ؤ، الكبتر الأثر 
يعتمدهاالي والأصولية الفثهية القواعد من ,ممنفلومة الإسلام الفقه أُرت 

والمتجدات.الحوادث أحكام عن الكشف ق امحتهد 
رضوان~ الصحابة باختلاف بالاغتياط كفيلة وحدها الفوائد وهذه 

كانأهله ومجن بشرطه وقع مى الفقهي الخلاف أن وإثبات -، عليهم اممه 
الواسعة.الفقهية للممنفلومة وثراء وتوسعه رحمة 





٧٥- اسبابه نشقه أنواعه ماههه الئتهي. الخلاف 

،•١ صائغ تاويل له كان إذا فيه يعير وقد إليه، ودعا اعتقه من على وينكر 
علىالله بجمي متفقون والجماعة المنة أهل هم الدين الأمة وجمهور 

ورالأمق هم بين، الخلافنشا وإنما الجملة، ق الأصول هده أحكام 
فانالعادة؛ ق عليها الاتفاق يبعد إذ الأنفنار، فيها تمماوُت، الي الفرعية 

الاومجار للأنظقابلة الملة هده فروع تكون أن بحكمته حكم تعال اف 
ادة،عفيها الاتفاق يمكن لا الطريات أن الفنار عند بت، وقد للفلون، 

وقالأصول، دون الفروع ق لكن الاختلاف، إمكان ق عريقة فالفليات 
،.٢١الاختلاف" هدا يضر لا فلذلك _o، دون الجزئيات 

كئثرة،أساي، وله السياق، هدا ق الراد هو السائغ الاختلاف وهدا 
أمبارٍاتستة ل إجمالها يمكن ولكن ،، ١ يتمانيف، أفردت كثرتما ومن 

الفتاوى، ٢  ٥/١هبيرة لابن العلماء الأئمة اختلاف كتاب! مقدمة انفلر )١( 

الإبماج'آ/؟ل•ّا/ا'خا،الكرى 
.١٦٨آ/ للثاطي الاعتصام )٢( 
الخلاف،أثارت الي الأسساب، ذكر والأصول الفقه ق الأوائل المصنفون يغفل ب )٣( 

ذكرمعرض ق، إما ذكروها بل مستقلة، بصورة يكن لر ذللئ، ولكن الفقهاء، بتن 
بعضلمخالفتهم ل اف رحمهم للائمة العذر مقام ق وإما فيها، المختلف الأصول 

وأبهو؛ مستقلا مؤلفا الأمحلإباُ_، لهدء أفرد من أقدم ولعل الأحاديث،، محن صح ما 
 Jق\هها ١ ر سة المتوق، الأندلسي البطليومحي المسد بن محمد بن اف عبد محما
قالس__امين يى الاختلاف أوجت الي الأساب، على )التنبيه سماه: الذي كتابه 

له، ٩٥رن; الخفيسد رئسسد ن ابيعده جاء م واءتقاداهما، ومذاهبهم أرائهم 



اهتاليانمتم على اممئهي الخلاف اثر  ٧٦

القراءات:اختلاف الأول: السب 

هدهوبعض ٢، أحرمح،ر محبعة على نزل الكرم القرآن أن لعلوم اس 

ممعظل الخلاف ارت أثالي الأسان ابجتهد( كابه)بداية ق اسممرأ غ= 
عنالملام )رفع كتابه نمنف زت:خ\؟ه(، تيمية ابن الإمام جاء م ائلمه، م

نمصح ا جمعض لمخالفتهم ق للأئمة الأعذار فه ض الأعلام( الأئمة 
حزيبن القاسم أبو وأفرد الخلاف، هدا أسباب مجن بغلة وصمنه الأحاديث، 

معلإل ول الوص)تقريب كتابه مجن العاشر الباب لاه( ٤ ١ )ت: الغرتاؤلي 
بكيالالدين تاج فعل وكذللمثج امحتهدين، بين الخلاف لأسباب الأصول( 

ذههن جمبتجلة ذكر ق فأمه؛، والنفتائر( )الأشباه كتابه ق لألاه( ١ زن: 

نبأخمد العلامة أسهم الهجري عشر الت١نى القرن وق (، Yc>i/Y)الأسباب 
الموصوعهدا ق ١ه(  ١٧٦رن:الدهلوي انله ول بشاه اللقب الرحيم عبد 

الحاصرر العموق ، الاختلاف( أسباب بيان ل )الإنصاف كتابه: فألف 

تلافاخباب رأمها؛ منالخلاف، موضوع تعالج كتقرة يرامحان برزت 
انحسند لعباءآ الفقهاختلاف وؤأماساب الخفيف، علي للشيخ الفقهاء( 
انظرنالبيانونى. الفتح ١^، نحمد الفقهية، الامحلأفات ل و)دراسات التركي، 
.—٧٩٨٩صت للباحبن والأصوليع، الفقهاء عند التخريج 

نحويرويها أحاديث ف، ه الني عن ثت أحرق سعة على القرآن نزول )١( 
تسنل العلماء واختلف انيد، والموالمنن الصحاح ق ه صحابيا عشرين 

قولا،أربعغ، إل بعضهم أوصلها كئترة أنوال على الأحرف بالسمة الراد 
الإمامالمحق وأن فصيحة، عربية لهجات بع ها الراد أن جماعة واستظهر 

الإثراء،ألمة اختار منها واحل وبكل كلها، السبعة الوجوه تلك حوي قد 



٧٧- اسبابه  4jL_jانوايه 4ا،كته - القئهي الخلاف 

قالفقهاء اختلاف ذلك من فينشأ مدلولاها، ل تتغاير الأحرف 

اشيْنىءياثتظوه ؤ تعال: قوله منها: كئترة، أطة له وهذا الأحكام، 
ينمأؤئى ثلهنئ ءإدا بمهنف -مي يئريئى دلا المجيبى ف آوتآء ئوآذتم، ئق 

٢•إي؛ ١^١^£ تحب أق ١^٤ •ثقآظ؛إ 
سعيتان:قراءتان ؤ؛.ثئيليننى؛ه مبحاه وله قق 

وهيرن(، )يطههكذا: فتحهما مع والهاء الطاء بمشييد الأول: 
٠غَة راءة  >؛<.وأبي(مبنمار  ٠٢ُاماتي'٠ 

\\\\دللزركثي ١^٥١^ r/؟v؛، الاسدكار يفلر: أعلم. -مال اذ و= 
.١v٧-١٦٣/١للسيوطي الأمان 

.rxY؛:bjالقرة، سورة )١( 

ياكرعرف المشهورين، العة القراء أحد الكوق، الريان حسب بن حمزة )٢( 

عليهوقرأ وعترهما، الصادثما وجعفر الأعمش على قرأ التلاوة، وكثرة والورع 
ه.\  ٥٦توق خالد، ن وخلاي الزار خلف وراوياه الكائي منهم كئتر خلق 

ا.بالوءياتما/ه.الوافي، القراءالك؛ارا/اا، معرفة 

جعفرمن سمع السعة، القراء الأئمة أحد الكسهائي، حمزة ن علي الحسن أو )٣( 
عمروأبو متهم: حماعة عليه وقرأ وعترهم، الزيات وخمزة والأعمش الصادق، 

عمرووأو البغدادي، الحارث أبو وراوياه: سلام، ن القاسم عبيد وأو الدوري، 
وفيات، ١١٢/•الكبار القراء معرفة ق: ترحمته انظر \ظ. \K توق الدوري- 

\\.o\rالأعيان 

فيها،وحجة القراءة فير إمام بشعبة، الشهور الكوق الأمدي عياش ن بكر أو )٤( 
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ريطهرزآهكذا; الهاء وصم إسكامحا مع الطاء بتخفيف ت والثانية 
.٢١محرقراءة وهي 

اتبعائض الحان إتيوقت ق — الله رحمهم — الفقهاء فاحتك 
الدمعها انقطع إذا ا،لرأة أن إل ذهبوا منهم فهلاثفة القراءتين، لاختلاف 

ديد؛التشقراءة أي الأول، يالقراءة أخدا تغتل؛ أن إلا حماعها بجل لا 
ار،الأمصاء فقهأكثر مجدم، وهدا والاغتسال، التطهر على تدل فاهما 

}ر وأحمد والشافعي مالك ومنهم 
لآولو حماعها حل طهرت إذا الحائض أن إل ذهب من الفقهاء ومن 

المعي،دا هعلى دالة فاهما الأخرى؛ القراءة مدلول إل مجصترأ تغتل؛ 
.، ١ حنيفة أي الإمام مذهب وهذا 

والورعبالعفة مشهور السعة، القراء أحد النحوي أيي( بن عاصم رواة من هو و~ 
أيي؛مجن الستة إل أمرع أحدا رأيت محا البارك؛ ابن عنه قال السنة، ولزوم 

معرفة، ٦٢٦٩/ الكرى العلبقات انفلرت ه. ١  ٩٣سنة توق عيار بن بكر 
القراءالكبار

٨،> ص؛ التبر آ/ْقم، الطري ير نفق الأية هد0 ق القراءات انظر )١( 
.YXU/xالعشر القراءات ؤ، الشر 

ا/.م،المهين ؛/a®، امحهد بداية آ/ْخم، اليان( )جامع الطري مستر انفلر: )٢( 

.١  ٦١٦السوط ، ٣٣٦)إ للحماص القرآن أحكام انظر: )٣( 



٧٩أسبابه. نيكه اعه انومايهه - امملهي الخلاف 

السألةحكم على الدال باخديث انجهد علم عدم الئائ• السبب 
فيها.الختلف 

محالماالسلف أقوال من يوجد ما أكثر على الغالب هو سب الوهدا 
ا.١ الأمة مجن لأحد تكن ل؛ الني. بحديث الإحامحلة فان الأحاديث؛ لعض 

الأمةأعلم هم الذين الرافدين للخلفاء وقع هدا بأن القول وتقدم 
بكرأيي( على الجدة مثراث خفاء ذإلئ،ت أمثلة ومن .، اس رسول بأخبار 
٢،ر دس الورثها . الني بأن الصحابة من اثنان عنده شهد ق حه 

امبأخرم حى الأستثدان سنة فهلء الخهناب بن عمر على خفي وكذلك 
هذاونذلائر ٢، ل الأنصار ببعض لعلمه واستشهد ه، الأشعري موصى أبو 

•١ • ص: الملام رفع ق ئما ابن كلام من )١( 
وأم)الموؤلآت)، مالك ذوب: أي بن قصة حديث مجن أخرجه )٢( 

)'أ/ا'آاحةا،\>\(الجدة j باب الفراص، كتاب السنن، j داود 
)i/الجدة مج؛راث ق حاء  ١٠باب الفرائص، كتاب الأمع، ق والترمدي 

الحدةمثراث باب الفرائض، "مماب السنن، ق، ماجه وابن (، ٢١ح١• ٤١٩

الترمذيصححه وتد (, rvAli)المستدرك ق والحاكم ( ٢٧٢وح؛ • )؟/آ، 
رجالهكفة صحيح "واصناده (: ٨٢/٢')التلخيص ق حجر ابن ونال والحاكم، 

يمكنولا الصديق، مجن سماع له يصح لا نيصة فان مرمل، صورته أن إلا 
.n١٢٤/الغليل إرواء اخلى وانظر: للقصة". شهودْ 

الأسثذان،كتاب صحيحه: ق البخاري الخيري: معيد أي حديث من أخرجه )٣( 
صححه:ق ومسلم ( ٥٨٩١'آأح ه/ْ>ثلاثا، والاصتئدان التسليم باب 



القضانيالحكم على القئهي الخلاف ائر  ٨٠

•، ر جدا كثتر ~ عنهم اس رصي ~ الصحابة على خفي مما 
الرسالة،كف ل وعاش الوحي، عاصر لمن وقع قد هذا كان وإذا 

هفانبه؛ الإحاطة يمكن لا عنهم خفي ما فإل يعدهم، جاء .ممن فكيف 
بعدهمفمن وأفضلها، وأنقاها وأفقهها الأمة أعلم كانوا هؤلاء فان ألوف، 
صحيححدث كل أن اعتقد ومحن أول، عليه السنة بعض فخفاء أنقص، 

١مخهلئ لهو معينا إماما أو الأئمة من واحد كل بلغ ن،و 
الصحيحةالأحاديث مجن كثيرا أن العلم— أهل يقو —كما الواقع بل 

أوارالهم، بفاجتهدوا الفتوى، إليهم ثمدُنإ ممن التابعين علماء بلغ تب 
مذلك، حسب فأفتوا الصحابة من مضى .ممن اهتدوا أو العمومات، اتبعوا 

الفحنأمحا محنهم ظنا يا يعملوا فلم الثالتة، الهلبقة ق ذلك بعد ظهرين، 
محاادح قلت، وذلفيها، لهم اختلاف لا الي وسنتهم مدينتهم أهل عمل 

ذللئ،بعد ظهرين، وإنما الثالثة، ق تظهر ب أو له، مجسقهلة علة أو الخدين،، 
—ارأنط إل وا ورحل، الحدين، طرق، جمع مح، الحديث أهل أمعن عندما 

العلم.-ءالة عن وبحثوا الأرض، 
ولارجلان، أو رجل إلا الصحابة مجن يرويه لا الأحاديئ، من فكثير 

٠ ٦٩٤م/) الأضانالآbب،اب،تاب، ك= 

بيانل الإنصاف، ٢ . — ١ . ص; الملام رفع ١، •  u/yالر عبئ ابن جا*ع انظرت ( ١) 
٤٠ ٢ ~ ١ ٦ ص؛ للدهلوي الخلاف أساب 

.٢لأ)٢(رفعاللأمص:



٨١- اسيابه نثاته انواعه ماهيته ال،قهي. الخلاف 

أهلعلى فض جرا، وهلم رجلان، أو رجل إلا عنهما أو عنه يرويه 
نموكشر الحديث، لطرق الجامعتن الحفاظ عصر ؤ( وظهر الفقه 

رعنه غفلة ق الأقطار وسائر مثلا البصرة أهل رواه الأحاديث 
اراد:عالي ودلالته الص ثموت ذ اتيهدين اختلاف الثالث: السب 

روعالفj للخلاف إنارة وأكثرها وأقواها الأسباب أم وهدا 
ايترمعوصع على اصطلحوا اس— —رحمهم العلماء أن وذلك الفقهية، 

ولأصهم منطائفة لكل فكان المردود، من القبول الحديث لتمييز 
بعضإليه ذهب مجا مثل وذللث الأحر، الطوائف عليه ما نحالف 

أصلله يكن ل؛ إن شامي أو عراقي بحدينا ححة لا أنه مجن الححازيين 
أهلة العراق.ممنزلأهل أحاديث نزلوا : قائلهم قال حى بالحجاز، 
لأهأن ادهم لاعتموهدا ا، ر تكدبوهم ولا تمدقوهم لا الكتاب، 

العراقيينأحاديث وأن شيء، منها عنهم يشذ فلم السنة ضبطوا الخحار 
الواحدخبر ق أصلوه ما ومثل التوقف، غيها أوجب اصقلراب فيها وقع 
بعضهمكاشتراط غيرهم، فيها حالفهم قد بشروط إلا يقبل لا أنه من 

إذاا فقيهراوي اليكون وأن والسنة، الكتاب على الحديث عرض 
انكإذا وظهوره الحديث انتثار بعضهم واشتراط الأصول، خالف 

■ ir-٤٦ص: للدهلوي الإنصاف )١( 

العلماءصيما العراق لأهل بين وظلم إجحاف من الكلام هدا ل ما بخفي لا )٢( 
وعلومه.الحديث ق المرنين 



التضانيالحكم على الممهي الخلاف أنر  ٨٢

لالكثيرة الشروط من ذلك ونحو البلوى، به تعم فيما 
نحريج—االأتباع وضع س هي إنما بعضها أو القواعد هذه من وكتئر 

ةالأئمذاهب ملالتعصب ذلك إل جرهم وأقوالهم، الأئمة فتاوى على 
بحثإمامه مأخذ صعق على يقف أحدهم فترى أهوالهم، على والجمود 

نةوالاب الكتمن ويترك فيه، يقلده هدا ومع مجدفعا، لضعفه يجد لا 
الصنفهدا من تجد قد بل المذهب، يخالف أن حذرا الصحيحة ة والأقي

دةالبعيأويلات بالتويتاولهما والمنة، الكتان ظواهر لدفع يتحيل مجن 
،.٢١المذهب" عن ومحالا للأمام اباعا اuطلة، 

المنءايربأرباب عن تواتر لما مخالف الأتباع من الصنع هذا أن والحق 
أنن حم~ اس رحمهم — وأحمد والشافعي ومجالك حنيفة أي مثل المتيوعة 
وعةالموضالمعايير هذه مجن وكثير ،، ر إليه المصمير وجب صح إذا الحديث 

ذلكولة، الأئمهؤلاء عهد على معروفة تكن ب ورده الحديث، لمول 
الحديثمحالفة ق ياطلاق، عذرا المبب هذا يكون فلا فيها، النفلر ينبغي 

وملمعليه اس صلى — الني عن الصحيح 

.٢٣-٢٢)ا(رفعالملأمص: 

أ/هما.الأحكام قواعد )٢( 
ر، ١ ١ ؟/٤ المرخسي أصول ق الأئمة هؤلاء عن الحكم هذا نقل انفلر )٣( 

١,٢ ١ أ/ الفاوى. مجموع  ٣٥ا/ . البلاء أعلام ستر ١،  ٦٣ا/ الدارك 



٨٣اسبابه. نثاته اتواعه ئ>،ثه - القتهي الخلاف 

ةالطائفهذه صنيع الته— —رخمه ، ١ الخهلابي ميمان أبو عاب وفد 
موهالأخرى الهلقة وأما السنن(• ب )سا كتابه مقدمة ل يقول حث 
ولاأقله، على إلا الحديث مجن يعرجون لا أكثرهم فان والطر، الفقه أهل 

ولاه، ردينمجن جيده يعرفون ولا مقيمه، مجن صحيحه يميزون يكادون 
اليمذاهبهم وافق إذا خصومهم على به يحتحوا أن منه بلغهم يعوون.مما 
عةمواصى علاصطلحوا وقد يعتفدومحا، الي آراءهم ووافق ينتحلومحا، 

اشتهرقد ذللث، كان إذا القعلع والحديث الضعيف الخبر قبول ق بينهم 
فكانبه، ضن أو فيه ثبت غ؛ر من بينهم، فيما الألسن وتعاورته عني•هم، 

.٠١فيه" وغبنا الرأي ؤ، صلة ذلك 
احتمالهاأو المراد على النص دلالة خفاء بسبب الواقع الخلاف وأمحا 

إمامةق وقع مجا منها الفروع، قا كثترة أمجئلة فله صحيح وجه مجن لأكثر 
فلماعوف، بن عمرو بي بئن لصلح ه الني، غاب حغ، .اض بكر أي 

صاحبالشافعي، الخءلابي السم خطاب بن ؛راهم بن محمد بن حمد )١( 
قالواللغة، والفقه الحديث علوم ق وبرع مؤ،، فنون ؤآ برز التصانيف، 

أوعيةس ضتا ثقة الرحال...وكان امحدث المفيد العلامة "الإمجام الدهم: 
داوود،\لي منن فيه شرح السنن( )معال؛ منها: نافعة، مصنفات له العلم"، 
طبقات١، ٠ ١  a/vالحقافل تذّكرة ينفلر: ه٠ ٣٨٨تول الحديث( )غريب 

١٠  ov/xشيحة فاضي لأبن، الشافعية 
ا/؛.المنن معالر)٢( 



الئضانيالثر طى الممهي الخلاف ائر ,٨ 

بوصولبكر لأيي( إعلاما التصفيؤ( الناس، أكنن والسلام الصلاة عاليه حضر 
ل"ت وقال: اكس إل الخن الصلاة ص ه الني نرغ فلما ه، الني 

سحإذا فانه فالسح، صلاته ن، شيء نابه من التصفيق، اكئرم رأيتكم 
.٢١^اء'ا لاكالتصفيق، وإنما إليه، التفت، 

هتنبيأرادوا إذا الرجال حكم أن، عليي الدلالة صريح الحديثح فهذا 
صومحالمكان بالتصفيق( تكتمي المرأة وأن التسبيح، هو سهوه على الإمام 

رأى— اس رخمه — مالكا لكنر الفقهاء، أكثر به أخذ ما وهو الرجال، ُز، 
تدلواساء، للمولا لالرجال لا بحال، الصلاة ى نمرع لا الصفيق أن 

ةجهعلى اء" للمالتصفيق( "وإنما قوله حمل أنه إلا الحديث، بنفس 

بالنساء،التشبه من هو إذ بالرجال يلق، لا التصفيق، أن أي والتنفتر، الدم 
اء.للنمشروعيته على، دلالة ذللئ، ق، واسر( 

اختلافهماختلافهم: ؤ، والسسس، الذ—: —رحمه رشد بن الوليد أبو يقول 
ذهبفمن، ، اء للنالتصفيق( وإنما والسلام: الصلاة عليه فوله مفهوم ؤ، 

يسبحن،ولا يصففن نال: النماء حكم هو الصفيق، أن ذالئ، معؤ، أن إل 
سواء،التسبيح ؤ، والنساء الرجال قال: للتمافيق، الدم ذللث، من، فهم وم، 
ذللئ،ؤ، المرأة تقاس أن إلا دليل؛ بمر الفلاهر عن خروج لأنه صعق؛ وفيه 

كتابصححه: ق البخاري سعد: بن محهل حديئؤ مجن، خرجه أ (
الأخرفتأخر الأول الإمام فحاء الناس ّ دخل من، باب والإمامة، الجماعة 

٦٥٢ .)



٨٥- اسبابه نثاته انواعه 4اهيته - ال،قهي الخلاف 

الرجل،حكم الصلاة ل حكمها بخالق ما كثترأ والمرأة ارجل، على 
٢أ القياس يضعف ولذلك 

والفهم:اخفظ ق وتفاوقم انجهدين مدارك اخلأف الرابع: السب 
لرممحانه فهو حلقه، عليها الق فهلر الي الطبيعية الأمحباب من وهذا 

بماحبينهم فاوت بل والفهم، العلم j واحدة مرتة على الناس يجعل 
ولرمحديث، يستفلهر من الناس؛ فمن؛ سبحانه، وفضله حكمته تقتضيه 

نمتخرج مبالذي المستنبط مبلغ يبلغ لا لكنه قلب، ظهر عن اف. 
وأبان ككما وهذا مضاعفة، بأصعاف ظاهره تقو3، أحكاما الحدين، 

ه،لرواية وأكثرهم للحدبمث، الصحابة أحففل عمر بن الله وعيد هريرة 
لبمنهما، أفقه ثابت، بن وزيد مسعود وابن وعلي وعمر الصديثا وكان 

اسي؛ رص— ر عمبن اذ عبد ومن منهما أفقه أيضا عباس بن اس عد 
/ل جميعا ~ عنهم 

الصوابيكون بالأسباط الفقيه الحدين، مجن، المقل أن يعي لا وهذا 
الأسباطى علدرة القله من الناس مجن يلفى ند بل حيزه، ل دائما 

لر،ئليالأثر من رصيده لكن والنفلائر الأشباه دربة.ممعرفة وله والتخريج، 
ونظره،اجتهاده أماس ويجعلها العامة والأصول الأنيسة إل يلجأ فتجده 

إلاالنص فيه يلغه لر فيما يصيب لا لكنه ار المبعم، قا أصاب وإن فهو 

ا/مأدانحهد بداية )١( 

الموسينا/اْآ.إعلام انفلر: )؟(



اممضانيم على ص ائر  ٨٦

للصوص.الخلاف منه فيكئر موافقة، 

لهذامثال ؛١ ثدييا أنديع ماك آ» أص يكن أنتي ؤ ت تعال فوله وق 
القلوببحياة أنرله الذي الوحي ّسحانه الله شبه إذ الاس، ُين التفاوت 

الحاملةبالأودية له الخاملة القلوب وشبه ماء، المن أزله الذي بالماء 
وقلبكئترا' ماء يسع كر كواد عظما علما يع كبير فقلب للسيل، 

بقدرهاالعلم هذا مجن القلوب فحملت قليلا، علما يع صغير كواد صغير 
؛.٢١بقدرئ الأودية سالت، كما 

بالضطون المعتنضنهم الشريعة، فروع قا الختلفع، حال وهذا 
اموز كنيستخرجون ولا يستبهلون ولا سمعوا، كما والأداء والحففل 

النصوصمن الأحكام واستخراج بالامحتنباط المعتنون ومنهم حففلوه، 
قوهم نقليختلف أن فظبعي ومنازل، درجات وبينهما فيها، واكفقه 

،.٣١والأحكام ائل الم

.١ ٧ ايآت الرعد، سورة ( ١ ) 

تفسيروانفلر: ، ١١٣ص: اق الوابل كتابه: ق القيم ابن كلام من )٢( 
.oكثير لأبن العقيم القرأن  ،\/y.

. ١٣٩ص: المبب الوابل )٣( 



٨٧- اسبابه نشاته انواعه مائه - الممهي الغلاف 

والترجح:امحع طرق ق الاختلاف الخامس: السب 
أنهم منق يريكل رام الي الأصول ق اختلافهم من ينشأ وهذا 

الحريقدم من منهم فإن التعارض؛ ظاهرها الي النصوص ق يحكمها 
ومنهميعكس، من ومنهم المبيح، على والحاظر المثبت على للحكم الناق 

ذلك،ق يخالف مجن ومنهم القيد، على والمقللق الخاص على العام يقدم من 
رحيحوالتالجمع ق ة المتعالمواعد ترتيب ق ذلك مجع يختلفون م هم 

،.١١الفقهية الفروع أحكام ق ا-محلافهم وذاك هدا مجن فنشأ كما، امحلأفا 
مصائروبعض الأصولية القواعد ق الاختلاف السادس: السب 

الأحكام.
إذالحدوث، ل عنه متأخر وهو قبله، الذي من أعم السبب وهذا 

حابةالمن مالأوائل عهد على تكن ب الأصول قواعد أن العلوم من 
ذلكومع التالية، الأزمان ق كان كما عليها ومتعارفا مدونة والتا١عين 

هلماوهب كل لأن وهذا الحلاف، ق الرئيسية الأسباب مجن كانت ففد 
الأمحذعلى متففن كانوا وإن وهم الأحكام، استنباط ق نخصه طريقة 

التعارض،عند ترتيبها ق يختلفون أمحم إلا الجملة ق الأصول هذه .تمجموع 
،،٢١اع الإجمم القطعية الستة م الكتاب تقدم على قائم ينهم والاتفاق، 

ظووض•الشرعية الأدلة محن والترجيح التعارض التعارض: موضوع ف، انفر )١( 
الإبماج، ٢٢٧ iWoIrالموافقات ، ٥٢٢١، ص: الزدوي أصول، انفلر: )٢( 

•٦ ١ ص: الناظر روضة ، ٤ ٠ / ١ بكي اللابن 



\ستيم طى ص \1س اثر  ٨٨

فدمنهم كلأ أن على وتأخثره، تةاويم4 ق يختلفون الأصول هذه بعد وما 
منبينهم بحدث أن أوجب وذلك الأخرون، عليه ما نحالف بأصول انفرد 

المقدار.هذا مقداره مجا الخلاف 

القولوترك القياس، وتقديم الامتحان، ; حشمة أي أصول فمن 
•، لبالحيل والقول التأخر، بالعام المتقدم الخاص ونسخ بالمنمهوم، 

الحدث،الض خوإن المدينة أهل عمل اتباع مالك! أصول ومن 
واعتبارالعقود، ق واليات القصود ومراعاة الحيل، وابهلمال الذرائع، ومد 

_الح،بالمص_ول والقات، والحكومالدعاوى ق الحال وشواهد القرائن 
.٢٢١الشرعية واليامة 

المذهبممهاء قام وإنما تفصيلا، امتشاؤله أصول الله رحمه حنيفة أبو يدون لر )١( 
الفروع،ق مذهبه مجن الأسباط ق وأصوله قواعده بامتخلاص أتباعه من 

الأسباط،ق مهجه ق العريضة الحقإلوط على يدل ما عنه نقل ففد هدا ومع 
بفان ه اس رمحول نة فيفيه أجده ب فما اس، بكتاب أخد ت قوله ذلك مجن 

بقولأصحابه، بقول ت أخل. ه الله رسول منة ولا ، ٧٥١كتاب ق أجد 

غترهم،قول إل قولهم من أخرج ولا منهم، ثئت من وأدع محنهم، شئت من 
وعطاءوالحز سترين وابن والثعي إبراهيم إل جاء أو الأمر انتهى إذا فأما 

راجع;اجتهدوا". كما فأحتها اجتهدوا فقوم رجالا وعد با يالمابن وسعيد 
،١٥٨ص زيدان الكر-م لبد الشريعة لدراسة الدخل ٣ بغداد تاريخ 

٦.٢ —٢ ١ ١ ٩ ص؛ حوي لأحمد حنيفة أي مذهب إل الدخل 
.١١٠ص: الثمينة الجواهر السامي الفكر ٢، ١ ؟/٩ الهحة انظر: )٢( 



٨٩. اسيايه ذساده انواعه مامنه - ال،تهي الخلاف 

وتق_ديما، معهوف والوقالألفاظ مراعاة الئاءعيت أصول ومن 
لغتره على الحديث 

ذرتعفان سبيلا، إليه وجد مجا بالحديث الأخذ احمد! أصول ومن 
أخذاختلف فإن آخر، صحابي، قول أو نمحا يخالفا لر ما المحانج، قفول 

١الضرورة عند بالقياس أخد ذلك تعدر فان دليلا، بأقواها أقوالهم مجن 
بينهموقع أن إل المسالمان يعلماء أدت الي الأسباب خلاصة فهده 

وعلوقة محتمترى كما أمور وهي الفروع، ق، العريض الخلاف هذا 
بلمقبول، نحو على صدر ُتى مذموما يكن ب ذللئ، أجل فمن الحلاف، 

أنأوجب والإنكار الؤاخذة وعدم الحرج ورفع التستر من عليه ترتبا مجا 
وتلكالإسلامي، الفقه خمائص مجن خاصية وص ومجعتترا، محمودا يكون 

العالمن.رب  iuوالحمد الأمة، هذه على الحليلة الذ نعم مجن 

.٢ ١ / ١ ٠ النبلاء أعلام ستر )١( 
لابنالمدخل المونض إعلام وانفلر: ، i٨٠٨/ الفوائد بدائع )٢( 

بدران









٩٣نتنهه. حكم طهيحه انواعه تمهه - القضائي الحكم 

اٌواس 
و|تمهمالقفاني ملياّقم 

صاسب 

و|لإضعاسة ق امحكم سود 

اللغة:ق الخكم مريق ١— 
يطلقالعرب لغة ز وهو بحكم، حكم مصدر الحاء؛ بضم الحكم 

رالنع إل مرجعها عديدة .ممال 
والميم؛والكاف الحاء —؛ اف —رخمه فارس بن الحسي أبو قال 

٢.أ الطلم' من المنع وهو الحكم، ذلك وأول المنع، وهوت واحد، أصل 
معانيه؛أشهر فمن 

)؟ذلأونثشإذمحًظثايلؤ تعال: قوله ومنه والقضاء؛ الفصل ١- 

تنهيك،•ؤحقنا^^؛٢ آلثوم عثم مه مثئ إذ آ-نؤي 
لا.ممللقبالعدل بالقضاء الحكم اللغة معاجم بعض خصت وقد 

والمنعالمنع، لمعي مجتضمءن اللففل هدا أن الاختصاص؛ لهدا ويشهد القضاء، 

لسانالكن مقاييس ، ٦٨اللغة؛/هدب ١، ٩ • ْ/• الصحاح انفر؛ )١( 
لإ\ا'ا\.\سمب 

.٩١/٢اللغة مقاييس )٢( 

.٧٨آية: الأنساء، سورة )٣( 



ا1ةضاذيالحكم على القئهي الحلاف ائر 

مقصدهو الذي العدل أن ومعلوم الفللم، من يكون إنما الحاكم من 
نمساْ;بالبامحلل حكم قيل; وإذا رفعه، أو الظالم دفع إل راجع القضاء 
الظلم،عن ارجل رد الحكومة; فاصل وإلا الحكم، مجرتما الماطل أجرى 
لالقضاء مجن أخص معناه فيكون هدا وعالي 

منعته،أي; رأيه عن الرجل حكمتث يقال; والصرف، المع ٢" 
،•أوالنفور الطيش من يمنعها لأنه حكمة؛ الدابة لجام سمي هدا وعلى 

،;٣١جرم نول ذلك ومن 
١.٢ أغضبا أن ءا!يكلم أحاف إق فهاءكم سأحكموا حنيفة أبي 

علىالدال كن، بوزن حكم مجته والفعل والإتقان، الإحكام — ٣ 

لسان، ١  ٢٧/١ص القران غريب ق الفردان ، ٦٩إ/ اللغة محدب انظر• )١( 
العرب

٨ ٢٦ص: القرآن رب j المفردات ١، ٤ ١ ا/ ٢ العرب لسان انظر: )٢( 

شاعرحذيفة، واسمه حرزة، أبو بوعي الم التميمي الخطمي بن عملة بن جرم )٣( 
بيوخلفاء صفيان أن بن معاوية بمدح وكان الإسلام، صدر ل عاش مشهور 

شعراءل ليس أنه على المؤرخون أب٠ع الدين الثلاثة الشعراء أحد وهو أمية، 
محوتب، ؛، ١٠والأخطل( وجرم الفرزدق ) الثلاثة، أشعر وأنه مثلهم، الإّلأم 

ذاللناس محاته على وكان والشي_ا، والهجاء والمديح الفخر الأربعة، الشعر 
ق:ترجته انظر . ٥١١٤سنة توق مدون. شعر وله لذ، وذكر ودين مجروءة 

ّ ١٩١،  ١٩؛/.البلاء أعلام سر ، ٣٢١ا/الأعيان وفيات 
.٤٧ص: جرض لوان ق، البيت )٤( 



تقيئه.حكم طيبمته انواعه تميه - التضالي الحكم 

نملعلى منه الفاعل اسم يصاغ ولهذا ُه؛ قام لمن سحية الفعل صترورة 
وحكمة،علم ذا وكان الأمور، أتقن لن حكيم ذقالث المبالغة، على الدال 
كماوالأمر، الخلق أتقن لأنه ؛ تعال اس أسماء من )الحكيم( ذلك: ومجن 

)اهثثبحانه: وله نق 
٣^ثن،بمرنثاةثث ■}زص ت تعال كقوله والعلم، الفهم ٤" 

.٢٣١للأذكام وصا وى علما أي: ،، ^١٢يث 
/١ الكر.م القرآن ق المائة هزه تدور العانى هده وعلى 
الاصطلاح:ل الخكم مريق ٢" 

منمتعلمه باختلاف نختلف عديدة تعريفات له مجصمللح الحكم 
وحكمأصول، وحكم لغوي، وحكم منطقي، حكم فهناك العلوم، 
تبعاوحميقته الحكم ,مماهية التعريض ل العلماء عبارة وتحتلف فقهي، 

١وحدوده المصطلح تصوير ق أنفنارهم واختلاف العلوم هده لاختلاف 

٢العرب لمان  iV\ إ i اللغة هذب وانفلرت ، ١ آية; هود، سورة )١( 

.١٤٥ص: المر المباح 
ميم،آية:أا.سورة )٢( 

)٣(<،

ا>)أ(

انفلر)٠( 

.أا.العربأا/لسان أ/ا،أ، اللغة هذب 

١ص: الترمذي للحكم الكريم القرآن طالر تحميل  ٠٧.
اصطلاحاتكثاق ه—٧، ص: الدرية الفواكه ، ١٢١ص: التعربمات، 

.oAyjsالفقهية والألفافل المصطلحات معجم ، ٦٩٣\!الفتون 



ا1قضاليالحكم على اممئهي الخلاف اثر 

أخصلأهما والأصول؛ الفقه علماء اصهللاح ذلك من يهمنا والذي 
به.وألصق البحث هدا ,مموضوع 

الأصولمن:محي الخكم تعريف ١— 
العبادبافعال انعلق الشرع خهناب ت بأنه الحكم الأصوليون ؛عرف 

رالالوصع" أو اكخيتر أو بالاقضاء 
 Iوهوالقرآن، من أعم هو ما به أرادوا الشرع خطاب قفولهم

وسواءالسنة، أو القرآن مجن كان مواء الشرعي الحكم إل الوصل الدليل 
ونحومكالقياص الأدلة من عداهما أو.مما بالإجماع أو بالمص ذلك كان 

وذلكبفعلهم، تعلق له لمس ما به خرج قيد العباد باقعال لمتعالق او 

لهم،الله أعد ومجا الاخرة أهل وعن سبحانه، الله ذات عن الإخبار مثل 
بغرهمأو بدوالهم المتعلق الختلماب وكدا ذللث،، ونحو السابقة الأمم وعن 

همءنيللأي_ادناس'آكىلآ^إلتهإلأ ؤ مسحانه؛ كقوله والجماد، الحيوان مجن 

ل؛ا،{ ثاثيئشؤ;ثاظة ؤ تعال: وقوله نأمحءماؤسص،م، 

المتحفيا/ْأ،، ٦٤ص: الفصول تنقيح شرح ، ١ ٠  v/yوالمحبير المقرير )١( 
الفحولا/آأ.إرشاد ٦، . اد؛را/\ الكوك ثرح ا/ْآا، الإحكام 

الولمحاية العربيآ\، لابن انحمول ٦، ص: اللمع السابقة: المراجع مجع انفلر )٢( 
.٦٥٦\إ'0\— الروضة مختصر شرح ، ٣ ١ / ١ الوصول منهاج شرح 

.٢٢آية: الحشر، صورة )٣( 

.٩٦آية: الصافات، مورة )٤( 



٩٧- تقيئه حكم طبيمه انواعه تمجه - القضائي الحكم 

.ه ^تالآتيش»إشد ت سبحانه وقوله 
رالكالئين بأنعال تعلقه لعدم شرعيا؛ حكما يعتر لا الخطاب فهدا 

ويشملالترك، أو بالفعل كان مواء الطلب، معناه ; لاقتضاء او 
لوالكراهة والحرمة والدب الوجوب 

حيثمن والترك الفعل فيه يستوي لأنه الماح؛ ; رالخ؛ير والراد 
ر؛/والجزاء اككليض 
شرطاأو لشيء ٢ ر مسا الشيء الشارع جعل فهو ت الوضع أمحا 

١ت آية سبأ، سورة راآ  ٠,
الفقهأصول مذكرة .( \/yTول المحاية السامع تشنيف انفلر: )٢( 

• ٢٩ص: للشفلي 

•٦ ٤ ص• الفصول تنقيح شرح السابقةت المراجع مع انفلرت )٠١( 
أصولمذكرة ، ٢٤ص؛ الفحول إرشاد ، ٦٤ص; الفصول تنقيح مرح انفلرت )٤إ 

.٤ ٤ ص: الفقه 

.٢٦٢/١المغتر الصباح ■^٥. إل به توصل ما اللغة; ل الب ره( 
علامةالشارع جعله الذي الضبط الظاهر الوصف الأصولن: اصطلاح وؤ، 

عدمهومن المسبب، وجود وجوده محن بجث؛لزم سببه، هو شرعي حكم على 
علامةوعدمه العصر، وجوب على علامة الشمس دلوك مثل ج،، بالمعدم 
أصولمصطلحان< محجم ، ٧٦ص: الفصول تقيح شرح ينفلرت عدمه. على 

.٢٢٨ص: الفقه 

العدم،عدمه مجن يلزم مجا واصطلاحا: ٣. • ا/ه الغر الصباح العلامة. لغة؛ ط الشن )٦، 



اصاضاسم ض اص الخلاف ائر  ٩٨

١هامدا أو ٢ ل صحيحا أو منه ٢ ل مانعا أو فيه 
الأصولعلماء عند يتقسم الحكم أن نجد التعريض هزا ق وبالفلر 

ووضعي:تكليمي، قسمينت إل 
جهةعلى الكلفين بأفعال المملق الخطاب ا'هو التكاليفي: فالحكم 

منيلزم فانه الزكاة، ق كالحول لذاته، عدم ولا وجود وجوده من يلزم لا و~ 
لاحتمالالزكاة؛ وجوب وحوله من يلزم ولا الزكاة، وجوب عدم عدمه 
وجودلاحتمال وحوبما عدم أيضا يلزم ولا الصاب، المال بلوغ عدم 

.٧٧ص; الفصول تنقيح شرح النصاب. 
النإرمآ/>خه.المباح والترك. الكف وهو المنع من فاعل اسم ت لغة المانع )١( 

عدم،ولا وجود عدمه من يلزم ولا العدم، وحوله من يلزم ما واصطلاحا: 

وجوبيلزم ب عدم وممح، الزكاة، وجوب من مجنع وحد ُى الدين، مثاله: 
.٧٧ص: الفصول تنقيح مرح وجوبما. عدم ولا الزكاة 

الفعلواصقللاحا: اديرأ/مامم. المصباح العلل. من السلامة لغة: الصحة )٢( 
فالصحيحمعاملة، أو عبادة كان مواء محنه، المقصود الأثر عليه يترتب اليتم، 
المعاملات.j( والنفوذ العيادات، ير الاعتداد به وحصل القرع وافق  ١٠فيهما 
٠ ٣٥٧/٢اافقهيةوالألفاظ الصهللحات مجعحم ، ٧٢ص:الفصول تنقيح ثرح 

.TT®/rاللسان الصلاح. نقيض وهو الفساد، من فاعل امم لغة: الفاسد )٢١( 
العباداتق مواء مجته، المقصود الأثر عليه يترتب لا الاJتم، الفعل واصهللاحا: 

.بوصفهومنع بأصله شرع  ١٠بأنه: الأحتاف، ويعرفه المعاملات، أو 
ا/؟اُ.الإبماج ، ٧٢ص: الفصول تنقيح مرح ، ٢١١ص: التعريفات 



٩٩- تهيئه حئم طببحه آتواعه تمهه - اللساني الحكم 

ماعلى الخسة التكلفية الأحكام يثمل وهذا انمر"، أو الاقتضاء 
٢ر والحرام ا ر والمندوب ٢ ل الواجب وهي: ٢، ١ الحمهور عليه اصتلملح 

تقيحشرح \صتى\إ0د للأمديا/ه*اا-لأ'آا، الإحكام انفلر: )١( 
انحيطالبحر ، ١٦ا/.السامع صيف ص: الفصول 
٦،٢  ١/١الروضة مختمر شرح ٦، •  ٢/١اكر الكوكب شرح ، ٤٣/١الإنجاح 
ا/ماأ.الفحول إرشاد 

،٩٩/٧الرب لسان اللازم. وبمللق.ىُنى والثابت، الساظ لغة: الواجب )٢( 
.MAjyالم المصباح 

فعلهعلى يثاب بحسث جازما محللبا المكلف من فعله الشارع محللب مجا واصمللاحا: 
لعضعلى تاركه ويذم فاعله، يمدح ما ونيل: عذر. بلا تركه على ويعاقب 
،١١١/^١ انحصول مجهللقا. ذما قصدا تاركه شرعا ون.م الذي هو وقيل: الوجوه، 
.٢ ٤ ص: الفحول إرشاد ، ٥ ١ ١/ الإنجاح 

أ/مذبمه،المباح مجهم. لأمر الدعاء وهو الندب، مجن مجفعول اسم لغة: المندوب رم 
محللباالكلف مجن فعله الشارع محللب مجا واصهللاحا:  00\إالعرب لمان 

تقيحشرح ذم. غتر مجن شرعا ركه على فعله رجح مجا وقيل: حازم، غر 
.٢٤ص: الفحول إرشاد ا/أْ، الإنجاح  lWص: الفصول 

.١٣"١/١امحر المصباح مفعول. .ممعى مجمدر المنوع، لغة: الحرام )٤إ 
بحيثجازمجا ؤللبا فعله عن الكف الكلف مجن الشارع محللب محا واصقللاحا: 

ويذمتاركه، يما-ح ما ت وقيل ثواب، تركه وعلى عقوبة، فعله على يترتب 
الإحكامينْلر؛ والمنوع. يجوز، لا والذي انجظور، ت مي ويشرعا، فاعله 
•٢ ٤ ص؛ انمول إرشاد ، ١^^^^١٦شرح ا/ئئ، حزم لابن 



القصانيانمكم على ايص الخلاف أثر 

رم. ٢١١واذكروه 
وهيوأماراته، الحكم معرفات عن عبارة فهو الوضعي; الحكم وأما 

ذللئ،ومثل والاjع، والشرط، والمسبح، ، ٢٤١العلة وهي; ،، ل ثمانية بالجملة 

لسانانفلر• النفس• على يثق الل،ي وهو الحبوب، خلاف لغة; المكروه )١( 
تركهالشارع ب، طلما واصهللاحا: ، ١٦١٦ص: القاموس ه،  ١٠ه / ١ "١ العرب 

بالاشتراكويهللق فاعله، يعافك، ولا تاركه، يمدح ما وقيل! جازم، غجر طلبا 
أنفاعله أشعر اللءي، وهو تنزيه، هي عنه هي مجا على يْللهم، ثلاثة؛ أمور على 

علىوطار، الضحى، صلاة كتترك الأول ترك على ويْللر، فعله، من خم تركه 
• ٢٤/١الفحول، إرشاد ا/آْ، الإتجاج المتقدم. الحرام وهو انحفلور، 

إذاباكر باح يقال الإظهار، وهي الإباحة، من مفعول اسم لغة: المتاح )٢( 
.٤ ١ ؟/٦ العرب، لسان ، ٦٥/١اكرالمباح فيه. أذن إذا الأمر وأباح أظهره. 

الفعلبغ، فيه المختر ا'هو وقل؛ القرع، نفلر ؤ، طرفاه استوي مجا واصهللاحا: 
علىيهللق وقد الترك'، على ولا الفعل على لا ذم، ولا مدح غتر من والترك 

أكي(؛مباح، المرتل• دم يقال؛ كما محقلورا تركه كان وإن فاعله على صرر لا ما 
شرحوالمهللق• والجائز الحلال المباح؛ على وبمللق أراقه، من على صرر لا 

• ٢٤ص؛الفحول إرشاد ا/أيا، الموافقات ، ٦٧ص؛ الفصول تنقيح 
•.٣ ص؛الفقه أصول مذكرة ٢  ٩٧/١الموافقات ١  ٦١٠ا/ السامع مميض انثلر؛ )٢١( 
ومنهاختيار، بلا اغل حال به فيتغر بانحل، بحل معي عن عاره اللغة؛ ؤ، العلة )٤( 

•، الضعفإل القوة من الثخص حال يتغتر بحلوله لأنه علة؛ المرض يسمى 
• ٤٢٦/١'ايجر المباح ، ١.١٢ ص؛ العريقات 

،للحكم الأل٣، الوصف، هي فقيل؛ تعريفها، ؤ، الأصوليون ا ثاختلف



,تكنه حكم طييثع ادوا>ئع تميهه . القمائي انم^م 

،.٣١والفساد والصحة، ،، ٢١والعزيمة ،، ١١الرخصة لأعشار: اق 
الفقهاء:محي الخكم مريق ٢— 

بأفعالالتعلق الشرع خهناب مقتضى بأنه: الحكم الفقهاء يعرف 
،.٤١وضعا" أو تخيترا أو اقتضاء \صون 

التعريفأن للحكم: والفقهي الأصول التعريض ض والفرق 

مشتملاالوصف يكون أن بد لا أنه .ممعى: التشرع،على الباعث هي قيل: و~ 
غيرونل الحكم شرع من للشارع مفصودة تكون لأن صالحة مملحة على 
والأمارةالسبب لها: نقال الاصطلاحات، باختلاف نحتلض أسماء ولها هن.ا. 

والموجبوالمقتضي والدليل واياحل والحامل والباعث والمستدعي والداعي 
.٣٥٢ص: الفحول إرثاد ، ١١٣-١١امحطه/ا البحر والموز. 

٠٤المب'ا/• لسان ص الصباح اليسروالسهولة. لغة: ارخمتة )١( 
أووالحرج، الشقة لعن.ر شرعي دلل خلاف على الثابت الحكم 'واصطلاحا: 

امحتاجمغي ، ٤٣٣/٢الأسرار كثف راجح". لعارض 
.ا/آ٢٩٣ العرب فان ٤، . ٨/٢اكرالصباح المؤكدة. الإرادة لغة: العزيمة )٢( 

العزيمةوتشعل شرعي، مانع فيه يشتهر لر الذي الفعل طلب واصطلاحا: 
شرح، ٤٣٦؟/الأسرار كثف بمطر: ة". الخمالتكليفية الأحكام ار ّ

.٨١ص: الفحول تقيح 
البحر، ١ ٦ ١ / ١ للقرافي الفروق ل: والتكليف الوضع خطاب يى الفرق انظر )٣( 

.١ ٦ ٢ / ١ امع المنضيف ، ١ ٧ ١ / ١ انحيمل 
اروصةا/إهآ-ْْآ،مختصر شرح ، ١٢٣ص: اكعربمات انذلر: )ئ(



التضانيالحكم على الئئهي الخلاف اثر 

موضوعهو هذا إن إذ للحكم؛ المعرفة والأمارات الأدلة يه يراد الأصول 
الخطاب،مدلول ذات على منصب فتعرفهم الفقهاء أمجا الأصول، علم 
مجوصوعهو وهذا قارهلما، ومجا والحرمة كالوجوب منه المفهوم الأثر وهو 

.، ل العمالية الشرعية الأحكام ق يبحثج فانه الفقه، 
وهو— الأمجر نفس إل النفلر باعتار مي يالحكم أن هذان وحاصل 

ماإل بالنظر ويمي الأصول، الفلر وهو نحر.بما أو إيجابا ~ تعال الله 
الفقهي،التفلر وهو حراما، أو وجويا — الكلف فعل وهو ~ به تعلق 
^٢،.بالاعتار مختلفان بالذات متحدان فهما 

٢. ٥٧/١الروضة مختصر شرح املر: )١( 
rrrlsاكر الكوكب شرح انفلر: )٢( 



١٠٣- تلهه حكم طبيحه آتواعه تمجه - الئضأني الحكم 

اددإدى

 _<y وااتسااالأءاس ق

اللغة:ق القضاء مريق ١— 

مرجعها، معان؛ عدة العرب لغة ق وله يقضي، فضى مصدر القضاء 
أوأدي أو ختم أو أم أو عمله أحكم ما وكل وتمامه، الشيء انقهلاع إل 

.ا رفقدقضي أوأنفدأوأمضي أوأعلم أوجب 
أصلالعتل: والخرف والضاد "القاف فارس: بن الحسين أو فال 

اء;والقضه، لجهتوإنفاذه وإتقانه أمجر إحكام على يدل صحيح واحد 
ويشدها،ام الأحكم يحكلأنه قاصيا؛ القاصي سمي وليلك الحكم، 
كلمة.وكل الحلق.. من وغتره آدم ابن ؤ، ينفد أمجر لأنه قضاء المنية وسميت 

.٢٣١ذكراه" الذي القياس على نجري فاهما زب اق 

وهيالكرتم، القرآن ل المائة هده معاي تدور الأصل هدا وعلى 
ثمانية:بالجملة 

رلإ •ؤذاءمراثآأثهابم تعال: قوله ومنه الإلزام، وجه على الحكم ١" 

ه\إ\\\.العرب لسان ، ١٦٩/٩اللغة هذب ٢، ؛ nf/nالصحاح انظر: )١( 
اللغةهدب وانفلر: ، ١٨٦/١٥لمالالعرب )٢( 

.ه/آآاللغة ُقاييس )٣( 

١٧٢أية: محله، محورة )٤( 



القضانيالحكم على الئئهي الخلاف ائر 

د;لفالأنزأقديوقثتأه ؤ تعال؛ كقوله والإبلاغ، الإحار ٢" 
/yلآء٣ني١jفت

آتيثوألؤ تعال؛ قوله ومنه والفراغ، الأداء ٣" 
هثؤممهمئ;يُ''.

نإداثئثألأني النثوت دخ ؤ ال تعكقوله والتقدير، الإرادة ٤— 
محاءثا:خلشمحلإؤن<م•

،•١ نعال؛كقوله والأم، الفرض ٥— 
٢•^^يىتخسنإتفييرم؛١ كقولهتعال؛ والإتقان، الإحكام ٦— 
•ؤكاهم،ججالآلرلريخئها تعال؛ كقوله المراد، نيل ٧- 
•ا لظنحن؛١ ولا إلأ ؤ>ذ؛\خثن\ تعال؛ كقوله والإتيان، المضي ٨" 
عقناره،لثمي ثيادنأيتؤت ؤ تعال؛ كقوله والهلاك، الموت ٩— 

٠٦٦آية: الحجر، سورة )١( 

١٠ ٠ آية: الجمعة، صورة )٢( 

٠١١٧آية: القرة، صورة )٣( 

.٢٣آية: الإسراء، )؛(سورة 

,١ ٢ آية: نملت، سورة )٥( 

.١٢٧آية: الأحزاب، سورة )٦( 

.٧١آية: يونس، سورة )٧( 

.٧٧أية: الزخرف، سورة )٨( 



تقينهحكم طبيمه انوايه تمطه . الئضأني الحكم 

الع__ربي،واللسان الكرتم القرآن ق المائة هذه مدار هى اد٠اني فهدم 
٢.ل العبارة تنوع من الغالب ق فهو المعال، هده غر من فيها قيل ومحا 

زام،والإلالإيجاب وجه على الحكم بجثنا: إن، العال، هذه وأقرب 
امكل يثمل فالحكم القضاء، مجن دلالة أوسع الحكم إن يقال: وند 

يتهللبولا والجماعة، الأمة محيط ق العدالة لتحقيق الحاكم عن يصدر 
ذكرهما آخر إل وبينة ودعرتم( خصومة وجود من القضاء يتطله مجا 

يجسأمر يأن له الدولة فحاكم القضاء، شان j( بالتفصيل الفقهاء 
هناومن فتنته، الجماعة على يخشى من يعزل أن وله صرفها، أو الأموال 

قيهللد وقالاعتبار، هدا لمراعاة القضاء مدلول من أعم الحكم كان 

رمنجوزأ الأخر على أحدهما 
الأسمللاح:j القضاء تعريف ٢- 

يرهغعن وتمييزه )القضاء( مدلول بجديد ؤ، الفقهاء عبارة اختلفت 

تلاز:الاخذا هبب ومحالواحد، المدميح داخل حى كبمتر بجو علو_ا 

حصرهاويمكن، المصهللح، هدا بجديد ق ملكوها الي المعايثر ؤ، اختلافهم 
١معايتر ثلاثة ؤ، 

للراغباص القرآن مقرئات ،-ا، اْ/ا'للأزهري اللغة محدب ذلك: ق، انفلر )١( 
..؛ U-t ٠٦ص: الأصفهاد 

ا/أآللهلرص عم عهد القضاءؤ، انفلر: )٢( 
. ٥٧ص; بكر الرحمن لعد القضائية لهلة الانفلر• )٣( 



القضائيالثر على القئهي الخلاف اتر 

اليالجهة باعتبار القفاء تعريف يه; ويقصد الشكليI المعيار ١" 
أوالتقاصي، تر سإجراءات باعتبار أو نائبه، أو الحاكم وهو تصدره 
رالقضائي العمل على تترتب الي الإلزامية القوة باعتار 

•منها التعاريف من مجموعة بنيت العيار هدا وعلى 
شرعيحكم عن الإخبار هو "القضاء: الحكام(: )تبصره ق جاء >ا 

لسض 

بحكمزام الإلله من إلزام "القضاء: : امحاج( )محاية ق وجاء 
م." ص 

مالإلزام" الشرع: ق بالقضاء "والمراد : )الإنصاف( ق وجاء 
بعدالولاية ذي إلزام الشرع: ق "القضاء : لام( ال)سل ل وجاء 

"^١
عاصرمع يستوف إ أنه الأعشار بمدا القضاء تعريف على ويلاحظ 

زامالإلأو ة، الحاكمة الحهوهي فقط، بعضها على اقتصر بل القضاء، 
دههوبعض الإجراءات، بعض من ذللث ينع مجا أو الحكم، على المترتب 

.٥٧ص: القضائية السلطة )١( 

.الجليل مواهب وانظر: ا/بم، امحام تمرة )٢( 
A/؛،r\.امحاج هاية )٣( 
.١ ٥ ا/؛ ١ للمرداوي الإنصاف )٤( 
أ/هادلام السل )٥( 



٧تقسه. حكم طسته انواعه تصفه - القصاص الحكم 

١.٢ جميعا يستوفها ول؛ الثلاثة انماصر هال0 بعض على اقصر التعاريف 
القضاءموضوع اعتبار على يقوم انمار وهذا ا،لوصوءيت انمار ٢— 

الجهةعن الفلر بقطع الخاصمة وإهماء النزاع نمل وهي الكرى، وغايته 
.٢٢١المناع لهذا ايهية 

منها!المعاريف، من مجموعة انبتت انمار هذا وعلى 

وقطعالخصومات نحل شرعاث القضاء الراثقآ؛ رالبحر ق جاء مجا 
،.١٢١ادازءات" 

فاكثراثنين، بين، الخصومة ضل القضاءا اختاجات )مجغي ؤ، وجاء 
،.٤١س" ^ بحكم 

بانمارالمط هذا سممية ويمكن ابقد،ت الالمعيارين ين الجمع ٣— 
الشكليةالخاصر بن بالجمع أساس على يقوم معيار وهمو المختلط، 

.بينا تميزا غرم عن زالقضاء، مصهللح تميز بحيت، والوصوعية، 

والمالكية.الخنفية وبعض الحنابلة، جمهور ايليار بمذا اخذ وممن 

• ٥٧مرت بكر الرحمن لمد القضانية لهلة الانفلرت )١( 

.٥٨ص: السابق المرجع انفلرت )٢( 
خاص"وجه "على زيادة:  Yoyjoحائيته ؤ، و ، YUU/lالرائق المحر )٣( 

كالمحكيم.ونحوه انملح ليخرج 
. tut؛/)أ(.غفيامحاج 

٦.. — ه ٩ ص; بكر الرحمن نمد القضائية لهلة الانفلر؛ )ْ( 





تقينه.حكم هلبيمه آتواعه تميه - الثماني الحكم 

:السامة الخدود بين مقارنة 

قة مختلما أمحنجد القضاء كطلح السابقة التعريفات ق بالنظر 
الخصومب—؛ن الفصل على يركز فبعضها القضاء، ماهية وتحديد تصوير 
ىعليركز منها والبعض القضاء، لز معا من الرئيسي المعلم أنه باعتبار 
الأخروالبعض القضائي، الحكم وطبيعة خصائص من هو الذي الإلزام 
مثلالقاصي تخصصان من ليس ما يثمل حق الصمللح هدا دائرة يوسع 

.٢٢١ذلك ونحو  ٢٢١و١لصلح اكح؛<؛مرا، 
قتلافهم اخوهو الخلاف، هذا أساب من آخر يب هنا ويلوح 

نفوذوتوجب موصوفها تلازم حكمية صفة هو هل ه، نفالقضاء حقيقة 
أمبالمنازعات، خاص القضاء هل م القاصي؟، به يقوم فعل أنه أم حكمه، 

الأمروفوض حكما جعله أي: والشيء، الأمر ل حكمه ممار لغآت التحكيم )١( 
ا.بيتهبحكم حاكما الخممين تولية واصهللاحات \إ0ا\. المصباح إليه. 

٤٠ ٤  ٣/١الفقهيةوالألفافل المصعللحات معجم ٢، U/٤ الرائق البحر 
والتخاصم.للمخاصمة خلافا والممالح الصالحة مصدر.ممعى اسم لغت: الصلح )٢( 

الخصوم،ض واكازع التشاجر به يرتفع عقد وشرعات \/مااه. العرب؛ لسان 
معحمل/د«م، الغي الختالف؛ن. يئن الإصلاح إل بما يتوصل مجعاكة هو: أو 

ُ rA^TAAlrالفقهية واضللحات الألفافل 

،٤٣—٣٤ص' الإسلام ق ونظامه القضاء ل التعريفات هده مجناقشة انفلر )٣( 
.-٣٠٢٥ص: القضاتي الحكم نظرية 



اممئانيالحكم طى اممئهي الخلاف اتر 

وشقاقالصيد جزاء ق التحكيم يشمل وهل ؟، وعترها المنازعات يشمل 
،.؟ليشمله لا أم ذلك ونحو الروجين 

أناعتبار على أيضا الخلاف هذا أثار مما بالفتوى شبهه يكون وقد 
هداائل ممن كثترا نجد وليلك تعال، اس حكم عن إخبار منهما كلأ 

شمولاحتمال أجل فمن قضاء، أو فتوى كوها بخن فيها النظر يتردد البات 
المصطلح.هدا تحديد عر الأمور لهدم الفضاء 

الإشارةتجدر التعريفات هده عليها اجتمعت أمور فثمة هذا علم إذا 
Iوهى المناسب، التعريف اختيار قيل إليها 

أوالقول بأو بالفعل ذلك كان سواء وإظهاره، الخكم بيان — ١ 
وجهباي أخفاه أو ه نفق الحكم القاصي أسر فان بالكتابة، أو بالإشارة 

.قضاء ذلك كن يب 
أووالة الكتاب من دليل إل المشد وهو الشرعي، الحكم ٢- 

يخرجوهذا الخصومات، وتفصل النزاع بحم بدلك إذ منهما؛ استتبهل مما 
عقلي،أو لغوي، بحكم اختر لو كما الشرعية الأحكام بغتر القاضي إخبار 
يكنئإ للشرع مصادم بحكم لوحكم وكدا قضاء، يمي لا فدلك 
له.كرامة ولا ينقض بل مجعتJر١، قضاء حكمه 

ذاوبمأن، أم شاء عليه المقضي على الشرعي بالحكم الإلزام ٣- 
ذلك.ونحو المستشار ورأي والصلح الفتوى القضاء يخالف 

ص:الإسلام ق وطامه القضاء انظر: 



يقيئهمقم طسته انواعه تمجه الهضالي. الحكم 

وغلفيها، الحكم يراد الي الواقعة وهي فيها، المتنازع القضية ٤" 
الذا وهقضاء، ذلك يكن إ خصومة أو واقعة عن القاصي حكم خلا 
،.١١عبثا إلا بمدر يكاد 

أنأولأت ل يفله—ر فالذي التعريفات هذه ق لحظه م ما على وبناء 
هأنذلك انمارين؛ ب؛ن الجمع هو القضاء مصطلح لتحديد المعايقر أقرب 
جلياتميزا المصطلح تمييز يه ويحصل ومحاصره، المعرف لأفراد جاُع معيار 

نومالعناصر، هذه جميع يستوقيان لا فهما الأولن، المعيارين بخلاف 
دخولن موبمع العرف، عناصر جميع بحوي أن العتر التعريف شرمحل 
الالأعمبعض دخول مجن يمنع لا الشكلي العيار أن ومعلوم فيه، غترْ 

وكيلكمثلا، القصر أعمال كاداره القضاء صفة له ليت مما فيه الولائية 

امأحكفهناك القضائية، الأحكام حميع على يصدق، لا الموضوعي العيار 
المن تزويج ُثل وذلك منازعة، عن نابحة ليت وهي اخاكم، تصدرها 

،.٢١ذلك ونحو والأمناء الأوصياء ضن ومثل لها، ول 
بئنالجمع على ابن الي التعريفات مجن رجحانه ل يفلهر لذي ام 

نمتفاد امأنه ذلك ياسين؛ نعيم محمد الدكتور تعريف هو المعيارين 
■جيعها،التعريفات لتلك إصلاح كأنه تعريفه فجاء سبقه، مجن مجلأحفلات 

الحدود.ؤ، مهللوبة صفة وهي والاختصار بالإبجاز عنها كيزْ مع 

.r^-Thlsعمر عهد ق القضاء انفلر: )١( 

ص:القفائة اسلة انفلر: )٢( 



ايتضانيالحكم على الممهي الحلاف اتر 

اس

^٥١١٠١همي س باماوه اسنى ادهةْا سود 

الصطلحاتوكب ه الفقمصممات من كئتر إل بالرجوع 
اءالقضعن مميزه تعريفا القضائي للحكم وضع من أجد لر والتعريفات 

الحكمأن ل يفلهر فيما ذلك ير والسبب لاصتصداره، الوسيلة هو الذي 
ولام، حكبدون قضاء يتصور لا أنه •كعى القضاء، عن ينفصل لا جزء 

اءالقضبتعريف فامتننوا ولوازمه، مقتضياته من فهو فضاء، دون حكم 
الحكم.تعريف عن 

مللحكالتعريفات من محموعة سردا ا ١ الباحثين لبعض رأيت ونل. 
أعي)القضاء( محل حالة وجدها لمصادرها رجعت -ض ولكن القضائي، 

برونيعد ونالحكم، لتعريف لا القضاء لتعريف وضعوها أصحابما أن 
همابل الالففلين، بين يميزون أهم يعي لا وذللئ، أحيانا، القضاء عن بالحكم 
١الأخر عن بأحدهما يعر لففنان عندهم 

ْْ،— ٣٤ص; البصل أبو الناصر لعد القضائى الحكم نفلوية مثلا؛ انظر )١( 
اكممىوأظنه القضاء، لتعريف يتطرق، لر ه نفالباحث أن إل هنا وأشر 

القضاء.تعريف عن القضائي الحكم بتعريف 
أشهروهذا والقضاء، الفصل ،^: ٧١ق معانيه من )الحكم، أن لدإلث،ت يدل، ومما )٢( 

'ازذاه: نوله من المقصود وهو آية، من أكثر ق، القرآن به عر ولن.للنإ معانيه، 
١[،البخاري ]صحيح أجران فله فأصاب فاجتهل- الحاكم حكم 



١١٣- تقينه حكم طسته انواعه تميفه التضاني. الحكم 

متال: حث ، لالعرس بن الدين بدر تعريف التعريفات هده ومن 
ر/شرعا الواقع j، لزومه ظن بامر مختصة صيغة على الظاهر ل الإلزام 

ترك،أو فعل إل إلجاء كان مواء التام، التقرير 'االإلز١م" بقوله؛ يريد 
محل•ل معي توت إظهار أو 

م۵^نفاسممن وكتم القاصي، به ويريدون الحاكم Jهلالقون ما غالبا الفقهاء وً 
أكثرتهدا بجلي ومما للحكم، متضمنة عناوينها جاءت القضاء ق اليوصمها 

علىيطلق الفقهاء اصقللاح ق القضاء أن "واعلم الحطاب: انك عبد أق نول 
المذكورة،المحفة له حصلت أي؛ القضاء ول نولهم؛ ق كما الذكورة الصفة 

القاضيقضى قولهم؛ ق كما الحكم( )يريد المذكور، الإخبار على وبمللق 
أ/اُطالجليل ماه_، . باطل أو حق القاصي قضاء وقولهم؛ بكذا، 

قوله؛الأنصاري زكريا الإسلام لشيخ الرضا( )عماد ق جاء فقد وأيضا 
الشرعبجكم الإلزام له من إلزام فهو بالقضاء عنه ويمر الحكم؛ وأما 

وقضيتهفوله؛ الزركشي الإمام عن الناوي الرووف عبد شارحه وحكى 
.٥٨/١الرصا عماد شرح . واحد شيء نهما والحكم، القضاء ترادف 

بابنويعرف القاهري، اليسر أبو البدر خليل بن محمد بن محمد بن محمد )١( 

برصباي،تربة مشيخة تول حنفي، فقيه الأدق، خليل جده لقب وهو الغرس، 
الفقه،ق بامه بهلول تشهد ومصنفاته الذكاء، وعرف.ممريد القضاء، j؛ وناب 

الحكمية(,الأقضية ق البدرية )الفواكه الشقية( العقاتد على )ثرح آثاره؛ من 
. U٢٨/.الأعلام ؟/.Y؟، اللامع الضوء انظر؛ . ٥٨٩٤سنة توق 

٧.ص: الدرية الفواكه )٢( 



القصانيالحكم على الئتهي الخلاف أثر 

أمريزنلبيان الظاهر ق بقوله وجاء 
لأنهقضاء؛ مي يفلا الأمر، نفس ق الإلزام عن الاحتراز أحدهما: 

انحرمات،وحرمة الواجبات كوجوب وهذا سال، اس خطاب إل راجع 
.الحاكمليس القرع مرجعه عها الكف أو تجا بالإتيان فالإلزام 

قفحكمه وعليه: له، منشئ لا للحكم مجفلهر القاصي حكم أن اكاني: 
وديانه.قضاء له للمحكوم فيحل والباؤلن، اافلاهر ل يفز والسوخ العقود 

وقضت،كالرمت، الشرعية الصيغة أي صيغة" "على بقوله: والمراد 
القضاء.عليلئا وأنفّذت كمست، حو 

بالجورالحكم عن به احترز قيد شرعا الواقع ؤ، لزومه ظن بأمر وةولهت 
/ر قضاء صورته ق كان وإن الشرعي القضاء عليه يصدئ( فلا والتشهي، 

تعريضالقضائي: للحكم حدود أما على صنفت الي التعريفات ومن 

•، ١ به الأمجر وجه على شرم، بحكم القاصي جزم قاوت إذ ل، عرفة ابن 

؛،Y/o.rعابدين ابن حاثية ، ٧١٣-ص اودر؛ة الفواكه انثلر )١( 

بأنه:فرحون ابن وصفه المالكي، التونسي الورغمي عرفة بن، محمد بن، محمد )٢( 
منالشيوخ شيخ ايهلمي، الساق الأصول الفروص المقرئ العلامة "الإمام 
توق!>،(• ١١١أصول، ؤ، الشامل )المختصر و المالكي، الفقه ق )المختمر أثاره: 

الرصاعمقدمة ٣، ٠ اy \ المدهي، الدياج ق: ترجمته انقلر ّ ه سنة 
٠٦١؛/عرفة ابن، لحدود لشرحه 

.الجليل؛■/٦٨ مواهب وانفلر: ١،  OU؛/الدسوقي حاثية )٢١( 



تهينه.حكم طبيمه اتواعه تمهه - الئضاني الحكم 

.شرحه ق الإسهاب عن وضوحه |غني لر، العا واضح تميف وهو 
حكمباب مفتتح ق قال حيث ، ل الهيتمي حجر ابن تعريف ومنهات 

راجعاوخصوصا عموما متول من يصدر مجا فهو الحكم: "وأما القاصي: 
أمخصوص وجه على القضأء ق له السابقة الإلرامجات من عام إل 

قولمحن القضائي الحكم عن التعبتر وسائل بمدر مجا بقوله: يريد 
،•رأشهها وما كتابة أو فعل أو 

القاصيكان سواء به يعي وخصوصا عموما مجتول من وتوله: 
أوالقاصي و وهدونه كان أو الحاكم، وهو الكبرى الولاية صاحب 
ربعضها ق أو القضايا جميع ل النفلر له ممن كان وسواء امحكم، 

بهيريد القضاء ق له السابقة الإلرامجات من عام إل راجعا وقوله: 

قمتعلو فهوليس.ممنشئ، له ومظهر للحق كاشف القاصي حكم أن 

الهيتصانماس أبو الدين شهاب حجر بن علي بن محمل بن محمد بن أحمد )١( 
الزاخر،والبحر العلامة الإمام "بانه: وصف شافعي ففقيه الأنصاري، عيي ال

أصولاوالفقه والكلام والحديث تر الشمجن كثتره علوم ق، برع وأنه 
الكرتما(الفقهية )الفتاوى و المهاج( لشرح انحناج )تحفة آثاره: مجن . وفروعا

.tu/aالدهب شدرات اللامع الضوء : انظر . سنة ;وق 
•١ الكمتم، الفقهية الفتاوتم، )٢( 

.٤٦ص: القضائي الحكم نفلرية انظر: )٣( 

١المرجع انغلرت )٤(  •بق  ١١



التضانيالحكم على الص الحلاف اتر 

ولااهر، الظق ه لسن حسبما فيها يفصل القضاء، على سائقة بوانعة 

ئهينثا عمالسابقة بوصف واحترز الباطنة، صفته عن المدعى بجيل 

إلراعاُت،عنها تنشأ العقود فهده ونحوه، الأيتام كتزويج العقود من القاصي 
٠الحكم على سابقة ولست، جديدة، 

الحكمولوازم التقاضي إجراءات مخصوص وجه على ت بقوله وأراد 
١ذلك وغير ويينات دعوى من 

لهوق البور مجنمالحنبلي العلامة قولط التعريفاتت هده ومن 
والحكم:ومجات، الحموفصل الشرعي، بالحكم الإلزام هو والقضاء: 

انكإن لأؤ، والإٍلللاباحة أو إلزام، فيه كان إن الإلزام لدلك إنشاء 
اإحياؤهبطل إذا الوات الأرض بأن الحاكم كحكم الإباحة، ق الحكم 

أالماس لجميع مباحة صارت 

.٤ ٦ ص: المضائي الحكم نفلرية انفلر: )١( 
إدرضبن على بن أحمد بن حن ن الدين، صلاح ن يونس ن منصور )٢( 

والأصول،الضير ق كجر باع وله الحنبلي، الذهب ق انحقتين أحد 
منلذلك، تدل ومصنفاته عصره ق الخنايلة شيخ إنه يدران ابن عنه قال 

الإناع(مى عن الشاع )كشاف و المشع( زاد شرح المربع )الروض آثاره: 
لابنالدخل ، ٤ ٢  ٦/٤الأثر خلاصة ق: ترجمته انفلر . ١ه • ٥ ١ سة توق 

.٣٠ U/Uالأعلام ، ٤٤٠ص: بدران 
.؟ n/(،Aالقناع كشاف )٣( 



١١٧- تهينه حكم دي،رته آتواعه تميله القضائي. الحكم 

أصحابماأن يلفى التعريفات هذه مصادر إل ذالرجوع وبعدت 
للحكما بحعلوهنر و غيره، عن وتمييزه المضاء تحديد بصدد عوها ضث 

اللفظ—-ئن؛بئن يفرقون لا أيم من سلف ما ذلك ق جب والالقضائي، 
الأخر.دون أحدهما تصور وعدم لتلازمها 

اله أنإلا الأخر على اللففلين أحد إطلاق محاغ ولو فانه هذا ومع 
الأكثرالركن هو كان وإن الخك-اأ لأن المترادف؛ نيل من جعلهما يمكن 

جزءهو بل القضاء، كل هو ليس لكن منه المقصود والغرض للقضاء، 
درهيصفيما يتمثل فالحكم ذلك ملم وإذا تامجل، باين يفلهر وهذ.ا مجته، 

عبدالباحث له وضع وند الإلرام، وجه على والنواهي الأوامر مجن القاصي 
هوالحكمرت ث فوله وهو لتصويره، يصلح مما أراه تعريفا البصل أبو الناصر 

إلزاممتضمنا الخصومة، ق فاصلا حكمه، ق ومجن القاصي عن يصدر محا 
مستحقها،على عقوبة إيقاع أو فعل، عن بالامتناع أو بفعل، عليه انحكوم 

•٢١١له" ، ٢٧محل ل مجعى تقرير أو 

.—٥٢٣٥ص: القفاني الحاكم نظرية 



آصم ض ص اثر  ١١٨

ايوابواسب 

امرااسنى ٥٠٢٥

اعليهيتوقف القضائى للحكم شرومحلل افه— —رحمهم الفقهاء ذكر 
ثمانية;بالجملة وهى تقييم، صحة 

تمىجبالشرط وهدا بخصوصه، صحيحة دعوى بقه تأن — ١ 
أماالهلمالبة، على متوقف فيها الحكم إذ العباد؛ بحقوق، المتعلقة بالنازءاُت، 

هذاعلى يتوقف لا حكمه فان مها النظر للقاصي حولط نمى اف حقوق، 
مجهللوبه،تحقيق فوجب الشرع، مجن صبقت بتحصيله المهنالبة لأن الشرط؛ 
الفلريختص لا المكر عن والنهي بايروف الأمر نيل من كان مجا أن 

,٢١١غيره فيه يشركه بل بالحاكم فيه 
الشرطهذا يعتر فلا صربحا، فولا ذلك مع الحكم يكون أن بد ولا 

ول،له ليس الذي الصغير زوج لو كما القضاء، بما يراد الي الأفعال 3، 
الأحكامبصحة يقول مجن عند الضمنية الأحكام ق ولا يتيم، مال باع أو 

.، ١ والضمنية الفعلية 

شرعاالمعتبره بأسايما الحادثة وقوع أدلة القاصي ليتم، نشت أن ٢— 

■، ٠٠ص: الدرية الفواكه انذلر: )ا(

ابنحاشية ، ٢٧٩"/١، الرائق الحر ْ، « ص: الدرية الفواكه انفلر: )٢( 
حاشية، ١٥٧؛/الدسوقي حاشية ، ٦٦٧،/الحكام درر ، ٤٢٤؛،/عابدين 

ا/\.؟.الغني.الرءنيبم/هآ؛،



تقينهحكم طبيمه أتواعه تمغه سنض. الهئم 

مماذلك تحو أو بشرطه، القاصي علم أو المن، أو الشهادة أو كالإقرار 
ذههن موسب دلل إل يستند لر حكم وكل ويظهره، الخهم، محع، 

يعهلىلو واللام؛ الصلاة عليه لقوله صاحبه؛ على مردود فهو الأصباب 
ىعلالثة ولكن ودماءهم، قوم أموال رجال لادعى لدعواهم الاس 

٢•ر أنكر م، على واليممحا الميم، 
الشرع،أحكام نواعد من كبعرة قاعدة الحديث، "وهدا النووتما: قال 

بينةإل يحتاج ل دعواه، يدعيه.كجري فيما الإنسان نول يقل لا أنه ففيه: 
.٢٢١عليه" المدعى تصديق أو 

يتأتىالشرط وهدا الزاع، أطرامح، بحضور الحكم يصدر أن ٣— 
يرغمن الغاص، على الحكم جواز بعدم القا الحنفية هبإ مل على 

الحكمفيها جوزوا الي الحالات؛ إلا الشرط هدا من يثنوا لر و حاجة، 
راذ بحول موصعه ل مجغحلأ المسالة هده بجئؤ وسيأق الغاص،، على 

حكمنج،يقول: كأن الإلزام، على تدل بصيغة الحكم يصدر أن ٤~ 
وفاقمحل الشرط وهدا ذلك، ونحو القضاء، عخك أنفدت أو قضستا، أو 

قوأصله ا/'آْ\(، )السنن، ق اليهقي عاص: ابن حدينا من أخرجه )١( 
هدهوإمناد :  ٢٣/١ الم ملصحيح شرحه ق النووي قال، الصحيح،ن، 

الباريفتح ق، حعم ابن تال، وكدا صحيح، أو حن الزيادة 
.YA./lالراتق البحر وانفلر: ا/■؟، ٢ لم مصحيح شرح )٢( 
الكاب.هدا من ( ٨٩٨)وص: ، ٦٦؛/٤ الحكام درر انثلر: )٣( 



ائتمانيالحكم على الفقهي اثر 

اختلافهمجهة من الصيغ بعض ق يختلفون وإنما را،، الجملة ق العلماء بتن 
عندي،نت القاصي; قول ق ،، ر تفيده لا أم الإلزام تفيد هل 

ذلكونحو علمت، أو عندي، 'نلهر أو عندي، صح أو 
الشكبحتم—ل ا ميقبل فلا الجزم، بصيغة الحكم بمدر أن ه— 
أنل دو جبأو كذا، j الحق لفلان أن أقلن كقوله: وذك والخردد، 
عليهتدل لا الإلزام لأن وهدا الألفافل؛ هذه ونحو بالمن، أحق له المشهود 

رن.والتردد الشك ألفاظ 

؛،Y/o،rعابدين ابن حاثية ، ٢٧٨_٢٧٧/٦نجم ض \و\ئق ١^. )١( 
الأنماف، ٣٩أ/؛مغنياختاج 

بلالحكم، على الدلالة j معثن لففل يشترحل لا أنه على العلم أهل جمهور )٢( 
وا'ل؛اني'بالألفاظ لا ب١لمعاني انمرة إذ الإلزام؛ على دل إذا اتفق لففل بأي يجوز 
عدهم،الذهب ءلاهم وهو الحنفية، وأكثر والشافعية المالكية نول وهذا 

الحكم،على للدلالة معنة ألفاظ وجوب إل الحفية من وفريق الحائلة وذهب 
لأهموهدا القضاء، عليك أنفذت أو حكمت( أو قضيت القاصي; كقول 
فياعليه نصوا مما الصخ هذه أشبه محا إلا الازوم "على يدل لا أنه يرون 

مغيإ/ا-0ا، الكيتر الشرح ، 1YUA-YUU/الرائق البحر .انفلر: .صنفاهم 
.١٢٢٢/١ الإماف، . الغي ا/أبمم، امحاج 

روضةا/آب-اربم، الحكام تمرة ، ٢٧٧/٦نجيم لابن الرائق المحر انقلر: )٣( 
١الإنصاف ١ الهلالين 

.السابق الشرط ومجراجع ، i٥٢/• الحكام درر )٤( 



,تقثء حكم طسثه أتواس تمث، - القصاني الخكم 

يع—؛نبان غموض، ولا فيه خفاء لا واضحا الحكم يكون أن ٦— 
انحكومكان فان عليه، وامحكوم له والمحكوم به انحكوم من الحكم أحلراف 

نمذكر غائبا كان وإن إليه، أشار الحكم مجلس ق حاصرا مقولا به 
نمهما منكل به يتميز •مما الخصوم بئن ويميز غيرْ، عن يميزه محا وصفه 

رذلك أشيه وما والمهنة واللمب، والكنية الأمم 
المسمىوهو الخصوم، محن الحجج اصتيفاء يعد الحكم يصدر أن ٧— 
جض.'على حكمه ق العلم أهل اختلف وقد ، ، ١ بالأعذار 

حكمصحة ل شرط الحصوم إل القاصي إعذار أن الأول: القول 
ذهبمذا وهينقض، فانه إعذار د-ون من حكمه صدر ومحي الحاكم، 
رر الشافعية عند ووجه المالكية، 

أدلإذا القضاء ق الحكم ه وجمن الق—أ مالك—رحمه قال 
وليقأن بينهما بحكم أن فأراد عنهما القاصي وفهم بحجتهما الخصمان 

انفالحكم، وأوقع بينهما، فصل لا قالا فان ؟، حجة لكما ابقت لهما: 

مغي، ٤٦٦ص: الدم أن لأبن القضاء أدب ، ١٦١؛/للدردير الكير الشرح )١( 
ا/أ'أنالمغني.امحاجإ/ة\،*ا،

يقصر.ولر الطل، ؤ، بالغ إذا كدا ق إليه أمخر مصدر لغة: الأعذار )٢( 
لسمان. يمهله مجا له هل الحكم موجب عليه توجه من موال واصهللاحا: 

\.Uvl\iالجليل مع أ/هئْ، الترب 
.٤٨٧ص الزوايا ا،:مايا ١  ٦/١. المار ١، ازكام تجرة ، ٧٦/١. الذُمحرة )٣( 



طىانمئماهناضالخلافاص م  ١٢٢

أمربيأتيا أن إلا منهما يقبل لر الحكم ذلك نفض يريدان ذلك بعد أتيا 
لوجها لذلك أن يرى 

القاصيظن إذا عليه.مما للمحكوم وجوبه محل المالكية بعض وقيد 
الهلعنله بأن علمه ظن إن وأما ذلك، عن عجزه أو العلعن له بأن جهله 

/١ بدونه يحكم أن له بل يجب، لر ذلك على قادر وأنه 
بواجب،ه عليوليس للقاضي يستحب الإعدار أن ^،^ ١٠١١القول 

الجمهورمدهب وهو عليه، المدعى طلبه إذا فيما وذلك 

للأصللموافقته المسألة؛ هده ق المالكي الذهب رجحان يخفى ولا 
وتنقهلعالححة، ام محيث إلا تنفد لا أنحا وهو العقوبات، ق العام 

نة،والان الكتمن الكثيرة الصوصن بدلك استفاضت كما الأعذار، 

١هثوي؛ ّتك ؤ ثنكة ؤوماَة ت تعال كقوله 
بعضعن غاب لما الهدهد عن لام العليه سليمان الله ني قال وقد 

ا•؛ل ؤ ت أعماله 

.Y١٣٢؛/ )؛(المدونة 

.١  ٤٨/٤الدصوني حاشية )٢( 
.٤٧أ/.امحتاج سني ، X.y/uالرائق البحر )، t/vالصانع بدائع انثلر: )٣( 

.٥١A/rالإرادات شرحمتهى ، ١٢ا/ئ٠ المني ، a٢٦/؛انحاج غاية 
١٠ ه ت آية الإسراء، صورة )٤( 

٠٢١٠آيةالمل، صورة )٥( 



١٢٣- تهينه متم طسته أتواعه تميله - ؛ll _auLالحئم 

١منة ّتين بلغ حى أجله أخر امرئ إل اف "أعدر هؤ: الني وقال 
ءف"م.انحكوم إل الحاكم ص الأعذار أصل "هذا ،: ٢١الماوي قال 

الطعنله أن بجهل ولكنه البينة ل مدفع له يكون ند الحمم ولأن 
يطعنأن له يبدو وقد دفعها، على يقدر لا بحيث ضعيفا يكون أو فيها، 

هفيذا وهذلك، ممكنه ب الحكم وم أعذر فمي الحكم، يعد لحجة اق 
،.روالعث النقض من القاصي لأحأكام صيانة 

هإليذهب مجا على أيام بثلاثة يتقيد لا الأعذار ان النفلر ق ويترحح 
هومجدافعته عليانحكوم الخصم عناد ظهر فان الحاجة، بحب بل بعضهم، 
اإنمالأمد هذا صرب فان الحكومة؛ يفصل بل أمدا، له يصرب لر للحاكم 

الخصمرْ/إله يجب م للعدل إيهلال فيه كان فإذا العدل، لتمام كان 
أواب الكتن جمالمستمد الترع هو الحكم متند يكون أن ٨" 

مجنباب الرقاق، كتاب صحيحه! ق البخاري هريرة; أي حديت من أحرجه )١( 
(.٦٠٥٦)ه/آهمآ'آح انمر ق إليه اذ أعذر سو سنة ّتين بلغ 

الخياليالعابدين زين بن علي بن العارفن تاج بن الرووف عبد محمد )٢( 
فنونؤ، مشاركة وله لغوي، محدث أصول فقيه الشافعي، المصري الناوي 
.٥١٣١سة تول للترمحن-ي( الشمائل القدير،)شرح )فيض آثاره: من كثيرة، 

٠.٢  ٤/٦الأعلام الطالع البدر ق: ترجته انفلر 
ا/'\هه.القدير فيض )٣( 

١ّ  rlwالصانع بدائع انفلر: )٤( 
ااّالمونعينا/.إعلام انفلر: )٥( 



القضائيالحكم على الفقهي الخلاف اتر 

الي الوالأعراف العوائد أو العامة القواعد أو الصحيح القياس أو السنة 
تنابم ه أناعتيار على القاصي، على محتوم أمر وهدا الدين، نحالض 

•، ل برأيه أو بالهوى بحكم أن له يكن فلم به، والإلزام الشرع حكم لإظهار 
قجثربما يذكوث حئ قمنوث لا وره ثلأ ؤ ت 'عال، اس لقول، وهذا 

 Pوفال، ٢٢١؛ ثسذعأي١ لاثم-ذوأيثنتر
عنبمتزك آن تأ.نئزملم آنهما»ئلم ولأثيغ أردآثم متآ يغأم أ.ذد وآي ؤ ت بحانه 

أمرناعليه ليس عملا عمل مجن ه: الني وقال ٢، ١ ،• بممزتآأردأساه 
،•١ به يعتد لا باطل فهو أي: اطلردود، هنا.ممعى والرد ، ٢٤١رد" فهو 

نصلاك حموجه على صدر مى القضاء أن على الفقهاء وأجع 
،.رنقضه وجب، العامة للقواعد أو للابماع أو به مجقهلوع 

ا/؟و،.الغي أ/يىأ، الأم \ا\ص الحكام تمرة U/؛، اكاح بدائع )ا(انذلر: 
tiy،،/انحلى 

* ٦٥أية: النساء، صورة )٢( 

٤٠ ٩ ت آية المالية، مورة )٣( 

الحدود،كتاب ت صحيحه ق لم معنها؛ الله رصي عامشة حديث، من أخرجه )٤، 
وهو( ١٧١٨^ nrlT)الأمور محدثات، ورد الباطلة الأحكام نقض باب 
علىاصهللحوا إذا باب الملح، كتاب ق أحديث، محن بلففل: البخاري عند 

(.٢٥٤٩)'أأ/؟هآح مردود فالملح جور صلح 
•١ أ/اُ ٢ للنووي لم مصحيح شرح )٥( 
١.\/r. .١^ .٢، الأم!/٤ ١، .ة/ق\،-االهموقا .٣، ؟ f/Uالقدير ثتح )٦( 





القضانيالحكم ض ال،تهي الخلاف اتر 

علىدل ما وكل عليه، المدعى بجد إمحراره أو المدعي، إل عليه المتنازع الحق 
آ.١ ذلك ونحو والإشارة الكناية مثل فعلي حكم فهو قول غتر من حكمه 

شثثآن؛من الفعلي الحكم متعلمح، يخلو ولا 
اقباتفحكما يعبر لا فهدا للحكم، ليس.مموصع ما أحدهما; 

لهوأذنت نفسها، تزويج ل عاقالة يالغة وكلته لو ما مثل وذلك الفقهاء، 
الوالوكيل عنها، وكيل لأنه حكما؛ فعله يكون فلا زوجها فان بدلك، 
.٢٢^لموكله يقضي 

هاد،واجتر نفلإل يفتقر ما وهو للحكم، ليس.ممحل مجا اكانى: 
الالي الصغترة ترويجه مثل وذلك الحكم، ولاية بطريق القاصي ويستفيدْ 

فهداذلك، وتحو والشراء، بالبيع والقصار اليتامى مال ق وتصرفه لها، ول 
تقولن على العلم أهل بتن حلاف فيه 

ةالحنفيعند ذهب المهو وهذا كقوله، حكم فعله أن أحدهما: 
٢.أ والمسائل الصور بعض ل المالكية به وقال والحنابلة، 

.١ ٠  ١/١الحكام تمرة انفلرت )١( 
٤،للقرادهرا، الإحكام ؛، Yrعابدين؛،/ابن حاشية ، ٦٢٧٩! الرائق الحر )٢( 

كشاف، ١ ١ —٩ ١ ١ ٨ ص: للحموي القضاء أدب ، ١ ٠  ١/١الحكام تمرة 
الإضافاا/؛آ\.ا"/\أ*آ،القناع 

،lYV/؟الرائق البحر ، yaa/y-القدير فح ، ٢٢ص: الدرية الفواكه انثلر: )٢١( 
.٦^٩٣ الفروع .٤،  y/yالجليل مواهب الحإكاما/بم'ا، تمرة 



٢٧. تقيه حكم طبيحه اتواعه تملقه - ال،ضالي الحكم 

تدعييالقضاء لأن حكما؛ يعد لا القاصي فعل أن الثانى; القول 
وفعلذلك، ع وتوابلها الهلابقة والحجة كالدعوى الشرعية مقدماته 
نموفريق الشافعية، مدم، وهدا ذلك، يتدعى لا الغاو_ا ق القاصي 

١^الخرس ابن منهم الحنفية 
اصدي:الحكم ٣- 

ىعلمنصبا يكون الذي الحكم وهوت ، الصريح الحكم ويمي 
الضمي،م الحكة مقابلل لكونه بدلك وسمي به، المدعى الحق ذات 

علىبماء لزوجته شهرية نفقة بمرق زوج على القاصي حكم لو ومثاله: 
دوفبالحكم، أولا القصود هو بالفقه فالحكم عنها، القمة قطع دعوى 
١.٢ صمي حكم وهذا بينهما، الزوجية ثبوت ذلك مع تضمن 

الضي:الحكم ٤- 
ذيال"امم هو: أو القمدي"ام، القضاء ز بد،U، لا "مجا وهو: 

فمدابه انحكوم المدعى صمن داخلا بل مقصود، غير فيه اخكوم يكون 

لابنالدرية الفواكه ، ١ ١ ١-٩ ١ ٨ ص: الدم أن لابن القاصي أدب انظر: )١( 
—ناوي للالرصا عماد شرح ٢، ١ ٢" • ص: الغرس 

نفلريةللأتامي انحلة شرح عابدينْ/؛:آ؛، ابن حاشية )٢( 
.٦٦٦- ٦٦٥ص: الدعوى 

.٥٣ص: الدرية الفواكه )٣( 

.٦٦٦-٦٦هص: الدعوى نظرية )؛(



مالخلأفاصضاسماص ١٢٨

وذكرعله، به المدعى بالحق غائب على القاصي حكم لو ومثاله: 
رارهوإققصدي، حكم يه اخكوم بالحق فحكمه وجده، أبيه واسم اسمه 

٠صمي حكم عليه المدعى بنب 
امحتوقالذي نهو القصدي، الحكم هو الحكمين هدين من والأصل 

تابعفهو الضمي الحكم أمجا ذلك، وغتر الدعوى وتقدم البينة من ثروؤله 
القصدي،ق مقروه ب ما الفقهاء فيه اغتفر م ومحن له، ولازم للقميي 

اروإحمحخصومة ووجود دعوى تقدم فيه يشترمحلوا لر أهمم ذلك: وس 
،.٢١بالأصل اكمما؛ التقاضي؛ إجراءات من ذلك ونحو البينان 

بحللر ما يثمل ند الضمي الحكم أن الاغتفار: هدا ومن 
يكونفحكمه إجارة، عقد ,كوجب الشافعي بحكم أن ذلك: مثال يعد، 
بالموجبالشافعي حكم لأن الموت؛ يعد بالقمح الحكم مجن لمره مانعا 

حكمإن قيل: فان صمنا، الإجارة بقاء بانسحاب الحكم يتناول ند 
فيكونوجوده قبل بالموت حكم الموت بعد الإجارة ببقاء الشافعي 

موجبلأن صمنا؛ ونع حكم الإجارة يبفاء الحكم بأن أجيب بامحللأ، 
قيغتفرون لا مجا الضمنيان ق يغتفرون وهم فيه، ينحصر لر الإجارة 

،.٣١القصديات 

•أ/٠٨ عابدين ابن حاشية )١( 

ْ/أأأ.عابدين ابن حاثية ، ٢٧٩/٦الرائق المحر انفلر: )٢( 
.٥, n/rالإرادات نهى شرح أ/ْ\،مآ، انحتاج ُغني انثلر: )٣( 



١٢٩تقينه. حكم طيي،ته اتواعه تميغه - الئضاني الحكم 

بالاستحقاق:اخكم ه~ 

كقوله:بكلام عليه انحكوم على يه انحكوم القاصي "إلزام به؛ واراد 
زام،إلاء ممويسمى: ^،، lJLp-به ادعي الذي بالشيء عليك حكمت 
هبدعى المالحق بتمليك ألرم القاصي لأن مالك؛ وقضاء إلزام، وحكم 

.٢١^ءليه'ا للمدعى 
بالترك:الحكم اُ~ 

لك،ليس كقوله: بكلام، ايازعة عن المدعي القاصي "متع به: واراد 
.آ١ ذلك نحو أو النازعة عن ممنوع أنم، أو تدعي، فيما الحق 

هعليللمدعى التعرض بعدم القضاء الأحكام: من النوع هذا وحاصل 
حقه.ق ومنازعته 

الأن خانه محن بالاستحقاق الحكم أن النوءين: هدين بين والفرق 
شروطه،متوقيا صدر مجي الخصوم بين القضية رفع إعادة ولا النقض يقل 

معاودةبالترك، القضاء وأما له، للمحكوم حقا به اخكوم فيقتل 

به.له حكم بالمدعى أحقيته على البينة أبت، ومي القضية، رغ 
اءادعالدعي غير آخر لشخص أن وهو ت الفرق مجن آخر وجه وثمة 

قمع تولا بالترك، الحكم حال ق دعواه وتسمع به، انحكوم ملكية 
فحينئده، لالمقضي جهة من الملك تلقي يدع لر ما الاستحقاق قضاء 

ئ/"آ'\ْ-ئبْ.الحكام درر )١( 

المابق.المرجع )•؟(



اصاضاب ض ص اثر  ١٣٠

يسفلبه، له وحكم عمرو يد ل مالأ زيد ادعى لو كما وهدا نسمع، 
أنإلا بدلك دعواه تسمع ولا ماله، به اخكوم كون ادعاء آخر لثخص 

وأقوىآّكد بالاسحماق الحكم أن إل مرجعه وهذا منه، اشتراه أنه يدعي 
٢•١ بالترك الحكم من 

بالصحة:الحكم ٧- 

عليهتترتب بحيث فيه اخكوم ق التصرف بصحة الحكم به: والمراد 
حكمتبنحو ذلك له مجن قضاء إظهار بأنه؛ عرف وند الشرعية، آثاره 

ذلكأن يبؤهما المكن بشراثهله وجوده عنده بت به للقضاء نابل أمجر ق، 
٢.ر شرعا العتر الوجه على محله ق أهله مجن صدر الأمر 

أوكانت عقودا التصرفات سائر على يرد الأحكام من النوع وهدا 
صحةؤا المعتره الشروط لاستكماله الحكم؛ درجات أعلى ويعتر غيرها، 
دعوى،اللموضوع وحيازته المالك، ملك ثبوت وهي ~ الحاكم، حكم 

،.٣١- للتصرف أهلا وكونه 
بالوجب:الحكم ٨" 

رادوالمالشيء، على المترتب الأثر عن عبارة الجيم بفتح الموجب 
ابالإلزام.ممأو عنده ثبت بأمر قضاءه التون( إظهار بالموجب• بالحكم 

.oUl-oUo؛/الحكام درر انفلر: )١( 

.١ الحتمي حجر ابن غتاومح، وانفلر؛ ا/آخ، الحكام تمرة )٢( 
اكناعا-/ما'ا*ا.كشاف ، ٣٩امحاجأ/إُغني الحآكام/ا/آخ-«٩، تمرة )٣( 



١٣١تقينه. حكم طيبمته أنواعه تميفه - الملم 

،.١١شرعأ" ذلك ق عدم العتثر الوجه على منه الأمر ذلك على يرتب 
تمحرفى علالمترتبة الاثار بصحة الحكم التعريف; هذا وحاصل 

يرقعفيه القاصي حكم فان فيه مختلفا الحكم هذا كان لو وحى المدعى، 

ثبوتإلا بالصحة الحكم ق يشترط ما بالموجب الحكم ق ويشترط 
عدثت مى م ثبوته، يعسر قد لأنه يشترط؛ فلا للمدعي، الملك 

ا.١ حكمه نقض وجب عليها التنازع للمح، المدعي ملك عدم القاصي 
ولفمثلا فيها، المختلف الماثل ل بئن التمييز تمرة وتظهر 

انبه منحكما كان حاكم .بموجبه وحكم ه، نفعلى شخص ونف 
الحى حيحة، صه نفعلى وقفه وصيغة التصرف، أهل مجن الواقف 

ىعللتوقفه وقفه؛ بصحة حكما وليس الإبطال، يركا من بجطلامحا بحكم 
ا.ر ذلك ينبت ولم وقفه، -ص وقفه لما مالكا كونه 

.٣١ص الدرية الفواكه وانظرت ١، ا-؟؟ ؟ a/xالهتمي ححر ابن فتاوتم، )١( 
ة/ْ\،م،امحاج مغي ا/.؟-اآ'، فرحون لابن الحكام تمرة انفلر: )٢( 

.rYi/nالقاع كشاف 
الحكامنمرة )٣( 

الوهمنبتن كقوة أخرمح، فرونا الفقهاء وضع وند ، ٣٩٠؛/انحتاج ُغني )٤( 
هاية٢، ٠ x/• اليتمي ححر ابن فتاوى \إ\^( الحكام تمرة ل; انقلرها 
.iYf/nالقناع كشاف ، ٤١ْ/ا' امحاج 



التضانيالحكم على الفقهي الخلاف اتر  ١٣٢

يخالف،،ول؛ ١لعلمر أهل جهور بتن اتفاق موضع بالموجب والحكم 
التصرف،مهتضسات من كان إذا إلا يخونوه فلم الأحناف، إلا حته صل 

ترافع،أو نزاع فيه يقع أن إلا به الحكم يصح ب مقتضياته مجن يكن ب فإن 
هبفالحكم التصرف مقتضيامحت، مجن كان إذا الموجب بان ذللئ،ث وعللوا 
وبيانعنّه، تشك لا للمتصرف لازمة الأشياء هذه لكون ؛ بالصحة حكم 
إلوانتقاله الباع، ملك من البيع ~موج فمقتضاه مثلا، البيع يعقد ذللئ، 

هذهفإن والمثمن، الثمن مجن كل ل لم والتالتسليم وامتحقاق المشتري، 
هبالحكم فيكون له، لازمة مقتضيات، لكنها موجباته، مجن كانن، وإن 

الالعقد فإن مثلا للجار أو للخليهل فيه، الشفعة ثبوينؤ يخلاف بما، حكما 
فهذاالشفعة، فيه تهلاو_إ لا بيع مجن فكم يستلزمجه، لا أي ذللثح، يقتضي 

لبه الحكم يصح فلا مقتضى، يمي ولا البيع، مجوجمجح مي ي

كشافأ/ْ\،م-/>بممأ، امحاج مغي .\،-اا؛، \ا الحكام تمرة انفلر: )١( 
.n٣٢/؛ القناع 

ْ/ا/وم.عابدين ابن حاشية ، ٤٢-٣١ص: البدرية الفواكه انفلر: )٢( 



٣٣تهينه. ثر طبيمه انواعه ترينه - الهضاني الحكم 

القانيالم 

الصافيسةااهةم 

الذيودسه أنزله، الذي الذ حكم أنه: فيه يفترض القضائي الحكم 
سلهلةاستفاد وفد يه، ومحر الحكم، هذا عن كافض والقاصي شرعه، 
النص،.كتابة حكمه كان هنا ومن ه، نفالقرع من بمخويل الإلزام 

-اقضته فليست م ومن ،، لالفتوتما" به وتمر العموم، على يقدم حى 
المهربة.الغلبة من صربا سلهلته ولا إنشائية، أحكاما الفرض— هذا على 

منيتجزأ لا جزء عن حديثا هو الشرعي القضاء عن والحدبثا 
خص—ائصله ر؛اني حكم أنه يعي وهذا الخالد، الله ودين الإسلام شريعة 
قالشأن هو كما والإجلال المهابة طابع عليه تضفي الي ومميزاته الدين 

الإملأمتاريخ عبر القضاء كان ولولك وأحكامه، الإسلام شرائع بقية 
الباطل.وإبطال الحق إحقاق، ل المثل ومضرب الربانية، العدالة رمز 

ولاأعدل قانون الأرض وجه على ليس أنه ل مجنمحف ولا.بمترتم، 
حقيميز الذي فهو الرباي،، الشرعي القانون مجن بالسياسة أقوم ولا أحكم 
يهللس،اد وفطلم هو مجا ويتن تحصيله، يهللمّبا عدل هو ما بينر التمييز 

القانون،هذا عوالة مثل السليمة الفهلرة تلألم عدالة نجد فلا وتقليله، يروه 
الكتابمجن أحكامه يستمد دام مجا تلازمه الواسع الصفة.كفهومها وهذه 

ْثا-آ"ةا.اللخيرةلاشرافي )ا(



التضانيانمقم على القئهي الخم، ائر  ١٣٤

النفسوحظوظ الهوى من نزيها ذلك مع وكان الصحيح، والقياس والسنة 

ؤحلمه هلثإى ثJ١ثيدإثا ؤ لام: العليه داوود لميه تعال الك ئال كما 
أممهلب من بملأ أدي إة ءنث؛يفيأش سلك رألآدجالهدمح< انؤ ئءهأاقاثبم أمحمحيى 

،.^١١ي/تاثوأؤمأبماي 
ألكثبآنؤثه٠انئالمابجي^٨يذدآرداإيح ؤ محمد:٠ لسه وقوله 

ينعثامآءث همآ؛هلم اآأردأئذولاثئخ يثآ يثهحّ فانمحقم عثه وثهتعثا أنمتؤتف 
،•دبجاحا؛أ

هخانالنحو هدا على صدر ومجي شرعا، يه المأمور القضاء هو فهدا 
ونالكوأحكامه، الدين شرائع بقية عن مميزا يجعله ما الصفات مجن يكتسي 

قامتجلاوها ويمكن القفاثي، الحكم بهلبيعة عنها يعر الي هي الصفات 
التالية:الأمور 

للمحكومحقا وصار تنفيده، وجب القضائي الحكم صدر إذا ١— 
الحكمذا هبتنفيذ المطالبة له فللمحكوم عليه، انحكوم على وحجة له، 

إذذلك؛ من ومنعه مجقاءإعته ل الحق لأحد يكون أن دون حقه، واستيفاء 
خدهتوجه من وعلى شرعا، له الثابت الحق عن كشف القاصي حكم إن 

عصىومن وحكمه، القاصي لأمر الإذعان — عليه اخكوم وهو ~ الحكم 
بوجهه فيحكم أو الحق، من به أمر فيما الحكام مجن حكما أو قاصيا 

• ٢٦آية• ص، سورة )١( 

,٤٨آية: المالية، سورة )٢( 



١٣٥ظتهه. حكم طبيعه اعه انوتمغه - الئضالي الحثم 

٢.ل حدوده وتعدى ورسوله، النه عصى فقد العدل 

يهرشكي هح يحكزق ثئ درهثُمح-مح ثلأ ؤ ت تعال اس قال 
.، ر ؛ه ثملي\ضثا ثثيت تحددأؤآآسهترمئائ\ ك ثم 

وضعه،من والغاية القضاء موجب يتحقق القضائي الحكم ويتنفيد 
القضاءأمام القضية طرح يجوز لا م النزاع، وإهماء الحصرمة فصل وهي 

.٢٣١إعادها j قالية لا إذ ثانية؛ مرة 

الزاع،أطراف يتعدى لا أنه قاصرة،.ممعى؛ حجة القاصي حكم ٢- 
أصلوهدا فقط، عليها يقتصر يل فيها، انحكوم الواقعة مثيلان يشمل ولا 

برتعتالأصل ذا هعن حرجت مسائل وهناك الجملة، ق عليه متفق 
٢.ل الفقهاء ين ورد أحد محل وهي القاعدة، من كالستتى 

ائهقضيخلأف ، ١٠١لشتكة ق قضى ه!ا عمر أن هدا: ودليل 

.٦٦١٦رشد لابن الممهدات المقدمأت )١( 

٠٦٥ت آية النساء، سورة )٢( 

٤٠ ١ ٤-ه ١ ٤ ص: الدعوى نظرية ، ٢٦١ص: لزيدان القضاء طام انظر: )٣( 

 )i( :الحموي، بقرح نحم لابن والفنار الأشاْ انفرrWTSAfy ،مواهب
الحكمنفلرية ا/ا'آ، ارسن إعلام أ/\أْ، الحكام درر الجلل 

.٥٤٣ص: القضائي 

مننماعدأ واثنان حدة، أو وأم زوج، فيها اجتمع مسألة كل هي المشركة: )ه( 
العلمأهل بعض لأن الشركة؛ سميت وإنما الأبوين، ولد من وعصة الأم، ولد 



الثانيالحكم على اممقهي الحلاف اثر  ١٣٦

امعلى وهذه يومئذ، قضينا ما على "تلك فقال: ذلك، عن سئل الأول 

٢•ر النوم قضي 
متحدةكان، وإن القضائية الوقائع أن الصفة: هذه يحقق والذي 

اجمهاد الاجتمن تستدعي ات ومجلابأمور بما تحتف أمحا إلا لظاهر ال 
يمكنفلا القضائية، أحكامها نختلف م ومن بينها، التغاير من نوعا يوجب 

الوقائع.جميع j، الحكم طرد 
نملبه اخكوم الحق إباحة يعي لا القضائي الحكم صدور — ٣ 

ماحبالحكم عن محر هو إنما القاصي لأن الدعوى؛ له توجهتا 
قأ الحهنه لتبين، فمي له؛ منشئا وليس الحال، وشواهد الأمارات 

يكونأن ذلك ق يستوي نقضه، خلفه من على أو عليه وجب حكمه 
اله فانينقض ب لو وحى الأموال، ق أو وخ والفالعقود ق الحكم 

لقبان كما على المsكلف على هو بل الباطن، ق الذي الحكم يمر 
قولُعنى وهذا ،، ل له اختراع لا للحكم إظهار القضاء وإنما القضاء، 

بجنهمفقسمه الأم، ولد فرض ق الأم وولد الأبوين ولد بئن فيها رك ش— 
.n١٧٢/المغي رئة". بال

)سها/أأا(ق والدارمي )المصنف• ق \)و\ق عد أخرجه )١( 
حسنوهو \*/ههأ( )السنن ق والبيهقي ؛/٨٨( )سنته ق، تملي والدار 

•(  ٨٦/٣الحئر )الخالخيص انفلر: بشواهدْ. 

\ااا\-0أ\.'\سمأانْلر: )٢( 



؛٣٧- تقنينه حكم طبيمه انواعه تريقه - القضائي الحكم 

،•رصفته عن الشيء يزيل لا الحاكم حكم الفمهاء: 
ه.Iلمول؛ العلم أهل جمهور عمل.ممقتضاها فقهية قاعدة وهي 

بعض،ن مبحجته الخن يكون أن بعضكم ولعل إل، مختصمون 'إنكم 
الفشيئا أخيه حق من له قهلعت فمن منه، أسمع مما محو على له فاقضي 
/١ المار من قعلعة به له أقطع فإنما يأحدء، 

وليطتفصيل فيها ولهم الحفية، لبعض خلاف القاعدة هدء ول 
اكبيهمحا; اكصود وإنما الك، بجول موضعه ق مفصلا بحثها وميانى ذكره، 

وخمانمه.الحكم هدا كليات على 
اله أنوالدوام،.ممعى: المئون القضائي; الحكم خصائص من ٤- 

انكلو كما ذلك، تستدعي الي الحالات ل إلا المقض ولا المغيتر يقل 

نمذلك محو أو القواعد، خلاف على جرى أو به، مقهلوع لص مخالفا 
أ- الق رحمهم — الفقهاء عليه نص الي الوجوه 

١،. ا/ه . المغي ، rU؛/\،امحاج مغي ، ١٩٦ص اكقهية \م\6ن انفلر: )٢( 
فتحالماري، rvY/iالموقض إعلام 

بابالشهادات، كتاب صحيجه; ل البخاري سلمة; أم حديث من أخرجه )٣( 
كنابله: واللففل لم وم'آ/آْا،ح؛ّاهأآ( ) المن بعد المة أنام من 

.(١٧١٢ح ١٣٣٧/٢)'والشاهد بالمن القضاء باب الحدود، 
،١٥ا/• ١ الطالمن روضة ، ١٣٩١١. الدخئرة ، yirlvعابدين ابن حاشية انفر: )٤( 



اممتاليالطم طى الممهي الخلاف اثر  ١٣٨

إلاالفصل يم ولا ظفصز، وصع لأنه بالقضاء؛ لصيقة صفة واللزوم 
رادالمو وهالمذاهب، "مع من الفقهاء عليه جرى أصل وهذا بالإلزام، 
الفلمونبان ذلك علالوا وقد ؛ ٢١١بالاجتهاد" يقض لا "الاجتهاد بقولهم: 
المشقةمن ذلك وق البتة، حكم امتمر لما ببعض بعضها نقض لو المتعادلة 

لمحةالمحلان، هو ما الحاكم بجكم الوثوق وعدم الأحكام واصهلراب 
أم.القضاء ولاية بت، نم لأجلها الي 

يلي:فيما أجماله الفقهاء ذكره مميل الموضع بمذا ويتعلق 
إذاما يشمل القاصي لحكم والدوام الثبوت، وصف مجن ذكر ما أولا: 

هذاعلى ويتفرع اجتهادي، أمجر ق كان أو بحكمه، مجقئلوع أمجر ق كان 
أمران:الأصل 

هوجعلى صدرت الي المرمة الأحكام نقض جواز عدم أحدْما: 
القضاة.من غ؛ره مجن أو أصدرها ممن القض كان سواء صحيح، 

ذينالالقضاة أحكام يتعمج.، أن القضاء ول لن يجوز لا الئاق: 
بما اإسلهلان على حرجوا الذين البغي قضاة مجن كانوا لو حى سبقوه 

وليساس~: —رحمه قيامة ابن يقول هذا وق حكمهم، ق الخملآ 
مجنإلا للقضاء يول لا أنه الفل١هر لأن قبله؛ من قضايا تتبع القاصي على 

.٢٨٤، YYA/rالوسن إعلام ؛، ا/ُا•لغي«ا =
الله.بجول مفصلا القاعدة هده بجث، وميأل المساقة، المراجع انفلر )١( 
امحاجمغي ٢، ئ/و. للامجدي الإحكام انفلر: )٢( 



١٣٩- تقنيته حكم طبيمه انواعه تميه - القضاني الحكم 

رالحق إصابته وااظاهر بملح، 
ماتمييز ل بينهم خلاف على الفقهاء ض وفاق محل الحملة ل وهذا 

.٢ ل يجوز لا مما الاجهادية الأحإكام من نقمه يجوز 
٢،ل اة النعقضاة أحكام إقرار ق خلاف والمالكية الحنفية ولبعض 

إلاحكمهم من، ينقص لا أنه عق والجمهور عندهم، مرجوح قول، وهو 
رن.غرهم حكم مجن ينقض ما 

.ممعى!الخلاف، يرفع أنه القضائي الحكم لزوم مقتضيات من ت ثانيا 
_L«JUليس أنه كما فيه، اختلف فيما الحكم نقض لقاض يجوز لا أنه 

.٥٠ا/. الم عد لابن الكاق ٢، • n/؛ الأم وانفلر: ١، • ا/ئ • الغي )١( 
القاصيأدب ا/إ1، الحكام تمرة ، ١٥—١٤اكنانعم\/ بيانع انظر؛ )٢( 

،yV'lwالمذهب بجر  i\y<\l\\الطابين روضة ، ٦٩ا/.اوردي^ لل

.٢٢٣/١١الإنصاف 

الحقعن عدل أو واعتدى، فللم .ممعى: يبغي، بغى مصدر اللغة: )، البغي )٣( 
.٠٧\إ المصباح ، ٤٧٨/١ العرب لسان بغاة. والجمع باغ فهو وامتطال،، 

بتأويلل، عد غر ولو الإمام على الخارجون هم الفقهاء: اصهللاح ؤ، والبغاة 
وماالحثا عن، لعدولهم بغاة سموا مطاع، مهم يكن لر ولو ثوكة ولهم سائغ، 

. VAwlrالإرادات يتهى شرح ، ١ ٠ ١ ْ/ الرائق البحر المينّ الأنمة عليه 
عدلابن الكاق، ^ ٩٩١٦الرائق البحر ١  iflrالصناع بياع ذلك: ق، انظر )٤( 

كشافا/مه، .١لءلالبين روضة ، ١٧٩!/والإكليل التاج الر 
.١٦٦/٦القناع 



القضائيالحكم على الممهي الحلاف اتر 

غيرل بغيره يمي أن وله الحادثة، خصوص ل القاصي حكم يبطل أن 
إن^١^٠،; ١١نال بل الفمهاء، يخن عليه متفق أصل وهدا الحادثة، تلك 

القن منص الحاكم حكم بان ذللئ،ث وعلل ،، ل متعذر قيه الخلاف 
تع—بنا محكم ل حاكمان اختلف فإذا الحاكم، لسان على تعال 

فإنهوعموم نص تعارض لو مجا .كنزلة النص، مورد هو الذي به امحكوم 
تلكغير ل به معمولا العموم ويبقي وروده، صوره قا الخاص يقدم 

.،٢١الحكم U اتصل الي الصورة 
مّتوفياحيحا صدر صإذا مجا هو للخلاف الحكم رفع ومحل 

. ٢٣١الحاكم حكم فيه ينقض لا بعضهم.مما ذلك وقيد لشروطه، 
الفتوى،يمر ب الشرعي سببه يصادف لر الحكم أن فلو هدات وعلى 

لتعمدهاأو البينة لخملآ إما يهللق لر من على بالهللاق كالحكم وذلك 
والحكمالعمة، توريث مثل القواعد، خلاف على صدر لو وكدا الزور، 

٤٠ ذلك ونحو النصارى بشهادة 

ابنحاب ، ١٩٢؛/نجيم لابن الرائق البحر وانثلر: ا/أأا، • -^ ٧١)١( 
،n،\/Yالقواعد ز الثور ، y،>a\/الدسوني حاب عابدين 
مفلحلابن الفروع 

١الذخيرة )٢(  ٢ ١. ١٤٦- ٤٥، ٠

y/؟i.القواعد ق الثور )٣( 

ا/اآم-)إ(الدخ؛رة



تلينه.حكم طسته اعه انوتماله - القضائي الحكم 

ىعلالشريعة حرص •دى جليا للئ، يتضح الأير هذا ل وبالتأمل 
وقالحقأصحاب يطمثن حى ولزومها القضائية الأحكام متفلومة ثبات 
العدلتمام من وهذا أذكامجهم، ق الثقة القضاة يفقد ولا حقويهم، على 

ورحمتهاالشريعة قوة على معلم وهو والأرض، السماوات قامت به الذي 
اسالمأوصاع ق ذا همثل مجراعاة فأين الحقوق، وأصحاب بالقضاة 

إيزُحكو،ءئأمحماسبجحمئ ؟ وقوانتنهم 

,٥ ٠ ٠ آية المائدة، سورة 



القضانيالطم طى القئهي الخلاف اتر 

ابممث

بهوالإلزام الةفطنبة ااإأهةام هسق 
صاسب 
الفصقهمس 

ىوأ\كلمة وهي اكواين، وصع -ممعى قس، مصدر ت اللغة ق ١^٠؛^، 
رن.وأصله شيءوءلربمه كل مقياس تعي 

معنيازتبه يراد الاصعللاح; ق والقانون 
جميععلى منهلبق كلي "أمر بأنه: عرف وقد العام: المعي أحدهما: 

وع،مرفالفاعل اه; المحكقول مجته، أحكامها يتعرف الي جزئياته 
ا.ل مجرور إليه والمضاف منصوب، والمفعول 

ه:بأنعرف وقد السياق،، هدا ؤ، المراد وهو الخاص: ال*مح، والثاد• 
اتهلسقهرك يتلز الي الواحد الموضوع ذات الفقهية الأحكام صياغة 
اترتيبة ومرتبلة، لمتبأرقام بينها يميز آُرة بعبارات الناس لاختيار 

لوالتضارب التكرار عن بعيدة منهلقيا 

١انحكم انفلر: )١(  .ro'Ti^l\rالعرب ن ١ 
.٢١٩ص: جال( للحر المريقات )٢( 

.١٢١ا/ماالعام الفقهي المدخل وانفئر: ، ٤٣٧ص: الاّلاص الفقه ُسرة )٣( 





التضانيالثر على الفقهي الخلاف اتر 

الغانىاس 

محاهلذاْابماالفْطسة اةهةاء| هسق هقم 

ممهد؛

اءعلمعد اهتمام محل الشرعية الأحكام تقين موضوع يكن لر 
ببيوذلك انحديغ،؛ عند ٌوجود هو ما غرار "ًلى الأوائل المسلمين 

ووجودالتالية، الأزمان مع بالمقارنة الماس أمور وسهولة امحتهدين، توافر 
امبالأحكالتلاعب محمة عنهم تنتفي بحيث القضاة ق والتدين الورع 

النفس.وحظوظ بالهوى والحكم الشرعية، 
ةالدولعهد أواخر حى الماضية العصور محليالة مقنن غئر الفقه وظل 

ةموجالإّلامجي العال؛ ائت عدا ( ٥١٢٥٥م/ ١٨٣٩)العثمانية 
رخعلوالفقهاء المفكرون فأدرك القضائية، القو١نين شملت الي المغرب 

الحفيالفقه مجن الراجح تدوين حلال مجن لقاومتها فهبوا الموجة، هذْ 
ة،الحديثامحتمع مجصالح وترعى ، الوافدة ١لقوانين نزاحم حديئة بهلريقة 

الأحكامسميت.يمحلة مجدونة ق المتينة، ومجبادئه الشرع بأصول إخلال دون 
بضعالعمل هدا واستغرق مجادة، ، ١٨٥١ز المقننة موادها بلغت الي العدلية 

. ٢١١اخاكم ق تطبيقه ( ٥١٢٩٣ ١١ ٨٧٦منة)رسميا ليعلن سين، 

زيدانالكره؛ لعد الشريعة نمراسة المدخل ، "٦٣٩٦ص! المشرع فلمة انظر• 
اه. ٤٢٢ا/  ٦٢ع الميال مجلة القاسم العزيز نمد المثريعي الإصلاح ١،  ٠٨ص



.تقينه حكم طييمه أنواعه تره - القضائي اييكم 

ل؛العا بقاع شى ق السلمين علماء بما نائي صيحة الرأي هذا وكان 
ةالعربيالدول من مجموعة وأصدرت التغرب، وجه ق وقوفا الإسلامي 

وضونوالمغرب مصر مثل الشخصية، الأحوال بحال ل شرعية سنات 

التةنينمسألة ظهرت هنا ومن وغئرها، والعراق 
ةالفقهيام الأحكتين حكم 3، العاصرون العلماء اختلض وقد 

ُذهبأن•إل موا وانقيما، والإلزام 
وهدايا، والإلزام الفقهية الأحآ5ام تقين جواز عدم الأول: 

ومنهم؛المعاصرين، مجن كثم مذهب 

ا.١ ~ الذ رحمه ~ الثنفيهلى الأمح؛ن محمد العلامة — ١ 
لن،ذلل i فثألالذ- -رحمه البسام الرحمن عبد بن الذ عبد ٢- 

/ل ومفاسده" أصراره الشريعة تقنتن " سماها: رسالة 
أصمسدرتي الالسعودية العربية الملكة ق العلماء كبار هيئة ٣— 

رعيةالفالأحأكام -ضن س بايع ما/ا/م\،ماهيقضي بتاريخ قرارا 
الدولةهده ق العمل عليه استقر الذي وهو يا، والحكم 

زيدانالكرم لعبد الشريعة، لدراسة المدخل المتقدمة: الراحم مع انظر )١( 
•١٠٣ص: 

زيدأم لبكر الرازل ض ^: ٥١)٢( 

.٢  ٣/١الوارف فقه الكتاب: هدا مع انظر )٣( 
.٢٣/١زيد أي لبكر الوازل ض ، ٦٥ص  ٣١ع العلمية البحويثج بحلة انفلر: )٤( 





١٤٧ظنيئه. حكم طبيمه انواصه تري؛ه - القضائي الحكم 

حيثبل واحد، قانون أو واحد مدهب ق ينحصر لا الحق أن ٢— 
قالجهد امتفراغ بعد معن حكم ل الصواب امحهد نفس ل انقدح 

ممهلرقانون إل عنه العدول له يجوز لا الذي الحق فهو عنه والبحث محللبه 

إنَقبموألرمول أش ءد رددْ قاضقأ} ترعم ؤ؛ن تعال• لقوله معأن؛ من-هب أو 

إلبمم يودي وهان-ا القضاة، اجتهاد على حجر فيه التدوين أن ٣— 
فيها،به يخكمون ما صحة يعتقدون لا قد الي المعامجالأت وتعقيد التواكل 

بغيرها.والحكم الأحكام هده على للتحايل أمامهم الباب فتح أو 
امعليهم الذ رضوان !^، ١١فان مبتدع؛ ب١إتقنين العمل أن ~ ٤ 

جعلوهوليلك بالاجتهاد، بينهم الحكم كان وإنما إليه، نحاكموا ولا فعلوه 
.٢٢١القاضي ق شرٍلا 

القاضيأصدر ما مى فانه القضاة؛ على انحامغ، يجرئ التقنين أن ْ~ 
الحادثة،تلك بخصوص اجتهاد على بناء السهلرة للمادة محالفا حكما 

القانون،محالفة على بناء الحكم تنفيد وجه ؤ، بالمرصاد انحامون وقف 

٩0 أ آية النساء صورة آ ١ ر 

،٣٨، ٣٧ص  ٣٢وع  ٦١ص:  ٣١ع العلمية الحوت مجلة ق الأدلة هده انفر )٢( 
أبولبكر النوازل نقه ، ٤ ٥ ١ —  ٤٣٦ص: الفقه بشين وصلتها الفقهية المتون 

الحكمنفلرية ٤ ٤ ٤ — ٤ ٤ ٢ ص: العاصر الإسلامي الفقه مسيرة ه، ٥/١زيد 
.٢٩٦ص: القضائي 



اترالخلأفاصضمسض ١٤٨

قالاجتهاد إلغاء إل مضطرا القاصى يصح أو الأحكام، فتممهلل 
لرأسا القضائية الحوادث 

امحزين:أدلة 
وتتمثلبما، والإلوام الفقهية الأحكام تهنثن ق اافلاهر٥ الصالحة ١— 

:منها مور، أق 

الشرعيالحكم .ممعرفة وا،لترافعين القضاة على الستر أ~ 
القضائية.الواقعة بخصوص 

السوءقالة من القاصي وحماية االتة.اصين، طمأنينة ب~ 
سمعته.وتشويه رتبته مجن للحهل ، وال

وإلغاءمنها الراجح ببيان الدولة ؤ، الأحكام توحيد ج~ 
الخلاف.مفاسد تدرأ وبدلك الضعيف، 

ألزموافمي استن، أمجر ولاة بطاعة ملزمون القضاة أن ٢- 
لقولهللشرع؛ مخالفا يكن لر ما به الحكم وجب معئن بقانون بالحكم 
أقَمحأأمحثمحمة<لأ؛•نمال: 

الدنياأمور من إليه الناس بحتاج فيما الأمر وجل عز اس فوض وقد 
ةالأممجن بالصاع والمعرفة الرأي أهل إل والإدارية والقضائية المياسة 

.٢٤٤ص: للمودودي وهديه الإسلام نظرية انظرت )١( 

٠٥٩ت آية المساء، صورة )٢( 



تقينه.طم طساته أنواعه تريقه - القضاني الحكم 

ؤدفرددْإثت تعال وقوله ٢، •ووآظلممحسلإ،١ شانه: جل نوله ؤ، كما 
،•ر\ أربمحر'دإكؤ4أإمجإثتيثهي 

١اتقنين،في، عليها و\ذنما بمم شرعي حكم إل المسجيات حاجة ٣" 
تمرغهموعدم شواغلهم، لكرة الحكمة؛ بمافي القضاة لاجهاد وتركها 
نمالقضاة لاجتهاد الأمور هذه تفويض أن على والاستقصاء، للبحث 

مشاهدهو كما الواحدة، القضية ق والاختلاف الفوضى بحدث أن شأنه 
الماثل.لواقع اق 

الشرائععلية مبدأ مع يتناق القاصي لاجتهاد الحكم تفويض أن — ٤ 
بقمم علعلى نظامي مجتمع كل ق المكلض يكون أن يوجب الذي 
والمكلففوصى، القضاء كان وإلا انحاكم، داخل وتصرفاته أعماله .ممصير 

القاصيدام ما مصره ق محتارا يظل فانه الدعوى ل طرفا كان إذا 
(٣)أمحعروز معلن بحكم وليس واختياره، باجتهاده سيحكم 

.٣٨آيات الشورى، محورة )١( 

.٨٣آية: الماء، محورة )٢( 

المتون ٤٤٠، ٤٣٩ص: المعاصر الإسلام الفقه مرة ق: الأدلة هده انظر )٣( 
أبوالقضائي، الحكم نفلرية ، ٤٤٦، ٤١٩ص: الفقه .من وصكها الفقهية 
.٢٩٦-٢٩٣ص: البصل 



التضاضالحئم على الئتهي الخلاف ائر 

واكرجٍحثالوازنة 
الشرعيةالأحكام تقين أن —ت أعلم والته ~ رجحانه ل يدو الذي 

التالية:للأسباب وذلك الزمن، هدا ق ضه ضاص لا أر بما والإلزام 
وقدالناس، وحياة القضائي امحال ق كثيرة >صالح فيه التمنين أن — ١ 

يعضها.إيراد تقدم 

القاصي-اجتهادي على الحجر هو التقفن من اخذور كان إذا ٢- 

ةغالبيأحوال، ينتمي.ممعرفة اغذور هذا فإن الحكم— ل عنه محيي لا وهو 
إلوافتقارهم والورع، العلم قلة من عليه هم وما الزمن، هذا قا القضاة 

هذهومل منهم، اليمتر النزر حاشا وموهلاته، الاجتهاد شرومحل من كثير 
والقضايا،القضاة أحوال عن تبثك وعرضها محلولها على الإسلامية البلاد 

العايتة.مجن الحر صدق، على أدل ولا 
ةالمعروفة الواقعل القاصي اجتهاد مجن مجانع غير التقنين أن ٣— 

امأحكل رة بكننجده وهذا مجتهد—، قاض وجود فرض على — أمامه 
نواعدشكل على يصاغ القانون أن وذلك بالقانون؛ يحكمون ممن القضاة 

بهيقوم مجا منها يستئى وقد الفروع، من بحصى لا ما نحتها يندرج فقهية 
يميهالذي وهو القاصي، اجتهاد محل هو وهذا تحتها، اندراجه مجن مانع 

ا.ر المناط بتحقيق الأصوليون 

ءالمناط. هو العلوق ومجوصع به، علقه إذا نو٠لا بغيره القيء ناط س مجأخوذ لغة: المناط 



ئتسهحكم هدريد4 اتواعه تميئه - القضائي الحكم 

تب؛نق النظر بجقى لكن الشرعي، بدليله الحكم يثت أن 
الهاد الاجتمن المط وهذا الخارجية، والحوادث الجزئيات من محله 

حىينقطع "لا الشاطئ: الإمام عنه وقال قبوله، ل الأمة بغ، خلاف 
ذاهن جمبد فلا الساعة... قيام عند وذلك اككليض، أصل ينقطع 

فرضفلو به، إلا التكليف حصول يمكن لا إذ زمان؛ كل j، الاجتهاد 
غيروهو بانحال، تكليفا لكان الاجتهاد هذا ارتفاع إمكان مع اككليف 

،١١ وعقلا شرعا ممكن 
حىالاجتهاد؛ مجن الوع تجذا الدربة من للقاصي بد لا أنه فالحاصل 

الومحي حكمه، فيعطيها أمامه المعروضة الحالة القانون يشمل مى يعلم 
أوه لالحكم توجه يقوم.ممن قد فانه آخر؛ حكم عن لها فيبحث، يشملها 

ىعلفيتئى به، المسهلر الحكم لحوق، من مانع الأمر— ظاهر ق — علميه 
لأمورالطردة القاعدة مجن والمستئناة الشاذة لحالات با القي يفعله ما غرار 

فرق.لا إذ ها؛ يقرر هناك قرر فما اعتبارية، 

موصعق عليته ست الذي الوصف استخراج ١لأصطلأحت ق المناط وتحقيق 
الحكمتنزيل •ممعى أو الكلية، بالقاعدة الفرع إلحاق يطلق.ممعى وفد النزاع، 

؛،/y؛،الموافقات ؛؛. a/uالعرب لسان انفلر: القضائية. الحادثة على 

['ا\هكالحرانحيط ، ٢٧٧النافلرص: روضة ، ٣٣٥ ١٣للامدي الإحكام 
٢٣ّ-٢٣٣/٣ْالرونحة مختمر ثرح 

.١ ٨ ، ١ م/١ الوافقات )١( 



اممضاليانمثم على الئئهي الخلاف م  ١٠٢

قوهدا محرر، غ؛ر الاجتهاد بانتفاء القول أن تعلم هنا ومن 
فتةوالمتجدات النوازل ق، أما سلف، كما ظاهر المسطرة المواد 

ة،نازلغر فهي وإلا بعد، توجد نر أمحا الفرض إذ ممكن؛ غر أحكامها 
للاجتهاد،أهل هم ممن والفقه العلم أهل مع يالمشورة س فيها والحكم 

حال.كل غى للقاضي ئه بد لا الاجتهاد أن إل الأمر فال 
القضاةأحكام على انحاعين تسلط احتمال بخصوص ورد ما وأما 

رع؛الشواقع j له حفيقة ولا الأذهان، ق مقدر شيء فهو الاجتهادية 
هادباجتصائل دام ما القضاء وجه ل أحد يقف أن تان الشريعة فان 

القضاءبر يعتفهو الإسلام، ق القضاء خصائص من وهدا به، موئوتا 
الكاب كتن جممستمد لأنه أحد؛ عليه يتعدى أن يمكن لا منيعا حصنا 
را،.والحكمة العالم طى المي والاجتهاد ه نبيه وطن 

هق،ر عمالراشد الحليفة عبد لدن مجن هن.ا على الأمر استقر وقد 
القضاءق القضاء، راصتقلأل الخاصية هده عن وكشف رمم مجن أول فهو 

الأولمادته ل السعودية العرسة الملكة ل القضاء نظام نص الحو هذا وعلى 
المرعية،والأنظمة الإسلامية الشرسة لخر عليهم صلطان لا القضاة أن على 

منوتحمينه البدء ط؛ على وللتأكيد القضاء ق التدخل حق لأحد وليس 
القضاة"تسن أن على ( ٥٣)مادته ق المقام نص ثاكأثير المقود ذوي 

انفلر:. ملكي بامر يكون أن يجب القضائي لك الدرجات ق وترفهم 
.٣٤٧، ٣٣٥ص: يريب لأل السعودية العريية الملكة j القضائي اكفليم 



١٥٣تقيئه. حكم طببمته اتواعه تريقه - الئضاني الحكم 

علىكانوا الذين عماله لأنضية اقراره ذلك على يدلنا كما ، ٢ ل الإسلامي 
،.٢١مشرك" فالرأي الرأي إل آل إذا الأمر "إن وقوله: الأمصار، 

اساب كتل ما الكندي ثريح القاصي إل رسالته ي وجاء 
فاه الني به يمض وب فيهما ليس ما أتاك فإذا به، فاقض ه سه وسنة 
وإنرأيك نجتهد أن شئت إن بالخيار فأنت وإلا العدل، أئمة به قضى 
.٢٤١لام" والخترأ، إلا مؤامرتك ق أرى ولا أن شئت 

ا،تاماستقلالا أحكامهم ل القضاة استقلال على واضح معلم فهدا 
عنالنيابة فرصه إنما الصحيحة، الأحكام ل الهلعن امحامجي سان من فليس 

ونشاؤلهجهوده يركز أن وعليه غتر، لا بالحق والمه؛البة الدفوع، ق الخصوم 
والكشفالحقائق، وتوضيح الحق، بنصرة القيام وهو واحد، هدف على 

القضاءنفلام \، au/yالإسلامي والتاريخ الشرمة ق الحكم انفلر؛ )١( 
. ١٨٩—١٨٥ص; صر عهد ق ١ليائاكض١سة ، ٧٦— ٧١ءست لزيدان 

. ٨٥ا/اوفضله العلم بيان جامع ل الر عبد ابن أورده )٢( 
قاختلف القاصي، الكوق أمية أبو الكندي نيس بن الحارث بن فريح )٣( 

اكاأعين،كبار من وهو يره، ل؛ و الني. زمن ق كان أنه والمشهور صحبته، 
انفلر. ٥٨•صنة بالكوفة اس رخمه توق، الإسلام، صدر ق القضاة أبرز ومن 

٠١. ة/. البلاء أعلام ستر ، ٢٢آ/ والتهاية البداية ف: ترجته 
)اكفق ضة أي وابن  or\lAرامحي ق الماتي أخرجه )٤( 

)الجامعف، الم همد وابن ١( ١ ا/ْ • )السنن ق، واليهقي 
الرهتري.الأشبال أبو محققه وصححه 



القضائيالحكم على الئئهي الخلاف اش 

هليكون أن دون ومداخلامحا، القضية مميلات مختلف من خفي عما 
ذاهحده، عن خروج ذلك فان أحكامه، ق القاصي مجعارصة ق الحق 

محتالغ،رفيه فالشأن الوضعي القانون وأما الإسلام، ل امحامجي فرض 
ةالبينالحجح لمعارضة تنهض لا الشبهة هذه أن تعلم هنا ومن 
نقنامأن ن محلمث الشبهة هذه منشأ وإنما التقنين، ق الظاهرة والصلمجة 

قانعالالوصعي الطام  Jjuالإسلام ل انحامن وصلاحيات القضاء 

عدماالشرعي والحكم ءالم1إ، مجا على كذلك ليس والأمر بانحامين، 
هناوالفرض الموانع، وانتفاء الشرومحل استيفاء بعد يطق فإنما مجا .ممسألة يتعلق 
محلهرجرئت مجا مجي الدين أ-دكأم فان متكامل، شرعي قضائي جهاز وجود 

واف.ممص__الحغ؛ر الق شرع أن الظان معه يظن مجا ال والفالخلل مجن فتها 
أقامالفاسد الأصل هذا وعلى العصر، هذا ق لتهلبيقه صالح غتر أو الخلق، 

انحاكم.مجن الشرعي القضاء إزاحة ق شبههم للشرع المناهضون 
دولفمجشاهد، واقع وهو نيتم، مجن العمل به حرى أمجر التةنين أن ~ ٤ 

كثترتطيم إل الحاجة لازدياد القوانين؛ تصدر استقاء بلا الإسلامي العال( 
،نها:العمل، هذا عرافة على دلائل وثمة امحتمع، ؤ، الواقعة ائل الممجن 

صدرعندمجا وذلك بالقانون، شبيه هو مجا الرسالة زمن ؤ( و؛غ ~ ١ 

هالق ول رمفيها دون وثيقة م، *عبارة وهو ، النورة المدينة دستور 

.١٨٦ص! العربية والقواذتن الإسلامية الشريعة ضوء ق اخامجاة انظرن ( ١ ) 

محلبمودها وبعض ١ . ٦ a/ السنن ق اليهقي الوثيقة هده مجن ْلرفا أخرج )٢( 



٥٥. تقينه حكم ييعه أنواعه تملأنه - التضاني الحئم 

إلتشه الوثيقة هده ومضامين يالمدينة، اذسالمين وغر حفوق 

الدستوري.بالقانون هدا عصرنا ق مي يما ما حد 

لأنمبةان سعن عبارة وهي ،، ١ والغنم الإبل زكاة وثيقة ٢" 
يلكولقانونية، .كواد خبيهة جاءت وصياغتها والغنم، الإبل ق الزكاة 

،.٢١كين نموذجا اعشارها أمجآكن 
يةالعامالدولة عهد آخر ق القضاء أن نجد التاريخ .بمراجعة ٣— 

ىعلوالأندلس بالغرب فيه والأمر الحنفي، المذهب على كان بالمشرق 
الس__ابعرن القوق الشافعي، المذهب على مصر ول المالكي، المذهب 
ا١ّ المشهورة الأربعة الذاهب على القضاء استحييت، الهجري 

علىكان زمنهم ل القضاء أن على تدل نصوصا الفقهاء ذكر وقد 
السلطانده قيلو المختار(; )الدر ي حاء ما ذللئ،; محن مع؛ن، مذهب 

،.٤١عنه معزولا لكونه حلاز؛ بلا تقيل كزمجاننا مذهبه بصحيح 

لابنالنبوية القرة ل عليها والكلام بتمامها انفلرها ٠ امحل.ثين بقن ورد أخن. 
ضياءلأكرم الصحيحة النبوية المقرة  XYi/vوالمهاية البداية  iY\lrهشام 

العمري

(.١٣٨٠ر'آ/7آئح،انمم زكاة باب الزكاة، كتاب البخاري: صحح )١( 
.٤٤٧ص: المعاصر الإسلام الفقه م-يرة انظر: )٢( 
.XAr-\A؛ص: للخضري التشريع تارخ ، YV-r،>liالأعشى صبح انفلر: )٣( 
.ه/خ'٤ عابدين ابن حاثية مع المختار الدر )٤( 



التضانيالحكم على الفقهي الخلاف اتر 

الولاة"لكن ^١،: ٧١الوليد أي عن قلا الحكام( )تصرة ق وجاء 
نابول قعن يخرج لا أل سجله ل عليه شرطوا رجلا ولوا إذا بفرطبة 
،.٣١وجده" ُا ، ٢١القاّم 

عمللأنه بالقانون؛ يجوز أن فاحرى معلن القضاء.ممذهب جاز وإذا 
معالاعتبار وصحيح والسنة الكتاب من الشرعية الأدلة إل يستند •جماعي 
ذلكوغير والأحكام الوقائع مجالات ق والتفلر المتحدية، الأعراف مجراعاة 

والأشخاص.والأحوال والمكان الزمن باختلاف فيه النْلر يختلض مما 

مالكيةجلة من حافظ فقيه القرطي، الباجى سعد بن خلف بن سليمان إ ١ز 
)المنتمىأثارْت من غرض، بعلم الأندلس وفدم الشرق، إل ارتحل الأند*لس، 

البخاريعه خرج لن والتحريح )التعديل الفصول(، )إحكام الموطأ(، شرح 
.١٢•ص: الديباج ١،  ١u/aالمدارك ترب سة؛٩أه. تول المحيح(. )، 

الإمامتلميد اذ، عبد أبو المصري، جناية بن خالد بن القاسم بن الرحمن عبل■ )٢( 
انتشارل الفضل يعود وإليه .ممدهبه، وأعلمهم فيه، الناس وأثبت ،، ٧١١٠

لهوقال ، محكامملوء جراب كمثل هو الق رحمه ُاللئ، عنه نال الدهس،، 
إمامتهعلى له ترحم من وأحمع الناصا، j، العلم هل-ا وانشر اس، اتهم، يومان 

عليهأوردها اتل جمعن أجوبته وهي )المدونة( ت آثاره من نيره، وجلالة 
سيرُآ/ئلآ، المدارك ترتيب ق،ت نرجته انفلر  ٥١٩١سنة نوؤ، سحنون. 

٠١٤٦ص المدهس، الديباج ، ١ ٢ • / آ النبلاء أعلام 
جحرابن فتاوى ١،  ٢٦/١•للقرال الذخيرة وانفنرت ، ٥٧/١الحكام تبصره )٢( 

؛٢١٢/٢الهيتمي 



٧)تلينه. حكم طييحه أنواعه تميله • اهناني الحئم 

هعلييجتمع بحيث معتر وجه على صدر مى غالقانون I وبالجملة 
القضاءل الشريعة ومعرفة.ممقاصد بالدين بصرة لهم ممن والرأي الحل أهمل 
ثابتالمذهب لأن ممن؛ الحكم.ممدهب من الصواب إل أقرب يكون فانه 

أومعينة، حال لمراعاة نتيجة جاءت الاجتهادية أحكامه مجن وكشر مستقر، 

انونالقأمجا الاجتهاد، مجغترات من ذللئ، نحو أو زمنه، ول خاص عرف 
لمقاصدوموافقا للعدل محققا يكون ما وأكثر بالواقع، يكون ما ألمق فهو 

إلسبيل ولا جلي، وهمدا الخصومات، وقمل المنازعات فض ق، الشريعة 
إنكاره.

ةالمفنالأحكام عن الشرعي الوصف، يزيل التهنثن بأن القول وأما 
أيصوابا كان مجي القاصي حكم فان معناه، ل يبدو ولا لم، مفغر 

جهةمن فيه التغيير وإمما بعينه، الله حكم هو كان وأصوله للمشرع موافقا 
أهلمجن تقنينه تول الذي كان إذا محميما محدور، غتر وذللث فقط، صياغته 

فانآنفا، ذكرها مجر الي والأوصامحح الشروط به قامت، ومجن والدين، العلم 
قالفرض هذا جاز وإذا منه، ليس مجا الله دين ؤ، يدخل أن يبعد هدا مثل 

والرأي•الحل أهل من الجماعة قا ممنوع فهو الواحد 
علىتنزيله ؤ، أو الكلي الدليل ق، مواء فاخملآ القاصي اجتهد إذا وأما 

اللهإل اذ يملا حيشذ حكمه فان راجح هو ما بمر قضى أو الواقعة 
دمعولا ا ديناعتقاده يلزم ولا نقمه؛ القاصي إل يضاف وإنما سبحانه، 

الراجح.خلامحا أنه مرجوح هو مجا ويين، الخطأ، عند نقضه يلزم بل نقضه، 



الئضانيالحكم طى الئئهي اتر  ١٠٨

بجبالذي فالشرع اذ —رخمه تيمية ابن الإمام يقول هذا وق 
وهعليه والجهاد نمره الأمر ولاة على ويجب يسعه، أن لم مكل على 

هوليس القاصي، قضاء له يمال فذاك الحاكم حكم وأما والسنة، الكتاب 
العادللر العا القاصي بل طاعته، الخلق جميع على اطه فرصي الذي الشرع 
/١ أخرى' تارة ويخطئ تارة يصب 

ةمجلذ ة ١لاايانماملأت أح؛كام شن الضانية الدولة وق ٤- 
انكد ونعقود، خمسة من نحوا بما العمل واستمر العدلية، الأحكام 

نالعدليا دستورا مجتها جعلت الإسلامية، البلاد ق محمودة آثار لصدورها 

وعيرهم.لمين المعلماء مجن كثير إعجاب 

إلالحاجة مجدى الاثار هذه بيان يجدر الصدد وهذا 

الأحكامتهذه 
النظامق الشريعة مرجعية صمان إل أدى شرعي بديل تقدم — ١ 
دفق؛ التغريب وجه ؤ، طويلة مدة له التابعة والبلاد القانوني 

التغريبعمليامت صمن تركيا ق م ١ ٩ ٢ ٦ سنة ألغيت، حى تهلبيقها استمر 
•السويسري الديون قانون يا واستبدل الأتاتوركية، الشامجالة 
ق ٣١ ٩٧٦منة إل تطبيقها استمر فقد العربي العال؛ ق أمجا — ٢ 
الأحرى،البلاد وبعض وقثرص لنان j( مطبقا بعضها زال ولا ، الأردن 

الة__انونيالتغرمِح هجمات، مجن الباليان من عدد حماية ق امحالة وأسهمت، 

VUl/v؛،الفتاوى بحموع 



١٥٩- تهسه حكم طبيمه اتواعه ترفه - الةص1دي الحكم 

تقلألالامروح 'ءودة بمد امحلة مكان التشريعات ورُت حث 
وانارات، الإمو راق العو موريا و الأردن ل كما للشريعة والعودة 
الأولية.مراحلها ق العودة كانت 

قرعي الشه والفقالحديثة الحاكم ض الوثيقة الصالة إقامة ٣- 
رويفله، وامعة مسائل وهي الحدية القوا؛ين ز عنها المكون ائل الم

الحكامدرر مقدمة ق بكامله منشور وهو العدلية، النظارة تقرير مجن ذلك 
الحلة.شارح حيدر علي للعلامة 
هالفقائل متدوين لإعادة عفليمة فرصة أوجدت انحلة أن — ٤ 

،الآخد مهل واحد مرجع قا الحنفي الفقه مراجع ؤ، المتناثرة الإسلامي 
لةالمأقام مما ؛ الحديثة القانونية ات الدراّق العتاد الهيكل وفق محنفلم 

القانونيةالدرامات .ممراجعة هداويعرهما الحنفي، والفقه القانون حتراء يى 
عام.مائة مجن أكثر امتداد على المقارنة 
مشروعاتعليها أقيم الي الأمامية اللبنة هي أصبحت انحلة أن ٥- 

لروإن الامتعمار صغوط انفراج بعد الإمملامية الدول ؤ، الدنية ١لقو١نين 

قملّموس أثمر للمحلة وكان المهللوب، التحرر متوى القوانين تلك نبلغ 
الغازي•بالغرب الانبهار مراحل ق للأمة المعنوية التعبئة 

ودالجمن جمالفقهاء لتخليص فعالة وميالة كانت انحلة أن ~ ٦ 

امجلأ،ثإحلالا الغربية ن ١Jالقواإحلال إل يودي أن كاد الذي المذهي، 
هبوجوالشروط المعاملات أبوان ق الحنفي الفقه ضيق مع وخاصة 



امشانيالحكم على ال،ئهي الخلاف اتر 

بالشروطالأحد مجال توسع للمحلة تعديلات صدرت وقد خاص، 
،.١١ذلك الحال انتمى إذا أخرى وممداهب 

والحاجةبضرورة القول ترجيح على تقوى بحتمعة الأمور ذهدْ 
العالمفيه وقل القس، فيه كثرت الذي الزمن هذا ق ميما إليه، الماسة 

بدلا ••ولكث والرد• النقد من قاض حكم فيه يسلم يكاد ولا والورع، 
هذهيقين والخرة العلم أهل من الأكفاء اختيار وجوب على التنبيه من 

بجددالتقاضي، بإجراء يتعلق قانون وضع من ذلك مع بد ولا الأحكام، 
قعفتوحا الاجتهاد باب يفلل وبان>لك ئءلريمته، القاضي، اجتهاد مجال 
حقوقهم،على الناس ويأمجن والخور، الحقلما من القضاء ويسلم امحال، هذا 
.وأحكم أعلم تعال واس أحكامهم، على القضاة يهلمئن كما 

وخهلواتتاريخي موجز النشريص الإصلاح ) d انحلة عن التقرير هدا انفلر 
ه.١٤٢٦صفر/ ١ ٦ ٢ ع البيان مجلة ضمن مقال القاسم. العزيز لعيد عملية( 







اسو

سااسم الوقائع ق »>ااس القاضي »ؤم 

صفباماسواساسماالحث 

سااماساصائاوأماما^؛؛ ١٥١المث

اجتهاداصنيسانلسادحهس؟ 

سالكالأءاداص(انيفيصاسالبحفالرائع! 

القضايا٣^١^؛ اراعاةالماأل الخامس: المث 

وبخلافمنهبال،نمومالقثاءبالتهبالقيل السثالسائس! 

الفقهيةوالرخمة وبالقؤدالرجؤح 





فيهاانمختمم، الوفانع في القاضي اجتهاد 

وافوانهااصوذااواس 
اهأووالص 

وا{دسالأءاس ي اسود 

دال.كادتهوهو يقع، وقع منها؛ والفعل الونائع، واحدة الواقعة 
إذاووقوعا وقعا يقع الشيء وقع : يقال ، ٢١١شيء على شيء سقوط على 

السلام؛عليه موصى قوم عن تعال كقوله بالنزول، يمر وقد سقط، 

ءثأكثمت ين ق عيدعث ثا ربش قا أنغ ينثوش مالوأ آؤم ظؤيم وثع لما وؤ 

وجب،إذا والحكم القول وقع كقولهم؛ الوجوب يطلق.كعى وقد 
،قممثه»د؛ منأمحدءر< دآبه ثم لمثا عيم زإدارئعألمني ؛ؤ تعال قوله ومنه 
،•١ رين المقمن طائفة اختاره ما على عليهم القول وجب أي؛ 

منوالمازلة الداهية وتطلق.ممعى القيامة، يوم أسماء من اصم والواقعة; 

.\ ri-\rTl\'اللغة )ا(.نايس 
.YfU/Uالقرآن لأحكام الجامع وانظر: ، ١٣٤آية:الأعراف، سورة )٢( 
.٨٢آيات النمل، صورة )٣( 
الجامعا"/'ا'اا، \وسمي تر نف، ٥٣.ص: القرآن غرب j ا،لفردات ١^: )٤( 

.٢٣٤/١٣القرآن لأحكام 



التضاليانمكم طى اممئهي الخلاف اثر 

.منذلك وغر مرة، يعد مرة الحرب وصدمة الدهر، صروف 

الماء،فيها سنفع الي والأماكن والأحداث الأحوال، أيضات والوقائع 
،.١١والضال والحرب 

حكماتستدعي الي والأحداث "الأحوال الاصطلاح: ي والواصة 
،.٢١شرئ" 

نجممكتسبا كال سواء يقع، ما جميع يشمل عام لفظ نالأحوال 
والحولكالعمى فه، لنمي دخل لا سماويا كال أم نوله، أو آدض فعل 

السماوية.الآفاتا وسائر والصغر، 

الوجوبمن الخمسة: النصية الأحكام الشرعي": "بالحكم واجلراد 
حكمفيها وس إلا حادثة كل إن إذ والإباحة؛ والكراهة والدب والحر.م 

يستوجبمما كانّتح وإل الغي، فتها ويجيب الفقيه، لها فينظر تقدم، كما 

رم.ملزم بحكم القاصي فيها فمل النزاع 
ة،افازلل: مثأخر أسماء المعروضة الواقعة على يطلق وند 
الواقعةهده طبيعة على تدل أسماء وهي المستجدة، والقضية والفتوتما، 

،.٤١فا وحموصبا 

.٩٩٨ص: الحمل القاموس ٦، \  a/tاكر المصباح ، r١٣٠/١ حاح انم انظر: )١( 
 )Y( الأنفية نوصيفy/y  ١ ١-٣.

.١ -٣ ١  y/yالأنفية توصيف )٣( 

.٦ ~٤ ٦٣ص: المستحدة للوناح الفقهي اككييض انفلر؛ )٤( 



١٦٧فيها انمختلف قانع الو في 

صالم 

اسام

الشرعي،للحكم تخضع وأنواعها صورها بشي المكاافين تصرفات 
أووص منصحكم فيه وللشارع إلا فعل أو تصرف الوجود j فليس 

أفعالق جرت فلذلك والامحلراد، العموم الشريعة خاصية فمن متنط، 
لعمفلا تتناهى، لا الخاصة احادها كان وان الإمحللاق على المكالفين 

راداإفة حاكمعليه والشريعة إلا يدعى مكون ولا حركة ولا يمرض 

٢.ركومحاعامة وهومعي وتركيا، 
عنمجردا الكلي الشرعي للحكم يخضع ما مجته التصرف ذا هم 

التثاح،فيها يجري الي والخموفا النزاعات عدا مجا وهو والقضاء، الفصل 
لهذايخضع مجا ومنه واكتي، الفقيه خاصية مجن التصرف هذا على والحكم 

والنفلرخاصة، والحقوق النزاعات ق وذلك والقضاء، الفصل مع الحكم 
الحاكم.أو القاصي خصائص مجن ذا هق 

ثلاثة:أنام مءن تحلو لا شرعيا حكما تستدعي الي فالوقاع هذا وعلى 
الممهية:الواقعة الأول: المم 

•، ١ بعيها واقعة يخص لا عاما كليا حكما تستدعي الي "الحالة وهي؛ 

الموافقات)١( 

 )Y( بكي الفتاوى وانفلر: ، ١ \/ْ الأقضية توصيفy/y  ١ ٢ -٢١ ١ ٢.



اترالخلأفصضاسماصض ١٦٨

النظروهو - خاصا، نقرأ ستدعي لا أمحا فقهية.ممعى: حادثة فهي 
اللابس—اتم الحكد عنيعتر أن شأنه من الذي الفتوي أو القضائي 

فيهيفرض الذي بالثال تكون ما أشبه محي وإنما ~، يما اخيهلة والفلروف 
انأركأن مجن الفقيه يقرره مجا مثل وذك المهلردة، والقاعدة العام الحكم 
مستخثوكل صرار، ولا صرر ولا مندوبة، الحئر وخصال واجبة، الدين 
قه الفقة معرفكان هنات ومن الملة، قواعد من ذلك أشبه وما حرام، 
هوكما مجالها عن بحرية كلية أمور ل ينظر صاحبه لأن كليا؛ أمرا نفسه 

رالمنفلرين الفقهاء دأب 
ةمعرفن جمأكثر يتطلّب، لا الحوادث مجن النوع هذا حكم ومعرفة 

قذكورة الالشريعة أصول وسائر والقياس والسنة الكتاب من دلائله 
ومقاصدام الأحكلُلل التدبر وحن العقل، ل رجاحة مع ُذلاها، 
ا،لعتبرة,الشرع 

الفتوية:الواقعة الئاي: الفم 

عاماشرعيا حكما وتمتدعي بالمكلف، تنزل الي الحادثة محا؛ وا،لراد 

ةالواقعمن أخص الفتوية الواقعة أن يظهر التعريف هذا وكلاحظة 

ة،الحادثذه هوص بمثمالكلي للحكم تْلبيمح، أهما جهة من الفقهية؛ 

.؛/؛r اكحفة شرح البهجة بكي القتاوى انثلر: )١( 
.١ \/a الأتضية توصيف انظر: )٢( 



فيهاالمختلف الوفانع في القاضي اجتهاد 

وهذا،، ١ ي الجزئالموضع على الكلي الفقه "تنزيل أ-محرى: وماره 
حىوأساها، بالأدلة المعرفة من كبير قدر على الف-ي يكون أن يستوجب 

التنزيلفمرتبة الأحكام، ق المحتلمة الصور ق المتثابمة الحوادث يى يميز 
.، لوأدلته الفقه حففل على زائد تبصر إل نحناج المناط( رتحقيق 

وءلريقةالإلزام ق بينهما الذتم، الخلاف لولا القضاء من قريبة مرتبة وهي 
الأحكام.اسباط 

المهائية:الواقمحة الثالث: المم 
وتعتدعيالقاصي، لدى التنازع فيها يقع الي الحادثة بما: والمراد 

لر تراض عن بملح أو ملزم، بحكم فصلا 
ىعلالمبنية الحقوق مجال وهو معتز، محصوصة.كحال حادثة فهي 

أوزم، الملبالحكم كان مواء القضائي، للفصل الو-عس، والنزاع ح النشا 
المناع.أطراف ، juتراض عن بالصلح 

رنقيإل اج نحتلأها الواقعة، هنءه ل يالفلر القضاء اختص وإنما 
دبلا فكان ومآلها، أحوالها وتقدير أميابما تبين ق جهد وبدل وتحرير، 
حاكمحكم فيهامن 

المكي)ا(ءتاوك، 
 )Y( السم فتاوى y؟/y rY-■إعلام ١، ؛ o/الجليل مواهب .٢، الموقض؛AU/n.
؛١ ؟/ا< الأمحية توصيف انفلر: )٣( 
.AX'I\ازكام تمبرة انذلر:)؛(



مظى \دس ائر  ١٧٠

يمتفيا الإنسان.ممتصرف أن يتجلى التعريف هدا ق وبالنفلر 
الوهذا الحكم، -صن القاصي نفلر موضوع هو فعلا أو كان فولا المشاحة 

هوالقاصي نظر موصوع أن من الالك؛ة فقهاء بعض به صرح ما *ع يساقا 
أوان كردا مفالعد حق أو الق حق )يعي ،، ل أنواعه بجميع الحق 

وذلكوأمبابما، موجبامحا بحصول إلا تحصل لا الحقوق لأن ؛ مشتركا( 
وهبتكأو بعتك لمقل! فمتلأت فعلا، أو كان قولا المكلف تصرف هو 

من•ممها الشرعية أثارها صدور تقتضي الألفامحل مجن ونحوها زوجتلث، أو 
الرائعةالعقوبة مقتضاها يكون وقد ذلك، تحو أو نكاح أو هبة أو تمليك 
قال يقوكذلك ونحوها، والقذف الزور وقول الرئة ألفامحل ؤ، كما 

القررأثره عليه ترتب الحكم ق المؤثرة العوارض عن عري مق فإنه الفعل، 
لفرعاق 

رنفلمحل هي الفعلية أو القولية والحوادث الوقائع أن فالحاصل! 
الطرهذا عن فرع هي عليها الترسة الأحكام أو الحقوق وأن القاصي، 

مفهإذا الاصطلاح ق متاحة ولا عنها، مسببات لكومحا له؛ ونتيجة 
المعى•الغرض 

انفليرتيهعن ة الواقيهذه مزايا على التنبيه بحسن الصدئ وهذا 

الفتويةوالواقعة الفقهية الواقعة — ااسابقتينت 

\lr\.الحكام تمرة امحتهد بداية )١( 
؛.A-U؛/؛لأسنانى القضاة روضة انفلر: )٢( 



١٧١فيها المختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

نمقسمتيها مجن أخص القضائية الراقعة أن يتحلى النظر وباعمال 

وجه؛زت

تجمعامحمن إلا فيها يفصل لا الفضائية الواقعة أن الأول؛ الوجه 
حاصراوكونه التهمة وانتفاء والعدالة والحرية الذكورة مجثل لازمة شروطا 

ذاوها، ١ اء الفقهه علينص الي الشروط مجن ذلك وغير غائب غير 
بماعال؛ كل مجن بحوز الفتوى أن الفقهاء قرر ففد الفتوية، الواقعة بخلاف 

ولاا، غائبأو را حاصأش، أو ذكرا حرا، أو كان عدا السلمين مجن 
.٢٢^الفسق إلا والعداوة كالقرابة التهمة ذللئ، ق يراعى 

الوقائعهذه مجن والقضاء للحكم يخضع مجا كل أن اكائ؛ الوجه 
إلاالحكم يدحلها لا كلها فالعباداُت، عكس، غير مجن للفتوى يخضع 

الصلاةهذه بان بحكم أن لحاكم فليس دنيوية، مجصلحة به يتعلق فيما 
ذاوهذلك، محو أو الزكاة من مجانع الدين بان أو باطلة، أو صحيحة 

يصدرهكما المازعايته ائل مل الحكم يصدر أن له فان القي، بحلاف 
رم.يرها غق 

القضاةمجالس ، ٩٨/١القاص لابن القاصي أدب ا/آه، القضاة روضة انْلر؛ )١( 
ا/أبم.• المني ، ٥٤٩الأخيارص: كفاية والحكام 

.٢٢الوسن؛/. إعلام ، ٨٦ص: الملاح لابن القي أدب انفلر: )٢( 
الفتوىأصول الحكام تمرة  ٩٤؛/لالقرافي الفروق، انفلر: )٣( 

•١ ١ ت م، للحكمي 



القضائيالحكم طى الئقهي الخلاف اثر  ١٧٢

معفيه بمال والخصوص العموم من الفتوى مع القضاء ق قيل وما 
انفعنافع شريف عموم "فالفقه والفتوى، الفقه التلازم لشدة الفقه؛ 
لوتنزيك، ذلفيها خصوص والفتوى والدنيا، الدين قوام وهو كليا، 

ذلك،فيه الخصوص، خصوص والحكم إلزام، ض مجن الحزئي على الكلي 
نمأوسع القاصي فنظر الإلزام، والأخرى؛ الحجج، إحداهما وزيادتان: 

أشرفالفقيه نظر كان وإن الفقيه، نظر من أوصع المفي ونظر القي، نفلر 
،.١١نفعا" وأعم 

المكيفتاوى 





اسرض اص الخلاف اتر  ١٧٤

أونكاح بفسخ اجتهادية ألة مل حكم قاصيا أن فلو موضعه، يتعدى 
حدتفلو الفخ، ذلك يعدى لا حكمه فان ذلك وثبه إجارة أو بيع 

تره؛غمن أو منه آخر نفلر إل تحتاج فإمحا ولايته ل مئلها أخرى نمية 
لأنالكليات دون بالجزئيات إلا يتعلق لا القاصي حكم أن ذلك وسبب 

أورأته تشهد.مما إمما والبينة را،، بينة إل بحتاج القاصي فيه ينفلر ما معفلم 
.٢٢١حزني" أمر وذلك شافهته 

اموحكالذ ه —رخمتيمية ابن الإمام فول من الراد هو وهذا 
رالكلية الأمور ق يحكمون ولا العينة، الأمور قا يحكمون السلمين 

أناس الملكل متاح فغتر القضائي؛ العمل هذا صعوبة تكمن وهنا 
منحاشا منها، و١لفلائر الأشباه ض يميز أن ولا القضايا، ق، الناط يعرف 

؛/•U،المصباح . والأمارة والرهان والحجة الوضوح تعي اللخأت ق، الينة )١( 
.nvالعرب-؛؛/لسان 

علىتطلق منهم كثم عند وهي الشرعي، مدلولها ل الفقهاء واختلف 
تشملإذ ذك؛ محن أعم أمحا اإمحققينت بعض ارتضاه والذي غ؛ر، لا الشهادة 

كماالأمارات، ومانر والمن والإقرار الشهادة من ويظهره الحق محن ما كل 

،١٩٨، ٩٦صرت الحكمية الهلرق ينفلرت الكلمة. اشتقاق ذللي على يدل 
عليهاالمتفق الحكم طرائق ق: والمرجيح الناقشة مع وأدله الخلاف وانفلر 

م>ا--آ.للزهرانيص:فيها والمختلف 

للماورديالقاصي أدت وانفلرت ^١—٠٨ ٩/١الحكام تمرة )٢( 
الفتاوىمجموع وانفلر: ْ/آأّآا، نة المنهاج )٣( 



١٧٥فيها المختلف الوفانع في القاضي اجتهاد 

دعبن ابيقول ولهذا بخباياه، متمرما وكان القضاء شروط امتحمع 

ه،الفقأنواع من غيره عن القضاء علم امتياز قا غرابة ولا • ، اللام 
الوئائعجزئيات على وانهلباقها الفقه علم كليات استعمال ق الغرابة وإنما 

أالناس من كئثر على عسئو وهو الناس، ينز 
مناطهي الحادثة كانن، إذا أنه ا،لوصع! هذا ق عليه التنبيه بجدر ومما 

الحالوشواهد البينان من الحادثة هذه ونوع يثبت ُا فإن الحاكم حكم 
رع،التسلأدلة مجناءلا أيضا ؛عتتر ذلك إن إذ أيضا؛ النفلر هذا مجن يخلو لا 

ةالواقعتكون قد إذ شيئا؛ يحد نر الواقعة خصوصي على نفلره اقتصر فلو 
لعدمأو لكذبما، إما البينة جهة مجن الحلل يدخله ولكن للحكم، نابلا ُناءلا 

الشأنوهكدا الواقعة، تلك ق الحكم ذاك٠ إثبات يخضوص شرطا استيقانها 
عليه.أو له الحق ثبوت مجن ُازع به قام ؛ار-عا أيضا، الواقعة احب صق 

الخهل—ا،مجن حكمه يسلم حى أنفنار ثلاثة مجن للقاضي بد لا فاذن 

المذهبأعلام أحد اكوني، الجواري كثتر بن يوسف بن اللام عبد بن محمد )١( 
علميز تتأ حافظا عالما إماما "كان فرحون: ابن نال فيه، انمرين المالكي 

الأنوال،يئن اكرجيح أهليه وله بالحدث، عالما الكلام، وعلم والربية، الأصول 
جامعألفاظ لفهم الطالب، )تنبيه آثاره: مجن مثله ونته ل بلده ق يكن ولر 

لاه.٤٩ستة توق، اياجّيج. ابن الشهور.ممختمر الحاجب( لابن الأمهات 
.٢١.ص: الزكية الزر شحرة ، ٣٣٦ص: المدمب الديياج نظر: 

أ/لأف.الحليل مواهب \اك الحكام تمرة )٢( 



القضانيالطم على الص الخلاف اتر  ١٧٦

ونظرهالوقائع، تلك أصحاب ق ونظره المعروضة، الواقعة ق نظره وهي؛ 
البنات.وهي الوقوع، أدلة ؤ، 

بدلا أنه تعلم ومنه القضائية، الواقعة أهمية لك يجلي مما طرف فهذا 
رضيعمجا يخمرمحيات وفقه الكلية، بالأحكام فقه من للقاضي 

هفقيئن الفقهاء بعض تفريق قا المنحى هو هذا ولعل القضايا، مجن عليه 

اليالكلية بالأحكام العلم نبيل محن الأول جعلوا إذ ؛ القضاء وعلم القضاء 
يرجعما والثال، الجزئية، الوقائع قا الحكم ييتم، بع، المقدمجات بجرتما نجرتم، 

الكليالحكم وتزيل البملل، من وامحق عليه، المدعى من المدعي معرفة إن، 
الخزُنيأا•الموضع عو 

إل؛آلؤه ق بمظلماي إل نثونن ^؛؛؛٥ ؤ تعال؛ قوله الفرثم، لهذا ويشهد 
ءابتاويظلا ئثسء .ا سييخى لة>كؤلم ؤحقنأ آمم صنم مه منش 
عرفلكونه القضية، بفهم السلام عليه سليمان، فخص ، يهلعا؛ل ثكما 
.، ل بينهما مشترك وهو بالعلم وعمهما به، وحكم الحكم وجه 

يوينجليت__ين إنما الصحيح الحكم أن الهللء_،; هذا من فالحاصل 
لتطبيقصاغ أنه القاصي تيقن بحيث، -امجا إدراكا الواقعة ق الماط بادراك 

العيار١،  Yx\/الكي ذاوى، ، r/oلم مصحيح على الأي شرح انفلر: )١( 
.٦٦٦/٢لابننجيم والفiائر الأشباه . vaI\المعرب.

.٧٨ت آية الأنبياء، محورة )٢( 

.٣٤ص: الحكمية الطرق )٣( 



٧٧فبهأ انمختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

الحكمتزيل من يمنع مانع يه ليس وأن اجتهاده، إليه وصله الذي الحكم 
مابمدر ا،لوانع من وخلوها وأميابما الواقعة ات محعرنته.مملابوبقدر عليه، 

المع؛نهو ذلك نبل سبحانه والله والعدل، الحق وجه ويصيب حكمه لم ي
للصواب.والموفق 

ااق1نىاسب 

الصانبةالوافهة انواء 

يليوفيما ، أنواع خمسة إل طيحها بحب القضائية الواقعة تتنوع 
رفيها القول تفصيل 

المختلطة:الواصة الأول: الموع 
رعويفة إجابن جمالقاصي أمام الخصوم يقدمه "مجا بما: والمراد 

روُوثرة طردية أوصاف على مشتملة 
حكمؤ، الوثرة الأوصاف بتن جمعت قد أمحا .ممعى: 'مختلهلة فهي 

وهيالحكم، ؤ، لها مدخل لا الي الأوصاف وين إيجابا، أو مليا الحاكم 
لالهلردية بالأوصاف مى نالي 

.•٥ x/؟؛— الأنضية نوصيف انفلرت )١( 

)X( ،_<السابق؛
أوعليه، رب الدي للحكم يكون.ناسا أن إما بحلو: لا عند الوصف )٣( 

أوبمص نت ما بأنه: عندهم يعرف وقد الوثر، يسمونه فالأول: مناب، غئر 
بالصخر،المغير على المال ولاية كممليل الحكم" عين ق عنه اعتبار إجماع 



معلى ص الخلاف اتر  ١٧٨

الحق فدفه بأنه الماس من زيد على فخص ادعى لو كما وهذا 
كرمحال ق وكونه الدعوى، موصوع هو فالقدف الجمعة، يوم مكر 

تعبرلز أمره عليه اسلق إذا السكران لأن الحكم؛ ثبوت ل مؤثر وصف 
وميا وأمام، الأحكمدار هو الذي القصد وجود لعدم ، ١ تصرفاته 
الحكم.ق له أثر لا طردي وصف فهو الجمعة' 

الواصةاس: الموع 
نمالقضائي الحكم ق والماير بالاعتبار المشرع له شهد مجا بمات والمراد 
.ا١ الدعوى ق الواردة ودفوعهم الخصوم أقوال 

همالخبرة وأهل الأوصاف، هذه على تشتمل أن يد لا دعوى وكل 
ومامجومس هو ما وين ملغي، هو وما منها مؤثر هو مجا بتن يميزون الذين 

.، ١ مباشر غ؛ر أو مباشرا تأثترْ منها يكون ما وبغ، مؤكد، هو 

للحكم،محامحبة نه تظهر لر الذي الوصف ; ajIjو!عرمذه الطردي، هو والثانيت 
.والقصر"كالعلول الأحكام مجن شيء ل إليه الألفات الشارع من مهد ولر 

.٣٧٠ص: الفحول إرشاد ، ٣٢٧، ٣١\ lrالإحكام ، ٣١ا/؟ المسصفى ينفلر: 
ذلك:ل انفلر اء، العنين حلاف المسالة وق الأنوال أرجح على وهذا )١( 

،nr/Aالطالمن روضة ، ٤٣!/الجلل مواهب ، ٩٩/٣الصنائع بدائع 
.٤٨الموسن؛/إعلام ، UYA/؟المغي 

.أ/.ه الأنصبة )\(توصسمف 

ءٍمعنة عن كادعاء العوى، لخيما.مموضوع يكون  ١٠به يراد المباشر: المائر )٣( 



١٧٩فيها المختلف الوقانع في الئاضي اجتهد 

هيالمقرئة: فالواسة تركيب، أو إفراد س نحلو لا جملتها ق وهي 
أوصافعلى اشتملت ولو واحدا شيئا الدعوى موصوع فيها يكون الي 

قضائي.غ؛ر فقهي التركيب نهذا العدوان، العمد القتل مثل متعددة، 

ولكما متعددة، أبواب، من تكون الي فهي المركبة؛ الواقعة وأما 
عمرو،ى علاليتم، لدينه صامن بأنه الناص من زيد على شخص ادعى 

بجته—دا وهنرو، عمعلى الدين دعوتما عن منفصلة الضمان فوعوى 

ةمعرفم ن وممنه، تتكون مجا لمعرفة الواقعة هدء تفكيك ق القاصي 
حدة،على منها عمر كل على وبحكم جزئية، لكل والشروط- الأركان 

بتمامهاالواقعة ق حكمه صدر يم 
ان،الأحين جمكثتر ق، المرورية أو جد.ا اJافعة الوسائل فمن 

اتالجزئيوجمع جزئياته، إل الكلي تقيم أتم، والجمع، التقسيم عملية 
دونا فيهاز وإيجللمعرفة اختمار الجمع هن.ا فمي كلياهما، ق التفرقة 

دةجديمعرفة أيضا الجمع هذا وق بتطيمها، أو منها بالقصود الإخلال 
رألالأحكام" كلمات تكب 

موضوعسوت إل موصلا سونه يكون مجا هو المافرت ■ض والتأم علومة، م~ 
نوصيفذللدت ل انفلر القرائن. وصائر والحانة، القبض كدعوى الدعوى 

.؟/اه الأضة 

«٧.ص: الفقهي التك؛؛م، .( oyjyالأمحية توصف ، ١٥ص: الملام مزيل انظرت )١( 
.١  ٣٨ص؛ االم؛داني المعرفة ضوابمل )٢( 



الخلافالقئهيطىانمئمالئضايياثر  ١٨٠

الطردية:الواتحة الثالث; الوع 
الحكمق له تأثثر لا أن على الشرع دل ما الهلردية: بالوانعق ا،لراد 

المشتملةفهي والإجابة، الدعوى ق ودفوعهم الخصوم أقوال من القضائي 
،.١١فقدها" أو وجودها ق ثمرة لا الي الأوصاف على 

الي الور الأمل مجئمطلقا طردي هو ما منها الهلردية والوقائع 
مصلحةعليه ترتب ولا الزاع، يوجب لا مما القضائية الأحكام تدخلها 
مالعالومسائل وموانعها، وشروطها وأمبابما ، رالمادات وهي دنيوية، 
ا.ر والمكروهات والمندوبات والفضائل العقيدة ومسائل الكلية، 

.أ>إ\0 الأنضية )ا(توصيف 

من-بماعأ خالفه وند (، ٩٤؛/)المروق ق الصدد بمدا الْراؤ، ذكره ما هدا )٢( 
جعلواإذ وغرهم اللقيي الدين سراج و فرحون كابن التقسيم هدا ق الفقهاء 

الحكمد.خله مجا : أقسام ثلاثة على وعدمه للقضاء تبولها حيث من العيادات 
والصلاةكالهلهارة التضمن: بملريق يدخلمه وما والصوم، كالزكاة استقلالا: 

أفادهوالحج. كالاعتكاف والتضمن: الاستقلال بملريق يدخله وما والأضحية، 
.لحكام )تمرة ق فرحون ابن 

محنالتكلفي الحكم تقرير إل بالمفنر يصح القراؤ، تقيم أن يْلهر والدي 
يكونبما فالإلزام والبعللأن، والصحة والعزيمة والرخصة وملحقاته، الوجوب 

ااا.نيويةالعباد محصا•خ على وانفه ومحن فرحون ابن صنح وبحمل قضاء، لا ديانة 
.١ • ص: الفتوى أصول ق، الحكمي ذكره ذكرها. الي الأمثلة محن فناهر هو كما 

.YiU/xUالفتاوى مجموع آ/هّْآ، امحتهد بداية )٣( 



ا٨ ١ فيها المختلف الوقانع في الناضي اجتهاد 

يكونولا فقط، النزاع محل ق طردي هو ما الهلردية الوقاثع ومن 
الجعالةق عليه اكُاقد العمل أن شخص ادعى لو كما عداه، فيما محلرديا 

القل بالونت،، جهالة مع ولو تصح لكوها معلوما؛ محددا يكن لر ا ١
يوجمبذللث، لأن معلوما؛ محدودا فيها العمل يكون أن يجوز لا ١^١^،• 

.٢٢١فيها" الجهالة بحصول الجعالة عن الغرر فنفي العمل، ق الغرر 
ولكما محزيرا يكون وفل طردي، الوصع هذا قا الوصف فهذا 

معلومامحددا العمل كون فيها يشترط الإجارة لأل الإجارة؛ ل ادعاه 
.٢٣١الجعالة بخلاف 

فإنوالغلهل، الخلهل محن يفادى جمى اياب بمذا التمرس ينبض هنا ومن 
حكبنيقتضي أو آخر، دون موصع قا تأثئر له يكون ما الأوصاف من 

—اطه —رحمه المراق ذكر وند الفروع، ق، منه كثتر وهذا متضادين، 

واصطلاحا;يفعله. أمر على الإنسان يعطاه ما وهو الجعل، من لغآت الجعالة )١( 
بتمامهإلا يجب لا محله عن ناشئ غئر بعوض آدُي عمل على معاوصة عقد 
عملاله يعمل لن عتمولأ معلوما شيئا التصرف جائر بجعل أن هو وقيل• 

الروضآ/بم'آْ، عرفة ابن حدود شرح ١، ٣• ص المنم الصباح . معلوما 
.٤٣١/٢المربع 

الإنصاف، ٢١؛•/١^ ، ٤٧١ه/أا"ئ، امحاج محاية وانفلر: الفروق )٢( 
.٣٩آ"/.للمرداوي 

ا/ا"؟م،،المهذب  ١٨٢ص الفقهية الخواyن أا\\\.( الصانع بياع انفلر؛ )٣( 
الغتيه/اْآا



اشالخلأفاصضماسني ١٨٢

يكونأن ال قما على ~ وهي ' المرق جمع سماها لذلك ءاعلْ 
شميقه الكوصف متضادين، حكبن يقتضي الشرع نظر ق العن 
ويقتضيمصالحه، على عليه انحجور لمال صونا المالية التمرفات إبهلال 
فهالسنمار الوارث، يأخذه لئلا مصالحه؛ على لماله صونا وصاياه تفيد 

بطلانيقتضي معلوم غئر العمل كون وكيلك والرد، التنفيذ يقتضي 
قشرطا يكون أن ويقتضي غرر، فهو مجانا، الإجارة وله_، لئلا الإجارة 
ملدة المبانقضاء امحاعل عمل لضياع ذلك ألتم( قدر لو لأنه الجعالة؛ 
الضال،فيجد الئللب، ق امحاعل يريد مقدر غير كان وإذا الضال، وجود 

الصحةم, تقتض— العما ة جمالت فصال باطلا، نمه فه يذما لا ٠ 

الحقوجه يصيب بأن الخليق فهو الفن هذا ق القاصي شدا فمي 
قول•ِعى، وهو العمل، بمذا الدراية القضاء علم جعل ولذلك والصواب، 

الجزئية،الصور ق الفلر إعمال على مجنيان والفتيا القضاء فقه 'ا عرفة: ابن 

ا،طرديهفيلقى فيها، الكاتة الأوصاف مجن عليه اشتملت ما وإدراك 

لمعتوها ويعمل 
الالي القلردية الأوصاف طرديها: "ومعي : )التحفة( شارح قال 

والقضاةتن المفقفطنة وجه وهذا ثمرة، فقدها أو وجودها على تّ 

ا/\//؟مأ.-؟/a/i ./uالذخيرة وانظر: ، Yi/iالفروق )١( 

.Til\التحفة ثرح البهجة ، AU/iالجليل مواهب انظر: )٢، 



١ ٨٣فيها انمختلف فانع الو في القاضي اجتهاد 

ةالطرديالأوصاف على حكمه والقي القاصي سى فقد لبعض، بعضهم 
•٢ ر ١^^^٥ أوصافها عن ويغفل JاJازلة، انحتفة 

الأصيلة:الواتحة الرابع: الترع 
•أ بالدعوى أولا المقصود الادعاء موضوع كان ما وهي• 
داره،اجرة باس النن حمزيد على شخص ادعى لو كما وهذا 

بامنصيكون القاصي فنفلر م ومن الأجرة، هي هتا بالدعوى فالمقصود 
اأمحأعمح، الل-ءاوى، ؤ، والغالب الأمل هو وهدا ردها، أو تحقيقها على 

بديلة.عثر أصيلة تكون 

الليلة:الواقية الخامس: الترع 
عن—د~ الادعاء محل — الأصيلة الواقعة عن بدلا صح مجا وهي؛• 

م.' عدم'٢٧
يشتب أنه غثر داره باجرة آخر على ثخص يدعي أن ومثالها: 

هدهفتصح الدار.عتاعه، شغل عليه المدعى أن ست، ولكن الإجارة، عقد 
دةبالقاععملا المثل بأجرة له ويقضى الأصيلة، الدءوىا عن بدلا الوانعة 

١محنه البدل تعذر إذا محته البدل مجقام يقوم البدل 'أن وهي، الفقهية، 

التحفةشرح البهجة )١( 

.؛ v/yالأنضية توصيف انفلر: )٢( 

ه0.أ/مه— السابق المرجع )٣( 
؛yyt/yالمنثور ، y٣٣/• الدخإرة ينقلون يم وتقتفصيل القاعدة ها.ه وق )٤( 



الضانيالطم طى الخلاف!لص اتر  ١٨٤

الخصم،بما وتمك ظهرت إذا الدعوى عن البديلة الواقعة ق بد ولا 
متعلق—االأمر يكن ب ما الخكم، ثروط ق سبق ما على تسمع فلا وإلا 

رأيضا تقدم وقد آخر، نظر فله الله بحقوق 
ترىكما وهي القضاء، على تعرض الي للوقاع مفصل يم تمفهدا 

اهنأورده—ا د وقوالحق، والدعوى كالحكم عديدة أبواب ق تدخل 
املفيها المختلف الوقاغ j( واجتهاده القاصي عمل يدي ُين كالتمهيد 

مالحكتقرير ؤ، الشروع قل وبأحكامها ها الإحاطة ضرورة من رأيت 
يستقيمأيضا وها المعرفة، هده على متوقفة الحكم صحة إن إذ وإصداره، 

هعلييهل وبدللمثا فيها، نفلره ويرب الدعاوى، يصنف أن للقاضي 
وفكره.ذهنه ويستجمع عمله، 

.0.0

.Ur/rرحب ابن نواعد ، ٥٣٧ص: لليوٍلي والطائر الأشباه 
آ/هه.الأقضية توصيف 



١٨٥فيها انمختمم، ا1وقادع في القاضي اجتهاد 

_UIIالمث 

ءاأأطفو!!خلافق القاضي اجتهاد 
مدخل:

فهو؛ الياء عباده من اصطفاه من الله يولها سية مرية الاجتهاد 

لماولولاه الحوادث، حلول عند والفزع النوازل، بار ومالاستنباط، آلة 
الةالرمتمام فمن الأحكام، من الحوادث معظم ولخلت، التكليف، استمر 
بعمومهاالحوادث ليت إذ الاجتهاد؛ شرعت أن كمالها ومقتضى الخاتمة 

ل؛إن — الشرعية الأحكام مجن كئترا أن الواقع بل أحكامها، على منصوصا 
قظاهر أمجر وهو الاجتهاد، مجالك من لك عرف.مممما أكثرها— يكن 

هتعتريلا ا مم٠^؛، والكليان الأصول دع وفروعبما، الشريعة تفاصيل 
عنالكلام استول قل والترع والشن، الجزم فيها المطلوب إذ الظنون، 
لمتواترة مستفيضة نمومحس ق حدودها 

له فانالثرع أحكام عموم ق عنه مندوجة لا الاجتهاد كان وإذ 

انحصرتلو 'الرهان: كتابه من الاستدلال باب ق — الق رحمه — الجويي يقول ١( 
الاجتهاد؛باب انع لما مها الشارة والمعاق النموصات ق الأحكام مآخذ 

بحر،من غرفة الشريعة متسع من تقع لا إليها العزوة ومعانيها النمومحات فان 
عنونوقهم لكان أمثالها يعهووا لر وناع ؤ، الماصون.ممعان يتمك ب ولو 

الاستدلاللنكري بجق إ مريرأ صادف إذا وهدا جرياهمم، على يزيد الحكم 
آا*ا-آا*ا.y/ الرهان مضطربا 



التضاضالحكم ض الص الخلاف اثر  ١٨٦

حقوقأو اف حفوق كانت سواء به، الحقوق لتعلق وأثد؛ آكد القضاء 
مالحكلإعطائها أمامه العروصة الوقاع ل القاضي محاجتهاد الآدمجيين، 
لأنهالإطلاق؛ على أفضلها كن لر إن الاجتهاد راب أفضل من المناب 

هومناهجالإملأم محاس به تظهر وجه على الشرعي للحكم إظهار 
الدنسا,وسامحه الدين حراسة ق الرشيدة 

تولاهلن المنصب هدا على الثناء ق العلماء أقوال تواطأت هنا وعن 
ىعلالمسهلون .I فوله من الحديث ثبت وبدلك واستحقاق، بجدارة 

يعدلونالدين بمتن، يديه وكلتا الرحمن، محن عن القيامة يوم نور مجن منابر 
١ولوا وما وأهليهم كمهم حق 

هفانات والمنازعالحقوق بيتعلق الاجتهاد من النوع هذا ولأن 
الفقهيالاجتهاد يستدعيه لا مجا الومحع واستمراغ الجهد بدل مجن يستدعي 

عدالتهمثبتت الدن العلماء باختلاف النفلر تعلق إذا ولاسيما الفتوى، أو 

ُينالترجيح فان الرامخ؛ن، منزلة وبلوغ فيه بالإمامة لهم وسلم الدن، ن( 
يستوجبمما بجلافه منها هو وما صحيح منها هو بينما والتمييز أنفالارهم، 

الختبير,العمل هذا ق العلية ايزلة وبلوغ النبوغ 
أوالإجماعية المائل ق يبح، أن القاصي على السهل من يكون د قم 
الي التحدة المالحوادث أو الشريعة، حملة فيها يختلف لز الي القئلعية 

كتابصح؛حهت ل لم مالعاص بن عمرو بن الق عد حديث من أخرجه 
.( ١٨٢٧اح ؛ oA/uالجار)وعقوبة العادل الإمام فضيلة باب الإمارة، 



١٨٧فيها انمئتلف الوقانع في الئاض اجتهاد 

ولاا فيهه رأييعمل فاته عينا، بما مخصوصا دليلا الشرع ل أن يظهر 
يالالاجهاد ائل مض بالترجيح الأمر يتعلق -صن لكن عليه، غضاضة 

ءإاهرق شرعي .ممقمد منهماطرف كل ويتعلق والأتان، النفي بتن تدور 
ثاودى ملياظر ينكشف وفيه العمل، هذا صعوبة تكمن فهنا الأمر، 

العلوم.ومحللم، الفهوم مخت>ر القضاء فان وصبفه، ا،ليدان هذا ق القاصي 

القضائيللاجتهاد أوجت الي الخاصية هذه نبحث السياق هذا ول 
التالية.المطالب بذكر ذلك وينتفلم المقدار، هذا مقداره يبلغ أن 

ضااس 
مودااتهم1دو|ةماس

افتحهأو يم الجبضم الجهد محن افتعال العرب! لغة ل الاجتهاد 
قة،الثبالفتح الجهد ونيل! الراد، تحصيل ق والطاقة الوسع بذل .ممعى! 

،١١ عداهم من لغة والضم الححاز، لغة الفتح ونيل! الهنانة، وبالضم 
والوسع،الجهد بذل على تدل تصاريفها جميع ق الكلمة هذه ومادة 

واءمالأمور من أمجر لتحقيق العمل ل والمبالغة الهليّح، ل الغاية وبلوغ 
والنظرالفكر إعمال يستدعي معنويا أو عضليا، مجهودا يتهلل—_s حسيا كان 
ا؟١ المرة تلو مجرة 

.١١٢٠ ص: انحط القاموس ، ١ ١ •١ / ١ المز المصباح ، ١ العرب لسان )١( 
•٣٤ص: الإسلاص الفقه ق الاجتهاد انقلر: )٢( 



اترالخلأفاممئ٠يضمسني ١٨٨

،•١yث٠يثوثالأمحدهم■)وأٌك تعال؛ قوله الأول العي س جاء وقد 
وإذاأجران، فاله فأصاب الحاكم اجتهد "إذا قوله.: اكاي،: وس 

،.٢١أجر" فله فأخطأ اجتهد 
بشيءالظن طلب ق الوسع استفراغ هو الاصطلاح: ق والاجتهاد 

،.١ فيه" الزيد عن العجز الممس من بجس وجه على الشرعية الأحكام من 
قالوسع وامتفراغ امحهود بدل بأنه: ، ٤١الغزال جامحي أبو وعرفه 

،.رالأفعال" من فعل 

. ٦٢/٧القرآن لأحكام الجامع تقسمها: ق وانظر  ٧٩آية: التوبة صورة )١( 
(.٤٣)ص: نحربجه تقدم الحديث )٢( 

ا.للأءديئ/بما-الإحكام )٣( 
أعلاممن علم الغزال، حامل. ابو الطوسي أحمد بن محمد بن محمل بن محمد )٤، 

شي«؛0وصفه وتد الآذاق، ق صيته وذاع الإسلام، بحجة لقب الشافعي، المذهب 
أذكياءأحد كمحر• ابن عنه وقال ، يقذف بجر ت بأنه الخويي الخرمن إمام 

مجن)المتصغى و الدين( علوم )إحياء أشهرها: ومن كئترة، آثاره . العال؛ 
،١ ٢\/rU والنهابة الداية ق ترجته انفلر ْها . ٥ ّنة توق الأصول(. عال؛ 

قاصيلابن الشانعية طقات ، ١٩!/١ السبكي لابن الكرى الغانمة طمات 
.١r٩٣اشمة 

امحمول، U/lللرازي امحمول ، ١٢٩ص: اللمع أ/أ،وانفلرت المستصفى )ه(
،٤٥٨؛/اكر اوكوكب شرح م/ا*أ\، الإبماج ، ١٥٢ص: ص لابن 

.٤١٨صأ الفحول إرشاد 



١٨٩قيها المختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

الاصطلاحي;انمريف مود 
قيودعلى متفقة أئا نجد اختلافها على الاجتهاد تعريفات ق بالنفلر 

القيود:هذه وأهم امحتهد، ل المهللوبة والصفات الشروط هي.ئابة 
كثيرةوص شروطه، امسحمع ممن إلا يكون لا الاجتهاد أن أولا؛ 

أشياء:أربعة يجمعها 

وقعت.كيف الوقائع معرفة — ١ 
ومصادرها.الشرعية بالأحكام العلم ٢" 
.الوقائع على الأحكام هده تنزيل معرفة ٣— 
آ.١ التنزيل ق شرط وهو الشريعة، العلم.بمقاصد ٤~ 

الصوان،طلب ق الوسع وامتفراغ الجهد بدل مجن بد لا أنه ثانيا: 

والبعضبدل، بصيغة جاء بعضها أن التعريفات؛ هده على الملاحفل. و~ 
علىالدلالة ق أدق الأختر التعير ولعل امتفراغ، بصغة عر الأخر 

بدلكالمة أمجا والجهد، الوسع كل واعقناء يبدل يشعر لأنه المقصود؛ 
مجايبذل وئل. جهده، من كثيرا المرء يبدل فئد العمناء، مطلق على دالة فهي 
قالاجتهاد انفلر: الميل. عمله على يطلق الخاكث كلتا وق ذلك، دون هو 

.٣٦ص: الإسلام الفقه 
،١٧؛/ه-تحفي الم.ه-ااه، \،ص: الرسالة ق الاجتهاد شروط انظر )١( 

الموافقاتا/ح، ص ا/؛؛، الوسن إعلام ، t١٧/.للامدي الإحكام 
.٤١٩ص: الفحول إرشاد ، ٤١للشاطي؛،/



اممضانيالحئم ض الممهي الحلاف اثر 

منهالطلوب إذ امحتهل؛ للقاضي ت بد ولا ،، ل التام الاجتهاد هو وهدا 
وميمحلريقه، كان أق الصواب طلب فلزمجه العدل، وجه على الحكم 

حكمهق وغاشا آثما يكون فانه فيه جهده قصارى يذل نإ أو به أخل 
ثلاتة:"القضاة الني.: قول لذلك يهدى كما ، ٢١الحق أصاب لو حق 

لو فهبه فقضى الحق عرف قاض الحة، ق وقاض النار، ذ قاصيان 

ئريغقفى وقاض النار، ق فهو متعمدا فحار الحق عرف وقاض الجنة، 

.، ٣١النار" ق فهو علم 

لالمهللق النفلر هو ت فالناقص وتام؛ ناقص فسعينت إل الاجتهاد العلماء م يق)١( 

القوةاستفراغ هو والتام; الأحوال. بجب مرابه ومختلف الحكم، تعرف 
منمثال ومجتاله: طلب. مزيد عن العحز ه نفمن النافئر يخس حى القلوية 

إذاوآخر وراح، فتركه شئا يجد فلم برجله فمله التراب ق درهم منه صاع 
أنهظنه على يغلب أو يجد حى التراب فغربل بغربال حاء ذلك؛ له جرتما 

.٣٦٧ص;بدران لابن المدخل تام. والئانى قاصر، اجتهاد فالأول يلقاْ، عاد ما 
١٠ ا/؛ ٢ مسلم صحيح على الووي شرح انفلرت )٢( 
الأقضية،كتاب المن، ق داود أبو بريدة; ن انك عبد حديث من أخرجه )٣( 

كتابالجامع، ق والترمذي ( ٣٠٧٣ح )م/بمآ'آ، يخطئ القاصي j باب 
\(r٦y)rاr\٦حالقاصي j اذه رسول مجاجاءعن باب الأحكام، 

الحقفيصيب يجتهد الحاكم باب الأذكام، كتاب المن، ق محاجه وان 
ناصرالعلامة سه كما >قه صحيح.كحموع وهو (، ٢٣١٥ح ٢٧٦/٢)

. xro/Aالغليل إرواء ق الأوي الدن 



فيهاالمختلف الوئانع في القاضي اجتهاد 

العمليالشرعي الحكم إل الوصول هي الاجتهاد من الغاية أن ثالقا: 
قالحوض عن له يحترز وهذا العلم، او الغالب الظن وجه على مواء 

بالضرورهالدين من ايللومحة الأمور وكذا الحسية، الأمجور أو المعمولألتا 
اومقاديرها وجوبمحيث مجن ويالعيادات والُقائد المتعلقة كالأمور 

اتوأمهوالفرائض والحدود الكفارات من القدرات وكذا ومواقيتها، 

فهدهإجماع، عليه حصل أو بالضرورة علم مما ذللئا أشبه وما الفضائل، 
رورةالضثل ذلك تستدعي حالات ق إلا الاجتهاد شل لا كلها 

يحتمللا ين قهلعي حكمها لأن مغتفر؛ غير فيها والخطأ والحاجة، 
افيهيكون قد ولكن الاجتهاد، ائل مق كما غتره ق الصواب 

٠السبب ذللغ ق فينظر الاجتهاد عير اجر بب 

[■ا\<ىامحمول ، ١٨؛/المممفى ، ١٢٩ص: للشترازي اللمع انظر: 
.١١٦-١١٤الموافقات؛،/



مض اص الخلاف ائر  ١٩٢

ااف1دىالم 

اجقهادالقاضيحكم 

امحتهدينعن ما عمر خلا إذا أنه على — اس رحمهم — الفقهاء اتفق 
دمويقعليه، قدر لن القضاء تولية بجب بل يجوز فانه بالدين العلم وأهل 

أويا مقليكون أن ذك ق يستوي غترْ، على به أقدر هو من ك ذي 
إلذك أدى وصف كما والخال القضاء عن مثله نع إذا لأنه عاميا؛ 
أنشك ولا والفساد، والفوصى الهرج ق الناس وإيقاع الأحكام، تعهليل 

ار؛الاعتبق فتقدم القلي، أو الجاهل تولية دة مجفمجن أكثر الفاسد هذه 
رأك^رهم١ لدفع القرين أهون "يختار الفقهية: القاعدة على بماء 

قاضياإلا يوليه مجن الساكنان يجد ب "إذا اف-: -رحمه القيم ابن قال 
رفالأمثل الأمثل وول قاض، عن البلد يعقلل ب القضاء شروط مجن عاريا 

قدولهم هو من، وول وامحتهدون، العلماء وجد لو فيما واختلفوا 
هلوالمعضلات، الموازل j( والنظر الاجتهاد أهليه فيه تتوفر لا يخيث، العلم 
قولذن:على قضاؤه وينفذ ولايته تصح 

المحرالثور \ا\<ص الأحكام نواعد ق: ومعناي القاعدة انفلر )١( 
.YA؛/\،الرائق 

لابنالقاضي أدب ،، j-t/uالخانع بيانع وانفلر: ، ١٩٧؛/ا،لونعتن إعلام )٢( 
الكمىالفتاوتم، ا/وْ، ٠ الغي y، إ٦ \ الحكام نصرة •٨، ص: الدم أق 

أ/ه\ا■.تيسة لابن 



فيهاالمختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

يكونأن بد فلا القضاء، صحة ق شرط الاجتهاد أن الأولت القول 
شروطلسائر وعستجمعا الاستنباط، وطرق، الأحكام ءالا.كدارك القاصي 

نمفريق فول وهو والحنابلة، والشافعية المالكية مذهس، وهدا الاجتهاد، 
١٠لشيباني الحمن بن محمد متهم الحنفية 

شرطهو وإنما القضاء، ق شرطا ليس الاجتهاد أن اكائ! القول 

فيماالعلم أهل ويسال الجاهل، والعامي المقلد قضاء فيجوز وعليه أولوي، 
المذهبوهو الأحناف، جمهور قول وهدا لحكمه، يهتد ولر عليه أشكل 
رم.عندهم 

الدحترة، Yon/Uالقدير فتح ، ٥٤/١القضاة روضة انفلر: )١( 
القاصيأدب •٨، ص: الدم أيى لابن القضاء أدب ا/مأأ، الحكام تمرة 

.٩٣/١المغني.،٩٨/١القاص لابن 
السعودية،العربية المملكة ق القضاء أتفلمة عليه نمت الذي هو الرأتم، وهدا 

القضاء،لخولية الشخص نحول الي الشروط ذكر ( ١٢٧)المائة ؤ جاء فقد 
شرعاعليه نمن حبما للقضاء الكاملة بالأهلية متمتعا يكون أن ومنهات 

إحدىمن العلمي المؤهل على حاصلا القاصي يكون أن شرطت ذلك ولتحقق 
بمداالعدل وزارة تعده الذي للامتحان اجتيازه مع يعادله، محا أو الشرمة كليات 
.roi-royص: درب لأل المملكة ق القضائي التقليم انفلر: المدد. 

القدضفتح ، v/vالصانع بدائع التيي بداية شرح الهيابة انفلر: )٢١( 
0إ0\-كعابدين ابن حاثية ، TAA/nالرائق البحر ؟، r،>i/Uالهمام لابن 

.rvirالهندية الفتاوى 



القضم،الثر على الفتهم، الخلاف اثر 

ا-يمهور:أدلة 

والعقور،توالسنة الكتاب من بائلة إليه ذهبوا لما الجمهور استدل، 

لجئثهثوودإئا ؤ اللام: عليه داود لبيه تعان، قوله الكتاب: فمن 

عننيلوة أكن سدإ؛،أثيإة ؤليقةْن ه ائي ؛؟، ءأ-ذر؛^،١٥فيآمحيد، حيثه 
ا.ر غ لهلمعئ١بشدييآتآمإممأ-يثاد_< 

ا'محبامجمَةنأزلآإوث رإل د.: محمأنبيائه لجام ونوله 
همآوسُ؛م.

أهوجو أئأؤ ردوْ ثيء 1، ترعم ؤ؛ن الأمة: عموم محاطبا سبحانه وقال 
.i٠٢٠ ويقأمحتأس؛هلإنصي ؛م 

الذيبالحؤ، الحكم وجوب على دك وأشباهها الايات فهده قالوا: 
هلمعرفتق >!ويلا ه وأنوالاختلاف، اكازع عد إليه والرد اس، أنزله 

العلم،أهل به بجنص مما وذلك الشرعية، بالأحكام العلم إلا فيه والفصل 
يفقهلا فإنه فئاهر؛ أمره ايىهل ق، وهدا ذللث،، منه يأتي لا عداهم ومن 

مأمورفهو المقلد وأما والرسول، اس إل الرد يعرف ولا الشرعي، الحكم 
ميحكأن ه لجاز لو أنه على الرuل، أفوق لا الك أنزل بجكم.ئ أن 

ؤ،اس حكم عن يكشف أن له فكيف المدهب، ومشهور الإمام ,ممتموص 

٠٢٦آية؛ ص، سورة )١( 

٠ه آدةت الماء، سورة )٢( 

,٥٩آية؛ المساء، سورة )٣( 



١٩٥فيها المختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

ولاالطر، أهلة يملك لا أنه والحال العضلة، والأمور المستجدة النوازل 

١٠٢ نفلئره حكم النظير ويعطى الأثباه، ليعرف والعلل العانى تعقل 
اضوفالمار، ق قاصيان ثلاثة: "القضاة الني نول المنة: ثس 

فحارالحق عرف وقاض الحة، ق، فهو به فقضى الحق عرف قاض الجنة، ؤ، 

س:ه وقول، ، رالمار ق فهو علم بغتر قضى وقاض النار، ل فهو متعمدأ 
أجران"رفله قاصاب اجتهد وإذا أحر، فله فأخطأ الحاكم اجتهد إذا 

اس،الميى الحكم من العامي منع j، صريح الأول فالحديث قالوا: 
وأماحكمه، ق أصاب لو حى المذكور الوعيد ق داخل فانه حكم ومجي 
غيره،بعلم يقضي لكونه أيضا؛ الوعيد ق داخل أنه المفلر ق فيقوى المقلد 

وإندين، المقلدأب هو كما خلافه يعتقد كان وإن الحكم يمضي وفد 

هوالقضاء أن على الأخر الحديث دل فقد تأويل بنوع الوعيد مجن أخرج 
غيره،مقعد ق قعد لأنه متعد؛ جائر فهو غترْ تولأْ فمي امحئهد، منصب 

.٢ ١ اسحقا3، غير مجن سواه ، أحلعة ولبس 

.YUالجرار؛/؛اليل  i\rl\الغي. أدب  ٢١/١)؛(الذخيرة. 
•ا( )"ا'صتنحربجه ض )٢( 
(.٤٣)ص: تخريجه ض )٣( 

متقمصالجاهل الحاكم أن الحملة من والمراد عنك، نزعته  ١٠الثياب: مجن الخلعة )٤( 
.u"i/aالعرب لممان امتحقاق. غير مجن غترْ ثوب لمي فكأنه غتره، لشمحهية 

.٢٢/١الحكام تمرة ، ٥٤٩ص: الأخيار كفاية السابقة: الراجع مع انظر )ه( 



الصاليالحكم على اممئهي الحلاف ائر 

الن ومللفتوى، يصلخان لا والمقالل العامي أن نهو العقولث وأما 
ترغإخبار الإنتاء لأل ؛ للقضاء يصلح لا أن به أحرى للفتوى بملح 
،•ل الإلزام وجه على إثمار والقضاء ملزم، 

الأحاف:أدلة 

والمعقول:والسنة الكتاب من بأدلة إليه ذهبوا لما الحفية امتدل 

لأتتوننقوله اإنىاب; أُا 

إلام بالأحكالجاهل أرقد تعال افه أن الأية! من الدلالة ووجه 
أشكلعما ر العا فيسأل وغيره، القاصي يشمل وهدا العالم، أهل موال 
أم.يفتيه  Lcفيه.بحكم م عليه، 

هواف، رسول أنفدني قال: أنه ه علي عن روي فما الة؛ وأمجا 
يكونوم القإل تمميق فقالت،; السن، حديث، وأنا قاضيا اليمن إل 

تلبكميهدى اف "إن قال: ؟، بالقضاء ل علم ولا رء، أحداث بنهم 
تسمعحق تفضخن فلا الخصمان يديك و\ن جلس فإذا لسانك ت، ويثب

،اء القضلك أن حري فانه الأول، من سمعت، كما الأخر من 

.٩٣/١. الغني، ، ٠٤٩م،: الأخيار كفاية انفلر: )١( 
.٤٣أية: الحل، سورة )٢( 
٦.ا/. القضاة روضة لأ/ه، الصنا'ع بداءع ١، . ادسوءلانفلر: )٣( 
لسانإينفلر: الأمور• من المازلة سبه وهو بفتحتغ،، حدث *جع الأحداث )٤( 

٨٣٦jy\سمب 





القصانيانمكم على الئقهي الخلاف أئر  ١٩٨

تواكرجتح الموازنة 
مالعلترامحل اخمن الجمهور إليه ذهب ما المسألة؛ هذه ق الراجح 

درجةيلغ أن فيه يشترط لا أنه إلا القضاء، يتول فيمن الشرعية بالأحكام 
لتعطيإل يودي اشتراطه فان ^ ١١كونه مع هذا فان المطلق، الاجتهاد 

الذيبامحال اكعلمة بالأحكام عالما يكون أن عليه ولكن القضاء، منصب 
ذلك.وغتر والحقوق والجايات والمواريث الماكحات مجن فيه بحكم 

يلي:مجا القول هذا رجحان على والدليل 
الأعشارق بمتهص ولا المقللوب، ق صربحة فهي السالفة، الأدلة ١- 

يالءع.ها.محا 

هبحرى فقد مشعة، منة امحتهد بالفقيه القضاء تحميص أن ٢— 
وفقعلى بحكمون كانوا الذين وحى والأمصار، العصور سائر ق العمل 

الام، الأحكتضهل حى سياسة وال.لك طنين كانوا إنما مجعن مذهب 

الناسبئن منزلة له تكن فلم العامي وأما الاجتهاد، أهل مجن يكونوا ب أهم 
قضاياهم.ق وبحكم أمورهم يتول أن فضلا 

السلهنانعلى يجب أنه على الجمهور مع يتفقون الأحناف أن ّآس 
ويصرحونوالخبرة، العلم أهل مجن لها أصلح هو من ولاية كل ق يول أن 

اّر القضاء ولاية ق بذلك 

نتح، ٧٠ص" الدرية الفواكه ١، ٠ ٣!\ البتدي بداية شرح الداية انظرت 
,Yor-XoY/Uالقدير 



٩٩ب المحلف الوقانع في القاضي 

اكرمح،؛والقلي العامي تولية بجواز القول مع يتناق الأصل وهذا 
إصلاحه.من أكثر وإمماده الناس، J؛j، العدل تحقيق على قادر غئر لكونه 

هابعضق أمكن وإن التقليد، فيها يمكن لا القضاء ماثل مأن ~ ٤ 
اطمنتحقيؤ، يعد يتصور إنما التقليد أن وذلك جميعها، ق، متأن غير فهو 

صورهمجن صورة كل لأن بعد؛ يتحقق لر هنا والمناط فيه، المقالل. الحكم 
بدفلا الوجوه، جمثع مجن نظتر لها يتقدم ل؛ مها نقق مستأنفة نازلة المازلة 

ىعلنص تلر الشريعة أن ذلك من ويكفيك بالاجتهاد، فيها النظر مجن 
ةمجهللقارايث، وعبكلية بأُور أتت وإنما حيلها، على جزئية كل حكم 

غيرهق ليت خصوصية ممن فلكل ذلك، ومجع تنحصر، لا أعدادا تتناول 
هيمكنلا ل بواقعه، ل الحكم يمكنه لا فالقاضى التعيتن، نفس ؤ، ولو 

نمدعي المفهم بعد إلا عليهم الخصوم.كا ؤللب ولا الحجاج، توجيه 
وردهاد واجتينظر إلا ذلك ينعتن ولا القضاء، أصل وهو عليه، المدعى 

ربعينه المنامحل تحقيق وهو الأدلة إل ١لدء١وىا 

إلاه يالغلا هاد الاجتضروب ن مضرب المناط تحقيق أن ومعلوم 
يةومقلالناس عوام مجن دولهم مجن وأما فيه، المرنون العلم قا الراسخون 

المنزلة.بتلك فليسوا الفقهاء 

وبيانالأصول، هده لمعارضة ينتهض فلا ت الحنفية به تممك مجا وأما 
يلي:كما ذلك 

؛-٦®/٤ الموافقات ق الشاطئ كلام من 



الئضانيانمكم على اممئهي الخلاف اتر 

قالعلم اشترامحل ق ظاهرة فهي بما: اسدلوا الي الأية أما 
آياتق اس ( Juوقد مدم، كما الفتوى من آكد القضاء لأن القاصي؛ 

الفقهأهل العلم أولوا إلا الأمور ق الفصل إل يوصل لا أنه كتابه مجن 
تلعنؤ4ألريثأم دإك أويل ؤنؤرددْ.ءث سحانمت كقوله ادين، ١ق 

^بمم بمسمئلوثث أؤ!ُا 
على"الامتدلأل \ذأ\م ابن عه قال فقد ه: علي حدث وأما 

فانه؛ بشيء ليس مجتهدا يكن ونر اليمن عليا الني. بتقليد المقلد نقليد 
كانفان لسانه، ويثبت قلبه، الله يهدي بان له دعا والسلام الصلاة عليه 

القصودله حصل فقد وإلا إشكال، فلا الاجتهاد أهلية رزق الدعاء بمذا 
رم.غره" ق ثابت غر وهدا دال والالعلم وهو الاجتهاد، مجن 

.٨٣آية: المساء، سورة )١( 

عنهتال اليوامى، الحمام ابن الكمال الحميد عبد بن الواحد عبد بن محمد )٢( 
زمنق فاق حى المنقول و بالمعقول الاشتغال عن يرح ر المخاوي: الحاففل 
درجق يترقى واسمر المشمة، الفهلرة و التام، بالفضل إليه أشم و يم، 

الماسوعكف أفاد، و وأفي درس مشا، علامة مشا عالما صار حى الكمال 
رفتحالمسمى الهداية >آن شرح آثاره؛ من ، ذكره وعظم أمره، اشتهر و عليه، 

الضوءق: ترجمته انفلر . aAWسنة تول الفقه. أصول ل ورالمحرير( القدير( 
٢ّ ٩  a/uالذهب خذرات ، a١٢/؟ اللامع 

.Y،5"\/uالقدير فتح )٣( 



فيهاالمختلف الوقانع في القاضي اجت4اد 

ألسإذا القضاء فصل من اكبمود يحقق الجاهل بأن القول وأما 
محلريههبالحق الفصل أن عالي الدالة الأدلة من تقدم  Ic.معناه يظهر نلأ غره، 
ناذافقيهأ، كان وإن العلم أهل وسؤال بالأسضارة ومر القاصي م العلم، 

انك٠—إذا أناويلهم، أحسن وتوخى اختلافهم، ل اجتهد عليه اختلفوا 
الدا بلالجاهل ول ورمما ياخد، .مماذا يعلم ول؛ عليه، الأمر التبس جاهلا 
ا.أ بالأحكام الجاهل شأن مجن الغالب هو كما بموا0 فيحكم فيه فقهاء 

القضاءبين؛ الذي للفرق ؛ مردود ه نفبفتوى أخده عالي والقياس 

وأيضاالقاصي، بخلاف نفسه، بفتوى للأخذ مجضهلر القي فإن والفتيا، 
ستقيملا الفرق هذا ومع المفي، بخلاف غيره بحكمه يلزم فالقانحي 
القياس•

وجهينتمجن انحققون فرده الشهاد٠ت على القضاء قياس وأما 
العقلالتحمل ق وهي - فيها روعي لما الشهادة أن أحدهما: 

آلتهالحكم ز يراعى أن وجب — واللسان العقل الأداء ول مع، وال
الاجتهاد.وهو 

أنله جاز لما العالر أن وحاصله: ،، الأصلرأمجعى ل بالقياس ااثانى؛ 

.yyl\الحكام تمرة ١(!^: 
الفرعكون فيه عرف ما بأنه؛ الأصل معي ق القياس الأصوليون يعرف ^٢، 

انهغير تلهر أو التام، م البعد بينهما فارق يفلهر لر بأن للأصل مماثلا 
العتق.محراية ل والأنوثة الذكورة صفة أثر بانتفاء كالعلم الأثر عدم 



الئضانيانمئم طى الممهي الخلاف ائر  ٢٠٢

منهيجوز لا أن وجب الفتوى له بحر لر لما والعامي بحكم، أن له جاز بمي 
،.١١فرق لا إذ القضاء؛ 

نجوينهممع الق— -رحمهم الحنفية أن هذا بعد يعلم أن وينغي 
الجاهلده يمملأن ينبغي لا أنه على ينصون فهم العامي لقضاء 

يقضيل بملح، مما أكثر ده يفمجا بنفسه الجاهل لأن بالأحكام؛ 
.، ر يشعر" لا حيث من بالباطل 

نفلرفيه القضاء بأهالية الجاهل اتصاف الغرس; ابن العلامة قال وقد 
ه،والفقبالعلم التلبس اعتبار مجن أتل فلا ...يتناوله إطلاقهم كان وإن 

الدقيقة،والمسائل الحوادث ثعقل يخمن أن ذلك; وأقل الجمالة، ق والتأهل 
وصدورالدهم_< كتب مجن الشرعية الأحكام تحصيل طرق يعرف وأن 

وتوابعوالحجج والدعاوي الوقائع ل والإصدار الإيراد وكيفية المشايخ، 
عنفضلا لف، المجن مجتهد إل يشب أن ينبعي فلا وإلا ولوازمه، ذلك 

الإسلاممناصب، أشرف مجن هي الي القضاء ولاية تجويزه حنيفة أيٍ؛ الإمجام 

مامحالإيضاح الإنكار. يحتمل لا الذي الجي القياس من إنه يقال: و= 
i\oo-'\oilrالمممفى وانفلر: . ٣٣ص الجوزي لابن الاصعللاح 

للأءدي؛/ب.الإحكام 
السل^ ، ٦٤١-٦٣٩/١للماوردي القاضي أدب انفلر: )١( 

.XU؛/؛ا>ار 

.٦٧٢ السوط وانفلر: ، rfyالصنائع بدائع )٢( 



٢٠٣فيها انمئتلف الوقعع في القاضي اجتهاد 

را/كبارها" عن فضلا العيشة الأمور صغار يعقلون لا الذين السوقة بعص 
هلأنلفظيا؛ خلافا يكون أن إل يقرب الخلاف أن يبدو هنا فمن 

ولاه، عليوالدعي المدعي بتن يميز لا من القضايا ل بجت أن يعقل ليس 
الهللويةالحجج هي وما يطالب، لا ممن بالحجة منهما يطالب من يعرهما 

تدركإنما الي الأحكام ومائر يرد، ومجا منها يقبل وما الدعاوى، أنواع ق، 
التمرمينالشريعة حملة مجن الحداق على محنها الكثتر همهم ويستعصي بالعلم، 

.؟! رأسا بالعلم يرفع ل؛ ممن لوهم هو فكيف.ممن القضايا، صل فق 
راحتبعض ان فالقاصي ق، العلم اشتراط ضرورة ولفلهور 

رالجاهل،تمتر ق ذهبوا الدهلس، هذا استهجنوا لما الحنفية مجن الختصراُِتا 

الحوادثبعض بجن أن أحواله أقل يكون ١^^؛، المقلد أنه إل و)العامجي( 
كبمن الشرعية الأحكام تحصيل طريق يعرهما وأن الدقيقة، اثل والم

دعاوىوالالوقائع قا والإصدار الإيراد وكيفية المشايخ وصدور المدما 
رآ؛.ا ذللث إل ومجا والحجج 

.٧٣- ٧٢ص: البدرية الفواكه ;١( 

حاشية، yaa/iالرائق الحر ، ٧٢ص؛ الغرس لابن الدرية الفواكه ا؛غلرت ^٢( 
Tno/oعابدين ابن 



اممضاضالطم على اممئهي الخلاف اثر 

_UIاسب 

القضانىاهسااد »جاهت 

دويجتهامحتهدين، من ■^،٥ فيه يحث فيما يحث ابجتهد القاصي 

حقالقضايا بعض ق بالطر يختص قد أنه إلا يجتهدون، ما غرار على 
.ا ١ وأحنه وجه أصح على أهلها إل الحقوق وتدفع الأحكام، تضبط 

يذهبما الأحكام من كئتر ق يخالف قد القضائي الاجتهاد أن كما 
النحو على الأحكام هده مناط بتحقيق يعي لكونه الفقهي؛ الفلر إليه 

الوقائع.تقسيم ق ذلك على التنبيه سبق كما القي ولا الفقيه يشهده 
وهحيث من الاجتهاد مجال تحديد ق الأصول علماء كتبه فيما وبالفلر 

•فسمنن من يخلو لا أنه يتبغ، 
الموص.محال الأول: المم 

المضوص.■لك مناط وهي الوتائع، بحال التاني: م الخ
فالاجهادوالدلالة الثبوت نطُي كان إن فالص الأول: القمم فأما 

منهتضمجا على منه امحتهد يتعرف بحيح، متكاملا فهما بتفهمه يكون فيه 

نجمالأحكام تلك إليه هدف ومجا العلل، محن اقتضاها وما الأحكام، مجن 

مماالأمور فهده ونحرهم، والأمناء والأوصياء انحوسن أمر ق الطر مثل وذلك )١( 
ذلكوليس والإلزام، الحم تستدءي لكومحا فيها؛ بالنظر القضاة يختص 

\إ؟لأ.الحكام تمرة الأحكام بموازل الإعلام انفلر: نمرهم. 
.١ ه/١ الموافقات ي: التقسيم هدا انظر )٢( 



فيهأالمختلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

مهمانص لكل ولابد الأساسية، ومقاصده التشرح روح هي الي الغايات 
الثلاثة;الأنطار هده من والوضوح القوة ق رنته يلغت 

لرالشرع نصوص فان والتكليف؛ التعبد نمد يقتضيه الأول; فالفلر 
هامنتتعرف بل السامع، على لتتلى أو القرامحليس، ق لتدون بما يون 

المكلف.يلتزمها حى التكليفية الأحكام 
لجميعا وشمولهالشريعة هذه نمام مقتضى من الئاني; والطر 

امأحكد للمجتهتكشف الأحكام هده علل فانه.ممعرفة التصرفات؛ 
رالنفلهدا ويا،ون خاص، نص يشأبما يرد ب الي والمستجلءات الحوادث 

منذك ق  ١٠يخفى ولا الشرعي، الحكم عن مجعهللة الحوادث هذه تفلل 
عنبالقصور الشريعة وصم من ذك يتتبع مجا مع الحادة عن الانحراف 

الحوادث.مجواكة 

ةو.;ثابفهالأحكام— مقاصد ق النفلر ~وهو الثاك; النفلر وأما 
هدلالتق قهلعيا كان وإن فالنصءئ الابفين; الفلرين على والمعيار المم 

دمقاصن ممقصلوا عارض إذا تهلبيقه إل يمحار لا أنه بيد الحكم على 
دتقاعتصرف ث"كل ا، ل ' الأحكام ق معتبرة الصالح لأن الشريعة؛ 

،.٢١ياحلل" فهو مقصوده تحصيل عن 
الالشرع أحكام فان ه، نفالحكم جهة مجن العارضة هذه وليست 

الموافقات)١( 

,٢٨٥ص: للسوؤلي والفلائر الأشباه ١، ٢ الأحكام قواعد )٢( 



القضاني١^ على ال،قهي ام 

تعارض—ها،فك؛——ف لتحصيلها الوسائل هي بل بحال، مقاصدها تعارض 
الحكم,ممناط يحتف مجا جهة مجن حكمه عن شرعي مجفمحد مخلف رمما ولكن 

المناط(بمدا رمقرونا حينئذ النهس يكون فلا له، ص\لح غير بحعله أمجور من 
اس.بحول بياته ميأل كما الحكم هذا على دالا 

ومجاالقهلعية، المصوص ق الاجتهاد مدار عليها الثلاثة الأتفنار فهذه 

هذام، نظر وكل الفرع، علتم، واكطاول، الدين j الخوض من فهو عداها 
اموكل للنص، مجصادمجة لأنه زائف؛ واجتهاد أعمى نفلر فهو القبيل 
باءلل•فهو المص صادم 

نجمالراد هو للنص~ الصائم أعني، الاجتهاد" من الممهل وهذا 
إلبوئي ا .ممأي؛ ، رالمص" وجود مجع اجتهاد "لا الفقهاء: قول 

دراتالقيير بتغأو الحلال، بتحر.م أو الحرام، بتحليل إمجا مجناقضته 
محرمفهذا ذلك، بنحو أو والنقصان، بالزيادة والكمارات كالحدود 

مجته،المنع ؤ، العلماء أقوال تواطأت وقد عليه، التعويل يجوز ولا شرعا، 
ذلك:ق عارهم وتنوعت 

معللتأويل اغ جمولا النص... محع للاجتهاد حفل "ولا قائل: فمن 
>لض" 

الحر0إ0\ف الوافقات ، YU/iللرازي انحمول ، ١٨؛/الممفى انثلر: )١( 
•٤٣٦ص: الفحول إرشاد ه/ْا"آ، انحبمل 

.١٦٥، ٦٥/٤للحماص القرآن أذكام )٢( 



٢٠٧فيها المختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

رالاجتهاد إل يرجع ب القطع إل الرجوع أمكن "إذا قائل: ومن 
عنوالخارج للامحهاد، مه مجال فلا القطعي الص "نأما نائل: ومن 

ا.ر نطعا" محطئ حكمه 
،.٣١الأعشار" فاسد الص مع الاجتهاد " قائل: ومن 
نجمانالة الدلالة الواصحة المححة الوحي نصوص قائل: وس 

ا.١ ألبتة معها تقليد ولا اجتهاد لا المعارض 
تلملثاسبيل غتر سيله كان ما به يراد العبارات هده ق فالاجتهاد 

يدفلا هي وأما الصوص، مجن للفطعي الصادم وهو التقدمة، الأنظار 
كماعليها به والعمل فهمه لتوقف رتبته؛ بلغت مهما نص كل ق منها 

تقريرء.تقدم 

القطعية.الموص بحال ل ومعناه الاجتهاد ل الكلام محصل فهده 
أحدهماق فلما أو والل.لألة الثبوت ظي المموص مجن كان مجا وأما 

ولاد، امحتهه فيام يلا أنه .ممعى: للاجتهاد،رحب بحال فهو فقط: 
روعفتكون أن بحكمته حكم قد تعال اس فان الإنكار؛ فيه يتاغ 

الطرياتأن الفنار عيد ثبت وقد للفلون، وبحالأ للاطار قابلة الملة هده 

.via؛/)؛(المهيب 

)آ(الوانةاته/ه؛؛.

٢.• • ؛/ الموط على الررناني شرح )٣( 
.rorlvالبيان أضواء )٤( 



القضانيالطم على الئئهي الخلاف اثر  ٢٠٨

قلكن الاختلاف، إمأكان ق عرفة فالظنيات عادة، فيها الأفاق يمي، لا 

هذايضر لا فليلك الكليات، دون الجزئيات وق الأصول، دون الفروع 
،.١١الأختلأف" 

يوديأو به، مقهلوعا أصلا يخالف لا أن الاجتهاد هذا شرط ومن 
مقطوعأصل إل مستندا يكون أن بد ولا الشريعة، مقاصد مناقضة إل 
ي،الأء_ي، يالشرع، محدودة الأحكام إليها تستند الغ، الظنون فان به؛ 

،١٠ اظق ظن أي هي ثليسست، إيجابما، أو رفعها توجب 
۶^،تدل الي الاثار مجن، ■ملة سو؛4 بعد اس— البر—رخمه عبد ابن، قال 

الشريعةأصول عر مفرعا كان مجا عنها يقبل اثنا والاجتهادات الظنون أن 
أصوليئ علإلا يكون لا الاجتهاد أن لك يوضح وهذا وقواعدها; 

أشكلومن بما، ل؛ عا إلا يجتهد لا وأنه والتحريم، التحلل إليها يضاف 
نظترلا دينه ق قولا اس علؤئ يجيل أن له يجز ولر الوقوف، لرمه شيء عليه 

أئمةض فيه خلاف لا الذي وهذا أصل،، معي، ق هو ولا أصاِا مجن له 
،.٣١وحديئا" قديما الأمجصار 

اةدعإليه يذهب الذي هو ليمي بالرأي الاجتهاد أن تعلم هنا ومن 
ذوقالى علالمني، هاد الاجتوهو الملة، أحكام ق والتغير التغريب 

ّا/يما"اّالاعتصام )١( 
.rrn/rالاعتصام وانفلر: ، ٦٣١١انحهد بداية )٢( 
.\/a؛a وفضله العلم بجان جاعع )٣( 



٢٠٩فيها المختلف الوفانع في القاضي ١^^< 

الحظوظمع ويتلأءم الأهواء تشتهيه تضبط.تما إنما الي ادية i١والملحة 
للم—رع،الموافق الاجتهاد هو بل وأصوله، الدين نواعد خالفت لو حى 

داهعا ومالمتينة، وقواعده الدين .نشاصد ١لمضحلالعين أهاله عن الصائر 
•نطرح فمنبوذ 

الوقائع:محال القائ: المم 
النفلرعلى الفرع الاجتهاد مجن نوع هو والحوادث الوقائع ق النظر 

 jإليوصل أن ه يمكنلا النصوص ق فالاجتهاد وأدلتها، لأحكام ا
وصمائمخصوصيات الوقائع نحال لأن ومحله؛ بواقعه يقترن ب مجا المهللوب 
فميالأحكام، مجن عليه المنصوص مجغايرة الأحيان مجن كثتر ق نوجما 

ذلك،على التنبيه مبق كما محالة لا الجور أو الخْلأ ق وقع القاصي أغفله 
هأنبق مد وقالماط، يتحقيق المسمى هو الاجتهاد من النوع وهذا 

.٢١١ملة كل ق صرورى 
القضايابادخال يعي الذي المناط تحقيق ل ليس هاهنا البحث أن إلا 

والتكاليفالأحكام تنزيل أخرى! بمارة أو الكلية، الأحكام تحت، العينة 
ه،مجنبد لا ضروري فهدا مجقتضيامحا، عموم محا داخلون هم من على 

لينظر ذي الو وهخاص، نوع ص التحميق ق، الحث، الراد وإنما 
لث،وذللها، ويصلح بما يليق ومجا خصوصيامحا، ويقدر الفردية، الحالات، 

.rrv-vri/vوالفل العقل تعارض درء انفلر: 



اممضاليالحكم على الئتهي الخلاف ائر 

شخص،دون وشخص حال دون وحال ونتا دون وقتا -_، حبيختك 

ا.ل الخاص( الماط )تحقيق وسماه اس، رحمه الشاطئ قرره كما 
هوجإصابة ق كبقرة أهمية والخاص العام الاجتهاد.كفهوميه ولهذا 

ةالواقعتمحيص م الحكم، محل تمتن على القاصي يعتن فهو الحق، 
الالي الهلردية مات واللابالأوصاف من وتخليصها المختلهلة، القضائية 
علىالماسي، الحكم تزيل م ومن القضائي، الحكم ق تاثير ولا لها مدخل 
.٢٢١الماسب الاط 

عدةمن الواقعة تركبن، ور-ك-ا ت اس~ —رحمه ، ل خالدون ابن قال 
مها، مجتمحله باب، لكل وليميز ذلك، عن القاصي فليفحص أبواب،، 

مالحكق له مدخل لا ما وإلغاء اعتباره، ، jyCjما يأخذ الواقعة ينقح 

الذ.بحول قريا مفصلا بجته وسجيء *ا'ا-ه\، ْ/ الموامماُت، انفر: )١( 
\/.U.الأفقية توصض انفر: )٢( 

الأصل،الأشبيلي الدين ول ارحم، عبد بن محمد بن محمد بن ارحمن عبد )٣( 
ويعدٌورخ، أديبا لز عا خلدون، بابن ، المعروفالمالكي القاهري م التونسي 
الفضائل،حم رجل الحطسب،: ابن ، UPنال الاجتماع، لعلم الأول الموس 

شديدارايا، متعدد وقلية، عقلية نون ق متقدم ابجا، أصيل القدر، رفع 
وديوانالمر ) أثاره: مجن . الختل بارع التصور، صحيح الحففل، كئتر البحث،، 

الأنام(،حكام عن الملام )مزيل وله: خلدون ابن المعروف.ممقدمة والخم( المبتدأ 
ا،اللامع؛/ْ«الضوء  LiUIrالإحامحلة ل ترجمته انفر .A>؛J. ٨ سة تول 

.٧٦/٧الدمث، شذرات، 



فيهاال4ملف ايوقانع في القاضي اجتهاد 

٢له يتنقح ما على العدل الحكم يهلبق م بجيفه،  ١.
الحكمأراد مجن اس~ت رحمه ،~ رالسعدي الرحمن عبد الشيخ وقال 

داوهالكلية، الأحكام ق دخولها ين أن فعليه الجزئيات من شيء على 
غلطأغلط بجكمه لر ومجن نجح، وعملا علما أحكمه مجن نافع، كبير أصل 
المكلف—بنأفعال وحميع الجزئيات، مجن به حكم ما بجّ_، صغيرا أو كبيرا 

ليتمكنبالواقع التام العلم الحكم: إل الأصل...فالعلريق هدا محت داخلة 
،.رفيه الخيرة أهل إل فيه ير"ح الاشتباه وعند عليه، الحكم من 

وجوهمع ؤ، الحهد بلوغ أنه الاجتهاد: من النوع هذا فحاصل 
مجدخللها الي الححج يى والموارنة الأدلة، مشتبهات ق والفلر الحكم، 

كمابالحق الحكم يتم لا إذ العدل؛ مقتضيات مجن وهو الحادثة، لك تق 
.٢٤١بذلك إلا بمبغي 

•١١٠)ا(ميلالملأمصث 

أعلاممن علم التمتمي، الناصري سعدي آل الله عبد بن ناصر بن الرحمن عبد )٢( 
منوعلمه، بنبوغه تشهد تحقيقات وله محدث، ممسر فقيه المعاصرين، الحتابلة 

الجامعة(والأصول ورالقواعد التفسير، ل الرحمن( ^,■؛،( ١١)يم آثاره؛ 
الأعلامق: ترجمته انفلر . ٥١٣٧٦ّة توق الأحكام( معرفة ل و)الإرشاد 

نجدعلماء ، ٣٤م/. للزركلي 
أ..\،ص: الفوائد مجموع )٣( 

.٢٨١؛/السلالجرار انفلر: )ة(



ا؛رالخلأفاصضماص ٢١٢

وص*الأنظار، من ■ؤلة بمضي الاجتهاد من النوع وهذا 

المنانوهي الحوادث، وقوع أدلة أعي الوقوع* أدلة ق النفلر ~ ١ 
خصوصق النظر على سابق فيها والنظر المعترة، والم١ش أنواعها، بجميع 

وعلىالمطلاءن، من وحلوها أدكها شون إلا الحوادث نشت لا إذ الحادثة؛ 

أدلةل نظره القاصي يجري الواقعة ق الحكم مناط تحقيق ق ذكر ما تحو 
م—ىمنها فيه المختلف، ؤ، وينفر اردود، من منها المقبول فيميز الوقوع، 

يكونمجي ثعلمم أن عليه وكيلك ؟، يراعى لا ومجق الحلاف فيه يراعى 
كم—االوقوع دليل ينفح وبالجملة المسامح، يكون ومي الينالتا ق الحرم 
نقمها,الواقعة ينقح 

دعيالمض بالخمييز يكون وهذا الوقاغ: أصحاب ي الطر ٢— 
قالتظر بوذلك منهما، كل ل الخاص المناط وتحقيق عليه، والدعي 
قاا هلويملح ق يليا ومجخصوصيامحا، وتقدير المردية، الحالات 

كثئرق توجبإ والوقائع الأشخاص ُين الفروق، فان تلكر؛ خصوصيامحا 
حقل صوابا الشيء يكون أن يستحيل ولا مغايرة، أحكاما الأحيان مجن 

بجكم—؛ىة النازلق يحكم أن امحال وإنما غ؛رْ، حق ق وخهلآ ان إن
•٢ ل واحد شخص حق ؤ( متضادين 

ونع،مجا على الباعث، معرفة امحال هدا ق النبل على يمن والدي 

'ا.لأا\<المري فتح )١( 



٢١٣قيها المختلف الوئانع في القاضي اجتهاد 

قوثره الروق الفتفلهر فبدلك كلها، الواقعة والإحاطة.،لابسات 

وأحكامهاالحوادث بينر النامبة وتفلهر والأشخاص، الوقائع و؛ن الحكم 
جلي•ض على 

متميوهدا والمال: للواقع الخكم ملأءمة مدى ي الفلر ٣— 
المحاخومقدار واقعا، يصير أن ينتفلر ما أي متوقع، هو ومجا الواقع معرفة 

تمحيصم عليها، طبقت لو وأحكامها الأفعال تلك على المترتبة والمفاسد 
دعنالأصل لهدا بحث مجزيي ومساتي اياّسج،، للحكم الماب الماط 

وقوته.الله بحول والاجتهاد الترجيح ممالك عن الحديث 
المظرمثل القضاة: اعمال ي المدرجة الرعية 0مالح ي الطر ٤- 

وقالحقاثر وموالأوقاف والأوصياء والأئاء انحومسن حوال أق 
بحملأن اه ععما فيها البحث يكثف، قد فإنه ٢؛ ل الأخرى والمحاخ 

انكر.مما مثلا فامحبوس محوصعه، غير على وتنزيله الحكم ق خهلآ من 
قدوالأوصياء له، المضروبة المدة على إقامته طالت، ور.مما ظلما، حسه 
فون، جنأو مفه أو بقز إما أهليته تغيرت من فيهم يكون 

—اكم، الحاء أمنق الشأن وهكذا للأمانة، يصالح مجن بدله القاصي 
القالوصايا وتفرقة الأطفال، أمر ق الفلر الحاكم إليهم رد من "وهم 

ومجنولاهم، قبله الن.ي لأن أقرهم؛ بحالهم كانوا فإن وصي، لها يعتن ل؛ 

القاصيأدب، ؛/ءم، الحكام تبصرة ، ١٣١ا/هّاا— القضاة روضة انفلر: )١( 
•المغي ا/.آ؟-ثمآ، للماوردي 





٢١٥فيها المختلف الوقانع في التاضي اجتهاد 

الوابوااس 

دالقق اهجةهاداهضانى ساس 

مدخو:

روعنل الفقهي الخلاف من الأمة علماء و؛ن جرى فيما الماظر 
ة،والعقليالملية الأدلة اختلاف من جلته ق نتج أنه يرتاب لا الشريعة 

يرتابولا الحكم، شرع مجن المرجوة والقاصد الصالح فيه تعارضت وأنه 
همولكنوالاختلاف، القرفة بقصد اختلفوا ما الختلضن هؤلاء أن أيضا 

الشارعفصد إصابة هو واحد مقصد حول وحاموا واجتهاسوا، نصحوا 

وقدقصده، 'نعرف إل الرشد للدليل واتبعوا والإثبات، القي بتن المستبهم 
ماخلاف منهم واحد لكل معه ظهر لو توافقا القصدين هدين ق توافقوا 

.، أفيه صاحبه ولوافق إليه، لرجع رآه 
منحسن مجلحفل وهو الوفاق،، إل آيلا الخلاف عد الجهة هدم ومن 

اةالقضتنبيه بجن أمور ثمة لكن ا ر اس~ —رحمه الشاطئ إسحاق، أبير 
اكالية;القاط ؤؤ إحمالها وبمكن البحث، هدا ينتفلم وبما عليها، 

الأحكام:سمن وجوب — ١ 
موقعهولا دليله يعلم لا بحكم يفصل أن القضاة من لأحد يستقيم لا 

الوافةات)١(

السابق.المرجع )٢( 



اللضانيالطم على الئتهي الخلاف ائر 

قوة نه نفمن يجد وهو فلأن قول أنه موى والصواب الصحة من 

ممافهدا الأقاويل، مجن والتشابه المثاكل ض والترجيح الدليل، عن الحث، 
ا.١ الق— —رحمهم الأمة علما.؛ إحماع عليه وانعقد بالضرورة، بطلانه علم 

يفيأن أحد عند جائز فض المفتون وأما • الثر عبد ابن قال ففد 
ا.١ به' يفي ما وجه له محن حى يقضي أن ولا 

.٢٣١التقليد" اد فق الأمصار أئمة بع، خلاف "لا أيضا: وقال 

يكونبأن يكتفي من، أن واعلم ل الصلاح بن عمرو أبو وقال 
مجنيشاء ويعمل.مما المسألة، ؤ، وجه أو لقول موافقا عمله أو فتياه ؤ، 

ل؛جهد فقبه تقيد ولا الترجيح ق، نفلر غار من، الوجوه أو الأنوال 

.<٦٦)!الحكام تمرة لأ/ه، الصنائع بدائع أ/ها"ا، السنن ُعالم انثلر: )١( 
Arl\•الغي ، ٥٥. ص: الأخيار كفاية 

٩. ٩٠٨، • y/؛ وفضله العلم بجان جامع )٢( 
AVWAVlrإعلام وانفلر: ، y٩٩٦/ الجامع )٣( 
المعروفعمرو أبو الدين تقي موس بن عثمان بن الرحمان عبد بن عثمان )٤( 

"الإمامكئتر: ابن عه نال الشافص، المذهب أعلام من علم ، الصلاح بام، 
زاهدأدنا وكان الكبار، الفضلاء عداد ق وهو ومحدثها، الشام مجفي العلامة، 

.كثيرة فنون 3؛ التامة الفضيلة مع الصالح لف ال٠^.!>، ض ناسكا ورعا 
ترحمته^ ٦٤٣سنة توؤ، والمستقي(. المفي )أدب الجدين( )علوم آثاره: من، 
الشافعيةطقات ، ١٦٨/١٣والنهاية البداية ١، ٤ /• yvالنبلاء أعلام سم ق: 

Y١١٠ّ/بكي اللابن 



٢١٧المختلف،يها الوقانع في الئاضي اجتهاد 

رارالإجماع" وخرق 
إماؤ ث لام العليه داود لنبته تعال فوله الإجماع• هذا ومستد 

؛ّهفيأثو ص *تئش الهوئ يبع وي إلي هء؛؟ا١ذاتد، قأقري؛و< يثة -بمثك 
دثمانصثمدداِلماثنى ألكقب وأرلآإوق« ؤ ت ه أنبيائه لخا؛،( وقوله 

هنبثإآهمآ؛مظآةثئ
م.{ اذؤتم.تتاظبمئس 

وعايبب عن ناشئ لأنه الهوى؛ من التقليد أن حاف وغتر 
وعبت المخالف الدليل وصرف الحق، معياو جعل م ومن له، والتعصب 

كالعامالناص لعض بشرطه استسيغ إن وهو مجدهبه، يوافق ما إل تاويل 
العدلعلى استومن الذي للقاضي جائز فض الاجتهاد، درجة يلغ ل؛ ومن 

—ذهبم ق ينحصر لا الحق لأن اس؛ أنزله الذي بالحق الناس ين والحكم 
اس—رحمهم العلم أهل مجته حذر ولذلك واحد، 

الأقاويل،اختلاف ق يجتهد أن للقاضي بمغي "لا الموازرم ابن قال 

.١٢٠ص: والسممي المي أدب )١( 
.٢٦آية: ص، سورة )٢( 

ّ ٤٨آية: المائدة، صورة )٣( 

أعلاممجن علم المواز، بابن المعروف زياد بن الإصكندري إبراهيم بن محمد )٤( 
كانفرحون: ابن •صه تال المدهب، ق بما تقرئ اتمحيارات وله المالكي، الذهب 
أجلوهو الكبتر، المشهور كتابه وله ذللئ،، ق عالما والفتيا، الفقه ق راسخا 



الصيالحكم طى الص الخلاف اتر  ٢١٨

ءا يقضيقضى أن عندي وذلك لأحد، يجوزه لر و ذلك، مالك كره وقد 
أيضاوهو يخلافه، آخر على بعنه الوجه ذلك ق يقضى م مضى، من بعض 

يقضىأن يشأ لر لأحد ذلك جاز ولو واحد، أمجر ق وهو مضى من قول، مجن 
آخرينقوم بقتا بخلافه قوم على بعينه مثله ؤا ويقضي نوم، بقتنا هذا علتم، 

،.١١صوابا" يرْ ولر مجالك وكرهه مضى مجن عابه قد ما فهدا فعل، إلا 
فانصواب،، قاله ومجا ااواز~ت ابن قول، حكايته بعد الشاطئ— قال 

أحدفيه يلحق لا وجه على والخصام حر النشا رقع الحكام نهسيا مجن القصد 
قالتخيير مجن النوع وهدا للحاكم، التهمة تهلرق عدم مجع صرر الأصْين 

أحديكن ب دايل، ؛لا مجتخثرا كان إن كله...لأنه لهدا مضاد الأقوال 
التشهي،إلا بالفرض عنده مجرجح لا إذ الأخر؛ من أول له بالحكم الخصمتن 

لهوقعت، إن م الأخر، على الحيف، مجع إلا أحدهما على حكم إنفاذ يمكن فلا 
الأولإل بالنية أو ^lJ_،، آخرين خصمتن، إل بالنسبة النازلة تلك 

المجفاسد إل ومجود باطل ذلك وكل مجرة، ولهدا مجرة لهدا بحكم أو فكذلك، 
ر،.الاحتهّاد حة در بلوغ الحاكم ق، شرطوا هنا ومجن بجمر، تنضبعل 

تآثاره مجن . وأوعيهكلاما، وأسهله ائل، موأصحه المالكيون، ألفه كتاب 
.آه  ٦٩سة توق ابنفرحون. عناه الذي وهو المالكي الفقه j )الموازية( 

\.l\rالنبلاء أعلام سر ، xrr-XfXص: المذهب الدبجاج ق،: ترجمه انثلر 
.Al-Ao®/الموافقات ق الشاطئ عه نقاه )١( 
.٩٥، ْ/٥A-٦Aالموافقات )٢( 



٢١٩فيها المختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

اكرج؛ح:وطرق بالخلاف الدراية ٢— 
قه منثمنوعا والأغراض التشهي بجرد الأنوال ين التخيير كان إذا 
بالرأيوالحكم الحلاف، ل الطر عن للقاضي محيي لا فائه القضاء، 
ىعليكون أن يستلزم وهذا الصواب، أنه ه نفل سفيح بدليل المختار 

اإترجيحتوطرق بالخلاف دراية 
ةالواقعقا الحق وجه معرفة على تعينه به فمعرفته الحلاف; أما 

وملابس—اتأمور بما نحنق قد الواقعة هذه أن وذلك ؛ أمامه المعروصة 
قولاذلك وكون القاصي، يراه مجا بخلاف فيها الحكم يكون أن توجب 
القاصيه علياطلع فإذا فيه، ماحيه هي الأمور وتلك الأئمة، لبعض 

ولم،وتشهي، هوى عن لا للحكم، الناسج، أنه رأى فيه مجاخده وعرف 
علىتواردا أمحما الرائي يقلنهما محلفغ، محمح، على يتوارد قد الخلاف لأن 
كيلكليس الحقيقة ؤ، وهو حلاف، أنه على ذللئ، فينقل واحد، محل 

الدراية.ممواطنأن على ~ اق رحمهم ~ الفقهاء نص هذا أحل ومجن 
الاوت قأنه الشافعي عن نفل مجا ذللث، ومجن للقاضي، منها لأبد الحلاف 

والمنبالكتاب عالما يكون حى ويفي يقضي أن القي ولا للقاضي يجوز 
١.٢ العلماء باختلاف وعالما 

قالحلاف مجن يرجع لما خصصه ضلا ٢( ١ ٠ ٥/ رالوافقامحت، ق الشاطئ ذكر ( ١ر 
.هاك فلينظر الموضع، هذا منه ذكر الوفاق إل حقيهته 

٩.> آ/،/ ونحله العلم بيان جامع ق الر عد ابن عه نقله رآ، 



الئضانيالمئم طى اممئهي الخلاف ائر  ٢٢٠

مذهبكله وهذا هذان الشافص لكلام نقاله بعد البر عبد ابن قال 
الوالقي القاصي أن يشترطون مصر كل ق المسالمين فقهاء وسائر ماللت، 
١الصفات هذه يكون أن إلا يجوز 

نمأماس——ا المقصود هو ذلك فلأن الترحيح! بطرق معرفته وأما 
ا.١ ؟ والترجيح الطر عن امحرد الحفظ قيمة فما وإلا الخلاف، معرفة 

نمعلى الترجيح وجوب على - اس رحمهم - العلماء اتفق وند 
ابننول آنفا سبق وقد ، الأقاويل واختلاف الأدلة تضارب عند عليه قدر 

لقولموافقا عمله أو فتياه ق يكون بأن يكتفي مجن بأن واعلم الصلأحت 
قانفلر غتر من الوجوه أو الأهوال من يشاء ويعمل.مما المسألة ق وجه أو 

٢.ل الإحماع وخرق جهل فقد به تقيد ولا الترجيح 
صوابه،ه نفق ينقدح لر بقول يخكم أن للقاصي فليس هدا وعلى 

بهجرى مما كان أو محقؤ،، إمام فتوى أو الجمهور، قول أنه فرصتا لو حى 
بهالعمل ترلئ. له ليس أنه كما الرجحان، فيه يخال مما ذلك نحو أو العمل، 

تميم.مجا خلاف كان ولو الصواب أنه له بدا إذا 

القاصيأدب ه، ا/ه القضاة روضة وانفلر; ٩، •  a/xويقله العلم بيان جامع )١( 
للماورديالقاضي أدب ا/خ\،،القاص لابن 

الحكامتمرة ، nrv-xri/إلماوردي١ القاصي أدب )٢( 
،٢١؟/االوسن إعلام أيضا: وانفلر ، ١٢٥ص: والستفتي المفي أدب )٣( 

الموافقات



٢٢١نجها المختلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

الأدلة:ذ اجتهاد م الأقوال ذ الماضي اجتهاد ٣" 
لذاته،ليس فاعتباره معترا يشرؤله أهله عن الصادر الخلاف كان إذا 

رالنظق قوى الي النتهضة الأدلة من إليه امتني ما جهة من ولكن 
رجيحالتلكان نفسها بالأقوال الاعتبار كان ولو إلغائها، وعدم اعتبارها 

مشىأصل هذا أن ومع العلم، ق ومنزلتهم أصحابما مناقب بذكر بينها 
وبطلانه.نسائه :يحمى فلا بالتقليد رضوا ثمن الذاهب أتباع مجن ثلة عليه 

قالقفائي هاد الاجتيقتضي ئد فانه كذلك الأمر كان وإذا 
ويبأحد، به تال أن يبق ب فيها آخر فول إحداث الخلأنا مسائل 
تحتفالي النوازل نبيل محن هي القضائية الوثائع أن من تقدم مجا ذلك: 

ي،الكلم للحكمغايرة أحكاما الأحيان بعض ق، تقتضي •مموثرات 
لأجلممكن ولا والخاص، العام ميه بقالمناط تحقيق مجن ذلك ويكون 

بالتقليد.فيها يتنى أن ذلك 

دمعمجن الإجماع باب ؤ، الأصوليتن بعض يفرصه فما هدا وعلى 
هلكونالحكم هذا على به يعترض أن يمكن لا ثالثا قول إحداث جواز 
نحنوما مجالها، عن مجرده ازكلية الأحكام ق مفروض ذاك إذ عنه؛ .ممعزل 

الغالبق ج، توجيضمائم يقترن الذي الماط ل البحث، قبيل مجن فيه 
،١لمعلوم مشاهد أمر وهذا سلف،، كما المقرر الحكم ق تألارها 

عنتحتلم، وطرق مسالك، له الأدلة بان القاصي فترحيح هن.ا علم إذا 

الموانقاتانفلر: 



اد1ضانيالحكم على العتهي الخلاف ار  ٢٢٢

مميزآحمله ق الاجتهاد نجعل خصوصية من للقضاء لما والقي؛ الفقيه طرق 
ثمراتمن يول فيما تنحصر إنما عمليا الاجتهاد قيمة إن إذ الأهمة؛ وبالغ 

ود_انلاكالحياة مناحي جميع ق وأهدافه التشريع مقاصد تحقق تطبيقه قا 
،.١١للاجتهاد الحصبة الأرض القضاء أصحى 

قالمعتمدة والضوابط الك المإل اس يفتح ما بقدر أشتر السياق هدا ول 
،.ر يخصه مطلبا مملك لكل ولممرد المضمار، هدا 

.٣٠ص: الدريي نحي - ئ الأصولية الماهج انفلر: )١( 
الك؛المعنها اكبئر وجرى الباحث، من اجتهادي حصرها الك المهذه )٢( 

معوهي القضايا، ل نفلره حال واعتارها ملوكها منه يهللب القاصي لأن 
.يعفابعضها يكمل ذكرها يأل الي والقضايا الأحكام ق الموثرْ العوامل 





التضانيانمئم طى الممهي الخلاف اتر  ٢٢٤

بهقامت التهم ذلك أن والحال ص" على "المثت.مدم ئعدة إل ممرا 
هحقق اقتضت أو الضمان، من وتريته عنه، الحد درء أوجست صفات 

بتحقيقمرهون القاعدة تلك إل ذالمار المشت، على الماق الدليل ترجيح 
التعارض.لفصل تحكيمها يمح ب وإلا للحكم، مناءل1 المتهم كون 

الشرعأدلة ق يكون كما القاصي يختأرْ الذي التعارصن فان وأيضا؛ 
قارجيح التووجوم وتحوها، والقرائن البينان من الوقوع أدلة قا يكون 

كذلوعلل اق—، —رحمه الشاطئ قرره كما مجفحصرة غير الضرب هدا 
اداتالعاري ومجتنحصر، لا الشخصية أو النوعية الجرثية الوقاع بأن؛ 

جزئيبحكم جزئي كل على بحكم بحيث، الجزئيات ين الاتفاق بعدم تقضي 
الحكمق، تاثترْ يمكن مما تقترن وقرائن تحتف صمائم من يد لا بل واحد، 
ا.أ سلوم مشاهد أمجر وهدا الجزئيات جميع ق، إجراؤه فيمتتع المقرر، 

بالمرحوحفيها الحكم صيرت ر.دا بالواقعة احتفت إذا القرائن وهذه 
هالفقينظر ل هي الي بالأحكام زاخرا القضاء بحد هنا ومن راجحا، 

مجنوهدا أيضا، راجحا عنده صار الحكم وجه له ين إذا حى مرجوحة، 
القضاءمارس من به يشهد كما غ؛رْ، عن تميزه الي القضاء خصوصيات 

الحكم.مجالس حضر أو 

.Yi'\-Yioloالموافقات 



٢٢٥فيها انمقتلف ا1وقانع في الئاضي اجتهاد 

القافيالص 

اله>س!،، ^١٥٥اصق اسردالقواد سق اصء 

ةالأدلق هاد والاجتالترجيح حال يتفلر أن امحتهد القاصي على 
فولعلى يقوم فد لأنه وهذا الكلية، القواعد ق ينفلر ما غرار على الجزئية 

الواجبفمن الكلية، القاعدة ق فائحا به العمل يكون دليل حكم أو 
الكتابمن الخاصة الأدلة إجراء عند الكليات بمده الجزئيات تلك اعتبار 

عنمتغنية الجزئيات تكون أن محال إذ والقياس؛ والإجماع والمنة 
فإذا. أخهلآ..فقد كليه عن معرصا جزئي ل مثلا بنص أحد فمن كليامحا، 

بوجهالقاءا٠ة يخالف جزئي على النص أتى م كلية قاعدة بالاستقراء ثبت 
ينصل؛ الشارع لأن بينهما؛ النظر ق الجمع من بد فلا المخالفة وجوه من 

ةمعلومهدا كلية إذ القواعد؛ تلك على الحفظ مع إلا الجزئي ذلك على 
نحرمأن ذه هوالحالة يمكن فلا الشريعة، الإحاطة.ممقاصد بعل صرورة 
رالالشارع" اعتتره مجا بالناء القواعد 

فمنالقضاء، غاية هو الذي العدل تحقيق ق منه مناص لا الك جموهذا 

نمريعة الشفرصتح وقد النص، حفظ مثلا الكرى الشريعة مقاصد 

ا،حقوقهمن يضا جموالمندوبة الواجبة الشرائع مجن وشرعت الأحكام، 
االآيت_اما حقوقفرصت أمحا ذلك ومن الكاره، حميع من حففلها ويوجب 

الوامماتّا/أب؛-ا"لأا.



اثرالخلأفصضمسني ٢٢٦

ىعلوأوجت وغيرهم، الثمانية الأصناف من الحاجات وذوي والأرامل 
منتضلا ما دولة أن فرصنا فلو المين، الممجال نمت مجن لهم صرفها الإمام 
الحدإقامة فان امحمع داخل والقتل النهب أعمال فشت م الحقوق، هذه 
بتفريطيندفع لا تقرره بعد الشرع لأن منه؛ مناص لا ذلك ق التووطغ( على 

؟.هؤلاء حق ق مناسبا الحكم هدا يكون هل النظر محقى ولكن الناس، 
إلترفى ولا غايتها، ل لمت هاهنا المناسبة أن ل يبدو والدي 

الشرع؛لأحكام وانقيادها النفس إذعان يستوجمس، الذي التمام درجة 
مجتها،يمنع ما فرصت ما بعد إلا الحدود هذه فرصت، ما الشريعة أن وذلكر 

أصول،ق، ذا هواعتر والملأءمحة، الناسبة غاية ؤ، ذلك بعد فحدودها 

ةأمثلك ذلعلى ولنضرت فيه، إشكال لا جليا نجده وفروعها الشريعة 
المقامIهذا بما يتحالى 

رقةالة جريمق، القطع فرض لما الحكيم القرع أن ذلك: فمن 
ه،إليبمرقه الإمام وألزم المال، محت قا للمحناج حقا ذإلث، نل فرض 

والأمأحذ على الباعث، ب، الغالق، ص ال>ا الحاجة على قضى وبذلك، 
القطععقوبة فان ذلك بعد اختاج سرق إذا حق وعدوانا، ظلما الناس 
,كجاعأالمال ستا افتقر ولو الحال، هذه على يهلبق حكم أنب تكون 
يوجم،لا م ومجن يهناق، لا .مما يكلف، لا الشرع فان مجزمجئة، آفة أو عامة 
٥٠الفاروق عمر ، ١ اللهم اخد>ث، من الملحفل هو وهذا الحد، هذا إقامة 

صحدسا به فيخر ء الشى نمسه ق يلقي الذي هو والملهم الملهم، هو اخدث 



٢٢٧انمختئف،يها الوينع في القاضي 

liالقضايا؛ من جلة ق فعل ما غرار على ، ١ امحاعة عام القطع ترك حين 
/١ وأوصاعهم الناس لظروف مجلأءمتها عدم مجن رأى 

محضوهذا I القضاء هدا على معلقا — اس رحمه — القيم ابن يقول 
وشدةبحاعة نة كانت إذا السنة فان الشرع؛ قواعد ومقتضى القياس، 

صرورةمن السارق، يسلم يكاد محلا والضرورة، الحاجة الماس على غلب 
اإمله ذلك يذل المال مجاصظ على ويجبا رمقه، به يد ما ال تدعوه 

بحان—اه يذلوجوب والصحيح ذلك،، ق الحلاف على مجانا أو بالثمن 
لبالفضوالإيثار ذللنا، على، القدرة مع المقوس وإحياء المواساة لوجوب 

١.٢ امحاج ضرورة مع 
يمضيميل كل بقطع الإمام وألزم السفاح، حرم الشرع أن ومنها: 

امملتح ذلوتحو والغور والتترج المخدر وتدوثا المسكر شرب مجن إليه 
الئلريقهو الذي المكاح وهو شه، أمحضل هو مجا وشرع ونوعه، يستدعي 

اصطفىالدين، عبادْ مجن بثاء ص وجل عز الق به يختص نوع وهو فراسة و~ 
.٠٣٠ \إ الأنتر لابن المهابة عنه. اس رصي عمر مثل 

(•٢٣٦)م،: انمّت الثالث، لك المؤ، الأثر هدا تخريج ّيأفي )١( 
االماسة الفاروق رأوليات كتاب؛ ق القضايا هده مجن نماذج انفلر )٢( 

نحمدعمر( عهد ق القضائية )السياسة و الكال، عبد ب، غالللدكتور 

\'.T'\-yrrص: الأغبر 

الموقضإعلام )٣( 



القضائيالمئم طى الممهي الخلال ائر  ٢٢٨

رءالزل فإذا الشري، الوع اسمرار على وانحافظة الولد لابمغاء الأمثل 
جرملا اياسة، غاية ق يكون حقه ق الخد فان الزنا وارتكب ذلك مع 
اوامة، المتعهده عن لكونه.ممعزل يحصن؛ لر لن بالجلد فيه يكتفى أن 

اعمله افه أحله يستغي.مما أن ممكه كان إذ ءلاهر؛ تعد فحرمه انحمن 
وهيردع، والالعقوبة ، juنجمع صورة على القتل فناسبه عليه، حرم 

الموت.حى الرجم 
وكلالخمور وخرب غور والاكرج تبيح مجا دولة أن افترضنا فلو 

ذلكبعد المشروع الحد فتطبيق الجريمة، هده إل يفضي أن شانه من مجا 
الولكن سلف، لما منه مناص لا واجب أنه جرم لا فيها التورمحلن على 

الرزايا.طك تبيح لا الدولة كانت لو كما المنابة غاية منابا يكون 
اموالأحكالحدود وسائر والحرابة القصاص حد ق الشأن وهكذا 

المصلحةفيه تظهر مجتاب وجه على تطبيقها يمكن لا الأحرى الشرعية 
اممعته بديلا يكون أو ذلك، مجن يمنع أن شانه مجن مجا بتطبيق إلا المرجوة 

شروع•مص 
إلالفضية والأباب الوسائل كل منع عن ليس هنا الحويث أن غير 

افانالإمام، به يْلالب أن فضلا ممكن غئر فهذا العقوبة، يوجب مجا فعل 

بوسيلة،إليه توصل أنه بد فلا عنه منهيا واُع س كل أن بالضرورة ؛علم 
ائلهاوسق بتحقإلا تتحقق لا والمقاصد ١لغاات كل ق الشأن وهكذا 

الممنوعة.أو المشرومة 



٢٢٩فيها انمختلف الوقائع في التاضي اجتهاد 

امممنها مانعا أو الجرائم، تلك عن بديلا فرع عما الحديث وإنما 
تحفيها،مإل وق الحقرق حممثل للأمام، فه والفلر حفغله وكل 

رالأموام قبما الي الولايات وإرمحاء العلمية، والمدارس ايُاهد وتشييد 
،،ر بة الحوولامحة ،، ٦ المظا وولأية القضاء، ولاية مثل البلاد، وصلاح 
وأبعدالصلاح إل أقرت معها الناس يكون الي الشرعية يالميامة والحكم 

مجاكل وJ١لج٠لةت الشريعة، ق عليه منصوصا ذلك يكن لر وإن ال الفمن 
مجلأءمةق الإسلام حكمة يه وتفلهر الحكومة، ق العير يقطع أن شانه مجن 

حدوداالشريعة تطبيق مدار عليها الي هي الأشياء فهده للواقية، الحكم 

ذويمن الواسة ل؛ الظا ق تطر الي العليا القضائية لعلة الهي المفلالم: ولاية )١( 
نيه،بمفلر أن العادي القضاء يتطع لا مما الأنراد على واإسارطلان المموذ 

ابنمقدمة انفلرت الخصمتن. مجن الظال تقمع رهبة وعفليم يد علو إل وتحتاج 
ه.٢ ٤ ص: البكر محمد د. القضائية كلة ال، ٢٢٢ص: خلدون 

به،اعتددت باكيء احتسبت يقالت النفلر، وحن التدبير ااااغةت ق الحبة )٢( 
منهو وليس غيه، والنفلر التدبتر حن أي الأمر ل الحسبة حن وفلان 

اللغة.أهل قال ا كن. لغيره، لا طه فعل ذلاانا لأن الأجر؛ احتساب 
ظهرإذا الكر عن وفي تركه، ظهر إذا بالمعروف أمر "الاصطلاح: ول 

العلمأهل ُن يرتضهم من إل الإمام يسندها الي الوظاتف من وهي فعله"، 
ا/أما،المتر المباح يتفلر: العامة. وحقوق اف حقوق حفافناعلى والملاح 

للماورديالسلطانية الأحكام ا/ئام، العرب لسان اللغة هذب 
. ٤٧؛/لكرطي القرآن لأحكام الجامع ، ٣٩١ص: 



الصاليالمتم طى الص الخلاف اثر  ٢٣٠

ركتإل يضطر أن إما فانه بما اخل ومي الإمام، يطالب وبما وأحكاما، 
شديد.حرج ق الناس يوقع أو رأسا، القضائية الشرع أحكام 

ته ونمالسياق، هذا يناب قيم كلام ~ الله رحمه ~ القيم ولابن 
ابحرمهه فانإليه تفضي ووسائل طرق وله سيئا تعال الرب حرم فإذا 
احأبو ولحماه، يقرب أن ومنعا له، ونشيتا لتحريمه، تحقيقا منها وبمع 

وسللنفوإغراء لكًريم، نقضا ذلك لكان إليه اكضية والذرائع الوسائل 
دنياالملوك سياسة بل الإباء، كل ذلك يأن وعلمه تعال وحكمته به، 

مشيء، من بيته أهل أو رعيته أو جنده مجنع إذا أحدهم فان ذلك، تأن 
منولحصل متناقضا، لعد إليه الموصلة والذرائع والأسابر الطرق لم أباح 

منعواالداء حم أرادوا إذا الأطباء وكذلك مقصوده، صد وجنده رعيته 
ونيرومجا معليهم د فوإلا إليه الوصلة والذرائع الهلرق س صاحبه 

اتدرح ى أعلj( هي الي الكاملة الشريعة لجذه الغلن فما إصلاحه، 
اللهأن م علومواردها مصادرها تامجل ودن والكمال، والمصلحة الحكمة 

هاعنوهى ا حرمهبأن انحارم إل الفضية الذرائع سد ورسوله تعال 
ا.١ الشيء' إل وطريقا وسيلة كان ما والذريعة 

شريعةالإسلام أن وهي حتمية، نتيجة إل يوصلنا الأصل هدا وتدبر 
إلاا حكمهر وتطهمجصايها تحقق أن يمكن لا ودولة، دين متكاملة، 
ودولةشرعي قضاء الاعتبار ل يستقيم فلا نجزئة، دون من كاملة بتهلبيقها 

الوسنإعلام 



٢٣١فيها انمئتلف الوقانع في التاضي اجتهاد 

الوجوه.كل من التناقهس على فنال ت وجل• وإن فاسقةإ، 

أذنلوأذ! ^١٠٣يتأيهاال;ءى ؤ ت ال تعفول إليه يهدى كله وهذا 
بآقجكرأإدن>دطلمسوبيا

يمزنوأأن وربدويض ورسلي، اثي ذقئثوة أرمى إة ؤ مسحانهI وقوله 
يجئبيث سغذوأ أن وريدوة سب، وثبمتكمث إسأا يعير ورثيمء أقو ؛7؛!؛؛< 

•، هي، عيابا فا ١^،؛؛ م وأويى 
هألثنءاذ حثليأ ادن ه لأاع،اصمأبم ت تعال وقوله 

ثئأون،م.وبمصري0محاكؤإ 

.٢٠٨آيات البقرة، صررة ( ١ؤ 
.١٥١-١٠.اية: الماء، سورة )٢( 

.٩—٣٩• آية! الخحر، سورة )٣( 





٢٣٣فيه الوقائع في الت1ضم، اجته1د 

هذاق ود مقمغير الأحكام تغيير ق وأثره الواقع عن والحديث 
ائلمأن وي الفموإغا اس، بحول متئل بحث له وميأل السياق، 

الحقه وجا فيهضن الواقع على عرصت ما إذا وموانعه الاجتهاد 
بجلأء.والصواب 

ائلمأن و وهالقام؛ هذا ق إيراده بحسن يمرير ذللي ومحن 
كل«نهماق للمحتهد يظهر والإثبات الممي ُين تدور ومجواقيه الاجهاد 

يجريوالنظر بالبحث الطرونة المائل ل يجري كما وهذا الشارع، قمحي 
الذيو هالقضاة مجن وا،لوفق المستجدة، والأمور الحوادث ؤ، كذللئ، 
يالرق الطجميع مجن المائل هذه مجثل ق الشارع مقصد على يتعرف 
انكواء م، ل الدارين أحكام ق مجناصده على معرفة تعال اس نصبها 

المعتترة،والفلون والعادات والتجارب الضرورات أو الثرع إل مجرجعها 
المعول.وعليه القدم هو الشارع لقمي الملائم الحكم عل جيم 

الشريعةلأحكام المتبع على تخفى لا الهلرق هذه مجن الواقع ومنزلة 
اللهرصي الصحابة واحتهادات بالمعاملات، تعلق له مما المحتلمة روعها فل 

خهغالفاروق عمر سياسة وق لذكرها، المام ينع لا الباب هذا ق عنهم 
١ذلك مجن كثير شيء 

.٨ ص; لام العبد لابن الأحكام نواعد ق الهلرق هذه انفلر )١( 
للدكتورالسياممة( الفاروق )أوليات كاب: ق القضايا هده من نماذج انفلر )٢( 

الكاق.عبد غالب 



التضانيالحكم على الققهي الخلاف اتر  ٢٣٤

أثريتا مأكثر وجده القضاء مصب ق الئفلر الباحث أمعن وإذا 
املاتمعق يالبت يبتلى ما كثترا القاصي أن ذللئ، وتمراته؛ بالواقع 
اكنوالأمان الأزمتمر بحكمه يتمر أن عليه يغالب مما وهي الناس، 

والأحوال.والأنفلمة 

؟.التمر هذا على الباعث مجا وهو• موال، يرد السياق هذا ول 

نمي الأمالقصد أن وال: الهدا جواب ق يذكر ما وحاصل 
هفيينحف وجه على المازعق وإمحاء الخصومة فصل هو القضاء ولاية 

هأناطالمقصد وهذا حقه، حق ذي لكل ويعطى نر، الفلا من للمفللوم 
روالفلمحالها، إل بة بالنمجتمرة أصلها إل بالنظر ثابتة بأحكام الشارع 

رمجقرونة.>لحلهااالوقوع بقيل• إليها النظر أمجا خاصة، الفقيه نفلر هو الأول 
أوتخصيص أو بتقييد إما مغايرا حكما يقتضي ما فكثيرا القاصي نقلر وهو 

قرعهمن الشارع مقصد على الحكم تهلبيق عاد لو فيما بالكلية إبطال 
ومالعماقتضى محله عن بحرق أحذ إذا الحكم أن هل.ا: وبب بالإبطال؛ 
ماالأوصان، مجن رأيت، قرن.كحله فإذا الكالفين، أحوال ■مع قا والاطراد 

موضعهذا أن إلا اياط، تحقيق مقتضى وهو يلألمها، مجا إل متغترا يجعله 
افر.عصمه مجن والمعصوم أقدام، فيه وزلت أفهام، فيه محك ر-مما دقيق 

بةبالمللأحكام الأدلة "اقتضاء اس: رخمه ~ الشاطئ يقول هذا وق 
وارض،العطروء نل الأصلي الاقتضاء أحل•هما: وجهين: على محالها إل 

الاقتضاءوالث_انى: والإصافات، التوابع عن بحرق انحل على الواقع وهو 



٢٣٠فيها انمختلف الوقانع في القاصي 

تحنإذا فوالإصافات، التوابع اعسار مع انحل على الواقع وهو المعي، 
للحكمالمقتضي الدليل على الاسدلأل ق الانتصار يصح فلا الراد المعي 

أخوذالمالدليل أن ذلك وبيان ومحله؛ واقعه اعتار عن مجردأ إلا الأصلي 
كثيرق موجب المناط وتعيين العين، المناط على التنزيل معناه الوقوع بقيد 

دمعد عنا مبالمكلف يشعر لا وتقييدات صمائم إل النوازل مجن 
وجدهاوالسنة القرآن ل الموجودة والفتاوى الأنفية اعتبر التعين...ومن 

،.١١الأصل" هدا وفق على 
عنه عمر رجوع هنات الشاطئ( قرره ما عف الأمجثلة ايتن ومن 

ذه،بتنفيأمر بعدما ا ١ بلتعة أق بن لحاطب غلمة على المرنة حد اقامة 
أنكمم أعلأق لولا وافه أمجا بقوله؛ ذلك وعلل الغرم، عليه وصاعق 

هلحل عليه اس حرم ما أكل لو أحدهم إن حى ونجيعومحم تمتعملومحم 

.y.y، ٦٩٦١٣)\(\.إوصت 

هلّسن بصب ن بسلمة بن عمم بن عمرو بن بلتعة أق بن حاطب )٢( 
درابحاطب شهد سعل.ت ابن قال، العرى، ءسو بن أسد بي حليض اللخمى، 

هؤالله رمول، ه وبعثافك.، ول، رمحّعع كلها والمشاهد والخندق ثاحد.ا 
الذكورينالرماة من حاطب وكان الإسكندرية، هاب المقوقس إل بكتاب 

وّتين،خمس ابن وهو ثلاثبن سنة باش.ينة ومات ه، الله رسول أصحاب من 
،١ ١ برى؛t/؛ الكات الطمق,' ترجمته انفلر عفان. ابن عئمان عليه وصلى 

.o/yالإصابة \إ^\ك الاستيعاب 



القضائيانمكم على الص الخلاف اتر  ٢٣٦

لتوجعك غرامة لأغرمنك افعل لز إذ الله وأم أيديهم، لقطعت 
رع؛الققواعد ومقتضى القياس وفق على ك1ن الإمام هدا فقضاء 

،الجال( يستحقه ما على شهلط فيه لكان الحال هده مع الحد اقام لو فانه 
ة،وامحاعالحاجة بحجة السرقة على الناس لتحرأ تعزير دون مجن عفا ولو 

الشارعمقصد ويوافق الحال، يناسب .مما — الملهم اخديث، وهو ~ فقضى 

دلالعة غايك وتلوموجبامحا، أميابما من والمنع المنازعات فض ؤ، 
وأرضاه.عه الله رضي الإمجام لهذا محفظ بالسياسة وحنكة والإنماف، 

وهالدي بالعدل وثيقة صالة له المغتر هدا مجراعاْ أن يبن هما فمن 
ىعلالقاصي يكون أن اقتضى الحال لجده الأمر كان وإذ القضاء، غاية 

ياهاوأمال وبالأفعافها، وأوصوبالأشياء ومكوناته، بالواقع بصترة 
أوله، وضعت، ما غير على الأحآكام تنزيل يمكن هدا دون من إذ وآثارها؛ 

يقعأن ويمكن له، وضعت، مما أقل على أو له، وضعت، مما أكثر على 
رىتاط المنتحقيق يغيب وحنن ومجناكله، محله وحول مع الحكم تعطيل 

يرغق ال القتيضعون وآخرين موضعها، غير ق الحدود ينفذون ناسا 

٢.ل محله غير ق السالم يضعون وغيرهم موضحه، 

وعد، ٦٣١١١/الأم ق الشافص >بمه: وس  VIa/yالموظ: ي مالك أخرجه )١( 
قوالبيهقي ، ٣٢٤؛/١ اخلى ق، حزم وابن ، ٦٣٩١١• الصنف ق، الرزاق 
صحيح.أي القس مثل عمر عن الأثر هدا حزم! ابن قال ، yua/aالمنن 

 )Y( ٦ ٤ ص: والواقع النص بع، الاجتهاد.



٢٣٧فيها انمئتلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

علماءعاليه نمن مما أخمر هو القاضي فيه يبحث الذي المناط وهذا 
الخاص(،الماط )تحقيق الله— رحمه — الشاطئ الإمام سماه وقد الأصول، 

ة،وإجمالية عاميصفة المناط بتحقيق فيه امحتهد يكتفي لا الذي وهو 
يامحا،مجمتضعموم نحت داخلون هم من على والتكاليف الأحكام وتنزيل 

لهاتويصلح بما يليق وما خصوصياهما ويقدر الفردية الحالات ق ينفلر وإنما 
مجا".لمكك هو حيث من المناط ضن ل نغلر الأول! فالنفلو 

مجنعليه وقع ما إل بة يالممكلف كل ق "نغلر فهو ١^^ وأما 
بجبه نفق مكلف يكل يصلح فيما نغلر وهو التكليفية، الدلائل 

هدافصاحب، فخص، دون وشخص حال دون وحال وقت دون ونت 

اومراميهوس النفه بلعرف نورأ رزق الذي هو الخاص التحقيمح، 
أوأعيّائها خمل على وصبرها للتكاليفّخ، تحملها وقوة إدراكها، وتفاوت 
بجملفهو التفاها، عدم او العاجلة الحفلوط إل التفابما ويعرف صعقها، 

وهذللئ، أن على بناء ها يليق ما النصوص أحكام من نفس كل على 
بنالمكلفوم عميخص فكأنه التكاليف، تلقي ؤ، الشرعي المقصود 

.٢١١التحقيق" بمذا واككاليف 

اليتحدة الماللابسات أن القاصي لدك، ثبت إذا أنه فالحاصل: 
رةفتق كان الذي للحكم مغايرا حكما أوجبت، بالحادثة أحاطت، 

هذهق النفلر يعيد أن لنمه تحصيله الطلوص، هو معينة حالة أو زمنية 

٦٥ص: والواثع النص ض الاجتهاد وانفلر: ، ٢٥— XT®/'الموافقات 



اصاسم ض اص الخلاف اتر  ٢٣٨

روعيتالي الزمنية المصلحة تقتضيه ما .مموجب فيها وبحكم الحادثة، 
الأحكام"أن وهي: الباب، هدا قاعدة على بناء اكضر هذا طروء نل 

أالعواثد تلك بتغتر تتض العوائد على المترتبة 

انفلر:اطه، بحول مفصلا القاعدة هدو بحث وميجيء  ٠٣^٣٠آلوقمن آعلأم 
(.٦٢٣)ص: 



٢٣٩فيها انمثتلف الوئانع في القاضم، اجتهاد 

اس

اآومحسرهقسمائ 

ومالاأولا يوول الشيء آل من ميمي مصدر ت العرب لسان ق المال 
أي:والرعية، المال آل يقال: والسياسة، الإصلاح ويأل.ممعى رجع، .ممعى: 
/ر أمرهم ويملح يسوسهم قام.مما 

إليهتوول ما مقتضى على الحكم الاصطلاح: ق الآل باعتبار والمراد 
٢.ل الفاسد ودرء الصالح تحصيل من وأحكامها الكلفان تصرفات 

هاد،الاجتموضوع هو الذي التصرف مآل ل نظر نظرال: فهاهنا 

الأفعال،ل نفلر فالأول عليه، طبق لو التصرف هدا حكم مآل ل ونفلر 
رفويعالمالن، يئن يوازن مجن الوفؤ( وامحتهد الأحكام، ق ئفلر واكال، 
معيو هوهدا ذلك، بحكم.ممقتمى م فيهما، والمفاسد الصاخ مقدار 
الحديثوسيجيء غيره، عن تفرده القضاء ق خاصية وله الآل، مراعاة 

إليه.بحتكم أصلا كونه صحة على التدليل يعد ^۶١ 
المال:اصار أدلة 

ةبقيغرار على فيها معتر الإسلامية الشريعة ق ُكين أصل الآل اعتبار 
العدل.هاية وبلوغها الشريعة هنبْ كمال على يدل مجا أبغ، من وهو الأصول، 

.٢٢٤٤ص: اخيط القاموس ، ٢٩ايترص: الصاح  iVrlwالرب لسان )١( 
.١ ٩ ص: الآلات واعتبار ، ٦٧ص: والواقع النص بع، الاجتهاد انفلر: )٢( 



التضانيانمكم على النتهي الخلاف ائر 

مقصودمعتبر الأفعال مآلأت ق النظر الذت رخمه ~ الشاطئ يقول 
ىعلبجكم لا امحهد أن وذلك مخالفة، أو موافقة الأفعال كات شرعأ، 

نفلرهبعد إلا بالإحجام أو بالإقدام ا،لكالفين عن الصائرة الأفعال مجن فعل 
هفي،لصلؤة مشروعا ، ل يكون[ رفقد الفعل، ذلك إليه يؤول مجا إل 

دوقفيه قصد مجا خلاف على مجال له ولكن تدرأ، دة لف أو تستحك، 
آلمله ولكن به تندف^ مصلحة او عنه نسأ لقده معروع عير يكون 

أيتم،ا فرشبالمشروعيه الأول ق ول القأطالق فإذا ذلك، خلاف على 
ا،عليهد تزيأو الصالحة تساوى المفسدة إل فيه المصلحة استجلاب 

ولالقأطلق إذا وكيلك، يالمشروعيه، القول إطلاق، من مجانعا هدا فيكون 

أوتماوتم، دة مجفإل دة القامتنيقاع أدى رشا المشروعية بعدم ١إثاني ؤ، 
صعب،للمجتهد مجال وهو المشروعية، بعدم القول إطلاق، يصح فلا تزيد، 
٢.ل الشريعة" مقاصد على جار الغبح، محمود المداق علنم، أنه إلا الورد 

يمك—نكثيرة شواهد الشاطئ الإمام ءررْ الذي هدا على دل وقد 
؛:١لالي١٣المحو على وهي أقسام، ثلاثة إل تصنفها 

وفعلوالمة الكتاب، من الشريعة لأحكام المام الامتقراء ١- 

ّقهلاالعبارة ق أن على بماء دراز اذ عبد د. امتدراك من المعموكن بين ما )١( 
.)٢( رنم: حاشية  iWvjsالمواممان، المعن. به يستقيم لا 

\.W\-\VVloالواسات، )٢( 

\.Ay-\Avloالموافقات، ل: الأدلة هدْ انظر )٣( 



فيهاانمختلف الوقانع في ا1ئاضي اجتهاد 

ال:تمقوله الكتاب: دلائل فمن عنهم: اس رصي الصحابة 
رطب، عذوايم سثتحاأئت د/نأش من يعوق آمحمك< 

المش——ركن،نحيل ق محبب الأوثان ب أن منها: الدلالة ووجه 
كذلكان لما ولكن ء؛لاهره، مصلحة وهدم أهله، وإذلال الشرك وتوهن 

ه،منمنع وحل عز س سهم وهي منها أعظم مفسدة إل ويفضي يوول 
١.٢ فيه مأذونا المصلحة تلك تحصيل لكان المال هذا فلولا 

ةالأيذه هوق —: الله رخمه — السعدى الرحمن عبد الشيخ قال 
توصلالي بالأمور تعتبر الوسائل أن وهي الشرعية، للقاعدة دليل الكريمة 

تفضيكانت إذا محرمة تكون جائزة كانت ولو اغرم وصائل وأن إليها، 
•٠٢٠الم" إل 

.؛١ تقطب ومحإفياكثاهنع،قآوليألآم، ؤ ت تعال قوله ويهات 
نجمدة؛ ممفيه الجاني قتل أن وهو ءلاهر: منها الدلالة ووجه 

كانتلما ولكن الوجود، ق وحقه مصالحه تعطيل من قتله ق مجا جهة 
وهي— ها، محتأكر دة ممتحصيل إل تفويتها يؤول المفسدة هذه 

والأخذن، الأموترعب قتله، على والتحريض المعصوم، دم إهدار 

١آية: الأنعام محورة ز١(  ٠٨.
ayyIy\.فضن إعلام انفلر: )٢( 
.٢٦٩ص: محعدي ابن شر )٣( 

.١٧٩آية: القرة، محورة )٤( 



الخلافالصطىانمئمالضانيأنر  ٢٤٢

تحقيقاالقصاص؛ الحكيم الشرع أوجب - القتل فيه يعظم الذي بالئار 
علىمرتبة أخرى لمصالحة وتحصيلا الفاسد، ئذ0 درءا م أولا، للعدل 

اةحيذلك وق ظالما، القتل عن والإحجام الردع، وهي الحد، هدا 
٢.ل قتله عن احجم من وحياة انحجم 

موجبحصول «ع الم١فقين قتل عن امتع ه اليي أن السنة• ومجن 
ادافالسلمين حال إفساد ق والسعي الإيمان، بعد الكفر وهو القتل، 
رهمكفدة لف درأ فقتلهم الدين، )، الخالفين مائر فساد من أعفلم 

وأهله،الإسلام على صررا أشد مال لدلك كان لما ولكن ظاهرة، مصلحة 
ذلكعلى التنبيه ووقع منه، مجنع السلمين وتبغيض الدين عن التنصر وهو 

١أصحابه يقتل محمدا أن الناس يتحدث لا ه بقوله 
نموتحل كثتر، الممهل هدا على منه فالوالمع ه• الصحابة فعل وأمجا 

تحنان إببالكتابيات المزوج عن ه عمر هي ذلك! على الأمثلة أشهر 
لأ،أنبلغي إنه المدائزت ولاه مجا بعد اليمان بن حديقة إل بعث فقد فارس، 

أفعللا ت إليه فكتب فهللمها، الكتاب أهل مجن المدائن أهل مجن امرأة تزوجت، 

.٩  i/yعادة الدار منتاح ، ١ ٢ ٢ - ١ ٢ ١ / y الموقض إعلام انفلر: )١( 
 )Y( حاشية ، ١٨ْ/• دراز، الشيخ بتعليق المواممات )Y( . عنأخرجه والحديث

محنينهى مجا باب المناقب، كتاب صحيحه.' ل البخاري است عبد بن جابر 

الركتاب صحيحه: ق وملم ، ( ٣٣٣.الجاهلية، دعوى 

.، ٢٥٨٤اح  ٩٩٨)؛/ظالماأومجفللومجا، الأخ نمر باب والملة، 



٢٤٣فيها انمئتثف الوقائع في القاضي 

jولكن حلال، هي بل لا إليه: فكتب حرام، أم هي أحلال حى 
رالسائكم'' على غلنكم عليهن أملتم فان وخداع، حلابة الأعاجم اء ن

كماالكتاب أهل حرائر إباحة ق صريح الكرم القرآن أن فيلاحظ 
ييخامُمحمحأصإمحجاوله فذ 

؛١^؛ِسثبج'إذا ألكف محأ محن يث صئ أمحق ثن نمحئث لإ 
عدله عمر ولكن ٢، ر 'ه ثقداي ولانهؤذكآ تسنذجين غير ل>ءوردرنمحيثذ 

التحفظتقتضي الفتح ؤلروف لأن إما الحال، هده مثل ؤ، ذلك عن 
سياسيا،أو اجتماعيا الدولة للمساس.ممصلحة مفلنة هو ما كل من والحدر 

الجاهليقلن لا حى أو محلريمهن، عن الملمتن عورات على اطلع رمما إذ 
يلزملما أو والمشركات، كامحوسيان ااsكتاديات بغير ذلك جواز بالشريعة 

والعنومة،للتبتل تعريفهن وهو السامين، اء بنالضرر لحونا من ذلك 

رر العلل من ذلك لغتر أو 

بنوسعيد إ، ١ua/uرالمصنف ق الرزاق، عبد مختلفة بألفافل أخرجه الأير )١( 
والبيهقي(، ivilr)الصف ق ةسة أن وابن نن رالق منصور 

..٣( \ا\)إرواءالغليل ق ١^ وصححه (، Wylvالمنن )ق 
ابنتصر ؟، ryr/rللحصاص القرآن أحكام وانفلرت ٠، آية: المالية، صورة )٢( 

7/ا،و.ادني كثمآ/اآ،
الرسالة،لألفافل المختلفة الروايات ق بما التصريح جاء العلل هدْ معفلم )٣( 

ا..الغيب/.وانفلر: 



اليئانيالحكم على اممئهي الحلاف اثر 

غذلكغ؛رها تعن أو الحكم لهذا مناطا منها واحة علة تمت وسواء 
هذاإل بالفلر معن ومجن ق منع قد الباح هدا أن يهمنا والذي مهم، خمئ 

ىعلالناس بحمل ملزم الأمر وول عامة، مجمده رى كما وهو المآل، 
مقاصدهاتناقض أو الشريعة روح تصادم لا وسيلة كل بامحاذ الصلاح 

قواعدهاأرسى الي الشرعية الياّة مقتضيات مجن وذلك المباح، ,ممنع ولو 
/١ بما العمل توسيع ق سق قدم ه للفاروق وكان الإسلام، 

بدلإل يودي أن يمكن كما الآل أن نستخلص الحادثة! هذه ومجن 
خصوصل الحكم هو كما أثقل بدل إل يودي أن يمكن كذلك أخف 
كماالأحكام ل التيستر به يقصد لا الآل ق الفلر أن وذلك الحادثة، هذه 

دالغاموتعهليل ا، وتكثيرهالصالح تحصيل به يراد ولكن يفهم، قد 
لا.أو الناس على تيسير فيه لذلك الناسب الحكم أكان مواء وتقليلها، 
رهابأسادات فالعبق، الحللمصاغ مشروعة التكاليف أن ~ ٢ 
بمذيٍ_إل مثوأخروية دنيوية جليلة مجصاح مجن إليه تفضي لما شرعت 

مالعادات، وحن الشيم جميل على والتربية الأخلاق، وتزكية النفوس، 
1كور.الق من ورضوان بالنعيم، الفوز 

ادات،العبمجهبماخ غرار على الأخروية فمصالحها العاملات: وأما 
ادة،عبالوجه هزا من فكانت يك، طاعة التكاليف التزام قبيل مجن لكومحا 

وتحقيقالعيس استقامة إل ومرجعها محصورة، فغير الدنيوية مجصايها وأما 

.١١١ص: الدريني فتحي د. مييده ق الدولة سلطان ومدك، الحق انفر! )١( 



٢٤٥قيهأ المختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

الأحكام.من عليها رب عا عنها تمخض مجالات ١لمصالح هذْ وكل العدل، 
مجعترة،غثر أو شرعا معتبرة تكون أن إما الأعمال مجالات أن ٣— 

مجالاتللأعمال يكون أن أمجكن تعتثر لر وإن المطلوب، فهو اعتبرت فان 
أنن مدم تقا ملصحيح؛ غ؛ر وذلك الأعمال، تلك لمقصود مجضادة 

مجمدةوقوع إمكان مع مطلقا تتوقع مصلحة ولا العباد، لمصاخ التكاليف 
لبفعمجصلحة نتطلب لا أن إل يودى ذلك فان وأيضا تزيد، أو توازيها 

١.٢ الشريعة وضع خلاهما وهو ممنوع، بفعل محمية نتوغ ولا مشروع، 
قمجراعذ أصل وأنه الآل، أهمية على الدالة الأدلة من طرف فهدا 

إلدا عانكان مجا كل صحته على الدلالة ل بما ويلحق الشريمة، عموم 

الأصلق ل العميكون حيث المعي هدا فيه مما الخاص المناط تحقيق 
ركيتلكن ممنوعا أو الممدة، من إليه يوول لما عنه ينهى لكن مشروعا، 

الدراثعمد على الدالة الأدلة وكيلك المصلحة، من ذلك ق لما عنه النهي 
ىعلل فالأصجائز، غ؛ر عمل إل حائز بفعل تدرع غالبها فإن كلها، 

عةالتومعلى الدالة الأدلة وكذلك مشروع، غير مآله لكن المشروعية، 
املالأصل j، مشروع غتر عمل j سماح غالها فإن كلها، الحرج ورفع 
،•١ المشروع ١^^، ُن إذه يؤول 

الموافقاتاطر: )١( 

-١٨١٢٨ْ/السابق المرجع )٢( 



القضانيالثر على الئئهي الخلاف اثر 

>ا<:اسء س ماعاة ارداط وجه 
منطريقا القضاسة وأحكامها تصرفات ق المآل اعتبار يعل 

أنالقضائي للحكم يمكن ولا الأمامية، دعائمه مجن ودعامجة العدل طرق 
هوالمال أن ذلك إليه؛ يفضي وما ربمله.تمآله دون من وصوابا عدلا يكون 
داموانعل وحلتباين من بحمل أن اه ععما للكشف المناسب العيار 

الحوادث.مجن ومجالها القلية الأحكام ض للمناسبة 
كثيراالقضاء على تعرض الي الحوادث أن مجن تقدم ذلك.عا و؛شين 

تقررفيما والاجتهاد النفلر إعادة توجب مآلية أو حالية بضمائم تقترن ما 
الأحكامق باطراد بحري خاصية وهذه الاجتهادية، الأحكام مجن سابقا لها 

روفالفلار اعتبد بعإلا تمسدر لا لأهما غيرها؛ مجن أكثر القضائية 
والاحتياطواليات القاصد مثل الأحآكام ق الموترات ومراعاة والأحوال، 

نجعلأخرتما مجعايتر مجن الونوع بادلة يقترن عما فضلا هدا والضرورات، 
والفقيه،القي أحكام عن يميزه ما الخصائص محن يكتسي القضائي الحكم 

أندم تقوفد عليه، أخرك، أفضية لقياس محلا يكون أن يصح ب ولذلك 
والقصر.الخصوص خصائصه مجن 

ارالاعتبعن ألغي ُتى القضائي الحكم مجال أن يتحلى هنا ومن 
البوذلك شرعه، مجن الشارع لمقصود مناقضا كان رمما الحكم فان 

تقييدهق الدولة صالهلان ومدى الحق ^ بالعدل افلآل ارتباط وجه عن انظر 





\صم طى  l٧٣١_؛i، اتر  ٢٤٨

يكونفلا ،، ل الأصول علم ق تقرر ما على به، أنيط الذي للوصف 
تقدمكما شرعي، لحكم تاركا الحال هذه ق تطيقه عن وامت؛-اءه القاصي 

علىراجحة اكسدة تلوح حث كله وهذا ، الأثار من لذلك يدل ما لنا 
العتر.الظن غلبة أو اليمان وجه 

ممتضاهخلاف منه لزم إذا الممنوع أو المشروع الفعل أن على الأصولمن كثر أ ا
أوالمصلحة تلك يستحلب ما إل حكمه يتغر فانه ة المضي أو المصلحة من 

رعايةإمكان إل مجصئرا الحمية؛ لبعض خلافا الممدة، تلك يدفع 

.١ ٩ "v/؛ والتحبئر التقرير صعيف. رأي وهو والمدة، المصلحة أعي 
علىبذلك وانحرامها للحكم الوصف محنامبة يهللان ق الحمهور ختلف ام 

طهورين•'قوفن 
يجعلالمصلحة على الممدة رجحان لأن المامحبة؛ هده بعللأن أحدهمات 
لأنلها؛ مساوية ت، كانلو وكذا العدم، منزلة فنزلت، لها، قيمة لا المصلحة 

وابنالحاجب، ابن رأي وهذا مجرحح، بلا ترجيح اوي النمع الماسة إثبامتح 
.٣١٢\/ا العطار بحاشية الجوامع بغع ، ١  ١٢م/٠ المختصر بيان . بكي ال

ولوالنفع لأن للمفدة؛ اقتضائها رغم على قائمة بينهما الماسبة أن ت التان 
وهذاانملابما، يستحيل والجمانق فيه، الحميمة لوجود نفعا بممى قليلا كان 

أنفعلى والامدي، والرازي البيضاوي منهم الأصوليغ، مجن •جاعة رأي 
لعدمالحكم فعدم زاللة أنحا وعلى المانع، لوجود الحكم فعا.م باقية الملحة 

م/م.م،ي للأمي الإحكام ، XTa؛،/للرازي اخمول انفلر: المقتفي. 
٠٤٠٩ص: للشنقيهلي الفقه أصول مذكرة م/ها"، بكي للالإبماج 



٢٤٩فه انمختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

،؛ل الحكم إلغاء يجز لر مر-محة، ممدة إل يفضي الآل كان إذا أما 
بدلا بل غترْ، ق ولا الفرع ق خالصة مصلحة توجد لا يالامتفراء لأنه 

إذيعبرها؛ لا الفرع أن غير المفاسد، من بشيء مشوبة ١لصالح تكون أن 
يطاقلا والتكليف.مما التانض من وفيه نحرم، ولا حل بدلك يستقيم لا 
،.٢١التدبر مع يخفى لا ما 

علىايذآ )حق العامة الصاخ تقيم امحكمت القانون هذا يقتضيه ومما 
مجعجيما تحصيلها يمكن ولر تزاحمت إذا الفرد( )حق الخاصة الصالح 
>ىيقللها أو مضرته يدفع .مما بتعويضه الفرد على الداخل الصرر مراعاة 
ا.١ الضرة بجبر الأصوليون إليه أشار الذي وهو ذلك، أمكن 
ندرا،وأكتر نفعا أعم العام الحق على المترتبة المصلحة أن إل يستند وهذا 

التامالأستقراء مجن ذلك ينبخن كما إشكال بلا للشرع مقصود فتحصيلها 
/ل ومصائرها الشريعة وارد مق 

مجموع، ٨٣/١الأحكام نواعد ثالمالحت المقاصد تعارض حكم ل انفر )١( 
؛،،r-ii/Yالموافقات ؛، i/yعادة الدار مفتاح الفتاوى 
مالكالإمام نواعد إل الك المإيضاح ، ٨٧ص: للٍوٍلي والفلمائر الأشباه 

•١ ٩ ص؛ للونشربمي 
 )Y( :؛؛.الموافقات ا/ه، الأحإكام قواعد انفلر/y
اطر)٣( 

اطر)٤( 

•١  ٤٩ص: للدريي الحمح، م/بْ، الموافقات 
wirالموافقات ، ٩٨؟/العادة دار مفتاح 



التضانيالمكم على الص الخلاف اثر 

تقيديمن ■جطة من لكونه الخاص؛ بالضرر يتاثر لا المرد أن على 
ةغايا>لص__الح توافقت فقد ذلك مجع تعويضه م ما وإذا العام، الحق من 

للشريعةيشهد وجه على تحصيلها وم معارضة، بلا وانتفلمت، الموافقة، 
ربانيةعلى أمارة ايله نصيها مجيزة وتلك البالغة، والحكمة الكاملة، بالعدالة 

الخبير.الحكيم الله عد مجن وأنه الدين، هذا 
أصولن جمأصل المال اعتبار أن هنا تقرر الدي ؤندا بان فقد 

عنالحوادث على الحكم ق الصواب وجه يروم لن غى لا وأنه الشريعة، 
الراجحالحكم فيها تيقن ومواضعه الخلاف مسائل به وزنت وإذا مراعاته، 

دوفمع__ين، لمآل مراعاة أحكامها تنقرر ما كثيرا الفلز فسائل بجلأء، 
شرعهيقتضي الحكم لدلك آخر مآل عن والعرف الزمن اختلاف يسفر 

رافوالأعان الأزماختلاف بتحتلف أن المالأت شأن فن منعه، أو 
حمح،المال اعسار على الحكم انبناء مجن يتحقق أن يغي ولكن والأحوال، 

مراعاةبحجة الشرع قطعيان هدم لا وحى وعدما، وجودا به إناطته يصح 
المراعىالقهلعيات مآل أن العلم ق والراسخون ورسوله ائته علم _J المال، 

والأزمان.والأحوال الأعراف تبدلت، مهما يختلف، لا وابت< رعيتها شل 
نحريب،فهو وشرائعها الملة قهلعيا٠تف هدم إل اعتباره أفضى مجال وكل 

وجدإنما القانون هدا فان وإلا الشرع، ق والإلحاد والتحريف، التزوير من 
يضعلا حى والقاضي ١^،^ اجتهاد ولضبهل لهدمها، لا الشرائع لحماية 

والعمل.القول سوء من اس أعاذنا موضعها، غير ق الأمور 



٢٥١فيها المختلف الوفانع في اجتهاد 

الخاصالطلب 

ها{تءفداواوقوأأااط 

هذهأل نجد الوسطية معي لأمحتح،لأء العربية النواميس إل رجعنا إذا 

والميةوالخ؛رية والفضل العدل مجعى عن تصاريفها ُمع ق نخرج لا المادة 
ا.١ طرفتن يتن والتوسط والنصف 

٢١والسنة الكتاب ق المائة هذه مدار المعاق هذه وعلى 

هوخصامالإسلام ب معا أبرز من والعدل الفضل والومطية.ممعى 
افدل بعويشهد العقول، نمهر تحر على قواعدها أرسى وقد الفريدة، 

دينالالإسلام من جعلت الي هي الصفة وهذه البالغة، وحكمته المهللق 
وعوتنمجراحله اختلاف على الزمن ويواكب الفطر، يوافق الذي العدل 

مماي؟هصاآصثوذاذ قال أعرافه، 

ولاه فياعوجاج لا الذي الواضح الذ دين هو المستقيم والصراط 
الوسطية.ممعناهاعلى يدل الواسع وهو.ممفهومجه كله، الخير هو بل تعقيد، 

عليهم،أنعم الذين الخيار طريق الق جعله الفاتحة سورة ل فمتلأ الشرعي، 

العربلسان ١، . a/iاللغة مقاييس ، ٢١/١٣اللغة هدب انفلر: )١( 
.٩٧١الأيوص: لابن المهابة ، ٠٢٢ص، القرآن مقرئات )٢( 
١. ofآية: الأنعام، سورة )٢١( 



القضانيالحكم طى الئتهي الخلاف أثر  ٢٠٢

مذكره، القرة سورة وق والض-الين، عليهم المغضوب طريفي بتن وهو 
وقثلك<كلتتلإمحه?0؟ ■بميتم<ش ؤ فقال: بالوسطية، ربطه 
؛.١١ه ,؛عا 

هدال.كفهومشيلأ؛ ثن ألإ' ألثثل،مذ ثئما •إزوثُ تعال: وقوله 
نمداه عما وأل الإيلام، حمائص من والاعتدال النوط أن على 

لكومحاالتفريط، أو الإفراط مسالك بما مسلوك الوصمة و١لقوانين الأنفلمة 
ذههن ميتمكن ولا والمعنوية، المائية ١لمصالح اعتبار عن إلا تمبمدر لا 

عنها،المتضررين انشقاق يوجب مما الغتر حقوق اب حعلى إلا الصالح 
دائمة.مستقرة تبقى أن ولا أهالها، توحد أن يمكنها لا فليلك 

تام؛وئام ق وأهله مستمر، دائم فهو الشرعي، القانون بخلاف وهذا 
الوسهللك معلى جارية وأحكامه فرعا، ١اعت^رة الص.الح على بني لأنه 

والسنةالكتاب ق المنهيات تأملت إذا فانك والتفريط، للأفراط امحانج، 

الوسطفهو به اس يامر مجا وكل الطرفن، هن.ين على دائرة ها وجل. 

نآلإ-منيأمز آس ؤ.إق تعال: قوله ذلك: ق آية وأظهر محنهما، 
لمل،ءظلمسلم ج نآثي وآلنأً=ني عن رتمح، آنئزش ذى يايتآه، 

محثأ"'.

القرآنضء ق الوسطية وانفلر: 'آأا~ّآةا، آية: البقرة، سورة )١( 
.٧٩ص: الخص د.ناصر 

٩.. آية: النحل، سررة )٢( 



٢٥٣فيها انمختلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

ل،والفضدل العمظاهر من القربى ذي وإيتاء والإحسان فالعدل 

والتفريطالقوة، استعمال ق الإفراط مفلماهر من والبغي والمنكر والفحشاء 
راجعفهو الأشياء هد0 عدا وما الثر، ونوازع النمس شهوات بح كل 

كذلروي وند القرآن، ق آية أجع الأية هذه العالماء عد وليلك إليها، 
.ا ١ هه مسعود بن اس عبد عن 

الشريعةأحكام "مع قا تطرد والاعتدال التوسهل آعي الخاصية وهده 
قوفعلى وجدها العقيدة جانب منها تأملت، فإذا وفروعها، أصولها ؤ، 

االتصديق.ثإل ولا الألوهية، مقتضى بخالق، مجا إل تدعو فلا الفعلرة، 
ةالباطلالأديان مجن كئتر ؤ، موجود هو ما غرار على العقول ن، يتناقض 
فيكهز الرشاد، وسبل الهدتما ل؛ محا إل بلن، تأحد بل الفاسدة، والنحل 

تنكره.ولا تعرفه الفهلرة.مما فيلئ، ومخاطس، الوجدان، 

لوالفضالمعللق العدل للئ، بحلي والتكليف، التشرع إل نغلرت وإذا 
وصفهمن فيه مجا .اق مصاوكله وذلك وتقليماته، وآدابه أحكامه ق التام 

الحدودمثل الصارمة الأحكام وحى ومهل، دين وأنه الخرج ورفع ّم بالتي
معيعلى منهلوية وجدها تامجلتها ما إذا والبدنية المالية العقوبات و المقدرة 

ةمقابلن جمفيها ما إل بة بالعدل فهي والإحسان، العدل بين؛ بجمع 
ارةكفقرع دنيا الق العقاب أن إل ية بالوإحسان .ممتله، الجراء 

،oav/yكئتر ابن ممستر وانفلر: ، ١٦٣/١٤مسيره ق اللجري أخرجه 
؟٤٤٧ص: الرحمن" الكرم تسير " السعدي وتفسير 



العمانيالطم طى الغئهي الخلاف ائر 

ينزجرولمن تبمرحه من إل إحسان وهذا مثله، مواقعه عن وزجرأ للذنب، 
الانزجار.بمذا يامن ولمن فعله عن 

القهناء:ل الوسطية ٠عالم 

املالشالومقلية.كفهومجها على مجوصوعأ بجمله ق الدين كان وإذ 
البنيان،محكم وجه على الحقيقة هذه لتمثيل رحبا مجالا كان القضاء فان 

موصوعالمائية، والحفلوظ للأهواء أو المحوقة، للمشاعر أحكامه تخضع لا 
لزج مبات، الغايأسمى لتحقيق ووسيلة المانعات، فض على قصدا 

والعدل.والصرامجة والفضل، الإحسان بين أحكامه 

امالأحكاحض بالأخذ ه بيراد لا القضاء باب ق والتوسط 
ىعلر دائهو بل غايته، تحميل j( وأشد أنكى هو ولا.مما وأيسرها، 

النحو ى علمنه قصد مجا تحقيق الحكم من رجي فمي والعدل، الخئرية 
فهووالإنصاف، الحيل ق به يليق ما فوق المكلف على حيف فيه يكون 
هتطيقإل يكن ل؛ إلا و به، أمر الذي اممه شرع وهو الوسط، الحكم 
وكلوعدما، وجودا معهما تدور الوسطية مجناط هما والختر فالعدل سيل، 

تو'سهلا.الغاص سماه وإن شيء ق التوسط مجن فليس الماط هذا جانب مجا 
القضاءوق ها، كلالشريعة أحكام ق جار المعي بمدا والتوسهل 

التشديدبين مجحاله ق يختلف بل واحد، منوال على يال لا أنه إلا كذلك 

آلجميقتضيه وما الكلف، حال يستدعيه ما بحب بينهما ومجا والتيسير 
تحقيقها.عدم أو عليه الرتبة ١لصالح تحقيق مجن الحكم 



٢٥٥فيها انمئتلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

التكليفل جارية كلها الشرمة — اذ رخمه — الشاطئ يقول 
انحرافلأجل التقريع كان الأعدل...فان الوسط الطريق على .ممقتفاها 

التشريعكان اإهلرءين أحد إل الوسط عن انحراف مظنة وحول أو المكلف 
ليحصلالأخر الجانب إل فيه يميل وجه على لكن الأعدل الوسط إل ردًأ 

بجبصلاحه فيه ما على المريص بجمل الرفيق الطيب فعل فيه الاعتدال 

قطريقا ما صحته استقلت إذا حى وصعقه، مرصه وقوة وعادته حاله 

شرعيةة كليل نفلرت فاذا .. . أحواله جميع ل به لأتما وسطا التيبئر 
نمطرف حهة إل ميلا رأيت فان التوسط، على حاملة بجدها فتأملها 

رففهلالأحر، الطرف ق متوقع أو واقع مقابلة ق للمنا فن الأطراف 
مقابلةق به يؤتى والزجر والترهيب التخويف ل يكون مجا وعامة التشديد 

قيكون مجا وعامة التخفيف وطرف الدين، ق الانحلال عليه غليا من 

لالحرج عليه غليج مجن مقابلة ق به يؤتى والترحيص والترغيسا الترحية 
الاعتدالومسلك لائحا، التومهل رأيت، ذاك ولا هدا يكن لر فإذا التشديد، 
/ر إليه يلحأ الدي والعقل ، إليه يرجع الذي الأصل وهو واضحا، 

.الني أقضية تأملت، وإذا مواردها، ق أبدا الشريعة بجد وهكذا 
تجدمجا فكتثرا الثنن، هدا على حارية وجدها بعدم من الراشدين وخلفائه 

وهداواحد، حنس من كانت، رمما أها مع القضايا بين، الأحكام تباين فيها 
نجمالمحل هدا القرع ق لها يعهد فلم الأخرى الفقهية الأحكام يخلاف 

,٢٨٦الواقفات 



التضانيالطم على الص الخلاف ار 

اسالمونحمل العدل تحفق الي المساسة على باه القضاء لأن الاجتهاد؛ 
بهحكم وما والأحوال، الأوضاع باختلاف يختلف وذلك الصلاح، على 

والمنة،القرآن تأويل من فهو القبيل هدا من هو مما وأصحابه المي. 
فلاومكانا، زمانا بما فتتمي للمصالح، المامة الجزنمة المسامحات مجن وهو 

جاءلما موافقة هي بل الشرع به نقلق لما مخالفة العادلة المسامة إن ؛^١^ 
.٢١١أجزائه من جزء هي بل به، 

اءالقضق الشرع معهود على جاريا المعى بمذا المومط كان وإذا 
أدلةق المظر ق مواء أعماله، جمع ق به يقيد أن القاصي على فالواجب 
الحكمتشذ كيفية ل أو لحكمه، المامب الماط عن بحثه ق أو الإثبات، 

واحد،نسق على بملرد لا الأعمال هذه ق والومهل والهم، الجانى على 
بجسبه:شيء كل قا هو بل 

والمظر:البحث ق التوسط ١— 

داركجمجميع إعمال والنظر• البحث باب ؤ، اكومط فأما 
لوالعقوحي المن أحكامه على معرفات الشارع نصبها الي الأحكام 
ىعلها بعضتقرم أو بينها المضارب إل يودي لا وجه على والحس 
حكمتعطيل إل يودي ولا الصواب، إل يوصله بينها.مما يوفق بل بعض، 
رآآ،.الحكم شرع من الشارع لقصد مناقضة أو قطعي، 

.١ ١-٨ ٤ ص: الحكمية الهلرثم، انفلر: )١( 

*١ ٦ ص' ١  ٦٧ع ص٠يربم لخمان البيان مجلة صمن مقال الإسلام، وسطية اطرت )٢( 



٢٥٧فيها المختلف الوفانع في القاضي اجتهاد 

المص—الحولا والضر، المع بادراك يستقل لا وحده العقل لأن وهذا 
،،الصحيحة١ والسنة الكتاب وهو لذلك، يهديه بنقل إلا المعترة والمفاسد 
فدمالها ق والظر تعقلها دون من الموص ظوام وراء الجري وكذللث، 

أنجرم لا فإذن ، الشارع مقصد يناقض مجا إل الوقائع بعض ق يودي 
ةالأدلأن وليعلم والحس، والعقل المقل بئن والاجتهاد المفلر j يزاوج 

ولكنلميمة، الالفطر ولا العقول قضايا ثال لا الصحيحة الشرعية 
أمعنو ولمتناقضان، أو متخالفان أهما صاحبه يخال المظر ق لقصور 

اختلافا,ولا تضاربا بينهما رأى لما المفلر 

الأحكام:ق التوسط ٢— 
بجبدل والعالفضل ين دائر لهو الأحكام؛ ل الموسهل وأما 

ةالغالبأو اخفة اف بجقوق متعلقا الأحكام من كان فما محنها، مجتعلقه 
مبنيةالذ حقوق لأن أمكن؛ ما ودفعها والميقر، بالمخفيف فيها فالومهل 

افيهيوحذ وقد الأصل، حيث من الجادة هي وهذه ،، ١ السامحة على 

.١٨٤للثاطي؛/الاعتصام \إل الأحكام نواعد انفلر )١( 
أنعلى •ءمهوُها دالة وهي كثيرْ، فروع قا الفقهاء أعملها نقهية ناعية هده )٢( 

تعال:قوله من منتزع أصل وهو والمقامة، التثاح على بية العادة حقوق 
قال[. ١١٧]هود: ؛ ال؛ءثبجنأمحاصث )ننا.ظن;كِس 

إذامحشركتن كومحم .كحرد القرى أهل يهللث، لا تعال أنه والمعي النازي؛ 
إذاوالعذاب الهلاك ذلك ينزل إنما بل بينهم، فيما العاملات ق سلمن كانوا 





٢٥٩فيها المختلف الوفانع في القاضي اجتهاد 

غفريطلب أن غجر من ه ينفتائبا جاء لما ه الجليل الصحابي فهذا 
الحدكان ولما بموته، اكفاء به؛ اعترف الذي الحد عليه مم ولن له، الق 
يمأقهما— عناللهه —رصي ، ر والغامدية ، ؛ لماعز والأنفع اللائق، هو 

السننل ائي المأخرجه حسنا"، قولا اعافا للذي وقال للئ، اف غفر قد ف— 
r\rli)  انحليل حزم وابن ٢( •  ٩/١)اكقتم، ل الحارود وابن ( ١٧٣١ ح(

. )المن ق والبيهقي ١( ١ بالآىر  (r\rli
اليالموية لكان ّقط الخد هدا أن إل لشيخه تبعا — الله رخمه — القيم ابن وذهب 

الذيالخد لصاحب قال كما يتركه أن يجن محر الإمام وأن القدرة، قبل حصلت 
ماعزعلى أقامه كما يقيمه أن ويتن لك، اس غفر فقد اذهب به: اعترف 

مرارا،ه الم، رديهما ولذلك به، المملهير إلا وأمحا اقات، اختارا لما والغامدية 
اليمول• ٌز، لك ممحن وط لك الما'رهذا قال: عليهما، إقامته إلا يأييان وهمّا 
البتة،إصقا٠له ق للتوبة أثر لا يقول: من لك مومحن الية، الموبة بعد إقامته نجوز 
إعلام. أعلم والذ الوسط القول هذا على إلا تدل لا رأيتها المة تاملت، وإذا 

،١ ١ \/ْ العري لابن القرآن أحكام ، ١ ٢ ا/أ ١ انحلى وانظر: \،، a/yالموسن 
الباريفتح الفتاثكا\\ا\ه مجموع ، ١٣و/.ايني 

منالدنين ل معدود لقبه، وماعز تنب اسمه قيل الأسلمي، مالك بن ماعز )١( 
مالذنب، أصاب الذي وهو قومه، بإسلام كتابا الني. له وكتب الصحابة، 

عنهم.لأجرن أمي مجن هلائفة تابما لو توبة تاب لقد ه: الني عنه وقال ندم، 
ه/ْ>لأ.الإصابة؛/'اوأ، م/هةما، الاستيعاب ، ٣٢٤؛/اإكبرمح، الطبقات 

اليالمرأة وهي الصحابيات، ق معدودة القرشية، فرج بمن مبيعة هي: )٢( 



الئضأنيالحكم على الص الخلاف اتر 

١.٢ تافن كانا أمحما مع عليهما 
ليتحرى أن للمانحي ينبض لا أنه الأصل* ْذا يقتضيه ومما 

لكا؛مملها وجد ما يدفعها بل فيها، مجشاحة لا الي الحقوق إثبات 
ا.أ مجدفعا لها وجيم مجا الحدود ادفعوا الني لقول 

وصعتحى فارجاها طهرق ت له وقاك الني. فجاءت الذنب، صابت أ ً
مجكستابماصاحب لو توبة تابت لقد وناوت عليها، وصلى فرحمت حمالها، 

.٦٩٦^!الصحابة مجعرنة ل الإصابة انقلر; . له لغمر 

يمولهل باب ، امحارب؛ن كتاب صحيحه; ق احاري J١أخرجها مجاعز; قصة )١( 
(،٦٤٣٨)أ/\.ْ\ح ؟ غمزت أو قبلت أو لمت لعلك للممر الإمام 

بالزنانمه على اعترف من باب الحاوي، كتاب صحيحه: ق لم ومج

jصحبمحه ق لم جمأخرجها الغامجدية: وقمة (، ١٦٩٤-، ١٣٢)م/• 
.(١٦٩٥)آ/آأآاح المابقئن والباب الكتاب 

بابالحدود، كتاب المنن، ق ماجه ابن اللمظ; بمذا أخرجه الحديث )٢( 
وقد(، ٢٥٤٥ح  Ao./y)باكبهات، الحدود ودفع المؤمن على المتر 
حجر:ابن قال الحض، درجة إل بما يرتمي شواهد له لكن فيه، تكلم 

ادفعوابالثبهات، الحدود ادروا مسعود؛ اض أثر الباب؛ ق محا وأصح 
اإشوكاني؛وقال ، ٥٦/٤الحبير التلخيص استملعتم"، مجا المالح؛ن عن القتل 
ذكرناه،مجا عضده من شد ففد المعروف الممال فيه كان وإن الباب ق، ومجا 

بالمبهاتالحدود درء مشروعية على به للاحتجاج ذلك بعد فيصالح 
٣.الرايةآ/بم. نصب وانفلر؛ ، yuy/uالأوطار نيل انحنملمة". 



فيهاانمختلف الوقائع في الئاضي اجتهاد 

نجوزلا من نول شل ولا وأحوالهم، الشهود ل ينظر فانه هذا وعلى 
قوي.مدرك للخلاف كان إن مذهبه خلاف كان ولو منهم شهادته 

بجللر وجبت إذا فاها الذ، حدود لتعطيل يسعى أن هذا ي*ني ولا 
اهلتمس يأن راد الموإنما العظم، الأم من وإسقاط بجال، إسقاطها 
الحلافها لحلموإذا حكمها، شقن حث إلا مام لا وأن المخارج، 

ك،ذلد بععليها للاقدام معي فلا لائحة، فيها الشبهة أصحت المعتر 
ةبالبينإلا تراق لا وأن الاحتياط، على الترع j مجبنائ الدُاء "وقاعدة 

،.١١بالاعتراف" أو العادلة 
ذتم،كل إعطاء يتحرى أن فيها فالوسقل العبادت بجفوق يتعلق ما وأما 

مبنيةلأها التخاص٠ين؛ أحد على صرر معه يثت لا وجه على حقه، حق 
٢.ل شرعا عليه محاففل الغير وحق والضايقة، التشاح على 

حفوقؤ، التساهل عن ينتج ومجا المال، اعتبار إل الحزم هذا ومرجع 
يتمكنل؛ إذا التضرر فان الوخيمة، والنتائج العظيمة المفاسد من الآدميين 

الكرإل يلحأ ما غالبا فانه والمضاء العدالة طريق عن حفه استرجاع من 
هوجعلى بخصمه للنكاية ذلك مع عي ويحقه، لاسترجاع والخديعة 

دموعالحق، هذا ق الحرم وجب هنا فمن بالعدل، يستحقه مجا يفوق 

فيه.اكاهل 

,٩ y/» انحتهد بداية )١( 
■آ/هإه.الموافقات )٢( 



اترادخلأفصضاسماسض ٢٦٢

وإسقاطحقه عن الخصم بمازل التوقع وامحدور المال هدا انتفى وإذا 
ميمط، ه حقأن جرم فلا صلح على أو عفوا إما الإسقاط يقل ما 

تعزيرو.استصلح إل الجاني يعزر أن للقاضي 
قبتحقيأحرى فهو الخصوم، بئن الصلح إل يسعى أن له وختر 

هدتر عمنال وند الأقارب،، ب؛ن سما بينهم والتاليض ايكم، مقصد 
ومالقتن بورث يالقضاء فصل فان يصهليحوا، حى الخصوم 'ردوا 

رالضغائن 
أونفه بفوات، المكلفج ابتلي فإذا ~ث اف رخمه ~ الشاطئ يقول 

ببه،تولا كبه إل راجعا ذللئ، يكن ولر أعضائه، من عضو أو عمله 
يمنفالخترة فله رفعه، يمكن لا وقع ما إذ العبد؛ حق يتمعحص فهنا؛J؛، 

انفالديون، من كدين الغير ق متوق حقا صار فد لأنه عليه؛ تعدى 

وجرياالكلي، على إبقاء الأول هو وتركه تركه، ثاء وإن استوفاه شاء 
تال تعه لقولأمكن، مجا الهلرفتن مصالحة تحصيل ق الشريعة عادة على 

رممحلإث-رفدهمحمحرامح؛ 

قطشبمة أي، وابن (، r>v/A)المتن، ق الرزا3ا عبد أخرجه الأثر )١( 

عن"الروايات وقال: (، ٦٦!/)السنن j واليهقي، أ/ئ'آه(، )الصف 
الصلحفان الأصل؛ حيث، مجن شواهد له ولحن ، مجنمهلعة هدا ل عمر 

والسنة.الكتاب، بنصوص مشروع 
١..  ojrا،لوافقات وانقلر: ، ٤٣آية: الشورى، سورة )٢( 



٢٦٣فيها انمختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

الخصوم،ين بالفصل يكتفي لا الحكيم القرع أن يفلهر هنا ومن 
أمكن،ا مزاع النتلاق على يحثهم بل انحايد، موقف لوقوف ام 

أوالمعسر وإنفلار والإيثار العفو ق المفللوم ويرغب البر، على والمماون 
اءبالقضمزجت الي الخلقية الدعائم من هذا وكل عليه، التصدق 

الوخيمةونتائجه الزاع تداعيات من والتقليل الناس، ين الوئام لإحلال 
ذلكوأقل كاملا، حقه استيفاء على الحق له توجه مجن أصر لو فيما 

مديدة.أحقابا بيتهم الضغائن ثبوت 
حقأيضا السلمين غير مجع القيم هذه أجرى قد الإسلام أن وبحد 

زالمولفةعلى يتفضل هو فها لوائه، نحت، وينضموا محاسنه مجن يشهدوا 

نجمذا وهوغناهم، فقرهم على ياخذونه المال مجن بنصيب قلوبمم( 
إلاه يردعلا ن جياس النمجن فان تدبيره، وحسن الإسلام سياسة 

دعيلو مما له أنفع ذلك ويكون يابه، من اطه إل فيدعى الإحسان، 
روالشدة بالحزم 

ررفيق، لوائه محت والانضمام الإسلام ل يرغ_< أيضا ذا هو وها 

الادمي،وحق الك حق مجتها مجواء الحقوق، مع من الحرمحتن الجناة إعفاء 
مغتهوأصظزويف لفيين ثل ؤ ت ة القياميوم إل محكما خامحا مبا-أ وسلمنه 

ثفنل4رثاقعهم.

.١  ua/aالقرطي ير نفانفلر: )١( 
.٣٨أية: الأنفال، سورة )٢( 



القضأنيالحكم على الققهي الحلاف ائر 

إذاار الكفأن على المسدين علماء أجمع وقد الثر• عبد ابن يمول 
كانما كل عنهم ومشط صلف، ما كل لهم غفر كفرهم من وتابوا انتهوا 
أنمل المسلمين وحقوق وجل عز اس حقوق من الكفر حال ق لرمهم 

الفالسالمن، أيدي ق ويصيروا عليهم يقدروا أن وبعد عليهم، يقدروا 
/ل دم أو مال ؤ، جنوه بشيء يوحدون ولا المسلمين، بإجماع قتلهم بحل 

يشهدالنحو هذا على الخلقية والقيم القضائية القواعد ُين التوفيق وهدا 

زةميوهي اهى، يتنلا ميلغا والحكمة والعدالة الرحمة ق الإسلام ببلوغ 
دنيويالوالعقاب الجزاء وإقرار للتفلتم تات لر ياعتيارها الإملامية الشريعة 

إصلاحو وهالضي، والتكوين للإصلاح أيضا جاءت بل فمّا، 
قالأفراد سلوك وتحديد الاجتماعية، العلاقات تقليم عنه يغي لا جدري، 
والق_واذينالشريعة ين تفرق الى هى الفلاهر٥ وهده المادية، صورها 

٢.ل التشريع ق القانون منطق عن يختلض مجنقلق فللشريحة الوضعية، 
ليعرفومراتبها بالحقوق فقيها يكون أن القاضي على أن ت والمقصود 

انفالحزم؛ فيه يهللي، ومجا فيه يتسامح وما يؤخر، ومجا منها يقدم ما 
كثيرامحنتلف وأحكامها كثيرة، أصناف على بالكلف المتعلقة الحقوق 
/١ الأدلة أصول تعهليه حسبما 

ه.ه ١ U/ الأسذكار ( ١) 

.٩٤— ٩١ص; تقييده ق الدولة 'لهنان ومدى الحق انفلر؛ )٢( 

\/هانالاعتصام )٣( 



٢٦٥فيها المختلف الوفانع في القاضي اجتهاد 

هذاق الفقهاء واتفاق تضط، تكاد ولا فروعه، تتشابه باب وهو 
تمللا اذ وق "حقولهم: كقاللكنة، الأمور ق بحمل إنما اuب 

احالتثعلى بية انماد و"حقوق السامحة"، على "باها أو الإسقاط"، 
مطرداالخلاف وحدت الكليات هده فروع استمرأن فإذا والمضايقة'، 

قدرج منالفرع ذلك هل اختلافهم جهة من بحمل وذلك جميعا، فيها 
نمالحقوق بتم خيمجا معرفة ل الشأن وليس ؟ عنه خارج أو كليه 

فهمj، كله الشأن وإنما وحفظها، تصورها يمهل قضية فتلك الأحكام، 
ا.أ لنماد وحق فه حق هو مجا ض الفرق 

الأحكام:تشذ ي النوط ٣- 
تمجن حال مجراعاة على فمبناه الأحكام: تنفيذ ق التوسهل وأما 

أنهناك الفرض لأن عليه؛ يثق ولا يهليقه ما بجب فيكلف الحق، عليه 
اء،القضمن الشارع نصد هو وذلك تعينت، والحقوق ممت، المازجة 

الأحوال.أحن على ذلك بعد الحقوق فتمتوق 
رتبتين،بين رتبة الاقتصاد اس—: —رحمه ، للام العبد بن العز قال 

ا.الوافةات*ا/ه.)\(

مكنانبكي: النال الشافم، السلمي القاسم أق ين اللام عبد بن العزيو عبد )٢( 
مثلير ل؛ ومقاصدها، الشرعة حمائق على المهللع مدافعة، بلا عصره إمام العلماي، 

ه.11'تتالأحكام(• )قواعد آثاره: من مثله رآه من رأتم، ولا ه، نم
•١ ' ؟/٩ شيحة قاصي لأبن و . '٢ بكي،//٩ للالشافعية طقات انفلر: 



الئضانيالثر على اممتهي الخلاف اتر 

والإسرافالصالح، جلب ق التقصير ثلاثة والمنازل •نزكن، بين ومنزلة 
والحدودات العقوبق بنهما...والأقتماد والاقتصاد لبها، حل 

هوحاله قوتحمب على الجناة من واحد كل يعاقب أن والتعزير١تت 
رالوضعفه" 

دفعوإلا مداده، رجي إن أنظر دين ق، ممرا كان فان هدات وعلى 
منابير غست وقق أو مريضا كان وإن المال، بيت من الحق عنه 

برأيحى عقوبته أرجنت لوته فما بحد ه ونفبدنه ق عقابا واستوجب 
فوف،إضراره ذلك مجن يلزم نر مجا عجلت وإلا الحال، وبماب علته، مجن 
فلاوقعت، إذا القرع ل المنوعات فان ؛ والإنصاف، العدل ق به يليق ما 

محنله شرع ما على براثد عليه الحيف ؤ، محببا الكلف مجن إيقاعها يكون 
رآلغيرى" الزواجرأو 

هلفذاك ائل، المهده أحكام ذكر السياق هدا ق الغرض وليس 

الجزاء،بات ل التومهل على للتمثيل هنا ذكرها جرى وإنما آخر، موضع 
قه إليوبحتكم حكمه، القاصي يدير فعليه للشرع، مقصود أصل وأنه 

بثامحايرد ب الي والحقوق العقوبات تقدير ول الأقوال، بين الترحتح 
إلاشيء به وزن ما الومْلية معيار فان تنفيدها، كيفية ول شرعي، نص 

ورجحانه.نه جبالعقول تشهد بحو على والصواب الحق وجه فيه ؤلهر 

\.Ui/Yالأحكام نواعد )١( 
 )Y( الأحكام فواعل وانفلر: 0إ\<خك الموافقاتui/y ،\ المونض إعلام"u/Y.



٢٦٧فيها انمئتلف الوقانع في الئاض اجتهاد 

موصعها،غر ق الأمور ميضع فانه الأصل هذا القاصي أهمل ومي 
أصعاءنتال الفمن ذلك على يترب ومجا مجتزاها، !ض الأشياء ويزن 

حيثمن الشريعة كاصد مناقضا فعود ١لصالح، من يمتجب مجا أصعاف 
اوملها، حافظ أنه يقلن حيث مجن لصالحها وهادمجا لها، موافق أنه يظن 

نية.حن على إلا الحكم ق قاض اخْلآ 
مألهأعك، وبغاهم، ديدهمم هذا كان ند اس~ ""رحمهم ونقهاونا 

وعادةالقرآن ننن على جريا وأقوالهم مياههم ق، التوط يرومون كانوا 
ةمجانباءت مجالاجتهادات تلك مجن ؤلريا أن ينكر لا أنه إلا التشريع، 
محملأليق ولعل الممل' التشديد أو المخل التخفيف ءلرذا إل إما للومهلية 

القكانت معينة حالات أو لفلروف مراعاة صدرت ألها على تحمل أن لها 

انالأزمجحميع ق رد مطشرع أنه على ذلك دون م غترها، مجن بما 
هإليتضم مجا الذاهب تلك أرباب علم لو بانه يقهلع والفلر والأحوال، 

آخر.رأتم، لهم لكان الأزمان 
الحديثفإن الاجتهادات؛ هذه نقد من طائل يكون لا ئد أنه على 

الألهالفقيه؛ معيار غر آخر مجعيار لها وهم، القضاء ن، الوسهلية عن ها 
ةالعامد القواعن جمتعتمده مجا بإزاء والآل الواقع على أساسا تعتمد 

ةعامالْ كقاءالوسطية إل ينظر فهو الفقه بخلاف الكلية، والأصول 
القضاء.وخصوصيات ١لتغبر١ت مجراعاه دون للتشرع 

نممكشرأ أن ة جهمجن الاجتهادات هده انتقاد بحسن ولكن 



اممضاليالطم على اممئهي الخلاف اتر  ٢٦٨

نمبألوان عدالتهم يبتت الذين القضاة يرمون القول على يجمدون 
موهلف، الار جمعن والخروج للثرع، المخالمة بجحة البهتان 

الخصوصية للقضاء فان الصب؛ هذا عن لبعدهم ذلك ل معاوورون 

لولاآ.' ل المعافري سليمان بن أيوب قال ولذلك بالممارسة، إلا تدرك 
مجلسأول قا أنول ما دريتا مجا الحكام مجع الشورى مجالس حضورى 

ة(رالمدونأحففذ يومجئذ وأنا ا، ١ أسود بن سليمان الأمحثر فيه ثاورق 
،.٣١المتقن" الحففل و)التمحرجة( 

فقيهاكان القرطي، صاغ أبو المعافري هشيم بن صالح بن سليمان بن أيوب )١( 
مجنسمع أيامهما، ق لبابة ابن صاحبه وعلى عليه الشورى دارت مفتيا،  ٧٥٥حا

،١ • /٢ ١ الأندلس علماء تاريخ ق ترجته . "آه < ١ ّنة توق وغثره، العبي 
٠٩٨صرت المذهب الدساج 

القرطي،الأندلسي أيوب أبو الغانقي، سليمان بن يعس بن أصود بن سليمان )٢( 
متقشفا''صالحا رجلا "وكان فرطبة، ق الجماعة نماء ول المالكية، فقهاء من 

انفلر؛. أشهر وعشرة عاما وتسعان تسعة وعاش ه ٠٢٦ سنة حدود ق توق، 
١ص: لاخثني نرطبة قضاة  الرقبة، ١٥١\ا المنرب حلا ق اينرب ، ٠٧
.-٠٦٩٥ص: للشاهي العليا 

هذا)التمرة( مقدمة ق فرحون ابن نقل وقل ٢. الجكام بنوازل الإعلام )٣( 
ابنفان أرى، فيما خهلآ وذلك قوله، مجن جعله أي سهل ابن إل به ونالنص، 
؟،شاوره إنه يقول فكيف قرن، بنحو أسود بن سليمان وفاة بعد ولد سهل 

أعلم.واس سليمان، بن لأيوب الكلام أن ل صربحة سهل ابن كتاب ؤي وانمارة 



٢٦٩انمختلف؛بها الوقائع في القاضي اجتهاد 

علىهذه تقابل أخرى طاثفة اد فلك ظهر الماب هذا تاملت وإذا 
والانحلال،التميع مذهب الومطية معي ل تذهب الي وهي آخر، طرز 
العصر،ة مواكبعن والقصور والتهلرف بالرجعة الدين أحكام وومحم 

والازدهار.والحضارة الرني بركب اللحاق دون والحيلولة 
ات،الامحامذه همجن الأوفر النصيب الشرعي للقضاء كان وقد 

قالإنسان لحقوق انتهاك هي ويقولوزت الحدود، بامقاط ينالون فتراهم 
ووههنا، وميرونه ما يقترحون م ومجنفلره، شكله ق وبشاعق منافعه، 

ثراثالمق الأنثى بالذكر بتسوية يهلاJون وتراهم الغرامة، او جن ال
التمراتفرصتها ضرورة ويقولون: فيه، بينهما اف، فرق ما وسائر والقضاء 

وهكاواالعدل، مقتضيات من وهو ومط، حل وهذا الأزمان، واختلاف 
وافترنحواغيروها، القضاة، فيه بحكم مما المعاملات أحكام سائر ق فعلوا 

إ٠ومحط أها رأوا حلولا لها 

فالذيالهوى، مجن الحقيقة ق منشؤها كان وإن الأحكام هذه ومثل 
أنمامع يكره، ولا العقل يعرفه الذي الومحط من جعلت، كوها فيها يبهت، 

للومحط,اكاق كل ،نافية بأنحاالحس وشهادة والفعلرة العقل نقهلع.ممحص 
العدلمن وحكمتها عايمها عليها ترتبن قد الق فرضها الي فالحدود 

أوجن بالعنها والاعتياض وأحنه، وجه أكمل على والأمن والردع 
علىكانت إذا الجاية "فان بحال؛ الغاية ^ه إل يودي أن يمكنه لا الغرامة 

هعليامحي على والعاساثة والحنق الغيفل من يدخل والأعضاء المقوس 



امئاليالطم طى اممتهي الخلاف اتر  ٢٧٠

لأخذوالتحرق والحمية، الضيم، واحتمال والعار، الغضاضة ومن وأوليائه، 
١بذلك ليمرون وأعقابمم أولادهم إن حى أيدا، المال بجره لا ما الثار 

وسقنايبدو فد بالغرامة حدها عن فالاعتياض ت السرقة جريمة وأما 

دفيهالذي الأمن بذلك يتحقق لا لكن بالمثل، التعويض من فيه لما 
علىغره، عن فضلا فعاله عن السارق يردع لا والمحن الحد، هذا إليه 
مناٍنالكونه الإسلام، تاريخ ؤ، الحدود مجن طبق مجا أندر الحد هذا أن 

مقمودبحمق شرعا إعلانه فمجرد ذللئ، وٌع بحتمع، أن قل بشروط 
•شرعه مجن الشارع 

^٢،ومن" المثمن بحموعئ امحمع ا١بحعل الحدود هن،ْ بان والقائل 
ونظرمحض خيال وهو رادع، غتر الحد هذا يكون أن بحويز على ذللئ، مح، 

وهداحكمته، عن للمحكم وفصلا معلولها عن للعلة سلبا لكونه قاصر، 
بقلهذا أن ى عليشرع، ب رادع غ؛ر كان لو إذ الشرع؛ ؤ، محال 

مصالحهمبرعاية جاء وإنما الخلق، بتشويه يأت نر الإعلام فان للحقائق؛ 
فقعلعالأطراف، وتسلم المقوس، تحفظ الحدود هذه إقامة فمع وحراستها، 

ذاوها، لغثرهحياة الواحدة المفس وقتل لغيرها، سلامة الواحدة المد 

مجعلولها.على العلة تركيب مقتضى 

الوسن)ا(إعلأم 

ونظرةمفاهيم تصحيح ١لأءلأ )أين ت كتابه ق العلأيلي الذ همد ذلكت نائل )٢( 
(.U1-U؛نجديدص: 



٢٧١فيها المختلف الوفانع في القاضي اجتهاد 

وظلمللأنثى جاء فهو ت المرات ق والأنثى الذكر ينز التسوية وأما 
هبويتعصب الأنثى، من أكثر الذكر من بمفع إنما اجلورث فان ؛ للذكر 
يسوله، وأخواتياته وتزويج مصالحه، رعاية ق حليفته وهو دومحا، 
يحرمونحاجاهليتهم ق العرب كان ذللث، أجل ومن شيء، ذللئ، محن للأنثى 

وزادا، مع—ا فأورثهم أقوم، وهديه أحكم، اس شرع لكن المتراثر، مجن 
قيعأن الإسلام ق شرع هذا وعلى النفع، ذلك مقابل نصيبه ق للدكر 

ذاوهالمنة، بعفلم يعفلم الشكر لأن شاة؛ الجارية وعن شاتان الغلام عن 
الالصريح ل العقفان العقل؛ إليه لأهتدي القرع به يرد لر لو الحكم 
الصحيح.النقل يخالض 

ذاهعلى وجدهما الأحكام بقية تأملت، وإذا هنا، متقرر أصل وهدا 
ول،العقتعرفه الذي التوسهل مجرى جارية الأصلح، على حاملة النوال، 

عندعن ؤز الخبير، الحكيم اس عند من الدين هدا أن على برهان وهو 
هتكثهمإأ.ئنئما ؤجدوأفه غ؛رأش 

.٨٢آية; اء، الممحورة 



التضانيالملم على الئئهي الخلاف اثر  ٢٧٢

اسسااس 

الخلال

ببج— ما وأول أقوى من أنه يلفى العتر الفقهي الخلاف ق، يالفلر 
امحه—دينار أطق تعارضت إذا الأدلة أن ذلك ؛ الأحكام ق مراعاته 
يكونفمد قطعيا، شرعا هو ليس اجتهادي أمر مجتها الراجح إل فالمصتر 

مجرة،أول ضعفه بدا لو حى الرجوح القول ل كائنا الأمر نفس ق الحق 
امالأحكتضطرب لئلا رجحانه إال٠جتهد يبدو .مما حمل التعبد أن إلا 

كيلكالأمر كان وإذا للتكليف، ،ناف هو الذي التخيتر ؤ، الكلف ويقع 
ةجهعلى إما المخالف جانب يقوي ما والمسألة بالحادثة نحف قد فانه 

ةجهى علوإمجا الخلاف، مجن الخروج ل كما الدمجة وتثرئة الاحتياط- 
هعليالممهللح وهو الخلأف، هوة وتضييق الشرعية، الصالحة تحصيل 
الحقيكون أن إمكان أعي ~ الافتراض هذا جواز وّع الخلاف، .ممراعاة 

عدحى القول.ممراعاته، وثار الحلاف، اعتار قوي الرّجوح~ الجانب ئ، 
لمجالك مذهب أصول مجن أصلا 

الموضوع;بمذا يتعلق مجا بجث، يلي وفيما 

المعيارللقرطي الفهم د  ١٩١٣والتحصيل البيان انثلر: ١( 
. TAA/nالعرب 



٢٧٣انمئتلف؛بها الوئانع في القاضم، اجتهاد 

الخلاف:مراعاة مريق ~ ١

بقحموقد )الخلاف(، و )*راعاْ( كلمي من يكون المصطلح هذا 
اة،مراعيراعي راعى مصدر اللغة: ق فهي المراعاة: أما الخلاف تعريض 

ورعاء.ورعاية رعيا يرعى رعى مصدر والرعي: 
ان،مععدة على اللغة ق ومدارهما واحل، والرعي.ممعى والمراعاة 

إذاأمره: ورعى رعاه يقال: الشيء، على والإيماء والرفق، الحفظ، منها: 

اجمأي: ، ل؛ه يبمؤها مارعوياني ؤ تعال: قوله ومحنه به، ثرفر٠ حفظه 
وقوالحقللحدود حاففلا الحاكم كان ولما انحافظة، حق عليها حافظوا 

رءيه"لأ،.عن سؤول وكلكم راع "كلكم : ه قوله ومنه راعيا، سمي 
ال:يماره، واعتبومراقبته الشيء إل الفلر المراعاة.ممعى: وتهللق 

ر:الأمست وراعيفعله، وتأملت، راقبته، إذا ورعاء مراعاة فلأنا راعيت 
وق،الحقمراعاة مجن وراعيته لاحفلته، وراعيته: إليه، بمثر ما إل نفلرت 

مجاإل يفلر أي فلأن أمجر يراعي وفلان رعاية، حرمته عليه رعيت ويقال: 
،•١ أمره إليه بمثر 

,٢٧آية: الحديد، صورة )١( 

،٨٠٣را/؛،آح والمدن القرمح، ق الجمعة باُجج الجمعة، كتاب، البخاري، صحيح رأ( 
(،١٨٢٩)ٌا/آ العائل الإمام فضيلة باب الإمارة، َقاب لم، موصحح 

.١٩٨ص: القرآن مقرئات وانفلر: 

.٢٣١المصباح ٤ اللسان ٤، اللغة مقايص ١، م/م. اللغة هديث، )٣( 





٢٧٥فيها المختلف الوقانع في التاضي اجتهاد 

النكاح.هذا فخ عدم الححة• هذه ومدلول 
بالشعار.ادتو-!اين بين الإرث ثبوت ولازمه؛ 

هوجل مخالفه وبدليل وجه، ق بدليله عمل ~ الله ~رخمه فالك 

را؛.له .راعاة آخر؛ 
المراعاة،صور جميع يستوعب ب أنه ث التعريف هذا على لوحفل وقد 

دلولمبعض بالحكم وهي فقط، منها واحدة صورة على انتصر وإنما 
النكاحممألة ق كما ذلك مجن اعم هو ما تشمل المراعاة أن مع الحجة، 

عليهويرب الدخول، بعد يصححه — الله رخمه — مالكا فان ول، بدون 

٢.ل — اف رحمه ~ حنيفة \لي لقول مراعاة ؛ آثاره حميع 
نوله;وهو الصور، لهذه جامعا تعريفا الباحتين بعض اختار هتا ومن 

أويقتضيه ما وإءهلاؤْ الحادثة، وقوع بعد المخالف دليل امحتهد ترجيح 
١٢أ يقتضيه ما بعض 

الق-:-رحمه الشاطئ اسمحا3، أيٍ؛ نول من منتزع تعريض وهو 
وهيقتضيه مجا بعض أو الأخر يقتضيه ما الدل؛ل؛ز، مجن واحد كل 

.٢٤١الخلاف" مراعاة مجعى 

انظر)ا(

اطر)٢( 

اطر)٣( 

٣ص؛ للسنوسي الخلاف مراعاة ٢،  ١/١التحفة ثرح البهجة 
.١٤ص: لقومي الخلاف مراعاة 

.٧٣ص: ثقرون نحمد المالكة عند الحلاف مراعاة 

•لأ 0إ )؛(ا،لوافقات 



القضائيالحكم طى الفقهي الخلاف اتر  ٢٧٦

الخلاف:ومراعاة الخلاف من الخروج لإن الفرق ٢— 

امأن.نها يجد الخلاف لراعاة الفقهاء يوردئ الي النل ل الا> 
المخالمةتكون ما ومنها عليه، والإقدام الفعل وقوع قل الخالقة فيه تكون 

،.١١اللففلن ض يمرقون لا أهم على يدل فهذا الفعل، وقوع بعد فيه 
ماعلى يغلب المالكية عرف ق الخلاف مراعاة أن يظهر الذي ولكن 

،.١ المالكي المذهب خصائص مجن الاعتبار هدا وهو الوقوع، بعد 
الحلافمراعاة أن فاعلم الق—؛ —رحمه ا ١ العباب العباس أبو يقول 

وقعإذا م أرجح، يراه الذي بالدليل ابتداء المذهب...فيقول هذا محامن من 
لري الوة القمجن الدليل لهذا مجا راعى الأخر الدليل مقتضى على العمل 

حاشيةعابدين ابن حاشية الثور مثلا: انظر )١( 

،irl\الدموثي 
الاعتصامأ/او؛-\\،ا، للقرطي الفهم والخحصيل اليان ا>: )٢( 

الفكرصا/هخ'؟.'ا/ْأا،
مجنعلم بالقباب، يعرف العباس، أبو الخدامي الرحمن عبئ بن قاسم بن أحمد )٣( 

مدركنبيل فقيه الرجل هذا الخطب; ابن عنه نال المالكي، المذهب أعلام 
مجنشديدا'. وانتهاض بجزالة فيه مجتمفا القضاء ول المهم، شديد النفلر، جيد 

للقاضيالإسلام نواعد و)شرح اليوع( ق حماعة ابن ال مثرح ) آنارْت 
،٤١ص: المذهب الديباج ق،: ترجمته ينفلر . ٥٧٨٠سنة بعد توق، عياض( 
• ٢٠٠ص• الزكية النور شحرة 



٢٧٧فيهأ انمختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

لالدلااين موجب ين نوط فهو •جلة، نظره ي اعتارها يمط 

امحنهليصم حيث، الفعل ونوع قبل فيكون ،; الخلانمن الخروج وأما 
ذاوهالذمة، ثت؛رثة الاحتياط مجن فيه لما الءخالما بقول العمل أو الفتوتم( إل 

.٢٢١الأحر على ^، ٥٥٧١أحد المالكية يطلق فقد ليس.مملرد، أغلي الفرق 
الخلاف:مراعاة أمام ٣- 

نسمن:إل وعدمه الفعل وقوع باعتبار الحلاف، مراعاْ م تنق
الفعل:وقوع قل الخلاف مراعاة الأول: المم 

يكونبأن ووجاهته محالفه مجأخد قوة للمحهد يفلهر أن وصورته: 
سواءظاهرة شرعية لمصلحة محمقا أو الاحتياط، وفق على اتيا مقتضاه 
ةوو؛روتورعّا مخالفه راي فيختار التيّخر، او السديد جهة ق كانت 

٠ا ل ضعيف رأيه أن على لا للذمة، 
موضعوهو الخلاف، من بالخروج الفقهاء يسميه الذتما هو وهدا 

.٢ ١ شرطه تحقق مى بينهم اتفاق 

٦.٢  ٤/١عرفة ابن حدود شرح وانفلرت ، yaaI['المعرب العيار )١( 
. ٤٨-٤ ٦ ص: الاوك؛ة عد الخلاف، مراعاة : انفلر )٢( 

,٦٥ص! لينوسي الحلاف مراعاة انفلرت )٣( 
١؛_ JbUابن حاشية ، xr/Yملم صحيح على الروي شرح انفلر: )٤( 

والفلا'مالأشباه ، ١ya/yالثور \اه\ك الأحكام نواعد ، ٣١٩؛/الفروق 
.٤٨٢ص: المسودة ، ١ ١ / ١ بكي اللابن 



اممضانيالحكم على اممتهي الخلاف اتر  ٢٧٨

هلفعل ق ا-محلفوا إذا الفقهاء أن الضرب: هذا ق ا،لراعاة وطريق 

الفعلفالورع واحب أو مباح هو أو الترك، فالورع حرام أو ماح هو 
فالورعحرام أو مندوب هو هل فيه اختلفوا وإن الوجوب، اعتماد مع 

تركق العقاب من حذرا الفعل، فالورع واجب أو مكروه أو الترك، 
الأو مش—روع هو هل اختلفوا وإن يضره، لا الكروه وفعل الواجب، 

،.١١الفعل فالورع 
وقدوالخشية، الورع هو الخلاف من الخروج منشأ يكون ما وعالبا 

ؤوآلأبوةتعال: الق قال كما العلم، ق اإراس،محين طريقة بانه يمسر 
/،•ر 

قوالنفلر الاجتهاد ل الملك هذا لكون يممن الفقهاء بعض ونجد 
أنهمالك عن نقل كما خاصة سهم أنفعلى به العمل نصروا ر.ءا الخلاف 

الفاتحةنفي؛ خاصة ق فيها به وأقرأ به آخذ والذي واحدة، الوتر نال: 
أحدا،به يقفا لا وكان القاسم: ابن قال والمعوذس، الإخلاص مع 

/١ ه نفخاصة ل به يأخذ كان ولكنه 

افيميمصر أن عندي وللمرء الشافعي: إدريس بن محمد وقال 
لاثثن مل أقق أقصر لا أن فأحب أنا وأما ل؛لتين، مسيرة كان 

للقرافي؛/واآ.الفروق اظر: )ا(
٧.أية: عمران، آل محورة )٢( 

المدونة)٣( 





صم عش  ٧٣١اتر!_،  ٢٨

مذهبأصول خصائص من النحو هذا على الخلاف مراعاة وتقرير 
ةالفقهيذاهب المومائر إليه، الإشارة سلفت كما ~ اف رخمه مجالكس 

غرارعلى إليه بحتكم أصلا تعده لا لكنها وتراعيه الخلاف تعتر الأحرى 
,٢١١المالكية عند هو مجا 

الخلاف:مراعاة ة-دروط 

وهي:خمسة، شروط نيه توفرت ما هو الفقهاء عند المراعى الخلاف 
للخلاف،ينهيا.الراعي يكون أن — ١ 

قر والنفله، وأدلتالخلاف، معرفة تستدعي الخلاف مجراعاة كانت إذا 
أنيمكن لا فهذا ذلك، وفق على بينها الترجيح م الشرع، لمقاصد أوقفها 
ومعمق وهذا له، التقليد وجه على إلا البتة امحتهد غجر حق ؤ، يتضور 

قهاد اجتهو إذ الوقوع؛ بعل، الخلاف مراعاة منه وأظهر ظاهر، الراعاة 
الحكمإليه يوول وما الفاعل وحالة الفعل حمرص ل بالنظر الماط تحميق 

إلاهذه— والحال يمكن— فلا المرجحات، ق تقريره سبق ما على ذللئ، بعد 
أحقيةعلى اس— —رحمهم الفقهاء نص هتا ومن مجتهدا، المراعي يكون أن 

،.٢١المراعي ق الشرط هذا 

أ/ها-أ،اخبمل البحر المنور ١،  ٤٧/١عابدين ابن حاشية انفر: )١( 
؟٢٧١ص: المالكة عتو الحلاف •راعاة ، ٤  ٨٢ص: ودة الم

الهحة، ٣٨/١٢المعرب المار ه/حما-وما، الموافقات انفلر: )٢( 



٢٨١هبها انمختلف الوقانع في ايئاضي اجتهاد 

را،.درك قوى الخلاف يكون أن ٢- 
الغيمن امحتهد ويسلم الأحكام، لتضط عنه بد لا الشرط وهذا 

وولرآ،، القائل" نول لا الدليل هو إنما الحقيقة ق اراعى "فإن والهوى؛ 
بحال،مذهب على يبت لما ربته نزك مهما خلاف كل يراعي أن أمجكنه 

ذاوهرخمة، الخلاف يقول; م شاء .مما شاء لن بحكم ان مانعا يجد ولا 
وهوبتحريمه، الشرع جاء الذي الأم س أنه مق وقد الهوى، من صرب 

خلافوهو الإباحة، حجج ق معدودا الخلاف يكون أن إل مفض أيضا 
الذ-.—رحمهم العلماء إحماع 

فقهاءمجن علمته أحد عند بحجة ليس الاختلاف البر• عبد ابن قال 
،.أقوله ق حجة ولا ءندْ، معرفة ولا له بصر لا محن إلا الأمة 

قة بامحللعلة بالخلاف الأحكام وتعليل تيمية; اس الإمام ويقول 
الأحكامبما الشارع يعلق الي الصفات من ليس الخلاف فان الأمر؛ نفس 

مجنيذكه ولكن الني. بعد حادث وصف ذلك فان الأمر، نفس في، 
،.٤١الاحتياط" لهللب الأمر نفس ق الشرعية بالأدلة عالما يكن ل؛ 

^إ\<\للزركشي الثور ، ١٢•والتحصيل؛/١ البنان ف الشرط هذا انخلر )١( 
.٢٦٩/١عرفة ابن حدود شرح 

.٢٦٣؛/عرنة ابن حدود ثرح )٢( 
٠٢٢١الموافقات؛،/؟U-؟؟، وانفلر: ، ٩٢٢/٢وقمله العلم بجان جامع )٢١( 
الموافقاتوانثلر: الفتاومح، مجموع )٤( 



اصم على اممتهي الخلاف اتر  ٢٨٢

هذّنختلف نسي أمر صعقه أو الخلاف قوة أن بالذكر: وجدير 
—رحمه ٢١١الئبكى ابن ذكره عا القوة: ضبط ق العبارة وحاصل الأنفنار، 

ومداركهابأقوالهم بل امحتهدين، مجن بالقائلين اعتبار ولا ت قال إذ الك- 
ذيق وتعلعندها، الذهن وقوف يوجب مجا بالقوة: ونعي وصعقا، قوة 

كنسالما بما انتهضت لو الحجة فان ها، الحجة لأنتهاض بسبيلها؛ الفتلة 

.٢٢١لها" مخاشن 

وتفكر،تامجل إل بحتاج وقد تأمل، ؛أدل( القوةأو الضعف يظهر وند 
هلاختلافهم جهة مجن الباب هذا فروع بعض ل الفقهاء اختلف ورمما 
وقوعمن بد ولا كذلك، ليس أم اعتباره النغلر ق يقوى مما الدرك ذلك 

٢,ر الأفهام ونماين الأنظار اختلاف صروره الحلاف؛ هدا مجثل 
امحتهدين،وءلائف من هو إنما الضعف أو القوة إدراك أن ريب ولا 

نقيهمحمد، أبو الدين تاج بكي، الالكاق عبد بن علي بن الوهاب عبد )١( 
محلكق أمجعن حجر: ابن الحاففل نال ثى، فنون ق مشاركات له شافعي، 

ثاب،وهو مهر حى والعربية والأصول بالفقه الاشتغال ملازمة مع الحديث، 
حياته،ل نماتيمه وانتشرت بالأمور، عارفا لسان، وطلاوة بلاغة ذا وكان 

والظائر(و)الأشباه الهاج( شرح )الإبماج آثاره: من • السعد غيها ورزقا 
الدرر١، ٠ v/؛ خهة فاضي لابن الشافعية طبقات انظر: .  ٠٧٢٧منة توق 

.yrrjrالكا.نة 

١٨ لهو١لفلائر الأشباه )٢( 
السابق:المصدر )٢١( 



٢٨٣فيها انمخت1ف الوقانع في القثي اجتهاد 

منمراعاته إل يعمي امحتهل لكن الأمر ظاهر ق ضعيئا القول يكون فقد 
الس—الغوالتأويل والاحتياط كالضرورة الرجحان مجن له احتف ما أجل 
دوينتدة فائوهده ،، غيرهر على راجحا نظره ق فيصئر ذلك، ونحو 

رآ؛.الضعيفة الأقوال 

أنعلى الفقهاء نص ففد الخدود، ق الخلاف مراعاة هداث أمثلة ومجن 
قالمتر بان ذلك وعللوا رتبته، نرك لو حى يراعى مما فيها الخلاف 

.ا ١ الأدمي حق مجن أقوى افه حق ولأن الشارع، مقاصد مجن الحدود 
ومراعاته،باعتباره الملحة تشهد .مما يقيد هذا أن نفلري ق ولكن 

انتهاكإل يؤدى الخلاف من اللون هدا ٠راuة ق الاسترسال كان فلو 

هداار اعتبعدم المصلحة فمن الله، حدود على والجرأة الحرمات، 
بحكمللأمام يفوض الدتمء التعزير ذلك.ممثابة ل الحكم ويجعل الحلاف، 

تلافاخومحب، ا، ومكانا زمانالصالحة تقتضيه مجا بحب به 

والأحوال.الأشخاص 

الخلافمراعاة الخفال: كلام فناهر أن "واعلم الزركشي: قول ^١: يؤيد ومما )١( 
الأشاْ: وانفلر ، الثور . احتياط" فيه كان إذا الآحذ خعض وإن 

.٣٨١المكي لابن والفلائر 
Y) ) :عود المجرم على الهود نثر انظرYV\-Xuo/y.

rAl\Y.المعرب المعيار : انفلر )٣( 



الئضانيالطم على الممهي الخلاف اتر  ٢٨٤

،.١١اص نحالف صورة إق ازاعاة ودي لا ان ٣- 
يالأخدالذمة ويرثة الخلاف، هوة تقليل الخلاف مراعاة مجن المقصود 

١J ،أدىفاذا الشرع، مقصود 'نماقص لا للمكلو مصلحة فيه أو.مما لأحوءل
فيضعبالإبطال، الغاية هذه على المراعاة عادت ١لإبماع محالفة إل ذلك 
لذلك.منها 

ربعمن باقل شهود ولا ول بض تزوج من الصورة: هذْ ومثال 
والشافعيالشهود، عدم ق ومالكا الول، عدم ق حنيفة أبا مقلدا درهم 

أحد،عند الخلاف هذا يراعى فلا درهم، ربع من بائل النكاح واز جق 
،٠روالتلاعب التلفيق من لكونه فسخه وجمح م ومن 

،.١٢١ثمكط المذاهب بين ا-يهع يكون أن ٤— 
فإذاتقدم، كما الأدلة بين الجمع مجن وجه الخلاف مراعاة لأل وهذا 

الخلافكان لو كما وذلك الراجح، إل المصير تعين بينها الجمع يمكن لر 
اةمراعلا فمكروه، أو مجندوب، أو واجب، أو حرام هو هل عل فق 

الحرامإن بمال(؛ أن إلا تفدير كل على مجتونع والجزاء الجهمح،، لتساوي 
المص—_الح،جلي، على مقدم المفاسد درء أن إل مصيرا الاعتبار ل يقلءم 

آخر.نظر له فذلك المكروه، ومثله 

)ا(اإنلر

انظر)؟(

انظر)٣( 

.٢rU-\riص: للمشاط الثميتة الجواهر ، y١٣١/الثور 

.٢٣٧-٢٣٦االمثاطص: الئمية الماهر ا/.ئا،الذخيرة 

الثور



٢٨٠فيها المختلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

بالكلية.ملهيه للخلاف المراعي يترك لا أن 
مالكيتزوج لو له.مما ومثلوا المالكية، لعض عليه ض الشرط وهذا 

حىيراجعها لا أن فالحكم ثلاثا، طلقها م مذهبه، على ،ءا فامزواجا 
اورععقره لقول مراعاة القاسم؛ ابن اختيار وهذا عقره، زوجا تنكح 

لأنهما بينبمر3، لر غيرْ تنكح أن قبل تروجها فلو واحتياطا، 
دهعنا ونكاحهمالنكاح، فمال لاعتقاد هو إ؛لا حينئد بينهما التفريق 

بالكلية؛للمذهس، تركا كان بيتهما فرق فلو فاسد، المخالف وعند صحيح، 
الفعل،ل قبمراعاة وهي غ؛رْ، لقول مراعاة أولا تزويجها من منعه لأن 

تاركافيكون أيضا، غتره لقول مراعاة يكون به~ قيل ~إو ثانيا وفسخه 

١٢ل المراعاة حقيقة خلامح، وهو بعد، ومن قبل من اعي بالكلية لمذهبه 
اتاركيكون أن غير من غترْ قول يراعي قد امحتهد أن ل ويظهر 

وهليس المراعاة باب ق الغتر قول إل المصير أن وذك بالكلية، لمذهبه 
نجمص_رب هو بل به، الأخذ الراجح فان رأيه، على له ترجيحا 

ه،نفخاصة ل به يأحذ ما أكثر الراعي بحد ولذلك والاحتياط، الورع 
الدليلينمن واحد كل إعهناء ت المراعاة تعريض ق الشاطئ قول تقدم وقد 

ارأيالحلاف من الخروج فجعل يقتضيه ما بعض أو الأخر يقتضيه ما 
أعلم.والله محله، ق الشرط هذا أن هذا مع ل يبدو فلا المراعاة، من نوعا 

المعربالمعيار انفلر: 



القضائيانمئم على الممهي الخلاف ائر  ٢٨٦

المهانة:الواقعة ق الخلاف مراعاة 

/ر مستحب الخلاف من الخروج أن الله— —رحمهم الممهاء يختلف لا 
الفعلإيقاع وم - الدين، ل والاحتياط الورع إل ذلك ومرجع 

صحةق رئبة أو شلئ، المكلف، نفس ق محقى لا بحث الاتفاق ورة صق 
عبادةأو كان عادة التصرف 

الجمعمشروعيته: وس_< الورع فائدة المراق: الدين ثهانمؤ يقول 
أنهتوهم النفوس ق، يتقى فلا دلل، كل •ممقتضى والعمل الختلفع،، أدلة بئن 
الجمعفأر ذللث،، ينتفي فبالجمع الصحيح، هو مجمتضاْ لعل دليلا أهمل قد 

٢,ر والتصرف العبادة صحة ق الأدلة مجقتضات حميع ق لمداهبؤ اض 
الوانمةق الخلاف اة مجراعض: - المسالة هدم ق البحث، أن إلا 
أنلئ، ذلوحصوله؛ الفعل وقوع بمد الحلاف يختص.؛راعاة إنما — القضائية 

ملزمبحكم فملأ يستدعي مما ونزل وغ فيما ينفلر أنه خصائصه من القضاء 
إله فيفالأمر والحوادُثؤ التصرفات من يقع لر مجا أما غيره، إل يتعداه ولا 

تعلقله يكون وفد الخلاف، مجن الخروج ق الفلر يتعلق وبه الفقيه، أو القي 

\/آ\،لم مصحيح على شرحه ق النووي الإمام بالإخماع صرح وممن )١( 
يكادالخلاف من الخروج \.' \ إ \ والطائر الأشباه ق بكي الابن وقال 

قواعد، ٣١؛/٩ الفرث3، ، ٤٨٢ص: ودة الموانظر: عليه" مجمعا الفقيه به جب

.١ ا/'اأ عابدين ابن حاشية ٢، ١ \اه الأحكام 
الفروق)٢( 



٢٨٧فيها المختلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

جازإذا ما حال وق التعرض، بعدم أي بالترك الخكم حال ق أيضا بالقضاء 
موضعه.هدا ليس آخر نظر ولذلك حكما، فتواه واعتترت بمي أن للقاضي 

وعوقبعد الخلاف مراعاة ق ~ الله رحمهم — الفقهاء اختلف وقد 
قولن;طى الفعل 

الفعل:وقوع بمد الخلاف مراعاة جواز الأول؛ القول 
ااتة_دمجينن جمة المالكياء علم"همهور ذهب القول هذا وإل 

رالمالك مذهب أصول من أصلا وعدوه والمتأخرين، 
الفعل:وقوع بمد الخلاف مراعاة نحون لا الئائ: القول 

والقاضير، الد عبابن منهم: المالكية، مجن جماعة ذهب وإليه 
ءياض>٢<وهمرهمر٣/

عرفةابن حدود شرح ، ٢ /٦٣ ١ اكري نواعد ، ٤٢٠، ٤١٩/ا والتحصيل اليان )١( 
.-٣٦/١٢٢٤و٣٨٦/٦المب المعار ١، ٥ ١". الأعمام ا/مأ؟، 

الذهبأعلام أحد السبي، المحصي عمرو بن عباض بن موس بن عياض )٢( 
واللغةوالمحو وعلومه الحديث ق ونته إمام كان I حلكان ابن قال المالكي، 
أعلاملمعرفة المدارك )ترتيب آثاره: من . ابمم"وأنوأيامحهم العرب وكلام 
ْه.٤ ٤ ضة توق ملم( صحيح شرح ق العلم )إكمال مالك( مذهب 

.١٦٨ص المذهب الدياج ، الأعيانونيات ٢،  ٢٢/٤الإحاٍلة انظر: 
الجواهر، ٦٨ص: للونشريم الك المإيضاح ١، . U/oالموافقات انفلر: )٣( 

.٢٣٥اكبةص: 



الئضاليالحكم على القئهي الحلاف اقر  ٢٨٨

قدالخلاف^ مراعاة يعي ) مجوصع وهدا التر• عبد بن عمر أبو محال 
نجبلا ا فيمالاختلاف لراعاقم وذلك مالك، أصحاب فيه اضطرب 
الدليلأو الإجماع، يوجبه إنما حكما، يوجب لا الاختلاف لأن مراعاته؛ 

.٢١^اك١زعا' عند أمرنا وبذلك والسنة، الكتاب من 
اس،قييعضده لا الخلاف "القول.عراعاْ عياض: القاصي ومحال 

الخ__الفغ؛ره ويمي.كذهب عنده، الصحيح مذهبه نر العا يترك وكيف 
ة،المازلوات فوخوف الترجيح عدم عند إلا يسوغ لا هذا ؟، لمذهبه 

.٢٢^الحادثة" تلك ق التكاليف عنه ويسقط التقليد، له فيموغ 
الخلاف(مراعاة )يعي المسألة أن "فاعلم الشاطئ: إسحاق أبو ومحال 

يكونلا الخلاف محال: فانه البر، عبد ان منهم طائفة على أثكلت محي 
ا.ل الشريعة ق حجة 

الوقوع:بمد الخلاف لمراعاة امحزين أدلة 
نمة الأدلمن بجملة الوقوع بعد الخلاف لمراعاق امحيزون استدل 

منها:والعقول السنة 

روتهما القصة: وحاصل فيه، اختصم الذي ، رزمجعة ولد قصة — ١ 

الاستذكار)١( 

المعيارالعرب)؟(

.٩ ٢ \/y وفضله العلم بيان جامع ؤ، البر عبد ابن قول وانفلر ، ١ • ®/٧ الموافقات )٣( 
فيهقضى الذي زمعة وليدة ابن هو العامري، القرشي زمعة بن الرحمن عد )٤( 



٢٨٩المختلف،هها الوقانع في القاضي اجتهاد 

عهدوناص أنجب بن عتة "كان قالت: عنها- الذ -رصي عانشة الوتن أم 
قلماناك: غافضه، مي زمعة وليدة ابن أن وقاص أي بن معد أخيه إل 

إلد عهند أخي ابن ونال: وقاص، أيب بن معا أخده الفتح عام كان 
فراشه،ى علولد أيٍب وليده وابن أخي فقال: زمعة بن عبد فقام فيه، 

ناباس، رسول يا معل: فقال وسلم، عليه الق صلى ال؛ي إل فتساونا 
ولدأي وليدة وابن أخي زمعة: بن عبد فقال فيه، إل عهد ند كان أخي 
ت—يقال م زمعة، بن عبد يا لك هو : ه اف رسول فقال فراشه، على 

اشزوج زمعة بنت لمودة قال م الحجر، ولالعاهر للفراش الولد هؤ ائته 

/ر اف، لقي حى راها فما يعتبة، شبهه من رأى لما منه؛ .احتحي 
ووجهالوقوع، بعد الخلاف مراعاة أجاز محن عمدة الحديث وهدا 

راش،الفم حكمعا، الحكمخن قضائه ل راعى ه الني أن منه: الدلالة 

بنعبد أخوه فيه نحاصم من الحجر وللعاهر للفراش الولد بأن الق. مول ر— 
بنزمعة وأبوه يمانية، لأبيه أمة كانت وأمه وقاص، أن بن معد مع زمجعة 
وأخته؛لزتما، بن عام بن مالك بن نمر بن ود عد بن شمس عد بن نص 

•بالمدينة وهم عقب الرحمن ولعي نال جق، الني زوج محولة 
ه/ْم.الإصابة ، atv/yالاستيعاب 

المشتبهاتير نفباب البيوع، كتاب صحيجه; ق البخاري أخرجه رن 
للفراشالولد باب الرضاع، 'مماب صحيحه: ل لم وم( ١٩٤٨ح ٢^١ )؟/إ 

احبْلل(.)آ/.خ.الشبهات وتوفي 



القضائيالثر على السهي الخلاف ائر 

واءمللزوج ابنا الولد يكون أن بظاهره يقتضي فالفراش الشب4، وحكم 
الفراشبصاحب الولد الحق الأصل هذا ولقوة خالفه، أو الشبه ق وانفه 

ارالاعتبق منه ألد وهو الظاهر، هذا يقابل فهو الشبه وأما زمجعة، وهو 

سويةاحتجاب وهو حكمه~ عاليه ورتب ذلك، مع اعتبره . اليي أن إلا 
بعضمن ١^٣^ لأمهات وصيانة وورعا احتياطا أخته—؛ أنحا مجع منه 

بعتبةالمن الشبه مجن الولد ق ه الني رآه لما وذلك الشبهة؛ مجع المباحان 
صحوليلك الخلاف، مراعاة بحري الموال هذا وعلى وقاص، أي بن 

،.١١الحادثة بمذه له الاستدلال 

رأةامأيما ت قال ه اليي، أن ءنها~ الله —رصي عائشة حديث ٢— 
فنكاحهاباطل، فنكاحها باطل، فنكاحها ولمها إذن يغتر نفسها نكحت، 

.٢٢١.نها" أصات لما الهر فلها بما دخل فإن باطل، 

،rU/\rالمعرب لمعيlر ١،٧-.٦٩/٤العيد دفق لابن الأحكام اركام انغلر: )١( 
اللامِبل 

٢( ٠٨٣الول،)أ/ا'مأآاح ل باب ازكاح، ■مماب سه، j داود أو أخرجه )٢( 
ُلي،إلا نكاح لا جاء ما باب النكاح، كتاب الجامع، ق والترمذي 

"(a/t • ١ • ٢ إح )إلانكاح لا باب الكاح، كتاب المنن، ق ماجه وابن ١
قوالدارظي )آآ/\خا(، المدرك ق والحاكم ( ١٨٧٩أ"ح )ا/ْ-بول، 
لأهلمقال فيه والحدث (، ١٢)U/؛منه ق واليهقي مننه 

تلخيصائفلرت الصحيحء إل بما يرتقي شواهد له أن إلا بالحديث العلم 
.٢ ا-/ّا٤ إرواءالغليل ، ١ ٩ ٤ ، ١ ٩ ١ آ/ اuري فتح ، ١ ٥  l/v"الحبو 



٢٩١فيها المختلف الوقانع في الئ1ضي اجتهاد 

أولا،المأكاح ببطلان حكم الني. أن بالحديث: الاستدلال ووجه 
وإندخول البعد يالهر لها حكم م ثلاثا، الجملة بتكرير بطلانه وأكد 
إذصحيح؛ العقد أن عالي ذلك فدل البطلان، مقتضى خلاف عالي كان 

رالحرام البغي مهر لأن المهر، امتحق لما زنا كان لو 
وجه،من عنه للممنهي تصحيح وهدا الحديث: على تشيا الشاطئ قال 

مجرىالفاسد النكاح وإجراؤهم للولد، المسس، وشت، ال،راُث،، فيه يسر وليلك 
مالحكى علدليل وغثرها المحاهرة حرمة ول الأحكام، هذه ق الصحيح 

باتفاق,حكمه ق وليس الزل حكم ل كان وإلا الجملة، على بصحته 
الفرقةفيه تقع فلا الحلاف،، فيه يراعى قد فيه المختلف فالنكاح قال: 

ترجح١^، الأمور س بالدخول يقترن لما مجراعاْ الدخول؛ بعد عليه عثر إذا 
الحكم؛——النفضنرتب إليه يوول ما إل، نظر كله وهذا التصحيح، جانب 

تزيدأو الهي مجمدة توازي مجمدة إل إفضائه مجن و١لإبهلال 
اقترنلما نظرا راجحا؛ صار قد اعتباره حال الرجوح الرأي أن ٣" 

لأفضىرغئرْ حكم ولو ؛ بغئرْ بالحكم تحمل لا مصالحة تحميل من به 
ا،فيهالمختلف الأنكحة ق جليا يفلهر وهدا الصلحة، تلك تفويت، إل 

أوالهي مجمدة توازي مجمدة إل يقصي بل فيه، مصلحة لا إبهنالها فان 
آنفا.الشاطئ قرره كما تزيد 

0االواقفات )؛(انفلر: 
١٥-•  i^lrالاعتصام وانفلر: ١، ه/؛؟ المابق المرجع )٢( 



التضاضالحكم على القئهي الخلاف اتر  ٢٩٢

ىعللاشتماله المآل؛ اعتبار من صرب هدا: على الخلاف فرعي 
اةمراعالله— رخمه — الشاطئ جعل وليلك للشارع، مجهللوية مملحة 
.٢١١عليه المفرعة القواعد مجن الخلاف 

واقع"فمن قال: إذ )الموافقات( كتابه ق بجلأء الك المهذا قرر وقد 
ينبغيمجا على زاني الأحكام من عليه يترب فيما يكون فقد عنه منهيا 
مقتضىن جمعليه أشد أمر إل ُؤد أو الأصالة، بحكم لا البمة بجكم 

هوجعلى الفساد من ونع ما بحيز أو ذلك، من ذُل وما فيترك الهي، 
الجملةعلى دليلا فيه الكلف واهع الواقع ذلك أن إل نظرأ بالعدل؛ يليق 
عليه؛وقعت ما على الحالة إبقاء إل بالنسبة راجح فهو مرجوحا كان وإن 
مقتفىمن أشد الفاعل على صرر دخول مع إزالتها مجن أول ذلك لأن 

لودليوع الوققبل أقوى دليله كان الهي أن إل الأمر فبرجع المهي، 
١المرجحة القرائن مجن به اقترن لما الوقوع؛ بعد أقوى الجواز 

الوقوع:بمد الخلاف لمراعاة المانمن أدلة 
دوقواعاس القيلمقتضى مخالف الخلاف القول.كراعاة أن ١" 

المغربعلماء إل مراسلاته بعض ق الشاطئ قرره —كما وبيانه الشرع، 
وميإليه، صر صار فحيثما المتبع، هو الدليل أن الأصل~: هدا حول 
-رجيح التوجوه بأدق ولو ~ الأخر على الدليلغ، أحد للمحتهد رجح 

\.AA-\W\loالو١ممات )١(

ا-ابما.ْ/'آ')؟(الموافقات 



٢٩٣نجها المختلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

ناذاالأصول، ل مقرر هو مجا على سواه ما وإلغاء عليه، التعويل وجمب 
وإهمالعنده، المرجوح لدليله إعمال الغير فول إل امحتهد~ ~أءنى رجوعه 
القواءد"رأ/، خلافعلى وذلك اباعه، عليه الواجب عنده الراجح للدليل 

الشرعحجج من حجة الخلاف جعل يقتضي بالمراعاْ القول أن — ٢ 
ضابطافيه فان القرآن؛ به نطق ما خلاف وهو الأحكام، عليها نبي الى 

قاّءاءردوْولإنترعم ت*الت قوله وهو الأصل، هدا ينفي الخلاف لسائل 
ئاوةولصن خم دأثثمح-ألآمةهث اق 

نحماحد عند حجة ليس الخلاف أن على الإجماع نقل مبق وقد 
لالمعتبر الدليل ق هي إنما الحجة وأن العلماء، 

منهماكل متنا٥٥،<؛^ دليلارا بئن جمع غايتها الخلاف مراعاة أن ٣— 
أدىا فممحال، التنافضن و؛ن والجمع الأخر، يوجبه ما خلاف يوجب 

،.٤١باطل أصل الخلاف مراعاة أن يعي وهدا متله، إليه 
:والترحمح الوازنة 

عندإليه بحتكم أصلا الخلاف مراعاة كون على الدالة الحجج ق بالنفنر 
ماوأن صحيح، فقهي أصل الاصعللاحي الراعاة.مماها أن صن الأحلاف 

.)/٢٦٣ العرب المعيار وانفلر: ١، ^ ٦/٣الاعتصام )١( 
.٥٩آية: النماء، سورة )٢( 

.y٩٢/\ وفضله العلم بيان جامجع سق: محا مع انظر )٣( 
.المعربالمعيار انظلر: )أ(



القضائيالحكم ظى القئهي الخلاف ائر  ٢٩٤

يلي:لما وذلك توهنه؛ أو لرد0 الاعتار ل ينتهض لا الأدلة من به عورض 
وسلامتهاالأصل، هدا إل ذهب الذي الغفتر الجم أدلة صحة ~ ١ 

راجح•ُعارض من 
رأيالأو ذهب المعن خروجا ليس الأصل بمذا انمل أن ٢- 

احممت؛—المرجوحالي القرائن عمل.ضضى هو بل الراجمح، 
تقريره.مبق كما راجحا وصيرته 

إنقيل: الي الشرعية للقاعدة موافق الخلاف داعاق العمل أن ٣- 
جالبعلى مقدم الفاسد درء أن وهي• إليها، يرح *كله الفقه 

الصالج"رار
وجهان؛من لها موافقته وتفلهر 

وجهمجن ولو المعتبرة الأدلة تعارض عن نتج إذا الخلاف أن أحدهما: 
لمجتق الاحتياط يكون ما وغالبا مراعامحا، تستدعي الي الشبه من صار 
اّتبرأفقد الشبهات اتقى "فمن قوله. لدلك يهدي كما للذمة أبرأ هذا 

.٢٢١الجرام" ق وقع الشبهات قا وقع ومجن وعرصه، لدينه 

٨.ص: للسور وادفلا؛ر الأشباه ا/آ، الأحكام نواعد انفلر: :١( 
الإيمان،كتاب صحمحه; ل البخاري ثرت بن العمان حديث من أخرجه ^٢( 

الماتاة،كتاب صحيحه: ل ومسلم ( ٥٢ح لدسه، اصبرا من باب 
يرنفوانفلر ( ١٥٩٩ Uy\^lr)الشبهات وترك الحلال أحد بات 

. ١٨١/١والحكم العلوم جامع ل؛ العي بمذا الشبهات 



٢٩٥هبها المختلف الوفانع في الئاضي اجتهاد 

قرعهس الشارع مقمود يانض مآل له كان إذا الحآكم أن اكاني: 
الآل،اعتار ق تمريره ض ما على الملغي حكم ل وصار إليه، لتفت يب 

وأخذراجح، للمإهدار فاهما الخلاف؛ مراعاة نجري النوال هذا وعلى 
ؤ،ا كمالق—رع، ود لقحوأوفمح، للمكلف أنفع لأنه أولا؛ بالرجوح 

النكاحلأن ،؛ الالكيلالذم، ل الدخول بعد الفاسدة الأنكحة تصحيح 
الزوجة،وصيانة الولد، رعاية نحو من عفليمة مصاخ به تتعلق الدخول بعد 

ذلك.وغثر والنسب كالإرث به التعلقة الحقوق وإثبات 

محرك،الفاصد المكاح وإجراؤهم الشاطئ; الإمام يقول هذا ول 
ىعلل دليذللئ، وغثر المحاهرة حرمة ول الأحكام هده ل الصحيح 

هحكمق، وليس الزيؤ، حكم ق، كان وإلا الجملة، على بصحته الحكم 
٢.ر الخلاف فيه يراعى ند نيه الختلف فاككاح باتفاق، 

لأن؛ ه مجتحثر غاس للقيالراعاة القول.ممخاكة أن يعلم وهمذا 
اس،للقيالأوفمح، هو به الأخذ فيكون ذكر، .مما راجحاصار هنا الرجوح 

مجنفيه مصلحة لا إذ الوقوع؛ قبل الخلاف مجراعاة ق ذكروه ما يتجه وإنما 

قعاصم ابن نال فيها، المختلف الأنكحة جميع ؤ، الحكم هذا المالكية أجرى )١( 
:١١٥ص: الحكام تحفة 

—لاقالق ق د تعة بعللماق وفلا بذا>أ وفخ 

حنص ه لإرثا فذا ق خ الفوع وننل بمن ومن 

ْ/الواقفات )٢( 





٢٩٧فيها المختلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

يكونأن جواز يعي وهذا الدليل، نفس إل لا المدارك، وامحلأف الأنظار 
منهاواكصود مريرها، سبق مقدمة وهده الرجوحة، الجهة ق المواب 

هدامجن شيء نرل.ممجلمه ما مى القاصي أن وهو عيهات ينتج ما بيان 
العامالمامحل يحقيق الحادثة خصوص ل وينظر يتريث، أن عليه فإن القبيل 

عنوالتحقيق الحث هدا أمقر فان ينظرت ذلك إثر وعلى الخاص، م أولا 
أنله يجوز ولا مراعانه، عليه وتحتم أقوى، جانيه صار المخالف دليل تأييد 
ذلكفان لإمامه، وتقليدا لمذهبه، إجلالا والصالح الأدلة هذه كل يهدر 

الصواب,جادة عن وخروج الاجتهاد، ل التعسف من صرب 

أخذتإذا الممألة فإن والفقيه، القي وب؛ن بينه الفرثا يكمن وهنا 
اله لأنه؛ ومراعاتالخلاف اعتبار بعدم يقال أن أمكن فقهي •ممنظور 
باستثناء— القضاء فيه ينفلر فيما الفلر ولا خصومة ولا إلزام ثمة يكون 
الأحيانمن كتتر ق يقتضي فإنه القضاء وأما حالاته—، بعض ل المفي 

انكوإن قضاء، الراجح هو ويكون تعينر، ولر.مما بارجوح' الحكم 
خصوصياتمجن للقضاع ما إل يعود وهذا خلافه، يقتضي الفقهي النفلر 

لولاالمعافري; صاغ أي قول مبق وقد ، القي ولا الفقيه يشهدها لا 
مجلسأول ق أقول مجا دريت مجا الحكام مع الشورى مجالس حضورى 

ة(رالمدونفل أحفيومجثذ وأنا أمول، بن سليمان الأمجثر فيه شاورل 
رالفن الحففل وزالمتخرجة( 

ا/؛٢.الحكام بموازل الإعلام 



القضانيانمكم على اممئهي الخلاف اتر  ٢٩٨

قارع الشقصد ق تحقيإل طريق الخلاف مراعاة أن ثانيا! 
دقدعي المأن وذلك ؛ وأتمه وجه أحس على إيقاعه وهو القضاء، 

أودا مجتهان كمواء فيه، مدهبه بحكم التصرف هذا متعمدا يكون 
فان؛ شيء ق العدل مجن ليس القضاء ماعة الباعث هذا فالغاء مقلدا، 

القاصي،للناس.،ذهب إلزاما فيه فان التأول لخكم محالفة كونه مع هدا 
معهاالناس يكون الي الشرعية للميامة ومحالفة الحكم، ق بدع وهذا 
الضاد.عن وأبعد الصلاح، إل أقرب 

وىقإذا الحلاف هذا مراعاة من مناص للقاضي يكون لا فإذن 
واليات.والمقاصد والاحتياط الضرورة مجئل الخارجية، يالرجحان جانبه 

اعتباررJعني وهلمءا بقوله! المعي هذا اس~ —رحمه الثعاطي قرر وقد 
إفضائهمن والابهنال بالقض الحكم ترتب إليه يزول ما إل نفلر الحلاف( 

امعل دليالوقوع بحد ولما تزيد، أو الهي محمية توازِي ممسية إل 
ةجهمن نظر نفلران! له عمله ل محتلثا بالجهل العامل أل وهو مرجح، 

إلقصده جهة من ونظر الإبطال، يقتضي وهذا والهي، للأمر محالفته 
بأحكامهم،له ومحكوم الإسلام، أهل مداخل داخل لأنه الجملة ق الموافقة 

لبالإسلام، أهل حكم عن به يخرج أن عليه يجى لا جهله أو وخهلوه 
روجهله يخهلئه ده أفمجا به له يصحح حكم له يتلاق 

يعيلا الخلاف( رمراعاة أصل أن إل الصدد هذا ق الإشارة وبحدر 

.١٩٢ه/ الموافقات )١( 



٢٩٩فيها المختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

أخذايكون تارة بل بالأخص، الأخذ هو القضاء ل دائما موداه يكون أن 
م،الحكه إلييؤول< حسبما بالأحوط، وتارة بالأشد، وتارة رالأخها، 

.شرعا ا،لرجوة مصلحته به وتتحفق 

أفضتإذا ا محال ل الخلاف مراعاة القاصي على يتعذر وقد 
التوسط.مراعاة حينها وعليه حق، بخس أو ظلم، إل مراعاته 

الورعيتعذر قد اس~ت رخمه ~ اللام عبد بن العز يقول هذا وق 
مختلفحق يتيم على ليتيم كان إذا كما الحلاف، مسائل و الحاكم على 

أحدهما،.ممال المسامحة بحوز لا إذا بينهما؛ الصالح يمكن فلا جوبه، ول 
.ا ر والوصي'ا الأب حكم وكذللث، الخلاف، ق التوسهل الحاكم وعلى 

امالشريعة ق تقليله أو الحلاف، نفي الشرع مقصود أن ثالقات 
ةالأمبوحدة تفتك الي الوخيمة الأضرار مجن عنه ينتج لما وذلك أمكن؛ 

والمودة.الأخوة كف ق والعيش والاطمئنان بالأمن وتذهب وقواها، 
الكاليةتالشرع مصالحة اسست ~رحمه الشاطئ إمحاق، أبو يقول 

جميعل الشرع تكاليف محن ُعين قانون محت داخلا الكلف يكون أن 
ريعةالشق الاختلاف نفى أن وعملا...وصح وقولا اعتقادا تصرفاته 

وضعفيها صح لو إذ وفروعها؛ أصولها ل والعموم الإطلأؤ، على وذمه 
ىعلتلاف الاخوجود فيها لصح الاختلاف قصد على واحد فرع 

-\،،/.AAص: ليومي الخلاف مراعاة انفلر: )١( 
.X./yالأحكام قواعد )٢( 





٣٠١فيها المختلف الوقانع في القاصي اجتهاد 

المابءااس 

 W4جوى امادd اسل

مدخل:

التوارثةالأعراف إل خاصة نظرة — اس رخمه ~ مالك للأمام كان 
نممرجعا الأعراف تلك جعل إذ المنورة المدينة أعي المدق، محتمع اق 

أوالتشريعية وصى النمن مأشكل فيما إليها بحتكم التشرع، مراح^إ 
اومبه، أخذ وعرفها المدينة أهل عمل وافقه فما الفقهية، الاجتهادات 

مكينا.له أصلا ذلك صار حى يه، يعد نر و طرحه مجتها خالفه 
احمإل الجملة ق مجرجعها كئترة أمحور ذلك على له الباعث كان وفد 

واورثدين الالصحابة وأن الإسلام، ل عفليمة ومجنزلة قدسية مجن لالمد؛نة 
همعنالناس توارثه ذلك وعلمهم أهلها، محن كانوا العال! ق ونشروه العلم 

الشرعببيان أول هم فكانوا اس~، —رحمه جيله حى جيل بعد حيلا بالعمل 
لطويد أمجبعد إلا العرف يختلف أن العادة ل يعد إذ منه، الراد وتحديد 
وحي،الن وزمالرسالة عهد عن بعيدأ مالك عهد يكن ول! يعيد، وزمن 
التشريعأصول من أصلا المدينة أهل عمل ارتضى الأسباب فلهدْ 

المرتبةق، يلي المالكي، الذهب خصائص من المدينة أهل بعمل الاحتجاج )١( 
إليه•الإشارة سلمت لما الواحد وخثر المياس على *الك عند مقدم وهو الإجماع، 

الالحق أن إل محرجعها كشترة لأدلة العلم؛ أهل حمهور حجيته ؤ، خالف وقد 



اترالخلأفاصضمسني ٣٠٢

نيهايول لر الإسلامية الأثاليم بل مض، إقل؛م أو خاصة طائفة ل نحصر ي ً
رويتإنما الأحاديث من وكتم بعدهم، وس الصحابة من امحتهدون العلماء 

نولق هي إنما الحجة أن عع انجري؟ العمل أجل مجن تطرح فكيف المدية، بغير 
•الناس عمل ؤ، لا ه رسوله وصنة اف 

مالكاأن وذلك الدعوى؛ محل على ترد لر أها إلا الحجج هذه وجاهة وُع 
والعملمحالفته نجوز لا حى آخر إجماعا المدينة أهل عمل يجعل لا الق رحمه 

زُنه،j الماس عليه أدرك وما المدية، أهل عرف به أراد إنما بل بغئره، 
ولذلكالإجماع، نيل مجن لا بالعرف، الفقهاء احتجاج نيل مجن به فاحتجاجه 

هوهدا أن على يدلك والذي محالفته، عن هيه غئره ق ولا )موًكه( ل تجد لا 
ذلك،من تمكنه مع الأفاق ل المسلمن على مجذهبه يفرض أن منعه مراده; 

مجنومعهم الأمصار، ق تفرقوا عليهم اذ رضوان الصحابة بأن لدلك واعتذر 
الماس،على لفرصه إجماعا يرام كان فلو المدينة، ل ليس مجا والحديث العلم 

يليهالإجماع بإزاء العمل جعلوا مجدهبه أصول عددوا عندمحا أصحابه فان وأيضا 
آخر.إجماع أنه لا لمرتبة، اي 

بلوبجره، بعحره المدينة أهل عرف يحكم يكن لي اس~ ~رحمه مجالكا أن على 
العادةلأن به ط قيأ دليله، صعق ولو الشرع ق وجها وافق مجا مجنه ينتقي إنما 

حيتامجن ضعيفا كان لو حى ورجحانه الحديث، بصحة يشهدان والعمل 

الذينالراشدين الخلفاء وزمجن الرمالة بعهد قريثا عهده وأن سما الرواية، 
م.الءلانمجن صدر إذا الحكم أن حاف وغتر به، يجكمون رالهل١ن لهم كان 

الذإالن، بعد به فالأحذ وعادة، عرفا لهم يصم حى الماص يمارسه أن عليه غل-ح 
فوته.تحفى 





القضانيانمئم على الص الخلاف اتر ٣

اةالقضه عليمضى الذي العمل وانفه الخلافية.مما ائل المل ياخذون 

قعيفة ضه حجتكان لو حى والصلاح العدالة أهل من والمفتون 
بعضق ولاة الكان حى الولع، أشد النهج هذا ولعوا وقد الأصل، 
١العمل يه جرى الخكم.مما على القضاة يحملون العهود 

شروطههي وما ؟، الأصول يئن منزلته ومجا ؟، العمل بمذا المراد فما 
أحاولأسثلة هذه ؟، القضائي الحكم على تأثتره مجدى وما ؟، وصوابعله 

التالية:المقاط ق مضامنها بحث 

العمل:١-مريق 

أمضاهما الناس اعتياد المالكي: الفقه اصهللاح ق بالعمل الراد 
لسببه والحكم الضعيفة، الأقوال مجن العدل أهل والمفتون القضاة 
رآ،.ذلك اقتضى 

أوالقضاة مجن مجنشوه يكون إنما ١^؛،^ العمل أن ت التعريف هذا ومفاد 
أهلبه حكم أو الناس، عادة عن نشأ ما لا والصلاح، العدل أهل الغتغ، 
اهلا.،عنعممي يلا ذلك فان و١لفتين، القضاة مجن والماد الحور 

الفاساو.العرف قبيل مجن يكون بل الاصتللاحي، 

المالمالميم j والعمل الرف  ١٦الماص الفكر انغلر: )١( 
.٤٢١، ٣٦٦ص: للحباي 

١ص: العمل به جرى •مما الأخذ نفلرية ل: التعريف.ممعناْ هذا انفلر )٢(  ٠٢،
. ٣٤٢ص: المالكي المذهب j والعمل العرف 



٣٠٠فيها انمختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

درءو وهذل_الث،، يقتضي سب إلا •ِعت؛را العمل هذا يكون لا م
هيالعمل عن عدل إذا بحيث راجحة، مصالحة جالب أو غالبة، ممسية 

.، ر المحاخ مجن عنه يربحى مما أعظم المفاسد مجن علميه يترتب ما كان 
والعمل:العرف بين الفرق ٢— 

بحتكمبحتث الأحكام، مجن له مجا جميع ق العرف مجرى يجري العمل 
ارضعإذا ويهدر والقضاء، الفتوى ق به ويعمل الخلاف، رفع ق إليه 

فهوالعرف، أحكام آخر إل مجمحلحة به الحكم ق يكن لر أو قاطعا، نصا 
أنهالباحين بعض ارتأى ذلك أحل ومن الموافقة، تمام الخكم ق له موافق 

/ر المترادفة الألفاظ نبيل من عنده فهما والعمل، العرف ينز فرق لا 
الم الحكق اتفانهما إن إذ النفلر؛ ق ُتجه بينهما التفريق أن إلا 

يعيلا الأحكام ق الشريعة أصول اتفاق مثل الماهية، ل اتمانهما يستلزم 
الماهية.ق اتفاقها 

وهوغهره، دون الأنوال من الضعيف على انصر أنه التعريض: على يلاحظ )١( 

الأنوالبه ويراد يطلق وند الإطلاق، عند منه والفيوم العمل، معاد أشهر 
ابنعليه جرى اصعللاح وهو بما، الحكم تمن إل للإشارة القوية الراجحة 

يكثرالق والقواعد المسال نجمع الي الكتب على بمللق وند تحفته، ق عاصم 
.هلرة بالماليوم يعرف مجا مقال بالعمليات مى وناخاكم أمام ها العمل 

.١١١العملص: به جرى الأخذ.مما نفلرية ٤، ١ • — ٤ • " i/yالسامي الفكر انفلر؛ 
ص:الماعي الذهب ل والعمل العرف انفلر: )T؟( 



القضائيالثر على الئقهي الخلاف اتر ٣

أهمها:مروق والعمل العرف بتن التفرقة إل ١^١>؛؛>، بعض ذهب وفد 
الماداتيشمل فإنه انمل أما بايُاملأت، خاص العرف أن ١- 

مكبراتتعمال واما، أذاهموتكرار الجمعة، تعدد مثل وذلك أيما، 
ذلك.ونحو الصوت، 

ة،كافاس الميمارسها الي والعادة المكرار عن اثئ العرف ٢- 
يرغن جمالعامة فيه يشع فالعرف والاجتهاد، الدليل عن ناشئ والعمل 

منوالفنون القضاة فيه نميع والعمل قول، نقل أو شرعي دليل إل استناد 
.،١١الاجتهاد أهل 

الأصول:ب؛ن وصولته العمل حجية ٣" 
يجريالمالكي، الميم، ق مكيا أصلا العمل به جرمحا ما تحكيم يعد 

ارض،المععند المقلمون الحديث، على تقديمه ق المدينة أهل عمل مجرمحا 
بنفسه،مستقلا أصلا يعتبر لا أنه إلا ،، روالحواديث، الموازل ؤ، به وبحكم 

أوة الحاجتقتضيها مصلحة أو عام، شرعي أصل إل يستند أن يد لا بل 
ممارسته.واعتادوا الماس ق فشا عرف أو الضرورة، 
أنهبحكم نوة علميه ويزداد العرف، حذو بحدو المزلة صنا من فهو 

إنهإذ وصلاحهم، عدالمهم نم، ممن قضائي أو فقهي اجتهاد عن صادر 

اكه_،ق والعمل العرف ، ٢٥٧ص: العمل به جرك، الأحد.مما نفلرية انفلر: )١( 
.٣٩٥ص: المالكي 

. ٠٥— ٥٣/١الحكام تمرة انفلرت )٢( 
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امالامحق والطر الأحكام، ق التام الشن العدول احهاد عز يغلب 
رجحانل ذلك بعد أحد يشك فلا ومقاصده، للشرع مطابقتها ومجدى 

ا.ر يخالمها مما والعمل بالحكم أحق وأنحا وقضاياهم، اجتهاداهم 
مبنيايكون لأن مظنة لكونه بل لداته، لا حجة العمل صار هنا ومن 

العمل.مجرد لا الححة هو فيكون الشرع، ل محعت^ر أصل على 
الا أمحنجد بالعمل أحكامها رجحت الي الفروع امتقريتح وإذا 

يكونأو ة، الذريعسر أو الاستحسان أو المصلحة مراعاة عن تحرج 
الشريعةقاعدة على جار ذلك وكل الشرعية، السياسة إل مرجعها 

هم،أشالمالكية ض اما3، مجوصع به الأخذ يكن نر ذلك أنه«ع إلا 
•ر فريمح، إل حياله موا انقبل 

أصولبخالق نر و العمل، به جرى إذا الحكم أن يرى ت الأول المريق 
وازل،النق ه يويمي انحاكم، ق به يقضى محكم نإنه وقواعده الشرع 
.٢ ١ المالكية ■همهور مذهب وهذا 

.—٩٦٧٩ص: العمل به جرى الأخذ.مما نظرية انظرت )١( 
.٣٩٣ص: المالكي الذهب ق وانمل الرف انظر: )٢( 
بعملالأخذ بوجاهة القائلن ين هو إنما الخلاف هذا أن إل الإشارة نجدر )٣( 

بابمن الإقليمي العمل بمللأن غءِون فيه الخالفين أما وححيته، المدينة أهل 
.٤ ١ ٤-٨ ١ ٢ ص: المالكي الذم ل والعمل العرف انظر: أول. 

الفكر، ١٤٥/٤الدسوقي حاشية ، ٥٠— ١٥٣^الحكام تمرة انفلر؛ )٤( 
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الراشدينللخالفاء وفتاوى اقضية يكون الدية أهل عمل أكثر ج— 
يكونالإقليمي العمل وكيلك الْين، الموفقهاء قضاة من يعدهم ومن 

أهليةلهم ثمن الراسخئن والفقهاء العدول للقضاة وفتاوى أقضية عن عبارة 
والترجيح.الاجتهاد 

تقضيالي العوامل إل امتد قد لكونه بالراجح؛ أخد العمل أن ٣— 
ومحملان والأّتحوالمصلحة كالعرف وذلك غتره، على برجحانه 

إلاالأصول هده وافق حكم لترك معي فلا الشرعية، والسياسة الدريعة 
جائرغير وهو بالمرجوح، حكما 

المرجعوأن باحللاق، العمل هدا حجية عدم يرى ١كائت المريق 
الرجالآراء لا وقواعدها الشريعة أصول تكون أن ينبغي لأحكام اق 

،الطرطوخي بكر أيٍب الأستاذ رأي وهدا القضاة، وأحكام 

.١  ٨٣ص; العمل به جرى الأخذ.مما نفلرية انفلرت )١( 
أبوالأندلسي المهري أيوب بن سليمان بن خلف بن محمد بن الوليد بن محمد )٢( 

لهمالكي، فقيه رندفة، \لي بابن أيضا ويعرف ب١لهلر٠لوشي، المعروف بكر، 
زاهداعاملا عالما إمحاما كان فرحون; ابن عه قال بموغه، تشهد مجولفات 

قاوتقدم منها، بالمر راضيا اادني١ من عتقللأ مممثفا متواضعا ديأ ورعا 
توق(والبدع( )الحوادث الملوك، زمحراج آثاره: مجن وخلافا مدها الفقه 
المذهبالدمحاج ، ٤ ٩ • ١/ ٩ النبلاء أعلام محير ق: ترجمته انفلر 'آده. سة.
.١٢٤ص: الزكية الور شحرة ، ٦^١٢ص: 



الهضانيالثر ظى اممئهي الخلاف اتر  ٣١٠

٢.ر الناخرين من وجماعة ؛، ١ الممري اف همد واتجب 

Iيلي فيما إجمالها ممكن الحجج من بجملة هؤلاء ممسك وند 
الحري،الفل إل ل شرعي، أصل إل يمد لا العمل أن - ١ 
قهي إنما ذلك، من شيء ق ليت والحجة به، بالأخذ ا،لهلردة والعادة 
وقواعدها.الشريعة أصول 

 ~Y بعدماالتأخرين عد إلا يعرف لم العمل به جرى مما كثترا أن
دلعم حكأنه ذلك مجع يدعى فكيف الاجتهاد، وطرح التقليد شاع 
•؟ معتر اجتهاد عن صدر 

العملفيحتاج والممتين، القضاة بتعدد بتعدد قد ه نفالعمل أن ٣" 
الخلاف.رفع فائدة له تكون فلا الأقوال، بئن والموارنة الترجيح إل به 

الله،همد أم المقري، بنكرتنمحتنأبيبكرضامشي أحمد بن محمد )١( 
العمل،على محافظ الرحل هدا الخطب؛ ابن همه نال، بماس، الجماعة قاصي 

وبجفظالقيام، أم والتضمم والفقه العربية على نائم العادة، على حريص 

فاضلةمشاركة ويشارك والأداب، والتواريخ الأخبار بحفظ وضم الحديث، 
 ،j ،الأندلسغصن مجن الهليب، )نفح آثاره؛ مجن والنطمح، والجدل الأصلع

أخبارل الإحاٍلة ؤ،; رجته انفلر: ٠ ه  ٧٥٨سة تول )القواعد( الريب،( 
.٢٨٨ص؛ المدهب، الديباج ١، ٩ أ/ا غرناؤلة 

بهجرى الأخذ.مما نفلرية ا/هه، الحكام تبصرة ْْ، ٦/١اللجب، نفح انظرت )٢( 
.٣٦٥٧ص: المالكي الذهب، ؤ، والعمل العرق، ، ١٩٧، ١٢• ص:العمل 



٣١١فيها المختلف قانع الو في القاضي اجتهاد 

رعايةبه حكم يكون نل فانه بشرطه صدر لو حى العمل أن — ٤
بعديعمم فكيف غيرها، ق صفانما تطرد لا معينة حادثة أو خاص لظرف 

.٢١١؟ والحوادث القفاا على ذلك 
واكرجح:ا،لوازنة 

ذلكبالعمل؛ للأخذ وامحيزين المانمن يثن حميقى حلاف ل بجدو لا 

ذكرهالذي الوصف على كان مى حجة ما لعمل يرون لا امحيزين أن 
للأخذوصعوها الي والضوابط الشروط من ذلك يبدو كما المانعون 

القولترجيح من يمنع لا هذا أن إلا ، لفظياالحلاف هن.ا فيكون بالعمل، 
شروطمن لذللاج بد لا ولكن وصوابطه، أصوله له فقهيا مجهبمهللحا بالعمل 
الأصول.بقية غرار على ونجعله الأصل، هذا تصحح 

ولالقأخمل وضوابط شروطا العمل لاعتبار الفقهاء اشترط وند 

يلي:مما مها 
الممتنالفقهاء طرف مجن القول بذلك العمل جريان ثبوت — ١ 

العدول.والقضاة 

ك—العرفشرعي أصل تحت مندرجا العمل يكون أن — ٢ 
ونحوها.والضرورة ان والاسعمح

اسلالعأهل امحتهدين والقضاء العلماء عن صادرا يكون أن ٣— 
والصلاح.

.٤ ١ ٤-٨ ١ ٢ ص: المالكي المذهب ؤ، وانمل الرف انظر: 



اشالخلأفاصضمسني ٣١٢

بجزب وإلا به، مقطوعا نحا أو شرعيا أصلا يخالف لا أن ٤- 
.، ل به العمل 

يختكمأن للقاصي يجوز ممن؛را العمل كان الشروط هذه توفرت فإذا 
رذععلى انبي إذا العمل أن يالذكرت وجدير للعرف، يختكم كما إليه 

همحله بيتجاوز فلا من برمان محتصا كان أو بلد، أو بإقليم خاص 
اليالصالحة دامت ما القضاة به يجكم مزقت بالعمل الحكم لأن ووقته؛ 

رجعذلك زال فإذا قائما، العرف دام وما المشهور، خولف أحلها من 
رورةللضرخصة عنه والانتقال واجب، لأنه والراجح؛ للمشهور الحكم 

١موضعها بما يتعدى فلا 

القضائية:الأحكام ي العمل أثر 
لأنهالأحكام؛ ق العرف بحرى يجرى، العمل أن إل الإشارة سقت، 

بشرطهأهاله عن صدر إذا العمل فإن ذللث، وعلى عمليا، عرفا صار قد 
الوقانع،من يديه بين يجرتح، فيما للخلاف مرجحا يتخذه أن للقاضي كان 

نمخالفه مجا وترك به للعمل الوحس، بب الق يتثبت أن عليه أن إلا 
رفعأو سبب على انبي به الحكم يكون قد فإنه الراجح؛ أو المشهور 

قبه يجكم أن له يكون فلا القضاة، أحكام على الغالب، هو كما خاص 

بهجرى .مما الأخذ نظرية أ/أ»أ، السامي الفكر ل! الشروط هذه انفلر )١( 
.٣٦•ص: المالكي الذم، j والعمل العرف ، ٣٤٩ص: العمل 

.y٤١/• السامي الفكر ا/هه، الحكام تمرة انظر: )٢( 



٣١٣الئاضيفيالوفانعانمختلففيها اجتهاد 

الشرعيوافق وجه على الحكم إيقاع رأسا المطلوب بل مماثلة، نازلة كل 
وإنماوجه، أحسن على بالعدل الفصل وهو القضاء، من مقصوده وبحقق 
اءالقضرآْ بالمراعاة حقيق معي عن ، كثفرمما لأنه به؛ يمتأنس العمل 

ه،يعرفلا مطرد رمح، ععن للقاضي كشف ورمما يه، فعمل السابق، 
ا.١ العمل بنفس لا الطرد بالعرف حكمه يصير فحسد 

مصلحةأو عام عرف اقتضاه إذا العمل أن ، ر ثرحون ابن ذكر وقد 
قيختلف أن ينبض لا وأنه ، عتره على به المعمول القول به رجح راجحة 

أيضا،الشافعية مدهء_، وهو بذللئ،، تشهد النصوص وظواهر قال• ذللثؤ، 
العمل،به جرى إنه فيه: فيل إذا القديم القول أن الصلاح: ابن ذكر فقد 
٢١به" القي هو القول أن على يدل فانه 

١.٤ • ٢/ السامي الفكر ، —٤٨٤  ٠٦/١ المعرب المعيار ٥ْ/١، الحكام تجرة انفلر: )١( 
يعمرإل نسته اليعمريا، الدين برهان فرحون، بن محمد بن علي بن إبراهيم )٢( 

وماتونشا ولد المتأخرين، المالكية أعيان محن بجاثة نر عا عدنان: من مجالك، بن 
غزيربعلم له تشهد مصنفات وله القضاء، ولاية بما وتول المنورة، لمدينة اق 

)ثمرةآثاره: من الأسلوب. وجودة الترتيب حسن ُع نطتره قل ومحفيثا 
محاصرةق الغواص )درة الأحكام( ومناهج الانضية أصول، ؤ، الحكام 

المورشجرة ، ٥٣/١الكامنة الدرر ل: ترجته . ؟و¥ه سنة توق، الخواص( 
.ا/\هالأعلام ، ٢٢٢ص: الزكية 

بعضنص وند ، ١ ٢ ٩ ص تقي والالقي أدب ، ٥ /٥ ١ الحكام لجرة انفلر: )٣( 
يتركولا يه، العمل تمن العمل به جرتما إذا الحديث أن على أيضا الحفية 



اممشانيانمكم على اممتهي اثر  ٣١٤

السعود(:)مراقي ق وقال 
اتصلقد سب لأجل به ل عمجرى إن الضعيف وقدم 

أنعيض: صل دليإل امتني وإن بالعمل الترجيح ق والسبب 
،هاد الاجتأهل من العدول واضن القضاة عن يصدر أن فيه ا،لفترض 
اجتهادهمنمار غترهم، يتحراْ لا ما الأحكام إصدار ق ينحرون وهؤلاء 

قاعدةأو مستمر لعرف إلا به يحكمون لا إذ به؛ عملوا مجا لرجحان مجفلنة 

نفيو وهآثم' سب به للعمل يكون وقد ونحوها، صرورة أو عامة 
صارمله القضاة عمل به حرى بحكم.مما لر إذا فانه الحاكم؛ عن التهمة 
رم.لدلك ذلك فيتقى الجهل، أو بالجور س إل ذريعة ذلك 

لأنهالجور؛ ق ويوقع العدل، يناؤ، الذي التقفن من هدا إن يقال ولا 
سواه،ما وترك به للأحد الوحب السبب يتتبع أن القاصي على أن تقدم 

هحالففان بالتقليد، لا اجتهاده به.بموجب عمل للواقعة موافقا رآه فإذا 

وذلكالحق، محاكة إل وسعيا لتهمته تدرعا إلا محالفته تكن لر ذلك بعد 
أعلم.واف ومنزلته، لأثق.سمه غ؛ر 

مجنالوضوء وجوب ل كما منه أصح كان ولو عمل به يجر لر مما غتره ديث حب~ 
. a/yرحم الأصول انفلرت . القهقهة

.y٣٣٣/ العود مراني على البنود نشر انظر: )١( 
 )Y( :السامي الفأكر انظرi.n/Y.



٣١٥فها انمختلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

اصالم 

د

مدخو:

قده ويعتمه يراعيأن للقاضي ينبغي ما أكثر من الاحتياط يعد 
بنوبوالتشديد التستر بتن يتراوح القضايا ل تاثيرا له إن إذ أحكامه؛ 
هبق وتتحقهادي الاجتالنفلر إليه يودي حمجما والتضييق، التوسيع 
شرعا.المرجوة المصلحة 

رةدائن مالخروج هو الاحتياط من المكلف قصد يكون ما وغالبا 
نمه بويسلم ُيقين، ذمته له ترأ وجه على التصرف وإيقاع الشك، 
ات،الطاعل بق المن ذلك يصاحب ند مجا مجع الخطيرة، الشك تبعات 

ذلك.إل حلريقا الاحتياط يكون حث الباحات ق، والزهد 

الأحآكامؤ، المزرة الشبه أقوى من العتر الفقهي الخلاف كان ولما 
طرفنين فيها الفلر وتردد الجملة، ق، صحيحة أدلة على اسائه كم جب~ 

—و١لتحريم والإيجاب والإثبات النفي ث، الشارع قصد منهما كل ل وصح 
نركوالورع• الورع' هو والريبة الشبهة هن-ْ لتجنب الأسلم الءلر!ز< كان 

١بالاحتياط عنه الممر وهو يريبه، لا ما إل الكلف يريب ما 
والأحدبالاحتياط دائما تتأتى لا الشبه تبعات من السلامة أن إلا 

y/؟o.الأذكام نواعد )١( 



الصاليانمكم طى الص الغلاف اتر  ٣١٦

وإنبالأحوط الأحد I — رشد بن الوليد أبو يقول كما — نهو 

ذماللحوي يخاف فكدلك الدم، س الخاة لكان أول أنه مه يخل كان 
١القرع ؤ، القرع من ليس ما برياده 

لأنالقضاء؛ أبواب ي مشكلا بالاحتياط الأخذ يكون مجا وأكثر 
ليسأنه أجل من بالاحتياط؛ منه الخروج عر بالحقوق، تعلق إذا الحلاف 

هذمتلم تلا نفه القاصي أن كما الأحر، مجن به أول المتداعيين أحد 
الحكمأو بالوسط، الأحد هو منه الخرج فيكون الاحتياط، من اللون هذا 

الغاو_،.الظن مجن الاجتهاد عنه يسفر .مما 

قالمسالة لهذه التأصيل اس من بتوفيق أحاول السياق، هذا وق 
حكمهوبيان الاحتياط، بتعريض لذلك ولتمهد القضائي، الاجتهاد حاب، 
فيه:الناس مجذاهس، وذكر 

الاحتياط:تعريف ١— 

الوجوه.بأوئق الأخذ وهو الحوط، من افتعال لغة: الاحتياط 
الشيءو وهواحد أصل على العرب لسان ق الكلمة هذه ومدار 

بالحفظ-وتعهده رعاه إذا وحياطة حوط يخوؤله حاحله يقال: بالشيء، يهليف 
روالجد بالحرم فيه أخد أي أمره، ق الرحل احتاط ويقال: والصيانة، 

.١٤٢ص: الفقه أصول j الضروري )١( 
العربلسان ، y١٢/.اللغة مقاييس ١، ١ ®/٩ اللغة محدب انفلر: )٢( 

١ؤ٧ْ ايئر١/ المباح 



٣١٧قيهأ المختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

4نها:عدة، تعريفات له اصهدلاحا; والاحتياط 

لروإن جائز غئر يكون أن يمكن ما المرء باتقاء الملامة طلب — ١ 
الورعوهو امحاط، ذلك عد •نه خئر غ؛رْ ما اتقاء أو عده، تحريمه يصح 

>ا،.ه" نف

.٢٢١طه" جبه أو ما الملكلف "اتباع ٢- 
علىيثرئ ومجا كاتحقق، والموهوم كالموجود، المعدوم بجعل أن ٣" 

ه،ييلزم لا التقديرات كل على يرئ لا وما به، يلزم التقديرات بعض 
.٢٣١وأكثرهما" القولئن بائل والأخذ 

٢نيه لاشك ما فعل ٤—  ١.
ميتهنيمكن، ما على نجتمع كلها وهى متقاربة، التعريفات وهذه 

المجا ورفعل الشبهة( و)اتقاء )الورع( وهي■ وأسبابه، الاحتياط .ممقتضيات 
الإسلامي.التشرع قواعد ق أمامية قضايا وهي فيه(، ثلث 

الاحتياط;٢-حجية 

الشريعةل الاحتياط حجية على والسنة الكتان نصوص امتفاضت 
الشبهات،ق الوقوع مجن تورعا الكلف؛ إليه يلحأ أصل وأنه الإسلامية، 

ه.٠ ، ٤٦/١حزم لابن الإحكام )١( 
سديالأحكام )٢( 
ؤ١ ١ .\/ له والطائر والأشباه ، ١  UU/rللكي الإبماج )٣( 

\\.rlT)أ(المغي 



\ستيطى !_ ائر  ٣١٨

ذلكوعلى والخيرة، الشك مثاران من والخروج الدمة إبراء ق ورغبة 
والأنمةتالعلماع جمهور كلمة اجتمعت 

ثذأفذ•ؤكلإاائتي»اسمأأشوألإا تع—ال؛ فوله الكتاب; نصوص فمن 
'.لق؛ضمح؛لآ;يء

لسمجا بعض باجتاب أمر وجل عز الله أن 4نها: الاستدلال ووجه 
رآ/الاحتياحل هو وذلك إم، هو مما الوقوع خشية 
أنئن بم الفلن، أكثر باجتاب أولا أمجر تعال اس أن ذلك: وبيان 

لئلاعنه؛ نحى ذلك و*ع بممر،اظىلم قوله •،فهوم إم ليس بعضه 
رأمجق التوثق ينبض أنه إل إشارة هذا وق إم، هو مجا إل به يتوصل 

حقنحا تعلق إذا صيما التخيل، .كجري إئبانحاق يكتفى لا وأن الفلنون، 

فآبماآلةؤ ت ال تعنوله الأية: هذه مجعى وق 

بئن،الحلال إن نوله.؛ منها؛ كثيرة، فأحاديث السنة: دليل وأما 
فمنالناس، من كثئر يعلمهن لا مشتبهات، أمور وبينهما بين، الحرام وإن 

١٠ ٢ آية؛ الحجرات، سورة ( ١ ) 

\ل\\.الكي لابن والظائر الأثجاْ انظر: )٢( 
١١ التفسيرالكبهرللرازي السابق• اُلرّح انظرٌع )٣( 
٠٦آية: الحجرات، سورة )٤( 



٣١٩انمئتلففيها الوقائع اممضيفي اجته،د 

قونع الشبهات ق وقع ومن وعرضه، لديه امتثرأ فقد الشبهات اتقى 
١فيه يقع أن يوشلث، الحمى حول يرعى كالراعي الحرام، 

إلأرخي الحكيم الشارع أن وهو واصح• الحديث من الدلالة ووجه 
إله فييالثتبه التوصل من للنفس وحففلا للدين اسراءا الشبهات اتقاء 

الاحياط.ص وهو اخرم، 

يالالعظام الأحاديث أحد هذا ب الله—ر —رخمه العيد يفيق ابن قال 
قأصلا جعلت الي الأحاديث الأربعة ل فادخلت الدين، أصول من عدت 

١؟الدين" j انشابمات وترك الورع ل كجر أصل وهو الباب، هذا 
اءا.يرمك" لا ما إل يربجك مجا دع ه نوله ومتله؛ 
دليلاتصلح الشبهات واتقاء اليراع مد على الدالة النصوص وجميع 

الامحياط.لقاعدة 

(.٢٩٤)ص: تخريجه تقدم الحديث )١( 

(•٤٥٩)ص؛ ل رجته )أ(ّتأفي 
الأحأكامئ/آحا.إحكام )٣( 
كتابالترمذي، وجا،ع ٢، ٠ ا/• ني المق علي بن الحسس حديث مجن هو )٤( 

كتابائي، النومنن ( ٢٠١٨)أ/خا"\'،ح والورع والرقائق القيامجة صفة 
عبدومصف (، ٠٢٢.^ rr\lr)الشبهات ترك على الحث باب الأشربة، 

.١١أ/• الحاكم ومتدرك حبانأ/خبمأ، ابن وصحيح ١، ُآ/مأ١ الرزاق 
ا/أإ.إرواءالغليل الراية نمب انمّ• العلماء، من جماعة وصححه 



ال؛ضانم،الطم على اممتهي الخلاف أر  ٣٢

بالاحمحاط:العمل ق الفقهاء مذاهب — ٣ 

ىعلة الدالالنصوص هذه العمل.ضون إل الفقهاء جمهور ذهب 

قه إليتكم حبأصلا ذلك وجعلوا أمكن، ما الذمم وإبراء الشبهات اتقاء 
عمومينر بمجا به الأخذ ق متفاوتون وهم الشك، ومواض الشبهة مورد 

/ل الشافعية م المالكية مذه_، به أخذا الذاهب أكثر أن ويبدو ، وٌض؛را
العملق أكثر اذ— رحمه —، ١ حزم بن محمد أيا الفقيه ولعل 

قيل:حق وفتحا، سدا للدراتع اعتبارا الماس أشد المالكة أن لدلك: يدل مما )١( 
قراجع الاحتياط أن ومعلوم مالك، .ممدهب خاص يالذرائع القول إن 

اسعبد أبو نال وند التدبر، مع يخفى لا كما اليراع اعتبار إل حقيقته 
واتقاءالدرائع صد على 'بي عنه اف رصي مالك ومذهب الحطاب: 

٠٢٦٨الجليل مواهب , الشبه عن ااداهّ_ا أبعد فهو الشبهات، 
نالوقد المالكية، منهج عن كثيرا يبعد لا الباب هدا ق فمنهحهم الشافعية: وأما 

ومنها:الشافعية: مذهب لمرجحات ذكره معرض ق اليوحلي الدين جلال، 
٤،• ص: المواهب، جزيل غيره". مذُج، ل وقلته مذهبه، ق الاحتياط كثرة 

غيرها.عن الاصتقراء يفر وقد ظية، المتيحة ُن.ه وتبقى 

رحمالأصول ل: بالاحتياط العمل ق العلماء أقوال وانفلر 
جامع، Ao/vا/آأاالوافقات اللهفان إغاثة ، ٢٧٧؛/الإحكام 

والحكمالعلوم 
عنهقال محدمحث،، حاففل أصول فقيه القرطى، حزم بن معيد بن أخمد بن، علي )٢( 

وفرطفه محس على الظم عيم الممل قا مبحر الإسلام علوم محا رأم، اللص؛ 



٣٢١فيها المختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

قامحث له يعمل بل رأسا، يرده لا أنه اسين كلامه ومن بالاحتياط، 

اختلاطق ا كمالشن إل ؤلريقا به العمل كان أو به، الأحد على الخاص 
فيهالكان هذا إن إذ بالشن؛ للأحد موافق الكل اجتناب فان بالحلال؛ الحرام 

رأصلا فيه ضن لا الذي فيه الشكوك بخلاف ، اجتتابه يلزمنا حرام يضن 
هعلياشتبه من خاصة ق حنا اتماءه جعل ففد الشك مجهللق ق أما 

يقضيأو غيرْ، به يفي أن أما المندوب، الورع نبيل من ذلك وجعل الأمر، 
اأمإلزام، فيهما والقضاء الفتوى أن إل نفلر وكأنه ا، يجوزل فلا عليه به 

أنتقي المى عليغلب فانه الفتوى وأما لذللثا، موضوع فهو القضاء 
منه.فمنع ذلك، خلاف والواقع ملزما، شرعا يقلنها إذ يلتزمها؛ 

محريمحد به بجلغ حى الاحتياط ق التوسع ~ اس رحمه ~ أنكر وقد 
لبابا ذلك لوعقد وجوبه، يتيقن نر ما إيجاب أو حرمته، تتيمن ب ما 

م.الأحأكام( أصول ق كتابه)الإحآكام 
اتذبه ياذن لز ما زيادة إل أدى احتياط وكل ذلك; ل قوله ومن 

وختر'دين وفيه جمة، بملوم ينهض الأصول...وكان لا الفروع ق لاهرة ء— 
والمحل(الملل ل وزالفمز بالآل١ر( )انحلى أثاره: من مفيدة" ومصشاتبم 

.w/yنفحالطب ، Y-Yo/rالأعيان وفيات ، ١٨٤الير،//ت:آ"ْةه. 
الأحكامأصول ق الإحكام )١( 

.١٩١-١٨٦/٦الإحكام )Y(انفلر 
.يعدها وما ١  ٧٩آ*/ ج منه اننلر )٣( 



اصاضم ض ص  ٣٢٢

احتياطا،فليس ئه شيء تديل إل أو ُنه، القص إل أو الدين، ؤ، تعال 
ال،تعاس ه بأذن يلر وشرع وضلال هلكة هو بل خيرا، هو ولا 

،.١١والة" القرآن لزوم كله والاخياط 
المذاهبو الاحتياط، حجية على قامت الشريعة دلائل أن والحاصل: 

ولالقصح هنا ومن الشبهات، مواطن ؤ، به العمل على متواطثة الأربعة 
اماكتقراء الامذلكت يصحح والذي وأصولها، الشريعة قواعل. مجن بأنه 

اس.بحول ميتuن كما الاحتياط إل راجعة بغلتها ق فالها الذراثع، اثل لم 
والأخذالاحتي—اط على محبنية الشريعة الله —ر-خمه الشاطئ يقول 

مجعلومجاهذا كان فإذا مجمدة، إل طريقا يكون أن عسى مما والحرز بالحزم 
سأصل هو بل الشريعة، j( بدع عله العمل فليس والفصل الجملة على 

؛•ل، تحسييرأو حاجي' أو لضرورمحا، إما مكمل هو مجا إل راجع أصولها 

ْ/خ.الإحكام ر١( 
الكمتما،الدين مقاصد أحد حفظ تتضمن الي ا'اكالح هي الصروريات: )٢( 

أما، ٢٢ه/• انحمول والسب والمال والعقل والقس الدين حففل وهي 
الموديالضيق ورفع اكوصعة حث من إليها مفتقرا كان ما هي الحاجيات: 

وأما٢. ؟/١ الموافقات المطلون" بقوت اللاحقة والشقة الحرج إل لغالب اق 
والزائدللمنايا والمحسم واكزتن الحسين موقع يقع  ١٠"فهي الحسينيات: 

.١٧٠ص تمفى الموالمعاملات". العادات ق الناهج أحسن ورعاية 
.٨ْ/٣ الموافقات )٣( 



٣٢٣\سلففيه ١^ ١^في  ٠١

للاحياط:التكليفي الخكم ٤" 
قدولكن وتركه، به الأخذ ز المكلف يختر ماح أصله ل الاحتياط 

الوهمفما الحرمة أو الوجوب من مغايرا حكما له يوجب ما له بمرض 
أنام:ثلاثة على الاحتياط فان ذلك وعلى إليه، يفضي ما بجب 

امتحصيل إل وميالة كان ما كل وهو• الواجب• الاحتياط ١" 
اطالاحتيان كوالندب الإيجاب ُين المصلحة دارت فاذا تحريمه، تحقق 

المفسدةدارت وإذا الذمة، براءة تحقق من ذلك ل لما الإيجاب؛ على حملها 

دةمجفكانت فان التحرتم، على حملها فالاحتياط والتحريم الكراهة بتن 
دةمجفاندفعت فقد منفية كانت، وإن ياجتنابما، فاز فقد محققة ١لتحريم 

نجمأفضل اخرم اجتناب فان اغرم؛ اجتناب نصد على وأثسب، الكراهة 
١.٢ الندوب فعل مجن أفضل الواجب، فعل أن كما المكروه اجتناب 

الورعنبيل س به الأخذ كان ما "كل وهو المندوب: الاحتياط ٢- 
اباجتنوحاصله: والحيرة، الشك دائرة مجن والخروج للدين والامتثراء 

.٢ ١ مجوهمة مصلحة كل وفعل مجوهمة، مفسدة كل 
قجار لأنه انله؛ ومالاحتياط محال على الغالب، هو الحكم وهن.ا 

اوزيتجولا فيه، يشك مجا وترلث• الشبهات، اتقاء ق الورع مجرى بحمله 
والامتحباب.الندب حد بالورع 

الباري،نتح وانفلر: ١، أ/ْ الأنام •ماخ ؤ، الأحكام نواعد )١( 
.yUliالباري، نح وانفلر: ١، y/؛ الأنام مماخ ؤ، الأذكام قواعد )٢( 



القضائيالحكم على الغتهي الخلاف أثر  ٣٢٤

ولاحسن، ولكu٠ الدين، ق واجم-ا الاحتياط وليس حزم؛ ابن قال، 
لأنه؛ إلييندب لكن أحد، به يلزم ان ولا أحد، على به يقضى أن بحل 

/١ به الحكم يوحسا نر تعال الله 
معارضلا شرعيا نصا ■حاك، احتياط كل وهو الحرم؛ الاحتياط ٣" 

ة؛وبالجملالدين، ؤ، التنطع أو والشاJثL، الوسوسة قبيل من كان أو له، 
•محرم فهو بالاحتياط العمل شروط من شرطا خالن، ما كل 

صاحبهينفع الذتح، الاحتياط أن يعلم أن وينبغي القيم؛ ابن قال 
اطفالاحتيمخالفتها، وترك السنة موافقة ق الاحتياط هو عليه الله ويثيبه 

—الله —رحمه ة تيميابن الإسلام شيخ وكان . . ذللث،. ق الاحتياط كل 

إلأفضى فإذا محالفة، إل بصاحبه يفض ب ما حمن والاحتياط يقول؛ 
.٢٢١الاحتياط" هذا ترك فالاحتياط ذللث، 

بالاحتياط:العمل شروط ْ~ 
للدينوالاسراء الشبهات، لاتقاء مخرجا به ملما الاحتياط كان لئن 

ااتقاوهكان المكلفان لعموم أو للمجتهد الشبهة عنتط كلما ليس أنه إلا 
حسثاإلا الأصل هلءا العمل يسلم لا ل الحموي، الورع من لها والاحتياط 

محكان رجحمعه يفلهر لا وجه على الأدلة وتتضارب الشبهة، تقوى 

دقيقلأبن الأحكام إحكام وانفلر: \إ'ه. الأحكام أصول، ق، الإحكام )١( 
.١٨٢/٤العيد 

•١ ٢ آ"آ/ل الفتاوى مجموع وانفر؛ ، ١ ١-٣٦ ا/'؛آا" اللهفان إغاثة )٢( 



٣٢٥فيها انمئتلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

قويما الخلاف من يراعى إنما بأنه الذ— —رحمهم الفقهاء صرح وند مجعن، 
الاخرأالرأي رجحان معها يمكن لا باصول الأدلة فيه وتعاضدت دليله، 

اهالعمل ترك يكون لا حيث لها بحتاط إنما الشبهات وكيلك 

قوية.كوها معي وهو جلي، واضح لص أو القرع، لمقصود مناقضا 
وواسهلة،نقيض طرق على يقع الاجتهادي الحكم أن ذللثا1 وبيان 

أنا وإمالمنوع، اخرم فهو بجلأء الحرمة وصف فيه يتضح أن إما فانه 
الطرق يتردد أن وإما الجائز، الحلال فهو بجلأء الحلية وصف، فيه يتضح 

الورعيسلم الذي المتشابه فهو معتز، حكم فيه يترجح ولا ١^^^>،، بئن 
/١ . الني إليه أرشد كما الجلي الواضح إل عنه والعدول تركه ق، 

هفييشرع ومجا الشبهات محءث يتقى ما محبقل ق، جملي فول وهذا 
ذاهعن مخرج لا شروط بذكر فيه القول ممل وفد والاحتياط، الورع 
ثلاثة;بالجملة وهي العيار، 

حلافعلى قاعدة أو صريح، نمن المسالة ق يكون لا أن — ١ 
اطاحتيوكل الرجع، هو كان إليه ترجع أصل لها كان فإن به، اتحمل 

ووهاحتياط، أو ورعا سمي وإن الاعتبار، مانط فهو حلاقه على جاء 

،٩٣١٦الأحأكام آ/.آا،ماءد الثور ، ٣٠؛/١ والتحصيل اJب١j انفلر: )١( 
.١٢٤ص يوؤلي للموالفنائر الأشباه 

لابنالأحكام إحكام ، ٩٢؟/الأذكام ئواعد ، ١٦٣/١اللهفان إغاثة انثلر: )٢( 
.٤٩١- ٤٨٨ممرض؛/اضم ، ١٨٢؛/العيد دثيق 



القضائيالحقم على القتهي الخلاف أئر  ٣٢٦

الاحتياطيكون وقد الدين، ي والتنطع الوسوسة من صرب التحقيق عند 
،.١١الاحتياط هدا رك تق 

يشرعإنما بالاحتياط العمل I الله— رخمه — تيمية الإمام يقول 
،.٢١أول" المنة سبم، فإذا اس.، رسول منة نتن لر إذا 

دمهإ الي والشقة الخرج ي إ١لأحةي١ط العمل يوقع لا أن — ٢ 
اليف،تكلأن ه؛ إلييالتفته لر ذلك عاليه ترتب فان التكليف، ي مئلها 

إلأدى نصرف وكل الحرج، ورفع المستر قصد على موضوعة القرع 
مرية.بلا فيهلرح القارع، لقصد مناقض فهو الحرج هدا مثل 

التشديدعن ه المحا وفي اس~• الشاطي~رحمه إسحاق أبو يقول 
دمنن جميكن ل( فإذا قطعيا، فيها أصلا صار بجث المريعة ق قهتر 

دمنا ملمضاق إليه المكلف نحد كان النفس على التشديد الشارع 
القارعنحد نحده حالف فإذا به، المقهلوع المعلوم التخفيف، من القارع 

،.ر التوفيق وبالله واضح، وهدا يصح، وب بطل 
راجحة،مصلحة تفويت إل بالاحياط العمل يودى لا أن ٣" 

لأنالصالحة؛ رعي الاعتبار ق وقدم اعتباره، سقط لدللث، أدى فإن 
وتقليلها.الفاسد ودرء وتكثيرها، المحاغ جلب على مجبي الخرع 

ئ/ْ؟أ.الباركب فتح ث/-ا،ث، المفهم ا/أآاْ، ٠ الفتاوى بحموع انفلر: )١( 
•ْ ٤/٢٦اك١ويى)؟(مجموع 

.٢٢أ/؟ الوامماِن، )٢١( 



٣٢٧فيها انمختلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

نخافقد عما الورع هو الشروع الورع تيمية• ابن الإمام يقول 
ممسيةتركه ق وليس تحريمه ق يشك وما تحريمه، يعلم ما وهو عاقبته، 
لكنوجوبه ق يشك ما بفعل الاحتياط الورع من .وكيلك فعله.. مجن أعظم 

الثرين،وشر الحترين خئر الإنسان يعلم أن الورع وتمام الوجه، هذا على 
الفاسدوتعطيل وتكميلها، الصاخ تحصيل على مبناها الشريعة أن ويعلم 

الشرعيةالمصلحة مجن والترك الفعل ل مجا يوازن لر فمن وإلا وتقليلها، 
منذلك ويرى محرمجات، ويفعل واجبات، يدع فقد الشرعية والمفسدة 

الجمعةويدع ورعا، ذلك ويرى الفللمة الأمجراء مع الجهاد يدع كمن الورع، 
الورع،من ذلك ويرى فجور أو بدعة فيهم الدين الألمة خلف والجماعة 

بدعةمجن صاحبه ل لما العال؛ علم وأخي الصادق، شهادة قبول عن ويمتع 
،١٠ الورع ُنا سماعه يجب اليتم، الحق هن-ا سماع قبول ترك ويرى خفية، 

القضائية:الأحكام ل الاحتياط أثر 
اءلاتقشرع دين الق عفليم أصل الاحتياط أن مبق مما ظهر 
حقواليقغ، العلم سعة إل، والحئرة الشك صيق، من والخروج الشبهات، 

الشكتبعات مجن ويسلم وجهه، على التصرف أداء من المكلف يهلمئن 
نجمبه يقترن مجا أجل من الدب عليه يغلب أنه محالك وتقرر الحنمليرة، 

أصلهؤ، كان وإن الله مجرصات ابتغاء الفعل عن والكف امحمود الورع 

ه.١  ٠٢/١ الفتاوى مجموع )١( 



القضائيالحكم على الممهي الخلاف ائر  ٣٢٨

الجمق كذللئ، هو فهل الدين عموم ق أصلا هذا بت وإذا مباحا، 
ثلامالفقيه إليه بجكم ما غرار على القاصى إليه بجكم أنه اعي القضاء، 

؟.المعيار لهذا مغاير .ممعيار ويضبط آخر، وصفا يأخذ أنه أم .ممثل، 
اس-م -رحمهالفقهاء أن الواقع أقول: الموال هذا عن وللحواب 

فاهمالأحكام ق إليه يرجع أصل بأنه ما أمر على الحكم يطلقون عندما 
وهذااستثناء، غ؛ر مجن الفقه أبواب كل ل يه الحكم تعميم بذلك يريدون 

دونباب ق به الحكم تخصيص يريدوا فلم الاحتياحل، ل مرادهم كان 
القضاء.باب فيها المواء.مما على والعامجلأت العبادات شمل بل آخر، 

ليح قال حبه لبالاحتياحل العمل أن أعي لم، جمأمجر وهذا 
القاصيبه يحكم الاحتياط بأن القول بمكن لا أنه إلا القضائي، الاجتهاد 

آخر،مسلكا به يلك بل المفي، يه ويفي الفقيه، به يعمل يجا غرار على 
أُرانتذلك ق والمسب العيار، لذلك مغاير ويضبطه.ممعيار 
ولاترة الحل يقبولا للخصوم، لازم القاصي حكم أن أحدهما: 

الاحتياط؛طبيعة مع يتناسب لا المبدأ وهذا وجهه، على صدر مجي القض 
الوجوب؛دون والإباحة والمدب إليه، مندوب أو ُجاح الأصل ؤ( إنه إذ 

محكفمي فعله، ؤ، مرغبا الندوب كان وإن والمرك الفعل جاتزا فاهما 
ترغؤ، للشيء وصع وهو لازمجا، به الأخذ صتر بالاحتياط القاصي 

بعضار إيثمجن ذلك ؤ، يكون قد مجا مع رتبته، عن له ورفع مجوصعه، 
الأخر.على له بالحكم الخصوم 



٣٢٩فيها انمختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

ترهغافى إن ق—الممي والحاكم، الممي بئن الفرق بجدو هنا ومن 
أودب الة منزلعن فتواْ ترفعه ولا باقية، فيه الحرة كانت بالاحتياط 

تقرر.كما ذلك خلاف على فحكمه القاصي وأما الإباحة، 
ممجعفلوهي الآدم_يين، بحقوق التعلق شدد القضاء أن الثاني; 

ةمبنيلأمحا ؛ بالاحتياط فيها الأخذ يتعذر قد الحقوق وهذه اختصاصاته، 
وهوالصالح، قبيل من يكون أن إما فيها والاحتياط والأثرة، التشاح على 

الحمومزم يللا إذ الخصوم؛ يذن الفصل 3، القضاء لطريق ٠غ١تر هلريق 
الترجيحوجه على يكون أن وإما البطل، من امحق معه محن ولا بالصلح، 

الشبهةإن إذ الاحتياط؛ لمقصود مناف وهو الأخر، على الحكمين لأحد 
ذههعلى حى ثابتا يبقى الخلاف فان القاضي؛ ذمة تفارق لا ذلك مع 

بأحدالإضرار إل اط الاحتيجر ورتما الشبه، أقوى مجن وهو الحال، 
الأخر.مجن له بالحكم أول ليس به المنتفع أن مع الخصمن، 

لاقمحلق اختلفوا اس~ "■رحمهم الفقهاء أن هذان يوضح محا ومثال 
بححةالهللاق بمذا ألزم فمن وغيرهم، والغضبان وامحنون والسكران المكره 

ذاهى علالفرج حرم فد لأنه حجته؛ له تستقيم لا للفروج الاحتياط 
منخرجت قد المهللقة بان يقخن فيه ليس وجه على لغيره وأباحه المْللق، 
اطالاحتيفاين ذلك، على باق الأئمة خلاف إذ الأول؛ زوجها عصمة 

الالرجعلى المهللقة هل.ه محر.بم الهلريقة بمذه الأجدر كان وقد هاهنا؟، 
أ.حمعا 



بض ص اثر  ٣٣٠

منعهق تمساث أن له يبمسلم لا الطلاق هدا جوار بمع الذي وحى 
هداى علحى قائمة الخلاف شبهة لأن الأول؛ الزوج لحق بالاحتياحل 

باقةالزوجة بأن القاصي بالأصل الشث أو الترجيح، إلا بجق فلم القول، 
الطلاقعلى الأمة نجتمع حى زوجها صمة عق 

ولا موم• اس~ رخمه ~ لام العبد بن العز ذكره آخر ومجئال 

هفيوالاحتياط التورع يمكن فلا وجوبه' محا مختلف حق ق يتيمان تنازع 
التوطالحاكم وعلى نال: أحدهما، امحة.ئل النجوز لا إذ بالصلح؛ 

رم.لخلاف اق 

النهوق حقعلى الاحتياط الأ-محاف نصر الإشكال هذا أجل ومن 
ذلكوجطوا محور' محا إلا فيها يجوزوْ فلم العباد حقوق وأما خاصة، 

.٢٣١\ر\ب هذا ق أصلا 

حق—وقق الخلاف شبهة لاتقاء الأسلم الطريق فان هذا سن وإذا 
وةبقه جانبترجح قول فأي والمفاسد، الصالح بين الموازنة هو ١لآدمحيين 
وهوهذا الرجوح، القول مجن له بالاحتياط أخلق كان كثرمحا أو المصلحة 

دفعأو مصلحة لتحصيل شرع أنه \ءتي فيه، الأصل وهو الاحتياط ق العتر 
انتعالشرع لمقصود وأوفق للخصوم، أنفع الاحتياط كان فمي مجمدة، 

؛>)١(

اطر)٢( 

اطر)٣( 

.١  ٦٢/١اللهفان إغانة 

.x./yالأحكام نواعد 
.٣٧٢الكرحيص: أصول 



٣٣١مها انمقتلف الوقائع في امماضي اجتهاد 

ىعلجاء ومي وصعغها، الصلحة قوة حب على ممدب، أو إليه المصتر 
توهمأ.بل احنماطا الحقيقة ؤ كون لا بل إليه، يكن لر ذلك خلاف 

ميزانهوعفلم الحق قوي كلما به والعمل القانون هذا تحكيم ويتأكد 
وكذلكوالقرابة، والأموال، والأبضاع الدماء حق مثل الفرع، نفلر ق، 

والغائسب،وامحون والصي كاليتيم حجته إثيات مجن يتمكن لا من حق 
شأمحا،ق الفرع شدد ولذلك وأعغلم؛ غرها من أكد الحمرثم، ذهذْ 

ىعلا محد إنامجة له يستقيم فلا إئبامحا، ل التريث، إل الفاصل وأرشد 
الحلافع حمأمجا الشبهة، ونتفي الحجة تقويا حيث، إلا مجعصومجة نفس 

سليمةبابقائها أحد يتضرر لا إذ حدها؛ على يقدم لا أن فالاحتيامحل المعتثر 
بيتمجن التعويض أو بالدية الضرر تلأؤ، يمكن فانه جانية؛ ت، كانلو حق 

إلاراق تلا ا أمحعلى الفرع مح، مبناها الدماء "فقاعية وبالجملة المال، 
بالظنالقاعدة هذه تحصص ألا الواحء_، ومجن بالاعتراف، أو العادلة بالبينة 

لبالشبهامتج تدرأ والحدود شبهة، لأنه فيه؛ الشكوك بالاجتهاد أو 

احتلضمما الحدود دون هي الي العقوبات ساتر ؤ، الشأن وكذلك، 
قالتحقبعد إلا تنفيذها على يقدم أن للحاكم سوغ لا العلم أهل فيه 

يالشبهةالعقوبة إمحشاحل أن القاعدة بل بالشبهة، إيقاعها يسوغ ولا منها، 
؛.٢١بالثبهة" إثبامحا من الشريعة نواعد إل أقرب 

١٣٩١١• الغي وانظر: ٩، r/• امحتهد بداية )١( 
.٦٦ص: الحكمية الطرق، انفلر: )٢( 



الئضاضانمئم طى اممئهي الخلاف اتر  ٣٣٢

مثلفيها اختلف الي الأدبن حقوق ماثر ق الحكم يجري وهكذا 
باحديضر لا فيها الاحتياط كان محمى ونحوها، والأموال الأبضاع حق 

هذاعلى العليا المصالحة إذ به؛ الحكم تمن الشرع، يعارض ولا الحصمين، 
أمكنمجا الصالحة تحصيل على مبنية والشريعة جانبه، ق كائنة الفرض 

وتقليلها.أمكن محا دة القودرء وتكثترها، 
يالارض التعأنواع سائر ق، القانون بمذا العمل يطرد وكلللئ، 

والفل—واهرالنصوص كتعارضر الشرع أدلة ق كان مواء القاصى يختبرها 
ىفعلوالقرائن، المات وهي الوقوع، أدلة ل أو ذلك، ونحو والأمة 
ااصالحن ماط بالاحتيفيها الحكم عنه يسفر فيما ينفلر أن القاصي 

الفاسدمن بشيء الصالح شيبت ومجي ذلك، ,مموجمس، بحكم م والفامحد، 
ا.ر يقللها أو يه القيدفع .،١ جبرت 

افيهروعي الصدد هذا ق قواعد — اذ —رحمهم الفقهاء وضع وقد 
الحدوددرء قاعدة منها! الاحتياط، على مبنية وهي الصالحة، جانب 

الأصلو ،، ل الصاغ حلب على مقدم الفامث. و"درء ،، ر بالشبهات'' 

. ١٨٢الأحكام؛/إحكام ، ٢١٢ص: الحكمة الخلرق ، ٥١ ٢/١. الفتاوى مجموع )١( 
.>\rvlyالأحكام نواعد ق وانفلرئ (، ٠٧١)ص: القاعدة هذه بجث انفلر )٢( 

.١ ٦  ١/١بجيم لابن والمفلمام الأثباْ 
والأشباه، ٨٧ص: للسوني والنفلماتر الأشباه ، ٢٠٠ه/• الوافقات ق: انثلرها )٢١( 

ا/7ْا.بجيم لابن والفل١ئر 



٣٣٣فيها المئتلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

.٢٢١الخلاف" "٠راءLة وقاعدة: ؛، ١١ص" الأبضاع ق
ام،الأحكمن الأحرط معرفة على القاصي يعن مما القواعد وهذه 

دبلا بل القضائية، الأحكام ل الصواب عن بالكثف تستقل لا لكنها 
والمفامحدااصالح ُين والموارنة المال، واعتبار الخاص، الماط تحقيق من معها 

التعارض.ودفع الترجيح مامحرتقريرْفىطرثا على 
ؤ،اط الاحتياب بأن الصدد: هذا ق يقال أن يمكن مجا وحاصل 

هلوكان بالقضاء، اممه بصره من على إلا ضبطه عسير القضائية الأحكام 
يرجعهذا ؤ( والسبب وتقديرها؛ والمفاسد ١لصالح رتب معرفة ق شأو 

ؤ،حى تحتلم، بل النوازل، باختلاف تحتلف القضائية الأحكام أن إل 
ادتكلا والخاصة العامة الأحكام أن«ناطادت، مجن مجر لما الواحدة، النازلة 

الاحتياط،مجن اللون هذا يضبط قانون إيجاد عسر ها فمن محل، ق تتفق 

الخل—رمح،ن جمذكره مر أحكامه.مما ق التعارض يعالج القاصي أن إلا 
أنه لوالأفضل ذكمه، ق والحور الخعلآ مجن يسلم و.،راءاها والقواعد، 

الي الهاد الاجتائل مق، الخصوم بين الصالح إل القضام قبل يسعى 
اكمالمدوب، الاحتياط من فهو آخر، على حكم بأرجحية فيها يقطع 

رالق— —رحمه الملام عيد بن العز عليه نص 

نجيملابن والفنائر الأشباه .٤، ا/. الوافقات ؛، \/UUالثور انفلر: )١( 
٧(.• )٤ ص: ل القاعدة هده بمن سأل )٢( 

٢.y/. الأحكام قواعد انفلر: )٣( 



التضانيانمكم طى الئتهي الخلاف اتر 

اصاس 

سرالخواامحاهاص

عباداتمن الشرع تكاليف عموم ق معتبرة ومقاصدهم نوايا إن 
حتواتضالمقاصد، ظهرت فمي التصرفات، أنواع وسائر ومعاملات 

الظاهرنزل خفيت ومق وفقها، على ونزلا لها -ابعا الحكم كان اليات 
الباطة،المة وتكشف الظاهر، هذا عن تصرف قرينة نوجد أن إلا مجترلتها 
الحال.وشواهد القرينة عته فر تمجا وفق على حينئذ فالعمل 

افيهالتأمل مجن ء وبفي ه، اّوأّالبات هذا ناعية الجملة ل هدا 
هاورحمتالشريعة روح جوانب مجن آخر جالب الكر.بم للقارئ يتضح 
الشرعق التكاليف أن ذلك والدمانير؛ الأنظمة ماثر على وسموها بالماس 
عنصدر مجي الفعل أو بالقول والمصرف والاستطاعة، بالقدرة مجنوط 

كفعلفصار المكليض، شاط عن خارجا كان وقصده إرادته بغتر المكلف 
لقبين جمنكون حينثد عليه المواخدة فإن ولذلك المائم، عبث ث امحنون 

ذاهاعتبار ل وجه هذا وعنت، حرج فيه •عا أو يهلاق،، لا المكليف.تما 
وسموها.الشريعة كمال مجن الأصل 

امجتونفكان لما الأحروتم، والأجر المواب أن وهو آجرت وجه وثمة 
أنوالمساواة العل،ل باب مجن ناب بالعمل اس وجه وإرادة الإخلاص على 

اممرع الثاثاْ فيما إلا ذلك مجثل الدنيوتم، والمواب العقاب يكون 
واليةالقصد فيه مجشترطا للمكلف ما جعل لو أنه بخفي ولا ذكره، ميأل 



٣٣٥فيها المختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

ةمجانبمع حرج نوع فيه لآكان قصده عنه تخلف ولو به يؤاخذ عليه وما 
والقوانين.الأنفلمة على به وسما الدين، هذا به تميز الذي للعدل 

وأصلهوعموده الأمر رأس وا،لقاصد النيات العلماءت قال هنا فمن 
بىيا هلتابع والعمل وسامه، وقائده العمل روح فالها بجي؛ عليه الذي 

وبعدمهاالتوفيق، يستحلب وبما ائها، بقويفسد بصحتها، يصح عليها، 
٢.أ والأخرة الدنيا قا الدرجات تمماوت بها وبحالخذلان، يحصل 

ذاهق الغرض به تعلق مما ليس النية أحكام ق البحث، واستقصاء 

متسعةالذيل طويلة قاعدة ت المبكي الدين تاج يقول كما ُهى الكتان، 
آ.أ والحديث،  ٣٠٧١١ق والباحثون الفقهاء بحثا أشبعها وقر ،، ١ الأنحاء 

.١٩٩اجلونمن؛/إعلام )١( 
.00\إبكي اللابن والنفلائر الأشباه )٢( 
ق٢ْه ٦ صنة التوق، الحتن بن محمد بن محمد الفراء ابن ذلك; ق ألف وممن )٣( 

كابه:}، سة النوق الفراق الدين وشهاب اليات(، ق )المشع كتابه: 
هذاق ألف، ما أنفس من ححمه صغر على هذا وكتابه التية( إدراك قط )الأمنثة 
بنعلي ألف وكن.لك إليها، تهلرق، من قل جليلة محباحئذ على ويحتوي الباب، 

٥١سنة المتوق القاري محمد  النية(بتحسغ، العلوية )تشو سماْت كتابا  ٠١٤

ومحمدالمكلفغ،( رمقاصد كتابه: ق الأشقر مليمان بن محمد المعاصرين: ومجن 
الشرعية،الأحكام ق وأثرها )المية للدكتوراه: أطروحته ق السيلان غام ابن 

الأمور.ءقاصا،هاقاعاوة بحثه ق الفقهية القواعد كتب ق المية مباحث ويحد 
القاعدة.باسم جرء ق الباحسين يعقوب د. بالبحن، أقرئها وقد 



الئضانيانمئم طى اممئهي الخلاف ائر  ٣٣٦

ليذلدي ي Oyjالقضائي، الحكم ق يتأثترها الغرض يتعلق وإنما 
الجملIهذه بحث 

واليات:ا،لماصد نعريف — ١ 

الهملما والأصول؛ الفقه كب ق هذين يئن يقرن ما غالبا 
دلتاللغأ ق النية أن وذلك والمشرع، اللغة أصل ق مشترك مدلول مجن 

الشائعهو هذا فعله، على والعزم إليه، والتوجه الشيء، نصد على .تمايلها 
رالإطلاق( عند مجتها والمفهوم اللكّمة هذه ستعمال اق 

مجنها،تصرف ومجا )نمد( لمائة الغال( المدلول هو ه نفالمعى وهذا 

لإليه توجه إليه.كعى وقصد الشيء قصد الاستعمال: ق يقال 
األهمبحد اللففلخ، لكلا الاصطلاحي الشرعي المعى إل عدنا وإذا 

ولذلكرالاصهللاحية، القيود بعض إصافة مع اللغوي المعي نفس ق يتفقان 
نفسل وتشريكهما بالأخر، اإلففلين أحد تفسير الفقهاء كلام ؤ، بحد 

القصد.،فصول"ربط إلها المية: تعريض ؤ، ، ٣١الزركشي قال فقد الحكم، 

.٥nvls العرب لسان *ا/ا-ا"ه، اللغة مقاييس ، ٥٣٩٩/١ اللغة محدب انفلر: )١( 
٠٥ه. y/ اكر اكاح  iTorlr■العرب لسان انثلر: )٢( 
فاصلا،ألمحا أصوليا فقيها كان الزركشي، الدين بدر الته عبد بن بمادر بن محمد )٣( 

قانحط، رالبحر ت آثاره من بشيء عنه يشتغل لا بالعلم الاشتغال إل مضلخا 
الشافعيةطبقات انفلرت , ٩J،U ٤ منة توق للشحراري( التنبيه )شرح الفقه، أصول 

.٦Troاالذهب ثيران  iSrrloالدررالكامنة  iS'wIrشهبة لابن 



٣٣٧فيها انمهتثف الوقالع الئاضيم اجتهاد 

/١ الفعل' إل القصد مطلق أمحا والمشهور مض، 
بفعله،مقترنا الشيء نصد ،أها: لالماوردي الحسن أي؛؛، عن وثمل 

•٢ ل عزم فهو عنه وتراخى قصده فالتا 
فهيبفعله، يريده ما بقلبه الإنسان قصد النية! حقيقة القرافيث وقال 

روالاعتقادات" العلوم بات مجن لا والإرادات، العروم باب من 
ابكتن جماكاق الخم ق )الموافقات( ق الشاطئ الإمام وصدر 

تدلألة .ي- التكليف ق الكلف محقاصد إل يرجع محا وهو — القاصد، 
مجنالتصرفات ق مجعتبرة واكاصد بالنيات، الأعمال أن وهى• ، هداعلى 

ر؛/والعادات" العبادات 

والشرع،اللغة ق المعي هدا يترادفان مجا غالبا اللففلان أن والحاصل! 
المرادف.م قمجن إذن فهما 

الثور)١( 

الثانمة،أعيان مجن الممري، الماوردي الحسن أبو حبيب بن محمد بن علي )٢( 
رجلاوكان شى، ببلدان القضاء ول الذهب، ي الوجوه أصحاب أئمة وأحد 
فنونق ان الحالممانيض له الأنمة، أحد لطان، العند متقدما القدر، عفليم 

رأدبالفقه ق )الحاوي( السلهلان؛ة( )الأحكام آثاره: من . العلم من شى 
ابنطقات ، Y،\Y/yالأعيان وفيات .انفلر: 0ئه ٠ سنة توق والدين(. الدنيا 

شهيةناقم ابن طقات ، xnv®/المبكي 
الذخيرة)٢١( 

الواقفات)؛(



\ستي]م على ائر  ٣٣٨

واليات:القاصد اعتيار شواهد ٢- 

ه؛وتكاليفالإسلام شرائع ق الأصل هذا اعتار أدلة تنحصر تكاد لا 
مليثإذ والأحكام؛ الئروع من لكئتر واسع شمول من به يتمتن لما وذلك 

التكليفواة نوهو سواء، حد على التمرفات وسائر والعادات المادات 
يروغواجب هو محا ويين، عبادة، هو وما عادة هو ما يميز وبه وأماصه، 

نامي،أو صحيح أو مباح، أو مندوب أو مكروه، أو حرام هو وما واجب، 
تارةإبمانا الواحد الشيء فيصير أيضا العقائد ق يدخل بل خهنا، أو عمد أو 

إذاو فهللصنم، أو س كالسجود والقصد النية باختلاف أخرى تارة وكفرا 
لدلك؛الشواهد من جلة وهذه ،، ١ المتنة وقواعاسه العقليمة الدين أصول من 

سالإاءدًْقم ولن؛يى صظ' 4" القؤ أس تداجم ي ؤ ت ال، تعاس ال ن
ضلإألأثن،ر٢/

(٣)ألدن'لع تحي! أق لعثدوأ وثآلِ،تأللأ ؤ سبحانه: ونال 

نوىما 

امرئلكل وإنما باليات، الأعمال "إنما قوله: ه الني عن وتواتر 
 "()٤

•١ ٢ الأشاْللٍوشص: .< wlrالمواممات ٢، \سم1 انفلر: )١( 
٠٨٩آية؛ الاJدة، سورة )٢( 

٥,آيةت البينة، صورة )٣( 

١ح  ٣/١)الوحي بدء كان كيف باب الوحي، بدء كتاب البخاري، صحيح 
(.١٩ح٧•١٥١)ّآ/ْ بالنية الأعمال باب الإمارة، كتاب لم، مصحيح 



٣٣٩فيها المثتلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

رسلام بن القاسم عبيد أو قال حى الحديث هدا الفقهاء عظم وقد 
١.٢ منه قالية وأكثر وأغى أجمع شيء ه المح، أخبار ق، ليس 

الطمأهل س آخرون وجماعة حنل بن وأخمد الشافعي الإمام واتفق 
ال:قه أنالشافعي عن ونقل ربعه، قال من ومنهم العلم، ثلث أنه على 

/١ الفقه أواب من يايا سبعن ق ١^٠^، هدا يدخل 

المجا إليها يرجع الي المقاصد قاعدة الفقهاء صاغ الحديث هدا ومن 
دة:قاعوهي العلماء، قال كما جملته ق الدين بل الفروع، من ينحصر 

.٢٤١"الأ.ور.:ثاصدها" 

وبحرحاففل، إمام عبيد، أو مولاهم، الهروتم، اذ عد بن سلام بن القاسم )١( 
قتمض من أول انه ويقال: الشريعة، علوم شى ي كر باع له لاففل، 
قكما إسحاق تال ستة، اربعين من بحوا تصنيفه ؤ، ومكث، الحديث، غريب 

حنزابن ومن مي أعلم عيد أو الحمح،، ِن يستحي لا النه إن الستر؛ 
آه. ٢٤ستة تول الأموال( )كتاب الممنغ،( )الغرب آثاره: مجن . والشاتم 

٤٠ ٩  ٠٠/١ النبلاء أعلام ستر ، ٦  ٠/٤الأعيان وفيات ينضّ• 
ا/اا.فتحالءارتم،انفلدت )٢( 
،٢٥— والحكمالعلوم ه،جامع  ١٢/١٣لانووكا لم مصحيح اذءلر-شرح )٣( 

ا/اا.الباري فتح 
ا/أْ،بكى اللابن الأشباه ١، ١ م/ْبم-ا الوسن إعلام ق، القاعدة انفر )٤( 

ا/مئ،نحم لأبن والمظانر والأسباه ٨، ص: لليوطي ثالفل١ر الأشباه 
ا/آا.ودررالكام



اسمض ص الخلاف اتر ,٣ 

الالفأو الصحة أو الحرمة أو بالحل حكما نجد تكاد فلا ت وبالجملة 
امالأحكبه تعلقت القصد به تعلق إذا فالعمل مدخل، فيه وللقصي إلا 

ائمالنل كفعها م؛—شيء به يتعلق نر القصد عن عري وإذا التكليفية، 
،.١١وامحون" والعاقل 

القضالي:الخكم j واليات اكاصد أثر 
أثرلها واليات المقاصد أن وأحكامه القضاء ائل مق بالظر 

للقضاء،ة المعروضللواقية اياب الحكم ماهية عن الكشف ق كبتر 
باطلو هوما مقبول، صحيح هو ما إل الدع؛ن تصرفات وتصنيف 

أوة البليغلالعقوJة موجب هو ومجا خطا، هو وما عمد هو ومجا مردود، 
.صاحبه يؤاخذ لا عفو هو وما العزير، 

فلاالخلاف، مسائل بعض ق التزاع تحم القاصد أن هدا من وأبعد 
المختلفوالأنكحة العقود ق كما وهدا اعتبارها، عن محيي للقاضي يكون 

ترتكبالي اطرايم ومثل حق، على أنه فيها المخالف يعتقد والي فيها 
وراءالغالب ق كانت والقاصي. قاليان البغاه، كتاويل مانغ تاويل بنوع 
فقيهايكون أن بالقاضي فالجدير وليلك واختلافها؛ الأحكام هدء تنوع 

عمهذا الصوان، جادة عن بحيد أو حكمه ق يجور لا حى الباب بمدا 
غ—ترهحق على احتال ر.ءا الخصوم مجن كئمآ أن الاعتبار بعن الأخذ 

*ا/ا'.الموافقات 



٣٤١فيها المختلف الوقانع في القاصي اجتهاد 

لياعه موانحعن الكلم بتحريف أو هر،  ٧٥٧الخالق القصد بدعوى 
عنوالكشف الخصوم استجواب ق ماهرا القاضي يكن لر فإذا وخداعا، 
العدل.إل عنه أقرب الجور إل كان الجيل بميم معرفة له تكن لر و التهمن، 

انالبيتمام من فإنه القضاء ق الكبير أثرها لها الق١صال أن وإذا 
منها!جملة وهده والأحكام، اكل مجن لدلك يدل ما محوق 

وا-غهلا:العمد مناط هي واليات ا،لقاصد — ١ 
لمثلاعقوبة الموجبة الجرائم أن الإسلامي الفقه ق معلوم هو مما 

محلبيعتها،باختلاف أحكامها تختلض الحدود وسائر والزنا والمدق القتل 
أود الجلأو القصاص من لها المقرر الحد أوجب عمدا منها كان فما 

أخفيكون بل الحد، به يبلغ فلا منها \د]\ وأما ذلك، نحو أو الرجم 
لكما بإمحللا3( العفو أو تحملها الي الدية مع بالعفو تارة مجته، 

أوبالخرم إما الممرير أنواع من الحاكم يرام أحرى.مما وتارة القصاص، 
وبحسبالأشخاص باختلاف يختلف مما ذلك نحو أو التأديب أو الجبس 
وخفاثه.الخمد فلهور 

فهيوالية، القصد إل مرجعه الأفعال هده عثل ق الأهلأ أو والخمد 
تعلقإن محيما بإمحللاق الخهنا دعوى تقبل لا أنه غير اإوصفين، لحدين المنامحل 
غيرهإل يمار ولا الفناهر، مجع الوقوف هو الأصل بل الخبال، بحقوق الأمر 

قل تقتبآلة حصلت، ُتى *ثلأ القتل فجريمة وبينة، بقرينة إلا يدعى مما 

غيرمن الخطأ دعوى فيها تقبل ولا جليا، فيها الخمد ؤلهور كان الخالب 



اسماسنيض ص ١^٥، أثر  ٣٤٢

/ل والخطأ العمد شبه بين مترددة فهي ذلك بض حصلت إن وأما بينة، 
القصد،لاختلاف ؛ الجرائم هده حكم يختلف الأحوال بعض وق 

الموكلعن قتله قصد إن الجانى القصاص ق الوكيل قتل لو ما مثل وهدا 
اللاهيآلات أحذ إذا فيما والسارق ا،لرتد ومثل ه، نفبشهوة يتله أو 

الجمالدائن أحذ إذا وفيما سرقتها، بقصد أو وإخهارها كمرها بقصد 

راكاني١ ل ويقطع الأول، ق يقطع فلا الرقة، أو الاستيفاء بقصد الدين 
بحقوقتعلق لو مما أخف، يكون الحكم فان الله بحقوق الأهلأ تعلق وإذا 

لأنههؤلاء، على تبعة فلا والحاكم، والقي امحتهد حطا مثل وذللئ، الأدمجي، 
دارئةسبهة يصلح أنه كما مجتهد، على عهدة ولا الاجتهاد، ق لهم أذن قد 

هامرأتغر إليه وفت من مثل تعال، ف خالص حق هي الي للعقوبات 
لتقدم كما العلم أهل باتفاق عليه شيء فلا حليلته، يظنها فوطئها 

غالبا،يقتل لا  Ic.صربه يقصد أن وهوت القتل، ام أنأحل العمين شبه )١( 
يقتللا مما ونحوها باليد، والوكن الصغر والحجر والعصا بالسوط كالضربج 

.العمد وخهلأ الخه؛أ، عمد ويسمى غالبا، 

ويقتله،فيصيبه، المقتول إصابة به يريد لا فعلا يفعل أن فهوت ٠ الخهلآ وأما 
ار/1اآ-/اا\،الغي فيقتله". إنسانا ب، نميأوهدفا صيدا يرمي أن ُتل 

٠.٢  u/aج منه؛ وانفلر 
.١ . ص: للميوض ثسو الأثباْ انفلر )٢( 
.xvr-YUY/Yوالتحبثر التقرير بم/ْه، الغي وانظر: (، ٤٤٨)ص: )٣( 



٣٤٣فيها انمختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

امى فعلعفوبة كال نال الحق، إل ينظر فإنه العبادت حقوق أما 
ولأنالماس، عن للحرج دفعا الضمان؛ عليه وجب مالأ كان وإن محملق، 
.٢١١سواء" الاس أمو١ل ل والعمد "الخظا 

قأ الخطمثل وهذا يه، اعتداد فلا ذلك،: عدا الخطأ.مما تعلق إن أما 
اءلانتفم؛ العالأهل أنوال أصح ق وديانه قضاء به اعتداد فلا الطلاق، 

رمقد وجل عز اس كان وإذا الأكليف،، لزوم ز شرط هو اليتم، القصد 
رحالفشدة من خط[ بالكفر تكالم مجن على الردة حكم وإجراء الواحدة 

١٢ر صه الخرج ورفع بالأخفيانv أول فهدا 
منالخطأ لممييز المناط هي والقاصد اليات، أن كله: هدا مجن فالشاهد 

اء،القضعلى المعروضة للواقعة الناسب الحكم عن الكاثغ، وهي العمد، 
القضاء.باب ق وأهميته المقاصد مجراعاة لزوم من تقدم ما يؤكد وهدا 

مقاصدهم:على نحمل المكالممح، ألفاظ ٢- 
اسةأصل j( ه لوصعت، مجا على نحمل أمحا الألفاظ ق الأصل 

عيهللملا القاصد لأن وهذا بقرينة؛ إلا ذللاح لغتر تمرق ولا والعرفح، 

المقرير، ١٧١/٢الموتجن إعلام \، rr/yالثور ح/اًا■؟، الدخترة انفلر: )١( 
.yvrfrوالممر 

.<yvYl\والمحجر الممرير ا/ه، الهمام لابن القدم فتح : المسالةهده j انفلر )٢( 
،orاA الطابين روضة  yl.r٦٦اللدردم الكئر الشرح ؛/a؛،، الدخمة 

.٣٩آ/.الباري فتح اه-أه، الوسن إعلام الغي 



التضانيالطم على الممهي الخلاف ائر  ٣٤٤

ولاا، عليهوف الوقالوسع ل وليس الخفية، الأمور من مي إذ عليها؛ 
يسلمجا وين التكلم مجراي هو ما ين فالتمييز الوسع، ل .مما إلا تكليف 

ويمامشرعا، اعتباره وسمهل عظيم، حرج غيه دليله يفلهر أن نل له .ممراي 
تكلمالادعى فاذا البامحلن، حقيقة مقام مراده على الوال الظاهر السب 

فايكمبما جاء فان والحجة، بالبينة طولب ظاهرها خلاف الألفاظ. هذه 
،.ر تعال الله إل سره ووكل ب١لذلاهر، أخذ وإلا عنه، تسفر مجا على 

وظاهرالمتكلم مجراي ين التعارض يفصل اان.ي العام القانون هو هدا 
نحبالتعارض لهذا آخر صابهلا — اممه —رخمه القيم ابن ذكر وقد لفظه، 
ىعلتكلمن الملمقاصد بالمسة الألفاظ أن وهو السياق،، هذا ق إيراده 
أنام:ثلاثة 

تنتهيمراتب وللفلهور للقفل، القصد مجطابمة تفلهر أن الأول: القسم 
نجمبه يقترن ومجا ه نفق الكلام بحب، التكلم والقطع.ممراي المن إل 

ظاهر؟حكمه ذهن.ا ذلك، وغتر به المتكلم وحال واللفظية الحالية القرائن 
ذاههي ينتوقد معناه، يرد ب المتكلم بأن يظهر مجا اإئانى: القسم 

ان:نوعالقسم وهل.ا فيه، السامع يشاك لا بحيثا اليقن حد إل الظهور 
دامرييكون أن و١لثاني: لغيره، ولا لقتضاه مجرييا يكون لا أن أحدهما 

الغضب،ه باشتد ومجن وامحنون والمائم كالمكره فالأول: يخالفه، لمعي 
والمتاول.واللغز والورتم، كالمعرض واكادات والسكران 

المرسيأصول انظر: 



٣٤٠فيها انمختيف الوقائع في القاضي اجتهاد 

ويحتملله المتكلم إرادة ويحتمل معناه ق فناهر هو ما ت الثالث م الم
المعيى علدال واللفظ الأمرين، من واحد على دلالة ولا غتره إرادته 

قصدهيفلهر لر ما محناهره على يخمل فهدا اختيارا به أتى وقد له، الموضوع 
ولارده ينر يلزم.مما أن يجز لر معناه بخلاف ءصا.ْ ظهر فإذا ، المخالف 

المكلف،وعلى الشرع على جناية بذلك إلزامه بل بباله، خهلر ولا التزمه 
الوالمع—اق د لالمقامهذا مجئل ل العترة أن على تدل الشريعة وأصول 
والانىل١،.للأإفاظ 

أنو وهارض، التعهدا شأن ق آخر تفصيل المعاصرين ولبعض 
ثلاثة;أحوال من يخلو فلا اللففو ظاهر مع تعارض إذا القصد 

اهربالظ—يتعلق ول؛ عليها، دليل بقيام النية معرفة ممكن أن أحدها: 
إذاالمعاوصات عقود ق كما ,مموجيها، يحكم الحال هده ففي للغتر، حق 

عبيفهو بعوض، شيئا لغيره وهما كمن ظاهرها، خلاف على عقدت 

M•وليس 

يحكمفانه والدليل القرينة وجود لعدم النية معرفة ممكن لا أن ثانيها؛ 
اضملرارا.بالظاهر 

ل؛أو ة النيعرفتا به فيحكم للغير حق بالفلاهر يتعلق أن ثالئها: 
وفلالحقوق، ممهلع ق اليمين مثل وهدا اواس، عن للحرج دفعا تعرف، 

ىعلأي القاص—ي نية على .ممينه كانت،القاصي أمام شخص استحلف 

U؟-Aم/اْ، المونمن إعلام انفلر: 



الئضانيالحكم على اص الخلاف ائر  ٣٤٦

هلقولا؛ مبحقه تعلق الذي المستحلف نية وعلى الظاهر، لفظها 

ة:الفقهيد٠ القاعبمن ذلك وعلى ،، ١١المستحلف" نية على ''اليمين 
،.ر اللافظ' نية على اللفظ "مقاصد 

ةمحمولفهي باختيارهم صدرت إذا الكلفين ألفاظ أن فالحاصل: 
ذلك•مقتضيات ومن لغيرهم، حق ان-لك يتعلق ب مى مقاصدهم على 
يقصدلا مجا لسانه على جرى ومن والمخهلئ المكرم بأقوال الاعتداد عدم 

ورفقهاوكمالها الشريعة محامن مجن وهذا ولعب، هزل ير غق 

•والعنت الحرج أءذiم فيه لكان عنهم بمدر  Icهؤلاء.ألزم لو فانه 
التعالق إن اف—: —رخمه القيم ابن العلامة يقول ذللث، وق 

أرادإذا فنفوسهم، ل مجا على ودلالة تعريفا عباده يى الألفاظ وصع 
ىعلورتب بلففله، ه نفل ومجا عرفه.ممراده شيقا الأخر من أحدهم 

تلكيرب ول؛ الألفاظ، بواسطة أحأكامجها والقاصد الإرادات تلك 
علىولا قول، أو فعل دلالة غير من النفوس ق ما مجرد على الأحكام 

يمينباب الأيمان، كتاب صحيحه: ق لم جمهريرة: أن حدين، من أخرجه 
.١(  ٦٥٣اح  rYU/؛) المتحلف نية على الحالف 

كانتإذا المغ، أن على متفقون والفقهاء ، ٠٢٦ —  ٢٥٨ص: التشريع فلسفة ر٢إ 
المستحلفنية وعلى مظلوما، كان إن الحالف نية على فهي الحقوق قطع مق 
صحيحشرح الدسوقي حافية ٢، • Irالبياع انفلر: فلمالما. كان إن 
.ov^lwادنيو/.ئأ،فتحابري ا/خاا،الملالنووى ُ



٣٤٧فيها انمئتلف الوئانع في القاضي اجتهاد 

،LJLpبما بحط ب و معانيها، يرد ل؛ بما التكلم بان العلم مع ألفاظ مجرد 
ه،بم تكلأو به تعمل نر ما أنمها به حديتح عما للأمة نجاوز بل 

إذابه عالمة غير أو مكرهة أو ناصية أو مخطئة به تكلمت عما لها وتجاوز 

القصداجتمع فإذا إليه، قاصدة أو به مجا لمعي مريدة كن تب 
مجنوهي الشريعة، ناعية هده الحكم، ترتب الفعلية أو المولية والدلالة 

وإرادةوب القلخواطر فال ورخمته؛ وحكمته الذ عدل مقتضيات 
لال لكالأحكام عليها ترث فلو الاختيار، محت تدخل لا النفوس 

أنتوحكمته تعال افر ورخمة الأمة، على ومشقة حرج أعظم ذلك 
لبالعبد يريده لا اللسان.مما ومبق والسهو والنسيان والغلعل ذلك، 

البشريةلوازم مجن لمقتضاه عارف وغير مكرها به والتكلم خلافه يريا 
لحرج_تالحكم عليه رتب فلو منه، شيء من الإنسان ينفك يكاد لا 

حىكله بدلك ١لؤاخدة عنها فرفع والمشقة، التعب، غاية وأصابما الأمة 
دمت،تقا كمكر والوالغضب، الفرح شدة من اللففل ق الحقنا 

وضالعي بوالجهل والإكرام والنسيان الخطأ وكدللثج شواهده، 
أشياءعشرة فهده اليمين، ولغو الإغلأؤ، ق والتكلم يرده ا ان.مما اللم
هقلبوعقد فصده لعدم منها؛ حال ق بالتكلم عيده ها الله يؤاخذ لا 

را؛.به" ^١^^٥ الذي 

يكونفيما بأقواله يلزم الهازل بل الأعذار، هذه يثبه فلا الهزل وأما 

؛-،■.a/rالوسن إعلام 



القمائيانمكم ض اممئهي الخلاف اثر  ٣٤٨

جدهنثلاث . لقوله ونحوها؛ والعللاق والعناق كالكفر حدا الهزل فيه 

لوالرجعة والمكاح المللاق جد، وهزلهن جد، 
القولبأتى أنه الأمر غاية لأن تجزله؛ الهازل إلزام يقتضي والقياس 

ىعلام الأحكترتيب لأن به؛ إلزامه ينافي لا وهذا لحكمه، ملتزم غئر 
أن؛أم اء ثحكمه لنمه بالس_، أتى فإذا للعاقد، لا للشارع الأمبايِ، 

معله مريد للقول قاصد الهازل أن وذلك اختياره؛ على يقف لا ذلك لأن 
المعيذلك لقصد للمعى التضمن اللففل وقصد وموجبه، علمه.ممعناه 

قصدافاهما اختال والخادع كالمكره آخر قصد يعارضه أن إلا لتلازمهمأ 
يقصدلر و ج، بالفقصد الهازل وأما وموجبه، القول معي غير آخر شيئا 

رأره عليه فترتم.، حكمه يناق محا ولا حكمه 

ماح:بماول أخطا من على حرج لا ٣- 
انفخقلأ، عن وأسفرا الترع ق اغ ملهما كان إذا والاجتهاد التاويل 

علىالطلاق، ق باب، العللاق، كاب مننه، ق داود أبو هريرة: أي عن أخرجه )١( 
واللعان،الخللاق كتاب المن، ق والترءذتم، ( ٢١٩٤)آ/آْح الهزل، على 
قماجه وابن ( ١١٨٤)'م/>بمةح الهللاق،، ق والهزل الجل ق، جاء محا باب 

ح٦٠٨/١)لاعبا، راجع أو نكح أو ؤللق من باب الهللاق، كتاب المن، 
قكما بشواهده حن وهو ( ٢١٦/٢رالمتدرك ق والحاكم ( ٢٠٣٩

اضر)التلخيص 

الوسينم/إأدإعلام انفلر: )٢( 



٣٤٩فيها المختلف الوقائع في العاصي اجتهاد 

ولا fUلا ه أن.ممعى: الخطئ،على شيء فلا الق بحقوق الأمر تعلق 
داجتهإذا ه الني لقول والحاكم؛ والمفي امحتهد كخطأ وهدا يضمن، 
رن.أجر" فله _ اجهد وإذا أجران فله فاصاب الحاكم 

ذلك،ونحو والأموال الأنفس كاتلأف العباد بحقوق تعلق إن وأما 
آفخهلامحهدين، باختلاف يختلف ذلك لكن ، lotjالضمان أن فالأصل 
نمأو ه، لانحكوم مجن أو السللإن، مجال بت من إما مضمون الحاكم 
ا.ل الفقهاء 1لأن خلاف على الشهود 

قاع حمل بتأويحدا تعدو إذا فافم المأولن مجن عداه من وأما 
اد،العبوق حقمجن أتللهوه مجا صمنوا ومنعة قوة لهم تكن لر فان القرع 

الدنياعقوبة يرفع لا التأويل فان العقوبة متومم، يفيما يالعقوية وأخدوا 
رالاعتداء فمال دفع مجنها الغرض إذ مجهللقا؛ 

الهمفسائغ بتأويل الفاصدة والقبور العقود عن أبرموه مجا ولكن 
أوشهود، بلا أو ول، بلا تزوج قد أحدهم يكون أل مثل عليها، يفرون 

جوازه،معتقدا فيه اختلف مما ذلك محو أو الرابعة، عدة ق ة الخامنكح 
نكحد نكان إذا أمجا عليه، يقر فانه الكاح، اد فبعل فيما له من تم 

(•٤٣)ص* نحربجه تقدم الحديث )١( 
غ/أْ؛،انحتاج مجغي ١،  ٤٢؛/. ااذخيرة >، i/Uانمنالع بيانع انفلر: )٢( 

/؛؛.yyالفتاوى بحموع )٣( 



القضائيالحكم على اممئهي الخلاف اثر 

يممضلا الاجتهاد أن على مبي فهدا ياجتهاد، اد المله وضن باجتهاد، 
.، ١ الله بحول بيانه ّساؤب آجر ماحي ولذلك بالاجتهاد، 
مهوهؤلاء يهم، علضمان فلا ومنعة نوة ئم كانت إن وأما 

٠ياليغاه مون الم

رجلعلى حد يقام لا أن على الفتة يوم ه الصحابة رأى اجتمع وقد 
القرآزربتأويل أتلفه مالأ يغرم ولا القرآن، بتاويل حراما فرجا ارتكب 

ةممتنعة محناثقبأها ذلك وعللوا ، الفقهاء جمهور ذهب هدا وإل 
دل،العكاهل الأخرى على أتلفت مجا تضمن فلم سائغ بتأويل بالخرب 

يشرعلا فالطاعة إل الرجوع عن تشرهم إل بمضي تضمينهم ولأن 
.٢٩الحرب أهل كتضمحن 
امضلقد القرع كان إذا الناة أن وهي ت وثقة المسألة هذه مع ولنا 

الفتاوى)ا(محموع 
قوالتهمي ا/ا'آا(، )المصنف• ق الرزاق عد الزهرتم،ت عن أخرجه الأثر )٢( 

.١( • ا/ه ١ رانحلى ق حزم ابن صعقه وفد م/هبا(، نن رال
أتلفوه،ما يضمنون الغاة أن فرأوا الفقهاء، من ءل١ئمة المسألة هده ق خالف )٣( 

ومبطلهمحقة لمقن المجن فرقنان بأغعا ذلك ووجهوا الحدود؛ عليهم وتمام 
ابننول وهذا تأويلها، لثجهة الملريق كقهiاع الغرم صقوؤل ق نويان يفلا 

الحابلة.عد ورواية الشافعية، خد ونول حزم 

\،roliامحتاج ٣، .٣، أ/. الدسوقي حاشية المسومحل انفلر: 
١اض،١٣/٢٢النم١وىمجموع الغنيو/ا'،  .٥/١١.



فيهاالمختلف في القاضي اجتهاد 

هملتأويلاة مراعالأرض ق اد فن معائوه مجا مجع الضمان عنهم 
الخلافالعمل.ممراعاْ أصل يؤكد هذا فان اقترفوه، مجا جواز واعتقادهم 

اجتهادعن صدر مجي الفعل أن من هنالك يمرر ومجا القضائي، لجانب اق 
عنيختلف أن بد ولا الجملة، ق مقبول فهو القرع ق سائغ تأويل أو 

الحكم.ق غئره 
زاعالممسائل ل الست،  iXojوهو بالقاضي فحري ذللثح نلم وإذا 

الأصل،ذا هيراعي أن فثها المختلف، والعقود واكللاؤح الأنكحة محتل 
الخصوم،يى المناع م وحالحق لإصابة الأفوم المنهاج فهو إليه، وبحتكم 
لاقوالهلالمكاح ائل كمالمملحة.ممراعاته تشهد فيما مراعاته وتتأكد 

ومحوها.والحدود 

هاأهميتلها "الأمور.ممقاصدها" قاعدة أن على يزكي كله تقدم ومجا 
القضاةمجن يستدعي وهذا الماس، ُين والحكم القضاء باب، ي الكرى 

وم،أقم حكمهيكون كي وأحكامها القاعدة هذه ائل جمل المفقه 
الق.وفقه مجن والموفق أسلم، واجتهادهم 



اللضانيالطم ض الص الخلاف اثر  ٣٠٢

اّإدواسب 

اءس1رااْمورات

للتخفيفالوجبة الأسباب أقوى من الشرع مجيزان ق الضرورة تعد 
تركعلى يترتب وما الشديدة، المشقة مجن يكتفها لما وذللئ، لأحكام؛ ال 

عنمختلفة أحكامجا تأخذ اسثنائية حالة فهي الكبتر، الضرر مجن اعتبارها 
تتراوحوأحكامها عنها، النابحة الشاق وطسعه تتناسِح العزيمة أحكام 

ادتكولا أخرى، تارة بالكلية إمقاطه ولين تارة، الحكم ؤ( التخفيف 
اختلافبه حكميختلف ا ممالضرورة لأن الأحكام؛ هده تنضبهل 

ال"الضرورة اللابمية: الأئال ق جاء ها وس والأحوال، الأشخاص 
الأشخاصجميع ق ويطرد يسرى معتز حكم لها ليس أي ، لهاقانون 

،•لوالأحوال 

الأسبابمن وألها الجملة، ق بحكمها مسالما الضرورة ت، كانولثن 
اليالأحوال ق للا> كون قد أته إلا الخخفيف إل وعرفا شرعا الداعية 
دههإطلاق ق يتجوز الناس مجن فكثئر آخر، رأي الضرورة فيها يدعى 

ةالحاجيالأمور من الضروري رتبة دون هو ما على يطلقها حى الكلمة 
داوهمجونحعه، غتر على الحكم تنزيل ق سبا دللث، ويكون والتحمينية، 

الاجتهاد.3، والتعسف الشطط من صرب 

.٧.٢ ص: التشريع نلمة انثلر: 



٣٠٣فيها انمختيف الوقائع في القاضي اجتهاد 

الفالحاصر، العصر ق الخامحلئ الاجتهاد من اللون هدا كثر وقد 

ورفعرورة بالضة مقرونوهي إلا للاصول مخالفة فتوى مع تتكاد 
رورةللضدا يمؤ فيها الخلاف صار خلافية مسألة كانت إن م الحرج، 

عتووضالرخص، بزائم العفضيعك الموهوم؛ والحرج المزعومة 
التحسينيات.موضع والحاجيات الحاجيات، موصع الضروريات 

ذههل أي.ممثنالأت امحأكثر من الشرعي المضاء كان وقد 
الأحكاملتبديل ١لمقننين أمام مصراعيه على الباب فتح ما وهو الدعاوى، 
حكمإسقاط إل انحاكم بعض لجأت ورمما والأخرى، الفينة ب؛ن وتعديلها 

امحكوملمصلحة مراعاة اسفلل الحقيقة ل وهو الدعوى؛ بمده مقنن شرعي 
انحاكم.ق له مدفع لا الضرورة ادعاء لكن له، 

وأثرهاالضرورة حكم بيان — الك بتوفيق — أحاول السياق هدا ول 
وبينالمتنة، وقواعده الشرعي بالميزان ذلك صبهل ع القضائية لأحكام ال 

الجمل!هده ذلك يدي 

١—مريفاكرور٥:

يقال!الشديد، الاحتياج وهو الاصطرار، مصدر اسم لغة؛ الفترورة 
إليه،ألجئ أي: الشيء، إل اصهلر وقد حاجة، ذو أي: صرورة، ذو رحل 

لله مجدع لا الذي النازل والأمر والشدة الضيق وهو الضرر، مجن وأصلها 

٨٦ص: للحرم الممريمان ، ٣١للأزهري اس فدب انثلر: 

العربلسان 



القضائيالطم ض الفقهي الخلاف ائر 

إنحدا الأسان بلوغ بأمحات تميفها يمكن الاصطلاح ل والضرورة 
كدهابالضرر معه يتدارك لا وجه على ه ينفأضر الممنوع يفعل لر 

١صرورية منفعة فوات أو نفس 

منواحدة صورة على يقتصر لا لأنه جامعا التعريف هذا كان وإنما 
ورصمل يشبل ذلك، ونحو التلف وخوفا كالجوع الاصهلرار صور 

الغ—تر،ال اع.مموالانتفوالدواء، الغذاء صرورة مثل كلها، الاصهلرار 
ذلكوتحو الإكراه، تأثثر تحت بالفعل والقيام والمال، النفس عن والدفاع 

وقصرهاللضرورة، الأعم المعي هو وهذا الشديدة، الهمة تدعيه مما 
تتعال قوله لعموم مخالف هو بل عليه، دليل لا الواردة صورها بعض على 

م.، ويةإيتاأمنت4ِ 
فالضرورة. نبيه لسان وعلى كتابه ق وجل عز الق حرم مجا فكل 

همنم أعفلأو المضهلر لضرر مساويا الضرر مجن يكون ما حاشا تبيحه، 
قدالذكورة فالأية غترها، ولا صرورة تهسسيغه فلا النفس، وقتل كالزنا 

مذكر ما عدا اغرمحات سائر انتفلمتخ 

الشرعيالعرف ق الضرورة حالة أن التعريف! هذا من فلهر وقد 

,١١ نجم لابن الأشباه ، y٣١/؟ الثور ق: التعريف هذا من نر,بأ انفلر )١( 
.٤٣٨ص: الاحسين الحرج رفع 

٠٦٨ص: للزحيلي الشرعية الضرورة نفلرية وانفلرت ، ١١٩آية؛ الأنعام سورة )٢( 
.١١٦/. للخصاص القرآن أعام ، ٤٢٦/٧امحلى انقلر: )٣( 



٣٥٠فيها انمختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

ةمرتبوق فدرجة بلغ ند الاضطرار ق فالواغ الحرج، حالة من أشد 
حالةنحاك وأحكام استناءات وله تقاربه، أو الهلاك حد به بلغ الحرج 
بالحغ.إفرادها حمن هنا ومن آ، الحرج^ ق الواقع 

واكرورة:الخاجة ٢— 

عورفالتوسعة حسن، مجن إليها المفتقر الماغ بأمحات الحاجة تعرمح، 
وإذاالمللوب، بقوت اللاحمة والشقة الحرج إل الغالج، ل الودتم، الضيق 

يبلغلا ولكنه والشقة، الحرج الجمالة على الكالفين على لحل تراع لر 
١العامة الماغ ق التوغ العادي الماد *بلغ 

دونبفطر تحتص لا الي وهي عامة كانتا سواء ~ الحاجة فهذه 
منبشيء تحص الي وهي خاصة كانتا أو شخص، دون شخص أو قطر 

السترمجن تقتضيه مجا فتقتضى الحكم، ق الضرورة منزلة تنزل — ذلك 
ذاوهوالشقة، الحرج وجود ل الضرورة مجع تشترك لكوها والتخفيف؛ 

زل،تنالحاجة قولهم! وهي الصدد، بمذا الوصوعة القاعدة مجن الراد هو 
٢.ر خاصة أو كانت، عامة الضرورة منزلة 

. ٦٥ص: حمد لابن الحرج رفع انفلر: )١( 
٢١/٢الواممات)٢( ٠.
والفنامالأشاه ١  ٢٦؛/نيم لابن والطاتر الأشاْ ٢، y/؛ الواقفات اطر: )٣( 

y/؛Y.الفور ، ٨٨ص: للموْلي 





٣٥٧فيها المختلف قانع الو في القاضي اجتهاد 

بمرضا معموم ل الشديد الضرر رفع على دالة النصوص نهده 
انرن مبغترْ أو بالدين، الضرورة تعلقت مواء حياته، ق للمكلف 

لكالقتمحه يتناهى مما ذللث من امتثي مجا إلا الكرى، الضروريات 
بحال.رفعه على الضرورة تقدر لا ذل.لالد والزنا، 

عنالمزاخدْ رفع على التنصص من العموم هدا فهم محصل وقد 
ونعفلما مصلحة، كل مجن أعفلم الدين مصلحة فان الكفر؛ على المكره 

الترععادة على جرا أول، دونه محا أن علم ءلاهرا تركه ق اكرخيص 
وهيذكرها، ص الي بالأية ذللث وتايد دونه، مجا على بالأعلى لتنبيه ال 

قق(إلأماآمأمحإد؛تعال؛ قوله 
الضرورة:برحمة الأخذ حكم ٤— 

مرتبةإل يصل ولا الأصل، حيث من ماح الضرورة برخص الأخد 
ةرخمهي حيث محن الرخصة إن إذ لعارض؛ إلا الندب أو الوجوب 

قيكون حى التخفيف سعة إل التكليف ثقل محن المكلف إخراج معناها؛ 
غجر؛لا الإباحة أصله وط؛ بالرخصة، والأخذ بالعزيمة الأخذ بين اختيار 

رخص—الا عزائم لكانت وجوبا أو ندبا بما مأمورا الرخص كانت لو إذ 
ذإلئ٠.بضد والحال 

نجمتفلها الي الأوصاف من الضرورة لرخص يعرض فما وحيثد 

١آية: الأنعام، صورة )١(  ١٩.



اترادخلأفاصضاسماص ٣٠٨

فلاالعزيمة، إل الرخصة دائرة من نخرحها الدب أو الوجوب إل الإباحة 

إلذالض__هلر وز، اكعباب من إلا عليها )الرخصة( لفظة إطلاق يصح 
ووله نفبإحياء مأمورا كان الهلاك ه نفعلى خشي إذا مثلا الأكل 
يسمىلا هدا ومثل ، ا صمحأ I تعال لقوله محظور بتناول 
سمىوإن دائي ابتي كلأصل إل راجع لأنه الوجه؛ هذا ص رخصة 
. ٢٢١ه نفعن الخرج ريع جهة دن رخصة 

نجبالعوارض هده عن تفصيلا ايك— —رحمهم الفقهاء ذكر وقد 

دةقاعى علتتخرج الي الرخص أن وحاصله: الصدد، هدا ل إيراده 
ا:١ أنواع ثلاثة الضرورة 

إذاا جمال حق وهدا فيه، المرخص إباحة يفيد مجا الأولت النوع 
اولتنمثل وذلك بوقوعه، يقطع وب الهلاك، ه نفعلى اكبمهلر خاف 

الكفربالتلفظ على الإكرام عند أو الشديد العطش أو الجوع حالة الخرم 
يعدمولا واكرك، الفعل ب؛ن فيها المضهلر يختر الأشياء فهده اعتقاده، دون 

الكفر.بكلمة التلفظ صيما تركها على صتر إن الأجر 
وذلكالعزيمة، وترك الرخصة على الإقدام يوجب ما اك١ئت النوع 

٢٠ ٩ آية؛ التاء، سورة ( ١ ر 

الموافقاتانظر: )٢( 

،شرح١٧٦/٧الصانع بيانع انحلى ، r٩٨/ الرازمح،• تقم انظر: )٣( 
ابىةللأتاسيا/هْ.



٣٥٩فيها المختلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

هلاكللا،لوتن الجاع مثل الرحمة، بترك الهلاك ظنه على غلب إذا فيما 

رالخنزيوأكل الحمر شرب على أكرهه إذا ما ومثل اخرم، تناول بترك 
عنروح الصون لأن وذلك الأكل؛ يجب فهنا بالسيف، الميتة وأكل 

محاوليس الرخصة، بفعل إلا الصورة هذه ق إليه سبيل ولا واجب، الفوات، 

لقولهالترخص فحب تعال، الق لحق إهانة فيه ولا إنسان، على صرر ذلك، 

اتخمفنبعض ص بل بتركه، وئام ^ ١١؛ تعادت 
/ل ه نفقاتل لكونه اكار؛ دخول استحق الأكل بتركه مات إن أنه على 

الال حبأي فعله وتحر-م الفعل عن الكم، يوجب، مجا اكاك: النوع 
أوا، الزنأو مجنه، عضو قطع أو الملم، كقتل وذلك بغئره، ولا بإكراه 
صررمجع صرره ويستوي قيحه، يتناهى مما ذللث، نحو أو الوالدين، صرب 

ابواحتالصم الكره وعلى ذللئ،، مجن شيء بياح فلا يزيد، أو المضهلر 
ا.ل الأفعال هذه ارتكابه محن أهون نقمه ذهاب لأن الذ؛ عند الأجر 

الأحكام:ي الضرورة اعبار شروط ه~ 
الشرومحلستون، لر ما بما والحكم الضرورة برخص الأخذ يخل لا 
أربعة:بالجملة وهي لذللث،، اللازمجة 

.١٩٥آية: القرة، صورة )١( 

لاينالقرآن أحكام ،  ٣١ْ/. الامتدكار ، r٩٨/ . الرازي تصر انفلر: )٢( 
.٨ y/. ١ اكاوى مجموع ، \/iAانمري 

.نواعدالأحكام انظر: )٣( 



اممضاليالحكم على الممهي الخلاف اتر  ٣٦٠

بحملأن .كعق•' متوهمة، او منتظرة لا قائمة الضرورة تكون أن — ١ 

ىعليغلب وجه على ضرورية منفعة ذهاب أو الهلاك، خوف لواير اق 
توهملأدق الممنوع على الإقدام أمجا الممنوع، يرتكب، لر إن وقوعه الظن 

،.١١الأحكام ض ض لا التوهم لأن بحل، قلا فلثؤ أو 
رخمةمن أخف أخرى ومحملة الضرورة ليقع يكون لا أن ٢— 
ونأهيختار الشرياُةت قاعدة لأن بما الأخذ تمن وجدمحت، فان الضرورة، 

مىرورة "الضأن على الفقهاء نص هنا ومن أك^رهم١"، لدفع الثرين 
،.٢١أعلاهما" إل بمار لا الأمين بأيسر ينمها أمكن 

دفعيما ,ئدار مقيدا فيه يرخص أو بجاح ما مقدار يكون أن ٣" 
قثإن\سغفوئ■ؤزشاصثلزمؤه'زلائادتعال: لقوله ،، أالضرورة 

قدرتهمع البة يتض الذي \لم\ض.' بالتفسير: انملم أهل نال ، ، ^١٤نجئ 
،١ر بأكلها الحاجة قدر يتعدى الذي والعادي! المذكي، إل التوصل على 

الشرعيةالضرورة نظرية ، U١٧٦/ الصنائع بدائع  irr^إ\الغي انفلر )١( 
•٤ ٤ ٢ ص: للماحين الحرج رفع ' ٦٩ت مط للزحض 

.٩٦الشرعية الضرورة نفلرية وانظر: ا/بملأا، والتحبتر القرير )٢( 

،XYU؟/للقرطي القرآن أحكام ق الجامع ، ١٦ا/• للحماص القرآن أحكام )٣( 
.١٠١٢آ/.١.^، ، yArlrالطامح، روضة 

.١٧١٢آية: البقرة، محورة )٤( 

.٦٧المونمن إعلام !١، ٠  ٦/١كئتر ابن شتر ص لابن القرآن أحكام )٥( 



٣٦١فيها انمختلف الوقالع في ا1ئ1ضي اجتهاد 

أبقدرها تقدر 'االضرورات الفقهية: القاعدة خرجت هذا وعلى 
بعهيثا مبماول أن فللممضلو العامة، امحاعة القيد هدا من ويستئى 

امحاعةق كالحال الرخاء حصول فيها يرجى لا لأنه عياله ويشبع 
انفمثله، أو اخظور صرر من أنمص المضهلر صرر يكون لا أن ٤- 

علىالإقدام بحل إ أعظم اخفلور فعل ممدة كانت أو الضرران، اوي ن
بضرورةه منو عضقطع أو الغتر ثل حرم ولذلك المنوع، اركاب 
وق،حقمجن ذلك لأن ذلك؛ ومحو المست، لحم وأكل الزنا وكذلك الإكرام، 

غئرمجن غئره بقتل نفه إحياء يجوز فلا الحقوق، ق متساويان وهما الناس، 

لبما الضن وإلحاق حرمتها، انتهاك فيه بالمرأة الزنا وكذلك استحقاق، 
المضائية:الأحكام ي الاضطرار أثر 

الشرعيةام الأحكق ا عامتأثئرا للضرورة أن مبق مما اتضح 
بهتزول ما بمدر الواجب، نرك وتسوغ انحفلور، تبيح إمحا بحيث اللكليفية، 

يتعلقإنما العام الحكم هذا أن بيان موضع وهنا الضرر، به و؛ندفع المشقة 
،فالتخفيمن مقتضاها حصول قبل أي الضرورة، وجود حال بالكلف 

درر، ١١٩؛/نجيم لأبن والفيائر الأشباه ، ٩١ا/الأحتكام قواعد انفلرت )١( 
\ا\برالحآكام 

•ص لابن القرآن أحكام انفلر: )٢( 
انحلى، ١٦/٥للخاص القرأن أحآكام الرازي تفر )٣( 

.٧٩/١الأئكامفواعد 





٣٦٣فيها انمئتلف الوقانع الئاضيفي اجتهاد 

:للضرورة وشهادته الفاسق حكم تمحيح ١" 
وازعةككون شرك وإنما الغتر؛ لمصلحة ولاية كل ق شرط العدل 

وهذاعليه، المول عن المفاسد ودرء الح الصّجلب ق، واكقصير الخيانة عن 
اقالنسول دول العوجود تعذر فحسن، يالضرورة، يتخرم الشرط 

يرغمن قضالهم من كان مجا وأجيز نسقا، أثلهم ذلك ق، وقدم القضاء، 
الحزرالوافق إذا تولية 

اةالبغن جمالجور قضاة عن الأحكام محن صدر مجا فان ذلك وعلى 
الإبط—ق، لما الحق؛ خالف ما إلا منها ولا؛رد يمضى وأشاههم ئة والف

الصاخق تصرفه يبهلل ولا العامة، الصّالح تفويت من وحكمهم ولايتهم 
رم.ازطل لأجل عليه المهدور الحق يترك لا إذ المفاسد؛ ق تصرفه لأجل 

يسقطكذلك الضرورة حال القضاة ق العدالة اعتبار يسشط وكما 

شهادةرد وأدتم، بلد، أهل على الفسق غلب لو فيما الشهود ؤ، اعتبارها 

لفالأمثالأمثل شهادة وتقبل مصالحهم، تفويت إل بعض على بعضهم 
رم.الإمكان بحب لصالحهم تحصيلا 

القليلإلا فساقا كلهم الاس كان "إذا اذ-: -رحمه القيم ابن قول 
فالأمثل،الأمثل بشهادة وبحكم بعض، على بعضهم شهادة قيلت النادر 

)ا(انفلر

)؟(اطر

اطر)٣( 

٩٧المونعتن؛/إعلام -؛،^، rUt/Yالثور ، X®r/Uالقدير نح 
.rvo-rvifyالثور ، ٩١الأحكام؛/نواعد ا،/م؛، المغي 

.١  ٩٧الوسن؛/إعلام ٢، ؟/١ الجكام نمرة 



اصاسم ض اممئهي الخلاف ائر  ٣٦٤

بألسنتهم،الفقهاء من كثئر أنكره وإن العمل، عليه الذي المحراب هو هذا 
أنكروهوإن أحكامه ونفوذ الفاسق ولاية صحة على العمل أن كما 

،.١١اكهم" 
قالتئت من بد لا بل بإطلاق، الفاسق شهادة قبول يعي لا وهدا 

فلتصدقه الفلز على غلب فحث الكرم، القرآن إليه أرشد كما حره 
بحال.U الحكم يجز ب وإلا شهادته، 

الرجال:يحضرها لا الي ازاضع ي والمسان اس شيالة جواز ٢- 
الشريعة؛أصول له تشهد الذي وهو للقياس، الموافق الحكم هو وهدا 

وتعطلت(الناص حقوق لضاعت، الشهادة هده مجئل مجن منع لو فانه 
.٢٢١هدا يا'تي.ممثل لا والقرع مصالحهم، 
الحرج(ورفع للضرورة جاز ما )يعي هذا "ونظتر القيم؛ ام، يقول 

وهنمال أو عرض أو بدن ؤ، بحق بعض على الماء بعض شهد لو 
شهادةنالأ، والأعراس ت ١٠كالحمامعهن رجل لا بحيث منفردات 

ولاالمفللوم، حق ورسوله الذ يميع ولا قطعا، منهن فالأمثل الأمثل 
علىتعال اف نبه قد بل أبدا، المحورة هدْ مثل ل ديته إقامة يعهلل 

٠١٧٥ص: الحكمية الهلرق )ا(

للشيرازيالمهيب ، ٢٥ا/• الحكام نمرة ، \،/iUالسوط انثلر: )٢( 
نع، ١٥٦- ١٥٢ص: الحكمية الطرق ؟/!؟r، خلى • الغي 

.٢٦٦ْ/ الباري 



٣٦٥فيها المختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

قالمسالمين على الكفار شهادة بقبول الصورة هذه مثل ق القبول 
شيءينسخها ولر القرأن، ق أنزك مسورة آخر ق الوصية ق السفر 

علىالأمة أبمحعت نة،ولأ ّولا كتاب الحكم هذا نسخ ولا البتة، 
١.٢ مواه بالشريعق يليق خلأغه،ولأ 
المس:الفل الاضطرار ٣- 

نفسقتل يبيح لا الاضطرار أن على — اف رحمهم - الفقهاء أحمع 
اروإيثالق، الحمعصية ق المخالوؤا طاعة مجن ذلك ق لما بحال؛ المعصوم 

أكرهمن على والواجمب نالوا: الحرمة، ل مثله هو من روح على روحه 
رسبحانه اس عند الأجر واحتساب الصبر ذللئ، على 

أمه، عليواجما القصاص يكون هل تتله، لو ما حال ق، واختلفوا 

أربعةأقوال على ؟ جميعا عنهما يسقط أم معا، عليهما أم أكرهه، من على 
١الغرض به يتعلمح، مما هنا بسطها ليس 

الفتاوىوبحموع ، ٦٤١؛/الكرى الفتاوى وانفلر: ، ٩٧؛/المؤتمن إعلام )١( 
ْ؛/ا،ا،آ؛.تيمية لابن 

\،؛/vA• القرآن لأحكام الجامع ، ١٦®/للحماص القرآن أحكام انثلرت )٢( 
انحلى، ٢٨٨،//الغي أا'ف اختاج ِغني ثآ/ْث، البسوط 
.٣١أ/أ ٢ الاري، نح ارأ/\'مْ، الفتاوى بحوع 

ث/ا<،انحاج مغي  iyArl\fالدخترة ، vy/x؛المسوط ذلك: ق انفلر )٣( 
.ywlAالغي 



ائتمانيالحكم على اممقهي الخلاف اتر 

القصاصيجب  aJjJ.؛أمحما منهات النفس إليه تطمس والذي 
وأحمدمالك، له وقال والخلف، السلف حمهور مذهب وهو معا، عليهما 

رالالجميع على اذ رحمة عندهما، المولن أظهر ق والشافعي 
رمةالقوأصول غالبا، إليه يفضي قتله.مما إل تب فلأنه ت المكره أمجا 
أوه، فقتلتحية ألمعه لو ولهذا كالماثر، الشر ق المتسبب أن على تدل 
رألبه نتل فافترصه أصد إل يه ألقى 

أصقهللو فانه المقاصد؛ منزلة الوسائل تنزيل على جار الحكم وهذا 
ووهدماء، الوصفك الهج إعدام إل بالإكرام الاس لتذرع الحد عنه 

}اصل القص.شرع من الشارع مقصود خلاف 
اسلقي كلمة بشهلر مجن مؤ قتل على أعان مجن ت ه الني قال وفد 

. ٢٤١اس'ا رحمة مجن آيس عينيه ، jHمجكتوب وجل عز 

مجموع, wrlhالغي ؛/٩، انحتاج مجغي الدخيرةأا/مآخآا، انفلر: )١( 
.rAx/Y•الفتاوى 

الغيانفلر: )٢( 

ا/ْاء.اس لابن القرآن أحكام انفلر: )٣( 
هلباب اثمJات، كتاب سنه، ل ماجه ابن هريرة: أن حديث من أخرجه )٤( 

وقد( yy/a)المنن ق والمهقي ( ٢٦٢.توبة، المؤمن لقاتل 
دمتعفليم ق الواردة للأحاديث مجوافق معناه لكن انحدث؛ن، مجن حمع صعقه 
.( VYi/tالراية )محب ١( الجم؛/٤ )التلخيص انفلر: • الملم 



٣٦٧فها انمختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

جزاءيكون أن الجلي سمن الكلمة بشطر الإعانة ق هذا كان فإذا 
نماليأس منزلة بلغ خليق.عن القصاص م وأخطر، أشد والمكره الخامل 

الذ.رحمة 

ةصار.عزللأنه محتمل؛ عنه القصاص بسقوط نالقول المكنْت وأما 
لكنالجياة، على والحرص الأيرة على محولة والنفوس المكره، يد ق، الألة 

لوجهعاتبمتحر ب القياس هذا 
 Iالقتل،عن الامتناع مجن متمكن ه الكن فان فارق، مع قياس أنه أحدهما

هنفاه جنقتله ق أن منه ظنا الإكراه عند قتله وإنما بقتله، أم وليلك 
ذاهم ليأَكاله، غثزه المخمصة ق القاتل فاخبه المكره، شر مجن وخلاصها 

معة آله كونيتحقق كيف إذ القتل؛ عن بالامتناع تكليفه أيضا يناق 
^التكاليف امهلماع آلة الشيء كون ضرورة ومن إياه، الثرع تكليف 

دعوىبالأنفس لإرهاق الباب يفتح عنه القصاص إسقاط أن اإئ١ني; 
إليه،تفضي مجا لعفليم للشرع؛ مهللوب هدا مثل ق الذرائع ومد الإكراه، 

قالمع اع اسيكون المنوع ق المفسدة عفلم بحب أنه سق وند 
.٢٢١وشدته" الذرمة 

لالقتعن انكف قتل إن منه صيقتص بأنه المكره علم لو أنه على 
هلكونه؛ لأفضل بالامجتاع تتله م إقدامه، مجن جدوى لا إذ وصر؛ 

٢,؛ v/a_ ^ ٩٦^!للحويي الرهان انظر: )١( 
)؟(الاعتصام



مطى \ص الخلاف اتر  ٣٦٨

وعذاب،جزاء فهو نماصأ، تله بخلاف يقتل، لا أن إمكان مع شهادة، 
وأعظم.أكر الأخروية السوولية من ذللث، يستتبع وما 

ؤ،الإكراه حالة مجن يتحفق أن القاصي على إن هذان بعد قال يم 
لالقتى علفيها الإقدام كان نازلة وقعت فلر.مما بخصوصها، واقعة كل 

واحدةنفس قل على أكرهه لو كما عنه، الإحجام مجن أخض بالإكرام 
نفعمجن أعظم للمملمن نفعه مكانة أو سلطان ذي بقتل أو مائة، بقتل 

ائلالمذه فهآخر، نظر علمه القصاص لإيجاب يكون وحينئذ الكنْ، 

الةمولكل والمفاسد، الصاخ ين والموارنة الاجتهاد يقبل مما ونحوها 
مجعن.نحابقل حكمها ل يهلرد ولا خاص، نفلر منها 

،:١١المائل لدفع الاضطرار ؛-
إذاان إنأو حيوان مجن المعتدي أن على — افر —رحمهم الفقهاء أحمم 

قله،إل ذلك أدى لو حى دفعه حاز عرضه بمتهك أو ليقتله إنسانا نحد 

دقعينأنه يعلم ما بأسهل أولا دفعه إل يتوسل أن لذلك شرطوا أمحم إلا 
علمفان منه، أكثر إل حاجة فلا بقليل اندفع فإذا دفعه، المقصود لأن به؛ 
بخلافللقتل آلة الحديد لأن بالحديدة؛ صربه له يكن ب بالعصا ينكف أنه 

منمأخوذ واقتحم، هجم إذا يمول صال مجمدر لغة: الميال 
منعلى الفقهاء عرف ل المائل وبمللق الض، على والوثوب والاستعلاء 

اكرالمصباح انظر: البهائم. مجن أو البشر من كان سواء بعدوان غتره ضد 
.١٩٤؛/الغنيو/؛ه؛،مغنياختاج ، ٣٥٢ص: 



٣٦٩فيهأ المختلف الوقائع م القاضي اجتهاد 

به عطلتصربة صربه وإن اتاعه، ولا ننله له يكن ل؛ تركه وإن انما، 
مىالضرورة أن هذا ق والقاعدة شره، كمي لأنه عليه؛ يثي أن له يكن 

،.١١أعلاهما" إل بمار لا الأُرين بأيسر ينعها أمكن ما 
ال:تعافه ول لققاتله؛ على صمان نلأ بالقتل إلا ينعه تعدر فان 

.، ١ نااغثدكاعؤم؛ يسؤ، عقب عوكأ ثيبأغثدكا •ؤ 
فرفعنيته، فسقءلت، فجذبه، رجل، ذراع عض رجلا أن وصح 

،.٣١" ! لحمهتأكل أن أردت وقال: فأبملله، ه الني إل 
هوأنالمائل، لغر على دليل فيه اس~ت رحمه ~ حجر ابن نال 

ففعلأعضائه بعض على أو ه نفعلى بجناية إلا منه الخلاص يمكن نإ إذا 
،.٤١هدل" كان ذلك به 

روضة iVovliالدسوني حاشية أ/ْ؛ه، عابدين ابن حاشية انفلر: )١( 
مجموعa/؛،؛؛، بالأتار انحلي ١ْ، ١/٩الغي الطالمن 
.٢٤٥/١٢،ذحالارمح،٠٤/•٢٨،٥٦/١٩الفتاوتم،

.١٩٤ت آية القرة، سورة )٢( 

بابالقسامة، كتاب صحيحه: ق لم محصن; ين عمران عن أخرجه رم( 
ا-ماحملأ1ا()م/-الإنسان ض على المائل 

إذاالمضطر الضمان عدم من الثانمة امحتتى وند ، ١٢٢٣اصج؟ الباري فتح )٤، 
٠،^انفلر; بغثرْ• القول ينحه ولا القود، عليه فان ينعا، الهلعام صاحب ننله 

امحاجأ/ْبما.



اترا1خلأفاصضماصني ٣٧٠

الزلأ:إل الاضطرار ه- 

ستحيللأنه ؛ ادعاوهيصح فلا إكراه بغر كان إن الزنا إل الاضطرار 
كالحالصرر تركه على يترتب لا إذ إكراه، دون من للزنا المرء اضطرار 

رأةامالمكره كان فان بإكراه كان وإن ، ٢١١للمضطر الرخصة رك تق 
،.٢١عنها يسمط الحد أن على مسد فالإجاع 

ولاالجمهور، مذهب وهو عنه، الحد سقوط فالأؤلهر الرجل• وأما 
،.ربه القول مجن مجذهجا بجلو 

وماواكيان أمي عن "رفع : ه الني نول ذلك: أدلة ومجن 
.٢٤١عليه" اّتكرهوا 

رأةامأن ت هما- عناس رصي ~ عباس بن الك عبد عن وروي 

\.Avlyالفتاوى\بحموع ؟، v/fللحصاص القرآن أحكام انفلر: )١( 
١، ٤٠؛/امحاج مجغي ، ١٥١ ١،  U٤٦/ الأذكار ، ya؟/السوط انظر: )٢( 

انحالىاا/او\.المغني؟/؟ْ،
الجامجعّا/ه\، اضوي لابن القرآن أحكام  i\A'lvالصنائع بدائع انظرت )٣( 

ابنفتاوى بحموع \<ا\ص الني ا/ّآما،ااوسءل ٠ القرآن لأحكام 
آا/آأ'اآ.ذحاواري(سم؛ة1\/لأخا، 

طلاقباب العللاق، كتاب مننه، ق ماجه ابن عباس: بن الله عبد عن أخرجه )٤( 
،1T.y>/صحيحه ل حبان وابن •؟( iVح ٦٠٩/١) والنامي، المكره 

ثقات،ورجاله ، n/؛A، المنن ق واكهقي ، ٦١٦١٦المتدرك ق والحاكم 
.١٢٣/١إرواءاكJل،١٦١/٥انذلرiتحاuرى 



٣٧١كها انمختلف الوقانع في اممضي اجتهاد 

هوأقامالحل، عنها ندرأ هؤ اف رسول عهد على الزنا على استكرهت 
.؛ ١١اصاى" الذي على 

شقاثقالمساء أن الأصل لأن الرجل؛ دون ارأة ز هزا إن يقال: ولا 
امسوى عنها الحد برفع تخصيصها على دلل ولا الأحكام، ق الرجال 

فإذا؛نافيه، والإكرام إلا؛الانتشار، الوط■، منه يتمور لا الرجل أن من فيل 
١الحد فيلزمه للإكراه، مناف والرضا به، رصاه على دل الانتثار وجل 

ةالملامعند الهلبيعة تقتضيه الانتشار لأن مخصصا؛ يصح لا وهدا 
ل١لزنا أمكنه لما حصوله لولا ؛ذ والإلجاء؛ الخوف مع حى 

ضرورية،منفعة إتلاف أو نفس فوات من أحف الزنا مجمدة ولأن 
وهذاأدناهما، باحتمال القدتقن أعظم درء على منية الشريعة وقاعدة 

الالفدفع يمن هو الحقيقة ق "فالكرْ الحالة، هدْ ل مجوحود المعي 

المنن،ق والمرمدي ( Twli)المسند ق أحمد حجر: بن وا'ل عن أخرجه )١( 
)أ/ْهحالزنا، على استكرهت إذا المرأة ل جاء مجا باب الحدود، َمماب 
السارق،باب الحدود، كتاب السنن، ؤ، ماجه وابن ( ١٤٥٣

قوالدارقطي ه/غ«ه، المصنف ل فسة أي وابن ( ٢٥٩٨)^اهه\ح 
انظر:بشواهده. حسن وهو )السنن،//ءآ؟(، ق، والمهقي )السنن 

ب/اةآ.إرواءالغليل 
المغيالصنائع بدالع انظر: )٢( 

،١٤٥؛/انحتاج مغي .٤، ٢ ١، ٦ م/. الحري لابن القرآن أحأكام انفلر: )٢١( 
المغتى؟/'اْ.



الئضانيالطم على الص الخلاف اتر  ٣٧٢

،.١١عليه" أكره الذي الأمر وهو أدلأهما، باحتمال الحاصل 
الشديد،العتت مجن نيه مجا يخفى لا هدا مجثل على القصاصن فإيجاب 

فانهالبلأءين؛ ض يصرفه ولا عبده على يجمع لا سبحانه والله 

،•١ الدين j الحرج أعظم من 
الخمر:شرب إل الاضطرار ٦- 

لربجبث الخمر ثرب إل مكلفا غتره أو بإكراه الضرورة ألجأت إذا 
اإياهشربه جواز ل — اف رحمهم — الفقهاء يختلف فلا غيرها يجد 

إذابعضهم قال بل صمان، ولا بدلك عليه حد لا وأنه ه، نفبما ليستقي 
ا.ر شريا عليه وجمس، تتله إل يفضي تركها كان 

تلافهماخجهة مجن للضرورة الخمر شرب ق الفقهاء يختلف وإنما 

أوالغصة لدفع شريا ل اختلافهم محثل ؟ لا أم الضرورة ها تندفع هل 
،.٤١العطش لشدة 

اكاوىها/ه'آم.مجموع )١( 
■\ا\ه.لابن القرآن أحكام انفلر: )٢( 
السوط. الرازي -شم الُربي لابن القرآن أذكام انفلر: )٢١( 

.١٢٣ار/.انحلى المغي \ا'\.< الأحكام فواعد ؟r/Yi ،rللرحي 
القرآنأحكام ْ/خ.م، الامذكار ق: المال هذه ق الخلاف انثلر )٤( 

lWaIiانحتاج مجغي ا/ما/، _ لابن القران أحكام ١، ا/\،ْ للحماص 
ّا/.ار•الباري فتح \'/بما، الغي 



٣٧٣فيهأ انمقتثف الوقانع في القاضي اجتهاد 

الخالات،هذه يى فرق لا أن على بعمومها تدل القرع ونصوص 
ولوالقخاربما، عن الحد وارتفع حلت، بما الضرورة دفع تحفق مى بل 

اأمحن محالها من العروق خلاف الجوع ولا العهلس تدهب لا بأمحا 
الذمةأهل من أن ذكروا وقد العطس، وتزيل الضرورة، عند الرمق ممسك 

١عنه الخمر بشرب اكتفاء دهرا الماء يشرب لا من 
اسبن ويه بينفيما الحمر شرب له يجوز فانه ت بلقمة الغاص وأما 

مجنالغصة صورة الحال بقرائن يخفى فلا شهدناه فان بنتا فيما وأما تعال، 
نملم وّءلاهرًأ، حددناه يفلهر ل؛ وإن ذلك، ظهر إذا فيصدق غرها، 
٢.ر باطنا تعال انف عند العقوبة 

الم:ْال إتلاف إل الاضطرار ٧- 
غيرهأو ه نفلإنقاذ الغتر مال أحد إل مضطرا الضرورة ألجأت إذا 

بإجماعبحال عليه حد فلا ذللئ، مجن حاجته قدر على يزد ونر التهلكة من 
والمؤاخذةالإم رفع على الدالة والأحاديث، الايات لعموم وذلك الفقهاء، 

/ر لمضحلر اص 
والصحثحبالضرورة، يستحقه الذي المقدار ق الفقهاء ويختلف 

اطر)١( 

اطر)٢( 

اطر)٣( 

١ْ.ساص١/٩القرآن أحكام 
سلابن القرآن أذكام 
؛YAX/Y،الهدب، ١١٧-Y١١٦/الدسوقي حافية ْ/خْ، الرائق الحر 

ا/مأم.امحاىا'الغني\،/خاا،



الضأنيالحكم طى الممهي الخلاف ائر  ٣٧٤

ويشربويأكل حاجته، فدر غتره مال من يسهللق، أن للمضطر أن 
السنة،مضت، وJذإاك ذللث،، من شيء ق عليه قطع لا وأنه يشبع، حق 

بنحاءل_، غلمة عن الحد درئه ق لنا تقدم كما ه عمر به وقضى 

.ه بلتعة أي؛؛، 
إيال; فق؟ ذا هأتقول اس رحمه — أحمد للإمام قيل وقد 

رالومجاعة" شدة ل والناص الجة حملته إذا أقطعه لا لعمري، 

محضوهدا الحكم؛ هدا على معلقا — اس رحمه ~ القيم ابن، قال 
دةوشمجاعة منة كانت، إذا الئة فان الشرع، قواعد ومقتضي القياس، 

صرورةمن السارق، لم ييكاد فلا والضرورة، الأجة الناص على غلب 
اإمله ذللث، يذل المال صاحب، على ويجب رمقه، به يد مجا إل تدعوه 

ا؛مجانه بدلوجوب والصحيح ذللث،، ؤ، الخلاف على مجانا أو بالثمن 
معبالفضل والإيثار ذللث، على القدرة مع التقوس وإحياء المواساة لوجوب 
مجن،أقوى وهي، امحاج، عن، القطع تدرأ قوية شبهة وهذه انحتاج، ضرورة 

١الفقهاء من كثتر يذكرها الغ، الشبه من، كثتر 
اجمطر المضيضمن هل، ثهيا• أخرى، مسالة الموضع بمذا ويتعلق( 

؟.صرره لرفع غئره مال مجن، أخذه 

الغني\،/فاا.)ا(انظر:
لابنالقرآن أحكام . iYi/Uبالأتار انحلي وانظر:  iWlrالموسن إعلام )٢( 

\ا^دالعري، 



٣٧٥فيها انمختلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

ث،يبأعيكون أن إما الغئر مجال إتلاف إل الاضطرار أن ت والجواب 

الشيئينوالجوع كالمخمصة الشاق من بغترْ أو الإكرام، 
أنى علالفقهاء نص فقد ت الإكراه سوى عما الناتج الإتلاف فامحا 
شيء؛فيه فليس للمضهلر يذله يجب مما أو سترا سيئا كان إن المستهلك 

ذيمن منه أصاب من فقال! العلق، الثمر عن سئل ه اليي أن روي لما 
لشيءعليه فلا حنة متخذ غير حاجة 

الحاجةفدر على والزائد المميسة الأموال من ذلك فوق هو مجا وأما 
اعةإضل مسا تكون لا الإباحة لأن ضمانه؛ ق الخلاف يتجه فلا 

رألالغير" حق يبطل لا "الاضطرار أن الشرعية والقاعدة الحقوق، 
فيختلفالإكراه: تاثير تحت غيره أموال من المضهلر أتلفه مجا وأمجا 

أو١لمكنه، ى علأو الكره، على هل ، الضمان يجس، مجن على الفقهاء 

أنجبعند والحديث منه، يأخد لا أي: الإزار، ومعطف الثوب ؤلوف الحنة: )١( 
(٤٣٩•)أ/يماح فيه، نطع لا مجا باب الحدود، كتاب السنن، ف داود 

الثمرةأكل ق الرحمة ق جاء ما باب البيوع، كتاب الجامع، ق والترمذي 
بابالمارق، قطع كتاب المنن، ق والنسائي ( ١٢٨٩)م/أخْح للمار، 

قالألباي وحسنه ( ٧٤٤٦ح ٣٤٤/٤)الجرين، يؤويه أن بعد رق يالثمر 
٥(.ه-م. . a/١ ، ٣١)الامتدكاره/. وانفلر: ١( \<ه Ia)الإرواء 

،٣١ْ/. الامتذكار ا/؟آ، الحكام درر ؟، 1a/vالصنائع بدائع انفر: ;٢( 
،١ . < '[أ/ه للزرنا المدخل ، ١  ٩٨!/القناع كشاف ٣، ٠ aI  iانحتاج مجغي 

٣.• ه ص: الشرعية الضرورة نظرية 



اترالخلأفاصضمسس ٣٧٦

.٢١١الضطر على الإكرام تحقق ق اختلافهم على بماء ؟ L عليهما 
هلأنالمستكنه؛ دون المكرء على الضمان أن الفلر: يقتضه والذي 

لوبموالكره السعة، هدم بمحمل أول فكان الإتلاف، ق المتسسس، 
• ٢٢١ءيرْ يد ل بالآلة شبيه فهو الاختيار، 

هذان، أوردهما القضاء فيها يسن، الي الضرورة أحكام من جملة فهذه 
بهبمعلق لا مما الفروع *مع على الإتيان فان غيرها، عليها ليقاس السياق 
هاجعلصح ا وجههعلى فهت إذا وهي الرسالة، هذه ل الغرض 

الأحكام.بقية إليه ترجع الذي العام كالقانون 
تطلبالشريعة أن جليا يضح المسائل هذه ل المفلمر وباعمال 

،مشقة العمل من لحقه أو صرر به حل كلما بالمكلف والرفق التخفيف 
صررأو حرج على تنطوي الي الاجتهادية الأهوال نكون أن جرم فلا 

وإذارر، الضودفع خر التي۶ الشر مجن عهدنا فقد الأصل، بمذا مدفوعة 
الميزان،بمذا الفقهاء أقوال يزن أن القاصي واجم، فمن كذلك ذلك كان 
ولاقضائية، مصلحة به وتحقق الرفق، على مشتملا كان منها قول فأي 

بالتهلبيق.الخليق هو كان عامة قاعدة ولا قعلعيا، نما يعارحس 

،r-Y/rص لابن القرآن ب/ا<با،أحكام اليانع ؛y/؟i، السوٍل انظر: )١( 
٠ y/yرجب ابن نواعد ١، ٩ ا/. المئور ١،  ٤٢؟/الروضة Y، الفروق؛/. 

والمدخلالسابقة المرا-ح انظر المذاهب. بقية ق وقول الحنفية مذهب وهو )٢( 
ا..الزرثاأ/ْ.الفقهي 



٣٧٧فيها المختلف الوئانع في القاضي اجتهاد 

صرورةه لعنت كلما بالرخصة خذ يا أن للقاضي يصح لا أنه إلا 
بمنصوصها،حادثة كل ق يتحقق أن عليه بل ه، مجلق ادعيت أو محتملة، 

يصحالذي والضابهذ المزان وفق على تكون أن يدعى صرورة لكل بد ولا 
امى علالضرورة إحللاق، ق يتجوز ما فكثثرا شرعا، صرورة كومحا به 

سلف.كما الخطأ ق محببا يكون مما التحينيات أو الحاجيات من دومحا 
منالضرورة حالات ق القضائية وابق بالبحكم أن له يصح لا م 

الضرورةحالات ق نفلره لأن المؤثرات؛ عن والبحث المامحل تحقيق دون 

امالأحكبعض قياس له يصح حى واحد سنن على يجري لا والمشقة 
قوالضعف القوه بحسب الشاق باختلاف يختلف ذلك بل بعض، على 

خصثعلى تثق حالة فرت والأزمان، الأحوال وبحسب الأشخاص، 

قار مبزمن قا مشقة ورب والسهولة، اليسر غاية ق غترْ على هي 
الإضافية الرخصة أن — الله رحمه — الشاطئ قرر محا ومجن آخر، زمن 

حدفيها بحد لر ما ه نففقيه محا الأخذ ق أحد كل أن .ىُىت أصلية، 
ابهلضات التحقيقق برة المعتللمشقة فليس عنده، فيوقف شرعي 

ل١ الماس جميع j( يطرد محدود حد ولا محصوص، 
بتراخ يكون أن القاصي واجب فمن كذلك الأمر كان وحيث 

اجما ويعرفعترها، عن منها الضرورية يميز حى والشاسائد الشاق برتب 

معالعام الضرر تقابل ق كما المعارض حصول عد يؤخر وما «نها يقدم 

.iAillالموافقات 



التضاضانمئم طى اص الخلاف ائر  ٣٧٨

طرالضليعرف الماس، باحوال حاذقا يكون أن كذلك وعليه الخاص، 
يسقطوند موضعه، غير ل الحكم يضع ذلك دون ومن غره، من محنهم 

أنه وعليضرورة، لا حيث، الضرورة بحجة المقوس؛ وينهق الحقوق،، 
يأخذث، بحيرم أمجق متساهلا يكون لا المابه هذا ق ومهنا يكون 

اسالمصرورات م، الْلرف يغمض ولا مسه، ادعي كلما بالمخفيف 
أنويعلم لسهما، ينومهل أن عليه بل والجد؛ الحزم فيهم ويعمل ومشانهم 

أحدهماوإعمال ؛، ل راجح مطلوب محلها قا والُزالم بالرخص الأخذ 
ومعلعل.تعسن، الأخر موضع فير 

ت،طلبإن وأقلتها والقواعد، المساللت، هذه مجن به افر فتح ما فهذا 
وهيمجعلولها، الحسية العلة اقتضاء تحو على أحكامها اقتضت، وجهها على 

تعان،١لم والق القضاء، ق الحق وجه يصيب أن أراد لمن الاعتبار واجبة 
■ممحأرلآُآمأ ُم 

المر'ا/أآ"آ.



٣٧٩فيها المخظف الوفانع في التاضي اجتهاد 

ااخاءا،ماسس 

اسطق الخواض عراهاة 
مدخل:

اتالشصمي من الماسة الرنة طبيعتها بحكم الإسلامية الشريعة إن 
تتعلقواء حمورها، صبشي الاجتماعية الوثرات ت٠ُالج والشمول 

الم الأمأحوال أن ومعلوم والمكان، بالزمان أو بالحال، أو بالشخص، 
امالأيى علاختلاف هو إنما مستقر، ومنهاج واحدة وتيرة على تدوم 

الأشخاصق ذلك يكون وكما حال، إل حال مجن وانتقال والأزمنة، 
رالوالدول والأزمنة والأقطار الأفاق ق يقع فكزلك والأمصار والأوقات 

ه،بنيانبميم ذللث يكون أن تعي لا المغيرات لهذه القرع ومعالجة 
ولاحيف فيه يكون ولا الشارع، مقصوده يلائم الحكم.مما معناه: إنما 

الماس.أهواء مجن لا الشرع ذات من سع معالجة فهي بالكلضن، صرر 
بالحوادثانحتفة المؤثرات إلغاء فان المشريع، ق أصلا هدا ثبت وإذا 

لأمور:الكلي الأصل وهذا يستقيم لا فيها البت عند القضائية 
تحكيمهاالواحب القرع لقواعد صربحة مجعارصة ذللث ق أن أحدها: 

وتحوها.والاحتياط، الدرائع، وسد الضرورة، قاعدة مثل ومراعابما، 
خارجحرج فيه ّ،ا أو يهناق، لا المكليف.مما يستلزم ذللث أن الماق: 

٠٢٨ص: خلدون ابن مقدمة انظر: 



ائراستفصضمسني ٣٨٠

.وأصوله الشرع تفاصيل عن متق هدا أن بالضرورة ومعلوم العتاد، عن 
الاجتهاد؛فرعية  jLjالأعشار عن الوثرات هذه احلراح أن الثالث: 

قللأذن ان كا ملالقرع نظر ق اعتبار لها المؤثرات هذه أن لولا إذ 
التأمل.مع وهذا معي، الاجتهاد 

عنقاصرة شرائعها تكون أن إل بالملة بمضي ذلك أن الرابع• 
الشريعة،لخاصية مناف ذلك؛ أن يخفى ولا المستجدة، الحوادث مواكبة 

والشمول.الثبات وهي 
ألهمذلك القضاة؛ هم المؤثرات هذه اواس.ممراعاة فأول هذا علم إذا 
ذيالزان والميالله، أنزله الذي بالعدل الناس ين الحكم على مؤتمنون 
باعتبارها.إلا ذللأ< لهم يستقيم ولا وضعه، 

نموغثره القاضي بتن مشتركا قاسما العوامل هذه اعشار كان وإذا 
القاضينفلر نجعل ومزايا خصوصيات مجن له مجا بحكم القضاء فان امحتهلءين 

والتيعتروالسهسسديد والتصق التومحع بن يراوح العوامل هلمءه حيال 
وهذي الالقضاء من الشارع مقصود وبحقق حالة، كل يلائم حسبما 
وبيامحا.كشفها اإبحث< هذا بحاول ما هي الخاصية وهذه والعدل، الفصل 

ايا،القضق يوثر مجا أهم هي هنا المذكورة العوامل هذه أن وليعلم 
الك،من مسلف، ما أن على إليها، راجم^ بالتحقيق فهو عداها وما 

واحدة،مشكاة مجن هما إذ وينميها؛ العوامل هلمءه يكمل القضائي الاجتهاد 
والتوفيق.العون نستمد اس ومجن يخصه، مجهللبا منها عامل لكل ولمفرد 



٣٨١فيها المختلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

ضالص 
ؤاسدة

قإليهما يرجع المعبرة التشريع مصادر من مصدران والعادة العرف 
س—اثرن جموالاعتبار بالممهه وآكل أخلق وهما المعاملات، أبواب أكثر 

البلداناختلاف بجب الأحكام تغاير من يوجبانه لما الاجتهادية؛ ا،لصادر 

دالقواعاحد العرف إل الرجوع "إن مل: حى والأحوال، والأزمان 
•، ركله الفقه إليها يرجع الي الخمس 

بالبحثالجانب هذا والأصول الفقه علماء نديما أثرى ولذلك 
عنبختلف منها كل تتركا، حوله العاصرين بجون جاءت نحر والتأليف، 

الحكممجالات ق تاثتره وكيفية لمنزلته، وتقويمه للعرف، دراسته ق الأخر 
مجمادرة بقيعن وتميز شأن ذو العرف أن على يدلك مجا يالأعراف، 

روالمعترة التشربع 

.٤ ٠  ٦/٤الشافعي حسين القاصي عن نقلا الاري، فتح )١( 
يوجدم أنه إلا والعادات، ١الأءراف يالغة عاية الله— —رحمهم الفقهاء أول )٢( 

القواعدصس عنه الكلام أدرجوا وإنما العرف، أحكام ق مقرئ كتاب لم 
التولالحنفي عابدين امن محمد الفقيه جاء حى الأصول، ومباحث الفقهية 
الأحكامبعض بناء j العرف )نثر سماه جزءا للعرف فأفرد ؛ه(  ٢٥٢منة)

عنالأبحاث فيه فتوالت الهجري عشر الراح القرن جاء م العرف( على 
سماهالذي كتابه ل سة أبو محمد الشيخ هو بحثه من أول ولعل بكثرة، العرف 



امئانيانمكم طى الفقهي الخلاف ائر  ٣٨٢

امحال~ أكثر بالمعاملات العرف لحرق بجكم ~ القضاء كان وند 
رقوللعإلا نضائيا حكما نجد تكاد ولا وتقديراته، لأحكامه الرحب 

تضتلا الي الأحكام حاقا تعديله أو تقييده أو نفيه أو إثباته ل مانمئان 
الأعراف.بتغير 

فانوالفتوى الفقه مسائل محن كثير ق بالحكم يستقل العرف كان وإذا 
تقررمحا أجل محن ؛ وقوتهرتبته كانت أق محصير بأحكامه يستقل لا القضاء 

معلد ونوالحاص، العام بنوعيه المناط تحقيق حكمه ق يعتمد أنه محابقّا 
الالحواهد وشوالحجج الأدلة بتوافر إلا يتحقق لا الماط هذا أن هناك 

بجثإن فهنا ومن وحده، العرف اعتبار قضاء يستقيم فلا الآل، واعتبار 
وطريقافدا منهجا سالك فانه أهمته إل بالإضافة القضائي الجانب ق العرف 
حكمه.وبيان تعريفه بعد السياق، هدا ق إبرازه سأحاول مجا وهدا مختلفا، 

الخرف:مريق — ١ 

إليه،ونهلمئن وتالفه الخير، مجن المفس تعرفه مجا كل اللغة: ل العرف 

النكر.وضده 

قيتجوز وفد الحقيقة، وجه على ثابتة المعي هدا على ودلالته 

والحابريح الراف أععلى كاطلاقه أحر معان على إطلاقه 

الفقهق رالعرف بحثه ق اللم عطو عمر م الفقهاء(، رأي ق والعادة العرف ر— 
العادةقاعدة هذا: ؤآ انظر العرف. ق، أخر مؤلفات بك ومتمر الإملامحيا، 

٥١٦— صن: الباحبن يعقوب للدكتور محكمة 



٣٨٣فيها انمئتلف الوقالع في القاضي اجتهاد 

آ.ل ونحوها البحر وموج والضباب 
أصبن,'عف تدل — فارس اين ذكره ما على ~ الكلمة هذه ومائة 

 Iوالغرس.الديك كعرف ببعض بعضه متصلا الشيء تتابع أحدهما
منلأن والعرفان؛ المحرفة هدات ومن ثالهلم-ا؛ينة1 الكون والأخر• 

٠٢ل عنه ونبا منه، توحش شبما أنكر 
ول،العقة جهمن القوس ق اسمر "مجا الاصطلاح: ق والعرف 

.٢٣١بالقبول" السليمة الطاع وتلفته 
الغوصإليه اطمأنت الذي الأمر هو العرف أن ت التعريض هذا ومفاد 

العقولأصحاب ينكره لر و العقل، ان امتحإل مستندة قرارمحا ق وتحقق 
والقول.الفعلي بنوعيه: الحرف يشمل وهذا السليمة، والفهلر الزكية 

صارحى واعتياده كراره عن ناتج العرف هذا إل القس واطمئنان 
الدرة،بطريق حصل مجا خرج هنا وم، بمر، أو ردم -بمكن لا سلطان له 

قشاع مجا أيضا خرج كما القوس، ق يستقر إ لكونه عرفا؛ يمي فلا 
والاختلاطوالمرج السكرات كتعاطي الكرة الأمور من امحتمعات بعض 
واءالأهة جهمن استقر إنما أنه إلا عرفا استقر وإن فهن*ا ذللئ،؛ ونحو 

•١ • ٨ ١ ص: القاموس الرب لسان ، ٢ ٠  a/xاللغة محدب )١( 
Li،(X)  اللغةيس

I عابدين لابن العرف نشر ١،  ٩٣ص: إلحرجاني العريقات : انقلر )٣(  t/x
.٦١٧ص: الك0ت 



التضاضالحكم على \ص اثر  ٣٨٤

وتنكرْترده هي بل السليمة، والفهلر العقول جهة من لا والشهوات 
الخالة:٢-تريق 

ورالأممجن أمجر مزاولة على والاستمرار والدأب الديدن لغة: العادة 
.ممع__ى:المعاودة،أو العود محن مجأحوذة كالطبع، سهلا تعامحليه يصم حى 

رأخرى يعد مجرة إليها ويرجع يعاودها صاحبها لأن التكرار؛ 
م.عقلية" علاقة غم مجن التكرر "الأمجر هي اصطلاحا: والعادة 
ادة،ععقلية؛هو علاقة غم مجن تكرر ما أن التعريف: هدا ومفاد 

انكواء ومة، الجماعأو الفرد من صادرا فعلا، أو قولا كان مواء 
وغ،البلرعة مق ببة الماياطق بعض كحرارة طبيعيا أمجرا مجصدره 

البلادبعض ق اعتيد كما والشهوات الأهواء أو بهلثه، ق المسببة والبرودة 
حادثامصدره كان مجا وكدا بالباطل، الناس أموال وأكل الرثاوى، أخذ 

ادة،عيمي هدا فكل بالعجم، العرب باختلاط الألسنة اي كفخاصا 
عليهدرج لما مخالف اصطلاح وهو العرف، مجن أعم العادة أن يفلهر ومنه 

الأكثرونكماّيأتي.
مييلا فدلك والقلة، الدرة بطريق حصل مجا المتلارر بلفظ: وخرج 

.٣٥ص: محكمة العادة قاعدة ، AUr/xللزرثا الفقهي الدخل انظر: )١( 
.٤٣٦ص: انحط القاموس ، ٣١٦/٣العرب لمان انظر: )٢( 
التعربمات، ٣٥٢ص: الراغب مقرئات وانظر: ، ٣٥؛/.والتحبم التقرير )٣( 

،١  ٨٨ص: حاق للحر 



٣٨٥فيها المختلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

عنحمل ما عقلية" علاقة غتر "من وبقوله: فيه، معاودة لا إذ عادة؛ 

وإنادة عمي يلا فذلك الوثر، مع الأثر حدوث ككرار عقلية علاقة 
١العادي لا العملي التلازم نيل من يكون لأنه تكرر؛ 

والعادة:العرف بين العلاقة 

فيهيشتركان لما مترادمن؛ سؤن والعادة العرف يعدون الحلماء أكثر 
.٢٢١عليهما افية ُنالأحآكام 
أوة فرديتكون قد لأهما العرف؛ من أعم العادة أن ويرى 

تكونهدا فعلى بالخمهور، مقيدا لكونه أحص؛ فهو العرف أمجا مشتركة، 
كلوليس عادة، عرف فكل المهللق، والخموص العموم بينهما العلاقة 

.٢٣١عرفأ ءادة 
،.١ بالأفعال نحص والعادة بالأقوال، يختص العرف إن وقيل: 
.٢٠١بالأعمال نحص والعادة والأقوال، الأفعال ق يكون العرف وقيل: 
ماإذ الفروق،؛ هده عن يستغي والعادة العرف أحكام ق الاء1ر لكن 

كبيراإفرق، لهدا يكون فلا فيه، شريكته والعادة إلا بالعرف يتعلق حكم من 

.xAU/؛للزرنا الفقهي الدخل انفلر: )١( 
,٤ ٩ ص محكمة العادة ناعية ، ٣٧ص للجدي والعمل العرف ١، ١  i/xالعرف نشر )٢( 
TA-rvص: والعمل العرف ، AU-؛AUr/Yلالزِرنا العام الفقهي المدخل )٣( 
.الفرن اصهللاحات كشاف انفلر: )٤( 

. ٣٥؛/• والتحبير التقرير شرحه مع انفلره التحرير، ل الهمام ابن كلام ءلاهر وهو )٥( 



ايمسضض اص الخلاف أنر  ٣٨٦

ا.ل يستر فيه والخطب عبارة، ي خلافا فيكون الصطلح، تحديد إلا أثر 
،:٢١الخرف أقام ٣- 

فانالسابقة التعريفات وحب كثيرة، أقسام هو حيث، من للعرن، 
أربعة:أقسام عن تحرج لا ماهيته 

الألفاظبعض استعمال الناس ض يشع أن وهو الموق: الخرف — ١ 
دعنوم اكهو هالخى ذاائا يصبح بحيث معتن معي ؤ، التراكيب أو 

والراعيالأنثى، دون بالدكر الولد لفظ كتخصطض وذلالث، الإطلاق،، 
غيره.دون والبهائم الأنعام براعي 

ةالعاديأفعالهم j( وتحارفوه الماس اعتاده ما وهو انممالي: الخرف ٢— 
ذللث،.وتحو الصناعة ق والمجار الخيض ق المرأة كعادة المدنية ومعاملأتمم 
جميعبغ، البلاد جميع ؤ، فاشيا يكون الدتحي وهو الخام! الخرف ٣"" 

دءوبات، الحاجمن كثير ل كالامتصناع الأمور، من أمر قا الناص 
الهر.من نط وتاجيل بالخطبة، الزواج 

العرفبغ، يفرقون فهم لها، والمنغلرين القوامح، واضعي يامشاء وهدا )١( 

وألزمالعادة من أقوتم، العرف أن إل مرجعها ُؤدرة بفروقا والعادة 
العرفانغلرت ، القضاء تول ق، شرطا معرفته جعلوا ولدللثإ للحكم؛ 
.٤  i-VAص: لاحياي والعمل 

المدخل، ٦١٧ص: الك0ت ، ١ ١ العرف نشر ق: العرف، ام أنانفلر )٢( 
.٤٩-٣٦ص: محكمة العادة قاعدة ، ٨٧٨- ٨٧٥/٢/٢للررنا العام الفقهي 



٣٨٧ب انمختلف الوفانع في القاضي اجتهاد 

ويفئةآخر، دون ومكان لبلد يختص الذي وهو ت الخاص العرف ٤" 

لأنوره؛ صنحمى لا متجدد متنوع كشر وهو أخرى، دون الناس مجن 
قمذاهبهم تحتلض الناس أن كما والشخص، الزمان بجب مختالفة المحاغ 
/ر وتحقيقها المحاخ تلك تحصيل 

الخرف:حجية ٤— 
ةحجرف العار اعتبعلى والسنة الكتاب نصوص امتفاصت 

أجعذلك وعلى وتحديده، الشرعي الحكم معرفة ل إليها يرح صحيحة 
اكفهاءرأ/

،•رؤ ت*الت قوله ت الكتاب فمن 
به،والممدق ببذله أنفسهم وطابت الناص، أموال مجن فمحل مجا فالخفو: 

والفظاظة،الغلظة وترك القليب، بالخلق الناس مع التخلق أيضا فيه ويدخل 
أحس.هي بالي اس إل الدعوه ومنه 

ئنوتعلمالعقول، ترتضيها حنة حملة كل فهو العرف: وأما 
ه،كتابل به ائذ أمجر مما فذلك الشريعة، تعارض ولا النفوس، إليها 

المدخل، ٦١٧ص: الكليات ، ١١\/؛ عابدين لابن العرف نشر انفلرت )١( 
.٦٤٩•١-ص: محكمة العادة قاعدة ، ٧٨ْ/٨٧٨- ٢/٢للزرقا العام الفقهي 

والفنائرالأشباه  cTIx/y-للقراق الفروق ق: العرف اممار أدلة انفلر )٢( 

.١ ١ \/أ العرف نشر ، ٨٩ص: للميوؤلي 
.١٩٩آية: الأعراف، سورة )٣( 



اهئانيالحكم طى الممهي الخلاف اثر  ٣٨٨

را/العرف اعتار على حجة وهو 
عتبةبمن هندا أن ~ت عنها اس رضي — عائشة حديث السمة؛ ومن 

^٥٠^،ما يطق وليس شحح، رجل سفيان أبا إن الق، رسول يا ت قالت 
دكووليكفيك ما خذي فقال؛ يعلم، لا وهو منه أخذت ما إلا وولدي 

،.٦١بادُروف" 

يالالأمور ل حجة الرف أن على دليل 'دالمعروفا ت ه فقوله 
فكانالأدلة، جملة محن صيره له الشارع اعتبار بل شرعى، تحديد فيها ليس 

/ل الشرع وفق على إليه التحكيم 
مجاقال؛ .٥ معود مبن اس عبد حديث وموقوفا مرفوعا روي وقد 

اللهد عنو فهسيئا راؤه وما حمن، الق عند فهو نا حالمسلمون رام 
متى

انمغ ؤ تعال؛ نوله لظاهر به؛ محي العادة يه شهدت ما كل ؛ القراؤ، قال ( ١ ) 
الوجيزافترر وانظر: . YiY/rالفروق بمة". هناك تكون أن إلا ه نامحألإ،ف 

 y / القرطي تر نف، ٤ ٩ ١l/U  ٤ Y".
 )Y( الرجلينفق ل؛ إذا باب النفقات، كتان صحيحه؛ ق البخاري أخرجه

^،٢٠٥٢ره/لإه*أح بالمعروف وولدها يكفيها ما علمه يغتر تاخذ أن 
(.١٧١٤^ rrAjr)،هند نحية باب الأنخية، كتاب صحيحه: ق، ومسلم 

ه.١ • و/ الباري فتح ، ٢٨/١ سلم صحيح على النووي ثرح انفلر• )٣( 
علىموقوفا ( aWy-)المستدرك ق والحاكم )المسند ق أخمد أخرجه )٤( 



٣٨٩فيها المختلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

اعت—ارى علمممقة كلها المتوعة الفقهية فالذاهب الإجماع; وأما 
لهمعارض نص فيه يرد ب فيما حجة وأنه الشرع، ق العرف 

بنب_ فمشترك العرف أمجا الذ —رحمه الةرافي; الدين شهاب قال 
•فيها بذلك يمرحون وجدهم اصتقرأها ومحن كلها، المذاهب 

روريةصالجارية العوائد الله—; —رحمه الشاطئ إسحاق أبو وقال 
،.٣١شرعا" الأعشار 

هلالشرع ل العرف أن ينبحن الفقهاء وأقوال الشرع دلائل ومن 
وأنهوتحديدها، وتعديلها وتجديدها الأحكام توليد ق المدى واسع صالهلان 

مللحكه وتنزيلالفرعي، للحكم كشفه ق القياس منن على بجرتم، 
اعالإجمرتبة إل يرتقي إذ قوة عليه ويزيد الناسبة، الحالة على الماسب 

•بغيرْ العمل أو مخالفته نجوز لا حى 
الثباتبحفي الإسلامي الشرع صيغت الي هي للعرف الزلة وهذه 

وإنبحال، تا يثبلا ورفعه عنه، صحيح وهو عنه، اس رصي عود مبن الله بد ع~ 
.\( u/yالضعيفة الة مل)الالراية )نمس، انفلر: صحيحا. معتاْ كان 

الفروق\ا0\، القدير نتح ، ٢٢.v/.رحيآا/؛ا للالمبسوط انقلر: )١( 
الروصةمختمر شرح ص'؟، للسيوطي والنفلانر الأشباه ا/ْم'مآ، للقراؤ، 
.a٢٩/> العرب العيار ٢، ١  U/rللهلوق 

.٤٢٦ص؛ الفمول تنقيح شرح ١، ه ٢/١رأ(الذخيرْ 
٤٩٣/٢ّالواممات،)٢١( 



القصانيانمكم طى الئئهي الخلاف اتر 

اسالنعلى يعود ومما المعللق بالعدل يحكم لكونه ثابت فهو والشمول، 
دهور،الواختلاف العصور مر على المتحدات ويواكب والخير، بالنفع 

قزاحم يفلا ره، يقولا الكر ويدفع يهدره، ولا العرف يستحسن 
ةعامد قواععلى موضوعا لكونه وشامل؛ الأمد، حنال مجهما تشريعه 

الساعة.تقوم حى جنساها مجن شيء عنهإ يتخلف لا مطردة وكليات 
ورفعالتيسير مذلاهر من أيضا يعد الحياة شؤون ل العرف وتحكيم 

شيئااعتادوا إذا الناس فان الملة؛ هده أوصاف أخص من هو الذي الحرج 
ة،دنيويأو ة دنيفيه مضرة لا إذ تركه؛ عليهم عسر الفهلر ق مسلما 
متوانتقشروطه توفرت مى إليها بحتكم قاعدة الحكيم الشرع فجعله 
به.الأخذ موانع 

احاكمنذلامجا تكون م الهلورة، الحيدة الحاجات تولده فالعرف 
مكلامهمعاق عن ويكشف الناس، بين المعاملات عحلة وعليه به تدور 

٢.ر القضاء مححة وينير والالتزامات، الحقوق حدود ويرسم ومراميه، 
معظمق للعرف يقعدون الفقهاء جعل الذي هو المعي هذا واعتبار 

Iولهم كقثيرة، كائل مه عليتتفرع أصلا ويجعلونه الفقه، أبواب 
،.٦١شرطا" كالمشروْل عرفا "المعروف 

.yAA.-AU/؟للزرئ الفقهي الدخل انفلر: )١( 
 )Y( :الثور انظرrir/Y ، ؛ المونعين إعلام/y٩٦ص: للسيوطي الأشباه ، ٤١.

.٤٢-م:العدلية الأحكام مجلة 



٣٩١فيها المختلف قالع الو في القاضي اجتهاد 

.را؛ لقادر" لا الشائع للغالب "١^ وقولهم: 
والأزمان"الأعراف بمغثر الأحكام تض بمكر "لا وقالوا: 

الخرف:اعبار شروط ه— 

وفرتتل؛ ما حجة يكون لا فانه ومنزلة شأو من للعرف يكن مهما 
يلي:كما وتفصيلها أربعة: بالجملة وهي لذلك، اللازمة الشروط فيه 

أكقرها.ل غالبا أو الخوادث ■؛لع ق مطردا يكون أن ~ ١ 
أن.ممعى: والشيوع،الخموم الفقهاءا كلام ل بالاطراد والمقصود 

كلها،البلاد ق الماس ■همح يعرفه بحيث مستفيضا الخرف أو الخالة تكون 
العنة.والحرف المهن أصحاب ين أو الخاص، الإقليم j( أو 

امبالخمل يكون أن وهو الاطراد، دون مجا ها فالمراد الخلية: وأما 

،.٣١الأحيان أكثر ؤ، يا الخمل يترك لا بجث الحوادث، أكثر ق جاريا 
فميالمقوس، على سلطانا للعادات أن الشرط: هدا على والباعث 

تركهاالماص على وعمر الحياة، ضروريان من اعتبرت اطردت أو غلبت 

.٢١٢٠ص: للزرى الفقهية القواعد شرح ٤، ٢ م/ الخدلية الأذكام مجلة )١( 
علىالمفرعة القواعد س -جملة وانفلر الث١ني، الباب ق القاءال.ْ هذه بحث صيأل )٢( 

مؤلفمنها عد وند ، ٢١٧"١٨٩ص: محكمة الخالة ناعية ق: الخرف 

ناعية.خمبن مجن أزيد الكتاب 

،}/aWنجم لابن الأشباه ، ٩٢ص: للميوطي والفلا'ر الأشاه انثلر: )٣( 
. ٦١٢ص: لالباحسين محكمة الخادة ناعية 



الثضانيالحكم على الممهي الخلاف اش  ٣٩٢

لبرا معتيلا دلوتصير الحوادث، ق حكم فحينها بغيرها، التقيد أو 
اجلمن مكيان؛ ولا اعتبار لها يكن لر تغلب لر أو تطرد لر فإذا الشرع، 

أن.العرف اعتبار مناط هي الي الحاجة انتفاء 
العرفيكون أن يعي لا والاطراد الغلبة اشترامحل أن بالدكرث وجدير 

علىأيضا يعتبر الخاص العرف بل المين، المأمصار سائر ق وشائعا عاما 
هبيثبت فالعام وأهاله، محله به يتجاوز لا أنه إلا العام، العرف اعتبار نحو 

رآلالخاص اركم به يثبت والخاص الخام، الحكم 
ملضرف مقاونا الخرف يكون أن ٢— 

هزمانإل يستمر م التصرف، لوت سابقا حدوثه يكون أن .كص.' 
فيمابه يعمل الخرف لأن وهذا فعلا؛ أو قولا الخرف كان مواء فيقارنه، 

لالطارئ بالخرق عبرة لا قالوات ولذلك قبله؛ مضى فيما لا بعده وجد 

.AA\/؟UA-؛للررقا الفقهي المدخل انظر: )١( 
ماخلاف وهو الخاص، العرف اعتبار بعدم القول الخفية بعض عن نقل وقد )٢( 

الأعرافعلى أحكامها يئن الق المروع إن إذ الذهب؛ ق العمل به جرتم( 
الرادبان القول هدا عابدين ابن وجه ولدا كثرما؛ من تنحصر لا تكاد الخاصة 

بخلافله مقيدا أو الخاص للنص ناسخا بملح لا الخاص العرف أن به! 
.١  ٣٣١٦العرف نشر انفلر: العام. الخرف 

.A٩٩/٢لالررقاالفقهي الدخل ، ٩٦ص: لليوٍلي والنظار الأشباه انثلر: )٣( 
.١  ٣٣/١نجيم لابن وص الأشباه السابقين: الرجعين مع انقلر )٤( 



٣٩٣فيها انمئتلف الوفانع في القاضي اجتهاد 

اختلافبمحلف الي العادات أن الذ— -رخمه الشاطئ ين وقل 
يعرفحى نوم على ها يقضى أن يضح لا والأحوال والأمصار الأعمار 

نمى عليقضى لا لأنه ذلك؛ على دليل يقوم أو عادتهم، كان أمحا 
رمتأخرة ثبتت يعادة مضى 

إنماوشروطهم والموصن الوافمن ألفاظ فان الشرطI هذا على وبناء 
تقمرأو تحمل ولا مقصودهم، سن الي فهي زمانحم، عرف على تحمل 

بعدهم.جاء مجن بعرف 

بخلافه.صريح الرف بمارض لا أن ٣" 
جرىمجا بخلاف مجئلأ اينعاقدين أحل مجن تصريح وجد إذا أنه .ممعى؛ 

برةع"لا لأنه الحرق، على لا التصريح ذلك على المعول كان العرف به 
،.٢١التصريح" مجقابلة ق للدلالة 
اعرفروق "العأن وهي التهدمِة، القاعدة على ند الشرط وهدا 

 "٧٣١،.
صرحإذا رق العق يشت ما كل السلام! عبد بن العز يقول 

لأنهبدلك؛ الوفاء ووجب صح، العقد مجقصود يوافق بخلافه.تما المتعاقدان 
بخلاقصرح فإذا الشرط، مجقام القائم بالعرق الاستحقاق عن خرج إنما 

الواقفات)ا(انذلر: 

.١ م/آ العدل؛ة الأحكام مجلة )٢( 
٩.. y/؛ للزرتا الفقهي المدخل انفلر: )٣( 



القضائيالحكم على القئهي الحلاف ائر 

٢.ل جاز به الوفاء ويمكن الفرع يجوزْ مما ذلك 
ا.١ بخلافه التصريح جاء إذا بالعرف عبرة ولا الهمام; ابن وقال 

قطم.لأصل أو ثابت لص مطيل بالخوف الأخذ ق يكون ألا ~ ٤ 
الفرعسلطان على يقوى أن ياغ لا فانه لهلانه >مقوي مهما العرف 

ىعلبالحكم أحق قطعي بدليل الثابت فالشرع مكانه؛ وبخل يدفعه حى 
الئم ه، كلبالقرع لأطاح انمان للعرف أطلق ولو بما، وألزم الحوادث 

فيصرواعتادوه"، الماس عرفه ما "الدين يقول: أن المخالف على يشق 
ويمكقإلا الفرع جاء وهل حاكما، يكون أن بدل عليه محكوما القرع 

العرفببرة علا الفقهاء: قال هنا ومن ؟، العوائد ومحييم، الأعراف 
/ر للص" الصادم 

إيرادهبحن تفصيل بعض المسألة ق بل إطلاقه، على ليس هذا أن إلا 
حالن:من يخلو لا للشرع العارض العرف أن وهو: السياق،، دا هق 

يكونأنه أي: ، الوحي زمن موجودا العرف يكون أن الأول! الخالة 
هلبالأصول الخم أهل فاختلف له، مقارنا أو المشرح زمن على صابئا 

وموسع،مضيق ب؛ن مجا كئئرة أقوال على العرف مجدا ويتقيد المص يتخصص 

٩.. لمزرقا الفقهي المدخل وانفلر: ؛، aA/Yبممرف الأحكام نواعد )١( 
TU./t■القدير فتح )٢( 
٢٨/١نجيم لابن والفلائر الأشباه U/>،؛، القدض فتح \ا/أ؟ا، الموط )٢١( 

الفقهيالمدخل 



٣٩٥فيها المختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

٢.ر الوصع هذا ق الغرض به يعلق لا ومنانشتها الأقوال هذه وبسط 
دهوتقييارن المقالعرف بمخصيص القول النظر ل يقوى أنه إلا 

علىجرت الوحي سنة فإن التشريع؛ ل الشرع لعادة أوفق لكونه للنص؛ 
عهدواما خلاف الراد كان إذا حق و!عرذون، ؛عهدون ■مما الناس يناطبة 

بحال.يوخر لر و ومحله، وقته ق البيان جاء 
رهقم.ممعى بالعادة العموم بحميم اف—ت —رخمه تيمية ابن يقول 

الفعلكان الي الأعيان على قصره وكذا ايفعة، كير العتاد العمل على 
١السب على القصن وجه من يشبه وهن-ا التكلم، زمن فيها مجعتات.ا 

لحكمتعطيل ادمح١طين عرف على الشارع ض حمل ق، ليس فإذن 
ه،.تمناطله وتقييد محله، على الشرعي للحكم تنزيل هو بل بحال، الشرع 

أنالعلوم من إذ ؛ ه نبيه وسنة العالمتن، رب كلام فهم إل طريق فهو 
الع—ربياللسان نمل واعتادوا عهدوا قد وهم العرب، بلسان حاء الشرع 

الغاو_ال تاق مختلفة، بممبماريف لساهم يصرفون أمحم أعي لطاب، اق 
العامبه يراد وبالعام ظاهره، به يراد بالعام يخاطبون فتراهم منها، الفلاهر 

،v،>a\/الإحكام ، ١٩٦ص: الفصول تقيح شرح ، ٣١٢م/بم المتمفى انفلر: )١( 
نشر، -١٨٩٤الواقفات؛/، ١١١ص: السوية ، r<\vr'\\lyانحبمل البحر 

١٦١٦انحرف 

افبطالبحر النظوم العقد وانظر: ١، ١ المودة )٢( 

.YUlrللزركشي 



القضانيانمكم ظى اممثهي الخلاف اثر  ٣٩٦

ترغيه يراد وبالظاهر الخاص، به يراد ويالعام وجه، ق والخاص جه وق 

ويتكلمونآخره، أو ومهله أو الكلام أول من يعرف ذلك وكل الفلاهر، 
يعرفبالشيء ويتكلمون أوله، عن آخره أو آخره عن أوله ينبئ بالكلام 

كئترةاء بأسمالواحد الشيء ويسمون بالإشارة، يعرف كما بالمعى 
قابون يرنلا عندهم معروف هذا وكل واحد، بامم الكثيرة والأشياء 

قفالشرع كيلك كان فإذا كلامهم، بعلم تعلق من ولا هم، •نه شيء 
رالالترتيب'' هذا على وأساليبه معانيه 

الشريعةأمية مجن تقرر ما الق—ت الشاطئ—رحمه إسحاق أبو يمول 
قواعد:عليه نبي العرب وهم أهلها مذاهب على جارية وأمحا 

العربوهم الأميين، معهود اباع من الشريعة فهم ق لابد أنه منها: 
فلامستمر عرف لساهم ق للعرب كان فان بلساهم، القرآن نزل الذين 
أنيصح فلا عرف ثمة يكن ب وإن الشريعة، فهم ؤ، عنه العدول يصح 
اظوالألفاق المعق ار حذا وهتعرفه، لا مجا على فهمها ؤ، يجرمحا 

رآ؛.والأماJب" 
انكإن ذا فهالص، بعد العرف يكون أن الثانية: الخالة 

ألغيالشرع ابهيال به العمل من يلزم بحث وجه كل من للنص معارضا 
ذاوهللتحى، الصادم بالعرف عبرة لا إذ بحال؛ تحكيمه يجر ولآ اعتباره، 

الموافقات)١( 

.٤٩—١٨ق؛/بديع بنحو المعي هدا قرر وقد ، ١٣١ jyالموافقات )٢( 



٣٩٧فيها المختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

زماننا.ق سادت الي الغامد٠ الكثيرة الأعراف مثل 
الوجوهن مبوجه المص وين العرف هذا ين الموفق أمكن وإن 

كأنوذلك مجعارصة، أو تخالف بينهما يكون ولا به، العمل صح المعتبرة 
يعملعرف على مسا أي بالعرف، معللا ه نفالشرعي المص يكون 

تحوعلى حكمه معه تغتر العرف ذلك تغتر فإذا المص، ورود ونت قائم 
علته.بروال المعلول زوال 

ابنفيهة بعلمعللا المشريعي المصر يكون أن أيضات ذلك ومثل 
ذلكل بعالمص تهلبيق لأن العرف، إل يمار فحينئذ الخائن، العرف 

لشرعه،علة لا إذ بالإبطال؛ ضه القرع مقصود على يعود أن إل يودي 
بيانق عقده الذي الفصل ق افه— —رحمه القيم ابن أصله ما معي وهذا 

١والعوائد والأحوال والأمكنة الأزمنة بتغير تتغ؛ر ١لفتوةا أن 
قاطبامحكمه مثل ه،،، عمر اجتهادات بعص حملت، ذلك وعلى 

ألففللتحاجة زمنه ل يكن ب إنه قيل• ففد ا، ١ قلوبمم( )المؤلفة سهم 

وساق، ٩١•٩-١ \/ه لمررنا الفقهي المدخل وانفلر: ، r/rالونض إعلام )١( 
يتغرالأحكام تغير ينكر لا قاءا-ةت ق بإمهال-، الموضع هذا يتعلق مجا بحثح 

(.٦٢٣)ص: ق انظرها الأزمان". 
كلامهممن عليه وقفت، مجا وختر قلوبمم(، )المؤلمة تحديد ق الفقهاء اختلف )٢( 

يعطونالإسلام.مما على يتألفون نوم نلوبمم والمؤلفة ت الجماص بكر أق نول 
معرهم،لدنع للكفار إحداهات ت ثلاث، بجهات يتآلفون وكانوا الصدقات، من 



اصب ض ص الخلاف اثر  ٣٩٨

أليفالتأن فكعددهم، وكثرة السلمتن قوة أجل من الإسلام، على 
ىعل~ يكن، فلم وعدما، وجودا معه يدور المسالمين، ، بضعفمشروط 

قبيلمن إسقاطه فيكون ، التمييح لهذا محل هغ زمنه ؤ، الاعتبار" هذا 
رالشرعي للحكم رفع أنه لا الشرط، أو العلة انتفاء 

المشرك؛ن،مجن غرهم على يم والاستعانة السامين، عن أذيهم كف و— 
الإسلام،ؤ، الدخول، إل( الكمار مجن غيرهم وقلوُب، قلويمم لاصتمالة والثانية; 

مجنذللئ، ونحو الإسلام، على الثبات مجن قومهم مجن أسلم مجن بمعوا ولئلا 
إل،يرجم' لئلا يالكمر العهد حديثي المسلين مجن نوم إعطاء والثاكة: الأمور، 
\/ْأْ،_ لابن القران أحأكام وانفلر: . ٣٢؛/٤ القرآن أحكام الكفر". 

.١ للقرطي،//٨٧ القرآن لأحكام الجامجع 
ؤاالْلتري جرير ام، أخرجها تلوبمم ا،لزلفة مهم عمر إسقاط وقضية 

بعم،وق U/•؟(، الكرى )السنن j( واليهقي، ا(، ا/'اآُ• البيان )جامع 
)نمبانظر• مستفيضة، لكنها بالحديث، العلم لأهل مقال، القضية هذه أثار 

١(.١  rlrالحبير )التلخيص ( ٣٩٤؟/الراية 
وروايةالغاقعي،، قوؤ، أحل وهو المشهور، j، والمالكية الأمحاف، ذهّث، وقد )١( 

معانظر أهله. وكثرة الإسلام بمْ انقطع قلويم الولفة سهم أن إل، أخمد عن 
. TYv/lالمغي ٢، ١ م/ا الاستذكار ، UT،u،j/yالأم : المابقة الراجع 



٣٩٩فيه1 الوق1لع في اجتهاد 

الفضائية:الأحكام ق الخرف أثر 
نميعدهم جاء ومن الراشدين وحلفائه ه التي أقضية ل الناؤلر 

اصىحأو عام عرف اعتبار على بي منها كئترا أن يرى قضاة 
يكثفالنفلر وهذا فيه، تحكيمه الحاجة وانممت الحكم، زمن مائيا كان 
الصمحوته.كثابة ق يكون أن يكاد الخرف أن وهي• ثابتة، حقيقة عن 

لهذهالتعليل ض وند غره، على التعويل أو مخالفته نجوز لا حى والإجماع 
نمإذ الخرف؛ هذا تحكيم إل الحاجة أو الضرورة عن ناشئة بامحا القوة 

روالفعلول الخمتوامحتأت الق وأعرافهم الناس بتن الحيلولة جدا الخسئر 
إلخاءأيضا الخصم من أنه كما فيها، مضرة لا وأنه حسنها، على السليمة 

علىالحكم يكون أن إل يجر فانه القضاء؛ أو الفتوى محماعة الأعراق هذه 
أو.ممايهلماق، لا التكليف.مما من وهذا والخادات، والظواهر النيات خلاف 

معصار الإلزام وجه على الحكم كان إذا م الناس، على وعنتؤ حرج فيه 
نمالوي الخيل حلاق وهو عقل، يقره ولا الشريعة، ناباه ظلما ذلك 

■ؤِ.إداأرلاءاوثه، تحقيقإل طريقا القضاء وشرع المران، الق وضع أجله 
. ٢١١،اثشاشُ 

سائرمجن اف— —رخمهم الفقهاء أطبق الخكسية النتائج هذه أجل ومن 
ننّى عليجري الشرع، ق، مجعت؛را أصلا الخرف اعتبار على المذاهب 

الص،دم ععند الإبماع مقام ويقوم الحكم، عن الكشف ق القياص 

٠١آية; النماء، صورة ( ١)  ٠٥



القضانيالطم على اممتهي الخلاف أئر 

اإلغالهوعدم العترة، الأعراف التقيد صرورة على ذلك مع وشددوا 
را/رأما وإهدارها 

الشريعةول أصمن أصل والعادة العرف العربي١ بن بكر أبو يقول 
رالأحكام" ق به يقضى 

دورتالعواثد على الترسة الأحكام المراق: الدين شهاب ويقول 
جيعتعت؛ر القانون دطك...وبموا إذا ععها وتبهلل دارت، كيفما معها 

اإنمل فيه، خلاف لا التحقيق عند وهدا العوائد، على ا،لرسة الأحكام 
تراعىانون القذا هوعلى ؟، لا أم وجد هل تحقيقه ق الخلاف يقع 

أسههله،سقط ومجهما اعتره، العرف ق نجد فمهما الأيام، حلول الفتاوى 
الواضح،الحق هو فهدا عمرك، طول الكتّ_< ق المسعلور على تجمد ولا 

١،١  i/yعابدين لأبن العرف نشر ، ١  o/Uالهمام لابن القدير نتح انفلر؛ )١( 
.YAW-YAOلاJقرافي الفروثم، 

العروقالمعافري بكر أبو أحمد، بن الذ عبد بن محمد بن الق عبد بن محمد )٢( 
أعلاممجن محدث، أصول لغوتم، فقيه اشبيلية، أهل من ، م,و بابن 

رتبةبلغ إنه يقال: ممن بكر أبو القاصي وكال الدهي: عنه نال المالكية، 
ختامالتبحر، الحافظ العلامة الإمام فرحون: ابن عنه ونال ، الاجتهاد 

.وحفاؤلها'أئمتها وآخر الأندلس، علماء 
المذهبالديباج ، ٢٠١المبلأء أعلام سمر انفلر: 
.١٣٦ص: الزكية النور شحرة 

.٢٨٨؛/القرآن أحكام )٣( 



فيهاانمختلف الوقانع في ا1قاصي اجتهاد 

)١(ا؛  .الدين" ق ضلال أبدا القولان على والجمود 
ها،ملاحظتن جمد لأبدة قاع"فهده آخر: موضع ق قول يم 

حرونفاهم والمفتين، الفقهاء من كئتر غلط لك يظهر بما وبالإحاطة 
الإجماع،خلاف وذلك الأعصار، سائر ق الأمصار أهل على المطورات 

لمواوهم الفتوى قا لدخولهم بالجهل؛ يعيرون ولا آثمون، عصاة وهم 
/ل أحوالها واختلاف وشروطها عالمن.ممداركها ولا لها، أهلا 

قيم،بكالآم هدا المراق كلام على اس~ رحمه ~ القيم ابن علق وقد 
الكن—،ق المقول الناس.ممحرد أفي ومن الفقه، محص وهدا يقول: انذلر0 

فقدأحوالهم وقرائن وأحوالهم وأزمجنتهم وعواثدهم عرفهم اختلاف على 
اسالنطثب من جناية محن أعفلم الدين على حايته وكانت، وأضل، ضل 

كتابق وطبائعهم.مما وأزمجنتهم وعوائدهم بلائهم اختلاف على كلهم 
الجاهلالمفي وهدا الجاهل الهليسسؤ هدا بل أبياهم، على الطب كتب مجن 

٢.ل المستعان واتق وأبدابمم الناص أديان على ما أصر 
ةدرايعلى القاصي يكون أن اقتضى الزلة بمده العرف كان وإذا 

ه؛والفقيالقي ذلك ق يفوق، وعوائدهم وأحوالهم الماص بأعراف كافية 
ق،والمحقيالمحث، عنه يسفر الذي بالحكم يلزم أن شانه من القضاء لأن 

.TAV-rA؛/®الفروق، )؛(

.١٤١الفروق؛/)٢( 
•*؛/au المونمن إعلام )٣( 



الئضانيالحكم ض اممتهي الخلاف ائر 

وإصدارالبحث إبان العرف أهدر فإذا مراتبها، اقصى ق عقوبة يكون وقد 
محالة.لا والخطأ الجور ق وقع للاعراف تخضع الي الوقائع ق الحكم 

كونهإل بالإضافة فهو كئقرة، مسائل عليه نبي القضاء ق والعرف 
مجنللصادق ومحيزأ الناس، عن كاشفا أيضا يكون الشرعي للحكم كاشفا 

الس وبأن صده التهم دعاوى تسمع مجن ض القاصي يميز وبه الكاذب، 
أيماوهو وفسادهم، الناس يصلاح يشهد اليتم، هو العرف فان تسمع؛ 
قامفما والبنات، الحجج بين التعارض فصل ؤ، إليه بحتكم مرجعا يكون 

ه،بد يعتنر ث أهدر حالفه وما ورجح، قوتم، »دها امحباره على العرق 
رالتعنيتقدير ؤ، القاصي عنه يتغي لا الحكم عن الكشف، ساعة وحى 

هيتحملبما وحالعرف، نفلر ق، وصره الجرم عظم حب بالعقوبة 

ربما "إن ت تقولط الي الفقهية القاعدة مقتضى على وهدا عليه، انحكوم 
٠العرف إل تحديده ؤي رمع حدا فيه بحد ب و حكما، عليه الشارع 

ططانوله القضائي، الاجتهاد ق فسيح بحال له فالعرف وبالجملة: 
ة؛الخلافياثل والمالاجتهادية الأذكام ق ميما أحكامه j المدى واسع 

لوالعلة الجاريراف الأعمجرائة عن بممخض مجا عادة الاجتهاد فان 
معهاتدور بل مستمرا، ثباتا أحكامها ّ_< تكلا المعايير وهده المستشهلة، 

ىعلكان الحكم ذللئ، خلاف جديد عرف اقتضى فإذا دارت، كيفما 
معارضله يكون لا إذ مجدهبه؛ لفناهر يتركه ولا له، يستجيس، أن القاضي 

.١ العيد دقيق لأس الأحكام إحإكام 



٤٠٣فيها انمختلف الوقائع في اممضي اجتهاد 

ويرجحغترْ، على فيقدم الحاجة، دليل الغالب ق والعرف عام، أو خاص 
إنهقالواI بل الفقهاء، من واحد غ؛ر ذلك على نص كما التعارض عند به 

.٢١١الص" عدم عد الإجماع يكون.ممنزلة 
آحادهاا أماء، القضق العامة العرف أحكام أصول وهذه 

أحاطمن القضاة من الرامحخ وامحتهد نقيه، بحصرها يكاد فلا وفروعها 
ديمما كان وإلا وإعطائه، ومنعه وهيه امره ل وحكمها خيرا، بما 

تغيرلان الزمباختلاف تختلف الأحكام مجن فكتتر يصالح، مما أكثر 
بقيو لبحيث الزمان أهل اد فأو صرورة لحدوث أو أهله، عرف 
ولخالفبالماس، والضرر الشقة عنه للزم أولا عليه كان ما على الحكم 
علىل؛ العا لمقاء ال والفالضرر ودفع المسير على المينية الشريعة نواعد 

،.ر إحكام" وأحن نظام أم 
مالحكأصل ذ ييرا تغيعد لا الحكم ؤ، الاختلاف أن يعلم لم 

حىوالعادة العرف مجلأءمة به قصد إنما لأنه له؛ تقرير هو بل الشرعي، 
هذاتحلف فمي الماس، على والمستر الضرر، دفع محن منه المقصود يتحقق 
ذلكيلائم آخر حكم عن يبحث، بل بحال، سائغا تطيقه يكن لر القصد 
يتمورا وإنمآخر، لعرف آخر حكم فهو منه، المقصود وبحفق العرف 

نشر، ٦٩آ/خآ"— الحكام تمرة وانظر! ، ١  o/Uالهمام لابن القدير فتح )١( 
\\.w\sly\مف 

؟/ه؟؛.العرف نشر )٢( 



التمانيالثر طى الئئهى الخلاف اتر 

الأولحكمه بغتر السابق اليرف نمس على حكم لو التغيتر 
هناذكره جرى ما أن واعلم اس~ت رحمه — الشاطئ يمول هدا وق 

قباختلاف الحقيقة ق ليس العوائد اختلاف عند الأحكام اختلاف من 
اءبقفرض لو ابدي دائم أنه على موضوع الشرع لأن الخطاب؛ أصل 
اوإنممزيد، إل الشرع ل يحتج نر كيلك والتكلف هماية غر من الدث 
شرعيأصل إل عادة كل رجعت اختلفت إذا العواند أن الاختلاف معي 

ربإطلاق كانت حيث أميابما تشع ثابتة .فالأحكام عليها.. به بحكم 
اةدعهج منفساد تعلم ومنه الأعراف، بتغتر الأحكام تغتر معي فهدا 

خالدةاس فشريعة التغيرات، ايرة ومجالعصر مواكبة بححة الشرائع؛ ق التبديل 
امنحو على العصر مواكبة يقتفم وخلودها موات، والالأرض مادامت 

المهللون.ويريده الأهواء تشتهيه كما لا الفقهاء، وأصله الشرع يه شهد 
وهمهده، تقابل أخرى طائفة على الحكم يجركا المحي هذا وعلى 

وأقضيتهم،فتاويهم ق عليه الناس وبحملون علور، المعلى يجمدون الذين 
صنعا.نون بح أبمم وبحسبون 

فبدلكتلغى، المعمرة الأعراف ولا ينمد، الشرع فلا الوسهل، ق والحق 
هغايدل العكان ومجن والخهلأ، الجور مجن القضايا وتسلم الحكم، يستقيم 

السبيل.سواء إل الهادى والله الله، أراه كما الحكم وأوغ التبعات، من ملم 

. ١٦٦؛/امحعل الحر )ا(انذلر: 

الواقفات)؟(



فيهاالمختلف الوقائع في التاضي اجتهاد 

القانىاسلب 

الأحكام،عليها نبي الي الشريعة أصول من أمحلا الورائع قاعدة تعد 
إهاإذ القواعد؛ بقية على شأن مزيد ولها الاجتهاد، محلريق ق بما ويستنار 

آخردون بباب، لها اختصاص ولا مواء، حد على والفروع الأصول تحكم 
اتعلقأشد أمحا إلا جميعا تحكمها بل القواعد، بقية مثل الفقه أبواب مجن 

دالتوحيائل مجسق يا التعليل يكثر ولذلك بالفروع؛ منها بالأصول 
محكيخلو يكاد لا أله أيضا يجد الفروع لمسار والتتبع الدين، وأصول 

والاحتياطكالضرورة حكمها ق مندرج هو .مما أو ها التعليل عن فقهي 
ابوبالق—ت رحمه — الجوزية قيم ابن يقول ولدا والعوائد، والأعراف 

أحدهممحانوعان! والأمر ومحي، أمر فإله التكليف؛ أرباع أحد الدرائع مد 
اجمأحدهما نوعان: والنهي المقصود، إل وسيلة والئاني ه، لفمقصود 

دة،المفإل وميالة يكون ما وااث١ني ه، نفق مفسدة عنه النهي يكون 
١الدين أرباع أحد الحرام إل الفضية الذرائع مد قمار 

إلتفضي لكومحا ؛ مدهاب، يهللالي الهي ذرائع على حكم وهذا 
الأمرذرانع معها اعتم فإذا الدين، أرباع أحد يا العمل فيكون الممنوع، 
بجن.فانه فتأمله الدين، نصف، تحكم قاعدْ صارت، فتحها الممللوب 

الموقين*آ/؟ها.إعلام 



ايئضأنيالحكم على اممئهي الحلاف ار 

وهووالاجتهاد، التشرع ق عفليم شان القاعدة لهذه كان هنا فمن 
عدةتصانيلل فيها فألفوا خاصة، عناية يولومحا واليا الفقهاء جعل ما 

التشريعق محكم أصل منهم الجلة عند وهي ومطول،، منها مختصر ب؛ن ما 
.٢١١والاجتهاد 
لهذهما بيان — جادله جل اذ من بتوفيق — أحاول السياق هدا وق 

قحكما تكون وكيف القضاني، الاجتهاد ق ومزايا أحكام من القاعدة 
وبيانبما التعريف بعد اإقضاء، على يرد الذي والتعارض الخلاف مسائل 

وردا.إعمالا منها الفقهاء وموقف حكمها 

مباحثصمن أدرجوه أهمم الأصل مجذا و١لاحثين الفقهاء اعتناء مجن 
وكتاب٥، ذكر مجن فيهما مجولف يخلو يكاد فلا الفقهية، والقواعد الأصول 

قمؤلفا جعله يمكن التحليل( نكاح إبطال على الدليل )إقامجة تيمية ابن الإمام 
غيربالتأليف إفراد له يعرف ،ول؛ الدراتع من نسما الحيل اعترت إذا الدرائم 

العلميةالأطروحات من مجموعة فيه ألفت حيث الأخيرة الأونة ق إلا هذا 
وهيالماجستم، درجة مجا تال الي الثرهاني هشام محمد رسالة أبرزها مجن كان 
قشبيلي الحسين؛ بن الهادى ورسالة الإسلامية(، الشريعة ق الدراغ رسد 
عندالذراع رسد ورسالة الفقهية(، الفروع ل الدراثع رسد الدرجة نفس 

درجةلنيل تكميلي بحث وم المهنا، لإبراهيم تيمية( ابن الإسلام شيخ 
الدكتوراه.



٧فيها المختلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

اليراع:مد مريق ١— 
ولهم:قمن مأخوذة مفعول، نملة.ممعى العرب: لسان ل الدرمة 

ا.١ بوسيلة إليه توسل أي بذريعة، الثمء إل فلأن تذرع 
إلوالتحرك داد الامتوهو واحد، أصل على الكلمة هده ومدار 

الوم—يلة،ى علأء1لمتإ ذللئ، وعلى الفروع، ومع ترجع وإليه الأمام، 
-،صيده خلفها مجن لئرمي الصياد بما يستتر الي الناقة وهي - والدريثة 
ذرعالتمجعى فيها المعانى هذه جمع لأن السب؛ أيضا.ممعى وأءلالمث، 
،.١١الأمام نحو والتحرك 
•، رشيء إل وطريقا وسيلة كان ما الاصهللاح: ق والذريعة 

آخر،أمجر إل به يتوصل أمجر على الدلالة ق الوسلة مع تشترك فهي 
،.١ تحصيله وحب، الثيء ق الرغبة مجعى على أدل الوسيلة أن إلا 

هارتكابن جميخان، ه لفممنو۶ غير أمر الفقهاء: عرمحح ق والدرمة 

رْرالوفوعفيممنوع" 

١*ا/المحاح اظر: )١(  ،،wIaالرب لسان ، y١٩/• اللغة هال_ب ، ٠١٢ 
.٩٢٧ص: انحيمل القاموس 

.y١٠٥/• اللغة مجمايس السابقة; المراجع مع انفلر )٢( 
. ٢٥ُا/آُالكرها الفتاوتم، ، ٤٢٦ص: الفصول تنفيح فرح انفلرت )٣( 
•٣٦٠ص؛ الواز قواعد انفلر: )٤( 

٠٥٨—٢٥٧^القرأن لأحكام الجاعع ره، 



امئانيانمثم على اممتهي الخلاف اتر  ٤٠٨

إله بيتوصل الخوان ظاهر عمل كل اإذر!عةت العري؛ات ابن وقال 
صمحظور" 

وصيلةوم مباح، أنه ظاهره الذي الفعل الذريعةت ت تيمية اين وقال 
مإلفعلا» 

٢مفسدة إل عصالحة م  Lcالتوصل.هي الذريعة; الشاطئ; وتال  ١.
منعوهوت واحد، معي إل يرجع وكلها متقاربة، التعريفات وهذه 

.٢٤١محظور إل مفضيا كان إذا الجائز الفعل 

الذراع:مد اعبار أدلة ٢" 
عاليالصحابة وعمل والمة اومحاب من الكتترة الدلائل استفاضت، 

:الأحكام مجن الكثتر عله نبي القرع ق مكينا أصلا الذرائع مد اعتبار 
لاظورايدأبماألضآانزا ؤ ال: تعقوله : الكتانمظ دلائل فن 

.ار ^ فت ىJ١ب هًقغئى نأنتعؤأ أظزُا ومزأ ثءنثثا 
عنهما—اف رصي — عباس بن اس عبد حكاه مجا منها: الدلالة ووجه 

ىعلرامحا ه للني يقولون لمون ال"كان قال: الأية، نزول بب صق 

.rr\lyالقرآن أحكام )١( 

.٢٥٦الكممح،'آ/الفتاوتم، )٢( 

خمصت0إى\.)٣( 

•٣٦٦ص؛ الوسائل نواعد اطر: )٤( 

٠١ت آية البقرة، سورة )٥(  ٠٤



فيهاالمختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

اليهودبلسان هذا وكان إلينا، التفت أي الراعاة، من والرغبة الهللب جهة 
بهنالأن فمرًأ نسبه كا وقالوا: فاغتموها سمعت، لا اسمع أي ّسا، 

معدمعها فبينهم، فيما ويضحكون الني بما يخاحلبون فكانوا جهرا، 
هاسمعتكن الق لعنة عليكم لليهود: فقال لغتهم، يعرف وكان معاذ، بن 
ا،تقولومحأولمتم فقالوا: عنقه، لأضربن . للنى يقولها منكم أحد مجن 

المعىوتقصد اللفظ، ق اليهود ها تقتدي كلأ عنها؛ ومحوا الأية، فنزلت 

رالفيه" ؛لفامد 

قالتلطف حسن من ~ الظاهر بجب، — فيها مجا مع رراعناآ فكلمة 
اسلى صالني ب، للليهود حلريقا ت، كانلما لمون؛ المعنها محي اكعبير 

رالدرائع ممد معي وهو به، والتهكم وملم، عليه 
بنددزأشولاؤ تعال: قوله الأية: هذه محي وق 
ا.ل َه ش ^^١ق سث1وأأقن 

)الفتحق ححر ابن به ون( u،>/y)الجامع ق القرطي ذكره الص محيا الأثر )١( 
it/a  )هوبل.مما اللفظ، محيا فيه أجده ولر الموة(، )دلائل ق نعيم أبي( إل ١
بنبعد يخصه وب السلمين لعموم الساب يقتل الحكم فيه تب إذ مجته؛ قريب، 

ؤ،تانفلرها كئترة شواهد له لكن الفتح، ؤ، صعقه وقد ا/'لآ؛ا، معاذ،)الدلائل 
(.0TaI\الثور )الدر ا/،/ا"؛()شمابنكثير الطبري تر )ش

•٦ ١ ص: عيي الجر تف iVo/yللقرطي القرأن لأحكام الجامع انفلرت )٢( 
.١ • ٨ أية; الأنعام، محورة )٣( 



التضانيالحئم على الهقهي الخلاف ار 

جائزاكان أمر عن الله هى ت افه— —رحمه السعدي الشيخ قال 
معوآلهة أوثانا اتخذت الي كن ظم آلهة سب وهو الأصل ق مشروعا بل 
هتنزييجب الذي العالين لرب المشركين؛ سب إل، طريقا سبها كان لما اس 

دةللقاعل دليالكريمة الأية هذه ول وآفة، عيب كل عن العقيم جنابه 
ائلوسوان إلها، توصل، الي بالأمور تعتثر الوسائل أن وهي الشرعية، 

ا.ر الشر إل تفضي كانت إذا محرمة تكون جائزة كانت ولو اخرم 
منهاتكشرة، فأحاديث ئة1 اليفل وأما 

متجهاتأمور وبينهما ين، الحرام وإن بين,، الحلال إن فوله 
وعرضه،لدينه اسرأ فقد الشبهات اتقى فمن، الناس، من كثتر يعلمهن، لا 

يوشكالحمى حول، يرعى كالراعي الحرام ي وقع الشبهات ق وقع ومن، 
زم.فيه'ا يقع أن 

وإنالحرام ذرائع عن الهد إل اض. ص إرشاد الحديث هدا ففي 
ركفتمحرم، و هفيما الوقوع فربما من، يخاف فانه محرمة، غتر كانت 

لالذرائع ومد الاحتيامحل نيل من الشبهات 
القتل،موجب حصول مجع النافقين؛ قتل م، امتنع . اض، أن ومنها: 

مجنأعظم ادا فالسلمي، حال إفساد ؤ، والسعي الإيمان، بعد الكفر وهو 

.١ ٦ ؟/ه َئير ابن -شتر ، ١  rvlrالموسن، إعلام وانفلر: ، ٢ ٦ ٨ ص العيي تر -ف)١( 
(.٢٩٤)م،: تخريجه تقدم الحديث )٢( 

.١ لام؛/٣٧ الإ/-ابمئ،ّبل لامطياالمفهم انفلر: )٣( 



فيهاالمختلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

كانلما ولكن حياهم، لفسدة درء فقتلهم الدين، ل الخالفين مانر اد ف
اكفيروهو وأهله الإسلام على مفسدة أكثر مآل إل ووسيلة ؤلريقا ذلك 

اله بقوله ذلك على التنبيه ووقع منه، منع لمتن الموتبغيض الدين عن 
١أصحابه يقتل محمدا أن الناس يتحدث 

كثيرالممهل هذا على •نه فالواقع عنهم: الذ رصي الصحابة فعل وأما 
ةالعللقتوريث على اجتماعهم ذلك: أمثلة ومن وأقضيتهم، تاويهم فق 

الباليراث حرماهما بقصد يتهم حيث الخوف الموت مرض ق المبتوتة 

الميراثالزوجة حرمجان إل ذريعة الهللاق، لأن الحرمجان؛ يقصد نآ وإن تردد 
,٢ ر الزوجة سوى الفروض وأصحاب العصبة على الموسعة بقصد 

أصلان كوإن بالواحد الجماعة قتل على أيضا احتماعهم ومثل 
ىعلاون المعإل ذريعة القصاص عدم يكون لملأ ذلك؛ يمنع القصاص 

.٢٣١الدماء ّفك 

مجنله يحصل الوقائع هذء أمثال ق ه الصحابة لاجتهادات والتتبع 
دامالشريعة أصول من أصلا الدرائع يرون كانوا بأهمم القطع بحموعها 

راعتباره مجن بد فلا الجمالة، على به مقملوع أصل وهو وفتحا، 

)٢(.ح: ١ ٨ الواممات٥/. ، ١  va/y■الوسن إعلام وانثلر: ٢(، ٤ )٢ ص تقدم 
اطر)٢( 

اطر)٣( 

اطر)ا(

■١  ir/vالوسآن إعلام ، ٢٦٨/٦الغي ١،  ١٣"/الامتدكار 
١.'آ/آئ الوسن إعلام  a٢٣/•الغي الاستذكار 

\؛،.a/yالواقفات 



القضائيالحكم على القتهي الخلاف اتر 

الذراع:أدلة من الفقهاء موقف ٣— 
قهم ومياهالأدلة هده من اذ— —رحمهم الفقهاء موقف لعرفة 

القولفإمحللاق بينهم، المناع محل معرفة من بد لا الدراثع بقاع،-ة رالعمل 
الواقع،يوافق ولا ستقيم لا بامحللاق يقبلونه أو الذراع محي يردون بامحم 

أنو وهالصدد، هذا ق العلماء عليه نص ما أذكر النزاع محل ولمحرير 
،:١١ام أنثلاثة الذراءع 

اببخلف المتر كحمر نطعا يه القإل ^٥•^؛، ما الأول؛ الفم 
ةآلهب وكذا فيه، والرح الجلوس الماس اعتاد ُوغ ل أو الدار، 

الفذ، حينئتعال اس يب أنه حاله مجن يعلم من ييتم، ض المشركنن 
منها.والمع الذريعة هذه مد ق، العلماء ض خلاف 

والقلةالمدور وجه على لكن المفسدة إل يؤدتم، مجا القائ: القسم 
بنبخلاف فلا القطع، تبلغ تكاد حق المصلحة جهة فيه تغلب بحيث، 

أصلى علباقية هي بل منها، بمع لا الذرائع هذه مثل أن العلماء 
الفانه العنب، زراعة مثل وذإلثv فيها، المصلحة جهة لغلبة مشروعيتها 

يةخئتمتع لا اإسكتى ل الشركة ومثل خمرأ، انحاذه خشية منها يمنع 
الدمعفيمتا•

تنقيحشرح ، ٦ ٢ / ٢ للقرال الفروق ل يم والمقالممصيل هذا انفلر )١( 
إرشاد\، y\lrالموافقان، ، ١٣٦/٣الموسن إعلام ، ٤٢٦ص: الفصول 
.٤١٣ص: الفحول 



٣هيها المختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

هيالحاقالنظر يقطع لا بحيث هذين يتن نوط ما الئاك; القمم 
إلاءه إففبحتمل كما مصلحة إل إفضاءه يختمل بل القسمين، ياحد 

القسمفهدا الربا، إل آك رمما الي البيوع ائل ممجن كئتر مثل مجمدة، 
.الفقهاء ين خلاف موصع 

وجهن:على المم هذا ق والخلاف 
ها.والتعليل الذرائع د بالاحتجاج ق اختلافهم الأول: الوجه 
اليالأصول محن أصلا الذرائع ّد جعل ل احتلافهم ١كانى: الوجه 

وغيرها.والقياس والإجماع والسنة الكتاب مثل الأحكام، إليها تسند 
4اوالتعليل الذرائع د بالاحتجاج ق فالخلاف الأول: الوجه ئْا 

الجميع،ى علافه رحمة العلم أهل وجمهور حزم بن محمد أي محن واقع 
:الخلاف هذا عرض يلي وفيما 

الالراُع:بسد الاحتجاج من الجمهور موقفا ١" 
أنيجل مذاهبهم اختلاف على اذ- -رحمهم الأئمة كتب j الناظر 

ىعلعمليا اتفاقا متفقون فهم مذهب، محنه يخلو لا الذراع د بالتعليل 
رجحيالي الأصول مجن أصلا جعله ق يختلفون وإنما الأصل، هذا التعليل 

مخطئ،فهو آخر دون منها خاص.،ذهب أنه توهم ومجن إليها، وبحتكم بما 
أمور:لذلك يدلك والذتم، 

وهذهبذلك، — الق رحمهم — العلم أهل من امحقمح، شهادة أحدها: 
أقوالهم:بعض 



التضاليالحكم طى القتهي الحلاف اتر 

الحلالمعاق -شه والحرام الحلال إل "الذرائع الشافم: الإمام قال 
وا>ا>م.

وخالفهوأصحابه، مالك إليه ذهب الذرائع 'سل ا: ر المرطي وقال 
١؟تفصيلا'' فروعهم أكثر ق عليه وعملوا اصيلأ، الماس أكثر 

القبل النه— —رحمه .ممالك خاصاالذرائع سد ليس I الفراق وقال 
،.٤١عليه مجمع سدها وأصل غيره، من أكثر به 

الذرائع،بأصل يأخذ كان أنه على يدل الثمانص س الكلام وهلوا .  ٤٩/٤الأم )١( 
كقولههن-ا ينانض آخر كلامحا له أن إلا إليه، بما القول نب لمن الحجة وهو 

اللازمالأمتد.لأل ق المعى إنما الذريعة، ق مجعى ولا ١:  ٢x/rلأم اق 
تجهمق الأكثرون اعتمد المص هذا وعلى ، العقول أو عليه القياس أو 

نقولمحتن التونق ق كلام بكي الولابن الذرائع• من بالمنع إليه القول 
.١٢ا/.الأشياءوالفلائر 'ممابه: ق الشافعي 

محدث،ذم؛ه طي، الم. الأماري العباس أبو عمر، بن إبراهيم بن عمر بن أحمد )٢( 
والعلماءالمشهورين، الأسة مجن "كان فرحون: ابن عه نال المالكية، عيان أس 

وغتروالعربية، والفقه، الحديث، علم محتها: علوم، لمعرفة جامعا المعروفين، 

الحّجدعن القناع )كشف و ملم( فرح ق )الفهم آثاره: من ذلك 
الديباج، ٦١٥/٢الهلب نفح ق: ترحمته ه. ٦٢٦منة توق، والمماع، 

.٦٨ص: الن-هب 

.١  r/nاخيعذ البحر ق الزركشي عنه نقله )٣( 
.ir/Yالفروق )٤( 



فيهاالمختلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

وإنة الجملق عليه متفق أصل الذراع مد وباب I الشاطئ وقال 
يبطلا ممالفروع بعض ق الخلاف وليس تفاصيله، ق العلماء اختلف 
،.١١الجمالة" ق الإجماع دعوى 

قالخلاف وإنما الجملة، ل عليها متفق الذرائع قاعدة أيضا؛ ويقول، 
،.٢١آخر" أم 

اتفقواالمشهورة الذاهب أصحاب من الأمصار فقهاء أن اكانيت الأمر 
قلعلى اتفاقهم مثل وهذا الذراع، سد باب من هي كئترة ائل معلى 

فيهااعتمادهم جليا يتضح لذلك تعليلاهم ق فبالطر ،، بالواحدر الجماعة 
آ.ر الذراع سد على 

ورجهفان بالواحد الجماعة قتل وأما ٢؛ ر الحفيد رشد ابن يقول 

٠٥.الموافقات)١( 

ّا/امآ.الاعتصام )٢( 
.a٢٣/.الغي , Wilyالمهذب \إلأ0\, الاضذكار ١،  TU/rnالسوط )٣( 
.٣٢> ص: للزنجال، الأصول على المروع تخريج انظر؛ )٤( 
جمعالفقهاء، أعيان من الوليد، أبو القرطي رشد بن محمل- بن أحمد بن محمد )ْ( 

سوغه،يشهد انحهد( )بداية وكتابه والطب، والفلقة الفقه بئن لومه عق 

الفقهق، أوحد رشد ابن كان فيه؛ قوله أصيبعة أي؛ ابن عن الدهي نقل 
قا)الضروري ث التهافت( )محاك آثاره؛ من الطب"• ق وبرع والخلاف، 

أعلامْمآ،مير ص; الذهب الديباج انفلر؛ . ٥٠٦٥سنة •توق الفقه( أصول 
٠٣. ٧/٢١البلاء 



التضاضالطم على ال،ئهي الخلاف اش 

قلت،أو الجماعة كثرت مواء بالواحد الجماعة تقتل نالوا الأمصار فقهاء 
لالقتلنفي شرع إنما القتل أن مفهوم فانه الصالحة، إل الطر وعمدهم! 

ألأنتنبالتمتاْىحمأولتكاؤ ت تعال قوله ؤ، الكتاب عليه نبه كما 
بالواحدالجماعة تقتل ل؛ فلو كيلك ذلك كان وإذا ، ٢١١دشطلمَئةون؛ 

،.٢١بالجماعة" الواحد قتل يتعمدوا بأن القتل إل الماص لمدرع 
المشهورةالفقهية المذاهب ل ثابت بالدراثع الأحد أن يظهر هنا فمن 

لابد•نه منعوا الدين وحى يرجعإليه، كأصل بعضها ل به بمرح لر وإن 
دةقاعان فالمال، ق المفلر مثل منه، قريب أصل على اعتمدوا وأهم 

١الشاطئ الإمام قرره كما عنه مجفرعة اليراع 
الذرائع:بقاعدة الأخذ من حزم ابن الإمام موقف ٢— 
كانإذا اليراع مجن المع على الجمهور الله- -رحمه حرم ابن وافق 

هكتابن ممواصع j، ذلك إل أثار كما متيقنا انحفلور إل أداؤها 

.١٧٩آية: البقرة، سورة )١( 

انحهدبداية )٢( 

كتابه:انظر باليراع• الأخذ على الاتفاق الشاطئ حكى الوجه هذا ومن )٣( 
الوسائلنواع،- ، ٢٩٤ص: زهرة لأن الفقه أصول ، ١٨— \ إyA ه الموافقات 
.٢٤٦ص: مخدوم مصطفى للد'ممور: 

.y^l\<، ١٨٩الأحكام!/أمحول ق الإحكام انظر: )٤( 



lUفيها المختلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

نكقرهواشتد بالذراع، فيها الأخذ رد ففد الصورة هده عدا ما وأُا 
—لأل،الخ تحرم من سم-ا مذهبهم عد حى الجمهور مجن خالفه من على 

الرابعالباب الأصل هذا لتفنيد وعقد الكاذب، والظن بالهوتح، والحكم 
.راءالإحآكام( َشابه) س والثلامحن 

نمجمالة إل واحمحاجا أصلا للدراع رده ل حرم ابن امتني وقد 
•نها:الأدلة 

^^ظتآهبساظوساال؛ تعقوله ١" 

زوجئجتلقرؤنهئلأرءسُثآآمثأسدمؤ بحانه; نوله ٢— 
٢مكدث،•ع،اش ت؛ؤآم آذى آثث م -ماثاوثثلأ  ١.
اأينه'فصح الأتن: مجن الدلالة وجه مبينا ~ الد رحمه ~ قال 

أوتحريمه ق تعال اس مجن بإذن يات ل؛ ما حرم أو حلل من كل أن الأيتتن 
أحلقد تعال اس أن مجن يفن على وتحن كذبا، افر على افترتم، فقد تحليله 

أنذا مبفبطل بالنص، تحريمه لنا فصل ما إلا الأرض ق خلق ما كل لنا 
/ل تذرع خوف أو باحتياط أحدشيئابحرم 

.ا*/ا"اا'الأحكام أصول ل الإحكام )١( 
.١١٦أية: الحل، مورة )٢( 

.٥٩آية: يونس، سورة )٣( 

.١  AA/nالأحكام أصول ق الإحكام )٤( 



اثرالخلأفاصضمسش ٤١٨

لماقريش كفار ق نزكا الأتن أن الاستدلال! هدا يضعف مما ولكن 
١،٢ بحانه سلله ذلك بوا نم هم، أنقمتلقاء من وحااالوا حرموا 

ل!نتفان الاعتبار، ق منتهض غتر الأصل هذا رد على بمما فالاستدلال 

تدلالالاسأن الجواب! فس_،، البخصوص لا اللفظ بعموم المرة إن 
.الفقهاء يقرره كما صعيف المقصود غير ل بالعموم 

يرجعأصل هو بل الشرع،  ijبدع غ؛ر به فالعمل بالظن الحكم وأما 
الشرعيالحكم معرفة إل محلريقا خلص ومي أحكامه، مجن كثتر ق، إليه 

العملترك فلو غالب، وصينها نادر، الفلنون كذب لأن به؛ الأخذ تعن 

نجما خوفغالبة كثيرة مماخ لتعهللت كذبما نادر وقوع مجن خوفا بما 
وإنماشريعته، ق اس حكمة خلاف على وذلك نادرة، قليلة مفاسد وقوع 

ازمالجالاعتقاد أو العلم فيه يشترط مجوصع كل ل بالفلن العمل الله ذم 
ومصاغالأحكام فمعفلم ذلك عدا ما أمجا صفاته، ومعرفة الإله كمعرفة 

أنهذا! ل والقاعدة الثرع، بضوابهل المضبوطة الظون على مبنية الخلق 
/١ مجتنب غير فيه فالفلن اليئن على بناوْ يكون لا أمجر كل 

ص، ١٢٧/١١لللجري القرآن أي عن البيان جامع انفلر: )١( 
،a٣٥/؛ للقرطي القرآن لأحكام 

\.00\إانحهد بداية انفلر: )٢( 

قالرازي الفخر عليها نص والقاعدة ، ٥٢\/*ه، الأحكام قواعد انفلر؛ )٣( 
.١ ١ الغب مفاتيح يره نف



فيهاانممئف الوقائع في القاضي اجتهاد 

جعلق نلافهم اخالذرالع; ق الخلماء خلاف من اكائ الوجه 
خلافوهذا الأحكام، اليها ند تالي الأصول من أصلا الذرائع( )ّد 

قولن:على ذلك ق اختلفوا وقد أنمهم، الجمهور بئن 
علىيجري الشريعة أصول مجن أصل الذرائع( )مد أن الأول؛ القول 

لويراعى التعارض، عند به يرجح بجث الأخرمحا، الأصول بقية منن 
أوالحكم إفضاء الفلز على غلب فمي الاجتهاد، ومسائل والقضاء الفتومح، 

الأصل،هذا على ياء مجنه؛ منع راجحة أو مساوية مفسدة إل التصرف 
،.١١والحنابلة المالكية مذهب وهذا 

هعنتال حى الفقه أبواب أكثر ق، ~ الذ رحمه — مجالك راعاه وند 
،.٢١الذرائع" ّد ق المالخة شديد كان "إنه الشاطئ: 

الشريعة،أصول من أصلا الذرائع( رمد اعسار عدم ١^١^؛،• القول 
بنمبالتعارض عند به يرجح ولا والنوازل، الوقائع ل إليه يختكم لا بحيث 

لدليخصوصها ق يشت حى الإباحة مجن أصلها على الأشياء بل الأدلة، 
؛،.الحنفية قول وظاهر ا، ١ الشافعية مذهب وهو إليه، فيحنكم خام، 

إعلام iTr\lyالقرآن أحكام ، nr/xالفروق، ، ٦٨٩ص الفصول إحكام انفلر: )١( 
.٢٩٦ص بدران لابن المدخل ، ٢١ llrاروضة محصر شرح 'آ/ْ*ا١، المونض 

.١  Ax/aالموافقات أيضا: له واملر ٢، ١ x/\ الاعتصام )٢( 
\.rilrالمؤتمن إعلام ، ١٢ا/، بكي اللابن والقنا; الأشاه ١،  xx*؟/الأم )٠١( 
بإزاءيعتمد نقهيا أصلا باليراع الأط على كتبهم ق ينموا ل؛ الحنفية فقهاء )٤( 



القضائيالثر على الققهي الخلاف ائر 

الختار:الرأي وتحديد لخلاف اب 

اعتبارق اختلافهم إل المسألة هده ق الفقهاء اختلاف سبب يرجع 
ستبرل؛ يعتترمسا ل؛ فمن القطع، تبالغ لا الي المظنونة والمقاصد المالأت 

دليليتت حى والحل الإباحة الأشياء ق الأصل بان ذلك وأيد الذرائع، 
هكتابق افم الثالإمام كلام ظاهر م كما الأصل هذا عن بخرجها 

مابخلاف الماس على حكم فمن للدرائعأ رده محياق ق فال حيث )الأم( 
منهمبدلالة أظهروا ما غتر يحتمل أظهروا مجا أن على استدلالا عليهم ظيحِ 

را/والة'ا المننيل خلاف من عندي لم يلر دلالة غير أو 
حكمالعلم مجرى الفلنون وأجرى والآلات، العوارض إل نظر ومن 
يهبحمو وهالعامة، والقواعد الأصول سن على وأجراها بالدرائع، 

الأصل،اعتبار على جار الأول فالفلر اس~، —رحمهما وأحمد مالك 

الاستئناسمقام ق إليها إشارات لهم ونعت وإنما الأخرتم،، المذهب أصول قية ب ~
 Uإلايجوز لا أن الأمان ق الكاماني:"الأصل كقول حكم، أو قول رجيح مل
الشيءإل الوسيلة إذ معي؛ قتالا ويكون فيجوز صعق، بالسالمين كان إذا 

٠١ " i/Uالصنانع بداثع . الشيء ذلك حكم حكمها 
حنيفة،أيٍر إل بالذراع القول ( ٦٨/٤)الموافقات نر الشاطئ نّ، وقد 

انفلر:المذهب. ق معتمدأ أصلا لا امتتامأ يا الامحتدلأل على محمول وهو 
.٢٩٤ص: زهرة لأي الفقه أصول 

؟U/U.Xالأم )١( 



فيهاانمخظف الوقائع في الئاضي اجتهاد 

،.١١ترى كما محملة والمسألة العوارض، ق نفلر اك١نى والنظر 

إلالظنون العارض من الاحتراز أدى إذا أنه النفلرت يقتضيه والذي 
الحلن مأصلها على الممألة وشت، إليه، يالتفت، لر والعنتج الخرج 

منه؛المع فالأول بالاعتار شاهد له وشهد إليه، يود ل؛ إذا وأما والإباحة، 
يلي:فيما اخملها لأمور 

ىعلالصحابة وعمل والسنة الكتاب مجن المستفيضة النصوصن ~ ١ 
همجموعن ميتحصل مما اثل والمالقضايا من كثتر ق بالدرائع الأخذ 
،.١ صحيحا أصلا الذراع مد باعتبار القطع 

اممالأصل هدا على بنيت الي الشريعة لأحكام التام الامحتقراء ٢— 
ذاهوعلى الإطلاق، على الشريعة عموم ؤ، الذرائع بصحة القول يصحح 
،.٣١الذراع بسد تمسكهم ى ه بغ السلف امتني الأصل 

الحكم.ممنرلةق الذرائع أن على الذراع ائل مبعض ؤ، دل ما ٣" 
برأكن "مه: فول مجن الصحيح ق، سن، ما ومنه؛ إليه، التذرع 
الرجليب وهل الفر، رسول يا قالوات والديه، الرجل سب أن الكبائر 

.oYA/rالواممات ^ nlrالوسن إعلام ق اله، هدا إل الإشارة انظر )١( 
سالمع أدلة ذم ق مآ/ْآ\( الوسن )إعلام كابه ق القيم ابن أفاض )٢( 

الاعتصامل: منها طرفا وانظر وجها، ونمن سعة إل أوصلها حق الذراع 
rsir ، مدئ.وما  ٣٣٩ص: لل^رهاني اليراع د الوافقات

nv/t.الموافقات \، rolrالوسن إعلام انظر: )٣( 





٤٢٣فيها انمختلف الوقائع م العاصي اجتهاد 

تكونفتارة الخمسة، اككليفية الأحكام عليها رد بحيث مقاصدها، الحكم 
مباحسةتكون وتارة مكروهة، أو محرمة تكون وتارة مندوبة، أو واجبة 

الوصوعةالفقهية القاعدة مجن ا،لراد هو وهدا والترك، الفعل فيها يستوي 

٢.ر الفاصد أحكام لها الوسائل أن وهي الصدد، دا هق 
اكمالذريعة أن واعلم اس—ت —رحمه المراق الدين شهاب يمول 

الوسيلة،هي الدريعة فان وياح؛ ويندب ويكره فتحها، يجب مدها يجب 
ةللجمعكانعي واجمة الواجب فوميلة محرمة اخرم وسيلة أن فكما 

_الحللمصسالمتضمنة وهي مقاصد: نسمين: على الأحكام وموارد والحج، 
حكموحكمها إليها، الفضية التئرقا وهي ووماثل• أنقمها، ق والمفاسد 

قالمقاصد مجن رتبة أحفض أنحا غئر تحليل، أو تحرم ُن إليه أفضت ما 
القاصدأنبح وإل الوسائل، أفضل القاصد أفضل إل فالوسيلة حكمها، 

،.٢١متوسط" متوسط هو ما وإل الوسائل، أقبح 
إلر النفل.ممحرد مجاذريعة على بحكم لا أنه إل هنا الإشارة وبحدر 

نمق والتحقالمظر إمعان من أيضا بد لا بل إليه، تفضي وما مقصدها 

إلراجعة أها وجد منشئاها ز الفلر حقق وإذا أغيية، الئ١ءدة وهذه )١( 
أرجح.جانبه ق المصلحة أن .كعى المصلحة، تحصيل ل آَكد آخر مقصود 

قواعد، r\olrالمؤتمن إعلام ، ir/xالفروق ا/ا"ل، الأحكام نواعد انفلر: 
٠٢٣٦ص: الوسائل 

^٢٦ص: همحممقيحالفمول، ، ٦٤— ٦٣؟/الخروق (



القضانيالحكم على الئقهي الخلاف اتر 

مثلااخذور إل قريأ الإفضاء لكن فإذا الطلوب، أو اخدور إل إفضائها 
وإنمحاسها، وروية بما، والسمر بالأجنبية، لكلخلوة وذلك حرام، فهو 
كخلوةالإباحة، من أصله على يقي بل بحرم، لر جدا بعيدا الإفضاء لكن 
الإفضاءمقصوده الذي الخاطب وكفلر معها، وسفره ها، اخرم رحم ذي 
لو وهورع، الفهو ما قربا الإفضاء قرب فإن الراجحة، المصلحة إل 

أوللكن الإفضاء قرب ولكما وبعده، الإفضاء قرب قدر على الراتب 
قالممدة عظم وبحب ااتحر.بم، درحة إل يسهي، حئ والورع بالكراهة 
ا.١ وشدته الدريعه ؤ، المنع اتساع يكون المنوع 

لهولكنت الشريعة، .يماصد دراية له من الأحكام هده ؛ jyيميز وإنما 
مفضولهامجن الصالح فاضل يعرف والمفاسد، المحاخ رتب تقدير ق حنكة 

هوفهدا التزاحم، عند باحفها المقاصد أعفلم ويدرأ موحرها، مجن ومقدمها 
يجيرهأو الحكم منر يمنع الاس من وكثتر الباب، هدا ق بالصواب الحلي، 

درائعالمن تقرب لا وجدها المسالة ، lJutj'إذا م الدرائع، أصل على بناء 
قأ الخهنالإشكال هدا سبب ويكون الدرانع، حكم يعهلى مما هي ولا 

حدوثمن مانعا يكون أن اه عالعلم.مما عدم أو والمقاصد، المحاِغ تقدير 
والوفي،والاجتهاد، الفلر ؤ، قصور عن ناتج وهدا المفاسد، أو المصالح تلك 

الناسب.المناط على المناسب، الحكم لتنزيل، وهداه هدا، من الق عصمه مجن 

\إاالاعممام ، l،\A/rالفوائد بدائع انفلر: 



٤٢٥^١ ايوقانع في القاضي اجتهاد 

المهائية:الأحكام ي الذرائع أثر 
منعليه ؛سني القضاء، أصول من عظيما أصلا بالذرائع الحكم بمد 

القضاءأن نجد التأمل عند بل حصر، تحت يدخل لا ما اثل والمالأحكام 
ةذربميكون أن اه علما ومحمدا الخمس، للضروريات حققنا شرع ه نف

فللحفرعت شفانحا الحدود؛ ق كما شأها من التهوين أو اتلافها إل 
الأحكامبقية ق الشأن وكيلك وبحسنها، يكملها وما الضرورية الأمور 

المعي.هذا مجراعاة عن جملتها ق، تحرج لا الأحرى القضائية 
أنإل والقضاء الدراثع أين الوثيق الاتصال هذا محسبإ ويرم 

هوجأم ى علاس النض العدل تحقيق بقصد شرعا موضوع القضاء 
وأحكامها،التمرفات مجآلأت ق النفلر دون من يتم لا والعدل وأحنه، 

أوتحلب تفيه لمصلحة بالأصالة مشروعا الحكم أو الفعل يكون ند إذ 
هذهوالحال يمكن فلا فيه، فصد ما خلاف على مال له لكن تدرأ ده لق

شرعه،مجن الشارع قصد بحقق أن شأنه من آخر نفلر فيه لأمل بل تتليقه، 
عنه،الحديث تقدم وفد الأفعال، مجالات ق بالنفلر المعروف المبدأ هو وهدا 
لذلك.الإثارة سالفت، كما المآل اعتار على بية الذرائع أن خاف وغتر 

قره نفلق القاصي يسلكه أن يسغى الذي القانون فان هذا علم إذا 
اكممجالاها ق النفلر تدقيق هو الاجتهاد ائل معليها بنيت، الي الذرائع 
مصلحةإل ما حكم إفضاء ثبوت محلته على غلب أو تحقق فمي سلف، 
هظنى علغلبح ومي مذهبه، خلاف كان ولو به وحكم أئته راجحة 



الضأنيالثر ض الئتهي الخلاف ام 

يطلبل مذهبه، وافق ولو به بحكم أن له يكن لر غالبة ممدة إل افضاوْ 
الخصومة.وقمل للقضاء وأنفع الشرع، لمقصود أوفق يكون آخر حكما 

مجنيالقضاء تعلق لها الذرائع أن ي؛بين ائله ومجالقضاء أحكام ق وباJفلر 
جوانب;ثلاثة 

وضعتولاية كونه حيث من نمه القضاء جانب الأول; ا-لجانب 

بابمن كونه وجه ويفلهر حقه، حق ذي كل وإيتاء الخصومات لفصل 
هيالي الخمس الضروريات حففذ أوجب الحكيم الفرع أن الاJراع; مصي 

إلاالأشياء هذه حفظ يتم ولا ،، روالمال والسل والقس والعمل الدين 
ذلكلالذ رع ففدم، والعالوجود جابي من وذرائعها أيابما بحففذ 

إلودي يطريق كل وحرم عليها، تحافظ أن شأها من الي الأسبان 
فانالعلرق، تللث، دن والمنع الأسبان هذه لحففذ القضاء وضع م إتلافها، 

الفجورعن انكفوا الفللمة أيدي على ياخاو ّلهلاأا ثمة أن علموا إذا الاس 

الحقوق.تلك ضياع إل يودي أن اه عما وكل والفللم والإجرام 
الفرعمقاصد مجن كان لما الفص حفظ أن هذا; به يتضح ما ومثال 

السلاحوخمل السكر مثل إتلافها إل يفضي طريق كل سبحانه اس حرم 
العدم.جاب مجن لها حففل فهذا ذلك، وتحو الأمر ولاة على والخروج 

هفان؛ القضاء شرعية ق فيفلهر الوجود; جانب محن حفقلها وأما 

ومقاصداعدؤها، وما  T'l\المواممات ق الخمس الضرورات عن الكلام انفلر )١( 
. ١٢• ٣ ١-  ٨١الوبي محمد للدكور; القرمة 



٤٢٧فيها انمختلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

حيضغتر من واليزان بالعدل وقع إذا ويرفعه يقع، أن الظلم يمنع بسلطانه 
لعظمالعدل ولولا الناس، على الظالمة لتحرأ القضاء فلولا عدوان، ولا 

كونه وجبمدا فظهر بواحد، ظلما الجماعة توحد حى والظلم الثأر 
الدرائع.محمد باب من القضاء 

بجميعالبينان وهى القضاءت يعتمدها الي الحجج اكائ؛ ١^^^ 
الحكيمالشرع أن اليراع! مراعاة على مجينية كوهما وجه ويفلهر أنواعها، 
إلطريقا تكون أن يمنعها مجيرانا لها ووضع الحقوق،، لحفظ وسائل شرعيا 

كملالي إلا منها يقبل وب حقوقهم، الناس وبخس الحكم ق، القضاة جور 
شالهاj( شدد الحق عفلم إذا حق القادحة، التهم عن وخلت شرطها 

وأموالهم.قوم دماء ناس لادعى هدا ولولا شبهة، بأدق وردها 
مع~ بعلمه بجكم أن القاصي مع الحكيم الشرع أن كيف وتأمل 

لئلا؛ "" ه نفخاصة ق به مقهلوع وحكمه البينة من الخهيأ عن أبعد أنه 
لووحى بعلمي، حكمت، يقولت م بالباطل حكمه إل ذريعة ذلك يكون 
امحمين،أحد لمصلحة بالحكم يتهم لأن معرض فهو والعدل بالحق حكم 

غايةوهدا أول، عنها القضاء منصسس، فصون الأحكام، ق مؤثرة والتهمة 
٠التيبم وحمن والسياسة لعدل اق 

سبحانهورخمته حكمته تمام من وكان اس القيم—رحمه ابن يقول 

قالله بحول مفصلا الصالة هذه بجث ومحياق ، ١ ٤ ّآ/أ الموقض إعلام انظر 
.( ٧١)• ص؛ انظر؛ موضعه، 



اهشانيالطم على الئتهي الخلاف اثر  ٤٢٨

الحجةإقامة بعد إلا الآخرة ق يعدهم لر كما حجة بغير الجناة ياخد ب أنه 
يقومما أو الإقرار، وهي مهم إما بما يأخذهم الي الحجة وجعل عليهم، 

أنا ان...وإمالاوإقرار من وأصدق أبلغ وهو الحال، إقرار من مقامه 
دموعة العدالفيها واشترط السنة، وهي عسمم، خارج من الحجة تكون 

لرالاقتراح مها محللب ولو ذلك، من والفطر العقول ق أحسن فلا التهمة، 
ا.١ للمصلحة منه أوفق ولا ذلك من أحسن تقترح 

مجنأكثر فيه الذرائع روعيت وقد الأحكام: جانب القالث: الجاب 
التساحعلى مبنية وهي الآدُتين، بحقوق التعلق شديد القضاء لأن غيره؛ 

مومن وخيمة، وعوانب عفليمة محقاسد يورث فيها فالخطا والمنارعة، 

حىالأحكام؛ مآلأت ق وينفلر الدرائع، يعتر أن القاصي على لزاما كان 
محصيب.أنه يظن حيث من الصواب يجانب أو حكمه، ق يجور لا 

بالقاصييتعلق مجا منها كثئرة، أمثلة الجانب هدا ق الذرائع ولاعتبار 
يصدرها.الي بأحكامه يتعلق ما ومنها ه، نف

عدلا،يكون أن القاصي على أوحب الحكيم الشرع أن ذلك: فمن 
حلبق التقصير عن وازعا تكون أن شأها من العدالة لأن إلا ذاك ومجا 

انتفاءهاأن كما العفليم، اكمحد هذا محقيق إل ذريعة فهي الناس، محصاخ 
القضاءمضاد،لقصود هو الذي بالجور الحكم إل ذريعة 

.١١٩/٢\ص )؛(إعلام 
؟/v.الأحكام نواعد انفلر: )٢( 



٤٢٩فيها المختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

رقوطوأدلتها الشرعية بالأحكام عالآ يكون أن العدالة: تمام ومن 
ة؛محاللا الجور أو الخطأ ل وقع يا العالم عن عري مى فانه اصتباضأ؛ 

وهيالبطل، من وانحق المظلوم، من ب القنا تعرفه الي هي الأشياء هذه لأن 
مالظلإل ة ذريعها فالجهل شبهة، يعد لا مما شبهة يعد تعرفه.مما الي 

الاجتهاد.أهل س يكون أن القاصي شرط س كان وليلك والخطأ، 
هعادتنجر لر ن ممالهدية قبول مجن ممنوع القاصي أن ذلك؛ وس 

وحسبحاجته، قضاء إل ذريعة منه الهدية قبول لأن إلا ذاك وما .ممهاداته؛ 
ةمقرونله مكافأة حاجته لقضاء شهوة عنده فتقوم ويمم، يعمى الشيء 

الاجمال الفمن بدلك دخل وقد الفنام، انخرام أصل وهدا وطمع، بشره 
رمبحانه اذ إلا يحصيه 

الأحر،على الخصم؛ن احد رفع عن منهي القاصي أن ذلك: ومجن 
ئلالا؛ ل خصمه دون له والقيام مشاورته وعن دونه، عليه الإقبال، وعن 

القضاءأدب ، Yi؛/الحكام تمرة ، ١٦٢؛/لاوسماني القضاة روضة انفلر: )١( 
.ntn/rالغواني بيانع ١، الموقض إعلام ، ٢٦آ/قللماوردي 

مرفوعا:عنها الك رصي سلمة أم عن ، ٢٦> نيه مق، بملي أبوا أخرج )٢( 
بينهمفليسو غضبان، وهو يفض فلا المسلمين ب؛ن بالقضاء أحدكم ابتلي إذا 

سندهق و الخصمين أحد على صونه يرغ ولا والإثارة، وامحلس بالنظر 
١٠  ٩٣١٤الخبتر التلخيص انفلرت . مقال 

ءالقضاء  ijLiبعدت أما الأشعري• موسى أييا إل كتب أنه عمر عن ومت 





,٣ ١ فيها الوقائع في القاضي اجتهاد 

لبالمثالجزاء على بية والشريعة اد، والمالشر إل المفضية اليراع سد 
ا.ر الفاسد القصد بنقيض والعاملة 

الدرائع،سد فيها روض الق القضائية الأحكام من يستر شيء فهذا 
لهمحيي لا وأنه القضاء، ق الأصل هدا أهمية إل القاضي بمبيه كفيلة وص 

ميلأنالذي الوجه على الحكم وإيقاع العاقبة سلامة أراد إن اعتباره عن 
الناس.مصلحة وبحقق الشارع مقصود 

مالحكى علالإقدام أن جليا يتضح المثل هده ل النفنر وبامعان 
شرطو هوهدا المفاسد، إل جرها يغلب حث إلا يسلم لا بالدرائع 

التمس—كبحجة محرم بأنه ما فعل على بحكم الناس مجن وكثير بما، الحكم 
ىعلإلا مفسده إل يفضي لا أنه وجد فيه الفلر حقق إذا م باليراع، 

مهفجدير هم أما القضاة، لغير يغتفر رمما منزلق وهذا التوهم، وجه 
هبروا أمالذي التام بالعدل الحكم وإيقاع الشارع، قصد عن التحري 

الناص.حقوقا يضيعوا لا حى 

فيهاالخلاف مثار كان الحلاف مسائل من كثيرا أن بالذكو وجدير 

نمالتحرز أمكن ر.،ا الذراع تللث، أن حاف وغير بالذراع، العمل هو 
معي،حينثلم. يه للعمل يبقى فلا الحكم، ذلك بغير زمن أو فلرف ق مآلها 

٨(،٠ )٣ ءست القواعد م فق انك بجول مفصلا القاعل.ة ٥^٠٥ بجث يخمآ 
الأشباْ، ١٥٢ص: لليوطي والطائر الأشباه ٢، .  o/rالثور ق وانظرها 
.١٩ا/.لابنبجيم والظائر 



ضاص الخلاف ائر  ٤٣٢

النظر،ق رجحانه على الدليل نام ما الفلنية الأحكام مجن يلغى ند أنه كما 
منفيمنع غالبة، أو راجحة ممدة إل لأفضى القاصي به حكم لو لكن 
الأئمة.مجن ثلة يه ونال مساغ، فيه للاجتهاد دام مجا الحكم هدا مجثل 

ح—برةوله الباب، بمدا ملما يكون أن القاصي على فان وبالح٠الةت 
جنس—ها،س ليس وما الذرائع جنس من هو ما ينز يميز حق لزواياه، 

زم،يللا ومي بما الحكم يلزم ومحق تفتح، ومجي الذريعة، ند مق ويعلم 
الآلات،وتقدير الذرائع ق بالنفلر يتلى محن أكثر هم القضاة أن وأحسب 
اس.وفقه مجن والصيب 



فهاالمختلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

ااس

ءاسةدي

ةعامكلتة على مجبنية يجدها تنوعها على الإسلام شراع ل النافلو 
قتسري القاعدة هذه الكلفين، عن الحرج رقع وهي مطردة، وقاعدة 
شيءعنها يشد لا بحيث وفروعيا أصولها ق وجرياتما الشريعة كليات 

العليم،الحكيم اس عند من اللة كون مجفضات من وذلك الأحكام، من 
يمالعلللناس، والمصلحة الخير فيه مجا إلا يشرع فلا تشريعه، ق الحكيم 

يحكمفرا هيكون ومجا فيدفع، شاقا منها يكون ما يعلم بشرائعه، 
ؤرما.بمئلالإؤلوقوامه، كماله بما كان الي الإسلام مجيرة وتلك ويشرع، 

.؛١٢٢،•را،،ؤ،آلدنةحج 
النفسه الشرع إل موكول حرج هو ومجا يسر هو ما تحديد أن إلا 

وفهقة مشأو يسرا الشرع عده ما فكل وأهوائهم، الناس عقول إل 
يرتيمن وهدا ذلك، بخلاف أنه زاعم زعم وإن أمره حقيقة ق كذلك 

ولماوتضارب، همارج قا لوقعوا الناص إل تحديده وكل لو فانه أيضا؛ الق 
أورا يمه يدعيفيما غيره يعارض أن أحد لكل إذ بحال؛ حكم استقر 
ذلك.بحلاف أنه مشقة 

.٧٨آية؛ الحج، سورة )١( 
.٢٢< آية؛ القرة، محورة )٢( 



الضانيالطم على الص الخلاف اثر  ٤٣٤

منأن إلا البيان غاية الأمر هدا بيان تول قد الحكيم الشرع أن ومع 
واردومجهاد الاجتائل مل خاصة الحرج، معي ل نومع من الناس 

ورفعتر التيمبححة الأحكام من الكئتر وحرف بدلك فابهلل النزاع، 
الشرع،نظر ل ممر غر الزعوم الحرج أن يلفى التحقيق عند م الحرج، 

أوة، الكليالأصول بما يعارض لا الي ايادرة المشقة قبيل من إما هو بل 
منها.أكر لصلحة أجيزت لكنها الغالبة، الشقة قبيل من 

كثترافترمحا الزجرفة، الححة لهده عرضة الشرعي القضاء كان وقد 
يخكمونلا الدين حى بل المعول، يمدا وهدمت حرفت قد أحكامه مجن 

نجممنبثقة قوانينهم جعل ق الدءوك، هده .ممثل كون يتم أصلا بالشرع 
•إ وروحها الشريعة ف بعضهم عند هي بل الشرع، 

قوع المرفالحرج ان بي- اممه -بتوفيق أحاول السياق هدا وق 
حلالمجن وذك الصحيح، الشرعي بالميزان وضبطه القضائية، الأحكام 

التالية:ائل الم

أ~مريفالخرجت
أم،ت ي الرجل-يلحرج يفاوت والمأم، الضيق اللغات ق الخرج 

محرجويقال: صيق، أي: حزج، وصدر عليه، وضيق ألزمه أي: وأحرجه، 
كئترض—يق أي؛ حرج، ومكان الحرج، به جاب فعلا فعل أي: فلأن 

ضيق.موضع ق ثار أي: حرج، فهو الغار وحرج الشجر، 
معيص دلالتها محا نحرج لا أحر معان على اللغة ق الخرج وبمللق 



فيهاالمختلف الوقائع في الئاضي اجتهاد 

.٢١١ذلك ونحو وا>ام س امحازية _>؛، من يلزب وما امحق 
دةزائمشقة إل أدى ما كل J؟I،0 عرف الاصهللاح; ل والحرج 

١؟مآلأ" أو حالا الال أو القس أو ن JJاؤ، 
وديتالي "وهي العادة، عن الخارجة المشمة هي الزائدة: والمشقة 

علىيترتب أو بعضه، عن التخلي أو بالكلية العمل ترك إل عليها المداومة 
دهفهأحواله، مجن حال أو ماله أو ه نفق صاحبه نز خلل وقوع ذلك 

ةجملالشرع عن بوضعها المموص وردت الي وهي معتادة، غتر مشقة 
١.٢ وتفصيلا'' 

بجكمالمستحقة الشقة وكذلك الخفيفة، انحتملة الشقة بذلك وخرج 
أوالخرم بيهم علوالحكم الحاة، على الحدود إقامة ق كالمشقة الشرع 
لأليتا رفعلو إذ المرفوع؛ الحرج مجن ليت ذهذْ ذللثv، وتحو الحبس 

؛.٤١والتكاليف والخيل الفنام ق ابجرام إل ذلك 
الميتةأكل وترك المريض صوم عن المابجة المشقة مثل البدن 3( والشقة 

ية،الحوالألأم الأمراض مجن ذلك أشبه ومجا الصوم، ومواصلة للمضهلر 
المائي.بالحرج يدعى الذي هو وهذا 

^.rrlrالخرب لمال ٥، y/• اللغة مقاييس ، اللغة؛/٤٨هدب انفلر: )١( 
. ٥٥ص: حميد لابن الحرج رفع )٢( 
الموافقاتانفلر: )٢١( 

الاس؟/ئاش)إ(المرجع 



ايتضاليانمكم طى الص الخلاف ائر  ٤٣٦

النفسعلى واقعا تأثترْ كان ما فهو المعنوي• أو النفسي الحرج وأما 
الضيق،ق توقعه حالة ق يكون أو يدكراه، نر فئتا خعنا يرتكب كمن 

لضيقورث الموالغضب للحترة، ا،لورث كالشك أمره عليه وتلمس 

لذلك ونحو الصلءور، 
فاحشا،غبنا فيه والغين والزوال للتلف يعرضه ما المال; ق والشقة 

ا.ر الأمة هذه على سبحانه الذ من تفضلا الموضوع الحرج من كله فذلك 
ةمجرفوعالعتاد عن الخارجة المشقة أن أي والمال; بالحال والمقصود 

كانأو للفعل مقارنا .ممعى حالياعنها الناتج الحرج كان سواء لمشرع ال 
ىعلق ينهللكما فالحرج عليه، المداومة بسب ا،لآل ل بالفلر ونوعه 
ىعلينعللق كذلك نمها ق شاقة عباده ق كالمشروع الحال الحرج 
.٢٣١الدوام" مع لازما ا>ج كان إذ ا،لآل؛ الحرج 

بالنعالمكلف على التيسير بأنه; الحرج رفع تعريف، يمكن همذا وءلى، 
اوقوعهبع—د عنه وإزالتها حصولها، قبل الضارة الشقة ق وقوعه من 

ل؛/تحقيق" أو ياسقاط 

ليكون كذلك؛ سبحانه اس حقوق ق يكون كما الذكور والرف؛ 

• ٤٩ص; للباحسن الحرج رفع انثلرت )١( 
■ ٥٦ص: حميد لابن الحرج رفع انفلرت )٢( 
.١٢٠ n/yالاعتصام )٣( 

٤٨ص: للباحين الحرج رفع قا• التعريف هذا من فربجا انفلر )٤( 



;٣٧هيه! ١^ م القاضي اجتهاد 

حقوق' لأن ءيرْ؛ من أكثر الق حق ق نيه يتوسع أنه إلا ،، ٨٢٠٨١حقوق 
الحاجةقدر منها تبيح فالمشقة العبادث حقوق وأما ، السامحة على مبنية الق 
ماضمان يع ضرورية منفعة ذهايبح أو نفس فوات تركها على ترتب إذا 

الضرورة.مجيحث، ق ُيانه مبق كما ذلك من الشاجة فيه نجري 

الحرج:رفع أدلة ٢— 
الحرجوأن بمر، الدين أن على والسنة الكتاب، نصوص تواترن، 

وتفصيلا.جملة تكاليفه عن مرفوع 
ا.١ ٤■ تعال:فوله الكابج: فمن 

صجيما،•أرآلإدس وحلى ■٣؟ نحمحم آن ردأقع ؤ ؛ سبحانهوقوله 
،•٦ ظفيأمح؛ةشمبمص(لمحح شأنه■ جل وقال 
غلبه،إلا أحد الدين يثاد ولن يمر، الدين إن ت ه فوله السنة: ومجن 

،٠ر الدلجة من وشيء والروحة بالغدوة واممتعينوا وأبشروا، وقاربوا فسددوا 
ا.ل الممحأ الخنيفية فقال! الق إل الأديان أحب عن . وسثل 

٠١٨٥آبمت البقرة، سورة )١( 

,٢٨آيات النساء، صورة )٢( 

٠٧٨آية; الحج، سورة )٣( 
.( ٣٩)ا/مآاح ير الدين باب، الإيمان، كابط البخاري: صحيح )٤( 
مصنف١ الكبئر المعجم ١،  ٠٨ص الفرد الأدب ا/ا'م\، المسند )٥( 

الباريفتح انقلي: • بشواهده حن وهمو عبدالرزاق 



الئضأنيالطم ض اممئهي الخلاف اتر  ٤٣٨

ةالأمذه هلرصي -مال الق "إن والسائم الصلاة عله - وقال 
راآ.ثلاثا نالها !لسر"، لهاوكرم السر، 

موصوعةشرمة الإسلام أن يستفاد وغيرها الأدلة هده مجموع ومن 
مقعلوعأصل وهو البتة، للحرج فيها حفل لا وأنه والسماحة، اليسر على 

نمه فطعنتعلى أدل ولا ضرورة؛ الإسلام دين من معلوم هر ومما به، 
والجمعوالفملر القصر لإءض تحصى لا الل جمق الكثترة الرخص وفرة 

علىقطعا يدل المهل هدا فإن ذلك؛ وغير الاصملرار ق اخرمجات وتناول 

والتكلفق التعمعن النهى مجن جاء ما وكيلك الحرج، رفع مجتلهلق 
قاصداارع الشان كولو الأعمال، دوام عن الانقطاع ق والنسب 

/ل تخفيض ولا ترخيص م كان لما التكليف ق للمشقة 
الخرج:ورفع التخمف أساب ٣- 

ورفعالتخفيف ق الرئيسي السبب أن يلفى الشرع رخص ؤ، يالننلر 
أمبابما،من يسبب ه تلبجراء الكلف تلحق الي الوائدة الشقة هو الحرج 

بابوالأم—المورم العوارض من ذلك ونحو والإكرام والمرض الممر مثل 
فائقة.ومشقة مكلفة بشدة إلا بالتكاليف القيام معها يهناق لا الي 

التخفيف،ل الأسباب هي العوارض هده يعدون العلماء وبعض 

مآ/دار\(،•)المعجم ق لص: الالأدرع بن مححن عن أخرجه )١( 
.( ١٧٨؛/الصحيحة زالسلسلة ق الألاني وصححه 

الموافقات)'آآانفلر: 



فيهأانمختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

فهيالسب، وإرادة السبب إطلاق باب من السائغ التجوز من وهذا 
بلا، رأسللتخفيف المقتضية هي وليت فيها، وستب للمشقة مفيان 

بمدهيط أنا مأن _ لا وهذا عينها، الشقة هو للتخفيف المقتضي 
قامم، K، بل وعدما، وجودآ فتها المشقة مع يدور الرخص من العوارض 

لوحى الرخصة إل العزيمة يترك أن له اغ ّالعوارض تلك من عارض به 
وجوديشترط لا لالخصالح المشروعة الأحكام لأن ،؛ ijjjijمشقة تلحقه لر 

خاصة،لها مجفلة يكون أن يعتبر وإنما محالها، أفراد من فرد كل ق المصلحة 
ا،ر ة المئنانتفاء من يتحقق إ ما المنة •نزلة تنزل ^^ ١١'أن: والقاعدة 

تقولهم محعى وهو بالنادر، عبرة ولا نادر، حكمتها عن الرخصة نحلف ولأن 
،.٢١التخلف" نوادر ولا الأعيان قضايا فيها تقدح لا الكلية "القاعدة 

أسبابحصروا أمحم نجد الصدد بمدا العلماع كتبه مما إل رجسا وإذا 
يانوال، لوالإكرام والمرض السفر وهي ،• لأشياء سبعة ق التخفيف 

٢١صأ الحكم لشرع الناسب الوصف انظر: )١(  ١.
الموافقاتانفلر: )٢( 

.١ . ا/ْ نجم لابن والفلائر والأشباه ، ٧٧ص: للميوطي والفنائر الأشباه اطر: )٠٢( 
وهوالمشمة، الكره.ممعى من أو المر، .ممعى الكره، من مأخوذ لغة: الإكناه )٤( 

المعىيبعد ولا \/أّاْ. ص: اد؛ر الصباح يرضاه. لا شيء على الغتر حمل 
نولمن يرصاه لا أمر على الغر حمل بأنه: عرف وفا هذا عن الاصهللاحي 

٠٢٧٤/٢وانمرالتقرير ه". ونفخال لو بجار.باثرته لا بحيث، فعل أو 



التضانيالثر على الئتهي الخلاف اتر 

،•١ والقص ، ١ اللوى وعموم والعسر بالأحكام، ,الجهل 

بجعلما وم ملحئ; إكراه قسمينت إل — الحفية عدا — الجمهور نمه فد وً 

ضوإكراه شله، عتره على نألقي حمل لو كما غئره يد ق الألة المكنْ.يزلة 
أوأعضائه من عضو أو ه نفبإتلاف نعل على أكره مجن هو و ت ملجئ 

ذلك.نحو أو الثديي بالضرب 

منفعةبإتلاف بالتهديد يكون الذي هو ; عدهم اللحئ فالإكراْ الحفية وأما 
إكراهايمونه عداه ومجا التام، الإكراه ويسمى والقطع، كالقتل ضرورية 

ونحووالضرب كالحس ذلك، دون .مما بالتهديد يكون الذي وهو ناقمات 

للترخصاليحة الاضطرار حالات من حالة يعت^رثنه الذي هو والأول ذلك، 

شرمحله.توفر إذا الممنوع على والأقدام 
انحبطالبحر الصنائع بدائع ، YUi/xوانمر التقرير امملر: 

الباريفتح ، Y.vص: للميوؤلي الأشباه ا/أا*"ا، للرركشي 
ا/آآْأ.للزرقا المدخلالفقهي 

البلاء،شيوع نهو البلوتمات عموم أما الشيء، ب، بجنصعوبة بهت يراد المر )١( 
إلالأصل هذا ومجرد عنه، الابتعاد أو منه التخلص المرء على يصعب بجيث 

وانتشاره،وشيوعه الشيء كثرة والثانيت ونلته، الشيء نراره أحدهمات شيقيرأات 
القواعدومن لذلك• فيهما الشرع فخفف عنهما، التحرز يشق هذين فكلا 

الأمرصاف، "إذا و قضته'ا، خفت، بليته عمتخ ا'مجا قولهم: هذا: )، المقررة 
١،٢ ٧ ٢، . ٦ ا/ بجيم لابن الأشباه ، ٧٨ص: لليوطي الأشباه انغلر: اتسع". 

.٣٢٥ص: حميد لابن الخرج رفع ، ٤٣٤ص: للباض لخرج ات 
النفسلأن الشقة؛ أسباب مجن ب وهو الكمال، يقال ما به يراد النقص )٢( 



فيهاالمختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

وارضعهناك لأن يسلم؛ فلا الخصر به مرادا كان إن العد وهدا 
هبيانسيتضح كما التخفيف من العوارض هذه توجبه ما توجب أحرى 

الق.بحول 
٠قبن على للتخفيف ا،لقتضية المشقة أن فالتحقيق هدا علم إذا 

معينةبأّباب وربملها الشارع، ضبطها الق الشاق الأول: المم 
إلمكا-غامنها حصل سواء وعدما، وجودا معها التخفيف، يدور بحيشر 
اءالعلما عليهاصهللح الي هي الأسياُِا وهذه بحمل، ب أو مشقة 

ا.ل الأهلية بعوارض 

عدآأمثلته: ومن ^١^٥،، ٠١١ؤ، التخفيف فناسبه الكمال حء< على مجبولة ~~ 
الرجالعلى يجب ما بكثتر اء التتكليف وعدم وامحنون، الصبي تكليف 

تكليفوعدم الا~ه_،، وحالي الحرير لبس وإباحة والجهاد، والجمعة كالجماعة 
الأحرار.على مما بكير الأرقاء 

لابنوالفلائر والأشباه ٨، ٠ ص: للسيوؤلي والف؛ائر الأشباه هذا: ق انفلر 
باه\\.

.٤٢٤ص؛ الخرج رفع كتابه: ل الباحسى عد التقسيم هال.ا انظر )١( 

أوبالتمتر الأحكام ق، تاثم لها آفات أو 'خصال الأهالية: بعوارض المراد )٢( 
عنالأداء أو الوجوب، بأهلية المتعلمة الأحكام لمنعها بما سميت، الإعدام، 
كالنومالأداء لأهلية أو كالموت<، الوجوب لأهلية مزيلة لألها إما الثبويتج، 

والأداءللوجوب الأهلية أصل بقاء مع الأحكام لبعض ُغيرْ أو والإغماء، 
.xr./xوالتحبير التقرير كالسفر". 



الصاليالحكم على الفقهي الحلاف اتر 

قسمين:على وهي 

اختيارا فيهللمد يس لالي وهي ماوية؛ الالعوارض ١" 
ماءالإل بتها ون، سحانهاممه إل حصولها أمر يرجع وإنما واكتساب، 

.٢١١الماء إل ينمب الإنسان احيار ق ليس ما لأن ذلك، على دليل 
والجنونالصغر وهي• عارضات عثر أحد ق محصورة العوارض وهده 

والموت.والنفاس والحيض والمرض والرق والإغماء والنوم والنسيان والعته 
وسعيه،الإنسان من بكب تحصل الي وهي ت بة المكتالعوارض ٢— 

نءههحد يا بس التلأعي ه نفان الإنمجن يكون مجا قمازت وهي 
وماوالسفر، والخطأ ا ١ والهزل قه والوالسكر الجهل وهي. العوارض، 

إلبتها نبدل للسماء والأمراض الأفات نسبة على للفقهاء الحامل لعل ( ١١ 
الالأفات هذه فان حلاله، جل الند مع الأدب هو سبحانه وخالقها مقدرها 
القرآنق نجد وليلك والعدل، الحكمة مراعاة على إلا سبحانه إليه تب 

ؤثأئاالجن، "ّؤسم، م،حكاية تعال قوله ق كما التعب؛ر محن المهل هدا والسنة 

مسلموأخرج ١[، ٠ الجزت اسورة ^هم،أمأراتتيدمحإدظا؛ 
إليكليس والشر را-يلئ،، ق كله والخئر مرفوعا ( ٠٣٠/١صحيحهت رق 

•بانجاز ولا بالحقيقة لا له بملح لا مجا باللقفل يراد أن وهو الجد، صد الهزل ^٢( 
الشرع،ق، اكمحسو أسباب محن الأ-ئاذا حعله وقد واكحبم القرير 

والإنثائية؛الاعتمادية دون الإخبارية الهازل تصرفات ق يور إنما عندهم وهو 
قولهم الكدب، نيل مجن والهزل به، المخير صحة تعتمد الإقرار صحة لأن 

بعدها.ومجا  ٢٣•/ y واكصر القرير راجع: عريض. تفصيل إنثاءاته 



٣,فيها ال،خهف الوفانع في القاضي اجتهاد 

•؛ ١ الإكرام وم بما، المتلس غتر من يكون 
نمنوعا وتوجب الأحكام، ل توثر محملها ل العوارض ذهدْ 

مىوبينوا عليها، الكلام بسطوا قد والفقهاء باختلافها، يختلف التخفيض 
اثأبحق رون العاصوأفردها يصح، لا ومي الأعذار مجن عدها يصح 

أنمع والتكرار، المملويل مجونة بدلك كفوا وقد ؛، ١ علمية ورسائل 
المقصودإذ الكتاب، هدا ق الغرض به يتعلق لا عنها الحديث ل الإسهاب 

لعليه شدد ل بحال، الهازل عن يخفف لر أنه بجد القرع إل رجيا إذا و— 
فهدهوكفره، وؤللافه ونكاحه كعتقه الجد، .!وز}ة وجعلها تصرفاته، محن كئتر 

الذيهو وهدا كالجاد، بما عومل يل بالهزل، له تغتفر لر وعترها الأشياء 
واختيارارصا وأراده باللفظ التكلم نمد الهازل أن وذلك الأصول؛ نده ت

بالسببأتى فإذا إليه؛ ليس الشارع إل وذلك حكمه، يرد لر أنه وغايته منه، 
قاصدأنه وذلك اختياره، على يقف لا ذلك لأن أق؛ أم ثاء حكمه لنمه 

نمدللمعى المتضمن اللفظ ونمد وموجبه، .يلناه علمه عع له مجريي للقول 
اختالوالمخادع كالمكره أخر نمد يعارضه أن إلا لتلازمهما المعي لدلك 
ومحوجبه.القول معي غير آخر شينا نميا فاهما 
.٢٢٣ص: للبامن الحرج رفع ١، ٢ ١-٤ م/م٢ المونمن إعلام انفلر: 

عوارضورماله ، ٢ ٣ • ٢/ والتحبم التقرير ت ق العوارض هده عن الكلام انفلر )١( 
للحبوري.الأهلية 

عندالأهلية )عوارض الجبوري حغ، الدكتور بحث الموصوع! هدا حول انفلر )٢( 
.٢٣٢٦—• ٥ ص; حميد بن صاخ للدكتور الحرج( و)رفع الأصوايأز،(، عند 



ايئضانيالحكم طى الفقهي الخلاف اتر 

دونالشرع اليف تكق الحرج ورفع التخفيف أباب على لتنبيه ام 
والفروع.المسائل تفاصيل ق الدخول 

أنهمع وارض العهذه صمن الغضب يعيدوا ب أهمم ت ويلاحظ 
علىالقصد أغلق إذا عا حال ق وذلك أحواله، بعض ل التخفيف يقتضي 
الاكحقيق على فهذا يقول، ما يدري لا الذي كامحون وصره صاحبه 

يهناعلأن الغتر، لحق إتلاف فيها يكن ب ما تصرفاته ولا عقوده تعتبر 
النصيةالعوارض من عارض وقصده الكلم >لأن حال ما مى أنه الشريعة 

ارضوعهدل، فوله كان يقول لما والتصور الإدراك باب عليه انغلق و، 

منمرض فانه الذكورة، العوارض من كثتر من أقوى يكون فد الغضب 
يمكنولهدا الإكراه، مكنان من أشد الغضبان على ملمهنان وله الأمراض، 

ويمكنهه، نفتقتل أن ولو الإكراه تامحر نحت الإجرام س بمع أن للمرء 
العقلعلى غهلى مبلغه بلغ إذا فانه الغضث، وأما مكرهه، مجن يتخلص أن 

الأصحكان ولذللئ، والجنون، والإكرام الكر من أشد ومحار والحلم، 
٢.أ القولية الغضبان تمرقات اعتبار عدم 

وإنماالشرع، ل مع؛ن ضابط بشأها يرد ب الي المئا3، اكائ؛ المم 
نجم-هملة رام وقد الإمحللاق، على للتخفيف موجبة بأمحا بالتصريح اكتفي 
التخفي—ف،باب أمحن مكوها يصحح الشاق.مما هده صبهل العلماء 

الالأحكام.مما ق وتاثتره الغضب على الكلام الذ— —رحمه القيم ابن أشبع ند 
ص:الغضبان محللاق حكم ل اللهفان إغاثة ) "ممابه: ق عليه مجزيي 



فيهاانمختلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

١على المشقة أن ت ذلك ق ذكروه ما وحاصل 
مالهأو ه نفل صررا بالرء يلحق لا الي وهي معتادة: مشقة ١— 

لولأمحا ترحما؛ تقتضي ولا تخفيفا، توجب لا نهده أحواله، من حال أو 
نما عليهرب مجا ولفات والعادات، العادات مماخ لفاتت أثرت 

كلفةفيه يلزم للتكليف.مما قاصد الشارع أن ينكر "ولا الباقيات، الأجور 
قمي يلا كما مجشقة المسمرة العادة ق مى نلا ولكن محا، ومشقة 

الاد معتممكن لأنه الصنائع؛ ومائر بالتحرق المعاش طلب مشقة العادة 
الهذه مجتل فمشقة العتاد، الغالب ق العمل عن الكلفة من فيه ما يقتلع 

قالدار هده ق كلفة كلها الإنسان فأحوال كلفة سميت وإن مشقة، تعد 

تلكتكون بحيث، عليها فدرة له جعل ولكن تصرفاته، وسائر وشربه أكله 
فكدلكالتصرفات، قهر تحت هو يكون أن لا قهره، تحتا التصرفات 

لالشقة مجن تضمن وما التكليف يفهم أن ينبغي هذا ف*لى التكاليف، 
المداومةتودي الي بأمحا: تعريفها سبق وند معتادة: غير مشقة ٢" 

كذلعلى يترب، أو يعضه، عن التخلي أو بالكلية العمل ترك إل عليها 
.أحواله من حال أو مجاله أو ه نفق صاحبه ق حلل وقوع 

أصرنم،:ثلاثة على المشقة وهذه 

قواعد٢، ١ ،الواقفات ١  ١٦؛/نجم لابن الأشباه ق: الضيم هدا انفلر )١( 
.٨٠ص: للستوض الأشاه ، u/tالأحكام تواعد ، ٣٢٦/١المقري 

.u/yالأحكام نواعد وانفلر: ٢، ١ \/ة الموافقات )٢( 



التضانيالثر على الفقهي الخلاف اتر 

وسالنفى علالخوف قة كمثت فادحة عفليمة مشقة أحدهات 
لأنوالترخيص؛ للتخفيف موجبة مشقة فهده الأمحلراف، ومنافع والأمحلراف 

للقوات.تعريضها مجن أول الدارين مجهاغ لإقامجة والأطراف المهج حفظ 
إليهاالتفات لا فهده صداع، أدق أو وجع، كادق خفيفة مشقة ١لثانىت 

لها.يؤبه لا الي الشقة هده مثل دفع من أول الشرعية المحاغ تحصيل لأن 
فماوالشدة، الخفة ق مختلفة المشكن هاتبن بين واقعة مشاق الثالث: 

الدنياالمشقة من منها دنا ومجا التخفيف، أوحء_، العليا المشقة من منها دنا 
هإلخاقيحتمل د فق\ريئن ه١تين ض وغ وما التخفيض، يوجب لر 

دنياالقارب وكلما بالتخفيف، أول كان العليا قارب فكلما باحدهمّا، 

تدنولا بحث الرتبتين ين مجثاق تنوط وقد التخفيف، بعدم أول كان 
،١رعنها خارج بأمر بعضها يرجح وقد فيها، يتوقف فقد أحدمما من 

الخارجةهي ممن نص محا شأ ق يرد لز مما العتبره المشقة أن تقرر وإذا 
راف،والأعالعادات هي كيلك كومحا تحديد ق الرجع فان الاعتياد، عن 
حكمهواقتضى به عمل منها قريب أو فادحة مشقة بأنه عليه حكمت فما 

إليه،الممات فلا ذلك بحلاف عليه حكمت ومجا والتيبر، التخفيف من 

لالعرف غتر على يعول فلا آخر، زمجن ق بمر هي زمن ؤ، مشقة ورب 
حينثدها عره فلا الشرع تعارضن ئآ ما العت؛رة الشاق تحديد 

.u/yالأحكام قواعد )ا(انفلر: 
. ٤٤٣٢-٢ ٩ ص: ااواحسين الحرج رفع انفلر: )٢( 



,٧ فيها انمختلف الوفانع في اجتهاد 

المهانة:الأحكام ي الخرج أثر 
ةجملالشرع اليض تكعن موضوع الحرج أن سبق فيما سن 
إنفماله أو ه نفق زانية مشقة بالمكلف لحقت كلما وأنه وتفصيلا، 

هنحتتندرج كلي أصل وهدا بها، جبمشقة كل ل عنه يخفف الشرع 
قاعدةق الفقهاء صاغه وند سواء، حد على والمعاملات العبادات ائل م

.٢١١التستر" بجلب "المشقة قولهم: وهي كلية، 
بالمش—اقة انحتفالوقائع ق نفلره القاصي يجرتم، الأصل هدا وعلى 

هالفقيحدو ذلك ق بجدو عداه، ما ويلغي منها يعت^ر ما فيعتتر والحرج، 
يالكلالحكم وتنزيل الماط تحقيق نيل من نفلرْ كان لما أنه إلا والقي، 

لره نفليكون أن ذلك استدعى به الإلزام مع الماسب مجوصعه على 
ديرهتقث، حيمجن والقي الفقيه نفلر عن ما نوعا يختلف، الحرج أحوال 

والتخفيف،التيسير من يناسبّها ,تما محنهاحالة كل على والحكم للمشاق، 
يلغيوفد مجعترة، غثر الفقيه نفلر ز هي مشقة اعتبار عن نفلره فر يفقد 

اعتبارفتوجمس، يالواقعة تحتف خارجية لأمور وذلك، الفقيه؛ يعتبره مجا منها 
امأحكعن يسفر فإنه الماط، تحقيق ثان وهدا إلغاءها، أو الشقة هده 
الطر.وابجتهد الفقيه عن !، ١١۶.رتما 

حقتقوين، إل أدى ر.كا الحرج برخصة الكلف فأخي هدا علم إذا 

الأشاه، ٧٦ص: للسيوءلي الأشباه ، ١٦٩١٣الثور ق: القاعدة هده انفلر 
,١ ٠ ؟/*ا٠ لأزرنا الفقهي المدخل ، ٣٥١١الحكام درر ١، . ؛/ْ نجيم لابن 



الشانئ١!^ طى \1س ائر  ٤٤٨

أنذلك أصحابما؛ على وحفظها الحقوق لضمان القضاء فئتيخل مصون، 
فالسترالغتر حقوق انتهاك إل أيتم، إذا المشقة تقتضيه الذي التخفيف 

الضرر.ممثله،إزالة من ذلك فإن أهلها، على وتقويها إهدارها يعي لا فيها 
مصلحةض الجمع يعي ذلك ق التيسير بل الشريعة، قاعدة خلاف وهو 

يختلفذلك محا والحكم والمتضرر، الحرج ومصلحة الحق، صاحب، 
اإتاليتالتفصيل على وهو الحقوق، باختلاف 

الفر:حقوق أولا: 
المس—امحةعلى مجبنية الله حقوق أن الشرع; ق المقررة الأمور من 

أرغمما على يواخدْ ولا ومعه، j، إلا.مما العبد يكلف، لا وجل عز قاس 
إذاد فالعبذا هوعلى وعلمه، وإرادته ومعه عن خارجا كان أو عليه، 

نملث، ذلبنحو أو نسيان أو خطأ أو بجهل الق حقوق مجن حقا ١^٧، 
الجزائيةالأحكام من ذلك، على رو_، ما فان ذكرها سلف الي العوارض 

ولأمقبالعير يكون أن بشرط ذللئ،، ق إم عليه يكون ولا عته، يسقط 
عذرااعتباره شروط امتوق قد يكون بان شرعا 

ارتكبإذا تعال لف حقا المقررة العقوبة إسقاط ذلك،: أمثلة ومن 
افوطئهرس العليلة امرأته عتر إليه زفتا كمن الجهل أو بالحهلأ سببها 
الحمرشربا من وكدات ا، ل العلم أهل بإجماع عليه حد فلا امرأته، يقلنها 

.٢٣٠ص: للبا-صين الحرج رفع آ/وه، الثور انظر: )١( 
؟/ْْلأادني ا/أ7م، ١ انحلى ، ٤٥ه/• الأسذكار انفلر: )٢( 



فيهاالمختلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

،٠ر صدقه على الخال شواهد دلت إذا الحد عنه يسقط بتحريمها، جاهلا 

انماد:حقوق ثانيا: 

ويقب م ومن والمنازعآ، التشاح على بية فامحا العباد: حقوق أما 
الحكيمالشارع أن إلا يالكلية، إمقاطها على الأعذار هذه من شيء 

عيراالمشقة كون تحقق إذا البدنية العقوبات يامقاط فيها الحكم خفف 
دفعابالضمان تعويضها فأوجب بالغتر اللاحقة الأضرار وأما شرعا، معتيرا 

المتفعمصلحة لأن الحرج؛ ورفع التخفيف يناؤ، لا وهذا الغثر، عن للضرر 
ه،لأهلالحق مضمن يا، المتضور مصلحة من بأول ليت بالترخص 

ةغايوهذا غتره، حق انتهاك إل العذر ألجأه عمن والعقاب الإم ويرفع 
.٢ ر والتيسير العدل 

ومجنحربيا، بغلته الكفار صض ق لما جمقتل مجن ذلك: أمثلة ومن 
لوكقتغثره، مجال إتلاف إل الضرورة ألجأته ومن حطأ، معصوما نتل 
فلابعفوه، حاهلأ الأخر الول عفو بعد عدوانا عمدا القاتل الولمن أحد 

.٢ ١ بالضمان يلزمون ولكن خمثعا، هؤلاء على حد 

والفلاترالأشاْ \/ه؛، الطور ، tua/tللقراق الفروق ، ١٣.الغيانفلر: )١( 
.٩٨ص: لليوطي 

١ ٠٥\/ ٠ الفقهي المدخل ا/آم، الحكام درر انفلرث )٢(  الحرجرفع ، ٠
.٢٣٥ص: حين للبا 

والتحبيرالتقرير ، Yua/yالفروق انفلر: )٣( 



القضائيالطم ض اد،قهي سف اثر 

الشرعات كليق القاصي يه يتتمع عام أصل ها تقرر الذي نهدا 
يهمله؛أن له بمغي ولا النفع، غاية حكمه ق به انتفع حققه وإذا وجريانه، 

الخصوم.يى والفصل القضاء محلريق ق ها يستمر الي الأصول من لأنه 
أمور؛إق الإشارة نحدر المدد وهدا 

يالذار والأعبالمشاق خبيرا يكون أن القاصي على أن أح>«ها! 
بمح،لا ا ومشرعيا عذل منها يصح ما يعلم حق ه مجلؤ، يدعى 

أنعليه أن كما يؤخر، مما منها يقدم ما وتعارصها راخمها عند ويعرف 
للمسي،هو وما لذ •نها هو وما والضعف، القوة ق الحقوق مراتب يعلم 
مالحكيضع العرفة هذه دون ومجن ذلك، باختلاف غنتلف الأحكام فإن 

حكمه,ق الجور أو الخطأ من يسلم ولا موضعه، ير غق 
فهووغاياته، القرع مقاصد مجن الكلف عن الحرج رفع أن الئائ؛ 

ذلكمن الخروج المكلف توخي فإذا مببه، وجد كلما إليه ويدب يتللبه 
أمره،ق بالحرم آخذأ الشارع لأمر ممتثلا كان له شرع الذي الوجه على 
ارع،القي لقممحالفته أحدهما؛ محفلورين؛ ق ونع ذلك يفعل ب وإن 

وابأبمد والثاني؛ مباح، أو مندوب أو واجب ق المخالفة تلك كانت 
رللفتنة نضه وتعريضه عليه، التيسير 

وظروفهم،الناس حاجات يمرر أن القاصي على فإن ذلك تقرر وإذا 
قالحزم يطع فلا عليه، هم ما وهليعه الواممة الأحكام فيهم ويصدر 

الموافقاتانفلر 



فيهاالمختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

ذاهتحقيق إل حئتئا يعي بل فالأشد، بالأسد ياخد ولا اليسر، موضع 
مفرجا.وللشدائد مخرجا، للمضاق جعل الشرع أن دام ما ا،لقصد 

صارذار الأعم_ذه مثل به احتقت إذا العتتر الخلاف اكاكت 
تقلعي——اتل والتخفيف التيمم تقتضي نايا القعلعي؛ من ابين رجحانه 

وصارا، مبجانبه تقوى الخلاف وحد فاذا فيها، نزاع لا الي الشرع 
هذا.ق يختلف أن ينبغي ولا بالمقلعي، الحكم به.ممنرلة الحكم 

الض——ثق،،الحرج• كان لما • اس~ —وحمه ، ل الخماص بكر أبو تال 
نفيؤ، —اهره بفل الاستدلال اغ ّبنا الحرج إرادة ه نفعن الق ونفى 

معيات،ال ام أحكمن فيه اختلف ما كل ق التوسعة وإثبات الضيق 
ةالأيدْ هاهر بقنمحجوجا والضيق الحرج يوحي، القائل.مما فيكون 

ؤردد.أسدطثرتعال؛ فوله نقلم وهي الحرج، رفع على الدالة والأخبار 
.٢٢١يؤ"دْئءأمح آبمي 

البغا.ادى،تالحطب عته نال بالجماص، المعروف الرازي، علي بن أحمد ( ١ ) 
إليهانتهت والورع، بالزهد مشهورا كان ونته، ق الرأي أصحاب إمام 

فامتنع،القضاة، نقاء يلي أن ق وحوطب المتفمهة، إل؛ه ورحل الرياسة، 
الفقه()أصول القرآن( رأ-دكام آثاره: من يفعل". نلم الأهلاب عليه وأعيد 

،٣١؛/٤ ضداي -اريح بمفلر: ./>مهء سنة وق الجصاص. بأصول المعروف 
.١٢٢.ا/ المضية الجواهر 

ة/مم.القرأن أحكام وانظر: ، ١٨٥آية: البقرة، سورة )٢١( 



القضائيالطم على ال،ثهي الخلاف اثر 

الوابءاسب 

اسهة

ارمثلكث الي القضايا من الشامل الوامحع المصلحة.ساها تعد 
ه،وفروعبأصوله الإسلامي التشريع صعيد على الخال والجدل الخلاف 

افيهالخلاف أن إلا اثمحلأف، غتر من الملمة ق مراعاة لكنت وإن ومحي 
قاطإمإل بما يتذرع أن مجن والخوف تطبيقها، ل التوسع بسب لكن 

الشرانع.ي والإلخاد النصوص 
يالزال الاعتمدرسة بضهور لكث الجدل هدا نواة أن ويدو 

ولالعققضايا تعارض الي النصوص ض الفصل الخكم العقل من جعلت 
إليه،يلتفت لر و رد يستحشه لر ومجا قبل، محنها امتحنه فما لذلاهر، اق 

،.١١العقل؛ين والتقبيح بالتحسن عندهم الأصل هدا عرف وند 
بعدالحاصر العصر ل كبير نحو على المسالة هده ل الجدال وسع تم 

الكثيرلغ مما الحاة مجالات شى ق كبيرا تطورا الدنية الحاة شهدت مجا 
ممنالاب حعلى ولو بالصالح العمل دائرة توسيع إل الباحشن من 

المستجداتومجواكبة التمدن بححة أحيانا؛ 

ابنفتاوى مجموع ، ٨٣ص؛ ^١^، الفصول تقيح مرح ل عنه الكلام انفلر )١( 
١، a٤٢٨/.\،، تيمة  السالكينمدارج \\إ0س ، ١٤/٣

؟/\*اه.ا/هأا،الموافقات 

لاه(١ رتت٦ الحنبلي الهلوق الدين نجم رسالة نشرت ما بعد الأمر استفحل وقئ )٢( 



هههاالمختلف الوقائع في التاضي اجتهاد 

الأحكاممن الكئتر وحرف بدل أن امحال هذا ل الغلو استتبع وقد 
هثبوتل ارى يتملا الذي القهلعي حد إل بعضها يمل الي الشرعية 

امأحكوسائر والعللاق النكاح أحكام من وكثير الحدود مثل وفراره 
ذههل مثق يبت الذي الشرعي القضاء وأصبح الأخرى، المعاملات 

قيللذلك علة التمسسى إذا حى السالمين، بلاد مجعفلم ق معطلا القضايا 

إ.الماسي ودرء الصالح برعاية جاء والإسلام مصلحة هذه لك! 
تكونومجي بالمصلحة، الراد بيان الق بتوفيق حاول أ السياق هذا وق 

ف،وكيالقضائية، الأحكام على تأثيرها مدى م الشرع، نفلر ل مجعت^رة 
مجنوذلك بينهما، تعارض عنده ثبت إذا الثرع وبين بينها القاصى يوفق 

التالية:المقاٍل خلال 

زعمإذ النووية، الأربمثن أحاديث من صرار ولا ضرر لا لحديث: شرحه ق = 
يطار، ينهما التعارض حصول عند أو النص عالي مقدمة المصلحة أل 

هدمل لهم حجة وجعالوْ الشرع، أحكام تبديل يرومون من الرأتما بمدا 
الصواب.من كشرة لأوجه الهلوق، كلام احتمال مع الشرائع، 

غلطوأثبتوا الأصول، على الفرية هذه برد المرنين الباحتين محن جلة قام وقد 

لأيوعمره حياته حنل ابن المثال؛ سبيل على انفلر إليه• ذهب فيما الهلوقا 
البوطيرمضان سعيد محمد للدكتور المصلحة ضوابط ، ٤٢٤ — ٢٣٦ص; زهره 

,٥٣٧صنء اإيوّءيا سعد محمد للدكور الإسلامية الشريعة مقاصد  ٢٠٢صرت 

الوهابلعبد الإسلامي التشرع مصادر بكتاب؛ مجلحمت الطوفي رسالة وانفلر 
١ص: خلاف  ٠٦.





فيهاانمختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

ووهحقيقي، أحدهما ضربان: الصالح آخر: موضع ق ويقول 
بابأمحكاث ور-ءا أمابما، وهو مجازى، والثاد واللذات، الأفراح 
إلة موديلكومحا بل مفاسد، لكومحا لا باح أو ها فيزمر مفاسد الممالح 

الخئربد والمفامالممالح عن ويعر المفاسد، ق القول وكيلك الصالح، 
خي——ورها كلالمحاغ لأن والسئات، والحسنات والضر والممع والشر 

لغلب وقد سيئات، مضرات شرور يأسرها والمفاسد نات، ح نافعات 
.؛ ١١المفاسد" j والسيئات المحا-غ j الحان استعمال القرآن 

قرعايته فهم مجا عندنا: بالملحة الراد الشاطئ: إسحاق، أبو وقال 
لالعقيس—تقل لا وجه على المفاسد ودرء المحاغ جلب من الخلق، حق 

كانيرده يل المعي، ذللثؤ باعتبار الشرع يشهد ب فإذا حال، على بدركه 
،.٢١المسلمتن" ياتفاق، مردودا 

تهللقوالأصولي؛ن الفقهاء ءرمحا ؤ، الحلحق أن تفيد العبارات فهده 

والأخر:النفع، إل الوصل بب الوهو مجازي' أحدهما باطلاقينر: 
عنهويعر ومنفعة، ختر مجن الفعل على يترتب الذي المسبب وهو حقيقي، 

آ.ر الحسنة أو الحر أو النفع أو باللدة 

.١٢ا/أ، الأذكامقواعد )١( 
٠١\ r/rالاعتصام )٢( 

.٢٧٩ص: شلي مصطفى للدكتور الأحكام تعليل انظر: )٠١( 



القصاصالطم على الققهي الخلاف اتر 

المالحة:اقام ٢— 

حشاتمن عديدة ام أمإل الاصوليتن عرف ل المملحة م تق
دونا، والغاوهاعتبارها حيث من تقسيمها منها يهمنا والذي مختلمة، 

را،:أنام ثلاثة إل موها ن
اموقبالاعتبار، لها الشرع شهد الي وهي انميرة: المصلحة ١— 

لحفظشرع ما "مع مثل تشريعه ق وقصدها رعايتها على منه الدليل 
ائالينالة__جميع عند حجة المصلحة فهده الكرى، الخمس الضروريات 

المحاغتحصيل مجن المصلحي الطر على الميي الناصية قياس لألها بالقياس؛ 
المفاسد.ولغ؛ 

اعليهام الأحكبناء ق أن يقلهر الي وهى ؛ ٠١٠٧٠١المصلحة ٢" 
لئلاالعنب غرامة مجن كالمنع وإلغائها ببهللالها شهد الشرع أن إلا مصلحة 

لنمها،الحكم تقتضى لا المنامة إذ Jالأتفاؤ،؛ مردودة فهده خمرا، يتخذ 
رأ؛.العقلي اكحسين أهل ♦ذهب ذلك وإنما 

اصخشاهد الشرع ق، يرد لز الي وهي المرملة: المصلحة ٣— 
وكومحاالشرع، عنه ّكتا الذي العفو قبيل من فهي إلغائها، أو باعتبمارها 

٤٢٣ص اكقيح شرح ؛، Va/xايتمفى ل: وغيرْ التقسيم هدا انفلر )١( 
٢١ م/ه الاعتصام ٢، ١ أ/ا< امحصول ٤، • ٦ ص جزي لأبن الوصول تقرب 
٢. YU-XX1ص عاشور لابن الشربمة •قاصد ٢،  ٩٣ص بدران لابن الدخل 

الاعتصام)آ(انفلر: 



٧همها المختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

ودفعالنفع جلب ق ،سبا أو منفعة اعتبارها على قام العقل لأل مملحة؛ 
فانافح، أو الحافلر الدليل عن مقللمة لكوها مّالخ سمت وإنما الضر، 

بالمتاب■مموهم النوع هذا مي ويالإطلاق، هو اللغة ق الإرسال 
،.١١والأملاح والاستدلال ارسل 

يليوفيما ا>لصالح، مجن النوع بمذا الاحتجاج ق الخلاف حكي وقد 
فيه.القول تفصيل 

:الرسالة ^٤ العمل؛١^٥٠١من الممهاء موقف ٣" 
لالخلاف نفل على وحديثا قديما الأصول ل ١لمؤلفين بعض درج 
المشهورة،ة الفقهيالذاهب أصحاب ُين المرملة يالمصاخ الاحتجاج 

الالذين والشافعية للحنفية خلافا والحنابلة المالكية إل بما العمل وينسبون 

.٢٢١ها يعمل من على وبنمون يما، الأخذ يرون 
فهوالمذهبين هذين إل بته نصحت إن الخلاف هذا أن والتحقيق 

رارغعلى إليه يرجع شرعيا أصلا المصلحة عد ل اختلافهم على محمول 
عدهاعلى جيعا يتفقوا لر فابمم الأخرى، الشرعية الأدلة بقية إل يرجع ما 

المملحةصوابمل i.*؛، ص: الفحول إرشاد ، ٧٦/٦انحعل البحر انفلر: )١( 
بمأم_.ممراووضص.

الرهانبم.أ، ص: الوصول واقصر التقرير انظر: )٢( 

iywir■الروضة مختمر شرح ، ٤٠٤ص: ودة الم، Ui/nانحبمل البحر 
• ٢٩٠ص؛ بدران لابن المدخل 



التضانيانمئم طى الممهي الخلاف اتر  ٤٠٨

وأعملهاءداْ، من دون مالك بما انفرد بل الأسباط، ق أصولهم صمن 
لالعمؤ، ال والأسرم"بالإفراط وصف حى أصوله بقية غرار على 

١الشرع بما يرد لر أشياء استحداث إل جره استرسالا Jالمصالح 
بالمص—الحالعمل أمجا الذاهب، ُين إساته يمكن الخلاف مجن القدر نهدا 

المتسعأل وذلك فيه؛ الحلاف إثبات فيعصر عليها الأحكام وبناء المرسلة 
دايآخذون بامحم القطع يوجب مجا لديه يحصل وفتاويهم الفقهاء لكلام 

قالشريعة مجقاصد لحففو الرامي تمك يه متمسكون المصالح مجن الضرب 
عنبعيد القصد هذا إهدار فان مجمرة؛ كل ودفع منفعة كل بجلب الخلق 

مقاصدلأتباع أنفسهم نصبوا ند وهم كيفه ادأه~ ~رخمهم الأئمة هؤلاء فقه 
ذلك؟.إلا المصلحة وهل الضار، ودفع النافع جلب على والمتر الشريعة 

العملعلى الاتفاق بجكون العلم اهل من جلة جعل الذي وهذا 
هؤلاءعصر حى عليهم الله رضوان الصحابة لدن مجن المرسلة بالصالح 

أقوالهم:بعض وهذه اف— —رحمهم الأئمة 
ا،بانكارهيمرح ا فغثرنالمرملة المملحة وأمجا المراق: يقول 

بالنامحبة،ويقعدون يقومجون لأهم الذاهب؛ جمع ق عامة أمحا والتحقيق 
١ذلك إلا المرسلة بالمصالحة نعى ولا بالاعتبار، لها شاهدا يطلبون ولا 

ال؛خول،ق منه وقريبا للحويي البرهان ق الكلام هدا انفلر )١( 

٠٠ص: للرازي  ٠•

شرحاكءحص:انظر: )٢( 



فيهاانمختلف اتوقالع قي القاضي اجتهاد 

ىعلا ترجيحلمالك أن فيه شك لا الذي ،1 ر العيد يفيق ابن وقال 
اعقرهميخلو يكاد ولا حنبل، بن أحمد ويليه النوع، هدا ل الفقهاء من غثره 
ا.١ غيرهما على لها الاستعمال ل ترجيح لهذين ولكن الجملة، ق اعتباره من 

الشافعي:الإمام عن يقول ا ١ الخويي المعال أبوا الخرمغ، إمام وهدا 
امالأحكوط يولكه بأصل، متعلقا يره نر الشافعي كلام تتح من و' 

الدينتمي الفتح أبو القشري، الطاية أي بن مطع بن وهب بن علي دن محمد )١( 
عنهنال والشافعي، مالك مذهب بقن جمع محدث، حاففل فقيه العيد، يفيق بن 

بعلومالتامة الحرة ذو الliالق، انحهد الزاهد الأفذل "الإمام السبكي: ابن 
الفضلومعان الدلاء، تكدره لا الذي العلم وبحر المتأخرين، أكمل الشريعة، 

)الاقتراحالأحكام( أحاديث ق )الإلمام آءاره: من يشاء" مجا هه لقاصده الذي 
لابنالكترتم، الشافعية حلبقات ينفلرت , ٠aV ٢ ستة توق، الاصهللاح( عرفة مق 

•١  ٨٩ص: النور شحرة ٢، ٢ آ/آ شبمة فاضي ولابن ٢، • آ/؟ الكي 
٣٦٦. ٧٧/٦انحيهل الحر ق الزركشي عنه نقله )٢( 
الحرُغ،'إمام ابوري النيالجويي المعال أبو يوسف بن الله عبد بن الللثح عبد )٣، 

سعدأي عن الدهي نقل اراد، فهو "الإمام" الشافعي المذهب ق قيل وإذا 
علىبحمعا الإطلاق، على الأنمة إمام المعال أبو "كان فيه: نوله العاق 

أصولل )الرهان )الغياثي( آثاره: من متله عقن تر لر و وغربا، شرقا إمامته 
قاصيلابن الشافعية طبقات ق: ترجمته انفلر .  ٠٤٧٨منة تول الفقه(. 

لابنالشافية طبقات ، ٤٦٩—٤٦٨/١٨البلاء أعلام سير ، yooj\شهبة 
.١٦بكيْ/ْال



القضانيالحكم ض الئقهي الخلاف ائر 

،.١١مشبها" الأصول إل الشن عدمها فان الرملة، بالمعاي 
ديعتلا من إلا — العلماء أجمع وقد ،: رالعلوق الدين نجم ويقول 

اويرثهوالحبمس_الح، ام الأحكتعليل على — الفلاهرية جاملى من به 
وقالمرسلة، Jالصالح قال حيث، مالكا ذلك! ل واشاسهدم بالفاسد، 

ا.ر منهم أكثر بما قال أنه غير ها قائلون الجميع بل ها، يختص ب الحقيقة 
أصلهمعلى جريا الصالح برعاية الفقهاء أجدر فهم الحنفيةI وأما 

فاهمالواقع، هو وهدا الشرع، يعارضه لا الذي بالعقول لتملئ، اق 
الذيالاستحسان دائرة توسميع طريق عن لكن الرملة بالمالح يأخدون 
طلبأو اس، للنأوفق هو .مما والأخذ القياس، ترك بأنه1 يعرفونه 

قالرملة إ١لصالح الشافعي أخد على صراحة يدل ما وانفلر . y٧٢/؛ اوره1ن )١( 
المحرانحط، ٣٢> لازنجادص: الأصول طى الفروع ريح 

الغد.اديم المرصري الطول معيد بن الكريم عبد بن القوى عبد بن سليمان )٢( 

لوالوقوع بالمشع اهم الأصول، الحنبلي الفقيه الريع، أبو الدين نجم 
إحدىهده رافضي، حبالي أمعري ه؛ نفل فوله عته ونقل الصحابة، 

منأقواله. ليعخى استنادا المهمة هن.ه عته ينفي بسيرته اله؛مآزا وبعضن ، المرأ 
. ١aV ٦ منة توق، التريزي( محمحر )صرح الروضة( مختصر زمرح آثاره؛ 
مختمرشرح مقدمة ، ٢٢٩/ْاعامة الدرر ، ٣٩١٦الدم، ثيران انثلر؛ 

\l\^.الروضة 

المشرعزممادر بكتاب، ملحق ضرار ولا ضرر لا لحديث، الطول شرح )٣( 
.(١١٦ص؛ خلاهم، الوهاب لعبد الإسلامي 



فيهاانمختلف الوقانع في التاضي اجتهاد 

لوالُام الخاص فيه يتلى فيما الأحكام ق المهولة 
اينقول لذلك يدل كما ومعناها الصلحة مآل هو هذا أن يخفى ولا 

إلات الالتفو هالأحوال: أكثر ق الاستحسان ومعي الحفيد: رشد 
؛.٢١والعدل" الصلحة 

اك_الحإل الأستاد ق اكوعة الفقهية المذاهب مختلف لا فاذن 
فقههمتجع من فيها لأ~ءوي تجحة وهي القرع، ل عنها السكوت 
•، ٣١العاصرين الماحفن من ثلة توصل وإليها الفروع، ل ومذاهبهم 
رحلفاو ١الصالح، الأخذ ق استرسل مالكا أن يسالم لا أنه كما 

دهوقواعرع الثوص نممراعيا بما أخذ بل بصئرة، غتر على فيها 
أنه وورعه إمامتعلى انحمع وهو اس~ ~رحمه يكن ب و ثمجقاصل>ْ، 

وفقهه.حاله عن يعيد فهذا نما، يا يترك أو ثرعا ها يعارض 
المعي"وأما : المهمة لهذْ رده معرض ل الشاطئ إسحاق أبو يقول 

استرسل— الله —رخمه مالكا فان بالعادات تعلق إن للعقول الفياهر المناسب 

ودمجقممجراعاْ نعم المصالحية، المعاق فهم قا العريق الميل استرسال فيه 
استشنعلقد حى أصوله، مجن أصلا يناقض ولا عنه، يخرج لا أن الشارع 

ا/ْإا.«المسومحل )١( 

ضوابطص الأ-ذكام وانفنراتعلل ، y١٤/.انحهد بداية )٢( 
صالمصلحة 

/اآ"ا-اار'آ.ص المالحة ضوابط ، ٢٢٠ص عاشور لابن •قاصدالشريعة انفلرت )٣( 



علىانمئماممضانيالخلافالممهي اثر  ٤٦٢

اببتح وفالربقة، خير أنه زاعمتن امترمحاله وجوم س كثترا العلماء 
رصيالذي هو بل الق—، —رخمه ذلك من أبعده ما وهيهات التشريع، 

وهل بمله، لمن مقلد أله للعض بخيل بحيث بالأتباع فقهه ل لفه 
ا.ر مقرته ق ين حميا الته دين ق المقرة صاحب 

القرع:j واصارها اكالح حجية على الأدلة ٤- 
الثرع•ل ١لصالح اعتبار على والعقول المنقول س الأدلة امتفاصست 

َيىوإيّاغ-، ال: تعه نولاب: الكتفمن 
ةصن؛م':ظسم؛مح(''/

القرآنق آية أجمع الأية "هذه اف-: -رحمه اللام عبد بن العز قال 
واللامالألف فان بأمرها؛ المقاضي عن والزجر كلها المحاخ على للعمحث، 

العدلدق، ن ميبقى فلا والاستغراق، للعموم والإحازا العدل زل 
وجلهالإحسان دق مجن يبقى ولا بالعدل، الأمر ق اندرج إلا شيء وجله 
رالفحشاءق واللام الألف وكيلك بالإحسان، أمجرم ق اندرج إلا شيء 

/١ كلها" الفواحش لأنواع متغرقة عامة والبغي{ لكر او 
٢•ر مرار ولا صرر "لا ؛ M الني، قول السنة؛ ومن  ،٤١را 

؛.vv/t")؛(الاعتصام 
٩.• آية; الحل، صورة )٢( 
الأحكامقواعد )٣( 
يماجه وابن ( ؛/م١٣)المسند ؤ، وأخمد آ/ه؛/ا( )الموطأ ق مالك أخرجه )٤( 



٤٦٣فيها انمختلف الوقانع في التاضي اجتهاد 

الضررإذ نفيا؛ والقاسي إيانا المصالح رعاية يقتضي الحديث فهدا 
الأمحمالمصلحة م الذي النفع إئات لرم الشرع نفاها فإذا يه، القهو 

والضررالملحة، من نوع الممدة دفع ولأن بينهما، واسطة ولا نقيضان 
دوقواعات جزئيوقائع قا كلها الشريعة ؤ، منعهما مثوث والضرار 
٢.ل الصالح رعاية ق المقلعية الأصول مجن إذن فهو كليات، 

خلقهمصاغ راعى وجل عز الله أن فيه شك لا فمما ت العقول وأما 
والدّاتثرالبشرية القوانين مثله تشهد لر وجه على وأمورهم عاشهم مل 

ذلك.على شاهدة يجدها الشريعة أحكام تقرئ يومن الوضعية، 
دعببن العز فول ١^٠: هذا ق، الله- —رحمهم العلماء أقوال ومجن 

حصلالفاسد ودرء الصالح جلب ق الشرع مقاصد تتبع ومن اللام; 
ا،إهمالهيجوز لا الملحة هذه بأن عرفان أو اعتقاد ذلك مجموع من له 

ولانص ولا إخماع فيها يكن ب وإن قربالها يجوز لا دة القهذه وأن 
ا.١ ذلك يوجب الشرع نفس فهم فان خاص؛ قياس 

(٢٣٤• )آ/أؤ//اح بجاره، يضر ما حقه ق بى س باب، الأذكام، كابذ لمن، ا =
)المنق والبيهقي ( ٦٦١٦)المدرك ق والحاكم ( w/r)المن ي والداركلي 

صحيحوهو هريرة، وأبو عباس ابن الله عبد منهم الصحابة من جلة عن ( ٦٩/٦
.٤( .  A/rالغليل )إرواء ٢( ٤ )انحلي انثلر: بشواهده. 

.٢٨٩ص: الأحكام ملل ، ١ ١-٠٨ الموافقاتم/أ٨ انفلر: )١( 
.١٦٠أ/الأحكام قواعد )٢( 



التضانيالحكم على ال،ئهي الحلاف أئر 

اغوممالحكم على وأساسها مبناها الشريعة الق؛مت ابن ويقول 
هاكلاغ ومصكلها ورحمة كلها عدل وهي والمعاد، المعاش ق العباد 

إلالرحمة وعن الجور إل العدل عن خرجتا مالة مفكل كلها، وحكمة 
نممت، فليالعبن، إل الحكمة وعن الممدة إل المصلحة وعن ضدها 

١بالتأويل فيها أدخلت، وإن الشريعة 
العاجلل اد العبلصاخ وصعت، إنما الشريعة ت الشاطئ ويقول 

القضيةهده مثل ل وكان هدا، على الأستقراء دل وإذا مجعا... والأجل 

،•١ الشريعة تفاصيل حميع ل مستمر الأمر بأن نقتلع فنحن للعلم، مفيدا 
المرسلة:بالمصلحة الخمل ضوابط ه— 

أنيعي لا ذللئ، أن إلا الشرع ق معترة المرسلة المصلحة كانت لثن 
ومحوابعلشروط من لها بد لا بل توهمت، أو عنت كلما بما يوحد 

الشريعةجادة عن ها الخروج من العقل وتعهم بما، العمل تصحح 
يلي:فيما وحمحروها الضوابتل، هده العلماء بينر وقد وطريقها، 

اخمملقيام البثوثة الشرع لمقاصد ملائمة المصلحة تكون أن — ١ 
عورص—حن،فان أدلتها، مجن دليلا أو أصولها من أصلا تنال لا بأن العباد 

اطراحها.وجمّبإ ذلك من بشيء 
الأوصافعلى جرمت، مد متوهمة، غ؛ر ذالها ل معقولة تكون أن — ٢ 

sirإعلام )١( 
اآ/آ'-ماالواقفات )٢( 



فيهاانمخت1ف ١^^ في القاضي اجتهاد 

بالقبول،نكها السليمة العمول على عرصت إذا الي المعقولة والماسبات 
الالممسيان عامة لأن مجراها؛ جرى ما ولا الممدات ق لها مدخل غلا 

غيرهابخلاف الحظر نيها الأصل كان ولهدا التفصيل، على معي لها يعقل 
بالمصلحة.منوط هو مما 

لأكثرنفع عليها الحكم بناء مجن بجمل عامة مصلحة تكون أن — ١٢
بماعبرة فلا الأفراد من فرد فيها يراعى الي الشخصية الصالح أما الماس، 
را/الفرد ذلك منزلة كانت مهما 

ودلمقمالمخالمة بالمصالح للعمل مجال لا أنه القيود هذه من ظهر وفد 
ونيرومالذين أمام الطريق، يقطع وهذا أصوله، من لأصل العارضة الشرع 

الصالح.ورعاية الزمن اختلاف بججة وتحريفها المابتة الشرعية الأحكام تبديل 
دونابجتهإلا بالص__الح العمل يقر لا أنه أيضا منها تحصل وند 
المشريع،ق ومناهجه الشرع تضلع.ممقاصد لهم الذين العلم ؤ، الراسخون 

هحفلقل ثمن عداهم مجن أمجا واجتهادهم، فتاويهم ل الق يرمون والذين 
ذلك.ق، لهم حفل فلا وهوى زيغ صاحب كان أو العلم ق، 

يقوللوائه وحامل الباب هذا رائل، أنه مع — اف —رحمه مجالك وهذا 
ليكونالاحتهاد؛ أهلية المصلحة ق يشترط فإنه مالك: وأما " القران: عنه 

رآ،.يخالفها" عما وطيعه عقله فينيو الشريعة باخلاق، مجتكما الماظر 

يعدها.وما  ١١٥ص المصلحة صرابط ، ١ آ/بم٢١ الاعتصام ق: الضوابط هذه اظر )١( 
الأصولنفاض )٢٦( 



التضاليالحكم على اممئهي الخلاف اثر 

المهالي:الاجتهاد و اكالح اعمار أثر 
ومبدأالعدل أصول من أصلا يعد القرع ق العترة Jااصالح العمل 

التمسكعن بالعدل والحكم الحق وجه يروم غى،لن فلا المنة، مبادله من 
١J تعارضولا شرعا نحالف لا دامت مجا طريمها كان أق بما والعمل لصالح

وهل بالصلحة، أماس على يقوم جوهره ق العدل لأن وهدا أصلا؛ 
والسياسة.الحكم ل وفرصته الشريعة عليه قامت وليلك عينها، 

بالعدل—اذكم ~أءني الغرض هدا لتحقيق مجوصوعا القضاء كان وإذ 
بحملومسائله أحكامه باصتقراء فانه با،لصالح؛ العمل دون تحقيقه الممتنع فمن 

عنهتنفك لا العدل لوازم مجن فالمصلحة عاليها، وقيامه إلممالح برعايته اإقهني 
ظان.وقلمه زاعم زعمه وإن عدلا فليس خلا.نها حكم فأي البتة، 

لحةالمأن ى يتجله وأحكامالقضاء مسائل ق المفلر وبإمجعان 
الأحرى،العاملات أبوان بقية من أوسع نحو على أحكامجه ل روءستا 

بحبتتنوع طرقه فان والعدل، الصالحة بين التينة العلاقة يزكي وهدا 

تحداثامحإل ن زمق القضاء بحتاج فقد ومكانا، زمانا المالح تنوع 
سوالصادق، البطل مجن انحق معرفة إل يا ليتوصل الأساليس، من أنواع 

العادلةالسياسة من ذلك بل الشريعة، ق بدعة يا العمل يعد ولا الكاذب<، 
امالأحكمن أخر أنواعا يستحدث وقل الشريعة، أجزاء مجن حزء هي الي 

أوشرعي باصل يخل أن دون الشارع لقصود وأوفق، بالعدل ألصق، تكون 
والصفة.العدل تحقق الي والياّة الصالحة تقتضيه حيما قهلعي نمن 



٤٦٧الئمحسفيالوقانعانمختلففيها اجتهاد 

ين•'نو على القضائية الأحكام ؤ، المعبرة المحاخ أل ل ظهر وقد 
كلى علوقام الئرع، امحول بما شهدت عامة مصاخ أحدهمات 

إقامةعلى المترتبة الانزجار كممحلحة وهده يا، خاص دليل منها واحدة 

ىعلة المترتبالملحة ومثل شرعا، القدرة العقوبات وفرض الحدود 

نمالمهم أمني مجا إقامة وهي الولاة وسائر القضاة ؤ، العدالة اشتراط- 
ما*مع وبالجملة ذلك، على تحملهم الي هي العدالة فان الولايات؛ مماخ 
ا.١ مجمدة دفع أو مملحة لجلب وضع إنما القضائية الأحكام مجن شرع 

اصخدليل شاهما ق 1ت ل؛ الى المرملة ١لمصالح الئائ: الوع 
ببكبتر نحو على القضاء ق روعست، فد وهده إلغائها، أو باعتبارها 

امأحكلمعرفة ها المسك من بد يكن فلم نوازله، وكرة حوادثه نجدد 
يلي;مجا على مجتها أنتصر كثرة أمجتلة ولهدا الوقائع، تلك 
المناع:تضمبمن ١— 

العملأو استصلاحها بقصد الأموال إليه تدفع الذي المشترك الأجتر 
الفقهاء،جمهور ذم، مجا على بضمامحا ألزم بيده تلفت أمحا ادعى إذا فيها 

ر/— أحمع؛ن ه ~ وعثمان وعلي عمر الراشدون الخلفاء به وحكم 

الموافقاتx/؛A،  ١٢؛/الأحكام انذلر:فواعإ )ا(

قووجه حزم، ابن قول وم تعديهم، بجت أن إلا عليهم لاضمان بأنه مل وند )٢( 
بداية، ٠٢١ / ٤ الصنائع بداغ ، ٨ ٠ / ١ ه المبسوط- يطر; والشافعية. الخفية مجل-هب 
.a٢٠١/انحلي ، ه/٠٣ْالغي ، Yr®/•الطالمن روضة آ/ْلأا، امحهد 



ائرالخلأفاصضمسض ٤٦٨

مهلاص المأن وذلك: اكلحة، إل الأكفان ذلك: ق والمسب 
والأغلبالأحوال، غالب ق الأمتعة عن يغسون وهم الصناع، إل حاجة 
إلالحاجة مميس مع تضمينهم يثت نر فلو الحفظ، وترك المفريط عليهم 

باوكلمة،الاستمتاع ترك إما أمرين: أحد إل ذلك لأفضى استعمالهم 
الهلاكبدعراهم ذلك يضمنوا ولا يعملوا أن وإما الخلق، على شامح، وذلك 

فكانة، الخيانرق وتتهلالاحتراز، ويقل الأموال، فتضع والضياع 
لحيصلا ه: علي نال ولهدا الذريعة، لهذه سدا اكض«ين ق المصلحة 

.٢١١ذلك" إلا الماص 
مننوع وهو للمصلحة، الدليل ترك نبيل مجن لهذا العمل عد وقد 

مالاستحسان أنواع 
عليه:المدعى مآ-تحالمف 

جانبق مشروعية اليمين أن على — الله رحمهم — الفقهاء اتفق 
رم.عليه المدعى 

٢(•  y/a)انحلي ل حزم وابن ( ٣٦أ/> )المصنف ق شيبة أق ابن أخرجه )١( 
ابنساقها صحيحة شواهد له لكن مقال، وفيه ١(  ٢٢/٦)السنن ق واليهقي 

.الجيرم/ا٦( )التلخيص وانغلر: انحلى، ق حزم 
ا'ما-\ئدآ/\،اا،الاعتصام انفلر: )٢( 
١،١ ؟ا/؟، الطالمن روضة ■آ/مْم، انحتهد بداية السوط انظر: )٣( 

.nUa-nvi، ٣٥٧ص: للزحيلي الأتان وائل ، ٧٤ص: امية الطرق 



فيهاانمختلف ا1وقالع في سضي اجتهاد 

.٢١١ ١١٠الدعي على المين( أن "قضى الني. أن ثبت ما ودليله: 
زدعوى الكانت إذا ما حال ى خرط اس- -رحمه مالكا أن إلا 

زمتلفلا خاJهاين يكونا ب فان مخالهلة، المتداءيين و؛ن تكون أن الأموال 
رآلاليمين عليه المدعى 

أعراضمراعاة وهي أيضا، المصلحة إل الالتفات ذلك: ق سب وال
والمروءةالفضل أهل صيما والإهالة، للتبدل تعريضها مجن وحففلها الناص 
بتحلمهمالفضل أهل على السفه أهل لتحرأ الباب هذا فتح لو فانه منهم، 
لالمفسدة لهده درءا الخليهلمن ق إلا منها فمنع الواحد، اليوم ؤ، مرارا 

الإفلاس:ادعى إذا المدين ٣-حس 

انفالحاكم، نفلر يوله لر و به فعلولب حال، دين عليه وجب من 
فادعىمحناهرأ مجالا له يجد لر وإن ليه، بسداد ألزمه ظاهر مجال يده ق كان 

هلقوله حبولا ملازمته بحز ول؛ إنفلاره، وجب غريمه فصدقه الإعسار 

وحلفغريمه، كديه فإذا ، ، ؤرلنكاىدنوءتززمملز،اؤ تعال: 

بابالتركة، كتاب صحيحهت، ق البخاري ت عباس بن الله عبد عن أخرجه )١( 
عليه،المدعى على والمن المدعي على نالينة ونحوه والرهن الراهن اختلف إذا 

.( ٢٣٧٩)\/ا،ا/حح 
.١٢١/٧الأّتذكار ، Ur،>/Yالموؤلمأ انفلر: )٢( 

الموؤلآعلى الزرناد شرح \/؛ْم، امحتهد بداية انفلر: )٣( 
.٢٨•آية؛ البقرة، )؛(سورة 



التضانيانمكم على الممهي الخلاف أتر  ٤٧٠

قدينه يسدد حى بحسمه أن الخاضي على وجب يماطل لكنه مال ذو أنه 
ا.ل — اس رحمهم — العلم أهل عامة قول 

اعتالموالعقوبة الحبس لولا فانه الناس، مماخ رعاية مجن وهدا 
إلالكل صار وإنما الق—1 —رحمه رخي ابن يقول الإعسار، بحجة الأموال 

ذللئ٠لأن صحيح؛ أثر ذلك ق يات، ب كان وإن الديون ق بالحبس القول 
لدليوهذا بعض، من بعضهم حقوقهم الناس استقاء ؤ، صرورى أمر 

اسبالقييمي الذي وهو المصلحة، يقتضي الذي بالقياس القول على 

'•٠ُّل" 
ت،التهمة الضرب ٤— 

املاترافه الفلز على وغل-، بالفجور، معروفا كان إذا عليه المدعى 
اعبالامتنأو بالإقرار إما الحق وجه إيكثفا وصربه ه حبجاز به اهم 

فانهفيه؛ الحلاف، بمجه ولا ، ٢٣١الك- -رحمه مالك عن مشهور وهذا عنه، 

الغي yi\o٦اامحاج مغي ، ٢٢. jyامحتهد بداية ٠ وط البانظر: )١( 
.wyfAانحالى ؛/ا؟أ،

.٢٢انحهدلإ/.بداية )٢( 

كتابهق الومحلي الدكتور أنكر غمد مالك الإمام عن الغول هدا تواتر مع ت نلت )٣( 
فولهو بل وقال؛ i،؛u،، القول هدا بة ت( ٣٣٧ص: ااصالحة رصوابهل 

أرأيت،قلت،؛ إ ١٩٣/١٦راادونةق لذلك.مما وامتد . المالكيةمن سجون 
السحنأو الضري-، أو الوعيد أو القيا أو التهديد بعد الحدود من بشيء أفر إذا 



٤٧١فيها المختلف الوقالع في التاضي اجتهاد 

بجلفأن أحد لكل إذ حق؛ إبان إل يتوصل يكاد لا هدا دون من 
رالشرعية بالسياسة يليق لا نقص وهذا سبيله، لى خيم 

التهديدبعد أقر من مالك: نال نال: مالك؟ قول ق لا أم الحد عليه يتام أ ~
شينا".يخاف لا آمنا بدلك بمر أن إلا الحد عليه أقيم ولا أقيل، 

:لأمرين وذلك عنه، نقل ما لا!نان، هذا أن ل يفلهر والذي 
قفرحون ابن اعنمد0 وفل المذهب، ل عه بذلك القل اشتهار أحدهما: 
"أرأيتفيها: فان )المدونة ق ما فلماهر وهو )؟/؟؟ا(، تمرته 

ل،امتحلمه فقال: له، بينة ولا منه مرق، أنه رجل على ادعى رجلا أن لو 
موصوفابذلك متهما عليه المدعى كان إن نال: ،؟ ٧١١٠فول ؤ، له أيتحلغ، 

بمنعولر له بمرض لر ذلك غئر على كان وان وهدد، وامتحن اّتحلم، به 
فيء".ذللئ، من به 

بتهديده،القول ^-١^، لا التهديد تأمتر نحتآ بإقرارْ أخذه عدم أن الثانيُ 
المذهب،،ق الأقوال أحد وهذا يأمن، حيث إلا بإقراره يؤخذ ولا فيهدد، 
إنهقيل وقد ، ٣٦٢ص: لهيانية الالأحكام ق أيضا الماوردي عليه ونص 
الجليلمجواهب، ق ادهلامبج ذكره صحون، قول وهو ئه يؤخذ 

بقرب،اذ رحمه ءاللث، نحميص على وحديثا ف,بما المصنضن مجن كئتر درج )١( 
عناشتهر الحكم هذا أن ومع به، امحم لما اقترافه الظن على ب، يغلالذي التهم 
الدينشمس قال فقد أيضا، اكاهب بقية ق، عليه منصوصا وحدته أق إلا مجالك 

إقراربمحة أفتوا تعال الق رحمهم مشايخنا من المتاجرين وبعض رحى: ال
ء1او،لإن.زماننا ق يقرون لا المراق أن الذلاهر لأن الإكراه؛ مع بالرقة المارق 

يقر؟حى المارق ضرب، أيخل تعال: اذ رخمه زياد بن الحسن ومثل قال: 



اترادخلأفاصضمسني ٤٧٢

فهوبالفجور معروفا كان إذا التهم اس~ث —رحمه تيمية ابن الإمام قال 
إنال! قن مايبعن السلمن أئمة مجن أحدا علمت ومحا بالحبس، أول 

منغيره ولا حبس بلا ويرسل بحلف الدعاوى هده ■مع ق عليه المدعى 

نومجالأئمة، من أحد مدهس، إؤلملاقه على هدا فليس الأمور، ولاء جمع 

ندم،م صربه، بجواز مجرة وأفي العفلم، سن ولا اللحم، قطع ب مجا قال: ن— 
به،وجاء بالمال، وأقر السارقا، صرب ند فوجده الأمير باب إل السائل واتع 
.١ و/هؤر المبسوط هدا من بالحق أشبه جورا رأيت "مجا نقال: 

بكرأق الفقيه عن حكي  ١٠السياسة: "ومجن الزيلم: الدين فخر ونال 
فإنرأبه، بأكر فيه يعمل أن فللإمجام أنكر إذا السرقة عليه المدعى أن الأعمش 

عانبه.عنده المسروق المال وأن سارق، أنه ظه على غلب 

فأنكربسارق، فال بلخ، أمجير على دخل يوسف بن عصام أن وحكي قال: 
وعلىالبينة، المدعي على فقال• عليه؟ يجب ماذا لعصام: الأمجير فقال السرقة، 

وأحضرأقر، حى عشرة صرب فما بالسوط، هاتوا الأمير فقال اليمين، الكر 
الحقاتقتبيين . هن-ا مجن بالعدل أشبه جورا رأينا مجا عصام: فقال الصرفة، 
.عابدين،/٦٧ابن حاشية وانفر: r/•؛؟، لريلخي 

ولهاتعزير، أو بجل■ عنها اف زجر شرعية محفلورات الجرائم : الماوردي وقال 
أنالتهمة قوة مجع للأمير ويجوز  ٠٠السياسة.تقتصيه استيراء حال التهمة عند 

فيماحاله عن بالصدق ليأخده الحد؛ صرب لا التعنير صرب التهم يضرب 
الهإلرقللحنابلة: وانقلر ص السلطانة الأحكام واهم". به قرف 

٠١• ا-آ■ ٠٣ص: الحكمية 



٤٧٣فيها انمختلف الوفانع في القاضي اجتهاد 

فاحشاا غلهنغالط فهو الشرع هو وعمومه إطلاقه على هدا أن زعم 
الفاحشالغلط هدا .ممتل و الأمة، ولإجماع ه الله رمول لصوص مخالفأ 

وميقلا رع الثمجرد أن وتوهموا الشرع، محالفة على الولاة إمتحرأ 
رالأمة ومحاخ لر العا بسياسة 

وا،لصلحةا،لرملة، لمصالح ١Jالعمل أمثلة من الحكم هدا أن واكصود1 
يكنل؛ و لفانه الصناع، ، jwsJقيل مجن — الشاطئ يقول كما — فيه 

الس—راق،دي أين جمالأموال استخلاص لممدر بالتهم والسجن الضرب 
إليلة وساكاذيء_إ ق ا،لملحة فكانت البينة، إقامة يتعدر قد إذ والغصاب؛ 

صرروهو الثريء، تعذيب فيه هذا إن يقال؛ لا والإقرار، بااتع؛ين اكحصيل 

نحريأحد يعيب لا إذ مررا؛ أشد العديس، عن الإضراب لأن مجوكد، 

قافاكعديب الفلز، س نوعا النفس ق نحتك قرينة اقتران مع يل الدعوى، 
قر اغتفا كمر فتغتفمصادفته أمكن وإن اليريء، يصادف لا ااغاو_ا 
قديده،ق فائدة لا أنه من قيل; ما هذا على يرد لا كما الصناع، تصمن 

وجهتن؛من تظهر فائدة ، ^١٧لأن الحال؛ تللث، على بإقراره يؤخذ لا إذ 
ظاهرة.فائدة وهي لصاحبه، البينة عليه فتشهد التاع، يعن أن أحدهما؛ 

/١ أيضا' مطلوب وهذا الإقدام، يكثر فلا ينزجر قو غيره أن ١كانى: 
فيهاوتوسعه المحاغ القضاء.ممراعاق أحقية تؤكد المثل مجن جمالة فهذه 

٣ص; الحكمية الهلرؤ، وانفلرث ، ٤ • ٠ ءم/ الفتاوى مجموع ر١، 
الاعتصامانظر: )٢( 



الئضانيالطم على السهي \سو اتر  ٤٧٤

دمقاصق ه التفمأهمية إل القاصي بميه كفيلة وهي غيره، من أكثر 
يخالفهاوما فسر، المصالح من يلأنمها مجا لمعرفة بما والاعتناء الشريعة، 

ىعلايا القضق يت أن يمكنه لا المعرفة هده دون ومن وهدر، فتلغى 
ينابها•ما نازلة لكل يوجد أن ولا وجهها، 

القضاتي:الاستصلاح قواعد 
هي.ممثابةالسياق هذا ق إيرادها بحسن أمحور فهاهنا تقدم مجا علم إذا 

وهي:بالم۵الح، العمل 'طريق ق امحتهد القاصي بما يمير عامة نواعد 
١^:بإدراك بمقل لا الخفل - ١ 

ىعلعرضت إذا أمحا; خصائصها مجن المرملة المملحآ كات إذا 
هوبالأماس مدركها أن ذلك يعي فلا ، بالقبول تلقتها السليمة العقول 

يستويبالاعتبار لها شاهد مجن يدعى مجصلحة لكل بر لا بل اخص، العقل 
ىعلدليل يقوم لا أن أحوالها وأقل خاصا، نصا أو عامجا أصلا يكون أن 

ال،بالإبطعليه والعود الشرع قصد مجناقفة عن مجالها يسفر أو إلغائها، 
اهتدىوإن شرعا، المرجوة المحاخ إل يهتدي أن يمكنه لا وحده فالعقل 

نقلمجن إذن بد فلا الثرع، على والاقتيات الانحراف عليه يومجن فلا يومأ 
دومقاصالعامة والأصول الصحيحة والسنة الكتاب وهو لدلك، يهديه 

حالفهومجا واعتثر، قل العقول محصل مجن الأصول هده وافق فما الشريعة، 

يخال.حكم بمنقر لا هدا دون ومن ونبي، رد 
منتتلقى الشريعة أن فلن من اس-: رحمه - الجويي المعال أبو يقول 



٤٧٥فه المختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

هكلاموانحل الشريعة، رد ففد الحكماء رأي ومقتضى العقلاء استصلاح 
الرأي،عن بصنوف الشرع لبدل، ذلك جاز ولو ذريعة، الشريعة رد إل هذا 

ذلكيختلف م الرمل، إل الوحي محل حالة النفس هواجس ولأنتهضت 
١.٢ وثبات متقر للشرع يقي فلا والأمكنة، الأزمنة باختلاف 

اعليهدلت مصلحة يلغي حع، الحكيم الشارع أل يعلم أن ويجب 
ليديه، ب؛ن أحد يتقدم أل حدرا يلغيها لا فهو ومعارفهم الناس بحارب 
خللصاحبه خطا كال للمصلحة والخبراء ابجربقز هؤلاء تقدير أل الواقع 

نقصأو التجربة وسائل ق خهنأ أو انجرت نفس ق، هوى مجن نابع اد وف
لالشريعة نصوص لا الناص تقدير هذا ؤ، فالمتهم الامتقراء، ؤ، 

المرةوالمفاسد الصاخ بادراك يستقل لا العقل أن إل هذا عن نخص 
وتركيبهالنقل مجزاوجة ُن له بد لا ل التشريع، ق عليه يعتمد حى شرعا 

١النقل بمرحه محا بقدر إلا النظر بحال ل العقل يرح فلا عليه، 
هذاق استعماوت< إذا العقلية الأدلة —ت الذ —رخمه الشاطئ يقول 

أوا طريقهل معينة أو معية الالأدلة على مركبة تستعمل فإنما العلم 
نظرفيها النفلر لأن بالدلالة، مجستقلة لا ذلك، أشبه مجا أو لماطها محققة 

.٢٢.)ا(الخانيص: 

.٣٧٠ص: خمد ا>جلأبن رفع ا>: )آ(
الموافقات)٣( 



القضائيانمكم على الص الخلاف اثر  ٤٧٦

،•١١بشارع" ليس والعقل شرعي، م أل 
افيهي الالقضاء أحكام ق المالح من يدعى ما ت يقال وحينئذ 

ؤ،الأولاد تن بوية موالتالحدود، امحقاط نحو من للشرع بينة معارضة 
نمالميووس المريض قتل وجواز القاصي، محي الخللاق وجعل التراث، 

الممدةعغ، فهو الشرع، معارضات من ذلك وغير الرحمة، بدام شفائه 
اهنمجال ولا الأحكام، لهدم شرعه ق الشرع مقاصد وتدبر أنصف ،لن 

وارضالعن مسلم مى لذلك يهدي العقل ومجرد ذلك، على للتدليل 
ومجنابدةالشرع، عن خروج ذلك بعد واعتيارها والخالفة، للعناد الموجبة 

أكر.ظلم ذلك بعد وليس بالقصور، له واهمام لأحكامه، 
االشريعة.ممجاءت الي والنامحسات المصالح اس; رحمه تيمية ابن يمول 

ةحكمملاحظة عدم مصدرها للثرع، بينة مراغمة فهي اعترت إذا يخالفها 
تكونلا الحقيقة ق وهى ليم، والتبالرضا مقابلته عدم مجوردها و، 

معتقداعتقدها وان للحكم مناسبة تكون ولا مجصالح، الناس ظنها وإن مصاخ 
داهرآه ا مخلاف خلقه من ثاء ومن ورسوله الق علم قد بل مناسبة، 
فيماورسوله الق طاعق محومحن كل على الواجب، كان ولهدا نفلره؛ ق القاصر 

ه؛وحكمعلمه على وحكمه اس علم وتحكيم يظهر، ل؛ ومحا حسنه له ظهر 
١.٢ ورسوله افه طاعة ق والمعاد المعاش وصلاح والأخرة الدنيا خ؛ر فان 

الموافقات)١( 

.٢,م/.الكرى اكتاوتم، )٢( 



٤٧٧مها المئتلف الوقائع في امماضي اجتهاد 

ذلكق وليس وانمول، للحكمة والمءلاشة البيان غاية ق كلام فهذا 
دراتمقأن على للناس تبيان م بل رتبته، عن له وتأح؛ر للعقل احتقار 
اللهوحي عن بعدت مى مماخ تتخيله مما الأذهان ومحصلأت العقول 
هخلقأعلم.ممص١لح الله لأن كيلك؛ ليست أمرها حقيقة ق فهي وشرعه 

ظؤ ول: يقإذ انف وصدق يضرهم، أو ينفعهم وما 
يهى؛وش مأمحلآس ١كعؤت تكي 

الاعتبار:ق أهواها يقدم ا،لمالح تعارض عند ٢" 
الإخلالدون بينها الخمع أمجكن فإن بينها فيما المم١لح تعارضت إذا 

قدمجميعا تحصيلها يمكن ولن تزاحمت، وإن مهللوت، فذلك الشرع ,كقصود 
١:٢ أمور إل وقوهما المص-الح رتّبا تحديا ق والمرح الاعتبار، ق أفواها 

محافكل الباب، هذا ل والأساس العمدة فهو الزل، الترع أحدها: 
وإنة البتعه محيي فلا للخلق مصلحة وأقامه بالامحبار، القرع له شهد 

الالعقل أن تقدم لما وذلك ة؛ والأقيالأراء عليه ومحافتت، العقول عارضه 
،ففكيعها السكوت المص١لح ق هذا كان وإذا الصالح، بادراك يستقل 

؟.للئرع العارضة بالعاخ 
شرعمجا منه يستتى وند الص١لح، من الضرب هذا ق عام أصل وهذا 

دورتالعلل الصالح.ممثابة فتلك محكان، أو زمان أو بعرنه مقيدة لملحة 

.٧١آيات المؤمنون، سورة )١( 

.؛/٨ الأحأكام نواعد انفلر: )؟(



اصاسم ض اص الخلاف أئر  ٤٧٨

ائلالومتغرن أو الأعراف سيلت فمي وعدما، وجودا أحكامها معها 

العمليكون ولا الصالح، تضيع لئلا التغير؛ هذا مقتضى على العمل كان 
العرف.مبحث، ق ملقط كما صميمه من هو ل الشرع، تبدل مجن بما 

لحةمصالصحيح العرف عده ما فكل والعوائد، الأعراف اكائ؛ 
المسرفل يكن لر إذا وهدا غيرها، على اكدمجة فهي غيرها مجن أقوى 

دمتقد وقالصحيح، العرف من هو فليس وإلا ثابتط، لشرع مجصادمة 
فيه.القول تفصيل 

والأقيةليمة الالعقول له شهدت فما اكرات، الظون الئالث; 
إنماوهذا إالتمديم، أول فهي عداها مما أقوى بكومحا المصالح من الصحيحة 

للعقليمح هناك إذ الشرع؛ عنها ّكت الق اارساة المصالح ق يكون 
هذاق ويدخل وقواعدها، الشريعة أصول يوافق مجا حدود ق يستصلح أن 

ورتجها•المصلحة قوة تحدد الي الموازين من فهي الناس تجارب 
كانت،فان المدارك، هل.ه ترتسج، على ينها يرتب، المتعارضة لمحاخ ام 

اجمدير بتقالمصلحة ذات ق بالفلر بينها الترجيح كان واحدة تبة رق 
أوالصاخ من يفوت الذي كان فان ها، يعمل ل لو المفاسد مجن بحمز 
االأخذ.ممبحرم ل به، مامجورأ يكن لر وأعفلم أكثر الفاسد مجن بحصل 

فتقدمهن.ا وعلى غ؛رْ، من نفعا أثل مجصلحته أو مصلحته من أكثر مفسدته 
كلق ويقدم التحسنية، على والخاجية الخاحية، على الضرورية المصالح 

والعرضالعرض، على والنفس النفس، على كالدين فالأقوى، الأقوى رنة 





الئضاييانمكم ض الممهي الخلاف أنر  ٤٨

وهوما نفع هو ما تيحن ل صلطان لها فهي الواقعة، والأعراف ة الملاي
الطرأمقر وركا دنيا، مصلحة هو وما عليا مصالحة هو مجا وتقدير صر، 

إنإذ ا، إليهفيلحأ التقليدية ١^٠١٤ عن بديلة مصاخ وجود عن هدا ؤ، 
نجميلفى مجا وغالب آخر، دون عرف أو برمجان يتقيد مجا المحاغ مجن 

١.٢ المرسلة الصالح قيل مجن يكون مجتغئرا الأحكام 
إلسبيل لا قضية والآل العرف باختلاف الصالح واختلاف 

الأحكاماس—ت —رخمه القيم ابن يقول الشرع، ل واقعة لأمحا إنكارها؛ 
ولاالأزمجنة بجب لا عليها، هو واحدة حالة عن يتمر لا نوع نوعازت 
والحدوداخرمجات، وبجرم الواجبات، كوحوب الأئمة اجتهاد ولا الأمجكنة 
ولاتغي؛ر إليه يتهلرق لا فهدا ذللئ،، وبجو الجراثم على بالفرع المقدرة 
اقتضاءبجس، يتغتر ما ١لثانىت والنوع عليه، وصع ما يخالف اجتهاد 

وصفاها،محاسها وأ التعنيرات كمقادير وحالا ومكانا رمحانا له المصلحة 

/ل الصلحة بجمسسؤ قيها ينوع الشارع فان 
المحتلمة:الأراء ب؛ن حكم اضمرة المصالحة ٤— 
الف؛المخرأي بطلان بفيها يقطع لا الاحهاد ائل مأن تقدم 

ذللئؤأحل ومجن حانبه، ق كائنا الأمر نفس ق، الصواب يكون أن لاحتمال 
منالذ— رحمه — مجاللئ، عده حى مدركه قوي الذي الخلاف الفقهاء اعتتر 

\/7ْاً,لأزرنا الفقهي المدخل انظر: )١( 
الاهفانإغاثة )٢( 



;٨ ١ فيها المختلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

منعليها يترتب ما هي المراعاة هذه ثمرة أن هناك j^، وند مذهبه، أصول 
•عنهم والضيق، الحرج ونفي يالناس، المصلحة 

شهدمصلحة على اشتمل إذا المخالف رأى أن إل نحلص هلخا ومجن 
الفبرة المعتوالظنون الصحيحة بالأعراف وتايدت بالاعتبار، أصل لها 

العم—لترك السياسة س ولا العا-ل من وّ غتره، على التعويل ينبغي 
أقالمعتبرة Jالصالح الحكم تقتضي السياسة ز للمذشب،، حمية كهذا برأتم، 
القضاءأصل و هذي الالعدل مقتضيات مجن فالها مصدرها؛ كان 

الأعظم.ومقصوده 
لمقابل الدليل يتركون اس— —رخمهم الفقهاء مجن جلة رأبنا وقد 

بالصالحفكيف أعظم، ومحممعة كرى مصلحة على لاشتماله الاستحسان؛ 
قالصواب ان كور-'دا الحملة، ؤ، اعتبار لها شرعية بأدلة تأيدت الي 

خلافه.الفلر يستسخ لا مما هذا جانبها، 

مبحكأصلا المعتبرة الصاغ يجعل أن القاصي فعلى ذلك ت وإذا 
نمراجح العن العدول ذلك: مقتضى ومن المختلفة، الأراء ب؛ن .ممقتضاه 
الشريعةمبى أن وذإاJثV راجحة؛ مصلحة اقتضته إذا «نها الرجوح إل الأنوال 

اعليهمشتملا المرجوح كان فمي الراجحة، الصالح بحصيل ومقصودها 

الاعتبار.ؤ، الراجح هو وكان الشرع، لمقصود الأوفى هو به العمل كان 
فعلفقد الرجوح فعل محن اممه-: -رحمه تيمية ابن الإمام يقول 

يكونكما الراجحة، للمصلحة أرجح المرجوح فعل يكون وفد جائزا، 



اممضانيانمثم طى اممئهي الخلاف ائر  ٤٨٢

الأعمال،عامة ق واقع وهذا راجحة، لملحة أحيانا أرجح الراجح ترك 
عنه،أفضل غيره مواطن ق يكون قد أفضل جنسه ق، هو الذي العمل فإن 

رالالأعمال" من كثير ل الأحوال يترع يتنوع وهذا 
منهاثالمثل عن جملة الإسلام شيخ ثررْ الذي ولهذا 
غلوبه العمل ق كان إذا المملحة مقال j بالقياس العمل ترك ١- 

Jالصالح،عيها المعثر وهي الحكم، الخماص على الأنيسة ُبنى لأن حرج؛ أو 
هامنأقوى المرسلة المصلحة كانت، ومشقة حرج بما العمل ق كان فمي 

الفلرنيل مجن معفلمها وحد الصحابة اجتهاداُت، ق نفلر ومجن لاعتبار، اق 

Lانمرة.أن على يدل مما الأنيسة، قبيل من لا الص-الح وشع الحكم ؤ،  c
.اأ الصالح ق الخفلر أو المياس طريقه كان سواء الشريعة مقاصد يوافق 

الفروع،ق الخلاف مجثاراُت، أقوى من كان القياص أن يخفى ولا 
الشرعمصالحة حلاف على ألها وجدت نؤمجك إذا مسائله مجن وكثير 

اهرةالقنالأوصاف على أساسا يعتمد القياس لأن وهذا ومجقمودء، 
ذههق والغالب، والأصل، الفرع محن الجامع هي الي النضطة 

اعليهتشتمل لا قد ولكن والحكمة، المالحة مجفلة أمحا الأوصاف 
نجمة جملنرى ولذللث، اكاق، كل لها منافية تكون قد ل أحيانا، 
نرك،; oLيعرفونه الذي الاستحسان إل القياس عن يعدلون الفقهاء 

الفتاوى)١(محوع 

.٣٢٨ص للشلي الأحكام تعليل ، ٢٢٥!/للرازي انحصول انفلرت )٢( 



٤٨٣لهأ اسملف ص م

،.١١للماس" أوفق ص والأخذ.U القياس، 
منالضرب هذا ق ا،لرجحات من الصلحة تكون أن إذن غرو فلا 

الفقهاء.اجتهادات 

يهناعوط® ، الراجحة للمصلحة يباح للذريعة صدا حرم ما ٢" 

نجمة جملنحتها ويندرج الفقهاء، من وغتره أحمد الإمام بما عمل نفهية 
ةإباحها: أمثلتومن ا، ١ الاجهاد مسائل ق، كمحرأ ها وينتفع الفروع، 

والشاهد.والقليب لل«محاءوّ_ا الأجنبية إل الفلر وإباحة للغصة، الحمرة 

سدل ميمن بالمنع مها القول يكون الخلاف ائل ممجن وكتم 
تحصللا راجحة مصلحة عن والحال العرف اختلاف أمقر فإذا الذرائع، 

الرجحان.غاية ق لهذا المقابل القول كان عنه نحي مجا بفعل إلا 

روعيإنما الخلاف مها روعي الي ائل المفعامة الجملة: وعلى ٣- 
بحثق بيانه تقدم كما أرجح محاغ على اشتمالها بسبب الخلاف فيها 

الأصل.هذا بما فلماكد المراعاة 

قالمفترض فهاد، الاجتق دع ببليس هذا العمل كان وإذا 
اءالفقهذاهب يرة.ممبصعلى يكون أن العدل يروم الدي القاصي 
بم—ثراك ذلمجع يكون وأن الحوادث، من به يتلى فيما وآرائهم 

الحكمإل دي يهتحى بالصالح وحنكة بالواغ فقه ذا بالأعراف 

ا/ه؛ا..المبسوط )١( 

.١ ٦ y/١ المونض إعلام ٢، ؟ a/t٢، ٢٥آا/\ ١ الفتاوى مجموع انفلر: )٢( 



القضائيالحكم طى الص الخلاف اتر  ٤٨؛

والصلحة.العدل يتضمن الذي بالراجح 
الكمق تميم ما مع الأربعة العوامل هذه أن ظهر ففد وبعدت 

يالالنزاع وموارد الخلاف مسائل ق عام تاث؛ر لها القضائي الاجتهاد 
ىعليمن بج،لأء التاثثر هذا ظهور ومجع فيها، بالستا القضاء يبتلى 

فهيفيها، يفرط أو ممها يعامجى لا وأن فيها، الفلر يعمل أن القاصي 
اكم،الحيصيب بما المعرفة وبقدر الاجتهاد، مسائل ق الفصل الحكم 
العكس،يكون ها جهله ندر وعلى والجور، الخطأ من حكمه ويسلم 

ىعلبالحكم يلقي وأن اتمؤ،، كيفما الناس بئن يفصل أن رام ومن 
ها،عنالهلرف ؛ يغمض،أن عليه فلا ومرامه مجاله ق الفلر دون عواهه 

ملكهمسور حلريق فهو الأعمى، والجمود المذهبية بحيل ويسمّك 
ثهرةومجنصة رزق مصدر وجعله القضاء، رتبة من حقل ممن طوائف 

جلاله،جل ربه يدي بين؛ المعاد يوم الكرى مسؤوليته يستشعر أن دون 
سبيلاهؤلاء لثل يجعل لا أن سبحانه وول الوهمو أسماؤه، وتقدست 

هأنزلالذي بالحق الحكم رام من كل يوفق وأن الماس، ين الحكم إل 
الدعاء.سمع إنه وضعه، الذي والميزان 



٤٨٥فيها انمختلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

البداسس

ارسمهدهب امدوبفلأف __ 

اهمةالوجهأهادوسق ؤب1افوو 

ص

الفنيبالدهب 
الفقهيةالذاهب استقرار منذ المسلمن وحكام الولاة عادة جرت 

عنه،الخروج وعدم البلل، ق التبوع الإمام مذهب بتقليد القضاة بإلزام 
محبطأجل من العلماء محال كما الشرعية السياسة اقتضته شيء وهذا 

نصرةبالهوى بحكم أن يريد لمن ذريعة الاجتهاد يكون لا حى الأحكام 
/١ لمارب تحقيقا أو لخصم 

كلق عنه الخروج وعدم معي، واحد .كذهب القضاء يجوز فهل 
؟.العلماء الق العلة لهذْ الأحوال 

وهذهإجمالا، وحكمه التقلد بتعريض يتمهد ذلك عن والجواب 
ذلك:تفاصيل 

التقيد:مريق — ١ 

إذارأة المقالين يقال: واللزوم، والتحمل التعليق اللغة: ق التقليد 
هيإهدائيشعر ما عنقه ق جعلت الهدي وقلدت قلادة، عنقها ق جعلت 

هص: لاووًلي والفلا'ر الأشباه ، ١ -٢٦ ١ ٦ ا/١ ٦ للماوردي الخاوي انفلر: 



القضائيالطم ض اممئهي الخلاف اتر  ٤٨٦

الطربه وألزمإياء، ولاه عملا وقلده عنه، الناس ليكف الخرام للبت 
رالسيف تقلد ومثله احتمله، الأمرت وتقلد فيه، والحكم 

}ر حجة بلا الحجة به تقوم لا من رأي قبول الاصهللاح; ق والتقليد 
الفه، ني الوهو حجة، نوله مجن بقول العمل بذلك فخرج 

بالإجماعالعمل وكيلك مقلدا، جؤ صنته مجن بشيء تمك مجن مي ي
شهادةإل القاصي ورجوع المفي، إل العاص ورجوع انمحاي، ونول 

والتمسك.تمقتضاه،إليه الرجوع على الدليل دل مما ذلك ونحو العدول، 
١.٢ اخققون ارتضاه مجا على تقليدا ذلك، مجن شيء يمي فلا 

المقلدفكأن اللغوي، المعي فيها روم تقليدا الغتر بقول العمل وتسميه 
ءال٠هر٤/من عه وَةمه ليه ق به غشه مجا إم امحتهد وهو يقلده مجن محلوق 

المروع:ي التقلد حكم ٢— 
ىعل- دأ مجتهيكون أن مجن صاحبه يخلو لا المروع ؤ، التقليد 

.٥١> r/Yايتر الصباح ، ٣٦٧-٣٦٥/٣العرب لسان انفلر: )١( 
تعريفه:ق وانفلر ، ٤٤٢ص: الفحول إرشاد ق الشوكاني التعريف هدا احتار )٢( 

التقرم، ٤٩٤ص: المودة المممفى آ/ا/\،ح، للحويي الرهان 
.iorlrث\سم 

إرشاد iiorlr■والتمتر التقرض ، ٤٩٤ص: ودة الم، aaa/yالرهان انفلر: )٣( 
.٤٤٢ص: الفحول 

.٣A٩-٣AAص: بدران لابن الدخل انفلر: )٤( 



;٨٧فيها المختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

دليل،العن والبحث الفلر أهلية له ليست عاميا أو ~ مراتبه اختلاف 
باختلافهما:يختلف التقليد ق والحكم 

ا-امحهد:

لثره غي بملأن له يجوز لا أنه على العلماء فأكئر امحتهد: قاما 
أنهمحلته على غلب الله.مما ويتعبد رأيه، يعمل أن عليه بل الاجتهات■، ائل م

،.١١ذلك على الفقهاء إجماع بعضهم حكى وقد الأمر، نفس ق الصواب 
ليكون بأن يكفي مجن أن واعلم اس~ت -رحمه الملاح ابن يقول 

أوالأنوال من يشاء وبممل.مما المسالة، ل وجه أو لقول موافقا عمله أو فتياه 
،.١ الإجماع" وخرقا جهل فقد به تقيد ولا الترجيح قا نفر غتر من الوجوه 

اإواجء_،وأن التقاليد، ذم على الدالة النصوص الإجماع: هدا ومستند 

ومنها:القولن،، أحسن واتباع الوحيع،، إل الرجوع م التنازع عند 
ممتاؤأ؛ليثآأثثاصئنمال: اذ نول 
.، رءولأتهتروذ؛ \ت\وحلم'ه\ؤلزكاث 

الإحكام، ١٢٨/٤الممضى ، ٩٩٦/٢وفضله العلم بيان جامع انظر: )١( 
روضة١،  ٥٥ص ص لابن انحمحول ، avi/yالمuل ٢، ؛/٩. للامديء 

.٢١•y/.اكاومح، بحموع ، ٣٧٧ص: الا> 
 )Y( ١٢٥ص: والمنفي ا،لفتي أدب.
بالرخمنيكفر من موردها كان وإن الأية وهده ، ١٧٠آية: البقرة، صورة )٣( 

إبطالق، وبنفلائرها بما الاستدلال مجن ذلك بميهم لر الفقهاء أن إلا وبالشريعة 



الينانيانمتم ض ص الخلاف ائر  ٤٨٨

أسدأفيوللكأميزئ إياس ردو، ق ة محربمم •ؤ؛ن تعال• وقوله 
أ'لآ.ئذ;همحسييمرا/

^^نكس1ئهوأتيلىبحانه; وقوله 
ا،.ره 

يدينأن للمكلف بحل لا أنه على تدل كثير— —وأمثالها الايات فهده 
التفقهعلى قادر وهو يلان يول انه سوى دليله يعلم لا فعل أو بقول الله 

هيدعأن مسألة ق الحق له استبان لمن يجوز لا وأنه الدليل، عن واابءحث، 
كان.من كائنا أحد لقول 

هوذمالتقلي—د عن الهي j( اس~ —رحمهم العلماء أنوال تواترت وقد 
انكصح إذا الحديث أن على الأربعة الأئمة كلمة واجتمعت لهاده، وبيان 

•، غ؛رْ ؤ، الحق ظهر فيما بانياعهم أحدا يلزموا ولر العمل، وعليه المعول، هو 

جهةمن يقع لر التشبيه أن ; — البر عبد ابن يقول كما — ذلك ووجه التقليد، 
للمقلدحجة بغتر التقليدين ٧^٠٠ التشبيه وقع وإنما الأخر، ولبمان أحدهما كفر 
واحدكل كان فأخطأ آخر وقلد فاذب، آخر وقلد فكفر، رجلا تلد لو كما 

وإنبعضا بعضه يشه تقليد ذلك كل لأن حجة؛ بمر التقليد على ملوما 
؛\ه.YU/Uا-اط y/• وفضله العلم بيان جامع انفلر: فيه. الأم اختلفت 

• ٥٩ت آية النماء، سورة )١( 

\,A-\Vب: الزمجر، سورة )٢( 

٠٢• y/• المونمن إعلام ، ٢١\ y/ . الفتاوى مجموع انفلر: )-٢( 



;٨٩انمئتدف،ههآ ١^ في ١^ 

الدالةوالاثار النصرصن من جملة سوقه بعد البر عبد ين عمر أم نال 
الإبطى علذكرنا الاحتحاج.تما ثبت "وقد وذمه: الممليد اد نعلى 

ا،هلالتسليم يجب الي للاصول والتسليم الانقياد مجب وذلك التقليد، 

ك...ولاذل^، ٠١جامع بدليل معناهما ل كان ما أو والسنة الكتاب وهي 
رالالتقليد" اد قق الأمصّار ألمة ين خلاف 

هقينقل عيره.مما فلا نسائه على مجمع غ؛رْ امحتهد تقليد أن لبت وإذا 
رالفلفان الصحيحة، للنصوص ومجصادمجا شاذا! كونه مع فهو خلاف، من 

علىقدرته مع مثله هو من ا،لرء يقلد أن العادة ق يقبح إنه إذ يردم؛ الصحيح 
،.ليقلد وإنسان تقاد، بميمة ين فرق لا ت نيل ولهدا بنفسه، الاكتفاء 

٢-الخام:

إلفهمه يرتمي ولا الأدلة، ق النظر محن لا من ~وم الخاص قاما 
با العأن له أن على مجنعقل. فالإجماع ومجآخدها—؛ الأحكام معرفة 

الأحكام،أدلة عن البحث ممكنه لا لأنه ذلك؛ إلا يسعه لا بل يفتيه، فيما 
.٢٣١عامجيا كونه معي هو ذلك إذ عليه؛ تدل مجا فهم ولا 

.٩٩٦أ؛/حبو، وفضله العلم بيان جامع )١( 
ق:غقره امحتهد تقليد جواز ل الخلاف وانفلر ؟/؟A؟، السابق المرجمع )٢( 

،r٢٧/؛الإتجاج ، ١٥٠ص: _ لابن انحمول ، ١٢٦ص: اللمع 
.iirlrوالتحبير التقرم ٢، ١ i/• للامدي الأحكام 

هوإنما الخلاف أن بملهر والذي، للعامي، التقليد جواز ق، الخلاف بعضهم نقل )ّا( 



الهضهيالطم على الئقهي الخلاف اتر 

حقل التقلد حرمة بيانه بعد ~ الك رحمه — الر عبد ابن قال 

اعلمائهتقليد من لها بدل فلا العامة أما العامة، لغير كله وهدا ابجتهدث 

—الفهم لعدم — تصل ولا الحجة، موقع ثنين لا لأهما ها؛ تنزل النازلة عند 
سلإلا أعلاها إل ها منسل لا درجات العلم لأن ذلك؛ علم إل 

الحجة.طلب وب؛ن العامة بين الحائل هو وهدا أسفلها، 
وأهما، علمائهتقاليسد عاليها العامة أن العلماء يختلف ولر قال! 

٢.ر ٤■ سأؤآإنمحتنلأمذ وجل: عز اس بقول الرادون 
الضرورة،إليه أدت شيء العوام تقليد الق—ث —رحمه رشد ابن وقال 

رالإجماع عليه وانعقد 
تندمم'عن، العالم يشّفتي أن العامي على بجب هل العلماء ويختلف 

؟.امحتهد حق ق الدليل حقه.ممثابة ق ويصير قوله، يكفيه أنه أم حكمه، 
وبميرمتنيه، عن مواله غير مجن بقوله، يكتمى أنه يذلهرأ والدي 

الأصوليينأكثر محيهب وهدا انحتهد، حق ق الدليل قه,ممنزلة حق 

 ~J ) مأخذه عن يقلده من وال بإلزامه ^j العاميرجوع أمجا والحكم، اكوى
بدرانلابن المدخل انحمول انفلرت عله. متفقون فكلهم امحتهد إل 

.٣١ WUاليان أضواء ، ٤٤٣ص: الفحول إرشاد ، ٣٨٩ص: 

وفضلهالعلم بيان جامع وانظر• ، ٤٣آبه• النحل سورة )١( 
.١٤٤ص: الفقه أصول j الضروري )٢( 
،١٤٧التمحفىق/آإ، ، ١٢٥ص: ١^٠ أدب، ، ١٢٦ص: اللمع انقلر: )٣( 



فيهاالمختلف الوقعع في القاضي اجتهاد 

إلبالرجوع العاص إلزام على الدالة النصوص ظواهر لذلك: ويدل 

أفتاهفيما حكمه صسند عن والأستقسءار الدليل طلب عثر من العلم أهل 
٢.ر ي دلمحَؤ1عتنلأم0 تعال: فوله مثل به، 

ه،عليل الغبوجوب الجب المشجوج أنتوا الذين ق هؤ وقوله 
اإنميعلموا، لر إذ سألوا ألا ايك، قتلهم "قتلوه له: غمن فمات فاغتسل 

.٠٢١الزال" العي شفاء 
نوميهم- علاذ —رضوان الصحابة زمن ل العامة تزل ولر 

ويقلدوهمامحتهدين، يستفتون الخاأفان حدوث قبل التاJعين من بعدهم 

إلارة إثغير من إجابتهم إل يبادرون منهم والعلماء لأحكام، ال 
ىعلإجماعا مكان نكثر، غير من ذلك عن ينهومحم ولا الدليل، ذكر 

٠،١ انحصول!/١ ، YV؛/؛للامدى الإحكام .٤، ٥ ص: الفصول تقيح رح ش= 
.y٤٠٩/ واكمحر القرير ، n٢٨/.للزركشي امحبمل البحر 

لهوانتصر بغداد، معتزلة وبعض حزم، ابن عن المسالة هذه ل الخلاف نقل وقو 

،٢٩٦،"/حزم لابن الإحكام اطر: . الشوكات، علي، بن محمد التأخرين، من، 
.١  ٤٨ص: التقليد حكم ق، القيد القول ، ٢٣٤؛/للامدتم، الإحكام 

.٩٨٩/٢وفضله العلم بيان جامع وانظر: ، ٤٣أية: النحل محورة )١( 
كتابالسنن، )، داود وأبو ( ٣٣ا/• ني )المؤ، أحمد عاص: ابن عن أخرجه )٢( 

كتابالمتن، ؤ، uجه وابن ( ٣٣٦)\ام يتيمم، ابجروح ؤ، باب الطهارة، 
)المستدركؤ، والحاكم ( ٠٧٢)ا/بمخاح الجابة، تصيبه ابجروح ق باب الملهارة، 

الغليلإرواء ١، الجثر التلخيص انظر: طال. وفيه ( ١٢٨/ْ



الئضأنيالحكم طى الص الخلاف اتر  ٤٩٢

١مطلما للمجتهد العامي اتباع جواز 
ووجوهالأحكام خذ مجا .ممعرفة جهلهم— —على العامة إلزام فان وأيضات 

أمرين:عالي التنمه مجن هاهنا بد لا لكن يخفى، لا حرج فيه الأسباط 
والمحللفتيا أهلا يراه من لفتواه يختار أن العامي على أن أحدهما: 

لمقتضىمجوافقة وأفعاله أقواله تكون أن ذلك: وأمارة دينه، ق بمهم لا ممن 
لمنه ليس مجا الفرع إل ينسب أن يعد هدا مثل فان والدين، العلم 

ونميرالمفتينر، على الهوى اتباع غلبا أو المفي، حال، جهل إذا القائ• 
أبرأفذلك فتواه؛ دليل عن يفتيه من يسأل أن للعامجي ح؛ر فانه للفتوى الجهال 

الفتوىإليه يلقي ولا سؤاله، إل يجيبه أن ا،لفي وعلى لنفسه، وأءلي«با لدينه 
للنصحومحالفة يليق.كنرلته، لا نقص فذلك ودليله، مأخذه بيان عن مجردة 
بالصوابأحرى كانت بالدليل دعمت مجا مجي والفتوى به، أمر الذي 

ا.ل الستفي وطمأننة المصح، تمام مجن ذلك ق مجا مع القبول، إل وأقرب 

.٤٥٩ ١٣واكمحر التقرير ، iYT/؛'الإحكام ، ١٤٧، ٤٣المممض؛/انفر: )١( 
شرطلبيان خصصه نملا رالمواغقات، كتابه ق — اس —رخمه الشاطئ عمد )٢( 

مخالفمن تصح لا الفتيا ذلك: ل فوله ومن المفي، من الفتوى نول، 
فتياهتكون أن أمكن الشروع ض على جرت إذا أنواله فان العلم، لمقتضى 

محشروعةغ؛ر كان مجي وتفريراته أفعاله وكذلك للمشروع، موافقة غئر أيضا 
.٢٧٤— ٢٦ه/'ابتصرف الموافقات ١ وتقريره الافتداءبفعله ق أرت 

٠١٩٦، ١٧٠، ١٦١؛/الوقعع، إعلام ، ١  ٥٨ص والمتفم ١^، أدب انفر: )*ا( 



فيهاالمختلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

معين:مذهب بمقلد المضاء حكم 

اوإموالفلر، الاستنباط أهلية له مجتهدا يكون أن إما يخلون لا القاصي 
براجحهم يخكمعينا مذهبا التزم الذي المقلد وهو امحتهد، دون يكون أن 

المسالة;هذه ق الفقهاء اختلاف ينبخن التفصيل هذا وعلى ومحشهوره، 

انجهد:١-الماضي 
فليسالاجتهاد أهل مجن كان إن القاصي أن على  ٢١^الفقهاء اتفق 

عليهبل الوقائع، من عليه يعرض ما جميع قا واحد •ممذهب بحكم أن له 
مابالقضاء يعجل أن له ينغي ولا اجتهاده، عنه فر ي.مما فيهايبتا أن 

فيها،الحق وجه له وينكشف القضية، ق والاجتهاد التأمل حق يقض ل؛ 
١.٢ ذلك إلا سمعه ولر به، قضى باجتهاده الحق له ظهر فإذا 

أمجاُعين، بحكم.كذهب أن القاصي على الإمام يشترط لر إذا الوفاق هدا محل )١( 
شرطما يتعدى أن له ليس أنه الأحناف عند فالذهب ذلك عليه اشترط لو 

بجكم.ممدهبلا أنه على والجمهوت الشافعية، بعض نول وهو الخولية، ق عليه 
بماواالتولية د تفهل بينهم خلاف على الإمام عليه شرطه لو حى واحد 

٤،• —٨ ٤  ٠٧®/عابدين ابن حاشية انفلرت الشرط، ويبملل تصح أم الشرط 
،١٣٤ص: السلطانية الأذكام أ/م؟، الجليل مواهب ٢، ا/• الحكام تمرة 
.١ ا/أم الغي. ، ١  x/yالمكي فتاوى ١، ١ ا/؟ ١ الطالمن روضة 

يلزمكما للمجتهد القضاء ق لازم التقليد أن على الحفية بعض ض )٢( 
قوللأنه الحلاف؛ ا هاو ءبرْ ولا أيضا، المالكية لبعضن قول وهو المقلد، 



الئضانيالحئم على الممهي الخلاف أنر 

تالوفاق ليتضح هنا أقوالهم نقل المناسب من أنه رأيت وقد 
الخفي:الذم نصوص ١— 
أهلمن القاصي كان إذا اذ ا—رحمه ١ الكاماني الدين علاء نال 
لفاضيكون ولا يالإحماع، الحكم ل قضاؤه يصح أن ينبض فإنه الاجتهاد 

،.٢١_,_،'' آخر 

القاصيأن الصحيح: والوجه اس—: —رحمه الهمام بن الكمال وقال 
،.١ إحماعا محلنه بالعمل.ممقتضى مأمور فهو مجتهدا كان إذا 

المالكي:الذهب نصوص ٢— 
المعتقدام وللامحالله-: —رحمه الهلرءلوشي بكر أبو الأستاذ قال 

القاصيعلى الواجب لأن خلافه يعتقد مجن يول أن غتره أو مالك مذهب 

U/®،الصناع بياع ذلك! ل انظر به. يعتدوا ول؛ المذهrين، ل انحققون وهنه 
،i'A-i'Vioعابدين ابن حاشتة ، r-l/Uام الهلأبن القدير فتح 

.—٢٥ ٥١ا/الحكام نصرة 
وأحدالحنفية، أعيان من الدين، علاء الكاماق أحمد بن عول جمبن بكر أبو )١( 

ربداعوكتابه اء، الييلقب.ءاالئ« كان عالمه ولغزارة المذهب، ق، امحتهدين 
انظر:ه.  ٠٨٧مجنة تول الحنفي، المذهب مجصادر أجود من يعد المحناغ( 
.٢٩٤ص: التراجم تاج ، ٢٠؛/المضية الجواهر 

.o/Uالصاع بياع )٢( 
.-؟•n/Uالهدير نح )٣( 



فيهاانمختلف الوهنع في القاضي اجتهاد 

منام والأحكالنوازل ق التقلد الملمتن من أحدا يلزم ولا يجتهد ان 
مالك،أقوال إل أحكامه ل ا،لصتر يلزمه ل؛ مالكا فان مدهبه؛ إل المعتزي 

دم،الحكم.:لالقاصي على شرط فان إليه، صار اجتهاده أداه أينما بل 
نجميجب لما لناقضته الشرط؛ وبملل العقد، صح غتره دون معان إمام 

بقرطبةالولاة كان وند له، مخالفا أو الشرط لدم، موافقا كان الاجتهاد 

اجمم القامابن قول عن يخرج ألا عليه شرطوا القضاء رجلا ولو إذا 
رالمنهم" عقلتم جهل وهدا وجده، 

أنله يجوز فلا بحتهدأ كان إذا "الحاكم اف-: -رحمه القرافي ونال 
مرحوحهو والفتوى.مما الحكم عنده...أما بالراجح إلا يفي، أو بحكم 

رمالإجماع" فخلاف 
الناقم:الذهب نصومحن ٣— 
ُدمإ\ءأقد لمن ويجوز اس—: —رحمه الماوردي الحسن أبو قال 
ىعللأن ة، حشفأيٍب م، مل، اعشل مجن القضاء يقالل أن الشافعي 
وازلالمق سد يقالأن يلزمه ولا قضائه، ق برأيه يجتهد أن القاصي 

لمابغره؛ يجكم أن بعضهم مجنع وقد مذهبه، إل اعتزى مجن والأحكام 
كانّتحوإن وهدا والأحكام، القضايا ق وانحايلة التهمة مجن إليه يتوجه 

ور،محفلفيها التقلياد لأن توجبه؛ لا الشرع فأحكام تقتضيه المسامة 

.١ ٢ —٦ ١ ٢ ؛/٥ • الاJخمة وانفلرت ، ١ ٠ ٠ م/ه الجواهر عقد ق، ثاس ابن عنه نقله )١( 

؛/\ْ.الحأكام تمرة وانفلر: ■آآ-'آا'، ص: الإحكام )٢( 



اممضانيالطم على اممئهي الخلاف اثر 

،.١١تحق" فيها والاجتهاد 

ىعليشترط أن للإمام "ليس اس-ت -رحمه الغزال حامد أو وقال 
علىحنفي شرط فان اعتقاده، بخلاف أو اجتهاده بخلاف الحكم النائب 

توافقمسألة كل 3، الحكم له جاز حنمفة أق الحكم.ممذهب الشافعي ناسه 
فانهحشفة؛ أق لا.يوهب أصلا فيه بحكم لا حلاف فيه وما الدهان، فيها 

،.١ إليه يفوض ب فإنه الشافعي؛ ولا.ممذهب اعتقاده، خلاف 
ا-نملي:الذهب نصوص ٤— 

القضاءيقلد أن يجوز ولا الك—ت —رحمه قدامة بن الدين موفق قال 
فيهأعلم ولا الشافعي، مذهب وهذا بعينه، بحكم.ممدهب أن على لواحد 
قبمض لا ,\لحق ، ٠٢٠>ةاثإة!قابمإو( تال: محال اف لأل خلافا؛ 
بطلالشرط هدا على تلده فان غئره، ق الحق له يفلهر وقد بعينه، مذهب 

،١٠ البح ل الغامده الشروط على بناء وجهان؛ التولية اد فوق، الشرط، 

ص:نية  liaUlالأحكام )؛(
رأيوهو اصلد، تولية صحة على دليل بالتونف والقول . Y،\y/uالوسط )٢( 

؛-*؛؛(،y/y)فتاويه ق الكي الدين تقي عليه وتابعه الغزال، به انفرد 
وانظر؛الماوردي، عن مر كما المقلد تولية بهللأن الشافعية؛ عند والمذهب 

.Y ١  y/yافنمي حجر ابن فتاوى ، ١ Y ٠ - ١ ١ ؛/٩ ١ الطالمن روضة 
.٢٦آية: ّورةص، )٣( 

.١٣٦؛/.الغني )أ(



٤٩٧فيها انمثتلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

أوالحاكم على الإمام ثرط ولو اس~ت —رحمه تيمية ابن وقال 
ادفوق الشرط، بملل ممن بحكم.ممدهب أن خليفته على الحاكم شرط 
بالعلميحكموا أن القضاة أمكن إذا هدا أن ريب ولا وجهان، العمد 

فساداذلك عن الخروج ؤ، أف قدر إذا فأما الشرط، هدا غئر من والعدل 
،.١١أدناهما" بالتزام الممسال-ين أعفلم دفع باب من بدلك العمل كان أعفلم 

أنى علمتفق—ة بأمرها الفقهية ١لاJاهب أن على تدل نقول فهده 
إله عناخيد له وليس واجتهاده، رأيه إل المصتر يلزمه امحتهد القاصي 

نولل ؛نحصر لا الحق أن تةا.م لما هذا؛ ق الخلاف يجه ولا غيره، رأي 
إذامسائل وفيه إلا المذاهب هذه مجن مجدهب من ما بل واحد، مذهب أو 

،.ر فيها إمامه تقليد امتتع فيها الفلر حقق 
ذلك،على الأئمة اتفاق اف— رحمه — حزم بن محمد أبو نقل وقد 

دبعيعينه رحل تقليد لمتا ولا لقاض بحل لا أنه واتفقوا قوله! ونص 
كذلكان وسواء بقوله، إلا بمي ولا بحكم فلا ه، الق رسول محويتط 

ر'ا،.حديثا" أو قديما الرجل 
تهلمثنومجا ياجتهاده بحكم أن امحنهد القاصي فرض أن اتضح وإذا 

حكمعن اجتهاده أمقر لو حى ذلك عن بحيد لا أن فالواجج، ه، نفإليه 

yiVYlr\اشاوى بحموع )١( 
.١٣٦ص _ الإحكام )؟(
.ص.٥ الإجماع مراب )٣( 



الصانيالطم ض الص الخلاف اتر  ٤٩٨

اجتهادمن غيرها ق الحق يكون قد إذ المشهورة؛ الفقهية المذاهب يخالف 

خ—ووجيندر أنه ومع —، عليهم اف —رضوان الصحابة وفتاوى الياء 
اكمالماثل جميع ق ذلك ادعاء يصح لا أنه إلا الذاهب هذه عن الحق 

هاعنخرج ما نقض وأوجبوا اس~ "رحمهم العلم أهل بعض إليه ذهب 
،.١١القضاة حكام أس 

هذامثل أن على اممه— —رحمه تيمية ابن الإمام نص وقد 
إنماأنه طى متفقون الأربعة الأئمة "نان قال: الإجماع، خلاف الحكم 
قاماذلك، معي أو إجماعا أو نة ّأو كتابا خالف إذا الحاكم حكم ينقض 

لأجليممص لا فانه الاجتهاد ائل مو امحتهدين بعض قول وافق  ١٠
مخالفهو للأربعة محالفته نحري الحكم الأربعة...وإبهنال قول محالفته 
،١٠ بالإجماع باطل فهو الأربعة الأئمة ولأتباع الأربعة لأقوال 

الذاهبهذه عن حكمه ق يخرج لا أن عليه فرحل فلو هذا وعلى 
الصحابةوفتاوى ه رسوله نة ثّالق كتاب له يهحر بحث أحدها أو 

الل به، التزاميجب ولا قهلعا، الشرط هذا يمح لر اليلماء ومذاهب 
البرعلى التعاون هو إنما المقصود أن وصابطه: الباب هذا وعقد يسوغ، 

انكندمه من يقدم وان الإمكان، بحب ورموله ائته يطاع وأن والتقوى، 

١ءست يوحلي للالأشباه ،  o/Uالمتاح بدائع القول: لهذا انفلر )١(  كشاف، ٠٥
ا-/ها،اّالقاع 

ء٣ ٠ ٤ ٣، ٠ الفتاوى مجموع )٢( 







فيهاال|ملف الوقانع في التاضي اجتهاد 

المذهب.ممشهور ^ ٥١يلزم هل القول هذا أصحاب واختلف 
ذلك؟.ي لا أم 

وبحففلهاالأصحاب، أقاويل يعرف كان إن ا،لقالد أن ١لأحنافت فعند 
وإنالتقلد، على حقا نوله يعتقد من بقول عمل والاتفاق، الاختلاف على 

.الدهس، أصحاب من بلده ل الفقه أهل بفتوكا عمل أقاويلهم بحففل ل؛ 
 Iايمحتارأعلى حكمه نقض الدهس، ل اقلعتمد بخلاف حكم ولو قالوا
ىعلدرة وقنفس فقه له ممن المقلد كان إن أنه الاإكيةت وعند 

إمامهأصل على أجرتم، هو مجا منها ويعلم مذهه، أهل أقاويل بغ، الترجيح 
ها،مجنمراجحا يراه وبحكم.مما أقوالهم، و؛ن يرجح أن فله كدللئ،، ليس مما 

قالحكم كان فان ١^^^٢٢، إل الصتر فيلزمه الزلة لهذه يكن ل؛ وإن 

ضعيف؛بقول، أو ضعيفة برواية قضى إذا وكدا محاوه، ينفد فإنه ره غً 

خلاف،وهذا . القاصي بقضاء يتقوتم، الضعيف القول، إن ئولهمت لاؤللاقا 
.٤ ٠ ه/a عابدين ابن حاشية انفلرت المدهب،. 

.ْ/د.٤ عابدين ابن حاشية ، ١٣٦ - ٣٦• ه/ المحار الدر ب/ه، انمناثع بدائع )١( 
.٤٣١أ/العرب سان لوالفلهور. الوضوح وهي الشهرة، من اللغة: ي المشهور )٢( 

أقوال:ثلاثة على المذهسر 3، المشهور نحل.يد ق المالكية ويختلب 
المعي،هاوا وهو ضعيفا، مدركه كان ولو ناطه، كثر ما المشهور أن أحدها: 

ثالي١ن.الفلهور ججؤ تو الكثرة فان اللغوي، للمعى مطابق 

يمكنولا الراجح، برائق المعي بمدا وهو دليله، قوي ما المشهور أن الثانيت 
امحهد.من إلا معرفته 



التضانيالحكم على الئئهي الحلاف اتر 

قاسفان اJازلة، بنص عقالدْ بفتوى قضى المدهس، ل ذكر لها ليس نازلة 

٢.ر حكمه ز متعد فهو كدا كدا من يجيء قال: أو فوله، على 
قسمان:ا،لقالد العالماء: قال اف—: —رحمه المراق الدين شهاب قال 

بةكنمدهبه إل بته نتكون بحيث وقواعده مقلده مذهب بأصول محيط 

التخريجه ليجوز فهذا وقواعدها، الشريعة أصول إل المْللق امحنهد 
هليجوز فلا محيعل وغئر المتللق، للمجتهد جاز كما شرائهله والقياس 

،,٢١الشريعة" حملة إل بالنسبة كالعام لأنه الخريج؛ 
لأن؛ يه مجملفول الأصل ق يلزمه المقلد القاصي أن الئائ: القول 

ذهبمبغير يجكم أن له أن إلا امحتهد، كاجتهاد حقه ق مقلده اعتقاد 
مجع__ين،,كذهب بالحكم يلزمه أن للأمام وليس رجحانه، له بدا إذا إمامه 
١.٢ المالكية بعض به وقال والحنابلة، الشافعية مذهب وهذا 

إلرب أقصوابه له بدا إذا غ؛ره المقلد.ءذهِ_، حكم بجواز والقول، 

منلمالك ألزم كان لأنه ؛ المدونة ق القاسم ابن نول المشهور أن لثالث: ا =
منارْ، ٦/١الحكام تمرة انفر: . الناخر من نوله من المقدم ويعرفا ء؛رْ، 

،١  ٣٥/١الدمونى حاشية ، ٤ ٤ ص: السالك 
AT-'K'rl^الجلل مواهب ، ٥٧؛/\ه-مْ، الحكام \/أ"؛،تصرة .)\(الدخيرة
ا/أا-'\\.>)أ(الدخيرة

١١لهإاJين روصة أُ/'ابم، الجليل مواهب انظر: )٣(  مغي، ١١٩، ٠٨/١١
القناعكشاف ، ٣٧٨؛/اختاج 



٥٠٣فيها المختلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

نفسالق ينمدح .عا الحكم هو الواجب أن من مر لما والعدل؛ الصواب 
أهليةله فليت المقلد أما امحتهد، ق مفترض هدا إن بمال ولا رجحانه، 
ليعمأن عليه فيجب والعامي، امحتهد ُين منزلة ل المقلد لأن الترجيح، 

علىبمدر لا أنه وأما مجنرلته، به مح تما قدر الواقعة ق ويجتهد رأيه، 
نجوزلا الدين العامة من هو بل لثس.ممقلد، فهدا البتة شيء ل الاجتهاد 

القضاء.توليتهم 

معرفةعن عاجزأ كان من اذ-; —رخمه تنمية ابن الإمام يقول 
ماكل لا معرفته، عن عجز مجا عنه مشط أموره جميع ن، التفصيلية الأدلة 
التجنييمل والاجتهاد عليه، يقدر محا ويلزمه التفقه، من عنه يعجز 

فمنومعه، بجب؛ عليه يقدر فيما يجتهد أن أحد كل فيلزم والانقسام، 
يعلمنز نصوصا القولن أحد محع ورأى فيها، العلماء تنازع مسألة ق نفلر 

الأحرالقائل قول يتبع أن إما أُرين• بتن فهو مثله نظر بعد معارضا لها 
شرعية،بجحة ليس هدا ومثل مذهبه، على اشتغل الذي الإمام كونه نجرئ 

واماآخر، إمام مداهب على واشتغال غتره عادة يعارضها عادة مجرد بل 

فتكونوحيتئد عليه، الدالة بالنصوص نفلره ل ترجح الذي القول يتبع أن 
عنحقه ق سالمة الموص وتبقى الإمام، ذلك يقاوم لإمام موافقته 

١.٢ يصلح الذي هو فهذا بالعمل المعارض 

الفتاوىمجموع 



القمائيالحكم على الغئهي الخلاف ائر 

القانياسب 
الضحمعدهب ملف امئ^ 

اءالفقهفيها ممانع الي الوقائع من واقعة القاضي على عرضت إذا 
القخاءغاية هو الذي العدل وهو الله، أمره فيها.مما البت علته فالواجب 
أوالخصوم مذاهب إل ينفلر أن له وليس إقامته، من الأعظم والمقصود 

يكونأو.مما وأهواءهم، مذاهبهم يوافق الخائنة.مما ق يقضى حق نحلهم 
واتباعباطل، وهرى ظاهر جور هذا فان الخصم؛ن؛ أحد على حيض فيه 

١إبماعا محرم الخصوم يى الحكم ل الهوى 
الخصوم،يراه لا.مما اجتهاده عنه ويمفر يراه القاضي.مما حكم ق فالعبرة 

أوه، لذهبموافق غتر بكونه حكمه يعارض أن الخصوم مجن لأحد وليس 
فالواجبوالأقاويل، العلل مجن ذلك نحو أو العلم، أهل أقوال من لراجح 

/١ اف، أنزل ما هو والعدل يالعدل، الحكم القضاة على 
ذيالالحكم هو الصدد هذا ق االبحث، فالمقصود هذا نوطا وإذا 

هعليدعى المأو المدعي فيه يرى مما الخلاف ائل مل القاضي يصدره 
انكلو حى عليه للمحكوم لازمجا يكون هل القاضي، يرام ما خلاف 

عليه؟،التنازع الحي له للمحكوم محللا يكون وهل ؟، رأيه خلاف على 

.rwlroالفتاوى بحموع وانفلر: ، ٩٢ص: للقراق الإحكام )١( 
الفتاوى)؟(بحموع 



فيهاانمختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

السؤالين:هذين جواب يلي وفيما 
ا-ا؛نحكومعاوه:

ثتكمن وذلك ،، رحق عليه توجه من كل عليه بانحكوم يراد 
عليهحكم إذا فهدا الحقوق، من ذلك غير أو حد أو قصاص أو دين عليه 

باتف—اقه للازم فالحكم راجحا يرام لا .مما أو مجدهبه، بخلاف القاصي 
١.٢ - اس رحمهم - الفقهاء 

نمثوكان ألمة، ٍلمالق أنم، لامرأته: الرجل قال إذا ذلك: ومثال 
هفرافعتبائن، أهما القاصي ورامحا الرجعة، ها مملك واحدة محتلمة أمحا يرى 
يفارقأن عليه( )انحكوم الزوج فتلزم بالينونة، فقضى القاصي، إل المرأة 

١غئره زوجا تنكح حى أبدا معها المقام له بحل ولا المرأة، 

١/ه٧.الحكام تمرة )١( 

أنزوجته بفراق عليه حكم لمن بحل فلا واJاءلن، الذلأمر يشمل اللزوم هدا )٢( 
الظاهر،على اللزوم نمروا الذين الشافعية لعض خلافا غيبة، حال j، فربما 

بحكميثغتر لا افه عند الحق أن بحجة الق، وبين بينه فيما ها يقر أن له وأباحوا 
الذ—رحمه — النووي به يعتد ولر المدهجا، ل ضعيف وجه وهو حاكم، 
،n/Uالصنائع بدائع \إىف ٠المسوط انفلر: الإجماع. j يفدح ب وليلك 

روضة، ١٦٩-١٦٨ص: الدم أن لابن القضاء أدب ١،  ٤٩/١\/. الدخترة. 
.٣٦١/٣ْالفتاوى مجموع الطالبين 

السابقة.الراجع ق الأُثلة من مزيدا وانظر . i/Uالصانع بدائع انفلر: )٣( 



القضائيانمكم على الفقهي الخلاف ائر 

انحكوممعتقد خلاف على كان وإن الحكم هدا لزوم ق سب وال
ولاالمانعات، وإهاء الخصومات فصل فصد موضوع القضاء أن ت عليه 

ائي،القضالحكم أوصاف أخص وهو بالحكم، بالإلزام إلا ذلك يتحقق 
رقضاء كان لما يلزم لر فلو الفتوى، فارق وبه 

يراه؛مجا خلاف على كان وإن الحكم مخالفة عليه اخكوم على ويحرم 
وذنفوتفويت، الطام، وانخرام الحاكم، مشاقة مفسدة من محالفته ق لما 

/١ التزامه من بد يكن فلم الح، المم>
'آ-اخكومكث

حكمكمن صالحه، ق وكان الحكم له توجه من له؛ باخكوم يراد 
مالحكصدر إذا فهدا عليه، انحكوم قبل آخر حق أو قصاص أو بدين له 

حالتينتمن يخلو فلا معتقده خلاف على 

فجمهوروالمظر، الفقه أهل محن ليس عامجيا يكون أن الأول؛ الخالة 
القوليتجه ولا ويعمل.،وجبه، القاضي، حكم يلتزم هذا أل على الفقهاء 

دهفتقليالقي تقليد له جاز وإذا التقلد، فرضه العامي أن محبق لما بغيره؛ 
.٠١الحاكم بحكم يتقوى الخلاف لأن وأخلق؛ أول للقاضي 

١.• ئ/ا"بم-اللقراق الفروق ، ١٨٣\ا ٠ السوط انفلر: )١( 

ا/؟ئا.-الدخيرن)آ(انفلر: 
١،ا-لأْ ، sn/iالدسوقي حاشية ، i/Uالصنائع بدائع ا/مخا، المسوط. انفلر: )٣( 

.٣٩/٢الأحأكام فواعد ، ١٧٠ص: الدم ش لابن القضاء أدب 



٥٠٧فيها المختلف الوفانع في القاضي اجتهم 

انكمواء يه اخكوم ل رأي له ثمن له انحكوم يكون أن ت القانية الخالة 
فولزتعلى لا أم به، اخكوم له محاح هل الفقهاء فاختلف مقلدا، أو مجتهدا 

كانما له ويحل حقه، ل مباحا يصير به انحكوم أن الأول• القول 
ةدفعا تلانزوجته محللق ا أحل• أن فلوا القاصي، قضاء نل تحريمه يعفد 

ة،رجعييراها قاض إل فخاصمها البتة، طالق أنت لهات نال أو واحدة، 

حكمع يتبفاته نلاث أو بائنة أمحا يرى والزوج رجعية، يكوهما فقضى 
وهدا وهورأيه، يعتد.يذب ولا ووطوها، رجعتها له فتحل القاصي، 
دعنالصحيح و وهالحنفية، عند والمعتمد ، المالكية عند المذهب 

١الحنابلة بىز>>ب ق ورواية الشافعية، 

:التان مالحكم هن-ا مجن بمتثى أنه — الله —رحمه القراؤ، ذكر )١( 
يحلولا الفتوى، يض لا فانه الشرعي سبه يصادف لر إذا الحكم إحداهما; 
لخطأإما يطلق لر من على لالهللأق، كالحكم وذلك عليه، الأقدام له للمحكوم 

الزور.لتسا_ها أو البينة 

الجاربشفعة كالحكم النصوص أو القواعد خلاف على هو ما ت وثانيهما 
هات؛نعدا وما القواعد، خلاف على لألها له؛ تحل لا فإلها للمالكي 
معتقدز الحرام ويبيح الخلاف، يرقم فانه الفقهاء فيه تنازع مما الساكن 

الأحكامعن الغتاوى تمييز ل الإحكام ١،  ٤٠؛/• له. انحكوم 
انفلر:المدهب، ق حلاف الفروع هذه بعض وق  ١١٢٤— ١٢١ص؛ 

.١٥٧-إ/آ*ها الدسوقي حاشية 
الدخيرة■٢، •  a/uالقدير فتح U/،"، المناع بياع انفلر: )٢( 



الصاليالحكم على اممتهي الخلاف أنر  ٠٠٨

علىيقدم أن له للمحكوم يبيح لا القاصي حكم أن ; اكائ القول 
القاصي،نضاء نبل حاله على باق حقه ق الحكم بل حراما، يعتقل٠ مجا 

قالمعمد و وهحاكم، بجكم بائنا يراها كان إن مهللقته له بجل فلا 
.والشافعية المالكية وبعض ١ يوسف أيي؛ قول وهو الحنابلة، مذهب 

الممالة:ل الخلاف سبب 

لد مجتهكل ل هاختلافهم هو المسالة: هده ق الخلاف مجبى 
مصببحتهد كل أن رأى فمن ؟، واحد الصيب أن أم مصيب الفروع 

ابجتهداص،ق القاضي حكم فيشل متعددة، جهات ق عده الحق كان 
رأىوس عليها، مجمعا كانت لو كما الواقعة نمير بجيث وباطنا، فناهرا 

،٤١٨ص: الدم أق لابن القضاء أدب أا\'ه\-\0ك الدسوقي اشية ح= 
١الإنصاف ، ٦٨/١rالمنثور 

أصحابأشهر الكوق، الأنصاري، يوسف أبو حبيب، بن إبراهيم بن يعقوب راآ 
وكانالحفي، المدهب، نثر ق الفضل يعود وإليه له، وأحصهم حنيفة، أي 

بالغانحدرث،...وند العلامة امحهد الإمام 'الدهي: عنه نال، مجتهدأ، حافظ نقيها 
ورأدبالخراج( )كتاب آثاره: من . عاليه مزيد لا مجا العالم رتاّة من 

سر، U٣٣/•سعد لابن الكرى الهلبقات انفلر: . ٥١٨٢منة توق القاصي(. 
.٦١ sirالمضية الجواهر ، otoIaالبلاء أعلام 

لابنالنمة الجواهر عقد  i\Ai—\ATl\المبسوط• السامة: المراجع مع انفلر )٢( 
ابنالإسلام شيح نتاوى بحموع ، ١ ٤ ٤ ، ١  ٣٩/١. الدخيرة ، ١ . ١ شاص 
.٣٧٩، rrvlxoتيمية 



٥٠٩فيها المختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

الذا يعلمهواحدة جهة ل عنده الحق كال واحد الفروع ل المصسسج أن 
١.٢ شل ظاهرا بل وباطنا، ظاهرا حكمه ينفذ فلا تعال، 

قذ ينفلا الاجتهاد مائل ق القاصي حكم أل رأى من أيد وقد 
القاصي،اجتهاد اجتهادال; هنا تعارض ند أنه وهو آخر، بامر الباطن 

لأمرين:القاصي اجتهاد على له انحكوم اجتهاد فيقدم له، انحكوم واجتهاد 
وهواجتهاده، إليه أداه العمل.مما ابجتهد وقرصن مجتهد، أنه أجدهما؛ 

ذلك.مجن فيمنع اجتهادا، لا تقليدا له اتباعه كان القاصي رأتم، اتبع لو 
امحكومورأي الإباحة، يفيد المسألة هذه ق القاصي حكم أن الثانى: 

ة؛للحرما،لوجسب فيغلب بينهما، المحارصة فتتحقق التحرام، يقتضي له 
غلبوالحرام الحلال اجتمع مى أنه والقاعدة! للدمجة، وأبرأ أحومحل لكونه 
رأآ.الحلال طى الحرام 

•والترجح الموازنة 
القوإينأحد برجحان القول إطلاق، أن — أعلم -والك ل يفلهر الذي 

يكونفقد درجاها، تتفاوت الخلاف ائل ملأن يستقيم؛ لا الأحر على 
يكونوند له، امحكوم اجتهاد مجن أنوي المائل بعض ق القاصي اجتهاد 

وتتبعوى الهأشرب من القضاة مجن ألفي رمما أنه كما العكمايضا، 
والرجوح،بالضعيف فيها حكم إلا قضية إليه ترفع تكاد فلا الرخص، 

.٤ ١ -٩ ٤ ١ ٨ صن الدم أق لابن القضاء أدب انظر: )١( 
^!٦.المناتع بدائع ؛، ؛-ATiA؛/'. السوط انفلر: )٢( 



التضانيالحكم على الققهي الخلاف اتر 

المالة.هذه ق الرجحان إطلاق يمنع مما غهذا 
مالعلق رز بذي الابجتهل القاصي ق المسألة فرصت إذا لكن 
ذيفالام، الأحكق والمل الهوى من مرأ ذلك مع وكال والقضاء، 

حكمأن و وهالجمهور، قول رجيح النفس إليه ومميل النفلر يقتضيه 
رأيى علويفضي والباطن، الفناهر ق يشذ الاجتهاد ائل مق القاصي 

يلي:،نا وذلك، علمه، أو له انحكوم المخالف 
ؤ،القاصي حكم نفوذ على إبماعهم مقتضى هو ذلك أن — ١ 

مبحكالخلاف ارتفاع هو ذلك ق السبب فان ،، ١ الاجتهاد ائل م
دونالظ—اهر ق الحكم اذ لإنقمعي فلا الحلاف ارتفع وإذا الحاكم، 
معا.فيهما وينفذ مجعا، فيهما يرتفع بل الباطن، 

ايالشالعام ؤ، "^٧' ق قضى لما ه عمر أن لذلك: والدليل 

وناوتأمضاه، بل السابق، حكمه ينقض ل؛ الأول ي به فضى ما بحلاف 
^٦١قضي ما على وهذا قضينا مجا على ذاك 

والماطن؛الظاهر ق الحلاق يرفع القاصي حكم أن ي صريح فهذا 
الإرث؛ن منصبه على أولا له حكم س ه عمر أفر لما ذلك لولا فانه 
ه.يليق.تكزلته لا وهو الحرام، على إفرارأ يكون ذلك فان 

والظائرالأثساه ; ص٠٨لااقرافي الإحكام U/\'، المنانع بدائع انظرت )١( 
ا.المغنية/؛.ا،.ا'للموْليص;

.(١٣٦)الأ;تقدم )آأ(



انمختلف،ههاالوهنع في القاضي اجتهاد 

قلا ه، ورأيفهلبمه عمر مختلة ؤ، هو إمما حراما هدا اعتقاد قيل! فإن 
القاصيهي.ممدهب إنما المرة ان تقدم ند أنه فالجواب! له، اخكوم رأي 

الخصوم.يرام لا.مما ورأيه 
إنيقال! فقد القضاة؛ من عمر عتر ؤا يستقيم إنما ذكر ُا أن على 

منزلةغثر أخرى منزلة فله ه هو أما غثرهم، رأي من بأول ليس رأيهم 
المالق الحلافة منزلة وهي غرم، رأي على رأيه تقيم تقتضي الإمامة 

بعدي،من ١^١-؛؛^، الرافدين الخلفاء ومنة ني بعليكم ه■' الني فيها 
.، ١١بالمواجد" عليها عضوا 

وصرالخلاف، رفع أولا حكمه أن فلولا أمن، ناصح ه وهو 
احميضمن كان أو الباطل، على لهم حكم مجن أقر لما عليها بحمعا المسالة 
٠الم.ان المال بيت من احدوه 

الفض، يلا الحكم أن ؤ، المر هو هدا "أن على القرا)، نص وند 

داودوأبو ١،  Yi/iالمسند ق أحمد سارية: بن العرباض حديث من أخرجه 
والترمذي، ٤٦٠٧السنة لزوم ق، باب السنة، كتاب لسنن، اق 

البدعواجتناب بالسنة الأحد ق جاء ما باب العلم، كتاب لجامع، ال 
الخلفاءسنة اتباع باب اكدمجة، السنن، j ماجة وابن (، ٢٦٧٦)ه/ة؛ح 
jوالحاكم صححه، j حبان وابن (، ٤٢)ا/ْاح الرائدين 
انظر;وأصحها. الأحاديث أجود من هو الياء: نال ، Wijsالمستدرك 

A'VIaالخليل إرواء 



\ستي]م ض \ص سف اتر  ٠١٢

الخصومات،تتثر لئلا ؛ امتنع إنما القض أن من الفقهاء بعض _؛_Ja ما 
فانهلأدولعلىذلك"را/

القاصي،اجتهاد مجعارصة عالي يقوى لا له انحكوم اجتهاد أن ٢- 

وجوْتس وذلك 
هعليوالقفاء امحتهد اجتهاد نقضن ولاية له القاصي أن أجدها! 

والقضاءابجتهدات ق القضاء نقض ولاية للمجتهد وليس معتقده، بخلاف 

،.٢١الأول القضاء بخلاف 
الا مسوعالقاضي يكون أن يقتضي القضاء مصب أن ١لتانى! 

امحكمهم محالفة ومحريم الأمر، ولاة اتباع أوجب الشرع لأن تابعا؛ 
لهمحكوما الخصم كان إذا ما ين يفرق 1؛ و معتبر، بوجه صدر قد دام 
ائلملأن واحد؛ الفروع ق الصيب أن هدا على يرد ولا عليه، أو 

وإذاأخرى، دون منها جهة ذ كائن الحق بأن فيها يقطع لا الاجتهاد 
ة،بالولايجانبه ترجح بظن عمل القاضي بحكم فاليمل كذلك كان 

ا.ر تبن بالراجح والعمل 
كانإذا القاضي أن والغرض الق—أ —رحمه الجويي المعال أبو يقول 

اعاتبتكليفه فان يتبعهم؛ ولا مجلسه إل المتحاكمين يستتبع فانه مجتهدُأ 

.١٢٩ص: الأحكام عن الفتاوى نميز ل الإحكام )١( 
.١٨٤؛/.المبسوط )أ(انفلر; 

.r-A/Uالقدير نح انفلر: )٣( 



٥١٣قيها انمخهف الوقائع في القاضي اجته1د 

به،الوفاء إل مسل لا تناقض إل يجر - الذاهب تباعد على - المتخالفين 
الوالاستتبع فإذا محالة، لا متبوعا الوال يكون أن يقتضي الولاية ومنصب 

عليهم.ممنصبأبر فانه يدعا؛ ذلك فليس المقلدين امحتهدين مبلغ ايالغ 
وإنأنه فيه قالب متله مجتهدا امتتع فان الدين، ق بالإمامة م الولاية، 
الاّمتعلأءتقتضي وهي بالولاية، عليه أرن فقد الاجتهاد ق ماواه 

رالاراء تفنن على والاحتواء 
ائلمق، ام الأحكإنشاء للقاضي جعل الحكيم الشرع أن الثالث: 

اجتهادعع حكمه فيصم الخصومات، وترتفع المنازعات تفض حى الاجتهاد؛ 
الأصول.ق تقرر لما عليه؛ فيقدم العام اللفظ مجع الخاص النص امحتهد.ممثابة 
ؤ،الحكام امتنان تعال الله أن تقدم قل اس—؛ —رحمه القرانء يقول 

حكمإذا فالخلاف، مساثل ق الصور خصوصيات ق الأحكام إنشاء 
تلكخصوص ق كالص ذلك كان حكمه وصح تعال، اس بإذن الحاكم 

تلكوع نق، الف المخهب مجل. مجن إخراجها حينئذ فوجب الواقعة، 

فيه،عام الوع ذلك ق المخالف وجده الذي الشرعي الدليل فان المالة؛ 
نمالفرد هذا ق فيتعارض النوع، ذلك أفراد ببعض خاص الموع وهذا 
اعتقدها جموهو عام ودليل الحاكم، حكم وهو خاص دليل النوع هذا 

الأصول،ق، تقرر لما العام؛ على الخاص فيقدم النوع، حملة ق المخالف 
أنن مالفقهاء بعض بعتقيه محا لا يقض لا الحكم أن ق السر هو وهذا 

.٢٩٩)١(الغانيص:



اهناييالحكم على الئئهي الحلاف ائر 

القاعدةله شهدت تقدم ما نان الخصومات، تتشر لئلا ؛ امجتع إنما النقض 
أول،؛الشهادة وانمنمود أصولية، قاعدة له تشها ر ذكروه ومجا الأصولية، 

.ر نجتمع ند المدارك لأن له؛ والمشهود هو فيتعاصد صحته مالمنا وإن 
الحقييح لا الاجتهاد الل حمق القاصي حكم بأن القول أن ٣— 

لومجا مثل وذلك الصور، بعض ق الخرج إل يمضي الباطن ؤ، به انحكوم 
بائنة،تراها وكانت، واحدة دفعة ثلاثا طلقها أنه زوجها على امرأة ادعت، 

زمتلا هنفالزوجة الزوج، لرأي موافقة رجعية بأغا القاصي حكم فلو 
لروإذا نضمها، مجن تمكه أها يقتضي وهدا وفاقا، الفلاAر ق إليه بالرجوع 

انفيخفى، لا مجا الحرج من ذللئ، ق كان بالسنونة القول على بناء تفعل 
يهناق،لا تكليف وهذا واحد، آن ق عليها وتحريمه للزوج إباحتها معناه 

الشريعة.تقره لا وحرج 

هلأر لر قول ؛احداُث، منه فروا الحرج لهذا الفقهاء بعض فقلن ولما 
هرأيالف، خيله انحكوم أن علم إذا القاصي أن وهو الشرع، ق، دليلا 

لهحكمه ل بأن ذلك وعللوا خصمه، وين بينه القضية فمل عن أعرض 

انفه، رأيعن يسأله القاضي أن رأى مجن ومنهم محرم، بفعل له ١^١٠^ 
.٢٢^أ ه مجلعن دفعه وإلا له، قضى الرأي ق وافقه 

١.• الفروق، ، ١٤٦\ا > الدخهرة وانظر: 'اأا، ا'اا-ا'الإحكامص: )١( 
,أ/.'\ا-ا'ااالشهيد للصدر القاصي أدب شرح ق: الوجوه هده انفلر )٢( 

.٣ ١ /٣ ١ ١ الإنصاف، ، ٤ ٦ لأ/أ عادبن ابن حاشية 



فيهاالمختلف الوفعع في الهصي اجتهاد 

يقضىلا اللل أرباب .ممنزلة هؤلاء نظر ق المذاهب أصحاب فصار 
.،١١الحاكم بحك؛ رضوا إذا إلا بمهم 

قاع خالذي الذاهب على والجمود التقليد تبعات من كله وهذا 

ذههثل من بريء اس فشرع وإلا الزمن، من فترات الإسلامي الُالم 
الماسبتن الفصل على متأمجن القاصي أن ل صربحة المصوص بل الاراء، 

عليهوجب قضية عليه عرضت إذا وأنه الخصوم، يعتمده .تما لا الله أراه .،ا 
العلل.هذه .ممثل عهاالإعراض يسعه ل؛ و فيها، المفر 

>: تعال اش قال 
؛هبةتافصبم,يتومدوأمابى.ائم 

ص١نآآزكل١وث ؤ سحانه: الحق وقال 
؛ءُر)أ(

C•الص 

يرفعه حكموأن هاده، واجتالقاصي بنفلر العيرة أن تبتن وإذا 
اءالعلمن جمالأم لولأة فالمسغي له، الخصوم تسليم ويوجب الخلاف، 
رأيالأهل ساة القضإل القضايا هذه مثل ق المفر يكلوا أن والحكام 

علىالحكم جواز انتضى الذي الأصل هو هذا أن على الحفية بعض ض وند )١( 
حكمناإلما نحاكموا إذا الذمة أض كان إذا "فانه نارا: الذهب؛ ق المخالف 

. ٤٦ i/Uعابدين ابن حائية انفرت بالحكم أول هذا كان عليهم.ممعتفدنا 
٠٦٥ت آية المساء، سورة )٢( 

١ت آية المساء، سورة )٣(  ٠٥,



التضانيالحكم على الققهي الحلاف اتر 

الالمغي فإن المفت؛ن؛ من فيها والت ب-الغظر وأول أخلق فهم والاجتهاد، 
قله صلاحية لا إذ الخلاف؛ فتواه ثرفع ولا لاجتهاده، الاجتهاد يترك 

صارالاجتهاد مسائل ق حكموا إذا فامحم القضاة أما والإلزام، الفصل 
فيهوهذا خلافه، ؛عتقد كان مجا للمخالف وحل الشرع، مجن فيها حكمهم 

امحمعمشاكل مجن كثئر وعلاج بمم ورحمة المكلضن، عن الحرج رفع 
والهللاق.بالكاح منها تعلق ما ميما 

آيةوهو والحكم، السياسة ق الإسلام عبقرية وحوه مجن وجه وهذا 
القوانين.ومضاهاة البشر وضع عن وسموه الدين، هذا ربانية على أخرى 

ليسالقاصي بحكم يتقوى الذي الخلاف أن هدا يعد يعلم أن وينبغي 
ركيتأن أمحا محجته، واتضعصت مدركه قوي الذي بل خلاف، كل هو 

لأحد يقوله لا فهذا وشذوذه ضعفه مجع القاضي لحكم خلاف كل 

_الفروق انظر: )١( 



٥١٧فيها المختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

ااس

اسةمحاووس الوجؤع u_ اسمح 

فانهبه للحكم المذاهب من مجدها التزم مهما القاصي أن لمعلوم اس 
قل بالقضايا، من عليه سرض مجا جمح ق ذللئ، له يطرد أن يستهلح لا 

تقتضيوأوصامح، ات نحف.مملابقضايا عليها تعرض الأحيان من كض 
والمسرفة والحاجرورة الضمثل وذللث، إليه، يذهب، لما محالفا حكما 

لمثلمراعاته ق وهو الأحكام، ق المؤثرة العوامل من ذلك ونحو والمصلحة 
ياخذأحرى وتارة مذهبه، ؤ، مرجوح هو تارة.مما بحكم العوامل هذه 

تلك؛ناّمإ امالذاشب، بقية أقوال من ينتقي بأن الفقهية بالرخصة 
الرجوحالقول بالقاصي أخذ لحكم أعرض الصدد هذا وقا الواقعة، 

الفقهية;والرخصة 

المرجوح:بالقول القضاء أولا: 
الوفروعها أصولها ق الشريعة أن المسالة.ممعرفة هذه ق القول يتمهل 

ريفلهومجا تام، ووفاق واحد نمط على كلها بل ، أحكامهابان ثعارض 
الشريعة،نفس إل لا امحتهدين أنفئار إل بالنسبة فهو الحلاف من فيها 

لها،ثابتا وصفا ليس مجرجوحة أو راجحة أو قهلعية أو فلنيه المسالة فكون 
رالامحتهد نفلر أو المكلف حكم إل إضافتها عند لها يعرض أمر هو بل 

.WmItالفوائد بدائع انفلر: 



ارادخلأفاصضمسني ٥١٨

نولإل ترحع كلها القرمة "إن الشاطئ: الإمام قول معي وهذا 
/ر الخلاف كثر وإن وأصولها نروعها ق واحد 

ووجوبات إيعلى والأصوليون الفقهاء اتفق فقد هدا علم إذا 
ها،بينالجمع يمكن ب إذا التعارض فتها يفلهر الي الأدلة بئن ؛ ٢١الترجيح 

نفل—رغير مجن عماية ق رميا اذعارصين الدلLاان أحد إعمال يصح لا وأنه 
/ل به تقيد ولا لترجيح ال 

أنالعلماء عن أحد عند جائز فغير اكي وأما الر• عبد ابن قال، 
نةالأو الكتاب مجن به يفي ما وجه له ينبئن حى بشيء يفضي أو يفي 

١مجساهما ق مجا أو الإجماع أو 

.٥٩ه/ ا،لواممات )ا(

الميزانرجح نوللئ،: ومنه مجال، أي؛ يرجح الشيء رجح مصدر لغة: اثرجيح )٢( 
وأرجحمله، ما ونفلر وزنه ب؛دْت الشيء ورجح كفتته، إحدى مجاك أي: 

مجال.حى أقله أي: الميزان 
تعارضهما.ممامجع المطلوب على للدلالة الصايين أحد "اقران واصهللاحا: 

الإحكامالعرب لسان ينفلرت • الأحر وإهمال به العمل يوجب 
.للأمجديئ/ْ؛'آ

،aX>،/\،انحمول المuن أا\<0\-0\ف المصفى انفلر: )٣( 

إرشاد.( ٣١٣والنمير التقرير 0اس الموافقات ، ٢٤٦؛/للامجدي الإحكام 
ا*أ.بْئ~'ص: الفحول 

١.٢  x/iالوسن إعلام وانفلر: .٩، y/؛ وفضله العلم يان جامجع )٤( 



٥١٩فيها انمختلف الوقائع في اجتهاد 

عملهأو فتياه ق يكون بأن يكتفي من أن واعلم ت الملاح ابن وقال 
مجنالوجوه أو الأقوال مجن يشاء ويعمل.مما المسالة، ق وجه أو لقول مجوافقا 

.٢١١الإجاع" وخرق جهل فقل به تميد ولا الترجيح ذ نفلر غير 
يلزمهالقاصي أن على افه— —رحمهم الفقهاء أقوال تواطأت هنا ومن 

الحكمى علمجن مستأ لأنه غئره؛ من بذلك أحلق وأنه بالراجح، العمل 
هلبالحكم أحل. يكن لر دليل بلا مجتخترا كان إن وهو بالعدل، 

اذإنفممكن فلا التشهي، إلا بالفرض عندْ مرجح لا إذ الأخر؛ مجن أول 
النازلةتلك له ثست، إن م الأخر، على الحيض مجع إلا أجدهما على حكم 

وكلمجرة، ولهذا مجرة لهذا بحكم أو فكذلك، آخرين خصمتن إل بالنّبة 
ىعلفرط ا هنومجن بحصر، تضبط لا مفاسد إل ومجود باطل ذلك 

ا.ر الاجتهاد درحة بلوغ القاصي 

طاتفةعن مل ما الإحماع هذا ؤ، بمدح ولا ، ١ ٢ ٥ ص• والستفي القي أدب ( ١ ) 
أحدبجتار أن بتن التعارض غيه له يفلهر فيما بالخيار امحتهد أن الأصوليين من 

شاذ،خلاف هذا لأن الترجيح؛ يلزمه ولا بالأحوط، ياخذ أو القولن، 
الرهانانظرت المتعارضة. الأدلة بتن الترجيح على الصحابة لإجماع وممادم 
.٢٤٦للامدي؛/الأحكام ْ/\،أ"ْ، لرازي الحصول أآ/ال/ا، للجويي 

،Af-VU؛،/ج ت، وانفلر ْ/ْبم، الموافقات ق الشاطئ كلام من مقتس )٢( 
فتاوىالدموني حاشية ، ٤٠A ،ua/uْ/عابدين ابن حاشية 

.ا/ا،لأ١ ١ الإنصاف ، ١ -٣ ١ ؟/t الكي 



اسمض اص الخلاف اثر  ٠٢٠

١الإجماع خلاف رجوح هو والفتوى.مما الحكم أن سق وقد 
منالراجح أنه امحتهد للقاصي يفلهر فيما أصل هنا يكر الذي وهذا 

ةبالوانعنحف قد أنه إلا غتره، إل صه العدول له ليس أنه أعي الأقوال 
يكونآخر حكم عن خصوصها ق اجتهاده أمقر رمما وأحوال محلروف 
ذامبها حينيحكم فهل الأصل، حث من رجوحا إليها بالنظر راجحا 

؟.محه بحيد ولا الأول الرأي يلتزم أنه أم المرجوح، 
ال- اف م رحمه- اء الفقهأن الواقع أقول: ذلك عن وجوابا 

قأخلصار جانبه يقوي ما به احتف إذا ا،لرحوح الرأي أن يختلفون 
لدليبالراجح العمل لزوم على اتفاقهم بل غئره، من به والحكم بالعمل 

ولقأو الذهب، هو كونه مجرد لا الرجحان هو ذلك ق المعتبر أن على 
وعدما.وحويا معه يدور بالرجحان معللا يه الحكم فيصتر فلأن، 

الاتوالحالصور بعض ل راجحا القول يكون أن ينكر ولا 
تلافاخب، بحسيكون وذلك أخرى، وحالات صور ق، رجوحا 
القاصيا فيهحكم واقعة فرب وخصوصيامحا، الأحكام تلك محناطات 
سلف.كما منهما واحد كل ق مصيبا يكون ■محتلAين بحكمان 

أنتعدو لا القضائية الوقائع ل الاجتهاد نجدد تقتضي الي والأحوال 
ترغأو ذريعة مد أو انا امتحأو مصلحة أو حاجة أو ضرورة تكون 

احتفتاإذا كلها فهي محها، والحديث، بسهلها مبق الي العوامل مجن ذللئ، 

.٩٣ص: _ الإحكام انظر: ;١( 



المختلف،بهاقانع الو في الئاضي اجتهاد 

هعاء الفقهوتعير ^٥، لا الراجح م لها اللائم الحكم كان بالواقعة 
ىعلنصوا ولذلك القضاثي؛ بالتنزيل لا الفقهي بالفلر هو إنما بالمرجوح 

٢.ل ونحوها لضرورة به الحكم 
أنر فلهدها ونواعالمشهورة الفقهية الذاهب أصول ق وبالنظر 

جيعا،أصولها على جار العوامل هذه مثل به احتفت إذا بالمرجوح العمل 
•جميعق اة مراعفالضرورة مجتلأ لضرورة )المرجوح العمل كان فإذا 

أصلعلى جار فهو مفسدة لدرء به العمل كان وإن مر، مجا على الذاهب 
ىفعلللمعرف أو المرسلة، ١لصالح مراعاة فعلى مصلحة جلب أو الذرائع، 

قر والفلان الامتحق ك ذلمثل وفل والعوائد، الأعراف اعتار 
والملابساتالفلروف به تحتف الذي فالمرجوح وبالجملة وتحوها، الآلات 

أنممق ونل الأصول، هذه اعتار إل به العمل يرجع الأحكام ل المؤثرة 
اختلافهمجهة محن فيه الخلاف يعرض وإنما الجملة، ق عليه متفق اعتبارها 

إذابالمرجوح العمل مجثل وهن-ا له، تحكيمهم ومحيى العامل ذلك تحقق ؤ، 
بخالقهممن فان ا، أ المالكية مجن كتتر عليه مشى ما على العمل به جرى 

اجمأجل من لا محده، بالعمل الاحتجاج صعق أجل من يخالفهم إنما فيه 

،١ ٣ ٠ / ٤ الدسوقي حاشية ، ٥ • / ١ العرف نشر ، ua/uعابدين ابن حاشية ( ١ ) 
Uالأخذ نقلرية ، i.U.؛-l/Tالسامي الفكر ؛U/i ،rالقناع كشاف 

أه-هه.ص: العمل به جرى 

العلمينوازل ١ا٦^-^^، • المعيارالمعرب انظر: )٢( 



\صم طى الخلاف اتر  ٠٢٢

ذههإل يه العمل أرجعوا ولذلك الذكر؛ الأنفة الأصول من إله استند 
ربالعمل القول تضعيف على ردا الأصول؛ 

ذههق الخلاف نقل الباحفن بعض أن هنات ذكره بجدر ومما 
أهماوأثبت —، اس رحمهما — والشاطئ ، الاورير الإمام عن المسالة 

ذلكإل دعت لو حى حال، كل على بالمرجوح العمل يريان لا 
،•١ ونحوها صرورة 

أباأن وذلك ~؛ اس حفظه — الباحث، هذا ظنه ما على الأمر وليس 
ات<الملأبهذه مثل أن كتابه مجن موضع غير ل بع، ند الشاطئ إسحاق 

الأصالة؛بجكم لا التبعية بجكم آخر حكما لها أوجت بالحادثة احتفت إذا 
كانوإن ة، الجملعلى دليلا فيه ١،^^، واقع الواقع ذلك، أن إل نفلرأ 

الساميالفكر ان>: )١(
وأحدالمالكية، أعيان من الذ، عبد أبو المازري التميمي عمر بن علي م، محمد )٢( 

مجنالكلمن آخر هو : فيه ثوله عياض القاصي عن الدهي نقل مجتهديهم، 
عمرهق يكن ول؛ الفلر، ولغة الاجتهاد ورنة الفقه بتحقيق إغريقية شيوخ 

قيفزع كان وإليه أقوم.ممذهبهم، ولا منه، أفقه الأرض أتْنار ق للمالكية 
)شرحلم( مصحيح بشرح )العلم ت آثاره مجن • الفقه ق الفتيا 

ه. ٥٣٦منة توق . الوهامه( عد للقاضي 

،٢٧٩ص؛ المذهب، الديباج ١، • آ/أ ٠ البلاء أعلام صم ؤ،ت ترجمته انفلر 
.١١٦ص•' الور شحرة 

.٣٦٩/١الأنفية توّيمح، انفلر: )٣( 



٥٢٣نجها المختلف الوقانع في القاضي اجتهلد 

•، ١ عليه وقعت ما على الحالة إبقاء إل بالنمة راجح نهو مرجوحا 
حيثيدعى لضرورة بالمرحوح العمل أنكر إنما اس~ رحمه ~ وهو 

كلامه:نص وإليك باؤللاق، به العمل ينكر ونر الواقع، ل صرورة لا 
قهم بعضوال( الأقض التحجر )بعي هذا امتحان "ورمما ئاوت 

بيحالضرورات أن على ياء الحاجة والحاء الضرورة فيها يدعى مواش 
علىالمسألة نزلت إذا حى الغرض، يوافق ذلك.مما عند فياخذ امحظورات، 

ارجالخأو المرجوح، بالقول الأخذ إل حاجة ولا فيها، صرورة لا حالة 
اأيضفهذا الذهب، ق الراجح أو المذهي بالقول فيها أحذ المذهب عن 
الحاصر،وى الهيوافق الأخذ.مما حاصله فان المقدم؛ الهلراز ذللت، من 

هامنألة المهذه كانت، فان الشريعة، من معلومة الضرورايت، ومحال 
ةحاجفلا الئرع، صاحس، عن أخذا ببياها تكفل قد الذهب حج، فصا 
احشفختلمأ ،نها أنحاالزاعم فزعم منها تكن ب وإن عنها، الأنمقال إل 

رآ،.مقبولة" غئر ودعوى 
نجمالمع إل اس— —رحمه المازري الإمام ذم، نفسها العلة ولهذه 

موالعن له جواب ضمن قا قال فانه ونحوها؛ للغرورة بالمرجوح العمل 

عنحديثه ق المسألة هدم علن الكلام بسهل وقد . ١٩١— الوافةات<)١( 
انملق رأيه ، بجفنلا أنه الماص معه بمري لا U المالأت' ق "المظر 

٢.• -• wvfoالواممات، انفلر: القرائن. هده به احشت، إذا بالمرجوح 
المواممات،)٢( 



التضانيالحكم على الئتهي الخلاف اتر 

مذهبس المشهور المروق غتر على الماس بحمل محن ولت عليه؛ ورد 
دياناتالعلى والتحمظ يعدم، كاد بل قل، الورع لأن وأصحابه؛ مالك 

الفتوىعلى ويتجامر العلم، يدعي من وكثر الشهوات، وكثرت كيلك، 
١الرالمع على الخرق، لاسع المدهس، مخالفة ق باب، لهم فتح غلو فيه، 

-ستجر لر كيف "فانفلر بقوله1 النقل هدا على الشاطئ لق عم 
يعرنامجا بغير ولا المدهبا، مشهور بغير الفتوى إمامته— على المتفق وهو 

كثيرمن والديانة الورع قل إذ ضرورية؛ مصلحيه ناعيه على ياء منه؛ 
الباتهدا لهم فتح فلو ممثيله، تقدم كما والفتوى العلم لبثط ينتصب، ممن 

وجبللشيء وجب ما لأن المداهسإ؛ جميع بل الذهب عركا لانحلتا 
،•٢١بضرورة" لمت السؤال  ijادعيتح الق الضرورة تللئ، أن وظهر لمثله، 

ا—رحمهمالإمج_\مجين هدين عن شن، لا الخلان، أن هذا مجن فظهر 
لالعمبجواز ول القإطلاق، ل واحتاطا أهما الأمر غاية الله—، 

ان.بمنعأهمالا كدللئ،، لست، الواقع فير وهي تلءعى، لضرورة بالمرجوح 
مجنالمنع أطلق مجن كلام يخمل هذا على و الضرورة، تحققت، إذا به العمل 

١يالمرجوح القضاء 

١٠ ٠ ١ — ١ ٠ ٠ / ٥ الموافاقات ا ١ ) 
ه:نف)٢( 

. Yvn/Yالهود نشر ، ١٣أ/.الدسوقي حاشية انفلر: )٣( 



٥٢٥فيها المختلف الوقانع في القاضي اجتهاد 

:٢١١الرجوح بالقول القضاء شروط 
شروط;خمسة تحقق على يتوقف بالمرجوح الحكم 

اع؛والإجكالص قطم لدليل مخالفا به الحكم يكون لا أن ~ ١ 
منه.بافوى وعورض مدركه صعق مى يعتر لا الخلاف فان 

نجمبه احتف لما القاصي؛ نقلو ق راجحا به العمل يكون أن ٢— 
للتشهيه بحكم لو أما والحاجة، كالضرورة لذلك المقتضية المؤثرات 
وأكرالفسوق أفسق من به والحكم به، يعتد فلا بحتة لمصلحة أو والتختر 

لأنمثيلاها؛ من غرها دون الواقعة على به الحكم يقتصر أن ٣- 
ازجمجا " أن والقاعدة: غيرها، فيها يشركها لا خصوصيات حالة ل؛كل 

ا.١ بزواله" بطل لعير 
ببرتحرة ه لومن الاجتهاد أهل من القاصي يكون أن - ٤ 

عداهمن وأما الحكم، هذا مجئل يقتضي مما وبحرها والحاجات الضرورات 
الراجح.خالف ُى لحكمه حفل فلا 

والاجتهاد.الفقه أهل من قالله إل الرجوح القول نسبة تصح أن — ٥ 

توصف، YUl\/المود نشر ٤، • u/yللححوي السامي الفكر ق: انفلرها )١( 
ّ ٣٨-• Y-UVا/الأفضية 

 )Y( :7 الموافقات ٢، ١ ؛/١ الوسن إعلام انفلر ،AY'-UU/o.،؟-ا،ا
٠٨٥ص: للموحلي والفنار الأشاه )٣( 





٠٢٧فيها المختلف الوقائع في القاضي اجتهاد 

إلرد الم العلماء قيئ تنازع فيما القو.م المنهج بأن ذلك! وعللوا 
بهزوالتخيجر نة، الإليه وارثين القران، ذإلث، يين، كما ورموله الق 

٢.ر ادم الهوى س صرب وهو لذلك، مخالف والأقوال الذاهب 
خرقإل الأحوال بعض ل أفضى رمما الباب هذا فتح ولأن نالوات 

دونومن الحنفية، مذهب على ول بدون شخص تزوج لو كما الإجماع، 
اللف،بعض عن روي ما على مهر وبدون المالكية، مجذهب على شهود 

ىعللأتفقوا الأقوال هذه أصحاب اجتمع ولو بالإجماع، زق هذا فإن 
رآلالنكاح هذا فساد 

يكونما والأقوال المذاهس، مجن يتختر أن للقاضي يجوز الثائ! القول 
لرو الهوى، بالحكم وجه على منه ذلك يكن لر إذا وتيسير مصلحة فيه 

ةالحنفياء فقهمجن هلاJفة مجذهب وهذا حكمه، نقض يوجب مجا يخالف 

م.والشافعية والمالكية 
ورف؛والتخفيف التيمم على الدالة النصوص بعموم لذلك واستدلوا 

بدءفلمآ)سز أسلأطثرآك1ئولأمب •' بحانه كقوله الحرج 

١.ا/7أ المبكي نتاوى ه/ا\،، الموافقات انثلر: )١( 
.١ ؟/٤ المامي الفكر ، ٤٠٧ص; الفصول تنقيح ثرح انفلوت )٢( 
٧.ص التقيح شرح المالك العلي فتح U/\،، الرائق المم انم: )٢١( 

.٤ ١ ؟/٤ الماص الفكر *ا/بمأ؛، والتحم التقرير ، I٣٢"/.انحط البحر 
.١٨٠آية: البقرة، محورة )٤( 



اصانيالطم طى الص الخلاف اتر  ٠٢٨

؛ضةجبمي؛محالثض تعاف• وقوله 
؛•أ غلبه إلا أحد الدين يشاد ولن ير، الاّين إن • ه ونال 

مازنةوترجٍح:

نتبعمن يمنع من فإن اختلاف، القولن هذين ض ليس أنه الواقع 
يقيده.مماذلك يجيز ومن بالهوى، الحكم محن ذلك أن يرى الفقهاء رخص 

التلاعبه وجعلى هذا منه يكون لا أن وهو انجادور، هذا مجعه ينتفي 
نقضهيوجب لما مخالفا ليس الحكم يكون وأن فيه، اهل والنبالدين 

.، ٣١العامة القواعد أو الص أو الإجماع كمخالف 
نجمو فهالمحو هذا على الأحكام من صدر ما أن ق أحد يخالف ولا 

للهوى.الماق الشرع 

وهالأدلة نيه تعارضت فيما الواجب إن ية.الث أن فالحق هذا وإل 
ك،ذلعلى الأدلة بسط مبق وقد كان، الذاهب أي مجن الراجح اتباع 
انكنحوممحا أو ضرورة أو لحاجة كان فان الذاهب برخص الحكم وأما 

هينحلا وحينئذ بالمرجوح، الحكم ق سلف كما الراجح هو بما الحكم 
جائز؛غير وذللن، بالهوى الحكم من كان ذلك لغير كان وإن فيه، الخلاف 

إحراجالشريعة وضع فائدة أن — الشاطئ الإمام يقرر كما ~ لأنه 

؟٧٨أية: الحج، سورة )١( 
.(٤٣٧)ص: تخريجه تقدم )٢( 
ئ٧ . - ٤ ٦ ٩ r/ والتحير التقرير ٧.؛، ص التقيح شرح انفلر: )٣( 





امئانيالطم على اممئهي الخلاف ار 

فسقسة ولا كناب بلا تاويل كل رخص طلب أن واتفقوا قال! 
لأيحل'"ا،.

قد يجتنهأن للماصي ينبغي لا الله رخمه — المواز ابن وقال 
عنديوذلك لأحل، يجوزه ولر ذلك، مالك كره وند الأقاويل، اختلاف 

ىعلبعينه الوجه ذلك ق يقضى م مضى، من بعض بقضاء يقضى أن 
ازجولو واحد، أمر ؤ، وهو مجنحي مجن قول مجن أيضا وهو يخلاخه، آخر 
هبعينه متلق ويقضى قوم بقتنا هذا على يقضى أن يشأ  jiلأحد ذلك 
مضىن جمعابه قد مجا فهذا فعل، إلا آخرين قوم بفتيا بخلافه قوم على 

٢.ر صوابا يرْ ولر ماللئ، وكرهه 
القصدفان صواب؛ ناله "ومجا القول: هدا على معلقا الشاطئ- تال 

أحده فييلحق لا وحه على والخصام التناحر رفع الحكام نصب من 
التخيترمجن النوع وهذا للحاكم، التهمة تهلرق عدم «ع ضرر، الأصمين 

م.كله" لهذا مضاد لأقوال اق 
لوأمجا والرخص، الأقوال هذه خلاف ق الرجحان يظهر حيث، فهذا 

"رفعدة لقاعمحوافق بأيسرها فالحكم والماخذ القوة ل الأدلة تكافات، 
وقدالرجحان، ظهور لعدم الرخص تتبع ق ذكر مجا عليه يرد ولا الحرج"، 

,١٧٠ص: الإجماع •راتب )١( 
.ه/٨ْ-٦٨ا،لوانقات )٢( 

.An/oا،لوامما>ت، )٣( 



٥٣١مها انمملف الوفانع في السم اجتهاد 

الضيق،الحرج كان لما الذ رحمه ~ الجصاص بكر أق نول سق 
بظاهرْالاستدلال ماغ بنا الحرج إرادة ه نفعن نفى قد تعال الته وكان 

امأحكن مه فياختلسف ما كل ق التومعة وإثبات الضيق نفي قا 
هدهبفناهر مححوجا والضيق الحرج يوجب .مما القائل فيكون معيات، ال 

ؤرِبوأسال! تعنوله نظتر ومحي الحرج، رفع على الدالة والأحار الأية 

هبالمعمول هو مصلحة فيها كان لو فيما الفقهية بالرخص والحكم 
٣،رقم الذي رار القق جاء حيث، السعودية العربية الملكة اكم حمل 

عدالشرعية انحاكم جريان صار "إذا : بتاريخ والمورخ 
ألةمعلى تهليقه ق القضاة ووجد الدم،، مجن به الفق على التهلبيق 

منا فيهوالبحث، الفلر جاز العموم لمصلحة ومحالفة محشقة ائله جممن 

رآآ.ذم" لما مجراعاة الدامث،؛ باقي 

.000

rw-TAYص: لاواحسين الحرج رفع وانفلر: ، rrliالقرأن أحكام )١( 
١ْ.٤ ص دربج، لأل القفاثي التفلم ، ١٧•ص: للزحيلي القضائي اكفليم انفلر: )٢( 





٥٣٣الموضوعات فهرس 

ااو0ؤءامفموس 

٥محقدمة 

٩الدراسة موضوع 
١١ اJدرامة أهمية 

١٤الدراسات 

٠١ الموضوع اختيار أسباب 
١ما البحث صعوبات 

١٩البحث منهج 
٢١الدراسة خهلة 

٣١واعتذار شم 

٣٣.............. القضائي والحكم الفقهي بالحلاق التعريف - التمهيد: 
٣٥أسبابه نشأته، أنواعه، ماهيته، الفقهي بالخلاف التعريف الأول: الفصل 
٣٧وأنواعه....................الفقهي الخلاف تعريف الأول: المحث، 
٣٧الفقهي الخلاف تعريف 

٠٤ الفقهي الخلاف أنواع 
٦٦ ٠٠وأسبابه.....................الفقهي الخلاف نشأة الئائ: الحث 

٦٦الفقهي الخلاف نشأة 
٧٤الفقهي الخلاف أسبان 
١٩ ّ به والإلزام تقنينه وحكم وأنواعه القضائي بالحكم التعريف الثائ: الفصل 



التضانيالطم على الئقهي الخلاف ائر 

٩٣. .................. وشروطه القفاثي الحكم تعريض الأول! ايحث 
٠.٩٣ ............. .٠ .٠ .. ١. والاصطلاح......... اللغة ق الحكم تعريض 
١ ٠٣اللنة ق القضاء تعريف 

١ ٠٥الاصهللاح ق القضاء تعريف 
١١٢.....١١الإلزام..........على علما باعتاره القضائي الحكم تعريف 
١١٨القضائي الحكم شروط 

١٢٥............... ٠٠وطبيعته.؟.القضائي الحكم أنواع اكائ! البحث 
٢١ ٥ القضائي الحكم أنواع 
١٣٣القضائي الحكم طبيعة 

١ ٤٢.............. بماوالإلزام القضائية الأذكام سن الئالث; البحث 
١٤٢التقنين تعريف 

١٤٤..ب.....ّ.ّ........ا.... ياوالإلزام القضائية الأحكام تقنين حكم 
الإثباوهلوق المصانة الوقائع ل الفقهاء اختلاف أثر الأول: الباب 

١٦١همه الماضي وموقف 
١ ٦٣مها......المختلف الوقائع سالتفى القاضي موقف الأول: القمل 
١٦٠. .........١٠...........وأنواعهابالواقعة التعريئ الأول: البحث 
١٦٠الواقعة تعريف 

١٦٧الوقائع أقام 
١٦٧الفقهية الواقعة الأول: المم 

ت



٥٣٠الموضوعات فهرس 

١ ٦٨.................................... الفتويةالواقعة ١^^؛،: م الم
١٦٩القضائية الواقعة الثالث: القسم 

٠١٧٣ وأنواعهاالقضائية الواقعة أهمية الثائ: الحث 
١٧٣القضائية الواقعة أهمية 

١ ٧٧القضائية الواقعة أنواع 
١٧٧الختلهلة الواقعة الأول: الوع 
١٧٨ا،لوثرة الواقعة الئاق: الوع 
١٨٠الطردية الواقعة الثالث: النوع 
١٨٣الأصلة الواقعة الرابع: الوع 
١٨٣الدبلة الواقعة الخاص: الوع 

١٨٥. ٠٠٠الخلاف........؟..ائل مق القاضي اجتهاد الثالث: الحث 
١ ٨٧وشرائطه الاجتهاد تعريف 

١٩٢القاضي اجتهاد عم 
٢٠٤القضائي الاجتهاد مجالات 

٢• ٤ انموص بحال الأول: القسم 
٢٠٩الوقاءع بحال ١^: القسم 

١٢ ٥ الخلاف...... ائل مق القضائي الاجتهاد الك مالرابع: الحث 
٢٢٣... ٠١.....١٠١.........٠١٠الترجيح.ق العامة الضوابهل مراعاة — ١ 

٢٢٥. .الجزئية...........والأدلة الكلية القواع. ق الفلر ض الجمع ٢- 



اثرا1خلأفاصضاسماص ٠٣٦

٢٣٢....الواقعةعلى ونزه القضائي الحكم تقرير ق الواقع مراعاة ٣- 
٢٣٩الأحكامق واعتباره المآل ّراعاق - ٤

٢٤٦.......... ١٠بالقضاء....................الآل مراعاة ارتاط وجه 

٢٥١والاعتدال التوط مراعاة ٥- 

٢٥٤القضاء ل الوسطية لر مجعا 

٢٧٢الخلاف ٦-ُراعاة 

٢٧٣الخلاف نراعاة تعريف 

٢٧٦ ٠٠٠الخلاف...............ومراعاة الخلاف مجن الخروج بئن الفرق 
٢٧٧الحلاف مراعاة أقام 

٢٨٠الخلاف ُراعاة ئروط 

٢٨٦..............................القضائيةالواقعة ز الخلاف مراعاة 

٢٩٦. .ازكمالقضائي.............................ق الخلاف مراعاة 
٣• ١ اليمل به جرى ما اعتبار ٧" 

٥٣٠ والعمل العرف بين الفرق 

٣٠٦الأصول...............................بين ومترلته العمل حجية 
٣١٢القضائية.................................. الأحكام ق العمل أثر 

٣١٥الاحتياط ٨-ُرائة 

٣١٧الاحتياط حجية 

٠٣٢ بالاحتياط العمل ق الفقهاء مداهب 



٥٣٧الموضوعات فهرس 

٣٢٣للاحتياط اصفي الحكم 
٣٢٤بالاحشاط العمل شروط 

٣٢٧ب............. ...س..سالقضاينالأحكام ز الاحتياط أثر 
٣٣٤واكاصد الوايا اعتبار ٩- 

٣٣٨واليات اكاصد اعتار شواهد 

٣٤٠................ؤ.ؤ.ّ اكضائي.....الحكم ق واليات اكاصد أثر 
٣٥٢الضرورات اعتبار ١— •

٣٠٦..........ّ.ّ.ّ..ؤ.ؤا....ّ..ّؤ..الأحكام ل الضرورة اعتبار أدلة 
٣٥٧الضرورة برخمة الأخذ حكم 

٣٠٩الأحكام..........ؤ.........؛.ؤ.؛...ؤ. ق الضرورة اعتبار شروط 
٣٦١..... ٠٠٠٠................٠.٠القضاثية..الأحكام ؤ الاضطرار أثر 

٣٧٩............... القضاياق ا،لوثرة العوامل مراجاة الخاص: الحث 

٣٨١والعادة ١-العرف 

٣٨٠والعادة العرف ين العلاقة 

٣٨٦العرف ام أن
٣٨٧العرف حجية 

٣٩١العرف اعتبار شروط 

٣٩٩...... ؤ............٠ ,.. ٠٠القضائية........الأذكام j العرف أثر 
٤٠٥الذرائع ٢-مال 



الشانئالحكم طى الممهي الخلاف اتر  ٥٣٨

٤٠٨الذرائع سد اعتبار أدلة 
١٤ ٢ الذراع أدلة س الفقهاء موقف 
٤٢٢الذراءح لد اككJفى الحكم 

٤٢٥.........اّا.ا.ا....١٠٠٠........القضائية الأحكام ق الذرائع أثر 
٤٣٣الحرج رقع - ٣

٤٣٧الحرج رفع أدلة 
٤٣٨الحرج ورغ التخفيف أسباب 

٤٤٧؛ّ..؛.؛؛......ؤ.................. القضائيةالأذكام ق الحرج أثر 
٤٥٢؛-اسحة 

٤٥٦الصالحة أقسام 
٤٥٧....................... المرسلة بالصاخ العمل من الفقهاء موقف 
٤٦٢....ا.ا.....ّ.ّ.ّ؟ب الشرع ق واعتبارها ١لصالح حجية على الأدلة 

٤٦٤الرسالة بالمصالحة العمل ضوابط 

٤٦٦؛...........٠٠........٠٠٠القضائي.الاجتهاد ق الصاغ اعتبار أر 
٤٧٤القضائي الاستصلاح فواعد 

الخصوممذهب وبخلاف القف. بالذهب القضاء ت لمادس ١ المبحث 
٤٨٥الفقهية وارخصة الرجوح وبالقول 

٤٨٥اطد بالذهب القضاء 
٤٨٦الفروع ق التقليد حكم 



٣٠ ٩ الموضوعات فهرس 

٤٩٣...............................معي مذهب بتقليد القضاء حكم 
٠٥٠ ضرورة غتر من اكلد تولية حكم 

٠٥ ٠ القلي القاصي مستد 
٤٥٠ الخصوم مذهب بخلاف القضاء 

٥١٧المرجوح بالقول القضاء 
٥٢٥الرجوح بالقول القضاء شروط 
٥٢٦الفقهية بالرحمة القضاء 

٥٣٣الأول الجزء موضوعات فهرس 




